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  เรียนทานผูอานทุกทาน

  วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน ฉบับน้ีเปนวารสารปที่ 8 ฉบับท่ี 2 เดือนธันวาคม 2557 - 

พฤษภาคม 2558  เนือ้หาในฉบบัประกอบดวยบทความวชิาการและบทความวจิยั จาํนวน 16 บทความ อาท ิบทความวจิยั

เก่ียวกับลูกคาของรานสะดวกซ้ือ ไดแก บทความเรื่อง “การเปดรับ การรับรู และความพึงพอใจขาวสารของลูกคา       

ที่ใชบริการรานสะดวกซ้ือเซเวนอิเลฟเวนในเขตกรุงเทพมหานคร” และบทความเรื่อง “พฤติกรรมการซื้อสินคา               

ของผูบรโิภคสงูวยัในรานคาปลกีสมยัใหม”  บทความวจิยัเกีย่วกบัเทคโนโลยีการศกึษา ไดแก บทความเร่ือง “รปูแบบ

การสอนอัจฉริยะเชิงสรางสรรคบนเว็บเพ่ือพัฒนาทักษะการแกปญหาเชิงสรางสรรคและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน” 

และบทความเรื่อง “รูปแบบการสอนผานเว็บตามทฤษฎีการเรียนรูคอนเน็ตติวิซึมเพื่อสรางเสริมทักษะการแกปญหา

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสําหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา”  เปนตน  

  นอกจากนี้ กองบรรณาธิการยังไดปรับรูปแบบขอบกระดาษของหนาบทความใหม โดยจะเริ่มนํามาใช             

ในวารสารปที่ 8 ฉบับท่ี 2 นี้เปนตนไป ทั้งน้ีเพ่ือใหหนากระดาษมีพื้นท่ีเพ่ิมขึ้น ตัวอักษรในเนื้อหาไมอัดแนนเกินไป       

และอานสบายตามากย่ิงขึ้น สําหรับการติดตามอานวารสาร  ผูอานสามารถติดตามอานไดทั้งจากวารสารที่จัดพิมพ

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

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

  สุดทายน้ี กองบรรณาธิการ ขอขอบพระคุณผูทรงคุณวุฒิประจํากองบรรณาธิการ และผูทรงคุณวุฒิจาก   

หลากหลายสถาบันทีก่รณุาประเมินคณุภาพบทความกอนการตีพมิพ  และขอถอืโอกาสน้ีเชญิชวนคณาจารย นกัวิจยั 

นักวิชาการ และนิสิต นักศึกษา เสนอผลงานเพื่อตีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน             

โดยสามารถศึกษาคําแนะนําในการจัดเตรียมตนฉบับทายเลมหรือจากเว็บไซตวารสารที่ URL: journal.feu.ac.th  

และจากระบบการจัดการวารสารออนไลน ThaiJo ที่ URL: https://www.tci-thaijo.org/index.php/FEU/about/

submissions#authorGuidelines

         บรรณาธิการ
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บทคัดยอ
  ธุรกิจโลกในปจจุบันมีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึนอยางตอเนื่อง การปรับตัวเพื่อเตรียมความพรอมและ              
สรางความแตกตางจากคูแขงขัน  ปจจัยดานทรัพยากรมนุษยถือเปนปจจัยสําคัญในการขับเคล่ือนองคกรใหคงอยู
ทามกลางภาวการณแขงขนั ท้ังยงัเปนปจจยัทีน่าํพาองคกรบรรลเุปาหมายและนาํไปสูความสาํเรจ็ การสรางเครือขาย
เปนการเปดโอกาสใหเกิดการแลกเปล่ียนขอมลูขาวสาร รวมท้ังถายทอดประสบการณรวมกนัระหวางบคุคลท้ังภายใน
และภายนอกองคกร เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันทางธรุกิจในยุคโลกาภวิตัน ดงัน้ันการพัฒนาศักยภาพ
การแขงขันจึงจําเปนตองสรางวัฒนธรรมแหงการเปล่ียนแปลงบนฐานความคิดและความเขาใจท่ีถูกตองอยางมีเหตุ
มีผล และสอดรับกับความตองการของตลาด อันจะนําไปสูความสําเร็จทางธุรกิจอยางแทจริง

คําสําคัญ
  การจัดการทรัพยากรมนุษย    เครือขาย    ความสําเร็จทางธุรกิจ

Abstract
  With the rapid changes in the global business, human resource is one of the most important factors 
in order to promote its competitive advantages. Networking with alliance is significant among borderless 
industries in this age of globalization.  It is a method that enables organization and employees to exchange 
information such as skills, experiences and knowledge with alliance both inside and outside of their        
cooperations. Hence, the improvement of competitiveness must be done simultaneously with proper 
understanding in constructing culture of change that correspond the market demand which will lead to a 
successful business.

* อาจารยประจําสาขาวิชาพัฒนาการทองเที่ยว  คณะพัฒนาการทองเที่ยว  มหาวิทยาลัยแมโจ
  E-mail: monsichainth@gmail.com
** อาจารยประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  (การเปนผูประกอบการ)  คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน
E-mail: apinya_sak@hotmail.com

การจัดการทรัพยากรมนุษย: การสรางเครือขายเพื่อความสําเร็จทางธุรกิจ
Human Resources Management: Create a Networking for Business Success

ดร. มนสิชา  อินทจักร*

ดร. อภิญญา  ศักดาศิโรรัตน**
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บทนํา
  กระแสการเปลีย่นแปลงของโลกในดานเศรษฐกิจ สงัคม วฒันธรรม และเทคโนโลยี ทีเ่กดิขึน้นบัวนัยิง่รนุแรง
และรวดเร็วมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยผลของการเปลี่ยนแปลงดังกลาวสงผลกระทบตอการเปลี่ยนทางธุรกิจเปนอยางมาก 
จากเดิมธรุกจิในแตละภมูภิาคมตีลาดเปนของตนเอง มคีูแขงเพียงไมกีร่าย กลายมาเปนเพยีงตลาดเดียว คอื ตลาดโลก   
คูแขงขันมาจากทุกมุมโลก ทําใหธุรกิจไดรับผลกระทบในแงบวกและแงลบไปตาม ๆ กัน 
  การเปล่ียนแปลงดังกลาวจงึทาํใหธรุกิจตองปรบัตวัเพือ่ความอยูรอดและเพ่ือความไดเปรยีบทางการแขงขัน 
รวมท้ังตองคํานึงถึงความตองการของลูกคาท่ีเปล่ียนแปลงและมีความหลากหลายมากข้ึน  ผลกระทบท่ีตามมา กค็อื 
การเปลีย่นแปลงดานการบรหิาร ทัง้ดานโครงสราง รปูแบบ และระบบการบริหารสมยัใหม การเปล่ียนเหลานีส้งผลกระทบ
ตอทรัพยากรภายในธุรกิจเปนอยางมากอยางหลีกเล่ียงไมได โดยเฉพาะในชวงเศรษฐกิจตกตํ่าจะเห็นไดชัดเจนวา
ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกับการบริหารงานทรัพยากรมนษุยมทีัง้การลดวนัทํางาน การลดเงินเดอืน การใหออก การเลิกจาง 
การปลดออกทัง้จายและไมจายคาชดเชย จนเปนปญหาสําหรับสังคมในปจจุบนั เก่ียวกับการฟองรองดานแรงงานสัมพันธ 
  การจัดการทรัพยากรมนุษยจึงมีความสําคัญตอการดําเนินงานในแตละองคกรและทุกประเภทธุรกิจ              
เปนอยางมากเน่ืองจากมนุษยเปนทรัพยากรท่ีมีคุณคา ไมสามารถใชเครื่องมือหรือเครื่องจักรมาทดแทนได มนุษย   
จึงเปนปจจัยสําคัญท่ีจะนําองคกรไปสูความสําเร็จ เพราะมนุษยมีสมอง มคีวามรูสึกนึกคิด และมีจิตวิญญาณ ฉะน้ัน
ผูบริหารทกุระดบัตองทําความเขาใจถงึความตองการของพนักงานตนเอง การใหเกียรติ และปฏบิตัติอกันเย่ียงมนษุย 
ตลอดจนการใหความสาํคญักับสทิธิเสรีภาพ ความยุตธิรรม ความปลอดภัย และคุณภาพชีวติของพนักงาน โดยเปาหมาย
ของการจดัการควรเนนท่ีการสรางคุณคาในการใชศกัยภาพของมนุษยทีจ่ะทําใหองคกรบรรลุวตัถุประสงค มคีวามมัน่คง 
และอยูรวมกันอยางมีความสขุ (Armstrong, 2006) ซึง่เปนปรัชญาของธุรกจิในการจัดการบคุลากรเพ่ือใหเกิดคณุคา 
และสรางความไดเปรียบในการแขงขัน (Critten, 1994, 4) อีกดวย
  การจดัการทรัพยากรมนุษยทีด่จีะเปนแรงผลักดนัใหองคกรมขีอไดเปรยีบในการแขงขนั และมคีวามกาวหนา
อยางมั่นคงทามกลางสภาวะการเปลี่ยนแปลงที่เพิ่มมากข้ึน ดังที่ วิลาวรรณ รพีพิศาล (2554, 1-9) ไดระบุแนวคิด     
ในการเสริมสรางสมรรถนะใหแกองคกร ดังนี้
  1. แนวคิดดานธุรกิจ เปนมุมมองที่มุงเนนสภาพแวดลอมทางธุรกิจ โอกาสทางตลาด ขอจํากัดในการแขงขัน 
รวมถึงความรูเชิงวิเคราะหดานการเงิน เทคโนโลยี จุดแข็งจุดออนขององคการ เพื่อแสวงหากลยุทธที่ดีในการดําเนิน
ธุรกิจใหกาวหนา และสูคูแขงขันในโอกาสตางๆ ได
  2. แนวคดิดานเทคนิคการจัดการทรพัยากรมนษุย เปนแนวคิดท่ีมุงเนนความรอบรูทางดานพฤติกรรมศาสตร 
สามารถบริหารกิจกรรมตางๆ ไดอยางมีเทคนิคที่สรางสรรคโดยเฉพาะในเร่ืองของการวางแผนทรัพยากรมนุษย          
การจางงาน การฝกอบรมพัฒนาบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน การจายคาตอบแทนและประโยชนเกื้อกูล 
รวมถึงการพัฒนากระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษยตามแนวคิดใหม
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  3. แนวคิดดานการบริหารการเปล่ียนแปลง เปนความสามารถในการพัฒนาวิสัยทัศนขององคกร ไปเปน
กลยุทธที่นําไปสูการบริหารเชิงรุก  กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่เหมาะสม เพ่ือแกปญหาและสนับสนุนบุคลากร            
ใหมีความรูพรอมที่จะปฏิบัติงานที่ทาทาย ตลอดจนใหความสําคัญตอการจัดสรรทรัพยากรใหเหมาะสมกับงาน        
ขององคกร และสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
  ปจจยัท่ีมผีลตอการจดัการทรัพยากรมนุษยใหมศีกัยภาพและสามารถปฏิบตังิานใหบรรลุผลสาํเร็จตามเปาหมาย
ที่กําหนดไว ไดแก 1) ปจจัยภายในองคการ (Internal Factors) ไดแก สภาพฐานะทางการเงิน การตลาด การผลิต 
การศึกษาคนควาวิจัยทรัพยากรมนุษย ระบบการบริหารขาวสารขอมูล  บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบขององคกร 
วัฒนธรรม คานิยม และระเบียบวินัยขอปฏิบัติขององคกร เปนตน ทั้งนี้เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานในการบริหารทรัพยากร
มนุษยใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  และ 2) ปจจัยภายนอกองคการ (External Factors) ไดแก บทบาทหนาที่ของรัฐบาล  
ความกาวหนาทางวิทยาการ เทคโนโลยี สภาพการแขงขันในลักษณะเดียวกัน  สถานการณดานเศรษฐกิจ สงัคม การเมือง 
และปจจัยอื่นๆ เชน ภัยธรรมชาติ ภาวะสงคราม เปนตน 

การสรางเครือขาย
  เครือขายถอืเปนองคประกอบภายนอกองคกร อนัเปนการรวมตวัของหนวยตาง ๆ  ในสังคม ในแงมมุทีห่ลากหลาย
ไมวาจะเปนการรวมเปนเครือขายทางธุรกิจ เครือขายทางสังคม เครือขายการเรียนรู หรือเครือขายในงานพัฒนา        
ซึ่งการรวมตัวในเครือขายแตละประเภทตางก็มีเหตุผล หรือความจําเปนในการเช่ือมโยงเปนเครือขาย ในแงมุม              
ที่คลายคลึงและแตกตางกัน ลักษณะและการสรางเครือขาย มีลักษณะท่ีสําคัญ คือ การประกอบดวยบุคคล กลุม 
หรือองคกรที่รวมกันเปนเครือขาย  มีปฏิสัมพันธระหวางกัน โดยมีวัตถุประสงคหรือเปาหมาย  มีการดําเนินงานหรือ
กิจกรรมรวมกัน และมีความเปนอิสระตอกัน (ทวีศักด์ิ นพเกษร, 2542,  28) สําหรับเหตุผลของแตละองคกร                      
มีวัตถุประสงคหรือเปาหมายของตนเองอยูกอนแลว การเขามารวมเครือขายอาจเปนการรวมเพียงบางสวนเทาน้ัน 
หากประสบความสําเร็จแลวก็อาจสลายตัวได ซึ่งการที่ปจเจกบุคคลหรือสถาบันมารวมกันเปนกลุมนั้น สิ่งสําคัญคือ 
ความสนใจในเร่ืองหนึ่งรวมกัน มีลักษณะเพียงการทํางานรวมกัน และมีการติดตอส่ือสารเพ่ือรวมแลกเปล่ียน           
ความคิดเห็นซึ่งกันละกนั ดังนั้นการรวมตัวกันเปนเครือขายในภาคธุรกิจ จึงเปนการประสานผลประโยชนที่ลงตัวใน
ภาวะท่ีมกีารแขงขนัสงูและดาํเนินการภายใตการรักษาผลประโยชนในทางธุรกจิของทกุฝายใหเพ่ิมพนูไดเปนอยางดี
  ในการสรางหรือสนับสนุนการรวมตัวเปนเครือขายตองอาศัยเทคนิค กระบวนการ และวิธีการในการเสริม
สรางและพัฒนาเครอืขาย  อีกทั้งยังเปนปจจัยหนึ่งที่เสริมสรางกลุมเครือขายใหมีความตอเนื่อง และสามารถนํามา
ประยุกตไดอยางเหมาะสม  ดังนี้ (ปาริชาติ วลัยเสถียร, พระมหาสุทิตย  อบอุน และสหัทยา  วิเศษ, 2546, 482) 
  ขั้นตอนที่ 1 การตระหนักถึงความจําเปนในการสรางเครือขาย ผูปฏิบัติงานหรือฝายจัดการ ควรตระหนักถึง
ความจําเปนในการสรางเครือขาย เพ่ือใหทํางานบรรลุเปาหมาย รวมทั้งพิจารณาองคกรตาง ๆ ดังน้ี คือ เครือขาย
ระหวางองคกร ประโยชนที่จะไดรับและสิ่งที่เสียประโยชน และระยะเวลาในการเขารวมเปนเครือขาย 
  ขัน้ตอนที ่2 การติดตอกับองคกรท่ีจะเปนสมาชกิหรือภาคสีมาชกิ การรวมเปนเครือขายจะเกดิข้ึนเม่ือองคกร
มีความตองการเหมือนกัน ในการทํากิจกรรมตอบสนองความตองการเหมือนกัน ดังนั้นสิ่งที่ควรใหความสําคัญ คือ 
การสรางความคุนเคย และการยอมรับ รวมท้ังความไววางใจระหวางกัน เปนขั้นตอนของการปลูกจิตสํานึก มีการ      
ใหขอมูล การแลกเปลี่ยนขอมูล และกระตุนใหเกิดการแกปญหารวมกัน 
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  ขั้นตอนที่ 3 การสรางพันธกรณีและทําขอตกลงในการทํากิจกรรมรวมกันเพื่อตอบสนองความตองการหรือ
แกปญหากลุมองคกรซึง่ตองมคีวามรูเพยีงพอท่ีจะทาํกจิกรรมได ดงันัน้ ควรมีการแลกเปล่ียนความรูภายในกลุม หรอื
แลกเปลี่ยนกับองคกรนอกกลุม เชน ศึกษาดูงาน เชิญวิทยากรมาถายทอดเพิ่มพูนความรู 
  ขั้นตอนท่ี 4 การพัฒนาความสัมพันธในการบริหารจัดการกลุมน้ันจะเร่ิมตนดวยการกําหนดวัตถุประสงค
ของกลุม การกาํหนดกิจกรรม กาํหนดขอตกลงในการทาํงาน บทบาทของสมาชกิ รวมทัง้สทิธแิละหนาทีข่องหวัหนากลุม 
เปนตน   
  ขัน้ตอนที ่5 การเรียนรูรวมกันเกิดข้ึนจากการท่ีองคกรเครอืขายรูสกึวาตนไดรบัประโยชนในการเขาเปนเครอืขาย  
ความสมัพันธของเครอืขายจะแนนแฟนข้ึนพรอมกับการเรียนรูรวมกัน ซึง่เปนประโยชนตอการทํางานของฝายปฏิบตักิาร
และยังเปนประโยชนตอการสรางความสัมพันธที่นําไปสูการขยายตัวของกิจกรรม หรือการขยายกลุมตามพื้นที่          
หรือตามลักษณะกิจกรรม 
  สําหรับปจจัยที่ทําใหเครือขายสามารถประสบความสําเร็จ มีดังนี้ (ธนา ประมุขกูล, 2547)  
              1.  ดานความจริงใจและความซื่อสัตยในการทํางานของเครือขาย เนนการประสานงานในแนวราบ ไมเนน
การบังคับสั่งการ ดังนั้นสมาชิกจึงตองเขามาดวยความสมัครใจ และตองมีความซื่อสัตย มีความจริงใจในการทํางาน
โดยเห็นประโยชนรวมกัน 
  2. ดานการจัดการ ถอืเปนหนึง่ในปจจยัสาํคญัของความสําเรจ็ขององคกรเสมอ สาํหรบัการจดัการเครือขาย 
ตองมีความยืดหยุนในการจัดการใหสอดคลองกับสถานการณที่เปลี่ยนไป โดยเฉพาะอยางย่ิงเครือขายตองติดตอ
ประสานงานกับกลุมองคกรภายนอกอื่นๆ ที่อยูนอกเหนือจากการจัดการของเครือขาย 
  3. ดานการส่ือสาร เปนตวักลางท่ีทาํใหเครอืขายสามารถเช่ือมโยงติดตอถงึกนัได ซึง่การส่ือสารท่ีมปีระสทิธผิล
ในเครือขาย จะตองมีลักษณะหลากหลายชองทาง เชื่อมโยงระหวางสมาชิกกันเองไดโดยอิสระ คลองตัว เพื่อเปด
โอกาสใหมีการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารกันใหมากที่สุด 
  4. ดานความเปนประชาธิปไตย ดวยความที่สมาชิกทุกคนในเครือขาย มีอิสระทางความคิด ยอมมี                
ความหลากหลาย  และแตกตางกนัของความคิดท่ีแสดงออกมา ดงัน้ัน การอยูรวมกนัของเครือขายตองมกีารใหเกียรติ 
ยอมรบัความคดิเหน็ของกนัและกัน ถอืเปนการเปดโอกาสใหสมาชกิทัง้หลาย ไดเหน็ทางเลือกอ่ืนๆ ทีน่อกเหนือไปจาก
ที่ตนคิดเห็นตามประสบการณที่จํากัดของแตละบุคคล และเมื่อไดเกิดปฏิสัมพันธทางความคิดระหวางกันแลว              
จดุดี จดุดอย ของแตละทางเลือก ทีม่กีารวิเคราะหอยางเปนเหตุเปนผล เพ่ือใหไดขอสรุปท่ีสามารถนาํมาเปนทางเลือก
ที่เหมาะสมที่สุดบนพื้นฐานการยอมรับของสมาชิกโดยรวม 

สรุป
  การจัดการทรัพยากรมนุษยใหมีความสอดคลองกับสภาพแวดลอมภายนอกท่ีเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา 
ไมวาจะเปนสภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การแขงขันขององคกร อีกท้ังยังสามารถตอบสนองตอกลยุทธและ         
เปาหมาย รวมทั้งจะตองสอดคลองกับสภาพแวดลอมภายในองคกร เชน วัฒนธรรมและคานิยมของคนในองคกร 
โครงสรางองคกรและกระบวนการบริหารจัดการ พฤติกรรม ความรู และทกัษะของบคุลากร รวมถงึเทคโนโลยีทีท่นัสมยั 
สงผลใหองคกรพัฒนาความสามารถและกาวทันตอความเปล่ียนแปลง เพ่ือสรางความไดเปรียบทางการแขงขัน          



11
ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹

»‚·Õè 8 ©ºÑº·Õè 2 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2557 - ¾ÄÉÀÒ¤Á 2558 

ไดอยางย่ังยืน ในการดาํเนินธุรกิจน้ัน กระบวนการทํางานและสรางเครอืขายเปนปจจัยสําคัญท่ีสนับสนุนและสงเสรมิ
ใหธุรกิจมีพลังในการพัฒนาอยางสรางสรรค อันเปนเปาหมายหลักของการพัฒนาธุรกิจใหประสบความสําเร็จ             
ทัง้นีธ้รุกจิตองสรางระบบการดําเนินงานรวมกบัภาคีทีเ่กีย่วของ เพือ่สรางเครือขายการปฏบิตังิานอยางเปนระบบรวมกนั 
การสรางเครือขายจะเปนการเปดโอกาสใหบุคคลและองคกรไดแลกเปล่ียนขอมูลขาวสาร รวมท้ังบทเรียนและ
ประสบการณกับบุคคลหรือองคกรที่อยูนอกหนวยงาน ลดความซํ้าซอนในการทํางาน ใหความรวมมือและทํางาน     
ในลักษณะท่ีเอ้ือประโยชนซึ่งกันและกันเสมือนการเปดประตูสูโลกภายนอก โดยการจัดกิจกรรมระหวางเครือขาย
องคกรนั้นจําตองอาศัยการปฏิสัมพันธและกําหนดขอตกลงรวมกันซ่ึงเปนส่ิงที่มีความสําคัญมาก  รวมทั้งความเชื่อ
และศรัทธาตอกันจะนําไปสูการรวมทํากิจกรรม เกิดความเช่ือมโยงทางธุรกิจ สามารถสรางมูลคาเพ่ิมในเชิงธุรกิจ      
ไดอยางตอเนื่อง  
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บทคัดยอ
  การเกิดภาวะโลกรอนและการเสือ่มสภาพของสิง่แวดลอมในปจจบุนั เปนประเดน็สําคัญท่ีทัว่โลกใหความสนใจ 
อันเน่ืองมาจากกอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม เชน มลภาวะในอากาศท่ีเกิดจากการขนสง การใชพลังงาน              
ในกระบวนการผลิต และการใชวสัดุดานบรรจภุณัฑ การบรหิารงานดานโลจสิติกส  เปนกระบวนการเพ่ิมประสทิธิภาพ
การบริหารจัดการการนําสงสินคาจากผูผลิตถึงผู บริโภค และชวยเพ่ิมขีดความสามารถใหแกภาคธุรกิจและ
อุตสาหกรรมทั้งในแงการลดตนทุนการผลิต การสรางมูลคาเพ่ิม การประหยัดพลังงาน  และการรักษาสิ่งแวดลอม      
ไปพรอมกันดวย อยางไรก็ตามการบริหารดานโลจิสติกสสวนใหญมุงเนนเฉพาะการลดตนทุนดานโลจิสติกสเพ่ือ      
เพิ่มขีดความสามารถทางการแขงขัน ไมไดคํานึงถึงสิ่งแวดลอม  แตในความเปนจริงการลดตนทุนดานโลจิสติกส
สามารถนําไปสูการลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม  โลจิสติกสสีเขียวเปนกิจกรรมหรือกระบวนการเคล่ือนยายสินคา 
และขอมูลสารสนเทศตั้งแตตนน้ําไปยังปลายนํ้าและยอนกลับจากลูกคาสูจุดเริ่มตน โดยลดการใชพลังงานและ
ทรัพยากรธรรมชาติ การปลอยมลพิษนอยที่สุด และไดเริ่มมีบทบาทตอกระบวนการผลิต การคาขาย การขนสง และ
การสงมอบสินคาโดยยังคงไวซึ่งประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยรวม  ดวยเหตุนี้  โลจิสติกสสีเขียวจึงถูกนํามา
ประยุกตใชเพ่ือสรางภาพลักษณขององคกรมากยิ่งขึ้น อยางไรก็ดีแมเปนกระแสที่ทั่วโลกใหความสนใจ                            
ทวาประเทศไทยยังตื่นตัวนอยมากหากเทียบกับตางประเทศ และแนวทางสําคัญในการมุงสูโลจิสติกสสีเขียวให   
ประสบความสําเร็จ คือ ตองผนึกกําลังกันทั้งภาครัฐ และเอกชน ภาครัฐมีบทบาทสําคัญในการออกมาตรการรองรับ 
พรอมสนับสนุนความพรอมดานโครงสรางพื้นฐาน ขณะท่ีเอกชนตองสรางจิตสํานึก เพื่อใหเกิดกิจกรรมโลจิสติกส       
สีเขียวที่ครบวงจรอยางแทจริง

คําสําคัญ
  โลจิสติกสสีเขียว    กรีนโลจิสติกส   โลจิสติกสแบบยั่งยืน   โลจิสติกสเพื่อสิ่งแวดลอม  

Abstract
  Environmental deterioration and global warming have prompted ever-increasing public concern 
over sustainability and environmental impact such as air pollution from transport, energy usage in production 

โลจิสติกสสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
Green Logistics for Sustainable Development

พิชัย  เหลี่ยวเรืองรัตน*
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process and packaging material handling. Logistics management, which delivers products from             
manufacturers to customers, is efficiency-added process. Moreover, it can increase business and industry 
competence in area of production cost reduction, value-added creation, energy conservation and             
together with environmental protection. However, logistics management concept focuses only logistics 
cost reduction for increasing competitive advantage but not regarding to environment. In fact, logistics 
cost reduction can lead to decrease the environmental impact by using green logistics. Green logistics 
describes all attempts to measure and minimize the ecological impact of logistics activities. This includes 
all activities of the forward and reverse flows of products, information and services between the point of 
origin and the point of consumption. It also seeks to reduce negative impact by redesigning sourcing, 
distribution systems and managing reverse logistics as to eliminate any inefficiency, unnecessary freight 
movements and dumping waste including packaging waste. Consequently, green logistics is mentioned 
to present a good gesture organization. In spite of this interesting topic, Thailand is unaware for it comparing 
to foreign countries. The important method to reach the successful green logistics is to collaborate between 
government and private sectors. Government sector has a significant role to launch supporting regulation, 
to get ready on infrastructures while the others must establish conscience for operated activities to complete 
green logistics cycle.

Keywords
  Green Logistics, Sustainable Logistics, Environmental Logistics      

บทนํา
  ภัยพิบัติรายแรงทางธรรมชาติที่เกิดข้ึนท่ัวทุกมุมโลก  และการพยากรณทางวิทยาศาสตรถึงวิกฤตการณ      
รายแรงทางธรรมชาติจากอุณหภูมิโลกท่ีสูงข้ึน ลวนเปนกระแสท่ีทําใหเกิดการต่ืนตัวในเร่ืองการอนุรักษธรรมชาติ     
และสภาพแวดลอมทั่วโลก ผูคนจํานวนมากจากหลายแวดวงอาชีพเขามารวมกันจัดกิจกรรมท่ีมุงเนนในการรักษา
ความสะอาดของสภาพแวดลอม หรือบรรเทามลภาวะท่ีเปนปญหาวิกฤตอยูในทุกวันนี้ ซึ่งปรากฏออกมาในรูปของ
การรณรงคเพ่ือสรางสรรคสงัคมในลกัษณะตาง ๆ   เชน การปลูกปาชายเลน เปนตน รวมถงึการแสดงความรับผดิชอบ
ตอสังคมขององคกร (Corporate Social Response: CSR) ซึ่งไดรับความสนใจจากธุรกิจทุกประเภท เชน                        
การจัดกิจกรรมประกวดออกแบบเสื้อผาที่ทํามาจากสิ่งของที่ไมใชแลว เปนตน  อานิสงสจากกระแสตื่นตัวรับมือกับ
ภาวะโลกรอน (Global Warming) ทาํใหเรือ่งโลจสิติกสสเีขียวไดรบัความสนใจมากขึน้ เปนการบรหิารจดัการโลจสิตกิส
ในมิติที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอม โดยใหความสําคัญกับการลดผลกระทบดานสิ่งแวดลอมในทุกกิจกรรมตั้งแตตนนํ้า
จนถึงปลายนํ้า ซึ่งผูเชี่ยวชาญในวงการโลจิสติกสตางใหความเห็นวา เปนกระแสที่มาเร็วและแรงมาก คาดวาภายใน 
3 - 5 ป นับจากนี้จะทวีความสําคัญและสงผลกระทบกับทุกคนในระบบหวงโซอุปทาน
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การจัดการโลจิสติกส
  โลจิสติกสมีตนกําเนิดมาจากการสงกําลังบํารุงกองกําลังของกองทัพทหารสหรัฐในสงครามโลก ในปจจุบัน
ไดแปรเปลี่ยนมาสูระบบธุรกิจ โดยหมายความถึง ระบบการบริหารที่เกี่ยวของกับชองทางจําหนาย การเคลื่อนยาย
และการจดัเกบ็วตัถดุบิ สนิคาระหวางการผลิตสนิคา และขอมูลขาวสารทีเ่กีย่วของ จากจดุเร่ิมตนผานขัน้ตอนการผลติ 
และการกระจายสินคาจนถึงลูกคาอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยลูกคาเกิดความพึงพอใจ  กิจกรรมที่     
เกี่ยวของกับโลจิสติกส ประกอบดวย การขนสงขาเขา และการขนสงขาออก การบริหารสายการเดินเรือ การบริหาร
คลงัสนิคา การจัดการเคร่ืองมอื การขนถาย การบรหิารการเตมิเต็มสนิคา การออกแบบเครอืขายโลจสิตกิส การบรหิาร
สินคาคงคลัง  การวางแผนอุปสงคและอุปทาน การบริหารผูใหบริการโลจิสติกส นอกจากน้ีก็มีการจัดซ้ือจัดหา            
การวางแผนการผลิต การบรรจุ และการใหบริการลูกคา   อาจกลาวไดวา การจัดการโลจิสติกสจะเก่ียวของกับ           
การจัดการหลายระดับท้ังระดับยุทธศาสตร ระดับปฏิบัติการ และระดับกลยุทธ  เปนการบริหารจัดการกิจกรรม            
โลจิสติกสแบบบูรณาการรวมกับกิจกรรมอื่นๆ ภายในองคกรเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุด อาทิ การตลาด การผลิต      
การเงิน และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (สุวภัทร  รักเสรี, 2552)  

ความสําคัญของโลจิสติกสสีเขียว
  ปจจุบัน ผลกระทบตอส่ิงแวดลอมจากกาซคารบอนไดออกไซด มีแนวโนมเพ่ิมสูงข้ึนเร่ือยๆ  สงผลใหเกิด
ภาวะเรือนกระจก และมีผลทําใหโลกรอนขึ้นเรื่อยๆ จากภาพที่ 1 กราฟเสนที่ 1 แสดงถึงผลของการเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย
ของอุณหภมูขิองโลก บรเิวณเสนท่ี 1 และโซน A แสดงถงึความรุนแรงของผลกระทบการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด
สูสิ่งแวดลอม ซึ่งจะเกิดขึ้นในป 2060

      ภาพที่ 1: ผลกระทบของการปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซด
      ที่มา: สุวรรณี อัศวกุลชัย, 2551

1

2

A

B



15
ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹

»‚·Õè 8 ©ºÑº·Õè 2 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2557 - ¾ÄÉÀÒ¤Á 2558 

  ในระบบโลจิสติกส การปลอยกาซคารบอนไดออกไซด เกิดจากการเผาผลาญน้ํามันในการขนสงสินคา        
จากรถบรรทุกชนิดตางๆ การใชระบบการขนสงในรูปแบบตางๆ เชน การใชศูนยกระจายสินคาสามารถทําใหจํานวน
รอบในการขนสงลดลง นํามาซึ่งตนทุนขององคกรท่ีลดลง และประการสําคัญ คือ มลภาวะท่ีลดลงอยางเห็นไดชัด   
การทํา Repackaging และ Re-Used Packaging ในศูนยกระจายสินคาก็เปนอีกหนึ่งกิจกรรมที่สามารถเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการลําเลียงสินคาบนพาหนะไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด ผลกระทบจากการขนสงอยางไมมีระบบ
ที่ดี นํามาซึ่งตนทุนที่สูง ระยะเวลาการขนสงที่เสียไปโดยเปลาประโยชน (สุวรรณี อัศวกุลชัย, 2551)
  โลจิสติกสสีเขียว เปนความพยายามในการเคล่ือนยาย จัดเก็บหรือขนสงวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ หรือ                      
ซากผลติภณัฑ โดยมตีนทนุและการปลอยกาซเรอืนกระจกนอยทีส่ดุ ทัง้นีอ้งคกรควรออกแบบผลติภณัฑและบรรจภุณัฑ
เพ่ือใหเหมาะสมตอการเคล่ือนยาย ขนสง และจัดเก็บ เลือกรูปแบบการเคล่ือนยายหรือขนสงที่เหมาะสม ลดการ
บรรทุกไมเต็มพาหนะและการว่ิงเท่ียวเปลา จัดสินคาข้ึนรถและเสนทางขนสงอยางชาญฉลาด ใชการขนสงแบบ        
Milk Run เพ่ือชวยลดตนทุนรวมของการขนสง และลดปริมาณสินคาคงคลัง โดยจัดรถในการว่ิงออกไปรับวัสดุ            
จากซัพพลายเออรแตละรายตามเสนทางท่ีจัดไว และทําการนัดหมายชวงเวลาในการรับวัสดุ เม่ือรถรับของจาก
ซพัพลายเออรครบทกุรายในเสนทางทีจ่ดัไวแลว กจ็ะเดินทางกลบัเขามาในโรงงานโดยเลือกใชขนาดรถและเชือ้เพลิง
ที่เหมาะสม  ติดตั้งอุปกรณชวยลดแรงเสียดทาน อบรมพนักงานใหขับรถอยางถูกวิธี ตลอดจนการวางตําแหนง         
ศูนยกระจายสินคาที่เหมาะสม (สุวภัทร รักเสรี, 2552)
  โลจิสติกสสีเขียว ไดเริ่มมีบทบาทตอกระบวนการคา การขนสง และการสงมอบสินคา เปนแนวโนมของโลก
ในการใหความสําคัญตอการปลอยคารบอนไดออกไซด ที่เกิดจากการเผาผลาญพลังงานในรูปแบบตางๆในภาค
การขนสง รวมถึงการใชบรรจุภัณฑที่ไปทําลายทรัพยากรธรรมชาติอยางส้ินเปลืองและไมคุมประโยชน กระแสของ    
โลจิสติกสเปนการใหความสําคัญตอมิติการบริหารจัดการ   โลจิสติกสในสวนที่เก่ียวของกับสิ่งแวดลอมท่ีจะมีผล 
กระทบตอการเปลี่ยนแปลงสภาวะโลกรอน รวมถึงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ซึ่งเกิดจากกิจกรรมตางๆ ที่เกี่ยวของกับ   
โลจิสติกส (ธนิต โสรัตน, 2552)
  กลาวโดยสรปุ  โลจสิตกิสสเีขยีว จะตองใหความสําคญัในดานส่ิงแวดลอม ซึง่เปนองคประกอบทีส่าํคญัอยางหนึง่
ในการจดัการกจิกรรมโลจสิติกสทกุกจิกรรม แทนท่ีจะใหความสาํคญักบัประสทิธภิาพของกระบวนการเพียงอยางเดียว 
และการพัฒนาโลจิสติกสสีเขียวใหเกิดข้ึนภายในองคกร จะมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน เม่ือผูประกอบการมีการ
พัฒนาการจัดการหวงโซอุปทานท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมอยางตอเนื่อง  ซึ่งจําเปนตองอาศัยความรวมมือและ            
การกําหนดวัตถุประสงค รวมถึงเปาหมายการพัฒนารวมกันตลอดหวงโซอุปทาน เพ่ือใหสินคาและบริการมีคุณภาพ
และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ซึ่งเปนส่ิงท่ีจําเปนตองปฏิบัติมากข้ึนเรื่อยๆ ในปจจุบัน หากธุรกิจสามารถปรับแนวคิด
และกระบวนการได จะทําใหผลประกอบการในระยะยาว สามารถลดตนทุนทางธุรกิจและตนทุนดานสิ่งแวดลอม 
  สวนสาเหตุทีธ่รุกิจตางๆ หนัมาสนใจในเรือ่งของการทําโลจิสติกสสเีขียวมดีงัน้ี  (ศนูยการลดตนทุน, ม.ป.ป.)
  1. รัฐบาลไดมีการทําขอตกลงทางการคาเสรี (FTA) กับหลายประเทศในหลายปที่ผานมา ซึ่งผลของการ      
ลงนามน้ันไดกอใหเกิดการแขงขันอยางกวางขวาง ทําใหบริษัทอุตสาหกรรมตางๆ ตองปรับตัวใหสอดคลองกับกติกา
การคาใหม โดยเฉพาะอยางยิ่ง ISO 26000 ซึ่งเปนมาตรฐานวาดวยการรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมและสังคม ซึ่งจะมี
การเริ่มตนใชในป พ.ศ. 2553
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  2. กฎหมายที่เก่ียวของกับสิ่งแวดลอมทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ ในเร่ืองของขอจํากัดของน้ําหนัก
สนิคาท่ีสามารถบรรทกุหรือบรรจใุนตูคอนเทนเนอร รวมท้ังใหความสาํคัญตออุบตัภิยัท่ีเกิดข้ึนท่ีมผีลกระทบตอสังคม
และการทํางานของบุคคลที่เกี่ยวของในระบบโลจิสติกส
  3. จากผลการประชุมสุดยอดระดับโลกดานสิ่งแวดลอม ที่เรียกรองใหธุรกิจทั่วโลกแสดงความเปนพลเมือง
ที่ดีในการดําเนินธุรกิจที่จะสงผลกระทบตอการเปล่ียนแปลงของสภาพภมูิอากาศ ภาวะโลกรอน ปฏิกริิยาภาวะเรือน
กระจก รวมทั้งมลพิษทางอากาศอันเนื่องมาจากกาซคารบอนไดออกไซด
  4. องคกรความรวมมือทางเศรษฐกิจและพัฒนาของกลุมประเทศ OECD (Organization for Economic 
Co-operation and Development) ซึ่งสวนใหญเปนประเทศที่พัฒนาแลว ไดออกแนวปฏิบัติสําหรับบริษัทขามชาติ 
(OECD Guideline for Multinational Enterprise) ทีเ่สนอใหกลุมประเทศสมาชิกตองมีการทํา CSR และตดิตอคาขาย
เฉพาะผูที่ทํา CSR เทานั้น

บทบาทของโลจิสติกสสีเขียวในอุตสาหกรรมตางๆ
  โลจิสติกสสีเขียว ไดเขามามีบทบาทในอุตสาหกรรมตางๆ มากขึ้น ซึ่งสามารถนํามาประยุกตใชในกิจกรรม
ดานโลจิสติกส ตั้งแตอุตสาหกรรมตนน้ําจนถึงปลายนํ้าเพ่ือรักษาสิ่งแวดลอม ดังมีรายละเอียดดังตอไปนี้ (สุวรรณี  
อัศวกุลชัย, 2551)
  1. กระบวนการจัดซ้ือจัดหา การปรับปรงุส่ิงอํานวยความสะดวกทางการคา (Trade Facilitation Enhancement) 
เชน การเชื่อมโยงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศระหวางองคกร (B2B Business) ดังแสดงในภาพที่ 2 เพื่อแลกเปลี่ยน
ขอมูลในการติดตอส่ือสารทุกกระบวนการ ตัวอยางระบบการส่ังซ้ือสินคาผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (E-ordering) เชน 
ระบบการส่ังซ้ือสินคาของบรษิัทบุญถาวรท่ีเช่ือมโยงกบัระบบของบรษิทั อเมรกินัสแตนดารด บแีอนเค (ประเทศไทย) 
จํากัด ซึ่งเปนระบบท่ีรวดเร็ว และทําใหลดข้ันตอนดานเอกสาร (Paperless) ลงอยางมาก รวมท้ังลดข้ันตอนความผิด
พลาดในการผลิตดวย ดังแสดงในภาพที่ 3

                                                              

         ภาพที่ 2:  ระบบ B2B Business
         ที่มา: สุวรรณี  อัศวกุลชัย, 2551

การผลิตดวย ดังแสดงในภาพที 3

                                                 

่
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          ภาพที่ 3: ระบบ E-ordering
         ที่มา: สุวรรณี  อัศวกุลชัย, 2551

     สําหรับระบบการขายสินคาผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (E-commerce) จะชวยลดปริมาณเอกสาร และการเดิน
ทางเพ่ือรับสงเอกสารไดเปนอยางมากเชนเดียวกัน ซึ่งการลดปริมาณกระดาษที่ใชสามารถรักษาสิ่งแวดลอมไดเปน
อยางมาก ตั้งแตการตัดตนไมเพ่ือกระบวนการผลิตกระดาษ หรือแมกระท่ังการนํากระดาษมาผลิตใหมก็ยังคง                
ใชพลังงานเปนอยางมากเชนเดียวกัน การพัฒนาธุรกิจโลจิสติกส เชน การใชหลัก Global Sourcing มากขึ้น โดยหา
วัตถุดิบจากแหลงที่ถูกที่สุด และเปลี่ยนรูปแบบจากเดิมที่ผลิตตามการวางแผนของผู ผลิตมาเปนผลิตตาม                 
ความตองการของลูกคามากขึ้น และตองนําเทคโนโลยีเขามาชวย เชน เทคโนโลยี RFID เพื่อใหขอมูลถูกตอง แมนยํา 
เพื่อการจัดสงสินคาถึงมือลูกคาไดอยางตรงเวลา รวดเร็ว และปลอดภัย 
  2. กระบวนการผลิต การปรับปรุงประสิทธิภาพระบบโลจิสติกสในภาคการผลิต เชน การลดการใชพลังงาน
ในอุตสาหกรรมเซรามิก การลดอุณหภูมิเตาเผา โดยท่ียังคงคุณภาพสินคาดีเหมือนเดิม การนําความรอนจาก

กระบวนการเผามาใชประโยชน ไมปลอยความรอนสูสิ่งแวดลอม การลดของเสียจากกระบวนการผลิต การนํานํ้าดิบ
กลับมาใชใหมใหมากที่สุดเทาที่จะทําได การบําบัดของเสียเพื่อนํากลับมาใชไดใหม (Recycle) เปนตน 
  3. กระบวนการจัดการคลังสินคา เชน การนําบรรจุภัณฑกลับมาใชใหม การเคลื่อนยายสินคาภายใน            
คลงัสนิคา และการขนสนิคา ควรมกีารวางแผนรับ - สงสนิคาภายในเพือ่ไมใหรถยกของ (Folklift) วิง่รถเปลาในขากลบั 
เพือ่ลดจาํนวนเท่ียววิง่ รวมทัง้ลดการเกิดการจัดการซ้ําซอน (Double Handling) ทาํใหลดปรมิาณพลงังานและน้ํามนั 
การพัฒนาศูนยกระจายสินคา เชน จากเดิมมีคลังสินคา 5 สาขา ก็เปลี่ยนเปนศูนยกระจายสินคา 1 แหง เพื่อกระจาย
สนิคาใหกบั 5 สาขา ซึง่นอกจากลดตนทนุคลงัสนิคาแลว ยงัลดการขนสงสินคา และลดผลกระทบตอส่ิงแวดลอมดวย 
นอกจากนั้นอาจใชระบบการจัดการคลังสินคา (Warehouse Management) มาชวยดําเนินการ ดังแสดงในภาพที่ 4 
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         ภาพที่ 4: ระบบ Warehouse Management
                                                    ที่มา: สุวรรณี  อัศวกุลชัย, 2551 

  4. กระบวนการขนสง การเพิ่มประสิทธิภาพระบบขนสง  นอกจากจะเนนเรื่องสมรรถนะ และประสิทธิภาพ
ของระบบ ความสะดวกในการเขาถงึ และสงเสรมิความเสมอภาคในสงัคมแลว ยงัตองการการขนสงทีใ่ชทรัพยากรนอย 
และสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอย เชน การวางแผนการขนสงที่ดี เชน การจัดเสนทางการขนสงที่สั้นที่สุด หรือ    
รบั-สง สนิคาในเสนทางเดียวกัน การจัดเรียงสินคาใหเตม็คนัใหมากท่ีสดุเทาทีจ่ะมากไดในการขนสงในแตละเสนทาง 
ทาํใหสามารถขนสงสินคาไดในปรมิาณเทาเดิมแตสามารถลดจาํนวนเท่ียวในการขนสงลงได สงผลใหลดปริมาณการ
ปลดปลอยมลพิษทางอากาศ การออกแบบรูปแบบการขนสงแบบการจัดการโครงสรางการเช่ือมโยง (Hub-and-
Spoke) ดังแสดงในภาพที่ 5 เชนในอุตสาหกรรมเซรามิก  โรงงานผลิตขนาดเล็กจากหลายโรงงานในจังหวัดลําปาง 
และเชียงใหม สงสินคามารวมกันท่ีจุดศูนยรวม (Hub) ที่ลําปางและขนสงโดยรถบรรทุกไปยังปลายทาง (Spoke)        
ที่จตุจักร กรุงเทพฯ เพื่อกระจายสินคาตอไป ทําใหลดการขนสงสินคาไมเต็มคัน เปนตน นอกจากนั้นในกระบวนการ
จัดโครงสรางการเชื่อมโยง (Hub-and-Spoke) สามารถลดจํานวนรถเท่ียวเปลาได เชน รถบรรทุกรับเครื่องใชไฟฟา
จากกรงุเทพฯ เพ่ือไปสงยังภาคเหนอื และรถบรรทกุคันดังกลาวกร็บัสนิคาเซรามิกกลับมายังจตจุกัร เปนตน การจัดการ
ระบบการขนสงแบบศูนยกลางทําใหทราบความตองการรถบรรทุกสินคาทั้งขาไป-ขากลับ และสามารถจัดรถบรรทุก
ไดอยางเปนระบบ ทําใหประหยดัพลังงานไดเปนอยางมาก 
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        ภาพที่ 5: รูปแบบการขนสงแบบ Hub และ Spoke
                                        ที่มา: สุวรรณี  อัศวกุลชัย, 2551

กรณีศึกษาเกี่ยวกับโลจิสติกสสีเขียว
  ประเทศญ่ีปุนไดเริ่มดําเนินการที่เก่ียวของกับโลจิสติกสสีเขียวอยางจริงจังเพ่ือใหเกิดการพัฒนาท่ียั่งยืน      
โดยมีนโยบายใหภาคอุตสาหกรรม ครัวเรือน และภาคขนสง มสีวนรวมในการลดการปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซด 
โดยเฉพาะการดําเนินการในภาคขนสง ไดมีภาครัฐ องคกรดานโลจิสติกส และบริษัทภาคเอกชนกวา 2,800 บริษัท 
รวมประชุมหุมสวนโลจิสติกสสีเขียว และมีกิจกรรมตางๆ รวมกัน เชน การปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนสง การขนสง
สินคารวมกันเพ่ือลดจํานวนรถเที่ยวเปลา เปนตน สําหรับโลจิสติกสสีเขียวของประเทศญี่ปุน หมายถึง โลจิสติกส         
ที่มองแบบองครวม เนนการลดตนทุนจากกิจกรรมโลจิสติกสและการตอบสนองตอสภาพแวดลอม ใหความสําคัญ  
ทั้งในเรื่องนิเวศวิทยา และเรื่องเศรษฐศาสตร เชน การลดการปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซด และการลดตนทุน
โดยลดการใชพลังงานเชื้อเพลิง (โลจิสติกสเพื่อรักษาสิ่งแวดลอม, 2556)
  ขณะที่บริษัทโตโยตา มอเตอร ประเทศไทย จํากัด ประกาศไววา จะมุงสูการสรางโลกอนาคตท่ีสมบูรณ       

และย่ังยืน เพ่ือกาวไปสูการเปนอุตสาหกรรมรถยนตชั้นนําที่อยูรวมกับสังคมและส่ิงแวดลอมอยางย่ังยืนตลอดไป     
โดยกิจกรรมหลกัของโตโยตาในดานโลจิสตกิสสเีขยีว ม ี2 สวน คอื ดานการผลติ เปนกจิกรรมลดกาซคารบอนไดออกไซด
ในกระบวนการ ไดมีการติดต้ังเคร่ืองปรับความดันเคร่ืองอัดอากาศ (Air Compressor) โดยอัตโนมัติ เพ่ือควบคุม    
การจายความดันท่ีโรงข้ึนรูปตัวถัง (Press Shop) เม่ือติดต้ังเคร่ืองปรับความดันอัตโนมัติ สามารถลดการใชเคร่ืองอัด
อากาศลงได 2 เครื่อง และสามารถลดการใชพลังงานไดถึง 1,000 กิโลวัตตชั่วโมงตอวัน กิจกรรมน้ีสามารถลด           
การปลอยกาซคารบอนไดออกไซดได 565 ตันตอป และสามารถลดคาใชจายได 2.5 ลานบาทตอป สวนที่สองเปน  
การลดกาซคารบอนไดออกไซดในการขนสง โดยกิจกรรมที่ไดดําเนินการจัดทํา มีดังนี้   (ศูนยการลดตนทุน, ม.ป.ป., 
2558)
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  1) การลดจํานวนเท่ียวในการขนสงลง โดยการรวมรถท่ีขนสงจากรถตูขนสง 3 คนั รวมเปนรถบรรทุกขนสง 
1 คันในการสงตอนกลางคืนเพียงเที่ยวเดียว ผลที่ได คือ สามารถลดคานํ้ามันได 448 ลิตรตอเดือน และลดการปลอย
กาซคารบอนไดออกไซดได 1.2 ตันตอเดือน
  2) ขอความรวมมอืจากซพัพลายเออร ใหเปลีย่นแปลงสถานท่ีการผลิตช้ินสวนรถยนต ผลทีไ่ด คอื สามารถ
ลดคานํ้ามันได 1,296 ลิตรตอเดือน และลดการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดได 3.5 ตันตอเดือน
  3) เพิ่มจํานวนสินคาที่จะวางในรถบรรทุก โดยการนํากลองสินคาที่ปกติจะนําไปวางบนรถเลย เปลี่ยนไป
ใสไวในพาเลทแบบหมุนเวียนได (Returnable Pallet) แทน ผลที่ได คือ ลดการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดได      
รอยละ 33.3
  4) เพ่ิมประสิทธิภาพในการโหลดสินคาโดยการเปล่ียนจากบรรจุภัณฑที่เอาไวใสกันชนที่เปนกระดาษ         
มาเปนบรรจุภัณฑที่เปนแผนพลาสติกกันกระแทก (Bubble Sheet) แทน ผลที่ได คือ เพิ่มประสิทธิภาพในการขนสง 
รอยละ 15 ประหยัดตนทุนการขนสงได 1.3 ลานบาทตอป และยังสามารถชวยลดการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด
ลงได รอยละ 32.8 หรือ 55 ตันตอป 

แนวทางการพัฒนาสูโลจิสติกสสีเขียว
  การพัฒนาสูโลจิสติกสสีเขียว จําเปนตองพิจารณารายละเอียดของกิจกรรมตางๆ เปนสําคัญ ดังนี้ 
(หวงโซสีเขียวสูความยั่งยืน, 2554)
  1. ผูประกอบการควรทําความเขาใจในความเช่ือมโยงของระบบโลจิสติกสกับหลักการและกลไกในการ
บริหารจัดการที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม เชน ผลิตภัณฑสีเขียว หลักการ 3R (Reduce Reuse Recycle) รวมถึง             
กฎระเบียบและขอกําหนดดานสิ่งแวดลอม เชน มาตรฐาน ISO 14001
  2. วิเคราะหทุกกิจกรรมโลจิสติกสตลอดโซอุปทาน เพื่อหาจุดพัฒนาปรับปรุงโดยใชหลักการและกลไก     
ดานสิ่งแวดลอมประกอบการพิจารณาและวิเคราะห
  3. ดําเนินการปรับปรุงกิจกรรมตางๆ เพ่ือลดผลกระทบตอส่ิงแวดลอม เชน พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน         
ดานการขนสงท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เชน พัฒนาทาเรือสีเขียว ลดการใชกระดาษโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
พัฒนาฐานขอมูลคําสั่งซื้อและการผลิตเพื่อใหเกิดความแมนยําในการคาดการณมากข้ึน ปรับปรุงรูปแบบการขนสง
จากทางรถมาเปนทางรางหรือทางน้ํามากข้ึน เปลี่ยนมาใชพลังงานทดแทน เลือกใชบรรจุภัณฑที่สามารถใชซํ้าได 
พัฒนาการขับรถที่ถูกตอง เชน ไมขับรถเร็วเกินอัตราที่กําหนดเพื่อประหยัดพลังงาน พัฒนายานพาหนะในการขนสง
ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น วางตําแหนงศูนยกระจายสินคาที่เหมาะสม การวางผังคลังสินคา เพ่ือใหเกิดการจัดเก็บ
และการเคล่ือนยายท่ีมปีระสิทธิภาพ ออกแบบบรรจภุณัฑโดยใชวสัดทุีเ่ปนมติรตอสิง่แวดลอม เพ่ือเพิม่ประสทิธิภาพ
ในการจัดเก็บและการขนสง เปนตน
  4. พฒันาเครอืขายการบรหิารจดัการโลจสิตกิสระหวางผูประกอบการ เชน วางแผนการขนสงสนิคารวมกัน
เพ่ือบรรทุกสินคาไดเต็มรถ เช่ือมโยงขอมูลระหวางหนวยงานและคูคาในการขนสงปจจัยการผลิตและสินคารวมกัน
เพือ่ลดการขนสงเทีย่วเปลา วางแผนรวมกนักบัคูคาเพ่ือใหสามารถวางแผนการผลติไดอยางมปีระสิทธภิาพ พจิารณา
สั่งซื้อวัตถุดิบจากคูคาในพื้นที่มากขึ้น เปนตน
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สรุป
  กิจกรรมโลจิสติกสกอใหเกิดผลกระทบดานสิ่งแวดลอมหลายสวน เชน การขนสงสินคาท่ีปลอยของเสีย         
ในรูปกาซคารบอนไดออกไซด การใชบรรจุภัณฑกระดาษหรือไม กระบวนการทางเอกสาร การปลอยของเสีย                 
ในกระบวนการผลิต เปนตน แนวคิดการบริหารจัดการโลจิสติกสสีเขียวที่เห็นเปนรูปธรรม จึงเกี่ยวของกับการขนสง
เต็มคัน (Full Truck Load) การขับรถท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (Eco Drive) ใชบรรจุภัณฑที่ยอยสลายงาย                     
(Eco Packing) การเปลีย่นรูปแบบการขนสงใหใชพลงังานนอยลง (Modal Shift)  เปนตน แนวคดิเร่ืองโลจิสตกิสสเีขียว 
นอกจากเกิดประโยชนกับองคกรแลว ยังเปนแนวทางสําคัญในการพัฒนาสังคมอยางยั่งยืนโดยจะเห็นชัดเจนคือ      
ชวยลดตนทุนในระยะยาว เนื่องจากเปนการผนวกแนวคิดระหวางการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน ลดตนทุน ลดผล  
กระทบดานส่ิงแวดลอมเปนการสรางภาพลักษณทีด่ใีหกบัแบรนดสนิคาและองคกร สรางความสามารถทางการแขงขัน 
และรุก-รับกับขอจํากัดทางการคารูปแบบใหม เปนตน
  ภาครัฐควรตองมีกาํหนดยุทธศาสตรเพ่ือการวางแผนท่ีนาํไปสูโลจิสติกสเพ่ือรักษาส่ิงแวดลอม ในกระบวนการ
โซอปุทาน เชน การพฒันาระบบคมนาคมขนสง ทีส่งผลกระทบโดยตรงตอวถิชีวีติความเปนอยูของคนและส่ิงแวดลอม 
โดยเฉพาะในแงของการกอใหเกดิมลพษิ ซึง่นาํไปสูปญหาคุณภาพชีวติ โดยแนวทางในการรักษาสมดลุในการพัฒนา
ทีเ่หมาะสม คอื การพัฒนาการขนสงใหมคีวามความย่ังยืน (Sustainable Transportation) เพ่ือสังคมและส่ิงแวดลอม 
มุงเนนการลดผลกระทบตอสงัคมและสิง่แวดลอม โดยเฉพาะประเดน็การลดมลพษิทีเ่กดิจากกจิกรรมภาคขนสง และ
เพ่ิมคุณภาพชีวิตประชาชน รวมท้ังการพัฒนาโครงขายระบบขนสงภายในประเทศโดยหลักการพิจารณาอุปสงค      
เพื่อใหเกิดการปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนสง โดยมีการใชพลังงานที่มีประสิทธิภาพดีขึ้น และเพื่อใหประชาชนเขาถึง
ระบบขนสง (สินคา และคน - ขนสงสาธารณะ) และการบริหารจัดการกระบวนการขนสง รวมท้ังการจัดการระบบ   
การขนสงแบบศูนยกลาง การจัดการของเสีย ขยะและวัสดุเหลือใช เปนตน รวมถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพการจัด
การโลจิสติกสภายในภาคการผลิต โดยมุงเนนพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความเขาใจในเรื่องโลจิสติกสเพ่ือนําไป
พัฒนาในองคกร รวมถึงการพิจารณาแกไขกฎหมายและกฎระเบียบตางๆ ที่ไมเอื้ออํานวยตอการทําการคา
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บทคัดยอ
  บทความนี้เขียนขึ้นจากผลการศึกษาเกี่ยวกับการใชสวนขยายนามภาษาจีนของนักศึกษามหาวิทยาลัย     
ฟารอีสเทอรน ทั้งนี้เนื่องจากนักศึกษาสวนใหญจะเริ่มเรียนภาษาจีนในระดับอุดมศึกษา จึงทําใหผูเรียนไมคุนเคย     
กับการใชไวยากรณภาษาจีน โดยเฉพาะอยางย่ิงปญหาเรื่องการใชสวนขยายนาม เพราะโครงสรางประโยคของ    
ภาษาจีนและภาษาไทยแตกตางกนัอยางมาก  ภาษาไทยจะวางสวนขยายนามไวดานหลงัของคํานาม  สวนภาษาจนี  
จะวางสวนขยายนามไวดานหนาของคํานาม  ซึ่งจากผลการศึกษาพบวานักศึกษามีคะแนนการทดสอบการใช           
สวนขยายนามทีม่คีาํเดยีวมากกวาคะแนนการใชสวนขยายนามทีม่หีลายคาํ โดยนักศึกษาท่ีอยูในช้ันปทีส่งูจะสามารถ
ใชสวนขยายนามภาษาจีนไดดีกวานักศึกษาที่อยูในช้ันปที่ตํ่ากวาโดยเฉพาะการใชสวนขยายนามที่มีหลายคํา                
ทั้งยัง พบวานักศึกษาท่ีมีเช้ือสายจีนและสามารถพูดภาษาจีนทองถ่ินไดสามารถชวยใหการเรียนการสอนเร่ืองสวน
ขยายนามดีขึ้น

คําสําคัญ
    สวนขยายนาม   ภาษาจีน   นักศึกษามหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน

Abstract
  This paper studied by the results from analyze of using Chinese attribute by the Thai students 
who study in The Far Eastern University. Almost students start to study Chinese language at the university, 
so they are not fluent in Chinese grammar, especially using Chinese attribute. Because the structures 
between Thai and Chinese are quite different in that Thai structure is “Noun + Attribute” but Chinese 
structure is “Attribute + Noun”.  The results of this paper were summarized as follows: the score of using 
single Chinese attribute was higher than the score of using multiple Chinese attribute. Generally speaking, 
senior students were good at using Chinese attribute than junior students, especially in the part of using 
multiple Chinese attribute. The interesting result in this paper was the students who is Thai – Chinese 
descent and can speak Chinese dialect were easier understand how to use Chinese attribute.
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บทนํา
  ปจจุบนัภาษาจนีเปนภาษาตางประเทศท่ีนยิมใชกนัมากข้ึนในประเทศไทยรองจากภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะ
เมื่อเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน   ภาษาจีนจะย่ิงมีบทบาทสําคัญ และในขณะเดียวกันทุกสถาบันอุดมศึกษา   
ในจังหวัดเชียงใหมไดมีการเปดการสอนภาษาจีนเพื่อรองรับการเขามาของนักทองเท่ียวชาวจีนที่หล่ังไหลเขามา       
เปนจํานวนมาก
  ถึงแมวาภาษาจีนจะเปนภาษาที่นิยม แตพื้นฐานทางดานภาษาจีนของคนไทยยังไมเทากับพ้ืนฐานภาษา
อังกฤษ คนไทยเริ่มเรียนภาษาอังกฤษตั้งแตระดับอนุบาลและเรียนทุกๆ ป หากเรียนถึงระดับอุดมศึกษาจะเนน          
การใชภาษาอังกฤษมากกวา แตภาษาจีนสวนมากจะมาเร่ิมเรียนในระดับอุดมศึกษา จึงทําใหผูเรียนไมคุนเคย             
กับการใชไวยากรณภาษาจีน โดยเฉพาะอยางยิ่งปญหาเรื่องการใชสวนขยายนาม เพราะโครงสรางประโยคของ    
ภาษาจีนและภาษาไทยแตกตางกันอยางมาก ภาษาไทยจะวางสวนขยายนามไวดานหลังของคํานาม สวนภาษาจีน
จะวางสวนขยายนามไวดานหนาของคํานาม มีผูวิจัยไดศึกษาเกี่ยวเรื่องนี้ไวหลายทาน  Kittithon (2003, 6) กลาววา 
ลาํดับการวางของสวนขยายนามของภาษาไทยและจีน สวนมากจะตรงกนัขาม กบัภาษาไทยท่ีสวนขยายนามจะวาง
ไวดานหลังคําศัพทหลัก แตในภาษาจีนสวนขยายนามตองวางไวดานหนาคําศัพทหลัก ในชวงเวลาที่นักศึกษาไทย
เรยีนไวยากรณจนีเรือ่งนี ้มกัจะมคีวามสบัสนระหวางภาษาไทยและภาษาจีนทาํใหเกดิความผิดพลาด แตวาหลงัจาก
ทีไ่ดเรยีนรูภาษาจนีมากขึน้ความผดิพลาดไวยากรณจนีจะลดลง ซึง่ในบทความน้ีจะศึกษาถงึปญหาการใชสวนขยาย
นามของนักศึกษามหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน เพ่ือวิเคราะหเหตุผลขอผิดพลาดและใหคําแนะนําในดานการเรียน     
การสอนเรื่องการใชสวนขยายนามภาษาจีน

สวนขยายนาม （定语）

  สวนขยายนาม（定语）หรือนามวลีทําหนาท่ีเปนสวนประธานหรือสวนกรรมในประโยค มีคําและ            
วลหีลายชนดิทาํหนาทีเ่ปนสวนขยายนามได  เชน 李老师是中文老师 ครูหล่ีเปนครูสอนภาษาจนี ในประโยคน้ี     
中文 (ภาษาจีน) คือ สวนขยายนาม ที่ทําหนาที่ขยายคําวา 老师 (ครู) แลวใหความหมายวา ครูที่สอนภาษา
จีน (Yang , 2009, 109)
  โครงสรางประโยคขยายนามภาษาจีน (定语+的+中心语)
  โครงสรางสวนขยายนามภาษาจีน คือ “定语+的+中心语” หมายความวา สวนขยายนามตองวางไว
หนาคําศัพทหลัก และสวนใหญตองใชคําชวยโครงสราง  的 มาแสดงความหมาย เชน 红色的旗袍

(ชุดกี่เพาสีแดง) 红色 หมายถึง สีแดง 旗袍 หมายถึง ชุดกี่เพา (Yang, 2009, 109)
  1. การใช 的ในสวนขยายนามภาษาจีนมี 3 ลักษณะ ดังนี้
   1) จําตองใชคํา 的
          เชน  吃的东西 (ของกิน) 
           吃 หมายถึง กิน 
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           东西 หมายถึงสิ่งของ 
          ถาไมใชคํา 的 ความหมายจะเปลี่ยนทันที คือ 吃东西 (กินอาหาร)
   2) ไมใชคํา 的
           เชน 这本书 (หนังสือเลมนี้)
             这 หมายถึง นี้ 
             本 หมายถึง เลม 书 หมายถึง หนังสือ 
           แตถาในกลุมคํานี้ใชคํา 的 จะกลายเปนกลุมคําที่ไมมีความหมาย
   3) ใชหรือไมใชคํา 的 ก็ได
           เชน 我的爸爸/我爸爸 (พอของฉัน)
           ไมวาจะใชหรือไมใชคํา 的 ความหมายของกลุมคําก็ไมไดเปลี่ยนแตอยางใด
  Fang (2008, 92) สรุปไววา การใชคํา 的 ในสวนขยายนามภาษาจีน มี 5 ลักษณะดังนี้
   1) เมื่อคําศัพทหลักเปนคําคุณศัพทพยางคเดียวสวนมากจะไมใชคํา 的
          เชน 红衣服 (เสื้อผาสีแดง)
   2) เมื่อบุรุษสรรพนามเปนสวนขยายนามแสดงความเปนเจาของ จําเปนตองใชคํา 的 แตถาคําศัพท
หลักหมายถึงคนไมตองใชคํา 的
          เชน 我的书 (หนังสือของฉัน)
   3) เมื่อจํานวนเปนสวนขยายนามไมจําเปนตองใชคํา 的
          เชน 两本书 (หนังสือสองเลม)
   4) เมื่อใชคํานามที่แสดงถึงเวลาและสถานที่เปนสวนขยายนามจําเปนตองใชคํา 的
          เชน 两小时的电影 (ภาพยนตรสองชั่วโมง)
   5) เม่ือคํากริยาเปนสวนขยายนามสวนมากจะใชคํา 的 โดยเฉพาะคํากริยาที่เปนพยางคเดียวเชน       
穿的衣服 (เสื้อผาที่ใส) แตถาคํากริยามีสองพยางคไมตองใชคํา 的 ก็ได  เชน 学习计划 (แผนการเรียน) 
   6) เมื่อคํานามเปนสวนขยายนามและคํานามเปนคําศัพทหลัก จะใชหรือไมใชคํา 的 ก็ได
          เชน 上海小吃/上海的小吃 (ขนมของเซี่ยงไฮ)

  2. การใชสวนขยายนามที่มีหลายคํา
   ในภาษาจีนสามารถใชคาํหลายๆ คาํเพือ่ขยายคาํศพัทหลกัเพยีงหนึง่ตวัได เชน 一本古代著名的

小说 (หนังสือนิทานโบราณที่มีชื่อเสียงเลมหนึ่ง) มีสวนขยายนาม 3 สวน ไดแก 一本 (เลมหนึ่ง) 古代 (โบราณ) 
著名 (มีชื่อเสียง) 
   Fang (2008) สรุปไววา การใชคํา  的 ในสวนขยายนามที่มีหลายคํา มี 2 ลักษณะ ไดแก
   1) ถาเรียงลําดับคําศัพทตามโครงสรางนี้ : “คําที่แสดงความเปนเจาของ + สรรพนามชี้เฉพาะ +    
จํานวน + คุณศัพท + คําศัพทหลัก” ไมตองใชคํา 的 เชน 她那两本新杂志在哪儿？(นิตยสารใหม 2 เลม
ของหลอนอยูที่ไหน)  她 (หลอน) 那 (นั่น) 两本 (2 เลม) 新 (ใหม) คือ สวนขยายนาม
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   2) ถาเรยีงลาํดับคําศัพทตามโครงสรางนี ้: “คาํท่ีแสดงความเปนเจาของ + สรรพนามชีเ้ฉพาะ + จาํนวน
+ คํากริยา / กริยาวลี + คุณศัพท + คําศัพทหลัก”ตองใชคํา 的 เชน 他是一个不说假话的

人。(เขาเปนคนทีไ่มพดูโกหก) 一个 (หนึง่) 不说 (ไมพดู) 假话 (คาํโกหก) คอืสวนขยายนาม (Fang, 2008, 95)

การใชสวนขยายนาม（定语）ของนักศึกษามหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน
  เพือ่ศกึษาการใชสวนขยายนามของนักศกึษาวชิาเอกภาษาจีนธุรกจิ ผูเขยีนจึงไดสรางแบบทดสอบสวนขยาย
นามใหนักศึกษาแตละชั้นป จํานวน 54 คน แบงออกเปน ชั้นปที่ 1 จํานวน 13 คน ชั้นปที่ 2 จํานวน 27 คน ชั้นปที่ 3 
จํานวน 14 คน ในจํานวนนี้มีนักศึกษาที่มีเชื้อสายจีนจํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ 32.1 นักศึกษาที่ไมมีเชื้อสายจีน 
จํานวน 36 คน คิดเปนรอยละ 67.9 
  แบบทดสอบแบงออกเปน 2 สวน คือ ในสวนที่หนึ่งเปนการเลือกคําตอบเกี่ยวกับสวนขยายนามที่มีคําเดียว 
และสวนที่สอง เปนการเลือกคําตอบที่เกี่ยวกับความซับซอนของสวนขยายนาม  ซึ่งนักศึกษาวิชาเอกภาษาจีนธุรกิจ
มหาวทิยาลยัฟารอสีเทอรน จาํนวน 54 คน ไดใชเวลาหลงัเลกิเรียน 20 นาทใีนการทาํแบบทดสอบ โดยมอีาจารยคอย
ควบคุม ไดขอมูลดังตารางตอไปนี้
  
  1. การใชสวนขยายนามที่มีคําเดียวและการใชสวนขยายนามที่มีหลายคํา

    ตารางที่ 1
     รอยละของความถูกตองในแบบฝกหัดสวนขยายนามที่มีคําเดียว

   
1.  18.8 

2.  39.6 

3.  16.9 

4.  50.9 

5.  26.4 

6.  45.2 

7.  39.6 

8.  24.5 

9.    26.4 

10.  35.8 

คาเฉลี่ย                                                 32.4
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  ตารางที่ 1 จะเห็นวา ผลคะแนนเฉลี่ยของการใชสวนขยายนามที่มีคําเดียว คิดเปนรอยละ 32.4  ซึ่งเปน
คะแนนที่ไมสูงนัก ขอที่ 1- 4 เปนขอที่จําเปนตองใช 的 ซึ่งนักศึกษาสวนใหญจะสามารถทําคะแนนไดสูง เพราะใน  
ภาษาไทยก็จําเปนตองใชคําวา “ที่” เชน ภาษาจีน 买的书 ภาษาไทย หมายถึง หนังสือที่ซื้อมา ตามโครงสราง “คํา
กริยา +的+ คําศัพทหลัก”   และบางครั้งภาษาไทยก็จําเปนตองใชคําวา “ของ”  เชน ภาษาจีน 我的书 ภาษาไทย 
หมายถึง หนังสือของฉัน ตามกฎการใช 的 ของ Fang (2008)  คือ เมื่อบุรุษสรรพนามเปนสวนขยายนามแสดงความ
เปนเจาของ จําเปนตองใชคํา 的 แตภาษาไทยคําวา “ของ” จะใชหรือไมใชก็ได โดยเฉพาะอยางยิ่งในภาษาพูด ซึ่ง
ไมคอยใชคําวา “ของ” ทําใหนักศึกษาเกิดความเคยชินจนใชภาษาจีน 的 ผิดพลาด
  ขอที่ 5-8 เปนขอที่ไมจําเปนตองใช 的 ซึ่งนักศึกษาสวนใหญจะสามารถทําคะแนนไดคอนขางสูง ซึ่งใน          
ภาษาไทยกเ็ชนเดียวกัน เชน ภาษาจีน 一个孩子 ภาษาไทยหมายถึง เด็กหน่ึงคน ตามกฎการใช 的ของ Fang (2008)         
คอื เมือ่จํานวนเปนสวนขยายนามไมจาํเปนตองใชคาํ 的 และถาคาํกรยิามสีองพยางคไมตองใชคาํ 的 (Fang ,2008, 
92) เชน ภาษาจีน 旅游团 ภาษาไทยหมายถึง คณะทัวร ซึ่งในภาษาไทยก็ไมใชคําวา “ของ” เชนเดียวกัน
  ขอท่ี 9-10 เปนขอท่ีใชหรือไมใชคํา 的 ก็ได ซึ่งนักศึกษาสวนใหญจะสามารถทําคะแนนไดคอนขางสูง                  
ซึง่ภาษาไทยกม็หีลกัการใชทีไ่มแตกตางกัน เชน ภาษาจีน 狐狸（的)尾巴 ภาษาไทย  หมายถงึ หาง (ของ) จิง้จอก 
ตามกฎการใช 的 ของ Fang (2008) คือ เมื่อคํานามเปนสวนขยายนามและคํานามเปนคําศัพทหลัก จะใชหรือไม
ใชคํา 的 ก็ได 

     ตารางที่ 2 
      รอยละของความถูกตองในแบบฝกหัดสวนขยายนามที่มีหลายคํา
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ตารางที่ 2 
รอยละของความถูกตองในแบบฝกหัดสวนขยายนามที่มีหลายคํา (ตอ)

  จากตารางที่ 2 ผลคะแนนเฉล่ียของการใชสวนขยายนามที่มีหลายคํา  คิดเปนรอยละ 27.8 จะเห็นวา             
ขอที่ 1- 3 เปนขอที่ไมจําเปนตองใชคํา 的 แสดงถึงโครงสราง “คําที่แสดงความเปนเจาของ + สรรพนามชี้เฉพาะ + 
จํานวน  + คุณศัพท + คําศัพทหลัก”  ไมตองใชคํา 的 เชน ภาษาจีน 我这两个好老师 ภาษาไทย หมายถึง 
อาจารยที่ดี 2 คนของฉัน ในภาษาจีนตามโครงสรางไมตองใชคํา 的 แตในความหมายของภาษาไทยจําเปนตองมี
คําวา “ที่” หรือคําวา “ของ” ดวย 
  ขอท่ี 4 – 10 เปนขอท่ีจาํเปนตองใชคาํ 的 ตามโครงสราง “คาํทีแ่สดงความเปนเจาของ + สรรพนามช้ีเฉพาะ 
+ จํานวน+ คํากริยา / กริยาวลี + คุณศัพท + คําศัพทหลัก” ตองใชคํา  เชน ภาษาจีน 我这两个会说泰语的

老师 ภาษาไทยหมายถงึ อาจารย 2 คนท่ีสามารถพดูภาษาไทยไดของฉนั จะเหน็ไดวาตามโครงสรางการใชคาํ 的 

ในขอนี้ ทั้งในภาษาจีนและภาษาไทยจะใชคําแสดงโครงสรางเหมือนกัน
  2. คะแนนเฉล่ียการใชสวนขยายนามของนักศกึษาทีเ่รยีนในชัน้ปตาง ๆ  และนกัศกึษาทีม่พีืน้ฐาน
ภาษาจีนทองถิ่น
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แผนภูมิที่ 1: คะแนนเฉลี่ยของการใชสวนขยายนามของนักศึกษาชั้นปตางๆ

   

คาเฉลี่ย                                                         27.8
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  จากแผนภมูทิี ่1 จะเห็นวาผลจากแบบทดสอบในเรือ่งสวนขยายนามของนักศกึษาทีอ่ยูในชัน้ปทีส่งูข้ึนจะสามารถ
ทําคะแนนไดดีกวานักศึกษาท่ีอยูในช้ันปที่ตํ่ากวา ดังน้ี ชั้นปที่ 3 ไดผลคะแนนสูงท่ีสุด คือ การใชสวนขยายนาม            
ที่มีคําเดียว คิดเปนรอยละ 42.6 การใชสวนขยายนามที่มีหลายคํา คิดเปนรอยละ 36.4 ชั้นปที่ 2 ไดผลคะแนน          
รองลงมา คอื การใชสวนขยามนามท่ีมคีาํเดยีว คดิเปนรอยละ 35.4 การใชสวนขยายนามทีม่หีลายคาํ คดิเปนรอยละ 
30.3 ชัน้ปที ่1 ไดผลคะแนนนอยท่ีสดุ คอื การใชสวนขยายนามท่ีมคีาํเดียว คดิเปนรอยละ 32.9 การใชสวนขยายนาม
ที่มีหลายคํา คิดเปนรอยละ 15.2
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แผนภูมิที่ 2: คะแนนเฉลี่ยของการใชสวนขยายนามของนักศึกษาที่มีพื้นฐานภาษาจีนทองถิ่น
  
  จากแผนภูมิที่ 2 จะเห็นวาผลจากแบบทดสอบในเรื่องสวนขยายนาม นักศึกษาที่มีพื้นฐานภาษาจีนทองถิ่น
จะสามารถทําคะแนนไดดกีวานักศึกษาท่ีไมมพีืน้ฐาน ดงัน้ี นกัศึกษาท่ีมเีช้ือสายจนีและสามารถพดูภาษาจนีทองถิน่
ไดผลคะแนนสูงท่ีสุด คือ การใชสวนขยายนามที่มีคําเดียว คิดเปนรอยละ 48.2 การใชสวนขยายนามที่มีหลายคํา     
คิดเปนรอยละ 48.1 นักศึกษาที่มีเชื้อสายจีนแตไมสามารถพูดภาษาจีนทองถิ่นได ไดผลคะแนนรองลงมา คือ การใช
สวนขยามนามที่มีคําเดียว คิดเปนรอยละ 33.4 การใชสวนขยายนามท่ีมีหลายคํา คิดเปนรอยละ 18.3 นักศึกษา        
ทีไ่มมเีชือ้สายจีน และไมสามารถพูดภาษาจีนทองถิน่ได ไดผลคะแนนนอยทีส่ดุ คอื การใชสวนขยามนามทีม่คีาํเดยีว 
คิดเปนรอยละ 31.3 การใชสวนขยายนามที่มีหลายคํา คิดเปนรอยละ 19.5

สรุป
  จากแบบทดสอบในเรือ่งสวนขยายนามครัง้นี ้จะเหน็ไดวาผลคะแนนของนกัศกึษามหาวทิยาลยัฟารอสีเทอรน 
ไมวาจะเปนผลคะแนนของการใชสวนขยายนามที่มีคําเดียวหรือการใชสวนขยายนามที่มีหลายคํา มีผลคะแนน              
ที่ไมสูงนัก เรียกไดวาเปนจุดออนหนึ่งของการเรียนการสอนภาษาจีน  เหตุผลหนึ่งที่นาสนใจในการเรียนการสอน  
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ภาษาจีนคือ นักศึกษาที่อยูในชั้นปที่สูงขึ้นจะสามารถใชสวนขยายนามภาษาจีนไดดีกวานักศึกษาที่อยูในชั้นปที่ตํ่า
กวา และคะแนนที่สูงสุดอยูในนักศึกษาชั้นปที่ 3 คือ การใชสวนขยายนามที่มีคําเดียว คิดเปนรอยละ 42.6 การใช
สวนขยายนามทีม่หีลายคาํ คดิเปนรอยละ 36.4 โดยเฉพาะการใชสวนขยายนามทีม่หีลายคาํ ผลคะแนนแบบทดสอบ
ของนักศึกษาในแตละชั้นปจะแตกตางกันมาก เพราะวาการเรียนรูคําศัพท และไวยากรณจีนที่มากขึ้นตามลําดับ    
ชั้นป โดยคะแนนเฉลี่ยของนักศึกษาชั้นปที่ 3 มากกวานักศึกษาชั้นปที่ 1 คิดเปนรอยละ 21.2 อีกหนึ่งเหตุผลที่ผูเขียน
คนพบ คือ นักศึกษาเชื้อสายจีนที่สามารถพูดภาษาจีนทองถิ่นได ชวยการเรียนเรื่องสวนขยายนามไดดี จากผลการ
ทดสอบ นักศึกษาท่ีมีพื้นฐานภาษาจีนทองถ่ินจะสามารถทําคะแนนไดดีกวานักศึกษาท่ีไมมีพืน้ฐาน คิดเปนรอยละ 
28.6 เน่ืองจากภาษาจีนกลางและภาษาจีนทองถิ่นมีโครงสรางภาษาท่ีคลายคลึงกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งโครงสราง
การใชคําขยายนาม 
  ดังนั้น ผูเขียนขอเสนอแนะแนวทางในการเรียนการสอนภาษาจีนที่เกี่ยวกับการใชสวนขยายนาม ดังนี้
  1.  ชีใ้หนกัศึกษาเหน็ความแตกตางของการใชสวนขยายนามภาษาไทยและภาษาจนีอยางชดัเจน โดยเฉพาะ
อยางยิ่งโครงสรางการใชสวนขยายนามในการสนทนาและการเขียน
  2. หากนักศึกษามพีืน้ฐานภาษาจีนเบ้ืองตนจะสงผลใหการเรยีนรูเร่ืองการใชสวนขยายนามไดเขาใจและเร็ว
ยิ่งขึ้น นอกจากนี้หากนักศึกษามีคลังคําศัพทภาษาจีนมากพอ ก็จะทําแบบทดสอบไดงายขึ้น
  3. หากนักศึกษาที่มี่เชื้อสายจีนและพูดภาษาจีนทองถิ่นได จะทําใหไดเปรียบในการเรียนรูเรื่องการใชสวน
ขยายนาม  และขอควรระวงัสาํหรบันกัศกึษาทีม่เีชือ้สายจนี คอื ความเคยชินของการใชภาษาจนีทองถิน่อาจจะทําให
เกิดขอผิดพลาดในการใชภาษาจีนกลาง ดงัน้ัน ผูสอนจงึตองศึกษาภาษาจีนทองถ่ินเพ่ิมเตมิ เพ่ือแกไขปญหาดงักลาว
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บทคัดยอ
  บทความนีม้วีตัถปุระสงคเพ่ือศกึษานิยามของพฤตกิรรมการทาํงานตามแนวคดิ CSR ของบคุลากรในสถาบนั
อุดมศึกษาเอกชน และผูมีสวนไดเสียในความรับผิดชอบตอสังคมของอาจารยมหาวิทยาลัยเอกชน ตลอดจน             
ความคาดหวังของสงัคมตออาจารยมหาวิทยาลัย การศึกษาครัง้น้ี ใชวธิกีารวิจยัเชงิคุณภาพ ดวยการสมัภาษณเจาะลกึ
จากผูใหขอมูล จํานวน 8 คน จากการเลือกตัวอยางแบบเจาะจง และใชการวิเคราะหขอมูลเชิงเนื้อหา ทั้งนี้ ในงาน
วิจัยนี้เปนการนําโมเดล CSR ของแครโรลมาเปนกรอบแนวคิด ซึ่งพฤติกรรมการทํางานตามแนวคิด CSR ประกอบ
ดวยความรับผิดชอบตอสังคมใน 4 ดาน คือ ความรับผิดชอบดานเศรษฐกิจ ดานกฎหมาย ดานจริยธรรม และ           
ดานการใหแกสงัคม ผลการศกึษา พบวา ความรบัผิดชอบตอสังคมตามโมเดล CSR ของแครโรล ทัง้ 4 ดาน  ครอบคลมุ
ภารกจิหนาท่ีของบคุลากรในสถาบันอดุมศึกษเอกชน อยางไรก็ด ีความรบัผดิชอบดานเศรษฐกิจเปนดานท่ีมขีอจาํกัด
ในการแสดงพฤติกรรมมากท่ีสุด โดยผูมีสวนไดเสียท่ีใกลตัวมากท่ีสุดท่ีตองคํานึงถึง คือ นักศึกษา รองลงมา คือ            
ผูปกครองและเพ่ือนอาจารย ทั้งนี้ สังคมยอมคาดหวังในความรับผิดชอบตอสังคมของอาจารยมหาวิทยาลัยรัฐและ
เอกชนไมแตกตางกัน 

คําสําคัญ
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Abstract
  This article aims to study the definition of work behavior and stakeholders under the concept of 
corporate social responsibility of staff in private higher education institutions, and the staff’s expectations 
of corporate social responsibility. The researcher used the Qualitative Research Method by in-depth   
interviews of 8 key-informants, by using purposive sampling, and by content analysis. This study used 
Carroll’s CSR Model as a conceptual framework. The CSR’s work behavior of staff in private higher    
education institutions included social responsibility in four areas: economic responsibility, legal responsibility, 
ethical responsibility, and philanthropic responsibility. The result showed that CSR has been practiced in 
CSR based on Carroll’s Pyramid of CSR Model in 4 aspects covered the missions of staff in private 
higher education institutions. However, the economic responsibility side is the most restrictions on            
behavior. Students are stakeholders closely most of staff. In addition, the key informants suggest that 
society would expect the social responsibility of university professors in public sector and private sector 
are no different.

