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บทตัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยตามหลักเกณฑ์การประเมินค่า 

ประสิทธิภาพต่อราคา 2) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจจ้างเหมางานดูแลภูมิทัศน์ ตามหลักเกณฑ์การ 
ประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา และ 3) เพื่อสร้างสมการทำนายการตัดสินใจจ้างเหมางานดูแลภูมิทัศน์ ตาม 
หลักเกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา กลุ่มตัวอย่างเป็นนักวิชาการพัสดุ ของมหาวิทยาลัยมหิดล 
จำนวน 70 คน จาก 23 ส่วนงาน รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามออนไลน์ในรูปแบบ Google Form และ 
วิเคราะห์ข้อมูลด้วย ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าลัมประสิทธ้ืสหสัมพันธ์ และสถิติบรรยาย

ผลการวิจัยพบว่า ระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยตามหลักเกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา 
ของนักวิชาการพัสดุ มหาวิทยาลัยมหิดล ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการ 
ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด โดยปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจจ้างเหมางานดูแล 
ภูมิทัศน์ ประกอบด้วย 3 ปัจจัยหลัก ดังนี้ 1) ด้านบริการหลังการขาย (x 3) 2) ด้านเกณฑ์อื่นตามที่กำหนดใน 
กระทรวง (x7) และ 3) ด้านพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (x4) ซึ่งปัจจัยทั้ง 3 สามารถใช้ทำนายการ 
จ้างเหมางานดูแลภูมิทัศน์!ด้ถูกต้องคิดเป็นร้อยละ 66.50

คำสำคัญ : การตัดสินใจ/ การจ้างเหมา/ งานดูแลภูมิทัศน์ /  หลักเกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา

Abstrac t
The objectives o f 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 o f Mahidol University from 2 3 
departments. Data were collected using an online-questionnaire in form o f 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 o f 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

บทนำ
มหาวิทยาลัยมหิดล มุ่งเน้นที่จะเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) มหาวิทยาลัยมหิดลจึง 

ต้องให้ความสำคัญกับสภาพภูมิทัศน์ สภาพแวดล้อมที่เขียวฃจึ ร่มรื่น โดยมีที่ต ั้งศูนย์กลางอยู่ ณ ที่ดิน 
พระราชทาน 2 ที่อยู่ 999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม มีเนื้อที่ 
ประมาณ 1,240 ไร่สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้เป ็นส่วนงานย่อยภายใต้มหาวิทยาลัยมหิดล มีที่ตั้งอยู่ที่ 
ศาลายา และได้ให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมหิดล ในการดูแลภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบสถาบันนวัตกรรม 
ต้ังแต่ปี พ.ศ.2556 เป็นต้นมา ซึ่งได้มีการจัดจ้าง บริษัทที่มีอาชีพเฉพาะด้านมาช่วยดูแล การดูแลประกอบด้วย 
การตัดแต่งหญ้าสนาม การใส่ปุยสนาม การบำรุงรักษาต้นไม้ประคับ ไม้พุ่ม ไม้คลุม การบำรุงรักษาไม้ยืนต้น 
การกำจัดวัชพืชบริเวณทางเท้า พร้อมวัสดุอุปกรณ์

ในอดีตที่ผ่านมา การจัดซื้อจัดจ้างชองมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นการจัดซื้อจัดจ้างที่ผ่านระบบงาน MU- 
ERP แต่ปจจุบันการดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัด 
จ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ซึ่งมีวิธีการซื้อจ้าง 3 วิธีคือ 1) วิธีประกาศเชิญซวนทั่วไป ได้แก่ วิธี 
ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วิธีสอบราคา (ไข้ในพ้ืนท่ีไม่มี 
Internet) 2)วิธีคัดเสือก 3)วิธ เีฉพาะเจาะจง และได้น่าระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (Thai Government 
Procurement) เช้ามาใช้เพื่อการแช่งฃันที่ส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงาน โดยการ 
จัดซื้อจัดจ้าง มีฃั้นตอนการดำเนินงานหลัก  ๆ ดังนี้ 1.เจ้าหน้าที่พัสดุ หรือผู้ท่ี'ได้'รับมอบ'หมาย จัดทำร่างชอบเขต 
หรือข้อกำหนดการจ้าง การเขียนข้อกำหนดการจ้างดังกล่าว จัดทำขึ้นโดยมีการใส่รายละเอียดข้อมูลพื้นที่ชอง 
สถาบันนวัตกรรมฯ และความต้องการในการดูแลรักษา เพื่อเป็นกรอบในการทำงานชองบริษัทผู้รับจ้างต่อไป
2.เจ้าหน์าที่พัสดุจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง ร-หัวหน้าหน่วยงานให้ความเห็นชองรายงานขอซื้อขอจ้าง 4.เชิญ
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บทคัดย่อ
กลุ่มผู้ประกอบอาชีพประมงเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะเป็นโรคต่าง  ๆ อันเนื่องมาจากพฤติกรรมการบริโภค 

