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ประพันธ์ โดย ชมัยภร บางคมบาง
ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ปี 2557
จากนิตยสารสกุลไทย ปีที่ 62 ฉบับที่ 3236 

ประจ�าวันอังคารที่ 25 ตุลาคม 2559

ยิ่งกว่าเขาพระสุเมรุโอนเอนลั่น

ยิ่งกว่าสิ้นตะวันสิ้นจันทร์ฉาย

หล้ามืดดับอับแสงแรงมลาย

โลกธาตุแตกสลาย สิ้นองค์ภูมิพล

น�้าตารินทุกหย่อมย่านทุกบ้านเหย้า

ใจดวงเศร้าจิตดวงโศกโลกหมองหม่น

ทรายทุกเม็ดดินทุกก้อนก็ร้อนรน

เกลื่อนดาวหล่นโลกอับสิ้นดับดินฟ้า

ธ ทรงเป็นทุกอย่างสร้างประเทศ

ธ ทรงเป็นหลักเศรษฐกิจกล้า 

ธ ทรงเป็นดวงใจไทยประชา

ธ ยาตราทั่วทุกถิ่นปฐพินใด

สิ้นพระองค์เหมือนสิ้นชีวิตชาติ

ที่ทะนงองอาจก็สั่นไหว

โอ้พระองค์พระผ่านเกล้าของชาวไทย

เสด็จสวรรค์ครรไลไปลาลับ

ราษฎร์จะจมน�้าตาตายไปด้วยแล้ว

โอ้ ดวงแก้วเหนือเกล้าฯ ไม่คืนกลับ

ประหนึ่งว่าชีวาวายลงพ่ายพับ

น�้าตาหล่นวับวับลงพรูพราย

ขอเสด็จสู่สวรรค์ ณ ชั้นฟ้า

ราษฎร์อยู่หลังหลั่งน�้าตาไม่เหือดหาย

ภูมิพลังยังอยู่ไม่รู้วาย

ขอพระองค์สู่สัมปรายภพเทอญ

น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า กองบรรณาธิการวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

ถวายบังคมลา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ



นโยบายการจัดพิมพ์
	 วารสาร	EAU	Heritage	เป็นวารสารราย	4	เดอืน	มหาวทิยาลยั 

อีสเทิร ์นเอเชียจัดพิมพ์ขึ้นเพ่ือเผยแพร่ความรู ้ในสาขาวิชาต่างๆ	 

ด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์	เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษา

ค้นคว้าและเปิดโอกาสให้นักศึกษา	 นักวิจัย	 คณาจารย์	 ตลอดจน 

นักวิชาการทั่วไป	 ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยได้มีโอกาส 

เผยแพร่ผลงานให้เป็นที่รู้จักต่อสาธารณชน	และได้แลกเปลี่ยนความรู้ 

ในวิทยาการด้านต่าง	ๆ

บทความที่เสนอเพื่อตีพิมพ์
	 บทความที่เสนอเพื่อพิจารณาต้องเป็นบทความวิชาการหรือ 

บทความวิจัยทั้งภาษาไทย	 ภาษาอังกฤษ	 หรือภาษาต่างประเทศอื่น	 

เรื่องที่จะได้รับการตีพิมพ์ต้องผ่านกระบวนการพิจารณากลั่นกรองโดย 

ผู ้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องก่อนลงตีพิมพ์	 และต้องเป็น 

บทความที่ยังไม่เคยได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่หรืออยู ่ระหว่างการ 

พิจารณาในวารสารอื่นๆ	(การละเมิดลิขสิทธิ์ถือเป็นความรับผิดชอบ 

ของผู้ส่งบทความโดยตรง)

การเตรียมต้นฉบับ
	 ต้นฉบบัทีเ่สนอเพ่ือพิจารณาลงตพิีมพ์	ต้องมีรูปแบบดงัต่อไปนี้ 

1.	พิมพ์ด้วยกระดาษ	A4	ความยาวไม่เกิน	15	หน้า

2.	รปูแบบตัวอกัษรให้ใช้	Angsana	new	ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ	 

	 	และขนาดของตัวอักษร	หากเป็นชื่อเรี่องใช้ตัวอักษรขนาด	20	หัวข้อ 

	 	 ต่าง	ๆ 	ใช้ตวัอกัษรขนาด	16	และส่วนเนือ้หาทัว่ไปใช้ตวัอกัษรขนาด	15 

3.	รูปแบบการจัดหน้า	และจัดแนวข้อความชิดซ้าย	(ไม่ต้องปรับขวา) 

4.	เขียนชื่อ	ต�าแหน่ง	สถานที่ท�างานและที่อยู่ของผู้เขียนอย่างชัดเจน	 

	 	 โดยแยกออกจากส่วนต้นฉบับและบทคัดย่อ

5.	แนบบทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษมาพร้อมกับบทความ	 

	 	 โดยก�าหนดความยาวของบทคัดย่อไม่เกิน	15	 บรรทัด	พร้อมท้ัง 

	 	 ก�าหนดค�าส�าคัญ	(key	words)	ไม่เกิน	6	ค�า

6.	แยกไฟล์ตาราง	 รูปภาพ	ที่ประกอบในเนื้อหาบทความ	และส่งมา 

	 	พร้อมกับไฟล์บทความ

การอ้างอิงและการเขียนเอกสารอ้างอิง
	 ในกรณทีีผู่เ้ขยีนต้องการระบแุหล่งทีม่าของข้อมลูในเนือ้เรือ่ง	 

ให้ใช้วิธีการอ้างอิงแบบนามปี	(APA)	โดยระบุชื่อผู้แต่ง	ปีพิมพ์	และ 

เลขหน้าทีข้่อมลูปรากฎอยู	่(ชือ่	นามสกลุ,	ปีพิมพ์,	เลขหน้า)	ตวัอย่างเช่น 

	 (ธวัชชัย	สันติวงษ์,	2540,	หน้า	142)

	 (Fuchs,	2004,	p.	21)

	 ส่วนการเขียนรายการอ้างอิงท้ายเล่ม	ให้ใช้ระบบการอ้างอิง 

แบบ	APA	ตัวอย่างการเขียนรายการอ้างอิง	มีดังนี้

1. หนังสือ

	 	 ชือ่ผูแ้ต่ง.	(ปีพมิพ์).	ชือ่หนงัสอื	(คร้ังทีพิ่มพ์).	เมืองทีพิ่มพ์:	ส�านักพมิพ์ 
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2. ชื่อบทในหนังสือรายงานการประชุม

	 	Hay,	S.	P.	(1975).	Political	parties	and	the	community-society	 

	 continuum.	In	W.	N.	Chambers	&	W.	D.	Burnham	 

	 (Eds.).,	The American party systems Stage of  

 political development	(2	nd	ed.).	New	York:	 

	 Oxford	University	Press.
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	 ภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา.	ในเอกสารการสอนชุดวิชา 

	 การสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา	(พิมพ์ครั้งที่	2,	 

	 หน่วยท่ี	9).	นนทบุรี:	มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

3. วารสาร

	 	 ช่ือผู ้แต่ง.	(ปีพิมพ์).	 ช่ือบทความ.	 ช่ือวารสาร,	 ปีที่(ฉบับที่),	 

	 เลขหน้า.
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4. หนังสือพิมพ์
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5. วิทยานิพนธ์
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	 นโยบายการใช้อินเทอร์เน็ตส�าหรับสถาบันอุดมศึกษาไทย.  

	 ดุษฎีนิพนธ์ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต,	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

6. สารสนเทศจากอินเทอร์เน็ต

	 	 ช่ือผู้เขียน.	(ปีท่ีเผยแพร่เอกสาร).	ช่ือเรื่อง.	ค้นจาก	(ระบุ	URL	 

	 ท่ีสืบค้นบนอินเทอร์เน็ต).
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	 	 ชื่อผู้เขียน.	(ปีที่เผยแพร่เอกสาร).	ชื่อเรื่อง.	ค้นเมื่อ	(ระบุวัน	เดือน	 

	 ปี),	จาก	(ระบุ	URL	ท่ีสืบค้นบนอินเทอร์เน็ต).

	 	Prizker,T.	J.	(1989).	An early fragment from central Nepal.  

	 Retrieved	from	http://www.ingress.com/-astranart/ 

	 pritzker.html

การบอกรับเป็นสมาชิก
	 ผูส้นใจสามารถติดต่อบอกรบัเป็นสมาชกิได้ท่ี	กองบรรณาธกิาร 

วารสาร	EAU	Heritage	อัตราค่าสมัครเป็นสมาชิกปีละ	800	บาท
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กองบรรณาธิการ

  

  

ดร.โชติรัส ชวนิชย์    อธิการบดี

อาจารย์สุภกัญญา ชวนิชย์   รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุษยมาส สินธุประมา  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

ศาสตราจารย์ ดร.อุดม วโรตม์สิกขดิตถ์ ราชบัณฑิต

ศาสตราจารย์ จงจิตร์ หิรัญลาภ

ศาสตราจารย์พิเศษ ประสิทธ์ิ โฆวิไลกูล

รองศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต มาลัยวงศ์ ราชบัณฑิต

รองศาสตราจารย์ ดร.บุญมี เณรยอด

รองศาสตราจารย์ ดร.สมพร กันทรดุษฎี เตรียมชัยศรี

รองศาสตราจารย์ เพลินทิพย์ โกเมศโสภา

รองศาสตราจารย์ ดร.พิมลพรรณ ประเสริฐวงษ์ เรพเพอร์

รองศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ โรจนแสง  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สุเทพ เชาวลิต  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

รองศาสตราจารย์ ดร.โคริน เฟื่องเกษม  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รองศาสตราจารย์ นภาลัย สุวรรณธาดา  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

วัตถุประสงค์

ก�าหนดการเผยแพร่

การเผยแพร่

เจ้าของ

1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยและทรรศนะทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์และ

   มนุษยศาสตร์

2. เพื่อเป็นเวทีเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัยของอาจารย์ นักศึกษาทั้งภายในและ

   ภายนอกมหาวิทยาลัย

3. เพื่อเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าทางวิชาการและการวิจัยเพื่อน�าไปใช้ประโยชน์ต่อไป

3 ฉบับต่อปี (มกราคม-เมษายน, พฤษภาคม-สิงหาคม และ กันยายน-ธันวาคม)

โดยจัดส่งให้ ส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)

ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

ส�านักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)

ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) หน่วยงานและสถาบันการศึกษาต่าง ๆ

ตลอดจนบุคคลทั่วไปที่ตอบรับเป็นสมาชิก

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

บทความใน “วารสาร EAU HERITAGE” เป็นความเห็นของผู้เขียนโดยเฉพาะ กองบรรณาธิการไม่มีส่วนในความคิดเห็นในข้อความเหล่านั้น
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ท่านสมาชิกและผู้อ่านที่เคารพทุกท่าน
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และเป็นฉบับที่ถือเป็นช่วงเวลาที่พสกนิกรชาวไทยทุกคนอยู่ในความโศกเศร้า หลังพระบาทสมเด็จพระปรมินทร 

มหาภูมิพลอดุลยเดช สวรรคตเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา

ในการเผยแพร่ผลงานวิชาการที่ผ่านพ้นไปแล้ว 2 ฉบับ รวมถึงฉบับที่เป็นฉบับที่ 3 สุดท้ายของปีที่ 6 ยังคง 

มีเนื้อหาสาระไปทิศทางเดียวกันคือ เป็นผลงานวิจัยสะท้อนให้เห็นปัญหาด้านการบริหารจัดการ ด้านการเรียน 

การสอน โดยภายในฉบับนี้นอกจากจะได้รับบทความทางวิชาการ บทความวิจัยจากคณาจารย์ภายในและผู้สนใจ

ภายนอกแล้ว ยังได้รับความอนุเคราะห์บทความพิเศษจาก ศาสตราจารย์ ดร.อภิชัย พันธเสน และ นาวาโท 
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จักรพรรรดินีที่สามารถบริหารราชการแผ่นดินได้ยิ่งใหญ่รุ่งเรืองไม่แพ้ผู้ชายอกสามศอก
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 แนวทางการพัฒนาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพชุมชนและท้องถิ่น “ในศตวรรษที่ 21”

Development Approach to Enhancing the Potential of Community and Local in the 

Twenty-First Century

อนุชา ม่วงใหญ่

บทความวิชาการ
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Organizational Influence on Aviation Safety

ธนากร เอี่ยมปาน

บทความวิจัย

 พฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางไปประเทศเกาหลีหรือญี่ปุ่น

Tourism Behavior of Thai Tourist Travelling to Korea or Japan

ธัญชนก แววแก้ว 

 พัฒนาการแนวความคิดการจัดการยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว: จากทฤษฎีสู่ภาคปฏิบัติ

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในภาคตะวันออก

Conceptual Framework of Strategic Management of Tourism from the Theory to 

Practice in Eastern Provincial Administrative Organizations

ธณกฤษ งามมีศรี

 ตลาดน�้ากับการท�าหน้าที่พัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

Floating Market for Sustainable Community Development

รัศมี อุตเสนา

 แนวทางการส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะอาชีพในศตวรรษท่ี 21 ส�าหรับเยาวชน ผ่านส่ือโทรทัศน์

Guidelines to Promote Career Skills Learning in the 21st Century for the Youth 

through Television

กัญญภัทร จ�าปาทอง 

สำรบัญ
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 การสื่อสารทางการเมืองกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองท้องถิ่น: 

ศึกษาเฉพาะกรณีเทศบาลเมืองท่าข้าม อ�าเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Political Communication and Political Participation of Local Government: A Case 

Study of Takham Municipality, Surat Thani Province

วัฒนา นนทชิต

 ความเชื่อมโยง ระหว่างการส่ือสารเรื่องค่านิยมหลักของไทย 12 ประการ กับวัฒนธรรมไทย 

และอตัลกัษณ์ไทย ในทศันะของวยัรุน่ไทยภายใต้กรอบแนวคดิบนพืน้ฐาน แนวคดิ การใส่รหสั

และถอดรหัสของ สจวร์ต ฮอลล์

Thai Teenagers’ Opinions About the Intersection Between Twelve Thai National Core 

Values Communication Campaign Related to Identity and Cultural Competencies 

Based on Encoding-Decoding (Stuart Hall) Conceptual Framework

อุษา ศิลป์เรืองวิไล

 ผลกระทบของการติดต่อสื่อสารภายในองค์กรกับการท�างานเป็นทีมที่มีอิทธิพลต่อ

ประสิทธิภาพการท�างานของพนักงานไอที เขตกรุงเทพฯ

The Impact of Organizational Communication and Team Working Influencing Work 

Efficiency of Information Technology Officer

อภิศักดิ์ อาจนันท์

 ยุทธศาสตร์การจัดการสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัดองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น

Strategies on Information Management for Internal Quality Assurance in Basic Education 

Schools under the Department of Local Administration

บุญชัย บุญโสภณ และสุวัฒน์ เงินฉ�่า

 ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในงานและความผูกพันต่อองค์การ ของบุคลากรสายสนับสนุน 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

Factors Affecting Job Satisfaction and Organizational Commitment of Academic Support 

Personnel at the National Institute of Development Administration
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 ปัจจัยด้านงานและสภาพแวดล้อมทางกายภาพในการท�างานที่ส่งผลต่อความพึงพอใจ

ในการปฏิบัติงาน

Job Performance Factors and Physical Working Environment that Affected Job 

Satisfaction

ธนัชพร เฟื่องงามพร

 ความพึงพอใจต่อปัจจัยสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านปัจจัยค�้าจุนของบุคลากรในโรงเรียน 

สังกัดส�านักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร

Satisfaction towards Operation Support Factors in Hygiene Sub factor of School 

Personnel under the Nong Chok District Area Office, Bangkok Metropolis

พัชรี ช้างเสวก

 ความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับการบริหารจัดการความขัดแย้งในคณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

The Opinion of the Personnel Concerning Conflict Management the Faculty of Education, 

Ramkhamhaeng University

รัตนา กาญจนพันธุ์ 

 การบริหารจัดการที่มีผลต่อความพึงพอใจของบุคลากรสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

Administration Effecting Employee Satisfaction of The Royal Thai Army Radio and 

Television

สบโชค ศรีสาคร และประณต นันทิยะกุล

 การบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติธรรมของวัดในจังหวัดปทุมธานีตามแนวคิด

ตะวันออก

Administration to Promote Dharma Practice of Monasteries in Pathum Thani Province 

According to the Eastern Concept

พระธารา ชยากโร เจริญรัตน์

 การบริหารจัดการด้านการอ�านวยความสะดวกและให้บริการจัดเก็บรายได้ของเทศบาล

ในจังหวัดเชียงใหม่ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

Facilitating and Service Rendering Administration of Revenue Collection of Municipalities 

in Chiang Mai Province According to the Sufficiency Economy Philosophy

เบญจมาศ อินทราเวช และวิรัช วิรัชนิภาวรรณ
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 การบริหารจัดการการเก็บขยะของเทศบาลในจังหวัดกาญจนบุรีตามปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง

Garbage Collection Administration of Municipalities in Kanchanaburi Province According 

to the Sufficiency Economy Philosophy

เบญจวรรณ เปรมประยูร และวิรัช วิรัชนิภาวรรณ

 การบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ของจังหวัดกลุ่มภาคกลางตอนกลาง 

ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

Administration for Eco-Tourism Promotion of the Central Region Group Province 

According to the Sufficiency Economy Philosophy

ตรรคภพ อิงตระกูล และวิรัช วิรัชนิภาวรรณ

 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนของจังหวัดเชียงใหม่ 

ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

Administrative Strategy for Quality of Life Development for the People of Chiang Mai 

Province According to the Sufficiency Economy Philosophy

พายัพ ชินวัตร และโชติรัส ชวนิชย์

 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมเกษตรกรขององค์การบริหารส่วนต�าบล

ในอ�าเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

Sub District Administrative Strategies to Promote Farmers’ Incomes in Soeng Sang 

District of Nakhon Ratchasima Province According to the Sufficiency Economy 

Philosophy

ยลดา หวังศุภกิจโกศล และโชติรัส ชวนิชย์

 การบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ขององค์การบริหารส่วนต�าบลในจังหวัดกาญจนบุรี 

ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

Forest Resource Administration of the Subdistrict Administration Organizations in 

Kanchanaburi Province According to the Sufficiency Economy Philosophy

สมศักดิ์ เปรมประยูร และวิรัช วิรัชนิภาวรรณ



สำรบัญ

 การบริหารจัดการคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

Administration of Elderly People Quality of Life of Municipalities in Ayutthaya Province 

According to the Sufficiency Economy Philosophy

สันติ วัดผ้าพับ และประนต นันทิยะกุล

 การบริหารจัดการความเส่ียงธุรกิจประกันภัยภายใต้การก�ากับของส�านักงานคณะกรรมการ

ก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

Risk Administration of Insurance Business under the Supervision of the Office of 

Insurance Commission According to the Philosophy of Sufficiency Economy

อัญชลิน พรรณนิภา และสมาน งามสนิท

 สภาพและปัญหาการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามทัศนะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

สังกัดองค์การบริหารส่วนต�าบล ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

State and Problem in Educational Management of Child Development Center Follow 

Outlook of Stakeholder under Tambol Administration Organization in Ayutthaya Province

ณิชชาอร เอกเจริญบุญกร

 รูปแบบการพัฒนาครูในการจัดกิจกรรมประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อส่งเสริมจินตนาการ

และความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยในโรงเรียนเอกชน

A Teacher Development Model on Experiential Learning Activities for Enhancing 

Imagination and Creative Thinking of Kindergarten Students in Private Schools

ปรีชา หวังวิทยาคุณ และพลสัณห์ โพธิ์ศรีทอง

 การศึกษากระบวนการพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

(ปวส.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี

The Study of Development Process for Vocational Education Learner in High 

Vocational Certificate Level in Business Computer Major in Area of Prachinburi 

รุจิรา พันธ์ขัน

 การศึกษาสภาพการจัดการเรียนรู้ ท่ีส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ ส�าหรับนักเรียนชั้นปีที่ 2 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ จังหวัดสุพรรณบุรี

State of Learning Management to Support Analytical Thinking Skills for the Second 

Year Vocational Certificate Students in Suphan Buri Province 

สมหญิง เพ็ชรัตน์

236

248

259

268

280

293



สำรบัญ

301

310

323

333

343

351

 ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการพัฒนาภาษาอังกฤษและคะแนนการสอบความเข้าใจ

การใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ

The Correlation between Motivation of English Development and Score of English 

Comprehension Level Examination of Air Force Student Nurses

วัชราภรณ์ เปาโรหิตย์

 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาองค์กรในบริบทการจัดการความรู้ เพื่อประสิทธิภาพ

ทางการบริหารของเทศบาลเมืองจังหวัดสุโขทัย

Factors Affecting the Organizational Development in the Context of Knowledge 

Management for Effective Administration of the Sukhothai Municipality 

ศักดา หาญยุทธ

 การบริหารจัดการการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทของส�านักงานศาลเยาวชนและ

ครอบครัว ภาค 1

Administration of Conciliation and Compromise of the Office of the Juvenile and 

Family Court, Region I

ภัทรพร สันตธาดาพร และประณต นันทิยะกุล 

 การบริหารจัดการเพื่อคุ้มครองผู้ถูกกระท�าด้วยความรุนแรงในครอบครัวของกระทรวง

การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

Administration of Domestic Violence Victims Protection of the Social Development 

and Human Security Ministry

สุกิจ อยู่ในธรรม และประณต นันทิยะกุล 

 คุณภาพด้านการท�างานของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลอีสาน

The Functionality Efficiency of Electronic Document System of Rajamanagala University 

of Technology Isan

กุสุมาลย์ ประหา

 ระบบป้องกันอัคคีภัยกับการจัดการความปลอดภัยด้านอัคคีภัย

Fire Protection System and Fire Safety Management

สมมาศ เลิศลักษณ์อรรยา



สำรบัญ

 นโยบายการส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตน�้ามันจากขยะพลาสติก

Policy on Promotion and Support for Fuel Production from Plastic Waste 

สมสิทธิ์ มูลสถาน, ศาสดา วิริยานุพงศ์ และสมบัติ ทีฆทรัพย์

 ความพร้อมเชิงกลยุทธ์ของส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ

Strategic Readiness of Office of Atoms for Peace

ศันสนีย์ บริรักษ์

แนะน�าหนังสือ

 วิถีแห่งอ�านาจ บูเช็กเทียน

ณิชชารีย์ เมฆะจรัสโรจน์

359

368

376





วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ปีที่ 6 ฉบับที่ 3 ประจ�าเดือน กันยายน-ธันวาคม 2559 1

Abstract

Consideration of Buddha Dhamma, the core teaching of Buddha that is fundamental to Thailand’s culture, 

can help enrich understanding of Sufficiency Economy Philosophy (SEP). SEP is the development approach 

formulated by Thailand’s King Bhumibol Adulyadej. His Majesty first introduced SEP to the public in 1974, but its 

value only began to be widely recognized after he identified it in December 1997 as the appropriate response to the 

major economic crisis that was then afflicting Thailand. In common with all major religions, SEP decries greed. All  

religions are grounded in the scientific observation that every time greed has existed in any human community or 

society in a significant way it has been accompanied by human catastrophes. Factual evidence has proven this time 

and again throughout human history. Buddha Dhamma has the status of a mind-based science in that its epistemology 

consists of theory, actual practice after the theory, and finally, evaluation of the theory. It considers not only matter 

and energy as in physics but also the mind as the third dimension. As SEP draws some concepts from Buddha 

Dhamma, it can be said to rest on a mind-based science - not only on an ethical philosophy as is understood in the 

West. Practicing SEP will lead to the sense of wellbeing, of peacefulness, that comes from having a well trained 

mind rather than the pleasure that depends heavily on global exploitation of material resources. For this reason, it  

is time for people world-wide to gain a deep understanding of Sufficiency Economy so that they can achieve peace 

and tranquility before being confronted with all kinds of problems-- even the end of the human race-- that are caused 

or exacerbated by climate change rooted in human greed.

Keywords: Buddha Dhamma, sufficiency economy, human greed, mind- based science

Buddha Dhamma and Sufficiency Economy

Apichai Puntasen
College of Social Innovation, Rangsit University

Introduction

This age of globalization, when economic 

globalization in particular reigns, has greatly increased 

material wealth and prosperity in a short period of time. 

Information and communications technology now enables 

the delivery of knowledge needed for any purpose from  

any spot on this earth to any other at the speed of light. 

Massive production of most material things can be 

accomplished within a much shorter time than was 

possible 50 years ago. As a result, production is increasing  

by leaps and bounds. The increased production is now 

sufficient to satisfy all human needs- but not, however, 

insatiable human greed. 

The fruits of the massive increase in production 

capability have not been evenly spread to everyone. Those 

few who hold political power, personal influence, and/

or abundant capital, gain much more than others. The 

majority in this world at least gain some from the so called  
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“trickle down” effect. However, minority groups on the 

fringe receive few benefits and can even suffer losses—for  

example, when their farm lands or other resources are 

taken away to facilitate national development efforts.

Surprisingly, most people feel tense and stressed 

under the rush for material wealth and prosperity even 

though they also automatically equate material wealth 

with wellbeing. A reasonable explanation for this seeming  

puzzlement is that while economic globalization produces 

much more material wealth, it also stimulates insecurity 

because distribution of the wealth is highly unequal, 

and stimulates greed because this has proven to be an  

effective motivator of the mass consumption promoted 

by producers in order to serve their own wealth cravings.  

Thus economic globalization can actually be a cause of 

human unhappiness. 

Moreover, while prosperity has grown in some 

areas, in others there is glaring inequality, misery and 

conflict (Pieterse, 2002, p. 24). Economic globalization 

has not delivered the basic necessities of food, housing,  

health, education, clean environment and secure livelihood 

on anything like a global scale (Davis, 2006). At the 

same time, the rapid growth of material wealth results 

in ecological threats to the planet that are manifested  

in the disturbance and destruction of natural systems. 

Current anthropogenic climate change, i.e., climate 

change caused by consumption of non-renewable 

natural resources produced to satisfy unlimited desires, 

is increasingly producing extreme weather conditions  

and thus floods, droughts, and violent storms. (Stern, 

2007, Garnaut, 2008a, 2008b; Intergovernmental Panel 

on Climate Change, 1995, 2001, 2007). 

All these undesirable social and environmental 

consequences stem from human greed, especially greed 

among the most influential and those climbing the ladder.  

Unfortunately, those hit the hardest are those who are 

the least to blame: the poorest and most vulnerable 

countries and people.

If human beings as a race are to survive for 

generations to come, a new paradigm is needed to guide  

development, especially human development. Instead 

of allowing human greed to be the driving force for 

material development, development needs to be driven 

by some other motivation-- such as the will to become 

less miserable or more serene. It also needs to be driven  

by thinking that replaces black-and-white logic with a 

recognition of every thing’s dual nature or fuzziness 

(Kosko, 1994). 

Despite their differences, all major religions have 

at least one thing in common: they all condemn greed as 

a human vice. The condemnation of greed is based on the  

common empirical (scientific) observation that time and 

time again throughout human history whenever greed has 

appeared in a society in a significant way it has brought  

all sorts of problems and undesirable consequences.

Like Christianity and Islam, Buddha Dhamma, the 

core teaching of Buddha fundamental to Thailand’s culture, 

confronts greed. This paper explores the commonalities  

between Buddha Dhama and Sufficiency Economy 

Philosophy (SEP), the sustainable development approach 

formulated by Thailand’s King Bhumibol Adulyadej  

that is increasingly attracting international attention, in 

order to explain SEP’s spiritual roots and dimensions.

Buddha Dhamma

The term Buddha Dhamma is used in this paper 

to emphasize I am not discussing a religion or philosophy 

in the Western sense. Buddha Dhama is not a religion in  

the Western sense because it does not depend on faith; that 

is to say, it does not depend on beliefs adopted without  

evidence. Buddha Dhama is not a philosophy because it 

is not merely a system of well thought-out ideas. 

Buddha Dhamma contains three elements. First 

is pariyatti, the theoretical, or conceptual framework. 

The second element is pattipatti, which is the actual  
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application of the framework. The third is pattivadhe 

which is the evaluation required for the confirmation  

of the theory from the result of practice (Boyce et.al, 

2009, p.72)

All teachings of Buddha are results from his 

own theoretical frameworks, practical experiences, 

and personal evolution. They are proven theories in the  

sense that they are derived from evaluating the results of 

actual practice confirming underlying theories previously 

conceptualized (Puntasen, 2014). This perspective is 

reflected in Buddha’s answer to Kalama, a group of 

villagers who always liked to accommodate travellers  

passing by, but who wondered whom they should believe 

when guests talked highly about themselves and put down 

others. Buddha’s response to their quandry is known  

as Kalama Sutta, or, the answer he gave to Kalama. It 

goes as follows:

Do not believe simply because you have heard it.

Do not believe simply because you have learnt it.

Do not believe simply because it has been  

practiced from ancient time.

Do not believe simply because it’s rumored.

Do not believe simply because it’s in the scripture.

Do not believe simply because of its logic.

Do not believe simply because of guess work.

Do not believe simply because of reasoning.

Do not believe simply because it conforms to 

your theory.

Do not believe simply because it seems credible.

Do not believe simply because of faith in your  

teacher (Payutto 2005, p. 232)

What should be believed is what can be confirmed 

by a person’s practical experience. Overall, this approach 

affirms the importance of individual experience in knowing 

and in understanding based on self-actualization (Boyce  

et al. 2009, p.72). Buddha Dhamma is different from a 

mechanistic science that studies matter and energy. As  

a mind-based science, it goes beyond. Mind emerges 

from a combination of matter and energy to become a 

completely new thing. It has its own unique properties, 

properties that are different from either matter or energy.  

This third dimension was not recognized in Newtonian 

physics. Like Quantum physics, on the other hand, Buddha 

Dhamma recognizes the inevitability of uncertainty. 

(Patyutto, 1991) Mechanistic science deals with typical 

behavior, while Buddha Dhamma deals with the atypical.  

A mind-based science proposes that truth can vary with 

different levels of mind development. As a mind is 

formed, it goes through various levels of development. 

For example, the mind of a two-year old child will have  

a different level of development than that of a newborn 

baby or that of a teenager. The level of this child’s 

perception and understanding will also be different from  

that of a newborn or a teenager. However, at the same level 

of mind development, the same truth can be perceived. 

Therefore, truth is not merely an individual perception. 

There are many known and proven methods of 

mind development. Sikkhathaya is the method suggested 

by Buddha himself. Contrary to what post-modernism  

propounds, truth can be “absolute truth” if the mind 

has been developed to the highest level. Achieving the 

highest level requires rigorous training, going beyond 

mere individual perceptions and feelings. Mind-based 

science introduces a new dimension in understanding the  

reality of uncertainty and thus an understanding that is 

more realistic than the old scientific paradigm (Puntasen, 

2014, p. 66-7)

Western research on brain and psychological 

processes has shown that meditation affects heart rates  

and hormonal balance. Davison et al. (2003) found 

meditation to have demonstrable positive effects on brain 

and immune-system functioning. Such studies confirm 

there are physical/biological manifestations of the mind- 
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based process (Boyce et al, 2009, p. 73). They provide 

traditional scientific evidence that the mind alone can 

produce real effects and that one can train one’s own 

mind (Layard, 2005). I am not presenting these facts in  

order to demonstrate that Western knowledge proves 

the validity of Buddha Dhamma, but rather to head off 

possible charges that this paper is simply promoting 

mysticism or faith-based belief.

The Core Teaching of Buddha

According to Buddha Dhamma, from the time 

any living thing is born it can never be free from dukkha. 

Dukkha can be simply translated as “pain”; it can be  

physical pain or mental pain or both. At its most basic, 

dukkha results from natural changes: namely, birth, aging, 

illness and death. Any undesirable change is usually 

associated with dukkha. As change in everything is taking 

place all the time, clinging to something in the hope that 

it will not change actually creates a self-made conflict 

or contradiction because such hope does not conform  

to reality. In fact, in addition to pain, the word dukkha 

refers to conflict, contradiction, alienation, frustration, 

or anything else that is not easy to live with. The original 

cause of dukkha is our own ignorance.

Opposite to ignorance is paňňa, the ability to 

understand everything in its own nature. In general, all 

of us as human beings have a tendency to distort facts 

to suit our preferences. The greatest distortion of all for  

a human being is to try to convince oneself that there 

exists such a thing as “self” that we can hold onto 

forever. Clinging to “self” attempts to provide a sense 

of security, but unfortunately, clinging to something that 

does not actually exist ultimately results in feelings of less 

security rather than more. If the mind has been trained  

to the point of being able to understand that there is no 

such thing as self, that the so-called “self” is changing 

all the time in its own natural way, then this is the point 

where paňňa, has been cultivated and misunderstanding  

will gradually disappear. The mind will gradually be free 

from delusion or defilement. Without “self”, there will 

still exist “pain” in various forms, especially physical  

pain, to be contemplated. However, there will no longer 

be “my pain” or “our pain”. The only pain remaining 

will be “the pain” whose existence is to be observed and 

understood. It will become interesting to contemplate how 

the pain originated and how it can, and will, be eliminated  

eventually. Through such contemplation, there will be 

less pain as there will be no more “my pain,” while “the 

pain” will have been treated as an object of study.

Opposite to dukkha is sukha, the situation or 

condition that is easy to live with. With less dukkha 

there is more sukha. Using the analogy of temperature,  

if dukkha is heat then sukha is cold. If there is less heat 

there will be more cold, and vice versa. It is not like pain 

and pleasure in the Western perspective where pleasure 

is seen as something that will help us to feel good even 

if we encounter various forms of pain after or before the  

pleasure, or in other words, where pleasure is not seen 

as a sustainable reduction of pain. Reducing dukkha, on 

the other hand, ensures more sukha.

There are two kinds of sukha. Kamasukha is 

close to the Western concept of hedonism. Such sukha  

can be achieved through acquisition. It is considered 

to be a lower level of sukha. However, it is acceptable 

provided it does not put a burden on oneself or on any  

other living thing. If it does create a burden, it will turn 

out to be dukkha, not sukha. 

The higher level of sukha is niramissukha. It is 

sukha achieved not through acquisition, but rather through  

giving, through meditation, or through helping others to 

be relieved of pain. The highest level of niramissukha 

is vimuttisukha. Vimuttisukha is sukha derived from 

becoming emancipated or liberated from all impurities of 

mind, from all defilements known as kilesa which consist 

of greed, anger and hatred, delusion and/or ignorance. 

This state of mind is also known as nibbãna, an ideal  
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state of mind that one tries to achieve if one wants to be 

completely free from dukkha. It can be achieved through  

the process of rigorous training of the mind. Actually, 

the core teaching of Buddha that directly deals with 

dukkha consists of four elements, known as the Four  

Noble Truths, which address respectively: the nature of 

dukkha, its original cause or causes, the determination 

to get rid of the cause (s), and the way to do it.

The nature of dukkha has already been explained 

above. It is the situation or a condition that is hard to live 

with, or more simply, pain. It is caused by the defilements 

that taint the mind. To get rid of dukkha requires strong  

determination. The way to do it is through the process of 

rigorously training the mind. The ultimate aim of such 

training is to cultivate and accumulate paňňa to the point 

that one can understand everything in its own nature. In 

this way, all kilesa or defilements will disappear from  

the mind.The mind will be purified, calm and clear, or 

enlightened. It will be in a state of so called nibbãna and 

there will be no more dukkha or pain.

The process of rigorously training the mind is 

known as magga, or the Noble Eight Fold Path. The Noble 

Eight Fold Path can be rearranged into the sikkattaya,  

the Three Fold Training, which involves adhisilasikkha 

(training in higher morality), adhicittasikkha (training in 

higher mental discipline), and adhipaňňasikkha (training 

for a higher level of paňňa). Sikkha is the process of 

learning through actual practice until everything becomes  

clearly understood. The word adhi means greater, bigger, 

or higher. It implies that each level of learning will lead 

to a higher level of training and understanding. In other 

words, sila, smadhi and paňňa must progress together at 

the same time, in a mutually reinforcing dynamic spiral.  

The ultimate goal is to eventually achieve the state of 

nibbãna (Puntasen, 2008, p. 32) 

Table 1 

Adhisilasikkha 

Adhisilasikkha (Sila) Adhicittasikkha (Smadhi) Adhipannasikkha (Paňňa)

- right speech

- right conduct

- right livelihood

(Causing no burden on one’s self 

or any other living thing.)

- right effort

- right mindfulness

- right concentration

(Performing only useful things 

with full concentration.)

- right understanding

- right mental attitude

(Understanding everything in 

its own nature and always having 

right mental attitude.)
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Spiral Dynamic of Sikkhattaya

Figure 1 Spiral Dynamic of Sikkhattaya

The training must follow this order: paňňa → 

sila → smadhi → paňňa → sila → smadhi → etc. 

Although paňňa means right understanding, initially  

the understanding might not be clear. For example, it 

could begin with a belief that if one always does good 

things, such as speaking the right way, conducting oneself 

the right way, or living the right way, one will receive 

something good in life in return. Practicing right speech, 

right conduct and right livelihood is actually the training  

of sila. When one always does good things only, there 

will be nothing to be concerned about. This way, the 

mind will be calm and can concentrate on useful things 

more easily. As the mind becomes more concentrated, it 

can focus and achieve enlightenment more easily. This 

is how the higher level of paňňa is generated. In the 

next round, practice at a higher level of sila will come 

with better understanding gained through the experience  

of practice in the previous round. The practice of sila 

at this higher level will involve better intention and 

more intensity. The mind will focus more easily, and 

understanding will be gained at a deeper level. The whole 

process will then continue in a spiral.

The Noble Eight Fold Path, which is comparable 

to the Three Fold Training of sikkhattaya, is also known 

as majjhimapatipada or the Middle Path. This is the path 

that leads to the generation and accumulation of paňňa.  

It is the path that avoids the two extremes of hedonism 

(self-indulgent luxurious pleasure) and asceticism (self-

denial, renunciation, and extreme hardship). Buddha 

himself did not satisfy his thirst for knowledge, i.e. 

freedom from dukkha, through asceticism and leaving 

everything behind in his palaces. Only when he began 

to follow the Middle Path by living the normal life did 

he finally achieve enlightenment and become Buddha  

(the one who knew, being awakened and enlightened). 

The Middle Path is the only path for the generation 

and accumulation of paňňa, the most important tool for 

the cessation of dukkha. As a result, the Middle Path  

is most important in practicing and following Buddha 

Dhamma, and, as discussed below, in conceptualizing 

and practicing Sufficiency Economy Philosophy.

Greed is the Major Cause of Everything

As indicated earlier, the most important concept 

that links Buddha Dhamma with Sufficiency Economy  

Philosophy, as well as with all major religions, is the 

concept of “greed”. In Buddha Dhamma, greed is combined 

with anger/hatred and delusion/ignorance in one word:  

kilesa, or defilements. Kilesa is the cause of dukkha; to 

avoid dukkha one must avoid greed. 
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Anthropogenic climate change has its root cause 

in economic globalization driven by greed. Therefore, 

in addressing the problems caused by climate change, it  

is helpful to consider the difference between economics 

centred on greed and economics centred on sukha.

Economics, as developed in the West, usually 

claims to be a value-free scientific discipline concerned 

only with observable phenomena. In fact, this conception 

is based on an old scientific paradigm. It can be shown  

that economics is actually a value-laden subject. The 

operational value that lies at the centre of Western 

economics is human greed. Human greed originates in 

the sense of insecurity that is an animal instinct. For an  

animal, a herd can improve its individual security. A tribal 

community can do the same for a human being, but tribal 

community is achieved at the cost of individual freedom. 

Technological development enables humans 

to depend more on technology for their security than 

they do on community. It thus enables individualism.  

However, increasing dependency on technology implies 

increasing dependency on personal wealth which can 

lead to increasing greed.

Buddha Dhamma views the human being as a 

special animal that has the potential for its mind to be 

developed to the highest level. It proposes that a good  

human life relies not on having ever more sophisticated 

technologies and materials, but rather on having a good 

balance between communal life and the accumulation  

of paňňa, the ability to understand everything in its 

own nature. Through continuous and rigorous training 

of one’s mind, greed and the sense of insecurity from 

which it originates can be replaced by paňňa. Instead of 

being greedy and trying to accumulate wealth to satisfy  

a sense of insecurity, people can derive prayotesukha 

(happiness) from, for example, helping others.

From what has been discussed above, one can 

compare the core values of the two kinds of economies. 

One is the economy based on greed, the interest 

of mainstream economics. In its extreme form, this is  

capitalism. The other is an economy based on sukha, 

focussed on humans being useful to others. It can be 

called paňňaism. 

The comparison of core values in the chart 

below reflects the reality that there can be different ways  

to explaining life and human progress or development.
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Table 2 

Core values 

Economy based on human greed Economy based on sukha 

Core values Core values

Premise 1

For any living thing, life itself is most important. As a 

result, the act of self-interest is a rational behavior.

Premise 2 

Competition is the selection process for the fittest. 

Competition leads to progress. Therefore, the core values 

of this kind of economy are self-interest and competition.

Basic understanding

Once being born, all living things, especially animals and 

human beings, can never avoid dukha or pain. Helping 

each other to reduce pain is a ‘rational’ behavior. Hence, 

compassion and cooperation are rational. They serve as 

core values in Buddhist economics and Sufficiency 

Economy.

End result End result

More is better than less, and wining is better than losing. 

There will be both winners and losers; economic activity 

is a zero sum game. If a winner feels compassion for a 

loser, the result is a ‘lose-lose’ situation.

Beyond acquisition of basic necessities for life 

sustenance, niramissukha or sukha can be gained from 

being useful to others, i.e. from prayotesukha. Both 

givers and receivers achieve sukha. It is a ‘win-win’ 

situation.

Coupled with a restricted notion of self-interest, 

conventional economics adopts a Darwinian theory of 

“the survival of the fittest” to conclude that economic  

competition leads to social progress. In contrast, an 

economy based on sukha recognizes that competition 

and relentless pursuit of profit are often associated with 

negative outcomes such as deterioration in working  

conditions and wages for employees, greater destruction 

and despoliation of the environment, and greater social 

uncertainty and stress. (Welford, 2007, p. 343)

In the economy based on sukha, cooperation 

is regarded as more “rational” than competition for 

fulfillment of needs. Compassion is seen as a human  

virtue. It is good for the person who practices it because it 

will always bring sukha to that person. It makes receivers 

of compassion feel good as well. It produces a win-win 

situation. Cooperation and compassion involve activities 

that are fair to all rather than pursuit of self-interest in 

ways that harm others. Material accumulation as an end 

in itself is seen as a futile goal, because there can never  

be “enough” (Daly & Cobb, 1989). The quest for material 

pleasure is actually a cause of dukkha. It prevents 

development of one’s potential for inner creativity, 

which in turn generates further lack of satisfaction and  

various negative mental states such as stress, anxiety, 

worry, depression and fear (Payutto, 1996).

The Origin of Sufficiency Economy Philosophy

Because Thailand’s king must be a patron of all 

the country’s religions, one never knows for sure whether 

Sufficiency Economy Philosophy introduced by King 

Bhumibol Adulyadej has a separate origin from Buddha  

Dhamma or whether it is based on Buddha’s teachings. 

However, many important terms used in Buddha Dhamma 

are also used in SEP. SEP can be traced back to the date 

of enthronement of His Majesty the King Bhumibol  

Adulyadej in 1946. In his acceptance speech, he said: “We 

shall reign in Dhamma (righteousness) for prayotesukha 

(benefits and happiness) of Siam people”
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The word Dhamma actually refers to the concept 

of Dhosapit Raja Dhamma which means the ten virtues 

that a good king must comply with in order to reign over 

peaceful countries. The 10 virtues are: dana (giving), sila  

(good deed or righteous conduct), paricaga (giving up 

or sacrificing), ajava (integrity and honesty), maddava 

(gentleness or politeness, and respecting good reasoning), 

tapa (refraining from worldly desire through perseverance), 

akkoda (acting without anger or hatred), avihimsa (acting 

without causing any problem or any harm to the people),  

khanti (enduring or being patient with any hardship and 

pain, physical or mental) and avirodhana (being always 

with virtue and refraining from vices). These qualities 

are the ones that a good king must uphold for the love  

to his people, and King Bhumibol himself has been able 

to uphold them in full. 

The word prayotesukha in the King’s 1946 speech 

refers to the happiness gained from being beneficial to 

others and contributing to their happiness. Prayotesukha 

is actually the goal of Sufficiency Economy. Use of the  

word indicates that an economy should be oriented to 

win-win happiness rather than to greed or accumulation 

of wealth. 

The official version of SEP began on July 18, 

1974 when the King gave a speech to graduating students 

of Kasetsart University in which he said: 

National development must be carried out step 

by step, starting with laying the foundation to 

ensure that the majority of the people have 

enough to live on and live for as the basic step, 

using economical yet theoretically sound methods 

and equipment Once a reasonably firm foundation 

has been laid and in effect, higher levels of 

economic growth and development should be 

promoted. (National Research Council of 

Thailand, 2004, p. 1)

The phrase “enough to live on and live for” was 

later interpreted as “sufficiency”. 

It should be noted that this speech served 

to oppose the growth-oriented approach to national 

development that, since 1961, had been adopted by the  

Thai government under the supervision of the World 

Bank and the U.S. government. By 1974, it had become 

obvious that while the national growth performance was 

quite impressive (averaging 8 percent annually), the gap 

between the rich and the poor had at the same time been  

widening. The King’s SEP advocated distribution before 

growth. It advocated that everyone have sufficiency before 

the country is developed to “higher levels”. 

In fact, SEP does not advocate more material 

wealth as the goal but rather more sukha or proyotesukka 

(happiness) for the majority of people. This can be  

confirmed by a speech the King made on December 4, 

1995. 

What others may say does not matter, whether 

they say that Thailand is old-fashioned or that we 

are outdated. Anyhow, we have enough to live 

on and to live for, and this should be the wish 

and determination of all of us to see sufficiency in 

this country. It is not that we will attain supreme 

prosperity, but we will have a sustainable and 

peaceful country. (National Research Council 

of Thailand, 2004 p. 1)

As a result of the Plaza Accord that was signed 

in New York in 1985, Japan was forced to float its 

currency. The value of the yen sharply appreciated, and 

Japan was forced to locate investment projects overseas  

as it was too costly to continue production at home. 

Thailand received a good portion of Japan’s foreign 

direct investment, and also attracted investments from 

Japan’s competitors: Korea, Taiwan, the U.S.A. and  

Europe. Thailand’s growth performance moved into the 

double digits for the first time in the country’s history 

(National Research Council of Thailand, 2004 pp.7-8). 

The King was not impressed by this growth 

performance. At the very time that the growth rate was 
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close to its peak, the King introduced what he called  

the New Theory. This was a framework for agriculture 

to be guided by SEP (UNDP, 2007, p. 28). It advocated 

that farmers with small land holdings undertake activities  

that permit them to live on the basis of self-reliance 

as a beginning phase, and then to grow products for 

sale after basic livelihood has been firmly secured. His 

Majesty cautioned senior government officials and the 

general public not to feel complacent about the economic 

condition of Thailand even though the country was  

enjoying high levels of export growth during that period. 

(National Research Council of Thailand, 2004, p. 10). 

In 1994, he said:

“ I am concerned because even though the past 

two years were jubilee years, I have seen 

evident signs which show that people are still in 

great difficulties, and that there are things that 

still need to be remedied and looked after in 

many areas. There is also a plight that comes 

from natural disasters. These natural disasters 

could be alleviated, but we need some time to 

do that. There is another kind of danger: from 

the human mind. This could also be rectified, 

though it is more difficult to deal with than the 

natural disasters. Nature is something outside 

our bodies, but the mind is within us. This is 

something more difficult to cope with but not 

impossible.”

From 1987 to 1995, His Majesty stressed 

three central concepts in His speeches: “sufficiency,”, 

“moderation,” and “living within one’s means”. These  

concepts later became SEP keywords. 

In 1997, Thailand was shocked by an economic  

crisis, a crisis that the King had warned of during the 

boom years. His speech on Sufficiency Economy on 

December 4, 1997 was well received by the Thai people.  

It marked the beginning of Sufficiency Economy as an 

official philosophy.
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บทคัดย่อ

แนวทางการพัฒนาเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพชมุชนและท้องถิน่” ในศตวรรษที ่21” ควรมกีารส่งเสรมิการมส่ีวนร่วม 

และเสริมสร้างศักยภาพชุมชนในการพัฒนา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในภูมิภาคและชนบทในกระบวนการ 

พัฒนาและเปิดโอกาสให้ประชาชนได้พัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการปัญหาได้ด้วยตนเอง เพื่อประโยชน์ของตนเอง 

ครอบครัว และชุมชน ตลอดจนสามารถสนองตอบต่อการกระจายการพัฒนาได้อย่างเต็มที่และทั่วถึง ดังนั้นการพัฒนา

ในอนาคตจะเน้นที่การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในภูมิภาคและชนบท ให้สามารถพึ่งตนเองได้ โดยมีเศรษฐกิจชุมชน

ที่มั่นคงเป็นตัวน�า และเป็นฐานในการยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตในอนาคต ทั้งนี้ภาคธุรกิจเอกชน องค์กรพัฒนา 

เอกชนและองค์กรประชาชนจ�าเป็นจะต้องเข้ามาเสริมบทบาทของภาครัฐซึ่งเป็นผู้สนับสนุนการพัฒนาเดิม ซึ่งเป็นการ

ผนึกก�าลังในการพัฒนาและน�าไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชนและท้องถิ่นอย่าง มั่นคง มั่งคั่ง และ ยั่งยืน

ค�ำส�ำคัญ: การพัฒนา, ศักยภาพชุมชน, การมีส่วนร่วม

Abstract

Development approach to enhancing the potential of community and local in the twenty-first century should 

be encourage people in regional and local to participate in development. In the process of development, it should 

offer opportunity to develop, for themselves, families and community, their own potentiality of problem management;  

and could response thoroughly to development distribution. Thus, the development in the future should emphasize 

on how to build strong community in regional and rural areas in order for self-reliant, community-economic based 

stability. In particular, income and quality of life of people can be upgraded in the future. In this connection, private 

sector, non-government organization and civic sector have to participate for enhancing the roles of government  

organization for development. Therefore, it will lead to be strong, stable, wealthy and sustainable community and local.

Keywords: development, potential of community, participation
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แนวทำงกำรพฒันำเพือ่เสรมิสร้ำงศกัยภำพชุมชนและ

ท้องถิ่น “ในศตวรรษที่ 21”

ชุมชนและท้องถ่ินเป็นโครงสร้างสังคมพื้นฐาน

ของประเทศ การพัฒนาที่ผ่านมาท�าให้ชุมชนและท้องถิ่น  

มีความอ่อนแอเพราะขาดอ�านาจในการจัดการตนเอง 

เนื่องจากการพัฒนาที่ผ ่านมาจะแยกกลไกการพัฒนา 

และแยกคนเป็นส่วน ๆ มีกลุ ่มองค์กรเกิดขึ้นมากมาย  

ไม่สัมพันธ์กันท�าให้ผู้คนในชุมชนขาดความมั่นใจ และ

อ�านาจในการจัดการการพัฒนาของชุมชนท้องถิ่นเอง 

เป็นผลให้ชุมชนท้องถิ่นซึ่งเป็นโครงสร้างชุมชนพื้นฐาน

มักเป็นผู้ถูกกระท�า ไม่ได้รับความเป็นธรรม และมีความ

อ่อนแอ (เอกสารรายงานคณะกรรมาธิการปฏิรูปปฏิรูป 

สังคม ชุมชน เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและ 

ผูด้้อยโอกาสแผนปฏรูิปวาระปฏรูิปที ่28: ระบบเพือ่ส่งเสรมิ 

ชมุชนเข้มแขง็ เรือ่ง การปฏริปูระบบเพือ่สร้างเสรมิชมุชน 

เข้มแข็ง รอบ 2)

จากความหมายของการพัฒนา หมายถึง การ

เปล่ียนแปลงทีม่กีารก�าหนดทศิทาง (directed change) หรอื

การเปล่ียนแปลงทีไ่ด้วางแผนไว้แน่นอนล่วงหน้า (planned 

change) (สัญญา สัญญาวิวัฒน์, 2526, หน้า. 5) การพัฒนา

คือการกระท�าให้เกิดขึ้น คือเปลี่ยนจากสภาพหนึ่งไปสู่อีก

สภาพหนึง่ทีด่กีว่า (ยุวฒัน์ วฒิุเมธ,ี 2526, หน้า. 1) การพฒันา 

หมายคือการเปลี่ยนแปลงในตัวระบบที่ท�าการ ซึ่งเป็นการ

เปลีย่นแปลงในตวัระบบทีท่�าการ ซึง่เป็นการเปลีย่นแปลง

สภาพแวดล้อมของตวักระท�าการ (environmental changes) 

ซึ่งนอกเหนือจากการเปล่ียนแปลงทางด้านคุณภาพและ 

ปรมิาณ (อมร รกัษาสัตย์ และ ขตัตยิา กรรณสูต, 2515, หน้า. 

2-8) การพัฒนา คือการท�าให้เจริญ การท�าให้เปลี่ยนแปลง

ไปในทางที่พึงปรารถนา (พัทยา สายหู, “การพัฒนาสังคม 

และ ขตัตยิา กรรณสูต บรรณธกิาร, หน้า. 586) การพฒันาคอื 

การเปล่ียนแปลงที่ต้องการและได้ก�าหนดทิศทางและมุ่ง 

ทีจ่ะควบคมุอตัราการเปลีย่นแปลงด้วย (ทติยา สวุรรณชฎ,  

2517, หน้า. 187-189) การพัฒนาคือการท�าให้ชีวิตความ

เป็นอยู ่ของประชาชนมีความสุข ความสะดวกสบาย 

ความอยู่ดีกินดี ความเจริญทางศิลปวัฒนธรรมและจิตใจ

และความสงบสันติ ซึ่งนอกจากจะขึ้นอยู่กับการได้รับ

ปัจจัยทางวัตถุเพ่ือสนองความต้องการของร่างกายแล้ว 

ประชาชนยงัต้องการพัฒนาทางด้านการศึกษาสิง่แวดล้อม 

ที่ดี การพักผ่อนหย่อนใจ และการพัฒนาทางวัฒนธรรม

และจิตใจด้านต่าง ๆ  ด้วย ความต้องการทั้งหมดนี้บางครั้ง 

เราเรียกกันว่าเป็นการพัฒนา “คุณภาพ” เพื่อให้เห็นว่า 

การพัฒนาไม่ได้ขึ้นอยู ่กับการเพิ่มปริมาณสินค้าหรือ 

การเพิม่รายได้เท่านัน้ หากอยูท่ีก่ารเพิม่ความพอใจความสขุ 

ของประชาชนมากกว่า (วิทยากร เชียงกูล, 2527, หน้า. 

17-18) การพัฒนาการเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้น (T.R. Batten, 

1959, p. 2) การพัฒนาคือความก้าวหน้าที่มุ่งจัดสวัสดิการ 

เป็นต้นว่า การลดความยากจนและลดการว่างงาน การลด 

ความไม่เสมอภาคทางเศรษฐกจิ (พชิญ์ สมพอง, 2529, หน้า. 

18) และในความหมายของกลุม่มาร์กซสิ (Marxist) มองในแง่ 

ที่ว่า การพัฒนาของประเทศทุนนิยมอุตสาหกรรมยุโรป

ตะวันตก ในความเป็นจริงต้องอาศัยประเทศด้อยพัฒนา

หรอืประเทศโลกทีส่ามซึง่ในแง่นีป้ระเทศโลกทีส่ามไม่เป็น 

ประเทศอุตสาหกรรมจะกลายเป็นประเทศบริวารที่ต้อง

พึ่งพาประเทศที่จะเจริญก้าวหน้ากว่า ท�าให้เศรษฐกิจของ

ประเทศโลกที่สามถูกครอบง�า

กล่าวโดยสรุป “การพัฒนา” คือ การท�าให้ดีขึ้น 

ให้เจริญขึ้น เป็นการเพิ่มคุณค่าของสิ่งต่าง ๆ การพัฒนา

อาจพัฒนาจากสิ่งที่มีอยู่เดิม หรือ สร้างสรรค์สิ่งใหม่ก็ได้ 

ที่ท�าให้ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนมีความสุข ความ

สะดวกสบาย ความอยูด่กีนิด ีความเจรญิทางศลิปวฒันธรรม

และจิตใจและความสงบสันติโดยมุ่งจัดสวัสดิการเพื่อการ

ลดความยากจน ส่วนความหมายของ การพัฒนาชุมชน  

คือการปรับปรุงส่งเสริมให้ชุมชนใดชุมชนหนึ่งดีขึ้น หรือ

มีวิวัฒนาการดีขึ้น ตลอดจน การส่งเสริมให้ชุมชนนั้น 

มีวิวัฒนาการดีข้ึน โดยจะต้องพัฒนาทางด้านวัตถุและ

พัฒนาด้านจิตใจ โดยมีกระบวนการที่มุ ่งส่งเสริมความ 

เป็นอยูข่องประชาชนให้ดขีึน้ ทัง้นีโ้ดยประชาชนเข้าร่วมมอื 

และริเริ่มด�าเนินการเอง (สุวิทย์ ยิ่งวรพันธุ์, 2509, หน้า. 

