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ก้าวสู่ยุคปกติใหม่ : TRANSITIONING TO A NEW NORMAL ERA

	 •	 ทุุกบทุความทุ่�ต่ีพิิมพ์ิในวารสารร่มพิฤกษ์์	เป็็นทัุศนะและข้้อคิดเห็็นข้องผู้้้เข่้ยน	มิใช่่ทัุศนะข้อง
มห็าวิทุยาลัยเกริกห็รือกองบรรณาธิิการ	
	 •	 กองบรรณาธิิการไม่สงวนสิทุธิิ�ในการคัดลอก	แต่ีต้ีองอ้างอิงแสดงทุ่�มาชั่ดเจน
	 •	 ทุุกบทุความทุ่�ได้รับการต่ีพิิมพ์ิในวารสารร่มพิฤกษ์์	ผู่้านการตีรวจและป็ระเมินโดยผู้้้ทุรงคุณวุฒิิ
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วารสารวิชาการสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

	 วารสารร่มพฤกษ์์	มหาวิทยาลััยเกริก	เป็็นวารสารวิชาการท่�รองรับการเผยแพร่ผลังานด้้าน
มนุษ์ยศาสตร์แลัะสังคมศาสตร์	 โด้ยให้ความสำาคัญกับศาสตร์ทางด้้าน	 การบริหารการจััด้การ	
สังคมศาสตร์	นิเทศศาสตร์	นิติศาสตร์	แลัะศิลัป็ศาสตร์	ซ่ึ่�งต่พิมพ์มากกว่าสามทศวรรษ์	เน้นเน้�อหา
ท่�เก่�ยวข้้องกับการเป็ล่ั�ยนแป็ลังข้องปั็จัจััยอันม่ผลักระทบต่อคุณภาพช่วิตแลัะ	 	 สังคมไทย	 สร้าง
องค์ความร้้ใหม่	โด้ยมุ่งเน้นให้เกิด้การพัฒนางานวิจััยท่�ม่คุณภาพทางวิชาการเพ้�อสังคม	อ่กทั�งตระหนัก
ถ่ึงความสำาคัญข้องการข้ยายบทบาททางวิชาการต่อสังคมวงกว้าง	 แลัะ	 การพัฒนามหาวิทยาลััยให้
เป็็นแหล่ังความร้้ท่�มาจัากผลังานวิจััยข้องอาจัารย์	นักวิจััย	นักวิชาการ	แลัะนักศ่กษ์า	เพ้�อเข้้าส่้การ
เป็็นสังคมฐานความร้้	(Knowledge	Based	Society) โดยจัดพิมพ์ปีละ 3 ฉบับ		แลัะเผยแพร่ใน
ร้ป็แบบอิเล็ักทรอนิกส์		

	 กองบรรณาธิิการวารสารร่มพฤกษ์์ม่นโยบายแลัะเกณฑ์์การรับพิจารณาและตีพิมพ์
บทความซ่่ึ่งไม่เคยเสนอเพ่่อขอตีพิมพ์ และไม่เคยเผยแพร่ในเอกสารฉบับอ่่นๆ มาก่อนหน้านี� และ
ไม่ใช่่บทความวิจัยจากงานวิจัยในชั่�นเรียน ไม่ใช่่บทความวิจัยจากงานวิจัยสถาบัน	โด้ยบทความ
ท่�จัะได้้รับการพิจัารณาต่พิมพ์ในวารสารร่มพฤกษ์์นั�นต้องผ่านการป็ระเมินบทความจัากผู้ทรงคุณวุฒิิ
ซ่่ึ่งไม่ทราบช่่่อผู้แต่งและผู้แต่งไม่ทราบช่่่อผู้ทรงคุณวุฒิิ (Double Blind Peer Review) 
จากสาขาวิช่าท่ีเก่ียวข้องอย่างน้อย 3 ท่าน บทความทั�งหมด้ท่�ต่พิมพ์ในวารสารร่มพฤกษ์์		
มหาวิทยาลััยฯ	สงวนลิัข้สิทธิิ�ตามพระราชบัญญัติลิัข้สิทธิิ�	พ.ศ.2537		

