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คาแนะนาการตีพิมพ์บทความ
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ร ร ถ บน ิจยแล พฒน เป็น ร รที่มีคุณภ พด๎ น ิช ก รเป็ น ื่ กล งในก รเผยแพรํ
มรู๎ค มคิดแล พฒน ก รตํ งๆที่ได๎จ กก ร ึก ค๎นค ๎ ิจยตล ดจนค มเคลื่ นไ ในแงํมุมตํ งๆ
ง ิทย ก ร น ล ก ล ย โดยเฉพ ยํ งยิ่ง ในยุคข งก รเปิดเ รีท งก ร ึก แล ม รถเข๎ ถึงข๎ มูล
ง งค๑ค มรู๎ ยํ งไมํจ กดน้นก รเผยแพรํบทค มท ง ิช ก ร จึงมีค ม คญม ก โดยจ เป็นแ ลํง
มรู๎ที่ผลกดนใ ๎เกิดก รบริก รขํ รข๎ มูลแล งค๑ค มรู๎ใ มํๆ ยูํเ ม

ถ บน ิจยแล พฒน ในฐ น เป็น นํ ยง นที่ นบ นุนท ง ิช ก รได๎เล็งเ ็นค ม คญข งก ร
ํงเ ริมแล นบ นุนใ ๎เกิดก รเผยแพรํง น ิช ก ร จึงได๎จดท ร ร ถ บน ิจยแล พฒน ขึ้นซึ่งถื ํ
เป็นปร โยชน๑ตํ งก ร ึก แล เป็นก ร ํงเ ริม กยภ พข งนก ิช ก รใ ๎พฒน ยิ่งยิ่งขึ้นไปด๎ ย
ิ่งที่พึงตร นกแล พฒน ค บคูํไปกบ ิช ก ร คื ค มมี ีล ธรรมจรรย บรรณ ข งค มเป็ น
นก ิช ก รกลํ คื ต๎ งมีก ร ึก ค๎นค ๎ ข๎ มูล ยํ งล เ ียด ถึงแ ลํงปฐมภูมิเค รพกติก แล ิทธิข ง
บุ ค คลที่ เ กี่ ย ข๎ ง พร๎ มท้ ง ร ยง นผลก ร ิ จ ย รื ผลก ร ึ ก ต มค มเป็ น จริ ง ในเชิ ง ร๎ ง รรค๑
ิพ ก ๑ ิจ รณ๑ ยูํบนฐ นข๎ มูลแล ลกแ ํงเ ตุผล ที่ คญนก ิช ก ร ต๎ ง ม รถน ค มรู๎น้นไปพฒน
ปร เท ช ติ ยํ ง ร๎ ง รรค๑แล เทิดทูนไ ๎ซึ่ง ถ บนพร ม ก ตริย๑

(ผู๎ชํ ย า ตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา)
อธิการบดี

บทบรรณาธิการ
วารสารสถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พระยา ปี ที่ 4 ฉบั บ ที่ 2
(กรกฎาคม – ธันวาคม 2562) กองบรรณาธิการได้จัดพิมพ์บทความวิจัยและบทความวิชาการ ของนักวิจัย
และนักวิชาการรวมทั้งหมด 10 เรื่อง โดยแต่ละท่านนาเสนอแนวคิด ตามหลักวิชาด้านวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี และมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บทความวิจัยและบทความวิชาการ ทางกองบรรณาธิการ จึง
หวั ง ว่ า ผลงานวิ ช าการที่ ไ ด้ ร วบรวมมาเผยแพร่ นี้ จ ะเป็ น แหล่ ง ทางการเรี ย นที่ เ ป็ น ประโยชน์ ซึ่ ง วารสาร
ประกอบด้วยนักวิชาการดังต่อไปนี้
วิร าวรรณ ฉายรั ศ มี กุล และ อนงค์ ตังสุหน ได้นาเสนอบทความวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจจ้างเหมางานดูแลภูมิทัศน์ ตามหลักเกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพ ต่อราคาของนักวิชาการ
พัสดุ มหาวิทยาลัยมหิดล มีเนื้อหาโดยสรุปคือ การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็ นต่อ
ปัจจัยตามหลักเกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา 2) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจจ้างเหมา
งานดูแลภูมิทัศน์ ตามหลักเกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา และ 3) เพื่อสร้างสมการทานายการ
ตัดสินใจจ้างเหมางานดูแลภูมิทัศน์ ตามหลักเกณฑ์การประเมินค่าประสิ ทธิภาพต่อราคา กลุ่มตัวอย่างเป็น
นักวิชาการพัสดุ ของมหาวิทยาลัยมหิดล จานวน 70 คน จาก 23 ส่วนงาน รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม
ออนไลน์ในรูปแบบ Google Form และวิเคราะห์ข้อมูลด้วย ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ และสถิติบรรยาย
ผลการวิจัยพบว่า ระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยตามหลักเกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา
ของนักวิชาการพัสดุ มหาวิทยาลัยมหิดล ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด โดยปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจจ้างเหมางาน
ดูแลภูมิทัศน์ ประกอบด้วย 3 ปัจจัยหลัก ดังนี้ 1) ด้านบริการหลังการขาย (X3) 2) ด้านเกณฑ์อื่นตามที่
กาหนดในกระทรวง (X7) และ 3) ด้านพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (X4) ซึ่งปัจจัยทั้ง 3 สามารถใช้
ทานายการจ้างเหมางานดูแลภูมิทัศน์ได้ถูกต้องคิดเป็นร้อยละ 66.50
วรรณกร พลพิชัย และ จันทรา อุ้ยเอ้ง ได้นาเสนอบทความวิจัยเรื่อง คุณภาพชีวิต แบบแผน
ความเชื่อด้านสุขภาพ และพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพ ของชาวประมงในจังหวัดตรัง มีเนื้อหาโดยสรุป
คือ กลุ่มผู้ประกอบอาชีพประมงเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะเป็นโรคต่าง ๆ อันเนื่องมาจากพฤติกรรมการบริโภคและการ
ทางาน คือมักรับประทานอาหารทะเลที่หาได้ขณะทางานและลักษณะการทางานที่ไม่เป็นเวลา จึงมีความเสี่ยง
ต่อสุขภาพ ฉะนั้นจึงมีความจาเป็นที่จะต้องศึกษาถึงคุณภาพชีวิต แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ พฤติกรรม
การส่งเสริมสุขภาพ และปัจจั ยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของชาวประมงในจังหวัดตรัง โดยเก็บ
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างหัวหน้าครัวเรือนชาวประมงในจังหวัดตรัง จานวน 379 ราย ด้วยแบบสอบถามชนิด
มาตรประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการ
วิเคราะห์การถดถอยพหุแบบขั้นตอน ผลการศึกษาพบว่า ชาวประมงในจังหวัดตรังมีคุณภาพชีวิตด้านการงาน
ด้านความเป็นอยู่ประจาวัน และด้านสุขภาพและความเครียดอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนด้านครอบครัวและ
ด้านสิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับสูง มีแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพด้านการรับรู้ต่ออุป สรรคอยู่ในระดับปานกลาง

ง
ด้านการรับรู้โอกาสเสี่ยงของการเป็นโรค ด้านการรับรู้ความรุนแรงของโรคอยู่ในระดับสูง และด้านการรับรู้ถึง
ประโยชน์ของการรักษาและป้องกันโรคอยู่ในระดับสูงมาก มีพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพอยู่ในระดับสูง และ
ยั งพบว่าปั จ จั ย ที่ส่ งผลต่อพฤติ กรรมการส่ งเสริ มสุ ขภาพของชาวประมงในจังหวั ดตรัง ได้แก่ การรับรู้ ถึ ง
ประโยชน์ ของการรั กษาและป้ องกัน โรค ระดับการศึกษา การรับรู้ความรุนแรงของโรค สถานภาพสมรส
คุณภาพชีวิตด้านการงาน และคุณภาพชีวิตด้านความเป็นอยู่ประจาวัน โดยส่งผลต่อพฤติกรรมการส่งเสริม
สุขภาพของชาวประมงอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และสามารถอธิบายได้ร้อยละ 27.9
ภัชราภา จันทเพ็ชร์ ได้นาเสนอบทความวิจัยเรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบสานวนไทยและสานวน
จี น ที่ มี ค าเกี่ ย วกั บ สั ต ว์ มี เ นื้ อ หาโดยสรุ ป คื อ บทความฉบั บ นี้ เ ป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของวิ ท ยานิ พ นธ์ ก ารศึ ก ษา
เปรียบเทียบสานวนไทยและสานวนจีนที่มีคาเกี่ยวกับสัตว์ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาความคล้ายคลึงและ
ความแตกต่างระหว่างสานวนไทยและสานวนจีนที่เกี่ยวกับสัตว์ในแง่ของความหมายเชิงเปรียบเทียบและสิ่งที่
ถูกใช้เปรียบเทียบ โดยการศึกษาหนังสือหรือบทความที่มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง เพื่อที่จะนามาวิเคราะห์หาสาเหตุ
ที่มาของสานวนจากทั้ง 2 ภาษา ผลการศึกษาพบว่า จาก 11 คู่สานวน ทั้งสานวนไทยและสานวนจีนที่มีคา
เกี่ยวกับสัตว์โดยมีความหมายที่เหมือนกันและใช้สิ่งเปรียบเทียบเดียวกันทั้ง 3 คู่สานวน ใช้สิ่งเปรียบเทียบ
เหมือนกัน แต่ให้ความหมายไม่เหมือนกัน 2 คู่สานวน สานวนไทยใช้สัตว์เปรียบเทียบ แต่สานวนจีนไม่ใช้สัตว์
เปรียบเทียบแต่มีความหมายเหมือนกัน 3 คู่สานวน ทั้งสานวนไทยและสานวนจีนต่างก็ใช้สัตว์คนละชนิด
เปรียบเทียบ แต่ให้ความหมายเหมือนกัน อีก 3 คู่สานวน สาเหตุที่ต่างกันนั่นก็เพราะมีที่มาที่ต่างกัน จาก
ความคิด วิถีชีวิต สภาพแวดล้อม รวมถึงประวัติศาสตร์ ตานานที่แตกต่างกัน
นริศรา ทองยศ ได้นาเสนอบทความวิชาการเรื่อง ภาวะผู้นาและการบูรณาการความรู้สู่นวัตกรรม
การจัดการเรียนการสอนและการจัดการเรียนรู้ มีเนื้อหาโดยสรุปคือ ในสังคมโลกยุคโลกาภิวั ตน์การเตรียม
ความพร้อมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งในทุกระดับได้แสดงให้เห็นถึงความตื่นตัว มีการวางแผน
บูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อเตรียมความพร้อมอย่างจริงจัง นับว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดี
ไม่เช่นนั้นแล้วประเทศของเราคงไม่สามารถปรับตัวรองรับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น
การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศพบว่า ปัญหาอุปสรรคที่สาคัญของประเทศไทยประการ
หนึ่ง ก็คือ การสร้างสรรค์นวัตกรรมยังมีปริมาณไม่มากนัก อันอาจเป็นเพราะการวิจัยและพัฒนา ของไทยยัง
ไม่ได้รับความสนใจเท่าที่ควรหรือไม่ได้มีการนามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้ผู้นาประเทศกาหนดนโยบาย
ให้ความสาคัญกับนวัตกรรมและมีการวางแผนเพื่อนาพาประเทศไปสู่การเป็นประเทศที่เป็นผู้นาด้านนวัตกรรม
อย่างเป็นระบบ เป็นขั้นตอน ได้รับความสาเร็จจากการปรับเปลี่ยน และได้รับการยอมรับจากนานาประเทศ
เพื่อสามารถแก้วิกฤติการณ์และสร้างความยั่งยืนได้
การเป็นผู้นามีความสาคัญมากที่จะส่งผลต่อประเทศชาติและผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างมาก ควรมีการ
บูรณาการความรู้สู่นวัตกรรม เพราะนอกจากจะช่วยสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มแก่องค์กรและประเทศชาติใน
ระยะยาวแล้ว ยังส่งผลดีต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับองค์กรและประเทศชาติอย่างต่อเนื่อง
ด้วย ดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ รวมทั้งเวทีการค้าโลก การศึกษาประเทศไทยจะต้องเร่ง
สร้างผู้นาด้านนวัตกรรมในทุกระดับ เพื่อจะได้พร้อมรับมือกับระบบการค้าเสรีที่มีการแข่งขันกันอย่างรุนแรง จะ
ได้เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับประเทศอื่น ๆ ทั้งในอาเซียนด้วยกัน และในภูมิภาคอื่น ๆ ของโลก
นริศรา ทองยศ ได้นาเสนอบทความวิจัยเรื่อง การจัดการอาชีวศึกษาเพื่อสร้างผู้ประกอบการ :
กรณีศึกษาวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น มีเนื้อหาโดยสรุปคือ การวิ จัยเชิงคุณภาพในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 2
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ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาการจัดการอาชีวศึกษาเพื่อสร้างผู้ประกอบการ และ 2) เพื่อศึกษาแนวทางในการ
สร้ า งผู้ ป ระกอบการของสถานศึ ก ษา สั ง กั ด ส านั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา ใช้ ร ะเบี ย บวิธีวิจัย
กรณีศึกษา แหล่งข้อมูลในการศึกษาคือ 1. แหล่งบุคคล ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา จานวน 3 คน ครู จานวน
4 คน และนักศึกษา จานวน 4 คน จากวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น และ 2. ข้อมูลเอกสาร เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัยคือ 1) แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง และ 2) แบบวิเคราะห์เอกสาร โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลใน
การวิจัยด้วยวิธีการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า จากนั้นนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการวิ จั ย พบว่ า การจั ด การอาชี ว ศึ ก ษาเพื่ อ สร้ า งผู้ ป ระกอบการอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ประกอบด้ ว ย
องค์ประกอบ 4 องค์ประกอบ ดังนี้ 1. การวางแผน มี 2 ด้าน คือ 1) มีวิสัยทัศน์และแผนธุรกิจ 2) มี แผนการ
ตลาด 2. การจัดองค์การ มีทั้งหมด 3 ด้าน คือ 1) มีความร่วมมือ 2) เน้นการใช้นวัตกรรม 3) มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ 3. การนา มี 2 ด้าน คือ 1) มีการกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจ 2) มีการนิเทศ และ 4. การควบคุม
มี 2 ด้าน คือ 1) การสอนงานและการเป็นพี่เลี้ยง 2) กากับ ติดตาม และประเมินผล โดยอาศัยความร่วมมือ
ตั้งแต่ระดับสูงลงมาพร้อมทั้งบทบาทของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาเพื่อสร้าง
ผู้ประกอบการ
แนวทางในการสร้างผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ประกอบด้วย กาหนดวิสัยทัศน์และแผนธุรกิจเพื่อ
บรรลุเป้าหมายขององค์การในอนาคต สร้างความสัมพันธ์ระหว่างหน้าที่ของงานกับปัจจัยทางกายภาพของ
องค์การ มีความพร้อมที่จะแข่งขันสูง ยอมรับความล้มเหลวและใช้ความล้มเหลวเป็นบทเรียน ผู้บริหารและครู
ที่ปรึกษากลุ่มธุรกิจเข้าไปควบคุมงานในลักษณะ “ใกล้ชิด ชัดเจน เน้นปรับปรุง”
สาเร็จ นางสีคุณ ได้นาเสนอบทความวิจัยเรื่อง การประเมินความต้องการจาเป็นการบริหารจัดการ
คนเก่งในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีเนื้อหาโดยสรุปคือ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน
และสภาพที่พึงประสงค์ และประเมินความต้องการจาเป็นในการบริหารจัดการคนเก่งในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 สหวิทยาเขต 5 สารคามใต้ จังหวัดมหาสารคาม กาหนด
ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง จานวน 8 คนได้แก่ ผู้อานวยการสถานศึกษา จานวน 4 คน และรองผู้อานวยการ
สถานศึกษา จานวน 4 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่
ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และดัชนีการ
จัดเรียงความสาคัญของความต้องการ ผลการวิจัย พบว่า
1. ผลการประเมินสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ ของความต้องการจาเป็นการบริหารจัดการคน
เก่งในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 สหวิทยาเขต 5 สารคามใต้ พบว่า
โดยภาพรวมสภาพปัจจุบันอยู่ในระดับมาก และสภาพที่พึงประสงค์อยู่ในระดับมากที่สุด โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด คือ ด้านการจูงใจคนเก่ง ((x ) = 4.58, S.D. = 0.34) รองลงมา ได้แก่ ด้านการพัฒนาคนเก่ง ((x ) = 4.54,
S.D. = 0.33) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด ประกอบด้วย ด้านการสรรหาคนเก่ง ((x ) = 4.50, S.D. = 0.42) ด้านการ
ธารงรักษาคนเก่ง ((x ) = 4.50, S.D. = 0.42) และด้านการเลือกคนเก่ง ((x ) = 4.50, S.D. = 0.50)
2. ผลการประเมินความต้องการจาเป็นการบริหารจัดการคนเก่งในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 สหวิทยาเขต 5 สารคามใต้ พบว่าภาพรวมทุกด้าน เท่ากับ 0.18
รายการที่มีความต้องการจาเป็นที่พบว่ามีค่า PNI Modified สูงสุด คือ ด้านการสรรหาคนเก่ง มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับ มาก (PNI modified = 0.23) ล าดับที่ 2 ด้านการคัดเลื อกคนเก่ง มีค่าเฉลี่ ยอยู่ในระดับมาก (PNI
modified = 0.18) และ ด้านการธารงรักษาคนเก่ง มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (PNI modified = 0.18) ลาดับ

ฉ
ที่ 3 ด้านการพัฒนาคนเก่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (PNI modified =0.16) และ ด้านการจูงใจคนเก่งมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (PNI modified =0.16)
ปนัดดา โตคานุช และ วราภรณ์ โยธาราษฎร์ ได้นาเสนอบทความวิจัยเรื่อง รหัสความสาเร็จใน
การประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานสนับสนุน : สานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ มีเนื้อหาโดยสรุปคือ การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 2) ศึกษาการสร้างความรู้เกี่ยวกั บการประกันคุณภาพการศึกษาให้กับบุคลากร 3)
ศึกษาสภาพปัญหาและการแก้ไขปัญหาในการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 4) ศึกษาปัจจัยสนับสนุน
การประกันคุณภาพการศึกษา และ 5) นาเสนอรูปแบบของรหัสความสาเร็จในการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในของสานักศิลปะและวัฒนธรรม กลุ่มตัวอย่า งที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารและบุคลากรสานักศิลปะ
และวัฒนธรรม จานวน 12 คน ได้มาจากการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง โดยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม
จากบุคลากรสานักศิลปะและวัฒนธรรม จานวน 8 คน และมีสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แบบทดสอบความรู้ของนักศึกษาชมรมรักษ์ภาษา ศิลปะและ
วัฒนธรรม จานวน 149 คน โดยมีสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ค่าความแปรปรวนของประชากร ค่าองศาแห่งความเป็นอิสระ และค่านัยสาคัญทางสถิติ ตลอดจน
การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสนทนากลุ่มของผู้บริหารสานักศิลปะและวัฒนธรรม ในระดับสูงและระดับกลาง
จานวน 4 คน ผลการวิจัยพบว่า
1) บุคลากรสานักศิลปะและวัฒนธรรม มีส่วนร่วมในงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในสานักศิลปะ
และวัฒนธรรม โดยภาพรวมในระดับมาก ทั้งในด้านการวางแผน ด้านการดาเนินงาน ด้านการตรวจสอบและ
ประเมินผล และด้านการนาผลการประเมินมาพัฒนาปรับปรุง
2) การสร้างความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาให้กับบุคลากรสานักศิลปะและวัฒนธรรม
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
3) สภาพปัญหาและการแก้ไขปัญหาในการดาเนินงานประกันคุ ณภาพการศึกษาภายในของสานัก
ศิลปะและวัฒนธรรม โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง
4) ปัจจัยสนับสนุนให้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสานักศิลปะและวัฒนธรรมประสบ
ความสาเร็จ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
5) รูปแบบของรหัสความสาเร็จในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสานักศิลปะและวัฒนธรรม
เกิดขึ้นเนื่องจากการดาเนินงานใน 4 มิติ ดังนี้ 1) มิติด้านการพัฒนาองค์กร 2) มิติด้านประสิทธิภาพของการ
ปฏิ บั ติ ร าชการ 3) มิ ติ ด้ า นคุ ณ ภาพการให้ บ ริก าร และ 4) มิ ติ ด้ า นประสิ ท ธิ ผ ลตามพั น ธกิ จ โดยมี รหั ส
ความสาเร็จ คือ “บุคคล กระบวนการทางาน และผลลัพธ์จากการดาเนินงาน”
เบญจวัลย์ ทันชม , จิรภรณ์ คล้ายวิจิตร และ มนัญชยา ประทุม ได้นาเสนอบทความวิชาการเรื่อง
การกาหนดประเด็นสาหรับการวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น : บทบาทของการวางแผน, การปรับแผน และ
ความร่วมมือของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีเนื้อหาโดยสรุปคือ ในฐานะของสถาบันที่มีบทบาทในการพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่น การกาหนดและผลักดันนโยบายเพื่อสนับสนุนการวิจัยชุมชนท้องถิ่น จึงควรได้รับการสนับสนุนอย่าง
จริ งจั ง ดังนั้ น สถาบั น จึ งมีกระบวนการเพื่อบริห ารจัดการการให้ ทุน วิจัยเพื่อชุ มชนท้องถิ่นในด้านต่ าง ๆ
บทความนี้กล่าวถึงการกาหนดประเด็นวิจัยชุมชนท้องถิ่น ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของการบริหารจัดการ โดยได้
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กล่าวถึงกระบวนการดังกล่าว ในด้านการวางแผน การทบทวนแผน การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและการมี
ส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ณัฐรดา ธรรมเวช ได้นำเสนอบทความวิจัยเรื่อง การประยุกต์ใช้แอปพลิเคชัน Plickers ในการ
พัฒนาการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน มีเนื้อหาโดยสรุปคือ การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพือ่ ศึกษาความพึงพอใจต่อการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ แอปพลิเคชัน Plickers กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักศึกษา
ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนอร์
ทกรุงเทพ ที่ลงทะเบียนเรียนวิชา MTA102 คณิตศาสตร์และฟิสิกส์ สำหรับมัลติมีเดีย และแอนิเมชัน 2 ภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 25 คน ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
กิจกรรมการเรียนผ่านแอปพลิเคชัน Plickers และแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียน สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสถิติ t-test ผลการวิจัยพบว่า
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้แอปพลิเคชัน Plickers อยู่ใน
ระดับมาก
ภัทรเวช ฟุ้งเฟื่อง และ ผศ.ดร. ดวงกมล ชาติประเสริฐ ได้นำเสนอบทความวิจัยเรื่อง ความคาดหวัง
และความพึงพอใจของผู้ชมละครโทรทัศน์ “บุพเพสันนิวาส” มีเนื้อหาโดยสรุปคือ การวิจัยเรื่อง ความ
คาดหวังและความพึงพอใจของผู้ชมละครโทรทัศน์ “บุพเพสันนิวาส” เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยประยุกต์ใช้
แนวคิดทฤษฎีด้านการสื่อสารและแนวคิดด้านจิตวิทยาการสื่อสาร มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคาดหวังและ
ความพึ ง พอใจของกลุ่ม ผู้ร ับชมละครโทรทัศน์เ รื่องบุพเพสันนิวาสของกลุ่ม ผู้รับ ชมละครโทรทัศน์เรื่อง
บุพเพสันนิวาส โดยแบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้ชมที่เคยอ่านนวนิยายต้นฉบับ กลุ่มผู้ชมที่
เคยอ่านเรื่องย่อบทละครเฉพาะกิจ (เล่ม 25 บาท) และกลุ่มผู้ชมละครโทรทัศน์เพียงอย่างเดียว
ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีประสบการณ์การอ่านนวนิยายต้นฉบับมีความคาดหวังในหลาย
ประการ มากกว่าผู้รับชมที่อ่านเรื่องย่อบทละครเฉพาะกิจ (เล่ม 25 บาท) และผู้ที่รับชมละครเพียงอย่างเดียว
ทั้งในประเด็นเรื่องบทโทรทัศน์ ความคาดหวังให้ละครสร้างภาพให้สอดคล้องกับจินตนาการ รวมไปถึงความ
คาดหวังในการถ่ายทอดบทละครของบรรดานักแสดง ในขณะที่กลุ่มผู้รับชมที่อ่านเรื่องย่อบทละครเฉพาะกิจ
และผู้ที่รับชมละครเพียงอย่างเดียวโดยไม่เคยอ่านนวนิยายและเรื่องย่อบทละครเฉพาะกิจมีความคาดหวังที่
ใกล้เคียงกัน กล่าวคือคาดหวังในความบันเทิงและฉากบางฉากที่อ่านแล้วยากต่อการจินตนาการ ทั้งนี้กลุ่ม
ตัวอย่างที่รับชมเพียงอย่างเดียว มักตั้งความคาดหวังไปที่เนื้อหาทางประวัติศาสตร์ที่ไม่ได้เป็นเนื้อหาหลัก
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ของนวนิยาย ทั้งนี้เนื่องมาจากละครโทรทัศน์มีการดัดแปลงสอดแทรกเนื้อหาทางประวัติศาสตร์แ ละการเมือง
ได้ดีอย่างน่าติดตาม
ในส่วนของผลการศึก ษาด้านความพึงพอใจ พบว่ากลุ่มตัวอย่างทั้ง 3 กลุ่มมีระดับความพึงพอใจ
ใกล้เคียงกันทั้งในด้านเนื้อหาและความบันเทิง อรรถรสที่ได้รับจากการถ่ายทอดทีด่ ีของนักแสดง ความพึงพอใจ
ด้านการเป็นปรากฏการณ์และกระแสตอบรับที่ดีของสังคม รวมไปถึงความพึงพอใจละครโทรทัศน์เรื่องดังกล่าว
ในฐานะตัวเชื่อมประสานความสัมพันธ์ของผู้ชมทั้งในระดับครอบครัวและระดับสังคม

Publication Ethics
บทบาทและหน้าที่ของผู้นิพนธ์ (Duties of Authors)
ผู้นิพนธ์ต้องดำเนินกำรดังต่อไปนี้
1. รับรองว่ำผลงำนที่ส่งมำนั้นเป็นผลงำนใหม่และไม่เคยตีพิมพ์ที่ใดมำก่อน
2. รำยงำนข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นจำกกำรทำวิจัย ไม่บิดเบือนข้อมูล หรือให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ
3. อ้ำงอิงผลงำนของผู้อื่น หำกมีกำรนำผลงำนเหล่ำนั้นมำใช้ในผลงำนตัวเอง รวมทั้งจัดทำรำยกำรอ้ำงอิง
ท้ำยบทควำม
4. เขียนบทควำมวิจัยให้ถูกต้องตำมรูปแบบที่กำหนดไว้ใน "คำแนะนำผู้เขียน"
5. ชื่อทีป่ รำกฏในบทควำมทุกคน ต้องเป็นผู้ที่มีส่วนในกำรดำเนินกำรวิจัยจริง
6. ระบุแหล่งทุนที่สนับสนุนในกำรทำวิจัยนี้
7. ระบุผลประโยชน์ทับซ้อน (หำกมี)

บทบาทและหน้าที่ของบรรณาธิการวารสาร (Duties of Editors)
บรรณำธิกำรต้องดำเนินกำรดังต่อไปนี้
1. มีหน้ำที่พิจำรณำคุณภำพของบทควำม เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวำรสำรที่ตนรับผิดชอบ
2. ไม่เปิดเผยข้อมูลของผู้นิพนธ์ และ ผู้ประเมินบทควำม แก่บุคคลอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้อง ในช่วงระยะเวลำ
ของกำรประเมินบทควำม
3. ตัดสินใจคัดเลือกบทควำมมำตีพิมพ์หลังจำกผ่ำนกระบวนกำรประเมินบทควำมแล้ว โดยพิจำรณำจำก
ควำมสำคัญ ควำมใหม่ ควำมชัดเจน และควำมสอดคล้องของเนื้อหำกับนโยบำยของวำรสำรเป็น
สำคัญ
4. ไม่ตีพิมพ์บทควำมที่เคยตีพิมพ์ที่อื่นมำแล้ว
5. ไม่ปฏิเสธ กำรตีพิมพ์บทควำมเพรำะควำมสงสัยหรือไม่แน่ใจ ผู้นิพนธ์ต้องหำหลักฐำนมำพิสูจน์ข้อ
สงสัยนั้นๆ ก่อน
6. ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้นิพนธ์ ผู้ประเมิน และคณะผู้บริหำร
7. มีกำรตรวจสอบบทควำมในด้ำน กำรคัดลอกผลงำนผู้อื่น (Plagiarism) อย่ำงจริงจัง โดยใช้โปรแกรมที่
เชื่อถือได้ เพื่อให้แน่ใจว่ำบทควำมที่ลงตีพิมพ์ในวำรสำร ไม่มีกำรคัดลอกผลงำนของผู้อื่น
8. หำกตรวจพบ กำรคัดลอกผลงำนของผู้อื่น ในกระบวนกำรประเมินบทควำม บรรณำธิกำรต้องหยุด
กระบวนกำรประเมิน และติดต่อผู้นิพนธ์หลักทันทีเพื่อขอคำชี้แจง เพื่อประกอบกำร "ตอบรับ" หรือ
"ปฏิเสธ" กำรตีพิมพ์บทควำมนั้นๆ

ญ

บทบาทและหน้าที่ของผู้ประเมินบทความ (Duties of Reviewers)
ผู้ประเมินบทควำมต้องดำเนินกำรดังต่อไปนี้
1. รักษำควำมลับและไม่เปิดเผยข้อมูลบำงส่วนหรือทุกส่วนของบทควำมที่ส่งมำ เพื่อพิจำรณำแก่บุคคล
อื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้อง ในช่วงระยะเวลำของกำรประเมินบทควำม (Confidentiality)
2. หลังจำกได้รับบทควำมจำกบรรณำธิกำรวำรสำร และผู้ประเมินบทควำม ตระหนักว่ำ ตัวเองอำจมี
ผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้นิพนธ์ เช่น เป็นผู้ร่วมโครงกำร หรือรู้จักผู้นิพนธ์เป็นกำรส่วนตัว หรือ
เหตุผลอื่น ๆ ที่ทำให้ไม่สำมำรถให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอย่ำงอิสระได้ ผู้ประเมินบทควำมควร
แจ้งให้บรรณำธิกำรวำรสำรทรำบและปฏิเสธกำรประเมินบทควำมนั้น ๆ
3. ประเมินบทควำมในสำขำวิชำที่ตนมีควำมเชี่ยวชำญ โดยพิจำรณำควำมสำคัญของเนื้อหำในบทควำม
ที่จะมีต่อสำขำวิชำนั้น ๆ คุณภำพของกำรวิเครำะห์ และ ควำมเข้มข้นของผลงำน ไม่ควรใช้ควำม
คิดเห็นส่วนตัวที่ไม่มีข้อมูลรองรับมำเป็นเกณฑ์ในกำรตัดสินบทควำมวิจัย
4. ระบุผลงำนวิจัยที่สำคัญ ๆ และสอดคล้องกับบทควำมที่กำลังประเมิน แต่ผู้นิพนธ์ไม่ได้อ้ำงถึง เข้ำไป
ในกำรประเมินบทควำมด้วย นอกจำกนี้ หำกมีส่วนใดของบทควำม ที่มีควำมเหมือน หรือ ซ้ำซ้อนกับ
ผลงำนชิ้นอื่น ๆ ผู้ประเมินบทควำมต้องแจ้งให้บรรณำธิกำรทรำบด้วย
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ประสิทธิภาพ ต่อราคาของนักวิชาการพัสดุ มหาวิทยาลัยมหิดล
FACTORS AFFECTING THE DECISION TO HIRE A LANDSCAPE CARE CONTRACTOR
ACCORDING TO THE COST-PERFORMANCE EVALUATION CRITERIA OF SUPPLY ANALYSTS
AT MAHIDOL UNIVERSITY
วิราวรรณ ฉายรัศมีกุล1* (Wirawan Chayrassameegul)
อนงค์ ตังสุหน2 (Anong Thangsuhon)
(Received: July 22, 2019; Revised: November 2, 2019: Accepted: December 15, 2019)

บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยตามหลักเกณฑ์การประเมินค่า
ประสิทธิภาพต่อราคา 2) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจจ้างเหมางานดูแลภูมิทัศน์ ตามหลักเกณฑ์การ
ประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา และ 3) เพื่อสร้างสมการทานายการตัดสินใจจ้างเหมางานดูแลภูมิทัศน์ ตาม
หลักเกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา กลุ่มตัวอย่างเป็นนักวิชาการพัสดุ ของมหาวิทยาลัยมหิดล
จานวน 70 คน จาก 23 ส่วนงาน รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามออนไลน์ในรูป แบบ Google Form และ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วย ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ และสถิติบรรยาย
ผลการวิจัยพบว่า ระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยตามหลักเกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา
ของนักวิชาการพัสดุ มหาวิทยาลัยมหิดล ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด โดยปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจจ้างเหมางานดูแล
ภูมิทัศน์ ประกอบด้วย 3 ปัจจัยหลัก ดังนี้ 1) ด้านบริการหลังการขาย (X3) 2) ด้านเกณฑ์อื่นตามที่กาหนดใน
กระทรวง (X7) และ 3) ด้านพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (X4) ซึ่งปัจจัยทั้ง 3 สามารถใช้ทานายการ
จ้างเหมางานดูแลภูมิทัศน์ได้ถูกต้องคิดเป็นร้อยละ 66.50
คาสาคัญ : การตัดสินใจ/ การจ้างเหมา/ งานดูแลภูมิทัศน์ / หลักเกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา

Abstract
The objectives of this research were 1) to study opinions of the supply analysts from
Mahidol University on factors according to the cost-performance evaluation criteria 2) to study
factors affecting decisions on hiring a landscape care according to the cost-performance-price
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evaluation criteria, and 3 ) to create an equation for predicting the employment contract for
landscape care. The participants were 7 0 supply analysts of Mahidol University from 2 3
departments. Data were collected using an online- questionnaire in form of google form and
were analyzed using mean, standard deviation, correlation coefficient, and descriptive
statistics.
The results show that the factors according to the cost- performance evaluation
criteria of supply analyst of Mahidol University are generally evaluated at the high level and
assessment of entrepreneurs’ performance is the aspect with the highest mean. The main
factors that affect the decision to hire landscape care were 1) after-sales service(X3), 2) other
criteria as specified in the ministerial regulations( X7 ) , and 3 ) the supplies promoted or
supported the government (X4).. This three factors can be used to predict the decision to hire
a landscape care with 66.50 % accuracy.
Keywords : Decision/ Contract/ Landscape Care/ Performance Evaluation Criteria

บทนา
มหาวิทยาลัยมหิดล มุ่งเน้นที่จะเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) มหาวิทยาลัยมหิดลจึง
ต้ อ งให้ ค วามส าคั ญ กั บ สภาพภูมิ ทั ศ น์ สภาพแวดล้ อ มที่ เขี ย วขจี ร่ ม รื่ น โดยมี ที่ ตั้ ง ศู น ย์ก ลางอยู่ ณ ที่ ดิ น
พระราชทาน 2 ที่อยู่ 999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตาบลศาลายา อาเภอพุ ทธมณฑล จังหวัดนครปฐม มีเนื้อที่
ประมาณ 1,240 ไร่ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ เป็นส่วนงานย่อยภายใต้มหาวิทยาลัยมหิดล มีที่ตั้งอยู่ที่
ศาลายา และได้ให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมหิดล ในการดูแลภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบสถาบันนวัตกรรม
ตั้งแต่ปี พ.ศ.2556 เป็นต้นมา ซึ่งได้มีการจัดจ้าง บริษัทที่มีอาชีพเฉพาะด้านมาช่วยดูแล การดูแลประกอบด้วย
การตัดแต่งหญ้าสนาม การใส่ปุ๋ยสนาม การบารุงรักษาต้นไม้ประดับ ไม้พุ่ม ไม้คลุม การบารุงรักษาไม้ยืนต้น
การกาจัดวัชพืชบริเวณทางเท้า พร้อมวัสดุอุปกรณ์
ในอดีตที่ผ่านมา การจัดซื้อจัดจ้างของมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นการจัดซื้อจัดจ้างที่ผ่านระบบงาน MUERP แต่ปัจจุบันการดาเนินการในการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัด
จ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ซึ่งมีวิธีการซื้อจ้าง 3 วิธีคือ 1) วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ได้แก่ วิธี
ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วิธีสอบราคา (ใช้ในพื้นที่ไม่มี
Internet) 2)วิธีคัดเลือก 3)วิธีเฉพาะเจาะจง และได้นาระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (Thai Government
Procurement) เข้ามาใช้เพื่อการแข่งขันที่ส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงาน โดยการ
จัดซื้อจัดจ้าง มีขั้นตอนการดาเนินงานหลัก ๆ ดังนี้ 1.เจ้าหน้าที่พัสดุ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย จัดทาร่างขอบเขต
หรือข้อกาหนดการจ้าง การเขียนข้อกาหนดการจ้างดังกล่าว จัดทาขึ้นโดยมีการใส่รายละเอียดข้อมูลพื้นที่ของ
สถาบันนวัตกรรมฯ และความต้องการในการดูแลรักษา เพื่อเป็นกรอบในการทางานของบริษัทผู้รับจ้างต่อไป
2.เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทารายงานขอซื้อขอจ้าง 3.หัวหน้าหน่วยงานให้ความเห็นของรายงานขอซื้อขอจ้าง 4.เชิญ
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ชวน เจรจาต่อรอง 5.หัวหน้าเจ้าหน้าที่ จ้างภายในวงเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน และ 6.ลง
นามในใบสั่งจ้างหรือสัญญาจ้าง
ผู้ชนะการคัดเลือกงานจ้างได้ จะต้องเป็นผู้ที่เสนอราคาต่าสุด แต่กรมบัญชีกลางได้มีการพัฒนารูปแบบ
การพิจารณาผู้ชนะ โดยมีการนาองค์ประกอบอื่น ๆ มาพิจารณาร่วมด้วย ได้แก่ 1) เกณฑ์ราคา (Price) ให้
พิจารณาความครบถ้วนของคุณสมบัติของผู้เสนอราคาที่กาหนดไว้ และผู้ที่เสนอราคาต่าสุดเป็นผู้ได้รับการ
คั ด เลื อ ก และ 2) เกณฑ์ ร าคาประกอบเกณฑ์ คุ ณ ภาพ (Price Performance) เป็ น รู ป แบบที่ ส่ ง เสริ มให้
หน่วยงานภาครัฐพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง โดยนาปัจจัยด้านคุณภาพ ผลการประเมินของผู้ค้าและ ฯลฯ มาใช้
เป็ น ข้ อ มู ล ร่ ว มในการพิ จ ารณา เพื่ อ ให้ ไ ด้ ผ ลการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งมี ค วามเหมาะสม ซึ่ ง หลั ก เกณฑ์ Price
Performance จะมีการกาหนดตัวแปรไว้ 2 ลักษณะ คือ ตัวแปรประเภทบังคับ และ ตัวแปรประเภทไม่บังคับ
ตัว แปรประเภทบังคับ คือ ราคาที่เสนอ ตัว แปรประเภทไม่บังคับคือ ต้ นทุนของพัส ดุตลอดอายุการใช้งาน
มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ บริการหลังการขาย พัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน การประเมินผล
การปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่น ๆ ในกรณีที่กาหนดให้มีการยื่นข้อเสนอ
ด้านเทคนิคหรือข้อเสนอข้ออื่นก่อนตามวรรคหก และเกณฑ์อื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง (ราชกิจจานุเบกษา
พ.ศ.2560, หน้าที่ 34)
จากสถิติการจัดจ้างผู้ที่มีอาชีพดูแลสวนเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2556 – 2561 ของ
สถาบั น นวัตกรรมการเรี ยนรู้ พบว่า ผู้ รั บ จ้ างที่มีอาชีพดูแลสวนของสถาบันนวัตกรรมนั้นมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ย
10,000 บาท ต่อเดือน ในการจ้างเพื่อดูแลและปรับภูมิทัศน์ ซึ่งการดาเนินการจัดหาผู้รับจ้างที่มีอาชีพดูและ
สวน มีตัวเลือกจากัด ประกอบกับระบบที่ใช้ในการแข่งขันมีความยุ่งยาก และซับซ้อนมากขึ้น โดยที่ผ่านมา
มหาวิทยาลัยมหิดล โดยกองกายภาพและสิ่งแวดล้อมเป็นดูแลภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบของมหาวิทยาลัยมหิดล
แต่ปั จ จุ บั น ได้ป รั บ เปลี่ ยนนโยบายเกี่ย วกับ การดูแลภูมิทัศน์ โดยให้ แต่ล ะส่ วนงานเป็นผู้ ดูแล รับผิ ดชอบที่
เกี่ยวข้องกับภูมิทัศน์ โดยให้แต่ละส่วนงานเป็นผู้ดาเนินการจัดจ้างการดูแลภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบของแต่ละ
ส่วนงาน
จากงานวิจั ย ที่ผ่ านมาพบว่า การจั ดซื้อจัดจ้างได้มีห ลากหลายแนวคิด โดยส่ ว นใหญ่ได้นาแนวคิด
เกี่ยวกับส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix) หรือ 7Ps เข้ามาตัดสินใจในการจัดซื้อจัดจ้างในหน่วยงาน แต่
ปั จ จุ บั น การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งในหน่ ว ยงานภาครั ฐ ได้ น าเกณฑ์ ก ารประเมิ น ค่ า ประสิ ท ธิ ภ าพต่ อ ราคา (Price
Performance) เข้ามาเป็นทางเลือกในการพิจารณาผู้ชนะทั้งนี้เพื่อให้ได้สินค้าหรืออุปกรณ์ที่เหมาะสมและ
เป็นไปตามความต้องการของหน่วยงาน เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการบริหารพัสดุภาครัฐที่ดี และจากการ
ทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่า ยังไม่มีการศึ กษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างเกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพ
ต่อราคา (Price Performance) ที่สร้างขึ้นว่ามีความเหมาะสม สอดคล้อง หรือมีความสัมพันธ์กันหรือไม่
จากเหตุผลและข้อมูลดังกล่าว จึงทาให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจจ้าง
เหมางานดูแลภูมิทัศน์ ตามหลักเกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา ซึ่งเป็นการศึกษาในมุมมองของ
นั ก วิ ช าการพั ส ดุ ว่ า ปั จ จั ย ใดมี ค วามส าคั ญ ต่ อ การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งในมุ ม มองของนั ก วิ ช าการพั ส ดุ ม ากที่ สุ ด
ความสัมพันธ์ระหว่างเกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคาในมุมมองของนักวิชาการพัสดุ เป็นอย่างไร
รวมไปถึงสมการทานายการจ้างเหมางานดูแลภูมิทัศน์ ตามหลักเกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคาของ
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นักวิชาการพัสดุ มหาวิทยาลัยมหิดล ว่าเป็นอย่างไร ซึ่งผลการศึกษานี้จะได้ทราบถึงลาดับความสาคัญต่อการ
จัดซื้อจัดจ้างในบริบทของนักวิชาการพัสดุ รวมไปถึงทราบถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเกณฑ์การประเมินค่า
ประสิทธิภาพต่อราคา ซึ่งข้อมูลที่ได้สามารถนาไปต่อยอดเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของนักวิชาการพัสดุต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยตามหลักเกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพ ต่อราคา
2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจจ้างเหมางานดูแลภูมิทัศน์ ตามหลักเกณฑ์การประเมินค่า
ประสิทธิภาพต่อราคา
3. เพื่อสร้างสมการทานายการตัดสินใจจ้างเหมางานดูแลภูมิทัศน์ ตามหลักเกณฑ์การประเมิ นค่า
ประสิทธิภาพต่อราคา

กรอบแนวคิด
การศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจจ้างเหมางานดูแลภูมิทัศน์ ตามหลักเกณฑ์การประเมินค่า
ประสิทธิภาพ ต่อราคาของนักวิชาการพัสดุ มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้วิจัยเลือกใช้กรอบแนวคิด โดยมีตัวแปร
ประกอบด้วย 1.ต้นทุนของพัสดุตลอดอายุการใช้งาน 2.มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ 3.บริการหลังการขาย
4.พัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน 5.การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 6.ข้อเสนอด้าน
เทคนิคหรือข้อเสนออื่น และ 7. เกณฑ์อื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวงโดยมุ่งเน้นเกี่ยวกับการตัดสินใจการจ้าง
เหมางาน (Decision Making) ตามหลักการทางตลาด 4P (Marketing Mix) ดังกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้
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ระเบียบวิธีการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ ผ่านการรับรองการวิจัยในคนชุดกลาง จากสานักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยใน
คนชุดกลาง มหาวิทยาลัยมหิดล รหัสโครงการ MU-CIRB 2019/138.0705 ผู้วิจัยเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม
ออนไลน์ (Google Form) ดังภาพที่ 1 เครื่องมือการวิจัยดังกล่าวได้ผ่านผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ในการพิจารณา
เครื่องมือการวิจัย และนาเครื่องมือดังกล่าวไป Try out จานวน 30 คน โดยค่าความเที่ยงอยู่ที่ระดับ .937
โดยประชากรที่ศึกษาได้แก่ บุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ที่บรรจุในตาแหน่งนักวิชาการพัสดุอ ย่างน้อย
1 ปี โดยใช้ข้อมูลจากกองทรัพยากรบุคคล ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 จานวน 103 คน จาก 28
หน่วยงาน โดยผู้วิจัยใช้โปรแกรม G*power ในการกาหนดกลุ่มตัวอย่าง โดยกาหนดค่าในโปรแกรม G*power
ในตระกู ล F-test โดยเลื อ ก Linear multiple regression : Fixed model, R2 deviation from zero
กาหนดขนาดอิทธิพล (Effect size) เท่ากับ 0.35 (ธวัชชัย วรพงศธร และ สุรีย์พันธุ์ วรพงศธร. 2561) ความ
น่าจะเป็นความคลาดเคลื่อนในการทดสอบประเภทที่หนึ่ง α เท่ากับ .05 อานาจการทดสอบ (1-β) เท่ากับ .95
และจานวนตัวแปรในการพยากรณ์ 7 ตัว ผลการคานวณได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง เท่ากับ 70 คน

ภาพที่ 1 แบบสอบถามออนไลน์
ผู้ วิ จั ย ใช้ วิ ธี ก ารสุ่ ม แบบเจาะจง (Purposive Sampling) ตามสั ด ส่ ว นที่ ไ ด้ ก าหนดไว้ สถิ ติ ที่ ใ ช้
ประกอบด้วย 1. ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2. การหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson
Product moment correlation) และ 3. การวิเคราะห์ถดถอยพหุ (Multiple Regression Analysis) ด้วย
วิธีการ Stepwise โดยตัว แปรพยากรณ์ป ระกอบด้ว ย 1.ต้นทุนของพัส ดุนั้นตลอดอายุการใช้งาน (X1) 2.
มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ (X2) 3.บริการหลังการขาย (X3) 4.พัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (X4)
5.การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ (X5) 6.ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่น (X6) และ 7.
เกณฑ์อื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง (X7) และตัวแปรตาม คือ การตัดสินใจการจ้างเหมางาน ตามหลักการ
ทางตลาด 4P (Marketing Mix) (Y)
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ผลการวิจัย
การศึกษาระดั บ ความคิ ดเห็ น ต่ อปั จจั ยตามหลั กเกณฑ์ การประเมิ นค่าประสิ ทธิภ าพต่ อราคา ของ
นักวิชาการพัสดุ มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้วิจัยนาเสนอผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานหลักเกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา
Mean
SD
ตัวแปร
แปลผล
1.ต้นทุนของพัสดุนั้นตลอดอายุการใช้งาน
4.028
.529
มาก
2.มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ
4.176
.597
มาก
3.บริการหลังการขาย
4.142
.535
มาก
4.พัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน
4.019
.703
มาก
5.การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ
4.260
.604
มาก
6.ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่น
4.057
.669
มาก
7.เกณฑ์อื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
4.057
.683
มาก
รวม
4.105
.070
มาก
จากตารางที่ 1 พบว่า ระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยตามหลักเกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา
ของนักวิชาการพัสดุ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยรวมอยู่ในระดับมาก (Mean = 4.105, SD = .070) เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านพบว่า ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (Mean = 4.260, SD
= .604) รองลงมา คือ มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ (Mean = 4.176, SD = .597) และมีค่าเฉลี่ยต่าสุดคือ
พัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (Mean = 4.019, SD = .703)
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจจ้างเหมางานดูแลภูมิทัศน์ ตามหลักเกณฑ์การ
ประเมินค่าประสิทธิภาพ ต่อราคาของนักวิชาการพัสดุ มหาวิทยาลัยมหิดล
ตารางที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจจ้างเหมางานดูแลภูมิทัศน์ ตามหลักเกณฑ์การ
ประเมินค่าประสิทธิภาพ ต่อราคา
ตัวแปร
Y
X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7
Y
1
.287** .572** .733** .527** .609** .585** .543**
X1
1
.286** .397** .144 .155 .200*
.199*
X2
1
.543** .429** .309** .402** .366**
X3
1
.361** .530** .425** .350**
X4
1
.638** .678** .312**
X5
1
.641** .385**
X6
1
.486**
X7
1
* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
** มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2562

วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา

7

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

จากตารางที่ 2 พบว่า ตัวแปรด้านต้นทุนของพัสดุนั้นตลอดอายุการใช้งาน ด้านมาตรฐานของสินค้า
หรื อบริ การ ด้านบริ การหลั งการขาย ด้านพัสดุที่รัฐต้องการส่ งเสริมหรื อสนับสนุ น ด้านการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของผู้ ประกอบการ ด้านข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่น และ ด้านเกณฑ์อื่นตามที่กาหนดใน
กฎกระทรวง มีความสัมพันธ์กับตัวแปรการตัดสินใจจ้างเหมางานดูแลภูมิทัศน์ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
การทดสอบสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุ (R) สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์การอธิบาย (R2) และการทดสอบ
นัยสาคัญทางสถิติระหว่างปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจจ้างเหมางานดูแลภูมิทัศน์ ตามหลักเกณฑ์การประเมินค่า
ประสิทธิภาพ ต่อราคาของนักวิชาการพัสดุ มหาวิทยาลัยมหิดล
ตารางที่ 3 การทดสอบสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุ (R)
Model
R
R2
Adjusted R2
1
.733
.537
.530
2
.794
.630
.619
3
.824
.680
.665

SEE
.344
.309
.290

F
.537
.094
.049

P
.000
.000
.002

จากตารางที่ 3 พบว่ า ความสั มพั นธ์ ระหว่ างชุ ดตั ว แปรอิ ส ระกั บตั วแปรตาม มี ค่ าสั มประสิ ทธิ์
สหสัมพันธ์ .824 โดยปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจจ้างเหมางานดูแลภูมิทัศน์ ตามหลักเกณฑ์การประเมิ นค่า
ประสิทธิภาพ ต่อราคาของนักวิชาการพัสดุ มหาวิทยาลัยมหิดล สามารถอธิบายความแปรปรวนได้ ร้อยละ 66.50
การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม
ตารางที่ 4 การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม
Model
Sum of
df
Mean
F
Squares
Square
1
Regression
9.332
1
9.332
78.812
Residual
8.052
68
.118
Total
17.384
69
2
Regression
10.958
2
5.479
57.130
Residual
6.426
67
.096
Total
17.384
69
3
Regression
11.815
3
3.938
46.675
Residual
5.569
66
.084
Total
17.384
69

Sig.
.000**

.000**

.000**

จากตารางที่ 4 พบว่า จากการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัว แปรตาม แสดงให้
เห็นว่ามีความสัมพันธ์เกิดขึ้นจริงในตัวแปรที่ทาการวิจัย
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การทดสอบค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย (Regression Coefficient) และการทดสอบนัยสาคัญ
ตารางที่ 5 การทดสอบค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย
Unstandardized
Model
Coefficients
B
ค่าคงที่
ด้านบริการหลังการขาย (X3)

.347
.514

Standardized
Coefficients
Std.
Error
.310
.073

ด้ า นเกณฑ์ อื่ น ตามที่ ก าหนดใน
กระทรวง (X7)
.202
.056
ด้ า นพั ส ดุ ที่ รั ฐ ต้ อ งการส่ ง เสริ ม
หรือสนับสนุน (X4)
.174
.055
R=.824, R2=.680, Adjusted R2 =.665, F = .049
** มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

t

Sig.

.549

1.118
7.075

.268
.000**

.275

3.611

.001**

.244

3.186

.002**

Beta

จากตารางที่ 5 พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของตัวแปรที่ส่งต่อการตัดสินใจจ้างเหมางานดูแลภูมิ
ทัศน์ ตามหลักเกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคาของนักวิชาการพัสดุ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยตัวแปรที่
มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจจ้างเหมางานดูและภูมิทัศน์สูงสุด คือ บริการหลังการขาย รองลงมา คือเกณฑ์อื่นตามที่
กาหนดในกระทรวง และ พัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน ตามลาดับ โดยสามารถพยากรณ์ปัจจัยที่มีผล
ต่อการตัดสินใจจ้างเหมางานดูแลภูมิทัศน์ ตามหลักเกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพ ต่อราคา ได้ร้อยละ 68
โดยตัวแปรดังกล่าวมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจจ้างเหมางานดูและภูมิทัศน์อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
โดยสามารถสร้างเป็นสมการถดถอยได้ดังนี้
สมการทานายในรูปของคะแนนดิบ
= 0.347 + 0.514 บริการหลังการขาย + 0.202 เกณฑ์อื่นตามที่กาหนดในกระทรวง + 0.174 พัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน
สมการทานายในรูปของคะแนนมาตรฐาน
่
่ าหนดในกระทรวง + 0.244 พัสดุทรั
= 0.549 บริการหลังการขาย + 0.275 เกณฑ ์อืนตามที
ก
ี่ ฐตอ้ งการส่งเสริม
หรือสนับสนุ น

สรุปผลการวิจยั
สรุ ป ผลการวิจั ย ตามวัตถุป ระสงค์ข้อที่ 1 พบว่า ระดับความคิดเห็ นต่อปัจจัยตามหลั กเกณฑ์ ก าร
ประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา ของนักวิชาการพัสดุ มหาวิทยาลัยมหิดล ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ มีค่าเฉลี่ ยสูงสุด รองลงมา
คือ มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ และต่าสุดคือ พัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน
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สรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจจ้างเหมางานดูแลภูมิทัศน์
ตามหลักเกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคาของนักวิชาการพั สดุ มหาวิทยาลัยมหิดล ประกอบด้วย
ด้านบริการหลังการขาย (X3) ด้านเกณฑ์อื่นตามที่กาหนดในกระทรวง (X7) และ ด้านพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริม
หรือสนับสนุน (X4) โดยความสัมพันธ์ระหว่างชุดตัวแปรอิสระกับตัวแปรตามมีความสัมพันธ์กัน อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 และมีความเหมาะสมในการศึกษาระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม โดยไม่เกิดปัญหา
Multicollinearity
สรุ ป ผลการวิจั ย ตามวัตถุป ระสงค์ข้อที่ 3 พบว่า สมการทานายการจ้างเหมางานต่อแนวทางการ
ตัดสิ น ใจงานจ้ างเหมาดูแลภูมิทัศน์ ตามหลั กเกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคานักวิช าการพั สดุ
มหาวิทยาลัยมหิดล ประกอบด้วย ด้านบริการหลังการขาย (X3) ด้านเกณฑ์อื่นตามที่กาหนดในกระทรวง (X7)
และ ด้านพัสดุที่รั ฐต้องการส่ งเสริ มหรื อสนับสนุน (X4) โดยตัวแปรทั้ง 3 ตัว มีผลทางตรงกับตัว แปรตาม
สามารถทานายได้ถูกต้องคิดเป็นร้อยละ 66.50

อภิปรายผล
จากวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เป็นการศึกษาระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยตามหลักเกณฑ์การประเมินค่า
ประสิ ท ธิ ภ าพต่ อ ราคา ผลการวิ จั ย พบว่ า ระดั บ ความคิ ด เห็ น ต่ อ ปั จ จั ย ตามหลั ก เกณฑ์ ก ารประเมิ น ค่ า
ประสิ ทธิภ าพต่อราคา ของนั กวิช าการพัส ดุ มหาวิทยาลั ยมหิ ดล ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจาก
นักวิชาการพัสดุ มหาวิทยาลัยมหิดล จาเป็นต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ ระเบียบของกระทรวงการคลัง
และแนวปฏิบัติของทางมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งสอดคล้องกับ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พั ส ดุ ภ าครั ฐ พ.ศ.2560 ที่ ก ล่ า วว่ า ในการพิ จ ารณาคั ด เลื อ กการจั ด ซื้อ จั ด จ้า งพั ส ดุ ให้ ห น่ ว ยงานของรัฐ
ดาเนินการโดยพิจารณาถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐ และวัตถุประสงค์ของการใช้งานเป็นสาคัญ โดยให้
คานึ งถึงเกณฑ์ร าคาและพิ จ ารณาเกณฑ์ อื่น ประกอบด้ว ย และเมื่อพิ จารณาเป็ นรายด้ านพบว่ า ด้านการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ นักวิชาการพัสดุให้ ความสาคัญกับเรื่องนี้เป็นลาดับที่ 1 ที่เป็น
เช่นนี้จาก นักวิชาการพัสดุจาเป็นจะต้องพิจารณาถึงความสามารถในการปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จตามสัญญา ซึ่ง
สอดคล้องกับ ระเบียบกระทรวงการคลัง (2560) ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2560 ข้อ
ที่ 190 ที่กล่าวว่า ให้พิจารณาถึงความสามารถในการปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จตามสัญญาของคู่สัญญาที่ทาไว้กับ
หน่วยงานของรัฐเป็นสาคัญ โดยให้ตรวจสอบจากผลการปฏิบัติงานของคู่สัญญาที่ผ่านมา ด้านมาตรฐานของ
สินค้า หรือบริการ เป็นลาดับที่ 2 ที่เป็นเช่นนี้เนื่องจาก นักวิชาการพัสดุคานึงถึงความคุ้มค่า และการให้บริการ
เป็นหลัก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ภาวิณี ทองแย้ม (2560) เรื่องความสาคัญของคุณภาพการบริการต่อ
ความสาเร็จของธุรกิจ ที่พบว่า ความสามารถในการตอบสนองความต้องการของธุรกิจการบริการ คุณภาพของ
บริการเป็นสิ่งสาคัญที่สุดที่จะสร้างความแตกต่างของธุรกิจให้เหนือกว่าคู่แข่งขันได้ การเสนอคุณภาพการ
บริการที่ตรงกับความคาดหวังของผู้รับบริการเป็นสิ่งที่ต้องทา ผู้รับบริการจะถูกใจถ้าได้รับสิ่งที่ต้องการ เมื่อ
ผู้รับบริการมีความต้องการ ณ สถานที่ที่ผู้รับบริการต้องการและในรูปแบบที่ต้องการ ส่วนพัสดุที่รัฐต้องการ
ส่งเสริมหรือสนับสนุน เป็นลาดับสุดท้าย ที่เป็นเช่นนี้เนื่องจาก ในงานนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการจ้างเหมาดูแล
ภูมิทัศน์ ซึ่งไม่เกี่ย วข้องกับ พัส ดุที่รั ฐ ต้ องการส่ งเสริ มหรือสนับสนุน เพราะพัส ดุที่รัฐ ต้องการส่ งเสริ ม หรื อ
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สนับสนุน จะเกี่ยวข้องกับการเกษตร วิสาหกิ จขนาดกลาง และขนาดย่อม และผู้ด้อ ยโอกาส การส่งเสริมการ
เรียนการสอน เป็นต้น
จากวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เป็นการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจจ้างเหมางานดูแลภูมิทัศน์ ตาม
หลักเกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพ ต่อราคา ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจจ้างเหมางานดู
และภูมิทัศน์ ตามหลักเกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพ ต่อราคา คือ ด้านบริการหลังการขาย รองลงมา คือ
เกณฑ์ อื่ น ตามที่ ก าหนดในกระทรวง และ พั ส ดุ ที่ รั ฐ ต้ องการส่ งเสริ มหรื อสนั บสนุ น ที่ เป็ นเช่ นนี้ เนื่ องจาก
นักวิชาการพัสดุ ได้คานึงถึงการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ หลังจากที่ได้ ดาเนินการเสร็จสิ้น ควรจะมีการดูแลและ
เอาใจใส่จากผู้ขาย รวมไปถึงการประกันสินค้าหลังจากได้รับการบริการ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นิสา จันทร์
หอม และคณะ (2558) เรื่องอิทธิพลของคุณภาพการให้บริการหลังการขายต่อความไว้เนื้อเชื่อใจ ความพึงพอใจ
และความจงรักภักดีของลูกค้าธุรกิจนาเข้าเครื่องมือแพทย์ ที่พบว่า คุณภาพการบริการหลังการขาย ประกอบไป
ด้วย สิ่งที่สัมผัสได้ ความเชื่อถือไว้วางใจ ความรวดเร็วในการตอบสนอง การรับประกัน และการเอาใจใส่ เป็นต้น
จากวั ต ถุ ป ระสงค์ ข้ อ ที่ 3 เพื่ อ สร้ า งสมการท านายการตั ด สิ น ใจจ้ า งเหมางานดู แ ลภู มิ ทั ศ น์ ตาม
หลักเกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา ผลการวิจัยพบว่า การบริการหลังการขาย เป็นตัวแปรที่สาคัญ
มากต่อการตัดสินใจจ้างเหมางานดูและภูมิทัศน์มากที่สุด ที่เป็นเช่นนี้เนื่องจาก นักวิชาการพัสดุได้คานึงถึง การ
ให้บริการหลังการขายที่ดี มีการบริการที่รวดเร็ว ทันใจ แก้ปัญหาได้ ซึ่งหากทางผู้รับจ้างสามารถให้การบริหาร
หลังการขายที่ดี ก็จะสามารถสร้างความพึงพอใจ และสร้างความมั่นใจ ให้กับผู้จ้างได้เป็นอย่างดี ซึ่งสอดคล้อง
กับ นิสา จันทร์หอม และคณะ (2558) เรื่องอิทธิพลของคุณภาพการให้บริการหลังการขายต่อความไว้เนื้อเชื่อใจ
ความพึงพอใจ และความจงรักภักดีของลูกค้าธุรกิจนาเข้าเครื่องมือแพทย์ ที่พบว่า คุณภาพการให้บริการหลังการ
ขาย มิติด้านสิ่งที่สัมผัสได้ ความเชื่อถือ การบริการที่รวดเร็ว การเอาใจใส่ลูกค้า มีอิทธิพลต่อความไว้เนื้อเชื่อใจ
ของลูกค้า และสอดคล้องกับ กฤษณะ กลิ่นจรุง (2561) เรื่องการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันเกณฑ์การ
ตัดสินใจซื้อโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ ที่พบว่า การ
บริการหลังการขาย มีความสาคัญต่อการพิจารณาการตัดสินใจในการเลือกใช้บริการ

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
จากงานวิจัยพบว่า ความคิดเห็นต่อปัจจัยตามหลักเกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา ของ
นั ก วิ ช าการพั ส ดุ มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล ด้ า นพั ส ดุ ที่ รั ฐ ต้ อ งการส่ ง เสริ ม หรื อ สนั บ สนุ น น้ อ ยที่ สุ ด แสดงว่ า
มหาวิทยาลัยมหิดล ควรจัดให้มีการอบรมเพื่อเพิ่มความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การประเมินค่า ประสิทธิภาพ ต่อ
ราคา กับนักวิชาการพัสดุและผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มศักยภาพในการทางานในตาแหน่งนักวิชาการพัสุดต่อไป
ข้อเสนอแนะสาหรับผู้ปฏิบัติ
1. นักวิชาการพัสดุควรปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และแนวทางปฏิบัติของมหาวิทยาลัยมหิดล
อย่างเคร่งครัด
2. นักวิชาการพัสดุสามารถนาสมการทานายดังกล่าว ไปใช้เพื่อการตัดสินในจ้างเหมางานดูแลภูมิทัศน์
ของมหาวิทยาลัยมหิดลได้
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บทคัดย่อ
กลุ่มผู้ประกอบอาชีพประมงเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะเป็นโรคต่าง ๆ อันเนื่องมาจากพฤติกรรมการบริโภค
และการทางาน คือมักรับประทานอาหารทะเลที่หาได้ขณะทางานและลักษณะการทางานที่ไม่เป็นเวลา จึงมี
ความเสี่ยงต่อสุขภาพ ฉะนั้นจึงมีความจาเป็นที่จะต้องศึกษาถึงคุณภาพชีวิต แบบแผนความเชื่ อด้านสุขภาพ
พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพ และปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของชาวประมงในจังหวัดตรัง
โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างหัวหน้าครัวเรือนชาวประมงในจังหวัดตรัง จานวน 379 ราย ด้วยแบบสอบถาม
ชนิดมาตรประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้ อมูลคือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการ
วิเคราะห์การถดถอยพหุแบบขั้นตอน ผลการศึกษาพบว่า ชาวประมงในจังหวัดตรังมีคุณภาพชีวิตด้านการงาน
ด้านความเป็นอยู่ประจาวัน และด้านสุขภาพและความเครียดอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนด้านครอบครัวและด้าน
สิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับสูง มีแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพด้านการรับรู้ต่ออุปสรรคอยู่ในระดับปานกลาง ด้าน
การรับรู้โอกาสเสี่ยงของการเป็นโรค ด้านการรับรู้ความรุนแรงของโรคอยู่ในระดับสูง และด้านการรับรู้ถึง
ประโยชน์ของการรักษาและป้องกันโรคอยู่ในระดับสูงมาก มีพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพอยู่ในระดั บสูง และ
ยั งพบว่าปั จ จั ย ที่ส่ งผลต่ อ พฤติ กรรมการส่ ง เสริ มสุ ขภาพของชาวประมงในจั งหวั ดตรัง ได้แก่ การรับ รู้ ถึ ง
ประโยชน์ ของการรั กษาและป้ องกัน โรค ระดับการศึกษา การรับรู้ความรุนแรงของโรค สถานภาพสมรส
คุณภาพชีวิตด้านการงาน และคุณภาพชีวิตด้านความเป็นอยู่ประจาวัน โดยส่งผลต่อพฤติกรรมการส่งเสริม
สุขภาพของชาวประมงอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และสามารถอธิบายได้ร้อยละ 27.9
คาสาคัญ : คุณภาพชีวิต/ แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ/ พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพ/ ชาวประมง
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Abstract
The fishermen are at high risk for diseases due to consumption behavior and work
habits, that is eating seafood that they find and their variable working schedule, which can
cause health risk. Therefore, it is necessary to study quality of life, health belief model, health
promotion behaviors and the factors affecting health promotion behaviors of fishermen in
Trang province. The data were collected from 379 heads of fisher household sample in Trang
province by using questionnaire and were analyzed by using statistical methods, including
average, standard deviation and the multiple regression analysis with stepwise method.
The results found that the fishermen’ s life quality regarding working, daily life, and
health and stress is found at the moderate level; and family and environment at the high
level. Their health belief model regarding awareness of barriers is found at the moderate level;
perception of risk for disease and disease severity at the high level; and advantages of disease
treatment and prevention at the high level. Their health promotion behaviours are found at
the high level. In addition, it is found that realization of advantages of disease treatment and
prevention, educational background, perception of disease severity, marital status, quality of
working life, and quality of daily life are the factors which affect the fishermen’ s health
promotion behaviours at significance level 0.05. These factors explain 27.9% of the fishermen’s
health promotion behaviours variation.
Keywords: Quality of life/ Health Belief Model/ Health Promotion Behaviors/ Fishermen