57) การพฒันาชมุชน คอื การรวมก�าลงัด�าเนนิการปรบัปรงุ

สภาพความเป็นอยู่ของชุมชนให้มีความเป็นปึกแผ่นและ

ด�าเนนิการไปในแนวทางทีต่นต้องการ โดยอาศยัความร่วม

ก�าลังของประชาชนในชุมชนนั้นในการช่วยเหลือตัวเอง

และร่วมมือกันด�าเนินงาน แต่มักจะได้รับความช่วยเหลือ 

ทางด้านวชิาการจากหน่วยราชการหรอืองค์การอาสาสมคัร

อื่น ๆ (Arthur Dunham, 1958, p. 3) 
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หลักคิดกำรพัฒนำชุมชนต่อกำรพัฒนำในอดีต

นับตั้งแต ่มีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

แห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2504) เป็นต้นมา โดยแผนพัฒนา

เศรษฐกิจ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2504 – 2509) ในชื่อแผนมีเฉพาะ

ค�าว่า “เศรษฐกิจ” ไม่มีค�าว่า “สังคม” เพราะแผนมุ่งเน้น

การพัฒนาเฉพาะเศรษฐกิจ เป็นยุคสมัย “น�้าไหล ไฟสว่าง 

ทางดี มีงานท�า” แต่ก็ไม่ประสบความส�าเร็จเท่าที่ควร  

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 

2510 – 2514) เพิ่มค�าว่า “สังคม” ไว้ในแผน เพราะเห็นว่า

ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 1 ได้ละเลยเรื่องสังคม ท�าให้สังคม

มปัีญหา แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่3  

(พ.ศ. 2515 – 2519) เป็นการพัฒนาต่อเนื่องจากแผนที่ 2 

ผลการพัฒนาเริ่มมีปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมและการท�าลาย

ทรัพยากรธรรมชาติ (ใช้ทรัพยากรธรรมชาตเิพ่ือการพฒันา

ที่ไม่คุ้มค่า) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ

ที่ 4 (พ.ศ. 2520 – 2524) หันมาให้ความส�าคัญกับเรื่อง 

สิ่งแวดล้อมและทรัพยากร ธรรมชาติ แต่ในทางปฏิบัติ 

ยังไม่บังเกิดผล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2525 – 2529) เป็นแผนต่อเนื่องจากแผน 

ที ่4 เพือ่ให้ภาคปฏบิตับิรรลเุป้าหมาย แผนพัฒนาเศรษฐกจิ

และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2530 – 2534) เป็นแผน

ขยายผลแผนที่ 5 ในทางปฏิบัติ เน้นการพัฒนาเศรษฐกิจ

มาก ละเลยเรื่องของสังคม ปัญหาสังคมเริ่มส่งผลรุนแรง

และสลับซับซ้อนมากขึ้น ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร 

ธรรมชาติ ก็มีการท�าลายสิ่งแวดล้อมและใช้ทรัพยากร  

ธรรมชาตไิม่คุม้ค่ามากขึน้ แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม

แห่งชาต ิฉบบัที ่7 (พ.ศ. 2535 – 2539) ได้ปรบัแผนโดยเน้น 

ให้เกิดความสมดุลในทุกด้าน และยึดหลักการพัฒนาแบบ

ยัง่ยนื แต่ในทางปฏบิตัไิม่บรรลวุตัถปุระสงค์ และเกดิภาวะ 

“ทันสมัยแต่ไม่พัฒนา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

แห่งชาต ิฉบบัที ่8 (พ.ศ. 2540 – 2544) เป็นแผนเน้นการพฒันา  

“คน” แต่ในทางปฏิบัติต ้องเผชิญกับวิกฤติเศรษฐกิจ  

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 

2545 – 2549) เป็นแผนต่อเนื่องจากแผน 8 เน้นการปฏิรูป

ทุกระบบ พลิกวิกฤติเป็นโอกาส เน้นชุมชนและเศรษฐกิจ 

ฐานราก ขณะน้ีเข้าสู่ปีที่ 3 ต้องรอประเมินผลเมื่อสิ้นสุด

แผนว่าผลการพัฒนาจะเป็นอย่างไร ในขณะนี้จะเห็นการ

ปฏิรูปหลาย ๆ ระบบ เช่น การเมือง ราชการ เศรษฐกิจ  

สงัคม กฎหมาย สขุภาพ การศกึษา ทัง้หมดเป้าหมายอยูท่ีค่น  

และเพื่อคน ที่ผ่านมานด้านของยุทธศาสตร์การสร้าง

ความเข้มแขง็ของชมุชนและสงัคมให้เป็นรากฐานทีม่ัน่คง

ของประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ 10 พ.ศ. 2550 - 2554 ประกอบด้วย 3 แนวทาง คือ 

(รายงานคณะกรรมาธิการปฏิรูปปฏิรูปสังคม ชุมชน เด็ก  

เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส)

1. การบริหารจัดการกระบวนการชุมชนเข้มแข็ง 

ด้วยการส่งเสริมการรวมตัวเรียนรู้ ร่วมคิดร่วมท�าและ 

จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องตามความพร้อมของชุมชน 

เป็นการเช่ือมโยงการท�ามาหาเลี้ยงชีพในทุกระดับ คือ 

ปัจเจก ครอบครัวและระดับชุมชนโดยค�านึงถึงความ 

พอประมาณและความพออยู่พอกินเป็นล�าดับแรกก่อนที่

จะเชื่อมต่อกับชุมชนและสังคมภายนอก มีกระบวนการ

จัดการองค์ความรู ้อย่างเป็นขั้นเป็นตอน มีเครือข่าย 

การเรียนรู้ ทั้งภายในและภายนอกชุมชน

2. การสร้างความมั่นคงของเศรษฐกิจชุมชน  

ด้วยการบูรณาการกระบวนการผลิตบนศักยภาพและ

ความเข้มแข็งของชุมชนอย่างสมดุล เน้นการผลิตเพื่อการ

บริโภคอย่างพอเพียงภายในชุมชน และการสร้างความ 

ร่วมมือกับภาคเอกชนในการลงทุนสร้างอาชีพ สนับสนุน

ให้ชมุชนมกีารรวมกลุม่ในรปูสหกรณ์ส่งเสรมิภาคการผลติ

และบริการในการสร้างอาชีพและการจ้างงานในท้องถ่ิน

การร่วมลงทุนระหว่างเครือข่ายองค์กรชุมชนกับองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิน่หรอืภาครฐัหรอืรฐัวสิาหกจิบนระบบ 

การบริหารจัดการที่ดีและมุ่งเน้นการใช้ฐานทรัพยากร 

ในพื้นที่ สนับสนุนการน�าภูมิปัญญาไทยและวัฒนธรรม

ท้องถิ่นมาใช้ในการสร้างสรรค์คุณค่าของสินค้า

3. การเสริมสร้างศักยภาพชุมชนในการอยู่ร่วม

กับทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างสันติและ 

เกื้อกูลกัน โดยสร้างความตระหนักรู้ของชุมชนในคุณค่า

ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีต่อวิถีชีวิต 

รวมทั้งกระจายอ�านาจการจัดการทรัพยากรของท้องถิ่น 

ให้ชมุชนทีม่ศีกัยภาพเข้ามามส่ีวนร่วมกบัรฐัในการอนรุกัษ์  

ฟ้ืนฟแูละพฒันาทรพัยากรธรรมชาติ สนบัสนนุกลไกชุมชน 

และเครอืข่ายในการจดัการและปกป้องทรพัยากรธรรมชาติ 

และส่ิงแวดล้อมที่เช่ือมโยงกับการผลิตเพื่อการยังชีพของ

ชุมชนอย่างเป็นธรรมเสริมสร้างองค์ความรู้ขององค์กร 
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ปกครองส่วนท้องถิ่น ในการบริหารจัดการทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสนับสนุนองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นให้เป็นภาคีหลักในการอนุรักษ์ฟื ้นฟูและ

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับชุมชน 

ร่วมกบัภาคทีีเ่ก่ียวข้อง ให้มีการใช้และแบ่งปันผลประโยชน์ 

ร่วมกันอย่างยุติธรรมและยั่งยืน

ผลกระทบของกำรพัฒนำในอดีตต่อสังคมไทย

จากการพัฒนาในอดีตส่งผลต่อสังคมไทย อันมี

ผลกระทบต่อสภาพชมุชนและท้องถิน่ไทยในปัจจบุนั โดย 

ท�าให้สภาพชมุชนไทยมลีกัษณะ ในประเดน็ต่าง ๆ  ต่อไปนี้ 

1. ลักษณะชุมชนที่สูญเสียความเป็นปึกแผ่น  

ซึ่งเป็นหัวใจส�าคัญของความเป็นชุมชน กล่าวคือ สมาชิก

ในชุมชนต่างคนต่างอยู่ ต่างท�ามาหากิน ขาดความร่วมมือ

ร่วมใจกัน เอื้อเฟื้ออาทรกันน้อยลง จนถึงไม่มีเลย มุ่งความ 

อยู่รอดของตนเองมากกว่าความอยู่รอดของชุมชน มีการ

อพยพย้ายถ่ินฐานทั้งชั่วคราวและถาวร

2. ลักษณะชุมชนที่พ่ึงพิงภายนอกสูง ถูกปัจจัย

ภายนอกควบคุม และก�าหนดความเปลี่ยนแปลงในชุมชน

ทุกด้านทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งแวดล้อม  

ชุมชนมีอ�านาจการต่อรองต�่า มีอิสระในการเลือกและ

ตัดสินใจด้วยตนเองน้อย

3. ลักษณะชุมชนที่แก้ไขปัญหาต่าง ๆ  ด้วยตนเอง

ได้น้อย หรอืไม่ได้เลย เช่น ปัญหาการแย่งชงิและการท�าลาย

ทรัพยากรทั้งจากบุคคลภายนอกและภายในชุมชนเอง 

ปัญหาความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อม ปัญหาอาชีพ เช่น  

หนีส้นิ ทีด่นิท�ากิน ปัญหาสังคม เช่น ปัญหาวยัรุ่น ยาเสพตดิ  

และเด็กถูกทอดทิ้ง ปัญหาอบายมุข อาชญากรรม เอดส์ 

4. สภาพการพัฒนาการในด้านต่าง ๆ ในชุมชน

ไม่ยั่งยืน ศักยภาพและภูมิปัญญาของท้องถิ่นสูญหายหรือ 

ถูกทอดทิ้ง ชุมชนอยู่ในสภาพขาดรากฐาน และเอกลักษณ์

การพัฒนาของตนเอง 

5. ชุมชนที่ขาดผู ้น�าที่เข้มแข็ง และขาดความ

สัมพันธ์เชื่อมโยงกับชุมชนภายนอก ในลักษณะเครือข่าย 

การพัฒนา เครือข่ายการเรียน รู้ และการจัดการ

6. ชุมชนที่ยังขาดวิสัยทัศน์และแผนการพัฒนา 

ชุมชนของตนเอง ด้วยกระบวนการการมีส่วนร่วมของ

สมาชิกในชุมชน เป็นแผนการพัฒนาทุกด้าน

7. ชุมชนที่ยังขาดการมีส่วนร่วมการประเมินผล 

การตรวจสอบ ทบทวนตนเองในการกระท�าและการพัฒนา 

ในด้านต่าง ๆ ที่ผ่านมาด้วยตนเอง เพื่อความโปร่งใส  

เสมอภาค เป็นธรรม เพือ่เรยีนรูแ้ละปรบัปรงุพฒันาตน เอง 

ให้ดียิ่งขึ้น

กล่าวโดยสรุปได้ว่าที่ผ่านมาสถานภาพชุมชน

ท้องถิ่นไทยส่วนใหญ่ ได้รับการพัฒนาให้มีลักษณะ 

เป็นชุมชนอ่อนแอครบทุกข้อ แทบไม่มีลักษณะชุมชนที่

เข้มแข็งเลย ภายหลังวิกฤติเศรษฐกิจ คือ ช่วงแผนพัฒนาฯ 

ฉบับที่ 8 – 9 แนวทางการพัฒนามุ่งสร้างให้ชุมชนมีความ

เข้มแขง็ แต่ชมุชนหลายแห่งและประชาชนส่วนใหญ่ยงัตดิ 

ความเคยชินแบบเดิม ๆ ในบริบทที่เกี่ยวข้อง ทั้งฝ่าย

การเมืองและราชการ ก็ยังปรับตัวไม่ทัน มีจ�านวนหน่ึง

และเป็นจ�านวนมาก รับรู้ เข้าใจ แต่ไม่อยากจะปรับตัว  

การพฒันาคนจึงเป็นเป้าหมายของ แผนพฒันาเศรษฐกจิและ

สงัคมแห่งชาติ ฉบบัที ่8 (พ.ศ. 2540 – 2544) และต่อในแผน

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545 

– 2549) รากฐานของประเทศดีขึ้น เจริญขึ้นในทุก ๆ  ด้าน  

ประเทศชาติกด็ขีึน้ เจรญิขึน้ เป็นสงัคมพฒันาสงัคมพฒันาดี  

สมาชิกในสังคมย่อมได้รับผลพวงของการพัฒนา ทุกอย่าง 

มนัเกีย่วข้องสมัพนัธ์กนั การเลง็เป้าการพฒันาไปทีค่น โดย

ต้องมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาหลักคิดในการพัฒนา

ชุมชนเพื่อให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งในทุกภาคส่วน

หลกัคดิในกำรพฒันำชมุชนในอนำคตนีส้�ำหรบัทกุฝ่ำย 

และทุกภำคส่วน กล่ำวคือ

1. เป้าหมายของการพัฒนา ต้องถือเอาประชาชน

เป็นศูนย์กลางหรือเป็นตัวตั้งในการพัฒนาเป็นองค์รวม

อย่างสมดุลและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มนุษย์เป็นหลักของ 

ชุมชน สังคม และ ประเทศชาติ 

2. ในระดับหน่วยทางสังคมท่ีกว้างข้ึน ต้องถือเอา

ชุมชนเป็นเป้าหมายของการพัฒนา และท�าให้จุดเริ่มต้น 

ของการพฒันา “ระเบดิจากข้างใน” ตามพระราชด�ารสัของ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การระเบิดจากข้างในเป็น

ความต้องการของสมาชิกในชุมชน มันจะมีจิตวิญญาณ 
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ของความมุ่งม่ัน ร่วมไม้ร่วมมอืสานต่อจนส�าเรจ็ลลุ่วง และ  

ยั่งยืนต่อไป 

3 .  กระบวนการท� างานในชุมชน ยึดหลัก 

“กระบวนการมีส่วนร่วม” (participation) ระดับของการมี 

ส่วนร่วม มีดังนี้ การมีส่วนร่วมแบบมีผู้ก�ากับอยู่เบื้องหลัง 

(ไม่มีอสิระ) การมีส่วนร่วมแบบปรกึษาหารอื การมส่ีวนร่วม 

เพื่อให้การรับรอง การมีส่วนร่วมเพื่อการตัดสินใจ การมี 

ส่วนร่วมที่ต้องรับผิดชอบในผลของการตัดสินใจ การมี 

ส่วนร่วมแบบคนที่เท่าเทียมกัน และ การมีส่วนร่วมที่

ประชาชนพึ่งพาตนเอง

4. การท�างานเป็นทีมทุกภาคส่วน (team work)  

ในอดีตเราเชื่อการท�างานแบบ “อัศวินขี่ม้าขาว” ในยุคที่

สังคมไม่ซับซ้อน ผู้คนยังด้อยความรู้ ความคิด และความ

สามารถ “อัศวินขี่ม้าขาว” ย่อมเป็นทางเลือกที่ดีส�าหรับ 

คนสมัยนัน้ แต่ในยคุทีสั่งคมซับซ้อนมากขึน้ ผู้คนมคีวามรู้  

ความคิด และความสามารถมากขึ้น “อัศวินขี่ม้าขาว”  

ย่อมไม่ได้ผล 

5. การท�างานที่เป็นพหุภาคีอย่างบูรณาการและ

เป็นเครอืข่าย คอื ต้องท�างานร่วมกนัในหลายภาคส่วน และ

เป็นแบบบูรณาการ ทั้งในแต่ละภาคส่วนและในพหุภาคี  

จริงอยู่เป็นการท�างานที่ยากเพราะมีความซับซ้อน จึงต้อง

อาศัยทีมงาน (team work) ดังที่กล่าวแล้วในหัวข้อก่อน  

การประสานงานจงึมคีวามส�าคญัมากในการท�างานเป็นทมี 

ซึง่ปัจจบุนักม็เีทคโนโลยีซ่ึงเอ้ือให้สามารถท�างานเป็นทมีได้

อย่างดี นอกจากนี้ก็ต้องสร้างความเป็นเครือข่ายให้เกิดข้ึน  

ให้เป็นโครงสร้างที่ส�าคัญในอนาคต 

กระแสความเข้มแข็งของชุมชนท้องถ่ินต่อการ

สร้างความเข้มแขง็สู่ชมุชน (โกวทิ พวงงาม, 2553) ให้ชุมชน 

มีความสามารถในการจัดการตนเองหรือพัฒนาตนเอง 

ให้เป็นชุมชนเข้มแข็ง ได้รับความสนใจจากทุกภาคส่วน  

ในยคุทีม่กีารกระจายอ�านาจแก่ชมุชนท้องถิน่ ซึง่ได้ค้นพบ

ว่าชุมชนที่เป็นแบบอย่างชุมชนเข้มแข็ง โดยสามารถสรุป 

ลักษณะของชุมชนท้องถิ่นที่เข้มแข็งได้ดังนี้

ประการที่ 1 ในชุมชนต้องมีกระบวนการเรียนรู้ 

(learning process) โดยเฉพาะผู้น�าชุมชน และสมาชิกที่

เป็นแกนน�าของชุมชนท้องถิ่น ต้องมีการพัฒนาศักยภาพ

ของตนเอง เป็นชุมชนที่มีผู้น�าความคิด เป็นแบบอย่าง 

ของการเสียสละ ขยันหมั่นเพียร อดทนมีวินัยในตนเอง  

ที่ส�าคัญสามารถท�างานร่วมกับคนอื่นได้

ประการที่  2 ต้องเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู ้ 

(community learning) การแสวงหาการเรียนรู้กระท�าได ้

หลายวิธี เช่น การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้เป็นกลุ่ม 

เรยีนรูข่้าวสารในด้านต่าง ๆ  ทัง้ทางเศรษฐกจิ สงัคม การเมอืง  

และความรู้เกี่ยวกับชุมชนเกี่ยวชุมชนที่เป็นผลมาจาก 

การปฎิบัติหรือประสบการณ์ที่ได้รับร่วมกัน ซึ่งจะท�าไห้

มีความรู้ที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ผ่านการ

แลกเปลีย่นข้อมลูความคดิร่วมกนัเพือ่น�าไปสูก่ารตดัสนิใจ 

ในการด�าเนนิกจิกรรมต่าง ๆ  ของชมุชน ดงันัน้ การทีช่มุชน 

เป็นชุมชนเรียนรู้ท�าให้สมาชิกมีการเรียนรู้ร่วมกัน ซึ่งเป็น

จุดเริ่มต้นของการด�าเนินงานพัฒนาชุมชนร่วมกันเพราะ

ผลจากการเรียนรู้จะน�าไปสู่การคิดวิธีการที่จะร่วมกัน 

พัฒนาชุมชนของตน

ประการที่ 3 ชุมชนต้องผู้น�าที่มีภาวะผู้น�าชุมชน 

(community leadership) ซึ่งผู ้ที่มีภาวะผู้น�าต้องเป็นผู้

ประสานความคิดของสมาชิก ให้โอกาสสมาชิกได้แสดง 

ความคิดเห็น ไม่ผูกขาดความคิดหรือเป็นเจ้าของชุมชน

เพียงผู้เดียว พร้อมที่จะเรียนรู้แลกเปลี่ยนข้อมูลและความ

คิดเห็นกับผู้อื่น ผนึกตัวเองเข้ากับชุมชนได้อย่างแนบแน่น

และร่วมท�าประโยชน์เพือ่ชุมชน โดยสรปุผูน้�าทีท่�าให้ชุมชน 

เข้มแขง็ คอื ผูท้ีเ่ชือ่มประสานแนวความคดิต่าง ๆ  ของสมาชกิ 

และองค์กรชมุชน เพือ่น�าไปปฎบิตัไิด้อย่างเหมาะสมนัน่เอง

ประการที่ 4 คนในชุมชนต้องมีจิตส�านึกชุมชน 

(community consciousness) หรอืเป็นชมุชนทีม่จีติวญิญาณ 

(spirituality) คือ สมาชิกส�านึกว่าตนเองเป็นเจ้าของชุมชน  

มคีวามต้ังใจทีจ่ะเข้าร่วมรบัผดิชอบปัญหาต่าง ๆ  กบับคุคล

อื่น ๆ อย่าง อย่างเท่าเทียมกันและเป็นมิตรภาพ ยอมรับ

ในศักยภาพของกันและกัน และยอมรับในความแตกต่าง

หลากหลายระหว่างสมาชิก มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา 

ของชุมชนร่วมกัน เป็นต้น 

ประการที ่5 ชุมชนต้องมสีมาชิกทีม่คีวามจงรกัภกัด ี

ต่อชุมชน (community spirituality) โดยมีสมาชิกชุมชนที่

เสียสละท�างานเพื่อชุมชน หวงแหนชุมชน มีส่ิงยึดเหน่ียว

ร่วมกนั เช่น วดั เครอืญาต ิหรอืความสมัพนัธ์ทางสงัคมแบบ

ต่าง ๆ ท�าให้ชุมชนมีจิตใจเหมือนเป็นสิ่งมีชีวิตอย่างหนึ่ง  
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และมีจิตวิญญาณชุมชน ท�าให้เกิดความปิติความสุขอย่าง

ล้นเหลือ และเกิดพลังอย่างมโหฬาร ซึ่งเป็นพลังเยียวยา 

(healing power) ที่ท�าให้คนและชุมชนมีความสุข ดังนั้น  

จิตวิญญาณชุมชน เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นต่อเนื่องจากการมี

จิตส�านึกชุมชน ซ่ึงนอกจากจะท�าให้ชุมชนเข้มแข็ง 

โดยตรงแล้ว ยงัเป็นพ้ืนฐานส�าคญัทีท่�าให้เกดิความเข้มแขง็ 

แก่ชมุชนในด้านอ่ืน ๆ  อีกด้วย ๆ  เพราะเป็นเสมือนการท�าให้ 

สมาชิกในชุมชนมีจิตใจแข็งแกร่ง มีความพร้อมที่จะร่วม

พลังกันเพื่อพัฒนาชุมชนของตนต่อไป

ประการที่ 6 เป็นชุมชนที่มีองค์กรชุมชนเข้มแข็ง  

(strengthens community organization) คือ ประชาชนรวมตัว 

กันอย่างเหนียวแน่นด้วยจิตส�านึกชุมชนและจิตวิญญาณ

ชุมชน ผนึกก�าลังกัน เพ่ือช่วยกันแก้ไขปัญหาชุมชน  

ซึ่งเป็นผลมาจากการเรียนรู้ร่วมกัน ไม่ใช่ต่างคนต่างท�า

ประการที่ 7 เป็นชุมชนที่มีการจัดการชุมชนที่ดี  

(community management) คอื สมาชกิของชมุชนทีม่คีวาม

สามารถในการจัดการตนเองและชุมชนได้โดยเฉพาะการ

วางแผนแม่บทชมุชน โดยจดักระบวนการชมุชนท่ีมลีกัษณะ

เป็นเวทีประชาคม มีการด�าเนินงานที่เชื่อมประสานกับ 

องค์กรท้องถ่ิน และมีการประเมินผลการพัฒนาชุมชน

ท้องถ่ิน 

ประการที่  8 เป ็นชุมชนที่มี เครือข่ายชุมชน  

(community networks) โดยมกีระบวนการเชือ่มโยงสมาชกิ

ในกลุ่มและองค์กรชุมชนต่าง ๆ เข้าด้วยกัน ด้วยระบบ 

การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและการประชาสัมพันธ์ด้วย

ความสมานฉันท์ท�าให้เกิดการรวมจิตส�านึกและวิญญาณ 

ของสมาชิกและองค์กรชุมชนต่าง ๆ ให้มีพลังเข้มแข็ง

ประการที่ 9 เป็นชุมชนพ่ึงตนเองได้ (self-help 

management) โดยสมาชิกและองค์กรต่าง ๆ ในชุมชนมี

ความเข้มแข็งพอทีจ่ะช่วยเหลอืหรอืพ่ึงตนเองได้ ทัง้ในทาง 

เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง สังคมและวัฒนธรรม 

ทั้งในยามปกติและประสบกับภาวะวิกฤตต่าง ๆ อันเป็น 

การพัฒนาแบบยั่งยืนที่พึงประสงค์

ประการที่ 10 เป็นชุมชนที่มีความสงบสุขหรือมี

ความเป็นปึกแผ่น (solidarity) โดยชมุชนเข้มแขง็นัน้ ต้องมี 

การพัฒนาคนให้มีคุณภาพ โดยเฉพาะการท�าให้ชุมชน 

ท้องถ่ินมีพลัง (empowerment) ควบคูไ่ปกบัการมคีณุธรรม 

และมีความสุข เมื่อคนมารวมกันเป็นชุมชนและสร้าง

ชุมชนให้เข้มแข็งได้ ก็ท�าให้คนและชุมชนมีความสงบสุข

ทำงออกของสังคมไทยต้องชุมชนท้องถิ่นเกิดควำม

เข้มแข็ง 

ทางออกของสังคมไทยต้องชุมชนท้องถิ่นเกิด

ความเข้มแข็งจะต้องส่งเสริมชุมชนเข้มแข็ง การท�าให้

ชุมชนและคนในชุมชนพึ่งตนเองได้นั้น ชุมชนจะต้อง

เปลี่ยนกระบวนการคิด (paradigm shift) ที่เน้นการ

ให้กระบวนการส�าคัญกับกระบวนการคิด การเรียนรู ้  

กระบวนการสร้างทุนชุมชน ทั้งที่เป็นทุน ธรรมชาติ  

ทนุความรู้ ทนุทางสังคมและทนุมนษุย์ ทนุในชุมชนเป็นสิง่ที ่

คนในชมุชนสามารถสร้างสรรค์ขึน้มาได้ การสร้างทนุให้กบั 

ชุมชน จึงต้องเปิดโอกาสให้ชุมชนได้เป็นเจ้าของความรู้ 

และการฝึกหัดคิดร่วมกันในเชิงบวก (positive thinking) 

ที่ให้การยอมรับซ่ึงกันและกันและถักทอส่ิงดี ๆ  เพื่อสร้าง 

ชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็ง (โกวิท พวงงาม, 2553) 

ควำมเข้มแข็งของชมุชนทีม่กีำรจดักำรตนเองได้ควรมี 

คุณลักษณะดังนี้

1. ต้องปรับเปลี่ยนแนวคิดชุมชน เพื่อจะรวมตัว 

น�าพาชมุชนออกจากวกิฤตให้ได้ กต้็องหรบัเปลีย่นแนวคดิ

ของชุมชน เปลี่ยนจากชุมชนที่เคยถูกลดทอนศักยภาพ 

กลายเป็นชุมชนที่มีความเข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเอง

ได้ด้วย เกษตรแบบพึ่งพาตนเองเรียนรู้คุณค่า ท�าให้เข้าใจ

คุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติต่อชีวิตผู้คนโดยเฉพาะพืช

นานาชนดิในป่าทีม่คีณุค่ามากกว่าแค่ตัดหรอืเกบ็เอาไปขาย 

ให้ได้เงิน มองเห็นคุณค่ามากกว่าตัวเงินและเรียนรู ้

ประโยชน์ของพืชพรรณนานาชนิดในบ้านตนเอง

2. ต้องปลดแอกทางความคิด ผมพยายามศึกษา

และเห็นตัวอย่างชุมชนศีรษะอโศกได้ปลดแอกความคิด

น�ามาใช้สร้างความเป็นอิสระทางความคิดในการจัดการ 

ชมุชนจ�าลอง ศรีษะอโศกเป็น แบบจ�าลองทีแ่สดงให้เหน็ว่า  

ชุมชนจะเข้มแข็งได้นั้น ชุมชนจะต้องมีโครงสร้างและ

กระบวนการตัดสินใจ ที่ตั้งอยู่บนหลักการของความเป็น

อสิระทีค่ลอบคลมุทกุมติิของสงัคม เช่น การเลอืกใช้ระบบ 

การจัดการแบบ ประโยชน์สูง ประหยดัสุด และเลอืกตัดสนิใจ  
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มองประโยชน์ส่วนรวมมาก่อนส่วนตน

3. ต้องส่งเสริมสร้างระบบคิดที่เป็น กระบวนการ 

(the thinking process) และเน้นการพัฒนาแบบองค์รวม  

อย่างที่ชุมชนหนองกลางดง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดย

ผู้ใหญ่โชคชัย ล้ิมประดิษฐ์ ได้กล่าวถึงเรื่องนี้ว่า การกยิบ

เรื่อง แผนชุมชน มาท�าการคนหาข้อมูลจริงของชุมชน  

เพื่อท�าความเข้าใจ วิเคราะห์ถึงล�าดับความส�าคัญปัญหา

ว่าจะลงมือแก้ไขเรื่องใดก่อน จะเห็นได้ว่า ผู้น�าบ้านหนอง

กลางดงได้มองการพัฒนาชมุชนในแบบองค์รวม (holistic) 

ไม่ได้มองปัญหาแต่ละปัญหาแบบแยกส่วน แต่เป็นการมอง

แบบโดยรวม มองทุก ๆ  ด้านไปพร้อมกัน ดังจะเห็นได้จาก 

การสรุปข้อมูลชุมชนออกมาเป็นแผนชุมชนพึ่งตนเอง 

ที่ประกอบด้วยทั้งหมด 10 แผนงานคือ การบริหารจัดการ 

วัฒนธรรมและประเพณีพื้นบ้าน ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม สวัสดิการและสวัสดิการชุมชน ด้านสุขภาวะ

และลดต้นทนุการผลติ ลดรายจ่ายจากครอบครวั เพ่ิมมลูค่า 

ผลผลิตเพิ่มรายได้ชุมชน ธนาคารชุมชนและโครงสร้าง 

พืน้ฐานท�าให้การแก้ปัญหาชมุชนด�าเนนิไปอย่างเป็นระบบ

และมีความเชื่อมโยงกัน

4. ต้องร่วมสร้างจติส�านกึรักชมุชน มกีรณตีวัอย่าง 

เครือข่ายฮักเมืองน่าน ที่เน้นเร่ืองการสร้างจิตส�านึกฮัก

เมืองน่าน การพัฒนาชุมชนที่จะน�าไปสู่ความเข้มแข็งและ

ความยั่งยืนจนได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางนั้น มิใช่ว่า 

จะเกิดจากการท่ีผูน้�าชมุชนท�างานแต่เพียงฝ่ายเดยีว แต่ย่อม 

ต้องขึ้นอยู่กับความร่วมมือ ความเชื่อม่ันของสมาชิกใน

ชุมชนด้วย การที่สมาชิกในชุมชนร่วมมือร่วมใจกัน ย่อมมี 

ส�านึกร่วมของความเป็นชุมขนเห็นได้จากการร่วมมือกัน

จัดงานมุทิตาจิตโดยจัดท�าโครงการสืบชะตาแม่น�้าน่าน 

ณ บริเวณริมแม่น�้าน่าน หน้าค่ายสุริยะพงษ์ อ�าเภอเมือง 

จังหวัดน่าน นับเป็นความร่วมมือจากกลุ่มต่าง ๆ ทั้งกลุ่ม 

พระสงฆ์ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน แสดงให้เห็นถึง

พลงัของชมุชนในการขบัเคล่ือนไปข้างหน้าด้วยจดุมุ่งหมาย 

ร่วมกนัของสมาชกิทัง้หมด ส�านกึร่วมของคนเมอืงน่านทีม่ ี

เจตจ�านงที่ท�างานแทนคุณแผ่นดินถิ่นเกิดและปลูกสร้าง

ส�านกึในฐานะคนต้อนน�า้ โดยมุ่งหมายพัฒนาความสามารถ

ของคนเมืองน่านในการมีส่วนร่วมพัฒนา

5. ต้องสร้างรูปแบบการจัดการที่เหมาะสมกับ

ตนเอง อย่างกรณดีงัท่ี ผู้ใหญ่วบูิลย์ เข็มเฉลิมได้สร้างรูปแบบ 

การจัดการแบบผูใ้หญ่วบิลูย์ เรียกว่า สูตร 353 ส�านกัวนเกษตร  

ผู้ใหญ่วิบูลย์ ได้น�าแบบการพึ่งพาตนเอง ประกอบด้วย 3รู้ 

คือ การเรียนรู้ตนเอง รู้ปัญญา รู้ทรัพยากร 5 จัดการ คือ 

การจัดการข้าว อาหาร สมุนไพร ของใช้ ปุ๋ย 3 แผน คือ  

การท�าแผนชีวิต แผนชุมชน แผนทรัพยากร มาใช้ให้ 

มองเห็น คุณค่า และ มูลค่า เป็นสามเรื่องสามด้าน สามมิติ

ซึง่สมัพนัธ์กนัขาดมไิด้ ต้องมสีามส่วนสามเรือ่งไปด้วยกนั

เสมอ มกีารเรยีนรู ้การจดัการ มแีผน การเรยีนรูเ้พือ่อยูร่อด 

และมีความพอดีในชีวิต พอเพียง พอดี พออยู่พอกิน รู้จัก

แยกแยะความต้องการและความจ�าเป็น มีการจัดท�าบัญชี

รายจ่าย หนีส้นิ เพือ่ทีจ่ะได้รบัรูส้ภาพทีแ่ท้จรงิของตนและ

ค่อย ๆ ปรับตัวลดรายจ่ายก็เท่ากับเพิ่มรายได้ ซึ่งการปรับ

จัดระเบียบชีวิตใหม่นี้เป็นส่วนหนึ่งในการเสริมให้ชุมชน 

สามารถพึ่งพาตนเองได้

6. ต้องส่งเสรมิการใช้หลกัศาสนา โดยเฉพาะศลี 5  

มาประยุกต์ใช้ดังที่พระอาจารย์สุบิณ ปณีโต ผู้ก่อตั้งกลุ่ม

สัจจะสะสมทรัพย์ จังหวัดตราด ได้น�ามาใช้โดย ใช้ศีล 5  

เป็นกลไกการควบคมุสมาชกิกลุม่ คอื หากว่าสมาชกิคนใด 

มีศีล 5 ก็จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ เพราะเช่ือได้ว่า 

สมาชิกคนนัน้ค่อนข้างจะมคีวามจรงิใจและมคีวามสามารถ

มากพอที่จะรับผิดชอบตนเองได้ เช่น การพิจารณาเงินกู้  

หากว่าสมาชิกที่ยื่นขอกู ้เงินจากกลุ ่มเป็นคนที่มีศีล 5  

ครบถ้วน ก็จะได้รับพิจารณา นี่คือเหตุผลหนึ่งที่ท�าให้ 

กลุ่มเงินกู้แบบไม่มีดอกเบี้ย เป็นต้น นี่เป็นเหตุผลหนึ่งที่

ท�าให้กลุ่ม ไม่มีหนี้เสีย

การพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงท้องถิ่นย่อม

ขึ้นกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการออกแบบ

ชุมชน ออกแบบความเจริญเติบโต ของประชากร ผังเมือง  

การออกแบบเมืองที่มีสุขภาพ และออกแบบการรักษา

สภาพแวดล้อมและการจดัการทรพัยากรธรรมชาต ิในฐานะ 

ประชาคมทีเ่ป็นพลเมอืงของท้องถิน่ต้องมส่ีวนร่วมในการ 

คิดและก�าหนดวิถีชุมชนร่วมกัน (โกวิท พวงงาม หนังสือ

พิมพ์โพสต์ทูเดย์ ฉบับวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556) การท�าให้ 

ชุมชนและคนในชุมชนพึ่งตนเองได้นั้น ชุมชนจะต้อง

เปลีย่นกระบวนการคดิทีเ่น้นการให้กระบวนการส�าคญักบั

กระบวนการคิด การเรียนรู้ กระบวนการสร้างทุนชุมชน  

ทั้งที่เป็นทุน ธรรมชาติ ทุนความรู ้ ทุนทางสังคมและ

ทุนมนุษย์ ทุนในชุมชนเป็นส่ิงที่คนในชุมชนสามารถ 



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ปีที่ 6 ฉบับที่ 3 ประจ�าเดือน กันยายน-ธันวาคม 2559 19

สร้างสรรค์ข้ึนมาได้ และเปิดโอกาสให้ชมุชนได้เป็นเจ้าของ 

ความรู้ และการฝึกหัดคิดร่วมกันอันจะท�าให้ชุมชนเกิด

ความเข้มแข็ง

ปัจจัยส�ำคัญที่จะส่งผลให้ชุมชนเข้มแข็ง

ปัจจัยส�าคัญที่จะส่งผลให้ชุมชนเข้มแข็ง ชุมชน

จดัการตนเองได้ ม ี3 ประการ คอื (รายงานคณะกรรมาธิการ

ปฏิรูปปฏิรูปสังคม ชุมชน เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ  

ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส แผนปฏิรูปวาระปฏิรูปที่ 28 : 

ระบบเพื่อส่งเสริมชุมชนเข้มแข็ง เรื่อง การปฏิรูประบบ

เพื่อสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง รอบ 2) ประการที่หนึ่ง  

การเพิ่มสิทธิ อ�านาจ และทรัพยากรที่ชุมชนควรพึงเป็น

เจ้าของ (right/authority/power/resources) เป็นการปฏิรูป 

กฎหมายเพือ่เพิม่สิทธแิละอ�านาจให้ชมุชนจดัการตนเองได้

ทกุมติอิย่างมนียัยะส�าคญั ทัง้ด้านการบรหิารจดัการชมุชน  

การจัดการทรัพยากร การก�าหนดทิศทางการพัฒนาโดย

ชมุชน การพฒันาคณุภาพชวีติ และอืน่ ๆ  รวมไปถงึการท�าให้ 

ชุมชนมีทรัพยากรเพียงพอในการบริหารจัดการ ประการ 

ทีส่อง ความสามารถในการจดัการตนเอง (capacity/ability) 

เป็นการปฏิรูประบบต่าง ๆ  ที่ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชน

พัฒนาศักยภาพ ขีดความสามารถในการบริหารจัดการ

ชุมชนตนเองในเรื่องพื้นฐานได้อย่างเข้มแข็งในทุกด้าน 

ประการที่สาม การส่งเสริมสนับสนุน เสริมพลัง ขจัด

อุปสรรค และปกป้องคุ้มครอง ให้ชุมชนจัดการตนเองได้  

เป็นการปฏิรูประบบต่าง ๆ เพื่อปลดพันธนาการชุมชน

จากอ�านาจ และการบริหารแบบรวมศูนย์ เสริมสร้าง

พลังอ�านาจให้ชุมชน ลดข้อปัญหาอุปสรรคที่ท�าให้ชุมชน 

ไม่สามารถจัดการตนเองได้ รวมทั้งปกป้องคุ้มครองภัย

และอ�านาจจากภายนอกที่จะเข้าไปท�าลายความเข้มแข็ง

ของชุมชน และประการที่สี่ ประเด็นส�าคัญของการปฏิรูป 

เพื่อสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง 

จากการทบทวนเอกสาร งานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง  

การรวบรวมข้อเสนอจากภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ได้น�ามา

วิเคราะห์และสามารถจัดกลุ่ม จัดล�าดับความส�าคัญได้ตาม

แผนภูมิที่ 1 (กรอบแนวคิดการปฏิรูประบบเพื่อส่งเสริม 

ชุมชนเข้มแข็ง) โดยจ�าแนกประเด็นส�าคัญออกเป็น 

4 ประเด็นของการปฏิรูประบบเพื่อสร้างเสริมชุมชน 

เข้มแข็ง คือ (1) การจัดการชุมชน (2) การจัดการทุนและ

ทรัพยากรชุมชน (3) การส่งเสริมสวัสดิการชุมชน และ 

(4) การส่งเสริมสัมมาชีพชุมชน 

ภำพ 1 ระบบเพื่อส่งเสริมชุมชนเข้มแข็ง เรื่อง การปฏิรูประบบเพื่อสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง 

ที่มา. จาก รายงานคณะกรรมาธิการปฏิรูปปฏิรูปสังคม ชุมชน เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส แผน

ปฏิรูปวาระปฏิรูปที่ 28.
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จากการทีค่ณะสภาปฏรูิปแห่งชาต ิ(สปช.) ได้มกีาร

ประชุมเม่ือวันที่ 26 มกราคม 2558 ได้เห็นชอบวิสัยทัศน์ 

ประเทศไทย และวาระการปฏิรูป จ�านวน 36 เรื่อง และ

วาระการพัฒนา จ�านวน 7 เรื่อง และได้มอบหมายให้

คณะกรรมาธิการปฏิรูปสังคม ชุมชน เด็ก เยาวชน สตรี  

ผู้สงูอาย ุผูพ้กิารและผูด้้อยโอกาส (คณะกรรมาธกิารปฏริปู 

สงัคมฯ) จดัให้มีการศึกษาวาระการปฏริปูที ่29 เรือ่ง ระบบ

สวัสดิการสงัคม ในการด�าเนนิงาน คณะกรรมาธกิารปฏริปู 

สงัคมฯ ได้มีการปรกึษาหารอืกบัคณะกรรมาธกิารปฏริปูที่

เกีย่วข้อง ได้มีความเหน็ร่วมกนัให้มกีารจดัตัง้คณะกรรมการ 

โดยมีองค์ประกอบจากคณะกรรมาธิการที่เก่ียวข้องและ

ผู้ทรงคณุวฒิุจากหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ  เพ่ือท�าหน้าที ่

จดัท�าแนวทางการพฒันาข้อเสนอการปฏริปูระบบสวสัดกิาร 

สังคมที่เหมาะสมกับประเทศไทยและน�าไปสู่การลดความ

เหลือ่มล�า้และสร้างความเป็นธรรมในสงัคม จงึได้น�าเสนอ 

ต่อประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ และได้มีค�าสั่งแต่งต้ัง 

“คณะกรรมการปฏิรูประบบสวัสดิการสังคมที่เหมาะสม

กับประเทศไทย” ขึ้นมาท�าหน้าที่จัดท�าข้อเสนอเพื่อการ

ปฏิรูปในประเด็นปฏิรูปนี้ (รายงาน คณะกรรมาธิการ

ปฏริปูด้านสงัคม ชมุชน เดก็ เยาวชน สตร ีผูส้งูอาย ุผูพ้กิาร  

และผู้ด้อยโอกาส) 

ในการจัดท�าข ้อเสนอการปฏิรูปได ้ก�าหนด

วัตถุประสงค์ไปที่การปฏิรูประบบและกลไกที่เก่ียวข้อง

กับระบบสวัสดิการสังคมที่เหมาะสมกับสังคมไทยอันน�า

ไปสูก่ารขจดัความเหลือ่มล�า้และสร้างความเป็นธรรม และ 

การมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนที่ (1) ครอบคลุม 

องค์ประกอบทั้ง 4 ด ้านของระบบสวัสดิการสังคม  

อนัได้แก่ การให้บรกิารสังคม การประกนัสงัคมทกุกลุม่วยั  

การช่วยเหลือทางสังคม และการสนับสนุนหุ้นส่วนทาง

สังคม (2) เป็นระบบที่มีความครอบคลุม เพียงพอ ยั่งยืน 

มีคุณภาพ เข้าถึงได้ และมีส่วนร่วมจากภาคส่วนต่าง ๆ  

โดยเน้นครอบครัวและชุมชนเป็นฐาน (3) สร้างระบบ 

ส่งเสริมความเข้มแข็งภาคประชาสังคมและผู้มีจิตอาสา 

ในการด�าเนนิการ และ (4) พัฒนาระบบการดแูล ช่วยเหลือ

อย่างต่อเนื่องให้กับผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ หรือทุพพลภาพ 

และคนชายขอบรวมทั้งอารยสถาปัตย์ และระบบที่อยู ่

อาศัยที่เหมาะสม

สาระส�าคัญต่อที่ประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติ  

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2558 โดยบทสรุปของข้อเสนอ 

เพือ่การปฏริปูระบบสวสัดกิารสงัคมทีเ่หมาะสมกบัสงัคม

ไทย ได้วางภายใต้แนวคิด 4 ประการ คือ (1) เป็นสวัสดิการ 

ที่ดูแลคนไทยตั้งแต่เกิดจนตาย (2) เป็นสวัสดิการที่ช่วยลด

ความเหลื่อมล�้าของสังคมไทยในระยะยาวและเป็นระบบ

สวัสดิการที่น�าไปสู่ความเป็นสังคมสวัสดิการ (3) มีการ 

มองเป็นภาพรวม โดยยดึองค์ประกอบของระบบสวสัดกิาร

สังคม หรืออาจเรียกว่า “เสาหลักของระบบสวัสดิการ

สังคม” (pillars of welfare system) 4 องค์ประกอบ คือ  

(1) การให้บริการสังคม (social service) (2) ระบบประกัน

สังคม (social security หรือ safety net) (3) ระบบการ 

ช่วยเหลือทางสังคม (social assistance) และ (4) ระบบการ

ส่งเสรมิสนบัสนนุหุน้ส่วนทางสงัคม (social support) และ  

(4) ต้องค�านงึถงึความเป็นไปได้ทางการเงนิและการบรหิาร

จัดการด้วยว่า สังคมไทยต้องรับภาระได้และพร้อมใจกัน 

ในการจดัการโดยภาคส่วนต่าง ๆ  ต้องเข้ามามบีทบาทไม่ว่า 

จะเป็นชุมชน ภาคธุรกิจ องค์กรไม่แสวงก�าไร เป็นต้น  

โดยได้ก�าหนดกรอบประเด็นการปฏิรูปประเด็นต่าง ๆ 

ปรากฏตามแผนภาพดังต่อไปนี้



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ปีที่ 6 ฉบับที่ 3 ประจ�าเดือน กันยายน-ธันวาคม 2559 21

ภำพ 2 แสดงกรอบความคิดรวบยอดการปฏิรูประบบสวัสดิการสังคมที่เหมาะสมกับประเทศไทย

ซึ่งหากจ�าแนกตามองค์ประกอบของระบบ

สวัสดิการสังคม จะประกอบด้วย 4 เสาหลัก คือ

เสาหลักที่ 1 การบริการทางสังคม มีประเด็นที่

ส�าคัญ ประกอบด้วย

ประเด็นที่ 1 ระบบสวัสดิการด้านการศึกษา 

ประเด็นที่ 2 ระบบสวัสดิการด้านสุขภาพ

ประเด็นที่ 3 ระบบสวัสดิการด้านการท�างาน

และรายได้ 

ประเด็นที่ 4 ระบบสวัสดิการด้านกีฬา

เสาหลักที่ 2 การประกันสังคม มีประเด็นที่ส�าคัญ 

ประกอบด้วย

ประเด็นที่ 5 ระบบประกันสังคมถ้วนหน้า 

ประเด็นที่ 6 กองทุนการออมแห่งชาติ

ประเด็นที่ 7 ระบบบ�านาญแห่งชาติ

เสาหลกัที ่3 ด้านการช่วยเหลอืทางสงัคม มปีระเดน็ 

ที่ส�าคัญ ประกอบด้วย

ประเด็นที่ 8 ระบบสวัสดิการส�าหรับปฐมวัย

ประเด็นที่ 9 ระบบสวัสดิการส�าหรับผู้ด้อย 

โอกาส ผู้ยากไร้ ผู้พิการ คนชายขอบ (จ�าแนกเป็น 3 กลุ่ม  

คือ (1) สวัสดิการส�าหรับผู้พิการ (2) สวัสดิการส�าหรับ

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้อยู่ในสภาวะยากล�าบาก และ  

(3) สวัสดิการส�าหรับกลุ่มคนไร้รัฐ ไร้สัญชาติ)

ประเด็นที่ 10 ระบบสวัสดิการที่อยู่อาศัย 

ประเด็นที่ 11 ระบบด้านอาชีพและการเข้าถึง

แหล่งทุน

เสาหลักที่ 4 การสนับสนุนหุ้นส่วนทางสังคม  

มีประเด็นที่ส�าคัญ ประกอบด้วย

ประเด็นที่ 12 ระบบสวัสดิการชุมชน 

ประเด็นที่ 13 ระบบการสร้างความเข้มแข็ง 

ภาคประชาสังคม 

ประเด็นที่  14 ระบบวิสาหกิจเพื่อสังคม 

นอกจากนั้น ยังมีข้อเสนอให้มีการปฏิรูประบบสวัสดิการ 

สังคมในภาพรวม อีก 2 ประเด็นส�าคัญ คือประกอบด้วย

ประเด็นที่ 15 การปฏิรูประบบการคลังของ

ประเทศและ
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ประเด็นที่ 16 การปฏิรูประบบ กลไกบริหาร

จัดการระบบสวัสดิการสังคมของประเทศ

อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาพบว่าประเด็นการ

ปฏริปูทัง้ 16 ประเดน็ สามารถจ�าแนกได้เป็น 3 ลกัษณะ คอื

(1) ประเดน็ทีส่ภาปฏริปูแห่งชาต ิให้ความเหน็ชอบ 

ไปแล้ว จ�านวน 2 ประเดน็ ได้แก่ ประเดน็ที ่6 กองทนุการออม 

แห่งชาต ิทีอ่ยูร่ะหว่างการแก้ไขกฎหมายของสภานติบิญัญติั

แห่งชาติ และประเด็นที่ 14 การส่งเสริมความรับผิดชอบ

ทางสังคม ซึ่งคณะกรรมการศึกษาและจัดท�ารายงานเรื่อง  

วิสาหกิจเพื่อสังคมพร้อมร่างกฎหมาย ได้น�าเสนอต่อสภา

ปฏิรูปแห่งชาติให้ความเห็นชอบไปแล้ว

(2) ประสานการท�างานกับคณะกรรมาธกิารชุดอืน่  

และคณะกรรมการที่ประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติต้ังขึ้น 

จ�านวน 8 ประเด็น ได้แก่ 

ประเดน็ที ่1 สวสัดกิารด้านการศกึษา โดยคณะ

กรรมาธิการปฏิรูปการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากร

มนุษย์ ได้จัดท�าข้อเสนอต่อที่ประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติ 

ไปแล้ว 

ประเด็นที่ 2 ระบบสวัสดิการด้านสุขภาพ โดย

คณะกรรมาธิการปฏิรูปการสาธารณสุข ได้จัดท�าข้อเสนอ 

ต่อที่ประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติไปแล้ว 

ประเดน็ที ่3 สวสัดกิารด้านการท�างานและรายได้  

โดยมีคณะกรรมาธิการปฏิรูปการแรงงาน เป็นกลไกหลัก

ประเด็นที่ 4 สวัสดิการด้านกีฬา โดยมีคณะ

กรรมาธิการปฏิรูปการกีฬา เป็นกลไกหลัก 

ประเดน็ที ่7 ระบบบ�านาญแห่งชาต ิจะประสาน

งานกับคณะกรรมาธิการปฏิรูปรองรับการเข้าสู ่สังคม 

ผู้สูงอายุของประเทศไทย 

ประเด็นที่ 11 ระบบด้านอาชีพและการเข้าถึง

แหล่งทุน โดยมีคณะกรรมาธิการปฏิรูปการแรงงาน เป็น 

กลไกหลัก

ประเด็นที่ 12 ระบบสวัสดิการชุมชน โดยมี

คณะกรรมาธิการปฏิรูปสังคม ชุมชน เด็ก เยาวชน สตรี  

ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส เป็นกลไกหลัก 

ประเด็นที่ 15 การปฏิรูประบบการคลังของ 

ประเทศ โดยคณะกรรมาธิการปฏิรูปเศรษฐกิจ การเงิน

และการคลัง ได้มีการน�าเสนอรายงานต่อที่ประชุมสภา 

ปฏิรูปแห่งชาติไปแล้ว

(3) ด�าเนินการโดยคณะกรรมการปฏิรูประบบ

สวัสดิการสังคมฯ จ�านวน 6 ประเด็น ได้แก่ 

ประเด็นที่  5 การปฏิรูประบบการประกัน 

สังคมถ้วนหน้า 

ประเด็นที่ 8 สวัสดิการสังคมที่เหมาะสมกับ

เด็กปฐมวัย 

ประเด็นที่  9 สวัสดิการกลุ ่มผู ้ด ้อยโอกาส  

ผู้ยากไร้ ผู้พิการ คนชายขอบ ซ่ึงจ�าแนกเป็น 3 กลุ่ม คือ 

กลุ่มผู้พิการ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้อยู่ในสภาวะ 

ยากล�าบาก และกลุ่มคนไร้รัฐ ไร้สัญชาติ 

ประเด็นที่ 10 สวัสดิการที่อยู่อาศัย ประเด็นที่ 

13 การส่งเสริมความเข้มแข็งภาคประชาสังคม และ

ประเด็นที่ 16 การปฏิรูประบบ กลไกบริหาร

จัดการระบบสวัสดิการสังคมของประเทศไทย

แนวทำงกำรก�ำหนดยุทธศำสตร์กำรสร้ำงควำมเข้มแขง็ 

ของชุมชนให้เป็นรำกฐำนที่มั่นคงของประเทศ

การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลยั่งยืน จะต้อง

ให้ความส�าคัญกับการเสริมสร้างทุนของประเทศที่มีอยู่ 

ทั้งที่เป็นทุนทางสังคม ทุนทางเศรษฐกิจ และทุนทาง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีมากขึ้นและ 

เช่ือมโยงกนัเพือ่ประโยชน์ในการพฒันา ทัง้นีก้ารเสรมิสร้าง 

ทนุทางสงัคมจะเป็นพืน้ฐานหลกั โดยต้องเริม่จากการพฒันา 

คุณภาพคนให้เป็นคนที่มีความรู้คู ่คุณธรรม มีจิตส�านึก

สาธารณะและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงเพื่อน�าไปสู่การ

พฒันาชมุชนให้มคีวามเข้มแขง็ ช่วยเหลอืเกือ้กลูกนัภายใน

ชุมชนและระหว่างชุมชน และเป็นพลังของการพัฒนา 

ประเทศ ชุมชนเกิดจากการรวมตัวของผู้คนทั้งในชนบท

และในเมอืง มกีระบวนการเรยีนรูแ้ละการจดัการองค์ความรู ้

ในรปูแบบทีห่ลากหลายตาม ภมูสิงัคม ทีเ่หมาะสมสอดรบั 

กับการด�าเนินชีวิตบนฐานทรัพยากร ภูมิปัญญา และวิถี

วัฒนธรรมชุมชน ด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง  

มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรักความเอื้ออาทร มีความ
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สามัคคี เสียสละ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนเองและผู้อื่น จึงเป็น 

การอัญเชิญปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลัก 

ในการด�าเนนิกจิกรรมร่วมกนัของคนในชมุชน เพือ่มุง่ไปสู่ 

ความสุขที่เกิดจาก ความสมดุล ความพอประมาณอย่างมี

เหตุผล และมีภูมิคุ้มกันที่ดี สามารถพึ่งตนเองได้ ชุมชน

สามารถบริหารจัดการใช้ประโยชน์จากทุนทางเศรษฐกิจ  

ทนุทางสงัคม ทนุทางทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมที่

มอียูอ่ย่างมดีลุยภาพสอดคล้องเชือ่มโยงกบัขนบธรรมเนยีม 

ประเพณีและวัฒนธรรมชุมชน เพิ่มพูนความสัมพันธ์อัน

ใกล้ชดิทางสงัคมระหว่างผูค้นทัง้ภายในและภายนอกชมุชน 

ทัง้น้ี การรวมตวักนัอย่างเข้มแขง็ของคนในชมุชนนอกจาก 

จะสามารถป้องกนัและแก้ไขปัญหาทีย่ากและสลบัซบัซ้อน  

โดยเฉพาะอย่างย่ิงปัญหาความยากจนทีมี่ความเป็นองค์รวม 

เก่ียวพนัท้ังในด้านเศรษฐกจิ สงัคมและการเมอืงการปกครอง  

ซึ่งต้องอาศัยชุมชนที่เข้มแข็งเป็นเสาหลักในการร่วมมือ

ร่วมใจด�าเนินการให้หลดุพ้นจากความยากจนตลอดไปแล้ว  

ยงัช่วยให้ชมุชนสามารถพัฒนาอนาคตของชมุชนได้อกีด้วย 

การเสรมิสร้างให้สงัคมไทยอยูเ่ยน็เป็นสขุ ด้วยวถิปีฏบิตัติาม 

ปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง ชมุชนทีเ่ข้มแขง็ จงึเป็นกลไก

ส�าคัญในการขบัเคลือ่นการพัฒนาชมุชน โดยทีย่ทุธศาสตร์

และแนวทางการพัฒนาจะช่วยสนบัสนนุส่งเสริมให้ชุมชน

สามารถจัดกิจกรรมที่เป็นองค์รวม มีกระบวนการเรียนรู้ 

และการจัดการความรู้ร่วมกันของคนในชุมชนด้วยทุน

ทางทรัพยากรและศักยภาพของชุมชน 

แนวทำงกำรพฒันำเพือ่เสรมิสร้ำงศกัยภำพชุมชนและ 

ท้องถิ่นในศตวรรษที่ 21

1. การบริหารจัดการกระบวนการชุมชนเข้มแข็ง 

ด้วยการส่งเสริมการรวมตัวเรียนรู ้ร่วมคิดร่วมทดลอง 

ปฏบิตัจิรงิ รวมทัง้การเสริมหนนุกลุ่มทีมี่การรวมตัวอยูแ่ล้ว

ให้เข้มแข็ง เน้นศักยภาพความพร้อมของชุมชน เชื่อมโยง 

กบัการท�ามาหาเล้ียงชพีตัง้แต่ระดบัปัจเจก ระดบัครอบครวั

จนถึงระดับชุมชน ค�านึงถึงความพอประมาณและความ 

พออยู่พอกินเป็นล�าดับแรกก่อนที่จะเชื่อมต่อกับชุมชน

และสังคมภายนอก มีกระบวนการจัดการองค์ความรู้อย่าง 

เป็นขั้นเป็นตอน มีเครือข่ายการเรียนรู้ ทั้งภายในและ

ภายนอกชุมชน และเสริมหนุนชุมชนที่มีการรวมตัวเป็น 

กลุ่มต่าง ๆ  อยูแ่ล้วให้มขีดีความสามารถในการพฒันามากขึน้  

โดยการเปิดพืน้ทีส่าธารณะในการจดักจิกรรมอย่างต่อเน่ือง  

เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ผ่านส่ือบุคคล  

สื่อการศึกษา สื่อท้องถิ่นและสื่อระดับชาติ รวมถึงการ

ปรบัปรงุกลไกทางกฎหมาย ระเบยีบ ข้อบงัคบัและมาตรการ 

การเงินการคลังเพื่อเอื้ออ�านวยให้ภาคส่วนต่าง ๆ เข้ามา

ร่วมสนับสนุนการสร้างชุมชนเข้มแข็ง 

2. การจดัการองค์ความรูแ้ละระบบการเรยีนรูข้อง

ชุมชนให้เป็นระบบและปรับให้ทันสมัยอยู่เสมอ ทั้งข้อมูล 

ครัวเรือน ข้อมลูศักยภาพชุมชนในประเดน็ต่าง ๆ  อาท ิสถานะ 

ของกลุม่ต่าง ๆ  กจิกรรมของชุมชน ทนุทางเศรษฐกจิ ทนุทาง 

ทรัพยากรธรรมชาติ ทุนภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์

หรอืผูน้�าตามธรรมชาตใินชมุชน การสบืค้นประวตัศิาสตร์

ท้องถิน่และวฒันธรรมชมุชน เป็นต้น โดยจดัท�าเป็นแผนที ่

ทุนของชุมชนที่คนในชุมชนสามารถเข้าถึงได้สะดวกและ 

น�าไปใช้เป็นฐานในการจัดการทรัพยากรของชุมชนและ

ก�าหนดทางเลือกการพัฒนาที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต และ

จัดให้มีกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันในชุมชนอย่างต่อเนื่อง 

สม�า่เสมอ ร่วมคดิร่วมท�า ร่วมก�าหนดแนวทางและกจิกรรม 

การพฒันาของชุมชนทีย่ดึหลกัการพึง่พาตนเองด้วยศักยภาพ 

ทรัพยากร ภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม

ในท้องถิ่น ส่งเสริมให้กลุ่มปราชญ์ กลุ่มแกนน�าและผู้รู้ 

ถ่ายทอดความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นผ่านการเรียนรู้และ 

การจัดการความรู้ในชุมชน และสนับสนุนการจัดการ 

องค์ความรู ้และการท�าวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู ้ใหม่ที่

สอดคล้องกบัความหลากหลายของทนุในชมุชน ควบคูก่บั 

การฟื้นฟูความรู้พื้นบ้าน โดยสนับสนุนบทบาทนักวิจัย

ท้องถิน่ร่วมกบันกัวจิยัของสถาบนัการศกึษาในการวจัิยเชิง

ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ที่ผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่น 

และเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม 

3. การสร้างภมูคิุม้กนัให้ชุมชนพร้อมเผชิญกบัการ

เปลี่ยนแปลงในอนาคต ด้วยการส่งเสริมความมั่นคงของ

ครอบครัว การจัดบริการทางสังคมในชุมชน การปลูกฝัง 

ค่านิยมที่ดีงาม การสร้างระบบความสัมพันธ์แบบพึ่งพา

อาศัยซึ่งกันและกันของชุมชนและระหว่างชุมชนอย่าง

เท่าเทียมด้วยบริบททางศาสนาและวัฒนธรรมชุมชน 

และการให้ความคุ้มครองสิทธิชุมชน รวมถึงการเฝ้าระวัง 

ช่วยเหลือเยียวยาเมื่อชุมชนเผชิญกับภัยพิบัติต ่าง ๆ  

เสริมสร้างครอบครัวให้มีความมั่นคง มีสัมพันธภาพที่ดี  
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มคีวามเข้มแขง็ทางคณุธรรมจริยธรรมในครอบครัว การจดั 

กิจกรรมเชื่อมโยงบทบาทครอบครัว สถานศึกษา และ

สถาบันทางศาสนาอย่างสม�่าเสมอ เชื่อมโยงแหล่งเรียนรู้ 

ในชุมชน และเสริมสร้างความมั่นคงในการด�ารงชีวิตของ

คนในชุมชน ทั้งการสร้างหลักประกันชีวิต สวัสดิการ

สังคม ความมั่นคงด้านอาหาร ความมั่นคงด้านสุขภาพ 

และที่อยู่อาศัย การคุ้มครองผู้บริโภค และความมั่นคงใน

สิทธิมนุษยชน 

4. การสร้างความมั่นคงของเศรษฐกิจชุมชน  

ด้วยการบูรณาการกระบวนการผลิตบนฐานศักยภาพและ

ความเข้มแข็งของชุมชนอย่างสมดุล เน้นการผลิตเพ่ือการ

บริโภคอย่างพอเพียงภายในชุมชน สร้างความร่วมมือกับ

ภาคเอกชนในการลงทุนสร้างอาชีพและรายได้ท่ีมีการ

จัดสรรประโยชน์อย่างเป็นธรรมแก่ชุมชน รวมทั้งการ

ส่งเสริมบทบาทสตรีในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน

และน�าไปสู่การแก้ปัญหาความยากจน โดย สนับสนุนให้ 

ชุมชนมีการรวมกลุ่มรูปแบบต่าง ๆ โดยมีข้อตกลงและ

ผลประโยชน์ที่ยอมรับร่วมกันอย่างเป็นธรรม ส่งเสริม

การร่วมลงทุนระหว่างเครือข่ายองค์กรชุมชนกับองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิน่หรอืภาครฐัหรอืรฐัวสิาหกจิบนหลกั 

ของความโปร่งใส ใช้ฐานทรัพยากรในพื้นที่ 

5. สนบัสนนุการน�าภมูปัิญญาไทยและวฒันธรรม

ท้องถิน่มาใช้ในการสร้างสรรค์คณุค่าของสินค้าและบรกิาร

ที่มีโอกาสทางการตลาดสูง เช่น อาหารสุขภาพ หัตถกรรม 

บริการสุขภาพ บริการการท่องเที่ยว เป็นต้น โดยรักษา 

คณุค่าเอกลักษณ์ของท้องถิน่อย่างเข้มแขง็เมือ่น�าภูมปัิญญา 

และวัฒนธรรมท้องถ่ินไปต่อยอดขยายผลในเชิงพาณิชย์ 

พฒันาระบบการบ่มเพาะวสิาหกิจชมุชน ควบคู่กับการสร้าง 

ผู้ประกอบการใหม่ด้วยการพัฒนาความรู้ด้านการจัดการ 

การตลาด องค์ความรูเ้กีย่วกบัการผลติสนิค้าทีม่เีอกลกัษณ์

เฉพาะถ่ิน พัฒนามาตรฐานสินค้า การสร้างตราสินค้า  

การจดัการเรือ่งทรพัย์สนิทางปัญญา และการพฒันาทกัษะ

ในการประกอบอาชีพของกลุ่มต่าง ๆ รวมทั้งคนพิการ 

ที่สอดคล้องกับความหลากหลายของอาชีพในชุมชน  

เพื่อลดความเสี่ยงทางเศรษฐกิจ 

6. การเสรมิสร้างศักยภาพชมุชนในการอยูร่่วมกนั 

กับทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อมอย่างสันติและ 

เก้ือกูลกัน ด้วยการส่งเสริมสิทธิชุมชนและกระบวนการ 

มีส่วนร่วมของชุมชนในการสงวน อนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนา  

ใช้ประโยชน์และเพิม่ประสทิธภิาพบรหิารจดัการทรพัยากร 

ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในท้องถิ่น โดยสร้างความ

ตระหนักรู้ของชุมชนในคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อมที่มีต่อวิถีชีวิต รวมทั้งกระจายอ�านาจ

การจัดการทรัพยากรของท้องถิ่นให้ชุมชนที่มีศักยภาพ 

เข้ามามีส่วนร่วมกับรัฐในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและพัฒนา

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ สนับสนุนกลไกชุมชนและเครือข่ายในการ

จัดการและปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที ่

เชื่อมโยงกับการผลิตเพื่อการยังชีพของชุมชนอย่าง 

เป็นธรรม ตลอดจนโอกาสให้ได้รับการชดเชยหากเกิด

การท�าลายทรัพยากรของชุมชนโดยกิจการอื่นนอกชุมชน

7. เสริมสร้างขีดความสามารถและองค์ความรู้

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ให้เป็นภาคีหลัก 

ในการอนุรักษ์ฟื ้นฟูและจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมร่วมกับชุมชนและภาคีที่เกี่ยวข้อง เช่น  

การจดัการป่าและพืน้ทีอ่นรุกัษ์ การจดัการลุม่น�า้ การจดัการ 

และฟื้นฟูป่าชายเลน การจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

ในท้องถิ่น เป็นต้น โดยมีการใช้และแบ่งปันผลประโยชน ์

ร่วมกันอย่างยุติธรรม

8. ส่งเสริมบทบาทของภาคีกับการพัฒนาชุมชน

ในการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง พึ่งตนเองได้อย่างมั่นคง 

ชุมชนมีการเรียนรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง เป็นชุมชน 

ที่น่าอยู่ มีความสุข และมีการเชื่อมต่อระหว่างชุมชนเป็น

เครือข่ายขยายผลเพื่อการพัฒนาทั่วทั้งประเทศ แต่ละภาคี

การพัฒนาทั้งภาครัฐ ให้เกิดการเชื่อมโยงแผนทุกระดับ 

ต้ังแต่แผนพัฒนาระดับชาติ แผนบริหารราชการแผ่นดิน  

แผนปฏิบัติราชการ ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด แผนท้องถิ่น

และแผนชุมชน ปรับปรุงกฎระเบียบ กฎหมาย ตลอดจน

ปรับวิธีคิดของเจ้าหน้าที่ภาครัฐให้มีมุมมองในการแก้ไข

ปัญหาและการพัฒนาชุมชนแบบองค์รวม เป็นผู ้หนุน 

เสริมศักยภาพ ชุมชน อ�านวยความสะดวกให้ประชาชน

สามารถด�าเนินการได้ด้วยตัวเอง ตลอดทั้งท�าความเข้าใจ

กับแนวทางปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ

เพิ่มบทบาทในการด�าเนินการและสนับสนุนให้ชุมชน 

เข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น
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9. ส่งเสริมภาคส่วนท้องถิ่น ในการน�าแผนชุมชน

มาประกอบการจัดสรรงบประมาณการพัฒนาท้องถิ่น 

และผลักดันการด�าเนินงานภายใต้แผนชุมชนให้บังเกิดผล 

เป็นรปูธรรม โดยการระดมทรพัยากรภายในพืน้ทีร่บัผดิชอบ 

ทั้งจากภาครัฐ เอกชน พัฒนาเอกชน และชุมชน เพื่อสร้าง

การมีส่วนร่วมและความเป็นเจ้าของที่น�าไปสู่การพัฒนา

ชุมชน โดยชุมชน เพ่ือชุมชน พัฒนาระบบการติดตาม

ประเมินผลของชุมชน และจัดท�าตัวชี้วัดความเข้มแข็ง 

ของชุมชนในมิติต่าง ๆ 

10. ส่งเสริมภาคเอกชนและประชาคม ในการ

สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา เพ่ือสร้างองค์ความรู ้  

และยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่น ท�าวิจัยร่วมกับชุมชน  

เป็นหุ้นส่วนของชุมชนในการต่อยอดภูมิปัญญา ประสาน

และสร้างความสมดลุระหว่างภาคเศรษฐกิจและชุมชน และ

ชุมชน (ประชาชน/ประชาคม)ให้เกิดการรวมกลุ่ม ร่วมคิด  

ร่วมท�า ร่วมพัฒนาฐานข้อมูลชุมชน ก�าหนดแนวทางและ

กิจกรรมการพัฒนาของชุมชนที่ยึดหลักการพึ่งพาตนเอง

ด้วยการค�านึงถึงศักยภาพทรัพยากร ภูมิปัญญา วิถีชีวิต 

วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น โดยน�าข้อมูลชุมชน 

มาวิเคราะห์หาปัญหาและสาเหตุ ค้นหาทางออก น�าไป 

ทดลองปฏิบัติจริงบนฐานองค์ความรู้และศักยภาพของ

ชุมชน ศึกษาดูงานแลกเปล่ียนเรียนรู้จากเครือข่าย และ

จัดท�าแผนชุมชนแบบมีส่วนร่วม 

11. ส่งเสรมิสถาบนัทางสังคมอืน่ ๆ  องค์กรพฒันา 

เอกชนให้มีบทบาทในการจัดการองค์ความรู้ ถ่ายทอด 

องค์ความรูใ้ห้แก่ชมุชน เป็นพ่ีเล้ียงทีช่่วยสร้างความเข้มแขง็ 

ของชมุชนในการเข้ามส่ีวนร่วมในการอนรุกัษ์และบรหิาร

จดัการ สถาบนัการศึกษา/นกัวชิาการ ในการท�าวจิยัร่วมกบั 

ชมุชนโดยชมุชนเป็นนกัวจิยัหลกั ถอดรหสัความรูท้ีอ่ยูใ่นตัว 

ภมิูปัญญาท้องถิน่ให้เป็นความรู้ทีเ่ปิดเผย รวมทัง้เป็นแหล่ง

ข้อมูลและที่ปรึกษาของชุมชน และสร้างศักยภาพชุมชน

ให้สามารถจัดการความรู้ในชุมชนของตัวเอง และสร้าง

กระบวนการเรียนรู้ให้ชุมชน รวมทั้งต่อยอดภูมิปัญญา 

ท้องถิ่นด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ชุมชนสามารถน�าไป

สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจเกิดรายได้แก่ชุมชน 

12. ส่งเสรมิสถาบนัศาสนา ในการปลกูฝังทศันคติ

และแนวธรรมะปฏิบัติท่ีถูกต้องในการด�ารงชีวิตเพื่อสร้าง

ภมูคิุม้กนั และให้บคุลากรทางศาสนาเป็นตัวอย่างทีด่ใีนการ 

ด�ารงชีวิตอย่างพอเพียง เป็นศูนย์รวมใจเช่ือมโยงสายใย

ของคนให้มาร่วมในการพัฒนาครอบครัว ชุมชน 

13. ส่งเสริมองค์กรสื่อ เพื่อเป็นแกนกลางในการ

ไหลเวียนข้อมูลสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ในการปรับตัว 

ของชุมชน กระจายข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องให้แก่ชุมชน

ผลกระทบการค้าเสรีการคุ้มครองผู้บริโภคทั้งสินค้าและ

บรกิาร ตลอดทัง้การสร้างความเข้าใจและความตระหนกัถงึ 

สทิธอินัพงึมพีงึได้ของประชาชน ชมุชน ตลอดจนสอดแทรก 

สาระสร้างสรรค์สังคมในสื่อทุกรูปแบบ เพื่อเสริมสร้าง

ภูมิคุ้มกันให้แก่เด็กและครอบครัว และเปิดโอกาสให้เด็ก

มีบทบาทร่วมผลิตสื่อสร้างสรรค์ เช่น สื่อสะท้อนการดูแล 

รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การเฝ้าระวัง

ทางสังคมและการเผยแพร่ความรู้ 

กล่ำวโดยสรุปได้ว่ำแนวทำงกำรพัฒนำเพื่อเสริมสร้ำง

ศักยภำพชุมชนและท้องถิ่นในศตวรรษที่ 21 

ควรมีการส่งเสริมการมีส่วนร่วม และเสริมสร้าง

ศกัยภาพชุมชนในการพฒันา การมส่ีวนร่วมของประชาชน

ในภมูภิาคและชนบทในกระบวนการพฒันาและเปิดโอกาส

ให้ประชาชนได้พฒันาศกัยภาพในการบรหิารจดัการปัญหา 

ได้ด้วยตนเอง เพื่อประโยชน์ของตนเอง ครอบครัว และ

ชุมชน ตลอดจนสามารถสนองตอบต่อการกระจายการ 

พฒันาได้อย่างเตม็ทีแ่ละทัว่ถงึ ดงันัน้การพฒันาในอนาคต

จะเน้นที่การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในภูมิภาคและ

ชนบท ให้สามารถพึ่งตนเองได้ โดยมีเศรษฐกิจชุมชนที่

มั่นคงเป็นตัวน�า และเป็นฐานในการยกระดับรายได้และ 

คุณภาพชีวิตในอนาคต ทั้งนี้ภาคธุรกิจเอกชน องค์กร

พัฒนาเอกชนและองค์กรประชาชนจ�าเป็นจะต้องเข้ามา

เสรมิบทบาทของภาครฐัซึง่เป็นผูส้นบัสนนุการพฒันาเดมิ  

ซึง่เป็นการผนกึก�าลงัในการพฒันาและน�าไปสูค่วามเข้มแขง็ 

ของชุมชนและท้องถิ่นอย่าง มั่นคง มั่งคั่ง และ ยั่งยืน
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บทคัดย่อ

อุตสาหกรรมการบินในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมีการเติบโตสูงที่สุดในโลกและนโยบายการเปิดน่านฟ้าเสรีใน

อาเซียนท�าให้มีการขยายตัวของสายการบิน การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 ประเทศไทยเป็นผู้รับผิดชอบ 

ในสาขาการท่องเที่ยวและการบินเนื่องจากความได้เปรียบทางลักษณะภูมิศาสตร์ ปัจจุบันอุตสาหกรรมการบินใน

ประเทศไทยมีขนาดใหญ่โดยมทีัง้สายการบนิประจ�าและสายการบนิเช่าเหมาล�า ดงันัน้สายการบนิต้องมกีารบรหิารจดัการ

องค์กรอย่างเป็นระบบและได้มาตรฐานการบนิในระดบัประเทศและระดบันานาชาตเิพือ่ให้เกดิความปลอดภยัด้านการบนิ 

และสามารถลดค่าใช้จ่ายจากการเกิดอุบัติเหตุ บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออธิบายแนวทางการพัฒนาองค์กรการบิน

ให้เกิดความปลอดภัย โดยใช้ทฤษฏีความปลอดภัยด้านการบินของ แซปเพลและวิกแมน ประกอบด้วย (1) การบริหาร 

จัดการทรัพยากร (2) บรรยากาศขององค์กร (3) การจัดกระบวนการท�างานขององค์กร

ค�ำส�ำคัญ: อิทธิพลขององค์กร, ความปลอดภัยด้านการบิน

Abstract

The airline industry in the Asia Pacific region has the highest growth in the world and the open skies policy 

in the region has made the expansion of the airline. The ASEAN Economic Community in 2015, Thailand was  

responsible for the field of tourism and aviation due to its geographic advantages. Now aviation industry in Thailand 

is massive with both regular airlines and charter airlines. Thus, airlines must have a corporate management system 

and standardized aviation nationally and internationally. To ensure that the safety of aviation and reduce cost of  

accidents. This article aims to describe the development of aviation organizations achieve safety. Using the theory 

of flight safety Shappell and Wiegmann include: (1) Resource Management (2) Climate (3) Process.