Keywords
  Social Responsibility, Work Behavior, Staff in Private Higher Education Institutions

บทนํา
  แนวคิดความรบัผดิชอบตอสงัคมขององคกร หรอื Corporate Social Responsibility (CSR) เปนแนวคิด
และแนวปฏิบัติที่องคกรตางๆ ทั่วโลกใหความสําคัญ ในสวนขององคกรอุดมศึกษาหรือมหาวิทยาลัย แนวคิด CSR 
ปรากฎในการประชุมระดับโลกดานการอุดมศึกษา (World Conference on Higher Education: WCHE) เมื่อวันที่ 
5-8 กรกฎาคม ค.ศ. 2009 ณ สํานักงานใหญองคการยูเนสโก กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส เรื่องบทบาทของสถาบัน
อุดมศึกษาในการแสดงความรับผิดชอบตอสังคม (The New Dynamics of Higher Education and Research        
for Societal Change and Development) ทั้งนี้ เพราะสังคมมีความคาดหวังสูงตอการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 
กลาวคือ มหาวิทยาลัยในฐานะองคกรระดับอุดมศึกษาจึงไมควรทําหนาท่ีแตเพียงการผลิตบัณฑิต การวิจัย และ     
การบรกิารวชิาการตอสงัคม แตเพยีงเทานัน้ หากแตมหาวทิยาลัยจะตองแสดงความรบัผิดชอบตอสงัคมในดานตางๆ ดวย 
(สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2552) ในทางเดียวกัน ศ. นพ. เกษม วัฒนชัย องคมนตรี และอดีตรัฐมนตรี
วาการกระทรวงศกึษาธกิาร แสดงความเหน็สอดคลองวาแนวคดิ CSR จะตองนําไปใชในภาคการศกึษา ตองเร่ิมปลกูฝง
ใหเด็ก เยาวชนรุนใหมตระหนักวา หากสวนรวมอยูไดดี สวนยอยก็อยูได” (ณัฐนันท อิทธิยาภรณ, 2554) 
   “บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา” ถือไดวาเปนผูมีสวนไดสวนเสียโดยตรงตอนิสิตนักศึกษา การทํางาน      
ในฐานะของการเปนแมแบบแกเยาวชน ทาํใหบคุลากรในสถาบนัอดุมศึกษาถกูคาดหวงัในเชิงจริยธรรมและความรับ
ผิดชอบตอสังคมสูงดวย โดยเฉพาะบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนซ่ึงปฏิบัติงานในองคกรที่มีสถานะของ       
ความเปนสถาบันการศึกษา และอีกดานหนึ่งก็เปนองคกรธุรกิจที่ยังคงตองบริหารจัดการเพื่อแสวงกําไรดวย         
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ปจจุบันประเทศไทยมีสถาบันอุดมศึกษามากกวา 170 แหง แบงเปนสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ สถาบันอุดมศึกษา   
ของเอกชน และวิทยาลัยชุมชน ทั้งนี้ มีบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีจํานวนทั้งสิ้น 10,359 คน (สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2556) 
  อยางไรก็ดี ในทางปฏิบัติบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษายังคงเผชิญกับปญหาการปฏิบัติงานดวย                 
ความรับผิดชอบตอสังคม เนื่องจากในสังคมไทยยังไมมีนิยามและแนวทางปฏิบัติดาน CSR ที่เปนรูปธรรมที่ชัดเจน 
ในสงัคมไทยมักกลาวถงึ CSR จาํกัดในแวดวงธุรกิจอตุสาหกรรมมากกวาธุรกิจประเภทอ่ืน บางคร้ังก็ถกูตีความไปถงึ
องคกรธุรกิจท่ีไมแสวงหากาํไร หรือเปนองคกรการกุศล รวมทัง้ถูกนิยามถงึกิจกรรมทีใ่ชเงินลงทนุสูง เปนกิจจะลกัษณะ
ที่เปนทางการ ทั้งท่ีแนวคิด CSR มีสาระสําคัญในการดึงคนทุกภาคสวนเขามามีสวนในการรับผิดชอบตอสังคม         
รวมทั้งองคกรในภาคการศึกษาดวย
  การศึกษาพฤติกรรมการทํางานภายใตแนวคิด CSR ของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน      
จงึมคีวามสําคญัตอการพัฒนาการใหบรกิารของสถาบันอดุมศกึษา ซึง่ไมเพยีงแตจะเปนประโยชนตอสถาบันอดุมศกึษา
ของเอกชนเทาน้ัน แตการศึกษาคร้ังน้ีจะเปนตัวอยางท่ีสําคัญตอการทํางานของบุคลากรในสถาบันการศึกษาของรัฐ
ซึง่อยูในภาวะการเปล่ียนแปลงสูการบรหิารจัดการในรูปแบบของเอกชนมากข้ึนดวย ทัง้นี ้การศึกษาในระยะแรกของ
งานวิจยัน้ีจะเปนการศึกษาเชิงคุณภาพเพ่ือหาองคประกอบและพฒันาแบบวดัของพฤตกิรรมการทาํงานภายใตแนวคิด 
CSR ของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน กอนทําการศึกษาระยะที่สองในเชิงปริมาณเพ่ือพัฒนาแบบจําลอง
ความสมัพันธพหุระดบัของพฤตกิรรมการทํางานภายใตแนวคิด CSR ของบคุลากรในสถาบันอุดมศกึษาเอกชนตอไป 

วัตถุประสงค
  เพ่ือศึกษานิยามของพฤติกรรมการทํางานตามแนวคิด CSR ของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน         
และผูมีสวนไดเสียในความรับผิดชอบตอสังคมของอาจารยมหาวิทยาลัยเอกชน ตลอดจนความคาดหวังของสังคม
ตออาจารยมหาวิทยาลัยรัฐและเอกชน จากความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิในสถาบันอุดมศึกษา

กรอบแนวคิดการวิจัย
  งานวิจยันี ้ผูวจิยันาํโมเดล CSR ของแครโรล ซึง่นาํเสนอในรปูของปรามิดความรบัผดิชอบตอสงัคม (Pyramid 
of Corporate Social Responsibility) (Carroll, 1979) เปนกรอบแนวคิดของการวิจัย เนื่องจากปจจุบันโมเดล          
ของแครโรล เปนกรอบแนวคิด CSR ที่นิยมใชทั่วโลก (Visser, 2008) ในทางเดียวกัน ผูวิจัยก็เห็นพองวาโมเดลของ
แครโรลน้ีมีรายละเอียดและความครอบคลุมท่ีกอใหเกิดประโยชนในการสรางและพัฒนาตัวช้ีวัดเก่ียวกับพฤติกรรม 
CSR นอกจากน้ี งานวิจัยจํานวนมากยังสนับสนุนความครอบคลุมและความเหมาะสมในการใชโมเดลของแครโรล   
ในปจจุบันดวย (Post, Lawrence & Weber, 2002)
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 (philanthropic responsibility) 

 

 (ethical responsibility) 
 

 (legal responsibility) 
 

 (economic responsibility) 
 

                 ภาพที่ 1 ปรามิดความรับผิดชอบตอสังคมของแครโรล
                 ที่มา: Carroll, 1991  

  ปรามิดความรับผิดชอบตอสังคมของแครโรล ประกอบดวยความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร 4 ขั้น          
คือ ความรับผิดชอบดานเศรษฐกิจ ดานกฎหมาย ดานจริยธรรม และดานการใหแกสังคม ดังนี้ (Carroll, 1991)
  1) ความรับผิดชอบดานเศรษฐกิจ คือ การใหความสําคัญเรื่องการผลิตที่สรางกําไรสูงสุดแกเจาของและ
ผูถอืหุน การสรางผลกําไรสงูสดุเทาทีจ่ะเปนไปไดอยางสม่ําเสมอ การรักษาความสามารถทางการแขงขนั การดําเนิน
งานอยางมีประสิทธิภาพ และความสําเร็จขององคกรมาจากการแสวงหากําไร
  2) ความรับผิดชอบดานกฎหมาย คือ การใหความสําคัญในเรื่องการผลิตตามความคาดหวังของรัฐและ
กฎหมาย การกระทําตามกฎหมายของทองถิ่นหรือระเบียบแหงชุมชน การปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยความเปน
พลเมืองที่ดี และความสําเร็จขององคกรตองอยูภายใตกฎหมาย 
  3) ความรับผิดชอบทางจริยธรรม คือ การใหความสําคัญในเรื่องการผลิตตามความคาดหวังของสังคม
ดานจารตี และจรยิธรรม การยอมรบัและการเคารพตอศีลธรรมจริยธรรมประเด็นใหมๆ  ในสังคม การยึดม่ันในจริยธรรม
เหนือการคํานึงถึงการบรรลุเปาหมายขององคกร และเหนือการปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายทั่วไป
  4) ความรับผิดชอบทางดานการใหแกสังคม คือ การใหความสําคัญในเรื่องการผลิตตามความคาดหวัง
ของสังคมดานการให และการแสดงนํ้าใจตอสังคม การสนับสนุนดานศิลปวัฒนธรรม การมีสวนรวมของหัวหนาและ
ลูกนองในกิจกรรมจิตอาสาและการบําเพ็ญประโยชนตอชุมชนทองถ่ิน การสนับสนุนดานการศึกษาท้ังในระบบและ
นอกระบบ และการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนทองถิ่น

วิธีการวิจัย
  การศึกษาพฤติกรรมการทํางานตามแนวคิด CSR ของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนนี้ แบงบุคลากร
เปน 2 ระดับ คือ ระดับผูบริหาร ไดแก อาจารยในระดับหัวหนาภาควิชาหรือเทียบเทา และระดับผูปฏิบัติงาน ไดแก 
อาจารยประจําของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งดําเนินการ ดังนี้
  1. การคัดเลือกผูใหขอมูล จํานวน 8 ตัวอยาง ดวยการเลือกตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
โดยกําหนดคุณสมบัติ ดังนี้ 
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   1.1 เปนบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา ที่มีประสบการณการทํางานไมตํ่ากวา 10 ป มีความรู                 
ความเขาใจเกี่ยวกับสภาพและลักษณะการปฏิบัติงานของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาเปนอยางดี
   1.2  เปนผูมีประสบการณในงานบริหารในระดับหัวหนาภาควิชาขึ้นไป ไมตํ่ากวา 2 ป
   1.3  เปนผูที่มีความเชี่ยวชาญหรือความสนใจเกี่ยวกับความรับผิดชอบตอสังคม 
  2. เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล คือ แบบสัมภาษณกึ่งโครงสราง (Semi-Structure Questionnaire) 
  3. การตรวจสอบขอมูลแบบสามเสา (Triangulation) และการวิเคราะหขอมูลดวยการวิเคราะหเชิงเน้ือหา 
(Content Analysis)

ผลการวิจัย
  การนาํเสนอผลการวิจยันี ้ผูวจิยัลาํดบัการนําเสนอจาก 1) ความคิดเหน็ของผูใหขอมูลเกีย่วกบัความคาดหวงั
ของสังคมตออาจารยมหาวิทยาลัย 2) ผูมีสวนไดเสียในความรับผิดชอบตอสังคมของอาจารยมหาวิทยาลัยเอกชน 
และ 3) นยิามของพฤติกรรมการทํางานตามแนวคิดความรับผดิชอบตอสงัคมของบคุลากรในสถาบันอดุมศึกษาเอกชน 
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
  1.  ความคิดเห็นของผูใหขอมูลเกี่ยวกับความคาดหวังของสังคมตออาจารยมหาวิทยาลัย
       1.1 จากการทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกับพฤติกรรมการทํางานของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา    
พบวา แมบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาในปจจุบันจะอยูในกํากับของรัฐและเอกชนแตกตางกัน แตบทบาท                  
ของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาไมวาจะเปนรัฐหรือเอกชนไมไดแตกตางกันมากนัก กลาวคือ อยูภายใตการอางอิง
พระราชบัญญัติระเบียบชาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2547 และพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรอืนในสถาบันอุดมศึกษา ฉบบัที ่2 พ.ศ. 2551 ซึง่สอดคลองกบัรางพระราชบัญญัตริะเบียบการบรหิาร
บคุคลในสถาบนัอดุมศึกษา หลกัดังกลาวนีแ้บงประเภทสายงานของบุคลากรในสถาบนัอดุมศกึษา ออกเปน 3 สายงาน 
คอื (1) สายงานวิชาการ ไดแก บคุลากรในสถาบันอุดมศกึษาซึง่ทําหนาท่ีดานการสอนและวิจยั หรือวิจยั (2) สายงาน
บริหาร ไดแก บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งทําหนาที่ดานการบริหาร และ (3) สายงานสนับสนุน ไดแก บุคลากร
ในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งทําหนาที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของสายงานวิชาการหรือสายงานบริหาร ดังนั้น “อาจารย
มหาวิทยาลัย” จึงมีความหมายครอบคลุมบุคลากร 2 กลุม คือ 1) บุคลากรสายงานวิชาการ ในฐานะของผูปฏิบัติงาน 
และ 2) บุคลากรสายงานบริหาร ในฐานะของผูบริหาร ดังนี้
    1) บุคลากรสายงานวิชาการ หรือผู ปฏิบัติงาน หมายถึง ผู ดํารงตําแหนง ศาสตราจารย                      
รองศาสตราจารย ผูชวยศาสตราจารย และอาจารย ซึ่งบุคคลกลุมน้ีถูกเรียกโดยท่ัวไปวา “อาจารยมหาวิทยาลัย”      
การทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกับบทบาทของอาจารยมหาวิทยาลัย พบวา บทบาทของอาจารยมหาวิทยาลัยสอดคลอง
กับบทบาทของมหาวิทยาลัยใน 4 ดาน คือ การสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
จงึทาํใหภารกจิของอาจารยมหาวทิยาลยัประกอบดวย ภารกจิ 5 ดาน คอื ภารกจิดานการสอน ดานการวิจยั ดานการ
บริการวิชาการ ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และดานการบริหารจัดการงานรวมกับคณะและมหาวิทยาลัย 
(มหาวิทยาลัยหอการคาไทย ฝายวิชาการ, 2548 และ สุพักตร พิบูลย, 2551)
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    2) บุคลากรสายงานบริหาร หรือผูบริหาร ในงานวิจัยนี้มุงศึกษาบทบาทของผูบริหารเบื้องลางสุด
ของมหาวิทยาลัย คือ หัวหนาภาควิชา ผูทําหนาท่ีเปนแขนขาในการบรรลุเปาหมายของมหาวิทยาลัย การทบทวน
วรรณกรรมเก่ียวกับบทบาทหนาที่ของหัวหนาภาควิชา พบวา นักวิชาการไทยสวนใหญกลาวถึงบทบาทหนาที่             
ของหัวหนาภาควิชาสอดคลองกับแนวคิดของโลแรน แบล็กซเตอร และคณะ (Blaxter, Hughes, & Tight, 1998, 
180-181) ตนิ ปรัชญพฤทธ์ิ (2527) รศัมี ภบิาลแทน (2532) และประกาศคณะกรรมการการอุดมศกึษา เร่ือง แนวทาง
การปฏบิตัติามกรอบมาตรฐานคณุวุฒริะดบัอดุมศกึษาแหงชาต ิพ.ศ. 2552 กลาวถงึบทบาทหนาท่ีของหวัหนาภาควชิา 
ซึ่งสรุปได 3 ดาน คือ 1) การบริหารดานวิชาการ ไดแก การจัดการเรียนการสอน การสงเสริมการพัฒนา การทํางาน
กับนักศึกษาและเรื่องที่เกี่ยวของกับนักศึกษา 2) การบริหารดานบุคลากรและงานธุรการ ไดแก การปกครองภาควิชา 
การจัดการงานดานบุคลากร จัดการเร่ืองงบประมาณและทรัพยากร และการควบคุมดูแลสํานักงานคณะ 3)                  
การบริหารดานการบริการแกสังคม ไดแก การเปนตัวแทนภาควิชาของสถาบัน และการใหบริการในฐานะผูประสาน
งานกับกลุมภายนอก 
   1.2 จากการสัมภาษณผูใหขอมูล พบวา ผูใหขอมูล 5 คนจาก 8 คน ใหความเห็นวาความคาดหวัง
ของสังคมในความรับผิดชอบตอสังคมของอาจารยมหาวิทยาลัยรัฐและเอกชนไมแตกตางกัน เนื่องจากอาจารย
มหาวิทยาลัยรัฐและเอกชนมีภารกิจ 5 ดานไมแตกตางกัน คือ การสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม และการบริหารจัดการงานรวมกับคณะและมหาวิทยาลัย เชนเดียวกับอาจารยในระดับผูบริหาร          
ไมวามหาวิทยาลัยของรัฐหรือเอกชนก็มีภารกิจหลักดานการบริหารใน 3 ดานเชนกัน คือ การบริหารดานวิชาการ     
การบริหารดานบุคลากรและงานธุรการ และการบริหารดานการบริการแกสังคม รวมทั้งไมวาจะเปนอาจารย
มหาวิทยาลัยของรัฐหรือเอกชนตางก็ตองมีจรรยาบรรณในวิชาชีพครูไมตางกัน ดังนั้น ภารกิจและจรรยาบรรณใน
วชิาชีพครจูงึเปนกรอบการทํางานทีท่าํใหอาจารยมหาวทิยาลยัของรัฐและเอกชนถกูคาดหวงัจากสงัคมไมแตกตางกนั
    ในขณะที่ ผูใหขอมูล 3 คนจาก 8 คน เชื่อวา ความคาดหวังของสังคมในความรับผิดชอบตอสังคม
ของอาจารยมหาวทิยาลยัรัฐและเอกชนแตกตางกัน โดยเฉพาะอาจารยทีอ่ยูในระดับผูบริหารในมหาวทิยาลยัเอกชน 
เนื่องจากผูบริหารตองรับนโยบายขององคการมาประสานงานตอกับผูปฏิบัติงาน เมื่อองคกรกําหนดเอกลักษณ         
วิสัยทัศน และนโยบายตางกัน ยอมสงผลใหภารกิจของผูบริหารถูกมุงเนนในงานตางกัน ประกอบกับในบริบทของ
มหาวิทยาลัยรัฐจะมีเพียงผูบริหารระดับสูง แตในบริบทของมหาวิทยาลัยเอกชนน้ัน นอกจากจะมีผูบริหารระดับสูง

แลวยังมีเจาของมหาวิทยาลัยเปนผูมีบทบาทสําคัญในการกําหนดทิศทางขององคกรดวย บทบาทของเจาของ
มหาวิทยาลัยเอกชนจึงสงผลใหอาจารยมหาวิทยาลัยเอกชนแตละแหงมีแนวทางในการทํางานตางกนั แมจะมภีารกิจ
พื้นฐานของอาจารยไมตางกันก็ตาม ทั้งนี้ผูใหขอมูลทั้ง 3 คนเห็นสอดคลองกันวาอาจารยมหาวิทยาลัยเอกชนจะถูก
คาดหวังในความรับผิดชอบตอสังคมมากกวาอาจารยมหาวิทยาลัยของรัฐ เน่ืองจากสังคมรับรู บทบาทของ
มหาวิทยาลัยเอกชนวาเปนองคกรธุรกิจหน่ึงซึ่งตองแสวงหาผลกําไร ในขณะท่ีองคกรก็ตองทําหนาท่ีในการบริการ
วิชาการแกสังคม จึงเปนเหตุใหสังคมจับจองบทบาทความรับผิดชอบตอสังคมของอาจารยมหาวิทยาลัยเอกชน
มากกวารัฐ
  2.  ผูมีสวนไดเสียในความรับผิดชอบตอสังคมของอาจารยมหาวิทยาลัยเอกชน 
      2.1 จากการทบทวนวรรณกรรม พบวา แครโรล นําแนวคิดผูมีสวนไดสวนเสียมาศึกษารวมกับปรามิด
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ความรับผิดชอบตอสังคม โดยเสนอวาความรับผิดชอบตอสังคมในแตละดานตองคํานึงถึงประโยชนของผูมีสวน          
ไดเสียขององคกรทุกกลุมขององคกร ไดแก ผูถือหุน เจาหนี้ ผูขายวัตถุดิบ คูคา คูแขง ลูกจาง ลูกคา ชุมชน และสังคม 
(Andrew ; Abagail ; Drirk ; Jeremy & Donal (Eds), 2008)
   2.2 จากการสัมภาษณผูใหขอมูล พบวา ผูมีสวนไดเสียในความรับผิดชอบตอสังคมของอาจารย
มหาวทิยาลยัเอกชน คอื กลุมคนทีอ่าจารยควรคํานงึถงึผลกระทบทางบวกและทางลบท่ีอาจเกดิข้ึนจากการดาํเนนิงาน
ตามภารกิจของตน ไดแก เจาของมหาวิทยาลัย ผูบริหารของมหาวิทยาลัย เพ่ือนอาจารย เจาหนาท่ี นักศึกษา                  
ผูปกครอง ครูแนะแนว ผูประกอบการ คนในชุมชนรอบมหาวิทยาลัย และประชาชน ทั้งนี้ ผูใหขอมูลเห็นสอดคลอง
กันวาผูมีสวนไดเสียที่ตองคํานึงถึงมากที่สุด คือ นักศึกษา รองลงมา คือ ผูปกครอง และเพื่อนอาจารย
  3.  นิยามของพฤติกรรมการทํางานตามแนวคิด CSR ของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
   3.1 จากโมเดล CSR ของแครโรล ในรูปของปรามิดความรับผิดชอบตอสังคม ซึ่งประกอบดวยความ     
รับผิดชอบตอสังคมขององคกร 4 ดาน คือ ความรับผิดชอบดานเศรษฐกิจ ดานกฎหมาย ดานจริยธรรม และดานการ     
ใหแกสังคม พบวา ผูใหขอมูลเห็นพองวาความรับผิดชอบตอสังคมทั้ง 4 ดานครอบคลุมภารกิจหนาท่ีของบุคลากร    
ในสถาบันอดุมศึกษาเอกชนแลว อยางไรก็ด ีความรับผดิชอบดานเศรษฐกิจเปนดานท่ีมขีอจาํกัดในการแสดงพฤติกรรม
มากท่ีสดุ เน่ืองจากบทบาทของบุคลากรในสถาบันอุดมศกึษาเก่ียวของกบัดานการศึกษาเปนหลกั ทาํใหบคุลากรรูสกึ
ไมเก่ียวของหรือหางไกลจากภารกิจท่ีเก่ียวของกับดานเศรษฐกิจในภาพรวมของสถาบันอุดมศึกษา ทั้งท่ีการปฏิบัติ
ภารกิจของอาจารยอาจเกี่ยวของกับดานเศรษฐกิจขององคการในชีวิตประจําวันก็ตาม
   3.2 จากการสัมภาษณผูใหขอมลู สรปุนยิามของพฤติกรรมการทํางานตามแนวคดิความรบัผดิชอบตอ
สังคมของอาจารยในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามแนวคิดของแครโรล ในบริบทของสังคมไทย ไดดังนี้
                1) ในระดับผูบริหาร พฤติกรรมการทํางานตามแนวคิดความรับผิดชอบตอสังคมของบุคลากร          
ในสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน หมายถงึ พฤตกิรรมการทาํงานทีแ่สดงความใสใจตอสงัคม ซึง่มคีวามเกีย่วของกบัทกุข้ันตอน
ของการดําเนินงาน และเปนเร่ืองท่ีเก่ียวของกับผูมีสวนไดสวนเสียในวงกวาง ซึ่งการทํางานตามบทบาทหนาที่ของ     
ผูบรหิารระดบัหวัหนาภาควิชา ประกอบดวย 1) บทบาทหนาทีข่องอาจารยมหาวทิยาลยัใน 5 ภารกิจ คอื ดานการสอน 
การวิจัย การบริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และการบริหารจัดการงานรวมกับคณะและมหาวิทยาลัย 
และ 2) บทบาทหนาท่ีของผูบริหาร คอื การบรหิารดานวิชาการ การบรหิารดานบุคลากรและงานธุรการ และการบรหิาร

ดานการบริการแกสังคม ความรับผิดชอบตอสังคมของผูบริหารครอบคลุม 4 ดาน คือ ดานเศรษฐกิจ ดานกฎหมาย 
ดานจริยธรรม และดานการใหแกสังคม ดังนี้
     1.1) ความรับผิดชอบดานเศรษฐกิจ หมายถึง พฤติกรรมการทํางานที่แสดงถึงการปฏิบัติงาน
ใดๆ อยางเต็มที่ การวิจัย ใหขอเสนอแนะเชิงนโยบายดานเศรษฐกิจเพื่อลดปญหาความเหลื่อมลํ้าในสังคม การปรับ
ขึ้นเงินเดือนบุคลากรใหสามารถดํารงอยูไดในสภาพชีวิตความเปนอยูที่ดี และการกําหนดนโยบายประหยัดพลังงาน 
ทรัพยากร และอนุรักษสิ่งแวดลอมในหนวยงาน
     1.2) ความรบัผดิชอบดานกฎหมาย หมายถงึ พฤตกิรรมการทาํงานท่ีแสดงถึงการวางตัวดี   เปน
ตัวอยางท่ีดีแกผูใตบังคับบัญชา การปฏิบัติตามกฎหมาย การยึดในส่ิงท่ีถูกตอง การไมใหผูที่รูกฎหมายมาเอาเปรียบ 
การไมละเมิดสิทธิ์ของผูอื่น การใหเกียรติผูอื่น การมีวินัย ความพยายามหรือการมีสวนรวมในการแกไขกฎหมาย            
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ที่สรางความเหลื่อมลํ้าทางสังคม การสอนใหตรงตามจุดประสงคของรายวิชา การไมไปเบียดบังเวลาของนักศึกษา 
การตระหนักในเรื่องสิทธิเสรีภาพ ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย และสิทธิมนุษยชน ในการแกปญหาตางๆ 
    1.3)  ความรับผดิชอบดานจรยิธรรม หมายถึง พฤตกิรรมการทํางานท่ีแสดงถึงการปฏิบตัติามจรรยา
บรรณวิชาชีพ การสอดแทรกจริยธรรมในการทํางาน ไดแก การสอน การทําวิจัย การเปนคณะกรรมการตางๆ                
การอบรมสั่งสอนจริยธรรมแกนักศึกษา การสอนใหนักศึกษามีความรับผิดชอบตอสังคม การทําวิจัยที่เกี่ยวของกับ
การพัฒนาสังคม การบริการวิชาการตรงกับความรูความสามารถของอาจารย การมีความยุติธรรม และใชมาตรฐาน
เดียวกันในการปกครองผูใตบังคับบัญชา รวมถึงการใหรางวัลและการลงโทษ การสนับสนุนผูใตบังคับบัญชาที่มี    
ความประพฤติด ี มคีุณธรรมจริยธรรม การกําหนดนโยบายดานความรับผิดชอบตอสังคมในแผนการปฏิบตัิงาน และ
การกําหนดนโยบายเก่ียวกับคุณธรรมจริยธรรม 
         1.4) ความรับผิดชอบดานการใหแกสังคม หมายถึง พฤติกรรมการทํางานท่ีแสดงถึงการมี                   
จิตสาธารณะ การมีจติอาสาเมื่อไดรับการรองขอ การบริการวิชาการแกสังคมทั้งแบบไดเบี้ยเลี้ยงหรือไมไดเบี้ยเลี้ยง     
การเปนคณะทํางานหรือคณะกรรมการชุดตางๆ ใหแกองคกรภายนอก ความเต็มใจในการบริการความรูแกผูอื่น       
การสอนนักศึกษาไดเห็นถึงความสําคัญของการใหโดยไมหวังสิ่งตอบแทน การบําเพ็ญประโยชนตางๆ ในนามของ
หนวยงาน การออกแบบอาคารเรียนโดยคํานงึถึงผูดอยโอกาส การสนบัสนนุทุนการศึกษาสําหรบันักศึกษา การบรหิาร
งานแบบยืดหยุนตอผูใตบังคับบัญชา และการดูแลครอบครัวของผูใตบังคับบัญชา
   2) ในระดับผูปฏิบัติงาน พฤติกรรมการทํางานตามแนวคิดความรับผิดชอบตอสังคมของบุคลากร        
ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน หมายถึง พฤติกรรมการทํางานท่ีแสดงความใสใจตอสังคม ซึ่งมีความเกี่ยวของกับทุก  
ขัน้ตอนของการดําเนินงาน และเปนเร่ืองทีเ่ก่ียวของกับผูมสีวนไดสวนเสยีในวงกวาง ซึง่การทํางานตามบทบาทหนาท่ี
ของบุคลากรสายงานวิชาการ หรือผูปฏิบัติงาน ประกอบดวย ภารกิจดานการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ          
การทํานุบาํรุงศิลปวฒันธรรม และการบริหารจัดการงานรวมกับคณะและมหาวิทยาลัย ความรับผิดชอบตอสังคมของ
ผูปฏิบัติงานครอบคลุม 4 ดาน คือ ดานเศรษฐกิจ ดานกฎหมาย ดานจริยธรรม และดานการใหแกสังคม ดังนี้
    2.1) ความรับผิดชอบดานเศรษฐกิจ หมายถึง พฤติกรรมการทํางานที่แสดงถึงการใชงบประมาณ
ทั้งของสวนตัวและของสวนรวมอยางประหยัด รูจักใชเงิน ประหยัด รูจักอดออม ใชชีวิตอยางพอเพียง ไมสุรุยสุราย   
ไมฟุมเฟอย การรกัษาสิง่ของและทรัพยากรสวนรวมของมหาวทิยาลยั การประหยัดทรพัยากรในการทาํงาน การทาํงาน

อยางเต็มที่ ไมเอาเวลางานไปทําอยางอื่น
    2.2) ความรับผิดชอบดานกฎหมาย หมายถึง พฤติกรรมการทํางานท่ีแสดงถึงการปฏิบัติตอผูอื่น
ดวยความเสมอภาคและเทาเทยีมกนั การปฏิบตัติามนโยบายของมหาวทิยาลยั การปฏบิตัติามกฎหมาย ไมบดิเบอืน
กฎหมาย รกัษาระเบียบและกฎกตกิาทางสังคม ความซือ่สตัยตอตนเอง และสังคม การอางองิขอมลูทางวชิาการ การ
ไมละเมิดสิทธ์ิของผูอื่น การมีความเปนกลางในเรื่องตางๆ มากกวาบุคคลทั่วไป และการแสดงความเห็นท่ีถูกตอง     
รับฟง และยอมรับหลักสากล โดยไมเอาความคิดเห็นของตนเองเปนที่ตั้ง
    2.3) ความรับผิดชอบดานจริยธรรม หมายถึง พฤติกรรมการทํางานท่ีแสดงถึงการปฏิบัติตัวเปน
แบบอยางที่ดี การปฏิบัติงานตามภารกิจที่ไดรับมอบหมายโดยคํานึงถึงจริยธรรม การสอดแทรกจริยธรรม คุณธรรม 
และความรับผิดชอบตอสังคมในการเรียนการสอน การศึกษาวิจัยในประเด็นที่เกี่ยวของกับสังคม การปฏิบัติถูกตอง
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ตอตนเอง ตอผูอืน่ และตอสังคม มวีนิยั ความซ่ือสัตยทัง้ตอตนเอง องคกร และหนาท่ีทีร่ับผิดชอบ การทํากิจกรรมเพ่ือ
สงเสริมคุณธรรมจริยธรรม การรวมกิจกรรมของสถาบัน/มหาวิทยาลัย
   2.4)  ความรับผิดชอบดานการใหแกสงัคม หมายถึง พฤติกรรมการทํางานท่ีแสดงถึงการสอนลูกศิษย
ดวยความจริงใจ ความตั้งใจใหความรูแกลูกศิษย การมีความรับผิดชอบตอสังคมภายนอก การทําบุญ การบริจาค   
แกผูอื่น ความตองการที่จะชวยเหลือผูอื่น และการเปนผูใหโดยไมหวังสิ่งตอบแทน

อภิปรายผล
  จากโมเดล CSR ของแครโรลในรูปของปรามิดความรับผิดชอบตอสังคม ซึ่งประกอบดวยความรับผิดชอบ
ตอสังคม 4 ดาน คือ ความรับผิดชอบดานเศรษฐกิจ ความรับผิดชอบดานกฎหมาย ความรับผิดชอบดานจริยธรรม 
และความรับผิดชอบดานการใหแกสังคม สามารถอภิปรายผลการวิจัยไดดังนี้
  1. ความรับผิดชอบตอสังคมท้ัง 4 ดานครอบคลุมภารกิจหนาท่ีของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน     
แตอยางไรก็ด ีความรับผิดชอบดานเศรษฐกิจอาจเปนเรือ่งไกลตวั และถกูลําดับความสาํคัญนอยกวาความรบัผิดชอบ
ดานอ่ืน ทัง้ทีเ่ปนความรบัผดิชอบลาํดบัแรกในโมเดลของแครโรล ขอคนพบน้ีสอดคลองกับพพิฒัน นนทนาธรณ (2553) 
ทีไ่ดนาํองคประกอบ 4 ดานในโมเดลของแครโรลเปรยีบเทียบกับลําดับข้ันความรับผิดชอบตอสังคมในหนงัสือเข็มทิศ
ธรุกจิเพ่ือสงัคม โดยลําดบัความรับผดิชอบดานกฎหมายเปนระดับขอบงัคบัพืน้ฐานกอนความรบัผดิชอบดานเศรษฐกจิ 
ดานจริยธรรม และดานการใหแกสังคม ทั้งนี้ เปนไปดังขอเสนอแนะจากงานวิจัยของไวสเซอร (Visser, 2008)                  
ทีพ่บวาการประยุกตโมเดลของแครโรลในบริบททางสังคมทีต่างกันไมจาํเปนตองลําดับความสาํคัญจากดานเศรษฐกิจ
เปนฐานลางของปรามิดเสมอไป 
  2. ผลการวิจัยแสดงใหเห็นวาในบริบทของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีผูมีสวนไดเสียหลายฝาย   
ที่ตองคํานึงถึง ทั้งผูมีสวนไดเสียในระดับใกล และระดับไกล โดยผูมีสวนไดเสียท่ีใกลตัวมากที่สุดท่ีตองคํานึงถึง           
คือ นักศึกษา รองลงมา คือ ผูปกครองและเพื่อนอาจารย การคํานึงถึงผูมีสวนไดเสียอยางรอบดานถือไดวาเปนหัวใจ
สําคัญของการดําเนินงานดวยความรับผิดชอบตอสังคม ดังจะเห็นไดวาแครโรลไดพัฒนาโมเดล CSR อยางตอเนื่อง
เพ่ืออดุชองวางของปรามดิ ซึง่แนวทางในการแสดงความรบัผดิชอบตอสงัคมทีส่มบรูณอยางหน่ึงก็คอืการเสนอใหนาํ
องคประกอบทั้ง 4 ดานในโมเดล CSR เขากับแนวคิดผูมีสวนไดเสีย 

               ตารางที่ 1: กลุมผูมีสวนไดเสียในแนวคิดความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร 
               ที่มา: Andrew, Abagail, Drirk, Jeremy & Donal (Eds), 2008
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  ภาพความสัมพันธขางตน อธิบายถึงความรับผิดชอบตอสังคมในแตละดานท่ีตองคํานึงถึงกลุมผูมีสวนได
เสียขององคกรทุกกลุม ซึ่งภาพความสัมพันธนี้เพ่ิมความละเอียดในการพิจารณาความรับผิดชอบตอสังคมไมให
ตกหลนตอผูมีสวนไดเสียกลุมใดกลุมหนึ่ง
  3. ผลการวิจัยพบวาความคาดหวังของสังคมในความรับผิดชอบตอสังคมของอาจารยมหาวิทยาลัยรัฐและ
เอกชนไมแตกตางกัน เนือ่งจากอาจารยมหาวิทยาลัยรฐัและเอกชนมีภารกิจ และจรรยาบรรณในวิชาชพีครไูมตางกัน 
ซึง่เปนการแสดงใหเห็นถึงการใหความสาํคัญแกความรบัผิดชอบตอสังคมท่ีมบีทบาทมากข้ึนในปจจุบนั โดยเฉพาะกับ
บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา ดังนั้น ไมวาจะเปนอาจารยมหาวิทยาลัยรัฐหรือเอกชนจึงถูกคาดหวังไมแตกตางกัน

สรุป
  ผลการศกึษาสรปุไดวา โมเดล CSR ของแครโรล ซึง่ประกอบดวยความรบัผดิชอบตอสงัคม 4 ดาน คอื ความ
รบัผดิชอบดานเศรษฐกจิ ดานกฎหมาย ดานจรยิธรรม และดานการใหแกสงัคม มคีวามครอบคลุมภารกจิของบุคลากร
ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พฤติกรรมการทํางานตามแนวคิดความรับผิดชอบตอสังคมของอาจารย จึงหมายถึง 
พฤติกรรมการทํางานที่แสดงความใสใจตอสังคมใน 4 ดาน คือ ดานเศรษฐกิจ ดานกฎหมาย ดานจริยธรรม และ     
ดานการใหแกสังคม เปนเรื่องที่เก่ียวของกับผูมีสวนไดสวนเสียในวงกวาง และมีความเกี่ยวของกับทุกข้ันตอนของ    
การดําเนินงาน ซึ่งแตกตางกันตามภาระหนาที่ของบุคลากรผูบริหารและผูปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ความรับผิดชอบตอสังคม
ของบคุลากรท้ัง 2 ระดับ ประกอบดวย ความรับผิดชอบดานเศรษฐกิจ ความรับผิดชอบดานกฎหมาย ความรับผิดชอบ
ดานจรยิธรรม และความรับผดิชอบดานการใหแกสงัคม ซึง่สอดคลองกับโมเดล CSR ของแครโรล โดยผูมสีวนไดเสีย       
ที่ใกลตัวมากท่ีสุดท่ีตองคํานึงถึง คือ นักศึกษา รองลงมา คือ ผูปกครองและเพ่ือนอาจารย ผลการวิจัยดังกลาว            
นําไปสูขอเสนอแนะดังนี้
  1. ขอเสนอแนะทางวิชาการ ขอคนพบน้ีนําไปสูการพัฒนาตัวชี้วัดพฤติกรรมการทํางานภายใตแนวคิด       
ความรับผิดชอบตอสังคมของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ซึ่งประกอบดวยองคประกอบท้ัง 4 ดานแต             
ไมจําเปนตองกําหนดน้ําหนักของคะแนนลําดับตามปรามิด นอกจากน้ี การพัฒนาขอคําถามในองคประกอบท้ัง            
4 ดานตองคํานึงถึงผูมีสวนไดเสีย คือ นักศึกษา ผูปกครอง และเพื่อนอาจารย
  2. ขอเสนอแนะในการพัฒนาองคการ ขอคนพบนีท้าํใหสถาบนัอดุมศึกษาไมวารฐัหรือเอกชนตางตองตระหนกั
ในบทบาทหนาที่ของตนเองในดานการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมมากขึ้น
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บทคัดยอ
  งานวิจยันีเ้ปนงานวิจยัเชงิปรมิาณ มวีตัถปุระสงคเพือ่ 1) ศกึษาการเปดรบัขอมลูขาวสารของลูกคาทีใ่ชบรกิาร
รานสะดวกซื้อเซเวนอิเลฟเวน (7- Eleven) 2) ศึกษาการรับรูขาวสารเกี่ยวกับรานสะดวกซื้อ เซเวนอิเลฟเวน ของผูใช
บรกิารรานคา 3) ศกึษาความพึงพอใจขาวสารเกีย่วกบัรานสะดวกซ้ือเซเวนอเิลฟเวนของผูใชบริการรานคา ประชากร
และกลุมตัวอยาง คือ ผูใชบริการรานสะดวกซื้อเซเวนอิเลฟเวนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยทําการสุมตัวอยางแบบ
หลายขัน้ตอน (Multi-Stage Random Sampling) จาํนวน 420 คน   ผลจากการวจิยัพบวา ในการเปดรบัขอมลูขาวสาร1) 
ประเภทสื่อบุคคล กลุมตัวอยางไดรับขอมูลขาวสารจากการแนะนําจากพนักงานขายมากท่ีสุด รอยละ 84 2)         
ประเภทส่ือมวลชน กลุมตัวอยางไดรับขอมูลขาวสารจากโทรทัศนมากท่ีสุด รอยละ 98.3 3) ประเภทส่ือเฉพาะกิจ    
กลุมตวัอยางไดรบัขอมลูขาวสารจากบรรจภุณัฑมากทีส่ดุ รอยละ 69.3 และ 4) ประเภทส่ืออนิเทอรเนต็ กลุมตวัอยาง
ไดรับขอมูลขาวสารจากเว็บไซต เชน http://www.cpall.co.th/ รอยละ 29 สําหรับการรับรูขาวสารนั้น กลุมตัวอยาง
รับรูวา เปนรานขายสินคาสะดวกซื้อมากที่สุด รอยละ 34.8 รองลงมาคือ ชําระสินคาและบริการ รอยละ 30.8 สําหรับ
ความพึงพอใจขาวสารนั้น ความพึงพอใจของกลุมตัวอยางในดานการเผยแพรขอมูลขาวสารของรานสะดวกซ้ือ          
พบวา สวนใหญมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง โดยใหความเห็นวาการโฆษณาทางโทรทัศนมีความนาเช่ือถือ
มากที่สุด รวมทั้งมีการประชาสัมพันธที่ดี  สําหรับปจจัยอ่ืนๆ ที่มีผลกระทบตอการตัดสินใจซื้อสินคา เม่ือแยกเปน   
รายขอพบวาพ้ืนท่ีใกลแหลงชุมชนของรานสะดวกซ้ือ ทําใหงายตอการซ้ือสินคามีผลกระทบมากท่ีสุด รองลงมาคือ
คุณภาพของรานสะดวกซื้อ ตราสินคาของรานสะดวกซื้อ (มีชื่อเสียงเปนท่ีรูจัก) ราคาขายสินคาในรานสะดวกซื้อ                              
มคีวามเหมาะสม และการสงเสริมการขาย รายการสินคาที่จําหนายในรานสะดวกซื้อ มีความนาสนใจ ตามลําดับ
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Abstract
  This research is a quantitative approach which aims to 1) study the information exposure of      
customer’s purchasing at the 7-Eleven convenience stores and 2) study the information perception of 
customer’s purchasing at those stores, as well. The population and sample are customers who live in 
Bangkok and use to buy any products or services there. Data was accumulated from 420 samplings      
according to theories of probability sampling and multi-stage random sampling. According to customers’ 
information exposure about the convenience stores, as the first objective, In case of the frequency of 
weekly information consumption about the convenience stores 1) personal media: they get the most      
information from the convenience store sellers (84%). 2) mass media: the customers receive the most 
information from television (98.3%). 3) Specialization Media: they get the most information from packaging 
(69.3%). And 4) Internet: they mostly search from websites such as http://www.cpall.co.th/ (29%). Apart 
from the customers’ information exposure part, as the second objective, there is the customer’s information 
perception on the convenience store after receiving the information. The most of samples percept as the 
convenience store (34.8%). The second perception is for payment services (30.8%). For the customers’ 
information satisfaction part, as the third objective, The most customers’ satisfaction toward the data 
transmission of the convenience store is in the medium level. Television advertising and public relations 
are believable. The factors which affect customer’s purchasing at the convenience stores are in the high. 
Considering on each topics, the most of samples think of the nearest convenience store of their community. 
Then the quality of convenience store is importance. The convenience store brand is well-known, engagement, 
reasonable price and promotion, and interested product items.     

Keywords
  Information Exposure,   Information Perception,  Information Satisfaction,   
  7- Eleven Convenience Store

บทนํา
  ในพฒันาการดานรานคาปลกีของประเทศไทยจากอดีตจนถงึปจจุบนั พบวามีการเปลีย่นแปลงของรานคาปลีก
ตามชวงสมัยของสังคม โดยเฉพาะการนําแนวคิดและระบบการดําเนินงานจากตางประเทศมาใชอยางตอเน่ือง             
ที่สําคัญมีการเปลี่ยนรูปแบบของรานคาปลีกหองแถวมาเปนรานสะดวกซ้ือ (Convenience Store) หรือรูจักกัน           
ในนามรานคาปลีกสมัยใหม เพื่อสามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภคในปจจุบัน และจุดเริ่มตนนี้ไดนําไปสู
การพัฒนาธุรกิจคาปลีก ของ บริษัท ซี.พี. เซเวน อีเลฟเวน จํากัด ของเครือเจริญโภคภัณฑ ซึ่งในป พ.ศ. 2532                
ไดรับสิทธิบัตรจาก The Southland Corporation ซึ่งเปนผูกอต้ัง เซเวน อีเลฟเวน ของประเทศสหรัฐอเมริกา                     
ใหจัดจําหนายสินคาหลากหลายประเภทอาหาร สินคาท่ัวไปและของใชตางๆ มากกวา 2,000 รายการ และเนน         
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ภาพลักษณของการใหบริการที่สะดวกทั้งดานเวลา สถานที่ และการตอนรับที่เปนมิตร เปนกันเอง ตลอด 24 ชั่วโมง 
ซึ่งไดรับความนิยมอยางแพรหลาย จนในระยะหลังไดใหบริการเพ่ิมเติมในรูปแบบ “เคานเตอร เซอรวิส” (Counter 
Services) เชน การชําระคาบริการ การจองตั๋ว การตอพระราชบัญญัติตางๆ เปนตน
  ขณะน้ี รานคาปลีกเซเวนอิเลฟเวน (7-Eleven) หรือรานสะดวกซ้ือเซเวนอิเลฟเวนไดเขาสูตลาดออนไลน 
(E-commerce) และเปนตัวกลางดานธรุกรรมตางๆ ใหกบัผูทีไ่มใชจายผานบตัรเครดติ ซึง่สามารถอาํนวยความสะดวก
ไดมากกวาการชําระเงินผานธนาคารหรือธนาณัติ และมีการพัฒนาในดานการขยายสาขา การวางระบบเครือขาย 
POS (Point of Sale) หรือการชําระเงิน ณ จุดขายที่เชื่อมโยงการใหบริการทุกสาขาทั่วกรุงเทพอยางรวดเร็ว ตลอดจน
เพิ่มโครงการกระเปาเงินอิเล็กทรอนิกส (E-purse) ที่เปนบริการดานบัตรเดบิตเติมเงินได ใหผู ใชบริการเกิด                 
ความสะดวกสงูสดุ ผลจากการดําเนนิงานกวา 20 ป กลายมาเปนสวนหนึง่ของวถิชีวีติ (Life Style) ของผูคนทกุชมุชน
ของคนไทยไปแลว ในรปูลกัษณของรานสะดวกซ้ือ  สะดวกบรกิาร ในประเทศไทย  มจีาํนวนสาขาประมาณ 7,608 สาขา 
(สรปุขอมลูจากบรษิทั ซพีอีอลล จาํกดั (มหาชน) ณ วนัที ่10 มนีาคม 2557) ซึง่ถอืวามจีาํนวนสาขามากเปนอนัดบั 2    
รองจากญีปุ่น  นอกจากน้ียงัถอืเปนรานคาปลกีทีม่จีาํนวนสาขามากท่ีสดุในประเทศไทย โดยมกีารบริหารสาขา 3 รปูแบบ 
คือ 1) รานสาขาบริษัท (Corporate Store) 2) รานสาขาแฟรนไชส (Franchise Store) และ 3) ผูประกอบการรับสิทธิ์
ชวงในอาณาเขต (Sub Area License Store) (นฤมล อุยกสิวัฒนา, 2557) ดังน้ัน การสรางการรับรูขาวสารท่ีดี            
ของรานคาและองคกรตอลูกคาที่สงผลตอการสื่อสารการตลาด จึงเปนภารกิจสําคัญที่ตองการการดําเนินงาน          
อยางมีประสิทธิภาพสูงสุดและมีความตอเนื่อง
  ในการบริหารจัดการองคกรเพ่ือใหมีรากฐานแหงความมั่นคง จะตองเนนดานการสรางการรับรูขาวสาร       
ขององคกรตอลูกคาอยางเปนระบบและทันสมัย ซึ่งจะนําไปสูการไดรับความประทับใจ ความเชื่อถือ ความไววางใจ
และ   ไดรับการสนับสนุนอยางตอเนื่อง ซึ่งสงผลตอกระบวนการสื่อสารการตลาดขององคกรธุรกิจตางๆ    ดังนั้นงาน
วิจัยเรื่อง การเปดรับ การรับรู และความพึงพอใจขาวสารของลูกคาที่ใชบริการรานสะดวกซ้ือเซเวนอิเลฟเวนในเขต
กรุงเทพมหานครนี้ นอกจากจะไดทราบถึงการเปดรับ การรับรู และความพึงพอใจขาวสารเกี่ยวกับรานสะดวกซื้อ        
เซเวนอิเลฟเวน ในทศันะของลกูคาแลว ยงันําไปใชประโยชนดานการพัฒนากลยุทธทางการตลาด รวมท้ังผูสนใจอืน่ๆ 
สามารถนําไปประยุกตใชกับงานที่ทําอยูจริงไดดวย

วัตถุประสงค
  1. เพื่อศึกษาการเปดรับขอมูลขาวสารของลูกคาที่ใชบริการรานสะดวกซื้อเซเวนอิเลฟเวน 
  2. เพื่อศึกษาการรับรูขาวสารเกี่ยวกับรานสะดวกซื้อเซเวนอิเลฟเวนของผูใชบริการรานคา
  3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจขาวสารเกี่ยวกับรานสะดวกซื้อเซเวนอิเลฟเวนของผูใชบริการรานคา
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วรรณกรรมที่เกี่ยวของ
  1. การพัฒนารูปแบบการคาปลีกในประเทศไทย
   จากการลงทนุขามชาตขิองนักลงทุนทาํใหรปูแบบของการคาปลีกในประเทศไทยตองมกีารพัฒนา ทาํให
เกิดการเปลี่ยนแปลง ดังนี้
   1.1 การแขงขันที่รุนแรงมากขึ้น ธุรกิจคาปลีกตองพยายามสรางจุดขายเหนือคูแขงขัน
      1.2 รานซูเปอรมารเกต็ขนาดเล็ก ตองปรับตวัเพ่ือรองรับการแขงขนักบัซปุเปอรมารเกต็ขนาดใหญ เชน           
ท็อป ซุปเปอรมารเก็ต (Top Supermarket) เปนตน 
   1.3 ระบบการดําเนินธุรกิจ จะมีการพัฒนารูปแบบสมัยใหม ซึง่จะเขามารองรับการเขามาของวัฒนธรรม
การบริโภคของตะวันตก ทําใหพฤติกรรมผูบริโภคเปลี่ยนไป คํานึงถึงความสะดวก รวดเร็วเปนหลัก เชน การบริโภค
อาหารจานดวน (Fast Food) ธุรกิจการสงสินคาจากผูขายไปยังผูซื้อ (Delivery Business) 
   1.4 ธรุกจิตางชาตกิระตุนใหธรุกจิไทยปรบัตัวสูความเปนสากล รานโชวหวย (ตดิแอร) มกีารตดิราคาสินคา 
คัดเลือกสินคามาจําหนายใหตรงกับความตองการมากขึ้น
   1.5 เกิดการรวมลงทุนระหวางไทยกับตางชาติ เพ่ือชวยคาปลกีท่ีเจอมรสมุเศรษฐกจิ สงผลดตีอนักลงทนุ
ชาวไทย
   1.6 รานคาปลีกในปจจบุนัเนนความหรูหราดานสถานท่ี เทคโนโลยแีละความครบถวนดวยสินคา บรกิาร
รวมถงึความสัมพันธกบัคูคา ทัง้ท่ีเปนผูสนับสนนุดานการเงิน และสมัพันธภาพกับซัพพลายเออร (ศภุรา เจรญิภูม,ิ 2554)
     2. แนวคิดเรื่องการเปดรับ
   ในปจจุบัน นักส่ือสารการตลาดหลายคนไดใหความสําคัญกับขาวสารซ่ึงเปนปจจัยสําคัญเพื่อนํามา
ประกอบการตัดสินใจทุกกิจกรรม เมื่อเกิดความไมแนใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง บุคคลจะมีความตองการขาวสารเพื่อใช
เปนฐานขอมูลในการตัดสินใจ ดังนั้นการเปดรับขาวสารในแตละคน จะแตกตางกันตามความสนใจและการใช
ประโยชน กลาวคือ  บุคคลจะไมเปดรับขาวสารทุกอยางที่ผานเขามาทั้งหมด แตจะเลือกเปดรับเพียงบางสวน
   Atkin (1973, 36) กลาววา สาเหตุที่ทําใหบุคคลเกิดการสื่อสารในลักษณะตางกันนั้น มีปจจัยที่สําคัญ 
3 ประการ คือ  (1) ปจจัยดานบุคลิกภาพและจิตวิทยาสวนบุคคล  (2) ปจจัยดานความสัมพันธทางสังคม  (3) ปจจัย
ดานสภาพแวดลอมนอกระบบการสื่อสาร
   Hunt & Ruben (1993, 126) กลาวถึงการเลือกเปดรับของผูรับสารนั้น มีปจจัยที่มีอิทธิพลตอกระบวน         
การเลือก ดังตอไปนี้  (1) ความตองการ (Need) ของมนุษยทางกายและใจ  (2) ทัศนคติและคานิยม (Attitude and 
Values)  (3) เปาหมาย (Goals) สาํหรับการดําเนนิชวีติ  (4) ความสามารถ (Capability) ของบุคคลในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง
(5) การใชประโยชน (Utility)  (6) ลลีาในการส่ือสาร (Communication Style)  (7) สภาวะ (Context) และ (8) ประสบการณ
และนิสัย (Experience and Habit)
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  3. แนวคิดเกี่ยวกับการรับรู (Perception)
   Garrison & Magoon (1972, 607) ใหความหมายของการรับรูไววา การรับรูหมายถึงกระบวนการซึ่ง        
สมองตีความ หรือแปลขอความที่ไดจากการสัมผัส (Sensation) ของรางกาย (ประสาทสัมผัสตางๆ) กับสิ่งแวดลอม
ซึ่งเปนส่ิงเรา ทําใหเราทราบวาส่ิงเราหรือส่ิงแวดลอมท่ีสัมผสัน้ันเปนอยางไร มีความหมายอยางไร มลีักษณะอยางไร 
เปนตน การท่ีเราจะรับรูสิง่เราทีม่าสัมผสัไดนัน้จะตองอาศยัประสบการณของเราเปนเคร่ืองมอืชวยในการตคีวามหมาย 
หรือ แปลความหมาย
   Katz (1990, 61 อางถงึใน เสกสรรค โอสถติยพร, 2551) กลาววาในสถานการณจรงินัน้ การรบัรูของบุคคล
เกิดจากการกลัน่กรองและตคีวามจากความรูสึกท่ีคนเราไดเห็น ไดยนิ ไดสมัผัสซ่ึงแตกตางกันไปตามประสบการณที่
ผานมาในอดีต แนวคิดเกี่ยวกับตนเอง ภาระหนาที่ตางๆ ของแตละบุคคล  ความรูสึกตางๆ และอุดมการณ
  4. แนวความคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ
   นักวิชาการไดใหความหมายของความพึงพอใจ (Satisfactory) พอสรุปไดดังนี้ 
   Wolman (1973, 384) ไดใหความหมายของความพึงพอใจไววา หมายถึง ทาทีทั่วๆ ไป ที่เปนผลมา   
จากทาที  ที่มีตอสิ่งตางๆ 3 ประการ คือ 
   4.1 ปจจัยที่เกี่ยวกับกิจกรรม 
   4.2 ปจจัยที่เกี่ยวกับบุคคล 
   4.3 ลักษณะความสัมพันธระหวางกลุม
   สําหรับปจจัยท่ีสงผลตอความพึงพอใจของผูรับบริการน้ัน Millet (1954, 397-400) กลาวถึงบริการ          
ทีน่าพึงพอใจไววา การใหบรกิารทีส่ามารถสรางความพงึพอใจในการใหบรกิารนัน้ สามารถวดัไดจากปจจยัตางๆ ดงันี้    
การใหบริการอยางเทาเทียมกัน (Equitable Service) การใหบริการที่ตรงเวลา (Timely Service) การใหบริการ       
อยางเพียงพอ (Ample Service) การใหบรกิารอยางตอเน่ือง (Continuous Service) และการใหบรกิารท่ีมคีวามกาวหนา 
(Progressive Service) 

วิธีการวิจัย
  1. ประชากรและกลุมตัวอยาง คือ ผูที่เขามาใชบริการรานสะดวกซ้ือเซเวนอิเลฟเวน ซึ่งอาศัยอยูใน       

เขตกรุงเทพมหานคร โดยดําเนินการวิจัยแบบสุมตัวอยางแบบหลายข้ันตอน (Multi-Stage Random Sampling)       
ในขั้นแรก มีการศึกษาการแบงเขตปกครองของกรุงเทพมหานครพบวามี 50 เขต (กรมการปกครอง, 2551) จากนั้น
เลอืกเฉพาะพ้ืนทีท่ีเ่ปนพาณิชยกรรมและท่ีพกัอาศยัเทานัน้ เพือ่เกบ็ขอมลูใหตรงกบักลุมตวัอยางมากท่ีสดุ ซึง่เทากบั 
36 เขต มาเปนกรอบในการสุมตัวอยาง (ผุดผอง ตรีบุปผา, 2547, 50) แลวทําการสุมตัวอยางแบบงาย (Simple 
Random Sampling) โดยการจับสลากออกมาเปนจํานวนทั้งสิ้น 8 เขต เก็บตัวอยางเขตละ 50 ตัวอยาง ยกเวนเขต
สาทร เก็บตัวอยาง 70 ตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จนครบ 420 ตัวอยาง 
  2. ตวัแปรในการวิจยั ไดแก ตวัแปรอสิระ ไดแกขอมลูสวนการเปดรับ การรับรู และความพึงพอใจขาวสาร
เกี่ยวกับรานสะดวกซื้อ ตัวแปรตาม คือการใชบริการของลูกคาในเขตกรุงเทพมหานคร
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  3. การวิเคราะหขอมูล
   ผูวจิยันําขอมูลปฐมภมูทิีไ่ดจากการตอบแบบสอบถามของกลุมตัวอยาง หลังผานการคัดกรองแบบสอบถาม
ที่มีความสมบูรณ จํานวน 400 ชุด มาลงรหัสและวิเคราะหดวยโปรแกรมทางสถิติ โดยจะแบงการวิเคราะหดังนี้
   3.1 วิเคราะหขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม โดยใชสถิติเชิงบรรยาย (Descriptive Statistic)               
โดยการหาคารอยละ 
   3.2 วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการเปดรับ การรับรู และความพึงพอใจขอมูลขาวสารของผูใชบริการ         
รานสะดวกซื้อ และโดยคารอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัย
  1. ดานการเปดรับขอมูลขาวสารของลูกคาท่ีใชบริการรานสะดวกซื้อ ในการเปดรับขอมูลขาวสาร
ของกลุมตัวอยางเกี่ยวกับรานสะดวกซ้ือนั้น พบวา 1) ประเภทส่ือบุคคลไดรับขอมูลขาวสารจากการแนะนํา                  
จากพนักงานขาย  จาํนวน 336 คน  คดิเปนรอยละ 84 การแนะนําจากคนในครอบครัว ญาตสินทิ เพือ่น คนรกั จาํนวน 
305 คน  คิดเปนรอยละ 76.3  และการแนะนําจากคนรูจัก  จํานวน 308 คน คิดเปนรอยละ 77 ตามลําดับ 2)  ประเภท
สื่อมวลชน กลุมตัวอยางไดรับขอมูลขาวสารจากโทรทัศนมากที่สุด จํานวน 393 คน คิดเปนรอยละ 98.3 สื่อสิ่งพิมพ 
จํานวน 294 คน คิดเปนรอยละ 73.5 วิทยุ  จํานวน 210 คน คิดเปนรอยละ 52.5 3) ประเภทสื่อเฉพาะกิจ ไดรับขอมูล
ขาวสารจากบรรจภุณัฑ จาํนวน 277 คน  คดิเปนรอยละ 69.3 ปายโฆษณากลางแจง  จาํนวน 274 คน คดิเปนรอยละ 
68.5 โปสเตอร จํานวน 258 คน คิดเปนรอยละ 64.5 ใบปลิว จํานวน 180 คน คิดเปนรอยละ 55 คูมือสินคา              
จํานวน 162 คน คิดเปนรอยละ 59.5 และของที่ระลึก เชน รม พัด ปากกา  จํานวน 159 คน คิดเปนรอยละ 39.8       
ตามลําดับ 4) ประเภทสื่ออินเทอรเน็ตไดรับขอมูลขาวสารจากเว็บไซต เชน http://www.cpall.co.th/ จํานวน 116 คน 
คิดเปนรอยละ 71 และเว็บไซตอื่นๆ เชน http://www.7eleven.co.th/ จํานวน 203 คน คิดเปนรอยละ 50.8  
   ในดานความถ่ีของการไดรับขอมูลขาวสารเก่ียวกับรานสะดวกซื้อจากสื่อตางๆ ตอสัปดาห ดังนี้ 1) 
ประเภทส่ือมวลชนไดรบัขอมูลขาวสารระดับปานกลาง ( X = 2.80, S.D. = 1.36) เม่ือแยกเปนรายขอพบวา   รบัขอมูล
ขาวสารผานสื่อโทรทัศนมากที่สุด รองลงมาคือ  สื่อหนังสือพิมพ สื่อนิตยสาร และสื่อวิทยุกระจายเสียง ตามลําดับ 2) 
ประเภทสื่อเฉพาะกิจ ไดรับขอมูลขาวสารระดับปานกลาง ( X = 2.92, S.D. = 1.42) เมื่อแยกเปนรายขอพบวาไดรับ
ขอมูลขาวสารผานสื่อปายโฆษณากลางแจงมากที่สุด รองลงมาคือ สื่อบรรจุภัณฑและสื่อโปสเตอร ตามลําดับ 
   ในดานระดับความนาเชื่อถือของชองทางการสื่อสารแตละชนิดที่ทําใหเกิดความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ         
รานสะดวกซ้ือ ดังนี้ 1) ประเภทส่ือมวลชนไดระดับความนาเช่ือถือระดับปานกลาง ( X = 3.32 , S.D. = 1.21)               
เม่ือแยกเปนรายขอพบวา โทรทัศนไดระดับความนาเช่ือถือมากท่ีสุด รองลงมาคือ หนังสือพิมพ นิตยสาร และ             
วิทยุกระจายเสียง  ตามลําดับ 2) ประเภทสื่ออินเทอรเน็ต ไดระดับความนาเชื่อถือระดับปานกลาง ( X = 2.74 , S.D. 
= 1.55) เมือ่แยกเปนรายขอพบวาเวบ็ไซต เชน http://www.7eleven.co.th/ ไดระดบัความนาเชือ่ถอืมากทีส่ดุ รองลงมา
คอืเวบ็ไซตอืน่ๆ เชน http://www.cpall.co.th/ 3) ประเภทสือ่บคุคลไดระดบัความนาเชือ่ถอืระดบัปานกลาง (X = 3.60 , 
S.D. = 1.11) เม่ือแยกเปนรายขอพบวา การแนะนําจากพนักงานขายไดระดับความนาเชื่อถือมากท่ีสุด รองลงมา      
คือ การแนะนําจากคนในครอบครัว ญาติ เพื่อน และการแนะนําจากคนรูจัก ตามลําดับ 4) ประเภทสื่อเฉพาะกิจ         
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ไดระดับความนาเชื่อถือระดับปานกลาง ( X = 3.02 , S.D. = 1.36) เมื่อแยกเปนรายขอพบวา บรรจุภัณฑ ไดระดับ
ความนาเชื่อถือมากที่สุด รองลงมาคือ ปายโฆษณากลางแจง โปสเตอร แผนผับ ใบปลิว คูมือสินคา และของที่ระลึก 
ตามลําดับ
   ในการใชบริการของรานสะดวกซ้ือของกลุมตัวอยางภายหลังจากไดรบัขอมูลขาวสารของทางราน พบวา  
กลุมตวัอยางใชบรกิารของรานสะดวกซือ้ภายหลงัจากไดรบัขอมูลขาวสารของทางรานมากทีส่ดุ รอยละ 67.5 รองลงมา 
คอื ไมซือ้รอยละ 32.5 ตามลาํดบั เหตผุลของกลุมตวัอยางทีไ่มใชบรกิารของรานสะดวกซือ้หลงัจากไดรบัขอมลูขาวสาร
ของทางราน พบวา กลุมตวัอยางไมใชบรกิารของรานสะดวกซ้ือดวยเหตุผลดานราคา รอยละ 20.5 รองลงมา  คอื ไมมี
ความจาํเปนในการใชบริการ รอยละ 18.5 ซื้อสินคาท่ีแหลงประจาํอ่ืนอยูแลว รอยละ 15.8 และอ่ืนๆ ไดแก การบริการ
ของพนักงานในบางสาขา ติดราคาสินคาไมตรงกับสินคา ไมอยูใกลบาน และสินคาไมมีเครื่องหมายฮาลาล เปนตน
  2. การรับรูขาวสารเก่ียวกับรานสะดวกซื้อของผูใชบริการรานสะดวกซื้อเซเวนอิเลฟเวน ในดาน
การรับรูขาวสารเกี่ยวกับรานสะดวกซื้อ 1) การรับรูของผูบริโภคเกี่ยวกับการใหบริการของรานสะดวกซื้อ พบวากลุม
ตัวอยางรับรูวารานสะดวกซื้อขายสินคาสะดวกซ้ือมากที่สุด จํานวน 325 คน คิดเปนรอยละ 34.8 รองลงมา คือ         
การชําระสินคาและบริการ จํานวน 287 คน คิดเปนรอยละ 30.8 การจายคานํ้าหรือคาไฟฟา จํานวน 267 คน คิดเปน
รอยละ 28.6 การบรกิารไปรษณีย จาํนวน 40 คน คดิเปนรอยละ 4.3 อืน่ๆ ไดแกการจายคาเรยีน การจายคาเคร่ืองบิน 
การจายคาโทรศัพท และการเติมเงินออนไลน รอยละ 0.9 และการซื้อหวยออนไลน จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 0.6 
ตามลําดับ 2) การใชบริการของกลุมตัวอยางในรานสะดวกซื้อ พบวา กลุมตัวอยางซื้อสินคาสะดวกซื้อในรานสะดวก
ซื้อมากที่สุด จํานวน 283 คน คิดเปนรอยละ 35.3 รองลงมา  คือ  การชําระสินคาและบริการ จํานวน 259 คน คิดเปน
รอยละ 32.3 การจายคานํ้าหรือคาไฟฟาจํานวน 228 คน คิดเปนรอยละ 28.5 การบริการไปรษณีย จํานวน 17 คน 
คิดเปนรอยละ 2.1 อื่นๆ ไดแกการจายคาเรียน การจายคาเครื่องบิน การจายคาโทรศัพท การเติมเงินออนไลน การใช
เปนสถานที่ทํางาน การซื้อสินคาทางแคตตาล็อก และการสงชิงโชค จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 1.1 และซื้อหวย
ออนไลน จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 0.6 ตามลําดับ 3) ความพึงพอใจของกลุมตัวอยางตอการใหบริการในราน
สะดวกซื้อ พบวา กลุมตัวอยางพอใจการใหบริการของรานสะดวกซ้ือในระดับปานกลาง มากที่สุด จํานวน 55 คน       
คิดเปนรอยละ 55.5 รองลงมา คือ ระดับดี เพราะพนักงานใสใจใหบริการและใหขอมูลดี พนักงานพูดจาไพเราะ          
แตงกายเรียบรอย ทํางานเปนระบบ รานคาสะอาด เปดบริการ 24 ชั่วโมง มีรานคาหลายสาขาท่ัวประเทศ มีสินคาให
เลอืกหลากหลาย มคีณุภาพและราคาแนนอน จาํนวน 161 คน คดิเปนรอยละ 40.3 และตองปรับปรุง เพราะรานควรมี
สิง่ท่ีสามารถอํานวยความสะดวกแกลกูคามากข้ึน  ดานการบริการของพนักงานบางสาขา และราคาสินคาบางประเภท 
จํานวน 25 คน รอยละ 6.3 ตามลําดับ 
  3. ความพึงพอใจขาวสารเกี่ยวกับรานสะดวกซื้อของผูใชบริการรานสะดวกซื้อเซเวนอิเลฟเวน 
พบวา กลุมตัวอยางพึงพอใจในการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารเก่ียวกับรานสะดวกซ้ือในระดับปานกลาง จํานวน 
237 คน คิดเปนรอยละ 59.3  รองลงมา คือ ระดับดี เพราะกระจายขาวสารทั่วถึงและนาเชื่อถือ การโฆษณาทางสื่อ
โทรทัศนนาเชื่อถือและการประชาสัมพันธที่ดี จํานวน 152 คน คิดเปนรอยละ 38 และตองปรับปรุง เพราะการใชสื่อ
โปสเตอรไมสามารถอธิบายการสงเสริมการขายไดชัดเจนเทาที่ควร การประชาสัมพันธขอมูลนอยเกินไป ควรมีการ
โฆษณาและสงเสริมการขายใหหลากหลายและการส่ือสารในแตละชองทางยังนอยไป จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 
2.8 ตามลําดับ
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  สาํหรบัปจจัยทีม่ผีลกระทบตอการตดัสนิใจซ้ือสนิคาผานรานสะดวกซ้ือ พบวากลุมตวัอยางใหเกณฑผลกระทบ
ของปจจัยที่มีผลกระทบตอการตัดสินใจซื้อสินคาผานรานคารานสะดวกซื้ออยูในระดับสูง ( X = 3.88, S.D. = 0.89) 
เม่ือแยกเปนรายขอพบวา พื้นท่ีใกลแหลงชุมชนของรานสะดวกซื้อ ทําใหงายตอการซื้อสินคามีผลกระทบมากที่สุด 
รองลงมาคือ คุณภาพของรานสะดวกซ้ือ ตราสินคาของรานสะดวกซ้ือ มีชื่อเสียงเปนท่ีรูจัก ความรูสึกผูกพันตอ          
รานสะดวกซ้ือท่ีอยูคูคนไทยมาเปนเวลานาน ราคาขายสินคาในรานสะดวกซ้ือ มีความเหมาะสม และโปรโมชั่น   
รายการสินคาที่จําหนายในรานสะดวกซื้อ มีความนาสนใจ 

อภิปรายผลการวิจัย
  จากผลการวิจัย ในดานการเปดรับขอมูลขาวสารของผูบริโภคเกี่ยวกับรานสะดวกซื้อสอดคลองกับแนวคิด
ของ Hunt & Ruben (1993, 126) เร่ืองการเปดรับของผูรบัสาร   ผูบริโภคจะเลือกเปดรับขอมูลขาวสารจากประสบการณ
และนิสัย (Experience and Habit) ซึ่ง Hunt & Ruben (1993) กลาววาผูรับสารแตละคนจะพัฒนานิสัยการรับสาร
ซึง่เปนผลมาจากประสบการณในการรบัขาวสาร โดยจะพฒันาความชอบในสือ่ใดส่ือหนึง่ รายการประเภทใดประเภท
หนึ่ง ดังนั้น จึงเกิดการเลือกที่จะใชสื่อชนิดใดชนิดหนึ่ง ตีความหมายเขาขางใดขางหนึ่ง และเลือกจดจําเรื่องใดเรื่อง
หนึ่ง จากผลวิจัยที่พบวา ในสื่อประเภทสื่อมวลชน สื่อโทรทัศนไดรับความนิยมสูงสุด เพราะผูบริโภคมีความใกลชิด 
สามารถรับขาวสารไดทุกที่ทุกเวลา  (Anywhere Anytime)  บริษัทซีพีออลล (มหาชน) จํากัด ก็มีการโฆษณาทั้งในรูป
แบบภาพยนตรโฆษณา (Television Commercial: TVC) การสนบัสนนุรายการ (Sponsor) และการโฆษณาแฝง (Ambient 
Media) สวนสือ่ประเภทบคุคล พนกังานขายมบีทบาทสาํคญัอยางยิง่ ในเร่ืองการมจีติบริการ  (Service Mind) ทีโ่ดดเดน 
และการสรางความเปนเอกลักษณของความเปน “7-Eleven” จนมีคําพูดที่นําไปพูดตอๆกันวา “รับขนมจีบ ซาลาเปา
เพิม่ไหมคะ” เปนตน แมกระท่ังสือ่บนบรรจภุณัฑทีผู่บรโิภคสามารถหยิบอานไดงาย กส็งผลการเปดรบัขอมลูขาวสาร
ของผูบริโภคไดเชนกัน ดังนั้น หากนักสื่อสารการตลาด สามารถนําแนวคิดเก่ียวกับการเปดรับขอมูลขาวสารจาก       
ผลการวิจัยน้ีไปวิเคราะหจะพบวา หากองคกรรานสะดวกซ้ือประสงคจะสงสารเก่ียวกับขอมูลขาวสารไปยังผูบริโภค
แลว นักการส่ือสารการตลาด อาจจําเปนตองลงไปศึกษาและวิเคราะหพฤติกรรมการบริโภคสื่อ และวิถีการดําเนิน
ชีวิตของผูบริโภควา ในหนึ่งวันของผูบริโภคน้ัน ผูบริโภคบริโภคสื่อประเภทใดบาง เชน ความชอบหรือไมชอบในสื่อ
บางประเภท ดังนั้น บางคนจึงชอบรับขาวสารจากอินเทอรเน็ตมากกวารับสื่อมวลชน และมีความคุนชินตอการ             
ใชภาษาในรูปแบบตางๆอยางไร เปนตนเพ่ือที่นักสื่อสารการตลาดจะไดสามารถนําขอมูลเหลาน้ันมาเปนแนวทาง     
ในการพัฒนารูปแบบการสื่อสารเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพตอไปในอนาคต
  ผลการวิจัยดานการรับรู ความสอดคลองกับแนวคิดเกี่ยวกับการรับรู (Perception) Garrison & Magoon 
(1972) กลาวคือ  การแปลความหมายจากการสัมผัส โดยเริ่มตั้งแต การมีสิ่งเรามากระทบกับอวัยวะรับสัมผัสทั้งหา 
และสงกระแสประสาทไปยังสมอง เพื่อการแปลความ ทําใหเกิดพฤติกรรมตางๆ การแปลความหมายของส่ิงที่               
เราสัมผัส สิ่งที่เคยพบเห็นมาแลวยอมจะอยูในความทรงจําของสมอง เมื่อบุคคลไดรับสิ่งเรา สมองก็จะทําหนาที่
ทบทวนกับความรูที่มีอยูเดิม กระบวนการรับรูก็เกิดขึ้น ในการวิจัยครั้งนี้ สื่อประชาสัมพันธที่มีอํานาจเราความสนใจ
ของผูบริโภคไดมาก เชน สื่อโทรทัศน สื่ออินเทอรเน็ต ยอมกอใหเกิดการเปดรับขอมูลขาวสารของผูบริโภคมาก              
ซึ่งเมื่อผูบริโภคเริ่มเปดรับขอมูลขาวสารตางๆ เหลานั้น จะกอใหเกิดการตีความเนื้อหาสาระในสารนั้นๆ ตามมา       
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อยางหลีกเลีย่งไมได ดงัน้ัน เมือ่นักส่ือสารการตลาดสามารถสรางสิง่เรา   อนัไดแก  รปูแบบการสรางสือ่ท่ีมคีวามนาสนใจ 
กระตุนการเปดรับสารของผูบริโภคไดแลว นักส่ือสารการตลาดยังตองคํานึงถึง “สาระ” ที่ใสลงไปในสื่อน้ัน                      
เพ่ือใหกระบวนการส่ือสารทรงพลังอํานาจ จากผลการวิจัยช้ีใหเห็นวา แมผูบริโภคจะเปดรับขอมูลขาวสารของ            
รานสะดวกซ้ือไดมาก แตผูบรโิภคอาจไมตดัสินใจซือ้สนิคาและบรกิารของรานสะดวกซ้ือ อนัสบืเนือ่งมาจากการตคีวาม
ผานกระบวนการรับรูของผูบรโิภควา สนิคามรีาคาคอนขางสูง รองลงมาคอื ผูบริโภคตีความสารนัน้วา ไมมคีวามจาํเปน
ที่ตนตองเชื่อตามสื่อประชาสัมพันธที่นําเสนอ
  ขณะเดียวกนั ผูบรโิภคบางสวนแมเหน็สือ่ประชาสัมพนัธแลวกลบัไมซือ้สนิคาและบริการ เนือ่งจากตนเลือก
ซื้อสินคาที่แหลงประจําอื่นอยูแลว และอาจไมชื่นชอบการโฆษณา ดังนั้น สิ่งที่นักสื่อสารการตลาดขององคกร              
รานสะดวกซื้อ จําเปนตองตระหนัก  นั่นคือ จะสามารถสรางความนาเชื่อถือของสาร และทําใหผูบริโภคคลอยตาม   
ดานราคาและจดุไดเปรยีบของผูบรโิภคเมือ่เลอืกซือ้สินคาและบรกิารผานรานสะดวกซือ้ไดอยางไร ทัง้น้ี หากนักส่ือสาร
การตลาดสามารถพัฒนาจุดออนของการสื่อสารนี้ได ยอมเปนประโยชนตอการพัฒนาองคกรรานสะดวกซื้อ

สรุป
  รานสะดวกซื้อ (Convenience Store) มีการวางกลยุทธโดยมุงเนนการสื่อสารและการสงเสริมการตลาด 
หลากหลายรูปแบบ เชน การจดัรายการสงเสรมิโปรโมชัน่ การใชสลิป ใชสแตมปสะสมคะแนนเพือ่แลกรับของสมนาคณุ 
ทําใหผูบริโภคเกิดความสนใจ และหันมาเลือกซ้ือสินคาและบริการจากองคกรรานสะดวกซ้ือ สังเกตไดจากขอคนพบ
จากงานวิจัยซ่ึงกลุมตัวอยางนิยมตัดสินใจซื้อสินคาและบริการตามการสรางแรงจูงใจดังกลาว โดยกลุมตัวอยาง         
ใหความสําคัญเปนอยางมาก เชน กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจระดับมากเม่ือมีการสรางแรงจูงใจโดยจัดสินคา          
ในชุดราคาประหยัด การสรางแรงจูงใจโดยใชสลิปเพ่ือแลกซ้ือสินคาราคาถูก การใชแสตมปสะสมคะแนนสรางแรง
จงูใจในการซ้ือ การลดราคาสินคาบางชนดิและลดพิเศษแกสมาชกิเพ่ือจูงใจ การขายสินคาเปนคูแลวใหสวนลดสราง
แรงจูงใจในการซื้อ เปนตน กลยุทธดังกลาวสงผลใหผูบริโภคเกิดความรูสึกดีตอองคกร และเกิดการติดตามส่ือ
ประชาสัมพันธที่องคกรรานสะดวกซื้อจัดรายการ ดังนั้น หากนักสื่อสารการตลาดใหความสําคัญกับการจัดรายการ
สงเสริมการตลาดซึ่งนับเปนสิ่งเราแลว ยอมทําใหความสัมพันธระหวางผูบริโภคและองคกรรานสะดวกซ้ือผูกพันกัน
ในระยะยาวตอไป
  ขอเสนอแนะในการวิจัย
  1. ควรมีการศึกษาความสัมพันธระหวางตัวแปรลักษณะทางประชากรศาสตรและการรับรูของผูบริโภค 
เน่ืองจากการลงพืน้ท่ีเก็บรวบรวมขอมลูจากงานวิจยัช้ินน้ีจะพบวา กลุมตวัอยางทีม่ลีกัษณะทางประชากรศาสตรตางกนั
จะสงผลตอการรับรูเกี่ยวกับรานสะดวกซื้อแตกตางกัน 
  2. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบเกี่ยวกับการรับรูของรานสะดวกซื้อเปนรายกรณี เพื่อศึกษาความแตกตาง
กันของการรับรูของผูบริโภคที่มีตอตรารานคา
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  ขอเสนอแนะสําหรับองคกรธุรกิจ
  1. จากผลการวิจัยจะพบวา กลุมตัวอยางสามารถเปดรับรูขอมูลขาวสารของรานสะดวกซื้อไดงายดาย         
และสะดวก นอกเหนอืจากนี ้กลุมตัวอยางยังสามารถจดจาํขอมูลขาวสารท่ีปรากฏในสือ่ประชาสัมพันธรปูแบบตางๆ 
ได แตอยางไรก็ตาม ผูบริโภคยังคงใหความสําคัญกับเน้ือหาสาระของสารท่ีผูสงสารสงไปยังผูบริโภค ดังน้ันองคกร
ธุรกิจควรคํานึงถึงความตองการของผูบริโภคเปนสําคัญในการผลิตสื่อการประชาสัมพันธที่ตอบโจทยความตองการ
ของผูบริโภคอยางแทจริง
  2. รานสะดวกซื้อควรยึดถือรูปแบบการสงสารไปยังผูบริโภคเชนนี้ไว ขณะเดียวกัน ตองสามารถพัฒนาสาร
ใหสอดคลองกับผูบริโภคแตละกลุมเพิ่มมากขึ้น
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บทคัดยอ
  การศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการซื้อสินคาของผูบริโภคสูงวัยในรานคาปลีกสมัยใหม เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรมการซื้อสินคาของผูบริโภคสูงวัยในรานคาปลีกสมัยใหม 
รวมถึงปญหาและอุปสรรคในการซื้อสินคาของผูบริโภคสูงวัยในรานคาปลีกสมัยใหม รวบรวมขอมูลดวยแบบ
สมัภาษณจากผูใหขอมลูเชิงลึกดวยการสมัภาษณเจาะลึกจากตวัแทนผูสงูอายุและพนกังานรานคาปลีก จาํนวน 135 
ตัวอยาง ในเขตเมืองและนอกเมือง 4 ภูมิภาคทั่วประเทศ วิเคราะหขอมูลดวยการจัดกลุม สรุปประเด็น และสรุปผล
ผลการศกึษา พบวา สนิคาท่ีผูบริโภคสงูวัยมีพฤตกิรรมการซ้ือมากท่ีสดุ คอื เครือ่งดืม่ โดยในการซ้ือสินคาของผูบริโภค
สูงวัยจะซื้อสินคาปริมาณที่พอดีตอการบริโภค  ที่ตั้งของรานคาปลีกสมัยใหมตองอํานวยความสะดวกในการซื้อให
กับลูกคาดวยบริการ 24 ชั่วโมง และตองการใหรานคาปลีกสมัยใหมตั้งอยูในพื้นที่ชุมชนใกลกับสถานที่ทํางานหรือ
ทีพ่กัอาศัย หรือเปนทางผานระหวางการใชชวีติประจําวัน พฤติกรรมการซ้ือสินคาของผูบริโภคสูงวัยตามการสงเสริม
การขายของรานคาปลีกสมัยใหม พบวา ผูบริโภคสูงวัยมีพฤติกรรมการซ้ือจากการลดราคาสินคามากทีส่ดุ และตองการ
สงเสริมการขายที่เรียบงายไมซับซอน และสวนใหญไมมีปญหาอปุสรรคจากการซื้อสินคาในรานคาปลีกสมัยใหม
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Abstract
  This research aims to study behavior of the buying elderly consumers and barriers to purchases 
in modern retail store. To gathered data from the insights of the interview; senior representatives and staff 
135 samples in urban and suburban from 4 regions of Thailand. Data were analyzed using qualitative 
analysis. The study found that most elderly consumers prefer to buy drinks and buy the size fit for             
consumption. This can establishment for modern retailers.  To facilitate the purchase of services to          
customers 24 hours and located in community areas, closed to the place of work or residence or a bypass 
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route in everyday life. The promotion factor showed that the elderly consumers would like to reduced price 
products, and should be simple, The most of elderly did not problem on purchases at modern retail stores.