บทนา
การมีสุขภาพที่ดีเป็นพื้นฐานสาคัญต่อการดาเนินชีวิตที่มีคุณภาพ เพราะการมีสุขภาพที่ดีนั้นจะทา
ให้บุคคลสามารถใช้ชีวิตได้เป็นปกติทั้งในด้านการทางานและด้านการใช้ชีวิตส่วนตัว ซึ่งในทางตรงกันข้ามหากมี
ปัญหาสุขภาพจะทาให้บุคคลเกิดการขาดสมดุล ในการใช้ชีวิตได้ทันที คือไม่สามารถทางานได้เป็นปกติ ไม่
สามารถทาในสิ่งที่ตนเองต้องการได้อย่างอิสระ ซึ่งจะมีผลกระทบไปถึงสุขภาพจิตของบุคคลได้เช่นกัน ฉะนั้น
การดูแลสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอจึงเป็นสิ่งสาคัญอย่างยิ่ง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560– 2564) ได้มีการกาหนดยุทธศาสตร์เกี่ยวกับการเตรียมพร้อมด้านกาลังคนและการเสริมสร้าง
ศักยภาพของประชากรในทุกช่วงวัย โดยการสร้างเสริมให้คนมีสุขภาพดี เน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทาง
สุขภาพและการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อสุขภาพ โดยให้ความสาคัญกับการพัฒ นาความรู้ใน
การดูแลสุขภาพ การพัฒนารูปแบบการออกกาลังกายและโภชนาการที่เหมาะสมกับแต่ละช่วงวัย แต่บางครั้งจะ
พบว่ามีปัจจัยบางอย่างที่ทาให้บุคคลไม่สามารถดูแลใสใจสุขภาพของตนเองได้อย่างเต็มที่ โดยเฉพาะอาชีพที่
บุคคลได้ทาอยู่ กล่าวคือพฤติกรรมการประกอบอาชีพต่าง ๆ มีส่ วนสาคัญต่อการกาหนดพฤติกรรมสุขภาพของ
บุคคล และโดยธรรมชาติของการทางานในแต่ล ะอาชีพก็มีความแตกต่างกันไปอย่างมากมาย บางอาชีพมี
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ตารางเวลาในการทางานอย่างชัดเจน บางอาชีพไม่มีช่วงเวลากาหนดอย่างแน่นอนตายตัว กินไม่เป็นเวลา นอน
ไม่เป็นเวลา ช่วงเวลาที่เหมาะสาหรับการออกกาลั งกายกับช่วงเวลาของการทางานไม่พอดีกัน จึงก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อสุขภาพของบุคคลได้ อย่างเช่นอาชีพการทาประมง เป็นอาชีพหนึ่งที่มีช่วงเวลาในการทางานไม่
แน่นอน สถานที่ทางานแตกต่างจากอาชีพอื่น ๆ ฉะนั้น พฤติกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพจึงอาจ
ทาได้ไม่เต็มที่นัก และในที่สุดก็จะทาให้บุคคลมีปัญหาด้านสุขภาพได้ โดยพฤติกรรมส่วนใหญ่ของผู้ที่ทาอาชีพ
ประมงคือมีพฤติกรรมชอบกินเหล้า สูบบุหรี่ ชอบกินเค็ม ซึ่งอาจเป็นสาเหตุให้เกิดโรคต่าง ๆ ได้ (วรรณา กุมาร
จันทร์ และวัฒนา รัตนพรหม, 2556)
จากการสารวจและเก็บรวมรวมข้อมูลเกี่ยวกับสาเหตุการป่วย/อัตราป่วยของผู้ป่วยนอกของจังหวัด
ตรั ง ปี 2555-2557 พบว่ า มี ป ระชาชนเจ็ บ ป่ ว ยจากโรคความดั น โลหิ ต สู ง โดยเฉลี่ ย 14,832 ราย ต่ อ ปี
โรคเบาหวาน 8,432 ราย ต่อปี โรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ 7,284 รายต่อปี (ปิยะ ลินลาวรรณ., ม.ป.ป.)
โดยโรคดังกล่าวเหล่านี้ล้วนมีสาเหตุหลักมาจากพฤติกรรมการบริโภคและรูปแบบการดาเนินชีวิต ซึ่งหากมีการ
ดูแลตนเองและมีพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพอย่างถูกต้อง อาจช่วยลดอัตราการป่วยด้วยโรคเหล่านี้ได้ ซึ่งใน
จ านวนผู้ ป่ ว ยนี้ ร วมผู้ ที่ป ระกอบอาชีพประมงด้ว ย โดยจังหวัดตรังมีแนวชายฝั่ งประมาณ 119 กิ โลเมตร
ครอบคลุ มพื้น ที่บ างส่ ว นของอาเภอสิ เกา อาเภอกันตัง อาเภอหาดส าราญและอาเภอปะเหลี ยน มีชุมชน
ชาวประมงชายฝั่ง 55 ชุมชน มีจานวนครัวเรือนชาวประมงประมาณ 3,500 ครัวเรือน ซึ่งหากมีการศึกษาถึง
คุณภาพชีวิตและปัจจัยต่าง ๆ เกี่ยวกับพฤติกรรมสุขภาพ จะทาให้ทราบถึงปัจจัย เสี่ยงในการดาเนินชีวิตที่อาจ
ส่ งผลกระทบต่อสุ ขภาพที่เป็น สาเหตุของการเกิดโรค และผลจากการศึกษาจะเป็นแนวทางในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและส่งเสริมให้ชาวประมงมีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมและมีสุขภาพที่ดียิ่งๆขึ้นไป ด้วยเหตุผล
ดังกล่าวคณะผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาการศึกษาคุ ณภาพชีวิต แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพและพฤติกรรม
การส่งเสริมสุขภาพของชาวประมงในจังหวัดตรัง

วัตถุประสงค์การวิจัย
1) เพื่ อ ศึ ก ษาคุ ณ ภาพชี วิ ต แบบแผนความเชื่ อ ด้ า นสุ ข ภาพ พฤติ ก รรมการส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพ
ชาวประมงในจังหวัดตรัง
2) ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของชาวประมงในจังหวัดตรัง

ระเบียบวิธีวิจัย
งานวิจัยเรื่องคุณภาพชีวิต แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ และพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของ
ชาวประมงในจังหวัดตรังผู้วิจัยได้กาหนดวิธีการและอุปกรณ์ที่ใช้ในการวิจัยดังนี้
1) ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือหัว หน้าครัวเรือนชาวประมงชายฝั่งในจังหวัดตรัง จานวน 6,169
คนคานวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างจากจานวนหัวหน้าครัวเรือนชาวประมงชายฝั่งจังหวัดตรัง โดยใช้สูตรการ
คานวณของ Yamane (1973) ได้กลุ่มตัวอย่างจานวน 379 คน สุ่มตัวอย่างโดยใช้เทคนิคการสุ่มตัวอย่างแบบ
แบ่งชั้นภูมิตามสัดส่วนประชากรตามจานวนหัวหน้าครัวเรือนในแต่ละอาเภอ
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2) เครื่องมือ
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสัมภาษณ์และแบบสอบถาม ซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้นจากแนวคิดและ
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งออกเป็น 4 ตอน คือ แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล แบบสอบถามเกี่ย วกับ
คุณภาพชีวิต แบบสอบถามเกี่ยวกับแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ และแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการ
ส่งเสริมสุขภาพ โดยแบบสอบถามคุณภาพชีวิต ใช้แนวคิดและแบบสอบถามองค์ประกอบคุณภาพชีวิตในระดับ
ปั จ เจกบุ ค คลของสถาบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ นบริ ห ารศาสตร์ แบบแผนความเชื่ อ ด้ า นสุ ข ภาพใช้ แ นวคิ ดของ
Rosenstock (1988) และพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพใช้แนวคิดของ Pender, Murdaugh, & Parsons (2002)
การหาความตรง (Validity) ผู้วิจัยได้นาแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญจานวน 2 ท่าน
เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ความเที่ยงตรงตามเนื้อหา ความเหมาะสมของภาษาและนามาแก้ไขปรับปรุงให้มี
ความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น จากนั้นนาแบบสอบถามไปทดลองใช้กับหัวหน้าครัวเรือนชาวประมงในอาเภอสิเกา
จังหวัดตรัง ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จานวน 30 คน เพื่อหาความเชื่อมั่น (Reliability) และนาข้อมูลที่ได้มาคานวณ
ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของ Cronbach (Cronbach’s Reliability Coefficient) โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทาง
สถิติ ได้ค่าความเชื่อมั่น ดังนี้
แบบสอบถามเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .761 เมื่อวิเคราะห์เป็นรายด้าน
พบว่า คุณภาพชีวิตด้านการทางานมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .818 คุณภาพชีวิตด้านครอบครัวมีค่าความเชื่อมั่น
เท่ า กั บ .854 คุ ณ ภาพชี วิ ต ด้ า นความเป็ น อยู่ ป ระจ าวั น มี ค่ า ความเชื่ อ มั่ น เท่ า กั บ .777 คุ ณ ภาพชี วิ ต ด้ า น
สิ่งแวดล้อมมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .865
แบบสอบถามแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .915 เมื่อวิเคราะห์เป็น
รายด้านพบว่า ด้านการรับรู้โอกาสเสี่ยงของการเป็นโรคมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .920 ด้านการรับรู้ความรุนแรง
ของโรคมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .930 ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ของการรักษาและป้องกันโรคมีค่าความเชื่อมั่น
เท่ากับ .936 ด้านการรับรู้ต่ออุปสรรคมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .848
แบบสอบถามเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .966 เมื่อวิเคราะห์เป็นราย
ด้านพบว่าด้านความรับผิดชอบต่อสุขภาพมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .872 ด้านการออกกาลังกายมีค่าความ
เชื่อมั่นเท่ากับ .850 ด้านโภชนาการมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .931 ด้านการมีสัมพันธภาพระหว่างบุคคลมีค่า
ความเชื่อมั่นเท่ากับ .931 ด้านการประสบความสาเร็จในชีวิตมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .919 และด้านการจัดการ
ความเครียดค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .923
3) การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยโดยการสัมภาษณ์จากนั้นจะเก็บรวบรวมแบบสอบถามและ
นามาตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ บันทึกคะแนนโดยการลงรหัสและบันทึกข้อมูลลงคอมพิวเตอร์ เพื่อ
รอการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป
4) การวิเคราะห์ข้อมูล
ในการวิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผล โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์มีดังนี้
1. ค่าเฉลี่ย (Mean) ใช้หาค่าเฉลี่ยของข้อมูลต่าง ๆ
2. ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใช้คู่กับค่าเฉลี่ยเพื่อแสดงลักษณะการกระจาย
ของข้อมูล
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3. การวิ เ คราะห์ ก ารถดถอยพหุ แ บบขั้ น ตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) ใช้
พยากรณ์ตัวแปรหนึ่งตัว ซึ่งเป็นผลจากตัวแปรอิสระตั้งแต่สองตัวขึ้นไป โดยใช้วิธีการวิเคราะห์การถดถอยพหุ
แบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis)
การกาหนดสมมติฐานได้กาหนดระดับนัยสาคัญทางสถิติไว้ คือ ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ผลการวิจัย
จากการศึกษาคุณภาพชีวิต แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ และพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของ
ชาวประมงในจังหวัดตรังสามารถแสดงผลการศึกษาได้เป็น 2 ส่วนดังนี้
1. คุณภาพชีวิต แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ และพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของชาวประมงใน
จังหวัดตรัง
1) ชาวประมงในจังหวัดตรังมีคุณภาพชีวิตในภาพรวมด้านครอบครัวและด้านสิ่งแวดล้อมอยู่ใน
ระดับสูง (Mean =3.80, 0.76 ตามลาดับ) ด้านการงานและด้านความเป็นอยู่ประจาวัน อยู่ในระดับปานกลาง
(Mean =3.30, 3.40 ตามลาดับ) ส่วนด้านสุขภาพและความเครียดส่วนใหญ่ชาวประมงไม่เคยมีลักษณะที่บ่ง
บอกถึงการมีปัญหาสุขภาพโดยพบว่าชาวประมงร้อยละ 77.4 ไม่มีโรคประจาตัว (ตารางที่ 1,2)
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ของระดับคุณภาพชีวิตของชาวประมงในจังหวัดตรัง
รายการ
Mean
SD
ระดับ
คุณภาพชีวิต
3.30
0.76
1. ด้านการงาน
ปานกลาง
3.80
0.77
2. ด้านครอบครัว
สูง
3.40
0.58
3. ด้านความเป็นอยู่ประจาวัน
ปานกลาง
0.76
0.60
4. ด้านสิ่งแวดล้อม
สูง
ตารางที่ 2 ร้อยละของคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพและความเครียดของชาวประมงในจังหวัดตรัง
คาถาม
เคย ไม่เคย Mean
.344
1. ในรอบปีที่ผ่านมา ท่านเจ็บป่วยเล็กน้อยบ้างหรือไม่
34.5 65.5
2. ในรอบปีที่ท่านมา ท่านเจ็บป่วยต้องเข้ารักษาตัว อยู่ที่
38.9 61.1
.610
คลินิก หรือ โรงพยาบาลบ้างหรือไม่
22.6 77.4
.773
3. ท่านมีโรคประจาตัวหรือไม่
42.1 57.9
.421
4. มีปัญหาเกี่ยวกับการนอนไม่หลับ
30.5 69.5
.528
5. รู้สึกเจ็บที่นั่น ปวดที่นี่ โดยไม่ทราบสาเหตุ
49.7 50.3
.694
6. อยู่เฉยๆ แล้วรู้สึกใจสั่น หรือหัวใจผิดปกติธรรมดา
7. มักเบื่ออาหาร หรือทานข้าวไม่ลง เมื่อมีปัญหาที่ท่าน
69.5 30.5
.497
แก้ไม่ตก
8. มีอาการผิดปกติเกี่ยวกับท้อง เช่น ปวดท้อง ท้องเสีย
37.9 62.1
.378
โดยไม่ทราบสาเหตุ หรือไม่ได้เกิดจากอาหารเป็นพิษ

SD
.475
.488
.419
.494
.499
.461
.500
.485
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31.3
39.7

68.7
60.3

.313
.407

.464
.523

2) ชาวประมงในจังหวัดตรังมีแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพด้านการรับรู้โอกาสเสี่ยงของการเป็น
โรค และด้านการรับรู้ความรุนแรงของโรค อยู่ในระดับสูง (Mean =3.68, 3.75 ตามลาดับ) ด้านการรับรู้ถึง
ประโยชน์ของการรักษาและป้องกันโรคอยู่ในระดับสูงมาก (Mean =3.98) และด้านการรับรู้ต่ออุปสรรคอยู่ใน
ระดับปานกลาง (Mean =2.86) (ตารางที่ 3)
ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ ย (Mean) และส่ ว นเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (SD) ของแบบแผนความเชื่อด้านสุ ขภาพของ
ชาวประมงในจังหวัดตรัง
รายการ
Mean
SD
ระดับ
แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ
3.68
0.75
1. การรับรู้โอกาสเสี่ยงของการเป็นโรค
สูง
3.75
0.75
2. การรับรู้ความรุนแรงของโรค
สูง
3.98
0.71
3. การรับรู้ถึงประโยชน์ของการรักษาและป้องกันโรค
สูงมาก
2.86
0.92 ปานกลาง
4. การรับรู้ต่ออุปสรรค
3) ชาวประมงในจังหวัดตรังมีพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพโดยรวมอยู่ในระดับสูง (Mean =3.68)
เมื่อวิเคราะห์เป็นรายด้านพบว่ ามีพฤติกรรมการส่งเสริมสุ ขภาพด้านโภชนาการอยู่ในระดับสูงมาก (Mean
=3.60) ด้านความรับผิดชอบต่อสุขภาพ ด้านการมีสัมพันธภาพระหว่างบุคคล ด้านการประสบความสาเร็จใน
ชีวิต และด้านการจัดการความเครียดอยู่ในระดับสูง (Mean = 3.73, 3.90, 3.89 และ 3.68 ตามลาดับ) ส่วน
ด้านการออกกาลังกายอยู่ในระดับปานกลาง (Mean = 3.27) โดยพบว่าพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของ
ชาวประมงด้านการมีสัมพันธภาพระหว่างบุคคลมีค่าเฉลี่ยสูงสุด (Mean = 3.90) (ตารางที่ 4)
ตารางที่ 4 ค่ า เฉลี่ ย (Mean) และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (SD) ของพฤติ ก รรมการส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพของ
ชาวประมงในจังหวัดตรัง
รายการ
Mean
SD
ระดับ
พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพ
1. ด้านความรับผิดชอบต่อสุขภาพ
3.73
0.62
สูง
2. ด้านการออกกาลังกาย
3.27
1.13
ปานกลาง
3. ด้านโภชนาการ
3.60
0.70
สูง
4. ด้านการมีสัมพันธภาพระหว่างบุคคล
3.90
0.59
สูง
5. ด้านการประสบความสาเร็จในชีวิต
3.89
0.62
สูง
3.68
0.70
6. ด้านการจัดการความเครียด
สูง
3.68
0.54
รวม
สูง
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2. ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของชาวประมง
ตัวแปรที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของชาวประมงมี ตัวแปร 6 ตัวแปร ได้แก่ 1) แบบ
แผนความเชื่อด้านสุขภาพการรับรู้ถึงประโยชน์ของการรักษาและป้องกันโรค 2) ระดับการศึกษา 3) แบบแผน
ความเชื่อด้านสุขภาพด้านการรับรู้ความรุนแรงของโรค 4) สถานภาพสมรส 5) คุณภาพชีวิตด้านการงาน และ
6) คุณภาพชีวิตด้านความเป็นอยู่ประจาวัน โดยส่งผลต่อพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของชาวประมงได้อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และสามารถอธิบายได้ร้อยละ 27.9
เมื่อนาตัวแปรที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของชาวประมง มาเขียนสมการวิเคราะห์ถดถอย
พหุมาเป็นสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐานดังนี้
PE = .316 (MO3) - .144 (ED) + .176 (MO2) + .085 (MR) - .145 (QU1) + .141(QU4)
จากสมการพยากรณ์พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของชาวประมงพบว่าตัวแปรที่มีค่าสัมประสิทธิ์
ถดถอยในการพยากรณ์พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของชาวประมงได้ดีที่สุดคือ แบบแผนความเชื่อด้าน
สุขภาพการรับรู้ถึงประโยชน์ของการรักษาและป้อ งกันโรค (MO3) ระดับการศึกษา (ED) แบบแผนความเชื่อ
ด้านสุขภาพด้านการรับรู้ความรุนแรงของโรค (MO2) สถานภาพสมรส (MR) คุณภาพชีวิตด้านการงาน (QU1)
และคุณภาพชีวิตด้านความเป็นอยู่ประจาวัน (QU4) ตามลาดับ (ตารางที่ 5)
ตารางที่ 5 ตัวแปรที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของชาวประมงในจังหวัดตรัง
ตัวแปร
b
SEb Beta
t
p-value
1. การรับรู้ถึงประโยชน์ของการรักษาและป้องกัน
0.24 0.04 0.31 5.42 0.000*
โรค (MO3)
2. ระดับการศึกษา (ED) (ไม่ได้เรียน=1, ไม่ใช่=0) -0.22 0.07 -0.14 -3.19 0.002*
0.12 0.04 0.17 3.10 0.002*
3. การรับรู้ความรุนแรงของโรค (MO2)
4. สถานภาพสมรส (MR) (อยู่ด้วยกัน=1, ไม่ใช่=0) 0.10 0.05 0.08 1.87 0.002*
-0.13 0.04 -0.14 -2.97 0.003*
5. คุณภาพชีวิตด้านการงาน (QU1)
6. คุณภาพชีวิตด้านความเป็นอยู่ประจาวัน (QU4) 0.10 0.03 0.14 2.91 0.004*
ค่าคงที่ (a) = 2.288
R = .483
R2= .233
R2adj = .279
F= 8.773
sig = 0.000
หมายเหตุ * หมายถึง มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

การอภิปรายผล
จากการวิจัยเรื่องคุณภาพชีวิต แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ และพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพ
ของชาวประมงในจังหวัดตรัง ผู้วิจัยขอนาเสนอข้อวิจารณ์ผลการวิจัยดังต่อไปนี้
1. คุณภาพชีวิต แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ และพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของชาวประมง
1) ชาวประมงมีคุณภาพชีวิตด้านการงานความเป็นอยู่ประจาวัน และด้านสุขภาพและความเครียด
อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนด้านครอบครัว และด้านสิ่ งแวดล้อม มีคุณภาพชีวิตอยู่ในระดับสูง สามารถอภิปราย
ผลได้ดังนี้
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คุณภาพชีวิตด้านการงานอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งหมายถึงการที่ชาวประมงได้รับความมั่นคงในการ
ประกอบอาชีพ ความมั่นคงด้านรายได้ ความปลอดภัยในการทางาน โอกาสในการพัฒนาตนเอง และการสร้าง
ความสั มพัน ธ์กับ เพื่อ นร่ ว มงาน (สถาบั น บั ณฑิตพัฒ นบริห ารศาสตร์ , 2553) ในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากชาวประมงส่วนใหญ่มีรูปแบบการทางานเดิม ๆ ขาดการพัฒนาส่งเสริมให้มีความทันสมัย ขาดการ
ส่งเสริมการนาความรู้ใหม่ ๆ มาพัฒนาการทางาน รวมทั้งเพื่อนร่วมงานก็เป็นกลุ่มเดิมที่ไม่ได้มีการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์และความรู้ใหม่ ๆ ซึ่งกันและกัน ดังนั้น หากต้องการให้ชาวประมงมีคุณภาพชีวิตด้านการงานดีขึ้น
ภาครัฐควรเข้าไปให้ความรู้ ส่งเสริม และพัฒนาทักษะด้านการทางานให้เหมาะสมกับยุคสมัยและก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน และช่วยให้ชาวประมงสามารถทางานได้อย่างมีความสุข
คุณภาพชีวิตด้านความเป็นอยู่ประจาวันอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งหมายถึงการที่ชาวประมง มีความพึง
พอใจเกี่ยวกับราคาสินค้าที่จาเป็นต่อการดารงชีวิต ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค การให้บริการของภาครัฐใน
ด้ า นต่ า ง ๆ เช่ น สาธารณู ป โภค การดู แ ลรั ก ษาความปลอดภั ย ในชี วิ ต และทรั พ ย์ สิ น การรั ก ษาพยาบาล
การศึกษา เป็นต้น อยู่ในระดับปานกลาง (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , 2553) ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก
ชาวประมงมีรายได้เพียงพอต่อรายจ่าย มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของภาครัฐในด้านต่าง ๆ และมีการ
ดาเนินชีวิตในลักษณะของความพอประมาณตน จึงทาให้ชีวิตความเป็นอยู่เป็นลักษณะของความพออยู่พอกิน
และไม่เดือดร้อน
คุณภาพชีวิตด้านสุขภาพและความเครียดอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งหมายถึงการที่ชาวประมงมีลักษณะ
สุขภาพทางกายและจิตใจทั้งในด้านบวกและด้านลบ เช่น ความเครียด ความสุข ปัญหาโรคประจาตัว เป็นต้น
อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งการที่ชาวประมงมีคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพและความเครียดอยู่ในระดับปานกลางอาจ
เป็ น เพราะการดาเนิ น ชีวิตประจ าวัน นั้ น ไม่ได้ประสบปัญหาที่ห นักจนไม่ส ามารถจั ดการได้ โดยอาจจะมี
ความเครียดเกิดขึ้นบ้างแต่สามารถจัดการได้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้การมีความเครียดในระดับที่เหมาะสมจะเป็น
ปัจจัยที่ช่วยกระตุ้นให้บุคคลมีพลังและแรงจูงใจในการดาเนินชีวิต ซึ่งขัดแย้งกับ บทวิเคราะห์กรุงเทพโพลล์
เรื่อง “คนไทยเครียดเรื่องอะไร และคนภาคไหน อาชีพอะไรที่เครียดมากสุด”โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
(กรุงเทพโพลล์) ได้ทาการสารวจความคิดเห็นประชาชนทุกภูมิภาคทั่วประเทศในช่วง วันที่ 7 - 8 ตุลาคม 2557
เกี่ยวกับระดับความเครียด พบว่ากลุ่มอาชีพเกษตรกร/ประมง เป็นกลุ่มอาชีพที่เครียดมากถึงมากที่สุดคิดเป็น
ร้อยละ 21.1
คุณภาพชีวิตด้านครอบครั ว อยู่ ในระดับสู ง ซึ่งหมายถึงการที่ ช าวประมงมีปฏิสั มพันธ์กับบุคคลใน
ครอบครั ว ทั้งในเรื่ องการมีส่ ว นร่ ว มในการแก้ ไ ขปั ญหาต่ าง ๆ ในครอบครัว การดูแลเอาใจใส่ ส มาชิ ก ใน
ครอบครัวที่เจ็บป่วยหรือช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ การอยู่พร้อมหน้ากันของสมาชิกครอบครัวในโอกาสต่าง ๆ และ
การช่ว ยแบ่ งเบาภาระค่าใช้จ่ ายต่าง ๆ ภายในบ้าน (สถาบันบัณฑิตพัฒ นบริห ารศาสตร์ , 2553) ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากการประกอบอาชีพประมงเป็นอาชีพที่ทาให้สมาชิกในครอบครัวมีโอกาสอยู่ร่วมกันหรือมีเวลาให้กัน
มากกว่าหลาย ๆ อาชีพ ประกอบกับการสื่อสารภายนครอบครัวที่ดี สมาชิกอาศัยอยู่ร่วมกันแบบถ้อยทีถ้อย
อาศัย จึงทาให้สมาชิกในครอบครัวมีความสุข
คุณภาพชีวิตด้านสิ่งแวดล้อมอยู่ ในระดับสู ง ซึ่งหมายถึงการที่ชาวประมงได้สะท้อนความรู้สึ กหรื อ
ผลกระทบที่มีต่อปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในด้านต่าง ๆ ว่ามีมากน้อยเพียงใด หรือเป็นการที่ชาวประมงได้
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อาศั ย อยู่ ใ นสภาพแวดล้ อ มที่ ดี ปราศจากมลพิ ษ สิ่ ง แวดล้ อ มไม่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ สุ ข ภาพและการด าเนิ น
ชีวิตประจาวัน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากลักษณะที่อยู่อาศัยหรือสถานที่ประกอบอาชีพของชาวประมงมีลักษณะเป็น
ธรรมชาติ ห่างไกลจากโรงงานอุตสาหกรรม ชาวบ้านในพื้นที่ไม่ทาลายความเป็นธรรมชาติ จึงทาให้ชาวบ้านที่
อาศัยอยู่ในบริเวณเหล่านั้นมีคุณภาพชีวิตที่ดี
2) แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ
ชาวประมงมีแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพด้านการรับรู้โอกาสเสี่ยงของการเป็นโรค ด้านการรับรู้
ความรุนแรงของโรคอยู่ในระดับสูง การรับรู้ถึงประโยชน์ของการรักษาและป้องกันโรคอยู่ในระดับสูงมาก และ
การรับรู้ต่ออุปสรรคอยู่ในระดับปานกลาง โดยแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพนั้นคือการตัดสินใจของบุคคลที่
เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมสุขภาพในด้านต่าง ๆ ซึ่งการตัดสินใจนั้นจะมีผลต่อสุขภาพของบุคคล จากผลการศึกษา
ครั้ ง นี้ แ สดงว่ า ชาวประมงมี แ บบแผนความเชื่ อ ด้ า นสุ ข ภาพที่ เ หมาะสม เป็ น แบบแผนความเ ชื่ อ ที่ ช่ ว ยให้
ชาวประมงมีพฤติกรรมในลักษณะของการส่งเสริม ป้องกัน และการรักษาสุขภาพ ซึ่ง Rosenstock (1988) ได้
อธิบายแนวคิดของแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพว่า “การที่บุคคลจะแสดงพฤติกรรมสุขภาพอย่างใดอย่างหนึ่ง
เพื่อหลีกเลี่ยงจากการเป็นโรค บุคคลนั้นจะต้องมีความเชื่อว่ า เขามีโอกาสเสี่ยงต่อการเป็นโรค อย่างน้อยที่สุด
โรคนั้นจะต้องมีความรุนแรงต่อชีวิตเขาพอสมควร การปฏิบัติดังกล่าวเพื่อหลีกเลี่ยงจากการเป็นโรคจะก่อให้เกิด
ผลดีแก่เขาโดยการช่วยลดโอกาสเสี่ยงของการเป็นโรคหรือช่วยลดความรุนแรงของโรคถ้าเกิดป่วยเป็นโรคนั้น ๆ
และการปฏิบัติดังกล่าว ไม่ควรจะมีอุปสรรคทางด้านจิตวิทยาที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติของเขา” เช่น ค่าใช้จ่าย
เวลา ความไม่สะดวก ความกลัว ความอาย เป็นต้น ซึ่งแบบแผนการรับรู้หรือความเชื่อด้านสุขภาพของบุคคล
3) พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพ
ชาวประมงมีพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพโดยรวมอยู่ในระดับสูง ส่วนรายด้านพบว่าด้านความ
รับผิดชอบต่อสุขภาพด้านการมีสัมพันธภาพระหว่างบุคคล ด้านการประสบความสาเร็จในชีวิต และด้านการ
จัดการความเครียดอยู่ในระดับสูงเช่นกัน ส่วนพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพด้านโภชนาการอยู่ในระดับสูงมาก
ซึ่งพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพหมายถึงการที่ชาวประมงปฏิบัติกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพอย่างต่อเนื่องจน
กลายเป็นแบบแผนการดาเนินชีวิตและนิสัยสุขภาพซึ่งสามารถบอกถึงความสามารถในการคงไว้หรือยกระดับ
ของภาวะสุขภาพเพื่อความผาสุกและความสาเร็จในจุดมุ่งหมายที่สูงสุดในชีวิต จากผลการวิจัยสะท้อนให้เห็นว่า
ชาวประมงเห็ น ความส าคั ญ ของการส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพ ฉะนั้ น หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งควรเข้ า ไปส่ ง เสริ ม ให้
ชาวประมงมีพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพต่อไปอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ชาวประมงมีสุขภาพที่ดี
และลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคต่าง ๆ ซึ่งผลการศึกษาแตกต่างจากการศึกษาของ วัชราพร เชยสุวรรณ และ
คณะ (2557) ที่ได้ทาการวิจัยเรื่องการศึกษาภาวะสุขภาพและพฤติกรรมปกป้องสุขภาพของชาวประมงจังหวัด
สมุทรสาคร ผลการศึกษาพบว่าชาวประมงมีพฤติกรรมปกป้องสุขภาพโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (ร้อยละ
69.38) พฤติกรรมปกป้องสุขภาพรายด้าน คือ พฤติกรรมปกป้องสุขภาพทั่วไป และพฤติกรรมปกป้องสุขภาพ
จากการทางานอยู่ในระดับปานกลางเช่นกัน (ร้อยละ 76.56 และ 67.94 ตามลาดับ) ส่วนพฤติกรรมการ
ส่งเสริมสุขภาพด้านออกกาลังกายพบว่าชาวประมงมีพฤติกรรมการออกกาลังกายในระดับปานกลาง แสดงว่า
ชาวประมงยั ง มี ปั จ จั ย เกี่ ย วข้ อ งที่ ท าให้ ช าวประมงออกก าลั ง กายไม่ ม ากนั ก เช่ น ชาวประมงอาจไม่ เ ห็ น
ความสาคัญของการออกกาลังกาย การไม่มีเวลา หรือการเหนื่อยล้าจากการทางานทาให้ไม่อยากออกกาลังกาย
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เป็นต้น ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเข้าไปให้ความรู้และส่งเสริมให้ชาวประมงเห็นความสาคัญของการออก
กาลังกาย เพื่อเป็นการเสริมสร้างสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงและมีภูมิคุ้มกัน
2. ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของชาวประมง
ตัวแปรที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของชาวประมงมี 6 ตัวแปร ได้แก่ แบบแผนความ
เชื่อด้านสุขภาพการรับรู้ถึงประโยชน์ของการรักษาและป้องกั นโรค ระดับการศึกษา แบบแผนความเชื่อด้าน
สุขภาพด้านการรับรู้ความรุนแรงของโรค สถานภาพสมรส คุณภาพชีวิตด้านการงาน และคุณภาพชีวิตด้าน
ความเป็นอยู่ประจาวัน สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้
1) แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพการรับรู้ถึงประโยชน์ของการรักษาและป้องกันโรคส่งผลเชิงบวก
ต่อพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของชาวประมง กล่าวคือถ้าชาวประมงมีแผนความเชื่อด้านสุขภาพการรับรู้ถึง
ประโยชน์ของการรักษาและป้องกันโรคเพิ่มขึ้น จะทาให้ชาวประมงมีพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพเพิ่มขึ้น ทั้งนี้
อาจเนื่องมาจากการได้รับทราบข้อมูลด้านการรักษาและป้องกันโรคทาให้ชาวประมงตระหนักว่าปัจจัยเหล่านี้
จะสามารถช่วยให้พวกเขาห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ ได้ หากมีการใส่ใจเกี่ยวกับสุขภาพโดยการป้องกัน
ตนเองไม่ให้มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดโรคจะทาให้พวกเขามีสุขภาพที่แข็งแรง ในขณะเดียวกันหากพวกเขามี
การตระหนักว่าเมื่อเกิดปัญหาสุ ขภาพหรือความเจ็บป่วยเกิดขึ้นแล้วรีบดาเนินการรักษาจะช่วยป้องกันไม่ให้
อาการเจ็ บ ป่ ว ยลุ กลามหรื อสามารถรั กษาได้อย่างทันท่ว งที ดังนั้น การส่ งเสริมให้ ช าวประมงตระหนักถึง
ประโยชน์ของการรักษาและป้องกันโรคเป็นสิ่งสาคัญที่จะช่วยส่งเสริมให้ชาวประมงมีสุขภาพที่ดีมากขึ้น ซึ่ ง
สอดคล้องกับ Rosenstock (1988) ที่ได้กล่าวว่าการรับรู้ถึงประโยชน์ของการรักษาและป้องกันโรค หมายถึง
การที่บุคคลแสวงหาวิธีการปฏิบัติให้หายจากโรคหรือป้องกันไม่ให้เกิดโรคโดยการปฏิบัตินั้นต้องมีความเชื่อว่า
เป็นการกระทาที่ดีมีประโยชน์และเหมาะสมที่จะทาให้หายหรือไม่เป็นโรคนั้น ๆ
2) ชาวประมงที่ไม่ได้เรียนหนังสือมีพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพน้อยกว่าชาวประมงที่ได้เรียน
หนังสือ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะชาวประมงที่ได้เรียนหนังสือมีโอกาสในการได้รับความรู้ ข้อมูลด้านโภชนาการ การ
ดูแลสุขภาพ รวมทั้งการสอนให้ตระหนักถึงความสาคัญของการดูแลสุขภาพจากรายวิชาต่าง ๆ จากครูอาจารย์
รวมทั้งการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านสุขภาพกับกลุ่มเพื่อน จึงทาให้กลุ่มชาวประมงที่ได้เรียนหนังสือมีพฤติกรรม
การส่งเสริมสุขภาพมากกว่ากลุ่มชาวประมงที่ไม่ได้เรียนหนังสือ ซึ่งกลุ่มที่ไม่ได้เรียนก็จะขาดโอกาสในการได้รับ
ความรู้ข้อมูลด้านสุขภาพจึงทาให้ไม่ทราบถึงแนวทางในการดูแลสุขภาพว่าควรปฏิบัติตนอย่างไร และส่วนใหญ่
มักจะพบว่าขาดความตระหนักในการดูแลสุขภาพของตนเองด้วย ซึ่งสอดคล้องกับ วรรณวิมล เมฆวิมล (2553)
ที่ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาสาขาวิช า
การแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน ทา ผลการศึกษา
พบว่า ปัจจัยทางชีวสังคมที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแล สุขภาพ ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ รายได้
ระดับการศึกษา และการตรวจร่างกายประจาปี ปัจจัยนาที่ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ ได้แก่
ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ เจตคติ ต่อการดูแลสุขภาพ และการรับรู้ประโยชน์ของการดูแลสุขภาพ
3) แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพด้านการรับรู้ความรุนแรงของโรคส่งผลเชิงบวกต่อพฤติกรรมการ
ส่งเสริมสุขภาพของชาวประมง กล่าวคื อถ้าชาวประมงมีแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพด้านการรับรู้ความ
รุนแรงของโรคเพิ่มขึ้นจะทาให้ชาวประมงมีพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพเพิ่มขึ้น ซึ่งการรับรู้ความรุนแรงของ
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โรค เป็นการประเมินการรับรู้ความรุนแรงของโรค ปัญหาสุขภาพหรือผลกระทบจากการเกิดโรคซึ่งก่อให้เกิด
ความพิการหรือเสียชีวิต เมื่อบุคคลเกิดการรับรู้ความรุนแรงของโรคหรือการเจ็บป่วยแล้วจะมีผลทาให้บุคคล
ปฏิบั ติตามคาแนะน าเพื่ อ การป้ องกัน โรค (Rosenstock, 1988) ฉะนั้น การส่ งเสริมให้ ช าวประมงได้ เ ห็ น
ความสาคัญของการประเมินความรุนแรงของโรคจะเป็นปัจจัยสาคัญที่ช่วยให้ชาวประมงดูแ ลตนเองและรักษา
เมื่อเกิดอาการเจ็บป่วยโดยไม่ปล่อยให้เกิดอาการลุกลาม
4) ชาวประมงที่ มี ส ถานภาพสมรสแบบอยู่ ด้ ว ยกั น มี พ ฤติ ก รรมการส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพมากกว่ า
ชาวประมงที่มีสถานภาพสมรสแบบไม่ได้อยู่ด้วยกัน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการอยู่ร่วมกันของคู่สามีภรรยาทาให้
เกิดการดูแลเอาใจใส่กันและกัน โดยเฉพาะฝ่ายภรรยาซึ่งมีหน้าที่หลักในการดูแลสมาชิกคนอื่น ๆ ในครอบครัว
รวมทั้งในเรื่องของการดูแลสุขภาพ ทั้งด้านอาหาร การพักผ่อน การรักษาเมื่อเกิดอาการเจ็บป่วย การออกกาลัง
กาย ฉะนั้น ชาวประมงที่มีสถานภาพสมรสแบบอยู่ด้วยกันจึงมีโอกาสที่จะได้รับการส่งเสริมให้ดูแลสุขภาพ
มากกว่าคนที่มีสถานภาพแบบโสด หรือแบบไม่ได้อยู่ด้วยกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับการศึกษาวิจัยของ โรสลิน สา
และ (2551) ที่ได้ศึกษาวิจัยเรื่องพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตัวเองของชาวประมงพื้นบ้าน ตาบลปะนาเระ
อาเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านสถานภาพสมรสไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
การดูแลสุขภาพตนเองของชาวประมงพื้นบ้านตาบลปะนาเระ อาเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี
5) คุณภาพชีวิตด้านการงานส่งผลเชิงลบต่อพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของชาวประมง กล่าวคือ
ถ้าชาวประมงมีคุณภาพชีวิตด้านการงานลดลงจะทาให้ชาวประมงมีพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพเพิ่มขึ้น ซึ่ง
คุณภาพชีวิตด้านการงานนั้นหมายถึงความมั่นคง รายได้ ความปลอดภัยในการทางาน โอกาสในการพัฒนา
ตนเอง และความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับอาชีพที่ทา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ,
2553) จากความหมายของคุณภาพชีวิตด้านการงานจะเห็นได้ว่า เป็นสิ่งที่ช่วยอานวยให้บุคคลมีแรงจูงใจในการ
ทางานและทุ่มเทให้กับการทางานมากขึ้น จากสาเหตุนี้จึงมีความเป็นไปได้ว่าเมื่อมีปัจจัยหรือสิ่งต่าง ๆ มา
ส่งเสริมให้บุคคลมีคุณภาพชีวิตในการทางานมากขึ้นจะทาให้บุคคลให้ความสาคัญและเวลากับการทางานมาก
จนเกินไป จนไม่ได้ใส่ใจสุขภาพของตน เช่น การพักผ่อนไม่เพียงพอ การใช้ชีวิตแบบเร่งรีบ การรับประทาน
อาหารไม่เป็นเวลา เกิดความเครียดสะสม เป็นต้น ฉะนั้น การมีคุณภาพชีวิตด้านการงานที่ดีจึงให้ทั้งผลด้านบวก
และด้านลบต่อสุขภาพในเวลาเดียวกัน
6) คุณภาพชีวิตด้า นความเป็นอยู่ประจาวันส่งผลเชิงบวกต่อพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของ
ชาวประมง กล่าวคือถ้าชาวประมงมีคุณภาพชีวิตด้านความเป็นอยู่ประจาวันเพิ่มขึ้นจะทาให้ชาวประมงมี
พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพเพิ่มขึ้น ซึ่งคุณภาพชีวิตด้านความเป็นอยู่ประจาวันคือความพึงพอใจชีวิตความ
เป็ น อยู่ ป ระจ าวัน ที่ อ าศั ย อยู่ โดยครอบคลุ ม ความพึ ง พอใจเกี่ ย วกั บ ราคาสิ นค้ า ที่ จาเป็ นต่ อ การดารงชีวิต
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค การให้บริการของภาครัฐในด้านต่าง ๆ เช่น สาธารณูปโภค การดูแลรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การรักษาพยาบาล การศึกษา เป็นต้น (สถาบันบัณฑิต พัฒนบริหารศาสตร์,
2553) จากความหมายของคุณภาพชีวิตด้านความเป็นอยู่ประจาวันจะพบว่าส่วนใหญ่แล้วจะมีความเกี่ยวข้อง
กับสิ่งสนับสนุนคุณภาพชีวิตให้ประชาชนมีความสะดวกสบายและมีคุณภาพชีวิตที่ดี ดังนั้น จึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่
ช่วยส่งเสริมให้ชาวประมงมีพฤติกรรมการส่งเสริม สุขภาพได้เพิ่มขึ้น ฉะนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรสนับสนุน
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และพัฒนาระบบบริการ สวัสดิการต่าง ๆ เหล่านี้ให้มีคุณภาพเพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสให้ประชาชนได้มีชีวิตความ
เป็นอยู่ที่ดี รวมทั้งมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงด้วย

สรุปผลการวิจัย
จากผลการศึกษาสามารถสรุปได้ว่าชาวประมงมีคุณภาพชีวิตด้านครอบครัวและด้านสิ่งแวดล้อม อยู่ใน
ระดับสูง มีแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ของการรักษาและป้องกันโรคอยู่ในระดับสูง
มาก มีพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพโดยรวมอยู่ในระดับสูง และปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุ ขภาพ
ประกอบด้ ว ย แบบแผนความเชื่ อด้ านสุ ขภาพการรับรู้ ถึง ประโยชน์ ข องการรั ก ษาและป้ อ งกั นโรค ระดับ
การศึกษา แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพด้านการรับรู้ความรุนแรงของโรค สถานภาพสมรส คุณภาพชีวิตด้าน
การงาน และคุณภาพชีวิตด้านความเป็นอยู่ประจาวัน ดังนั้น จากผลการวิจัยดังกล่าวสามารถนามาเป็นแนวทาง
ในการส่งเสริมและพัฒนาให้ชาวประมงมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืนต่อไป

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย
1. ควรมีการส่งเสริมให้ชาวประมงได้มีโอกาสพัฒนาตนเองด้านการประกอบอาชีพ เช่น การฝึกอบรม
ด้านการเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับเทคนิคที่เป็นประโยชน์ต่อการทางาน วิธีการทางานที่ปลอดภัยไม่ทาลายสุขภาพ
ส่งเสริมให้ชาวประมงดาเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมการนาสัตว์น้าที่ได้จากการประมงมาแปร
รูปเพื่อเพิ่มรายได้แก่ครอบครัว และควรมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการดูแลสุขภาพจิต แนะนาวิธีการจัดการกับ
ความเครียดที่เหมาะสม เช่น การฝึกอบรมแนะนาเทคนิคการผ่อนคลายความเครียด เป็นต้น
2. ควรมีการส่งเสริมให้ชาวประมงได้รับทราบข้อมูลด้านการดูแลตนเองหรือหลักการปฏิบัติเมื่อเกิด
ความเจ็บป่วย เช่น สิทธิการรักษา ช่องทางในการรับความช่วยเหลือ หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถโทรขอความ
ช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน เป็นต้น และควรมีการส่งเสริมให้ชาวประมงเก็บออมเงินเพื่อใช้จ่ายในการยาม
เจ็บป่วย ซึ่งจะช่วยให้ลดความวิตกกังวลเมื่อเกิดความเจ็บป่วยได้
3. ควรมีการจัดกิจกรรมส่งเสริม ให้ความรู้ หรือกระตุ้นให้ชาวประมงตระหนักถึงความสาคัญในการ
ดูแลสุขภาพของตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการช่วยให้ชาวประมงมีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมอยู่เสมอ
ข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป
ควรมีการศึกษาเปรี ยบเทียบพฤติ กรรมที่เกี่ ยวข้ องกับการดู แลสุ ขภาพของชาวประมงทุกประเภท
เพื่อที่จะทาให้ได้รับทราบข้อมูลด้านพฤติกรรมสุขภาพ ว่าชาวประมงแต่ละประเภทมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ
แตกต่างกันอย่างไร และมีปัจจัยใดบ้างที่ส่งเสริมให้ชาวประมงแต่ละประเภทส่งเสริมดูแลสุขภาพของตนเองมาก
ขึ้น และควรมีการศึกษาด้วยวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพร่วมกับการวิจัยเชิงปริมาณเพื่อที่จะทาให้ได้ข้อมูลในเชิงลึก
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การศึกษาเปรียบเทียบสานวนไทยและสานวนจีนที่มีคาเกี่ยวกับสัตว์
A Comparative Study of Chinese and Thai Animal Idioms
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บทคัดย่อ
บทความฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ก ารศึกษาเปรียบเทียบสานวนไทยและสานวนจีนที่มีคา
เกี่ยวกับสัตว์ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาความคล้ายคลึงและความแตกต่างระหว่างสานวนไทยและสานวนจีนที่
เกี่ย วกับ สั ตว์ในแง่ของความหมายเชิงเปรี ยบเทียบและสิ่ งที่ถูกใช้เปรียบเทียบ โดยการศึกษาหนังสื อหรือ
บทความที่มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง เพื่อที่จะนามาวิเคราะห์หาสาเหตุที่มาของสานวนจากทั้ง 2 ภาษา ผลการศึกษา
พบว่า จาก 11 คู่สานวน ทั้งสานวนไทยและสานวนจีนที่มีคาเกี่ยวกับสัตว์โดยมีความหมายที่เหมือนกันและใช้
สิ่งเปรียบเทียบเดียวกันทั้ง 3 คู่สานวน ใช้สิ่งเปรียบเทียบเหมือนกัน แต่ให้ความหมายไม่เหมือนกัน 2 คู่สานวน
สานวนไทยใช้สัตว์เปรียบเทียบ แต่สานวนจีนไม่ใช้สัตว์เปรียบเทียบแต่มีความหมายเหมือนกัน 3 คู่สานวน ทั้ง
สานวนไทยและสานวนจีนต่างก็ใช้สัตว์คนละชนิดเปรียบเทียบ แต่ให้ความหมายเหมือนกันอีก 3 คู่สานวน
สาเหตุที่ต่างกันนั่นก็เพราะมีที่มาที่ต่างกัน จากความคิด วิถีชีวิต สภาพแวดล้อม รวมถึงประวัติศาสตร์ ตานานที่
แตกต่างกัน
คาสาคัญ : การศึกษาเปรียบเทียบ/ สานวนไทย/ สานวนจีน/ สานวนเกี่ยวกับสัตว์

Abstract
This article is a part of the thesis about Thai and Chinese idioms containing animals.
The objective of this article is to study the similarities and differences between Thai and
Chinese idioms in terms of meaning and the objects deployed in the idioms.
The relevant books and papers are selected as references for analysis of origin of the
idioms from both 2 languages. From 11 pairs of compared idioms, the results has shown that
3 pairs of them share the identical meaning and animal used in the idioms; 2 pairs of them
shared the identical animals, but convey the different meaning; 3 pairs of them share the
identical meaning – animals are deployed in Thai idioms while the Chinese ones apply the
other entities; and 3 pairs of them share the same meaning with different use of animals in
both Thai and Chinese idioms. The unique thoughts, ways of life, environments, historical
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background and myths have accounted for the dissimilarity in meaning and the objects used
in the idioms of the 2 languages.
Keywords : Comparative Study/ Thai Idioms/ Chinese Idioms/ Animal Idioms

ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ภาษาเป็นเครื่องหมายของวัฒนธรรมอย่างหนึ่ง ที่สะท้อนให้เห็นถึงความคิด ความเชื่อ หรือวิธีการ
ปฏิบัติตนของคนในชาตินั้น ๆ ที่มีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง สานวนก็เช่นเดียวกัน เพราะสานวนแสดงให้เห็นถึง
ความคิดและการใช้ชีวิตของคนในชาตินั้น ๆ ทุกชาติทุกภาษาต่างก็มีสานวนเป็นของตนเอง ก็อาจมีสานวนที่
คล้ายคลึงกันได้ โดยใช้ถ้อยคาต่างกันไปตามภาษาของตน ที่เป็นเช่นนี้เพราะสติปัญญามนุษย์ไม่แตกต่างกัน
(กาญจนา คาผา.สานวนไทย.หน้า13, 2559). ประเทศไทยและประเทศจีนก็เช่นเดียวกัน ต่างก็มีสานวนเป็นของ
ตัวเอง ถึงแม้ว่า ประเทศไทยจะได้รับอิทธิพลและวัฒนธรรมจากประเทศจีน เนื่องจากมีชาวจีนที่ย้ายเข้ามาตั้ง
ถิ่นฐานอยู่ในไทยเป็นจานวนไม่น้อย ทาให้สานวนจีนและสานวนไทยมีความคล้ายคลึงกันอยู่ อีกทั้งจีนและไทย
ก็ต่างก็อยู่ ในทวีป เอเชียเหมือนกัน จึงทาให้ วัฒ นธรรมรวมไปถึงวิถีการใช้ชีวิ ตและความคิดของคนในชาติ
ค่อนข้างที่มีความคล้ า ยคลึ งกั น แต่ถึงอย่ างไรก็ ตาม เมื่อคนละประเทศ คนละภาษา คนละสั งคม คนละ
วัฒนธรรม ย่อมมีจุดเหมือนและความแตกต่างกันอยู่ สานวนนอกจากจะเป็นภาษาที่คนในชาตินั้น ๆ มักจะ
นามาใช้ในการเปรียบเทียบแทนเพื่อใช้แทนคาพูดทางอ้อม หรือการใช้ภาษาเพื่อเพิ่มความสละสลวย อีกทั้ง
สานวนของชาตินั้น ๆ ต่างก็ได้สอดแทรกสิ่งต่าง ๆ เข้าไว้ด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิต ธรรมชาติแวดล้อม
วัฒนธรรมประเพณี รวมไปถึงความเชื่อต่าง ๆ ของคนในชาติที่ทาให้เกิดสานวนนั้น ๆ ขึ้น
“成语”（เฉิงหยวี่ ）หรื อที่เราเรี ยกกัน ว่ า ส านวน เป็น หนึ่ งในวิช าที่ส าคัญของภาษาจี น ที่มีชื่อว่า
“คาศัพท์ภาษาจีนกลางปัจจุบัน ”（现代汉语词汇）ดังนั้น วงการศึกษาจีนจึงให้ความสนใจและให้คาจากัด
ความเกี่ยวกับสานวนจี น อยู่ ไม่น้อย กล่าวโดยสรุป “สานวน”ในภาษาจีน คือ กลุ่มคาหรือวลี ที่มีรูปแบบที่
แน่นอน ที่ประกอบด้วยคาที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้（ Lu Yinɡshun, 2550）“สานวน” ในภาษาไทย หมายถึง
ถ้อยคาหรือข้อความที่กล่าวกันมาสือต่อมาช้านาน มีความหมายไม่ตรงตามตัวอักษร แต่มีความหมายโดยนัย
หรือในเชิงเปรียบเทียบ ขึ้นอยู่กับเรื่องที่กล่าวถึง（รัชนี กาแพงแก้ว, 2557）
นอกจากนี้ “สัตว์” ถือว่าเป็นอีกสิ่งที่ค่อนข้างใกล้ตัวและสามารถนามาใช้ได้ในชีวิตประจาวัน เพราะว่า
สัตว์และมนุษย์เป็นสิ่งที่มีความสัมพันธ์กันอย่างแนบแน่น อีกทั้ง “สานวน”ในภาษาจีน ไม่ว่าจะเป็นการเขียน
หรือการนามาพูดในชีวิตประจาวัน มักจะมีการใช้สานวนที่เปรียบเทียบกับสัตว์อยู่บ่อ ย ๆ จึงทาให้ผู้วิจัยสนใจที่
ศึกษาลักษณะของสานวนในภาษาจีนและภาษาไทย เพื่อนามาหาด้านเหมือนและด้านที่แตกต่างระหว่างทั้งสอง
ภาษา เพื่อช่วยพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอนภาษาจีนให้ดียิ่งขึ้น
อย่างไรก็ดี ทั้งสองภาษาต่างก็มีสานวนที่มีความหมายใกล้เคียงกัน บ้างก็ใช้สิ่ งที่นามาเปรียบเทียบ
เหมือนกันแต่แฝงความหมายต่างกัน บ้างก็ใช้สิ่งที่นามาเปรียบเทียบต่างกัน แต่มีลักษณะความหมายแฝงที่
เหมือนกัน เหตุนี้เอง จึงทาให้ผู้วิจัยที่สนใจที่จะศึกษาค้นคว้าเปรียบเทียบสานวนไทยและสานวนจีนที่นาสัตว์มา
เปรียบเทียบ เพื่อหาความหมายและที่มาของสานวนทั้งสองภาษาว่ามีความแตกต่างกัน
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1.เพื่อศึกษาเปรียบเทียบสานวนไทยและสานวนจีนที่ใช้สัตว์ชนิดเดียวกันมาเปรียบเทียบอีกพร้อม
ให้ความหมายนัยยะที่เหมือนกันหรือคล้ายคลึงกัน
2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบสานวนไทยและสานวนจีนที่ใช้สัตว์ชนิดเดี ยวกันมาเปรียบเทียบแต่ให้
ความหมายนัยยะที่แตกต่างกัน
3. เพื่อศึกษาสานวนไทยใช้สัตว์มาเปรียบเทียบ แต่สานวนจีนกลับไม่ใช้สั ตว์เปรียบ แต่ทั้งสอง
สานวนกลับมีความหมายนัยยะที่เหมือนกันหรือคล้ายคลึงกัน
4. เพื่อศึกษาสานวนไทยและสานวนจีนที่ใช้สัตว์คนละชนิดในการนามาเปรียบเทียบ แต่ทั้งสอง
สานวนกลับมีความหมายที่เหมือนกันหรือคล้ายคลึงกัน

ขอบเขตการวิจัย
1. ศึกษาสานวนไทยและสานวนจีนที่มีคาเกี่ยวกับสัตว์และมักจะใช้บ่อยๆ โดยแบ่งเป็น 4 ลักษณะ คือ
1) ทั้งสานวนไทยและสานวนจีนต่างก็ใช้สัตว์ประเภทเดียวกันนามาเปรียบเทียบ พร้อมทั้งให้ ความหมายที่
เหมือนกัน 2) ทั้งสานวนไทยและสานวนจีนต่างก็ใช้สัตว์ประเภทเดียวกันนามาเปรียบเทียบ แต่ให้ความหมาย
ต่างกัน 3) ในสานวนไทยใช้สัตว์มาเปรียบเทียบ แต่สานวนจีนกลับไม่ใช้สัตว์เปรียบ แต่ทั้งสองสานวนกลับมี
ความหมายที่เหมือนกัน 4) ทั้งสานวนไทยและสานวนจีนต่างก็ใช้สัตว์คนละชนิดในการเปรียบเทียบแต่ทั้งสอง
สานวนกลับให้ความหมายที่เหมือนกัน
2. การศึกษาครั้งนี้จะเป็นการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างสานวนไทยและสานวนจีนกลางเท่านั้นจาก
สานวนทั้งหมด 11 คู่สานวน เป็นสานวนที่ใช้บ่อย โดยเป็นการศึกษาจากความหมายจากภาพพจน์ของสั ตว์
เพียงเท่านั้น