วัตถุประสงค์
	 1.	 เพ้�อเผยแพร่วิทยาการแลัะความร้้ใหม่ๆ	 ในสาข้าวิชาท่�เปิ็ด้การเร่ยนการสอนใน
มหาวิทยาลััย
	 2.	 เพ้�อส่งเสริมอาจัารย์ผ้้สอนในสาข้าวิชาต่างๆ	 ตลัอด้จันผ้้ทรงคุณวุฒิในการนำาเสนอ
ผลังานทางวิชาการ
	 3.	 เพ้�อเป็็นเอกสารป็ระกอบการศ่กษ์าในระดั้บอุด้มศ่กษ์า

กำาหนดการออกวารสาร ปีการศ่ึกษาละ 3 ฉบับ 
     ฉบับท่ี 1  มกราคม – เมษายน 
     ฉบับท่ี 2  พฤษภาคม – สิงหาคม 
    ฉบับท่ี 3  กันยายน – ธันวาคม

		 ปี็	 พ.ศ.	 2562	 วารสารร่มพฤกษ์์รับต่พิมพ์บทความในป็ระเด็้นด้้านมนุษ์ยศาสตร์แลัะ
สังคมศาสตร์	ผ้้สนใจัส่งบทความโด้ยลังเบ่ยนสมาชิกวารสารร่มพฤกษ์์ท่�		https://so05.tci-thaijo.
org/index.php/romphruekj/index		หร้อติด้ต่อสอบถึามรายลัะเอ่ยด้ท่�	02-552-3500-9	ตอ่	402	
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บทบรรณาธิการ

	 วารสารร่มพฤกษ์์	ในฐานะวารสารทางวิชาการด้้านมนุษ์ยศาสตร์แลัะสังคมศาสตร์	

ท่�ม่จุัด้มุ่งเน้นเน้�อหาเก่�ยวกับการเป็ล่ั�ยนแป็ลังข้องปั็จัจััย	อันม่ผลักระทบต่อคุณภาพช่วิตแลัะ

สังคมไทย	 จ่ังรวบรวมบทความจัำานวน	 15	 บทความ	 ท่�สะท้อนให้เห็นถ่ึงการป็รับตัวข้อง

ภาคส่วนต่าง	 ๆ	 ภายใต้ยุคป็กติใหม่ไว้ภายใต้ป็ระเด็้นหลัักว่า	 “ก้าวส่้ยุคป็กติใหม่	 :	

TRANSITIONING	TO	A	NEW	NORMAL	ERA”	เริ�มตั�งแต่บทความด้้านการศ่กษ์า	จัำานวน	

3	บทความ	โด้ยบทความแรกเป็็นบทความวิจััย	เร้�อง	“องค์ป็ระกอบการจััด้การเร่ยนการสอน

ออนไลัน์	(อ่เลิัร์นนิ�ง)	ท่�ม่อิทธิิพลัต่อผลัการเร่ยนร้้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดั้บอุด้มศ่กษ์า

แห่งชาติในยุคดิ้จิัทัลั”	 ซ่ึ่�งพบว่า	 องค์ป็ระกอบด้้านเน้�อหาแลัะส้�อการเร่ยน	 ด้้านระบบ

ส่งสารสนเทศแลัะการส้�อสาร	 ด้้านระบบการส้�อสารแลัะป็ฏิิสัมพันธ์ิทางการเร่ยน	 แลัะด้้าน

ผ้้สอนแลัะผ้้เร่ยน	เป็็นองค์ป็ระกอบท่�สามารถึทำานายผลัการเร่ยนร้้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดั้บอุด้มศ่กษ์าแห่งชาติในยุคดิ้จิัทัลั	ส่วนบทความท่�สอง	แลัะบทความท่�สาม	เป็็นการศ่กษ์า

เก่�ยวกับ	“ร้ป็แบบการพัฒนาสมรรถึนะท่�จัำาเป็็นข้องคร้ในยุคไทยแลันด์้	4.0	ข้องสถึานศ่กษ์า