Keywords
  Buying Behavior,   Elderly Consumers,   Modern Retail Stores

บทนํา
  ประเทศไทยไดเขาสูสังคมผูสูงอายุ โดยจากขอมูลของสํามะโนประชากรและการเคหะ พ.ศ. 2553 ของ
สาํนกังานสถิตแิหงชาตแิสดงใหเหน็วา ประชากรสงูอายขุองประเทศไทยมีประมาณ 8.5 ลานคน คดิเปนรอยละ 12.9 
ของประชากรทั้งประเทศที่มีประมาณ 65.9 ลานคน (สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2555) ขอมูลดังกลาวแสดงใหเห็นชัด
วาสงัคมไทยไดเขาสูสงัคมผูสงูอายุ แมวา สดัสวนประชากรผูสงูอายุของประเทศไทยยงัไมมากเทากับประเทศท่ีพฒันา
แลว ซึง่ในปจจุบนัมีประมาณ 1 ใน 4 หรอื 1 ใน 5 ของประชากรทัง้หมด แตการเปลีย่นเปนประชากรผูสงูอายขุองไทย 
เกิดขึ้นในระยะเวลาที่สั้นกวามาก (มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผูสูงอายุไทย, 2555, 8)
  การเปลี่ยนแปลงเขาสูสังคมผูสูงอายุในปจจุบันทําใหประเทศไทยตองเตรียมการรับมือกับสภาวะสังคม          
ผูสูงอายุ ไดแก การเตรียมการดานการจัดสวัสดิการ บริการ และการสรางหลักประกันตางๆ เพื่อรองรับประชากร         
ผูสูงอายุในอนาคตจากแนวโนมการเปลี่ยนแปลงการพึ่งพิงของผูสูงอายุที่เพิ่มขึ้นสงผลใหสังคมไทยมีปญหาในเรื่อง
การตอบสนองความตองการและความจําเปนในการใชชีวิตของผูสูงอายุที่เพิ่มข้ึน รวมไปถึงปญหาการพ่ึงพิงของ        
ผูสงูอายุ  ความตองการสนิคาสาํหรับผูสงูอาย ุการบริการทีส่าํคญัตอผูสงูอายซุึง่ตองปรับใหทนัความตองการทีเ่พิม่ขึน้ 
จงึเปนเร่ืองท่ีหนวยงานท่ีเก่ียวของควรตองเรงศึกษาวาผูสงูอายุมพีฤติกรรมการซือ้และการบรโิภคอยางไร เพ่ือจัดหา
สินคาและบริการที่ตอบโจทยกลุมผูบริโภคสูงวัยไดอยางสอดคลองตอไป
  สําหรับดานธุรกิจคาปลีกก็มีการปรับตัวใหเขากับพฤติกรรมของกลุมลูกคากลุมใหมที่เปนกลุมผูสูงวัย           
เพื่อใหธุรกิจสามารถดํารงอยูได  การเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรจะสงผลกระทบตอการดําเนินงานของรานคา
ปลีก ซึง่ปจจุบนัธุรกิจรานคาปลีกสมัยใหมมกีารขยายตัวและเติบโตอยางตอเน่ือง  และมีการพัฒนาชองทางกระจาย
สินคาสูผูบริโภคสูงวัย   รานคาปลีกในปจจุบันเนนบริการที่ตอบสนองความตองการความสะดวกสบายของลูกคา    
เนนการจัดการรานคาปลีกใหทันสมัยโดยยึดผูบริโภคเปนศูนยกลาง มีการนําเทคโนโลยีมาใช  สงผลใหเกิดรานคา
ปลีกสมัยใหมในรูปแบบตางๆ  มีการแขงขันขยายสาขากระจายไปยังชุมชนตางๆ ทั้งในระดับตําบลทั่วประเทศอยาง
ตอเน่ือง ซึ่งกอใหเกิดการประหยัดตอขนาด (Economies of Scale) ทําใหตนทุนตอหนวยของผูคาปลีกสมัยใหม     
รายใหญตํ่ากวาผูคาปลีกรายเล็ก และการเติบโตของธุรกิจคาปลีกในป พ.ศ. 2555 ในกลุมรานคาปลีก มีรายได        
รวมประมาณ 210,378 ลานบาท อีกทั้งยังคาดการณในอนาคตวาจะมีการขยายตัวตอเนื่องและแขงขันรุนแรง           
มากขึ้น (สันติ  เกียรติคุณโสภณ, 2556) 
  จากการสาํรวจของ Nielsen ในพฤติกรรมการใชบรกิารรานคาปลีกในรูปแบบตาง ๆ  ของคนไทยพบวา ความถ่ี
ในการใชบริการรานคาปลีกทั่วประเทศที่มากกวาสัปดาหละ 1 ครั้ง คิดเปนรอยละ 43 ดังแผนภูมิที่ 1 (กนกกาญจน 
ประจงแสงศรี และ ณัฐพล เลิศศรีมงคล, 2556)
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       แผนภูมิที่ 1: ความถี่ในการใชรานคาปลีกของคนไทย
       ที่มา:  กนกกาญจน ประจงแสงศรี และณัฐพล เลิศศรีมงคล, 2556

  ถึงแมวา การขยายตัวของรานคาปลีกในประเทศไทยมีมากขึ้น และมีโอกาสเติบโตไดอีกในอนาคต                  
แตปจจุบนัรานคาปลีกสวนใหญกย็ังคงตอบโจทยกลุมผูบริโภคทีเ่ปนกลุมวัยแรงงานเปนสวนใหญ รวมไปถงึกลยทุธ
ทางการตลาดที่ไมไดเจาะจงกับกลุมผูบริโภคสูงวัยอยางชัดเจน  เนื่องมาจากยังไมทราบถึงพฤติกรรมการซื้อสินคา
ของผูบริโภคสูงวัยท่ีแทจริง และเม่ือพิจารณาแนวโนมของผูสูงอายุในอนาคตท่ีจะเปนกําลังซ้ือสําคัญ และการขยาย
ตัวของรานคาปลีกในปจจุบันแลว   ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาเก่ียวกับพฤติกรรมการซื้อสินคาของผูบริโภคสูงวัย           
ในรานคาปลกีในประเทศไทย   เพ่ือใหเขาใจพฤตกิรรมและความตองการของผูบริโภคสูงวัย และไดขอมลูท่ีสอดคลอง
กับความเปนจริง สามารถนําไปเปนแนวทางในวางแผนการตลาดและปรับปรุงพัฒนารานคาปลีกใหเปนรานท่ี         
ตอบสนองความตองการของผูบริโภคสูงวัยของประเทศไทยตอไป

วัตถุประสงค
  1.  เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซื้อสินคาของผูบริโภคสูงวัยในรานคาปลีกสมัยใหม
             2.  เพื่อศึกษาปญหาและอุปสรรคในการซื้อสินคาของผูบริโภคสูงวัยในรานคาปลีกมัยใหม

วิธีการวิจัย
  เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใชการศึกษาเอกสารท่ีเกี่ยวของ (Documentary                
Research) และดําเนินการรวบรวมขอมูลจากผูใหขอมูลในสภาพที่เปนจริงเชิงลึกดวยแบบสัมภาษณ (In-depth 
Interview Research) ที่ผานการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ มีคา IOC = 0.8 โดยแบบสัมภาษณประกอบดวย        
ขอมูลทั่วไป พฤติกรรมการซ้ือสินคาจากรานคาปลีกสมัยใหมและปญหาอุปสรรคที่มีตอพฤติกรรมการซ้ือสินคา            
ในรานคาปลีกสมัยใหมของผูบริโภคสูงวัย
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  ประชากรและกลุมผูใหขอมูลเปนตัวแทนของผูบริโภคสูงวัยและพนักงานรานคาปลีกสมัยใหม จํานวน             
90 ตัวอยาง ในภาคเหนือ ภาคกลาง (ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต                 
รวมทั้งหมด 9 จังหวัด ไดแก เชียงใหม ลําปาง กรุงเทพมหานคร ชลบุรี กาญจนบุรี อุดรธานี ขอนแกน เพชรบุรี และ
สงขลา โดยแบงกลุมผูใหขอมูล ดังนี้ (1) กลุมกอนเกษียณ อายุ 46 - 55 ป จํานวน  45 คน (2) กลุมอาย ุ56 - 65 ป 
ขึน้ไป จาํนวน 45 คน  และ (3) ตวัแทนของพนกังานรานคาปลกี จาํนวน 45 คน รวมทัง้ส้ิน 135 คน  ระยะเวลาการเก็บ
ขอมลูระหวางเดอืนพฤษภาคม – สงิหาคม 2556 และนําขอมูลทีไ่ดรบัมาวเิคราะหขอมูลดวย การจดักลุม ตคีวามหมาย 
สรุปผลการวิเคราะหและนําเสนอผลการศึกษา

ผลการวิจัย
  จากการวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยาง พบวา ผูใหสัมภาษณเปนผูหญิงมากกวาผูชายเล็กนอย      
สวนใหญมีอายุอยูในชวง 46-55 ป และ 65 ปขึ้นไปตามลําดับ  มีการประกอบอาชีพคาขายเปนสวนใหญ รองลงมา 
คือ ลูกจาง สวนใหญอาศัยอยูกับครอบครัว 
  1. พฤติกรรมการซื้อสินคาของผูบริโภคสูงวัยในรานคาปลีกสมัยใหม
   ดานลักษณะและปริมาณสินคา ผูบริโภคสูงวัยสวนใหญมีพฤติกรรมการซื้อสินคาประเภทเคร่ืองดื่ม 
(ยกเวนสุรา) มากท่ีสดุ รองลงมา คอื สนิคาประเภทอาหาร ขนมหรือของกินเลน และการชาํระคาบริการตางๆ ในขณะ
ที่สินคาประเภทของใชสวนตัว อุปกรณเคร่ืองใช บุหรี่ สุรา และหนังสือ มีเปนสวนนอย โดยในการซื้อสินคาของ              
ผูบริโภคตองการซื้อสินคาปริมาณที่พอดีตอการบริโภคเปนสวนใหญ  และซื้อสินคาเล็กนอยรองลงมา
   ดานราคาในการซื้อแตละครั้ง พบวา ผูบริโภคสูงวัยสวนใหญมีพฤติกรรมการซื้อสินคาอยูในชวงราคา 
101-200 บาท รองลงมา คือ ซื้อในราคา 201-300 บาท เมื่อทําการเปรียบเทียบราคากับรานคาทั่วไปแลวผูบริโภค  
สูงวัยสวนใหญ กลาววา ราคาที่รานคาปลีกสมัยใหมมีราคาแพงกวารานคาอื่น ๆ
       ดานชวงเวลาของผูบริโภคสูงวัยสวนใหญมีพฤติกรรมการซ้ือสินคาในรานคาปลีกสมัยใหม พบวา              
ผูบริโภคสูงวัยสวนใหญมีพฤติกรรมการซื้อสินคาเปนประจําในชวงเวลาเชาถึงกลางวันมากกวาชวงเวลาอื่น ๆ และ
บางสวนของผูบริโภคสูงวัยจะมีพฤติกรรมการซ้ือสินคาไมเปนเวลาแลวแตความตองการหรือซื้อในชวงเวลาที่ลูกคา
ในรานคาปลีกมีจํานวนไมมาก 
       ดานเหตุผลของพฤติกรรมการซื้อสินคาในรานคาปลีกสมัยใหมของผูบริโภคสูงวัย พบวา อันดับ 1 คือ 
ที่ตั้งรานคาปลีกใกลกับที่ทํางานหรือที่พักอาศัย หรือเปนทางผานในการใชชีวิตประจําวัน เหตุผลรองลงมา คือ            
รานคาปลีกมีความโดดเดน มีสินคาที่ตอบสนองความตองการได  รองลงมา คือ มีพฤติกรรมการซื้อเมื่อเกิดความหิว
หรือกระหาย  มเีปาหมายในการซือ้สินคา ซือ้สินคาเม่ือขาดแคลน ซือ้สินคาใหกบับุคคลอ่ืน แวะพักผอนช่ัวคราว และ
ชําระคาใชจายอื่นๆ ตามลําดับ
      ดานสถานท่ี รานคาปลกีสมยัใหมและบริการขนสงสนิคา พบวา ผูบรโิภคสงูวยัมพีฤตกิรรมการซ้ือสนิคา
ในรานคาปลีกสมัยใหมที่มีพื้นที่กวางขวาง สะดวกในการเลือกซื้อสินคามากที่สุด รองลงมา คือ การมีแสงสวางมาก
เพียงพอ และการจัดวางสินคาเปนระเบียบ ผูบริโภคสูงวยัสวนนอยที่มีความตองการดานความสะอาด  การมีระบบ
การรักษาความปลอดภัย บรรยากาศในรานที่เย็นสบาย มีมาตรฐานที่เปนรูปแบบเดียวกัน สําหรับเรื่องการใชบริการ
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ขนสงสนิคานัน้ ผูบรโิภคสูงวยัไมมคีวามตองการใชบรกิารขนสงสนิคา และมีพฤตกิรรมมาซ้ือสนิคาดวยตัวเองเนือ่งจาก
ไดเดินมาดูสินคาและไดพูดคุยกับผูอื่น  แตยังมีผูบริโภคสูงวัยสวนหนึ่งที่มีแนวโนมจะใชบริการขนสงสินคา และ
ตองการใชบริการขนสงสินคา
  ดานการสงเสรมิการขาย พบวา ผูบรโิภคสงูวยัมพีฤตกิรรมการซ้ือสนิคาในรานคาปลกีสมยัใหมทีม่กีารสงเสรมิ
การขายแบบลดราคาสินคามากทีส่ดุ รองลงมา คอื ตองการใหจดัรายการสงเสรมิการขายท่ีมรีปูแบบเรยีบงายไมซบัซอน 
และผูบริโภคสูงวัยบางสวนยังมีพฤติกรรมการซื้อสินคาในรานคาปลีกสมัยใหมที่มีการสงเสริมการขายแบบไดแถม 
ของสะสมหรือสนิคาพเิศษ การสะสมแตมเพ่ือแลกซือ้สนิคา และบางสวนไมมคีวามตองการการสงเสริมการขายใด ๆ
    ดานการบริการของพนักงาน ผูบริโภคสูงวัยมีพฤติกรรมการซ้ือสินคาในรานคาปลีกสมัยใหมที่ตองการให
พนักงานทําตามหนาท่ีของตัวเองมากที่สุด มีการพูดจาท่ีไพเราะ และตองการความชวยเหลือในการคนหาสินคา       
นอกจากนี ้ยงัมผีูบรโิภคสงูวยับางสวนทีต่องการใหพนกังานในรานคาปลกีสมยัใหม  แนะนาํสนิคาหรอืรายการสงเสริม
การขายใหพนักงานชวยดูแลคนแกหรือเด็กในขณะที่เขามาใชบริการในราน และการเพ่ิมจํานวนพนักงานในราน       
ดังแสดงในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 
แสดงพฤติกรรมการซื้อสินคาของผูบริโภคสูงวัยในรานคาปลีกสมัยใหม
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ตารางที่ 1 
แสดงพฤติกรรมการซื้อสินคาของผูบริโภคสูงวัยในรานคาปลีกสมัยใหมประเด็นดานตาง ๆ (ตอ)

  2. ปญหาและอุปสรรคในการซื้อสินคาของผูบริโภคสูงวัยในรานคาปลีกสมัยใหม
         ปญหาและอุปสรรคในการซื้อสินคาในรานคาปลีกสมัยใหมของผูบริโภคสูงวัยสวนใหญ คือ ชวงเวลา  
ที่รานคาปลีกมีลูกคาจํานวนมากทําใหอึดอัด และมีปญหาลาชาในการใหบริการ  ปญหาและอุปสรรค รองลงมา คือ 
พนกังานไมเปดชองทางการชําระสินคาครบทกุชองทาํใหลาชา  คอื บรรยากาศหรือกจิกรรมในรานขดัขวางการเลอืกซ้ือ
สนิคา  ความรูสกึไมปลอดภยั  การคนหาสนิคาไมพบหรอืไมมสีนิคาบางประเภทในบางสาขา สวนปญหาและอปุสรรค
ของพนักงานเปนปญหาที่นอยที่สุด
   สาํหรบัความตองการซือ้สนิคารานคาปลกีสมยัใหมของผูบริโภคสูงวยัอืน่ ๆ  พบวา มคีวามตองการใหเพิม่
รานขายยาภายในรานมากที่สุด รองลงมา คือ  ตองการใหเพิ่มสินคาประเภทใหม ๆ เชน อาหาร ของสด ของใชตางๆ 

 ( ) 
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และมีความตองการใหปรับปรุงและยกระดับมาตรฐานของรานคาปลีกสมัยใหมเพิ่มมากขึ้น และผูบริโภคสูงวัย       
สวนนอยที่ตองการใหมีหองนํ้าบริการ ที่จอดรถสําหรับลูกคา หรือมีที่นั่งพักชั่วคราวบริเวณรอบ ๆ ราน และบางสวน
ไมมีความตองการใดๆ เพิ่มเติม ดังแสดงในตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 
ปญหาและอุปสรรคในการซื้อสินคาของผูบริโภคสูงวัยในรานคาปลีกสมัยใหม

  ( ) 
 

 

 

1.     
2.  
3.      
4.    
5.  
6.   
7.  

อภิปรายผลการวิจัย
  สินคาที่ผูบริโภคสูงวัยมีพฤติกรรมการซื้อมากที่สุด คือ สินคาประเภทเครื่องดื่ม รองลงมาคือ สินคาประเภท
อาหาร (อาหารปรุงเสร็จ อาหารกึ่งสําเร็จรูป) และสินคาประเภทขนมหรือของกินเลน ซึ่งสอดคลองกับความตองการ
พื้นฐานตามหลักทฤษฎีของ Maslow (1970) ในเรื่องของความตองการดานรางกาย (Physiological Needs)               
โดยในการซื้อสินคาของผูบริโภคตองการซื้อสินคาปริมาณที่พอดีตอการบริโภคเปนสวนใหญ ซึ่งเปนขอมูลสําคัญใน        
การตัดสินใจเชิงธุรกิจในเรื่องการใชสินคาแตละชนิดเปนการใชในลักษณะการใชเฉพาะรายบุคคล ซึ่งผูบริโภคสูงวัย
สวนใหญมพีฤตกิรรมการซ้ือสนิคาอยูในชวงราคา 101 - 200 บาท รองลงมา คอื มพีฤตกิรรมการซือ้สนิคาราคา 201- 
300 บาท ซึง่เปนกลยุทธทางการตลาดในดานราคาและการจดัรายการสงเสริมการขายใหกบักลุมผูบริโภคสูงวัยตอไป 
  สาํหรับดานราคาและทีต่ัง้ของรานคาปลีกสมัยใหมนัน้ เนือ่งจากธรุกจิคาปลีกสมัยใหม เปนสถานทีจ่าํหนาย
สินคาอุปโภคบริโภคท่ีมีอัตราการหมุนเวียนสินคาคอนขางสูง พื้นที่รานประมาณ 1-2 คูหาของอาคารพาณิชย          
อํานวยความสะดวกในการซ้ือใหกับลูกคาดวยบริการ 24 ชั่วโมง และตั้งอยูในพื้นที่ชุมชนเน่ืองจากใหความสําคัญ   
ในการเลือกทําเลที่ดี  สวนใหญทําเลรานคาปลีกสมัยใหมจะเปนพื้นที่ที่มีคนจํานวนมากผานไปมา การจัดวางสินคา
ในราน เนนความเปนระเบียบ  การตกแตงภายในรานดูสะอาดทันสมัย เนนการใหบริการที่รวดเร็ว มีระบบตางๆ        
ในการจัดการ (วารุณี ตันติวงศวาณิช, 2552, 55) ทําใหตนทุนทางดานราคาสินคาบางอยางมีราคาแพงข้ึน และ      
เปนเหตุผลสาํคัญท่ีทาํใหผูบริโภคสูงวัยสวนใหญใหความเหน็วาสินคาในรานคาปลกีมีราคาสงูกวารานทัว่ไปเลก็นอย
แตมีความสะดวกในเรื่องของสถานที่ตั้งในการเลือกซื้อสินคา ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ชนาธิป ผลาวรรณ และ
จีรวรรณ ดีประเสริฐ (2556)  
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  เหตผุลของพฤติกรรมการซ้ือสนิคาในรานคาปลกีสมยัใหมของผูบรโิภคสงูวยั พบวา เหตผุลหลกั คอื สถานทีต่ัง้
รานคาใกลกบัทีท่าํงานหรอืทีพ่กัอาศยั  หรือเปนทางผานในชีวติประจําวัน ซึง่เม่ือพจิารณาแลวสอดคลองกับหลักสวน
ประสมการตลาดสําหรับรานคาปลีกสมัยใหมที่นักการตลาดสามารถควบคุม และตองจัดใหมีขึ้นในเร่ืองการจัด
จําหนาย ที่มีการดําเนินการเคลื่อนยายผลิตภัณฑเพื่อใหผลิตภัณฑสามารถไปสูผูบริโภคไดภายใตเงื่อนไขดานเวลา 
และสถานท่ีทีเ่หมาะสม ผูบริโภคสามารถหาซ้ือสินคาน้ันไดโดยสะดวก อกีท้ังตรงกบัหลักทฤษฎีสามเหล่ียม (Triangle 
Theory) (วิภา สากลวารี, 2553) ซึ่งเปนทฤษฎีที่กลาวถึงจุดสําคัญ 3 จุด คือ (1) บานหรือชุมชน (2) ที่ทํางานหรือ
โรงเรียน (3) รานคา เพ่ือใชในการพจิารณาเลอืกทําเลท่ีตัง้รานคา และสอดคลองกับงานวจิยัของวิภา สากลวาร ี(2553) 
ทีไ่ดทาํการศึกษาปจจัยท่ีมคีวามสัมพนัธกบัพฤตกิรรมผูบริโภครานเซเวนอีเลฟเวนและรานโลตัสเอก็เพรส อาํเภอเมือง 
จังหวัดสมุทรปราการ พบวา เหตุผลสําคัญที่สุดในการใชบริการรานสะดวกซื้อ คือ ใกลที่ทํางานหรือที่พัก
  ดานสถานที่ซื้อสินคารานคาปลีกสมัยใหมและบริการขนสงสินคา พบวา ผูบริโภคสูงวัยมีความตองการให
รานคามีพื้นที่กวางขวาง สะดวกในการเลอืกซ้ือสินคามากท่ีสดุเน่ืองจากความกวางขวางของรานคาสามารถรองรับ
จาํนวนคนไดมากขึน้แลว  และยังสามารถรองรับสินคาท่ีมจีาํนวนมากขึน้เพ่ือรองรับความตองการของผูบริโภคสงูวัย
ไดมากข้ึน โดยขนาดของรานคาปลีกสมัยใหมเปนสิง่สาํคญั มผีลกระทบตอความคาดหวังของลูกคา เชน ลกูคาคาดหวงั
วารานคาขนาดใหญจะมีสินคาใหเลือกมากกวารานคาขนาดเล็ก ซึ่งอาจจะมีขอจํากัดในการจัดหาสินคาที่มี             
ความหลากหลายและมีการจัดเก็บสินคาในปริมาณนอยซึ่งตรงกับทฤษฎีแรงดึงดูด (Gravity Theory) ที่กลาววา 
พระอาทิตยจะเปนศูนยกลางของดาวบริวารทั้งหลาย รานคาก็เชนเดียวกัน รานคาที่ใหญและมีพื้นที่มากจะสามารถ
ดึงดูดใหคนมารานไดมากกวารานที่มีขนาดเล็ก (สุพรรณี อินทรแกว, 2553, 101)
  ดานสงเสริมการขาย พบวา ผูบริโภคสูงวัยมีความตองการสงเสริมการขายใหลดราคาสินคามากที่สุด และ
มีความตองการสงเสริมการขายที่เรียบงายไมซับซอน เมื่อกลาวถึงคุณสมบัติของรานคาปลีก ในเรื่องของราคาแลว 
มลูคาของสินคาในรูปของเงินตรา  การต้ังราคาสินคาตองยึดหลักคุณคาท่ีรับรูในสายตาลูกคา เชน ลูกคาคาดหวังจะ
ซื้อสินคาจากรานคาปลีกสมัยใหมในราคาถูก  ลูกคาคาดหวังวารานคาปลีกแบบเนนสินคาราคาถูกจะมีสินคาให    
เลือกซ้ือหลากหลายและมีราคาคอนขางต่ํา ลกูคาคาดหวังวารานคาท่ีขายสินคาเฉพาะอยางจะมีสนิคาท่ีตนตองการ
แนนอน แตสินคาจะมีราคาแพง (ศิริวรรณ เสรีรัตน และ ศุภร เสรีรัตน, 2546, 13-14)
  สําหรับปญหาและอุปสรรคในการซื้อสินคาของผูบริโภคสูงวัยที่ สวนใหญไมพบปญหาอุปสรรคใดๆ ในการ
ซื้อสินคาในรานคาปลีกสมัยใหม จากขอมูลดังกลาวนี้สอดคลองกับ Zikmund &  D’ Amico (2001, 646) ที่กลาวถึง
รานคาปลีกสมัยใหมวามีระบบการบริหารจัดการสมัยใหม  มีรูปแบบการจัดรานและการจัดการสินคาเปนหมวดหมู
ใหเลือกซื้อ ทําเลท่ีตั้งดี และใหบริการรวดเร็ว  จึงทําใหไมพบปญหาใดๆ เปนหลัก แตปญหาท่ีพบบางสวน คือ              
ในชวงเวลาทีร่านคาปลกีมจีาํนวนลกูคามากทาํใหอดึอดั มปีญหาลาชา ปญหาและอปุสรรคทีร่องลงมา ไดแก พนกังาน
ไมเปดชองทางการชําระสินคาครบทุกชองทําใหลาชา ทัง้นีข้นาดของรานคาปลีกสมัยใหม  ความหนาแนนของรานคา     
ในพ้ืนที่ชุมชน จํานวนพนักงาน และจํานวนสาขา ยังสามารถขยายเพ่ิมไดอีกเพ่ือรองรับการใชบริการของผูบริโภค   
สูงวัยท่ีจะมีมากขึ้นในอนาคต  ประกอบกับการเติบโตของรานคาปลีกของไทยในชวง 4-5 ปที่ผานมามีการเติบโต     
แบบกาวกระโดด โดยเฉพาะรานสะดวกซื้อซึ่งขยายตัวเฉล่ียประมาณปละ 400 สาขา แตเมื่อประเมินเทียบกับ         
ความหนาแนนของประชากรแลว ยังไมนาถึงจุดอ่ิมตัว (ศูนยวิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด 
(มหาชน), 2554, 1-2)
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สรุป
  การศกึษาเรือ่ง พฤติกรรมการซ้ือสนิคาของผูบรโิภคสูงวยัในรานคาปลกีสมยัใหม พบวา สนิคาทีผู่บริโภคสูงวยั
มีพฤติกรรมการซื้อมากท่ีสุด คือ สินคาประเภทเครื่องด่ืม และตองการซื้อสินคาในปริมาณท่ีพอดีตอการบริโภค          
เปนสวนใหญ ดังนั้น ผูประกอบการจึงควรกําหนดประเภทสินคาที่จะนํามาจําหนายใหกับผูบริโภคสูงวัยในประเภท
เคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพ เชน นมในลักษณะตาง ๆ นํ้าด่ืมบริสุทธ์ิหรือน้ําเพ่ือสุขภาพของผูสูงอายุโดยกําหนดขนาด           
ใหพอดีกบัการบริโภค ไมเนนการขายในปริมาณมากเพือ่ใหราคาถกูลง แตควรเนนท่ีความสด ความใหมและปรมิาณ
ที่พอเหมาะกับผูบริโภคสูงวัย
  ทีต่ัง้ของรานคาปลีกสมัยใหมสาํหรับผูบรโิภคสูงวยั พบวา มคีวามตองการใหอาํนวยความสะดวกในการซ้ือ
ใหกับลูกคาดวยบริการ 24 ชั่วโมง และต้ังอยูในพื้นท่ีชุมชน โดยรานคาอยูใกลกับท่ีทํางานหรือท่ีพักอาศัยหรือเปน   
ทางผานระหวางการเดินทางในชีวิตประจําวัน ดังน้ัน ผูประกอบการจึงควรคํานึงถึงความสะดวกในเรื่องของชุมชน 
สถานที่ทํางาน สถานที่พักอาศัย และเสนทางในการเดินทางของผูบริโภคสูงวัยมากข้ึนในการจัดตั้งรานคาปลีก          
เพื่อรองรับสังคมผูสูงอายุที่กําลังจะเกิดขึ้นในอนาคต
  ดานการสงเสริมการขาย พบวา ผูสูงอายุมีความตองการสงเสริมการขายใหลดราคาสินคามากท่ีสุด และ       
มีความตองการสงเสริมการขายที่เรียบงายไมซับซอน เน่ืองจากความสับสนและไมคอยเขาใจเรื่องทางการตลาด       
จึงทําใหไมรวมในรายการสงเสริมการขายตาง ๆ เชน สะสมแตม แลกซ้ือ แลกของ แตจะเลือกใชรายการสงเสริม     
การขายแบบที่เห็นชัดเจน เชน การลดราคา การซื้อคูไดลดราคา เปนตน
  ปญหาและอปุสรรคในการซือ้สนิคาของผูบรโิภคสงูวยัในรานคาปลกีสมยัใหม สวนใหญไมพบปญหาอปุสรรค
ใด ๆ ในการซื้อสินคาเนื่องจากรานคาปลีกสมัยใหม  มีระบบการบริหารจัดการสมัยใหม  มีรูปแบบการจัดรานและ
การจดัการสินคาเปนหมวดหมูใหเลอืกซ้ือ  ทาํเลทีต่ัง้ด ี  ใหบรกิารรวดเร็วอยูแลว แตอาจมปีญหาและอุปสรรคในบาง
ประเดน็ คอื เรือ่งของการอานปายราคาไมคอยเหน็ และการดวูนัหมดอายขุองสนิคา หรอืสวนผสมตาง ๆ  ซึง่พนกังาน
สามารถใหบริการไดในระดับหน่ึง แตถาสามารถทําฉลากรายละเอียดสําคัญใหใหญขึ้นก็จะเปนการลดปญหาและ
อุปสรรคในการซื้อสินคาของผูบริโภคสูงวัยและภาระงานของพนักงานใหบริการในรานคาปลีกสมัยใหมอีกดวย  
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บทคัดยอ
  การวิจัยมีจุดประสงคเพื่อสํารวจประชากรศาสตร พฤติกรรม และความตองการทางสวนประสมการตลาด 
ของนกัทองเทีย่วชาวจนีตอการทองเทีย่วในจังหวดัเชยีงใหม โดยเก็บขอมูลเชงิปริมาณ กลุมตวัอยางไดแก นกัทองเท่ียว
ชาวจีนทีเ่ดนิทางมาทองเทีย่วในจังหวดัเชยีงใหม  จาํนวน 400 ราย โดยรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถาม   ผลการวจิยั
พบวา สวนใหญเปนเพศหญิง โดยมีชวงอายุ 31-35 ป ระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี มีสถานภาพสมรส และ         
มอีาชพีเปนพนกังานเอกชน มรีายไดเฉลีย่ตอเดอืน   30,001 – 40,000 บาท พฤตกิรรมการทองเทีย่วของนกัทองเทีย่ว
ชาวจีน มีการวางแผนที่จะทองเที่ยวในเดือนเมษายนและเดือนกรกฎาคม  โดยการทองเที่ยวแตละครั้งมีจํานวนวัน
ทองเทีย่ว  จาํนวน 3-7 วนั นยิมมาทองเทีย่วเปนครอบครวั คาใชจายในการทองเทีย่วตอคร้ังมีจาํนวน 50,001 – 60,000 
บาท โดยความตองการทางปจจัยสวนประสมการตลาดในการทองเที่ยวจังหวัดเชียงใหมของนักทองเที่ยวชาวจีน        
ในภาพรวมอยูในระดบัคอนขางมาก โดยเรียงลาํดับจากคาเฉลีย่มากไปหานอย ไดแก ดานราคา ดานสงเสริมการตลาด 
ดานผลิตภัณฑและดานชองทางการจัดจําหนาย ซึ่งผลการทดสอบสมมติฐานพบวา ระหวาง เพศ อายุ สถานภาพ   
การสมรส ระดับการศึกษา อาชีพและรายได มีคาเฉล่ียความตองการสวนประสมทางการตลาดในการทองเท่ียว         
ในจังหวัดเชยีงใหมของนักทองเท่ียวชาวจนีไมแตกตางกนั ทีร่ะดบันยัสาํคญัที ่0.05 ซึง่การตลาดสําหรับการทองเท่ียว
ในจังหวัดเชียงใหมของนักทองเที่ยวชาวจีน สิ่งท่ีควรตระหนักและใหความสําคัญซ่ึงจะสงผลตอความพึงพอใจของ    
นักทองเที่ยวชาวจีน ไดแก 1) การทองเที่ยวจะตองสรางความประทับใจในสวนประสมการตลาด 2) แสวงหาโอกาส
ในการขยายตลาดเพื่อเพิ่มรายได โดยเฉพาะตลาดในประเทศและขยายเครือขายการตลาดจากตลาดในประเทศ 3) 
ควรมุงเนนสงเสริมใหสถานที่ทองเที่ยวตลอดจนสถานประกอบการตางๆ มีทักษะการใชภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 
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Abstract
  The objective of this research are to explore demographic information, behavior and needs of 
marketing mix factors of Chinese tourists towards attractive places in Chiang Mai. This research was    
applied for quantitative analysis. Questionnaire were conducted as a research tool to collect data from 
400 of Chinese tourists who visited Chiang Mai Province.  It was found that the majority of respondents 
were female aged between 31 up to 35 years old married and holding bachelor degrees. Most of them 
worked for private companies and earned between 30,001- 40,000 baht per month. The results also     
indicated that the majority of respondents planned to visit Chiang Mai Province in April and July.                   
The duration of staying was between 3 - 7 days. They normally visited with family and spent from 50,001 
up to 60,000 baht per each visit. In addition, the results showed that which were as price, promotion, 
product, and channel of distribution perspective respectively was high Furthermore, results of hypothesis 
testing indicated that there was no significant difference in demographic factors in term of gender, age, 
status, level of education, occupation, and monthly income toward average mean of demands of marketing 
mix factors of Chinese tourists towards attractions in Chiang Mai at 0.5 level of significant. Therefore,         
in order to satisfy its Chinese tourists, tourism marketers should create impression using each marketing 
mix factors perspective. Second, tourism marketers should identify an opportunity to expand market in 
order to increase domestic sale and also expand domestic marketing network. Third, tourism marketers 
should emphasize on supporting attraction place as well as enterprises. Finally, it is important to promoting 
Chinese communication skill to the staff of tourist attraction and businesses.

Keywords
  Marketing,   Tourism Management,   Chinese Tourists,   Marketing Mix Factors,   
Chiang Mai Province

บทนํา
  ในป  ค.ศ. 2011 องคการทองเทีย่วโลก (UNWTO) คาดการณวาจะมกีารเดินทางของนกัทองเทีย่วระหวางประเทศ       
เพ่ิมข้ึน 4-4.5 ซึ่งสูงกวาทุกปที่ผานมา แมวาจะมีวิกฤตการณทางการเมืองและภัยธรรมชาติเกิดข้ึนในหลายพื้นท่ี    
ของโลก สําหรับป ค.ศ. 2012 จะมีการเติบโตระดับปานกลางแมวาจะเกิดความไมแนนอนของเศรษฐกิจโลก ปจจัย            
ที่สงผลตอการเติบโตไดแก การเพิ่มคาจางในเขตเศรษฐกิจใหม การวางงานที่คงที่ และรายไดสุทธิในเขตเศรษฐกิจ  
ที่เติบโตเต็มที่ และบริษัท KPK International คาดวาการทองเที่ยวจะเพิ่มขึ้นรอยละ 3-4 เชนเดียวกับการคาดการณ
ของ UNWTO ทั้งนี้ในป ค.ศ.  2011 มีเหตุการณที่สงผลผลกระทบตอการเดินทางการทองเที่ยว โดยนักทองเที่ยว 8 
ลานคนเปลีย่นจุดหมายในการเดนิทาง ขณะเดยีวกันในการเดินทางในเขตเศรษฐกจิทีป่ระชาชนร่ํารวยข้ึน ไดรบัเงินเดือน   
เพ่ิมข้ึน เชน จีน บราซิล และอินเดีย สงผลใหมีแนวโนมท่ีประชาชนกลุมดังกลาวจะเดินทางมากขึ้นโดยเฉพาะ             
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การเดินทางมายงัประเทศในกลุมอาเซียนหรอืประเทศท่ีมชีือ่เสียงในเอเชีย (ปรญิญา ผาตากแดด, 2553) ประเทศไทย
เปนหนึง่ประเทศในภมูภิาคน้ีทีน่กัทองเท่ียวอยากจะมาทองเท่ียว โดยเฉพาะสถานการณการทองเท่ียวของประเทศไทย
ในขณะนี้ นักทองเที่ยวจีนไดกลายเปนตลาดที่สําคัญและมีแนวโนมเพิ่มในอัตราสูงขึ้นรอยละ 60 จากป 2555 ซึ่งมี        
นักทองเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวประเทศไทย  จํานวน 2.8 ลานคน หน่ึงจุดหมายของนักทองเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมา
เที่ยวและมุงมาทองเท่ียวโดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม เปนเปาหมายหลักและเปนที่นิยมมาทองเท่ียวโดยกระแส
ภาพยนตรจีนเร่ือง “Lost in Thailand” ซึ่งเขามาใชสถานที่แหลงทองเท่ียวในจังหวัดเชียงใหมในการถายทําเปน          
แรงกระตุ นใหนักทองเท่ียวชาวจีนเดินทางมาตามกระแสดังกลาว ทําใหจังหวัดเชียงใหมมีการเจริญเติบโต                    
ดานการทองเท่ียว ทําใหเกิดรายไดของคนทํางานในสถานที่แหลงทองเท่ียวภายในจังหวัดเชียงใหมอยางรวดเร็ว        
ซึ่งปจจุบันนักทองเที่ยวเริ่มมีรูปแบบการทองเที่ยวที่เนนความเปนอิสระมากข้ึน โดยไมซื้อโปรแกรมทัวร แตจะมี
แผนการเดินทางของนักทองเที่ยว ซึ่งเดินทางเนนการทองเที่ยวแบบสัมผัสธรรมชาติ ความเปนทองถิ่นหรือสถานที่  
ถายทําภาพยนตรเพ่ือใหเห็นวัฒนธรรมและประเพณี ตามเน้ือเร่ืองของภาพยนตร (การทองเท่ียวจังหวัดเชียงใหม, 
2556) ดังนั้น  ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาถึง ปจจัยสวนบุคคล พฤติกรรม สวนประสมการตลาด และการดําเนินชีวิตของ      
นักทองเที่ยวชาวจีนที่เหมาะสม เพื่อนําขอมูลการวิจัยมาเปนแนวทางในการพัฒนาการจัดการการทองเที่ยวที่สนอง
ความตองการของนักทองเที่ยวชาวจีนแกหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 

วัตถุประสงค
  เพื่อศึกษาปจจัยสวนบุคคลดานประกรศาสตร พฤติกรรมการทองเที่ยว และความตองการทางสวนประสม
การตลาดของนักทองเที่ยวชาวจีนตอการทองเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม

กรอบแนวคิดในการวิจัย
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สมมติฐานในการวิจัย
  ลักษณะท่ัวไปของนักทองเที่ยวชาวจีนตางกัน  จําแนกตามลักษณะทางดานประชากรศาสตรไดแก เพศ   
อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพและรายได มีความตองการสวนประสมทางการตลาดในการทองเท่ียว               
ในจังหวัดเชียงใหมไมแตกตางกัน

นิยามศัพทในการวิจัย
  1. การตลาด หมายถงึ สวนประสมการตลาด   ประกอบดวย ดานผลติภัณฑ ดานราคา ดานการจัดจําหนาย
และดานสงเสริมการตลาด
  2.  ดานผลิตภณัฑ หมายถงึ สถานทีท่องเท่ียวภายในจงัหวัดเชียงใหมทีม่ชีือ่เสียง หรอืเปนสถานทีท่ีน่กัทอง
เทีย่วชาวจนีตองการไปทองเท่ียว เชน สถานที ่ตวัอาคาร พนกังาน ตลอดจนถงึการใหบรกิารในสถานทีท่องเท่ียวน้ันๆ
  3.  ดานราคา หมายถึง คาใชจายในการเดินทางทองเท่ียวภายในจังหวัดเชียงใหม เชน คาท่ีพัก คาเชา          
ยานพาหนะ คาธรรมเนียมเขาชม คาอาหารและเครื่องดื่ม ฯลฯ
  4.  ดานการจัดจําหนาย หมายถึง ชนิดของชองทางการจัดจําหนาย ระดับการใหบริการและชองทาง                
การจัดการ ใหนักทองเที่ยวสามารถซื้อสินคาและบริการสําหรับการทองเที่ยวไดสะดวกรวดเร็ว
  5.  ดานการสงเสริมการตลาด หมายถึง การทําโปรแกรมการลด แลก แจก แถม หรือการโฆษณา 
ประชาสมัพันธ โดยผานสือ่การตลาดตาง ๆ เพ่ือใหนกัทองเท่ียวตดัสินใจซ้ือสินคาและบริการของสถานที่ทองเที่ยวใน
จังหวัดเชียงใหม

วรรณกรรมที่เกี่ยวของ
  1. แนวคิดเกี่ยวกับการรับรู 
            การรบัรูจะเกดิข้ึนจากการมสีิง่กระตุนจากภายนอก (Information Inputs) ผานเขามากระทบประสาทสมัผสั 
(Exposure Stage) จากน้ันจึงเกิดการสงขอมูล หรือส่ิงกระตุนมากระทบประสาทสัมผัสและสงไปยงัสมอง (Attention  
Stage) และสมองจะเกิดกระบวนการทําความเขาใจความหมาย  (Comprehension Stage) จงึถอืวาเปนกระบวนการ
รบัรูทีค่รบถวน   กระบวนการรับรูจงึเปนสภาพทางจติวทิยาและพฤตกิรรม อนัเปนการแสดงออกถึงความรูความเขาใจ  
ตามความรูสกึท่ีเกิดข้ึนในจิตใจของบุคคล โดยผานประสาทสัมผัสหรือกลาวอีกนัยหน่ึงไดวา การรับรูเปนองคประกอบ
ทางจติวิทยาทีม่อีทิธิพลตอเจตคติและพฤติกรรมของบุคคล  ความสามารถในการรบัรูสิง่แวดลอมดานตาง ๆ จะขึน้        
อยูกับความสามารถท่ีมีแตกําเนิดและการเรียนรูจากประสบการณของบุคคล การรับรูนั้นตองผานการเลือกและมี          
ความตัง้ใจรบัรู นอกจากน้ีองคประกอบท่ีมอีทิธิพลตอการรบัรูของบคุคลทีจ่ะเกดิการรับรูนัน้จะสมัพันธกบัความสนใจ
สวนบุคคลและคานิยมสวนบุคคล เมื่อบุคคลมีความต้ังใจรับรูตอสิ่งเราก็จะเกิดการเตรียมตัวเพ่ือการกระทําหรือ    
แสดงพฤติกรรมตามมานั่นเอง (Mowen  & Minor, 2001, 63)
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  2. แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรม
          พฤติกรรม หมายถึง  การกระทาํหรือการแสดงออกของส่ิงมชีวีติทัง้ทีป่รากฏออกมาใหเหน็หรือสมัผสัได 
และไมสามารถเห็นหรือสัมผัสได เปนส่ิงท่ีสิ่งมีชีวิตกระทําหรือปฏิกิริยาตางๆ แสดงออก ซึ่งแสดงออกท้ังภายใน        
และภายนอก ทั้งนี้พฤติกรรมสามารถสังเกตไดและสังเกตไมได หรือสัมผัสไดดวยประสาทสัมผัสทั้ง 5 หรือสามารถ
วดัไดดวยเครือ่งมือ องคประกอบของพฤตกิรรม ตามทฤษฏีของ Bloom (1976) ประกอบดวย 3 สวนดวยกันคือ 1)         
ดานความรูหรือพุทธิปญญา เปนพฤติกรรมที่เกี่ยวของกับความรู ความเขาใจ ความคิด 2) ดานความรูสึกนึกคิด        
หรือเจตคติพิสัย บงชี้ถึงสภาพจิตใจที่มีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่งเปนนามธรรม เปนพฤติกรรมที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของบุคคล 
มสีวนประกอบยอยๆ อกี 3 ประการคือ ทศันคติ/เจตคติ คานิยม และความเชือ่ และ 3) ดานการปฏบิตัหิรอืทักษะพิสยั 
คือ พฤติกรรมที่แสดงออกทางรางกาย
  3. แนวคิดการทองเที่ยว
          การทองเท่ียว หมายถึง การเดินทางจากที่หน่ึงไปยังอีกท่ีหน่ึง โดยไมคํานึงวาระยะทางนั้นจะใกล          
หรือไกล และการเดินทางนั้นจะมีการคางแรมหรือไม สรุปคือ การทองเที่ยว หมายถึง กิจกรรมอยางหนึ่งของมนุษย 
ทีก่ระทําเพ่ือผอนคลาย  ความตึงเครียดจากกจิการงานประจําโดยเดนิทางจากทีห่น่ึงไปยังอีกท่ีหน่ึง ไมคาํนงึวาระยะ
ทางใกลหรอืไกล และมกีารคางแรมหรอืไม และเกีย่วของกับกจิกรรมทีม่เีงือ่นไขทีเ่กีย่วของอยู 3 ประการ ไดแก 1)         
ตองมีการเดินทาง 2) ตองมีสถานการณที่ปลายทางที่ประสงคจะไปเยี่ยมเยือน และ 3) ตองมีจุดมุงหมายของ              
การเดินทาง โดยสรุปการทองเท่ียวแบงไดเปน 3 รูปแบบ ไดแก การทองเท่ียวในแหลงธรรมชาติ การทองเท่ียว              
ในแหลงวัฒนธรรม และ การทองเที่ยวในความสนใจพิเศษ (กรมสงเสริมการเษตร, 2544, 3)
  4. แนวคิดทางธุรกิจดานสวนประสมทางการตลาด
          McCarthy & Perreault (1996, 46-49) ไดกลาวถึงสวนประสมทางการตลาด 4Ps ประกอบดวย 
ผลิตภัณฑ (Product)  ราคา (Price)  ชองทางการจัดจําหนาย (Place)  และการสงเสริมการตลาด (Promotion)        
ซึ่งท้ัง 4Ps ตางมีความจําเปนในการนํามาใชวางแผนดานการกําหนดสวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) 
แตขณะเดียวกัน ก็มีบางตัวที่มีความสําคัญกวาตัวอื่น ๆ ดังคํากลาวท่ีวา ไมมีสิ่งใดที่จะโดดเดนอยูเพียงสิ่งเดียว        
เม่ือสวนประสมทางการตลาดไดถกูพัฒนา กระบวนการตดัสินใจเก่ียวกับปจจัยตางๆ จะมีความใกลเคียงกัน ชีใ้หเห็น
วา ปจจยัเหลานัน้ลวนมคีวามสาํคญัทัง้สิน้ และเมือ่นาํสวนประสมทางการตลาดมาพิจารณาโดยกวาง จะสงัเกตเห็น
วา ตวัผลิตภัณฑเองจะเปนตัวสรางความพงึพอใจใหแกลกูคาเปาหมาย การมชีองทางนําสินคาวางในสถานทีท่ีล่กูคา
เขาถึง การสงเสริมการตลาด เพ่ือส่ือสารกบัลูกคาเปาหมายและผลิตภัณฑไดถกูออกแบบ และวางแผนไวเพ่ือผูบรโิภค 
และตั้งราคาสินคาโดยประมาณจากพฤติกรรมในการซื้อหรือมูลคาของสินคาที่ผูบริโภคใชอยูในปจจุบัน
   การสรางความพึงพอใจใหลูกคาเปาหมายและผูบริโภค มีเสนทางหลายทาง เชน ผลิตภัณฑสามารถมี
หลายขนาด รวมไปถึงระดับคุณภาพของสินคา และระดับการบริการท่ีมีมาตรฐาน นอกจากนี้ การโฆษณา 
ประชาสัมพันธทั้ง   จากหนังสือพิมพ นิตยสาร วิทยุ โทรทัศน ปายโฆษณา ก็สามารถเลือกใชตามความเหมาะสม     
จัดจําหนายควรจะมีหลายชองทาง โดยราคาของสินคาก็สามารถปรับขึ้นหรือลงได ดวยหลายเหตุปจจัยจึงเปน           
แรงสนับสนุนใหองคกร ตัดสินใจใชกลยุทธสวนประสมทางการตลาดที่เหมาะสมมาใชในองคกรของตน
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วิธีการวิจัย
  1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
          ประชากร ไดแก นักทองเที่ยวชาวจีนท่ีเดินทางมาทองเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม จํานวน 2.8 ลานราย 
(การทองเที่ยวจังหวัดเชียงใหม, 2556) กลุมตัวอยางเปนการเลือกโดยวิธีเชิงปริมาณ (Quantitative Methodology) 
ซึ่งกลุมตัวอยางแบบเจาะจง ไดแก นักทองเที่ยวชาวจีนที่มาทองเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม จํานวน 400 ราย โดยใชวิธี
ในการคํานวณเพ่ือหาขนาดกลุมตัวอยาง (Sample Size) อยางตํา่ โดยใชสตูรการหาขนาดกลุมตัวอยางของ ยามาเน 
(Yamane, 1967) และใหความเชื่อมั่นที่ 95% โดยการกระจายการเก็บตัวอยางใชสัดสวนเทาๆ กัน จํานวน 100 ราย 
จากสถานท่ีทองเท่ียวท่ีสําคัญที่มีกลุมตัวอยางเดินทางทองเท่ียว ไดแก ดอยสุเทพ พระตําหนักภูพิงคราชนิเวศน      
ประตูทาแพ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม (อางแกว)
  2. เครื่องมือในการวิจัย
        ขอมูลเชิงปริมาณใชการรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม (Questionnaire) แปลเปนภาษาจีนและ
ไดสรางตามความมุงหมายและกรอบแนวคิดของการวิจัยท่ีกําหนด ซึ่งใชแบบประมาณคา มาตรวัด 5 ระดับ                 
ใหผูตอบแบบสอบถามเลือกคือ 1 หมายถึง ระดับความตองการนอยที่สุดเปนลําดับไปจนถึง ระดับ 5 หมายถึง         
ระดับความตองการมากทีส่ดุ และใชเกณฑการแปลความหมายของคาเฉลีย่ 5 ระดบั โดยใชแบบมาตราสวนประมาณ
คาโดยคาเฉล่ีย 1.00- 1.80 หมายถึงมีระดับความตองการนอยที่สุด และคาเฉล่ีย 4.21- 5.00 หมายถึงมีระดับ       
ความตองการมากที่สุด
  3. วิธีวิเคราะหขอมูล
   การวิเคราะหขอมูลและสถติทิีใ่ชในการวเิคราะหเชิงปรมิาณ ใชสถิตเิชิงพรรณนา โดยการหาคาความถี่ 
และรอยละ สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน สถิตทิดสอบความแตกตางดวยวิธ ีt-Test, One way ANOVA และการออกแบบ
การทองเท่ียวโดยใชเทคนิคการวิเคราะหคาโนโมเดล เพ่ือใหไดความมุงหมายตามกรอบแนวคิดของการวจิยัท่ีกาํหนด
โดยพิจารณาถึงรายละเอียดที่ครอบคลุมความมุงหมาย โดยไดประยุกตมาจากแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ
 
ผลการวิจัย
   นักทองเที่ยวชาวจีนสวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 52.20 โดยมีชวงอายุระหวาง 31-35 ป คิดเปน
รอยละ 32.30   ระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 42.50   สถานภาพสมรส คิดเปนรอยละ 52.30   
สถานภาพโสด คิดเปนรอยละ 45.00 ซึ่งมีอาชีพพนักงานเอกชนมากที่สุด คิดเปนรอยละ 49.20 และประกอบอาชีพ
ธุรกิจสวนตัว คิดเปนรอยละ 32.10 มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน  20,001 – 30,000 บาท คิดเปนรอยละ 38.30 ในดาน
พฤติกรรมการทองเท่ียวของนักทองเท่ียวชาวจีน พบวา มีการวางแผนการทองเท่ียวนานกวา 6 เดือน ในการมา          
ทองเทีย่วในจังหวดัเชยีงใหม โดยมกีารวางแผนทีจ่ะทองเทีย่วในเดอืนเมษายนและเดอืนกรกฎาคม คดิเปนรอยละ 28.20 
และ 20.30 ตามลําดับ การทองเที่ยวแตละครั้ง มีจํานวนวันทองเที่ยวจํานวน 3-7 วัน คิดเปนรอยละ 43.50 จํานวน
สมาชิกในกลุม 3-5 คน คิดเปนรอยละ 38.80 คน นิยมมาทองเที่ยวเปนครอบครัว คูรัก และเพื่อน คิดเปนรอยละ 
42.50, 20.60 และ 12.30 ตามลําดับ คาใชจายในการทองเที่ยวตอครั้ง มีคาใชจาย 50,001 – 60,000 บาท คิดเปน
รอยละ 19.82
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  สําหรับสถานที่ทองเที่ยวที่นักทองเที่ยวชาวจีนเลือกที่จะไปเที่ยวในจังหวัดเชียงใหมพบวา
  1. สถานท่ีทองเที่ยวที่นักทองเที่ยวชาวจีนเลือกที่จะไปเปนลําดับแรก คือ พระตําหนักภูพิงคราชนิเวศน         
ลําดับรองลงมา คือ ถนนคนเดินเชียงใหม และตามดวยปางชางแมแตง
  2. สถานที่ทองเที่ยวท่ีนักทองเที่ยวชาวจีนตองการไปเที่ยวมากที่สุด คือ พระตําหนักภูพิงคราชนิเวศน                
รองลงมา คือ พระธาตุดอยสุเทพ และตามดวยมอนแจม
  3. สถานท่ีทองเท่ียวที่นักทองเท่ียวชาวจีนใหความคิดเห็นตอสถานที่ทองเท่ียวในจังหวัดวามีความเปน
เอกลักษณลานนา ประเพณีและวัฒนธรรมมากท่ีสดุ คือ พระธาตุดอยสุเทพ รองลงมา คอื ถนนคนเดินเชียงใหม และ
ตามดวยปางชางแมแตง
  4. สถานที่ทองเที่ยวที่นักทองเที่ยวชาวจีนมีความคิดเห็นวาคุมคากับการใชเงินในการทองเที่ยวมากที่สุด    
คือ พระตําหนักภูพิงคราชนิเวศน รองลงมา คือ ถนนคนเดินเชียงใหมและตามดวยพระธาตุดอยสุเทพ
  นอกจากน้ี นักทองเที่ยวชาวจีนทราบขอมูลเก่ียวกับการทองเที่ยวของจังหวัดเชียงใหมผานทางสื่อ คือ 
อนิเตอรเน็ต และวารสาร นติยสาร และ โทรทัศนหรือภาพยนตรของนักทองเท่ียวชาวจนี คดิเปนรอยละ 34.49, 30.20 
และ 21.30 ตามลําดับ 
  สวนความตองการสวนประสมทางการตลาดทองเที่ยวชาวจีนในการทองเที่ยวจังหวัดเชียงใหม พบวา
  1.  ความตองการสวนประสมทางการตลาดทองเท่ียวดานผลิตภณัฑของนักทองเท่ียวชาวจีนในการทองเท่ียว
จังหวัดเชียงใหมมากที่สุด คือ สถานที่ทองเที่ยวมีความเปนธรรมชาติ รองลงมา คือ สถานที่ทองเที่ยวมีชื่อเสียง และ   
ตามดวยสถานที่ทองเที่ยวที่มีรูปแบบเชิงวัฒนธรรมทองถิ่น
  2. ความตองการสวนประสมทางการตลาดทองเที่ยวดานราคาของนักทองเที่ยวชาวจีนในการทองเที่ยว
จังหวัดเชียงใหมมากที่สุด คือ สามารถตอรองราคาได รองลงมา คือ เปรียบเที่ยบราคาของสถานที่ทองเที่ยวกอนการ
ทองเที่ยว และตามดวยกําหนดราคาเหมาะสมกับคุณภาพของสถานที่ทองเที่ยว
  3. ความตองการสวนประสวนประสมทางการตลาดทองเท่ียวดานการจัดจําหนายของนักทองเท่ียวชาวจีน
ในการทองเทีย่วจังหวดัเชยีงใหมมากทีส่ดุ  คอื  แยกสถานทีต่ามประเภทอยางชดัเจนตามหนวยงานทีด่แูลรบัผดิชอบ 
รองลงมา  คอื  มลีกัษณะสถานทีท่ีน่าสนใจ และตามดวยจดัสรรพืน้ทีไ่ดอยางเหมาะสมสะดวกแกการเลอืกชมสถานที่
  4. ความตองการสวนประสมทางการตลาดทองเที่ยวดานการสงเสริมตลาดของนักทองเที่ยวชาวจีนใน         
การทองเที่ยวจังหวัดเชียงใหมมากที่สุด คือ ใหสวนลดเมื่อทองเที่ยวเปนกลุมหรือคณะ รองลงมา คือ มีพนักงานให         
คําแนะนําเกี่ยวกบัสถานที่ และตามดวยการแจกของชํารวยหรือของที่ระลึกและการโฆษณาประชาสัมพันธ
  การทดสอบความสัมพันธลักษณะท่ัวไปของนักทองเท่ียวชาวจีนตางกันจําแนกตาม ลักษณะสวนบุคคล 
ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศกึษา อาชีพและรายได มคีวามตองการสวนประสมทางการตลาดในการทองเทีย่ว
ในจังหวัดเชียงใหมของนักทองเที่ยวชาวจีนไมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05  
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สรุปและอภิปรายผล
  รูปแบบการตลาดท่ีเหมาะสมสําหรับการทองเที่ยวในจังหวัดเชียงใหมของนักทองเที่ยวชาวจีน สวนใหญ     
เปนเพศหญงิ โดยมีชวงอายรุะหวาง 31-35 ป ระดับการศึกษาระดบัปริญญาตร ีมสีถานภาพสมรส ซึง่มีอาชีพพนักงาน
เอกชน และประกอบอาชีพธุรกิจสวนตัว มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 30,0001 – 40,000 บาท พฤติกรรมการทองเท่ียว       
ของนักทองเที่ยวชาวจีน มีการวางแผนการทองเที่ยวเดือนเมษายนและเดือนกรกฎาคม การทองเที่ยวแตละครั้งนั้น 
มีจํานวนวันทองเที่ยว 3-7 วัน ซึ่งนิยมมาทองเที่ยวเปนครอบครัว คาใชจายในการทองเที่ยวตอครั้งมีจํานวน 50,001 
– 60,000 บาท สอดคลองกบัการทองเท่ียวจงัหวดัเชยีงใหม (2556) ทีไ่ดกลาววา แนวโนมในอนาคตของนกัทองเท่ียว
จะมีการพักเฉลี่ยลดลง โดยเฉพาะนักทองเที่ยวชาวเอเชียจะมีการพักสั้นที่สุด แตประโยชนของการศึกษาพฤติกรรม
นักทองเท่ียวจะชวยใหนักการตลาดเขาใจถึงปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาและบริการของนักทองเท่ียว 
ชวยใหผูที่เก่ียวของสามารถหาหนทางแกไข วางแผน เก่ียวกับพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือสินคาและบริการของ             
นกัทองเทีย่วมากยิง่ขึน้ และควรมกีารวางแผนหรอืแกไขใหมกีจิกรรมหรอืแผนการทองเทีย่วท่ีเหมาะสมและนักทองเทีย่ว
ไดประโยชนจากการทองเที่ยว การทดสอบความสัมพันธลักษณะทั่วไปของนักทองเที่ยวชาวจีนตางกันจําแนก           
ตามลักษณะสวนบคุคล ไดแก เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชพีและรายได  พบวามีความตองการสวนประสม
ทางการตลาดในการทองเท่ียวในจังหวัดเชียงใหม    ไมแตกตางกัน  ทีร่ะดับนัยสําคัญ 0.05 ซึง่ไมสอดคลองกับทฤษฎี
ของ Kotler & Keller (2012, 177) ซึง่ไดกลาววา การตัดสินใจเลือกสวนประสมทางการตลาดของผูซือ้สินคาหรือใหบริการ
ยงัไดรบัอทิธิพลจากบคุลกิภาพลกัษณะสวนตวั เชน เพศ อายุ รายได การศึกษา รูปแบบดําเนินชีวิต โดยบุคคลแตละ
คนมีการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการแตกตางกนัไป นกัการตลาดจงึตองสนใจตอสถานการณชวีติทีเ่ปล่ียนไป เชน 
หยาราง การเปนหมาย การสมรสใหม นกัทองเท่ียวที่มีสถานภาพตางกันจึงมีการเปดรับสวนประสมทางการตลาดท่ี
แตกตางกันดวย ซึง่สวนประสมทางการตลาดสําหรับการทองเทีย่วของนกัทองเทีย่วชาวจนี ภาพรวมอยูในระดับมาก 
ซึง่สอดคลองทฤษฏ ีMarshall & Johnston (2012) ทีไ่ดกลาววา การพัฒนาสวนประสมทางการตลาดทีม่ปีระสิทธภิาพ 
ตองมีการกําหนดกลุมเปาหมาย (Identify the Target Audience) ที่ชัดเจนเสมอ กลุมเปาหมายอาจเปนลูกคา            
ในอนาคต ผูใชปจจุบนั ผูตดัสนิใจ ผูมอีทิธพิลเพ่ือจะไดตดัสินใจเลือกสวนประสมทางการตลาดทีเ่หมาะสม ใหตรงกับ
ความตองการของลกูคาวา ลกูคาตองการอะไร เมือ่ไหร ทีไ่หน รวมถงึดานกจิกรรมดานความนาสนใจ และดานความ
คิดเห็นของลูกคา เพื่อสรางใหเกิดความชัดเจน ไดผลสูงสุดโดยทําใหสวนประสมทางการตลาดมีความเชื่อมโยงกัน
และมีความตอเน่ืองสอดคลองกันและมีผลตอผลการดาํเนินของกิจการ ซึง่ดานผลิตภณัฑการทองเท่ียวตองมสีถานท่ี
ทองเที่ยวมีความเปนธรรมชาติ สถานที่ทองเที่ยวมีชื่อเสียง และมีรูปแบบเชิงวัฒนธรรมทองถิ่น ซึ่งสอดคลองกับ              
งานวิจยัของ ยทุธนา ธรรมเจรญิ (2546) ที่กลาววา พฤติกรรมการซื้อ  ที่มีความซับซอนมากยิ่งขึ้น เมื่อผูบริโภค                
มคีวามยดึมัน่กบัพฤตกิรรมการตัดสนิใจซือ้มคีวามเกีย่วพนัอยางมากกบัการซือ้และการตระหนกัถงึ   ความแตกตาง
ของตราสินคาอยางชัดเจน มักเกิดเมื่อสินคาและบริการมีราคาแพง ทําใหผูซื้อสินคาและบริการมี    ความเสี่ยง           
ดังนั้นนักการตลาด      ที่ขายสินคาและบริการท่ีมีความผูกพันตองใหความสําคัญของพฤติกรรมการตัดสินใจ                
ซื้อที่เกี่ยวกับการประเมินคุณคาและการรวบรวมขอมูลของผูซื้อ โดยตองพัฒนากลยุทธตางๆ เพื่อใหสินคาและ           
บริการมีความแตกตางของตราสินคา โดยการใชสื่อตางๆ เพื่ออธิบายถึงคุณประโยชนของตราสินคาที่คูแขงไมมี 
พยายามสรางความคุนเคยใหแกผูบริโภคเพื่อใหเกิดอิทธิพลตอการเลือกตราสินคา ซึ่งดานราคา พบวา ภาพรวม 
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สามารถตอรองราคาได เปรียบเทียบราคา  ของสถานทีท่องเทีย่วกอนการทองเทีย่ว และกาํหนดราคาเหมาะสมกบั
คุณภาพของสถานที่ทองเท่ียว สวนดานสถานท่ีและชองทางการจัดจําหนาย สามารถแยกสถานท่ีตามประเภท           
อยางชัดเจนตามหนวยงานที่ดูแลรับผิดชอบ มีลักษณะสถานที่ที่นาสนใจ  จัดสรรพื้นที่ไดอยางเหมาะสม สะดวก      
แกการเลือกชมสถานที่ และดานการสงเสริมการตลาด   ควรใหสวนลดเมือ่ทองเทีย่วมาเปนกลุมหรือคณะ มพีนกังาน
หรือมัคคุเทศใหคาํแนะนําเก่ียวกับสถานที ่ โดยมีการแจกของที่ระลึกและการโฆษณา ประชาสัมพันธ ซึ่งสอดคลอง         
กับแนวคิดของ ยงยุทธ ฟูพงษศิริพันธ (2546) ซึ่งไดกลาววา การโฆษณา (Advertising) เปนวิธีการนําเสนอที่มีคา  
ใชจาย โดยไมใชบคุคล เพ่ือเสนอแนวคดิ สนิคาและบริการ โดยระบผุูใหการสนบัสนนุชัดเจน องคการท่ีใชการโฆษณา
มีทั้งองคกรเอกชน องคการกุศล หนวยงานรัฐบาลที่ตองการสงขาวสาร จูงใจ และเตือนความทรงจําเกี่ยวกับสินคา 
(Goods) และบริการ (Services) หรือความคิด (Ideas) ซึ่งสามารถระบุผูอุปถัมภรายการซึ่งสื่อที่ใชในการโฆษณา 
เชน ปายขนาดใหญ ปายโฆษณาหนาสถานทีต่างๆ วทิย ุนติยสาร หนงัสอืพมิพ เปนตน เนือ้หาโฆษณา แตเพียงอยางเดยีว 
หากแตจะตองถูกสงไปยังผูรับขาวสารเปาหมายท่ีถูกตอง ซึ่งมีแนวโนมสนใจขาวสาร   มีความสามารถในการทํา   
ความเขาใจในเนื้อหาของขาวสาร มีความเก่ียวของหรือเก่ียวเน่ืองกับเน้ือหาของขาวสาร และสามารถใหการยอมรับ
ในขาวสาร เหตุผลขางตน  จงึสนับสนุนการวจิยั ดานการสงเสริมการตลาด โดยเฉพาะดานการโฆษณา ประชาสัมพันธ
ที่มีเหตุและผลการเลือกซือ้สนิคาและบรกิารของนกัทองเทีย่วชาวจีนทีจ่ะเดนิทางมาทองเทีย่วในจงัหวดัเชยีงใหม และ
สอดคลองกบั การทองเทีย่วแหงประเทศไทย (2555) ซึ่งกลาวไววา แมวานักทองเที่ยวจะใหความสนใจกับนักเดินทาง
อิสระและการจัดจําหนายสินคาและบริการทองเท่ียวผานสื่อตางๆ แตนักทองเท่ียวยังคงสนใจหรือเปดรับส่ือ               
ดานโฆษณามากวาดานอื่นๆ  ไมวาจะเปนปายโฆษณาขนาดใหญบนทองถนน นิตยสารการทองเที่ยว หนังสือพิมพ 
และทําการซื้อตามกระแสที่นิยมผานสื่อตางๆ
  ขอเสนอแนะ
  1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน
       1.1 ขอเสนอแนะสําหรับภาครัฐ
             ควรมุงใหทุกฝายท่ีเก่ียวของกับการทองเท่ียวมุงเนนการสงเสริมการทองเท่ียวในเชิงคุณภาพใหมี
การเติบโตอยางสมดุลและยั่งยืน ดังนี้
    1.1.1  ประชาสมัพันธสถานทีท่องเทีย่งเพือ่สรางภาพลกัษณวฒันธรรมทองถิน่ ประเพณขีองทองถิน่
    1.1.2  สงเสริมการทองเที่ยวดวยการตลาดสมัยใหม (Modern Marketing)     
      1.1.3 สงเสริมการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค กิจกรรมการทองเที่ยวรูปแบบใหมๆ ใหสอดคลองกับ
ความสนใจและความตองการของนักทองเที่ยวชาวจีน
    1.1.4 สงเสริมการทองเที่ยวเชื่อมโยงระหวางกลุมจังหวัดและภูมิภาค เพื่อใหเกิดความยั่งยืนและ
เกิดการรวมมือของทุกภาคสวน
       1.2 ขอเสนอแนะสําหรับภาคเอกชน
    ควรมุงเนนสวนประสมทางการตลาดเพ่ือสรางความประทบัใจใหกับนักทองเที่ยวชาวจีน ดังนี้ 
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    1.2.1 ดานผลิตภัณฑ การทองเที่ยว ตองเปนสถานที่นําเสนอดานเอกลักษณ วัฒนธรรม ประเพณี 
ความเปนอัตลักษณของพ้ืนที่นั้นๆ โดยเฉพาะอยางย่ิงความเปนธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน และควรมุงเนน    
สงเสริมใหบคุลากรของสถานทีท่องเท่ียวตลอดจนสถานประกอบการตางๆ มทีกัษะการใชภาษาจนีเพ่ือการสือ่สารให
มากยิ่งขึ้น 
    1.2.2 ดานราคาตองเหมาะสมกับประโยชนที่ไดรับและงบประมาณของนักทองเที่ยว   
    1.2.3 ดานการจดัจาํหนาย  ตองใหการอดุหนุนสถานทีจ่าํหนายต๋ัวสาํหรับการทองเทีย่วหรอืสามารถ
จองไดลวงหนาหรือเปนกลุม มใิชจาํหนายหนาสถานทีท่องเท่ียวเพียงแหงเดียว แตตองเปนการกระจายสถานทีจ่าํหนาย     
เพื่อใหความสะดวกแกนักทองเที่ยว 
                 1.2.4 ดานสงเสริมการตลาด ควรมีการโฆษณาผานสื่อการตลาดเฉพาะกลุมประเทศเปาหมาย   
เพื่อสงเสริมใหนักทองเที่ยวไดเดินทางมาเที่ยว ไดแก นิตยสาร โทรทัศน วารสาร อินเตอรเน็ต เครือขายหรือสมาคม
การทองเที่ยวทั้งภายในประเทศและตางประเทศ
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บทคัดยอ
  งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) วิเคราะหศักยภาพชุมชนโดยเนนการมีสวนรวมของสมาชิกสหกรณเกษตร
อินทรียเชียงใหม จํากัด 2) พัฒนาขนมขบเค้ียวจากขาวกลองอินทรียหักที่เหมาะสมกับศักยภาพของกลุมสมาชิก       
สหกรณฯ และเปนการสรางมูลคาเพิ่ม  และ 3) ศึกษาการยอมรับของผูบริโภคตอผลิตภัณฑขนมขบเคี้ยวจาก             
ขาวกลองอินทรียหักของสมาชิกสหกรณเกษตรอินทรียเชียงใหม จํากัด กลุมตัวอยางท่ีศึกษาไดแกสมาชิกสหกรณ
เกษตรอนิทรียจงัหวัดเชียงใหมจากกลุมบานดอนเจียง และกลุมดอกคาํ จาํนวน 16 ราย และผูบรโิภคทัว่ไปในอาํเภอ
เมืองเชียงใหม จํานวน 200 ราย วิธีการวิจัยที่ใชไดแก การวิจัยเชิงคุณภาพ การพัฒนาทดลอง การปฏิบัติการแบบ    
มีสวนรวม และการวิจัยเชิงปริมาณ  ผลการวิจัยพบวา สมาชิกสหกรณทั้งสองกลุมมีศักยภาพใกลเคียงกัน                         
ในเร่ืองความเปนผูนําของหัวหนากลุม ความพรอมของปจจัยการผลิต และความรวมมือของสมาชิกกลุม รวมถึง   
ความรวมมือระหวางกลุมสมาชิกท่ีมีอยางตอเน่ืองสม่ําเสมอ และการมีเปาหมายเดียวกัน นาํมาซ่ึงขอสรุปท่ีจะสราง
มูลคาเพิ่มแกขาวกลองอินทรียหักรวมกันโดยการพัฒนาเปนผลิตภัณฑขาวตังหนาหมูหยอง ทั้งนี้การพัฒนาสูตร         
ขาวตังหนาหมูหยองพบวา อัตราสวนการใชขาวกลองหอมนิลหักและขาวกลองหอมมะลิแดงหักที่แตกตางกัน            
ไมมีผลทําใหคุณภาพทางประสาทสัมผัสแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (P>0.05) ขาวตังหนาหมูหยองที่พัฒนา            
ไดมีปริมาณคารโบไฮเดรต ไขมัน และโปรตีนเทากับรอยละ 72.22, 10.54 และ 8.51 ตามลําดับ และใหพลังงาน 
417.78 กิโลแคลอรีตอ 100 กรัม ซึ่งมีคุณภาพความปลอดภัยเปนไปตามขอกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน             
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ผูบริโภครอยละ 94 ใหการยอมรับผลิตภัณฑที่พัฒนาไดโดยมีคะแนนความชอบโดยรวมเทากับ 6.9 จากคะแนน     
เต็ม 9 ซึ่งหมายความวาผูบริโภคชอบเล็กนอยถึงชอบปานกลาง สามารถเก็บรักษาไดเปนระยะเวลา 8 สัปดาห               
ผูบริโภคใหความสําคัญในดานความเหมาะสมของราคาตอคุณภาพและปริมาณมากที่สุด เทากับ 8.6 ที่ระดับราคา
ขายปลีก 35 บาทตอถุงซึ่งมี 10 ชิ้น รองลงมาคือความนาเช่ือถือทางดานมาตรฐานผลิตภัณฑเกษตรอินทรีย                    
ไดคะแนน  เทากับ 7.5 โดยผูบริโภครอยละ 96 มีแนวโนมจะซื้อผลิตภัณฑขาวตังหนาหมูหยอง สุดทาย คือ สมาชิก
สหกรณทั้งสองกลุมเห็นวาการมีสวนรวมในงานวิจัยนี้  ไดประโยชนทั้งในแงของการเรียนรู การไดโอกาสที่จะพัฒนา
ศักยภาพของกลุมสมาชิกใหสูงขึ้น และมีรายไดมากขึ้นโดยวิธีการสรางมูลคาเพิ่ม

คําสําคัญ 
  การสรางมูลคาเพิ่ม   ขาวกลองอินทรียหัก    สหกรณเกษตรอินทรียเชียงใหม จํากัด 

Abstract
  This research aimed 1) to study the community potential of Chiangmai organic agricultural           
cooperative’s members by emphasizing on their participatory 2) to develop cracker from broken organic 
brown rice which was suitable to their potential and value added and 3) to study the acceptance of      
consumers for the cracker developed from broken organic brown rice of Chiangmai organic agricultural 
cooperative. The sample groups of this study were 16 members from Ban Donchiang group and Dokkham 
group and 200 consumers in Mueang Chiangmai district. Research methodologies were qualitative       
research, development research, participatory action research and quantitative research.  The study found 
that both groups had a very common potential in the area of leadership, agricultural input and the constant 
collaboration between each member and each other groups. Moreover, they also had the same goal. 
These lead to the conclusion to create value added to broken brown rice together by developing to brown 
rice cracker. The product development process began on the ratio study between 2 kinds of brown rice, 
Hom Nil and Red Jasmine. It was found that there was no significant different in consumer sensory score 
when using different ratio (p>0.05). Brown rice crackers developed contained 72.22% carbohydrate, 
10.54% fat, 8.51% protein and gave 417.78 kcal/100g. They were safe in accordance with the community 
product standard of Thailand. 94 percent of consumer accepted the product with slightly to moderately 
like (6.9), overall liking hedonic score from 9-point hedonic scale. Regarding the shelf-life period of brown 
rice cracker, the consumers accepted it within 8 weeks. The highest score of marketing mix was 8.6 on 
the pricing. The consumers accepted the product quality and quantity at the price level of 35 baht per bag 
of 10 pieces. The second ranking score was 7.5 on the organic agricultural product creditability. Ninety six 
percent of consumers intended to buy brown rice crackers.
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Finally, the members of Chiangmai organic agricultural cooperative considered that they gained a lot       
of benefits after participated with this research in term of learning how to produce new product, getting 
new chance to develop higher potential and getting more income from value added creation. 