วิธีการศึกษา
1. ศึ ก ษาหนั ง สื อ หรื อ บทความต่ า ง ๆ รวมไปถึ ง ทฤษฎี ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ความหมายแฝงเกี่ ย วกั บ
ภาพลักษณ์ของสัตว์ในระบบมโนทัศน์ของคนไทยและคนจีน โดยใช้หลักทฤษฏีอุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ของ Lakoff
และ Johnson ในการอ้างอิง
2. คัดเลือกและรวบรวมสานวนในภาษาจีนและภาษาไทยที่มีคาเกี่ยวกับสัตว์ที่ได้จากการเปรียบเทียบ
จากเครื่องมือวิจัยที่รวบรวมจาก
(1) พจนานุกรมสานวนภาษาจีนในยุคใหม่（现代汉语成语规范大词典）
(2) สานวน ภาษิต และคาพังเพยของไทยที่นาสัตว์มาเปรียบเทียบ
3. ใช้วิธีเปรียบเทียบจากการเครื่องมือวิจัยพบว่ามีอ ยู่ 11 คู่สานวนที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การ
วิจัย จึงนา 11 คู่สานวนไทยและจีน มาเปรียบเทียบวิเคราะห์หาความหมายเชิงอุปนัยที่คนไทยและคนจีนที่
วิเคราะห์ความรู้สึกต่อสัตว์
4. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
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ผลการวิจัย
จากการศึกษาพบว่า ทั้งสานวนไทยและสานวนจีน จาก11คู่สานวน ที่มีลักษะณะความหรือการใช้สัตว์
ในการเปรียบเทียบที่มีความเหมือนกันหรือคล้ายคลึง ซึ่งนั่นก็มาจากวิธีการคิดและวิถีชีวิตของคนในชาติ โดย
ผู้ วิจั ย จะทาการวิจัย ตามวัตถุป ระสงค์ที่ได้กล่าวไปข้างต้น พร้อมวิเคราะห์ ถึงสาเหตุที่มาของแต่ลาสานวน
ดังต่อไปนี้
สานวนไทยและจีนคู่ที่ 1 ที่ใช้สัตว์มาเปรียบเทียบพร้อมให้ความหมายนัยยะที่เหมือนกันหรือคล้ายคลึงกัน
สานวนไทย
สานวนจีน
1.สุนัขจนตรอก
狗急跳墙 ɡǒují–tiàoqiánɡ โก่ว จี๋ เที่ยว เฉียง
ผลการวิเคราะห์จากสานวนคู่ที่ 1 จะเห็นได้ว่า ทั้งสานวนไทย “สุนัขจนตรอก” และสานวนจีน “โก่ว จี๋
เที่ยว เฉียง” ต่างก็ใช้ “สุนัข” หรือ “หมา” ในการเปรียบเทียบแทนคน ว่าในขณะถึงเวลาขณะคับขันที่ถอยจนถึง
ที่สุดจนไร้หนทางที่จะถอยต่อไปได้ จะแสดงพฤติกรรมอย่างหนึ่งออกมานั่นก็คือ จวนตัวลุกขึ้นสู้จนถึงที่สุด โดย
ไม่สนว่าจะแพ้หรือชนะ จากสานวนไทยได้มีที่ มาจากการนาเอาธรรมชาติของสุนัขมาเปรียบเปรย โดยกล่าวว่า
หมาเมื่อมันถูกไล่ไปจนตรอกจวนตัวไม่มีทางหนีต่อไป มันก็จะหันกลับมาสู้ ดั่งเช่นคนที่ตกอยู่ในสถานการณ์คับ
ขันล่อแหลมเสี่ยงอันตราย ไม่มีทางหลีกเลี่ยงบ่ายเบี่ยงได้ จึงจาเป็นต้องหันหน้าเข้าสู้อย่างเต็มที่เพื่อเอาตัวรอด
สานวนสุนัขจนตรอก บางทีก็มีคาพูดเพิ่มข้างหน้าว่า“เสือสิ้นตวัก สุนัขจนตรอก” “ตวัก”หรือ“จวัก”เป็นเครื่องมือ
ที่ใช้ไว้ในการตักข้าวและแกง ทาด้วยกะลามะพร้าว มีด้าม มีลักษณะงองุ้มเหมือนเล็บ “เสือสิ้นตวัก” หมายถึง
เสือไม่มีเล็บ เพราะเล็บหักหายไป เล็บเป็นอาวุ ธอย่างหนี่งของเสือ เมื่อไม่มีเล็บ เสือก็ขาดอาวุธป้องกันตัว ตก
อยู่ในฐานะจวนตัว หมดทางสู้ เช่นเดียวกับสุนัขจนตรอก
ที่มาของสานวนจีน “狗急跳墙” มีที่มาจากนิทาน ตานาน เรื่องก็มีอยู่ว่า กาลหนึ่งนานมาแล้ว มีนาน
พรานดุดันคนหนึ่ง ได้เลี้ยงหมาล่าเนื้อไว้หนึ่งตัว และทุก ๆ ครั้ง เขาจะให้เนื้อเป็นอาหารให้กับหมากิน แต่เขา
จะให้ครั้งทีละน้อย ๆ จนทาให้หมารู้สึกหิว จึงได้แอบขโมยเนื้อของนายพรานมากิน จากนั้นพอนายพราน
กลับมาจึงจับได้ว่าเนื้อของเขาหายไป จึงคิดว่าหมาที่เขาเลี้ยงไว้ต้องแอบขโมยเนื้อไปกินแน่ ๆ เขาเกิดความ
โมโหเป็นอย่างมาก หวังจะจับเจ้าหมาตัวนี้ใช้มีดฆ่ามันให้ตาย ขณะนั้นเองเจ้าหมารู้สึกกลัว จึงกระโดดหนีจาก
รั้วสูงในป่า ซึ่งนั่นก็เป็นทางเดียวที่มันจะหนีรอดไปได้ นายพรานตกใจเป็นอย่างมาก พร้อมพูดว่า “หมาที่รีบ
ร้อนก็สามารถกระโดดกาแพงได้”
สานวนไทยและจีนคู่ที่ 2 ที่ใช้สัตว์มาเปรียบเทียบพร้อมให้ความหมายนัยยะที่เหมือนกันหรือคล้ายคลึงกัน
สานวนไทย
สานวนจีน
2.แมงเม่าเข้าไฟ
飞蛾扑火 fēi’é – pūhuǒ เฟย เอ๋อ พู หั่ว
ผลการวิเคราะห์จากสานวนคู่ที่ 2 จะเห็นได้ว่า ทั้งสานวนไทย “แมงเม่าเข้าไฟ” และสานวนจีน “เฟย
เอ๋อ พู หั่ว” ต่างก็นาแมงเม่ามาใช้ในการเปรียบเทียบ คนที่เข้าที่ใดที่หนึ่งเพื่อนรนหาความตาย เพราะไม่รู้ไร้
เดียงสา เนื่องก็มาจากว่าไทยเป็นเมืองร้อนที่มีสามฤดู คือ ฤดูหนาว ฤดูร้อน ฤดูฝน ส่วนจีนที่มีสี่ฤดู คือ ฤดูใบไม้
ผลิ ฤดูร้อน ฤดูใบไม้ร่วง และฤดูหนาว ทั้งนี้ช่วงฤดูใบไม้ผลิและฤดูร้อนของจี นก็มักจะมีฝนตก ทาให้ช่วงนี้
ภูมิอากาศของไทยและจีนต่างก็มีสภาพอากาศที่คล้ายคลึงกัน ทาให้ช่วงฝนตกก็จะมีแมงเม่าที่จะชอบออกมาบิน
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เล่นไฟ แต่พวกมันจะบินได้ไม่นานและก็ร่วงเกิดมาตาย นี่จึงเป็นที่มาของทั้งสองสานวนที่มีความคล้ายคลึงกัน
สานวนไทย
สานวนไทยและจีนคู่ที่ 3 ที่ใช้สัตว์มาเปรียบเทียบพร้อมให้ความหมายนัยยะที่เหมือนกันหรือคล้ายคลึงกัน
สานวนไทย
สานวนจีน
3.กบในกะลา
井底之蛙 jǐnɡ dǐ–zhīwā จิ๋ง ตี่ จือ วา
ผลการวิเคราะห์จากสานวนคู่ที่ 3 จะเห็นได้ว่า ทั้งสานวนไทย“กบในกะลา” และสานวนจีน “จิ๋ง ตี่ จือ
วา” ทั้งสานวนไทยและสานวนจีนจะเห็นได้ว่า ได้นาสัตว์ชนิดเดียวกันมาใช้ในการเปรียบเทียบในสานวน นั่นก็
คือ “กบ”หมายถึง ผู้ที่คิดว่าตนเองมีความรู้มาก แต่ที่จริงแล้วมีความรู้และประสบการณ์น้อยมาก จากัดอยู่ใน
กรอบแคบๆ เท่านั้น ในสานวนไทยใช้ “กะลา”เปรียบเสมือนโลกหรือกรอบในที่แคบ ๆ ทว่าสานวนจีนกลับใช้
“บ่อน้า” เปรียบเสมือนโลกหรือกรอบในที่แคบ ๆ สาเหตุการแตกต่างนี้นั่นก็มาจากภาษาที่ถือเป็นวัฒนธรรม
ประเภทหนึ่งที่สะท้อนความคิด วิถีชีวิต สิ่งเหล่านี้บ่งบอกถึงปัญญาและความสามารถของมนุษย์ (กาญจนา คา
ผา, 2559)
สานวนไทยและจีนคู่ที่ 4 ที่ใช้สั ตว์ชนิดเดียวกันมาเปรียบเทียบเหมือนกันแต่ให้ความหมายนัยยะที่
แตกต่างกัน
สานวนไทย
สานวนจีน
4.สีซอให้ควายฟัง
对牛弹琴 duìniú–tánqín ตุ้ย หนิว ถาน ฉิน
ผลการวิเคราะห์จากสานวนคู่ที่ 4 จะเห็นได้ว่า ทั้งสานวนไทย “สีซอให้ควายฟัง” และสานวนจีน“ตุ้ย
หนิว ถาน ฉิน”ที่แปลตรงกับภาษาไทยคือ สีซอให้วัวฟัง ทั้งสานวนไทยและสานวนจีนต่างก็ใช้ ควายหรือวัวซึ่ง
เป็นสัตว์ที่มีประเภทเดียวกันที่นามาใช้ในการเปรียบเทียบที่คนมาสีซอให้พวกมันฟัง แต่ทั้งสองสานวนกลับมี
ความหมายแฝงที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง สานวนไทยใช้ควาย มาเปรียบเทียบกั บคนที่โง่เขลา หรือเรามักจะใช้
ค าว่ า ควายในการด่ า แต่ ใ นวั ฒ นธรรมจี น มั ก จะไม่ มี ก ารใช้ ค วายเป็ น ค าด่ า หรื อ น าวั ว หรื อ ควายมาใช้ ใ น
ความหมายนัยยะที่ไม่ดี
ดั่งที่มาของสานวนไทย“สีซอให้ควายฟัง”ที่มาจากการกระทา ชาวไทยเรามักจะใช้ควายเปรียบกับคน
โง่ คนไทยมีความคิดว่าควายเป็นสั ตว์ที่ไม่ฉลาด เมื่อเทียบกับสัตว์อื่น ๆ การสีซอให้ควายฟัง ควายย่อมฟังไม่รู้
เรื่อง ป่วยการทา ไม่มีประโยชน์อันใด เมื่อใช้เป็นสานวน หมายความว่าการพูด ชี้แนะคนโง่ ย่อมเสียเวลาเปล่า
เพราะคนเหล่านั้นจะไม่เข้าใจ
ที่มาของสานวนจีน “对牛弹琴”เกิดจากนิทาน เรื่องมีอยู่ว่า มีชายอยู่ผู้หนึ่งชื่อว่า กงหมินอี้ เขา
มักจะสีเพลงชื่อว่า “ชิงเจี่ยว” ให้วัวฟังอยู่บ่อย แต่ในขณะที่เขาสีอยู่นั้น วัวก็ได้แต่ก้มหน้าก้มตากินหญ้า ราวกับ
ว่าไม่ได้ฟังเพลงที่เขาสีไปแม้แต่น้อย มีความหมาย อธิบายให้คนที่ไม่มีเหตุผลฟังหรืออธิบายก็ไม่เข้าใจ ปัจจุบัน
บางครั้งก็นามาใช้เกี่ยวกับการเขียนบทความว่าเขียนกระทบกระเทียบโดยไม่สนใจผู้อ่าน
สานวนไทยและจีนคู่ที่ 5 ที่ใช้สัตว์มาเปรียบเทียบเหมือนกันแต่ให้ความหมายนัยยะที่ต่างกัน
สานวนไทย
สานวนจีน
5.กระดีไ่ ด้น้า
如鱼得水 rúyú–déshuǐ หรู ยวี๋ เต๋อ สุ่ย
ผลการวิเคราะห์จากสานวนคู่ที่ 5 ไม่ว่าจะเป็นสานวนไทย “กระดี่ได้น้า” กระดี่ซึ่งหมายถึงปลากระดี่
กับสานวนจีน “หรู ยวี๋ เต๋อ สุ่ย” ที่มีความหมายเกี่ยวกับปลาเช่นกัน จะเห็นได้ว่าทั้งสองสานวน ใช้ทั้งน้าและ
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ปลาในการเปรียบเทียบ ซึ่งทั้งสองสานวนใช้สิ่งที่นามาเปรียบเทียบเทีย บคล้ายคลึงกัน แต่กลับมีความหมายที่
ต่างกันอย่างสิ้นเชิง ในสานวนไทย หมายถึงอาการที่แสดงความดีอกดีใจ เหมือนปลาที่ได้น้า ส่วนสานวนจีน
หมายถึง พบเจอโอกาส คน หรือสถานการณ์ที่เหมาะสมกับตัวเองและสามารถที่จะพัฒนาตัวเองให้ก้าวหน้าขึ้น
ไปได้
ที่มาของสานวนไทย “กระดี่ได้น้า”เกิดจากการสังเกตพฤติกรรมของสัตว์ นั่นก็คือปลากระดี่ ที่นาเอา
ธรรมชาติของปลามาเปรียบ เพราะเวลาปลากระดี่ที่โดนน้ามันมักจะดิ้นด้วยความดีใจ เมื่อใช้เป็นสานวนเปรียบ
ปลากระดี่ที่ดิ้นมาเปรียบแทนคนที่แสดงอาการร่าเริง ดีอก ดีใจ หรือตื่นเต้นจนตัวสั่น
ที่มาของสานวนจีน“如鱼得水”ความหมาย เปรียบเทียบได้พบหรือได้เจอคนที่เหมาะสมกับตัวเอง
หรืออยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีโอกาสสามารถพัฒนาและเจริญก้าวหน้า มีที่มาจากตั้งแต่สมัยสามก๊ก ตอนนั้นโจโฉ
มีอานาจเป็นอย่างมาก ก่อนที่เล่าปี่จะเป็นฮ่องเต้ ได้พึ่งพาอาศัยทัพทหารของหลิวเป้ยแต่ว่าหลิวเป้ ยกลับไม่
อยากเป็นรองในทัพทหารของหลิวเปี่ยว ทว่าอยากเป็นหัวหน้าของทัพหลิวเปี่ยว ขณะนั้นสวีเจ๋อจึงได้แนะนาขง
เบ้งเป็นคนที่มีสติปัญญาเป็นเลิศ ต่อมาเล่าปี่ต้องการให้ขงเบ้งมาช่วยเหลือตน จึงได้เดินทางไปกระท่อมของขง
เบ้งถึงสามครั้ง เมื่อขงเบ้งเห็นถึงความพยายามของเล่าปี่จึงยอมที่จะพบหน้าเขา เล่าปี่จึงต้องการให้ขงเบ้งช่วย
จัดการคิดเกี่ยวกับการปกครองทหารในตอนนั้น ขงเบ้งจึงช่วยวิเคราะห์และคิดหาวิธีที่ควรจะจัดการแนะนา
ให้กับเล่าปี่ โดยให้เล่าปี่ตั้งหลักอยู่ที่จินโจว ถึงจะมีโอกาสที่จะสู้กับโจโฉและซุนกวนได้
สานวนไทยคู่ที่ 6 ใช้สัตว์มาเปรียบเทียบ แต่สานวนจีนกลับไม่ใช้สัตว์เปรียบ แต่ทั้งสองสานวนกลับมี
ความหมายนัยยะที่เหมือนกันหรือคล้ายคลึงกัน
สานวนไทย
สานวนจีน
6.วัวสันหลังหวะ
做贼心虚 zuòzéi–xīnxū จั้ว เจ๋ย ซิน ซวี
ผลการวิเคราะห์จากสานวนคู่ที่ 6 จะเห็นได้ว่า ทั้งสานวนไทย“วัวสันหลังหวะ” และสานวนจีน “จั้ว
เจ๋ย ซิน ซวี” ต่างก็มีความหมายที่ใช้เปรียบเทียบเหมือนกัน คือคนที่ทาเรื่องไม่ดีมักจะมีความหวาดระแวงอยู่
ตลอดเวลา กลัวว่าผู้อื่นจะจับพิรุธของตนได้ แต่จากสานวนทั้งสองจะสังเกตได้ว่า สานวนไทยใช้วัวมาเป็นสิ่ง
เปรียบเทียบ แต่ในขณะที่สานวนจีนกลับไม่ใช้สัตว์มาเป็นสิ่งเปรียบเทียบ แต่ทว่ากลับใช้คาว่า “เจ๋ย” ซึ่งมี
ความหมายแปลว่า “โจร” มาเป็นการเปรียบแทน เพราะว่าพวกโจรเวลาที่กระทาความผิดในใจก็มักที่จะขาด
ความเชื่อมั่นและมีความหวาดระแวงนั่น อย่างไรก็ตามถึงแม้ทั้งสองสานวนจะมีความหมายที่เหมื อนกัน แต่สิ่งที่
ใช้นามาเปรียบเทียบนั้นต่างกัน นั่นก็เพราะว่าทั้งสองสานวนต่างก็มีที่มาที่แตกต่างกันนั่นเอง
สานวนไทย “วัวสันหลังหวะ”หรือเรียกอีกอย่างว่า“วัวสันหลังขาด”และมักจะมีคากล่าวต่อไปอีกว่า“วัว
สันหลังขาด เห็นกาบินผ่านก็ตกใจ ”ความหมาย คนที่มีความผิดติ ดตัว ทาให้มีความหวาดระแวง ซึ่งที่มาของ
สานวนนี้ก็เกิดจากสัตว์ คือวัวที่มีบาดแผลที่หลัง เมื่อเห็นอีกาบินมาก็นึกกลัวหวาดระแวงไปว่า กาจะมาจิกกิน
แผลที่หลังของตน ด้วยเหตุนี้ จึงนาวัวมาใช้เปรียบเทียบกับคนที่มีความหวาดระแวงเช่นเดียวกับวัว เมื่อคนที่มี
ความผิดติดตัว เมื่อได้ยินหรือได้เห็นอะไร ก็หวาดระแวงส่อพิรุธออกมาเช่นดั่งกับวัว
ส่วนที่มาของสานวนจีน “做贼心虚” ความหมาย คนที่ทาเรื่องไม่ดีเอาไว้ กลัวว่าคนอื่นจะมองออก มี
ความหวาดระแวง มีที่มาจากคาพูดสืบต่อกันมาของคนในชาติ จากบันทึกการสัมภาษณ์ของเมิ่งซีในสมัยซ่งตอน
เหนือ เป็นบันทึกลับของบัณฑิตชื่อว่าเฉินซู่กู่แห่งเมืองฝูเจี้ยนในสมัยโบราณว่า จับได้ว่ามีขโมยที่ไม่ยอมรับว่า
ตนเองเป็นขโมย ขณะเดียวกันเขาก็คิดอุบาย ข้างหน้ามีวัดและข้างในวัดมีนาฬิกาเรือนใหญ่อยู่เรือนหนึ่ง ถ้า
หากว่าไม่ยอมรับว่าเป็นขโมยจะให้ไปลูบนาฬิกา ถ้าผู้ใดไม่ได้ ขโมยเมื่อลูบนาฬิกาแล้วจะไม่มีเสียงดัง แต่หาก
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ผู้ใดเป็นขโมยเมื่อลูบนาฬิกาไปแล้ว ก็จะเกิดเสียงดังขึ้น จากนั้นเฉินซู่กู่จึงได้ทาหมึกดาไปที่นาฬิกาและสังเกตว่า
ผู้ใดที่กล้าเอามือจับไปที่นาฬิกาถือว่าไม่ได้เป็นขโมย จนในที่สุดเขาก็ได้พบขโมยตัวจริงที่ไม่กล้าเอามือจับ ไปที่
นาฬิกา จากนั้นเรื่องเล่านี้ก็เป็นเรื่องเล่าที่สืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน1
สานวนไทยคู่ที่ 7 ใช้สัตว์มาเปรียบเทียบ แต่สานวนจีนกลับไม่ใช้สัตว์เปรียบ แต่ทั้งสองสานวนกลับมี
ความหมายนัยยะที่เหมือนกันหรือคล้ายคลึงกัน
สานวนไทย
สานวนจีน
7.หน้าเนื้อใจเสือ
人面兽心 rénmiàn–shòuxīn เหริน เมี่ยน โซ่ว ซิน
ผลการวิเคราะห์จากสานวนคู่ที่ 7 จะเห็นได้ว่า ทั้งสานวนไทย “หน้าเนื้อใจเสือ” และสานวนจีน“เหริน
เมี่ยน โซ่ว ซิน”ต่างก็มีความหมายที่ใช้เปรียบเทียบเหมือนกัน โดยใช้รูปลักษณ์ของคนในการเปรียบ แต่กลับมี
จิตใจเช่นสัตว์ ดั่งที่มาของสานวนไทย “หน้าเนื้อใจเสื อ”มาจากรูปลั กษณ์ พฤติกรรม การกระทา และการ
แสดงออกของคน ที่เสแสร้งราวกับว่าจิตใจของตนเป็นผู้มีเมตตา ใจบริสุทธิ์ ไม่คิดร้ายกับผู้อื่น แท้ที่จริงแล้ว
กลับมีจิตใจที่มีความโหดเหี้ยม อามหิต ไร้ซึ่งความเมตตา
สานวนจีน “人面兽心” ความหมาย รูปลักษณ์เป็นคน แต่ในใจดุร้ายราวดั่งกับสัตว์ก็ไม่ปาน พรรณนา
ถึงคนที่มีนิสัยโหดร้ายราวเช่นสัตว์ มีที่มาอยู่ว่า ในสมัยยุคจั้นกั๋ว มีชายคนหนึ่งชื่อว่าหยางจูเป็นนักปรัชญาที่มี
ชื่อเสียง มีอยู่คืนหนึ่ง เขาได้เชิญให้เล่าจื๊อมาเทศนาธรรมที่บ้าน เล่าจื๊อเห็นพฤติกรรมของหยางจูดูซื่อสัตว์และมี
เมตตา เล่าจื๊อจึงได้เล่าเรื่องหนึ่งให้หยางจูฟังว่า การจะดูคน ไม่สามารถดูแค่หน้าตาหรือพฤติกรรมของคนผู้นั้น
ได้ รู้หน้าไม่รู้ใจ มักจะมีคนบางประเภทที่ว่ามีร่างกายเป็นคน แต่มีจิตใจที่เป็นสัตว์ เช่นกับพวกปีศาจ ที่มี
ร่างกายเป็นงูแต่มีมีหน้าเป็นคน ถ้าหากว่าดูคนอื่นว่ามีเมตตาแล้วไปเชื่อเขา อาจจะทาให้ถูกหลอกได้ เพราะคน
ประเภทนี้มักจะมีการเรียนรู้ที่ดีโดยการ เลียนแบบคาพูด น้าเสียง หรือการกระทาต่าง ๆ เพื่อเสแสร้งเป็นคนดี
แต่วันหนึ่งการกระทาที่ไม่ดีก็จะต้องออกมาเป็นที่ประจักษ์ให้คนอื่นได้รู้ ได้เห็น ดังนั้นมีแต่คนที่เป็นคนที่มีทั้ง
จิตใจและการกระทาที่ดีเท่านั้นไม่ว่าเวลาจะผ่านไปแค่ไหน ก็ยังคงแต่ฉายแสงความดีออกมา หยางจูพอได้ฟัง
เล่าจื๊อเทศนาธรรม ทาให้ตัวเขาเลื่อมใส่เล่าจื๊อเป็นอย่างมาก2
สานวนไทยคู่ที่ 8 ใช้สัตว์มาเปรียบเทียบ แต่สานวนจีนกลับไม่ใช้ สัตว์เปรียบ แต่ทั้งสองสานวนกลับมี
ความหมายนัยยะที่เหมือนกันหรือคล้ายคลึงกัน
สานวนไทย
สานวนจีน
8.นกสองหัว
两面三刀 liǎnɡmiàn–sāndāo เหลี่ยง เมี่ยน ซัน เตา
ผลการวิเคราะห์จากสานวนคู่ที่ 8 จะเห็นได้ว่า ทั้งสานวนไทย “นกสองหัว” นา “นก” มาใช้ในการอุปมา
ในสานวน หมายถึง คนที่ทาตัวฝักใฝ่เข้าด้วยทั้งสองฝ่ายที่ไม่เป็นมิตรกัน โดยหวังผลประโยชน์เพื่อตน ทว่าใน
สานวนจีนกลับไม่ใช้สัตว์มาใช้ในการอุปมา กลับใช้หมวดร่างกาย “两面” แปลว่า “สองหน้า” ใช้อุปมามีนัยยะ
แฝงว่า ใบหน้าแรกมีลักษณะนิสัยแบบหนึ่ง ใบหน้าที่สองมีลักษณะนิสัยอีกแบบหนึ่ง
หลังจากที่นาสานวนคู่ที่ 8 มาเปรียบเทียบกันจะเห็นได้ว่า ถึงแม้ในสานวนไทยจะใช้หมวดสัตว์ในการ
เปรียบเทียบ แต่สานวนจีนกลับใช้หมวดร่างกายในการเปรียบเทียบ แต่ทั้งสองสานวนกลับมีนัยยะความหมายที่
เหมือนหรือคล้ายคลึงกัน
1 ที่มาจากนวนิยายจีนเรื่อง 沈括《梦溪笔谈·权智》
2 ที่มาจากคัมภีร์คาสอนของท่านขงจื้อ《普书·孔严传》
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สานวนไทยและจีนคู่ที่ 9 ที่ใช้สัตว์คนละชนิดมาเปรียบเทียบ แต่ให้ความหมายนัยยะที่เหมือนกันหรือ
คล้ายคลึงกัน
สานวนไทย
สานวนจีน
9.วัวลืมตีน
得鱼忘筌 déyú–wànɡquán
เต๋อ ยวี๋ ว่าง เฉวียน
ผลการวิเคราะห์จากการศึกษาสานวนคู่ที่ 9 จะเห็นได้ว่า ทั้งสานวนไทย “วัวลืมตีน” และสานวนจีน
“เต๋อ ยวี๋ ว่าง เฉวียน”จะเห็นได้ว่า ในภาษาไทยจะใช้วัวในการเปรียบ แต่ในสานวนจีนจะใช้“ยวี๋”ซึ่งแปลว่า ปลา
จะนาปลามาใช้ในการเปรียบเทียบ นั่นก็มาจากทั้งสองสานวนมีที่มาและวิถีชีวิตที่แตกต่างกัน วิถี ชีวิตชาวไทย
สมัยก่อน คือ การทาการเกษตรทาสวน ทานาและมักจะมีการเลี้ยงวัวหรือควาย เพื่อใช้ในการทานา ฉะนั้น “วัว
ลืมตีน”หมายถึง คนที่ได้ดีแล้วลืมตัว ที่มาของวัวลืมตีนก็มาจากที่ชาวไทยโบราณสังเกตว่าวัวได้มีการลืมตีนของ
มัน จึงเอาวัวมาเปรียบใช้แทนคนที่ได้ดิบได้ดีแล้วลืมตัว มิได้นึกถึงสภาพเดิมที่เคยเป็นมาก่อน บางสานวนก็เรียก
วัวลืมตีน ว่า“ข้าลืมตัว วัวลืมตีน”
ที่มาของสานวนจีน “得鱼忘筌” มาจากสมัยประวัติศาสตร์ ตามวิถีชีวิตของจีนโบราณสมัยก่อนนั้น
มักจะมีการจับปลาเพื่อหาปลาเป็นอาหาร ในสมัยก่อนนั้นมีเรื่องเล่าอยู่ว่า เนื่องจากเมืองจีนเป็นเมืองที่มีต้นไผ่
ขึ้นอยู่เยอะ จึงนาไม้ไผ่มาดัดแปลงเป็นอุปกรณ์ตกปลา เวลาที่ชาวจีนไปตกปลานั้น พอมีปลามาติดกับดักในไม้
ไผ่นั้น จึงรีบเอาปลาขึ้นมาแล้วกลับบ้านเลย โดยลืมที่จะเอาอุปกรณ์ดักปลาที่ใช้ทามาหากินไปด้วย ด้วยเหตุนี้
เองจึงเป็นที่มาของสานวน “得鱼忘筌” ใช้ปลามาแทนคน และอุปกรณ์ดักปลาแทนความลืมตัว
ไม่ว่าอย่างไรก็ตามถึงแม้ทั้งสองสานวนจะมีการใช้สิ่งที่ใช้เปรียบเปรยและที่มาที่แตกต่างกัน แต่ทั้งสอง
สานวนก็มีความแฝงที่เหมือนกันนั่นก็คือ คนที่ประสบความสาเร็จในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ทาให้เป็นคนที่ลืมตัว
สานวนไทยและจีนคู่ที่ 10 ที่ใช้สัตว์คนละชนิดมาเปรียบเทียบ แต่ให้ความหมายนัยยะที่เหมือนกันหรือ
คล้ายคลึงกัน
สานวนไทย
สานวนจีน
10.วัวหายล้อมคอก
亡羊补牢wánɡyánɡ–bǔláo
หวาง หยาง ปู่ เหลา
ผลการวิเคราะห์จากการศึกษาสานวนคู่ที่ 10 จะเห็นได้ว่า ทั้งสานวนไทย “วัวหายล้อมคอก ” และ
สานวนจีน“หวาง หยาง ปู่ เหลา”จะเห็นได้ว่าทั้งสองสานวนต่างมีความหมายที่คล้ายคลึงกัน นั่นก็คือ เกิดปัญหา
หรือเรื่องขึ้นแล้ว จึงค่อยคิดหาทางแก้ไข สานวนไทยจะนาวัวมาใช้ในการเปรียบเทียบ เนื่องจากว่า ประเทศไทย
สมัยก่อนนั้นวัวหรือควายเป็นสัตว์ที่ค่อนข้างมีมูลค่ากว่าสัตว์อื่น ๆ และสามารถที่จะใช้มาประกอบอาชีพได้อีก
ด้วย คนโบราณจึงนาวัวมาใช้ในการเปรียบเทียบ ว่าวัวหายแล้วค่อยล้อมคอก
ซึ่งสานวนนี้ก็มีที่มาจาก “วัวหายล้อมคอก” มาจากการเลี้ยงวัว ปรกติผู้เลี้ยงวัวมักจะทาคอกให้วัวอยู่
เพื่อให้วัวอยู่เป็นที่และไม่หนีหายไป ฉะนั้นวัวหายล้อมคอกจึงหมายถึงปล่อยให้วัวหายแล้วค่อยมาทาคอก ซึ่งก็
เป็นการสายเกินแก้ ดังนั้นจึงใช้วัวมาเปรียบเปรยแทนเรื่องราวหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ที่ป้องกันไม่ทันเวลา เมื่อถึง
เวลาก็สายเกินแก้ ค่อยมาแก้ไขก็ไม่ทันแล้ว สานวนไทย“วัวหายล้อมคอก”มีความหมายคล้ายสานวนจีน “亡羊
补牢” ก็จริง แต่ความหมายของสานวนไทยค่อนข้างจะเป็นความหมายแฝงทางลบ เช่น
ทีม่ าของสานวนจีน “亡羊补牢” เกิดจากนิทาน ตานาน โดยเกิดตั้งแต่สมัยยุคจั้นกั๋ว โดยกล่าวว่า เมื่อ
เกิดแกะหาย แล้วค่อยล้อมคอก โดยที่มีความหมายว่าเมื่อครั้งหน้าจะไม่มีการเกิดแกะหายอีก เพราะครั้งนี้แกะ
ได้หายไปแล้วและได้ทาการล้อมคอกแล้ว จึงมีประสบการณ์ที่จะป้องกันการสูญเสียที่จะเกิดขึ้นในภาคหน้า
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ถึงแม้ในส านวนไทยจะใช้ “วัว ”มาใช้ ในการเปรี ยบเทียบในส านวน แต่ส านวนจีนใช้ “แกะ”ในการ
เปรียบเทียบ อย่างไรก็ตาม ทั้งสองสานวนต่างก็ให้ความหมายแฝงที่เหมือนกันหมายถึง เมื่อเกิดปัญหาแล้ว จึง
หาวิธีป้องกัน เพื่อที่จะไม่เกิดการสูญเสียอีก
สานวนไทยและจีนคู่ที่ 11 ที่ใช้สัตว์คนละชนิดมาเปรียบเทียบ แต่ให้ความหมายนัยยะที่เหมือนกันหรือ
คล้ายคลึงกัน
สานวนไทย
สานวนจีน
11.ขีห้ มูรา ขีห้ มาแห้ง
鸡毛蒜皮 jīmáo–suānpí จี เหมา ซวน ผี
ผลการวิเคราะห์จากการศึกษาสานวนคู่ที่ 11 จะเห็นได้ว่า ทั้งสานวนไทย “ขี้หมูรา ขี้หมาแห้ง” ตาม
พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 หมายถึง เรื่องที่ไร้สาระ ไร้ประโยชน์ แต่สานวนจีน“จี เหมา ซวน ผี”
กลับใช้ “鸡” แปลว่า “ไก่” มาใช้ในการเปรียบเทียบ ตามพจนานุกรมจีน 现代汉语成语规范大词典 พ.ศ.
2556 หมายถึง เรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่ไร้สาระ
อย่ างไรก็ตาม ทั้งสองส านวนจะใช้สัตว์คนละชนิดในการเปรียบเทียบ แต่ทั้งสองส านวนก็มีนัยยะ
ความหมายที่เหมือนกันหรือคล้ายคลึงกัน

อภิปรายผลวิจัย
การศึกษาสานวนไทยและสานวนจีนที่มีคาเกี่ยวกับสัตว์ครั้งนี้ เป็นการศึกษาเกี่ยวกับความหมายของ
ทั้งสองสานวนและสิ่งที่นามาใช้การเปรียบเที ยบ จากสานวนที่มีความหมายคล้ายคลึงกันทั้งหมด 22สานวน
โดยนามาเปรียบเทียบ 11 คู่สานวน โดยแบ่งเป็น มีสิ่งที่นามาเปรียบเทียบและความหมายเหมือนกันอยู่ 3
สานวน ใช้สิ่งเปรียบเทียบเหมือนกัน แต่มีความหมายต่างกัน 2 สานวน สานวนไทยใช้สัตว์เปรียบเทียบ แต่
ส านวนจี น ไม่ได้ใช้ สั ตว์มาเปรี ย บเทีย บอีก 3 ส านวน ทั้งส านวนไทยและส านวนจีนใช้สั ตว์ต่างชนิดในการ
เปรียบเทียบแต่มีความหมายที่เหมือนกัน 3 สานวน จากสานวนทั้งหมดเป็นสานวนที่ใช้มากและสามารถพบ
เห็ น หรื อน ามาใช้ ไ ด้ใ นชีวิต ประจ าวัน พบว่าสอดคล้ องกับ ทฤษฎี อุปลั ก ษณ์เชิ งมโนทั ศน์ ข อง Lakoff และ
Johnson ที่มีแนวคิดเกี่ยวกับการอุปลักษณ์สัตว์
จากการศึกษาการเปรียบเทียบสานวนไทยและสานวนจีนที่มีคาเกี่ยวกับสัตว์สอดคล้องกับวรวรรณ
คงมานุสรณ์.(2545:11-15) ได้กล่าวไว้ว่า สานวนไทยมีมูลเหตุและที่มาของการเกิดหลายประการ ไม่ว่าจะเป็น
ตามลักษณะประเพณี วัฒนธรรม พฤติกรรม นิสัยการกินอยู่ของคนในสังคม รวมถึงสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ
ความเป็นมาจากศาสนา เหตุการณ์ในวรรณคดี ประวัติศาสตร์

สรุปผลการวิจัย
จาก 11 คู่ ส านวนข้ า งต้ น ที่ ไ ด้ ศึ ก ษาและวิ เคราะห์ ไ ด้ แ สดงให้ เห็ น ถึ งสิ่ ง ที่ เหมื อ นและแตกต่างกัน
สะท้อนให้เห็น ถึงระบบมโนทัศน์ ของชาวไทยและชาวจีนที่มีระบบทางความคิดของคนในชาติ ซึ่งเกิดจาก
สิ่งแวดล้อม การใช้ชีวิต วัฒนธรรม รวมไปถึงศาสนาที่ไม่เหมือนกัน ทาให้ชาวไทยและชาวจีนเกิดระบบ มโน
ทัศน์ต่อสัตว์ที่แตกต่างกัน ออกไป โดยมีการนาเอารูปลั กษณ์ นิสัย ธรรมชาติและสัญชาตญาณของสั ตว์ มา
อุปลักษ์คน เรื่องราว หรืออารมณ์ รวมไปถึงความเคยชินของสัตว์และจิตใจของสัตว์ก็สามารถนามาอุปลักษณ์
คน ดังนั้นจาก 11 คู่สานวนที่ได้ศึกษาไปเมื่อได้นามาเปรียบเทียบกัน ก็สะท้อนให้เห็นถึงระบบมโนทัศน์และ
วัฒนธรรมของชาวไทยและชาวจีนที่มีเหมือนกันและแตกต่างกันออกไป จากการศึ กษาครั้งนี้ทาให้เราเข้าใจ
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ระบบความคิด ระบบมโนทัศน์ของคนในชาติ วิถีชีวิตความเป็นอยู่ สภาพภูมิศาสตร์ หรือประวัติศาสตร์ และ
ตานาน ที่ทาให้เกิดสานวนนั้น ๆ ขึ้นมา จากแหล่งที่มาทาให้เราได้ทราบถึงความหมายและที่มาของการนาสิ่ง
ที่มาใช้การเปรียบเทียบของทั้งสองชนชาติมากยิ่งขึ้น
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บทคัดย่อ
ในสังคมโลกยุคโลกาภิวัตน์การเตรียมความพร้อมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งในทุก
ระดับได้แสดงให้เห็นถึงความตื่นตัว มีการวางแผนบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อเตรียม
ความพร้อมอย่างจริงจัง นับว่าเป็น เรื่องที่น่ายินดี ไม่เช่นนั้นแล้วประเทศของเราคงไม่สามารถปรับตัวรองรับ
ความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น
การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศพบว่า ปัญหาอุปสรรคที่สาคัญของประเทศไทย
ประการหนึ่ง ก็คือ การสร้างสรรค์นวัตกรรมยังมีปริมาณไม่มากนัก อันอาจเป็นเพราะการวิจัยและพัฒนา ของ
ไทยยังไม่ได้รับความสนใจเท่าที่ควรหรือไม่ได้มีการนามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้ผู้นาประเทศกาหนด
นโยบายให้ความสาคัญกับนวัตกรรมและมีการวางแผนเพื่อนาพาประเทศไปสู่การเป็นประเทศที่เป็นผู้นาด้าน
นวัตกรรมอย่างเป็นระบบ เป็นขั้นตอน ได้รับความสาเร็จจากการปรับเปลี่ยน และได้รับการยอมรับจากนานา
ประเทศ เพื่อสามารถแก้วิกฤติการณ์และสร้างความยั่งยืนได้
การเป็นผู้นามีความสาคัญมากที่จะส่งผลต่อประเทศชาติและผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างมาก ควรมีการ
บูรณาการความรู้สู่นวัตกรรม เพราะนอกจากจะช่วยสร้างคุณค่าและมูล ค่าเพิ่มแก่องค์กรและประเทศชาติใน
ระยะยาวแล้ว ยังส่งผลดีต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับองค์กรและประเทศชาติอย่างต่อเนื่อง
ด้วย ดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ รวมทั้งเวทีการค้าโลก การศึกษาประเทศไทยจะต้องเร่ง
สร้างผู้นาด้านนวัตกรรมในทุกระดับ เพื่อจะได้พร้อมรับมือกับระบบการค้าเสรีที่มีการแข่งขันกันอย่างรุนแรง จะ
ได้เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับประเทศอื่น ๆ ทั้งในอาเซียนด้วยกัน และในภูมิภาคอื่น ๆ ของโลก
คาสาคัญ: ภาวะผู้นา/ นวัตกรรม/ การจัดการเรียนรู้/ การบูรณาการความรู้

Abstract
Globalized society, preparation to increase competitiveness at all levels demonstrates
alertness. Planning of integrating collaboration from many agencies for crucial preparation is
considered to be commendable Otherwise, our country may not be able to adapt itself to the
changes that will occur.
1 นักศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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To increase the country competitiveness potential, it is found that one of the major
obstacles in Thailand is that there is not much innovation as a result of partial implementation
to the full extent of research and development (R&D) and failure of innovation policymaking
as to develop the country with systematized transform and international recognition to be an
innovative leader successfully – this is seen as a solution to the crises and can lead to
sustainability.
Leadership has a significant impact on the nation and those involved. There should be
integration of knowledge into innovation. Not only can it promote value added in the long
run, but it also contributes to continual increase of competitive competency of the
organization and country. Therefore, in order to prepare various fields Including the world
trade forum, it is suggested that innovative leadership at all levels of education, which is
necessary for enhancement of competitive skills either among ASEAN countries or other regions
of the world as the pathway to dealing with high competition in free trade system, be urgently
developed.
Keywords: Leadership/ Innovation/ Learning Management/ Knowledge Integration

บทนา
ในสั ง คมโลกยุ ค โลกาภิวัต น์ ก ารเตรีย มความพร้ อ มเพื่ อ เพิ่ ม ขี ดความสามารถในการแข่ ง ขั น ทั้งใน
ระดับประเทศชาติ ระดับองค์กร และระดับบุคคล แม้แต่รัฐบาล และหน่วยงานภาครัฐ หรือสถานศึกษา ก็ได้
แสดงให้เห็นถึงความตื่นตัว มีการประชุมเพื่อวางแผนบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่ วยงานต่าง ๆ ของ
ภาครัฐเพื่อเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ อย่างจริงจัง ซึ่งนับว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดี ไม่เช่นนั้น ประเทศของเรา
คงไม่สามารถปรับตัวรองรับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น
ในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยนั้น ปัญหาอุปสรรคที่สาคัญของประเทศไทย
ประการหนึ่ง ก็คือ การสร้างสรรค์นวัตกรรม (Innovation) ยังมีปริมาณไม่มากนัก อันอาจเป็นเพราะการวิจัย
และพัฒนา (R&D) ของไทยยังไม่ได้รับความสนใจเท่าที่ควรหรือไม่ได้มีการนามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่ง
หากเปรียบเทียบกับประเทศสิงคโปร์และประเทศเกาหลีใต้แล้ว จะเห็นได้ชัดเจนว่า สิงคโปร์และเกาหลีใต้มีการ
กาหนดนโยบายให้ความสาคัญกับนวัตกรรมและมีการวางแผนเพื่อนาพาประเทศไปสู่การเป็นประเทศที่เป็น
ผู้นาด้านนวัตกรรมอย่างเป็นระบบ เป็นขั้นตอน จนในปัจจุบัน ทั้งสิงคโปร์และเกาหลีใต้ได้รับความสาเร็จจาก
การปรับเปลี่ยน (Transform) นี้เป็นอย่างยิ่ง และได้รับการยอมรับจากนานาประเทศ ได้จัดอันดับให้ประเทศ
สิงคโปร์ได้อันดับหนึ่ง และประเทศเกาหลีใต้ได้อันดับสอง ทาให้สิงคโปร์เป็นประเทศที่สร้างนวัตกรรมสูงที่สุด
แห่งหนึ่งของโลก ในขณะที่เกาหลีใต้ก็เป็นศูนย์กลางการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่สาคัญของโลกเช่นกัน และใน
ปัจจุบัน หลายประเทศต่างก็หันมาให้ความสาคัญกับการเป็นผู้นาด้านนวัตกรรม เนื่องจากเห็นแล้วว่า สามารถ
แก้วิกฤติการณ์และสร้างความยั่งยืนได้
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จากที่ได้กล่าวมาแล้ว จะเห็นว่า การเป็นผู้นามีความสาคัญมากที่จะส่งผลดีต่อประเทศชาติและผู้ที่
เกี่ยวข้องเป็นอย่างมาก และควรมีการบูรณาการความรู้สู่นวัตกรรม เพราะนอกจากจะช่วยสร้างคุณค่าและ
มูลค่าเพิ่มแก่องค์กรและประเทศชาติในระยะยาวแล้ว ยังส่งผลดีต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ให้กับองค์กรและประเทศชาติอย่างต่อเนื่องด้วย ดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ รวมทั้งเวที
การค้าโลก การศึกษา ประเทศไทยจะต้องเร่งสร้างผู้นาด้านนวัตกรรมในทุกระดับเพื่อจะได้พร้อมรับมือกับ
ระบบการค้าเสรีที่มีการแข่งขันกันอย่างรุนแรง จะได้เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับประเทศอื่น ๆ ทั้งใน
อาเซียนด้วยกัน และในภูมิภาคอื่น ๆ ของโลก
ดังนั้น ปัญหาสาคัญเร่งด่วนของไทย คือ ทาอย่างไรให้ทุกคนในสังคมไทยเห็นความสาคัญของภาวะ
ผู้นาและการบูรณาการความรู้สู่นวัตกรรม เพื่อนาพาประเทศไปสู่การเป็นประเทศนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล คาตอบก็คือ เราต้องเสริมสร้างให้มีผู้นาด้านนวัตกรรมในทุกมิติข องสังคม เพราะจะเป็น
วิถีทางในการสร้างกระบวนการที่เป็นนวัตกรรมทั้งระบบ จะได้ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกต่อ
ประเทศชาติ ชุ ม ชน สั ง คม วั ฒ นธรรม และสิ่ ง แวดล้ อ มในวงกว้ า ง โดยขั้ น ตอนแรกควรจะเริ่ ม ต้ น ที่ ก าร
ปรั บ เปลี่ ย นทั ศ นคติ หรื อ ความเชื่ อ ที่ ผ ลต่ อ พฤติ ก รรม (Mindset) ของบุ ค คลก่ อ น เพื่ อ ให้ มี ก ารคิ ด อย่ า ง
สร้ า งสรรค์ ใ นเชิ ง บวก (Positive Creative Thinking) จะได้ ส ร้ า งบรรยากาศให้ เ กิ ด การคิ ด เชิ ง นวั ต กรรม
(Innovative Thinking) มากกว่าที่จะคิดเพื่อบริหารจัดการนวัตกรรม (Management of Innovation) และ
หากเราสามารถคิดเชิงนวัตกรรมได้ จะส่งผลต่อโครงสร้างและวัฒนธรรมของสังคมไทยให้นาไปสู่การเป็นผู้นา
ด้านนวัตกรรมในที่สุด ฉะนั้นในการปรับเปลี่ยนประเทศไปสู่การเป็นประเทศนวัตกรรม เราต้องให้ความสาคัญ
กับการเสริมสร้างทักษะการคิดเชิงนวัตกรรม (Innovative Thinking Skills) ที่สาคัญ อาทิ
1. ปลูกฝังค่านิยมให้มีความรักหลงใหล ในนวัตกรรม ชนิดสู้ไม่ถอยหรือไม่ยอมแพ้ต่อปัญหาอุปสรรค
โดยมีทัศนคติชอบความท้าทาย ต้องการเปลี่ยนแปลงสิ่งรอบตัวให้เป็นไปในทางที่ดี มีประโยชน์ต่อส่วนรวม เพื่อ
ปลูกจิตสานึกของการเป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมที่สามารถตอบสนองเป้าหมายและวัตถุประสงค์ทางเศรษฐกิจ
และในขณะเดียวกันก็ตอบสนองความต้องการของสังคมได้ ทาให้เป็นการสร้างนวัตกรรมที่มีความรับผิดชอบต่อ
ทุกภาคส่วนของสังคม
2. สนใจ ใส่ใจ เอาใจใส่ ศึกษาข้อมูลอย่างลึกซึ้ง รอบคอบ สังเกตการณ์ด้วยความสนใจ เรียนรู้ทั้งจาก
องค์ความรู้และประสบการณ์ที่สั่งสมมา เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่เป็นนวัตกรรมที่สร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่ม
ไม่ว่าจะเป็นการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ความคิดใหม่ๆ หรือพัฒนาต่อยอดที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
3. มีจินตนาการ คือ ใช้จินตนาการสร้างสรรค์นวัตกรรม หาคาตอบที่เป็นไปได้ และเป็นที่ยอมรับได้
โดยสามารถเชื่อมโยงเป้าหมายของนวัตกรรมกับความต้องการของผู้บริโภค ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมได้
4. นามาปฏิบัติอย่างจริงจังแต่ไม่กดดัน เป็นการแปลงความคิดไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยไม่
สร้างเงื่อนไขให้เกิดทุกข์ จะได้สร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างรู้สึกสนุกและมีความสุขที่ได้สร้างสรรค์นวัตกรรม
5. สร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างเป็นทีม คือ บูรณาการความร่วมมือจากหลายฝ่าย เพื่อให้เกิดผลสาเร็จที่
ดีเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีการคิดวิเคราะห์อย่างรอบคอบทุกด้าน เพราะเปิดโอกาสให้ทุกคนได้สร้างสรรค์ผลงานที่
เป็นประโยชน์ร่วมกัน มีการช่วยเหลือซึ่ง กันและกัน ทาให้ผู้มีส่วนร่วมเห็นคุณค่าของนวัตกรรมที่ได้ร่วมกัน
สร้างสรรค์นั้น และยังทาให้รู้สึกดีว่า ตนมีคุณค่าที่สามารถเป็นส่วนหนึ่งของความสาเร็จ ทาให้เกิดความรู้สึก
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ภาคภูมิใจ มีความรักศรัทธาในผลงาน ทาให้เพิ่มประสิทธิภาพ คุณภาพ และศักยภาพยิ่งขึ้น อันจะเป็นผลดีต่อ
การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันโดยตรง
6. ใช้คุณลักษณะส่วนบุคคลให้เป็นประโยชน์ เช่น เป็นคนช่างคิด ช่างสังเกต ช่างสงสัย ชอบวิเคราะห์
ค้นคว้า ทดลอง สังเคราะห์เพื่อหาคาตอบหรือทางเลือกที่ดีที่สุด รู้จักเชื่อมโยงความคิด กล้าลงมือปฏิบัติ ไม่กลัว
ความล้มเหลว รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น เข้าใจความต้องการของผู้อื่น ฯลฯ
สุดท้าย ประเด็นสาคัญที่จะต้องตระหนัก คือ ทุกคนมีความสามารถในการพัฒนาตนเองให้เป็นผู้นา
ด้านนวัตกรรมได้ แต่ต้องไม่หลงลืมภูมิปัญญาของท้องถิ่น เพราะความคิดดี ๆ มักอยู่รอบตัวเรา
การจัดการเรียนการสอนและการจัดการเรียนรู้ในยุคไทยแลนด์ 4.0
ในสภาวะยุคไทยแลนด์ 4.0 เป็นจุดเริ่มต้นในการขับเคลื่อนไปสู่การเป็นประเทศที่มั่งคั่งมั่นคงและ
ยั่งยืนตามวิสัยทัศน์รัฐบาล เป็นรูปแบบที่มีการผลักดันการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจ การปฏิรูปการวิจัยและ
การพัฒนาและการปฏิรูปการศึกษาไปพร้อม ๆ กัน สาหรับการศึกษาในยุคนี้เป็นนโยบายของรัฐบาลปัจจุบันที่
ให้ความสาคัญกับการศึกษาในด้านการส่งเสริมให้เป็นผู้เรียนสามารถพัฒนานวัตกรรมใหม่อย่างสร้างสรรค์
กล่าวคือถ้าเรามองย้อนมองไปในอดีตในระบบสังคมของประเทศไทย ยุค 1.0 คือ การเกษตรกรรม 2.0 คือ
อุตสาหกรรมเบา 3.0 คือ อุตสาหกรรมหนัก 4.0 คือนวัตกรรม ดังนั้นการขับเคลื่อนบริบทของภาครัฐเข้าสู่ยุค
ไทยแลนด์ 4.0 ภาคการศึกษาจึงเป็นส่วนสาคัญในการเตรียมผู้เรียนให้มีความพร้อมในการเรียนรู้ สร้างผู้เรียน
ให้เป็นคนที่รักจะเรียนรู้ มีคุณธรรม และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ ซึ่ งก็คือเป็นการสร้างผู้เรียนให้มีทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 โดยเน้นทักษะในการคิดวิเคราะห์เป็นหลัก ในขณะเดียวกันไทยแลนด์ 4.0 คือการพัฒนาประเทศ
ให้มีความทันสมัย มีรายได้มากขึ้น โดยจะต้องผลิตนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อเป็นฐานในการพัฒนาประเทศและต้อง
สามารถติดต่อค้าขายกับนานาประเทศได้ด้วย การศึกษาจึงต้องเร่งดาเนินการปฏิรูปการเรียนรู้ให้กับเด็กไทย
อย่ างเป็ น รู ป ธรรมในหลายด้าน เช่น การพัฒ นาทักษะเพื่อการติดต่อสื่ อสาร การแลกเปลี่ ยนความรู้ การ
ประสานความร่วมมือและการค้าขาย ในขณะเดียวกันเด็กไทยในอนาคตก็ต้องคงไว้ซึ่งวัฒนธรรมของไทยที่ดีงาม
ควบคู่กับการเรียนรู้ศาสตร์ใหม่ๆ ที่มีความทันสมัยด้วยเช่นกัน (ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์, 2559)
การศึ ก ษาไทยในยุ ค ไทยแลนด์ 4.0 จะต้ อ งสามารถยกระดั บ คุ ณ ภาพการศึ ก ษา สร้ า งผู้ เ รี ย นที่มี
สมรรถนะเป็นที่ต้องการ สนับสนุนการคิดนวัตกรรมและการพึ่งตนเองได้บ้างในทางเทคโนโลยี ในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ในยุคการศึกษาไทย ให้นาไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 ให้กับผู้เรียน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ต้องมี
ลักษณะที่ทาให้ผู้เรียนแต่ละคนไม่อยู่นิ่ง กระตือรือร้นและคิดค้นหาความรู้และคาตอบอยู่ตลอดเวลา (Active
Learner) ตามแนวการจัดการเรียนแบบกระตือรือร้น (Active Learning) โดยจัดกิจกรรม การเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญโดยส่งผลทาให้เกิดคาว่า Work-based Learning หรือ Work-integrated Learning หรือ
Site-based Learning จะเป็ น ผลทาให้ นั กเรียนและครูค้นพบความรู้ใหม่ สร้างสรรค์ความรู้ใหม่และสร้าง
นวัตกรรมใหม่ได้ ซึ่ งความท้าทายด้านการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ในการเตรียมนักเรียนให้พร้อมกับชีวิตใน
ศตวรรษที่ 21 เป็นเรื่องสาคัญของกระแสการปรับเปลี่ยนทางสังคมที่เกิดขึ้นในศตวรรษที่ 21 ส่งผลต่อวิถีการ
ดารงชีพของสังคมอย่างทั่วถึง ครูจึงต้องมีความตื่นตัวและเตรียมพร้อมในการจัดการเรียนรู้เพื่อเตรียมความ
พร้อมให้นักเรียนมีทักษะสาหรับการออกไปดารงชีวิตในโลกนั่นคือ ทักษะการเรียนรู้ (Learning Skill) ที่ส่งผล
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ให้มีการเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนรู้เพื่อให้เด็กมีความรู้ ความสามารถ และทักษะจาเป็น ซึ่งเป็นผลจากการ
ปฏิรูปเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนการเตรียมความพร้อมด้านต่าง ๆ ซึ่ง วิจารณ์
พานิช (2555: 16-21) ได้กล่าวถึง ทักษะเพื่อการดารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ดังนี้
สาระวิชาหลัก (Core Subjects) ประกอบด้วยภาษาแม่และภาษาสาคัญของโลกศิลปะ คณิตศาสตร์
การปกครองและหน้าที่พลเมือง เศรษฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์โดยวิชาแกนหลักนี้
จะนามาสู่การกาหนดเป็นกรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์สาคัญ ต่อการจัดการเรียนรู้ในเนื้อหาเชิงสหวิทยาการ
(Interdisciplinary) หรือหัวข้อสาหรับศตวรรษที่ 21โดยการส่งเสริมความเข้าใจในเนื้อหาวิชาแกนหลัก และ
สอดแทรกทั ก ษะแห่ ง ศตวรรษที่ 21 เข้ า ไปในทุ ก วิ ช าแกนหลั ก อั น ได้ แ ก่ ความรู้ เ กี่ ย วกั บ โลก (Global
Awareness) ความรู้เกี่ยวกับการเงิน เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ (Financial, Economics,
Business and Entrepreneurial Literacy) ความรู้ด้านการเป็นพลเมืองที่ดี (Civic Literacy) และความรู้ด้าน
สุขภาพ (Health Literacy)
ทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม จะเป็นตัวกาหนดความพร้อมของนักเรียนเข้าสู่โลกการทางานที่
มีความซับซ้อนมากขึ้นในปัจจุบันได้แก่ ความริเริ่มสร้างสรรค์และนวัตกรรมการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการ
แก้ปัญหาการสื่อสารและการร่วมมือ
ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี เนื่องด้วยในปัจจุบันมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านทาง
สื่อและเทคโนโลยีมากมาย ผู้เรียนจึงต้องมีความสามารถในการแสดงทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและ
ปฏิบัติงานได้หลากหลาย โดยอาศัยความรู้ในหลายด้าน ประกอบด้วย ความรู้ด้านสารสนเทศ ความรู้เกี่ยวกับ
สื่อและความรู้ด้านเทคโนโลยี
ทักษะด้านชีวิตและอาชีพ ในการดารงชีวิตและทางาน ในยุคปัจจุบันให้ประสบความสาเร็จนักเรียน
จะต้องพัฒนาทักษะชีวิตที่สาคัญคือความยืดหยุ่นและการปรับตัว การริเริ่มสร้างสรรค์และเป็นตัวของตัวเอง
ทักษะสังคมและสังคมข้ามวัฒนธรรม การเป็นผู้สร้างหรือผู้ผลิต (Productivity) และความรับผิดชอบเชื่อถือได้
(Accountability) ภาวะผู้นาและความรับผิดชอบ (Responsibility)
ทักษะของคนในศตวรรษที่ 21 ที่ทุกคนจะต้องเรียนรู้ตลอดชีวิตคือการเรียนรู้ 3R x 7C ทักษะการ
เรียนรู้ 3R คือ อ่านออก (Reading), เขียนได้ (Writing), และคิดเลขเป็น(Arithmetic’s) ส่วนทักษะการเรียนรู้
7C ประกอบด้วยทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและทักษะในการแก้ปัญหา (Critical Thinking and
Problem Solving) ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and Innovation) ทักษะด้านความ
เข้าใจความต่างวัฒนธรรมต่างกระบวนทัศน์ (Cross-cultural Understanding) ทักษะด้านความร่วมมือ การ
ท างานเป็ น ที ม และภาวะผู้ น า (Collaboration, Teamwork and Leadership) ทั ก ษะด้ า นการสื่ อ สาร
สารสนเทศ และรู้ เ ท่ า ทั น สื่ อ ( Communications, Information, and Media Literacy) ทั ก ษะด้ า น
คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Computing and ICT Literacy) และ ทักษะอาชีพ
และทักษะการเรียนรู้ (Career and Learning Skills)
กระบวนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การเรียนรู้ที่แท้จริงอยู่ในโลกจริงหรือชีวิตจริง การเรียนวิชาใน
ห้องเรียนยังเป็นการเรียนแบบสมมติ “ดังนั้นครูเพื่อศิษย์จึงต้องออกแบบการเรียนรู้ให้ศิษย์” ได้เรียนในสภาพที่
ใกล้เคียงชีวิตจริงที่สุด ครูเพื่อศิษย์ต้องเปลี่ยนเป้าหมายการเรียนรู้ของศิษย์จากเน้นเรียนวิชาเพื่อได้ความรู้ให้
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เลยไปสู่การพัฒนาทักษะที่ส าคัญต่อชีวิตในยุคใหม่ ย้าว่าการเรียนรู้ยุคใหม่ต้องเรียนให้เกิดทักษะเพื่ อ การ
ดารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ซึ่งหน้าที่ของครูเพื่อศิษย์จึงต้องเปลี่ยนจากเน้น “สอน” หรือสั่งสอนไปทาหน้าที่จุด
ประกายความสนใจใฝ่รู้ (Inspire) แก่ศิษย์ ให้ศิษย์ได้เรียนจากการลงมือปฏิบัติ (Learning by Doing) และ
ศิษย์งอกงามทักษะเพื่อการดารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 นี้จากการลงมือปฏิบัติของตนเป็นทีมร่วมกับเพื่ อน
นักเรียนเน้นการงอกงามทักษะในการเรียนรู้และค้นคว้าหาความรู้มากกว่าตัวความรู้ครูเพื่อศิษย์ต้องเปลี่ยนแนว
ทางการทางานจากทาโดดเดี่ยวคนเดียว เป็นทางานและเรียนรู้จากการทาหน้าที่ ครูเป็นทีมกระบวนการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 มี 3 ลักษณะ คือ
1. กระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติ
2. กระบวนการเรียนรู้ผ่านการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์
3. กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน ( 5 STEPs)
นวัตกรรมกับการจัดการเรียนการสอนและการจัดการเรียนรู้
การพัฒนาสถานศึกษาในปัจจุบันก็ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเช่นกัน อันเป็นที่มา
ของกระแสโรงเรียนนวัตกรรม ที่กลายเป็นตัวชี้วัดความสาเร็จและคุณภาพของบุคลากรและสถานศึกษา ทั้งนี้
การสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการศึกษาของสถานศึกษาจาเป็นต้องอาศัยผู้นาที่มีวิสัยทัศน์เชิงนวัตกรรมเพื่ อ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงนวัตกรรม โดยการบริหารจัดการสถานศึกษายุคใหม่จะต้อง
นาไปสู่นวัตกรรม 3 ด้าน ได้แก่ นวัตกรรมการจัดการ นวัตกรรมการทางาน และนวัตกรรมการนา
การจัดการสถานศึกษายุคใหม่จาเป็นจะต้องปรับเปลี่ยนบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการเพื่อ ยกระดับ
สถานศึกษาสู่การเป็นโรงเรียนนวัตกรรม ( Innovative School) โดยบทบาทหน้าที่หลักในการขับเคลื่อนการ
พั ฒ นาก็ คื อ ผู้ บ ริ ห ารสถานศึก ษา และ คณะกรรมการเครื อ ข่ า ยผู้ ป กครอง ซึ่ ง ตลอดระยะเวลาที่ ผ่ านมา
คณะกรรมการระดับชั้นเรียนมุ่งเน้นการดูแลผู้เรียนด้านระเบียบวินัยและความประพฤติเป็นหลัก ในขณะที่
บทบาทด้านการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนซึ่งเป็นหัวใจสาคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียน
ยังไม่โดดเด่นมากนัก ดังนั้น นวัตกรรมการจัดการสถานศึกษายุคใหม่จึงควรปรับเปลี่ยนบทบาทหน้าที่ของ
ผู้เกี่ยวข้องหลัก ดังนี้
1. ผู้บริหารมีบทบาทในการกาหนดนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้นวัตกรรมเป็นฐาน ซึ่ง
นวัตกรรมจะเป็นส่วนหนึ่งของแผนกลยุทธ์การพัฒนาสถานศึกษาที่บุคลากรทุกคนจะต้องร่วมกันบริหารจัดการ
เพื่อให้ เกิดนวั ต กรรมใหม่ ๆ ทั้งนี้ ผู้ บ ริ ห ารจะต้ อ งชี้แ จงให้ บุ คลากรมีความเข้า ใจตรงกั นว่า การสร้ างสรรค์
นวัตกรรมใหม่ เช่น เทคนิคการสอนแบบใหม่ การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนแบบใหม่ การพัฒนากิจกรรม
เสริมการเรียนรู้ เป็นต้น
2. ผู้บริหารมีบทบาทในการกาหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานที่มุ่งเน้นนวัตกรรมเพื่อ
ส่งเสริมให้ครูสามารถออกแบบแผนงานหรือโครงการได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ เช่น ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
จะต้องมีน วัตกรรมประจ ากลุ่ มอย่ างน้ อย 1 ชิ้น/ปีการศึกษา หรือ คณะกรรมการระดับชั้นเรียนจะต้ อ งมี
นวั ต กรรมร่ ว มกั น อย่ า งน้ อ ย 1 ชิ้ น /1 ภาคเรี ย น เป็ น ต้ น โดยการประเมิ น การปฏิ บั ติ ง านตามตั ว ชี้วั ดเชิง
นวัตกรรมจะเป็นข้อมูลสาคัญที่สะท้อนให้เห็นถึงข้อจากัดของบุคลากรและสถานศึกษาอันเป็นประโยชน์ต่อการ
วางแผนการพัฒนาสถานศึกษาและแผนการยกระดับสมรรถนะเฉพาะทางสาหรับครูในลาดับต่อไป
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3. ผู้บริหารมีบทบาทในการสนับสนุนสภาพแวดล้อม/บรรยากาศการทางานที่เอื้อต่อการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้การทางานแบบต่างคนต่างทานั้น ไม่เอื้ออานวยต่อการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการศึกษาใหม่ๆ ซึ่งส่งผล
กระทบโดยตรงต่อการเรียนรู้ที่มีประสิทธิผลของผู้เรียน ผู้บริหารควรสร้างสภาพแวดล้อมการทางานของครูที่
มุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Learning & Sharing) เน้นการทางานแบบร่วมมือ (Collaboration) ที่ไม่จากัด
เพียงแค่ครูภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้เดียวกันหรือครูในระดับชั้นเดียวกันเท่านั้น แต่จะเป็นการร่วมเรียนรู้และ
ร่วมมือร่วมทาของครูและบุคลากรทุกคนในสถานศึกษาในลักษณะของเครือข่ายการเรียนรู้ครูนวัตกรรม (
Teacher Innovation Network : TIN) ที่จะทาให้เกิดการแลกเปลี่ ยนความคิดที่หลากหลายของครูที่มาจาก
กลุ่มสาระการเรียนรู้หรือระดับชั้นต่าง ๆ โดยผู้บริหารจะต้องจัดสรรเวลาและสถานที่เพื่อให้ครูได้มีโอกาสพบปะ
พูดคุยกันอย่างไม่เป็นทางการทั้งนี้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ดังกล่าวจะช่วยให้ผู้บริหารทราบว่าครูท่านใดต้องการ
การสนับสนุนด้านใดเพื่อให้การปฏิบัติงานนาไปสู่การสร้างนวัตกรรม
4. ผู้บริหารมีบทบาทในการระดมทรัพยากรและความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอกเพื่อสนับสนุนการ
พัฒนาของสถานศึกษา โดยส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
สร้างความร่วมมือกับนักวิชาการจากสถาบันการศึกษาในบริเวณใกล้เคียงสถานศึกษาเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทาง
วิชาการให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ผู้บริหารจะต้องประสานความร่วมมือกับ
สถานประกอบการผู้ผลิตสื่อการเรียนการสอนร่วมกันพัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่มีส่งเสริมการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนอย่างมีประสิทธิผล
นวัตกรรมการนา (Innovation of Leading)
ผู้บริหารมีบทบาทในการระดมทรัพยากรและความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอก เพื่อสนับสนุนการ
พัฒนาของสถานศึกษา โดยส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
เช่น การเปิดโอกาสให้ผู้นาชุมชนหรือปราชญ์ชุมชนมาให้ความรู้แก่ผู้เรียนในห้องเรียน การใช้แหล่งทรัพยากร
หรื อสถานที่ส าคัญในชุมชนจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้ องเรียน เป็นต้น ทั้งนี้การพัฒ นาคุณภาพ
การศึกษาจาเป็นต้องให้ความสาคัญกับการพัฒนาทางวิชาชีพครูเช่นกัน ผู้บริหารจะต้องสร้างความร่วมมือกับ
นักวิชาการจากสถาบันการศึกษาในบริเวณใกล้เคียงสถานศึกษาเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการให้แก่ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่ อง ซึ่งครูจะได้เรียนรู้แนวคิดและองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อ การ
พัฒ นาการปฏิบั ติง านของตน ในขณะเดีย วกั นนั กวิช าการก็ จ ะได้ เรี ยนรู้ จากสภาพปัญ หาที่เ กิ ด ขึ้นจริ ง ซึ่ ง
สถานศึกษาถือได้ว่าเป็น แหล่งเรียนรู้ชั้นยอดในการสร้างองค์ความรู้และงานวิจัยทางการศึกษาใหม่ๆ โดย
สถานศึกษาจะเป็นฐานในการวิจัยให้แก่นักวิชาการนอกจากนี้ ผู้บริหารจะต้องประสานความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการผู้ผลิตสื่อการเรีย นการสอน เพื่อนาเสนอสภาพปัญหาและข้อจากัดการใช้สื่อการเรียนการสอน
ประเภทต่าง ๆ และสร้างความร่วมมือในลักษณะ MOU โดยสถานศึกษาจะเป็นแหล่งในการทดลองใช้สื่อ วัสดุ
อุปกรณ์ที่สถานประกอบการผลิตขึ้น
กระบวนการพัฒนาภาวะผู้นาและบูรณาการความรู้สู่นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
ขั้นที่ 1 การนาสู่การเรียนรู้ (Leading to Learn) เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการพัฒนาความคิดเชิง
นวัตกรรมในงานที่มุ่งเน้นการเปิดใจยอมรับแนวคิด/วิธีการทางานใหม่ๆ และพร้อมที่จะเรียนรู้ในมุมมองที่
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หลากหลาย เช่น หากสถานศึกษาของท่านมีปัญหาเรื่องการบริหารบุคคล ท่านจะศึ กษาแนวทางการแก้ปัญหา
ของสถานศึกษาอื่น ในขณะเดียวกันท่านก็อาจจะพูดคุยแลกเปลี่ยนเพื่อศึกษาแนวทางการแก้ปัญหาขององค์กร
เอกชนหรือองค์กรภาครัฐ เพื่อเรียนรู้ว่าองค์กรเหล่านั้นมีแนวทางการแก้ปัญหาอย่างไร
ขั้น ที่ 2 การน าสู่ การคิด (Leading to Think) การแลกเปลี่ ยนเรียนรู้ กับหน่ว ยงานอื่นจะทาให้ ไ ด้
แนวคิด/วิธีการทางานใหม่ซึ่งการนามาประยุกต์ใช้ที่ได้ผลลัพธ์ที่ดีนั้นจาเป็นจะต้องนาผลของการเรียนรู้ที่ได้มา
วิเคราะห์ความเหมือนและความต่างเพื่อให้เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา ทั้งนี้เนื่องจากสถานศึกษาแต่ละ
แห่งย่อมมีข้อจ ากัดที่แตกต่างกัน ออกไปจึ งไม่สามารถนาวิธีการของหน่วยงานอื่นมาปรับใช้ได้ทันที ดังนั้น
ผู้บริหารจะต้องคิดอย่ างมีวิ สัย ทัศน์หรื อการคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking) ที่สามารถวิเคราะห์ ได้ว่า
สถานศึกษามีจุดเด่นและจุดที่ต้องพัฒนาอะไร โอกาสและอุปสรรคใดบ้าง เพื่อนาผลการวิเคราะห์ไปกาหนดเป็น
แผนงาน/กลยุทธ์การพัฒนาสถานศึกษาต่อไป
ขั้นที่ 3 การนาสู่การเปลี่ยนแปลง (Leading to Change) การขับเคลื่อนสถานศึกษาด้วยแผนงานหรือ
กลยุทธ์ใหม่ ๆ จะนามาซึ่งการเปลี่ยนแปลง ในขณะเดียวกันการเปลี่ยนแปลงก็จะนามาซึ่งความขัดแย้งอย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงที่ดีจะต้องเริ่มจากกระบวนการปรับทัศนคติเชิงบวกเพื่อให้บุคลากรทุก
คนมีทิศทางการทางานร่วมกัน ผ่านการสื่อสารเชิงสร้างสรรค์ ผู้บริหารมีบทบาทในการโน้มน้าวและเจรจาเพื่อ
ให้ครูทุกคนเข้าใจตรงกันว่าการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นส่งผลกระทบเชิงบวกต่อบุคลากรอย่างไร เช่น การแลก
เปลี่ยนเรียนรู้ของครูจะช่วยแก้ปัญหาการจัดการชั้นเรียนได้อย่างไร กลยุทธ์การสอนของครูท่านอื่นจะช่วย
พัฒนาตนเองอย่างไร แผนงานเชิงนวัตกรรมของสถานศึกษานั้นจะส่งเสริมให้ครูก้าวหน้าได้อย่างไร ทั้งนี้การ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างวัฒนธรรมนวัตกรรมให้กับสถานศึกษา
ขั้นที่ 4 การนาสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรม (Leading to Innovate) เมื่อบุคลากรภายในสถานศึกษา
ตระหนักถึงประโยชน์ของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว ผู้บริหารจะต้องสนับสนุนปัจจัยที่ส่งเสริมต่อการเรียนรู้
เชิงนวัตกรรม เช่น เทคโนโลยีสารเทศ แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ สื่อและอุปกรณ์ เป็นต้น เพื่อเปลี่ยนการวิจัยในชั้น
เรียนที่มุ่งเน้นเพียงแค่ประกอบการประเมินผลการสอนของครู สู่การพัฒนางานวิจัยในชั้นเรียนให้เป็นนวัตกรรม
การสอนใหม่ ๆ
ภาวะผู้นาสาหรับศตวรรษที่ 21
ภาวะผู้นาสาหรับศตวรรษที่ 21 ตามทัศนะของ George (2010) ซึ่งเป็นศาสตราจารย์ประจา The
Management Practice at Harvard Business School เห็ น ว่ า ในช่ ว งต้ น ศตวรรษที่ 20 อั น เป็ น ผลจาก
สงครามโลกและการตกต่าทางเศรษฐกิจ ทาให้ภาวะผู้นาองค์การเป็นไปตามสายการบังคับบัญชาจากบนลงล่าง
มุ่งผลในระยะสั้นมากกว่าผลในระยะยาว แต่ในระยะยี่สิบกว่าปีที่ผ่านมา อันเนื่องจากผลการเปลี่ยนแปลงทาง
วิ สั ย ทั ศ น์ จ ากการท างานแบบมุ่ ง ผู้ ถื อ หุ้ น (Shareholders) เป็ น มุ่ ง ผู้ บ ริ โ ภคหรื อ ลู ก ค้ า (Consumers/
Customers) มากขึ้ น และเนื่ อ งจากการเกิ ด ขึ้ น ของแนวคิ ด ความเป็ น องค์ ก รแห่ ง การเรี ย นรู้ (Learning
Organization) ทาให้คนในองค์กรไม่ยอมรับแนวคิดภาวะผู้นาแบบบนลงล่าง ต่างแสวงหาโอกาสเพื่อความเป็น
ผู้นาและการทางานที่ไม่มุ่งเฉพาะเรื่องผลตอบแทนที่เป็นเงิน ซึ่งส่งผลต่อภาวะผู้นาสาหรับศตวรรษที่ 21 ซึ่งเขา
เห็นว่าควรมีคุณลักษณะพิเศษ 4 ประการดังนี้
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1) มุ่งไปในแนวทางเดียวกั น (Aligning) ถือเป็นงานที่ยากที่สุดสาหรับผู้นาที่จะทาให้คนในองค์การมี
ความผูกพันกับพันธกิจและค่านิยมขององค์กรร่วมกัน โดยเฉพาะในองค์กรระดับโลกที่คนงานในท้องถิ่นยังยึด
ติดกับวัฒนธรรมท้องถิ่น
2) เสริมพลังอานาจ (Empowering) หากเป็นภาวะผู้นาตามสายการบังคับบัญชาจะมีการมอบอานาจ
หน้าที่น้อยมาก แต่สาหรับผู้นาศตวรรษที่ 21 จะมีการเสริมพลั งอานาจให้ คนอื่น ๆ ในองค์กรในทุก ระดับ
รวมทั้งระบบความรับผิดชอบที่จะทาให้ผู้คนมีความผูกพันกับพันธกิจและค่านิยมขององค์กรร่วมกัน
3) ให้บริการ (Serving) ดังคากล่าวที่ว่า “ภาระหน้าที่แรกของผู้นาไม่ใช่เพื่อผู้ถือหุ้น แต่เพื่อลูกค้า” ทา
ให้ ลู กค้าเกิดความพึ งพอใจ และคนงานเกิดแรงจูง ใจที่ จะก่ อให้ เ กิดนวัต กรรม และการให้ บริการลู ก ค้ า ที่
เหนือกว่า อันเป็นหัวใจที่จะนาไปสู่ความเติบโตอย่างยั่งยืน และส่งผลต่อมูลค่าของผู้ถือหุ้นด้วย
4) ความร่วมมือ (Collaborating) องค์กรในปัจจุบันมีความซับซ้อนเกินไปที่จะแก้ปัญหาได้ด้วยบุคคล
หรือองค์กรแบบเดี่ยว จะต้องอาศัยหลักความร่วมมือระหว่างองค์กรกับลูกค้า คู่ค้า และแม้แต่คู่แข่งขัน ผู้นา
จะต้องส่งเสริมวิญญาณความร่วมมือ ขจัดการเมืองภายใน ส่งเสริมความร่วมมือภายใน
คุณลักษณะภาวะผู้นา 10 ประการที่ “จะต้องมี” (must have) สาหรับศตวรรษที่ 21 ดังนี้
1) ให้ลักษณะพิเศษมีความสาคัญเป็นลาดับแรก (Character is number one) ถือเป็นรากฐานของ
ภาวะผู้นาโดยเฉพาะการยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม ความซื่อสัตย์ และจริยธรรม
2) มีวิสัยทัศน์ (Vision) และสามารถสื่อสารวิสัยทัศน์ เพราะผู้นาสามารถสร้างแรงบันดาลใจคนอื่นได้
โดยการมีวิสัยทัศน์ และคนงานจะสร้างสรรค์สิ่งที่น่าทึ่งได้หากมีแรงบันดาลใจจากวิสัยทัศน์
3) เป็นที่รักใคร่ (Passion) เป็นความรักใคร่ที่เกิดจากการเคารพในคนอื่น การรับฟังคนอื่น และความ
มั่นใจในตนเอง
4) การสื่อสาร (Communication) ถือเป็นทักษะที่สาคัญในลาดับต้นๆ เพราะภาวะผู้นาทุกรูปแบบ
เป็นเรื่องความสัมพันธ์ และความสัมพันธ์ทุกประเภทต้องอาศัยการสื่อสาร
5) ทักษะการฝึกสอน (Coaching skills) ไม่ถือว่าเป็นการจัดการแบบจุลภาค แต่เป็นการจัดการที่
แท้จริง (this is not micromanagement, it's real management)
6) ความสามารถในการสร้างคุณค่า (Ability to Create Value) ไม่มุ่งแต่ผลลัพธ์ทางการเงิน แต่ต้อง
สามารถสร้างความมีคุณค่าให้กับองค์กรด้วย
7) ความยืดหยุ่น (Flexibility) ในความหมายที่มากกว่าความเต็มใจที่จะเปลี่ยนแปลง แต่เป็นความ
ยืดหยุ่นในความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และมีความฉลาดทางอารมณ์ที่เข้มแข็ง
8) บริหารความคลุมเครือ (Comfort with ambiguity) เป็นทักษะสาหรับผู้นาในยุคปัจจุบันที่มีความ
หลากหลายและมีความเป็นโลกาภิวัตน์มากขึ้น ทาให้ยากต่อการทาความเข้าใจในจุดมุ่งหมายและเนื้อหาของ
งานที่ชัดเจน
9) ความร่วมมือ (Collaboration) เป็นลักษณะสาคัญของทฤษฎีภาวะผู้นาในปัจจุบันที่เน้นความมีส่วน
ร่ ว มมากกว่าการสั่งการหรือการควบคุม เป็นทักษะที่ต้องการความฉลาดทางอารมณ์และความฉลาดทาง
วัฒนธรรม เพิ่มเติมจากความฉลาดในกระบวนการคิด
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10) เป็นนักแสวงหาความรู้ (Knowledge Seekers) แม้ไม่สามารถจะพัฒนาเป็นผู้นาระดับโลกได้ แต่
ทุกคนต่างสามารถพัฒนาความสามารถเพื่อความเป็นผู้นาได้ มุ่งการเสริมสร้างทักษะภาวะผู้นาและเพื่อเป็นผู้
เรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learners) โดยอาจอ่านจากตาราภาวะผู้นา อ่านชีวประวัติของผู้นาที่ยิ่ งใหญ่
สังเกตการณ์ทางานของผู้นา และขอเพียงแต่ลงมือทา (Just Do It)