สังกัด้สำานักงานเข้ตพ้�นท่�การศ่กษ์าป็ระถึมศ่กษ์า	 จัังหวัด้กำาแพงเพชร”	 แลัะ	 “ร้ป็แบบการ

พัฒนาคุณภาพการศ่กษ์าข้องโรงเร่ยนข้นาด้เล็ักต้นแบบในเข้ตภาคเหน้อตอนล่ัาง”	 ซ่ึ่�งพบว่า	

องค์ป็ระกอบท่�ผ้้วิจััยทำาการพัฒนาข่้�นมานั�น	ม่ความเหมาะสมแลัะม่ความเป็็นไป็ได้้ในการนำา

ไป็ใช้ให้เกิด้ป็ระโยชน์	แต่ทั�งน่�	ต้องม่ค่้ม้อในการอธิิบายแลัะให้แนวทางป็ฏิิบัติท่�ชัด้เจัน	เพ้�อให้

ผ้้ใช้สามารถึด้ำาเนินงานด้้วยตนเองอย่างถ้ึกต้อง	

	 บทความด้้านการท่องเท่�ยว	จัำานวน	2	บทความ	เร้�อง	“ปั็จัจััยส่วนป็ระสมการตลัาด้

การท่องเท่�ยว	ภายใต้วิกฤติโควิด้	19”	แลัะเร้�อง	“คุณภาพการให้บริการท่�ส่งผลัต่อการตัด้สินใจั

เล้ัอกใช้บริการธุิรกิจัสป็าข้องนักท่องเท่�ยวชาวไทย	ในจัังหวัด้เช่ยงใหม่”	ทั�งสองบทความล้ัวน

ใช้แนวคิด้ส่วนป็ระสมการตลัาด้มาเป็็นกรอบในการวเิคราะห์ข้้อม้ลั	แลัะพบวา่	ปั็จัจััยด้้านราคา	

ผลิัตภัณฑ์์	ช่องทางการจััด้จัำาหน่ายหร้อสถึานท่�	บุคลัากร	แลัะลัักษ์ณะทางกายภาพ	เป็็นปั็จัจััย

สำาคัญท่�ม่ความสัมพันธ์ิกับคุณภาพการให้บริการแลัะพฤติกรรมการท่องเท่�ยว	

	 บทความด้้านธุิรกิจัค้าป็ล่ัก	จัำานวน	2	บทความ		เร้�อง	“การป็ระยุกต์ใช้เส้นทางข้อง

ผ้้บริโภคแลัะจัุด้สัมผัสข้องผ้้บริโภคกับการตลัาด้ข้องร้านค้าป็ล่ักทางอิเล็ักทรอนิกส์	 เพ้�อเข้้า

ถ่ึงผ้้บริโภคในโลักการตลัาด้ดิ้จิัทัลั”แลัะเร้�อง	“ปั็จัจััยท่�ม่อิทธิิพลัต่อการบริหารล้ักค้าสัมพันธ์ิ

แลัะความภักด่้ต่อห้างสรรพสินค้าในกรุงเทพมหานคร”	 สองบทความน่�ม่จุัด้ร่วมท่�เหม้อนกัน	



ค้อ	 การกล่ัาวอ้างถ่ึงแนวคิด้เร้�องเส้นทางข้องผ้้บริโภค	 (Customer	 Journey)	 ทั�งย้นยันว่า

ธุิรกิจัค้าป็ล่ักท่�เป็็นห้างสรรพสินค้าหร้อในตลัาด้ดิ้จิัทัลั	 ต้องรับร้้แลัะค้นหาแนวทางโน้มน้าว

พฤติกรรมการบริโภคข้องล้ักค้าให้ถ้ึกช่วงเวลัาแลัะถ้ึกวิธ่ิ	เพ้�อสร้างความจังรักภักด่้	แลัะนำาไป็

ส่้การพัฒนาการบริหารงานล้ักค้าสัมพันธ์ิในท่�สุด้	 แลัะบทความการกำากับด้้แลับริษั์ทท่�จัด้