Keywords
  Value Added Creation, Broken Organic Brown Rice, Chiang Mai Organic Agricultural Cooperative’s 
Members

บทนํา
  สหกรณเกษตรอนิทรยีเชยีงใหม จาํกดั มสีมาชกิทัง้หมด  จาํนวน 333 ราย มรีะบบการบริหารจดัการในรปูแบบ
สหกรณโดยมกีรรมการ  จาํนวน 9 ราย สมาชกิทกุรายเปนเกษตรกรในพ้ืนทีจ่งัหวัดเชียงใหม ทีม่อีาชีพทางเกษตรกรรม
ปลูกขาวและผกัตามแนวทางเกษตรอินทรยี ทัง้น้ีสมาชิกท่ีดาํเนนิการปลูกขาวมจีาํนวนประมาณ 78 รายนัน้ จาํหนาย
ขาวผานสหกรณในรูปขาวเปลือก จากนั้นทางสหกรณจึงสงเขาโรงสีเพ่ือดําเนินการสีขาวออกมาเปนขาวกลอง        
เกษตรอินทรีย แลวนําไปจัดจําหนายตอไปเพื่อแกปญหาดานการตลาดใหกับสมาชิกใหมีรายไดเพิ่มขึ้น (จันทรทอน 
เสารแกว, 2555)
  อยางไรก็ตาม ปญหาทีเ่กดิขึน้คอืปริมาณขาวกลองอินทรียทีส่งเขาโรงสีแตละครัง้เกิดการสูญเสียเปนจํานวน
มากจากกระบวนการสี คดิเปนรอยละ 10-30 ของปริมาณขาวเปลือกท้ังหมด ขึน้อยูกบัชนิดของขาวท่ีนาํสงโรงสีแตละ
ครัง้ จงึสงผลใหสญูเสยีรายไดไปเปนจาํนวนมาก เนือ่งจากขาวกลองอนิทรยีทีม่สีภาพสมบรูณหลงัการสนีัน้จะจาํหนาย
ไดกิโลกรัมละ 45 บาท แตขาวกลองอินทรียหักนั้น  ทางสหกรณสามารถจําหนายไดโดยเฉล่ียประมาณ 10 บาท            
ตอกิโลกรัม ราคาดังกลาวน้ีเปนราคาขายสงระหวางสหกรณกับโรงสี หากสมาชิกนําขาวกลองอินทรียสวนท่ีไมได
จําหนายผานสหกรณไปสีเพื่อจัดจําหนายเองโดยตรง ราคาขายปลีกจะประมาณ 40-50 บาทตอกิโลกรัม สวนขาว
กลองอินทรียหักจะจําหนายในราคาประมาณ 25 บาทตอกิโลกรัม (จันทรทอน  เสารแกว, 2555)
  ดังนั้น เพื่อหาทางแกไขปญหาการสูญเสียดังกลาว งานวิจัยนี้จึงมีเปาหมายเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมใหกับขาว
กลองอนิทรยีหกัตามแนวคดิเรือ่งการพัฒนาผลิตภัณฑใหม (ศริวิรรณ เสรรีตัน, ปริญ ลกัษิตานนท,  ศภุร เสรรีตัน และ 
องอาจ ปทะวานชิ, 2546) ซึง่เปนแนวทางทีส่อดคลองกบัสถานการณปจจบุนัทีค่วามตองการของผูบรโิภคเปล่ียนแปลง
ไปอยางรวดเร็วตามสภาพเศรษฐกิจ สังคม หรือวัฒนธรรม วิสาหกิจชุมชน หรือชุมชน ตองผลักดันตนเองใหสามารถ
อยูรอดไดดวยการพัฒนาผลติภณัฑใหมเขาสูตลาดอยูตลอดเวลา จากงานวิจยัของ พนิติย กิง่สอน (2551) ทีไ่ดศกึษา
ศักยภาพทางดานการตลาดของสหกรณเกษตรอินทรียเชียงใหม จํากัด  สําหรับผลิตภัณฑขาวกลองอินทรีย และ       
พบวา  สหกรณมศีกัยภาพสงูไมวาจะเปนการผลติและการจัดการ ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรบัจากการสรางมูลคาเพ่ิมและ
การมีสวนรวมของสมาชกิสหกรณเกษตรอินทรียเชียงใหม จาํกัด ดวยการพัฒนาขนมขบเคีย้วจากขาวกลองอินทรียหัก 
จะชวยแกไขปญหาสูญเสียรายไดของสหกรณเกษตรอินทรียเชียงใหม จํากัด และเปนการใชทรัพยากรใหเกิด
อรรถประโยชนสูงสุดสําหรับสมาชิกสหกรณเกษตรอินทรียเชียงใหม จํากัด หรือเกษตรกรที่มีความสนใจในการเพิ่ม
มูลคาผลิตภัณฑทางการเกษตรของตนใหยั่งยืน สําหรับผูบริโภคท่ีใสใจเร่ืองสุขภาพจะไดมีทางเลือกในการบริโภค
ผลิตภัณฑอาหารที่ผลิตจากวัตถุดิบเกษตรอินทรียเพิ่มขึ้น
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วัตถุประสงค
  1. เพ่ือวิเคราะหศกัยภาพชุมชนโดยเนนการมสีวนรวมของกลุมสมาชกิสหกรณเกษตรอนิทรยีเชียงใหม จาํกัด
ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาผลิตภัณฑขนมขบเคี้ยวจากขาวกลองอินทรียหัก
  2. เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑขนมขบเคี้ยวจากขาวกลองอินทรียหักที่เหมาะสมกับศักยภาพของกลุมสมาชิก
สหกรณเกษตรอินทรียเชียงใหม จํากัด และเปนการสรางมูลคาเพิ่ม
  3. เพ่ือศึกษาการยอมรับของผูบริโภคตอผลิตภัณฑขนมขบเค้ียวจากขาวกลองอินทรียหักของกลุมสมาชิก
สหกรณเกษตรอินทรียเชียงใหม จํากัด

วิธีการวิจัย
  งานวิจัยน้ีเปนการวิจัยโดยผสมผสานระหวางการวิจัยเชิงคุณภาพ การพัฒนาทดลอง การปฏิบัติการแบบมี
สวนรวม และการวิจัยเชิงปริมาณ โดยมีรายละเอียดดังนี้
  1. ประชากรและกลุมตัวอยาง ประชากรที่เกี่ยวของในการวิจัยนี้แบงเปน 2 กลุม ไดแก 
   1.1 สมาชิกสหกรณเกษตรอินทรียเชียงใหมที่จําหนายขาวเปลือกอินทรียผานสหกรณเกษตรอินทรีย
เชียงใหม ซึง่มปีระชากรจาํนวน 78 ราย การเลอืกกลุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง ไดแก สมาชิกสหกรณเกษตรอนิทรยี
เชียงใหม จาํกัด อนัไดแก กลุมเกษตรอินทรียบานดอนเจยีง และกลุมเกษตรอินทรียดอกคาํ เน่ืองจากผูนาํและสมาชิก
ทั้งสองกลุมมีความสมัครใจและพรอมท่ีจะรวมงานวิจัยนี้ โดยคิดเปนรอยละ 20 ของจํานวนประชากร ไดตัวอยาง
จํานวน 16 ราย
   1.2 ผูบริโภคทั่วไปในอําเภอเมืองเชียงใหม โดยใชผูทดสอบเปนผูสนใจรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ
จํานวน 200 ราย โดยสุมตัวอยางตามความสะดวก
  2. เครือ่งมอืท่ีใชในงานวจิยั ไดแก 1) การสนทนากลุม 2) การสัมภาษณ 3) การสงัเกต 4)  แบบสอบถาม 
5) การจัดประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู 6) การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสดวยวิธี 9-Point Hedonic Scale       
ตามวิธีการของ Resurreccion (1998) และ Siriluck Surin, Prodpran Thakeow, Phisit Seesuriyachan, Sergio 
Angeli, Yuthana Phimolsiripol (2014)  และ 7) การประมวลผลทางสถติดิวยวิธวีเิคราะหความแปรปรวน (ANOVA) 
  3. ขั้นตอนการดําเนินงาน แบงเปน 4 ขั้นตอน ดังนี้

   3.1 ขั้นศึกษาศักยภาพชุมชน ดําเนินการตั้งแตเดือนธันวาคม พ.ศ. 2555 ถึง เดือนกุมภาพนัธ 2556 
โดยผูวจิัยเขาไปเกบ็ขอมูลดวยตนเองเปนหลกัและอาศัยเคร่ืองมอืท่ีชวยในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก แนวคําถาม
ในการสัมภาษณ แนวคําถามในการสนทนากลุม เพ่ือศึกษาศักยภาพชุมชนที่เก่ียวของกับการพัฒนาผลิตภัณฑ        
ของกลุมสมาชิกสหกรณเกษตรอินทรียเชียงใหม จํากัด จากน้ันผูวิจัยไดนําขอสรุปท่ีไดจากการสัมภาษณและ             
การสนทนากลุมมาเปนแนวทางในการหาองคความรูจากสิง่ตีพมิพ เอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวของเพือ่คนหาแนวทาง
การพัฒนาผลิตภัณฑ ซึ่งมีงานวิจัยของวิศินี จงจิตวิมล และ อรนุช สอนนอย (2547) ที่ไดศึกษา เรื่อง การพัฒนา
ผลิตภัณฑขนมขบเคีย้วจากขาวกลองไว จงึนํามาเปนแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑทีเ่หมาะสมกบัศักยภาพชุมชน
ของกลุมสมาชิกสหกรณ
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   3.2 ขั้นการพัฒนาผลิตภัณฑ ดําเนินการตั้งแตเดือนมีนาคมถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2556 โดยผูวิจัย
นําผลท่ีไดจากการศึกษาศักยภาพชุมชนไปดําเนินการพัฒนาผลิตภัณฑใหมใหเหมาะสมกับศักยภาพชุมชนและ      
ตรงตามความสนใจหรือเปนที่ยอมรับของกลุมสมาชิก
    1) วางแผนการทดลองแบบสุมสมบูรณ (Completely Randomized Design) แปรผันอัตราสวน
ของขาวกลองหอมมะลิแดงหักและขาวกลองหอมนิลหัก 3 ระดับ (100:0, 75:25 และ 50:50) ทําการผลิตขาวตัง    
ตามวธิีการดดัแปลงจากผลงานวจิัยของ นฤศนัส วาสกิดิลก (2541) โดยหงุขาวกลองหอมมะลิแดงหกัและขาวกลอง
หอมนิลหกั  โดยใชอตัราสวนขาวกลองตอนํา้เปน 1:1.7  จากนัน้นาํขาวกลองหุงสกุทัง้สองชนิดมาผสมกันในอัตราสวน
ที่กําหนด นวดใหเขากันประมาณ 15-20 นาที ชั่งนํ้าหนักขาวผสมประมาณ 45 กรัม  วางลงบนแผนพลาสติกแลวรีด
ใหเปนแผนหนาประมาณ 2-3 มลิลเิมตร นาํไปวางบนเตาเหล็กแบนท่ีทานํา้มนัไวแลว ตัง้ไฟออนจนแผนขาวรอนจากเตา  
นํามาหั่นเปนช้ินขนาด 4x6 เซนติเมตร จากนั้นนําไปทําใหแหงดวยแสงแดด จากนั้นนําแบะแซ 250 กรัมผสมกับ           
ซีอิ้วขาว 20 กรัม และพริกไทยเล็กนอย ตั้งไฟออนและคนสวนผสมทั้งหมดใหเขากัน เพ่ือใชทาบนแผนหนาตัง           
แลวโรยหนาดวยหมูหยอง 
    2) นําผลิตภัณฑตนแบบที่พัฒนาไดในหองปฏิบัติการมาตรวจสอบคุณภาพตางๆ ไดแก                   
องคประกอบทางเคมีซึ่งประกอบดวยคารโบไฮเดรต ไขมัน โปรตีน ความชื้น เถา และพลังงาน และคุณภาพทาง
จุลินทรียตามวิธีการของ The Association of Official Analytical Chemists (2000) ซึ่งประกอบดวยโคลิฟอรม
แบคทีเรีย Escherichia coli, Total Plate Count และ Yeast and Molds และดําเนินการทดสอบยืนยันสูตร โดยใช
การทดสอบคุณภาพประสาทสัมผัสและการยอมรับของกลุมตัวอยางสําหรับผลิตภัณฑตนแบบเพื่อกําหนดสูตรการ
ผลิตที่เปนมาตรฐานสําหรับถายทอดแกกลุมสมาชิกสหกรณ  ตอไป 
    3) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโดยเชิญวิทยากรที่มีความรูความสามารถและความเช่ียวชาญเฉพาะ   
มาใหความรูและฝกปฏิบัติการผลิตขาวตังหนาหมูหยองที่เปนมาตรฐานแกกลุมสมาชิกสหกรณ
    4) ศึกษาอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑขาวตังหนาหมูหยองที่ผลิตโดยสมาชิกสหกรณ โดยนํา
ผลิตภัณฑจํานวน 180 ชิ้น แบงบรรจุถุงแกว OPP (Oriented Poly Propylene) ปดสนิท ถุงละชิ้น และเก็บรักษาไว
ในกลองพลาสตกิอเนกประสงคปดสนทิทีอ่ณุหภมูหิอง จากน้ันนาํมาทดสอบการยอมรบัของผูบรโิภค  สปัดาหละ 20 ชิน้ 
โดยสุมตัวอยางตามความสะดวก

    5) นําผลิตภัณฑขาวตังหนาหมูหยองท่ีผลิตโดยกลุมสมาชิกสหกรณมาตรวจสอบคุณภาพ                
องคประกอบทางเคมี และคุณภาพทางจุลินทรียตามวิธีการของ The Association of Official Analytical Chemists 
(2000) เชนเดียวกันกับการตรวจสอบผลิตภัณฑตนแบบ
   3.3 ขัน้ศึกษาการยอมรบัของตลาด ดาํเนนิการต้ังแตเดือนสิงหาคมถึงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2556 โดยนาํ
ผลิตภัณฑใหมมาทดสอบตลาด และจัดจําหนายเพ่ือศึกษาความคิดเห็นของผูบริโภคท่ีมตีอสวนประสมทางการตลาด
อันประกอบดวย ดานผลิตภัณฑ ราคา การจัดจําหนาย และการสงเสริมการตลาด โดยเก็บแบบสอบถามจาก             
กลุมตัวอยาง จํานวน 200 ราย นําผลการศึกษามาประมวลผลและวิเคราะหขอมูลทางสถิติ โดยใชคารอยละ               
สวนขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากกลุมตัวอยางจากขอคําถามปลายเปดจะใชการประมวลผลเชิงวิเคราะหคุณคา
และสรุปผลการศึกษาเพื่อใหเกิดการปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑใหดีขึ้น  ตอไป
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   3.4 ขั้นสรุปผลการแลกเปลี่ยนเรียนรูสูชุมชน ดําเนินการในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2556  มีการจัด
ประชุมเพ่ือถายทอดสรุปผลการตรวจสอบคุณภาพทางวิทยาศาสตรการอาหาร  และผลการศึกษาการยอมรบัของตลาด 
และการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันระหวางคณะผูวิจัยกับกลุมสมาชิกสหกรณเกษตรอินทรียเชียงใหม จํากัด รวมทั้ง
วางแนวทางการแกไขเพ่ือการรกัษาคณุภาพของผลิตภัณฑและการพัฒนาผลติภัณฑใหไดมาตรฐานทีด่ยีิ่งข้ึนตอไป

ผลการวิจัย
  1.  ศักยภาพชุมชนของกลุมสมาชิกสหกรณเกษตรอินทรียเชียงใหม จํากัด
   1.1 บริบทชุมชน และสภาพทางสังคม
        กลุมเกษตรอินทรยีบานดอนเจยีง อยูทีห่มู 8 ตาํบลสบเปง อาํเภอแมแตง จงัหวดัเชยีงใหม มจีาํนวน
ครอบครัวประมาณ 3,700 ครอบครัว คิดเปนประชากรประมาณ 10,700 คน แบงเปนเพศชายประมาณรอยละ 40 
เพศหญิงประมาณรอยละ 60 พื้นที่ทําการเกษตรเฉลี่ยประมาณ 6-10 ไรตอครอบครัว รายไดเฉลี่ยตอเดือนประมาณ 
15,000 ถึง 20,000 บาทตอครอบครัว สําหรับกลุมเกษตรอินทรียดอกคํา ตั้งอยูในตําบลนํ้าแพร อําเภอพราว จังหวัด
เชียงใหม มีประมาณ 1,619 ครอบครัว คิดเปนประชากรประมาณ 3,730 คน แบงเปนเพศชายประมาณรอยละ 40  
เพศหญิงประมาณรอยละ 60 มีพื้นที่ทําการเกษตรเฉลี่ยประมาณ 5-10 ไรตอครอบครัว และมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน
ประมาณ 15,000 บาทตอครอบครัว
   1.2 ดานศักยภาพของบุคคลในชุมชน หรือกลุมและองคกรในชุมชน
    จากประชากรของสองอาํเภอซึง่มีจาํนวนทัง้หมดประมาณ 5,319 ครอบครวัน้ัน ประชาชนทีป่ระกอบ
อาชีพเกษตรกรรมและสนใจเขารวมกลุมเกษตรอนิทรียบานดอนเจยีง และกลุมเกษตรอนิทรียดอกคํา รวมกันท้ังหมด
เปนจํานวน 47 ครอบครัว ทัง้สองกลุมถือเปนชุมชนเขมแข็ง มผีูนาํท่ีมคีวามสามารถ มกีารเรยีนรูรวมกันอยางตอเน่ือง
บนพ้ืนฐานของวัฒนธรรม ความศรัทธาทางศาสนา และเศรษฐกิจชุมชนท่ีพึ่งพาและเอื้อเฟอซ่ึงกันและกัน มีความ
รวมมอืกันอยางจริงจังในการจัดการปญหาดวยตนเองภายใตความรวมมือและการสนับสนุนจากองคกรภายนอก 
   1.3 ดานสิ่งปลูกสราง เครื่องมือ และอุปกรณทําอาหารพื้นฐาน
    สมาชกิสหกรณเกษตรอนิทรยีเชยีงใหม จาํกดั  ทัง้สองกลุมตางมโีรงสขีองกลุมตัง้อยูในพืน้ทีช่มุชน
ของตนเอง อีกทั้งยังมีอาคารท่ีใชเปนศูนยการเรียนรู เพื่อใชเปนสถานท่ีอบรมพัฒนาความรูใหแกสมาชิกในชุมชน    
ไดเปนอยางดี สําหรับกลุมเกษตรอินทรียดอกคํานั้น  มีอาคารโรงเรือนแปรรูปผลผลิตของกลุม 1 โรง สวนโรงเรือน
แปรรูปของกลุมเกษตรอินทรียบานดอนเจียงนั้นกําลังอยูในระหวางการดําเนินการกอสราง โดยสรางทีละสวนตาม  
งบประมาณที่หาได ซึ่งสวนใหญไดมาจากการบริหารจัดการเองภายในกลุม 
   1.4 ดานความสามารถและภูมิปญญาทองถิ่น
       จากการที่ทั้งสองกลุมเขารวมโครงการอบรม แลกเปลี่ยนเรียนรูกับเครือขายเกษตรอินทรีย และ
หนวยงานตางๆ อยูเสมอทําใหปจจุบนัท้ังสองกลุมมีความสามารถ และภูมปิญญาทองถ่ินในเร่ืองการทําเกษตรอินทรีย 
และการแปรรูปเปนอยางดี มีการจัดจําหนายในตลาดชุมชน และตลาดนัดเกษตรอินทรียบอยครั้ง ผลิตภัณฑแปรรูป
บางอยางของกลุมสมาชิกสหกรณไดผานการรับรองมาตรฐานอาหารและยาแลว เชน กลวยไขฉาบรสหวาน รสเค็ม 
รสจืด กลวยบารบีคิว กลวยสาหราย เปนตน



79
ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹

»‚·Õè 8 ©ºÑº·Õè 2 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2557 - ¾ÄÉÀÒ¤Á 2558 

   1.5 ดานผลผลิตชุมชน
       ทั้งสองกลุมมีผลผลิตเกษตรอินทรียหลากหลายตามแนวคิดการทําการเกษตรอินทรียผสมผสาน 
ผลผลิตหลักของชุมชน คือ ขาวกลองหอมมะลิ มีปริมาณรวมกันตอปประมาณ 108,000 กิโลกรัม สวนผลผลิตทาง   
การเกษตรอื่นๆ ไดแก พืชผักตามฤดูกาล เชน ถั่วเหลือง ถั่วลิสง และผลไม เชน กลวย เปนตน การแปรรูปผลิตภัณฑ
โดยหลักแลวจะแปรรูปตามผลิตผลทางการเกษตรท่ีมีอยู เชน การทําขาวแตน ขาวแคบ ขาวกลองงอก กลวยฉาบ
ปรุงรสตางๆ ถั่วคั่วทราย ถั่วสมุนไพร นํ้านมขาวกลอง เปนตน
   1.6 ดานการบริหารจัดการของชุมชน
       สมาชิกสหกรณเกษตรอินทรียเชียงใหม จํากัด ทั้งสองกลุมจะมีการบริหารจัดการโดยยึดแนวคิด
เรื่องการออมทรัพยปลดหนี้ โดยแตละเดือนจะมีการเก็บเงินออมจากสมาชิกทุกรายตามจํานวนหุน ไมจํากัดจํานวน
หุนตอราย หากสมาชิกตองการกูยืมเงินเพ่ือใชเปนทุนสําหรับปจจัยการผลิต กรรมการบริหารกลุมและสมาชิก              
จะพิจารณาปลอยกูแกสมาชิกตามความเหมาะสม ทั้งนี้ไมไดจํากัดจํานวนครั้งการขอกูตอป แตจะพิจารณาตาม         
ความจาํเปนของแตละราย ทกุสิน้ปจะมีการปนผลหุนแกสมาชิกตามจํานวนหุน
   1.7 ดานการมีสวนรวมของผูที่เกี่ยวของ
       การประชุมรวมกันระหวางกลุมสมาชิกสหกรณเกษตรอินทรียเชียงใหม จํากัด และคณะผูวิจัย          
ไดขอสรุปรวมกันวาการแปรรูปขาวกลองอินทรียหักเปนขาวตังหนาหมูหยองนาจะเหมาะสมกับศักยภาพ                      
และประสบการณของสมาชิกสหกรณมากที่สุด อีกท้ังการพัฒนาผลิตภัณฑขนมขบเคี้ยวจากขาวกลองอินทรียหัก  
เปนขาวตังหนาหมูหยองกอนนั้นสามารถใชเปนพื้นฐานในการพัฒนาตอยอดแปรรูปเปนขาวตังรสชาติอื่นตอไป      
และนาจะสามารถทําตลาดไดงายในชวงเริ่มตนพัฒนาผลิตภัณฑแปรรูปชนิดนี้
  2.  การพัฒนาผลิตภัณฑขนมขบเคี้ยวจากขาวกลองอินทรียหัก
   2.1 กรรมวิธีการผลิต การศึกษาอัตราสวน การทดสอบยืนยันสูตร การทดสอบการยอมรับ 
         จากการศึกษาอัตราสวนระหวางขาวกลองหอมมะลแิดงหักและขาวกลองหอมนิลหกั (100:0, 75:25 
และ 50:50) ในการผลิตแผนขาวตัง พบวา คาคะแนนความชอบในทุกอัตราสวนและทุกคุณลักษณะไมมีความ        
แตกตางกัน (P>0.05) โดยคะแนนความชอบอยูในชวง 7-8 คะแนนซ่ึงหมายถึงความชอบอยูในระดับชอบปานกลาง
ถึงชอบมาก
        การทดสอบยืนยันสูตรโดยการทดสอบทางประสาทสัมผัส พบวาทุกคุณลักษณะซึ่งไดแก สี ขนาด 
ความกรอบ กลิ่นรส ความเผ็ดและความชอบรวมมีคะแนนอยูในชวง 7-8 ซึ่งหมายถึงระดับความชอบอยูในชวงชอบ
ปานกลางถึงชอบมาก โดยผูบริโภครอยละ 96.36 ยอมรับผลิตภัณฑ และผูที่ไมยอมรับใหเหตุผลวา ไมคุนเคยกับ
ลักษณะปรากฏ สีเขม ทําใหผลิตภัณฑดูไมนารับประทาน
   2.2 การตรวจสอบคุณภาพทางเคมี การตรวจสอบคุณภาพทางจุลินทรีย
    จากการวิเคราะหคุณภาพทางเคมีพบวา ขาวตังหนาหมูหยองท่ีเปนผลิตภัณฑตนแบบ และ
ผลิตภัณฑของกลุมสมาชิกสหกรณมีปริมาณองคประกอบทางเคมีที่ใกลเคียงกัน ดังตารางที่ 1
    สําหรับคุณภาพทางจุลินทรียพบวาผลิตภัณฑตนแบบมีปริมาณจุลินทรียทั้งหมด (Total Plate 
Count) เทากับ 4.5 x 103 CFU/g ในขณะที่ผลิตภัณฑของกลุมสมาชิกสหกรณมีปริมาณจุลินทรียทั้งหมด                     
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(Total Plate Count) เทากับ 4.5 x 10 CFU/g และไมพบปรมิาณเชือ้โคลฟิอรมและ Escherichia coli ทัง้ในผลติภัณฑ
ตนแบบและผลิตภัณฑของกลุมสมาชิกสหกรณ ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 
องคประกอบทางเคมีและพลังงานของขาวตังหนาหมูหยอง

ตารางที่ 2
คุณภาพทางจุลินทรียของขาวตังหนาหมูหยอง

 

 
 

  
 (g/100g; %wb) 66.59 72.22 

  (g/100g; %wb) 16.86 10.54 
  (g/100g; %wb) 8.88 8.51 

  (g/100g; %wb) 6.39 6.32 
  (g/100g; %wb) 

 (Kcal/100g) 
1.28 

453.62 
1.23 

417.78 

  
  

 <3.0  MPN <3.0  MPN 
Escherichia coli <3.0  MPN <3.0  MPN 
Total Plate Count 4.5 x103CFU/g 4.5 x10 CFU/g 
Yeast and Molds < 10 CFU/g < 10 CFU/g 

:   .28/2546   1x104  1     

   2.3 การศึกษาอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ
          จากการศกึษา  พบวา  การเก็บรักษาผลติภัณฑซึง่อยูในบรรจภุณัฑทีป่ดมิดชิดตามมาตรฐานทีก่าํหนด
ไวในการทดลอง เม่ือนําออกไปทดสอบหลังจากผานไป 1-2 สัปดาห มีผูยอมรับในผลิตภัณฑรอยละ 85 ของผูบริโภค
ทั้งหมด และลดลงเหลือรอยละ 70 ในสัปดาหที่ 3 ในสัปดาหที่ 4-6 มีผูยอมรับลดลงเหลือรอยละ 65 ของผูบรโิภค
ทัง้หมด ในสปัดาหที ่7 มผีูยอมรบัในผลิตภัณฑลดลงเหลอืรอยละ 55 และลดลงเหลอืรอยละ 50 ในสปัดาหที ่8 เหตผุล
ที่ผูบริโภคสวนใหญไมยอมรับผลิตภัณฑ คือ เกิดกลิ่นหืน และเนื้อสัมผัสแข็ง จึงอาจกลาวไดวาผูบริโภคจะยอมรับ
ขาวตงัหนาหมูหยองมากกวารอยละ 50 ของผูบริโภคทัง้หมดตลอดระยะเวลา 8 สปัดาหหลังจากวนัทีผ่ลิต ดงันัน้ อายุ    
การเก็บรักษาขาวตังหนาหมูหยองควรอยูที่ไมเกิน 8 สัปดาห
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   2.4 การวิเคราะหตนทุนทางธุรกิจ
          ในการศึกษาคร้ังนี้ คณะผูวิจัยไดชวยใหชุมชนไดเรียนรูเขาใจถึงวิธีการคํานวณตนทุนและกําไร     
วามีความสัมพันธกันอยางไร ทั้งน้ีเพ่ือต้ังราคาขายใหเหมาะสม โดยการผลิตตามสูตรหน่ึงคร้ังจะไดขาวตังหนา
หมูหยอง 12 ถุงๆ  ละ 10 ชิ้น คิดเปนตนทุนเฉพาะคาวัตถุดิบและบรรจุภัณฑเทากับ 151.25 บาท เฉลี่ยถุงละ 13 บาท  
แตเมื่อรวมคาแรงแลว ตนทุนรวมทั้งหมดจะเทากับ 376.25 บาท ตนทุนเฉลี่ยถุงละ 31.5 บาท ทางสมาชิกสหกรณ  
มีความเห็นรวมกันวาจะกําหนดราคาขายตามตลาด คือ 35 บาทตอถุง เพื่อแนะนําผลิตภัณฑใหมสูตลาดในชวงตน 
ซึ่งจะไดกําไรถุงละ 3.5 บาท หรือประมาณรอยละ 10 ของราคาขาย
  3.  การศึกษาการยอมรับของตลาด
        3.1 การทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัส
       จากการการทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัสโดยผูบริโภคจํานวน 200 ราย พบวา  ทกุคุณลกัษณะ
ซึ่งไดแก สี ขนาด ปริมาณหมูหยอง ความกรอบ เนื้อสัมผัส กลิ่นรส และรสชาติโดยรวม ผูบริโภคมีคะแนนความชอบ
อยูในชวงชอบเล็กนอยถึงชอบปานกลาง (6.4-6.9) ดังตารางที่ 3 สวนการยอมรับผลิตภัณฑนั้น ผูบริโภครอยละ 94 
ยอมรับผลิตภัณฑ และรอยละ 6 ไมยอมรับโดยใหเหตผุลวารสชาติออนไป

ตารางที่ 3 
คุณภาพทางประสาทสัมผัสของขาวตังหนาหมูหยอง

  
 6.7±1.6 

 6.5±1.6 
 6.5±1.8 

 6.8±1.6 
 6.4±1.6 

 6.6±1.7 
 6.7±1.5 

 6.9±1.5 
:    ±  (n=200)  9-point hedonic scale  9 

   1  
   3.2  การยอมรับของผูบริโภคตอสวนประสมทางการตลาด
    การทดสอบการยอมรับของผูบริโภคตอสวนประสมทางการตลาด ดงัตารางท่ี 4 ผูบริโภคมีความชอบ 
เร่ือง ความนาเชื่อถือทางดานมาตรฐานผลิตภัณฑเกษตรอินทรียอยูระหวางชอบปานกลางถึงชอบมาก สวนเรื่อง       
รูปแบบของสินคา ความสวยงามของแผนขาวตัง ความแตกตางจากคูแขง ปริมาณสินคาตอถุง ความสวยงามของ
ฉลาก ความครบถวนของขอมูลบนฉลาก และความแข็งแรงของบรรจุภัณฑนั้น ผูบริโภคมีความชอบเล็กนอยถึงชอบ



82
ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
»‚·Õè 8 ©ºÑº·Õè 2 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2557 - ¾ÄÉÀÒ¤Á 2558

ปานกลาง ดานราคานั้น ผูบริโภคมีความชอบมากทั้งราคาจําหนายที่ 35 บาทตอถุง ทั้งความเหมาะสมของราคาตอ
คุณภาพและปริมาณ ความเหมาะสมเม่ือเทียบกับคูแขง แตเม่ือระดับราคาเพิ่มเปน 40 และ 45 บาท ผูบริโภคมี    
ความชอบลดลงมาอยูในระดับปานกลางถึงเล็กนอย และเมื่อระดับราคาเพ่ิมขึ้นไปถึง 50 บาท ผูบริโภคเริ่มลด        
ความชอบนอยลงจนถงึบอกไมไดวาชอบหรอืไมชอบ สวนความชดัเจนของปายราคานัน้   ผูบริโภคมคีวามชอบปานกลาง 
ดานชองทางการจัดจําหนายนั้น ทั้งเรื่องการหาซื้อสินคาไดงาย ความสะดวกของสถานที่จัดจําหนายสินคา               
ความเหมาะสมของชวงเวลาในการจําหนาย และปริมาณสินคามีเพียงพอตอความตองการ  ผูบริโภคมีความชอบ   
ในระดบัเลก็นอยถงึปานกลาง สวนเรือ่งการสงเสรมิการตลาดทีส่ามารถจงูใจใหผูบรโิภคซือ้สนิคาทีผู่บรโิภคชอบมาก 
คอื การใหทดลองชิมสนิคาตวัอยาง  นอกจากน้ี พบวา  ทัง้การจดัแสดงสนิคา ณ จดุขาย การใหสวนลด การดูแลเอาใจใส  
ของผูขาย การใหขอมูลเก่ียวกับสินคาของผูขายนั้น ผูบริโภคลดความชอบลงมาอยูที่ระดับปานกลางถึงชอบมาก     
โดยผูบรโิภคมแีนวโนมทีจ่ะตัดสนิใจซือ้ผลติภณัฑขาวตงัหนาหมหูยองสูงถงึ  รอยละ 96 สวนรอยละ 4 ตดัสินใจไมซือ้
นัน้ โดยสวนใหญเนื่องจากไมถูกใจในรสชาติวาออนไป 

ตารางที่ 4 
การยอมรับของผูบริโภคตอสวนประสมทางการตลาดของผลิตภัณฑ

  
 

 6.9±1.4 
 6.6±1.6 

 6.7±1.4 
 6.7±1.5 

 6.7±1.7 
 6.8±1.6 

 7.5±1.4 
 7.0±1.6 

 ( ) 35 40 45 50 
 8.6±0.6 7.6±1.3 6.7±1.3 5.7±1.6 
 8.6±0.6 7.7±1.3 6.7±1.3 5.7±1.6 

 8.5±0.7 7.6±1.3 6.7±1.3 5.8±1.5 
 7.2±1.9 
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ตารางที่ 4 
การยอมรับของผูบริโภคตอสวนประสมทางการตลาดของผลิตภัณฑ (ตอ)

  
 

 6.7±1.5 
 6.7±1.5 

 6.6±1.6 
 6.7±1.6 

   
   6.6±1.6 

 6.7±1.6 
 6.7±1.6 

 6.7±1.6 
 7.2±1.5 

:    ±  (n=200)  9-scale 
 9    1  

  4.  การสรุปผลการแลกเปลี่ยนเรียนรูสูชุมชน
   4.1  การถายทอดผลการทดสอบทางดานวิทยาศาสตรการอาหาร และการยอมรับของผูบริโภค
        สมาชิกสหกรณเกษตรอินทรียเชียงใหม จํากัด ทั้งสองกลุมไดทราบถึงคุณภาพของขาวตังหนา
หมูหยองที่ทางกลุมดําเนินการผลิตกันเองเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑตนแบบ วามีคุณภาพทางเคมีที่ใกลเคียงกัน และ
เปนไปตามมาตรฐานผลติภัณฑชมุชนขาวตงัหนาหมหูยองเลขที ่มผช.28/2546 และมีอายกุารเกบ็รักษาในบรรจุภณัฑ
ที่ปดมิดชิดตามมาตรฐานที่กําหนดไวในการทดลองที่อุณหภูมิหองไดนานถึง 8 สัปดาห ผลิตภัณฑเปนที่ยอมรับของ
ผูบรโิภคสวนใหญโดยมคีะแนนความชอบโดยรวม 6.9 คะแนน หมายความวา  ผูบริโภคชอบเล็กนอยถึงชอบปานกลาง 
        สวนเร่ืองสวนประสมทางการตลาดน้ัน ในดานผลติภัณฑผูบริโภคใหความสาํคญักบัความนาเชือ่ถอื          
ทางดานมาตรฐานผลิตภัณฑเกษตรอินทรียมากท่ีสุด  ดานราคาเปนดานความเหมาะสมของราคาตอคุณภาพและ
ปริมาณมากท่ีสดุท่ีราคาขายปลีก 35 บาทตอถุง ดานชองทางการจัดจําหนาย เปนเรือ่งการหาซือ้ไดงาย ความสะดวก
ของสถานที่จําหนาย ความเหมาะสมของชวงเวลาในการจําหนาย และปริมาณสินคามีจําหนายอยางเพียงพอตอ
ความตองการ สาํหรับดานการสงเสริมการตลาดน้ัน ผูบริโภคใหความสาํคัญมากทีส่ดุในเรือ่งการใหทดลองชมิสินคา
ตวัอยาง และผูบรโิภคมแีนวโนมทีจ่ะจะตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑขาวตงัหนาหมูหยองของกลุมสมาชกิสหกรณมถีงึรอยละ 96 
สาํหรบัการถายทอดวธิกีารคํานวณตนทุนผลติภัณฑเพ่ือการตัง้ราคาทีเ่หมาะสมใหแกสมาชิก โดยสวนใหญมพีืน้ฐาน
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การคิดตนทุนจากที่เคยไดรับการอบรมจากหนวยงานตางๆ มาพอสมควร ประกอบกับมีผูนํากลุมท่ีมีความเขาใจ       
ในเร่ืองตนทุนสินคาเกษตรท่ีทางกลุมดําเนินการจําหนาย และสามารถใหคําแนะนําแกสมาชิกเพ่ือกําหนดราคา
จาํหนายไดเปนอยางด ีซึง่ผลติภณัฑขาวตังหนาหมหูยองนีป้ระกอบดวยตนทนุหลกัๆ 3 สวน  คอื ตนทนุวตัถดุบิ ตนทนุ
บรรจุภัณฑและฉลาก และตนทุนคาแรง โดยผลรวมของตนทุนหลักทั้งสามสวนนี้จะเทากับ 31.5 บาท ซึ่งถาสมาชิก
สหกรณจําหนายที่ราคา 35 บาทตอถุงบรรจุ 10 ชิ้น จะไดกําไรถุงละ 3.5 บาท หรือประมาณรอยละ 10 ของราคาขาย 
และจากการสอบถามกลุมตัวอยางผูบริโภคปรากฏวา ผูบริโภคใหการยอมรับท่ีระดับราคาต้ังแต 35 ถึง 45 บาท        
โดยมคีะแนนการยอมรับท่ีนอยลงผันแปรตามระดับราคาท่ีสงูข้ึน แตถาเปนท่ีระดบัราคา 50 บาท ผูบริโภคจะเริม่ลังเลใจ      
วาจะยอมรับหรือไมยอมรับดี จึงเปนแนวทางในการตัดสินใจตั้งราคาจําหนายผลิตภัณฑขาวตังหนาหมูหยองให        
กับกลุมสมาชิกสหกรณฯ วาจะจําหนายในราคาเทาใดตามความตองการของสมาชิก และเปนท่ียอมรับของตลาด   
แตทัง้นีต้องรักษาคุณภาพใหไดมาตรฐาน และแสดงราคาจําหนายใหชดัเจน เพราะเปนสิง่ทีผู่บรโิภคใหความสาํคญั
มากที่สุด
   4.2 การถอดบทเรียนรวมกัน
          สิ่งที่สมาชิกไดเรียนรูจากงานวิจัย คือ การที่สมาชิกไดเรียนรูการแบงหนาที่การผลิตขาวตังตาม
ความถนัดของแตละคน ซึ่งการแบงงานกันทําในลักษณะนี้ สมาชิกพบวาทําใหการทํางานเร็วข้ึน และไดสินคา              
ที่มีคุณภาพดีขึ้น  อีกทั้งสมาชิกยังเห็นวาในระหวางท่ีชวยกันผลิตขาวตัง ก็ไดมีโอกาสในการพูดคุย แลกเปล่ียน      
ความคิดเห็นกัน นอกจากนี้ยังสามารถถายทอดวิธีการทําขาวตังใหแกสมาชิกรายอ่ืนๆ รวมถึงรายใหมใหมีความรู   
ในการทาํขาวตงัเปนอาชีพเสริม ทาํใหเปนโอกาสทีด่ใีนการเช่ือมความสัมพันธระหวางสมาชิกในกลุม เปนการใชเวลา
วางใหเปนประโยชนในการชวยเพ่ิมรายไดใหกับกลุมสมาชิก ใหมีชีวิตความเปนอยูดีขึ้น ทั้งยังเปนการเพ่ิมมูลคา       
ใหกบัผลผลติทางการเกษตรทีม่อียูมากในทองถิน่ และทําใหกลุมมีความเขมแขง็สามัคคียิง่ข้ึน และจากผลการตรวจ
คุณภาพทางวิทยาศาสตรที่เปนไปตามเกณฑมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนในเบ้ืองตน ประกอบกับการทดสอบ               
การยอมรบัของผูบริโภคท่ีใหการยอมรบัในเรือ่งมาตรฐานผลิตภัณฑเกษตรอนิทรียเปนอยางมาก ทาํใหสมาชิกสหกรณ
มคีวามม่ันใจในคณุภาพผลติภัณฑของกลุม ตระหนักถึงความสาํคัญในเร่ืองคณุภาพ และตัง้ใจทีจ่ะพฒันามาตรฐาน
การผลิตใหไดมาตรฐานสูงขึ้นตอไป 
        ทั้งนี้ กลุมสมาชิกและผูวิจัยมีความเห็นตรงกันวา การผลิตขาวตังหนาหมูหยองใหไดมาตรฐาน
เดียวกันทุกคร้ังนั้น ควรมีคูมือการผลิตที่สมาชิกเขาใจไดงาย จึงชวยกันระดมสมองเพื่อจัดทําแผนปายไวนิลแสดง
วตัถดุบิ อปุกรณ และอธิบายข้ันตอนการผลติ พรอมภาพประกอบทีเ่หน็ชดัเจน ตดิไวในโรงแปรรปูจะชวยใหการผลิต
เปนไปตามมาตรฐานเดียวทุกครั้ง  สวนเร่ืองอายุการเก็บรักษาขาวตัง แมพบวาผูบริโภคใหการยอมรับขาวตังหนา
หมูหยองไดนานถึง 8 สัปดาห แตในเบื้องตนทางกลุมสมาชิกจะไมผลิตแผนขาวตังดิบเก็บไวนานกวาหน่ึงเดือน และ
จะทยอยมาทอดเพื่อจําหนายใหหมดเปนสัปดาหตอสัปดาห เพื่อรักษาคุณภาพขาวตังหนาหมูหยองใหใหมเสมอ
       ในแงของการจําหนายเชงิพาณชิยและการจัดสรรผลประโยชน แมวาผูบรโิภคยอมรับราคาขายได
ตัง้แต 35-45 บาท แตสมาชิกลงความเห็นรวมกนัทีจ่ะจาํหนายในราคา 35 บาทตอถงุ เพราะเปนราคาท่ีไดรวมตนทนุ
วตัถุดบิและคาแรงของสมาชกิไวเพียงพอแลว และตองการชวยผูบริโภคเรือ่งราคาขายทีไ่มแพงเกนิไป สวนการจดัสรร
ผลประโยชนที่ไดจากการจําหนายขาวตังหนาหมูหยองน้ัน  กลุมสมาชิกวางแผนจะดําเนินการในลักษณะเดียวกับ  
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ขาวกลอง คือ เงินลงทุนคาวัตถุดิบและคาแรงจะใชจากสวนกลางของเงินทุนของแตละกลุม สมาชิกที่มาชวยผลิตจะ
ไดคาแรงซ่ึงจะเปนการรวมแรงกนัทาํงานตามความสมัครใจของสมาชิก เมือ่จาํหนายไดเทาไหรกจ็ะเก็บไวเปนรายได  
ของกลุมเพ่ือจดัสรรเปนเงินปนผลใหแกสมาชิกสหกรณตามจํานวนหุนตอไป โดยสมาชกิสวนใหญเหน็ดวยกบัแนวทาง
การดําเนินการดังกลาว  ซึ่งในประเด็นดังกลาวนี้  คณะผูวิจัยพบวา  สอดคลองเปนไปตามแนวคิดการมีสวนรวมของ
ชุมชนของ สุธี วรประดิษฐ (ม.ป.ป.) ที่ดําเนินการตามขั้นตอนการมีสวนรวมตั้งแต การวางแผน รวมถึงการตัดสินใจ
ในการกําหนดเปาหมาย   กลวิธี  ทรัพยากรที่ตองใช การดําเนินงาน การใชบริการจากโครงการ และการมีสวนรวม
ในการรับผลประโยชน

อภิปรายผล
  การศึกษาศักยภาพชุมชน ทําใหผูวิจัยพบวา ภาวะผูนําของหัวหนาแตละกลุมมีความสําคัญอยางยิ่งใน         
การผลักดัน ขับเคลื่อนการดําเนินงานของกลุมใหกาวไปในทิศทางใด เชน หัวหนากลุมเกษตรอินทรียบานดอนเจียง
มีความเปนผูนําสูงมาก และมีความสนใจเร่ืองการพัฒนาในดานตางๆ อยางมาก ทําใหสามารถโนมนาวสมาชิก        
ในกลุมใหความรวมมือเปนอยางด ีในขณะทีห่วัหนากลุมเกษตรอนิทรยีดอกคาํมีความเปนผูนาํนอยกวา จะมีความสนใจ 
หรือมีความพรอมในการพัฒนานอยกวามาก แมวาจะเคยไดรับการอบรม หรือเขารวมโครงการในลักษณะเดียวกัน
มาหลายครั้งแลวก็ตาม รวมถึงความสามารถท่ีมีนอยกวาในการโนมนาวใหสมาชิกในกลุมของตนใหรวมมือใน          
การพัฒนาตางๆ นอกจากนี้แนวโนมความคิดเห็นของสมาชิกกลุมที่มีความเขมแข็ง หรือมีความสามัคคีรวมมือกัน
อยางดนีัน้จะหาขอสรุปรวมกนัไดงาย โดยอาจมขีอสงสยับางในบางคร้ัง แตกไ็มไดมคีวามเหน็ขัดแยงในทางตรงขาม 
เม่ือไดคาํตอบในเรือ่งท่ีสงสัย จะยินดีใหความรวมมือดําเนินงานดวยดี นอกจากเรือ่งความเปนผูนาํแลว ดานศักยภาพ
ของคนในชมุชน หรอืกลุมและองคกรในชุมชนท่ีมคีวามเขมแขง็ รวมมอืรวมใจกันอยางจริงจงัในการทาํงานตางๆ และ
ใชเวลาใหเกดิประโยชน    ดงันัน้จากองคประกอบเหลานี ้ถาไดรบัการสนบัสนนุจากหนวยงานตางๆ จากภายนอกเพ่ิมเตมิ 
ทั้งในเรื่องของเงินทุนที่สามารถนําไปใชพัฒนามาตรฐานการผลิตใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น เชน ปรับปรุงโรงแปรรูป 
จดัหาเครือ่งมอื และอปุกรณใหมทดแทนของเกาทีช่าํรดุ  ตลอดจนการจดัหาชองทางในการจําหนายผลติภณัฑแปรรูป
ตางๆ ใหแกกลุมสมาชิกไดมากข้ึน โอกาสที่จะเกิดความยั่งยืนในการสรางรายไดจากการผลิตขาวตังหนาหมูหยอง
เพื่อจัดจําหนายในเชิงพาณิชยอยางตอเนื่องของกลุมสมาชิกสหกรณก็จะมีความเปนไปไดสูง  
  จากการพัฒนาผลิตภัณฑขาวตังหนาหมูหยองพบวา ผลิตภัณฑที่ไดมีความปลอดภัย โดยมีปริมาณ              
เช้ือจุลินทรียไมเกิน 1.5 x 104CFU/g และตองไมมีเช้ือราปรากฏ ตามเกณฑมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนขาวตัง            
หนาหมูหยอง แสดงวาสมาชิกสหกรณเกษตรอินทรียเชียงใหม จํากัด สามารถผลิตขาวตังหนาหมูหยองที่มีคุณภาพ
ปลอดภยั จากผลการวเิคราะหปริมาณโคลฟิอรมแบคทเีรียและ Escherichia coli กบ็งบอกวาน้ําท่ีใชในการผลิตและ
สุขลักษณะในการผลิตอยูในระดับดี สวนการทดสอบตลาดผูบริโภคก็ใหการยอมรับทั้งดานคุณภาพประสาทสัมผัส 
และสวนประสมทางการตลาด ซึง่สงผลใหสมาชิกสหกรณสามารถสรางรายไดเพิม่ขึน้มากกวาการนาํขาวกลองอินทรยี
หักไปจําหนายแบบเดิม ดังน้ันการพัฒนาผลิตภัณฑโดยการนําวัตถุดิบการเกษตรอินทรียมาแปรรูปเปนผลิตภัณฑ
ใหมเพื่อเพิ่มมูลคาของกลุมสมาชิกสหกรณเกษตรอินทรียเชียงใหม จํากัด ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของสรรฤดี   ดีปู 
และ  วไิลพร ปองเพยีร (2552) ในประเด็นเรือ่งการแปรรปูผลติภณัฑทางการเกษตรตามกระบวนการพัฒนาผลิตภณัฑ
ใหมนั้นสามารถสรางมูลคาเพิ่มใหกับผลิตภัณฑทางการเกษตรได 
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สรุป 
  การศึกษาคร้ังนีส้ามารถสรางมลูคาเพิม่และการมสีวนรวมของสมาชกิสหกรณเกษตรอินทรยีเชยีงใหม จาํกดั
ดวยการพัฒนาขนมขบเคี้ยวจากขาวกลองอินทรียหัก เปนผลิตภัณฑขาวตังหนาหมูหยองที่มีคุณภาพและ                 
ความปลอดภยั เปนทีย่อมรับของผูบรโิภค  ซึง่จะกอใหเกดิรายไดและความรวมมอืในการสรางความเขมแขง็แกชมุชนได   
อกีท้ังยังใชเปนแนวทางในการสรางมูลคาเพ่ิมใหแกผลิตภัณฑทางการเกษตรโดยใชพฒันาผลิตภัณฑจากทรัพยากร
ทีม่อียูในทองถิน่ใหมปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ และอาจเปนแนวทางสําหรับเกษตรกรพ้ืนทีอ่ืน่นาํไปประยุกตใชในการพัฒนา
ผลิตภัณฑในทองถิ่นของตนเอง ตอไป
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บทคัดยอ
  การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสรางรูปแบบการสอนอัจฉริยะเชิงสรางสรรคบนเว็บเพ่ือพัฒนาทักษะ          
การแกปญหาเชิงสรางสรรคและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยแบงขั้นตอนการวิจัยออกเปน 3 ขั้นตอน คือ 1) ศึกษา
และสังเคราะหกรอบแนวคิดของรูปแบบการสอนอัจฉริยะเชิงสรางสรรคบนเว็บเพื่อพัฒนาทักษะการแกปญหา           
เชิงสรางสรรคและผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน 2) พฒันารูปแบบการสอนอัจฉริยะเชิงสรางสรรคบนเว็บเพ่ือพัฒนาทักษะ
การแกปญหาเชิงสรางสรรคและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3) ประเมินความเหมาะสมรูปแบบการสอนอัจฉริยะ             
เชิงสรางสรรคบนเว็บเพื่อพัฒนาทักษะการแกปญหาเชิงสรางสรรคและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุมตัวอยางเปน      
ผูเชี่ยวชาญในสาขาวิชาคอมพิวเตอร และสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา จํานวน 10 ทาน 
เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย คือ รูปแบบการสอนอัจฉริยะเชิงสรางสรรคบนเว็บเพ่ือพัฒนาทักษะการแกปญหา                    
เชิงสรางสรรคและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และแบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบที่พัฒนาข้ึน สถิติที่ใชใน     
การวิจยั คอื คาเฉล่ียเลขคณิต และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน     ผลการศึกษา พบวา รปูแบบการสอนอจัฉริยะเชิงสรางสรรค
บนเว็บที่พัฒนาขึ้นประกอบดวย 4 องคประกอบหลัก ดังนี้ 1) ดานปจจัยนําเขา ไดแก กําหนดเปาหมาย วิเคราะห     
ผูเรียน ออกแบบรูปแบบการสอนอัจฉริยะเชิงสรางสรรคบนเว็บท่ีเหมาะสมตอความสามารถของผูเรียน กําหนด
กจิกรรมการแกปญหาเชงิสรางสรรค และเตรียมเครือ่งมือและสภาพแวดลอมในการเรยีนรู  2) ดานกระบวนการสอน
อจัฉรยิะเชิงสรางสรรคบนเวบ็ ประกอบดวย 2 ขัน้ตอน คอื ขัน้เตรียม และขัน้การเรียนการสอนบนเว็บโดยมีขัน้การนําเสนอ
เนื้อหาแบบอัจฉริยะมาใชในการปรับรูปแบบการสอนใหเหมาะสมกับความสามารถทางการเรียนโดยใหผูเรียนได
เรียนรูตามรูปแบบท่ีตนเองถนัด และกําหนดกิจกรรมการแกปญหาเชิงสรางสรรค โดยใชกระบวนการแกปญหา         
เชงิสรางสรรคของ Torrance 5 ขัน้ ในการพฒันาทักษะการแกปญหาเชงิสรางสรรค 8 ดานของผูเรยีน 3) ดานผลผลติ 
ไดแก การประเมินผลดานทักษะการแกปญหาเชิงสรางสรรค และการประเมินผลดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 4)    
ดานขอมูลปอนกลับ ไดแก ขอมูลปอนกลับเพื่อปรับปรุงในกระบวนการสอนอัจฉริยะเชิงสรางสรรคบนเว็บ
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คําสําคัญ
  รปูแบบการสอนอจัฉรยิะเชงิสรางสรรคบนเวบ็   ทกัษะการแกปญหาเชิงสรางสรรค   ผลสมัฤทธิท์างการเรียน

Abtract
  This research aim was to create web creative intelligent tutoring model to develop creative problem 
solving skill and learning achievement. The research was divided into three phases which consisted of 
1) the study and synthesis of conceptual framework for web creative intelligent tutoring model to develop 
creative problem solving skill and learning achievement, 2) development of web creative intelligent tutoring 
model to develop creative problem solving skill and learning achievement, and 3) evaluation of web 
creative intelligent tutoring model to develop creative problem solving skill and learning achievement.    
The samples were 10 experts in computer and information and communication technology for education. 
Research tools included web creative intelligent tutoring model (Web CIT model) and questionnaires.  
Data was analyzed by arithmetic mean and standard deviation.  Results of the research were as follows: 
The web creative intelligent tutoring model included the 4 principal components which were 1) input: 
identification the goal of teaching, analysis of learner, design of web creative intelligent tutoring model to 
develop learners’ different learning abilities, identification of activities in creative problem solving, and 
identification of learning tools and environment in learning, 2) process: to pre-implement, to implement an 
instructional process through the online course which included the presentation intelligent content for 
adapt tutoring model to suit the learning ability and identification of creative problem solving activity (CPS 
Activity) using creative problem solving process (CPS Process) of Torrance 5 steps to develop 8 creative 
problem solving skills, 3) output: to evaluate the creative problem solving skill and learning achievement, 
4) feedback: to get feedback of improvements in process.

Keywords
  Web Creative Intelligent Tutoring Model,  Creative Problem Solving Skill, Learning Achievement

บทนํา
  การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-2561) (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2552) 
เปนการขบัเคล่ือนการพฒันาการจัดการเรียนการสอนจากทีค่รเูปนผูถายทอดเน้ือหาแกผูเรยีนฝายเดียว เปล่ียนเปน      
การเรยีนการสอนทีเ่นนผูเรยีนเปนสาํคัญ โดยมุงพฒันาใหคนไทยไดเรียนรูตลอดชีวติอยางมคีณุภาพ ผูเรียนทกุระดบั
ทกุประเภทการศกึษามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนสูงขึน้ มทีกัษะและความรูพืน้ฐานทัง้ในการดาํรงชีวติและในการทํางาน
อยางเหมาะสมและมีประสิทธภิาพ    โดยแนวทางในการพัฒนาน้ันตามทีพ่ระราชบัญญตักิารศึกษาแหงชาติ พทุธศักราช 
2542 (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 22 และ 24 (กระทรวงศกึษาธกิาร, 2542) ไดกาํหนดแนวทางในการจัดการศกึษา
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ไววา ใหสถานศึกษาจัดการศึกษาโดยเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง การจัดการศึกษาและการเรียนการสอนตองถือวา      
ผูเรยีนมีความสําคญัทีส่ดุ กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสรมิใหผูเรยีนสามารถพฒันาตามธรรมชาติ และเต็มตาม
ศกัยภาพ การจดักระบวนการเรียนรูทีส่อดคลองกับความสนใจ และความถนดัของผูเรียน โดยคาํนึงถึงความแตกตาง
ระหวางบุคคล ฝกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติใหทําได 
คดิเปน ทาํเปน ปลกูฝงคณุธรรมไวในทกุวชิา ผูสอนเปนผูจดับรรยากาศ สภาพแวดลอมและอาํนวยความสะดวก เพือ่
ใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและจัดการเรียนรูใหเกิดขึ้นไดทุกเวลา และทุกสถานท่ี โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศใหเปน
ประโยชน ซึ่งสื่อตางๆ เหลานี้สามารถกระตุนใหผูเรียนสามารถเรียนรูและแกปญหาไดอยางอิสระ ซึ่งในปจจุบันไดมี
การนําเทคโนโลยีเขามาเพิ่มศักยภาพในดานการเรียนการสอน คือ ระบบการเรียนการสอนบนเครือขายอินเทอรเน็ต
หรือระบบการเรียนการสอนบนเว็บ (Web-Based Instruction)
  การจัดการเรียนการสอนบนเว็บ (Web-Based Instruction) ในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาเปน           
รปูแบบของการจัดการศกึษาท่ีสามารถสงเสริมการเรยีนรูของผูเรียนโดยใชเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การคนควาขอมูล
ในการเรยีนรูดวยตนเอง เปนการสนองตอบแนวคิดในการจดัการเรียนการสอนท่ีผูเรียนเปนศูนยกลาง ผูเรียนสามารถ
เกิดการเรียนรูไดโดยวิธีการท่ีหลากหลายและเกิดข้ึนไดทุกเวลา ทุกสถานที่ โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศใหเปน
ประโยชน ซึ่งส่ือตางๆ เหลาน้ีสามารถกระตุนใหผูเรียนเรียนรูและแกปญหาไดอยางอิสระ (ปณิตา วรรณพิรุณ,        
2548) ซึ่งสอดคลองกับหลักการพื้นฐานของการเรียนรูที่เช่ือวาผูเรียนท่ีแสวงหาความรูดวยตนเองจะเกิดการเรียนรู   
ที่ลึกซ้ึงกวาการเรียนโดยไดรับการถายทอดจากผูสอนเพียงฝายเดียว โดยการเสาะแสวงหาขอมูลจากบริการ                  
ในอินเทอรเน็ตดวยตนเองจากบริการเวิลดไวดเว็บ การโตตอบจดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-mail) การสนทนา (Chat) 
และกระดานสนทนา (Webboard) เปนตน ทาํใหผูเรยีนมโีอกาสแสดงความคดิเหน็ไดมากข้ึน กจิกรรมการเรียนการสอน
จึงเปนไปอยางท่ัวถึง เปนลักษณะการเรียนท่ีตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคลและศักยภาพทางการเรียนรู    
ของผูเรียน (ปณิตา  วรรณพิรุณ, 2548 อางถึงใน วิชุดา รัตนเพียร, 2548)
  แมวาการจดัการเรยีนการสอนบนเวบ็จะไดรบัความนิยมอยางรวดเร็ว แตกย็งัพบปญหาในการออกแบบการ
เรยีนการสอนบนเวบ็ เน่ืองจากการจดัการเรยีนการสอนบนเวบ็โดยผูสอนเปนผูจดัขึน้  ในบางคร้ังรปูแบบการสอนท่ีจดัทาํ
ขึ้นอาจไมเหมาะสมกับรูปแบบการเรียน (Learning Style) รูปแบบการคิด (Cognitive Style) ของผูเรียนทุกรูปแบบ 
(ปณติา วรรณพริณุ, 2548 อางจาก Alvarez, 2005 ; Bonk & Graham, 2005) และความสามารถของผูเรียนแตละคน 
เนื่องจากผูเรียนเองก็มีประสบการณหรือความเขาใจในระดับที่แตกตางกัน ดังนั้นทําอยางไรจึงจะทําใหผูเรียนไดรับ
ความรูหรือไดรับกิจกรรมที่ตรงกับความสามารถทางการเรียนที่เหมาะสมในแตละบุคคล
  การสอนอจัฉริยะเชิงสรางสรรคบนเว็บ เปนแนวทางหนึง่ท่ีสามารถนาํมาจัดรูปแบบการสอนโดยการนําเสนอ
เนื้อหาและรูปแบบการเรียนเพื่อตอบสนองความแตกตางในการเรียนรูของผูเรียน โดยใชหลักของระบบผูเชี่ยวชาญ 
(Expert) เพื่อตอบสนองความรูและเพ่ือการวิเคราะหความเปนไปไดตางๆ สําหรับผูเรียนตามศักยภาพของตนเอง 
(วิทยา อารีราษฎร, 2548, 72) โดยผูเรียนไดเรียนรูตามระดับความสามารถทางการเรียนของตนเอง นอกจากนี้          
การจัดการสอนอัจฉริยะเชิงสรางสรรคบนเว็บไดเนนกิจกรรมการแกปญหาเชิงสรางสรรคที่มีลักษณะการเรียนเปน   
กลุมยอย ซึ่งประกอบดวยผูเรียนที่มีความสามารถทางการเรียนแตกตางกันรวมทํากิจกรรมกลุมละ 3-4 คน โดยใช
กระบวนการแกปญหาเชิงสรางสรรคของ Torrance 5 ขั้น ซึ่งเปนกระบวนการที่สามารถพัฒนาทักษะการแกปญหา
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ชวยใหผูเรียนเกิดการคิดหรือรูจักคิดเพ่ือนําไปสูการแกปญหาเชิงสรางสรรคซึ่งสอดคลองกับการศึกษางานวิจัยและ
บทความตางประเทศ ทีพ่บวา   เทคนคิการแกปญหาเชิงสรางสรรค (Creative Problem Solving: CPS) เปนวธิทีีส่ามารถ
พฒันาความคดิสรางสรรคไดอกีวธิหีน่ึง ซึง่เปนแนวคิดทีก่าํลงันยิมในตางประเทศ และมกีารพัฒนารูปแบบใหเขากบั
ยุคสมัยมาอยางตอเน่ือง ปจจุบันเทคนิคนี้ไดรับการพิสูจนแลววาเปนหน่ึงในรูปแบบการแกปญหาท่ีมีประสิทธิผล 
(วิลาวัณย  จินวรรณ, 2554) รูปแบบการแกปญหาเชิงสรางสรรคไดถูกวิจัย และพัฒนามาโดยตลอด เนื่องจากความ
สนใจท่ีจะพัฒนาทักษะพิเศษของบุคคล (Isaksen & Treffinger, 2004) กระบวนการพัฒนาการเกิดข้ึนชาๆ ทีละนอย
โดยใชวธิรีะบบซึง่เกดิมาจากกลุมของนกัวชิาการทีเ่ชือ่มโยงกนัโดยสถาบนัและการปฏิบตักิารรวมกนัระหวางสถาบนั 
ทกุวันนีก้ระบวนการแกปญหาเชงิสรางสรรคไดประสบความสําเร็จในการประยุกตใชในการจัดการศึกษาในกลุมอายุ
ทีห่ลากหลายตัง้แตเริม่วยัเดก็จนกระทัง่วยัผูใหญ (Treffinger, 1995) ดวยเหตผุลดังกลาวจงึเปนแรงผลักดนัใหผูวจิยั
ไดทาํการพฒันารูปแบบการสอนอัจฉริยะเชิงสรางสรรคบนเว็บขึน้มาเพือ่เสริมสรางทักษะการแกปญหาเชงิสรางสรรค
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ตรงตามความสามารถทางการเรียนรูตามรูปแบบการเรียนที่ตนเองถนัด

วัตถุประสงคการวิจัย
  1. เพือ่ศกึษาและสงัเคราะหกรอบแนวคิดของรูปแบบการสอนอัจฉริยะเชงิสรางสรรคบนเวบ็เพ่ือพฒันาทกัษะ
การแกปญหาเชิงสรางสรรคและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  2. เพ่ือพัฒนารูปแบบการสอนอัจฉริยะเชิงสรางสรรคบนเว็บเพื่อพัฒนาทักษะการแกปญหาเชิงสรางสรรค
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
  3.  เพือ่ประเมินความเหมาะสมรปูแบบการสอนอัจฉรยิะเชิงสรางสรรคบนเว็บเพือ่พฒันาทักษะการแกปญหา
เชิงสรางสรรคและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

กรอบแนวคิดการวิจัย
  กรอบแนวคิดการวจิยั ประกอบดวย การเรยีนการสอนบนเวบ็ การเรยีนแบบรวมมอืโดยใชเทคนคิการแบงกลุม
แบบกลุมสัมฤทธิ ์กระบวนการแกปญหาเชงิสรางสรรค ระบบการสอนอจัฉริยะ เน้ือหาแบบปรบัเหมาะ การเรยีนแบบ
ปรับเหมาะ แบบทดสอบแบบปรับเหมาะ การชวยเสริมศักยภาพ ดังภาพที่ 1
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                     ภาพที่ 1: กรอบแนวคิดรูปแบบการสอนอัจฉริยะเชิงสรางสรรคบนเว็บเพื่อพัฒนาทักษะ
                                     การแกปญหาเชิงสรางสรรคและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ขอบเขตการวิจัย
  1.  กลุมตัวอยางที่ใชในการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการสอนอัจฉริยะเชิงสรางสรรคบนเว็บ          
คือ ผูเชี่ยวชาญจํานวน 10 ทาน โดยผูวิจัยคัดเลือกจากผูเชี่ยวชาญในสถาบันการศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญในสาขา
วิชาคอมพิวเตอร สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการศึกษาและสาขาวิชาไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
แบบเจาะจง
  2.  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย รูปแบบการสอนอัจฉริยะเชิงสรางสรรคบนเว็บเพื่อพัฒนาทักษะ
การแกปญหาเชิงสรางสรรคและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบท่ีพัฒนาขึ้น        
มีลักษณะเปนแบบประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(Torrance, 1962) 
1. 

 
2.  
3. 

 
4. 

 
5.

 (Cooperative 
Learning for STAD) 
(Stavin, 1986) 
1. 

 
2.  
3. 

 
4.  
5.  

 ( , 2550 
 Driscoll, 2000; 

Toponki  Foley, 
2004; Ally, 2005; 
Dabbagh, 2005) 

 
(Back et al., 1996) 

 
1. 

 (Jones, V. & 
Jo, J.H., 2004) 
2. 

 (Brusilovsky 
P., 2000) 
3. 