แนวคิดเกี่ยวกับนวัตกรรม
นวั ต กรรม (Innovation) มี ร ากศั พ ท์ ม าจาก ภาษาละติ น ว่ า “nova” ซึ่ ง แปลว่ า “ใหม่ ” หรื อ
“Innovare” แปลว่า “ทาสิ่งใหม่ขึ้นมา” ส่วนคาว่า “นวัตกรรม” มาจากคาบาลีสันสฤต คือ “นว” แปลว่า
ใหม่และ “กรรม” หมายถึง ความคิด การปฏิบัติ ซึ่งนักวิชาการที่เกี่ยวข้องคนสาคัญคือ โรเจอร์ (Roger, 1983
หน้า 11) ได้ให้ความหมายของนวัตกรรมว่า คือ ความคิด การกระทา หรือวัตถุใหม่ ๆ ที่ถูกรับรู้ว่าเป็นสิ่งใหม่ๆ
ด้วยตัวบุคคลแต่ละคนหรือหน่วยอื่ น ๆ ของการยอมรับในสังคม ทาให้การเปลี่ยนแปลงทางความคิด การผลิต
กระบวนการ หรือองค์กร ไม่ว่าการเปลี่ยนนั้นจะเกิดขึ้นจากการปฏิวัติการเปลี่ยนอย่างถอนรากถอนโคน หรือ
การพัฒ นาต่อยอดให้ ส ามารถน าไปปฏิบั ติจริง และมีก ารเผยแพร่ ออกสู่ ชุมชน การพิจารณาว่าสิ่ ง ใดเป็ น
นวัตกรรมหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับการรับรู้ของแต่ละบุคคลหรือกลุ่มบุคคลว่าเป็นสิ่งใหม่ ดังนั้น นวัตกรรมของ
บุคคลกลุ่มหนึ่งอาจไม่ใช่นวัตกรรมของบุคคลกลุ่มอื่น ๆ ก็ได้ ขึ้นอยู่กับการรับรู้ของบุคคลนั้นว่าเป็นสิ่งใหม่
ส าหรั บ พวกเขาหรื อไม่และข้อควรพิจ ารณาอีกอย่าง หนึ่งของความใหม่คือ ระยะเวลา โดยสิ่ งใหม่ๆ ตาม
ความหมายของนวัตกรรมไม่จาเป็นจะต้องใหม่จริง ๆ แต่อาจจะหมายถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เป็นความคิดหรือการ
ปฏิบัติที่เคยทากัน มาแล้ว แต่ได้หยุดไประยะเวลาหนึ่ง ต่อมาได้มีการรื้อ ฟื้นขึ้นมาทาใหม่เนื่องจากเห็ นว่า
สามารถช่วยแก้ปัญหาในสภาพการณ์ใหม่นั้นได้ก็นับว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งใหม่ได้ นวัตกรรมอาจหมายถึงสิ่งใหม่ กีรติ
ยศยิ่งยง (2552, หน้า 7) ได้เสนอไว้ดังต่อไปนี้
1) สิ่งใหม่ที่ไม่เคยมีผู้ใดเคยทามาก่อนเลย
2) สิ่งใหม่ที่เคยทามาแล้วในอดีตแต่ได้รับ การรื้อฟื้นขึ้นมาใหม่
3) สิ่งใหม่ที่มีการพัฒนามาจากของเก่าที่มีอยู่เดิม
มิติสาคัญของการเป็นนวัตกรรมมีอยู่ 3 มิติ ดังนี้
1. ความใหม่ (Newness) สิ่งที่จะได้รับการยอมรับว่ามีคุณลั กษณะเป็นนวัตกรรมได้นั้น มิติแรกที่
จะต้องมีก็คือ ความใหม่ หมายถึง เป็ น สิ่ งใหม่ที่ถูกพัฒ นาขึ้ น ซึ่งอาจจะมีลั กษณะเป็น ตัว ผลิ ตภัณ ฑ์ หรือ
กระบวนการ โดยจะเป็นการปรับปรุงจากของเดิมหรือพัฒนาขึ้นใหม่ทั้งหมดก็ได้
2. ประโยชน์ ใ นเชิ ง เศรษฐกิ จ (Economic Benefits) ในมิ ติ ป ระการที่ ส องที่ ถู ก กล่ า วถึ ง เสมอใน
ลักษณะของการเป็นนวัตกรรม ก็คือ การให้ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ หรือการสร้างความสาเร็จในเชิงพาณิชย์
กล่าวคือ นวัตกรรมจะต้องสามารถทาให้เกิดมูลค่าเพิ่มขึ้นได้จากการพัฒนาสิ่งใหม่นั้น ๆซึ่งผลประโยชน์ที่จะ
เกิดขึ้นอาจจะสามารถวัดได้เป็นตัวเงินโดยตรง หรือไม่เป็นตัวเงินก็ได้
3. การใช้ความรู้และความสร้างสรรค์ (Knowledge and Creativity) ในมิติที่สาคัญประการ สุดท้าย
ของการเป็นนวัตกรรมก็คือ การใช้ความรู้และความคิดสร้างสรรค์ กล่าวคือ สิ่งที่จะถือเป็นนวัตกรรมได้นั้น
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จะต้องเกิดจากการใช้ความรู้และความคิดสร้างสรรค์เป็นฐานของการพัฒนาให้เกิดขึ้นใหม่ ไม่ใช่เกิดจากการ
ลอกเลียนแบบหรือการทาซ้า เป็นต้น
ประเภทของนวัตกรรม ประกอบด้วย 3 ลักษณะ ดังนี้ (สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์,2553 หน้า 23-29)
1. จาแนกตามเป้าหมายของนวัตกรรม ประกอบด้วย
1) นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ (Product Innovation) คือ การพัฒนาและนาเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ไม่ว่าจะ
เป็นด้านเทคโนโลยีหรือวิธีการใช้รวมไปถึงการปรั บปรุงผลิตภัณฑ์เดิมที่มีอยู่ให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพดี
ยิ่งขึ้น นวัตกรรมผลิตภัณฑ์จะถือ เป็นผลิตผล (Outputs) ขององค์การหรือธุรกิจโดย อาจจะอยู่ในรูปของตัว
สินค้า (Goods) หรือการบริการ (Services) ก็ได้
2) นวั ต กรรมกระบวนการ (Process Innovation) คื อ การประยุ ก ต์ ใ ช้ แ นวคิ ด วิ ธี ก าร หรื อ
กระบวนการใหม่ ๆ ที่ส่งผลให้กระบวนการผลิต และการทางานโดยรวมมีประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผลสูงขึ้น
อย่างเห็นได้ชัด เช่น การใช้คอมพิวเตอร์ในการออกแบบในกระบวนการผลิต เป็นต้น
2. การจาแนกตามระดับของการเปลี่ยนแปลง ประกอบด้วย
1) นวัตกรรมในลักษณะเฉียบพลัน (Radical Innovation) เป็นนวัตกรรมที่มีความใหม่ในลักษณะ
ที่มีความแตกต่างไปจากกรรมวิธีและแนวคิดเดิมไปอย่างสิ้นเชิง ในลักษณะของการเปลี่ยนแปลงแบบถอนราก
ถอนโคน จึงมีนัยสาคัญมากกว่าปรับปรุงสิ่งที่มีอยู่เดิม แต่เป็นการออกแบบและใช้แนวคิดใหม่ทั้งหมดในการ
พัฒนานวัตกรรม
2) นวัตกรรมในลักษณะค่อยเป็นค่อยไป (Incremental Innovation) นวัตกรรมประเภทนี้ เป็น
นวัตกรรมที่เกิดขึ้นเป็นส่วนใหญ่ และมีความถี่ในการเกิดบ่อยกว่านวัตกรรมในลักษณะเฉียบพลัน โดยมีลักษณะ
ของการเปลี่ยนแปลงที่ค่อยเป็น ค่อยไป มีการปรับปรุงระบบให้มี ประสิทธิภ าพสูงขึ้นทีล ะเล็กละน้อย จาก
เทคโนโลยีหรือสิ่งที่มีอยู่เดิม ทั้งนี้ ความสามารถในการเปลี่ยนแปลงจะมีมากน้อย เพียงไรก็ขึ้นอยู่กับศักยภาพ
ขององค์กร
3. การจาแนกตามขอบเขตของผลกระทบ ประกอบด้วย
1) นวัตกรรมทางเทคโนโลยี (Technological Innovation) เป็นนวัตกรรมที่มีพื้นฐานหรือขอบเขต
ของการพัฒนามาจากเทคโนโลยี โดยในปัจจุบันการพัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยีมีบทบาทและความสาคัญ
ต่อหลายๆ องค์การ ทั้งนี้เนื่องจากเทคโนโลยีสามารถช่วยทาให้การพัฒนานวัตกรรมสามารถตอบสนองความ
ต้องการของผู้ บ ริ โ ภคและสร้ างความได้ เปรียบในเชิ ง การแข่ ง ขั น ได้เ ป็น อย่า งดี รวมทั้งเป็นนวัต กรรมที่ มี
แรงผลักดันที่สาคัญต่อความก้าวหน้าในด้านต่าง ๆ ทั้งทางด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง สิ่งแวดล้อม และ
ความเป็นอยู่ของประชากร
2) นวัตกรรมทางการบริหาร (Administrative Innovation) นวัตกรรมทางการบริหารเป็นเรื่อง
ของการคิดค้นและเปลี่ยนแปลง รูปแบบของการจัดการองค์การใหม่ ที่ส่งผลให้ระบบการทางานการผลิต การ
ออกแบบผลิตภัณฑ์และการดาเนินงานขององค์การมีประสิทธิภาพเพิ่มมาก ขึ้น เช่น การบริหารองค์การใน
ลักษณะโครงสร้างองค์การแบบเมตริ กซ์ (The Matrix Structure) การใช้แนวคิดการวัดผลงานแบบสมดุล
(Balanced Scorecard) ในการวางแผนและประเมินผลงานขององค์การ เป็นต้น นวัตกรรมทางการบริหาร

วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

48

ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2562

เป็นเรื่องที่มีความสัมพันธ์โดยตรงกับเรื่องของนโยบาย โครงสร้างองค์การ ระบบ รูปแบบและกระบวนการ
จัดการในองค์การ
จากแนวคิดที่เกี่ยวกับนวัตกรรม เมื่อพิจารณาในมุมมองของนวัตกรรมทางการศึกษานั้น พบว่าใน
องค์กรทางการศึกษาสามารถผลิตนวัตกรรมได้หลากหลายรูปแบบ โดยจาแนกเป็น 3 ลักษณะที่สาคัญดังนี้
1) นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ (Product Innovation) ซึ่งอาจหมายถึง สื่อ วัสดุ อุปกรณ์การเรียนการสอน เป็นต้น
2) นวัตกรรมกระบวนการ (Process Innovation) ซึ่งอาจหมายถึง กระบวนการให้บริการทางวิชาการ
การจัดกระบวน การเรียนรู้ต่าง ๆ ให้แก่ผู้เรียน ชุมชน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เป็นต้น และที่สาคัญสาหรับ
ผู้บริหารสถานศึกษาก็คือ
3) นวัตกรรมทางการบริหาร (Administrative Innovation) ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้นาในองค์การทางการศึกษา
คิดค้นวิธีการแนวทางการบริหารการจัดการศึกษาใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผลในการดาเนินงาน
โดยนวัตกรรมทางการบริหารนี้จะกลายเป็นตัวแปรต้นหรือกลไกที่สาคัญในการขับเคลื่อนในเกิดนวัตกรรมอื่น ๆ
ในองค์การ
องค์การแห่งนวัตกรรมหมายถึงการนาแนวคิดนวัตกรรมการบริหารจัดการองค์การแนวใหม่ในการ
ปรับเปลี่ยนคุณลักษณะองค์การหรือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมองค์การซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่เคยปรับเปลี่ยนมาก่อนเพื่อ
ตอบสนองต่อสิ่งเร้าของบริบทโลกาภิวัตน์ที่มีความรู้และนวัตกรรมเป็นปัจจัยหลักในการเพิ่มคุณค่าพัฒนาผลิต
สินค้าและบริ การที่ดีมีคุณภาพเพื่อตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้าความอยู่รอด และ
ความสามารถเชิงการแข่งขัน ขององค์การ ศศิประภา ชัยประสิ ทธิ์ (2552 หน้า 61) กล่ าวว่าองค์การแห่ ง
นวัตกรรมหมายถึง กระบวนการที่เกิดจากการนาความรู้ทักษะ และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มาผสมผสานกับ
ความสามารถทางด้านการบริหารจัดการของผู้นาองค์การ เพื่อให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขันโดยมุ่งเน้นไป
ที่การสร้างประโยชน์ และตอบสนองความพึงพอใจให้กับผู้บริโภคหากพิจารณาในมุมมองขององค์การทาง
การศึกษาหรือสถานศึกษาแล้วก็คือ การเป็นองค์การแห่งนวัตกรรมก็คือ สถานศึกษาที่มีการนาความรู้ทักษะ
และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มาผสมผสานกับความสามารถทางด้านการบริหาร จัดการของผู้นาองค์การเพื่อ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์รวมทั้งการตอบสนองความต้องการของผู้ปกครองชุมชน
และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องสาหรับการสร้างองค์การแห่งนวัตกรรมสาหรับสถานศึกษานั้นผู้บริหารสถานศึกษา
จะต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณลักษณะขององค์การแห่งนวัตกรรมและต้องทาความเข้าใจว่าคาว่า
“องค์การแห่งนวัตกรรม” ไม่ได้หมายความว่าสถานศึกษามีการทาวิจัยและพัฒนาหรือวิจัยในชั้นเรียนเท่านั้น
แต่ต้องเกิดจากความร่วมมือร่วมใจในการดาเนินกิจกรรมต่าง ๆของครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน
กลไกสาคัญที่ช่วยขับเคลื่อนให้สถานศึกษาเป็นองค์การแห่งนวัตกรรมคือ ความสามารถในการจัดการ
ความรู้ที่มีประสิทธิผลขององค์การ หากองค์การทางการศึกษาหรือสถานศึกษานามาประยุกต์ใช้และปฏิบั ติ
อย่างต่อเนื่องแล้วก็จะทาให้เป็นสถานศึกษานั้นเป็นองค์การแห่งนวัตกรรมสาหรับการที่องค์การใดองค์การหนึ่ง
ในการพัฒนาองค์การให้ประสบความสาเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้โดยใช้แนวคิดของการจัดการความรู้ ที่มี
ประสิทธิผล จาเป็นต้องมีการพัฒนาและให้ความสาคัญกับองค์ประกอบต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
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1. เทคโนโลยี (Technology) เทคโนโลยีในที่นี้หมายถึงเทคโนโลยีสารสนเทศถือเป็นเครื่องมือพื้นฐานที่
ส าคัญอัน จะทาให้ การดาเนิ น กิจ กรรมต่ าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการจัด การ ความรู้ให้ เป็นไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ มีรูปแบบที่สาคัญดังนี้
1) ต้องเอื้อต่อการทาให้บุคลากรสามารถเข้าถึงแหล่งความรู้แลกเปลี่ยนความรู้และถ่ายโอนความรู้
ตลอดจนนาความรู้ไปใช้ได้อยู่ตลอดเวลาโดยไม่มีข้อจากัดด้านสถานที่และเวลาของการใช้งาน รวมถึงเทคโนโลยี
สารสนเทศในองค์การควรมีการปรับปรุงพัฒนาให้มีประสิทธิภาพสูงทั้งในด้านเวลา และคุณภาพของการสื่อสาร
2) ต้องมีการออกแบบไว้โดยเฉพาะให้มีความสอดคล้องและเหมาะสมกับลักษณะหน้าที่งานต่าง ๆ
ในองค์การโดยต้องมีการพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพต่อการจัดเก็บและค้นคืนความรู้มาแลกเปลี่ยนถ่ายโอนและ
ใช้ประโยชน์จากความรู้ต่าง ๆ ได้อย่างสะดวกรวมถึงต้องมีระบบรักษาความปลอดภัยของความรู้ที่มีอยู่ใน
องค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย
2. โครงสร้าง (Structure) โครงสร้างในที่นี้หมายถึง วิสัยทัศน์นโยบายและระบบการบริหารจัดการต่าง ๆ
ที่เป็นขององค์การโดยโครงสร้างขององค์การที่จะเอื้อให้เกิดการพัฒนาความสามารถในการจัดการความรู้สามารถ
นาไปสู่การสร้างความสามารถทางนวัตกรรมได้ จะต้องผ่านกระบวนการจัดการความรู้อย่างเชื่อมโยงซึ่งกันและ
กันโดยต้องคานึงถึงลักษณะที่สาคัญของโครงสร้างและระบบบริหารจัดการขององค์การในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
1) องค์การต้องมีการกาหนดวิสัยทัศน์และนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับความรู้หลักที่มีความสาคัญตรง
ตามความต้องการและมีความจาเป็นต่อองค์การ เพื่อการพัฒนาทิศทางและกลยุทธ์ขององค์การ
2) องค์การต้องมีระบบการบริหารที่มีความยืดหยุ่นสูงมีลักษณะส่งเสริมและกระตุ้นให้บุคลากรใน
องค์การมีความสนใจและตั้งใจที่จะแสวงหาความรู้การแลกเปลี่ยนการถ่ายโอนและใช้ ประโยชน์จากความรู้เพื่อ
การพัฒนาการปฏิบัติงานอยู่ตลอดเวลาทั้งในลักษณะเป็นทางการและไม่เป็นทางการ
3) องค์การต้องจัดให้มีหน่วยงานหรือบุคคลที่ทาหน้าที่และรับผิดชอบโดยตรงเกี่ยวกับการดูแลและ
พัฒนาระบบการจัดเก็บและรักษาความรู้ไว้เป็ นการเฉพาะทั้งในมิติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการบริหาร
จัดการที่เป็นการสนับสนุนการเข้าถึงการแลกเปลี่ยนการถ่ายโอนและใช้ความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน
4) องค์การต้องมีการกาหนดนโยบายและการดาเนินการที่ชัดเจนเกี่ยวกับการสร้างและพัฒนา
เครือข่ายความรู้ที่สอดคล้องกับวิ สัยทัศน์และนโยบายในการกาหนดความรู้หลักที่มีความจาเป็นต่อองค์การ ให้
มีความเข้มแข็งและเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรในองค์การสาหรับการแสวงหาความรู้การแลกเปลี่ยนการถ่ายโอน
และการใช้ความรู้
3. วัฒนธรรม (Culture) องค์ประกอบด้านวัฒนธรรม หมายถึง วัฒนธรรมองค์การถือเป็ นองค์ประกอบ
ความสามารถในการจัดการความรู้ในมุมมองด้านทรัพยากรประการหนึ่งที่ทาให้องค์การประสบความสาเร็จใน
การจัดการความรู้ที่มีประสิทธิผลซึ่งวัฒนธรรมองค์การที่จะช่วยพัฒนาความสามารถในการจัดการความรู้และ
นาไปสู่การสร้างความสามารถทางนวัตกรรมได้โดยต้องสร้างวัฒนธรรมองค์การให้มีรูปแบบที่สาคัญดังนี้
1) องค์การต้องมีการสร้างค่านิยมให้บุคลากรในองค์การมีค่านิยมที่ให้การยอมรับและยกย่องบุคคล
ในองค์การที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและความสามารถในการทางานตามหน้าที่และความรับผิดชอบได้เป็น
อย่างดี ยังประโยชน์ในเชิงพัฒนาการต่อองค์การและเป็นที่ประจักษ์แก่ผู้อื่นไม่ว่าบุคคลนั้นจะมีตาแหน่งหน้าที่
ทางการบริหารหรือไม่ก็ตาม
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2) องค์การต้องมีการสร้างค่านิยมให้บุคลากรในองค์การมีค่านิยมในการทางานที่มีลักษณะกล้าที่จะ
คิดและทาในสิ่งใหม่ๆ ที่มีเป้าหมายทาให้องค์การได้รับประโยชน์โดยไม่กลัวความล้มเหลวหรือความผิดพลาดที่
จะส่งผลต่อการประเมินผลการปฏิบัติงาน
3) องค์การต้องมีการสร้างค่านิยมให้บุคลากรในองค์การมีค่านิยมใฝ่รู้และรักในการ เรียนรู้ทักษะ
ประสบการณ์ และความรู้ จ ากบุ ค คลอื่ น ทั้ ง ภายในและภายนอกองค์ ก าร โดยเห็ น ความส า คั ญ ของการ
แลกเปลี่ยนการแบ่งปันและการถ่ายโอนความรู้ เพื่อนาความรู้มาใช้ในการพัฒนาการทางานของตนต่อไป
4) องค์การต้องมีการสร้างค่านิ ยมให้ บุคลากรในองค์การมีค่านิยมที่เห็นความส าคัญและความ
จาเป็นของการใช้ความรู้เป็นฐานในการแก้ไขปัญหา และพัฒนาการปฏิบัติงานรวมถึงให้ความสาคัญกับการ
เรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติ
5) องค์การต้องมีการสร้างค่านิยมให้บุคลากรในองค์การมีค่านิยมที่รักการทางานเป็นทีม โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการทางานในลักษณะทีมงานที่มีการข้ามสายงาน และพร้อมที่จะแลกเปลี่ยนและถ่ายโอนความรู้กับ
ผู้อื่นในทีมงาน การดาเนินการดังกล่าวจะผลักดันให้ องค์การหรือสถานศึกษาเป็นองค์การแห่งนวัตกรรมแต่สิ่ง
สาคัญยิ่งกว่าสาหรับผู้นาเชิงนวัตกรรมก็คือการทาให้แนวคิดเชิงนวัตกรรมนั้นยังคงอยู่ในองค์การและมีการ
นามาใช้อย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นองค์การแห่งนวัตกรรมที่ยั่งยืนนั่นเอง
สมรรถนะด้านภาวะผู้นาที่จะบูรณาการความรู้สู่นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนและการจัดการเรียนรู้
1. ความสามารถในการกาหนดเป้าหมาย (Creating a Vision and Setting Goals)
ผู้นาที่ดีต้องมีความสามารถในการกาหนดเป้าหมายได้อย่างชัดเจน และแผนการปฏิบัติงานของตนเอง
และของผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ รู้ว่าจะต้องทาอะไร อย่างไร
2. ทักษะในด้านความคิดสร้างสรรค์ (Creativity and Experimentation)
ผู้ น าที่ดีต้องให้ ความส าคัญต่อการสร้างสภาพแวดล้ อมที่เปิดกว้างต่ อความคิดใหม่ๆ กระตุ้นและ
สนับสนุนให้สมาชิกในทีมคิดหาวิธีการทางานที่ดีขึ้นกว่าเดิม หรือทดลองทาในแนวทางใหม่ๆ โดยไม่ต้องกลั วต่อ
การผิดพลาดหรือการตาหนิติเตียนจากผู้อื่น
3. ทักษะด้านการประเมินผลงาน (Appraisal and Feedback)
ผู้นาที่ดีต้องรู้จักใช้ประโยชน์ของการประเมินผลงานขององค์กร มาใช้ในการระบุความสามารถเฉพาะ
ผลสาเร็จที่เกิดขึ้นจากพนักงานหรือจากทีมงาน และสามารถหาแนวทางในการให้ผลตอบแทนตามผลงานและ
แนวทางการพัฒนาที่เหมาะสมให้แก่พนักงานได้
4. ทักษะในการสื่อความอย่างเหมาะสม (Explaining and Communicating Expectations)
ผู้นาที่ดีต้องมีความสามารถในการอธิบายและสื่ อความต้องการหรือความคาดหวังให้ผู้ อื่นได้ อย่าง
เหมาะสม ทั้ ง เฉพาะรายบุ ค คลและที ม เพื่ อ ให้ พ นั ก งานสามารถท างานในหน้ า ที่ ข องตนเองได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
5. ทักษะในการสื่อสารเชิงพูด (Oral Communication)
ผู้นาที่ดีจะต้องสามารถชี้แจงแก่ผู้อื่นได้อย่างตรงไปตรงมา เข้าใจง่าย รู้จักวิธีการพูดที่สามารถลดระดับ
ความขัดแย้งหรือผลกระทบที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม
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6. ทักษะในการตัดสินใจ (Decisiveness)
ผู้นาที่ดีต้องมีความเด็ดเดี่ยว มีความเฉียบขาดในการตัดสินใจอย่างถูกต้อง ทันท่วงที มีเหตุผล
ข้อเท็จจริงประกอบการตัดสินใจ และลาดับความสาคัญของปัญหาเป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจแก้ปัญหา
7. ทักษะในการเสริมสร้างทีม (Fostering Team Building)
ผู้นาที่ดีต้องสร้างช่วยเหลือ สนับสนุน ส่งเสริม และสร้างบรรยากาศในการที่มีความช่วยเหลือซึ่งกัน
และกัน ทางานเป็นทีมเดียวกัน ปราศจากความความรู้สึกอิจฉาริษยา แบ่งพรรค แบ่งพวก
8. ทักษะด้านการเรียนรู้ (Learning)
ผู้นาที่ดีจะต้องเป็นผู้ขวนขวายหาความรู้ใส่ตนอยู่เสมอ เปิดกว้างในสิ่งใหม่ๆ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
กระตุ้นและส่งเสริมให้ผู้อื่นมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ด้วยตนเอง กระตุ้นให้ทุก ๆ คนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา
9. ทักษะในการเป็นผู้สนับสนุน (Acting As an Advocate)
ผู้นาที่ดีต้องทาหน้าที่เป็นผู้ให้ การส่งเสริม สนับสนุนผู้อื่นหรือทีมงานของตนเองที่ดี รวมไปถึงการ
ตอบสนองอย่างรวดเร็วต่อความต้องการของผู้อื่น
10. ยึดมั่นในคุณธรรม (Personal Integrity)
ผู้นาที่ดีต้องมีอุดมการณ์และยึดมั่นคุณธรรม สร้างความเชื่อมั่นและทาให้ผู้อื่นไว้วางใจ ปฏิบัติต่อผู้อื่น
ด้วยความเท่าเทียมกัน รักษาคามั่นสัญญา ยึดมั่นในผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก และยอมรับในข้อผิดพลาด
และนาคาวิพากษ์วิจารณ์ที่เกิดขึ้น
บทบาทหน้าที่ในการผลักดันองค์กร ของผู้นา Digital Leader ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล
การสร้างการเปลี่ยนแปลงในองค์กรที่เติบโตเร็ว ผู้นาจะอาศัยแค่ความรู้และภาวะผู้นาแบบเดิม ๆ ดูจะ
ไม่เพีย งพอที่จ ะขับ เคลื่ อนธุรกิจ ที่ต้องการให้ มีการเติบโตแบบก้าวกระโดด ทักษะที่ผู้ นาในยุคดิจิทัลต้องมี
เพิ่มเติมในการบริหารก็คือ สามารถนาเทคโนโลยีใหม่ๆ มาสร้างความโดดเด่นแบบแตกต่าง ให้ประสบการณ์ที่
เหนื อความคาดหมายกับ ลู กค้า (Beyond Customer Experience) และมีวิสั ยทัศน์ในการใช้ข้อมูล ให้ เ กิ ด
ประโยชน์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์และบริการ โฮวาร์ด ชูลท์ส (Howard Schultz) ผู้ก่อตั้งและ
CEO ของสตาร์บัคส์ ได้กล่าวไว้ว่า ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล งานที่ยากที่สุดไม่ใช่การแก้ปัญหาทางการเงินหรือ
พั ฒ นานวั ต กรรมใหม่ แต่ คื อ การปลุ ก เร้ า ให้ พ นั ก งานทุ ก ระดั บ เข้ า ใจวิ สั ย ทั ศ น์แ ละเป้า หมายในการสร้าง
ประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการ ผู้นาที่เรียกว่า Digital Leader ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล จะมี
บทบาทและหน้าที่ในการผลักดันองค์กรที่แตกต่างจากเดิมในหลายมิติ เช่น
1. เพื่อขับ เคลื่ อนองค์กรให้ เติบ โตอย่างรวดเร็ว ผู้ นาต้องผสมผสานปัจจัย “3C” เข้าด้ว ยกัน คือ
Climate สภาพแวดล้ อ มการท างาน, Culture วั ฒ นธรรมองค์ ก ร และ Creativity ความคิ ด สร้ า งสรรค์
ตั ว อย่ า งเช่ น Google ใช้ ก ารออกแบบสถานที่ ท างานเพื่ อ ช่ ว ยสร้ า งบรรยากาศให้ พ นั ก งานเกิ ด ความคิ ด
สร้างสรรค์ได้ตลอดเวลา เอื้อต่อการทางานเป็นทีม รวมทั้งสร้างวัฒนธรรมการยอมรับความผิดพลาดที่อาจ
เกิดขึ้นในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ใน “Googolplex” พนักงานแต่ละคนมี “เต็นท์” ส่วนตัว แต่ใช้วัสดุโปร่งใส
ท าให้ แ ต่ ล ะคนรู้ สึ ก ถึ ง ความเป็ น อิ ส ระในการท างาน ขณะเดี ย วกั น ก็ ยั ง สามารถสบตาในลั ก ษณะ “Eye
Contact” ทาให้รู้สึกเสมือนตนเองเป็นส่วนหนึ่งของทีมงานอยู่ตลอดเวลา นอกจากนั้นการดีไซน์เครื่องตกแต่ง
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ในสานักงานให้เป็นลักษณะสตูดิโอที่มีผนังและประตูเป็นอะคริลิกโปร่งใส ยังให้ความรู้สึกทั้งเป็นส่วนตัวและ
เปิดรับต่อความคิดใหม่ๆ จากภายนอก
2. ผู้นาในยุคดิจิทัลต้องผลักดันให้หน่วยงานคิดค้นผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง หากไม่มี
S-Curve ใหม่ หรือมี “ช้าเกินไป” การเติบโตจะหยุดนิ่งและดิ่งลงอย่างรวดเร็ว เพราะธุรกิจในยุคดิจิทัลจะอยู่ได้
ยาวผู้นาจะ “ชนะครั้งเดียว” ไม่พอ สตีฟ จอบส์ (Steven Jobs) เป็นตัวอย่างของผู้นาที่ผลักดันบริษัทแอปเปิล
ให้สร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่สร้างประสบการณ์ให้ผู้ใช้งานที่แตกต่างกว่าเดิมออกสู่ตลาดทุกปี
3. เมื่อถึงเวลาต้องมีการเปลี่ยนแปลง ผู้นาในยุคดิจิทัลสามารถปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์ขององค์กรโดย
การสร้างรูปแบบธุรกิจใหม่ทั้ งหมด หรือเปลี่ยนไปทาธุรกิจที่ใกล้เคียง สามารถใช้ประโยชน์จากความรู้ ความ
เชี่ย วชาญ และศักยภาพของบุ คลากรที่มี อ ยู่ เช่น บริษัท IBM ที่มุ่งเน้นการเป็น ที่ ปรึ ก ษาทางธุ ร กิจ (IBM
Business Consulting) จนสามารถสร้างการเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง ฟูจิฟิล์มที่ใช้กลยุทธ์ในการแตกไลน์สินค้า
ใหม่ โดยใช้ความรู้เดิมที่มีอยู่ โดยเฉพาะในด้านเคมีและนาโนเทคโนโลยีจนสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่คือ
เครื่องสาอางบารุงผิวและลบริ้วรอย ในบางครั้งเมื่อเห็นว่าไม่สามารถแข่งขันต่อไปได้ ผู้นาต้องตัดสินใจที่จะหยุด
และออกจากการแข่งขันโดยทันที ซึ่งอาจจะขายธุรกิจเพื่อดึงเงินทุนกลับมาในขณะที่ธุรกิจยังมีมูลค่าอยู่ เช่น
บริษัทอีสต์แมน โกดัก ขายสิทธิบัตรด้านภาพถ่ายดิจิทัลให้กับกูเกิลและแอปเปิล เพื่อนาเงินที่ได้ไปผ่อนชาระหนี้
และคงธุรกิจบางส่วนไว้ เป็นต้น
4. การทาธุรกิจในยุคดิจิทัลต้องเผชิญกับแรงกดดันจากเทคโนโลยีที่ มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
และทาลายธุรกิจที่ปรับตัวไม่ทันจนล่มสลาย (Disruptive Technology) ผู้นาในยุคดิจิทัลต้องกล้าที่จะพัฒนา
สินค้าหรือบริการใหม่ๆ มาแทนที่สินค้าหรือบริการเดิมที่เริ่มล้าสมัย เช่น อเมซอน สามารถรักษาอัตราการ
เติบโตอย่างต่อเนื่อง เพราะมีการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ มาแทนที่ผลิตภัณฑ์เดิมของตนเอง เช่น Kindle e-book
มาแทนการจาหน่ายหนังสือทางออนไลน์ Amazon Prime ให้บริการดูภาพยนตร์จานวนมากทางอินเตอร์เน็ต
แทนการจาหน่าย DVD ทางออนไลน์ เป็นต้น
5. ผู้นาในยุคดิจิทัลต้องเข้าใจคุณลักษณะของ “Digital Worker” เชื่อมั่นในทักษะการใช้เทคโนโลยี
(Digital Native) ที่คนเหล่านี้มี และเปิดโอกาสให้สามารถแสดงความคิด มีอิสระในการตัดสินใจ สร้างผลงาน
เต็มที่ ซึ่งจะช่ว ยสนั บ สนุ น ให้ เกิดความคิดสร้างสรรค์ คิดนอกกรอบ กล้ าทดลอง นาไปสู่ นวัตกรรมใหม่ ๆ
แนวทางที่ผู้นาในยุคดิจิทัลควรนามาใช้ คือการมีส่วนร่วม เรียกว่ากรอบการทางานแบบ I-C-T ซึ่งประกอบด้วย
3 ระดับ คือ ขั้นที่ 1 Influence + Co-operate + Engage ขั้นที่ 2 Initiate + Collaborate + Enhance และ
ขั้นที่ 3 Integrate + Co-create + Empower ตัวอย่างเช่น บริษัท Honda สนับสนุนการทางานของพนักงาน
โดยการมอบอานาจเด็ดขาด (Empowerment) ให้อิสระทางความคิด ตัดสินใจได้เอง ทาให้นาไปสู่ความคิด
สร้างสรรค์ จนสามารถผลิตหุ่นยนต์ Asimo ที่ทางานได้คล้ายมนุษย์ ก่อนหน้าบริษัทเทคโนโลยีชั้นนาอื่น ๆ เป็น
ต้น
6. องค์กรในยุคดิจิทัลเริ่มมีการนาระบบ Automation หรือหุ่นยนต์ (Robot) เข้ามาทางานร่วมกับ
มนุษย์มากขึ้น เรียกว่า “Collaborative Robot” หรือ “CoBot” ตามกฎ 3 ข้อของไอแซค อาซิมอฟ (Isaac
Asimov) บิ ดาแห่ งนิ ย ายวิทยาศาสตร์ ที่ใช้เป็นกรอบในการอยู่ร่ว มกันระหว่างมนุ ษย์และหุ่ นยนต์ คือ 1)
หุ่นยนต์มิอาจกระทาการอันตรายต่อผู้ที่เป็นมนุษย์หรือนิ่งเฉยปล่อยให้ผู้ที่เป็นมนุษย์ตกอยู่ในอันตรายได้ 2)
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หุ่นยนต์ต้องเชื่อฟังคาสั่งที่ได้รับจากผู้ที่เป็นมนุษย์ เว้นแต่คาสั่งนั้น ๆ ขัดแย้งกับกฎข้อแรก และ 3) หุ่นยนต์ต้อง
ปกป้องสถานะความมีตัวตนของตนไว้ ตราบเท่าที่การกระทานั้นมิได้ขัดแย้งต่อกฎข้อแรกหรือ ข้อที่สอง ในการ
นา “CoBot” มาใช้ หุ่นยนต์ต้องออกแบบให้ปลอดภัย มีหน้าที่ช่วยเหลือการทางานของมนุษย์ น้าหนักเบา
เคลื่อนย้ายและดูแลรักษาได้ง่าย ผู้นาในยุคดิจิทัลต้องบริหารองค์กรที่มีการใช้ “CoBot” ซึ่งรวมถึงการพัฒนา
ทักษะของพนักงานให้ใช้หรือควบคุมระบบ Automation และหุ่นยนต์ได้เป็นอย่างดี
องค์กรในยุค Digital Economy ต้องมีโครงสร้างที่ไม่ซับซ้อน มีการจ้างบุคลากรที่มีความรู้ ความคิด
เชิงนวัตกรรม เพื่อการทางานสาหรับอนาคต ต้องมีผู้นา (Digital Leader) ที่สามารถปรับเปลี่ยนองค์กรและ
บุคลากรให้ทางานได้ดีภายใต้ Digital Environment ติดตามแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ผสมผสาน
กับการสร้างวัฒนธรรมที่เน้นการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับบุคลากร ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลให้
เกิดประโยชน์สูงสุด ให้โอกาสทดลองโครงการใหม่ๆ และมีความรวดเร็วในการตัดสินใจ นอกจากนี้ผู้นายังต้อง
เข้าใจขีดความสามารถของเทคโนโลยีและการนามาใช้ ซึ่งจะช่วยสร้างความโดดเด่นแบบแตกต่าง และให้
ประสบการณ์ (Customer Experience) ที่เหนือความคาดหมายกับผู้รับบริการ
ตัวอย่างนวัตกรรมทางการศึกษา (การออกแบบนวัตกรรมการเรียนการสอน)
STEM เป็นรูปแบบการสอนที่มีความสาคัญของการออกแบบนวัตกรรมการสอนในตอนนี้ แต่เอาเข้า
จริงการจะใช้ STEM หรือกลไกการเรียนรู้อื่น ๆ ผู้สอนจาเป็นที่จะต้องออกแบบกรอบแนวคิดทุกครั้งในรายวิชา
แต่ละวิชา หรือศาสตร์ที่จะทาให้ผู้เรียนได้ความรู้ ปี 2016 แนวคิดการออกแบบการเรียนรู้แบบ Play and
Learn เป็นรูปแบบหนึ่งที่เริ่มเข้ามามีบทบาทในการสร้างองค์ความรู้ได้มากกว่า LEGO Learning Symposium
ต าราแบบเก่ า โดยการออกแบบนวั ต กรรมในครั้ ง นี้ คื อ การออกแบบผ่ า นการใช้ ข องเล่ น อย่ า งโครงการ
LEGO® Education and Tufts University Center for Engineering Education and Outreach ( CEEO)
LEGO เป็ น รู ป แบบการน าแนวคิ ด การสร้ า งองค์ ค วามรู้ ด้ ว ยตนเอง (Constructionism) ถึ ง ตามสมการ
ประสบการณ์ใหม่ / ความรู้ใหม่ + ประสบการณ์เดิม / ความรู้เดิม = องค์ความรู้ใหม่ ซึ่งเป็นแนวคิดนวัตกรรม
การเรียนรู้ทางการศึกษารูปแบบหนึ่งที่ผู้สอนเป็นผู้ที่มีบทบาทสาคัญมาตลอดกระบวนการสอน คอยควบคุม
กระบวนการ ลาดับขั้นตอนการคิดให้ผู้ เรีย นสามารถปฏิบัติ เรียนรู้ สอบถาม ให้สาเร็จไปตามเป้าหมายที่
กาหนดไว้ตามโจทย์ ซึ่งผู้สอน ต้องเป็นผู้ถ่ายทอดที่ดี ทาการศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้องนี้ ทาให้นวัตกรรมการสอน
รูปแบบหนึ่งของ LEGO กลายเป็นแนวทางเริ่มต้นในการออกแบบนวัตกรรมการสอนผ่านรูปแบบ STEM ใน
ส่วนของ Engineering หรือความรู้ความถนัดทางด้านวิศวกรรมศาสตร์
Project Bridge, The Connected Classroom โดย Intel เป็นตัวอย่างไม่กี่ปีมานี้ที่มีการนาเสนอได้
น่าสนใจและเป็นแนวทางที่จะออกแบบการเรียนการสอนที่ดูทันสมัย และบูรณาการเทคโนโลยี ไปจนถึงแนว
ทางการปฏิบั ติของผู้ เรี ย นในห้ องเรี ย นธรรมดาให้ กลายเป็นนวั ตกรรม The Connected Classroomเป็น
ตัวอย่างหนึ่งของการออกแบบนวัตกรรมการสอนอีกรูปแบบที่นาความทันสมัยทางด้านเทคโนโลยีในปัจจุบันมา
ใช้ร่วมกับกรอบแนวคิดนวัตกรรมจากการใช้ผ่านกรอบแนวคิดของ Subject Matter Experts Interview และ
Analogous Models มานาเสนอได้อย่างเห็นภาพที่สุด โดยเป็นการเรียนแบบ STEM ที่ผู้สอนคอยออกแบบ
และทาวางตัวเป็น Facilitator สร้างสถานการณ์ให้ดาเนินการแบบ Role-Play Ideation เป็นกลุ่มและคอย
กระตุ้นเชื่อมโยงความคิดและความรู้ในกิจกรรมการสอน ตัวอย่างคือ การเรียนวิชาฟิสิกส์ เมื่อถึงจุดที่ผู้เรียนพบ
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กับปัญหา หรือล้มเหลว ก็จะมีการเชื่อมต่อไปขอคาแนะนากับผู้ชานาญที่มีความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาไว้
แล้ ว ก็จ ะเกิดการเรี ย นรู้ อย่ างเข้าใจ โดยผู้ ส อนเองก็จะเป็นทั้งผู้ ร่วมเรียนรู้ (Co-learner) ไปด้ว ยกัน จาก
ตัวอย่างที่นามาทั้งหมดคือ การเปลี่ยนห้องเรียนให้กลายเป็นสถานที่ที่เป็นมากกว่าห้องเรียน เปลี่ยนบรรยากาศ
การเรียนให้เป็นชีวิตที่สนุกกว่าบรรยากาศที่อื่น ๆ

บทสรุป
ภาวะผู้นา เป็นกระบวนการของอิทธิพลที่บุคคลหนึ่งพยายามใช้อิทธิพลต่อบุคคลอื่น ให้มี พฤติกรรมไป
ในทิศทางที่ต้องการ ทั้งนี้เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ในการกล่าวถึงภาวะผู้นา จะต้องพิจารณาสิ่งต่อไปนี้
3 ประการ คือ 1). ภาวะผู้นาเป็นกระบวนการ 2). ภาวะผู้นาอยู่ที่ระดับความถูกต้องที่ผู้ตามจะปฏิบัติตาม และ
3). การบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ ผู้นาจึงเป็นบุคคลที่มีอิทธิพลมากที่สุดในกลุ่ม จะมาจากการเลือกตั้ง แต่งตั้ง หรือ
ยกย่องจากกลุ่มให้เป็นผู้ชี้แนะ ช่วยเหลือให้กลุ่มปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ จนประสบความสาเร็จตามเป้าหมายที่ตั้ง
ไว้ ซึ่งบทบาทของผู้นาที่จะสามารถบูรณาการความรู้สู่นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน หรือการจัดการ
เรียนรู้ได้ มีดังนี้
1. การสร้างครูให้เป็นผู้นา
2. การสร้างครูให้เป็นผู้เรียนรู้
3. การสร้างขวัญและกาลังใจ
4. เป็นนักประเมินผลงาน
ดังนั้นผู้บริหารจึงต้องเป็นผู้นาแห่งการเปลี่ยนแปลง มีรูปแบบภาวะผู้นาหลากหลายรูปแบบมาผนวก
กัน โดยการบูรณาการความรู้สู่ น วัตกรรมการจัดการเรียนการสอน หรือการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้เกิด การ
ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ รวมทั้งนานวัตกรรมที่เกิดขึ้นมาใช้ในองค์การต่อไป
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บทคัดย่อ
การวิจัยเชิงคุณภาพในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 2 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาการจัดการอาชีวศึกษาเพื่อ
สร้างผู้ประกอบการ และ 2) เพื่อศึกษาแนวทางในการสร้างผู้ประกอบการของสถานศึกษา สังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ใช้ระเบียบวิธีวิจัยกรณีศึกษา แหล่งข้อมูลในการศึกษาคือ 1. แหล่งบุคคล ได้แก่
ผู้บริหารสถานศึกษา จานวน 3 คน ครู จานวน 4 คน และนักศึกษา จานวน 4 คน จากวิทยาลัยการอาชีพ
ขอนแก่น และ 2. ข้อมูลเอกสาร เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ 1) แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง และ 2) แบบ
วิเคราะห์เอกสาร โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยด้วยวิ ธีการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า จากนั้นนา
ข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการวิจัยพบว่า การจัดการอาชีวศึกษาเพื่อสร้างผู้ประกอบการอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย
องค์ประกอบ 4 องค์ประกอบ ดังนี้ 1. การวางแผน มี 2 ด้าน คือ 1) มีวิสัยทัศน์และแผนธุรกิจ 2) มีแผนการ
ตลาด 2. การจัดองค์การ มีทั้งหมด 3 ด้าน คือ 1) มีความร่วมมือ 2) เน้นการใช้นวัตกรรม 3) มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ 3. การนา มี 2 ด้าน คือ 1) มีการกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจ 2) มีการนิเทศ และ 4. การควบคุม มี
2 ด้าน คือ 1) การสอนงานและการเป็นพี่เลี้ยง 2) กากับ ติดตาม และประเมินผล โดยอาศัยความร่วมมือตั้งแต่
ระดั บ สู ง ลงมาพร้ อ มทั้ งบทบาทของผู้ ที่ เกี่ ย วข้ อ งทุ ก ฝ่ าย เพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นการจั ดการอาชีว ศึ ก ษาเพื่ อ สร้าง
ผู้ประกอบการ
แนวทางในการสร้างผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ประกอบด้วย กาหนดวิสัยทัศน์และแผนธุรกิจเพื่อ
บรรลุเป้าหมายขององค์การในอนาคต สร้างความสัมพันธ์ระหว่างหน้าที่ของงานกับปัจจัยทางกายภาพของ
องค์การ มีความพร้อมที่จะแข่งขันสูง ยอมรับความล้มเหลวและใช้ความล้มเหลวเป็นบทเรียน ผู้บริหารและครูที่
ปรึกษากลุ่มธุรกิจเข้าไปควบคุมงานในลักษณะ “ใกล้ชิด ชัดเจน เน้นปรับปรุง”
คาสาคัญ: การจัดการ/ อาชีวศึกษา/ ผู้ประกอบการ
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Abstract
The purposes of this qualitative research were: 1) to study vocational education
management for new entrepreneurs’ creation and 2) to study guidelines on institutional
entrepreneurship under Office of Vocational Education Commission. Case study was employed
to elicit data from 2 sources of data, i.e., 1) individual data drawn from 3 college executives, 4
teachers, and 4 students and 2) documentary data. The research tools involved 1) semistructured interview and 2) document analysis form. Data were analyzed using triangulation
method and content analysis.
The results of the research showed that the effective vocational education
management for new entrepreneurs’ creation consists of 4 components as follows: 1. Planning
in 2 aspects, i. e. , 1) vision and business Plan and 2) marketing plan, 2. organizational
management in 3 areas: 1) cooperation 2) focus on use of innovation and 3) creative thinking,
3. leadership in There are 2 areas: 1) stimulation and motivation and 2) supervision, and
4. control in There are 2 areas: 1) coaching and mentoring and 2) supervising, monitoring,
and assessing depending on policymakers’ collaboration as well as related parties to push the
vocational education management for new entrepreneurs’ creation.
The guideline on institutional entrepreneurship under Office of Vocational Education
Commission delineated assigning vision and business plan as to reach the future goal of the
organization; identifying relationship between duty and physical factors of the organization;
readiness for competition; acceptance of failure and its distillation; and the supervision role of
college executives and advisory teacher of business group committed to “Closing up, Clarifying,
and Improving”.
Keywords: Management/ Vocational Education/ Entrepreneurs

บทนา
สังคมโลกในศตวรรษที่ 21 ได้เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาอย่างไม่หยุดนิ่ง มีการแข่งขันเพื่อชิงความ
ได้เปรียบในเชิงธุรกิจการค้าสูง ทรัพยากรมนุษย์มีความสาคัญที่สุดในการแข่งขัน การดาเนินชีวิต ต้องพึ่งพาการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการใหม่ๆ อยู่เสมอ (ศิริวรรณ มณีรุ่งเรือง และวรางคนา ทองนพคุณ , 2557)
ข้อมูลข่าวสารในโลกจะทวีเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าทุก ๆ สิบปี มนุษย์มีรูปแบบการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน สิ่งแรกที่ควร
เร่งรีบพัฒนาคือ การพัฒนาคนให้มีศักยภาพและมีทักษะ เพื่อการดารงชีวิตให้ทัดเทียมอารยประเทศ ผ่าน
รากฐานสาคัญคือการศึกษา ดังนโยบายการศึกษาของผู้นาประเทศในการปฏิรูปการศึกษาเพื่ออนาคตประเทศ
ไทย มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน (สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2559) การบริหารต้องบริหารให้นักเรียน
เป็นผู้ลงมือทา (Schleicher, 2015) ผู้บริหารที่มีประสิทธิภาพเป็นผู้ที่มีข้อมูลเพื่อการตัดสินใจที่ดี (Gaze,
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2016) ทาให้การพัฒนาคนให้มีคุณภาพรองรับกับความเปลี่ยนแปลงจึงมีความสาคัญอย่างยิ่ง องค์การต่าง ๆ
ต้องพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพ เป็นองค์การประสิทธิภาพสูงมีผลการดาเนินการที่ เป็นเยี่ยม ต้องมีระบบการ
ปฏิบั ติงานที่ดี มีร ะบบการบริ ห ารองค์ การให้ บรรลุ ผ ลส าเร็ จตามวั ตถุ ประสงค์ และเป้า หมายที่ กาหนดไว้
ผู้บริหารของแต่ละองค์การต่างมีจุดมุ่งหมายเหมือนกัน “คุณภาพผลผลิต คุณภาพคน คุณภาพการบริหาร คือ
คุณภาพองค์การ” ก็คงเชื่อมโยงได้ในทุกสถานการณ์ แสดงให้เห็นถึงความสาคัญของการพัฒนาองค์การทุกด้าน
ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน ตามที่ต้องการ ผู้บริหารมีความจาเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจภารกิจด้านการ
บริ ห ารองค์การอย่ างกว้างขวางและลึ กซึ้ง ศิริว รรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2545, หน้า 18 -19) ได้รวบรวม
ความหมายของคาว่า “การบริหารจัดการ” ได้ดังนี้ การบริหาร (Administration) จะใช้ในการบริหารระดับสูง
โดยเน้นที่การกาหนดนโยบายที่สาคัญและการกาหนดแผนของผู้บริหารระดับสูงเป็นคานิยมใช้ในการบริหารรัฐ
กิจ (Public Administration) หรือใช้ในหน่วยงานราชการและคาว่า “ผู้บริหาร” (Administrator) จะหมายถึง
ผู้ บ ริ ห ารที่ทางานอยู่ ในองค์กรของรั ฐ หรื อ องค์ กรที่ ไม่ มุ่งหวัง กาไร (Schermerhorn, 1999, p. G -2) การ
บริหาร คือกลุ่มของกิจกรรม ประกอบด้วย การวางแผน (Planning) การจัดองค์กร (Organizing) การสั่งการ
(Leading/ Directing) หรื ออานวยการ และการควบคุม (Controlling) ซึ่งจะมีความสั มพันธ์ โดยตรงกั บ
ทรัพยากรขององค์กร (6M’s) เพื่อนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์และด้วยจุดมุ่งหมายสาคัญในการบรรลุความสาเร็จ
ตามเป้ า หมายขององค์ ก รอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและเกิ ด ประสิ ท ธิ ผ ลครบถ้ ว น สรุ ป ได้ ว่ า การบริ ห ารเป็ น
กระบวนการดาเนินงานเพื่อให้บรรลุจุดหมายขององค์การต้อง อาศัยหลักทางการบริหาร 4 ประการ คือ การ
วางแผน การจัดองค์การ การนาและการควบคุม ซึ่งกระบวนการดังกล่าวผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบที่จะทาให้
งานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ การปฏิบัติภารกิจเหล่านี้อาจจะเกิดความล้มเหลวได้ ทั้งนี้เนื่องจากการปฏิบัติ
ภารกิจขององค์การไม่สามารถเดินไปในเส้นทางที่กาหนดไว้ได้เสมอไป การบริหารจัดการจึงมีส่วนสาคัญมากใน
การดาเนินงานในหน่วยงานต่าง ๆ อีกทั้งสถานศึกษา รวมถึงสถานศึกษาอาชีวศึกษาเช่นกัน
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (2555.) ได้กาหนดนโยบาย เป้าหมายการผลิตกาลังคนด้าน
อาชีวศึกษา โดยกาหนดเป็นแผน ในระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2555-2569) มียุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนากาลังคน
ด้านอาชีวศึกษาให้เป็นผู้มีทักษะวิชาชีพและสามารถดารงชีวิตในสังคมไดอย่างมีความสุขและให้ความสาคัญกับ
คุณภาพผู้สาเร็จ อาชีว ศึกษาเป็ นสาคัญ มุ่งปรับปรุงปัจจัยสนับสนุนและกระบวนการจัดอาชีว ศึกษาให้ เ กิด
คุณภาพในด้าน 1) ด้านสารสนเทศที่จะเป็นตัวบ่งชี้แนวทางการพัฒนากาลังคนในระดับโลก ระดับภูมิภาค
ระดับประเทศ ระดับกลุ่มจังหวัด และระดับจังหวัด 2) ให้ความสาคัญกับครูและผู้บริหารสถานศึกษาซึ่งเป็น
ปัจจัยแห่งความสาเร็จโดยมุ่งเพิ่มพูนขีดความสามารถของครูในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงให้ครูสามารถจัดการ
เรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 3) ยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องและเชื่อมโยงกับ
สถานประกอบการโดยเน้นความร่วมมือในการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและการฝึกงาน 4) เตรียมความ
พร้อมด้านกาลังคนรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ส่งผลให้การพัฒนาประเทศในยุคไทยแลนด์ 4.0
จึงเป็นการพัฒนาผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม (สุวิทย เมษินทรีย , 2559) อีกทั้งการ
เตรียมคนเพื่อรับมือกับอนาคต ทาให้ประเทศแข่งขันไดในระดับอาเซียน ระดับภูมิภาค และระดับโลกได้
การเป็ น ผู้ ป ระกอบการ (Entrepreneurship) เป็ น กระบวนการพลวั ต ของการมี วิ สั ย ทั ศ น์ การ
เปลี่ยนแปลง และการสร้างสรรค์ จาเป็นต้องใช้พลัง และความกระตือรือร้น เพื่อนาแนวความคิดใหม่ไปสู่การ
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ปฏิบัติ และการแก้ปัญหาที่สร้างสรรค์ (Frederick, Karatko & Hodgetts, 2007) ซึ่งจะต้องมีผู้ประกอบการ
เป็นแรงผลักดันที่ทาให้เกิดการระดมทรัพยากรทั้งภายในและภายนอกองค์การในการประกอบธุรกิจ (Hatten,
2009) โดยผู้ประกอบการที่มีศักยภาพจะใช้ความรู้และกลยุทธ์เพื่อค้นหาความรู้ทาความเข้าใจในโอกาสที่
เกิดขึ้นเพื่อนามาพัฒนาดาเนินกิจการได้ รวมถึงทาการประเมินโอกาสนั้นเพื่อประกอบการธุรกิจในเชิงพาณิชย์
ดังนั้น ผู้ประกอบการจึงมีบทบาทสาคัญอย่างยิ่งในการประกอบการ (McMullen & Shepherd, 2006) โดย
Acs and Szerb (2010) ได้มีงานวิจัยจาก Imperial College Business School, London, Uk ได้ศึกษาดัชนี
ชี้วัดการพัฒนาและการเป็นผู้ ประกอบการระดับโลกาภิวัฒน์ได้แก่ ทัศนคติ (Attitudes) การปฏิบัติ (Activity)
และความทะเยอทะยาน (Aspiration) และคุณลักษณะที่มักพบในตัวผู้ประกอบการโดย (สมเกียรติ อินทวงศ์
และคณะ, 2557) ได้สรุปการเป็นผู้ประกอบการจากแนวคิดของนักวิชาการและสถาบันที่ส่งเสริมการพัฒนา
ผู้ประกอบการได้สังเคราะห์เป็นปัจจัยการสร้างผู้ประกอบการ เป็นประเด็นและแนวคิดการเป็นผู้ประกอบการ
10 ประเด็นคือ 1) มีความตั้งใจประสบความสาเร็จ 2) มีความเชื่อมั่นในตนเอง 3) มีแนวคิดเกี่ยวกับธุรกิจอย่าง
ชัดเจน 4) มีวิสัยทัศน์และแผนธุรกิจ 5) มีความกล้าเสี่ยง 6) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 7) มีแหล่งสนับสนุนที่ดี
8) มีความร่วมมือ ทักษะการประสานงาน 9) มีความสามารถในการบริหารงานและความเป็นผู้นา 10) มีความ
เป็นตัวของตัวเอง ซึ่งจะมีผลต่อความเติบโตขององค์การที่ต้องการจะยืดหยัดการประกอบการต่อไป
จากความเป็นมาและความสาคัญของปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยซึ่งปฏิบัติงานอยู่ในสถานศึกษาอาชีวศึกษา
จึงมีความสนใจที่จะศึกษาในเรื่องการจัดการอาชีวศึกษาเพื่อสร้างผู้ประกอบการ ได้ศึกษากระบวนการบริหาร
จัดการภายในสถานศึกษา โดยจะนาผลจากการวิจัยครั้งนี้เสนอต่อผู้บริหารหน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อ
นาไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการในองค์การ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน
การปฏิบัติหน้าที่มากยิ่งขึ้น อันจะส่งผลต่อการทางานให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามนโยบายของ
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และได้แนวทางการจัดการอาชีวศึกษาเพื่อสร้างผู้ประกอบการที่มี
คุณลั กษณะที่พึงประสงค์ ให้ มีทักษะที่จ าเป็นเพื่อการดาเนินชีวิต ให้ ส ถานศึกษาอื่น ๆ ที่ส นใจนาไปใช้ใน
กระบวนการบริหารจัดการ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษา
ต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาการจัดการอาชีวศึกษาเพื่อสร้างผู้ประกอบการ
2. เพื่อ ศึกษาแนวทางในการสร้ างผู้ ประกอบการของสถานศึกษา สั งกัดส านักงานคณะกรรมการ
อาชีวศึกษา

วิธีดาเนินการวิจัย
การศึกษานี้ เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้
ส่ ว นที่ 1 ข้ อ มู ล ที่ ศึ ก ษาจากเอกสาร (Documentary Study) ได้ แ ก่ หนั ง สื อ วารสาร บทความ
ตลอดจนเอกสารต่าง ๆ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ส่วนที่ 2 ข้อมูลจากการศึกษาภาคสนาม (Field Study) ซึ่งใช้วิธีการสัมภาษณ์เจาะลึก (In–Depth
Interview) ผู้ให้ข้อมูลที่สาคัญ (Key–Informant)
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1. ประชากรและขนาดตัวอย่างกลุ่มเป้าหมาย/กลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่สาคัญ คือ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบ่ม
เพาะผู้ ป ระกอบการอาชีว ศึกษา ที่ อยู่ ในพื้นที่วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น อาเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น
ในการศึกษาของกลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่สาคัญจึงได้ดาเนินการเจาะจงกลุ่มเป้าหมาย โดยมีคุณสมบัติ เป็น ผู้บริหาร
สถานศึ ก ษา จ านวน 3 คน หั ว หน้ า ศู น ย์ บ่ ม เพาะและครู ที่ ป รึ ก ษาธุ ร กิ จ จ านวน 4 คน ที่ มี ค วามรู้ แ ละ
ประสบการณ์เกี่ยวข้องกับการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา และนักเรียน ระดับ ปวช. จานวน 2 คน
นักศึกษา ระดับ ปวส. จานวน 2 คน ที่ได้รับการบ่มเพาะเป็นผู้ประกอบการในอาชีวศึกษา รวมทั้งหมดจานวน
11 คน
2. วิธีเก็บข้อมูล และเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
2.1 การสัมภาษณ์แบบไม่เป็น ทางการ โดยผู้วิจัยได้สัมภาษณ์ถึงข้อมูล พื้นฐานบริบททั่ว ไปของ
สถานศึกษา
2.2 การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) ผู้ให้ข้อมูลที่สาคัญ (Key-Informant) เป็น
การลงพื้นที่วิจัยภาคสนามเพื่อทาการหาประเด็นข้อคาถามของผู้ให้ข้อมูลที่สาคัญ เพื่อที่จะนาเนื้อหาในการ
สั ม ภาษณ์ ม าใช้ ง านการวิ เ คราะห์ แ ละตี ค วาม โดยได้ อ อกแบบการสั ม ภาษณ์ แ บบเจาะลึ ก ดั ง นี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป เช่น เพศ อายุ ตาแหน่ง ระยะเวลาที่อยู่ในพื้นที่วิจัย และบทบาทที่
เกี่ยวข้องกับการสร้างผู้ประกอบการ
ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการอาชีวศึกษาเพื่อสร้างผู้ประกอบการ
ส่วนที่ 3 ปัญหา/อุปสรรค แนวทางการแก้ไขและข้อเสนอแนะต่าง ๆ
3. การวิเคราะห์ข้อมูล
การตรวจสอบความสอดคล้องของข้อมูลใช้เทคนิคสามเส้า คือการตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล
(Data Triangulation) การตรวจสอบสามเส้าด้านผู้วิจัย (Investigator Triangulation) การตรวจสอบสามเส้า
ด้านทฤษฎี (Theory Triangulation) และการตรวจสอบสามเส้าด้านวิธีรวบรวมข้อมูล (Methodological
Triangulation) จากผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล ที่ ส าคั ญ (Key–Informant) และวิ ธี ก ารเก็ บ ข้ อ มู ล ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ะน ามาจั ด
ระเบียบ โดยจาแนกประเภทเป็นหมวดหมู่ (Category) ตามวัตถุประสงค์การศึกษาและนามาวิเคราะห์ควบคู่
บริบท (Context) ในการศึกษาวิเคราะห์