Keywords: Organizational Influence, Aviation Safety
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บทน�ำ

บรษิทัโบอิง้พยากรณ์ว่าสายการบนิจะมเีครือ่งบนิ 

ใหม่จ�านวนมากกว่า 10,000 ล�าในอีก 20 ปีข้างหน้า  

ซึ่งภายในปี พ.ศ.2576 อุสาหกรรมการบินของโลกมีความ

ต้องการบุคลากรมากกว่า 1 ล้านคน เช่น นักบินจ�านวน 

558,000 คน และช่างเทคนิคจ�านวน 609,000 คน และ 

บริษัทโบอิ้งมีผลการศึกษาว่าในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกจะมี

การเติบโตด้านอุตสาหกรรมการบินสูงที่สุดในโลก โดยมี

ส่วนแบ่งการตลาดเคร่ืองบนิคดิเป็นร้อยละ 40 ของโลก และ

จะเกดิท�าให้มลูค่าธุรกิจหมุนเวยีนของอุตสาหกรรมการบนิ 

มูลค่าสูงอีกหลายเท่าตัวเมื่อเทียบกับปริมาณเครื่องบิน 

ที่สายการบินต่าง ๆ จะน�าเข้ามาประจ�าการ โดยมีความ 

ต้องการบุคคลากรด้านการบินจ�านวนมาก เช่น นักบิน

จ�านวน 226,000 คน และช่างเทคนิคจ�านวน 224,000 คน 

(Boeing, 2015) การเข้าสู ่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  

(ASEAN Economic Community -- AEC) ในปี พ.ศ. 

2558 น้ัน จะท�าให้อาเซียนมีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ 

การลงทุน แรงงานฝีมือและเงินทุนอย่างเสรี ส�าหรับ

ประเทศไทยได้เป็นผู้รับผิดชอบในสาขาการท่องเที่ยวและ

การบนิเนือ่งจากความได้เปรยีบทางลกัษณะทางภูมศิาสตร์  

และรัฐบาลมีแผนจะพัฒนาประเทศให้เป็นศูนย์กลาง 

การบินของอาเซียน เช่น การยกเลิกการสงวนสิทธิ์การบิน 

การเพิ่มเส้นทางการบินระหว่างประเทศ และการพัฒนา

โครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งระหว่างสนามบินภายใน 

ประเทศ ภายใต้การบูรณาการก่อนการเกิดข้ึนของประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 นั้นมีข้อตกลงที่สร้างความ

เปลีย่นแปลงทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วให้กับภูมิภาคนีก่้อน  

คือ “นโยบายน่านฟ้าเสรี” ซึ่งท�าให้สายการบินต่าง ๆ  

ในภูมิภาคน้ีตื่นตัวกับผลประโยชน์ที่จะได้รับ ซึ่งนโยบาย

น่านฟ้าเสรดีงักล่าวท�าให้น่านฟ้าทีถ่กูแบ่งกัน้ด้วยกฎเกณฑ์ 

ตามเขตอธิปไตยของแต่ละประเทศสามารถรวมกันเป็น

ตลาดการบินร่วมได้จริง พัฒนาการที่เด่นชัดที่สุด คือ  

การขยายตวัเชงิปรมิาณและคณุภาพของสายการบนิใหม่ ๆ  

ในอาเซียน โดยเฉพาะสายการบินต้นทุนต�่าที่เติบโตอย่าง

รวดเร็วในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา เช่น สายการบินนกแอร์

ของไทย ไทเกอร์แอร์เวย์ของสิงคโปร์ เซบูแปซิฟิกของ 

ฟิลิปปินส์ ไลอ้อนแอร์ของอินโดนีเซีย เป็นต้น 

ปัจจุบันอุตสาหกรรมการบินในประเทศไทยม ี

ขนาดใหญ่มากประเมินว่ามีมูลค่าไม่ต�่ากว่าปีละ 4-5 แสน

ล้านบาทและมบีคุลากรทีเ่กีย่วเนือ่งหลายหมืน่คน ทีส่�าคญั 

การเติบโตรวดเร็วของสายการบินต้นทุนต�่าเข้ามาเปิด 

ให้บริการตลอด 10 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ.2547-2557) โดยมีทั้ง

สายการบินประจ�าและสายการบินเช่าเหมาล�าเพิ่มขึ้นจาก 

18 สายการบินเป็น 61 สายการบิน ขณะที่ผู้โดยสารที่มา

ใช้บริการถึงปีละ 80-90 ล้านคน เป็นการเติบโตที่สูงมาก 

แบบก้าวกระโดด (ภาคิน นิมมานนรวงศ์, 2558) 

ดังนั้นเมื่อผู้โดยสารมีจ�านวนเพิ่มขึ้นสูงมาก จึง

ท�าให้สายการบินมีการเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็จ ซ่ึงสาย

การบินต้องมีมาตรฐานการบินด้วยความปลอดภัย โดยม ี

องค์ประกอบที่ส�าคัญ คือ การบริหารจัดการองค์กร 

อย่างเป็นระบบเพื่อลดโอกาสที่เคร่ืองบินเกิดอุบัติเหตุ  

ชึง่บทความนีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่อธบิายแนวทางการพฒันา

องค์กรการบนิให้เกดิความปลอดภยั โดยใช้ทฤษฏด้ีานความ

ปลอดภัยการบินของ แซปเพลและวิกแมน (Shappell &  

Wiegmann, 2003)

ควำมส�ำคัญของควำมปลอดภัยทำงกำรบินในเชิง

เศรษฐศำสตร์

ความปลอดภัยทางการบิน คือ การปฎิบัติภารกิจ

ทางการบนิส�าเรจ็โดยไม่มกีารสญูเสยีทรพัย์สนิและชวีติของ 

ผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งองค์การการบินต้องมีการด�าเนินกิจกรรม

ต่าง ๆ  เพื่อป้องกันอากาศยานเกิดอุบัติเหตุ เมื่ออากาศยาน 

เกิดอุบัติเหตุขึ้นจะมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย 

1. ค่าใช้จ่ายของความเสี่ยง คือ ค่าใช้จ่ายในการ

ประกันภัย ซึ่งสายการบินจะกระจายความเสี่ยงออกไป

โดยจ่ายค่าเบี้ยประกันภัยให้กับบริษัทประกันภัย และเมื่อ 

อากาศยานเกิดอุบัติเหตุบริษัทประกันภัยจะชดใช้และ

ครอบคลุมค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น โดยทั่วไปถ้าสายการบิน 

ไม่เคยมีอากาศยานอุบัติเหตุค่าใช้จ่ายของความเสี่ยงของ

สายการบินจะมีค่าต�่าสุดและเป็นค่าคงที่ในการท�าธุรกิจ

การบิน แต่ถ้าสายการบินเกิดอากาศยานอุบัติเหตุบ่อย ๆ  

ค่าใช้จ่ายของความเสี่ยงจะเพิ่มมากขึ้นด้วย 

2. ค่าใช้จ ่ายทางอ้อม คือ ค่าเสียเวลา ความ 

ไม ่สะดวกและความสามารถในการปฏิบั ติงานของ 

เครือ่งบนิ โดยสายการบนิจะเสยีโอกาศในการด�าเนนิธรุกจิ 
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3. ค่าใช้จ่ายทางอ้อมเมื่ออากาศยานเกิดอุบัติเหตุ 

คอื ค่าใช้จ่ายในการสอบสวนอากาศยานอบุตัเิหต ุค่าใช้จ่าย 

ในการฝึกบุคลากรขึ้นมาทดแทน ค่าใช้จ่ายให้ญาติของ 

ผูโ้ดยสารทีเ่สยีชวีติ ค่าสูญเสียอปุกรณ์ในการปฏบิติัภารกจิ 

การสูญเสียชื่อเสียงในการด�าเนินธุรกิจ ค่าใช้จ่ายในการ

ปฏิบัติตามค�าแนะน�าหรือข้อแก้ไขให้เกิดความปลอดภัย  

(สมชนก เทียมเทียบรัตน์, 2550) ดังนั้นความปลอดภัย

ทางการบินเป็นเรื่องที่ส�าคัญที่สุดขององค์กรการบิน  

โดยองค์กรการบินต้องด�าเนินกิจกรรมต่าง ๆ  เพื่อป้องกัน

ไม่ให้อากาศยานเกิดอุบัติเหตุในการปฏิบัติการบิน และ 

จะท�าให้องค์การการบนิลดความสญูเสยีต่าง ๆ  หรอืประหยดั 

ค่าใช้จ่ายเม่ืออากาศยานเกิดอุบัติเหตุได้อย่างมาก 

มำตรฐำนกำรบินระหว่ำงประเทศ

มาตรฐานการบินขนส่งทางอากาศอยู ่ภายใต  ้

กฎระเบียบเงื่อนไขหลายประการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

ท�าให้เกิดความปลอดภัยในการท�างาน ป้องกันอากาศยาน

เกิดอุบัติเหตุและสร้างความเชื่อม่ันกับผู้เก่ียวข้องใน 

อุตสาหกรรมการบิน ปัจจุบันมีองค์กรระดับสากลด้าน

มาตรฐานการบิน 4 องค์การ ได้แก่ 

1. องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ 

(international civil aviation organization-ICAO)  

เป็นองค์การพิเศษของสหประชาชาติก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 

2487 ซึ่งเป็นหน่วยงานกลางระหว่างประเทศภาคีสมาชิก 

ปัจจุบันมีประเทศสมาชิกกว่า 191 ประเทศ โดยองค์การ 

การบนิพลเรอืนระหว่างประเทศมหีน้าทีก่�าหนดมาตรฐาน

และวิธีการปฏิบัติที่ใช้ในกิจการการบินทุกประเภทและ 

มีการจัดท�าในลักษณะเป็นข้อตกลงระหว่างนานาประเทศ 

รวมทั้งออกระเบียบ ข้อบังคับการเดินอากาศ การออก

ประกาศนียบัตรและการตรวจสอบเครื่องบิน การก�าหนด

คุณสมบัติของเจ้าหน้าที่ประจ�าเคร่ืองบินและเจ้าหน้าที่

ฝ่ายช่างเครื่อง ก�าหนดลักษณะของท่าอากาศยาน ก�าหนด

มาตรฐานระบบสื่อสารและวิทยุช่วยบิน กิจการศุลกากร  

คนเข้าเมือง ตลอดจนข้อบงัคบัว่าด้วยสุขภาพของผูโ้ดยสาร 

เครื่องบินสินค้าและพัสดุล�าเลียง ซึ่งมาตรฐานการบิน

ขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ถือเป็น

มาตรฐานขัน้พืน้ฐานในการท�าการเดนิอากาศและการรกัษา 

มาตรฐานด้านความปลอดภัยในการขนส่งทางอากาศ  

โดยกรมการบินพลเรือนของประเทศภาคีจะต้องน�า

มาตรฐานและข้อเสนอแนะตามภาคผนวกทั้ง 18 ผนวก 

เป็นหลักน�าไปปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพ 

เพื่อรักษามาตรฐานความปลอดภัยด้านการบินทั่วโลก  

ซึ่งองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศจะมีการ

ประเมนิตรวจสอบกรมการบนิพลเรอืนของแต่ละประเทศ

เพือ่ให้เกดิความมัน่ใจว่าประเทศต่าง ๆ  ยงัคงรกัษามาตรฐาน 

ได้อย่างดี (International civil aviation organization, 2015) 

2. ส�านักงานบริหารการบินแห่งชาติของสหรัฐ 

อเมรกิา (Federal Aviation Administration--FAA) ก่อต้ังขึน้ 

เมื่อปี พ.ศ.2501 โดยมีหน้าที่ก�ากับดูแลการขนส่งทาง

อากาศภายใต้น่านฟ้าของประเทศสหรัฐอเมริกา และ

ท�าการตรวจสอบกรมการบินพลเรือนของแต่ละประเทศ

ที่มีสายการบินเดินทางเข้าสหรัฐอเมริกา โดยการออกใบ 

อนุญาตและก�ากับดูแลรักษามาตรฐานความปลอดภัยด้าน

การบินภายใต้โครงการ International Aviation Safety 

Assessment--IASA ได้ท�าการตรวจสอบตาม Federal 

Aviation Regulation-FAR ซ่ึงเป็นระเบียบของส�านักงาน

บริหารการบินแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา ถ้าส�านักงาน 

บริหารการบินแห่งชาติของสหรัฐอเมริกาพบว่าประเทศ

ใดไม่ได้ตามมาตรฐานการบินหรือบกพร่องในการรักษา

มาตรฐานด้านความปลอดภัยอาจพิจารณาระงับหรือ

เพิกถอนใบอนุญาต โดยไม่ให้สายการบินนั้นเดินทาง 

เข้าประเทศสหรัฐอเมริกาได้ ซ่ึงมาตรฐานการบินของ

ส�านักงานบริหารการบินแห่งชาติของสหรัฐอเมริกามีการ

ปรับให้เข้มงวดมากขึ้นกว่ามาตรฐานการบินขององค์การ 

การบินพลเรือนระหว่างประเทศ ในหลายด้าน (Federal 

Aviation Administration, 2015) 

3. องค์การความปลอดภยัด้านการบนิแห่งสหภาพ

ยโุรป (European Aviation Safety Agency-EASA) ก่อต้ังขึน้ 

เมื่อปี พ.ศ.2548 เป็นองค์การที่ถ่ายโอนการก�ากับดูแล 

ในส่วนของการออกแบบ การผลิตและการซ่อมบ�ารุง 

มาจาก Joint Aviation Authorities--JAA โดยมีหน้าที่ คือ 

การด�าเนินการให้มีกฎระเบียบด้านความปลอดภัยในการ 

เดินอากาศที่เป็นมาตรฐานเดียวกันของสหภาพยุโรป  

ซึ่งกฎและการด�าเนินการขององค์การความปลอดภัยด้าน

การบินแห่งสหภาพยุโรปมีผลบังคับทางกฎหมายส�าหรับ 

ประเทศสมาชกิและท�าการตรวจสอบเครือ่งบนิเข้าน่านฟ้า 
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ของประเทศสมาชิก กรณีที่สายการบินหรือประเทศที ่

ไม่ผ่านการประเมินอาจถูกพิจารณางดการบินเข้าน่านฟ้า 

ของประเทศสมาชกิสหภาพยุโรปได้ องค์การความปลอดภยั

ด้านการบนิแห่งสหภาพยโุรปท�าการตรวจสอบตาม Safety 

Assessment of Foreign Aircraft--SAFA โดยท�าการตรวจสอบ 

ตามภาคผนวกของอนุสัญญาชิคาโกว่าได้มาตรฐานต่าง ๆ  

ขององค์การความปลอดภัยด้านการบินแห่งสหภาพยุโรป 

ทีเ่รยีกว่า Joint Aviation Regulation--JAR โดยมาตรฐานของ

องค์การความปลอดภัยด้านการบินแห่งสหภาพยุโรปถูก

ก�าหนดมาให้สอดคล้องกบัมาตรฐานของ Federal Aviation  

Regulation--FAR ของส�านักงานบริหารการบินแห่งชาติ

ของสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีมาก่อนแต่มีการปรับปรุงเนื้อหา

บางส่วนให้เหมาะสมมากขึน้และรดักมุยิง่ขึน้เมือ่เทยีบกบั 

องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ หรือส�านักงาน

บริหารการบินแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้มาตรฐาน

ขององค์การความปลอดภัยด้านการบินแห่งสหภาพยุโรป 

เป็นมาตรฐานที่มีการบังคับใช้กว่าร้อยละ 70 ของโลก  

โดยนอกจากประเทศสมาชกิสหภาพยุโรปแล้วยังมีประเทศ 

อื่นๆ เช่น ประเทศออสเตรเลีย (European Aviation Safety 

Agency, 2015) 

4. สมาคมการขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ 

(International Air Transportation Association--IATA) 

เป็นองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศที่ด�าเนินงาน 

โดยเอกชน มีสมาชิกมากกว่า 140 ประเทศ จ�านวน 240 

สายการบิน ก่อตั้งข้ึนเม่ือปี พ.ศ.2488 โดยมีหน้าที่หลัก

ในการส่งเสริมความปลอดภัยด้านการขนส่งทางอากาศ 

อ�านวยความสะดวกในการขนส่งผู ้โดยสารและสินค้า  

ออกนโยบายเรือ่งการจดัจ�าหน่ายตัว๋ การตรวจสอบสัมภาระ 

และการดูแลเอกสารให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วโลก  

โดยสายการบินหรือองค์กรที่อยู่ในสมาคมการขนส่งทาง

อากาศระหว่างประเทศจะได้รับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ  

จากการเป็นสมาชิก คือ การฝึกอบรมพนักงาน ซึ่งมีการ

จัดท�าหลักสูตรที่สอดคล้องกับการด�าเนินธุรกิจการขนส่ง

ทางอากาศ พร้อมทั้งได้มอบหมายและจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรม 

ของสมาคมการขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศใน

ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก เช่น สมาคมตัวแทนขนส่งสินค้า

ทางอากาศไทย (TAFA) ให้บริการหลักสูตร basic cargo 

tariff หลักสูตร dangerous good regulation และหลักสูตร  

English for Air Business (International Air Transportation  

Association, 2015)

ดังนั้นองค์กรการบินหรือสายการบินต้องมี

มาตรฐานการบนิทัง้ในระดบัประเทศและระดบันานาชาติ 

โดยองค์กรการบินต้องอยู่ภายใต้กฎระเบียบเง่ือนไขต่าง ๆ   

และมีมาตรฐานก�ากับดูแลที่เข้มงวด เนื่องจากความเสี่ยง 

ด้านความปลอดภัยหรือความเสียหายที่ เกิดขึ้นจาก 

ข้อผิดพลาดต่าง ๆ ซึ่งอาจน�าไปสู่ความเสียหายที่ร้ายแรง

เป็นวงกว้างต่อผู้โดยสาร สินค้า เจ้าหน้าที่ สาธารณชน  

อกีทัง้ยงัมคีวามอ่อนไหวต่อความมัน่คงของแต่ละประเทศ

อีกด้วย โดยมาตรฐานการบินขนส่งทางอากาศในแต่ละ

ประเทศมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับการก�ากับดูแลโดย

กรมการบินพลเรือนของประเทศนั้น ๆ และยังมีองค์กร

ระดับสากลที่ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อวางกฎระเบียบข้อบังคับ 

ก�าหนดมาตรฐานและวิธีปฏิบัติที่ใช้ในกิจการการบิน

ระหว่างประเทศ 

ทฤษฏีควำมปลอดภัยด้ำนกำรบิน

แซปเพลและวิกแมน (2003) ได้เสนอแนวคิดว่า  

อิทธิพลขององค์กร (organizational influences) เป็น 

องค์ประกอบหลักที่มีผลต่อการบริหารจัดการองค์กร

การบินให้เป็นระบบเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุของ

อากาศยาน โดยมีองค์ประกอบ 3 ด้าน คือ

1. การบริหารจัดการทรัพยากร (resource 

management) คอื การด�าเนนิงานจดัการเกีย่วกบัทรพัยากร 

บุคคล งบประมาณ เครื่องมือและสิ่งอ�านวยความสะดวก 

แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ (1) การบริหารทรัพยากรบุคคล 

(human) คือ การด�าเนินงานด้านบุคคลากรภายในองค์กร

การบินตามมาตรฐานสากล (2) การบริหารงบประมาณ 

(monetary) คือ การด�าเนินงานด้านการจัดท�าบัญชีจัดสรร 

ค่าใช้จ่ายเงนิในกจิกรรมการบนิให้ครบถ้วน (3) การบรหิาร

เครื่องมือและสิ่งอ�านวยความสะดวก (equipment and 

facility) คือ การด�าเนินการจัดการอุปกรณ์เครื่องมือให ้

ถูกต้องตรงตามความต้องการและได้มาตรฐาน

2. บรรยากาศขององค์กร (climate) คอื สภาพหรอื

ลักษณะโครงสร้างองค์กร นโยบายองค์กร และวัฒนธรรม

องค์กร แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ (1) โครงสร้างองค์กร 

(structure) คือ การจัดส่วนการท�างานให้เหมาะสมอย่าง 
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เป็นทางการ ทั้งขนาด จ�านวนหน่วยงาน รวมทั้งแบ่งมอบ

อ�านาจและความรบัผดิชอบโดยชดัเจน (2) นโยบายองค์กร  

(policies) คือ ข้อความที่ช่วยชี้น�าการตัดสินใจอนาคต

ขององค์กร หรือวิธีปฎิบัติ (3) วัฒนธรรมองค์กร (culture 

organization) คือ สิ่งที่บุคคลในองค์กรเต็มใจยึดถือปฏิบัติ 

กันตามมาในแนวทางเดยีวกนั เป็นกฎเกณฑ์ทีย่ดึถอืกนัเอง 

3. การจดักระบวนการท�างานขององค์กร (process) 

คือ การด�าเนินการจัดส่วนปฏิบัติการ ส่วนระบบขั้นตอน 

ปฏบิตั ิและส่วนตรวจสอบ ให้เหมาะสมสอดคล้องกบัการ

ท�างาน แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ (1) การจัดส่วนปฏิบัติการ 

(operations) คือ การจัดส่วนท�างานหลักขององค์กรให้ได้

ตามมาตรฐานงานและเป็นระบบ (2) การจัดส่วนระบบ 

ขัน้ตอนปฏบิตั ิ(procedures) คอื การจดัวธิกีารในการท�างาน

ขององค์กรอย่างเป็นทางการ (3) การจัดส่วนตรวจสอบ 

(oversight) คือ การประเมนิ การตดิตาม และการตรวจสอบ

การบริหารจัดการภายในขององค์กร และสภาพแวดล้อม 

ต่าง ๆ ที่มีผลต่อประสิทธิภาพของการท�างาน 

แนวทำงกำรพัฒนำองค์กรกำรบินให้เกิดควำมปลอดภัย

องค์กรการบินมีเป้าหมาย คือ ความส�าเร็จของ

การปฏิบัติภารกิจการบินพร้อมด้วยความปลอดภัย โดย

องค์กรการบินต้องลงทนุทางด้านนริภัยการบนิหรอืด�าเนนิ 

กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อป้องกันไม่ให้อากาศยานเกิดอุบัติเหตุ 

(ส�านักงานนิรภัยทหารอากาศ, 2551) และองค์กรการบิน

ต้องผ่านมาตรฐานการบินของกรมการบินพลเรือนของ

ประเทศ ดงันัน้องค์กรการบนิต้องมกีลยทุธ์เฉพาะในแต่ละ

ด้านที่ชัดเจน และจากแนวคิดของแซปเพลและวิกแมน  

(2003) ได้เสนอว่า อิทธิพลขององค์กร (organizational 

influences) เป็นองค์ประกอบที่มีความส�าคัญต่อระบบ

การป้องกันอากาศยานอุบัติเหตุ โดยมีแนวทางการพัฒนา 

องค์กรการบินให้เกิดความปลอดภัย ดังนี้ 

1. ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (human) 

นั้นองค์กรการบินต้องด�าเนินการคัดเลือกบุคคลากรตาม 

สมรรถนะของต�าแหน่งงานอย่างเข้มงวด เช่น นักบินต้อง

พิจารณาตามศักยภาพทางด้านร่างกาย จิตวิทยาการบิน 

และความรูโ้ดยผู้เชีย่วชาญอย่างยุตธิรรมโปร่งใส มกีระบวน

เรียนรู้และฝึกหัดในโรงเรียนการบินที่ได้มาตรฐานสากล 

การคัดสรรแต่งตั้งโดยพิจารณาผลการฝึกบินความรู ้ 

ความสามารถในการปฏิบัติงาน มีการสนับสนุนให้มีการ

ศึกษาหาความรู้หรือการจัดฝึกอบรมต่าง ๆ  ตามมาตรฐาน

งาน มีการจัดสรรบุคลากรให้เพียงพอในการท�างาน และ 

องค์กรการบินต้องพิจารณาค่าตอบแทนสิทธิต่าง ๆ ของ 

บุคคลากรอย่างเหมาะสมเพื่อขวัญก�าลังใจในการท�างาน

2. ด้านการบริหารงบประมาณ (monetary) น้ัน

องค์กรการบินด�าเนินการจัดงบประมาณเพื่อจัดกิจกรรม

ด้านนิรภัยการบินและภาคพื้น การฝึกบินเคร่ืองบินจ�าลอง  

การฝึกบินเดินทาง การซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ การศึกษา

หลักสูตรต่าง ๆ รวมทั้งการจัดสวัสดิการต่าง ๆ เพ่ือให้

สามารถรักษาความรู ้ทักษะการบินและการปฏิบัติงาน 

ของบุคลากรในองค์กร

3. การบรหิารเครือ่งมอืและสิง่อ�านวยความสะดวก 

(equipment and facility) นั้นองค์กรการบินด�าเนินการ 

จัดหาอุปกรณ์เครื่องมือให้ถูกต้อง การเก็บรักษาอุปกรณ์

เครือ่งมอืต่าง ๆ  ให้ได้มาตรฐานสากล การจดัสรรเครือ่งมอื 

ให้มีความพอเพียงส�าหรับการใช้งาน รวมทั้งการใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศในการบรหิารจัดการข้อมลูในองค์กร 

4. โครงสร้างองค์กร (structure) นัน้องค์กรการบนิ 

ต้องออกแบบองค์กรให้มีจ�านวนหน่วยงานที่เหมาะสม

กับปริมาณงาน การแบ่งกลุ่มงาน การแบ่งมอบอ�านาจ

และความรับผิดชอบโดยชัดเจน เช่น ส่วนปฏิบัติการบิน  

ส่วนการช่าง และส่วนสนับสนุนการบิน เป็นต้น

5. นโยบายองค์กร (policies) นั้นองค์กรการบิน 

ต้องมนีโยบายทีชั่ดเจนมคีวามเหมาะสมและสามารถปฏบิตัิ

ให้เป็นจรงิได้ โดยมกีารชีแ้จงให้บคุลากรในหน่วยงานต่าง ๆ   

รับรู้ เช่น ด้านการบินต้องไม่มีอากาศยานเกิดอุบัติเหตุ 

6. วัฒนธรรมองค์กร (culture organization) นั้น 

องค์กรการบินต้องก�าหนดค่านิยมหรือสร้างวัฒนธรรม

ในการปฏิบัติงานให้เป็นแนวทางเดียวกัน เช่น การ 

ปฏิบัติงานตามมาตรฐานสากล ความเป็นธรรมภายใน

องค์กร ความรักองค์กร

7. การจัดส่วนปฏิบัติการ (operations) นั้น 

ในองค์กรการบินเป็นส่วนงานหลักต้องมีการก�าหนด

บทบาทหน้าตามมาตรฐานสากล 

8. การจัดส่วนระบบขั้นตอนปฏิบัติขององค์กร 
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(procedures) นั้นองค์กรการบินจัดวิธีการในการท�างาน

ขององค์กรอย่างเป็นทางการตามมาตรฐานสากล เช่น  

คู่มอืตรวจสอบมาตรฐานการบนิ คูมื่อการบนิ คูมื่อการซ่อม

บ�ารงุ และระเบยีบปฏบิตัอิืน่ ๆ  ทีเ่กีย่วข้องต้องมคีวามชดัเจน

ในการปฏิบัติงาน และได้รับการยอมรับจากหน่วยงาน 

ของรัฐด้านการบิน

9. การจัดส่วนตรวจสอบ (oversight) นั้นองค์กร

การบินต้องมีการประเมิน การติดตาม และการตรวจสอบ

การบรหิารจดัการภายในขององค์กร สภาพแวดล้อมทีม่ผีล 

ต่อประสิทธิภาพของการท�างาน เพ่ือให้เกิดความแน่ใจ

ในความปลอดภัยของการท�างาน เช่น คณะกรรมการ 

การสอบสวนอากาศยานอุบตัเิหต ุคณะกรรมการตรวจสอบ

มาตรฐานการบนิ คณะกรรมการนริภัยการบนิและภาคพืน้

บทสรุป

บริษัทโบอิ้งมีผลการศึกษาว่าในภูมิภาคเอเชีย

แปซิฟิกจะมีการเติบโตด้านอุตสาหกรรมการบินสูงที่สุด 

ในโลก และมีนโยบายการเปิดน่านฟ้าเสรีในอาเซียนท�าให้ 

มกีารขยายตวัเชงิปรมิาณและคณุภาพของสายการบนิใหม่ ๆ   

ในอาเซียนโดยเฉพาะสายการบินต้นทุนต�่าที่เติบโตอย่าง

รวดเร็ว จากการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่จะ 

เกิดข้ึนปลายปี 2558 นัน้ ส�าหรบัประเทศไทยเป็นผูร้บัผดิชอบ 

ในสาขาการท่องเที่ยวและการบินเนื่องจากความได้เปรียบ

ทางลักษณะทางภูมิศาสตร์ ปัจจุบันอุตสาหกรรมการบิน

ในประเทศไทยมีขนาดใหญ่โดยมีทั้งสายการบินประจ�า

และสายการบนิเช่าเหมาล�าเพ่ิมขึน้ ขณะทีผู่โ้ดยสารทีม่าใช้

บรกิารเพิม่ขึน้สงูมากแบบก้าวกระโดด องค์การการบนิต้อง 

ด�าเนนิกจิกรรมต่าง ๆ  เพ่ือลดความเส่ียงด้านความปลอดภยั

หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากข้อผิดพลาดต่าง ๆ  ซึ่งอาจ

น�าไปสูก่ารเกดิอบุตักิารณ์และอบุตัเิหต ุและเมือ่อากาศยาน 

เกิดอุบัติเหตุขึ้นจะมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย (1) ค่าใช้จ่าย

ของความเสีย่ง (2) ค่าใช้จ่ายทางอ้อม (3) ค่าใช้จ่ายทางอ้อม 

เมื่ออากาศยานเกิดอุบัติเหตุ โดยสายการบินต้องมีการ

บริหารจัดการองค์กรอย่างเป็นระบบและให้ได้มาตรฐาน 

การบินในระดับประเทศและระดับนานาชาติ ได้แก่ (1) 

องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International 

Civil Aviation Organization--ICAO) (2) ส�านกังานบรหิาร

การบินแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา (Federal Aviation  

Administration--FAA) (3) องค์การความปลอดภัยด้าน 

การบินแห่งสหภาพยุโรป (European Aviation Safety 

Agency--EASA) (4) สมาคมการขนส่งทางอากาศระหว่าง

ประเทศ (International Air Transportation Association-

-IATA) จากทฤษฏคีวามปลอดภยัด้านการบนิของ แซปเพล 

และวิกแมน (2003) มาประยุกต์เป็นแนวทางการพัฒนา

องค์กรการบินให้เกิดความปลอดภัย โดยมีเป้าหมาย คือ 

ความส�าเรจ็ของการปฏบิติัภารกจิพร้อมด้วยความปลอดภยั 

คอื (1) การบรหิารจดัการทรพัยากร (resource management)  

ประกอบด้วย การบริหารทรัพยากรบุคคล (human)  

การบริหารงบประมาณ (monetary) การบริหารเครื่องมือ 

และสิ่งอ�านวยความสะดวก (equipment and facility) (2) 

บรรยากาศขององค์กร (climate) ประกอบด้วย โครงสร้าง

องค์กร (structure) นโยบายองค์กร (policies) วัฒนธรรม

องค์กร (3) การจดักระบวนการท�างานขององค์กร (process)  

ประกอบด้วย การจัดส่วนปฏิบัติการ (operations) การจัด 

ส่วนระบบขั้นตอนปฏิบัติ (procedures) การจัดส่วน 

ตรวจสอบ (oversight) 
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บทคัดย่อ

การศึกษาเรื่องพฤติกรรมการท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางไปประเทศเกาหลีหรือญี่ปุ่นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางไปประเทศเกาหลีหรือญี่ปุ่น จ�านวน 400  

ตัวอย่าง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t-test ค่า F-test 

และ Chi-Square ผลการศึกษาพบว่า วัตถุประสงค์หลักของการเดินทางท่องเที่ยวคือการพักผ่อน เป็นการท่องเที่ยว 

ในระยะสั้นไม่เกิน 5 วัน ค่าใช้จ่ายอยู่ระหว่าง 20,000-30,000 บาท แหล่งข้อมูลประกอบการท่องเที่ยวได้จากอินเทอร์เน็ต 

นิยมท่องเที่ยวในช่วงฤดูหนาว ช่วงเวลาการเดินทางมีทั้งวันท�างานและวันหยุด นิยมเดินทางร่วมกับเพื่อนมากที่สุด  

การเดนิทางใช้บรกิารบรษัิทน�าเทีย่วมากกว่าการจดัการท่องเทีย่วด้วยตวัเอง เดนิทางโดยเทีย่วบนิทัว่ไป ด้วยสายการบนิไทย

มากกว่าสายการบินต้นทุนต�่า พาหนะที่ใช้ในประเทศได้แก่รถบัส และรถไฟ อุปสรรคคือการใช้ภาษา กิจกรรมอื่นที่

สามารถทดแทนคือการท่องเที่ยวภายในประเทศ และการฝากธนาคารเพื่อออมเงิน ปัจจัยหลักที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม 

การท่องเที่ยว ได้แก่ สถานที่ท่องเที่ยว ราคา การส่งเสริมการขาย และนโยบายการส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยว โดยเฉพาะ

นโยบายการส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยว และแหล่งท่องเที่ยว ส�าหรับปัจจัยย่อยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยว

ได้แก่ ความสวยงามและทัศนียภาพ การยกเว้น วีซ่า สภาพภูมิอากาศ ค่าตั๋วเครื่องบิน การดูแลของบริษัททัวร์ และการ

ประชาสมัพนัธ์ของประเทศ ผลการศึกษาสามารถน�าไปส่งเสรมิการท่องเทีย่วของประเทศไทยเพือ่เพิม่จ�านวนนกัท่องเทีย่ว 

ต่างชาติรวมถึงดึงดูดให้คนไทยกลับมานิยมท่องเที่ยวภายในประเทศ

ค�ำส�ำคัญ: พฤติกรรมการท่องเที่ยว, การท่องเที่ยวต่างประเทศ, ประเทศเกาหลี, ประเทศญี่ปุ่น

Abstract

This study on Thai tourists’ behavior travelling to Korea or Japan aims to study the factors that influence the 

travel behavior of Thai tourists travelling to Korea or Japan. The data were collected from 400 samples. Frequency, 

percentage, mean, standard deviation, t-test, -test and Chi-Square were employed for data analysis. The study reveals  

that the main purposes of the travelling are relaxation. The travelling period is a short term period of no more than five 

days with the expense (expenditures) of from 20,000 to 30,000 baht, approximately. The internet is the main source 

of information. The travelling period can be arranged on weekdays; however weekends and the winter season are the 

most popular periods. Most travelers travel with friends and prefer travelling agency services to self-arrangement. 

These tourists also prefer to travel with Thai Airways package services rather than on low-cost airlines. The domestic  

พฤติกรรมกำรท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชำวไทยที่เดินทำงไปประเทศเกำหลีหรือญี่ปุ่น

Thai Tourists’ Behavior Travelling to Korea or Japan
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บทน�ำ

ป ั จ จุ บั น อุ ต ส า ห ก ร ร ม ก า ร ท ่ อ ง เ ที่ ย ว เ ป ็ น

อุตสาหกรรมที่มีความส�าคัญต่อระบบเศรษฐกิจโลก  

โดยเติบโตเป็นสินค้าหลักในระบบการค้าระหว่างประเทศ

ในหลายประเทศ อุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศไทย

ในช่วงตลอดทศวรรษที่ผ่านมาถือเป็นพลังขับเคลื่อน 

ที่มีบทบาทชัดเจนในการกระตุ้นให้เกิดการขยายตัวทาง

เศรษฐกิจ ซึ่งน�าไปสู่การจ้างงาน สร้างอาชีพ การกระจาย

รายได้ และการลงทุนในธุรกิจที่มีความเกี่ยวเนื่องมากมาย  

เป็นการสร้างความมัง่คัง่ให้กบัประชาชนและประเทศชาติ 

และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทย 

แต่พจิารณาสถานการณ์ปัจจบุนั พบว่า อตุสาหกรรม 

การท่องเทีย่วมกีารแข่งขนัสูง โดยเฉพาะการแข่งขนัในด้าน

คุณภาพ การให้บริการ การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ 

ดงันัน้หากอุตสาหกรรมการท่องเทีย่วของไทยเป็นส่วนหนึง่ 

ของการขบัเคลือ่นเศรษฐกจิแล้ว ย่อมมคีวามจ�าเป็นอย่างยิง่ 

ที่จะต้องส่งเสริมคุณภาพของสินค้าการท่องเที่ยวในด้าน

ต่างๆ เพื่อให้เป็นมาตรฐานสากล 

ประเทศไทยได้มีการพัฒนาและส่งเสริมการ 

ท่องเที่ยวตามมาตรฐานสากลเป็นเวลานาน ท�าให ้

ประเทศไทยกลายเป็นประเทศจุดหมายปลายทางที ่

นักท่องเที่ยวทั่วโลกนิยมเดินทางมา ทั้งเพ่ือการพักผ่อน 

และการเป็นส่วนเสริมจากการเดินทางเพ่ือท�าธุรกิจ  

การประชุม ดังนั้นหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชนที่

เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทย

ส่วนใหญ่จงึให้ความส�าคญักับการท่องเทีย่วขาเข้า (inbound 

tourism) และการท่องเที่ยวภายในประเทศ (domestic 

tourism) เพื่อมุ ่งตอบสนองความต้องการและรองรับ 

นักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ รวมถึงนักท่องเที่ยวไทย 

ที่นิยมเดินทางภายในประเทศ 

อย ่างไรก็ตามในปัจจุบันพบว่าการเดินทาง 

ท่องเที่ยวไปต่างประเทศ หรือการท่องเที่ยวขาออก เริ่มมี

จ�านวนมากขึน้ โดยปัจจัยทีเ่กือ้หนนุ คอื การเติบโตของธรุกจิ

สายการบินต้นทุนต�่า ความสะดวกด้านวีซ่า การเดินทาง  

การส่งเสริมการตลาดการท่องเท่ียวต่างประเทศของธุรกิจ

สายการบินและบริษัทน�าเที่ยว เพื่อดึงดูดให้นักท่องเที่ยว

เข้าไปในประเทศนัน้ ๆ  รวมถงึความต้องการหาสิง่แปลกใหม่ 

และความท้าทาย สัมผัสกับความแตกต่างของลักษณะ

ภมูปิระเทศ ภมูอิากาศ สภาพแวดล้อม ปัจจยัดงักล่าวเป็นสิง่ 

ส�าคัญที่กระตุ้นให้มนุษย์มีความต้องการท่องเที่ยวไปยัง

จุดหมายต่างๆ ทั่วโลก จากกระแสและความนิยมของ

ตลาดท่องเที่ยวต่างประเทศ จึงท�าให้คนไทยบางส่วนเกิด

พฤติกรรมในการเลือกเดินทางท่องเที่ยวไปยังต่างประเทศ 

มากกว่าที่จะท่องเที่ยวภายในประเทศ

ประเทศเกาหลีและญี่ปุ่นเป็นประเทศปลายทาง 

ยอดนิยมของคนไทย ติดอันดับ 1 ใน 5 ประกอบกับ 

ในช่วงระยะเวลาหลายปีทีผ่่านมามธีรุกจิทีเ่กีย่วเนือ่ง ไม่ว่า 

จะเป็นผู ้ประกอบการธุรกิจน�าเที่ยวและสายการบิน  

โดยเฉพาะกลุ่มสายการบินต้นทุนต�่าต่างให้ความส�าคัญ 

ในการท�ากลยุทธ์การตลาด จูงใจนักท่องเที่ยว และทั้งสอง 

ประเทศสามารถเข้าไปท่องเที่ยวได้โดยไม่ต้องขอหนังสือ 

เดนิทางเข้าประเทศ จงึท�าให้สะดวกในการเดนิทางท่องเทีย่ว 

ของคนไทย

งานวิ จัยนี้มุ ่ ง เน ้นการศึกษาพฤติกรรมการ 

ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวคนไทยที่เดินทางไปท่องเที่ยว

ต่างประเทศ เพราะจากการศึกษาพบว่า การศึกษาการ 

transportation used are buses and trains. The main travelling barrier is language. Domestic travelling and bank 

deposits to save money can be substituted for Korea or Japan travelling. The main factors influencing travelling 

behavior include tourist attractions, price, promotion and tourism marketing promotion policies. The secondary factors 

influencing travelling behavior area esthetic scenery, visa exemptions, climate, airfare prices and the hospitality of  

the host countries. The results of this study can be applied to improve travel agencies’ services, promote Thai tourism 

to increase the number of foreign tourists, and attract Thai people for domestic tourism.

Keywords: traveling behavior, outbound tourism, Korea, Japan
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ท่องเที่ยวขาออก (Outbound Tourism) ยังมีไม่มากนัก 

ส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นการศึกษาในประเด็นที่เกี่ยวกับการ

ท่องเทีย่วภายในประเทศและการท่องเทีย่วของคนต่างชาต ิ

ในประเทศ ประเทศที่เลือกศึกษาคือประเทศเกาหลี หรือ

ญ่ีปุ่น เพราะเป็นประเทศที่นักท่องเที่ยวไทยมีแนวโน้ม 

การเดินทางเพิ่มขึ้น ทั้งการเดินทางกับธุรกิจน�าเที่ยว  

และท่องเท่ียวด้วยตนเอง ผลได้จากการศึกษาครั้งนี้  

จะเป็นแนวทางในการก�าหนดกรอบนโยบาย ปรับกลยุทธ์ 

การวางแผนพัฒนาแผนการตลาดท่องเที่ยว และส่งเสริม

การท่องเที่ยวให้มีความเหมาะสมกับความต้องการของ 

นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยว 

ประเทศเกาหลี หรือญี่ปุ่นของนักท่องเที่ยวชาวไทย

2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว 

ประเทศเกาหลีหรือญี่ปุ่นของนักท่องเที่ยวชาวไทย

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

การทบทวนวรรณกรรมจะแบ่งเป็น 2 ส่วนหลัก  

ได้แก่ (1) ความรู้ด้านการท่องเที่ยวขาออก ประกอบด้วย 

ปัจจยัทีท่�าให้คนไทยเดนิทางท่องเทีย่วประเทศเกาหล ีหรอื

ญี่ปุ ่น ปัจจัยส�าคัญที่เกื้อหนุนต่อการเดินทางท่องเที่ยว 

ต่างประเทศ พฤติกรรมของนักท่องเที่ยว องค์ประกอบที่

จะช่วยกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยว และปัจจัยที่มีอิทธิพล

ต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยว และ (2) งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

การท่องเท่ียวเป็นสินค้าหลักในปัจจบุนัทีท่�ารายได้ 

ให้กับประเทศเป็นจ�านวนมหาศาลซ่ึงสินค้าทางการ 

ท่องเทีย่วนัน้ โดยทัว่ไปเรียกว่า สินค้าบริการ นกัท่องเทีย่วไม่

สามารถจบัต้องตวัสินค้าได้ ความพึงพอใจ หรอืไม่พึงพอใจ 

ในบรกิารนัน้ขึน้อยูกั่บลักษณะเฉพาะตวัของผู้ซ้ือทีเ่ลอืกซือ้ 

บรกิารของการท่องเทีย่วด้วย ซ่ึงการท่องเทีย่วเป็นทางเลอืก 

หนึง่ทีท่�าให้ผ่อนคลายความเคร่งเครยีดจากการท�างาน ได้รบั 

ความเพลิดเพลิน สนกุสนาน เพ่ิมพูนความรู ้ประสบการณ์ 

การสมัผสักบัสิง่แปลกใหม่ทีแ่ตกต่างไปจากการด�าเนนิชวีติ 

รวมถึงการมีส่วนสร้างความเข้าใจระหว่างผู้คนของแต่ละ 

ประเทศ (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2524)

การท่องเที่ยวขาออก เป็นการเดินทางออกนอก

ประเทศที่เป็นถิ่นพ�านักถาวรของตน เพื่อไปท่องเที่ยว 

ยงัประเทศอืน่ ๆ  เช่น นกัท่องเทีย่วทีม่สีญัชาตไิทย เดนิทาง 

ออกไปท่องเที่ยวยังประเทศเกาหลี ญี่ปุ่น ฮ่องกง สิงคโปร์ 

เป็นต้น โดยองค์การการท่องเที่ยวโลก (World Tourism 

Organization, 2012, p. 6) ได้ให้นยิามไว้ว่า บคุคลทีเ่ดนิทาง 

จากพ�านักของตนไปอีกประเทศหนึ่ง โดยมีการค้างคืน

ในประเทศที่ตนไปเยือนอย่างน้อย 1 คืน แต่ไม่เกิน 1 ปี  

ด้วยวัตถุประสงค์ใด ๆ ที่ไม่ใช่เพื่อหารายได้ ในขณะที่ 

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้ให้นิยามไว้ว่า บุคคล

ที่เดินทางจากถิ่นพ�านักถาวรของตนไปอีกประเทศหน่ึง  

โดยมีการค้างคืนในประเทศที่ตนไปเยือนอย่างน้อย 1 คืน  

แต่ไม่เกิน 90 วัน เพื่อประกอบการท�ากิจกรรมต่างๆ  

แต่ต้องไม่ก่อให้เกิดการจ้างงานของประเทศนั้น 

ปัจจัยส�าคัญที่เกื้อหนุนต่อการเดินทางท่องเท่ียว 

ต่างประเทศของคนไทย ได้แก่ การเติบโตของธุรกิจ 

สายการบินต�่าที่เพิ่มเส้นทางการบินจากไทยไปยังต่าง

ประเทศ ความสะดวกด้านวีซ่า โดยเฉพาะหลังจากที่

ประเทศญี่ปุ่นยกเว้นวีซ่าท่องเที่ยวระยะส้ันให้กับคนไทย 

ต้ังแต่เดือน กรกฎาคม 2556 รวมไปถึงการแข่งขันของ 

บริษัทน�าเที่ยว โดยเฉพาะราคาแพ็คเกจทัวร์ เพื่อดึงดูด

ให้กลุ่มคนไทยที่นิยมเดินทางไปท่องเที่ยวในต่างประเทศ  

(ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 2557)

ปัจจัยที่ท�าให้คนไทยเดินทางท่องเที่ยวประเทศ

เกาหลี เนื่องจากเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทาง 

วฒันธรรมสมยัใหม่ โดยการเดนิทางไปประเทศเกาหลขีอง

คนไทย เป็นการได้รับอิทธิพลมากจาก อาหาร ภูมิอากาศ 

สถานทีท่่องเทีย่ว แหล่งชอ็ปป้ิง ภาพยนตร์ ละคร ดาราและ 

นักร้องยอดนิยม เทคโนโลยีที่ทันสมัย และการยกเว้นวีซ่า

ปัจจัยที่ท�าให้คนไทยเดินทางท่องเที่ยวประเทศ

ญี่ปุ่น เนื่องจากภูมิประเทศที่สวยงาม วัฒนธรรม ประเพณี 

และอธัยาศยัการต้อนรบัผูม้าเยอืน การยกเว้นวซ่ีาท่องเทีย่ว 

ระยะส้ันให้แก่คนไทย ท�าให้การเดินทางไปเท่ียวญี่ปุ่นเพ่ิม

มากขึ้น ส่งผลให้สายการบินมองเห็นถึงโอกาสทางธุรกิจ 

อย่างสายการบิน ไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ (Air Asia X) ได้เปิด 

เที่ยวบินตรงสู่ประเทศญี่ปุ ่น พร้อมกัน 2 เส้นทาง คือ 

กรุงเทพ-โตเกียว และกรุงเทพ-โอซาก้า
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พฤติกรรมของนักท ่องเที่ยวมีลักษณะเป ็น 

กระบวนการ โดยเริ่มต้นจากนักท่องเที่ยวมีความต้องการ

ในการเดินทางท่องเที่ยว จึงหาวิธีการตอบสนองความ

ต้องการดังกล่าว ด้วยการตัดสินใจเลือกส่วนประกอบ

ของการท่องเที่ยว เช่น โรงแรม ที่พัก รถโดยสาร เป็นต้น  

จนสามารถเกดิการเดนิทางท่องเทีย่วขึน้ (เลิศพร ภาระสกลุ,  

2555, หน้า 159) 

พฤติกรรมการซื้อบริการการท่องเที่ยวมีลักษณะ

เช่นเดียวกับ พฤติกรรมของผู้ซื้อทั่วไป โดยจุดเริ่มต้นของ 

โมเดลนีอ้ยูท่ีส่ิง่กระตุน้ (stimulus) ได้แก่ ส่วนผสมการตลาด  

และปัจจัยอ่ืนๆ เช่น ปัจจัยทางเศรษฐกิจ เทคโนโลยี 

วัฒนธรรม และกฎหมายและการเมือง เป็นต้น สิ่งกระตุ้น

ก่อให้เกิดการตอบสนอง (response) ที่จะซื้อสินค้า หรือ

บริการ โดยสิ่งกระตุ้นนี้จะส่งผ่านไปยังความรู้สึกนึกคิด

ของผู้ซื้อ เปรียบเสมือนกล่องด�า (black box) ที่ผู ้ขาย 

ไม่สามารถคาดคะเนได้ และความรู้สึกนึกคิดของผู้ซื้อจะ 

ได้รับอิทธิพลจากลักษณะต่างๆ ของผู้ซ้ือ แล้วจะมีการ

ตอบสนองจากผู้ซื้อ หรือการตัดสินใจจากผู้ซื้อ (ศิริวรรณ 

เสรีรัตน์ และคณะ, 2539, หน้า 110)

องค์ประกอบที่ช่วยกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยว

ประกอบด้วย ทรัพยากรแหล่งท่องเทีย่ว (tourism resource)  

บรกิารท่องเทีย่ว (tourism service) และตลาดการท่องเทีย่ว  

(tourism market or tourist) แต่ละองค์ประกอบมอีงค์ประกอบ 

ย่อย ๆ ที่มีความสัมพันธ์กัน เช่น สภาพทางกายภาพและ

ระบบนิเวศน์ สิง่แวดล้อม โครงสร้างพ้ืนฐาน เศรษฐกจิและ

การลงทุน สังคม วัฒนธรรม องค์กร และกฎหมาย เป็นต้น 

ความแตกต่างขององค์ประกอบย่อยก่อให้เกิดรูปแบบ 

การท่องเที่ยวที่แตกต่างกัน

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยว 

ประกอบด้วย 4 ปัจจัยหลักได้แก่ (1) ปัจจัยทางสังคมและ

เศรษฐกิจ เช่น อายุ รายได้ เพศ และการศึกษา เป็นต้น 

(2) ปัจจัยที่ท�าให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยว เช่น ค่าใช้จ่าย  

เวลาในการเดินทาง และความตั้งใจที่เดินทาง (3) ปัจจัย

ภายใน เช่น ทรพัยากรการท่องเทีย่ว ความปลอดภยัในชวีติ 

และทรัพย์สิน โครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอ�านวยความสะดวก 

การโฆษณาประชาสัมพันธ์ และภาพลักษณ์ (4) ปัจจัย

ภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจและการเมือง ช่ือเสียง 

ความนิยมในการท่องเที่ยว ความสะดวกด้านคมนาคม  

เป็นต้น ปัจจัยทั้งสี่  มีส่วนช่วยในการตัดสินใจเลือก 

สถานทีท่่องเทีย่ว หรอืแหล่งท่องเทีย่ว โดยปัจจยัทางสงัคม 

และเศรษฐกิจ เป็นปัจจัยหลักของพฤติกรรมการท่องเที่ยว 

ท�าให้เกิดการเดินทางท่องเท่ียว ซ่ึงเหตุผลของการเดินทาง

ท่องเทีย่วแต่ละบคุคลมคีวามแตกต่างกนั และเปลีย่นแปลง 

ได้ตลอดเวลา 

งานวิจัยเกี่ยวกับ การท่องเที่ยวขาออก มีผู้ศึกษา

ไม่มากนัก งานวิจัยที่เกี่ยวข้องคือการเดินทางท่องเที่ยว 

เมืองหลวงพระบาง และประเทศยุโรป

อติกานต์ ไพโรจน์พิริยะกุล (2553) ศึกษาปัจจัย 

ที่มีผลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยเลือก 

เดินทางท่องเที่ยวเมืองหลวงพระบาง จากการศึกษาพบว่า

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่

เดินทางไปท่องเที่ยวเมืองดังกล่าวมากที่สุด คือ โปรแกรม

การท่องเที่ยว ส�าหรับการท่องเที่ยวในยุโรปเป็นการศึกษา

ของ วิชชุ ชัยพินิจ (2551) เรื่องพฤติกรรมและแรงจูงใจ

ของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางไปท่องเที่ยวในยุโรป 

ผลการศึกษาพบว่านักท่องเที่ยวที่ส�ารวจส่วนใหญ่ม ี

รายได้สงู (40,001 ถงึ 70,000 บาทต่อเดอืน) เป็นการเดินทาง 

ไปยโุรปครัง้แรก นยิมเดนิทางในช่วงเวลาหยดุงาน อปุสรรค

ส�าคัญส�าหรับการท่องเท่ียวในยุโรป คือ ค่าใช้จ่ายสูง ภาษา  

และการขอหนังสือเดินทางเข้าประเทศ

จากงานวิจัยด ้ านการท ่อง เที่ ยวขาออกที่มี 

จ�านวนน้อย ขณะที่ความนิยมการเดินทางท่องเที่ยว 

ต่างประเทศของคนไทยเพิ่มมากขึ้น การศึกษาเรื่อง 

พฤตกิรรมการท่องเทีย่วของนกัท่องเทีย่วชาวไทยทีเ่ดนิทาง 

ไปประเทศเกาหลีหรือญี่ปุ่น จึงมีความน่าสนใจ เพราะ 

ผลการศึกษาจะมีส่วนช่วยให้เกิดความเข้าใจพฤติกรรม

ของนกัท่องเทีย่วไทยทีเ่ดนิทางไปต่างประเทศ เพราะปัจจยั

และแรงจูงใจของการตัดสินใจเดินทางในแต่ละประเทศ 

กม็คีวามแตกต่างกนั ผลของการศกึษาจะเป็นประโยชน์ต่อ

ผู้ประกอบการธุรกิจน�าเที่ยวหรือผู้ที่สนใจในการก�าหนด

นโยบาย เพือ่พฒันาและปรบัปรงุในการวางแผน การจดัท�า 

กลยุทธ์ ในการส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวภายใน

ประเทศให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
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กรอบแนวคิดกำรวิจัย

ภำพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

สมมติฐำนกำรวิจัย

ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ความสัมพันธ์ 

มีผลกับพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวประเทศเกาหลี

หรือญ่ีปุ่นของนักท่องเที่ยวชาวไทย

วิธีกำรด�ำเนินกำรวิจัย

งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงส�ารวจ

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

กลุ ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้  คือ กลุ ่ม 

นักท่องเที่ยวที่เดินทางไปท่องเที่ยวประเทศเกาหลี หรือ

ญี่ปุ่น ซึ่งสามารถตอบค�าถามด้วยตนเอง โดยอ้างอิงจาก 

ผลรวมสถตินิกัท่องเทีย่วชาวไทยเดนิทางออกนอกประเทศ 

ในช่วงเดอืนมกราคม-ธนัวาคม 2556 แบบเหมาจ่าย (package  

tour) และแบบอิสระ (non package tour) ทั้งสิ้น 391,090 

ราย เพือ่น�ามาก�าหนดขนาดกลุม่ตวัอย่างแบบทราบจ�านวน

ประชากร (Krejcie and Morgan, 1970) จะได้ขนาดของ

กลุ่มตัวอย่าง คือ 384 ราย และผู้วิจัยส�ารองไว้อีก 16 ราย 

รวมกลุ่มตัวอย่าง 400 ราย เนื่องจากผู้ที่เดินทางไปประเทศ 

เกาหลีหรือญี่ปุ่น ผู้เดินทางผ่านท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

มจี�านวนมากกว่าท่าอากาศยานดอนเมอืง จากกลุม่ตวัอย่าง 

400 คน โดยแบ่งเก็บข้อมูลผ่านท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

จ�านวน 250 คน และผ่านท่าอากาศยานจ�านวน 150 คน

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย

เป็นแบบสอบถาม โดยมีค�าถามชนิดเลือกตอบ 

(ค�าถามปลายปิด) และปลายเปิด ซึ่งผู้วิจัยได้ท�าการสร้าง

ขึ้นจากการรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการศึกษาต�ารา เอกสาร  

บทความ ทฤษฎ ีและงานวจิยัทีเ่กีย่วข้องแล้วน�ามาประยกุต์

เป็นลักษณะข้อค�าถามในแบบสอบถาม

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล

การวจัิยในครัง้นีผู้ว้จัิยได้ท�าการเกบ็รวบรวมข้อมลู 

โดยแจกแบบสอบถาม ด้วยวิธีเลือกตัวอย่างแบบสะดวก  

(convenience sampling) ให้กับกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทย 

ทีเ่ดนิทางไปท่องเทีย่วในประเทศเกาหลหีรอืญีปุ่น่ โดยผูว้จิยั 

ได้ท�าการเก็บแบบสอบถามด้วยตนเอง มีขั้นตอนดังนี้

1. ข้อมูลปฐมภูมิ (primary data) ได้จากการเก็บ

รวบรวมข้อมลูของแบบสอบถามจากนกัท่องเทีย่วชาวไทย 



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ปีที่ 6 ฉบับที่ 3 ประจ�าเดือน กันยายน-ธันวาคม 2559 39

ทีไ่ปท่องเทีย่วในประเทศเกาหลี หรือญีปุ่น่ ในท่าอากาศยาน

สุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมือง 

2. ข้อมูลทุติยภูมิ (secondary data) ได้จากการ

เก็บรวบรวมข้อมูลเอกสารวิชาการ บทความ และข้อมูล 

ข่าวสารทัว่ไปจากเวบ็ไซต์ต่างๆ รวบถงึงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง

3. น�าข้อมูลที่ได้มารวบรวมในการสร้างแบบ 

สอบถาม

4. น�าแบบสอบถามที่ร่างได้ ปรึกษาอาจารย์ที่

ปรกึษาและผูเ้ชีย่วชาญ พจิารณาตรวจสอบและขอค�าแนะน�า 

มาแก้ไข ปรับปรุง เพื่อให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายและ 

มีความเข้าใจง่ายของการวิจัย

5. น�าแบบสอบถามที่ผ่านการแก้ไขจากอาจารย์

ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญแล้วมาด�าเนินการทดสอบกับที ่

ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ�านวน 30 คน

6. น�าแบบสอบถามที่เก็บรวบรวมได้มาทดสอบ

ความเชือ่มัน่ โดยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปทางสถิต ิซึง่สามารถ

วิเคราะห์ค่าความเชื่อถือได้ของแบบสอบถามเท่ากับ 0.86  

ได้ผลสรุปว่า แบบสอบถามมีความเชื่อมั่นสูง

7. ปรับปรุงแบบสอบถามตามค�าแนะน�าจาก

อาจารย์ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญ จนได้เคร่ืองมือที่มี

ประสทิธภิาพ และน�าแบบสอบถามฉบบัแก้ไขเสรจ็สมบรูณ์ 

ไปสอบถามกลุ่มตัวอย่าง

กำรวิเครำะห์และสถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล

แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ การวิเคราะห์สถิติ

เชิงพรรณนา หรือการหาค่าสถิติพื้นฐาน เพื่อหาค่าความถี่  

ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ

สถิติเชิงอนุมาน ใช้ทดสอบเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่าง

ระหว่างแบบสอบถามที่จ�าแนกเป็น 2 กลุ่มโดยการใช้วิธี 

การทดสอบ t – test และวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวน 

ทางเดยีว (One – Way Anova) ส�าหรบัทดสอบเพือ่เปรียบเทยีบ 

ความแตกต่างที่จ�าแนกมากกว่า 2 กลุ่ม โดยหากพบความ

แตกต่างทีเ่กิดขึน้ต้องท�าการเปรยีบเทยีบเชงิซ้อน โดยใช้วธิี  

LSD (Fisher’s Least–Significant Different) และการทดสอบ 

ความสัมพันธ์ระหว่างแบบสอบถามส่วนที่ 2 พฤติกรรม

การเดินทางท่องเที่ยวประเทศเกาหลี หรือญี่ปุ ่นของ 

นักท่องเที่ยวชาวไทยกับส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามปัจจัย

ทางการท่องเทีย่วประเทศเกาหลหีรอืญีปุ่น่ของนกัท่องเทีย่ว 

ชาวไทยด้วยไค-สแควร์ (chi – square test)

ผลกำรวิจัย

ผลการศกึษาสามารถแบ่งได้เป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย  

ข้อมูลส่วนบุคคล พฤติกรรมการท่องเที่ยว และปัจจัยที่มี

อิทธิพลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวประเทศเกาหลี หรือ 

ญี่ปุ่นของนักท่องเที่ยวชาวไทย ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

ข้อมูลส่วนบุคคล

จากการศึกษาพบว่านักท่องเที่ยวที่เดินทางไป

ประเทศเกาหลีหรือญี่ปุ่น ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ  

65.00) อายนุ้อยกว่าหรอืเท่ากบั 30 ปี (ร้อยละ 51.75) รองลงมา 

เป็นกลุม่ทีม่อีายรุะหว่าง 31-40 ปี (ร้อยละ23.00) ส่วนใหญ่ 

มสีถานภาพโสด (ร้อยละ 66.50) มกีารศึกษาระดบัปรญิญาตร ี

มากที่สุด (ร้อยละ 68.25) ประกอบอาชีพพนักงานบริษัท 

(ร้อยละ 58.80) มรีายได้เฉลีย่ต่อเดอืน 15,001 - 25,000 บาท  

(ร้อยละ 31.00) และพักอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล (ร้อยละ 83.75)