 (
 2548) 

 
( , 2550  
Hannafin, Land  
Oliver, 1999; Collins et 
al., 2000; Quintana and 
other, 2002; Randoll 

 Kali, 2004; 
Puntambekar, 2005) 

  

 

 



92
ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
»‚·Õè 8 ©ºÑº·Õè 2 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2557 - ¾ÄÉÀÒ¤Á 2558

วิธีดําเนินการวิจัย
  ระยะที่ 1 การศึกษา และสังเคราะหกรอบแนวคิดรูปแบบการสอนอัจฉริยะเชิงสรางสรรคบนเว็บ
เพื่อพัฒนาทักษะการแกปญหาเชิงสรางสรรคและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
  ศึกษา วิเคราะหและสังเคราะหเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับรูปแบบการสอนอัจฉริยะเชิงสรางสรรค
บนเว็บเพ่ือพัฒนาทักษะการแกปญหาเชิงสรางสรรคและผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน เพ่ือนําไปกําหนดเปนกรอบแนวคดิ
ในการออกแบบรูปแบบการสอนอัจฉริยะเชิงสรางสรรคบนเว็บ 
  ระยะที่ 2 พัฒนารูปแบบการสอนอัจฉริยะเชิงสรางสรรคบนเว็บเพ่ือพัฒนาทักษะการแกปญหา    
เชิงสรางสรรคและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
  1.  กําหนดกรอบแนวคิดรูปแบบการสอนอัจฉริยะเชิงสรางสรรคบนเว็บเพื่อพัฒนาทักษะการแกปญหา        
เชิงสรางสรรคและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
  2.  ออกแบบและสรางรูปแบบการสอนอัจฉริยะเชิงสรางสรรคบนเว็บเพื่อพัฒนาทักษะการแกปญหา              
เชิงสรางสรรคและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
  3.  นํารูปแบบที่พัฒนาขึ้นเสนออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธเพื่อทําการตรวจสอบ และปรับปรุงแกไข
  4.  นํารูปแบบที่พัฒนาขึ้นเสนอตอผูเชี่ยวชาญเพื่อพิจารณา โดยการสัมภาษณเชิงลึก 
  5.  สรางเครื่องมือสําหรับการประเมิน ไดแก แบบประเมินความเหมาะสมสําหรับผูเชี่ยวชาญ
    ระยะท่ี 3 การประเมนิความเหมาะสมของรปูแบบการสอนอจัฉริยะเชงิสรางสรรคบนเวบ็เพ่ือพฒันา
ทักษะการแกปญหาเชิงสรางสรรคและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
   นาํรปูแบบทีพ่ฒันาขึน้เสนอผูเชีย่วชาญในสาขาคอมพิวเตอร และสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
เพือ่การศกึษา จาํนวน 10 ทาน เพ่ือประเมนิความเหมาะสมของรปูแบบท่ีพฒันาขึน้ ในการวเิคราะหระดบัคะแนนเฉล่ีย
ดังตารางที่ 1 สําหรับแบบประเมินความเหมาะสมไดใชเกณฑกําหนดชวงคะแนนเฉลี่ยไว เพ่ือสะดวกใน                          
การแปลความหมาย

ตารางที่ 1
เกณฑการกําหนดชวงคะแนนเฉลี่ย และแปลความหมาย (ประคอง กรรณสูตร, 2528)

  
4.50 - 5.00 
3.50 - 4.49 
2.50 - 3.49 
1.50 - 2.49 
1.00 - 1.49 
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ผลการวิจัย
  ตอนที่ 1 รูปแบบการสอนอัจฉริยะเชิงสรางสรรคบนเว็บเพ่ือพัฒนาทักษะการแกปญหาเชิง
สรางสรรคและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประกอบดวย 4 องคประกอบ มีรายละเอียดดังนี้
  ดานปจจัยนําเขา (INPUT) ประกอบดวย 5 องคประกอบยอย ดังนี้
  1. กําหนดเปาหมายในการสอนอัจฉริยะเชิงสรางสรรคบนเว็บ เพื่อพัฒนาทักษะการแกปญหาเชิง
สรางสรรค 8 ดาน และผลสมัฤทธิท์างการเรียน โดยจดักระบวนการสอนอจัฉรยิะเชงิสรางสรรคบนเวบ็ท่ีสามารถตอบ
สนองตอความแตกตางในการเรียนรูของผูเรียน รวมท้ังจัดกิจกรรมการแกปญหาเชิงสรางสรรค 5 กิจกรรมตาม
กระบวนการแกปญหาเชิงสรางสรรค 5 ขั้นของ Torrance (1962)
  2.  วเิคราะหผูเรยีน เพ่ือใหผูสอนสามารถคัดเลอืกรปูแบบการสอน และเน้ือหาท่ีเหมาะสมกบัความสามารถ
ของผูเรียนแตละคน ตลอดจนจัดกิจกรรมการเรียนที่สอดคลองและเหมาะสมกับความรู ความสามารถและ               
ความสนใจของผูเรียน 
  3.  ออกแบบรูปแบบการสอนอัจฉริยะเชิงสรางสรรคบนเว็บที่เหมาะสมตอความสามารถของ        
ผูเรียนโดยรูปแบบการสอน และเนื้อหาบทเรียนที่ผูสอนออกแบบจะตองสามารถนําไปใชในการพัฒนาความรู              
ที่ตรงกับความสามารถทางการเรียนของผูเรียนเพื่อใหผูเรียนไดรับประโยชนสูงสุด รวมทั้งใชเทคโนโลยีไฮเปอรมีเดีย 
เพื่อกระตุนใหผูเรียนเกิดความนาสนใจ สรางความอยากรูอยากเห็นตอผูเรียน
  4. กําหนดกิจกรรมการแกปญหาเชิงสรางสรรคประกอบดวย 1) กําหนดกิจกรรมในหองเรียนปกติ 
ไดแก  การปฐมนิเทศเพื่อเตรียมความพรอมกอนการเรียน ฝกทักษะการใชคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต 2) กําหนด
กิจกรรมบนเว็บ โดยมุงเนนใหผูเรียนใชเคร่ืองมือการเรียนรู (Learning Tools) มาชวยในการดําเนินกิจกรรมการ        
แกปญหาเชิงสรางสรรค ไดแก กระดานสนทนา (Webboard) หองสนทนา (Chatroom) จดหมายอิเล็กทรอนิกส     
(E-mail) และการสงไฟลขอมูล เปนตน และ 3) กําหนดกิจกรรมการแกปญหาเชิงสรางสรรคตามรูปแบบการสอน
อัจฉริยะเชิงสรางสรรคบนเว็บฯ ประกอบดวย 5 กิจกรรม
  5. เตรียมเคร่ืองมือและสภาพแวดลอมเพ่ือพัฒนาทักษะการแกปญหาเชิงสรางสรรคและผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรยีนโดยตองมกีารสนับสนนุความพรอมของคอมพิวเตอรและระบบเครือขายทีส่ามารถเชือ่มตออนิเทอรเนต็
ไดเปนอยางดีเพื่อใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดตลอดเวลา สะดวกและรวดเร็ว โดยมีเครื่องมือการเรียนรูตางๆ บนเว็บ 
(Learning Tools) ที่ใชสนับสนุนการเรียนของผูเรียนในการทํากิจกรรมการแกปญหาเชิงสรางสรรคในกลุมยอย         
รวมทั้งสรางสภาพแวดลอมของชั้นเรียนที่สนับสนุนทัศนคติที่ดีระหวางผูเรียน ผูสอนและงานที่ไดรับมอบหมาย
  ดานกระบวนการสอนอัจฉริยะเชิงสรางสรรคบนเว็บ (PROCESS) ประกอบดวย (1) ขั้นเตรียม และ 
(2) ขั้นการเรียนการสอนบนเว็บ โดยมีรายละเอียดดังนี้
  1. ขั้นเตรียม ประกอบดวย 3 ขั้นตอนยอย คือขั้นปฐมนิเทศผูเรียน ขั้นลงทะเบียนและแนะนําบทเรียน 
และขั้นจัดกลุมผูเรียน
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  2.  ขั้นการเรียนการสอนบนเว็บผูสอนจัดกระบวนการเรียนการสอนบนเว็บ 4 ขั้นตอน ดังนี้
   2.1  ขั้นทดสอบกอนเรียน
          ทาํแบบวดัผลสัมฤทธิท์างการเรยีนกอนเรียน และแบบวดัทกัษะการแกปญหาเชิงสรางสรรคกอนเรียน
   2.2  ขั้นนําเสนอเนื้อหาอัจฉริยะ
               เปนข้ันตอนในการนําเสนอเน้ือหาใหกับผูเรียนตามความสามารถทางการเรียนของแตละบุคคล 
โดยผูเรียนไดปรับโครงสรางการสอนอัจฉริยะ (Intelligent Tutoring Instructor) ที่เหมาะสมกับระดับความสามารถ
ทางการเรียนของตนเอง ในขั้นน้ีผูสอนไดจัดรูปแบบการเรียนอัจฉริยะแบบรวมมือโดยใชเทคนิคการแบงกลุมแบบ
กลุมสัมฤทธิ์ โดยยึดหลักการขององคประกอบการเรียนรู 5 ขั้นของ Slavin (1986)
   2.3  ขั้นสรุปผลและประเมินผล
          ประเมนิผลงานและผลการแกปญหาเชงิสรางสรรคจากการทํากิจกรรมการแกปญหาเชงิสรางสรรค
   2.4  ขั้นทดสอบหลังเรียน
    ทาํแบบวัดผลสมัฤทธิท์างการเรียนหลงัเรียน และแบบวดัทกัษะการแกปญหาเชิงสรางสรรคหลงัเรียน
  ดานผลผลิต (OUTPUT) ประกอบดวยการประเมินผล 2 ดาน คือ 1) ดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ 2) 
ดานทักษะการแกปญหาเชิงสรางสรรค 8 ดาน ประกอบดวย ทักษะการสืบคนขอมูล กําหนดและสรุปประเด็นใน      
การสบืคน ทกัษะการทาํความเขาใจปญหา ทกัษะการเชือ่มโยงปญหา ทกัษะการคดิวธิกีารแกปญหา ทกัษะการเลอืก
แนวทางการแกปญหา ทักษะการดําเนินงาน และการคํานวณทางคณิตศาสตร ทักษะการตรวจสอบขั้นตอนใน         
การแกปญหา และทักษะการทบทวนคําตอบ 
  ดานขอมูลปอนกลับ (FEEDBACK) มี 1 องคประกอบยอย คือ ขอมูลปอนกลับเพื่อการปรับปรุงประกอบ
ดวย ความคิดเห็นของผูเชีย่วชาญ ความคิดเหน็ของผูเรยีน ผลสมัฤทธิท์างการเรียนและผลการวดัทกัษะการแกปญหา
เชิงสรางสรรคมาวิเคราะหเพื่อปรับปรุงกระบวนการสอนอัจฉริยะเชิงสรางสรรคบนเว็บ (Process) ใหมีความเหมาะ
สมตามแตละขั้นตอนเพ่ือใหบรรลุตามวัตถุประสงคของรูปแบบการสอนอัจฉริยะเชิงสรางสรรคบนเว็บท่ีกําหนดขึ้น
ใหมีความสมบูรณยิ่งขึ้น
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ภาพที่ 2: รูปแบบการสอนอัจฉริยะเชิงสรางสรรคบนเว็บเพื่อพัฒนาทักษะการแกปญหาเชิงสรางสรรคและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
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  ตอนท่ี 2 ผลการประเมนิความเหมาะสมรูปแบบการสอนอจัฉริยะเชิงสรางสรรคบนเว็บเพ่ือพัฒนา
ทักษะการแกปญหาเชิงสรางสรรคและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
    การประเมินความเหมาะสมรูปแบบการสอนอัจฉริยะเชิงสรางสรรคบนเว็บเพ่ือพัฒนาทักษะการแกปญหา
เชิงสรางสรรคและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยผูเชี่ยวชาญจํานวน 10 ทาน  ปรากฎผลดังตารางที่ 2 และ 3

ตารางที่ 2
ผลการประเมินความเหมาะสม (องคประกอบรวม) ของรูปแบบการสอนอัจฉริยะเชิงสรางสรรคบนเว็บ
เพื่อพัฒนาทักษะการแกปญหาเชิงสรางสรรคและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

 
  

  S.D. 
1.  

 
4.30 0.48  

2.  4.50 0.71  
3.  

  
4.30 0.67  

4.    
         

4.10 0.57  

5.  
          

3.90 0.57  

6.  
 

       

4.20 0.79  

 4.22 0.64  

  จากตารางที ่2 รปูแบบการสอนอัจฉรยิะเชงิสรางสรรคบนเวบ็เพือ่พัฒนาทกัษะการแกปญหาเชิงสรางสรรค
และผลสมัฤทธิท์างการเรยีน (องคประกอบรวม)  มคีวามเหมาะสมโดยรวมอยูในระดบัมาก ( X = 4.22, S.D. = 0.64) 
เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ความเหมาะสมองคประกอบรูปแบบการสอนทีพ่ฒันาขึน้มีความเหมาะสมมากทีส่ดุ 
( X = 4.50, S.D.= 0.71)  รองมาไดแก รูปแบบการสอนสอดคลองกับหลักการแนวคิดที่เปนพื้นฐานในการพัฒนารูป
แบบการเรียนการสอนมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก ( X = 4.30, S.D.= 0.48)  ภาพรวมขององคประกอบของรูป
แบบการสอน มีความสมบูรณ ครอบคลุมความตองการและตรงตามวัตถุประสงคของงานวิจัย มีความเหมาะสมอยู
ในระดับมาก ( X = 4.20, S.D.= 0.79) ตามลําดับ
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ตารางที่ 3
ผลการประเมินความเหมาะสม (แยกตามองคประกอบ) ของรูปแบบการสอนอัจฉริยะเชิงสรางสรรคบนเว็บ

 
  

  S.D. 
1.   (INPUT) 
    1.1   
    1.2   
    1.3   
            
    1.4   
    1.5   

 
4.30 
4.10 
3.70 

 
4.30 
4.40 

 
0.67 
0.88 
1.16 

 
0.67 
0.70 

 
 
 
 

 
 
 

 4.16 0.84  
2.   (PROCESS)   
1)   
        1.1)   
        1.2)   
        1.3)   

 
 

4.65 
4.65 
4.25 

 
 

0.49 
0.49 
0.44 

 
 

 
 

 
 2)   
        2.1)   
        2.2)   

 
4.40 
4.50 

 
0.52 
0.61 

 
 

 
3)   
        3.1)     4.26     0.63  
        3.2)      4.56     0.54  
       3.3)     4.50     0.53  
       3.4)     4.50     0.53  
       3.5)    4.50     0.53  

  4.46    0.56  
3.   (OUTPUT) 
    3.1   
    3.2   

 
 4.50 
 4.46 

 
0.71 
0.50 

 
 

 
 4.47 0.54  

4.   (FEEDBACK) 
    4.1   

 
4.35 

 
0.80 

 
 

 4.35 0.80  
 4.36 0.64  
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  จากตารางที ่3 รปูแบบการสอนอัจฉรยิะเชงิสรางสรรคบนเวบ็เพือ่พัฒนาทกัษะการแกปญหาเชิงสรางสรรค
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (แยกตามองคประกอบ) มีความเหมาะสมโดยรวมอยูในระดับมาก ( X  = 4.36, S.D.= 
0.64) เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ผลผลติในภาพรวม (OUTPUT) มคีวามเหมาะสมอยูในระดับมาก ( X = 4.47, 
S.D.= 0.54) รองลงมาไดแก กระบวนการสอนอัจฉรยิะเชงิสรางสรรคบนเวบ็ (PROCESS) ในภาพรวมมีความเหมาะสม      
อยูในระดับมาก ( X = 4.46, S.D. = 0.56) ขอมูลปอนกลับ (FEEDBACK) ในภาพรวมมีความเหมาะสมอยูในระดับ
มาก ( X = 4.35, S.D.= 0.80) ปจจัยนําเขาในภาพรวม (INPUT) มีความเหมาะสมมาก ( X = 4.16, S.D.= 0.84)         
ตามลําดับ

อภิปรายผล
  รปูแบบการสอนอจัฉรยิะเชงิสรางสรรคบนเวบ็เพือ่พฒันาทกัษะการแกปญหาเชิงสรางสรรคและผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน อภิปรายผลไดดังนี้
  1. ผลการประเมนิรปูแบบการสอนอจัฉรยิะเชิงสรางสรรคบนเว็บเพ่ือพฒันาทักษะการแกปญหาเชงิสรางสรรค
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบวา ภาพรวมของรูปแบบการสอน (องคประกอบโดยรวม) มีความเหมาะสมอยู            
ในระดบัมาก (X = 4.22, S.D. = 0.64) และภาพรวมของรปูแบบการสอน (แยกตามองคประกอบยอย) มคีวามเหมาะสม   
อยูในระดับมาก ( X = 4.36, S.D.= 0.64)  สอดคลองกับแนวคิดของทิศนา แขมมณี (2545) ที่วาการพัฒนารูปแบบ
การเรียนการสอนจะตองจัดองคประกอบตางๆ ของรูปแบบการเรียนการสอนใหเปนระบบและมีความสัมพันธกัน   
โดยคํานึงถึงทฤษฎีและหลักการ  ที่เก่ียวของเพื่อนําผูเรียนไปสูเปาหมายท่ีตองการ และสอดคลองกับงานวิจัย            
ของ พงษศักด์ิ มั่นหมาย (2551) ที่พบวา การพัฒนาระบบการสอนอัจฉริยะเพื่อการเรียนรูแบบรวมมือกันบนเครือ
ขายอินเทอรเน็ต โดยนําแนวคิดระบบการสอนอัจฉริยะ (ITS) มาสนับสนุนกับการเรียนการสอนแบบรวมมือกัน           
บนเว็บเพ่ือใหตรงตามความสามารถทาง  การเรียนและใหการเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้ง        
นํากจิกรรมการแกปญหาเชิงสรางสรรคทีม่ลีกัษณะการเรียนเปนกลุมยอย ซึง่เปนกระบวนการทีส่ามารถพัฒนาทกัษะ
การแกปญหาชวยใหผูเรียนเกิดการคิดหรือรูจักคิดเพื่อนําไปสูการแกปญหา โดยเปนวิธีการที่ตอบสนองตอการเรียน
การสอนใหเกิดประสทิธิภาพท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญเพือ่เสริมสรางทกัษะการแกปญหาเชงิสรางสรรคและผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน (วิลาวัณย จินวรรณ, 2554)
  2. รปูแบบการสอนอจัฉริยะเชงิสรางสรรคบนเวบ็ท่ีพฒันาขึน้ เปนการจดัรูปแบบการเรยีนอัจฉริยะแบบรวม
มอืโดยใชเทคนิคการแบงกลุมแบบกลุมสัมฤทธ์ิ โดยยึดหลักการขององคประกอบการเรียนรู 5 ขัน้ของ Slavin (1986) 
รวมกับกระบวนการแกปญหาเชิงสรางสรรค 5 ขั้นของ Torrance โดยการจัดกิจกรรมการแกปญหาเชิงสรางสรรค   
เพือ่ใหผูเรยีนไดมโีอกาสแลกเปล่ียนความคดิเห็น และสรางปฏสิมัพนัธในการทาํกจิกรรมกลุมยอย เพือ่ใชในสงเสรมิ
การเรียนรูผานเครื่องมือการเรียนรู (Learning Tools) ที่หลากหลาย อาทิ กระดานสนทนา หองสนทนา แหลงการ
เรียนรู จดหมายอิเล็กทรอนิกส เปนตน เพื่อสงเสริมและพัฒนาทักษะการแกปญหาเชิงสรางสรรค 8 ดาน ประกอบ
ดวย ทกัษะการสบืคนขอมลู กาํหนดและสรปุประเดน็ในการสบืคน ทกัษะการทาํความเขาใจปญหา ทกัษะการเชือ่มโยง
ปญหา ทักษะการคิดวิธีการแกปญหา ทักษะการเลือกแนวทางการแกปญหา ทักษะการดําเนินงาน และการคํานวณ
ทางคณิตศาสตร ทักษะการตรวจสอบขั้นตอนในการแกปญหา และทักษะการทบทวนคําตอบ และผลสัมฤทธ์ิทาง  
การเรียนใหสูงขึ้น
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สรุป 
  รปูแบบการสอนอจัฉรยิะเชงิสรางสรรคบนเวบ็เพือ่พฒันาทกัษะการแกปญหาเชิงสรางสรรคและผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสามารถสงเสริมการเรียนรูและการจัดกิจกรรมการแกปญหาเชิงสรางสรรคใหแกผู เรียนตาม                  
ความสามารถทางการเรียนที่แตกตาง โดยยึดหลักกระบวนการแกปญหาเชิงสรางสรรคของ Torrance 5 ขั้นใน         
การสงเสริมและพัฒนาทักษะการแกปญหาเพ่ือใหเกิดกระบวนการคิดท่ีสรางสรรคในการนําไปสูการแกปญหา           
เชิงสรางสรรคได จากรูปแบบการสอนอัจฉริยะเชิงสรางสรรคบนเว็บที่พัฒนาขึ้น สามารถสรุปผลการวิจัยไดดังนี้
  1. ผลของการสังเคราะหรูปแบบการสอนอัจฉริยะเชิงสรางสรรคบนเว็บไดองคประกอบ ดังนี้ 1) ดานปจจัย
นําเขา ไดแก กําหนดเปาหมาย วิเคราะหผูเรียน ออกแบบรูปแบบการสอนอัจฉริยะเชิงสรางสรรคบนเว็บที่เหมาะสม
ตอความสามารถของผูเรียน กําหนดกิจกรรมการแกปญหาเชิงสรางสรรค และเตรียมเคร่ืองมือและสภาพแวดลอม
เพ่ือพัฒนาทักษะการแกปญหาเชิงสรางสรรคและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 2) ดานกระบวนการสอนอัจฉริยะ                 
เชิงสรางสรรคบนเว็บ ประกอบดวย 2 ขั้นตอน คือ ขั้นเตรียม และขั้นการเรียนการสอนบนเว็บ โดยมีขั้นการนําเสนอ
เน้ือหาอัจฉรยิะทีม่กีารนําเสนอเนือ้หา และรูปแบบการสอนทีส่ามารถปรบัใหเหมาะสมกบัความสามารถทางการเรยีน
ของผูเรยีนได รวมทัง้จดักจิกรรมการแกปญหาเชงิสรางสรรคเพ่ือใชสาํหรับพัฒนาทักษะการแกปญหาเชิงสรางสรรค 
8 ดานของผูเรียน 3) ดานผลผลิต ไดแก การประเมินผลดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการประเมินผลดานทักษะ
การแกปญหาเชิงสรางสรรค 8 ดาน 4) ดานขอมูลปอนกลับ ไดแก ขอมูลปอนกลับเพื่อปรับปรุงในกระบวนการสอน
อัจฉริยะเชิงสรางสรรคบนเว็บ
  2. การประเมินรูปแบบการสอนอัจฉริยะเชิงสรางสรรคบนเว็บน้ัน ไดรับการประเมินจากผูเช่ียวชาญพบวา
องคประกอบโดยรวม และแยกตามองคประกอบมีความเหมาะสมอยูในระดับมากที่สุด และมากตามลําดับ ซึ่งรูป
แบบการสอนอจัฉรยิะเชงิสรางสรรคบนเวบ็ท่ีพฒันาขึน้น้ัน ผูวจิยัจะดาํเนนิการนําไปทดลองใชตอไปเพ่ือพัฒนาผูเรียน
ใหมีความสามารถในการเรียนรูและพัฒนาการเรียนการสอนใหเกิดประสิทธิภาพมากขึ้นในสังคมแหงการเรียนรู
  ในการศึกษาครั้งตอไป  ควรมีการจัดรูปแบบการเรียนการสอนแบบการเรียนแบบรวมมือ  เพ่ิมเติม
กระบวนการหรือกิจกรรมทีท่าํใหเกิดวิธกีารสอนท่ีหลากหลาย เพ่ือปองกันการเกดิตัวแปรแทรกซอนหากไมไดควบคมุ
ตามหลัก Max (Maximized Systematic Xariance: เพิ่มความแปรปรวนที่เปนระบบใหมากที่สุด) Min  (Minimized 

Error Variance: ลดความแปรปรวนของความคลาดเคล่ือน) Con (Control Extraneous Systematic Variance: 
ควบคุมตัวแปรแทรกซอนที่สงผลอยางมีระบบ)
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บทคัดยอ
  การศึกษาน้ีมุงพัฒนารูปแบบการสอนผานเว็บตามทฤษฎีการเรียนรูคอนเน็คติวิซึมเพื่อสรางเสริมทักษะ     
การแกปญหาดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสําหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยรูปแบบการสอน         
ผานเว็บที่พัฒนาขึ้นนี้เรียกวา pbCONNEC Model ในการวิจัยเชิงทดลอง ประชากรคือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ชั้นปที่ 1 คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจ จํานวน 97 คน กลุมตัวอยางไดโดยใชวิธีการสุมแบบกลุม จํานวน     
2 หองเรียน หองเรียนหนึ่งเปนกลุมทดลองซึ่งสอนดวยรูปแบบการสอนผานเว็บดวย pbCONNEC Model  จํานวน 
30 คน อีกหองเรียนหนึ่งเปนกลุมควบคุมซึ่งสอนดวยรูปแบบการสอนผานเว็บแบบปกติ จํานวน 30 คน เครื่องมือที่
ใชเกบ็รวบรวมขอมลู ประกอบดวย แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรียน เปนขอสอบแบบปรนัย 60 ขอ แบบทดสอบ
วัดทักษะการแกปญหา เปนขอสอบแบบอัตนัย 6 ขอ  และแบบสอบถามความพึงพอใจ ผลการวิจัยพบวา 1) รูปแบบ
การสอนผานเว็บดวย pbCONNEC Model แบงออกเปน 3 สวน ไดแก สวนแรกเปนผูอาํนวยการเรียนรู ประกอบดวย
กําหนดกรอบแนวคิดและการกระตุนการเรียนรู สวนท่ีสองเปนคอนเน็คติวิซึม: การเรียนรูคือกระบวนการเชื่อมโยง 
ประกอบดวยวัฎจักรการจําแนกการเรียนรูคอนเน็คติวิซึม วัฎจักรการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน และสวนท่ีสาม   
เปนผลการเรียนรู ประกอบดวยความรู เจตคติและทักษะ 2) บทเรียนดวยรูปแบบการสอนผานเว็บ มีประสิทธิภาพ 
88.12/87.67 3) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม มีคะแนนเฉล่ียแตกตางกันอยางมี     
นยัสําคัญทางสถิตทิีร่ะดบั .01 4) ผลสัมฤทธิท์างการเรียนมีความสัมพันธเชิงบวกกับทักษะการแกปญหาของนกัศึกษา
ที่เรียนรูดวย pbCONNEC Model อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ 5)  ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มี     
ตอบทเรียนดวย pbCONNEC Model มีคาเฉลี่ย 4.33 อยูในระดับมาก
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Abstract
  This study aimed to develop web-based instruction model based on connectivism learning    
theory to enhance problem-solving skill in ICT of higher education students which have been called     
pbCONNEC model. This experimental research was used for evaluating the effectiveness of the model. 
The population was 97 first- year undergraduate students in the second semester of the 2013 academic 
year, Faculty of Science, Maejo University in Chiang Mai province. The samples were two classrooms by 
cluster random sampling. One classroom was 30 students. It was serving as an experimental group taught 
with the pbCONNEC model whereas the other was serving as a control group taught with the traditional 
web-based instruction. This research instruments were achievement test which was 60 items of multiple 
choice question, problem-solving skill test which was 6 problems of question, and satisfaction questionnaire. 
They were used to assess students’ achievement before and after treatment. The findings suggested that 
1) the web-based instruction model composed of three parts: the first part is the learning facilitator, the second 
part is connectivism: learning as connecting process including connectivism taxonomy and problem-based 
learning cycle, and the third part is learning outcomes: knowledge, attitude, and skills 2) the efficacy of 
the pbCONNEC model was 88.12/87.67  3) the mean score of achievement between    experimental and 
control group was different with statistical significance at .01 level  4) the score of achievement was 
positive relation with the problem-solving skill score of experimental students with     statistical significance 
at .01 level  and 5) there was a high level of satisfaction   ( X = 4.33) taught with the pbCONNEC model.    

Keywords 
     ICT,  WBI,  Connectivism Learning Theory,  PBL,  Problem - Solving Skill 

บทนํา
  ทกัษะการเรยีนรูในศตวรรษท่ี 21 ทีค่นทกุคนตองเรียนรูตัง้แตชัน้อนบุาลไปจนถงึมหาวทิยาลัยและตลอดชีวติ 
คือ 3R x 7C โดยที่การศึกษา 3R ไดแก อานออก (Reading) เขียนได (wRiting) และคิดเลขเปน (aRithmetics)        
ทักษะ 7C ไดแก 1) ทักษะดานการคิดอยางมีวิจารณญาณ และทักษะในการแกปญหา (Critical Thinking & 
Problem-Solving Skills ) 2) ทักษะดานการสรางสรรคและนวัตกรรม (Creativity & Innovation Skills) 3) ทักษะ  
ดานความเขาใจตางวฒันธรรมตางกระบวนทศัน (Cross-Cultural Understanding Skills) 4) ทกัษะดานความรวมมอื 
การทํางานเปนทีม และภาวะผูนํา (Collaboration, Teamwork & Leadership Skills) 5) ทักษะดานการสื่อสาร 
สารสนเทศ และรูเทาทันสื่อ (Communications, Information & Media Literacy Skills) 6) ทักษะดานคอมพิวเตอร 
และเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (Computing & ICT Literacy Skills) และ 7) ทักษะอาชีพ และทักษะ      
การเรียนรู (Career & Learning Skills) (วจิารณ  พานิช, 2555) การศึกษาในยคุนีต้องเตรียมคนออกไปเปนคนทาํงาน
ที่ใชความรู (Knowledge Worker) และเปนบุคคลพรอมเรียนรู (Learning Person) ดังนั้น ทักษะสําคัญที่สุด                
ในศตวรรษที่ 21 ของผูเรียนจําเปนตองมีทักษะของการเรียนรู (Learning Skills)
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  คุณลักษณะของผูเรียนนอกจากจะตองมีความรูพื้นฐานที่จําเปนและคุณธรรมจริยธรรมแลว ควรมีทักษะ
กระบวนการคดิและความสามารถในการใช ICT ตามแนวคิด Siemens (2005)  ผูเสนอทฤษฎีการเรยีนรูคอนเน็คติวซิมึ
เห็นวา  ทฤษฎกีารเรยีนรูใหมนีเ้หมาะสมกบัยคุดจิทิลัทีเ่นนการเรยีนรูเปนกระบวนการเชือ่มโยงเขาแสวงหาในเครือขาย
อินเทอรเน็ตเปนแหลงขอมูลจํานวนมหาศาล ขอมูลมีการเปลี่ยนแปลงอายุสั้น Siemens (2004) ที่วาความรู                    
ที่ทันสมัยในปจจุบันกลายเปนความรูที่ลาสมัยในเวลาอันรวดเร็ว เน่ืองจากเทคโนโลยีมีการเปล่ียนอยางรวดเร็ว      
ตลอดเวลาจึงทําใหเราจําเปนตองมีการเรียนรูตลอดชีวิต Siemens (2008) กลาววาในยุคดิจิทัลมีขอมูลเกิดขึ้นใหม
อยางตอเนื่อง มีพัฒนาการกระจายและการสืบคน ทฤษฎีการเรียนรูคอนเน็คติวิซึมจําเปนตองเขามามีบทบาท 
  การวิจัยนี้ซึ่งตองการใหผูเรียนภายใตสภาพแวดลอมการเรียนการสอนผานเว็บเพ่ือใหผูเรียนเกิดทักษะ       
การแกปญหาโดยใชปญหาเปนฐานดวยอาศัยหลักการของทฤษฎีการเรียนรูคอนเน็คติวิซึมเปนเคร่ืองมือสนับสนุน
ชวยเหลือกับการเรียนรูเปนกระบวนการเช่ือมโยงคนควาหาความรูโดยใชทักษะและกระบวนการ ไดแก อาน                  
คิดไตรตรอง การแกปญหา การปฏิสัมพันธทางสังคมและเครือขายอินเทอรเน็ตดวยการสื่อสารระหวางกัน เปนตน 
โดยผูเรียนกระทําผานจอภาพของคอมพิวเตอรที่เช่ือมตอเขากับเครือขายอินเทอรเน็ตเพ่ือเขาถึงแลกเปล่ียนเรียนรู   
กับแหลงความรู โดยใชปญหาเปนตัวนําทางไปสูทักษะการแกปญหาของผูเรียนตอไป 

วัตถุประสงค 
  1. เพ่ือพัฒนารปูแบบการสอนผานเวบ็ตามทฤษฎีการเรียนรูคอนเน็คติวซิมึเพือ่สรางเสริมทักษะการแกปญหา
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสําหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา 
  2. เพื่อสรางบทเรียนดวยรูปแบบการสอนผานเว็บที่พัฒนาขึ้นใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 85/85 
  3. เพือ่เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนของนักศกึษาระหวางกลุมนกัศกึษาท่ีใชรปูแบบการสอนผานเว็บ
แบบปกติกับรูปแบบการสอนผานเว็บที่พัฒนาขึ้น
  4. เพือ่ศกึษาความสมัพนัธระหวางผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนกับทกัษะการแกปญหาดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของนักศึกษาที่เรียนดวยบทเรียนดวยรูปแบบการสอนผานเว็บที่พัฒนาขึ้น
  5. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอบทเรียนดวยรูปแบบการสอนผานเว็บที่พัฒนาขึ้น

วิธีการวิจัย
  ผูวิจัยไดกําหนดการวิจัยเปน 2 สวน ไดแก สวนที่ 1 การวิจัยและพัฒนา (Research and Development) 
และสวนที่ 2 การวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research)
  สวนท่ี 1 การวิจัยและพัฒนา เพ่ือพัฒนารูปแบบการสอนผานเว็บตามทฤษฎีการเรียนรูคอนเน็คติวิซึม          
เพื่อสรางเสริมทักษะการแกปญหาดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสําหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา 
ประกอบดวยขั้นตอนการวิจัย 6 ขั้นตอน ดังนี้
  1. ศึกษาขอมูล แนวคิดและทฤษฎีตาง ๆ เพื่อนํามาใชออกแบบการสอนผานเว็บในการเสริมใหผูเรียนเกิด
ทกัษะการแกปญหา ไดแก แนวคดิสาระสาํคญัการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 รปูแบบการสอนผานเวบ็ ทฤษฎีการเรยีนรู
คอนเน็คติวิซึม การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานและทักษะการแกปญหา
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  2. สรางรูปแบบการสอนผานเว็บจากการวิเคราะห สังเคราะหจากขอมูลที่ไดจากข้ันตอนแรกเพ่ือกําหนด  
รางรปูแบบการสอนท่ีเปนไปตามหลกัการ สอดคลองกบัวตัถปุระสงค   มกีระบวนการเรียนการสอนท่ีสามารถสรางเสริม
ใหผูเรียนเกิดความรู ทักษะตามท่ีตองการและมีวิธีการวัดและประเมินผลไดอยางถูกตอง สงผลใหรูปแบบการสอน   
ที่พัฒนาขึ้นเมื่อนําไปสรางบทเรียนแลวทําใหมีประสิทธิภาพสูง
  3. ปรับปรุงรางรูปแบบการสอนผานเว็บตามทฤษฎีการเรียนรูคอนเน็คติวิซึมเพ่ือสรางเสริมทักษะการ              
แกปญหาดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารสําหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยการตรวจสอบ                    
ความสอดคลองระหวางแนวคิด ทฤษฎีที่เก่ียวของทั้งหมดและความเหมาะสมกับผูเรียนกับอาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธและปรับปรุงแกไขตามขอแนะนํา
  4. ใสคาํอธบิายรายละเอียดรางรูปแบบการสอนผานเว็บตามทฤษฎีการเรียนรูคอนเน็คตวิซิมึเพือ่สรางเสริม
ทักษะการแกปญหาดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสําหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา
  5. ประเมินและรับรองรูปแบบการสอน นําสาระขององคประกอบของรูปแบบการสอนผานเว็บท่ีไดพัฒนา
ขึ้น ไปจัดสนทนากลุมยอยโดยมีผูเช่ียวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษา ดานหลักสูตรและการสอน ดานวัดผลและ
ประเมินผล ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จํานวน 10 คน
  6. ปรับปรุงรางรูปแบบการสอนผานเว็บตามคําแนะนําหลังจากสนทนากลุมยอยใหมีความเหมาะสม              
กับสภาพแวดลอมการเรียนรูของนักศึกษา แสดงตามขั้นตอนตามภาพที่ 1 ดังนี้

ภาพที่ 1: ขั้นตอนการวิจัยและพัฒนารูปแบบการสอนผานเว็บ

    

2)   

4)  

3)  

5)  
 10  

6)  
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  สวนที่ 2 การวิจัยเชิงทดลอง มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาผลการเรียนรูโดยใชบทเรียนดวยรูปแบบ           
การสอนผานเว็บที่พัฒนาขึ้นใหมีประสิทธิภาพของบทเรียนตามเกณฑ 85/85 2) เพื่อเปรียบเทียบความแตกตางของ
ผลสมัฤทธิท์างการเรียนระหวางกลุมนกัศกึษาทีส่อนดวยรปูแบบการสอนผานเวบ็แบบปกติกบัรปูแบบการสอนผานเวบ็
ที่พัฒนาขึ้น 3) เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกับทักษะการแกปญหาของนักศึกษาที่ใช     
บทเรียนดวยรูปแบบการสอนผานเว็บที่พัฒนาขึ้น 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอบทเรียนดวย           
รูปแบบการสอนผานเว็บที่พัฒนาขึ้น ซึ่งมีระเบียบวิธีวิจัย ดังนี้
  1. ประชากรและกลุมตวัอยาง 
   ประชากร คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 1 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยแมโจ ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 2 ในภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2556 
จํานวน 97 คน กลุมตัวอยางไดโดยการสุมแบบกลุม (Cluster Random Sampling) (บุญเรียง ขจรศิลป, 2543, 59) 
จํานวน 2 หองเรียน โดยการสุมหองเรียน หองแรกจัดใหเปนกลุมทดลองซ่ึงเปนหองเรียนของนักศึกษาท่ีสอนดวย        
รูปแบบการสอนผานเว็บที่พัฒนาขึ้นและสุมนักศึกษาภายในหองเรียน จํานวน 30 คน และสุมหองเรียนที่สองจัดให
เปนกลุมควบคุมซ่ึงเปนหองเรียนของนกัศกึษาทีส่อนดวยรูปแบบการสอนผานเว็บแบบปกติและสุมนักศกึษาภายใน
หองเรียน จํานวน 30 คน รวมทั้งหมด 60 คน
  2. เนื้อหาในรายวิชาที่ใชในการทดลอง
   การทดลองในครัง้นี ้ใชเนือ้หารายวิชา คพ 212 วทิยาการคอมพวิเตอร 2 เร่ือง ระบบเลขฐาน ประกอบดวย 
1) ความรูเลขฐาน 2) การนับและการแปลงเลขฐาน 3) การคํานวณทางคณิตศาสตรและตรรกะของเลขฐานสอง 4) 
สีและการแทนรหัสสี โดยใหนักศึกษาเขาเรียนผานเว็บ 4 สัปดาห ๆ ละ 3 ชั่วโมง ระยะเวลา 12 ชั่วโมง 
  3.  เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
   เครือ่งมอืท่ีใชในการเกบ็รวบรวมขอมูล ประกอบดวย แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนเปนขอสอบ
แบบปรนัย จํานวน 60 ขอ ครอบคลุมเนื้อหาครบทุกจุดประสงคเชิงพฤติกรรม เพ่ือใชทดสอบกอนเรียน (Pre-test) 
และหลังเรียน (Post-test) กับนักศึกษาทุกคน แบบทดสอบวัดทักษะการแกปญหาเปนขอสอบแบบอัตนัย จํานวน 6 
ขอ ผูสอนไดออกแบบโจทยปญหาเพ่ือใชทดสอบเสริมหลังเรยีนจบแตละหวัขอ และแบบสอบถามความพึงพอใจของ
นักศึกษาที่มีตอบทเรียนดวยรูปแบบการสอนผานเว็บที่พัฒนาขึ้น
  4.  แบบแผนการทดลอง
   การวิจยัในคร้ังนีเ้ปนการดําเนินการทดลองแบบวิจยัทดลองแท (True Experimental Design) จะใชวธิี
การสุมแบบกลุมเขากลุมแบบสมบรูณ ตามแผนการทดลองแบบวจิยัทีม่กีลุมควบคมุและถกูวดักอน-หลัง (Randomization 
Pretest–Posttest Control Group Design) (พิสณุ ฟองศรี, 2553, 95) ดังตารางที่ 1 
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                 O1 X1 O2 
                 O1 X2 O2 

 O1    O2   
 X1   
 X2   

  5.  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
   การวิจยัในคร้ังน้ี ผูวจิยัวิเคราะหขอมูลโดยใชวธิกีารวิเคราะหขอมูลและสถิตติาง ๆ  ดงัตอไปน้ี สถิตพิืน้ฐาน 
ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน ไดแก Paired Sample t-test 
ใชในการทดสอบความแตกตางระหวางคะแนนกอนเรียนและหลังเรียน t-test Sample Independent ใชในการเปรยีบเทียบ
คาเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหวางกลุมควบคุมและกลุมทดลอง การวิเคราะหความแปรปรวนรวม (ANCOVA) 
ใชในการหาเปรียบเทียบคาเฉล่ียคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนระหวางกลุมควบคมุและกลุมทดลอง โดยใชคะแนน
กอนเรียนเปนตัวแปรรวม เพื่อขจัดในกรณีคะแนนกอนเรียนทั้งสองกลุมแตกตางกัน สวนสหสัมพันธ (Correlation) 
ใชในการหาความสัมพันธระหวางคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคะแนนทักษะการแกปญหา  
 
ผลการวิจัย
  1. รูปแบบการสอนตามทฤษฎีการเรียนรูคอนเน็คติวิซึมเพื่อสรางเสริมทักษะการแกปญหาดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เรียกวา pbCONNEC Model ดังภาพที่ 2

  

ตารางที่ 1   
แผนการทดลองแบบวิจัยที่มีกลุมควบคุมและถูกวัด กอน - หลัง

ภาพที่ 2: รูปแบบการสอน pb CONNEC
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  รูปแบบการสอน pbCONNEC เปนรูปแบบการสอนผานเว็บเนนการเรียนรูแสวงหาองคความรูอยางอิสระ
ดวยตนเองจากแหลงเรียนรูในเครือขายอินเทอรเน็ตโดยใชปญหาเปนฐานชวยกระตุนการเรียนรูแกผูเรียนเพื่อ             
เกิดทักษะการแกปญหา โดยผูเรียนสรางความรูโดยใชกระบวนการเช่ือมโยงเขากับแหลงเรียนรูผานเครือขาย
อนิเทอรเนต็ในนเิวศการเรียนรู (Learning Ecology) รปูแบบน้ีแบงออกเปน 3 สวน ไดแก  สวนที ่1 ผูอาํนวยการเรยีนรู 
(Learning Facilitator) ทําหนาที่สรางโจทยปญหาตามกรอบแนวคิดและกระตุนการเรียนรูใหเกิดการเสริมแรง          
สวนท่ี 2 คอนเน็คติวิซึม: การเรียนรูคือกระบวนเชื่อมโยง (Connectivism: Learning  as Connecting Process)      
เปนวัฏจักรเช่ือมโยงสูการเรียนรู แสวงหาองคความรูดวยตนเอง (Connectivism Cycle) ประกอบดวย 1) สราง        
ความตระหนักที่จะเรียนรู (Awareness) 2) สรางการเชื่อมโยงแหลงเรียนรู (Connection) และ 3) สรางการเผยแพร 
(Contribution) ผูเรียนไดสะทอนความคิดออกมาทางใดทางหน่ึง โดยจัดการใหมีกระบวนการเรียนรูโดยใชปญหา
เปนฐาน (Problem-Based Learning) หรือ PBL ภายใน ประกอบ 4 ขัน้ตอน ไดแก กาํหนดปญหา ระบสุิง่จําเปนตองรู 
เรยีนสิง่ไมรูและนาํไปแกปญหา สวนที ่3 ผลการเรยีนรู (Learning Outcomes) เปนผลทีผู่เรียนไดคดิเปน  แกปญหาเปน   
จึงไดออกมาเปนความรู (Knowledge) เกิดเจตคติ (Attitude) และมีทักษะ (Skill) 
  2. นักศึกษาไดเรียนผานบทเรียนที่สอนดวยรูปแบบการสอนผานเว็บท่ีพัฒนาข้ึนมีประสิทธิภาพเปน 
88.12/87.67 (ชัยยงค พรหมวงศ, 2525)
  3. เปรียบเทียบคาเฉล่ียของคะแนนทดสอบกอนเรียนระหวางนักศึกษาท้ังสองกลุมมีความแตกตางกัน       
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (มีคาสถิติ t=2.27, df=58, p-value= .027)  เนื่องจากคาเฉลี่ยคะแนนทดสอบ
กอนเรียนระหวางกลุมแตกตางกัน จึงใชการวิเคราะหความแปรปรวนรวม (ANCOVA) เพื่อปรับคะแนนทดสอบกอน
เรียนใหเทาเทียมกันกอนโดยกําหนดใหคะแนนทดสอบกอนเรียนเปนตัวแปรรวม พบวา คาเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนระหวางนักศึกษาทั้งสองกลุมมีแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (มีคาสถิติ F=7.714, 
df=1, 57, p-value= .007) 
  4. คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษามีความสัมพันธเชิงบวกกับคะแนน ทักษะการแกปญหา 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดบั .01 (คาสหสัมพันธ r=0.85, df=29, p-value=.000)  
  5. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอบทเรียนดวยรูปแบบการสอนผานเว็บท่ีพัฒนาขึ้น อยูในระดับ
มาก โดยมีคาเฉลี่ย 4.33 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.56 

อภิปรายผลการวิจัย 
  1. รูปแบบการสอนผานเว็บตามทฤษฎีการเรียนรู คอนเน็คติวิซึมเพ่ือสรางเสริมทักษะการแกปญหา               
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ไดรับการตรวจสอบโดยวิธีการเสวนากลุมยอยจากผูเชี่ยวชาญหลาย       
สาขาวิชา จํานวน 10 ทาน จนกระทั่งไดออกมาเปนรูปแบบการสอนผานเว็บที่เรียกวา pbCONNEC  Model               
(Snit Sitti, Saroch Sopeerak, and Narong Sompong, 2013) สอดคลองกับ Siemens (2002) ทีก่ลาววาการพฒันา
รปูแบบการเรยีนการสอนเพือ่นักศึกษาและองคกรใดจะประสบความสําเร็จได ขึน้อยูกบัใหผูเรียนมีความสามารถเขาถึง  
แหลงความรูทีต่รงความตองการและจาํเปนตอตลาดเทคโนโลย ี (Marketplace) ไดรบัผลกระทบ เนือ่งจากการเรยีนรู  
สวนบุคคล (Personalized Learning) จะตองออกแบบการเรียนรูตามจุดประสงคและใหมีความรับผิดชอบ           
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(Learning Objects and Repositories) มีการประเมินผลการเรียนรูกอน (Prior Learning Assessment) สื่อเรียนรู
มีหลากหลายสามารถบูรณาการเรียนรูเขากับงาน (Work & Learning Integration) มีระบบการสนับสนุนสมรรถนะ
ทางอิเล็กทรอนิกส (Electronic Performance Support) สรางการจัดการความรูใหเกิด  การซึมซับกับเทคโนโลยีไป
กับกิจกรรมการเรียนการสอน แผนการเรียนรูมีแนวโนมเรียนสาระที่จําเปนตอวันขางหนาของผูเรียน ซึ่งมีความเปน
อิสระ ไมเปนแบบเดิมและเนนการเรียนรูเพื่อนํามาใชงานไดทันที
  2. ประสิทธิภาพของบทเรียนดวยรูปแบบการสอนผานเว็บที่พัฒนาขึ้นเปน 88.12/87.67 ซึ่งมีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑที่ผูวิจัยกําหนดไว คือ 85/85 (ชัยยงค พรหมวงศ, 2525) ทั้งนี้เพราะผูสอนไดมีการวางแผน ออกแบบ      
ตามกรอบแนวคิด (Conceptual Framework) ในการทําบทเรียน สรางเครื่องมือใหมีคุณภาพไดแก แบบทดสอบ     
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน แบบทดสอบวดัทกัษะการแกปญหา การพฒันาเคร่ืองมือการสอนผานเวบ็ไดทาํการทดลองซ้ํา
ตามกระบวนการจากรายบุคคล กลุมเล็กจนถึงกลุมใหญ มีการปรับปรุงแกไขตลอดทุกขั้นตอน ตลอดจนวิเคราะห   
คาสถิติที่ถูกตองตามหลักการวัดและประเมินผล จนไดเน้ือหาสาระท่ีนักศึกษาไดศึกษา มีแบบฝกทักษะที่สะดวก      
ในการใชงานและแสดงผลทางจอภาพไดทันทีสอดคลองกับงานวิจัยของ ปรเมศวร รัตนเวฬุ (2544) ที่ไดมีการนําสื่อ
การสอนเขามาใชในการเรียนการสอนหากผูสอนสามารถจดัการเรียนการสอนใหเหมาะสมกบันกัศกึษาแตละคนแลว
กจ็ะเปนประโยชนตอการเรียนการสอนได เชนเดียวกับงานวิจยัของ สราวธุ ศรเีกษม (2548) ทีไ่ดทดลองสรางบทเรียน
ออนไลนมีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑที่กําหนดไว 85/85  
  3. บทเรียนในรปูแบบการสอนผานเว็บทีพ่ฒันาข้ึนในภาพรวมมีความเหมาะสมกับผูเรยีนสามารถเพ่ิมทกัษะ
การแกปญหา ทั้งน้ีเปนเพราะวารูปแบบการสอนผานเว็บมีการสรางบทเรียนใหมีความหลากหลายสะดวกตอ             
การเรียนรู สามารถศึกษาไดตลอดเวลา มีการเสริมแรง เนื้อหาบทเรียน เอกสารประกอบตัวอยางการทําแบบฝกหัด 
เกม แบบฝกเสรมิความรู ทาํแบบทดสอบจํานวนหลายคร้ัง การทาํแบบทดสอบสามารถรูผลทันททีนัใด สามารถตรวจ
สอบความผิดพลาดไดทันที การเสริมดวยการกระตุนการเรียนรูดวยปญหาใหเกิดทักษะการแกปญหาเปนแนวคิดที่
เรียกวา คิดเปนแกปญหาเปน Siemens (2005) กลาววา แตละบุคคลโดยเฉพาะที่มีจุดประสงคการเรียนรูเฉพาะจะ
ถูกกระตุนเราความสนใจมากเปนการเชื่อมโยงใหมโดยใชจุดประสงคเปนฐาน (Based on Objectives) การเปดเผย
จะเกีย่วของกบัการทําซ้ํา (Repetition) หมายถงึการเชือ่มโยงทีม่คีวามแขง็แรง โหนดใดทีม่ชีือ่เสยีงมากจะมีการเช่ือมโยง
จากโหนดอืน่มาก ความรูสกึแตละคนทาํใหมอีารมณภายในโหนด ประสบการณแตละคนเปนการชวยกาํหนดเครือขาย
อยางสรางสรรค ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎีการเรียนรูคอนเน็คติวิซึม การเรียนรูเกิดจากการตัดสินใจของผูเรียน                     
ที่จะเลือกสรรทรัพยากรการเรียนรูตาง ๆ ที่อยูรอบตัวในเครือขายมาคัดกรองและทําใหเกิดความตระหนักเปน  
กระบวนการเชื่อมโยงทรัพยากรเหลาน้ันใหมีความหมายสําหรับตนเอง ผูเรียนสามารถแสดงออกดวยสรางการ           
เผยแพรขึ้นสูเครือขายเปนลําดับข้ันในการจําแนกการเรียนรูคอนเน็คติวิซึม (Siemens, 2006) และสอดคลองกับ
สาโรช โศภีรักข (2546) ที่วาพฤติกรรมมนุษยนั้นเกิดจากการเรียนรู   สังเกต การแสดงพฤติกรรมไดหลายรูปแบบ        
หากกระตุนดวยปญหาเปนการเสริมแรง (Reinforcement) จะชวยใหเกิดพฤติกรรมตามตองการได 
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  4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาทั้งกลุมควบคุมและกลุมทดลอง โดยกําหนดใหมีการทดสอบกอน
และหลัง พบวา นักศึกษามีความรูความเขาใจเรื่อง ระบบเลขฐาน คะแนนทดสอบกอนเรียนมีความแตกตางกันจาก
คะแนนทดสอบกอน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงใหเห็นวา นักศึกษาท่ีเรียนรูโดยใชบทเรียนดวย       
รปูแบบการสอนผานเวบ็ทีพ่ฒันาขึน้และใชบทเรยีนดวยรูปแบบการสอนผานเวบ็แบบปกต ิไดรบัความรูความเขาใจ
เน้ือหาระบบเลขฐานเพิม่ขึน้ เนือ่งจากกระบวนการเรียนการสอนและบทเรียนดวยรปูแบบการสอนผานเวบ็ทีพ่ฒันาขึน้ 
มีประสิทธิภาพ 88.12/87.67 ตามเกณฑ 85/85 โดยสอดคลองกับงานวิจัยที่มีการสอนผานเว็บของ สราวุธ ศรีเกษม 
(2548) สชัฌุเศรษฐ  เรืองเดชสวุรรณ (2555) ทาํใหผูเรียนไดรบัความรูความเขาใจเพิม่ข้ึนจากกระบวนการเรียนรูและ
การจัดการเรียนการสอนดวยการใชคอมพิวเตอรเปนเคร่ืองมือชวยสรางความรูจากทรัพยากรที่อยูรอบตัวทั้งภายใน
และนอกเว็บภายใตสภาพแวดลอมเครือขายอินเทอรเน็ต 
  5. การเปรยีบเทยีบคาเฉลีย่คะแนนผลสมัฤทธิท์างการเรยีนระหวางนกัศกึษาในกลุมทดลองและกลุมควบคมุ 
พบวา นักศึกษากลุมทดลองมีคาเฉล่ียคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแตกตางกับนักศึกษากลุมควบคุม อยางมี       
นยัสาํคญัทางสถิตทิีร่ะดับ .01 โดยคะแนนเฉล่ียของกลุมทดลอง 87.67 คะแนนสูงกวาคะแนนเฉล่ียของกลุมควบคมุ 
80.33 คะแนน แสดงวา นกัศึกษาท่ีเรียนรูโดยใชบทเรียนดวยรูปแบบการสอนผานเว็บท่ีพฒันาข้ึนไดรบัการเสรมิแรง
จากการกระตุนดวยปญหาทําใหเกิดทักษะการแกปญหา สอดคลองกับงานวิจัยของ ธีระ สาธุพันธ (2548) พบวา 
นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น นอกจากนั้นการเรียนการสอนผานเว็บยังสามารถตอบสนองความแตกตาง
ระหวางบคุคลได โดยท่ีผูเรียนสามารถเลอืกเน้ือหาบทเรียนทีน่ําเสนออยูในรปูแบบบทเรยีนบนเครือขายอนิเตอรเน็ต 
ซึง่เปนเทคนคิการเชือ่มโยงเน้ือหาหลกั ดวยเน้ือหาอืน่ท่ีเก่ียวของ สอดคลองกับงานวจิยัของ  ภควิชญ  ดาํรงเกยีรติศกัด์ิ
และจักรภพ วงศละคร (2555) ทีไ่ดเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธ์ิการเรยีนรูเชิงพุทธพิสิยั จติพิสยัและทกัษะพสิยัจากการเรยีน
รูผานส่ือมัลติมีเดียแบบมีปฏิสัมพันธที่มีเทคนิคการบรรยายตางกัน พบวา ผลสัมฤทธ์ิการเรียนรูของกลุมเรียนท่ีใช      
สือ่มัลติมเีดียแบบมปีฏิสมัพันธแบบปกติกบักลุมผูเรียนทีใ่ชสือ่มัลติมเีดียแบบมปีฏิสมัพันธแบบมีผูเช่ียวชาญบรรยาย
กอนใชสื่อ มีความแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
  6. ความสัมพันธของคะแนนระหวางผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับทักษะการแกปญหาของนักศึกษาที่เรียนรู
โดยใชบทเรียนตามรูปแบบการสอนผานเว็บที่พัฒนาขึ้น มีความสัมพันธกันเชิงบวก อยางมีนัยสําคัญ .01 แสดงวา 
ทักษะการแกปญหาของนักศึกษาสรางเสริมใหเกิดความรูความเขาใจ เปนการเรียนรูจากการปฏิบัติ (Learning by 

Doing) ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎีเสริมแรง (Reinforcement Theory) ของ Skinner (1957) ที่วากฎการใหการเสริมแรง
ทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและเกิดพฤติกรรมตอบสนองไดและทําใหผลการเรียนรูดีขึ้น 
  7. ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอบทเรียนดวยรูปแบบการสอนผานเว็บที่พัฒนาขึ้น พบวา นักศึกษามี
ความพึงพอใจตอบทเรียนดวยรูปแบบการสอนผานเว็บที่พัฒนาขึ้น อยูในระดับมาก เนื่องจากผูเรียนเปล่ียนจาก      
การเรียนตามผูสอน (Passive Learner) มาเปนการเรียนรูวิธีเรียน (Learning How to Learn) ที่ผูเรียนจะเปน                
ผูกําหนดการกระทําดวยตนเอง (Active Learner) (ณรงค สมพงษ, 2544) สอดคลองกับการเรียนรูจากการลงมือทํา
แลวการเรียนรูก็จะเกิดจากภายในใจและสมองของตนเอง (วิจารณ  พานิช, 2555) 
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สรุป
  รูปแบบการเรียนการสอนผานเว็บตามหฤษฎีการเรียนรูคอนเน็คติวิซึมนี้ ผูสอนตองสรางและกําหนดโจทย
ปญหาขึ้นเอง ดังนั้นผูสอนควรไดรับการฝกฝนในการสรางโจทยปญหาใหเชื่อมโยงระหวางเนื้อหาบทเรียนกับขอมูล
ในชีวิตจริง ๆ เพ่ือสรางความสนใจและกระตุนการเรียนรูใหผูเรียนอยากแกปญหา นอกจากนี้ผูสอนควรเสริม              
แบบฝกหัดใหมีจํานวนหลายคร้ังระหวางการเรียนเพื่อชวยใหผูเรียนไดรับความรูความเขาใจ แบบฝกหัดที่ใชเสริม   
ควรเปนแบบเตมิคํามากกวาจะใชแบบทดสอบปรนัยชนดิตัวเลอืกเพือ่ตองการใหผูเรยีนตัง้ใจตอบคาํถาม ลดปญหา
การช้ีนาํและเดาคําตอบ รวมท้ังการใชรปูแบบการสอนน้ีควรเปดโอกาสใหผูเรยีนมีความเปนอสิระ ใหเรยีนรูดวยตนเอง
ภายในเว็บการสอนพรอมกับเปดโอกาสใหแสวงหาความรูเพื่อนําไปแกปญหาไดจากแหลงในเครือขายอินเทอรเน็ต
  สําหรับขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไปควรนํารูปแบบการสอนนี้ไปทดลองกับรายวิชาอื่น ๆ ที่มีลักษณะ
ธรรมชาติของวิชาที่แตกตางกันเพ่ือพัฒนาผูเรียนในสรางเสริมทักษะการแกปญหาและควรทําวิจัยลักษณะนี้กับ    
ทักษะอื่น ๆ ไดแก ทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ ทักษะการตัดสินใจ ทักษะใชเรียนรูการดํารงชีวิตตามทักษะ     
ในศตวรรษที ่21 รวมท้ังควรมรีปูแบบการสอนทีม่กีารเรียนรูรวมกนัโดยใชเครือขายสงัคมกอใหเกดิสังคมแหงการเรียนรู 
เกิดการประสานรวมมือกัน   มีการแลกเปล่ียนเรียนรูรวมกันและแบงปนกัน โดยการวิจัยลักษณะน้ีควรใชเว็บ                
ใหเปนระบบเปด เพ่ือใหผูเรียนสามารถแสวงหาความรูไดดวยตนเอง ผูเรียนที่ใฝรูใฝเรียนสามารถศึกษาคนควา       
สวนผูเรียนที่เรียนชาสามารถทบทวนบทเรียนไดบอยครั้งเทาที่ตองการ

เอกสารอางอิง
ชัยยงค  พรหมวงศ.  (2525).  การทดสอบประสิทธิภาพสื่อการสอน.  กรุงเทพฯ: สํานักเทคโนโลยี
   การศึกษา  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
ณรงค  สมพงษ.  (2544).  สื่อประสมเพื่อการเผยแพรสารสนเทศในงานสงเสริมการเกษตร หนวยที่ 12. 
   นนทบุรี: ศูนยหนังสือมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
ธีระ สาธุพันธ. (2548). พัฒนาบทเรียนออนไลนเรื่องคอมพิวเตอรกราฟก. อุบลราชธานี : 
  มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี.
บุญเรียง  ขจรศิลป. (2543). วิธีวิจัยทางการศึกษา. กรุงเทพฯ:  คณะศึกษาศาสตร 
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.
ปรเมศวร  รัตนเวฬุ. (2544). บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่องการเขียนแบบรูปทรงปรามิดตัดตรง. 
  กรุงเทพฯ: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง.
พิสณุ  ฟองศรี.  (2553). วิจัยทางการศึกษา.  (พิมพครั้งที่ 7).  กรุงเทพฯ: ดานสุทธาการพิมพ
ภควิชญ  ดํารงเกียรติศักดิ์ และ จักรภพ วงศละคร. (2555). ผลสัมฤทธิ์การเรียนรูเชิงพุทธิพิสัย จิตพิสัยและ
  ทกัษะพสิยัจากการเรยีนรูผานสือ่มลัติมเีดียแบบมีปฏิสมัพนัธทีม่เีทคนิคการบรรยายตางกนั. วารสารวชิาการ 
  มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน. 5(2), 79-87.
วิจารณ  พานิช.  (2555).  วิถีสรางการเรียนรูเพื่อศิษยในศตวรรษที่ 21.  (พิมพครั้งที่ 3.)  กรุงเทพ ฯ: 
  มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ.



112
ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
»‚·Õè 8 ©ºÑº·Õè 2 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2557 - ¾ÄÉÀÒ¤Á 2558

สราวุธ ศรีเกษม. (2548). การพัฒนาบทเรียนออนไลนโดยใชการเรียนแบบรวมมือ เรื่อง
   การสื่อสารมวลชน. กรุงเทพ ฯ: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ.
สัชฌุเศรษฐ  เรืองเดชสุวรรณ. (2555). การแสวงหาขาวผานเครือขายอินเทอรเน็ตกอนการตัดสินใจศึกษาตอ
  ระดับปริญญาตรีของนักศึกษามหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน จังหวัดเชียงใหม. วารสารวิชาการ
  มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน. 5(2), 74-86. 
สาโรช  โศภีรักข. (2546).  รากฐานจิตวิทยาทางเทคโนโลยีการศึกษา. กรุงเทพฯ: ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา 
  คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.
Siemens, George.  (2002).  A Learning Development Model for Today’s Students and Organizations. 
  Retrieved August 17, 2013 from, http://www.elearnspace.org/Articles/NewModel.htm
_______.(2004).  Connectivism: A Learning Theory for the Digital Age. 
  Retrieved August 17, 2013 from, http://www.elearnspace.org/Articles/connectivism.htm 
_______.  (2005).  Connectivism: Learning as Network-Creation. Retrieved August 17, 2013 from, http:// 
  www.elearnspace.org/Articles/networks.htm 
_______. (2006). Connectivism Taxonomy. Retrieved February 24, 2014 from,  http://www.connectivism. 
  ca/?p=53
_______.  (2008).  New Structures and Spaces of Learning: The Systemic Impact of Connective
  Knowedge, Connectivism, and Networked Learning . Retrieved August 17, 2013 from,
  http://elearnspace.org/Articles/systemic_impact.htm
Skinner, B. F. (1957). Verbal Behavior. Acton, Massachusetts: Copley Publishing
Snit Sitti, Saroch Sopeerak, & Narong Sompong. (2013) Development of Instructional Model Based on
   Connectivism Learning Theory to Enhance Problem-solving Skill in ICT for Daily Life of 
  Higher Education Students. 13th International Educational Technology Conference. Retrieved
   March 10, 2014 from, http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042813037841



113
ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹

»‚·Õè 8 ©ºÑº·Õè 2 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2557 - ¾ÄÉÀÒ¤Á 2558 

บทคัดยอ
  การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาผลการพัฒนาชุมชนบนพื้นท่ีสูงและปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จ  
การพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูงและศึกษาแนวทางการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูงของโครงการพระธรรมจาริกในพื้นที่     
ภาคเหนือ  โดยผูวิจัยไดศึกษาจากอาศรมพระธรรมจาริกหลักที่มีระยะเวลาในการกอตั้ง 5 ปขึ้นไป จํานวน 77 แหง             
ไดกลุมตัวอยาง 65 แหง ในพื้นที่ 9 จังหวัดทางภาคเหนือ คือ เชียงใหม  เชียงราย  แมฮองสอน  นาน พะเยา ลําปาง 
ตาก สุโขทัย และเพชรบูรณ  การวิจัยนี้ใชวิธีการวิจัยแบบผสมผสานทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ สําหรับขอมูล   
เชิงปริมาณไดมาจากแบบสัมภาษณแบบมีโครงสรางจากกลุมตัวอยาง 3 กลุม คือ พระธรรมจาริก 65 รูป  แกนนํา
ชมุชน 65 คน และชาวบานในชุมชน 390 คน รวม 520 รปู/คน ขอมลูทีเ่กบ็รวบรวมจากแบบสัมภาษณแบบมโีครงสราง 
ไดนํามาวิเคราะหดวยวิธีการทางสถิติหาคาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  คาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธแบบเพียรสัน และการพยากรณโดยการถดถอยพหุคูณแบบเปนข้ันตอน สวนขอมูลเชิงคุณภาพไดจาก            
การสัมภาษณเชิงลึกพระธรรมจาริก แกนนําชุมชน และชาวบานที่อาศัยอยูในพื้นที่การทํางานของอาศรมพระธรรม
จาริกหลักท่ีมรีะดับการพฒันาชมุชนบนพ้ืนท่ีสงูท่ีเปน Best Practice และมีผลการพฒันาอยูในระดบัสูงสุดของ 6 มติิ 
คือ การพัฒนาจิตใจ การพัฒนาสังคม การพัฒนาเศรษฐกิจ การพัฒนาสาธารณสุข การพัฒนาสิ่งแวดลอม และ     
การพัฒนาการศึกษา จํานวน 6 แหง จากกลุมตัวอยาง 3 กลุม คือ พระธรรมจาริก 6 รูป  แกนนําชุมชน 6 คน และ
ชาวบานในชุมชน ชุมชนละ 5 คน รวม 30 รูป/คน  ขอมูลที่ไดนํามาวิเคราะหสรุปบรรยายเชิงพรรณนา

ปจจัยที่สงผลตอการพัฒนาชุมชนบนพ้ืนที่สูง
ของโครงการพระธรรมจาริกในพ้ืนที่ภาคเหนือ
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  ผลการวิจัย พบวา
  1.  ผลการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูงของโครงการพระธรรมจาริกในพื้นที่ภาคเหนือ โดยรวมมีผลการพัฒนา
อยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.10 เม่ือพิจารณาแตละมิติ พบวา มิติการพัฒนาดานจิตใจ มีระดับการ
พัฒนาอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.74 สวนมิติที่มีการพัฒนาอยูในระดับปานกลางมี 4 มิติ โดยเรียงระดบั
การพัฒนาจากมากไปหานอย คือ มิติการพัฒนาดานสังคม มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.46 มิติการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม  
มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.15 มิติการพัฒนาดานสาธารณสุขมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.94  และมิติการพัฒนาดานการศึกษา           
มคีาเฉลีย่เทากบั 2.92 สวนมติกิารพฒันาดานเศรษฐกจิ มคีาเฉลีย่เทากบั 2.42 ซึง่มรีะดับการพัฒนาอยูในระดบันอย
  2.  ปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูงของโครงการพระธรรมจาริกในพื้นที่ภาคเหนือ 
พบวา ปจจัยดานการทํางานเปนทีมสงผลอยูในระดับมากสุด คือ การทํางานเปนทีมของพระธรรมจาริกกับแกนนํา
และชาวบานในชมุชน องคประกอบทีส่งผล ไดแก การสรางบคุลากรและการมสีวนรวมของสมาชกิในทีมงาน รองลงมา
ปจจยัดานศักยภาพพระธรรมจาริก องคประกอบท่ีสงผล ไดแก ประสบการณทาํงานของพระธรรมจาริกและการสราง
แรงจูงใจในการทํางาน และปจจัยการมีสวนรวม องคประกอบที่สงผล ไดแก การมีสวนรวมวางแผน/รวมตัดสินใจ 
และการมสีวนรวมดาํเนนิการ/รวมรบัผดิชอบ ระหวางพระธรรมจารกิ แกนนําชมุชนและชาวบานในการพฒันาชุมชน
บนพื้นที่สูง 
  3. แนวทางการพัฒนาชุมชนบนพืน้ท่ีสงูของโครงการพระธรรมจารกิในพ้ืนท่ีภาคเหนอื คอื โครงการพระธรรม
จาริกควรสรางกระบวนการ ใหพระธรรมจาริกกับชาวบานในชุมชนทํางานรวมกันเปนทีมอยางเขมแข็งเพื่อพัฒนา
ชุมชน พรอมทั้งพัฒนาศักยภาพพระธรรมจาริกใหมีความรูและทํางานอยางมีคุณภาพ  รวมทั้งกําหนดใหพระธรรม
จาริกสรางกลไกการมีสวนรวมกับแกนนําชุมชนและชาวบานในชุมชนเพื่อใหเกิดความรวมมือในการพัฒนาอยาง
บรูณาการ อกีท้ังโครงการพระธรรมจารกิควรสรางคูมอืการพฒันาชมุชนแกพระธรรมจารกิ ทีป่ฏิบตังิานในชมุชนของ
แตละชนเผา พรอมกับการสรางกลไกหนุนเสริมงบประมาณและวัสดุอุปกรณในการพัฒนาชุมชนบนพ้ืนท่ีสูงใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

คําสําคัญ 
  การพัฒนาชุมชนพื้นที่สูง  โครงการพระธรรมจาริก  ภาคเหนือ

Abstract
  This research aims to study the result of the community development in the highland area and 
analyze the factors affecting the success in the community development in the highland area as well as 
the guidelines of the community development in the highland of Phradhammajarika projects in the northern 
region. Researcher study have been established for 5 years or more 77 main Phradhammajarika ashrams. 
were carried out to the samples living in the following places: 65 main Phradhammajarika ashrams and 
placed in 9 provinces in the northern region such as Chiang Mai, Chiang Rai, Mae Hong Son, Nan, Phayao, 
Lampang, Tak, Sukhothai and Phetchaboon. 
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This research used a combination of research methods, was quantitative and qualitative. The quantitative 
data was from structured interview carried out to 3 groups of samples as follows: 65   Phradhammajarika, 
65 community leaders and 390 local people in community at the total of 520 people. Data collected from 
this interview were analyzed by statistic method to find out frequency, percentage, mean, standard         
deviation, Pearson's product moment coefficient and Stepwise multiple regression analysis.  However, 
qualitative data were obtained from in-depth interview of 6 main Phradhammajarika ashrams providing 
the level of the community development in the highland at The Best Practice which contained the result 
of the development at the highest level of each dimension. There were 6 dimensions all together such as 
dimension of mind development, social development, economic development, public health development, 
environmental development and educational development. 3 groups of samples interviewed were 6 
Phradhammajarika, 6 community leaders, 5 people from each community at the total of 30 people. Data 
collected were analyzed and concluded as descriptive report.
  The result of the research found that:
  1. The overall result of the community development in the highland of the Phradhammajarika 
projects in the northern region was at the medium level with the mean equivalent to 3.10. Looking closer 
at each dimension, it is found that dimension of mind development was at high level with the mean 
equivalent to 3.74 while there were 4 dimensions that the developments were at medium level such as 
dimension of social development providing the mean equivalent to 3.46, dimension of environmental 
development providing the mean equivalent to 3.15, dimension of public health development providing 
the mean equivalent to 2.95 and dimension of educational development providing the mean equivalent 
to 2.92. The dimension of economic development was at the low level with the mean equivalent to 2.42.
  2. As for factors affecting the success in the community development in the highland of the 
Phradhammajarika projects in the northern region, it is found that the factor of team work affected at the 
highest level. The teams mentioned were Phradhammajarika, community leaders and people living in 
community working together. The elements affecting the success were such as staff formation and members 
in the team participation. The second highest level was the factor of Phradhammajarika potentiality. The 
elements affecting were such as the work experience of Phradhammajarika and motives creation in working. 
The elements affecting in the factor of participation were such as the participation in planning/                        
decision-making and participation in working/taking responsibilities between Phradhammajarika,              
community leaders and people in community to work together in community development in the highland.
  3. The guidelines in developing community in the highland of the Phradhammajarika projects in 
the northern region was that Phradhammajarika projects should create the process to  encourage         
Phradhammajarika and people in community to work together forcefully as a team to develop the             
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community as well as improve efficiently the potentials of  Phradhammajarika by providing them the 
knowledge and work experience. Phradhammajarika should be able to build the participation mechanism 
with community leaders and local people in order to create the cooperation in integrated development. 
Moreover, Phradhammajarika projects should write handbook about the community development for 
other Phradhammajarika working in community of each tribe as well as establish the mechanism supporting 
the budget and materials used in developing the communities in the highland to be more effective.  

