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  เรียนทานผูอานทุกทาน

  วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรนฉบับนี้ เปนวารสารปที่ 9 ฉบับที่ 1 เดือนพฤษภาคม  2558  – 

เดือนกรกฎาคม 2558  ซึ่งเปนฉบับแรกของการเปล่ียนแปลงกําหนดออกวารสารจากราย 6 เดือน (2 ฉบับ/ป)                 

มาเปนราย 3 เดือน (4 ฉบับ/ป) ทั้งนี้เพื่อรองรับบทความที่ผูเขียนเสนอมาพิจารณาตีพิมพที่เพิ่มจํานวนมากขึ้น

  เนื้อหาในฉบับประกอบดวยบทความดานการทองเที่ยวที่นาสนใจหลายบทความ อาทิ บทความวิจัย  เรื่อง 

“การศึกษาจุดคุมทุนสําหรับการจัดการทองเท่ียวโดยชุมชนเพื่อความยั่งยืนของชุมชนบานสันลมจอย ตําบลสุเทพ 

อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม”  บทความวิชาการ เร่ือง “แนวทางการพัฒนาธุรกิจสินคาท่ีระลึกประเภท                             

งานหตัถกรรมไทยในบริบทการทองเทีย่ว”  นอกจากน้ียงัมบีทความดานการทองเทีย่วทีม่ปีระเด็นเชือ่มโยงกับการเขา

สูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปลายป พ.ศ. 2558 อาทิบทความวิชาการ เร่ือง “การพัฒนาบุคลากรวชิาชพีทองเท่ียว

ทางดานทักษะภาษาเพื่อเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”  นอกจากนี้ในฉบับยังประกอบไปดวยบทความวิชาการ

และบทความวิจัยอื่น ๆ ที่นาสนใจ อาทิ บทความเกี่ยวกับการบริหารการศึกษา การตลาด การจัดการอุตสาหกรรม 

และการจัดการธุรกิจ เปนตน

  สําหรับการติดตามอานวารสาร  ผูอานสามารถติดตามอานไดทั้งจากวารสารที่จัดพิมพเปนรูปเลม และ     

จากวารสารอเิล็กทรอนกิสในเว็บไซตของวารสาร (URL: http://journal.feu.ac.th) รวมท้ังจากระบบการจดัการวารสาร

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

  สุดทายน้ี กองบรรณาธิการ ขอขอบพระคุณผูทรงคุณวุฒิประจํากองบรรณาธิการ และผูทรงคุณวุฒิ               

จากหลากหลายสถาบันท่ีกรุณาประเมินคุณภาพบทความกอนการตีพิมพ  และขอถือโอกาสนี้เชิญชวนคณาจารย   

นกัวิจยั นกัวชิาการ และนสิติ นกัศึกษา เสนอผลงานเพ่ือตพีมิพเผยแพรในวารสารวชิาการมหาวทิยาลยัฟารอสีเทอรน 

โดยสามารถศึกษาคําแนะนําในการจัดเตรียมตนฉบับทายเลมหรือจากเว็บไซตวารสารท่ี URL: journal.feu.ac.th  

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

submissions#authorGuidelines

         บรรณาธิการ

º·ºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃ



7
ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹

»‚·Õè 9 ©ºÑº·Õè 1 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2558 – ¡Ã¡®Ò¤Á 2558

บทคัดยอ
  สภาพสังคมซ่ึงแตเดิมแยกออกเปนสังคมชนบทซึ่งเปนเขตที่มีผูคนอาศัยอยูตอหนวยพ้ืนที่นอย มีชีวิต        
ความเปนอยูอยางงาย ๆ  ใกลชดิกบัธรรมชาต ิกจิกรรมทางเศรษฐกจิขึน้อยูกบัการเกษตรเปนสําคญั ปญหาของสังคม
เปนเร่ืองของรายได สขุอนามยั หรอืการศึกษา และสงัคมเมอืง คอื บริเวณทีม่ปีระชากรอาศยัอยูรวมกนัเปนจาํนวนมาก 
เปนศูนยกลางของความเจริญตางๆ ปญหาของสงัคมเมอืงมกัจะเปนเร่ืองของความเสือ่มโทรมดานจิตใจของคนในสงัคม 
และจากทามกลางกระแสการพัฒนาในปจจุบันโดยเฉพาะอยางยิ่งการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ทําใหเกิดสังคม                 
อีกประเภทหนึ่งขึ้น คือ สังคมกึ่งเมืองกึ่งชนบท ซี่งเปนการผสมผสานกันระหวางความเปนเมืองกับชนบท แยกชุมชน
ออก เปน 2 ลกัษณะ คอื ชมุชนด่ังเดิมท่ียงัคงวิถชีนบทไวกบัชุมชนใหมทีด่าํเนินชีวติตามแบบสงัคมเมอืง ทาํใหปญหา
ที่เกิดขึ้นในสังคมกึ่งเมืองกึ่งชนบทมทีั้งปญหาพื้นฐานของสังคมและปญหาดานจิตใจของคนในสังคม

คําสําคัญ
  สังคมชนบท   สังคมเมือง   สังคมกึ่งเมืองกึ่งชนบท   ชุมชน

Abstract
  In the past, society has been separated as rural areas where small numbers of population, living 
simply and close to nature. Economic activities depend on agriculture as a priority. Social problems do 
matter of income, health, education. Urban areas are numerous populations, being centres of prosperity. 
The urban problems concern about decadent mind of people in the society.  Amid in the current developments, 
especially economic development, cause another types of society: semi-urban and semi-rural society. 
These are the combination of urban and rural areas. As such, the communities separated into 2 types: 
traditional communities continue country lifestyle and new communities based on urban lifestyle. These 
cause problems in semi-urban, semi-rural such as fundamental social problems and psychological problems 
of people in the society.

* อาจารยประจําสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร  คณะบริหารรัฐกิจ  มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน
  E-mail: thassana@feu.edu

บริบทชุมชนภายใตสังคมกึ่งเมืองกึ่งชนบท
Community Context Under the Semi-Urban, Semi-Rural Society

ทัศนา พฤติการกิจ*
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บทนํา
    ในอดีตการใหความหมายของสงัคมแตละประเภทสามารถแยกออกไดอยางชัดเจนวา สงัคมชนบท คอื สงัคม
ทีไ่มเนนความเจริญทางดานวตัถุ มชีวีติความเปนอยูทีเ่รยีบงาย ผูคนในสงัคมมีความสัมพันธกนัแบบครอบครัว ปญหา
ของสังคมไมซบัซอนมากนกั และสงัคมเมอืง คอื สงัคมท่ีเปนศนูยกลางของความเจรญิทางดานวตัถ ุ มปีระชากรหนาแนน
และมีการประกอบอาชีพที่หลากหลาย ปญหาของสังคมมีความซับซอน และในสังคมแตละประเภทก็จะมีกลุมคน   
ที่รวมตวักันอยู และมบีทบาทหนาท่ีในการขบัเคลือ่นสงัคมทีเ่รียกวา ชุมชน (Community) ซึง่ ยวุัฒน  วฒุิเมธ ี(2525, 
3) ไดใหความหมายไว วา “ชุมชน” หมายถึง พื้นที่อันเปนที่อยูอาศัยของคน และหมายความถึงกลุมของประชาชน    
ทีอ่าศยัอยูในพืน้ทีน่ัน้ โดยมคีวามสนใจ มวีตัถปุระสงค เปาหมาย และจดุหมายในการทีจ่ะอยูรวมกนัอยางมคีวามสขุ 
โดยชุมชนจะมีลักษณะที่แตกตางกันระหวางสังคมเมือง และสังคมชนบท  แตปจจุบันจากสภาวะตางๆ ที่เกิดขึ้น       
ในโลกยุคโลกาภิวัตน กระแสของระบบสังคมเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมสมัยใหม         
ทาํใหเกดิความเหลือ่มซอนกนัในบริบททางสงัคมท่ีทาํใหสภาพของสงัคมสวนใหญในแตละภมูภิาคของประเทศไทย
เกิดการเปลีย่นแปลงไปสูสภาพสงัคมแบบทีเ่รยีกวา “สงัคมกึง่ชนบทกึง่เมอืง” ซึง่จะมลีกัษณะรวมกนัของความเปนเมอืง
และชนบท ปญหาของสังคมก็เปนปญหาที่ผสมผสานระหวางปญหาของสังคมเมืองและสังคมชนบท เชน ปญหา  
ดานการประกอบอาชีพ ปญหาดานการคมนาคม ปญหาดานคุณภาพชีวิต เปนตน สงผลใหวิถีชีวติของชุมชนชนบท
ตองเปลี่ยนแปลงเปนชุมชนเมืองมากขึ้นแตยังไมกลายเปนชุมชนเมืองอยางแทจริง 

สังคมชนบท (Rural Society) 
  ชนบท หมายถงึ อาณาบรเิวณทีอ่ยูนอกเขตเมอืง เปนเขตทีม่ผีูคนอาศยัอยูตอหนวยพ้ืนทีน่อย ชวีติความเปนอยู
ใกลชิดกับธรรมชาติ มีความเปนอยูอยางงายๆ กิจกรรมทางเศรษฐกิจขึ้นอยูกับการเกษตรเปนสําคัญ 
  1. ลักษณะทั่วไปของสังคมชนบท
        สังคมชนบท คือ กลุมคนที่อยูรวมกันในอาณาบริเวณเดียวกัน มีการกระทําตอกันภายใตบรรทัดฐาน
เดียวกัน ผูคนในชุมชนจะมีความรูสึกเปนพวกเดียวกัน มีความสนใจรวมกัน มีความรวมมือในการทํากิจกรรมตางๆ 
แมวาจะมีการแขงขัน การขัดแยงกันบาง ซึ่งจะมีกลุมสังคม เชน ละแวกบาน หมูบาน ตําบล เพื่อชวยแกปญหา และ
สนองความตองการของผูคนในสังคม
   สงัคมชนบทเปนสงัคมทีป่ระชาชนสวนใหญมอีาชพีทางการเกษตร ไดแก อาชพีปลูกขาว ทาํไร เล้ียงสัตว 
ฯลฯ พวกท่ีอยูริมทะเลก็มีอาชีพทําการประมง ทั้งนี้แลวแตสภาพแวดลอม ชาวชนบทอยูทามกลางสิ่งแวดลอม
ธรรมชาติ มีความเคยชิน และมีความรูความชํานาญเกี่ยวกับธรรมชาติและอาชีพเกษตร แตมักขาดทักษะในดาน    
การประกอบการ และการจดัการแบบทนัสมัย ซึง่มีลกัษณะโดยทัว่ไปพอสรปุได  ดงัน้ี  (ณรงค  เส็งประชา, 2544, 26-28)
   1.1  ครอบครัวชนบทเปนหนวยเศรษฐกิจ กลาวคือ ทุกคนท่ีเปนสมาชิกในครอบครัวจะทําทุกอยาง        
จะมีการแบงงานกันทํา เชน ลูกสาวทํางานบาน ลูกชายไปชวยพอแมทําไรทํานา
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   1.2 ในละแวกบานเดียวกันมักจะประกอบอาชีพคลายๆ กัน มีฐานะทางเศรษฐกิจไมแตกตางกัน         
มากนัก เพราะประกอบอาชีพเหมือนๆ กัน และวิถีการดําเนินชีวิตเหมือนกัน
   1.3 ลักษณะของครอบครัวเปนแบบครอบครัวขยาย  สมาชิกประกอบดวยหลาย ๆ ครอบครัว  ซึ่งเปน        
เครอืญาติกนั  มาอยูรวมในครวัเรอืนเดียวกนัหรอืบรเิวณใกลเคียงกนั แบงหนาท่ีกนั โดยผูชายจะเปนหัวหนาครอบครวั
ทํางานเพื่อเลี้ยงครอบครัว ผูหญิงจะทําหนาที่เปนแมบานดูแลชีวิตความเปนอยูของคนในครอบครัว
   1.4 วัดเปนสถานที่สําคัญในการประกอบกิจกรรมตาง ๆ ทางศาสนา เปนแหลงสําคัญในการใหการ
ศกึษาและอบรมบมนิสยัแกประชาชน  คานิยมในเร่ืองคุณความดีทางศาสนาเปนตัวควบคุมความประพฤตขิองคนในชุมชน
   1.5 ชาวชนบทสวนใหญยึดมั่นอยูกันประเพณีเดิมเปนอยางดี  ไมคอยยอมรับการเปลี่ยนแปลง
   1.6 ชาวชนบทจะพึ่งสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ  และอยูใกลชิดกับธรรมชาติ  ทําใหผูกพันกับความเชื่อ         
ในสิ่งศักดิ์สิทธิ์  ไสยศาสตร  โชคลาง  หรือสิ่งที่อยูเหนือธรรมชาติ
   1.7 ชาวชนบทสวนใหญจะยึดม่ันในหลักธรรมคําสอนทางศาสนาและเขารวมพิธีกรรมตาง ๆ อยาง
พรอมเพรียงกัน  เชน  งานบวช  งานศพ  และงานบุญตาง ๆ
   1.8 ความหนาแนนของประชากรตอพ้ืนท่ีตํา่มาก มปีระชากรไมคอยหนาแนน และมกัจะอยูรวมกนัเปนกลุมๆ 
    ชุมชนชนบท (Rural Community) จึงมีลักษณะที่มีความหนาแนนของประชากรนอย ผูอยูอาศัยมี                
ความสัมพันธอันดีตอกัน มีชีวิตความเปนอยูคลายคลึงกัน ยึดม่ันในขนบธรรมเนียมประเพณี  มีความเปนอันหน่ึง    
อนัเดียวกันในเรือ่งเช้ือชาติ วฒันธรรม รกัหมูคณะ สมคัรสมานสามคัคกีนั ประกอบอาชพีเกษตรกรรม หรอืทีเ่กีย่วของ
กับเกษตรกรรม คือ การเพาะปลูกและการเล้ียงสัตวแบบพ่ึงพาธรรมชาติ มีเศรษฐกิจเปนแบบพอเพียงเล้ียงตนเอง 
(สนธยา  พลศรี, 2547, 31-32) 
  2.  ปญหาสังคมที่จัดวาเปนปญหาในสังคมชนบทไทย มีดังนี้ (ทัศนีย  ทองสวาง, 2537, 231-233)
        2.1 ปญหาดานสขุภาพอนามยั เชน โรคขาดสารอาหาร เพราะขาดความรูเกีย่วกบัคณุภาพอาหาร การ
บริการทางการแพทยและการอนามัยไมทั่วถึงเนื่องจากอยูหางไกล การรักษาพยาบาลไมถูกวิธี เปนตน
        2.2  ปญหาดานการศึกษา เนื่องจากชนบทอยูหางไกลจากศูนยกลางการปกครอง จึงทําใหขาดแคลน
สถานศกึษา ครผููสอน และอุปกรณการสอนทีท่นัสมยั รวมถงึรายไดไมเพียงพอกบัการสงเสยีใหลกูๆ ไดเรียนในระดบัสูงได
        2.3  ปญหาการขาดแคลนที่ดินเพี่อใชทํามาหากิน อันเนื่องมาจากสาเหตุหลายประการดังตอไปนี้

    1) ประชากรเพิ่มอยางรวดเร็ว แตเนื้อที่ดินที่ถือครองมีจํากัด
    2) ไมมีที่ดินเปนของตนเอง ตองเชา ซึ่งอาจไมไดรับความเปนธรรม
    3) ความอุดมสมบูรณของดินเสียไป เพราะการใชดินอยางผิดวิธีทําใหดินเสื่อมคุณภาพ
        2.4  ปญหาความยากจน อาจมีสาเหตุมากจากปจจัยหลายประการ เชน
               1) ในชนบทมักจะเปนครอบครัวขนาดใหญ ทําใหมีคาใชจายในครอบครัวสูงมาก
    2) การเพาะปลูกไมไดผลผลิตเทาที่ควร 
               3) การใชเวลาวางจากการทํานาทําไรไปในทางที่ไรประโยชน แทนที่จะหารายไดเสริม
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สังคมเมือง (Urban Society)
  เมอืง คาํนยิามทีใ่ชกาํหนดอาณาบริเวณใดอาณาบรเิวณหน่ึงเปนเขตเมืองของแตละประเทศซึง่มคีวามแตกตาง
กันคอนขางมาก โดยบางประเทศใชขนาดจํานวนประชากรในอาณาบริเวณใดอาณาบริเวณหน่ึงเปนตัวช้ีวัด และ       
ก็มีบางประเทศใชความหนาแนน หรือจํานวนประชากรตอตารางกิโลเมตรมากําหนดนิยามคําวาเมือง แตสําหรับ
ประเทศไทย “เขตเมือง” หมายถึง กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และเขตเทศบาล ซึ่งไดแกทองถิ่นท่ีไดมี                           
พระราชกฤษฎีกา ออกตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แบงเปนเทศบาลตําบล เทศบาลเมือง         
และเทศบาลนคร
  สังคมเมือง หมายถึง บริเวณท่ีมีประชากรอาศัยอยูรวมกันเปนจํานวนมาก เปนศูนยกลางของความเจริญ
ตางๆ การคมนาคมสะดวก ประชาชนประกอบอาชีพหลากหลาย ความสัมพันธของคนในสังคมเมืองเปนไปอยาง       
มรีะเบียบแบบแผน การทาํงานในสงัคมจะมกีารแบงหนาทีก่นัทาํงานอยางชัดเจน ไมเหมือนในสังคมชนบททีค่นๆ หนึง่
มีการทํางานที่หลากหลาย โดยมากมักจะติดตอกันดวยตําแหนงหนาท่ีการงาน ความจริงใจท่ีมีตอกันนอยมาก        
ความสัมพันธของชาวเมืองมีการจัดต้ังเปนกลุมตางๆ ครอบครัวในสังคมเมืองมีลักษณะเปนครอบครัวขนาดเล็ก 
(ครอบครัวเด่ียว) สมาชิกในครอบครัวมักจะประกอบอาชีพแตกตางกัน   วัดเปนเพียงแหลงประกอบพิธีกรรมทาง
ศาสนาเทาน้ัน ไมไดเปนศูนยรวมจิตใจเหมือนกับสังคมชนบท  พฤติกรรมของชาวเมืองจะยึดกฎหมายเปนหลัก 
เศรษฐกิจในสังคมเมืองจะมีความยุงยากมาก (ณรงค  เส็งประชา, 2544, 42-43)
  1. ลักษณะทั่วไปของสังคมเมือง (ณรงค  เส็งประชา, 2544, 42-43) 
       1.1  ประชาชนอยูกนัอยางแออัด หนาแนน ทัง้น้ีเน่ืองจากสังคมเมืองมกัจะเปนศูนยกลางของการตดิตอ
คาขาย การพาณิชยกรรม การศึกษา การปกครอง ฯลฯ
       1.2  ชีวิตความเปนอยูของประชาชนมีลักษณะเปนแบบตัวใครตัวมัน การติดตอระหวางบุคคลมักจะ
เปนแบบพิธีการ ความสัมพันธสวนตัวมีนอย แมบานเรือนจะตั้งอยูใกลกันก็มักจะไมคอยรูจักกัน
       1.3  ลกัษณะของครอบครัวจะเปนครอบครัวเดีย่ว เมือ่ลกูแตงงานมีครอบครวักจ็ะแยกบานออกมาเปน
ของตัวเอง การทําหนาที่ของคนในครอบครัวทั้งผูชายและผูหญิงตางก็ตองทํางานและมีอาชีพเปนของตนเอง
       1.4 ชองวางระหวางคนรวยกับคนจนมีมาก เนื่องจากสังคมเมืองเปนศูนยรวมของบุคคลหลายระดับ 
หลายอาชีพ ชีวิตความเปนอยูจึงมีลักษณะแตกตางกันมาก
       1.5 วัตถุนิยมมากกวาดานจิตนิยม สังคมเมืองมักจะเนนดานวัตถุนิยม ประชาชนสวนใหญตองดิ้นรน
ขวนขวายหาเลี้ยงชีพ มีการแขงขันกันตลอดเวลา ทําใหความสัมพันธทางจติใจลดนอยลงไป
       1.6 มคีวามหลากหลายทางวฒันธรรม เน่ืองจากสังคมเมอืงเปนศูนยกลางของความเจริญในดานตางๆ 
จึงทําใหอารยธรรมและขนบธรรมเนียมของตางประเทศเขามามีอิทธิพลมาก และจากความหลากหลายทําใหเกิด
ความเคยชินกับสิ่งแปลกๆ 
       1.7 โดยท่ัวไปการควบคมุสังคมอาศัยกฎหมายเปนสําคัญ มเีจาหนาท่ีทาํหนาท่ีควบคุมและใชกฎหมาย
บังคับลงโทษผูปฎิบัติผิดระเบียบวินัยของสังคม
       1.8  ลกัษณะของการตัง้บานเรอืน ในเขตเมอืงสวนใหญจะขยายขัน้ไปเปนแนวดิง่ เนือ่งจากทีด่นิมรีาคา
แพงมาก และมีประชากรหนาแนน ซึ่งตางจากในชนบทซึ่งบานเรือนจะขยายออกไปในทางแนวราบ
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   1.9  ลกัษณะชวีติความเปนอยูตองแกงแยงแขงขันกันในทุกส่ิงทุกอยาง ซึง่ไดมาดวยการแลกเปล่ียนกัน
ดวยเงินหรือวัตถุอื่นๆ  แตไมใชดวยจิตใจหรือแบงปนชวยเหลือซึ่งกันและกัน
   ชมุชนเมอืง (Urban Community) จงึเปนชมุชนทีม่ลีกัษณะตรงกนัขามกบัชุมชนชนบท มคีวามหนาแนน
ของประชากรตอพื้นที่มาก มีการเพิ่มของประชากรสูง ผูคนสวนใหญประกอบอาชีพอุตสาหกรรม การคาและบริการ 
การผลิตเพื่อธุรกิจการคามากกวาเพื่อบริโภคเอง มีโครงสรางทางสังคมที่สลับซับซอน การควบคุมทางสังคมใชการ
ควบคมุโดยกฎหมายเปนหลัก ความสมัพันธระหวางผูคนจะเปนความสมัพันธในลักษณะทีเ่ปนทางการตามสถานภาพ
และบทบาทของแตละคน มคีวามผูกพันกับชุมชนนอย ขาดเอกลักษณของชุมชน (สนธยา  พลศรี, 2547, 80-81)
  2.  ปญหาสังคมที่จัดวาเปนปญหาในสังคมเมือง 
      เนื่องจากสังคมเมืองเปนแหลงรวมของความเจริญในดานตางๆ และเปนแหลงที่มีประชากรอาศัยอยู
หนาแนน ดังนั้นจึงเปนแหลงที่มีปญหายุงยากตางๆ มากมาย ดังตอไปนี้ (ทัศนีย  ทองสวาง, 2537, 234-239)
       2.1 ปญหาอาชญากรรม หมายถึง การกระทําผิดทางอาญาอันมีผลตอการดํารงชีวิตของประชากร        
ในสังคม ซึ่งอาจมีสาเหตุที่นําไปสูการประกอบอาชญากรรม ดังนี้
              1) การเพิม่ของประชากรอยางรวดเร็วกอใหเกิดปญหาทางเศรษฐกจิ รายไดไมเพียงพอตอคาใชจาย
จึงหาทางออกดวยการประกอบอาชญากรรม
              2) สภาพครอบครัวที่มีปญหาขาดความอบอุน
              3)  ฐานะทางเศรษฐกิจ จากการศึกษาวิจัยสวนใหญ พบวา ผูที่ประกอบอาชญากรรมมักจะมา
จากครอบครัวที่มีฐานะยากจนมีสภาพจิตใจไมปกติเนื่องจากตองตอสูเพื่อความอยูรอดตลอดเวลา
              4)  การเปลี่ยนแปลงทางสังคมเปนสังคมวัตถุนิยม เม่ือมีความตองการมากๆ ก็อาจจะทําให
ประกอบอาชญากรรมได
             5)  การวางงาน เม่ือเกิดการวางงานไมมีรายไดจะทําใหสภาพจิตใจหรืออารมณไมสงบ และมัก
จะใชเวลาวางไปทางอบายมุขตางๆ
             6)  ความเสื่อมโทรมทางศีลธรรม ขาดการศึกษาอบรมทางจิตใจที่ดี
    2.2 ปญหายาเสพตดิใหโทษ เปนปญหาท่ีรายแรงมากของสังคม เน่ืองจากปญหายาเสพตดิเปนสาเหตุ
ของปญหาดานอื่นๆ ตามมาอีกมากมายหลายประการ เชน อาชญากรรม ปญหาความยากจน เปนตน ซึ่งเปนการ

บั่นทอนความเจริญกาวหนาของสังคมและความมั่นคงของชาติ 
    2.3 ปญหาสิ่งแวดลอมเปนพิษในทุกๆ ดาน ไมวาจะเปน อากาศ เสียง นํ้า หรือดิน
   2.4 ปญหาคาครองชีพฝดเคือง และการยายถิ่นชั่วคราวเพื่อเขามาทํามาหากินในเมือง เปนเหตุใหเกิด
ชุมชนแออัด ปญหาคนไมมีงานทํา และปญหาอาชญากรรม
   2.5 ปญหาดานการจราจร เน่ืองจากสังคมเมืองเปนสังคมท่ีมีประชากรจํานวนมาก และทุกคนก็ตอง
เดินทางเพื่อประกอบอาชีพ จึงทําใหเกิดการแยงพื้นที่ถนนที่ใชเดินทาง
   2.6 ปญหาแหลงกามารมณ ซึ่งเปนแหลงที่กอใหเกิดการมั่วสุมของมิจฉาชีพ เปนสาเหตุของ
อาชญากรรม การพนัน และยาเสพติดใหโทษ เปนตน
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   2.7 วฒันธรรมพืน้ฐานกาํลังเปล่ียนไปเปนวัฒนธรรมแบบวัตถุนยิมซึง่กลายมาเปนเคร่ืองกาํหนดฐานะ
ของบุคคลในสังคม จึงทําใหคนจํานวนไมนอยยอมทําทุกอยางเพ่ือใหไดมาซ่ึง “วัตถุ” โดยไมคํานึงถึงวิธีการ               
ทําใหวัฒนธรรมทางจิตใจ เชน ความเมตตากรุณา ความเอ้ือเฟอเผ่ือแผ โอบออมอารีซึ่งกันและกัน ตองสูญสิ้น         
จากสังคมไปในที่สุด

การเปลี่ยนแปลงสภาพสังคมจากสังคมชนบท สู สังคมเมืองกึ่งชนบท
  เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์ (2558) ไดอธิบายถึง "ความเปนเมือง" โดยอางถึง พจนานุกรมศัพทสังคมวิทยา
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ป พ.ศ. 2524 ทีไ่ดนยิามไววา "ความเปนเมือง" (Urbanization) หมายถึง กระบวนการทีช่มุชน
กลายเปนเมือง หรือการเคลื่อนยายของผูคนหรือการดําเนินกิจการงานเขาสูบริเวณเมือง  หรือการขยายตัวของเมือง
ออกไปทางพ้ืนที ่การเพ่ิมจาํนวนประชากร หรอืในการดาํเนนิกจิการงานตางๆ ทีม่ากขึน้ และไดนาํเสนอแนวโนมของ
โลกในป 2550 วาเปน “โลกแหงสงัคมเมือง” ประเทศทีม่รีายไดสงู (High Income Country) จะมีระดับความเปนเมือง
เพิม่ขึน้ประมาณรอยละ 6 สาํหรับประเทศทีม่รีายไดนอย (Low Income Country) และปานกลางระดบัลาง (Lower - 
Middle Income Country) จะเปนกลุมประเทศท่ีมีระดับการเติบโตดานความเปนเมืองที่สูงท่ีสุด ซึ่งเพิ่มสูงข้ึน            
จากปจจุบันจากรอยละ 30 และรอยละ 39 เปนรอยละ 48 และ รอยละ 57 ตามลําดับ และในฐานะที่ประเทศไทย
เปนประเทศรายไดปานกลางระดับบน (Upper- Middle Income Country) ทีม่แีนวโนมพฒันาสูความเปนเมืองเพ่ิมขึน้
อยางตอเนือ่ง การพฒันาเพ่ือเขาสูสงัคมเมืองท่ีมากยิง่ข้ึนสงผลดานดี เชน การทาํธุรกิจคาขายเปนไปดวยความสะดวก
สบายมากขึ้น จากการที่คนอยูกันอยางหนาแนน การขนสงสินคามีตนทุนต่ํา นอกจากนี้ยังมีผลทําใหเกิดการ
ปฏิสัมพันธกันระหวางบุคคลมากขึ้น อยางไรก็ตาม การพัฒนาความเปนเมืองมากขึ้นอาจทําใหเกิดการยายถิ่นฐาน
ของประชากรอันสงผลทําใหปญหาตางๆ ในสังคมเมืองทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นดวย เชน ปญหาการขาดแคลนที่
อยูอาศัย ปญหาความเสือ่มโทรมของสิง่แวดลอม ปญหาความเหลือ่มลํา้ทางสงัคมและรายได ปญหาการบรกิารจาก
ภาครฐัทีไ่มทัว่ถงึ หรืออาจจะเปนปญหาจากการอพยพเขาเมืองของแรงงานตางดาว เปนตน

สังคมกึ่งเมืองกึ่งชนบท (Semi-Urban, Semi-Rural Society) 
  ลักษณะความสัมพันธในชุมชนแบบที่เปนชนบทผสมกับหมูบานหรือเมืองเล็ก มักเปนสภาพที่พบในชุมชน
ชนบทที่อยูติดกับเมืองเปนสวนใหญ โดยมีลักษณะเปนชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบท 
  1.  พื้นที่ในชุมชน แบงออกเปน 2 สวนใหญๆ คือ (ณรงค  เส็งประชา, 2544, 42-55)         
   1.1 ชุมชนชนบท ซึ่งเปนชุมชนด้ังเดิม คนในชุมชนทําอาชีพทําไรทําสวน ใชชีวิตความเปนอยูแบบ       
เอื้ออาทร ชวยเหลือซึ่งกันและกัน เปนชุมชนแบบครอบครัวขยาย
                  1.2 ชุมชนเมือง เปนชุมชนใหมที่ขยายมาและเปล่ียนแปลงมาจากชุมชนด้ังเดิม เปนท่ีตั้งของสถานที่
สวนของราชการ คอนโด หางสรรพสนิคา ผูคนในชุมชมสวนใหญประกอบอาชีพคาขาย ธรุกิจ ลกัษณะทางสังคมตาง
คนตางอยู
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  2.  ลักษณะและกิจกรรมทางสังคม (สนธยา  พลศรี, 2550, 79-82)
       ถาเปนชมุชนใหมลกัษณะทางสังคมจะเปนตางคนตางอยู มกีารรวมกลุมกนัเฉพาะในสวนของทางสังคม
ธรุกิจ เพ่ือการคาขายเทาน้ัน สวนชมุชนดัง้เดมิจะมกีารรวมกลุมกันเพือ่พูดคุย แลกเปล่ียนความคดิเหน็และทํากิจกรรม
ตางๆ รวมกันอยูสมํ่าเสมอ
  3.  ลักษณะและกิจกรรมทางเศรษฐกิจ  
       ชุมชนใหมจะมีสภาพทางเศรษฐกิจท่ีคอนขางดี เพราะมีรายไดที่มั่นคง ผิดกับชุมชนด้ังเดิมท่ีมีรายได
นอยกวา เพราะมวีถิชีวีติการดาํรงอยูแบบดัง้เดมิ ไมไดทาํอาชพีเสรมิ ผลการเปล่ียนเปนสงัคมกึง่เมอืงกึง่ชนบทนีท้าํให
วิถีชีวิตของคนชนบทบางสวนยังเปลี่ยนไปในรูปแบบตาง ๆ กัน ดังนี้ (ณรงค  เส็งประชา, 2544, 44-51)
         3.1 คนชนบทบางสวนละท้ิงการทํางานภาคเกษตร และเดินทางเขาสูตัวเมืองใหญ ๆ คนเหลานี้              
เขาทํางานในโรงงานอุตสาหกรรม การกอสราง รานคา ตลอดจนรับจางทํางานในบานที่อยูอาศัยของคนเมือง 
   3.2 คนชนบทที่เปลี่ยนการประกอบอาชีพจากการเปนเกษตรกร หันมาประกอบอาชีพอื่น ๆ เชน             
เปนพอคา ชางกอสราง ชางไม ชางปูน การับจางขนสง ฯลฯ แตคนเหลานี้ยังอาศัยอยูในทองถิ่นชนบทของตน
        3.3 คนชนบทท่ียงัประกอบอาชีพทางการเกษตร โดยทํานาในชวงฤดูฝน ทีเ่รยีกกันวา "นาป" พอชวงฤดู
แลงที่วางงานในไรนา คนชนบทเหลานี้ก็จะทํางานอื่น ๆ  เชน งานหัตถกรรมพื้นบาน ไดแก การจักสานกระบุง ตะกรา 
การทอผา ทอเสื่อ เพื่อไวใชและขายเปนรายไดแกครอบครัว หรือทํางานในสาขาอุตสาหกรรมและอื่น ๆ เพื่อเพิ่มพูน
รายไดใหแกครอบครัว
       3.4 คนชนบทที่ประกอบอาชีพทางการเกษตรโดยการปลูกขาวหรือพืชไร และในชวงที่มีเวลาวางจาก
การเกษตรก็จะรับจางทั่วไป เชน ขุดดิน เลื่อยไม และซอมแซมบานเรือนใหแกเพื่อนบานในทองถิ่น หรืออพยพไปหา
งานทําในสาขาการเกษตร และนอกการเกษตรในทองที่อื่น ๆ และบางสวนก็เขามาหางานทําในเมืองใหญ ๆ
  4.  ปญหาของชุมชนกึ่งชนบทกึ่งเมือง
       ปญหาท่ีเปนปญหาของชุมชนก่ึงชนบทกึ่งเมืองจึงมีสภาพของปญหาท่ีเปนปญหารวมกันของท้ังสังคม
ชนบท และสงัคมเมอืง โดยสามารถยกตัวอยางของสภาพปญหา โดยแบงออกเปนดานตาง ๆ  ดงันี ้(ทศันยี  ทองสวาง, 
2537, 230-239)
   4.1 ปญหาดานโครงสรางพื้นฐาน
                        1) การคมนาคมขนสงระหวางหมูบานไมสะดวก
                        2)  โทรศัพทสาธารณะไมเพียงพอตอความตองการ
                        3)  ไฟฟาสาธารณะไมเพียงพอ และชํารุดทรุดโทรม
                        4)  ทางระบายนํ้าอุดตัน ขาดการดูแลปรับปรุง
       4.2  ปญหาดานเศรษฐกิจ
                  1)  ขาดการรวมกลุมในการประกอบอาชีพ
              2)  ขาดการสนับสนุนเงินทุนในการประกอบอาชีพ
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                   4.3 ปญหาดานสาธารณสุขและอนามัย
                          1)  การแพรระบาดของยาเสพติด
                          2) การใหบริการสุขภาพของผูสูงอายุ  เด็ก   สตรี และคนพิการไมทั่วถึง
                          3)  การแพรระบาดและการปองกันโรคไขเลือดออก โรคพิษสุนัขบา ฯลฯ
          4.4 ปญหาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต
                           1) ปญหาการขาดแหลงขอมูลขาวสาร แหลงเรียนรู เพื่อการศึกษาความรู
                     2) การขาดโอกาสทางการศึกษา
                     3) ปญหาอาชญากรรม
            4.5 ปญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
    1) การใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติอยางสิ้นเปลือง
    2) ปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้น
           4.6 ปญหาการจราจรและการคมนาคม
    1) ปริมาณรถเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ  
    2)  ถนนที่ใชเดินทางมีจํากัด หรือสภาพชํารุด
    3) จํานวนอุบัติเหตุเพิ่มมากขึ้น

การปรับตัวของชุมชนในสังคมกึ่งเมืองกึ่งชนบท
  จากกรณีศึกษาเรื่องการสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนเขตชานเมือง จังหวัดเชียงใหม โดยใชกระบวนการ
มีสวนรวมของเด็ก และเยาวชนในทองถิ่น กรณีศึกษา ตําบลดอนแกว อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม พบวาการขยาย
ตัวของเมืองสงผลใหประชากรของตําบลมีการขยายตัวเพ่ิมข้ึนจากการยายถ่ินจากเขตเมืองมาสูชานเมือง รูปแบบ
การดาํเนนิชีวติของคนในชมุชนเปลีย่นไปจากการใหความรวมมอืชวยเหลือซ่ึงกันและกนัมาใชชวีติแบบชุมชนเมืองเพิม่
ขึน้ เดก็และเยาวชนในหมูบานมกีารแขงขนักนัสงู ไมวาจะเปนดานการใชชวีติทีจ่ะตองทาํตวัใหทนัสมยั หรอืดานการ
เรียน ทาํใหเด็กมีสวนรวมกับกิจกรรมของชมุชนนอย จงึไดมกีารดําเนินการสรางเครือขายเด็กและเยาวชนในหมูบาน
และตําบลของตนเอง ใหสมาชิกเครือขายไดแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารและมีการจัดกิจกรรมรวมกัน โดยมีการใชเวที
ประชาคมเปนเครื่องมือในการสรางกระบวนการมีสวนรวม และการสรางเครือขายการทํางานของเด็กและเยาวชน   
ซึ่งทําใหเด็กและเยาวชนมีความม่ันใจ กระตือรือรน เกิดความสามัคคี สามารถดําเนินการจัดกิจกรรมแกไขปญหา
ชุมชนไดโดยการทํางานรวมกลุมกันในหมูบาน (มนตรี  ศิริจันทรชื่น, 2551)

สรุป
  ในสังคมไทยในยุคปจจุบันน้ีจะเห็นไดวามีการเปล่ียนแปลงสภาพของสังคมอยางมากมาย เน่ืองจาก            
การพัฒนาในดานตางๆ ไมวาจะเปนทางดานเศรษฐกิจ ดานเทคโนโลยีการสื่อสาร ทําใหสภาพของสังคมไทยที่เปน
สังคมชนบทแทๆ ลดจํานวนลงไปเรื่อยๆ เปล่ียนสภาพกลายเปนสังคมเมือง หรือสังคมก่ึงเมืองก่ึงชนบทมากขึ้น           
ซึง่หมายถงึปญหาของสงัคมไทยมมีากข้ึน และมคีวามซบัซอนของปญหามากขึน้ ไมวาจะเปนปญหาดานคณุภาพชีวติ 
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หรือปญหาดานเศรษฐกิจ การจะแกไขปญหาสังคมท่ีเกิดขึ้นจึงไมอาจจะใหเปนหนาที่ของภาครัฐ หรือของระบบ
ราชการแตเพียงฝายเดียว ชุมชนในสังคมเองก็ตองตระหนักและใหความสําคัญ       กับหนาที่ของชุมชนเองที่จะตอง
เคล่ือนไหว และเขาไปมีสวนรวมในการจดัการกับปญหาสังคมท่ีเกิดข้ึนในชุมชน เพราะชุมชนจะรูและเขาใจถึงสาเหตุ
และสภาพของปญหาท่ีเกดิ ตลอดจนแสวงหาหนทางในการแกไขปญหาไดเปนอยางดีทีส่ดุ ดงัเชนตวัอยางกรณีศกึษา
ของชุมชนในตาํบลดอนแกว อาํเภอแมรมิ จงัหวดัเชยีงใหมทีใ่ชกระบวนการมีสวนรวมของเดก็และเยาวชนเปนเคร่ือง
มือในการขับเคลื่อนกิจกรรมการแกไขปญหาของชุมชน
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บทคัดยอ
  เกณฑคณุภาพการศกึษาเพ่ือการดําเนนิการทีเ่ปนเลิศ  สวนหนึง่ไดกาํหนดบทบาทของผูนาํในการเปนผูชีแ้นะ 
ซึ่งพฤติกรรมการชี้แนะท่ีเก่ียวของกับพนักงานสายวิชาการ คือ การช้ีแนะเพื่อการจัดการ โดยพฤติกรรมการชี้แนะ  
เพื่อการจัดการเปนการกระทําของหัวหนางานที่ปฏิบัติตอผูใตบังคับบัญชา เพื่อใหพนักงานมีผลการปฏิบัติงานที่สูง
เพ่ือกอใหเกิดความเปนเลิศตามเกณฑคุณภาพการศึกษาฯ จากการศึกษาเอกสารที่เก่ียวของพบวา พฤติกรรม           
การชีแ้นะเพือ่การจดัการ หมายถงึ กระบวนการของหวัหนางานในการพฒันาพฤตกิรรมการทาํงานของผูใตบังคับบัญชา
เพื่อใหเกิดการเพิ่มผลการปฏิบัติงาน ไดแก  การประเมิน  การกระตุน  การใหการสนับสนุน โดยพฤติกรรมการชี้แนะ
เพ่ือการจัดการของหัวหนางานท่ีแตกตางกันข้ึนอยูกับความสามารถในการสื่อสาร  บุคลิกภาพแบบตระหนักใน     
หนาที่รับผิดชอบ   เจตคติตอการชี้แนะเพื่อการจัดการ และวัฒนธรรมการชี้แนะ

คําสําคัญ 
  พฤติกรรมการชี้แนะ   เกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เปนเลิศ

Abstract
  Leader as the managerial coaching within Education Criteria for Performance Excellence is the 
important behavior to develop support staff  work’ s  behavior for excellence university. For the review 
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literature, the founding of managerial coaching behavior is the leaders’ process to develop support staffs’ 
high performance work which there are three dimensions as follows; assessing, challenging and supporting. 
However the differential of supervisors’ managerial coaching behavior depends on differential of               
communication competencies, personality as conscientiousness, managerial coaching’s attitude and 
coaching culture.

Keywords
  Coaching Behavior, The Education Criteria for Performance Excellence

บทนํา
  แผนพัฒนาอุดมศึกษาระยะยาว  ฉบับที่ 2 (2550 - 2565) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามุงเนน
ใหสถาบันอุดมศึกษาแขงขันกันในเชิงคุณภาพ เพ่ือพัฒนาไปสูมหาวิทยาลัยช้ันนําของโลก (สาํนักงานคณะกรรมการ
การอดุมศกึษา, 2550ข, 37) สาํนกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษาจึงไดนาํเกณฑคณุภาพการศกึษาเพ่ือการดาํเนนิการ
ทีเ่ปนเลศิ (Education Criteria for Performance Excellence: EdPex) เปนกรอบการดําเนนิการปรบัปรงุประสทิธิภาพ
และประสิทธิผลของสถาบันอุดมศึกษา (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2550ก) ซึ่งในบทความนี้จะใชคํา
วาเกณฑคุณภาพการศึกษาฯ 
  เกณฑคุณภาพการศึกษาฯ สวนหนึ่งกําหนดบทบาทหนาท่ีของผูนําในการชี้แนะ (Coaching) เพ่ือเปน  
แนวทางการพัฒนาผูปฏิบัติงานใหมีผลการปฏิบัติงานสูง (High Performance Work) (สํานักงานคณะกรรมการ    
อุดมศึกษา, 2550ก) ทั้งน้ีเพราะผูนําเปนผูมีพลังสามารถทําใหเกิดการขับเคล่ือนและการเปลี่ยนแปลงองคการ     
(Heslin & Latham, 2004) จากงานวิจัยของ Khampirat (2009) เรื่องการประยุกตใชเกณฑคุณภาพการศึกษาฯ
สาํหรบัความนาเชือ่ถอืของมหาวิทยาลยัในกาํกบัของรฐัในประเทศไทย และงานวจิยัของ เทยีมจนัทร  พานชิผลนิไชย 
(2554) เร่ืองการพัฒนาโมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุของประสิทธิผล คณะครุศาสตร/ศึกษาศาสตร ในสถาบัน
อุดมศึกษา  ผลการวิจัยของทั้งสองมีความสอดคลองกัน คือ ผูนํามีสวนสําคัญและมีอิทธิพลทั้งทางตรงและทางออม
ตอผลการดําเนินการที่เปนเลิศของสถาบัน ตามเกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เปนเลิศ
  พนักงานสายสนบัสนุนวิชาการมสีวนสําคัญในการทาํงานเพือ่สงเสริมการทํางานของพนกังานสายวชิาการ
ใหบรรลุเปาหมายของสถาบัน ดังนั้นหัวหนาพนักงานสายสนับสนุนวิชาการจําเปนตองมีความรู ความสามารถ                 
ในการช้ีแนะแกผูใตบังคับบัญชา (ไพฑูรย สินลารัตน, 2553) เพื่อใหเกิดผลการปฏิบัติงานที่ดี ทั้งนี้พฤติกรรม              
การช้ีแนะเพือ่การจดัการ (Managerial Coaching Behavior) ของหัวหนางานยงัไดรบัอทิธพิลของปจจยัทัง้สวนบุคคล
และสภาพแวดลอมที่แตกตางกันอีกดวย  ในบทความฉบับนี้ ผูเขียนจึงมีจุดมุงหมายที่สําคัญ 2 ประการ คือ                    
1) เพื่ออธิบายกรอบความคิดของพฤติกรรมการชี้แนะเพื่อการจัดการ และ 2) อธิบายปจจัยเชิงสาเหตุที่คาดวามีผล        
ตอพฤติกรรมการชี้แนะเพื่อการจัดการ โดยมีรายละเอียด ดังผูเขียนจะไดกลาวในหัวขอตอไปนี้
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กรอบความคิดพฤติกรรมการชี้แนะเพื่อการจัดการ  
  การช้ีแนะ (Coaching) หมายถงึ การนิเทศก เพ่ือการอธิบาย กระตุน ชีแ้จง และพัฒนาการทาํงานของบุคคล 
รวมถึงการสอนหรือฝกผูเรียนอยางเขมขนในการเรียนรูเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เพื่อการปรับปรุงขอบกพรองหรือการพัฒนา
ความสามารถใหเพิ่มขึ้น (ราชบัณฑิตยสถาน, 2555)  นอกจากนั้นการชี้แนะยังเปนการพัฒนาทุนมนุษยรูปแบบหนึ่ง 
(Persson, 2007) เพ่ือเสรมิสรางใหบคุลากรมคีวามรู ทกัษะ และคณุลกัษณะเฉพาะตวั (สรุพล พยอมแยม, 2541, 214)  
  การช้ีแนะเพือ่การจดัการ (Managerial Coaching) เปนกระบวนการของหัวหนางานเพ่ือใชพฒันาพนกังาน 
(Se Won Kim, 2010) การแกไขปญหา ปรับปรุงการปฏิบัติงานและการเพิ่มผลการปฏิบัติงานของพนักงานใหสูงขึ้น 
(Ellinger, Beattie & Hamlin, 2010) โดยการชี้แนะเพื่อการจัดการเปนการสอนงานภายในองคการระหวางหัวหนา
งานกับพนักงาน มักเกี่ยวของกับการฝกอบรม (Training) การพัฒนา (Development) และการธํารงรักษาพนักงาน 
(Retention) (Joo, 2005) เพ่ือใหพนกังานพฒันาปรบัปรงุผลการปฏบิตังิาน ซึง่สงผลตอความสาํเร็จองคการ นอกจากนัน้
การชีแ้นะเพือ่การจดัการ ยงัเปนกระบวนการของหวัหนางาน (Se Won Kim, 2010 ; Ellinger, Beattie & Hamlin, 2010) 
ในฐานะการเปนผูอาํนวยความสะดวกดานการเรยีนรู  การสรางและพฒันาสิง่แวดลอมในงานเพ่ือสนบัสนนุการเรยีนรู
ของพนกังาน การใหความรู การสรางและใหโอกาส การแกปญหาผลการปฏบิตังิาน  การใหประสบการณในการเรียนรู 
การแนะแนว และรวมถึงการใหขอมูลปอนกลับ เพื่อใหมาตรฐานการทํางานมีความชัดเจน การจูงใจพนักงาน             
การเพ่ิมผลการปฏิบัติงานของพนักงานใหสูงขึ้นอีกดวย จากการศึกษาเอกสารพบวาเปนแนวคิดการสนับสนุน            
ทางสังคมของหัวหนางาน (Supervisors’ Social Support) ในการสนับสนุนดานขอมูลขาวสารท่ีเก่ียวของกับ              
การทํางาน การใหขอมูลปอนกลับในการปรับปรุงงาน รวมถึงการใหคําปรึกษาแกลูกนองเมื่อลูกนองพบปญหา            
ในการทํางาน ซึ่งผูที่ไดรับการสนับสนุนทางสังคมจากหัวหนามักจะเปนผูที่มีพฤติกรรมการทํางานที่ดี อีกท้ังยังเปน
แรงเสริมในการปฏิบัติงาน ทั้งทางดานอารมณและจิตใจ (ดุจเดือน พันธุมนาวิน, 2550) นอกจากนั้นการไดรับ         
ความชวยเหลือจากหัวหนางาน มักจะทําใหผูใตบังคับบัญชาสามารถทนอยูในสภาพงานที่ไมเปนไปตามที่คาดหวัง
ไดเปนอยางดีอีกดวย (Sarason, Levine & Basham, 1983, 127)
  Ellinger, Ellinger & Keller (2003) ไดเริ่มตนจากการศึกษาเชิงคุณภาพเพื่อหาคุณลักษณะของการชี้แนะ
เพื่อการจัดการ จากนั้น McLean, Yang, Kuo, Tolber & Larkin (2005) ไดนําผลการวิจัยเชิงคุณภาพของ Ellinger, 
Ellinger & Keller มาพัฒนาหาองคประกอบ ผลการศึกษาพบวา การชี้แนะเพื่อการจัดการ ประกอบดวย การสื่อสาร

ที่เปดเผย (Open Communication) การจัดองคการแบบทีม (Team Approach) คุณคาของพนักงาน (Value)           
การยอมรบัความคลมุเครอื (Accept Ambiguity) หลังจากนัน้ Park, Yang &  McLean (2008) ไดพฒันาองคประกอบ
ตอยอด พบวาการชี้แนะเพื่อการจัดการมีความใกลเคียงกับ McLean, Yang, Kuo, Tolber & Larkin (2005)                 
ซึ่งประกอบไปดวย การสื่อสารที่เปดเผย (Open Communication) เปาหมายของทีม (Team Approach) คุณคาของ
พนักงาน (Value) การยอมรบัความคลมุเครอื (Accept Ambiguity) การอาํนวยความสะดวกในการพฒันา (Facilitate 
Development) โดยองคประกอบของการช้ีแนะเพื่อการจัดการดังกลาวมีขอเสีย คือ เปนแบบวัดที่รวมพฤติกรรม    
และทักษะการชี้แนะเขาดวยกัน 
  แบบวัดที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการชี้แนะเพื่อการจัดการ โดย Noer, Leupold & Valle (2007) ไดพัฒนา
องคประกอบของพฤตกิรรมการชีแ้นะเพือ่การจดัการ (Managerial Coaching Behavior) พบวา พฤตกิรรมการชีแ้นะ
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เพื่อการจัดการเปนความสัมพันธการกระทํา (Actions) ของหัวหนางาน ประกอบดวย 1) การประเมิน (Assessing)  
เปนการใชกระบวนการประเมนิเพือ่นาํไปสูการประเมินผลและการต้ังเปาหมาย โดยประกอบดวย การรวบรวมขอมลู 
(Data Gathering) การวเิคราะหความแตกตาง (Gap Analysis) การต้ังเปาหมาย (Goal Setting) และการประเมิน / 
ขอมูลปอนกลับ (Measurement/Feedback)  2) การกระตุน (Challenging) การใหพนักงานกลาเผชิญหนา                 
กับอุปสรรค การสรางกรอบและแนวทางการทํางานในอนาคต และสามารถพัฒนาและดําเนินการภายใตพลังและ
ความม่ันใจโดยประกอบดวย การเผชิญหนา (Confronting) การมุงเปา (Focus/Shaping) การสรางกรอบ                     
(Re-Framing) และการใหอาํนาจ/การกระตุน (Empowering/Energizing) และ 3) การใหการสนับสนนุ (Supporting) 
การสงเสรมิ สนับสนนุ สรางทกัษะระหวางบคุคล ไดแก สงเสรมิใหเกิดความไววางใจ ความซ่ือสัตย การเอาใจใส และ
มีความเขาใจในตัวพนักงาน โดยประกอบดวย การเอาใจใส (Attending) การสอบถาม (Inquiring) ผลสะทอน       
(Reflecting) การพิสูจนความจริง (Affirming) และการสื่อสารทางอากาศ (Airtime)
  จากการศึกษาเอกสารขางตนพบวา การชี้แนะเพื่อการจัดการ มี 2 แนวคิด แนวคิดแรกของ Parks Yang & 
McLean (2008) มุงเนนศึกษาท้ังทักษะและพฤติกรรม  สวนแนวคิดท่ีสองของ Noer, Leupold & Valle (2007)         
มุงเนนศึกษาเฉพาะพฤติกรรม ดังนั้นพฤติกรรมการชี้แนะเพื่อการจัดการในบทความน้ี หมายถึง กระบวนการของ
หวัหนางานในฐานะผูอาํนวยความสะดวกเพือ่ใหเกดิการเรียนรู  พฒันาพฤติกรรมการทาํงานและแนวทางในการแกไข
ปญหาในการทํางาน เพื่อใหเกิดการเพิ่มผลการปฏิบัติงานของพนักงาน ตามแนวคิดของ Noer, Leupold & Valle 
(2007)  ซึง่ประกอบดวย 1) การประเมนิ เปนการใชกระบวนการประเมินเพ่ือนาํไปสูการประเมนิผลและการต้ังเปาหมาย 
2) การกระตุน การใหพนักงานกลาเผชิญหนากับอุปสรรค การสรางกรอบและแนวทางการทํางานในอนาคต                 
และสามารถพัฒนาและดําเนินการภายใตพลังและความมั่นใจ และ 3) การใหการสนับสนุน การสงเสริม สนับสนุน 
สรางทักษะระหวางบุคคล 

แนวคิดการศึกษาปจจัยเชิงสาเหตุพฤติกรรมการชี้แนะเพื่อการจัดการ  
  House, Rousseau & Thomas–Hunt (1995)  กลาววามีความจําเปนในการใชแนวคิดเมโส (Meso) เพ่ือศึกษา
พฤติกรรมองคการ (Organizational Behavior) ไดแก   ประการแรก ปรากฏการณทีเ่กิดข้ึนในองคการนัน้มีความหลากหลาย 
ประการทีส่อง มคีวามจําเปนท่ีตองใชแนวคิดเมโสเพือ่แกไขปญหาท่ีมคีวามเฉพาะ ซึง่ตัวแปรเพยีงแคทฤษฎีใดทฤษฎี

หนึ่งไมสามารถตอบความสัมพันธของตัวแปรได ประการท่ีสาม มีปรากฏการณในองคการท่ีมีความเก่ียวของกัน       
ในลักษณะตางระดับ  ประการที่สี่ มีความจําเปนตองศึกษาปฏิสัมพันธระหวางจุลภาคและมหภาคเพื่อความเขาใจ
พฤตกิรรมองคการ   ประการท่ีหา การสรางกรอบแนวทางคําถามเพือ่การแกไขปญหาองคการตามแนวคดิเมโส สามารถ
ตอบปญหาในลักษณะของการบูรณาการได และประการสุดทาย การศึกษาปรากฏการณในองคการน้ันแนวคิด         
เมโสมีคุณภาพมากกวาการศึกษาเพียงมิติจุลภาคหรือมหภาค
  กระบวนทัศนเมโส (Meso Paradigm) มแีนวคดิมาจากแบบจาํลองนเิวศวทิยาเกีย่วกับพัฒนาการของมนษุย 
(Ecological  Model of Child Development) ของ Bronfenbrenner (1979) กลาววา พฤติกรรมของบุคคลมีพื้นฐาน
มาจากปฏสิมัพนัธระหวางบคุคลและส่ิงแวดลอม โดยสิง่แวดลอมแบงออกเปน 4 ชัน้ ไดแก 1)  ระบบจุลภาค  (Micro 
System) เปนสิ่งแวดลอมที่อยูใกลชิดกับบุคคลมากที่สุด เชน ครอบครัว โรงเรียน และกลุมเพื่อน 2) ระบบกึ่งกลาง
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ระหวางครอบครัวและสิ่งแวดลอมภายนอก (Meso System) เปนส่ิงแวดลอมที่มีขนาดกวาง ประกอบดวย                  
ความสัมพันธระหวางกันของสิ่งแวดลอมในระบบจุลภาคมากกวา 1 แหลง และบุคคลจะตองมีปฏิสัมพันธดวย            
3) ระบบภายนอก (Exo System) เปนโครงสรางทางสังคมที่ไมไดมีอิทธิพลตอพัฒนาการของบุคคลโดยตรงแตเปน
เหตุการณที่มีผลกระทบตอพัฒนาการของบุคคล และ 4) ระบบมหภาค (Macro System) เปนระบบที่อยูภายนอก
สุด เปนระดับของวัฒนธรรม ระบบความเช่ือ คานิยมตางๆ ระบบนี้เกี่ยวของกับเหตุการณสิ่งแวดลอมทางสังคม         
และความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดชวงชีวิตของบุคคล 
  จากการศึกษาเอกสารและแนวคิดตาง ๆ พบวา แบบจําลองนิเวศวิทยาเก่ียวกับพัฒนาการของมนุษย           
ถูกนําไปปรับใชในการศึกษาพฤติกรรมของบุคคลในองคการ ซึ่งแนวคิดดังกลาว เรียกวากระบวนทัศนเมโส                
(The Meso Paradigm) ซึ่งคําวา เมโส (Meso) มีรากศัพทมาจากภาษากรีก เปนการอธิบายพฤติกรรมของมนุษยวา 
เกิดจากความเช่ือมโยงระหวางทฤษฎีมหภาค (Macro Theory) ที่มีความเกี่ยวของกับสังคมวิทยา (Sociology)          
กับทฤษฎีจุลภาค (Micro Theory) ที่มีความเก่ียวของกับจิตวิทยา (Phychology) โดย House, Rousseau & 
Thomas - Hunt (1995)  กลาววา การที่จะศึกษาพฤติกรรมองคการเพื่อเขาใจถึงสาเหตุของพฤติกรรม จําเปนตอง
ศึกษาทั้งจุลภาคและมหภาคควบคูกันไป มีรายละเอียดดังนี้
   มหภาค มคีวามเก่ียวของกบัคณุลักษณะขององคการ หลักของทฤษฎีมหภาค รวมถึงพฤติกรรมองคการ      
ในดานความเปนเอกลักษณ (Entity) กับธรรมชาติและผลของสวนตางๆ ของกลุมในองคการ ซึ่งความเปนมหภาค
เปนการคนหาเพ่ืออธิบายเก่ียวกับการกอตั้ง (Founding) การเจริญเติบโต (Growth) การเปลี่ยนแปลง (Change) 
และผลการปฏิบัติงานขององคการ (Performance of Organization) นอกจากน้ันทฤษฎีมหภาคเปนการยืนยันวา  
รูปแบบองคการ เทคโนโลยี และสิ่งแวดลอมที่ปรากฏ เปนสาเหตุทําใหเกิดพฤติกรรมและผลการปฏิบัติงาน ตัวแปร
มหภาคในองคการ มีตัวแปรที่นิยมใชเพ่ือการศึกษามีหลายตัวแปรและรวมถึงตัวแปรภายนอกองคการ (External)  
ยกตัวอยางเชน ตวัแปรทางดานโครงสราง อาทิ ชวงของการควบคุม (Span of Control) หรือจํานวนผูใตบังคับบัญชา
โดยตรง  สายการบังคับบัญชา (Chain of Command) การจัดระเบียบงาน (Formalization) มาตรฐานของงาน 
(Standardization) การกระจายอํานาจ (Decentralization) หนวยยอยขององคการ (Organizational Subunit)      
ความสัมพันธแบบหลวม (Loose Coupling) เกี่ยวกับการปรับตัวใหเขากับส่ิงแวดลอมและการเปลี่ยนแปลง                 
สิ่งแวดลอม การรวมศูนยอํานาจในการปกครอง (Distribution of Power)  สวนตัวแปรอื่นๆ ไดแก เทคโนโลยี            
ภาระหนาที่ ผังการปฏิบัติงาน  นโยบายและแนวปฏิบัติของหนวยงาน ซึ่งตัวแปรตางๆ เหลานี้มีปฏิสัมพันธ                    
และมีอิทธิพลตอพฤติกรรมในองคการ 
   จุลภาค เกี่ยวของกับพฤติกรรมบุคคล ในดานการรับรู (Perception) อารมณและความรูสึก (Attitude) 
แรงจูงใจ (Motivation) นอกจากน้ันระดับจุลภาคยังมีความเก่ียวของกับกระบวนการกลุมขนาดเล็กและโครงสราง 
(Small Group Processes and Structure) ความสัมพันธภายในกลุม (Intergroup Relations) และการปฏิบัติการ
ขององคการ (Organizational Practices) ซึ่งจะมีอิทธิพลทางตรงตอผลการปฏิบัติงานของพนักงานและกลุม
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ปจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการชี้แนะเพื่อการจัดการ 
  การศกึษาปจจยัเชงิสาเหตุทีม่อีทิธพิลตอพฤตกิรรมของบคุคลในองคการ ตวัแปรระดบับคุคลทีม่คีวามสําคญั 
คือ บุคลิกภาพ (Personality) และความสามารถของบุคคล (Ability) (ประยงค มีใจซื่อ, 2542) โดยบุคลิกภาพเปน
ลกัษณะเฉพาะท่ีบงบอกความเปนบคุคลและพฤติกรรมการทํางาน (Ryckman, 2004, 4) ซึง่บคุลิกภาพมคีวามสัมพนัธ
ทางบวกกับพฤติกรรม โดยบุคลิกภาพดานการตระหนักในหนาที่รับผิดชอบ เปนตัวแปรหนึ่งที่ใชทํานายพฤติกรรม
การทาํงานไดเปนอยางด ี(John Politis & Denis Politis, 2011) สวนความสามารถการจดัการของผูนาํก็มคีวามสําคัญ
ไมนอย โดยเฉพาะอยางยิ่งความสามารถดานการส่ือสาร เปนทักษะการจัดการที่สําคัญของผูบริหารทุกระดับ              
โดยผูนําที่มีทักษะนี้มีบทบาทจําเปนตอการสอนงาน ในการเปนผูประสานงาน รวมทั้งบทบาทในการเปนผูนําที่มี       
พลังอํานาจ เพื่อโนมนาวและจูงใจบุคคลอื่นใหปฏิบัติภารกิจใหบรรลุเปาหมาย (สมบัติ วรินทรนุวัตร, 2553, 30) 
  นอกจากนั้น จิตลักษณะท่ีแตกตางกันมีผลตอการทํางานที่แตกตางกัน โดยเจตคตินับเปนตัวแปรหนึ่ง              
ทีส่งผลตอพฤติกรรมการทาํงาน สามารถเปลีย่นแปลงตามสถานการณทีเ่ผชิญและขึน้อยูกบัพืน้ฐานของจิตลกัษณะเดมิ 
(ดวงเดอืน พนัธมุนาวนิ, 2538) สวนปจจยัสภาพแวดลอมทีม่ผีลทาํใหเกดิพฤตกิรรมของบคุคลกค็อื วฒันธรรมองคการ 
ซึ่งมีรากฐานของความเช่ือและคานิยม ซึ่งการปลูกฝงคานิยมและหลักปฏิบัติอยางตอเน่ืองจนกลายเปนวัฒนธรรม   
ที่พึงปรารถนาไดซึ่งสะทอนใหเห็นจากผลการดําเนินงานขององคกร  วัฒนธรรมการช้ีแนะมีความสําคัญย่ิง ทั้งน้ี   
เพราะวัฒนธรรมการช้ีแนะเปนส่ิงสําคัญพ้ืนฐานเพ่ือใชในการจูงใจพนักงานใหทุมเททํางานและมีผลการปฏิบัติงาน
ที่สูงข้ึน (Mansor, Rahim & Idris,  2012) ปจจัยเชิงสาเหตุที่คาดวามีอิทธิพลตอพฤติกรรมการช้ีแนะเพ่ือ                          
การจัดการของหัวหนางาน คือ ตัวแปรสวนบุคคล ไดแก ความสามารถในการส่ือสาร บุคลิกภาพแบบตระหนัก           
ในหนาที่รับผิดชอบ และเจตคติตอการชี้แนะเพื่อการจัดการ และตัวแปรสภาพแวดลอม ไดแก วัฒนธรรมการชี้แนะ 
โดยรายละเอียดของตัวแปรแตละตัวมีรายละเอียดดังนี้
   1. ความสามารถในการสื่อสาร  
          ความสามารถในการส่ือสารท่ีเก่ียวของกับการช้ีแนะ คือการใหขอมูลปอนกลับของหัวหนา            
ความใสใจ การชีแ้จงอธบิาย เพ่ือการพฒันาผลการปฏบิตังิานและพฤติกรรมของพนักงาน (Hall, Otazo & Hollenbeck, 
1999) โดยความสามารถในการส่ือสารของหัวหนางานสามารถชวยสรางความสมัพนัธทีด่ตีอพนักงานเพือ่กอใหเกิด
ความสําเร็จของผลการปฏิบัติงานที่เพ่ิมสูงข้ึน (Gilley & Gilley, 2007) นอกจากน้ันความสามารถในการสื่อสาร         
ยงัเปนการผสมผสานระหวาง ความเขาใจ ความสามารถ การลงมอืกระทาํ รวมถงึทัศนคตแิละการรับรู องคประกอบ
ความสามารถในการสื่อสาร (McCroskey, 1984, 264 ; Johansson, Miller & Hamrin, 2014)  ในงานวิจัย                  
ของ Sriussadapron & Jablin (1999, 382-418) ทําการศึกษาวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจของความสามารถ
ในการสื่อสารในบริบทขององคการไทย พบวา มี 2 องคประกอบที่สําคัญ ไดแก 1) ความรูเกี่ยวกับการส่ือสาร        
(Communication Knowledge) หมายถึง ความรูหรือความเขาใจกฏเกณฑปทัสสถานขององคการ รูวาอะไรเปน       
สิ่งสําคัญในองคการ รวมท้ังความสามารถดานความคิด ความรู ความสามารถที่เปนส่ิงสําคัญท่ีบุคคลนํามาใชใน   
การแสดงออกพฤติกรรมการส่ือสารที่เหมาะสมภายใตสภานการณและสภาพแวดลอมในองคการน้ัน ๆ และ 2)      
ทักษะการสื่อสาร (Tactical Communication Skills) กลาวคือ พฤติกรรมที่แสดงถึงทักษะดานการสื่อสารที่บุคคลมี
และพรอมที่จะนํามาใชในกระบวนการส่ือสาร เพ่ือใหสามารถบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของการส่ือสาร         
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ไดแก ทักษะการแนะนํา การชักจูง การสอน การสัมภาษณ การแลกเปลี่ยนขาวสารขอมูล การเขียน การฟง เปนตน 
    ความสามารถในการส่ือสารของหัวหนางานมผีลตอพฤติกรรมของหัวหนางาน การศึกษาของ Weiss 
(1977) พบวา การส่ือสารของผูนําในระดับสูงกวาจะสงผลใหมีแนวโนมท่ีจะเลียนแบบพฤติกรรมแกผูตามท่ีอยู           
ในระดับต่ํากวา ซึ่ง Johansson, Miller & Hamrin (2014) ทําการวิจัยเร่ืองกรอบแนวคิดภาวะผูนําการส่ือสาร             
การศึกษาขอบเขตเพื่อการวิเคราะหและพัฒนาความสามารถในการส่ือสารของผูนํา ซึ่งเปนการศึกษาเชิงคุณภาพ 
ไดสรุปความหมายของผูนําท่ีมีการส่ือสาร วาหมายถึง บุคคลผูซึ่งมีสวนเก่ียวของกับพนักงานในดานการสนทนา     
การใหขอมูลปอนกลับ การปฏิบัติการการตัดสินใจแบบมีสวนรวม การรับรูแบบเปดเผยและมีสวนรวม สวน Gilley, 
Gilley & Kouider (2010) ทาํการวิจยัเร่ืองคุณลกัษณะของการช้ีแนะเพ่ือการจัดการ ผลการศึกษาพบวาความสามารถ
ในการสื่อสารมีความสัมพันธกับการชี้แนะเพื่อการจัดการ (Correlation Coefficient = .66) ที่ระดับนัยสําคัญ .001 
นอกจากน้ันการศึกษาของ Madlock (2008) ทําการวิจัยเร่ืองความเช่ือมโยงระหวางความสามารถในการส่ือสาร 
ประเภทของภาวะผูนํา และความพึงพอใจของพนักงาน ผลการศึกษาพบวาความสามารถในการส่ือสารของผูนํา          
มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการทํางานและผลการปฏิบัติงานของพนักงาน ดังนั้น ผูเขียนคาดวาความสามารถ         
ในการสื่อสารของหัวหนางานมีอิทธิพลโดยตรงตอพฤติกรรมการชี้แนะเพื่อการจัดการ
   2. บุคลิกภาพแบบการตระหนักในหนาที่รับผิดชอบ 
       บุคลิกภาพแบบตระหนักในหนาที่รับผิดชอบ เปนองคประกอบหน่ึงของแนวคิดบุคลิกภาพหา       
องคประกอบ หมายถงึ ความตัง้ใจ ความอดทน ความรบัผดิชอบ และระดบัการควบคมุตนเองซ่ึงจะทําใหบคุคลน้ันสามารถ
กําหนดทิศทางและพฤติกรรมของตนเองไดอยางชัดเจน Costa & McCare (1995) กลาววา การตระหนักในหนาที่
รบัผิดชอบ ประกอบดวย 6 องคประกอบยอย คอื 1) การมีความสามารถ (Competence) หมายถึง การมคีวามสามารถ 
มเีหตุผล ไหวพรบิ มองการณไกล มปีระสทิธิภาพในการทาํส่ิงตางๆ มกีารเตรียมการสาํหรับจัดการชวีติตนเองไดอยาง
มีเหตุผล 2) ความเปนระเบียบ (Order) หมายถึง การมีความสามารถในการจัดการอยางเปนระบบ ระเบียบ มีการ
จัดเก็บสิ่งของใหอยูในตําแหนงที่เหมาะสม 3) การมีความรับผิดชอบในหนาที่ (Dutifulness)  หมายถึง การยึดมั่น
ตามหลักจริยธรรม มีศีลธรรมเปนหลักของจิตใจและปฏิบัติตามคํามั่นที่ใหไว 4) การมีความตองการใฝสัมฤทธิ์ 
(Achievement  Striving) หมายถึง การมคีวามปรารถนาอยางแรงกลาและลงมอืทาํอยางจรงิจังเพ่ือใหบรรลเุปาหมาย
ที่ตั้งไว มีความขยันหมั่นเพียร มีเปาหมายหรือทิศทางของชีวิต 5) การมีวินัยตอตนเอง (Self-Discipline) หมายถึง 
การมีความสามารถเร่ิมตนงานและปฏิบัติงานจนสําเร็จ แมวาจะตองเผชิญกับความเบื่อหนายและสิ่งรบกวน              
เพ่ือท่ีสามารถจูงใจตนเองใหทํางาน และ 6) การมีความคิดท่ีสามารถปฏิบัติได (Deliberation) หมายถึง การคิด
ไตรตรองอยางรอบคอบกอนที่จะลงมือทํา
    ผูทีม่ลีกัษณะบคุลกิภาพแบบการตระหนกัในหนาทีร่บัผดิชอบ จะเปนบคุคลทีมี่ความรูสกึวาตนนัน้
มีความสามารถและมีประสิทธิภาพ มีความเปนระเบียบเรียบรอย มีจิตสํานึกตอหนาที่ มีความพยายามเพื่อใหงาน
สําเร็จตามเปาหมาย มุงเนนปฏิบัติภารกิจใหสําเร็จและคิดไตรตรองรอบครอบกอนลงมือปฏิบัติ ในทางตรงกันขาม
ถาหากผูมีบุคลิกภาพแบบการตระหนักในหนาที่รับผิดชอบต่ํา จะเปนบุคคลท่ีไมมีความพรอมในการทํางาน                 
เปนบุคคลท่ีไมมีระบบระเบียบ ไมเอาใจใสตอหนาท่ี มีความตองการผลสัมฤทธ์ิตํ่า การสังเคราะหงานวิจัยของ          
Barrick & Mount (1991, 1-26) ทําการสังเคราะหงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับบุคลิกภาพหาองคประกอบกับ                        
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ผลการปฏิบัติงานของบุคคล ในระหวางป ค.ศ. 1952 ถึง ป ค.ศ. 1988 จํานวน 117 เรื่อง จากทั้งฐานขอมูล Psy-
cINFO (1967 - 1988) บทคัดยอปริญญานิพนธระดับปริญญาเอก (1952 - 1988) หนังสือและวารสารตางๆ ผลการ
สังเคราะหงานวิจัยพบวา องคประกอบดานการตระหนักในหนาที่รับผิดชอบเปนตัวทํานายท่ีมีความตรงในทุกกลุม
อาชีพและในทกุเกณฑทีใ่ชในการศึกษา นอกจากนีจ้ากการศกึษาของ Barrick, Mount & Judge (2001) ซึง่ไดรวบรวม
และ   สรุปผลจากการสังเคราะหงานวิจัยจํานวน 15 เรื่อง เกี่ยวกับความสัมพันธระหวางบุคลิกภาพหาองคประกอบ
กบั      ผลการปฏิบตังิานของบุคคล ผลสรปุทีไ่ดกย็งัคงยนืยนัผลเชนเดมิ คอื องคประกอบบุคลกิภาพดานการตระหนัก         
ในหนาที่รับผิดชอบเปนองคประกอบที่ใชในการทํานายผลการปฏิบตัิงานที่เหมาะสมกับทุกกลุมอาชีพ ซึ่งสอดคลอง
กับงานวิจัยของ Hurtz & Donovan (2000) พบวาองคประกอบดานการตระหนักในหนาที่รับผิดชอบมีความสัมพันธ
ทางบวกกับผลการปฏิบัติงานของบุคคลในทุกสาขาอาชีพ นอกจากนั้นยังมีงานวิจัยของวีระวรรณ สุกิน (2550)        
ทําการศึกษาวิจัยเรื่องอิทธิพลของจิตลักษณะและสถานการณในการทํางานท่ีสงผลตอพฤติกรรมการสอน                 
อยางมีประสิทธิภาพของอาจารยสาขาวิศวกรรมศาสตร ผลการศึกษาพบวาการตระหนักในหนาท่ีรับผิดชอบมี         
ความสัมพันธเชิงบวกกับพฤติกรรมการสอนอยางมีประสิทธิภาพ  ดังนั้น ผูเขียนคาดวาบุคลิกภาพแบบการตระหนัก
ในหนาที่รับผิดชอบของหัวหนางานมีอิทธิพลโดยตรงตอพฤติกรรมการชี้แนะเพื่อการจัดการ 
   3. เจตคติตอพฤติกรรมการชี้แนะเพื่อการจัดการ                                                   
         เจตคติตอพฤตกิรรมการทาํงาน  ดวงเดอืน พนัธุมนาวนิ (2528) ไดใหความหมายวาคอื พฤตกิรรมการ
ใชความรู ความสามารถ ความชาํนาญในการทาํงานตามหนาท่ีอยางเต็มกําลังความสามารถเพ่ือประโยชนของสวนรวม
และประเทศชาติ มากกวาประโยชนสวนตนหรือพวกพอง รวมไปถึงการมีความมานะบากบ่ันท่ีจะฝาฟนอุปสรรค Brief 
(1998) กลาววา เจตคติมีทิศทาง 2 ประการ ไดแก เจตคติทางบวก (Positive Attitude) หมายถึง การท่ีบุคคลมี      
ความรูสึกชอบพอตอส่ิงใดส่ิงหนึ่ง และเจตคติทางลบ (Negative Attitude) มีความหมายตรงกันขามกับทางบวก     
หากบุคคลมีเจตคติที่แตกตางกันทั้ง 2 ประการยอมจะมีพฤติกรรมและการกระทําที่แตกตางกันไปดวย โดยเจตคติ
เปนตวัช้ีนาํการแสดงพฤติกรรม  ทัง้นีเ้พราะเจตคต ิคอื จติลักษณะประกอบไปดวยความเชือ่ ความรูสกึ และแนวโนม
การแสดงพฤติกรรม ซึ่งนักจิตวิทยาสวนใหญมีความเห็นวาเจตคติเปนตัวกําหนดความสนใจในสิ่งแวดลอมของเรา 
ที่ออกมาในรูปของการประเมินคา จะยอมรับหรือปฏิเสธ และ มีแนวโนมที่จะกอใหเกิดพฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่ง 
      นอกจากนั้นทฤษฎีการกระทําที่มีเหตุผล (Theory of Reasoned Action) ของ Fishbein & Ajzen 
(1975) ยังอธิบายความสัมพันธระหวางเจตคติและพฤติกรรม โดยบุคคลมีแนวโนมคิดไตรตรองกอนท่ีจะกระทํา
พฤติกรรม บคุคลจะใชเหตุผลในการพิจารณาตัดสนิใจกระทําพฤตกิรรมตามเจตคติทีบ่คุคลมตีอพฤตกิรรม (Attitude 
Towards Behavior) บุคคลจะมีความรูสึกตอพฤติกรรม และมีการประเมินพฤติกรรม เพ่ือตัดสินใจกระทําหรือไม
กระทําพฤติกรรมนัน้ รวมท้ังมีความเหน็คลอยตามบุคคลท่ีมีความสาํคัญกับตนเอง หรือท่ีเรียกวาบรรทดัฐานอตัวิสยั 
(Subjective Norms) ศุภินธา มวงศีงาม (2552) ทําการศึกษาวิจัยเรื่องปจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวของกับพฤติกรรม
การบนิอยางปลอดภยัของนักบนิอากาศยานปกหมนุ สงักดัศนูยการบนิทหารบก ผลการศกึษาพบวา นกับนิทีม่เีจตคติ
ตอพฤติกรรมการบินอยางปลอดภัยมากจะเปนผูมีพฤติกรรมการบินอยางปลอดภัยสูงกวานักบินท่ีมีเจตคติตอ
พฤติกรรมการบินอยางปลอดภัยนอย โดยเจตคติตอพฤติกรรมการบินอยางปลอดภัยสามารถรวมทํานายพฤติกรรม
การบินอยางปลอดภัยรวมกับตัวแปรอื่นๆ  ซึ่งเจตคติตอพฤติกรรมการบินอยางปลอดภัยสามารถทํานายพฤติกรรม
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การบินอยางปลอดภัยไดเปนลําดับแรก นอกจากนั้นสุริยศักด์ิ เหมือนอวม (2552) ทําการศึกษาวิจัยเร่ืองปจจัย          
ทางจิตสังคมท่ีเก่ียวของกับพฤติกรรมการทํางานตามพระราชดํารัชพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ของปลัดอําเภอ   
ผูเปนหวัหนาประจาํตาํบลในพืน้ทีจ่งัหวัดชายแดนภาคใต ผลการศกึษาพบวา   ปลัดอาํเภอผูเปนหวัหนาประจาํตาํบล
ทีม่เีจตคตติอพฤติกรรมการทํางานตามพระราชดาํรัช ฯ  สงูเปนผูทีม่ีพฤตกิรรมการทํางานตามพระราชดาํรัชฯ สงูกวา
ปลดัอาํเภอผูเปนหวัหนาประจําตาํบลทีม่เีจตคติตอพฤตกิรรมการทํางานตามพรราชดํารชัฯ ตํา่ สวนงานวจิยัทีเ่กีย่วของ
กับพนักงานสายสนับสนุนวิชาการมีงานวิจัยของจุฑารัตน กิตติเขมากร (2553) ไดทําการศึกษาวิจัยเร่ืองปจจัย          
ทางจิตสังคมท่ีเก่ียวของกับพฤติกรรมการทํางานดานความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานและดานการมีสวนรวม          
ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผลการศึกษาพบวา เจตคติตอการทํางานดาน  
ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการทํางานดานความรับผิดชอบ และเจตคติตอ          
การทํางานแบบมีสวนรวมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการทํางานแบบมีสวนรวม  ดังน้ัน ผูเขียนคาดวาเจตคติ         
ตอการชี้แนะเพื่อการจัดการของหัวหนางานมีอิทธิพลโดยตรงตอพฤติกรรมการชี้แนะเพื่อการจัดการ
   4. วัฒนธรรมการชี้แนะ  
        วฒันธรรมการชีแ้นะมคีวามเชือ่เบือ้งตนวา พนักงานมีความสามารถพืน้ฐานท่ีเกิดจากประสบการณ
การทํางาน หรือการเรียนกอนหนา โดยพนกังานไมไดขาดทักษะหรอืความรูทีจ่ะขบัเคล่ือนใหองคกรกาวสูการบรรลผุล
หรือความเปนเลิศในระดับสูง เพียงแตขาดการสนับสนุนหรือคําแนะนําสําหรับการปฏิบัติงานในระดับที่สูงขึ้น         
Megginson & Clutterbuck (2005) กลาววา วฒันธรรมการชีแ้นะ คอื การดาํเนนิการภายในองคการโดยผูนาํ ผูจดัการ 
และพนักงาน ใชสําหรับการมีสวนรวมและพัฒนาบุคคลรวมถึงผูที่มีสวนไดสวนเสียในองคการ เพ่ือการเพิ่มผล          
การปฏิบัติงานของบุคคล ทีมงามและองคการ โดยวัฒนธรรมการชี้แนะเปนการชวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน              
ใชการส่ือสารพูดคุยเพื่อการเสริมสรางใหพนักงานเกิดการพัฒนาตนเอง และวัฒนธรรมการชี้แนะตองมีลักษณะ     
สามรอยหกสิบองศา กลาวคือ หัวหนางานสามารถชี้แนะลูกนอง และลูกนองก็สามารถชี้แนะหัวหนางานได รวมถึง
เพ่ือนรวมงานสามารถช้ีแนะซ่ึงกันและกันได เพ่ือใหการทํางานบรรลุเปาหมาย โดยหัวใจสําคัญของวัฒนธรรมการ
ชี้แนะ คือ การชวยเหลือซึ่งกันและกัน และวัฒนธรรมการชี้แนะจําเปนตองทําใหเกิดขึ้นในชีวิตประจําวันของ                
การทํางาน และรวมถึงเรื่องที่ไมเก่ียวกับงาน เพ่ือเชื่อมความสัมพันธอันดี อันจะนําไปสูความไวเน้ือเชื่อใจ วางใจ 
ทําใหปญหาที่เกี่ยวกับคนและความขัดแยงลดนอยลง 