พฤตกิรรมกำรท่องเทีย่วประเทศเกำหลหีรอืญีปุ่น่

ของนักท่องเที่ยวชำวไทย

พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางไป

ท่องเที่ยวประเทศเกาหลีหรือญี่ปุ่นสามารถสรุปประเด็น 

ส�าคัญได้ดังนี้ 

1. การวางแผนในการท่องเที่ยวแบ่งเป็น 2 กลุ่ม 

กลุ่มแรกใช้เวลา น้อยกว่า 5 วัน (ร้อยละ 30.25) แต่อีกกลุ่ม 

ใช้เวลาวางแผนค่อนข้างนานคือ มากกว่า 16 วัน (ร้อยละ  

30.25) วัตถุประสงค์หลักของการเดินทางคือการพักผ่อน  

(ร้อยละ 31.56) ส่วนใหญ่ใช้เวลาในการท่องเที่ยวระหว่าง 

1-5 วัน (ร้อยละ 63.50) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางอยู่ระหว่าง  

20,000-30,000 บาท (ร้อยละ 31.25) โดยผูต้อบแบบสอบถาม

เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายด้วยตัวเอง (ร้อยละ 61.75) 

2. แหล่งข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในประเทศ 

เกาหลีหรือญี่ปุ ่นมาจากอินเทอร์เน็ต (ร้อยละ 31.36)  

ส่วนใหญ่นิยมท่องเที่ยวในช่วงฤดูหนาว ระหว่างเดือน 

ธันวาคมถงึกมุภาพนัธ์ (ร้อยละ 50.00) ช่วงเวลาการเดนิทาง 
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ท่องเที่ยวมีทั้งวันท�างานและวันหยุด นิยมเดินทางร่วมกับ

เพื่อนมากที่สุด (ร้อยละ 36.09) รองลงมาคือ คู่รัก/สามี/

ภรรยา (ร้อยละ 24.00)

3. การเดินทางไปประเทศทั้งสองนิยมใช้บริการ

บริษัทน�าเที่ยวมากกว่าการเดินทางด้วยตัวเอง (ร้อยละ  

70.75) เที่ยวบินที่ใช้ในการเดินทางจะเป็นเที่ยวบินทั่วไป

มากกว่าเที่ยวบินเหมาล�า (ร้อยละ 82.25) เดินทางโดย 

สายการบนิของไทย (ร้อยละ 56.75) ซ่ึงมากกว่าสายการบนิ

ต้นทุนต�า่ ส่วนใหญ่พักโรงแรม (ร้อยละ 84.00) พาหนะทีใ่ช้ 

ในการเดนิทางท่องเทีย่วภายในประเทศได้แก่รถบสั (ร้อยละ  

34.08) รองลงมาคือรถไฟ (ร้อยละ 24.91) อุปสรรคในการ

เดินทางคือการใช้ภาษา (ร้อยละ 52.75)

4. นกัท่องเทีย่วส่วนใหญ่ต้องการกลับไปท่องเทีย่ว 

ในอนาคต (ร้อยละ 74.25) และคิดว่ามีความคุ้มค่าในการ

เดินทาง (ร้อยละ 92.50) ถ้าให้เลือกกิจกรรมอื่นทดแทน

การท่องเท่ียวครั้งนี้ ส่วนใหญ่ต้องการท่องเที่ยวภายใน 

ประเทศ (ร้อยละ 31.00) รองลงมาคอืน�าเงินไปฝากธนาคาร 

(ร้อยละ 30.75)

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมกำรท่องเที่ยว

ประเทศเกำหลีหรือญี่ปุ่นของนักท่องเที่ยวชำวไทย

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยว

ประเทศเกาหลี หรือญี่ปุ ่นของนักท่องเที่ยวชาวไทย 

ประกอบด้วย 4 ปัจจัยหลัก ได้แก่ สถานที่ท่องเที่ยว หรือ

แหล่งท่องเที่ยว ราคา การส่งเสริมการขาย และนโยบาย 

การส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยว จากการศึกษาพบว่า 

ทุกปัจจัยมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวในทั้งสอง

ประเทศอยู่ในระดับมาก โดยปัจจัยที่มีอิทธิพลมากที่สุด

ได้แก่ นโยบายการส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยว (ค่าเฉลี่ย 

เท่ากับ 3.98) รองลงมาได้แก่ สถานที่ท่องเที่ยว หรือแหล่ง

ท่องเที่ยว (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.96) (ตาราง 1)

เมื่อพิจารณาองค์ประกอบย่อยของแต่ละปัจจัย

หลักมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวประเทศเกาหลี  

หรือญี่ปุ่น พบว่า

1. ด้านสถานที่ท่องเที่ยว ปัจจัยที่มีอิทธิพลมาก

ทีส่ดุ คอื ความสวยงามและทศันยีภาพของแหล่งท่องเทีย่ว  

(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.22) รองลงมาคือ สภาพภูมิอากาศของ

แหล่งท่องเที่ยว (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.13) แต่ปัจจัยอ่ืนๆ  

ก็มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวในระดับมาก เช่น 

ความมีช่ือเสียงและ ความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยว  

ภูมิอากาศ ส่ิงอ�านวยความสะดวก ความปลอดภัย สะอาด 

และแหล่งช็อปปิ้ง

2. ด้านราคา ปัจจัยที่มีอิทธิพลมากที่สุด ค่าตั๋ว

เครือ่งบนิระหว่างประเทศ (ค่าเฉลีย่เท่ากบั 3.92) รองลงมา 

คือ ค่าที่พัก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.90)

3. ด้านการส่งเสริมการขาย ปัจจัยที่มีอิทธิพล 

มากทีส่ดุ คอื การดแูลของบรษิทัทวัร์ (ค่าเฉลีย่เท่ากบั 3.92)  

รองลงมาคือ การดูแลของมัคคุเทศก์ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.88)

4. ด้านนโยบายการส่งเสริมการตลาดท่องเท่ียว 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลมากที่สุด คือ การยกเว้นวีซ่า (ค่าเฉลี่ย 

เท่ากบั 4.14) รองลงมาคอื การประชาสมัพนัธ์ของประเทศ

เกาหลี/ญี่ปุ่น (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.91) 
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ตำรำง 1 

ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวประเทศเกาหลีหรือญี่ปุ่นของนัก

ท่องเที่ยวชาวไทย

ปัจจัยกำรท่องเที่ยวเกำหลีและญี่ปุ่นของนักท่องเที่ยวชำวไทย SD ระดับ

1. ด้ำนสถำนที่ท่องเที่ยว 3.96 0.74 มำก

ควำมสวยงำมและทัศนียภำพของแหล่งท่องเที่ยว 4.22 0.92 มำกที่สุด

ควำมมีชื่อเสียงของแหล่งท่องเที่ยว 4.09 0.91 มำก

สิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว 4.04 0.90 มำก

ความเป็นมิตรไมตรีของคนในท้องถิ่น 3.77 0.96 มาก

ความแตกต่างทางภาษา 3.63 1.01 มาก

ความแตกต่างวัฒนธรรม 3.66 1.00 มาก

ควำมปลอดภัยของแหล่งท่องเที่ยว 4.03 0.93 มำก

ควำมหลำกหลำยของแหล่งท่องเที่ยว 4.06 0.83 มำก

ควำมสะอำดของสถำนที่ท่องเที่ยว 4.09 0.84 มำก

สภำพภูมิอำกำศของแหล่งท่องเที่ยว 4.13 0.91 มำก

แหล่งช็อปปิ้ง 4.07 0.95 มำก

รสชาติอาหาร 3.80 0.92 มาก

ความสะดวกในการเดินทาง 3.95 0.88 มาก

2. ด้ำนรำคำ 3.87 0.75 มำก

ค่าที่พัก 3.90 0.80 มาก

ค่าอาหาร 3.86 0.79 มาก

ค่ำตั๋วเครื่องบินระหว่ำงประเทศ 3.92 0.80 มำก

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เช่น ค่ารถ ค่าเข้าชมสถานที่ 3.82 0.83 มาก

3. ด้ำนกำรส่งเสริมกำรขำย 3.77 0.92 มำก

การให้ส่วนลด 3.73 1.01 มาก

การให้ของแถม เช่น กระเป๋า หมอนรองคอ เป็นต้น 3.53 1.09 มาก

กำรดูแลของบริษัททัวร์ 3.92 1.04 มำก

การดูแลของมัคคุเทศก์ 3.88 1.06 มาก

4. ด้ำนนโยบำยกำรส่งเสริมกำรตลำดท่องเที่ยว 3.98 0.87 มำก

กำรยกเว้นวีซ่ำ (Visa) 4.14 0.98 มำก

ประชำสัมพันธ์ของประเทศเกำหลี/ญี่ปุ่น 3.91 0.89 มำก

การจัดกิจกรรมและเทศกาล 3.89 0.92 มาก

ค่ำเฉลี่ยรวม 3.92 0.69 มำก
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การศกึษาพฤตกิรรมการท่องเทีย่วของนกัท่องเทีย่ว 

ชาวไทยที่เดินทางไปประเทศเกาหลีหรือญี่ปุ่น ผู้วิจัยได้น�า

ประเด็นส�าคัญมาอภิปรายผล ดังนี้

1. พฤติกรรมการท่องเที่ยวประเทศเกาหลีหรือ

ญี่ปุ ่นของนักท่องเที่ยวชาวไทย ผลการศึกษาพบว่า  

การพกัผ่อนเป็นวตัถุประสงค์หลักของการท่องเทีย่วในสอง

ประเทศ นักท่องเที่ยวนิยมการท่องเที่ยวในช่วงฤดูหนาว  

เดินทางร่วมกับเพื่อน โดยไม่เจาะจงช่วงเวลา (เวลาท�างาน

และวนัหยดุ) เป็นการท่องเทีย่วระยะส้ันใช้เวลาไม่เกนิ 5 วนั  

ค่าใช้จ่ายประมาณ 20,000-30,000 บาท ค้นหาข้อมูลการ

ท่องเทีย่วจากอินเทอร์เนต็ ส่วนใหญ่เป็นการเดนิทางโดยใช้ 

บริการบริษัทน�าเที่ยวเที่ยวบินที่ใช้ในการเดินทางจะเป็น

เที่ยวบินทั่วไป ด้วยสายการบินไทยมากกว่าสายการบิน

ต้นทุนต�่า พาหนะที่ใช้เดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ 

ได้แก่ รถบัส รองลงมาคือรถไฟ อุปสรรคในการเดินทาง 

คอืการใช้ภาษา กจิกรรมอ่ืนทีส่ามารถทดแทนการท่องเทีย่ว 

ประเทศเกาหลีหรือญ่ีปุ่น คือ การเลือกท่องเที่ยวภายใน

ประเทศ และการฝากธนาคาร ที่ผลการศึกษาเป็นเช่นนี้

เนื่องจาก นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีการค้นคว้าหาข้อมูล

ข่าวสารเก่ียวกับการท่องเที่ยวจากแหล่งต่าง ๆ เช่น ทาง

อนิเทอร์เน็ต เกิดแรงกระตุน้ท�าให้พฤตกิรรมความต้องการ 

ให้การท่องเที่ยว ซึ่งผลการศึกษามีความสอดคล้องกับ

เลิศพร ภาระสกุล (2555,หน้า 159) กล่าวว่า พฤติกรรม

ของผู้บริโภคมีลักษณะเป็นกระบวนการประกอบไปด้วย

ขั้นตอนต่าง ๆ โดยเริ่มขั้นตอนจากการที่ผู้บริโภคมีความ

ต้องการจ�าเป็นที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งผู้บริโภค

ได้รับการกระตุ้นจนท�าให้เกิดการท่องเที่ยว และผลงาน 

วจิยัของกวนิ วงศ์ลดี ีและ ศิริเพ็ญ เยีย่มจรรยา (2555) ศกึษา

ปัจจัยด้านการตลาดและปัจจัยด้านความปลอดภัยของ 

นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ตลาดนัดสวนจตุจักร ผลการ

ศึกษาพบว่า สิ่งที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจเดินทางมา

ท่องเที่ยวที่ตลาดนัดจตุจักร คือ ค�าแนะน�าจากเพื่อนหรือ 

ญาตมิิตร ต้องการประสบการณ์ในการท่องเทีย่ว และต้องการ 

แสวงหาสิ่งแปลกใหม่ เนื่องจากส่วนใหญ่นักท่องเที่ยว 

มีความต้องการในการท่องเที่ยว และปัจจัยต่างๆ ที่มี 

ส่วนช่วยในการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวที่คล้ายกันกับ

การศึกษาวิจัยในครั้งนี้

2. ปัจจัยการท่องเที่ยวประเทศเกาหลีหรือญี่ปุ่น 

ของนักท่องเที่ยวชาวไทย พบว่าปัจจัยหลักที่มีอิทธิพล

ต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยว ได้แก่ แหล่งท่องเที่ยว ราคา 

การส่งเสริมการขาย และนโยบายการส่งเสริมการตลาด 

ท่องเทีย่ว โดยเฉพาะนโยบายการส่งเสรมิการตลาดท่องเทีย่ว 

และแหล่งท่องเที่ยว ส�าหรับปัจจัยย่อยที่มีอิทธิพลต่อ

พฤติกรรมการท่องเที่ยว ได้แก่ ความสวยงาม ทัศนียภาพ 

ความมีชื่อเสียงและความหลากหลายของแหล่งท่องเท่ียว 

สิ่งอ�านวยความสะดวก ความสะอาด ความปลอดภัย  

การยกเว้นวซ่ีา สภาพภมูอิากาศ ค่าต๋ัวเครือ่งบนิ การดแูลของ 

บริษัททัวร์ และการประชาสัมพันธ์ของประเทศ ผลการ

ศกึษาทีไ่ด้มคีวามสอดคล้องกบัการศกึษาของการท่องเทีย่ว 

แห่งประเทศไทย (2524 หน้า 9-10) ซึ่งระบุว่า ปัจจัยที่ชี้ถึง 

ศกัยภาพของแหล่งท่องเทีย่ว และเป็นเหตจุงูใจทีก่่อให้เกดิ 

พฤตกิรรมการท่องเทีย่ว ม ี4 ปัจจยั ประกอบด้วย (1) ปัจจยั

จงูใจหลกัของการท่องเทีย่ว ได้แก่ ธรรมชาต ิประวตัศิาสตร์ 

สถาปัตยกรรม และกจิกรรมมนษุย์ (2) ปัจจัยประกอบ ได้แก่ 

สภาพแวดล้อมภูมิอากาศ สภาพเศรษฐกิจสังคม เป็นต้น 

(3) ปัจจัยสนับสนุน ได้แก่ ส่ิงอ�านวยความสะดวกในด้าน 

บริการ เช่น ร้านอาหาร ที่พัก สถานบันเทิง ความปลอดภัย 

ระบบการจราจร ระบบการสือ่สาร ความสวยงาม น่าสนใจ 

ความมีช่ือเสียง ของแหล่งท่องเท่ียว ความหลากหลายของ 

สนิค้าของทีร่ะลกึ รวมถงึการบรกิารของบรษิทัน�าเทีย่ว และ  

4) ปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานได้แก่ สาธารณูปโภค และ

สาธารณปูการต่าง ๆ  เช่น การคมนาคม การบรกิาร วฒันธรรม  

การศึกษา เป็นต้น

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะจากการศึกษาครั้งนี้

1. การปรับกลยุทธ์ดึงดูดนักท่องเที่ยว

จากข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ของนักท่องเที่ยว

ชาวไทยทีเ่ดนิทางไปประเทศเกาหล ีหรอืญีปุ่น่ ผลการศกึษา 

พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ อายชุ่วงน้อยกว่าหรอืเท่ากบั 

30 ปี สถานภาพโสด จบการศึกษาปริญญาตรี อาชีพ

พนักงานบริษัท รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001-25,000 บาท  

จากข้อมูลดังกล่าวเห็นได้ว่าประเทศเกาหลี หรือญี่ปุ่นน้ัน 

มสีิง่ดงึดดูให้นกัท่องเทีย่วเข้าไปท่องเทีย่ว เพราะจากข้อมลู 
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ดังกล่าวถ้าทางรัฐบาลร่วมมือกับภาคเอกชนในการเข้าถึง

กลุ่มนักท่องเที่ยว การสร้างความนิยมให้การท่องเที่ยว 

ภายในประเทศ ปรับกลยุทธ์และกิจกรรมต่าง ๆ  ให้ตรงกับ 

ความต้องการของนกัท่องเทีย่วให้มากทีส่ดุ ในปัจจบุนัอายุ

ไม่เกิน 30 ปี อาชีพและรายได้ต่อเดือนไม่จ�าเป็นต้องสูง 

ก็สามารถเกิดการท่องเที่ยวขึ้นได้ จึงใช้โอกาสนี้ในการ

พัฒนาการท่องเที่ยวภายในประเทศให้เหมาะสมต่อไป

2. การปรับบริการเพ่ือสนองความต้องการของ 

นักท่องเที่ยว

พฤตกิรรมการท่องเทีย่วของนกัท่องเทีย่วชาวไทย 

ที่เดินทางไปประเทศเกาหลี หรือญี่ปุ ่น ที่มุ ่งเน้นเร่ือง 

การเดินทางเพือ่พักผ่อน นกัท่องเทีย่วส่วนใหญ่มรีะยะเวลา 

วางแผนในการท่องเที่ยวน้อยกว่า 5 วันและมากกว่า  

16 วัน วัตถุประสงค์หลักเป็นการท่องเที่ยวเพื่อพักผ่อน 

การท่องเที่ยวใช้ระยะเวลาระหว่าง 1-5 วัน ค่าใช้จ่าย 

ในการเดินทางอยู่ในช่วงระหว่าง 20,000-30,000 บาท  

นักท่องเที่ยวเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเอง โดยหาข้อมูลเก่ียวกับ 

การท่องเที่ยวจากอินเทอร์เน็ต ช่วงที่นิยมเดินทางไป 

ท่องเที่ยว คือ ในช่วงฤดูหนาว (ธันวาคม-กุมภาพันธ์) 

ทางบริษัทน�าเที่ยวจัดท�าแผนการเดินทางได้ทั้งในช่วงวัน

ท�างานและวันหยุด เพราะในการเดินทางไปต่างประเทศ 

จะใช้เวลาในการเดนิทาง ดงันัน้นกัท่องเทีย่วจะต้องลาหยดุ 

ในวันท�างานร่วมด้วย เป็นการเดินทางโดยใช้บริการของ

บริษัทน�าเที่ยว ซึ่งบริษัทน�าเที่ยวควรปรับในเรื่องการ

บรกิาร ความสะดวกสบายในการเดนิทาง และจดัโปรโมช่ัน 

การเดนิทางท่องเทีย่วแบบหมูค่ณะ นกัท่องเทีย่วส่วนใหญ่

เดินทางโดยสายการบินของไทย เป็นสายการบินทั่วไป  

ซึ่งเหตุผลที่ใช้บริการสายการบินทั่วไปเพราะราคาสมเหตุ

สมผล ถึงแม้ว่าการไปท่องเที่ยวจะมีอุปสรรคในเร่ืองของ

ภาษา แต่ก็มีความคุ้มค่าในการเดินทาง และนักท่องเที่ยว

ต้องการกลับไปท่องเที่ยวในอนาคตอีกแน่นอน แต่ถ้า 

ไม่เดนิทางไปท่องเทีย่วประเทศเกาหลี หรือญีปุ่น่กจ็ะน�าเงนิ 

ไปใช้ในกิจกรรมอื่นทดแทนโดยการท่องเที่ยวภายใน

ประเทศ ดังนั้นภาครัฐบาลควรมีนโยบายในการส่งเสริม 

และพัฒนาการท่องเที่ยวภายในประเทศ โดยการสร้าง

อุตสาหกรรมการท่องเทีย่ว บคุลากรทางการท่องเทีย่วให้มี 

ศักยภาพภาพเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว และก่อให้เกิดการ 

กระจายรายได้สูพ่ืน้ทีต่่างๆ ทัว่ประเทศ เพราะประเทศไทย 

นั้นมีความได้เปรียบในเร่ืองแหล่งท่องเที่ยว โบราณสถาน 

ที่สวยงาม มีความเป็นเอกลักษณ์ต่างจากประเทศอื่น  

ซึ่งจุดเด่นเหล่านี้ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนสามารถพัฒนา

เป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวหลัก เพื่อดึงดูดให้คนไทยและ

ชาวต่างชาติเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยมากขึ้น

3. การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

ด ้านสถานที่ท ่องเที่ยว ผลการศึกษาพบว ่า  

นักท่องเที่ยวชาวไทยส่วนใหญ่ไปท่องเที่ยวเกาหลี หรือ

ญี่ปุ ่น เพราะความสวยงามและทัศนียภาพของสถานที่

ท่องเที่ยว รองลงมา คือ ความมีชื่อเสียง ความสะอาดของ

แหล่งท่องเที่ยว ดังนั้นภาครัฐบาลของทั้งสองประเทศ

จะต้องอนุรักษ์ และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีความเป็น

เอกลักษณ์ของประเทศ เพราะถ้าเกิดความเส่ือมโทรมของ 

แหล่งท่องเทีย่ว ในภายหลงักจ็ะท�าให้นกัท่องเทีย่วเดนิทาง 

เข้าประเทศน้อยลง

4. การปรับกลยุทธ์เรื่องค่าใช้จ่าย

ด้านราคา ผลการศกึษาพบว่า นกัท่องเทีย่วชาวไทย 

ส่วนใหญ่ไปท่องเที่ยวค�านึงถึงค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 

ปัจจบุนัพบว่าการเดนิทางไปประเทศเกาหล ีหรอืญีปุ่น่นัน้  

มีราคาในการเดินทางค่อนข้างต�่า เพราะค่าตั๋วเครื่องบิน

ระหว่างประเทศมีราคาที่ถูกลง เนื่องจากธุรกิจสายการบิน

ต่างแข่งขนัในการจัดโปรโมช่ัน หรอืในบางครัง้นกัท่องเทีย่ว 

ใช้จ่ายในท่องเทีย่วต่างประเทศมรีาคาต�่ากว่ากบัการเดนิทาง 

ท่องเทีย่วภายในประเทศ ดงันัน้ภาครฐับาล หรอืผูป้ระกอบ

การธรุกจิน�าเทีย่วจงึควรให้ความสนใจ โดยการจดักจิกรรม

และส่งเสรมิการเดนิทางท่องเทีย่วภายในประเทศให้มคีวาม

โดดเด่นในเรื่องค่าใช้จ่าย จะท�าให้นักท่องเที่ยวชาวไทย 

หันมาเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศมากยิ่งขึ้น

5. การปรับกลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการขาย 

การให้ของแถมนักท่องเที่ยวนั้นก็เป็นสิ่งส�าคัญ  

ในการที่จะท�าให้มีแรงกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมการซื้อ

บรกิารการท่องเทีย่ว เช่น กระเป๋า หมอนรองคอ เป็นต้น และ

ความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยี ดังนั้นธุรกิจท่องเที่ยว 

ควรมกีารจดัท�าแพค็เกจท่องเทีย่วราคาพเิศษ การให้บรกิาร

ของบรษิทัน�าเทีย่ว โดยใช้กลยทุธ์ลด แลก แจก แถม รวมไปถงึ 

การชงิโชคต่าง ๆ  เป็นการสร้างจดุขายใหม่ด้านการท่องเทีย่ว  

เพื่อเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น 
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6. การปรับนโยบายการส่งเสริมการตลาด 

การจัดกิจกรรมและเทศกาล มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 

ดงันัน้มองว่านกัท่องเทีย่วทีเ่ดนิทางระยะส้ันไม่ได้มโีอกาส 

ร่วมเทศกาล น่าจะเป็นโอกาสของไทยที่ส่งเสริมเทศกาล

เพื่อดึงดูดให้ไทยเที่ยวไทย ผลักดันส่งเสริมองค์กรให้มี

กิจกรรมด้านการตลาด และการขายให้นักท่องเที่ยวไทย 

เดนิทางท่องเทีย่วมากย่ิงขึน้ ถ้าภาครัฐบาลของไทยจะท�าให้ 

นักท่องเที่ยวกลุ ่มนี้มาสนใจเดินทางท่องเที่ยวภายใน

ประเทศ ก็ควรที่จะมีการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว

ภายในประเทศ สร้างความสามารถในการแข่งขันด้าน 

การตลาดท่องเที่ยว การพัฒนาบุคลากรของอุตสาหกรรม

การท่องเที่ยว เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาว 

ต่างชาติ และส่งเสริมภาพลักษณ์ประเทศไทยให้เป็น

ศูนย์กลางในการท่องเที่ยว
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บทคัดย่อ

บทความนี้จัดท�าขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางในการศึกษาการจัดการยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวซึ่งมีเนื้อหาสาระ

ครอบคลุมถึงขอบข่ายและความหมายของการจัดการยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวในระดับองค์การบริหารส่วนจังหวัด

เป็นการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับบทความนี้ผู้เขียนได้ท�าการทบทวนวรรณกรรมของนักวิชาการของไทยและ 

ต่างประเทศน�ามาสู่การพัฒนากรอบแนวความคิดส�าหรับการศึกษาโดยการสังเคราะห์ตัวแปรที่สอดคล้องกับบริบท 

การศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตั้งแต่ สถานการณ์ปัจจุบันกับการจัดการยุทธศาสตร์ด้านการท่องเท่ียวขององค์การ

บริหารส่วนจังหวัดในภาคตะวันออกพัฒนาการของแนวความคิดการจัดการยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวและสรุป 

แนวความคิดการจัดการยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดซ่ึงเป็นแนวทางการในการเพ่ิม

ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดในภาคตะวันออกซึ่งมาจากการจัดการยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวที่มีประสิทธิภาพ

ค�ำส�ำคัญ: การจัดการยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว, ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด

Abstract

This article is intended to guide the management of Europe’s science content areas which are covered by 

the scope and meaning of the off season’s history of tourism in the Provincial Administration to review the relevant 

literature. With this article the authors conducted a literature review of academic Thailand and abroad. Led to the  

development concepts for study by the synthesis variable corresponding to the context of the Provincial Administration, 

since the current situation with the strategic areas of the Provincial Administration in the East, development of concept 

management strategy. Travel the concept and strategic management of tourism to the province’s gross domestic  

product. Which is the way to increase the gross domestic product of the province in the east, which comes from the 

tourism management strategy is effective.

Keywords: strategic management of tourism, gross provincial product
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บทน�ำ

องค์การบรหิารส่วนจงัหวดัในภาคตะวนัออกเป็น

องค์กรหลักในการพัฒนา สนับสนุน จัดตั้งขึ้นเพื่อบริการ

สาธารณประโยชน์ในเขตจงัหวดั ตลอดทัง้ช่วยเหลอืพฒันา 

งานของเทศบาลและ อบต. รวมทัง้การประสานแผนพฒันา 

ท้องถ่ินเพื่อไม่ให้งานซ�้าซ้อน จึงมีความจ�าเป็นอย่างยิ่ง

ที่จะต้องมีการจัดการยุทธศาสตร์ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ ์

มวลรวมจังหวัดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในภาค

ตะวันออกสูงสุดในการด�าเนินงานตามยุทธศาสตร์ของ

องค์กร รวมถึงการป้องกัน ตั้งรับ และปรับยุทธศาสตร ์

ให้เข้ากับสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา  

เพื่อให้องค์กรอยู่รอด และสามารถพัฒนาเติบโตต่อไปได้  

อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผู้เขียนจึงมุ่งศึกษา

เกีย่วกบัสภาพปัจจบุนั รปูแบบของยทุธศาสตร์ และแนวทาง

ที่ดีที่สุดที่จะสามารถท�าให้องค์กรสามารถด�าเนินงาน 

ได้ตามยทุธศาสตร์เพ่ือให้ได้ผลติภัณฑ์มวลรวมจงัหวดัของ

องค์การบรหิารส่วนจงัหวดัในภาคตะวนัออกตามเป้าหมาย 

เพื่อเป็นพื้นฐานข้อมูลที่ส�าคัญให้การจัดการยุทธศาสตร์

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในภาคตะวันออกอย่าง

มีระบบแบบแผน และสามารถใช้ในการด�าเนินการเพื่อ 

ให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด 

สถำนกำรณ์ปัจจุบันกับกำรจัดกำรยุทธศำสตร์ด้ำน

กำรท่องเที่ยวขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดในภำค 

ตะวันออก

การจัดการยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวขององค์กร

บรหิารส่วนจงัหวดัในภาคตะวนัออกทีผ่่านมาจนถงึปัจจบุนั

มีทั้งแผนงาน โครงการ และกิจกรรมที่จัดท�าขึ้นมาเป็น 

จ�านวนมากโดยมจีดุมุง่หมายเพือ่การเพิม่จ�านวนนกัท่องเทีย่ว 

สู่ภาคตะวันออกประกอบกับการเพิ่มผลิตภัณฑ์มวลรวม

ขององค์การบริหารระดับจังหวัดไปควบคู่กันมากยิ่งขึ้น 

ตามหลักวิธีการข้างต้นที่ได้ด�าเนินการมา ถ้าการจัดการ

ยุทธศาสตร์ไม่มีปัญหา การเพิ่มผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด 

กไ็ม่น่าจะมีปัญหาเช่นกนั ทัง้นีก้ารด�าเนนิการทีผ่่านมาของ

การจดัการยทุธศาสตร์การท่องเทีย่วขององค์กรบริหารส่วน

จงัหวดัในภาคตะวนัออก ยงัไม่มคีวามแน่นอน จะเหน็ได้จาก 

บางปีมีประสิทธิภาพ บางปีไม่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้

ประสิทธิผลของยุทธศาสตร์ไม่มีความแน่นอนไปด้วย 

การจัดการเชิงกลยุทธ์ด้านการท่องเที่ยวของ

องค์การบรหิารส่วนจังหวดัในภาคตะวนัออกนัน้ ยงัประสบ

ปัญหาหลายประการ คือ ประการแรก แผนกลยุทธ์หรือ 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระหว่างกลุ ่มจังหวัดภาค

ตะวันออกกับการพัฒนาในแต่ละจังหวัดนั้นยังขาดความ

สอดคล้องกัน ส่งผลให้ขาดเสถียรภาพในการจัดการเชิง 

กลยทุธ์ด้านการท่องเทีย่ว ประการทีส่อง คอื ในการจดัการ

เชิงกลยุทธ์ด้านการท่องเที่ยวนั้นยังขาดองค์กรกลางที่มี

อ�านาจในการบังคับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกระท�าตาม 

แผนกลยทุธ์หรอืแผนยทุธศาสตร์ ประการทีส่าม กฎระเบยีบ 

ของรฐัยงัคงมคีวามล้าหลงัและไม่ครอบคลมุกบัการพฒันา

ในภาคเอกชน ประการที่สี่ การวางแผนหรือการจัดการ 

บางประการทีไ่ม่น�าไปสูก่ารปฏบิตัหิรอืการลงทนุ ประการ

ที่ห้า การขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน ภาคเอกชน 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และชุมชนในท้องถิน่ ประการ

สุดท้าย ชุมชนขาดความรู้ด้านการบริหารเชิงกลยุทธ์ด้าน

การท่องเที่ยว โดยเฉพาะด้านการจัดการภูมิทัศน์และ 

การวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวในระดับท้องถิ่น ซึ่งการ

ลงทุนด้านการท่องเที่ยวนั้นเน้นไปที่การก่อสร้างมากกว่า

การจัดการภูมิทัศน์ ปัญหาดังกล่าวนี้ส่งผลให้การพัฒนา 

ด้านการท่องเที่ยวขาดความเช่ือมโยงกันระหว่างท้องถิ่น 

จังหวัด กลุ่มจังหวัด และประเทศ

จากสถานการณ์การท่องเทีย่วในภาคตะวนัออกทีม่ี

นกัท่องเทีย่วทัง้ชาวไทยและชาวต่างชาต ิรวมทัง้ประชาชน

จากจงัหวดัอืน่ทีเ่ข้ามาในพืน้ทีข่องกลุม่จงัหวดัในภาคตะวนั

ออกมากขึน้ เช่น ชลบรุ ีระยอง จนัทบรุ ีตราด เป็นต้น ทัง้เพือ่ 

การท่องเทีย่วหรอืเพือ่การเข้ามาประกอบกจิกรรมทางธุรกจิ

เพื่อตอบสนองต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ได้ส่งผลต่อ 

ให้เกิดปัญหาในเรื่องการบริหารจัดการหลายด้าน คือ  

การบรหิารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ไม่สามารถ

แก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของชุมชนได้

อย่างมปีระสทิธผิล งบประมาณทีม่ไีม่เพยีงพอหรอืบางครัง้

การใช้งบประมาณทีเ่ป็นไปเพือ่ตอบสนองต่อฝ่ายการเมอืง 

มากกว่าการให้บรกิารสาธารณะทีเ่ป็นประโยชน์ในระยะยาว  

บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังขาดความรู้

และความช�านาญในด้านการบริหารจัดการ รวมถึงการมี

ทัศนคติหรือการแสดงความรับผิดชอบในการให้บริการที่

ยดึตดิกบัรปูแบบของทางราชการมากเกนิไปจนไม่สามารถ 
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ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ ดังนั้น คุณภาพ

ของการบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

จึงขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการองค์ความรู้ที่มีอยู่ให้เกิด

ประสิทธิภาพสูงสุด

พัฒนำกำรของแนวควำมคิดกำรจัดกำรยุทธศำสตร์ 

ด้ำนกำรท่องเที่ยว

การจัดการยุทธศาสตร์เป็นหัวใจหลักของงาน

บริหาร โดยผู้บริหารจะต้องวางยุทธศาสตร์ที่ชาญฉลาด 

ก�าหนดยุทธศาสตร์ที่แตกต่างในเชิงสร้างสรรค์ไปจาก

องค์การอ่ืน เพื่อใช้เป็นแนวทางให้องค์การปฏิบัติงานได้

เหนือกว่าคู่แข่งขัน และเพ่ือให้สามารถบรรลุเป้าหมาย 

ตามที่ต้องการได้ ถ้าปราศจากยุทธศาสตร์ องค์การจะไม่มี

ทิศทางที่ชัดเจนในการด�าเนินงาน ไม่มีแผนที่จะสามารถ

ตอบโต้หรือเอาชนะการแข่งขันและไม่มีแผนที่จะปฏิบัติ 

ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปได้ 

ควำมหมำยของยุทธศำสตร์

ค�าว่า ยุทธศาสตร์ หรือ Strategy มีที่มาจาก 

ค�าว่า Strategiaในภาษากรีก หมายความว่า ยุทธศาสตร์  

(Generalship) โดยค�าว่ายุทธศาสตร์มักจะถูกน�ามาใช้ 

ในด้านการเมือง เศรษฐกิจ การทหาร และได้เข้าสู่แวดวง 

การศกึษาในเวลาต่อมา โดยมวีตัถปุระสงค์เพ่ือให้นกัศกึษา

ได้มีโอกาสศึกษาถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในธุรกิจ และ

ต้องการให้เกิดการน�าไปสู่การจดัท�านโยบายทางธรุกจิทีน่�า

ไปใช้เป็นแนวทางในการด�าเนินงานได้ในอนาคต (เอกชัย  

อภิศักดิ์กุล, 2553, หน้า 32)

แนวความคิดเรื่องการจัดการยุทธศาสตร์ทั้งใน

องค์กรภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน มีการพัฒนาควบคู่

กันมาตั้งแต่ช่วงปี ค.ศ. 1950-ค.ศ. 1960 กล่าวคือ องค์กร

ระหว่างประเทศทั้งหน่วยงานขององค์การสหประชาชาติ

และองค์กรอื่น ๆ โดยเฉพาะ World Bank และ USAID  

ได้เสนอแนวความคดิเกีย่วกบัการวางแผนระยะยาวเพือ่ให้ 

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับประเทศสามารถ

ด�าเนินไปได้อย่างต่อเนื่องและมีทิศทางชัดเจน รวมทั้ง 

มีการใช้ทรัพยากรในกิจกรรมพัฒนาให้ได้ผลประโยชน์

แก่ผู้รับบริการในสังคมโดยรวม

อย่างไรกต็าม ในการวางแผนระยะยาวนัน้ ได้ค้นพบ 

ว่าเกิดปัญหาระหว่าง “ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ” กับ 

“ผลงานที่ปฏิบัติได้จริง” อันเป็นผลมาจากการจัดท�าแผน 

ปฏิบัติงานจริงไม่สอดคล้องกับแผนระยะยาวที่วางไว้ 

แต่แรก ดังนั้น ในช่วงปี ค.ศ. 1960-ค.ศ. 1970 จึงได้เริ่มมี

นกัคดิเสนอแนวความคดิเกีย่วกบั “การจัดการกระบวนการ 

ด�าเนินงาน” มากขึ้น ซึ่งเป็นที่มาของการศึกการจัดการ

ยุทธศาสตร์ในองค์กรภาครัฐบาลและภาคธุรกิจเอกชน

ในเวลาต่อมา ในช่วงทศวรรษนี้เป็นช่วงที่ภาครัฐและ

ภาคธุรกิจเอกชนให้ความสนใจในแนวคิดการจัดท�าแผน 

ระยะยาวและแผนแม่บทเป็นอย่างมาก กระทั่งในช่วงปี 

ค.ศ. 1970 วิชา Business Education in Business Policy  

ได้กลายเป็นหลกัสตูรหนึง่ด้านบรหิารธุรกจิทีส่ถาบนัระดบั

อดุมศกึษาส่วนใหญ่ในสหรฐัอเมรกิาเปิดสอน ซึง่ต่อมาได้มี 

การขยายหลักสูตรให้กว้างขึ้น โดยให้ความส�าคัญด้าน

เนื้อหาเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมภายนอกองค์การ (external 

environment) มากขึ้น นอกเหนือจากการพิจารณาสภาพ

แวดล้อมภายในองค์การเพียงอย่างเดียว ซึ่งวิชานี้เป็นที่

รู ้จักกันในช่ือวิชาการจัดการยุทธศาสตร์หรือ Strategic  

Management (วัฒนา วงศ์เกียรติรัตน์, 2546, หน้า 16)

สรุปได้ว่า ยุทธศาสตร์ หมายถึง ทิศทางระยะยาว 

ที่ถูกก�าหนดขึ้นอย่างสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที ่

คาดการณ์ว่าจะเกดิขึน้ในอนาคต ตลอดจนต้องมกีารจัดสรร 

ทรัพยากรเพื่อให้องค์การสามารถบรรลุเป้าหมายที่ได้ 

ตั้งไว้ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 

จากการสังเคราะห์แหล ่งที่มาและค�านิยาม 

ความหมายของการจัดการยุทธศาสตร์ สามารถสรุป 

การวเิคราะห์พฒันาการแนวความคดิการจดัการยทุธศาสตร์

แบ่งออกได้เป็น 3 ยุค ดังนี้

1) ยุทธศำสตร์ในยุคล่ำดินแดน

ในยุคนี้จะเน้นเรื่องการท�าสงครามเพื่อขยาย 

ดินแดนเป็นส�าคัญ จากหลักฐานทางประ วัตินักปราชญ์

ชาวจีนที่มีช่ือเสียงมากท่านหนึ่งช่ือ ซุน วูซู หรือ ซุนวู  

ได้เขยีนต�าราพชิยัสงคราม (The Art of War) ไว้เป็นเล่มแรก 

ของโลกเมือ่ประมาณ 544 ปีก่อนครสิต์ศกัราช ถอืเป็นสดุยอด 

วรรณคดีทางวิทยาการทหารของจีน เพราะถ้อยค�าในต�ารา

แสดงถึงสติปัญญาของนักรบผู้ยิ่งใหญ่ในอดีต ต�าราศิลปะ 
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การสงครามได้รบัการยอมรบัและวพิากษ์วจิารณ์ไปทัว่โลก  

(เสถยีร วรีกลุ, 2495, หน้า 2-36) ในระยะต่อมาเมือ่ 331 ปีก่อน

คริสต์ศักราชพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ มหาราช (Alexander  

The Great) กษัตริย์กรีกแห่งมาซีโดเนีย ได้เข้ายึดครอง

เปอร์เซีย คืออิหร่านในปัจจุบัน ตลอดจนมณฑลต่าง ๆ  

ของเปอร์เซีย

พระเจ้าอเลก็ซานเดอร์เป็นจอมทพัผู้ต้องการสร้าง

จักรวรรดกิรกีอันยิง่ใหญ่ พระองค์ได้ยดึครองนครมากมาย 

ตามชายฝั ่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน และไปพิชิตอียิปต์  

ทรงจดัตัง้เมอืงอเลก็ซานเดรียข้ึน ตามพระนามของพระองค์ 

และทรงพชิติได้แม้กระทัง่ภาคตะวนัตกของอนิเดยี (David  

J. Lonsdal, 2007, p. 1)

ต่อมาในปี 248 ปีก่อนคริสต์ศักราชอาณาจกัรโรมนั

โบราณมศีตัรทูีส่�าคญัทีสุ่ด คอื ชาวคาร์เธจ ในแอฟริกาเหนอื  

แม่ทัพคาร์เธจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือ แฮนนิบาล เขาได้น�า

กองทพัของเขาข้ามเทอืกเขาแอลป์ไปบกุอติาล ีมชียัในการ 

สู ้รบหลายครั้ง แต่ไม่เคยโจมตีกรุงโรมเลย (Adrian  

Goldsworthy, 2004, pp. 157-158) ต่อมาในปี จูเลียส ซีซาร์  

(Julius Caesar) เป็นหนึง่ในบรรดาแม่ทพัผูย้ิง่ใหญ่ของโลก  

เขายงัเป็นนักประวตัศิาสตร์และนกัพูดทีด่อีกีด้วย หลงัจาก 

ได้ท�างานเสี่ยงภัยในการเป็นทหารมาแล้ว เขาก็ได้เป็นผู้

เผด็จการแห่งโรม ซ่ึงในขณะนั้นโรมเป็นศูนย์กลางของ

จักรวรรดิ ซึ่งซีซาร์มีส่วนเป็นอย่างมากในการแผ่ขยาย

ออกไป (William Shakespeare, http://-www.pubwire.com,  

5.10.2013) ต่อมาในปี 441 แอตติลา กษัตริย์ของพวกฮั่น 

ซึง่ชอบการสงคราม ได้ปกครองอาณาจกัรแผ่กว้างจากทะเล

บอลติค ไปจนถึงรัสเซียตะวันตก ทรงมีชัยเหนือกองทัพ

โรมันหลายครั้ง ในปี ค.ศ. 451แอตติลาได้เดินทัพผ่าน

เยอรมัน ข้ามแม่น�้าไรน์บุกเข้าฝรั่งเศส ณ ที่นั้นพระองค์

ต้องพบกับความพ่ายแพ้เพียงคร้ังเดยีวของพระองค์ จงึทรง

ปรบัปรงุกองทพัใหม่และเข้าบกุอติาล ีและทรงสิน้พระชนม์ 

อย่างกะทันหันในวันราชาภิเษกของพระองค์ ซึ่งน่าจะ

ถูกวางยาพิษ และหลังจากสิ้นพระชนม์แล้วจักรวรรดิ

พวกฮั่นก็สลายตัวไปในระยะต่อมา ปี 768 พระเจ้าชาร์

ลมาญ (Charlemagne) เป็นกษัตริย์ของชนชาติแฟรงค์  

ราชอาณาจกัรของพระองค์กค็อืฝร่ังเศสในปัจจบุนั ดนิแดน

ของพระองค์ได้รวมรวบเอาเยอรมนัและดนิแดนของอติาลี 

เป็นอันมากเข้าไว้ด้วย พระเจ้าชาร์ลมาญ ทรงเป็นผูส้นบัสนนุ 

ครสิตศาสนา เมือ่ทางฝ่ายศาสนาเกดิขดัแย้งกนัขึน้ กบัชนเผ่า 

เยอรมันและอิตาลี (A. J. Grant. 1999, pp. 3-50)

ในระยะต่อมาในปี 1066 พระเจ้าวิลเลี่ยมที่ 1 

ได้ช่ือว่า ผู้พิชิต เป็นโอรสของดยุคแห่งนอร์มังดี พระองค์

ทรงอ้างสทิธ์ิทีพ่ระเจ้าเอด็เวร์ิดผูส้ารภาพผดิ กษตัรย์ิองักฤษ  

ได้ทรงสัญญาว่า ถ้าสิ้นพระชนม์จะให้พระเจ้าวิลเลี่ยม 

ครองราช อย่างไรก็ตาม แฮโรลด์ดยุคแห่งเวสเซกซ์ ได้รับ

เลือกเป็นกษัตริย์ต่อไป วิลเลี่ยมจึงบุกอังกฤษและปราบ

แฮโรลด์ได้ ในการยุทธที่เฮสติงส์พระเจ้าวิลเลี่ยมเชื้อสาย

ฝรั่งเศส ก็ได้เข้ามามีอ�านาจในอังกฤษ และในไม่ช้าก็ได ้

ยดึครองตลอดทัง้ประเทศ ในปี ค.ศ.1065 แฮโรลด์ถกูประหาร  

และพระเจ้าวลิเลีย่มสวมมงกฎุกษตัรย์ิองักฤษ (Frank Merry 

Stenton, 1873, pp. 18-28) ในปี 1206 เจงกสีข่าน จกัรพรรดิ

ชาวมองโกล เป็นผู้มีอ�านาจและเห้ียมโหด เจงกีสข่าน  

แปลว่า ผู้ปกครองผู้ทรงอ�านาจยิ่งกองทัพของเจงกีสข่าน  

มีชัยเหนือมองโกลเผ่าต่าง ๆ และภาคเหนือของจีน และ

ได้เดินทางต่อไปเพื่อบุกรัสเซีย เมืองที่ยึดได้ถูกท�าลาย

ประชาชนถูกฆ่าตาย เมื่อ เจงกีสข่าน สิ้นพระชนม์นั้น 

จักรวรรดขิองพระองค์ แผ่ไพศาลจากทะเลเหลอืงทางชายฝ่ัง 

ตะวนัออกของจีน ไปยงัแม่น�้านเีปอร์ในรสัเซยี และในทีส่ดุ 

กุบไลข่าน นัดดาของ เจงกีสข่าน ก็ได้พิชิตประเทศจีนได้

ทัง้หมด (Stephan Turnbull, 2003, pp. 10-14) ในปี ค.ศ.1429  

เดก็สาวอาย ุ17 ปีผูห้นึง่ ได้น�าทพัมุง่ไปยงันครออร์เลอองส์  

ของฝร่ังเศส ซ่ึงถูกล้อมโดยอังกฤษเธอคือ ชาน ดาร์ค หรือ

เรียกว่า โจน ออฟ อาร์ค ในภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ยังเป็นเด็ก  

โจน เชือ่ว่าตนได้ยนิเสยีงของนกับญุบญัชา ให้เธอปลดปล่อย 

ฝรั่งเศสจากอังกฤษผู้รุกราน นักบุญเหล่านั้นสั่งให้เธอ 

เป็นผู้พิทักษ์กษัตริย์ฝร่ังเศส และน�ามาท�าพิธีราชาภิเษกที่

เมอืงแรงส์ โจนได้ขบัพวกองักฤษออกจากออร์เลอองส์ และ

ได้มีชัยในการต่อสู้ครั้งแล้วครั้งเล่าเรื่อยไป เธอได้เห็นการ

ราชาภิเษกที่เมืองแรงส์ แต่สงครามก็ยังไม่ยุติ ในที่สุดโจน

ก็ถูกจับ และถูกเผาไฟตาย แต่แบบอย่างของเธอเป็นแบบ

อย่างให้ชาวฝรั่งเศสขับไล่ชาวอังกฤษออกไป โจนได้รับ 

การประกาศให้เป็นนักบุญ ในปี ค.ศ. 1920 ประมาณ 500 

ปีต่อมา (Pierre Champion, 2008, pp. 8-11)

ในระยะต่อมา ในปี 1778 โฮเรชิโอ ลอร์ดเนลสัน 

แม่ทัพเรืออังกฤษผู้ยิ่งใหญ่เริ่มการสงครามอันยาวนาน

กับฝรั่งเศส เขาไดัรับมอบหมายให้เป็นผู้บัญชาการเรือรบ 
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เขาได้นัยน์ตาขวาในการรบครั้งหนึ่ง และเสียแขนขวา 

ในการรบอีกครัง้หนึง่ ในปี ค.ศ. 1798 เนลสนัได้เผชญิหน้า 

กับกองทพัเรอืของนโปเลยีน ในการรบทีแ่ม่น�า้ไนล์ เขาปราบ 

ฝรั่งเศสอย่างราบคาบเม่ือไม่มีเรือนโปเลียน ก็ไม่อาจส่ง

เสบียงให้กองทัพของฝรั่งเศส ในอียิปต์ แผนการสร้าง 

จักรวรรดิของเขาทางตะวันออกก็ล้มเหลว ในปี ค.ศ. 1801 

เนลสันได้น�ากองทัพเรือกองหนึ่งเข้าสู่อ่าว โคเปนเฮเกน 

และตรึงกองทัพเรือของเดนมาร์กไว้ไม่ให้ปฎิบัติการณ ์

อะไรได้ นโปเลยีนจงึไม่สามารถใช้ประโยชน์จากกองทพัเรอื 

เดนมาร์กได้ ปี ค.ศ. 1805 เนลสนับญัชาการกองทพัเรือองักฤษ

ต่อสู้กับฝรั่งเศส ในการรบที่ ทราฟัลกา และก่อนที่การรบ

จะเริ่มขึ้นเขาได้ส่งสัญญาณการรบอันเลื่องชื่อ จากเรือ 

วกิตอรี ่ว่า “ประเทศองักฤษ มุง่หวงัให้ทกุคนกระท�าหน้าที่

ของตน” ฝรั่งเศสพ่ายแพ้แก่อังกฤษในการรบ แต่เนลสัน

ถูกฆ่าตาย (Joel Hayward, 2001, pp. 2-24) ต่อมาในปี ค.ศ  

1797โธมัสเจฟเฟอร์สัน เป็นประธานาธิบดีคนที่ 3 ของ

อเมรกิา และเป็นประธานาธบิดทีีย่ิ่งใหญ่ทีสุ่ด คนหนึง่ ในปี 

ค.ศ. 1776 เขาร่วมร่างค�าประกาศอิสระภาพอันมีชื่อเสียง 

ซึง่ได้ประกาศว่า อาณานคิมอเมริกนัของอังกฤษมสีทิธ์ิ เป็น

ประเทศอสิระเสรี เป็นเพราะเจฟเฟอร์สัน และวอชงิตันด้วย  

ที่เมืองหลวงของสหรัฐ หรือกรุงวอชิงตัน ในปัจจุบันได้

สร้างข้ึนบนฝ่ังแม่น�า้โปโตแมค เจฟเฟอร์สันได้รับเลอืกเป็น 

ประธานาธิบดีสองคร้ัง บทบาทที่ส�าคัญที่สุดของเขาคือ 

การซือ้หลยุส์เซียนาจากฝร่ังเศสซ่ึงท�าให้อเมริกา ได้ดนิแดน 

อนักว้างใหญ่ทางตะวนัตกของแม่น�า้มิสซิสซิปปี นโปเลยีน 

พร้อมทีจ่ะขายดนิแดนนีแ้ก่สหรัฐมากกว่าปล่อยให้องักฤษ

ครอบครอง (Thomas Jefferson, 1907, p. 3) ต่อมา อาร์เธอร์ 

เวลสลีย์ดยคุแห่งเวลลงิตนัคนหนึง่ เป็นทัง้ทหารและ รฐับรุษุ  

ในปี ค.ศ. 1808 ได้ประสบความส�าเรจ็ในการสู้รบในอนิเดยี  

เวลลิงตันได้เป็นผู ้น�ากองทัพบกอังกฤษ ในสงคราม

คาบสมุทรหกปี จุดมุ่งหมายคือขับไล่กองทัพนโปเลียน 

ออกไปจากสเปนและโปรตเุกส เขามชียัหลายครัง้ ซึง่ได้ท�าให้ 

นโปเลยีนตกอบัเร็วขึน้ หลงัจากชนะนโปเลยีนอย่างยิง่ใหญ่ 

ครัง้หลงัสดุ ในการรบทีว่อเตอร์ลู ในปี ค.ศ. 1815 ในประเทศ 

เบลเยี่ยมแล้ว เวลลิงตันได้เข้าสู่วงการเมือง และในปี ค.ศ. 

1828 เขาได้เป็นนายกรัฐมนตรีประเทศอังกฤษ เขามิได ้

เป็นทีนิ่ยม แต่เขามอี�านาจและอทิธพิลมาก (Joshual Moon, 

2005, pp. 10-37) ต่อมาในปี 1832 คาร์ล เคราเซวิซเป็นนัก

ยุทธศาสตร์ชาวพรอยเซน ส�าหรับชาติยุโรปเขาคือยอด 

นักยุทธศาสตร์ผู ้วางแนวคิดด้านการท�าสงครามและ

เศรษฐกิจมาตั้งแต่ปลายศตวรรษที่ 17 ด้วยต�าราพิชัย

สงครามฉบับยุโรปในภาษาเยอรมันว่า “ฟอมครีกเก่อะ” 

(VomKriege) ซึ่งต่อมาถูกแปลเป็นภาษาอังกฤษคือ On 

War และถ้อยค�าในหนงัสอืนีถ้กูน�ามาอ้างองิจนถงึปัจจบุนั 

เทียบเคียงได้กับซุน วูแห่ง สมัครเข้าเป็นทหารในกองทัพ

ของพรอยเซนเมื่ออายุเพียง 12 ปีด้วยยศเพียงสิบตรี แล้ว

ไต่เต้าระหว่างสงครามอันยาวนานในยุโรปจนด�ารงยศ 

สดุท้ายคอืพลตร ีประสบการณ์ด้านสงครามของเคราเซวซิ 

นัน้มากมาย เพราะเป็นทหารมาต้ังแต่อาย ุ12 และชาตต่ิาง ๆ   

ในยุโรปช่วงนั้นต่างรบพุ่งกันมิได้หยุดหย่อน ทั้งรบกับ 

ชาติอื่นและกับรัฐเยอรมันด้วยกันเองเพื่อช่วงชิงความ 

เป็นใหญ่ โดยเฉพาะสงครามส�าคญัคอืเมือ่กองทพัพรอยเซน 

รกุรานฝรัง่เศสระหว่างการปฏวิตัเิปลีย่นแปลงการปกครอง 

และในภายหลังยังได้เข้าร่วมรบในสงครามนโปเลียน

ระหว่างปี 1806 ถึงปี 1815

สรปุในยทุธศาสตร์ยคุคลาสสคิ จะเป็นยทุธศาสตร์

ทีเ่น้นด้านการท�าสงครามโดยมเีป้าหมายเพือ่ขยายอาณาเขต 

ดินแดน โดยจะแสดงออกถึงความฉลาดของผู้น�ากองทัพ

ในแต่ละยคุสมยั โดยมต้ีนแบบการท�ายทุธศาสตร์จาก ซนุวู  

นกัปราชญ์ชาวจีนซึง่เป็นผูเ้ขยีนต�าราศลิปะการท�าสงคราม 

ซึง่แบบอย่างในการก�าหนดและด�าเนนิการด้านยทุธศาสตร์

ของซุนวูได้แพร่หลายไปทั่วโลก เป็นแบบอย่างในการท�า

ยุทธศาสตร์ทั้งในยุโรปและสหรัฐอเมริกา ได้มีการน�ามา 

ปรับใช้ในกองทัพทหารในประเทศต่าง ๆ ซึ่งเป็นอมตะ

จนถึงปัจจุบัน

2) ยุทธศำสตร์ในยุคล่ำอำณำนิคม

ตัง้แต่ปี ค.ศ. 1890 – 1995 ในยคุนีเ้น้นแนวความคดิ 

ทางยุทธศาสตร์ที่มีลักษณะมุ่งเน้นไปสู่จุดหมายปลายทาง 

และเน้นเครื่องมือต่าง ๆ ที่มีประสิทธิภาพเป็นส่วนมาก 

ถือว่าการใช้ก�าลังและการหลอกล่อไม่ใช่สิ่งที่น่าละอาย 

มุ่งค�านึงถึงเป้าหมาย (Niccolò Machiavelli, 1913, pp. 

7-10) ในปี 1890 พลตรี อัลเฟรดธาเยอร์ มาฮาน (Alfred 

Thayer Mahan) เมื่ออายุ 16 ปี ได้เข้าศึกษาโรงเรียนนายเรือ  

เมื่อส�าเร็จการศึกษาได้รับราชการในกองเรือ โอกาสมาถึง 

ในชวีติเขาครัง้หนึง่เมือ่เขาได้รบัเชญิจาก นายพลเรอื สตีเฟน  

บี ลูช ผู ้บัญชาการวิทยาลัยกองทัพเรือสหรัฐ ให้เป็นผู้

บรรยายวิชาประวัติศาสตร์ และยุทธวิธีทางเรือในวิทยาลัย 



50 Vol. 6 No. 3 September-December 2016
EAU HEritAgE JoUrnAl

Social Science and Humanity

กองทพัเรอื การทีเ่ขาได้มีโอกาสเข้าไปเป็นผู้บรรยายดงักล่าว  

ท�าให้เขามีโอกาสในกรสร้างผลงานต่าง ๆ  ออกมามากมาย 

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ยุทธศาสตร์ก�าลังอ�านาจทางทะเล (Sea 

Power Strategy) ท�าให้เขามีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก  

มหาอ�านาจหลายประเทศ เช่น เยอรมนี อิตาลี และญี่ปุ่น  

ต่างก็น�าแนวคิดของมาฮานไปใช้ในการพัฒนากองก�าลัง 

ของตน เพื่อก ้าวสู ่ความเป ็นมหาอ�านาจทางทะเล 

ประธานาธบิด ีรสูเวลท์ ของสหรัฐอเมริกากย็อมรับแนวคดิ

ของเขาด้วย รวมถึงได้สร้างครองอสีเมยีน(Isthmian Canel) 

ขยายการครอบครองดินแดนโพ้นทะเล และส่งกองเรือ 

ออกไปในต่างประเทศ เพื่อแสดงถึงความเป็นมหาอ�านาจ

ของโลก องค์ประกอบตามแนวคดิของมาฮาน ประกอบด้วย 

องค์ประกอบหลัก 6 อย่าง คือ ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ รูปร่าง

ทางกายภาพ การขยายดนิแดน จ�านวนพลเมอืง คณุลกัษณะ

ของประชากรและลกัษณะของรัฐบาล (Rev. Prof. Dr. F.N. 

Lee., 2000, pp. 6-10) รวมทั้งได้กล่าวถึงข้อสังเกตุเกี่ยวกับ 

การวิเคราะห์เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างพลังอ�านาจของ

โลกว่า การจ�ากัดการขยายตัวของดินแดนสหภาพโซเวียต 

ให้อยูภ่ายในดนิแดนยูเรเชยีนบัว่ามีความส�าคญัอย่างยิง่ และ

สามารถกระท�าได้ด้วยแสนยานภุาพทางทะเล โดยการผสาน

ด้านทรัพยากรของของมหาอ�านาจทั้งสี่ฝ่ายสัมพันธมิตร 

ได้แก่ สหรัฐอเมริกา เยอรมนี สหราชอาณาจักร และญี่ปุ่น  

การพัฒนาแนวคิดของมาฮานในระยะต่อมา ท�าให้เกิด

แนวคิดใหม่ขึน้ คือ ก�าลังอ�านาจทางเรือ (Maritime Power) 

เป็นก�าลังอ�านาจที่กว้างขวางและมีระบบซับซ้อน ก�าลัง

อ�านาจทางเรือประกอบด้วย ก�าลังอ�านาจทางทะเล (Sea 

Power) ก�าลังอ�านาจก�าลังรบทางเรือ (Sea force = Navy) 

การครองอ�านาจทางทะเลมีความสัมพันธ์กับความเจริญ

ก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ ในยุคนี้จะเป็นยุคที่รัฐมหาอ�านาจ 

ต้องการทรัพยากร และแสวงหาอ�านาจโดยการออกเดิน

เรือลา่อาณานคิม ในยคุนีเ้ป็นยคุที่ ใครกต็ามทีค่รองอ�านาจ

ทางทะเล จะครองอ�านาจทางการค้า และใครทีค่รอบครอง

อ�านาจทางการค้าของโลก จะครองความร�่ารวยของโลก  

(Rev. Prof. Dr. F.N. Lee., 2000, pp. 6-10)

ต่อมาในปี 1904 เซอร์ฮัลฟอร์ดแมคคินเดอร์(Sir 

Harford Mackinder) ได้สนใจแนวคิดยุทธศาสตร์ของมาฮาน 

อย่างมาก และได้ติดตามผลงานของมาฮานอย่างต่อเนื่อง 

แมคคนิเดอร์มีแนวคดิทีต่รงข้ามกบัมาฮานอยูบ้่าง โดยเชือ่ว่า  

การเคลื่อนย้ายโดยอาศัยรถไฟในแผ่นดิน จะท�าให้เกิด

ความคล่องตัวมากว่าการเคลื่อนย้ายทางทะเล เขาจึงได้ตั้ง 

ทฤษฎีใหม่ข้ึนมาว่า ก�าลังอ�านาจทางพื้นดินที่มุ่งสู่ดินแดน

ใจกลางของยูเรเซียอันกว้างใหญ่ จะท�าให้สามารถควบคุม

ภาคพื้นทวีป เพราะเป็นการขัดขวางไม่ให้อ�านาจทางทะเล

เข้าถงึได้ แมคคนิเดอร์ได้เรยีกร้องให้เข้ายดึรกัษาพืน้ทีท่ีเ่ป็น 

ใจกลางโลก จะสามารถน�าไปสูก่ารควบคมุดนิแดนแอฟรกิา

และยูเรเซีย ซึ่งจะเอื้อประโยชน์ต่อการควบคุมทรัพยากร

มนุษย์ และทรัพยากรวัตถุของโลกได้อย่างสมบูรณ์ ทฤษฎี

ของแมคคินเดอร์เป็นทฤษฎีภูมิรัฐศาสตร์ ใจความส�าคัญ

คอื ถ้าสามารถยดึครองภมูปิระเทศได้แล้ว ประเทศนัน้กจ็ะ 

เป็นผู้ครองอ�านาจอันสูงสุด เขากล่าวว่า ใครที่สามารถ

ครองใจโลกได้ กส็ามารถครองโลกได้ในทีส่ดุ แมคคนิเดอร์ 

มีประสบการณ์เรื่องเศรษฐกิจเป็นอย่างดี เขาเน้นเรื่อง 

ความส�าคัญของการพัฒนาอุตสาหกรรม โดยเฉพาะ

อุตสาหกรรมเบาของกลุ่มประเทศต่าง ๆ  ในอาณาบริเวณ

แอตแลนตติเหนอื และมคีวามเหน็พ้องด้วยกบัการวเิคราะห์

ก�าลังอ�านาจทางทะเลของมาฮาน เพราะในช่วงเวลานั้น  

ต้องค�านงึเพือ่เป็นการขดัขวางหรอืป้องกนัสหภาพโซเวียต

ไม่ให้ขยายอิทธพล จึงได้มีการก่อตั้งองค์กรสนธิสัญญา 

แอตแลนติคเหนือ หรือ องค์กรเนโต้ ของฝ่ายสัมพันธมิตร 

และจากแนวคดิของแมคคนิเดอร์ท�าให้นโยบายต่างประเทศ

ขอสหรฐั ภายหลงัสงครามโลกครัง้ทีส่องเกดิขึน้ในรปูแบบ 

ของยุทธศาสตร ์ในการก�าจัดวงล ้อม (Strategy of 

Containment) (Brian W. Blouet, 1976, pp. 2-3) 

ต่อมา พลจัตวา คาร์ล เฮาท์โฮฟเฟอร์ เขาได้เป็น

ราชการทหารตั้งวัยเยาว์ เขาทุ่มเทอย่างจริงจังให้กับวิชา

ภูมิศาสตร์ และได้พยายามศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมโดย

อาศัยการท่องเที่ยวไปในที่ต่าง ๆ เพื่อศึกษาภูมิประเทศ  

ผลงานทีน่บัว่ามช่ืีอเสยีงของเขาคอื งานวจัิยช่ือ The German 

Share in the Geographical Opening-Up of Japan and Sub-

Japanese Earth Space and its advancement through the  

Influence of War and Defense สาระส�าคัญของเอกสาร

ของเอกสารวิจัยเล่มนี้เกี่ยวข้องกับประทศญี่ปุ่นโดยตรง  

ทัง้ทางด้านภมูศิาสตร์ ธรณวีทิยา ประวตัศิาสตร์ และแง่คดิ 

ต่าง ๆ  เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ในการป้องกันประเทศ ซึ่งเฮาส ์

โฮฟเฟอร์ได้เดนิทางไปศกึษาในกองทพัญีปุ่น่เป็นระยะเวลา 

สองปี เอกสารวจัิยเรือ่งนีท้�าให้เขามช่ืีอเสยีงโด่งดงัไปทัว่โลก  

(Charles W. Hofer, 1980, p. 2)
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ในยคุนีไ้ด้ให้ความส�าคญักบัยทุธศาสตร์ทางทะเล 

และทางบก โดยมีเป้าหมายเพื่อแสวงหาทรัพยากรที่เป็น

มนุษย์และทรัพยากรทางธรรมชาติ โดยมีการก�าหนด 

เป้าหมายทางยทุธศาสตร์ทีช่ดัเจน (Glueck, W.F. and Jauch. 