Keywords
  Community Development in the Highland,  Phradhammajarika Projects,  the  Northern Region

บทนํา
  การพัฒนาชุมชนบนพ้ืนท่ีสูงไดดําเนินมาต้ังแตป พ.ศ. 2494 จากปญหาดานความม่ันคงของชาติปญหา 
การปลูกพืชเสพติด  การทําลายทรัพยากรสิ่งแวดลอม การกําหนดสภาพบุคคล การมีคุณภาพชีวิตที่ตํ่ากวาเกณฑ
มาตรฐาน ตลอดจนการดอยโอกาสทางสังคม ซึ่งชุมชนบนพ้ืนท่ีสูงมีความเปนอัตลักษณแตกตางจากชุมชนทั่วไป    
ในดานความเปนอยูขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมจารีตประเพณี รวมทั้งภาษาการสื่อสาร   ชนเผาที่อาศัยอยูในชุมชน
บนพื้นที่สูงไดกระจายตัวอยูในทองที่จังหวัดภาคเหนือและภาคตะวันตกของประเทศไทย  จํานวน 20 จังหวัด              
(กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สํานักพัฒนาสังคม, 2550) ที่ผานมาการพัฒนาชุมชนบนพื้นท่ีสูงไดพยายาม             
ขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาใหเกิดความสมดุลไปพรอมกันหลายหนวยงาน โดยเฉพาะโครงการพระธรรมจาริก       
ไดมุงเนนการพัฒนาคณุภาพชีวติดวยการนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา มาพัฒนาวถิกีารดาํเนินชวีติใหกบัชนเผา
ตางๆ บนพื้นที่สูงและเพื่อสรางความมั่นคงโดยเฉพาะแนวตะเข็บชายแดนของประเทศไทย
  ในป พ.ศ. 2506 คณะรัฐมนตรีมีมติใหจัดตั้ง “กองสงเคราะหชาวเขา” ขึ้นในกรมประชาสงเคราะห กระทรวง
มหาดไทย โดยใหมบีทบาทหนาทีร่บัผดิชอบงานชาตพินัธุบนพ้ืนทีส่งู ซึง่ถอืวาเปนหนวยงานราชการพลเรอืนหนวยแรก
ที่เขาไปปฏิบัติงานในหมูบานชนเผา (ชาวเขา) แตผลของการปฏิบัติงานก็ยังไมไดผลเปนที่นาพอใจ ดังนั้น การสราง
ความสัมพันธทางจิตใจกับชนเผาตางๆ เปนเรื่องที่จะตองดําเนินการกอนการพัฒนาดานอื่นๆ ดังนั้นใน ป พ.ศ. 2507 
จึงไดมีการวางแนวทางการนําเอาหลักธรรมไปพัฒนาชุมชนบนพ้ืนท่ีสูง และทดลองสงพระภิกษุสงฆ เรียกวา             
“พระธรรมจาริก” นําพระธรรมคําสอนในพระพุทธศาสนาไปเผยแผและสรางความสัมพันธทางจิตใจ เพื่อยึดเหนี่ยว
จิตใจของชนเผาตามชุมชนบนพ้ืนท่ีสูง ซึ่งชวยสงผลใหชนเผาเขาถึงการบริการของภาครัฐมากข้ึน มีการแกไขปญหา
ยาเสพติด  ปญหาดานความมั่นคงของชาติลดลง ชุมชนบนพื้นที่สูงมีความสงบสุข และยังทําใหชนเผาไดรูจัก      
พระพุทธศาสนา รูจักการไหวพระ มีความศรัทธาเล่ือมใส แสดงตนเปนพุทธมามกะ สงบุตรหลานเขามาบรรพชา     
เปนพระภิกษุสามเณร นับเปนนิมิตหมายอันดีที่พระพุทธศาสนาไดเผยแผสูกลุมชนเผาท่ีอาศัยอยูในถิ่นทุรกันดาร    
บนพื้นที่สูง (สํานักงานบริหารงานโครงการพระธรรมจาริกสวนภูมิภาค, 2552)
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  ในการปฏบิตังิานของคณะพระธรรมจารกิซึง่มคีวามแตกตางจากการทํางานของคณะสงฆทัว่ไปในพระพทุธ
ศาสนา เพราะบทบาทหนาที่ของพระธรรมจาริกนอกจากเปนผูเผยแผธรรมะแลว ยังมีบทบาทหนาที่ในการเปนผูนํา
และผูเปนกระตุนใหเกิดการพฒันาชุมชนหรอืพระนกัพัฒนาชุมชน ในกระบวนการทาํงานทีผ่านมาพระธรรมจาริกได
ไปฝงตัวอยูในชุมชน  โดยใชอาศรมพระธรรมจาริกที่ชาวบานจัดสรางขึ้นในชุมชนสําหรับเปนสถานที่ดําเนินกิจกรรม
การพัฒนาในดานตางๆ เชน ดานการศึกษา ดานสังคม ดานเศรษฐกิจ  ดานสาธารณสุข  ดานส่ิงแวดลอม และ           
ยงัเปนจดุศนูยรวมในการพฒันาชุมชนบนพ้ืนทีส่งู โดยมพีระธรรมจารกิเปนผูนาํทางจิตวญิญาณและดานการพัฒนา 
ในการปฏบิตังิานทีผ่านมาพระธรรมจาริกทาํงานบนพืน้ฐานขอจาํกดัในดานงบประมาณ บคุลากร อปุกรณ และเครือ่งมอื   
ที่ใชในการพัฒนาชุมชนบนพ้ืนท่ีสูงท่ีจํากัด นอกจากน้ันบริบทในชุมชนบนพื้นท่ีสูงท่ียังไมเอ้ือตอการทํางาน                   
การคมนาคมท่ีไมสะดวกในการเขาถึงชุมชนแตละแหง ปญหาความเขาใจในการส่ือสารกับชนเผาตาง ๆ และ
วฒันธรรม ประเพณชีนเผาทีห่ลากหลายทาํใหการทาํงานลําบาก และยากทีจ่ะพฒันาครบทกุชุมชนใหประสบความสาํเร็จ  
  การจะพัฒนาชุมชนบนพ้ืนท่ีสูงใหประสบความสําเร็จจําเปนตองศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จในการ
พฒันาชุมชนบนพืน้ท่ีสงูของโครงการพระธรรมจาริกในพ้ืนท่ีภาคเหนือ เพ่ือนําขอมูลท่ีไดมาเปนแนวทางในการพัฒนา
ชมุชนบนพืน้ท่ีสงูใหมปีระสิทธิภาพย่ิงข้ึน และเกดิกระบวนการพัฒนาท่ียัง่ยืน ทัง้เปนองคความรูใหแกพระธรรมจารกิ
ที่ปฏิบัติงานอยูในปจจุบัน ใชเปนแนวทางในการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูงในดานตางๆ ใหทันสมัยตอสถานการณ     
ในปจจุบัน และท่ีสําคัญนําขอมูลที่ไดจากการศึกษามาใชเปนแนวทางในการปรับปรุงแกไข และพัฒนาการปฏิบัติ
งานของโครงการพระธรรมจาริก ใหประสบความสาํเร็จตามเปาหมาย และเกิดประโยชนตอการพัฒนาชุมชนบนพ้ืนท่ีสงู 
อน่ึง ผูวจิยัคาดวาปจจัยท่ีสงผลตอความสําเรจ็การพฒันาชมุชนบนพืน้ทีส่งูของโครงการพระธรรมจารกิน้ันนาจะมอียู
หลายปจจัย เชน การบริหารจัดการ ศักยภาพพระธรรมจาริก  การทํางานเปนทีม  การมีสวนรวม  และบริบทในชุมชน
บนพืน้ท่ีสงู ดงัน้ันผูวจิยัจึงมีความตองการท่ีจะศกึษาเร่ืองปจจัยท่ีสงผลตอความสําเรจ็ในการพฒันาชมุชนบนพ้ืนท่ีสงู
ของโครงการพระธรรมจาริกในพื้นที่ภาคเหนือ 

วัตถุประสงคของการวิจัย
  1.  เพื่อศึกษาผลการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูงของโครงการพระธรรมจาริกในพื้นที่ภาคเหนือ
  2.  เพื่อวิเคราะหปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูงของโครงการพระธรรมจาริกใน
พื้นที่ภาคเหนือ
  3.  เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูงของโครงการพระธรรมจาริกในพื้นที่ภาคเหนือ
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วิธีดําเนินการวิจัย
  1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
   1.1 ประชากร ไดแก อาศรมพระธรรมจาริกหลักที่มีระยะเวลาในการกอตั้ง 5 ป  ขึ้นไป จํานวน 77 แหง  
ใชวิธีในการสุมอยางงาย (Simple  Random  Sampling) โดยนํารายชื่ออาศรมพระธรรมจาริกหลักในพื้นที่ 9 จังหวัด
ทางภาคเหนือ คือ เชียงใหม เชียงราย แมฮองสอน นาน  พะเยา ลําปาง ตาก  สุโขทัย  และเพชรบูรณ มาจับฉลาก
ตามโควตาที่แตละจังหวัดไดกลุมตัวอยาง ไดกลุมตัวอยางอาศรมพระธรรมจาริก จํานวน 65 แหง 
   1.2 การเลือกกลุมตัวอยาง ในอาศรมพระธรรมจาริกหลักแตละแหงนั้น  โดยมีกระบวนการเลือก ดังนี้ 
    1.2.1 กลุมตัวอยางพระธรรมจาริก ใชกลุมตัวอยางตามรายช่ืออาศรมพระธรรมจาริกหลกัท่ีไดสุม
มาแลว ตามจํานวนกลุมตัวอยางที่สุมแบบอยางงาย (Simple Random  Sampling) จํานวน 65 รูป 
    1.2.2 กลุมตัวอยางแกนนําชุมชน (ผูใหญบาน) ไดมาจากการเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) ตามอาศรมพระธรรมจาริกหลักที่ไดสุมมาแลว ชุมชนละ 1 คน จํานวน 65 คน 
    1.2.3 กลุมตัวอยางชาวบานในชุมชน 65 ชุมชน เปนการเลือกแบบโควตา (Quota  Sampling) 
คือ ใหโควตาชุมชนละ 6 คน  โดยมีเกณฑการเลือกกลุมตัวอยางชาวบาน ทั้ง  6 คน ใหมีลักษณะ  3 ประการ  ดังนี้ 
      1.2.3.1  แยกตามเพศ คือ เพศชาย 3 คน  เพศหญิง 3 คน 
      1.2.3.2  แยกตามอายุ คือ อายุ 15-25 ป จํานวน 2 คน อายุ 26-50 ป จํานวน 2 คน  อายุ 
51 ปขึ้นไป จํานวน 2 คน
      1.2.3.3 แยกตามระยะหางการตั้งบานจากอาศรมพระธรรมจาริก คือ ตั้งบานใกลอาศรมฯ 
จํานวน 3 คน   ตั้งบานไกลอาศรมฯ จํานวน 3 คน 
   1.3 จากการเลอืกกลุมตัวอยางทัง้หมด ไดกลุมตวัอยางในการศกึษา จาํนวน  520 รปู/คน โดยมีสดัสวน ดงันี้
    1.3.1 กลุมตัวอยางพระธรรมจาริก (หัวหนาอาศรมฯ)   จํานวน  65  รูป
    1.3.2  กลุมแกนนําชุมชน (ผูใหญบาน)  จํานวน 65  คน
    1.3.3  กลุมตัวอยางชาวบานในชุมชนบนพื้นที่สูง  จํานวน  390  คน
  2.  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
   ขอมลูเชิงปรมิาณใชแบบสมัภาษณแบบมโีครงสราง จาํนวน 3 ฉบบั มลีกัษณะเปนมาตราสวนประมาณคา 
(Rating Scale) สมัภาษณกลุมตวัอยาง พระธรรมจาริก  แกนนําชมุชน (ผูใหญบาน) และชาวบานในชุมชน ซึง่แตละชดุ 
ไดนําไปใหผูเช่ียวชาญตรวจเพื่อหาคา IOC ความตรงเชิงเน้ือหา และหาคาสัมประสิทธ์ิความเชื่อม่ัน (Reliability)     
ซึ่งแตละชุดมีคาความเชื่อมั่นสูง ฉบับของพระธรรมจาริก ทั้งฉบับไดคา IOC  เทากับ 0.815  สวนฉบับของแกนนํา
ชุมชน(ผูใหญบาน) ทั้งฉบับไดคา IOC  เทากับ 0.901 และฉบับของชาวบานในชุมชน ทั้งฉบับไดคา IOC  เทากับ 
0.902 ขอมูลเชิงคุณภาพ ใชแบบสัมภาษณเชิงลึก (In-depth  Interview)  จากกลุมตัวอยางชุมชนละ 5 คน คือ        
พระธรรมจาริก 1 รูป  แกนนําชุมชน (ผูใหญบาน) 1 คน  และชาวบานในชุมชน จาํนวน 3 คน โดยเลือกอาศรม             
พระธรรมจารกิทีม่รีะดบัผลการพัฒนาชมุชนบนพ้ืนทีส่งูระดบัสูงสุดทีเ่ปน Best Practice ในแตละมิติ จํานวน 6 แหง    
ทีม่รีะดบัการพัฒนาชุมชนสงูสดุ  โดยมลีกัษณะคําถามเปนแบบปลายเปด ถามถงึวธิกีาร กระบวนการพฒันาทีป่ระสบ
ความสําเร็จ 



120
ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
»‚·Õè 8 ©ºÑº·Õè 2 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2557 - ¾ÄÉÀÒ¤Á 2558

  3. การวิเคราะหขอมูล
   1) ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง  หาคาความถี่ และหาคารอยละ
2)  ผลการพัฒนาชมุชนบนพืน้ทีส่งู ซึง่แบบสมัภาษณแบบมีโครงสรางเปนมาตราสวนประมาณคาโดยใชสถิติพื้นฐาน
คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  3) ปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูง  ซึ่งแบบสัมภาษณ
แบบมีโครงสรางเปนแบบมาตราสวนประมาณคาโดยใชสถิติพื้นฐานคาเฉล่ีย (Mean) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน        
(Standard Deviation) และหาคาความสัมพันธของแตละตัวแปรโดยใชสถิติ Pearson’s Product Moment                  
Coefficient และการพยากรณโดยสมการถดถอยพหุคณูแบบเปนข้ันตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) 
หาคาความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระหลายตัวสงผลตอตัวแปรตามมากนอยเพียงใด 4) ขอมูลในแบบสัมภาษณ
แบบมีโครงสราง แนวทางการพัฒนาชุมชนบนพื้นท่ีสูงของโครงการพระธรรมจาริกในพื้นท่ีภาคเหนือและขอมูล        
จากแบบสัมภาษณเชิงลกึ มีลักษณะเปนคําถามปลายเปดจะวิเคราะหความเรียง

ผลการวิจัย
  1. ผลการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูงของโครงการพระธรรมจาริกในพื้นที่ภาคเหนือ

ตาราง 1 
ผลการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูงจากความคิดเห็นของพระธรรมจาริก แกนนําชุมชน และชาวบานในชุมชน 

  จากตาราง 1 ผลการพัฒนาชุมชนบนพื้นท่ีสูงของโครงการพระธรรมจาริกในพ้ืนท่ีภาคเหนือ โดยรวมมี           
ผลการพัฒนาอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาแตละมิติ พบวา มิติการพัฒนาดานจิตใจ มีระดับการพัฒนาอยูใน
ระดับมาก สวนมิติที่มีการพัฒนาอยูในระดับปานกลางมี 4 มิติ โดยเรียงระดับการพัฒนาจากมากไปหานอย คือ         
มิติการพัฒนาดานสังคม มิติการพัฒนาดานสาธารณสุข มิติการพัฒนาดานส่ิงแวดลอม และมิติการพัฒนา                 
ดานการศึกษา สวนมิติการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ซึ่งมีระดบัการพัฒนาอยูในระดับนอย

 

พระธรรม  X SD 

1)  3.74 0.47  
2)  3.46 0.52  
3)  2.42 0.61  
4)  2.94 0.53  
5)  3.15 0.47  
6)  2.92 0.65  

   3.10 0.35  
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  2. ปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูงของโครงการพระธรรมจาริก
ในพื้นที่ภาคเหนือ

ตาราง 2  
ปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูงของโครงการพระธรรมจาริก

  จากตาราง 2 เม่ือวิเคราะหถดถอยพหุคูณดวยการเลือกตัวแปรอิสระดวยวิธี Stepwise ไดสมการที่แสดง 
พบวา ปจจัยท่ีสงผลตอความสําเรจ็การพฒันาชุมชนบนพ้ืนท่ีสงูของโครงการพระธรรมจาริก โดยมีปจจัยท่ีสงผลและ
สามารถสรางสมการทํานายไดมี  3 ปจจัย ไดแก ปจจัยดานการทาํงานเปนทีม (X

3
) สามารถพยากรณผลความสาํเรจ็

การพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูงของโครงการพระธรรมจาริกไดสูงสุด โดยมีคา Beta เทากับ .743 อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ.001 รองลงมาปจจัยดานศักยภาพพระธรรมจาริก (X

2
) สามารถพยากรณผลความสําเร็จการพัฒนาได 

โดยมีคา Beta เทากับ .598 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 และปจจัยดานการมีสวนรวม (X
4
) สามารถ

พยากรณผลความสําเร็จการพัฒนาได โดยมีคา  Beta  เทากับ .354 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อนํา
ปจจัยทั้งหมดเขาสูสมการพยากรณ จะไดคาสัมประสิทธิ์สหพันธพหุคูณ (R) เทากับ .786 แสดงวาสงผลตอ                
ความสําเร็จการพัฒนาชุมชนบนพ้ืนท่ีสูงในระดับมาก และสามารถรวมกันพยากรณผลการพัฒนาไดรอยละ 43.8 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติโดยมีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการพยากรณ เทากับ .210
  ไดสมการพยากรณผลการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูงของโครงการพระธรรมจาริก ดังนี้
  Y = 1.545 + .598(X

2
) + .743(X

3
) + .354(X

4
)

  ซึ่งสามารถอธิบายสมการพยากรณ ได ดังนี้ 
  คา 1.545 เปนคาคงที่ในการพยากรณ ซึ่งหมายความวา ในการพัฒนาชุมชนบนพ้ืนที่สูงของโครงการ           
พระธรรมจาริก หากไมคํานึงถึงปจจัยดานศักยภาพพระธรรมจาริก  การทํางานเปนทีม และการมีสวนรวม ผลการ
พัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูงจะมีคาเทากับ 1.545
  คา .598(X

2
) หมายความวา ถานําปจจัยดานศักยภาพพระธรรมจาริกมาใชในการพัฒนาอยางเต็มที่เทากับ 

1 ขณะท่ีตวัแปรอ่ืนคงที ่จะสงผลตอความสําเรจ็การพัฒนาชุมชนบนพืน้ทีส่งูของโครงการพระธรรมจารกิ ไดเทากบั .598
คา .743(X

3
)หมายความวา ถานําปจจัยดานการทํางานเปนทีมมาใชในกระบวนการพัฒนาชุมชนอยางเต็มที่เทากับ 

1 ขณะท่ีตวัแปรอ่ืนคงที ่จะสงผลตอความสําเรจ็การพัฒนาชุมชนบนพืน้ทีส่งูของโครงการพระธรรมจารกิ ไดเทากบั .743

 

 b SE.b.  t p 
1)  (X2) .392 .065 .598 3.896*** .000 
2)  (X3) .665 .041 .743 6.277*** .000 
3)  (X4) .279 .090 .354 2.986** .004 
R = .786 , R2 = .438  , S.E.est = .210  , ba= 1.545 
**p<.01 , ***p<.001 
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คา .354(X4) หมายความวา ถานําปจจัยดานการมีสวนรวมมาใชในกระบวนการพัฒนาอยางเต็มที่เทากับ 1 ขณะที่
ตัวแปรอื่นคงที่ จะสงผลตอความสําเร็จการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูงของโครงการพระธรรมจาริก ไดเทากับ .354      
จากสมการพยากรณ ซึง่หมายความวา ในการพัฒนาชมุชนบนพืน้ทีส่งู หากโครงการพระธรรมจารกิ นาํปจจยัทัง้ 3 ตวั 
มาใชในกระบวนการพัฒนาอยางเต็มท่ี สามารถรวมกนัพยากรณผลสาํเรจ็การพัฒนาไดรอยละ 43.8 อยางมนียัสําคัญ
ทางสถิติ ถาโครงการพระธรรมจาริกมีงบประมาณ และบุคลากรท่ีเพียงพอ ควรที่จะขับเคลื่อนกระบวนการทํางาน
เปนทมีและพฒันาศักยภาพพระธรรมจารกิ โดยรวมกบัชาวบานในชุมชน เพ่ือใหการพัฒนาชุมชนบนพ้ืนทีส่งูประสบ
ความสําเร็จยิ่งขึ้น
  3. แนวทางการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูงของโครงการพระธรรมจาริกในพื้นที่ภาคเหนือ
        จากการวิเคราะหปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการพัฒนาชุมชนบนพ้ืนที่สูงของโครงการพระธรรม
จาริก มี 3 ตัว คือ การทํางานเปนทีม ศักยภาพพระธรรมจาริก และการมีสวนรวม ดังนั้นแนวทางการพัฒนาชุมชนบน
พื้นท่ีสูงของโครงการพระธรรมจาริกในพ้ืนท่ีภาคเหนือ เพ่ือใหประสบความสําเร็จ สิ่งท่ีโครงการพระธรรมจาริกควร
ดําเนินการในการพัฒนาชุมชน คือ 
        3.1  การทํางานเปนทีม คือ โครงการพระธรรมจาริกจําเปนตองสงเสริมและสนับสนุนใหพระธรรมจาริก
ทาํงานเปนทมี โดยใหอาศรมพระธรรมจาริกแตละแหงสรางกระบวนการทาํงานรวมกนัระหวางพระธรรมจารกิ  แกนนํา
ชาวพุทธ และชาวบานในชุมชนรวมท้ังหนวยงานองคกรในชุมชนใหจับมือประสานกันเพ่ือใหเกิดทีมงานที่เขมแข็ง    
ในการทํางานเปนทีมนั้น ตองมุงเนนการสรางบุคลากรใหสามารถทํางานรวมกันอยางมีสวนรวม แลวผลักดันใหเกิด
ความเขมแข็ง ตอเนื่องยั่งยืน  
        3.2 การพัฒนาศักยภาพพระธรรมจาริก โครงการพระธรรมจาริกควรดําเนินการพัฒนาและเสริมทักษะ   
เทคนิคในการทํางานแกพระธรรมจาริก  ใหมีความรูความสามารถในการพัฒนาชุมชน คือ ใหมีความรูเรื่องหลักการ 
วิธีการ กระบวนการในการพัฒนา และสงเสริมใหการศึกษา สรางแรงจูงใจ ฝกอบรมใหมีทักษะและประสบการณ     
ในการพัฒนา เพื่อใหพระธรรมจาริกมีคุณภาพสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพในชุมชนบนพื้นที่สูง
        3.3 สําหรับการมีสวนรวม โครงการพระธรรมจาริกควรมีแนวทางในการทํางานแกพระธรรมจาริกที่
ทาํงานอยูในชุมชนใหแตละอาศรมพระธรรมจารกิ สรางกระบวนการมีสวนรวมระหวางพระธรรมจาริกกับชาวบานใน
ชมุชน  ในการพฒันาชุมชนใหเกดิเวทกีารรวมคิด  รวมตัดสนิใจ รวมดาํเนนิการ รวมรบัผิดชอบและรวมตดิตามประเมนิผล

ในกิจกรรมการพัฒนาของแตละมิติกับชาวบาน หนวยงาน องคกรตางๆ รวมกันอยางบูรณาการ 
   3.4 การสรางคูมือการทํางานแตละชนเผา  การพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูงนั้น โครงการพระธรรมจาริก
ควรที่จะวางกลยุทธในการพัฒนาใหแกพระธรรมจาริก โดยมีการวางแผนเปนระดับพ้ืนท่ีและชนเผาเพราะแตละ       
ชนเผานั้นมีวัฒนธรรม ความเชื่อ และบริบทในพื้นที่แตกตางกัน จึงจําเปนตองมีกระบวนการ วิธีการทํางานที่เฉพาะ
พื้นที่นั้นๆ เชน ชนเผากะเหรี่ยงควรมีแนวทางการทํางานอยางไร ชนเผามงควรมีแนวทางการทํางานอยางไร เปนตน 
เพือ่ใหเปนคูมอืในการทาํงานของแตละชนเผา ไมตองไปเสยีเวลาศึกษาและเรียนรู วฒันธรรม ประเพณชีนเผาในชมุชนอกี
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อภิปรายผลการวิจัย
  1. จากการศึกษาความสําเร็จการพัฒนาชุมชนบนพื้นท่ีสูงของโครงการพระธรรมจาริกในพื้นท่ีภาคเหนือ    
โดยรวมมีผลการพัฒนาอยูในระดบัปานกลาง ซึง่แสดงใหเหน็วาทีผ่านมานัน้โครงการพระธรรมจาริกมกีารพัฒนาโดย
รวมยังไมดีพอ จึงจําเปนตองปรับปรุงใหระดับการพัฒนาดีขึ้นเพื่อใหการทํางานมุงเนนท่ีผลสัมฤทธ์ิของการพัฒนา
อยางเปนกระบวนการ ซึ่งก็สอดคลองกับแนวคิด ของ ทิพาวดี  เมฆสวรรค  (2543, 21-23) ที่กลาววา องคกรที่ทํางาน
แบบมุงเนนผลสมัฤทธิจ์ะมีลกัษณะการทํางานท่ีโดดเดน คอื (1) มพีนัธกิจ เปาหมาย วตัถปุระสงคขององคกรท่ีชดัเจน 
และมีเปาหมายที่เปนรูปธรรมสามารถวัดได โดยเนนที่ผลผลิตและผลลัพธ (2) การจัดสรรงบประมาณใหทั่วถึงและ
สอดคลองกบับรบิทการทํางาน มกีารใหคาตอบแทน (คาภตัตาหาร) สวสัดกิารและรางวัลแกบคุลากรอยางเหมาะสม 
พระธรรมจาริกที่ปฏิบัติงานอยูในชุมชนบนพื้นที่สูงนั้นยากลําบาก แตไดรับคาตอบแทน เดือนละ 2,500 บาทซึ่งยัง
ไมเหมาะสมกับสภาวะคาใชจายในปจจุบัน เพราะพระธรรมจาริกตองจายคาเดินทาง  คาอาหารในการปฏิบัติงาน  
ในชุมชนบนพ้ืนทีส่งู จากการสอบถามพระธรรมจาริก โดยเฉล่ียจะใชประมาณ 5,000 – 7,000 บาทตอเดือน โครงการ
พระธรรมจารกิควรทีจ่ะสรางแรงจงูใจในจดุนี ้ (3) ทกุคนในองคกรตองรูหนาทีแ่ละบทบาทของตนเอง พรอมรบัผิดชอบ
ตอผลงานทีไ่ดกาํหนดไวอยางเหมาะสมกบักาํลงัความสามารถ (4) มกีารกระจายอาํนาจการตัดสนิใจ การบรหิารเงนิ 
บริหารคน  สูหนวยงานระดับลางเพื่อใหสามารถทํางานบรรลุผลไดอยางเหมาะสม เพื่อชวยลดขั้นตอนในการทํางาน 
แกปญหาการทาํงานท่ีลาชา แลวยงัเปนการเพิม่ความยดืหยุนและประสิทธภิาพในการทํางานอีกดวย หากมีการปรับ
กระบวนการพัฒนา อาจจะทําใหผลการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูงโดยรวมของโครงการพระธรรมจาริกเพิ่มระดับดีขึ้น 
เพราะที่ผานมาอาจจะมีการสงเสริมการพัฒนาชุมชนบนพื้นท่ีสูงแบบกระจุกอยูในบางพื้นท่ี โดยไมกระจายไปท่ัว    
ทุกพ้ืนท่ีการทํางานหรือแตละอาศรมพระธรรมจาริกก็มุงเนนการพัฒนาเฉพาะดานท่ีตนเองถนัด จึงทําใหการพัฒนา
ขาดความสมดลุ คอื ไมมุงเนนการพฒันาท่ีควบคูกนัไปอยางเปนระบบ ซึง่การพฒันาแบบน้ีขดักบัแนวคดิ ของ ประเวศ 
วะสี (2549) ที่กลาววา จุดเนนของงานพัฒนาชุมชนอยูที่วาการพัฒนาทางดานรูปธรรมและนามธรรมจะตองควบคู
กันไปในอัตราที่ไดสัดสวน ถาหากมุงพัฒนาดานใดดานหนึ่งโดยเฉพาะ ก็จะทําใหเกิดผลการพัฒนาไมสมดุล สงผล   
กระทบตอชุมชนในวงกวางได
   เม่ือมาพิจารณาแตละมิตกิารพัฒนาของโครงการพระธรรมจาริกแลว พบวามิตกิารพัฒนาดานจิตใจ มรีะดับ
การพฒันาอยูในระดับมาก  สาเหตุทีผ่ลการพัฒนาในดานจติใจมคีวามสาํเร็จกวาดานอืน่ นัน้ เพราะท่ีผานมาโครงการ
พระธรรมจารกิพยายามมุงเนนในการพัฒนาดานน้ีเปนหลัก เห็นไดจากภารกิจหลักท่ีมอบหมายใหพระธรรมจารกินํา
ไปสูการปฏิบตั ิคอื พระธรรมจาริกทกุรปูตองมุงเนนการพัฒนาดานจิตใจโดยใชการเผยแผพระพทุธศาสนาเปนเครือ่งมือ
ใหแกชนเผาตางๆ  ในการที่จะโนมนาวจิตใจ ใหหันมาศรัทธาในพระพุทธศาสนา และพระธรรมจาริกตองประยุกต
คติความเช่ือทางพุทธศาสนาใหมีความสัมพันธกับคติความเช่ือดั้งเดิมของชนเผาแตละชนเผาไดอยางผสมผสาน
กลมกลืน โดยประยกุตหลกัธรรมไปสูการพัฒนาดานจติใจ (สาํนกังานบริหารงานโครงการพระธรรมจารกิสวนภมูภิาค, 
2554) ซึ่งสอดคลองกับแนวคิด ของ พระธรรมปฎก (2541) ที่วาการพัฒนาคนในสังคม ตองมองเปน  2  ทาง  คือ  
การพฒันาตนใหเปนคนดแีละการพัฒนาตนใหเปนคนเกง  ดงันัน้การพฒันาชมุชนบนพืน้ทีส่งูนัน้ จะตองมกีารพฒันา
คนกอน คือ ตัวพระธรรมจาริก เพ่ือสรางพระธรรมจาริกใหมีความเขมแข็ง 3 ประการ  คือ (1) ความเขมแข็งทาง
พฤติกรรม  (2) ความเขมแข็งทางจิตใจ การชวยเหลือตนเองและคนอื่น (3) ความเขมแข็งทางปญญา  สวนมิติที่มี
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การพัฒนาอยูในระดับปานกลางมี 4 มิติ คือ  มิติการพัฒนาดานสังคม มิติการพัฒนาดานสาธารณสุข มิติการพัฒนา
ดานส่ิงแวดลอม และมติกิารพฒันาดานการศึกษา สวนมิตกิารพฒันาดานเศรษฐกิจ ซึง่มรีะดับการพัฒนาอยูในระดับ
นอย ซึ่งเปนมิติที่นอกเหนือจากมิติดานจิตใจ ถือวาเปนภารกิจรองของโครงการพระธรรมจาริก จึงทําใหพระธรรม
จาริกมุงเนนนอยกวาภารกิจหลัก สงผลใหผลการพัฒนาโดยรวมแตละดานอยูในระดับปานกลางและ มิติดาน
เศรษฐกิจมีผลการพัฒนาอยูในระดับนอย  เพราะจากขอมูลในรายงานของพระธรรมจาริกภาคสนาม มีอาศรมสวน
นอยท่ีมุงเนนการพัฒนาในดานน้ี จึงสงผลใหการพัฒนาโดยรวมอยูในระดับปานกลางถึงนอย ตัวกลไกที่สําคัญใน
การพัฒนาชุมชนบนพืน้ทีส่งู คอื ตวัพระธรรมจารกิ เพราะทีผ่านมาอาจจะขาดแรงจูงใจในการทํางาน ฉะน้ันโครงการ
พระธรรมจาริกควรท่ีจะสรางแรงจูงใจในการพัฒนา เชน ใหสวัสดิการเก่ียวกับการประกันชีวิตและสุขภาพ เพ่ิมคา
ภตัตาหารรายเดือนใหเหมาะสมกับสภาวะสงัคมปจจุบนั ทัง้น้ีเพราะแรงจูงใจสามารถทาํใหคนทาํงานมุงความสําเรจ็
มากขึ้น ซึ่งก็สอดคลองกับแนวคิด ของ Spencer & Spencer (1993) ที่กลาววา แรงจูงใจ (Motive) เปนสิ่งที่บุคคล
คดิหรือตองการอยางแทจริงซ่ึงจะเปนแรงขับในการกาํหนดทิศทางเพือ่ตอบสนองตอเปาหมายของการทํางาน ดงัน้ัน 
การพัฒนาคนจึงถอืวาเปนหัวใจที่สําคัญที่สุดขององคกรเพราะคนจะทําใหการทํางานบรรลุเปาหมาย 
  2. จากการวิเคราะหปจจัยท่ีสงผลตอการพฒันาชมุชนบนพืน้ท่ีสงูของโครงการพระธรรมจารกิในพืน้ท่ีภาคเหนอื
พบวา มีปจจัยที่สงผลและสามารถสรางสมการทํานายไดมี  3 ปจจัย ไดแก ปจจัยดานการทํางานเปนทีม ปจจัย     
ดานศักยภาพพระธรรม และปจจัยดานการมีสวนรวม หากมองทั้งระบบแลวโครงการพระธรรมจาริกควร ปรับระบบ
การบริหารที่มุงผลสําเร็จใหมากขึ้น จากการทํางานที่ตางฝายตางทําแลวไมประสบความสําเร็จใหมาทํางานรวมกัน
เพื่อใหงานที่ทําประสบความสําเร็จ บรรลุผลตามวัตถุประสงคหรือเปาหมายที่ตั้งไวซึ่งก็สอดคลองกับแนวคิด               
ของทศพร ศิริสัมพันธ (2543, 146) เรื่องบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์ วาเปนการบริหารที่เนนการวางแผน การกําหนด
วัตถุประสงค เปาหมาย และกลยุทธการดําเนินงานแบบมีสวนรวม ผูบริหารในแตละระดับขององคกรตองยอมรับ
และคํานึงถึงผลงาน รวมทั้งตองใหความสําคัญกับการจัดวางระบบตรวจสอบผลงานและการใหรางวัลตอบแทน     
หากวิเคราะหปจจัยสําคัญที่เปนกลไกผลักดันการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูงใหประสบความสําเร็จ คือ ปจจัยดานการ
ทาํงานเปนทมี มกีารสงผลอยูในระดับมาก แสดงวา หากโครงการพระธรรมจารกินําระบบการทาํงานเปนทมีมาใชใน
กระบวนการพัฒนาชุมชนบนพ้ืนท่ีสูงอยางเต็มท่ี ยิ่งจะทําใหการพัฒนาประสบความสําเร็จมากขึ้น ฉะนั้นการสราง
ทีมงานของพระธรรมจารกิจึงมีความสาํคัญ การทํางานเปนทีม Katzenbach & Smith (1993) ไดกลาวถงึการทาํงาน
เปนทีมวา การรวมตัวของบุคคล กลุมที่มีทักษะตางๆ ที่ชวยใหการทํางานของทีมมีความสมบูรณขึ้น โดยมีขอตกลง 
มีวัตถุประสงค จุดมุงหมายในการทํางานและมีแนวทางในการทํางานท่ีทุกคนมีสวนในการรับผิดชอบรวมกัน ในการ
สรางทีมโครงการพระธรรมจาริกควรที่จะใหทุกอาศรมที่ตั้งอยูในชุมชนบนพื้นที่สูง มุงการทํางานเปนทีม โดยการจัด
ตั้งทีมงานขึ้นกอน ประกอบดวย พระธรรมจาริก  แกนนําชาวพุทธ  แกนนํายุวพุทธ และอาสาสมัครในชุมชนใหมา
ทํางานรวมกันอยางเปนกระบวนการโดยการมีโครงสรางของทีมและมอบหมายหนาที่รับผิดชอบ ซึ่งสําหรับแนวคิด
ในกระบวนการทํางานเปนทีมนั้น ณัฏฐพันธ  เขจรนันทน (2545) ไดเสนอกระบวนการสรางทีมงาน 5 ขั้นตอน                
ที่โครงการพระธรรมจาริกควรนําไปเปนแนวทาง คือ 1) การรับรูปญหาเปนขั้นตอนแรกในกระบวนการสรางทีมงาน 
2) การรวบรวมและวเิคราะหขอมูลเพือ่รวมกนักําหนดแนวทางในการทาํงาน 3) การวางแผนปฏบิตักิารนาํขอมูลท่ีได
จากการวิเคราะหปญหามากําหนดเปนวัตถุประสงคและแผนปฏิบัติการที่เปนรูปธรรม 4) การดําเนินงานใหสมาชิก
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ทุกคนรวมมือกันในการนําแผนงานไปปฏิบัติใหเปนรูปธรรมโดยกํากับใหแผนปฏิบัติงานดําเนินไปอยางราบร่ืนและ
มุงสูเปาหมายที่ตองการ 5) การประเมินผลลัพธจากการดําเนินงาน สมาชิกในทีมรวมกันติดตามตรวจสอบประเมิน
และเสนอแนะแนวทางแกไขปญหาหรือพัฒนาการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมาย   นอกจากการทํางานเปนทีมแลว 
หากโครงการพระธรรมจาริกมีงบประมาณและวัสดุอุปกรณที่เพียงพอ ควรที่จะพัฒนาศักยภาพพระธรรมจาริกใหมี
ความรูความสามารถในการพัฒนาชุมชนบนพืน้ท่ีสงู เพราะตวัพระธรรมจารกิเปนกลไกท่ีสาํคัญท่ีจะทาํใหการพัฒนา
ชุมชนบนพื้นที่สูงประสบความสําเร็จ ถาพระธรรมจาริกมีศักยภาพก็จะเปนพลังสําหรับการพัฒนาในอนาคต
  3. แนวทางการพัฒนาชมุชนบนพืน้ทีส่งูของโครงการพระธรรมจาริกในพ้ืนทีภ่าคเหนอื  โครงการพระธรรม
จาริกควรท่ีจะนําปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จในการพัฒนามาสรางเปนแนวทางในการพัฒนาชุมชนบนพ้ืนท่ีสูง         
ใหมุงสูความสําเร็จ คือ ตองสรางกระบวนการทํางานใหเปนทีม มีการพัฒนาศักยภาพพระธรรมจาริกใหมีความรู  
ความสามารถทั้งทางโลกทางธรรมควบคูกันไป สิ่งท่ีจําเปนในการพัฒนาศักยภาพพระธรรมจาริก ควรใชหลักคิด      
ของ Scott (1997 อางถึงใน สกุญัญา  รศัมธีรรมโชต,ิ 2549) วาการพัฒนาศกัยภาพบุคลากรควรใหมศีกัยภาพ 3 ดาน 
คือความรู (Knowledge) ทักษะ(Skills) และคุณลักษณะ (Attributes) ที่เกี่ยวของกันซึ่งจะสงผลตอลักษณะของ      
งานทีท่าํ ความรูทักษะและคุณลกัษณะดงักลาวมคีวามสมัพนัธกบัผลของงานน้ันๆ และสามารถวัดผลเปรยีบเทยีบ       
กับมาตรฐานที่เปนท่ียอมรับและเปนส่ิงท่ีสามารถเสริมสรางข้ึนไดโดยผานการฝกอบรมและการพัฒนาหาก                
พระธรรมจาริกมีความรูในการพัฒนาทั้งทางโลกและทางธรรม และมีทักษะการทํางานในชุมชนบนพื้นที่สูงที่ดี              
มีคุณลักษณะหรือคุณสมบัติที่ตรงกับงานที่ทํายอมจะทําใหมีประสิทธิภาพในการทํางาน ผลสัมฤทธิ์ก็จะออกมาดี 
รวมท้ังใหอาศรมพระธรรมจาริกแตละแหงสรางกระบวนการทํางานรวมกนัใหเปนทีม โดยอาศยัความรวมมอืระหวาง
พระธรรมจาริก  แกนนําชาวพุทธ  และยุวพุทธธรรมจาริกใหทํางานประสานกันเพื่อใหเกิดทีมงานที่เขมแข็ง 

สรุป
  จากการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูงของโครงการพระธรรมจาริก ไดเริ่มตนตั้งแต ป พ.ศ. 2508  
จนถงึปจจุบันเปนเวลา 49 ป  จงึเปนคําถามของผูวจิัยวาตลอดระยะเวลาทีผ่านมา โครงการพระธรรมจารกิไดพฒันา
ชุมชนบนพื้นที่สูงอยูในระดับใด  และมีปจจัยอะไรที่ทําใหการพัฒนาประสบความสําเร็จ รวมท้ังจะมีแนวทางการ
พัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูงอยางไรใหมีประสิทธิภาพและประสบความสําเร็จมากยิ่งขึ้น  ดังนั้น ผูวิจัยจึงไดศึกษาปจจัย
ทีส่งผลตอการพัฒนาชุมชนบนพ้ืนท่ีสงูของโครงการพระธรรมจาริกในพ้ืนท่ีภาคเหนือ ผลการวิจยัพบวา ผลการพัฒนา
ชุมชนบนพ้ืนท่ีสูงของโครงการพระธรรมจาริกโดยรวมอยูในระดับปานกลางเมื่อพิจารณาเปนรายมิติ พบวามิติการ
พัฒนาดานจิตใจมีผลการพัฒนาอยูในระดับมาก สําหรับมิติดานเศรษฐกิจมีผลการพัฒนาอยูในระดับนอย และมิติ
อื่นมีผลการพัฒนาอยูในระดับปานกลาง  สวนปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูง พบวามี 3 
ปจจัย คือ ปจจัยการทํางานเปนทีม สงผลอยูในระดับมากสุด รองลงมาคือปจจัยศักยภาพของพระธรรมจาริก และ
ปจจัยการมีสวนรวม ตามลําดับ สวนแนวทางการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูงของโครงการพระธรรมจาริก หากมี                
งบประมาณและบุคลากรท่ีพรอมควรสรางกระบวนการทํางานเปนทีมใหแกพระธรรมจาริกเพราะการทํางานเปนทีม
สงผลใหการพัฒนาประสบความสําเร็จท่ีสูงกวาปจจัยอ่ืน รองลงมา คือ แนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรใหมี
คุณภาพ ประสิทธิภาพ และสรางกระบวนการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูงอยางมีสวนรวมกบัชาวบานและหนวยงานใน
พื้นที่อยางบูรณาการ 
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  ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน
  1.  โครงการพระธรรมจาริกควรนําปจจัย ทั้ง 3 ตัว คือ การทํางานเปนทีม  ศักยภาพพระธรรมจาริก  และ  
การมีสวนรวม ที่สงผลตอความสําเร็จในการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูงไปสรางเปนแนวทางและกลไกในการพัฒนา
ชุมชนบนพื้นที่สูงใหมีความสําเร็จมากยิ่งขึ้น 
  2. โครงการพระธรรมจาริก ควรนําผลการวิจัยไปกําหนดแผนการพัฒนาของโครงการพระธรรมจาริก คือ 
สรางคูมอืการพฒันาชมุชน พฒันาศักยภาพบคุลากร พฒันาอาศรมทีป่ระสบความสาํเรจ็ใหเปนอาศรมพระธรรมจารกิ
ตนแบบในการพัฒนาแตละมิติ และสรางกลไกหนุนเสริมเพื่อลดตนทุนในการพัฒนา  และที่สําคัญควรสนับสนุน      
งบประมาณในการทํางานแกพระธรรมจาริกภาคสนามที่เหมาะสม
  ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
  1. จากการวิจัยพบวา การทํางานเปนทีม สงผลตอความสําเร็จการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูงของโครงการ   
พระธรรมจาริก ดังน้ันจึงควรวิจัยเรื่อง กลยุทธในการทํางานเปนทีมของพระธรรมจาริกในการพัฒนาชุมชนบนพื้นท่ี
สูงที่มุงสูความสําเร็จ
  2. จากการวิจัย พบวา ศักยภาพของพระธรรมจาริกสงผลตอความสําเร็จการพัฒนาชุมชนบนพื้นท่ีสูงของ
โครงการพระธรรมจาริก ดังน้ันจึงควรวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาศักยภาพพระธรรมจาริกในการพัฒนาชุมชนบน
พื้นที่สูง
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Abstract
  Although coffee (Arabica) production based on an organic agricultural system could provide 
numerous competitive advantages, production based on such a system would bring high production 
costs and low productivity during the initial period of implementation. The purpose of this article is to 
improve the manufacturing process through the application of value stream mapping (VSM) to develop 
the manufacturing process by reducing waste in the organic coffee production process.  This is a case 
study of organic coffee producers through the practical implications of VSM in order to acquire an analysis 
of the entire production process. The program evaluation and review technique (PERT) has been used 
to calculate the average time for each standard scheduled process. After the 3 months experimental 
implementation, it was found that the organic coffee producers in Baan Khun Lao (OCPKL) could improve 
the production process-reducing the total lead time (TLT) from 11 days to 5 days (80.40%), the total cycle 
time (TCT) from 68 hours to 66 hours(3.44%), reducing the work-in-process (WIP) inventory from 700 
kilograms to 61 kilograms (91.28%) as well as cutting down the manpower in the manufacturing process 
from 31 to 15 men (51.61%). 

Production Process Improvement Using Value Stream Mapping: 
A Case Study of Organic Coffee Firms in Thailand
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บทคัดยอ
  การผลิตกาแฟ (อราบิกา) ในระบบเกษตรอินทรยีสามารถสรางความไดเปรียบเชิงการแขงขันไดเปนอยางดี 
อยางไรกต็ามการผลติในระบบดังกลาวสงผลตอตนทนุการผลติสูงและผลผลิตตํา่ในชวงแรก ดงันัน้วตัถปุระสงคของ
บทความนี้จึงมุงปรับปรุงกระบวนการผลิตโดยการใชแผนผังสายธารแหงคุณคา ซึ่งเปนหนึ่งในเครื่องมือของแนวคิด
การผลิตแบบลีนเพื่อพัฒนากระบวนการผลิตโดยลดความสูญเปลาที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตกาแฟอินทรีย            
โดยศึกษาจากกรณีศึกษาของกลุมเกษตรกรผูปลูกกาแฟอินทรียบานขุนลาว ดวยการประยุกตใชแผนผังสายธาร      
แหงคุณคาในการวิเคราะหกระบวนการผลิต และใชเทคนิคการประเมินและการทบทวนโครงการในการคํานวณหา
เวลาเฉลี่ยสําหรับการกําหนดเวลามาตรฐานในแตละกระบวนการผลิต ผลศึกษาแนวทางการปรับปรุงกระบวนการ
ผลิตดวยแผนผังสายธารแหงคุณคา พบวาจากการทดลองปฏิบัติตามแผนดําเนินงานเปนเวลา 3 เดือน สามารถ
ปรับปรุงกระบวนการผลิตโดยลดเวลานํารวมลงไดจาก 11 วันเหลือเพียง 5 วัน (รอยละ 80.4) รอบเวลาการผลิตรวม
ลดลงจาก 68 ชั่งโมงเหลือเพียงประมาณ 66 ชั่วโมง (รอยละ 3.44) ลดงานระหวางทําคงคลังจาก 700 กิโลกรัม        
เหลือเพียง 61 กิโลกรัม (รอยละ 91.28) และลดกําลังคนในกระบวนการผลิตจาก 31 คนเหลือเพียง 15 คน (รอยละ 
51.61)

คําสําคัญ 
  แผนผังสายธารแหงคณุคา   ระบบการผลติแบบลีน   การจดัการโซอปุทานกาแฟอินทรยี   เทคนคิการประเมิน
และการทบทวนโครงการ

Introduction
  An effective production process could help businesses gain competitive advantages (Lewis, 
2000) since a good production management system would eliminate, or at least minimize, mistakes in the 
production process and any related production costs (Russell & Taylor, 2003).  In the past, production 
businesses typically applied the concepts of the Lean production system (LPS) to keep waste in the 
manufacturing process to a minimum and to achieve a maximum rate of the continuous production        
process, in order to achieve a level of business excellence (Womack, Jones & Roos, 1990; Mejabi, 2003; 
Rahman, Laosirihongthong & Sohal, 2010). One of the tools of LPS, value stream mapping (VSM) (Vinodh, 
Arvind & Somnathan, 2010), was popularly used to improve the planning process and to create linkages, 
collect and analyze performance data systematically and to connect all stages of the production process.  
This was done so that all components of the process could work together smoothly to improve the flow of 
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the delivery of the finished products to the customers with little or no waste incurred in the process 
(Rother & Shook, 1998; Panaskar, Gershenson & Jambekar, 2003). 
  In this research approach, the  efficiency of production in the industry has been studied and VSM 
was used to assess the overall production process. This was done to find waste in the production process, 
as well as to improve the overall efficiency of the process of production (Womack, Jones & Roos, 1990; 
Jones & Womack, 2002; Hines & Rich, 1997).  In Thailand, VSM is commonly used to improve the production 
process in the industry sector. In 2005, Taylor studied the process of agricultural production, the practical 
implication of VSM was used to develop the agricultural food supply chains.  That study focused on the 
production process of product processing.  Moreover, there have also been studies concerned with the 
development of coffee supply chains in order to enhance the distribution potential of coffee traders        
(Milford, 2004; Murekezi, 2011; Valkila, Haaparanta & Niemi, 2010).  However, these studies only considered 
the larger picture and did not involve an investigation of the coffee bean production process including 
farmers and marketing middlemen. The studies did not assess the entire supply chain up to the point of 
delivery to the customers, nor did they use VSM to manage and reduce the lead-time (LT) of the production 
process (Rahman, Laosirihongthong & Sohal, 2010).
  Therefore, this research study is intended to present Lean’s concept in order to develop the        
efficiency of the Arabica coffee production process of the planters in the North of Thailand (Office of       
Agricultural Economics, 2014). Most coffee bean production processes have used the wet method          
together with the enhancement of organic coffee planting methods, making coffee beans a much more 
qualitative product, as well as being more tasteful than if the dry method had been applied (Wintgens, 
2012).  For the last 20 years, coffee consumers have changed their priorities and approaches in agricultural 
product consumption and have now began to focus more on the specialty, fair trade and organic aspects 
of agriculture (Ponte, 2002).  Such efforts are considered the utmost used of value creation in order to 
gain the comparative advantage (Wheelen & Hunger, 2004).  However, at the beginning stages, the costs 
of organic coffee production became higher, while the productivity was considered low. Thus, it became 
clear that Lean’s production strategy was much more suitable than mass production techniques (Rasch, 
1998).  
  This paper focuses on presenting how to develop the efficiency of the coffee production process 
through practical implications of VSM showing the details of how organic coffee producers in Baan Khun 
Lao (OCPKL) operates, as well as to consider the wastes that are generated in the production process.  
Then, VSM future state was developed in order to assess and improve the continuous flow process.  After 
that, the efficiency of the process was measured using Lean’s metric system to determine the methods 
of producing organic coffee and to develop the efficiency of the production process.  
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Research Objective
  This article aims to investigate the practical implications of VSM and Lean’s concept to improve 
the efficiency of the process was measured, using Lean’s metric system to determine the methods of 
producing organic coffee and to develop the efficiency of the production process.

Research Methodology
  This research involved the study of OCPKL in the northern part of Thailand.  This area has been 
encouraging and supporting organic coffee production.  Many plantations have been certified, and many 
planters have specialized in the planting of organic coffee.  Therefore, this area was selected as the 
target of the study (Berg & Lune, 2012).  The method conducted for the research was a paradigm of a 
single-case study (Bloomberg & Volpe, 2012) which was the way to acquire much more accurate information 
from the real performers. Then, the collected empirical data was experimented on in order to summarize 
the conclusive reasoning based on a deductive process (Creswell, 2013 ; Yin, 2003).
  The principles and theories were explained to give clear reasons in the literature review. The 
methodology based on the principle of Lean production have been determined by, first, studying the 
supply chains of organic coffee production to select an appropriate production line, and by developing 
and analyzing the current state VSM through the program evaluation and review techniques (PERT) to 
estimate the average time of each process.  After that, the strategy was determined to develop Lean 
production of the case study by the value stream manager.  VSM was developed to analyze the approach 
in order to improve the efficiency of production by setting a kaizen working plan, as well as the achievement 
of an effective working plan by using Lean’s metric system, which consists of measuring in total lead time 
(TLT), total cycle time (TCT), inventory level, delivery and manpower. The data collected from the                 
researcher’s interviews or observations were presented through speeches.  The observations of events 
incurred during the operation activities of OCPKL could not be done through the quantitative method 
(Lapan, Quartaroli & Riemer, 2012). The application of VSM for improving the production process has 5 
procedures as follows: (Rother and Shook,1998):
  1. Selection of a product family
  2. Current state mapping
  3. Future state mapping
  4. Planning
  5. Execution
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  Researchers, first of all, provided the seminar about LPS and VSM to the members of OCPKL so 
as to have them trained and understood. Then, the specific team work was appointed for the VSM process, 
as follows: the chairman of OCPKL was the facilitator supporting the data regarding all procedures of the 
organic coffee bean production process due to his good knowledge about all procedures of the organic 
coffee production process.  The production manager and the distribution manager were value stream 
managers in charge of determining the product family and were responsible for reporting on the VSM 
process.  The group secretary was responsible for keeping useful data and documents for establishing 
VSM with the help from the researcher specializing in Lean production.  In addition, the researcher had 
to check, control, and collect the data in each different process through careful observation; do the          
triangulation check, and had to collect the data from semi-structured interviews to get the most accurate 
data for developing the production process.  

Research Results 
  Application of VSM in OCPKL
  The study of each event in the production process, including the conditions, might affect the 
results in terms of checking any unfamiliar events.  A case study of OCPKL could be used for extending 
the approach or for assessing any doubts that exist with regard to the existing theories (McCutcheon & 
Meradith, 1993) by focusing on the process of production management in order to reduce waste and to 
investigate the key people involved in the coffee supply chains.  The process of the case study analysis 
provided competitive data on the operation during the different events.  The team developed the production 
system based on the VSM process involving five procedures (Rother & Shook, 1998), as follows:
  1. Selection of a Product Family
   OCPKL has been an area of qualitative coffee production through the process of production 
control based on the organic system certified by the government organization, while the areas without 
certification have sold their coffee through the general distribution channels.  It has been noted that the 
main OCPKL products have been organic coffees, which cost more than general coffee.  However, the 
newer processes require more time being spent during each stage of the process resulting in more      
production costs than general coffee production. That was the reason to more efficiently improve the 
production process.  The OCPKL productivity types include three kinds: cherry coffee, dry parchment 
coffee and graded and non-graded green coffee.
   Most OCPKL customers were sub-contractors wanting organic coffee productivities to process 
them into roast coffee.  Therefore, most orders were for green coffee sold at the highest price of all the 
products.  Nevertheless, the production costs of green coffee were rather high.  That facilitated the          
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decision to analyze VSM for green coffee products and to find ways to improve the production process.
  2. Current State Mapping
   The efficiency development of the organic coffee production process through the practical          
implications of VSM presents the current state mapping of green coffee production.  The wastes incurred 
in the production process were found, reduced or eliminated (Womack & Jones, 2002), since they would 
affect the efficiency development of coffee bean production throughout the supply chain of OCPKL.  Figure 
1 shows the mapping of SIPOC identifying the basic components of the process presented in the target 
operation (George, Rowlands, Price & Maxey, 2005) for the purposes of selecting the value stream.  The 
targets of the study included three aspects: 1) to study the flow of raw materials from the productivity of 
harvest process to customers, but not including the planting activities at the upstream stage; 2) to investigate 
the activities in the coffee production process or wet process affecting the quality, as well as the most 
tasteful products; and 3) to determine the selected products according to the first procedure and deliver 
them to the sub-contractors as the OCPKL customers at the downstream stage (Sadler, 2000).

Figure 1:  SIPOC Mapping Showing the Production Process of OCPKL

  The structure of SIPOC was used to draw the process-mapping image based on the flow diagram 
chart.  It was also used to design a model of a business system or sub-business system (Paper, Rodger 
& Pendharkar, 2002) presenting the procedures of the OCPKL production process to classify the activities 
from the harvest procedure, dry parchment (wet method), hulling, sorting, packing, warehousing and 
delivery to customers, as shown in Figure 2.
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Figure 2: Schematic Picture of the Value Stream for OCPKL

  The flowchart and SIPOC process mapping were made to specify the scope and the procedures 
of the OCPKL operation process and then to draw the current state of VSM, as shown in Figure 3, through 
the use of the following information.
    2.1 Customer Demand
             According to customer demand, OCPKL could harvest 50,000 kg of cherry coffee 
throughout 6 months during the harvest time from October to March. 100 kg. of cherry coffee, 23.3 kg of 
dry parchment or 19 kg. of green coffee (Wintgens, 2012) could be produced.  According to the daily 
delivery schedule, customers would take the goods to suit their needs. 
    2.2 Physical Flow
             The physical flow of the process mapping showed the flow of physical activities in 
the OPCKL coffee production process.  To make the current state of VSM, the time spent in each process 
was determined. According to the case of OCPKL, the exact working time of each activity could not be 
determined due to the differences between planters. Thus, this study had to determine working time as 
a variable randomization using PERT to estimate the time spent on each activity of the organic coffee 
production process (Render, Stair & Hanna, 2006) using the equation for the mean time (te) and by        
displaying the time spent on each activity, as shown in Table 1.

 
 
 
 
 
 

Harvest 
(Cherry 
coffee) 

Wet method 
(Dry 

parchment) 

Inspection 
(Dry parchment 

pack) 

Weighing/
Bagging 

Plant 
farming Supplier 

ABC 
Customers

Drying 

 
6

4 bmate






135
ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹

»‚·Õè 8 ©ºÑº·Õè 2 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2557 - ¾ÄÉÀÒ¤Á 2558 

Table 1
Analysis of verage time and classification of activities in the coffee bean production process

  OCPKL had started using machinery in some processes, such as in the pulping, milling, and 
grading of green coffee beans.  When the machines broke down, it was difficult to repair and maintain 
them due to a lack of experience in using the machinery.  Moreover, the hurdles of moving fresh cherry 
coffee from the plantation that existed due to the fact that the plantations were located in mountainous 
areas, caused much more difficulties in the transportation of the coffee and this required a greater amount 
of time.  VSM should display non-value adding activities and focus on improving the delay process, the 
lead-time and the lack of continuity in the flow of the process.
    2.3 Information Flow
      Regarding information flow, when customers needed goods, they would contact 
OCPKL by phone or fax.  Then, the production department would check the stocks.  If the desired products 
were available, they would be delivered to the customers.  In the event there were not any goods left in 
the warehouse, production would be initiated.  Due to the fact that there were some limitations of               

 

No. Activities Average time  
(te) (min) Activity type Activity value 

A Harvest cherry coffee 12 operation VA 
B Weigh 5.5 operation NVA 
C Transport from orchard to warehouse 42 operation NVA 
D Inspect quality 30 inspection VA 
E Clean cherry coffee 2.5 operation VA 
F Bark (Mill  cherry coffee skin) 7.2 operation VA 
G Sort out perfect parchment coffee 30 operation VA 
H Ferment parchment coffee in well 700 operation NNVA 
I Mucilage removal (by hand) 20.8 operation VA 
J Wash with clean water 5.5 operation VA 

K Soak in well with clean water                     
(for a good smell and fresh taste) 

700 operation VA 

L Drain 5.3 operation NNVA 
M Drying (Turn periodically) 2,390 operation VA 
N Collect from drying place 5.8 operation NVA 
O Contain in sacks 5.3 warehousing NVA 

P Move sacks and store at low 
temperature throughout year 

18.3 transportation NVA 

Q Inspect quality  19.16 inspection VA 
R Transport to mill 28 transportation NVA 
S Mill 58.2 operation VA 
T Sort out sizes of green beans 7.2 operation VA 
U Store - operation NVA 
V Weighting 3.5 operation NNVA 
W Bagging 5 operation VA 
X Deliver to customers 43.3 transportation VA 
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manpower in the harvesting of cherry coffee, and the fact that the storage yard could store only a limited 
quantity of goods, an estimated 200 kg. were targeted in the production cycle.  The co-ordination in the 
production process was controlled daily by the production manager. 
  An analysis of the current state mapping in Figure 3 shows that the TCT took about 68.35 hours 
(68 hours 22 minutes), which involved about 245 hours of the TLT, while most activities required a long 
time and there might have been necessary or unnecessary waiting periods. The improvement on the 
system focused on the design of a new production process to reduce LT occurring within the process.  
Furthermore, there were also up to 700 kilograms of work-in-process (WIP) inventory in the process of 
OCPK coffee bean production.

Figure 3: Current State Map of OCPKL

  Most activities in the process of OCPKL coffee bean production were activities creating value, as 
is shown in Table 2.  This meant that the improvement of operational efficiency did not only aim at reducing 
the cycle time (CT) of the NNVA and NVA activities, but also the time of the VA activities.  That would    
reduce the TCT of the production to set approaches for tracking the progress in the operation towards 
the set goals by determining Lean metric analysis, including inventory levels, TCT, TLT, manpower and 
on-time delivery rates.  Ultimately, the future state of the VSM was drawn.  
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Table 2
Analysis of average time and classification of activities in the coffee bean production process

  3. Future State Mapping 
        In the future state mapping of VSM shown in Figure 5, the data that was obtained from the 
current state could be taken as approaches for developing the efficiency of the OCPKL manufacturing 
processes by planning three key steps of the future state of VSM, as follows:
   3.1 Customer Demand
    Customer demand was found by calculating the TAKT time of OCPKL under the limitations 
to the productivity amount. The production quantity was determined equally over a period of six months. 
Customer demand equaled 60.9 kg. per day.  The TAKT time was marked at 7.39 minutes and pitch was 
recorded at 369.5 minutes.
    Due to inconsistent fluctuations of agricultural production capacity, as well as uncertainty of 
customer demand, OCPKL needed to use the supermarkets to store finished goods, and this was where 
coffee bean sacks were kept according to customer demand per day. To achieve continuous flow in the 
production process, coffee beans were packed in sacks as soon as customers had ordered the coffee.  
Moreover, to keep service levels, buffer stock, as well as safety stock, was filled up to prevent any uncertainty     
in production capacity equaling customer demand per day (this was because coffee beans could be kept 
longer without going rotten).
    It was seen that process improvement to meet customer demand had changed. That 
might have resulted in inventory reductions or unfamiliarity with the new system affecting wastes.  Therefore, 
the 5s system was used for eliminating wastes within the customer delivery process.
   3.2 Production flow
    According to the production flow process, OCPKL controlled continuous flow from the 
product line balancing by combining operations utilizing employees’ skills, as well as by using the concepts 
of location-sharing, within each process.  That could possibly reduce any time wasted in any given process.  
As seen in Figure 4, there were only 12 activities that spent less cycle time less than the TAKT time.  The 
greater amounts of time spent in the activities that required more time than the TAKT time could be             
addressed by substituting supermarket distribution methods for the transportation activity. Machinery 
could replace labor, such as in the processes of inspecting, sorting and packing the goods.

Activities Time (Min) Percentage 
VA 3,330.86 80.37 

NNVA 708.8 17.10 
NVA 104.9 2.53 

Total 4,144.56 100.00 
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Figure 4: Comparison Cycle Time of Current State Map and Future State Map
 
   The OCPKL production process could be improved to support the flow process by determining 
three work cells of the future state, as follows: 
   Work cell 1 was a combination of activities, such as drying, inspection and milling and grading, 
which reduced wastes concerning movement, inventory and waiting. That made the cycle time of work 
cell equal to 1457.65 minutes. Due to the design of the new main task, it was necessary to determine how 
to work by using 5s system, the kanban system and the FIFO lane to reduce obstacles affecting the   
continuous flow process.
   Work cell 2 was a combination of activities, such as the harvesting and wet processes, which 
were both labor intensive. The cycle time was 2493.97 minutes and this could reduce transportation waste.  
To control the new system, OCPKL used the FIFO system to pull physical flow and to achieve continuous 
process flow towards the next activity by using the 5s system to control and organize the work area.
   Work cell 3 was improved to facilitate efficient delivery to the customers by focusing on improving 
interoperability of weighing and packing by putting them in the same process and by then organizing the 
process by using the 5s system.  Furthermore, waiting times were reduced by working in the u-shaped 
cell in response to the new policy of OCPKL. The warehousing department was added to control the 
amount of the finished goods to prevent over production.  The working system implemented the kanban 
system to enhance potential in customer delivery by reducing inventory waste.
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Figure 5: Future State Map of OCPKL

    3.3 Leveling production
     With regard to OCPKL, it was rather difficult to make the flow process smooth in the 
drying procedure.  Thus, it was necessary to use supermarkets during the production process to store 
dry parchment coffee so that the next task could flow continuously. Withdrawal kanban has been applied 
to indicate the amount of dry parchment coffee, that was ordered from the supermarket or to account for 
the weighing and packing of the finished goods that needed to be transported.
                 Leveling production of customer delivery was important. OCPKL was used to establish 
the warehouse and to appoint the warehouse manager as the material handler who ordered the products. 
Withdrawal kanban has been applied towards the supermarket finished goods, according to the customer 
orders. If the stock of goods were found to be at the reorder point, the manager would order production 
kanban through the production department by determining whether the safety stock equaled the amount 
of the customers’ needs per day.
   3.4 Planning
           The improvement of the production process based on the future state of VSM involved 
the production process focusing on the flow process, using withdrawal and production kanban systems 
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to control the pace of production to most efficiently meet the customer’s needs. But the capacity of production 
was inadequate for the customer’s needs each day, so it was necessary to use the concept of the production 
system in order to maintain a process of continuous flow and the concept of safety stock to prevent        
demand variability.  According to the goals of the action plan as mentioned above, the lead-time in the 
production process was reduced gradually from 11 days to only 2 days, as planned in the future state 
VSM.  During the first three months, the goal of the harvest was to reduce the LT to only 5 days. Then, 
working behavior was adjusted by building a co-operative learning process, which could reduce LT to 2 
days at the end of the harvest period. The action plan was presented in four steps, as follows:
    1) Plan working procedures and determine the working regulations of each responsibility 
for the people concerned. 
    2) Improve and develop the design of operational areas including the warehousing of 
new products.
    3) Supply necessary machinery, such as packaging machines, pulping machines for 
cherry coffee, and grading machines which affect the flow process. When the process runs continuously, 
equipment concerning inventory management should then be supplied.
    4) Begin improving material movement continuously by focusing on operational  efficiency 
based on the action plan and production tools, as have been determined above.
   3.5 Execution
         According to operations in the first period of the OCPKL coffee productivity harvest, data 
was collected from October 2013 to January 2014. After planning the action, it showed that OCPKL could 
achieve the target goals by reducing LT to 5 days and also revealed that the members began to understand 
the overview of production operations resulting in a more continuous flow. However, there were still some 
parts of 5s that they could not be managed completely.  From now on, the operation of the inventory 
management processes would be improved by using a database system to control the entire process, 
both quickly and systematically.

Discussion
  The discussion of this research will be based on the objectives of the study which are comprised 
of three parts: 1) presenting the application of VSM for developing the coffee production process of 
OCPKL ; 2) using Lean metric analysis for improving the efficiency of the process; 3) determining efficient 
and appropriate operations of OCPKL coffee production.
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  1.  Application of VSM in OCPKL
        This article presented approaches of OCPKL that could apply the VSM tool to determine the 
relevant working methods by improving the production process of coffee beans.  The main product of 
OCPKL was applied to create a current state VSM of the production process.  It was found that activities 
in the manufacturing process included NNVA and NVA.  Approximately 20 percent of all activities caused 
waste in the production process, consisting of waiting, movement, inventory and delivery.  Then, TAKT 
time (7.39 minutes) was calculated to set targets for improvement of the activities identified within the 
production process.  Future state VSM was made to improve a continuous flow of the production process 
in order to reduce LT within the production process using Lean manufacturing techniques, namely 5s, 
visual workplace, kanban and Quick change over systems (Boppana & Damain, 2011). 
   OCPKL acknowledged waste in the production process and limited the scope of the waste or 
eliminated them. The flow process of the system was improved since function partition was clear.  Members 
had their own skills for working and doing different duties.  However, according to the use of the Lean 
system in the manufacturing process to improve agricultural productivity, groups of farmers had to           
understand the systematical production process.  The results of the implementation plan showed that the 
OCPKL could reduce TLT from 11 days to 5 days.  However, the goal of reduction will only be two days 
in the future. 
  2. Improvement in Lean Metric Analysis
   The results of the implementation plan based on future state VSM revealed that OCPKL could 
measure the efficiency of the coffee production process using Lean metric analysis, as follows:
         2.1 Aim to reduce TLT in the production process reduced from 11 days to 5 days (80.4 %), 
in the first half of the harvest (there were 2 days left at the end of harvest).  After the application of VSM, 
in order to improve the production process for 3 months, OCPKL did a follow-up which could be                 
summarized as follows:
             2.2 WIP inventory decreased from 700 kilograms to 61 kilograms (91.28%) of the pull production 
process and the pace of production fitted in with customer delivery, which also caused LT to go down.
        2.3 TCT declined from 68 hours to 61 hours (3.44%) after determining work cells.  The kanban 
system has been used to reduce time spent on doing activities, equaling the TAKT time of some activities.  
In addition, the number of workers could be decreased by adjusting the working model using shared 
resources, as well as by reducing the amount of movement waste.
   2.4 Customer service was added to coordinate with customers and the warehousing department.  
That prevented OCPKL from product shortages due to withdrawal and the kanban production system.        
Therefore, there were always goods available for customers.  In the event of fluctuations in customer demand, 
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OCPKL stored safety stock fitting in with the client’s needs per day, which allowed for 100% on-time     
delivery. 
   2.5 Finally, with regard to the Lean system, especially within the agricultural production 
process, all members have to be provided with the related knowledge and to be made clear of agreements 
made within the group. Individual members should understand and accept the concepts. This would 
make the production process more efficient. OCPKL was used to draw VSM for the group members in 
order to present the process concretely. This was fairly easy to perform and could reduce manpower from 
31 to 15 men (51.61%) in the manufacturing process.  However, the group leader had to understand the 
Lean system, and control the flow of the manufacturing process continuously. 
  3. Implementation plan
        The goal of the implementation plan was to reduce TLT from 11 days to 2 days by using 
withdrawal and the kanban production systems, in order to control the pace of production relevant to 
customer demand and to use safety stocks to support variable demand.  According to the concepts of 
the operations above, OCPKL facilitated action plans that were comprised of four parts, as follows: 
   3.1 Plan of working procedures and determination of the working regulations of each duty 
for the people concerned
   3.2 Improve and develop the design of the operational areas
   3.3  Supply machinery to enhance the efficiency of production
   3.4  Improve material movement continuously by focusing on operational efficiency based on 
action plans and the efficient use of production tools
      After the application of VSM planned above, in order to improve the production process for 3 
months, it revealed that OCPKL could achieve the target goals by reducing LT by 5 days in the first period 
of the experiment.  From now on, some activities have to be improved, such as the 5s management system 
which is still incomplete, as well as by using database systems to control everything systematically, and 
to quickly reduce TLT by 2 days according to the target goal.
  The onward production process of roasted coffee will be forwarded to sub-contractors which is 
more likely to be in an industrial context. Hence, to set indicators as well as the operating frame,                  
sub-contractors can completely apply the Lean manufacturing concept. Researchers are unable to force 
any contractors to operate according to the plan set in future state VSM, instead only suggest the working 
guild lines for reducing production waste and NVA time.
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Conclusions
  This research study is an attempt to develop a production process to support the creation of 
competitive advantages of OCPKL by presenting coffee produced through an organic system. Consequently, 
the Lean production system was used to improve the manufacturing process by applying VSM. However, 
because of the OCPKL agricultural production process, the attempt to use the Lean concept to control 
the flow of the production process required an understanding of the members with regard to their duties 
in each process, and for them to understand how the production affects the flow process.  Nevertheless, 
the case study of OCPKL could adjust the application of the production into the concept of Lean by comparing 
the results of the current state VSM study with those of the future state VSM study.  It was found that the 
important aspect for improving the production process was the significant reduction of WIP inventory 
(91.28%), TCT (3.44%), TLT (80.4%), on time delivery (100%) and manpower (51.61%). Therefore, the 
manufacturing process was improved. The results of the operation as planned could reduce LT according 
to the target goals and could affect the reduction of various types of wastes, including unnecessary inventory, 
areas for storing unnecessary inventory, unnecessary waiting and movement, along with the improvement 
of the overall continuous flow in the production process.  The chairman and the members of OCPKL have 
developed the operational approaches to improve the flow of the production process, continuously. The 
goals were to reduce the LT in the production process using Lean manufacturing techniques involving 
the following elements: 5s, visual workplace, kanban and Quick change over systems. The results of the 
study of the operation could achieve the target goals.  Nevertheless, there are still some issues to consider 
in order to further improve the process.
  At the strategic level, in order to develop coffee supply chain in Thailand, people who are            
concerned with coffee production, including the distributors at the upstream locations, farmers, marketing 
middlemen, consumers or downstream players, should all integrate their collaboration by developing the 
coffee production process in each section ranging from farm management and the processing stage 
until the actual delivery to the consumers. However, the government sectors should help the producers 
and growers promote organic agriculture. That will increase the number of organic agricultural entrepreneurs 
who can then, even more, manage the costs of production to the scale of the economy. 
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บทคัดยอ
  งานวิจัยครั้งนี้เปนงานวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค คือ  1) เพื่อศึกษาเนื้อหา ความหมายและคานิยม    
ในภาพยนตรการตูนชุดบารบี้  2) เพื่อศึกษาผลกระทบของเนื้อหา ความหมายและคานิยมในสื่อภาพยนตรการตูน
ชดุบารบีท้ีม่ตีอเดก็ระดบัประถมศึกษา  3) เพ่ือศกึษาเปรียบเทยีบคานิยมทีไ่ดรบัจากการศกึษาเนือ้หาและความหมาย
ของภาพยนตรการตนูกับคานิยมท่ีเกิดขึ้นจากการรับชมภาพยนตรการตนูชุดบารบี้ กลุมตัวอยางท่ีศกึษามีสองกลุม 
กลุมแรก คือ เด็กระดับช้ันประถมศึกษาตอนตนในอําเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม จํานวน 20 คน  กลุมท่ีสอง คือ 
ภาพยนตรการตูนชุดบารบี้ที่จัดจําหนายในประเทศไทย ในระหวางป ค.ศ. 2001 – ค.ศ. 2012 จํานวน 23 เร่ือง          
การเก็บขอมูลแบงเปนสองข้ันตอน คือ ขั้นตอนท่ี 1 คือ การวิเคราะหเน้ือหาสาร ผูวิจัยทําการศึกษาเน้ือหาสาร            
จากภาพยนตรการตนูชุดบารบี ้จากหลกัการเลาเรือ่งและโครงสรางเรือ่งวามีการนาํเสนอเน้ือหาหลกัท่ีสะทอนใหเห็น
แนวคิดและคานิยมในดานใดบาง  ขัน้ตอนที ่2 คอื การนําแนวคิดและคานิยมท่ีไดแตละเร่ืองน้ันมาใชเปนแนวคาํถาม
ในการสมัภาษณกลุมตวัอยางเด็กประถมศกึษา  ผลการศกึษาพบวา เนือ้หาสารจากภาพยนตรการตนูชดุบารบีส้ะทอน
ถึงแนวคิดและคานิยมแบบนามธรรมและรูปธรรม โดยคานิยมที่ปรากฏมากที่สุด คือ คานิยมเร่ืองความดีงามและ
ความกลาหาญ รองลงมา คือ ความมีนํ้าใจตอเพื่อน มิตรภาพ และหนาที่ความรับผิดชอบ สวนแนวคิดคานิยมเชิง  
รปูธรรมทีป่รากฏ คอื คานิยมเร่ืองความสวยงาม ความมบีคุลิกภาพโดดเดนและวางตนเหมาะสมกับความเปนหญงิสาว 
เมื่อนําแนวคิดดานคานิยมเหลานี้ไปใชเปนคําถามตั้งตนในการสัมภาษณ  กลุมตัวอยาง จึงพบวา เด็กสามารถรับรู
ถึงแนวคิดและคานิยมเหลานี้ได  จดจําได และมีความประทับใจในแนวคิดเหลานี้  กลาวคือ  เด็กสามารถใหคุณคา
วาเปนตนแบบที่ดีซึ่งตนอาจจะนําไปใช สวนแนวคิดและคานยิมในสวนของรูปธรรม คือ ความงาม บุคลิกภาพและ
การวางตัว เด็กๆ สามารถรับรู จดจํา และมีความประทับใจเชนเดียวกัน  แตมีความแตกตางตรงท่ีเด็กเลือกที่จะ     
เลียนแบบหรือนําคานิยมรูปธรรมเหลานี้ไปปฏิบัติตามอยางชัดเจนมากกวาแนวคิดเชิงนามธรรมอยางเรื่องความดี 
หรือความกลาหาญ  สรุปคือเนื้อหาหลักจากสารภาพยนตรการตูนชุดบารบี้สะทอนคานิยมทั้งเชิงนามธรรมและ              
รูปธรรม เด็กมีความสามารถในการรับรู เขาใจ และใหคุณคาได แตเด็กมีแนวโนมท่ีจะมีพฤติกรรมเลียนแบบดาน    
รูปธรรมมากกวานามธรรมอยางชัดเจน 

ผลกระทบของภาพยนตรการตูนชุดบารบี้ที่มีตอเด็กประถมศึกษาตอนตน
ในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
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Abstract
  This research is qualitative research aims: 1) to investigate the content. the meaning and values 
of the cartoon series, Barbie 2) to study the impact of the content, the meaning and values in media cartoon 
series Barbie on elementary school children 3) to compare the values formed with audience and value 
obtained from the meaning of the Barbie cartoon series content analysis. The study has two stages.         
The first stage involves a study of the cartoon series, Barbie, launched during 2001-2012 totaling 23 
episodes. The narrative and structure are examined to elicit the main concept and values presented in 
the series. In the Second stage, the researcher used the main concepts and values elicited from the first 
stage to perform in-depth interview with students in the primary school level in Chiang Mai, totaling 20 
students. The results revealed that the cartoon series, Barbie, presented both subjective and objective 
ideas and values. The most common theme was the decency and courageous, the second was the      
kindness to friends, friendship and responsibility. The series deliver the idea for young woman to be 
beautiful and have personality and behave befitting a young woman. The in-depth interviews revealed 
that children could recognize the above-mentioned between concepts and values, remember and            
appreciate these concepts as a good role model to which they might apply. The ideas and values of 
tangible beauty, personality and demeanor were delivered to children as well and they were impressed. 
But there are differences between concepts and values about beauty body or personality that clearly to 
see outside and abstract concepts about goodness or courage. The conclusion is children could recognize 
all concepts and values that show in cartoon series content but they choose to present themselves and 
tend to mimic behavior that to look alike not to be like Barbie in the cartoon series.