กรอบแนวคิดการวิจัย
การวิ จั ย นี้ มุ่ ง ศึ ก ษาปรากฏการณ์ แ ละแนวทางการจั ด การอาชี ว ศึ ก ษาเพื่ อ สร้ า งผู้ ป ระกอบการ
โดยผู้วิจัยได้ศึกษาและสังเคราะห์กรอบแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการซึ่งพัฒนาขึ้นจากกรอบแนวคิดของ
ดูบริน และไอร์แลนด์ (Dubrin & Ireland, 1993.) และแนวคิดเกี่ยวกับผู้ประกอบการของ สมเกียรติ อินทวงศ์
และคณะ (2557) ได้กรอบแนวคิดดังภาพที่ 1
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1. เพื่อศึก ษาการจั ด การอาชีว ศึ ก ษาเพื่ อ
สร้างผู้ประกอบการ

2 . เ พื่ อศึ ก ษ า แ น ว ท า ง ใ น ก า ร ส ร้ า ง
ผู้ ป ระกอบการของสถานศึ ก ษา สั ง กั ด
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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องค์ประกอบของการจั ดการอาชีว ศึ ก ษาเพื่ อ
สร้างผู้ประกอบการ
1. การวางแผน (Planning)
- มีวิสัยทัศน์และแผนธุรกิจ
- มีแผนการตลาด
2. การจัดองค์การ (Organizing)
- มีความร่วมมือ
- เน้นการใช้นวัตกรรม
- มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
3. การนา (Leading)
- มีการกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจ
- มีการนิเทศ
4. การควบคุม (Controlling)
- การสอนงานและการเป็นพี่เลี้ยง
- กากับ ติดตาม และประเมินผล

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องและลงพื้นที่ภาคสนามเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสังเกตและการ
สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลหลัก ผู้วิจัยได้ผลการวิจัย พบว่า
1. การจัดการอาชีวศึกษาเพื่อสร้างผู้ประกอบการ ของผู้บริหาร ครูและนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยการ
อาชีพขอนแก่น ปรากฏผลดังต่อไปนี้
1.1 การวางแผน ทาให้การดาเนินงานเป็นไปตามแผนงานโครงการ ตามระยะเวลาที่กาหนดซึ่งได้
กาหนดกรอบเวลา (Time Line ) ไว้อย่างชัดเจนในการดาเนินงาน และจะเกิดผู้ประกอบการได้ต้องประกอบไป
ด้วย 1) การมีวิสัยทัศน์และแผนธุรกิจ (Vision and the Business Plan) รวมถึง 2) มีแผนการตลาด ที่ชัดเจน
มีการควบคุมคุณภาพโดยใช้วงจรเดมมิ่ง (PDCA) เป็นขั้นตอนและประเมินผลขีดความสามารถให้เป็นไปตาม
แผนงานที่ ว างไว้ เพื่ อ ให้ ก ารจั ด การการอาชี ว ศึ ก ษาเพื่ อ สร้ า งผู้ ป ระกอบการของสถานศึ ก ษา
มีความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและให้ความสาคัญในการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
1.2 การจัดองค์การ ผู้บริหารมีหลักในการจัดองค์การคือ “วางคน ให้เหมาะกับงาน ตามความรู้
ความสามารถ” และ “ใช้คนให้เกิดความคุ้มค่ามากที่สุด และมีความสูญเปล่าน้อยที่สุด” แนวคิดนี้จะทาให้เรารู้
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ว่าเราต้องจัดบุคลากรแต่ละงานจานวนกี่คน และแต่ละคนทาหน้าที่อะไรบ้าง การจัดองค์การแบบนี้จะทาให้เรา
ได้ทราบทรัพยากรที่เรามีว่ามากหรือน้อยไป และจะได้จัดสรรได้เหมาะสมกับการทางานมากที่สุด ปัญหาก็จะไม่
เกิดตามมา การจัดองค์การนี้ควรปรับเปลี่ยนให้มีความยืดหยุ่น เหมาะสมตามสถานการณ์ และช่วงเวลา และ
ไม่ควรยึดตายตัวมากเกินไป มีทั้งหมด 3 ด้าน คือ 1) มีความร่วมมือ (Cooperation) 2) เน้นการใช้นวัตกรรม
(innovation) 3) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (Creativity Thinking)
1.3 การนา ผู้บริหารควรมีความมั่นใจในความรู้ ความสามารถ มีความคิดที่ว่า “เราก็เป็นหัวหน้า
งานที่ดีได้” “เราก็ประสบความสาเร็จได้” “ถ้าเราไม่ดีจริง ไม่เก่งจริง เราคงไม่มาเป็นหัวหน้างานหรอก” คือ 1)
มีการกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจ สร้างแรงกระตุ้นเพื่อทาให้เกิดความเชื่อมั่นในตนเอง พูดแบบนี้ก่อนเริ่มงาน
สร้างพลังใจ เพื่อทาให้พลังกายเพิ่มมากขึ้น 2) มีการนิเทศ ต้องกล้าที่จะตัดสินใจ ชี้นา อธิบาย แนะนา ชื่นชม
ตาหนิ หรือแม้กระทั่งลงโทษ และที่สาคัญต้องกล้าที่จะเข้าไปรับผิดชอบผลการกระทาของผู้ใต้บังคับบัญชาทั้งดี
และไม่ดี เทคนิคที่ผู้บริหารใช้คือ “ใช้ใจทางาน” คือ รักเหมือนคนในครอบครัว ไม่เหมือนหัวหน้ากับลูกน้อง
1.4 การควบคุม โดยเป็ น การเข้าไปติดตามสองส่ ว น คือ 1) การสอนงานและการเป็นพี่เลี้ ยง
(Coaching and Mentoring) ติดตามการปฏิบัติงาน ว่างานถูกต้องตามกรอบงานหรื อ ไม่ ติดปัญหาอะไร
หรือไม่ ต้องการให้ผู้บริหารเข้าไปช่วยตัดสินใจหรือไม่ และ 2) กากับ ติดตาม และประเมินผล คือ การติดตาม
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน
2. แนวทางในการสร้างผู้ประกอบการของสถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ประกอบด้วย ตามองค์ประกอบของการจัดการอาชีวศึกษาเพื่อสร้างผู้ประกอบการ ทั้ง 4 องค์ประกอบ ดังนี้
2.1 ด้านการวางแผน ผู้บริหารมีแนวทางในการจัดการคือ กาหนดวิสัยทัศน์และแผนธุรกิจในสิ่งที่
อยากให้เป็นเป้าหมายขององค์การในอนาคต หลังจากนั้นผู้บริหารต้องวางแผนดาเนินงาน ซึ่ งจะบ่งบอกถึง
วิธีการ ทิศทางใดที่จ ะทาให้ บรรลุ ตามเป้ าหมายได้ในการกาหนดแผนงาน ในส่ ว นของนักเรียนนักศึกษามี
แนวทางคือ หาข้อมูลทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อวิเคราะห์หาจุดอ่อนและจุดแข็งของตนเอง และ
ศึ ก ษาตลาดให้ ค รอบคลุ ม ในบริ เ วณใกล้ เคี ย ง มี ก ารวางแผนการตลาด การเขี ย นแผนการตลาดจะท าให้
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษามองเห็นภาพที่ชัดเจนว่าจะจัดการเป้าหมายของงานทางด้านการตลาดอย่างไร
2.2 ด้านการจัดองค์การ ผู้บริหารมีแนวทางในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างหน้าที่ของงานกับ
ปัจจัยทางกายภาพขององค์การ คือ 1) ให้มีความร่วมมือกัน ช่วยเหลือกันในการทางาน 2) เน้นการใช้นวัตกรรม
(Innovation) เพราะต้องมีการคิดนวัตกรรม เพื่อให้ได้สินค้าและบริการใหม่ ลดต้นทุน ลดค่าใช้จ่าย ลดเวลา
ทางาน เพิ่มระดับความพึงพอใจ โดยองค์การกระตุ้นบุคลากรในองค์การทุกส่วนร่วมกันคิดนวัตกรรม และ 3) มี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ซึ่งมีลักษณะสาคัญของความคิดริเริ่ม (Originality) , ความคิดคล่องแคล่ว (Fluency)
, ความคิดยืดหยุ่น (Flexibility) , ความคิดละเอียดลออ (Elaboration)
2.3 ด้านการนา ผู้บริหารมีแนวคิดที่จะผลักดันให้กิจการประสบความสาเร็จควบคู่ไปกับการมีจิตใจ
พร้อมที่จะแข่งขันสูง หามุมมองหรือวิธีการใหม่ ๆ ที่จะทาให้เกิดข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน พร้อมที่จะยอมรับ
ความล้มเหลวและใช้ความล้มเหลวเป็นบทเรียน
2.4 ด้ า นการควบคุ ม ผู้ บ ริ ห ารหรื อ ครู ที่ ป รึ ก ษากลุ่ ม ธุ ร กิ จ ควรเข้ า ไปควบคุ ม งานใน
ลักษณะ “ใกล้ชิด ชัดเจน เน้นการปรับปรุง ” ใกล้ชิด คือ เข้าไปคลุกคลีกับผู้ปฏิบัติงานหรือนักเรียนนักศึกษา
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ให้ได้มากที่สุด เพื่อทางานใกล้ชิดกับผู้ปฏิบัติงาน ทาให้ไม่รู้สึกว่าเหินห่างหรือเข้าหายาก และทุกครั้งที่ผู้บริหาร
หรือครูที่ปรึกษากลุ่มธุรกิจ จะตัดสินใจ อธิบาย หรือให้คาแนะนา ต้องมีความถูกต้อง ชัดเจน และแม่ นยา
สุดท้ายการปรับปรุงเน้นการให้โอกาสในการปรับปรุง เพราะเชื่อว่าทุกคนปรับปรุงและพัฒนาได้ ถ้าได้รับ
คาแนะนาที่ดีจากผู้บริหารหรือครูที่ปรึกษากลุ่มธุรกิจ

อภิปรายผลการวิจัย
ผลการศึกษาวิจัยเรื่อง “การจัดการอาชีวศึกษาเพื่อสร้างผู้ประกอบการ” สามารถอภิปรายผลที่ได้ตาม
วัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อศึกษาการจัดการอาชีวศึกษาเพื่อสร้างผู้ประกอบการ ผู้วิจัย พบว่า การจัดการอาชีวศึกษาเพื่อ
สร้างผู้ประกอบการ อย่างมีประสิทธิภาพได้ ต้องประกอบไปด้วยองค์ประกอบ 4 องค์ประกอบ ดังนี้ 1) การ
วางแผน 2) การจัดองค์การ 3) การนา และ 4) การควบคุม โดยเป็นกลไกในการขับเคลื่อนและควบคุมการ
ดาเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย โดย 4 องค์ประกอบหลัก มีรายละเอียดย่อย ได้แก่ 1) ด้านการ
วางแผน ประกอบด้วย (1) มีวิสัยทัศน์และแผนธุรกิจ (2) มีแผนการตลาด 2) ด้านการจัดองค์การ มีทั้งหมด 3
ด้าน คือ (1) มีความร่ วมมือ (Cooperation) (2) เน้นการใช้นวัตกรรม (Innovation) (3) มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ (Creativity Thinking) 3)การนา ได้แก่ (1) มีการกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจ (2) มีการนิเทศ 4) การ
ควบคุม ได้แก่ (1) การสอนงานและการเป็นพี่เลี้ยง (Coaching and Mentoring) (2) กากับ ติดตาม และ
ประเมินผล และพบว่ากระบวนการบริหารประกอบไปด้วย การวางแผน การจัดองค์การ การนา และการ
ควบคุม ซึ่งการเพิ่มการจั ดองค์การและการควบคุมเป็นไปตามข้อเสนอแนะของสถานศึกษาซึ่งเห็นว่า เป็น
กระบวนการบริหารที่นาไปใช้ได้ดี และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด สอดคล้องกับแนวคิดจากงานวิจัยของประมวล
วิลาจันทร์ (2555. หน้า 223) ที่พบว่า กระบวนการบริหารกิจการนักเรียนนักศึกษาของสถาบันการอาชีวศึกษา
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มี 5 ขั้นตอน ประกอบด้วย 1) การวางแผน 2) การจัดองค์การ
3) การดาเนินงาน 4) การติดตามและประเมินผล และ 5) การปรับปรุงและพัฒนา มีความสอดคล้องกับแนวคิด
ทฤษฎีตามกระบวนการบริหาร ของเฟโยล์ (Henri Fayol) ที่ได้ศึกษาถึงการปฏิบัติงานตามกระบวนการบริหาร
จัดการประกอบด้วยตัวแปรในองค์ประกอบ 4 ด้าน คือ ด้านการวางแผน ด้านการจัดองค์การ ด้านการนา และ
ด้านการควบคุม ผลการวิจัยในครั้งนี้ยั งสอดคล้ องกับงานวิจัยของพิชัย ฉันทลาภ (2546) พบว่า ด้านการ
วางแผน ด้านการจัดองค์การ ด้านการนา และด้านการควบคุม ต้องมีความชัดเจน มีการติดตามงานของหัวหน้า
งานอย่างใกล้ชิด และสร้างความมั่นคงในการทางานให้เกิดขึ้น และสอดคล้องกับงานวิจัยของออเล็น และคณะ
Allen and et. al. (2005) พบว่าการใช้กระบวนการบริหารอย่างมี คุณภาพ ทั้งการวางแผน การจัดองค์การ
การนา และการควบคุมอย่างเป็นระบบ ทาให้ผลการดาเนินงานดีขึ้นและผู้บริหารที่มีหน้าที่รับผิดชอบการ
ดาเนินงานในองค์การจะต้องมีทักษะด้านเทคนิค ทักษะด้านมนุษยสัมพัน ธ์และทักษะด้านความคิดด้วย เป็น
อย่างดี
2. แนวทางในการสร้างผู้ประกอบการของสถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
โดยผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่าการจัดการอาชีวศึกษาเพื่อสร้างผู้ประกอบการ อย่างมีประสิทธิภาพประกอบไปด้วย
องค์ประกอบ ดังนี้
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2.1) ด้านการวางแผน ประกอบด้วย มีวิสัยทัศน์และแผนธุรกิจ จึงจะทาให้ผู้ประกอบการมี (1
เป้าหมายชัดเจน กาหนดแนวทางของความคิดและช่วยให้ผู้ประกอบการมีความมั่นคงต่อการใช้ทรัพยากร และ
นาไปสู่เป้าหมาย 2) มีแผนการตลาด คือการกาหนดแนวทางและทิศทางในการดาเนินงานทางการตลาดให้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์และสัมพันธ์กับกลยุทธ์ทางการตลาดที่กาหนดไว้โดยสามารถตรวจสอบและประเมินผล
กิ จ กรรมทางการตลาดไว้ ล่ ว งหน้ า ได้ ใ นการท าธุ ร กิ จ นั้ น สิ่ ง ที่ ส าคั ญ ที่ สุ ด คื อ การมองทางด้ า นการตลาด
ผู้ประกอบการจะต้องมองให้ออกว่าผู้บริโภคต้องการอะไร แล้วผลิตสินค้าหรือบริการเพื่อสนองความต้องการ
นั้น กาไรที่เกิดขึ้นนั้นคือผลงานจากการทาให้ผู้บริโภคได้รับความพึงพอใจสูงสุด ยัง เป็นเครื่องมือตรวจสอบ
ความแข็งแกร่งขององค์การในการบรรลุเป้าประสงค์ที่สาคัญ McKinsey Global Institute (1998) คือ ด้าน
การตลาดเพื่อให้ได้มาซึ่งยุทธศาสตร์การตลาดที่ดี โรนั ลด์ดาเนียล (Ronald Daniel) พ.ศ.2557 ใช้ปัจจัยแห่ง
ความสาเร็จเป็นเครื่องมือในการจัดการด้านธุรกิจภายใต้วิกฤติและได้ร่วมกันเขียนบทความวิจัยการตลาด
ทางด้ า นนี้ ไ ว้ ใ นวารสาร “Harvard Business Review” ฉบั บ เดื อ นกั น ยายน ค.ศ. 1961 สอดคล้ อ งกั บ
Cunningham (2004) ที่ พ บว่ า เจ้ า ของอุ ต สาหกรรมต้ อ งมี ค วามเข้ า ใจในลั ก ษณะและบทบาทของการ
สร้างสรรค์ ซึ่งจะช่วยให้ธุรกิจสามารถดาเนินธุรกิจต่อไปได้และช่วยขับเคลื่อนความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ทั้งนี้สุพาดา สิริกุตตา (2556) ได้อธิบายว่า ความสาเร็จขององค์การธุรกิจขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ทั้งการวางแผน
การดาเนิ น งาน การตัดสิ น ใจของผู้ ป ระกอบการ ที่มีผ ลต่อความส าเร็จ ผู้ ประกอบการที่มีคุณลั กษณะเชิง
สร้างสรรค์ชอบเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา มีจินตนาการมีความสุขกับการทางานใช้ความสามารถในการแก้ปัญหา
ย่อมจะทาให้องค์การธุรกิจประสบความสาเร็จ
2.2) ด้านการจัดองค์การ มีทั้งหมด 3 ด้าน คือ 1) มีความร่วมมือ (Cooperation) 2) เน้นการใช้
นวั ต กรรม (Innovation) 3) มี ค วามคิ ด ริ เ ริ่ ม สร้ า งสรรค์ (Creativity Thinking) ซึ่ ง การเป็ น ผู้ ที่ มี ค วามคิ ด
สร้างสรรค์ มีกระบวนการคิดสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ คือ หมั่นใฝ่หาความรู้เพิ่ม เป็นคนที่รู้จักสังเกต พร้อมทั้งเป็น
คนที่มีความกระตือรือร้น มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และชอบปรับปรุงตัวเอง สอดคล้องกับ ชุติภา โอภาสา
นนท์ (2543: 15) ได้อธิบายถึงคุณลักษณะของความเป็นผู้ประกอบการที่ประสบความสาเร็จนั้น ต้องมีหลาย
ประการประกอบกัน เช่น เป็นผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รู้จักผูกพันต่อเป้าหมาย ทุ่มเททุกอย่างเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมาย เอาประสบการณ์ในอดีตมาเป็นบทเรียน มีความสามารถในการบริหารงานและเป็นผู้นาที่ดี มีความ
เชื่อมั่นตนเอง และสอดคล้องกับแนวคิดของ Boyle (2002) ที่กล่าวถึงการที่องค์การจะประสบความสาเร็จใน
ด้านการส่งเสริมนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ได้ ต้องอาศัยแรงผลักดันจากปัจจัยภายนอกโดยเฉพาะคู่แข่ง
เพราะเมื่อองค์การมีคู่แข่ง ผู้ประกอบการจะต้องแสวงหาโอกาสในการปรับตัว เปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างสรรค์
สิ่งใหม่ให้แตกต่างจากผลิตภัณฑ์หรือบริการเดิม ๆ ด้วยความรวดเร็ว ดีกว่าและถูกกว่ า (Faster, Betterand
Cheaper) เพื่อสร้ างความได้เปรี ย บกัน เชิงการแข่งขันและยังสอดคล้ องกับแนวคิดของ Kelly (2007) ที่มี
มุมมองในเรื่องขององค์การแห่งการเรียนรู้ จะมีความคิดสร้างสรรค์มีนวัตกรรมได้ ต้องอาศัยบุคคลที่มีแนวคิด
สร้างสรรค์ต้องมีโอกาสได้พบเจอสิ่งใหม่ๆ หรือขยายไปสู่พื้นที่หรือสภาพแวดล้อมใหม่อยู่ตลอดเวลาไม่คงอยู่แต่
ในสิ่งเดิม ๆ หรือกลุ่มคนเดิม ๆ
2.3) การนา ได้แก่ 1) มีการกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจ 2) มีการนิเทศ ซึ่งการบริหารจัดการที่ต้อง
ดาเนินการในเชิงรุก เพื่อสร้างความโดดเด่น สร้างแรงจูงใจและความนิยมการเรีย นสายอาชีพ จึงต้องใช้กลยุทธ์
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ทางการตลาดเข้ามาเป็นเครื่องมือ ซึ่ง ธีรวงศ์ อาภรณ์รัตน์ (2557: หน้า 96) อ้างถึงสุพักตร์ พิบูลย์ (2557: หน้า
8) ที่ได้ให้ความเห็นไว้ว่า การบริหารแบบสมดุลจะช่วยให้ผู้บริหารรับรู้ถึงจุดอ่อน จุดแข็ง และความไม่ชัดเจน
ของการบริหารที่ผ่านมา และช่วยในการกาหนดยุทธศาสตร์ในการจัดการองค์การได้อย่างชัดเจน
2.4) การควบคุม ได้แก่ 1) การสอนงานและการเป็นพี่เลี้ยง (Coaching and Mentoring) โดยใช้
ครูที่ปรึกษากลุ่มธุรกิจเป็นพี่เลี้ยงและคอยสอนงานจนสิ้นสุดกระบวนการบ่มเพาะ และมีครูหัวหน้าศูนย์บ่มเพาะ
และคณะกรรมการคอยกากับ ติดตาม และประเมินผลอย่างต่อเนื่องในทุกเดือน อันจะนาไปสู่ การพั ฒ นา
สมรรถนะในการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น การนาแนวคิดกระบวนการสอนงาน
และการเป็นพี่เลี้ยง (Coaching and Mentoring) การพัฒนาบทเรียนร่วมกัน (Lesson Study) และการเรียนรู้
แบบ ผสมผสาน (Blended Learning) มาประยุกต์ใช้ในกระบวนการนิเทศ จึงช่วยพัฒนาคุณภาพการจัดการ
เรียนการสอน อันจะส่งผลถึงการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด
งานวิจัยของ ศุภวรรณ สัจจพิบูล (2560). ได้อธิบายว่า แนวคิดกระบวนการสอนงานและการเป็นพี่เลี้ยง การ
พัฒนาบทเรียนร่วมกันและการเรียนรู้แบบผสมผสาน เป็นแนวคิดที่สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการนิเทศการ
จัดการเรียนรู้ให้แก่ครูประจาการและนิสิต นักศึกษาฝึกหัดครูในสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ เพื่อพัฒนาสมรรถนะ
การจัดการเรียนรู้ที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 เพื่อเป็นการส่งเสริมจุดดี ลดข้อจากัดและเติมเต็มช่องว่างของการ
นิเทศให้สมบูรณ์ ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 2) กากับ ติดตาม และประเมินผล ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดงานวิจัยของ ศักดิ์ชาย รักการ (2560). การกากับและติดตามการทางานปรึกษาแนะนาของที่ปรึก ษา
โดยใช้ Monthly monitoring report เป็นเครื่องมือสาคัญในการกากับติดตาม และควบคุมโครงการอย่าง
ต่อเนื่องในแต่ละสถานประกอบการ ทาให้การกากับและติดตามทาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น จากข้อมูล
แผนการเข้าให้คาปรึกษาแนะนา โดยเทียบกับข้อมูลการเข้าทางานจริง การสรุปเนื้อหาการเข้าปฏิบัติงานที่ต้อง
ระบุประเด็นการดาเนิน งานที่เป็ นเนื้ องานส าคัญ รวมถึงผลที่ได้รับในการให้คาปรึกษาแนะนา และปัญหา
อุปสรรคความต้องการสนับสนุนที่ต้องรีบดาเนินงาน

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1. การวางแผน อันประกอบไปด้วย มีวิสัยทัศน์ แผนธุรกิจ แผนการตลาด เป็นปัจจัยสาคัญในการที่จะ
ทาให้เกิดผู้ประกอบการใหม่ในสถานศึกษา ดังนั้นผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งในเชิงนโยบายและเชิงการปฏิบัติ
ควรวางแนวปฏิบัติและกาหนดกลยุทธ์การจัดการอาชีวศึกษาเพื่อสร้างผู้ประกอบการ เพื่อพัฒนาการดาเนินสู่
เป้าหมายตามทีว่ างไว้
2. การจัดองค์การ อันประกอบไปด้วย มีความร่วมมือกันทางานเป็นทีม มีความคิดสร้างสรรค์ และเน้น
การใช้นวัตกรรม โดยเสริมพลังอานาจให้ครูมีพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาทักษะต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งใช้เทคโนโลยีให้เกิดนวัตกรรมใหม่
3. สถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา สามารถนาผลการศึกษาแนวทางในการจัดการอาชีวศึกษาเพื่อสร้าง
ผู้ประกอบการ ในด้านการวางแผน การจัดองค์การ การนา และการควบคุม เข้ามาช่วยดาเนินงานเพื่อการ
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พั ฒ นาสถานศึ ก ษา เพื่ อ การสร้ า งผู้ ป ระกอบการของสถานศึ ก ษาอาชี ว ศึ ก ษา ให้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผลได้
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรทาการวิจัยสถานศึกษาอาชีวศึกษาในภาคอื่น ๆ เพื่อเปรียบเทียบผลการจัดการอาชีวศึกษาเพื่อ
การสร้างผู้ประกอบการ
2. ควรทาการวิจัยในรูปแบบการวิจัยและพัฒนา ให้เป็นกระบวนการในการพัฒนาและตรวจสอบ
คุณภาพ โดยทาการทดสอบในสภาพจริงและดาเนิ นการปรับปรุงหลายๆ รอบ เพื่อพัฒนาจนได้การจัดการ
อาชีวศึกษาที่เป็นต้นแบบที่มีคุณภาพ
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บทคัดย่อ
การวิจั ย ครั้ งนี้ มีวัตถุป ระสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ และประเมินความ
ต้องการจาเป็นในการบริหารจัดการคนเก่งในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สานั กงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 26 สหวิทยาเขต 5 สารคามใต้ จังหวัดมหาสารคาม กาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง จานวน 8 คนได้แก่
ผู้อานวยการสถานศึกษา จานวน 4 คน และรองผู้อานวยการสถานศึกษา จานวน 4 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดย
ใช้แบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และดัชนีการจัดเรียงความสาคัญของความต้องการ ผลการวิจัย
พบว่า
1. ผลการประเมินสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ ของความต้องการจาเป็นการบริหารจัดการคน
เก่งในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 สหวิทยาเขต 5 สารคามใต้ พบว่า
โดยภาพรวมสภาพปัจจุบันอยู่ในระดับมาก และสภาพที่พึงประสงค์อยู่ในระดับมากที่สุด โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด คือ ด้านการจูงใจคนเก่ง ((x ) = 4.58, S.D. = 0.34) รองลงมา ได้แก่ ด้านการพัฒนาคนเก่ง ((x ) = 4.54,
S.D. = 0.33) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด ประกอบด้วย ด้านการสรรหาคนเก่ง ((x ) = 4.50, S.D. = 0.42) ด้าน
การธารงรักษาคนเก่ง ((x ) = 4.50, S.D. = 0.42) และด้านการเลือกคนเก่ง ((x ) = 4.50, S.D. = 0.50)
2. ผลการประเมินความต้องการจาเป็นการบริหารจัดการคนเก่งในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 สหวิทยาเขต 5 สารคามใต้ พบว่าภาพรวมทุกด้าน เท่ากับ 0.18
รายการที่มีความต้องการจาเป็นที่พบว่ามีค่า PNI Modified สูงสุด คือ ด้านการสรรหาคนเก่ง มีค่าเฉลี่ยอยู่ ใน
ระดับมาก (PNI modified = 0.23) ลาดับที่ 2 ด้านการคัดเลือกคนเก่ง มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (PNI
modified = 0.18) และ ด้านการธารงรักษาคนเก่ง มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (PNI modified = 0.18) ลาดับ
ที่ 3 ด้านการพัฒนาคนเก่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (PNI modified =0.16) และ ด้านการจูงใจคนเก่งมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (PNI modified =0.16)
คาสาคัญ : การประเมินความต้องการจาเป็น/ คนเก่ง/ การบริหารจัดการ
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Abstract
The research was aimed at studying current and desired conditions and to assess the
needs for talent management of Basic Educational schools under the Secondary Education
Service Area Office 26, united campus 5 in the south of Mahasarakham Province. The sample
group included 8 people, i.e., 4 school principals and 4 school deputy directors. The research
tool was a set of 5-rating scale questionnaire. The collected data was analyzed by calculating
mean ( ), standard deviation (S.D.) and Modified Priority Needs Index.
The finding revealed the followings.
1) The current condition of needs for talent management of Basic Educational schools
under the Secondary Education Service Area Office 2 6 , united campus 5 in the south of
Mahasarakham Province was generally found at the high level, and the desired condition at
the highest level. The aspect with the heist mean referred to motivating talent ((x ) = 4.58,
S.D. = 0.34) followed by developing talent ((x ) = 4.54, S.D. = 0.33). The item with the lowest
mean involved recruiting talent ((x ) = 4.50, S.D. = 0.42), maintaining talent ((x ) = 4.50, S.D. =
0.42), and selecting talent ((x ) = 4.50, S.D. = 0.50).
2) According to the results of assessing needs for talent management of Basic Educational
schools under the Secondary Education Service Area Office 26, united campus 5 in the south of
Mahasarakham Province, the overview of the needs was indicated by PNI modified = 0.18. The
item with the highest PNI modified value was recruiting talent (PNI modified = 0.23) followed by
selecting talent PNI modified = 0.18), maintaining talent PNI modified = 0.18), developing talent
PNI modified = 0.16), and motivating talent PNI modified = 0.16).
Keywords : Assessment of Needs/ Talent/ Management

บทนา
การบริหารจัดการคนเก่งของสถานศึกษาเป็นบริหารจัดการด้านบุคคลที่กาลังเผชิญกับความท้าทาย ใน
การพั ฒ นานวั ต กรรมและพั ฒ นาผู้ น าเชิง สร้ า งสรรค์ ที่ ต้ อ งการเห็ นสถานศึ ก ษาเกิ ด การเปลี่ ย นแปลง ซึ่ ง
สถานศึกษาจาเป็นต้องมีการพัฒนากลุ่ มคนเก่งและมีการทางานร่วมกันระหว่างครูในเครือข่ายหรือครูต่าง
สถาบัน โดยการพัฒนาภาวะผู้นาและหลักสูตรการพัฒนาคนเก่ง ดังนั้น การบริหารจัดการคนเก่ง จึงเกี่ยวข้อง
กับการดึงดูดเชิงระบบ การระบุ การพัฒนา การว่าจ้าง การธารงรักษา และการใช้งานบุคลากรที่มีศักยภาพ
สูงและมีค่ายิ่งต่อสถานศึกษา (Davies and Davies, 2011) และจากการสังเคราะห์งานวิจัยและบทความทาง
วิชาการของนักวิชาการต่าง ๆ ได้แก่ พรรัตน์ แสดงหาญ อรุณวดี นันทวัฒนานุกูล และอภิญญา อิงอาจ
(2557), สุภาภรณ์ ประสงค์ทัน (2558), อรุณรุ่ง นันทวัฒนากูล (2558), อัญรินทร์ และวลัยพร (2558), ดาว
รุ ว รรณ ถวิล การ (2559), Collings, D. G., &Mellahi, K. (2009), Agrawal (2010), Tymon Jr, Stumpf,
&Doh (2010), Kimami and Waithaka (2013), Golchin Shafieian (2014), Mandloi (2014), Cappelli,
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P., & Keller, J. (2014), Hana & Lucie (2015), Chauhan & Bhatt (2015) พบว่า การบริหารจัดการคน
เก่งของสถานศึกษามีองค์ประกอบที่สาคัญ คือ การระบุคนก่ง การพัฒนาคนเก่ง การให้รางวัล และการธารง
รักษาคนเก่ง (พัชระ งามชัด, 2561)
จากปัญหาดังกล่าว จึงเป็นเหตุผลสาคัญที่สถานศึกษาจะต้องมีการปรับสมดุลและพัฒนาการบริหาร
จัดการบุคลากรในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหารจัดการคนเก่งของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งในบริบทของประเทศไทย ยังไม่มีการนาเอารูปแบบการบริหารจัดการคนเก่งมาใช้ใน
สถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้งมีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
จัดการคนเก่งของสถานศึกษา ขั้นพื้นฐานค่อนข้างน้อยมาก ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาแนวคิดและ
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการคนเก่งของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งถือได้
ว่าการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นการศึกษาในระดับที่สาคัญระดับหนึ่ง ทั้งนี้เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถ
บริหารจัดการบุคลากรที่เป็นคนเก่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ และส่งผลให้สถานศึกษาบรรลุจุดหมายปลายทาง
ที่ตั้งไว้ ตลอดจนมีความสามารถในการแข่งขันมีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ตามเจตนารมณ์ของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและแห่งคมแห่งชาติที่ได้กาหนดไว้ โดยผู้วิจัยได้ศึกษารูปแบบของการบริหารจัดการคนเก่งของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่ประกอบด้วยองค์ประกอบ กระบวนการบริหารจัดการคนเก่ง ของ Chowdhury
(2002) มี 4 องค์ประกอบคือ การดึงดูดคนเก่ง การรักษาคนเก่ง การบริหารจัดการคนเก่ง และการระบุคนเก่ง
Sears (2003) มี 5 องค์ประกอบคือ การสรรหาคนเก่ง การคัดเลือกคนเก่ง การจูงใจคนเก่ง การธารงรักษา
คนเก่ง การจ่ายค่าตอบแทนคนเก่ง Schweyer (2004) มี 5 องค์ประกอบคือ การสรรหาคนเก่ง การคัดเลือก
คนเก่ง การกระจายไปทางานคนเก่ง การพัฒนาคนเก่ง และการธารงรักษาคนเก่ง สมุหทัย ทุมก่า ( 2550)
มี 5 องค์ประกอบคือ การสรรหาคนเก่ง การคัดเลือกคนเก่ง การพัฒนาคนเก่ง การจูงใจคนเก่ง และการธารง
รั ก ษาคนเก่ ง อาภรณ์ ภู่ วิ ท ยพั น ธ์ , (2550) มี 6 องค์ ป ระกอบคื อ การสรรหาคนเก่ ง การคั ด เลื อ กคนเก่ ง
การพัฒนาคนเก่ง การจูงใจคนเก่ง การธารงรักษาคนเก่ง การจ่ายค่าตอบแทนคนเก่ง (พัชระ งามชัด , 2561)
มี 4 องค์ประกอบ คือ การระบุคนเก่ง การพัฒนาคนเก่ง การให้รางวัล และการธารงรักษาคนเก่ง จากการ
สังเคราะห์กรอบแนวคิดดังกล่าวสามารถสรุป กระบวนการบริหารจัดการคนเก่งประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ
คือ การสรรหาคนเก่ง ได้แก่ 1.การวางแผนด้านบุคลากร 2.กาหนดลักษณะคนเก่ง เพื่อที่จะสรรหาคนเก่ง
3.การกาหนดตาแหน่งที่สาคัญ 4.การประเมินผลการปฏิบัติ งานขั้นสูง การคัดเลือกคนเก่ง ได้แก่ 1.ความ
ต้องการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 2.ทักษะ ความสามารถ และความรู้เฉพาะด้านที่จาเป็นในการใช้ปฏิบัติ
หน้ า ที่ ใ นต าแหน่ ง 3.การเปรี ย บเที ย บผลงาน ความส าเร็ จ /ล้ ม เหลว ที่ ส ถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานต้ อ งการ
4. ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการคนเก่งได้ การพัฒนาคนเก่ง ได้แก่ 1.การมอบหมายงานที่ท้าทาย 2.การ
เสริมสร้างพลังอานาจ 3.การยกระดับความสามารถของคนเก่ง การจูงใจคนเก่ง ได้แก่ 1.การเสริมสร้างความ
ไว้วางใจ 2.การได้รับการยอมรับจากทีมงาน 3.การเสริมสร้างขวัญและกาลังใจ และการธารงรักษาคนเก่ ง
ได้แก่ 1.การเสริมสร้างสุนทรียสนทนา 2.การเสริมสร้างสภาพแวดล้อม ในการทางาน 3.การพัฒนาให้เป็น
บุคคลต้นแบบ เพื่อการธารงรักษาคนเก่ง อย่างไรการพัฒนาให้เป็นบุคคลต้นแบบ ทั้งนี้เพื่อเป็นแนวทางให้กับผู้
ปฏิบัติ ผู้บริหารสถานศึกษา และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาบุคลากรคนเก่ง
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หรื อผู้ ที่มีความสามารถพิ เ ศษให้ มี ผ ลการปฏิบั ติ งานที่ เ ป็น เลิ ศ อันจะนาไปสู่ ก ารพั ฒ นาสถานศึ ก ษาให้ มี
ประสิทธิผลและก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาอย่างยั่งยืนต่อไป
ด้วยเหตุผลดังกล่าวทาให้สถานศึกษาต้องการคนเก่งเหล่านี้ใ ห้คงอยู่ภายในองค์กร เพื่อเสริมสร้างขีด
ความสามารถของสถานศึ ก ษาหากสถานศึ ก ษาสู ญ เสี ย คนเก่ ง ไป จะก่ อ ให้ เ กิ ด การสู ญ เสี ย ทั้ ง บุ ค คลที่ มี
ความสามารถ และมีศักยภาพสูงในการปฏิบัติงาน และยังสูญเสียความรู้และความเชี่ยวชาญในงานที่ติดอยู่กับ
บุคคลนั้นดังนั้นสถานศึกษาเริ่มหันมาให้ความสาคัญในการธารงรักษาคนเก่งเหล่านี้ให้คงอยู่กับสถานศึกษา
รวมถึงการดึงดูดคนเก่งจากภายนอกให้เข้ามาอยู่กับสถานศึกษาส่งผลให้เรื่องการธารงรักษาคนเก่งให้คงอยู่กับ
สถานศึกษานั้นเข้ามามีบทบาทในการบริหารจัดการของสถานศึกษามากขึ้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจ ศึกษาสภาพ
ปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ การประเมินความต้องการจาเป็นการบริหารจัดการคนเก่งในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน เพื่อนาผลที่ได้มาปรับปรุงกรอบทิศทางและแนวทางในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่องและมีคุณภาพ

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ใน การบริหารจัดการคนเก่งในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. เพื่อประเมินความต้องการจาเป็นการบริหารจัดการคนเก่งของผู้บริหารในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ขอบเขตการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้กาหนดขอบเขตการวิจัยไว้ดังนี้
1. ขอบเขตของสภาพการดาเนินงานปัจจุบันและสภาพการดาเนินงานที่พึงประสงค์ การประเมินความ
ต้องการจาเป็นการบริหารจัดการคนเก่งในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้ คือ สรรหาคนเก่ง คัดเลือกคนก่ง
การพัฒนาคนเก่ง การจูงใจคนเก่ง การธารงรักษาคนเก่ง
2. ขอบเขตของพื้ น ที่ ก ารจั ด การศึ ก ษา เพื่ อ ศึ ก ษาสภาพการด าเนิ น งานปั จ จุ บั น และสภาพการ
ดาเนินงานที่พึงประสงค์ การประเมินความต้องการการประเมินความต้องการจาเป็นการบริหารจัดการคนเก่ง
ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 สหวิทยาเขต 5 สารคามใต้

นิยามศัพท์เฉพาะ
ในการวิจัยครั้งนี้ได้กาหนดนิยามศัพท์เฉพาะที่สาคัญ ดังนี้
1. การประเมินความต้องการจาเป็น หมายถึง กระบวนการที่ก่อให้เกิดข้อมูลสารสนเทศเพื่อกาหนด
ความแตกต่างของสภาพที่เกิดขึ้นจริงกับสภาพที่ควรจะเป็น โดยระบุสิ่งที่ต้องการให้เกิดว่ามีลักษณะใดและสิ่งที่
เกิดขึ้นจริงเป็นอย่างไร เพื่อนาไปสู่การประมวลสังเคราะห์และ ประเมินว่าสิ่งที่ เกิดขึ้นจริงควรเปลี่ยนแปลง
อะไรบ้าง การประเมินความต้องการจาเป็นนาไปสู่ การเปลี่ยนแปลงในทางบวกและสร้างสรรค์
2. สภาพปัจจุบัน หมายถึง สภาพการบริหารจัดการคนเก่งในปัจจุบัน ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 สหวิทยาเขต 5 สารคามใต้
3. สภาพที่พึงประสงค์ หมายถึง สภาพการบริหารจัดการคนเก่งในที่พึงประสงค์ ของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 สหวิทยาเขต 5 สารคามใต้
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4. คนเก่ง หมายถึง ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีศักยภาพสูง มีผลการ
ปฏิบั ติงานอยู่ ในระดับ สู ง มีผ ลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ ทั้งนี้พิจารณาจากประวัติการศึกษาในด้ า นผล
การศึกษา รางวัลที่ได้รับ วิทยฐานะที่ได้รับ ผลงานเชิงประจักษ์ที่เป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษา ต่อวิชาชีพ ต่อ
ผู้เรียน และต่อชุมชนสังคม
5. การบริหารจัดการคนเก่ง หมายถึง กระบวนการในการบริหารจัดการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ที่เกี่ย วข้องกับ การระบุ คนเก่ง การพัฒ นาคนเก่ง การให้ รางวัล คนเก่ง และธ ารงรักษาคนเก่ง เพื่อพัฒ นา
บุคลากรให้มีประสิทธิภาพในการทางานและพัฒนาโรงเรียนให้มีประสิทธิผล

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
ได้รับทราบสภาพการประเมินความต้องการจาเป็นการบริหารจัดการคนเก่งในสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 สหวิทยาเขต 5 เพื่อหาแนวทางและวิธีการในการพัฒนาการประเมินความ
ต้องการจาเป็นการบริหารจัดการคนเก่งในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 สหวิทยาเขต 5

วิธีดาเนินการวิจัย
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เป็ น การวิ จั ย เชิ ง ส ารวจ (Survey Research) ซึ่ ง มี วิ ธี ก ารด าเนิ น การวิ จัย คื อ การ
ประเมินความต้องการจาเป็นการบริหารจัดการคนเก่งใน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
สหวิทยาเขต 5 สารคามใต้ โดยการศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ การบริหารจัดการคนเก่งใน
สานักงานเขตพื้น ที่การศึกษามัธ ยมศึกษา เขต 26 สหวิทยาเขต 5 สารคามใต้ ดังนี้ 1) ศึกษาเอกสารที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการคนเก่งใน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 สหวิทยาเขต 5
2) ศึกษาสภาพการดาเนิน งานปัจจุ บัน และสภาพการดาเนินงานที่พึงประสงค์การบริหารจัดการคนเก่ง ใน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 สหวิทยาเขต 5
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 สห
วิทยาเขต 5 สารคามใต้

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ แบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ การ
การประเมิน ความต้องการจ าเป็ น การบริ ห ารจัดการคนเก่งในสถานศึก ษาขั้น พื้นฐาน ส านักงานเขตพื้น ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 สหวิทยาเขต 5

การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. การกาหนดแนวทางการวิจัย การวางแผนการสารวจและแผนการจัดเก็บข้อมูล ผู้วิจัยได้ขอหนังสือ
จากศูนย์บัณฑิตศึกษา หาวิทยาลัยขอนแก่น ถึงสถานศึกษาที่ผู้วิจัยทาการวิจัยเพื่อประสานงานและขออนุญาต
แจกแบบสอบถามด้วยตนเอง
2. จัดการส่งแบบสอบถามและจัดเก็บข้อมูลจากแหล่งข้อมูลจากตัวอย่างในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต สหวิทยาเขต 5 จานวน 264 แห่ง
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การวิเคราะห์ข้อมูล
1. การวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย ( X ), และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
2. ดัชนีการจัดเรียงความสาคัญของความต้องการ (Modified Priority Needs Index) ซึ่งนงลักษณ์
วิรัชชัย และสุวิมล ว่องวาณิช (2548) ได้ปรับปรุงการคานวณมาจากดัชนี PNI โดยการหาค่าผลต่างระหว่าง
ค่าเฉลี่ยสภาพการดาเนินการที่ต้องการ (I) โดยการหารผลต่างของค่าเฉลี่ยของสภาพการดาเนินการที่ต้องการ
กับ ค่าเฉลี่ยของสภาพการดาเนินการปัจจุบัน (I-D) ด้วยค่า D โดยใช้หลักการกาหนดความต้องการจากระดับ
สภาพที่กาลังเป็นอยู่ เป็นสูตรในการคานวณ ดังนี้ (นงลักษณ์ วิรัชชัย และสุวิมล ว่องวาณิช ,2548)
PN Imodified =

(I−D)
D

เมื่อ PN Imodified
หมายถึง ดัชนีการจัดเรียงลาดับความสาคัญของความต้องการ
I หมายถึง
ค่าเฉลี่ยของสภาพการดาเนินการที่ต้องการ
D หมายถึง
ค่าเฉลี่ยของสภาพการดาเนินการปัจจุบัน
การวิเคราะห์โดยการแจกจงความถี่ทั้งสองภาพ หาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานทั้ง 2 สภาพ
คือ สภาพการดาเนินการปัจจุบันและสภาพการดาเนินการที่ต้องการเป็นรายข้อ เสนอในรูปตารางประกอบการ
บรรยาย
ในการแปลผลค่าเฉลี่ ยที่ใช้แบบสอบถามแบบมาตราส่ว นประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ มี
เกณฑ์ในการแปลความหมายข้อมูลจากค่าเฉลี่ย ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอ้าน, 2543)
ค่าเฉลี่ย

4.51 – 5.00 หมายถึง

ค่าเฉลี่ย

3.51 – 4.50

ค่าเฉลี่ย

2.51 – 3.50

ค่าเฉลี่ย

1.51 – 2.50

ค่าเฉลี่ย

1.00 – 1.50

สภาพการดาเนินการปัจจุบันหรือสภาพการดาเนินการที่
ต้องการอยู่ในระดับมากที่สุด
สภาพการดาเนินการปัจจุบันหรือสภาพการดาเนินการที่
ต้องการอยู่ในระดับมาก
สภาพการดาเนินการปัจจุบันหรือสภาพการดาเนินการที่
ต้องการอยู่ในระดับปานกลาง
สภาพการดาเนินการปัจจุบันหรือสภาพการดาเนินการที่
ต้องการอยู่ในระดับน้อย
สภาพการดาเนินการปัจจุบันหรือสภาพการดาเนินการที่
ต้องการอยู่ในระดับน้อยที่สุด

กรอบแนวคิดการวิจัย
การวิจัยนี้มุ่งศึกษาเพื่อ สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ การการประเมินความต้องการจาเป็น
การบริหารจัดการคนเก่งในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยผู้วิจัยได้ศึกษาและสังเคราะห์กรอบแนวคิดเกี่ยวกับการ
บริหารจัดการคนเก่งของ Chowdhury (2002), Sears (2003), Schweyer (2004), สมุหทัย (2550), อาภรณ์
(2550), พัชระ (2561) ได้กรอบแนวคิดดังภาพ
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การบริหารจัดการคนเก่ง
1. ศึกษาสภาพปั จ จุ บั นและสภาพที่พึง
ประสงค์ ใ น การบริ ห ารจั ด การคนเ ก่ ง ใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. การประเมินความต้องการจาเป็นการ
บริหารจัดการคนเก่งในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

การสรรหาคนเก่ง
การคัดเลือกคนเก่ง
การพัฒนาคนเก่ง
การจูงใจคนเก่ง
การธารงรักษาคนเก่ง

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
การ
บริหาร
จัดการคน
เก่ง
การสรร
หาคนเก่ง
การ
คัดเลือก
คนเก่ง
การ
พัฒนาคน
เก่ง
การจูงใจ
คนเก่ง
การธารง
รักษาคน
เก่ง

สภาพการดาเนินการปัจจุบัน

สภาพการดาเนินการที่พึง
ของความ
ประสงค์
ต้องการ ลาดับที่
การแปร
จาเป็น
S.D.
X
ผล

X

S.D.

การแปร
ผล

3.9

0.44

มาก

4.78

0.56

มากที่สุด

0.23

1

4.13

0.65

มาก

4.87

0.35

มากที่สุด

0.18

2

4.2

0.30

มาก

4.87

0.35

มากที่สุด

0.16

3

4.25

0.44

มาก

4.91

0.24

มากที่สุด

0.16

3

4.13

0.49

มาก

4.87

0.35

มากที่สุด

0.18

2

จากตาราง สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึ่งประสงค์ ในการศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์
การประเมินความต้องการจาเป็นการบริหารจัดการคนเก่งใน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึ กษา เขต 26
สหวิทยาเขต 5 สารคามใต้ พบว่า
1. สภาพที่ควรจะเป็นในการศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ การประเมินความต้องการ
จาเป็นการบริหารจัดการคนเก่งใน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 สหวิทยาเขต 5 สารคาม
ใต้ พบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดถึงน้อยสุดตามลาดับ คือ ด้านการสรรหาคนเก่ง มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X =
4.5 , S.D. = 0.42) ด้านการคัดเลือกคนเก่ง มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X = 4.50 , S.D. = 0.5) ด้านการ
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ธารงรักษาคนเก่ง มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X =4.50 , S.D. = 0.42 ) ด้านการพัฒนาคนเก่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมาก ( X = 4.54 , S.D. = 0.33) และอันดับสุดท้าย ด้านการจูงใจคนเก่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X
= 4.58 , S.D. = 0.34)
2. ดัชนีการจัดเรียงลาดับความสาคัญของความต้องการศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์
การประเมินความต้องการจาเป็นการบริหารจัดการคนเก่งใน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
สหวิ ท ยาเขต 5 สารคามใต้ พบว่ า รายการที่มี ค วามต้อ งการจ าเป็ นที่ พ บว่ามี ค่ า PNI Modified สู ง สุ ด มี
ความสาคัญเป็นลาดับที่ 1 คือ ด้านการสรรหาคนเก่ง มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (PN Imodified = 0.23) ลาดับที่
2 ด้านการคัดเลือกคนเก่ง มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (PN Imodified = 0.18) และ ด้านการธารงรักษาคนเก่ง มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (PN Imodified = 0.18) ลาดับที่ 3 ด้านการพัฒนาคนเก่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (PN
Imodified =0.16) และ ด้านการจูงใจคนเก่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (PN Imodified =0.16) สรุปผลการประเมิน
ความต้องการจาเป็นในการศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ การประเมินความต้องการจาเป็นการ
บริหารจัดการคนเก่งใน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 สหวิทยาเขต 5 สารคามใต้ โดย
ภาพรวมทุกด้าน กลุ่มตัวอย่างมีความต้องการจาเป็นทุกรายการ โดยมีค่า PNI Modified อยู่ระหว่าง 0.23 ถึง
0.16 โดยภาพรวม (0.18)

อภิปรายผลการวิจัย
สภาพที่เป็นจริง และสภาพที่ควรจะเป็นในการศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ การ
ประเมินความต้องการจาเป็นการบริหารจัดการคนเก่งใน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 สห
วิทยาเขต 5 สารคามใต้ พบว่า
1. สภาพที่ควรจะเป็นในการศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ การประเมินความต้องการ
จาเป็นการบริหารจัดการคนเก่งใน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 สหวิทยาเขต 5 สารคาม
ใต้ พบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดถึงน้อยสุดตามลาดับ คือ ด้านการสรรหาคนเก่ง มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X =
4.5 , S.D. = 0.42) ด้านการคัดเลือกคนเก่ง มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X = 4.50 , S.D. = 0.5) ด้านการ
ธารงรักษาคนเก่ง มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X =4.50 , S.D. = 0.42 ) ด้านการพัฒนาคนเก่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมาก ( X = 4.54 , S.D. = 0.33) และอันดับสุดท้าย ด้านการจูงใจคนเก่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X =
4.58 , S.D. = 0.34)
2. ดัชนีการจัดเรียงลาดับความสาคัญของความต้องการศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์
การประเมินความต้องการจาเป็นการบริหารจัดการคนเก่งใน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
สหวิทยาเขต 5 สารคามใต้ พบว่ารายการที่มีความต้องการจา เป็นที่พบว่ามีค่า PNI Modified สูงสุด มี
ความสาคัญเป็นลา ดับที่ 1 คือ ด้านการสรรหาคนเก่ง มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (PN Imodified = 0.23) ดับที่ 2
ด้านการคัดเลือกคนเก่ง มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (PN Imodified = 0.18) และ ด้านการธารงรักษาคนเก่ง มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (PN Imodified = 0.18) ลาดับที่ 3 ด้านการพัฒนาคนเก่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (PN
Imodified =0.16) และ ด้านการจูงใจคนเก่งมีค่าเฉลี่ ยอยู่ในระดับมาก (PN Imodified =0.16) สรุปผลการประเมิน
ความต้องการจา เป็นในการศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ การประเมินความต้องการจาเป็นการ
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บริหารจัดการคนเก่งใน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 สหวิทยาเขต 5 สารคามใต้ โดย
ภาพรวมทุกด้าน กลุ่ มตัวอย่างมีความต้องการจา เป็นทุกรายการ โดยมีค่า PNI Modified อยู่ระหว่าง 0.23 ถึง
0.16 โดยภาพรวม (0.18)
จากผลการวิจัยสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ ความต้องการจาเป็นการบริหารจัดการคนเก่ง
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 สหวิทยาเขต 5 สารคามใต้ พบว่า
โดยภาพรวมสภาพปัจจุบันอยู่ในระดับมาก และสภาพที่พึงประสงค์อยู่ในระดับมากที่สุด สอดคล้องกับอัญริ
นทร์ฉัตร์ เบญจนันท์ และวลัยพร ศิริภิรมย์ (2558) ได้ศึกษาสภาพการบริหารจัดการคนเก่งของโรงเรียนเอกชน
ในสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดชลบุ รี โดยใช้การวิจัยเชิงพรรณนา และมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพ
ปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารจัดการคนเก่งของโรงเรียนเอกชนในสมาคมโรงเรียนเอกชน
จั งหวัดชลบุ รี 2) ศึกษาความต้องการจ าเป็นของการบริห ารจัดการคนเก่งของโรงเรียนเอกชนในสมาคม
โรงเรียนเอกชนจังหวัดชลบุรี ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารจัดการ
คนเก่งของโรงเรียนเอกชนในสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดชลบุรีในภาพรวมอยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน โดย
สภาพปัจจุบันด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ด้านการธารงรักษาคนเก่ง และด้านที่มีค่ าเฉลี่ยต่าที่สุด คือ ด้านการ
จ่ายค่าตอบแทนและการให้รางวัลคนเก่ง ส่วนสภาพที่พึงประสงค์ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ด้านการธารง
รักษาคนเก่ง และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด คือ ด้านการจ่ายค่าตอบแทนและการให้รางวัลคนเก่ง 2) ผลการ
จัดลาดับความต้องการจาเป็นของการบริหารจัดการคนเก่งของโรงเรียนเอกชนในสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัด
ชลบุรี พบว่า ด้านที่มีค่าดัชนีความต้องการจาเป็นสูงที่สุด คือ ด้านการจ่ายค่าตอบแทนและการให้รางวัลคนเก่ง
รองลงมา คือ การระบุคนเก่ง ส่วนด้านที่มีค่าดัชนีความต้องการจาเป็นต่าที่สุด คือ ด้านการพัฒนาคนเก่ง
นอกจากนี้สอดคล้องกับ ศศิรัศมิ์ ประสาทแก้ว และ จรัส อติวิทยาภรณ์ (2557) ได้ศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุพหุ
ระดั บ ที่ ส่ ง ผลต่ อ ระบบการบริ ห ารจั ด การคนเก่ ง ในมหาวิ ท ยาลั ย เอกชน โดยการทบทวนวรรณกรรม
วัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุพหุระดับที่ส่งผลต่อระบบการบริห ารจัดการคนเก่งใน
มหาวิทยาลัยเอกชน ผู้วิจัยได้ทบทวนวรรณกรรม แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย ปัจจัยระดับบุคคล
ได้แก่ ความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร ทัศนคติของบุคลากร สมรรถนะของบุคลากร ปัจจัยระดับกลุ่ม
ได้แก่ ความร่วมมือในการทางาน ความหลากหลายของสมาชิกทีมงาน ขนาดของทีมงาน ปัจจัยระดับองค์กร
ได้แก่ โครงสร้างองค์กร วัฒนธรรมองค์กร ภาวะผู้นาของผู้บริหาร โดยปัจจัยทั้งสามระดับนี้มีอิทธิพลทางตรง
เชิงบวกต่อระบบบริหารคนเก่ง และ ปฐมพงษ์ โตพานิชสุรีย์ (2553) ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อ การ
ธารงรักษาคนเก่งในองค์กร กรณีศึกษาข้าราชการพลเรือนสามัญที่เข้าร่วมโครงการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง ( High
Performance and Potential System: HIPPS) ทั้ง 5 รุ่น ผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลทาให้เกิดความ
ผูกพันต่อองค์กรทั้ง 8 ปัจจัยมีความสัมพันธ์กับระดับความผู ก พันของคนเก่งโดยเรียงลาดับค่าสั มประสิ ทธิ์
สหสัมพันธ์จากมากไปน้อย ได้แก่ ลักษณะงาน การฝึกอบรมและการพัฒนาบุคลากร รางวัลและผลตอบแทน
ระบบราชการ ความสั ม พั น ธ์ กั บ เพื่ อ นร่ ว มงาน สภาพแวดล้ อ มในการท างาน ด้ า นความสั ม พั น ธ์ กั บ
ผู้บังคับบัญชา และโอกาสที่ได้รับจากการทางาน รวมถึงค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน ซึ่งมี
ความสัมพันธ์กันและมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกับระดับความผูกพัน ShwetaTyagi (2017) ได้ศึกษาการ
บริหารจัดการคนเก่งในสาขาทางการศึกษาพบว่าว่าการบริหารจัดการเก่งในสถานศึกษา สามารถช่วยให้ระบุ
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ความสามารถที่เหมาะสมในการพัฒนาความสามารถและการรักษาความสามารถของบุคลาการของสถานศึกษา
นั้นไว้ในสถานศึกษา เพื่อความสาเร็จและการเติบโตของการบริหารจัดการคนเก่งในสถานศึกษา หากใช้กลยุทธ์
การบริหารจัดการคนเก่งในสถานศึกษาจะช่วยสถานศึกษาในการการระบุคุณสมบัติ ความสามารถหลักที่จาเป็น
สาหรับการทางาน ช่วยในการจัดการโดยการสรรหาและคัดเลือกพนักงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุดโดยพิจารณา
จากความสามารถที่เหมาะสมซึ่งจะนาไปสู่งานที่เหมาะสมกับบุคลากร ดังคาพูดที่ว่า คนที่มีประสิทธิภาพ ย่อม
มาจากการสรรหาในขั้นตอนแรกที่มีประสิทธิภาพเยาวชนคือบุคคลอินเดียต้องพึงพาในอนาคต ฉะนั้นจึงมี
ความสาคัญอย่างมากที่จะต้องพัฒนาและธารงรักษาครูที่เก่งไว้กับสถาบันการศึกษาที่ให้การศึกษา เพื่อพัฒนา
เยาวชนซึ่งเป็นบุคคลอินเดียต้องพึงพาในอนาคต Davies and Davies (2010) ศึกษาการบริหารจัดการคนเก่ง
ในสถานศึกษา กับสถานศึกษาที่มีการบริหารสถานศึกษาแบบกึ่งอิสระอยู่นอกโครงสร้างการควบคุมของรัฐบาล
ท้องถิ่นสถานศึกษาได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มธุรกิจและองค์กรการกุศลเพื่อสร้างวิธีการใหม่ในการบริหารและ
ส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงของสถานศึกษา การสนทนาเชิงกลยุทธ์ภายในขบวนการของสถานศึกษาเกี่ยวกับการ
พัฒนาความสามารถ การออกแบบ วิธีการ และแนวทางการระบุความสามารถการพัฒนาความสามารถและ
การสร้างวัฒนธรรมคนเก่งการสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติงาน ความสามารถในการปฏิบัติงานของตัวเองและ
การศึกษาจากสถานศึกษาตัวอย่างกรณีศึกษาจากสถานศึกษาที่บริหารการศึกษาแบบทั่วไปผลการศึกษาแสดง
ให้เห็นว่าการพัฒนาอย่างยั่งยืนในระยะยาว ของความต้องการสถานศึกษาเพื่อตอบสนองเป้าหมายส าคั ญ
จาเป็นที่ต้องแก้ไขพัฒนา คือ ผู้นาคนเก่ง

ข้อเสนอแนะ
1. สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สามารถนาผลการวิจัยซึ่งเป็นให้ผลการประเมินความต้องการจาเป็นการ
บริหารจัดการคนเก่งในสานักงานเขตพื้นที่ก ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 สหวิทยาเขต 5 สารคามใต้ ไปสู่การ
กาหนดนโยบายและกรอบการดาเนินงานเพื่อการบริหารจัดการคนเก่ง ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
โดยสามารถกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ และแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกันได้
2. สาหนักงานเขตพื้ นที่การศึกษา หรือ หน่วยงานที่ทาหน้าที่กากับดูแลในเชิงนโยบายของการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานสามารถนาผลการศึกษาการประเมินความต้องการจาเป็นการบริหารจัดการคนเก่งใน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 สหวิทยาเขต 5 สารคามใต้ ในการวิจัยครั้งนี้ไปใช้ในการ
กาหนดนโยบายและทิศทางการบริหารจัดการคนเก่งในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไป

ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยต่อไป
การวิ จั ย ในครั้ ง นี้ ท าให้ ไ ด้ ใ ห้ ผ ลการประเมิ น ความต้ อ งการจ าเป็ น การบริ ห ารจั ด การคนเก่ ง ใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ที่สนใจสามารถนาข้อเสนอเชิงนโยบายนี้ไปทาวิจัยและพัฒนาต่อในเชิงการปฏิบัติการ
หรือการนานโยบายไปใช้เพื่อศึกษาผลการพัฒนาต่อไป
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บทคัดย่อ
การวิจั ย ในครั้ งนี้ มีวัตถุป ระสงค์เ พื่ อ 1) ศึกษาการมีส่ ว นร่ว มของบุคลากรในการประกัน คุ ณ ภาพ
การศึกษา 2) ศึกษาการสร้างความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาให้กับบุคลากร 3) ศึกษาสภาพ
ปัญหาและการแก้ไขปัญหาในการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 4) ศึกษาปัจจัยสนับสนุนการประกัน
คุณภาพการศึกษา และ 5) นาเสนอรูปแบบของรหัสความสาเร็จในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ
สานักศิลปะและวัฒนธรรม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารและบุคลากรสานักศิลปะและวัฒนธรรม
จานวน 12 คน ได้มาจากการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง โดยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามจากบุคลากร
สานักศิลปะและวัฒนธรรม จานวน 8 คน และมีสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แบบทดสอบความรู้ของนักศึกษาชมรมรักษ์ภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม
จานวน 149 คน โดยมีสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แ ก่ ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า
ความแปรปรวนของประชากร ค่าองศาแห่งความเป็นอิสระ และค่านัยสาคัญทางสถิติ ตลอดจนการเก็บรวบรวม
ข้อมูลด้วยการสนทนากลุ่มของผู้บริหารสานักศิลปะและวัฒนธรรม ในระดับสูงและระดับกลาง จานวน 4 คน
ผลการวิจัยพบว่า
1) บุคลากรสานักศิลปะและวัฒนธรรม มีส่วนร่วมในงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในสานักศิลปะ
และวัฒนธรรม โดยภาพรวมในระดับมาก ทั้งในด้านการวางแผน ด้านการดาเนินงาน ด้านการตรวจสอบและ
ประเมินผล และด้านการนาผลการประเมินมาพัฒนาปรับปรุง
2) การสร้างความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาให้กับบุคลากรสานักศิลปะและวัฒนธรรม
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
3) สภาพปัญหาและการแก้ไขปัญหาในการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในของส านัก
ศิลปะและวัฒนธรรม โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง
4) ปัจจัยสนับสนุนให้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสานักศิลปะและวัฒนธรรมประสบ
ความสาเร็จ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
1 ,2 นักวิชาการศึกษา สานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (Educator, Art and Culture, Chiangmai Rajabhat University)
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5) รูปแบบของรหัสความสาเร็จในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสานักศิลปะและวัฒนธรรม
เกิดขึ้นเนื่องจากการดาเนินงานใน 4 มิติ ดังนี้ 1) มิติด้านการพัฒนาองค์กร 2) มิติด้านประสิทธิภาพของการ
ปฏิ บั ติ ร าชการ 3) มิ ติ ด้ า นคุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก าร และ 4) มิ ติ ด้ า นประสิ ท ธิ ผ ลตามพั น ธกิ จ โดยมี ร หั ส
ความสาเร็จ คือ “บุคคล กระบวนการทางาน และผลลัพธ์จากการดาเนินงาน”
คาสาคัญ : รหัสความสาเร็จ/ หน่วยงานสนับสนุน/ การประกันคุณภาพการศึกษา

Abstract
The objectives of this study were to study 1) the participation of officers in Educational
quality assurance 2) the educational of educational quality assurance for the officers 3) the
problems and solutions to the implementation of educational quality assurance 4) the factors
supporting educational quality assurance and 5) to present the codes of achievements model
in internal quality assurance of the Office of Arts and Cultures of Chiang Mai Rajabhat University.
The sample included the 1 2 administrators and officers of the Office of Arts and Cultures of
Chiang Mai Rajabhat University obtained through purposive Sampling. The data from 8 of them
were collected by using questionnaires and were analyzed by frequency, percentage, mean,
and standard deviation. The other data is from knowledge understanding test of students in
the club of The Conservative in Language Arts and Culture total 149 persons. It is analyze the
statistics include frequency value, average value, standard deviation and volatility of the
population, degree of independence and the statistical significance. Moreover, data were
collected from 4 of the chief and middle executive officers through focus group discussions.
The findings indicated as follows
1. Office of Arts and Culture’ s officers participated in internal education quality
assurance in overall at the high level in terms of planning, doing, checking, and acting.
2. The education of educational quality assurance of educational quality insurance for
the Office of Arts and Culture’s officers was found in overall at the high level.
3 . Problems and solutions the implementation of quality assurance of the Office of
Arts and Culture.
4. Supporting for internal quality assurance of the office of Art and Culture.
5 . The codes of achievements in the internal quality assurance of the Office of Arts
and Culture: 1) Learning and Growth 2) Internal Business Process 3) Customer Perspective and
4) Financial Perspective. "man, process and result."
Keywords : Codes Achievements/ Support Unit/ Quality Assurance

ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2562

85

วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

บทนา
การพั ฒ นาคุ ณ ภ าพการศึ ก ษามี ค ว ามส า คั ญ และคว ามจ าเป็ น อย่ า งยิ่ ง ในยุ ค ปั จ จุ บั น
สถาบันการศึกษาจะต้องมีการปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงภายใต้การแข่งขันในทุก ๆ ด้าน เพื่อให้ได้
ผลผลิตที่จะเป็นกาลังสาคัญในการพัฒนาประเทศ จึงต้องมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อสร้างความมั่นใจ
แก่สังคมในการพัฒนาบัณฑิตที่มีคุณภาพออกรับใช้สังคมภายใต้ หน้าที่ของสถาบันอุดมศึกษาที่ครอบคลุมพันธ
กิจหลัก ประการ คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม 4
การประกันคุณภาพการศึกษาจึงเป็นกลไกสาคัญในการรักษาไว้ซึ่งคุณภาพ และมาตรฐานของการศึกษา ด้วย
เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบและประเมินผลการดาเนินงานของสถาบันการศึกษา ที่ทาให้หน่วยงานทราบถึง
ศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา รวมถึงการนาผลการประเมินที่ได้รับ มาพัฒนาปรับปรุงการ
ดาเนินงานขององค์กรให้มีความพร้อมและศักยภาพการแข่งขันในระดับสากล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ซึ่งในขณะนั้น (พ.ศ.2539) มีสถานะเป็น “สถาบันราชภัฏเชียงใหม่” ได้
ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันราชภัฏ พ.ศ.2539 ด้วยการ
พัฒนาระบบประกันคุณภาพ เพื่อเป็นเครื่องมือในการรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานทางการศึกษาของสถาบันการศึกษา
ดังนั้น จึงถือได้ว่ามหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ได้ดาเนินการประกันคุณภาพภายในครั้งแรก ในปี พ.ศ.2539
ด้ ว ยการแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ในวั น ที่ 19 พฤศจิ ก ายน 2542 เพื่ อ ท าหน้ า ที่
ดาเนินการตามนโยบาย หลักการ และกาหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา พร้อมกาหนด
ผู้รับผิดชอบงานด้านมาตรฐานการศึกษาและคุณภาพการศึกษา
ถือได้ว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตั้งแต่ พ.ศ.2536 โดย
ในระยะแรกได้ดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้กรอบของการประกันคุณภาพการศึกษา อันมีวัตถุประสงค์เพื่อ
กระตุ้น เร่งรัด และสนับสนุนให้หน่วยงานทุกหน่วยงาน และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้
ตระหนักถึงความสาคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา รวมถึงการจัดทาระบบการส่งเสริมคุณภาพ และการ
ควบคุมคุณภาพ เพื่อให้การจัดการศึกษาได้มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับ และทัดเทียมสากล
ในปี พ.ศ.2544 มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งใหม่ ได้ แ ต่ ง ตั้ ง หั ว หน้ า หน่ ว ยประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา และ
คณะทางานหน่วยประกันคุณภาพ เพื่อทาหน้าที่รับผิดชอบการดาเนินงานระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ของมหาวิทยาลัย และเป็นหน่วยงานสนับสนุนคณะ สานัก ในการพัฒนาระบบประกันคุ ณภาพการศึกษา และ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา รวมถึงการพิจารณาปรับปรุงองค์ประกอบและ
ดั ช นี ชี้ วั ด ที่ ใ ช้ ใ นการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา จ านวน 9 องค์ ป ระกอบที่ มี ผ ลต่ อ คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
ระดับ อุดมศึกษาของทบวงมหาวิทยาลั ย และดาเนินการจัดการประเมินคุ ณภาพภายในสถาบัน ครั้งที่ 1
ระหว่างวันที่ 1 -15 กันยายน พ.ศ.2544 (คู่มือการปฏิบัติงาน : Work Procedure สานักมาตรฐานการศึกษา,
2548 : 2-5)
ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ตั้งแต่ปี พ.ศ.2544 ส่งผลให้
สานักศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งเป็นหน่ วยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในการเป็นหน่วยงาน
สนับสนุนวิชาการ ได้ดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาในปี พ.ศ.2544 และดาเนินการพัฒนาปรับปรุงการ
ดาเนิ น งานอย่ างมาอย่ างต่อเนื่ อง ด้ว ยการนากระบวนการบริห ารงานเชิงคุณภาพ (PDCA) มาใช้ในการ
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ปฏิบัติงาน จนทาให้หน่วยงานบรรลุความสาเร็จตามตัวชี้วัดและองค์ประกอบของการประกันคุณภาพการศึกษา
อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ดังจะเห็นได้จากผลการประเมินคุณภาพภายในของสานักศิลปะและ
วัฒนธรรม ในระดับดีมาก (4.86) ตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 – 2557 และปีงบประมาณ 2559 – 2561 ดังนี้
1) ปีการศึกษา 2555 ระดับดีมาก (5.00)
2) ปีการศึกษา 2556 ระดับดีมาก (5.00)
3) ปีการศึกษา 2557 ระดับดีมาก (4.87)
4) ปีงบประมาณ 2559 ระดับดีมาก (4.96)
5) ปีงบประมาณ 2560 ระดับดีมาก (4.96)
6) ปีงบประมาณ 2561 ระดับดีมาก (5.00)
จากผลการประเมินคุณภาพการศึ กษาของสานักศิลปะและวัฒนธรรม ตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 –
2557 และปีงบประมาณ 2559 – 2561 พบว่า อยู่ในระดับ ดีมาก แสดงให้เห็นถึงความสาเร็จของ การพัฒนา
ปรับปรุงการดาเนินงานของสานักศิลปะและวัฒนธรรม ที่ใช้กระบวนการเรียนรู้จากข้อผิดพลาด ค้นหาวิธีการ
แก้ไขปั ญหา ด้ว ยการดาเนิ น การตามค าแนะนาของผู้ ประเมิน และการแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู้ กั บหน่ว ยงาน
สนับสนุนอื่น ๆ ในมหาวิทยาลัย เพื่อนาเอาข้อดีของแต่ละหน่วยงานมาพัฒนา ปรับปรุงการดาเนินงานของ
สานักศิลปะและวัฒนธรรม ทั้งนี้เพราะแต่ละหน่วยงานจะมีฐานความรู้และวิธีการแก้ไขปัญหาที่แตกต่างกัน จึง
ทาให้ มีการดาเนิ น งานประกัน คุ ณภาพการศึ ก ษาภายในที่ แตกต่า งกัน แต่ทั้งนี้ โดยภาพรวมแล้ ว จะต้ อ ง
ดาเนินงานภายใต้นโยบายและแนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
ดังนั้ น ผู้ วิจั ย และคณะ จึ งได้ทาการวิ จัยเรื่ อง รหั ส ความส าเร็จในการประกัน คุ ณภาพการศึ ก ษา
หน่ ว ยงานสนั บ สนุ น : ส านั ก ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งใหม่ เพื่ อ น าผลการวิ จั ย
ออกเผยแพร่ สาหรับเป็นแนวปฏิบัติให้กับหน่วยงานสนับสนุนวิชาการ ในการดาเนินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา และเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการการประเมินภายนอก
ระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัย

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสานักศิลปะและ
วัฒนธรรม
2. เพื่อศึกษาการสร้างความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาให้กับบุคลากรของสานักศิลปะและ
วัฒนธรรม
3. เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและการแก้ไขปัญหาในการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ
สานักศิลปะและวัฒนธรรม
4. เพื่ อ ศึ ก ษาปั จ จั ย สนั บ สนุ น ที่ ท าให้ ก ารประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในของส านั ก ศิ ล ปะและ
วัฒนธรรมประสบความสาเร็จ
5. เพื่อน าเสนอรู ป แบบความส าเร็ จในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของส านักศิล ปะและ
วัฒนธรรม
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วิธีการวิจัย
งานวิจั ย นี้ เป็ น การวิจัย เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยมีประชากรในการศึกษา ได้แก่
ผู้ บ ริ ห ารและบุ ค ลากรส านั ก ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม จ านวน 12 คน และนั ก ศึ ก ษาชมรมรั ก ษ์ ภาษา และ
ศิลปวัฒนธรรม จานวน 149 คน ซึ่งเป็นกลุ่ มตัวอย่างที่ได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Non – Purposive
Sampling) โดยท าการรวบรวมข้ อ มู ล ด้ ว ยวิ ธี ก ารส ารวจ และสั ม ภาษณ์ แ บบมี โ ครงสร้ า ง ( Structured
Interview เพื่อให้ทราบถึงสภาพการมีส่วนร่วมของบุคลากร การสร้างความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
การศึกษา สภาพปัญหาและการแก้ไขปัญหา รวมถึงปัจจัยสนับสนุนให้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ
หน่วยงานประสบความสาเร็จ จากบุคลากรสานักศิลปะและวัฒนธรรม จานวน 8 คน ตลอดจนการทดสอบ
ความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาของนักศึกษาชมรมรักษ์ ภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม จานวน 149
คน จากนั้นศึกษาเพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมในการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสานักศิลปะ
และวัฒนธรรม ด้วยการศึกษาและเก็บข้อมูลความคิดเห็น ตลอดจนข้อเสนอแนะจากผู้บริหารสานักศิลปะและ
วัฒนธรรม ระดับสูงและระดับกลาง จานวน 4 คน ด้วยวิธีการสนทนากลุ่ม (Focus group discussion) ซึ่ง
เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสนทนาของผู้ให้ข้อมูล ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่าง (Sample) จานวน 4 คน ด้วย
การสุ่มตัวอย่างแบบจงใจ (Purposive Sampling) ดังนี้
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชานาฏ สิตานุรักษ์
ผู้อานวยการสานักศิลปะและวัฒนธรรม
2. ดร.ธรรศ ศรีรัตนบัลล์
รองผู้อานวยการสานักศิลปะและวัฒนธรรม
3. อาจารย์สิริพร คืนมาเมือง
รองผู้อานวยการสานักศิลปะและวัฒนธรรม
4. นางสาวดารารัตน์ ศิริลาภา
หัวหน้าสานักงานผู้อานวยการ

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ประกอบด้วย 3 รูปแบบ ได้แก่ 1) แบบสอบถามแบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) ที่มีการ
กาหนดคาตอบไว้ล่วงหน้าเพื่อให้เลือกตอบ และคาตอบแบบให้เติมคา โดยสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพส่วนตัว
ของผู้ตอบแบบสอบถาม อาทิ เพศ อายุ ระดับการศึกษา และสายการปฏิบัติงาน การมีส่วนร่วมในการ
ดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในของหน่วยงาน ประกอบด้วย 4 ด้าน คือ ด้านการวางแผน ด้านการ
ดาเนินงาน ด้านการตรวจสอบและประเมินผล และด้านการนาผลการประเมินมาพัฒนาปรับปรุง การสร้าง
ความรู้ในการดาเนิ นงานประกัน คุณภาพการศึกษาภายในของหน่ว ยงาน ปัจจัยสนับสนุนการดาเนิ น งาน
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในของหน่วยงาน และปัญหาในการดาเนินงานประกันคุณ ภาพการศึกษาภายใน
ของหน่วยงาน 2) แบบทดสอบความรู้ เป็นการสอบถามแบบแบบ มีโครงสร้าง (Structured Interview) ที่มี
การกาหนดคาตอบไว้ล่วงหน้าเพื่อให้เลือกตอบ โดยเป็นการทดสอบความรู้ก่อน – หลัง จานวน 21 ข้อ เป็น
คาถามเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้ แบบทดสอบก่อ นและหลัง จะเป็นชุดเดียวกัน โดยทาการ
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ทดสอบ ครั้งแรก ก่อนการอบรมให้ความรู้ และ ครั้งที่สอง หลังการอบรมให้ความรู้ และ 3) คาถามสาหรับการ
สนทนา โดยใช้เวลาในการสนทนาประมาณ 3 ชั่วโมง และผู้วิจัยทาหน้าที่เป็นผู้ดาเนินการสนทนา โดยประเด็น
คาถามในหัวข้อการดาเนินงานประกั นคุณภาพการศึกษาภายในสานักศิลปะและวัฒนธรรม ปัญหาและวิธีการ
แก้ไขปัญหา ตลอดจนปัจจัยสนับสนุนที่ทาให้สานักศิลปะและวัฒนธรรม ประสบความสาเร็จในการประกัน
คุณภาพการศึกษา

ผลการวิจัย
การนาเสนอผลการวิจัยเรื่อง รหัสความสาเร็จในการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานสนับสนุน
: สานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการส่วนร่วมของบุคลากร
การสร้างความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา สภาพปัญหา การแก้ไขปัญหา และปัจจัยสนับสนุนให้
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของหน่วยงานประสบความสาเร็จ รวมถึงการนาเสนอรูปแบบความสาเร็จ
ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของหน่วยงาน โดยนาเสนอเป็น 6 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 การมีส่วนร่วมของบุคลากรในงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในหน่วยงาน
ผู้วิจัยได้ศึกษาตามวงจรคุณภาพ PDCA ซึ่งประกอบด้วย 1) การวางแผน 2) การดาเนินงาน 3) การ
ตรวจสอบและประเมินผล และ 4) การนาผลการประเมินมาพัฒนาปรับปรุง โดยมีผลการวิจัย ดังนี้
1) การมีส่ ว นร่ ว มด้านการวางแผนของบุ ค คลในงานประกั นคุ ณภาพการศึ ก ษาภายในหน่ว ยงาน
ในภาพรวมอยู่ ใน ระดับ มาก ค่าเฉลี่ ย 3.62 เมื่อพิจารณารายประเด็น พบว่า มีส่ ว นร่ว มในการนาข้ อ มู ล
มาวิเคราะห์ SWOT เพื่อกาหนดแผนการดาเนินงานและเป้าหมายในการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในของหน่วยงาน คิดเป็นค่าเฉลี่ยที่ 4.00 รองลงมา คือ การกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในตัวบ่งชี้ของ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย คิดเป็นค่าเฉลี่ยที่ 3.88 และการกาหนด
แผนงาน โครงการ และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องและสอดคล้องกับตัวบ่งชี้ในการประกันคุณภาพการศึกษา คิดเป็น
ค่าเฉลี่ยที่ 3.86 ตามลาดับ
2) การมีส่วนร่วมด้านการดาเนินงานของบุคคลในงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในหน่วยงาน
ในภาพรวมอยู่ใน ระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.00 เมื่อพิจารณารายประเด็น พบว่า มีส่วนร่วมในการดาเนินโครงการ
หรือกิจกรรมตามวงจรการประกันคุณภาพการศึกษา (PDCA) อย่างเป็นระบบ คิดเป็นค่าเฉลี่ยที่ 4.25 รองลงมา
คือ การส่งเสริม หรือสนับสนุนให้เข้าร่วมกิจกรรมตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของหน่วยงาน
อาทิ การเข้าร่ ว มประชุม การเข้าร่ ว มกิจ กรรมเพื่ อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกัน คุ ณ ภาพ
การศึ ก ษาภายใน และการปฏิ บั ติ ตามแนวทางการดาเนิน งานต่ า ง ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การประกั น คุ ณภาพ
การศึกษาภายใน รวมถึงการปฏิบัติงานของตนเอง เพื่อให้สอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
คิดเป็นค่าเฉลี่ยที่ 4.13 เท่ากัน ตามลาดับ
3) การมีส่วนร่วมด้านการตรวจสอบและประเมินผลของบุคคลในงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
หน่วยงานในภาพรวมอยู่ใน ระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.58 เมื่อพิจารณารายประเด็น พบว่า มีส่วนร่วมใน การรับการ
ตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คิดเป็นค่าเฉลี่ยที่ 4.00 รองลงมา คือ การประชุมเพื่อเตรียม
ความพร้ อมรับ การตรวจประเมิน การประกัน คุณภาพการศึ กษาภายใน คิดเป็นค่าเฉลี่ ยที่ 3.88 และการ
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ตรวจสอบการปฏิบัติงาน ของตนเองตามแนวทางการดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ
หน่วยงาน คิดเป็นค่าเฉลี่ยที่ 3.75 ตามลาดับ
4) การมี ส่ ว นร่ ว มด้ า นการน าผลการประเมิ น มาพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง ในภาพรวมอยู่ ใ น ระดั บ มาก
ค่าเฉลี่ย 3.82 เมื่อพิจารณารายประเด็น พบว่า มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานที่เป็นไปตามการประเมิน และ
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คิดเป็นค่าเฉลี่ยที่ 4.25 รองลงมา คือ
การวางแผนเพื่อพัฒนาปรับปรุงกระบวนการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง และการวางแผนกาหนดแนวทางเพื่อพัฒนาปรับปรุงการดาเนินโครงการ / กิจกรรมของหน่วยงานตาม
ข้ อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินคุ ณภาพการศึก ษาภายใน คิดเป็นค่าเฉลี่ ยที่ 4.00 เท่ากั น
ตามลาดับ
ตอนที่ 2 การสร้างความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาให้กับบุคลากรของหน่วยงาน
ในการสร้างความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาให้กับบุคลากรของหน่วยงานในหลากหลายวิธี เช่น
การสนับสนุน ส่งเสริมให้บุคลากรเข้าอบรม สัมมนาเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา การค้นหาและ
ส่งเสริมผู้ที่มีทักษะและความสามารถถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เพื่อให้เป็น
ตัวหลักในการดาเนินงาน และต้นแบบ (Model) ของบุคลากรในหน่วยงาน การถ่ายทอดความรู้ ด้วยการจัด
กิจ กรรมการจั ดการความรู้ (KM) ให้ กับ บุ คลากรในหน่ว ยงาน และนักศึกษาชมรมรั ก ษ์ภ าษา ศิล ปะและ
วัฒนธรรม ด้วยการให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) เป็นต้น โดยพบว่า หน่วยงานมีการ
สร้างความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาให้กับบุคลากรในหน่วยงานในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.01 ใน
ทุกประเด็น
ตอนที่ 3 สภาพปัญหาและการแก้ไขปัญหาในการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในของหน่วยงาน
จากการศึกษาสภาพปัญหาในการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในของหน่วยงาน พบว่า
โดยภาพรวมอยู่ใน ระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 3.37 เมื่อพิจารณาในประเด็น พบว่า ส่วนใหญ่จะมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับปัญหาที่หน่วยงานมีฐานข้อมูลเกี่ยวกับการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในไม่เพียงพอ คิด
เป็นค่าเฉลี่ยที่ 4.50 รองลงมา คือ การจัดทาโครงการหรือกิจกรรมที่ไม่สอดคล้องกับ การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน คิดเป็นค่าเฉลี่ยที่ 4.13 ตามลาดับ
สาหรับความคิดเห็นเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาในการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ
หน่วยงาน โดยภาพรวมอยู่ใน ระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.56 ซึ่งเมื่อพิจารณารายประเด็น พบว่า ส่วนใหญ่มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาในการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในของหน่วยงาน ดังนี้ ควรมี
การประชุมเพื่อวางแผนในการจัดทาฐานข้อมูลของหน่ว ยงานที่ครอบคลุ มการดาเนินงานประกันคุ ณภาพ
การศึกษาภายใน และผู้รับผิดชอบในแต่ละตัวบ่งชี้ ควรมีการจัดทาค่าเป้าหมายของการดาเนินงาน เพื่อให้
สามารถกาหนดรายละเอียดการดาเนิ นงานที่เป็นไปตามแผน และการปฏิบัติงานให้บรรลุ ตามเป้าหมายที่
กาหนดอย่างมีประสิทธิภาพ คิดเป็นค่าเฉลี่ยที่ 3.88 เท่ากัน รองลงมาคือ ควรมีการประชุม เพื่อย้าเตือนให้
บุคลากรในหน่วยงานเห็นความสาคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา และการนาผลการประเมินไปพัฒนา
ปรับปรุงการปฏิบัติงาน คิดเป็นค่าเฉลี่ยที่ 3.87 ควรมีพื้นที่ส่วนกลาง สาหรับเก็บข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในของหน่วยงาน คิดเป็นค่าเฉลี่ยที่ 3.75 และ เพื่อไม่ให้บุคลากรในหน่วยงาน
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เกิดการรับรู้ที่แตกต่างกันเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึก ษาภายใน จึงควรมีการจัดการประชุม การอบรม
ให้ความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในอย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง ตามศักยภาพของบุคลากร
คิดเป็นค่าเฉลี่ยที่ 3.63 ตามลาดับ
ตอนที่ 4 ปัจจัยสนับสนุนให้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของหน่วยงานประสบความสาเร็จ
การศึกษาปัจจัยสนับสนุนการประกันคุณภาพภายในที่ทาให้หน่วยงานประสบความสาเร็จ โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับ มาก ค่าเฉลี่ ย 4.03 เมื่อพิจ ารณารายประเด็น พบว่า มีการสร้างขวัญและกาลั งใจให้ กับบุคลากรใน
หน่วยงาน เพื่อให้มีพลังในการพัฒนาตนเอง และสร้างสรรค์การดาเนินงานประกันคุณภาพการศึ กษาภายใน
เพื่อให้เป็นบุคลากรคุณภาพของหน่วยงาน คิดเป็นค่าเฉลี่ยที่ 4.63 รองลงมาคือ มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์
และแผนกลยุทธ์ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย และทันกับการเปลี่ยนแปลง
ของสถานการณ์อย่ า งต่ อเนื่ อง หน่ ว ยงานส่ งเสริม สนับสนุนการจัดทาฐานข้อมูล ของหน่ว ยงาน เพื่อการ
ดาเนิ น งานประกัน คุณภาพการศึก ษาภายในของหน่ว ยงาน และการส่ งเสริม สนับสนุนบุคลากรให้ มี ก าร
ดาเนินงาน เพื่อให้ได้มาซึ่งวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ หรือ Best Practice ในการปฏิบัติงานตามภาระงาน ความ
มุ่งมั่น และความตั้งใจของผู้บริหารและบุคลากรในหน่วยงาน คิดเป็น ค่าเฉลี่ยที่ 4.50 เท่ากัน
ตอนที่ 5 การทดสอบความรู้ของบุคลากรสานักศิลปะและวัฒนธรรม และนักศึกษาชมรมรักษ์ภาษา
ศิลปะและวัฒนธรรม
เนื่องด้วยหน่วยงานมีการสร้างความรู้ให้กับบุคลากรในหน่วยงานที่หลากหลายรูปแบบ จึงได้ทาการ
ทดสอบความรู้เกีย่ วกับการประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากรสานักศิลปะและวัฒนธรรม ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การทดสอบความรู้ของบุคลากรสานักศิลปะและวัฒนธรรม
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา ก่อน – หลังการอบรมให้ความรู้ในการประกันคุณภาพการศึกษา
คะแนนการทดสอบความรู้
ก่อนการอบรม
หลังการอบรม

n
8
8

mean S.D.
16.5
6
20.25 0.5

t

df

sig

4.85

7

0.00**

** นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผลการทดสอบพบว่า คะแนน ก่อนการอบรม ของบุคลากร มีคะแนนค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 16.5 และ
คะแนน หลังการอบรม มีคะแนนค่าเฉลี่ยเท่ากับ 20.25 ซึ่งเมื่อนามาเปรียบเทียบกันจะเห็นได้ถึงผลสัมฤทธิ์
ความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากรสานักศิลปะและวัฒนธรรมที่ได้รับการอบรมเกี่ยวกับ
การประกันคุณภาพการศึกษา โดยหลังการอบรมสูงกว่าก่อนการอบรมที่ระดับนัยสาคัญทางสถิตที่ระดับ 0.05
ทั้งนี้ สานักศิลปะและวัฒนธรรมเห็นความสาคัญของนักศึกษา จึงได้ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับ การประกัน
คุณภาพการศึกษา โดยบุคลากรของหน่วยงานให้กับนักศึกษาชมรมรักษ์ภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งสมาชิกใน
ชมรมฯ จะเป็นนักศึกษาจากสาขาวิชา และคณะต่าง ๆ และได้ทาการทดสอบความรู้ของนักศึกษา ดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การทดสอบความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาก่อน –
หลังการอบรมให้ความรู้เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษาของนักศึกษาชมรมรักษ์ภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม
คะแนนการทดสอบความรู้
n mean S.D.
t
df sig
ก่อนการอบรม
149 9.92 25.72
หลังการอบรม
149 16.81 5.13 15.98 148 0.00**
** นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางดังกล่าวข้างต้น พบว่า คะแนน ก่อนการอบรม ของนักศึกษาชมรมรักษ์ภาษา ศิลปะและ
วัฒ นธรรม มีคะแนนค่าเฉลี่ ย เท่า กับ 9.92 และคะแนน หลังการอบรม มีคะแนนค่าเฉลี่ ย เท่า กับ 16.81
ซึ่งเมื่อนามาเปรียบเทียบกันจะเห็นได้ถึงผลสัมฤทธิ์เกี่ยวกับความรู้ในการการประกันคุณภาพการศึกษาของ
นั ก ศึ ก ษาชมรมรั ก ษ์ ภ าษา ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม ที่ ไ ด้ รั บ การอบรมเรื่ อ ง การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
โดยหลังการอบรมสูงกว่าก่อนการอบรมที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตอนที่ 6 รูปแบบความสาเร็จความสาเร็จในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสานักศิลปะและ
วัฒนธรรม
จากการศึกษาองค์ประกอบต่าง ๆ ในการดาเนินงานประกันคุณภาพของสานักศิลปะและวัฒนธรรมซึ่ง
ประกอบด้วย
ก) การมีส่วนร่วมของบุคลากรในงานประกันคุณภาพการศึกษา
ข) การสร้างความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาให้กับบุคลากร
ค) สภาพปัญหาและการแก้ไขปัญหาในการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
ง) ปัจจัยสนับสนุนให้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของหน่วยงานประสบความสาเร็จ
ตลอดจนการอ้างอิงผู้ทรงคุณวุฒิ ด้วยการศึกษาความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากคณะผู้บริหารสานักศิลปะ
และวัฒนธรรม จานวน 4 คน ทาให้สรุปรูปแบบความสาเร็จในการประกันคุณภาพการศึกษาของสานักศิลปะ
และวัฒนธรรมได้ ดังภาพที่ 1 ดังนี้
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ภาพที่ 1 ความสาเร็จในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสานักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ตามหลัก Balanced Scorecard

การอภิปรายผล
จากผลการวิจัยพบว่า
1. การมีส่วนร่วมของบุคลากรในการประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากรในหน่วยงาน ซึ่งเป็นปัจจัย
สาคัญในการขับเคลื่อนองค์กร ด้วยทาให้ผู้มีส่วนร่วมรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของหน่วยงาน และ มี ความภาคภูมิใจ
ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการดาเนินงานนั้น ๆ ทั้งนี้ การมีส่วนร่วมของบุคลากรสานักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นการ
มีส่วนร่วมตามวงจรคุณภาพ PDCA (การวางแผน การดาเนินงาน การตรวจสอบและประเมิน และการพัฒนา
ปรับปรุง) ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ นรินทร์ชัย พัฒนพงศา (2547 : 3) ที่กล่าวว่า การมีส่วนร่วมควรเป็น
การมีส่วนร่วม ทั้งกระบวนการ โดยเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการ โดยบุคลากร
ทุกคนของสานักศิลปะและวัฒนธรรม มีส่วนร่วมในงานประกันคุณภาพการศึกษา โดยภาพรวมในระดับมากใน
ทุกประเด็น ดังนี้
1.1 การมีส่วนร่วมในการวางแผน (Plan) ในระดับมาก ในเรื่องการนาข้อมูลมาวิเคราะห์ SWOT
เพื่อกาหนดแผนการดาเนินงานและเป้าหมายในการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในของหน่วยงาน
รองลงมาคือ การกาหนดหน้าที่ และได้รับความรับผิดชอบในตัวบ่งชี้ของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ตามภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และการกาหนดแผนงาน โครงการและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องและสอดคล้องกับ
ตัว บ่ งชี้ในการประกั น คุ ณภาพการศึก ษาภายในของหน่ว ยงาน ซึ่งสอดคล้ องกั บ การสนทนากลุ่ ม (Focus
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Group) ผู้บริหารสานักศิลปะและวัฒนธรรม พบว่า ผู้บริหารสานักศิลปะและวัฒนธรรม เห็นความสาคัญของ
งานประกันคุณภาพที่ส่งผลกระทบที่ดีต่อหน่วยงานเป็นอย่างมาก เพราะมีผลลัพธ์ในเชิงประจักษ์ ทาให้เห็นถึง
คุณภาพการดาเนินงานของหน่วยงาน ดังนั้น คณะผู้บริหาร จึงให้ความสาคัญและใส่ใจกับการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรในหน่วยงาน เพราะการที่หน่วยงานจะบรรลุเป้าหมายสูงสุดตามที่กาหนดไว้ ทุกคนจะต้องร่วมมือ ร่วม
ใจกันดาเนินงาน ช่วยกันเสนอความคิดเห็นในการพัฒนางานและหน่วยงาน เพื่อให้หน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์
และมีการดาเนินงานตามแผนที่กาหนด ทั้งนี้การมีส่วนร่วมของบุคลากรจะเป็นการมีส่วนร่วมทั้งกระบวนการ
ไม่ใช่เพียงขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ง โดยสอดคล้องกับการศึกษาของ พนิดา วัชระรังสี (2556) ศึก ษา “การรับรู้
และการมีส่วนร่วมการประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากรระดับอุดมศึกษาเอกชน เขตนนทบุรี ปีการศึกษา
2556” พบว่า บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน เขตนนทบุรี ปีการศึกษา 2556 มีส่วนร่วมในระดับปาน
กลาง ใน 4 ด้าน : ด้านการวางแผน ด้านการปฏิบัติการ ด้านการตรวจสอบงาน และด้านการนาผลมาวางแผน
พัฒนา
1.2 การมีส่วนร่วมในการดาเนินงาน (Do) ในระดับมาก ในเรื่องการดาเนินโครงการหรือกิจกรรม
ตามวงจรการประกันคุณภาพการศึกษา (PDCA) อย่างเป็นระบบ รองลงมา คือ การส่งเสริม หรือสนับสนุนให้
เข้าร่วมกิจกรรมตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของหน่วยงาน อาทิ การเข้าร่วมประชุม การ
เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และการปฏิบัติตาม
แนวทางการดาเนินงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน รวมถึงการปฏิบัติงานของ
ตนเอง เพื่อให้สอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา
1.3 การมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและประเมินผล (Check) ในเรื่องการรับการตรวจประเมินการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน รองลงมา คือ การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินกา ร
ประกันคุณภาพการศึกษา และการตรวจสอบการปฏิบัติงานของตนเองตามแนวทางการดาเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในของหน่วยงาน และควบคุมการดาเนินงานประกันคุณภาพของส านักศิลปะและ
วัฒนธรรมในภาพรวม ทั้งนี้เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ตลอดจนการดาเนินงานในหน้ าที่
ตามวงจรคุณภาพ (PDCA) ในทุกโครงการและกิจกรรม
1.4 การมีส่วนร่วมในการนาผลการประเมินมาพัฒนาปรับปรุง (Act) ในเรื่อง การพัฒนาการการ
ปฏิบัติงานที่เป็นไปตามการประเมิน และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน รองลงมา คือ การวางแผนเพื่อพัฒนาปรับปรุงกระบวนการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
อย่ างเป็ น ระบบและต่อเนื่ อง และการวางแผนกาหนดแนวทางเพื่อพัฒ นาปรับปรุงการดาเนินโครงการ /
กิจกรรมของหน่วยงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
จะเห็นได้ว่า การมีส่วนร่วมเป็นปัจจัยสาคัญที่ส่งผลต่อความสาเร็จในการประกันคุณภาพการศึกษา
ของสานักศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ กนกกาญจน์ ศรีสุรินทร์ และคณะ (2559)
ศึกษา “ปัจจัยส่งผลต่อความสาเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะวิชา มหาวิยาลัยราช
ธานี พบว่า การมีส่วนร่วมในการดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษา และการสนับสนุนจากหน่วยงานต้น
สังกัดส่งผลต่อความสาเร็จในการดาเนินการประกันคุณภาพ มีผลต่อความสาเร็จในการดาเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษาอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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2. การสร้ า งความรู้ เ กี่ ย วกั บ การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาให้ กั บ บุ ค ลากรของส า นั ก ศิ ล ปะและ
วัฒนธรรม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากในทุกประเด็น อาทิ ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรมีการพัฒนาความรู้
ความสามารถเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา รองลงมาคือ ส่งเสริม สนับสนุนบุคลากรในการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือ เพื่อการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างบุคคลเกี่ ยวกับการประกันคุณภาพ หน่วยงานมีการ
ค้นหาและส่งเสริมผู้ที่มีทักษะและความสามารถในการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน เพื่อให้เป็นตัวหลักในการดาเนินงาน และต้นแบบ (Model) ของบุคลากรในหน่วยงาน การส่งเสริม
สนับสนุนการถ่ายทอดความรู้ ด้วยการจัดกิ จกรรมการจัดการความรู้ (KM) ให้กับบุคลากรในหน่วยงาน และ
การสนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระหว่างบุคลากรในหน่วยงาน และส่งเสริมบุคลากรในหน่วยงานเป็นวิทยากร ให้ความรู้เกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในให้ กับ หน่ ว ยงานต่ าง ๆ ตลอดจนมีการออกแบบกิจกรรมการฝึ กอบรมและการ
ถ่ายทอดความรู้ ให้ มีรู ป แบบที่เหมาะสมกับบุคลากรในหน่วยงาน เพราะบุคลากรแต่ล ะคนจะมีการรับรู้ที่
แตกต่างกัน ดังนั้น จึงต้องมีวิธีการสร้างความรู้ที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคล ซึ่งสอดคล้องกับการสนทนากลุ่ม
(Focus Group) ผู้ บ ริ ห ารส านั ก ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม ที่ ว่ า “ผู้ บ ริ ห ารส านั ก ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมเห็ น
ความสาคัญของการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในสานัก เพราะการที่บุคลากรได้รับการพัฒนาอย่างเต็ม
ศักยภาพ จะทาให้หน่วยงานบรรลุตามเป้าหมายที่กาหนด ด้วยการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเป็นวิทยากร
การจัดการความรู้ (KM) อย่างต่อเนื่อง และสม่าเสมอ ตลอดจนการส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุม สัมมนา และ
ฝึกอบรมกับหน่วยงาน ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ ประสบการณ์
และเป็นการแลกเปลี่ย นความรู้ แนวทางการปฏิบัติที่ดีระหว่างกัน ซึ่งทาให้บุคลากรเกิดแนวคิด และเห็ น
ความสาคัญของพัฒนาตนเอง และพัฒนางานในหน้าที่อันนาไปสู่การเกิดแนวปฏิบัติที่ดีในสานัก และเผยแพร่
แนวปฏิบัติดังกล่าวให้กับหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ นางสาววราภรณ์ โยธาราษฎร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ได้ออกแบบระบบการจัดเก็บข้อมูล และวิธีการทางานของระบบการจัดเก็บข้อมูล ที่จะเอื้อและเป็นประโยชน์
ต่องานประกันคุณภาพการศึกษาของสานักศิลปะและวัฒนธรรม จากนั้น นายวีรพิชญ์ หิมารัตน์ นักวิชาการ
คอมพิว เตอร์ ส านั กศิล ปะและวัฒ นธรรม จึงได้จัดทาระบบการจัดเก็บข้อมูล ส าหรับการประกันคุณภาพ
การศึกษา ด้วยเทคโนโลยี ทาให้สานักศิลปะและวัฒนธรรม มีระบบการจัดเก็บข้อมูล : โปรแกรม e – SAR
ทั้งนี้ โปรแกรมดังกล่าว ได้ถูกนาแนวคิดและวิธีการไปใช้ในการจัดเก็บข้อมูลประกันคุณภาพของหน่วยงาน
สนับสนุนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
จะเห็ น ได้ ว่ า จากการที่ ส านั ก ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น การสร้ า งความรู้ เ กี่ ยวกับ
การประกันคุณภาพการศึกษาให้ กับบุคลากรในหลากหลายรูปแบบ จึงทาให้บุคลากรของสานักศิลปะและ
วัฒนธรรม เกิดการพัฒนาตนเอง และมีศักยภาพ จึงทาให้เกิดการคิดนวัตกรรมใหม่สาหรับการประกันคุณภาพ
การศึ ก ษาของหน่ ว ยงานที่ เ ป็ น ประโยชน์ ทั้ง ต่ อ ส านั ก ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม และหน่ ว ยงานสนั บสนุน ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ แสดงให้เห็นว่า บุคลากรสามารถพัฒนาตนเอง และพัฒนางาน ได้สอดคล้องกับ
การประกันคุณภาพการศึกษาได้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของวันชัย มีชาติ (2548 : 39 – 41) ที่ว่า ตัวบุคคลผู้
รับรู้ เป็นปัจจัยสาคัญที่มีผลต่อการรับรู้มาก เพราะกระบวนการรับรู้จะมีการตีความสิ่งที่ได้รับรู้มา แต่ทั้งนี้การ
ตี ค วามของแต่ ล ะบุ ค คลจะขึ้ น อยู่ กั บ ทั ศ นคติ แรงจู ง ใจ ประสบการณ์ ความคาดหวั ง ความสนใจ และ
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ผลประโยชน์ที่รับรู้ จึงทาให้การรับรู้ของบุคคลมีความแตกต่างกัน ดังนั้น หากเข้ าใจในความแตกต่างของแต่ละ
บุคคล จะทาให้เข้าใจในกระบวนการรับรู้ของบุคคลว่า ทาให้บางคนรับรู้ได้เร็ว เข้าใจอะไรง่าย เรียนรู้ได้เร็ว แต่
บางคนรับรู้ได้ช้า จึงทาให้ต้องมีกระบวนการสร้างความรู้ ที่แตกต่างในแต่ละบุคคลที่แม้จะอยู่ในองค์กรเดียวกัน
ดังนั้น จึงต้องมีวิธีการพัฒนาบุคลากรที่หลากหลายรูปแบบและเหมาะสมกับแต่ละบุคคล
3. สภาพปัญหาและการแก้ไขปัญหาในการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในของส านัก
ศิลปะและวัฒนธรรม พบว่า ปัญหาในการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสานักศิลปะและ
วัฒ นธรรม โดยภาพรวมอยู่ ในระดับ ปานกลาง เกื อบทุกประเด็น โดยมีปัญหาในระดับมาก 2 ประเด็นคือ
หน่วยงานมีฐานข้อมูลเกี่ยวกับ การดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในไม่เพียงพอ และการจัดทา
โครงการหรือกิจกรรมที่ไม่สอดคล้ องกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และพบว่า การแก้ไขปัญหา
ในการด าเนิ น งานประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในของส านั ก ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม โดยภาพรวมอยู่ ใ น
ระดับมาก โดยมีการแก้ไขปัญหาในการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในของหน่วยงาน ในระดับมาก
5 ประเด็น คือ ควรมีการประชุมเพื่อวางแผนในการจัดทาฐานข้อมูลของหน่วยงาน ที่ครอบคลุมการดาเนินงาน
ประกัน คุณภาพการศึกษาภายใน และผู้ รั บผิ ดชอบในแต่ล ะตัว บ่งชี้ ควรมีการจัดทาค่าเป้าหมายของการ
ดาเนินงาน เพื่อให้สามารถกาหนดรายละเอียดการดาเนินงานที่เป็นไปตามแผน และการปฏิบัติงานให้บรรลุ
ตามเป้ า หมายที่ ก าหนดอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ รองลงมาคื อ ควรมี ก ารประชุ ม เพื่ อ ย้ าเตื อ นให้ บุ ค ลากรใน
หน่วยงานเห็นความสาคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา และ การนาผลการประเมินไปพัฒนาปรับปรุงการ
ปฏิบัติงาน และควรมีพื้นที่ส่วนกลาง สาหรับเก็บข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ของหน่วยงาน รวมถึงเพื่อไม่ให้บุคลากรในหน่วยงานเกิด การรับรู้ที่แตกต่างกั นเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน จึงควรมีการจัดการประชุม การอบรม ให้ความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
อย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง ตามศักยภาพของบุคลากร ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดการจัดการความรู้ของ วรินทร
บุญยิ่ง (2558 : 124) ที่กล่าวว่า กระบวนการจัดการความรู้ เป็นกระบวนการที่จะช่วยให้เกิดการพัฒนาความรู้
ในหน่วยงาน อันนาไปสู่การสร้างความรู้ใหม่ เพื่อพัฒนางาน และนวัตกรรมในการปฏิบัติงาน ดังจะเห็นได้จาก
การที่บุคลากรของสานักศิลปะและวัฒนธรรม นางสาววราภรณ์ โยธาราษฎร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้
ออกแบบระบบการจัดเก็บข้อมูล และวิธีการทางานของระบบการจัดเก็บข้อมูลที่จะเอื้อและเป็นประโยชน์ต่อ
งานประกันคุณภาพการศึกษาของสานักศิลปะและวัฒนธรรม จากนั้น นายวีรพิชญ์ หิมารัตน์ นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ ได้จัดทาระบบการจัดเก็บข้อมูล สาหรับการประกันคุณภาพการศึกษา ด้วยเทคโนโลยี จึงทาให้
สานักศิลปะและวัฒนธรรม มีระบบการจัดเก็บข้อมูล : โปรแกรม E – SAR ทั้งนี้ โปรแกรมดังกล่าวได้ถูกนา
แนวคิดและวิธีการไปใช้ในการจัดเก็บข้อมูลประกันคุณภาพของหน่วยงานสนับสนุนของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่
ทั้งนี้ สานักศิลปะและวัฒนธรรม เห็นความสาคัญของ “บุคลากร” ในหน่วยงานเป็นอย่างยิ่ง ดังจะเห็น
ได้จากการสนทนากลุ่ม (Focus Group) ผู้บริหารสานักศิลปะและวัฒนธรรม ที่ว่าการที่การประกันคุณภาพ
การศึกษาไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงาน ถูกแยกส่วนให้เป็นอีกระบบหนึ่งที่เพิ่มขึ้นมา ทั้ง ๆ ที่ควรจะ
เป็นระบบเดียวกัน จึงทาให้การประกันคุณภาพการศึกษาไม่ได้รับการยอมรับจากบุคลากรในหน่วยงาน โดยถูก
มองว่า “เป็นการเพิ่มงาน” ซึ่งเป็นปัญหาที่ทุกหน่วยงานเผชิญ ดังนั้น ผู้บริหารสานักศิลปะและวัฒนธรรม จึงได้
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เริ่มต้นด้วยการส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรมีความรู้เกี่ยวกับ การประกันคุณภาพการศึ กษา เช่น การแจ้งในที่
ประชุม การเชิญวิทยากรมาให้ความรู้ ตลอดจนการอธิบายประโยชน์ของการประกันคุณภาพการศึกษาให้กับ
บุคลากร เพราะเมื่อบุคลากรมีความรู้ จะทาให้เข้าใจและสามารถนาระบบประกันคุณภาพมาปรับใช้ในการ
ดาเนินงานในหน้าที่ของตนให้สอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึ กษาอย่างเป็นกระบวนการ นอกจากนี้ ยัง
ได้ยกย่องบุคลากร ด้วยการนาเสนอจุดเด่นของบุคลากรแต่ละคนให้เป็นที่รับรู้ของทุกคนในหน่วยงาน เพื่อให้
บุคลากรได้ทราบถึงจุดเด่นของตนเอง และผู้บริหารได้ส่ งเสริมการพัฒนาจุดเด่นของบุคลากรแต่ล ะคนใน
หลากหลายรูปแบบ อาทิ การฝึกอบรม การประชุม การสัมมนา การฝึกปฏิบัติ และฯลฯ เพื่อให้บุคลากรได้
พัฒนาศักยภาพของตนเอง ตลอดจน การบูรณาการการปฏิบัติงานในหน้าที่และการประกันคุณภาพการศึกษา
ของสานักศิลปะและวัฒนธรรม ให้เป็นหนึ่งเดียวกัน จึงทาให้บุคลากรดาเนินงานในหน้าที่ของตนเองอย่างเต็ม
ความสามารถ และสอดคล้ องกับ การประกันคุณภาพการศึกษา โดยเห็ นว่า การสร้างความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นสิ่งสาคัญ และควรดาเนินการอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เพราะการประกัน
คุณภาพการศึกษา เป็นสิ่งจาเป็น และมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา ดังนั้น เมื่อบุคลากรของสานักศิลปะและ
วัฒนธรรมเกิดความรู้ความเข้าใจในงานประกันคุณภาพเป็นอย่างดี จึงทาให้การดาเนินงานในหน้าที่ที่สอดคล้อง
กับการประกัน คุณภาพการศึกษาของส านั ก ซึ่งนาไปสู่ผลการปฏิบัติงานที่มีประสิ ทธิภ าพและประสิ ทธิผ ล
เพิ่มขึ้น ดังจะเห็นได้จากผลการทดสอบความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากรสานักศิลปะ
และวัฒนธรรม พบว่า คะแนนก่อนการอบรมของบุคลากร มีคะแนนค่าเฉลี่ยเท่ากับ 9.92 และคะแนนหลังการ
อบรม มีคะแนนค่าเฉลี่ยเท่ากับ 16.81 ซึ่งเมื่อนามาเปรียบเทียบกันจะเห็นได้ถึงผลสัมฤทธิ์ความรู้เกี่ยวกับ การ
ประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากรสานักศิลปะและวัฒนธรรมที่ได้รับการอบรมเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
การศึกษา โดยหลังการอบรมสูงกว่าก่อนการอบรมที่ระดับนัยสาคัญทางสถิตที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดของ วรินทร บุญยิ่ง (2558 : 110) ที่ว่า การพัฒนาบุคลากร เป็นกิจกรรมส่งเสริมให้บุคคลมีความรู้
ความสามารถ มีทักษะ โดยผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีเป้าหมายเพื่อการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ได้แก่ การ
ฝึกอบรม การเรียนรู้ด้วยตนเอง หรือการพัฒนาตนเอง การวิจัยปฏิบัติการ การศึกษาดูงาน ทั้งภายในและ
ต่างประเทศ การจัดกิจกรรมทางวิชาการ อาทิ การประชุมทางวิชาการ การประชุมปฏิบัติการ การสัมมนาและ
การจัดนิทรรศการ การจัดระบบพี่เลี้ยง เพื่อให้การแนะแนว และเพื่อการเสนอแนะ ตลอดจนการศึกษาต่อ
เป็นต้น
ในการสนทนากลุ่ ม (Focus Group) ผู้ บริห ารส านักศิล ปะและวัฒ นธรรม ได้กล่ าวว่า จากการที่
เป้าหมายสาคัญของสานักศิลปะและวัฒนธรรม คือ คุณภาพของนักศึกษา ดังนั้น สานักศิลปะและวัฒนธรรม
จึงได้ดาเนินการให้ความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา ให้กับนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาในกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) เชิงปฏิบัติการ ซึ่งถ่ายทอดความรู้
โดยบุคลากรของสานักศิลปะและวัฒนธรรม ด้วยการนาเสนอแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดทาโครงการ การดาเนิน
กิจกรรม และการประเมินผลโครงการ ฯลฯ เนื่องมาจากความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการประกัน
คุณภาพการศึกษา นักศึกษาสามารถนาไปบูรณาการได้ทั้งในการเรียนการสอน และชีวิตประจาวัน ตามวงจร
คุณภาพของการดาเนินงาน (PDCA) อันจะนาไปสู่การเป็นบัณฑิตที่มีคุณลักษณะตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
และเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของสังคม โดยจะเห็นได้จากผลการทดสอบความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
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การศึกษาของนักศึกษาชมรมรักษ์ภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม พบว่า คะแนน ก่อนการอบรมของนักศึกษา
ชมรมรักษ์ ภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มีคะแนนค่าเฉลี่ยเท่ากับ 9.92 และคะแนนหลังการอบรม มีคะแนน
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 16.81 ซึ่งเมื่อนามาเปรียบเทียบกันจะเห็นได้ถึงผลสัมฤทธิ์เกี่ยวกับความรู้ในการการประกัน
คุณภาพการศึกษาของนักศึกษาชมรมรักษ์ภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ที่ได้รับ การอบรมเรื่อง การประกัน
คุณภาพการศึกษา โดยหลังการอบรมสูงกว่าก่อนการอบรม ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากการสนทนากลุ่ม (Focus Group) ผู้บริหารสานักศิลปะและวัฒนธรรม พบว่า สานักศิลปะและ
วัฒนธรรม เน้นการดาเนินงานเชิงบูรณาการเป็นสาคัญมากยิ่งขึ้น จึงได้ ดาเนินการในลักษณะ ทาน้อย แต่ได้
ผลลัพธ์มาก ด้วยการให้ความสาคัญกับนักศึกษาเป็นสาคัญ เพราะผลผลิตสาคัญของหน่วยงาน คือ การสร้าง
นักศึกษาที่มีคุณภาพที่สามารถดารงตนอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขท่ามกลางความแตกต่าง ทางวัฒนธรรม ด้วย
การบูรณาการความรู้ โดยใช้ศิลปะ วัฒนธรรม เป็นเข็มทิศในการดาเนินชีวิต โดยจัดทาโครงการ และกิจกรรมที่
สอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษา และการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลก เพื่อให้นักศึกษามีความรู้
และประสบการณ์ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมที่ได้มีการปรับวิธีการและกระบวนการ ที่ทันสมัย ไม่ว่าจะด้ว ย
เทคโนโลยีและวิธีการเข้าถึงนักศึกษาได้ง่ายขึ้น ด้วยการสนับสนุนนักศึกษาได้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดกิจกรรม
เช่น คณะกรรมการร่วมดาเนินโครงการและกิจกรรม กองบรรณาธิการวารสารศิลปะและวัฒนธรรม การจัดทา
โครงการตามความสนใจและความต้องการของนักศึกษา โดยสานักศิลปะและวัฒนธรรม มีหน้าที่ประสาน ดูแล
และกากับในภาพรวม ทั้งนี้ กิจกรรมเสริมความรู้ นอกเวลา จะทาให้นักศึกษามีความรู้ ความเชี่ยวชาญตาม
ความสนใจของตนเอง อันจะนาไปสู่ การสร้างโอกาสในการพัฒนาฝีมือ และการสร้างรายได้ระหว่างเรียน
ตลอดจนการสร้างอาชีพในอนาคต อีกทั้ง เป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อออกสู่สังคม ในยุคศตวรรษที่ 21 ซึ่ง
สอดคล้องกับการศึกษาของ ภาวนา กิตติวิมลชัย และคณะ (2551) ศึกษา “ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
การประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ” พบว่า ด้านคุณภาพของบัณฑิต ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดย
อันดับแรกคือ มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาที่ครบถ้วนและสอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ โดยฝ่ายพัฒนานักศึกษาได้จัดกิจกรรมในการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้าน
วิชาการ ด้านกีฬาและส่งเสริมสุขภาพ ด้านบาเพ็ญประโยชน์ ด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม และด้าน
การนันทนาการ รวมถึงการติดตามประเมินผลการจัดกิจกรรม และนาผลการประเมินไปพัฒนาการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษาอย่างต่อเนื่อง
4. ปัจจัยสนับสนุนที่ทาให้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสานักศิลปะและวัฒนธรรมประสบ
ความสาเร็จ พบว่า โดยภาพรวม เกือบทุกประเด็นอยู่ในระดับมาก โดยมีปัจจัยสนับสนุนมากที่สุด คือ มีการ
สร้ างขวัญและกาลั งใจให้ กับ บุ คลากรในหน่ว ยงาน เพื่อให้ มีพลั งในการพัฒ นาตนเอง และสร้างสรรค์การ
ดาเนิ น งานประกัน คุณภาพการศึกษาภายใน เพื่อให้ เป็นบุคลากรคุณภาพของหน่วยงาน ซึ่ งสอดคล้ องกับ
สนทนากลุ่ม (Focus Group) ผู้บริหารสานักศิลปะและวัฒนธรรม ที่ว่า ผู้บริหารสานักศิลปะและวัฒนธรรม จะ
ใช้วิธีการประชุม ทั้งในระดับกลุ่มใหญ่ และกลุ่มย่อยในการสร้างแรงจูงใจให้กับบุคลากรในการดาเนินงาน
ประกัน คุณภาพ ด้ว ยวิธีการสร้ างความรู้ สึ กการเป็นเจ้าของหน่ว ยงานให้ กับบุคลากร ด้ว ยการร่ว มกันคิด
พิจารณา และวิเคราะห์ข้อดี อุปสรรค และผลที่ได้จากการดาเนินงาน การประกันคุณภาพการศึกษาที่จะช่วย
ให้การทางานมีประสิ ทธิภ าพเพิ่มขึ้นจากเดิม โดยเป็นการประชุมร่ว มกันระหว่างผู้ บริห ารและบุคลากรใน
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หน่วยงาน เพื่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกันและตรงกันระหว่างผู้บริหารและบุคลากรสานักศิลปะและวัฒนธรรม
อันจะนาไปสู่ความสาเร็จสูงสุดตามเป้าหมายที่กาหนด อีกทั้งเป็นการแสดงให้เห็นถึงการให้ความสาคัญกับ
บุคลากร ทาให้บุคลากรเกิดความภาคภูมิใจที่ได้รับถึงการยอมรับ จึงทาให้บุคลากรมีความมุ่งมั่น และตั้งใจ
ทางานในหน้าที่ของตนอย่างเต็มความสามารถ เพราะรู้สึกว่าตนเองมีความสาคัญกับหน่ วยงาน เป็นส่วนหนึ่ง
ของหน่ ว ยงาน นอกจากนี้ หากบุ คลากรไม่ส ามารถดาเนินการตามที่กาหนดไว้ ผู้ บริห ารส านักศิล ปะและ
วัฒนธรรม จะใช้วิธีการประชุมเพื่อหาวิธีการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ด้วยการระดมความคิด
เพื่อให้บุคลากรมีวิธีการปฏิบัติงาน และสามารถดาเนินงานได้ตามที่กาหนด ทั้งนี้ ผู้บริหารสานักศิลปะและ
วัฒนธรรม จะใช้วิธีการพูดจา สร้างความเข้าใจมากกว่าจะใช้วิธีการบังคับ ด้วยผู้บริหารเห็นว่า บุคลากรทุกคนมี
ความสามารถที่แตกต่างกัน แต่สามารถพัฒนาเพื่อให้มีศักยภาพได้ตามความเชี่ยวชาญ และความชานาญของ
แต่ละบุคคล
5. รู ป แบบความส าเร็ จ ในการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในของส านั ก ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม
จากการศึกษาและเก็บข้อมูลความคิดเห็นผู้บริหารและบุคลากรของสานักศิลปะและวัฒนธรรม ด้วยวิธีการ
สอบถามด้วยแบบสอบถาม และการสนทนากลุ่ม (Focus group discussion) สามารถสรุปดังแผนภูมิ (ภาพ
ที่ 2) ดังนี้

ภาพที่ 2 ความสาเร็จในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสานักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ตามหลัก Balanced Scorecard
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โดยมีรหัสความสาเร็จ คือ “บุคคล กระบวนการทางาน และผลลัพธ์จากการดาเนินงาน” ดังจะเห็นได้
จากการสนทนากลุ่ม (Focus group discussion) ผู้บริหารสานักศิลปะและวัฒนธรรม ที่ว่า ผู้บริหารสานัก
ศิลปะและวัฒนธรรม ให้ความสาคัญกับ “บุคคล กระบวนการดาเนินงาน และผลลัพธ์จากการดาเนินงาน” ทั้งนี้
เพราะทั้งสามส่วนต่างสนับสนุน และส่งเสริมซึ่งกันและกัน ด้วยบุคลากรทุกคน เป็นกลไกสาคัญในการขับเคลื่อน
กระบวนการดาเนินงานให้เป็นระบบ ทาให้ได้มาซึ่ง ผลลัพธ์ ที่เป็นเป้าหมายสาคัญของหน่วยงาน จึงทาให้การ
ดาเนินโครงการ และกิจกรรมของสานักศิลปะและวัฒนธรรม ดาเนินไปตามแนวทางที่กาหนด และส่งผลให้สานัก
ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม ประสบความส าเร็ จ ตามเป้ าหมายที่ ก าหนด ประกอบกั บผู้ บริ ห ารส านั กศิ ล ปะและ
วัฒนธรรม เห็นว่า “หน่วยงานจะก้าวไกล ทุกคนต้องเดินไปด้วยกัน ” ทั้งนี้ สานักศิลปะและวัฒนธรรม เห็นว่า
คะแนนที่ได้จากการประเมินคุณภาพการศึกษา ทาให้เห็นถึงการดาเนินงานที่ผ่านมาในรอบปี ของสานักฯ ที่มีทั้ง
จุดเด่น และจุดด้อย จึงทาให้สานักศิลปะและวัฒนธรรม พัฒนาการดาเนินงาน ด้วยการใช้ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพการศึกษาในการพัฒนาหน่วยงาน โดยให้ความสาคัญกับการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร เพราะ
บุคลากร เป็นพลังขับเคลื่อน ที่สาคัญของหน่วยงานในการที่จะนาพาหน่วยงานไปสู่เป้าหมายสาคัญของสานัก
ศิลปะและวัฒนธรรม คือ คุณภาพของนักศึกษา ดังแผนภูมิ (ภาพที่ 3) ดังนี้

ภาพที่ 3 กระบวนการสู่ความสาเร็จในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ของสานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
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ข้อเสนอแนะ
1. ควรศึ ก ษาเจาะประเด็ น เพื่ อ ให้ ล งลึ ก ถึ ง ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผล
การปฏิบัติงานของบุคลากร เพื่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอย่างแท้จริง
2. ควรมี ก ารศึ ก ษาถึ ง รู ป แบบของการน าผลการตรวจประเมิ น ไปพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาของ
หน่วยงานอย่างเป็นระบบ
3. ควรมี ก ารศึ ก ษาถึ ง ผลการน ารู ป แบบความส าเร็ จ ของการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของ
ส านั ก ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมไปใช้ ใ นหน่ ว ยงานสนั บ สนุ น ของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งใหม่ เพื่ อ น าไปสู่
การพัฒนารูปแบบต่อไป
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บทคัดย่อ
ในฐานะของสถาบั น ที่ มีบ ทบาทในการพัฒ นาชุมชนท้องถิ่น การกาหนดและผลั กดันนโยบายเพื่อ
สนับสนุนการวิจัยชุมชนท้องถิ่น จึงควรได้รับการสนับสนุนอย่างจริงจัง ดังนั้น สถาบันจึงมีกระบวนการเพื่อ
บริหารจัดการการให้ทุนวิจัยเพื่อชุมชนท้องถิ่นในด้านต่าง ๆ บทความนี้กล่าวถึงการกาหนดประเด็นวิจัยชุ มชน
ท้องถิ่น ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของการบริหารจัดการ โดยได้กล่าวถึงกระบวนการดังกล่าว ในด้านการวางแผน
การทบทวนแผน การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
คาสาคัญ: ชุมชนท้องถิ่น/ ประเด็นวิจัย/ การวางแผน/ การทบทวนแผน/ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

Abstract
According to the role of the institute in developing its local community, identifying
and enforcing the policy of local community research should be crucially supported. As a
result, the processes of local community research funding are inevitably required. The aim of
this paper is to illustrate identifying the issues for local community research as initiating the
administration in terms of planning, reprofiling, analyzing stakeholders, and their involvements.
Keywords: Local Community/ Research Issues/ Reprofiling/ Replan/ Stakeholders

Introduction
According to the Twelfth National Economic and Social Development Plan (2017- 2021),
strategy 9 focuses on the development of Regional, Urban, and Economic Zone. Research and
development institute of Bansomdejchaopraya Rajabhat University has a responsibility to
provide research funding to university lecturers, staff, and students. Currently, the university
gives an importance to research, which is conducted based on the local need and demands.
1 ,2 ,3 (Research and Development Institute, Bansomdejchaopraya Rajabhat University)
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In order to encourage and support this aim, the institute has set up the process to manage
this kind of research in lecturers, staff, and students.
One of the earliest procedures of research development is the process of how to set
up research themes. In this paper, the procedure of identifying themes in local community
research will be illustrated based on the case of Research and development institute of
Bansomdejchaopraya Rajabhat University.
The paper will illustrate the important procedure, which the institute prepares in order
to make a strong thematic identifying.

Developing a research theme identifying process
There are three processes, which will be illustrated in this section. The first one is plan
to replan process, the second one is stakeholder analysis, and the last one is the process of
research thematic identifying collaboration.
1) Plan to Replan
At the beginning of the process, planning is typically important. This is because planning
is a beginning way to create the effective goals. In order to create the planning, it is necessary
to get necessary information from project members and from others who relate to the projects.
In this process, the intent of the research project will be decided by the project
members and others who relate to the projects. The importance of this process is that project
members will make decision together and agree on the intent, the purpose, the scope, and
the budget of the project. In addition, during this process, the project members will also
determine time duration and any resources will be delivered on the projects.
However, conducting a project cannot be estimated that the plan implementation will
be completely achieved as in the plan. Thus, the project members should design a replan
process to react to the changing circumstances, which the project may encounter during the
project operation.
2) Stakeholder Analysis
The important feature of local community research is the analysis of stakeholders, who
will be involved in the research thematic identifying and also further in the research operation.
There are many different methods to analyze the stakeholders. However, the way, which is
implemented in this case, consists of two processes.
The first process is brainstorming who stakeholders are. The research project members
have to make a list of people, section, or organization, which will have a role or influence on
the project, or have an interest or relationship to the projects. Stakeholders can be both
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organizations and people. Therefore, it is necessary to identify the correct individual stakeholders
within a stakeholder organization.
Then, a common technique of stakeholder analysis is used. The technique of
Mendelow ( 1981) , Bryson ( 1995) , and Turner ( 2008) is to match the interest and power or
influence to each stakeholder, which we proposed during the brainstorming step.

Figure 1 Power/Interest Grid of Stakeholder Analysis
(Adapted from Mendelow, 1981)

According to Figure 1, there are four categories of stakeholders. Firstly, there is high
power, highly interested people. The stakeholders in this category should be fully engaged in
the research thematic identifying and research operation.
Secondly, there is high power, less interested people. The stakeholders in this category
should be concerned and project members should consider how to persuade them to interest
in the future.
Thirdly, there is low power, highly interested people. People in this category should
be adequately informed. They can be helpful in the detail of the project.
Finally, there is low power, less interested people. The stakeholders in this category
should be monitored.
After the stakeholders are classified, the working strategy with key stakeholders will be
set up. The strategy should be considered how to create the collaboration from each type of
stakeholders and the role of stakeholder in research themes identifying.

วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

106

ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2562

Figure 2 Examples of collecting opinion from local community
(Taken from Research and Development Institute Facebook)

3) Research Thematic Identifying Collaboration
Good research thematic identifying in local community research is also based on the
collaboration among researchers, stakeholders related in the studied area, and experts in
related topics.
This is because the focus of local community research is that the research topic should
come from the actual need or problem of the community or users. Therefore, the process of
identifying research thematic must include the sectors of the community or users.
The influence of collaboration on the success of research project is also important. It
is revealed by a research results reported by ESI international ( 2019) that 65. 5 percent of
workers believe that their organization’ s project performance would improve if their teams
worked more collaboratively.
The method to make the collaboration in research thematic identifying should be
considered and set up based on the context of each project or working operation. However,
there are some common methods of collaborative building as.
a) Setting the same goal to everyone: This is the most importance to make the working
collaboration. It is necessary to provide an opportunity that everyone involved in the research
thematic identifying to make a discussion and sharing opinions in order to set up research
issues.
b) Connecting goal to everyone: Everyone involved in the projects should be
connected to the goal of the projects. They should realize that what work is expected of them
and what part of the project they involve and who they can contact for support and resources.
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Figure 3 Examples of research theme calling for collaborative meeting
(Taken from Research and Development Institute Facebook)

c) Transparency of collaboration and team meeting: Another way to facilitate
collaborative in consideration research issues is making transparency and using meeting as a
tool. The effective meeting will provide an opportunity for the researchers and stakeholders
to work and to make transparency discussion and decision on which the research themes,
which are appropriated to their community and area.