         Crane (2005) ทีป่รึกษาในแซนดเิอโก รฐัแคลฟิอรเนยี ประเทศสหรฐัอเมริกา ไดพฒันาองคประกอบ
วัฒนธรรมการชี้แนะ ประกอบดวย 5 องคประกอบที่สําคัญ ไดแก 1) ผูนําเปนแบบอยางที่ดีแกพนักงาน (Leaders 
as Positive Role Model) โดยการเปนตนแบบการชี้แนะการเรียนรูเพื่อสรางพลังในการทํางาน ใชการสื่อสารเพื่อให
เกิดความฉลาดทางปญญา เพื่อกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงผลผลิต รวมถึงการสรางแรงบันดาลใจในการทํางาน 2) 
การทํางานแบบการมุงเนนลูกคา (Focused on Customer Feedback) เนนผลปอนกลบัของลูกคาเพื่อปรับปรุงการ
ทํางาน ซึ่งหนาท่ีของสมาชิกทุกคนในวัฒนธรรมการชี้แนะก็คือ ตองพยามทําความเขาใจและตอบสนองตอขอมูล
ปอนกลับของลูกคา  3) การชี้แนะแบบสามรอยหกสิบองศา (Coaching Flows in 360 Degree) เปนการชี้แนะโดย
การแลกเปล่ียนเรียนรูในทกุระดับแบบไมมเีง่ือนไขของสายการบังคับบัญชา หวัหนาสามารถชีแ้นะพนักงาน พนักงาน
สามารถช้ีแนะหัวหนา รวมถึงการชี้แนะระหวางพนักงานและพนักงาน และการชี้แนะระหวางหัวหนางานกับ         
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หัวหนางาน 4) การเรียนรูและการเปลี่ยนแปลง (Learning Occurs and Change Moves Faster) กําหนดและ      
สรางวัฒนธรรมองคกรใหเปนวัฒนธรรมของการเรียนรู  ซึ่งมีทั้งเรียนรูโดยการลงมือทํา เรียนรูโดยการถายทอด และ 
เรียนรูโดยการแลกเปล่ียน   5) การบูรณาการระบบทรัพยากรมนุษย (Human Resource Systems are Aligned and 
Full Integrated) การทําใหการช้ีแนะ  มีความสอดคลองและเปนสวนหน่ึงของระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล       
เพื่อเชื่อมโยงการดึงดูดและธํารงรักษา การพัฒนาบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
    วัฒนธรรมการชี้แนะเปนกระบวนทัศนหนึ่งของวัฒนธรรมองคการที่ถูกสั่งสมในองคการ มีความ
เชือ่มโยงกบัความรวมมอืของคนในองคการ ผลผลิตขององคการ และผลการปฏิบตังิานของบคุลากร (Crane, 2007) 
วัฒธรรมการช้ีแนะมีผลตอพฤติกรรมของบุคคล ทั้งนี้เพราะ แบบแผน ความเชื่อ และวิธีปฏิบัติในการสนับสนุน        
และการใหคําแนะนําในการปฏิบัติงาน จะทําใหผลการปฏิบัติงานของพนักงานสูงขึ้น จากการศึกษางานวิจัย                 
ที่เก่ียวของยังไมพบการศึกษาวัฒนธรรมการชี้แนะที่มีผลตอพฤติกรรมการทํางาน มีเพียงแตการศึกษาวัฒนธรรม
องคการตัวอื่น ดังนั้นผูเขียนจึงคนควางานวิจัยอิทธิพลของวัฒนธรรมองคการที่มีผลตอพฤติกรรมการทํางาน Begin 
(2007, 12) พบวา อิทธิพลของวัฒนธรรมองคการนั้นสงผลตอขวัญกําลังใจ พฤติกรรมการทํางาน และผลการปฏิบัติ
งานของพนกังาน โดยงานวจิยัของธรีพร สทุธิโส (2550) ทาํการศกึษาวิจยัเร่ืองการรับรูวฒันธรรมองคการ ความผกูพนั
ตอองคการและพฤติกรรมการทํางานของพนักงานในโรงงานผลิตรถยนต ผลการศึกษาพบวาการรับรูวัฒนธรรม
องคการมีความสัมพันธเชิงบวกกับพฤติกรรมการทํางาน  นอกจากน้ัน สุรินทร ชุมแกว (2556) ทําการศึกษาวิจัย     
เรือ่งวัฒนธรรมองคการ ภาวะผูนาํแบบสรางความเปลีย่นแปลงและพฤตกิรรมการทํางานตามหลกัปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพยีงของผูบริหารในองคการเอกชน ผลการศกึษาพบวา วฒันธรรมองคการสามารถทํานายพฤตกิรรมการทาํงาน
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงไดรอยละ 40.5 ดังน้ันผูเขียนคาดวาวัฒนธรรมการชี้แนะของสวนงานมีอิทธิพลโดยตรง
ตอพฤติกรรมการชี้แนะเพื่อการจัดการ 

สรุป
  จากการทบทวนแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับกรอบความคิดการชี้แนะเพื่อการจัดการ และปจจัย               
เชงิสาเหตขุองพฤตกิรรมการชีแ้นะเพือ่การจัดการ แสดงใหเหน็วา กรอบความคดิพฤตกิรรมการชีแ้นะเพือ่การจดัการ 
เกี่ยวของกับกระบวนการของหัวหนางานในฐานะผูอํานวยความสะดวกเพ่ือใหเกิดการเรียนรู พัฒนาพฤติกรรม         
การทํางานและแนวทางในการแกไขปญหาในการทํางาน เพือ่ใหเกดิการเพ่ิมผลการปฏิบตังิานของพนักงาน ประกอบ
ดวย 3 องคประกอบ ไดแก 1) การประเมิน เปนการใชกระบวนการประเมินเพื่อนําไปสูการประเมินผลและการต้ัง    
เปาหมาย 2) การกระตุน การใหพนักงานกลาเผชญิหนากบัอุปสรรค การสรางกรอบและแนวทางการทํางานในอนาคต 
และสามารถพัฒนาและดําเนินการภายใตพลังและความมั่นใจ และ 3) การใหการสนับสนุน การสงเสริมสนับสนุน 
สรางทกัษะระหวางบคุคล สวนปจจยัเชงิสาเหตขุองพฤตกิรรมการช้ีแนะเพือ่การจดัการของหัวหนางาน ประกอบดวย 
4 กลุมปจจัย ไดแก 1) ความสามารถในการสื่อสาร 2) บุคลิกภาพแบบตระหนักในหนาที่รับผิดชอบ 3) เจตคติตอ
พฤติกรรมการชี้แนะเพื่อการจัดการ และ 4) วัฒนธรรมการชี้แนะ 
  ดังน้ัน การพัฒนาพฤติกรรมการช้ีแนะเพ่ือการจัดการของหัวหนางานสายสนับสนุนวิชาการ เพ่ือใหบรรลุ
ตามเกณฑคณุภาพการศกึษาเพือ่การดาํเนนิการทีเ่ปนเลศิจะตองใหความสาํคญักบัการพฒันาความสามารถในการ
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สื่อสาร การพัฒนาบุคลิกภาพแบบตระหนักในหนาที่รับผิดชอบ การปรับเปล่ียนเจตคติที่ดีตอพฤติกรรมการชี้แนะ  
เพ่ือการจัดการ รวมทั้งคณะวิชาจะตองสรางใหองคการมีวัฒนธรรมการชี้แนะเพ่ือกอใหเกิดบรรยากาศที่เอ้ือตอ        
การชี้แนะ ทั้งนี้ผูเขียนเสนอแนะวาควรมีการวิจัยเชิงลึกเพ่ือศึกษาพฤติกรรมการช้ีแนะเพ่ือการจัดการ อาจเปน           
การศึกษาหาความสมัพันธเปรยีบเทียบเพ่ือแสวงหาปจจัยเชงิสาเหตุสวนบคุคลและปจจัยสภาพแวดลอมทีม่อีทิธิพล
ตอพฤติกรรมการชี้แนะเพื่อการจัดการ อันจะทําใหเกิดประโยชนในการพัฒนาใหหัวหนางานสายวิชาการ                        
ใหมีพฤติกรรมการช้ีแนะเพ่ือการจัดการท่ีบรรลุประสิทธิภาพและประสิทธิผลของเกณฑคุณภาพการศึกษาเพ่ือ          
การดําเนินการที่เปนเลิศตอไป
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บทคัดยอ
  ประเทศไทยถือเปนเมืองทองเท่ียวท่ีมีชื่อเสียงระดับโลก และไดรับรางวัลดานการทองเท่ียว จากการมี       
แหลงทองเท่ียวทีห่ลากหลาย ทาํใหเปนท่ีสนใจของนักทองเท่ียว ซึง่กอใหเกิดรายไดกบัประเทศจากการจับจายใชสอย
ในอุตสาหกรรมทองเที่ยว โดยสวนหนึ่งมาจากธุรกิจสินคาที่ระลึกประเภทศิลปหัตถกรรมพื้นเมือง ซึ่งเปนสินคา         
เพื่อเนนการเตือนความทรงจํา หรือเพื่อใหระลึกถึงสถานที่ทองเท่ียวท่ีไดไปเยือน และมีการซ้ือกลับไปยังภูมิลําเนา
ของตน  โดยสินคาที่ระลึกประเภทงานหัตถกรรมเกิดข้ึนจากภูมิปญญาของคนในแตละทองถิ่น และการประดิษฐ
สิ่งของที่ทําขึ้นจากฝมือคน โดยปราศจากเครื่องจักรจึงสงผลทําใหงานหัตถกรรมท่ีเกิดข้ึนมีรูปแบบ ลวดลาย และ
สสีนัท่ีเปนเอกลักษณเฉพาะตัวแตกตางกนัไปในแตละทองถิน่ โดยมผีลมาจากวัตถุดบิหรอืวัสดุทีน่าํมาใชในการผลติ 
สงผลทําใหงานหัตถกรรมมีความตองการในเชิงพาณิชยเพ่ิมข้ึนตามลําดับ กระกระท่ังปจจุบันงานหัตถกรรม            
กลายเปนสินคาตามทองตลาดทั่วไป ไมตอบโจทยลูกคา แตเปนการผลิตตามคําส่ังของพอคาคนกลางมากกวา         
โดยเฉพาะงานหัตถกรรมในบริบทของการทองเที่ยว ซึ่งบทความน้ีผูเขียนไดมีการทบทวนวรรณกรรม เพื่อนําเสนอ
แนวทางการพัฒนาธุรกิจสินคาท่ีระลึกประเภทงานหัตถกรรมไทยในบริบทการทองเท่ียว โดยใชทฤษฎีสวนประสม
ทางการตลาด 7P’s มาประยุกตใชใน ดานผลิตภัณฑ การผลิตสินคาของธุรกิจตองนําเกณฑหรือความตองการ      
ของลูกคามาเปนตัวกําหนดในการผลิต ดานราคา ตองมีการกําหนดใหสอดคลองกับตนทุนของกระบวนการผลิต     
หรือวัตถุดิบท่ีใชในการผลิต ดานชองทางการจัดจําหนาย ตองมีการคํานึงถึงความสะดวกในการเขาถึงธุรกิจ           
ซึง่ธรุกจิควรเลือกต้ังอยูในแหลงทองเท่ียว ชมุชน หางสรรพสินคา เนือ่งจากขอจาํกดัในเรือ่งเวลา และความไมคุนเคย
เสนทางของนักทองเที่ยว รวมถึงการซ้ือขายในระบบออนไลน โดยตองมีระบบการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ    
ดานการสงเสริมการตลาด มีการใชกระบวนการสื่อสารท่ีหลากหลายและสอดคลองกับกลุมลูกคาเปาหมาย           
โดยธุรกิจตองสื่อใหลูกคาเห็นถึงคุณคา อรรถประโยชน และการบอกเลาเรื่องราวของสินคาผานปายราคา แผนพับ 
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เอกสาร พนักงานขาย  ดานบุคลากร ผูเก่ียวของกับธุรกิจเร่ิมจากผูประกอบการตองมีทักษะที่หลากหลาย                   
และพนักงานมีทักษะการบริการที่ดี มีบุคลิกภาพ ภาษาพูดและภาษากายที่ดี  เพื่อสรางความประทับใจใหกับลูกคา 
ดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพของธุรกิจ เริ่มตั้งแตการออกแบบ และการตกแตงทั้งภายในและภายนอกที่แสดง
ถึงความเปนตัวตน และภาพลักษณที่ชัดเจนของธุรกิจ เพ่ือสรางแรงจูงใจใหลูกคาเขาราน และดานความรวมมือ
ทางธุรกิจ การสรางความรวมมือกับชุมชนท่ีผลิตงานหัตถกรรมประเภทเดียวกัน หรือตางประเภทกัน เพ่ือขยาย       
ฐานการผลิตและไดกลุมธุรกิจท่ีหลากหลายขึ้น ดังน้ันแนวทางการพัฒนาดังกลาวจะชวยใหทําใหธุรกิจมีโอกาส                     
ในการเพิ่มมูลคา (Value Added) ใหกับสินคาของธุรกิจ ที่กอเกิดรายไดและลดความเส่ียงของธุรกิจในดานของ    
ตนทุนสินคา 

คําสําคัญ
  ธุรกิจสินคาที่ระลึกประเภทงานหัตถกรรม   สวนประสมทางการตลาด

Abstract 
  Thailand is one of the most famous in tourism in the world and also has received rewards of amazing 
places. These attract the tourists to travel and make a great deal of income to country. A part of income 
is Handicraft-Souvenir Business especially native handicraft that’s unique in its place. The tourists have 
bought to their hometown. It reminds the tourists the days or the places they went. Native handicraft 
souvenir is handmade and local wisdom. Style and colour depend depend on each local material and 
native detail. These are why the handicraft is highly in need. Nowadays lots of handicrafts are at the 
market places but not attractive. Because of product for trader not for customer. By means of these         
articles, the author educated how to develop Handicraft-Souvenir Business in Context of Tourism by using 
the method of Marketing Mix 7P’s. In term of Product ; production should be base on criteria or needs of 
customer. Price ; should be set according to production process and raw material. Place ;  for distribution 
should be concerned with the convenience of business. The location should be in tourist attraction,       
community or department store due to the limitation of time and non-familiarization of place. Include the 
effect of online purchasing. It should be efficient service. Promotion ; should be utilized in many                  
purposes, communicative processes and appropriation for customer. The promotion should interpret the 
appreciation and utilization of souvenir. Presentation on pricing tag, brochure, document  and salesman 
in order to promote more value. Personals ; related personals, business owners or entrepreneurs should 
have various skill in business. Employees should be good personality, good verbal and non-verbal         
communication to make customer impression. Physical evidence ; beginning with design as well as         
interior and exterior decoration should illustrate identity and be obvious in unique of business in order to 
attract customers. Partnership ; business partnership with communities where have production and in 
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line with various business. Therefore, the method of Marketing Mix 7P’s able to develop and create value 
added for Handicraft-Souvenir Business

Keywords
  Handicraft-Souvenir Business,   Marketing Mix

บทนํา
  ประเทศไทยถือเปนเมืองทองเท่ียวที่มีชื่อเสียงระดับโลก และไดรับรางวัลดานการทองเท่ียวอยางตอเนื่อง    
ทุกป อาทิเชน  Grand Travel Award Stockholm ใน ป ค.ศ. 2011 สาขาประเทศทองเที่ยวที่ไดรับความนิยมสูงสุด 
(Best Tourist Country) และเปนปที่ 9 ที่ไทยไดรับรางวัลดังกลาวติดตอกัน (โพสตทูเดย, 2558) รางวัล  “เมืองที่ดี
ที่สุดในโลก”  The World’s Best Award 2012 ดวยคะแนนสูงสุด 89.87 จากนักทองเที่ยวและผูอาน “เทรเวล แอนด 
เลชเชอร”  (Travel + Leisure) นิตยสารทองเที่ยวยอดนิยมของสหรัฐอเมริกา จากที่เคยไดรับรางวัลนี้มาแลวเมื่อป 
พ.ศ. 2551 ตอมาในป พ.ศ.  2553 ป พ.ศ. 2554 และติดตอกันมาในป พ.ศ. 2555 นี้ 3 ปซอน ขณะเดียวกัน
กรุงเทพมหานคร ยังไดรับรางวัลเมืองอันดับ 1 ในเอเชียทกุป ตั้งแตป พ.ศ. 2548 – พ.ศ. 2551 และป พ.ศ. 2553 – 
พ.ศ. 2555 เปนตน (สถานเอกอัครราชทูต ณ กรงุออสโล, 2554) อกีทัง้มีแหลงทองเท่ียวทีห่ลากหลาย ซึง่หมายรวมถงึ
แหลงทองเทีย่วทางธรรมชาต ิแหลงทองเทีย่วทางศลิปวฒันธรรม แหลงทองเทีย่วทางโบราณสถาน และแหลงทองเทีย่ว
ที่ไดมีการจัดสรางขึ้น (พระราชบัญญัตินโยบายการทองเที่ยวแหงชาติ พ.ศ. 2551, 2551) จึงทําใหเปนที่สนใจของ
นักทองเที่ยวชาวตางชาติ โดยเฉพาะแหลงทองเที่ยวตามจังหวัดตาง ๆ เชน เชียงใหม ภูเก็ต ชลบุรี เลย ระยอง 
สุราษฎรธานี แมฮองสอน เชียงราย   เปนตน เมื่อพิจารณาจากจํานวนนักทองเที่ยวที่เพิ่มขึ้นทุกป ตั้งแตป พ.ศ. 2547 
ที่มีจํานวนนักทองเที่ยว 11,650,703 คน และเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องจนถึงป พ.ศ.  2557 เปนจํานวน 24,779,768 คน 
กอใหเกิดรายไดสูงถึง 1,171,651.42  ลานบาท  (กรมการทองเที่ยว, 2557) ซึ่งเปนรายไดที่เกิดขึ้นจากการจับจาย
ใชสอยที่เกี่ยวของกับการเดินทาง ธุรกิจโรงแรมที่พัก ธุรกิจรานอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจนําเที่ยว และธุรกิจสินคา  
ที่ระลึก จึงเปนปจจัยท่ีทําใหกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาไดใหความสําคัญตอการมุงเนนการพัฒนาสินคาและ
บริการทองเที่ยวใหมีมาตรฐานอยางตอเนื่องครบวงจร ซึ่งความพรอมของภาคบริการและการทองเที่ยว โดยสงเสริม
เศรษฐกิจสรางสรรค และการพัฒนานวัตกรรมทางความคิด  เพ่ือใหเกิดมูลคาเพ่ิมในสินคาการทองเท่ียว สงเสริม    
การลงทนุเพือ่การทองเท่ียวทีย่ัง่ยนื โดยคํานงึถงึคณุคาและส่ิงแวดลอม รวมถึงการสนบัสนนุการเสรมิสรางบรรยากาศ
การลงทุน ในกิจกรรมการทองเที่ยวใหม ๆ ที่มีศักยภาพ เชน ธุรกิจบริการสุขภาพ ธุรกิจดานนันทนาการ โดยเฉพาะ
การจดัการการทองเทีย่ว โดยชมุชน การจดัการสนิคา OTOP และของท่ีระลกึ เปนตน (คณะกรรมการนโยบายการทองเทีย่ว
แหงชาติ, 2554)

การผลิตสินคาที่ระลึกประเภทงานหัตถกรรม
  ธรุกจิสนิคาทีร่ะลกึ หรอืธรุกจิการขายของท่ีระลกึ หรอืสนิคาสาํหรบันกัทองเทีย่ว ถอืเปนหนึง่ในธรุกจิบรกิาร
ที่อยูภายใตอุตสาหกรรมทองเที่ยว (พระราชบัญญัติการทองเที่ยวแหงประเทศไทย พ.ศ. 2522, 2551) สินคาที่ระลึก
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สาํหรบันักทองเท่ียวทีเ่ปนสินคาศิลปหตัถกรรมพืน้เมอืง และสินคาท่ีทัว่ไปน้ันเปนสินคาเพือ่เนนการเตอืนความทรงจาํ 
หรือเพ่ือใหระลึกถึงสถานที่ทองเที่ยวน้ัน ๆ ซึ่งนักทองเที่ยวโดยสวนมากจะซื้อ และนํากลับไปยังภูมิลําเนาของตน       
(สุวีรณัสญ โสภณศิริ, 2554) สินคาท่ีระลึกประเภทงานหัตถกรรมเกิดข้ึนจากภูมิปญญาของคนในแตละทองถิ่น        
โดยการประดิษฐสิ่งของที่ทําขึ้นจากฝมือคนและปราศจากเครื่องจักร (วิบูลย ลี้สุวรรณ, 2542 ; ปรีชา นันติภิวัฒน, 
2545) เชน การปน การหลอ การแกะสลัก และการถักทอ เปนตน  งานฝมอืทีป่ระดษิฐเหลานีท้าํขึน้ เพือ่เปนเคร่ืองไม
เครือ่งมอืในการประกอบอาชพีเกษตรกรรม และเครือ่งใชในชีวติประจาํวนั จงึสงผลใหงานหตัถกรรมทีเ่กดิข้ึนมรีปูแบบ  
ลวดลาย และสสีนัทีเ่ปนเอกลกัษณเฉพาะตวัแตกตางกนัไปในแตละทองถิน่ โดยมผีลมาจากวัตถดุบิหรอืวสัดทุีน่าํมา
ใชในการผลิต (เทื้อน ทองแกว, 2546) แตเมื่องานหัตถกรรมกาวเขาสูการผลิตในเชิงพาณิชย (Commercialization) 
มากข้ึน การผลติงานหตัถกรรมเชงิพาณิชย  ในชวงแรกเปนไปเพือ่ตอบสนองความตองการภายในชมุชนและทองถ่ิน
ใกลเคียงเปนหลัก (สมหมาย เปรมจิตต  ไชยวัฒน รุงเรืองศรี  และ  ทรงศักดิ์ ศรีบุญจิตต, 2528 ; ศูนยวิจัยธนาคาร
เพือ่การเกษตรและสหกรณการเกษตร แผนดินทอง, 2556) ตอมาเมือ่อตุสาหกรรมทองเทีย่วมีการเตบิโตขึน้อยางตอเนือ่ง 
และมคีวามตองการสินคาตามขนาดอตุสาหกรรม แตเปนการผลิตตามคําสัง่ของพอคาคนกลางท่ีเนนการสงออกขาย
ในตลาดตางประเทศ เชน อังกฤษ อเมริกา ยุโรป เยอรมัน เปนตน (โพสตทูเดย, 2558 ; ประชาชาติธุรกิจออนไลน, 
2558) จงึไดมกีารผลติสนิคาทีร่ะลกึในเชงิพาณชิย เพือ่ปอนเขาสูตลาดอตุสาหกรรมทองเทีย่วและตลาดสินคาสงออก 
  เมื่อความตองการของตลาดเพ่ิมมากข้ึน จึงมีการผลิตสินคาหัตถกรรมในเชิงพาณิชยมากข้ึน สงผลใหงาน
หัตถกรรมกลายเปนสินคาตามทองตลาดทั่วไป (Mass Product) ไมตอบโจทยลูกคาแตเปนการผลิตตามคําสั่งของ
พอคาคนกลางมากกวา โดยเฉพาะงานหัตถกรรมในบริบทของการทองเท่ียว (การทองเท่ียวแหงประเทศไทย              
คณะกรรมการดําเนินงานปศิลปหัตถกรรมไทย, 2533; เอื้องทิพย ศรีทอง, 2546) 

การพัฒนาธุรกิจสินคาที่ระลึก
  ในทัศนะของผูเขียนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น สงผลทําใหงานหัตถกรรมที่ควรจะเปนสินคาเฉพาะ (Niche 
Product) ขาดความเปนเอกลักษณเฉพาะตัว (เอื้องทิพย ศรีทอง, 2546 ; ชัยณรงค อริยะประเสริฐ, 2553) คุณภาพ
ไมไดมาตรฐาน ราคาไมเหมาะสม ไมสามารถสรางมูลคาเพ่ิมใหกับสินคาได (อภิญญา ศักดาศิโรรัตน, 2550)               
จึงมีคําถามวาธุรกิจควรทําอยางไรภายใตสถานการณดังกลาว ซึ่งจากการท่ีผูเขียนไดมีการทบทวนวรรณกรรม           
พบวาแนวทางการพัฒนาธุรกิจสินคาท่ีระลึกประเภทงานหัตถกรรมไทยในบริบทการทองเท่ียว ธุรกิจตองพิจารณา   
ถึงปจจัยสวนประสมทางการตลาด (Market Mix) 7P’s ซึ่งเปนทฤษฎีของ Kotler (1998) ดังนี้
  1. ดานผลติภณัฑ (Product) การผลติสินคาท่ีระลกึประเภทงานหตัถกรรมของธุรกิจตองไดมาตรฐานสากล 
โดยใชระบบมาตรฐานอุตสาหกรรมในการตรวจสอบ (วีระพล ทองมา  อรจนา จันทรประยูร  ชัช พงษศิวัฒน และ 
นวนจันทร ทองมา, 2553) แตในความเปนจริงคงเปนไดยาก เนื่องจากการผลิตตองใชมือเปนหลัก และวัสดุภายใน
ทองถิ่น จึงทําใหสินคาที่ผลิตมีเอกลักษณแตกตางกันไปในแตละทองถิ่น แมจะเปนสินคาชนิดเดียวกันก็ตาม ดังนั้น 
มาตรฐานจึงตองใชเกณฑของลูกคามาเปนตัวกําหนด และธุรกิจตองมีความเขาใจความตองการของลูกคา จึงทําให
สินคาที่ผลิตตองตอบโจทย และสนองความตองการ รสนิยม และประโยชนใชสอยของลูกคา
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  2. ดานราคา (Price) ตองมกีารกาํหนดราคาทีต่อบสนองตอลกูคาทีเ่ปนนกัทองเทีย่วชาวไทยและชาวตางชาติ
อยางยตุธิรรมและเทาเทยีมกัน (Levy & Weitz, 2007) ดงันัน้จงึควรกาํหนดราคาจากระดบัคณุภาพ กระบวนการผลติ 
และวัตถุดิบในการผลิต มากกวาการกําหนดราคาจากกลุมลูกคา กลาวคือ ลูกคาสามารถซื้อสินคาไดในราคาที่เปน
มาตรฐานเดียวกัน ตามระดับคุณภาพของสนิคา
  3. ดานชองทางการจัดจาํหนาย (Place / Process of Delivery) ธรุกจิควรตัง้อยูแหลงทองเท่ียว แหลงชุมชน 
ตลาดหรือยานทองเท่ียว ซึ่งลูกคาสามารถเขาถึงไดโดยสะดวก เพื่อเปนสิ่งจูงใจใหมาซื้อสินคาของธุรกิจ  รวมถึง      
การเขาถึงธุรกิจประเภทอื่น ๆ เชน หางสรรพสินคา หรือทาอากาศยาน สถานีขนสง ยานทองเที่ยว และยานการคา 
เปนตน (กลุวด ีละมายจนี, 2551 ;  ศริวิรรณ เสรรีตัน, 2546)  เน่ืองจากลูกคามขีอจํากดัในเร่ืองของเวลา และไมคุนเคย
กับสถานท่ีที่ไปเยือน นอกจากนั้นชองทางการจัดจําหนายท่ีเปนการส่ังซ้ือสินคาผานระบบออนไลนของธุรกิจตองมี
ประสทิธภิาพ รวมถงึบริการหลังการขายเกีย่วกับกระบวนการ หรอืวธิกีารนาํสงสนิคาไปยงัลกูคาไดอยางรวดเรว็และ
ปลอดภัย 
  4. ดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) ใชกระบวนการสื่อสารที่หลากหลายไมวาจะเปนสื่อโฆษณา 
เอกสาร แผนพับ เว็บไซต ใหตรงกับกลุมเปาหมายของธุรกิจ โดยเฉพาะการโฆษณาที่เปนการจายเงิน เพื่อซื้อพื้นที่
โฆษณาที่สงขอมูลถึงสื่อมวลชน ควรเนนการสรางจุดเดนและชี้ใหเห็นถึงคุณคาและอรรถประโยชนของสินคา
  5. ดานบคุลากร (People) ทกุระดบัตองมี Service Mind การดาํเนนิธุรกิจใหประสบความสําเร็จตองอาศัย
ผูประกอบการที่มีทักษะในหลายดาน เชน ดานการบริหารจัดการโดยเฉพาะการปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอม      
ทั้งภายในและภายนอกท่ีเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา  ดานตลาดท่ีตองเขาใจความตองการของลูกคาทั้งภายใน        
และภายนอกประเทศ (วารุณี  ตันติวงศวาณิช, 2552) ดังนั้นผูประกอบการตองใหความสําคัญกับการพัฒนาตนเอง 
ดานการศึกษาคนควา การฝกอบรม การอานตํารา เพื่อนําความรูที่ไดมาประยุกตใชกับธุรกิจ  นอกจากนั้นพนักงาน
ผูใหบริการทุกระดับของธุรกิจตองมีบุคลิกภาพที่ดี ทั้งภาษาพูด ภาษากาย และทัศนคติ หรือการใหบริการแบบมือ
อาชีพ (การดี เลียวไพโรจน, 2558) เพื่อสรางภาพลักษณและบริการที่มีประสิทธิภาพใหกับธุรกิจ เน่ืองจากสินคา         
ที่ระลึกเปนสินคาทางวัฒนธรรมที่ตองอาศัยการบอกเลาเรื่องท่ีผานจากพนักงานไปถึงลูกคา เพื่อใหลูกคาตัดสินใจ
การซื้อไดงายขึ้น
  6. ดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพ (Physical Evidence) ธุรกิจตองใหความสําคัญกับการออกแบบราน
และการตกแตงภายนอก เพ่ือสามารถสรางแรงดึงดูดลูกคา รวมถึงการแสดงตัวตนและภาพลักษณที่ชัดเจนข้ึน            
วาธุรกิจจําหนายสินคาที่ระลึกประเภทไหน ลูกคากลุมเปาหมายของธุรกิจเปนใคร (ชัยณรงค อริยะประเสริฐ , 2553)  
รวมถึงการวางผังราน การกําหนดทิศทางการเดินและวางสินคา การจัดพ้ืนท่ีภายในรานใหมีประสิทธิภาพและ             
ใชประโยชนสูงสุด รวมถึงการสรางบรรยากาศโดยการใชแสง สี และเสียงในการสรางบรรยากาศของราน  เพื่อเปน    
การสรางมูลคาและคุณคาใหกับสินคา และทําใหแตกตางจากธุรกิจประเภทเดียวกัน
  7. ดานความรวมมือทางธุรกิจ (Partnership / Participation) ธุรกิจหัตถกรรมไทยจะสามารถแขงขันได 
และเปนผลิตภัณฑที่ไดรับความนิยมในตลาดการทองเที่ยวอยางย่ังยืน ปจจัยหน่ึงคือการสรางความรวมมือรวมกัน 
ในการขยายการจําหนายไปยังตลาดใหม ๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ (ทวีศักดิ์ นพเกสร, 2542) ซึ่งอาจจะ
เปนการรวมมือกับชุมชนท่ีมีการผลิตงานหัตถกรรมประเภทเดียวกัน หรือตางประเภทกันเพ่ือขยายฐานการผลิต        
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และกลุมไดลูกคาท่ีหลากหลายมากขึ้น  รวมถึงการรวมมือกับตางประเทศเพื่อการขยายฐานสินคาหัตถกรรมไทยสู
เวทีโลก 

สรุป   
  ประเทศไทยมีชื่อเสียงและมีแหลงทองเท่ียวท่ีหลากหลาย ทําใหเปนส่ิงดึงดูดใจของนักทองเท่ียวในการเดิน
ทางเขามาและกอใหเกิดรายไดจากการจับจายใชสอยของนักทองเท่ียว ซึ่งสวนหน่ึงมาจากการซ้ือสินคาที่ระลึก
ประเภทหตัถกรรมพืน้เมอืง ซึง่เกดิขึน้จากภมูปิญญาของคนในแตละทองถิน่ จากฝมอืคนและใชวสัดทุองถิน่เปนหลกั 
สงผลทํางานหัตถกรรมเกิดรูปแบบ ลวดลวด สีสันท่ีเปนเอกลักษณเฉพาะตัวแตกตางกันไปในแตละทองถ่ิน จึงทําให
งานหัตถกรรมเปนที่ตองการของลูกคา สงผลทําใหปจจุบันงานหัตถกรรมกลายเปนสินคาตามทองตลาดท่ัวไป              
ไมตอบโจทยลูกคา แตเปนการผลิตตามคําสั่งของพอคาคนกลางมากกวา จากสาเหตุดังกลาวสงผลใหธุรกิจ                
ตองหาแนวทางการพัฒนาธุรกิจ สําหรับแนวทางการพัฒนาธุรกิจสินคาท่ีระลึกประเภทงานหัตถกรรมไทยในบริบท
การทองเท่ียว สามารถใชทฤษฎีสวนประสมทางการตลาดท่ีเปน 7P’s มาประยุกตใชในปจจัยแตละดานทีช่วยใหทาํให
ธุรกิจมีโอกาสเพิ่มมูลคา (Value Added) ใหกับสินคาของธุรกิจท่ีกอใหเกิดรายได และลดความเส่ียงของธุรกิจใน  
ดานตนทุนสินคา เพราะธุรกิจสินคาที่ระลึกประเภทงานหัตถกรรมมีความสําคัญตอระบบเศรษฐกิจ และสอดคลอง
กับแนวทางในการขับเคล่ือนการทองเท่ียวในแบบวิถีไทย อันสะทอนใหเห็นถึงภูมิปญญาของแตละทองถ่ินซ่ึงมี          
อัตลักษณทางวัฒนธรรมคูควรตอการอนุรักษ และสืบสานใหเปนมรดกที่ทรงคุณคาของทองถิ่นรวมถึงชาติไทย  
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บทคัดยอ
  บทความนี้มีวัตถุประสงคเพื่อนําเสนอระดับทักษะในการใชภาษาอังกฤษ ภาษาอาเซียน และภาษาที่สาม
ของบคุลากรวชิาชพีทองเทีย่วในประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน (AEC) โดยการศึกษาเปรยีบเทยีบทกัษะทางดานภาษาองักฤษ 
ภาษาอาเซยีนอ่ืน และภาษาทีส่ามของสมาชิกในกลุมประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน (AEC) และจําแนกขัน้ระดับทกัษะ
ภาษาอังกฤษของบคุลากรวิชาชพีทองเทีย่วใน 32 ตาํแหนงงาน 2 สาขา 6 แผนก ในสาขาทีพ่กั และสาขาการเดนิทาง  
ที่ควรมีเพื่อเปนขอมูลและแนวทางในการพัฒนาและเตรียมความพรอมบุคลากรวิชาชีพทองเที่ยวในประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ใหเปนไปตามสมรรถนะข้ันพ้ืนฐานของบุคลากรท่ีประกอบวชิาชีพทองเทีย่วแหงอาเซียน (ACCSTP) 
กําหนด

คําสําคัญ
  ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)     บุคลากรวิชาชีพทองเที่ยว   ทักษะภาษา

Abstract
  This article aims to present the English language, Asean language and the third language skills 
of tourism professionals in the Asean Economic Community (AEC). The study the compares the language 

skills  in the Asean Economic Community (AEC) and  differentiates the English skills of Tourism                      
professionals in 32 positions 2 fields and 6 departments in the hotel services and travel services. The 
results of the study can be the guidelines in developing and preparing the tourism professionals according 
to the Asean Common Competency Standards for Tourism Professionals (ACCSTP).
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  The Asean Economic Community, Tourism Professionals, Language Skills
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บทนํา
  ประเทศไทยกําลังจะกาวเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 การรวมตัวกัน
เปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนั้น มาจากแนวคิดที่วา อาเซียนจะรวมตัวกันเปนตลาดหรือฐานการผลิตเดียวกัน 
(Single Market and Production Base) โดยมีขอตกลงรวมกันวา จะทําใหมีการเคล่ือนยายเสรี (Free Flow)                
ใน 5 สาขา ไดแก (1) การเคลือ่นยายเสรกีารคาสนิคา มเีปาหมายทีจ่ะดาํเนนิการยกเลิกภาษสีนิคา (2) การเคลือ่นยาย
เสรีการคาบริการ โดยเพ่ิมสัดสวนการถือหุนของนักลงทุนอาเซียนไมนอยกวารอยละ 70 ในสาขาบริการท่ีสําคัญ      
เชน ธรุกจิทองเทีย่วและการบรกิารทีเ่กีย่วเนือ่ง (3) การเคลือ่นยายเสรีปจจยัการผลติ โดยทีผู่ประกอบการในประเทศ
สมาชิกสามารถดําเนินกระบวนการผลิตในประเทศใดก็ได (4) การเคลื่อนยายเงินทุนเสรี และ (5) การเคลื่อนยาย
แรงงานฝมืออยางเสรี (ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC ป พ.ศ. 2558: ผลดานบวกและดานลบตอธุรกิจ            
การทองเที่ยว, 2555) จึงนับวาเปนโอกาสที่ดีสําหรับบุคลากรในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวในประเทศไทย เนื่องจาก
มีศักยภาพสูง มีจิตบริการ มีนํ้าใจ ยิ้มแยมแจมใส สุภาพออนโยน มีความชํานาญในงานที่ปฏิบัติและแกไขปญหา
เฉพาะหนาไดดี แตสิ่งที่ถือเปนจุดออนของบุคลากรวิชาชีพทองเที่ยวของประเทศไทยและควรตองพัฒนา คือ ทักษะ
ทางดานภาษา ทั้งทางดานภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียน ดังนั้นประเทศไทยควรใหความสําคัญในการพัฒนา
ศักยภาพทางดานภาษาของบุคลากรวิชาชีพทองเที่ยวใหเพียงพอท่ีจะรับมือกับการแขงขันกับประเทศสมาชิกอื่น           
ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และเตรียมการวางแผนในการเผชิญหนากับคูแขงขันไดเปนอยางดี (ศูนยเตือนภัย
ธุรกิจภาคเหนือ, 2555)

บุคลากรวิชาชีพทองเที่ยวที่สามารถเคลื่อนยายทํางานในกลุมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 
  กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา ในฐานะผูประสานงาน (Country Coordinator) สาขาการทองเท่ียว             
เปนหนวยงานท่ีมีภารกิจในการดําเนินการตามพันธะขอตกลงระหวางประเทศและแผนการรวมกลุมเศรษฐกิจสาขา
การทองเที่ยวในกลุมประเทศอาเซียนใหเปนมาตรฐานเดียวกัน ไดจัดทําขอตกลงรวมวาดวยการยอมรับคุณสมบัติ
บุคลากรวิชาชีพทองเที่ยวอาเซียน (ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Tourism Professionals: 
ASEAN MRA-TP) เพ่ืออํานวยความสะดวกในการเคลื่อนยายผูประกอบวิชาชีพการทองเที่ยวในอาเซียนและ              
แลกเปลี่ยนขอมูลรวมทั้งวางแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสําหรับ 32 ตําแหนงงานใน 2 สาขา 6 แผนก  ดังนี้ (สุวรรณา 
ตุลยวศินพงศ, 2553)
  1. สาขาที่พัก (Hotel Services)
      1.1 แผนกตอนรับ (Front Office) มี 5 ตําแหนงงาน  คือ ตําแหนงผูจัดการฝายตอนรับ (Front Office 
Manager) ผูควบคุมดูแลฝายตอนรับ (Front Office Supervisor) พนักงานตอนรับ (Receptionist) พนักงานรับ
โทรศัพท (Telephone Operator) และพนักงานยกกระเปา (Bell Boy)
      1.2 แผนกแมบาน(Housekeeping) ม ี6 ตาํแหนงงาน คอื ตาํแหนงผูจดัการแผนกแมบาน (Executive 
Housekeeper)  ผูจัดการฝายซักรีด (Laundry Manager) ผูควบคุมดูแลหองพัก (Floor Supervisor) พนักงานซักรีด 
(Laundry Attendant) พนักงานดูแลหองพัก (Room Attendant) และพนักงานทําความสะอาด (Public Area 
Cleaner)
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   1.3 แผนกประกอบอาหาร (Food Production) มี 7 ตําแหนงงาน คอื ตาํแหนงหวัหนาพอครัว 
(Executive Chef) พอครวัแตละงาน (Demi Chef)  ผูชวยพอครัวฝายอาหาร (Commis Chef)  พอครัวงานขนมหวาน 
(Chef de Partie) ผูชวยพอครัวขนมหวาน (Commis Pastry) งานขนมปง (Baker)  และงานเนื้อ (Butcher)
   1.4 แผนกอาหารและเครื่องดื่ม (Food and Beverage Service) มี 5 ตําแหนงงาน คือ ตําแหนง
ผูอํานวยการแผนกอาหารและเครื่องดื่ม (F & B Director) ผูจัดการอาหารและเครื่องดื่ม (F & B Outlet Manager) 
หัวหนาพนักงานบริกร (Head Waiter) พนักงานผสมเครื่องดื่ม (Bartender) และพนักงานบริกร (Waiter)
  2. สาขาการเดินทาง (Travel Services)
      2.1 แผนกธุรกิจนําเท่ียว (Travel Agencies) มี 4 ตําแหนงงาน คือ ตําแหนงผูจัดการทั่วไป            
(General Manger) ผูชวยผูจัดการท่ัวไป (Assistant General Manager) หัวหนาผูแนะนําการเดินทาง (Senior 
General Manager) และผูแนะนําการเดินทาง (Travel Consultant)
      2.2  แผนกบริหารธุรกิจนําเที่ยว (Tour Operation) มี 5 ตําแหนงงาน คือ ตําแหนงผูจัดการธุรกิจ 
(Product Manager) ผูจดัการฝายขายและการตลาด (Sales and Marketing Manager) ผูจดัการฝายบญัช ี (Credit 
Manager)  ผูจัดการฝายตั๋ว (Ticketing Manager)  และผูจัดการฝายทองเที่ยว  (Tour Manager)
  ในฐานะท่ีประเทศไทยเปนผูจัดทําขอตกลงรวมเร่ืองน้ี ประเทศไทยก็ควรมีบุคลากรวิชาชีพทองเท่ียว                  
ที่ไดมาตรฐานเดียวกับบุคลากรวิชาชีพทองเที่ยวของประเทศอื่นในกลุมประเทศเศรษฐกิจอาเซยีน โดยเฉพาะทักษะ
ทางดานภาษาอังกฤษ ภาษาอาเซียนอื่น และภาษาที่สาม (เชนภาษาจีน ภาษาฝรั่งเศส เปนตน) ดังนั้น 32 ตําแหนง
งานใน 2 สาขาน้ีสามารถเดินทางไปประกอบอาชีพในทุกประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนไดอยางเปนอิสระ
ตั้งแตวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 เปนตนไป การมีทักษะในการใชภาษาอังกฤษ ภาษาของประเทศในประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนอื่นที่ไมใชภาษาราชการของตน และภาษาที่สามจึงเปนทักษะที่จําเปนในการเปนบุคลากรวิชาชีพ
ทองเที่ยวไดอยางมืออาชีพและประสบความสําเร็จ

การวิเคราะหเปรียบเทียบทักษะภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียนของบุคลากรวิชาชีพทองเท่ียวในกลุม
ประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
  1. ภาษาที่ใชในกลุมประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 10 ประเทศ มีดังนี้ (Thai -AEC.
COM, 2558)
       1.1 ประเทศบรูไน ดารุสซาลาม (Brunei Darussalam)
              ภาษา : ภาษามาเลย เปนภาษาราชการ รองลงมา  คือ  ภาษาอังกฤษและภาษาจีน
       1.2 ประเทศกัมพูชา (Cambodia) หรือ ราชอาณาจักรกัมพูชา
              ภาษา : ภาษาเขมร เปนภาษาราชการ รองลงมา คือ อังกฤษ ภาษาฝร่ังเศส ภาษาเวียดนาม            
และภาษาจีน
   1.3 ประเทศอินโดนีเซีย (Indonesia) หรือ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
               ภาษา : ภาษาอินโดนีเซีย เปนภาษาราชการ
   1.4 ประเทศลาว (Laos) หรือ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
               ภาษา : ภาษาลาว เปนภาษาราชการ
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       1.5 ประเทศมาเลเซีย (Malaysia)
               ภาษา : ภาษามาเลย เปนภาษาราชการ รองลงมา คือ ภาษาอังกฤษและภาษาจีน
       1.6 ประเทศพมา (Myanmar) หรือ สาธารณรัฐแหงสหภาพพมา
               ภาษา : ภาษาพมา เปนภาษาราชการ
       1.7 ประเทศฟลิปปนส (Philippines) หรือ สาธารณรัฐฟลิปปนส
               ภาษา : ภาษาตากาล็อกและภาษาอังกฤษ เปนภาษาราชการ รองลงมา คือ ภาษาสเปน ภาษาจีน
ฮกเกี้ยน และภาษาจีนแตจิ๋ว 
       1.8 ประเทศสิงคโปร (Singapore)
                ภาษา : ภาษามาเลย เปนภาษาราชการ รองลงมา คือ ภาษาจีนกลาง สงเสริมใหประชากรพูดได 
2 ภาษาคือ ภาษาจีนกลาง และใหใชภาษาอังกฤษ เพื่อการติดตองานและใชในชีวิตประจําวัน
       1.9 ประเทศเวียดนาม (Vietnam) หรือ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
                ภาษา : ภาษาเวียดนาม เปนภาษาราชการ
       1.10 ประเทศไทย (Thailand)
                ภาษา : ภาษาไทย เปนภาษาราชการ

   เนือ่งจากในกฎบตัรอาเซยีน หมวดที ่10  เกีย่วกบัการบริหาร และขัน้ตอนดําเนนิงาน ขอ 34 บญัญตัไิววา  
ภาษาที่ใชในการทํางานของอาเซียน  คือ ภาษาอังกฤษ (The Working Language of ASEAN Shall be English)        
ดังนั้น  ภาษาอังกฤษจึงควรเปนภาษาแรกที่บุคลากรวิชาชีพการทองเที่ยวจะตองมีทักษะที่ไดมาตรฐาน
  2. การเปรียบเทียบสัดสวนทักษะการใชภาษาอังกฤษส่ือสารของประเทศในอาเซียน (JobsDB.
Com, 2558)
           สิงคโปร 4.58 ลานคน    ใชภาษาอังกฤษ 3.25 ลานคน  คิดเปนรอยละ 71
           ฟลิปปนส 97 ลานคน    ใชภาษาอังกฤษ 49.80 ลานคน  คิดเปนรอยละ 55.49
      บรูไน ดารุสซาลาม 0.38 ลานคน  ใชภาษาอังกฤษ 0.14 ลานคน  คิดเปนรอยละ 37.73
      มาเลเซีย 27.17 ลานคน   ใชภาษาอังกฤษ 7.4 ลานคน  คิดเปนรอยละ 27.24
      ไทย 63.03 ลานคน    ใชภาษาอังกฤษ 6.54 ลานคน  คิดเปนรอยละ 10

   หากเปรียบเทียบคะแนน TOEFL (Test of English as a Foreign Language) ของบัณฑิตจากประเทศ       
ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน พบวา ชาติที่ไดคะแนนเฉลี่ยสูงกวา 550 คะแนน ไดแก สิงคโปร และฟลิปปนส     
คะแนนเฉลี่ยสูงกวา 500 คะแนน ไดแก พมา เวียดนาม และกัมพูชา สวนไทยมีคะแนนเฉลี่ยของบัณฑิตตํ่ากวา 500 
คะแนน ซึ่งอยูในระดับเดียวกับบัณฑิตจากประเทศลาว อีกขอมูลที่ยืนยันวา ไทยอยูในสถานการณที่นาเปนหวง คือ 
การจดัอันดบัของ English Proficiency Index (EFI) ทีแ่บงระดบัทกัษะภาษาองักฤษออกเปน 5 ระดับ คอื ระดบัสูงมาก 
ระดับสูง ระดับปานกลาง  ระดับตํ่า  และระดับตํ่ามาก ปรากฏวา ประเทศไทยถูกจัดอยูใน “ระดับตํ่ามาก”  ทั้งยังอยู
ในลําดับที่ตํ่ากวาอินโดนีเซียและเวียดนามอีกดวย (JobsDB.Com, 2558) 
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  ตั้งแต ยุคลาอาณานิคมชวงกอนสงครามโลกครั้งที่ 2 (พ.ศ. 2482 –  พ.ศ. 2488) และ  ยุคหลังสงครามโลก
ครัง้ที ่2 หรือทีเ่รยีกวายคุสงครามเย็น (ยคุสงครามเยน็ พ.ศ. 2489 –  พ.ศ. 2534)  ดนิแดนในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต 
เปนดินแดนเผชิญหนากันระหวางมหาอํานาจ 2 ฝาย ระหวางโลกเสรีประชาธิปไตย  ซึ่งมีสหรัฐอเมริกาเปนผูนํา         
และ โลกคอมมิวนสิต ซึง่มสีหภาพโซเวียตเปนผูนาํ  ตัง้แตอดตีจนถงึกอนสงครามโลกคร้ังที ่ 2 ดนิแดนแถบอุษาคเนย 
ตกเปนเมืองขึ้นหรืออาณานิคมของชาติตะวันตก ดังนี้ (อณูทิพย  ธารทอง, 2555)
  ประทศอินโดนีเซีย   เคยเปนอาณานิคมของประเทศเนเธอแลนด (ฮอลันดา)
  ประเทศฟลิปปนส     เคยเปนอาณานิคมของสเปน ตอดวยสหรัฐอเมริกา
  ประเทศมาเลเซีย                      เคยเปนอาณานิคมของประเทศอังกฤษ
  ประเทศสิงคโปร                    เคยเปนอาณานิคมของอังกฤษ
  ประเทศบรูไนดารุสซาลาม    เคยเปนอาณานิคมของอังกฤษ
  ประเทศพมา                 เคยเปนอาณานิคมของอังกฤษ
  ประเทศเวียดนาม                       เคยเปนอาณานิคมของฝรั่งเศส
  ประเทศลาว                            เคยเปนอาณานิคมของฝรั่งเศส
  ประเทศกัมพูชา                  เคยเปนอาณานิคมของฝรั่งเศส
  ประเทศไทย                  ไมเคยตกเปนอาณานิคมของชาวตะวันตกชาติใด
  ถาจะวิเคราะหจากพ้ืนฐานทักษะภาษาจากการเปนประเทศอาณานิคมตะวันตก  กลุมประเทศในสมาชิก
เศรษฐกิจอาเซียน ทุกประเทศยกเวนประเทศไทยเคยตกเปนอาณานิคมของประเทศตะวันตกจึงสามารถพูดส่ือสาร
ภาษาอังกฤษได คือ ประเทศฟลิปปนส ประเทศมาเลเซีย ประเทศสิงคโปร ประเทศบรูไน และประเทศพมา                    
และประเทศที่สามารถสื่อสารภาษาที่สามได เชน 1) ภาษาฝรั่งเศส คือ ประเทศเวียดนาม ประเทศลาว และประเทศ
กัมพูชา  2) ภาษาดัช ประเทศที่สามารถพูดส่ือสารได คือ ประเทศอินโดนีเซีย 3) ภาษาสเปน ประเทศที่สามารถ          
พูดสื่อสารได คือ ประเทศฟลิปปนส  นอกจากนั้นภาษาจีน หลายประเทศสามารถพูดสื่อสารได คือ ประเทศบรูไน 
ประเทศมาเลเซีย ประเทศฟลิปปนส และประเทศสิงคโปร ดังนั้นเมื่อพิจารณาจากประชากรอาเซียนที่มีการใชภาษา
ในชีวิตประจําวันจึงเห็นวานอกจากภาษาอังกฤษและภาษาราชการของตนเองแลว ภาษาอื่นนอกเหนือจากภาษา
อาเซียนที่มีการใชอยูแลว ไดแก ภาษาฝรั่งเศส ภาษาดัช ภาษาสเปน และภาษาจีน
  จากการวิเคราะหขอมูลในการใชภาษาอาเซียนอื่นจากขอมูลการศึกษาของอณูทิพย  ธารทอง (2555) และ        
จากวิกิพิเดีย สารานุกรมเสรี (2558) เรื่องภาษาราชการที่ใชในกลุมประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 10 
ประเทศ มดีงันี ้คอื ภาษามาเลย  ภาษาพมา ภาษาตากาล็อก ภาษาเขมร ภาษาเวยีดนาม  ภาษาอินโดนีเซีย ภาษาลาว 
และ ภาษาไทย ทัง้น้ีภาษามาเลยนัน้    เปนภาษาท่ีประชาชนในกลุมประเทศสมาชกิประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีนใชมากท่ีสดุ 
โดยมีประเทศมาเลเซีย ประเทศบรูไน ประเทศสิงคโปร  ประเทศฟลิปปนสทางตอนใต  ประเทศอินโดนีเซีย และ
ประเทศไทยทางภาคใต สวนภาษาเวียดนาม ประเทศเวียดนามใชเปนภาษาราชการ และประเทศกัมพูชาสามารถ
สื่อสารไดใชเปนภาษารอง  สวนภาษาพมา ประเทศพมาใชเปนภาษาราชการ ประชาชนประเทศไทยทางภาคเหนือ
บางสวน และประชาชนประเทศมาเลเซียบางสวนสามารถพูดสื่อสารได สําหรับภาษาลาว ประเทศลาวใชเปนภาษา
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ราชการ ประชากรบางสวนของประเทศไทยและประเทศเวียดนามสามารถพูดสื่อสารไดเปนภาษารอง นอกจากนั้น 
ภาษาไทย ประเทศไทยใชเปนภาษาราชการและประเทศลาวก็สามารถสื่อสารได ใชเปนภาษารอง 
  จากขอมูลขางตนแสดงใหเห็นวา ประเทศท่ีนาจะมีปญหาในเร่ืองทักษะภาษาอังกฤษและทักษะภาษา
อาเซียนอื่นนอกจากภาษาราชการของตน อีกท้ังทักษะภาษาที่สามดวยจึงเปน   คือ  ประเทศไทย สอดคลองกับ      
ความคิดเห็นของ อณูทิพย  ธารทอง (2555) ที่วา ขอเสียของประเทศไทยท่ีไมตกเปนเมืองขึ้นหรืออาณานิคม                
ของชาติตะวันตก คือประเทศไทยไมไดรับการถายทอดอารยธรรมในฐานะประเทศอาณานิคม โดยเฉพาะวัฒนธรรม
ดานภาษา เปนสาเหตุหน่ึงที่ทําใหประเทศไทยออนภาษาตางประเทศโดยเฉพาะภาษาอังกฤษท่ีจะเปนภาษากลาง
ในการสื่อสารของกลุมประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
  บคุลากรในวิชาชีพทองเทีย่วจึงจําเปนอยางย่ิงท่ีควรใหความสนใจและยอมรบัความจริงในเรือ่งความสามารถ 
หรอืทกัษะในการใชภาษาองักฤษ   ภาษาอาเซียนอ่ืน  และภาษาท่ีสามในการสือ่สารทีน่าํมาใชในการทาํงานในประเทศ
สมาชิกของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน      การพัฒนาบุคลากรวชิาชพีทองเท่ียวใหมคีวามสามารถในการใชภาษาอังกฤษ 
ภาษาอาเซยีนอืน่และภาษาทีส่ามจึงเปนปญหาเรงดวนทีค่วรกระตุนเตอืน ตอกย้ํา กระทําอยางตอเนือ่ง สรางโอกาส
ในการเรียน การฝกทักษะและใชภาษาอังกฤษ ภาษาอาเซียนอ่ืนและภาษาที่สามในชีวิตประจําวันโดยทําใหเปน   
เรื่องปกติเพื่อเตรียมรับกับการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกลนี้ ดังนั้น ภาษาอังกฤษ ภาษาอาเซียนอ่ืน
และภาษา  ที่สามจึงเปนภาษาของชาวอาเซียน เคียงคูภาษาที่หนึ่งอันเปนภาษาประจําชาติของแตละประเทศ

การกําหนดสมรรถนะขั้นพื้นฐานของบุคลากรที่ประกอบวิชาชีพทองเที่ยวแหงอาเซียน
  จากการวเิคราะหจาํแนกขอมลูของ ASEAN Common Competency Standards for Tourism Professionals 
(ACCSTP) ทําใหระบุไดวาสมรรถนะขั้นพื้นฐานของบุคลากรที่ประกอบวิชาชีพทองเที่ยวแหงอาเซียน  คือ ทักษะ         
ในการใชภาษาอังกฤษ  ทําใหสามารถแยกระดับทักษะในการใชภาษาอังกฤษของทุกตําแหนงงาน 
  ตําแหนงงานที่ควรมีความสามารถในการอานและการเขียนไดในระดับท่ีใชภาษาอังกฤษขั้นสูง                           
จะเปนตําแหนงงานในระดับผูจัดการ อาทิเชน ตําแหนงผูจัดการฝายตอนรับ (Front Office Manager) ตําแหนง          
ผูจดัการแผนกแมบาน (Executive Housekeeper) ผูจดัการฝายซกัรีด (Laundry Manager)  ตาํแหนงหวัหนาพอครัว 
(Executive Chef) ตําแหนงผูอํานวยการแผนกอาหารและเครื่องดื่ม (F & B Director) ผูจัดการอาหารและเครื่องดื่ม 

(F & B Outlet Manager) ตําแหนงผูจัดการทั่วไป (General Manger) ผูชวยผูจัดการทั่วไป (Assistant General 
Manager) ผูจดัการฝายขายและการตลาด (Sales and Marketing Manager)    ผูจดัการฝายบญัช ี(Credit Manager) 
  สวนในระดบัภาษาอังกฤษท่ีควรมคีวามสามารถในการอานและการเขียนภาษาองักฤษในระดับท่ีเปนหัวหนา
งานได อาทิเชน ตําแหนงผูจัดการธุรกิจ (Product Manager) ผูจัดการฝายตั๋ว (Ticketing Manager) ผูจัดการ          
ฝายทองเที่ยว (Tour Manager) 
  และระดบัการพูดภาษาองักฤษข้ันพ้ืนฐานในการดาํเนินงานได อาทิเชน ตาํแหนงผูควบคุมดูแลฝายตอนรับ 
(Front Office Supervisor) พนักงานตอนรับ (Receptionist) พนักงานรับโทรศัพท (Telephone Operator) พนกังาน
ยกกระเปา (Bell Boy)  ผูควบคุมดูแลหองพัก (Floor Supervisor) พนักงานซักรีด (Laundry Attendant) พนักงาน
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ดูแลหองพัก (Room Attendant) พนักงานทําความสะอาด (Public Area Cleaner) พอครัวแตละงาน (Demi Chef) 
ผูชวยพอครัวฝายอาหาร (Commis Chef) พอครัวงานขนมหวาน (Chef de Partie) ผูชวยพอครัวขนมหวาน (Commis 
Pastry) งานขนมปง (Baker) งานเนื้อ (Butcher) หัวหนาพนักงานบริกร (Head Waiter)  พนักงานผสมเครื่องดื่ม 
(Bartender) พนกังานบรกิร (Waiter) หวัหนาผูแนะนาํการเดนิทาง (Senior General Manager) ผูแนะนาํการเดนิทาง 
(Travel Consultant) เปนตน
  จากการศกึษาขอมูลท้ังหมดพอสรปุไดวา ภาษาอังกฤษมีความสาํคัญมากในการทาํงานของบคุลากรวชิาชีพ
ทองเท่ียว ถงึแมแรงงานของประเทศไทยจะมทีกัษะการทํางานดานอืน่ๆ ทีด่ ีแตกไ็มสามารถไดรบัความพงึพอใจสูงสุด
จากผูใชแรงงานสอดคลองกับความคิดเห็นของเพ็ญประภา เจริญสขุ และ อนวุตั เจริญสขุ (2554) ทีว่า  ภาษาอังกฤษ
มีความสําคัญมากในการทํางาน ถึงแมแรงงานจะมีทักษะอื่นๆ ที่ดีแตก็ไมสามารถไดรับความพึงพอใจอยางสูงสุด
จากผูใชแรงงานแมวาจะเปนหนวยงานภายในประเทศไทยเอง เม่ือประเทศไทยกําลังกาวไปสูการเปนประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ความสําคัญของภาษาอังกฤษก็ยิ่งทวีความสําคัญขึ้นอยางหลีกเลี่ยงไมได นอกจากนั้น ชาญโชติ 
ชมพูนทุ (อางถงึใน   จรีะ  หงสลดารมย 2555) ไดใหมมุมองไวในบทความ  เรือ่ง  ทนุแหงความยัง่ยนืกบัการพัฒนาการ
ทองเทีย่วอยางยัง่ยนืไววา  ทางออกหรอืแนวทางของปญหาตางๆ  ทีเ่กดิข้ึน สิง่ทีห่ลีกเล่ียงไมไดคอื เร่ืองการพัฒนาคน 
การพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรวิชาชีพทางดานการทองเที่ยวใหมีศักยภาพทัดเทียมกับสากล โดยตอง        
ถือใหเปนวาระแหงชาติที่จะตองเรงดําเนินการ  โดยเฉพาะอยางย่ิงการพัฒนาทักษะความสามารถทางดานภาษา   
ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียนดวย ปจจุบันบุคลากรวิชาชีพทางดานทองเที่ยวของไทยพูดภาษาอังกฤษระดับ
สื่อสารไดมีนอยมากเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ เชน ประเทศฟลิปปนส เวียดนาม หรือกัมพูชา ซึ่งสามารถพูด
ไดถึง 2-3 ภาษา ปญหาการส่ือสารดวยภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียนจะเปนจุดออนท่ีทําใหคนไทยเสียเปรียบ      
โดยเฉพาะในเรือ่งความแตกตางของคาแรง และความกาวหนาในอาชพีโดยเฉพาะความสําเรจ็ในการประกอบอาชีพ
ดานการทองเที่ยว 

ขอเสนอแนะสําหรับกลุมประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่ออนทักษะภาษาอังกฤษ ภาษา
อาเซียนอื่น และภาษาที่สาม
  ประเทศสมาชิกอาเซียนควรเตรียมบุคลากรวิชาชีพทองเท่ียวใหมีความพรอมเขาสูประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน ดังนี้ 
  1. ประเทศท่ีออนทักษะภาษาอังกฤษในกลุมประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ควรเรงใหสถาบัน
การศึกษา พัฒนาหลักสูตรการศึกษา ใหสอดคลองกับสมรรถนะขั้นพื้นฐานของบุคลากรที่ประกอบวิชาชีพทองเที่ยว
แหงอาเซียน (ACCSTP) ที่ไดกําหนดไว โดยเนนทักษะทางดานภาษาของบัณฑิต โดยอาจกําหนดคุณลักษณะ          
ของบณัฑติทีจ่บมาวาจะตองสามารถพูดสือ่สารภาษาองักฤษได และจะตองมพีืน้ฐานภาษาอาเซียนหนึง่ภาษา และ
ภาษาที่สาม อีกหนึ่งภาษา ดังนั้นบุคลากรวิชาชีพทองเที่ยวควรมีทักษะไมนอยกวา 3 ภาษา 
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  2. ควรมกีารฝกอบรมและพัฒนาทกัษะดานภาษาภาษาอังกฤษ ภาษาอาเซียนอืน่ท่ีไมใชภาษาราชการของ
ตน และภาษาท่ีสาม ทีส่ามารถนาํไปใชประโยชนไดใหอยูในระดับมาตรฐาน ตามทีส่มรรถนะข้ันพ้ืนฐานของบุคลากร
ที่ประกอบวิชาชีพทองเที่ยวแหงอาเซียน (ACCSTP) กําหนดไว
  3. รฐับาลควรสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาทักษะทางดานภาษาตางประเทศท่ีเปนจดุออนของบุคลากร
วิชาชีพทองเท่ียวและบุคลากรวิชาชีพทุกสาขาท่ีมีความเก่ียวของทางดานการทองเท่ียว เพื่อเปนการชวยพัฒนา
ศกัยภาพของบคุลากรวชิาชพีทองเทีย่วไทยใหเทียบเทาบุคลากรวชิาชพีจากกลุมประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกจิ
อาเซียน
  4. กระทรวงการทองเท่ียว และกระทรวงแรงงานของประเทศในกลุมประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน  ควรประสานงาน
กันและดําเนินการเตรียมการพัฒนาบุคลากรวิชาชีพทองเท่ียวใหสอดคลองกับขอตกลงยอมรับรวมคุณสมบัติ              
นักวิชาชีพ (ASEAN Mutual Recognition Arrangement: MRA)  เชน   การพัฒนามาตรฐานและหลักสูตรมาตรฐาน
สมรรถนะวิชาชีพการทองเที่ยวอาเซียน   และวางเปาหมายการพัฒนาแรงงานเพื่อเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ตอไป

สรุป
  ปจจบุนัประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน  (AEC)  มอีทิธพิลตอบคุลากรวชิาชพีทองเทีย่วในสายงานอตุสาหกรรม
การทองเท่ียวของไทยอยางมาก บคุลากรวชิาชีพทองเท่ียวของไทยมจีดุแข็งทางดานการมจีติบริการ มคีวามเปนไทย 
มีเอกลักษณดานความมีนํ้าใจงาม โอบออมอารี ยิ้มแยมแจมใส สุภาพออนโยน ถึงแมวาบุคลากรวิชาชีพทองเที่ยว
เปนแรงงานที่มีศักยภาพสูงทางดานอุตสาหกรรมการทองเที่ยวในระดับตนของโลก  แตประเทศไทยก็ยังจําเปนตอง
พฒันาบุคลากรใหมศีกัยภาพตามขอตกลงยอมรบัรวมคณุสมบัตนิกัวิชาชพีตามทีอ่าเซียนไดกาํหนดไว   เพ่ือยกระดับ
ศักยภาพใหเทาเทียมหรือสูงกวาสมรรถนะท่ีไดกําหนดรวมกันของอาเซียน ดังนั้นจึงควรมีการพัฒนาทักษะทาง       
ดานภาษาอังกฤษ ภาษาอาเซียนอื่นและภาษาท่ีสาม เพื่อเพิ่มความแข็งแกรงใหบุคลากรวิชาชีพทองเที่ยวสามารถ
เคลื่อนยายไปทํางานในกลุมประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจในประเทศอ่ืนได ซึ่งจะเปนสิ่งที่ดี เพราะจะเปน         
การชวยเพ่ิมโอกาสใหแรงงานของตนสามารถออกไปแขงขันในเวทีอาเซียนได ซึ่งทุกภาคสวนท้ังภาครัฐและเอกชน
ตองรวมมือกันในการเรงพัฒนาศักยภาพบุคลากรในวิชาชีพทองเท่ียวเพ่ือเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนไดอยาง
มืออาชีพและ  ไดมาตรฐาน  ตอไป
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บทคัดยอ
  การรวมตัวของประเทศตาง ๆ ในภูมิภาคอาเซียนมีวัตถุประสงคหลักรวมกัน คือ การเปนประชาคมอาเซียน 
(ASEAN Community) ซึง่ครอบคลุมองคประกอบ 3 ประการ คอื การเปนประชาคมการเมืองและความมัน่คงอาเซียน  
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และประชาคมสังคมวัฒนธรรมอาเซียน ซึ่งภายใตความหลากหลายของสภาพสังคม 
เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และทรัพยากรทางธรรมชาติของแตละประเทศ ทําใหเปนขอไดเปรียบและเปนโอกาสสําคัญ   
ในการท่ีประชาคมอาเซียนจะพัฒนาแหลงทองเที่ยวของภูมิภาค เพ่ือรองรับการเติบโตของตลาดในอนาคตไดอยาง
เตม็ทีแ่ละมปีระสทิธภิาพ ซึง่ปจจยัหลักทีส่าํคญัในการนาํมาประกอบการพจิารณาเพือ่พฒันาการทองเท่ียวประกอบ
ดวยปจจัยทางภูมิศาสตรที่สําคัญ 4 ดาน ไดแก ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะทางสังคมและ
วัฒนธรรม และลักษณะเศรษฐกิจ

คําสําคัญ  
  ปจจัยทางภูมิศาสตร   การพัฒนาแหลงทองเที่ยว   ประชาคมอาเซียน

Abstract
  The ASEAN community is the key purpose to collaboration of ASEAN region which concern about 
the three pillars; ASEAN Political-Security Community (APSC), ASEAN Economic Community  (AEC) and 
ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC). Under the variety of socials, economics, cultures and natural 
resources in each country, so they are advantage and opportunity to ASEAN regional tourism destination 
development to support further growth market effectively. The major considerable 4 factors are geography, 
topography, social and culture and economy.
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บทนํา
  การรวมตัวของประเทศตาง ๆ ในภูมิภาคอาเซียนมีวัตถุประสงคหลักรวมกัน คือ การเปนประชาคมอาเซียน 
(ASEAN Community) ซึ่งนับเปนความทาทาย และเปนโอกาสของทุกประเทศท่ีจะรวมกันสรางความรวมมือ             
ดานตาง ๆ  ตลอดจนเพ่ิมขดีความสามารถในการตอรอง และแขงขนัใหทดัเทยีมกบัประเทศมหาอาํนาจทางเศรษฐกิจ
ของโลกซ่ึงหน่ึงในยทุธศาสตรสําคัญท่ีจะนํามาพฒันาความรวมมือทางเศรษฐกจิ สงัคม  วฒันธรรม  และความมัน่คง
ของอาเซียน คือ การนําการทองเที่ยวมาเปนตัวขับเคลื่อนกิจกรรมการทองเที่ยว  คุณภาพการใหบริการ  การพัฒนา
บุคลากรในอุตสาหกรรม ตลอดจนการพัฒนาแหลงทองเที่ยวใหมีมาตรฐานที่ทัดเทียมกัน พรอมเปนจุดหมายปลาย
ทางเดียวกัน คือ  “แหลงทองเท่ียวอาเซียน” (ASEAN Destination) อยางไรก็ตามความพรอมของแหลงทองเท่ียว    
ในหลายประเทศยังคงมีความแตกตางกันอยางมาก กลาวคือ บางประเทศมีนโยบายดานการทองเที่ยวที่เดนชัด          
กจ็ะสามารถพัฒนาแหลงทองเท่ียวของตนเองไดเต็มศักยภาพ  ขณะทีบ่างประเทศยงัขาดองคความรูดานการจดัการ
แหลงทองเที่ยวที่ถูกตอง แตดวยลักษณะทางภูมิศาสตรของภูมิภาคซึ่งมีปจจัยหลากหลายประการ และคลายคลึง
กัน ซึ่งอาจจะเปนโอกาสในการพัฒนาแหลงทองเที่ยวใหมีศักยภาพ และมาตรฐานทัดเทียมกันได ดังนั้นบทความนี้                    
จงึมุงวิเคราะหปจจัยทางภูมศิาสตรกบัการพัฒนาแหลงทองเทีย่วในประชาคมอาเซยีน เพ่ือสรางโอกาสในการพฒันา
แหลงทองเที่ยวรวมกัน

ความหมายของการพัฒนาแหลงทองเที่ยว
  ความหมายของการพัฒนาแหลงทองเที่ยว มีนักวชิาการหลายทานที่ใหความหมายที่ตางกันดังตอไปนี้
  นคิม  จารุมณ ี(2536) ระบวุา การพฒันาแหลงทองเทีย่ว คอื การสรางหรอืพฒันาแหลงทองเทีย่วทีเ่ปนพืน้ที่
ที่ไมนาสนใจใหเปนแหลงทองเที่ยวที่สําคัญ และสามารถดึงดูดนักทองเที่ยวไดนั้น จะตองคํานึงถึงจุดสําคัญในดาน
สภาพแวดลอมทางธรรมชาติทั้งในแงกายภาคหรือภูมิภาค ตําแหนงที่ตั้ง หรือชื่อเสียงของสถานที่ที่กระจายไปสูโลก
ภายนอก
  มนัส สวุรรณ (2538) กลาววา การพฒันาแหลงทองเทีย่วเพือ่ใหประสบผลสาํเร็จมีสิง่สําคัญตองนํามาประเมิน
ประกอบการตดัสินใจในการพฒันา ไดแก ความตองการของนกัทองเท่ียว  ความสามารถในการใชบริการของผูทองเท่ียว 
และความสะดวกในการเดินทางและการเขาถึงแหลงทองเที่ยว 
  Swarbrooke (1999) ระบุวาวา หลักการพัฒนาที่สําคัญ คือ การพัฒนาที่ควบคูกันระหวางการเติบโต และ
การรักษามูลคาของแหลงทองเท่ียว โดยเนนการวางแผนและจัดการท่ีเหมาะสมเพื่อหลีกเล่ียงปญหาจาก                       
การเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรม หรือวิถีชีวิตชุมชน ซึ่งรวมถึงดานเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง
  สรุปไดวา การพัฒนาแหลงทองเที่ยว หมายรวมถึง การสรางหรือเพิ่มมูลคาของแหลงทองเที่ยวโดยอาศัย
กระบวนการวางแผน และการจัดการทีเ่หมาะสม  ภายหลงัการพฒันาแลวเสร็จ  แหลงทองเท่ียวน้ันตองมีความนาสนใจ
เพิ่มขึ้นจากเดิม
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บริบทแหลงทองเที่ยวในประชาคมอาเซียน
  อตุสาหกรรมการทองเท่ียวนบัวาเปนอุตสาหกรรมท่ีมกีารเตบิโตอยางรวดเร็ว และสรางรายไดใหกบัหลากหลาย
ประเทศในประชาคมอาเซียน  อกีทัง้ยงัมบีทบาทสาํคญัตอการเตบิโตทางเศรษฐกิจของภมูภิาค เนือ่งจากความโดดเดน
ของทรัพยากรการทองเที่ยว โดยเฉพาะแหลงทองเที่ยวในประชาคมอาเซียนซ่ึงมีความเปนเอกลักษณ และ                        
มคีวามหลากหลายในแตละประเทศ  นอกจากนัน้ อาเซียนเปนประชาคมแหงการทองเท่ียวท่ีแตละประเทศมลีกัษณะ
พิเศษแตกตางกัน มีความรํ่ารวยทางผลิตภัณฑการทองเที่ยวใหเลือกอยางหลากหลาย (เทิดชาย ชวยบํารุง, ม.ป.ป.)
  ประเภทแหลงทองเทีย่วท่ีสาํคัญ สามารถแบงตามลกัษณะ และความตองการของนกัทองเทีย่วได  2 ประเภท 
คอื 1) ทรพัยากรการทองเทีย่ว หรอืสถานท่ีทองเทีย่วทีเ่กดิจากสภาพแวดลอมทางธรรมชาต ิ2) ทรัพยากรการทองเท่ียว 
หรือสถานท่ีทองเท่ียวที่มนุษยสรางขึ้น (วรรณา วงษวานิช, 2539)  เม่ือพิจารณาประเภทแหลงทองเท่ียวขางตน     
แหลงทองเที่ยวในประชาคมอาเซียนมีเปนจํานวนมากโดยเฉพาะแหลงทองเที่ยวที่ผานเกณฑการเปนมรดกโลก          
พบวามีครอบคลุมพื้นที่ 7 ประเทศ ดังนี้ (UNESCO World Heritage Centre, 2015)
  แหลงทองเที่ยวที่เกิดจากสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ มีจํานวน 13 แหง กระจายอยูในประเทศอินโดนีเซีย  
ฟลิปปนส และเวียดนาม ประเทศละ 3 แหง ขณะที่ประเทศไทยและมาเลเซีย มีจํานวนประเทศละ 2 แหง สําหรับ
แหลงทองเทีย่วทีม่นษุยสรางขึน้ เนนแหลงทองเทีย่วทีเ่ช่ือมโยงกับประวติัศาสตร  ศลิปวฒันธรรม และวถิชีวีติ มจีาํนวน 
20 แหง ในจํานวนนี้ 1 ใน 4 ตั้งอยูในประเทศเวียดนาม จํานวน 5 แหง รองลงมาตั้งอยูในประเทศไทย  อินโดนีเซีย 
และฟลิปปนส ประเทศละ 3 แหง และประเทศมาเลเซีย กัมพูชา และลาว มีจํานวนประเทศละ 2 แหง
  เม่ือพิจารณารายประเทศ  พบวาประเทศเวียดนามเปนประเทศท่ีมีแหลงทองเท่ียวประเภทมรดกโลกมาก
ที่สุด ไดแก อุทยานแหงชาติฟงงาเคบัง (Phong Nha-Ke Bang National Park) หมูโบราณสถานเมืองเว (Complex 
of Hue Monuments) เปนตน รองลงมา คือ ประเทศอินโดนีเซีย มีแหลงทองเที่ยวมรดกโลก ที่เปนที่รูจักอยาง             
แพรหลาย เชน อุทยานแหงชาติโคโมโด (Komodo National Park) และกลุมวัดบุโรพุทโธ (Borobuder Temple 
Compounds) เปนตน  และประเทศฟลิปปนส ประกอบดวยมรดกโลก อาทิ อุทยานแหงชาติแมนํ้าใตดิน                      
ปวยรโต - ปรนิเซซา (Puerto-Princesa Subterranean River National Park)  และนาขัน้บนัไดแหงเทอืกเขาฟลปิปนส 
(Rice Terrace of the Philippine Cordilleras) เปนตน  ประเทศไทย มีแหลงทองเที่ยวมรดกโลกที่มีชื่อเสียง เชน 
อุทยานประวัติศาสตรสุโขทัย (Historic Town of Sukhothai and Associated Historic Towns)  และปาดงพญาเย็น 
– เขาใหญ (Dong Phayayen-Khao Yai Forest Complex) เปนตน ถัดมาคือ ประเทศมาเลเซีย ประกอบดวยมรดก
โลกที่มีชื่อเสียง เชน อุทยานคินาบาลู (Kinabalu Park) เปนตน สําหรับประเทศลาว มีมรดกโลกท่ีมีชื่อเสียง คือ   
ปราสาทหนิวดัพ ูและสิง่กอสรางโดยรอบในแขวงจาํปาสัก (Wat Phou and Associated Ancient Settlements within 
the Champasak Cultural  Landscape) และ เมืองหลวงพระบาง (Town of Luang Prabang) ประเทศกัมพูชา         
มีมรดกโลกทางประวัติศาสตรและวัฒนธรรมที่สําคัญ คือ นครวัด (Angkor) และปราสาทพระวิหาร (Temple of  
Preah Vihear)
  สาํหรบัประเทศบรไูน  พมา และสงิคโปรไมมแีหลงทองเท่ียวมรดกโลก แตประเทศเหลานีย้งัมีแหลงทองเท่ียว
ทีม่ชีือ่เสยีงเปนจํานวนมาก ประเทศบรูไน ถงึแมจะไมใชประเทศท่ีประสบความสําเรจ็ทางการทองเท่ียว แตประเทศน้ี        
ก็ยังมีความโดดเดนของอารยธรรมมุสลิม และมีแหลงทองเท่ียวที่มนุษยสรางขึ้นท่ีมีชื่อเสียง ไดแก พิพิธภัณฑ           
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รอยัลเรกกาเลีย (The Royal Regalia Museum) เปนตน ประเทศพมา นับเปนประเทศที่มีทรัพยากรทั้งทางธรรมชาติ 
และวัฒนธรรมอดุมสมบรูณเปนอยางมาก ซึง่แหลงทองเท่ียวทีม่ชีือ่เสยีงสวนใหญเปนแหลงทองเท่ียวทีม่นุษยสรางขึน้ 
ไดแก มหาเจดยีชเวดากอง (Shwedagon Pagoda) เปนตน ประเทศสิงคโปร ประเทศเล็ก ๆ ทีเ่ปนจดุหมายปลายทาง
ของนักทองเที่ยวจํานวนมากดวยแหลงทองเที่ยวที่มนุษยสรางขึ้นที่พบเห็นไดเปนจํานวนมาก เชน มารินา เบย      
(Marina Bay) และออชารด (Orchard) ถนนในการซื้อสินคาหลากหลายและมีชื่อเสียงของประเทศสิงคโปร
  เมื่อพิจาณาบริบทแหลงทองเที่ยวของแตละประเทศในประชาคมอาเซียน พบวา ทุกประเทศลวนแลวแตมี
แหลงทองเท่ียวที่มีชื่อเสียงแทบท้ังส้ิน ทั้งแหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติ และแหลงทองเท่ียวที่มนุษยสรางข้ึน และ   
เปนทีน่าสงัเกตวาบางประเทศทีไ่มมแีหลงทองเทีย่วมรดกโลก แตประเทศนัน้ ๆ ยงัสามารถสรางรายไดจากการทองเทีย่ว
อยางนาอัศจรรย โดยเฉพาะประเทศพมา ที่ยังคงทรัพยากรท้ังทางธรรมชาติ และวัฒนธรรมไวอยางอุดมสมบูรณ 
ขณะที่ประเทศสิงคโปร นับวาเปนประเทศที่มีขอจํากัดดานทรัพยากรธรรมชาติมากที่สุด แตกลับสรางจุดแข็งใหกับ
ตนเองจากแหลงทองเที่ยวที่มนุษยสรางขึ้น    จนเปนจุดหมายปลายทางที่สําคัญของนักทองเที่ยวจากทุกมุมโลกเชน
เดียวกัน 

ลักษณะทางภูมิศาสตรที่สาํคัญของประชาคมอาเซียน
  ลักษณะภูมิประเทศ
  ลกัษณะภมูปิระเทศในประชาคมอาเซียนนัน้เปนอนภุมูภิาคของทวีปเอเชีย ทางทศิเหนือมีพืน้ทีต่ดิประเทศจีน 
ทิศตะวันตกติดประเทศอินเดีย ทิศตะวันออกติดประเทศปาปวนิวกีนี และทิศใตติดประเทศออสเตรเลีย ซึ่งประกอบ
ดวยลักษณะสําคัญ 2 ประการ คือ สวนที่เปนภาคพื้นทวีป ประกอบดวยประเทศไทย ลาว  พมา เวียดนาม กัมพูชา 
และบางสวนของประเทศมาเลเซีย ซึ่งลักษณะเดนของประเทศดังกลาวนี้ ประกอบดวยเทือกเขาที่สวนใหญวางตัว 
ในแนวเหนือ-ใต ที่ราบลุมแมนํ้าสองฝงแมนํ้าสําคัญของภูมิภาค  และท่ีราบชายฝงทะเล สําหรับพื้นที่ที่เปนเกาะ 
ประกอบดวยประเทศอินโดนีเซีย  ฟลปิปนส  บรไูน และบางสวนของประเทศมาเลเซีย ซึง่เปนลักษณะเดนของประเทศ
ดังกลาว คือ หมูเกาะที่มีจํานวนมาก
  ลักษณะภูมิอากาศ 
  ลักษณะภูมิอากาศของประเทศตาง ๆ ในประชาคมอาเซียนมีลักษณะคลายคลึงกัน หากแบงตามเกณฑ
สภาพภมูอิากาศของวลาดเิมียร เคิปเปน พบวา ลกัษณะภมูอิากาศของประเทศในประชาคมอาเซยีนจดัเปนภูมอิากาศ
รอนชื้นเขตศูนยสูตรเปนบริเวณที่มีอากาศรอนชื้นในทุก ๆ เดือน อุณหภูมิระหวางวันไมแตกตางกัน ดังสอดคลองกับ 
Simons (2002) ระบุ วาเขตภูมิอากาศลักษณะนี้ มักมีฝนตกเปนเวลาหลายวัน มักจะมีพายุฝนฟาคะนองในชวงบาย  
จากการที่ฝนตกและอากาศรอนตลอดทั้งป พรรณพืชตาง ๆ เติบโตอยางเขียวชอุม ปาฝนทึบพบมากในภูมิอากาศนี้ 
นอกจากนี้ในเขตภูมิอากาศนี้ยังพบสัตวปาเปนจํานวนมากเชนเดียวกัน
  ลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรม 
  ประชากรของประชาคมอาเซยีนมจีาํนวน 604 ลานคน หรือคิดเปน 1 ใน 10 ของประชากรโลก โดยมีประเทศ
อนิโดนีเซีย เปนประเทศท่ีมปีระชากรมากท่ีสดุ จาํนวน 248 ลานคน (กรมอาเซียน, 2556)  กลุมประชากรในประชาคม
อาเซียนมีความหลากหลายทางชาติพันธุอยางมาก โดยชาวชวาถือเปนกลุ มชาติพันธุที่มีจํานวนมากที่สุด                     
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ขณะที่การนับถือศาสนาของแตละประเทศก็มีความแตกตางกัน ศาสนาอิสลามเปนศาสนาท่ีมีคนนับถือมากท่ีสุด 
โดยเฉพาะในประเทศอินโดนีเซีย  มาเลเซีย และบรูไน รองลงมา คือ ศาสนาพุทธ มีผูนับถือเปนจํานวนมาก                     
ในประเทศไทย ลาว พมา เวียดนาม กัมพูชา และสิงคโปร  และศาสนาคริสต มีผูนับถือเปนจํานวนมากในประเทศ
ฟลปิปนส  สาํหรบัภาษาทีใ่ชในภมูภิาคนีม้คีวามแตกตางกนัตามปจจัยตาง ๆ  เชน การต้ังถ่ินฐาน การเปนอาณานคิม
ในอดีต  ซึ่งภาษาราชการของภูมิภาค คือ ภาษาอังกฤษ เชนเดียวกับวัฒนธรรมในภูมิภาคนี้ที่มีทั้งความคลายคลึง
และความแตกตางกันโดยสามารถแบงกลุมวัฒนธรรมตามที่  สมชาย  เสียงหลาย (2554) ระบุไววากลุมวัฒนธรรม
ของอาเซียนสามารถแบงได 3 กลุมวฒันธรรมหลกั ประกอบดวย 1) กลุมวฒันธรรมลุมนํา้โขง หมายรวมถงึประเทศไทย  
ลาว กัมพูชา พมา และเวียดนาม  2) กลุมวัฒนธรรมประเทศมาเลเซีย  อินโดนีเซีย  บรูไน ดารุสซาลาม  และสิงคโปร  
3) กลุมวัฒนธรรมประเทศฟลิปปนส
  ลักษณะเศรษฐกิจ
  การรวมกลุมทางเศรษฐกิจของอาเซียนเปนความพยายามในการรวมกลุมสมาชิกที่มีความเห็นพองรวมกัน 
เพื่อขับเคล่ือนเศรษฐกิจไปสูความสําเร็จ อีกทั้งยังนับเปนความพยายามในการรวมกลุมขนาดใหญที่สุดในบรรดา
ประเทศกําลงัพฒันา ซึง่จะชวยยกระดับการใชประโยชนจากศกัยภาพของประเทศสมาชิกทีม่คีวามหลากหลาย และ
ความไดเปรียบในดานตาง ๆ เพื่อประโยชนในการพัฒนารวมกัน (Petri, Plummer & Zhai, 2010) เพราะปจจุบัน
มูลคาเศรษฐกิจของภูมภิาคนี้มีมูลคารวมกัน 1.8 ลานลานดอลลารสหรัฐ  นับวามีขนาดใหญเปนอันดับ 9 ของโลก 
  หากพิจารณาลักษณะทางภูมิศาสตรที่สําคัญของประชาคมอาเซียนพบวา ขอบเขตการศึกษาภูมิศาสตร       
ในบรบิทของประชาคมอาเซยีนท่ีสาํคญัม ี4 ขอบเขต คอื การศกึษาลกัษณะภูมปิระเทศ การศกึษาลกัษณะภูมอิากาศ  
การศึกษาลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรม และการศึกษาลักษณะเศรษฐกิจ ซึ่งขอบเขตการศึกษาแตละดาน          
ลวนแลวแตเปนขอบเขตท่ีสะทอนหลักรวมกัน 2 ใน 3 ของการเปนประชาคมอาเซียน คอื การเปนประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน และประชาคมสังคม วัฒนธรรมอาเซียน

ปจจัยสําคัญทางภูมิศาสตรกับการพัฒนาแหลงทองเที่ยวในประชาคมอาเซียน
  ปจจัยดานภูมิประเทศ  ประกอบดวยลักษณะภาคพื้นทวีป อันประกอบไปดวยเทือกเขา ท่ีราบลุมแมนํ้า 
และที่ราบชายฝงทะเล  รวมถึงลักษณะของหมูเกาะ ลวนเปนปจจัยหลักที่ตองคํานึงถึงในการพัฒนาแหลงทองเที่ยว 
ไมวาแหลงทองเท่ียวน้ันจะต้ังอยูทามกลางลักษณะภมูปิระเทศท่ีมคีวามโดดเดน หรอืไมกต็าม สิง่สาํคญัทีต่องคํานงึถงึ
มากทีส่ดุ คอื ผลกระทบท้ังเชิงบวกและเชิงลบที่จะเกิดกับแหลงทองเที่ยว และพื้นที่โดยรอบ ดังนั้นกอนการพัฒนา
แหลงทองเทีย่วใด ๆ   ผูมสีวนไดสวนเสยี (Stakeholders) ของแตละประเทศ จาํเปนตองมกีารศกึษาพืน้ทีอ่ยางละเอยีด 
เพราะปจจัยดานภูมิประเทศนี้มีความสัมพันธโดยตรงกับทรัพยากรธรรมชาติ หากดําเนินการโดยปราศจากความรู 
ความเขาใจในการพัฒนาที่ถูกตอง ผลที่ตามมาอาจกอใหเกิดผลกระทบทางลบมากกวาผลกระทบทางบวก
  ปจจยัดานภมูอิากาศ นบัเปนปจจัยท่ีควบคุมไดยากท่ีสดุ โดยสามารถพิจารณาได 2 ประเด็น คอื 1) ปจจัย
ดานภูมิอากาศที่สงเสริมการพัฒนาแหลงทองเที่ยว โดยพิจารณาไดจากจุดเดนของภูมิอากาศแบบรอนช้ืนท่ีเต็ม        
ไปดวยความอุดมสมบูรณของพันธพืช และพันธุสัตวหายากเปนจํานวนมากกระจายอยูเกือบทุกประเทศในภูมิภาค 
สงผลทําใหนักทองเที่ยวใหความสนใจ และเดินทางมาทองเที่ยวในภูมิภาคน้ีอยางตอเน่ือง และแหลงทองเที่ยว           
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กส็ามารถพฒันาไดอยางตอเนือ่งเชนเดียวกนั และ 2) ปจจยัดานภมูอิากาศทีเ่ปนอปุสรรคในการพฒันาแหลงทองเท่ียว  
จากการเปลีย่นแปลงสภาพอากาศสงผลใหลกัษณะภูมอิากาศในภมูภิาคนีเ้ปล่ียนแปลงอยางรวดเรว็ รวมถงึภยัพิบตัิ
ทางธรรมชาติเกิดถ่ีขึ้นและรุนแรงมากข้ึน ยกตัวอยางเชน สถานการณสึนามิที่หลายจังหวัดทางฝงอันดามันไดรับ    
ผลกระทบ สงผลใหแหลงทองเท่ียวจํานวนมากไดรบัความเสยีหาย ดงัน้ันผูเก่ียวของจึงตองเรงพัฒนาแหลงทองเท่ียว
เหลานั้นใหกลับคืนสูสภาพปกติใหเร็วที่สุดเพื่อดึงดูดนักทองเที่ยวกลับมาอีกครั้ง
  ปจจัยดานสังคมและวัฒนธรรม เปนปจจัยสําคัญในการพัฒนาแหลงทองเที่ยวเนื่องจากแตละประเทศ  
มีรากฐานทางวัฒนธรรมแตกตางกัน ซึ่งสามารถแบงได 3 กลุม ประกอบดวย  1) กลุมวัฒนธรรมลุมแมนํ้าโขง            
นับเปนกลุมวัฒนธรรมที่เปนแหลงอารยธรรมของประเทศไทย ลาว กัมพูชา พมา  และเวียดนาม ดวยลักษณะทาง
สงัคม ถึงแมวาทั้ง 5 ประเทศจะไมไดมีรากเหงาทางวัฒนธรรมเดียวกันทั้งหมด แตพบวาวัฒนธรรมของบางประเทศ
มีความคลายคลึงกัน เชน ภาษา และนาฏศิลป ของประเทศไทย ลาว กัมพูชา    เปนตน  2) กลุมวัฒนธรรม มาเลเซีย 
- อินโดนีเซีย-บรูไน ดารุสซาลาม-สิงคโปร เปนกลุมวัฒนธรรมท่ีประชาชนสวนใหญนับถือศาสนาอิสลาม รวมทั้ง         
มีวัฒนธรรมดานภาษา การแตงกายท่ีคลายคลึงกันของประเทศมาเลเซีย  อินโดนีเซีย และบรูไน  3) วัฒนธรรม
ฟลปิปนส เปนประเทศท่ีไดรบัอทิธพิลจากประเทศสเปน ซึง่เคยเปนอาณานคิมเปนเวลานาน ทัง้ดานภาษา  การแสดง
ดนตรีและนาฏศิลป และการแตงกาย  เปนตน ดังน้ัน หากพิจารณารากฐานท่ีกลาวไปขางตน  ปจจัยเหลาน้ี                     
มสีวนสาํคัญในการพฒันาแหลงทองเท่ียวของประเทศตาง ๆ  โดยการนาํเสนอความแตกตางของแตละกลุมวัฒนธรรม 
ภายใตจุดหมายปลายทางเดียว คือ ความเปนอาเซียน พรอมทั้งเชื่อมโยงกลุมวัฒนธรรมทั้ง 3 เขาดวยกัน เพื่อใหเกิด
ระยะเวลาการเดินทางที่เพิ่มมากขึ้น
  ปจจัยดานเศรษฐกิจ  เปนอีกหนึ่งปจจัยสําคัญในการพัฒนาแหลงทองเท่ียวใหมีความพรอมรองรับ           
การขยายตัวของตลาดการทองเทีย่วอาเซียน ทัง้การเดินทางทองเทีย่วภายในของชาวอาเซียน และการเดินทางทองเทีย่ว
ของนักทองเท่ียวชาวตางชาต ิโดยปจจัยทางดานเศรษฐกจิท่ีตองคาํนึงถึงมากทีส่ดุ คอื การเชือ่มโยงทางดานกายภาพ
ทีเ่นนการเช่ือมโยงดานการคมนาคมท้ังทางน้ํา ทางบก และทางอากาศ เพ่ือการเขาถงึแหลงทองเทีย่วทีส่ะดวกยิง่ขึน้  
การเช่ือมโยงองคกรที่กํากับดูแลดานการทองเท่ียวของแตละประเทศจําเปนตองประสานการทํางานเชิงบูรณาการ
รวมกัน พรอมท้ังกาํหนดเปาหมายในการพฒันาแหลงทองเทีย่วรวมกัน เพือ่ใหเปนมาตรฐานเดยีวกัน  และการเชือ่มโยง
ประชาชน นับเปนอีกมิติที่มีความสําคัญเพราะประชาชน คือ กุญแจสําคัญในการขับเคล่ือนการพัฒนาแหลง             
ทองเที่ยวของประชาคมอาเซียน โดยอาศัยการแลกเปลี่ยนองคความรูดานการจัดการแหลงทองเที่ยว และเชื่อมโยง
ใหประชาชนของแตละประเทศมีความเขาใจวัฒนธรรม วิถีชีวิตท่ีเก่ียวพันกับแหลงทองเที่ยวของแตละประเทศ            
ในเชิงลึกเพิ่มมากขึ้น
  ดังนั้น  ในบทความนี้จึงขอสรุปปจจัยทางภูมิศาสตรกับการพัฒนาแหลงทองเที่ยวในประชาคมอาเซียน คือ 
ปจจัยดานภูมิประเทศ เปนปจจัยที่ใหความสําคัญกับที่ตั้งของแหลงทองเที่ยว สิ่งแวดลอมโดยรอบที่เอื้อประโยชน  
ตอการพัฒนา โดยการพัฒนาจะเกิดขึ้นหรือไมนั้น ตองไดรับการยอมรับจากผูมีสวนไดสวนเสียของแหลงทองเท่ียว
นัน้ ๆ   สาํหรับปจจัยดานภูมอิากาศ พจิารณา 2 ประเด็น คอื ปจจัยทางภูมอิากาศท่ีสงเสรมิการพัฒนาแหลงทองเทีย่ว 
โดยมองถงึทรพัยากรภายในแหลงทองเท่ียวนัน้ ๆ  ทีถ่ือกําเนดิในเขตพืน้ท่ีทีม่ีสภาพอากาศรอนชืน้แถบศนูยสูตร และ
ปจจัยดานภูมิอากาศที่เปนอุปสรรคในการพัฒนาแหลงทองเท่ียว ซึ่งเก่ียวของกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
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ในปจจุบัน  ปจจัยดานสังคมและวัฒนธรรม เนนการนําเสนอความแตกตางของแตละกลุมวัฒนธรรมท้ัง 3 กลุม       
ภายใตจุดหมายปลายทางเดียว คือ แหลงทองเที่ยวอาเซียน และปจจัยดานเศรษฐกิจ เนนการเชื่อมโยง 3 ประการ 
คือ การเชื่อม โยงทางกายภาพ ซึ่งใหความสําคัญกับการคมนาคมในรูปแบบตาง ๆ  รวมถึงถนนหนทาง การเชื่อมโยง
องคกรดานการทองเทีย่วของอาเซียนใหดาํเนนิงานรวมกนัเชงิบรูณาการ และสรางมาตรฐานแหลงทองเทีย่วเดยีวกนั  
และการเชื่อมโยงประชาชน เนนการแลกเปลี่ยนองคความรูในการจัดการแหลงทองเท่ียวพรอมท้ังสรางความเขาใจ
วัฒนธรรม และวิถีชีวิตรวมกันของสมาชิกประชาคมอาเซียนใหเพิ่มมากขึ้น

สรุป
  การรวมตวักนัเปนประชาคมอาเซยีน แตละประเทศตางมเีปาหมายรวมกนัหลากหลายดาน แตเปาหมายหนึง่ 
ซึง่เปนเปาหมายสําคญัทีแ่ตละประเทศลวนมศีกัยภาพในระดับทีแ่ตกตางกนัไป คอื นาํการทองเทีย่วมาเปนเครือ่งมอื
พัฒนาอาเซียน โดยมุงเนนการเพ่ิมมูลคาแหลงทองเท่ียวของแตละประเทศที่แตกตางกัน  พรอมท้ังนําปจจัย                
ทางภูมิศาสตรที่เกี่ยวของกับการพัฒนาแหลงทองเที่ยวของอาเซียนมาวิเคราะห พบวา ปจจัยทางภูมิศาสตรที่มี     
ความสําคัญ คือ ปจจัยดานภูมิประเทศ เนนความสําคัญลักษณะท่ีตั้งในแหลงทองเที่ยววามีความเหมาะสมกับ        
การพฒันามากนอยเพยีงใดบนพ้ืนฐานการยอมรบัของกลุมผูมสีวนไดสวนเสียในแหลงทองเทีย่วนัน้   ปจจยัดานภมูอิากาศ
เนนลักษณะภูมิอากาศที่สงเสริมการทองเท่ียว เชน ลักษณะภูมิอากาศแบบรอนช้ืนแถบศูนยสูตร และภูมิอากาศ         
ที่เปนอุปสรรคตอการพัฒนาแหลงทองเท่ียว เชน การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศท่ีเกิดข้ึนอยางรุนแรงในปจจุบัน     
ปจจัยดานสังคมและวัฒนธรรม  เนนการรวมกลุมวัฒนธรรมท่ีมีความโดดเดนเฉพาะกลุมประเทศ พรอมท้ังเช่ือมโยง
แหลงทองเที่ยวของกลุมประเทศเหลานั้น โดยสรางการรับรูใหนักทองเที่ยวเขาใจวาแหลงทองเที่ยวเหลานั้น คือ      
แหลงทองเที่ยวอาเซียน และปจจัยดานเศรษฐกิจ เนนการพัฒนาการคมนาคมขนสง การพัฒนาองคการ และ            
การพฒันาภาคประชาชน ทัง้น้ี ปจจัยทางภมูศิาสตรทีก่ลาวมาขางตน ถอืวาเปนส่ิงสําคัญในการนํามาใชในพิจารณา 
เพื่อนําไปสูการพัฒนาแหลงทองเที่ยวและดึงดูดนักทองเที่ยวของกลุมประชาคมอาเซียนตอไป
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บทคัดยอ
  ปจจุบันเทคโนโลยีการส่ือสารแบบเครือขายเฉพาะบริเวณแบบไรสาย (Wireless LAN) มีการใชงาน            
อยางแพรหลาย รวมไปถึงวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) ซึ่งเปนธุรกิจท่ีมีความหลากหลายและ                    
มีอัตราการเติบโตสูงขึ้นในปจจุบัน การใชระบบไรสายในองคกรจะทําใหเพิ่มความสะดวกสบายและลดคาใชจาย    
ในการติดตั้ง  เหมาะสําหรับบุคคลท่ีเขามาเชื่อมตอขอมูลหรือใชงานรวมกัน ทําใหตองคํานึงถึงระบบรักษา                
ความปลอดภัยสารสนเทศสําหรับเครือขายเฉพาะบริเวณแบบไรสาย เนื่องจากธุรกิจประเภท SMEs มักจะมีขอมูล   
ทีส่าํคญัเหมือนบริษทัขนาดใหญ ซึง่มโีอกาสเส่ียงตอผูไมหวงัดทีีต่องการทําลายใหขอมลูเกิดความเสียหายผานระบบ
เครือขายไรสาย ซึ่งแนวทางในการกําหนดนโยบายเพื่อใชสําหรับวางระบบความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ คือ             
มกีารกาํหนดนโยบายดานความม่ันคงปลอดภัยสําหรับเครอืขายเฉพาะบรเิวณแบบไรสายสาํหรับวิสาหกจิขนาดกลาง
และขนาดเล็ก โดยกําหนดกรอบความมั่นคงปลอดภัยสําหรบัระบบเครือขายไรสาย การพัฒนาตัวแบบความมั่นคง
ความปลอดภัยสําหรับเครือขายเฉพาะบริเวณแบบไรสาย โดยพิจารณาตามกรอบมาตรฐาน  ISO/IEC 27001             
ซึง่เปนมาตรฐานทีก่าํลงัไดรบัความนิยมอยางแพรหลายในปจจุบนั และกลาวถงึขอกําหนดในการจัดทําระบบบริหาร
จัดการความมั่นคงปลอดภัยหรือ ISMS (Information Security Management System) ใหกับองคกร

คําสําคัญ
  นโยบายความมั่นคงปลอดภัยทางสารสนเทศ   วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก  ระบบเครือขายไรสาย  

Abstract
  Nowadays, the Wireless LAN communication technology has been widely used among small and 
medium sized enterprises (SMEs) - the varied and high growth firms.  The use of Wireless LAN system in 
the organization is more convenient and suitable for people to link the information and work together as 
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แนวทางในการวางนโยบายความมั่นคงปลอดภัยทางสารสนเทศสําหรับ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก ดานระบบเครือขายไรสาย

Guidelines for Information Security Management Policy for Small and 
Medium Sized Enterprises about Wireless LAN
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well as decreases the installation payment. The Information Security Management System for Wireless 
LAN is considered because most of SMEs business often has the crucial information like the big business 
that is very risky to others who want to damage the information via Wireless LAN.  The policy making for 
the information security management system is to set the information security management system for 
Wireless LAN of SMEs.  Development network security according to standard ISO/IEC 27001 is very 
popular and refers to the regulation of information Security Management System (ISMS) for the organization.

Keywords
  Information  Security  Management  Policy, Small and Medium Sized Enterprises, Wireless LAN

บทนํา
  วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก  (Small and Medium Sized Enterprises: SMEs) มีความหมายรวมถึง
อตุสาหกรรมการผลติ   กจิการคาสงและคาปลีก  และกิจการการบรกิาร ซึง่เกณฑในการจดัอุตสาหกรรม เปนอตุสาหกรรม
ขนาดใหญ กลาง หรือ เล็กนั้น มีหลายวิธี แตโดยทั่วไปจะใช จํานวนคนงาน (ขนาดการจางงาน) จํานวนเงินลงทุน 
มลูคาทรพัยสนิ จาํนวนยอดขาย หรือรายไดเปนเกณฑ วากจิการใดจะเขาขายเปน SMEs หรือไม กระทรวงอุตสาหกรรม
ไดกาํหนดเกณฑการแบงประเภทของวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดเลก็  คอื มจีาํนวนคนงานไมเกนิ 50 คน จาํนวนเงนิ
ลงทุนไมเกิน 20 ลานบาท   สวนวิสาหกิจขนาดกลาง  คือ มีจํานวนคนงานระหวาง 50 ถึง 200 คน จํานวนเงินลงทุน
ระหวาง 20 ถึง 200 ลานบาท  (กระทรวงอุตสาหกรรม, ม.ป.ป.)
  ไอที และ ไอซีที (Information and Communication Technology) ประกอบดวยเทคโนโลยีสําคัญ              
หลายอยาง  เชน เทคโนโลยีคอมพิวเตอร   เทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคม   เทคโนโลยีเครือขายคอมพิวเตอร
เทคโนโลยีอินเทอรเน็ต  เทคโนโลยีการพิมพ ฯลฯ ในภาพรวมกลาวไดวาการใชไอทีในงานธุรกิจ จะมีการใชงาน         
เพ่ือเพิม่ความสะดวกแกผูปฏิบตังิาน  (สานนท ฉมิมณ ีและ ภส จนัทรศิริ, 2553) เชน การใชคอมพิวเตอรในงานพิมพ
เอกสารท่ีเรยีกวางานประมวลคํา (Word Processing) เพือ่การทํางานดานเอกสาร หนาเวบ็ไซตบนระบบอินเทอรเนต็
และยังเปนสวนหน่ึงของระบบสํานักงานอัตโนมัติ (Office Automation) เปนการใชงานคอมพิวเตอรในงานจัดทํา     
และรับสงเอกสารสําหรับบริษัทและหนวยงาน เม่ือโลกรูจักใชระบบอินเทอรเน็ตและเทคโนโลยีเว็บไซต  แนวทาง                 
การพัฒนาระบบตางๆ ก็เปลี่ยนไป งานประยุกตเร่ิมเปล่ียนเปนระบบเว็บไซต (Web Based System) มากข้ึน                  
ดงัน้ัน การคํานงึถงึระบบรักษาความปลอดภัยสารสนเทศสําหรับเครอืขายเฉพาะบรเิวณแบบไรสายจงึมคีวามสาํคญั 
เนือ่งจากธรุกจิขนาดเลก็มกัมขีอมลูสาํคญัเชนเดยีวกบับรษิทัขนาดใหญ อาท ิขอมลูทางการเงินและบญัช ีขอมลูลกูคา 
เปนตน จึงตองการการรักษาความปลอดภัยของขอมูลในประเภทตางๆ เชน มีการรักษาความปลอดภัยของขอมูล   
จากไวรัสหรือภัยคุกคาม การรับรองวาจะมีการเก็บขอมูลไวเปนความลับและผูมีสิทธิเทาน้ันจึงจะเขาถึงขอมูลได        
การรับรองวาขอมูลจะไมถูกเปลี่ยนแปลงหรือทําลายไมวาจะเปนอุบัติเหตุหรือโดยเจตนา การรับรองวาขอมูลและ
บริการการส่ือสารมีความพรอมใชงานในเวลาที่ตองการ เพราะธุรกิจขนาดเล็กจําเปนตองติดตอส่ือสารกับลูกคา
โดยตรงอยางสม่ําเสมอ (เศรษฐพงค มะลิสวุรรณ, ม.ป.ป.) ดงันัน้ การสรางระบบความมัน่คงปลอดภยัใหแกสารสนเทศ
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จึงเปนสิ่งจําเปนสําหรับธุรกิจขนาดเล็กดวยเชนกัน โดยบทความนี้ไดทําการศึกษาและนําเสนอนโยบายความมั่นคง
ปลอดภัยสําหรับระบบเครือขายเฉพาะบริเวณแบบไรสายวาควรออกแบบใหมีความเหมาะสมกับความตองการ       
ของธุรกิจและตามลักษณะการใชงานของผูใชไดอยางไร

ระบบเครือขายไรสายและเสาอากาศสงสัญญาณ
  อรรณพ สุวัฒนพิเศษ  (ม.ป.ป.) กลาววา  ระบบเครือขายไรสาย (WLAN = Wireless Local Area Network) 
คือ ระบบการสื่อสารขอมูลท่ีมีความคลองตัวมาก ซึ่งอาจนํามาใชทดแทนหรือเพิ่มเติมจากระบบเครือขาย LAN      
(Local Area Network) ที่ใชสายแบบดั้งเดิม โดยใชการสงคลื่นความถี่วิทยุ (Radio Frequency: RF) และ                    
คล่ืนอินฟราเรด (Infrared) ในการรบัและสงขอมูลระหวางคอมพิวเตอรแตละเครือ่ง ผานอากาศ  ทะลกุําแพง เพดาน
หรอืส่ิงกอสรางอืน่ๆ โดยปราศจากความตองการของการเดนิสาย นอกจากนัน้ระบบเครอืขายไรสายกย็งัมคีณุสมบตัิ
ครอบคลุมทุกอยางเชนเดียวกับระบบ LAN แบบใชสาย  ที่สําคัญ คือ การที่ไมตองใชสายทําใหการเคลื่อนยายการ  
ใชงานทําไดโดยสะดวก ไมเหมือนระบบ LAN แบบใชสาย ที่ตองใชเวลาและการลงทุนในการปรับเปลี่ยนตําแหนง
การใชงานเครื่องคอมพิวเตอร
  ปจจุบันเราเขาสูยุคแหงการติดตอสื่อสารแบบไรสายดวยเทคโนโลยีตางๆ เชน โทรศัพทเคลื่อนที่กลายเปน
สิง่จําเปนตอการดาํเนนิธุรกิจและการใชชวีติประจําวัน ความตองการรบัรูขอมูลและการรบับรกิารตางๆ มคีวามจําเปน
สําหรับนักธุรกิจ เทคโนโลยีที่สนองตอความตองการเหลานั้น มีมากมาย ยกตัวอยาง นักธุรกิจที่มีความจําเปนตองใช
งานเครื่องคอมพิวเตอรนอกสถานที่ที่ทํางานปกติ ทั้งการนาํเสนองานยังบริษัทลูกคา หรือการนําเครื่องคอมพิวเตอร
พกพาไปงานประชมุสมัมนาตางๆ มคีวามจาํเปนทีจ่ะตองเช่ือมตอเขากบัเครือขายคอมพิวเตอร ไมวาจะเปนเครือขาย
คอมพิวเตอรขององคกรซึง่อยูหางออกไปหรือเครือขายคอมพวิเตอรสาธารณะ ซึง่เทคโนโลยเีครือขายไรสายสามารถ
อาํนวยความสะดวกใหกบับุคคลเหลาน้ีได   ซึง่ในปจจุบนัไดมกีารเปดใหบริการเชือ่มตอเครอืขายอินเตอรเน็ตแบบไรสาย 
ตามสนามบินใหญทั่วโลก และนํามาใชงานแพรหลายในหางสรรพสินคา และโรงแรมตางๆ  แลว (เศรษฐพงค              
มะลิสุวรรณ, ม.ป.ป.)  
  1. ระบบเครือขายไรสาย
   1.1 ประโยชนของระบบเครือขายไรสาย มีดังนี้ (Gary, Alice & Alexis, 2002)
           1) Mobility Improves Productivity & Service: มีความคลองตัวสูง ดังนั้นไมวาเราจะเคลื่อนที่
ไปที่ไหน หรือเคลื่อนยายคอมพิวเตอรไปตําแหนงใด ก็ยังมีการเชื่อมตอกับเครือขายตลอดเวลา ตราบใดที่ยังอยูใน
ระยะการสงขอมูล
    2 Installation Speed and Simplicity: สามารถติดตั้งไดงายและรวดเร็ว เพราะไมตองเสียเวลา
ติดตั้งสายเคเบิล
    3) Installation Flexibility: สามารถขยายระบบเครือขายไดงาย โดยใชพซีกีารด (PC Card) มาตอ
เขากับคอมพิวเตอรโนตบุค หรือ  ใช PC Card ตอเขาสูเครือขายไดทันที
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    4) Reduced Cost- of-Ownership: ลดคาใชจายโดยรวมทีผู่ลงทนุตองลงทนุ เพราะในระยะยาวแลว 
ระบบเครือขายไรสายไมจาํเปนตองเสียคาบาํรงุรกัษา และดวยการติดตัง้ทีง่ายจึงทาํใหการลงทุนเพ่ือการขยายเครอืขาย
ใชเงินลงทุนตํ่ากวาการลงทุนเพื่อการติดตั้งเครือขายแบบใชสาย
    5)  Scalability: เครือขายไรสายทาํใหองคกรสามารถปรับขนาดและความเหมาะสมไดงาย เพราะ
สามารถโยกยายตําแหนงการใชงาน โดยเฉพาะระบบที่มีการเชื่อมระหวางจุดตอจุด เชน ระหวางอาคารกับอาคาร 
   1.2  รูปแบบการเชื่อมตอของระบบเครือขายไรสาย  มีดังนี้ (Gary, Alice & Alexis, 2002)
           1) Peer-to-Peer (Ad Hoc Mode) : รูปแบบการเชื่อมตอระบบ LAN ไรสายแบบ Peer to Peer 
เปนลักษณะการเช่ือมตอแบบโครงขายโดยตรงระหวางเคร่ืองคอมพิวเตอร จํานวน 2 เครื่องหรือมากกวา  เปนการ    
ใชงานรวมกันของ Wireless Adapter Cards โดยไมจาํเปนตองเช่ือมตอกับเครือขายแบบใชสาย   เครือ่งคอมพิวเตอร
แตละเคร่ืองจะมีความเทาเทียมกัน สามารถทํางานของตนเองไดและขอใชบริการเครื่องอื่นได เหมาะสําหรับการ     
นํามาใชงานเพ่ือจุดประสงคในดานความรวดเร็วหรือติดตั้งไดโดยงายเม่ือไมมีโครงสรางพื้นฐานท่ีจะรองรับ เชน         
ในศูนยประชุม หรือ การประชุมที่จัดขึ้นนอกสถานที่ เปนตน
    2) Client/server (Infrastructure Mode): ระบบเครือขายไรสายแบบ Client / Server หรือ               
Infrastructure Mode เปนการรับสงขอมูลโดยอาศัย Access Point (AP) หรือเรียกวา “Hot Spot”  ทําหนาท่ี               
เปนสะพานเช่ือมตอระหวางระบบเครือขายแบบใชสายกบัเครือ่งคอมพิวเตอรลกูขาย (Client) โดยกระจายสัญญาณ
คล่ืนวิทยุเพ่ือ รบั-สงขอมูลเปนรัศมีโดยรอบ เคร่ืองคอมพิวเตอรทีอ่ยูในรัศมีของ AP จะกลายเปนเครือขายกลุมเดียวกัน
ทันที เครื่องคอมพิวเตอรสามารถติดตอกัน หรือ ติดตอกับ Server เพื่อแลกเปลี่ยนและคนหาขอมูลได โดยไมตอง
ตดิตอผาน AP เทานั้น ซึ่ง AP 1 จุด สามารถใหบริการเครื่องลูกขายไดตั้งแต 15 - 50 เครื่อง เหมาะสําหรับการนําไป
ขยายเครอืขายหรอืใชรวมกบัระบบเครือขายแบบใชสาย เชน ในสํานกังาน หองสมดุ หรือในหองประชมุ เพ่ือชวยเพิม่
ประสิทธิภาพในการทํางานใหมากขึ้น
    3) Multiple Access Points and Roaming: โดยทั่วไปแลวการเชื่อมตอสัญญาณระหวาง          
เครือ่งคอมพวิเตอร กบั Access Point ของเครอืขายไรสายจะอยูในรศัมปีระมาณ 500 ฟตุ ภายในอาคาร และ 1,000 ฟตุ 
ภายนอกอาคาร หากสถานท่ีที่ติดต้ังมีขนาดกวางมากๆ  เชน คลังสินคา บริเวณภายในมหาวิทยาลัย สนามบิน            
จะตองมีการเพิ่มจุดการติดต้ัง AP ใหมากข้ึน เพ่ือใหการรับสงสัญญาณในบริเวณเครือขายขนาดใหญเปนไป             
อยางครอบคลุมทั่วถึง
    4) Use of an Extension Point: กรณีที่โครงสรางของสถานท่ีติดต้ังเครือขายแบบไรสายมีปญหา
ผูออกแบบระบบ อาจจะใช Extension Points ที่มีคุณสมบัติเหมือนกับ Access Point แตไมตองผูกติดไวกับ             
เครือขายไรสาย แตเปนสวนที่ใชเพิ่มเติมในการรับสงสัญญาณ
    5) The Use of Directional Antennas: ระบบเครือขายไรสายแบบน้ีเปนแบบใชเสาอากาศ         
ในการรับสงสัญญาณระหวางอาคารท่ีอยูหางกัน โดยการติดต้ังเสาอากาศในแตละอาคารเพ่ือสงและรับสัญญาณ
ระหวางกัน
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  2. เสาอากาศ  (Antenna)
   อรรณพ สุวัฒนพิเศษ (ม.ป.ป.) กลาวถึงหนาที่หลักของเสาอากาศ  คือ การแปลงสัญญาณวิทยุไปเปน
คล่ืนแมเหลก็ไฟฟาเพือ่สงสัญญาณออกอากาศไปยังภาคสงคลืน่วิทยุ และทําหนาท่ีในการแปลงคลืน่แมเหลก็ไฟฟา
ที่อยูในอากาศไปเปนสัญญาณวิทยุเพื่อสงใหภาครับคลื่นวิทยุทําการดีโมดูเลท (Demodulate) ขอมูลออกจาก
สัญญาณวิทยุตอไป  เสาอากาศจัดเปนอุปกรณที่มีความสําคัญมาก ถาเสาอากาศไมมีคุณภาพอาจจะสงสัญญาณ
ไมออกหรือ ไมสามารถรับสัญญาณไดซึ่งมีตัวแปรหลายๆ คาที่ใชบอกคุณสมบัติของเสาอากาศ เชน เกน (Gain)    
หรือ อัตราขยายเปนตัวบอกวาเสาอากาศน้ีมีคุณสมบัติในการแปลงคลื่นแมเหล็กไฟฟามาเปนสัญญาณไฟฟาไดดี
เพียงใด คาบีมวิธ (Beam Width) ซึง่บอกรปูรางลกัษณะการกระจายคล่ืนวา เปน รปูแบบไหน การเลอืกใชเสาอากาศ
ที่มีทิศทางจะชวยกําหนดรูปแบบการกระจายคลื่นไดดีกวา และการอานคาจากเครื่องวัดเสาอากาศ (SWR Metter) 
ซึง่มีตวัเลขท่ีบอกถึงคลืน่ท่ีสะทอนกลับมาเมือ่เราสงสัญญานออกอากาศไป สาํหรับประเภทเสามอียู 5 ประเภท ไดแก 
   2.1 เสาอากาศแบบ Omni ใชสาํหรบัเชือ่มตอระบบเครือขายไรสายภายนอกอาคาร แบบ Point to Multi-
Point เหมาะสาํหรบัการกระจายสญัญาณรอบทศิทาง หรอืการทาํจดุกระจายสญัญาณไรสายสาธารณะ (Wi-Fi Hot Spot)     
   2.2 เสาอากาศแบบ Panel ใชสําหรับเชื่อมตอระบบเครือขายไรสายภายนอกอาคาร แบบ Point to 
Multi-Point เหมาะสาํหรับการเชือ่มตอระหวางอาคารท่ีตัง้กระจายตัวอยูในบริเวณเดยีวกัน แตมรีะยะไมหางกันมาก 
และตองการควบคุมทิศทางของสัญญาณไรสาย     
         2.3 เสาอากาศแบบ Sector ใชสําหรับเชื่อมตอระบบเครือขายไรสายภายนอกอาคาร แบบ Point to 
Multi-Point และตองการควบคุมทิศทางสัญญาณในแนวระนาบ เหมาะสําหรับการเช่ือมตออาคารท่ีกระจายตัวอยู
ในบริเวณเดียวกันและอาคารมีความสูงใกลเคียงกัน
         2.4 เสาอากาศแบบ Grid ใชสาํหรับเช่ือมตอระบบเครือขายไรสายภายนอกอาคาร แบบ Point to Point 
เหมาะสําหรับการเชื่อมตอระบบเครือขายไรสายจากอาคารสูอาคารและตองการควบคุมทิศทางของสัญญาณ     
         2.5 เสาอากาศแบบ Yagi ใชสาํหรับเช่ือมตอระบบเครอืขายไรสายภายนอกอาคาร แบบ Point to Point 
เหมาะสาํหรบัการใชงานกับ Client ทีต่องการเชือ่มตอกบั Access Point ในระยะไกลโดยเนนการกระจายสัญญาณเปน
เสนตรง

หลักการพื้นฐานการรักษาความปลอดภัยในองคกร
  ในการรักษาความม่ันคงปลอดภัย ประกอบดวยการรักษาคุณสมบัติพื้นฐาน 3 ประการ ไดแก ความลับ 
(Confidentiality) บูรณภาพ (Integrity) และความพรอมใชงาน (Availability) ซึ่งมีคําจํากัดความที่สําคัญ ดังน้ี  
(มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในการประกอบธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ประจําป  2555, 2555)
  1. เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) หมายถึง เทคโนโลยีสําหรับการประมวลผล ครอบคลุมถึงการรับสง               
แปลง ประมวลผล และสืบคนสารสนเทศ โดยมีองคประกอบ 3 สวน คือ คอมพิวเตอร การสื่อสารและสารสนเทศ     
ซึ่งตองอาศัยการทํางานรวมกัน
  2. ความลับ (Confidentiality) คือ การรับรองวาจะมีการเก็บรักษาขอมูลไวเปนความลับและจะมี
เพียงผูมีสิทธิเทานั้นที่จะสามารถเขาถึงขอมูลเหลานั้นได
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  3. บูรณภาพ (Integrity) คือ การรับรองวาขอมูลจะไมถูกกระทําการใดๆ อันมีผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
หรือแกไขจากผูซึ่งไมมีสิทธิ ไมวาการกระทํานั้นจะมีเจตนาหรือไม
  4. ความพรอมใชงาน (Availability) คอื การรบัรองวาขอมลูหรอืระบบเทคโนโลยสีารสนเทศท้ังหลายพรอม
ที่จะใหบริการในเวลาที่ตองการใชงาน
  5. การพิสจูนฝาย (Authentication) คอื การตรวจสอบและการพิสจูนสทิธ์ิการขอเขาใชระบบของผูใชบริการ
จากรายชื่อผูมีสิทธิสําหรับอุปกรณไอที รวมถึงแอพพลิเคชัน 
  6. การพิสูจนสิทธิ์ (Authorization) คือ การตรวจสอบวา บุคคล อุปกรณ หรือแอพพลิเคชัน ไดรับอนุญาต
ใหดําเนินการอยางหนึ่งอยางใดตอระบบสารสนเทศหรือไม
  7. การเก็บสํารองขอมูล (Data Backup) คือ ในระหวางการเก็บสํารอง สําเนาของชุดขอมูลปจจุบันจะถูก
สรางขึ้นมา เพื่อปองกันการสูญหาย
  8. การปกปองขอมลู (Data Protection) คอื การปองกันขอมลูสวนบุคคลตอการประสงครายของบุคคลทีส่าม
  9. การรกัษาความมัน่คงปลอดภยัของขอมลู (Data Security) คอื การปองกนัขอมลูในบรบิทของการรกัษา
ความลบั บรูณภาพ และความพรอมใชงานของขอมูล ซึง่สามารถใชแทนการรกัษาความมัน่คงปลอดภยัของสารสนเทศ
ได
  10. การประเมินความเสี่ยง หรือการวิเคราะหความเส่ียง (Risk Assessment or Analysis) ของระบบ
สารสนเทศ คือ การตรวจสอบโอกาสของผลลัพธใดๆ ที่ไมพึงประสงคตอระบบสารสนเทศ และผลเสียที่อาจจะเกิด
ขึ้นตามมาได
  11. นโยบายดานความมั่นคงปลอดภัย (Security Policy) คือ นโยบายที่แสดงเปาหมายที่จะตองปกปอง 
และขัน้ตอนทัว่ไปของกระบวนการรกัษาความมัน่คงปลอดภยัในบรบิทของความตองการอยางเปนทางการขององคกร

แนวทางการกําหนดนโยบายความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศสําหรับเครือขาย
  มาตรฐาน ISO/IEC 27001 เปนมาตรฐานสากลที่ไดรับการยอมรับและนําไปใชอยางแพรหลายใน               
ระดับนานาชาติรวมถึงประเทศไทย ซึง่กลาวถึงขอกาํหนดในการจัดทาํระบบบรหิารจัดการความม่ันคงปลอดภัยหรือ 
(Information Security Management System: ISMS) ใหกับองคกร (มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัย          

ในการประกอบธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ประจําป, 2555)   มีวัตถุประสงคเพื่อใหองคกรสามารถบริหารจัดการ   
ความมัน่คงปลอดภัยไดอยางมรีะบบเพียงพอเหมาะสมตอการดาํเนนิธรุกจิขององคกร โดยมีสาระสาํคญัอยู 4 ประเดน็ 
ไดแก (1) ขอบเขต (Scope) (2) ศัพทเทคนิคและนิยาม (Terms and Definitions)  (3) โครงสรางของมาตรฐาน 
(Structure of This Standard)  (4) การประเมินความเสีย่งและการจดัการกบัความเส่ียง ลด/ โอนยาย/ ยอมรบัความเส่ียง 
(Risk Assessment and Treatment) (Gary, Alice & Alexis, 2002) นอกจากนี ้ยงัประกอบไปดวยวงจรบรหิารจัดการ
ความม่ันคงปลอดภยัตามข้ันตอน Plan-Do-Check-Act (P-C-D-A) และใชแนวทางการประเมนิความเสีย่งมาประกอบ
การพิจารณาหาวิธีการหรือมาตรการเพือ่ปองกนั ลดความเส่ียง และรกัษาสารสนเทศทีม่คีาขององคกรใหมคีวามม่ันคง
ปลอดภยัทีเ่หมาะสม จากการศึกษารวบรวมขอมูล สามารถสรุปแนวทางในการกําหนดนโยบาย ได 2 ประเด็น ดังนี้
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  1. การกาํหนดนโยบายดานความมัน่คงปลอดภัยสําหรบัเครอืขายเฉพาะบรเิวณแบบไรสาย สาํหรบัวิสาหกจิ
ขนาดกลางและขนาดเล็กดานกรอบความมั่นคงปลอดภัยสําหรับระบบเครือขายไรสาย
  2. การพฒันาตวัแบบความมัน่คงความปลอดภยัสาํหรับเครอืขายเฉพาะบรเิวณแบบไรสายสาํหรับวสิาหกจิ
ขนาดกลางและขนาดเล็ก การพัฒนาตัวแบบความม่ันคงปลอดภัยซึ่งมีคุณสมบัติและเครื่องมือตาง ๆ ที่ชวยใน               
การบรหิารจดัการและควบคมุระบบ จะชวยใหการบรหิารจดัการเซิรฟเวอรทีม่ีหลายแอพพลเิคชนัและหลายยสูเซอร
ใชงานพรอมกัน นอกจากน้ียังชวยในการปองกันขอมูลตามนโยบายที่กําหนด ซึ่งจะติดตั้งพรอมกับระบบเพ่ือ             
กรองขอมูลการจราจรที่วิ่งเขาออกบนระบบเครือขาย (สานนท ฉิมมณี และ ภส จันทรศิริ, 2553)
  กรอบความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศเครือขายเฉพาะบริเวณแบบไรสายสําหรับวิสาหกิจขนาดกลาง           
และขนาดเล็กที่อางอิงตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001 มีรายละเอียดในแตละช้ัน ดังนี้  (ศูนยประสานการรักษา     
ความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอรประเทศไทย, ม.ป.ป.)