1984, p. 4) มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมโดยการออก

ส�ารวจทางภมูศิาสตร์ทัง้ทางบก และทางน�า้ (Certo, Samuel 

C. & Peter, Paul J., 1988, p. 10) เป็นยุคทีม่หาอ�านาจออกล่า 

อาณานิคมและแสวงหาความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ โดยจะ 

มีการก�าหนดยทุธศาสตร์ (Wright, P.M., and McMahan, G.C., 

1992, p. 15) และด�าเนินยุทธศาสตร์อย่างเป็นขั้นเป็นตอน  

มีการพัฒนายุทธศาสตร์  และปรับยุทธศาสตร์ตาม

สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์

ที่ได้ก�าหนดไว้(Miller, A., and Dess, G., 1995, pp. 9-15)

3) ยุทธศำสตร์ในยุคทุนข้ำมชำติครองโลก

ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1996 – 2010 ในยุคนี้เป็นยุคที่สังคม

มนุษย์ได้วิวัฒน์ไปเป็นสังคมมูลค่ามากขึ้น ยุทธศาสตร ์

ได้เปลีย่นรปูแบบจากยุทธศาสตร์ในการสงครามเพือ่แย่งชงิ 

ดินแดนและล่าอาณานิคม มาเป็นยุทธศาสตร์เพื่อการค้า

และการลงทุนเพ่ือแสวงหาผลประโยชน์และสร้างความ

มั่งคั่ง โดยมีเคร่ืองมือคือสินค้าและบริการ เป็นยุคที่เกิด

การเปลี่ยนแปลงจากสังคมเกษตรกรรมไปเป็นสังคม

อุตสาหกรรม นกัคดิมนษุยนยิมเร่ิมวเิคราะห์ถงึมลูค่าทีเ่ป็น 

มลูค่าส่วนเกนิ และตัง้ค�าถามเก่ียวกับการได้รับผลตอบแทน

ในรูปส่วนเกินที่มีเกินความจ�าเป็น และมาจากการเป็น

เจ้าของกรรมสิทธิ์ในปัจจัยการผลิตที่กระจุกตัวมากจน 

เกินไปได้มีการทบทวนและจัดล�าดับความส�าคัญระหว่าง

คณุค่าหลกัทางสังคมกับมูลค่าทางเศรษฐกิจเสียใหม่ (สมยศ 

นาวกีาร,2535, หน้า 16) ดลุยภาพและเสถยีรภาพของสงัคม  

จึงถูกสั่นคลอนด้วยการเน้นหนักให้ความส�าคัญต่อการ

สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ โดยแนวทางกลไกตลาดเป็นฝ่าย

ครอบโลกไว้ได้ จึงต้องมียุทธศาสตร์และมาตรการในการ

จดัการความต้องการความเจรญิเตบิโตของเศรษฐกจิควบคู่

ไปกบัการไม่มคีวามแตกต่างด้านสภาพความเป็นอยูข่องคน 

ในสังคม และในโลกมากนัก เป็นเป้าหมายของทุกฝ่าย 

(ธงชยั สนัตวิงษ์,2539, หน้า 4) โลกอยู่ในกระบวนการสร้าง 

มูลค่าทางเศรษฐกิจในระบบทุนนิยม ยุทธศาสตร์ของชาติ 

ที่เป็นหัวขบวนของระบบโลกาภิวัตน์ที่ครอบโลกอยู ่  

มีลักษณะที่มุ ่งเน้นการกดดันให้ชาติต่าง ๆ เปิดสังคม 

เพื่อรับกับการมีการค้าเสรี การเงินเสรี การลงทุนเสรี 

การลดบทบาทการเป็นเจ้าของทรัพย์สินและกิจการ

สาธารณปูโภคและการสือ่สารคมนาคมของรฐั การมรีะบบ

กฎหมาย และระบบการเมืองการจัดการที่สอดคล้องกับ 

ระบบและมาตรฐานของผู้น�าระบบโลกาภิวัตน์ (สมชาย 

ภคภาสวิวัฒน์,2542, หน้า 4)

ยุทธศาสตร์เพื่อจัดระเบียบโลกใหม่นี้มีฐาน 

การสนบัสนนุด้านก�าลงัทางทหาร องค์กร และกตกิา ระเบยีบ 

แบบแผนที่ใช้บังคับแก่ชาติที่เข้าร่วมเป็นพหุภาคี การเป็น

เจ้าของควบคมุความรู ้และเทคโนโลยทีีท่นัสมยั ยทุธศาสตร์

เพื่อจัดระเบียบโลกใหม่ได้ก�าหนดแนวทางการพัฒนาที่

ให้ความส�าคัญแก่การสร้างมูลค่าที่ต้องอาศัยกลไกและ 

กระบวนการของทุนทางเศรษฐกิจมากกว่าทุนทางสังคม 

(Hill, C.W.L. and Jones, G.R., 1998, p. 2)

สถานการณ์การเมืองระหว่างประเทศ โดยเฉพาะ

ยทุธศาสตร์ของมหาอ�านาจสหรฐัอเมรกิา และยทุธศาสตร์

รับของสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นปัจจัยส�าคัญที่มีผล 

อย่างยิ่งต่อรัฐอื่นๆ อาจกล่าวได้ว่ารัฐต่างๆ ได้มีสภาพ

เป็นเพียงฝ่ายสนองตอบต่อเป้าหมายทางยุทธศาสตร์

ของทั้งสหรัฐอเมริกา และสาธารณรัฐประชาชนจีน โดย

สหรัฐอเมริกาอาศัยกองทัพรัฐบาลและองคาพยพของรัฐ

ราชการ ทีส่หรฐัอเมรกิามส่ีวนช่วยอดุหนนุและสร้างความ

แขง็แกร่งให้ นบัต้ังแต่หลงัสงครามโลกครัง้ทีส่องเป็นต้นมา  

(ศิริวรรณ เสรีรัตน์,2541, หน้า 10) สาธารณรัฐประชาชน

จีนเองก็ได้อาศัยพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย 

เป็นเคร่ืองมือในการต้ังรับการรุกทางยุทธศาสตร์ของ

สหรัฐอเมริกา ทั้งในระดับโลกและระดับภูมิภาค เมื่อหมด

ยุคสงครามเย็นและสหรัฐอเมริกาปรับยุทธศาสตร์ที่มีต่อ

สาธารณรัฐประชาชนจีนเสียใหม่ไปสู่การกดดันที่อาศัย 

กติกาและระเบียบโลกใหม่ ซ่ึงเน้นการเป็นสังคมเปิด 

มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยให้ล�าดับความส�าคัญ

แก่สทิธมินษุยชนและส่งเสรมิระบบเศรษฐกจิทนุนยิมเสร ี

ทีอ่าศยักลไกการตลาด โดยลดบทบาทของภาครฐัลง บรรษทั 

ข้ามชาติที่เป็นสถาบันส�าคัญของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

ต้องการแสวงหาผลก�าไรแต่เพยีงด้านเดยีว และในบางส่วน 

ก็เป็นการเก็งก�าไรระยะสั้นด้วย (Thompson, Jr., A.J. 

Strickland., 1999, pp. 3-4)
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แม้ว่าสถานการณ์โลกจะเอื้ออ�านวยต่อการพัฒนา

ประชาธิปไตย แต่ระเบียบโลกใหม่ที่มีกระแสโลกาภิวัตน ์

เป็นตวัเร่งกเ็ป็นระเบยีบโลกใหม่ทีใ่ห้ความส�าคญัแก่มลูค่า

ทางธรุกจิในมมุแคบมากขึน้ ซ่ึงมีแนวทางการจดัการระบบ

เศรษฐกิจที่มุ ่งลดความแตกต่างด้านโอกาสและรายได้

เม่ือกระแสโลกาภิวัตน์กลายเป็นระบบที่มีทั้งยุทธศาสตร์ 

องค์การที่เป็นเครื่องมือส�าคัญในการผลักดันยุทธศาสตร์ 

ทีเ่น้นการสร้างมูลค่าทางธรูกจิ โดยเปลีย่น กตกิา กฎ ระเบยีบ  

ทีท่กุประเทศในพหุภาคีทางการค้าให้เป็นมาตรฐานเดยีวกนั 

มีความกลมกลืนกันก็มีผลท�าให้รัฐประชาชาติที่ไม่เคย 

มคีวามจ�าเป็นในการก�าหนดยทุธศาสตร์ชาต ิต้องเผชญิกบั

การท้าทายใหม่ ๆ  ทีไ่ม่เคยมปีระสบการณ์มาก่อน (พกัตร์ผจง  

วัฒนสินธุ์ และ พสุ เดชะรินทร์,2542, หน้า 9)

การรุกอย่างทั่วด้านของกลุ่มประเทศที่มีความ

เหนือกว่าทางด้านทุนและเทคโนโลยี ส่งผลให้ทุนชาติที่

มีการสั่งสมทุนมาหลายชั่วคนล่มสลายในด้านทุนที่รัฐ

ครอบครองอยูโ่ดยควบคมุกิจการทีเ่ป็นรัฐวสิาหกิจส�าคญั ๆ   

ก็ได้รับผลสะเทือนเช่นกัน โดยมีแรงกดดันให้รัฐต้องลด

สัดส่วนของการถือหุ้นในรัฐวิสาหกิจลง การผ่านพระราช

บัญญัติเงินทุนรัฐวิสาหกิจอย่างรวดเร็วและมีบทบัญญัติ 

ที่ให้อ�านาจฝ่ายบริหารสามารถจัดการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ

ให้มีการด�าเนินการเชิงธุรกิจมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

ในแง่ของการมสีดัส่วนของหุ้นในมือเอกชนและ “พันธมติร

ทางยุทธศาสตร์” มากขึ้นเป็นเครื่องยืนยันอย่างชัดเจนว่า 

ทุนชาติของเอกชนคนพื้นเมือง และทุนของรัฐก�าลังมีการ

เปลีย่นการถอืครองอย่างรวดเร็วภายใต้การครอบครองของ 

ทุนข้ามชาติที่บรรษัทขนาดใหญ่ทางด้านอุตสาหกรรม

การค้า และการบริการ (Pearce, J. A., II and Robinson, 

R. B., Jr., 2000, p. 3)

การปรับตัวของทุนชาติที่เริ่มอาศัยยุทธศาสตร์ 

มาแทนทีแ่ผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิก่อให้เกดิ 

แรงต้านจากพลังข้ามชาติมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

การวิจารณ์นโยบายประชานิยม แต่บูรณาการของอ�านาจ

ทางธรุกจิกบัอ�านาจทางการเมืองทีก่�าลังเร่ิมขึน้จะต้องอาศยั

ยุทธศาสตร์ชาติที่รู ้จักและเข้าใจประเด็นความสัมพันธ์

ระหว่างทุนชาติ ทุนแห่งรัฐ และทุนข้ามชาติ โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งการเข้าครอบครองกิจการที่รัฐครอบครองอยู ่ 

ด้วยการเสนอสูตรการแปรรูปที่เก่ียวพันโดยตรงกับการ 

เปลี่ยนแปลงสัดส่วนของผู้ถือหุ้น (Pitts, Robert A. and 

Lei, David, 2000, p. 6)

ในยุคทุนข้ามชาติครองโลกนี้ ประชาธิปไตยจะมี

ความหมายอย่างแท้จริงก็ด้วยการที่ประชาธิปไตยนั้นเป็น

ระบอบการเมืองการปกครองที่ปกป้องคุ้มครองทุนชาติ  

และกระจายทนุแห่งรฐัให้อยูใ่นมอืคนในชาติแทนทีจ่ะเป็น

เคร่ืองมือทางธุรกิจของทุนข้ามชาติระบอบประชาธิปไตย

จะไม่มคีณุประโยชน์ หากภาคประชาชนไม่ได้รบัผลเชงิบวก 

จากการเปลี่ยนแปลง ดังนั้น ยุทธศาสตร์ใหม่ของชาติและ

การเมืองภาคประชาชนในยุคครอบโลกจึงต้องมาจากการ

วเิคราะห์สมัพนัธภาพ และการเคลือ่นไหวของทนุข้ามชาติ 

ที่มีต่อทุนชาติและทุนแห่งรัฐเป็นด้านหลัก (Scherhorn, 

John R., 2002, p. 203)

หลงัยคุสงครามเยน็ และยคุทนุข้ามชาติครอบโลกน้ี  

มีความจ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะมีการก�าหนดยุทธศาสตร์ใหญ่

ของชาติที่เป็นกรอบอ้างอิงที่พลังและผลประโยชน์ของ

กลุ่มชนในชาติสามารถมีร่วมกันได้ การวิเคราะห์และ

แยกแยะลกัษณะของกลุม่ทนุมคีวามส�าคญัเป็นพเิศษในยุค 

ที่การวิเคราะห์ทุนไม่ค่อยจะมีการพูดถึงกันโดยยอมรับ

สภาพการครอบง�าของทุนข้ามชาติที่อ้างกติกาและความ

ชอบธรรมของกลไกการตลาด และการแข่งขนัเสร ี(เสนาะ 

ติเยาว์, 2546, หน้า 4-5) ส่วนความเป็นธรรมนั้น แต่เดิม 

รฐัมบีทบาทหลกัในการดแูลคณุค่านีใ้นสมการใหม่ การเน้น 

การแข่งขันที่เสรี โดยไม่มีเงื่อนไขของความเป็นธรรม  

ย่อมก่อให้เกิดความทรุดหนักของสภาพความเป็นอยู่ของ

ภาคประชาชนที่ไม่มีตัวแทนปกป้องรักษา เพราะหาก

รฐับาลเองไม่อาศยัพลงัจากภาคประชาชนถ่วงดลุ เหนีย่วรัง้  

ทดัทานการรกุจากพลงัทนุข้ามชาตแิล้ว กไ็ม่มช่ีองทางใดทีม่ ี

ประสทิธภิาพพอทีจ่ะทานการครอบโลกของทนุข้ามชาตไิด้  

การเปิดเสรีทางการเงินและการลงทุน ไม่ได้มีส่วนช่วยให้ 

การลงทุนเกิดการว่าจ้างแรงงานและการพัฒนาฝีมือ

แรงงานเพิ่มขึ้น เพราะลักษณะของการเข้ามาของทุนจาก 

ต่างประเทศเป็นการลงทุนระยะสั้นและเป็นการเก็งก�าไร

โดยผ่านตลาดหุ้น ปรากฏการณ์เช่นนี้ก่อให้เกิดความ 

ไม่มั่นคงและการผันผวนทางเศรษฐกิจเป็นระยะ ๆ และ

เป็นแรงกดดันด้านลบต่อการพัฒนาการเมืองระบอบ

ประชาธิปไตย
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ท่ามกลางสภาพการณ์เช่นนี้ ยุทธศาสตร์ของชาติ  

จงึต้องค�านงึถงึการก�าหนดแนวทางในการจดัความสมัพนัธ์

ระหว่าง รัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชนกับทุนต่างชาติ  

เป็น 2 ระดับ คือ ระดับการเปิดให้ทุนต่างชาติเข้ามาลงทุน

ภายในประเทศได้กับระดับการจัดการกับความต้องการ 

ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในกติกา และกฎหมายของไทย  

ซึ่งความสัมพันธ์ระดับที่สองนั้น ทุนต่างชาติท�าผ่าน

องค์การระหว่างประเทศ และกระบวนการประชมุพหภุาคี 

และอาศัยสภาพการณ์การทรุดโทรมทางเศรษฐกิจเข้ามา

จัดการ ดังเห็นได้จากการด�าเนินการของกองทุนการเงิน 

ระหว่างประเทศ (IMF) ซ่ึงส่งผลสะเทอืนโดยตรงต่ออ�านาจ

อธิปไตย (ธนชัย ยมจินดา,2548, หน้า 10)

ภารกิจที่รัฐในยุคโลกาภิวัตน์ครอบโลกมีความ

หนักหน่วงมากเป็นพิเศษ รัฐต้องใช้อ�านาจทางการเมือง

ปรับเปลี่ยนระบบราชการให้เป็นกลไกเพ่ือใช้ประโยชน์

ส�าหรับยุทธศาสตร์ชุดใหม่ให้ได้ทั้งนี้รัฐสมัยใหม่จะต้อง

เป็นรัฐที่สามารถใช้อ�านาจรัฐได้อย่างฉับไวคล่องตัวและ

เป็นเครือ่งมอืทางยุทธศาสตร์ได้ บทบาทของภาคประชาชน 

ในยคุโลกาภวิตัน์และกลไกตลาดครอบโลก จะมีความส�าคญั

ในการหนุนช่วยยุทธศาสตร์ของรัฐบาล เพราะพลังจาก

ภาคประชาชนเป็นพลังเดียวที่รัฐสามารถอาศัยเป็นฐาน

สนับสนุนความชอบธรรมของรัฐบาลได้ (Katsioloudes, 

M. Grant, J. &Mckechnie, D.S, 2007, pp. 11-20) และ

ยังเป็นพลังที่ท้าทายพลังของทุนข้ามชาติได้อีกด้วยดังนั้น 

เราจึงเห็นพันธมิตรใหม่ของภาคประชาชนกับภาคธุรกิจ

เอกชนที่ได้รับความกระทบกระเทือนจากการรุกของทุน

ข้ามชาติทั้ง ๆ ที่ในอดีตพันธมิตรนี้ไม่มีอยู่ เพราะธุรกิจ

เอกชนได้อาศัยการแนบสนิทกับผู ้น�าทางทหารและ

ข้าราชการมากกว่าที่จะร่วมมือกับองค์กรอาสาสมัครภาค 

ประชาชน (David J. Lonsdal., 2007, p. 15)

ยุทธศาสตร์ใหม่จึงเป็นยุทธศาสตร์ที่ค�านึงถึง

ดุลยภาพระหว่างมูลค่าทางเศรษฐกิจ กับคุณค่าทางสังคม 

และวัฒนธรรม การผสาน หรือประสานมูลค่ากับคุณค่า  

จึงเป็นยุทธศาสตร์ที่ต้องการพันธมิตรที่ รัฐบาลไม่เคย 

ตั้งใจจริงในการแสวงหามาก่อน พันธมิตรนี้คือ ภาค

ประชาชนนั่นเอง และภาคประชาชนนี้จะเป็นพันธมิตร

ที่ม่ันคงที่สุดของรัฐประชาชาติในยามเผชิญกับกระแส 

โลกาภิวัตน์ และกระแสกลไกตลาดครอบโลก ดังเช่นที ่

เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้ (Robbins, ST. P., Coulter, M., 2007, 

p. 89)

ยุทธศาสตร์ชาติเป็นยุทธศาสตร์ที่สามารถท�า

หน้าที่ได้หลายด้าน และสนองตอบต่อความคาดหวัง  

ความต้องการ และผลประโยชน์ของทั้ง ปัจเจกชน กลุ่ม 

และส่วนรวม อกีทัง้ต้องเป็นยทุธศาสตร์ทีม่ลีกัษณะเป็นการ

ป้องกนั ฟ้ืนฟ ูการเช่ือมโยงภาคการผลติ การบรกิาร ทัง้ภาค 

ธุรกิจขนาดใหญ่ข้ามชาติ ธุรกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม 

ขนาดเล็กย่อย และภาคประชาชนที่มีการผลิตบางส่วน 

ซึ่งไม่ใช่เชิงธุรกิจแต่เป็นการผลิตเพื่อยังชีพ และจะต้องมี

ยุทธศาสตร์ด้านที่เป็นเชิงรุก หรือการก้าวกระโดดอีกด้วย  

ยุทธศาสตร์ชาติจึงต้องมีภารกิจสามด้าน คือ ป้องกันและ

ฟ้ืนฟ ูเชือ่มโยง และรกุแบบก้าวกระโดด เรยีกว่า ยทุธศาสตร์ 

ไตรลักษณภาค (Wheelen, Thomas L., & Hunger, J. 

David, 2000, p. 3)

สรุปแนวควำมคิดกำรจัดกำรยุทธศำสตร์ด้ำนกำร 

ท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด

จากการศึกษาพัฒนาการแนวความคิดของการ

จัดการยุทธศาสตร์ และผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดของ

องค์การบรหิารส่วนจังหวดัในภาคตะวนัออก ซึง่เป็นกรอบ 

แนวความคิดหลักส�าหรับการวิจัยคร้ังนี้ เร่ิมจากการศึกษา

พัฒนาการแนวคิดการจัดการยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว  

ซึ่งผู ้เขียนได้พิจารณาพัฒนาการของแนวความคิดการ

จัดการยุทธศาสตร์ พบว่า ตั้งแต่ ปี ค.ศ. 1996 เป็นต้นมา 

การจัดการยุทธศาสตร์ เน้นกระบวนการหลายขั้นตอน 

เพื่อให้การจัดการยุทธศาสตร์ มีทิศทางที่แน่นอนลามารถ 

น�าไปสู่การปฏิบัติให้ประสิทธิผลได้มากที่สุด พัฒนาการ

การจัดการยุทธศาสตร์ มีกระบวนการที่ซับซ้อนมากขึ้น 

โดยมีก�าหนดยุทธศาสตร์ โดยการวิเคราะห์ความเสี่ยง

รอบด้าน การควบคุมยุทธศาสตร์ การพัฒนายุทธศาสตร์ 

การปรับยุทธศาสตร์ การเลือกยุทธศาสตร์ การสร้าง 

พันธมิตร การจัดสรรทรัพยากร รวมถึงการหลีกเลี่ยง 

ข้อจ�ากดัและการแสวงหาโอกาสทีแ่ฝงมาพร้อมสถานการณ์

ที่เปลี่ยนแปลงไป ในระยะหลังการจัดการยุทธศาสตร์  

ได้มพีฒันาการมากขึน้ เพราะสถานการณ์โลกเปลีย่น รวมทัง้ 

ปัจจัยภายนอกที่อาจส่งผลกระทบต่อองค์การ ในยุคที่ทุน

ข้ามชาติครอบโลก ท�าให้รูปแบบการจัดการยุทธศาสตร์  
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ตั้งแต่ ปี ค.ศ. 1996 เป็นต้นมามีความซับซ้อน และมีการ

ควบคุมยุทธศาสตร์มากข้ึน รวมถึงการปรับยุทธศาสตร์ 

ให้เข้ากบัสถานการณ์อยู่ตลอดเวลา เพ่ือให้องค์การสามารถ

ด�ารงอยู่ได้ เจริญเติบโต และสามารถบรรลุวัตถุประสงค์

ที่ต้ังไว้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุด

ดังนั้นในการศึกษาวิจัยตัวแปรของการจัดการ

ยุทธศาสตร์ ว่ามีกระบวนการในการจัดการหลายขั้นตอน 

เพือ่ให้การจดัการยทุธศาสตร์ขององค์การเกดิประสทิธผิล

มากทีส่ดุ และให้ได้ผลติภัณฑ์มวลรวมจงัหวดัขององค์การ

บรหิารส่วนจงัหวดัในภาคตะวนัออกตามทีก่�าหนด โดยเลอืก 

ศกึษาตวัแปรหลักในการจดัการยทุธศาสตร์ ซึง่ประกอบด้วย  

4 ตัวแปร ดังนี้ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการก�าหนด

ยุทธศาสตร์ การน�ายุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ และการ

ประเมินยุทธศาสตร์ ทั้งนี้ตัวแปรหลักทั้ง 4 ตัว ล้วนมี

บทบาทที่ส�าคัญในการจัดการยุทธศาสตร์ ซ่ึงจะน�าไปสู่

การเกิดผลิตภณัฑ์มวลรวมจงัหวดัขององค์การบริหารส่วน

จังหวดัในภาคตะวนัออกสงูสุดในยทุธศาสตร์ขององค์การ

เนื่องจากในยุคทุนนิยมครอบโลก ได้มีการเปล่ียนแปลง 

กระบวนการจัดกรยุทธศาสตร์เพ่ือให้เกิดผลิตภัณฑ  ์

มวลรวมจังหวัดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในภาค

ตะวนัออกมากทีส่ดุ โดยหันมาให้ความส�าคญักับเทคโนโลยี

และข้อมูลข่าวสาร เป็นยคุของวทิยาศาสตร์เทคโนโลย ีและ

วิธีการจัดการสมัยใหม่ โดยเฉพาะการคมนาคม และติดต่อ

สื่อสาร เป็นเครื่องมือส�าคัญที่ท�าให้สามารถด�าเนินกิจการ

ต่าง ๆ เพื่อให้การด�าเนินงานมีคุณภาพ เกิดประสิทธิภาพ 

และประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น รวมถึงมุ่งลดต้นทุนการผลิต 

เพิ่มปริมาณและคุณภาพส่ิงผลิต โดยใช้บุคลากรบริหาร

ควบคุมดูแลไม่มากน�าไปสู่การเพิ่มผลิตภัณฑ์มวลรวม

จังหวัดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในภาคตะวันออก 

และหน่วยงานอ่ืน ๆ สามารถน�าแนวทางการจัดการ

ยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวขององค์กรบริหารส่วน

จังหวัดในภาคตะวันออกเพ่ือเพ่ิมผลิตภัณฑ์มวลรวม

จังหวัด ไปใช้เพื่อประโยชน์ต่อองค์กรของตนได้อย่าง 

เต็มตามศักยภาพต่อไป

กระบวนกำรจัดกำรยุทธศำสตร์

การศึกษาการจัดการยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว

เพื่อเพิ่มผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดขององค์กรบริหาร 

ส่วนจังหวัดในภาคตะวันออกนั้น ผู้เขียนก�าหนดให้การ

จัดการยุทธศาสตร์มีหลักในการปฏิบัติ 4 ขั้นตอน ดังนี้

1. กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อม

กระบวนการนี้เป็นกระบวนการส�าคัญของการ

จดัการยทุธศาสตร์เนือ่งจากสภาพ แวดล้อมจะมผีลกระทบ 

ต่อการด�าเนินยุทธศาสตร์ขององค์การ โดยใช้แนวคิด 

SWOT มาเป็นหลักในการวิเคราะห์ ดังนี้

1.1 การวิเคราะห์จุดแข็ง พิจารณาจากการให้ 

ความส�าคญักบัการท่องเทีย่วการด�ารงไว้ซึง่ศลิปวฒันธรรม 

และประเพณีของท้องถิ่นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

(Adrian Goldsworthy, 2004, pp. 157-158) ความมอีธัยาศยั

ไมตรีของคนในภูมิภาคการสนับสนุนในการลงทุนภาค

บริการของเอกชน ความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานและ

ส่ิงอ�านวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวและการก�าหนด 

สถานที่หรือจุดดึงดูดใจที่เป็นเอกลักษณ์(Frank Merry 

Stenton, 1873, pp.18-28)

1.2 การวิเคราะห์จุดอ่อน พิจารณาได้จาก 

โครงข่ายเส้นทางคมนาคมหรอืระบบเชือ่มโยงการเดนิทาง

ท่องเที่ยว ความเส่ือมโทรมของแหล่งท่องเที่ยวความไม่มี

เอกภาพในการจดัการการท่องเทีย่วของภาครฐัภาพลกัษณ์ 

ด้านลบเรื่องความปลอดภัยหรือการเอารัดเอาเปรียบ 

นักท่องเที่ยว การขาดแคลนบุคลากรด้านการท่องเที่ยว

และกระจุกตัวอยู่ในบางพื้นที่ I

1.3 การวิเคราะห์โอกาส พิจารณาจากกลุ่ม 

นักท่องเที่ยวสูงอายุมีจ�านวนเพิ่มสูงขึ้น ขยายเส้นทาง 

การบนิของสายการบนิต่างๆและการเปิดเส้นทางเชือ่มโยง

กับอนุภูมิภาคอื่น ๆ  (Stephen Turnbull, 2003, pp. 10-14)

1 .4  การวิ เคราะห ์อุปสรรค ป ัจจัยและ

สถานการณ์ที่ไม่เอ้ืออ�านวยต่อต่อการท�างานขององค์การ 

ได้แก่ การแข่งขนัแย่งชงิในตลาดการท่องเทีย่วทีม่แีนวโน้ม 

สูงข้ึน I ภัยธรรมชาติและภาวะเศรษฐกิจ ที่มีความผันผวน  

(Pierre Champion, 2008, pp. 8-11)

2. กำรก�ำหนดยุทธศำสตร์

การก�าหนดยุทธศาสตร ์  เป ็นกิจกรรมด ้าน

ยุทธศาสตร์ที่ต่อเนื่องจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 

ซึ่งเป็นรากฐานที่ส�าคัญต่อความส�าเร็จของการด�าเนินการ

ยุทธศาสตร์เป็นการก�าหนดทิศทางองค์การอย่างกว้าง ๆ  
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และน�ามาพัฒนาเพื่อเป็นแนวทางการด�าเนินงานระยะยาว

ในอนาคตขององค์การ

2.1 การก�าหนดวิสัยทัศน์วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร ์

เป็นแนวความคดิถงึส่ิงทีอ่งค์การต้องการจะท�า และจะเป็น 

ในอนาคต ในการก�าหนดวสัิยทศัน์ทีด่นีัน้ จะต้องมลีกัษณะ

มขีอบเขตมคีวามชดัเจนสามารถน�าไปปฏบิตัไิด้จรงิ สือ่สาร

ได้ง่ายมีความสอดคล้องกับคนในชุมชนและต้องสามารถ 

สือ่ให้เกิดศรทัธาหรอืจดุประกายหรอืปลกุเร้าให้เกดิพนัธะ

ผูกพันและการอุทิศตนได้ (David J. Lonsdal, 2007, p. 1)

2.2 การก�าหนดพันธกิจ พันธกิจเป็นเป้าหมาย

เชิงกว้างขององค์การ การก�าหนดพันธกิจที่ดีน้ันจะต้อง

มีลักษณะเฉพาะเจาะเจาะจง เห็นภาพชัดเจนบอกให้รู้ถึง

ขอบเขตการด�าเนินงานขององค์การ ต้องสนับสนุนและ

น�าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ที่ก�าหนดไว้ได้อย่างครอบคลุม 

รอบด้าน และมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ (Freeman, 

R. E., & Gilbert, D. R., 1998, pp. 265)

2.3 การก�าหนดวัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์

เป็นการแสดงให้เห็นถึงสิ่งหรือผลงานที่เป็นจุดหมาย 

ปลายทางที่ต ้องการจะให้เกิดขึ้นควรมีลักษณะขยาย 

หลักการที่ระบุไว้ในพันธกิจให้มีความเป็นรูปธรรมหรือ 

มีความเป็นไปได้มากขึ้นสามารถวัดได้ทั้งในเชิงปริมาณ

และคุณภาพสามารถระบุสิ่งที่ต้องการได้อย่างชัดเจนและ 

เข้าใจง่ายมีเหตุผล และมีก�าหนดระยะเวลาชัดเจนโดย

สามารถบอกระยะเวลาเริ่มต้นและระยะเวลาสิ้นสุดได้

อย่างแน่นอน (Brian W. Blouet, 1976, pp. 2-3) 

2.4 การวางแผนยุทธศาสตร์การวางแผน

ยทุธศาสตร์ท่ีดนีัน้จะต้องมลีกัษณะสอดคล้องกบัวสิยัทศัน์

พันธกิจ และวัตถุประสงค์ (Niccolo Machiavelli, 1913, 

pp. 7-10) ต้องแสดงให้เห็นเหตุและผลมีความครอบคลุม 

หลากหลายมีความทันสมัยและสอดคล้องกับสถานการณ์ 

มีผูร้บัผดิชอบท่ีเป็นหน่วยงานและบคุลา กรชดัเจน และอยู่

ในขอบเขตทีห่น่วยงานหรือบคุลากรรับผิดชอบด�าเนนิการ 

เองได้ (Certo, Samuel C., Peter, Paul J., 1988, p. 10)

3. กำรน�ำยุทธศำสตร์ไปปฏิบัติ

การน�ายุทธศาสตร์ไปปฏิบัติ เป็นขั้นตอนต่อจาก

การก�าหนดยุทธศาสตร์ เพ่ือให้ยุทธศาสตร์ที่ก�าหนดขึ้น 

ประสบความส�าเร็จตามต้องการ

3.1 การท�าความเข้าใจยทุธศาสตร์ เป็นขัน้ตอน

ส�าคัญส�าหรับผู้น�ายุทธศาสตร์ไปปฏิบัติที่จะต้องศึกษา

ทิศทางขององค์การ และศึกษายุทธศาสตร์องค์การ เพื่อ

ก�าหนดแนวทางปฏิบัติให้สอดคล้องกับความต้องการ

ขององค์การ ทั้งนี้เพื่อป้องกันปัญหาความล้มเหลวในการ 

ประยุกต์ใช้ยุทธศาสตร์ในสถานการณ์จริง (Wright, P.M., 

and McMahan, G.C., 1992, p. 15)

3.2 การก�าหนดแผนปฏิบั ติการ การน�า

ยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพจะต้องมีการ

วางแผนด้านงบประมาณการวางแผนด้านก�าลังคน 

การก�าหนดระยะเวลาและมีการวางแผนปฏิบัติงานอย่าง

เป็นรูปธรรมโดยการวางแผนขั้นตอนดังกล่าว จะต้องมี

การก�าหนดรายละเอยีดขัน้ตอนการด�าเนนิงานอย่างชดัเจน 

เพือ่ให้แผนปฏบิตักิารสามารถบรรลเุป้าหมาย (Thompson, 

Jr. and A.J. Strickland., 1999, pp. 3-4)

3.3 การด�าเนินงานตามแผนการด�าเนินงาน 

ตามแผนเป็นขั้นตอนของการน�าเอายุทธศาสตร์ที่ได้

ก�าหนดไว้มาปฏิบัติโดยต้องมีการตรวจสอบความพร้อม

ของโครงการมีการตรวจสอบการด�าเนินงานมีการต่ืนตัว

กับปัญหาตลอดเวลาและต้องให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ 

ให้ความร่วมมือในการด�าเนินงานด้วย I (ธงชัย สันติวงษ์,

2539, หน้า 4)

4. กำรประเมินผลยุทธศำสตร์ 

การประเมินผล หมายถึง การตัดสินหรือสรุปผล 

ทีไ่ด้จากการวดัผลทัง้ปริมาณหรือคณุภาพว่าส่ิงนัน้ดมีากน้อย 

เพียงใด มีคุณค่าอยู่ในระดับใดเมื่อเทียบกับมาตรฐานหรือ

เกณฑ์ที่ตั้งไว้ เป็นการประเมินเมื่อสิ้นสุดการด�าเนินงาน 

นั้นแล้ว (US. Army Command and General Staff College,  

1968, p. 59)

4.1 การประเมินด้านประสิทธิผล หมายถึง 

ความสามารถขององค์การในการบรรลุเป้าหมายที่ได้

ก�าหนดไว้ โดยใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างคุ ้มค่า 

การวัดผลด้านประสิทธิผลจึงมุ่งเน้นไปที่จุดสิ้นสุดของ

กจิกรรมหรอืการด�าเนนิงานว่าได้ผลตามทีก่�าหนดหรอืตัง้ไว้  

(Thompson, Jr. and A.J. Strickland., 1999, pp. 3-4) 

ประกอบด้วย ความสามารถในการผลติ (Charles W. Hofer, 

1980, p. 2) ความยืดหยุ่นในการปรับตัวขององค์การ และ 
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ปราศจากความตงึเครยีดหรอืขดัแย้งกนัระหว่างหน่วยงาน 

ในองค์การ 

4.2 การประเมินด้านประสิทธิภาพ การ 

ประเมนิผลด้านประสิทธภิาพสามารถวดัได้จากความคุม้ค่า 

ในการใช้ทรัพยากรในการบริหาร การบริการที่รวดเร็ว

ทันเวลา การบริการอย่างเท่าเทียมกันการให้บริการ 

อย่างเพียงพอ การรักษามาตรฐานในการให้บริการและ

ผู้ปฏิบัติงานมีจิตส�านึกที่ดีต่อการท�างานและการบริการ 

(Millet, 1954, p. 4)

4.3 การประเมินด้านคุณภาพการบริการ  

หมายถงึ ประสทิธผิลโดยรวมของกระบวนการด�าเนนิงาน 

ตามมาตรฐานและมีความสม�่าเสมอในการตอบสนอง 

ตามความต้องการจ�าเป็นและความคาดหวงัของผู้รับบรกิาร 

สร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการเมื่อได้รับการบริการ

ในการวัดคุณภาพการให้บริการสามารถพิจารณาได้จาก

การให้บริการที่มีความเสมอภาคการให้บริการที่ตรงเวลา 

และต้องมีการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการอยู ่เสมอ 

(Scherhorn, John R., 2002, p. 203)

4.4 การประเมินด้านการพัฒนาองค์การ

ประกอบด้วยการประเมนิด้านต่าง ๆ  ในการพฒันาองค์การ 

ดังนี้  การเปลี่ยนแปลงองค ์การให ้ทันสมัยมากขึ้น 

การปรับปรุงองค์การให้มีระบบที่สามารถเปลี่ยนแปลง 

และปรับตัวได้ในทุกลักษณะงานการส่งเสริมให้บุคคล

ในทุกระดับชั้นขององค์การได้วางแผนและปฏิบัติงาน

โดยยึดเป้าหมายขององค์การเป็นแนวทางการจัดการ 

ฝึกอบรมที่เอื้อต่อการปรับปรุงพัฒนาองค์การและการ

พัฒนาด้านบุคคลในระยะยาว (Pitts, Robert A. and Lei, 

David., 2000, p. 6)
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บทคัดย่อ

ตลาดน�้า โดยทั่วไป มีหน้าที่เพื่อซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ แต่ส�าหรับหน้าท่ีของตลาดน�้าต่อการพัฒนา

ชุมชนอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะตลาดน�้าประเภท “ตลาดจัดตั้ง” จะด�าเนินหน้าที่เพื่อน�าไปสู่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

อย่างไร ส�าหรับงานวิจัยนี้ ใช้วิธีการเก็บข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ผลการวิจัยพบว่า หน้าที่ส�าคัญของตลาดน�้า 

ต่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนคือ การเป็น“แหล่งเรียนรู้ชุมชน” เป็น “ตัวกลางในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม” และเป็น “ตัวกลางในการด�ารงรักษาศิลปวัฒนธรรมชุมชน” โดยความสัมพันธ์ระหว่างหน้าที่ของตลาดน�้า 

คลองลัดมะยมกับการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน มีความสอดคล้องกับต้นทุนการด�ารงชีวิตของประชาชนในชุมชน  

ซึ่งข้อเสนอจากการวิจัยสะท้อนให้เห็นว่า ปัจจัยส�าคัญต่อการท�าหน้าที่ของตลาดน�้าเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน  

คือ “ทุน” ทั้งทุนมนุษย์ (วิถีการด�าเนินชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะแตกต่างจากชุมชนอื่น) ทุนสิ่งแวดล้อม (เป็นชุมชน

ที่ให้ความส�าคัญกับการจัดการน�้าและขยะ) ทุนทางสังคม (การด�ารงอยู่ของศิลปวัฒนธรรมและการส่งเสริมการเรียนรู้)  

ทุนกายภาพ (ช่องทางการเข้าถึงตลาดน�้า) และทุนทางการเงิน (เงินทุนสะสม เงินทุนส�ารอง เงินทุนหมุนเวียนภายใต้ 

การท�างานของสถาบันการเงินชุมชน) ทั้งนี้ ทุนของชุมชนจะผันแปรได้ตามโครงสร้างและความเป็นชุมชน ช่วยลด

ภาวะความเสี่ยง หรือสร้างภูมิคุ้มกันด้านการด�ารงชีพ ตลอดจนเพิ่มกระบวนการหรือกลไกในการพัฒนาภายใต้ข้อจ�ากัด 

เพื่อน�าชุมชนไปสู่ความยั่งยืน

ค�ำส�ำคัญ: การพัฒนาอย่างยั่งยืน, การท่องเที่ยว, ตลาดน�้า

Abstract

In general, a floating market is a place for the exchange goods and services. Whereas, the “Established 

Floating Market” that is intended for sustainable community development has different functions. This research is 

a combined qualitative and quantitative data collection research, which includes statistical and descriptive analysis.  

The result has shown that there are linkages between the function and the sustainable community development 

of the Khlong Lat Mayom Floating Market, Bangkok. The floating market’s functions serve as the community 

learning center, the natural and environment conservation center, and the community’s arts and cultural center. The 

relationship of the functions and the sustainable community development is linked to the capital of the community’s 

livelihood. Moreover, the research proposition presents that “capital” is the key factor of the “Established Floating 

Market” for sustainable community development. “Capital” consists of human capital (community’s life style),  

ตลำดน�้ำกับกำรท�ำหน้ำที่พัฒนำชุมชนอย่ำงย่ังยืน
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บทน�ำ

การตืน่ตวัของชมุชนและหน่วยงานภาครฐั จากผล 

ของการประกาศใช้พระราชบัญญัติก�าหนดแผนและ 

ขั้นตอนของการกระจายอ�านาจ พ.ศ.2542 ส่งผลให้

ประชาชน รวมถึงหน่วยงานภาครัฐมีส่วนร่วมในการพฒันา 

ชมุชนมากข้ึน บทบาทของเจ้าหน้าทีภ่าครฐั กลายเป็นเพยีง

ผู้กระตุ้นให้ประชาชนได้รู้ ได้เข้าใจ ถึงแนวคิด หลักการ

วิเคราะห์ ปัญหาของชุมชน และให้ประชาชนตระหนักว่า 

เป็นปัญหาร่วมกันของทุกคนในชุมชน มิใช่ของคนใด 

คนหน่ึง (ทนงศักดิ์ คุ้มไข่น�้า และคณะ, 2534, หน้า 18) 

เมื่อประชาชนมีความรู้สึกว่าตนเองได้เข้ามามีส่วนร่วม 

ในการพิจารณาปัญหาต่าง ๆ  ในชุมชนของตน ประชาชน

จะรับรู้ว่าตนสามารถพ่ึงตนเองได้ ด้วยเหตุนี้หน่วยงาน 

ภาครฐัปัจจบุนัจงึนยิมปฏบิตังิานแบบ “ท�างานกบัประชาชน  

(work with people) หมายถึงร่วมคิด ร่วมปรึกษา และร่วมกนั 

ท�างาน ไม่ใช่ท�าให้ประชาชน (Work for people) แต่ฝ่ายเดยีว”  

(จิตจ�านง กิติกีรติ, 2525, หน้า 54) 

การทีป่ระชาชนร่วมคิด ร่วมปรึกษา ร่วมกนัท�างาน 

ด้วยตนเอง ท�าให้ชุมชนสามารถก�าหนดทิศทางการพัฒนา

ได้ด้วยชมุชนเอง และสามารถตอบสนองความต้องการของ 

ชมุชนได้โดยไม่ก่อให้เกดิปัญหาในอนาคต ซึง่การด�าเนนิการ 

ดังกล่าวมีนัยหมายถึง การพัฒนาอย่างยั่งยืน (sustainable 

development) อันเป็นการพัฒนาทีต่อบสนองความต้องการ

ของปัจจบุนัทีไ่ม่ท�าให้ผู้คนในอนาคตเกดิปัญหา (นยิามของ 

คณะกรรมการโลกว่าด้วยส่ิงแวดล้อมและการพัฒนา World  

Commission on Environment and Development ในรายงาน  

Our Common Future 1987 หรือ Brundtland Report) 

การพัฒนาอย่างยั่งยืน จึงสามารถเปลี่ยนโครงสร้างระบบ

เศรษฐกิจและสังคมเพื่อลดการบริโภคทรัพยากรและ 

ส่ิงแวดล้อมลงไปในระดับที่ยังรักษาความสมดุลท่ีดี ท�าให้

บุคคลอยู่ร่วมกับธรรมชาติโดยไม่ท�าลายล้าง การพัฒนา

ยั่งยืนรวมความถึง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม  

และด้านสิง่แวดล้อม ซึง่เชือ่มโยงและสมัพนัธ์กนั สอดคล้อง

กับโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ที่ระบุว่า 

การพัฒนาจะยั่งยืนได้ หากมี ธรรมภิบาล ดังนั้นการพัฒนา

อย่างยั่งยืนจึงเกี่ยวข้องกับการพัฒนามนุษย์ ซึ่งตามหลัก

วชิาการ การพฒันามนษุย์มอียู ่5 ลกัษณะ ได้แก่ (1) การสร้าง 

ความเข้มแข็ง (empowerment) อันเป็นการเพิ่มขีดความ

สามารถในการเลอืกทางและทางเลอืกให้บคุคลได้เป็นอสิระ

จากความหิว จากส่ิงที่ขาดแคลน และให้มีส่วนร่วมในการ

ตัดสินใจในเรื่องที่มีผลกระทบต่อชีวิต (2) ความร่วมมือ  

(co-operation) บุคคลสัมพันธ์กันช่วยเหลือเกื้อกูลกัน  

(3) ความเท่าเทยีม (equity) บคุคลมโีอกาสเข้าถงึทรพัยากร 

การศกึษา การดแูลสขุภาพ การจดัการชวีติ ทรพัยากร ชุมชน

ของตนเอง (4) ความยั่งยืน (sustainability) การพัฒนา 

ในปัจจุบันต้องไม่ท�าลายทรัพยากรและโอกาสของคนรุ่น

ต่อไป แต่สร้างหลักประกันให้บุคคลในอนาคตเป็นอิสระ

จากความยากจนและได้ใช้ความสามารถขัน้พืน้ฐานของตน  

(5) ความมัน่คงปลอดภยัอนัตราย (security) ในชวีติทรพัย์สนิ 

การคุกคามจากโรคและภัยอันตราย

นัยข้างต้น สะท้อนว่าการพัฒนาอย่างย่ังยืน 

ดเูสมอืนถกูผกูตดิ ยดึโยงกบัหลายสิง่ ไม่ว่าจะเป็น การเมอืง

การปกครอง การศึกษา การศาสนา วัฒนธรรม สังคม 

สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ ประกอบกับการเคลื่อนของ

กระแส “ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic  

Community)” เหตุนี้ภาครัฐที่เน้นปฏิบัติงานแบบ “ท�างาน

กับประชาชน” จึงกระตุ ้นให้ชุมชนตระหนักถึงการ

เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น จากสภาพ “ท้องถิ่นภิวัฒน์  

natural capital (community’s water and environment management), social capital (community’s cultural and learning 

center), physical capital (community’s transportation), and financial capital (community’s cash flow, saving, and 

fund). Capital is flexible according to the community’s functions and life styles. Furthermore, capital provides a  

mechanism for the community’s risk prevention and the preservation of its livelihood, especially as it leads to the 

sustainable community development.

Keywords: sustainable development, tourism, floating market
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( loca l i za t ion)  สู ่ ความร ่วมมือระหว ่ างประเทศ 

(Internationalization)” ท�าให้หลายชุมชนในประเทศไทย 

ให้ความสนใจกับการตระหนักรู้ถึงสังคมวัฒนธรรมของ

ชุมชน เพื่อใช้เป็นต้นทุนส�าคัญส�าหรับการพัฒนา บุคคล

หนักลบัมาท�าความรู้จกัชมุชนของตนมากขึน้ สืบค้น ศกึษา 

รักษาคุณค่าและความภูมิใจ ตลอดจนค้นหาสิ่งที่สามารถ

ยึดโยงสังคมไว้ให้ยั่งยืน สร้างความตระหนักในวัฒนธรรม

ที่สามารถสร้างคุณค่าพัฒนาจุดขาย กระทั่งท้ายสุดเข้าสู่ 

ระบบมาตรฐานของอาเซียนได้ เหตุนี้ หลายชุมชนใน

ประเทศไทยจงึใช้ “การท่องเทีย่ว” เป็นเครือ่งมอื เป็นกลไก 

ในการสร้างความเป็นธรรม แก้ปัญหาทางเศรษฐกิจให้กับ

ชมุชน เมือ่ประกอบกับการปฏบิตังิานของหน่วยงานของรฐั  

เช่น กระทรวงมหาดไทย ที่เปิดโอกาสให้ชุมชนพัฒนาตน 

ตามยุทธศาสตร์แบบ “ล่างขึ้นบน” และการพัฒนาที่เน้น

ความเข้มแข็งของชมุชน ด้วยเครือ่งมอืการพัฒนา ทีเ่รยีกว่า 

“การท่องเทีย่วโดยชมุชน” ซ่ึงไม่รอนสิทธแิละไม่ก่อปัญหา

ให้กับบคุคลในชมุชน เพราะการท่องเทีย่วโดยชมุชน น�ามา 

ซึ่งการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนทั้งแบบสมยอม 

แบบร่วมรับประโยชน์ เป็นการมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียม

และเลือกได้ตามความประสงค์ของชุมชน หลายชุมชน

จึงเลือกที่จะใช้วิถีของชุมชนที่เปลี่ยนแปลงหรือสร้าง

ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด นั่นคือใช้ “ตลาด”  

เป็นกลไกการพัฒนา

ปัจจุบัน “ตลาด” ในหลายชุมชนที่ปรับตัวมาเป็น 

กลไกการพัฒนามากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “ตลาดน�้า”  

ซึ่งตลาดน�้าแห่งแรกของประเทศไทยคือตลาดน�้าด�าเนิน 

สะดวกหรือตลาดน�้าคลองต้นเข็ม จังหวัดราชบุรี จากนั้น 

เริม่มตีลาดน�า้มากข้ึน ไม่ว่าจะเป็น ตลาดน�า้ อัมพวา ตลาดน�า้ 

ท่าคา จังหวัดสมุทรสงคราม ตลาดน�้าดอนหวาย ตลาดน�้า 

ล�าพญา จงัหวดันครปฐม ตลาดน�า้บางน�า้ผึง้ ตลาดน�า้บางพลี 

จังหวัดสมุทรปราการ ตลาดน�้าคลองลัดมะยม ตลาดน�้า

ตล่ิงชนั กรงุเทพฯ ตลาดน�า้ไทรน้อย จงัหวดันนทบรุ ีตลาดน�า้ 

ร้อยปีหรอืตลาดสามชกุ จงัหวดัสุพรรณบรีุ ตลาดน�า้อโยธยา  

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตลาดน�้าบางคล้า ตลาดริมน�้า 

ร้อยปีหรือตลาดบ้านใหม่ จังหวัดฉะเชิงเทรา แต่การที่ 

ชุมชนจะใช้ตลาดน�้าเป็นกลไกที่แสดงบทบาทหรือมีส่วน 

ในการพฒันาอย่างย่ังยืนอย่างไร ยังคงเป็นนยัทีต้่องพิจารณา

หาค�าตอบในเชิงวิชาการในหลายแง่มุม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

ตลาดน�้าด�าเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ที่เปิดตัวสู่สายตา

ชาวโลกในฐานะแหล่งท่องเท่ียวมาต้ังแต่ พ.ศ. 2510 จนถึง

ปัจจุบัน และตลาดน�้าคลองลัดมะยม กรุงเทพฯ ที่ก�าเนิด 

เมื่อ พ.ศ.2547 ในฐานะตลาดน�้าจัดตั้ง เพื่ออนุรักษ์วิถีชีวิต

แบบดั้งเดิม

ในการวจัิยนี ้ผูว้จัิยเลอืก “ตลาดน�า้จัดต้ัง” คอืตลาดน�า้ 

คลองลดัมะยม กรงุเทพมหานคร เป็นกรณศีกึษา โดยคาดหวงั 

ว่าผลการวิจัยจากตลาดน�้าแห่งนี้ จะน�ามาซึ่งแนวทางการ

จัดการการท่องเที่ยวชุมชนตลาดน�้าอย่างยั่งยืนได้ ภายใต้ 

การผสานแนวคิดเกี่ยวกับ การมีส่วนร่วมของชุมชน  

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การพัฒนาทรัพยากรท่องเที่ยว 

ในพื้นที่เกษตร การให้ความส�าคัญกับส่วนประสมทาง 

การตลาด การพัฒนาขีดความสามารถในการให้บริการ  

เข้าด้วยกนั ด้วย “พืน้ทีว่จิยั” นีม้ปีรากฏการณ์ทีห่ลากหลาย 

ที่จะช่วยตอบโจทย์วิจัยและค�าถามวิจัยที่ว่า “หน้าที่ของ

ตลาดน�้าคลองลัดมะยมมีความสัมพันธ์และเช่ือมโยงกับ 

การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนอย่างไร” นัยดังกล่าวนี้จึงน�า

มาสู่ความส�าคัญของการวิจัย

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย

ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างหน้าที่ตลาดน�้า 

คลองลัดมะยมกับการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาอย่าง

ยั่งยืน ซึ่งมีรูปแบบของการพัฒนาที่สนองความต้องการ

ของคนในรุ่นปัจจุบัน โดยไม่ท�าให้คนรุ่นต่อไปในอนาคต 

ต้องประนีประนอมยอมลดทอนความสามารถในการที่

จะตอบสนองความต้องการของตนเอง” (Sustainable 

Development is development that meets the needs of 

the present without compromising the ability of future 

generations to meet their own needs) ค�ากล่าวข้างต้นนั้น  

คือค�าจ�ากัดความของ “การพัฒนาอย่างยั่งยืน” หรือ  

“การพัฒนาที่ยั่งยืน” ภาษาอังกฤษเรียกว่า Sustainable 

Development โดยสมัชชาโลกจาก World Commission 

on Environment ก�าเนิดขึ้นจากรายงานเรื่องส่ิงแวดล้อม

และการพัฒนาอย่างยั่งยืน (The Bruntland Report หรือ  
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Our Common Future) ภาพรวมของรายงานฉบบันี ้มคีวาม 

มุ่งหมายจะสร้างความร่วมมือในระดับโลก ที่รักษาและ

ป้องกันสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติไว้ เนื่องจากความ

เสื่อมโทรมและสูญเสียทางทรัพยากรธรรมชาติที่เกิดขึ้น  

ปรัชญาแนวคิดนี้จึงได้รับความส�าคัญจากองค์กรใน 

ระดับโลกอย่างมากมาย ทั้งการประชุมเพื่อค้นหาแผน

ปฏบิตักิารร่วมกนั แต่ความหมายของการพัฒนาอย่างยัง่ยนื

จากรายงานเรือ่งสิง่แวดล้อมและการพฒันาอย่างยัง่ยนืนัน้  

มีการสือ่ความหมายทีก่ว้างครอบคลมุหลากหลายประเดน็ 

ซึง่ราชบณัฑติยสถานได้กล่าวถึง ความหมายของการพฒันา 

อย่างยัง่ยนืนีป้ระกอบด้วยแนวคดิ อย่างน้อย 3 ประการ ได้แก่ 

ความต้องการของมนุษย์: การพัฒนาอย่างยั่งยืนค�านึงถึง 

แนวคิดเกี่ยวกับความต้องการของมนุษย์ ซึ่งอาจเป็นความ

ต้องการพื้นฐานในการด�ารงชีวิต และความต้องการที่จะ

มีมาตรฐานที่ดีกว่าเดิม ขีดจากัดของสิ่งแวดล้อม: ระบบ 

สภาพแวดล้อมมขีดีจ�ากดัในการให้ทรพัยากร และมขีดีจ�ากดั 

ในการรองรับของเสีย ความยุติธรรมในสังคมทั้งระหว่าง 

ชนรุ่นเดียวกันกับชนรุ่นต่อๆไป: ความย่ังยืนนั้นไม่อาจ

มั่นคงอยู่ได้ หากปราศจากนโยบายการพัฒนาที่ค�านึงถึง

ปัจจัยทางสังคม และทางวัฒนธรรมเข้ามาพิจารณาด้วย  

จงึต้องค�านงึถงึหลกัการความยตุธิรรมระหว่างชนรุน่ปัจจบุนั 

กับชนรุ่นต่อไป (intergenerational equity) และหลักการ

ความยุติธรรมระหว่างชนรุ่นเดียวกัน (intergenerational 

equity)

ส่วนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับความหมายชุมชน 

ผู้วิจัยทบทวนวรรณกรรมของวิทยากร เชียงกูล (2527) 

สนธยา พลศรี (2547) และเสาวคนธ์ สุดสวาสดิ์ (2524) 

พบว่ามีข้อสรุปเก่ียวกับชุมชน ที่เน้นความหมายนัยเชิง

สังคมเพียงนัยเดียว กล่าวคือ เป็นการรวมกลุ่มของบุคคล

ทีอ่ยูใ่นท้องที ่หรอือาณาเขตบรเิวณเดยีวกนัในหลายระดบั  

(หมู่บ้าน ชมุชน สงัคม ประเทศ ภมูภิาค และโลก) มกีารตดิต่อ

สื่อสารและเรียนรู้ร่วมกัน มีความผูกพันเอื้ออาทรภายใต้ 

บรรทัดฐานและวัฒนธรรมเดียวกัน หรือมีผลประโยชน ์

ในเรื่องต่าง ๆ ร่วมกันภายใต้กฎ ข้อบังคับ หรือขนบ 

ธรรมเนียมเดียวกัน มีความสัมพันธ์และปฏิบัติต่อกัน 

ในหมูส่มาชกิเพือ่สนองความต้องการร่วมกนั อย่างไรกต็าม 

ผู้วิจัยได้ท�าการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับชุมชนของ 

ต่างประเทศ จากวรรณกรรมของ Chaless P. Loomis (1957)  

สรุปได้ว่า ชุมชนเป็นระบบสังคมระบบหนึ่งที่มีขอบเขต

พื้นที่ทางกายภาพชัดเจนและมีการกระท�ากิจกรรมเพื่อ

สนองความต้องการร่วมกนั นอกจากนี ้ลกัษณะของชมุชน 

แต่ละชมุชนมลีกัษณะส�าคญัด้วยกนัทกุชมุชน ไม่ว่าจะเป็น

ชุมชนชนบท ชุมชนเมือง หรือชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบท 

อย่างไรกต็าม อาจจ�าแนกประเภทของชมุชน เพือ่ให้เข้าใจถงึ 

ความแตกต่างของชุมชนชนบท ชุมชนเมือง และชุมชน

กึ่งเมืองกึ่งชนบทมากขึ้น 

ขณะที่ วรรณกรรมเกี่ยวกับหน้าที่การตลาด มีผู้ 

อธิบายความหมายไว้ เช่น ธนพัต จันดาโชติ (เว็บไซต์, 

2558) จิระภรณ์ ตันติชัยรัตนกูล (เว็บไซต์, 2558) ซึ่งผู้วิจัย 

สรุปได้ว่าหน้าที่ตลาด หมายถึง กิจกรรมทางธุรกิจที่จะ

ต้องกระท�าอย่างดี เพื่อให้สินค้าและบริการเคลื่อนย้าย

จากผู้ผลิตไปยังผู้ซื้อหรือผู้ใช้ให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด

ประกอบกบัวรรณกรรมทีเ่กีย่วกบัการท่องเทีย่วแบบยัง่ยนื 

ผู้วิจัยเน้นนัยของศูนย์เพื่อการวางแผนการท่องเที่ยวและ

การแก้ไขปัญหาความยากจนแห่งเอเชีย (2549), กฤษฎา  

สุริยวงศ์ (2549), บุญเลิศ จิตต้ังวัฒนา (2548) และธนธรณ์ 

ศรีสวัสดิ์ (2552) ท่ีอธิบายแนวคิดการท่องเท่ียวแบบย่ังยืน 

(sustainable tourism) ไว้ในนัยเดียวกันว่าเป็นแนวคิด 

ที่สอดคล้องกับการก�าหนดแผนเพื่อพัฒนาตลาดน�้า 

คลองลดัมะยม หากพจิารณาในภาพรวมของการท่องเทีย่ว 

โดยมคีวามเกีย่วข้องอย่างมากกบัแนวคดิการพฒันาทีย่ัง่ยนื 

(sustainable development) เนื่องจากมุ่งเน้นวิธีการพัฒนา

ที่สร้างความสมดุลระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม พัฒนา

ควบคู ่กับการอนุรักษ์ ก่อให้เกิดความเจริญเติบโตทั้ง

เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม การรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดี  

รวมทั้งเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วย 

ขอบเขตของกำรวิจัย

1. ขอบเขตด้านเนื้อหา โดยศึกษาความสัมพันธ์

ระหว่างหน้าที่ของตลาดน�้าคลองลัดมะยมเชื่อมโยงกับ 

การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ในมิติของการพัฒนาคุณภาพ

ชวีติ อนัได้แก่ การพฒันาคน สงัคมวฒันธรรม สิง่แวดล้อม  

และเทคโนโลยเีพือ่การพฒันาหรอืแก้ไขปัญหา เพือ่น�าไปสู ่

การสร้างสมดุลการพัฒนาอย่างยั่งยืน

2. ขอบเขตด้านพื้นที่  ศึกษาในพื้นที่ตั้งของ

ชุมชนตลาดน�้าคลองลัดมะยม หมู่ที่ 15 แขวงบางระมาด  
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เขตตล่ิงชัน กรุงเทพมหานคร โดยทิศเหนือติดกับบริเวณ

ตลาดโซน 2 ทิศใต้ติดกับคลองบางพรม ทิศตะวันออก 

ติดกับตลาดโซน 3 และสระบัวตลอดแนวจนถึงคลอง 

บางพรม และทิศตะวันตกติดกับตลาดฝั่งตรงข้ามตลอด

แนวคลอง จนถึงคลองบางพรม

3. ขอบเขตด้านประชากร ประกอบด้วย ผู้น�าชุมชน 

เจ้าของตลาด พ่อค้าแม่ค้าทั่วไป ชาวบ้านที่อาศัยในชุมชน 

และนักท่องเที่ยว ตลอดถึงคนที่มีบทบาทในการพัฒนา 

ชุมชนตลาดน�้าคลองลัดมะยม เช่น อาสาสมัคร และ 

เจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐ

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

หน้าที่ของตลาดน�้ากับการพัฒนาที่ยั่งยืนของ

ชมุชนตลาดน�า้คลองลดัมะยม แขวงบางระมาด เขตตลิง่ชนั 

กรุงเทพมหานคร เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative 

research) โดยศึกษาข้อมูลท้ังจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ และ

แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับหน้าที่

ของตลาด ที่แสดงถึงการพัฒนาอย่างยั่งยืน กายภาพของ

ชุมชน บทบาทและการด�าเนินงานบริหารจัดการตลาดน�้า 

คลองลัดมะยม รวมถึงข้อมูลในการพัฒนาชุมชนภายใต้

การจัดการรูปแบบตลาดน�้า เช่น นโยบายหรือแผนพัฒนา 

ทั้งของชุมชน และของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะ

องค์กรปกครองท้องถิ่น ประกอบกับการสัมภาษณ์ผู้น�า

ชุมชน เจ้าหน้าที่หน่วยงาน ผู้ประกอบการ นักท่องเที่ยว  

ซึ่งข้อมูลจากกระบวนการวิจัยได้ถูกน�ามาจัดหมวดหมู่

วิเคราะห์ร่วมกันด้วยเทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา (content 

analysis) การวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนา เพื่อสรุป

และตอบค�าถามและวตัถปุระสงค์ของการวจิยั พร้อมกนันี้  

ผู ้วิจัยได้ท�าการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้าร่วมกับ 

ผู้ให้ข้อมูลและผู้ทรงคุณวุฒิ

ตำรำง 1 

สรุปวิธีวิทยาการวิจัย: ประชากร กลุ่มตัวอย่าง วิธีการสุ่มตัวอย่าง เครื่องมือ และการวิเคราะห์

ผูศ้กึษาแบ่งประเภทกลุม่ตวัอย่างในชมุชนตลาดน�า้ 

คลองลัดมะยมออกเป็น 2 กลุม่หลกั ประกอบด้วย (1) กลุม่คน 

ในชมุชน ได้แก่ (1.1) กลุ่มคนทีข่ายสินค้าในตลาด และ (1.2) 

กลุ่มคนที่อาศัยในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียง (2) กลุ่มคน 

นอกชุมชน ได้แก่ (2.1) กลุ่มคนที่ขายสินค้าในตลาด และ 

(2.2) กลุ่มคนที่เป็นนักท่องเที่ยว

ผลกำรวิจัย

การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างหน้าที่ของ

ตลาดน�า้ต่อการพฒันาชมุชนอย่างยัง่ยนื ผูว้จิยัเริม่ด�าเนนิการ 

จากการศึกษาลักษณะทางกายภาพของตลาดน�้าคลอง 

ลดัมะยม (กรณีศกึษา/หน่วยการวเิคราะห์ในการวจัิย) ซึง่เป็น 

ตลาดน�้าแบบจัดตั้ง ด�าเนินการส�ารวจการก�าหนดโซนนิ่ง 

การจัดวางกลุม่ร้านค้า การเช่ือมต่อของการเข้าถงึ รวมถงึสิง่

ปลูกสร้างทั้งที่ถาวรและไม่ถาวร และจัดท�าเป็นแผนที่เพื่อ

สะท้อนความเชื่อมโยงกับการเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์

เจ้าของตลาด เกี่ยวกับการวางต�าแหน่งร้านค้า หน้าที่ของ 

ตลาด ร่วมกบัการสอบถามข้อมลู การสงัเกตการณ์ การใช้งาน 

พืน้ทีช่มุชนตลาดน�า้เพือ่การหน้าทีต่่าง ๆ  รวมถงึการใช้พืน้ที ่

เพื่อการท่องเที่ยว เพื่อการเดินทางติดต่อ รวมทั้งมีการใช้ 

เคร่ืองมือที่เป็นแบบสอบถามในการสอบถาม แม่ค้าพ่อค้า  
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ประชาชน นักท่องเที่ยว และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับ

ตลาดน�้า ใน 2 ประเด็นหลัก ได้แก่ หน้าที่ของตลาด (ด้าน

เศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม) และการเข้าถึง 

ตลาดของ “ผู้บริโภค”

การวิจัยคร้ังนี้ ผู ้วิจัยออกแบบข้อมูล/ตัวแปร  

เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และกิจกรรมแต่ละหน่วยพื้นที่