และการทำงาน คือมักรับประทานอาหารทะเลที่หาได้ขณะทำงานและลักษณะการทำงานที่ไม่เป็นเวลา จึงมี 
ความเสี่ยงต่อสุขภาพ ฉะนั้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องศึกษาถึงคุณภาพชีวิต แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ 
พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพ และปิจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของซาวประมงในจังหวัดตรัง 
โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างหัวหน้าครัวเรือนซาวประมงในจังหวัดตรัง จำนวน 379 ราย ด้วยแบบสอบถาม 
ซนิดมาตรประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใข้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการ 
วิเคราะห์การถดถอยพหุแบบขั้นตอน ผลการศึกษาพบว่า ซาวประมงในจังหวัดตรังมีคุณภาพชีวิตด้านการงาน 
ด้านความเป็นอยู่ประจำวัน และด้านสุขภาพและความเครียดอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนด้านครอบครัวและด้าน 
สิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับสูง มีแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพด้านการรับรู้ต่ออุปสรรคอยู่ในระดับปานกลาง ด้าน 
การรับรู้โอกาสเสี่ยงของการเป็นโรค ด้านการรับรู้ความรุนแรงของโรคอยู่ในระดับสูง และด้านการรับรู้ถึง 
ประโยชน์ของการรักษาและป้องกันโรคอยู่ในระดับสูงมาก มีพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพอยู่ในระดับสูง และ 
ยังพบว่าป้จจัยที่ส ่งผลต่อพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของซาวประมงในจังหวัดตรัง ได้แก่ การรับรู้ถึง 
ประโยชน์ของการรักษาและป้องกันโรค ระดับการศึกษา การรับรู้ความรุนแรงของโรค สถานภาพสมรส 
คุณภาพชีวิตด้านการงาน และคุณภาพชีวิตด้านความเป็นอยู่ประจำวัน โดยส่งผลต่อพฤติกรรมการส่งเสริม 
สุขภาพของซาวประมงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และสามารถอธิบายได้ร้อยละ 27.9
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Abstrac t
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 o f life, health belief model, health 
promotion behaviors and the factors affecting health promotion behaviors o f fishermen in 
Trang province. The data were collected from 379 heads o f 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 o f 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. เท addition, it is found that realization of advantages of disease treatment and 
prevention, educational background, perception o f disease severity, marital status, quality of 
working life, and quality of daily life are the factors which affect the fishermen’ ร health 
promotion behaviours at significance level 0.05. These factors explain 27.9% o f the fishermen’s 
health promotion behaviours variation.

Keywords: Quality o f life / Health Belief Model/ Health Promotion Behaviors/ Fishermen

บทนำ
การมีสุฃภาพที่ดีเป็นพื้นฐานสำคัญต่อการดำเนินชีวิตที่มีคุณภาพ เพราะการมีสุขภาพ'ท่ีดี'น้ัน'จะทำ 

ให้บุคคลสามารถใช้ชีวิตได้เป็นปกติทั้งในด้านการทำงานและด้านการใช้ชีวิตส่วนตัว ซึ่งในทางตรงกันช้ามหากมี 
ปิญหาสุขภาพจะทำให้บุคคลเกิดการขาดสมดุลในการใช้ชีวิตได้ทันที คือไม่สามารถทำงานได้เป็นปกติ ไม่ 
สามารถทำในสิ่งที่ตนเองต้องการได้อย่างอิสระ ซึ่งจะมีผลกระทบไปถึงสุขภาพจิตของบุคคลได้เซ่นกัน ฉะน้ัน 
การดูแลสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
(พ.ศ. 2560- 2564) ได้มีการกำหนดยุทธศาสตร์เกี่ยวกับการเตรียมพร้อมด้านกำลังคนและการเสริมสร้าง 
ศักยภาพของประซากรในทุกช่วงวัย โดยการสร้างเสริมให้คนมีสุฃภาพดี เน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทาง 
สุขภาพและการลดปจจัยเสิ่ยงด้านสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อสุขภาพ โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาความรูใน 
การดูแลสุขภาพ การพัฒนารูปแบบการออกกำลังกายและโภชนาการที่เหมาะสมกับแต่ละช่วงวัย แต่บางครั้งจะ 
พบว่ามีปจวัยบางอย่างที่ทำให้บุคคลไม่สามารถดูแลใสใจสุขภาพของตนเองได้อย่างเต็มที่ โดยเฉพาะอาชีพที่ 
บุคคลได้ทำอยู่ กล่าวคือพฤติกรรมการประกอบอาชีพต่าง  ๆ มีส่วนสำคัญต่อการกำหนดพฤติกรรมสุขภาพของ 
บุคคล และโดยธรรมชาติของการทำงานในแต่ละอาชีพก็มีความแตกต่างกันไปอย่างมากมาย บางอาชีพมี



การศึกษาเปรียบเทียบสำนวนไทยและสำนวนจีนที่มีคำเกี่ยวกับสัตว์
A  Com parative  s tu d y  o f Chinese and Thai A n im a l Id ioms

ภัชราภา จันทเฬ็ชร์1 (Patcharapa Jan tape t)
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บทคัดย่อ
บทความฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์การศึกษาเปรียบเทียบสำนวนไทยและสำนวนจีนที่มีคำ 

เกี่ยวกับสัตว์ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาความคล้ายคลึงและความแตกต่างระหว่างสำนวนไทยและสำนวนจีนที่ 
เก ี่ยวกับสัตว์ในแง่ของความหมายเซิงเปรียบเทียบและสิ่งท ี่ถ ูกใช้เปรียบเทียบ โดยการศึกษาหนังสือหรือ 
บทความที่มีเนื้อหาที่เกี่ยวช้อง เพื่อที่จะน่ามาวิเคราะห์หาสาเหตุที่มาของสำนวนจากทั้ง 2 ภาษา ผลการศึกษา 
พบว่า จาก 11 คู่สำนวน ทั้งสำนวนไทยและสำนวนจีนที่มีคำเกี่ยวกับสัตว์โดยมีความหมายที่เหมือนกันและใช้ 
สิ่งเปรียบเทียบเดียวกันทั้ง 3 คู่สำนวน ใช้สิ่งเปรียบเทียบเหมือนกัน แต่ให้ความหมายไม่เหมือนกัน 2 คู่สำนวน 
สำนวนไทยใช้สัตว์เปรียบเทียบ แต่สำนวนจีนไม่ใช้สัตว์เปรียบเทียบแต่มืความหมายเหมือนกัน 3 คู่สำนวน ท้ัง 
สำนวนไทยและสำนวนจีนต่างก็ใช้สัตว์คนละชนิดเปรียบเทียบ แต่ให้ความหมายเหมือนกันอีก 3 คู่สำนวน 
สาเหตุที่ต่างกันนั่นก็เพราะมืที่มาที่ต่างกัน จากความคิด วิถีชีวิต สภาพแวดล้อม รวมถึงประวัติศาสตร์ ตำนานที่ 
แตกต่างกัน

คำสำคัญ ะการศึกษาเปรียบเทียบ/สำนวนไทย/สำนวนจีน/สำนวนเกี่ยวกับสัตว์

Abstrac t
This article is a part o f the thesis about Thai and Chinese idioms containing animals. 

The objective o f this article is to  study the similarities and differences between Thai and 
Chinese idioms in terms o f meaning and the objects deployed in the idioms.