ตารางที่ 1 
สรุปแนวทางการวางนโยบายสําหรับเครือขายเฉพาะบริเวณแบบไรสาย และการพัฒนาตัวแบบความม่ันคง             
ความปลอดภัย สําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก

 หัวขอหลัก           หัวขอยอย                                         คําอธิบาย

1. การกาํหนดนโยบาย
ดานความมั่นคง
ปลอดภัยสําหรับ
เครือขายเฉพาะ
บริเวณแบบไรสาย 
สําหรับวิสาหกิจ
ขนาดกลางและ
ขนาดเล็ก

1.1 ความมั่นคง
ปลอดภัยที่เกี่ยวของ
กับบุคลากร (Human 
Resources Security)

1.2 ความมั่นคง
ปลอดภัยที่เกี่ยวของ
กับกระบวนการ
ทํางาน (Process 
Resources Security)

- การสรางความมั่นคงปลอดภัยกอนการจางงาน (Prior to Employment) 
-  การสรางความมั่นคงปลอดภัยระหวางการจางงาน (During Employment)  
 ควรจะใหความสําคัญจุดนี้ใหมากโดยมีการจํากัดการเขาถึงของแตละคน
-  การส้ินสดุหรอืการเปลีย่นการจางงาน (Termination or Change of Employment) 
 เมื่อมีการเลิกจางควรมีระบบลบขอมูล หรือ รหัสเพื่อปองกันการเขาถึงระบบ

- นโยบายความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ (Information Security Policy)  
 นโยบายนี้เปนกรอบในการกําหนดวัตถุประสงค มาตรการดานความมั่นคง 
 ปลอดภัย  รวมถึงแนวทางการบริหารความเสี่ยง และที่สําคัญนโยบายตอง
 ใหความสําคัญตอการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ สัญญาและขอตกลง 
 รวมกัน
-  โครงสรางดานความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศสําหรับองคกร  
 (Organization of Information Security) ควรมีการวางโครงสรางชัดเจน
 ในการทํางาน
-  นโยบายการกําหนดมาตรการการปองกันทรัพยสินขององคกร
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2. การพัฒนาตัวแบบ
ความมั่นคง
ปลอดภัยสําหรับ
เครือขายเฉพาะ
บริเวณแบบ
ไรสาย สําหรับ
วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดเล็ก 
การพัฒนาตัวแบบ
ความมั่นคงปลอดภัย
มีคุณสมบัติและ
เครื่องมือตาง ๆ

1.3 ความมั่นคง
ปลอดภัยที่เกี่ยวของ
กับเทคโนโลยี 
(Technology 
Resources 
Security)

2.1 Application Layer 
เปนจดุเชือ่มตอระหวาง
แอพพลิเคชันของผูใช
กับกระบวนการ
การสื่อสารผาน
เครือขาย Layer นี้
อาจจะถือไดวา
เปน Layer ที่เริ่ม
กระบวนการติดตอ
สื่อสาร

-  นโยบายการกําหนดหนาที่และความรับผิดชอบและขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
 (Operational Procedures and Responsibilities)
-  นโยบายการบริหารจัดการการใหบริการของหนวยงานภายนอก (Third Party  
 Service Delivery Management)
-  นโยบายการควบคุมการเขาถึง (Access Control)
-  นโยบายการสรางความมั่นคงปลอดภัยใหแกไฟลของระบบที่ใหบริการ  
 (Security of System Files)
-  นโยบายการปฏิบัติตามขอกําหนดทางกฎหมาย (Compliance with Legal  
 Requirements)
-  นโยบายการตรวจประเมินระบบสารสนเทศ (Information Systems Audit  
 Considerations

-  นโยบายความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ (Information Security Policy)
-  นโยบายการสรางความมั่นคงปลอดภัยทางกายภาพและสิ่งแวดลอม   
 (Physical and Environmental Security)
-  นโยบายการบรหิารจดัการดานการส่ือสารและเครอืขายสารสนเทศขององคกร
 (Communicational Procedures and Responsibilities)
-  นโยบายการควบคุมอุปกรณสื่อสารประเภทพกพา ปจจุบันมีอุปกรณพกพา
 ที่สามารถเชื่อมตอไรสายเพิ่มมากขึ้น ตองมีการควบคุมการจํากัดการเขาถึง 
 มากขึ้น
-  การปฏิบัติตามนโยบาย
- Maintaining Security While Routing Between Multiple การปองกัน
 ความปลอดภัยตองปองกันทุกๆ Layer เพราะผูโจมตีอาจเลือก Layer 
 ที่สามารถโจมตีไดงายหรือมีจุดออน
- Unauthorized Access ตองจํากัดผูใชงาน จํานวนผูใชและการเขาถึงขอมูล  
 คือ กําหนดสิทธิ์ใชงาน
- Parameter Manipulation/Malicious Input มีการสง Parameter หรือ 
 Input ที่เปนอันตรายจากผูไมประสงคดี เชน SQL Injection เปนตน
- Network Eavesdropping and Message Replay ถาขอมลูไมถูกใสรหัส  
 Encryption ไว อาจถูกผูไมประสงคดีดักจับขอมูลไดงาย ทําใหขอมูลไมเปน 
 ความลับ
- Denial of Services (DoS) ผูโจมตีสงคําสั่งจํานวนมากๆ (Message Bomb)  
 ให Web Services ทําใหเกิดความเสียหาย
- Bypassing of Firewalls ผูโจมตีพยายามโจมตีผาน Port ที่ Firewall เปด 
 คือ พยายามโจมตีผาน Port 80 เปนตน
- Immaturity of the Platform Web Services มีการใช Platform ที่ตางกัน  
 ทําใหเกิดการโจมตีโดยงาย

1. การกาํหนดนโยบาย
ดานความมั่นคง
ปลอดภัยสําหรับ
เครือขายเฉพาะ
บริเวณแบบไรสาย 
สําหรับวิสาหกิจ
ขนาดกลางและ
ขนาดเล็ก
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2.2. Transport Layer 
รับผิดชอบใน
การเคลื่อนยายขอมูล
ระหวางขั้นตอน
ของผูรับ และขั้นตอน
ของผูสง ในที่นี้มีการ
รักษาความปลอดภัย

2.3 Network Layer 
จะรับผิดชอบใน
การจัดเสนทางใหกับ
ขอมูลระหวางสถานี
สงและสถานีรับ 
โดยมีระบบการรักษา
ความปลอดภัย

-  Access Control เปนวธิกีารเขารหสัขอมลูทีจ่ะนาํมาใชในการปองกนัความลบั
 ของขอมูลไดเปนอยางดี แตไมสามารถที่จะปองกันการปลอมแปลงเขามา
 ในระบบได สวนวธิทีีใ่ชในการปองกนัการปลอมแปลงการเขาระบบ การปองกนั
 การเรยีกเขาในระบบโดยไมไดรบัอนญุาต เปนการกาํหนดระดบัสทิธใินการเขาถึง
 ระบบในการเขาถึงขอมูลตาง ๆ กัน

- IP Security จะมรีะบบรกัษาความปลอดภัยเหมอืนระบบรกัษาความปลอดภัย
 อื่นๆ คือ การใสรหัสเพื่อปองกันขอมูลรั่วไหล ปองกันการแอบดึงขอมลูไปใช
-  Vulnerability การคนหาเพื่อระบุถึงจุดออนของระบบภายในองคกรนั้น 
 ในบางทีอาจตองใชวิธีทางเทคนิคเขามาชวยเพื่อคนหาจุดออนในเชิง   
 Logical ของระบบ
-  Intrusion Detection System ระบบตรวจสอบการบกุรกุเขาสูระบบ ตรวจสอบ
 มักวางไวทั้งหนา Firewall และหลัง Firewall เพื่อตรวจสอบการบุกรุก 
 และตรวจสอบผลการใช Firewall
-  Intrusion Prevention System : IPS หมายถึง ระบบที่ใชปองกันการบุกรุก 
 เปนอุปกรณที่อยูใน Network เพื่อทําหนาที่ปองกันการบุกรุก หรือโจมตีทาง 
 ระบบเครอืขายตางๆ เชน พวกการโจมตรีะบบฐานขอมลู (Database Attack) 
 หรือโจมตีตัวเว็บเซิฟเวอร (Web Server Attack)

สรุป
      ปจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไดเขามามีบทบาทสําคัญตอการดําเนินชีวิตของมนุษย              
และกอใหเกิดการเปลีย่นแปลงกบัสงัคมมนษุยอยางมากมายไมวาจะเปนการเปลีย่นแปลงในการดาํเนนิชีวติประจาํวัน 
โดยมีการใชระบบสารสนเทศผานเครือขายไรสายซึ่งมีความคลองตัวสูง  ติดตั้งงาย ขยายเครือขายงาย ลดคาใชจาย 
และสามารถปรับขนาดความเหมาะสมใหเขากับองคกร สามารถเลือกอุปกรณเสาสัญญาณที่เหมาะสมกับสถานที่
ติดตั้ง รวมทั้งคํานึงถึงรูปแบบการเชื่อมตอของระบบเครือขายไรสายในแบบตางๆ  แตในขณะเดียวกันการใชระบบ
ไรสายจําเปนตองคํานงึถงึเร่ืองระบบความปลอดภัยของเครือขายเปนอยางมาก  โดยเฉพาะวิสาหกจิขนาดกลางและ
ขนาดเล็ก ควรมีการวางนโยบายและกรอบความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศเครือขายเฉพาะบริเวณแบบไรสายโดย
อางอิงตามมาตรฐาน ISO / IEC 27001

2. การพัฒนาตัวแบบ
ความมั่นคง
ปลอดภัยสําหรับ
เครือขายเฉพาะ
บริเวณแบบ
ไรสาย สําหรับ
วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดเล็ก 
การพัฒนาตัวแบบ
ความมั่นคงปลอดภัย
มีคุณสมบัติและ
เครื่องมือตาง ๆ
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บทคัดยอ
  การเปลีย่นแปลงในยุคศตวรรษท่ี 21 สงผลตอวถิชีวีติของคนในสังคม ระบบการศึกษาจึงจาํเปนตองพัฒนา
เพื่อตอบสนองตอการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นนี้ดวย เดิมการศึกษามุงเนนใหผูเรียนมีทักษะเพียงอานออกเขียนได     
(Literacy) เทานัน้ แตสาํหรบัในศตวรรษที ่21 ตองมุงเนนใหผูเรียนเกิดการเรียนรู การปฏิบตั ิและการสรางแรงบนัดาลใจ     
ไปพรอมกัน กลาวคือ จะไมเปนเพียงผูรับ (Passive Learning) อีกตอไป แตผูเรียนตองฝกการเรียนรูจากการลงมือ
ปฏิบัติและการแสวงหาความรูดวยตนเอง  (Active Learning) โดยมีครูเปน “โคช” ที่คอยออกแบบการเรียนรู ชวยให
ผูเรียนบรรลุผลได ประการสําคัญ คือ ครูในศตวรรษที่ 21 จะตองไมตั้งตนเปน “ผูรู” แตตองแสวงหาความรูไป       
พรอมๆ กันกับผูเรียนในขณะเดียวกัน

คําสําคัญ
  บทบาทของครู   ศตวรรษที่ 21  

Abstract
  The changes in the 21st century, which affected the lives of many people, the education system 
must develop and respond to the changes that happen. Formerly, the education system focused on the 
students with just the Literacy skills, while the education in the 21st century must focus on the students 
to learn, practice and inspire along the way. Students are not just passive learning anymore, but they 

have to what so called “learning by doing” and pursuit knowledge by themselves. Teachers will be a 
“Coach” to design the learning method and help the students to achieve. The most important, the teachers 
in the 21st century will not establish to be “Content Expert”, but they have to learn together with the students. 

Keywords
  Teacher's Role,  The 21st Century
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บทนํา
  ประเทศไทยมีการปฏิรูปการศึกษามาอยางตอเน่ืองต้ังแตป พ.ศ. 2542 โดยรัฐบาลไดจัดสรรงบประมาณ
เพื่อการศึกษาเพิ่มขึ้นทุกป ในทางตรงกันขามน้ันผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของไทยจากสถาบันวิชาการ        
ในระดบัชาติและในระดับนานาชาติตางบงช้ีวาคุณภาพการศึกษาของไทยตกต่ํา ซึง่ปจจัยท่ีทาํใหผลประเมนิออกมา
ในลักษณะนี้เกิดจากหลายสาเหตุดวยกัน และปจจัยหนึ่งในนั้นคือ “ตัวครูผู สอน” ที่จําเปนตองพัฒนาให                           
วิธีการสอนใหเหมาะสมกับยุคสมัย และเทาทันโลก เพราะครูถือเปนบุคคลหรือกลไกสําคัญท่ีจะทําใหการพัฒนา    
ของระบบการศึกษาของไทยประสบความสําเร็จ ทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 จึงไมไดมีไวสําหรับผูเรียนเทานั้น                    
แตในความเปนจริงแลวมีไวพัฒนาครูและบุคลากรดวย เปาหมายเพื่อสรางคนใหมีคุณภาพเปนที่ยอมรับ สามารถ
เรียน ทํางานและใชชีวิตในศตวรรษที่ 21 ได (สํานักงานสงเสริมสังคมแหงการเรียนรูและคุณภาพเยาวชน, ม.ป.ป.)
  นายแพทยประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ เลขานุการมูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ ไดชี้ใหเห็นวาในศตวรรษที่ 21 นี้
เปนยคุเทคโนโลยสีารสนเทศ  จาํนวนความรูเพิม่ขึน้มหาศาลอยางรวดเรว็ทกุวนั  ดงันัน้ ผูเรียนท่ีทองเกง เรียนเกงอยางเดยีว
ไมเพียงพอ  แตตองเปนผูเรียนที่ใฝรู อยากเรยีนรูของใหมและรูวิธีที่จะเรียนรูดวย นั่นคือมีทักษะการเรียนรูที่เรียกวา 
Learning Skills พรอมกนันัน้ผูเรยีนตองมทีกัษะการใชชวีติทีด่ดีวยทีเ่รียกวา Life Skills และในประเด็นทีค่ลายคลึงกนั 
ศาสตราจารย นายแพทยวจิารณ พานชิ  ประธานกรรมการ  มลูนธิสิถาบนัสงเสรมิการจัดการความรูเพ่ือสงัคม ไดกลาวถงึ
ผูเรียนในยุคศตวรรษท่ี 21 วา ตางจากยุคเกาอยางมาก คอื ผูเรียนยคุใหมความรูมากและเขาถึงความรูไดงาย เพราะ
ฉะน้ันการเรียนในหองเรียนจึงยากมากทีผ่เูรียนจะสนใจ เพราะมีเร่ืองอ่ืนท่ีสาํคัญกวา วธิสีรางการเรยีนรูในศตวรรษที ่21          
ครูตองไมเพียงแตเอาใจใสผูเรียนเทาน้ัน ยังตองมีทักษะในการ “จุดไฟ” ในใจของผูเรียน ใหรักการเรียนรู ใหสนุก      
กบัการเรยีนรู หรือใหการเรยีนรูสนุก และกระตุนใหอยากเรยีนรูตอไป ครูจงึตองยดึหลัก “สอนนอย เรยีนมาก” (Teach 
Less Learn More) กลาวคอื ในการจดักจิกรรมตางๆ ของผูเรียน ครูตองต้ังคําถามและตอบไดวา ผูเรียนไดเรียนรูอะไร 
และเพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูในสิ่งเหลาน้ัน ครูจะตองทําอะไร หรือไมทําอะไรบาง ในสภาพการณเชนน้ี ครูยิ่งมี             
ความสาํคญัมากขึน้ และทาทายครทูกุคนอยางทีส่ดุทีจ่ะทาํใหผูเรียนไดเรียนแบบไมขาดทกัษะสาํคญั (วจิารณ พานชิ, 
2555 ; 2556)

สภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
  ปจจุบันเปนยุคที่โลกมีความเจริญกาวหนาอยางรวดเร็วอันสืบเนื่องมาจากการใชเทคโนโลยีเพื่อเชื่อมโยง
ขอมูลตาง ๆ ของทุกภูมิภาคของโลกเขาดวยกัน กระแสการปรับเปลี่ยนทางสังคมที่เกิดขึ้นในศตวรรษที่ 21 จึงสงผล
ตอวิถีการดํารงชีวิตในสังคมอยางทั่วถึง 
  ในอดีต สภาพสงัคมไทยวถิชีวีติของผูคนเรยีบงาย ไมคอยมกีารเปลีย่นแปลง แตเปนสงัคมทีเ่ปดกวางยอมรบั
วัฒนธรรมจากภายนอก และนํามาปรับใชใหเขากับสภาพแวดลอม และวิถีชีวิตของตนเองไดอยางเหมาะสม               
เมื่อประเทศไทยเขาสูศตวรรษที่ 21 นับเปนชวงที่มีการเปล่ียนแปลงตามกระแสโลก อันเกิดจากความกาวหนา          
ดานวทิยาศาสตร เทคโนโลยี และสารสนเทศ สิง่ดงักลาวเปนปจจยัสําคญัทีท่าํใหโลกอยูในยคุการสือ่สารไรพรหมแดน 
ซึง่กอใหเกดิทัง้โอกาส และการพฒันาใหสอดคลองกบัการเปลีย่นแปลงของโลก การพัฒนาดานการศึกษาจึงสาํคญั
อยางยิ่ง เพื่อเปนการเตรียมพรอมรับสถานการณในอนาคต
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   ดวยเหตุนี้ ครูจึงตองมีความตื่นตัวและเตรียมพรอมในการจัดการเรียนรูเพื่อเตรียมความพรอมใหผูเรียน        
มีทักษะสําหรับการดํารงชีวิตในโลกในศตวรรษที่ 21 โดยทักษะที่สําคัญที่สุด คือ ทักษะการเรียนรู (Learning Skills) 
ที่มุงเนนความรูความสามารถ และทักษะจําเปน ซึ่งเปนผลจากการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการเรียน         
การสอน ตลอดจนการเตรียมความพรอมดานตางๆ ที่เปนปจจัยสนับสนุนท่ีจะทําใหเกิดการเรียนรู ปจจุบันเปนยุค
แหงการแขงขันทางสังคมคอนขางสูง สงผลตอการปรับตัวใหทัดเทียมและเทาทันกับความเปลี่ยนแปลง ที่เกิดขึ้น     
ในบริบททางสังคมในทุกมิติรอบดาน ดังนั้น การเสริมสรางองคความรู (Content Knowledge) ทักษะเฉพาะทาง 
(Specific Skills) ความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน (Expertise) และสมรรถนะของการรูเทาทัน (Literacy) จึงเปนตัวแปร
สําคัญที่ตองเกิดขึ้นกับตัวผูเรียน

ทักษะแหงศตวรรษที่ 21
  จากสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปในศตวรรษที่ 21 ระบบการเรียนการสอนจึงตองเพิ่มทักษะของคน                 
ที่จะตองเรียนรูตั้งแตชั้นอนุบาลไปจนถึงระดับอุดมศึกษา และตลอดชีวิต คือ 3R x 7C (วิจารณ พานิช, 2555)           
  
  3R  ไดแก    Reading (อานออก) 
       Writing (เขียนได) 
       Arithmetics (คิดเลขเปน)
  7C ไดแก    Critical thinking & Problem Solving 
       (ทักษะดานการคิดอยางมีวิจารณญาณ และทักษะในการแกปญหา)
       Creativity & Innovation 
       (ทักษะดานการสรางสรรค และนวัตกรรม)
       Cross-cultural Understanding 
       (ทักษะดานความเขาใจตางวัฒนธรรม ตางกระบวนทัศน)
       Collaboration, Teamwork & Leadership 
       (ทักษะดานความรวมมือ การทํางานเปนทีม และภาวะผูนํา)
       Communications, Information & Media Literacy 
       (ทักษะดานการสื่อสาร สารสนเทศ และรูเทาทันสื่อ)
       Computing & ICT Literacy 
       (ทักษะดานคอมพิวเตอร และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
       Career & Learning Skills 
       (ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู) 
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  จากภาพที่ 1 ขางทาย โลกในศตวรรษท่ี 21 นัน้ สาระวชิาหลกัทีผู่เรียนจะตองเรียนรู (Partnership for 21st 

Century Learning (P21), 2009) ประกอบดวย 
  1. ภาษาแม และ ภาษาสําคัญของโลก
  2. ศิลปะ คณิตศาสตร
  3. เศรษฐศาสตร
  4. ภูมิศาสตร
  5. ประวัติศาสตร
  6. รัฐและความเปนพลเมือง
  นอกจากสาระวิชาหลักเหลานี้ที่จะไดเรียนรูแลว ผูเรียนตองไดเรียนรูแนวคิดสําคัญในศตวรรษท่ี 21           
(Partnership for 21st Century Learning (P21), 2009) ซึ่งประกอบดวย 
  1. ความรูเกี่ยวกับโลก
  2. ความรูดานการเงิน เศรษฐศาสตร ธุรกิจ และการเปนผูประกอบการ
  3. ความรูดานการเปนพลเมืองที่ดี
  4. ความรูดานสุขภาพ
  5. ความรูดานสิ่งแวดลอม
  ในประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกันผูเรียนควรไดรับการปลูกฝงใหไดทักษะสําคัญอีก 3 เรื่อง คือ
  1. ทักษะชีวิตและการทํางาน
   1.1 ความยืดหยุนและการปรับตัว
   1.2 การริเริ่มสรางสรรคและเปนตัวของตัวเอง
   1.3 ทักษะดานสังคม และทักษะขามวัฒนธรรม
   1.4 การเปนผูสรางหรือผลิตและมีความรับผิดชอบเชื่อถือได
   1.5 ภาวะผูนําและความรับผิดชอบ
  2. ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม
   2.1 ความคิดริเริ่มสรางสรรคและนวัตกรรม
   2.2 การคิดอยางมีวิจารณญาณและการแกปญหา
   2.3 การสื่อสารและความรวมมือ
  3. ทักษะดานสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี
   3.1 การใชและประเมินสารสนเทศไดอยางเทาทัน
   3.2 วิเคราะหและเลือกใชสื่อไดอยางเหมาะสม
   3.3 ใชเทคโนโลยีใหมไดอยางมีประสิทธิภาพ
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     ภาพที ่1:   21st Century Student Outcome and Support Systems
     ทีม่า: Partnership for 21st Century Learning (P21), 2009
 

การเรียนรูในศตวรรษที่ 21 
  การเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ตองปรับจากเดิมจากที่เนนการเรียนความรูจากชุดความรูที่มีความชัดเจน   
สามารถพิสูจนได เปนการเรียนรูอีกชุดหนึ่ง คือความรูที่ไมชัดเจน อาจจะไมแมนยําและมีความคลุมเครือ เพ่ือให        
ผูเรียนศึกษาหาคําตอบดวยตนเอง หากจะใหตีความ หรือบงชัดลงไปอีกวา  ทักษะใดที่สําคัญที่สุดสําหรับการเรียนรู
ในศตวรรษที่ 21 คําตอบคือ แรงบันดาลใจที่จะเรียนรู ซึ่งถือเปนหัวใจที่สําคัญที่สุด และสงผานแรงบันดาลใจเหลานี้
ไปยังผูอื่นและทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง แมวาในศตวรรษที่ผานมาจะใหความสําคัญกับการอานออกเขียนได      
(Literacy) แตสําหรับการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ความหมายของคําวาอานออกเขียนไดที่เราคุนเคยกันอยูอาจ            
ไมเพยีงพออกีตอไป และจุดออนของการศกึษาไทย คอื  ผเูรยีนไมไดทกัษะท่ีสาํคญัตอชวีติ แตไดแควชิาเพียงเพ่ือเอาไป    
ตอบขอสอบ แตผลเพยีงเทานัน้ไมพอ สิง่ทีค่รตูองใหความสาํคญั คอื ตองสรางใหลกูศษิยเกดิความเปนมนษุย ทกัษะ
การเรียนรู และแรงบันดาลใจ 
  การศึกษาในยคุศตวรรษที ่21 จงึตองกาวขามผานคําวาทฤษฏไีปสูการปฏบิตั ิถงึแมความรูทีอ่ยูในการปฏบิตัิ
นั้นจะเปนความรูที่ไมชัดเจน แตผูเรียนเกิดกระบวนการการเรียนรู ซึ่งถือเปนจุดที่สําคัญที่สุด และมีความซับซอน    
มากที่สุดเชนกัน เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมใหกับผูเรียนสําหรับการดํารงชีวิตในยุคท่ีเกิดการเปล่ียนแปลง              
อยูตลอดเวลา 
  การเรียนการสอนแตละวิธีสงผลตอการเรียนรูตางกัน ดังอธิบายไดจากปรามิดแหงการเรียนรู (Learning 
Pyramid) ในภาพท่ี 2 ซึ่งแสดงใหเห็นวาการเรียนรูที่มีการสอนแบบบรรยาย ผูเรียนน่ังฟงผูสอน (Passive Learning) 
มีอัตราการเรียนรู (Retention Rate) เพียงรอยละ 5 ในทางตรงกันขามการสอนคนอื่นหรือลงมือทําโดยนําความรู      
มาใชหรือลงมือทําทันที (Active Learning) มีอัตราการเรียนรูถึงรอยละ 90
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      ภาพที ่2: ปรามดิแหงการเรียนรู
      ทีม่า: ชรนิทร โพธิเ์งิน, พรจติ ประทมุสวุรรณ และ สนัต ิหตุะมาน, ม.ป.ป.

  วิจารณ พานิช (2556) ไดกลาวถึงทฤษฎีการเรียนรูสมัยใหมที่นํามาจากหนังสือ How Learning Works    
ของ Herbert A. Simon ไวดังนี้

  ประการท่ี 1: ความรูเดิมของผูเรียนจะแตกตางกันมาก ผูเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 6 บางคน                
หากทดสอบพื้นความรูอาจจะเทากับผูเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 และผูเรียนในชั้นประถมศึกษาปที่ 6 บางคน 
ทําแบบทดสอบพื้นความรูแลวอาจจะเทาผูเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2  พื้นความรูจะหางกันมาก เน่ืองจาก           
ผูเรียนสามารถศึกษาคนควาเรียนรูดวยตนเองได ผูเรียนท่ีขยันและมีความรับผิดชอบสามารถไปศึกษาเรียนรู             
ดวยตนเอง โดยเฉพาะในปจจุบันความรูหาไดไมยาก อยูที่วาใครจะสามารถเขาถึงความรูไดมากกวา แตที่สําคัญ     
ยิง่กวานัน้ในเรือ่งความรูเดมิกค็อื ผูเรยีนเกอืบทุกคนมคีวามรูเดมิทีผ่ดิๆ ตดิตวั ครูตองเขาใจตรงนีต้องหาวธิตีรวจสอบ
ใหพบและก็หาทางแก มิเชนนั้นผูเรียนจะผิดไปเรื่อยๆ  สงผลใหไมสามารถเรียนรูในระดับชั้นตอไปไดและรูสึกเบื่อ
หนายในการเรียน
  ประการท่ี 2: การจัดระบบความรูที่เรียกวา (Knowledge Organization) มีความสําคัญตอการเรียนรู           
ผูเรยีนทีม่เีกงและมีผลการเรยีนด ีจะสามารถจดัระเบยีบความรูในสมองไดด ีความรูไมไดอยูแบบไมมทีศิทาง แตเปน
ระบบ ดังนั้นผูเรียนที่จัดระบบความรูไดดี ก็จะสามารถนําความรูมาใชไดทันทวงทีและถูกกาลเทศะ 
  ประการท่ี 3: แรงจูงใจ (Motivation) และแรงบันดาลใจ (Inspiration) ครูจะตองมีวิธีและเอาใจใส                    
ที่จะสรางแรงจูงใจหรือแรงบันดาลใจใหผูเรียน 
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  ประการที่ 4: การเรียนที่ถูกตอง ผูเรียนตองเรียนจนรูจริง (Mastery Learning) ผูเรียนที่ไมรูจริงโตขึ้นมา   
เขาจะเริ่มเบื่อ เพราะการเรียนจะนาเบื่อ เปนความทุกขยาก 
  ประการท่ี 5: การสอนโดยการปฏิบัติและปอนกลับ (Feedback) ศิลปะของการปอนกลับสําคัญท่ีสุด            
ซึ่งจะทําใหการเรียนของผูเรียนสนุก เปนการใหรางวัลแกผูเรียน เรียนแลวเกิดความสุข เกิดความมั่นใจในตนเอง          
รูวาตรงไหนตัวทําไดดี รูวาตรงไหนจะตองปรับปรุง 
  ประการที่ 6: การเรียนรูแบบรวมมือ (Collaborative Learning) พัฒนาการของนักเรียนและบรรยากาศ
ของการเรียน  การเรียนสมัยใหมผูเรียนตองเรียนเปนทีมเพราะโลกสมัยใหมนั้นความรวมมือสําคัญกวาการแขงขัน   
บรรยากาศของความคิดที่หลากหลาย รับฟงซึ่งกันและกัน จะทําใหผูเรียนเขาใจวาเร่ืองแบบนี้เพื่อนคิดอยางไร          
การคดิเปนไปไดหลายแบบ  เม่ือไรกต็ามบรรยากาศในโรงเรียนและในช้ันเรียน เนนความถกู-ผดิ ไมสงผลตอการเรียนรู
ทีด่ีของผูเรียน
  ประการที่ 7: ความสามารถในการกํากับการเรียนรูของตนเองได (Self - Directed Learner) ครูตองฝก     
ใหผูเรียนเกิดความสามารถหรือทักษะในการกํากับการเรียนรูใหกับตัวเอง ที่สําคัญคือใหผูเรียนรูวาตนเองมีวิธีการ
เรียนอยางไรและปรับปรุงวิธีการเรียนของตนได  

บทบาทและทักษะของครูกับการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 
  การเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 “ครู” ตองเปลี่ยนบทบาทเปน “โคช ” ดวย  เนื่องจากในปจจุบัน ความรู 
มีมาก ครูจะจัดการอยางไรเพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูใหหมด ผลวิจัยแนะนําวา ใหสอนเฉพาะที่สําคัญ ๆ  ผูเรียนสามารถ
นําความรูนั้นไปบูรณาการและตอยอดได  สวนความรูที่ไมไดสอน ผูเรียนจะเรียนรูไดเอง สิ่งสําคัญในการเรียน           
การสอนในทศวรรษที่ 21 คือ ตองเปลี่ยนวิธีการของการศึกษา คือเปลี่ยนเปาหมายจาก  “ใหความรู” ไปสู “ใหทักษะ” 
เปลี่ยนจาก “ครูเปนหลัก” เปน “ผูเรียนเปนหลัก” (วิจารณ พานิช, 2556)
  ครูแหงศตวรรษที่ 21 ไมไดเปนผูใหความรูแตตองชวยแกไขความรูผิดๆ ของผูเรียน เนื่องจากสังคมเปลี่ยน
ทําใหผูเรียนเปลี่ยน ผูเรียนสมัยน้ีไมไดเรียนความรูและขอมูลสําคัญเฉพาะจากโรงเรียนอีกตอไป หรือกลาวไดวา    
สมยันีผู้เรยีนรบัความรูจากโรงเรียน เปนแหลงรอง ไมใชแหลงหลกั แหลงหลกั  คอื  การรับจากสังคมโดยรอบ โดยเฉพาะ
จากสื่อมวลชน และอินเทอรเน็ต ความรูจากแหลงตางๆ นอกโรงเรียนนั้น ผูเรียนรับมาอยางถูกตองบาง รับมาแบบ
เขาใจผิดบาง (วิจารณ พานิช, 2556) ในทาํนองเดียวกัน ชัยอนันต  สมุทวณิช (2540) มีความเชื่อมั่นวา ความรูเกิด
จากการสรางขึน้โดยตัวผูเรยีน ครตูองมบีทบาทในการจดัการศึกษา ประกอบดวยการจัดโอกาสใหผูเรยีนไดมสีวนรวม
ในกิจกรรมสรางสรรค การคิดของผูเรียนสอดคลองกับความจําเปน ความตองการ และความเปนไปไดในปจจุบัน   
ของพวกเขา การใหการศึกษาจึงตองคํานึงถึงการคิดของผูเรียนในแตละขั้นตอนของการพัฒนาความรู และโลก        
ของผูเรียนจะถูกสรางขึ้น และสรางใหมไปเรื่อยๆ ตามประสบการณสวนตัวของเขา ครูตองใชการ “เลนเพื่อรู” เปน   
วิธีการสําคัญในการพัฒนาผูเรียน  
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สรุป
  การจัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 เนนใหทั้งผูเรียนและครูกาวเขาสูการเรียนรูไปพรอมๆ กัน ผูที่ตองพัฒนา
ไมใชเพียงผูเรียนเทาน้ัน แตรวมไปถึงครูดวยท่ีตองปรับบทบาทเปนครูในศตวรรษท่ี 21 โดยการไมตั้งตนเปน “ผูรู”    
แตเปน “ผูเรียนรู” เรียนไปพรอมกับผูเรียน ปรับกระบวนการเรียนการสอนเปน “สอนนอย เรียนมาก”  เรียนรูจาก      
การปฏิบัติ เรียนรูจากชีวิตจริง เรียนรูจากความซับซอนและไมชัดเจนของโลกและสังคม รวมไปถึงสรางความรูขึ้น     
ใชเองและสงเสริมใหผูเรียนสรางความรูขึ้นใชเองเชนกัน  ครูตองพัฒนาและปรับเปลี่ยนบทบาทเปน “โคช” และ       
การออกแบบการเรียนรูเพื่อผูเรียนในศตวรรษที่ 21  
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บทคัดยอ
  สํานวนเปนสิ่งที่แสดงถึงระบบความคิดของคนในสังคม เปนสิ่งที่สะทอนใหเห็นสังคม และวัฒนธรรม            
ในหลายๆ ดาน เปนสิง่ทีก่ลาวถงึภูมปิญญา ความคดิของมนุษย ทีเ่กิดข้ึนจากประสบการณในการดําเนนิชีวติประจําวัน
ที่ถายทอดมาจากบรรพบุรุษดวยถอยคําสั้นๆ ซึ่งมีความหมายลึกซึ้งในแงคําสอน สัจธรรม การวิจารณตําหนิ                 
ขอบกพรองของบุคคลในสังคม เปนตน การศึกษาสํานวนญี่ปุนนอกจากจะชวยใหผูเรียนภาษาญี่ปุนเขาใจถึงระบบ
ภาษาญ่ีปุนแลวยงัชวยใหผูเรยีนเขาใจถงึวธิคีดิ ทศันคต ิและความเชือ่ของคนญ่ีปุนอกีดวย สาํนวนญีปุ่น เปนสวนหนึง่
ที่สะทอนใหเห็นวา สังคมญ่ีปุนเปนสังคมท่ีใหความสําคัญในเรื่องความจงรักภักดี ความกตัญูรูคุณตอเจานาย        
ครูอาจารย บิดามารดา และผูมีพระคุณ ซึ่งสอนวาควรตอบแทนบุญคุณของเจานาย รวมทั้งผูมีพระคุณคนอื่นๆ 
การตอบแทนบุญคุณคน ถือเปนคุณความดีที่ควรกระทําอยางยิ่ง

คําสําคัญ
  สํานวนญี่ปุน   สังคมญี่ปุน  บุญคุณ ความกตัญู

Abstract
  Expressions can signify people’s thinking and reflect society and culture in various aspects.           
They show human wisdom and perceptions generated from life experiences. The expressions are words 
or phrases containing deep meanings of teachings, truths, criticisms of people’s weaknesses, and etc. 
which transmitted from the ascendants. The study of Japanese expressions not only helps the learners 
to understand Japanese language system, but also provides understanding of thinking, attitudes,               
and beliefs of Japanese people. The Japanese expressions manifest that the Japanese society place 
value on being loyal and grateful to masters, teachers, father and mother, as well as other benefactors. 
The Japanese people have been taught that to reciprocate masters and all benefactors with loyalty is the 
good deed they really should do.
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บทนํา
  ภาษาพดูและภาษาเขียนของคนแตละชนชาติยอมมีการใชถอยคําทัง้ทีเ่ปนถอยคําทีต่รงไปตรงมาเขาใจไดงาย 
และถอยคําท่ีมิไดมีความหมายตรงไปตรงมาแตเปนถอยคําในเชิงเปรียบเทียบ ประชดประชันไปในที  หรือถอยคํา     
ทีไ่มไดมคีวามหมายตรงไปตรงมาน้ี คนไทยเรียกวา “สาํนวน” ซึง่การใชสาํนวนนัน้ชวยทําใหภาษาพดูและภาษาเขยีน
มชีวีติชีวาขึน้ ทาํใหผูฟงเหน็ภาพไดชดัเจนขึน้ ดงัน้ันการรูจกัความหมายของสาํนวนตางๆ และวิธใีชใหถกูตองเหมาะสม 
จงึถอืเปนสิง่จําเปนในการใชภาษาทุกภาษา ดงัที ่ดเิรกชยั มหทัธนะสิน (2529, 63) กลาววา เมือ่วเิคราะหดใูหถองแท
จะเห็นวาสํานวนมีบทบาทตอการใชภาษาของคนในสังคม ทั้งนี้เพราะสวนหนึ่งทําใหเขาใจความหมายงายขึ้น หรือ
ถาเปนลักษณะของการเปรียบเทียบทําใหผูรับสารเขาใจขอมูลที่ตองการจะสื่อสารชัดเจนขึ้น ในทุกชาติทุกภาษา       
จะมีสํานวนใชในสังคม ซึ่งการศึกษาสํานวนในภาษาตางๆ นั้น นับเปนการศึกษาสังคมและวัฒนธรรมของกลุมชน     
ที่พูดภาษานั้นๆ ไดทางหนึ่ง ทั้งนี้เพราะถอยคําสํานวน มีความสัมพันธกันกับความคิด เปนวัฒนธรรมทางดานจิตใจ 
เปนมรดกทางวฒันธรรมทีบ่รรพบุรษุไดคดิประดิษฐมาเพือ่สังคม เปนกระจกสองใหเห็นความคดิในใจ คานิยม โลกทศัน 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี ระเบียบสังคม ตลอดจนวิถีประชา
  สงา กาญจนาคพันธุ (2522, 1) ไดกลาวถึงความสําคัญของสํานวนไวในหนังสือสํานวนไทย วา คําพูดของ
มนุษยเราไมวาชาติใดภาษาใด แยกออกไดกวางๆ เปนสองอยาง  อยางหนึ่งพูดตรงไปตรงมาตามภาษาธรรมดา      
พอพูดออกมาก็เขาใจไดทันที  และอีกอยางหน่ึงพูดเปนชั้นเชิงไมตรงไปตรงมาแตใหมีความหมายในคําพูดนั้นๆ        
คนฟงอาจเขาใจความหมายทันที  ถาคําพูดนั้นใชกันแพรหลายทั่วไปจนอยูตัวแลว แตถาไมแพรหลายคนฟง                  
ก็ไมเขาใจไดทันที ตองคิดจึงเขาใจ หรือบางทีคิดแลวเขาใจไปอยางอื่นก็ได หรือไมเขาใจเลยก็ได คําพูดเปนชั้นเชิงนี้ 
เราเรียกวา “สํานวน”
  คําวา “สํานวน” ที่ผูเขียนใชในงานนี้จะเทียบเคียงกับภาษาญ่ีปุนคําวา “Kotowaza (ことわざ )" ซึ่ง
พจนานุกรม Koujien（広辞苑·第六版，2008) ใหความหมายของ “Kotowaza” วาหมายถึง ถอยคําท่ีกลาว
สืบตอกันมาชานาน เปนถอยคําสั้นๆ  มีความหมายในเชิงการสอน การเตือนสติ การตําหนิติชม เปนตน
  Takahashi （高橋，1997 ） กลาวไวในบทนําของพจนานุกรม Doushokubutsu Kotowaza Jiten      
วา “Kotowaza” เปนสิง่ทีก่ลาวถงึภูมปิญญา ความคดิของมนุษย ทีเ่กดิข้ึนจากประสบการณในการดําเนนิชวีติประจําวนั     
ที่ยาวนานจากบรรพบุรุษของเราดวยถอยคําสั้นๆ ซึ่งมีความหมายลึกซึ้งในแงคําสอน สัจธรรม การวิจารณตําหนิขอ
บกพรองของบุคคลในสังคม เปนตน
  อีกทั้ง อัญชลี สิงหนอย (อางถึงใน ทรรศพร ศิวะวัฒนะวงศ,  2549) ชี้ใหเห็นบทบาทของสํานวนวา  สํานวน
แสดงใหเห็นสภาพแวดลอมและธรรมชาติของสังคมนั้นวามีความใกลชิดหรือมีวิถีชีวิตท่ีมีความเกี่ยวของสัมพันธ     
กับสิ่งใดบาง เชน ลักษณะภูมิประเทศ เชน คืบก็ทะเลศอกก็ทะเล เข็นครกขึ้นภูเขา เปนตน ซึ่งสํานวนในแตละสังคม
และวฒันธรรมนัน้  สามารถสะทอนใหเห็นวาระบบความคดิของคนในสงัคมและวฒันธรรมนัน้  วามีความคิดในการโยง
เอาสิ่งแวดลอมมาเปรียบกับพฤติกรรมของคนอยางไร เชน ในความคิดที่จะเปรียบเทียบใหเห็นความงาย  ในสังคม
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ไทยเปรียบกบักลวยทีเ่ปนผลไมพืน้เมอืง เม่ือสุกก็รบัประทานงาย  และสะดวกเม่ือเปรียบเทียบกับผลไมอืน่ๆ ในขณะ
ที่สังคมอเมริกาจะเปรียบเทียบความงายกับการหยิบขนมเคกช้ินหนึ่งรับประทาน เน่ืองจากสามารถหาซ้ือไดทั่วไป 
หรือมีไวติดบาน เปนตน นอกจากนี้ยังแสดงใหเห็นปจจัยหรือระบบตางๆ  ทางสังคม เชน คานิยม หนาที่ของบุคคล     
ในสังคม ระบบครอบครัว ระบบชนชั้น เปนตน ในสังคมไทย มีคานิยมเกี่ยวกับการเลือกคูครองโดยอบรมฝายหญิง  
ซึง่ถอืวาเปนผูเสยีหายมากกวาฝายชายวา ใหรูจกัรกันวลสงวนตวั "อยาชงิสุกกอนหาม" เปนตน  รวมทัง้ยงัแสดงใหเหน็
ขนบธรรมเนียมประเพณี ตัวอยางในสังคมไทย เชน สํานวน “ชุบมือเปบ” แสดงใหเห็นวาในสังคมไทยคร้ังหน่ึง              
มีวัฒนธรรมในการรับประทานอาหารโดยใชมือ ซึ่งกอนท่ีจะรับประทานจะตองเอามือชุบน้ําในถวยที่มักวางไวขาง
สํารับจึงจะลงมือเปบขาวได ในสํานวนน้ีหมายถึง คนที่เอาแตผลประโยชนใสตัวโดยไมไดลงทุนลงแรง เปรียบกับ  
เวลาทําอาหารไมไดมาชวย แตพอไดเวลาก็มารับประทานอยางเดียว
  ดังจะเห็นไดวา สํานวนสะทอนใหเห็นสังคมและวัฒนธรรมในหลายๆ ดาน ซึ่งเปนสวนหน่ึงของการศึกษา
วัฒนธรรม และความคิดของคนในสังคมนั้นผานทางภาษา อนึ่งมนุษยเรานั้นมักจะนิยมใชชื่อสิ่งของ หรือ สิ่งมีชีวิต  
ทีอ่ยูใกลชดิกับการดาํรงชวีติของตนเองมาเปนส่ิงเปรยีบเทยีบในสาํนวน ซึง่ส่ิงท่ีนาํมาใชเปนส่ิงเปรยีบเทยีบในสาํนวน
นั้นยอมตองสะทอนใหเห็นถึงวิธีคิด ทัศนคติ และภาพลักษณที่คนแตละชนชาติ แตละประเทศมีตอส่ิงน้ันๆ และ      
จากวิธีคิดที่แตกตางกันเกี่ยวกับสิ่งเหลานั้น ก็ทําใหเราเขาใจลักษณะพิเศษดานการรับรู ทัศนคติ มุมมองตอสิ่งตางๆ 
และคานิยมของคนในแตละประเทศ และแตละชนชาต ิอาทิเชน สาํนวนท่ีเก่ียวกับปลาของญีปุ่น มดีงัน้ี   (XiongRenfang, 
2007)
  腐っても鯛　
  Kusattemotai
  ถึงจะเหม็นก็เปนปลาไท หมายถึง เนื้อแทของเจาตัวเปนสิ่งที่ดี ของดีถึงแมจะอยูในสภาพที่ไมดีก็ยังคง
  มีคุณคาอยู เปรียบเหมือนปลาไทเปนปลาที่มีรสชาติดี มีคุณคา ตอใหมีกลิ่นเหม็นแตยังไงก็ยังคือปลาไท
  ที่คุณคาอยูดี

  鰯網に鯛がかかる
  Iwashiamini tai gakakaru
  ปลาไทติดแหปลาซารดีนมา หมายถึง พบเจอโชคดีโดยที่ไมไดคาดหวังไว  สําหรับคนญี่ปุนปลาไท 
  เปนปลาทีม่คีณุคาดังน้ันการทีป่ลาไทมาติดแหปลาซารดนีจึงถือวาเปนเร่ืองท่ีด ีเปนโชคดทีีไ่มไดคาดคดิมากอน
  
  鰯の頭をせんより鯛の尾につけ
  Iwashi no atama o senyoritai no o nitsuke
  เปนหางปลาไทดีกวาเปนหัวปลาซารดีน หมายถึง การทําตาม และ เชื่อฟงคนที่ที่ยิ่งใหญดีกวาการเปนผูนํา 
  ของคนที่ไมมีคุณคา ไมนาสนใจ 
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  จากความหมายของสํานวนขางตนนี้ทําใหเราเขาใจและทราบวาคนญ่ีปุนคิดอยางไรตอปลาไท และ              
ปลาซารดีน ซึ่งสําหรับคนญี่ปุนนั้นปลาไทถือวาเปนปลาที่มีคุณคามากท่ีสุด เปนสิ่งที่นายินดี  สวนปลาซารดีนนั้น  
เปนสิ่งของท่ีตรงกันขามกัน คือ เปนปลาที่ไมมีคา และราคาเลย หากเราศึกษาและทําความเขาใจความหมาย               
ของสํานวนในภาษาญี่ปุน ก็จะทําใหเราเขาใจทัศนคติ และวิธีคิดของคนญี่ปุน 
  นอกจากนี้ ผูเขียนยังสังเกตเห็นวา สํานวนก็เปนสิ่งที่แสดงออกถึงความคิดของคนในสังคมนั้นดวย ดังเชน 
สํานวนญี่ปุนท่ีสะทอนใหเห็นการทํางานของคนญี่ปุน เชน 犬も朋輩、鷹も朋輩 (Inu mo hoobai, Taka           
mo hoobai)   แปลวา สุนัขก็เปนเพ่ือนรวมงานเหย่ียวก็เปนเพ่ือนรวมงาน  สํานวนนี้หมายถึง  ไมวาจะเปนสุนัข        
หรือเหย่ียวซึ่งเปนสัตวตางประเภทและมีธรรมชาติแตกตางกัน แตถามีเจานายคนเดียวกันทํางานอยูในที่เดียวกัน       
กถ็อืวาเปนผูรวมงานท้ังสิน้ เปรยีบเหมือนกบัคนทีท่าํงานในบริษทัเดยีวกนัถงึจะมรีะดบัสถานะตําแหนงหนาทีต่างกนั 
แตถาทํางานใหเจานายคนเดียวกันก็ถือวาเปนเพื่อนรวมงานกัน
  สํานวนญี่ปุนที่สะทอนใหเห็นความคิดในเรื่องการยกยองคนทําความดี เชน 虎は死して皮を残し人
は死して名を残す (Tora wa shishite kawa wo nokoshi hito wa shishite na wo nokosu) แปลวา เสือตาย
เหลอืหนงั คนตายเหลือช่ือ  สาํนวนน้ีหมายถึง  เมือ่เสอืตายก็เหลอืหนงัท่ีสวยงามไวใหคนไดใชประโยชน คนเรากเ็ชน
เดียวกันหากประพฤติดีมีผลงานที่ดีๆ ไว เมื่อตายไปก็ยอมจะมีคนกลาวขวัญถึงกันตอๆ ไป
  สํานวนญ่ีปุนท่ีสะทอนใหเห็นความคิดในเร่ืองความกตัญูกตเวที เชน  家貧しくて孝子顕る                 
(ie mazushikute koushi arawaru) แปลวา บานยากจนจะเห็นลูกกตัญู  สํานวนน้ีหมายถึง เด็ก ที่เกิดในครอบครัว
รํา่รวยจะมองไดยากวาเปนเด็กกตัญหูรอืไม ตางกับเด็กทีเ่กดิในครอบครัวยากจน ซึง่จะเหน็ไดงายวาเปนเด็กกตัญู
จากการที่ขยันขันแข็งและชวยเหลือครอบครัว
  จากการศกึษาคาํสอนตางๆ ทีป่รากฎในสํานวนญีปุ่นน้ัน ผูเขียนพบวา ประเดน็ความคดิ และความเชือ่เร่ือง
ความกตัญูก็เปนอีกหนึ่งเรื่องที่คนญี่ปุนใหความสําคัญ  

บุญคุณ （恩： On ） ในสังคมญี่ปุน
  สังคมญ่ีปุน เปนสังคมท่ีใหความสําคัญในเรื่องความจงรักภักดี กตัญูรูคุณตอเจานาย ครูอาจารย บิดา
มารดา และผูมพีระคณุ ซึง่ความซือ่สตัยและความจงรกัภกัดเีปนผลมาจากความเช่ือในเรือ่งศาสนา  ไดแก  ศาสนาชนิโต  

พทุธและขงจ้ือเขาดวยกนั  คนญีปุ่นโดยท่ัวไปจะนบัถอืศาสนาพทุธควบคูไปกับชนิโตอันเปนศาสนาดัง้เดิมและมีขงจ้ือ
แทรกอยูในฐานะทีเ่ปนจรยิธรรมท่ีพงึปฏบิตัใินสงัคม  ขงจือ้เขากันไดดกีบัชินโตในแงคณุธรรมความด ี  ความสัมพันธ
ของบุคคลในครอบครัวและการปฏิบัติตนตอสังคม  โดยสอนใหจงรักภักดีตอชาติ  ตอผูอุปถัมภหรือนายของตน          
ใหทุกคนปฏิบัติตามหนาที่ตอสังคม  รวมถึงลัทธิบูชิโดซึ่งเปนจริยธรรมสําหรับนักรบที่เกิดจากการประมวลความเชื่อ
ทางศาสนาเขาดวยกัน  ถือไดวาเปนจริยธรรมอันสูงสงโดยเนนความสํานึกตอหนาที่  และความจงรักภักดีของนักรบ
และซามูไรที่เปนรูปแบบความสัมพันธระหวางเจาผูครองนครกับนักรบในบังคับบัญชาท่ีมีความสัมพันธกัน                
อยางเหนยีวแนน (ชตุมิา ธนูธรรมทศัน, 2546, 23)  ในหนงัสือคูมอืท่ีรวบรวมหลกับูชโิด ชือ่ ฮะงะกเุระ บชูโิด (Hagakure 
Bushido) ของนักรบตระกูลนะเบะฌิมะ (Nabeshima) ไดบันทึกไววา
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  “ไมวาที่หนึ่งที่ใด ในมหาสมุทร หวยหุบเหวผา และภายใตพสุธา ไมวาเวลาไหน หนาที่ของเราคือ
  ปฎิบัติกิจอันกอประโยชนเปนนิจแกเจานาย ในชั่วชีวิตนี้ ขาพเจาไมเคยคํานึงถึงประโยชนสวนตัว
  มากกวาประโยชนของเจานาย  ขาพเจาไมทําวันและเวลาใหหมดไปดวยประโยชนตนเองยิ่งกวา
  ประโยชนของเจานาย เมื่อขาพเจาตายไป ขาพเจาจะกลับมาเกิดอีก 7 ครั้งเพื่อคุมครองเจานาย”
  
  คณุธรรมขอนีอ้าจกลาวไดวา ไดรบัอทิธพิลมาจากลทัธขิงจ๊ือ ทีเ่นนความกตญัรููคณุตอผูมพีระคณุ ซึง่นกัรบ
ถือวา เจานายคือผูมีพระคุณสูงสุด ดังน้ันนักรบจะตองตอบแทนบุญคุณของเจานาย รวมท้ังผูมีพระคุณคนอ่ืนๆ        
ดวยการรูจักตอบแทนหนี้บุญคุณ ถือเปนคุณความดีสูงสุด ใน ฮะงะกุเระ ไดบันทึกไววา “ความดีของคนอื่นที่กระทํา
แกทานแมเพียงเทาเม็ดทราย ยอมมีคากวางใหญเทาความกวางของมหาสมุทร เพราะฉะน้ันซามูไร (นักรบ)                
ตองพยายามอยูตลอดชีวิต เพื่อทดแทนความดีอันกวางใหญของบุคคลเหลานั้น” (พพิาดา ยังเจริญ, 2539, 80) 
  ในภาษาญ่ีปุนคําวา 恩 (On) แปลวา บุญคุณ  คําวา 恩義 (Ongi) แปลวา หนี้บุญคุณ ดังที่ ยุพา                
คลังสุวรรณ (2544, 145-146) ไดกลาววา On เปนคานิยมซึ่งทําใหญี่ปุนสามารถรักษาความเปนระเบียบของสังคม
ได On หนี้บุญคุณภาระที่จะตองทําเพื่อตอบแทนแกผูที่ใหความชวยเหลือ 恩 (On) เปนหนี้ที่มีภาระผูกพัน ผูใดเมื่อ
รับแลวจําเปนตองตอบแทน ในภาษาญี่ปุนคําวา 恩に着る (On nikiru) แปลวา ความรูสึกเปนหนี้บุญคุณ 
  On เปนหนี้ทางสังคมและหนี้ทางใจ ซึ่งผูรับเองรับมาทั้งโดยตั้งใจ ไมตั้งใจ และมาเองโดยธรรมชาติ        
เชน พอแมเปนผูใหชีวิต ลูกที่ดีและลูกกตัญูจําตองเลี้ยงพอแม ซามูไรไดรับที่ดินและการคุมครองจากเจานาย        
จงึตองไดรบัใชเจานายเทาชวีติ ทกุคนมหีนีบ้ญุคณุ เชน เรียนหนงัสือกเ็ปนหนีบ้ญุคณุครูผูสอน ทาํงานกเ็ปนหนีเ้จานาย 
สวนคนที่บังเอิญมาทําใหเกิดหน้ีบุญคุณได คือ คนท่ีชวยเหลือชีวิตในยามเคราะหราย เชน ในนิทานพ้ืนบานเร่ือง     
“นกกระเรียนตอบแทนคุณ” （鶴の恩返し Tsuru no ongaesh) ซึ่งเนื้อเรื่องโดยยอ คือ  ชายหนุมยากจนอาศัย
อยูกระทอมคนเดยีว แลวไปพบนกกระเรยีนทีถ่กูลกูธนูปกเขาจงึชวยเหลอืมนัเอาไว จนหายดแีลวกป็ลอยนกกระเรยีน
ไปพอตกดึกก็พบผูหญิงคนหนึ่ง และใชชีวิตรวมกัน จากนั้นหญิงสาวก็ขอใหสรางหองทอผาใหหลังสรางเสร็จ             
หญิงสาวก็พูดวา “หามเขามาในนี้ สัญญานะ” เธอขังอยูตัวอยูในนั้น 7 วัน จนตัวซูบผอม พรอมกับผาที่ทอเสร็จแลว
เพื่อใหชายเอาไปขายโดนวันหน่ึงชายคนน้ันเกิดความสงสัยวาทอผาไดเชนไรท้ังที่ไมมีไหมเขาจึงแอบดู แลวพบวา
เปนนกกระเรียนที่กําลังทอผา ไมใชหญิงสาวพอนกกระเรียนรูตัวก็ไดกลาววา “ฉันคือนกกระเรียนที่คุณชวยไวฉันมา
ตอบแทนคุณ ในเม่ือคุณเห็นรางจริงของฉันแลวฉันก็ไมอาจอยูที่นี่ไดอีกตอไป” พรอมกับมอบผาผืนหน่ึงใหและ          
บินจากไปตลอดกาล
    การท่ีนกกระเรียนตอบแทนบุญคุณผูชวยชีวิต ในภาษาญ่ีปุนใชคําวา 恩返し (Ongaeshi) แปลวา 
ตอบแทนบุญคุณ ดังปรากฏในชื่อนิทานเร่ืองนี้วา 鶴の恩返し (Tsuru no ongaeshi) หรือแปลเปนไทยวา              
นกกระเรียนตอบแทนคุณ
  ในที่นี้จึงสรุปไดวา 恩 (On) หมายถึง บุญคุณที่เปนพันธะหนาที่ติดตัวมากับคนญี่ปุนทุกคน จะหลีกเลี่ยง
และไมปฏิบตัไิมได บญุคุณประเภทนีม้ทีัง้ท่ีตดิตัวมาตัง้แตเกิด บญุคุณท่ีเกิดข้ึนมาภายหลงั บญุคุณท่ีกลาวน้ีมตีัง้แต
บุญคุณที่มีตอองคจักรพรรดิ ตอบิดามารดา ตลอดจนผูมีพระคุณที่ชวยชีวิตใหพนภัยพิบัติ
  นอกจากน้ี ยุพา  คลังสุวรรณ (2544, 146-148) ไดแบงหน้ีบุญคุณออกเปน 5 ลักษณะดวยกัน  ดังราย
ละเอียดตอไปนี้
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  1. บุญคุณตอองคจักรพรรดิ (เท็นโน โนะ อน – Tennono on) หรือบุญคุณตอประเทศ (คุนิ โนะ อน –  
Kunino on) เปนหนี้บุญคุณที่ติดตัวคนญี่ปุนมาตั้งแตเกิด  เปนหนี้ที่เกิดโดยไมมีการสราง  เปนหนี้ที่สูงสุดในบรรดา
หนี้ทั้งหลาย  และเปนหนี้ที่จะตองเสียสละอยางไมมีขอบเขตตอองคจักรพรรดิ  ในสมัยโบราณทหารญี่ปุนทุกคนจะ
เขาใจวาบุหรี่ทุกมวนที่สูบ  และเหลาที่ดื่มเปนการเพิ่มหนี้บุญคุณที่ทหารพึงมีตอองคจักรพรรดิ
  2. บุญคุณจากบิดามารดา (โอะยะ โนะ อน –Oyano on) เปนหนี้บุญคุณซึ่งอยูบนพื้นฐานความเชื่อเรื่อง
ความกตัญูของคนญี่ปุน  โอะยะ  โนะ  อน  ทําใหบิดามารดาอยูในฐานะผูมีอํานาจเหนือบุตร  บุตรจะตองทํางาน
หาเงนิมาเลีย้งบดิามารดา  และเช่ือฟงคาํสัง่อยางเครงครดั  นอกจากน้ีการทีล่กูมีครอบครัวและเลีย้งดูลกูของตนใหด ี ก็
ถือวาเปนการใชหนี้บุญคุณตอบิดามารดาเชนกัน  ดังเชนสํานวนวา 烏に反哺の考あり (Karasu ni hanpo       
no kooari) กามีความกตัญู หมายถึง จิตใจที่เต็มเปยมไปดวยความกตัญูตอพอแม เปรียบเหมือนกาวาหลังจาก
ที่โตแลว ก็จะกักตุนอาหารแลวนํามาใหพอแมเปนการตอบแทนบุญคุณที่ไดเลี้ยงดูมา
       นอกจากนี ้ยงัมสีาํนวนวา 牛を椎(つい)して墓(はか)を祭(まつ)るは鶏豚(けいとん)の親 
(Ushi wo tsuishite haka wo matsuru wa keiton no oya) ฆาวัวแลวเอามาเซนไหวสุสานก็ไมดีเทากับการใหพอแม
กินไกและหมู ในขณะที่ทานยังมีชีวิตอยูหมายถึง เปนคําสอนวาควรกตัญูตอพอแมในขณะที่ทานยังมีชีวิตอยูนั้น   
ดีกวาการนําของไปเซนไหวที่สุสานเมื่อทานเสียชีวิต
   3. บุญคุณตอเจานาย (นูชิ โนะ อน –Nushino on) ในอดีตซามูไรจะมีสิทธิประโยชนจากที่ดินมากนอย       
แคไหน  หรือไดรับความอุปถัมภคํ้าชูจากเจานาย  ก็ขึ้นอยูกับงานและความซื่อสัตยจงรักภักดีที่ซามูไรมีตอเจานาย 
ดงัน้ันเจานายจงึเปรียบไดดงัชีวติของซามูไร ดงัในสํานวนวา 飼い飼う犬も主を知る (Kaikau inu mo nushi         
o shiru) สุนัขที่เลี้ยงไวก็รูจักเจาของ หมายถึง คนที่เปนขารับใชควรมีความจงรักภักดีตอเจานาย มีหัวใจท่ีรูจัก           
การตอบแทนบุญคุณ และออนนอมถอมตน
          อกีเรือ่งเลาทีเ่กีย่วกบับญุคณุตอเจานายทีค่นญีปุ่นรูจกักนัด ีคอื เร่ืองความกตญัรููคณุของสนุขัชือ่ ฮาจโิกะ 
หรือที่คนญี่ปุนเรียกวา “สุนัขยอดกตัญู ฮาจิโกะ" ( 忠犬 : Chuken)  ซึ่งเปนสุนัขที่เจานายขอมาเลี้ยงตั้งแตเล็ก      
เจานายรักและเอาใจใสฮาจโิกะมาก เจาหมาฮาจโิกะมักจะเดินไปรับ-สง เจานายท่ีสถานีรถไฟชิบยูาทกุวนั จนกระทัง่
วันหนึ่งเจานายตายจากไป เจาฮาจิโกะก็ยังรอคอยเจานายของมันเปนเวลาหลายป จนมันตาย ความจงรักภักดีของ
ฮาจิโกะสรางความประทบัใจแกผูคนท่ีพบเห็นจนในทีส่ดุไดมกีารสรางอนุสาวรียฮาจิโกะข้ึนทีส่ถานีชบิยุา (Shibuya) 
เพื่อเตือนใจในความกตัญู และจงรักภักดีของมัน 
   4. บุญคุณตอครู (ชิ โนะ อน –Shi no on) ในสังคมญี่ปุนครูจะมีผลตอความกาวหนาของลูกศิษย  นั่นคือ  
ครูจะเปนผูประสาทวิชาให  ครูบางคนไมเพียงแตสอนวิชาความรู  ยังชวยใหที่พักพิงแกลูกศิษย  ลูกศิษยคนใดตน
ทุกขไดยาก  ครูก็มักจะชวยเหลือ  ลูกศิษยจึงเปรียบเสมือนลูกคนหนึ่งของครูก็วาได  และบอยครั้งที่ครูจะเปนผูชักนํา
ลูกศิษยเขาสูวงการอาชีพ  ยิ่งครูมีชื่อเสียงมากเทาใด  ก็จะยิ่งสงผลตอการหางานของลูกศิษยในอนาคตมากเทานั้น 
ดังคําศัพทวา 恩師 ( おんし ) (Onshi)แปลวา อาจารยผูมีพระคุณ
  5. บญุคุณตอผูทีม่ีพระคณุ 恩人 (Onjin)  โดยเฉพาะอยางยิง่บุญคุณตอผูที่เคยชวยชวีติ (อน จนิ โนะ  อน 
– On jin no on)  บญุคณุประเภทนีท้าํใหฐานะและสถานภาพของผูใหและผูรบัแปรเปล่ียน  และเกดิการสลับสถานภาพ
กันได  เชน  แมวาผูที่ถูกชวยชีวิตนั้นเดิมมีสถานภาพทางสังคมสูงกวาผูชวยชีวิต  หลังการชวยเหลือผูที่ถูกชวยชีวิต
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จะตองหันมาเอาใจใส  และตอบแทนบุญคุณผูชวยชีวิต ดังในสํานวนญี่ปุนวา 犬は三日飼えば三年恩を忘
れぬ (Inu wa mikka kaeba sannen on wowasurenu) ถาเลี้ยงสุนัข 3 วัน 3 ป มันก็ไมลืมบุญคุณเปนขอเตือนใจ
วาคนก็ไมควรลืมบุญคุณคน
  บุญคุณ เปนหนี้ที่ตองตอบแทน คนญี่ปุนใหความสําคัญกับการตอบแทนบุญคุณผูมีพระคุณ ไมวาจะเปน 
บุญคุณตอองคจักรพรรดิ ซึ่งหมายถึง บุญคุณตอประเทศ เปนหน้ีที่ติดตัวตั้งแตเกิดของคนญี่ปุน บุญคุณตอบิดา
มารดา เปนหน้ีบุญคุณของผูใหกําเนิดท่ีตองตอบแทนดูแล เปนพ้ืนฐานของความเชื่อเรื่องความกตัญู บุญคุณ        
ตอเจานาย เปนบญุคณุทีต่องตอบแทนในแงของความซือ่สตัย จงรกัภักดี บญุคณุตอคร ูผูใหวชิาความรู ใหความชวยเหลือ
ตางๆ ศิษยที่ดีตองรูจักตอบแทนครูบาอาจารย บและสุดทายบุญคุณตอผูมีพระคุณ หมายถึงบุญคุณตอผูที่เคย         
ชวยชีวิตเรา เปนหนี้ที่ตองตอบแทน

สํานวนญี่ปุนกับความคิดเรื่องบุญคุณ ความกตัญูรูคุณ
  ตามที่ Kinoshita （木下哲生，1997，84-88 ） ไดรวบรวมคําศัพทที่นํามาใชเปนส่ิงเปรียบเทียบใน 
Kotowaza พบวา คําที่นิยมนํามาใชเปรียบเทียบใน Kotowaza สวนใหญจะนิยมใชชื่อสิ่งของที่อยูใกลตัวมนุษย เพื่อ
ใหเขาใจไดงาย ดังนี้  1) คําที่เกี่ยวกับสัตว (120 คํา) 2) คําที่เกี่ยวกับเครื่องมืออุปกรณ (103 คํา) 3) คําที่เกี่ยวกับ
อาหาร (41 คํา) 4) คําที่เกี่ยวกับผัก (34 คํา) 5) คําที่เกี่ยวกับพืชพรรณ (31 คํา) 6) คําที่เกี่ยวกับเครื่องนุงหม (27 คํา) 
และ 7) คําที่เกี่ยวกับเครื่องปรุงอาหาร (20 คํา) 
  ดงันี ้จะเหน็ไดวาสาํนวนท่ีนาํสตัวมาใชเปรยีบเทียบพบมากทีส่ดุ  เพราะสัตวมหีลากหลายชือ่ และหลากหลายพนัธุ 
อีกทั้งมนุษยกับสัตวมีความผูกพันอยางใกลชิดและคุนเคยกันมาชานาน  มนุษยเลี้ยงสัตวไวดูเลน  ไวเปนอาหาร     
เปนพาหนะ หรือใชแรงงาน และยังเปนเพื่อนในยามเหงาไดอีกดวย ดังนั้นมนุษยไมวาจะเปนชนชาติใดภาษาใดจึง
ไดนาํเอาธรรมชาต ิและลกัษณะนสิยัของสตัวทีส่งัเกตเหน็ไดมาสรางเปนสํานวน สภุาษติ คาํพงัเพยตางๆ เพ่ือเปรียบเทียบ 
สั่งสอน เปนขอคิด ขอเตือนใจ ซึ่งสวนใหญเกิดจากการเปรียบเทียบกับลักษณะ กิริยาอาการ ธรรมชาติ นิสัย และ
ลกัษณะเดนของสัตวแตละประเภท  มนษุยเราน้ันมกัจะนิยมใชชือ่สตัวทีอ่ยูใกลชดิกบัการดํารงชวีติของตนเองมาเปน
สิง่เปรียบเทียบในสาํนวน ซึง่สตัวทีใ่ชเปนสิง่เปรียบเทียบในสาํนวนนัน้  ยอมตองสะทอนใหเห็นถึงวิธคีดิ ทศันคติ และ
ภาพลักษณที่คนแตละชนชาติ แตละประเทศมีตอสัตวนั้นๆ และจากวิธีคิดที่แตกตางกันเกี่ยวกับสัตวนั้นก็ทําใหเรา
เขาใจลกัษณะพิเศษดานการรับรู ทศันคต ิมมุมองตอสิง่ตางๆ และคานยิมของคนในแตละประเทศ และแตละชนชาติ
  จากการศึกษาพบวาในสํานวนญ่ีปุ นมีหลายสํานวนท่ีนํามาสัตวมาเปรียบเทียบ และกลาวถึงเรื่อง                   
การตอบแทนบุญคุณ โดยสวนใหญ คนญี่ปุนจะยกยองคนที่มีความกตัญูรูคุณตอผูมีพระคุณ และสํานวนที่กลาว        
เชิงตําหนิตอคนที่อกตัญูไมรูจักตอบแทนบุญคุณคน ดังเชน ในสํานวนตอไปนี้  (高橋, 1997)

  สํานวนที่ยกยองคนที่มีความกตัญูรูคุณตอผูมีพระคุณ
  1.  犬は三日飼えば三年恩を忘れぬ (Inu wa mikkakaeba sannen on wo wasurenu)
           แปลวา  ถาเลี้ยงสุนัข 3 วัน 3 ปมันก็ไมลืมบุญคุณ  สํานวนนี้สอนใหรูจักการตอบแทนบุญคุณคน



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

»‚·Õè 9 ©ºÑº·Õè 1 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2558 – ¡Ã¡®Ò¤Á 2558

  2. 飼い飼う犬も主を知る  (Kaikau inu mo nushi o shiru) 
          แปลวา  สุนัขที่เลี้ยงไวก็รูจักเจาของ  หมายถึง แมแตสุนัขที่เปนสัตวยังรูบุญคุณ เพราะฉะนั้นเปนคนก็
ไมควรลืมบุญคุณคน
  3. 犬も三日飼えばその主を忘れぬ  (Inu mo mikka kaeba sono nushi wo wasurenu)
            แปลวา สนุขัแมเลีย้งไว 3 วนัมนักจ็ะไมลมืบญุคณุเจาของ  สาํนวนนีส้อนใหรูจกัการตอบแทนบุญคณุคน
  4.  孫飼わんより犬の子飼え (Son kawan yori inu no kokae)
            แปลวา  เลี้ยงลูกสุนัขยังดีกวาเลี้ยงหลาน หมายถึง  ถึงแมจะเลี้ยงดูหลานดีสักเพียงใด แตพอหลานโต
ก็จะจากไปอยูดี แตการเลี้ยงลูกสุนัขนั้นพอมันโตขึ้น มันก็จะยังอยู และซื่อสัตยกับเราตลอดไป สํานวนนี้สอนวาสัตว
ยังรูบุญคุณ เพราะฉะนั้นเปนคนก็ไมควรลืมบุญคุณคน
  5. 鳩に三枝の礼あり烏に反哺の考あり (Hato  ni sanshi no reiari karasu ni hanpo no kooari)
           แปลวา  นกพิราบเคารพกิ่งสามกิ่ง กามีความกตัญู หมายถึง นกพิราบ รูจักบุญคุณของกิ่งไมที่ไดพัก
อาศัยทํารัง สวนกากร็ูบุญคุณพอแมทีไ่ดเล้ียงดูปอนอาหารใหตอนเปนเด็ก เปรียบเหมอืนคนควรเคารพเช่ือฟงพอแม 
และรูจักตอบแทนบุญคุณผูมีพระคุณ
  6. 犬馬の心 (Kenba no Kokoro) 
            แปลวา  หัวใจของสุนัขและมา หมายถึง  คนที่เปนขารับใช ควรมีความจงรักภักดีตอเจานาย สํานวนนี้
สอนใหมีหัวใจที่รูจักการตอบแทนบุญคุณผูมีพระคุณและออนนอมถอมตนตอผูมีอาวุโสกวา

  สํานวนที่กลาวเชิงตําหนิตอคนที่อกตัญูไมรูจักตอบแทนบุญคุณคน
  1.  猫は三年飼っても三日で恩を忘れる (Neko wa sannen katte mo mikka de on wo wasureru)
          แปลวาแมวนัน้เลีย้ง 3 ป 3 วนักล็มืบญุคณุ   หมายถงึ คนทีไ่มรูจกัตอบแทนบุญคณุ เปรียบเหมือน แมวนัน้เปน
สัตวที่ไมชอบอยูเฝาบาน ชอบออกไปเที่ยวเลนขางนอก ตอใหเลี้ยงไว 3 ป พอผานไป 3 วันมันก็ลืมบุญคุณเจาของ 
  2.  飼犬に手を噛まれる (Kaiinu ni te wo kamareru)
           แปลวา โดนสุนัขที่เลี้ยงกัดมือ หมายถึง คนที่ไมรูจักตอบแทนบุญคุณ  เปรียบเหมือนสุนัขที่เลี้ยงเองกับ
มือทั้งใหขาวใหอาหารแตก็ยังกัดมือเจาของได
  3. 恩を仇で返す (On o adade kaesu) และ 恩を以て怨みに報ず (On wo motte urami ni houzu)
          แปลวาตอบแทนบุญคุณดวยการเปนศัตรู หมายถึง ทําความดีแตผลที่ไดรับกลับไมดี เปรียบเหมือน
ทําความดีกับคนท่ีไมรูบุญคุณคนอ่ืน ไมตอบบุญคุณไมพอ  ซํ้ายังทํารายผูมีพระคุณอีกดวย ดังสุภาษิตไทยวา               
ทําคุณบูชาโทษ
  จากตัวอยางสํานวนที่ยกมาจะเห็นวาในสํานวนญี่ปุนสวนใหญนิยมนําสุนัขมาใชเปรียบเทียบกับคนท่ีมี   
ความกตัญูรู คุณคน สวนแมวนั้นเนื่องจากเปนสัตวที่ไมคอยอยู ติดบานจึงนํามาเปรียบเทียบกับคนท่ีไมมี                
ความกตัญู ไมรูบุญคุณ ซึ่งจากคําสอนที่ปรากฎในสํานวนญี่ปุนดังที่ไดยกตัวอยางนี้สะทอนใหเห็นวาสังคมญี่ปุน
ใหความสําคัญกับเรื่องการตอบแทนบุญคุณ และความกตัญู โดยจะกลาวชื่นชม ยกยองคนที่มีความกตัญู และ
จะกลาวตําหนิคนท่ีไมรูจกับุญคุณคนอ่ืน โดยเชือ่วาคนท่ีมคีวามกตญัูตอพอแม ครูอาจารยจะมีความเจริญรุงเรือง 
ประสบความสําเร็จในชีวิต สวนคนที่ไมรูจักบุญคุณคนนั้นจะตองพบเจอความลมเหลวในชีวิต
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สรุป
  ภาษาเปนสิ่งที่มนุษยใชในการถายทอดวัฒนธรรม เชน ความเชื่อ ปรัชญา คานิยม ทัศนคติ และแนวทาง
การดําเนินชีวิตของคนในสังคมจากคนรุนหนึ่งไปสูคนอีกรุนหนึ่ง ดังนั้น การศึกษาสํานวนในภาษานั้น  นอกจากจะ
ชวยใหผูเรียนเขาใจความหมายของคําศัพทแลว ผูเรียนก็จะเขาใจสภาพสังคม และวัฒนธรรมของสังคมท่ีใชภาษา
นั้นดวย จะเห็นไดวาสํานวนเปนสิ่งที่แสดงถึงระบบความคิดของคนในสังคมอีกทั้งเปนสิ่งที่สะทอนในเร่ืองของ         
ความเชื่ออีกดวย จากการศึกษาจะเห็นวาสังคมญี่ปุนมีความคิดและความเชื่อเรื่อง บุญคุณ (On) และความกตัญู 
คนญีปุ่นถอืวาผูใดมบีญุคณุ เราตองมหีนาทีต่อบแทน หากตอบแทนไมไดกต็องมีนํา้ใจไมตรีตอบ คนไมกตญัถูอืวา
เปนคนไมด ี  ไมมใีครอยากคบคาสมาคมดวย ดงัเชน พอแมเปนผูใหชวีติ ลกูทีด่คีวรเปนลูกกตัญทูีต่องเล้ียงดูพอแม 
ซามไูรทีไ่ดรบัทีด่นิและการคุมครองจากเจานาย จาํเปนตองรับใชเจานายเทาชวีติ ทกุคนมีหนีบ้ญุคณุ เชน เรียนหนงัสือ
ก็เปนหน้ีบุญคุณครูผูสอน ทํางานก็เปนหน้ีเจานาย อีกทั้งจากคําสอนที่พบในสํานวนญี่ปุนจะกลาวช่ืนชมยกยอง          
ผูที่รูจกับุญคุณคน และจะตําหนิติเตียนผูที่ไมรูจักบุญคุณคน 
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บทคัดยอ
  การวิจัยครัง้น้ีเปนการวิจัยเชงิคุณภาพ มวีัตถุประสงคเพ่ือศึกษาจุดคุมทุนของการใหบริการนําเท่ียวสําหรับ
การจัดการทองเท่ียวโดยชุมชนบานสันลมจอย หมู 13 ตําบลสุเทพ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ใชวิธีเลือก                 
กลุมตัวอยางแบบเจาะจง เก็บรวบรวมขอมูลดวยวิธีการลงพื้นที่ การสังเกต  การใชแบบสอบถามและการสัมภาษณ
แบบเจาะลึกตอผูนําชุมชนและคณะกรรมการชมรมสงเสริมการทองเท่ียวโดยชุมชน รวมท้ังสิ้น 20 คน ขอมูลที่ได     
นํามาวิเคราะหเชิงพรรณนา ผลการวิจัยพบวาตนทุนการใหบริการนําเท่ียว การกําหนดอัตราคาบริการนําเท่ียว          
และจุดคุมทุนของการใหบริการนําเท่ียวพิจารณาตามการแบงขนาดกลุมนักทองเท่ียวออกเปน 3 ขนาด ดังน้ี               
กลุมขนาดเล็กจํานวนนักทองเท่ียวตั้งแต 15 – 20 คน กลุมขนาดกลางจํานวนนักทองเท่ียว ตั้งแต 21-30 คน               
และกลุมขนาดใหญจํานวนนักทองเที่ยวตั้งแต  31-40 คน โดยตนทุนผันแปรตอคนตอครั้งของการใหบริการนําเที่ยว 
ของทุกขนาดกลุมนักทองเที่ยวมีจํานวนเทากัน อยูที่ 505 บาท สวนตนทุนคงที่ พบวาจํานวนเงินรวมคงที่ตอคร้ัง        
ของการใหบริการนําเที่ยวของกลุมนักทองเที่ยวขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ มีจํานวนเทากับ 6,800 บาท 
7,800 บาท และ 8,800 บาท ตามลาํดบั สวนอัตราคาบรกิารนาํเทีย่ว พบวา อตัราคาบรกิารตอคนตอคร้ังของใหบริการ
นําเที่ยวของกลุมนักทองเที่ยวขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ มีจํานวนเทากับ 1,050 บาท  960 บาท และ 
870 บาท ตามลําดับ และสวนจุดคุมทุนของการใหบริการนําเที่ยว พบวา จุดคุมทุนตอครั้งของการใหบริการนําเที่ยว
ของกลุมนักทองเที่ยวขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ มีจํานวนเทากับ 13 คน 18 คน และ 25 คน ตามลําดับ 
สําหรับแนวทางการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชนดวยการนําเอาจุดคุมทุนมาใช ควรมุงเนนนําขอมูลท่ีไดมาชวย              
การวางแผนตนทุน การวางแผนกําหนดอตัราคาบริการนําเท่ียว และวางแผนการสรางกําไรจากการจดัการทองเท่ียว
โดยชุมชนคืนสูชุมชน นําไปสูการพัฒนาชุมชนใหเขมแข็งสามารถพึ่งตนเองไดอยางยั่งยืนสืบไป
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Abstract
  The objective of this qualitative research is to study the breakeven points of community-based 
tourism of Baan Sanlomjoy Community, Moo 13, Tambon Suthep, Amphur Muang, Chiang Mai.  This    
research uses specific sample selection and collects data by researching into the repository, observations, 
questionnaires, and detailed interviews with 20 community leaders and members of community’s tourism 
promotion committee. The gathered data are descriptively analyzed.  The research result finds that the 
determination of costs of tour service, tour service rate pricing, and breakeven points of tour service can 
be divided into three tourist group sizes.  The small, intermediate, and large tourist group sizes have     
15-20 tourists, 21-30 tourists, and 31-40 tourists respectively. The variable cost of tour service per tourist 
per trip is the same in all the three group sizes and is equal to 505 baht. The fixed costs per trip of servicing 
the small, intermediate, and large group sizes are equal to 6,800 baht; 7,800 baht; and 8,800 baht            
respectively. The tour service rates per tourist per trip for the small, intermediate, and large group sizes 
are equal to 1,050 baht; 960 baht; and 870 baht respectively. The breakeven points of servicing the small, 
intermediate, and large group sizes are 13 tourists, 18 tourists, and 25 tourists respectively. The guidelines 
for community-based tour service management with the application of breakeven point concept should 
focus on using the collected data for cost planning, tour service rate planning, and profit-making planning 
for the community-based tour service management. These guidelines will return the profits and benefits 
to the community and will lead to developing a strong, self-supporting, and sustainable community.