Keywords
  Cartoon Series Barbie,  Primary School Students, Chiang Mai

บทนํา
  เปนท่ีทราบกนัดวีา ประเทศจะพัฒนาไดกต็อเมือ่ประชาชนไดรบัการดูแลอยางครบถวนสมบรูณในทกุๆ ดาน 
โดยเฉพาะอยางยิ่งอนาคตของชาติซึ่งก็คือ  “เยาวชน”  เยาวชนในวันนี้จะเติบโตเปนผูใหญในวันหนา ซึ่งจะมีหนาที่
ความรับผิดชอบตอตนเอง ตอครอบครัว ตอชุมชน และตอสังคมประเทศชาติตอไปอยางหลีกเล่ียงมิได  หมายรวมถึง
ความรับผดิชอบแทนผูใหญในอนาคต ทัง้ในดานการเมือง เศรษฐกิจ สงัคม ตลอดจนบทบาทในการสืบทอดวัฒนธรรม
อันดีงามของสังคม และคานิยมท่ีดีไปยังลูกหลานสืบตอไป ดังนั้น หากเยาวชนของชาติมีความรู  มีการศึกษาดี             
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มีสุขภาพสมบูรณทั้งกายใจ ก็จะสามารถทํานายอนาคตไดวาเด็กในวันน้ีจะเติบโตอยางงดงามเปนผูใหญที่มีความ
สมบูรณในวันขางหนา และเด็กๆ เหลานี้ที่จะกาวมาแทนที่ผูใหญและสรางสรรคสิ่งใหมๆ ใหทั้งสังคมและโลกใบนี้
ไดอยางดี 
  คําวาสื่อมวลชนนั้น หมายถึง สื่อที่ทําหนาที่สื่อสารสารหนึ่งๆ ไปยังผูรับสารที่มีลักษณะเปนมวลชน (Mass) 
โดยลกัษณะความเปนมวลชนน้ีเปนการเปดกวาง ผูรบัส่ือจะเปนใครกไ็ด เพศ อายุ ฐานะ หรือการศกึษาใดๆ กส็ามารถ
เขาถึงสื่อได (ศุภฤกษ โพธิไพรัตนา, 2547) เพราะฉะนั้น สื่อมวลชนจึงมีสภาพเหมือนทั้งอาวุธและยารักษาโรคที่ผูรับ
สามารถรับและตีความอยางสรางสรรคหรือไรประโยชนไดเชนกัน
  ในบรรดาสื่อท้ัง หลายโทรทัศนนับวาเปนส่ือมวลชนท่ีไดรับความนิยมและไดรับความสนใจจากประชาชน
ทุกระดับ โดยเฉพาะอยางยิ่งเด็กและเยาวชนจะใหความสนใจเปนพิเศษเพราะโทรทัศนนั้นเต็มไปดวยรายการตางๆ 
ทีม่ทีัง้ภาพเคล่ือนไหว เสียงเพลง และความบนัเทิงท่ีนาต่ืนตาตืน่ใจ ยิง่เปนโทรทศันสทีีใ่หภาพชดัเจนแบบ HD (High 
Definition)  ผสานกับเทคโนโลยีสมัยใหม ทําใหผูชมตัวนอยๆใหความสนใจสื่อโทรทัศนมากขึ้น และรายการที่เรียก
วาเปนรายการสุดพิเศษของเด็กและเยาวชนมากที่สุดจากโทรทัศนก็คือ “ภาพยนตรการตูน” (มยุรี จารุปาณ, 2535)
  ในอดีตภาพยนตรการตนูน้ันเปนรายการทีฉ่ายทางโทรทศันเทาน้ัน ทาํใหสือ่โทรทัศนกลายเปนส่ือยอดนิยม
ของเด็กและเยาวชน ในยุคนั้นจะพบวา รายการภาพยนตรการตูนจะถูกจัดเขาไปในผังรายการชวงเชา ตั้งแตเวลา  
7.00 น. - 10.00 น. ทุกๆ วันเสารอาทิตย  ซึ่งก็สงผลใหเด็กๆ พากันตื่นเชาเพื่อติดตามรับชมรายการการตูนโปรดกัน
แทบทุกบาน เพราะเปนความบันเทิงราคาถูก และเต็มไปดวยความสนุกสนาน นับเปนรายการอันดับหนึ่งในใจเด็กๆ 
ทั่วโลก  ตอมาเทคโนโลยีการส่ือสารไดมีการพัฒนาอยางรวดเร็ว  ทําใหนวัตกรรมการบันทึกภาพยนตรการตูนมี      
ความหลากหลายทั้งในรูปแบบวิดีโอ ซีดี วีซีดี จนกระทั่งในปจจุบัน พัฒนามาเปน ดีวีดี ที่สามารถหาซื้อมารับชม          
ทีบ่านไดอยางไมจาํกดั และเทคโนโลยกีพ็ฒันาแพลตฟอรม (Platform) ใหสามารถเขาถงึไดงายมากข้ึน ไมวาจะเปน
ทางโทรทัศนบอกรับสมาชิก (Paid Television) กลองตางๆ และทางโลกอินเทอรเน็ต ยูทูป เฟสบุค และเว็บไซตตางๆ  
ที่สามารถแชรขอมูลภาพยนตรการตูนตางๆ ได งาย รวดเร็วและ ราคาถูก  การพัฒนาอยางรวดเร็วนี้ ผูใหญอาจยัง
ไมทนัเหน็ผลกระทบท่ีเกดิขึน้ แตถามองในแงมมุเดก็ และเยาวชนท่ีสามารถใชเทคโนโลยีได จะมอีาํนาจในการตัดสนิใจ
รบัสารตางๆ ไดตลอดเวลา โดยทีอ่าจจะไมจาํเปนตองผานการคดักรองหรอืการตรวจสอบจากผูปกครอง จงึทาํใหเกดิ
กระแสวิพากษวิจารณการทํางานของสื่อ และความกังวลจากภาคสวนตางๆ ในสังคมท่ีเล็งเห็นความสําคัญวาส่ือ
ตางๆ เหลานั้นจะมีผลกระทบหรือจะมีอิทธิพลอยางไรกับเด็กและเยาวชน 
  ภาพยนตรการตูนที่เด็ก ๆ ชื่นชอบในปจจุบัน มีลักษณะที่แตกตางกันไปตามกลุมเปาหมาย เชน การตูน
สําหรับเด็กชาย จะมีบุคลิกลักษณะในการตอสู เนื้อหาที่สอดแทรกความรุนแรง การตอสู ความแข็งแกรงตางๆ          
สวนกลุมเปาหมายที่เปนเด็กผูหญิง ก็จะมีลักษณะออนหวาน สดใสราเริง และมีการสอดแทรกภาพที่สะทอน           
ความงดงามแบบผูหญิง เพื่อใหตรงกับความตองการของกลุมเปาหมาย โดยตัวละครในการตูนสําหรับเด็กผูหญิง      
ที่โดดเดนและโดงดังมาที่สุดในโลกที่ไมมีใครไมรูจักก็ คือ  “บารบี้”  
  จากการคนควาขอมูลเบื้องตนพบวา  บารบี้เกิดขึ้นชวงเวลาหลังสงครามโลก ครั้งที่ 2 และดวยประชากรที่
เพิ่มขึ้น ในขณะท่ีผูผลิตตุกตามีจํานวนนอยทําให บริษัท แมตเทล ไดมีโอกาสกาวสูตลาด  โดยบริษัท แมตเทล            
กอต้ังข้ึนใน ป ค.ศ.  1944   ซึ่งช่ือบริษัท แมตเทล นี้ตั้งมาจากการผสมชื่อของผูกอต้ังท้ังสองคนเขาดวยกัน คือ           
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เอลเลยีตแฮนดเลอร และฮาโรลดแมต  “บารบี”้  มาจากชือ่ของลกูสาวของผูกอต้ัง ซึง่เปนหนึง่ในของเลนช่ือดังท่ีเติบโต
มาพรอมกับเด็กสาวทั่วโลก รวมถึงเด็กสาวในประเทศไทย (ชาตรี ลีศรีวิทย, 2550)
  ตุกตาบารบีก้ลายเปนทีรู่จกัไปท่ัวโลก บารบีเ้ปนยิง่กวาของเลนของเดก็สาว บารบีเ้ปนตวัแทนโลกแฟช่ันของ
เด็กๆ ที่กําลังจะเติบโตเปนสาวนอยที่รักความสวยความงาม   นอกจากนี้บารบี้ยังทําให บริษัท แมตเทลกลายเปน
บริษัทที่สามารถผลิตและจําหนายของเลนไปทั่วโลกเปนระยะเวลา 47 ปที่ผานมา ณ เวลานี้ ทุกหนทุกแหงทั่วโลก   
ถกูจุดประกายดวยความฝนสีชมพหูวานจากอทิธิพลของบารบี ้เพราะเธอเปนมากกวาตุกตาแตเธอยงัสะทอนแนวคดิ 
“ความเปนผูหญิง” ที่เปรียบเสมือนตนแบบใหกับเด็กๆ ทั่วโลก ตุกตาบารบี้ ถูกเปดตัวขึ้นเมื่อป ค.ศ. 1959 ในงาน
อเมรกินั ทอย แฟรทีน่วิยอรก สหรัฐอเมรกิา เพียงปแรกของการเผยโฉมตอสาธารณชนบารบีส้ามารถสรางปรากฏการณ
ดวยยอดขาย 351,000 ตัว (ปญญา ดิลกศรี, 2548) นับแตนั้นมา ตุกตาที่มีใบหนาอันสวยหวาน ผมยาวสลวย รูปราง
สูงโปรง สวมเสื้อผาอันงดงามหรูหรา ก็กลายเปนขวัญใจของเด็กหญิงทั่วโลกอยางรวดเร็ว 
  ชาตร ีลศีรวีทิย (2544) ไดกลาววา ตุกตาบารบีม้คีวามหมายท่ีสามารถพิจารณาไดในสองระนาบ คอื 'ความ
เปนของเลน' และ 'มายาคต'ิ โดยตุกตาบารบีม้คีวามนยัในระดบัวฒันธรรมทีข่ดัแยงอยูในตวัเอง เชน บารบีใ้นชดุพนกังาน
แมคโดนัลดสื่อความหมายของวิถีการบริโภคอาหารแบบฟาสตฟูด สภาวะโลกาภิวัตนทางวัฒนธรรม โดยมีบรรษัท
ขามชาติอยูเบื้องหลัง หรือบารบี้ในชุดประจําชาติตางๆ เชน สเปน ญี่ปุน ไทย สื่อความหมายวา มนุษยลวนแตสังกัด
อยูกับเผาพันธุ วัฒนธรรมประจําทองถ่ินและอัตลักษณประจําชาติซึ่งอาจถือไดวาเปนการชดเชยการสูญหายไปของ
วัฒนธรรมเฉพาะถ่ินในบริบทโลกาภิวัตน การเสนอภาพวัยรุนในหนาท่ีการงานเกินวัย รวมท้ังนองๆ และแฟนของ   
บารบี้ที่ผลิตมาทีหลังบารบี้นับสิบๆ ป แตบารบี้กย็ังคงความสาวอยูเทาเดิม เด็กๆ ถูกปลูกฝงโดยพยายามใสสิ่งที่คิด
วาเปนประโยชนลงไป  จะถูกหรือผิดคงไมสามารถอธิบายไดชัดเจน และอาจเปนความรูเทาไมถึงการณของผูผลิต   
ที่สอดแทรกสิ่งเหลานี้ลงไปในสาระสําคัญของความเปนบารบี้ไปโดยไมรูตัว
  ผลติภณัฑของบารบีอ้กีประเภทหน่ึงทีก่าํลงัไดรบัความนิยมอยางสงูและอยูคูกบัวถิชีวีติของเด็กผูหญงิ กค็อื 
ภาพยนตรการตูนชุด บารบี้ ที่ไดจัดจําหนายไปทั่วโลก โดยทั้งหมดมีภาพยนตรที่เกี่ยวของกับบารบี้ จํานวน 25 เรื่อง 
เปนภาพยนตรชุด จํานวน 22 เรื่อง เปนภาพยนตรฉายในโรง จํานวน  3 เรื่อง โดยภาพยนตรการตูนชุดบารบี้จําหนาย
ในประเทศไทยนับตั้งแต ป ค.ศ. 1987 – ค.ศ. 2011  มีจํานวน 20 เรื่อง (ปญญา ดิลกศรี, 2548) ภาพยนตรชุดบารบี้
เปนหนึง่ระบบของการสรางสรรคเร่ืองราวเขากับผลติภัณฑอยางแนบเนยีน ไมวาจะเปนการสรางสรรคบคุลิก  ภาพลักษณ 
การแตงกาย ไปจนถึงเรื่องคานิยม อุปนิสัยและการใชชีวิตในแบบอยางของบารบี้ โดยเรื่องราวตางๆ นั้นจะถูกผูกติด
กับความรูสึกที่ผูกพันกับความสวยงาม ความสมบูรณแบบและการเติบโตเปนคนที่เต็มไปดวยความสุข 
  มีการศึกษาวิจัยจากทั่วโลกที่ศึกษาถึงผลกระทบตางๆ จากสื่อและสิ่งเหลาน้ีถูกสงตอไปยังเด็กๆ ไมวาจะ
เปนส่ือส่ิงพิมพ สือ่โทรทศัน สือ่ภาพยนตร ซึง่ภาพยนตรทีม่ีความใกลชิดเยาวชนมากท่ีสดุ คอื ภาพยนตรการตนู และ
เด็กมคีวามตองการรบัสารอยูตลอดเวลา พฤตกิรรมหนึง่ทีพ่บ คอื เด็กสวนใหญมุงตรงไปทีโ่ทรทศันเพ่ือเปดดรูายการ
ที่ชื่นชอบหรือใสแผนวีซีดีการตูนเรื่องโปรด แลวนั่งดูอยูหนาจอโทรทัศนเปนเวลานาน ขณะที่บางครอบครัวมีอาหาร
ตลอดการทํากิจกรรมนี้อีกดวย ทําใหกิจกรรมการรับชมโทรทัศนของเด็กกลายเปนความเคยชินในหลายๆ ครอบครัว 
  ผูวิจัยมองเห็นความสําคัญของอิทธิพลในกระบวนการสื่อสารนี้ไปยังเด็กและเยาวชนและจึงเปนที่มาของ
การตัง้คําถามวา เด็กและเยาวชนไดรบัอิทธิพลจากภาพยนตรการตนู “บารบี”้ อยางไรบาง และสือ่ภาพยนตรการตนู
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มีโอกาสที่จะสงผลกระทบกับความเปนตัวตน ความคิด ทัศนคติ คานิยมตางๆ ตลอดจนมีอิทธิพลอยางไรกับ                
การแสดงออกและพฤติกรรมของเดก็ ซึง่เด็กเหลาน้ีเปนผูรบัสารผานส่ือภาพยนตรชดุอยางซ้ําๆ และตอเน่ืองเปนเวลา
นาน โดยผูวิจัยเลือกศึกษาในแงมุมของการซึมซับเอาสารที่ซอนอยูในเนื้อหาและรูปแบบของภาพยนตรการตูนและ
อิทธิพลของสารเหลานั้นที่ปรากฏในเด็กและเยาวชนทั้งในรูปธรรมและนามธรรม 

วัตถุประสงค 
  1. เพื่อศึกษาเนื้อหา ความหมายและคานิยมในภาพยนตรการตูนชุดบารบี้ 
  2. เพื่อศึกษาผลกระทบของเนื้อหาความหมายและคานิยมในสื่อภาพยนตรการตูนชุดบารบี้ที่มีตอเด็ก
ระดับประถมศึกษา
  3. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบคานิยมที่ไดรับจากการศึกษาเนื้อหาและความหมายของภาพยนตรการตูนกับ
คานิยมที่เกิดขึ้นจากการรับชมภาพยนตรการตูนชุดบารบี้

วิธีการวิจัย
  1.  ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะหเนื้อหาเกี่ยวกับคานิยมที่ปรากฏในภาพยนตรการตูนชุดบารบี้ 
       1.1  ประชากรและกลุมตัวอยาง คือ ภาพยนตรการตูน ชุด บารบี้ ที่เขามาฉายในประเทศไทยโดยมี
เกณฑในการ เลือกดังนี้
    1) เลือกศึกษาภาพยนตรการตูนชุดบารบี้ที่จัดจําหนายในประเทศไทยเทานั้น และตองเปน
ภาพยนตรการตูนชุดที่จัดจําหนายในรูปแบบ วีดีโอซีดี หรือ ดีวีดี และตัวละครหลัก (Main Character) ในภาพยนตร
ตองเปนตัวละครบารบี้ในรูปแบบตางๆ 
    2) ภาพยนตรการตนูชดุทีน่าํมาศึกษาเปนภาพยนตรในชวงเวลา ตัง้แตเริม่ตนการจดัจาํหนายใน
ประเทศไทยถึงปจจุบัน (นับถึงปที่เริ่มตนการทําวิจัย) ค.ศ. 2001 – ค.ศ. 2012 เปนเวลา 11 ป จํานวน 23 เรื่อง ดังนี้
                 2.1) Barbie In The Nutcracker  บารบี้ อิน เดอะ นัทแครกเกอร 2001                   
                  2.2) Barbie As Rapunzel บารบี้ เจาหญิงราพันเซล 2002
                 2.3) Barbie Of Swan Lake บารบี้ เจาหญิงแหงสวอนเลค 2003
                 2.4) Barbie As The Princess And The Pauper เจาหญิงบารบี้และสาวผูยากไร 2004
                 2.5) Barbie Fairytopia บารบี้ นางฟาในโลกแหงความฝน 2005
                 2.6) Barbie And The Magic Of Pegasus บารบี้ กับเวทมนตรแหงเพกาซัส 2005
                 2.7) The Barbie Diaries บารบี้ บันทึกสาววัยใส 2006
     2.8) Barbie Fairytopia: Mermaidia นางฟาบารบี้ในดินแดนใตสมุทร 2006
     2.9) Barbie In The 12 Dancing Princess บารบี้ ใน 12 เจาหญิงเริงระบํา 2006
     2.10) Barbie Fairytopia: Magic Of The Rainbow นางฟาบารบีก้บัเวทมนตรแหงสายรุง 2007
     2.11) Barbie As The Island Princess บารบี้ ในเจาหญิงแหงเกาะหรรษา 2007
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     2.12)  Barbie Mariposa And The Her Butterfly Fairy Friends บารบี้ แมรีโพซากับเหลา 
นางฟาผีเสื้อแสนสวย 2012
     2.13) Barbie And The Diamond Castle บารบี้ กับปราสาทแหงเพรชพลอย 2008
                 2.14) Barbie In A Christmas Carol บารบี้ กับวันคริสตมาสสุดหรรษา 2008
                 2.15) Barbie Presents Thumbelina บารบี้ ขอเสนอ ทัมเบลินา 2009
                 2.16) Barbie And The Three Musketeers บารบี้ กับสามทหารเสือ 2009
                 2.17) Barbie In A Mermaid Tale บารบี้ เงือกนอยผูนารัก 2010
                            2.18) Barbie A Fashion Fairytale บารบี้ เทพธิดาแฟชั่น 2010
                 2.19) Barbie A Fairy Secret บารบี้ ความลับแหงนางฟา 2011
                 2.20) Barbie Princess Charm School บารบี้ กับโรงเรียนแหงเจาหญิง 2011
                2.21) Barbie A Perfect Christmas บารบี้ กับคริสมาสตในฝน 2011
                 2.22) Barbie In A Mermaid Tale 2 บารบี้ เงือกนอยผูนารัก 2 2012
                 2.23) Barbie The Princess And The Popstar เจาหญิงบารบีแ้ละสาวนอยซูเปอรสตาร 2012
   1.2 เอกสารที่เกี่ยวของ ไดแก เอกสารที่เกี่ยวของกับภาพยนตร  
               1) เนื้อเรื่องยอและรายละเอียดเกี่ยวของกับการสรางภาพยนตรการตูนชุดบารบี้จากบริษัทผูสราง 
และผูนําเขาในประเทศไทย ขาวสารการติดตามการประชาสัมพันธและสื่อที่เกี่ยวของตางๆ 
                     2) บทความ บทวิเคราะห และบทวิจารณภาพยนตรการตูนชุดที่ตีพิมพในนิตยสาร หนังสือพิมพ 
และ หนังสือเกี่ยวกับภาพยนตรตางประเทศ
   1.3 การวิเคราะหขอมูล
          ใชการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) จะใชการเก็บขอมูลจากเนื้อเรื่องโดยละเอียด โดยจะ
ใชทฤษฎีโครงสรางการเลาเรื่องและการสรางความหมายเพื่อวิเคราะหแกนความคิดจากเนื้อเรื่องที่ปรากฏ
  2.  ขั้นตอนที่ 2 การสัมภาษณเชิงลึกเก่ียวกับการรับรูเน้ือหาและคานิยมท่ีปรากฏในภาพยนตร
การตูนชุดบารบี้
        2.1 กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาในเขตอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม โดยใชวิธีการสุม       
ดังตอไปนี้
              1) แบงโรงเรียนระดบัประถมศึกษาในเขตอาํเภอเมืองจังหวัดเชียงใหมออกเปนโรงเรยีนในการกาํกบั
ของภาครัฐ จํานวน  23 โรงเรียน โรงเรียนเอกชน จํานวน 18 โรงเรียน ผูวิจัยทําการสุมอยางเลือกตัวแทนประชากร
จากโรงเรียนภาครัฐ จํานวน 1 โรงเรียน ซึ่งผลที่ได คือ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม ตัวแทนประชากร
จากโรงเรียนเอกชน จํานวน 1 โรงเรียน คือ โรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม ซึ่งประชากรจะเปนนักเรียนหญิงทั้งหมด 
เนื่องจากนักเรียนหญิงเปนกลุมเปาหมายหลักของภาพยนตรการตูนชุดบารบี้
                   2) เมื่อไดตัวแทนประชากรท้ังสองโรงเรียนแลว จึงทําการ เขาไปคัดเลือก นักเรียนประถมศึกษาใน
โรงเรยีน โดยไมไดจาํกดัจาํนวนแตเนือ่งจากเง่ือนไขในการเกบ็ขอมลูวจิยัเชิงคณุภาพครัง้นีจ้ะใชการสัมภาษณเชงิลกึ 
คณุสมบัตขิองเดก็นักเรียนช้ันประถมท่ีกาํหนดคอื ตองรับชมภาพยนตรการตนูชุดบารบีเ้ปนประจาํ และสามารถจดจํา
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ไดทั้ง 23 เรื่อง เมื่อเขาไปทําการคัดเลือกผูที่จะสัมภาษณแลวปรากฏวา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม 
มีนักเรียนที่ผานการคัดเลือก จํานวน 9 คน โรงเรียนพระหฤทัยจํานวน 11  คน รวมทั้งหมด 20 คน 
  2.2 การเก็บรวบรวมขอมูล
                    แบบสัมภาษณเชิงลึกเกีย่วกบัพฤติกรรมการรบัสารภาพยนตรชดุบารบีแ้ละการรับรูคานิยมทีป่รากฏใน
ภาพยนตรการตูนชุดบารบี้ โดยนําแกนความคิดที่ผานการวิเคราะหเน้ือหาในขั้นตอนท่ี 1 มาตั้งเปนคําถาม                    
การสัมภาษณเชิงลึก
  2.3 การวิเคราะหขอมูล
                    ใชการวิเคราะหเชิงเน้ือหา (Content Analysis) และเปรียบเทียบขอมูลการศึกษาท้ังสองขั้นตอนเพื่อ
การอภิปรายผลการศึกษา

ผลการวิจัย
  1. เนื้อหา ความหมายและคานิยมในภาพยนตรการตูนชุดบารบี้ 

ตารางที่ 1
การวิเคราะหเนื้อหาสารในภาพยนตรการตูนชุดบารบี้ทั้งหมด 23 เรื่อง

  
1. Barbie In The Nutcracker       
2. Barbie As Rapunzel    
3. Barbie Of Swan Lake    
4. Barbie As The Princess And The Pauper  

 
  

5. Barbie Fairytopia    
6. Barbie And The Magic Of Pegasus   
7. The Barbie Diaries    
8. Barbie Fairytopia: Mermaidia   
9. Barbie In The 12 Dancing Princess   12   
10. Barbie Fairytopia: Magic Of The Rainbow 

 
 

11. Barbie As The Island Princess    
12. Barbie Mariposa And The Her Butterfly Fairy Friends   
13. Barbie And The Diamond Castle    
14. Barbie In A Christmas Carol    
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15. Barbie Presents Thumbelina     
16. Barbie And The Three Musketeers    
17. Barbie In A Mermaid Tale    
18. Barbie A Fashion Fairytale    
19. Barbie A Fairy Secret    
20. Barbie Princess Charm School    
21. Barbie A Perfect Christmas    
22. Barbie In A Mermaid Tale 2   2  
23. Barbie The Princess And The Popstar 

 
 

 
  2. ผลกระทบของเน้ือหา ความหมายและคานิยมในสื่อภาพยนตรการตูนชุดบารบี้ที่มีตอเด็ก    
ระดับประถมศึกษา
   การสัมภาษณเด็กระดับช้ันประถมศึกษา เพศหญิง จํานวน 20 คน ผลการสัมภาษณพบวา แนวคิดและ
คานิยมที่ปรากฏในการรับรูของเด็กกลุมตัวอยางทั้ง 20  คนน้ัน  แบงออกเปนสองสวน สวนแรก คือ แนวคิดหรือ        
คานยิมทีม่ลีกัษณะเปนนามธรรม จบัตองไดยาก เปนเรือ่งของการใหคณุคาของสิง่ตางๆ เชน การทาํความด ีการชวยเหลือ
ผูอืน่อยูเสมอ การแสดงออกซึง่ความกลาหาญ การทาํหนาท่ีและความรับผดิชอบ การตัง้ใจและมุงมัน่ในการทําความฝน   
ใหเปนจริง หรือในระดับที่ลึกซึ้งเขาไปถึงตัวตน เชน การเห็นคุณคาในตัวเอง เปนตน เด็กกลุมตัวอยางสวนใหญจะ
สามารถรับรูถึงแนวคิดและคานิยมเหลานี้ผานทางสารในรูปแบบการเขารหัสของการสรางโครงเรื่องแบบงายๆ ไมมี
ความซับซอนมากนัก ซึ่งกลุมตัวอยางตอบเปนเสียงเดียวกันวา มีความช่ืนชมและประทับใจในคานิยมเหลานี้ผาน
การกระทําของตัวการตูนบารบี้ และสามารถแบงแยกไดวานี่คือ คานิยมเรื่องอะไร ความสามารถในการรับรู จดจํา 
และเปรียบเทียบความตางทางแนวคิดและคานิยมน้ีเปนส่ิงท่ีบงบอกถึงความสําเร็จในการสื่อสารของสื่อภาพยนตร
การตูนชุดบารบี้ ที่สามารถเขาถึงความคิด จินตนาการของเด็กๆ  ผานการเลาเรื่องและกลวิธีการสรางตัวละครตางๆ   
โดยเด็กๆ สวนใหญมี มักจะเลือกดูตอนที่ตนเองชื่นชอบมากที่สุดซํ้าๆ สวนที่สอง คือ แนวคิดหรือคานิยมที่มีลักษณะ
เปนรปูธรรม จบัตองไดงายสามารถนิยามหรอืบอกลักษณะไดจากสภาพทางกายภาพ กลาวคือ สามารถบอกลกัษณะ
ไดจากการมองเห็น ซึ่งก็คือ แนวคิดและคานิยมเร่ืองความสวยความงาม การแตงกาย ไมวาจะเปนการทําผม             
การแตงตวั เครือ่งประดบั หรอื อปุกรณตางๆ ทีบ่ารบีใ้ช ลวนแลวแตประกอบสรางข้ึนมาเปนความหมายของความเปน
ผูหญิงท่ีเด็กสาวรับรูและซึมซับเขาไปโดยไมรูตวั ผูวจิยัต้ังขอสังเกตวา กลุมตัวอยางมีการรับรูแนวคิดและคานิยมดาน
นามธรรมจริง จดจําได แตจะเลือกแสดงออก หรือเลือกมีพฤติกรรมการเลียนแบบตามคานิยมดานรูปธรรมหรือ        
การแตงกาย บุคลิกภาพ เครื่องประดับ ทรงผมตางๆ พฤติกรรมการแสดงออกถึงความชื่นชอบและจดจําตัวละครได
แมแตวธิกีารเดิน การเตน การรองเพลง การพูด และการแตงกายท่ีสวยงาม ทาํใหเด็กๆ   หลายคนเลือกท่ีจะแสดงออก
ตามตนแบบนั้นๆ  ที่ตนชื่นชอบมากที่สุด 

ตารางที่ 1
การวิเคราะหเนื้อหาสารในภาพยนตรการตูนชุดบารบี้ทั้งหมด 23 เรื่อง (ตอ)
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  3. การเปรยีบเทยีบคานิยมทีไ่ดรบัจากการศกึษาเนือ้หาและความหมายของภาพยนตรการตนูกับ
คานิยมที่เกิดขึ้นจากการรับชมภาพยนตรการตูนชุดบารบี้
   จากการวเิคราะหเน้ือหาในเบือ้งตนเพือ่สังเคราะหเอาแกนความคดิและคานิยมตางๆ ทีซ่อนอยูในเน้ือหา
ของภาพยนตรการตูนชุดบารบี้ออกมาและนําขอมูลเหลานั้นมาเปนประเด็นตั้งตนคําถามในกระบวนการสัมภาษณ
เชงิลกึ วาจากแกนความคดิเหลานีไ้ดมกีารถายทอดไปยงันกัเรยีนระดับประถมศกึษาตอนตนทีเ่ปนกลุมตวัอยางหรือ
ไม อยางไรบาง พบวา นักเรียนทั้งหมดมีประสบการณการรับชมภาพยนตรการตูนชุดบารบี้ทั้งหมด 23 ตอนเทากัน 
และรับชมอยางนอยตอนละหนึง่ครัง้  ซึง่แสดงถงึความประทบัใจในการรบัชมภาพยนตรการตนูชุดในระดบัหน่ึง และ
มพีฤติกรรมการรับสารอยางตอเน่ือง ซึง่ทําใหผลการสมัภาษณนกัเรียนท่ีดตูอเน่ืองยาวนานและชอบดูตอนเดมิๆ ซํา้ๆ 
จะสามารถจดจําเนือ้เรือ่ง ลาํดับเหตุการณและสามารถเขาใจแกนของเรือ่งทีไ่มซบัซอนไดในระดบัหนึง่ และสามารถ
อธิบายรายละเอียดของตัวละคร ฉาก และเนื้อหาท่ีตนเองสนใจไดดีในระดับหน่ึง สวนนักเรียนท่ีเลือกดูเฉพาะตอน
ใหมๆ ไมดูซํ้า พบวา จะมีพฤติกรรมการดูที่จดจําเนื้อเร่ืองไดเพียงช่ัวระยะเวลาสั้นๆ ในสวนที่ประทับใจเทาน้ัน              
ไมสามารถลําดับเหตุการณทั้งหมดได หรือสามารถจดจําเฉพาะช่ือตัวละคร ฉากท่ียิ่งใหญหรือรายละเอียดของ            
ตัวละครที่ตนเองสนใจเชนกัน เชน ทรงผมของตัวละครบารบี้ การแตงกายลักษณะบุคลิกภาพ หรือ ทาเตน เปนตน 
เมือ่นาํผลการสัมภาษณมาเปรียบเทยีบกบัผลการวิเคราะหเนือ้หาแลวพบวา คานยิมหลกัทีส่ะทอนออกมาในเนือ้หา
ของภาพยนตรการตูนชุดบารบี้นั้น เด็กสามารถรับรูและเขาใจความหมายของคานิยมเหลาน้ันได ซึ่งคานิยมท่ีเด็ก        
มกีารรับรูมากท่ีสดุ  คอื คานิยมเร่ืองความดีงาม เด็กๆ ทกุคนสามารถเขาใจถึงเร่ืองความดงีามท่ีมคีวามเปนนามธรรม
ผานเรื่องราวของบารบี้ในการชวยเหลือคนอื่นและมีนํ้าใจใหผูอื่น รวมทั้งมีความกลาหาญ ตอสูเพื่อคนอื่น รองลงมา
คอื คานยิมเรือ่งของความสมัพันธกบัผูอืน่ มติรภาพและความรกั ทายสดุ คอื คานยิมเกีย่วกบัหนาทีแ่ละความรับผิดชอบ 
ซึ่งเนื้อหาสารภาพยนตรสวนใหญก็นําเสนอแกนความคิดเรื่องความดีเปนหลัก ตามดวยเรื่องของมิตรภาพและ        
หนาที่และความรับผิดชอบ ซึ่งก็เปนไปตามการนําเสนอของภาพยนตรการตูนชุดบารบี้ที่ผูวิจัยไดวิเคราะหเนื้อหาไป
ในขั้นแรก 

อภิปรายผล
  การวิจัยคร้ังนี้ พบวา จุดเช่ือมตอระหวางเน้ือหาในสารท่ีสงไปยังเด็กๆ ผานส่ือภาพยนตรวามีอยูจริง และ
สามารถสรางผลกระทบใหเกิดกับเด็กได ทั้งระดับความคิด ทัศนคติ ความเชื่อ คานิยม ไปจนถึงระดับพฤติกรรม      
เพียงแตความเขมขนนั้นจะตางกันไปตามแตบริบทและปจจัยแวดลอมอื่นๆ ของเด็กแตละคนและกระบวนการ
ถายทอดปลกูฝงความคดินัน้ไมสามารถเจาะจงไดวาเดก็จะตองรบัและเลือกจดจําสิง่ทีช่ดัเจนและสาํคญัทีส่ดุในแกน
เร่ือง เพราะเด็กจะทําหนาท่ีเลือกจดจําจากสิ่งท่ีตนเองสนใจมากนอยตางกัน  บางทีเด็กอาจเลือกจดจําในส่ิงท่ีเล็ก
ที่สุดในระบบสารที่แมแตผูสงสารเองก็ไมสามารถคาดเดาได เชน ในกรณีนี้ผูสงสารใสเนื้อหาสารที่มีแกนความคิด
ดานบวก ความดีงาม ความกลาหาญ มิตรภาพและนํ้าใจเปนหลัก  เด็กๆ สวนใหญที่รับสารเหลานี้ได มีความเขาใจ
สามารถตีความแกนความคิดเหลาน้ีได ในขณะที่เลือกที่จะเลียนแบบหรือแสดงพฤติกรรมทางบุคลิกภาพและ            
การแตงกายที่เปนเน้ือหาสวนรายละเอียดปลีกยอยมากกวาเน้ือหาท่ีสําคัญ เด็กๆ ทั้งหมดสามารถบอกไดวานี่คือ
ความงาม นีค่อื การแตงตวัทีด่ ีและมคีวามตองการแสดงออกทางบุคลิกภาพและการแตงกายใหเหมือนตัวละครบารบี้
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ในชวีติจรงิของตนอยางชดัเจน จดุนีเ้องเราจะเขาใจวาในกระบวนการสือ่สารเราไมสามารถคาดเดาผลลพัธไดทัง้หมด
วาผลน้ันๆ จะเปนอยางไร  สิ่งท่ีตองการสื่อสารหลักเม่ือส่ือไปแลวจะไปถึงยังผูรับสารและไดรับการตีความอยางท่ี
วางไวหรือไมตองมีการติดตามและสังเกตอยางจริงจัง  
  ผลกระทบของสื่อภาพยนตรการตูนชุดบารบี้ตอนักเรียนชั้นประถมศึกษาในจังหวัดเชียงใหมนั้น ผลกระทบ
ที่ทําการศึกษาคือผลกระทบดานคานิยม ซึ่งผลการวิจัยนี้ใกลเคียงกับ มยุรี จารุปาณ (2535) ที่กลาวถึงทัศนคติและ
คานิยมไววา รายการทางวิทยุโทรทัศนที่มีระดับความนิยมในเชิงตลาดสูงมักมีเนื้อหาท่ีตอกย้ําใหเด็กมีทัศนคติและ
คานิยมบางประการที่ไมเหมาะสมกับคานิยมที่สังคมน้ันๆ ตองการ เชน มีลักษณะนิยมความฟุงเฟอ นิยมการแตง
กายลอแหลม มรีสนิยมตองซ้ือสินคาแบรนดเนม หรือ สนิคาราคาแพง นยิมตามแฟชัน่หรือกระแสสังคม นยิมบริโภค
สิ่งเสพติดประเภทเหลา บุหรี่ ใหคุณคาของเงินมากกวาคุณธรรมความดี  ไมยอมรับความเทาเทียมกันระหวางเพศ 
มองภาพพจนของสตรีไปในทางลบ เชน เห็นเปนวัตถุทางเพศ  ในกรณีภาพยนตรชุดบารบี้นี้ เด็กสาวที่รับชมการตูน
บารบี้วันหนึ่งก็จะเติบโตขึ้นเปนหญิงสาว และคานิยมเหลานี้อาจจะยังคงฝงอยูในความจําและกลายเปนตัวกําหนด
ทัศนคติไปจนกระทั่งกําหนดพฤติกรรมการแสดงออกในอนาคตได การรับชมภาพยนตรการตูนในวัยเด็กที่ตอเน่ือง
เปนเวลานาน และปลูกฝงอยูในระบบความคิด ทัศนคติ จะมีแนวโนมที่สงผลกระทบกับแบบแผนการใชชีวิต                
การเลือกคูครอง และการมองโลก และการกําหนดตัวตนอยางแนนอน  

สรุป
  ผลกระทบของสือ่ภาพยนตรการตนูชดุบารบีต้อนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาในจังหวดัเชียงใหมนัน้ มผีลกระทบ
ที่สงตอไปยังความคิด ทัศนคติ คานิยม และเกิดพฤติกรรมเลียนแบบขึ้นจริงกับกลุมตัวอยาง ซึ่งผลกระทบนี้หากนํา
มาประเมินแลวคานิยมลวนเปนคานิยมดานบวกที่จะสงผลท่ีดีตอนักเรียน ทั้งเร่ืองความดีงามความกลาหาญ            
ความรัก มิตรภาพ หนาท่ีความรับผิดชอบ การมีนํ้าใจตางๆ สวนคานิยมที่พึงระวัง คือ คานิยมดานบุคลิกภาพ            
และการแตงกายซ่ึงเปนคานิยมที่เด็กเลียนแบบมากที่สุด และหากเด็กๆ จดจําและยึดติดกับภาพความงาม                  
ทางกายภาพมากเกนิไป  อาจทาํใหเดก็หลงลืมความงามของความแตกตาง เพราะผูหญงิทกุคนมคีวามงามท่ีตางกนั 
ไมจาํเปนตองมรีปูรางผอมเพรยีว ผมยาวตรงหรอืตองสวมเสือ้ผาเหมือนกันหมดอยางบารบี ้ความงามนัน้เปนการให
คุณคากับองคประกอบดานจิตใจภายในดวย  เด็กจําเปนตองเขาใจและสามารถแยกแยะไดวาความงามแบบไหน      
ที่มีคุณคาที่แทจริง แมในภาพยนตรการตูนนําเสนอภาพความสมบูรณแบบของบารบี้ทางรูปธรรมที่ชัดเจนมาก         
เปนภาพตัวแทนความงามที่ฉายซ้ําๆ ตอกย้ําไปท่ีความผอม ความสูงเพรียว ผิวพรรณขาวสะอาด หนาตาสะสวย     
ทรงผมสวยงาม เคร่ืองแตงกายมีความประณตีเขาชุด ทกุอยางในภาพยนตรการตนูลวนสรางสรรคเติมเต็มจินตนาการ
ใหเด็กไปไกลเกินโลกของความเปนจรงิ ผลกระทบดานลบอาจจะเกดิข้ึนไดหากกลับสูโลกความเปนจรงิ เชน จดจาํวา
ตองผอมเพรียวอยางบารบี้แลวถึงจะสวยงาม แตเด็กมีรูปรางทวม อาจทําใหเด็กเกิดการตอตานตนเองหรือ                
ความพยายามลดน้ําหนักลง   เพราะฉะนัน้ การรับชมส่ือใดๆ กต็าม สาํหรับเด็กจําเปนตองมีการคอยดแูลใหคาํแนะนํา
และชี้แนะตางๆ ที่จะชวยใหเด็กมองเห็นโลกความจริงอยางที่เปนโดยผูแนะนําตองเปนสถาบันครอบครัว คนใกลชิด
เปนหลักที่จะชี้แนะใหเด็กๆ ใชสื่อภาพยนตรสรางความบันเทิงมากกวาที่จะใชเปนตัวช้ีนําและกําหนดความจริง          
ใหเด็กๆ หลงทางอยูในความคิดเหลานั้น เมื่อรับสารซํ้าๆ จดจําส่ิงเดิม ภาพจําเดิมๆ เด็กๆ จะซึมซับไดงายและ              
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นํามาใชโดยไมรูตัว  นอกจากนี้ ผูวิจัยเองมองเห็นวาหากมีการวิจัยครั้งตอไปควรมีการศึกษาผูสงสาร (Sender)          
ซึ่งจะชวยใหสามารถมองเห็นภาพรวมของกระบวนการสื่อสารไดอยางครบถวน ตั้งแต ผูสงสาร ตัวสาร และผูรับสาร 
และไดองคความรูใหมๆ ที่สะทอนอิทธิพลของสื่อโดยเฉพาะส่ือภาพยนตรการตูนไดอยางชัดเจนย่ิงข้ึน และจะเปน
ประโยชนในการชวยกนัเฝาระวังสือ่ตางๆ ทีจ่ะเขาถงึเดก็และเยาวชนวามคีวามเหมาะสมเพยีงใด นบัเปนความรบัผดิชอบ
รวมกันของสถาบันทางสังคมที่จะทําหนาที่ในการดูแลเด็กและเยาวชนที่จะเติบโตเปนผูใหญขับเคลื่อนสังคมตอไป
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บทคัดยอ
  การวิจยั เร่ือง ความผูกพันตอองคกรของบคุลากรมหาวทิยาลัยฟารอสีเทอรน มวีตัถุประสงคเพ่ือศึกษาปจจัย
ที่มีผลตอความผูกพันองคกรของบุคลากรมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน และระดับความผูกพันตอองคกรของบุคลากร     
มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน โดยศึกษาจากประชากร  จํานวน 83 คน  เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถามมาตราสวน
ประมาณคา 5 ระดับ วิเคราะหขอมูลโดยใชคาสถิติรอยละ  คาเฉลี่ย  สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบ         
ความสมัพันธดวยสมการถดถอย (Linear Regression) ผลการวิจยัสรุปไดดงัน้ี  บคุลากรของมหาวิทยาลัยฟารอสีเทอรน
สวนใหญมีสถานภาพสมรส  ปฎิบัติงานในสายสนับสนุนการสอน  มอีายรุะหวาง 31 - 40  ป สาํเรจ็การศกึษาระดบั
ปรญิญาโท  ปฏิบตังิานในมหาวทิยาลัยระหวาง  6-10 ป  และมีรายไดเฉล่ีย 10,001 - 20,000 บาทตอเดอืน โดยพบวา
ปจจยัทีม่ผีลตอความผกูพนัองคกรของบคุลากรมหาวทิยาลยัฟารอสีเทอรน คือ 1) การมีชองทางเพื่อสื่อสารกับบุคลากร
ไดอยางสะดวกและเขาถงึทกุระดบั 2) การมีสวนรวมในการตัดสนิใจงานท่ีเกีย่วของกบัตนเอง  3) การดูแลเรือ่งสขุภาพ
ของบุคลากรอยางเพียงพอ และ 4) ผูบังคับบัญชามีการรับฟง  ความคิดเห็นของบุคลากรและสามารถใหคําชี้แนะได 
และสามารถปกปองผูที่อยูใตบังคับบัญชากรณีที่เกิดปญหา  สวนลักษณะความผูกพันของบุคลากรมหาวิทยาลัย   
ฟารอสีเทอรน ในดานการยอมรบัเปาหมายและคานิยมของมหาวทิยาลยั  พบวา บคุลากรมีความเช่ือวามหาวทิยาลยั
จะสามารถจัดการศึกษาใหแกประชาชนได  และเต็มใจ     ที่จะทุมเทความพยายามเพื่อประโยชนขององคกร เพื่อให
งานสําเร็จตามทีไ่ดรบัมอบหมาย ในดานความปรารถนา   ทีจ่ะรักษาไวซึง่ความเปนสมาชกิขององคกร พบวาเม่ือมีบคุคล
อืน่กลาวถงึมหาวทิยาลยัอยางเสยี ๆ  หาย ๆ  จะรบีแจงทนัท ี สาํหรบัระดบัความผูกพนัตอองคกร  พบวา ปจจยัดานองคกร 
ดานงาน ดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล และดานภาวะผูนําไมมีผลตอระดับความผูกพันตอองคกร  นอกจากน้ี       
ยงัมีขอเสนอแนะวามหาวิทยาลยัควรมีการปรับฐานเงนิเดอืน   การปรบัผังองคกร เพ่ือใหการปฏิบตังิานมคีวามชัดเจน
และสื่อสารใหผูปฏิบัติงานไดเขาใจ  รวมถึงการปรับปรุงกฎระเบียบภายในองคกรเพื่อใหสอดรับกับสภาพจริง และ
ควรมีคูมือการปฏิบัติงานระดับหนวยงานและสนับสนุนทรัพยากรใหเหมาะสมกับงาน เพ่ือสรางขวัญและกําลังใจ    
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ในการทํางาน รวมถึงควรมีการจัดอบรมบุคลากรเพื่อพัฒนาศักยภาพและแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน ตลอดจน
สรางสัมพันธภาพที่ดี อีกท้ังควรมีการประชุมช้ีแจงคานิยม (Share Value) ใหกับบุคลากรใหมที่เขามาปฏิบัติงาน  
เพราะจะไดทราบวัฒนธรรมองคกรอยางถูกตอง   ตลอดจนมีการสงเสริมใหบุคลากรมีความกาวหนาในหนาท่ี            
การงาน (Career Path) และควรมีการศึกษาสาเหตุการลาออกของบุคลากร และควรธํารงความสัมพันธแบบพี่นอง 
แบบครอบครัว ถอยทีถอยอาศัยแบบที่เปนอยู และปรารถนาใหเนนภาพลักษณ/อัตลักษณของมหาวิทยาลัย

คําสําคัญ
  ความผูกพันตอองคกร   มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน

Abstract
  The objectives of this research study were to study the factors effecting organizational commitment 
and the level of organizational commitment of employees of  The  Far  Eastern University.  Eighty-three 
persons of employees of The Far Eastern University was used as a sample group. One-to-Five Level 
questionnaires were used as data collection tool. Statistics analysis using Percentages, Mean and Standard 
Deviation and Linear Regression.   The study found that:  The majority of the employees were married 
ages between 31 – 40 years educated with Master degrees, have been working at The Far Eastern         
University between 6 – 10 years with an estimated income between 10,001 – 20,000 baht per month. From 
the study we found that the factors effecting the organizational commitment of the employees of The Far 
Eastern university were: 1) ability to freely communicate with employees in all levels 2) ability to participate 
in decision making related to their tasks 3) ability to receive health benefit, 4) heads of departmental units 
were willing to listen and to advice on their peers and to help when there were conflicts and problems.  
The organizational commitment characteristic of The Far Eastern employees was found that they                  
accepted goals and values of The Far Eastern University and believed that The Far Eastern University 
was able to provide and educate people. They were willing to make effort for the benefit of the organization 
and to complete required tasks given to them. They also expressed their desire to maintain their membership 
of The Far Eastern University and would notify the university when negative information about the university 
were displayed. On the level of organizational commitment, factors on jobs, human  resource development 
and leadership don’t have effect on organizational commitment.  In addition, suggestions were made to 
the university that there should adjust salary scale, organizational hierarchy so that it would be clear to 
the employees. Rules and regulations should also be re-written or updated in order to conform to the 
actual conditions. There should also be procedure manuals for all units in the organization and supporting 
resources necessary for the tasks given. Trainings should also be arranged so that employees would gain 
new or necessary skills suitable for their tasks as well as good relationships between employees               
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themselves. Share values should be known to new  employees in order for them to fit in with the organization 
norms. Professional career path should be  promoted for employees’ career progress. There should be 
a study for the reasons of employees’ resignation. Managing their relationships like brothers and sisters, 
helping each other as a family would help its members and to retain The Far Eastern University’s image 
and identity.

Keywords
  Employee  Engagement,  The Far Eastern University

บทนํา
  คนหรือที่เรียกวาทรัพยากรมนุษยเปนปจจัยสําคัญระดับแนวหนาท่ีนําความสําเร็จมาสูองคกร   ดังนั้น          
การเอาใจใสตอคนภายในองคกรจงึเปนหนาท่ีของผูบริหารระดบัสูงขององคกรตองใหความสาํคัญ อกีท้ังยังตองสามารถ
เขาถึงความตองการของบุคลากรทุกระดับ  และผสมผสานความตองการนั้นใหสอดคลองกับเปาหมายขององคกร  
ในขณะเดียวกันตองสามารถทําใหบุคลากรภายในองคกรเกิดความพึงพอใจในการทํางาน  มีความกระตือรือรนมุง
มั่นที่จะทํางานใหเกิดประสิทธิผลสูงสุดแกองคกร    (สมพงษ  โมราฤทธิ์, 2555, 1)    ในเมื่อคนเปนปจจัยหลักในการ
ขับเคลื่อนและกําหนดทิศทางขององคกรวาจะมุงไปทางใด ผูบริหารหรือผูเก่ียวของควรสรางความรวมมือรวมใจ    
ความเสียสละ  ความรับผิดชอบและความเต็มใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในองคกรเพื่อใหเกิดความสุขและ       
เกดิความผูกพนัตอองคกร โดยยคุปจจบุนัการบริหารจดัการทรัพยากรมนุษยนัน้กม็ไิดจาํกดัขอบเขตอยูแคการสรรหา
และคัดเลือกบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถเขามาปฏิบัติงานในองคกรเทาน้ัน ยังมีสิ่งสําคัญท่ีจะตองดําเนินการ
ควบคูกนัไป คอื การปลกูฝงหรือสรางจิตสํานึกใหบคุลากรภายในองคกรเกดิความพึงพอใจ ความผกูพัน  ความซือ่สัตย   
และจงรกัภกัดทีีจ่ะรวมมอืและปฏบิตังิานใหกบัองคกร  โดยองคกรตองใสใจดแูลรกัษาความกาวหนาในอาชีพการงาน
ใหกับบุคลากร อันจะสงผลใหบุคลากรมีความมุงม่ันท่ีจะสรางช่ือเสียง และสรางความสําเร็จใหกับองคกรโดย               
ไมเห็นแกเหน็ดเหน่ือยและยากลําบาก  แตการท่ีองคกรจะคาดหวังและมุงผลใหบุคลากรภายในองคกรปฏิบัติ           
เชนนั้นได จําเปนอยางยิ่งที่องคกรจะตองอาศัยปจจัยตาง ๆ เปนแรงเสริม   เพื่อกระตุนและคอยผลักดันใหบุคลากร
เกิดความผูกพันตอองคกร  ดังที่ ดวงพร  พรวิทยา (2540) กลาววา องคกรใดถาบุคลากรมีความผูกพันตอองคกรสูง 
องคกรนัน้กจ็ะบรรลเุปาหมายและวตัถุประสงคไดงายขึน้ ทัง้นีเ้พราะบคุลากรจะมีความเชือ่ม่ันตอนโยบาย เปาหมาย 
วตัถปุระสงคและคานยิมขององคกร กอใหเกดิความเตม็ใจท่ีจะทุมเทความพยายามอยางเต็มทีเ่พือ่องคกร นอกจากนี้
ยงัจะทาํใหเกดิความรูสกึปรารถนาท่ีจะรกัษาไวซึง่ความเปนบคุลากรขององคกร ไมคดิทีจ่ะลาออกหรอืโอนยายไปทีอ่ืน่    
ความผูกพันขององคกรจึงเปนตัวชี้วัดใหเห็นถึงความมีประสิทธิภาพขององคกร บุคลากรท่ีมีความผูกพันตอองคกร
สูงจะปฏิบัติงานไดดีกวาบุคลากรที่มีความผูกพันตอองคกรตํ่า ในขณะ พิชิต  พิทักษเทพสมบัติ (2548) ไดกลาวไว
วา การที่บุคลากรขาดความผูกพันตอองคกรจะสงผลในแงลบตอองคกร กอใหเกิดพฤติกรรมองคกรที่ไมพึงประสงค 
เชน  การละเลยเพิกเฉยในการทํางาน   การไมตรงตอเวลาในการทํางาน การขาดงาน และการโยกยายเปลี่ยนงาน 
ตลอดจนลาออกจากองคกรในท่ีสุด  ผลท่ีตามมา  คือ  ความสูญเสียขององคกรในรูปแบบตาง ๆ  ทั้งในดานทรัพยากร
มนุษย ขวัญและกําลังใจของบุคลากร
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  ความผูกพันตอองคกรจึงเปนกุญแจสําคัญท่ีจะคอยผูกมัดบุคลากรใหปฏิบัติงานและรวมงานอยูกับองคกร
ไปนาน ๆ  นอกจากนีแ้ลวความผกูพนัตอองคกรยังมคีวามม่ันคงมากกวาความพึงพอใจในงาน ความผูกพนัตอองคกร
นี้จะพัฒนาไปอยางชา ๆ  แตจะคงอยูอยางมั่นคง โดยจะทําหนาที่คอยเปนแรงผลักดันและจูงใจใหบุคลากรปฏิบัติ
งานอยางอุทิศตนเพื่อองคกร (ปาริชาติ  บัวเปง, 2554, 2) จากความสําคัญและอิทธิพลของความผูกพันตอองคกร     
ที่มีผลตอพฤติกรรมการทํางานบุคลากรภายในองคกร ทําใหผูวิจัยไดสังเกตและติดตามความเคล่ือนไหวอัตรา           
การลาออกและการบรรจุใหมของบคุลากรมหาวิทยาลยัซึง่มีการเคลือ่นไหวสงูมาก  ในขณะเดียวกนักพ็บวา บคุลากร
บางสวนที่ไดรับการบรรจุเปนบุคลากรประจํามีการปฏิบัติงานอยางเสมอตนเสมอปลาย   ดวยสภาพดังกลาวทําให  
ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาความผูกพันตอองคกรของบุคลากรมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน  เพ่ือนําผลการวิจัยไปใช      
ในการวางแผนความรวมมอืและหาแนวทางพฒันารปูแบบการบรหิารจดัการทรพัยากรบคุคลใหมปีระสทิธิภาพมากยิง่ข้ึน 
เพื่อเสริมสรางความจงรักภักดีและความผูกพันตอองคกรสามารถรักษาบุคลากรที่มีคุณคาตอองคกรไวใหนานที่สุด
  
วัตถุประสงค
  1. เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอความผูกพันองคกรของบุคลากรมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน
  2. เพื่อศึกษาระดับความผูกพันองคกรของบุคลากรมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน

กรอบแนวคิดการวิจัย
            
ปจจัยที่มีผลตอความผูกพัน                                ระดับความผูกพัน 
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วิธีการวิจัย
  1. ประชากร
         ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ บุคลากรสายการสอน และสายสนับสนุนการสอน จํานวน  83 คน
  2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
          เครื่องมือที่ใชในการวิจัย เปนแบบสอบถาม แบงเปน 4 สวน ดังนี้
          สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป เปนแบบเลือกตอบ 
         สวนที่ 2 ปจจัยที่มีตอความผูกพันของบุคลากรมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน เปนแบบมาตราสวน
     ประมาณคา 5 ระดับ ประกอบดวย ดานองคกร  ดานงาน ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย  
     และดานภาวะผูนํา                                
         สวนที่ 3 ลักษณะความผูกพันของบุคลากรมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน เปนแบบมาตราสวน
     ประมาณคา 5 ระดับ ประกอบดวย ดานการยอมรับเปาหมายและคานิยมของมหาวิทยาลัย   
     ดานความเต็มใจที่จะทุมเทความพยายามเพื่อประโยชนขององคกร และดานความปรารถนา 
     ที่จะรักษาไวซึ่งความเปนสมาชิกขององคกร
         สวนที่ 4 ขอเสนอแนะทั่วไป   เปนแบบปลายเปด
  3. การสรางเครื่องมือ
         เคร่ืองมือท่ีใชในการวจิยัคร้ังน้ี เปนแบบสอบถามทีผู่วจิยัสรางและพัฒนามาจากแบบสอบถามของ วภิาพร  
เตชะสรพัศ (2557) โดยมีขั้นตอนการสรางเครื่องมือ ดังนี้
   3.1 ศึกษาคนควาจากแนวคิด ทฤษฎี จากเอกสาร ตํารา และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
   3.2 ปรึกษาผูเชี่ยวชาญในการพัฒนาแบบสอบถามท่ีขอยืมมาจาก วิภาพร  เตชะสรพัศ เพื่อใหเกิด
ความเที่ยงตรงเชิงโครงสรางและเนื้อหา  
   3.3 การทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามไปทดลองใชกับ
บุคลากรที่มีอายุการปฏิบัติงานมากกวา 3 ป สังกัดคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม  จํานวน 30 คน และ
นํามาวิเคราะหความเชื่อมั่นโดยใชสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) โดยมี
คาเทากับ 0.95  
   3.4 จัดพิมพแบบสอบถามฉบับสมบูรณเพื่อนําไปใชในการเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัย
  4. การเก็บรวบรวมขอมูล
          จัดสงแบบสอบถามไปยังบุคลากรตามบัญชีรายชื่อของสํานักบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัย   
ฟารอีสเทอรน ดวยตนเองในชวงเดือนพฤศจิกายน 2557
  5.  การวิเคราะหขอมูล
          5.1  ขอมูลทั่วไป วิเคราะหขอมูลโดยใชความถี่และรอยละ
          5.2 ปจจัยที่มีตอความผูกพันของบุคลากรมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน  วิเคราะหขอมูลโดยใชคาเฉลี่ย   
( μ ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (   ) สวนการแปลความหมายของผลการวิเคราะหขอมูลคาเฉลี่ย
โดยภาพรวม มีดังนี้
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     คาเฉลี่ย 4.51 - 5.00   มีความหมายอยูในระดับมากที่สุด
     คาเฉลี่ย 3.50 - 4.49   มีความหมายอยูในระดับมาก
     คาเฉลี่ย 2.50 - 3.39   มีความหมายอยูในระดับปานกลาง
     คาเฉลี่ย 1.50 - 2.49   มีความหมายอยูในระดับนอย
     ตํ่ากวา 1.50               มีความหมายอยูในระดับนอยที่สุด
           5.3 ลักษณะความผูกพันของบุคลากรมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน วิเคราะหขอมูลโดยใชคาเฉลี่ย ( μ) 
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (  ) สวนการแปลความหมายของผลการวิเคราะหขอมูลคาเฉลี่ยโดยภาพรวม มีดังนี้
     คาเฉลี่ย 4.51 - 5.00   มีความหมายอยูในระดับมากที่สุด
     คาเฉลี่ย 3.50 - 4.49   มีความหมายอยูในระดับมาก
     คาเฉลี่ย 2.50 - 3.39   มีความหมายอยูในระดับปานกลาง
     คาเฉลี่ย 1.50 - 2.49   มีความหมายอยูในระดับนอย
     ตํ่ากวา 1.50               มีความหมายอยูในระดับนอยที่สุด
   5.4  การทดสอบความสัมพันธระหวางตัวแปรดวยการวิเคราะหสมการถดถอย (Linear Regression) 
ระหวางตวัแปรดานองคกร  ดานงาน ดานการบรหิารทรัพยากรมนษุย และดานภาวะผูนํากับความผกูพันตองานของ
บุคลากรในภาพรวม
   5.5 ขอเสนอแนะทั่วไป เปนแบบปลายเปด วิเคราะหขอมูลเปนความเรียง

ผลการวิจัย
  1. ขอมูลทั่วไป
   บุคลากรสวนใหญมีสถานภาพสมรส และปฏิบัติงานสายสนับสนุนการสอน มีอายุระหวาง 31 - 40 ป 
สาํเรจ็การศึกษาระดับปรญิญาโท  ปฏบิตังิานในมหาวิทยาลัยระหวาง 6  - 10 ป และมีรายไดเฉลีย่ 10,001 - 20,000 บาท
ตอเดือน  ดังตารางขางทาย

                                       
1.  
        32   38.55 
        49   59.04 
          2    2.41 
2.  
       36   43.37 
      47   56.63 
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3.  
 21 – 30         7     8.43 
 31 – 40       51   61.45 
 41 50      20   24.10 
  50         5     6.02 
4.  
       9    10.84 
       17   20.48 
       56   67.47 
         1       1.21 
5.  
 3 - 5       27   32.53 
 6 - 10       38   45.78 
  10      18   21.69 
6.  
  10,000        1     1.21 
 10,001 - 20,000     44   53.01 
 20,000 - 25,000      20   24.10 
 25,001 - 30,000       5     6.02 
  30,000                                                13  15.66 

  2. ปจจัยที่มีผลตอความผูกพันตอองคกรของบุคลากรมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน 
   ปจจัยท่ีมีผลตอการความผูกพันของบุคลากรมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรนในภาพรวม ทั้ง 4 ดาน                   
มคีาเฉลีย่อยูในระดบัมาก โดยดานงาน  มคีาเฉล่ียสงูสดุ  รองลงมาคือ ดานภาวะผูนาํ  ดานองคกร และดานการพฒันา
ทรัพยากรบุคคล ตามลําดับ ดังตารางขางทาย
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                             3.86                  0 .85      
  

    
                3.96                  0.89  
               

   
                 3.64                 0.86  
    
  

   
             3.87                1.02  
            
  

  3. ลักษณะความผูกพันของบุคลากรมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน ลักษณะความผูกพันตอองคกร     
ของบุคลากรมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน  พบวา ความเต็มใจที่จะทุมเทความพยายามเพื่อประโยชนขององคกร            
มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด  สวนความปรารถนาที่จะรักษาไวซึ่งความเปนสมาชิกขององคกร และการยอมรับ    
เปาหมายและคานิยมของมหาวิทยาลัย  มีคาเฉลี่ยอยูในระดับในระดับมาก ดังตารางขางทาย

                                                                                                                     
 

                  4.18             076      
  

 
               4.51           0.61  

 
                4.23           0.75  
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  4.  ระดับความผูกพันตอองคกรของบุคลากรมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน 
   ปจจัยดานองคกร ดานงาน ดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล และดานภาวะผูนาํ ไมสงผลตอความผูกพนั
ตอองคกรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.5 ดังตารางขางทาย

  5.   ขอเสนอแนะ
   5.1 ดานองคกร  ควรมีการปรับฐานเงินเดือน  และปรับผังองคกร เพื่อใหการปฏิบตัิงานมีความชัดเจน 
และสื่อสารใหผูปฎิบัติงานไดเขาใจ รวมถึงการปรับปรุงกฎระเบียบภายในองคกรใหสอดรับกับสภาพจริง 
       5.2 ดานงาน  ควรมีคูมือการปฏิบัติงานระดับหนวยงานและสนับสนุนทรัพยากรใหเหมาะสมกับงาน 
เชน การปรับคาตอบแทนการทํางานลวงเวลา เพื่อสรางขวัญและกําลังใจในการทํางาน
   5.3  ดานการพัฒนาทรพัยากรบุคคล  ควรมจีดัอบรมบคุลากรเพือ่พัฒนาศกัยภาพและแลกเปล่ียนเรียนรู
ซึ่งกันและกัน  ตลอดจนสรางสัมพันธภาพที่ดี   อีกทั้งควรมีการประชุมชี้แจงคานิยม (Share Value)  ใหกับบุคลากร
ใหมทีเ่ขามาปฏบิตังิานเพราะจะไดทราบวัฒนธรรมองคกรอยางถูกตอง ตลอดจนมกีารสงเสรมิใหบคุลากรมคีวามกาวหนา
ในหนาที่การงาน (Career Path) อีกทั้งควรมีการศึกษาสาเหตุการลาออกของบุคลากร
   5.4 ดานความปรารถนาท่ีจะรักษาไวซึง่ความเปนสมาชกิขององคกร ควรธํารงความสัมพันธแบบพ่ีนอง 
แบบครอบครวั ถอยทถีอยอาศัยแบบท่ีเปนอยู และปรารถนาใหเนนภาพลักษณ / อตัลกัษณของมหาวทิยาลัยมากกวานี้ 

อภิปรายผล
  ถึงแมวาผลการวิจัยจะพบวาปจจัยแตละดานที่มีผลตอระดับความผูกพันอยูในระดับมาก ซึ่งไดแก การมี

ชองทางเพื่อสื่อสารกับบุคลากรไดอยางสะดวกและเขาถึงทุกระดับ การมีสวนรวมในการตัดสินใจงานที่เกี่ยวของกับ
ตนเอง   การดูแลเร่ืองสุขภาพของบุคลากรอยางเพียงพอ   ผูบังคับบัญชามีการรับฟงความคิดเห็นของบุคลากร         
และสามารถใหคําชี้แนะได และสามารถปกปองผูที่อยูใตบังคับบัญชากรณีที่เกิดปญหา ถือวาเปนปจจัยพื้นฐานที่
ทุกองคกรพึงมีใหกับบุคลากรที่ปฏิบัติงาน  หากจะเสริมสรางปจจัยพื้นฐานใหมีระดับสูงขึ้น ก็ควรมีการคํานึงถึงการ
สรางขวัญและกําลังใจ ดังท่ีไดรับการเสนอแนะจากบุคลากรสวนใหญที่ตองการปรับฐานเงินเดือนและการปรับคา
ตอบแทน  การทํางานลวงเวลา ซึ่งสอดรับกับแนวคิดของ วิทยา  ดานธํารงกุล (2546) ที่กลาวไววา หลายองคการ    
หนัมาจาย      คาตอบแทนตามความแตกตางของทักษะหรอืความสามารถของพนักงาน  เพ่ือเปนการผลักดนัใหพนกังาน
มีการเรียนรูและพัฒนาตนเองอยูตลอดเวลา  ซึ่งเปนเง่ือนไขที่สําคัญในองคการสมัยใหมที่ตองมีการปรับตัวรับ             
กับสภาพแวดลอมท่ีมีการเปล่ียนแปลง การจายคาตอบแทนบนพ้ืนฐานของทักษะและความสามารถน้ีจะผลักดัน        

 B Beta t Sig R R Square 
 -.103 -.151 -.973 0.333  

0.669 
 

0.448  .194 .292 2.206 0.30 
 .243 .394 2.644 0.10 

 .125 .190 1.263 0.210 
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การมีสวนรวมรับผิดชอบของพนกังานใหสงูดวย  ซึง่หากสามารถปฏิบตัไิดมหาวิทยาลัยก็ควรมีการปรับโครงสรางการ
ปฏิบัติงานใหชัดเจน เพื่อเปนการสงเสริมใหบุคลากรมีความกาวหนาในหนาที่ใหสูงขึ้นตามสายงาน (Career Path)  
  สําหรับขอคนพบลักษณะความผูกพันตอองคกรของบุคลากรมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน  ที่พบวา บุคลากร
มีความเช่ือวามหาวิทยาลัยจะสามารถจัดการศึกษาใหแกประชาชนได  และพรอมท่ีจะทุมเททํางานใหสําเร็จทุกงาน
ตามทีไ่ดรบัมอบหมาย อกีทัง้หากมีบคุคลอืน่กลาวถงึมหาวทิยาลัยอยาง  เสยี ๆ หาย ๆ จะรบีแจงตอมหาวทิยาลัยทนัที 
นั่นแสดงวาบคุลากรสวนใหญมทีศันคตเิชงิบวกตอมหาวทิยาลัย  ดวยคุณลักษณะท่ีแสดงออกดงักลาวสอดรบักบั สพุานี   
สฤกณวานชิ (2552)   ที่กลาววา องคกรที่ประสบความสําเร็จ สรางประโยชนตอสังคม ใหโอกาสแกพนักงานและ     
ดูแลพนักงานดี สมาชิกองคกรมักมีความรูสึกรักองคกร ภาคภูมิใจท่ีไดเปนสมาชิก มีความรูสึกรวมกับองคกรสูง      
และทําตนใหเปนสมาชกิท่ีดขีององคกร   เชน ตัง้ใจทํางาน ดแูลรักษาทรพัยสนิขององคกรเสมอืนกับของตนเอง อธิบาย
และชี้แจงเหตุผลเมื่อถูกคนอื่นกลาวหาองคกร และมักใชสรรพนามแทนตัววาเราหรือของเรา 
  จากผลการวิจัย พบวา ปจจัยดานงานและดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคลสงผลตอความผูกพันตอองคกร          
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 นั่นแสดงวาปจจัยดังกลาว  เปนตัวชี้วัดความผูกพันของบุคลากรมหาวิทยาลัย
ที่จะรวมปฏิบัติงานกับองคกรซ่ึงสอดรับกับ สุพานี  สฤษฎวานิช (2552) ที่กลาววาความผูกพันตอองคกร จะมีอยู        
3 ลักษณะ คือ 1) การผูกพันในเชิงความรูสึกซ่ึงเปนความตั้งใจของบุคคลที่จะคงอยูกับองคกรอันเนื่องมาจากมี             
เพื่อนรวมงานดี หนาที่การงานดี บรรยากาศในการทํางานดี  ตลอดจนเชื่อมั่นและยอมรับในเปาหมายและคานิยม
ขององคกร 2) ความผกูพันเน่ืองจากตองการอยูกบัองคกร  เพราะท่ีองคการนัน้เหมาะสมท่ีจะคงอยูเปนสมาชิกตอไป 
เพราะคาตอบแทนด ี โอกาสกาวหนาดี และ 3) ความผูกพันตามบรรทดัฐานทีค่วรเปน เกิดข้ึนเนือ่งจากตระหนักดีวา
กจิการแหงนี ้     ใหโอกาสในการรับเขาทํางาน ฝกอบรมสอนงาน  จึงเปนเหตุผลในเชิงขอผูกมัดที่ควรจะตองผูกพัน
ตอองคการแหงนี้ 
    นอกจากนีข้อเสนอแนะของบคุลากร คอื ยงัตองการการธาํรงความสมัพนัธแบบพ่ีนอง แบบครอบครัว ถอยที
ถอยอาศัยแบบท่ีเปนอยู   โดยลกัษณะดังกลาวเปนสภาพแวดลอมในการทาํงานท่ีมสีวนสรางทัศนคติเชิงบวกในการทาํงาน
และกอใหเกิดความผกูพัน ซึง่สอดรับกับผลงานวจิยัของ เจนนารา  สทิธิเหรยีญชยั  (2541)  ทีพ่บวา  บรรยากาศองคกร
มีความสัมพันธทางบวกกับความผูกพันในงานของอาจารยพยาบาล วิทยาลัยพยาบาล   สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
อยางมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 และแมผลการวจิยัครัง้นีจ้ะพบวาปจจยัดานองคกรและดานภาวะผูนาํไมมนียั
สาํคญัทางสถติ ิมหาวิทยาลยักค็วรตระหนัก เพราะเปนตวัชีว้ดัถงึประสทิธภิาพขององคกร ดงัที ่ ลลติา  อรโุณทยานนัท  
(2554) กลาววาการมีภาวะผูนําเขมแข็งจะจูงใจและกระตุนใหพนักงานทํางานตามหนาที่ที่ตนไดรับมอบหมาย       
อยางเตม็ประสิทธภิาพ  ขณะเดียวกนักม็กีารชืน่ชมยกยองพนกังานเม่ือทาํงานประสบผลสาํเร็จ ซึง่ถอืเปนปจจยัหนึง่
ที่องคกรคาดหวังวาพนักงานจะปฏิบัติงานดวยความเต็มใจและตั้งใจปฏิบัติงานจนประสบผลสําเร็จ

สรุป
  จากผลการวิจัยที่พบวา ปจจัยทุกดานมีผลตอระดับความผูกพันตอองคกรอยูในระดับมาก ซึ่งไดแก                 
การมชีองทางเพือ่สือ่สารกับบคุลากรไดอยางสะดวกและเขาถงึทกุระดบั การมสีวนรวมในการตัดสนิใจงานทีเ่กีย่วของ
กับตนเอง การดูแลเรื่องสุขภาพของบุคลากรอยางเพียงพอ ผูบังคับบัญชามีการรับฟงความคิดเห็นของบุคลากรและ
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สามารถใหคาํช้ีแจงได และสามารถปกปองผูทีอ่ยูใตบงัคับบัญชากณทีีเ่กิดปญหาซ่ึงถือวาเปนปจจัยพ้ืนฐานทีท่กุองคกร
พึงมีใหกับบุคลากรที่ปฏิบัติงาน นอกจากน้ียังพบวา บุคลากรสวนใหญตองการธํารงความสัมพันธแบบพ่ีนอง            
แบบครอบครัว ถอยทีถอยอาศัยแบบที่เปนอยู โดยลักษณะดังกลาวเปนสภาพแวดลอมในการทํางานที่มีสวนสราง
ทศันคตเิชิงบวกและกอใหเกิดความผกูพัน ดงัน้ัน ผูวจิัยจึงมีขอเสนอแนะแนวทางการบรหิารจดัการทรพัยากรบคุคล
เพื่อธํารงรักษาทรัพยากรบุคคลที่มีคณุคาใหอยูทํางานอยางมีความสุขในหลายรูปแบบ อาทิ  การจัดสภาพแวดลอม
ที่ดีในการทํางาน การใหผลประโยชนและหรือบริการที่สอดรับกับความตองการของบุคลากร หรือแมกระทั่งการจาย
คาตอบแทนท่ีเหมาะสม โดยสิ่งตาง ๆ เหลาน้ีควรไดมีการวางแผนระยะยาว เพ่ือเสริมสรางความจงรักภักดีและ       
ความผูกพันตอองคกรสามารถรักษาบุคลากรที่มีคุณคาใหอยูในองคกรนานที่สุดและเปนไปอยางตอเนื่อง
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บทคัดยอ
  การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ (1) ประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานของตํารวจสายตรวจในการปองกัน
อาชญากรรม  (2) วิเคราะหปจจัยที่สงผลตอคุณภาพการปฏิบัติงานสายตรวจ ในการปองกันอาชญากรรมของสถานี
ตํารวจ (3) สังเคราะห แนวทาง การสรางคุณภาพงานปองกันอาชญากรรมของสถานีตํารวจ  การวิจัยนี้ใชวิธีการวิจัย
แบบผสมผสาน ระยะแรกเปนการวิจัยเชิงคุณภาพโดยใชแบบบันทึกขอมูลภาคสนาม และแบบบันทึกการสังเกต            
เปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมประชาชนท่ีเคยมีความเก่ียวของกับการปฏิบัติงานสายตรวจ                 
กลุมคณะกรรมการตรวจและตดิตามการบรหิารงานสถานตีาํรวจ  กลุมผูบงัคบับัญชาทีร่บัผิดชอบงานปองกนัปราบปราม
อาชญากรรมกลุมอาจารยตาํรวจทีม่ผีลงานดานวิชาการ และกลุมผูบงัคบับญัชาทีร่บัผดิชอบงานปองกันปราบปราม 
รวมจํานวน 50 คน กําหนดจํานวนกลุมตัวอยางดวยวิธี Snowball Sampling  สวนระยะท่ีสองเปนการวิจัย                      
เชิงปริมาณ ใชแบบสอบถามท่ีไดผานการตรวจความถูกตองและความสอดคลอง (Index of Congruence)                  
จากผูเชีย่วชาญจํานวน  3 ทาน ไดผลคา IOC = 0.870  และนาํแบบสอบถามทาํการทดสอบความเทีย่งตรงของเน้ือหา 
และความเชื่อมั่นจากกลุมตัวอยาง (Try Out) จํานวน 30 คน คํานวณโดยสูตรคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค         
ผลคา Alpha = 0.956  เก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง ไดแก กลุมประชาชนที่เคยเกี่ยวของกับการปฏิบัติงานสายตรวจ  
กลุมตํารวจสายตรวจ และกลุมคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานสถานีตํารวจ  จํานวน 441 คน 
คาํนวณกลุมตัวอยางท่ีระดับความเช่ือม่ันรอยละ 95 จากสูตรของทาโร ยามาเน   วเิคราะหขอมูลการวจิยัเชิงคุณภาพ 
ดวยวิธีการพรรณนา สวนการวิจัยเชิงปริมาณทําการวิเคราะหโดยใชคาสถิติ  t-test  และวิเคราะหความสัมพันธ
ระหวางตัวแปรปจจัยดวยสถิติการวิเคราะหถดถอยเชิงเสนแบบพหุ  สถิติการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน และ
การวิเคราะหโมเดลสมการโครงสราง   ผลการวิจัยพบวา การปฏิบัติงานของตํารวจสายตรวจในการปองกัน
อาชญากรรมมีคุณภาพมาก โดยปจจัยการบริหารจัดการสถานีตํารวจ ปจจัยสมรรถนะบุคคล และปจจัยแรงกดดัน

การวิเคราะหคุณภาพการปฏิบัติงานของตํารวจสายตรวจ 
ในการปองกันอาชญากรรม ในพื้นที่รับผิดชอบของตํารวจภูธรภาค 5
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ภายนอกสถานีตํารวจ มีความสัมพันธเชิงบวกตอผลการปฏิบัติงานสายตรวจ  ซึ่งปจจัยสมรรถนะบุคคลดาน             
ความเขาใจในงานสายตรวจและเขาใจในพื้นที่รับผิดชอบมีความสําคัญตอการปฏิบัติงานสายตรวจมากท่ีสุด                
ดังนั้นในการสรางคุณภาพงานปองกันอาชญากรรมของสถานีตํารวจ  ผูบริหารงานสายตรวจตองใหความสําคัญใน
การพัฒนาความสามารถของสายตรวจในดานการมีความรูในขอกฎหมาย ระเบียบ  เพิ่มความเชี่ยวชาญยุทธวิธี
ตํารวจในการปฏิบัติงาน และการกําหนดวิธีปฏิบัติงานเพ่ือใหสายตรวจมีความรอบรูลักษณะพื้นที่ ตลอดจนบริบท
ทองถิ่นในพื้นที่รับผิดชอบ  

คําสําคัญ
  การวิเคราะหคุณภาพการปฏิบัติงาน  ตํารวจสายตรวจ   การปองกันอาชญากรรม   ตํารวจภูธรภาค 5  
 
Abstract
  This research aims to (1) evaluate the quality of performance of police patrols in crimes prevention 
(2)  analyze the factors affecting the quality of patrolling performance in prevention of crimes  (3)  synthesize 
the approaches and create of an efficiency in prevention of crimes for the police stations. The mixed 
methods research is used in this research:  The first phase is Qualitative Research Technique, using data 
field and observational record as tools in collecting information from the people involved in operational 
patrolling consists of Board of Audit and monitor the management station, a group of commanders in 
charge of crimes prevention and protection, the instructors in police academy and senior supervisors 
responsible for crimes suppression, with a total number of 50 cases. The samples are determined by 
Snowball Sampling Technique. The second phase is the Quantitative Research Techniques.  The questionnaires 
were examined for validity and consistency (Index of Congruence) by 3 experts; the IOC = 0.870.               
And 30 samples (Try Out) were tested for the validity and reliability of the content computed by Coefficient 
Alpha of Cronbach, resulted in Alpha = 0.956. The samples are gathered from people involved in the 
operational patrol, a group of patrolling squads and members of the Commission of Inspecting and Tracking 
the Management of Police total number of 441. The sampling liability is 95 percent computed by Taro 
Yamane’s formula. The Qualitative Research analyzed by descriptive approach, Quantitative Research 
analyzed by t-test and the relationship of the factors analyzed by multiple linear regression analysis, 
confirmatory factor analysis and structural equation models. The findings show that the performance of 
police patrols in crimes prevention has high quality in performance. The three factors; the management 
of police station, the individual performance and external pressure have positively correlated to the        
performance of the patrolling units.  The factor of individual capability in understanding the mission of 
patrolling and the understanding of area of responsibility is the critical key to most success in patrolling 
performance.   Therefore, to create an efficiency in crime prevention, the executives need to focus on 
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developing the patrolling officers in laws and regulations.  They need to be well trained in tactical and 
operational functions so that they will have more understanding in the operational area and the context 
of responsibilities.  