ทะเบ่ยนในตลัาด้หลัักทรัพย์	จัำานวน	1	บทความ	เร้�อง	“ความสามารถึในการทำากำาไรจัากการ

กำากับด้้แลักิจัการข้องบรษัิ์ทท่�จัด้ทะเบ่ยนในตลัาด้หลัักทรัพย์แห่งป็ระเทศไทย”	ม่วัตถุึป็ระสงค์

เพ้�อหาปั็จัจััยท่�ทำาให้บริษั์ทท่�จัด้ทะเบ่ยนในตลัาด้หลัักทรัพย์	 สามารถึทำากำาไรในอัตราผลั

ตอบแทนข้องสนิทรัพยร์วมผ่านการกำากับด้้แลักจิัการท่�ด่้	ซ่ึ่�งข้้อม้ลัไมม่่ป็ระโยชนใ์นการบรหิาร

จััด้การข้องบริษั์ทท่�จัด้ทะเบ่ยนเท่านั�น	 แต่นักลังทุน	 ผ้้ถ้ึอหุ้น	 ตลัอด้จันผ้้ม่ส่วนได้้ส่วนเส่ย

ทั�งหลัาย	 ยังสามารถึนำาข้้อม้ลัดั้งกล่ัาวไป็ป็ระยุกต์ใช้หร้อตัด้สินใจัลังทุนในตลัาด้หลัักทรัพย์

ได้้อ่ก

	 บทความด้้านสารสนเทศ	จัำานวน	2	บทความ	ค้อเร้�อง	“การจััด้การการส้�อสารแบบ

ม่ส่วนร่วมเพ้�อเผยแพร่ข่้าวสารแลัะภ้มิปั็ญญาด้้วยระบบสารสนเทศชุมชนเม้อง”	 แลัะ	

“พฤติกรรมสารสนเทศข้องช่างทอผ้ากลุ่ัมชาติพันธ์ุิไทยเข้มร”	 ท่�เห็นความสำาคัญข้องการนำา

เทคโนโลัยส่ารสนเทศมาใช้ในการส้�อสารแลัะพฒันาภ้มิปั็ญญาท้องถิึ�นข้องตน	แต่ด้้วยลัักษ์ณะ

ความแตกต่างข้องชุมชนส่งผลัให้ป็ระสิทธิิผลัการนำาสารสนเทศไป็ใช้แตกต่างกัน	 กล่ัาวค้อ	

ชุมชนเม้องม่ข้้อจัำากัด้ในการเข้้าถ่ึงเคร้�องม้อสารสนเทศแลัะระบบเคร้อข่้ายน้อย	 การพัฒนา

ระบบสารสนเทศเพ้�อการเผยแพร่ป็ระชาสัมพันธ์ิแก่เคร้อข่้าย	แลัะเพ้�อสร้างการม่ส่วนร่วมใน

การพัฒนาชุมชนจ่ังป็ระสบความสำาเร็จัในระดั้บด่้มาก	 ข้ณะท่�กลุ่ัมชาติพันธ์ุิไทยเข้มร	 แม้ม่

ความต้องการใช้สารสนเทศเพ้�อพัฒนาตนเองแลัะผลิัตภัณฑ์์ผ้าทอมาก	 แต่ยังแสวงหาแลัะใช้

สารสนเทศจัากอินเทอร์เน็ตค่อนข้้างน้อย	 ดั้งนั�น	 จ่ังต้องม่การพัฒนาคลัังข้้อม้ลั	 ระบบแลัะ

แหล่ังสารสนเทศให้มากข่้�น	

	 บทความด้้านการแก้ไข้ปั็ญหาแลัะการพัฒนามนุษ์ย์	จัำานวน	3	บทความ	บทความ

แรก	เป็็นการพัฒนามนุษ์ยใ์นองค์การราชการ	เร้�อง	“ความสัมพันธ์ิระหว่างงานท่�ม่ความทา้ทาย	