Keywords
  Breakeven Point, Community-Based Tourism

บทนํา
  บทบาทอุตสาหกรรมการทองเที่ยวถือวามีความสําคัญตอระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย             
เปนอยางมาก ชวยใหเศรษฐกจิฟนตัว กอใหเกิดการกระจายรายได สรางงานไปสูสวนภูมภิาคของประเทศ แผนพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 11 พ.ศ. 2555-2559 (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ          
สงัคมแหงชาติ, 2554) ไดนาํหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงมาเปนปรัชญานําทางในการพฒันาประเทศอยางตอเน่ือง 
มุงสรางภูมคิุมกันและมกีารบรหิารจดัการความเสีย่งอยางเหมาะสมเพือ่ใหการพฒันาประเทศสูความสมดุลและยัง่ยืน 
คณะรัฐมนตรีจึงไดมีมติเม่ือวันท่ี 17 เมษายน 2552 ใหการทองเที่ยวเปนวาระแหงชาติ (National Agenda)                 
มอบหมายใหกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬาจัดทําแผนพัฒนาการทองเท่ียวแหงชาติ พ.ศ. 2555 – 2559 (กระทรวง
การทองเที่ยวและกีฬา, 2554) ตามแนวทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 มาใชในการจัดการ
แผนเพ่ือใหเกิดการพัฒนาการทองเท่ียวแบบองครวมท่ีสรางท้ังรายไดและกระจายรายไดอยางเปนธรรมและยั่งยืน 
ทัง้นีก้ระทรวงการทองเทีย่วและกฬีาไดมกีารถายโอนภารกิจใหกบัองคกรปกครองสวนทองถิน่เพือ่ใหองคกรปกครอง
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สวนทองถิ่นสามารถบริหารจัดการ สงเสริมและพัฒนาแหลงทองเที่ยวในทองถิ่นของตน สงเสริมเศรษฐกิจ ยกระดับ
คณุภาพชวีติและขีดความสามารถของคนระดบัชุมชนโดย “การทองเท่ียวโดยชมุชน” (Community-Based Tourism) 
ซึง่เปนทางเลอืกหนึง่ของการทองเทีย่วบนฐานของการบริหารจดัการของคนในชุมชนเพ่ือสรางภูมคิุมกนั สรางโอกาส
ทางเศรษฐกิจใหชุมชน พรอมรองรับผลกระทบการเปลี่ยนแปลงไดอยางเหมาะและเพื่อความยั่งยืนของชุมชน
  ผลจากการสงเสริมและสนับสนุนของหนวยงานภาครัฐใหชุมชนพัฒนาแหลงทองเที่ยวในทองถิ่นของตน 
ทําใหเกิดการทองเที่ยวโดยชุมชนรายใหมขึ้นหลายแหง สงผลใหเกิดการต่ืนตัวและเกิดการแขงขันดานการจัดการ
ทองเท่ียวโดยชมุชนเพ่ิมมากข้ึน ทาํใหชมุชนตองหากลยทุธในการบรหิารจัดการการทองเท่ียวของตนเพ่ือสรางรายได
เพ่ิมขึน้ พรอมทัง้พัฒนารูปแบบการทองเท่ียวใหมมีาตรฐาน เปนทีรู่จกัและยอมรับของตลาดการทองเท่ียวในปจจุบนั 
ปญหาประการหนึง่ของผูประกอบการโดยทัว่ไปไมเวนแตผูประกอบการดานการทองเทีย่ว คอื การวางแผนดานตนทุน 
การวางแผนการใหบริการ และการวางแผนกําไรเพื่อใหบรรลุเปาหมายของการดําเนินธุรกิจและความอยูรอด              
ของธรุกจิ ซึง่หากใหความสําคญัตอการวิเคราะหจดุคุมทนุ จะทาํใหไดขอมลูทีแ่สดงความสัมพนัธของตนทนุ  ปริมาณ 
และกําไร โดยจุดคุมทุน (Breakeven Point) เปนปริมาณการขายที่มีรายไดคาขายเทากับคาใชจาย/ตนทุนทั้งหมด 
ซึ่งรวมตนทุนผันแปรและตนทุนคงที่จึงเปนจุดที่ไมมีกําไรหรือขาดทุนเกิดขึ้น หรืออาจหมายถึงจุดที่กําไรสวนเกิน
เทากับตนทุนคงท่ี (ศรีสุดา ธีระกาญจน, 2550) หรือเปนระดับกิจกรรม ณ จุดที่ทําใหรายไดรวมเทากับตนทุนรวม     
ซึ่งอาจกลาวไดวาเปนระดับกิจกรรมที่ทําใหผลการดําเนินงานเทาทุนพอดีหรือไมกอใหเกิดผลกําไรขาดทุน ซึ่งการ
คาํนวณหาจุดคุมทนุตองอาศยัปจจยัในการคํานวณ อนัไดแก 1) ตนทนุคงท่ี (Fixed Cost) เปนตนทนุทีไ่มเปลีย่นแปลง
แมวาปรมิาณกจิกรรมจะเปลีย่นแปลงไป  2) ตนทนุผนัแปรตอหนวย  (Variable Cost pre Unit) เปนตนทนุในจํานวน
ทีค่งทีต่อหน่ึงหนวยของกจิกรรมทีท่าํ ซึง่จะทําใหตนทนุผนัแปรรวมเปลีย่นแปลงเปนสดัสวนเดียวกบัการเปล่ียนแปลง
ปริมาณกิจกรรมในชวงกิจกรรมท่ีเกี่ยวของ 3)ราคาขายตอหนวย 4) ปริมาณการขาย และ 5) ตนทุนตอหนวย                       
ในการวิจัยครั้งนี้ใชวิธีกําไรสวนเกินในการคํานวณหาจุดคุมทุน ตามหลักของกําไรสวนเกินคือสวนที่เหลือของรายได
หลังหักตนทุนผันแปร โดยหากสามารถควบคุมตนทุนรวมได กจ็ะสามารถสรางกําไรตามแผนท่ีวางไวได และจะชวย
การประมาณการขายหรือยอดขายวาควรเปนเทาใดถึงจะไดกําไรตามที่คาดหวังไวโดยเอาหลักการวิเคราะหจุด          
คุมทุนมารวมพิจารณา ดังนั้นการวิเคราะหจุดคุมทุนจะทําใหไดขอมูลอันเปนประโยชนแกผูบริหารชุมชนในการจัด 
การทองเที่ยวในดานการวางแผนการขายหรือการใหบริการนักทองเที่ยว ตลอดจนชวยในการตัดสินใจดานตาง ๆ 
อาท ิการกําหนดอตัราคาบรกิารนําเทีย่ว การสงเสริมการขาย การรับคําสัง่ซ้ือหรือปริมาณนักทองเท่ียวทีจ่ะใหบริการ
นําเที่ยวแตละครั้ง รวมถึงใชในการประเมินผลการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
  บานสันลมจอย หมู 13 เปนหมูบานหนึง่ในตาํบลสเุทพ อาํเภอเมอืง จงัหวัดเชียงใหม อยูตดิกบัเชิงดอยสุเทพ
และอุทยานแหงชาติสุเทพ-ปุย มีลักษณะพื้นท่ีเปนท่ีราบเชิงเขา มีอางเก็บน้ําจากธรรมชาติ มีความหลากหลาย         
ของระบบนิเวศ มีเสนทางเดินปาศึกษาธรรมชาติและวิถีชีวิตที่มีความหลากหลายทั้งวิถีชีวิตของคนเมืองและชนเผา
ที่มาอาศัยในพื้นราบ สามารถดํารงชีวิตรวมกันไดอยางปกติสุขอีกท้ังยังมีการอนุรักษประเพณี วัฒนธรรมทองถ่ิน 
โบราณสถานเกาแก อาทเิชน การคงวถิชีวีติและการแตงกายชนเผาทีม่เีอกลักษณและสวยงาม การสบืทอดประเพณี
พื้นบาน เชน ประเพณีผีขุนนํ้า (ผีปนนํ้า) ประเพณีเลี้ยงผีเสี้ยวบาน (พอปูพญาพาน) ประเพณีปใหมลีซู (กินวอ) 
นอกจากน้ันยังมีการรวมตัวกันของคนในชุมชนผลิตผลิตภัณฑชุมชนจากภูมิปญญาทองถ่ิน สวนดานการปกครอง
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หมูบานมีการปกครองในลักษณะคุมบาน ตามโครงการ “คุมบานพัฒนาประชาเปนสุข” แบงเปน 10 คุมบาน             
แตละคุมบานจะมีผลิตภัณฑประจําคุม ซึ่งทางชุมชนมีการจัดถนนคนเดินกาดริมน้ําสันลมจอยเปนชองทาง                   
การจัดจําหนาย ดวยตนทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและตนทุนทางสังคมท่ีกลาวมาขางตน บานสันลมจอย หมู 13   
จงึ ไดรบัคัดเลอืกเปนพ้ืนท่ีนาํรองเขาสูกระบวนการพฒันาใหเปนแหลงทองเทีย่วโดยชมุชนจากองคการบริหารพฒันา
พืน้ทีพ่เิศษเพือ่การทองเท่ียวอยางยัง่ยนื (องคการมหาชน)  หรือ อพท. เพือ่ใหการทองเท่ียวโดยชุมชนมาชวยเพิม่รายได
และยกระดบัคณุภาพชวีติของคนในชมุชน รวมทัง้สรางความเขมแขง็ของการเปนชุมชนพึง่ตนเอง ทาํใหหมูบานสันลมจอย
ตองมีการเตรียมพรอมเพื่อรองรับโอกาสโดยมีการแตงตั้งคณะกรรมการชมรมสงเสริมการทองเที่ยวโดยชุมชนบาน
สนัลมจอยข้ึนเพือ่ทําหนาทีบ่ริหารจดัการดานบญัชี ดานการเงิน และดานการตลาด (สภุาภรณ   วริยิกิจจํารูญ, 2556)  
แตจากการศึกษาพบวา ประชาชนในหมูบานสันลมจอยขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดทําบัญชี และรวมถึง
การดําเนินงานดานการทองเท่ียวของชุมชนยังไมมีการศึกษาขอมูลดานตนทุนอยางเปนรูปธรรม ทําใหไมรูตนทุน   
ที่แทจริง จึงต้ังราคาขายไมถูกตองหรือการกําหนดราคาขายยังไมไดพิจารณาถึงตนทุนท่ีเกิดข้ึนจริง สงผลให                
การดําเนินงานดานการทองเท่ียวโดยชุมชนยังไมใหเกิดกําไรหรือผลตอบแทนคืนสูชุมชน ดังนั้นทางผูวิจัยจึงสนใจ
ศกึษาจดุคุมทุนสําหรบัการจัดการทองเทีย่วโดยชมุชนเพ่ือความยัง่ยืนของชุมชนบานสนัลมจอย ตาํบลสเุทพ อาํเภอเมอืง 
จังหวัดเชียงใหม จะทําใหไดขอมูลมาใชในการวางแผนดําเนินงานดานการทองเที่ยวของชุมชนบานสันลมจอยและ
เพื่อการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชนที่เขมแข็ง นําไปสูการพัฒนาชุมชนใหเปนชุมชนที่พึ่งตนเองไดอยางยั่งยืนสืบไป

วัตถุประสงค
  เพ่ือศึกษาจุดคุมทุนของการใหบริการนําเท่ียวสําหรับการจัดการทองเท่ียวโดยชุมชนบานสันลมจอย หมู 13 
ตําบลสุเทพ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม

วิธีการวิจัย
  1. ขอบเขตพื้นที่ ชุมชนบานสันลมจอย หมู 13 ตําบลสุเทพ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
  2. ประชากรและกลุมตัวอยาง ใชวิธีเลือกตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ซึ่งเปนผูมีสวน
เก่ียวของโดยตรงกับการจัดการทองเท่ียวโดยชุมชนบานสันลมจอย ประกอบดวยผูนําชุมชนบานสันลมจอย 1 คน 
และคณะกรรมการชมรมสงเสริมการทองเที่ยวโดยชุมชนบานสันลมจอย 19 คน
  3. เคร่ืองมือทีใ่ชในการเก็บรวบรวมขอมลู การศกึษาวจิยัครัง้นีเ้ปนการวิจยัแบบเชิงคณุภาพ (Qualitative 
Research) เกบ็รวบรวมขอมลูโดยการลงพ้ืนที ่การสนทนากลุม การสมัภาษณแบบเจาะลกึเปนรายบคุคล (Individual-
Depth Interview) ตอกลุมผูนําทางความคิด (Key Opinion Leaders) โดยผูวิจัยใชการสัมภาษณที่มีโครงสรางแบบ
ขยายความออกไป (Divergent Interview) เครื่องมือที่ใชเปนแบบสัมภาษณและแบบบันทึกขอมูล 
  4. การวิเคราะหขอมูล นําขอมูลสภาพบริบทชุมชนดานการทองเที่ยว ศักยภาพการรองรบันักทองเที่ยว 
โปรแกรมการทองเท่ียว รปูแบบทองเท่ียวโดยชุมชน และคาใชจายตาง ๆ  ทีเ่กิดข้ึนจากการใหบริการนําเท่ียว มาหาตนทุน
การใหบริการนําเท่ียว อัตราคาบริการนําเท่ียวและจุดคุมทุนของการใหบริการนําเท่ียว สวนการวิเคราะหขอมูล           
เชิงคุณภาพใชการพรรณนา จากนั้นยังประยุกตเน้ือหาแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของและทําการวิเคราะหสรุปขอมูล         
เพื่อพัฒนาแนวทางการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชนเพื่อความยั่งยืนของชุมชนบานสันลมจอย
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ผลการวิจัย
  ตอนที่ 1 สภาพบริบทการทองเที่ยวโดยชุมชนบานสันลมจอย
  บานสันสมจอย หมู 13 ตาํบลสเุทพ อาํเภอเมอืง จงัหวัดเชียงใหม มสีภาพบรบิทการทองเทีย่วโดยชมุชนดงันี้ 
1)ดานลักษณะภูมิศาสตรที่อยูติดกับเชิงดอยสุเทพและอุทยานแหงชาติสุเทพ-ปุย มีลักษณะพ้ืนที่เปนที่ราบเชิงเขา   
มีอางเก็บน้ําจากธรรมชาติ มีความหลากหลายของระบบนิเวศ มีเสนทางเดินปาศึกษาธรรมชาติ มีโบราณสถาน      
วดัวาอารามเกาแก ถอืวามคีวามไดเปรียบดานลักษณะทางภมูศิาสตรทีม่คีวามอดุมสมบรูณของทรพัยากรธรรมชาติ 
มีสภาพแวดลอมท่ีสวยงาม และมีสถานที่ทองเท่ียวหลายแหง และสามารถเดินทางมาไดงายเพราะอยูไมไกล              
จากตวัเมืองเชยีงใหม  2) ดานวถิชีวีติ ทีม่คีวามหลากหลายทัง้วถิชีวีติของคนเมอืงและชนเผาทีม่าอาศัยรวมกนัในพืน้ราบ 
ทั้งมีการอนุรักษประเพณี วัฒนธรรมทองถ่ิน นอกจากนั้นยังมีการผลิตผลิตภัณฑชุมชนจากภูมิปญญาทองถ่ิน 3)     
ดานการบรหิารจดัการ หมูบานมีการปกครองในลักษณะคุมบาน ตามโครงการ “คุมบานพัฒนาประชาเปนสขุ” แตละ
คุมบานจะมีผลติภณัฑประจาํคุม 4) การมสีวนรวมของคนในชุมชน มกีารแตงตัง้คณะกรรมการชมรมสงเสรมิการทองเทีย่ว
โดยชุมชนบานสันลมจอยข้ึน เพ่ือทําหนาท่ีเปนหลักในการขับเคลื่อนการดําเนินงาน และมีการระดมอาสาสมัคร       
ชาวบานในชมุชนเขารวมในการดําเนนิงานดานตาง ๆ ซึง่จะเปนลักษณะของการรวมกลุมการทาํงานเมือ่มีนกัทองเท่ียว
ทีเ่ขาใชบรกิารทองเทีย่วโดยชมุชน โดยทีผ่านมาไดรบัการสนบัสนุนและความรวมมือจากคนในชมุชนเปนอยางดีและ
ไดทําการแบงการทํางานเปนกลุมยอย เพ่ือขับเคล่ือนการดําเนินงาน โดยแบงเปน กลุมวิทยากร กลุมนักสื่อ               
ความหมายทองถิน่ ฝายตอนรับและนนัทนาการ ฝายอาหารและเครือ่งดืม่ ฝายยานพาหนะ ฝายรกัษาความปลอดภยั 
เปนตน และผลตอบแทนหรือกําไรที่ไดจากการบริหารงานดานการทองเที่ยวจะกลับคืนสูชุมชน  5) ดานรูปแบบ       
การทองเที่ยวบานสันลมจอยเปนการทองเที่ยวโดยชุมชน มีโปรแกรมการทองเที่ยวแบบ 1 วัน (One-Day-Trip)         
โดยเริ่มตั้งแตเวลา 9.30 น. จนถึง 17.30 น. ในเสนทางการนําเที่ยวที่เริ่มจากจุดตอนรับ แลวนําชม  (1) วัดโปงนอย  
(2) ศูนยศึกษาธรรมชาติและสัตวปาเชิงดอยสุเทพ (3) โบราณสถานพระธาตุแสงจันทร (4) วัดอุโมงค (5) คุมบาน
แสดงผลิตภณัฑสนิคาชมุชน (6) ชมุชนเผาลซีแูละอาขา (7) กาดริมนํา้สนัลมจอย ตามลาํดบั และรวมอาหารกลางวนั 
อาหารคํ่า และอาหารวาง 2 มื้อ 6) ดานนักทองเที่ยว สวนใหญนักทองเที่ยวที่เขามาจะเปนลกัษณะการเขามาดูงาน
เปนหมูคณะ และจํานวนกลุมนักทองเที่ยวที่เขามาใชบริการแตละคร้ังมีจํานวนไมเทากัน จึงมีการจัดขนาดกลุม        
นกัทองเทีย่วเปน 3 ขนาด ไดแก กลุมขนาดเลก็มจีาํนวนนกัทองเท่ียว 15-20 คน กลุมขนาดกลางมจีาํนวนนกัทองเท่ียว 
21-30 คน และกลุมขนาดใหญ มจีาํนวนนกัทองเท่ียว 31-40 คน เพือ่ใหสะดวกตอการใหบรกิารและการบรหิารจัดการ

  ตอนที่ 2 ตนทุนและจุดคุมทุนของการใหบริการนําเที่ยวโดยชุมชนบานสันลมจอย
  จากการศึกษาพบวา ตนทุนของการใหบริการนําเท่ียวโดยชุมชนบานสันลมจอย ตามโปรแกรมการทองเท่ียว
แบบ 1 วัน (One-Day-Trip) ในเสนทางการนําเที่ยวของชุมชนบานสันลมจอย มีตนทุนท่ีเกิดข้ึนจากการใหบริการ    
นําเที่ยวตอครั้งของการใหบริการนําเที่ยว ดังนี้ 1)คาวิทยากรของศูนยธรรมชาติและสัตวปาเชิงดอยสุเทพ 2) นักสื่อ
ความหมายทองถิ่น 3)คาตอบแทนฝายตอนรับและนันทนาการ 4)คาตอบแทนฝายยานพาหนะ สถานที่และที่พัก 5)
คาตอบแทนฝายอาหารและเคร่ืองดื่ม 6)คาตอบแทนฝายรักษาความปลอดภัย 7)คาตอบแทนคุมบานผลิตภัณฑ
ชุมชน  8)คาตอบแทนชุมชนเผาลีซูและอาขา 9)คาพาหนะนําเที่ยว 10)วัสดุสํานักงาน 11)คาสาธารณูปโภค                  
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12)  คานํา้มนัรถ 13) สมุดคูมอืนาํเทีย่ว 14) คาอาหารสาํหรบันกัทองเท่ียว และ15) คาบาํรงุชมรมสงเสริมการทองเท่ียว      
โดยชุมชน จากคาใชจายตาง ๆ ที่เกิดขึ้นนํามาแยกประเภทเปนตนทุนคงที่และตนทุนรวมได ดังนี้ 
  2.1 ตนทนุคงท่ี เปนตนทนุจากการใหบรกิารนาํเทีย่วทีเ่กดิขึน้เปนจาํนวนคงทีต่ลอดชวงการใหบรกิารหนึง่ครัง้ 
ไดแก 1)คาวิทยากรของศูนยธรรมชาติและสัตวปาเชิงดอยสุเทพ 2) นักส่ือความหมายทองถิ่น 3) คาตอบแทน           
ฝายตอนรบัและนันทนาการ 4) คาตอบแทนฝายยานพาหนะ สถานท่ีและทีพ่กั 5) คาตอบแทนฝายอาหารและเครือ่งดืม่ 
6) คาตอบแทนฝายรักษาความปลอดภัย 7) คาตอบแทนคุมบานผลิตภัณฑชุมชน 8)คาตอบแทนชุมชนเผาลีซู          
และอาขา 9)คาพาหนะนําเที่ยว 10) วัสดุสํานักงาน 11) คาสาธารณูปโภค และ 12) คานํ้ามันรถ  ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1
แสดงตนทุนคงที่ตอ 1 ครั้งของการใหบริการนําเที่ยว
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  จากตารางท่ี 1 พบวาตนทุนรวมคงท่ีตอครั้งของการใหบริการนําเที่ยวของทั้ง 3 ขนาดกลุมนักทองเท่ียว          
มีดังนี้กลุมขนาดเล็กมีจํานวนเทากับ 6,800 บาท กลุมขนาดกลางมีจํานวนเทากับ 7,800 บาท และกลุมขนาดใหญ
มีจํานวนเทากับ 8,800 บาท
  2.2 ตนทุนผันแปร เปนตนทุนจากการใหบริการนําเท่ียวท่ีเกิดขึ้นเปนจํานวนผันแปรเปนสัดสวนโดยตรง  
ตอจํานวนนักทองเที่ยวที่ใหบริการ ไดแก 1) สมุดคูมือนําเที่ยว 2) คาอาหารสําหรับนักทองเที่ยว และ 3) คาบํารุง
ชมรมสงเสริมการทองเที่ยวโดยชุมชน ดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2 
แสดงตนทุนผันแปรตอจํานวนนักทองเที่ยว  1 คน

  จากตารางท่ี 2 พบวาตนทนุผนัแปรตอจาํนวนนกัทองเทีย่ว 1 คน  ทีใ่หบรกิารของทกุขนาดกลุมนกัทองเทีย่ว 
คือ  กลุมขนาดเล็ก กลุมขนาดกลางและกลุมขนาดใหญ มีจํานวนตนทุนผันแปรตอจํานวนนักทองเที่ยว 1 คน เทากัน 
มีจํานวนเทากับ 505 บาทตอคน 

  2.3 อัตราคาบริการนําเท่ียวโดยชุมชนบานสันลมจอย การต้ังอัตราคาบริการนําเที่ยวตอนักทองเท่ียว 
1 คน ที่กําหนดขึ้นสําหรับแตละขนาดกลุมนักทองเที่ยว คํานวณขึ้นจากตนทุนรวมของการนําเที่ยวที่เปนจํานวนคน
นอยที่สุดในแตละขนาดของกลุมนักทองเที่ยว บวกดวยอัตรากําไร (Markup) 10% ของตนทุนรวม ออกมาเปนอัตรา
คาบริการนําเที่ยวซึ่งปดเศษใหมใหไดจํานวนเงินที่เหมาะสมสําหรับใชกําหนดเปนอัตราคาบริการนําเที่ยวของ        
แตละกลุม  ดังตารางที่ 3

   ( ) 
1.   10 
2. :   
       130  
       150  
       80 360 

3.   135 
 1   505 



88
ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
»‚·Õè 9 ©ºÑº·Õè 1 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2558 – ¡Ã¡®Ò¤Á 2558 

ตารางที่ 3 
แสดงอัตราคาบริการนําเที่ยวของนักทองเที่ยว 1 คนตอครั้ง

  จากตารางที ่3 พบวาอตัราคาบริการนาํเท่ียวของนกัทองเทีย่ว 1 คนตอคร้ัง ของทัง้ 3 ขนาดกลุมนกัทองเทีย่ว 
มีดังนี้ กลุมขนาดเล็กมีจํานวนเทากับ 1,050 บาทตอคนตอครั้ง กลุมขนาดกลางมีจํานวนเทากับ 960 บาทตอคนตอ
ครั้ง และกลุมขนาดใหญมีจํานวนเทากับ 870 บาทตอคนตอครั้ง
  2.4 จุดคุมทุนของการใหบริการนําเที่ยวโดยชุมชนบานสันลมจอย  การวิเคราะหจุดคุมทุนโดยใชวิธี
กําไรสวนเกิน ซึ่งสามารถหาจุดคุมทุน (ดังตารางที่ 4) ไดจาก
   จุดคุมทุนเปนหนวย  = ตนทุนคงที่รวม/กําไรสวนเกินตอหนวย 
   กําไรสวนเกินตอหนวย  =          ราคาขายตอหนวย – ตนทุนผันแปรตอหนวย

ตารางที่ 4 
แสดงจุดคุมทุนตอ 1 ครั้งของการใหบริการนําเที่ยว

  จากตารางที่ 4 พบวาจุดคุมทุนของตอ 1 ครั้งการใหบริการนําเที่ยว ของทั้ง 3 ขนาดกลุมนักทองเที่ยว มีดังนี้ 
กลุมขนาดเล็กมีจํานวนเทากับ 13 คน กลุมขนาดกลางมีจํานวนเทากับ 18 คน และกลุมขนาดใหญมีจํานวนเทากับ 
25 คน
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อภิปรายผล
  จากการศึกษาสภาพบริบทชุมชนบานสันลมจอยดานการทองเที่ยวของชุมชน พบวาชุมชนบานสันลมจอย
แตเดิมยังไมมกีารศึกษาตนทุนท่ีเกิดข้ึนจริง การกําหนดอัตราคาบริการนําเท่ียวไมไดพจิารณาถึงตนทุนท่ีเกิดข้ึน และ
ไมไดคาํนงึถงึจาํนวนและขนาดของนกัทองเทีย่วทีเ่ขามารบับรกิารแตละครัง้ ทาํใหกาํหนดคาบรกิารเปนอตัราเดยีวกนั 
เม่ือไดเขาไปศกึษาพบวา 1)  จาํนวนกลุมนักทองเท่ียวท่ีเขามาใชบริการแตละคร้ังมีจาํนวนไมเทากัน ซึง่มีผลตอตนทุน
ท่ีเกิดข้ึน จากประเด็นนี้จึงหารือรวมกับทางชุมชนทําการแบงขนาดกลุมนักทองเท่ียว โดยไดขอสรุปเกณฑที่ใชใน    
การกําหนดขนาดกลุมนักทองเท่ียว ซึ่งพิจารณาจากความสามารถในการจัดหาเจาหนาท่ี (อาสาสมัครในชุมชน)            
ที่เขามาใหบริการแตละครั้งและดานความสามารถในการจัดหายานพาหนะท่ีใชในการนําเที่ยวแตละครั้ง                     
ทั้งน้ียานพาหนะที่นํามาใหบริการนักทองเท่ียวเพ่ือเย่ียมชมจุดทองเท่ียวแตละจุด จะใชยานพาหนะที่ทางชุมชน     
เตรียมไว แตเนื่องจากทางชุมชนยังไมมียานพาหนะสวนกลางเพื่อใชการบริการนักทองเท่ียว จึงอาศัยการยืม               
จากคนในชุมชนเปนหลักและมีการจายคาตอบแทน โดยยานพาหนะเปนรถกระบะที่สามารถขนสงนักทองเที่ยว        
ในแตละครั้ง ไดคันละ 12-15 คน ซึ่งขณะนี้มีประมาณ 3 คัน และนําปจจัยทั้งสองมารวมพิจารณากับตนทุนที่เกิดขึ้น
จากการใหบรกิารนําเท่ียวแตละคร้ัง เพือ่ตดัสนิใจเลอืกวากลุมของนกัทองเท่ียวควรจะเปนขนาดใดและผลปรากฏวา
ขนาดทีเ่หมาะสมของกลุมนกัทองเทีย่วควรแบงออกเปน 3 ขนาด ไดแก กลุมขนาดเลก็มีจาํนวนนกัทองเท่ียว 15-20 คน 
กลุมขนาดกลางมีจํานวนนักทองเที่ยว 21-30 คน และกลุมขนาดใหญ มีจํานวนนักทองเที่ยว 31-40 คน  2) สําหรับ
การกําหนดจาํนวนนกัทองเท่ียวขัน้ต่ําเทากับ 15 คน เน่ืองจากการศึกษาพบวา จาํนวนคนทีเ่ม่ือใหบริการแลวจะทําให
รายไดจากการนาํเท่ียวเทากบัตนทนุของการใหบรกิารพอด ีอยูทีจ่าํนวน 13 คน ซึง่ไดจากการวเิคราะหกลุมขนาดเลก็
ที่สุดของกลุมขนาดนักทองเท่ียว ดังน้ันหากตองการใหการดําเนินงานดานการทองเท่ียวของชุมชนมีผลกําไรเกิดข้ึน
และมีผลตอบแทนกลับคืนชุมชน จึงเสนอแนะใหกําหนดจํานวนนักทองเที่ยวที่จะใหบริการขั้นตํ่าเริ่มที่ 15 คน และ
จํานวนนักทองเท่ียวสูงสุดท่ีทางชุมชนสามารถรองรับไดแตละคร้ังเทากับ 40 คน ทั้งน้ีหากพิจารณาจากปจจัย              
ดานสถานท่ี ดานอาหาร ดานจาํนวนเจาหนาท่ีและดานยานพาหนะท่ีใหบริการ  3) สาํหรบัการกําหนดอตัราคาบรกิาร
นําเที่ยว ใชวิธีการบวกเพิ่มเปนอัตรารอยละของตนทุนรวม แตเน่ืองจากการเปดใหบริการทองเท่ียวของชุมชน              
บานสันลมจอยอยูในชวงเริ่มแรก ควรเนนการเปดตัวการทองเที่ยวของชุมชนใหเปนที่รูจักมากกวาการสรางปริมาณ
ผลตอบแทน การตั้งราคาขายควรบวกเพิ่มจากตนทุนรวมในอัตรารอยละที่ไมสูงมากเกินไป เชน 10% - 20% เพื่อ    
ใหไดราคาขายทีเ่หมาะสมกบัการจงูใจนกัทองเท่ียวและใหผลตอบแทนทีไ่ดมาสามารถชดเชยตนทนุตาง ๆ  ทีเ่กดิขึน้ 
ซึง่จากการเปรียบเทียบอตัราคาบริการนําเทีย่วของนกัทองเท่ียว 1 คนตอคร้ัง ของท้ัง  3 ขนาดกลุมนกัทองเท่ียว ไดแก
กลุมขนาดเล็ก กลุมขนาดกลาง และกลุมขนาดใหญ พบวาอัตราคาบริการนําเที่ยวเทากับ 1,050 บาทตอคนตอครั้ง  
960 บาทตอคนตอครั้ง และ 870 บาทตอคนตอครั้ง ตามลําดับ ซึ่งจะเห็นไดวายิ่งขนาดจํานวนนักทองเที่ยวมากขึ้น 
ความสามารถในการกําหนดอัตราคาบรกิารนําเทีย่วลดลง เพ่ือเปนการจงูใจใหเกิดการตดัสนิใจเขามาทองเท่ียวในชมุชน    
เปนกลุมใหญขึ้น แมจุดคุมทุนของกลุมขนาดใหญจะสูงกวาจุดคุมทุนของกลุมขนาดเล็ก เนื่องจากอัตราคาบริการ   
นําเที่ยวของกลุมขนาดใหญถูกลดใหตํ่าลงเพื่อจูงใจลูกคา แตดวยจํานวนนักทองเที่ยวที่มากกวาในกลุมขนาดใหญ
ก็ยังเปนจํานวนคนที่มากเกินจุดคุมทุนและสามารถทํากําไรไดมากกวากลุมขนาดเล็กอยูดี สอดคลองกับ สุจิตรา        
ตุลยาเดชานน (2552) ที่กลาววาการแขงขันท่ีสูงข้ึนในธุรกิจอุตสาหกรรมเดียวกัน ทําใหการต้ังราคาไมสามารถทํา
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ตามอําเภอใจได ดังนั้นผูบริการที่มีความรู ความเขาใจ และปฏิบัติไดในเรื่องของการวิเคราะหความสัมพันธระหวาง
ตนทุน ปริมาณ และกําไรจะใชเปนเคร่ืองมือท่ีชี้แนวทางไปสูความสําเร็จของกําไรท่ีถูกต้ังเปาหมายไวภายใต
สถานการณทีธ่รุกิจมีการแขงขันสูงและมกีารเปลีย่นแปลงกลยทุธอยูตลอดเวลา   4)  สําหรับการสรางกาํไรคืนสูชมุชน 
ผลการศกึษาพบวา จดุคุมทนุของทัง้ 3 ขนาดกลุมนกัทองเทีย่ว ไดแก กลุมขนาดเล็ก กลุมขนาดกลาง และกลุมขนาดใหญ 
เทากับ 13 คนตอครั้ง 18 คนตอครั้ง และ 25 คนตอครั้ง ตามลําดับ โดยจุดคุมทุนเปนเกณฑหรือจุดแบงระหวางกําไร
กับขาดทุน ดังนั้นหากตองการใหมีผลตอบแทนเปนกําไรตองพยายามรับนักทองเที่ยวหรือทําใหจํานวนนักทองเที่ยว
ที่เขาในแตละกลุมมีจํานวนมากเกินจุดคุมทุน ยิ่งมากเกินจุดคุมทุนไปไดเทาใดก็ยิ่งจะทําใหมีกําไรเพ่ิมมากข้ึนไป
เทานั้น เชน จํานวนนักทองเที่ยวที่เขามาใชบริการมีจํานวน 17 คน ซ่ึงเปนอยูในชวงของกลุมขนาดเล็ก และปริมาณ
นักทองเที่ยวสูงกวาจุดคุมทุนที่  13 คน หากใหบริการนําเที่ยวในครั้งนี้จะสามารถทํารายไดเทากับ (ราคาขายตอคน* 
จาํนวนนกัทองเทีย่ว = 1,050*17) 17,850 บาท และทาํกาํไรไดเทากบั (ราคาขายตอคน*จาํนวนนกัทองเท่ียว) - (ตนทนุ
ผันแปรตอคน*จํานวนนักทองเที่ยว) - ตนทุนคงที่รวม = (1,050*17) - (505*17) -6,800 = 2,465 บาทตอครั้งของ    
การใหบริการนําเที่ยว ซึ่งสอดคลองกับ นพดล อํ่าดี (2551) ที่ไดศึกษาการวิเคราะหจุดคุมทุนเพื่อรับคําสั่งผลิตใหม
ในโรงงานเซรามิคโดยพิจารณาการผลิตผลิตภัณฑเดิม โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับ
การวิเคราะหจุดคุมทุนเพื่อชวยในการตัดสินใจรับคําส่ังใหมและพยากรณการผลิตในเดือนและในการคํานวณ            
การวิเคราะหจุดคุมทุน มีการเริ่มตนดวยการคํานวณจุดคุมทุนในหนวยของเงินและจึงแปลงมาเปนหนวยของ
ผลิตภณัฑในภายหลงั งานวจิยัน้ีทาํใหเกิดประโยชนกบัโรงงานในการตดัสินใจรับคําสัง่ผลติสินคาใหมไดอยางรวดเรว็
และมีประสิทธิภาพ โดยเปลี่ยนวิธีการคํานวณและการสืบคนขอมูลจากงานเอกสารซึ่งเดิมใชระยะเวลา 2-3 วัน          
มาเปนระบบฐานขอมูลคอมพิวเตอร ซึ่งใชระยะเวลาในการประมวลผล 10 นาทีโดยประมาณ 5)สําหรับตนทุน           
การใหบริการนําเท่ียวท้ังตนทุนผันแปรและตนทุนคงที่ พบวา ตนทุนผันแปรจะเปนสัดสวนโดยตรงกับจํานวน                 
นักทองเที่ยวที่ใหบริการ ซึ่งทั้ง 3 ขนาดกลุมนักทองเที่ยวจะมีจํานวนตนทุนผันแปรตอคน เทากันในจํานวน 505 บาท
ตอคน สวนตนทุนคงที่จะมีจํานวนเงินรวมคงท่ีตอคร้ังของการใหบริการนําเท่ียว พบวา ตนทุนคงที่ของทั้ง 3 ขนาด    
กลุมนักทองเที่ยว ไดแกกลุมขนาดเล็ก กลุมขนาดกลาง และกลุมขนาดใหญ เทากับ 6,800 บาท 7,800 บาท และ 
8,800 บาท ตามลาํดบั ถาหากทางชมุชนสามารถบริหารตนทนุคงท่ีดงักลาวนีต้ํา่ลงไดจะสงผลทาํใหจดุคุมทนุลดตํา่ลง
และกิจการก็สามารถทํากําไรไดเร็วขึ้น เชน การควบคุมตนทุนคาอาหาร ตนทุนการจัดทําสมุดคูมือนําเที่ยว                     
คาตอบแทนใหฝายตาง ๆ เปนตน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ธัญสิริ สงางาม (2553) ซึ่งไดศึกษาการวิเคราะห     
จดุคุมทุนและการวางแผนกาํไรธรุกิจการทองเทีย่วตางประเทศ:  กรณศีกึษา ชดุสินคาการทองเทีย่วประเทศมาเลเซยี 
บริษัท ซันนี่ทัวร จํากัด ผลการวิจัยพบวา การแสดงผลการวิเคราะหขอมูลจุดคุมทุนทําใหทราบผลกําไรและขาดทุน
ของบริษัทฯ ผูบริหารสามารถนําขอมูลดังกลาวไปวางแผนกําไรเพ่ือใหบรรลุเปาหมายที่ตั้งไว โดยการเปลี่ยนแปลง
สภาพการณของตลาด ไมมีผลตอขนาดรายไดและปริมาณการจําหนายสินคาเนื่องจากบริษัทฯ ใชกลยุทธเครือขาย
ธรุกิจผูใหบริการนําเท่ียวตางประเทศ ในการควบคมุตนทุน จดุคุมทุนและสรางความไดเปรียบในการกาํหนดนโยบาย
ในการแขงขัน สอดคลองกับ พุทธมน สุวรรณอาสน (2556) ศึกษาเก่ียวกับการพัฒนาศักยภาพดานบัญชีการเงินของ
วิสาหกิจชุมชน กลุมตัดเย็บบานดอกแดง อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม พบวา กลุมตัดเย็บบานดอกแดง             
มีความตองการใชประโยชนจากขอมูลทางบัญชีการเงิน เชน ในการกําหนดราคาขายไดอยางสมเหตุสมผล สามารถ
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จัดทําผลการดําเนินงานอยางโปรงใสตรวจสอบได และกลุมฯ มีความเขมแข็งทางดานการบัญชีการเงินโดยมีปจจัย
เสริมมาจากการท่ีสมาชิกกลุมฯ มีความรูความเขาใจในการจัดทําบัญชีครัวเรือน สมาชิกกลุม ฯ สามารถประยุกต
ความรูของตนเองเขาสูระบบบัญชีการเงินกลุมฯ ซึ่งสงผลทําใหระบบบัญชีกลุมฯ มีความเขมแข็งมากขึ้น 

สรุป
  ผลการวิจัยสรุปไดวา ตนทุนการใหบริการนําเที่ยว การกําหนดอัตราคาบริการนําเที่ยวและจุดคุมทุนของ   
การใหบริการนําเที่ยวจะพิจารณาตามการแบงขนาดกลุมนักทองเที่ยวออกเปน 3 ขนาด ดังนี้ กลุมขนาดเล็กจํานวน
นักทองเที่ยวตั้งแต 15 - 20 คน กลุมขนาดกลาง จํานวนนักทองเที่ยวตั้งแต 21-30 คน และกลุมขนาดใหญ จํานวน
นักทองเที่ยวตั้งแต 31- 40 คน โดยตนทุนการใหบริการนําเที่ยวแบงออกเปนตนทุนผันแปรและตนทุนคงที่ พบวา 
ตนทุนผันแปรตอคนตอครั้งของการใหบริการนําเที่ยวของทุกขนาดกลุมนักทองเที่ยวมีจํานวนเทากัน อยูที่ 505 บาท 
สวนตนทุนคงท่ีพบวา จํานวนเงินรวมคงที่ตอครั้งของการใหบริการนําเที่ยว ทั้ง 3 ขนาดกลุมนักทองเท่ียว  ไดแก      
กลุมขนาดเล็ก กลุมขนาดกลาง และกลุมขนาดใหญ มีจํานวนเทากับ 6,800 บาท 7,800 บาท และ 8,800 บาท        
ตามลําดับ สวนอัตราคาบริการนําเที่ยว พบวา อัตราคาบริการตอคนตอครั้งของการใหบริการนําเที่ยว ทั้ง 3 ขนาด  
กลุมนักทองเที่ยว ไดแกกลุมขนาดเล็ก กลุมขนาดกลาง และกลุมขนาดใหญ มีจํานวน เทากับ 1,050 บาท  960 บาท 
และ 870 บาท ตามลําดับ และสวนจุดคุมทุนของการใหบริการนําเที่ยว พบวา จุดคุมทุนตอครั้งของการใหบริการ       
นําเที่ยว ทั้ง 3 ขนาดกลุมนักทองเที่ยว ไดแกกลุมขนาดเล็ก กลุมขนาดกลาง และกลุมขนาดใหญ มีจํานวนเทากับ   
13 คน 18 คน และ 25 คน ตามลําดับ
   จากสรุปผลการวิจัยดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงมีขอเสนอแนะสําหรับแนวทางพัฒนาการจัดการทองเที่ยว     
โดยชมุชนดวยการนําเอาจดุคุมทนุมาใช ควรมุงเนนการนาํขอมลูทีไ่ดมาชวยการวางแผนตนทนุ การวางแผนกาํหนด
อัตราคาบริการ และวางแผนการสรางกําไร ดังนี้ 
  1. วางแผนตนทุน หากสามารถบริหารตนทุนในสวนที่สามารถประหยัดไดไมวาจะเปนตนทุนผันแปรหรือ
ตนทุนคงท่ีใหตํ่าลงไดจะสงผลใหจุดคุมทุนลดต่ําลง  และกิจการก็สามารถทํากําไรไดเร็วข้ึน หรืออาจกลาวไดวา      
หากตนทุนรวมสูง จะสงผลใหจุดคุมทุนสูง และทําใหสรางกําไรไดชาลงนั้นเอง 
  2. การวางแผนกําหนดอัตราคาบริการ ควรนําเอาขอมูลจุดคุมทุนที่ไดมาชวยกําหนดอัตราคาบริการ           
นําเท่ียวท่ีเหมาะสมของชุมชนบานสันลมจอย โดยพิจารณารวมกับปจจัยดานสวนแบงทางการตลาด และดานราคา
ขายหรืออัตราคาบริการนําเที่ยวของคูแขง เพื่อเปนการสรางความสามารถในการแขงขันใหเพิ่มขึ้น 
  3. การวางแผนกาํไร จาํนวนนักทองเทีย่วท่ีใหบรกิารแตละครัง้ ควรเกนิจาํนวนจดุคุมทนุของการใหบรกิาร
นาํเทีย่ว เพือ่ทาํใหการบริการนาํเทีย่วครัง้นัน้ ๆ  มผีลกาํไรตอบแทนคืนสูชมุชน และการนําขอมลูจดุคุมทนุของการให
บริการนําเที่ยวมาใชในการบริหารจัดการทองเที่ยวโดยชุมชน จะมีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น ถาชุมชนไดนําเรื่องของ
การกาํหนดสวนประสมทางการตลาดมาวเิคราะหรวมกนัเพือ่ใหไดแนวทางทีเ่ปนประโยชนตอการบรหิารจัดการทองเท่ียว 
ดงัน้ี 1)  การนาํเทีย่วเปนสินคาประเภทบรกิารทีจ่บัตองไมได ควรเนนการใหบริการทีส่รางความประทบัใจ ตอบสนอง
ความคาดหวังของลูกคาเปนหลัก โดยอาศัยการสอบถามหรือแบบประเมินความพึงพอใจกับนักทองเท่ียวที่เขารับ
บริการในดานตาง  ๆ แลวนําขอมูลที่ไดมาปรับปรุงการใหบริการครั้งตอไป 2) ราคาขายโปรแกรมนําเที่ยว ควรนํา
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ขอมูลดานตนทุนมาชวยวางแผนกําหนดราคาขาย โดยการกําหนดราคาขายอาจใชวิธีการบวกเพิ่มเปนอัตรารอยละ
ของตนทุนรวม แตเน่ืองจากการเปดใหบริการทองเท่ียวของชุมชนบานสันลมจอยอยูในชวงเร่ิมแรก ควรเนนการ         
เปดตัวการทองเที่ยวของชุมชนใหเปนที่รูจักมากกวาการสรางปริมาณผลตอบแทน การตั้งราคาขายควรบวกเพิ่ม       
จากตนทนุรวมในอัตรารอยละท่ีไมสงูมากเกนิไป เชน 10% - 20% เพ่ือใหไดราคาขายทีเ่หมาะสมกบัการจูงใจนกัทองเทีย่ว
และใหผลตอบแทนที่ไดมาสามารถชดเชยตนทุนตาง ๆ ที่เกิดขึ้น 3)ชองทางการจัดจําหนาย ควรเลือกชองทาง            
การการจัดจําหนายที่เปนรูปธรรม เชน  ขายผานบริษัทนําเที่ยว และขายผานชมรมสงเสริมการทองเที่ยวโดยชุมชน  
บานสันลมจอย เปนตน 4)การประชาสัมพันธ เพื่อเพิ่มจํานวนนักทองเที่ยวกลุมใหม ๆ โดยแนะนําการทองเที่ยว       
ของชุมชนผานวทิยุชมุชน หนังสือพิมพทองถิน่ การทําการประชาสมัพันธเชิงรุก เชน การเชญิส่ือมวลชนมาทัศนศกึษา 
จัดทําสารคดีโทรทัศนหรือจัดทําบทความลงวารสารการทองเที่ยวชั้นนําของประเทศ รวมถึงจัดทําสื่อประชาสัมพันธ
ที่ชุมชนจัดทําขึ้นเอง เนนความเปนสากล สื่อสารใหคนไทยและคนตางชาติเขาใจ มีอักษรภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
ภาษาจีนหรือตามเห็นควร โดยทําปายบอกทางเขาสูชมุชน  โปสเตอร คูมอืการทองเท่ียวแนะนําสถานท่ีทองเท่ียวของ
ชุมชนวางตามที่พักและรานอาหาร จัดทําเว็บไซตที่มีภาพสวยงามประกอบ มีระบบการจองเขาเที่ยวชุมชนอัตโนมัติ
และจัดใหมีศูนยบริการนักทองเที่ยวของชุมชน ทั้งน้ีการนําจุดคุมทุนมาใชสําหรับการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชนจะ
สงผลใหชมุชนสามารถวางแผนกลยทุธเพ่ือการแขงขันในตลาดได ตลอดจนสามารถตัดสินใจดําเนินงานไดอยางถูกตอง
เกิดประโยชนสูงสุด และชวยใหชุมชนพัฒนาตนเองไดอยางเขมแข็งสามารถพึ่งตนเองไดอยางยั่งยืนสืบไป
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บทคัดยอ
  งานวจิยันีม้วีตัถปุระสงคเพือ่ศกึษาการวางแผนการขนถายลําเลียงวัสดภุายในคลงัสนิคาสาํหรับอตุสาหกรรม
การผลิตนํ้านมถั่วเหลือง เพื่อลดความสูญเปลาจากกิจกรรมการขนถายลําเลียงวัสดุภายในคลังสินคา โดยการหา     
วิธีลดความสูญเปลาจากกิจกรรมการขนถายลําเลียงวัสดุดวยแนวคิดระบบการผลิตแบบทันเวลาพอดี และสราง      
ตัวแบบการจําลองสถานการณดวยคอมพิวเตอรแทนระบบปญหาการขนถายลําเลียงวัสดุภายในคลังสินคา                
ของโรงงานตัวอยางในสภาวะปจจุบนั และผลท่ีคาดวาจะไดรบัจากวธีกีารปรบัแผนการขนถายลําเลียงวัสดุ 2 วธิ ีคอื 
(1) การประยุกตใชระบบคัมบัง และ (2) การประยุกตใชระบบคัมบังและการบรรจุสินคาเขารถบรรทุก จากผลการ
วเิคราะหพบวา เมือ่นาํระบบคัมบงัมาประยุกตใชจะชวยควบคุมปรมิาณสนิคาระหวางผลติ สงผลใหกาํจดัระยะเวลา
การรอสินคาของรถยก แตกลับเพ่ิมระยะเวลาท่ีสินคาตองรอรถยกมารับแทน ทําใหระยะเวลาที่สูญเปลาจากจุดน้ี
สามารถนําไปใชในการนําขวดเปลากลับเขาสูกระบวนการใชซํ้าเพิ่มข้ึน สามารถลดปริมาณสินคาคงคลังกลุมท่ี 1 
แทนสินคาขนาดปริมาตรสุทธิ 1,000 มิลลิลิตร ได รอยละ 20.25 ลดปริมาณสินคาคงคลังกลุมที่ 2 แทนสินคาขนาด
ปริมาตรสุทธิ 500 มิลลิลิตร ได รอยละ 4.50 และกําจัดระยะเวลาการรอสินคาของรถยกได ดังนั้นการประยุกต            
ใชระบบคัมบังสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และเปนแนวทางในการประยุกตใชกับอุตสาหกรรมการ
ผลิตที่มีอัตราการผลิตแบบตอเนื่องได

คําสําคัญ
  ระบบคัมบัง  การขนถายลําเลียงวัสดุ  ตัวแบบการจําลองสถานการณ

Abstract
  The objective of this research is to planning of materials handing in warehouse for soy milk         
production for reduces wasting activities of Materials Handing in Warehouse. JIT concept has been utilized 
to reduce those wastes. Then, we apply JIT concept and simulation modeling to reflect the current              
situation and future output that might occur considering 2 feasible alternative methods (1) applying       
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Kanban is investigated and (2) is to combine the direct load technique with Kanban. It was founded that 
Kanban support to control the number of WIP and leads to eliminate waiting time of Sit-Down Counterbalanced 
Lift Trucks. However, the finished goods will have to wait for the Sit-Down Counterbalanced Lift Trucks 
instead. As we do not have to wait for the finished products, we can use this time for handling empty    
bottles back to reuse process. The results from the both feasible alternative method are not different 
significantly, but they can reduce inventory by 20.25 % , 4.50 % and eliminate waiting time of Sit-Down 
Counterbalanced Lift Trucks.

Keywords
  Kanban System, Materials Handing, Simulation Model

บทนํา
  ปจจุบันอุตสาหกรรมการผลิตนมถ่ัวเหลืองของไทยมีปญหาสําคัญซ่ึงเปนอุปสรรคตอการขยายตัว                  
ของอุตสาหกรรม ไดแก ปญหาตนทุนการผลิตที่มีแนวโนมสูงข้ึนตามการเพ่ิมข้ึนของราคาวัตถุดิบที่ใชในการผลิต 
ไดแก ถัว่เหลอืง และนํา้ตาล รวมถงึราคาน้ํามันซ่ึงยังคงเคล่ือนไหวอยูในระดับสูง ขณะทีถ่ัว่เหลอืงซ่ึงเปนวัตถุดบิหลกั
ที่ใชในการผลิตตองอาศัยการนําเขาจากตางประเทศโดยมีมูลคาการนําเขาปละหลายรอยลานบาท (สํานักสงเสริม
และจัดการสินคาเกษตร, 2553, 3) นอกจากน้ัน ปญหาสําคัญอีกประการหนึ่งคือ การเผชิญกับสภาวะการแขงขัน   
จากเคร่ืองดื่มเพื่อสุขภาพชนิดอ่ืน ๆ ที่มีการเติบโตสูงเชนกัน  ภายใตกระแสความใสใจในสุขภาพท่ีกําลังเพิ่มข้ึน         
ในขณะนี้  โดยเฉพาะเคร่ืองด่ืมธัญพืช ซึ่งถือเปนผลิตภัณฑประเภทเดียวกันท่ีมีความไดเปรียบมากกวา เพราะใช
วัตถุดิบในประเทศเปนหลักในการผลิต (คณพล วิจักษนุกูล และ อสัมภินพงศ ฉัตราคม, 2556, 20) จากปญหา             
ดงักลาวสงผลตอการวางแผนเชิงกลยทุธทีอ่ตุสาหกรรมการผลตินมถัว่เหลอืงควรพฒันา นอกเหนอืจากการออกแบบ
และพัฒนาผลิตภัณฑหรือบรรจุภัณฑแลว การลดตนทุนการขนถายลําเลียงวัสดุ จึงเปนสาระสําคัญที่อุตสาหกรรม
การผลิตนมถ่ัวเหลืองควรพิจารณา เพ่ือเพ่ิมผลผลิตและลดตนทุนการขนถายลําเลียงวัสดุ ซึ่งเปนกิจกรรมที่เกิดข้ึน   
ในกระบวนการผลติทีไ่มเพิม่คณุคาใหกบัผลติภณัฑ อาจทาํใหตนทนุสงูถงึ รอยละ 30 – รอยละ 70 ของตนทนุทัง้หมด 
ถามีการวางแผนการขนถายลาํเลยีงวัสดุทีด่อีาจทาํใหตนทุนลดลงไดถงึ รอยละ 15 – รอยละ 30 การขนถายลาํเลยีงวัสดุ
ทีม่ากเกนิความจาํเปนสงผลใหตนทุนของสินคาสงูขึน้และจะผลักดนัใหตนทนุทีเ่พิม่ขึน้นีใ้หกบัผูซือ้คงเปนไปไดยาก 
เนือ่งจากปจจบุนัผูซือ้ตองการสนิคาทีม่คีณุภาพและราคาถกู การใหมกีารขนถายลําเลียงวัสดใุนการผลติเทาทีจ่าํเปน
จึงเปนหนาที่หลักของฝายวางแผนและผูรับผิดชอบในการผลิตทั้งหมด (Friess & Kokh, 2014, 490) แตการขนถาย
ลําเลียงวัสดุไดรับความสนใจนอย เพราะผูวางแผนไมไดมีการแยกแยะขอมูลเวลาท่ีใชในการผลิตออกจากเวลา           
ที่ใชในการขนถายลําเลียง จึงไมทราบวาสัดสวนของเวลาท่ีใชในการขนถายลําเลียงวัสดุมีสูงมากเทาใด ดังนั้น              
ผูวางแผนควรแยกแยะเวลาท่ีใชในการขนถายลาํเลยีงวัสดุออกจากการผลิตจะไดนาํมาวิเคราะหและหาวิธลีดเวลาทีใ่ช
ไปของแตละสวน  เพื่อใหเวลาที่ใชในการขนถายลําเลียงวัสดุภายในคลังสินคาโดยรวมลดลงได การขนถายลําเลียง
วสัดสุามารถใชแนวคดิระบบการผลิตแบบทนัเวลาพอด ี(Just In Time: JIT) (Sendil & Panneerselvam, 2007, 400) 
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ที่ดําเนินการโดยลดความสูญเปลา (Waste) ในทุก ๆ กระบวนการผลิตและมีความยืดหยุนสูง พรอมที่จะตอบสนอง
ความตองการของลูกคาดวยตนทุนที่ตํ่าลง เพื่อเพิ่มผลผลิตและความสามารถในการแขงขันใหมีประสิทธิภาพเหนือ
คูแขงการลดความสูญเปลาจากการรอคอยในกระบวนการขนถายและจากการเก็บสินคาคงคลัง จึงมีความสําคัญ
และชวยใหอตุสาหกรรมการผลติน้ํานมถวัเหลอืงสามารถปรบัตัวใหทนัตอสภาวะการแขงขันจากเครือ่งดืม่เพือ่สุขภาพ
ชนดิอืน่ ๆ ทีม่กีารเตบิโตสงูเชนกนั ภายใตกระแสความใสใจในสขุภาพทีก่าํลงัเพิม่ขึน้ในขณะน้ี โดยเฉพาะเครือ่งดืม่
ธญัพชื ซึง่ถอืเปนผลติภณัฑประเภทเดยีวกนัทีม่คีวามไดเปรยีบมากกวา เพราะใชวตัถดุบิในประเทศเปนหลกัในการผลติ 
ดังนั้น ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการวางแผนการขนถายลําเลียงวัสดุภายในคลังสินคา เพื่อลดความสูญเปลา               
จากกิจกรรมการขนถายลําเลียงวัสดุในคลังสินคา

วัตถุประสงค
  ศกึษาการวางแผนการขนถายลาํเลยีงวสัดภุายในคลงัสนิคาเพ่ือลดความสญูเปลาจากกจิกรรมการขนถาย
ลําเลียงวัสดุภายในคลังสินคา

ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
  1. ระบบการผลิตแบบทันเวลาพอดี (Just-in-Time)
        การผลิตแบบทันเวลาพอดี เปนระบบการผลิตสินคาหรือชิ้นสวนที่จําเปน ในปริมาณที่จําเปนเมื่อเวลา
ที่จําเปน ใหสอดคลองกับความตองการของลูกคา มุงเนนการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตโดยกําจัดความสูญเปลา 
(Waste) 7 ประการ คอื 1) ความสญูเปลาจากการผลิตมากเกนิไป 2) ความสญูเปลาจากการรอคอย 3) ความสญูเปลา
จากการขนยาย 4) ความสญูเปลาในกระบวนการผลิต 5) ความสญูเปลาจากการเก็บสนิคาคงคลงั 6) ความสญูเปลา          
จากการเคลื่อนไหว 7) ความสูญเปลาจากการผลิตของเสีย สงผลใหระบบการผลิตและเคล่ือนยายงานที่ตอเน่ือง     
ไมมีการหยุด การรอ หรือสะสมงานระหวางผลิต ในขณะเดียวกันสามารถลดจํานวนสินคาคงคลัง และเพิ่มคุณคา     
ใหกบัสนิคาหรอืชิน้สวนอยางตอเนือ่ง เพือ่ใหลกูคาเกดิความพงึพอใจสงูสดุ (Sendil & Panneerselvam, 2007, 397)
  2. ระบบคัมบัง (Kanban System)
         ระบบคมับงัเปนกลไกของกระบวนการผลติแบบทนัเวลาพอด ีโดยใชระบบดึงและถกูนาํมาใชเปนเคร่ืองมอื
ในการส่ือสารเพ่ือใหการผลิตในแตละขั้นตอนเขาจังหวะกัน (Process Synchronization) เปนการควบคุมการไหล
ของงาน คัมบังเปนภาษาญี่ปุน แปลวา บัตร หรือสัญญาณท่ีบงบอกใหรูถึงความตองการสินคาหรือช้ินสวนอะไร 
จํานวนเทาไร โดยทั่วไปจะมีลักษณะเหมือนบัตรท่ีบรรจุสารสนเทศตางๆ ที่จําเปนตอการผลิต แตก็ไมจําเปนตอง     
เปนบัตรเสมอไป อาจเปนภาชนะ หรือพ้ืนท่ีทํางาน หรือสัญญาณไฟ ทั้งน้ีขึ้นอยูกับความเหมาะสมกับการใชงาน     
โดยจุดเริ่มตนของการดึงมาจากความตองการของลูกคาซึ่งเปนผูดึงผลิตภัณฑจากโรงงานออกไป ทางโรงงานจะเริ่ม
ทําการผลิตผลิตภัณฑเขามาทดแทน หลังจากนั้นกระบวนการถัดไปทางตนนํ้าก็จะถูกดึงใหทําการผลิตตามๆ กันมา
ตั้งแตกระบวนการสุดทายจนกระทั่งถึงการดึงวัตถุดิบจากผูสงมอบ ซึ่งระบบคัมบังน้ันจะมีรอบของคัมบังไวบอก         
รายละเอียดตางๆ โดยรอบเวลาของคัมบังนั้น หมายถึง รอบของการจัดสงผลิตภัณฑ ซึ่งจะบงบอกถึงความถี่ใน         
การจัดสงและจํานวนรอบในการจัดสง (Matzka, Mascolo & Furmans, 2009, 54 ; Singh & Shek, 1990, 53 ; Lin, 
Chen & Chen, 2013, 127)
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  3. การจําลองแบบปญหาดวยคอมพิวเตอร
         การจําลองแบบปญหาดวยคอมพวิเตอรสาํหรับงานวจิยัน้ี เปนการสรางตัวแบบการจาํลองสถานการณ
ดวยโปรแกรม Arena Simulation โดยการกําหนดรายละเอียดลงในตัวแบบการจําลอง โดยตัวแบบการจําลอง              
ที่สรางขึ้นมี 3 แบบ คือ ตัวแบบการจําลองสถานการณปจจุบัน ตัวแบบการจําลองสถานการณวิธีที่ 1 เปนการใช
ระบบคัมบัง และตัวแบบการจําลองสถานการณวิธีที่ 2 เปนการใชระบบคัมบังและการบรรจุสินคาเขารถบรรทุก       
โดยมีการคํานวณขอมูลท่ีเปนท้ังขอมูลนําเขาและผลลัพธจากแบบจําลอง และขอมูลตาง ๆ  ในระบบงานจะเปนขอมูล
ที่มีความผันแปรไมแนนอนและมีการแปรเปล่ียนตามเวลา ดังนั้นการจัดเตรียมและวิเคราะหขอมูลรวมท้ังขั้นตอน    
ที่ใชกับการจําลองแบบปญหาในงานวิจัยนี้จึงตองอาศัยวิธีการตาง ๆ ทางสถิติเขาชวย (Manavizadeh, Hosseini, 
Rabbani, & Jolai, 2013, 673 ; Kelton, Sadowski & Sturrock, 2007, 16)
  4. สภาวะปญหาและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
      จากการศึกษาสภาวะปญหาการขนถายลําเลียงวัสดุภายในคลังสินคา โดยการวิเคราะหดวยแผนภาพ
กิจกรรมการไหลของสินคาและวัสดุ พบวาเกิดการรอคอยในกระบวนการขนถายและมีสินคาคงคลังปริมาณมาก 
เน่ืองจากการระบายสินคาและวัสดุออกลาชา ดังน้ันการวิเคราะหหาแนวทางการลดความสูญเปลาดวยระบบ             
การผลิตแบบทันเวลาพอดี เปนระบบการผลิตสินคาใหสอดคลองกับความตองการของลูกคาที่สั่งซื้อครั้งละไมมาก
แตตองการสินคาเร็ว (Mass Customization Production) มุงเนนการสรางประสิทธิภาพโดยกําจัดความสูญเปลา
ตาง ๆ ของการผลิต และเพิ่มคุณคาใหกับสินคาอยางตอเนื่อง สามารถลดจํานวนสินคาคงคลังและสงมอบวัสดุ            
เขาสายการผลิตไดอยางสม่ําเสมอและทันเวลาพอดี (Alcaraz, Maldonado, Iniesta, Robles & Hernández, 2014, 
767) ผานระบบคัมบัง ซึ่งเปนกลไกสําหรับระบบการผลิตแบบทันเวลาพอดี มีการนําระบบคัมบังไปใชในระบบการ
ผลิตแบบผสม ไดใชแบบจําลองสถานการณของระบบคัมบังที่ใชบัตร 2 ชนิด คือ คัมบังที่ใชในการสั่งผลิต (P Card) 
และคัมบังที่ใชในการเคลื่อนยายชิ้นสวน (M Card) นําเสนอตัวแบบการจําลองระบบคัมบังในระบบการผลิตแบบ   
ตอเนื่องเจ็ดหนวยผลิต ที่สามารถผลิตได 1 ผลิตภัณฑ โดยสามารถลดรอบระยะเวลาการผลิตได รอยละ 12 สวน
ระบบการผลิตแบบดึงมีการใชบัตรคัมบังสามารถลดรอบระยะเวลาการผลิตไดถึง รอยละ 20 และลดช้ินงานระหวาง
ผลติไดถึง รอยละ 54 (Rahman, Sharif, & Esa, 2013, 175) นอกจากนั้น  ยังพบวาถามีการเปลี่ยนระบบการผลิต   
โดยมีการใชบัตรคัมบังสงสัญญาณการผลิตและการขนถายลําเลียงสินคา จะชวยควบคุมปริมาณการผลิตและ         
การขนถายลาํเลยีงสนิคาในระบบใหมปีระสิทธิภาพดีขึน้ เน่ืองจากระบบการผลิตแบบผลักสามารถลดรอบระยะเวลา
การผลิตได รอยละ 4.5  ลดปริมาณชิ้นงานระหวางผลิตได รอยละ 8.5 สวนระบบการผลิตแบบดึงท่ีใชบัตรคัมบัง
สามารถลดรอบระยะเวลาการผลิตไดถงึ รอยละ 25 และลดปริมาณช้ินงานระหวางผลิตไดถงึ รอยละ 57 ทาํใหโรงงาน
สามารถลดคาใชจายในการผลิตและการจัดเก็บสินคาและวัสดุได (Lin, Chen & Chen, 2013, 125)
   จากการศกึษาโรงงานประกอบรถยนต (Amasaka, 2007, 288) พบวา ในกระบวนการผลิตมคีวามสญูเปลา 
เนื่องจากระยะเวลาการรอคอยการผลิตระหวางหนวยผลิต ถามีการปรับปรุงกระบวนการผลิตในรูปแบบการผลิต   
แบบรุนผสมโดยใชการจําลองแบบปญหาดวยคอมพิวเตอร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในสายการประกอบรถยนต                
ใหมปีระสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน โดยหลังจากการใชโปรแกรมจาํลองสถานการณพบวา สามารถเพิม่ประสิทธิภาพไดรอยละ 
90 จากเดิมรอยละ 75 และลดระยะเวลารอบการผลิตลงจากเดิม 45 นาทีตอคัน เปน 30 นาทีตอคัน นอกจากนั้น       
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การประยกุตใชระบบการผลติแบบทันเวลาพอด ีเพือ่ลดเวลารอคอยของชิน้สวนในสายการผลติลง โดยใชการจําลอง
แบบปญหาดวยคอมพิวเตอรในการวิเคราะหปญหา จากนั้นเสนอแนวทางการแกปญหาโดยการเพิ่มกําลังคนและ   
นําเครื่องมือตรวจสอบอัตโนมัติมาใช พบวาสามารถลดเวลาในการผลิตสินคาลงได และยังเพิ่มประสิทธิภาพใน        
การทํางานของพนักงาน (Sandanayake, Oduoza, & Proverbs, 2008, 740)
 