ภายในตลาดน�า้คลองลดัมะยมไว้ 3 มิต ิได้แก่ (ก) มติิบทบาท

หรอืกจิกรรมเชิงเศรษฐกจิ ซ่ึงเป็นพ้ืนทีก่จิกรรมการซือ้ขาย 

แลกเปล่ียนสินค้าและบริการต่าง ๆ (ข) มิติบทบาทหรือ

กิจกรรมเชิงสังคม ซึ่งเป็นพื้นที่สร้างกิจกรรมเรียนรู้ และ

กิจกรรมที่ด�ารงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรม (ค) มิติบทบาทหรือ 

กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม ซ่ึงเป็นพ้ืนที่ในการด�าเนิน

กิจกรรมทางการเกษตร (การท�าน�้าหมักชีวภาพ การท�าปุ๋ย

อินทรีย์จากผักสดและของเหลือทิ้งจากการบริโภค) พื้นที่

ส�าหรับกิจกรรมการอนุรักษ์ ฟื ้นฟูแหล่งน�้า และพื้นที่ 

การจัดการขยะ ส่วนการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในเชิงแนวคิด 

หมายถึง รูปแบบหรือแผนการพัฒนาที่สร้างสมดุล ได้แก่ 

มนุษย์ สังคม ธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี 

สามารถตอบการใช้ทรัพยากรให้อยู่ภายใต้การเปลีย่นแปลง

ทีไ่ม่เกนิสมรรถนะของโครงสร้างส่ิงแวดล้อมทีมี่อยู ่ซึง่มผีล 

ให้กลไกการท�างานของระบบเหมอืนปกต ิเพือ่เอือ้ประโยชน์ 

สงูสดุต่อมนุษย์ตลอดไป แต่ในการวจิยั การพฒันาอย่างยัง่ยนื  

หมายถึง การท�าหน้าที่ของตลาดน�้าคลองลัดมะยมใน 3 

ลักษณะข้างต้นเพื่อเป็นต้นแบบ “ตลาดน�้า” ที่ด�าเนินการ

ภายใต้กลไกการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยชุมชนและเพ่ือ 

ชุมชน ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา 

ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ด้วยแบบสอบถาม

กับประชาชนในพื้นที่ แม่ค้า พ่อค้า และนักท่องเที่ยว  

รวมทั้งหมด 129 คน น�ามาสู่ข้อสรุปที่ควรพิจารณา ดังนี้

ตลาดน�า้คลองลดัมะยม ท�าหน้าทีเ่ป็นแหล่งซือ้ขาย 

แลกเปลี่ยนสินค้าที่ผลิตภายนอกชุมชน/น�าเข้าสู่ชุมชน 

(อาหารส�าเร็จรูป อาหารสด ขนมไทย เสื้อผ้า ของที่ระลึก 

เป็นต้น) อยู่ในระดับมากที่สุด แต่การท�าหน้าที่เป็นแหล่ง

ซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าหลักของชุมชน (พืชผักที่เป็น 

องค์ประกอบการท�าเครือ่งแกง ได้แก่ ขงิ ข่า ตะไคร้ มะกรดู) 

การท�าหน้าที่เป็นแหล่งกิจกรรมท่องเที่ยว (ได้แก่ ขี่ม้า 

ชมสวน ล่องเรอืชมวถิชีวีติชมุชนรมิคลอง เป็นต้น) การท�า

หน้าที่เป็นแหล่งซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าหลักของชุมชน 

ประเภทผกัทีม่อีายเุกบ็เกีย่วส้ันได้แก่ ผกับุง้ กวางตุ้ง กระเพรา  

โหระพา ตลอดจน การท�าหน้าทีเ่ป็นแหล่งเรยีนรูว้ฒันธรรม

และวถิชีวีติชมุชน (พพิธิภณัฑ์เรอื/ตลาดน�า้คลองลดัมะยม) 

อยู ่ในระดับมาก ตามล�าดับ โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติม 

ซึ่งปรากฏดังนี้
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ตำรำง 2 

ค่าเฉล่ียและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของการท�าหน้าที่ของตลาดน�้าคลองลัดมะยม จากข้อมูลประมวลผลแบบสอบถาม 

กำรท�ำหน้ำที่ของตลำดน�้ำคลองลัดมะยมจำกกำรให้ข้อมูลของ ประชำชนชุมชน

คลองลัดมะยม แม่ค้ำพ่อค้ำ และนักท่องเที่ยว
ค่ำเฉลี่ย

ค่ำเบี่ยง

เบน

มำตรฐำน

กำรแปลผลกำร

ท�ำหน้ำที่ของ

ตลำดน�้ำคลอง

ลัดมะยม

ท�าหน้าทีเ่ป็นแหล่งซือ้ขายแลกเปลีย่นสนิค้าทีผ่ลติภายนอกชมุชน/ น�าเข้าสูช่มุชน 

(อาหารส�าเร็จรูป อาหารสด ขนมไทย เสื้อผ้า ของที่ระลึก) 4.2403 .86400 ระดับมากที่สุด

ท�าหน้าที่เป็นแหล่งซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าหลักของชุมชน (พืชผักที่เป็น

องค์ประกอบการท�าเครื่องแกง ได้แก่ ขิง ข่า ตะไคร้ มะกรูด) 4.1860 1.02901 ระดับมาก

ท�าหน้าที่เป็นแหล่งกิจกรรมท่องเที่ยว (ขี่ม้าชมสวน ล่องเรือชมวิถีชีวิตชุมชน

ริมคลอง) 4.1496 .99266 ระดับมาก

ท�าหน้าที่เป็นแหล่งซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าหลักของชุมชน (ผักที่มีอายุเก็บเกี่ยว

สั้นได้แก่ ผักบุ้ง กวางตุ้ง กระเพรา โหระพา เป็นต้น) 4.0775 1.07973 ระดับมาก

ท�าหน้าที่เป็นแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมและวิถีชีวิตชุมชน (พิพิธภัณฑ์เรือ/ตลาดน�้า

คลองลัดมะยม) 4.0000 1.06800 ระดับมาก

ท�าหน้าที่เป็นแหล่งซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าหลักของชุมชน (ผลไม้ ได้แก่ กล้วย 

ชมพู่ มะม่วง เป็นต้น) 4.0388 1.01090 ระดับมาก

ท�าหน้าที่เป็นแหล่งกิจกรรมเพื่อสังคมให้กับบุคคลภายนอกชุมชน 3.9767 1.03430 ระดับมาก

ท�าหน้าที่เป็นพื้นที่ส่วนกลางในการร่วมท�ากิจกรรมต่างๆของประชาชนในชุมชน

และนอกชุมชน 3.8828 1.06202 ระดับมาก

ท�าหน้าที่เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์คลอง (การจัดการน�้าเสียในคลอง) 3.8760 1.13886 ระดับมาก

ท�าหน้าที่เป็นแหล่งกิจกรรมการเรียนรู้เชิงวัฒนธรรม 3.8140 1.19090 ระดับมาก

ท�าหน้าที่เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะและน�้าเสีย 3.7984 1.19491 ระดับมาก

ท�าหน้าทีเ่ป็นแหล่งกจิกรรมนนัทนาการ (ได้แก่ พบปะสงัสรรค์ การวาดภาพ

ระบายสี เป็นต้น) 3.7054 1.14157 ระดับมาก

ท�าหน้าท่ีเป็นพืน้ทีศู่นย์กลางการโลจสิตกิส์สูแ่หล่งการเรยีนรูต่้าง ๆ ในชมุชน 3.3516 1.11249 ระดับมาก

จากตารางข้างต้น พบได้ว่า การท�าหน้าที่ของ

ตลาดน�้าคลองลัดมะยมที่น�าสู ่การพัฒนาชุมชนคลอง 

ลัดมะยมได้อย่างยั่งยืนนั้น มีความเกี่ยวเนื่องกัน 3 ลักษณะ

หลักได้แก่ การท�าหน้าที่ในการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้า 

(ประเภทสินค้าที่ควรให้ความส�าคัญคือ (อาหารส�าเร็จรูป 

อาหารสด ขนมไทย เสือ้ผ้า ของทีร่ะลกึ รองลงมาคอืพชืผกั 

ที่เป็นองค์ประกอบการท�าเครื่องแกง ได้แก่ ขิง ข่า ตะไคร้ 

มะกรดู รวมถึง ผกัทีม่อีายเุกบ็เกีย่วส้ันได้แก่ ผักบุง้ กวางตุ้ง  

กระเพรา โหระพา เป็นต้น นอกจากนัน้ยงัมกีจิกรรมท่องเทีย่ว  

ได้แก่ ขี่ม้าชมสวน ล่องเรือชมวิถีชีวิตชุมชนริมคลอง 

เป็นต้น

นอกจากนี้ ผู ้วิจัยได้ท�าการวิเคราะห์เอกสารที่

เกี่ยวข้องกับ ตลาดน�้าคลองลัดมะยม สรุปข้อเท็จจริงที่ 

พบได้ว่า ตลาดน�้าคลองลัดมะยม เป็นตลาดน�้าที่มีความ

เติบโตด้านเศรษฐกิจชุมชนอย่างมากโดยเฉพาะในช่วง 5 ปี 

ที่ผ่านมา (คุณชวน ชูจันทร์ ผู ้น�าชุมชน ให้สัมภาษณ์  

เมือ่ 27 ก.พ. 2558) และเมือ่ข้อมลูดงักล่าวมาวเิคราะห์ร่วมกบั 

ลกัษณะทางกายภาพของชมุชนและตลาดน�า้คลองลดัมะยม  

ได้ข้อสรุปเพิ่มขึ้นอีกว่า หน้าที่หลักของพื้นที่ตลาดน�้า 

คลองลดัมะยมคอื “การเป็นตลาดชมุชน” ซึง่เป็นไปตามนยั 

ที่ว่า ตลาดชุมชน เป็นตลาดที่ก่อตั้งขึ้นโดยคนในชุมชน  
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เพือ่วตัถุประสงค์ทีจ่ะพัฒนาคณุภาพชวีติของคนในชมุชน

ในส่วนของรายได้ สงัคม รวมถงึสิง่แวดล้อม ทัง้นีต้ลาดน�า้

คลองลัดมะยม จ�าแนกออกเป็น 6 โซน เรยีงตามล�าดบัการเกดิ 

ของตลาด สินค้าส่วนใหญ่เป็นอาหารนานาชนิดทั้งคาว

และหวาน ผลผลิตการเกษตรมาจากสวน ทั้งจากสวนของ

ชาวบ้านและรับเข้ามาขายต่อในตลาด และสินค้าที่ระลึก

ทั่วไป...ท่ีส�าคัญเมื่อผู้วิจัยน�าข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์ 

เนื้อหาพิจารณาความเชื่อมโยงกับการท�า “หน้าที่” ของ

ตลาดน�้าคลองลัดมะยมผ่านกายภาพของพื้นที่ พบผลการ

วิเคราะห์ที่ส�าคัญที่ว่า “บุคคลที่เป็นผู้น�า เป็นกลไกส�าคัญ

ในการขบัเคล่ือนให้ตลาดน�า้สามารถด�าเนนิบทบาทหน้าที่

ของตลาดน�า้ได้อย่างหลากหลายแต่เป็นรปูธรรม” กล่าวคอื  

ในตลาดน�้าคลองลัดมะยม จะแบ่งพื้นที่ออกเป็นโซน โดย

พื้นที่ตลาดโซน 1 และโซน 2 เริ่มต้นขึ้นจากคนในชุมชน 

คอื คณุชวน ชจูนัทร์ และคณุไฉน ขาวเจรญิ (2547) จากนัน้ 

เปิดโอกาสให้ชาวบ้านเข้ามาร่วมขาย หรือพบปะพูดคุยกัน

มากกว่าพื้นทีอ่ื่น ทีส่�าคญักลไกการบริหารจัดการของผู้น�า

ที่สร้าง “ความเชื่อมั่น” ให้กับแม่ค้าพ่อค้า ประชาชนใน 

พื้นที่ รวมถึงนักท่องเที่ยวได้นั้น ท�าให้ทุกโซนของตลาด

น�้าคลองลัดมะยมให้ความส�าคัญกับการดูแลระบบนิเวศ

และอนุรักษ์คลอง ต้องท�าถังบ�าบัดน�้า รณรงค์ไม่ทิ้งขยะ

ลงคลอง ไม่ให้เกิดผลกระทบทางลบกับชุมชนในละแวก

ใกล้เคียง ส่วนการเข้าถึงตลาดของคนในชุมชน จะเปิด 

โอกาสให้ชาวบ้านได้มาร่วมขาย แต่เจ้าของตลาดมหีลายโซน 

ห้ามให้คนข้างนอกเข้าร่วมขายไม่ได้เพราะลงทนุกต้็องการ

ก�าไร แต่ต้องช่วยกันดูแลความสะอาดและระบบนิเวศ 

ในคลองเป็นหลัก

ดังนั้นเพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของข้อมูล

ที่ได้รับจาการสัมภาษณ์กับการสอบถาม ผู้วิจัยได้ท�าการ

วิเคราะห์วัตถุประสงค์การมาตลาดของผู้บริโภค เป็นทั้ง 

ประชาชนในชุมชนและประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง  

แม่ค้าพ่อค้า และนักท่องเที่ยว สรุปว่า ผู้ใช้งานตลาดน�้า 

คลองลัดมะยมมาตลาดน�้าคลองลัดมะยมเพื่อซื้อขาย 

แลกเปลี่ยนสินค้า กว ่าร ้อยละ 59.70 รองลงมาคือ  

มาท่องเที่ยว ร้อยละ 24 รายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏดังนี้

ภำพ 1 จุดส�าคัญในพื้นที่บริเวณตลาดน�้าคลองลัดมะยม (โดยรัศมี อุตเสนา, 2558)
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รวมทัง้เม่ือท�าการวเิคราะห์เพ่ือหาข้อสรุปเกีย่วกบั 

ตลาดน�้า (ตลาดน�้าคลองลัดมะยม กรุงเทพมหานคร) ว่าม ี

ความสมัพนัธ์กับการพฒันาชมุชนอย่างยัง่ยนืหรอืไม่ อย่างไร  

ผลการวเิคราะห์ทัง้ด้วยสถติเิชงิพรรณนาและการวเิคราะห์

เน้ือหา สรุปได้ว่า ตลาดน�้า มีหน้าที่ที่ส่งผลต่อการพัฒนา

ชมุชนอย่างยัง่ยนืได้ หากตลาดน�า้คลองลัดมะยม เพ่ิมหน้าที่

ของการเป็น “แหล่งเรียนรู้ชุมชน” เป็น “ตัวกลางในการ

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” และเป็น 

“ตัวกลางในการด�ารงรักษาศิลปวัฒนธรรมชุมชน” ทั้งนี้ 

ความสัมพันธ์ระหว่างหน้าที่ตลาดน�้าคลองลัดมะยมกับ

การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน เป็นความสัมพันธ์ท่ีพึ่งพิงกับ  

“ต้นทนุการด�ารงชวีติของประชาชนในชมุชน” ดงัสามารถ

พิจารณาได้ดังภาพประกอบที่ 2

ภำพ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างหน้าที่ของตลาดน�้ากับการพัฒนาอย่างยั่งยืน (โดยรัศมี อุตเสนา, 2558)

กำรอภิปรำยผลและข้อเสนอแนะ

ส�าหรบัการน�าผลการวจิยัไปใช้หรือไปวจิยัต่อยอด  

ประเด็นต้องพิจารณาคือ การพัฒนาชุมชนตลาดน�้าคลอง

ลัดมะยม แม้จะมีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงและเติบโตขึ้น 

ของพื้นที่ตลาด ขณะเดียวกันก็ส่งผลต่อการส่งเสริมการ

ท่องเที่ยวร่วมด้วย และยังกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน โดยเป็น

พื้นที่สร้างรายได้จากกิจกรรมหลากหลายให้กับชุมชน แต่

ใช่ว่าจะไม่เกิดผลกระทบด้านลบ ซ่ึงจากการส�ารวจและ 

รวบรวมข้อมูลพืน้ที ่พบข้อสงัเกต คอืการด�าเนนิกจิการตลาด 

ยังคงเป็นการจัดการโดยเจ้าของตลาดแต่ละโซน ซึ่งขาด

การมีส่วนร่วมระหว่างผู้ค้าและเจ้าของตลาด การบริหาร 

เป็นแบบแยกส่วน และมีลักษณะเชิงพาณิชย์สูง อีกทั้ง

เจ้าของตลาดมุง่เน้นผลก�าไรมากกว่าการอนรุกัษ์ธรรมชาติ

และการพัฒนาชุมชน 

การเปิดโอกาสให้คนภายนอกเข้ามามีกิจกรรม

และผลประโยชน์จากตลาดน�้ามากขึ้น ท�าให้ชุมชนขาด

เอกลักษณ์ต่อการพัฒนาพื้นที่ ตัวอย่างจะเห็นได้จากสินค้า 

ที่ขายในพื้นที่ตลาด ส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่น�าเข้ามาจาก

ภายนอก จงึเป็นภาวะทีไ่ม่สามารถสะท้อนให้เหน็ อตัลกัษณ์ 

ความเป็นชมุชนได้เท่าทีค่วร ในขณะทีน่กัท่องเทีย่วคาดหวงั 

ต่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และโหยหาความเป็นชุมชน

ชาวสวน ชุมชนริมน�้า และชุมชนที่มีความเป็นท้องถ่ิน 
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สงูขึน้ ในอนาคตอาจมผีลกระทบต่อรปูแบบการท่องเทีย่ว 

ชุมชน 

นอกจากนี ้สนิค้าทีช่าวบ้านน�าเข้ามาขายในตลาดน�า้ 

มีทั้งผลผลิตเกษตรจากสวน ซึ่งมีทั้งจากสวนของชาวบ้าน  

และจากการรับซ้ือมาขาย และสินค้าประเภทอาหาร 

คาวหวานของคนไทยภาคกลาง หรืออาหารไทยพื้นบ้าน 

แต่มีผู ้ค ้าจากชุมชนจ�านวนน้อย เมื่อเทียบกับคนจาก

ภายนอก ดังนั้นการก�าหนดมาตรการเพ่ือช่วยเหลือหรือ

เอื้อประโยชน์กับคนในชุมชนจึงเป็นส่ิงส�าคัญ จากการ

ส�ารวจพืน้ทีพ่บว่า ชมุชนคลองลัดมะยมยังขาดการรวมกลุม่ 

ในการบรหิารจดัการชมุชน การด�าเนนิงานเป็นแบบถ้อยที 

ถ้อยอาศยั แต่ต่างคนต่างท�า แต่ด้วยคนในชมุชนมคีวามเป็น 

เครอืญาตกัิน จงึง่ายต่อการประนปีระนอม คนทีม่าขายสินค้า

ในตลาดบ้างเป็นคนจากคลองบางพรม บ้างเป็นคนจาก 

คลองบางระมาดและพื้นที่ใกล้เคียง

การท�าหน้าทีข่องตลาดน�า้สู่ความยัง่ยนื จงึเสมอืน

เป็นการสร้างสมดลุและเป็นลกัษณะการพัฒนาอย่างยัง่ยนื

ของชุมชน อันได้แก่ สร้างเศรษฐกิจชุมชนผ่านกลไกตลาด

และการสร้างเอกลักษณ์ของสินค้าชุมชนบางประเภท 

โดยเฉพาะสินค้าเกษตรที่มาจากสวนโดยตรง เนื่องจาก

ประวัติเป็นพื้นที่ปลูกเครื่องต้มย�าเป็นท�าเกษตรร่องสวน  

การจัดการตลาดด�าเนินควบคู่กับการดูแลระบบนิเวศและ

อนุรักษ์ล�าคลอง ซึ่งถือเป็นหัวใจส�าคัญต่อการท่องเที่ยว 

หากคลองเน่าเสียเสื่อมโทรม ย่อมส่งผลกระทบต่อการ

ท่องเที่ยวตลาดน�้าแห่งนี้แน่นอน นอกจากนี้ยังพบว่าการ

ด�าเนินงานด้านตลาด ด้านการท่องเที่ยว และด้านอนุรักษ์ 

ทรพัยากร ชมุชนได้เปิดรบัโครงการหรอืกจิกรรมทีเ่กีย่วเนือ่ง  

ซ่ึงสะท้อนภาพของการน�าเคร่ืองมือหรือเทคโนโลยีต่าง ๆ  

เข้ามาร่วมจดัการพืน้ที ่เช่น การอนรุกัษ์คลองโดยการสร้าง 

เครือ่งตะบนัน�า้เพิม่ออกซิเจน เรอืดดูตะกอนเลน เรอืเกบ็ขยะ  

และพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการล�าคลองด้วยการ

ประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เช่น ใช้เครื่องมือ

เก็บพิกัด และวิเคราะห์ปัญหาและเส้นทางน�้าชุมชน เพื่อ

ก�าหนดพื้นที่ด�าเนินการชุมชน ภายใต้การมีส่วนร่วมและ

ตระหนักรู้ถึงบริบทพื้นที่ร่วมกัน ทั้งหมดนี้ สะท้อนความ

สัมพันธ์เชื่อมโยงกันต่อการพัฒนาชุมชนในภาวะสมดุล  

ซึ่งจะสามารถสร้างความอยู่ดีมีสุขกับคนในชุมชน และ

เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต
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บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาและวิเคราะห์การส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะอาชีพในศตวรรษที่ 21 ส�าหรับ

เยาวชน ผ่านสือ่โทรทศัน์ (2) เพ่ือศึกษาแนวทางการส่งเสรมิการเรยีนรูท้กัษะอาชพีในศตวรรษที ่21 โดยเกบ็รวบรวมข้อมลู 

จากกลุ่มตัวอย่างรายการโทรทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับการให้ความรู้ ด้านการประกอบอาชีพส�าหรับเยาวชน จ�านวน 5 รายการ 

กลุ่มประชากรในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ ผู้ผลิตส่ือโทรทัศน์ ผู้อยู่เบื้องหลังในการผลิตส่ือโทรทัศน์ ครู และ อาจารย์ 

เครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูล แบบวิเคราะห์เนื้อหาแนวทางศตวรรษ ที่ 21 เรื่องทักษะอาชีพและชีวิตประกอบด้วย 5 หัวข้อ 

ดังนี้ (1) ความยืดหยุ่นและการปรับตัว (2) ความคิดริเริ่มและการก�ากับตนเอง (3) ทักษะด้านสังคมและทักษะข้าม

วัฒนธรรม (4) การมีผลงานและความรับผิดชอบตรวจสอบได้ (5) ภาวะผู้น�าและความรับผิดชอบ และแบบสัมภาษณ์ 

ผูเ้ชีย่วชาญเน้ือหาแนวทางการส่งเสรมิการเรียนรู ้ซึง่ใช้แบบสมัภาษณ์กึง่โครงสร้าง ผลการวจิยัพบว่า รายการกบนอกกะลา 

มเีนือ้หาเกีย่วข้องกบัทกัษะชวีติและอาชพีในศตวรรษที ่21 มากทีส่ดุได้แก่ และรายการพ่อหนเูก่งทีส่ดุในโลก พบว่ามีเน้ือหา

ที่เก่ียวข้องกับการประกอบอาชีพน้อยที่สุด แนวทางการส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะอาชีพในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย 

ความยืดหยุ่นและการปรับตัว ภาวะผู้น�าและความรับผิดชอบ เป็นทักษะชีวิตและอาชีพที่จ�าเป็นและส�าคัญของการเป็น

ผู้ประกอบการที่ดีบทบาทของสื่อในการพัฒนาเยาวชนเปิดพื้นที่การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมประสบการณ์จริง เป็นศูนย์การ

เรียนรู้ที่มีหลักสูตรส�าหรับการพัฒนาทักษะอาชีพที่สามารถเลือก หลักสูตร ได้ตามความต้องการของผู้เรียน

ค�ำส�ำคัญ: ทักษะอาชีพ, ศตวรรษที่ 21, สื่อโทรทัศน์

Abstract

The purposes of study were (1) to study and analyze the learning skills for youth in the 21st century through 

television (2) to study the guidelines to promote learning skills for youth in the 21st century through television. 

According to research of five televisions shows related to career for youth and life skills, the group aims to reflect  

interviews are professors, teachers, directors, and televisions producers with the content as (1) flexibility and 

adaptability (2) initiative and self-direction (3) social and cross cultural skills (4) productivity and accountability (5) 

leadership and responsibility. The research findings showed there are televisions shows about life skills and career 

for youth, such as program like Kobnokkala which have the content related with most occupations and the television 

programs like Pornukangteesudnailok which have the less content less. For the future in developing the 21stcentury 

skills for youth via Television shows, flexibility, adaptability, leadership and responsibility are important to be a  
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บทน�ำ

สื่ออาจเป็นสถาบันที่ทรงอิทธิพลที่สุดในการ

เรียนรู ้และการพัฒนาเด็กและเยาวชนในปัจจุบันดังที่  

ประเวศ วะส ี(2544) ได้กล่าวว่า “ถ้ามีการใช้ส่ือเพ่ือการศกึษา 

ได้อย่างดีจะเป็นการสร้างเจตคติ มโนธรรม และปัญญา 

พร้อมกันหมดทั้งชาติ ถือเป็นยุทธศาสตร์ทางปัญญา ช่วย

ยุทธศาสตร์การปฏริปูการเรยีนรู ้ทัง้นีเ้นือ่งจากสถาบนัอืน่ 

ทีเ่คยมบีทบาทหลกั ในการพัฒนาเดก็ไม่ว่าจะเป็นครอบครวั 

วัด หรือแม้แต่ โรงเรียนก็อ่อนก�าลังลงไป เนื่องจากกระแส

การพัฒนาแบบทุนนิยม วัตถุนิยมที่ดึงเด็ก ไปกับกระแส

วัฒนธรรมการใช้ชวีติยุคใหม่ที ่“เร็ว แรง” ในขณะทีส่ถาบนั

ครอบครวั ศาสนา และการศึกษายังไม่อาจปรับตวัให้ทนัต่อ 

กระแสการเปล่ียนแปลงได้ สือ่จงึน่าจะเป็นสถาบนัเดยีวทีน่่า

จะครอบครองพืน้ทีส่่วนใหญ่ในชวีติประจ�าวนัของเดก็ได้”  

นอกจากนี้การรู ้เท่าทันสื่อ นั้นเป็นสิ่งส�าคัญที่ช่วยให้

บคุคลสามารถเข้าใจ ประเมนิและสร้างเนือ้หาส่ือโดยไม่ถกู 

ครอบง�า ใช้สื่อที่เป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินชีวิตทั้งต่อ

ตนเอง ครอบครัวและสังคม เพราะหากบุคคลใดในสังคม

ขาดการรู้เท่าทันสื่อ บุคคลนั้นย่อมตกเป็นเหย่ือ (บุบผา 

เมฆศรีทองค�า, 2554, หน้า 117-123) การปรับเปลี่ยนทาง

สังคมที่เกิดข้ึนในศตวรรษที่ 21 ส่งผลต่อวิถีการด�ารงชีพ 

ของสังคมในวงกว้าง จึงต้องมีการปรับตัวในหลาย ๆ  ด้าน 

ส�าหรับศตวรรษท่ี 21 ต้องเปลี่ยนแปลงทัศนะ จาก

กระบวนการแบบดั้งเดิม ไปสู่กระบวนการทัศน์ใหม่ที่ให้

โลกของเยาวชนและนักเรียน กับ โลกของความเป็นจริง

เป็นศูนย์กลางของกระบวนการเรียนรู้ เป็นการเรียนรู้ไปสู่ 

การเน้นพัฒนาให้เยาวชนมีคุณภาพ (สุทัศน์ สังคะพันธ์, 

2556, หน้า 14-16) สอดคล้องกับ (วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์, 

2557, หน้า 177) ได้กล่าวถึงปัญหาในสถาบันการศึกษา

ว่าวิชาและหลักสูตรที่เปิดสอนในสถาบันการศึกษานั้น 

อาจไม่สอดคล้องกับความเป็นไปของสังคมเนื่องจากยังมี

บัณฑิตที่ตกงานหางานท�าไม่ได้ รวมทั้งมีเสียงสะท้อนจาก 

ผูป้ระกอบการในเรือ่งของการสรรหาพนกังานทีเ่หมาะสม

และมีคุณภาพกับงานผู้วิจัยเห็นว่าเยาวชนต้องตระหนัก

ในเรื่องการพัฒนาตนเอง นอกเหนือจากสาขาวิชาที ่

เลือกเรียน ผู้ศึกษาต้องพัฒนาความรู้ในวิชาชีพอื่นโดยหา

วิชาชีพเสริม เช่นการไปฝึกท�างานที่ชอบ หรือช่วยธุรกิจ 

ทางบ้านเพื่อเพิ่มทักษะอาชีพรองรับจากการว่างงาน

ดังนั้นผู ้วิจัยจึงเล็งเห็นความส�าคัญของการน�า

สื่อโทรทัศน์มาเป็นพื้นที่ส่งเสริมทักษะอาชีพ เพื่อศึกษา

แนวทางการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการประกอบอาชีพ

ของเยาวชน ซึ่งสื่อโทรทัศน์เปรียบเสมือนเครื่องมือ ช่วย

ในเรื่องการศึกษาเรียนรู้การพัฒนาตนเองในด้านต่าง ๆ  

ทั้งทักษะ การคิด และการปฏิบัติ เพราะส่ือโทรทัศน์นั้น

เป็นสิง่ทีท่กุคนเข้าถงึได้ง่าย มสีือ่โทรทศัน์ แบบไม่ต้องเสยี

ค่าใช้จ่ายซึ่งมีทั้งเสียง ภาพ เนื้อหา ด้านการประกอบอาชีพ

ซึง่รวมถงึกระบวนการต้ังแต่เริม่สนใจเลอืกอาชพีไปจนถงึ 

การประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคง การพัฒนาอาชีพ เป็น 

ขั้นตอนมีแบบแผน รวมถึงสถานภาพทางสังคมและ

เศรษฐกิจ และรูปแบบอาชีพต่าง ๆ เช่นอาชีพอิสระ ที่

ผู้ประกอบการด�าเนินการด้วยตัวเอง บริหารจัดการงาน

บคุลากร ให้มคีณุภาพและประสบความส�าเรจ็ ซึง่สิง่เหล่าน้ี 

เป็นแรงบันดาลใจให้เยาวชนต้องการประกอบอาชีพ 

ที่ชอบได้

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

1. เพื่อศึกษาและวิเคราะห์การส่งเสริมการเรียนรู ้

ทักษะอาชีพในศตวรรษที่ 21 ส�าหรับเยาวชน ผ่านสื่อ

โทรทัศน์

2. เพือ่ศกึษาแนวทางการส่งเสรมิการเรยีนรูท้กัษะ 

อาชีพในศตวรรษที่ 21 ส�าหรับเยาวชน ผ่านสื่อโทรทัศน์

good businessman or a good operator. The role of media to develop career skills for youth is an open area of learning 

through real experience and learning center with professional skills. 

Keywords: career skills, 21st century, television
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ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ปีที่ 6 ฉบับที่ 3 ประจ�าเดือน กันยายน-ธันวาคม 2559 71

แนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวข้อง

1. ทฤษฎีการพัฒนาอาชีพ

ทฤษฎีการพัฒนาทางอาชีพที่ส�าคัญมี 3 ทฤษฎี  

ประกอบด้วย

ทฤษฎีพัฒนาการทางอาชีพของ Ginzberg (1974, 

pp. 37-40) ที่กล่าวถึงการเลือกอาชีพของบุคคลที่เริ่มได้

ตั้งแต่อายุ 10 ปีขึ้นไป โดยพิจารณาจากความสนใจ โดยมี

ปัจจยัทีส่่งผลในการตดัสินใจเลือก เช่น ส่ือโทรทศัน์ ค่านยิม  

และสังคม เป็นต้น จนถึงในช่วงที่ต้องตัดสินใจจากความ

เป็นจริงจะเริ่ม น�าความรู้ ความสามารถของตนเองเข้ามา 

มีส่วนช่วยในการพิจารณาเลือกอาชีพ 

ทฤษฎีพัฒนาการทางอาชีพของ Super (1957, pp. 

99-108) แสดงให้เห็นว่าการเลือกอาชีพนั้นต้องค�านึงถึง

ความแตกต่างของตัวบุคคลเป็นหลัก เป็นกระบวนการ 

การพัฒนาจากเด็กมาสู่ผู้ใหญ่ ซึ่งในแต่ระช่วงวัยนั้นจะมี

ความสามารถ ความรู ้และความสนใจแตกต่างกนั ตามสภาพ 

ของการเปลี่ยนแปลง และจะพัฒนามาจนถึงจุดท่ีต้องการ

มีอาชีพอย่างม่ันคง และ

ทฤษฎีพัฒนาการทางอาชีพของ Roe‘s Theory of 

Vocational Choice (1964 อ้างถึงใน วิจิตร เฟื่องฟูตระกูล 

2545: หน้า 26) ได้พัฒนาทฤษฎีการเลือกอาชีพจากผลงาน

วิจัยเกี่ยวกับการวิเคราะห์ความแตกต่างในด้านบุคลิกภาพ  

สติปัญญา ความถนัด ประสบการณ์ในวัยเด็ก ซึ่งมีความ

เก่ียวพันกับการเลือกอาชีพ 

2. แนวคิดทักษะอาชีพและชีวิตในศตวรรษที่ 21

วิจารณ์ พาณิช (2555, หน้า 48) ได้อธิบายดังน้ี 

ครูเพื่อศิษย์เองต้องเรียนรู้ 3Rx7R ต้องเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ครูจะต้องเรียนรู ้วิธีการออกแบบการเรียนรู ้แบบ PBL 

(project-based learning)ให้แก่ศิษย์มีรายละเอียดดังนี้ (1) 

ความยดืหยุน่และการปรบัตวั (flexibility and adaptability)  

(2) เป็นผู้มีความคิดริเร่ิมและทักษะการน�า (initiative 

and self-direction) (3) ทักษะทางสังคมและการเรียนรู้ 

ข้ามวัฒนธรรม (social and cross-cultural skills) (4) 

การเพิ่มผลผลิตและการรู้รับผิดชอบ (productivity and 

accountability) (5) ภาวะผู ้น�าและความรับผิดชอบ 

(leadership and responsibility) 

3. แนวคิดในการใช้เทคโนโลยีอย่างครบวงจร 

ในการส่งเสริมการศึกษาในศตวรรษที่ 21

อนุชา โสมาบุตร (2556) ได้อธิบายดังนี้ (1) การใช้

เทคโนโลยีอย่างครบวงจรในการพัฒนาสมรรถนะส�าหรับ

ทกัษะในศตวรรษที ่21 ความรูส้�าหรบัเนือ้หาหลกัเป็นสิง่ที่

มคีวามส�าคญั ซึง่ทัง้หมดนีค้วรใช้เทคโนโลยอีย่างครบวงจร 

ในการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 (2) การใช้เทคโนโลยี

อย่างครบวงจรในการสนับสนุนการเรียนการสอนและ

การเรียนรู้แนวใหม่เพื่อให้ทันต่อโลกที่มีการเปลี่ยนแปลง 

การส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้ของนักเรียนและโอกาส 

ในการประยุกต ์ใช ้ความรู ้และทักษะในลักษณะที่มี 

ความหมาย (meaningful) (3) การใช้เทคโนโลยอีย่างครบวงจร 

ในการสนบัสนนุระบบการศกึษาทีเ่ข้มแขง็เพือ่ให้โรงเรยีน

และชั้นเรียนมีประสิทธิภาพ ครูและผู้บริหารจะต้องได้รับ

การฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้เครื่องและการพัฒนาความ

สามารถเกี่ยวกับทักษะในศตวรรษที่ 21 
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กรอบแนวคิดกำรวิจัย

ภำพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

วิธีการวิจัยเป็นแบบวิเคราะห์เนื้อหาสื่อโทรทัศน์

ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพ ประกอบด้วยขั้นตอน ๆ   

ดังนี้

ขอบเขตด้ำนเวลำ

ผูว้จิยัท�าการเกบ็ข้อมลูและท�าการวเิคราะห์เนือ้หา

โทรทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพในระยะเวลา  

เดอืน มิถุนายน – ธนัวาคม ปี พ.ศ. 2557 ระยะเวลาประมาณ 

7 เดือนที่รายการน�าเสนอ

ขอบเขตด้ำนเน้ือหำ

1. การเรียนรู้ทักษะอาชีพ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถ 

ด�ารงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ จึงต้องมีการพัฒนาทักษะดังนี้

1.1 ความยืดหยุ่นและการปรับตัว (flexibility 

and adaptability)

1.2 ความคิดริ เริ่มและการก�ากับตนเอง 

(initiative and self-direction)

1.3 ทกัษะด้านสงัคมและทกัษะข้ามวฒันธรรม 

(social and cross cultural skills)

1 .4  การมีผลงานและความรับผิดชอบ 

ตรวจสอบได้ (productivity and accountability)

1.5 ภาวะผูน้�าและความรบัผดิชอบ (leadership 

and responsibility)

2. สื่อโทรทัศน์ที่น�าเสนอเกี่ยวกับการประกอบ

อาชีพ ซึ่งมีเกณฑ์ในการคัดเลือกรายการ ได้แก่

2.1 คดัเลอืกรายการทีไ่ด้รบัความนยิมมากท่ีสดุ  

จากจ�านวนผู้เข้าชม

2.2 การน�าเสนอเรือ่งของอาชพีต่าง ๆ  ทัง้อาชพี 

อิสระ อาชีพรับจ้าง และอาชีพอื่น ๆ ที่หลากหลาย
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2.3 รูปแบบของรายการที่ลงสถานที่จริง  

ถ่ายท�าจากบรรยากาศจริงของการประกอบอาชีพ

2.4 มผีูด้�าเนนิรายการเป็นผูส้มัภาษณ์ข้อมลูกบั  

ผู้ประกอบการ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการประกอบ

อาชีพ

2.5 มีช่วงเวลาที่เหมาะสมส�าหรับเยาวชนที่

สามารถรบัชมได้ ในช่วง เสาร์-อาทติย์ และ จนัทร์ - ศกุร์ ทีผ่่าน 

การเห็นชอบในการเลือกเวลาของราย ของผู้ทรงคุณวุฒิ

2.6 เป็นรายการที่ได้รับรางวัลในสาขาต่าง ๆ 

ที่เป็นที่ยอมรับทางสังคมและสื่อมวลชน

2.7 เป ็นรายการที่น�าเสนออย่างต่อเนื่อง  

ในช่วงระยะเวลาที่ผู้วิจัยเก็บข้อมูลของเนื้อหา

2.8 เป็นรายการที่สร้างขึ้นเหมาะส�าหรับ

เยาวชนทุกเพศ ทุกวัย

จากการเลอืกรายการโทรทศัน์ตามเกณฑ์ทีก่�าหนด 

ผู้วิจัยน�าเสนอผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหมด 3 ท่าน เพื่อท�าการ 

คัดกรองรายการโทรทัศน์ที่เหมาะสมในการวิเคราะห์

เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับทักษะอาชีพ ผู้ทรงคุณวุฒิคัดเลือก

ทั้งหมด 5 รายการดังนี้ (1) กบนอกกะลา (2) อายุน้อย 

ร้อยล้านสูอ่าเซียน (3) พ่อหนเูก่งทีสุ่ดในโลก (4) หนึง่สมอง 

สองมือจูเนียร์ และ (5) อาชีวะทูเดอะฟิวเจอร์

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือผู้เชี่ยวชาญด้าน

การผลิตสื่อโทรทัศน์ ผู้เชี่ยวชาญเบื้องหลังส่ือโทรทัศน์  

ครูและอาจารย์ โดยวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 

จ�านวน 8 ท่าน ดังนี้

1. ผู้ผลิตส่ือโทรทัศน์ หรือบุคลากรที่เกี่ยวข้อง

กับการผลิตรายการ 1 ท่าน โดยบรรณาธิการรายการเสียง 

ประชาชนเปล่ียนประเทศไทย ช่อง ThaiPBS

2. ผู ้อยู ่เบื้องหลังในการผลิตสื่อโทรทัศน์ การ

พัฒนาสื่อ เช่น ด้านการน�าเสนอรูปแบบส่ือ ด้านภาษา 

ด้านเทคนิค และด้านการประชาสัมพันธ์สื่อ 5 ท่าน โดย  

Spokedark TV

3. ครู และ อาจารย์ ซ่ึงเป็นผู้รับชมส่ือสามารถ 

น�าเสนอแนวการส่งเสริมสื่อโทรทัศน์ ด้านความต้องการ

ของการรับชมสื่อ 2 ท่าน โดยโรงเรียนโรงเรียนสหวิทย์

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย

เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล มี 2 ส่วน คือ

1. วิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) จากการชม

สือ่โทรทศัน์ 5 รายการ วเิคราะห์เนือ้หารายการโดยมข้ีอมลู

ในการวิเคราะห์ดังนี้ เนื้อหาของสื่อโทรทัศน์ แนวคิดของ

สือ่โทรทศัน์ ความถีข่องสือ่โทรทศัน์ช่วงเวลา กลุม่เป้าหมาย 

ของรายการ

2. แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง (semi-structured 

interview) โดยมีแนวทางการสัมภาษณ์ (interview guide) 

เป็นเครื่องมือหลักและได้เลือกกรณีที่น่าสนใจ นอกจากนี้ 

ยังได้ใช้การสังเกต (observation) ประกอบการสัมภาษณ์

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล

เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล มี 2 ส่วน คือ

1. วิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) จากการชม

สือ่โทรทศัน์ 5 รายการ วเิคราะห์เนือ้หารายการโดยมข้ีอมลู

ในการวิเคราะห์ดังนี้ เนื้อหาของสื่อโทรทัศน์ แนวคิดของ

สือ่โทรทศัน์ ความถีข่องสือ่โทรทศัน์ช่วงเวลา กลุม่เป้าหมาย 

ของรายการ

2. แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง (semi-structured 

interview) โดยมีแนวทางการสัมภาษณ์ (interview guide) 

เป็นเครื่องมือหลักและได้เลือกกรณีที่น่าสนใจ นอกจากนี้ 

ยังได้ใช้การสังเกต (observation) ประกอบการสัมภาษณ์ 

(ภัทราณีย์พัวโสพิศ, 2551, หน้า 59)

กำรวิเครำะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้

ผูว้จิยัน�า แนวคดิทกัษะชวีติและอาชพีในศตวรรษ

ที่ 21 มาพัฒนาเป็นเคร่ืองมือของการวิเคราะห์เนื้อหา

ดังนี้ (1) ความยืดหยุ่นและการปรับตัว (flexibility and 

adaptability) (2) เป็นผู้มีความคิดริเริ่มและทักษะการน�า 

(initiative and self-direction) (3) ทักษะทางสังคมและ

การเรยีนรูข้้ามวฒันธรรม (social and cross-cultural skills) 

(4) การเพิ่มผลผลิตและการรู้รับผิดชอบ (productivity  
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and accountability) (5) ภาวะผู้น�าและความรับผิดชอบ 

(leadership and responsibility)โดยศึกษาข้อมูล การสนทนา  

ค�าแนะน�า การน�าเสนอ ไปพร้อม ๆ  กับการเก็บข้อมูล เพื่อ

ตรวจสอบสอบครบถ้วนของข้อมูล และน�าข้อมูลมามา

วิเคราะห์เพือ่สรปุผลโดยวธิจี�าแนกข้อมลูในประเดน็ต่าง ๆ  

และการตคีวามเพือ่สร้างข้อสรปุของการสงัเกตพฤตกิรรม 

ในการด�าเนินรายการ หรือการท�ากิจกรรมการประกอบ

อาชีพ การน�าเสนอข้อมูลจะเป็นรูปแบบของการพรรณนา

เนื้อหา (descriptive) ซึ่งเป็นการน�าเสนอข้อค้นพบเนื้อหา 

ที่เก่ียวข้องกับการส่งเสริมทักษะอาชีพ

ผลกำรวิจัย

1. ศึกษำและวิเครำะห์แนวทำงกำรส่งเสริมกำร

เรียนรู ้ทักษะอำชีพในศตวรรษท่ี 21 ส�ำหรับเยำวชน  

ผ่ำนส่ือโทรทัศน์สรุปได้ดังนี้

1.1 ความยืดหยุ่นและการปรับตัว (flexibility 

and adaptability) การปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลง ด้าน

การปรับตัวเข้ากับงานที่ได้รับมอบหมาย พบ 3 รายการ 

คือรายการกบนอกกะลารายการพ่อหนูเก่งที่สุดในโลก 

และรายการอายุน้อยร้อยล้านสู่อาเซียน จ�านวน 6 ตอน 

ด้านการท�างานได้ผลที่ไม่ชัดเจน ไม่แน่นอน พบ 2 ตอน  

คือรายการกบนอกกะลา และรายการหนึ่งสมองสองมือ 

จูเนียร์ จ�านวน 5 ตอน 

ความยืดหยุ่น ด้านการน�าเอาผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น 

มาใช้ประโยชน์อย่างได้ผล พบ 4 ตอน คือรายการกบนอก

กะลารายการหน่ึงสมองสองมือจูเนียร์รายการอายุน้อย 

ร้อยล้านสู่อาเซียน และรายการอาชีวะทูเดอะฟิวเจอร์ 

จ�านวน 12 ตอน ด้านการจัดการเชิงบวกต่อค�าชม และ  

ค�าต�าหน ิพบ 1 ตอน คอืรายการอายนุ้อยร้อยล้านสู่อาเซยีน 

จ�านวน 2 ตอน และด้านการสามารถท�าตามเป้าหมายท�าให้

งานลุล่วง พบ 5 ตอน คือรายการกบนอกกะลารายการ 

หนึง่สมองสองมอืจเูนยีร์รายการอายุน้อยร้อยล้านสู่อาเซยีน

รายการอาชีวะทูเดอะฟิวเจอร์ และรายการพ่อหนูเก่งที่สุด 

ในโลก จ�านวน 9 ตอน 

1.2 ความคดิรเิริม่และการก�ากบัตนเอง (initiative  

and self-direction) การจัดการด้านเป้าหมายและเวลา  

ด้านการก�าหนดเป้าหมายโดยมเีกณฑ์ความส�าเรจ็ทีจ่บัต้องได้  

พบ 5 ตอน คือรายการกบนอกกะลารายการหนึ่งสมอง

สองมือจูเนียร์รายการอายุน้อยร้อยล้านสู่อาเซียนรายการ

อาชีวะทูเดอะฟิวเจอร์ และรายการพ่อหนูเก่งที่สุดในโลก 

จ�านวน 12 ตอน ด้านการมีแนวทางให้งานบรรลุเป้าหมาย  

พบ 5 รายการ คือรายการกบนอกกะลารายการหนึ่งสมอง

สองมือจูเนียร์รายการอายุน้อยร้อยล้านสู่อาเซียนรายการ

อาชีวะทูเดอะฟิวเจอร์ และรายการพ่อหนูเก่งที่สุดในโลก 

จ�านวน 15 ตอน และด้านการใช้เวลาจัดการงานอย่างมี 

ประสิทธิภาพ พบ 2 ตอน คือรายการกบนอกกะลาและ

รายการพ่อหนูเก่งที่สุดในโลก จ�านวน 3 ตอน การท�างาน

ได้ด้วยตนเอง ด้านการท�างานส�าเร็จได้ด้วยตนเอง โดย

ก�าหนดตัวงานเอง พบ 5 ตอน คือรายการกบนอกกะลา 

รายการหนึ่งสมองสองมือจูเนียร์รายการอายุน้อยร้อยล้าน

สูอ่าเซยีนรายการอาชีวะทเูดอะฟิวเจอร์ และรายการพ่อหนู 

เก่งที่สุดในโลกจ�านวน 9 ตอน 

การเป็นผูเ้รยีนรูไ้ด้ด้วยตนเอง ด้านการ มองเหน็ 

โอกาสเรียนรู้ใหม่ ๆ  เพื่อขยายความเช่ียวชาญของตนพบ 5 

รายการ คอืรายการกบนอกกะลารายการหนึง่สมองสองมอื 

จูเนียร์รายการอายุน้อยร้อยล้านสู่อาเซียนรายการอาชีวะ

ทูเดอะฟิวเจอร์ และรายการพ่อหนูเก่งที่สุดในโลกจ�านวน 

17 ตอน ด้านการรเิริม่การพฒันาทกัษะไปสูร่ะดบัมอือาชพี 

พบ 4 ตอน คือรายการกบนอกกะลารายการหนึ่งสมอง 

สองมือจูเนียร์รายการอายุน้อยร้อยล้านสู่อาเซียน และ

รายการอาชีวะทูเดอะฟิวเจอร์จ�านวน15 ตอน ด้านความ

จรงิจังต่อการเรยีนรูง้านพบ 5 ตอน คอืรายการกบนอกกะลา 

รายการหนึ่งสมองสองมือจูเนียร์รายการอายุน้อยร้อยล้าน

สูอ่าเซยีนรายการอาชีวะทเูดอะฟิวเจอร์ และรายการพ่อหนู 

เก่งทีส่ดุในโลก จ�านวน 11 ตอน และด้ารการสามารถทบทวน 

ประสบการณ์ในอดีต เพื่อใช้คิดหาทางพัฒนาในอนาคต  

พบ 4 ตอน คือรายการกบนอกกะลารายการหนึ่งสมอง 

สองมือจูเนียร์รายการอายุน้อยร้อยล้านสู่อาเซียน และ

รายการอาชีวะทูเดอะฟิวเจอร์ จ�านวน 9 ตอน 

1.3 ทกัษะด้านสงัคมและทกัษะข้ามวฒันธรรม 

(social and cross-cultural skills) การมีปฏิสัมพันธ์กับ 

ผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ ด้านการมีการรับฟังและแสดง

ความคิดเห็น พบ 2 ตอน คือรายการกบนอกกะลา และ

รายการหนึ่งสมองสองมือจูเนียร์ จ�านวน 3 ตอน และด้าน

การแสดงพฤติกรรมอย่างมืออาชีพ พบ 5 ตอน คือรายการ 
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กบนอกกะลารายการหนึ่งสมองสองมือจูเนียร์รายการ 

อายุน้อยร้อยล้านสู่อาเซียนรายการอาชีวะทูเดอะฟิวเจอร์ 

และรายการพ่อหนูเก่งที่สุดในโลก จ�านวน 19 ตอน 

การสร้างทีมงานที่มีคุณภาพ ด้านเคารพความ

แตกต่างทางวฒันธรรม พบ 2 ตอน คอืรายการกบนอกกะลา  

และรายการอาชีวะทเูดอะฟิวเจอร์จ�านวน 4 ตอน ยอมรบัฟัง 

ความคิดเห็นจากผู้อื่นพบ 2 ตอน คือรายการกบนอกกะลา 

และรายการอายนุ้อยร้อยล้านสู่อาเซยีนจ�านวน 2 ตอน และ

ด้านการยกระดับความแตกต่างทางวัฒนธรรม ไปสู่การ

สร้างแนวความคดิใหม่ พบ 2 ตอน คอืรายการกบนอกกะลา  

และรายการอาชีวะทูเดอะฟิวเจอร์ จ�านวน 4 ตอน 

1.4 การมีผลงานและความรับผิดชอบตรวจ

สอบได้ (productivity and accountability) การบริหารและ

จัดการโครงการ ด้านการก�าหนดเป้าหมายและท�าให้บรรลุ

เป้าหมายน้ัน แม้จะมีอุปสรรคในการท�างาน พบ 4 ตอน  

คือรายการกบนอกกะลารายการหนึ่งสมองสองมือจูเนียร์

รายการอายุน้อยร้อยล้านสู่อาเซียน และรายการอาชีวะ

ทูเดอะฟิวเจอร์ จ�านวน 11 ตอน และด้านมีการวางแผน

จัดการงาน พบ 5 รายการ คือรายการกบนอกกะลารายการ

หนึง่สมองสองมือจเูนยีร์รายการอายุน้อยร้อยล้านสูอ่าเซยีน 

รายการอาชีวะทูเดอะฟิวเจอร์ และรายการพ่อหนูเก่งที่สุด

ในโลก จ�านวน 15 ตอน 

การผลิตผลงาน ด้านการแสดงความสามารถ

พเิศษในการท�าให้ได้ผลงานทีคุ่ณภาพ พบ 4 ตอน คอืรายการ

กบนอกกะลารายการหนึง่สมองสองมอืจเูนยีร์รายการอายุ

น้อยร้อยล้านสู่อาเซียน และรายการอาชีวะทูเดอะฟิวเจอร์ 

จ�านวน 10 ตอน ด้านการท�างานอย่างมจีริยธรรม พบ 4 ตอน  

คือรายการกบนอกกะลารายการหนึ่งสมองสองมือจูเนียร์

รายการอายุน้อยร้อยล้านสู่อาเซียน และรายการพ่อหนูเก่ง

ที่สุดในโลกจ�านวน 6 ตอน ด้านการร่วมงานอย่างเอาจริง 

เอาจงั พบ 4 ตอน คอืรายการกบนอกกะลารายการหนึง่สมอง 

สองมือจูเนียร์รายการอาชีวะทูเดอะฟิวเจอร์และรายการ

พ่อหนูเก่งที่สุดในโลก จ�านวน 7 ตอน ด้านการน�าเสนอ

ตนเองอย่างมืออาชีพ พบ 5 ตอน คือรายการกบนอกกะลา 

รายการหนึ่งสมองสองมือจูเนียร์รายการอายุน้อยร้อยล้าน

สูอ่าเซยีนรายการอาชวีะทเูดอะฟิวเจอร์ และรายการพ่อหนู 

เก่งทีส่ดุในโลก จ�านวน 15 ตอน และด้านการท�างานร่วมมอื 

เป็นทีมอย่างได้ผลดี พบ 5 ตอน คือรายการกบนอกกะลา 

รายการหนึ่งสมองสองมือจูเนียร์รายการอายุน้อยร้อยล้าน

สูอ่าเซยีนรายการอาชีวะทเูดอะฟิวเจอร์ และรายการพ่อหนู 

เก่งที่สุดในโลก จ�านวน 9 ตอน

1.5 ภาวะผูน้�าและความรบัผดิชอบ (leadership 

and responsibility) การช้ีแนะและเป็นผูน้�าแก่ผูอ้ืน่ ด้านการ  

ท�าให้ผูอ้ืน่เกดิพลงัในการท�างานให้บรรลผุลส�าเรจ็ร่วมกนั 1 

ตอน คอื รายการอายนุ้อยร้อยล้านสูอ่าเซยีน จ�านวน 2 ตอน  

ด้านการสร้างแรงบันดาลใจให้ผู ้อื่นได้ใช้ศักยภาพหรือ 

ความสามารถสูงสุดผ่านการท�าตัวเป็นตัวอย่าง พบ 3 ตอน คอื 

รายการหนึ่งสมองสองมือจูเนียร์รายการอายุน้อยร้อยล้าน 

สูอ่าเซยีนและรายการอาชวีะทเูดอะฟิวเจอร์จ�านวน 4 ตอน

การมีความรับผิดชอบต่อผู ้อื่น ด ้านการ  

ด�าเนนิการอย่างมคีวามรบัผดิชอบโดยถอืประโยชน์ส่วนรวม 

เป็นที่ตั้ง พบ 4 ตอน คือ คือรายการกบนอกกะลารายการ

หนึ่งสมองสองมือจูเนียร์รายการอาชีวะทูเดอะฟิวเจอร์ 

และรายการพ่อหนูเก่งที่สุดในโลก จ�านวน 5 ตอน

สรุปผลการวิจัยจากการวิเคราะห์เนื้อหา ทั้งหมด 

5 รายการ พบรายการทีเ่กีย่วข้องกบัการส่งเสรมิการเรียนรู้ 

ทักษะอาชีพในศตวรรษที่ 21 มากที่สุดคือรายการกบนอก

กะลา ซึ่งมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง ในด้านความยืดหยุ่นและ 

การปรบัตวั ด้านภาวะผูน้�าและความรบัผดิชอบ โดยเนือ้หา

ที่พบแสดงให้เห็นถึงแนวทางการพัฒนาเยาวชนในการ

ประกอบอาชีพ เช่น การปรับตัวตามบทบาทหน้าที่ความ

รับผิดชอบ ความยืดหยุ่นด้านการปฏิบัติงานเพื่อให้งาน

บรรลเุป้าหมาย ในส่วนของภาวะผูน้�าและความรบัผดิชอบ  

เนือ้ทีพ่บ เช่น การเป็นผูน้�าด้านการรเิริม่การพฒันา รวมทัง้ 

มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ บุคลากร และสังคม ในส่วน

ของรายการทีพ่บว่ามเีนือ้หาทีเ่กีย่วข้องกบัการส่งเสรมิการ

เรียนรู้ทักษะอาชีพในศตวรรษที่ 21 น้อยที่สุดคือ รายการ 

พ่อหนูเก่งที่สุดในโลก

2. แนวทำงกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ทักษะอำชีพ 

ในศตวรรษที่ 21 ส�ำหรับเยำวชน ผ่ำนสื่อโทรทัศน์

ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ แบบกึ่งโครงสร้าง โดย

กลุ่มประชากร คือ ผู ้ผลิตสื่อโทรทัศน์ที่ผู ้อยู ่เบื้องหลัง 

ในการผลิตสื่อโทรทัศน์ ครู และ อาจารย์ และรวบรวม

ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ สรุปประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 

1. บทบาทของผู้ผลิตสื่อโทรทัศน์
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1.1 การพัฒนาส่ือโทรทัศน์ให้มีพ้ืนที่ในการ

เรียนรู้ออนไลน์มากยิ่งขึ้นมีหลักสูตรส�าหรับเยาวชนหรือ

เปิดการอบรมเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ตามอัธยาศัย สามารถ

เรียนรู ้ด้วยตนเองตลอดชีวิต มีสื่อออนไลน์ให้เยาวชน

สามารถเลือกในหลักสูตรนั้นได้เพื่อพัฒนาความสามารถ 

ความรู้ เช่นหลักสูตรความยืดหยุ่นและการปรับตัวในเรื่อง 

ของการปรับตัวเข้ากับงานที่ได้รับมอบหมายการปรับตัว 

การน�าเอาผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นมาใช้ประโยชน์อย่างได้ผล

ความยืดหยุ่นการท�าตามเป้าหมายท�าให้งานลุล่วง และ

ความยืดหยุ่นการจัดการเชิงบวกต่อค�าชมและค�าต�าหนิ 

หลกัสตูรส�าหรบัภาวะผู้น�าและความรับผิดชอบในเร่ืองของ  

ความเป็นผูน้�าในเรือ่งของการท�างานความเป็นผู้น�าในเรือ่ง 

การสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อ่ืนได้ใช้ศักยภาพหรือความ

สามารถสูงสุดผ่านการท�าตัวเป็นตัวอย่างความเป็นผู้น�า

ในเรื่องการด�าเนินการอย่างมีความรับผิดชอบโดยถือ 

ประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้งและความเป็นผู ้น�าในการ 

แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 

1.2 สือ่โทรทศัน์ควรเป็นพ้ืนทีก่ารเรียนรู้ส�าหรบั

เยาวชนผ่านประสบการณ์จริงจดัให้เยาวชนเข้ามามีบทบาท

ร่วมกิจกรรมด้านอาชีพโดยมีอาชีพให้เลือกที่หลากหลาย  

ทั้งอาชีพอิสระ และอาชีพรับจ้างมีรูปรายการแบบตามติด

ชีวติการประกอบอาชพี หรือการได้ทดลองท�าอาชพีนัน้จรงิ 

โดยมกีารวางแผน ปฏบิตั ิแก้ไข พัฒนา เรียนรู้ จากอาชพีนัน้ 

เป็นการสร้างประสบการณ์ เพ่ิมทักษะชีวิตและอาชีพที่

เกิดจากการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

1.3 แนะแนวด้านอาชีพให้กับเยาวชน เช่น 

ถ้าเยาวชนมีความสนใจเก่ียวกับอาชีพ แนะแนวอย่างไร

ให้สามารถประกอบอาชีพ หรือควรพัฒนาตนเองให้เก่ง

ทางด้านใดเพื่อสามารถประกอบอาชีพที่ตนสนใจ สื่อควร 

น�าเสนอวิธีการส�ารวจตัวเองให้เหมาะสมกับอาชีพ 

สอดคล้องกับทฤษฎีพัฒนาการทางอาชีพ บุคคลต้องผ่าน 

กระบวนการตัดสินใจและย�้าเรื่องของการตัดสินใจเพราะ

เป็นหวัใจของการพฒันาการทางอาชพี โร Roe ‘s Theory of 

Vocational Choice (1964 อ้างถึงใน วิจิตร เฟื่องฟูตระกูล, 

2545, หน้า 26) 

1.4 ด้านเนื้อหา ควรพัฒนาเนื้อหาเกี่ยวข้องกับ

ศตวรรษที่ 21อย่างจริงจังน�าเสนอเนื้อหาที่เป็นประโยชน์

จริง ๆ พัฒนาเนื้อหาที่สร้างแรงจูงใจชวนให้น่าติดตาม 

สามารถน�าไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้จริง  

มีความทันสมัยของเนื้อหาและเข้าใจง่าย มีความครบถ้วน

ของเนื้อหา และไม่สอดแทรกค�าพูดที่รุนแรง

1.5 วิธีการน�าเสนอต้องเสนอในรูปแบบที่

สร้างสรรค์โดยโยงเรือ่งราวของอาชีพต้ังแต่เกดิขึน้จากอดตี

จนถงึปัจจุบนั เพือ่สะท้อนให้เหน็แนวทางการพฒันาอาชพี 

จนประสบความส�าเร็จ รวมถึงการน�าเสนอที่เข้าใจง่าย  

น�าเสนอจากสถานที่จริงและการท�างานจริงสอดคล้องกับ

งานวิจัยเร่ืองแนวทางการพัฒนารูปแบบรายการโทรทัศน์

ที่พึงประสงค์ส�าหรับเด็กในปัจจุบัน ส�าหรับแนวทางการ

พัฒนารูปแบบโทรทัศน์ ด้านวิธีน�าเสนอ ได้แก่ การเปิด

โอกาสให้เด็กน�าเสนอรายการและร่วมรายการเพิ่มมากขึ้น  

(ภัทราณีย์ พัวโสพิศ, 2551, หน้า 75)

1.6 ช่วงเวลาทีเ่หมาะสมส�าหรบัเยาวชนในการ 

รบัชมรายการ คอื วนัจนัทร์ - ศกุร์ ช่วงเวลา 15.00 - 17.00น.

เป็นช่วงเวลาหลังเลิกเรียนและ เสาร์-อาทิตย์ ช่วงเวลา 

15.30 - 19.00 น.