The relevant books and papers are selected as references for analysis o f origin of the 
idioms from both 2 languages. From 11 pairs of compared idioms, the results has shown that 
3 pairs o f them share the identical meaning and animal used in the idioms; 2 pairs o f them 
shared the identical animals, but convey the different meaning; 3 pairs o f them share the 
identical meaning -  animals are deployed in Thai idioms while the Chinese ones apply the 
other entities; and 3 pairs o f them share the same meaning with different use of animals in 
both Thai and Chinese idioms. The unique thoughts, ways o f life, environments, historical * *

คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอันฮุย อาจารย์ทีปรึกษา ศาสตราจารย์ ดร.หยาง เสียวหลี (Faculty o f A rts, Anhui University, Professor Yang XiaoLi)
*Corresponding Author. E-mail: 2269354791@qq.com
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background and myths have accounted for the dissimilarity in meaning and the objects used 
in the idioms o f the 2 languages.

Keywords : Comparative study/ Thai Idioms/ Chinese Idioms/ Animal Idioms

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
ภาษาเป็นเครื่องหมายของวัฒนธรรมอย่างหนึ่ง ที่สะท้อนให้เห็นถึงความคิด ความเชื่อ หรือวิธีการ 

ปฏิบัติตนของคนในชาตินั้น  ๆ ที่มีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง สำนวนก็เซ่นเดียวกัน เพราะสำนวนแสดงให้เห็นถึง 
ความคิดและการใช้ชีวิตของคนในชาตินั้น  ๆ ทุกชาติทุกภาษาต่างก็มีสำนวนเป็นของตนเอง ก็อาจมีสำนวนที่ 
คล้ายคลึงกันได้ โดยใช้ถ้อยคำต่างกันไปตามภาษาของตน ที่เป็นเซ่นนี้เพราะสติปัญญามนุษย์ไม่แตกต่างกัน 
(กาญจนา คำผา.สำนวนไทย.หน้า!ร, 2559). ประเทศไทยและประเทศจีนก็เซ่นเดียวกัน ต่างก็มีสำนวนเป็นของ 
ตัวเอง ถึงแม้ว่า ประเทศไทยจะได้รับอิทธิพลและวัฒนธรรมจากประเทศจีน เนื่องจากมีซาวจีนที่ย้ายเช้ามาตั้ง 
ถิ่นฐานอยู่ในไทยเป็นจำนวนไม่น้อย ทำให้สำนวนจีนและสำนวนไทยมีความคล้ายคลึงกันอยู่ อีกทั้งจีนและไทย 
ก็ต ่างก็อยู่ในทวีปเอเชียเหมือนกัน จึงทำให้วัฒนธรรมรวมไปถึงวิถีการใช้ชีวิตและความคิดของคนในชาติ 
ค่อนช้างที่ม ีความคล้ายคลึงกัน แต่ถึงอย่างไรก็ตาม เมื่อคนละประเทศ คนละภาษา คนละลังคม คนละ 
วัฒนธรรม ย่อมมีจุดเหมือนและความแตกต่างกันอยู่ สำนวนนอกจากจะเป็นภาษาที่คนในชาตินั้น  ๆ มักจะ 
น่ามาใช้ในการเปรียบเทียบแทนเพื่อใช้แทนคำพูดทางอ้อม หรือการใช้ภาษาเพื่อเพิ่มความสละสลวย อีกทั้ง 
สำนวนของชาตินั้น  ๆ ต่างก็ได้สอดแทรกสิ่งต่าง  ๆ เช้าไว้ด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิต ธรรมชาติแวดล้อม 
วัฒนธรรมประเพณี รวมไปถึงความเชื่อต่าง  ๆ ของคนในชาติที่ทำให้เกิดสำนวนนั้น  ๆ ข้ึน

“iiJcil!” (เฉ ิงหยวี่) หรือที่เราเรียกกันว่า สำนวน เป็นหนึ่งในวิชาที่สำคัญของภาษาจีน ที่มีชื่อว่า 
“คำศัพท์ภาษาจีนกลางปัจจุบัน” (JJS ft/X S iq l/C  ) ดังนั้น วงการศึกษาจีนจึงให้ความสนใจและให้คำจำกัด 
ความเกี่ยวกับสำนวนจีนอยู่ไม่น้อย กล่าวโดยสรุป “สำนวน”ในภาษาจีน คือ กลุ่มคำหรือวลี ที่มีรูปแบบที่ 
แน่นอน ที่ประกอบด้วยคำที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ ( Lii YinQshun, 2550) “สำนวน” ในภาษาไทย หมายถึง 
ถ้อยคำหรือข้อความที่กล่าวกันมาสือต่อมาช้านาน มีความหมายไม่ตรงตามตัวอักษร แต่มีความหมายโดยนัย 
หรือในเซิงเปรียบเทียบ ขึ้นอยู่กับเรื่องที่กล่าวถึง (รัชมี กำแพงแก้ว, 2557)

นอกจากนี้ “สัตว์” ถือว่าเป็นอีกสิ่งที่ค่อนช้างใกล้ตัวและสามารถน่ามาใช้ได้ในชีวิตประจำวัน เพราะว่า 
สัตว์และมนุษย์เป็นสิ่งที่มีความสัมพันธ์กันอย่างแนบแน่น อีกทั้ง “สำนวน”ในภาษาจีน ไม่ว่าจะเป็นการเชียน 
หรือการน่ามาพูดในชีวิตประจำวัน มักจะมีการใช้สำนวนที่เปรียบเทียบกับสัตว์อยู่บ่อย  ๆ จึงทำให้ผู้วิจัยสนใจที่ 
ศึกษาลักษณะของสำนวนในภาษาจีนและภาษาไทย เพื่อน่ามาหาด้านเหมือนและด้านที่แตกต่างระหว่างทั้งสอง 
ภาษา เพื่อช่วยพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอนภาษาจีนให้ดียิ่งขึ้น