วิธีการวิจัย
  สําหรับอุตสาหกรรมการผลิตน้ํานมถ่ัวเหลือง เร่ิมจากการศึกษาระบบการขนถายลําเลียงวัสดุภายใน            
คลังสินคาปจจุบัน พบวา 1) เกิดการรอคอยในกระบวนการจัดสงผลิตภัณฑ 2) มีจํานวนสินคาคงคลังปริมาณมาก 
สงผลใหมเีน้ือท่ีในการจดัเกบ็ไมเพียงพอ โดยสรางตัวแบบการจาํลองสถานการณแทนระบบปญหาการขนถายลําเลียง
วัสดุภายในคลังสินคาในสภาวะปจจุบัน และผลที่คาดวาจะเกิดขึ้นเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงแผนการขนถายลําเลียง
วัสดุภายในคลังสินคา โดยกําหนดวิธีการดําเนินงานตามขั้นตอน ดังนี้
  1. การวิเคราะหเบื้องตน
       จากการสํารวจสภาพพื้นที่ตั้งโรงงานผลิตนํ้านมถั่วเหลืองในนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาครและ        
ลักษณะการผลิตนํ้านมถั่วเหลือง พบวาเปนโรงงานขนาดใหญ โดยในป 2555 นํ้านมถั่วเหลืองมีปริมาณการผลิต      
อยูที่ 108.87 ลานลิตร หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 10.4 จากปที่ผานมา มีอัตราการใชกําลังการผลิตอยูที่รอยละ 81.6 ของ
กําลังการผลิตรวม สําหรับในป 2556 คาดวา นํ้านมถั่วเหลืองจะมีปริมาณการผลิตอยูที่ 123.5 ลานลิตร หรือเพิ่มขึ้น
รอยละ 13.4 จากปกอน จากการศึกษาสภาวะปจจุบันและระดับความสําคัญของปญหา และขอจํากัดตาง ๆ  ที่นํามา
ใชเปนปจจัยในการกําหนดปญหา รวมท้ังรูปแบบการขนถายลําเลียงวัสดุภายในคลังสินคาของโรงงานตัวอยาง          
ในปจจุบัน โดยขอมูลน้ีจะมีการรวบรวมโดยการออกแบบสอบถามและสัมภาษณโดยตรงจากสวนกองคลังสินคา   
ผูรับผิดชอบการดูแลการขนถายลําเลียงวัสดุภายในคลังสินคาของโรงงาน และรวบรวมขอมูลกิจกรรมภายใน             
คลังสินคาจากเดือนพฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2556 เปนชวงที่มีกําลังการผลิตสูงสุด รวม 120 ชุด โดยแบง
กลุมขอมูลได 2 กลุม ดังนี้
   1.1 ขอมูลปฐมภูมิ เปนขอมูลที่ไดจากการสังเกตปญหาท่ีหนางาน และสอบถามพนักงานที่เกี่ยวของ
กับกิจกรรมการขนถายลําเลียงวัสดุภายในคลังสินคา พบวา ในการปฏิบัติงานภายในคลังสินคา แบงเปน 2 แผนก 

ไดแก แผนกขนถาย และแผนกจัดเก็บ โดยแผนกจัดเก็บมีหนาที่ติดตอกับฝายผลิตในการนําสินคาไปจัดเก็บ แผนก
ขนถาย จะนําสงสินคาใหกับรถบรรทุกที่เขามารับสินคา พรอมทั้งนําขวดเปลาที่ติดรถบรรทุกมาดวยไปจัดเก็บ โดยมี
รถยก 2 คันตอพื้นที่ปฏิบัติงานขนถาย แตละสายการผลิตมีรถยก 2 คัน และพบวาในการปฏิบัติงานมีรูปแบบการ   
ขนถายลําเลียงวัสดุ 3 รูปแบบ ดังนี้
                รปูแบบท่ี 1 เริม่จากรถยกมาจอดรอสินคาจากสายการผลิตจํานวน 1 ลงั เม่ือสินคาถูกผลิตออกมา
รถยกจะหยิบสินคาและขนถายไปยังพ้ืนที่จัดเก็บ จากนั้นจะวิ่งไปหยิบขวดเปลาจํานวน 1 ลัง เพื่อนําไปเขาเคร่ือง 
แยกพาเลทแบบวางซอน เพื่อคัดแยกลัง และรถยกจะไปจอดรอสินคาที่สายการผลิตตอไป ดังภาพที่ 1 พบวามี        
อัตราการปฏิบัติงานรูปแบบนี้จํานวน 108 ครั้ง เทากับรอยละ 90 
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ภาพที่ 1: รูปแบบการขนถายลําเลียงวัสดุ รูปแบบที่ 1

   รปูแบบที ่2 มกีารปฏบิตังิานตามรปูแบบที ่1 แตเกิดข้ึนเม่ือรถยกมารับสินคาจากสายการผลิต แตสนิคา
ผลิตเสร็จไมทันกําหนด รถยกจึงว่ิงไปหยิบขวดเปลาจํานวน 1 ลัง เพ่ือนําไปเขาเคร่ืองแยกพาเลทแบบวางซอน            
พบวามีอตัราการปฏิบัติงานรูปแบบนี้จํานวน 8 ครั้ง เทากับรอยละ 7
   รปูแบบที ่3 มกีารปฏบิตังิานตามรูปแบบที ่1 แตเกดิข้ึนเม่ือมีการสลบัตาํแหนงของสินคาในพ้ืนทีจ่ดัเกบ็ 
ทําใหรถยกใชเวลาทํางานสูงกวารูปแบบที่ 1 พบวา  มีอัตราการปฏิบัติงานรูปแบบนี้จํานวน 4 ครั้ง เทากับ รอยละ 3
   1.2 ขอมูลทุติยภูมิ เปนขอมูลที่ไดจากโรงงานและคลังสินคา ไดแก ยอดการผลิต กําลังการผลิต        
จํานวนสินคาที่ผลิต จํานวนสินคาคงคลัง จํานวนขวดเปลา และตารางการทํางานของรถบรรทุก
  2. การระบุปญหาเพื่อที่จะทําการประเมินทางเลือกในขั้นสุดทาย
        การขนถายลําเลียงวัสดุภายในคลังสินคาของโรงงานตัวอยาง ท่ีเปนทางเลือกที่สนใจมี 2 วิธี ไดแก       
การประยุกตใชระบบคัมบัง โดยครอบคลุมการปฏิบัติงานในทุกกิจกรรมของรถยก เร่ิมตนจากตรวจสอบสถานะ        
ของสนิคาท่ีผลิตเสรจ็ส้ินแลว เม่ือสินคาออกมาจากเคร่ืองจัดเรยีงสนิคาบนพาเลท จะทาํการแสดงสัญญาณไฟสเีขียว
พรอมกําหนดหมายเลขรถยกแบบเรียงลําดับ เพื่อบงชี้ความตองการรถยกในการขนถายลําเลียงสินคาไปจัดเก็บ      
เมือ่รถยกคันดงักลาวมารบัสนิคาออกไป สญัญาณไฟจะเปลีย่นเปนสแีดง เพือ่บอกใหรถยกลาํดบัถดัไปปฏบิตัหินาที่
ในการนําขวดเปลากลับมาใชซํ้า โดยที่รถยกไมมีการมาจอดรอสินคาที่อยูระหวางการดําเนินการผลิต สําหรับวิธีที่ 2 
คือ การผสมผสานระหวางระบบคัมบัง (Kanban System) จากวิธีที่ 1 กับการบรรจุสินคาเขารถบรรทุก ดวยแนวคิด
ของระบบการผลิตแบบทันเวลาพอดี เพ่ือหาประสิทธิภาพการทํางานท่ีเหมาะสมท่ีสุด โดยการทํางานของตัวแบบ  
การจาํลองสถานการณนี ้จะประยุกตจากวธิทีี ่1 โดยการเพ่ิมคําส่ังวาเม่ือรถบรรทกุท่ีมารับสินคามีความตองการสินคา
พอดีกับสินคาท่ีทําการผลิตอยูในสายการผลิตสินคาท่ีผลิตแลวเสร็จชนิดน้ันจะถูกขนถายลําเลียงจากสายการผลิต
นําสงขึ้นรถบรรทุกคันนั้นทันทีโดยรถยก
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ตารางที่ 1
แสดงกิจกรรมการขนถายลําเลียงวัสดุ

No. Activity Place Avg. 
Time 
(sec) 

Life 
Truck 

Flow Type of Activities 

     VA NVA NNVA

1 Pick up Finishgoods Bay Area 25.69 1         

2 Move to Bay Area Bay Area 35.41 1         

3 Put down Finishgoods Bay Area 26.38 1         

4 Move to Empty Yard Bay Area 30.77 1         

5 Pick up Empty Bottles Empty Yard 25.50 1         

6 Move to Depallet Empty Yard 41.55 1         

7 Put down Empty Bottles Bay Area 25.87 1         

8 Move to Palletizer Bay Area 22.81 1         

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  3. การหารูปแบบการปฏิบัติงานที่เหมาะสมสําหรับการขนถายลําเลียงวัสดุภายในคลังสินคา
   จากการวิเคราะหเบื้องตนเพ่ือหารูปแบบการปฏิบัติงานท่ีเหมาะสมในการสรางตัวแบบการจําลอง
สถานการณแทนระบบปญหาการวางแผนการขนถายลําเลียงวัสดุ สามารถแบงไดดังนี้
   3.1 ขอมูลการปฏิบัติงาน โรงงานตัวอยางแหงนี้มีกะการทํางาน 3 กะ กะละ 8 ชั่วโมง โดยการปฏิบัติ
งานเปนแบบตอเนื่อง และมีพนักงานกะตอไปมาแทนพนักงานกะปจจุบัน
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   3.2 ขอมูลการผลิต ในการวิจัยนี้ไดแบงกลุมสินคาตามลําดับการผลิตสูงสุด 3 กลุม ดังนี้
                 สินคากลุมที่ 1 แทนสินคาขนาดปริมาตรสุทธิ 1,000 มิลลิลิตร ทําการผลิต 6 วันตอสัปดาห และ
อัตราการผลิต 72 ลังตอชั่วโมง หลังจากนั้นเครื่องจักรทั้งหมดของสายการผลิตสินคากลุมที่ 1 จะสลับไปทําการผลิต
สินคาชนิดอื่น อีก 9 วัน จึงกลับมาทําการผลิตสินคากลุมที่ 1
    สินคากลุมท่ี 2 แทนสินคาขนาดปริมาตรสุทธิ 500 มิลลิลิตร ทําการผลิต 7 วันตอสัปดาห และ    
อัตราการผลิต 64 ลังตอชั่วโมง หลังจากนั้นเครื่องจักรทั้งหมดของสายการผลิตสินคากลุมที่ 2 จะสลับไปทําการผลิต
สินคาชนิดอื่น อีก 8 วัน จึงกลับมาทําการผลิตสินคากลุมที่ 2
         สินคากลุมท่ี 3 แทนสินคาขนาดปริมาตรสุทธิ 300 มิลลิลิตร ทําการผลิต 5 วันตอสัปดาหและ    
อัตราการผลิต 80 ลังตอชั่วโมง หลังจากนั้นเครื่องจักรทั้งหมดของสายการผลิตสินคากลุมที่ 3 จะสลับไปทําการผลิต
สินคาชนิดอื่น อีก 10 วัน จึงกลับมาทําการผลิตสินคากลุมที่ 3
   3.3 ขอมูลการจัดเก็บขวดเปลาและการจัดเก็บสินคาคงคลัง เปนการกําหนดตัวแทนขอมูลเริ่มตนจาก
จํานวนการเก็บขวดเปลาคงเหลือ และจํานวนสินคาคงคลัง ของเดือนเมษายน พ.ศ. 2556 ดังตารางที่ 2
   3.4 ขอมูลการมารับสินคาของรถบรรทุก ใชรถบรรทุกขนาดบรรจุ 48 ลัง จํานวน 9 คัน โดยแบงเปน  
การมารับสินคากลุมที่ 1 สินคากลุมที่ 2 และสินคากลุมที่ 3

ตารางที่ 2
ขอมูลการจัดเก็บขวดเปลาและการจัดเก็บสินคาคงคลัง

  ( ) 

 1  2  3 

 30,256 16,456 10,240 

 33,622 15,616 4,432 

  4. ขอมูลระยะเวลาการปฏิบัติงาน ไดจากการจับเวลาในการปฏิบัติงานขนถายลําเลียงวัสดุภายใน     
คลังสินคา จากนั้นนําขอมูลการขนถายลําเลียงวัสดุภายในคลังสินคามาวิเคราะหผลดวยโปรแกรม Input Analyzer 
โดยในโปรแกรมมีวิธีการทดสอบสมมติฐานการกระจายตัวของความนาจะเปนของขอมูล (Goodness of  Fit test)    
2 วธิ ีคอื วธิกีารทดสอบโคโมโทรอฟ สเมยีรนอฟ และวิธกีารทดสอบไคสแคร เพ่ือกําหนดระยะเวลาปฏิบตังิานขนถาย
ลําเลียงวัสดุภายในคลังสินคาของแตละขั้นตอน ดังตารางที่ 3 โดยหาไดจากรูปแบบการกระจายตัวที่เหมาะสม และ
ทดสอบสมมติฐานการกระจายตัวดังนี้
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  H0 : ขอมูลระยะเวลาการปฏิบัติงานมีการกระจายตัวแบบที่ตองการทดสอบ
  H1 : ขอมูลระยะเวลาการปฏิบัติงานไมมีการกระจายตัวแบบที่ตองการทดสอบ
         จากการทดสอบสมมติฐานพบวา มีการยอมรับสมมติฐานหลัก (H0 ) เนื่องจากคา P-Value มีคามากกวา 
0.05 โดยผลลัพธที่ไดเปนการกระจายตัวแบบ Beta ดังตารางที่ 3

ตารางที่ 3
ผลการวิเคราะหรูปแบบการกระจายตัวของขอมูลระยะเวลาการปฏิบัติงาน

No. Activity Time (Min) 

1 Pick up Finishgoods 0.35 + 0.05 * BETA(2.90, 2.71) 
2 Move to Bay Area 0.37 + 0.07 * BETA(2.12, 2.08)

 
3 Put down Finishgoods 0.38 + 0.05 * BETA(2.65, 3.22)

 4 Move to Empty Yard 0.57 + 0.05 * BETA(3.68, 3.23)

 5 Pick up Empty Bottles 0.32 + 0.05 * BETA(3.00, 2.72)

 6 Move to Depallet 0.85 + 0.05 * BETA(2.13, 2.41)

 
7 Put down Empty Bottles 0.41 + 0.05 * BETA(2.68, 3.21)
8 Move to Palletizer + 0.07 * BETA(2.37, 1.91)

  5. การสรางตัวแบบการจําลองแทนระบบปญหาการขนถายลําเลียงวัสดุภายในคลังสินคา
         การสรางตัวแบบการจําลองแทนระบบปญหาการขนถายลําเลียงวัสดุภายในคลังสินคา เพื่อลดความ
สญูเปลาจากกจิกรรมการขนถายลําเลียงวัสดุของรถยกภายในคลงัสินคาสําหรับอุตสาหกรรมการผลติน้ํานมถัว่เหลอืง 
โดยผูวิจัยไดสรางตัวแบบการจําลองแทนระบบปญหา แบงได 3 ตัวแบบ ดังนี้
        5.1  ตัวแบบการจําลองสถานการณปจจุบัน จากสายการผลิต โมดูล Create จะผลิตสินคาและจัดเก็บ
สินคาไวที่โมดูล Hold เพื่อรอรถยกมารับ จากนั้นโมดูล Create จะปลอยรถยก 2 คัน โดยรถยกจะรับสินคาดวยโมดูล 
Remove จากนั้นจะนําสินคาไปจัดเก็บใน Bay Area หรือพื้นที่จัดเก็บสินคาดวยโมดูล Separate ซึ่งมีการแจกแจง
ระยะเวลาการปฏิบัติงานในแตละกิจกรรม ดังตารางท่ี 2 แลวรถยกนําสงขวดเปลากลับมายังเครื่องแยกพาเลท          
แบบวางซอน ดวยโมดูล Route โดยกําหนดใหวิ่งกลับมายัง Station ของเครื่องแยกพาเลทแบบวางซอน เพ่ือทํา         
การใชซํ้า และรถยกไปจอดรอสินคาท่ีสายการผลิตตอไป เม่ือรถบรรทุกเขามารับสินคา แผนกขนถายจะมีหนาท่ี        
นําสงสินคาจัดเรียงขึ้นรถบรรทุก โดยเม่ือรถบรรทุกเขามาจอดรอ รถยกจะทําหนาที่นําสงขวดเปลาที่รถบรรทุก              
คันดังกลาวนําสงลงจากรถ และนําสงไปจัดเก็บที่พื้นที่จัดเก็บขวดเปลา เมื่อนําสงขวดเปลาลงจากรถยกเสร็จสิ้น        
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จะไปนําสงสนิคาจาก Bay Area มาจัดเรยีงบนรถบรรทกุ เพือ่นาํสงใหลกูคาตอไป โดยท้ัง 2 แผนกสิน้สุดกระบวนการ   
ก็ตอเมื่อทําการประมวลผลครบจํานวน 123 วัน
   5.2  ตัวแบบจําลองสถานการณวิธีที่ 1 การประยุกตใชระบบคัมบังครอบคลุมการปฏิบัติงานของ          
คลังสินคาทั้งหมด ในการสรางตัวแบบการจําลองนี้จะใชตัวแบบการจาํลองสถานการณปจจุบัน ในการปรับเปลี่ยน
รปูแบบการขนถายลาํเลยีงวสัด ุโดยปกติโปรแกรม Arena Simulation จะไมมโีมดลูคมับงัใหประยกุตใช ดงันัน้ผูวจิยั
จึงประยุกตใชโมดูล Match แทนโมดูลคัมบัง เมื่อสายการผลิตมีความตองการใชรถยก สัญญาณไฟจะถูกปลอย     
ออกมาจากโมดูล Entity เพือ่รถยกเคล่ือนท่ีมารอท่ีโมดูล Match เพือ่แสดงแทนสญัญาณไฟเขียวในการเรยีกใชรถยก 
จากนั้นรถยกจะเคล่ือนที่เขามาที่โมดูล Match เพื่อรับสินคาจากสายการผลิตออกไป และสัญญาณไฟจะเปล่ียน     
เปนสีแดง เพ่ือบอกใหรถยกคันถัดไปปฏิบัติหนาท่ีในการนําสงขวดเปลากลับมาใชซํ้า ดังน้ันรถยกไมจําเปนตองมา
จอดรอสินคาที่สายการผลิตอีกตอไป
       5.3 ตวัแบบการจาํลองสถานการณวธิทีี ่2  เปนการประยกุตใชระบบคมับงัจากการวธิทีี ่1 และการบรรจุ
สินคาขึ้นรถบรรทุก เพื่อหาความสามารถในการลดความสูญเปลาที่ดีที่สุด โดยในวิธีนี้จะเพิ่มคําสั่งวาเมื่อรถบรรทุก
ที่มารับสินคามีความตองการสินคาพอดีกับสินคาท่ีทําการผลิตอยูนั้น สินคาชนิดน้ันจะถูกขนถายลําเลียงจากสาย
การผลิตไปที่รถบรรทุกทันที
  6. การหาผลลัพธของตัวแบบ
                 ผูวิจัยไดทําการหาผลลัพธของตัวแบบ โดยคํานวณจากการนําบันทึกขอมูลเวลามาบันทึกลงในตาราง 
Statistics Spreadsheet  และทําการประมวลผล จากน้ันนําผลลัพธที่ไดจากการประมวลผลในโปรแกรม Arena 
Simulation มาวิเคราะห เพ่ือหารอบในการประมวลผลดวยโปรแกรม Output Analyzer ไดผลลัพธดังตารางท่ี 4 หลัง
จากนั้นนําผลลัพธจากการวิเคราะหมาหาจาํนวนรอบที่ใชในการรัน (Number of Replication) (Kelton, Sadowski 
& Sturrock, 2007, 204) หาไดจากสูตรดังนี้

   โดย
     N  =  จํานวนรอบของการประมวลผลซํ้า
     t  =  คาวิกฤตที่ไดจากการเปดตารางคา Two Tailed ที่ระดับความเชื่อมั่น α ที่ 0.95
     s  =  คา Standard Deviation จากการประมวลผล 10 รอบ
     e =  คาความผิดพลาดที่สามารถยอมรับได โดยกําหนดใหเปน 10% ของคาเฉลี่ย
                จากการหาจํานวนรอบท่ีใชในการรนัพบวามีจาํนวนผลลัพธเทากับ 1 รอบ ดงัน้ันจึงใชจาํนวนรอบต้ังตน
โดยกําหนดคาใหกับโปรแกรมดังนี้
     Number of Replication  = 10
     Replication Length   = 123 days
     Hours per day   = 24
     Base Time Units   = Minutes
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ตารางที่ 4
ผลลัพธจากการวิเคราะหดวยโปรแกรม Output Analyzer (นาที)

  Standard Deviation 
Record Tcycle_1 1,000ML 1 3.88 0.179 
Record Tcycle_1 1,000ML 2 3.88 0.179 
Record Tcycle_1 300ML 1 3.88 0.160 
Record Tcycle_1 300ML 2 3.88 0.179 
Record Tcycle_1 500ML 1 3.88 0.180 
Record Tcycle_1 500ML 2 3.88 0.180 
Record Tcycle_2 1000ML 2 6.69 0.229 
Record Tcycle_2 1000ML 1 6.69 0.230 
Record Tcycle_2 300ML 1 6.69 0.230 
Record Tcycle_2 300ML 2 6.69 0.230 
Record Tcycle_2 500ML 1 6.69 0.230 
Record Tcycle_2 500ML 2 6.69 0.231 
Record Tcycle_3 1000ML 1 4.87 0.194 
Record Tcycle_3 1000ML 2 4.87 0.194 
Record Tcycle_3 300ML 1 4.87 0.195 
Record Tcycle_3 300ML 2 4.87 0.192 
Record Tcycle_3 500ML 1 4.87 0.190 
Record Tcycle_3 500ML 2 4.87 0.192 
Record Wait for load 67.536 1.25 

ผลการวิจัย
  จากการหาผลลัพธของตัวแบบการจําลองแทนระบบปญหาการขนถายลําเลียงวัสดุภายในคลังสินคา 
สามารถนําผลลัพธที่ไดมาศึกษาเปรียบเทียบ พบวาตัวแบบการจําลองสถานการณวิธีที่ 1 มีระยะเวลาท่ีสินคา           
กลุมที่ 1 กลุมที่ 2 และกลุมที่ 3 รอรถยกมารับจากเครื่องจัดเรียงสินคาบนพาเลท มีคาเพิ่มขึ้นเปน 2.079, 2.247 และ 
1.830 นาทีตามลําดับ และลดระยะเวลาท่ีรถยกรอสินคาทุกกลุมสินคา สงผลใหระยะเวลาในการขนถายสินคาเขา      
สูรถบรรทุกลดลงเหลือ 85.221 นาที ลดลงจากสถานการณปจจุบัน 29.427 นาที ดังตารางที่ 5
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ตารางที่ 5 
เปรียบเทียบระยะเวลาการขนถายลําเลียงวัสดุ

  ( ) 
  1  2 

 1 
 

0.098 2.079 2.080 

 2 
 

0.017 2.247 2.247 

 3 
 

0.239 1.830 1.808 

 1 5.219 0 0 
 2 5.008 0 0 
 3 5.004 0 0 

 114.648 85.224 85.225 

  ทาํใหปรมิาณสนิคาคงคลงัโดยเฉลีย่ในสนิคากลุมที ่1 กลุมที ่2 และกลุมที ่3 ลดลงเหลอื 53,324 ลงั 44,725 ลงั 
และ 32,241 ลัง ตามลําดับ สงผลใหมีการนําขวดเปลาของสินคากลุมที่ 1 กลุมที่ 2 และกลุมที่ 3 ไปใช 37,796 ลัง 
22,629 และ 12,909 ลัง ตามลําดับ และผลลัพธจากตัวแบบจําลองสถานการณวิธีที่ 2 มีจํานวนขวดเปลา                      
ของสินคากลุมที่ 1 กลุมที่ 2 และกลุมที่ 3 คงเหลือนอยที่สุด คือ 2,064 ลัง 577 ลัง และ 221 ลัง ตามลําดับ
  ในการศึกษาสภาวะปญหาการขนถายลําเลียงวัสดุภายในคลังสินคานี้ไดประเมินตนทุนที่ใชในการดําเนิน
การจดัทําปายสญัญาณไฟฟาระบบคัมบังเปนจํานวนเงิน 250,000 บาท และตนทุนคาจัดเกบ็สินคาคงคลัง 0.75 บาท
ตอกลอง เปนขอมูลที่ไดจากแผนกจัดเก็บ ดังนี้
  สินคากลุมที่ 1 จํานวน 1 ลัง มี 72 กลอง
  สินคากลุมที่ 2 จํานวน 1 ลัง มี 84 กลอง
  สินคากลุมที่ 3 จํานวน 1 ลัง มี 68 กลอง
  จากการวิเคราะหพบวา ตัวแบบจําลองสถานการณวิธีที่ 1 สามารถลดตนทุนคาจัดเก็บสินคารวมได 
260,642.8 บาท และตัวแบบจําลองสถานการณวิธีที่ 1 สามารถลดตนทุนคาจัดเก็บสินคารวมได 166,738.05 บาท 
ดังนั้นในการลงทุนจัดทําปายสัญญาณไฟฟาระบบคัมบังเปนจํานวนเงิน 250,000 บาท ตัวแบบจําลองสถานการณ
วิธีที่ 1 สามารถลดภาระคาจัดเก็บเฉลี่ยตอเดือนไดจํานวน 65,160.70 บาท เปนเวลา 4 เดือน ระยะเวลาคืนทุน  คือ    
4 เดือน และตัวแบบจําลองสถานการณวิธีที่ 2 สามารถลดภาระคาจัดเก็บเฉลี่ยตอเดือนไดจํานวน 41,684.52 บาท 
เปนเวลา 4 เดือน ระยะเวลาคืนทุนคือ 6 เดือน
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สรุปผลการวิจัยและการอภิปรายผล
  งานวิจัยน้ีไดทําการวางแผนการขนถายลําเลียงวัสดุภายในคลังสินคาสําหรับอุตสาหกรรมการผลิต            
นํ้านมถั่วเหลือง โดยนําระบบคัมบังมาประยุกตใชพบวา มีการแลกเปล่ียนของผลลัพธระหวางเวลาการรอสินคา       
ของรถยกเปน 0 นาที แตเพิ่มระยะเวลาที่สินคาตองรอรถยกมารับแทน ทําใหระยะเวลาที่สูญเปลาจากจุดนี้สามารถ
นําไปใชในกิจกรรมการนําขวดเปลากลับมาใชซํ้าเพิ่มมากขึ้นสอดคลองกับการศึกษาของ  Rahman, Sharif & Esa, 
(2013, 177) ดังตารางที่ 6 ผลลัพธที่ดีที่สุดในสินคากลุมที่ 1 และกลุมที่ 2 เนื่องจากเปนสินคาที่มีอัตราการผลิตสูง    
ถึงระดับจํานวนลานกลอง แตสินคากลุมท่ี 3 มีอัตราการผลิตเพียงระดับจํานวนแสนกลอง โดยการใช ตัวแบบ            
การจําลองสถานการณนี้ใชเวลาในการศึกษาเพียง 4 เดือน ทําใหไมเห็นผลของสินคากลุมที่ 3 ซึ่งสอดคลองกับ          
การศึกษาของรินและคณะ (Lin, Chen & Chen, 2013, 130)

ตารางที่ 6
สรุปผลการวิจัย

 1  2 

1.  0  1.  0  

2.  25.66% 2.  25.65% 

3.  1  2 
 10.26%  2.38% 

3.  1  2 
 10.27%  2.48% 

4.  75.38%, 76.68%  
79.67%  

4.  75.78%, 76.58%  
79.77%  

5.  24.80%, 
15.23%  17%  

5.  24.70%, 
15.83%  16.5%  

ขอเสนอแนะ
  โรงงานผลิตนํ้านมถั่วเหลืองควรมีการวางแผนการขนถายลําเลียงวัสดุภายในคลังสินคาโดยการประยุกต    
ใชระบบคัมบัง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานใหดีขึ้น และยังนําไปประยุกตใชกับกระบวนการขนสงและ    
จัดเก็บน้ําตาล ซึ่งเปนวัตถุดิบท่ีสําคัญ และเปนสวนผสมหลักในการผลิตนํ้านมถ่ัวเหลือง โดยผูสงมอบสามารถนํา
นํา้ตาลมาสงใหทนัเวลาพอดกีบัความตองการท่ีผลิต จะสามารถลดปริมาณการจดัเก็บน้ําตาลลงได ดงัน้ันตองไดรบั
ความรวมมือกันในการพยากรณปริมาณความตองการและการเติมสินคา (Collaborative Planning, Forecasting, 
and Replenishment) จากผูผลิตน้ํานมถั่วเหลืองและผูสงมอบนํ้าตาล เพ่ือใหไดปริมาณน้ําตาลเพียงพอและ               
ทันเวลาพอดีกับการผลิตนํ้านมถั่วเหลือง
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บทคัดยอ
  การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ ศึกษาพฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล องคประกอบของปจจัย      
การตลาดท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลของผูหญิงวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร และเพ่ือให             
การบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลในผูหญิงวัยทํางานลดลง โดยการศึกษาครั้งนี้ กลุมตัวอยางคือ ผูหญิงวัยทํางาน
จํานวน 400 ตัวอยาง และใชวิธีการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) โดยใชแบบสอบถาม
เปนเครื่องมือในการวิจัย และสถิติที่ใชคือ คารอยละ คาคะแนนเฉล่ียและการวิเคราะหองคประกอบของปจจัย        
(Factor Analysis) จากผลการวิจยัแสดงใหเหน็วา กลุมตวัอยางผูหญงิวยัทาํงานทีใ่หขอมูลสวนใหญมอีาย ุ25 - 29 ป 
การศึกษาสูงสุดปริญญาตรี รายไดเฉล่ียตอเดือน (รวมรายไดทุกประเภท) 10,001 - 15,000 บาท อาชีพพนักงาน
เอกชน หรือ รัฐวิสาหกิจ สถานภาพโสด พฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล พบวา อายุในการบริโภคเครื่อง
ดืม่แอลกอฮอลคร้ังแรกคอื ตํา่กวา 20 ป เหตผุลในการบริโภคเครือ่งดืม่แอลกอฮอลคร้ังแรกเนือ่งจากอยากลองรสชาติ 
เหตุผลในการบรโิภคเครือ่งด่ืมแอลกอฮอลในปจจุบนัเน่ืองจากเพ่ือนชักชวนใหดืม่ ความถีใ่นด่ืมเครือ่งด่ืมแอลกอฮอล
นอยกวา 2  ครั้งตอสัปดาห ปริมาณการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลในแตละครั้งนอยกวา 1 ขวด สถานที่ใน                

การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล คือ รานอาหารหรือภัตตาคาร บุคคลที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลดวยคือ เพื่อนสนิท
หรือเพือ่นรวมงาน ชวงเวลาหรอืกิจกรรมทีท่ําใหมโีอกาสในการบรโิภคเครือ่งดืม่แอลกอฮอล คอื งานเลีย้งฉลองเนือ่ง
ในโอกาสตางๆ  องคประกอบของปจจัยการตลาดในการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลของผูหญิงวัยทํางานในเขต
กรุงเทพมหานครแบงออกเปน 5 กลุม ดังนี้ กลุมที่ 1 การซื้อเพราะของแถมของรางวัลชิงโชค กลุมที่ 2 การซื้อเพราะ
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ตรายี่หอ รูปลักษณบรรจุภัณฑ กลุมท่ี 3 การซ้ือเพราะกลิ่นของเคร่ืองด่ืม รสชาติของเคร่ืองด่ืม สีของเคร่ืองด่ืม              
กลุมท่ี 4 การซ้ือเพราะแหลงผลิตของสินคาและบงบอกสถานะทางสังคม กลุมท่ี 5 การซ้ือเพราะหาด่ืมงายมีคุณภาพ
เหมาะสมกับราคา 

คําสําคัญ
  องคประกอบปจจัยทางการตลาด    พฤติกรรมการบริโภค    เครื่องดื่มแอลกอฮอล    ผูหญิงวัยทํางาน

Abstract 
            The objectives of this research were to study behavior of alcohol drinking, the element of market 
factor in alcoholic drinking for working women in Bangkok and working women decreases in drinking 
behavior. The samples of the study were 400 working women and multi-stage sampling. The instrument 
for data collection was a questionnaire. The statistic tools for data analysis were percentage, mean and 
factor analysis. Results of the study are working women, age between 25 - 29 years old, single, education 
level in bachelor degree, work as company officer, and have average income of less than 10,000 baht 
per month. The alcohol beverage consumption behavior finding that the age of first experience drinkers 
was below 20 years old. The reason for the first drinking was wanted to try.  The reason for the present 
drinking was convincing by friends .The frequency for drinking was lower 2 times per week, the average 
drinking was less 1 bottle per time the place drinking was food shop or restaurant. The person with drinking 
was workmate or intimate companion. The time for drinking was more parties. The elements of marketing 
factors on alcohol drinking of working women in Bangkok divided into 5 groups 1) Free promotion 2) Brand 
and packaging  3) Taste and smell 4) Alcohol production and social status  
5) Convenience to buy and good quality in affordable

Keywords
  Elements of Marketing Factors,   Consumer Behavior,   Alcohol Beverages,   Working Women

บทนํา
  เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลเปนส่ิงท่ีอยูคูกับคนไทยมานาน ทั้งในรูปแบบพิธีกรรม ความเช่ือท่ีตองมีการบูชา          
สิง่ศักด์ิสิทธ์ิดวยเครือ่งดืม่แอลกอฮอลหรืออยูในรปูแบบการสรางคานิยมเพ่ือความทันสมยั เชน ความเช่ือท่ีวา ผูชาย
ที่ดื่มแอลกอฮอลจะเปนผูชายท่ีดูดีและทันสมัย เปนตน สําหรับผูหญิงการบริโภคแอลกอฮอลจะถูกมองวาเปน               
ผูหญิงไมดี นอกจากนี้การสื่อสารผานส่ือตาง ๆ ไมวาจะเปนการส่ังสอนในมหาวิทยาลัยหรือผานส่ือละครโทรทัศน        
ที่มีภาพการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลของผูหญิงจะออกมาในแงลบ  ดังนั้น การยอมรับทางสังคมของผูหญิง           
ที่ดื่มแอลกอฮอลจะสงผลใหการบริโภคแอลกอฮอลลดลง แตจากรายงานสถานการณสุราประจําป 2550                        
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โดย บณัฑติ  ศรไพศาล  จฑุาภรณ แกวมงุคุณ  ศภุพงศ  อิม่สรรพางค  กมลา วฒันพร  โศภติ นาสืบ และ วภิาดา อนัล้ําเลิศ  
(2550)  พบวา ผูหญิงไทยดื่มสุราในชวงหน่ึงปที่ผานมาจํานวน 3.2 ลานคน ดื่มในชวงหน่ึงเดือนท่ีผานมาจํานวน    
2.0 ลานคน และดื่มในชวงหนึ่งสัปดาหที่ผานมาจํานวน 1.3 ลานคน ผูหญิงอายุ  25 – 44 ป ดื่มมากที่สุด รองลงมา 
คือ อายุ 12 -24 ป และอายุ 45 – 65 ป ตามลําดับ และพบวา ผูหญิงที่อยูในโรงเรียนหรือในชุมชน สวนใหญมี            
การดื่มสุราเพิ่มข้ึนและอัตราการด่ืมสุราของผูหญิงเพ่ิมข้ึนมากกวาผูชายเนื่องจากผูหญิงคิดวาการดื่มสุราเปน            
การแสดงความเทาเทียมกับผูชาย คือชายดื่มได หญิงก็ดื่มได ชายสนุกไดหญิงก็สนุกไดเชนกัน และจากการสํารวจ
ของศูนยวจิยัปญหาสุรา  (2556) พบวา ในป 2554 ความตองการดืม่เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลของเพศชายลดลงจากรอยละ 
55.9  เปนรอยละ 53.4 แตสําหรับเพศหญิงนั้น แมวาจะมีพฤติกรรมการดื่มเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลไมสูงมากแตก็มี
ทิศทางเพิ่มขึ้นในชวงที่ผานมาคือจากรอยละ 9.8 เปนรอยละ 10.9 หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 11.2 หรือเพิ่มขึ้นประมาณ  
รอยละ 1.1  ตอป แสดงใหเห็นวาผูหญงิมีการดืม่เครือ่งดืม่แอลกอฮอลทีเ่พ่ิมข้ึน ถงึแมภาครฐัและหนวยงานทีเ่ก่ียวของ
จะออกมาตรการในการควบคุมการจําหนายและการทําการตลาดสําหรับเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลอยางตอเน่ือง แตจาก
ผลการวิจัยของ นิษฐา หรุนเกษม (2556) ศึกษาเร่ือง กลยุทธการส่ือสารการตลาดของกลุมอุตสาหกรรมธุรกิจ          
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลพบวา กลุมอตุสาหกรรมธรุกจิเครือ่งด่ืมแอลกอฮอลไดดาํเนินการสือ่สารการตลาดโดยใช กลยุทธ
ในการสื่อสารการตลาดตาง ๆ ไดแก กลยุทธการออกแบบ (Design Marketing) กลยุทธการใชสื่อนอกบาน (Out of 
Home Media) กลยุทธการใช CSR การสรางคุณคาความเปนขาว (CSR for Newsworthy) กลยุทธการใชใบหนาคน 
(The Power of Face) และ กลยทุธการเชือ่มประสานผานสือ่ออนไลน (Digital Engagement)  แตการศกึษาดงักลาว
เปนการศึกษาในภาพรวมของทั้งผูหญิงและผูชาย ไมไดศึกษาพฤติกรรมการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลของผูหญิง      
และปจจัยการตลาด จงึทําใหผูวจิยัมีความสนใจท่ีจะศึกษาองคประกอบของปจจัยการตลาดกับพฤติกรรมการบริโภค
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลของผูหญิงวัยทํางานในกรุงเทพมหานคร เพื่อเปนการรูเทาทันกลยุทธของบริษัทผูผลิตและ        
จดัจําหนายเคร่ืองดืม่แอลกอฮอลทีม่กัจะหากลยุทธใหม ๆ   มาเพ่ือดึงดูดใหผูบริโภคเกิดการบรโิภคทีเ่พ่ิมมากข้ึนและ
เปดโอกาสใหเกิดผูบริโภคหนาใหมไดอีกดวย

วัตถุประสงคในการวิจัย
  1.  เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลของผูหญิงวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร
  2. เพื่อศึกษาองคประกอบของปจจัยการตลาดที่มีผลตอการเลือกซ้ือเครื่องด่ืมแอลกอฮอลของผูหญิงวัย
ทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร
  3. เพื่อใหการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลในผูหญิงวัยทํางานลดลง

วิธีการวิจัย
  1. ประชากร ประชากรเปนผูหญิงวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานครซึ่งมีจํานวนทั้งหมด 1,479,179 คน 
(สํานักผังเมืองกรุงเทพมหานคร, 2554) 
  2. กลุมตวัอยาง กาํหนดขนาดของกลุมตวัอยาง โดยการใชสตูรการหาขนาดตวัอยางจากสดัสวนประชากร
ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยประมาณคาสัดสวนหรือรอยละ ขนาดตัวอยางจะหาไดจากสูตร ดังนี้ 
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         เมื่อแทนคาโดยผูวิจัยตองการสุมตัวอยางเปน 50 % หรือ 0.50 จากประชากรผูหญิงวัยทํางานทั้งหมด                   
ระดับความนาจะเปนของประชากรเทากับ 0.5 ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% และมีคาความคลาดเคล่ือนท่ี 0.05      
(ธานินทร ศิลปจารุ, 2550, 48) จะไดผลดังนี้

       n =                 1,479,179
                                           1+1,479,179  (0.50)2
     =        384.16 หรือ 384 ราย

       ขนาดของกลุมตัวอยางในการวิจัย คือ 384 ตัวอยาง และเพ่ือปองกันความคลาดเคล่ือนและสราง      
ความนาเชื่อถือใหกับงานวิจัย ดังนั้นกลุมตัวอยางของการวิจัยครั้งนี้เทากับ 400 ตัวอยาง
  3. การสุมตัวอยาง ผูวิจัยไดกําหนดกลุมตัวอยางขั้นตํ่าไวเปนจํานวน 400 คน และใชวิธีการสุมตัวอยาง
แบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) ดังรายละเอียดตอไปนี้
      3.1 ขั้นตอนที่  1 การสุมตัวอยางตามพื้นที่ (Area Sampling) ผูวิจัยไดกําหนดกรอบในการสุม            
กลุมตวัอยางโดยใชขอบเขตพืน้ที ่ และการแบงเขตปกครองของกรุงเทพมหานคร (สาํนกัผงัเมอืงกรุงเทพมหานคร, 2554)  
ประกอบกับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครแสดงการใชประโยชนที่ดิน  ซึ่งประกอบดวย  ที่ดินประเภทท่ีอยูอาศัย          
หนาแนนนอย-ปานกลาง-มาก  ทีด่นิพาณชิยกรรม  ทีด่นิประเภทอุตสาหกรรม  ทีด่นิประเภทคลังสนิคา  ทีด่นิประเภทชนบท
และเกษตรกรรม  ที่ดินประเภทอนุรักษเพื่อสงเสริมเอกลักษณศิลปวัฒนธรรมไทย  ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา        
ที่ดินประเภทสถาบันราชการ  สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ โดยนําเอกสารท้ังสองมาพิจารณารวมกันในการ
กําหนดกรอบการสุมตัวอยาง
   3.2  ขัน้ตอนท่ี  2  การสุมตวัอยางแบบแบงชัน้ (Stratified Sampling) ผูวจิยัไดทาํการสุมกลุมตวัอยาง
แบบแบงชั้นโดยแบงจํานวนขนาดของกลุมตัวอยางออกตามจํานวนกลุมของประชากรในเขตท่ีดินประเภทพาณิชย 
กรรม เน่ืองจากเปนบริเวณที่มีคนวัยทํางานหนาแนนมากกวาบริเวณอื่น  ซึ่งชวยใหการเก็บขอมูลสามารถทําได        
ตรงกลุมเปาหมายมากท่ีสุด  โดยเขตท่ีดินบริเวณดังกลาว จํานวน 16 เขต ไดแก เขตสัมพันธวงศ เขตปทุมวัน               
เขตราชเทวี เขตบางรัก เขตพญาไท เขตสาธร เขตจตุจักร เขตคลองสาน เขตคลองเตย เขตธนบุรี เขตลาดพราว         
เขตบางกะป เขตบางเขน เขตหวยขวาง เขตพระโขนง เขตปอมปราบศัตรูพาย มีจํานวนผูหญิงวัยทํางาน ทั้งส้ิน  
824,073 คน และแตละเขตจะเก็บแบบสอบถามจํานวนเทากัน เขตละ 25 ตัวอยาง
       3.3  ขัน้ตอนที ่3  การสุมตวัอยางแบบเจาะจง  (Purposive Sampling)  ทาํการเกบ็ขอมูลในแหลงธุรกจิ
และชุมชนที่คาดวาจะพบประชากรกลุมเปาหมายในแตละเขต โดยทําการสอบถามขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับอายุ           
ซึ่งมีอายุระหวาง 20-49 ป และการมีงานทําของกลุมตัวอยางกอนทําการเก็บขอมูล รวมทั้งสิ้น 400 คน
  4.   เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
       4.1 ขัน้ตอนที ่1  ตรวจสอบแบบสอบถามฉบบัรางโดยคณะผูจดัทาํ โดยพจิารณาในแงความสอดคลอง
ในทฤษฎี และชวยกันขัดเกลาขอความในแบบสอบถาม ใหมีความทันสมัยและเหมาะสมกับกลุมตัวอยาง
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       4.2 ขั้นตอนที่ 2  ตรวจสอบความตรงเฉพาะหนา (Face Validity) และความตรงเชิงเนื้อหา (Content 
Validity) จะดําเนินการโดยนําแบบสอบถามท่ีได มาคํานวณคาดัชนีความสอดคลองของขอคําถามแตละขอ                 
กับวัตถุประสงค ที่เรียกวา IOC (Index of Item – Objective Congruence) โดยใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน         
เปนผูพิจารณาความสอดคลองของขอคําถามแตละขอกับวัตถุประสงค 
       4.3 ขั้นตอนที่ 3 ทดลองใชแบบสอบถาม ในขั้นตอนนี้ คณะผูจัดทําไดนําแบบสอบถามที่แกไขแลว 
มาทดลองใช โดยตองใชกลุมตวัอยางท่ีมลีกัษณะคลายคลึงกบัประชากรทีต่องการวดั ซึง่ในท่ีนีค้ณะผูวจิยัเลือกผูหญงิ
วัยทํางานในจังหวัดนนทบุรี จํานวนทั้งสิ้น 30 คน ซึ่งเปนกลุมตัวอยางที่ไมซํ้ากับกลุมตัวอยางที่จะเก็บจริง จากนั้นจะ
นําคําตอบท่ีไดไปหาคา (Reliability) ของแบบสอบถาม เชนเดียวกับการทดสอบหลังจากเก็บขอมูลจริง ดวยวิธีวัด
ความสอดคลองภายใน (Internal Consistency) โดยใชสตูรสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Coefficient Alpha) ของ Cronbach 
จากการทดลองพบวามีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.889
  5.  สถิติที่ใชในการวิจัย
      5.1 คารอยละ (Percentage) วิเคราะหและเปรียบเทียบขอมูลโดยแสดงความสัมพันธและแจกแจง
คาของตัวแปร  และคาเฉลี่ย (Mean) 
      5.2 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใชกับการวัดมาตราตามวิธีของไลเกิรต (Likert 
Scale) โดยแบงเปน 5 อันดับ และใหคะแนนจากมากที่สุดไปหานอยที่สุด จากนั้นนําคะแนนที่ไดมาทําการวิเคราะห
โดยใชคารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)        
โดยหลักเกณฑในการวิเคราะหจะพิจารณาจากคาเฉลี่ย (Mean)  
      5.3 การวิเคราะหปจจัย (Factor Analysis) เพือ่ลดจํานวนตวัแปร ใชวธิอีงคประกอบหลกั (Principle 
Component) ในการสกัดปจจัยและหมุนแกนปจจัยมุมฉาก (Varimax Rotation) เพ่ือวิเคราะหหาความสัมพันธ
ระหวางตัวแปรและจัดกลุม 

ผลการวิจัย
  1. ลักษณะทางประชากรศาสตรและพฤติกรรมการบริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอลของผูหญิงวัย
ทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร
            ผูใหขอมูลมีระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรี  รายไดเฉลี่ยตอเดือน (รวมรายไดทุกประเภท) 10,001 
- 15,000 บาท อาชีพพนักงานเอกชน หรือ รัฐวิสาหกิจ สถานภาพโสด  ดื่มแอลกอฮอลครั้งแรกเมื่ออายุตํ่ากวา 20 ป 
ใหเหตุผลในการบริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอลครั้งแรกเน่ืองจากอยากลองรสชาติ พรอมท้ังใหเหตุผลในการบริโภค
เครือ่งดืม่แอลกอฮอลในปจจุบนัเนือ่งจากเพือ่นชกัชวนใหดืม่ โดยด่ืมเคร่ืองดืม่แอลกอฮอลนอยกวา 2 คร้ังตอสัปดาห 
และด่ืมเครื่องดื่มแอลกอฮอลในแตละครั้งนอยกวา 1 ขวด  ดื่มเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลที่รานอาหาร หรือ ภัตตาคาร      
ไปดืม่เครือ่งดืม่แอลกอฮอลกบัเพ่ือนสนทิ หรอื เพ่ือนรวมงาน ซึง่มชีวงเวลาหรือกจิกรรมทีท่าํใหมโีอกาสในการบรโิภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอล เชน งานเลี้ยงฉลองเนื่องในโอกาสตางๆ 
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  2. ปจจัยที่มีผลตอการเลือกซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล (ตารางที่ 2) มีดังนี้ 
   2.1 ปจจัยดานผลิตภัณฑ ผูตอบแบบสอบถามใหความพึงพอใจในภาพรวมระดับมาก เมื่อแยกเปน
รายขอพบวา พึงพอใจในดานรสชาติของเครื่องดื่มมากที่สุด  
   2.2  ปจจยัดานราคา ผูตอบแบบสอบถามใหความพงึพอใจในภาพรวมระดบัมาก เม่ือแยกเปนรายขอ
พบวา พึงพอใจในดานเครื่องดื่มที่มีคุณภาพเหมาะสมกับราคามากที่สุด 
   2.3 ปจจัยดานชองทางการจดัจําหนาย ผูตอบแบบสอบถามใหความพงึพอใจในระดับมาก เนือ่งจาก
เปนเครื่องดื่มหางายตามสถานที่ทั่วไป 
   2.4 ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ผูตอบแบบสอบถามใหความพึงพอใจในภาพรวมระดับปานกลาง  
เมื่อแยกเปนรายขอพบวา พึงพอใจดานการโฆษณาสมํ่าเสมอ  
  3. กลุมอางอิง
         บคุคลอางอิงทีด่ืม่เครือ่งด่ืมแอลกอฮอลมากทีส่ดุ คอื เพ่ือนสนทิ และกลุมอางอิงมอีทิธพิลตอการบริโภค
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลในภาพรวมระดับนอย เม่ือแยกเปนรายขอพบวา เพ่ือนในสถานท่ีทํางานมีอิทธิพลมากท่ีสุด 
(ตารางที่ 3)
  4. คานิยมในการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล
           คานิยมในการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลในภาพรวมอยูในเกณฑนอย เมื่อแยกเปนรายขอพบวา        
ใหความคิดเห็นในการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลสามารถสรางบรรยากาศสนุกสนานไดมากที่สุด (ตารางที่ 5)
  5. การวิเคราะหองคประกอบของปจจัยที่มีผลตอการเลือกซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล
   5.1 กลุมที่ 1 การซื้อเพราะของแถมของรางวัลชิงโชค 
                 ใหความสําคัญกับเครื่องด่ืมท่ีมีรายการชิงโชครับรางวัล  เคร่ืองด่ืมท่ีมีของแถม  การมีพนักงาน
แนะนําเครื่องดื่ม  การประชาสัมพันธ เชน การแจกใหชิมฟรี  และ เครื่องดื่มอยูในชวงการลดราคา (ตารางที่ 6)
          5.2 กลุมที่ 2 การซื้อเพราะตรายี่หอ 
             ใหความสําคัญกับปริมาตรบรรจุตอขวดเปนยี่หอที่มีการโฆษณาสม่ําเสมอ ตรายี่หอ รูปลักษณ
บรรจุภัณฑ  และ ปริมาณดีกรีแอลกอฮอลในเครื่องดื่ม  (ตารางที่ 7)
          5.3  กลุมที่ 3 การซื้อเพราะกลิ่นของเครื่องดื่ม รสชาติของเครื่องดื่ม สีของเครื่องดื่ม 
              ใหความสําคัญกับกลิ่นของเครื่องดื่ม  รสชาติของเครื่องดื่ม  และ สีของเครื่องดื่ม (ตารางที่ 8)
          5.4 กลุมที่ 4 การซื้อเพราะแหลงผลิตของสินคาและบงบอกสถานะทางสังคม 
                 ใหความสําคัญกับการเปนสินคานําเขาจากตางประเทศ  เปนสินคาผลิตภายในประเทศ  
ความสะดวกของฝาเปด  และเปนเครื่องดื่มราคาแพงเพื่อบงบอกสถานะทางสังคม (ตารางที่ 9)
          5.5 กลุมที่ 5 การซื้อเพราะหาดื่มงายมีคุณภาพเหมาะสมกับราคา 
                 ใหความสําคัญกับการหาด่ืมงายตามสถานที่ทั่วไป และเปนเคร่ืองด่ืมท่ีมีคุณภาพเหมาะสมกับ
ราคา (ตารางที่ 10)
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    ( )  

  20   215 53.8 
   169 42.3 

   161 40.3 
   2  272 68 

   1   209 52.3 
   163 40.8 

   244 61 
  

  
160 40 

ตารางที่ 1
พฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลของผูหญิงวัยทํางาน 

 M S.D.  
 

1.  4.11 0.87  
2.  3.98 0.95  
3.  3.95 1.01  
4.  3.80 0.92  
5.  3.49 1.03  
6.  3.28 1.19  
7.  3.25 1.24  
8.   3.22 1.05  
9.  3.21 0.99  
10.  3.18 1.24  

  3.55 1.05  

ตารางที่ 2
คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเกณฑการประเมิน ของกลุมตัวอยางจําแนกตามปจจัยที่มีผลตอการเลือกซื้อ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล
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1.  3.84 0.92  
2.   3.39 0.95  

  3.62 0.94  
  

1.  4.07 0.87  
  4.07 0.87  

  
1.  3.73 0.90  
2.   3.13 1.00  
3.  2.49 1.23  
4.  2.32 1.17  
5.    2.17 1.15  
6.  2.11 1.17  

  2.66 1.10  

ตารางที่ 3
จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามกลุมอางอิงในการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล

  ( )  
 

1.  324 81.00 
2.  313 78.25 
3.  278 69.50 
4.  271 67.75 
5.  263 65.75 
6.  234 58.50 

 
    286 71.50 

 M S.D.  

ตารางที่ 2
คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเกณฑการประเมิน ของกลุมตัวอยางจําแนกตามปจจัยที่มีผลตอการเลือกซื้อ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล (ตอ)
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 M S.D.  
1.  3.25 1.35  
2.  3.22 1.27  
3.  2.94 1.40  
4.  2.27 1.19  
5.  2.04 1.24  
6.  1.97 1.14  
7.  1.43 0.90  

 2.44 1.21  

ตารางที่ 4
คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเกณฑการประเมิน ของกลุมตัวอยางจําแนกตามกลุมอางอิงท่ีมีอิทธิพล                
ในการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล

ตารางที่ 5
คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเกณฑการประเมินจําแนกตามคานิยมในการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล

  M S.D.  
1.  2.52 1.016  
2.  2.48 0.955  
3.    2.37 0.897  
4. 

 
2.23

 
1.019

          
5.  
      

1.93 0.884  

 2.29 0.95  
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  1 Factor Loading 
 0.913 

 0.890 
 0.739 

   0.715 
 0.584 

(  Eigenvalues = 5.720  30.107%) 

ตารางที่ 6
แสดงตัวแปรความคิดเห็นและนํ้าหนักปจจัยของกลุมที่ 1

ตารางที่ 7
แสดงตัวแปรความคิดเห็นและนํ้าหนักปจจัยของกลุมที่ 2

   2 Factor Loading 

 0.690 
 0.681 

 0.666 
 0.594 

 0.593 
(  Eigenvalues = 2.993  15.754%) 

ตารางที่ 8
แสดงตัวแปรความคิดเห็นและนํ้าหนักปจจัยของกลุมที่ 3

  3 Factor Loading 

 0.844 
 0.838 

 0.804 
(  Eigenvalues = 1.607  8.456%) 
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ตารางที่ 9
แสดงตัวแปรความคิดเห็นและนํ้าหนักปจจัยของกลุมที่ 4

  4 Factor Loading 

 0.855 
 0.759 

 0.554 
  0.483 

(  Eigenvalues = 1.227  6.460%) 
 

 10 
 5 

  5 Factor Loading 

 0.822 
 0.648 

(  Eigenvalues = 1.079  5.677%) 
 

ตารางที่ 10
แสดงตัวแปรความคิดเห็นและนํ้าหนักปจจัยของกลุมที่ 5

อภิปรายผล
  1. ลักษณะทางประชากรศาสตรและพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลของผูหญิงวัย
ทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร
         ผูใหขอมูลดื่มแอลกอฮอลครั้งแรกเมื่ออายุตํ่ากวา 20 ป ใหเหตุผลในการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล
คร้ังแรก เน่ืองจากอยากลองรสชาต ิโดยดืม่เครือ่งด่ืมแอลกอฮอลนอยกวา 2 ครัง้ตอสัปดาห ไปดืม่เครือ่งดืม่แอลกอฮอล
กับเพื่อนสนิทหรือเพื่อนรวมงาน สอดคลองกับผลการศึกษาของ อัญชลี เหมชะญาติ และ ศรีวรรณ ยอดนิล (2555) 
ศึกษาเรื่องปจจัยที่มีความสัมพันธตอการด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอลของนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย       
อําเภอคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี ผลการศึกษาพบวา อายุเฉล่ียของการเริ่มด่ืมประมาณ 15 ป เหตุผลในการดื่ม             
ครั้งแรก คือ อยากลอง  สวนความถี่ในการดื่ม พบวา ดื่มเปนครั้งคราวมากกวาดื่มประจํา กลุมเพื่อนเปนผูที่นักเรียน
รวมด่ืมดวยมากท่ีสุด นอกจากนี้ยังสอดคลองกับผลการศึกษาของ ประภัสสร สุวรรณบงกช (2549) ศึกษา                    
เรื่อง พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลของบุคลากรสาธารณสุข จังหวัดเชียงใหม  ผลการศกึษาพบวา ผูหญิง
ดืม่ในปรมิาณมากเพียงรอยละ 9.5 คนท่ีรวมดืม่ดวยมากท่ีสดุ คอื เพ่ือนหรอืเพือ่นรวมงาน และมักด่ืมในโอกาสพเิศษ 
งานเทศกาล ประเพณีตาง ๆ เหตุผลที่ดื่ม คือ เพื่อเขาสังคม หรือเพื่อนชักชวนมากที่สุด
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  2. ปจจัยที่มีผลตอการเลือกซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล
          ปจจัยที่มีผลตอการเลือกซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล ผูตอบแบบสอบถามพึงพอใจในภาพรวมระดับมาก
ทีส่ดุ พบวา ดานผลติภณัฑ คอื รสชาตขิองเครือ่งด่ืม ดานราคา คอื เครือ่งดืม่ทีม่คีณุภาพเหมาะสมกบัราคา ดานชองทาง  
การจัดจําหนาย คือ เคร่ืองด่ืมหางายตามสถานท่ีทั่วไป สอดคลองกับผลการศึกษาของ ศิรินทิพย มีสุขอําไพรัสมี 
(2545) ศึกษาเร่ืองปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองด่ืมสุราแชผลไมของสตรีวัยทํางานในเขต
กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา สวนประสมทางการตลาดในดานตางๆ ที่มีผลตอการเลือกบริโภคสุราแชผลไม
ของผูบริโภคมากที่สุด พบวา ดานผลิตภัณฑ คือ รสชาติของเครื่องดื่ม ดานราคา คือ เครื่องดื่มที่มีคุณภาพเหมาะสม
กับราคา ดานสถานที่จัดจําหนายคือ เครื่องดื่มที่หาดื่มไดงายในสถานที่ทั่วไป
  3. การวิเคราะหองคประกอบของปจจัยที่มีผลตอการเลือกซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล
   3.1 กลุมที่ 1 การซื้อเพราะของแถมและของรางวัลชิงโชค 
                 ใหความสําคัญกับเครื่องด่ืมท่ีมีรายการชิงโชครับรางวัล  เคร่ืองด่ืมท่ีมีของแถม  การมีพนักงาน
แนะนําเครื่องดื่ม  การประชาสัมพันธ เชน การแจกใหชิมฟรี  และเคร่ืองดื่มอยูในชวงการลดราคา สอดคลองกับ         
ภาวิณี กาญจนาภา (2554) ที่กลาววา การสงเสริมการขายเปนเครื่องมือที่ถูกนํามาใชเพื่อเพิ่มยอดขาย โดยกระตุน     
พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑหรือการสรางการตอบสนองอยางรวดเร็วในระยะเวลาอันส้ันดวยวิธีการตางๆ เชน             
การแจกของแถม การใหสิทธิพิเศษและการใหสวนลด เปนตน
         3.2  กลุมที่ 2 การซื้อเพราะตรายี่หอ 
             ใหความสําคัญกับปริมาตรบรรจุตอขวด  เปนย่ีหอเครื่องดื่มท่ีมีการโฆษณาสมํ่าเสมอ  ตรายี่หอ 
รูปลักษณบรรจุภัณฑ  และปริมาณดีกรีแอลกอฮอลในเครื่องดื่ม  สอดคลองกับ ภาวิณี กาญจนาภา (2554) ที่กลาว
วา ตรายี่หอจัดเปนทรัพยสินขององคกรธุรกิจที่ชวยเพิ่มคุณคาใหกับผลิตภัณฑ นอกเหนือจากลักษณะทางกายภาพ
ที่ผูบริโภคมองเห็นไดหรือหนาท่ีประโยชนใชสอยของผลิตภัณฑที่ผูบริโภคไดรับจากการซื้อผลิตภัณฑ การบริหาร
จัดการตรายี่หอท่ีดีกอใหเกิดการรับรู การเล็งเห็นคุณคา การจดจํา การยอมรับและสรางความซ่ือสัตยตอตรายี่หอ    
อันจะนํามาซ่ึงรายไดและกําไรใหกับองคกรธุรกิจนอกจากนี้ตราย่ีหอยังชวยใหผูบริโภคตัดสินใจซ้ือสินคาไดงายข้ึน
เนือ่งจากผูบรโิภคจะมกีารเช่ือโยงตรายีห่อของผลติภณัฑกบัคณุคาหรอืลกัษณะบางประการของผลติภณัฑทีผู่บรโิภค
คุนเคย  เชน การออกแบบบรรจุภัณฑ ระดับคุณภาพเปนตน

          3.3 กลุมที่ 3 การซื้อเพราะกลิ่นของเครื่องดื่ม รสชาติของเครื่องดื่ม และ สีของเครื่องดื่ม 
            ใหความสําคัญกับกลิ่นของเคร่ืองดื่ม  รสชาติของเคร่ืองดื่ม  และสีของเคร่ืองดื่ม สอดคลองกับ 
Hirsch & Gomez (1995) ที่กลาววา ในประเทศอเมริกา กลิ่นหอมของเบเกอรี่ในรานสามารถเชิญชวนใหลูกคาซื้อ
สินคาได สงผลตอการเพิ่มยอดการขายของเบเกอรี่เพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้การกระตุนการรับรูดวยกลิ่นเพื่อใหอยาก
เขาไปซือ้สินคาน้ัน ไมใชความคดิใหมในอุตสาหกรรมรานอาหาร พอครัวเบเกอร่ีและพอครัวขนมหวานตางใชเทคนคิ
นี้มานานหลายป พวกเขาเรียนรูและเขาใจวากล่ินชวยขยายรสชาติของอาหารไดและประโยชนจากกลิ่นยังดึงดูด
ความสนใจของลูกคาไดดีอีกดวย
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   3.4 กลุมที่ 4 การซื้อเพราะแหลงผลิตของสินคาและบงบอกสถานะทางสังคม 
                ใหความสําคัญกับการเปนสินคานําเขาจากตางประเทศ  เปนสินคาผลิตภายในประเทศ                  
ความสะดวกของฝาเปด  และ เปนเครื่องดื่มราคาแพงเพื่อบงบอก สถานะทางสังคม สอดคลองกับ ศิริวรรณ เสรีรัตน 
(2550) ที่กลาววา คานิยม เปนลักษณะทางสังคมท่ีมีความเชื่อถือกันอยางกวางขวาง โดยคานิยมนั้นถือเปน             
ความเชือ่ประเภทหนึง่ ซึง่การท่ีผูบรโิภคจะเลอืกผลิตภณัฑหรอืตราสินคาและตัดสนิใจซ้ือผลติภณัฑใดนัน้ ปจจยัหนึง่
ที่เขามามีอิทธิพลกับกระบวนการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคนั้น คือ ปจจัยดานคานิยม เชน การดื่มไวนบงบอกวา         
เปนคนมีฐานะทางสังคมหรือบางทีมองวาเพื่อสุขภาพเปนตน
         3.5 กลุมที่ 5 การซื้อเพราะหาซื้องายมีคุณภาพเหมาะสมกับราคา 
                ใหความสําคัญกับการหาด่ืมงายตามสถานที่ทั่วไป และเปนเคร่ืองด่ืมท่ีมีคุณภาพเหมาะสมกับ
ราคา สอดคลองกับ ยุพิน พิทยาวัฒนชัย (2552) ที่กลาววา การกระจายสินคาที่ดีจะทําใหผูบริโภคเกิดความสะดวก
มากขึ้นในการหาสินคาเพ่ือตอบสนองความตองการและยังทําใหเกิดอรรถประโยชนในดานรูปแบบ สถานที่ เวลา 
และความเปนเจาของอีกดวย

สรุป
  1.   ขอเสนอแนะสาํหรับภาครฐัและสวนงานควบคมุหรอืรณรงคการบรโิภคเครือ่งดืม่แอลกอฮอล
   1.1  การควบคุมอยางเขมงวดสําหรับการแฝงของแถมของรางวัลชิงโชค จากผลการวิจัยแสดง
ใหเห็นวา ผูหญิงวัยทํางานในเขตกรงุเทพมหานครใหความสําคัญกับองคประกอบของปจจัยการตลาดดานการบรโิภค
เพราะของแถม  ของรางวัลชิงโชค ถึงแมจะมีการออก พ.ร.บ. ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล ที่หามการโฆษณาและ                
การสงเสริมการขายของเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลในทุกวิถีทาง แตบริษัทผูผลิตและจัดจําหนายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล  
กลับใชชองวางของ พ.ร.บ. ดังกลาวในการใหของแถมหรือชิงโชค เชน การใชชื่อบริษัทผูผลิตเปนตัวนําในการทําการ
สงเสริมการขาย หรือการใชสินคาชนิดอ่ืนท่ีมีชื่อเดียวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอลเปนตัวนําในการสงเสริมการขาย            
กับผูบริโภค ถึงแมวาสินคาเหลานี้อาจไมใชเครื่องด่ืมแอลกอฮอลแตทําใหผูบริโภคเกิดการเช่ือมโยงกับตัวสินคาที่  
เปนเครื่องดื่มแอลกอฮอลได เนื่องจากผูบริโภคเกิดความทรงจําในตัวสินคานั้นแลว ดังนั้นถึงแมจะไมมีการโฆษณา
หรือทําการสงเสริมการขายโดยใชสินคาเครื่องดื่มแอลกอฮอลเปนตัวนํา  แตการใชชื่อสินคาหรือโลโกของสินคาชนิด
อื่นท่ีเปนแบบเดียวกันกับเครื่องด่ืมแอลกอฮอลจะเปนเหมือนตัวกระตุนความทรงจําของผูบริโภคและนํามาสูการ     
ซื้อในที่สุด
   1.2  รูเทาทนักลยุทธผลติภณัฑและรูปลกัษณบรรจุภณัฑของเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล จากผลการ
วิจัยแสดงใหเห็นวา ผูหญิงวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานครใหความสําคัญกับองคประกอบของปจจัยการตลาด    
ดานการบรโิภคเคร่ืองดืม่แอลกอฮอลเพราะกล่ินของเครือ่งดืม่ รสชาตขิองเคร่ืองด่ืม สขีองเคร่ืองด่ืม ตราย่ีหอ และรปูลักษณ
บรรจุภณัฑ เนือ่งจากส ีกลิน่ และรสชาตขิองสนิคาจะสงผลตออารมณความรูสกึของสินคา เชน เหน็สีสวยเลยอยากลอง 
กล่ินหอมชวนรับประทาน ซึ่งจะเห็นไดจากรานกาแฟที่มักจะค่ัวกาแฟใหกล่ินหอมออกมานอกรานหรือรานขนมปง
จะทําการอบขนมปงใหกลิ่นหอมออกมานอกรานเพื่อเชิญชวนบริโภค นอกจากกลิ่นแลวสิ่งที่มีอิทธิพลกับการตัดสิน
ใจซ้ือสินคาอีกประการหนึ่งคือ สี โดยสินคาที่มีสีสันสวยงามจะชวนใหเกิดการอยากบริโภค บรรจุภัณฑที่สวยงาม
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สะดุดตาเปรียบเสมือนพนักงานขายเงียบบนชั้นวาง ทําใหผูบริโภคเกิดการอยากซื้อและอยากบริโภคสินคาเพิ่มมาก
ขึ้น เชนเดียวกันกับเครื่องดื่มแอลกอฮอลสําหรับกลุมผูหญิงที่ทําสีสันและออกแบบบรรจุภัณฑใหชวนบริโภค               
เชน สชีมพ ูสฟีา และมรีปูผลไม หรือการออกแบบใหดหูรูหราหรือเทห พรอมกบัมีกล่ินหอมๆ ของนํา้ผลไม จะสามารถ
เชิญชวนใหกลุมผูหญิงบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลเพิ่มมากขึ้น ซึ่งสอดคลองกับ ศิริกุล เลากัยกุล (2548) ที่กลาววา 
กลยุทธ Emotional Marketing ตองใชในเร่ืองของการสรางความรูสึก (Sense) เกี่ยวของกับการสรางแบรนด               
ตองสรางเอกลกัษณ (Identity) และตองสรางผานประสาทสมัผัสทัง้ 5 ไดแก การมองเห็น (Sight) การไดกลิน่ (Smell) 
การไดยินเสียง (Sound) การไดรสชาติ (Taste) และ การสัมผัส  (Touch) เปนตน ดังนั้นภาครัฐและหนวยงาน               
ที่เก่ียวของควรออกมาตรการในการควบคุมเร่ืองการออกแบบบรรจุภัณฑ สีของบรรจุภัณฑ และ ตัวสินคา และ         
กลิ่นของเครื่องดื่มแอลกอฮอล เชน อาจมีการใสภาพโรคที่เกิดจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลใหเหมือนกับ    
บรรจุภัณฑของบุหรี่เพื่อเปนการปองกันกลยุทธของบริษัทผูผลิตและจัดจําหนายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลที่มักจะหา      
กลยุทธใหม ๆ เพื่อดึงดูดใหผูบริโภคเกิดการบริโภคที่เพิ่มมากขึ้นและเปดโอกาสใหเกิดผูบริโภคหนาใหมไดอีกดวย
   1.3  ปลูกจิตสํานึกในเรื่องคานิยมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล เนื่องจากผลการวิจัยแสดง
ใหเหน็วา แหลงผลติสนิคามคีวามสาํคญักบัการตดัสนิใจซือ้ของผูบรโิภคและการบริโภคเครือ่งดืม่แอลกอฮอลนัน้เปน
เครื่องบงบอกสถานะทางสังคมของผูบริโภค เนื่องจากผูหญิงที่บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลยังมีคานิยมที่ไมถูกตอง 
โดยมองวาการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลสามารถบงบอกถึงฐานะทางสังคมได  สามารถแสดงถึงบทบาทและ
สถานะทางสังคมที่ทัดเทียมกับผูชาย  ซึ่งสอดคลองกับ ศิริวรรณ เสรีรัตน (2550) ที่กลาววา คานิยม เปนลักษณะ     
ทางสงัคมทีม่คีวามเช่ือถอืกนัอยางกวางขวาง โดยคานยิมนัน้ถอืเปนความเช่ือประเภทหน่ึง ซึง่การทีผู่บรโิภคจะเลือก
ผลิตภัณฑหรือตราสินคาและตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑใดนั้น ปจจัยหนึ่งที่เขามามีอิทธิพลกับกระบวนการตัดสินใจซ้ือ
ของผูบริโภคน้ัน คือ ปจจัยดานคานิยม ดวยเหตุนี้ภาครัฐและหนวยงานท่ีเก่ียวของควรมีการรณรงคและปรับคานิยม
ของผูบริโภคในเร่ืองการบริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอลใหเห็นถึงผลเสียท่ีจะเกิดข้ึนหรือสะทอนภาพลักษณที่ไมดี             
ที่จะเกิดกับผูบริโภคที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล 
   1.4  ตัดวงจรความสะดวกและปรับราคาสินคาใหเพ่ิมข้ึน เนื่องจากผลการวิจัยแสดงใหเห็นวา        
ผูหญิงวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานครใหความสําคัญกับองคประกอบของปจจัยการตลาดดานการบริโภคเคร่ือง
ดืม่แอลกอฮอล เน่ืองจากหาด่ืมไดงายและราคาไมแพง ปจจัยดานความสะดวกสบายในการซ้ือสินคาและราคาสินคา
ที่ไมแพง เปนสิ่งที่กระตุนใหผูบริโภคเกิดการตัดสินใจซื้อมากขึ้น ถึงแมเครื่องดื่มแอลกอฮอลจะถูกจํากัดเวลาใน       
การขายและถูกกําจัดในเรื่องของพ้ืนท่ีขายไปบางแลว เชน ในสถานีบริการน้ํามันหามจําหนายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล 
แตมาตรการเหลานี้ยังไมเพียงพอในการจํากัดพื้นที่ขาย ดังนั้นภาครัฐและหนวยงานที่เกี่ยวของควรมีการจัดบริเวณ
ที่ตั้งรานคาปลีก รานคาสงที่จําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอล รวมถึงสถานบันเทิงตางๆ  ที่จํากัดอยูในบริเวณที่กําหนด
ไว เพื่อลดความสะดวกสบายในการซ้ือเครื่องด่ืมแอลกอฮอล นอกจากน้ีควรใชมาตรการทางภาษีมาเปนตัวกดดัน      
ใหบริษัทผูผลิตและจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอลขึ้นราคาสินคา เปนตน
  2. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
                  2.1 การศึกษาในเชิงของวิจัยคุณภาพโดยใชการสังเกตพฤติกรรมรวมกับการสัมภาษณเชิงลึกเกี่ยวกับ
พฤติกรรมการบรโิภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลของผูหญิงวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร
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   2.2 การศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลของผูหญิงและผูชายวัยทํางาน
ในเขตกรุงเทพมหานคร 
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การวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนทางการเงินจากการผลิตผลิตภัณฑหมวกใบลาน
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Financial Cost-Benefit Analysis of Palm Leaves Hat Production from Banphan 
Municipal District, Mueang District, Lamphun Province

ทิพยวรรณ  ทนันไชย*

บทคัดยอ
  การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา ตนทุนและผลตอบแทนทางการเงินจากการผลิตผลิตภัณฑ         
หมวกใบลานและศึกษาปญหาของกลุมผูผลติผลิตภณัฑหมวกใบลานเทศบาลตาํบลบานแปน อาํเภอเมือง จงัหวัดลาํพนู
ศึกษาและเก็บรวบรวมขอมูลโดยแบบสัมภาษณแบบมีโครงสรางจากผูผลิตท่ีผลิตหมวกใบลาน 2 แบบไดแก          
หมวกใบลานแบบเลดี้ และแบบคาวบอย เปนอาชีพหลัก จํานวน 7 ราย ใน 4 หมูบาน ในเทศบาลตําบลบานแปน 
อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน 
  ผลการศึกษาพบวา ผูผลิตสวนใหญเปนเพศหญิง อายุ 50 ป ขึ้นไป มีการศึกษาอยูในระดับประถมศึกษา    
ไดรับความรูและเทคนิคในการผลิตหมวกใบลานจากบิดามารดาและศึกษาดวยตนเอง มีการซ้ือวัตถุดิบท่ีใชใน         
การผลิตจากพอคาคนกลางในจังหวัดลาํพนูและจังหวัดอืน่ การประกอบกิจการใชแหลงเงินทุนในสวนของตนเองและ
กูธนาคาร  ตนทุนจากการลงทุนผลิตผลิตภัณฑหมวกใบลานแบบเลด้ี มีตนทุนการผลิตเฉล่ีย 14.35 บาทตอใบ          
หมวกใบลานแบบคาวบอย มตีนทุนการผลติเฉลีย่ 14.34 บาทตอใบ   ผลตอบแทนจากการลงทนุในการผลิตผลติภัณฑ
หมวกใบลาน ทั้ง 2 แบบ ภายในระยะเวลา 10 ป อัตรากําไรสุทธิตอตนทุน ผลิตภัณฑหมวกใบลานแบบเลดี้เทากับ 
รอยละ 22.65 และแบบคาวบอย  เทากับรอยละ 22.68 อัตรากําไรสุทธิตอยอดขายผลิตภัณฑหมวกใบลานแบบเลดี้ 
เทากับ รอยละ 16.25 และแบบคาวบอย เทากับรอยละ 16.27 อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนผลิตภัณฑ                  
หมวกใบลานแบบเลดี้ เทากับรอยละ 100.48 และแบบคาวบอย เทากับรอยละ 101.21 มูลคาปจจุบันสุทธิ เทากับ 
2,183,665.66 บาท ที่อัตราคิดลด รอยละ 8.00 เทากับอัตราดอกเบี้ยเงินกูยืมของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
ซึ่งมีคามากกวาศูนยอัตราผลตอบแทนภายใน มีคาเทากับรอยละ 123.91 ซึ่งมีมูลคามากกวาอัตราดอกเบี้ยเงิน         
ใหกูยมืของธนาคารกรงุไทย จาํกดั (มหาชน) ทีก่าํหนดเทากบัรอยละ 8.00 และมรีะยะเวลาคนืทนุ ประมาณ 11 เดอืน 
9 วัน ซึ่งระยะเวลาคืนทุนนอยกวาระยะเวลาลงทุนในการผลิตผลิตภัณฑหมวกใบลาน ที่กําหนดไว 10 ป  จากการ
วิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนจากผลิตภัณฑหมวกใบลาน ใหผลตอบแทนคอนขางสูง นาลงทุน แตผูผลิตประสบ
ปญหาการเพิ่มข้ึนของราคาวัตถุดิบ คาแรงงาน รวมท้ังไมทราบการคํานวณตนทุนการผลิตท่ีแทจริงสงผลกระทบ      
ตอการแขงขันทางการตลาดในดานราคา
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คําสําคัญ 
  การวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทน   ผลิตภัณฑหมวกใบลาน   

Abstract
  This study aimed to reveal the financial costs and benefit of palm leaves hat production and      
investigate a problem of the producer in Banphan Municipal District, Mueang District, Lamphun Province. 
The data was collected by structured interviews with seven entrepreneurs who produce palm leaves hats 
as a major occupation including two hat designs, Cowboy and Lady Styles, in four villages in Banphan 
Municipal District, Mueang District, Lamphun Province.
  The study found that manufacturers are mostly females between the age of 50 years and graduated 
from primary school. The knowledge and techniques in the production of palm leaves hat were gained 
from the parents and self-study. The raw materials that been used in the manufacture were purchased 
from the middlemen in Lamphun and other provinces. The operation used their own fund and bank loan 
as financial resources. Costs of palm leaf hat production were 14.35 baht per each in Lady Style Product 
and 14.34 baht per each in Cowboy Style Product. Return on investment in both styles of the palm leaf 
hats production in 10-year internal was analyzed: Net profit to cost were 22.65% in Lady Style Product 
and 22.68% in Cowboy Style Product. Net margin on product sales were 16.25% in Lady Style Product 
and 16.27% in Cowboy Style Product. Rate of return from investment were 100.48% in Lady Style Product 
and 101.21% in Cowboy Style Product. Net present value was 2,183,665.66 baht at a discount rate of 
8.00% as same as the interest rate loans of the Krungthai Bank, which is greater than zero. Internal Rate 
of Return was 123.91%, which is worth more than the interest rate on loans of the Krungthai Bank, given 
as 8.00%.  Payback period was 11 months and 9 days in approximately, the payback period is less than 
the investment time, set as 10 years, from capital analysis and the reward from hat palm leaves products , 
give a result compensate rather tall , be attractive for invest , but , the producer faces a problem the    
expansion goes up of raw material price , wage , and don't know capital production calculation TRUE 
actually has an affect on to build [ wasp ] way marketing competition in the sense of  price .