1.7 การประชาสมัพนัธ์ เพิม่การประชาสมัพันธ์

ในวงกว้างให้มากขึ้น น�าเสนอความน่าสนใจของอาชีพ

ในตอนต่อไปให้น่าติดตามรวมทั้งการให้ความส�าคัญ

การประชาสัมพันธ ์การเลื่อนเวลาออกอากาศหรือ

ประชาสัมพันธ์ช่วงวันที่งดออกอากาศ ให้ทราบล่วงหน้า 

อย่างชัดเจน

1.8 เทคโนโลยีด้านสื่อโทรทัศน์ สื่อต้องมีการ

ปรบัเปลีย่นเทคโนโลย ีในการน�าเสนอทีท่นัสมยั ในยคุของ 

ดิจิตอล เช่น ภาพ กราฟิก เสียง เป็นต้น มาพัฒนารายการ

ส่งเสรมิทกัษะชวีติและอาชพี รปูแบบการน�าเสนอ รปูแบบ

ของเนื้อหา หรือสื่อการเรียนรู้เช่นสื่อออนไลน์ โดยอาศัย 

เทคโนโลยี เข้ามาช่วยปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการน�าเสนอ

เพื่อให้ทันสมัย มีความน่าสนใจ ดึงดูดผู้ชมให้เข้าถึงสื่อ

โทรทัศน์มากขึ้นเพื่อรองรับ AEC สอดคล้องกับแนวคิด 

ในการใช้เทคโนโลยอีย่างครบวงจรในการส่งเสรมิการศกึษา 

ศตวรรษที่ 21 (อนุชา โสมาบุตร, 2556)

3. บทบำทส�ำหรับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

3.1 ผู้ประกอบการธุรกิจสถานประกอบการ

ธุรกิจสามารถจัดพื้นที่การเรียนรู้ให้เยาวชนเข้าไปศึกษาได้  

จัดต้ังหลักสูตรที่เป็นการสอนทางด้านทักษะชีวิตและ 
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อาชพีเพือ่น�าเสนอโรงเรยีนหรอืสถาบนัอาชวีะศึกษา จะท�า 

ให้เกดิประโยชน์มากขึน้ เพราะเป็นหลกัสตูรทีเ่กดิขึน้จรงิใน

สภาพการท�างานของสถานประกอบการ เยาวชนได้เรยีนรู้ 

จากสิ่งที่เกิดข้ึนจริง เกิดการพัฒนาศักยภาพเรียนรู้วิธีการ

แก้ปัญหาที่ถูกต้องเมื่อเผชิญกับปัญหาจริง

3.2 ผู้ปกครองควรมีบทบาทในการส่งเสริม

ความสามารถเฉพาะทางให้กบัเยาวชน ควรแนะแนวอาชพี 

ที่เหมาะกับความถนันและความสามารถของเยาวชน 

พร้อมทั้งแนะแนวการเรียนรู ้เพิ่มเติมที่เป็นประโยชน์ 

ในการประกอบอาชีพนั้น เป็นการถ่ายทอดประสบการณ์

โดยตรงของตัวผู ้ปกครองเองและเป็นการสร้างความ

สัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว

3.3 การศึกษา หรือสถาบนัการศึกษาเป็นผูร้เิริม่

พฒันาหลักสตูรใหม่ หรือปรับปรุงหลกัสูตรเดมิให้ตอบรบั 

กับศตวรรษที่ 21 เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ จัดตั้ง

หลักสูตรให้ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนได้ตามความสนใจ 

เพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้เรียนที่อยากจะเพ่ิมเติมทักษะ 

ทีต่นเองขาด หรอืพฒันาต่อยอดความรูเ้ดมิของผูเ้รยีน เช่น

หลักสตูรความยืดหยุ่นและการปรับตวั หลกัสูตรภาวะผูน้�า

และความรับผิดชอบ ซึง่เป็นทกัษะชีวิตและอาชีพที่ส�าคัญ 

ของการพัฒนาตนเองเป็นผู้ประกอบการที่ดี

3.4 รัฐบาลเข้ามามีบทบาทส่งเสริมการเรียนรู้

ด้านอาชพี เน้นความส�าคญัของการเรยีนสายอาชพีมากขึน้  

ให้ความส�าคญัของสถาบนัการศกึษาของสายอาชพี เร่งสร้าง 

ภาพลักษณ์ในด้านดีและประสานงานกับผู้ประกอบการ

ให้เปิดช่องทางที่หลากหลายในการประกอบอาชีพเช่น

ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเปิดตลาดแรงงานเพื่อรองรับ

เยาวชนที่จบใหม่ ร่วมมือแก้ไขปัญหาร่วมกันเพื่อช่วยลด

อัตราการว่างงาน ปัญหาการหลอกลวงเอารัดเอาเปรียบ 

ถูกใช้แรงงานอย่างไม่เป็นธรรมซึ่งพบเห็นมากในปัจจุบัน  

สอดคล้องกับ (แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ฉบับที่ 11, 2554) ให้ความส�าคัญกับการพัฒนาส่งเสริม

อาชีพ เพิ่มรายได้ของคนไทยด้วยการกระจายการผลิต  

เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและครอบครัว

กำรอภิปรำยผล

1. ควำมยืดหยุ่นและกำรปรับตัว ภำวะผู้น�ำและ

ควำมรับผิดชอบ เป็นทักษะชีวิตและอำชีพที่จ�ำเป็นและ 

ส�ำคัญของกำรเป็นผู้ประกอบกำรที่ดี 

การปรับตัวตามบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ

ของงาน การปรับตัวตามความเหมาะสมบริบทที่ก�าหนด

ในฐานะผู้ประกอบการ ความยืดหยุ่นจะสามารถท�างาน

อย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของการ

ท�างานที่ดี ซึ่งจ�าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ประกอบการควรมี ดังนั้น 

หากในอนาคต สถานศึกษาจะพัฒนาพื้นที่การเรียนรู้และ

สร้างความเป็นผูป้ระกอบการส�าหรบัเยาวชน จ�าเป็นต้องมี

แนวทางในการอบรม หรอืการน�าเสนอในหลกัสตูรในความ 

เป็นผู้ประกอบการ เช่นหลักสูตรการปรับตัวเข้ากับงาน 

ที่ได ้รับมอบหมาย การน�าเอาผลลัพธ์ที่ เกิดขึ้นมาใช้

ประโยชน์อย่างได้ผล การท�าตามเป้าหมายท�าให้งานลุล่วง 

และการจัดการเชิงบวกต่อค�าชมและค�าต�าหน ิสอดคล้องกบั 

รายการอายุน้อยร้อยล้านสู่อาเซียน รายการกบนอกกะลา  

และ รายการอายุน้อยร้อยล้าน ที่น�าเสนอ เรื่องราวการ

ประกอบอาชพีในด้านการปรบัตวั เช่น การปรบัตวัต่อสภาวะ

แวดล้อม การปรับตัวในด้านเศรษฐกิจ และการปรับตัว 

ต่อความต้องการของลูกค้า ซ่ึงส่ิงเหล่านี้นั้นมีความส�าคัญ

มากในการด�ารงอยูข่องการประกอบอาชพี การปรบัตวัเพือ่ 

ให้เกดิการเปลีย่นแปลงนัน้ จ�าเป็นทีจ่ะต้องมอีย่างมากในตวั 

ของผู้น�า และบุคลากรเพื่อให้สอดหรับในศตวรรษที่ 21

ส�าหรบัภาวะผูน้�าและความรบัผดิชอบ เป็นทกัษะ

ที่ส�าคัญและขาดไม่ได้ส�าหรับผู้ประกอบการในยุคนี้ เช่น 

ความเป็นผู ้น�าในเรื่องของการท�างาน ความเป็นผู ้น�า 

ในเรื่องการสร้างแรงบันดาลใจให้ผู ้อื่นได้ใช้ศักยภาพ 

หรือความสามารถสูงสุดผ่านการท�าตัวเป็นตัวอย่าง และ 

ความเป็นผูน้�าในเรือ่งการด�าเนนิการอย่างมคีวามรบัผดิชอบ

โดยถือประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง เช่นการที่ผู้น�ามีความ

รบัผดิชอบต่อสงัคมมากขึน้ โดยไม่มุง่เน้นผลประโยชน์ทาง

ก�าไรมากเกนิไป มส่ีวนร่วมในการตอบแทนสงัคม คนืก�าไร

ให้สังคม โดยการพัฒนา การส่งเสริม หรือการช่วยเหลือ 

ให้สังคมมีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ส่วนที่เพิ่มเติมคือ 

ความเป็นผู้น�าในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นสิ่ง

ส�าคัญอย่างยิ่งที่ผู้น�าควรมี เพราะผู้น�าจะเป็นผู้ตัดสินใจ 
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สูงสุดของการปฏิบัติงาน ดังนั้นเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น 

ในเรือ่งงาน เรือ่งผูอ้ืน่ทีป่ระสานงานร่วมกนั การแก้ปัญหา

อย่างสร้างสรรค์จะช่วยลดปัญหาและความขัดแย้งและ

ความเป็นผู้น�าในเรื่องกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อแข่งขันกับ 

คู่แข่ง ซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบการมีศักยภาพเพิ่มมากขึ้น 

(วิจารณ์ พานิช, 2555, หน้า 18-21) สอดคล้องกับแนวโน้ม

การจ้างงานในตลาด AEC ทั้งการการเคลื่อนย้ายแรงงาน

สู่ภูมิภาค และจากประเทศเพ่ือนบ้านเข้าสู่ประเทศไทย 

พร้อมกับแรงงานไทยเคลื่อนย้ายออกนอกประเทศ ส่งผล 

ให้เดก็และเยาวชนต้องปรับตวักบัวฒันธรรม ทีห่ลากหลาย 

และมีความจ�าเป็นทีจ่ะต้องเข้าใจเพ่ือให้อยู่ในสังคมได้อย่าง 

สมานฉันท์ (กองวิจัยตลาดแรงงาน ฝ่ายวิเคราะห์ตลาด

แรงงาน, 2553)

2. บทบำทของสื่อโทรทัศน์พื้นที่ค้นหำศักยภำพ 

ในกำรสร้ำงสรรค์ของเด็กและเยำวชนไทย 

ปัจจุบันพ้ืนที่ในการแสดงออกทางความคิดเชิง

สร้างสรรค์ส�าหรับเด็กและเยาวชนมีค่อนข้างน้อย แต่

ในอนาคตน่าจะเป็นพื้นที่ในการเรียนรู้ที่ดี จะไม่ใช่เพียง

การน�าเสนอเรือ่งราวของชวีติ หรือ การจดัรายการเกมส์โชว์  

แต่ควรจะเป็นรายการที่น�าเสนอองค์ความรู้ สื่อการเรียนรู ้

ใหม่ ๆ ที่จ�าเป็นของผู้ประกอบการในยุคปัจจุบันควรมี

ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ (1) บทบาทของสื่อโทรทัศน์

ที่เป็นการเรียนรู้ตามอัธยาศัย คือผู้ประกอบการสามารถ 

เรียนรู ้ ศึกษาข้อมูลได้ด้วยตนเอง ซึ่งในการเรียนรู้นั้น 

จะเป็นการเรียนรู้ในเร่ืองของเนื้อหา การน�าแนวทางมา

ปรับใช้ มาพัฒนาศักยภาพของตนเอง ต่อไป (2) บทบาท

ของสื่อโทรทัศน์ที่เป็นทางการโดยมีหลักสูตรส�าหรับให ้

ผูบ้รหิารสามารถเลือกเรียนเองได้ ซ่ึงหลักสูตรโดยส่วนใหญ่ 

จะเป็นหลักสูตรภาพรวมหรือหลักสูตรที่เป็นสูตรส�าเร็จ 

ซึ่งควรจะต้องมีหลักสูตรที่ผู้ประกอบการสามารถเลือก

เรยีนเองได้ เป็นหลกัสูตรทีค่วรจะมาเสริม เพ่ือให้ความเป็น 

ผู้ประกอบการนั้นสมบูรณ์ยิ่งขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัย

เร่ือง ปัจจัยที่มีอิทธิพลครูที่ปรึกษาในการด�าเนินโครงการ 

ส่งเสริมอาชีพอิสระเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรียนของ

นกัเรยีน เพือ่ศกึษาปัจจัยทีม่อีทิธิพลต่อการด�าเนนิโครงการ

ส่งเสริมอาชีพอิสระเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรียนของ

นกัเรยีน (กรยีงไกร สทิธพิงค์, 2542, หน้า 71) ซึง่เป็นไปตาม 

พระราชบญัญตัส่ิงเสรมิการพฒันาเดก็และเยาวชนแห่งชาติ  

พ.ศ. 2550 ท่ีก�าหนดให้ส่งเสริมบทบาทขององค์กรเอกชน 

องค์กรชุมชน ซ่ึงในที่นี่อาจเป็นรายการโทรทัศน์ บริษัท 

ทีส่นใจในการพฒันาเดก็และเยาวชน เพือ่เป็นการสนบัสนนุ

การมส่ีวนร่วมของประชาชนในการส่งเสรมิและพฒันาเดก็

และเยาวชน โดยให้องค์กรเอกชนหรือองค์กรชุมชนที่มี 

กิจกรรมหรือผลงานเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กและเยาวชน 

และมิได้มีวัตถุประสงค์ในทางการเมืองหรือมุ่งค้าหาก�าไร

จากการประกอบกิจกรรมดังกล่าว มีสิทธิขอจดทะเบียน

เป็นองค์กรเอกชนหรือองค์กรชุมชนด้านการพัฒนาเด็ก 

และเยาวชน และมีสิทธิรับเงินอุดหนุน ความช่วยเหลือ

และการสนับสนุนจากรัฐ

ข้อเสนอแนะ

1. ควรมีการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ในกลุ่มนักเรียน

ด้วยการจัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพเพื่อพัฒนาอาชีพของ

เยาวชนเปรียบเทียบความคิดเห็นที่มีต่อการพัฒนาอาชีพ  

เพื่อน�าผลวิจัยไปใช้ประกอบการประเมินผล การจัด

กิจกรรม

2. ควรศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อสื่อด้านอาชีพ 

ในปัจจุบันว่า เยาวชนนั้นมีความต้องการส่ือโทรทัศน์

ในด้านใดเช่น ด้านเนื้อหา ด้านรูปแบบ เวลาที่เหมาะสม 

เพื่อให้สื่อสามารถพัฒนารูปแบบตรงตามความต้องการ 

ของเยาวชน
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บทคัดย่อ

การวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงค์ (1) เพ่ือศึกษาการสือ่สารทางการเมอืง (2) เพือ่ศกึษาระดบัการมส่ีวนร่วมทางการเมือง 

การปกครองท้องถิ่นของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองท่าข้าม และ (3) ศึกษาความสัมพันธ์ของการส่ือสารทางการเมือง 

กับการมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองท้องถิ่นในเขตเทศบาลเมืองท่าข้ามจากการศึกษากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่

มีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองท้องถิ่นและการสื่อสารทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาล ส่วนใหญ่ 

มีพฤติกรรมในการรับรู้ข่าวสารทางการเมืองจากการสื่อสารทางการเมืองยังอยู่ในระดับน้อย การวิเคราะห์ความสัมพันธ์

ของการสื่อสารทางการเมืองกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองท้องถิ่น ในด้านของการเลือกตั้งผู้แทนท้องถ่ิน  

และการก�ากับดูแลการปกครองท้องถิ่น ภาพรวมอยู่ในระดับสูงโดยความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน

ค�ำส�ำคัญ: การสื่อสารทางการเมือง, การมีส่วนร่วมทางการเมือง

Abstract

The purposes of this research were to (1) to study political communication (2) to study the level of 

participation of politics in the local government in Thakham Municipality and (3) to study relations between political  

communication with political participation in local government in Thakham municipality. According to this study, 

most of the subjects participate politically in local governments and political communication are most of the subject 

has performance in acknowledgement political information from Political communication by undergraduate too.  

Analysis relation political communication with political participation local government in election representative 

and supervision local government. Overall image in high-grade by relation in same direction.

Keywords: political communication, participation politics

กำรสื่อสำรทำงกำรเมืองกับกำรมีส่วนร่วมทำงกำรเมืองกำรปกครองท้องถิ่น: 

ศึกษำเฉพำะกรณีเทศบำลเมืองท่ำข้ำม อ�ำเภอพุนพิน จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
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บทน�ำ

การสื่อสารเป็นเครื่องมือหรือกลไกส�าคัญในทาง 

การเมืองไทยมาตั้งแต่อดีตโดยมีบทบาทส�าคัญในการ

ถ่ายทอดและขยายแนวความคิดตลอดจนอุดมการณ์

ทางการเมืองจากผู้ปกครองไปยังประชาชนในปกครอง

เพื่อโฆษณาชวนเชื่อและจูงใจให้ประชาชนเกิดความนิยม 

ชมชอบความศรัทธาเชื่อมั่นและความจงรักภักดีต ่อ 

ผู ้ปกครองในสังคมปัจจุบันสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจ

การเมืองและสังคมเปลีย่นแปลงไปมากพัฒนาการทางการ

เมืองในระบอบประชาธิปไตยได้รุดหน้าไปควบคู ่กับ

พฒันาการทางเทคโนโลยทีางการส่ือสารรวมถงึพฒันาการ

ด้านความรู้ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมในทางการเมือง 

ของประชาชนท�าให้ “การสื่อสารทางการเมือง” (political 

communication) มีความสลับซับซ้อนและทวีความส�าคัญ

มากยิ่งขึ้นโดยจะเห็นได้ว่าพฤติกรรมทางการเมืองเกือบ

ทั้งหมดโดยเฉพาะในประเทศที่การเมืองการปกครอง 

ในระบอบประชาธิปไตยพัฒนาก้าวหน้าไปมากจะมีส่วน

เก่ียวข้องกับการสื่อสารไม่ลักษณะใดก็ลักษณะหนึ่ง

การสือ่สารทางการเมอืงจงึเสมอืนเส้นใยประสาท

ของระบบการเมือง เนือ่งจากมีบทบาทเป็นตวักลางระหว่าง

ประชาชนและรัฐบาล โดยเป็นช่องทางในการเสนอข้อมูล

ข่าวสารต่าง ๆ ที่เก่ียวกับการตัดสินใจและนโยบายของ

รัฐบาล ให้ประชาชนได้รับรู้และในขณะเดียวกันก็เป็น 

กระบวนการในการน�าเอาข้อเรียกร้องและความต้องการ

ของประชาชนไปสู่รัฐบาล ที่จะท�าให้การก�าหนดนโยบาย

และการตดัสนิใจของรฐับาล สอดคล้องและสนองตอบต่อ

ความต้องการของประชาชนได้ด ีการสือ่สารเป็นเครือ่งมอื 

ทีจ่ะน�าไปสูก่ารกระท�าทางการเมืองกล่าวคือ ชวีติและสงัคม

จะเป็นไปอย่างไรขึ้นอยู่กับความสามารถของประชาชน 

ในการแลกเปลีย่นข่าวสารข้อมูลระหว่างกันหรืออกีนยัหนึง่ 

ก็คือ การสื่อสารเป็นเครื่องมือสนับสนุนหรือเรียกร้อง

ทางการเมืองนั่นเอง (พิชิต ทนงค์, 2550)

การมีส่วนร่วมทางการเมืองเป็นตัวบ่งช้ีหนึ่ง  

ทีส่ามารถวดัได้ว่าการเมอืงของประเทศนัน้ ๆ  มกีารพฒันา

หรือไม่ การมีส่วนร่วมทางการเมืองถือเป็นกระบวนทัศน์

ใหม่ในระบบการเมอืงการปกครองในระบบประชาธปิไตย 

ซึ่งการที่ประชาชนหรือประชาสังคม มีการรับรู้ข่าวสาร

ทางการเมืองผ่านช่องทางต่าง ๆ  เข้าใจบทบาทของตนเอง 

ต่อการพัฒนาแนวคิดอุดมการณ์ประชาธิปไตย สิ่งเหล่านี้

จะน�าไปสู่การพัฒนาทางการเมืองได้เป็นอย่างดี สื่อสาร

มวลชนเป็นเครื่องมือ และช่องทางที่ส�าคัญในการสร้าง

ความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วม

ทางด้านการเมือง จะเห็นได้ว่าการสื่อสารทางการเมือง 

ถอืว่าเป็นพลงัหลกัในการพฒันาการเมอืง (นนัทนา ผาสขุ, 

ศรัณยา เลิศพุทธรักษ์, 2554, หน้า 58) และจะน�าไปสู่การ

พัฒนาระบบการเมืองในภาพรวมต่อไป ดังนั้นการสื่อสาร

ทางการเมือง จึงเป็นส่วนส�าคัญที่ท�าให้ประชาชนได้รับรู้ 

และเรียนรู้ประสบการณ์ทางการเมือง อุดมการณ์ทาง 

การเมอืงในรปูแบบต่าง ๆ  นบัได้ว่าการสือ่สารทางการเมอืง

เป็นปัจจัยที่ส�าคัญของการปกครองระบอบประชาธิปไตย

ด้วยเหตุดังกล่าวนี้เองผู้วิจัยจึงเห็นว่าการสื่อสาร

ทางการเมืองเป็นสิ่งที่มีความส�าคัญต่อการมีส่วนร่วม

ทางการเมืองของประชาชนในระบอบการปกครองแบบ 

ประชาธิปไตยดังนั้นจึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึงระดับ

ของการสือ่สารทางการเมอืงกบัการมส่ีวนร่วมทางการเมอื 

ดังกล่าว ทั้งนี้ผู้วิจัยได้เลือกกลุ่มตัวอย่างจากประชาชนใน

ชุมชนต่าง ๆ  ของเขตเทศบาลเมืองท่าข้าม ท�าการศึกษาถึง

ความสัมพันธ์ระหว่างการสื่อสารทางการเมืองกับการมี

ส่วนร่วมทางการเมืองในท้องถิ่นของประชาชนในชุมชน

ดังกล่าวจนสู่การตั้งค�าถามการศึกษาไว้ว่า “การสื่อสาร 

ทางการเมอืงมอีทิธพิลกบัการมส่ีวนร่วมทางการเมอืงของ

ประชาชนได้จริงหรือไม่ อย่างไร”

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

จากความส�าคัญของปัญหาสามารถก�าหนด

วัตถุประสงค์ของการวิจัยดังนี้

1. เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมทางการเมือง

การปกครองท้องถิ่นในเขตเทศบาลเมืองท่าข้าม อ�าเภอ 

พุนพิน จังหวัด สุราษฎร์ธานี 

2. เพื่อศึกษาลักษณะของการสื่อสารทางการเมือง

จากสื่อต่าง ๆ ประกอบด้วยสื่อบุคคล และสื่อมวลชน 

ของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองท่าข้าม อ�าเภอพุนพิน 

จังหวัด สุราษฎร์ธานี

3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของการสื่อสารทาง 

การเมืองกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง 
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ท้องถ่ินของเทศบาลเมือง ท่าข้าม อ�าเภอพุนพิน จังหวัด

สุราษฎร์ธานี

กรอบแนวคิดกำรวิจัย

จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัย

ที่เก่ียวข้องแล้วพบว่า การมีส่วนร่วมทางการเมืองของ

แต่ละบุคคลจะอยู่ในระดับที่แตกต่างกัน อันเนื่องมาจาก 

สาเหตขุองพฤตกิรรมทางการเมืองทีแ่ตกต่างกัน ซ่ึงเกดิจาก 

แบบแผนของความเชื่อ ค่านิยม ทัศนคติรวมถึงปริมาณ

การรบัรูข่้าวสารทางการเมอืงของแต่ละบคุคลทีม่ต่ีอระบบ

การเมือง ที่จะแสดงออกมาในลักษณะรูปแบบของการมี

ส่วนร่วมทางการเมอืง จงึกล่าวได้ว่า การสือ่สารทางการเมอืง 

จากสื่อต่าง ๆ จะส่งผลให้สมาชิกในสังคมหรือในชุมชน  

มคีวามสนใจทางการเมือง โดยเฉพาะการสนใจในการเข้าไป

มีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองท้องถิ่น ในกิจกรรม

ต่าง ๆ ได้แก่ การมีส่วนร่วมใช้สิทธิในการเลือกตั้งผู้แทน

ท้องถิ่น การมีส่วนร่วมในการก�ากับดูแลการปกครอง 

ท้องถิ่น โดยจะแสดงออกทางพฤติกรรมและท่าที ที่ส่งผล 

ต่อความรูส้กึต่อระบบการเมอืงท้องถิน่ จะเหน็ว่าส่ือต่าง ๆ   

จะท�าหน้าที่เป็นตัวขัดเกลาได้เป็นอย่างดีที่จะน�ามาสู่การ

มีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่นของประชาชน โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งการสื่อสารซ่ึงไม่ว่าจะเป็นส่ือบุคคลหรือสื่อสาร 

มวลชนก็ตาม 

ดังนั้นกระบวนการทางการเมืองก็ย่อมมีความ 

สัมพันธ ์อย ่ างใกล ้ชิดกับการสื่ อสารเช ่น เดียวกับ

กระบวนการอื่น ๆ ในสังคมการสื่อสารจะมีบทบาท 

หน้าที่หลักในการถ่ายทอดความรู้และข่าวสารต่าง ๆ  

เกี่ยวกับสิ่งที่ เกิดขึ้นในระบบการเมืองการสื่อสารใน

ลกัษณะนีอ้าจเรยีกได้ว่าเป็นการสือ่สารทางการเมอืงนัน้เอง 

ซึ่งถ้าปราศจากการสื่อสารทางการเมืองแล้วก็จะมีบุคคล

เพียงไม่กี่คนที่ เกี่ยวข้องโดยตรงเท่านั้นที่จะทราบถึง

ความเป็นไปในกระบวนการทางการเมืองซึ่งความรู้และ

ความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาสาระของส่ิงต่าง ๆ  ที่เกิดขึ้นใน

ระบบการเมืองนั้นจะช่วยให้ประชาชนสามารถตัดสินใจ 

ในประเด็นทางการเมืองต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องและมี

เหตุผลนั่นคือสามารถเข้ามีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างม ี

ประสิทธิภาพนั่นเอง 

จึงกล่าวได้ว่า การส่ือสารทางการเมืองทั้งจาก 

สื่อบุคคลและสื่อสารมวลชนมีบทบาททั้งทางตรงและ 

ทางอ้อมในการเข้ามามส่ีวนร่วมทางการเมอืงการปกครอง 

ท้องถิน่ของประชาชนได้เป็นอย่างดนี�าไปสูก่ารตัง้สมมตฐิาน 

การวิจัยรวมว่า “การสื่อสารทางการเมืองมีความสัมพันธ์

กับการมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองท้องถิ่นของ

ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองท่าข้าม” ซึ่งสามารถแสดง 

เป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาได้ดังนี้

ภำพ 1 กรอบแนวคิดการศึกษาการสื่อสารทางการเมืองกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองท้องถิ่น
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วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

การวิจัยครั้งนี้ใช้แนวทางการวิจัยเชิงปริมาณและ

เชิงคุณภาพ พื้นที่ศึกษาคือเทศบาลเมืองท่าข้าม อ�าเภอ

พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีการเลือกพื้นที่แบบ

เจาะจง ส�าหรบัประชากรการวจิยัคอืประชาชนใน 22 ชุมชน  

มปีระชากรทัง้ส้ิน 19,871 คน (ทะเบยีนราษฎร์เทศบาลเมอืง

ท่าข้าม, 2557) ก�าหนดขนาดตัวอย่างของ Taro Yamane 

โดยต้องการระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 มีประชากร

ตัวอย่างการศึกษาครั้งนี้ คือ 400 ตัวอย่าง เป็นการสุ่มแบบ 

แบ่งกลุ่มขั้นเดียว (single-stage cluster sampling) การวิจัย

เชิงปริมาณใช้เคร่ืองมือแบบสอบถามเป็นหลัก โดยการ

สร้างจากตวัชีว้ดัของกรอบแนวคดิการวจิยั ซ่ึงลกัษณะของ 

ค�าถามเป็นค�าถามปลายปิด มีมาตรวัดของตัวชี้วัดแบบ 

Interval scale มีคะแนนของมาตรวัดคือ มากที่สุด มาก 

ปานกลาง น้อย และน้อยมาก ท�าการตรวจสอบความ

เที่ยงตรงของแบบสอบถามโดยการค�านวณหาค่า IVC 

(Item Variable Congruence Index) โดยผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน  

มีค่าความสอดคล้องเท่ากับ 0.96 และหาความเช่ือมั่น 

(Reliability) เทศบาลเมืองนาสาร จ�านวน 30 ตัวอย่าง  

ค่าสัมประสิทธิ์ (อัลฟ่า) V=0.978 การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย

สถิติค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson 

Correlation หรือ r)ส�าหรับการวิจัยเชิงคุณภาพโดยวิธีการ

สัมภาษณ์เชิงลึกคณะผู้บริหารเทศบาล และผู้น�าชุมชน  

การสังเกตการณ์และการตรวจสอบข้อมูลเอกสารการ

บรหิารงานเทศบาลน�าข้อมลูทีไ่ด้มาท�าการวเิคราะห์ข้อมลู 

โดยใช้วิธีวิเคราะห์เชิงบรรยายเพ่ือสนับสนุนข้อค้นพบ 

เชิงปริมาณ

ผลกำรวิจัย

ผู้เขียนสรุปผลการวิจัยรวบยอดสอดคล้องตาม 

วัตถุประสงค์การวิจัย ได้ดังนี้

1. กำรมส่ีวนร่วมทำงกำรเมอืงกำรปกครองท้องถิน่  

ตามวตัถุประสงค์ของการศึกษาข้อที ่1 เพ่ือศึกษาระดบัการ

มส่ีวนร่วมทางการเมืองการปกครองท้องถ่ินในเขตเทศบาล

เมืองท่าข้าม เป็นการศึกษาการมีส่วนร่วมทางการเมือง 

การปกครองท้องถิน่ซึง่ประกอบด้วยการมส่ีวนร่วมในการ

เลอืกตัง้ผูแ้ทนท้องถิน่ และการมส่ีวนร่วมในการก�ากบัดแูล

การปกครองท้องถิ่น อยู่ในระดับน้อย (  = 1.17) พบว่า  

กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการ

เลอืกตัง้ผูแ้ทนท้องถิน่ในภาพรวมอยูใ่นระดบัน้อย (  = 1.39)  

ทัง้การมส่ีวนร่วมก่อนการเลอืกตัง้ การมส่ีวนร่วมระหว่าง

การเลอืกต้ัง และการมส่ีวนหลงัการเลอืกต้ังอยูใ่นระดบัน้อย 

ด้วยเช่นกัน 

การมีส่วนร่วมในการก�ากับดูแลการปกครอง 

ท้องถิ่น พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับของการมีส่วนร่วมอยู่

ในระดับน้อย (  = 0.96) ทั้งในส่วนของการมีส่วนร่วม

ในการตัดสินใจ ในรูปของการมีส่วนร่วมในการรวบรวม

ข้อมูลและจัดล�าดับความส�าคัญของ ปัญหาในชุมชน  

การเสนอความคิดเห็นเก่ียวกับการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น  

การตัดสินใจเลือกแนวทางแก้ไขปัญหาชุมชนร่วมกับ 

เจ้าหน้าที่ของทางราชการนั้นอยู ่ในระดับน้อย การม ี

ส่วนร่วมในการด�าเนินการนั้นทั้งการเข้าร่วมประชุมสภา

ท้องถิ่น การเรียกร้องให้มีการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น  

การเสนอแนะให้มกีารแก้ไขนโยบาย ข้อบงัคบัหรอืประกาศ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เห็นว่าไม่เหมาะสม  

การเสนอแนะวิธีการหรือรูปแบบที่เกี่ยวกับการแก้ไข 

ปัญหาเพื่อสนองตอบต่อความต้องการของประชาชน

ในท้องถิ่น (รัตนา โมลา, บรรพต วิรุณราช, กนกศักดิ์  

สุขวัฒนาสินิทธ์, เริ่ม ใสแจ่ม, 2553, หน้า 13-14) และ 

ในส่วนของการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการท�างาน 

ขององค์กรปกครองท้องถิน่ ทัง้การรบัทราบข้อมลูข่าวสาร 

การตรวจสอบพฤตกิรรมสมาชกิสภาท้องถิน่ การตรวจสอบ 

แผนพัฒนา การตรวจสอบการจัดท�าข้อบังคับงบประมาณ  

การตรวจสอบติดตามการก่อสร้าง โครงการต่าง ๆ  

การคัดค้านข้อบังคับหรือมติ การติดตามข้อมูลข่าวสาร 

และประกาศต่าง ๆ ประชาชนกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ 

มีส่วนร่วมอยู่ในระดับน้อยเช่นกัน รายละเอียดตามกราฟ

ที่ 1
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ภำพ 2 การมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองท้องถิ่น

2. กำรสื่อสำรทำงกำรเมืองของประชำชน  

ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาข้อที่ 2 เพื่อศึกษาลักษณะ

ของการสือ่สารทางการเมืองจากส่ือต่าง ๆ  ประกอบด้วยสือ่

บุคคล และสื่อมวลชน ของประชาชนในเขตเทศบาลเมือง

ท่าข้าม เป็นการศึกษาระดับของการสื่อสารทางการเมือง 

ของประชาชนในเขตเทศบาล ในลักษณะของการสื่อสาร

ทางการเมืองจากสื่อบุคคล และการสื่อสารทางการเมือง

จากสื่อมวลชน พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาส่วนใหญ่มี

พฤตกิรรมในการรบัรูข่้าวสารทางการเมอืงจากการสือ่สาร

ทางการเมืองในระดับน้อย (  = 1.34) ประชากรกลุ่ม 

ตัวอย่างที่ศึกษาส่วนใหญ่มีพฤติกรรมในการรับรู้ข่าวสาร

ทางการเมืองจากการสื่อสารโดยผ่านสื่อบุคคลจากการ

เข้าการประชุม การสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ 

การจดัเวทปีระชาคมนัน้ในภาพรวม พบว่า ประชาชนได้รบัรู ้

ข่าวสารทางการเมอืงจากส่ือบคุคลอยู่ในระดบัน้อย ส�าหรบั

การสื่อสารระหว่างบุคคล จากการสื่อสารหรือการพูดคุย

ของคนในครอบครัว ในกลุ่มเพื่อน จากนักการเมืองและ

จากผู้น�าชุมชน ประชาชนส่วนใหญ่มีระดับของการรับรู้ 

อยู่ในระดับปานกลาง

การสื่อสารทางการเมืองจากสื่อมวลชนพบว่า 

ประชาชนได้รับรู ้ข่าวสารทางการเมืองจากสื่อมวลชน

อยู่ในระดับน้อย (  = 1.31) ทั้งการสื่อสารทางการเมือง

จากสื่อสิ่งพิมพ์ ไม่ว่าจะเป็นการอ่านหนังสือพิมพ์รายวัน 

หนังสือเผยแพร่ผลงานของทางเทศบาล ใบปลิว /แผ่นพับ 

และวารสาร/นิยาสารต่าง ๆ  และการสื่อสารทางการเมือง 

จากสื่อกิจกรรม ในรูปแบบของจากการการเดินรณรงค์

หาเสียง จากสต๊ิกเกอร์ ที่ติดอยู่ตามสถานที่ต่าง ๆ  จากป้าย 

ประชาสัมพันธ์ของทางเทศบาล จากป้ายประกาศ ณ 

ทีท่�าการชุมชน และจากนทิรรศการต่าง ๆ  พบว่า ประชาชน

มีพฤติกรรมและระดับของการรับรู้ข่าวสารทางการเมือง

จากสื่อดังกล่าวอยู่ในระดับน้อยเช่นกัน แต่การสื่อสาร

ทางการเมืองจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์พบว่า กลุ่มตัวอย่างมี

พฤติกรรมและระดับของการรับรู้ข่าวสารทางการเมือง 

จากสื่อมวลชนประเภทอิเล็กทรอนิกส์ในภาพรวมอยู่ใน

ระดบัปานกลาง (  = 1.61) ทัง้การรับรู้ข่างสารจากวทิยชุุมชน 

และวทิยกุระจายเสยีงส่วนการรบัรูข่้าวสารผ่านทางรถยนต์

เปิดเคร่ืองกระจายเสียงกับโทรทัศน์นั้น พบว่า อยู่ในระดับ

ทีน้่อยกว่า และการรบัรูข่้าวสารทางการเมอืงของประชาชน 

ผ่านทางสือ่อนิเตอร์เนต็ส่วนใหญ่พบว่า ไม่เคยรบัรูข่้าวสาร

ผ่านทางสื่อนี้เลยรายละเอียดตามกราฟที่ 2
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ภำพ 3 การสื่อสารทางการเมืองของประชาชน 

3. ผลกำรวิ เครำะห ์ข ้อมูลจำกกำรทดสอบ

สมมตฐิำน ตามวตัถุประสงค์ข้อที ่3 เพ่ือศึกษาความสมัพนัธ์ 

ของการสือ่สารทางการเมืองกับการมีส่วนร่วมทางการเมอืง 

การปกครองท้องถิน่ในเขตเทศบาลเมืองท่าข้าม ผลการวจิยั 

สรปุได้ว่า การมส่ีวนร่วมทางการเมอืงการปกครองท้องถิน่

ในส่วนของการมีส่วนร่วมในการก�ากับดูแลการปกครอง

ท้องถ่ินมีผลมาจากพฤติกรรมการรับรู้ และส่ือสารทาง 

การเมอืงของประชาชนจากสือ่มวลชน ถ้าปรมิาณการรบัรู ้

ข่าวสารทางการเมืองผ่านช่องทางดังกล่าวมากขึ้น ระดับ

ของการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการเลือกตั้งผู ้แทน 

ท้องถิน่ของประชาชนมากขึน้ตามไปด้วย สรปุการวเิคราะห์ 

ความสัมพันธ์ระหว่างการสื่อสารทางการเมืองกับการมี

ส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองท้องถิ่นในภาพรวม

ได้ดังนี้

ตำรำง 1 

การวเิคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการส่ือสารทางการเมอืงกบัการมส่ีวนร่วมทางการเมอืงการปกครองท้องถิน่ในภาพรวม

การมีส่วนร่วม
ทางการเมืองการ
ปกครองท้องถิ่น

N

การสื่อสารทางการเมือง

การสื่อสารทางการเมือง
จากสื่อบุคคล

การสื่อสารทางการเมือง
จากสื่อมวลชน

รวม

r Sig. Relation r Sig. Relation r Sig. Relation

การมีส่วนร่วมใน
การเลือกตั้งผู้แทน
ท้องถิ่น

400 0.644 0.000 มี/ปาน
กลาง/+

0.695 0.000 มี/ปาน
กลาง/+

0.713 0.000 มี/สูง/+

การมีส่วนร่วมใน
การในการก�ากับดูแล
การปกครองท้องถิ่นI

400 0.627 0.000 มี/ปาน
กลาง/+

0.653 0.000 มี/ปาน
กลาง/+

0.678 0.000 มี/ปาน
กลาง/+

รวม
400 0.672 0.000 มี/ปาน

กลาง/+
0.712 0.000 มี/สูง/+ 0.734 0.000 มี/สูง/+

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าการสื่อสาร

ทางการเมือง ได้แก่ การสื่อสารทางการเมืองจากสื่อบุคคล 

และการสือ่สารทางการเมอืงจากส่ือมวลชน มค่ีานยัส�าคญั 

อยู่ที่ระดับ 0.000แสดงว่า การส่ือสารทางการเมืองจาก

สื่อบุคคล และการสื่อสารทางการเมืองจากสื่อมวลชน 

มคีวามสมัพนัธ์กบัการมส่ีวนร่วมทางการเมอืงการปกครอง

ท้องถิ่น (r =0.734) ในภาพรวมอยู่ในระดับสูง โดยความ

สัมพันธ์ดังกล่าวเป็นไปในเชิงบวก จึงเป็นไปในทิศทาง 
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เดียวกัน กล่าวคือ เมื่อประชาชนมีพฤติกรรมการรับรู ้

ข่าวสารทางการเมือง และความรู้ทางการเมืองในระดับ

ที่มากขึ้นจากช่องทางการสื่อสารดังกล่าว จะส่งผลต่อ

การมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองท้องถิ่นมากขึ้น 

ตามไปด้วย จากผลการศึกษาตามที่ได้ตั้งสมมติฐานไว้  

สรุปได้ว่า สมมติฐานที่ตั้งไว้เป็นจริง ในทุกกรณีแต่อาจจะ

มีความสัมพันธ์ที่มากน้อยแตกต่างกันออกไป 

ดังน้ัน เมื่อพิจารณาแล้วพบว่า การส่ือสารทาง 

การเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองท่าข้ามอยู่ใน

ระดับน้อย และการมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง

ท้องถิ่นของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองท่าข้าม ก็อยู่

ในระดับน้อยเช่นเดียวกัน อาจเนื่องมาจากพฤติกรรม

ประชาชนที่ไม่ได้ให้ความสนใจในเรื่องราวทางการเมือง 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นไม่มีกระบวนการในการเผยแพร่ข่าวสาร

ทางการเมืองเกี่ยวกับการเมืองการปกครองท้องถิ่นอย่าง 

มปีระสทิธิภาพเท่าทีค่วร ในเมือ่ประชาชนมปีรมิาณของการ

รับรู้ข่าวสารทางการเมืองในระดับน้อย อันส่งผลต่อเน่ือง 

มาถึงระดับของการมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง

ท้องถิ่นในระดับน้อยตามมาด้วย

ภำพ 4 ตัวแบบการสื่อสารทางการเมืองกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองท้องถิ่น
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จึงสรุปได้ว่า การส่ือสารทางการเมืองผลต่อ

การมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองท้องถิ่น ดังนั้น  

ถ้าประชาชนมีพฤตกิรรมการส่ือสารทางการเมอืงในระดบั

ทีส่งูข้ึน และสนใจในเรือ่งราวข่าวสารทางการเมอืงมากขึน้ 

ย่อมส่งผลให้ระดับของการมีส่วนร่วมทางการเมือง 

การปกครองท้องถิ่นในรูปแบบของเทศบาลมีระดับที่

สูงมากขึ้น และจะน�าไปสู่การเสริมสร้างการมีส่วนร่วม

ทางการเมืองในระดับประเทศได้

จากผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย ผู้ศึกษา 

จงึพฒันาตวัแบบการส่ือสารทางการเมืองกับการมส่ีวนร่วม 

ทางการเมืองการปกครองท้องถิน่ ในลกัษณะตวัแบบความ

สมัพันธ์ทางสงัคมศาสตรท์�าให้ผูอ่้านเข้าใจมากยิง่ขึน้ และ

น�าไปสร้างองค์ความรู้และใช้ประโยชน์จากตัวแบบการ

เสริมสร้างการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนใน

ท้องถิ่นผ่านทางการสื่อสารทางการเมืองของโรงเรียน 

ในพื้นที่ต่าง ๆ ได้จริงรายละเอียดตามภาพที่ 2 

ข้อเสนอแนะกำรวิจัย

จากผลการวิจัย พบว่า การสื่อสารทางกับการ 

มีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองท้องถิ่นประชาชน 

ในเขตเทศบาลเมอืงอยูใ่นระดบัทีน้่อย โดยพบว่า ประชาชน

ส่วนใหญ่พฤติกรรมที่ไม่ได้ให้ความสนใจในเร่ืองราวทาง 

การเมืองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีกระบวนการในการเผยแพร่

ข่าวสารทางการเมอืงเกีย่วกบัการเมอืงการปกครองท้องถิน่

อย่างมปีระสทิธภิาพ ดงันัน้เพือ่เป็นการส่งเสรมิพฤตกิรรม

การเปิดรับข่าวสารของของประชาชนที่จะน�ามาสู่การมี

ส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในท้องถิ่น จึงควร 

ด�าเนินการดังนี้

1. ควรจัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิ และบทบาทหน้าที่ของ 

ประชาชนต่อการปกครองท้องถิน่ตามกฎหมายรฐัธรรมนญู 

2. ควรมกีารรณรงค์ให้มกีารติดตามข่าวสารผ่านสือ่ 

ดงักล่าวให้มากขึน้ โดยเริม่จากสือ่วทิยชุมุชน ซึง่อยูใ่กล้กบั 

ประชาชนในท้องถิ่นมากที่สุด

3. ควรมีการแต่งต้ังคณะท�างานขององค์ปกครอง

ท้องถิ่นเพื่อจัดท�าระบบและรับผิดชอบในการเผยแพร ่

ข้อมูลข่าวสารทางการเมืองการปกครองท้องถิ่นให้

ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง
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บทคัดย่อ

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคมรัฐบาลไทยได้เปิดตัวโครงการการสื่อสารเรื่องค่านิยมหลักของไทย 12 ประการ  

เพื่อกระตุ้นให้เกิดความเข้าใจอันดีในสังคมไทย ด้วยรัฐบาลไทยคาดหวังท่ีจะเสริมสร้างค่านิยมไทยและความเป็นอันหน่ึง 

อันเดียวกันผ่านค่านิยมหลักของไทย 12 ประการ ดังนั้นงานวิจัยชิ้นนี้จึงมุ่งศึกษาว่าวัยรุ่นไทยมีทัศนะว่าการสื่อสาร 

เรื่องค่านิยมหลักของไทย 12 ประการ มีความเชื่อมโยงกับ วัฒนธรรมไทย และ อัตลักษณ์ไทย อย่างไร ภายใต้กรอบแนวคิด

การใส่รหัสและถอดรหัส ของ สจวร์ต ฮอลล์ ที่น่าสนใจคือผลการวิจัยจากการสัมภาษณ์เจาะลึกและอภิปรายกลุ่ม พบว่า

โครงการการสื่อสารเรื่องค่านิยมหลักของไทย 12 ประการ เป็นความเช่ือมโยงระหว่างวัฒนธรรมไทยและอัตลักษณ์ไทย

ค�ำส�ำคัญ: ค่านิยมหลักของไทย, อัตลักษณ์ไทย, วัฒนธรรมไทย

Abstract

On 11 July 2014, Thai Government launched the Twelve Thai national core values communication campaign 

to share some common conceptions about creating and re-creating understanding in Thai society (Royal Thai  

Government website, 2014). As the Thai Government expected to construct Thai values and reinforce unity through 

these twelve Thai national core values, therefore this study aimed to study the Thai teenagers’ opinions about the 

intersection between Twelve Thai national core values communication campaign related to identity and cultural 

competencies based on Encoding-decoding (Stuart Hall) conceptual framework. Interestingly, the findings from  

in-depth interview and focus group discussions showed that the twelve Thai national core values communication 

campaign is considered as “The intersection between Thai identity and Thai cultural competencies”.

Keywords: Thai national core values, Thai identities, Thai cultural competence
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บทน�ำ

นโยบายค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการของ

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. ก�าหนดขึ้นเพื่อ

มุ่งหวังสร้างประเทศไทยในอนาคตให้เข้มแข็ง ซึ่งการที่

ประเทศไทยจะเข้มแข็งได้ ต้องมีคนในชาติที่เข้มแข็งก่อน 

ดังนั้นจึงก�าหนดค่านิยมหลักของคนไทยให้ชัดเจนขึ้น 

เพือ่ให้คนไทยใช้เป็นแนวทางประพฤตติน โดยค่านยิมหลกั 

ของคนไทย 12 ประการ (รัฐบาลไทย, 2557) มีดังนี้

1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่

ดีงามเพื่อส่วนรวม

3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์

4. ใฝ่หาความรู้ หม่ันศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง 

และทางอ้อม

5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม

6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู ้อื่น  

เผื่อแผ่และแบ่งปัน

7. เข้าใจเรียนรู ้การเป็นประชาธิปไตย อันม ี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง

8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู ้น้อยรู ้จัก 

การเคารพผู้ใหญ่

9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ท�า รู้ปฏิบัติตามพระราชด�ารัส 

ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

10. รู้จักด�ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงตามพระราชด�ารัสของ พระบาทสมเด็จพระเจ้า 

อยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจ�าเป็น มีไว้พอกินพอใช้  

ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจ�าหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการ 

เม่ือมีความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี

11. มคีวามเข้มแขง็ทัง้ร่างกาย และจติใจ ไม่ยอมแพ้ 

ต่ออ�านาจฝ่ายต�า่ หรอืกเิลส มคีวามละอายเกรงกลวัต่อบาป 

ตามหลักของศาสนา

12. ค�านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และ 

ของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง

ด้วยรัฐบาลไทยคาดหวังที่จะเสริมสร้างค่านิยม 

และความเป็นอนัหนึง่อนัเดยีวกนัในสงัคมไทย ค่านยิมหลกั 

ของไทย 12 ประการเป็นค่านิยมที่ถูกปลูกฝังจากคนไทย

รุ่นเก่าไปยังสมาชิกใหม่ของสังคม (เดลินิวส์ออนไลน์, 

2558) โดยนโยบายการสร้างค่านิยมหลักของคนไทย 12 

ประการนี้ เมื่อน�ามาศึกษาภายใต้กรอบแนวคิดการใส่รหัส 

และถอดรหัส ของ สจวร์ต ฮอลล์ แล้ว การตีความหมาย

ของสารนัน้ ขึน้อยูก่บัการผลติวาทกรรมของผูส่้งสาร และ

ผู้รับสารถอดรหัสและตีความหมายออกมา ในรูปที่ตน 

เข้าใจจากวาทกรรมของผูส่้ง หากวาทกรรมของผูส่้งไม่เข้า 

กับบริบทของชุมชนก็ย่อมได้รับการต่อต้าน และต่อรอง 

สร้างความหมายใหม่ขึน้มา (กาญจนา แก้วเทพ และสมสขุ  

หินวิมาน, 2551)

ในฐานะนักวิชาการด้านนิเทศศาสตร์ ผู้วิจัยจึง

สนใจที่จะศึกษาว่า วัยรุ่นไทยมีทัศนะเกี่ยวกับการสื่อสาร 

เรื่องค่านิยมหลักของไทย 12 ประการว่า มีความเช่ือมโยง

กับ วัฒนธรรมไทย และอัตลักษณ์ไทย อย่างไร 

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

 เพื่อศึกษาความเชื่อมโยง ระหว่าง การสื่อสาร

เรื่องค่านิยมหลักของไทย 12 ประการ กับ วัฒนธรรมไทย  

และ อัตลักษณ์ไทย ในทัศนะของวัยรุ่นไทย

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

กรอบแนวคดิบนพืน้ฐาน แนวคดิ การใส่รหสัและ

ถอดรหัส (Stuart Hall)

ศึกษาความเชื่อมโยง ระหว่าง การสื่อสารเรื่อง 

ค่านิยมหลักของไทย 12 ประการ กับ วัฒนธรรมไทย และ 

อัตลักษณ์ไทย ในทัศนะของวัยรุ่นไทย โดยให้วัยรุ่นไทย

แสดงทรรศนะเกี่ยวกับความส�าคัญของการน�าค่านิยมที่ดี

ที่คนไทย 12 ประการ มาปฏิบตัเิพื่อเสริมสร้างและรักษาไว้ 

ซึง่วฒันธรรมไทยและอตัลกัษณ์ไทย ท่ามกลางกระแสโลก

ที่ซึ่งพื้นที่ทางวัฒนธรรมไม่มีขอบเขตชัดเจน กระแสนิยม

วฒันธรรมต่างชาต ิเช่น วฒันธรรมเกาหล ีวฒันธรรมญ่ีปุน่ 

และวฒันธรรมทีเ่กดิขึน้ใหม่ ซึง่เป็นสิง่ทีไ่ด้รบัอทิธพิลจาก

ประเทศทางแถบตะวันตก สอดคล้องกับแนวคิดพื้นฐาน  

ภายใต้การน�าของ สจวร์ต ฮอลล์ ทีว่พิากษ์วฒันธรรมศกึษา

ในอังกฤษ ภายใต้บริบทประวัติศาสตร์เศรษฐกิจการเมือง 
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บนเกาะอังกฤษยุคหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งเกี่ยวข้อง

กับการเมืองของกลุ่มซ้ายใหม่ และให้ความสนใจศึกษา

วัฒนธรรมของคนสามัญธรรมดาหรือพบเห็นในชีวิต

ประจ�าวัน บรรยากาศการต่อต้านสงครามเวียดนามในปี  

ค.ศ. 1968 เป็นการศึกษาวัฒนธรรมที่ถูกมองข้าม โดยเน้น

กระบวนการวพิากษ์อ�านาจและความไม่เท่าเทยีม และเน้น

ที่พลวัตของกระบวนการในฐานะที่เป็นปฏิบัติการของ 

มนุษย์ภายใต้ความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนทางวัฒนธรรมที่

สามารถสร้างได้หลากหลายภายใต้สถานการณ์และเงือ่นไข

ทางสังคมที่ลื่นไหลของวัฒนธรรมบริโภคนิยมในระบบ

ทุนนิยมยุคหลัง ท�าให้การศึกษาวัฒนธรรมหันมาสนใจ 

“การเมืองของวัฒนธรรม” และมีการน�าวัฒนธรรมศึกษา 

สัมพันธ์กับเรื่องนโยบายเชิงวัฒนธรรม การจัดการทาง

วัฒนธรรม อุตสาหกรรมเชิงวัฒนธรรม และพลเมืองเชิง

วัฒนธรรม สิ่งเหล่านี้เป็นปฏิบัติการทางการเมือง ที่เต็ม 

ไปด้วยความขัดแย้งและความไม่แน่นอนในการด�าเนนิชีวติ 

มนุษย์ต้องพบกับความแตกต่างทางความคิดเชื้อชาติ และ

วัฒนธรรม ประเด็นปัญหาส�าคัญ ๆ ที่วัฒนธรรมศึกษา 

บนเกาะอังกฤษสนใจวเิคราะห์ศกึษา โดยเฉพาะ สือ่สมยัใหม่  

ภาษาอุดมการณ์ หรือ วาทกรรม และ วัฒนธรรมร่วมสมัย 

สามารถน�ามาพจิารณาประเดน็ปัญหาและทศิทางการศกึษา

ด้านวัฒนธรรมศึกษาในบริบทของสถานการณ์ทางสังคม  

วัฒนธรรม เศรษฐกิจและการเมืองในประเทศไทย

สจวร์ต ฮอลล์ (กาญจนา แก้วเทพ และสมสุข  

หินวมิาน, 2551, น. 666-669) ได้แสดงทศันะว่า ส่ือสาร คอื  

เรือ่งของการสร้าง การถ่ายทอดและการรบั ดงันัน้วฒันธรรม  

จึงมิใช่เพียงแค่สื่อจาก “กลุ่มผู้ส่ง” ถึง “กลุ่มผู้รับ”

ถ้าหากผู้ส่งสาร สามารถโน้มน้าวใจผู้รับสารให้

คล้อยตามได้นั้นมิได้หมายความว่าผู้รับสารอ่อนแอและ

ตั้งรับ แต่เป็นเพราะองค์ประกอบทางวัฒนธรรมของการ 

“ใส่รหัส” และ “ถอดรหัส” ในขณะนั้น ช่วยสร้างบริบท 

ทีเ่อือ้การส่งและรบัความหมาย เช่น เมือ่เราเหน็ภาพนกัเรยีน 

ยืนตรงเคารพธงชาติในเวลาเช้า (ความจริง) หากผู้ส่งสาร 

พยายามติดตั้งรหัสความหมาย (encode) ว่านั่นหมายถึง  

การแสดงออกถงึความรักชาต ิศาสนา และพระมหากษตัรย์ิ 

(ผู้ส่งสาร) และผู้รับสาร ถอดรหัสความหมายบนพื้นฐาน

ของกลุ่มผู้รับสารคนไทย การตีความเนื้อหาสาร (ภาพ

นักเรยีนยนืตรงเคารพธงชาตใินเวลาเช้า) กจ็ะไปในทศิทาง 

เดียวกัน แต่หากผู้รับสาร ถอดรหัสความหมายบนพื้นฐาน

ของกลุ่มผู้รับสารที่ไม่ใช่คนไทย การตีความเนื้อหาสาร  

(ภาพนักเรียนยืนตรงเคารพธงชาติในเวลาเช้า) ก็จะไป 

ในทิศทางที่หลากหลาย 

ดงันัน้ สจวร์ต ฮอลล์ จงึให้ทศันะไว้ว่า การสือ่สาร

แต่ละครั้ง มักเกิดการตีความ 3 ลักษณะ ได้แก่ (1) จุดยืน 

ตามผู้ส่ง (preferred reading) คือ ตีความหมายตรงตามที่ 

ผู้ส่งต้องการ (2) จุดยืนแบบต่อรอง (negotiated reading)  

คือ ตีความหมายปรับเปลี่ยนเล็กน้อยและ (3) จุดยืน 

ตรงกันข้าม (oppositional reading) คือ ตีความหมาย 

กลายสภาพกลับด้าน เพียงแต่สัดส่วนมากน้อยเพียงใดนั้น  

ขึ้นอยู่กับความสามารถในการ “ใส่รหัส” ของผู้ส่งสาร 

และ “ถอดรหัส” ของผู้รับสารการถอดรหัสความหมาย

ของผู้รับสาร 

อนุมงคล ศิริเวทิน (2552) ได้ศึกษาเรื่อง“แรงจูงใจ

และระดับความสนใจในแหล่งท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว 

ชาวจีนในประเทศไทย” โดยใช้แนวคิดเร่ือง ‘การเข้ารหัส/

ถอดรหัส’ ของสจวร์ต ฮอลล์ มาวิเคราะห์การเข้ารหัส/

ถอดรหสัการบรโิภคอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรมไทยในทศันะ

ของนักท่องเท่ียวจีนท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวในประเทศไทย  

จ�านวนทัง้สิน้ 200 คน เพือ่ทราบถงึแรงจงูใจของนกัท่องเทีย่ว 

ชาวจนีในการเดนิทางมาท่องเทีย่วในประเทศไทย และเพ่ือ

ทราบถึงระดับความสนใจของนักท่องเที่ยวชาวจีนในการ

เดินทางไปเยือนแหล่งท่องเท่ียวประเภทต่าง ๆ  ในประเทศ  

ผลการศึกษาพบว่า นักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางมาท่องเที่ยว 

ในประเทศไทย ถอดรหัสการบริโภคอัตลักษณ์ทาง

วัฒนธรรมไทยเชื่อมโยงกับธรรมชาติและวิถีที่มีการ 

เผยแพร่ผ่านสื่อที่หลากหลาย ได้แก่ สื่อโทรทัศน์ และ 

สื่อใหม่ทั้งโทรศัพท์มือถือและอินเทอร์เน็ต ที่มีการ 

เข้ารหัสความหมายการบริโภคอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม

ไทยแบบซ�้า ๆ

วรางคณา ไข่มุก (2553) ได้ศึกษาเรื่อง “การเข้า

รหัสและการถอดรหัสของโฆษณาส่งเสริมสังคมทาง 

โทรทศัน์ไทย ในปี พ.ศ. 2551” ทีใ่ช้แนวคดิเรือ่ง ‘การเข้ารหสั/

ถอดรหัส’ ของสจวร์ต ฮอลล์ มาวิเคราะห์การเข้ารหัสและ

การถอดรหัสของโฆษณาส่งเสริมสังคมทางโทรทัศน์ไทย  

ในปี พ.ศ. 2551 วรางคณา พบว่า การถอดรหสัของผูร้บัสาร 

เป็นไปในทศิทางเดยีวกบัจดุยนืตามผูส่้ง (preferred reading)  



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ปีที่ 6 ฉบับที่ 3 ประจ�าเดือน กันยายน-ธันวาคม 2559 91

คือ ตีความหมายตรงตามที่ผู ้ส่งต้องการ เมื่อผู ้ส่งสาร

พยายามเข้ารหัสสัญญะ (encode) ด้วยเครื่องมือของตัวบท 

ที่หลากหลาย เพื่อสร้างเงื่อนไขการรับรู้ และเพื่อควบคุม 

การอ่านความหมายให้ตรงตามที่ผู้ส่งสารต้องการอย่าง

รัดกุม และผู ้รับสาร ถอดรหัสความหมายบนพื้นฐาน

ประสบการณ์ ภมูหิลงัทางวฒันธรรม ค่านยิม และอดุมการณ์ 

ของผูร้บัสารทีอ่ยูภ่ายใต้กรอบเดยีวกนั การตคีวามเนือ้หาสาร 

ก็จะไปในทิศทางเดียวกัน แต่หากผู ้รับสาร ถอดรหัส 

ความหมายบนพืน้ฐานประสบการณ์ ภมูหิลงัทางวัฒนธรรม 

ค่านิยม และอุดมการณ์ของผู้รับสารที่อยู ่ภายใต้กรอบ

ที่หลากหลาย การตีความเนื้อหาสารก็จะไปในทิศทางที่

หลากหลาย โดยผู้รับสารที่มีประสบการณ์แตกต่างกัน 

มีแนวโน้มตีความเนื้อหาสารก็จะไปในทิศทางที่ต้องการ

ต่อรองความหมายเสียใหม่ทีแ่ตกต่างไปจากความตัง้ใจของ

ผู้ส่งสารยืน แต่มิได้มีลักษณะคัดค้านโดยตรง (negotiated 

หรือ alternative reading) กล่าวคือ เป็นลักษณะเห็นด้วย 

ในหลกัการ แต่ไม่เห็นด้วยในรายละเอียด เพราะคดิว่าขึน้อยู่

กบัสถานการณ์อืน่ ๆ  ด้วย อย่างไรกต็าม มบีางคนในกลุม่นี้

ที่ถอดรหัสด้วยจุดยืนที่ต่อต้านหรือขัดแย้งกับความหมาย 

ที่ผู้ส่งสารใส่รหัสมา (oppositional reading) 

ณฐัสพุงศ์ สขุโสต (2553) ได้ศกึษาเรือ่ง “การสือ่สาร 

กับการเปลี่ยนแปลงและธ�ารงรักษาโครงสร้าง “ชนช้ัน” 

ศกึษากรณกีารบริโภควฒันธรรมฟุตบอลในสังคมไทย” โดย

ใช้แนวคดิเรื่อง ‘การเข้ารหสั/ถอดรหสั’ ของสจวร์ต ฮอลล์  

มาวิเคราะห์การเข้ารหัสความหมายการบริโภควัฒนธรรม

ฟุตบอล และการถอดรหัสของความหมายและปฏิบัติการ 

ในการบริโภควัฒนธรรมฟุตบอล พบว่า การเข้ารหัส 

ความหมายฟตุบอลหรือกลุ่มของผู้ส่งสารจะแปรผนัไปตาม

ประสบการณ์ ภมูหิลงั ค่านยิม และอดุมการณ์ของผูร้บัสาร 

การถอดรหัสของผู้รับสารจะขึ้นอยู่กับ โครงสร้างชนชั้น  

กล่าวคอื ผูร้บัสารมกีารรบัรูแ้ละตคีวามหมายภายในกรอบ

ความหมายที่ผ่านการเข้ารหัสที่แตกต่างกันไปตามแต่ละ

ชนชั้น โดยผู้รับสารแต่ละชนชั้นจะมีแบบแผนการบริโภค

ที่เหมือนกันในเชิง “ประเภท” (similarity in kind) และจะ

แตกต่างกันในเชิง “ระดับ” (difference in degree) ส�าหรับ 

การถอดรหัสความหมายและปฏิบัติการในการบริโภค

วัฒนธรรมฟุตบอลที่เป็นแบบแผนการบริโภคฟุตบอล  

ผูร้บัสารชนชัน้เดยีวกนัจะถอดรหัสความหมายของสญัญะ 

ไปในทิศทางเดียวกันเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากผู้รับสาร

จะถอดรหัสสัญญะโดยอาศัยการตีความจากบริบท ทั้งนี ้

เพื่อธ�ารงรักษาชนชั้นของตนไว้ 

นอกจากนีย้งัมงีานวจัิยของฟารดีา เจะเอาะ (2558) 

ทีศ่กึษาเรือ่ง “ดสีลาตัน ณ แดนใต้: การเข้ารหสัความหมาย 

สถานการณ์จงัหวดัชายแดนภาคใต้ของไทยผ่านสือ่” โดยใช้ 

แนวคิดเรื่อง ‘การเข้ารหัส/ถอดรหัส’ ของสจวร์ต ฮอลล์ 

มาวิเคราะห์การเข้ารหัส/ถอดรหัสความหมายสถานการณ์

จงัหวดัชายแดนภาคใต้ของไทยผ่านสือ่ โดยฟารดีาให้ความ

สนใจศกึษา การก�าหนดแนวคดิของสือ่น�าเสนอเรือ่งวถิชีวีติ

จากคนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทยให้คนนอก 

พืน้ทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต้ของไทยได้รบัรู ้และการน�าเสนอ 

เรือ่งราววถิมีสุลมิจากข้างนอกพืน้ทีจั่งหวดัชายแดนภาคใต้ 

ของไทยเพื่อให้คนข้างในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต  ้

ของไทยได้เหน็ ผลการศกึษาของฟารดีาพบว่า สือ่ได้เข้ารหสั

ความหมายของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ในแง่ลบเอาไว้

มากมาย ซึ่งกรอบการเข้ารหัสในแง่ลบจะเป็นปัจจัยหนึ่ง 

ที่ก่อให้เกิดภาพรหัสความหมายของสามจังหวัดชายแดน

ภาคใต้ในแง่ลบในทัศนะผู้รับสารเช่นกัน และอาจท�าให้

ผู้รับสารที่เป็นคนนอกพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต ้

ถอดรหัสความหมายสถานการณ์ในสามจังหวัดชายแดน

ภาคใต้แตกต่างจากความคิดของคนในพื้นที่ 

ฟารีดาจึงมีข้อเสนอแนะให้สื่อในฐานะผู้ส่งสาร

ที่ต้องเข้ารหัสความหมายของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

ในแง่มุมบวกเพิ่มขึ้นเพื่อถ่วงดุลความรู ้สึกและสร้าง 

ความหมายของการอยู ่ร ่วมกันในสังคม ทั้งนี้ฟารีดา 

เสนอแนะให้สื่อเข้ารหัสความหมายโดยเน้นการเข้ารหัส

ด้วยการใช้สัญญะภาพที่สื่อความหมายว่าอัตลักษณ์ของ

ผูค้นส่วนใหญ่ในจังหวดัชายแดนภาคใต้ เป็นอตัลกัษณ์หนึง่ 

ของคนไทยที่เป็นเชื้อชาติหนึ่งที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย

กรอบแนวคิดกำรวิจัย

กรอบแนวคดิบนพืน้ฐาน แนวคดิ การใส่รหสัและ

ถอดรหัส ของสจวร์ต ฮอลล์ เพื่อใช้ศึกษาความเชื่อมโยง 

ระหว่าง การสื่อสารเรื่องค่านิยมหลักของไทย 12 ประการ  

กับ วัฒนธรรมไทย และ อัตลักษณ์ไทย ในทัศนะของ 

วัยรุ่นไทยเสนอเป็นภาพได้ดังนี้ 
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ภำพ 1 กรอบแนวคิดบนพื้นฐานแนวคิด การเข้ารหัส/ถอดรหัสของสจวร์ต ฮอลล์

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย 

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพโดยใช้การ

สัมภาษณ์แบบเจาะลึก (in-depth interview) เพ่ือศึกษา

ทัศนะของวัยรุ ่นไทยเกี่ยวกับโครงการการสื่อสารเรื่อง 

ค่านิยมหลักของไทย 12 ประการ โดยผู ้วิจัยมุ ่งศึกษา

ความเชื่อมโยง ระหว่าง การสื่อสารเรื่องค่านิยมหลัก 

ของไทย 12 ประการ กบัวฒันธรรมไทย และ อตัลกัษณ์ไทย  

โดยด�าเนินการวิจัยระหว่างวันที่ 20 กรกฎาคม 2558  

ถึง 27 พฤศจิกายน 2558 เป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา 

การเกบ็ข้อมูลเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์

เจาะลึกนักศึกษามหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซียที่ลงทะเบียน

เรยีนรายวชิาการส่ือสารข้ามวฒันธรรม (00328210: cross-

cultural communication) จ�านวนทั้งสิ้น 22 คน เท่านั้น  

โดยตั้งค�าถามว่า “วัยรุ่นไทยมีทัศนะเก่ียวกับการสื่อสาร

เรื่องค่านิยมหลักของไทย 12 ประการ มีความเชื่อมโยงกับ  

วัฒนธรรมไทย และ อัตลักษณ์ไทย อย่างไร” 

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย

เพื่อตอบค�าถามวิจัย “วัยรุ่นไทยมีทัศนะเกี่ยวกับ

การสื่อสารเรื่องค่านิยมหลักของไทย 12 ประการ มีความ

เชื่อมโยงกับ วัฒนธรรมไทย และ อัตลักษณ์ไทย อย่างไร” 

ผู้วิจัยสร้างแผ่นลงรหัส หรือ coding sheets เพื่อใช้ในการ 

เก็บรวบรวบข้อมูลที่รวบรวมมาจากการสัมภาษณ์เจาะลึก

นักศึกษามหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซียที่ลงทะเบียนเรียน 

รายวิชาการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม (00328210: cross-

cultural communication) จ�านวนทั้งสิ้น 22 คน โดยให้

นักศึกษาอธิบายว่า การสื่อสารเรื่องค่านิยมของไทย 12 

ประการ มีความเชื่อมโยงกับ วัฒนธรรม และ อัตลักษณ์  

อย่างไร โดยจดบันทึกข้อมูลลงแผ่นจดบันทึกข้อมูล RQ1 

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล

ซึ่งผู ้วิ จัยมุ ่งวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ จาก

วิเคราะห์แผ่นจดบันทึกข้อมูล RQ1 โดยใช้การตีความ

จากข้อมูลที่รวบรวมมา เพื่อตอบค�าถามงานวิจัย “วัยรุ่น

ไทยมีทัศนะเกี่ยวกับการสื่อสารเรื่องค่านิยมหลักของไทย  

12 ประการ มีความเชื่อมโยงกับ วัฒนธรรมไทย และ  
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อตัลกัษณ์ไทย อย่างไร” โดยในการประมวลผลการวเิคราะห์

ข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis)  

จากนั้นผู ้วิจัยจะน�าเสนอและสรุปผลวิเคราะห์ในรูป

บทความ (text presentation) (สุชาดา บวรกิติวงศ์, 2548,  

หน้า. 61-68)

ผลกำรวิจัย

วยัรุน่ไทยมทีศันะเกีย่วกบัการสือ่สารเรือ่งค่านยิม

หลกัของไทย 12 ประการ มคีวามเชือ่มโยงกบั วฒันธรรมไทย  

และ อัตลักษณ์ไทย ดังนี้

1. วยัรุน่ไทยมทีศันะว่า ค่านยิม 12 ประการมคีวาม

เชือ่มโยงกบัวฒันธรรมไทยอย่างมากเพราะสะท้อนให้เหน็

วถิชีวีติการเป็นอยู่ การใช้ชวีติ การปฏบิตัตินกับผู้อาวโุสกว่า 

และส่วนเอกลักษณ์ไทยก็เช่นกัน ถ้าคนต่างชาติแวะเข้ามา

ท่องเที่ยวในบ้านเมืองเรา เราก็ควรปฏิบัติตามหรืออาจจะ

อยู่ในสัญชาตญาณก็เป็นได้ คือ การสวัสดี ไหว้ กล่าวค�า

ขอบคุณ ขอโทษ เป็นต้น เพราะสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นถือว่า 

เป็นวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของไทยอย่างหนึ่ง 

2. วัยรุ ่นไทยมีทัศนะว่า ค่านิยม 12 ประการ 

มีความเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมไทยอย่างมากเพราะ หลัก 

ค่านิยม 12 ประการของไทยได้มุง่หวงัให้คนในชาติเข้มแขง็ 

ไม่ลืมความเป็นไทยและให้ประพฤติปฏิบัติอย่างคนไทย 

อีกทัง้ยงัแสดงให้คดิว่าหลกัทีค่นไทยควรจะปฏบัิติคอือะไร  

โดยค่านิยม 12 ประการแสดงออกถึงความเป็นไทย 

อย่างมาก เช่น ภาพนกัเรยีนยนืตรงเคารพธงชาตใินเวลาเช้า  

น่ันหมายถึง การแสดงออกถึงความรักชาติ ศาสนา และ

พระมหากษัตริย์

3. วัยรุ ่นไทยมีทัศนะว่า ค่านิยม 12 ประการ 

มีความเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมไทยอย ่างมากเพราะ  

การสือ่สารเรือ่งค่านยิมโยงกบัวฒันธรรมไทย เช่น วฒันธรรม 

ระดับชาติ เช่น ทุก 8 โมง ทุกคนต้องยืนตรงร้องเพลงชาติ 

หรือ 18.00 น. เช่นเดียวกัน ยกตัวอย่างเช่น เราเดินเล่นอยู่ที่

สวนสาธารณะ เมื่อถึงเวลา เพลงชาติดังขึ้น ทุกคนจะหยุด 

กิจกรรมน้ัน ๆ แล้วยืนตรง เป็นต้น หรือเมื่อเราไปโรง

ภาพยนตร์ ก่อนแสดงจะต้องมีเพลงสรรเสริญพระบารมขีึน้  

ทกุคนจะต้องยนืทกุครัง้ เป็นต้น ตวัอย่าง การสือ่สารเชือ่มโยง 

กับเอกลักษณ์ไทย เช่น การยกมือไหว้ เราต้องไหว้เมื่อ 

ทักทาย, ขอบคุณ, ขอโทษ, แสดงความเคารพต่าง ๆ  

การทักทายของแต่ละประเทศจะไม่เหมือนกัน เช่น ยุโรป  

จะเป็นการจับมือ (shake hand) ญี่ปุ่นจะเป็นการก้มหัว  

แล้วพูด ส่วนของไทยก็จะยกมือไหว้ แล้วกล่าวสวัสดี 

เป็นต้น

4. วัยรุ ่นไทยมีทัศนะว่า ค่านิยม 12 ประการ 

มคีวามเชือ่มโยงกบัวฒันธรรมไทยอย่างมากเพราะ ค่านยิม 

12 ประการ เช่น การไหว้ เป็น วัฒนธรรมไทยที่สืบทอด

กันมาอย่างยาวนาน ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทย  

การไหว้แสดงออกถงึ ความนอบน้อม ความมสีมัมาคารวะ 

บ่งบอกถึงความเคารพ เช่ือมโยงกับค่านิยม 12 ประการ

ในข้อที่กล่าวถึง การเคารพผู้ที่อาวุโสกว่า นั่นหมายถึง 

การแสดงออกถึงความเป็นอัตลักษณ์ของความเป็นไทย 

ความเชื่อมโยงเอกลักษณ์ไทยกับค่านิยม 12 ประการ เช่น 

การเคารพธงชาติไทยในทุก ๆ 08.00 น. หรือ 18.00 น. 