Conclusion and Discussion
In order to conduct local community research, research thematic identifying is the most
important feature. This is because the goal of local community research is to conduct research,
which is community need and problem and the most importance is that output of the research
must be beneficial to the community and area, which the research is conducted.
In order to achieve this goal, the process of identifying research themes is important.
The process, which is presently proposed, can be summarized as.
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Figure 4 Practical process of thematic identifying

According to Figure 4, the key success of this process is planning and replan, the way
to analyze stakeholders, who involve or have influence in the research project, and the
method to facilitate collaboration among researchers, stakeholders from community and area.
However, implementing this procedure should be based on the consideration and the context
of each institute or organization.
The proposed process is also relevant to two sub-domains of researcher development
framework of Vitae, UK (2011). First sub-domain is concerning research management in terms
of research strategy and project planning and delivery. Second sub-domain includes the aspect
of working with others. This sub-domain concentrated on eight aspects of working with others.
One of eight aspects is collaboration, which concerns in building collaboration among external
organizations and bodies.
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การประยุกต์ใช้แอปพลิเคชัน Plickers ในการพัฒนาการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
Applying Plickers Applications to Develop Classroom Participation
ณัฐรดา ธรรมเวช1(Natrada Thammawech)
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บทคัดย่อ
การวิ จั ย นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาความพึ ง พอใจต่ อ การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนโดยใช้
แอปพลิเคชัน Plickers กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยี
มัล ติ มีเดีย และแอนิ เมชัน คณะเทคโนโลยี สารสนเทศ มหาวิทยาลั ยนอร์ทกรุง เทพ ที่ล งทะเบียนเรียนวิชา
MTA102 คณิตศาสตร์และฟิสิกส์ สาหรับมัลติมีเดีย และแอนิเมชัน 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จานวน
25 คน ซึ่งได้มาจากการเลื อกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย กิจกรรมการเรียนผ่ านแอปพลิเคชัน
Plickers และแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสถิติ t-test ผลการวิจัยพบว่า ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้แอปพลิเคชัน Plickers อยู่ในระดับมาก
คาสาคัญ : แอปพลิเคชัน Plickers/ การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน/ ความพึงพอใจ

Abstract
The objective of this research was to study student’ s satisfaction of activities learning
and teaching using the Plickers application. The sample group was 25 undergraduate students
from the Faculty of Information Technology majoring in Multimedia Technology and Animation
of North Bangkok University, who enrolled in Mathematics and Physics for Multimedia and
Animation II course in the second semester of academic year 2019 selected by purposive
sampling. The research instrument were the activities learning and teaching using the Plickers
application and the satisfaction questionnaires. The data were analyzed by means of
percentage, mean, standard deviation, and t- test. The research results revealed that the
learners were satisfied by teaching with the Plickers application at the high level.
Keywords : Plickers Application/ Classroom Participation/ Satisfaction
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บทนา
การเรียนการสอนระดับอุดมศึกษาในปัจจุ บันประสบปัญหามากมายในหลายๆ ด้าน เช่น 1) การขาด
แรงจู งใจในชั้น เรีย น เนื่ องจากนั กศึกษาพกพาอุปกรณ์สื่อสาร เช่น มือถือ แท็บเล็ ต เข้าชั้นเรียนได้ ทาให้
นักศึกษาจดจ่อสื่อสารอยู่กับหน้าจอของอุปกรณ์ดังกล่าว จนไม่มีสมาธิในการเรียนรู้ และเข้าใจเนื้อหาขณะที่
ผู้สอนกาลังบรรยาย 2) กระบวนการจัดการเรียนรู้และสื่อการสอนไม่มีความหลากหลาย เน้นการบรรยาย สื่อ
การสอนไม่หลากหลาย ทาให้ผู้เรียนเกิดความเบื่อหน่ายในการเรียน
จากเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะหาแนวทางในการแก้ปัญหา โดยเน้นการเรียนการสอนใน
รูปแบบ Active learning เป็นการจัดการเรียนการสอนที่ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการการเรียนการสอน
โดยการนาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการจัดการเรียนการสอน เป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาคุณภาพ
ทางการศึกษา ทาให้การเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ (ชม ภูมิภาค 2544: 16-17 อ้างถึงใน
นพพงษ์ วงษ์จาปา, 2548: 1) ซึ่งจะใช้แอปพลิเคชัน Plickers ณัฐดนัย เนียมทอง (2561) ได้กลาวถึงแอปพลิเคชัน
Plickers วา เป็นเครื่องมือสาคัญของครูผู้สอนที่ใชในระบบการประเมินผลนักเรียน เก็บข้อมูลนักเรียน หรือใชเป็น
กิจกรรมเกม สาหรับการเรียนการสอนได้ด้วย ดังนั้นผู้วิจัยจึงนาแอปพลิเคชัน Plickers มาใช้เป็นกิจกรรมในการ
เรียนการสอน เพื่อกระตุ้นให้นักศึกษาเกิดการมีส่วนร่วม เกิดความตื่นตัวในการเรียนมากขึ้น ไม่เบื่อหน่ายในการ
เรียน ดึงดูดความสนใจในการตอบคาถาม ลดการจดจ่ออยู่กับหน้าจออุปกรณ์สื่อสารประจาตัว ทาให้ผู้เรียนมี
ความสนุกสนาน ช่วยสร้างบรรยากาศในการเรียนให้ดีขึ้น ทาให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นในการเข้าเรียนตรง
เวลา รวมถึงทาให้ผู้เรียนทราบผลคะแนนการทดสอบทันที

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้แอปพลิเคชัน Plickers

กรอบแนวคิด
ในการวิจั ย ครั้ งนี้ ผู้ วิจั ย ได้ใช้แอปพลิ เ คชัน Plickers ในการเรียนการสอนในรายวิช า MTA102 :
Mathematics and Physics for Multimedia and Animation II ประกอบด้วย การใช้แอปพลิเคชัน Plickers
เพื่อทาแบบทดสอบก่อนเรียน ตอบคาถามระหว่างเรียน และการใช้โปรแกรมในการตรวจสอบการเข้าชั้นเรียน
โดยมีกรอบแนวคิด ดังนี้
ตัวแปรต้น
การใช้ แ อปพลิ เ คชั น Plickers ใน
การเรียนการสอน

ตัวแปรตาม
ความพึ ง พอใจของผู้ เ รี ย นต่ อ การจั ด กิ จ กรรมการ
เรียนการสอนโดยใช้แอปพลิเคชัน Plickers
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วิธีการวิจัย
กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็น นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและ
แอนิ เมชัน คณะเทคโนโลยี ส ารสนเทศ มหาวิทยาลั ยนอร์ทกรุงเทพ ที่ได้ล งทะเบียนเรียนวิ ช า MTA102 :
Mathematics and Physics for Multimedia and Animation II ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จานวน
25 คน ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง
เครื่องมือที่ในการวิจัย
1. กิจกรรมการเรียนผ่านแอปพลิเคชัน Plickers
2. แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้แอปพลิเคชัน
Plickers โดยสร้างแบบสอบถามออนไลน์โดยใช้ Google Form
วิธีดาเนินการการวิจัยและการเก็บรวบรวมข้อมูล
1. สร้างเครื่องมือในการวิจัย
1.1 วิเคราะห์ปัญหาในการเข้าเรียนทันเวลา การมีส่วนร่วมของผู้เรียนในการเรียนการสอน และ
ศึกษาวัตถุประสงค์ในบทเรียน เนื้อหาในรายวิชา และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
1.2 สร้างคาถาม ซึ่งเป็นแบบทดสอบก่อนเรียน และข้อคาถามระหว่างเรียน จานวน 4 สัปดาห์ โดยใช้
แอปพลิเคชัน Plickers ในแต่ละสัปดาห์จะมีแบบทดสอบก่อนเรียน และข้อคาถามระหว่างการเรียนการสอน
1.2.1 เข้า https://www.plickers.com เพื่อสู่ระบบในแอปพลิเคชัน Plickers

ภาพประกอบ 1 การเข้าระบบในแอปพลิเคชัน Plickers
1.2.2 สมัครเข้าใช้งาน โดยกรอก First Name, Last Name, E-mail, Password
1.2.3 สร้างคลาสเรียน
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ภาพประกอบ 2 สร้างคลาสเรียน
1.2.4 เพิ่มชื่อผู้เรียนในคลาส

ภาพประกอบ 3 เพิ่มคาถามของแบบทดสอบ
1.2.5 คลิกแถบ Library เพื่อสร้างคาถาม โดยสร้างชื่อโฟลเดอร์ วิชา MTA102

ภาพประกอบ 4 เพิ่มคาถามของแบบทดสอบ
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1.2.6 เลือกแบบทดสอบที่สร้างไว้ใน Library เพิ่มเข้าในคลาสเรียน MTA102 โดยคลิกที่ Add
to Queue และ Add ในคลาสเรียน MTA102

ภาพประกอบ 5 ภาพหน้าจอเมื่อเพิ่มแบบทดสอบในแต่ละครั้งเข้าไปในคลาสเรียน
1.2.7 การดาวน์โหลด และปริ้น Plickers Cards

ภาพประกอบ 6 Plickers Cards
2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้แอปพลิเคชัน
Plickers โดยสร้างแบบสอบถามออนไลน์โดยใช้ Google Form เป็นมาตรประมาณค่า 5 ระดับ โดยใช้เกณฑ์ของ
เบสท์ (Best, 1981)
3. เตรียมการเรียนการสอนกิจกรรมผ่านแอปพลิเคชัน Plickers และแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียน
4. ให้นักศึกษาทาแบบทดสอบก่อนเรียน โดยใช้รูปแบบกิจกรรมผ่านแอปพลิเคชัน Plickers จานวน 4
สัปดาห์ โดยแต่ละสัปดาห์มีแบบทดสอบก่อนเรียนจานวน 5 ข้อ ใช้เวลา 15 นาที
5. ดาเนินการจัดการเรียนการสอนระหว่างเรียน มีคาถามระหว่างเรียนโดยใช้แอปพลิเคชัน Plickers
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6. ให้นักศึกษาทาแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้
แอปพลิเคชัน Plickers และเก็บแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียน

ภาพประกอบ 7 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
โดยใช้แอปพลิเคชัน Plickers

การวิเคราะห์ข้อมูล
แบบความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้แอปพลิเคชัน Plickers โดย
วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
การแปลความหมายคะแนนที่ได้จากคาตอบ แบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ โดยใช้เกณฑ์ของเบสท์ (Best,
1981) ใช้เกณฑ์แบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) 5 ระดับ ตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert) (บุญชม ศรี
สะอาด, 2554) ระดับการประเมิน ดังนี้
5 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับ มากที่สุด
4 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับ มาก
3 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับ ปานกลาง
2 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับ น้อย
1 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับ น้อยที่สุด
โดยเกณฑ์ยอมรับความคิดเห็นของนักศึกษาพิจารณาค่าเฉลี่ยคาถามของแต่ละข้อ ซึ่งกาหนดค่าเฉลี่ย
จะใช้เกณฑ์ ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2554)
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.51-5.00
หมายถึง ระดับความพึงพอใจมากที่สุด
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.51-4.50
หมายถึง ระดับความพึงพอใจมาก
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.51-3.50
หมายถึง ระดับความพึงพอใจปานกลาง
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.51-2.50
หมายถึง ระดับความพึงพอใจน้อย
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00-1.50
หมายถึง ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด
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ผลการวิจัย
การจัดการเรียนการสอนในรายวิชา MTA102 : Mathematics and Physics for Multimedia and
Animation II ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จานวน 25 คน ใน 4 สัปดาห์แรก ใช้แบบทดสอบก่อนเรียน
โดยแสดงแบบทดสอบผ่านจอโปรเจกเตอร์ และให้ผู้เรียนเขียนคาตอบลงสมุด และ 4 สัปดาห์หลัง มีการจัดการ
เรียนการสอน โดยใช้แอปพลิเคชัน Plickers โดยผู้สอนทาการสอบต้นชั่วโมงทุกสัปดาห์ จานวน 4 สัปดาห์ และ
ในแต่ล ะสั ป ดาห์ จะมีแบบทดสอบก่อนเรีย น จ านวน 5 ข้อ ซึ่งจะเป็นคาถามที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่ผู้สอน
บรรยายในสัปดาห์ก่อนหน้า และมีคาถามระหว่างเรียน ประมาณ 3-5 ข้อ ซึ่งจะเป็นคาถามที่เกี่ยวข้องกับ
เนื้อหาที่ผู้สอนบรรยายในสัปดาห์นั้น ๆ และหาค่าเฉลี่ยของจานวนนักศึกษาที่ทาทดสอบก่อนเรียนทันเวลา ผล
การทดลองในช่วงเวลาแรก มีระยะเวลา 4 สัปดาห์แรก ซึ่งใช้แบบทดสอบก่อนเรียนโดยแสดงแบบทดสอบผ่าน
จอโปรเจคเตอร์ และให้ ผู้ เรี ย นเขีย นคาตอบลงสมุด พบว่า จานวนนักศึกษาที่ เข้ าเรี ยนตรงเวลา และท า
แบบทดสอบก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ยใน 4 สัปดาห์แรก เท่ากับ 16 คน คิดเป็นร้อยละ 64.00 และเมื่อปรับมาใช้
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน โดยใช้แอปพลิเคชัน Plickers เป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์หลัง พบว่า จานวน
นั กศึกษาที่เข้าเรี ย นตรงเวลา และทาแบบทดสอบก่อนเรียนโดยใช้แอปพลิเคชัน Plickers มีค่าเฉลี่ ยใน 4
สัปดาห์หลัง เท่ากับ 21 คน คิดเป็นร้อยละ 84.00 โดยนักศึกษาที่เข้าเรียนตรงเวลา และทาแบบทดสอบก่อน
เรียนเพิ่มขึ้นจากเดิม ร้อยละ 20 แสดงดังภาพประกอบ 8
จำนวน นศ. ที่ตอบคำถำม
25
20
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สัปดาห์ที่ 1-4 ใช้แบบทดสอบแบบเดิม
สัปดาห์ที่ 4-8 ใช้แบบทดสอบผ่านแอปพลิเคชัน Plickers

ภาพประกอบ 8 แสดงจานวนนักศึกษาที่เข้าเรียนตรงเวลา และทาแบบทดสอบก่อนเรียน
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แสดงภาพบรรยายการการจัดการเรียนการสอน โดยใช้แอปพลิเคชัน Plickers
ดังภาพประกอบ 9-10

ภาพประกอบ 9 แสดงผลลัพธ์บนสมาร์ทโฟนจากการสแกนคาตอบของผู้เรียนโดยใช้ Plickers Cards

ภาพประกอบ 10 แสดงคาถาม และรายชื่อผู้เรียนที่ได้คาตอบแล้ว
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119

วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ภาพประกอบ 11 แสดงผลลัพธ์คาตอบของผู้เรียนบนสมาร์ทโฟนของผู้สอน
จากการสอบถามการใช้แอปพลิเคชัน Plickers มีผู้เรียนสวนมากไม่รู จักแอปพลิเคชัน Plickers (ร้อยละ
76.00) มีเพียงร้อยละ 24.00 ที่รู จักแอปพลิเคชัน Plickers มาก่อนหน้านี้ และมีนักศึกษาเพียงรอยละ 24.00
ที่เคยใชงานแอปพลิเคชัน Plickers ก่อนที่จะเรียนในวิชา MTA102 และที่เหลือร้อยละ 76.00 ยังไม่เคยใช
ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ความรูจัก และการใชแอปพลิเคชัน Plickers
ความรูจัก และการใชแอปพลิเคชัน Plickers
จานวน (คน)
ร้อยละ
รู้จักแอปพลิเคชัน Plickers
รู้
6
24.00
ไม่รู้
19
76.00
การใชแอปพลิเคชัน Plickers
เคยใช้
6
24.00
ไม่เคยใช้
19
76.00
ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้แอปพลิเคชัน
Plickers แสดงค่าดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 แสดงความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้แอปพลิเคชัน Plickers
รายการประเมิน

ค่าเฉลี่ย

ส่วน
ระดับ
เบี่ยงเบน ความพึง
มาตรฐาน พอใจ
1.06
มาก

1. เสริมสร้างความรับผิดชอบ และความกระตือรือร้นในการเข้าเรียน
ตรงเวลา
2. ทาให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในชั้นเรียนมากขึ้น
3. ทาให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับอาจารย์ผู้สอน
4. ทาให้รู้สึกตื่นตัวทุกครั้งที่เข้าเรียน
5. ทาให้รายวิชานี้มีความน่าสนใจ หรือสามารถดึงดูดผู้เรียน
6. เกิดความสนุกสนานที่ได้เรียนผ่านแอปพลิเคชัน Plickers

4.19
4.27
4.38
4.12
4.04
4.08

0.87
0.80
1.03
0.92
0.89

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

7. ช่วยสร้างบรรยากาศที่ดีในการเรียน

4.00

0.89

มาก

8. ทาให้ผู้เรียนทราบผลคะแนนการทดสอบทันที
9. โดยภาพรวมผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการใช้ Plickers ในการ
เรียนการสอน
รวม

4.12

0.82

มาก

4.15

0.88

มาก

4.15

0.91

มาก

ผลจากแบบสอบถามประเมิน ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้
แอปพลิเคชัน Plickers แสดงในตารางที่ 2 ในแต่ละข้อผู้เรียนจะให้คะแนนระหว่าง 0-5 โดยคะแนน 0 หมายถึง
ค่าน้อยที่สุด และคะแนน 5 หมายถึง ค่ามากที่สุด ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนพบว่า โดยภาพรวม
ผู้เรียนมีความพึงพอใจมาก ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ทาให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับอาจารย์ ผู้สอน ค่าเฉลี่ย ( x ) เท่ากับ
4.38 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.80 อยู่ในเกณฑ์มาก รองลงมาคือ ทาให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในชั้น
เรียนมากขึ้น ค่าเฉลี่ย ( x ) เท่ากับ 4.27 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.87 อยู่ในเกณฑ์มาก และใน
ภาพรวมผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการใช้ Plickers ในการเรียนการสอน ค่าเฉลี่ย ( x ) เท่ากับ 4.15 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.88 อยู่ในเกณฑ์มาก แสดงให้เห็นว่าผู้เรียนประเมินความพึงพอใจที่มีต่อ
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ แอปพลิเคชัน Plickers ซึ่งการใช้แอปพลิเคชัน Plickers ในการเรียน
การสอนช่วยให้เกิดปฏิสัมพันธ์ในชั้นเรียน การมีส่วนรวมในชั้นเรียนมากยิ่งขึ้น รวมถึงทาให้ผู้เรียนเกิดความ
กระตือรือร้นในการเข้าเรียนตรงเวลา นอกจากนี้ยังช่วยให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินจากการเรียนโดยใช้
แอปพลิเคชัน Plickers

ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2562
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อภิปรายผลการวิจัย
การจัดการเรียนการสอนในรายวิชา MTA102 : Mathematics and Physics for Multimedia and
Animation II จานวนนักศึกษาที่เข้าเรียนตรงเวลา และทาแบบทดสอบก่อนเรียน ซึ่งทาลงในสมุด มีค่าเฉลี่ยใน 4
สัปดาห์แรก เท่ากับ 16 คน คิดเป็ นร้อยละ 64.00 และเมื่อปรับมาใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอน โดยใช้
แอปพลิ เคชัน Plickers เป็ นระยะเวลา 4 สั ปดาห์ หลั ง พบว่า จานวนนักศึกษาที่เข้าเรียนตรงเวลา และทา
แบบทดสอบก่อนเรียนโดยใช้แอปพลิเคชัน Plickers มีค่าเฉลี่ยใน 4 สัปดาห์หลัง เท่ากับ 21 คน คิดเป็นร้อยละ
84.00 โดยนักศึกษาที่เข้าเรียนตรงเวลา และทาแบบทดสอบต้นชั่วโมงเพิ่มขึ้นจากเดิม ร้อยละ 20 จะเห็นได้ว่า
ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นในการเข้าชั้นเรียนตรงต่อเวลามากยิ่งขึ้น ส่วนความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้แอปพลิเคชัน Plickers ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนพบว่า โดย
ภาพรวมผู้เรียนมีความพึงพอใจมาก ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ เกมมีส่วนช่วยเพิ่มความชื่นชอบในการเรียนให้แก่ผู้เรียน
รองลงมาคือ ทาให้ผู้เรียนได้มีส่ วนร่วมในชั้นเรียนมากขึ้น และในภาพรวมผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการใช้
Plickers ในการเรียนการสอน อยู่ในเกณฑ์มาก แสดงให้เห็นว่าผู้เรียนมีความพึงพอใจมาก เนื่องจากแอปพลิเค
ชัน Plickers เป็นเครื่องมือที่ใช้กับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ช่วยในการประเมินผลผู้เรียนโดยผ่านการตอบ
คาถาม คาถามจะแสดงที่จอหน้าชั้นเรียน และให้ผู้เรียนตอบคาถาม โดยยกกระดาษ Plickers Cards เพื่อให้
ผู้สอนสแกนคาตอบ โดยโปรแกรมสามารถออกแบบโจทย์คาถามได้หลากหลาย สร้างนวัตกรรมในการเรียนให้กับ
ผู้ เรี ยน ช่วยเพิ่มประสิ ทธิภาพการเรี ยนการสอน เกิดปฏิสั มพันธ์ในชั้นเรียน กระตุ้นให้ ผู้ เรียนมีส่ วนร่วมใน
กิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning ในชั้นเรียนมากขึ้น ดึงดูดความสนใจในการตอบคาถาม ลดการจดจ่อ
อยู่ กับหน้ าจออุปกรณ์สื่ อสารประจ าตัว ทาให้ ผู้ เรียนมีความสนุกสนาน ไม่ง่วงนอน สร้างบรรยากาศที่ดีใน
ห้องเรียน รวมถึงทาให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นในการเข้าเรียนตรงเวลา โดยระบบการเรียนการสอนยุคใหม่
ต้องมีการเพิ่มแรงจูงใจในการเรียนรู้ การส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ที่จัดทั้งในและนอกชั้น
เรี ย น ท าให้ เกิ ดการเรี ย นรู้ อย่ างมี ป ระสิ ทธิ ภ าพ และผลผลสั มฤทธิ์ ทางการเรี ยนดี ขึ้ น (Faber, Luyten &
Visscher, 2017) จากผลดั ง กล่ า ว นี้ ส อดคล้ อ งกั บ ผลงานวิ จั ย ของ ซู ลั ย ดา กาเดร์ และคณะ (2561) ได้
ทาการศึกษา การใช้สื่อการเรียนการสอน VDO และแอปพลิเคชัน Plickers ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 40 ผลการวิจัยพบว่า (1) คะแนนทดสอบ
ก่อนการใช้สื่อการเรียนการสอน VDO และแอปพลิเคชัน Plickers มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.167 คะแนน และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.527 คะแนน คะแนนทดสอบหลังการใช้สื่อการเรียนการสอน VDO และแอปพลิเค
ชัน Plickers มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.5 คะแนน และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.732 (2) นักเรียนมีความพึง
พอใจต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อการเรียนการสอน VDO และแอปพลิเคชัน Plickers โดยภาพรวมอยู่
ในระดับมาก (M = 4.52) โดยประเด็นเรื่อง กิจกรรมการเรียนรู้สนุกและน่าสนใจ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.85 รองลงมาได้แก่ ความพึงพอใจใน ประเด็นเรื่องความทันสมัย แปลกใหม่ แตกต่างไปจากการเรียน
ปกติ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.77 และกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ มีภาพประกอบช่วยให้สื่อความหมายได้ชัดเจน ช่วยให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ง่าย และสามารถจดจาได้นาน และเร้าความสนใจ ให้เกิดการเรียนรู้ในเรื่องราวที่ต้อง
ศึกษา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.52 ตามลาดับ และสอดคล้องกับงานวิจัยของประเสริฐ ลิ้นฤๅษี (2556) พบว่า 1)
คะแนนความก้าวหน้าของนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พบว่า นักศึกษามีคะแนนเพิ่มขึ้นจากเดิมโดยมี
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คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 6.75 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 33.75 แสดงว่าสื่อวีดีโอช่วยสอนนี้สามารถทาให้นักศึกษา
มีความก้าวหน้าทางการเรียนเพิ่มขึ้น 2) นักเรียนมีความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้
สื่อการเรียนการสอน VDO และ แอปพลิเคชัน Plickers เรื่อง ชุดคาสั่งเบื้องต้น โปรแกรม Scratch โดยรวมอยู่
ในระดับมากที่สุด

ข้อเสนอแนะ
1. ผู้สอนต้องมีเครื่องคอมพิวเตอร์ และสมาร์ทโฟน ที่เชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ต
2. กระดาษคาตอบ Plickers Cards สาหรับให้ผู้เรียนยกในการตอบคาถาม ในการยกกระดาษคาตอบ
ต้องไม่ให้นิ้วมือบัง QR ไม่อย่างนั้นจะสแกนไม่ขึ้น
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บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่อง ความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้ชมละครโทรทัศน์ “บุพเพสันนิวาส” เป็นการวิจัย
เชิงคุณภาพ โดยประยุกต์ใช้แนวคิดทฤษฎีด้านการสื่อสารและแนวคิด ด้านจิตวิทยาการสื่อสาร มีวัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาความคาดหวังและความพึงพอใจของกลุ่มผู้รับชมละครโทรทัศน์เรื่องบุพเพสันนิวาสของกลุ่มผู้รับชม
ละครโทรทัศน์เรื่องบุพเพสันนิวาส โดยแบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้ชมที่เคยอ่านนวนิยาย
ต้นฉบับ กลุ่มผู้ชมที่เคยอ่านเรื่องย่อบทละครเฉพาะกิจ (เล่ม 25 บาท) และกลุ่มผู้ชมละครโทรทัศน์เพียงอย่าง
เดียว
ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีประสบการณ์การอ่านนวนิยายต้นฉบับมีความคาดหวังในหลาย
ประการ มากกว่าผู้รับชมที่อ่านเรื่องย่อบทละครเฉพาะกิจ (เล่ม 25 บาท) และผู้ที่รับชมละครเพียงอย่างเดียว
ทั้งในประเด็นเรื่องบทโทรทัศน์ ความคาดหวังให้ละครสร้างภาพให้สอดคล้องกับจินตนาการ รวมไปถึงความ
คาดหวังในการถ่ายทอดบทละครของบรรดานักแสดง ในขณะที่กลุ่มผู้รับชมที่อ่านเรื่องย่อบทละครเฉพาะกิจ
และผู้ที่รับชมละครเพียงอย่างเดียวโดยไม่เคยอ่านนวนิยายและเรื่องย่อบทละครเฉพาะกิจมีความคาดหวังที่
ใกล้เคียงกัน กล่าวคือคาดหวังในความบันเทิงและฉากบางฉากที่อ่านแล้วยากต่อการจินตนาการ ทั้งนี้กลุ่ม
ตัวอย่างที่รับชมเพียงอย่างเดียว มักตั้งความคาดหวังไปที่เนื้อหาทางประวัติศาสตร์ที่ไม่ได้เป็นเนื้อหาหลั ก
ของนวนิยาย ทั้งนี้เนื่องมาจากละครโทรทัศน์มีการดัดแปลงสอดแทรกเนื้อหาทางประวัติศาสตร์และการเมืองได้
ดีอย่างน่าติดตาม
ในส่ ว นของผลการศึกษาด้านความพึงพอใจ พบว่ากลุ่ มตัว อย่างทั้ง 3 กลุ่ มมีระดับความพึงพอใจ
ใกล้เคียงกันทั้งในด้านเนื้อหาและความบันเทิง อรรถรสที่ได้รับจากการถ่ายทอดที่ดีของนักแสดง ความพึงพอใจ
ด้านการเป็นปรากฏการณ์และกระแสตอบรับที่ดีของสังคม รวมไปถึงความพึงพอใจละครโทรทัศน์เรื่องดังกล่าว
ในฐานะตัวเชื่อมประสานความสัมพันธ์ของผู้ชมทั้งในระดับครอบครัวและระดับสังคม
คาสาคัญ : ความคาดหวัง/ ความพึงพอใจ/ ละครโทรทัศน์/ บุพเพสันนิวาส/ ผู้ชม
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Abstract
The study entitled “ Expectations and Satisfaction of “ Love Destiny” Audience TV
series” is a qualitative study that has applied the communications and psychology of
communication theory to explain the phenomenon. The objective of the study is to examine
the expectations and satisfaction of the “Love Destiny TV Series” audience. The respondents
have been classified in three groups, namely those who read the original novel, those who
read the series summary ( 2 5 Baht publication) , the series without reading original novel nor
series summary.
The research findings show that those who have read the novel have higher
expectations than those who have read the series summary (25 Baht) and the audience without
experiencing original novel and series summary. These expectations include screenplay,
creating scenes that are consistent with audience’ s imagination, and portrayal of the story by
the actors. Those who read the series summary and those who read the series summary have
similar expectations. In terms of entertainment and presentation of the scenes beyond their
fantasy. Further, the audience without background of original novel expect to be historically
educated because of integrating historical and political contents perfectly with the series.
Regarding audience’ s satisfaction, it is found that all three groups are not differently
satisfied by contents, pleasure in performance of the actors, rise of phenomenon and positive
social feedback, and the series as a connector in family and society.
Keywords : Expectations/ Satisfaction/ TV Series/ Love Destiny/ Audience

ที่มาและความสาคัญของปัญหา
“บุพเพสันนิ วาส” เป็นนวนิยายเรื่ องดังของจันทร์ยวีร์ สมปรีดา เจ้าของนามปากกา “รอมแพง”
ตีพิมพ์ครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2555 โดยถูกนามาทาเป็นละครโทรทัศน์ออกอากาศตอนต้นปี พ.ศ. 2561 นวนิยาย
เรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องของเกศสุรางค์ ผู้เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย (ในละครโทรทัศน์ดัดแปลงเป็นนักศึกษาคณะ
โบราณคดี) ประสบอุบัติเหตุทาให้วิญญาณของเธอกลับเข้าไปอยู่ในร่างของน้องสาวฝาแฝดที่มีชีวิตอยู่ในกรุงศรี
อยุธยา ช่วงรัชสมัยของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เมื่อเธอย้อนกลับไปเธอได้พบกับหมื่นสุนทรเทวา (ขุนศรี
วิสารวาจา หนึ่งในคณะทูตที่เดินทางไปเจริญพระราชไมตรีกับราชสานักฝรั่งเศส) เนื้อเรื่องเป็นการพัฒ นา
ความสัมพันธ์ระหว่างนางเอกและพระเอกจนตอนสุดท้ายจบลงด้วยฉากสุขนาฏกรรม
เมื่อละครดังกล่าวออกอากาศก็ได้รับกระแสตอบรับและความนิยมอย่างรวดเร็วและแพร่ขยายเป็นวง
กว้างไม่เพียงแต่ละครที่ได้รับความนิยมเท่านั้น ยังส่งผลถึงตัวนักแสดง เพลงประกอบละคร รวมไปถึงการ
สามารถสร้างกระแสความเป็นไทย ไม่ว่าจะเป็นการใช้คาพูดด้วยภาษาโบราณ การแต่งกายชุดไทย การพลิกฟื้น
ตาราภาษาไทยอย่างจินดามณี การเดินทางตามรอยละครและสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และฉากที่อยู่
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ในละคร อาหารและขนมไทย รวมไปถึงการปรับตัวเพื่อให้เข้ากระแส “ออเจ้าฟีเวอร์” ในวงการธุรกิจต่าง ๆ ก็
หันมาจับกระแสเพื่อทาการตลาดให้เข้ากับความนิยมของละครโทรทัศน์
นอกจากกระแสความนิยมดังที่ กล่าวไปแล้วนั้น ละครโทรทัศน์ เรื่องดังกล่าวยังมีศักยภาพที่ดึงความ
สนใจของกลุ่มผู้ชมให้กลับมาชมละครโทรทัศน์เรื่องดังกล่าวมากยิ่งขึ้น ซึ่งก่อนหน้านี้การพัฒนาของเทคโนโลยี
การสื่อสารโดยเฉพาะสื่อใหม่โดยเฉพาะสื่อสังคมออนไลน์มีส่วนทาให้ สื่อโทรทัศน์ได้รับความนิยมลดลง การ
แข่ ง ขั น การเป็ น ผู้ น าทางธุ ร กิ จ และภู มิ ทั ศ น์ ข องสื่ อ (Media landscape) ที่ เ ปลี่ ย นไปจากการถู ก รบกวน
(Disruption) จากเทคโนโลยีการสื่อสารช่องทางใหม่ๆ ผู้ชมหันไปบริโภคสื่อ หรือรับชมละครโทรทัศน์ผ่านทาง
ช่องทางอื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งสื่อออนไลน์ การเปลี่ยนแปลงรูปแบบและวิธีการบริโภคละครโทรทัศน์เหล่านี้
ส่งผลให้เม็ดเงินโฆษณาถดถอยลงไปด้วย บรรดาสถานีโทรทัศน์ ช่องต่าง ๆ จึงได้พยายามปรับกลยุทธ์เพื่อเรียก
คนดูเพื่อหวังความนิยม (Rating) จากผู้ชมโทรทัศน์ ถึงแม้ว่าสถานีโทรทัศน์ขนาดใหญ่เคยที่มีส่วนแบ่งการตลาด
ส่วนใหญ่ในอดีตอย่างช่อง 3 และช่อง 7 จะยังคงครองความนิยมในขณะนี้แต่ก็นับว่าสถานการณ์ไม่ค่อยสู้ดีนัก
เพราะต้นทุนที่เพิ่มขึ้นจากการถือครองใบอนุญาตทั้ง 3 ประเภทของทางช่อง 3 (ประชาชาติธุรกิจ , 11 - 14
มกราคม 2561) หลังจากละครออกอากาศจนเป็นกระแสและได้รับความนิยม (Rating) เอาชนะช่อง 7 อย่าง
ขาดลอยในช่ว งวัน ที่ 26 มีน าคม - 1 เมษายน 2561 และยังคงกระแสความนิ ยมอย่า งต่ อเนื่ องอย่ า งเป็ น
ประวัติการณ์ (เข้าถึงจาก https://positioningmag.com/1164387, สืบค้นเมื่อ 20 พฤษภาคม 2561)
เมื่อหันกลับมาพิจารณาในบริบทของการรับชมละครโทรทัศน์เรื่องดังกล่าวที่นอกจากจะสร้างกระแส
ความเป็นไทยและปลุกกระแสละครโทรทัศน์ให้กลับมาฟื้นคืนชีพอีกครั้ง ผู้วิจัยพบว่ากลุ่มผู้รับชมละครโทรทัศน์
ต่างมีความแตกต่างในด้านของวิธีการรับชม จากการสังเกตอย่างเป็นระบบของผู้วิจัย พบว่ามีกลุ่มผู้รับชมที่
แตกต่างกันอย่างน้อย 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้ชมที่มีประสบการณ์ในการอ่านนวนิยายต้นฉบับก่อนนามาดัดแปลง
เป็นบทละครโทรทัศน์กลุ่มผู้ชมที่อ่านเรื่องย่อบทละครเฉพาะกิจ (เล่ม 25 บาท) เพื่อใช้เป็นสื่อประกอบการดู
ละครโทรทัศน์ (Supplementary Media) และกลุ่มผู้ช มละครโทรทัศน์เพียงอย่างเดียว ทั้งนี้เมื่อนวนิ ย าย
ต้นฉบับมีการดัดแปลงสาร หรือเปลี่ยนรูปตัวสื่อไป ผู้วิจัยจึงเกิดความสงสัยว่าความคาดหวังของกลุ่มผู้ชมที่มี
ประสบการณ์ในการอ่านนวนิยายต้นฉบับ การอ่านเรื่องย่อบทละครเฉพาะกิจ จะส่งผลต่อความคาดหวังและ
ความพึงพอใจของผู้ อ่านนวนิ ยายอย่ างไร เพราะเนื่องจากประสบการณ์ในการรับ ชมของกลุ่ มตัว อย่า งที่มี
แตกต่างกันในแง่ของประสบการณ์ในการอ่านนวนิยายต้นฉบับ เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มผู้อ่านเรื่องย่อบทละคร
เฉพาะกิจที่นับว่าน่าจะมีความใกล้เคียงกับตัวบทที่ ละครโทรทัศน์ ออกอากาศมากที่สุดกลุ่มผู้ชมที่บริโภคสื่อ
เหล่านั้นเพื่อเป็นเครื่องมือประกอบการรับชม อีกทั้งกลุ่มผู้ชมที่ไม่ได้เปิดรับสื่ออื่นที่เกี่ยวโยงกับเนื้อเรื่องจะมี
ความแตกต่างกันทั้งเรื่องของความคาดหวังและความพึงพอใจจากการรับชมละครโทรทัศน์มากหรือน้อยต่างกัน
อย่างไร
ในการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ผู้ วิ จั ย พยายามอธิ บ ายว่ า ความคาดหวั ง (Expectation) และความพึ ง พอใจ
(Gratification) ของกลุ่มตัวอย่างผู้ชมที่มีความแตกต่างกันจากการอ่านนวนิยายต้นฉบับ การอ่านเรื่องย่อบท
ละครเฉพาะกิจ ตลอดจนการรับชมละครโทรทัศน์เพียงอย่างเดียวว่าจะมีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร
และเพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น
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ปัญหานาการวิจัย
ความคาดหวังและความพึงพอใจจากการรับชมละครโทรทัศน์เรื่องบุพเพสันนิวาสของผู้ชมที่อ่านนว
นิยาย ผู้ชมที่อ่านเรื่องย่อบทละครเฉพาะกิจ (เล่ม 25 บาท) และผู้ชมละครโทรทัศน์เพียงอย่างเดียว มีความ
เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร และเพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น

3. วัตถุประสงค์การวิจัย
3.1 เพื่อศึกษาความคาดหวังของกลุ่มผู้รับชมละครโทรทัศน์เรื่องบุพเพสันนิวาสของกลุ่มผู้รับสาร
3.2 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของกลุ่มผู้รับชมละครโทรทัศน์เรื่องบุพเพสันนิวาสของกลุ่มผู้รับสาร

4. แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การวิจัยเรื่อง ความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้ชมละครโทรทัศน์ “บุพเพสันนิวาส” ผู้วิจัยได้ใช้
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องมาเป็นกรอบในการวิจัยดังนี้
4.1 ทฤษฎีการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจ (Uses and gratifications)
แนวคิดการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจนี้ Alan M. Rubin (อ้างถึงใน Bryant and Oliver, 2009)
ได้อธิบายถึงองค์ประกอบหลัก อันได้แก่สภาพแวดล้อมทางจิตวิทยาและสังคม ความต้องการและแรงจูงใจใน
การสื่อสาร ตัวสื่อ ทัศนคติและความคาดหวังในตัวสื่อ ทางเลือกในการใช้สื่อ พฤติกรรมการสื่อสาร และผลที่จะ
เกิดขึ้นของพฤติกรรมการสื่อสาร โดยแนวคิดการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจจากการใช้สื่อดังกล่าวนี้มุ่งเน้น
ที่จะอธิบายปรากฏการณ์การสื่อสารใน 3 ประการว่า ผู้คนใช้สื่อเพื่อตอบสนองความต้องการของพวกเขา
อย่างไร มีความเข้าใจแรงจูงใจใดในการใช้สื่ อ และหน้าที่หรือผลที่ตามมาจากความต้องการแรงจูงใจและ
พฤติกรรมนั้น เป็นอย่างไร

ในขณะที่ McQuail et al. (1972, อ้างถึงใน McQuail, 2010, p. 424) ได้เสนอแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสื่อกับบุคคล (Media-Person Interactions) ที่นับว่าเป็นจุดกาเนิดของแนวคิดความพึง
พอใจที่มีต่อสื่อเช่นเดียวกัน โดยแบ่งความพึงพอใจออกเป็น 4 ประเภทได้แก่ (1) ความพึงพอใจด้านความ
บันเทิง (Diversion) หรือการหลีกหนีจากความจาเจในชีวิตประจาวัน รวมถึงการปลดปล่อยทางอารมณ์ (2)
ความพึงพอใจด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (Personal Relationships) เช่นการสร้างเพื่อมิตรภาพ ความ
เป็นเพื่อน หรือการใช้ประโยชน์ทางสังคม (3) ความพึงพ

ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2562

127

วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อใจด้านอัตลักษณ์ส่วนบุคคล (Personal Identity) เช่นการอ้างอิงตัวตน การแสวงหาสัจธรรม และการเสริม
คุณค่าบางประการ และ (4) ความพึงพอใจในการสอดส่องดูแลและเฝ้าระวัง (Surveillance) รวมไปถึงการ
แสวงหาข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ อีกด้วย
Denis McQuail (2010, p.424) ยังได้อธิบายเพิ่มว่างานวิจัยชิ้นสาคัญของ McGuire ได้มีการนาเอา
ทฤษฎีความต้องการของมนุษย์ (Theory of human needs) ตั้งแต่การแยกความแตกต่างของความต้องการ
เชิงความคิด (Cognitive Needs) กับความต้องการเชิงอารมณ์ความรู้สึก (Affective Needs) และยังเพิ่มมิติ
อื่น ๆ อีกจานวน 3 มิติ ได้แก่ พฤติกรรมเชิงรุก - พฤติกรรมเชิงรับ (Active vs Passive Initiation) เป้าหมาย
ภายนอก - เป้าหมายภายใน (External vs Internal Goal Orientation) และแนวโน้มที่จะเปลี่ ยนแปลง แนวโน้มที่จะคงเสถียรภาพ (Orientation to growth or to stability) เมื่อปัจจัยเหล่านี้สัมพันธ์กันก็จะเกิด
แรงจูงใจที่ใช้อธิบายสาเหตุของการใช้สื่อได้ ตัวอย่างเช่น การหาความสอดคล้องทางความคิด (Cognitive
Consistency)
โดยการอ่านหนั งสื อพิมพ์ (ความต้องการเชิงความคิด - พฤติกรรมเชิงรุก - เป้าหมายภายนอก แนวโน้มที่จะคงเสถียรภาพ) หรือแรงจูงใจในการรับชมโทรทัศน์เพื่อมองหารูปแบบพฤติกรรมเอาไว้ใช้ (ความ
ต้องการเชิงอารมณ์ความรู้สึก - พฤติกรรมเชิงรุก - เป้าหมายภายใน – แนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลง) ซึ่งตาม
ธรรมชาติของทฤษฎีเชิงจิตวิทยาลักษณะนี้ผู้ใช้งานสื่อจะมีแนวโน้มที่จะไม่รู้ถึงสาเหตุของแรงจูงใจในการใช้สื่อ
เช่นเดียวกับงานเขียนของ Renckstorf (1996 อ้างถึงใน McQuail, 2010, p.423) ที่กล่าวถึงแบบจาลอง
กระบวนการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจด้วยแนวคิดเชิงสังคม โดยมีวิธีคิดพื้นฐานมาจากสานักปฏิสัมพันธ์เชิง
สัญลักษณ์ (Symbolic Interactionism) และสานักปรากฏการณ์นิยม (Phenomenology) วิธีคิดดังกล่ าวนี้
Renckstorf มองการใช้สื่อในฐานะที่เป็นรูปแบบหนึ่งของการกระทาทางสังคมซึ่งเกิดจากการนิยามสถานการณ์
ของบุคคล หรือการพยายามแก้ปัญหาที่กาลังเกิดขึ้นในภาวะแวดล้อมทางสังคม ในฐานะที่เป็นกิจกรรมของ
ชีวิตประจาวันและถูกออกแบบมาให้พร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่ยังไม่ได้เป็นปัญหาแต่อย่างใด
ทั้ ง นี้ ง า น วิ จั ย ข อ ง Dong - Hee ( 2011) เ รื่ อ ง Understanding E- Book Users: Uses and
Gratification Expectancy Model ที่ได้ประยุกต์ใช้แบบจาลองความคาดหวังนาไปอธิบายเพื่อขยายแนวคิด
การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจ โดยเอาไปอธิบายเพิ่มเติมว่าการตอบสนองของผู้ใช้ E-Book ต่อคาถาม
เกี่ยวกับการรับรู้ความรู้ความเข้าใจ (Cognitive Perceptions) และการใช้งานอย่างต่อเนื่องถูกรวบรวมและ
วิเคราะห์ด้วยปัจจัยต่าง ๆ ที่ได้จากทฤษฎี ผลการศึกษาวิจัยของงานดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าปั จจัยที่เกี่ยวข้อง
กับความพึงพอใจ คือการรับรู้ของผู้ใช้ (User’s Cognitive Perceptions) และยังมีด้านความสาคัญของปัจจัย
ทางอารมณ์ (Affective Factors) ที่มีความสาคัญในการเลือกใช้งานสื่อ
ส าหรั บ องค์ ป ระกอบพื้ น ฐานของแนวคิ ด การใช้ ป ระโยชน์ แ ละความพึ ง พอใจ Alan M. Rubin
(อ้างถึงใน Bryant and Oliver, 2009) นอกจากจะประกอบด้วยองค์ประกอบด้านจิตวิทยา (Psychological)
สภาพแวดล้ อ มทางสั ง คม (Social Environment) ความต้ อ งการ (Need) และแรงจู ง ใจ (Motives)
ในการสื่อสาร ตัวสื่อตลอดจนทัศนคติแล้ว ยังมีองค์ประกอบด้านความคาดหวัง (Expectations) ต่อตัวสื่อ ซึ่ง
ในการวิจั ย นี้ จ ะมุ่งเน้ น ศึ ก ษาตัว แปรหลั ก 2 แปร ได้แก่ตัว แปร “ความคาดหวัง ” และ “ความพึงพอใจ”
เนื่องจากผู้วิจัยมีข้อสงสัยว่าผู้ชมที่มีประสบการณ์ในการอ่านนวนิยายต้นฉบับ และเรื่องย่อบทละครเฉพาะกิจ
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(เล่ม 25 บาท) ก่อนการรับชมละครจะมีความคาดหวังต่อละครโทรทัศน์เรื่อง บุพเพสันนิวาส เหมือนหรือ
แตกต่างจากกลุ่มผู้ที่ไม่มีประสบการณ์ในการบริโภคสื่ออื่น ๆ เหมือนกับ กลุ่มผู้ชมละครโทรทัศน์เพียงสื่อเดียว
หรือไม่
4.2 ทฤษฎีความคาดหวัง – คุณค่า (Expectancy - Value Theory)
แนวคิดโดยทั่วไปเกี่ยวกับความคาดหวังที่อธิบายโดยนักจิตวิทยาสายปัญญานิยม (Cognitivism) ซึ่งมี
ความเชื่อว่า มนุษย์มีธรรมชาติที่ใช้ปัญญาหรือความคิดในการตัดสินว่าจะกระทาสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เพื่อนาไปสู่
เป้าหมายและสามารถสนองความต้องการของตนเอง โดยความเชื่อดังกล่าวเกิดจากหลักคิดที่ว่า มนุ ษย์มีแรง
ผลักภายในตัวเองและแรงผลักดันจากสังคมรอบตัวในการรับรู้และแปลความหมายซึ่งกระบวนการเหล่านี้ อาจ
สร้างขึ้นมาจากประสบการณ์และการกระทาในอดีต (Eccles & Wigfield, 2002) เช่น แรงจูงในในการอ่านนว
นิยาย หรือการรับชมละครโทรทัศน์ จะมีความสัมพันธ์กับความเพลิดเพลิน หรือความพึงพอใจจากการบริโภค
สื่อนั้น ๆ ทั้งนี้มนุษย์แต่ละคนจึงมีความต้องการและเป้าหมายที่แตกต่างกันออกไป ปัจเจกชนก็สามารถที่จะ
ตัดสินใจจะแสดงออกหรือมีพฤติกรรมบางอย่างอันเกิดจากความคาดหวังว่าหากพยายามทาแล้วจะทาได้ และ
คาดหวังว่ากระทาสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วจะได้บางอย่างเป็นผลลัพธ์
โดยในงานวิจัยนี้ผู้วิจัยอาศัยตัวแปรด้านความคาดหวัง ซึ่งเป็นตัวแปรเชิงจิตวิทยามาประยุกต์ใช้ใน
การศึ ก ษาวิ ธี ก ารรั บ ชมละครโทรทั ศ น์ เ รื่ อ ง บุ พ เพสั น นิ ว าส ผ่ า นการศึ ก ษาจากกลุ่ ม ผู้ ช มทั้ ง 3 กลุ่ ม ที่ มี
ประสบการณ์ในการรับชมละครโทรทัศน์ที่แตกต่างกัน ประกอบด้วยกลุ่มที่เคยมีประสบการณ์จากการอ่านนว
นิยายต้นฉบับ กลุ่มผู้ชมที่เคยมีประสบการณ์ในการอ่านเรื่องย่อบทละครเฉพาะกิจ (เล่ม 25 บาท) และกลุ่ม
ผู้ชมที่รับชมละครเพียงสื่อเดียวจะมีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร และความแตกต่างดังกล่าวจะส่งผล
ไปสู่ความพึงพอใจที่ได้รับจากการชมละครหรือไม่
ทั้งนี้นอกจากแนวคิดการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจที่กล่าวไปข้างต้นที่ในภายหลังมีนักวิชาการ
หลายคนที่ให้ความสนใจศึกษาความพึงพอใจ (Gratifications) ของผู้ใช้งานสื่อต่าง ๆ และพัฒนาออกเป็น
แนวคิดที่หลากหลายนั้น ยังมีอีกแนวคิดถึงที่มีแนวทางการอธิบายว่าสื่อสามารถนาเสนอสิ่งตอบแทนในทางบวก
(Rewards) ซึ่งสามารถคาดหวัง (Expected) ได้ เมื่อคาดหวังได้จึงสามารถทานาย (McQuail, 1997) ให้กับ
บรรดาผู้รับสารโดยมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสื่อชนิดใดชนิดหนึ่งที่ผ่านมา โดยที่สิ่งเสริมแรงทางบวกเหล่านี้
อาจอธิบายได้ว่าเป็นผลที่เกิดขึ้นในเชิงจิตวิทยาอันเกิดจากประสบการณ์ที่กาหนดหรือให้คุณค่าโดยปัจเจก
บุคคล ซึ่ง McQuail ให้คาอธิบายว่าในบางครั้งอาจเรียกว่า ‘ความพึงพอใจต่อสื่อ ’ (Media Gratifications)
ทั้งนี้ Palmgreen และ Rayburn (1985 อ้างถึงใน McQuail, 1997) ได้นาเสนอแบบจาลองของกระบวนการ
ความคาดหวังและการแสวงหาความพึงพอใจจากสื่อ ดังรูปด้านล่าง
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ทั้งนี้ องค์ประกอบของแบบจาลองข้างต้นสามารถเขียนเป็นแบบจาลองความสัมพันธ์ได้ว่า GSi = biei
โดยสามารถอธิบายได้ว่า GSi คือ จานวนของการแสวงหาความพึงพอใจ (Gratification Sought) จากตัวสื่อ X
ซึ่งหมายรวมถึง ตัวสื่อ หรือประเภทรายการ และเนื้อหาต่างๆ bi คือ ความเชื่อ (Belief) คือความเป็นไปได้
หรื อความน่ าจะเป็ น ส่ ว นบุ คคล (Subjective Probability) ว่าตัว สื่ อ X มีคุณสมบัติบางอย่างหรื อเชื่ อ ว่ า มี
พฤติ ก รรมที่ สั ม พั น ธ์ กั บ ตั ว สื่ อ X จะเกิ ด ผลลั พ ธ์ บ างอย่ า ง และ ei คื อ การประเมิ น ความรู้ สึ ก (Affective
Evaluation) ที่มีต่อคุณลักษณะหรือผลลัพธ์จากตัวสื่อ
คาอธิบายของทฤษฎีตามรูปแบบจาลอง สามารถอธิบายได้ถึงข้อเสนอที่เกิดจากการใช้สื่อ โดยการ
รวมกันของตัวแปรด้าน การรับรู้ (Perception) ประโยชน์ที่นาเสนอผ่านสื่อ และตัวแปรการให้คุณค่า (Value)
ที่เกิดขึ้นกับแต่ละปัจเจกบุคคล แบบจาลองอธิบายความแตกต่างระหว่างความคาดหวัง (การแสวงหาความพึง
พอใจ) และความพึงพอใจ (ที่ได้รับ) โดยยังชี้ให้เห็นระดับของความพึงพอใจที่เพิ่มขึ้น (Increment) ตลอด
ช่วงเวลาจากพฤติกรรมการใช้สื่อ เมื่อใดที่ใช้สื่อแล้วได้รับความพึงพอใจ (Gratifications Obtained: GO) สูง
กว่าความพึงพอใจที่ได้แสวงหา (Gratification Sought: GS) ผู้รับสารหรือผู้ใช้สื่อจะมีความพึงพอใจสูง (High
Audience Satisfaction) และในทางกลับกันหากความพึงพอใจของผู้ใช้สื่อได้รับมีไม่เพียงพอ หรือได้รับความ
พอใจน้อยกว่าสิ่งที่ผู้ใช้สื่อแสวงหา ก็อาจจะนามาสู่ภาวะยอดขายหดตัวในสื่อสิ่งพิมพ์ หรือการไม่เป็นที่นิยมของ
ละครโทรทัศน์บางเรื่อง ก็อาจจะส่งผลถึงอันดับของความนิยม (Rating) ของสถานีโทรทัศน์ก็ได้
กล่ าวโดยสรุป ทฤษฎีความคาดหวังคุณค่าจะประกอบด้วยองค์ ประกอบ 3 ประการ ได้แก่ ความ
คาดหวัง (Expectancy) หมายถึง การรับรู้ว่าประสิทธิภาพการทางานเป็นไปอย่างต่อเนื่องในความพยายาม
(ความพยายามที่มากจะส่งผลให้ประสิทธิภาพที่ดี) องค์ประกอบด้านเครื่องมือ (Instrumentality) หมายถึง
การรับรู้ว่าผลลัพธ์ของผลการปฏิบัติงานขึ้ นอยู่กับประสิทธิภาพ (ประสิทธิภาพเป็นตัวกาหนดผลลัพธ์) และ
องค์ประกอบด้านคุณค่า (Value) หมายถึง มูลค่าหรือความสาคัญที่บุคคลยึดถือเพื่อให้บรรลุในเป้าหมายที่
เกี่ยวข้อง (Shepperd and Taylor, 1999)
4.3 แนวคิดเกี่ยวกับกิจกรรมเชิงรุกของผู้ชม (Audience Activity)
แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ กิ จ กรรมเชิ ง รุ ก ของผู้ ช ม เป็ น แนวคิ ด ที่ อ ธิ บ ายโดย Frank A. Biocca เรื่ อ ง The
Breakdown of the Canonical Audience (1998, อ้างถึงใน McQuail, 2010) แม้ว่าก่อนหน้านี้จะปรากฏ
รูปแบบของการจัดประเภทของกลุ่มผู้รับสารด้วยองค์ประกอบหรือเกณฑ์ที่แตกต่างกันไป ทั้งการแบ่งในระดับ
สัดส่วนหรือจานวนของผู้รับสาร การแบ่งจากประเภทของสื่อที่ใช้งาน ตลอดจนการแบ่งประเภทผู้รับสารด้วย
เงื่อนไขทางสังคม โดย Biocca ได้พยายามทบทวนรูปแบบที่แตกต่างกันของผู้รับสารหรือผู้ชม เขาชี้ให้เห็นถึง
ลั กษณะของผู้ ช มโดยใช้กิจ กรรมเชิงรุ ก (Audience Activity) เป็นตัว กาหนดและมีความแตกต่างกันใน 5
ประการ ได้แก่
(1) การคัดเลือก (Selectivity) โดยแนวคิดอธิบายว่าผู้ชมมีลักษณะกระตือรือร้นต่อการเข้าหา
สื่อ โดยจะมีวิธีการพิจารณาเพื่อเลือกตัวเลือก (Choice) และพินิจพิเคราะห์ (Discriminate) เนื้อหาเพื่อเข้าถึง
ตัวสื่อต่าง ๆ ผู้ชมลักษณะนี้จ ะมีการวางแผน (Planning) การใช้สื่ออย่างเห็นได้ชัด ทั้งนี้หากเป็นผู้ ที่ใช้ สื่ อ
อย่ า งหนั ก โดยขาดการวางแผนไว้ ล่ ว งหน้ า อาจถู ก จั ด ว่ า เป็ น ผู้ ช มที่ รั บ ชมแบบไม่ ไ ด้ เ ลื อ ก
(Unselective) และ จัดว่าเป็นผู้ชมที่ไม่กระตือรือร้นต่อสื่อ (Inactive)
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(2) การยึดเอาประโยชน์จากการใช้งาน (Utilitarianism) ผู้ชมกลุ่มนี้จะมีลักษณะยึดเอาความ
สนใจของตนเองเป็นหลัก มีลักษณะเป็นผู้บริโภคอย่างแท้จริง โดยความต้องการในการบริโภคสื่อจะกระทาเพื่อ
ตอบสนองความพึ ง พอใจ ซึ่ ง ค าอธิ บ ายนี้ มี แ นวทางเดี ย วกั บ ค าอธิ บ ายแนวคิ ดการใช้ ป ระโยชน์ แ ละ
ความพึงพอใจ (Uses and Gratifications Approach)
(3) ความตั้งใจและการพินิจพิจารณา (Intentionality) ผู้ชมกลุ่มนี้มีลักษณะที่เป็น ผู้ชมเชิง
รุ ก (Active Audience) ที่ใช้กระบวนการทางความคิด (Active Cognitive Processing) ในการประมวล
ข้อมูล รวมถึงประสบการณ์ที่ผ่านมาเป็นหลัก ตัวอย่างเช่นการเป็นผู้รับสารแบบบอกรับสมาชิก ในสื่อประเภท
ต่าง ๆ ทั้งนี้จะต้องเป็นผู้ชม - ผู้รับสารที่บริโภคสื่อโดยผ่านกระบวนการทางความคิด (Mental Process) ด้วย
(4) แรงต้านทานต่ออิทธิพล (Resistance to influence) ผู้ชมเชิงรุกต่อสื่อในลักษณะนี้เน้น
เรื่อง แรงต้านทานของผู้รับสารที่มีต่ออิทธิพลที่ไม่พึงประสงค์ หรืออิทธิพลที่การเรียนรู้ ซึ่งสอดคล้องกับลักษณะ
ผู้รับสารที่ดื้อรั้น (Obstinate Audience) (Bauer, 1964 อ้างถึงใน McQuail, 2010) ผู้อ่าน ผู้ชม ผู้ฟัง หรือผู้
ใช้งานสื่อยังคงสามารถ “ควบคุมตนเอง” (In Control) และไม่ได้รับผลกระทบใด ๆ (Unaffected) ยกเว้นสิ่งที่
ผู้ชมเลือกไว้เอง
(5) ความผูกพันเกี่ยวโยงกัน (Involvement) โดยทั่วไปแล้วผู้รับชมที่มีประสบการณ์ด้านการ
ใช้สื่ อ อย่ างต่อเนื่ อง มากเท่าใด ยิ่ งเป็ น การแสดงให้ เห็ นถึงความเกี่ยวโยงและผู กพันกับสื่ อมากขึ้นเท่านั้น
ลักษณะนี้ อาจจะเกิดจากการถูก “เร้าอารมณ์” (Affective Arousal) ความผูกพันเกี่ยวโยงของผู้ชมลักษณะนี้
อาจจะพิจารณาจากพฤติกรรมที่เกิดขึ้นในขณะบริโภคสื่อ เช่น การพูดคุยโต้ตอบกับโทรทัศน์ เป็นต้น
จากแนวคิดที่กล่าวในข้างต้ นอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นพร้อม ๆ กันในเวลาเดียวกันขณะที่เปิดรับสื่อ ทั้งนี้
Levy and Windahl (1985 อ้างถึงใน McQuail, 2010) อธิบายว่ากิจกรรมต่าง ๆ ของผู้ชมที่กระทาต่อสื่อนั้น
อาจจะเกี่ยวข้องกับความคาดหวัง (Expectations) สาหรับแนวคิดดังกล่าวนี้ ผู้วิจัยจะนามาอธิ บายและจัด
ระดับกลุ่มตัวอย่างผู้ชมละครโทรทัศน์ที่มีประสบการณ์ในการอ่านนวนิยายต้นฉบับและการอ่านเรื่องย่อบท
ละครเฉพาะกิจ (เล่ม 25 บาท) รวมถึงกลุ่มผู้ชมละครโทรทัศน์เพียงอย่างเดียวว่าจะมีลักษณะเป็นผู้ชมเชิงรุกใน
รูปแบบใด จะมีความเหมือนหรือแตกต่างกันหรือไม่

ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจั ย ครั้ งนี้ เป็ น งานวิจั ย เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) อาศัยการเก็บข้อมูล ด้ว ยวิ ธี ก าร
สั มภาษณ์แบบเจาะลึ ก (In-Depth Interview) ด้ว ยวิธี การเก็บข้อมูล จากกลุ่ มตัว อย่า งตามแนวคาถามใน
ประเด็นที่เกี่ยวกับความคาดหวัง และความพึงพอใจจากละครโทรทัศน์ ซึ่ งการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้วิธีการเลือก
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งแบบเฉพาะเจาะลง (Purposive Sampling) กล่ า วคื อ เป็ น ผู้ รั บ ชมละครโทรทั ศ น์ เ รื่ อ ง
“บุพเพสันนิวาส” ผู้วิจัยแบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่
(1) กลุ่มผู้ชมละครโทรทัศน์ที่มีประสบการณ์จากการอ่านนวนิยาย
จานวน 5 คน
(2) กลุ่มผู้ชมละครโทรทัศน์ที่มีประสบการณ์ในการอ่านเรื่องย่อบทละครเฉพาะกิจ จานวน 3 คน
(3) กลุ่มผู้ชมละครโทรทัศน์เพียงอย่างเดียว
จานวน 6 คน
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ทั้งนี้ ผู้วิจัยมีสมมติฐานว่ากลุ่ มผู้ชมที่มีประสบการณ์ในการบริโภคสื่ ออื่น ๆ เช่นการอ่านนวนิยาย
ต้นฉบับจะมีความคาดหวังต่อการรับชมที่มากกว่ากลุ่มผู้รับชมที่อ่านเรื่องย่อบทละครเฉพาะกิจ รวมไปถึงผู้
รับชมละครโทรทัศน์เพียงอย่างเดียว ในขณะเดียวกันกลุ่มผู้ชมที่ไม่ได้มีประสบการณ์ในการบริโภคสื่อใดก่อน
หน้าการรับชมนั้น จะมีความคาดหวังและความพึงพอใจที่ได้รับจากการรับชมละครโทรทัศน์เรื่องดังกล่ าว
หรือไม่
โดยผู้วิจัยจะทาการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างตามประเด็นหลักในการวิจัย ได้แก่การศึกษาความคาดหวัง
และความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างแต่ละกลุ่มในการรับชมละครโทรทัศน์เรื่องบุพเพสันนิวาส โดยจะนาเสนอ
ผลการศึ ก ษาในรู ป แบบตารางเปรี ย บเที ย บระหว่ า งความคาดหวั ง (Expectations) และความพึ ง พอใจ
(Gratifications) ของแต่ละกลุ่ม และนาเสนอเปรียบเทียบคุณลักษณะเด่นที่สาคัญของกลุ่มตัวอย่างทั้ง 3 ใน
ส่วนของการสรุปผลและอภิปรายผลการศึกษาต่อไป

6. ผลการวิจัย
ในส่วนของผลการวิจัยนี้ ผู้วิจัยจะได้นาเสนอผลการศึกษาความคาดหวั งและความพึงพอใจของกลุ่ม
ตัวอย่างทั้ง 3 กลุ่ม กล่าวคือ กลุ่มผู้ชมละครโทรทัศน์ที่มีประสบการณ์ในการอ่านนวนิยายล่วงหน้า กลุ่มผู้ชม
ละครโทรทัศน์ที่มีประสบการณ์ในการโดยการอ่านเรื่องย่อบทละครเฉพาะกิจ (เล่ม 25 บาท) และกลุ่มผู้ชม
ละครโทรทัศน์เพียงอย่างเดียว โดยที่ไม่ได้เปิดรับสื่อชนิดอื่น ๆ มาก่อนหน้า โดยรายละเอียดดังต่อไปนี้
6.1 กลุ่มผู้ชมละครโทรทัศน์ที่มีประสบการณ์จากการอ่านนวนิยาย
คุณทราย

คุณแชมป์

คุณชล

คุณนัน

คุณพรีม

อายุ

33 ปี (หญิง)

26 ปี (ชาย)

28 ปี (ชาย)

34 ปี (หญิง)

34 ปี (หญิง)

อาชีพ

พนักงานสถาบัน
การเงิน

นักศึกษาปริญญา ประกอบธุรกิจ
โท
ส่วนตัว

อาจารย์
มหาวิทยาลัย

พนักงาน
บริษัทเอกชน

ระดับการศึกษา

ปริญญาโท

กาลังศึกษา

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาตรี

- คาดหวังในการ
แปลงบทประพันธ์
มาเป็นบทละคร
- คาดหวังต่อการ
นาเสนอหรือการ
ดาเนินเรื่อง
- คาดหวังในตัว
นักแสดง
- คาดหวังอารมณ์
ความรูส้ ึก

- ให้สอดคล้องกับ
จิตนาการ
- คาดหวังในการ
แปลงบทประพันธ์
มาเป็นบทละคร
- คาดหวังต่อการ
นาเสนอหรือ
การดาเนินเรื่อง
- คาดหวังในตัว
นักแสดง
- ความเสมือนจริง
ของฉาก

- ให้สอดคล้องกับ
จิตนาการ
- คาดหวังในการ
แปลงบทประพันธ์
มาเป็นบทละคร
- ความเสมือนจริง
ของฉาก

- ให้สอดคล้องกับ
จิตนากา
- คาดหวังในการ
แปลงบทประพันธ์
มาเป็นบทละคร
- คาดหวังการ
ดาเนินเรื่องหรือ
ดาเนินเรื่อง
- คาดหวังในตัว
นักแสดง
- ความเสมือนจริง
ของฉาก

- ให้สอดคล้องกับ
จิตนาการ
- คาดหวังในการ
แปลงบทประพันธ์
มาเป็นบทละคร
ความคาดหวัง
- คาดหวังต่อการ
ต่อละครโทรทัศน์ นาเสนอหรือการ
ดาเนินเรื่อง
- คาดหวังในตัว
นักแสดง
- ความเสมือนจริง
ของฉาก
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คุณทราย
พอใจในการ
ดาเนินเรื่อง
พอใจในบท
โทรทัศน์
พอใจฝีมือการ
ความพึงพอใจ
แสดงของ
ที่ได้รับจากการชม
นักแสดงนา
ละคร
พอใจด้านความรู้
พอใจด้าน
ความสัมพันธ์
ทางสังคม/
ระหว่างบุคคล

ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2562

คุณแชมป์

คุณชล

คุณนัน

คุณพรีม

ความเสมือนจริง
ของฉากพอใจใน
การดาเนินเรื่อง
พอใจด้านความรู้
พอใจในกระแส
ทางสังคม
พอใจฝีมือการ
แสดงของ
นักแสดงนา

ความเสมือนจริง
ของฉากพอใจใน
การดาเนินเรื่อง
พอใจในบท
โทรทัศน์
พอใจฝีมือการ
แสดงของ
นักแสดงนา
พอใจด้านความรู้

ความเสมือนจริง
ของฉากพอใจใน
บทโทรทัศน์
พอใจฝีมือการ
แสดงของ
นักแสดง
พอใจด้านความรู้
พอใจในกระแส
ทางสังคม

พอใจในการ
ดาเนินเรื่อง
พอใจในบท
โทรทัศน์
พอใจฝีมือการ
แสดงของ
นักแสดงนา
พอใจด้าน
ความสัมพันธ์
ทางสังคม/
ระหว่างบุคคล