Keywords
  Financial Cost – Benefit Analysis,   Palm Leaves Hat Production
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บทนํา
  ลานหรือไมลาน เปนพืชใบเลี้ยงเดี่ยวที่อยูในตระกูลปาลม เปนพันธุไมดึกดําบรรพ มีถิ่นกําเนิดในอเมริกา
และแถบเมดิเตอรเรเนียน สวนใหญจะชอบข้ึนอยูในที่มีอากาศช้ืนเย็น มีฝนตกมาก ปรับตัวเขากับสภาพแวดลอม     
ไดดทีี่สุด ตนลานที่พบในประเทศไทยมี 3 ชนิด คือ 1) ตนลานพรุ พบมากในอุทยานแหงชาติทับลาน 2) ตนลานปา 
พบมากในแถบภาคใตเขตอําเภอเชียรใหญและอําเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช อําเภอระโนด จังหวัดสงขลา
และตามเสนทางจากจังหวัดกระบ่ีถึงพังงาเปนพันธุไมดัง้เดิมของไทย  และ  3) ตนลานวัด ปลูกมากในภาคเหนือของ
ประเทศไทย
  ลานถือไดวาเปนไมเศรษฐกิจประเภทหนึ่งของไทย โดยอาศัยผลผลิตที่ไดจากตนลาน นํามาใชประโยชน  
เพื่อการดํารงชีวิต ทั้งดานอุปโภคและบริโภค นับตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน สวนตาง ๆ ของตนลานที่นํามาใชประโยชน
ไดแก ยอดลานออน (ใบลานออน) ใบลานแก กานใบ ลําตน ผล และราก ในอดีตตนลานเปนสัญลักษณแสดงถึง
ความคิดแตกฉานทางพระธรรมของพระสงฆและการยึดถือในศีลธรรมของผูเล่ือมใส จึงไดนําตนลานไปปลูก             
ตามวัดวาอาราม เพ่ือใชใบลานไปจารเปนคัมภีรหรือสาระความรูตาง ๆ ตําราสมุนไพร ตําราที่เก่ียวของกับ           
ประเพณตีาง ๆ  แสดงถงึ ความสมัพนัธระหวางตนลานกบัวถิชีวีติของคนไทย ใบลานยงัใชเปนวสัดดุบิเพ่ือการจกัสาน
อื่น ๆ อีก เชน ทําหมวกใบลาน ตะกรา กระเปาถือ เปนตน สามารถผลิตขายเปนสินคาและสรางรายไดแกชุมชน        
จนจดัตัง้เปนกลุมจกัสานใบลานในปจจบุนั ไดแก กลุมจกัสานใบลานบานวงัขอนแดง กลุมจกัสานใบลานบานทบัลาน 
และกลุมอาชีพสตรีจักสานหมวกใบลาน ทั้งสามกลุมต้ังอยูในตําบลบุพราหมณ อําเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี                
(วิชาญ เอียดทอง, 2554) ซึ่งเทศบาลตําบลบานแปน  จําหวัดลําพูน ถือเปนแหลงผลิตหมวกจากใบลานและ             
ไมไผ จากหัตถกรรมที่ตองใชศิลปะและฝมืออยางประณีต โดยไดไดรับการถายทอดมาจากบรรพบุรุษในทองถิ่น      
จากรุนสูรุน  ทั้งนี้ในตราสัญลักษณเทศบาล ประกอบไปดวย 1) ตนตาลสองตน หมายถึง ตนตาลซึ่งมีอยูเปน           
จํานวนมากในเขตเทศบาลตําบลบานแปน 2) ทุงนาและตนขาว หมายถึง อาชีพสวนใหญของราษฎรในเขตเทศบาล 
3) หมวก (อยูในขอบภายนอกของดวงตา) หมายถึง อาชีพการทําหมวก ซึ่งเปนอุตสาหกรรมภายในครัวเรือน                   
ที่ทํารายไดใหแกครอบครัว เปนอยางมากในปจจุบัน (เทศบาลตําบลบานแปน, 2554)  
  ดวยเหตุนี้ ผูวิจัยจึงเห็นความสําคัญของการผลิตผลิตภัณฑหัตถกรรมหมวกใบลาน ซึ่งเปนงานฝมือที่ควร
อนุรักษและเปนวิชาชีพที่สําคัญของทองถิ่น เพราะสะทอนเสมือนเปนส่ิงหลอหลอมวัฒนธรรม ตลอดจน                         
เปนอุตสาหกรรมในครัวเรือนที่เพิ่มรายไดใหกับทองถิ่น ดังนั้นจึงสนใจศึกษาถึงตนทุนและผลตอบแทนจากการผลิต
ผลิตภัณฑหมวกใบลานเทศบาลบานแปน อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน ตลอดจนศึกษาถึงปญหาและอุปสรรคตางๆ 
เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาอาชีพซึ่งเปนภูมิปญญาของทองถิ่นใหเปนอาชีพที่ยั่งยืนตอไป

วัตถุประสงคของการวิจัย
  1. เพื่อศึกษาตนทุนและผลตอบแทนทางการเงินจากการผลิตผลิตภัณฑหมวกใบลานของเทศบาล          
ตําบลบานแปน อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน
  2. เพื่อศึกษาปญหาของกลุมผูผลิตผลิตภัณฑหมวกใบลานของเทศบาลตําบลบานแปน  อําเภอเมือง 
จังหวัดลําพูน
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วิธีการวิจัย 
  1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
   ประชากรทีใ่ชในการศกึษาไดแก ผูผลติผลติภณัฑหมวกใบลานในพ้ืนทีเ่ทศบาลตําบลบานแปน อาํเภอเมอืง 
จังหวัดลําพูน จํานวน  9  หมูบาน ไดแก บานบอโจง บานขวาง บานหนองหนาม บานร้ัว-บานทุง บานหนองเตา      
บานบชูา บานแปน บานเสง และบานมวง  ผูวจิยัไดกาํหนดใหมกีารสุมตวัอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling ) 
โดยมีคุณสมบัติเฉพาะ คือ เปนผูผลิตผลิตภัณฑหมวกใบลานเปนอาชีพหลัก  ซึ่งไดขนาดตัวอยาง จํานวน  7 ราย 
จาก 4 หมูบาน คือ บานขวาง บานหนองเตา  บานแปน และบานเสง (เทศบาลตําบลบานแปน, ม.ป.ป.) 
  2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
   งานวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใชแบบสอบถามสัมภาษณแบบมีโครงราง ที่ผานการตรวจสอบ
ความถูกตองของภาษา ความเที่ยงตรงของเน้ือหา และวิธีการวัดจากผูเชี่ยวชาญ จํานวน 2 ทาน ไปดําเนินการ          
เก็บรวบรวมขอมูลกับประชากร จํานวน 7 ราย โดยแบบสอบถาม แบงออกเปน 4 สวน คือ
        สวนที่ 1 ขอมลูทัว่ไปเกีย่วกับผูประกอบการท่ีผลติหมวกใบลาน ในเทศบาลตําบลบานแปนอาํเภอเมือง 
จังหวัดลําพูน ไดแก อายุ ระดับการศึกษา เพศ ความรูที่ไดรับจากการผลิตผลิตภัณฑหมวกใบลาน ระยะเวลาใน      
การประกอบอาชีพผลิตหมวกใบลาน แหลงเงินลงทุน การจัดหาเงินลงทุน การจัดจําหนาย 
      สวนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับตนทุนการผลิตผลิตภัณฑหมวกใบลาน
      สวนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับผลตอบแทนการผลิตผลิตภัณฑหมวกใบลาน
      สวนที่ 4 ขอมูลเก่ียวกับปญหาและอุปสรรคในการผลิตผลิตภัณฑหมวกใบลาน พรอมขอเสนอแนะ     
จากการตอบแบบสอบถาม
  3. แนวคิดเกี่ยวกับตนทุน
   ดวงมณี  โกมารทตั (2551) ตนทนุ หมายถึง มลูคาทีว่ดัไดเปนจาํนวนเงนิของสินทรัพยหรือความเสยีสละ
ที่กิจการไดลงทุนไปเพื่อใหไดสินคาสินทรัพย หรือบริการตาง ๆ ซึ่งกิจการคาดวาจะนําไปใชเพื่อใหเกิดประโยชน         
ในภายหลัง ตนทุนผลิตภัณฑ (Product Cost) คือ ตนทุนวัตถุดิบ คาแรงงาน และคาใชจายในการผลิต  
  4. การวิเคราะหขอมูล
       ใชคารอยละและคามัชฉิมเลขคณิต ( x ) วิเคราะหขอมูลโดยทั่วไปของผูผลิตผลิตภัณฑหมวกใบลาน   
สวนการศึกษาตนทุนและผลตอบแทนจากการผลิตภัณฑหมวกใบลานของเทศบาลตําบลบานแปน ใชแนวคิดและ
สูตรการคํานวณดังนี้
        4.1 การวิเคราะหอัตราสวนผลตอบแทน  
                           เบญจมาศ  อภิสิทธภิญโญ (2550) ไดมีความคิดวาการวิเคราะหอัตราสวนผลตอบแทนมีดังนี้
     1) อัตรากําไรตอตนทุน  =           กําไรสุทธิ         X   100 
                             ตนทุนผลิต
     2) อัตรากําไรตอยอดขาย     =       กําไรสุทธิ               X    100
                       รายไดจากการขาย
     3)  อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน    =   กําไรสุทธิ      X   100
                       สินทรัพยไมหมุนเวียน
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   4.2 การประเมินผลตอบแทนการลงทุนการผลิตผลิตภัณฑหมวกใบลาน
    นภาพร นลิาภรณกลุ (2551) ไดเสนอเคร่ืองมือทีใ่ชในการประเมนิโครงการ ทีน่ยิมใชโดยท่ัวไป ดงันี้
      1) คาปจจุบันสุทธิ NPV (Net Present Value) 
                 NPVn =   
   
     2) อัตราผลตอบแทนภายใน IRR (Internal Rate of Return) 

      IRR   =          

      3) ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) 
                  ระยะเวลาคืนทุน (PB)     = เงินลงทุนเริ่มแรก
            กระเสเงินสดรับสุทธิรายป
ผลการวิจัย
  1. การผลิตหมวกใบลาน 
   1.1 วัตถุดิบที่ใชในการผลิต ไดแก ใบลาน 
   1.2 อปุกรณทีใ่ชในการผลิต  ไดแก  เครือ่งเลยีดใบลาน  ดาย  กรรไกร แบบพิมพหมวก และจักรอตุสาหกรรม 
   1.3  คาแรงงานในการผลิตหมวกใบลาน ไดแก คาแรงการกรีดใบลานเปนเสน  การถักเปยใบลาน  
การเย็บหมวก  การนําหมวกไปตากแหง และการบรรจุถุงโดยมีขั้นตอนการผลิตหมวกใบลาน ดังนี้

               

          

          

      
 
      
 
    
 
               
 

 

(

      

นทน (Payback Per
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  2. การศึกษาตนทุนและผลตอบแทนทางการเงินจากการผลิตผลิตภัณฑหมวกใบลาน เทศบาล
ตาํบลบานแปน อาํเภอเมอืง จงัหวดัลําพูน  โดยเก็บขอมลูจากแบบสมัภาษณจากกลุมตวัอยางแบบเฉพาะเจาะจง                  
ที่ประกอบอาชีพผลิตหมวกใบลานอยางเดียวเปนอาชีพหลัก จํานวน  7 ราย ตั้งแตวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 ถึง         
วันที่ 30 เมษายน พ. ศ. 2555 พบวา ผูผลิตผลิตภัณฑหมวกใบลานจากกลุมตัวอยางเปนเพศหญิง อายุ 50 ป ขึ้นไป         
มีการศึกษาอยูในระดับประถมศึกษา ไดรับความรูและเทคนิคในการผลิตหมวกใบลานจากบิดามารดารวมทั้ง             
การศึกษาดวยตนเอง มกีารซ้ือวตัถดุบิทีใ่ชในการผลติจากพอคาคนกลางในจังหวัดลาํพนูและจังหวัดอืน่การประกอบ
กจิการใชแหลงเงินทนุในสวนของตนเองและกูธนาคาร
   ในการผลิตผลิตภัณฑหมวกใบลานแบบเลดี้ มีตนทุนการผลิตเฉล่ีย 14.35 บาทตอใบ หมวกใบลาน
แบบคาวบอย มีตนทุนการผลิตเฉลี่ย 14.34 บาทตอใบ ตนทุนการผลิตมีรายละเอียด ดังตารางที่ 1

ตารางท่ี 1 
แสดงตนทนุในการผลติผลติภณัฑหมวกใบลานแบบเลดี ้และแบบคาวบอย 

   

 48,924.00 97,848.00 
 191,528.40 383,056.80 

  16,280.00 32,560.00 
 3,214.55 6,288.81 

 259,946.95 519,753.61 
 18,120.00 36,240.00 

 ( ) 14.35 14.34 

  จากตารางท่ี 1 แสดงถงึ ตนทุนการผลติตอหนวย ของผลติผลติภัณฑหมวกใบลานแบบเลดีแ้ละแบบคาวบอย 

พบวา คาแรงงานทางตรงและคาวัตถุดิบทางตรงมีมูลคาท่ีสูง ทั้ง 2 แบบ แบบเลด้ี เทากับ 191,528.40 บาท 
และ48,924.00 บาท ตามลําดับ แบบคาวบอย เทากับ 383,056.80 บาท และ 97,848.00 บาทตามลําดับ                   
สําหรับตนทุนรวมตอปของผลิตภัณฑหมวกใบลานแบบเลด้ี เทากับ 303,518.38 บาทและตนทุนรวมตอป                     
ของผลิตภัณฑหมวกใบลานแบบคาวบอยเทากับ 606,896.47 บาท ตนทุนรวมตอปมีรายละเอียด ดังตารางที่ 2
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( )  ( ) 

 
( ) 

 259,946.95 43,571.43 303,518.38 
 519,753.61 87,142.86 606,896.47 

 779,700.56 130,714.29 910,414.85 
 

ตารางที่  2
แสดงตนทุนรวมตอปของการผลิตผลิตภัณฑหมวกใบลานแบบเลดี้และแบบคาวบอย

  ผลตอบแทนจากผลิตภัณฑหมวกใบลาน แบบเลดี้ มีอัตรากําไรสุทธิตอตนทุน เทากับ รอยละ 22.65 และ 
ผลิตภัณฑหมวกใบลานแบบคาวบอย มีอัตรากําไรสุทธิตอตนทุน เทากับ รอยละ 22.68 อัตรากําไรสุทธิตอยอดขาย 
ผลิตภัณฑหมวกใบลานแบบเลด้ี เทากับรอยละ 16.25 และผลิตภัณฑหมวกใบลานแบบคาวบอย เทากับรอยละ 
16.27 มีรายละเอียด ดังตารางที่ 3 

ตารางที่ 3  
แสดงผลตอบแทนจากผลิตผลิตภัณฑหมวกใบลานแบบเลดี้และแบบคาวบอย

   
 ( ) 22.65 22.68 

 ( ) 16.25 16.27 
 ( ) 100.48 101.21 

  จากตารางที ่3 แสดงถงึผลติภัณฑหมวกใบลานแบบเลด้ี มอีตัรากาํไรสทุธิตอตนทนุ อตัรากาํไรสทุธิตอยอดขาย 
และอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน มีคาใกลเคียงกับผลิตภัณฑหมวกใบลานแบบคาวบอย 
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ตารางที่ 4  
แสดงกระแสเงินสดรับสุทธิ (กําหนดระยะเวลา 10 ป)

 
 

 
( ) 

 
 ( )  ( ) 

 
  

 
 

0  175,097.84   175,097.84 -175,097.84 -175,097.84 
1 1,087,200.00  770,197.20 130,714.29 900,911.49 186,288.51 11,190.67 
2 1,141,560.00  785,601.14 133,328.58 918,929.72 222,630.28 233,820.95 

   4 1,258,569.90  817,339.43 138,715.05 956,054.48 302,515.42 797,515.35 
5 1,321,498.40  833,686.22 141,489.35 975,175.57 346,322.82 1,143,838.17 
6 1,387,573.31 1,626.42 850,359.94 144,319.14 996,305.50 391,267.81 1,535,105.98 
7 1,456,951.98  867,367.14 147,205.52 1,014,572.66 442,379.32 1,977,485.30 
8 1,529,799.58  884,714.48 150,149.63 1,034,864.12 494,935.46 2,472,420.76 
9 1,606,289.56 150.71 902,408.77 153,152.62 1,055,712.11 550,577.45 3,022,998.21 

10 1 ,686,604.04  920,456.95 156,215.68 1,076,672.63 609,931.41 3,632,929.62 
 13,674,684.76 177,025.68 8,433,444.45 1,431,285.01 10,041,755.14 3,632,929.62  

  จากตารางท่ี 4  แสดงรายละเอยีดกระแสเงนิสดรับสทุธ ิตลอดระยะเวลา 10 ป พบวา กระแสเงินสดรับเทากบั 
13,674,684.76 บาท กระแสเงินสดจายในการลงทุนเทากับ 177,025.68บาท กระแสเงินสดจายในตนทุนการผลิต 
เทากับ 10,041,755.14 บาท กระแสเงินสดจายในการดําเนินงานเทากับ 1,431,285.01บาท และกระแสเงินสด         
รับสุทธิเทากับ 3,632,929.62  บาท
  การประเมินผลตอบแทนจากการลงทุนในการผลิตผลิตภัณฑหมวกใบลานทั้ง 2 แบบ ในระยะเวลา 10 ป   
ที่อัตราคิดลดรอยละ 8.00  เทากับอัตราดอกเบ้ียเงินกูยืมของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สามารถวิเคราะห        
มีรายละเอียด ดังตารางที่ 5

ตารางที่ 5   
แสดงผลการวิเคราะหผลตอบแทนจากการลงทุนผลิตผลิตภัณฑหมวกใบลานทั้ง 2 แบบ

 (NPV) 2,183,665.66 
(IRR) 123.91 

 (PB) 11  9  
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  จากตารางที่ 5 แสดงการประเมินผลตอบแทนจากการลงทุนในการผลิตผลิตภัณฑหมวกใบลานทั้ง 2 แบบ
ระยะเวลา 10 ป พบวามลูคาปจจบุนัสทุธ ิเทากบั 2,183,665.66 บาทท่ีอตัราคดิลด รอยละ 8.00 เทากบัอตัราดอกเบ้ีย
เงินกู ยืมของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ซึ่งมีคามากกวาศูนย อัตราผลตอบแทนภายใน มีคาเทากับ                        
รอยละ 123.91 ซึ่งมีมูลคามากกวาอัตราดอกเบี้ยเงินใหกูยืมของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ที่กําหนดเทากับ 
รอยละ 8.00 และมีระยะเวลาคืนทุน ประมาณ 11 เดือน 9 วัน ซึ่งระยะเวลาคืนทุนนอยกวาระยะเวลาลงทุนใน            
การผลิตผลิตภัณฑหมวกใบลาน ที่กําหนดไว 10 ป 
  3. ปญหาของกลุมผูผลิตภัณฑหมวกใบลานของเทศบาลตําบลบานแปน อาํเภอเมือง จงัหวดัลําพูน 
                    3.1 ดานการจัดหาวัตถุดิบ และราคาวัตถุดิบ เนื่องจากใบลานในทองถิ่นเริ่มขาดแคลนทําใหตอง
สั่งซื้อจากทองถิ่นอื่น มีราคาที่สูง ทําใหตนทุนการผลิตหมวกใบลานสูงขึ้นตาม
   3.2 ดานการผลิต ผูผลิตประสบปญหาดานแรงงานในการผลิตเน่ืองจากการผลิตหมวกใบลานเปน
งานฝมือ ตองใชแรงงานคนทั้งหมด ผลสงตอตนทุนคาแรงงานในการผลิตหมวกใบลานใหเพิ่มสูงขึ้น
   3.3 ดานการบญัชี ผูผลิตผลิตภัณฑหมวกใบลานขาดความรูความเขาใจ การจัดทําบัญชีอยางถูกตอง 
สงผลใหไมทราบตนทุนการผลิตที่แทจริงและไมไดใชประโยชนจากขอมูลทางการบัญชี
        3.4 ดานการตลาด เน่ืองจากไมทราบตนทุนท่ีแทจริงจึงไมสามารถแขงขันดานราคากับคูแขงขันได 
รวมทั้งผูผลิตไมมีความสามารถในการหาตลาดใหมได

อภิปรายผล
  การศกึษาเกีย่วกบัการการวิเคราะหตนทนุและผลตอบแทนทางการเงินจากการผลิตผลติภณัฑหมวกใบลาน
เทศบาลตําบลบานแปน อาํเภอเมอืง จงัหวดัลําพูน พบวา การผลิตผลติภัณฑหมวกใบลาน   เทศบาลตําบลบานแปน 
อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน มีผลตอบแทนคอนขางสูง นาลงทุน ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัย ของ พนอ รินคํา (2552) 
เรือ่ง การวิเคราะหตนทนุและผลตอบแทนทางการเงินของกลุมจกัสานผักตบชวาในเขตอําเภอเมืองพะเยา จงัหวดัพะเยา: 
กรณีศกึษากลุมจักสานผกัตบชวา บานหวยเคียนเหนอืและกลุมจักสานผกัตบชวาบานสันปามวง ทัง้สองกลุมจักสาน
มผีลตอบแทนทีด่แีละควรลงทนุ และยังสอดคลองกับผลการวจิยัของ ดาวประกาย กาแผ (2553) ทีศ่กึษาตนทุนและ
ผลตอบแทนการแปรรปูผลติภัณฑจากสาหรายนํา้จืด (ไก) กรณศีกึษา กลุมสตรีสหกรณบานหนองบัว อาํเภอทาวังผา 

จงัหวดันาน  ซึง่พบวา การแปรรูปผลติภณัฑจากสาหรายนํา้จดื (ไก) มผีลตอบแทนท่ีเหมาะสมและคุมคาตอการลงทนุ 
อยางไรตามจากผลการศึกษาของ พนอ อินคํา (2552) พบวาท้ังกลุมจักสานผักตบชวา บานหวยเคียนเหนือ และ    
กลุมจกัสานผักตบชวาบานสนัปามวง อาํเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา มกีารจัดทาํบญัชไีมถกูตองตามหลกัการบัญชี
ทีร่บัรองโดยทัว่ไป ซึง่สอดคลองกบัผลการผลการวิจยัในคร้ังนี ้ทีพ่บวา ผูผลติผลติภัณฑหมวกใบลาน ยงัไมมกีารจดัทาํ
บัญชีที่ถูกตอง 
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สรุป
  ผลการศึกษาพบวา การวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนจากผลิตภัณฑหมวกใบลาน ใหผลตอบแทน         
คอนขางสูง นาลงทนุ แตผูผลิตประสบปญหาการเพ่ิมข้ึนของราคาวตัถุดบิ คาแรงงาน รวมทัง้ไมมกีารจดัทําบัญชีถกูตอง
และไมทราบการคํานวณตนทุนการผลิตทีแ่ทจรงิสงผลกระทบตอการแขงขนัทางการตลาดในดานราคาสินคาดงันัน้      
ผูวจิยัจงึมขีอเสนอแนะวา ควรใหความรู  แกผูผลิตเกี่ยวกับการจัดทําบัญชีที่ถูกตองเพื่อจะไดทราบตนทุนการผลิต   
ที่แทจริง  และสามารถบริหารตนทุนการผลิตอันจะเปนการเสริมสรางความเขมแข็งใหกับผูผลิต และมีผลตอบแทน
ที่สูงขึ้น

เอกสารอางอิง
ดวงมณี  โกมารทัต. (2551). การบัญชีตนทุน.( พิมพครั้งที่ 12). กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
ดาวประกาย กาแผ. (2553) . ตนทุนและผลตอบแทนการแปรรูปผลิตภัณฑจากสาหรายนาจืด (ไก): 
  กรณศีกึษา กลุม  สตรีสหกรณบานหนองบวั อาํเภอทาวงัผา จงัหวดันาน. การคนควาแบบอิสระ บญัช ี
  มหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยเชียงใหม. 
เทศบาลตําบลลานแปน. (ม.ป.ป,). แผนพัฒนาสามปตําบลบานแปน. สืบคนเมื่อ 24 พฤษภาคม 2554, 
  จาก  www.banphan.go.th/index.php
_______. (2554). สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานของเทศบาลตําบลบานแปน. สืบคนเมื่อวันที่    
23 พฤษภาคม 2554, จาก  http://www.banphan.com
นภาพร นิลาภรณกุล. (2551). การเงินธุรกิจ. (พิมพครั้งที่ 7). กรุงเทพฯ: ทริปเพิ้ลกรุป.
เบญจมาศ  อภิสิทธิภิญโญ (2546). การบัญชีบริหาร. (พิมพครั้งที่ 13). กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น
พะนอ รินคํา. (2552). การวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนทางการเงินของกลุมจักสานผักตบชวาในเขต 
  อําเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา: กรณีศึกษากลุมจักสานผักตบชวาบานหวยเคียนเหนือ 
  และ กลุมจักสานผักตบชวาบานสันปามวง. การคนควาอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
  จัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย.
วิชาญ เอียดทอง (2554). ลาน: พืชสืบสานวิถีชีวิตไทย. สืบคนเมื่อวันที่ 5 กรกฏาคม 2554 ,จาก 
  จาก http://www.oamc.ku.ac.th



132
ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
»‚·Õè 9 ©ºÑº·Õè 1 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2558 – ¡Ã¡®Ò¤Á 2558 

บทคัดยอ
  การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค (1) เพื่อศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขยายโอกาส               
อําเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม (2) เพื่อศึกษาประสิทธิผลทางการเรียนของผูเรียนในโรงเรียนขยายโอกาส             
อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม และ (3) เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางการบริหารงานวิชาการกับประสิทธิผล
ทางการเรียนของผูเรียนในโรงเรียนขยายโอกาส อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ            
ผูบริหารสถานศึกษา รองผูบริหารสถานศึกษา และครูผูสอน รวมทั้งสิ้นจํานวน  286 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ 
แบบสอบถามเกีย่วกบัการบรหิารงานวชิาการกบัประสิทธผิลทางการเรียนของผูเรยีนเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 
5 ระดับ วิเคราะหขอมูลโดยใชความถี่ รอยละ คาเฉลี่ยสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหความสัมพันธ         
โดยใชคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน
  ผลการวิจัย สภาพการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขยายโอกาส อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม พบวา 
โดยรวมประชากรมคีวามคิดเหน็วา มกีารปฏิบตัมิาก เมือ่พิจารณาเปนรายดาน พบวาทุกดานมกีารปฏิบตัมิากเชนกัน 
โดยดานท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด คือ ดานการพัฒนาการเรียนการสอน สวนดานที่มีคาเฉล่ียต่ําสุด คือ ดานการสงเสริม
สนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงานและสถาบันอ่ืนท่ีจัดการศึกษา  ในดานประสิทธิผล
ทางการเรียนของผูเรียนในโรงเรียนขยายโอกาส อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม พบวา โดยรวมประชากรมี             
ความคดิเหน็วา มกีารดาํเนินงานมาก เมือ่พจิารณารายดาน พบวา ดานทีม่คีาเฉลีย่สูงสุด คอื ดานผูเรียนมีสขุภาวะทีด่ี

และมีสุนทรียภาพ สวนดานที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด คือ ดานผูเรียนมีความรูและทักษะท่ีจําเปนตามหลักสูตร สําหรับ        
ความสัมพันธระหวางการบริหารงานวิชาการกับประสิทธิผลทางการเรียนของผูเรียนในโรงเรียนขยายโอกาส           
อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม พบวา โดยรวม มีความสัมพันธเชิงบวกในระดับปานกลาง (r = 0.65) ซึ่งเปนไป  
ตามสมมติฐานที่ตั้งไว เมื่อพิจารณาเปนรายคู พบวา คูที่มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธสูงสุด คือ ดานพัฒนาการเรียน
กบัดานผูเรยีนมสีขุภาวะทีด่แีละมสีนุทรยีภาพ มคีวามสมัพนัธกนัปานกลาง สวนคูทีม่คีาสมัประสทิธิส์หสมัพนัธตํา่สดุ 
คือ ดานการวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียนกับดานผูเรียนมีความรูและทักษะท่ีจําเปนตามหลักสูตร         
มีความสัมพันธกันตํ่า
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คําสําคัญ
  การบริหารงานวิชาการ   ประสิทธิผลทางการเรียนของผูเรียน   โรงเรียนขยายโอกาส    อําเภอเชียงดาว   
จังหวัดเชียงใหม

Abstract
  This research aimed (1) to investigate the conditions of academic administration of the educational 
extended schools in Chiang Dao District, Chiang Mai Province, (2) to study the students’ learning                
effectiveness of the educational extended schools in Chiang Dao District, Chiang Mai Provinceand (3)    
to study the relationship between the academic administration and the students’ learning effectiveness 
of the educational extended schools in Chiang Dao District, Chiang Mai Province.  The population used 
in this study school administrators, deputy school administrators and teachers.  There were 286 people.  
The tools used in this research were questionnaires about the academic administration and the student’s 
learning effectiveness in form of 5-rating scale. The data were analyzed through frequency, percentage, 
standard deviation and Pearson’s correlation coefficient.  
  The findings about the academic administration of the educational extended schools in Chiang 
Dao District, Chiang Mai Province revealed that the whole population agreed that the performances were 
at the high level.  When considering each aspect showing that the population agreed that all aspects were 
performed at the high level as well.  The aspect with the highest mean was learning and teaching              
development whereas the aspect with the lowest mean was to support academic affairs for individuals, 
families, organizations, agencies and other educational institutions. The students’ learning effectiveness 
of the educational extended schools in Chiang Dao District, Chiang Mai Province showing that the whole 
population agreed that the operation was at the high level.  When considering each aspect, it was found 
that the aspect with the highest mean was that the students had good health and aestheticswhile the 
aspect with the lowest mean was that the students had required knowledge and skills based on the        
curriculum. According to the relationship between the academic administration and the students’ learning 
effectiveness of the educational extended schools in Chiang Dao, Chiang Mai Province, it indicated that 
the relationship was entirely positive at the moderate level (r = 0.65) based on the hypothesis as set.  
When considering the pair with the highest correlation coefficient: learning development and the student’s 
good health and aesthetics, the relationship was moderate while the pair with the lowest correlation        
coefficient: measurement, evaluation and grade transfer and student’s required knowledge and skills 
based on the curriculum showed that the relationship was low. 
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บทนํา
  ในการบริหารของแตละสถานศึกษานั้นไมวาสถานศึกษานั้นจะเปนประเภทใด ขนาดเล็กหรือขนาดใหญ    
สิ่งที่สําคัญ คือ งานวิชาการมาตรฐานและคุณภาพของสถานศึกษาจะพิจารณาไดจากผลงานดานวิชาการ               
เพราะงานวชิาการเกีย่วของกบัหลกัสตูร การจดัการเรียนการสอน (ปรียาพร  วงศอนตุรโรจน, 2544, 1 - 2) นอกจากน้ี
งานวิชาการถือเปนภารกิจที่ยิ่งใหญในการพัฒนาสถานศึกษาใหมีความกาวหนาไปอยางมีคุณภาพตามเปาหมาย
และความคาดหวังของหลักสูตร ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพ.ศ. 2545 ซึ่ง กระทรวงศึกษาธิการ (2546, 
25) ไดแบงงานออกเปน 4 งานไดแก ดานวิชาการ ดานงบประมาณ ดานบริหารท่ัวไปและดานงานบุคลากร                    
ซึ่งงานท่ีถือวาเปนหัวใจของการบริหารการศึกษา คือ งานวิชาการโดยกระทรวงศึกษาธิการไดกําหนด ขอบขาย          
งานวชิาการเปน 12 ดาน ดงันี ้(1) การพฒันาหลักสตูรสถานศกึษา (2) การพฒันาการเรยีนรู  (3) การวดัผลประเมนิผล
และเทียบโอนผลการเรียน (4) การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา (5) การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี             
เพื่อการศึกษา (6) การพัฒนาแหลงการเรียนรู (7) การนิเทศการศึกษา (8) การแนะแนวการศึกษา (9) การพัฒนา
ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (10) การสงเสริมความรูทางวิชาการแกชุมชน (11) การประสาน        
ความรวมมือในการพัฒนาวิชาการสถานศึกษาและองคกรอื่น ๆ และ (12) การสนับสนุนงานวิชาการแก ครอบครัว 
องคกร หนวยงานและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา 
  จากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 วาดวย มาตรา 
26 วรรคหนึ่ง กําหนดใหสถานศึกษาไดจัดประเมินผูเรียนโดยพิจารณาจากพัฒนาการของผูเรียน ความประพฤติ      
การสังเกตพฤติกรรมทางการเรียน การรวมกิจกรรม และการทดสอบควบคูไปในกระบวนการเรียนการสอนตาม     
ความเหมาะสมของแตละระดับและรูปแบบการศึกษา โดยเนนการจัดกิจกรรมใหเกิดประโยชนสูงสุดกับผูเรียน           
ซึง่ในการจดัการศกึษาในยคุโลกาภิวตัน สถานศึกษาตองจัดการศกึษา พฒันาผูเรียนอยางตอเนือ่ง เนนกระบวนการคดิ 
นําไปใชปฏิบัติที่เกิดประโยชนไดจริง เรียนรูรวมกัน สงผลใหไดลักษณะผูเรียนท่ีพึงประสงค คือ เปนคนเกง คนดี          
มคีวามสุข ตามมาตรฐานการศึกษา ซึง่เปนขอกําหนดเก่ียวกับคุณลักษณะท่ีพงึประสงคและเปนเปาหมายท่ีตองการ
ใหเกิดขึ้นในสถานศึกษาทุกแหง เพื่อใชเปนหลักเทียบเคียง สําหรับการสงเสริม กํากับ ดูแล ตรวจสอบ ประเมินผล 
และการประกันคุณภาพการศึกษาซ่ึงสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) 
ไดกําหนดมาตรฐานการประเมินคุณภาพระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประกอบดวย ดานคุณภาพผูเรียน ซึ่งมี                     
6 มาตรฐาน คือ  มาตรฐานที่ 1 ผูเรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ  มาตรฐานที่ 2 ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม 
และคานิยมที่พึงประสงค  มาตรฐานที่ 3 ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รักการเรียนรู และพัฒนา
ตนเอง อยางตอเน่ือง  มาตรฐานที่ 4 ผูเรียนมีความสามารถในการคิดอยางเปนระบบ คิดสรางสรรค ตัดสินใจ               
แกปญหาไดอยางมีสติสมเหตุผล  มาตรฐานที่ 5 ผูเรียนมีความรูและทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร และ มาตรฐาน     
ที่ 6 ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได และมีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต            
(รุงชัชดาพร  เวหะชาติ, 2551, 185-190)
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  โรงเรียนขยายโอกาส อําเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม จัดการศึกษาในระดับช้ันอนุบาลถึงระดับช้ัน
มธัยมศึกษาตอนตน จากการรายงานผลการประเมินตนเองในโรงเรียนขยายโอกาส อาํเภอเชียงดาว จงัหวัดเชียงใหม 
ในปการศึกษา 2556 นั้นไดพบปญหาเกี่ยวกับผูเรียน ดังนี้ นักเรียนสวนใหญครอบครัวมีฐานะยากจน มีที่อยูอาศัย    
ที่ลอแหลม และเส่ียงตออบายมุข สิ่งเสพติด ขาดแคลนส่ือเทคโนโลยี รวมไปถึงผูปกครองของนักเรียนสวนใหญ 
ประกอบอาชีพ ทําไรทําสวน และรับจางทั่วไปทําใหไมมีเวลาดูแลบุตรหลาน อีกทั้งผูปกครองสวนใหญมีการศึกษา
นอยจึงไมสามารถสอน ทบทวนความรูใหบุตรหลาน หรือตอยอดความรูจากที่ครูสอนได (โรงเรียนบานแมกอนใน, 
2556, 3) นอกจากนี้ยังพบวา นักเรียนใชภาษาถิ่นในการสื่อสารมากกวาภาษาไทย มีการออกเสียงไมถูกตอง และ
นักเรียนบางคนมีปญหาอานไมออกเขียนไมได ซึ่งสงผลตอการเรียนการสอนเปนอยางมาก และจากการรายงานผล
ทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET) ของโรงเรียนขยายโอกาส อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม ในปการศึกษา 
2556 นัน้กลุมนเิทศ ตดิตาม และประเมนิผลการจดัการศกึษา สาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 
ไดวเิคราะหสรปุผล พบวา ผลทดสอบระดบัชาติของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที ่ 6 และนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปที ่ 3     
มคีะแนนเฉลีย่ผลสมัฤทธิร์วมทัง้ 8 กลุมสาระ ตํา่กวาคะแนนเฉล่ียผลสมัฤทธิร์วมในระดบัเขต และตํา่กวาคะแนนเฉลีย่
ผลสัมฤทธิ์รวมในระดับชาติ จะเห็นวาผลการประเมินดังกลาว อยูในระดับที่ไมนาพอใจและเปนสิ่งที่ควรไดรับ           
การปรับปรุง แกไขอยางเรงดวน เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม เขต 3 กลุมนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา, 2557, 3-10) และจากการรายงานการประเมิน
ผลคุณภาพภายนอกรอบที่ 3 ของการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในโรงเรียนขยายโอกาส อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม      
ยังพบวา ผูเรียนมีปญหาดานการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห คิดอยางเปนระบบ ขาดทักษะการคิด การแกปญหา       
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตํ่าทุกวิชา นอกจากน้ียังมีปญหาเกี่ยวกับภาษา การส่ือสาร ซึ่งปญหาท่ีกลาวมาขางตน     
ลวนเปนปญหาท่ีเก่ียวของกับประสิทธิผลทางการเรยีนของผูเรียน ทีส่ถานศึกษาตองมีการพัฒนาใหผูเรียนไดมาตรฐาน
ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการไดกาํหนด (สาํนกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศึกษา (องคการมหาชน), 
2556, 35)
  จากสภาพปญหาดังกลาวขางตน ทําใหเกิดขอคําถามวา  สภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน            
ขยายโอกาส อาํเภอเชยีงดาว เปนอยางไร มกีารพัฒนาคณุภาพผูเรียน โดยเฉพาะผูเรียนทีอ่ยูหางไกล มกีารเสรมิสราง  
ผูเรียนใหมีประสิทธิผลทางการเรียน เปนคนเกง คนดี มีความสุข อยางไร เพราะประสิทธิผลทางการเรียนของผูเรียน
เปนผลมาจากการจดัการเรยีนรูในสถานศกึษา โดยเฉพาะในการบรหิารงานวชิาการถือเปนหวัใจของการบริหารสถานศกึษา 
ซึ่งการบริหารวิชาการ เปนกระบวนการบริหารกิจกรรมทุกอยางที่เกี่ยวของกับการปรับปรุงการเรียนการสอนใหดขีึน้ 
ตั้งแตการกําหนดนโยบาย การวางแผน การปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอน ตลอดจนการประเมินผลการสอน                
เพื่อใหเปนไปตามจุดมุงหมายของหลักสูตรและจุดมุงหมายของการศึกษา เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดกับผูเรียน          
(รุงชัชดาพร  เวหะชาติ, 2551, 29) ดังนั้น ผูวิจัยจึงมีความสนใจศึกษาความสัมพันธระหวางการบริหารงานวิชาการ
กับประสิทธิผลทางการเรียนของผูเรียนในโรงเรียนขยายโอกาสอําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหมวา มีความสัมพันธ
กันหรือไม อยางไร ซึ่งผลการวิจัยสามารถนําไปใชเปนขอมูลสารสนเทศในการพัฒนาการบริหารงานวิชาการ                 
ในโรงเรียนขยายโอกาส อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม 
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วัตถุประสงคของการวิจัย
  1. เพื่อศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขยายโอกาส  อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม 
  2. เพื่อศึกษาประสิทธิผลทางการเรียนของผูเรียนในโรงเรียนขยายโอกาส อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม
  3. เพือ่ศกึษาความสัมพนัธระหวางการบริหารงานวิชาการกับประสทิธผิลทางการเรียนของผูเรยีนในโรงเรียน
ขยายโอกาส อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม

สมมติฐานการวิจัย
  การบริหารงานวิชาการกับประสิทธิผลทางการเรียนของผูเรียนในโรงเรียนขยายโอกาส อําเภอเชียงดาว 
จังหวัดเชียงใหม มีความสัมพันธกันทางบวก

วิธีการวิจัย
  1. ประชากร
   ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 16 คน รองผูบริหารสถานศึกษา 
จํานวน 2 คน และครูผูสอน จํานวน 268 คน รวมทั้งสิ้น จํานวน 286 คน ในโรงเรียนขยายโอกาส อําเภอเชียงดาว 
จังหวัดเชียงใหม ปการศึกษา 2557
  2. ขอบเขตดานเนื้อหา
        ผูวิจัยมุงศึกษาเนื้อหาใน 2 สวนไดแก (1) การบริหารงานวิชาการ ประกอบดวย ดานพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา ดานการพัฒนาการเรียน  ดานการวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน ดานการวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ดานการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา ดานการพัฒนาแหลงการเรียนรู ดานการ
นิเทศการศึกษา ดานการแนะแนวการศึกษา ดานการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ดานการ
สงเสรมิความรูทางวชิาการแกชมุชน ดานการประสานความรวมมือในการพัฒนาวชิาการกับสถานศกึษาและองคกร
อื่น ๆ  และ ดานสนับสนุนงานวิชาการแก ครอบครัว องคกร หนวยงานและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา (2) ประสิทธิผล
ทางการเรียนของผูเรียน ประกอบดวย มาตรฐานที่ 1 ผูเรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ มาตรฐานที่ 2 ผูเรียน     
มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีพึงประสงค  มาตรฐานท่ี 3 ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง           
รักการเรียนรู และพัฒนาตนเอง อยางตอเน่ือง  มาตรฐานที่ 4 ผูเรียนมีความสามารถในการคิดอยางเปนระบบ              
คิดสรางสรรค ตัดสินใจแกปญหาไดอยางมีสติสมเหตุผล  มาตรฐานท่ี 5 ผูเรียนมีความรูและทักษะท่ีจําเปน                  
ตามหลักสูตร และ มาตรฐานที่ 6 ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได                 
และมีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต
  3. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
      เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม ซึ่งแบงเปน 4 ตอน คือ ตอนท่ี 1 สถานภาพของผูตอบ
แบบสอบถาม เปนแบบตรวจสอบรายการ ตอนท่ี 2 การบริหารงานวชิาการ เปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดบั 
ตอนที่ 3 ประสิทธิผลทางการเรียนของผูเรียน เปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ และตอนที่ 4 ปญหาและ      
ขอเสนอแนะ เปนแบบคําถามปลายเปด
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   ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามไปใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน ตรวจสอบความเที่ยงตรงดานเนื้อหา ไดคา 
IOC ตั้งแต 0.67 – 1.00 จากนั้นจึงนําไปทดลองใช (Try-Out) กับผูบริหารสถานศึกษา รองผูบริหารสถานศึกษา และ
ครูผูสอนในโรงเรียนอําเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม      
เขต 3 จํานวน 30 คน เพื่อหาความเชื่อมั่น มีคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ 0.856
  4. การเก็บรวบรวมขอมูล
      ผูวจิยัดาํเนนิการสงแบบสอบถามไปยงัโรงเรียนทีเ่ปนประชากร และเก็บรวบรวมขอมลูดวยตนเอง จาํนวน 
286 ฉบับ ไดแบบสอบถามกลับมาครบทั้งหมด คิดเปนรอยละ 100 จากนั้นนํามาทําการตรวจสอบ พบวา ทุกฉบับ    
มีความสมบูรณ และนํามาวิเคราะหดวยวิธีการทางสถิติตอไป
  5. การวิเคราะหขอมูล
       ขอมลูเกีย่วกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม วเิคราะหขอมลูโดยใชความถ่ีและรอยละขอมลูเกีย่วกับ      
การบริหารงานวิชาการ ขอมูลเก่ียวกับประสิทธิผลทางการเรียนของผูเรียน วิเคราะหขอมูลโดยใช คาเฉล่ีย และ        
สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและขอมูลเกี่ยวกับปญหาและขอเสนอแนะ วิเคราะหขอมูลใชความถี่ประกอบการบรรยาย
สวนขอมูลเกี่ยวกับการวิเคราะหความสัมพันธระหวางการบริหารงานวิชาการกับประสิทธิผลทางการเรียนวิเคราะห
โดยหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson Product-moment Correlation) และใชเกณฑการแปล         
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของ เกียรติสุดา ศรีสุข (2544, 104 - 105) ดังนี้
   คาสัมประสิทธิ์ความสัมพันธ 0.71 – 1.00 แสดงวา   มีความสัมพันธกันสูง
   คาสัมประสิทธิ์ความสัมพันธ 0.31 – 0.70 แสดงวา   มีความสัมพันธกันปานกลาง
   คาสัมประสิทธิ์ความสัมพันธ 0.01 – 0.30 แสดงวา   มีความสัมพันธกันตํ่า

ผลการวิจัย
  1. สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง  จํานวน 193 คน         
คิดเปนรอยละ 67.48 และสวนมากอยูในตําแหนงครูผูสอน จํานวน 268 คน คิดเปนรอยละ 93.71 ซึ่งมีอายุระหวาง 
30 - 40 ป มจีาํนวน 122 คน คดิเปนรอยละ 42.66 โดยมวีฒุกิารศกึษาในระดบัปริญญาตรีมากทีส่ดุ  จาํนวน 197 คน 
คดิเปนรอยละ 68.88  รวมถึงมปีระสบการณในการทาํงาน ตํา่กวา 5 ปมากทีส่ดุมจีาํนวน 87 คน คดิเปนรอยละ 30.43
  2.  สภาพการบริหารงานวิชาการกับประสิทธิผลทางการเรียนของผูเรียนในโรงเรียนขยายโอกาส อําเภอ
เชียงดาว จังหวัดเชียงใหมโดยรวม มีคาเฉลี่ยการปฏิบัติในระดับมาก (μ = 3.76) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา 
ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานการพัฒนาการเรียน (μ = 3.91) และดานที่มีคาเฉลี่ยตํ่าที่สุด คือ ดานการสงเสรมิ
สนบัสนนุงานวิชาการแกบคุคล ครอบครัว องคกร หนวยงานและสถาบนัอืน่ทีจ่ดัการศึกษา (μ = 3.66) สวนประสทิธผิล
ทางการเรียนของผูเรียน มีคาเฉลี่ยการปฏิบัติในระดับมาก (μ = 3.70) เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานที่มีคาเฉลี่ย
สูงสุด คือ ดานผูเรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ (μ = 4.02) และดานท่ีมีคาเฉล่ียต่ําสุด คือ ดานผูเรียนมี          
ความรูและทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร (μ = 3.47) ดังปรากฏในตารางที่ 1
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ตารางที่ 1
ระดับการปฏิบัติในการบริหารงานวิชาการกับระดับการดําเนินงานของประสิทธิผลทางการเรียนของผูเรียน
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ตารางที่ 2
แสดงความสัมพันธระหวางการบริหารงานวิชาการกับประสิทธิผลทางการเรียนของผูเรียน

  3. ความสัมพันธระหวางการบริหารงานวิชาการกับประสิทธิผลทางการเรียนของผูเรียน
   ความสัมพันธระหวางการบริหารงานวิชาการกับประสิทธิผลทางการเรียนของผูเรียนในโรงเรียนขยาย
โอกาส อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหมโดยรวม มีความสัมพันธเชิงบวกในระดับปานกลาง (r = 0.65) ซึ่งเปนไป  
ตามสมมติฐาน เมื่อพิจารณาเปนรายคู พบวา คูที่มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธสูงสุด คือ ดานพัฒนาการเรียนกับ      
ดานผูเรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ มีความสัมพันธกันปานกลาง สวนคูที่มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธตํ่าสุด 
คือ ดานการวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียนกับดานผูเรียนมีความรูและทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร        
มีความสัมพันธกันตํ่าดังปรากฏในตารางที่ 2
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ตารางที่ 2
แสดงความสัมพันธระหวางการบริหารงานวิชาการกับประสิทธิผลทางการเรียนของผูเรียน (ตอ)

 

 
 
 

  
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

  4. ปญหาและขอเสนอแนะของการบริหารงานวิชาการกับประสิทธผิลทางการเรยีนของผูเรียน   สรปุปญหา

และขอเสนอแนะในประเด็นสําคัญ จําแนกออกเปนดานตางๆ ดังตารางที่ 3
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ตารางที่ 3
สรุปปญหาและขอเสนอแนะของการบริหารงานวิชาการกับประสิทธิผลทางการเรียนของผูเรียน
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ตารางที่ 3
สรุปปญหาและขอเสนอแนะของการบริหารงานวิชาการกับประสิทธิผลทางการเรียนของผูเรียน (ตอ)
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อภิปรายผล
  1. การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขยายโอกาส อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม ผลการวิจัยพบวา        
ดานที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด คือ ดานการสงเสริมสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล ครอบครัว องคกรหนวยงานและสถาบัน
อื่นที่จัดการศึกษาซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ กรวรรณ   จันทนผา (2549) ที่พบวา การบริหารงานวิชาการระดับ
ชวงชั้นที่ 1-2 ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2 ในภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยู
ในระดับมาก ยกเวนการนเิทศการศกึษา การประสานความรวมมือในการพฒันาวชิาการกบัสถานศกึษาอืน่  นอกจาก
นี้ยังสอดคลองกับปญหาและขอเสนอแนะ ที่ผูตอบแบบสอบถามไดเสนอเพิ่มเติมวา สถานศึกษาไมใหความสําคัญ
ในดานการสนับสนุนงานวิชาการแกครอบครัว องคกร หนวยงานและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา ทําเฉพาะแคภายใน
ศูนยการเรียนรูเทานั้น  ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา  สถานศึกษามีที่ตั้งอยูแนวชายแดนอยูในเขตพื้นที่ทุรกันดาร ทําใหมี
การคมนาคมไมสะดวกซึง่การใหความชวยเหลอืสนับสนุนวชิาการแกองคกร หนวยงานอืน่ยากลาํบากและมขีอจาํกดั
ในเรื่องเวลา งบประมาณ บุคลากรยังขาดความรู ความเชี่ยวชาญในเรื่องงานวิชาการ และยังสอดคลองกับผลการ
ประเมินคุณภาพภายในจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 ซึ่งไดกลาววา สถานศึกษา
สวนใหญมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับงานวิชาการในสถานศึกษาเฉพาะกลุมเล็ก และสถานศึกษาท่ีอยูในศูนย
การเรียนรู สวนสถานศึกษาที่อยูหางไกลมีอุปสรรคตอการบริหารจัดการ การติดตอประสานงานกับองคกรภายนอก 
(สาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาเชยีงใหมเขต 3 กลุมนเิทศตดิตามและประเมนิผลการจดัการศกึษา, 2557, 10) 
  2.  ประสิทธิผลทางการเรียนของผูเรียนโรงเรียนขยายโอกาส อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหมผลการวิจัย
พบวาดานที่มีคาเฉล่ียต่ําสุด คือ ดานผูเรียนมีความรูและทักษะท่ีจําเปนตามหลักสูตร ทั้งน้ีอาจเนื่องมาจาก                     
ขอเสนอแนะ ที่ผูตอบแบบสอบถามไดเสนอแนะเพิ่มเติมวา ผลสัมฤทธิ์นักเรียนยังตํ่ากวาเกณฑ  การจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนของครูไมไดเนนการคิดวิเคราะห และการวัดประเมินผลไมหลากหลาย นักเรียนขาดเรียนบอย ทําให
การเรยีนการสอนไมตอเนือ่ง อกีทัง้ผูเรยีนขาดความมมุานะในการศกึษาเลาเรยีน นกัเรียนมภีาษาทีแ่ตกตางกนัทาํให
มปีญหาตอการจัดการเรียนการสอน และนกัเรียนมีการยายติดตามผูปกครองบอยทําใหการเรียนการสอนไมตอเน่ือง 
ผูปกครองสวนใหญไมไดเรยีนหนังสอื ไมสามารถสอนการบานหรอืตอยอดการเรียนการสอนจากครไูด ซึง่สอดคลองกับ            
งานวิจยัของ กรวรรณ   จนัทนผา (2549) ทีศ่ึกษาเก่ียวกับการบริหารงานวิชาการท่ีสงผลตอคุณภาพของผูเรียนระดับ
ชวงชั้นที่ 1-2 ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2 ผลการวิจัยพบวา ผูเรียน
มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห มีวิจารณญาณ มีความคิดสรางสรรค คิดไตรตอง และมีวิสัยทัศน 
และผูเรยีนมคีวามรูและทกัษะทีจ่าํเปนตามหลกัสตูร มคีาเฉลีย่อยูในระดบัพอใช  นอกจากนีย้งัสอดคลองกบังานวจิยั
ของ วัลลภ  สุขประเสริฐ (2547) ที่ศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะหความสัมพันธระหวางการบริหารงานวิชาการกับ           
ผลการประเมินคณุภาพภายนอกมาตรฐานดานผูเรยีนของสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน  สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
พระนครศรอียุธยาเขต 1 และเขต 2 ซึง่พบวา  ผูเรยีนมคีวามสามารถในการคิดวิเคราะหคดิสังเคราะห  มวีจิารณญาณ
มคีวามคดิสรางสรรค คดิไตรตรอง และมีวสิัยทัศน และผูเรียนมคีวามรูและทักษะท่ีจาํเปนตามหลักสูตร มกีารปฏบิตัิ
อยูในระดับพอใชเชนกัน
  3. ความสมัพันธระหวางการบริหารงานวิชาการกบัประสิทธิผลทางการเรียนของผูเรยีนในโรงเรียนขยายโอกาส 
อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม  เม่ือพิจารณาความสัมพันธระหวางการบริหารงานวิชาการกับประสิทธิผล          
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ทางการเรยีนของผูเรยีนเปนรายคู พบวา คูทีม่คีาสมัประสทิธ์ิสหสัมพนัธสงูสดุ คอื ดานพัฒนาการเรียนกบัดานผูเรยีน
มีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ โดยมีความสัมพันธกันปานกลาง ทั้งน้ีอาจเปนเพราะ ผูบริหารสถานศึกษาและ          
ครูผูสอนเห็นความสําคัญและความจําเปนในการพัฒนากระบวนการเรียนรู เพ่ือใหผูเรียนไดรับความรูความเขาใจ   
มทีกัษะ ประสบการณตาง ๆ  ตามศกัยภาพของแตละบุคคล และมกีารสงเสรมิใหครูไดเขาอบรมสมัมนาในการพฒันา
ตนเอง และจัดประชุมรูปแบบตางๆ เพ่ือใหความรูความเขาใจในเรื่องที่เก่ียวกับการบริหารงานวิชาการที่จะเปน
ประโยชนในการปฏิบัติงานและการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  ซึ่งจากรายงานผลการประเมิน
ตนเองของสถานศึกษาพบวา  หนวยงานตนสังกัดมีการสงเสริมสนับสนุนแนวนโยบาย และโครงการยกผลสัมฤทธ์ิ            
ทางการเรยีนของผูเรียนทั้งระบบ ไดแกโครงการเลข คัด เลิก โครงการอานไมออกเขียนไมไดตองไมมี (สํานักงาน       
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 กลุมนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา, 2557, 63)
  นอกจากนี ้สถานศกึษายังมีการจัดทําโครงการสงเสริมสุขภาพและอนามัยโรงเรียน การตรวจสขุภาพ โครงการ
เขาคายลกูเสือ โครงการแปรงฟน โครงการ  อย. นอย โครงการอาหารกลางวนัและอาหารเสรมินม ผูบริหารสถานศกึษา 
ครู บุคลากร ชุมชน และองคกรภายนอกมีสวนรวมในการกําหนดจุดเนน จุดเดน ของสถานศึกษา รวมทั้งกําหนด      
แผนปฏิบัติงานที่เก่ียวของ โดยไดรับการเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สถานศึกษาไดรับ           
การสนบัสนุนจากโรงพยาบาลสงเสริมสขุภาพในตําบลสนบัสนุนเร่ืองสุขภาพ และไดรบัการสนับสนุนจากโรงพยาบาล
ประจําอําเภอในการจัดหนวยเคลื่อนท่ีออกใหบริการ ทําใหผูเรียนสวนมากมีสุขภาพที่ดี รางกายแข็งแรง โครงการ      
ดังกลาว  มีการวางแผนการดําเนินงาน มีที่มาของงบประมาณ กําหนดเปาหมายและตัวชี้วัดความสําเร็จ วิธีประเมิน
และเครือ่งมือทีใ่ชในการประเมิน สงผลใหผูเรยีนมีสขุภาพกายและสุขภาพจิตทีด่ ีมคีณุภาพระดับด ี(สาํนักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  องคการมหาชน, 2556, 15) สอดคลองกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 หมวด 4 มาตรา 24           
ที่วาดวยการจัดกระบวนการเรียนรูใหสถานศึกษาและหนวยงานท่ีเกี่ยวของใหดําเนินการดังนี้ จัดเนื้อหาสาระและ
กจิกรรมใหสอดคลองกบัความสนใจและความถนดัของผูเรียน โดยคํานงึถงึความแตกตางระหวางบคุคล ฝกการปฏบิตัิ           
ใหทําได คิดเปน ทําเปน จัดการเรียนการสอนโดยการผสมผสานสาระความรูดานตาง ๆ อยางไดสัดสวนสมดุล          
รวมท้ังปลูกฝงคุณธรรม คานิยมท่ีดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค และสงเสริมสนับสนุนใหครูผูสอนสามารถ  
จัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม สื่อการเรียนรู และอํานวยความสะดวกเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและมีความรอบรู 
รวมถึงดานผูเรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ 

สรุป
  จากผลการวิจัยความสัมพันธระหวางการบริหารงานวิชาการกับประสิทธิผลทางการเรียนของผูเรียน                 
ในโรงเรียนขยายโอกาส อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม จะเห็นไดวา มีความสัมพันธกันเชิงบวกในระดับปานกลาง       
ซึ่งการบริหารงานวิชาการไมใชปจจัยเพียงอยางเดียวที่มีผลตอประสิทธิผลทางการเรียนของผูเรียน แตยังมีปจจัย    
ดานอื่น ๆ  เขามาเกี่ยวของ ซึ่งไดแก งานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน  ดังนั้น ผูวิจัยจึงมีขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจัย 
กลาวคอื สถานศึกษาควรขอความรวมมอืกบัผูทีเ่กีย่วของและผูปกครองรวมกนัหาทางแกปญหานกัเรียนขาดเรียนบอย 
การยายติดตามผูปกครอง เพือ่ใหการเรียนการสอนตอเน่ืองและสถานศึกษาควรนําโครงการเลข คดั เลกิของตนสงักดั
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มาพัฒนาผูเรียนอยางจริงจัง มีการสอนซอมเสริมในทุกกลุมสาระการเรียนรู และคัดแยกกลุมนักเรียนท่ีเรียนเกง      
ปานกลาง ออน เพื่อพัฒนาใหดีขึ้น   สําหรับขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป  ควรศึกษารูปแบบการบริหารงาน
วิชาการที่สงผลตอประสิทธิผลทางการเรียนของผูเรียน และควรศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิผลทางการเรียนตอ  
ผูเรียนในโรงเรียนขยายโอกาส
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  (2557). รายงานผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ป 2556. เชียงใหม: กลุมนิเทศ ติดตาม 
  และประเมินผลการจัดการศึกษา.
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน). (2556). รายงานผลการประเมิน 
  คุณภาพการศึกษาภายนอกรอบที่ 3 (พ.ศ. 2554 - 2558). กรุงเทพ: กลุมงานประเมินคุณภาพการศึกษา 
  ขั้นพื้นฐาน.
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บทคัดยอ
  การวิจยัคร้ังนี ้มวีตัถปุระสงคเพือ่ศกึษาการดําเนินการตามมาตรฐานการดาํเนินงานของศนูยพฒันาเดก็เล็ก
ในเทศบาลตาํบลหนองบวั อาํเภอไชยปราการ จงัหวัดเชียงใหม  เกบ็รวบรวมขอมลูโดยใชแบบสอบถามจากผูบรหิาร 
จํานวน 5 คน ครู จํานวน 14 คน และผูปกครอง จํานวน 260 คน รวมทั้งหมดจํานวน 279 คน วิเคราะหขอมูลโดยใช 
ความถี่  รอยละ  คาเฉลี่ย  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชการสัมภาษณแบบไมมีโครงสราง 
โดยสัมภาษณผูบริหารจํานวน 5 คน วิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหเนื้อหา 
  ผลการวจิยัพบวา   ผูตอบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็วา ศนูยพฒันาเดก็เลก็มกีารดาํเนนิการตามมาตรฐาน 
ในระดบัมาก และเมือ่พจิารณาเปนรายดานพบวา มกีารดาํเนนิการตามมาตรฐานมากท้ัง 6 ดานดงันี ้ ดานการบริหาร
จัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กพบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ สนับสนุนอาหารกลางวันและอาหารเสริมนมใหกับเด็ก     
สวนขอที่มีคาเฉล่ียตํ่าสุด คือ เทศบาลจัดสรรงบประมาณใหศูนยพัฒนาเด็กเล็กในดานตาง ๆ อยางเพียงพอ                   
เชน อาหารกลางวนั อาหารเสริม (นม) วสัดุการศึกษา ฯลฯ ดานบคุลากร พบวา ขอทีม่คีาเฉลีย่สูงสุด คอื ครูผูดแูลเดก็/
ผูดูแลเด็ก ควบคุมอารมณไดดี และครูผูดูแลเด็ก/ผูดูแลเด็กควบคุมกิริยา วาจา ตอเด็ก และผูปกครองสวนขอท่ีมี    
คาเฉลี่ยตํ่าสุด คือ จํานวนครูเหมาะสมกับจํานวนเด็ก (ครู 1 คน ตอเด็ก 20 คน) ดานอาคารสถานที่ สิ่งแวดลอม          
และความปลอดภัย พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ อาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีความมั่นคงแข็งแรง ปลอดภัยสวน
ขอที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด คือ มีการฝกซอมการปองกันอุบัติภัย ดานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร พบวา ขอที่มีคา