การแก้ไข้ปั็ญหาเชิงสร้างสรรค์	แลัะผลัการป็ฏิิบัติงานเชิงนวัตกรรม	โด้ยม่การแบ่งปั็นความร้้

เป็็นตัวแป็รกำากับ”	 ซ่ึ่�งหลัักฐานเชิงป็ระจัักษ์์ย้นยันว่า	 การแบ่งปั็นความร้้ข้องคนในองค์การ

สามารถึส่งผลัลััพธ์ิสำาคัญต่อผลัการป็ฏิิบัติงานเชิงนวัตกรรม	อ่กทั�งยงัทำาให้งานท่�ม่ความท้าทาย	

การแก้ไข้ปั็ญหาเชิงสร้างสรรค์	 แลัะผลัการป็ฏิิบัติงานเชิงนวัตกรรมม่ระดั้บส้งข่้�น	 บทความ
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ท่�สอง	เป็็นการพัฒนาบุคลัากรในองค์การเอกชน	เร้�อง	“การศ่กษ์าปั็จัจััยท่�ม่ผลัต่อการพัฒนา

คุณภาพการทำางานข้องคนป็ระจัำาเร้อบรรทุกนำ�ามันแลัะสารเคม่	 กรณ่ศ่กษ์า	 บริษั์ท	 อาม่า	

มาร่น	จัำากัด้	(มหาชน)”	พบว่า	คุณภาพช่วิตการทำางานข้องคนป็ระจัำาเร้อบรรทุกนำ�ามันแลัะ

สารเคม่	 ข่้�นอย้่กับตำาแหน่งงาน	 ฝ่่ายท่�ป็ฏิิบัติ	 แลัะความตระหนักถ่ึงความเส่ยหายต่อช่วิต	

ทรัพย์สิน	แลัะผลักระทบตอ่สิ�งแวด้ล้ัอมโด้ยรวม	บทความท่�สาม	เร้�อง	“แนวคิด้ในการนำาระบบ

ค่ายฝึ่กอบรมมาใช้ในการแก้ไข้บำาบัด้ฟ้ื้�นฟ้ื้เด็้กแลัะเยาวชนท่�กระทำาผิด้”	ผ้้วิจััยเสนอแนวคิด้ว่า	

การสรรหาความยุติธิรรมเฉพาะตัว	การหาแนวทางแก้ไข้เฉพาะราย	การมุ่งให้ความคุ้มครอง

สวัสดิ้ภาพแลัะอนาคตข้องเด็้กแลัะเยาวชน	 จัะทำาให้เด็้กแลัะเยาวชนม่โอกาสป็รับเป็ล่ั�ยน

พฤติกรรม	รวมถึง่ม่ความร้ค้วามเข้้าใจัสังคม	แลัะสามารถึใช้ช่วิตร่วมในสังคมอยา่งป็กติไม่กลัับ

มากระทำาความผิด้ซึ่ำ�าอ่ก

	 บทความชุด้โครงการวิจััย	เร้�องแรก	“การถึอด้บทเร่ยนกระบวนการหนุนเสริมงาน

วิจััยเพ้�อท้องถิึ�นส่้ศ้นย์เร่ยนร้้เพ้�อการพัฒนาชุมชนเม้อง”	 เป็็นการใช้กระบวนการวิจััยเพ้�อ

ท้องถิึ�น	 (CBR)	หนุนเสริมงานวิจััยในพ้�นท่�	 4	 โครงการ	 ซ่ึ่�งพบว่า	สามารถึพัฒนาความร้้เดิ้ม

แลัะความร้้งานวิจััยด้้านวิชาการแลัะการทำางานร่วมกับชุมชน	ตลัอด้กระบวนการทำางานวิจััย

ข้องนักวิจััยชุมชนได้้เป็็นอย่างด่้	 บทความสุด้ท้ายเร้�อง	 “มุมมองแลัะความคาด้หวังข้อง

สาธิารณชนต่อการอนุรักษ์์แลัะพัฒนาพ้�นท่�สถึาน่รถึไฟื้กรุงเทพ	(หัวลัำาโพง)”	บทความน่�เป็็น