อย่างไรก็ดี ทั้งสองภาษาต่างก็มีสำนวนที่มีความหมายใกล้เคียงกัน บ้างก็ใช้สิ่งที่น่ามาเปรียบเทียบ 
เหมือนกันแต่แฝงความหมายต่างกัน บ้างก็ใช้สิ่งที่น่ามาเปรียบเทียบต่างกัน แต่มีลักษณะความหมายแฝงที่ 
เหมือนกัน เหตุนี้เอง จึงทำให้ผู้วิจัยที่สนใจที่จะศึกษาด้นคว้าเปรียบเทียบสำนวนไทยและสำนวนจีนที่น่าสัตว์มา 
เปรียบเทียบ เพื่อหาความหมายและที่มาของสำนวนทั้งสองภาษาว่ามีความแตกต่างกัน
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บทคัดย่อ
ในสังคมโลกยุคโลกาภิวัตน์การเตรียมความพร้อมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งในทุก 

ระดับได้แสดงให้เห็นถึงความตื่นตัว มีการวางแผนบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่าง  ๆ เพื่อเตรียม 
ความพร้อมอย่างจริงจัง นับว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดี ไม่เซ่นนั้นแล้วประเทศของเราคงไม่สามารถปรับตัวรองรับ 
ความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น

การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศพบว่า ปิญหาอุปสรรคที่สำคัญของประเทศไทย 
ประการหนึ่ง ก็คือ การสร้างสรรค์นวัตกรรมยังม่ปริมาณไม่มากนัก อันอาจเป็นเพราะการวิจัยและพัฒนา ของ 
ไทยยังไม่ได้รับความสนใจเท่าที่ควรหรือไม่ได้ม่การน่ามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้ผู้น่าประเทศกำหนด 
นโยบายให้ความสำคัญกับนวัตกรรมและม่การวางแผนเพื่อน่าพาประเทศไปสู่การเป็นประเทศที่เป็นผู้น่าด้าน 
นวัตกรรมอย่างเป็นระบบ เป็นขึ้นตอน ได้รับความสำเร็จจากการปรับเปลี่ยน และได้รับการยอมรับจากนานา 
ประเทศ เพื่อสามารถแก้วิกฤติการณ์และสร้างความยั่งยืนได้

การเป็นผู้น่าม่ความสำคัญมากที่จะส่งผลต่อประเทศชาติและผู้ท ี่เก ี่ยวช้องเป็นอย่างมาก ควรม่การ 
บูรณาการความรู้สู่นวัตกรรม เพราะนอกจากจะช่วยสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มแก่องค์กรและประเทศชาติใน 
ระยะยาวแล้ว ยังส่งผลดีต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับองค์กรและประเทศชาติอย่างต่อเนื่อง 
ด้วย ดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในด้านต่าง  ๆ รวมทั้งเวทีการค้าโลก การศึกษาประเทศไทยจะต้องเร่ง 
สร้างผู้น่าด้านนวัตกรรมในทุกระดับ เพื่อจะได้พร้อมรับมือกับระบบการค้าเสรีที่ม่การแข่งขันกันอย่างรุนแรง จะ 
ได้เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับประเทศอื่น  ๆ ทั้งในอาเซียนด้วยกัน และในภูมิภาคอื่น  ๆ ของโลก

คำสำคัญ: ภาวะผู้น ่า/ นวัตกรรม/ การวัดการเรียนรู้/ การบูรณาการความรู้

Abstrac t
Globalized society, preparation to  increase competitiveness at all levels demonstrates 

alertness. Planning o f 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 w ill occur.

1 นักศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
(Doctor o f Philosophy Program in Educational Administration, Faculty o f Education, Khon Kaen University)
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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 o f partial implementation 
to  the fu ll extent o f 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 o f 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 o f 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

บทนำ
ในสังคมโลกยุคโลกาภิวัตน์การเตรียมความพร้อมเพื่อเพ ิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งใน 

ระดับประเทศชาติ ระดับองค์กร และระดับบุคคล แม้แต่รัฐบาล และหน่วยงานภาครัฐ หรือสถานศึกษา ก็ได้ 
แสดงให้เห็นถึงความตื่นตัว มีการประชุมเพื่อวางแผนบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่าง  ๆ ของ 
ภาครัฐเพื่อเตรียมความพร้อมในด้านต่าง  ๆ อย่างจริงจัง ซึ่งนับว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดี ไม่เซ่นนั้น ประเทศของเรา 
คงไม่สามารถปรับตัวรองรับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น

ในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยนั้น ปิญหาอุปสรรคทีส่ำคัญของประเทศไทย 
ประการหนึ่ง ก็คือ การสร้างสรรค์นวัตกรรม (Innovation) ยังมีปริมาณไม่มากนัก อันอาจเป็นเพราะการวิจัย 
และพัฒนา (R&D) ของไทยยังไม่ได้รับความสนใจเท่าที่ควรหรือไม่ได้มีการน่ามาใซให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซ่ึง 
หากเปรียบเทียบกับประเทศสิงคโปร์และประเทศเกาหลีใต้แล้ว จะเห็นได้ขัดเจนว่า สิงคโปร์และเกาหลีใต้มีการ 
กำหนดนโยบายให้ความสำคัญกับนวัตกรรมและมีการวางแผนเพื่อน่าพาประเทศไปสู่การเป็นประเทศที่เป็น 
ผู้นำด้านนวัตกรรมอย่างเป็นระบบ เป็นขึ้นตอน จนในปจจุบัน ทั้งสิงคโปร์และเกาหลีใต้ได้รับความสำเร็จจาก 
การปรับเปลี่ยน (Transform) นี้เป็นอย่างยิ่ง และได้รับการยอมรับจากนานาประเทศ ได้จัดอันดับให้ประเทศ 
สิงคโปร์ได้อันดับหน่ึง และประเทศเกาหลีใต้ได้อันดับสอง ทำให้สิงคโปร์เป็นประเทศที่สร้างนวัตกรรมสูงที่สุด 
แห่งหนึ่งของโลก ในขณะที่เกาหลีใต้ก็เป็นศูนย์กลางการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่สำคัญของโลกเซ่นกัน และใน 
ปิจจุบัน หลายประเทศต่างก็หันมาให้ความสำคัญกับการเป็นผู้น่าด้านนวัตกรรม เนื่องจากเห็นแล้วว่า สามารถ 
แก้วิกฤติการณ์และสร้างความยั่งยืนได้



การจัดการอาชีวศึกษาเพื่อสร้างผู้ประกอบการ ะ กรณีศึกษาวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น
The Voca tiona l Education M anagem ent fo r  New Entrep reneurs ’ Creation:
A  Case s tu d y  o f Khon Kaen Industria l and C om m un ity  Education College