เฉลี่ยสูงสุดคือ จัดกิจกรรมที่สงเสริมวัฒนธรรม ประเพณี และคานิยมที่ดีงาม เชน รูจักการทําความเคารพ การไหว 
สวน  ขอท่ีมคีาเฉล่ียต่ําสุด  คอื มสีือ่ธรรมชาตแิละนวตักรรมท่ีเหมาะสมและเอือ้ตอการเรยีนรูดานการมสีวนรวม และ
สนบัสนนุจากทกุภาคสวน  พบวา ขอทีม่คีาเฉลีย่สงูสดุคอื จดัประชุมชีแ้จง ปฐมนเิทศผูปกครองกอนเปดภาคเรยีนทกุครัง้ 
สวนขอที่มีคาเฉล่ียตํ่าสุดคือ ติดตาม และเยี่ยมบานเด็ก เมื่อเจ็บปวยหรือขาดเรียนและดานสงเสริมเครือขาย              
การพัฒนาเด็กปฐมวัย พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ครูผูดูแลเด็ก/ผูดูแลเด็ก ไดรับการอบรมสัมมนา ในเรื่องเกี่ยว
กับพัฒนาการเด็กปฐมวัยอยางสม่ําเสมอ สวนขอที่มีคาเฉล่ียตํ่าสุด คือ แลกเปล่ียนเรียนรูทางดานพัฒนาการเด็ก
ระหวางครูผูดูแลเด็ก ผูบริหาร ผูที่เกี่ยวของอยูเสมอ
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คําสําคัญ
  มาตรฐานการดําเนินงาน   ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก   เทศบาลตําบลหนองบัว 

Abstract
  This research aimed to investigate the implementation of the standard operation of the Childhood 
Development Centers in NhongbuaSubdistrict Municipality, Chai Prakan District, Chiang Mai Province.  
The data were collected by using questionnaires of administrators number of 5, teachers  number of 14, 
and parents number of 260, total number of 279. The data were analyzed through frequency, percentage, 
mean and standard deviation. In addition, the data were collected through unstructured interviews by 
interviewing 5 administrators. The data wereanalyzed through a content analysis.  
  The findings showed that the respondents agreed with the implementation of standard operation 
of the Childhood Development Centers being at high level.  When considering each aspect, it showed 
that the standard operations of all 6 aspects were at high level as follows: The aspect of Child Development 
Center management revealed the item with the highest mean was to support the children in term of lunch 
and supplementary food (milk) while the item with the lowest mean was that the municipality allocated 
adequate budget for the Child Development Centers in various aspects,   such as lunch, supplementary 
food (milk), educational materials, etc.  The aspect of personnel showed the item with the highest mean 
was that the child care teachers and babysitters could control their emotion well and the child care teachers 
and babysitters could control their manners as well as words to children and parents as the item with the 
lowest mean was that the number of teachers was appropriate for the number of children with children   
(1 teacher: 20 children). The aspect of buildings, environment and safety indicated the item with the highest 
mean was that the building of the Child Development Center was strong as well as secure while the item 
with the lowest mean was that there was a training about how to prevent accidents.  The aspect of       
academic matters and activities based on the curriculum revealed that the item with the highest mean 
was to arrange activities promoting culture, tradition and good values, namely a salute of respect in form 
of “Wai” as the item with the lowest mean was to have appropriate natural media and innovation being 
conductive to learning.  The aspect of participation and support of  all sectors  showed  the item with the 
highest mean was to arrange a meeting and parents’ orientation before the school began regularly while 
the item with the lowest mean wasto follow-up and visit the children’s houses when they were sick or 
absent. The aspect of network support for early childhood development indicated the item with the highest mean 
was that the child care teachers and babysitters were trained in term of early childhood development consistently   
as indicated the item with the lowest mean was to exchange their learning about early  childhood                
development among the child care teachers, administrators and people who concerned at all times.
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บทนํา
  การศึกษาปฐมวัยเปนการจดัการศกึษาสําหรับเด็กแรกเกดิถงึ 5 ป ซึง่ในวัยนีเ้ปนวยัทีม่พีฒันาการทางสมอง
เจริญเติบโตอยางรวดเร็ว หากมีการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ และประสิทธิภาพยอมทําใหประชากรของประเทศ         
มีคุณภาพพรอมท่ีจะนําพาประเทศใหเจริญรุงเรืองตอไปในอนาคต และตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย        
พ.ศ. 2550 มาตรา 80 ไดกําหนดใหรัฐสงเสริมสนับสนุนการอบรมเล้ียงดู และใหการศึกษาระดับปฐมวัย รวมถึง
สนับสนุนการกระจายอํานาจเพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ชุมชน องคการทางศาสนา  และเอกชน จัดและ          
มีสวนรวมในการจัดการศึกษาใหเทาเทียมและสอดคลองกับแนวนโยบายพ้ืนฐานของรัฐ ปจจุบันองคการปกครอง
สวนทองถ่ินนับ เปนองคกรท่ีมบีทบาทสําคัญในการจดัการศึกษามาตัง้แตในอดีตและย่ิงมีบทบาทมากยิง่ข้ึนในปจจุบนั
และอนาคต อันเนื่องมาจากนโยบายกระจายอํานาจการจัดการศึกษาสูองคการปกครองสวนทองถิ่นซึ่งไดกําหนดไว
ในกฎหมายสําคัญหลายฉบับ โดยเฉพาะอยางยิ่งรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 80 
(1) คุมครองและพัฒนาเด็กและเยาวชน สนับสนุนการอบรมเลี้ยงดูและใหการศึกษาปฐมวัย มาตรา 80 (4) บัญญัติ
ใหสงเสริมสนับสนุนการกระจายอํานาจเพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดและมีสวนรวมในการจัดมาตรา 289 
บัญญัติใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีสิทธิที่จะจัดการศึกษาอบรมและฝกอาชีพตามความเหมาะสมและ               
ความตองการภายในทองถ่ินนั้น และเขาไปมีสวนรวมในการจัดการศึกษาอบรมของรัฐ (ราชกิจจานุเบกษา, 2550, 
23-24, 116)
  จากการที่รัฐบาลไดตราพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 ออกมาบังคับใช สงผลใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินทุกรูปแบบมอีาํนาจในการจดัการศกึษา
ไดทกุระดบัซึง่องคการบรหิารสวนตําบล เทศบาลตําบลกเ็ปนหนวยงานราชการหนึง่ทีอ่ยูในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
และตองรับภาระการถายโอนการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย ตามท่ีพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติไดกําหนดไว 
จงึทาํใหเพิม่ภาระหนาที ่คอื สงเสริมการจดัการศกึษาท่ีไดรบัการถายโอนและในป พ.ศ. 2547 กรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ิน กระทรวงมหาดไทย ไดจดัทํามาตรฐานการดําเนินงานของศูนยพฒันาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ขึน้ เพ่ือเปนแนวทางใหองคกรปกครองสวนทองถิน่ถอืปฏบิตัใินการดาํเนนิงานศนูยพฒันาเดก็เลก็ ใหมีมาตรฐานและ
มีคุณภาพเปนไปในแนวทางเดียวกัน โดยแบงมาตรฐานออกเปน 4 ดาน คือ 1) ดานบุคลากรและการบริหารจัดการ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 2) ดานอาคารสถานท่ี สิ่งแวดลอม และความปลอดภัยของ       
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 3) ดานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตรของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และ 4) ดานการมีสวนรวม
และสนับสนนุจากชุมชน  ตอมาในป พ.ศ. 2553 กรมสงเสรมิการปกครองทองถิน่ไดพจิารณาเหน็วา มาตรฐานการ         
ดาํเนินงานศนูยพฒันาเด็กเลก็ขององคกรปกครองสวนทองถิน่ทีไ่ดจดัทาํข้ึนในป พ.ศ.2547 นัน้ ควรไดรบัการปรบัปรงุ
เนื้อหา หลักเกณฑ หรือหนังสือสั่งการตาง ๆ รวมท้ังอํานาจหนาที่ตามบริบทขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน                   
ใหมคีวามเหมาะสมและเปนปจจุบนัเพ่ือรองรบันวตักรรมตาง ๆ   โดยมีวตัถปุระสงคใหองคกรปกครองสวนทองถิน่ใช
เปนแนวทางในการดําเนินงานศนูยพฒันาเดก็เล็กใหเปนไปอยางมีระบบ มมีาตรฐานและมีคณุภาพตามหลักวชิาการ
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สอดคลองกับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2551 และเปนการเตรียมความพรอม
ทีจ่ะรบัการปฏริปูการศกึษาในทศวรรษทีส่อง (พ.ศ. 2552 -  พ.ศ. 2561) จงึไดดาํเนนิการปรับปรุงมาตรฐานการดาํเนนิงาน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยแบงมาตรฐานออกเปน 6 มาตรฐาน คือมาตรฐานท่ี 1             
ดานการบริหารจัดการศูนยพฒันาเดก็เล็ก  มาตรฐานท่ี 2 ดานบุคลากร  มาตรฐานท่ี 3 ดานอาคาร สถานที ่สิง่แวดลอม
และความปลอดภัย  มาตรฐานที่ 4 ดานวิชาการ และกิจกรรมหลักสูตร มาตรฐานที่ 5 ดานการมีสวนรวมและ                   
การสนับสนุนจากทุกภาคสวน  และมาตรฐานที่ 6 ดานสงเสริมเครือขายการพัฒนาเด็กปฐมวัย (กรมสงเสริม                
การปกครองสวนทองถิ่น, 2553, 4)
  จากการท่ีเทศบาลตําบลหนองบัว อําเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม มีความต้ังใจสนองความตองการ       
บริการสาธารณะสูประชาชน โดยเฉพาะดานการศึกษาของเด็กเล็กซึ่งมีความสําคัญในการวางรากฐานแนวคิดและ
สขุภาพจิตทีด่ตีอไปของเดก็ ซึง่ปจจบุนัเทศบาลตาํบลหนองบวั อาํเภอไชยปราการ จงัหวัดเชยีงใหม กองการศกึษา 
ศาสนา วัฒนธรรม มีศูนยพัฒนาเด็กเล็กอยูในความรับผิดชอบ จํานวน 4 แหง คือ  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดตนโชค 
ศนูยพฒันาเดก็เลก็เทศบาลตาํบลหนองบวั ศนูยพฒันาเดก็เลก็บานใหมหนองบวั  และศูนยพฒันาเดก็เลก็บานสนัตวินา 
ซึ่งศูนยพัฒนาเด็กเล็กท้ัง 4 แหงก็ไดมีการดําเนินการตามมาตรฐานการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กท้ัง 6 ดาน 
ของกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิน่มาตลอด และจากคราวประชมุคณะกรรมการศนูยพฒันาเดก็เลก็ของเทศบาล
ตาํบลหนองบวั ครัง้ที ่1/2557 (ศนูยพฒันาเดก็เลก็เทศบาลตาํบลหนองบวั, 2557, 3) พบวา ทีผ่านมาศูนยพฒันาเดก็เลก็
ยังคงพบปญหาในหลาย ๆ ดานซ่ึงตองไดรับการพัฒนา ไดแก การจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
บุคลากรที่มีจํานวนไมเพียงพอ การพัฒนาปรับปรุงดานอาคาร สถานท่ี และสิ่งแวดลอม รวมถึงการมีสวนรวมของ  
ทุกฝาย ขาดการสงเสริมการสรางเครือขายการพัฒนาเด็กปฐมวัย ผูบริหารทองถ่ินไมใหความสําคัญในการบริหาร
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทาที่ควร และงบประมาณไมเพียงพอ
  ดงัน้ัน ผูวจิยัจึงสนใจศกึษาการดาํเนินการตามมาตรฐานการดาํเนินงานของศนูยพฒันาเด็กเล็กในเทศบาล
ตําบลหนองบัว อําเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม วามีการดําเนินการตามมาตรฐานอยางไร เพื่อนําผลที่ได             
จากการวิจัยมาปรับปรุงแกไขการดําเนินงานตามมาตรฐานการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตอไป

วัตถุประสงค
  เพ่ือศึกษาการดําเนินการตามมาตรฐานการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และพัฒนาตามมาตรฐานการ
ดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในเทศบาลตําบลหนองบัว อําเภอไชยปราการ จังหวัดเชยีงใหม

วิธีการวิจัย
       1. ประชากร
   1.1 ประชากรที่ใชในการแจกแบบสอบถามไดแก ผูบริหารเทศบาล จํานวน 5 คน ครูผูดูแลเด็ก  จํานวน 
14 คน และผูปกครองนักเรียน  จํานวน 260 คน รวมทั้งหมด  จํานวน 279 คน ในปการศึกษา 2557
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   1.2  ประชากรท่ีใชในการสัมภาษณ ไดแก ผูบรหิารเทศบาลตาํบลหนองบวั ประกอบดวย นายกเทศมนตรี 
รองนายกเทศมนตรี จํานวน 2 คน ปลัดเทศบาล และนักวิชาการศึกษา รวม 5 คน
       2. ขอบเขตดานเนื้อหา
   ผูวิจัยมุงศึกษาเนื้อหาเกี่ยวกับการดําเนินการตามมาตรฐานการดําเนินงานทั้ง 6 มาตรฐาน ของ             
กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิน่ ไดแก 1) ดานการบรหิารจัดการศนูยพฒันาเดก็เลก็ 2) ดานบคุลากร 3) ดานอาคาร
สถานท่ีสิง่แวดลอมและความปลอดภยั 4) ดานวิชาการและกิจกรรมตามหลกัสูตร 5) ดานการมีสวนรวม และสนับสนนุ
จากทุกภาคสวน  และ 6) ดานสงเสริมเครือขายการพัฒนาเด็กเล็กปฐมวัย
  3. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
   3.1 แบบสอบถาม ซึง่แบงเปน  3 ตอน คอื ตอนที ่1 สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม  เปนแบบเลอืกตอบ 
ตอนท่ี 2  การดําเนินการตามมาตรฐานการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในเทศบาลตําบลหนองบัว                        
เปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ตอนที่ 3 ปญหาและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการดําเนินการตามมาตรฐาน
การดาํเนนิงานของศูนยพฒันาเด็กเลก็ในเทศบาลตําบลหนองบัว เปนคําถามปลายเปด  และการสัมภาษณแบบไมมี
โครงสราง สําหรับการตรวจสอบความเที่ยงตรงและความเช่ือมั่น  ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามไปใหผูเชี่ยวชาญ         
จํานวน 3 คน  ตรวจสอบความเที่ยงตรงดานเนื้อหา โดยทั้งหมดไดยืนยันวาเครื่องมือฉบับดังกลาวมีความเที่ยงตรง
ดานเนือ้หา โดยไดคา IOC ตัง้แต 0.67 - 1.00 จากน้ันจงึไดนาํไปทดลองใช (Try-Out) กบัศนูยพฒันาเดก็เล็กในเทศบาล
ตําบลไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม จํานวน 30 คนเพื่อหาความเชื่อมั่น โดยมีคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ 0.865
   3.2 การสมัภาษณแบบไมมโีครงสราง  ไดนาํขอมูลท่ีไดจากการวเิคราะหแบบสอบถาม รวมทัง้ไดศกึษา
ขอมูลเพ่ิมเติมเพ่ือนํามาสรางเปนแนวคําถามในการสัมภาษณซึ่งแนวคําถามเกี่ยวกับการดําเนินการตามมาตรฐาน
การดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กทั้ง 6 ดาน
  4. การวิเคราะหขอมูล
   4.1 ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ปญหาและขอเสนอแนะ วิเคราะหขอมูลโดยใช
ความถี่และรอยละ  
   4.2 ขอมูลเก่ียวกับการดําเนินการตามมาตรฐานการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กท้ัง 6 ดาน
วิเคราะหขอมูลโดยใชคาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานโดยใชเกณฑการแปลความหมาย ของ บุญชม                         
ศรีสะอาด (2545, 103) ดังนี้
     4.50 - 5.00      หมายถึง  มีการดําเนินการตามมาตรฐานฯ มากที่สุด
      3.50 - 4.49  หมายถึง  มีการดําเนินการตามมาตรฐานฯ มาก
      2.50 - 3.49  หมายถึง  มีการดําเนินการตามมาตรฐานฯ ปานกลาง
      1.50 - 2.49  หมายถึง  มีการดําเนินการตามมาตรฐานฯ นอย  
     1.00 - 1.49  หมายถึง  มีการดําเนินการตามมาตรฐานฯ นอยที่สุด
    4.3  ขอมูลเกีย่วกับการสมัภาษณแบบไมมโีครงสราง  วเิคราะหขอมูลโดยการวเิคราะหเน้ือหา  นาํขอมูล
มาเรียบเรียง จากน้ันนํามาตีความหมายเชือ่มโยงความสมัพันธ ในแตละประเดน็  นาํเสนอเปนคําบรรยายแบบความเรยีง
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ผลการวิจัย
  1. สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม
   ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง  จํานวน  184 คน คิดเปนรอยละ 65.95 สวนใหญมีอายุ 
31-40 ป จํานวน 138 คน คิดเปนรอยละ 49.46 และสวนใหญระดับการศึกษาตํ่ากวาปริญญาตรี จํานวน 240 คน            
คิดเปนรอยละ  86.02
  2.   การดําเนนิการตามมาตรฐานการดาํเนนิงานของศนูยพฒันาเด็กเลก็ในเทศบาลตําบลหนองบวั            
อําเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม
   2.1 ผลการวิจัยจากแบบสอบถาม
                         1) ศนูยพฒันาเดก็เล็กในเทศบาลตําบลหนองบวั อาํเภอไชยปราการ จงัหวัดเชียงใหม มกีารดําเนิน
การตามมาตรฐานในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา มีการดําเนินการตามมาตรฐานในระดับมาก  
ทั้ง 6 ดาน ดังตารางที่ 1 และมีคาเฉลี่ยสูงสุดและตํ่าสุดของการดําเนินการในแตละดาน ดังตารางที่ 2

ตารางที่ 1
การดําเนินการตามมาตรฐานการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในเทศบาลตําบลหนองบัว   อําเภอไชยปราการ 
จังหวัดเชียงใหมโดยภาพรวม

  

                          
         (N=279)  

1  4.19 0.58  
2  4.29 0.58  
3    4.01 0.72
4  4.21 0.62
5   4.06 0.69  
6  4.03 0.72  

     4.13   0.65  
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ตารางที่ 2
คาเฉลี่ยสูงสุดและตํ่าสุดของการดําเนินการตามมาตรฐานการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในเทศบาลตําบล
หนองบัว อําเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม ในแตละดาน

                  
       (N=279)  

1  
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-      
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   2)  ปญหาและขอเสนอแนะเกีย่วกบัการดาํเนนิงานตามมาตรฐานการดาํเนนิงานของศูนยพฒันาเดก็เล็ก 
ในเทศบาลตําบลหนองบัว อําเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม มีเพียง 3 ดานที่ผูตอบแบบสอบถามไดใหขอเสนอ
แนะ คอื ดานบุคลากร ดานอาคาร สถานท่ี สิง่แวดลอมและความปลอดภยั และดานการมสีวนรวมและการสนับสนุน
จากทกุภาคสวน  ดานบคุลากร ไดใหขอเสนอแนะ  คอื ใหเพิม่จาํนวนครูใหเหมาะสมกบัจํานวนเดก็และควรเปดโอกาส
ใหครูผูดูแลเด็กไดรับการพัฒนาความรูความสามารถ ดานอาคารสถานที่ สิ่งแวดลอมและความปลอดภัยไดใหขอ
เสนอแนะ  คอื  ควรมีการใหปรบัปรงุถนนทางเขาศนูย มเีครือ่งเลนสนามทีเ่พยีงพอ มพีืน้ทีใ่นการจัดกจิกรรมอยางเหมาะสม 
จัดแยกอยางเปนสัดสวน และมีการจัดสรางอาคารเรียนที่กวางขวางเพียงพอตอจํานวนเด็ก  และดานการมีสวนรวม
และการสนับสนุนจากทุกภาคสวนไดใหขอเสนอแนะ  คือ ใหผูปกครองและชุมชนควรมีสวนรวมในการพัฒนา              
ใหมากกวานี้ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กควรติดตอประสานงานและประชาสัมพันธการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ใหมากและมีสวนรวมในการพัฒนาศูนยและชุมชนไปพรอม ๆ กัน เพื่อใหเกิดการพัฒนาไปในทางเดียวกัน
     2.2 ผลการวิจัยจากการสัมภาษณแบบไมมีโครงสราง
    จากการสัมภาษณผูบรหิาร ในแตละดาน พบวา ดานการบริหารจดัการศูนยพฒันาเด็กเลก็ ในเรือ่ง
การสนับสนุนอาหารกลางวันและอาหารเสริมนมใหกับเด็ก มีการจัดสรรงบประมาณใหศูนยพัฒนาเด็กเล็กใน             
ดานตาง ๆ อยางเพียงพอ และไดใหขอเสนอแนะวา “ควรใหทุกภาคสวน ไมวาจะเปนผูบริหาร ครู ผูปกครอง ชุมชน 
เขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กอยางเหมาะสม และเปนไปในทางเดียวกันทุกศูนย”             
ดานบุคลากร ผูใหสัมภาษณเห็นดวยกับการดําเนินการในดานบุคลากร ในเรื่องครูผูดูแลเด็ก/ผูดูแลเด็ก ควบคุม
อารมณไดดี  ควบคุมกิริยา วาจา ตอเด็ก และผูปกครอง และไดใหขอเสนอแนะวา ควรใหมีการจัดอบรม ผูดูแลเด็ก
ใหมีความรูเกี่ยวกับการพัฒนาเด็ก การจัดทําแผนประสบการณ เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน รวมถึงการเพิ่ม
จํานวนครูใหเหมาะสมและเพียงพอตอจํานวนเด็ก ดานอาคารสถานที่สิ่งแวดลอมและความปลอดภัย                                    
ผูใหสัมภาษณกลาววา  ในเรื่องของอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีความม่ันคงแข็งแรง ปลอดภัย ทางผูบริหารไดให     
ความสําคัญในการบริหารจัดการอาคารสถานที่  สภาพแวดลอม และความปลอดภัยศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และไดให
ขอเสนอแนะวา  ควรมีการดแูลอาคารสถานทีใ่หอยูในสภาพพรอมใชงานและมัน่คงปลอดภยัอยูเสมอ ควรมกีารตรวจ
สอบอุปกรณตาง ๆ  ในศูนยพัฒนาเด็กเล็กทุกสัปดาห เพ่ือปองกันอันตรายท่ีอาจจะเกิดข้ึน  ดานวิชาการและกิจกรรม
ตามหลักสูตรผูใหสัมภาษณไดใหขอเสนอแนะวา ควรมีการนําเรื่องของภูมิปญญาทองถิ่นไวในหลักสูตรของ              
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และควรใหชุมชนมีสวนรวมในการกําหนดทิศทางและชี้แนะในเร่ืองตาง ๆ ดานการมีสวนรวม 
และสนับสนุนจากทุกภาคสวนผูใหสัมภาษณ ไดเสนอแนะวา ควรใหผูปกครองเขามามีสวนรวม เชน ควรมีการจัด
อบรมใหความรูกับผูปกครองในการดูแลเด็ก  และใหชุมชนมีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอนใหกับเด็ก รวมถึง
ใหศนูยพฒันาเด็กเล็กจดัเอกสารสรปุ และรายงานผลการดําเนินงาน แจงใหบคุลากรทุกฝายทราบ   ดานสงเสรมิเครอืขาย
การพัฒนาเด็กปฐมวัย ไดเสนอแนะวา  ควรเพ่ิมเครือขายใหมากข้ึน เพ่ือจะไดแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน             
ควรมีการประชาสัมพันธงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และบุคลากร ใหกลุมเครือขาย และองคกรทราบอยางทั่วถึง
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อภิปรายผล
  1. ดานการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ สนับสนุนอาหารกลางวัน      
และอาหารเสริม (นม) ใหกับเด็ก (μ = 4.41) ทั้งนี้อาจเปนเพราะกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่นรวมถึงผูบริหาร
เทศบาลตําบลหนองบัวใหความสําคัญ และใหการสนับสนุนงบประมาณดานอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม) 
ซึ่งสงผลใหเด็กของศูนยพัฒนาเด็กเล็กไดรับการดูแลท่ีถูกสุขลักษณะ และสงเสริมพัฒนาการทางดานรางกาย             
สติปญญา อารมณ และสังคม สอดคลองกับงานวิจัยของ ศิริศิลป  บุตรจันทร (2554) ศึกษาการดําเนินงานของ      
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กภายใตกํากับการดูแลองคกรปกครองสวนทองถ่ิน กรณีศึกษาองคการบริหารสวนตําบลเปา     
อาํเภอตระการพชืผล จงัหวดัอบุลราชธาน ีผลการวิจยัพบวา  ดานการบรหิารจดัการศนูยพฒันาเดก็เล็กอยูในระดบัมาก 
และขอท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ เด็กเล็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีรางกายเจริญเติบโตเหมาะสมตามวัย และเปนไป   
ตามแนวคิดของ กรมอนามัย (2548, 21) ที่กลาววา การที่เด็กมีสุขภาพดี เจริญเติบโตและพัฒนาไดอยางเหมาะสม 
เด็กทุกคนไดรับการเฝาระวังภาวะโภชนาการ โดยชั่งนํ้าหนัก วัดสวนสูง มีการสงเสริมสนับสนุนดานอาหารกลางวัน 
และอาหารเสริม (นม)
  2. ดานบุคลากร พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ครูผูดูแลเด็ก/ผูดูแลเด็ก ควบคุมกิริยา วาจา ตอเด็กและ       
ผูปกครอง (μ =  4.44) ทั้งนี้จากการสัมภาษณผูบริหารในสวนของผูบริหารเทศบาลตําบลหนองบัว มีนโยบายให       
ครูผูดูแลเด็ก/ผูดูแลเด็ก มีปฏิสัมพันธที่ดีตอเด็กนักเรียน ผูปกครอง และชุมชน สอดคลองกับงานวิจัยของ มัณฑนา 
หริกจันทร (2551) ศึกษาปญหาการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ขององคการบริหาร       
สวนตาํบล จงัหวดัปทมุธาน ี  ผลการวจิยัพบวา  ดานท่ีมคีวามคดิเหน็ระดบัสูงสุด คอื  มาตรฐานดานบคุลากรและยงั
สอดคลองกับผลงานวิจัยของธมนวรรณ ผลิตยศ (2553) ที่ศึกษาการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
องคการบริหารสวนตําบลผักแวน อําเภอจังหาร จังหวัดรอยเอ็ด ผลการวิจัยพบวา บุคลากรของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
โดยรวมและรายดานทุกดาน อยูในระดับมาก
  3. ดานอาคารสถานที ่สิง่แวดลอมและความปลอดภยั พบวา ขอทีม่คีาเฉลีย่สูงสุด คอื อาคารศนูยพฒันา
เด็กเล็กมีความม่ันคงแข็งแรง ปลอดภัย (μ = 4.29) ทั้งนี้อาจเน่ืองมาจากผลการสัมภาษณผูบริหารท่ีเห็นไดวา          
ศนูยพฒันาเดก็เล็กไดมกีารจดัสภาพแวดลอมท่ีถกูสุขลักษณะโดยคาํนึงถึงความสะอาดเปนสําคัญ  และอาคารสถานที่
ตองมีความมั่นคงแข็งแรง ปลอดภัย ภายในอาคารตองมีแสงสวางเพียงพอ และมีอากาศถายเทสะดวก และ               
ศนูยพฒันาเดก็เล็กมีการก้ันบริเวณภายนอกอาคารเรยีนอยางเปนสัดสวนเพ่ือเอ้ือตอการเรยีนรูของเดก็นักเรียนและ
เพ่ือความปลอดภัยของเด็ก สอดคลองกับงานวิจัยของวิรัตน ทองวิจิตร (2553) ที่ศึกษาการดําเนินงานศูนยพัฒนา
เดก็เล็กขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตามความตองการของชุมชน  ผลการวิจยัพบวา การดําเนินงานศนูยพฒันา        
เด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตามความตองการของชุมชน เทศบาลตําบลเทพราช โดยภาพรวมและ           
รายดานทกุขออยูในระดบัมาก โดยดานอาคารสถานท่ี สิง่แวดลอมและความปลอดภยัมีคาเฉลีย่สูงสุด และเปนไปตาม
แนวคิดของ (กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน, 2553, 21-26) ทีก่ลาววา ในการกอสรางหรือปรับปรุงอาคาร สถานที่   
และจดัภูมทิศันสภาพแวดลอมทัง้ภายในอาคารและภายนอกอาคาร ตองคาํนึงถึงความมัน่คง แข็งแรง ถกูสุขลักษณะ       
มีความเหมาะ สมและปลอดภัยแกเด็ก
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  4. ดานวชิาการ และกิจกรรมตามหลกัสูตร  พบวา  ขอทีม่คีาเฉลีย่สงูสดุ คอื จดักจิกรรมทีส่งเสรมิวฒันธรรม 
ประเพณี และคานิยมที่ดีงาม (μ = 4.43) เชน รูจักการทําความเคารพ การไหว ซึ่งจากการประเมินผลการจัดกิจกรรม
ตาง ๆ โดยผูปกครอง พบวา ในการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเนนการจัดกระบวนการเรียนรู   
ที่เนนเด็กเปนสําคัญ พรอมทั้งสงเสริมเด็กในดานคุณธรรม จริยธรรม โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล และ
วิถีชีวิตของเด็กตามบริบทของชุมชน รวมถึงมีการสงเสริมกระบวนการเรียนรูของเด็กอยางเหมาะสมตามวัย และ       
สงเสริมพัฒนาการของเด็กทั้ง 4 ดาน สอดคลองกับงานวิจัยของ นภัสสร สวางโคตร (2552) ไดศึกษาการดําเนินงาน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินตามทัศนะของบุคลากร เขตอําเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ          
ผลการวิจัยพบวา โดยรวมมีการดําเนินงานอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานวิชาการและ
กิจกรรมตามหลักสูตร มีการดําเนินงานอยูในระดับมาก โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ มีการสงเสริมวัฒนธรรม และ       
คานิยมใหแกเด็ก และยังเปนไปตามแนวคิดของ (กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น, 2553, 27-46) ที่กลาววา   
การจัดการศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็กนั้น เพื่อใหเด็กเล็กไดรับการอบรมเลี้ยงดู และไดรับการศึกษาเพื่อการพัฒนา    
ทัง้ดานรางกาย อารมณ  -  จติใจ สงัคม และสตปิญญา ใหมคีณุลักษณะทีพ่งึประสงค มคีณุลักษณะ และสมรรถนะตามวยั
  5. ดานการมีสวนรวม และสนับสนุนจากทุกภาคสวน พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ จัดประชุมชี้แจง 
ปฐมนิเทศผูปกครองกอนเปดภาคเรียนทุกครั้ง (μ = 4.30) ซึ่งจากรายงานการเขารวมประชุมของผูปกครอง จะเห็น
ไดวา ผูปกครอง รวมถึง ชุมชน เขามามีสวนรวมในการบริหาร และการจัดกิจกรรมของศูนยพัฒนาเด็กเล็กชุมชน        
มีสวนรวมในการอบรมเลี้ยงดูเด็ก การจัดประสบการณการเรียนรู ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีการประชาสัมพันธใหชุมชน
ทราบเกี่ยวกับการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กทุกภาคเรียน ชุมชนมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู         
ในสวนท่ีเปนภมูปิญญาทองถ่ิน และชมุชนใหการสนับสนุนการดําเนินงานของศูนยพฒันาเด็กเล็กอยางเหมาะสมและ
เพียงพอ (ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลหนองบัว, 2557) สอดคลองกับงานวิจัย ของพรทิพยพา มาบุญ (2554) 
ศกึษาการบรหิารศนูยพฒันาเดก็เลก็ ตาํบลนํา้พี ้อาํเภอทองแสนขนั จงัหวดัอตุรดติถ ผลการวจิยัพบวา ดานการมีสวนรวม
อยูในระดับมาก และยงัเปนไปตามคาํกลาวของ (กรมสงเสรมิการปกครองสวนทองถิน่, 2553, 47-52) ทีก่ลาววา ศนูย
พฒันาเดก็เล็กขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตองคํานึงถึงการมีสวนรวมกันทุกภาคสวน มกีารประชุมช้ีแจงใหทกุคน  
ในชุมชนทราบถึงประโยชนและความจําเปนของการดําเนินงาน การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ การจัดใหมีกองทุน
สงเสริมสนับสนุนการดําเนินงาน ตลอดจนการติดตามและประเมินผล รวมถึงการเขามามีสวนรวมจากชุมชน หรือ
คนในทองถิ่น
  6. ดานสงเสรมิเครอืขายการพัฒนาเด็กปฐมวัย พบวา ขอท่ีมคีาเฉลีย่สูงสุด  คอื ครูผูดแูลเดก็/ผูดแูลเดก็         
ไดรบัการอบรมสัมมนา ในเรือ่งเกีย่วกับพัฒนาการเด็กปฐมวยัอยางสม่ําเสมอ (μ = 4.25)  ทีเ่ปนเชนน้ี  จากการสัมภาษณ
ผูบรหิารพบวา  ผูบรหิารนัน้มนีโยบายสงเสรมิใหครผููดแูลเดก็/ผูดแูลเดก็ศนูยพฒันาเด็กเลก็ตองเขารบัการอบรมสัมมนา
เกีย่วกบัเด็กปฐมวัยอยูเสมอ และครูผูดแูลเดก็ไดมกีารแลกเปล่ียนเรยีนรูทางดานพฒันาการเด็กระหวางครผููดแูลเดก็ 
ผูบรหิาร และผูทีเ่กีย่วของสอดคลองกบังานวจิยั  ของ สธุรีา วฒันาอดุมวงค (2556) ศกึษาสภาพและปญหาการดําเนนิงาน
ของศนูยพฒันาเด็กเล็กตามเกณฑมาตรฐานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในอําเภอศรีสชันาลยั จงัหวัดสโุขทัย ผล
การวิจัยพบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการสงเสริมเครือขายการพัฒนา
เด็กปฐมวัย อยูในระดับมาก และยังเปนไปตามคํากลาวของ (กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น, 2553, 53-59)           
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ที่กลาววา ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก องคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมทั้ง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ครูผูดูแลเด็ก ผูชวยครู
ผูดูแลเด็ก ผูบริหารและผูเก่ียวของขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  ตองสงเสริมการสรางเครือขายการพัฒนาเด็ก
ปฐมวยั และครูผูดแูลเดก็/ผูดแูลเดก็ ควรไดรบัการอบรมสัมมนา ในเรือ่งเกีย่วกับพัฒนาการเด็กปฐมวัยอยางสมํา่เสมอ
เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน

สรุป
  จากผลการวิจัยในครั้งน้ี พบวา การดําเนินการตามมาตรฐานการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก                   
ในเทศบาลตําบลหนองบัว อําเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม โดยรวมผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวา มีการ
ดาํเนินการตามมาตรฐานฯ มาก และเมือ่พจิารณาเปนรายดานพบวา มกีารดาํเนนิการตามมาตรฐานฯ  มาก ทัง้ 6 ดาน 
อยางไรกต็ามจากผลการวิจยัผูตอบแบบสอบถามมขีอเสนอแนะวา ควรเพิม่จํานวนครใูหเหมาะสมกบัจํานวนเดก็และ
ควรเปดโอกาสใหครูผูดูแลเด็กไดรับการพัฒนาความรูความสามารถ ควรมีเคร่ืองเลนสนามเพียงพอ ควรมีพื้นท่ี            
ในการจัดกิจกรรมอยางเหมาะสม และควรใหผูปกครองและชุมชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาใหมากกวานี้             
ดังนั้น ผูวิจัยจึงมีขอเสนอแนะเพ่ือใชเปนแนวทางในการพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กในเทศบาลตําบลหนองบัว          
อาํเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหมดังนี้
  1. ควรเพิ่มจํานวนบุคลากรใหเพียงพอตอจํานวนเด็กนักเรียน เพื่อการดูแลเด็กไดอยางทั่วถึง
  2. ควรมีการปรบัปรงุสภาพภูมทิศันภายในและภายนอกศูนยพฒันาเดก็เลก็ เพ่ิมจํานวนเคร่ืองเลนสนามให
เพียงพอตอเด็ก จัดใหมีพื้นที่ในการจัดกิจกรรมอยางเหมาะสม
  3. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กควรติดตอประสานงานและประชาสัมพันธการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กให
ผูปกครอง ชุมชน และหนวยงานทราบอยางตอเนื่อง
     สําหรับขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไปมีดังนี้
      1. ควรมีการศึกษาการดําเนินการตามมาตรฐานการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเฉพาะกรณีเปน      
รายศูนย เพ่ือไดขอมูลสารสนเทศทีส่ามารถนําไปพัฒนาการบริหารจัดการศนูยพฒันาเดก็เล็กของเทศบาลตําบลหนองบัว
     2. ควรมีการวิจัยในเชิงคุณภาพควบคูกันไปกบัการวิจัยเชิงปริมาณ โดยการสัมภาษณแบบเจาะลึก เพื่อได
ทราบถึงรายละเอียดของปญหาในการปฏิบัติงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตําบลหนองบัว ใหดียิ่งขึ้น

      3. ในการวิจัยครั้งตอไปควรศึกษาในกลุมของคณะผูบริหาร และสมาชิกสภาของเทศบาล และผูที่มีสวนใน
การกํากับดูแลศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  คือ  องคการปกครองสวนทองถ่ินในระดับอําเภอ และจังหวัดเพ่ือใหไดขอมูล        
ที่ชัดเจนและมีนํ้าหนักมากขึ้น
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บทคัดยอ
  การวิจัยครั้งนี้  มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาในการบริหารงานวิชาการ          
ของสถานศกึษาในเขตอาํเภอดอยสะเก็ด  จงัหวดัเชยีงใหม เกบ็รวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามจากกลุมตวัอยาง
ที่เปนครูผูสอนของสถานศึกษาในเขตอําเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม  ปการศึกษา  2557  จํานวน 169  คน  
วิเคราะหขอมูลโดยใชความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบ
สัมภาษณแบบไมมีโครงสรางจากครูผูสอนที่รับผิดชอบที่งานวิชาการของสถานศึกษา  จํานวน  3  คน   วิเคราะห
ขอมูลโดยการวิเคราะหเนื้อหา 
  ผลการวิจัยพบวา ภาวะผู นําผู บริหารสถานศึกษาในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาในเขต             
อาํเภอดอยสะเกด็ จงัหวดัเชยีงใหม โดยรวม มภีาวะผูนาํแบบสนบัสนนุและภาวะผูนาํแบบมสีวนรวมโดยมีคาเฉล่ียสงูสดุ 
รองลงมา  ภาวะผูนําแบบบงการ สวนภาวะผูนําแบบเนนความสําเร็จ มีคาเฉล่ียตํ่าสุด เมื่อพิจารณาในแตละดาน        
มรีายละเอียดดังน้ี ดานการพัฒนาหลกัสูตร พบวา ภาวะผูนาํแบบบงการ  มคีาเฉล่ียสูงสุด สวนภาวะผูนาํแบบสนบัสนุน 
มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด ดานการจัดการเรียนการสอน พบวา ภาวะผูนําแบบสนับสนุนและภาวะผูนําแบบมีสวนรวม                   
มีคาเฉลี่ยสูงสุด สวนภาวะผูนําแบบเนนความสําเร็จมีคาเฉลี่ยตํ่าสุด  ดานการนิเทศการสอน พบวา ภาวะผูนําแบบ
บงการมีคาเฉล่ียสูงสุด สวนภาวะผูนําแบบเนนความสําเร็จ มีคาเฉล่ียต่ําสุด และดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา พบวา ภาวะผูนําแบบสนับสนุน มีคาเฉลี่ยสูงสุด  สวนภาวะผูนําแบบเนนความสําเร็จ มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด
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Abstract
  This research aimed to investigate the leadership of school administrators in the academic         
administration of the schools in Doi Saket District, Chiang Mai Province.  The sample used in this study 
were 169 school teachers in Doi Saket District, Chiang Mai Province in the academic year 2014 and got 
data collection from the questionnaries. The data were analyzed through frequency, percentage and 
standard deviation and collected by the unstructured interviews from 3 commissioned academic teachers 
through a content analysis.  The findings were as follows: 
  According to the leadership  of school administrators in the academic administration of the schools 
in Doi Saket District, Chiang Mai Province, it was found that supportive leadership and participative      
leadership showed the highest mean. The following was directive leadership whereas achievement-        
oriented leadership indicated the lowest mean. When considering each aspect, the details were as follows. 
The curriculum development showed that directive leadership presented the highest mean whereas   
supportive leadership indicated the lowest mean.  The learning and teaching management revealed that 
supportive leadership and participative leadership had the highest mean while achievement-oriented 
leadership showed the lowest mean.  The supervision indicated that directive leadership had the highest 
mean as achievement-oriented leadership showed the lowest mean.  In addition, the quality education 
development revealed that supportive leadership indicated the highest mean whereas achievement-     
oriented leadership showed the lowest mean.

Keywords
  Leadership, Academic Administration, School Administrators

บทนํา
  งานวิชาการถือเปนงานที่สําคัญที่สุด  เปนหัวใจของการศึกษาซึ่งทั้งผูบริหารโรงเรียน  คณะครู  และผูมีสวน
เก่ียวของทุกฝายตองมีความเขาใจ และใหความสําคัญ เร่ือง การวางแผนกําหนดแนวทางปฏิบัติ  การประเมินผล  
และการปรบัปรุงแกไขอยางเปนระบบและตอเนือ่ง (สาํนักงานคณะกรรมการการศกึษาข้ันพ้ืนฐาน, 2552, 9)  ในการ
จัดการศึกษาทุกระดับ  งานดานวิชาการเปนงานท่ีมีความสําคัญอยางย่ิงและดําเนินไปเพ่ือตอบสนองความสําเร็จ
ของผลงานทางวิชาการหรือการเรียนการสอน จุดมุงหมายของการบริหารงานวิชาการอยูที่การสรางนักเรียน                    
ใหมีคุณภาพ  มีความรู มีจริยธรรม และคุณสมบัติที่ตองการ ดังนั้น  การบริหารงานวิชาการจึงเปนงานที่สําคัญของ
ผูบริหารท่ีจะตองใชหลักการบรหิารงานดานนีอ้ยางมปีระสิทธิภาพ   วธิกีารจัดการหรือการบริหารงานวิชาการมกันิยม
กระจายอํานาจและความรับผิดชอบใหแกผูทําหนาที่ทางงานวิชาการอยางเต็มที่เพื่อใหมีเสรีภาพทางวิชาการ   
(Academic Freedom) อันเปนผลใหเกิดความรูและวิธีการใหม ๆ ทําใหโรงเรียนกาวหนาตอไปอยางไมหยุดยั้ง  
(วิภาดา  ธาราศรีสุทธิ. 2550, 1)  ผูบริหารโรงเรียนจะตองสรางความรูความเขาใจในงานวิชาการ และเตรียมพรอม
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ในดานบุคลากร วัสดุอุปกรณ  สื่อ  ตลอดจนอาคาร  หองเรียน  เปนตน  ทั้งนี้เพื่อใหการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน
บรรลุตามเปาหมาย  (อําภา  บุญชวย,  2537, 1)
  การบรหิารงานวชิาการใหมปีระสิทธิภาพน้ัน  ปจจัยหน่ึงท่ีสาํคัญ  คอื  ตวัของผูบริหารเองจะตองมีภาวะผูนาํ
ในการบริหารงาน  ซึง่ทฤษฎีวถิทีาง – เปาหมายแหงความมปีระสิทธิผลของภาวะผูนาํ  (Path-Goal Theory of Leadership 
Effectiveness)  ถูกกําหนดขึ้นบนพื้นฐานแนวความคิดของทฤษฎีที่คาดหวัง  (Expectancy  Theory)  ซึ่งเปนทฤษฎี
การจูงใจอีกทฤษฎีหน่ึงท่ีเนนความสําคัญท่ีเปนผลกระทบของผูนําตอเปาหมายของผูใตบังคับบัญชาและวิถีทาง        
สูความสาํเรจ็ตามเปาหมาย  ผูนาํใชอทิธพิลเหนอืความสามารถของผูใตบงัคับบญัชาในการทีจ่ะทําใหบรรลเุปาหมาย  
การใหรางวัลมีสวนสัมพันธเขากับการบรรลุเปาหมาย  และใหความสําคัญท่ีเปาหมาย  การพัฒนาความทันสมัย    
ของทฤษฎีวิถีทาง - เปาหมาย  เชื่อวาเปนผลงานของ House and Evans  ซึ่งทฤษฎีวิถีทาง – เปาหมายพยายามจะ
อธิบายผลกระทบของพฤตกิรรมผูนาํตอการจูงใจ  ความพอใจพลงัความพยายาม  และการปฏบิตังิานของผูใตบงัคับ
บัญชาในลักษณะที่ประมาณขึ้นมา  โดยปจจัยทางสถานการณของผูใตบังคับบัญชาและสภาพแวดลอมของงาน       
มีรูปแบบพฤติกรรมผูนําอยู  4  แบบท่ีแตกตางกัน ดังน้ี  1) ภาวะผูนําแบบบงการ  (Directive Leadership)                 
ผูนําแบบน้ีจะใชพฤติกรรมของตนแสดงใหเห็นวาเขาคาดหวังอะไรจากสมาชิกโดยใหแนวทางหรือแนะแนววาควร
จะทําอะไร  ทําอยางไร  และขอรองใหสมาชิกปฏิบัติตามกฎและระเบียบที่กําหนดไว  2) ภาวะผูนําแบบสนับสนุน  
(Supportive Leadership)  เปนผูนําที่ใชพฤติกรรมแบบความเปนมิตรกับสมาชิกและเห็นอกเห็นใจในความเปนอยู  
จงึทาํใหบรรยากาศแหงความเปนมติรเกดิขึน้ในกลุมทาํงาน  3) ภาวะผูนาํแบบมีสวนรวม  (Participative Leadership)  
เปนผูนําที่ใชพฤติกรรมในการใหคําปรึกษารวมกับสมาชิกแนะนําเอาแนวคิดของกลุมมาพิจารณากอนการตัดสินใจ  
และ  4) ภาวะผูนําแบบเนนความสําเร็จ  (Achievement – Oriented Leadership)  เปนผูนําที่ใชพฤติกรรมมุงเปา
หมาย  แสวงหาแนวทางปรับปรุงการทํางานใหดีขึ้นเนนความเปนเลิศและแสดงใหสมาชิกไดเห็นถึงความเชื่อมั่นใน
ตนเองสูง  โดยสมาชิกก็จะปฏิบัติงานไปสูมาตรฐานอันสูงดวย  (บุญชวย  ศิริเกษ, 2540, 227-232)  
  โรงเรียนในเขตอําเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม  นักเรียนสวนใหญมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตํ่า                 
ทั้งนี้อาจมาจากสาเหตุหลายประการ เชน กิจกรรมการเรียนการสอนไมมีความหลากหลาย  แผนการจัดการเรียนรู
ไมสอดคลองกบัความตองการของชมุชน  การพัฒนาหลักสตูรสถานศกึษาไมชดัเจน  อกีทัง้ยงัขาดการนเิทศการสอน
และการสงเสริมการวิจัย  (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 กลุมงานวิชาการ, 2557, 2)  
การศกึษาเกีย่วกบัรปูแบบการบริหารงานวิชาการของผูบรหิารสถานศึกษา  สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษาชยันาท  
พบปญหาการบริหารหลักสูตร  คือ  การปรับปรุงหลักสูตรหรือการสรางหลักสูตรใหมใหเหมาะสมกับผูบริหารและ     
ผูเก่ียวของทุกฝายจะตองทําความเขาใจใหถองแทในการพัฒนาหลักสูตรใหเหมาะสมกับทองถ่ิน   ทั้งน้ีภาวะผูนํา    
ของผูบริหารสถานศึกษามีสวนชวยใหการบริหารงานวิชาการมีประสิทธิภาพ  (อรัญญา  นุมหอม, 2549, 113-114) 
และภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและครูผู สอน                   
ในสถานศกึษา  สงักัดอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลกโดยรวมอยูในระดับมาก  แตเกินระดับปานกลางมาเพียงเล็กนอย 
(นวภัทร อุทัยรัตน, 2552, 98)  ดังนั้น  ผูวิจัยจึงมีความสนใจศึกษาภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา  ในการบริหาร
งานวิชาการของสถานศึกษาในเขตอําเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม ในครั้งนี้
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วัตถุประสงค
  เพื่อศึกษาภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาในเขตอําเภอ
ดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม

วิธีการวิจัย
  1. กลุมตัวอยาง
   1.1  กลุมตัวอยางสําหรับแจกแบบสอบถาม
    ประชากร  คือ ครูผูสอนของสถานศึกษาในเขตอําเภอดอยสะเก็ด  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษาเชียงใหมเขต  1  ปการศึกษา  2557  จํานวน  308  คน  ผูวิจัยกําหนดกลุมตัวอยาง โดยเทียบ
ตาราง  Krejcie and Morgan  (อางถึงใน บุญชม ศรีสะอาด, 2545, 43-44)  ซึ่งไดกลุมตัวอยาง  จํานวน  144  คน
   1.2 กลุมตัวอยางสําหรับการสัมภาษณแบบไมมีโครงสราง
    ผูใหขอมูลในการสัมภาษณเปนครูผูสอนที่รับผิดชอบงานวิชาการของสถานศึกษา จํานวน  3  คน  
ใชวิธีจับฉลาก
  2. ขอบเขตดานเนื้อหา
   การวิจัยคร้ังนี้มุงศึกษาเกี่ยวกับภาวะผูนําในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาในเขตอําเภอ
ดอยสะเก็ด  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1  โดยแบงออกเปน  2  ประเด็น  คือ  1)  
ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาแบงออกเปน  4  แบบ  ตามแนวคิดทฤษฎีภาวะผูนําวิถีทาง – เปาหมาย (Path 
– Goal Theory of Leadership) ของ  House and Evans  (อางถึงใน บุญชวย  ศิริเกษ, 2540, 227-232)  ไดแก 
ภาวะผูนําแบบบงการ  ภาวะผูนําแบบสนับสนุน  ภาวะผูนําแบบมีสวนรวม  และภาวะผูนําแบบเนนความสําเร็จ       
2)  การบรหิารงานวชิาการตามแนวคดิของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน (2552, 17) ใน 4 ดาน ไดแก 
ดานการพัฒนาหลักสูตร  ดานการจดัการเรยีนการสอน  ดานการนิเทศการสอน  และดานการวจิยัเพือ่พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
  3. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
   3.1 แบบสอบถาม  แบงออกเปน  3 ตอน ประกอบดวยตอนท่ี 1 สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม เปน

แบบตรวจสอบรายการ ตอนที่ 2  ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาใน
เขตอําเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม  เปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ และตอนท่ี  3  ปญหาและ            
ขอเสนอแนะ เปนแบบสอบถามปลายเปด
    สาํหรับการตรวจสอบความเท่ียงตรงและความเช่ือม่ัน  ผูวจิยัไดนาํแบบสอบถามไปใหผูเช่ียวชาญ 
จํานวน 3 คน ตรวจสอบความเที่ยงตรงดานเนื้อหา โดยทั้งหมดไดยืนยันวาเครื่องมือฉบับดังกลาวมีความเที่ยงตรง
ดานเนื้อหา โดยไดคา IOC ตั้งแต  0.67 – 1.00  จากนั้นจึงไดนําไปทดลองใช (Try - Out) กับครูผูสอนในโรงเรียน
บานหนองโคง  อําเภอสันกําแพง  จังหวัดเชียงใหม  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหมเขต 1  
จํานวน 30 คน  เพื่อหาความเชื่อมั่น ไดคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ 0.825
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   3.2 แบบสัมภาษณแบบไมมีโครงสราง  เพ่ือใชเก็บขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับภาวะผูนําของผูบริหาร
สถานศกึษาในการบริหารงานวชิาการของสถานศึกษาในเขตอาํเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม ผูวจิยัไดดาํเนนิการ
สรางเครือ่งมอืตามขัน้ตอนการสรางแบบสมัภาษณของ เกยีรตสุิดา  ศรีสขุ (2549, 129) โดยนาํผลการวิเคราะหขอมลู
จากการตอบแบบสอบถามมาสรางประเด็นคําถามในการสัมภาษณมีทั้งหมด 5 ประเด็น  ดังนี้  1)  ภาวะผูนําของผู
บริหารสถานศึกษากับการบริหารงานวิชาการโดยรวม  2)  ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษากับการบริหารงาน
วิชาการดานการพัฒนาหลักสูตร  3)  ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษากับการบริหารงานวิชาการดานการจัดการ
เรียนการสอน  4)  ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษากับการบริหารงานวิชาการดานการนิเทศการสอน  และ  5)  
ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษากับการบริหารงานวิชาการดานการวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา
    สําหรับการตรวจสอบความเท่ียงตรงและความเช่ือม่ัน ผูวิจัยไดนําประเด็นคําถามไปทดลอง
สัมภาษณกับครูผูสอน จํานวน 2 คน ที่โรงเรียนบานหนองโคง อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม เพื่อตรวจสอบ     
ความเหมาะสมในดานการใชภาษาและรูปแบบคําถาม
  4. การวิเคราะหขอมูล
   4.1  ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดยใชความถี่และรอยละ
   4.2  ขอมลูเกีย่วกบัภาวะผูนาํของผูบริหารสถานศึกษาในการบริหารงานวชิาการของสถานศกึษาในเขต
อําเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม  วิเคราะหขอมูลโดยใชคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งผูวิจัยไดกําหนด
เกณฑความหมายของ บุญมี  พันธุไทย  (2545, 157 - 158) ไวดังนี้
    4.51 – 5.00 หมายถึง มีการปฏิบัติมากที่สุด
    3.51 – 4.50 หมายถึง   มีการปฏิบัติมาก
    2.51 – 3.50 หมายถึง   มีการปฏิบัติปานกลาง
    1.51 – 2.50 หมายถึง   มีการปฏิบัตินอย
    1.00 – 1.50 หมายถึง   มีการปฏิบัตินอยที่สุด
   4.3  ขอมูลเกี่ยวกับปญหาและขอเสนอแนะ วิเคราะหขอมูลใชความถี่ประกอบการบรรยาย

ผลการวิจัย
  1. สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม
   ผูตอบแบบสอบถามเปนครูผูสอนทั้งหมด  144  คน  สวนใหญเปนเพศหญิง  จํานวน  101  คน  คิดเปน
รอยละ  70.14  มีอายุมากกวา  50  ป  จํานวน  66  คน  คิดเปนรอยละ  45.83  จบการศึกษาระดับปริญญาตรี  จํานวน  
122  คน  คิดเปนรอยละ  84.72  และมีระยะเวลาทํางานในสถานศึกษามากกวา  15  ป  จํานวน  69  คน  คิดเปน
รอยละ  47.92
  2.  ภาวะผูนําของผูบริหารในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาในเขตอําเภอดอยสะเก็ด  
จังหวัดเชียงใหม
   2.1  ผลการวิจัยจากแบบสอบถาม
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ตารางที่ 1
ภาวะผูนาํของผูบริหารในการบรหิารงานวชิาการของสถานศึกษาในเขตอาํเภอดอยสะเก็ด  จงัหวัดเชียงใหมโดยภาพรวม

  X  S.D.  
 

1  4.07 0.80  
2  3.96 0.77  
3 3.88 0.75  
4 3.79 0.76  

 3.93 0.77  
 

1  3.92 0.74  
2  4.01 0.79  
3 3.87 0.81  
4 4.01 0.77  

 3.95 0.78  
 

1  4.00 0.72  
2  4.01 0.77  
3 3.86 0.79  
4 3.93 0.81  

 3.95 0.77  
 

1  3.96 0.79  
2  3.92 0.72  
3 3.75 0.82  
4 3.90 0.85  

 3.88 0.80  
n = 144 

  จากตารางที่  1  ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาในเขต               
อําเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม  โดยรวมพบวา  ภาวะผูนําแบบสนับสนุนและภาวะผูนําแบบมีสวนรวมมี                        
คาเฉลีย่สงูสดุ  รองลงมาภาวะผูนาํแบบบงการ   สวนภาวะผูนาํแบบเนนความสาํเรจ็มคีาเฉลีย่ตํา่สดุ
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ตารางที ่2
ภาวะผูนาํของผูบรหิารงานวชิาการของสถานศึกษาในเขตอําเภอดอยสะเก็ด  จงัหวดัเชียงใหม 

  X  S.D. 
 

 
  

1  4.27 0.85  
2   3.97 0.83  

  
3  4.06 0.86  
4  3.80 0.73  

  
5  4.23 0.64  
6  3.79 0.65  

  
7  4.14 0.86  
8  3.67 0.81  

 
  

1 /  4.09 0.83  
2  3.86 0.75  

  
3  4.06 0.79  
4  3.36 0.83  

  
5  4.30 0.74  
6  3.81 0.83  

  
7 

 
4.03 0.80  

8  3.71 0.72  
 

  
1  4.03 0.75  
2  3.70 0.75  



165
ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹

»‚·Õè 9 ©ºÑº·Õè 1 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2558 – ¡Ã¡®Ò¤Á 2558

ตารางที ่2
ภาวะผูนาํของผูบรหิารงานวชิาการของสถานศึกษาในเขตอําเภอดอยสะเก็ด  จงัหวดัเชียงใหม (ตอ)

  จากตารางที ่ 2  ภาวะผูนาํของผูบรหิารสถานศึกษาในการบรหิารงานวชิาการของสถานศกึษาในเขตอาํเภอ
ดอยสะเกด็  จงัหวัดเชยีงใหม  เปนรายขอพบวา  ขอท่ีมคีาเฉลีย่สูงสุดคือ มกีารจดัตารางสอนท้ังโรงเรียนรองลงมา           
คอื การจดัโครงสรางของหลกัสูตรสถานศกึษา และพบวาการสงเสรมิใหครูผูสอนจดัการเรยีนการสอนแบบบรูณาการ
ขามกลุมสาระการเรยีนรู มคีาเฉล่ียต่ําสดุ

  
5  3.96 0.75  
6   3.67 0.81  

  
7  3.83 0.77  
8      3.58 0.72  

 
  

1  4.05 0.78  
2  3.45 0.73  

  
3  4.13 0.74  
4       

 
3.89 0.78  

  

5   
 

4.10 0.76  

6 
 

3.86 0.86  
  

7 
 

4.01 0.84  

8    3.69 0.92  
n = 144 

  
3  4.15 0.82  
4      3.72 0.77  

  X  S.D. 
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ตารางที่  3
สรุปปญหาและขอเสนอแนะเก่ียวกับภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา
ในเขตอําเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม 

  
 

    -   
 

    -   
 

-   
 
 -  

   
 

    -   
 

    -  /  
 

 
    -   
 
 
    -   

    -     
   

 
    -    

   
   

    -       -   
 

 

  2.2  ผลการวิจัยจากการสัมภาษณแบบไมมีโครงสราง
   จากการสัมภาษณแบบไมมีโครงสราง  ผูใหสัมภาษณมีความคิดเห็นสอดคลองกับในทุกประเด็น           
ของผลการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม  และแสดงความคดิเหน็เพิม่เติมวา ผูบริหารสถานศกึษาไดรับนโยบาย
การบรหิารงานวชิาการจากเขตพืน้ท่ีการศกึษามาปรบัปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศกึษา โดยมเีปาหมายดานผลสมัฤทธิ์
ทางการเรยีนของนกัเรยีน  แตผูไดรบัมอบหมายดําเนนิการอยางไมเตม็ที ่เพราะมีปจจยัหลาย ๆ  ดาน เชน งบประมาณ
ไมเพียงพอในการดําเนินงาน ผูบริหารไมมีการติดตามประเมินผลอยางตอเนื่อง และผูใหสัมภาษณไดเสนอแนะวา  
ผูบริหารสถานศึกษาควรมกีารประเมินติดตามผลการปฏบิตังิานอยางจริงจัง  เพ่ือนําผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนา
ตอไป  และจัดหางบประมาณภายนอกมาสนับสนุนการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาดวย
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อภิปรายผล
  1.  ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาในการบริหารงานวิชาการดานการพัฒนาหลักสูตร ผลการวิจัยพบวา  
ขอท่ีมีคาเฉล่ียต่ําสุด  คือ  แลกเปลี่ยนเรียนรูเก่ียวกับหลักสูตรกับครูในกลุมโรงเรียนซ่ึงอยูในภาวะผูนําแบบเนน         
ความสําเรจ็  สอดคลองกบัผลการสมัภาษณแบบไมมโีครงสรางที ่ พบวา  ผูบรหิารสถานศกึษาไดรบันโยบายการบรหิาร
งานวิชาการมาปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร  โดยยึดกรอบของหลักสูตรแกนกลางเปนหลักและบูรณาการหลักสูตร          
ของทองถิ่นเขากับหลักสูตรสถานศึกษา  แตผูที่ไดรับมอบหมายไมมีความรูความเขาใจในเรื่องหลักสูตรทองถิ่น       
อยางลึกซ้ึง  และไมมีการรวมกลุมเครือขายสถานศึกษาในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรทองถ่ิน         
ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา  ครูผูสอนมีภาระงานดานการสอนมากและตองรับผิดชอบภาระงานของสถานศึกษาเพ่ิมขึ้น
ทําใหการปฏิบัติงานวิชาการในดานการพัฒนาหลักสูตรไมทั่วถึง จึงเลือกปฏิบัติเฉพาะในส่ิงที่จําเปน  รวมไปถึง     
สถานศึกษาขาดการประสานงานกับกลุมเครือขายอยางตอเน่ือง (เครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอําเภอ
ดอยสะเก็ด, 2557, 45) ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดการพัฒนาหลักสูตรของสงัด  อุทรานันท  (2529, 182)  ที่กลาววา
หลักสูตรจะสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพน้ันข้ึนอยูกับผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอนจะตองทําความเขาใจ  และมี      
ความชาํนาญในการใชหลกัสตูร ซึง่ครอบคลมุถงึการเตรยีมการสอน  การจดัการเรียนการสอน  การจดัสภาพแวดลอมตาง ๆ   
ภายในโรงเรียนเพ่ือสงเสริมหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร  สอดคลองกับอรัญญา  นุมหอม (2549)  ที่ศึกษา       
เก่ียวกับรูปแบบการบรหิารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา  สงักัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชัยนาท ผลการวิจยั
พบวา  ขอท่ีมปีญหาสูงสุด  คอื  การปรับปรงุหลกัสูตรหรือการสรางหลักสูตรใหมใหเหมาะสมกบัผูบริหาร  โดยผูเก่ียวของ
ทุกฝายจะตองทําความเขาใจใหถองแทในการพัฒนาหลักสูตรใหเหมาะสมกับทองถิ่น  และสอดคลองกับ                          
ภไูท  สวุรรณเพชร  (2550)  ทีศ่กึษาเกีย่วกับการบรหิารงานวิชาการของโรงเรียนประถมศกึษาในศูนยเครือขายพัฒนา
วชิาการ จงัหวัดแมฮองสอน  ผลการวจิยัพบวา ครูขาดความรูความเขาใจเร่ืองการบริหารหลักสูตร  ควรมีการจัดอบรม
การพัฒนาหลักสูตรใหกับครู
  2.  ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาในการบริหารงานวิชาการดานการจัดการเรียนการสอน  ผลการวิจัย
พบวา  ขอท่ีมีคาเฉลี่ยตํ่าสุดคือ สงเสริมใหครูผูสอนจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการขามกลุมสาระการเรียนรู       
ซึ่งอยูในภาวะผูนําแบบสนับสนุน  ทั้งนี้อาจเน่ืองมาจากทางผูบริหารสถานศึกษาไดมีการสงเสริมใหครูเขารับ               
การอบรมเก่ียวกบัการทาํแผนการจดักิจกรรมการเรยีนการสอนแบบบูรณาการขามกลุมสาระการเรยีนรูจริง (สาํนักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 กลุมนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา, 2556, 12)         
แตอาจขาดการประชาสัมพันธใหบุคลากรไดรับทราบกันอยางทั่วถึงซึ่งไมสอดคลองกับ  วารีรัตน  ทองหมู  (2554)   
ทีศ่กึษาเกีย่วกบัภาวะผูนาํทางวชิาการของผูบรหิารสถานศึกษา  อาํเภอวงัสะพงุ  สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนทีก่ารประถม
ศกึษาเลย เขต  2  ผลการวจิยัพบวา  ผูบรหิารสถานศึกษาสนบัสนนุพฒันาครูใหมคีวามรูดานการสอนแบบบรูณาการ
ขามกลุมสาระ  และสอดคลองกับ  แสงจันทร  แสงกลา  (2556)  ที่ศึกษาเกี่ยวกับภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหาร
สถานศึกษาตามการรับรูของครู  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ  เขต 1 ผลการวิจัยพบวา  
ผูบริหารสงเสริมใหครูจัดกระบวนการเรียนรูแบบบูรณาการ



168
ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
»‚·Õè 9 ©ºÑº·Õè 1 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2558 – ¡Ã¡®Ò¤Á 2558 

  3.  ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาในการบริหารงานวิชาการดานการนิเทศการสอน  ผลการวิจัยพบวา  
ขอที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุดคือ พัฒนา  แกไข  ปรับปรุงกระบวนการนิเทศการสอน  ซึ่งอยูในภาวะผูนําแบบเนนความสําเร็จ  
สอดคลองกับการสัมภาษณแบบไมมีโครงสราง  ที่พบวา ผูบริหารสถานศึกษาไดดําเนินการจัดการนิเทศการสอน       
ตามกรอบงานของหนวยงานตนสังกัด  แตขาดการวางแผนการนิเทศและดําเนินการนิเทศอยางตอเน่ือง  ผูนิเทศ      
ยังมีความเกรงใจผูรับการนิเทศในดานวัยวุฒิและดานคุณวุฒิ  จึงทําใหเกิดความคลาดเคลื่อนของขอมูลที่แทจริง  
ทั้งน้ีอาจเปนเพราะวา ผูบริหารมีภารกิจมากจึงไดมอบหมายการดําเนินการนิเทศการสอนใหกับหัวหนาฝายวิชาการ  
ซึ่งทําใหหัวหนาฝายวิชาการขาดความม่ันใจในการนิเทศกันเอง  รวมท้ังมีขอจํากัดในเรื่องเวลาในการดําเนินการ         
รวมไปถงึขาดการวางแผนการนเิทศรวมกนัระหวางผูบรหิารกับครภูายในสถานศึกษา (สาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 กลุมนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศกึษา, 2557, 17)  สอดคลองกับ  วิชัย  
จันทพรม  (2549)  ที่ไดศกึษาปญหาและแนวทางแกปญหาการบริหารงานวิชาการในโรงเรยีนนํารองและโรงเรยีน
เครอืขายการใชหลกัสตูรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษาในจังหวดันครราชศรมีา ผลการวจิยั
พบวา  โรงเรยีนขาดการวางแผนการนิเทศทีด่ ี บคุลากรในโรงเรียนขาดความรูและเทคนคิใหม ๆ  ในการนเิทศการศกึษา
โรงเรยีน  โรงเรียนขาดการนําวิธกีารนิเทศท่ีหลากหลายมาใชในการนิเทศการศึกษา  และโรงเรียนขาดการสรางเครอืขาย
นิเทศการศึกษากับสถานศึกษาอื่น  หรือกับเขตพื้นที่การศึกษา  และยังสอดคลองกับ  ภูไท  สุวรรณเพชร (2550)        
ที่ศึกษาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษาในเครือขายพัฒนาวิชาการ  จังหวัดแมฮองสอน  ผลการ
วิจัยพบวา  ขาดบุคลากรที่มีความรูดานการนิเทศ  ความพรอมของผูนิเทศและนักเรียนไมใหความรวมมือในการเตรี
ยมการนิเทศ  รวมทั้งสอดคลองกับ  พระสรรชัย  ชยธมฺโม (นิลเจียรนัย)  (2555)  ที่ศึกษาการบริหารงานวิชาการดาน       
การเรียนการสอนโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก  อําเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุรี  ผลการวิจัยพบวา  บุคลากร
ไมเห็นความสําคัญของการนิเทศการสอน  นิเทศไปแลวไมนําไปใชจริง  
  4.  ภาวะผูนาํของผูบริหารสถานศกึษาในการบริหารงานวิชาการดานการวจิยัเพือ่พัฒนาคุณภาพการศกึษา  
ผลการวิจัยพบวา  ขอที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุดคือกําหนดหัวขอการทําวิจัยในชั้นเรียนใหครูผูสอน  ซึ่งอยูในภาวะผูนําแบบ
บงการ  ซึ่งสอดคลองกับผลการสัมภาษณแบบไมมีโครงสรางท่ี  พบวา  ผูบริหารสถานศึกษาใหความสําคัญกับ        
การทําวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาไมวาจะเปนวิจัยในชั้นเรียนหรือวิจัยเปนรายบุคคลโดยเปดโอกาสให               
ครูผูสอนกําหนดหัวขอการวิจัยไดเองตามปญหาท่ีพบในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ทั้งน้ีอาจเปนเพราะวา    
การกําหนดหัวขอการวิจัยเปนหนาท่ีของครูผูสอนที่ไดพบปญหาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ซึ่งผูบริหาร   
สถานศึกษาเพียงแตสงเสริม  สนับสนุนใหครูผูสอนนํากระบวนการวิจัยมาผสมผสานหรือบูรณาการใชในการจัดการ
เรียนรูเพื่อพัฒนาคุณภาพของผูเรียน (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ,  2545, 5)

สรุป
  จากการวจิยัเรือ่งภาวะผูนาํของผูบรหิารสถานศกึษาในการบรหิารงานวชิาการของสถานศกึษาในเขตอาํเภอ
ดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม  พบวา  ผูบริหารสถานศึกษามีภาวะผูนําในการบริหารงานวิชาการแบบสนับสนุนและ
ภาวะผูนาํแบบมีสวนรวมโดยมคีาเฉลีย่สูงสุด  ในขณะเดียวกนัก็พบวา ผูบริหารสถานศึกษาไดรบันโยบายการบริหาร
งานวิชาการจากเขตพ้ืนท่ีการศึกษามาปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  โดยมีเปาหมายดานผลสัมฤทธิ์          
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ทางการเรยีนของนักเรียน  แตผูไดรบัมอบหมายดาํเนินการอยางไมเต็มท่ี  เพราะมปีจจัยหลาย ๆ  ดาน  เชน งบประมาณ
ไมเพียงพอในการดําเนินงาน  ผูบริหารไมมีการติดตามประเมินผลอยางตอเนื่อง และผูใหสัมภาษณไดเสนอแนะวา  
ผูบริหารสถานศึกษาควรมีการประเมินติดตามผลการปฏิบัติงานอยางจริงจัง  ดังนั้นผูวิจัยจึงมีขอเสนอแนะ  คือ          
ผูบรหิารสถานศกึษาควรจดัหางบประมาณจากหนวยงานนอกสังกดัมาสนบัสนนุเพ่ิมเตมิ  เพือ่ใหการดาํเนนิงานตาง ๆ 
บรรลุวัตถุประสงค  และควรมีการประเมินติดตามผลการปฏิบัติงานอยางจริงจัง  เพื่อนําผลการประเมินมาปรับปรุง
พัฒนาตอไป
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