หน่�งในชุด้โครงการวิจััย	 ม่ความน่าสนใจัอย้่ท่�วิธ่ิการเก็บรวบรวมข้้อม้ลัท่�ม่การใช้ส้�อสังคม

ออนไลัน์	Google	Form	ร่วมกับว่ดิ้ทัศน์บนแพลัตฟื้อร์มออนไลัน์	เพ้�อให้ผ้้มาใช้บริการแสด้ง

การรับร้้ต่อคุณค่า	 มุมมอง	 แลัะความคาด้หวังต่อการอนุรักษ์์แลัะพัฒนาพ้�นท่�สถึาน่รถึไฟื้

กรุงเทพ	ซ่ึ่�งการใช้ส้�อสังคมออนไลัน์	ดั้งกล่ัาว	สามารถึเป็็นเคร้�องม้อในการส่งสารท่�เป็็นสาระ

สำาคัญ	แลัะสร้างพฤติกรรมร่วมข้องผ้้คนในสังคมยุคป็กติใหม่ได้้อย่างทรงพลััง
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บทความประจำำาฉบับ

องค์ประกอบการจัำดการเรียนการสอนออนไลัน์ (อีเลิัร์นน่ิง) ท่ีมีอิทธิพลัต่่อผลัการเรียนร้�
ต่ามกรอบมาต่รฐานคุณวุฒิิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ่ในยุคดิจิำทัลั
Online Teaching Components (E-learning) Influencing the Learning Outcomes 
of Thai Qualification Framework for Higher Education in Digital Era
 ยุทธนาท บุณยะชัย 
 Yootanat Boonyachai

ร้ปแบบการพัฒินาสมรรถนะท่ีจำำาเป็นของคร้ในยุคไทยแลันด์ 4.0 ของสถานศึกษาสังกัด
สำานักงานเขต่พ้�นท่ีการศึกษาประถมศึกษา จัำงหวัดกำาแพงเพชร
A Model for Developing Teacher’s Necessary Competencies for Thailand 4.0 
of Educational Institutions under the Office of Primary Education Services Area 
of Kamphaeng Phet Province
 ไพโรจำน์ วชิรินทราวัฒิน์ สุวัฒิน์ วรานุสาสน์ แลัะ วรรณภา ประทุมโทน
 Pairot Vachirintrawat Suwat Waranusast and Wannapa Pratoomtone 

ร้ปแบบการพัฒินาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ักต่�นแบบ
ในเขต่ภาคเหน้อต่อนล่ัาง
A Model of Educational Quality Development the Small-Sized School
in the Lower Northern Region
 สิริพร ผลัประเสริฐ พฤฒิิพลั พฤฒิิกุลั แลัะ ปาริชาต่ เต่ชะ
 Siriphorn Phonprasert Phruitthiphon Phruitthikul and Parichart Teacha

ปัจำจัำยส่วนประสมการต่ลัาดการท่องเท่ียว ภายใต่�วิกฤต่โควิด 19
Factors Tourism Marketing Mix under the Covid 19
 ชัยพร ศุภนิมิต่วิเศษกุลั แลัะ ชวลีัย์ ณ ถลัาง
 Chaiyaporn Supanimitwisetkul and Chawalee Na Thalang

คุณภาพการให�บริการท่ีส่งผลัต่่อการต่ัดสินใจำเล้ัอกใช�บริการธุรกิจำสปาของนักท่องเท่ียว
ชาวไทยในจัำงหวัดเชียงใหม่
Quality of Services Affecting the Decision on Using Spa Business of
Thai Tourists in Chiang Mai
 ชญาณิศา วงษ์พันธ์ุ เชาวลีั ณ ถลัาง แลัะ เสรี วงษ์มณฑา
 Chayanisa Wongphan Chawalee Na Thalang and Seri Wongmonta
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ความสัมพันธ์ระหว่างงานท่ีมีความท�าทาย การแก�ไขปัญหาเชิงสร�างสรรค์ แลัะผลัการ
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