นริศรา ทองยศ1* (Narissara Thongyost)
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บทคัดย่อ
การวิจัยเซิงคุณภาพในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 2 ประการ คือ 1) เพ ื่อศึกษาการจัดการอาชีวศึกษาเพื่อ 

สร้างผู้ประกอบการ และ 2) เพื่อศึกษาแนวทางในการสร้างผู้ประกอบการของสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน 
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ใช้ระเบียบวิธีวิจัยกรณีศึกษา แหล่งข้อมูลในการศึกษาคือ 1. แหล่งบุคคล ได้แก่ 
ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 3 คน ครู จำนวน 4 คน และนักศึกษา จำนวน 4 คน จากวิทยาลัยการอาชีพ 
ขอนแก่น และ 2. ข้อมูลเอกสาร เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ 1) แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง และ 2) แบบ 
วิเคราะห์เอกสาร โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยด้วยวิธีการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า จากนั้นน่า 
ข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เนื้อหา

ผลการวิจัยพบว่า การจัดการอาชีวศึกษาเพื่อสร้างผู้ประกอบการอย่างมืประสิทธิภาพ 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. การน่า มี 2 ด้าน คือ 1) มีการกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจ 2) มีการนิเทศ และ 4. การควบคุม มี 
2 ด้าน คือ 1) การสอนงานและการเป็นพี่เลี้ยง 2) กำกับ ติดตาม และประเมินผล โดยอาศัยความร่วมมือตั้งแต่ 
ระดับสูงลงมาพร้อมทั้งบทบาทของผู้ท ี่เก ี่ยวช้องทุกฝ่าย เพื่อขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาเพื่อสร้าง 
ผู้ประกอบการ

แนวทางในการสร้างผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ประกอบด้วย กำหนดวิสัยทัศน์และแผนธุรกิจเพื่อ 
บรรลุเบีาหมายขององค์การในอนาคต สร้างความสัมพันธ์ระหว่างหน้าที่ของงานกับบีจจัยทางกายภาพของ 
องค์การ มีความพร้อมที่จะแข่งขันสูง ยอมรับความล้มเหลวและใช้ความล้มเหลวเป็นบทเรียน ผู้บริหารและครูที่ 
ปรึกษากลุ่มธุรกิจเช้าไปควบคุมงานในลักษณะ “ใกล้ชิด ขัดเจน เน้นปรับปรุง”

คำสำคัญ: การจัดการ/ อาชีวศึกษา/ ผู้ประกอบการ

1 นักศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยชอนแก่น
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วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราซภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 58 ปีท่ี 4 ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2562

Abstrac t
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 o f Vocational Education Commission. Case study was employed 
to  elicit data from 2 sources o f 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) semi
structured interview and 2) document analysis form. Data were analyzed using triangulation 
method and content analysis.

The results o f the research showed that the effective vocational education 
management for new entrepreneurs’ creation consists o f 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 o f 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 w ell as related parties to  push the 
vocational education management for new entrepreneurs’ creation.

The guideline on institutional entrepreneurship under Office o f Vocational Education 
Commission delineated assigning vision and business plan as to  reach the future goal o f the 
organization; identifying relationship between duty and physical factors o f the organization; 
readiness for competition; acceptance o f failure and its distillation; and the supervision role of 
college executives and advisory teacher o f business group committed to  “ Closing up, Clarifying, 
and Improving” .

Keywords: Management/ Vocational Education/ Entrepreneurs

บทนำ
สังคมโลกในศตวรรษที่ 21 ได้เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาอย่างไม่หยุดนิ่ง มีการแข่งขันเพื่อชิงความ 

ได้เปรียบในเชิงธุรกิจการค้าสูง ทรัพยากรมนุษย์มีความสำคัญที่สุดในการแข่งขัน การดำเนินชีวิตต้องพึ่งพาการ 
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการใหม่ๆ อยู่เสมอ (คิริวรรณ มณีรุ่งเรือง และวรางคนา ทองนพคุณ, 2557) 
ข้อมูลข่าวสารในโลกจะทวีเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าทุก  ๆ สิบปี มนุษย์มีรูปแบบการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน สิ่งแรกที่ควร 
เร่งรีบพัฒนาคือ การพัฒนาคนให้มีศักยภาพและมีทักษะ เพื่อการดำรงชีวิตให้ทัดเทียมอารยประเทศ ผ่าน 
รากฐานสำคัญคือการศึกษา ดังนโยบายการศึกษาของผู้น่าประเทศในการปฏิรูปการศึกษาเพื่ออนาคตประเทศ 
ไทย มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน (สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2559) การบริหารต้องบริหารให้นักเรียน 
เป็นผู้ลงมือทำ (Schleicher, 2015) ผู้บริหารที่มีประสิทธิภาพเป็นผู้ที่มีข้อมูลเพื่อการตัดสินใจที่คื (Gaze,



การประเมินความต้องการจำเป็นการบริหารจัดการคนเก่งในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
Needs Assessment fo r  T a le n t M anagem ent o f  Basic Education Schools

สำเร็จ นางสีคุณ1 *(Sumrej Nangsekun)
(Received: Ju ly 10, 2019; Revised: August 6, 2019: Accepted: November 15, 2019)

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ม ีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพป้จจุบันและสภาพที่พ ึงประสงค์ และประเมินความ 

ต้องการจำเป็นในการบริหารจัดการคนเก่งในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 26 สหวิทยาเขต 5 สารคามใต้ จังหวัดมหาสารคาม กำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 8 คนได้แก่ 
ผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 4 คน และรองผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 4 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดย 
ใช้แบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใข้ในการวิเคราะห์ข้อมูล สถิติที่ใข้ในการวิเคราะห์ 
ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และดัชนีการจัดเรียงความสำคัญของความต้องการ ผลการวิจัย 
พบว่า

1. ผลการประเมินสภาพปิจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ ชองความต้องการจำเป็นการบริหารจัดการคน 
เก่งในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 สหวิทยาเขต 5 สารคามใต้ พบว่า 
โดยภาพรวมสภาพปจจุบันอยู่ในระดับมาก และสภาพที่พึงประสงค์อยู่ในระดับมากที่สุด โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ย 
สูงสุด คือ ด้านการจูงใจคนเก่ง ((x ) = 4.58, ร.อ. = 0.34) รองลงมา ได้แก่ ด้านการพัฒนาคนเก่ง ((x ) = 4.54, 
ร.อ. = 0.33) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุด ประกอบด้วย ด้านการสรรหาคนเก่ง ((x ) = 4.50, ร.อ. = 0.42) ด้าน 
การธำรงรักษาคนเก่ง ((x ) = 4.50, ร.อ. = 0.42) และด้านการเลือกคนเก่ง ((x ) = 4.50, ร.อ. = 0.50)

2. ผลการประเมินความต้องการจำเป็นการบริหารจัดการคนเก่งในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 สหวิทยาเขต 5 สารคามใต้ พบว่าภาพรวมทุกด้าน เท่ากับ 0.18 
รายการที่มีความต้องการจำเป็นที่พบว่ามีค่า PNI Modified สูงสุด คือ ด้านการสรรหาคนเก่ง มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน 
ระดับมาก (PNI modified = 0.23) สำดับที่ 2 ด้านการดัดเลือกคนเก่ง มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (PNI 
modified = 0.18) และ ด้านการธำรงรักษาคนเก่ง มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (PNI modified = 0.18) สำดับ 
ท่ี 3 ด้านการพัฒนาคนเก่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (PNI modified =0.16) และ ด้านการจูงใจคนเก่งมี 
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (PNI modified =0.16)

คำสำคัญ ะ การประเมินความต้องการจำเป็น/ คนเก่ง/ การบริหารจัดการ
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Abstrac t
The research was aimed at studying current and desired conditions and to  assess the 

needs for ta lent management o f Basic Educational schools under the Secondary Education 
Service Area Office 26, united campus 5 in the south o f Mahasarakham Province. The sample 
group included 8 people, i.e., 4 school principals and 4 school deputy directors. The research 
too l was a set o f 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 o f needs for ta lent management o f 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 ta lent ((x ) = 4.58, 
ร.อ. = 0.34) followed by developing ta lent ((x ) = 4.54, ร.อ. = 0.33). The item with the lowest 
mean involved recruiting ta lent ((x ) = 4.50, ร.อ. = 0.42), maintaining ta lent ((x ) = 4.50, ร.อ. =
0.42), and selecting ta lent ((x ) = 4.50, ร.อ. = 0.50).

2) According to  the results o f 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 N eeds/Talent/ Management

บทนำ
การบริหารจัดการคนเก่งของสถานศึกษาเป็นบริหารจัดการด้านบุคคลที่กำลังเผชิญกับความท้าทาย ใน 

การพัฒนานวัตกรรมและพัฒนาผู้นำเชิงสร้างสรรค์ท ี่ต ้องการเห็นสถานศึกษาเกิดการเปลี่ยนแปลง ซึ่ง 
สถานศึกษาจำเป็นต้องมีการพัฒนากลุ่มคนเก่งและมีการทำงานร่วมกันระหว่างครูในเครือข่ายหรือครูต่าง 
สถาบัน โดยการพัฒนาภาวะผู้นำและหลักสูตรการพัฒนาคนเก่ง ดังนั้น การบริหารจัดการคนเก่ง จึงเกี่ยวข้อง 
กับการดึงดูดเชิงระบบ การระบุ การพัฒนา การว่าจ้าง การธำรงรักษา 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 
รุวรรณ ถวิลการ (2559), Codings, อ. G., &Mellahi, K. (2009), Agrawal (2010), Tymon Jr, stumpf, 
&Doh (2010), Kimami and Waithaka (2013), Golchin Shafieian (2014), Mandloi (2014), Cappelli,



รหัสความสำเร็จในการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานสนับสนุน ะ สำนักศิลปะ 
และวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราซภัฏเชียงใหม่

Codes o f A ch ievem en ts in Educationa l Q ua lity  Assurance o f A dm in is tra tion  
S upport Division ะ O ffice  o f  Arts and C u ltu re  o f  Chiang Mai Rajabhat Univers ity

ปนัดดา โตคำนุช1* * (Panadda Tocom nust) 
วราภรถ! โยราราษฎร์2 (W araporn Yotharat)

(Received: October 3, 2019; Revised: November 2, 2019: Accepted: December 15, 2019)

บทกัดย่อ
การวิจัยในครั้งนี้ม ีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการประกันคุณภาพ 

การศึกษา 2) ศึกษาการสร้างความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาให้กับบุคลากร 3) ศึกษาสภาพ 
ป้ญหาและการแกใฃป้ญหาในการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 4) ศึกษาปึจจัยลนับสนุนการประกัน 
คุณภาพการศึกษา และ 5) น่าเสนอรูปแบบของรหัสความสำเร็จในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ 
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม กลุ่มตัวอย่างที่ใซในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารและบุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
จำนวน 12 คน ได้มาจากการลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง โดยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามจากบุคลากร 
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จำนวน 8 คน และมีสถิติที่ใข้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แบบทดสอบความรู้ของนักศึกษาซมรมรักษ์ภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม 
จำนวน 149 คน โดยมีสถิติที่ใซในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า 
ความแปรปรวนของประซากร ค่าองศาแห่งความเป็นอิสระ และค่านัยสำคัญทางสถิติ ตลอดจนการเก็บรวบรวม 
ข้อมูลด้วยการสนทนากลุ่มของผู้บริหารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ในระดับสูงและระดับกลาง จำนวน 4 คน 
ผลการวิจัยพบว่า

1) บุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มีส่วนร่วมในงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในสำนักศิลปะ 
และวัฒนธรรม โดยภาพรวมในระดับมาก ทั้งในด้านการวางแผน ด้านการดำเนินงาน ด้านการตรวจสอบและ 
ประเมินผล และด้านการน่าผลการประเมินมาพัฒนาปรับปรุง

2) การสร้างความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาให้กับบุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก

3) สภาพปญหาและการแก่ใฃปิญหาในการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสำนัก 
ศิลปะและวัฒนธรรม โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง

4) ปิจจัยลนับสนุนให้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสำนักศิลปะและวัฒนธรรมประสบ 
ความสำเร็จ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก

1 ’2 นักวิชาการศึกษา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราขภัฎเขียงใหม่ (Educator, Art and Culture, Chiangmai Rajabhat University)
*Corresponding Author. E-mail: panadda_noi@hotmail.com
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วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราซภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 84 ปีท่ี 4 ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2562

5) รูปแบบของรหัสความสำเร็จในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
เกิดขึ้นเนื่องจากการดำเนินงานใน 4 มิติ ดังนี้ 1) มิติด้านการพัฒนาองค์กร 2) มิติด้านประสิทธิภาพของการ 
ปฏิบ ัต ิราชการ 3) มิติด ้านคุณภาพการให้บริการ และ 4) มิติด ้านประสิทธิผลตามพันธกิจ โดยมีรห ัส 
ความสำเร็จ คือ “บุคคล กระบวนการทำงาน และผลลัพธ์จากการดำเนินงาน”

คำสำคัญะรหัสความสำเร็จ/หน่วยงานสนับสนุน/การประกันคุณภาพการศึกษา

Abstrac t
The objectives o f this study were to  study 1) the participation o f officers in Educational 

quality assurance 2) the educational o f educational quality assurance for the officers 3) the 
problems and solutions to  the implementation o f 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 o f Arts and Cultures of Chiang Mai Rajabhat University. 
The sample included the 12 administrators and officers of the Office o f Arts and Cultures o f 
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 o f students in 
the club of The Conservative in Language Arts and Culture to ta l 149 persons. It is analyze the 
statistics include frequency value, average value, standard deviation and vo latility o f the 
population, degree o f 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’ ร officers participated in internal education quality 
assurance in overall at the high level in terms o f planning, doing, checking, and acting.

2. The education of educational quality assurance o f educational quality insurance for 
the Office o f Arts and Culture’s officers was found in overall at the high level.

3. Problems and solutions the implementation o f quality assurance o f the Office of 
Arts and Culture.

4. Supporting for internal quality assurance o f the office of Art and Culture.
5. The codes of achievements in the internal quality assurance o f the Office of Arts 

and Culture: 1) Learning and Growth 2) Internal Business Process 3) Customer Perspective and 
4) Linancial Perspective, "man, process and result."

Keywords ะ Codes Achievements/ Support Unit/ Quality Assurance



การกำหนดประเด็นสำหรับการวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น: บทบาทของการวางแผน,
การปรับแผน และความร่วมมือของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

IDENTIFYING THE ISSUES FOR LOCAL DEVELOPMENT RESEARCH: ROLES IN PLANNING, 
REPROFILING, AND STAKEHOLDERS COLLABORATION

เบญจวัลย์ ทันชม* *1 (Benjawan Thanchom), 
จิรภรถ! คล้ายวิจิตร 2(Jiraphorn K iaiw ichit) , 

มนัญชยา ประทุม 3(M ananchaya P ratum )
(Received: November 2, 2019; Revised: December 10, 2020: Accepted: December 17, 2019)

บทคัดย่อ
ในฐานะของสถาบันที่มีบทบาทในการพัฒนาชุมซนท้องถิ่น การกำหนดและผลักดันนโยบายเพื่อ 

สนับสนุนการวิจัยชุมซนท้องถิ่น จึงควรได้รับการสนับสนุนอย่างจริงจัง ดังน้ัน สถาบันจึงมีกระบวนการเพื่อ 
บริหารจัดการการให้ทุนวิจัยเพื่อชุมซนท้องถิ่นในด้านต่าง  ๆ บทความนี้กล่าวถึงการกำหนดประเด็นวิจัยชุมซน 
ท้องถิ่น ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของการบริหารจัดการ โดยได้กล่าวถึงกระบวนการดังกล่าว ในด้านการวางแผน 
การทบทวนแผน การวิเคราะห์ผู้มีล่วนได้ส่วนเสียและการมีส่วนร่วมของผู้มีล่วนได้ส่วนเสีย

คำสำคัญ: ชุมซนท้องถิ่น/ ประเด็นวิจัย/ การวางแผน/ การทบทวนแผน/ ผู้มีล่วนได้ส่วนเสีย

Abstrac t
According to  the role o f the institute in developing its local community, identifying 

and enforcing the policy o f 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

In troduc tion
According to the Twelfth National Economic and Social Development Plan (2017- 2021), 

strategy 9 focuses on the development o f 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 V’ ’ (Research and Development Institute, Bansomdejchaopraya Rajabhat University)
*Corresponding Author. E-mail: benjawan_tha(g>hotmail.com



การประยุกต์ใช้แอปพลิเคชัน Plickers ในการพัฒนาการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
App ly ing  Plickers A pp lica tions to  Deve lop Classroom Partic ipa tion

ณัฐรดา สรรมเวช1 (N atrada Tham m awech)
(Received: November 9, 2019; Revised: December 10, 2020: Accepted: December 21, 2019)

บทคัดย่อ
การวิจ ัยน ี้ม ีว ัตถ ุประสงค์เพ ื่อศ ึกษาความพึงพอใจต่อการจัดก ิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ 

แอปพลิเคซัน Plickers กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยี 
มัลติมีเดียและแอนิเมชัน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ที่ลงทะเบียนเรียนวิชา 
MTA102 คณิตศาสตร์และฟิสิกส์ สำหรับมลติมีเดีย และแอนิเมชัน 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 
25 คน ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ก ิจกรรมการเรียนผ่านแอปพสิเคชัน 
Plickers และแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสถิติ t-test ผลการวิจัยพบว่า ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการจัด 
กิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้แอปพลิเคซัน Plickers อยู่ในระดับมาก

คำสำคัญ: แอปพลิเคชัน Plickers/การมีส่วนร่วมในขั้นเรียน/ความพึงพอใจ

Abstrac t
The objective of this research was to  study student’ ร satisfaction o f activities learning 

and teaching using the Plickers application. The sample group was 25 undergraduate students 
from the Faculty o f 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 o f 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

1 อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ (Lecturer, Faculty o f Information Technology, North Bangkok University) 
“Corresponding Author. E-mail: natrada.th@northbkk.ac.th
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ความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้ซมละครโทรทัศน์ “ บุพเพสันนิวาส”
Expectations and Satisfaction o f “ Love Destiny TV Series” A ud ience

ภัทรเวช ฟังเฟัอง* *(Bhathrave j Fungfueng) 
ผศ.ดร.ดวงกมล ชาติประเสริฐ1 2(Assist.Prof.DuangkamoL Chartprasert, Ph.D.)