Keywords
  Analysis of Crime Prevention,   Patrol Police,   Area of the Police Region 5

บทนํา
  สํานักงานตํารวจแหงชาติเปนหนวยงานราชการสําคัญในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับ             
การรักษาความสงบเรียบรอยของสังคม  การปองกันปราบปรามอาชญากรรม  การดูแลความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน ซึ่งงานดานการปองกันอาชญากรรมของสํานักงานตํารวจแหงชาติถือเปนภารกิจสําคัญ
ทีส่อดคลองไปกบัแผนยทุธศาสตรการบรหิารราชการแผนดินของรฐับาล  พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลาเจาอยูหวั 
รัชกาลท่ี 5 ทรงดํารัสวา การจับผูรายนั้นไมถือเปนความชอบ  แตเปนการทําหนาท่ีใหครบถวนเทาน้ัน แตจะเปน     
ความชอบก็ตอเม่ือ ไดคุมครอง ปองกันเหตุราย ชีวิตและทรัพยสินของประชาชนในทองท่ีนั้นใหอยูเย็นเปนสุข 
(สํานักงานตํารวจแหงชาติ, 2554) จากความสําคัญตามพระบรมราโชวาท แสดงใหเห็นวา พระมหากษัตริย                 
ทรงใหความสําคัญแกงานดานการปองกันอาชญากรรม เปนอยางยิ่ง    
  เจาหนาท่ีตาํรวจสายตรวจ มหีนาท่ีในการปฏบิตังิาน ตรวจตราปองกันเหตุรายตางๆ โดยมีสถานีตาํรวจเปน
หนวยงานหลักท่ีทาํหนาท่ีควบคมุการปฏบิตังิานของสายตรวจ  ซึง่การปฏิบตังิานของสายตรวจน้ัน ถอืวามีความใกลชดิ
และสัมผสักบัประชาชนโดยตรง  ดงันัน้สาํนกังานตํารวจแหงชาติจาํเปนอยางยิง่ทีจ่ะตองมกีารพัฒนาการปฏบิตังิาน
สายตรวจของสถานตีาํรวจใหมคีวามสอดคลองกับสภาพบรบิทสังคม ซึง่มกีารเปลีย่นแปลงอยูตลอดเวลา (สาํนกังาน
ตํารวจแหงชาติ, 2554)
  ตํารวจภูธรภาค 5 เปนหนวยงานบังคับบัญชาการปฏิบัติงานของสถานีตํารวจในพื้นที่รับผิดชอบ 8 จังหวัด
ภาคเหนือ ไดแก เชียงใหม เชียงราย ลําปาง ลําพูน พะเยา แพร นาน และแมฮองสอน มีพื้นที่รับผิดชอบ 94 อําเภอ 
8 กิ่งอําเภอ 715 ตําบล 6,521 หมูบาน  121 เทศบาล 703 องคการบริหารสวนตําบล  รวมพื้นที่รับผิดชอบ 80,180.9  
ตารางกโิลเมตร มปีระชากรในทะเบยีนบาน 5,685,305 คน มสีถานตีาํรวจในความรบัผิดชอบ 153 สถาน ี มขีาราชการ
ตํารวจ 21,101 นาย แยกเปนชั้นระดับประทวน 17,257 นาย และระดับชั้นสัญญาบัตร 3,844 นาย  เฉลี่ย 1 นาย    
รับผิดชอบประชากรประมาณ 390 คน และตอพ้ืนท่ีประมาณ 4.9 ตารางกิโลเมตร ซึ่งในพื้นท่ีที่ตํารวจภูธรภาค 5      
รับผิดชอบนี้ ถือเปนพื้นที่ยุทธศาสตรสําคัญของประเทศ เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายท่ีจะยกระดับพื้นที่ภาคเหนือ        
ใหเปนศูนยกลางในการพัฒนาทั้งดานเศรษฐกิจและสังคม โดยภาระงานสําคัญของตํารวจภูธรภาค 5 คือ  ควบคุม
สถานภาพอาชญากรรม  ตลอดจนการรักษาความสงบเรียบรอย การดํารงไวซึ่งความปลอดภัยทั้งในชีวิตความเปน
อยูและทรพัยสนิของประชาชนตามแนวนโยบายของสํานักงานตาํรวจแหงชาติและรฐับาล (สาํนักงานตาํรวจภธูรภาค 
5, 2555)   จากสถติคิดอีาญา 5 กลุม ระยะเวลา 5 ป (พ.ศ. 2552 - พ.ศ. 2556)  พบวา มแีนวโนมสถติกิารเกดิคดีอาญา        
ในพื้นที่ตํารวจภูธรภาค 5 ลดลง  กลาวคือ คดีกลุม  1 (คดีอุกฉกรรจและสะเทือนขวัญ) มีคดีลดลง  คิดเปนรอยละ 
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88.67  และ  25.90  ตามลําดับ  คดีกลุม 2 (คดีชีวิต รางกาย และเพศ)  มีคดีลดลง  คิดเปนรอยละ 82.67 และ 27.10  
ตามลาํดบั  คดกีลุม 3 (คดปีระทษุรายตอทรพัย)  มคีดลีดลง คดิเปนรอยละ 80.77 และ 23.40 ตามลําดบั  คดกีลุม 4 
(คดีที่นาสนใจ) มีคดีลดลง คิดเปนรอยละ 94.39 และ 32.87 ตามลําดับ สวนคดีกลุม 5 (คดีที่รัฐเปนผูเสียหาย)         
เปนคดีที่ตํารวจตองกวดขัน จับกุม เพื่อการสรางระเบียบสังคม ซึ่งมีสถิติจับกุมสูงขึ้น กลาวคือในป พ.ศ. 2555               
มีคดีสูงขึ้นกวาในป พ.ศ. 2554  ถึงรอยละ 27.68  โดยคดีกลุมนี้สวนใหญเปนคดียาเสพติด และการพนัน (สํานักงาน
ตํารวจภูธรภาค 5, 2555 ) 
  จากสถิติการเกิดคดีอาญา 5 กลุม ขางตน จะเห็นวา มีสถิติการเกิดคดีอาญาลดลงเปนไปตามเกณฑที่
สํานักงานตํารวจแหงชาติกําหนดไว แตขณะเดียวกันกลับพบวา ประชาชนไมพอใจตอผลงานของตํารวจ ในการ
ปองกันอาชญากรรม ประชาชนมีความคลางแคลงใจตอการปฏิบัติงานของตํารวจ โดยเฉพาะงานดานการปองกัน
อาชญากรรมน้ัน  ประชาชนยังมองวาตํารวจยังไมสามารถปฏิบตัิงานปองกันอาชญากรรมไดผลเทาท่ีควร ดงัปรากฏ
จากผลการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอการปฏิบัติงานของตํารวจ ของ สถาบันพระปกเกลา (2556)           
ที่พบวา ประชาชนยังไมพอใจกับการปฏิบัติงานของสายตรวจในการปองกันอาชญากรรม  และมีความวิตกกังวลใน
ปญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน   อีกทั้งมีการกลาวหาวา ไมปฏิบัติหนาที่ (ตํารวจเกียรวาง)  (ไทยรัฐ
ออนไลน, 2555) มีการวิจารณและเสนอขาวสารถึงความลมเหลวของการปฏิบัติงานของตํารวจในการปองกัน
อาชญากรรม ปรากฏในสื่อหนังสือพิมพตาง ๆ อีกมาก ประกอบกับขอมูลการทองเที่ยวภาคเหนือ  ระบุถึงการลดลง
ของนักทองเที่ยวถึงรอยละ 33.17  (สํานักขาวแหงชาติ, 2554) และจากรายงานสภาพเศรษฐกิจของธนาคารแหง
ประเทศไทย สาขาภาคเหนือ ป พ.ศ. 2554 พบวา สภาวะเศรษฐกจิทางการเงนิของภาคเหนือตกต่ํา ตัง้แตปลายไตรมาส         
ของป พ.ศ. 2553 (ธนาคารแหงประเทศไทย, 2554)  ซึ่งอาจสะทอนถึงความไมนาเชื่อถือในความปลอดภัยในพื้นที่           
จึงทําใหคนหวาดกลัวและไมกลาลงทุน ก็อาจเปนได 
  จากการเสนอขาวของสื่อท่ีกลาวถึงขางตน ไดสะทอนถึงความจริงในบางมุมของสังคม แสดงใหเห็นวา
ประชาชนในฐานะผูรบับริการสาธารณะ มคีวามคาดหวงัตอการปฏบิตังิานของตาํรวจในการปองกันอาชญากรรมสูง   
แตขณะเดียวกันประชาชนกลับมีความรูสึกวาผิดหวังตอการปฏิบัติงานของตํารวจ  ซึ่งสะทอนถึงลักษณะของ              
การปฏบิตังิานตํารวจสายตรวจ วาอาจไมสามารถตอบสนองตอความตองการของประชาชนในฐานะผูรบับริการ แมวา
ผลการปฏบิตังิานของเจาหนาทีต่าํรวจจะสามารถควบคุมอาชญากรรม ควบคมุอตัราการเกดิคดอียางไดผลตามเกณฑ
ทีสํ่านกังานตํารวจแหงชาตกิาํหนดไว ซึง่ถอืเปนความสาํเร็จของการปฏบิตังิานตาํรวจก็ตาม  แตกม็ไิดหมายความวา
ตํารวจสามารถใหบริการสาธารณะดานการรักษาความสงบเรียบรอยไดตามเปาหมายของรัฐ  เพราะในอีกมุมหนึ่ง
ยังมีประชาชนที่ยังรูสึกไมพึงพอใจ ขาดความเชื่อมั่นตอการปฏิบัติงานของตํารวจ ประกอบกับสภาพดานเศรษฐกิจ 
สงัคมอยูในภาวะตกตํา่ สะทอนใหเห็นถึงความเชือ่ม่ันในความปลอดภยั และความเสีย่งในการลงทนุ  ซึง่จากเหตผุล
ดังกลาว จึงเปนประเด็นที่สงสัยวา การใหบริการสาธารณะแกประชาชนในดานการปองกันอาชญากรรมของตํารวจ
ในสังกัดตํารวจภูธรภาค 5 นั้น บรรลุผลตามเปาหมายของรัฐหรือไม  และการปฏิบัติงานสายตรวจมีคุณภาพเชนไร
  การประเมินผลของตํารวจภูธรภาค 5 นั้น แมจะอยูในระดับเกณฑที่สํานักงานตํารวจแหงชาติกําหนดไว
กต็าม (สาํนักงานยุทธศาสตรตาํรวจ, 2555)  แตอาจจะไมเพียงพอตอการตอบคาํถามถึงระดับการใหบริการสาธารณะ
ของรัฐ เนื่องจากการใหบริการสาธารณะของรัฐ มีเปาหมาย คือ ผลประโยชนของประชาชน  ดังนั้น การที่ตองยึดเอา
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ความรูสึกของประชาชนในการพิจารณาผลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่รัฐ โดยเฉพาะผลการปฏิบัติงานของตํารวจ
จึงเปนสิ่งจําเปน   ซึ่งปจจุบันการประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงานรัฐ ไดมีการนําเอาแนวทางการประเมิน
คุณภาพการใหบริการมาเปนเครื่องมือในการประเมินผลงาน โดยในการประเมินคุณภาพการใหบริการนั้นจะมุงให
ความสําคัญไปยังการคนหาคําตอบจากความรูสึกของประชาชนในฐานะผูรับบริการเปนหลัก (สํานักงานคณะ
กรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2556)  จากเหตุผลขางตน จึงเปนประเด็นสงสัยวา การปฏิบัติงานสายตรวจใน           
การปองกันอาชญากรรมของสถานีตํารวจนั้นไดบรรลุผลตามเกณฑที่สํานักงานตํารวจแหงชาติกําหนดมาตรวัดไว 
แตจะมีคุณภาพตามที่ประชาชนตั้งความหวังไว และตามความเหมาะสมในสถานะที่ตํารวจเปนองคกรของรัฐ หรือ
ไม  จําเปนตองคนหาคําตอบใหชัดเจน  ตลอดจนวิเคราะหถึงปจจัยสําคัญที่มีอิทธิพลตอระดับผลการปฏิบัติงานของ
ตํารวจสายตรวจในการปองกันอาชญากรรม 
  อนึ่ง ผูวิจัยเปนสวนหนึ่งของผูควบคุมการปฏิบัติงานของตํารวจสายตรวจ และรวมปฏิบัติงานสายตรวจมา
โดยตลอด ประกอบกับการมสีวนรวมกบัหนวยงานบงัคบับญัชาในการประเมนิผลการปฏบิตังิานของผูใตบงัคบับญัชา 
จึงเช่ือวาการปฏิบัติงานสายตรวจในพ้ืนท่ีตํารวจภูธรภาค 5 มีคุณภาพมาก และปจจัยดานการบริหารจัดการ               
ดานสมรรถนะบุคคล ดานแรงกดดันจากภายนอกสถานีตํารวจ มีอิทธิพลตอการปฏิบัติงานตํารวจสายตรวจ ดังนั้น   
ผูวจิยัจงึสนใจท่ีจะวิเคราะหคณุภาพการปฏิบตังิานของตํารวจสายตรวจ ในการปองกันอาชญากรรม ในพ้ืนทีร่บัผดิชอบ
ของตํารวจภูธรภาค 5 เพื่อนําผลการศึกษาไปกําหนดเปนแนวทางสําหรับการทํายุทธศาสตรการปฏิบัติงานปองกัน
อาชญากรรมของสถานตีาํรวจใหเหมาะสมกบับรบิทจงัหวดัภาคเหนือ   อกีทัง้ผลการศกึษายงัจะเปนประโยชนอยางยิง่
ตอการนําไปเปนแนวทางในการสนับสนุนการใหบริการสาธารณะดานการปองกันอาชญากรรมของหนวยงาน               
ที่เกี่ยวของ

วัตถุประสงค
  1. เพื่อประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานตํารวจสายตรวจในการปองกันอาชญากรรม
  2. เพื่อวิเคราะหปจจัยที่สงผลตอคุณภาพการปฏิบัติงานสายตรวจ 
  3. เพื่อสังเคราะหแนวทางการสรางคุณภาพงานปองกันอาชญากรรมของสถานีตํารวจ

สมมุติฐานการวิจัย
     1. คุณภาพการปองกนัอาชญากรรมของตํารวจสายตรวจอยูในระดับมาก
     2. การบริหารจัดการสถานีตํารวจ สมรรถนะของบุคคล และแรงกดดันจากภายนอกสถานีตํารวจ มีความ
สัมพันธทางบวกตอผลการปฏิบัติงานสายตรวจในการปองกันอาชญากรรม

วิธีการวิจัย
  1. ระยะแรกเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อนําผลการวิจัยไปประกอบการวิเคราะหและอธิบายผล            
การประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานตํารวจสายตรวจในการปองกันอาชญากรรม การวิเคราะหและอธิบายลักษณะ
ปจจัยตาง ๆ ที่มีอิทธิพลตอคุณภาพการปฏิบัติงาน ตลอดจนนําผลการวิจัยมาประกอบการสังเคราะหแนวทาง           
การสรางคุณภาพงานปองกันอาชญากรรม 
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      1.1 การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง 
    1) ประชากร เก็บขอมูลจากกลุมศึกษา 4 กลุม คือ กลุมประชาชนท่ีเคยมีความเกี่ยวของกับ         
การปฏบิตังิานสายตรวจ กลุมคณะกรรมการตรวจสอบและตดิตามการบรหิารงานสถานตีาํรวจ (กต.ภร.สภ.) กลุมตํารวจ
อาจารยทีม่ผีลงานดานวชิาการ และกลุมผูบงัคับบัญชาทีร่บัผดิชอบงานปองกนัปราบปรามอาชญากรรม รวมจาํนวน 
30 คน 
    2) กําหนดจํานวนกลุมตัวอยางโดยวิธีบอลหิมะ Snowball Sampling เพื่อการสัมภาษณกลุม
ศึกษาในแตละประเด็นไปเรื่อย ๆ จนไดรับขอมูลที่เปนเนื้อหาสําคัญ (สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธ, 2546)
      1.2 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
    ทาํการเกบ็ขอมลูโดยใชแบบบันทกึขอมลูภาคสนาม (Field Notes) บนัทกึการสนทนา โดยมีเคาโครง
การสนทนาทีก่าํหนดประเดน็สนทนาไว 10 ประเดน็ ครอบคลุมตวัแปรคุณภาพการปฏบิตังิาน ตวัแปรการบริหารงาน 
ตัวแปรบุคลากร และตัวแปรแรงกดดันภายนอกสถานี  ประกอบกับการใชแบบบันทึกการสังเกตเปนเครื่องมือ              
ในการเก็บรวบรวมขอมูล
      1.3 การวิเคราะหขอมูล
    วิเคราะห โดยการนําผลการสัมภาษณ และการสังเกตในแตละประเด็นมาสรุปภาพรวม บรรยาย
เปนขอความเชิงพรรณนา ประกอบเปนเหตุและผลที่เชื่อมโยงกัน
  2.  ระยะที่สองเปนการวิจัยเชิงปริมาณ
      2.1 การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง
    1) ประชากร  สถานีตํารวจในสังกัดตํารวจภูธรภาค 5 จํานวน 153 สถานี มีผูใหขอมูล 3 กลุม คือ 
ประชาชนในพื้นที่ตํารวจภูธรภาค 5 จํานวน 5,685,305 คน  ตํารวจสายตรวจ จํานวน 8,477 คน และคณะกรรมการ
ตรวจสอบและติดตามการบริหารงานของสถานีตํารวจ (กต.ตร.สภ) จํานวน 3,060 คน 
    2) กลุมตัวอยาง  คํานวณตัวอยางที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 ใชสูตรของทาโร ยามาเน (Taro 
Yamane) (สุชาติ ประสิทธิรัฐสินธุ , 2546) ไดกลุมตัวอยางประชาชน จํานวน  400  คน กลุมตัวอยางตํารวจสายตรวจ 
จํานวน 82 คน  และคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานของสถานีตํารวจ จํานวน 59 คน 
      2.2 เคร่ืองมือทีใ่ชในการเก็บรวบรวมขอมลู  คอื แบบสอบถาม ทีผู่วจิยัสรางข้ึนจากการทบทวนแนวคดิ 
ทฤษฏี และการตกผลึกจากการวิจัยเชิงคุณภาพ  มี 2 ชุด ดังนี้
    1) ชุดที่หนึ่ง เก็บจากประชาชน และ คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานของ
สถานตีาํรวจ (กต.ตร.สภ) ม ี3 สวน ประกอบดวย สวนที ่1 เปนขอมูลทัว่ไปของผูตอบแบบสอบถาม สวนที ่2 เปนขอมูล
เกี่ยวกับความคิดเห็นตอผลการปฏิบัติงานสายตรวจ เปนลักษณะของการใหคะแนนประมาณคาลิเคิทสเกล (Likert 
Scale) 5 ระดับ มีขอคําถามจํานวน 19 ขอ  ครอบคลุมคําถามผลการปฏิบัติงาน 6 ดาน คือ ความสําเร็จในการรักษา
ความสงบเรียบรอย  ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของสายตรวจ ผลการปฏิบัติงานสอดคลองกับความคาดหวัง     
ของประชาชน ความรูสึกปลอดภัยของประชาชนในขณะอยูในพ้ืนท่ี   ประชาชนมคีวามใกลชดิ และมสีวนรวมตอการ
ปฏิบตัิงานของสายตรวจและประชาชนเช่ือม่ันตอการปฏบิตัิงานของสายตรวจ   สวนท่ี 3 เปนขอเสนอแนะของผูตอบ
แบบสอบถาม ทาํการประเมนิความถกูตองและความสอดคลองของเนือ้หา จากผูเชีย่วชาญ 3 ทาน  ไดคา IOC=0.907 
และตรวจสอบคาความเชื่อมั่น จากประชาชนตัวอยาง 30 ชุด ดวยคาสัมประสิทธิ์ครอนบาคไดคา Alpha = 0.93
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   2) ชุดที่สอง เก็บจากตํารวจสายตรวจ มี 4 สวน ประกอบดวย สวนที่ 1 เปนขอมูลทั่วไปของผูตอบ
แบบสอบถาม สวนที ่2 เปนขอมลูเกีย่วกบัความคิดเหน็ตอผลการปฏบิตังิานสายตรวจ เปนลกัษณะของการใหคะแนน
ประมาณคาลิเคิทสเกล (Likert Scale) 5 ระดับ มีขอคําถาม จํานวน 19 ขอ  ครอบคลุมคําถามผลการปฏิบัติงาน        
6 ดาน คอื ความสําเร็จในการรกัษาความสงบเรียบรอย  ประสิทธิภาพในการปฏบิตังิานของสายตรวจ ผลการปฏบิตังิาน 
สอดคลองกับความคาดหวังของประชาชน ความรูสึกปลอดภัยของประชาชนในขณะอยูในพื้นที่   ประชาชนมี           
ความใกลชิด และมีสวนรวมตอการปฏิบัติงานของสายตรวจ และประชาชนเชื่อม่ันตอการปฏบิัตงิานของสายตรวจ  
และ สวนที ่3 เปนขอคาํถามเก่ียวกบัความคิดเหน็จากการปฏิบตังิานทีม่ตีอปจจยัทีส่งผลตอการปฏิบตังิานสายตรวจ 
ประกอบดวยดานการบริหารจัดการของสถานีตํารวจ ดานสมรรถนะของบุคลากร และดานแรงกดดันจากภายนอก
สถานตีาํรวจ กาํหนดใหผูตอบเลือกใหคะแนนเปน 5 ระดบั กาํหนดลักษณะของการใหคะแนนประมาณคาลเิคทิสเกล 
(Likert Scale) 5 ระดับ และสวนท่ี 4 เปนขอเสนอแนะของผูตอบแบบสอบถามทําการประเมินความถูกตองและ    
ความสอดคลองของเนือ้หาของแบบสอบถาม จากผูเชีย่วชาญ 3 ทาน ไดคา IOC=0.870 จากแบบสอบถาม จาํนวน 30 ชดุ 
สวนคาสัมประสิทธิ์ครอนบาค ไดคา Alpha = 0.956
   2.3 การวเิคราะหขอมลู  เชงิคณุภาพวเิคราะหขอมูลดวยวธิกีารพรรณนา สวนขอมูลเชงิปรมิาณวเิคราะห
ระดับคณุภาพการปฏบิตังิานสายตรวจ ดวยวิธกีารวิเคราะหความแตกตางของคาเฉลีย่ดวยคาสถติ ิT-test  โดย กาํหนด
ระดบัการวดัผลการปฏบิตั ิ(คณุภาพการปฏิบตังิานสายตรวจ) ไวทีร่ะดบัคะแนนเฉล่ีย 3.50 ขึน้ไป สวนดานการวเิคราะห
ความสัมพันธระหวางตัวแปรน้ัน ใชสถิตกิารวเิคราะหการถดถอยเชงิเสนแบบ     เพือ่วิเคราะหวาตัวแปรมีความสัมพันธ
ตอคุณภาพการปฏิบัตงิานของสายตรวจหรือไมประกอบกบัใชการวิเคราะหโมเดลสมการโครงสราง เพื่อวิเคราะห             
ระดับความสัมพันธระหวางกลุมปจจัย และทําการวิเคราะหระดับขนาดความสัมพันธของตัวแปร ที่มีอิทธิพลตอกัน 
ดวยสถิติการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันเพื่อหาระดับความสัมพันธระหวางตัวแปร   

ผลการวิจัย
  1. ผลการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานตํารวจสายตรวจในการปองกันอาชญากรรม พบวา    
ผลการวิจัยสอดคลองกับสมมุติฐานการวิจัย คือ การปฏิบัติงานปองกันอาชญากรรมของตํารวจสายตรวจ              

มีคุณภาพระดับมาก ( X = 4.03, S.D. = 0.83)  และผลการวิเคราะหดวยสถิติ T-test มีดังนี้

ตารางที่ 1  
ผลการวิเคราะหดวยคาสถิติ One-Sample Test

  Test Value = 3.50                                     
  95% Confidence Interval of the Difference 
 

T Df Sig. (2-tailed) Mean Difference Lower Upper 

 56.363 58 .007 3.9732 .3842 .4125 
 58.505 58 .001 4.1740 .3964 .4244 

. . 59.334 58 .003 3.9412 .3943 .4219 

 P 
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   จากตารางที ่1 พบวา คา p = 0.007  0.001 และ 0.003 α (ระดบันยัสําคญั) = 0.05 คา p ทัง้สามตวัมคีานอย
กวา คา α (เทากับ Sig.) ยอมรับ H1  วา คุณภาพการปฏิบัติงานสายตรวจในการปองกันอาชญากรรม มีคามากกวา 
3.50 (ระดบัมาก) อยางมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดับ 0.05  มรีายละเอยีด และมรีายละเอยีดของผลการปฏบิตั ิดงัตารางที ่2

ตารางที่ 2
แสดงคุณภาพการปฏิบัติงานสายตรวจในการปองกันอาชญากรรม

ตารางที่ 3 
รายละเอียดของคุณภาพการปฏิบัติงานสายตรวจในการปองกันอาชญากรรมในแตละดาน
 

 
 

  . .  

 SD  SD  SD  SD 

1.  4.01 0.84 4.25 0.27 3.85 0.63 4.03 0.57 

2.  3.77 0.53 4.03 0.49 3.83 0.81 3.88 0.62 

3.  3.69 0.16 4.05 0.44 3.73 0.92 3.83 0.84 

4.  4.12 0.14 4.28 0.89 4.01 0.25 4.14 0.47 

5.  
 

4.44 0.36 4.42 0.95 4.40 0.44 4.42 0.79 

6.  3.77 0.84 4.00 0.28 3.80 0.33 3.90 0.56 

3.97 0.76 4.17 0.51 3.94 0.48 4.03 0.83 

x x x x

 
 

 SD  SD  SD  SD 
1.  
    1.1  4.10 0.69 4.4 0.53 3.71 0.88 4.04 0.84 
    1.2  4.15 0.14 4.24 0.74 4.1 0.69 4.14 0.78 
    1.3   
         

3.87 0.83 4.20 0.14 3.80 0.62 3.92 0.91 

 4.01 0.84 4.25 0.27 3.85 0.63 4.03 0.57 
2.  
    2.1   3.80 0.79 4.13 0.93 3.82 0.48 3.91 0.82 
    2.2   3.98 0.88 4.17 0.71 4.10 0.68 4.07 0.59 
    2.3   3.54 0.25 3.78 0.56 3.60 0.93 3.64 0.74 

 3.77 0.53 4.03 0.49 3.83 0.81 3.88 0.62 

x x x x
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  จากตารางที ่ 3 พบวาดานผลผลติ (Output) พบวา ตาํรวจสายตรวจ สามารถปองกันอาชญากรรมไดสาํเร็จ     

ในระดบัมากสดุ คอื ความสําเร็จในดานการรักษาความสงบเรียบรอย ( X = 4.03) รองลงมา คอื ดานประสทิธภิาพ          

ในการปฏิบตังิานของสายตรวจ ( X = 3.88)  และดานผลการปฏิบตังิานสอดคลองกบัความคาดหวังของประชาชน           

( X = 3.83)  ตามลําดับ  ซึง่การปฏบิตังิานของตาํรวจสายตรวจในภาพรวม สามารถปฏบิตังิานเปนไปตามนโยบาย      
และความตองการของผูบังคับบัญชา โดยพบวา ความสําเร็จในระดับความสามารถควบคุมการเกิดคดีในพ้ืนที่มี              
มากทีส่ดุ  สวนความสามารถปฏิบตังิาน (ปองกนัเหตุ) ไดตรงความตองการของประชาชน มคีานอยทีส่ดุ

3.  
    3.1  ( )  3.43 0.12 4.00 0.57 3.42 0.63 3.62 0.84 
    3.2    4.00 0.96 4.21 0.88 4.10 0.16 4.09 0.87 

    3.3  3.70 0.93 3.94 0.46 3.71 0.81 3.77 0.57 
 3.69 0.16 4.05 0.44 3.73 0.92 3.83 0.84 

4.  
    4.1   4.21 0.87 4.40 0.43 4.20 0.68 4.25 0.41 
    4.2     4.20 0.56 4.33 0.81 4.10 0.92 4.20 0.35 
    4.3    

 
4.50 0.71 4.50 0.86 4.30 0.93 4.43 0.15 

    4.4  3.61 0.14 3.90 0.96 3.49 0.58 3.68 0.26 
 4.12 0.14 4.28 0.89 4.01 0.25 4.14 0.47 

5.   
    5.1  4.40 0.21 4.40 0.04 4.31 0.98 4.37 0.57 
    5.2  4.60 0.51 4.70 0.67 4.70 0.20 4.65 0.61 
    5.3  4.41 0.11 4.10 0.54 4.30 0.06 4.25 0.32 

 4.44 0.36 4.42 0.95 4.40 0.44 4.42 0.79 
6.  
    6.1  3.30 0.15 3.60 0.84 3.40 0.27 3.43 0.17 
    6.2   4.10 0.62 4.20 0.07 4.00 0.53 4.15 0.35 
    6.3   3.90 0.83 4.20 0.92 4.00 0.84 4.13 0.54 

 3.77 0.84 4.00 0.28 3.80 0.33 3.90 0.56 

 
 

 SD  SD  SD  SD x x x x

ตารางที่ 3 
รายละเอียดของคุณภาพการปฏิบัติงานสายตรวจ ในการปองกันอาชญากรรมในแตละดาน (ตอ)
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  ดานผลลพัธ (Outcome) พบวา ประชาชนมคีวามใกลชดิ และมสีวนรวมตอการปฏิบตังิานสายตรวจ ในระดบั

มาก ( X = 4.42) รองลงมา คอืประชาชนรูสกึปลอดภยัในขณะอยูในพืน้ที ่ระดับมาก ( X = 4.14) และประชาชนเช่ือมัน่

ตอการปฏบิตังิานของสายตรวจในระดับมาก ( X = 4.03)   
  2. การวิเคราะหปจจัยที่สงผลตอคุณภาพการปฏิบัติงานสายตรวจในการปองกันอาชญากรรม
พบวา ผลการวจิยัสอดคลองกบัสมมตุฐิานการวิจยั อยางมนียัสําคญัทางสถติทิี ่ 0.05 คอื ปจจยัดานสมรรถนะบคุคล
ปจจยัดานการบรหิารจดัการสถานีตาํรวจ และปจจยัดานแรงกดดันจากภายนอกสถานตีาํรวจ มคีวามสมัพนัธทางบวก
ตอคุณภาพการปฏบิตังิานสายตรวจ ในระดับ 3.09, 2.16 และ 2.09 ตามลาํดบั ซึง่ปจจยัสมรรถนะในดานความเขาใจ
ในงานสายตรวจและเขาใจในพืน้ทีร่บัผดิชอบ มคีวามสาํคญัตองานสายตรวจมากทีส่ดุ ดงัภาพผลการวเิคราะหสมการ
โครงสราง  ดงัภาพที ่1

ภาพท่ี 1: แสดงผลการวเิคราะหสมการโครงสราง (System Equation Model : SEM) ของโมเดลปจจยัทีส่งผลตอ
                การปฏิบตังิานสายตรวจของเจาหนาทีต่าํรวจทีป่ฏิบตังิานสายตรวจ ในพ้ืนทีร่บัผิดชอบตํารวจภธูรภาค 5 

0.18 

2.16*** 

3.09*** 

2.09*** 

0.86 0.14 

0.26 

 -0.07*** 

 - 0.04** 

0.08*** 

Regression 
R2 

 
 
 
 
 
 
 
 
Chi – Square =  430.875  df = 6    CMIN/df.  = 71.812 , p =  0.000 < 0.001  *** p < 0.001, ** p < 0.05     

Co
rre

lati
on

( ) X1 

( )  X2 

( ) X3 

(  ) e11

1 
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ตัวแปรตน ตัวแปรตน 
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ตัวแปรตาม 

=3.8

=3.8

=3.4

=3.82 

=4.03 

=3.9

=3.3

=3.4

=3.6

=4.0

=3.8

=3.8

=4.1

=4.4

=3.9

=3.4

=3.9

=3.7

=4.0
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   2.1 ดานการบริหารจัดการของสถานตีาํรวจมีความสัมพันธเชิงบวกตอคุณภาพการปฏบิตังิานของสาย
ตรวจ เปนอนัดบัสอง กลาวคอื  การกําหนดนโยบาย คาํสัง่การ ตองคาํนงึถงึความสอดคลองกบัสถานการณและบริบท
ของทองถิ่น  หนวยงานบังคับบัญชาสนับสนุนงบประมาณ อุปกรณ สําหรับการปฏิบัติงานไมเพียงพอ  ทางดาน
โครงสรางสายการบังคับบัญชาของสถานตีาํรวจ โดยตองคํานึงถึงความเหมาะสมตอการปฏิบตั ิการกําหนดสายงาน   
การบงัคบับญัชาและการมอบหมายบทบาท ความรับผดิชอบของบุคลากรในสถานีตาํรวจ ตองคาํนงึถงึความเหมาะสม  
   2.2 ดานสมรรถนะของบุคลากรมีอิทธิพลเชิงบวกตอคุณภาพการปฏิบัติงานของสายตรวจมากท่ีสุด   
คือ การปฏิบัติงานของตํารวจสายตรวจ คือ ตองมีความรูความเขาใจในบทบาทหนาที่ของตน เขาใจในบริบทพื้นที่
สามารถปฏิบัติงานไดสอดคลองกับบริบททองถิ่น และตํารวจตองมีความชํานาญในดานยุทธวิธีในการปฏิบัติงาน  
เพื่อความปลอดภัยของตน และการปฏิบัติงานที่ไดผลดีนั้น ตํารวจตองมีขวัญกําลังใจที่ดีในการปฏิบัติงาน
   2.3  ดานแรงกดดันภายนอกสถานีตํารวจ  มีอิทธิพลเชิงบวกตอคุณภาพการปฏิบัติงานของสายตรวจ    
เปนอันดับสาม กลาวคือ การไดรับการรวมมือและการสนับสนุนจากหนวยงานภายนอกท่ีเก่ียวของเปนอยางดี         
ความสัมพันธระหวางประชาชนกับตํารวจสายตรวจอยูในเกณฑที่ดี การนําเสนอขอมูลขาวสารของสื่อมวลชน             
เปนแรงกดดันตอการปฏบิตังิานของตํารวจสายตรวจ อกีทัง้ปจจยัทางการเมอืงเขามามบีทบาทแทรกแซง การปฏิบตังิาน
ของตํารวจ ทําใหตํารวจสายตรวจไมสามารถปฏิบัติงานไดเทาท่ีควร ปญหาดานขอกฎหมายที่มีลักษณะการเอื้อ    
เปนประโยชนตอผูกระทําผิดมาก และเปนปญหาตอการปฏิบัติงานของตํารวจสายตรวจ   
  3. การสังเคราะหแนวทางการสรางคุณภาพงานปองกันอาชญากรรมของสถานีตํารวจ  พบวา 
คณุภาพการปฏบิตังิานของสายตรวจในการปองกันอาชญากรรมเปนการประเมนิผลการปฏิบตังิานของตํารวจสายตรวจ 
ควบคูกับการพิจารณาปจจัยที่มีอิทธิพลตอผลการปฏิบัติงาน ซ่ึงการประเมินผลการปฏิบัติงานนั้น ตองประเมิน      
ความสําเร็จทั้งสองดาน คือ ดานผลสําเร็จหรือผลผลิต (Output) ของการปฏิบัติงานที่ตองใหความสําคัญตอความ
สําเร็จในการปฏิบัติงานรักษาความสงบเรียบรอยในพื้นที่  บนพื้นฐานประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสายตรวจ และ
มคีวามสอดคลองกบัความคาดหวังของประชาชน   รวมทัง้ตองใหความสําคญัไปท่ีการประเมนิดานผลตอบแทนหรอื
ผลลัพธ (Outcome) คือการวัดความรูสึกของประชาชน ไดแก ความรูสึกปลอดภัย อบอุนใจของประชาชนในขณะ  
อยูในพ้ืนท่ี  ความรูสกึใกลชดิและมสีวนรวมตอการปฏบิตังิานกับสายตรวจ  รวมถึงความเช่ือม่ันของประชาชนท่ีมตีอ
การปฏิบัติงานของสายตรวจ และตองพิจารณาอิทธิพลของปจจัยที่มีตอการปฏิบัติงานของสายตรวจ ในการปองกัน
อาชญากรรม ซึ่งประกอบดวย ปจจัยดานการบริหารจัดการของสถานีตํารวจ  ปจจัยดานสมรรถนะของบุคลากร และ
ปจจัยดานแรงกดดันจากภายนอกสถานีตํารวจ ดังนี้
   3.1 ดานการบริหารจัดการของสถานีตาํรวจ มแีนวทางการสรางคุณภาพ กลาวคือ ตองใหความสาํคญั 
ตอ ลกัษณะการจัดการของสถานตีาํรวจ การกาํหนดนโยบาย  กรอบ ทศิทาง ตลอดจนการจัดองคกรและการสนับสนุน
ทรัพยากรใหกับผูปฏิบัติงานสายตรวจในการปองกันอาชญากรรม ประกอบดวย องคประกอบ 3 ดานคือ  นโยบาย
ของสถานีตํารวจท่ีสายตรวจสามารถนําไปปฏิบัติไดเหมาะสมกับสถานการณ  ไดแก  ความชัดเจนของนโยบาย     
ความเปนไปไดของนโยบาย  และนโยบายทีเ่ขาใจไดงาย   ดานลักษณะการบริหารจดัการสถานตีาํรวจทีม่ปีระสิทธิภาพ   
ไดแก ลกัษณะการจดัโครงสราง สายการบงัคบับญัชา  กฎ ระเบยีบ ขอบงัคบั การจัดการ ความพรอมดานการสนบัสนนุ
ตอการปฏิบัติ เชน งบประมาณ  วัสดุอุปกรณ การนําเทคโนโลยีสนับสนุนตอการปฏิบัติ   และดานความเปนเอกภาพ
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ของสถานีตํารวจ ไดแก วัฒนธรรมของตํารวจ เชน การยอมรับระบบการวิ่งเตนเพื่อโยกยายเลื่อนตําแหนง  การยึด
มั่นในระบบอุปถัมภพวกพองและผลประโยชน  และภาพลักษณความเปนผูปกครองมากกวาภาพลักษณของ           
ความเปนผูใหบริการ
   3.2 ดานการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร มีแนวทางการสรางคุณภาพ คือ ตองใหความสําคัญตอ 
การพัฒนาลักษณะดานตัวบุคลากรที่ปฏิบัติงานสายตรวจในสถานีตํารวจ 3 ดาน คือ ดานความพรอม ไดแก 
บคุลกิภาพในการปฏบิตังิานสายตรวจ ไดแก ภาวะผูนาํ  ความสามารถในการควบคุมพฤตกิรรมบุคคลและเหตกุารณ 
ขวัญและกําลังใจของผูปฏิบัติงาน ภาวะผูตาม ดานการรับรูและความเขาใจในงานสายตรวจและพ้ืนที่รับผิดชอบ  
ไดแก ความรูความเขาใจตอเน้ือหาของงาน ความเขาใจในบทบาทหนาท่ี ความรบัผิดชอบ ความเขาใจในบริบทสังคม
วัฒนธรรม และมีความรูลักษณะพื้นที่ที่รับผิดชอบ และดานความพรอมของผูบังคับบัญชาในการควบคุมการปฏิบัติ 
ไดแก ลักษณะการบังคับบัญชา  ลักษณะการจูงใจ การสรางขวัญ กําลังใจ และบุคลิกภาพผูนํา
         3.3 ดานแรงกดดันจากภายนอกสถานีตํารวจ มีแนวทางการสรางคุณภาพของสายตรวจ กลาวคือ    
งานสายตรวจตองใหความสําคัญตอลักษณะการปฏิบัติของหนวยงานที่เกี่ยวของกับสายตรวจ  ไดแก ลักษณะ         
การเสนอขาวของสื่อมวลชน  การมีสวนรวมของหนวยงานที่เก่ียวของ  การแสวงหาผลประโยชนของกลุมอิทธิพล   
และตองคํานึงถึงขอจํากัดทางบริบทสังคม ไดแก อิทธิพลของเศรษฐกิจและการเมือง  เง่ือนไขและขอจํากัดของ
กฎหมาย  เงื่อนไขทางจารีตประเพณีทองถิ่น  สวนดานลักษณะการปฏิบัติของประชาชนตอการปฏิบัติงานสายตรวจ 
ตองใหความสําคัญตอการมีสวนรวมของประชาชนในการกําหนดวิธีการปฏิบตัิ ทิศทางการปฏิบตัิงานของสายตรวจ 
และการมีบทบาทกับสายตรวจ ตลอดจนความคาดหวังของประชาชนตอผลการปฏิบัติของสายตรวจ

อภิปรายผล
  จากผลการวจิยั พบวา การปฏิบตังิานของตาํรวจสายตรวจ  ดานความสาํเร็จในการรกัษาความสงบเรียบรอย 
มีคามากที่สุด ถือเปนผลการปฏิบัติงานท่ีสอดคลองกับเปาหมายหลักของภาครัฐในการใหบริการสาธารณะดาน      
การรักษาความสงบเรียบรอย  และเปนเปาหมายหลักของสํานักงานตํารวจแหงชาติ ในฐานะหนวยงานของรัฐ              
ทีร่บัผิดชอบงานดานการรกัษาความสงบเรียบรอย ซึง่มีการพิจารณาวดัผลการปฏบิตังิานเก่ียวกับการบรรลเุปาหมาย
หลักขององคกร สอดคลองกับผลการวิจัยของ สุชาดา บุญสรางสม (2543) เรื่องความสําเร็จของนโยบายการปองกัน
และปราบปรามอาชญากรรมของสํานักงานตํารวจแหงชาติ ที่พบวา ประสิทธิภาพในการปองกันปราบปราม
อาชญากรรมของตํารวจ เปนไปตามนโยบายท่ีตาํรวจกาํหนดไว ซึง่วิเคราะหไดวา ผลการปฏิบตังิานท่ีบรรลเุปาหมาย
ของตํารวจสายตรวจ เปนผลจากลักษณะบริบทของพื้นที่รับผิดชอบของตํารวจภูธรภาค 5 (ภาคเหนือตอนบน)             
ซึ่งมีขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมแบบถอยทีถอยอาศัย  และเจาหนาที่ตํารวจสายตรวจมีแนวปฏิบัติงาน                  
ที่สอดคลองกับบริบทของแตละทองถิ่น ปราศจากเงื่อนไขสังคมที่เปนการกดดันการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ตํารวจ 
อีกทั้งประชาชนมีความสนใจ ใสใจตอเจาหนาที่ตํารวจ  ประชาชนใหการสนับสนุนตอการปฏิบัติงาน จึงทําใหสาย
ตรวจสามารถปฏิบัติงานปองกันอาชญากรรมไดอยางสมฤทธ์ิผล แตเมื่อพิจารณาไปท่ีผลการปฏิบัติงานสอดคลอง
กับความคาดหวังของประชาชนหรือไมนั้น  กลับพบวา ความสําเร็จดานความสอดคลองกับความคาดหวัง                     
ของประชาชน มีคานอยท่ีสุด  ทําใหพิจารณาไดวา ผลของการปฏิบัติที่เกิดขึ้นนั้น เปนเพียงความสําเร็จในมุม              
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ขององคกรภาครัฐเทานั้น แตยังไมสามารถปฏิบัติงานไดสอดคลองกับความคาดหวังของประชาชน  ซึ่งประชาชนมี
ความคาดหวังตอการปฏิบัติงานของตํารวจสายตรวจสูง ทําใหผลการปฏิบัติงานของตํารวจสายตรวจ ตองพิจารณา
ไปทีก่ารใหความสําคญัตอความคาดหวังของประชาชน  สอดคลองกับผลการสาํรวจของสถาบนัประปกเกลา (2556) 
ทีพ่บวา ประชาชนมคีวามคาดหวงัตอผลการปฏบิตังิานของตํารวจสงู ดงัน้ันถึงแมตาํรวจสายตรวจ จะสามารถควบคมุ 
ปองกันการเกดิอาชญากรรมอยางไดผล แตยงัไมสามารถปฏบิตังิานไดตรงสอดคลองกับความคาดหวงัของประชาชน 
อันอาจมีสาเหตุจากภาคประชาชนมีบทบาทตอการเสนอแนะความตองการ การชี้นําแนวทางการดําเนินงานของ
ตํารวจสายตรวจนอยเกินไป ดังปรากฏจากคําสัมภาษณของ คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงาน
ของสถานีตํารวจ ที่กลาววา บทบาทของ กต.ตร.สภ. นั้น เปนเพียงตรายางใหกับสถานีตํารวจ หรือเปนเพียงผูใหการ
สนับสนุนวัสดุ อุปกรณตอการปฏิบัติงานตํารวจเทาน้ัน กต.ตร. ไมไดมีบทบาทในการเปนตัวแทนภาคประชาชน          
ที่แสดงความตองการประชาชนและขอเสนอแนะการปฏิบัติงานตามบทบาทท่ีไดกําหนดไวในหลักการเทาท่ีควรเลย 
ซึ่งสามารถวิเคราะหไดวา  ตํารวจสายตรวจทํางานตามนโยบายของผูบังคับบัญชาโดยไมไดใหความสําคัญตอ         
การรับเอาขอมูลจากบริบทพ้ืนท่ีของตนเองมาวางแผนการทํางาน จึงอาจทําใหผลการทํางานของตํารวจสายตรวจ  
ไมตรงกับความตองการของประชาชนเทาที่ควร  
  ผลการวจิยัพบวา ประชาชนพรอมทีจ่ะใหความรวมมอืและมีสวนรวมตอการปฏิบตังิานของตาํรวจสายตรวจ 
ซึ่งมีคาเฉล่ียในดานน้ีมาก  จึงอาจกลาวไดวาการปฏิบัติงานของตํารวจสายตรวจนับเปนสวนหน่ึงของสังคมท่ีจําเปน
ตอความตองการของประชาชน  ตาํรวจสายตรวจมหีนาทีห่ลกั คอื การปฏิบตังิานเพ่ือสรางความรูสกึปลอดภัยในชวีติ 
ทรัพยสินของประชาชน  เน่ืองจากตํารวจสายตรวจเปนสวนสําคัญของสังคม จึงทําใหประชาชนใหความสนใจตอ   
การปฏิบัติงานของตํารวจอยางมาก  ประชาชนมีความคาดหวังตอการปฏิบัติงานของตํารวจสายตรวจ  ถึงแมวาใน
ปจจุบันมีบริษัทรักษาความปลอดภัย หรือบางหนวยงาน หรือหมูบานจัดสรรตาง ๆ จะมีการจางพนักงานรักษา       
ความปลอดภัย ก็ตาม แตการปฏิบัติงานของตํารวจ เปนการปฏิบัติงานตามหนาที่  มีกฎหมายรองรับ สามารถจะ   
พกอาวุธปนในขณะปฏิบัติหนาที่ได สามารถตรวจคน จับกุม และตรวจสอบยานพาหนะ ทรัพยสินของบุคคล              
ตองสงสัยได โดยท่ีพนักงานรักษาความปลอดภัย อาสาสมัคร หรือผูชวยเหลือเจาพนักงานน้ัน ไมอาจดําเนินการ      
ในลักษณะบางอยางได เพราะไมเปนไปตามที่กฎหมายกําหนดไว ซึ่งทายที่สุดแลว ประชาชนก็ยังมีความคาดหวัง
ตอการปฏิบัติงานของตํารวจในการตรวจตราปองกันภัย ตลอดจนประชาชนก็พรอมที่จะใหความรวมมือ และมีสวน
รวมในการชวยเหลือการปฏิบัติงานของสายตรวจ 
  ดานปจจัยที่มีอิทธิพลตอการปฏิบัติงานของตํารวจสายตรวจ พบวา ตัวแปรดานสมรรถนะของบุคลากร         
มีคามากที่สุด โดยพบวาปจจัยดานการรับรู ความเขาใจในงานสายตรวจและพื้นที่รับผิดชอบ เปนปจจัยสําคัญที่สุด 
ซึง่วิเคราะหไดวา การปฏบิตังิานของตาํรวจสายตรวจ ตองอาศัยทักษะ ความเชีย่วชาญ ความรูความชํานาญในยทุธวิธี 
เนื่องจากสายตรวจตองปฏิบัติงานท่ีมีความเสี่ยงตอชีวิต ความปลอดภัย ไมสามารถกําหนดไดวาจะตองพบเจอกับ
เหตุการณอยางใด  ในปจจุบันคนรายที่กระทําผิดไดมีพัฒนาการไปในทางที่มีความพรอมที่จะใชความรุนแรง และ  
มกีารนําเอาอาวธุทีห่าไดงายในปจจบุนัมาใชในการกระทําผดิ อกีทัง้ความเปลีย่นแปลงในดานคานยิม ตลอดจนการ
พัฒนาการของเทคโนโลยี ที่มีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงบริบทพื้นที่  คานิยม และขอกฎหมาย ทําใหสายตรวจตอง
มียุทธวิธีในการปฏิบัติงานที่ตองสอดคลองตอการเปลี่ยนแปลงดังกลาว ดังที่ ผลการศึกษาของ ถาวรศักดิ์ เทพชาตรี 



182
ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
»‚·Õè 8 ©ºÑº·Õè 2 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2557 - ¾ÄÉÀÒ¤Á 2558

(2550) ที่พบวา อิทธิพลดานการรับรูวัฒนธรรมทองถิ่นและวัฒนธรรมองคกรมีผลตอการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี
ตํารวจในเขตพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต  และผลการศึกษาของ Paoline (2001) ที่พบวา การรับรูวัฒนธรรมทองถิ่น 
มคีวามสําคญัตอความสาํเรจ็ของงานในองคกร ดงันัน้ การท่ีตาํรวจสายตรวจ ปฏบิตังิานปองกนัอาชญากรรมในพืน้ที่
นั้น จําเปนตองเปนผูที่มีความรอบรูในขอบเขตงานในหนาที่ของสายตรวจ  ตองมีความรูดานขอกฎหมาย ระเบียบ 
เพือ่ความเช่ือมัน่ในการปฏิบตังิาน อกีทัง้สายตรวจจะตองรูจกัพืน้ทีท่ีต่นเองรับผดิชอบ ไดแก การรูจกัเสนทางคมนาคม 
การรูจักภูมิประเทศ ลักษณะขนบธรรมเนียม ประเพณีวัฒนธรรมทองถ่ิน ลักษณะบริบทของพ้ืนท่ี และตองรูจักคน 
รูจักหนวยงานตาง ๆ ในพื้นที่ ในการที่จะประสานงานการปฏิบัติงานใหเกิดความคลองตัว มีคุณภาพ  

สรุป
  การปฏิบตังิานของตาํรวจสายตรวจในการปองกันอาชญากรรมในพ้ืนท่ีรบัผิดชอบของตาํรวจภูธรภาค 5 พบวา 
ตาํรวจสายตรวจมผีลการปฏบิตังิานทีม่คีณุภาพมาก และพบวา การรับรูความเขาใจในงานสายตรวจและพืน้ทีร่บัผิดชอบ 
เปนปจจัยสําคัญท่ีสุด สําหรับการปฏิบัติงานสายตรวจ ดังน้ัน จึงขอเสนอแนะ แนวทางในการจัดทํายุทธศาสตร        
การปฏิบัติงานปองกันอาชญากรรมของสถานีตํารวจใหเหมาะสมกับบริบท ของ 8 จังหวัดภาคเหนือ และแนวทางใน
การสนับสนุนการใหบริการสาธารณะดานการปองกันอาชญากรรมของหนวยงานที่เก่ียวของ กลาวคือ การจัดทํา
ยทุธศาสตรในการปฏบิตังิานของสายตรวจเพือ่ปองกนัอาชญากรรม ในพืน้ที ่8 จงัหวดัภาคเหนอื ตองใหความสําคัญ
ตอสมรรถนะของผูปฏิบัติงานสายตรวจในดานการมีความเช่ียวชาญ ดานระเบียบ กฎหมาย ยุทธวิธีตํารวจ และ      
ความรอบรู ความเขาใจในดานลักษณะสภาพพื้นที่ ลักษณะบริบทของพื้นที่ปฏิบัติงาน และเนื่องจากการวิจัยครั้งนี้
เปนการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานจากผลผลิต (ประสิทธิผลและประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน) และผลลัพธ 
(ความพึงพอใจของประชาชน) ซึ่งอาจจะยังไมครอบคลุมถึงระดับคุณภาพการปฏิบัติงาน จึงเสนอแนะใหมีการวจิัย
เชิงการประเมินประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานตํารวจสายตรวจ ที่เปนการประเมินจากการวิเคราะหความสงบสุข
ในสังคม ประชาชนรูสึกปลอดภัยจากอาชญากรรม 
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บทคัดยอ
  การจัดทําแผนที่ธาตุอาหารในดินดวยระบบสารสนเทศภูมิศาสตรแบบมีสวนรวมของชุมชนหมูบานเปาะ 
ตําบลบานเปาะ อําเภองาว จังหวัดลําปาง มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการจัดทําแผนที่ธาตุอาหารในดินดวยระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตรแบบมีสวนรวมของชุมชน ระเบียบวิธีวิจัยท่ีใชเปนการวิจัยแบบปฏิบัติการแบบมีสวนรวม    
(Participatory Action Research: PAR) ระหวางมหาวิทยาลัยและชุมชนทองถิ่น โดยพิจารณาจากความตองการ
ของชมุชน เทคนคิวิธวีจิยัเชงิคณุภาพทีใ่ช ไดแก การสัมภาษณแบบเจาะจง และการสงัเกตแบบมีสวนรวม การจดัทาํ
แผนที่ธาตุอาหารในดินไดจากการนําขอมูลดินในหมูบาน จํานวน 23 แปลงตัวอยาง การวิเคราะหดินจากสํานักงาน
พัฒนาที่ดินจังหวัดเชียงใหม จากนั้นนําเขาสูกระบวนการจัดทําแผนที่ดวยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ผลการศึกษา
พบวา ธาตุอาหารในดินของหมูบานเปาะ มีคาอินทรียวัตถุเฉล่ียรอยละ 2.02 อยูในระดับปานกลาง คาฟอสฟอรัส
เฉลี่ยรอยละ 19.43 อยูในระดับปานกลาง คาโพแทสเซียมเฉล่ียรอยละ 28.70 อยูในระดับตํ่า คาปฏิกิริยาของดิน
เฉลี่ยรอยละ 6.85 อยูในระดับกลาง และมีความตองการปุยอินทรียเฉลี่ยรอยละ 2.17 กิโลกรัมตอไร จากขอมูลสถิติ
การใชปุยจากกองทุนปุยหมูบานพบวา ในป พ.ศ. 2557 ชุมชนบานเปาะไดมีการส่ังซื้อปุยลดลง 1,250 กิโลกรัม 
สามารถลดตนทุนคาปุย 25,000 บาท ขอคนพบที่ได คือ แผนที่ธาตุอาหารในดินกอใหเกิดกระบวนการเรียนรูระบบ
สารสนเทศภูมศิาสตรแบบมสีวนรวมของชุมชน เกษตรกรสามารถวางแผนการใชปุยไดอยางมปีระสทิธิภาพ นกัศึกษา
ทีเ่ปนสมาชกิในหมูบานเปาะ เปนผูเชือ่มโยงใหอาจารยและเพือ่นในชัน้เรยีนไดแลกเปลีย่นเรยีนรูรวมกบัชมุชนตลอดจน
มีทักษะดานระบบสารสนเทศภูมิศาสตรไปประยุกตในการพัฒนาชุมชนที่สามารถจับตองไดอยางเปนรูปธรรม

คําสําคัญ
  ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรแบบมีสวนรวมของชุมชน   แผนที่ธาตุอาหารในดิน

การจัดทําแผนที่ธาตุอาหารในดินดวยระบบสารสนเทศภูมิศาสตรแบบมีสวนรวม
ของชุมชนหมูบานเปาะ ตําบลบานโปง อําเภองาว จังหวัดลําปาง
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Abstract
  Community Participation Geographic Information Systems for Soil Nutrients Mapping of Ban Po 
Village Ban Pong Sub District Ngao District Lampang Province has objective to create soil nutrients mapping 
by community participation geographic information system
  The research methodology used is Participatory Action Research (PAR) between university and 
community considering the needs of the community. This research used a qualitative research in-depth 
interview, focus group, participant observation. Mapping soil nutrients from the soil in the village of 23 
sample plots. Soil analysis from Chiang Mai Land Development Department and process mapping using 
GIS. The results showed that soil nutrients mapping of Ban Po Village has organic matter 2.02 percent is 
medium, phosphorus 19.43 percent is medium, potassium 28.70 percent is low, PH Value 6.85 in the 
middle and necessary to 2.17 kg per RAI of organic fertilizer. Statistics of fertilizer funds from the village 
informative in the year 2014 the community had to purchase fertilizers dropped 1,250 kilograms can   
reduce fertilizer costs 25,000 baht. Soil nutrients mapping create process of Community Participation 
Geographic Information System. Farmers can plan to use fertilizer efficiently. The student whose hometown 
in Ban Po is linked to teachers and classmates to exchange knowledge with the community. And GIS 
skills in community development can be tangible concrete.
 
Keywords
  Community Participation Geographic Information Systems (CPGIS),   Soil Nutrients Mapping 

บทนํา
  ดินเปนทรัพยากรธรรมชาติที่มีคาและไมสามารถสรางขึ้นใหมได หลายปจจัยมีอิทธิพลตอสมบัติของดิน      
ดินในจังหวัดลําปางเปนกลุมชุดดินที่มีความอุดมสมบูรณตํ่า ดินดานบนเปนดินรวนปนทรายแปงหรือดินรวนเหนียว
ปนทรายแปง สีเทาปนชมพู สีนํ้าตาลปนเทาหรือสีนํ้าตาลออน ปฏิกิริยาของดินเปนกรดจัดถึงเปนกรดเล็กนอย            
(คา pH 5.5-6.5) และมกัแนนทบึใตชัน้ไถพรวน  โดยดินในพืน้ทีอ่าํเภองาวเปนดนิทีม่คีวามอดุมสมบรูณตามธรรมชาตติํา่ 
เปนดินที่เกิดจากตะกอนลํานํ้าเกาบนลานตะพักลํานํ้าระดับตางๆ และเนินตะกอนรูปพัด ดินที่พบมีทั้งดินที่เกิดจาก
ตะกอนลํานํ้าเกาและดินที่เกิดจากการผุพังสลายตัวของหินตนกําเนิด และมีลักษณะเปนดินปนกอนกรวด กอนหิน 
กอนกรวดลกูรงั หรอืดนิทีม่ชีัน้หนิพนอยูตืน้ (สาํนกังานพฒันาทีด่นิ 6 จงัหวดัเชยีงใหม, 2557ก ; สาํนกังานพัฒนาทีด่นิ 6 
จังหวัดเชียงใหม, 2557ข) 
  หมูบานเปาะ หมูที่ 5 ตําบลบานโปง อําเภองาว จังหวัดลําปาง ตั้งอยูที่กิโลเมตรท่ี 64 เปนหมูบานทํา
เกษตรกรรมแบบผสมผสาน มักประสบปญหาพืชผลทางการเกษตรตกต่ํา  ไดผลผลิตไมเต็มเม็ดเต็มหนวย เน่ืองจาก
เปนสภาพภูมิประเทศแหลงนํ้าและแรธาตุอาหารในดินไมเอื้อตอการทําการเกษตรดังกลาว ทําใหเกษตรกรตอง         
จัดซื้อ/เชา อุปกรณปมนํ้า การใสปุยในปริมาณที่มากขึ้น ทําใหตองแบกรับภาระคาใชจาย 
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จากการสอบถาม พบวา  เกษตรกรสวนใหญมีรายไดนอย เมื่อพิจารณาพฤติกรรมของเกษตรกรพบวา มักจะใสปุย         
ครั้งละมากๆ  โดยมิไดพิจารณาถึงคุณภาพดิน และความตองการธาตุอาหารของพืชกอนทําการเพาะปลูกในแตละ
คร้ัง จึงไดมีแนวคิดรวมกันระหวางนักวิจัยและชุมชนถึงแนวคิด “การตรวจสอบคุณสมบัติดินอยางมีสวนรวม”             
ดวยการนําดินในพื้นท่ีของตนมาตรวจสอบคุณสมบัติโดยนักศึกษาที่มีภูมิลําเนาในพื้นที่ เพื่อทําหนาที่เปนสื่อกลาง  
กับหนวยงานภาครัฐ และนําผลที่ไดมาสนับสนุนการจัดการปุยในชุมชนไดอยางถูกตองและเหมาะสม  อีกทั้งการ
ตรวจสอบตัวอยางดนิเพือ่หาธาตอุาหารและความสมบรูณของดนิ เปนกระบวนการทางวทิยาศาสตรทีส่ามารถวดัคาได 
สอดคลองกับสภาพความตองการของพืชอันจะชวยลดตนทุนของเกษตรกรไดอยางเปนรูปธรรม 
  ในปการศึกษา 2555 ภาควิชาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย    
ฟารอีสเทอรน ไดมีแนวคิดเปลี่ยนการสอนเปนกระบวนการเรียนรูผานการบริการวิชาการเพื่อชุมชนและงานวิจัย      
ทางดานเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศดวยการวิจัยแบบการปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (PAR) ซึ่งมีงานสรางแบบจําลอง
ภมูปิระเทศดวยการนําเอาขอมลูภาพถายจากดาวเทียมดวยโปรแกรมกเูกิล้ เอริธ มาซอนทบัจนสามารถนาํมาใชเปน
เครื่องมือในการบริหารงานดานการทองเที่ยวในชุมชน ณ หมูบานแมกลางหลวง ดอยอินทนนท อ. จอมทอง                     
จ. เชียงใหม (ศราวุธ พงษลี้รัตน, 2555) รวมไปถึงการตอยอดในการนําไปประยุกตงานดานสาธารณสุขชุมชน        
หมูบานดงหวยเย็น อ.บานโฮง จ.ลําพูน ในการแสดงตําแหนงผูปวยโรคไขเลือดออก ผูสูงอายุ และอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 
(ศราวุธ พงษลี้รัตน, 2556)  ตอมาในปการศึกษา 2556 เริ่มใชแนวคิด "รักบานเกิด" มาเชื่อมโยงการบริการวิชาการ
เพ่ือพัฒนาไปสูงานวิจัย จึงไดนําเอาสภาพปญหาเร่ืองดินในชุมชนของนักศึกษาเขาสูประเด็นการสนทนาในช้ันเรียน 
ทัง้น้ีเพือ่พฒันาสูงานวจิยัทีส่รางกระบวนการเรียนการสอนดวยกระบวนการเรียนรูควบคูกบัการบรกิารวชิาการสูชมุชน
ทีเ่นนกระบวนการคิดทางวทิยาศาสตรรวมกบัรูปแบบการวจิยัแบบมีสวนรวม และแนวคดิระบบสารสนเทศภมูศิาสตร
ที่มีสวนรวมของสาธารณะ (Public Participation GIS: PPGIS) ซึ่งเปนเทคโนโลยีที่เปดโอกาสใหชุมชน                              
ไดมีสวนรวมในการจัดการตนเอง สงเสริมศักยภาพของคนในชุมชน

วัตถุประสงค
  เพื่อศึกษาการจัดทําแผนที่ธาตุอาหารในดินดวยระบบสารสนเทศภูมิศาสตรแบบมีสวนรวมของชุมชน

วิธีการวิจัย
  การวิจัยเชิงคุณภาพไดใชเครื่องมือการวิจัยดวยการปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory Action             
Research: PAR)  เพื่อสรางกระบวนการทํางานรวมกันระหวางนักวิจัย นักศึกษาและชุมชน เขามามีสวนรวมตลอด
กระบวนการวิจัย อาทิ การประชุม การรวมดําเนินกิจกรรม การรวมประเมินผล การรวมรับประโยชน ระหวางนักวิจัย 
นักศึกษา และชุมชนทองถ่ิน โดยพิจารณาความเปนไปไดจากความตองการของชุมชนที่สอดคลองกับแนวทาง            
การบูรณาการเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศรวมกัน อันจะนําไปสูประเด็นการพัฒนาชุมชนหมูบานเปาะโดยมีกรอบ     
ดําเนินงาน ดังภาพที่ 1
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ภาพที่ 1: กรอบดําเนินงาน
  จากภาพที ่1 แสดงกรอบดาํเนนิงานสามารถแบงกลุมเพือ่การดําเนนิงานวจิยัโดยการปฏิบตักิารแบบมีสวนรวม 
(PAR) โดยมีระเบียบวิธีวิจัย ดังนี้ 
  1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
      1.1 ทีมวิจัย ประกอบดวยนักวิจัย 1 คน และผูชวยนักวิจัย นักศึกษาชั้นปที่ 3 และ 4 จํานวน 10 คน
จากภาควิชาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน ที่มีพันธกิจ      
ดานการบริการวิชาการแกสังคม อีกท้ังคุณลักษณะของกระบวนวิชาตามหลักสูตรลวนแลวแตมีความเก่ียวของกับ
ขอมูลเชิงพื้นที่ ที่สามารถสรางกระบวนการทํางานรวมกันระหวางนักวิจัย นักศึกษา และชุมชนทองถิ่นที่สอดคลอง
กับความตองการของชุมชนไดอยางตอเนื่องทุกภาคการศึกษา
   1.2 ผูนาํชุมชน ไดแก ผูใหญบาน 1 คน ซึง่มหีนาทีใ่นการดแูลความสงบสุขของคนในชุมชน การนัดหมาย
ประชุมเพ่ือกําหนดทิศทางของชุมชน ตลอดจนการถายทอดองคความรูสําหรับการพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร       
ใหสอดคลองกับคุณสมบัติของดิน เปนตน ซึ่งเปนสวนหนึ่งที่เชื่อมโยงงานวิจัยสูชุมชนได
      1.3 เกษตรกรชุมชนหมูบานเปาะ จาํนวน 15 คน ทีไ่ดมสีวนรวมในการนําขอมลูดนิในพ้ืนทีข่องตนเอง
มารวมในการวิเคราะหธาตุอาหารในดนิ 23 กลุมตวัอยาง และการแลกเปล่ียนองคความรูรวมกับนกัศกึษาถงึแนวคดิ
ทางดานการเกษตรและการประยุกตแผนที่ธาตุอาหารในดิน ซึ่งงานวิจัยชิ้นนี้มุ งหวังใหชุมชนไดนําการคิดเชิง
วทิยาศาสตรมาประยุกตในการวางแผนการเกษตร จงึเปนกลุมเปาหมายหลักในการขับเคลือ่นกระบวนการใหเกิดข้ึน
อยางเปนรูปธรรม
  2. ขั้นตอนการดําเนินงานวิจัย
               ขั้นตอนการดําเนินงานวิจัย ดังแสดงในภาพที่ 4 และมีรายละเอียดในการดําเนินงาน ดังนี้
      2.1 การกําหนดโจทยวิจัยรวมกัน เปนการดําเนินงานหลังจากการที่ไดมีการประสานงานอยางเปน
ทางการแลว เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2556 โดยไดมีการนัดหมายเพ่ือจัดการประชุมเวทีแลกเปลี่ยนความรูครั้งที่ 1       
ณ ศาลาประชาคมหมูบานเปาะ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 ขั้นตอนการดําเนินงาน คือ การแลกเปลี่ยนประเด็น             
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สภาพปญหาของชมุชนรวมกันของคนในชมุชนโดยนักวจิยัทาํหนาทีเ่ปนสือ่กลางในการเชือ่มโยงในแตละสภาพปญหา
เพ่ือหาขอสรุปแนวทางการดําเนินงานรวมกัน พบวา ปญหาหลักของชุมชน ไดแก การบริหารจัดการนํ้า เน่ืองจาก
สภาพภูมิประเทศของหมูบานอยูสูงกวาแมนํ้าจําเปนตองมีการติดต้ังเคร่ืองปมน้ําขนาดใหญ และตองการใหมี           
การจดัสรรงบประมาณจากภาครฐัเพือ่จดัซือ้เครือ่งปมนํา้ประจาํหมูบาน แตทางทมีนกัวจิยัไมสามารถเขาชวยแกไขปญหา
ได เน่ืองจากจะตองมีการจดัซ้ืออุปกรณปมน้ําท่ีมคีาใชจายทีส่งูมาก ในประเดน็เร่ืองปุยพบวา  เกษตรกรมปีญหาเร่ือง     
คาใชจายในการซื้อปุยเพื่อใชในการเกษตรเปนจํานวนมาก บางครัวเรือนไดมีการใสปุยตามๆ กันโดยมิไดพิจารณา
ความตองการของพืชท่ีมีความแตกตางกัน ดังน้ันจึงไดลงมติการดําเนินงานที่เนนการมีสวนรวม คือ การสํารวจดิน
เพ่ือจัดทําแผนที่ธาตุอาหารในดินใหหมูบาน โดยชุมชนใหความรวมมืออยางเต็มท่ี ไดแก การประชาสัมพันธการ      
เขารวมกิจกรรมภายในหมูบาน การจัดหาสถานที่ อาหาร และที่พัก (ขั้นตอนการดําเนินงานที่เว็บไซต https://youtu.
be/dbpepTcc1Ms) ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 
ความตองการของชุมชนและแนวทางความรวมมือ

/ ี ่ต้องการ ความ  

  
 

 
 

 
( . .)  

 
 

 
   

 

 
  

 

 

  จากทีไ่ดมกีารกาํหนดโจทยวจิยัรวมกนั ไดมกีารสาํรวจขอมูลภาคสนาม  วนัท่ี 31 มถินุายน 2556 เพ่ือศึกษา
ขอมลูเชิงกายภาพของหมูบาน จากน้ันผูวจิยัจงึไดออกแบบและจัดทาํแผนทีม่าตราสวน 1:3,000 ครอบคลมุขอบเขต
พื้นที่ที่ทํากิน และมาตราสวน 1:1,250 ขนาด 90 x 120 เซนติเมตร ครอบคลุมพื้นที่ทํากินและพื้นที่ชุมชนในหมูบาน 
(ปจจุบันแผนที่ไดถูกติดตั้งไว ณ ที่ทําการผูใหญบานเปาะ) และไดมีการคํานวณพื้นที่ตัวอยางสําหรับเก็บขอมูลดิน
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รายแปลงเพื่อใหไดขอมูลกระจายทั่วทั้งหมูบาน ดวยการแบงพื้นที่สรางตารางกริดออกเปน 6 ชองๆ ละ 500 เมตร 
โดยเลือกชองที่ซอนกับพื้นที่เกษตรกรรมเพื่อกําหนดแปลงตัวอยาง เฉลี่ยชองละ 4 ตําแหนง รวมทั้งสิ้น 24 ตัวอยาง 
(ในการดําเนินงานจริงไดมีการเก็บตัวอยางจํานวน 23 ตัวอยาง โดยมีขอมูล 1 ตัวอยางที่ภายหลังพบวาไมสามารถ
เชื่อมโยงกับขอมูลเชิงพื้นที่ได) ดังภาพที่ 2 ทั้งนี้ไดพิจารณาตําแหนงตัวอยางที่สอดคลองกับพื้นที่ทําการเกษตรจริง
ของชมุชนทีเ่ขารวม ซึง่มคีวามสอดคลองแนวทางการจดัการทุงหญาฟารมโคนมและฟารมเนือ้สตัว ในรฐัแทสเมเนีย 
ประเทศออสเตรเลีย โดยมกีารเก็บตวัอยางดินจาํนวน 30 กลุมตวัอยางใน 96 ฟารม นาํมาวเิคราะหคาปฏกิริยิาของดนิ 
ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม ซัลเฟอร นําเขาสูการจัดทําแผนที่ดวยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ทําใหสามารถไดขอมูล
สนับสนนุการบริหารดนิ เพ่ือเปนสวนหนึง่ในการคํานวณคาใชจายในการจัดการดินเพ่ือลดตนทุน (Cotching, 2012)
  2. ปฏิบตักิารเพ่ือการมีสวนรวมในการสํารวจขอมูลธาตุอาหารในดนิรายแปลง เปนการดาํเนนิงาน
ภายใตการจัดการประชุมเวทีแลกเปลี่ยนความรูครั้งที่ 2 ณ ศาลาประชาคมหมูบานเปาะ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2556             
เพือ่นาํตวัอยางดนิทัง้หมดเขาสูกระบวนการตรวจสอบและจดัทาํแผนทีธ่าตอุาหารในดนิ มขีัน้ตอนการดําเนนิงานดังนี้
      2.1 การนัดหมายการเก็บตัวอยางดิน
             การเกบ็ตัวอยางดนิไดดําเนนิการตามคูมอืวิธกีารเกบ็ตัวอยางดนิ จากสํานักงานพฒันาท่ีดนิเขต 6 
จังหวัดเชียงใหม อุปกรณที่ใชไดแก จอบและถุงพลาสติก โดยในการจัดการประชุมไดมีการจัดอบรมความรูดานการ
เก็บตัวอยางดินเบื้องตน การศึกษาตําแหนงสําหรับการเก็บตัวอยางที่ถูกตองจากขอมูลภาพถายจากดาวเทียม         
ดวยโปรแกรมกูเกิ้ล เอิรธ รวมกับชาวบาน จากนั้นจึงใหแบงหนาที่ใหแตละคนไปเก็บตัวอยางดินของตนกระจาย
ครอบคลุมทั้งหมูบาน ดังภาพที่ 2 

ภาพที่ 2: ตําแหนงจุดสํารวจและวิธีเก็บตัวอยางดิน
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       2.2 การตรวจสอบดินเบื้องตน
               ชุมชนตรวจสอบวัดคาปฎิกิริยาของดินดวยเคร่ืองมือพื้นฐานดวยตนเอง เพื่อสอดแทรกกระบวน  
การคิดทางวิทยาศาสตร การสังเกต การวิเคราะห การวัด การสรุปผลกอนที่จะนําตัวอยางดินทั้งหมดไปวิเคราะห  
อยางละเอียด ณ สํานักงานพัฒนาที่ดิน เขต 6 จังหวัดเชียงใหมเพื่อความถูกตอง ในวันที่ 20 ธันวาคม 2556

ภาพที่ 3: การตรวจสอบธาตุอาหารในดินเบื้องตน

       2.3 การจัดทําแผนที่ธาตุอาหารในดิน 
               เปนการจัดทําแผนที่ดวยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร โดยใชเทคนิค (Inverse Distance Weight: 
IDW) ซึง่เปนการประมาณคาโดยทําการสุมจดุตัวอยางโดยรอบของแตละจดุจากตาํแหนงทีส่ามารถสงผลกระทบไป
ยังเซลลที่ตองประมาณคาได ซึ่งจะมีผลกระทบนอยลงเรื่อยๆ ตามระยะทางที่ไกลออกไปเหมาะกับตัวแปรที่อางอิง
กับระยะทางในการคํานวณ ยิ่งใกลยิ่งมีอิทธิพลมาก เชน ความดังของเสียง ความเขมขนของสารเคมี (สํานักงาน
พัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน), 2552) โดยการวิจัยครั้งนี้ไดจัดทําแผนที่ธาตุอาหาร
ในดิน จํานวน 4 แผน ไดแก ธาตุอาหารฟอสฟอรัส โพแทสเซียม อินทรียวัตถุในดิน และคาปฏิกิริยาของดิน 
  3.  การประชุมเพื่อสรุปการดําเนินงาน 
      นําเสนอแผนที่ความตองการธาตุอาหารในดินใหแกเกษตรกรรายแปลง ในวันท่ี 6 มิถุนายน 2557      
แลกเปลี่ยนความรูเร่ืองปุยตามหลักวิชาการ และบริการใหคําปรึกษาแนวทางการใสปุยตามความตองการของพืช
รายบุคคลโดยอางอิงขอมูลจากผลการวิเคราะหดินของสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 จังหวัดเชียงใหม  ในเบื้องตน
ผูใหญบานเปาะไดนําเสนอความเห็นวา ผลการตรวจดินทําใหเกษตรกรรับรูถึงสภาพปญหาเรื่องดิน ทําใหวางแผน
การใชปุยได สามารถบริหารจัดการดินไดอยางเหมาะสม
  4.  การติดตามผลการดําเนินงาน 
      เปนการติดตามผลการดาํเนนิงานในวนัที ่13 สงิหาคม 2557 โดยสัมภาษณเกษตรกรทีเ่ขารวมงานวจิยั 
และพิจารณาขอมูลทางสถิติการสั่งซื้อปุยประจําปจากประธานกองทุนปุยประจําหมูบาน
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ภาพที่ 4: ขั้นตอนการดําเนินงาน
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ผลการดําเนินงาน
  1.  แผนที่ธาตุอาหารในดิน
       ผลการศึกษาไดแผนท่ีธาตุอาหารในดิน ไดแก แผนท่ีอินทรียวัตถุในดิน แผนท่ีธาตุอาหารฟอสฟอรัส 
แผนที่ธาตุอาหารโพแทสเซียม และแผนท่ีปฏิกิริยาของดิน มาตราสวน 1:10,000 อางอิงระบบ WGS84 แสดงผล     
ในรูปแบบพิกัดฉากแบบ UTM Zone 47N โดยแผนที่ธาตุอาหารในดินไดคํานวณจากกลุมตัวอยางดินจํานวน               
23 ตัวอยางจากสํานักงานพัฒนาท่ีดิน เขต 6 จังหวัดเชียงใหม เขาสูกระบวนการระบบสารสนเทศภูมิศาสตรดวย    
การประมาณคาดวยเทคนิค Inverse Distance Weighted (IDW) ดวยโปรแกรมทางระบบสารสนเทศภูมิศาสตร     
พบวา ธาตุอาหารในดินหมูบานเปาะ มีคาอินทรียวัตถุเฉลี่ยรอยละ 2.02 อยูในระดับปานกลาง คาฟอสฟอรัสเฉลี่ย
รอยละ 19.43 อยูในระดับปานกลาง  คาโพแทสเซียมเฉลี่ยรอยละ 28.70 อยูในระดับตํ่า คาปฏิกิริยาของดินเฉลี่ย
รอยละ 6.85 อยูในระดบักลาง และมคีวามจาํเปนตองใสปุยอนิทรียเฉล่ียรอยละ 2.27 กโิลกรมัตอไร นอกจากนีผู้วจิยั
ไดจัดทําแผนที่หมูบานจากขอมูลภาพถายจากดาวเทียมดวยโปรแกรมกูเกิ้ล เอิรธ มาตราสวน 1:3,000 ครอบคลุม
ขอบเขตพื้นที่ทํากิน และมาตราสวน 1:1,250 ครอบคลุมพื้นที่ชุมชนในหมูบาน ขนาด 90 x 120 เซนติเมตร เพื่อให
ชุมชนสามารถอางอิงตําแหนงท่ีไดจากเคร่ืองกําหนดพิกัดบนโลกดวยดาวเทียม (GPS) ตลอดจนชุมชนมีเคร่ืองมือ   
ในการบริหารจัดการทองถิ่นตอไป 
  2.  การมีสวนรวมของชุมชนเพื่อจัดทําแผนที่ธาตุอาหารในดิน 
      ผลการศกึษาพบวา เกดิการมีสวนรวมของเกษตรกรในชุมชน จากการนําตวัอยางดิน จาํนวน 23 ตวัอยาง
ครอบคลุมพื้นที่หมูบานผานกระบวนการสํารวจและการนําดินตัวอยางท่ีไดจากการขุดเองโดยชุมชนเจาของพื้นที่ 
(ตําแหนงการขุดตัวอยางดินไดจากการระบุตําแหนงบนแผนที่ดาวเทียมรายละเอียดสูง) ในเบื้องตนไดมีการทดลอง
ตรวจสอบขอมูลธาตุอาหารในดินดวยตนเอง จากน้ันผูวิจัยจึงนําผลตัวอยางดินท้ังหมดไปตรวจธาตุอาหารในดิน      
โดยผูเช่ียวชาญ ณ สาํนักงานพฒันาท่ีดนิ เขต 6 จงัหวดัเชียงใหม แลวนําผลท่ีไดกลับมาสูชมุชนในรูปแบบของประชุม
เชิงปฏบิตักิาร ดวยการใหคาํปรกึษารายบคุคลในการใสปุยในแตละแปลง (อางอิงขอมลูจากผลการวเิคราะหตวัอยาง
ดิน ดังตารางที่ 2 และแผนที่ธาตุอาหารในดิน ดังภาพที่ 5 – ภาพที่ 6) ขั้นตอนตางๆ สะทอนใหเห็นถึงการมีสวนรวม
ในชุมชน โดยชมุชนมคีวามเขาใจหลักการวิเคราะหธาตุอาหารดิน สามารถดําเนินงานตอไดดวยตนเองแมวาไดสิน้สดุ
การดาํเนนิงานวจิยัแลวกต็าม นอกจากน้ีผลจากการวิจยัดานการจดัทาํแผนทีธ่าตอุาหารในดนิ ทาํใหเกษตรกรมีขอมูล
ดินในพื้นที่ของตนเอง ทําใหเขาใจสภาพปญหาและแนวทางการบริหารจัดการดินไดอยางเหมาะสม จากขอมูล       
สถิติการสั่งซื้อปุยจากประธานกองทุนปุยหมูบานพบวา ในป พ.ศ. 2557 เกษตรกรสวนใหญมีแนวโนมการใช                
ปุยอนิทรยีมากข้ึน เนือ่งจากไดทราบขอมลูจากแผนทีธ่าตุอาหารในดินของตน สงผลใหชมุชนบานเปาะสัง่ซือ้ปุยเคมี
ลดลง 1,250 กิโลกรัม ซึ่งสามารถลดตนทุนคาปุย 25,000 บาท
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ภาพที่ 5: แผนที่อินทรียวัตถุและธาตุอาหารฟอสฟอรัสในดิน หมูบานเปาะ ต. บานโปง อ. งาว จ. ลําปาง
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ภาพที่ 6: แผนที่ธาตุอาหารโพแทสเซียมและคาปฏิกิริยาในดิน หมูบานเปาะ ต. บานโปง อ. งาว จ. ลําปาง
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ตารางที่ 2 
รายงานผลการวิเคราะหตัวอยางดิน หมูบานเปาะ

    
 

*  
 

*  
 

* PH * 

 

1A  1.47  41  16  6  2 
4B  1.96  10  12  6  2 

4B2  2.40  6  8  6  2 
5A  2.40  6  8  6  3 
5A  2.52  1  8  7  2 
5B  2.50  4  16  8  2 

5BA  2.33  6  16  7  2 
6A  2.13  2  28  8  2 
6A  2.62  1  16  8  2 

6A2  1.61  43  32  7  2 
6A2  1.60  41  40  7  2 
6B  2.44  5  36  8  2 
6B  1.28  70  40  8  2 
6B  1.40  138  36  7  2 
8A  1.08  7  40  6  2 
8B  1.27  1  20  7  3 
9A  2.28  2  24  7  3 
9B  3.13  1  12  5  3 
9B  2.33  4  28  7  2 

9B1  1.24  6  36  6  2 
10A  1.86  6  32  6  1 
10B2  2.05  45  120  6  2 
10B1  2.66  1  36  5  3 

 2.02  19.43  28.70  6.85  2.17 
 
 

* อางอิงจากคูมือการวิเคราะหตัวอยางดิน นํ้า ปุย พืช วัสดุปรับปรุงดิน และการวิเคราะหเพื่อตรวจรับรองมาตรฐานสินคา 
  เลมที่ 2 สํานักวิทยาศาสตรเพื่อการพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน, 2553.
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การอภิปรายผล
  1.  การประยุกตใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเพื่อจัดทําแผนที่แรธาตุอาหารในดิน
      การนําเอาขอมูลตัวอยางธาตุอาหารในดนิมาวิเคราะหดวยเทคนิคการประมาณคาในระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตรทําใหไดแผนท่ีธาตุอาหารในดิน เกษตรกรสามารถตัดสินใจใชปุยใหสอดคลองกับแรธาตุอาหารในดิน       
เพื่อลดตนทุนการผลิตของตนได
  2.  แนวคิดรักบานเกิดทําใหการทาํงานสอดประสาน
      การผลักดันใหนักศึกษาเปนผูขับเคล่ือนดวยการนําเอาองคความรูที่ไดเรียนในช้ันเรียนไปประยุกต         
ในชุมชนภายใตแนวคิด "รักบานเกิด" ซึ่งนักศึกษา นางสาววันวิสา นิ่มนวล มีภูมิลําเนาในหมูบานแหงนี้ ไดเปนตัว
ประสานระหวางเพื่อนๆ ในชั้นเรียนเขาสูชุมชน เริ่มตนจากนักศึกษาไดพูดคุยเรื่องราวตางๆ ใหแกครอบครัว (พอแม) 
แลวใหคุณพอและคุณแมประสานเรื่องตอไปยังผูนําชุมชน (ผูใหญบาน) เมื่อทุกฝายไดรับทราบขอมูลในเบื้องตน 
อาจารย (นกัวจิยั) ประสานงานอยางเปนทางการเพือ่นดัหมายในการดําเนินกจิกรรม จนทําใหกจิกรรมมีความสําเร็จ
ลุลวงตามวัตถุประสงคที่เปนไปตามความตองการของชุนชน สามารถทําใหเกิดการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน
อยางเปนรูปธรรม เกิดการสอดประสานการทํางานอยางตอเนื่องเพราะนักศึกษามีสถานะเปนทั้งนักศึกษาที่เติบโต   
ในชุมชนที่พรอมจะเชื่อมโยงกับองคความรูของภาควิชาฯ ไดตลอดเวลา
  3. ความยั่งยืนของชุมชนที่เปนผลสืบเนื่องจากงานวิจัย
      จากการที่ชุมชนไดมีสวนรวมในการนําตัวอยางดินของตนมาตรวจวัดธาตุอาหารในดินรวมกัน                    
จนสามารถผลติแผนทีธ่าตุอาหารในดนิประจาํหมูบาน แผนท่ีจงึทาํหนาทีเ่ปน “ขอมลูกลาง” ในลกัษณะของ “ขอเทจ็จรงิ” 
ทีท่กุคนอานขอมูลไดตรงกัน หากตองมีการปรบัเปล่ียนปฏิทนิการปลกูพืชในรอบป เกษตรกรจะสัง่ซ้ือปุยในแตละคร้ัง
ไดอยางมีประสทิธภิาพ ลดตนทนุ อกีทัง้กระบวนการตางๆ ทีน่กัวจิยั นกัศกึษา ไดมสีวนรวมกับชมุชนในกจิกรรมตางๆ 
ไดมสีอดแทรกกระบวนการคดิทางวทิยาศาสตร การสังเกต การวิเคราะห การวัด การสรปุผล ทาํใหเกษตรกรสามารถ
เขาใจและปฏิบตัขิัน้ตอนตางๆ ไดดวยตวัเอง อกีท้ังการท่ีนกัศึกษาทีม่ภีมูลิาํเนาในพืน้ท่ีเปนผูทีม่คีวามรูความเช่ียวชาญ
ดานเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ จะเปนผูขับเคล่ือนการดําเนินงานรวมกับชุมชนไดอยางตอเน่ือง และยังเปนอีกหน่ึง
หองเรียนใหนักศึกษารุนตอไปไดเขามาศึกษาและพัฒนาตอยอด โดยอาจประยุกตใหสอดคลองกับเทคโนโลยีที่อาจ
เปลี่ยนไปในอนาคตได

สรุป
  การมีสวนรวมของชุมชนเพ่ือจัดทําแผนท่ีธาตุอาหารในดิน หมูบานเปาะ ตําบลบานโปง อําเภองาว           
จังหวัดลําปางเปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมโดยชุมชนไดมีสวนรวมในทุกขั้นตอน ตั้งแตการประชุม         
เพ่ือวางแผนรวมกัน การปฏิบัติโดยนําดินในพื้นท่ีของตนเอง จํานวน 23 กลุมตัวอยางครอบคลุมท้ังหมูบาน และ      
การประชมุเพือ่สรปุและติดตามผลการดําเนนิงาน  การจดัทาํแผนท่ีธาตอุาหารในดนิเปนการนําผลจากการวิเคราะห
ขอมูลกลุมตัวอยางดินโดยสํานักงานพัฒนาท่ีดิน เขต 6 จังหวัดเชียงใหมดวยโปรแกรมทางดานระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร ไดแก แผนท่ีอินทรียวัตถุในดิน แผนท่ีธาตุอาหารฟอสฟอรัส แผนท่ีธาตุอาหารโพแทสเซียม และแผนที่
ปฏิกิริยาของดิน โดยหลังจากที่ไดมีการสงมอบแผนที่ธาตุอาหารในดินประจําหมูบาน ผูวิจัยไดเขาไปติดตามผล      
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การดําเนินงานการใชปุยในหมูบาน พบวา มีการลดการสั่งปุยจํานวน 11,250 ตัน (225 กระสอบ)  ลดตนทุนคาปุย
โดยรวม 25,000 บาท การมีสวนรวมของเกษตรกรในชุมชนเกิดจากการประสานงานของนักศึกษาท่ีมีภูมิลําเนา          
ในพื้นท่ีและเช่ือมโยงไปยังผูปกครอง ผูใหญบาน รวมท้ังเกษตรกรในชุมชนใหมีการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเก็บ
ตวัอยางดินและรวมรับฟงผลคุณภาพดนิในพ้ืนท่ีของตนเอง ทาํใหเกษตรเขาใจสภาพปญหาและแนวทางการบริหาร
จัดการดินไดอยางเหมาะสม ในขณะเดียวกันไดมีการบูรณาการการวิจัยเขากับการเรียนการสอน โดยนักศึกษา
สามารถสรางกระบวนการเรียนรูไดดวยตนเองผานขั้นตอนตางๆ ตามกรอบงานวิจัย สามารถนําเอาองคความรู             
ในชั้นเรียนมาประยุกตไดเปนอยางดี อาทิ การอานและแปลตีความแผนที่ การอานและตีความขอมูลดาวเทียม        
รายละเอียดสูง และสามารถถายทอดสูชุมชนได
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