สาหรับกลุ่มตัวอย่างกลุ่มแรก เป็นกลุ่มตัวอย่างผู้รับชมละครโทรทัศน์โดยมีประสบการณ์การอ่าน
นวนิยายเรื่องบุพเพสันนิวาสมาก่อนที่จะรับชมละครโทรทัศน์ กลุ่มตัวอย่างกลุ่มนี้ประกอบด้วย คุณทราย อายุ
33 ปี ปัจจุบันเป็นพนักงานสถาบันการเงินแห่งหนึ่งเป็นกลุ่มคนอ่านนวนิยายของรอมแพงและมักจะติดตามอ่าน
นิยายที่จะนามาทาเป็นละครโทรทัศน์ เช่นเดียวกับ คุณชล อายุ 28 ปีที่มักจะให้เวลาว่างจากการช่วยเหลือ
ธุรกิจของครอบครัวมาอ่านนวนิยายอยู่เสมอ ไม่เพียงเฉพาะรองรอมแพงเท่านั้นเขากล่าวกับผู้วิจัยว่าเป็นคน
ชอบอ่านนวนิยายตั้งแต่สมัยเรียนมัธยม นั่นเป็นเพราะว่าเขาพี่สาวอ่านนิยายมาตลอดจึงติดนิสัยการอ่านทั้ง
นิยายของนักเขียนชาวไทยรวมถึงนิยายแปลจากภาษาต่างประเทศเช่นเดียวกัน
สาหรับคุณนัน ผู้ซึ่งเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย วัย 34 ปี ด้วยความที่มีพื้นฐานการศึกษาทางด้านภาษา
และวรรณกรรม ดังนั้นจึงมีความชื่นชอบอ่านนวนิยายและงานวรรณกรรมเป็นปกติ แต่สาหรับบุพเพสันนิวาสนี้
เป็นนวนิยายที่เธอได้รับคาแนะนาจากเพื่อสนินอย่าง คุณพรีม ซึ่งเป็นพนักงานต้อนรับภาคพื้นดินของสายการ
บินอายุ 34 ปี โดยคุณพรีมได้ลองอ่านนวนิยายเรื่องดังกล่าวเป็นครั้งแรกและเกิดความประทับใจในโครงเรื่อง
และตัวละครจึงแนะนานวนิยายเรื่องดังกล่าวให้กับเพื่อ นสนิท ส่วนคุณแชมป์ นักศึกษาปริญญาโทด้ านการ
สื่อสาร อายุ 26 ปี นอกจากพื้นฐานการเรียนปริญญาตรีที่ทาให้เขาสนใจในการอ่านและเรียนรู้ประวัติศาสตร์
แล้ว การเปิดรับประวัติศาสตร์จากนิยายหรือละครโทรทัศน์จึงเป็นสิ่งที่เขาให้ความสนใจเพื่อเพิ่มพูนประเด็นใน
การค้นคว้าหรือศึกษาในประเด็นต่าง ๆ มากยิ่งขึ้น
ในประเด็นด้าน ความคาดหวังของกลุ่มตัวอย่างกลุ่มที่มีประสบการณ์ในการอ่านนวนิยาย มาก่อนนั้น
พบว่ามีความคาดหวังในหลายประเด็นด้วยกัน ตั้งแต่ความคาดหวังด้านใการแปลงบทประพันธ์ของ “รอมแพง”
มาเป็นบทละครโทรทัศน์ ความคาดหวังในเรื่องของการสร้างบทละครโทรทัศน์ให้มีความสอดคล้องกับนวนิยาย
หรือให้สมกับสิ่งที่ผู้อ่านนวนิยายได้จินตนาการเอาไว้ในขณะที่อ่านมาล่วงหน้า ความคาดหวังว่าละครโทรทัศน์
จะสามารถนาเสนอเนื้อหาและดาเนินเรื่องในละครเหมือนนวนิยายได้อย่างครบถ้วน หรือใกล้เคียงกับนวนิยาย
ไม่ผิดไปจากนวนิยายต้นฉบับเท่าใดนัก
จากการเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างผู้ที่อ่านนวนิยายที่นามาแปลงเป็นละคร
โทรทัศน์ค่อนข้างมีความคาดหวังในการสร้างละครให้สอดคล้องกับภาพที่ผู้อ่านได้จินตนาการเอาไว้ในระดับที่
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สูงมาก จากการเก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความคาดหวั งในตัวนักแสดงจากที่เจ้าของ
บทประพันธ์ได้บรรยายลักษณะของตัวละครเอกไว้เด่นชัด ตลอดจนฉากต่าง ๆ ที่ได้ปรากฏในนวนิยายที่ใน
ปัจจุบันเป็นโบราณสถาน ซึ่งกลุ่มตัวอย่างบางรายกล่าวว่าเป็นการท้าทายความสามารถของผู้จัดมากเพราะนว
นิยายบรรยายภาพของความสวยงามของกรุงศรีอยุธยาเมื่อเป็นราชธานี
นอกจากนี้กลุ่มตัวอย่างหลายท่านยังให้ความสาคัญและความคาดหวังในเรื่องของรูปแบบการดาเนิน
เรื่ อง เพราะเนื่ องจากละครเรื่ องดังกล่ าวสร้างมาจากนวนิยายที่มีการกลั บภพกลั บชาติ โดยกลุ่ มตัว อย่าง
คาดหวังว่าการนาเสนอเรื่องไม่ควรจะพลิกวิธีการเล่าเรื่อง ให้ก ลับไปกลับมามากนักเพราะอาจเกิดความสับสน
ในละครได้
สาหรับประเด็นด้าน ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างกลุ่มที่มีประสบการณ์ในการอ่านนวนิยาย มาก่อน
นั้นจากการเก็บข้อมูลพบว่า ประเด็นที่คล้ายคลึงกันคือเมื่อรับชมละครโทรทัศน์เรื่องบุพเพสันนิวาสแล้ว ความ
พึงพอใจที่ได้รับจากการทาละครเรื่องดังกล่าว กลุ่มตัวอย่างมักกล่าวถึงเรื่องความบันเทิง ความสนุกสนานที่
ได้รับจากการชม ส่งผลให้เกิดการติดตามละครเรื่องดังกล่าวในทุกสัปดาห์
ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างกลุ่มนี้มักจะให้คาตอบไปในทิศทางเดียวกันคือความพึงพอใจที่การ
ดาเนินเรื่องค่อนข้างมีความเหมือนกับความคิดและความคาดหวังเอาไว้ตั้งแต่ต้น นอกจากนี้ยังมีความพึงพอใจ
ในเรื่องของบทโทรทัศน์ ทั้งนี้ส่วนหนึ่งกลุ่มตัวอย่างมีความพอใจในส่วนของการขยายต่อสาระสาคัญจากใน
นิยายให้เห็นภาพและให้ความสัมพันธ์เชิงเหตุผลได้มาก อีกส่วนหนึ่งพึงพอใจในบทโทรทัศน์แ ม้ว่าจะมีการ
ปรับเปลี่ยนรายละเอียดบางประการออกไปบ้าง หากแต่รู้สึกว่าไม่ใช่สาระสาคัญอะไร หากแต่ทาเพราะการผูก
เรื่องตามจินตนาการของคนเขียนบทละครโทรทัศน์เท่านั้น
นอกจากความพึงพอใจด้านบทโทรทัศน์แล้ว กลุ่มตัวอย่างยังได้กล่าวถึงความสามารถในฝีมือการแสดง
ของนักแสดงที่ถ่ายทอดออกมาสู่สายตา ทั้งนักแสดงที่รับบทหลักและนักแสดงที่เป็นรับบทรอง เช่น สมเด็จพระ
นารายณ์มหาราช จ้อย เป็นต้น เช่นเดียวกับความพึงพอใจในบทโทรทัศน์และฝีมือของนักแสดงนับว่าเป็น
องค์ประกอบหลักที่ผู้ส่งสารหรือผู้สร้างละครโทรทัศน์เรื่องดังกล่าวพยายามอย่างเต็มที่ที่จะถ่ายทอดมาสู่สายตา
สาธารณชน ซึ่งล้ ว นแล้ ว แต่เป็ น สิ่ งที่ กลุ่ มตั ว อย่า งให้ ค าตอบในทิ ศ ทางเดียวกัน ที่ อาจนับว่ าเป็ นบทพิ สู จ น์
ความสาเร็จของละครโทรทัศน์เรื่องดังกล่าวจนกลายเป็นกระแสโด่งดังในสังคม และนาไปสู่การพัฒนาเป็น
ปรากฏการณ์ร่วมทางสังคม
แม้ว่าละครดังกล่าวจะมีการผลิกแพลงจากนวนิยายต้นฉบับมาบ้าง หากแต่สามารถเติมเต็มจินตภาพ
ของกลุ่มตัวอย่างผู้อ่านจึงไม่เกิดการละเมิดความคาดหวังแต่อย่างใด ทั้งยังปรากฏความพึงพอใจที่มีต่อนักแสดง
ทั้งเรื่องฝีมือการแสดงที่สามารถตีความบทละคร การถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกออกมาทางแววตา การสร้างตัว
ละครรวมไปถึงการให้พื้นความเป็นมาของตัวละครที่ก่อให้เกิดความเข้าใจของผู้รับสาร นอกจากนี้ความพึง
พอใจอี ก ประการที่ ก ลุ่ ม ตั ว อย่ า งให้ ค วามส าคั ญ และยกย่ อ งว่ า เป็ น ปรากฏการณ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น กั บ ละครเรื่ อ ง
บุพเพสันนิวาสคือความพึงพอใจด้านความสัมพันธ์ของคนในสังคมและคนในครอบครัวจากการรับชมละคร
ยิ่งไปกว่านั้น จากการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ยังพบว่ามีบางช่วงบางตอนที่ละครโทรทัศน์ละเมิด
ความคาดหวังบางอย่าง หากแต่กลุ่มตัวอย่างมองว่าเป็นเรื่องปกติของละครโทรทัศน์ เช่น ลักษณะของตัวละคร
(character) ที่ผิดแปลกไปจากนวนิยาย ดังที่กลุ่ มตัวอย่างได้ยกตัวอย่างของตัวละคร “คุณหญิงจาปา” ที่ใน
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นวนิยายจะเป็นผู้มีเหตุผล วางตัวเรียบเฉย อีกทั้งมีความพึงใจนางเอกของเรื่องตั้งแต่ตอนต้นของนวนิยาย และ
ประเด็นทางการเมืองในราชสานักที่ในนวนิยายอาจจะไม่ใช่ประเด็นหลักเพียงแต่เป็นเพียงเส้นเรื่อง หากแต่ใน
ละครโทรทัศน์สร้างให้มีความเด่นชัดและใช้เป็นกลวิธีการดาเนินเรื่องที่สอดแทรกเนื้อหา ดังเช่นประเด็นของ
การทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าพระยาโกษาธิบดี (เหล็ก)
โดยในประเด็นนี้ผู้วิจัยถามถึงจความยอมรับได้ที่ละครโทรทัศน์สร้างเนื้อหาที่มีความต่างออกไปจากที่
ปรากฏในนวนิยาย กลุ่มตัวอย่างได้แสดงเหตุผลและชี้ให้เห็นถึงความแตกต่างในฐานะคนอ่านนวนิยายมาก่อน
โดยมองว่าการเอานวนิยายมาปรับน่าจะเป็นการเพิ่มอรรถรสให้กับละครและสร้างสีสัน รวมไปถึงดึงบทบาท
ของตัวละครให้มีความเด่นชัดมากยิ่งขึ้น ซึ่งกลุ่มตัวอย่างให้คาตอบว่าการปรับบทประพันธ์หรื อปรับเรื่องถ้าผู้
กากับหรือผู้เขียนบทละครโทรทัศน์สามารถนาเสนอออกมาได้ดีก็นับว่าเป็น “กาไร” ของผู้ชม
จากคาตอบของกลุ่มตัวอย่างดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า “บทโทรทัศน์” มีศักยภาพในการขยายขอบเขต
ความบันเทิงทางจินตนาการจากตัวบทที่เป็นนวนิยายต้นฉบับได้ ทั้งนี้ผู้วิจัยตี ความว่าเนื่องจากกลุ่มตัวอย่าง
ทั้งหมดมีลักษณะพื้นฐานที่เป็ นกลุ่ มตัวอย่ างชนชั้นกลาง มีการศึกษาในระดับปริญญาตรีและเปิดรับข้ อมูล
ข่าวสารหรือสื่ออื่น ตลอดเวลา จึงอาจจะทาให้เป็นผู้ที่มีศักยภาพในการตีความ เช่นเดียวกับคุณสมบัติของตัว
สื่อโทรทัศน์สามารถขยายผัสสะ (senses) ของผู้ชมละครโทรทัศน์ให้ได้ไกลเกินกว่าจินตนาการ จึงสามารถสร้าง
ความบันเทิงและสุนทรียะบางอย่างจนเป็นการละเมิดความคาดหวังในเชิงบวก (positive surprised) ให้กับ
กลุ่มผู้ชมละครโทรทัศน์ที่ได้อ่านนวนิยายมาก่อนหน้าแล้วได้เป็นอย่างดี
6.2 กลุ่มผู้ชมละครโทรทัศน์ที่มีประสบการณ์ในการโดยการอ่านเรื่องย่อบทละครเฉพาะกิจ (เล่ม 25 บาท)
คุณหมู

คุณบุษ

คุณแอนท์

อายุ

37 ปี (ชาย)

35 ปี (หญิง)

42 ปี (หญิง)

อาชีพ

อาจารย์มหาวิทยาลัย

อาจารย์มหาวิทยาลัย

พนักงานบริษัทเอกชน

ระดับการศึกษา

ปริญญาโท

ปริญญาโท

ปริญญาตรี

ความคาดหวัง
ต่อละครโทรทัศน์

คาดหวังในฉากที่ยากต่อการ
จิตนาการ
คาดหวั ง ในการแสดงของ
นักแสดง
คาดหวังในอรรถรสและความ
บันเทิง

คาดหวังในฉากที่จินตนาการ
ไว้
คาดหวั ง ในการแสดงของ
นักแสดง
คาดหวังในอรรถรสและความ
บันเทิง

คาดหวังในรายละเอียดที่จะมี
มากขึ้น
คาดหวั ง ในการแสดงของ
นักแสดง
คาดหวังในอรรถรสและความ
บันเทิง

ความพึงพอใจ
ที่ได้รับจากการชมละคร

พอในในการนาเสนอของฉาก
ต่าง ๆ
พอใจฝี มื อ การแสดงของ
นักแสดงนา

พอใจในการนาเสนอของฉาก
ต่าง ๆ
พอใจฝี มื อ การแสดงของ
นักแสดงนา

พอใจในความบันเทิงที่ได้รับ
พอใจฝี มื อ การแสดงของ
นักแสดง
พอใจในความรู้ที่ได้รับ
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คุณหมู

คุณบุษ

คุณแอนท์

พอใจในอรรถรสและความ
บันเทิง
พอใจในความรู้ที่ได้รับ
พอใจด้านความสัมพันธ์ทาง
สังคมที่เกิดขึ้น

พอใจในอรรถรสและความ พอใจด้านความสัมพันธ์ทาง
บันเทิง
สังคมที่เกิดขึ้น
พอใจในความรู้ที่ได้รับ
พอใจด้านความสัมพันธ์ทาง
สังคมที่เกิดขึ้น

สาหรับกลุ่มตัวอย่างกลุ่มที่ 2 เป็นกลุ่มผู้ชมละครโทรทัศน์ที่มีประสบการณ์ในการอ่านเรื่องย่อบทละคร
เฉพาะกิจ (เล่ม 25 บาท) มาก่อนหน้าการรับชมละครโทรทัศน์ โดยกลุ่มตัวอย่าง 2 ท่านแรกเป็นอาจารย์ใน
มหาวิทยาลัยของรัฐ โดยกลุ่มตัวอย่างท่านแรกคือ คุณหมู อายุ 37 ปี เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยของรัฐ ที่เมื่ อ
ทราบว่าละครเรื่องดังกล่าวกาลังจะออกอากาศก็ได้ไปหาซื้อเรื่องย่อละครโทรทัศน์เรื่องดังกล่าว หากแต่ไม่พบ
จึงต้องอาศัยเพื่อนที่มีทาสาเนาถ่ายเอกสารส่งไปให้ เมื่อได้รับแล้วใช้ระยะเวลาเพียงไม่ถึงหนึ่งวันในการอ่าน
รายละเอียดบทละครโทรทัศน์เล่มดังกล่าว เนื่องจากอยากทราบถึงเนื้อหาโดยรวมทั้งหมดว่าเรื่องราวจะเป็น
อย่างไร
ส่ ว นท่านต่อมาเป็ น อาจารย์ มหาวิทยาลั ยเช่นกัน คือ คุณบุษ อายุ 35 ปี ด้ว ยความชอบชมละคร
โทรทัศน์แนวพีเรียดย้อนยุค หากเดินเข้าร้านสะดวกซื้อแล้วพบว่ามีเรื่องย่อบทละครเฉพาะกิจ (เล่ม 25 บาท) ที่
หน้าปกมีตัวละครโบราณห่มสไบ ชุดไทยก็จะซื้อมาเก็บไว้ก่อน เช่นเดียวกับเรื่องบุพเพสันนิวาส เธอกล่าวกับ
ผู้วิจัยว่า เห็นวางอยู่ในเซเว่นเธอก็ซื้อมาเลยโดยที่ยังไม่รู้เรื่องดังกล่าวมีเนื้อหาเกี่ยวกับอะไร หรือเคยเป็นนว
นิ ย ายมาก่อน และกลุ่ มตัว อย่ างคนสุ ดท้ายในกลุ่ มนี้คือ คุณแอนท์ อายุ 42 ปี ปัจจุบันเป็นเลขานุการของ
ผู้บริหารบริษัทการเงินระหว่างประเทศกล่าวกับผู้วิจัยถึงที่มาของการเข้าถึงตัวบทเรื่องย่อละครโทรทัศน์ว่า เธอ
หาซื้อภายหลังจากที่เห็นตัวอย่าง (Teaser) ของละครเรื่องดังกล่าวทางช่อง 3 แบบผ่านตา โดยปกติละครเรื่อง
ใดที่คิดว่าจะติดตามก็มักจะหาเรื่องย่ออ่านเก็บเนื้อหาเบื้องต้น เพื่อที่จะได้รู้เนื้อเรื่องคร่าวๆ ของละครโทรทัศน์
ทั้งหมด
ในส่วนของประเด็นด้าน ความคาดหวังของกลุ่มตัวอย่างกลุ่มที่มีประสบการณ์ในการอ่านเรื่องย่อบท
ละครเฉพาะกิจ (เล่ม 25 บาท) มาก่อนนั้น พบว่ามีความคาดหวังใน 3 ประเด็นหลักต่อการรับชมละครโทรทัศน์
เรื่องบุพเพสันนิวาส ประกอบด้วย ความคาดหวังให้ละครโทรทัศน์สามารถเติมเต็มจินตนาการในส่วนที่อ่านบท
ละครเฉพาะกิจได้ไม่เข้าใจ คาดหวังให้ละครสามารถลงรายละเอียดได้มากกว่าเรื่องย่อบทละครเฉพาะกิจ (เล่ม
25 บาท) รวมไปจนถึงความคาดหวังด้านความบันเทิงที่จะได้รับจากการรับชมละครโทรทัศน์ ผู้วิจัยจึงตั้งคาถาม
ว่า เหตุผลที่คิดว่าอะไรคือสิ่งที่กลุ่มตัวอย่างท่านดังกล่าวคาดหวังจากการอ่านและอะไรคือสิ่งที่กลุ่มตัวอย่างคิด
ว่าละครเรื่องดังกล่าวต้องประสบความสาเร็จหรือว่า “ปังแน่นอน” ในขณะที่กลุ่มตัวอย่างบางรายกลั บให้
คาตอบในทานองที่ว่า “อ่านเพราะความชอบแบบปกติวิสัย ” เพราะคุณลักษณะของเล่ม 25 บาท สามารถย่น
ย่อระยะเวลาจากการอ่านนวนิยายต้นฉบับที่ต้องใช้เวลา เมื่ออ่านแล้วความคาดหวังที่ต้องการคืออยากเห็นภาพ
ที่เคลื่อนไหว ลีลา และการถ่ายทอดของนักแสดงมากกว่าภาพสี่สีที่ปรากฏในตัวเล่ม

วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา

136

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2562

โดยประเด็น เรื่ องความคาดหวังต่อละครโทรทัศน์ที่ภ ายหลั งจากการบริโ ภคสื่ อเรื่องย่อเฉพาะกิ จ
ดังกล่าว กลุ่มตัวอย่างระบุว่า ต้องการเห็นภาพและการถ่ายทอดของนักแสดงที่เกิดขึ้นในฉากหรือตอนนั้น ๆ
แม้ว่าจะไม่ครบทุกฉากก็ไม่ส่งผลต่อความพึงพอใจแต่อย่างใด เช่นเดีย วกับความต้องการเห็นภาพที่ละครจะ
ถ่ายทอดออกมาจากตัวอักษรเป็นภาพเคลื่อนไหวมากกว่า แม้ว่ามีบางฉากบางตอนที่กลุ่มตัวอย่างตั้งใจที่จะรอดู
หากแต่ว่าไม่ปรากฏ กลุ่มตัวอย่างก็คิดว่าไม่เกิดปัญหาหรือผิดความคาดหวังแต่อย่างใด
ส่วนประเด็นเรื่อง ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างกลุ่มที่อ่านเรื่องย่อบทละครเฉพาะกิจ (เล่ม 25 บาท)
ปรากฏความพึงพอใจ 4 ด้าน ได้แก่ ความสนุกสนานและความบันเทิง รวมทั้งฉากต่าง ๆ อันเป็นอรรถรสที่
เกิดขึ้นจากการรับชมละครโทรทัศน์ ความพึงพอใจในการแสดงและการถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกของนักแสดง
และเกร็ดความรู้ประวัติศาสตร์ ตลอดจนความสัมพันธ์ทางสังคมที่ดาเนินไปในทิศทางบวก เช่น การเกิดขึ้นของ
กระแสการแต่งกายย้อนยุคเที่ยวชมอุทยานประวัติศาสตร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งกลุ่มตัวอย่างมองว่า
ละครโทรทัศน์เรื่องดังกล่าวทาให้สังคมเกิดความเคลื่อนไหว ภายหลังจากสภาวการณ์ทางการเมืองที่ ส่งผลต่อ
สังคมมาเป็นเวลานาน
นอกจากนี้ ผู้วิจัยยังพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ใช้งานเรื่องย่อเฉพาะกิจเป็นเครื่องมือในการรับชมละคร
โทรทัศน์ ในการตอบสนองความต้องการในการอยากรู้ล่วงหน้าเพื่อที่จะสามารถจัดสรรความสนใจ (Allocated
attention) ของตนเองในการเลือกเปิดรับตอนหรือฉากที่ควรให้ความสนใจเป็นพิเศษ ทั้งยังใช้เป็นข้อมูลในการ
รับชมละครโทรทัศน์เพื่อตอบสนองอรรถประโยชน์ด้านสุนทรียะ ได้แก่ รับชมละครเพื่อเติมเต็มจิตนาการจาก
การอ่านเรื่ องย่ อ เพราะการอ่านเรื่ องย่ อบทละครโทรทัศน์ส ามารถทาให้ทานายได้ว่าละครจะมีเนื้อหาใน
ลักษณะและการดาเนินเรื่องในลักษณะใด
ขณะเดียวกันกลุ่มตัวอย่างยังกล่าวถึงความพึงพอใจในด้านการถ่ายทอดและการนาเสนอของละคร
โทรทัศน์ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดบทบาทของตัวละครต่าง ๆ ที่สามารถสร้างอารมณ์ร่วม (Involvement) ใน
การรับชมทั้งองค์ประกอบด้านฉากของสถานที่ที่ปัจจุบันเป็นโบราณสถาน รวมไปถึงความพิถีพิถันในเรื่องของ
การออกแบบเครื่องแต่งกาย นอกจากนี้ยังมีประเด็นเรื่องของความพึงพอใจในด้านการถ่ายทอดเรื่องราวทาง
ประวัติศาสตร์ที่ได้จากการรับชมละครโทรทัศน์ และส่งผลมายังกลุ่มคนในสังคมส่วนใหญ่ ซึ่งความพึงพอใจด้าน
นี้เป็นส่วนที่เด่นชัดเพราะละครสามารถสร้างปรากฏการณ์ให้กับคนในสังคมได้จนสามารถลืมวิกฤตการณ์ความ
ขัดแย้งในสังคมได้
6.3 กลุ่มผู้ชมละครโทรทัศน์เพียงอย่างเดียว
คุณอรุณี

คุณนพ

คุณบอล

คุณวรภา

คุณพิมพ์

อายุ

46 ปี (หญิง)

29 ปี (ชาย)

39 ปี (ชาย)

30 ปี (หญิง)

32 ปี (หญิง)

อาชีพ

ข้าราชการ

ข้าราชการ

พนักงารัฐวิสาหกิจ

พนั ก งา นบ ริ ษั ท พนั ก งา นบ ริ ษั ท
เอกชน
เอกชน

ระดับการศึกษา

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาโท

ปริญญาตรี

ปริญญาตรี
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คุณอรุณี

คุณนพ

คุณบอล

คุณวรภา

คุณพิมพ์

คาดหวั ง อรรถรส
และความบันเทิง
คาดหวังฉากความ
สนุ ก จากฉากและ
ตัวละคร

คาดหวั ง อรรถรส
และความบันเทิง
คาดหวังในเนื้อหา
ความแปลกใหม่
ของละครคาดหวัง
ฉากความสนุกจาก
ฉากและตัวละคร

คาดหวังในเนื้อหา
และรายละเอี ย ด
ทางประวัติศาสตร์
คาดหวังฉากความ
สนุ ก จากฉากและ
ตั ว ละครคาดหวั ง
รายละเอี ย ดด้ า น
เครื่องแต่งกายของ
ตัวละคร

คาดหวังในเนื้อหา
และรายละเอี ย ด
ทางประวัติศาสตร์
คาดหวังฉากความ
สนุกจากฉาก และ
ตัวละคร

คาดหวังในเนื้อหา
และรายละเอี ย ด
ทางประวัติศาสตร์
คาดหวังฉากความ
สนุ ก จากฉากและ
ตัวละคร

พอใจในความ
บั น เทิ ง และความ
สนุกสนาน
ความพึงพอใจ
พอใจในนักแสดง
ที่ได้รับจากการชม
พอใจในความรู้ ที่
ละคร
ได้รับ

พอใจในการ
ด าเนิ น เรื่ อ งพอใจ
ในความรู้ ที่ ไ ด้ รั บ
พอใจในกร ะแส
ทางสังคม

พอใจในการกากับ
ภาพ พอใจในการ
ด าเนิ น เรื่ อ งพอใจ
ในความรู้ที่ได้รับ

พอใจในนั ก แสดง
พอใจในการ
ด าเนิ น เรื่ อ งพอใจ
ในความรู้ ที่ ไ ด้ รั บ
พอใจในฉาก/
ความบันเทิงพอใจ
ในกระแสทาง
สังคม

พอใจในนักแสดง
พอใจในการ
ด าเนิ น เรื่ อ งพอใจ
ในความรู้ ที่ ไ ด้ รั บ
พอใจในฉาก/
ความบันเทิง

ความคาดหวัง
ต่อละครโทรทัศน์

สาหรับกลุ่มตัวอย่างกลุ่มผู้ชมละครโทรทัศน์เพียงอย่างเดียว โดยที่ไม่ได้เปิดรับข้อมูลเรื่องย่อ หรือ
อ่านนวนิยายมาก่อน และรับชมละครโทรทัศน์เรื่องบุพเพสันนิวาสเพียงอย่างเดียว ประกอบด้วยคุณอรุณี
ข้าราชการอายุ 46 ปี ผู้ซึ่งได้รับคาแนะนาจากเพื่อร่วมงานว่าละครเรื่องดัง กล่าวมีความสนุกและความบันเทิง
จึงรับชมในตอนที่ 2 กลุ่มตัวอย่างท่านต่อมาเป็นข้าราชการวัย 29 ปี คุณนพ ได้ให้ข้อมูลว่ารับชมละครโทรทัศน์
อย่างสม่าเสมอ เนื่องจากครอบครัวจะรับประทานอาหารพร้อมชมข่าวภาคค่าและละครโทรทัศน์ไปพร้อมกัน
ท่านต่อมาประกอบอาชีพเป็นพนักงานรัฐ วิสาหกิจ คุณบอล กลุ่มตัวอย่างวัย 39 ปี สาเร็จการศึกษาปริญญาโท
ด้านวารสารศาสตร์มีพื้นเพเป็นชาวลพบุรี และมีความตั้งใจเปิดรับละครเรื่องดังกล่าวตั้งแต่ตอนแรก
กลุ่มตัวอย่างสองคนสุดท้ายเป็นพนักงานบริษัทเอกชน คุณวรภา วัย 30 ปี และคุณพิมพ์ อายุ 32 ปี
ทั้งสองเปิดรับละครเรื่องดังกล่าวเพราะกระแสการพูดถึงในสื่อสังคมออนไลน์ โดยเปิดรับครั้งแรกเป็นตอนที่ 2
จากคาตอบของกลุ่มตัวอย่างกล่าวกับผู้วิจัยว่าหลังจากการเปิดรับในครั้งแรกนั้น เธอทั้ง 2 คน ก็รับชมอย่าง
ต่อเนื่องแบบไม่ขาดเลยแม้แต่สัปดาห์เดียว
ประเด็นเรื่อง ความคาดหวังของกลุ่มตัวอย่างทั้งกลุ่มที่รับชมละครโทรทัศน์เพียงอย่างเดียว จากการ
เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง พบว่าความคาดหวังส่วนใหญ่มักมุ่งไปสู่ประเด็นเรื่องอรรถรส ความสนุกและความ
บันเทิงที่จะได้จากละคร ทั้งนี้เนื่องจากความสามารถหรือ “ฝีมือ” ของนักแสดงที่สมบทบาทก็มีส่วนต่อความ
คาดหวังของผู้ชมที่ต้องการรับชมเนื้อหาละครโทรทัศน์ตอนต่อไป เช่น ความสามารถในการถ่ายทอดอารมณ์
ความรู้สึกผ่านแววตาที่หลากอารมณ์ ท่าทีสุขุมจริงจัง อบอุ่นและอ่อนโยน เช่นเดียวกับการแสดงที่ดึงอารมณ์
ความรู้สึกให้คล้อยตามได้ของนักแสดงนาชาย (ธนวรรธน์ วรรธนะภูติ ) จนกลุ่มตัวอย่างอธิบายว่า “เศร้าไป
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พร้อมกับพระเอกได้จริง ๆ” ส่วนตัวละครนักแสดงนาหญิงก็สามารถสร้างความสนุกสนาน ด้วยบุคลิกที่ร่าเริง
สดใส ใคร่รู้ใคร่เห็น และทักษะการเอาตัวรอดด้วยปฏิภาณไหวพริบของนักแสดงนาหญิง (ราณี แคมเปน)
ขณะที่การผูกเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ในละครโทรทัศน์ก็เป็นส่วนหนึ่งในความคาดหวังของ
กลุ่มผู้ชมกลุ่มนี้ นอกเหนือจากอรรถรสและความบันเทิงในฉากต่าง ๆ ในละครโทรทัศน์แล้ว กลุ่มตัวอย่างยังให้
คาตอบถึงสาระความรู้ ด้านประวัติศาสตร์ การเมืองในช่วงสมัยกรุงศรีอยุธยาที่ได้รับจากละครโทรทัศน์ ที่
นอกจากจะกระตุ้นให้เกิดการแสวงหาความรู้ที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์แล้วยังเป็นส่วนสาคัญที่ทาให้ละครน่า
ติดตาม และคาดหวังว่าในตอนต่อไปนั้นละครจะหยิบยกเอาประวัติศาสตร์เรื่องใดมาถ่ายทอดนอกเหนือจากตา
หรับขนมไทยของท้าวทองกีบม้า และอาหารว่างอย่าง “หมูโสร่ง” ที่ล้วนส่งผลต่อความพึงพอใจให้กับผู้ชมได้
อย่างมาก
สาหรับประเด็นด้าน ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างทั้งกลุ่มที่รับชมละครโทรทัศน์เพียงอย่างเดียว
กลุ่มตัวอย่างทั้ง 5 ท่านให้คาตอบไปในทิศทางเดียวกันคือนอกจากความบันเทิงและอรรถรสที่ได้รับแล้ว ยังเกิด
ความพึงพอใจที่ฝีมือการแสดงของนักแสดงโดยภาพรวม แม้มีบางอย่างที่ก่อให้เกิดความสงสัยในเรื่องของวิธีคิด
ที่ของตัวละครหรือการแสดงออกของตัวละคร หากแต่สามารถมองข้ามความสงสัยไปได้เพราะโดยภาพรวม
ละครโทรทัศน์สามารถสร้างความพึงพอใจได้ในระดับดีแล้ว ยกตัวอย่างเช่น นางเอกของเรื่องเป็นนักโบราณคดี
ที่ต้องมีความรู้ด้านประวัติศาสตร์เป็นอย่างดี กลับแสดงท่าทีความไม่พอใจเมื่อสังคมอยุธยาที่มองว่าสตรีเป็น
สมบัติอย่างหนึ่งของบุรุษที่เป็นสามี
นอกจากนี้ สิ่งที่กลุ่มตัวอย่างมองว่าเป็นสิ่งที่พึงพอใจมากคือเรื่องของความรู้ในด้านต่าง ๆ ที่ได้รับ
นอกเหนือจากความรู้ทางประวัติศาสตร์ แล้วยังพบว่าละครโทรทัศน์ได้สอดแทรกเอาสาระประโยชน์ที่เป็น
ประโยชน์กับสังคมในภาพรวมเอาไว้ด้วย เช่น การปลุกกระแสความรักและหวงแหนความเป็นชาติ การเห็น
ภาพบ้านเมืองที่แม้ว่าจะเป็นภาพเสมือนจริงแต่ก็สะท้อนให้เห็นวัฒนธรรมและความรุ่งเรืองของอดีตได้เป็น
อย่างดี การสร้างความตระหนักรู้เรื่องของการสร้างบรรทัดฐานทางสังคมหรือการให้ความเป็นธรรมกับทั้งผู้ที่
เป็นคนดีหรือผู้ที่ประพฤติตนผิดครรลองครองธรรมต่างก็ควรได้รับการปฏิบัติอย่างถูกต้องเป็นธรรมเสมอกัน
กล่าวโดยสรุปว่า ความคาดหวังของกลุ่มตัวอย่างผู้รับชมละครโทรทั ศน์ที่รับชมละครเพียงอย่างเดียว
ส่วนใหญ่จะมุ่งไปสู่สาระด้านความบันเทิงซึ่งเป็นอรรถรสที่ต้องรับชมจากหน้าจอเท่านั้น ปราศจากการเตรียม
ตัวหรือทราบเรื่องราวล่วงหน้า เป็นเสมือนการรอคอยความสนุก “หน้าม่าน” สาหรับการออกอากาศแต่ละครั้ง
อีกทั้งความคาดหวังยังเน้นไปที่เรื่ องราวทางประวัติศาสตร์ที่ละครโทรทัศน์จะหยิบยกมานาเสนอ พร้อมทั้งมี
การติดตามความเป็นไปของตัวละคร ตลอดจนเนื้อหาในตอนต่อไปอย่างใจจดจ่อ
ในส่วนของความพึงพอใจนั้น จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างพบว่ามีความพึงพอจากการเปิดรับละคร
เรื่องดังกล่าวอย่างมาก ทั้งประเด็นด้านความบันเทิงและอรรถรสที่ได้จากการรับชม ฝีมือการแสดงของบรรดา
นักแสดงการกระตุ้นให้เกิดการค้นคว้าหาความรู้ทางประวัติศาสตร์ ทั้งยังก่อเกิดสานึกรักความเป็นไทยและ
ความภูมิใจในเอกลักษณ์ของชาติ ตลอดจนการสร้างสายสัมพันธ์ทางสังคม (Social Cement) ให้กับคนใน
สังคมอีกด้วย
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7. สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย
จากข้อมูลผลที่ปรากฏข้างต้น ในส่วนนี้ผู้วิจัยจะขอสรุปผลการศึกษาการวิจัยเรื่อง ความคาดหวังและ
ความพึงพอใจของผู้ชมละครโทรทัศน์ “บุพเพสันนิวาส” โดยวัตถุประสงค์ของการศึกษาครั้งนี้คือการศึกษา
ความแตกต่างของกลุ่มตัวอย่างผู้รับชมละครโทรทัศน์ ในประเด็นความคาดหวังและความพึงพอใจ โดยมีกลุ่ม
ตัวอย่าง 3 กลุ่ม ได้แก่กลุ่มชมละครโทรทัศน์เรื่องบุพเพสันนิวาสของผู้ชมที่อ่านนวนิยาย กลุ่มผู้ชมที่อ่านเรื่อง
ย่อบทละครเฉพาะกิจ (เล่ม 25 บาท) และผู้ชมละครโทรทัศน์เพียงอย่างเดียว
ผลการศึกษาในส่วนแรกคือ ความคาดหวังของกลุ่มตัวอย่าง พบว่ากลุ่มตัวอย่างทั้ง 3 กลุ่มมีความ
คาดหวังที่ค่อนข้างแตกต่างกัน ทั้งนี้การมีประสบการณ์ในการอ่านนวนิยายต้นฉบับก่อให้เกิดความคาดหวังใน
ประเด็นของความต้องการเห็นภาพที่ละครโทรทัศน์ที่นาเสนอจะมีความสอดคล้องทางความคิดหรือจินตภาพที่
กลุ่มผู้อ่านนวนิยายได้จินตนาการไว้ ซึ่งมีความคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่างที่อ่านเรื่องย่อบทละครเล่ม 25 บาท
ในด้านของความคาดหวังจะเห็นรายละเอียดหรือฉากที่ต้องอาศัยจินตนาการ และบางครั้งอาจเกิดความสับสน
ในการอ่าน ซึ่งมีความใกล้เคียงและสามารถขยายข้อค้นพบของการศึกษาของสุภั ทรา ศิริจิตจันทร์ (2545) ที่
อธิบายว่าคุณสมบัติของเรื่องย่อเล่ม 25 บาทนั้นมีจุดมุ่งเน้นให้ “เรื่องย่อ” หรือแม้แต่ตัวนวนิยายต้นฉบับเองก็
สามารถให้เพียงแต่ “เรื่อง” เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นนวนิยายและเรื่องย่อละครจึงเป็นเพียง “สื่อเฉพาะกิจ” ที่
ทาให้กลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยครั้งนี้ ต้องอาศัยสื่อละครโทรทัศน์ ให้เป็นสื่อที่คลายความสงสัย ในขณะที่ความ
คาดหวังในประเด็นของจินตนาการนี้ไม่ปรากฏกับกลุ่มตัวอย่างที่ชมละครโทรทัศน์เพียงอย่างเดียว
โดยกลุ่มตัวอย่างผู้ชมละครโทรทัศน์เพียงอย่างเดียวมีความคาดหวังที่เน้นไปในประเด็นของอรรถรส
และความบันเทิงจากละครโทรทัศน์รวมไปถึงประเด็นและเนื้อหาทางประวัติศาสตร์ ซึ่งความคาดหวังในเนื้อหา
ทางประวัติศาสตร์นี้ ค่อนข้างแตกต่างกับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้อ่านนวนิยาย ทั้งนี้เพราะเนื้อหาทางประวัติศาสตร์
นั้นในตัวนวนิยายต้นฉบับไม่ได้มีความเน้นหนักไปในเรื่องดังกล่าว หากแต่ใช้บริบททางประวัติศาสตร์เป็น เส้น
เรื่องเท่านั้น เช่นเดียวกับกลุ่มผู้อ่านเรื่องย่อบทละครโทรทัศน์ที่ทราบรายละเอียดล่วงหน้าได้ค่อนข้างตรงกับ
เนื้อหาละครมากที่สุด กลับไม่ปรากฏความคาดหวังเนื้อหาด้านประวัติศาสตร์ดังกล่าวแต่อย่างใด เพียงแต่มุ่ง
ประเด็นไปที่ความคาดหวังไปที่ประเด็นการถ่ายทอดของนักแสดงมากกว่า
สาหรับประเด็นด้านความพึงพอใจ กลุ่มตัวอย่างทั้ง 3 กลุ่มมีความพึงพอใจในด้านความบันเทิงที่ได้รับ
จากการชมละครเรื่องดังกล่าวไม่แตกต่างกัน เช่นเดียวกับด้านความรู้และการกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ของผู้
รับชมและคนในสังคมวงกว้าง ทั้งนี้กลุ่มตัวอย่างทั้ง 3 กลุ่มยังระบุถึงความพึงพอในในด้านการถ่ายทอดและฝีมือ
การแสดงและการถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกจากละคร โดยมุ่งไปที่นักแสดงนาทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิง โดย
ตี ค วามจากประสบการณ์ ห รื อ ตั ว ละครที่ นั ก แสดงสวมบทบาทมาในอดี ต ก่ อ นละครเรื่ อ งบุ พ เพสั น นิ ว าส
เช่นเดียวกับตัวละครอื่น ๆ ค่อนข้างมีความสอดคล้องกับความคาดหวังของกลุ่มตัวอย่างแต่ละกลุ่ม ทั้งนี้ผล
การศึกษาอาจชี้ให้เห็นว่าประสบการณ์ของนักแสดงสามารถสะท้อนความเชื่อมั่นให้กับกลุ่มตัวอย่างได้ แม้ว่ากลุ่ม
ตัวอย่างที่มีจินตนาการในรูปแบบหนึ่ง หากแต่เมื่อทราบภายหลังว่าอาจจะไม่สอดคล้องกับจินตนาการที่ตั้งเอาไว้
กลุ่มผู้ชมก็นาประสบการณ์ของนักแสดงในอดีตมาเทียบเคียงเพื่อก่อให้เกิดความสอดคล้องทางความคิดได้
นอกจากนี้ กลุ่มตัวอย่างทั้ง 3 กลุ่มยังกล่าวถึงความพึงพอใจจากอรรถประโยชน์ที่เกิดจากการรับชม
ละครเรื่องดังกล่าวคือด้านการสร้างเสริมความสัมพันธ์ทางสังคมอันเกิดมาจากละครเรื่องดังกล่าว ทั้งการทาให้
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คนในสังคมหันมาให้ความสนใจกับละครโทรทัศน์ ผ่อนคลายความตึงเครียดของสถานการณ์ทางการเมืองลง
ตลอดจนการก่อตัว ของประเด็น การพูดคุย ของคนในสั งคม และสามารถเป็นสื่ อกลางในการเชื่อประสาน
ความสัมพันธ์ของคนในสังคม (Social Cement) บางกลุ่มได้เช่นกัน
จากผลการวิจัยสามารถแสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างแต่ละกลุ่ม มีความคาดหวังที่ค่อนข้างแตกต่างกัน
แม้ว่าหากอธิบายลักษณะของกลุ่มตัวอย่างโดยผิวเผิน กลุ่มตัวอย่างของงานวิจัยครั้งนี้มีลัก ษณะเป็น ผู้ชมหรือ
ผู้รับสารเชิงรุก (Active Audience) หากแต่ลักษณะของความเป็น “ผู้รับสารเชิงรุก” จะมีความแตกต่างกัน
ออกไป หากอธิ บ ายในรายละเอี ย ด จากแนวคิ ด กิ จ กรรมของผู้ รั บ สารเชิ ง รุ ก (Biocca, 1998 อ้ า งถึ ง ใน
McQuail, 2010) ความแตกต่างเชิงประเภทของผู้รับสารทั้ง 3 กลุ่ม กลุ่มผู้ชมละครโทรทัศน์ที่มีประสบการณ์
ในการอ่านนวนิยายต้นฉบับมาก่อน จะปรากฏให้เห็นถึงความตั้งใจและการพิจารณา (Intentionality) โดยใช้
กระบวนการทางการคิ ด (Active Cognitive Processing) มากกว่ า กลุ่ ม ผู้ ช มกลุ่ ม อื่ น ๆ ทั้ ง การน าเอา
ประสบการณ์ของนักแสดงที่ผ่านมาในอดีตมาพิจารณาความเหมาะสมของนักแสดงนั้น ต่างแสดงให้เห็นว่ากลุ่ม
ตัวอย่างตัดสินความเหมาะสมด้วยกระบวนการทางความคิด (Mental Process) ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษา
ของ Rubin & Perse (1987) ที่ได้ชี้ให้เห็นว่ากลุ่มผู้ชมข่าวต่างใช้ประโยชน์จากการแสวงหาข้อมูลมารับรอง
ความสมจริงของข่าว และยังแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจในการมีส่วนร่วมของข่าวดังกล่าว เช่นเดียวกับกลุ่ม
ตั ว อย่ า งผู้ รั บ ชมละครโทรทั ศ น์ ที่ ส ามารถนึ ก ย้ อ นไปถึ ง ผลงานในอดี ต ของนั ก แสดงและสามารถน ามา
เปรียบเทียบให้สอดคล้องกับผลงานในปัจจุบันได้
แตกต่างจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้รับชมที่อ่านเรื่องย่อบทละครโทรทัศน์และกลุ่มผู้รับชมละครโทรทัศน์
เพียงอย่างเดียว ที่ผลการศึกษาไม่ได้แสดงให้เห็นว่า ภูมิหลังหรือประสบการณ์ของนักแสดงเหมาะสมหรือไม่
เหมาะสม ผู้ ช มทั้ง 2 กลุ่ มนี้ จ ะมีลั กษณะยึ ดเอาความสนใจของตนเองเป็น หลั ก ใช้สื่ อหรือ บริโ ภคสื่ อ เพื่ อ
ตอบสนองความพึงพอใจโดยที่ ไม่ได้คานึงถึงความเหมาะสมหรือสอดคล้องกั บคาอธิบายลักษณะของตั วละคร
ในนวนิยายแต่อย่างใด
นอกจากนี้ ด้วยคุณลักษณะของสื่อที่ผู้ชมละครโทรทัศน์ได้เปิดรับหรือมีประสบการณ์ในการอ่านมา
ก่อนการรับชมละครโทรทัศน์ อย่างนวนิยายและเรื่องย่อบทละครเฉพาะกิจ (เล่ม 25 บาท) มีลักษณะมีความ
แตกต่างต่อความคาดหวัง (Expectation) อย่างเห็นได้ชัด แม้ว่าผลการศึกษาจะสอดคล้องกับงานวิจัยของ
สุภัทรา ศิริจิตจันทร์ (2545) บางส่วนที่พบว่าคุณสมบัติสาคัญของสื่อเล่ม 25 บาทไม่สามารถสร้างจินตภาพ
(Imagination) และอารมณ์ความรู้ สึ ก (Emotional) หากการวิจัยครั้งนี้ พบว่าแม้ว่าสื่ อเล่ ม 25 บาทจะไม่
สามารถสร้างจินตภาพให้กับผู้รับสารได้ เต็มศักยภาพนัก หากแต่คุณสมบัติประการสาคัญคือสามารถจัดสรร
ความสนใจ (Allocated Attention) ในการเลือกเปิดรับตอนหรือฉากที่ควรให้ความสนใจเป็นพิเศษในการ ซึ่ง
นั บ ว่าเป็ น การส่งเสริ มกระบวนการรับ สาร (Reception) ด้ว ยการรับชมละครโทรทัศน์ รวมไปถึงการรับรู้
(Perception) ที่กลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่มแรกมีค่อนข้างไม่แตกต่างกัน โดยผู้วิจัยพิจารณาจากคาตอบเรื่องของ
ความพึงพอใจเมื่อได้รับชมละครโทรทัศน์เรื่องดังกล่าวทั้งนี้ อาจจะเป็นเพราะด้วยเหตุผลที่ว่า ละครโทรทัศน์
สามารถใส่รายละเอียดได้มากกว่าที่ผู้อ่านนวนิยายและเรื่องย่อบทละครเฉพาะกิจได้ดี และสามารถเชื่อมโยง
อย่างสมเหตุสมผลจนละเมิดความคาดหวังในทิศทางบวกได้จนกลุ่มตัวอย่างผู้อ่านนวนิยายต้นฉบับสามารถ
ลดทอนความเที่ยงตรงในการแปลงบทประพันธ์มาสู่บทละครโทรทัศน์ได้

ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2562
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วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

เช่นเดียวกับการแสวงหาความพึงพอใจ (Gratifications Sought) ของกลุ่มตัวอย่างทั้ง 3 กลุ่มมีใน
ระดับที่สูง หากแต่สิ่งที่กลุ่มตัวอย่างได้รับจากละครโทรทัศน์ (Gratifications Obtained) ของผู้ชมแต่ละกลุ่ม
กลับมีมากกว่าจึงเป็นที่แน่นอนว่าเราสามารถอธิบายด้วยแบบจาลองของทฤษฎีความคาดหวังในคุณค่า ที่
สามารถอธิบายว่ากลุ่มผู้ชมมีความพึงพอในระดับที่สูงกว่าความคาดหวังที่ตั้งเอาไว้ ผู้ชมที่มีประสบการณ์จาก
การอ่านสื่อนวนิยายหรือเรื่องย่อเฉพาะกิจ (เล่ม 25 บาท) นามาเป็นเครื่องมือในรับชม หากแต่เมื่อพิจารณาไป
ที่ผลลัพธ์แล้ว จะพบว่ากลุ่มตัวอย่างทั้ง 3 กลุ่มต่างก็ได้รับความพึงพอใจมากกว่าความคาดหวังที่ตั้งเอาไว้ก่อน
การรับชมทุกประการ
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ระเบียบการเขียนต้นฉบับ
กองบรรณาธิการวารสารสถาบั นวิจั ย และพัฒ นา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้กาหนด
ระเบียบการเขียนต้นฉบับ เพื่อให้ผู้เขียนยึดเป็นแนวทางในการดาเนินการ สาหรับเตรียมต้นฉบับเพื่อขอตีพิมพ์ใน
วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. การจัดรูปแบบ
1.1 ขนาดของต้นฉบับ พิมพ์หน้าเดียวบนกระดาษขนาด A4 โดย กาหนดค่าความกว้าง 16 เซนติเมตร ความ
สูง 24 เซนติเมตร และเว้นระยะห่างระหว่างขอบกระดาษด้านบนและซ้ายมือ 2.5 เซนติเมตร ด้านล่างและขวามือ 2
เซนติเมตร
1.2 รูปแบบอักษรและการจัดวางตาแหน่ง ภาษาไทยและภาษาอังกฤษใช้รูปแบบอักษร TH Sarabun PSK
ทั้งเอกสาร พิมพ์ด้วยโปรแกรมไมโครซอฟท์เวิร์ด โดยใช้ขนาด ชนิดของตัวอักษร รวมทั้งการจัดวาง ตาแหน่งดังนี้
1) หัวกระดาษ ประกอบด้วย เลขหน้า ขนาด 16 ชนิดตัวธรรมดา ตาแหน่งกึ่งกลางกระดาษ
2) ชื่อเรื่องภาษาไทยขนาด 18 และภาษาอังกฤษขนาด 16 ชนิดตัวหนา ตาแหน่งกึ่งกลางหน้ากระดาษ
ความยาวไม่เกิน 2บรรทัด
3) ชื่อผู้เขียน ภาษาไทยขนาด 16 และภาษาอังกฤษ (ถ้ามี) ขนาด 14 ชนิดตัวเอียงธรรมดา ตาแหน่งชิ ด
ขอบกระดาษด้านขวาใต้ชื่อเรื่อง ให้ใส่เครื่องหมายดอกจัน * กาหนดเป็นตัวยก กากับท้ายนามสกุล ของผู้ประสานงานหลัก
4) หน่ ว ยงานหรื อสั งกัดที่ ทาวิจั ย ภาษาไทยขนาด 12 และภาษาอังกฤษขนาด 12 ชนิดตัว ธรรมดา
ตาแหน่งชิดขวาใต้ชื่อผู้เขียน กรณีคณะผู้เขียนมีหน่วยงานหรือสังกัดที่ต่างกัน ให้ใส่ตัวเลข 1 และ 2 กาหนดเป็นตัวยก
ตามลาดับกากับท้ายนามสกุล และด้านหน้าหน่วยงานหรือสังกัด
5) เชิงอรรถ กาหนดเชิงอรรถในหน้าแรกของบทความ ส่วนแรกกาหนดข้อความ “ผู้ประสานงานหลัก
(Corresponding Author)” ภาษาไทยขนาด 13 ภาษาอังกฤษขนาด 13 ชนิดตัว ธรรมดา ส่ ว นที่ 2 ระบุข้อความ
“e-mail”ระบุเป็น e-mail ของผู้ประสานงานหลัก ในส่วนสุดท้ายกาหนดข้อความ “**กิตติกรรมประกาศ”(ถ้ามี) ระบุ
เฉพาะแหล่ ง ทุ น และหน่ ว ยงานที่ ส นั บ สนุ น งบประมาณ เช่ น งานวิ จั ย เรื่ อ งนี้ ได้ รั บ สนั บ สนุน ทุ นวิ จัย จาก “ทุ น
งบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา”
6) หัวข้อบทคัดย่ อภาษาไทยขนาด 18 ชนิดตัวหนา ตาแหน่งกึ่งกลางหน้ากระดาษด้านซ้ายใต้ที่ อ ยู่/
หน่วยงานสังกัดของผู้เขียน เนื้อหาบทคัดย่อภาษาไทยขนาด 16 ชนิดตัวธรรมดา จัดพิมพ์เป็น 1 คอลัมน์ บรรทัดแรก
เว้น 1 Tab จากขอบกระดาษด้านซ้าย และพิมพ์ให้ชิดขอบทั้งสองด้าน
7) หั ว ข้อคาส าคัญภาษาไทยขนาด 16 ชนิดตัว หนา ตาแหน่งชิดขอบกระดาษด้านซ้า ยใต้บ ทคั ด ย่ อ
ภาษาไทย เนื้อหาภาษาไทยขนาด 16 ชนิดตัวธรรมดา ไม่เกิน 4 คา เว้นระหว่างคาด้วยเครื่องหมาย “/”
8) หั ว ข้อบทคัดย่ อภาษาอังกฤษขนาด 18 ชนิดตัว หนา ตาแหน่งกึ่งกลางกระดาษ เนื้อหาบทคัดย่ อ
ภาษาอังกฤษขนาด 16 ชนิดตัวธรรมดา จัดพิมพ์เป็น 1 คอลัมน์ บรรทัดแรกเว้น 1 Tab จากขอบกระดาษด้านซ้าย
และพิมพ์ให้ชิดขอบทั้งสองด้าน
9) หัวข้อคาสาคัญภาษาอังกฤษขนาด 16 ชนิดตัวหนา ตาแหน่งชิดขอบกระดาษด้านซ้ายใต้บทคัดย่อ
ภาษาอังกฤษเนื้อหาภาษาอังกฤษขนาด 16 ชนิดตัวธรรมดาไม่เกิน 4 คา เว้นระหว่างคาด้วย Slash (/)
10) หัวข้อหลักภาษาไทยขนาด 18 ภาษาอังกฤษขนาด 18 ชนิดตัวหนา ตาแหน่งชิดขอบกระดาษด้านซ้าย

11) หั ว ข้อย่ อยภาษาไทยขนาด 16 ชนิดตัว หนา ภาษาอังกฤษขนาด 16 ชนิดตัว ธรรมดา Tab 0.75
เซนติเมตร จากอักษรตัวแรกของหัวเรื่อง
12) เนื้อหาภาษาไทยขนาด 16 ภาษาอังกฤษขนาด 16 ชนิดตัวธรรมดา จัดพิมพ์เป็น 1 คอลัมน์ บรรทัด
แรกเว้น 1 Tab จากขอบกระดาษด้านซ้าย และพิมพ์ให้ชิดขอบทั้งสองด้าน
13) อ้างอิง (References) หัวข้อภาษาอังกฤษขนาด 18 ชนิดตัวหนา ตาแหน่งกึ่งกลางหน้ากระดาษ
เนื้อหาภาษาไทยขนาด 16 ภาษาอังกฤษขนาด 16 ชนิดตัวธรรมดา ตาแหน่งชื่อผู้เขียนชิดขอบซ้ายหากยาวเกิน 1
บรรทัดให้ Tab 0.75 เซนติเมตร การอ้างอิงเอกสารให้เขียนตามแบบ APA (American Psychological Association)
14) ผู้ เขีย น/คณะผู้ เขีย น ภาษาไทยขนาด 16 ชนิดตัว หนา ชิดขอบซ้าย เนื้อหาชื่อผู้ เขียนขนาด 14
ภาษาอังกฤษขนาด 10 ชนิดตัวหนา ให้ระบุคานาหน้าชื่อได้แก่ นาย นาง นางสาว และตาแหน่งทางวิชาการ ตาแหน่ง
ชื่อผู้เขียนชิดขอบซ้ายหากยาวเกิน 1 บรรทัด ให้ Tab 0.75 เซนติเมตร ข้อมูลที่อยู่ที่ติดต่อได้พร้อมรหัสไปรษณีย์ และ
อีเมล์ ในตาแหน่งชิดขอบซ้ายหากยาวเกิน 1 บรรทัด ให้ Tab 0.75 เซนติเมตร
1.3 จานวนหน้า บทความต้นฉบับมีความยาวไม่เกิน 15 หน้า
2. การเขียนอ้างอิง
การอ้างอิงเอกสารให้เขียนอ้างอิงตามรูปแบบ APA (American Psychological Association) โดยให้แปล
รายการอ้างอิงภาษาไทยเป็ น ภาษาอังกฤษทุกรายการ และยังคงรายการอ้างอิงภาษาไทยเดิมไว้ด้ว ยเพื่อให้ กอง
บรรณาธิการตรวจสอบความถูกต้องในการแปล สามารถดูหลักเกณฑ์การอ้างอิงวารสาร สถาบันวิจัยและพัฒ นา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้ที่ (http://research.bsru.ac.th)
3. ลาดับหัวข้อในการเขียนต้นฉบับ
การเขียนต้นฉบับ กาหนดให้ใช้ภ าษาไทยหรือภาษาอังกฤษเท่านั้น ในกรณีเขียนเป็นภาษาไทย ควรแปล
คาศัพท์ภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยให้มากที่สุด ยกเว้นในกรณีที่คาศัพท์ภาษาอังกฤษเป็นคาเฉพาะ ที่แปลไม่ได้หรือ
แปลแล้วไม่ได้ความหมายชัดเจนให้ใช้คาศัพท์ภาษาอังกฤษได้ และควรใช้ภาษาที่ผู้อ่านเข้าใจง่าย ชัดเจน หากใช้คาย่อ
ต้องเขียนคาเต็มไว้ครั้งแรกก่อน โดยเนื้อหาต้องเรียงลาดับตามหัวข้อดังนี้
3.1 ชื่อเรื่ องควรสั้ น และกะทัดรั ด ความยาวไม่ควรเกิน 100 ตัว อักษร ชื่อเรื่องต้องมีทั้ งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ โดยให้นาชื่อเรื่องภาษาไทยขึ้นก่อน
3.2 ชื่อผู้เขียนเป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ หากเกิน 6 คน ให้เขียนเฉพาะคนแรกแล้วต่อท้ายด้วย และคณะ
3.3 ชื่อหน่วยงานหรือสังกัด ที่ผู้เขียนทางานวิจัย เป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
3.4 บทคัดย่อเขียนทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ โดยเขียนสรุปเฉพาะสาระสาคัญของเรื่อง อ่านแล้วเข้าใจ
ง่าย ความยาวไม่ควรเกิน 300 คา หรื อ 20 บรรทัด โดยให้ นาบทคัดย่อภาษาอัง กฤษ (Abstract) ขึ้นก่อน ทั้งนี้
บทคัดย่อภาษาไทย กับบทคัดย่อภาษาอังกฤษ ต้องมีเนื้อหาตรงกัน
3.5 คาส าคัญ(Keywords) ให้ อยู่ ในตาแหน่ง ต่ อท้ ายบทคัดย่ อ และ Abstract ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ใ นการ
นาไปใช้ ในการเลือกหรือค้นหาเอกสารที่มีชื่อเรื่องประเภทเดียวกันกับเรื่องที่ทาการวิจัย
3.6 บทนาเป็นส่วนของเนื้อหาที่บอกความเป็นมา และเหตุผลนาไปสู่การศึกษาวิจัย และควรอ้างอิงงานวิจัย
อื่นที่เกี่ยวข้อง
3.7 วัตถุประสงค์ชี้แจงถึงจุดมุ่งหมายของการศึกษา
3.8 กรอบแนวคิดชี้แจงความเชื่อมโยงตัวแปรต้น ตัวแปรตาม ในการทาการวิจัย

3.9 ระเบียบวิธีการวิจัย
3.10 ผลการวิ จั ย เป็ น การเสนอสิ่ ง ที่ ไ ด้ จ ากการวิ จั ย เป็ น ล าดั บ อาจแสดงด้ ว ยตาราง กราฟ แผนภาพ
ประกอบการอธิบาย ทั้งนี้ถ้าแสดงด้วยตาราง ควรเป็นตารางแบบไม่มีเส้นขอบตารางด้านซ้าย และขวา หัวตารางแบบ
ธรรมดาไม่มีสี ตารางควรมีเฉพาะที่จาเป็น ไม่ควรมีเกิน 5ตาราง สาหรับรูปภาพประกอบควรเป็นรูปภาพขาว-ดา
ที่ชัดเจน และมีคาบรรยายใต้รูป กรณีที่ผู้เขียนต้นฉบับประสงค์จะใช้ภาพสีจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว
3.11 อภิปรายผลควรมีการอภิปรายผลการวิจัยว่าเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้หรือไม่เพียงใด และควรอ้าง
ทฤษฎีหรือเปรียบเทียบการทดลองของผู้อื่นที่เกี่ยวข้องประกอบเพื่อให้ผู้อ่านเห็นด้วยตามหลักการหรือคัดค้านทฤษฎีที่
มีอยู่เดิม รวมทั้งแสดงให้เห็นถึงการนาผลไปใช้ประโยชน์และการให้ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยในอนาคต
3.12 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับงานวิจัยควรเป็นข้อเสนอแนะที่สามารถนาผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้จริง
3.13 ผู้เขียน หรือคณะผู้เขียนในส่วนท้ายของบทความให้เรียงลาดับตามรายชื่อในส่วนหัวเรื่องของบทความ
โดยระบุตาแหน่งทางวิชาการ ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ และ e-mail

วาร าร ถาบันวิจัยและพัฒนา
ม าวิทยาลัยราชภัฏบ้าน มเด็จเจ้าพระยา
วัตถุประ งค์
1. เพื่ ่งเ ริม นับ นุน ใ ้นัก ึก า าจารย์ นัก ิจัย และนัก ิชาการทั่ ไป ได้เผยแพร่บทค าม
ทาง ิชาการ และบทค ามจากผลงาน ิจัย ได้แก่ ิทยาการด้าน ิทยา า ตร์และเทคโนโลยี
และ ิทยาการด้านมนุ ย า ตร์และ ังคม า ตร์
2. เพื่ กระตุ้นใ ้นัก ึก า าจารย์ นัก ิจัย และนัก ิชาการทั่ ไป ตระ นักถึงค ามจาเป็นในการใช้
เทคโนโลยี าร นเท เพื่ การ ึก า (E-education) ค้นค ้า และ ิจัย
3. เพื่ เป็นแ ล่งกลางในการ ึก า ค้นค ้า ข้ มูลและแ ล่ง ิทยาการค ามรู้ต่าง ๆ ันเป็นการเปิด
โลกก ้างทางการเรียนรู้ แก่ าธารณชนทั่ ไป
ที่ปรึก า
1. ผู้ช่ ย า ตราจารย์ ดร.ลินดา
2. ร ง า ตราจารย์ปรียานุช
บรรณาธิการบริ าร
ร ง า ตราจารย์ ดร.พน เนื่ ง

เกณฑ์มา
ธิการบดี
กิจรุ่งโรจน์เจริญ ร ง ธิการบดี
ุทั น์ ณ ยุธยา ผู้ าน ยการ ถาบัน ิจัยและพัฒนา

บรรณาธิการ
ผู้ช่ ย า ตราจารย์ ดร.นนท์ณธี

ดุลยท ี ิทธิ์

ร งผู้ าน ยการ ถาบัน ิจัยและพัฒนา

กองบรรณาธิการ
1. า ตราจารย์(พิเ ) ดร.ชาญ ิทย์
2. า ตราจารย์ ดร.ปาริชาต
3. า ตราจารย์ ดร.ธเน
4. ผู้ช่ ย า ตราจารย์ ดร. าพล
5. ผู้ช่ ย า ตราจารย์ ดร.จินดา
6. ผู้ช่ ย า ตราจารย์ ดร.เกียรติขร
7. ผู้ช่ ย า ตราจารย์ธเน
8. ผู้ช่ ย า ตราจารย์ รุตม์
9. าจารย์ ดร.กาธร
10. าจารย์ ร ินธุ์

เก ตร ิริ
ถาปิตานนท์
าภรณ์ ุ รรณ
บุดดา าร
ยืนยงชัย ัฒน์
โ ภณาภรณ์
ตั้งจิตเจริญเลิ
พล ย ยงาม
จิต ิริ
ฉาย ิน น

ข้าราชการบานาญ
จุ าลงกรณ์ม า ิทยาลัย
ม า ิทยาลัยธรรม า ตร์
ม า ิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ม า ิทยาลัยราชภัฏบ้าน มเด็จเจ้าพระยา
ม า ิทยาลัยราชภัฏบ้าน มเด็จเจ้าพระยา
ม า ิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ม า ิทยาลัยราชภัฏบ้าน มเด็จเจ้าพระยา
ม า ิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ม า ิทยาลัยราชภัฏบ้าน มเด็จเจ้าพระยา

ฝ่ายจัดการและประ านงาน
นาง า จิรภรณ์

คล้าย ิจิตร

ออกแบบปก
นาง า เพ็ญนภา

พฤฒินิรันดร

คณะกรรมการกลั่นกรองบทความ (Peer Review)
1. ร .ดร. มบัติ
ฑีฆทรัพย์
2. ร .ดร. มบูรณ์
ิริ รร ิรัญ
3. ร .ดร.ภัทร์
พล ยแ น
4. ร .ดร. ิชัย
แ นเพชร
5. ร .ดร. รนุช
ภาชื่น
6. ร .ดร. ิโ ฏฐ์
ัฒนานิมิตกูล
7. ร .ดร. ม ุข
ิน ิมาน
8. ร .ดร.กาจร
ลุยยะพง ์
9. ร .ดร. ิเชียร
ินทร มพันธ์
10. ร .ดร.ทยาตา
รัตนภิญโญ านิช
11. ร .ดร.กิจจา
จิตรภิรมย์
12. ผ .ดร.ฉัตรภา
ัตถโก ล
13. ผ .ดร.พัชราภา
เ ื้ มร นิช
14. ผ .ดร. ม ักดิ์
มร ิริพง ์
15. ผ .ดร.จันทร์ ิภา
ดิลก ัมพันธ์
16. ผ .ดร.นฤมล
ุ่น ั ดิ์
17. ผ .ดร. ัค ิทย์
เรื งร ง
18. ผ .ดร. ภิ ัฒน์
ุธรรมดี
19. ผ .ดร.กุล ิรินทร์
ภิรัตน์ รเดช
20. ผ .ดร. ุภาพร
รี ามี
21. ผ .ดร.ประไพ
รีดามา
22. ผ .ดร. ุทธิเมธ ์
เกื้ ก บ
23. ผ .ดร.จิตต ิ ุทธิ์
ิมุตติปัญญา
24. ผ .ดร.มนั ี
รีราชเลา
25. ผ .ดร. าปี
คง ินทร์
26. ผ .เชา ์มนั
ประภักดี
27. ผ .เชิด ิริ
นิลผาย
28. าจารย์ ดร.คณกร
่างเจริญ
29. าจารย์ ดร.ชัย ิชญ์
ม่ ง มี

ข้าราชการบานาญ
ม า ิทยาลัยม ิดล
ม า ิทยาลัยม ิดล
ข้าราชการบานาญ
ม า ิทยาลัยธรรม า ตร์
ม า ิทยาลัยราชภัฏบ้าน มเด็จเจ้าพระยา
ม า ิทยาลัยธรรม า ตร์
ม า ิทยาลัย ุโขทัยธรรมาธิราช
ม า ิทยาลัยราชภัฏบ้าน มเด็จเจ้าพระยา
ม า ิทยาลัยราชภัฏบ้าน มเด็จเจ้าพระยา
ม า ิทยาลัยราชภัฏบ้าน มเด็จเจ้าพระยา
ม า ิทยาลัยม ิดล
ม า ิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ม า ิทยาลัยม ิดล
ข้าราชการบานาญ
ข้าราชการบานาญ
ม า ิทยาลัยราชภัฏบ้าน มเด็จเจ้าพระยา
ม า ิทยาลัยราชภัฏบ้าน มเด็จเจ้าพระยา
ม า ิทยาลัยราชภัฏบ้าน มเด็จเจ้าพระยา
ม า ิทยาลัยราชภัฏบ้าน มเด็จเจ้าพระยา
ม า ิทยาลัยราชภัฏบ้าน มเด็จเจ้าพระยา
ม า ิทยาลัยราชภัฏบ้าน มเด็จเจ้าพระยา
ม า ิทยาลัยราชภัฏบ้าน มเด็จเจ้าพระยา
ม า ิทยาลัยราชภัฏบ้าน มเด็จเจ้าพระยา
ม า ิทยาลัยราชภัฏบ้าน มเด็จเจ้าพระยา
ม า ิทยาลัยราชภัฏบ้าน มเด็จเจ้าพระยา
ม า ิทยาลัยราชภัฏบ้าน มเด็จเจ้าพระยา
ม า ิทยาลัยราชภัฏบ้าน มเด็จเจ้าพระยา
ม า ิทยาลัยราชภัฏบ้าน มเด็จเจ้าพระยา