(Received: December 2, 2019; Revised: January 22, 2020: Accepted: December 10, 2019)

บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่อง ความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้ซมละครโทรทัศน์ “บุพเพสันนิวาส” เป็นการวิจัย 

เซิงคุณภาพ โดยประยุกต้ใซ้แนวคิดทฤษฎีด้านการสื่อสารและแนวคิด ด้านจิตวิทยาการสื่อสาร มีวัตถุประสงค์ 
เพื่อศึกษาความคาดหวังและความพึงพอใจของกลุ่มผู้รับซมละครโทรทัศน์เรื่องบุพเพสันนิวาสของกลุ่มผู้รับซม 
ละครโทรทัศน์เรื่องบุพเพสันนิวาส โดยแบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้ซมที่เคยอ่านนวนิยาย 
ต้นฉบับ กลุ่มผู้ซมที่เคยอ่านเรื่องย่อบทละครเฉพาะกิจ (เล่ม 25 บาท) และกลุ่มผู้ซมละครโทรทัศน์เพียงอย่าง 
เดียว

ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีประสบการณ์การอ่านนวนิยายต้นฉบับมีความคาดหวังในหลาย 
ประการ มากกว่าผู้รับซมที่อ่านเรื่องย่อบทละครเฉพาะกิจ (เล่ม 25 บาท) และผู้ที่รับซมละครเพียงอย่างเดียว 
ทั้งในประเด็นเรื่องบทโทรทัศน์ ความคาดหวังให้ละครสร้างภาพให้สอดคล้องกับจินตนาการ รวมไปถึงความ 
คาดหวังในการถ่ายทอดบทละครของบรรดานักแสดง ในขณะที่กลุ่มผู้รับซมที่อ่านเรื่องย่อบทละครเฉพาะกิจ 
และผู้ที่รับซมละครเพียงอย่างเดียวโดยไม่เคยอ่านนวนิยายและเรื่องย่อบทละครเฉพาะกิจมีความคาดหวังที่ 
ใกล้เคียงกัน กล่าวคือคาดหวังในความบันเทิงและฉากบางฉากที่อ่านแล้วยากต่อการจินตนาการ ทั้งนี้กลุ่ม 
ตัวอย่างที่รับซมเพียงอย่างเดียว มักตั้งความคาดหวังไปที่เนื้อหาทางประวัติศาสตร์ที่ไม่ได้เป็นเนื้อหาหลัก 
ของนวนิยาย ทั้งนื้เนื่องมาจากละครโทรทัศน์มีการดัดแปลงสอดแทรกเนื้อหาทางประวัติศาสตร์และการเมืองได้ 
ดีอย่างน่าติดตาม

ในส่วนของผลการศึกษาด้านความพึงพอใจ พบว่ากลุ่มตัวอย่างทั้ง 3 กลุ่มมีระดับความพึงพอใจ 
ใกล้เคียงกันทั้งในด้านเนื้อหาและความบันเทิง อรรถรสที่ได้รับจากการถ่ายทอดที่ดีฃองนักแสดง ความพึงพอใจ 
ด้านการเป็นปรากฏการณ์และกระแสตอบรับที่ดีฃองสังคม รวมไปถึงความพึงพอใจละครโทรทัศน์เรื่องดังกล่าว 
ในฐานะตัวเซื่อมประสานความสัมพันธ์ของผู้ซมทั้งในระดับครอบครัวและระดับสังคม
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Abstrac t
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 o f the study is to  examine 
the expectations and satisfaction o f 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 w ithout 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 w ithout 
experiencing original novel and series summary. These expectations include screenplay, 
creating scenes that are consistent with audience’ ร imagination, and portrayal o f the story by 
the actors. Those who read the series summary and those who read the series summary have 
similar expectations. เท terms of entertainment and presentation of the scenes beyond their 
fantasy. Lurther, the audience w ithout background o f 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 o f 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

ที่มาและความสำคัญของปัญหา
“ 'นพเพสนันวิาส” เป็น'นวนิยายเรื่องดังของ'จันทร์ยวีร์ สมปรีดา เจ้าของนามปากกา “ รอมแพง” 

ตีพิมพ์ครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2555 โดยถูกน่ามาทำเป็นละครโทรทัศน์ออกอากาศตอนต้นปี พ.ศ. 2561 นวนิยาย 
เรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องของเกศสุรางค์ ผู้เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย (ในละครโทรทัศน์ดัดแปลงเป็นนักศึกษาคณะ 
โบราณคดี) ประสบอุบัติเหตุทำให้วิญญาณของเธอกลับเข้าไปอยู่ในร่างของน้องสาวฝาแฝดที่มีชีวิตอยู่ในกรุงศรี 
อยุธยา ช่วงรัชสมัยของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เมื่อเธอย้อนกลับไปเธอได้พบกับหมื่นสุนทรเทวา (ขุนศรี 
วิสารวาจา หนึ่งในคณะทูตที่เดินทางไปเจริญพระราชไมตรีกับราชสำนักฝรั่งเศส) เนื้อเรื่องเป็นการพัฒนา 
ความสัมพันธ์ระหว่างนางเอกและพระเอกจนตอนสุดท้ายจบลงด้วยฉากสุขนาฏกรรม

เมื่อละครดังกล่าวออกอากาศก็ได้รับกระแสตอบรับและความนิยมอย่างรวดเร็วและแพร่ขยายเป็นวง 
กว้างไม่เพียงแต่ละครที่ได้รับความนิยมเท่านั้น ยังส่งผลถึงตัวนักแสดง เพลงประกอบละคร รวมไปถึงการ 
สามารถสร้างกระแสความเป็นไทย ไม่ว่าจะเป็นการใช้คำพูดด้วยภาษาโบราณ การแต่งกายขุดไทย การพลิกพิน 
ตำราภาษาไทยอย่างจินดามณี การเดินทางตามรอยละครและสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และฉากที่อยู่