ของประเทศไทย ถือเป็นเอกลักษณ์ที่ปฏิบัติสืบต่อกันมา 

อย่างยาวนาน บ่งบอกถึงความเป็นชาติไทย ความส�านึกรู้ 

คุณแผ่นดิน เชื่อมโยงกับค่านิยม 12 ประการ ข้อ 1 รักชาติ 

ศาสนา พระมหากษัตริย์

5. วัยรุ ่นไทยมีทัศนะว่า ค่านิยม 12 ประการ 

มคีวามเชือ่มโยงกบัวฒันธรรมไทยอย่างมากเพราะ ตวัอย่าง

เช่น ภาพที่เด็กนักเรียนตั้งแถวเคารพธงชาติไทย ร่วมกัน 

ร้องเพลงชาติไทยอย่างภาคภูมิใจ ค่านิยม 12 ประการ คือ

การรักชาติ

6. วัยรุ ่นไทยมีทัศนะว่า ค่านิยม 12 ประการ 

มคีวามเชือ่มโยงกบัวฒันธรรมไทยอย่างมากเพราะ ค่านยิม 

12 ประการ เป็นเหมือนวัฒนธรรมไทยที่สืบต่อกันมา เช่น 

การไหว้ ที่ผู้ใหญ่สอนเราให้ท�าตั้งแต่เล็ก ๆ  การนอบน้อม 

ถ่อมตน การยืนตรงเมื่อได้ยินเพลงชาติ การถูกปลูกฝังให้

ตั้งใจเรียน โตมาจะได้หน้าที่การงานที่ดี เป็นสิ่งที่คนไทย 

ปฏิบัติตาม ๆ กันมาหรือที่เรียกกันว่าวัฒนธรรมไทย

7. วยัรุน่ไทยมทีศันะว่า ค่านยิม 12 ประการมคีวาม

เช่ือมโยงกับวัฒนธรรมไทยอย่างมากเพราะ ค่านิยมทั้ง 12 

ประการ นั้นมีความเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมของไทยและ

เอกลักษณ์ของความเป็นไทยเป็นอย่างมาก เพราะค่านิยม

ทั้ง12 ประการนั้นเป็นพื้นฐานของความเป็นไทยอยู่แล้ว  

ไม่ว่าจะเป็นการไหว้ การเสียสละ การอ่อนน้อมถ่อมตน  
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ซึง่ก็ตรงกับค่านิยมประการที ่5, 9 และ 12 เพราะเอกลกัษณ์

ความเป็นไทยก็คือ การยิ้ม การไหว้ การสวัสดี ซึ่งล้วนแล้ว 

แต่เป็นเอกลักษณ์ของคนไทยและวิถีชีวิตของคนไทย 

อีกด้วย เพราะฉะนั้นแล้วถ้าเราน�าแนวคิดเรื่อง สัญวิทยา 

(sign) มาอธิบายการสื่อสารของค่านิยมก็จะเป็นได้ชัดว่า 

สญัวทิยากค็อืความคดิความเชือ่วฒันธรรม ซ่ึงวฒันธรรมที่

คนไทยเป็นอยูก่ค็อื การไหว้ ทกัทาย การให้อภัย การเสยีสละ  

เพราะฉะน้ันแล้วส่ิงเหล่านี ้จงึเชือ่มโยงกบัค่านยิมทีต่รงกบั 

วิถีชีวิตคนไทยและเอกลักษณ์คนไทยในชีวิตประจ�าวัน 

รัฐบาลจึงอยากปลูกฝังให้คนไทยเรายึดหลักค่านิยมทั้ง 12 

ประการ ไว้เป็นแนวทางในการด�าเนินชีวิต ซึ่งลึก ๆ แล้ว

ค่านิยมทั้ง 12 ข้อก็ล้วนแต่เป็นวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของ 

คนไทยทั้งน้ัน 

8. วยัรุน่ไทยมทีศันะว่า ค่านยิม 12 ประการมคีวาม

เชื่อมโยงกับวัฒนธรรมไทยอย่างมากเพราะ ค่านิยมทั้ง 12 

ประการ นั้นมีความเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมของไทยและ

เอกลกัษณ์ของความเป็นไทย กล่าวคอื ค่านยิมไทยส่วนใหญ่ 

มกีารจดัท�าเป็นภาพ ค่านยิมไทย 12 ประการ โดยอาจใช้เป็น 

ภาพการ์ตูนที่สื่อให้เข้าใจต่อการท�าความดี การรักชาติ 

ศาสนา พระมหากษัตรย์ิ ผู้ผิดชอบชัว่ด ีและมภีาพประกอบ

เพื่อความเข้าใจ เป็นการน�าเอาภาพพวกนี้สื่อความหมาย 

ตามภาพให้เด็กเข้าใจและปลูกฝังการเป็นคนดีของเด็ก 

ตั้งแต่ยังเล็ก 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรียังได้ 

ขับเคลื่อนโครงการการส่ือสารที่เชื่อมโยงกับค่านิยม 12 

ประการ ในการให้ดารานักแสดง นักร้อง ร้องเพลงค่านิยม  

12 ประการ โดยมีการท�ามิวสิควิดีโอเพลงในรูปแบบของ

วัฒนธรรมไทย เช่น การไหว้ความซ่ือสัตย์ความกตัญญู

ความดีท�าได้ โดยมุ่งเน้นให้คนไทยมีความส�านึกและมี

การถ่ายทอดความรู้สึกจากเนื้อเพลงและภาพเพื่อรณรงค์ 

ความเป็นไทยตามนโยบายทีต่ัง้ขึน้ การก�าหนดยทุธศาสตร์

ขบัเคลือ่นทีเ่ชือ่มโยงกบัค่านยิมหลกัของคนไทย 12 ประการ 

ใน 3 ระดับแรกได้แก่ ระดับชาติ รณรงค์วิถีถิ่นวิถีไทย  

มุ่งเน้นเรื่องเอกลักษณ์ไทยในการด�าเนินชีวิตประจ�าวัน 

ได้แก่ การยิ้ม การไหว้สวัสดีขอบคุณขอโทษ มีวินัยน�้าใจ

ไมตรี ตลอดจนปัจจัยสี่ทั้งอาหารไทย อาหารถิ่น ภาษาถิ่น 

ภาษาไทย และการแต่งกาย โดยรณรงค์ให้เกิดขึ้นอย่าง

เป็นรูปธรรมในครอบครัว นอกจากนี้ยังได้น�าดาราศิลปิน 

มาเป็นต้นแบบในการน�าเสนอ ประเพณี ศาสนา และ

วัฒนธรรมร่วมกัน เพื่อเกิดการตระหนักรับรู้ถึงเอกลักษณ์ 

ตามนโยบายของ พล.อ.ประยทุธ์ จันทร์โอชา นายกรฐัมนตรี 

นัน้เพือ่ให้มคีวามเช่ือมโยงกบัวฒันธรรมไทยทีส่บืต่อกนัมา  

เป็นการท�าซ�้าให้เห็นบ่อยจนเกิดเป็นความเคยชิน เช่น  

การถ่ายทอดการไหว้การมีน�้าใจซื่อสัตย์ต่อคนอื่น โดย 

ล้วนแต่เป็นเอกลักษณ์และวัฒนธรรมไทยทั้งสิ้น 

9. วยัรุน่ไทยมทีศันะว่า ค่านยิม 12 ประการมคีวาม 

เชื่อมโยงกับวัฒนธรรมไทยอย่างมากเพราะ การเชื่อมโยง

วฒันธรรมไทยกบัค่านยิม 12 ประการ เช่น การสวสัด ี(ไหว้)  

เป็นภาพอย่างหนึง่ทีแ่สดงถงึความอ่อนน้อมถ่อมตน ซึง่ตรง 

กบัค่านยิมประการที ่5 นัน่เอง ดงันัน้หากเราหรอืคนในสงัคม 

ธ�ารงและรักษาเรื่องค่านิยมไทย 12 ประการนั้นแล้ว ความ

เข้มแข็งของคนในชาติก็จะเป็นปึกแผ่นมีความสามัคคี 

ต่อกันอยู่บนพื้นฐานที่ดีเช่นกันก็จะท�าให้คนอื่นสามารถ 

รับรู้ได้ว่า เรามีเอกลักษณ์ความเป็นไทย (Thai identity) 

นั่นเอง

10. วยัรุน่ไทยมทีศันะว่า ค่านยิม 12 ประการมคีวาม

เชื่อมโยงกับวัฒนธรรมไทยอย่างมากเพราะ การรณรงค์ 

เรือ่งค่านยิม 12 ประการ เป็นการท�าให้เราซมึซบัวฒันธรรม

ไปโดยไม่รู้ตัว เพราะค่านิยม 12 ประการนั้นเป็นอะไรที ่

คนไทยคุ้นเคยและท�าเป็นประจ�าอยู่แล้ว

11. วัยรุ ่นไทยมีทัศนะว่า ค่านิยม 12 ประการ 

มคีวามเช่ือมโยงกบัวฒันธรรมไทยอย่างมากเพราะ การสร้าง 

ค่านิยม 12 ประการ นั้น ถูกสร้างขึ้นมาจากคณะ คสช. 

โดยมีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แกนน�า

ประเทศ ค่านยิม 12 ประการเป็นสิง่ทีค่นไทยปฏบิติักนัเป็น

ประจ�าอยู่แล้ว แต่เราอาจจะหลงลืมมันไปบ้าง ท่านนายก  

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา จึงต้องการที่จะสื่อให้คนไทย 

รุน่หลงัหรอืรุน่ก่อนได้ตระหนกัถงึความเป็นไทย ไม่หลงลมื 

มันไปโดยการท�าให้เห็นว่า ค่านิยม 12 ประการนี้ จริง ๆ  

มนัคอืสิง่ทีค่นไทยปฏบิตักินัมาเนิน่นานแล้ว เช่น การไม่เหน็ 

แก่ตวัเอง ช่วยเหลอืคนอืน่ ช่วยเหลอืสงัคม ไม่โกงกนั มนี�า้ใจ 

ให้แก่กัน แบ่งปันกัน รวมทั้งการไหว้การเคารพกันก็เป็น

ส่วนหนึ่งในวิถีชีวิตคนไทยและเป็นหนึ่งในค่านิยม 12 

ประการ ดังนั้นค่านิยม 12 ประการ มีความเช่ือมโยงกับ

วัฒนธรรมไทยและเอกลักษณ์ของความเป็นไทย เพราะ 
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ค่านยิมกส็ามารถแสดงให้เห็นว่าคนไทยเป็นอย่างไรมคีวาม 

เป็นอยู่ใช้ชีวิตอย่างไร

12. วัยรุ ่นไทยมีทัศนะว่า ค่านิยม 12 ประการ 

มคีวามเชือ่มโยงกบัวฒันธรรมไทยอย่างมากเพราะ ค่านยิม

ของไทย 12 ประการ มีการเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมไทย คือ 

ถูกสร้างขึ้นมาจากวัฒนธรรมดั้งเดิมและเอกลักษณ์ดั้งเดิม

ของคนไทยที่หดหายไปตามกาลเวลา โดยที่ค่านิยม 12 

ประการจะหมายถงึด้านวฒันธรรมไทยได้ว่าให้อนรุกัษ์และ

สบืทอดประเพณศิีลปะต่าง ๆ  ของคนไทยให้มกีารสบืทอด 

ต่อไป แต่เอกลกัษณ์ของคนไทยในอดตีทีท่ัว่โลกรบัรูเ้กีย่วกบั 

คนไทยคือ การยิ้มการมีน�้าใจ ดังนั้นค่านิยม 12 ประการ

ได้รวมเอาเอกลักษณ์ของคนไทยกลับมา ซ่ึงเป็นตัวชี้ว่า

นี่แหละคนไทยที่มีความแตกต่างจากคนทั่วโลก ตัวอย่าง 

ค่านิยม 12 ประการกับวัฒนธรรมไทย เช่น การอนุรักษ์

สืบสานวัฒนธรรมในข้อที่5 ของค่านิยม 12 ประการ เช่น  

การอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง คนไทยจะลอยกระทง

เพื่อเป็นการขอโทษพระแม่คงคาที่ท�าสืบเนื่องต่อกันมา  

จะตรงกบัค่านยิม 12ประการในข้อที ่5 โดยทียั่งมีการจดังาน 

ลอยกระทงข้ึนทุกปี และตัวอย่างค่านิยม 12 ประการกับ

เอกลักษณ์ไทย เช่น ค่านิยม 12 ประการข้อที่ 2 “เสียสละ 

อดทน มีวินัย” ตัวอย่างในข้อนี้ ก็คือ การเสียสละ มันไม่ได้ 

หมายถงึ การเสยีสละเพือ่ชาตเิพยีงอย่างเดยีว มนัยงัรวมถงึ 

เรื่องเล็ก ๆ ที่สามารถท�าได้ด้วย ตัวอย่างเช่น การลุกให้ 

คนท้องน่ัง ก็คือเป็นการเสียสละ และถ้าพูดถึงเอกลักษณ์

ของคนไทยมันจะไปเชื่อมโยงกับการมีน�้าใจไมตรีต่อผู้อ่ืน 

ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของคนไทยที่เด่นชัด

13. วยัรุ่นไทยมีทศันะว่า ค่านยิม 12 ประการมคีวาม

เชื่อมโยงกับวัฒนธรรมไทยอย่างมากเพราะ การสื่อสาร 

เรื่องค่านิยมของไทย 12 ประการ มีความเชื่อมโยงกับ

วัฒนธรรมไทยและเอกลักษณ์ไทย ก็คือ การที่เราเชื่อมโยง 

ทั้งวัฒนธรรมไทยและเอกลักษณ์ไทยเข้าด้วยกันเพื่อให้

ประชาชนเข้าใจในวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ โดยมีการ 

น�าเอาทั้งสองอย่างนี้มารวมกันโดยท�าเป็นเพลงค่านิยม 

12 ประการ เพื่อให้คนดูเข้าใจและเข้าถึงวัฒนธรรมและ

เอกลักษณ์ไทยได้ง่ายยิ่งขึ้น

14. วยัรุ่นไทยมีทศันะว่า ค่านยิม 12 ประการมคีวาม

เชื่อมโยงกับวัฒนธรรมไทยอย่างมากเพราะ การสื่อสาร 

ค่านิยมไทย 12 ประการ นายกรัฐมนตรี มีการก�าหนด 

ยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนที่เชื่อมโยงกับค่านิยมหลักของไทย 

12 ประการ ใน 3 ระดบั คอื ระดบัชาติ รณรงค์วถิถีิน่วถิไีทย 

มุ่งเน้นเรื่องเอกลักษณ์ไทยในชีวิตประจ�าวัน ได้แก่ การยิ้ม  

ไหว้ สวัสดี ขอบคุณ ขอโทษ มีวินัย ก็จะสอดคล้องกับ

เอกลักษณ์ของไทย เพราะเราท�าแบบนี้ในชีวิตประจ�าวัน  

ปลกูฝังให้มกีารไหว้ สวสัด ีมนี�า้ใจ มาตัง้แต่รุน่ก่อน ๆ  และ

ยงัม ีอาหารไทย อาหารประจ�าถิน่ ภาษาบ้านเกดิของเรา และ

การแต่งตัว อันนี้จะสอดคล้องกับวัฒนธรรมประเพณีไหน  

เพราะมกีารแต่งกายทีเ่รยีบร้อย และมภีาษาทีเ่ป็นประจ�าถิน่ 

ของเรา มอีาหารไทยทีน่่ากนิ ชาวต่างชาติทีม่าในประเทศไทย 

ก็จะชอบอาหารไทยส่วนมาก

15. วัยรุ ่นไทยมีทัศนะว่า ค่านิยม 12 ประการ 

มคีวามเชือ่มโยงกบัวฒันธรรมไทยอย่างมากเพราะ ค่านยิม  

12 ประการ คือ ค่านิยมของคนไทยที่ พล.อ.ประยุทธ์  

จันทร์โอชา ได้ก�าหนดขึ้นมา เพื่อให้คนไทยมีเอกลักษณ์

ในการรักษาวัฒนธรรมไทยไว้ และ วัฒนธรรมที่เห็นได้ชัด 

ทั่วไป ก็คือ การยิ้ม ไหว้ ขอบคุณขอโทษ มีวินัยน�้าใจไมตรี 

ทั้งหมดก็คือเอกลักษณ์ของไทยที่ท่านนายกรัฐมนตรี

ต้องการที่จะน�าค่านิยม 12 ประการนี้มาเช่ือมต่อกับ 

วัฒนธรรมไทยเพื่อให้ชาวต่างชาติได้รับรู้ถึงวัฒนธรรม

ของคนไทย และก็ซึมซับวัฒนธรรมอันดีงามของคนไทย 

เมื่อมีการสร้างวัฒนธรรมแล้ววัฒนธรรมเหล่านี้ก็จะเป็น 

เอกลกัษณ์ทีสื่บทอดกันมายาวนาน และจะมกีารสืบทอดต่อ ๆ   

กันไปอีก วัฒนธรรมของคนไทยมีมากมายแต่คนต่างชาติ 

อาจไม่รูว่้านีค่อืวฒันธรรมของคนไทย เอกลกัษณ์ไทย นายก

รัฐมนตรีจึงได้สร้าง ค่านิยม 12 ประการ ขึ้นมา เพ่ือให้

ทั้งคนไทยและคนต่างชาติเข้าใจกันมากขึ้น เช่น การไหว้  

กค็อืส่วนหนึง่ในค่านยิม 12 ประการ ซึง่เป็นเอกลกัษณ์ไทย 

มานานแล้ว คือ การยิ้ม ไหว้ ทักทายกัน ซึ่งค่านิยมทั้ง 

12 ประการนั้น มีความเช่ือมโยงกับวัฒนธรรมไทยและ

เอกลักษณ์ไทยอย่างเด่นชัด และเข้าใจได้ง่าย เมื่อทุกคน

พูดถึงค่านิยม 12 ประการ ทุกคนก็จะนึกถึงความเป็นไทย  

วัฒนธรรมของไทยที่สืบทอดกันมายาวนานจนกลายเป็น

เอกลักษณ์ของคนไทย

16. วัยรุ ่นไทยมีทัศนะว่า ค่านิยม 12 ประการ 

มีความเช่ือมโยงกับวัฒนธรรมไทยอย ่างมากเพราะ 

วัฒนธรรม คือ ส่ิงท่ีท�าให้เกิดความเจริญงอกงามแก่ชุมชน 

เป็นทั้งสิ่งที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้ เช่น บทกวีนิพนธ์  
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ศิลปะ ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ได้ถ่ายทอดและเกิดการ

เรยีนรูจ้นถอืปฏบิติัสืบทอดต่อมาเร่ือย ๆ  จนเป็นตวัวดัระดบั 

ความเจริญงอกงามของสังคมนั้น ส่วนเอกลักษณ์ไทยนั้น

หมายถึงเป็นลักษณะเฉพาะตัวที่เป็นตัวชี้ลักษณะเฉพาะ

บุคคล สังคม ชุมชน หรือประเทศนั้น ๆ  เช่น ภาษา เชื้อชาติ 

และวฒันธรรมท้องถิน่ สรปุคอื ลกัษณะทีไ่ม่เหมอืนคนอืน่  

หรือคุณสมบัติเฉพาะสิ่งใดสิ่งหนึ่ง การรักษาวัฒนธรรม

และขนบธรรมเนียมประเพณไีทย ซ่ึงจะสอดคล้องเกีย่วกบั 

การไหว้ หากคนไทยน�าไปปฏบิตัเิป็นประจ�า กจ็ะท�าให้เกดิ 

การกระท�าดงักล่าว หรือการไหว้แบบไม่รู้ตวั ซ่ึงจะก่อให้เกดิ 

กลายเป็น “มายาคติ” ได้นั่นเอง คือก่อให้เกิดเป็นภาพและ

ท�าให้เกิดการปฏิบัติตาม จนการไหว้ถือเป็นเอกลักษณ ์

ของไทยทีไ่ม่เหมือนใคร เมือ่มคีนเห็นการไหว้ กจ็ะสามารถ

รูไ้ด้ในทนัทว่ีา หมายถงึ การมคีวามอ่อนน้อมถ่อมตน มกีาร 

เคารพผู้ใหญ่หรือผู้มีฐานะสูงกว่า นอกจากนี้ การไหว้ยัง

หมายถึง การสวัสดี ขอบคุณ ขอโทษ การกระท�าดังกล่าว

อาจมีการยิ้มที่เป็นเอกลักษณ์ของไทยอย่างหนึ่งไปด้วย  

เม่ือส่งต่อความรู้สึกที่จริงใจนั่นเอง

17. วัยรุ ่นไทยมีทัศนะว่า ค่านิยม 12 ประการ

มีความเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมไทยอย ่างมากเพราะ  

การสื่อสารเรื่องค่านิยมของไทย 12 ประการ ได้มีความ 

เชือ่มโยงกบั วฒันธรรมไทย (Thai culture) พล.อ. ประยทุธ์ 

จันทร์โอชา ได้เห็นความส�าคัญในวัฒนธรรมไทยจึงจัดต้ัง 

ค่านิยม 12 ประการมาเพื่อให้คนไทยส�านึกรักกษัตริย์ 

บ้านเมือง และรักความเป็นวัฒนธรรมประเพณีดีงามที่ได้

สบืทอดต่อ ๆ  กนัมาโดยมีการเชญิชวนกระทรวงวฒันธรรม 

ให ้มีการจัดงานวัฒนธรรมโดยเบื้องต ้นจะมีการน�า 

ภาพลักษณ์ที่ดี วัฒนธรรมของไทยไปส่ือให้กับเวทีโลก  

เป็นการสื่อสารวัฒนธรรมไทยไปยังคนทั่วโลกเพื่อให้เป็น 

การน�าเสนอถึงความดีงาม ความสวยงามของวัฒนธรรม 

ประเพณีที่สืบต่อกันมาและเป็นที่ยอมรับกันทั่วโลกที่ 

เมืองไทยเป็นสยามเมืองยิ้ม คนต่างชาติมาเที่ยวก็มีการ

ต้อนรับด้วยการไหว้ และการยิ้ม เป็นการสื่อถึงวัฒนธรรม

ที่คนทั่วโลกได้กล่าวถึง และแม้คนไทยที่ได้ไปต่างประเทศ 

กไ็ด้ไปสบืทอดวธิกีารไหว้ การยิม้ มนี�า้ใจให้แก่ชาวต่างชาติ 

ได้รับ เป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยที่สวยงามและ 

ถูกกล่าวถึงอย่างมาก ในเมืองไทยมีประเพณี วัฒนธรรม 

ที่เป็นที่ยอมรับกันทั่วโลก 

18. วยัรุน่ไทยมทีศันะว่า ค่านยิม 12 ประการมคีวาม

เช่ือมโยงกับวัฒนธรรมไทยอย่างมากเพราะ การก�าหนด 

ยทุธศาสตร์ขบัเคลือ่นทีเ่ชือ่มโยงกบัค่านยิมหลกั 12 ประการ 

ใน3ระดับ ได้แก่ ระดับชาติ รณรงค์วิถีถิ่นวิถีไทย มุ่งเน้น

เช่ือมเอกลกัษณ์ไทยในชีวติประจ�าวนั ขอยกตัวอย่างค่านยิม 

ประการที่10 คือ ไม่ขาด พอเพียง เลี้ยงชีพได้ ยึดหลัก

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยใช้เศรษฐกิจพอเพียง 

เป็นที่ตั้งหรือการใช้หลัก 3ห่วง 3 เงื่อน คือ เราสามารถ 

เอาหลักค�าสอนของพระบาทสมเด็จพระองค์ท่านมาด�ารง

ในชวีติประจ�าวนัเราได้คอื พอมพีอกนิไม่ฟุม่เฟือยไม่ใช้เงนิ 

เกินตัวหรือเกินความจ�าเป็นของตัวเอง ในหลวงท่านเอง

ท่านยังด�ารงชีวิตแบบพอเพียงคือท่านทรงใช้ยาสีฟัน

หมดหลอดไม่เหลือแม้แต่นิดเดียว ท่านสามารถพัฒนา 

ถิน่ทรุกนัดารได้ สามารถท�าให้ทีน่ัน่มคีวามเจรญิขึน้ ท�าให้มี

คนรูจ้กัมากขึน้ ท�าให้ชาวบ้านมพีืน้ทีท่�ามาหากนิได้เยอะขึน้  

พระองค์สามารถพัฒนาประเทศให้น�าหน้าอยู่ได้มากขึ้น 

ให้มคีวามเจรญิเข้ามาในประเทศมากขึน้ ในหลวงท่านทรง 

เป็นห่วงประชาชนไทยกลัวว่าคนไทยจะล�าบาก แต่ท่าน 

ไม่เคยนกึถงึตัวท่านเองเลยว่าจะล�าบากหรอืไม่ ท่านทรงงาน 

หนกัมากเพือ่คนไทยแล้ว เราจะท�าอะไรให้ท่านได้ทรงภมูใิจ 

บ้างหรือไม่ หรือในการด�ารงชีวิตตามเศรษฐกิจพอเพียง

ของในหลวงเป็นเรื่องที่ท่านทรงเล็งเห็นประโยชน์และ

ผลลัพธ์ของการด�ารงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง 

วัฒนธรรมไทยนั้นคนต่างชาติชอบและชื่นชม

เป็นอย่างมากเพราะวัฒนธรรมของเราไม่เหมือนชาติใด 

ในโลกเพราะเรามีวัฒนธรรมที่สวยงามชาติใดในโลก 

ไม่สามารถเลียนแบบได้ เอกลักษณ์ของไทยนั้น คนไทย 

มเีอกลกัษณ์คอืการไหว้โดยทีช่าติอืน่ไม่มกีารไหว้ มชีดุไทย 

สวย ๆ มีประเพณีดี ๆ สวย ๆ เยอะแยะมากมาย ท�าให ้

ชาวต่างชาตต่ิางชืน่ชอบชืน่ชมในการเป็นไทย เราควรภมิูใจ 

ทีไ่ด้เกดิบนผนืแผ่นดนิไทยได้เกดิเป็นคนไทยได้มวีฒันธรรม

ที่สวยแล้วยังมีพระมหากษัตริย์ที่เก่งและท่านทรงดูแล

ประชาราษฎร์เป ็นอย่างดีไม่มีประเทศไหนในโลกม ี

พระมหากษัตริย์ที่ดีแบบนี้ เราควรภูมิใจที่ได้เกิดเป็น 

คนไทยในผืนแผ่นดินไทยของเรา

19. วยัรุน่ไทยมทีศันะว่า ค่านยิม 12 ประการมคีวาม 

เชือ่มโยงกบัวฒันธรรมไทยอย่างมากเพราะ วฒันธรรมไทย 

คือ สิ่งที่จับต้องได้และสิ่งที่จับต้องไม่ได้ เช่น กวีนิพนธ์  
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ศลิปะ ขนบธรรมเนยีมประเพณทีีไ่ด้เป็นวฒันธรรมไปแล้ว

จากรุ่นสู่รุ่น และเอกลักษณ์ไทย คือลักษณะเฉพาะบุคคล  

ชุมชน สังคม ประเทศนั้น เช่น เชื้อชาติ ภาษา วัฒนธรรม

ท้องถ่ิน โดยจะสรปุได้ว่าเป็นลกัษณะเฉพาะทีไ่ม่เหมอืนกบั 

ของคนอื่น ทั้งหมดนี้คือสิ่งที่ได้รับการยอมรับและต่อยอด 

จนกลายเป็นวัฒนธรรมไทยที่ได้ซึมซับคนไทยไปทุกคน  

โดยการสื่อสารเรื่องค่านิยมของไทย 12 ประการ ก็จะ

ยกตัวอย่าง คือ “ค่านิยมประการที่ 3 กตัญญูต่อพ่อแม่  

ผูป้กครอง และครบูาอาจารย์” ดงันัน้หากทกุคนแสดงออก

มาว่าเราเคารพรักท่านและจะเลี้ยงดูท่านในยามแก่เฒ่า  

โดยการไหว้นัน้ทกุ ๆ  คนคดิว่ามนัคอืความอ่อนน้อมถ่อมตน  

แต่ถ้าเราลองคิดในหลาย ๆ แง่มุม การไหว้นั้นจะสะท้อน 

มาหลายเรือ่งไม่ว่าจะเป็นความรัก ความเคารพ ความกตญัญู 

และวัฒนธรรมของประเทศไทยหรือเสน่ห์ของคนไทย

โดยที่ประเทศไทยได้สื่อคือการไหว้กับการยิ้มแบบจริงใจ

ด้วยสายตาที่ละเอียดละอ่อน และอีกอย่างคือกตัญญูต่อ

ครูบาอาจารย์ ที่ทุกคนจะได้รับการปลูกฝังมาตั้งแต่เล็ก ๆ   

ว่า ไม่ว่าจะวนัพ่อ วนัแม่ วนัไหว้คร ูทัง้ 3 วนันีจ้ะให้ความส�าคญั 

แตกต่างกนัออกไป อย่างเช่น วนัพ่อ จะสือ่ให้เหน็ถงึความรกั 

ของลกูทีม่ต่ีอพ่อ และวนัแม่ก็เช่นกัน แต่วนัไหว้ครนูัน้จะให้ 

มองเหน็ว่าครบูาอาจารย์เป็นผูใ้ห้ความรูคู้ว่ชิากบัเราเพือ่ไว้

ใช้ประโยชน์ในอนาคตข้างหน้า พระคณุของครจูะสือ่ให้เหน็ 

ถึงว่าท่านได้สั่งสอนเรามาตั้งแต่เด็กจนโต ในรั้วโรงเรียน

หรือรั้วมหาวิทยาลัยก็ตาม ท่านได้มอบความรู้ทั้งหมดที่

ท่านมีให้แก่เรา จนท�าให้เราต้องซึ้งถึงพระคุณที่สามหรือ

พระคุณของครูบาอาจารย์ สิ่งที่เราจะตอบแทนท่านได้คือ 

ใช้วิชาความรู้ที่ท่านสอนมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�าวัน 

หรือการด�าเนินชีวิตและการท�าความดีต่าง ๆ  ไม่ว่าจะเป็น 

ความซือ่สตัย์ต่อประเทศชาตแิละบ้านเมอืง การมวีนิยัน�า้ใจ

ไมตร ีหรอืทกุ ๆ  อย่างในการท�าความด ีสิง่ทีบ่อกไปข้างต้นนัน้ 

คือส่วนหน่ึงทีไ่ด้ยกตวัอย่างมาจากค่านยิมหลกัของคนไทย  

12 ประการ เพือ่ทีจ่ะให้ระดบัชาตหิรอืคนในชาตแิละรณรงค์ 

วิถีถิ่นวิถีไทย เพ่ือมุ ่งเน้นเร่ืองเอกลักษณ์ไทยในชีวิต 

ประจ�าวัน โดยการที่ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 

ทีม่าเกีย่วข้องกบัการด�าเนนิชวีติของคนไทยนัน้ เพือ่ทีอ่ยาก

จะเห็นมุมมองของไทยอย่างหนึ่งหรือวัฒนธรรมไทยที่จะ 

สื่อออกไปให้คนต่างประเทศเห็นว่า “ค่านิยมหลักของ 

คนไทย 12 ประการ คือวัฒนธรรมไทยอย่างแท้จริง”

20. วยัรุน่ไทยมทีศันะว่า ค่านยิม 12 ประการมีความ 

เชือ่มโยงกบัวฒันธรรมไทยอย่างมากเพราะ วฒันธรรมไทย 

หมายถงึ การสร้างความงดงาม และความดงีามให้แก่ชุมชน 

เป็นสิ่งที่สามารถจับต้องได้ และไม่สามารถจับต้องได้ เช่น  

กวีนิพนธ์ ศิลปะ ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยที่สืบทอด 

ต่อกนัมาซ�า้ ๆ  เรือ่ย ๆ  จนเป็นเครือ่งมอืหรอืรากฐานอนัดงีาม 

ให้แก่วัฒนธรรมไทย ในส่วนของเอกลักษณ์ไทย หมายถึง 

การมเีอกลกัษณ์หรอืลกัษณะเฉพาะตวั โดยสามารถดไูด้จาก  

บุคคล ชุมชน สังคมหรือในประเทศนั้น ๆ เช่น ศาสนา 

เชื้อชาติ พระมหากษัตริย์ ฯลฯ คือ เป็นที่มีเฉพาะตัวหรือ

เป็นสิ่งที่ท�ามาเรื่อย ๆ จนติดอยู่ที่ตัว (จิตใต้ส�านึก) ถ้าจะ

ให้พูดถึง การไหว้ เป็นการกระท�าที่ส่ือความหมายออกมา 

เป็นวฒันธรรม ซึง่ดไูด้จากการอ่อนน้อมถ่อมตน การแสดง 

ความเคารพ การมีสัมมาคารวะต่อผู ้ที่มีอายุสูงกว่าเรา  

เกิดจากการแสดงท่าทาง ออกมาเป็นท่าของการไหว้

หรือพนมมือ ในส่วนของเอกลักษณ์ มีเพียงประเทศไทย 

ประเทศเดียวเท่านั้นที่มีการยกมือไหว้ หรือพนมมือ คือ

การท�าความเคารพ เกิดขึ้นมาอย่างช้านาน แล้วปฏิบัติมา 

เรื่อย ๆ จนติดตัว ติดเป็นนิสัย แต่สิ่งที่กล่าวมาข้างต้น  

เป็นเรือ่งทีด่งีามทีอ่ยูใ่นชาติของเรา (เป็นสิง่ทีต้่องใช้ในชวีติ 

ประจ�าวัน) ดังนั้นเรื่องที่ได้ยกตัวอย่างมา คือ ค่านิยม

ประการที่ 5 เร่ือง “การรักษาวัฒนธรรมประเพณีไทย 

อันดีงาม” ซึ่งได้ยกตัวอย่างมาจาก หัวข้อ การสื่อสารเร่ือง

ค่านิยม 12 ประการ โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา  

นายกรัฐมนตรีนั้นเป็นคนคิดหัวข้อนี้ขึ้นมา

21. วยัรุน่ไทยมทีศันะว่า ค่านยิม 12 ประการมีความ 

เช่ือมโยงกับวัฒนธรรมไทยอย่างมากเพราะ ดังท่ีกระทรวง

วัฒนธรรมได้ก�าหนดกลยุทธ์ขับเคลื่อนที่เชื่อมโยงกับ 

ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ใน 3 ระดับ ได้แก่ 

ระดบัชาติ รณรงค์วถิถีิน่วถิไีทย มุง่เน้นเรือ่งเอกลกัษณ์ไทย

ในชีวิตประจ�าวัน ตรงกับค่านิยมของไทยที่ว่า รณรงค์วิถี

ถิน่วถิไีทย มุง่เน้นเรือ่งเอกลกัษณ์ไทยในชวีติประจ�าวนั คอื 

การตอบแทนพระคุณต่อบุพการี ผู้สูงอายุ เช่น การแสดง 

ความเคารพด้วยการไหว้ แสดงหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใส 

ด้วยการยิ้มนั่นเอง ดังนั้นค่านิยมไทยทั้ง 12 ประการจะสื่อ

ให้ทุกคนเป็นคนดีทั้งนั้น

22.วยัรุน่ไทยมทีศันะว่า ค่านยิม 12 ประการมคีวาม

เชือ่มโยงกบัวฒันธรรมไทยอย่างมากเพราะ วฒันธรรมไทย 
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มีการสืบต่อกันมายาวนาน เป็นการแสดงให้เห็นถึงความ

อ่อนน้อมของคนไทย แสดงให้เหน็ถงึความเป็นเอกลกัษณ์

ของความเป็นไทย เป็นการบ่งบอกถึงวัฒนธรรมประเพณี

ที่ยังคงด�ารงไว้ไม่ให้หายไปจากคนไทยทั้งเด็กหรือผู้ใหญ่ 

ที่สืบทอดกันมาช้านานและยังคงขับเคล่ือนต่อไปโดยใช้

หลักค่านิยม 12 ประการเข้ามาเป็นแรงผลักดันให้มีและ

สืบทอดต่อไป อัตลักษณ์ที่แสดงออกถึงความตั้งใจในการ

พัฒนาสังคมไทยได้เห็นถึงความเป็นเอกลักษณ์ของความ

เป็นไทยที่เชื่อมโยงกับค่านิยม 12 ประการ แสดงให้เห็นถึง 

วัฒนธรรมประเพณีอันงดงามของคนไทย การแสดงออก

ของคนไทยในเรื่องการยิ้มที่บ่งบอกถึงความจริงใจ ความ

เป็นมิตรต่อผู้อื่น ทั้งคนไทยด้วยกันเองและชาวต่างชาติ  

ในเรื่องของการไหว้ คนไทยถูกสั่งสอนตั้งแต่เด็กในเรื่อง

ของความเคารพความอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้ใหญ่เมื่อเด็ก

หรือคนที่มีอายุน้อยกว่าเม่ือเจอผู้ใหญ่ให้ท�าความเคารพ 

โดยการไหว้แสดงให้เหน็ถงึความมมีารยาททีด่ ีมคีวามรูจ้กั 

ในเรือ่งของการท�าความเคารพอย่างด ีรวมถงึเรือ่งการมนี�า้ใจ 

ของคนไทยทีพ่บเหน็กนัอยูบ่่อย ๆ  สร้างความเป็นเอกลกัษณ์ 

ของความเป็นไทยที่เป็นสิ่งที่ดีงามที่คู่ควรจะอนุรักษ์สืบ 

ต่อไปให้คงอยู่และถ่ายทอดแก่เด็กและเยาวชนให้เข้าถึง

แก่นแท้ของความเป็นไทยต่อ ๆ ไปไม่ให้สูญหายไป

กำรอภิปรำยผล

ดงันัน้ถ้าหากผู้ส่งสาร สามารถโน้มน้าวใจผู้รบัสาร 

ให้คล้อยตามบทสรุปผลการวิจัยข้างต้นได้ นั่นมิได้

หมายความว่าผู้รับสารอ่อนแอและตั้งรับ แต่เป็นเพราะ

องค์ประกอบทางวัฒนธรรมของการ “ใส่รหัส” และ 

“ถอดรหสั” ในขณะนัน้ ช่วยสร้างบริบททีเ่อ้ือการส่งและรบั 

ความหมาย เช่น เม่ือเราเห็นภาพนักเรียนยืนตรงเคารพ

ธงชาติในเวลาเช้า (ความจริง) หากผู้ส่งสารพยายามติดต้ัง

รหสัความหมาย (encode) ว่านัน่หมายถงึ การแสดงออกถงึ 

ความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ (ผู้ส่งสาร) และ

ผู้รบัสาร ถอดรหสัความหมายบนพ้ืนฐานของกลุ่มผู้รบัสาร

คนไทย การตีความเนื้อหาสาร (ภาพนักเรียนยืนตรงเคารพ 

ธงชาตใินเวลาเช้า) กจ็ะไปในทศิทางเดยีวกนั แต่หากผูร้บัสาร  

ถอดรหัสความหมายบนพื้นฐานของกลุ่มผู้รับสารที่ไม่ใช่

คนไทย การตีความเนื้อหาสาร (ภาพนักเรียนยืนตรง

เคารพธงชาติในเวลาเช้า) ก็จะไปในทิศทางที่หลากหลาย  

ดงัตัวอย่างงานวจัิยของ วรางคณา ไข่มกุ (2553) ทีใ่ช้แนวคดิ

เรื่อง ‘การเข้ารหัส/ถอดรหัส’ ของฮอลล์ มาวิเคราะห์

การเข้ารหัสและการถอดรหัสของโฆษณาส่งเสริมสังคม 

ทางโทรทัศน์ไทย ในปี พ.ศ. 2551 วรางคณา พบว่า  

การถอดรหัสของผู้รับสารจะเป็นไปในทิศทางเดียวกับ

จุดยนืตามผูส่้ง (preferred reading) คอื ตีความหมายตรงตาม 

ทีผู่ส่้งต้องการ เมือ่ผูส่้งสารพยายามเข้ารหสัสญัญะ (encode)  

ด้วยเครื่องมือของตัวบทที่หลากหลาย เพื่อสร้างเงื่อนไข

การรับรู้ และเพื่อควบคุมการอ่านความหมายให้ตรงตาม

ที่ผู ้ส่งสารต้องการอย่างรัดกุม และผู้รับสาร ถอดรหัส 

ความหมายบนพืน้ฐานประสบการณ์ ภมูหิลงัทางวฒันธรรม 

ค่านิยม และอุดมการณ์ของผู้รับสารที่อยู ่ภายใต้กรอบ

เดยีวกนั การตีความเนือ้หาสารกจ็ะไปในทศิทางเดยีวกนั แต่

หากผูร้บัสาร ถอดรหสัความหมายบนพืน้ฐานประสบการณ์ 

ภมูหิลงัทางวฒันธรรม ค่านยิม และอดุมการณ์ของผูร้บัสาร 

ที่อยู่ภายใต้กรอบที่หลากหลาย 

ตัวอย ่างเช ่น การตีความเนื้อหาสารก็จะไป 

ในทิศทางที่หลากหลายค่านิยมประการที่ 9 มีสติรู้ตัว  

รูต้วั รูค้ดิ รูท้�า รูป้ฏบิตั ิตามพระราชด�ารสัของพระบาทสมเดจ็ 

พระเจ้าอยู่หัวซึ่งค่านิยมนี้มุ้งเน้นให้คนคิดเป็น ส่งเสริม

ความรู้ความสามารถในการคิด คาดการณ์ และควบคุม

ตนเอง การมีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ท�า รู้ปฏิบัติ แบบนี้เรียกว่า 

จิตลักษณะ ซึ่งเป็นสิ่งส�าคัญในคนที่มีพฤติกรรมของคนดี  

และ คนเก่ง และส�าคัญต่อพฤติกรรมแทบทุกประเภทของ

บุคคล หากน�าหลักทฤษฎี ของ สจวร์ต ฮอลล์ ที่ว่าด้วย 

การเข้ารหัส-ถอดรหัส decode-encode มาผนวกเข้ากับ

ค่านิยมประการที่ 9 ดังนั้นความเข้าใจลึกซึ้งของสาร 

กข็ึน้อยูว่่า ผูร้บัสารยอมรบัในสารนัน้หรอืไม่นัน่เอง ดงัน้ัน 

ค่านิยมดังกล่าวนี้จึงต้องเปิดใจยอมรับกับค่านิยมดังกล่าว

เพื่อให้ สารที่ออกประสบความส�าเร็จกับคนไทยในชาติ 

เพื่อให้คนไทยมีจิตส�านึกด้าน การมีสติ รู้ รู้ตัว รู้คิด รู้ท�า  

รูป้ฏบิตัติามพระราชด�ารสัของสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วันัน่เอง

ข้อเสนอแนะ

ในการศึกษาเรื่อง “ค่านิยมหลักของไทย 12  

ประการ: ความเช่ือมโยงระหว่างวัฒนธรรมไทยและ 

อัตลักษณ์ไทย” สามารถใช้แนวคิดของกลุ่มนักสัญวิทยา

แนววิพากษ์คนอื่น ๆ ได้อีก เช่น
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แนวคดิการครอบครองความเป็นเจ้าของ (hegemony)  

อันโตนีโอ กรัมชี 

วฒันธรรมไทยได้สอดแทรกความกตญัญกูตเวทไีว้

เกือบทกุเรือ่ง ไม่ว่าจะเป็น การถกูปลกูฝังโดยถกูถ่ายทอดไว้ 

ตั้งแต่เด็ก การไหว้ การท�ากิจกรรมต่าง ๆ เช่น การจัดพิธี 

วนัพ่อ แม่ และวนัไหว้คร ูเขยีนเรยีงความวนัส�าคญัทีก่ล่าวถงึ  

การแต่งกลอนต่าง ๆ  ในวันส�าคัญ โดยจะใช้แนวคิด “กลไก

การครองอ�านาจน�า” นั้นเปรียบได้กับการท�าหน้าที่เป็น 

สือ่กลางเพือ่ถ่ายทอดอุดมการณ์หรือระบบความคดิ ความรู้  

ความเชื่อ ค่านิยม ตามที่กลุ่มผู้ด�าเนินการสร้างการครอง

อ�านาจน�าต้องการเพื่อสื่อไปถึงประชาชนในชนชั้นต่าง ๆ   

หรือ“พื้นที่ประชาสังคม”เพื่อให้เกิดความรู้สึกร่วมในการ

ยนิยอมทีจ่ะปฏิบตัติามความต้องการของชนชัน้ผูถ่้ายทอด 

อุดมการณ์ จึงท�าให้เรารับรู ้ถึงการแสดงความเคารพ  

ความกตัญญูซึ่งจะท�าให้สถาบันครอบครัวและสังคม 

ของเราม่ันคง เพราะเราได้ถูกปลูกฝังสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ไว้

ตั้งแต่เด็ก จนสามารถมาใช้ได้กับในชีวิตประจ�าวัน

ความกตญัญใูนวนัพ่อ วนัแม่ และวนัไหว้คร ูท�าให้

เด็กได้พูดถึงบุคคลในครอบครัวในสาระเรื่องราวเกี่ยวกับ 

บุคคลและสถานที่แวดล้อมของเด็ก สามารถปลูกฝัง

คุณธรรมให้เป็นเครื่องก�ากับตลอดชีวิต ด้วยคุณธรรม 

แห่งความดีงามทั้งหลายจะเกิดกับเด็กได้อย่างถาวร เราจึง

ควรทีจ่ะปลูกฝงัความกตญัญลูงในจติใจของเดก็ พรอ้มกับ

การให้วิชาความรู้ควบคู่กันไป

โดยนโยบายการสร้างค่านิยมหลักของคนไทย 12 

ประการนี ้ของคณะรักษาความสงบแห่งชาต ิหรือ คสช. นัน้  

เม่ือน�ามาเปรียบเทียบกับหลักธรรมะ ถือว่ามีความคล้าย

เคียงกัน เพราะเป็นหลักจริยธรรมที่ทุกคนควรยึดถือและ

ประพฤติปฏิบัติ ซึ่งตนมองว่าขณะนี้ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ 

เหมาะสมที่จะฟื้นฟูค่านิยมเหล่านี้ให้กลับคืนสู่สังคมไทย 

นายกรัฐมนตรี กล่าวถึงสิ่งที่จะได้รับจากการ

ปฏิบัติตนตามค่านิยม 12 ประการที่นายกรัฐมนตรีได้

ก�าหนดไว้ ว่า จะท�าให้สังคมและประเทศชาติดีขึ้น ท�าให้

ครอบครัวมีความสุข ซึ่งความสุขนั้นไม่จ�าเป็นจะต้อง 

มีฐานะร�่ารวยทุกคน โดยให้น้อมน�าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงตามแนวทางพระราชด�าริในพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู ่หัว คือการมีภูมิคุ ้มกันที่ดี ความมีเหตุมีผล  

พอประมาณ มาเป็นแนวทางปฏิบัติในการด�าเนินชีวิต 

พร้อมทั้งขอให้เด็กและเยาวชนใช้ชีวิตและใช้จ่ายให้ 

เหมาะสมกับฐานะของตนเองและครอบครัว แต่หาก

บุคคลใดที่มีโอกาสดีอยู ่แล้วก็ขอให้ใช้โอกาสนั้นให้ดี

ที่สุดและประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดี มีคุณธรรม ไม่เกเร 

และเอาเปรียบคนอื่น ส่วนใครไม่สามารถที่จะมีโอกาส

ที่ดีดังกล่าวก็ขอให้ต้ังใจศึกษาเล่าเรียนให้มากขึ้นทั้งใน

และนอกห้องเรียนไปพร้อมกันด้วย ซ่ึงปัจจุบันการศึกษา 

มหีลายช่องทางทีส่ามารถศกึษาและเรยีนรูไ้ด้ ทัง้การศกึษา

ในภาคบังคับ การศึกษาในระบบ การศึกนอกระบบ และ

การศกึษาทีต่ามอธัยาศยั หรอืการศกึษาทีจ่ะเร่งต่อยอดสิง่ที ่

มีอยู่ในปัจจุบัน เพื่อที่จะสามารถแข่งขันกับต่างประเทศ

ได้ในเวทีโลก

การทีพ่ลเอก ประยทุธิ ์จนัทร์โอชา นายกรฐัมนตรี 

ได้น�านโยบายหลักค่านิยมของคนไทย 12 ประการมาเป็น

แนวทางในการด�าเนินชีวิตของประชาชน โดยรัฐบาลได้

ก�าหนดวสิยัทศัน์ชดัเจนว่า “เราจะต้องเป็นประเทศทีม่ัง่คัง่ 

และมัน่คงอย่างยัง่ยนื” ภายใน 5 ปี (2015 – 2020) โดยทกุคน 

จ�าเป็นต้องปรบัตวัให้สอดคล้องกบัประชาคมอืน่ ๆ  ในโลก  

ซึ่งขณะนี้รัฐบาลก�าลังด�าเนินการทุกอย่างภายใต้เวลาที่

จ�ากัดในการบริหารประเทศเพื่อจะขับเคลื่อนประเทศไป

ให้ได้ในวนัข้างหน้าและไม่มคีวามขดัแย้งเกดิขึน้ในอนาคต  

อย่างไรก็ตามสิ่งที่จะฝากไว้กับเด็กและเยาวชนทุกคนคือ  

ให้ทุกคนใส่ใจและมองไปข้างหน้าว่าอนาคตต้องการเป็น 

และต้องการท�าอะไร โดยมีการก�าหนดเป้าหมายและ

แนวทางการด�าเนินที่จะไปสู่จุดนั้นให้ชัดเจน โดยรัฐบาลก็

จะน�าค่านิยม 12 ประการให้นโยบายและวัฒนธรรมเป็นที่

ยอมรับของประชาชนโดยจะมีความคล้ายคลึงกับแนวคิด

เรื่อง “กลไกการครองอ�านาจน�า” นั้นเปรียบได้กับการท�า

หน้าที่เป็นส่ือกลางเพื่อถ่ายทอดอุดมการณ์หรือระบบ 

ความคิด ความรู้ ความเช่ือ ค่านิยม ตามที่กลุ่มผู้ด�าเนินการ

สร้างการครองอ�านาจน�าต้องการเพื่อสื่อไปถึงประชาชน 

ในชนชัน้ต่าง ๆ  หรอื“พืน้ทีป่ระชาสงัคม” เพือ่ให้เกดิความ

รู้สึกร่วมในการยินยอมที่จะปฏิบัติตามความต้องการของ

ชนช้ันผูถ่้ายทอดอดุมการณ์ ชาตินยิมให้คนในสงัคมรกัชาต ิ

และประพฤติปฏิบัติตาม

การค�านึงถึงผลประโยชน์ส ่วนรวมมากกว่า 

ผลประโยชน์ส่วนตน การปฏบิติัตน เสยีสละให้ความร่วมมอื 
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ท�ากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมและประเทศชาติ

ความเสียสละจึงเป็นคุณธรรมข้ันพ้ืนฐาน ที่ค�้าจุนคนใน

สังคมไทยให้อยู่รอดปลอดภัยมาได้จนถึงปัจจุบัน หากเรา

ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนตั้งแต่ระดับครอบครัว 

ไปยังชุมชน จึงจะสามารถสร้างเยาวชนที่แข็งแรงซึ่งเป็น

อนาคตของประเทศต่อไป

หากเมือ่น�า แนวคดิของ อนัโตนโิอ กรมัชี ่ทีก่ล่าวถงึ 

การครอบง�าความคิดโดยผ่านสื่อใดสื่อหนึ่งเข้าไปยัง

ตัวผู้รับสารก็จะสามารถท�าให้เกิดการยอมรับโดยไม่รู้ตัว  

หากเราน�าความคดิการท�าดทีีด่ใีห้กบัเยาวชนของเราเยาวชน

จะได้รับการสร้างกรอบจิตส�านึกตั้งแต่เด็กโดยไม่รู ้ตัว  

ดังนั้นเด็กหรือเยาวชนที่เติบโตขึ้นมาก็จะมีความเสียสละ

และเป็นเยาวชนที่มีคุณภาพที่ดีให้กับประเทศชาติอีกด้วย 
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บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาการติดต่อส่ือสารภายในองค์กร และการท�างานเป็นทีมที่มีอิทธิพล

ต่อประสิทธิภาพการท�างาน (2) ศึกษาการติดต่อสื่อสารภายในองค์กรที่มีอิทธิพลต่อการท�างานเป็นทีม กลุ่มตัวอย่าง

ที่ใช้ในการศึกษาคือ พนักงานกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จ�านวน 400 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้ 

แบบสอบถาม ซึง่มสีถติทิีใ่ช้ในการวจิยัคอื ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และสถติิmultiple linear regression โดยวธิี  

stepwise อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผลการศึกษาพบว่า (1) การติดต่อสื่อสารภายในองค์กรโดยภาพรวม 

มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (2) การท�างานเป็นทีมโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (3) ประสิทธิภาพ 

การท�างานโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (4) การท�างานเป็นทีมด้านการมีจุดมุ่งหมายและเป้าหมายร่วมกัน  

และการมีโครงสร้างทีมงานมีผลต่อประสิทธิภาพการท�างานในภาพรวม (5) การติดต่อส่ือสารภายในองค์กรด้านทิศทาง

และลักษณะมีผลต่อประสิทธิภาพการท�างานในภาพรวม (6) การติดต่อสื่อสารภายในองค์กรโดยภาพรวมมีผลต่อการ

ท�างานเป็นทีมโดยภาพรวม

ค�ำส�ำคัญ: การติดต่อสื่อสารภายในองค์กร, การท�างานเป็นทีม, ประสิทธิภาพการท�างาน

Abstract

The purposes of this study were to: (1) study the effectiveness between the organizational communication in 

the organization with the work performance (2) study the effectiveness between the organizational communication 

with team work. The sample of the study was, in total, 400 respondents who work for the department of Information  

Technology. The research instruments used were the questionnaire, while statistics were used for data analysis by 

using Multiple Linear Regression (Stepwise) with the significant level of 0.05. The results show that (1) The factor 

of organizational Communication had width of class interval in level 5 (the most). (2) The factor of teamwork had 

width of class interval in level 5 (the most) (3) The factor of work performance had width of class interval in level 

5 (the most) (4) The effectiveness between team work which had the same goal to the work performance. (5) The  

ผลกระทบของกำรติดต่อสื่อสำรภำยในองค์กรกับกำรท�ำงำนเป็นทีม

ที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภำพกำรท�ำงำนของพนักงำนไอที เขตกรุงเทพฯ

The Impact of Organizational Communication and Team Working

Influencing Work Efficiency of Information Technology Officer
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บทน�ำ

ในปัจจุบันองค์กรธุรกิจเอกชน หรือองค์กรของ

รัฐบาลล้วนแต่ต้องมีการจัดระเบียบการท�างานอย่างเป็น

ระบบ และต้องเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับแผนกอื่น ๆ   

ภายในองค์กร ดังน้ันองค์กรจะบรรลุผลส�าเร็จได้ ก็ต้อง

อาศยัเครือ่งมือส�าคญัสองอย่างคอืการตดิต่อส่ือสารภาย ใน 

องค์กร และการท�างานเป็นทีม 

การติดต่อสื่อสารภายในองค์กรเป็นวิธีที่จะท�าให้

บุคลากรในองค์กรรับรู ้ถึงข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ

การท�างาน และช่วยให้เข้าใจบทบาทของตนเองมากขึ้น 

(มธุรส สุขพงษ์ไทย, 2547) นอกจากนี้การติดต่อสื่อสาร

ภายในองค์กรยังช่วยเสริมสร้างความสนิทสนมระหว่าง

พนกังาน หวัหน้างาน และเมือ่มคีวามรกัใคร่ภายในองค์กร  

ก็จะก่อให้เกิดบรรยากาศการท�างานที่ราบร่ืน ส่งผลให้

บุคลากรเกิดแรงผลักดันในการท�างาน เกิดความสามัคคี  

และมีขวัญก�าลังใจที่ดีในการท�างานด้วยความสุข (อดุลย์ 

ทองแก้ว, 2551)

เช่นเดียวกับการท�างานเป็นทีมที่เป็นเครื่องมือ

ส�าคัญอีกอย่างหนึ่งขององค์กรในการผลักดันกิจกรรม

ต่าง ๆ ขององค์กรอย่างมีคุณภาพเพราะสภาพการท�างาน

ในปัจจุบัน ไม่สามารถท�างานอยู่คนเดียวได้ด้วยเหตุผล 

ที่ว่า ความรู้ความสามารถของแต่ละบุคคลมีอย่างจ�ากัด 

บางคนเก่งเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือบางคนมีความบกพร่อง

ในบางเรื่องดังน้ันการท�างานเป็นทีมจึงเป็นยุทธศาสตร์

อย่างหนึ่งที่ส�าคัญในการปฏิบัติงาน ด้วยการน�าเอาทักษะ 

และความรู้ ประสบการณ์มาประยุกต์ใช้ร่วมกัน (สุพิชญา  

ชยัโชตริานันท์, 2550) จากประโยชน์ของการตดิต่อ สือ่สาร

ภายในองค์กรและการท�างานเป็นทีมคือสองปัจจัยที่คอย 

ผลกัดนัให้การปฏบิตัภิารกิจต่าง ๆ  บรรลุผลส�าเร็จได้รวดเรว็ 

ดังนั้นจากความส�าคัญจึงเห็นถึงประโยชน์ และ

สนใจที่จะศึกษาถึงผลกระทบการติดต่อสื่อสารภายใน 

องค์กรและการท�างานเป็นทมีทีม่อีทิธพิลต่อประสทิธภิาพ

การท�างานของพนกังานไอท ีเขตกรงุเทพฯ เพือ่จะได้ทราบ 

ถึงตัวแปรทั้งสองว่ามีผลกระทบกันในลักษณะใด และ

จะเป็นประโยชน์ต่อองค์กรส�าหรับที่จะน�าไปพัฒนา และ

ปรบัปรงุวธีิการติดต่อสือ่สารภายในองค์กร และการท�างาน 

เป็นทีมที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการการท�างาน อันจะ

ส่งผลให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

1. เพื่อศึกษาการติดต่อส่ือสารภายในองค์กรและ 

การท�างานเป็นทีมที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการท�างาน

2. เพื่อศึกษาการติดต่อสื่อสารภายในองค์กรที่มี 

อิทธิพลต่อการท�างานเป็นทีม

แนวคิดทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง

ทิศทำงกำรติดต่อสื่อสำรภำยในองค์กร

การติดต่อสือ่สารมคีวามส�าคญัอย่างมากในองค์กร 

เพราะความสมัพนัธ์อย่างมรีะบบระเบยีบในองค์กร จะต้อง 

มกีารประสานงาน แลกเปลีย่นข้อมลู อย่างที ่(สถาบนัราชภัฎ 

สวนดสุติ, 2546) ได้เสนอทศิทางการติดต่อสือ่สารในองค์กร 

ออกเป็น 3 ประเภทดังนี้ 

1. ระดับบนลงล่าง (downward communication) 

การสื่อสารจากบุคคลที่ต�าแหน่งสูงกว่าไปยังบุคคลที่อยู่

ในต�าแหน่งต�่ากว่า ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับข้อมูล 4 อย่างดังนี้

1.1 ค�าสัง่ในการท�างานโดยจะระบขุ้อมลูเกีย่วกบั 

วิธีการท�างาน และเหตุผล โดยเป็นข้อมูลที่ระบุให้เข้าใจว่า

ต้องท�างานอะไร และอย่างไร ซึ่งอาจเป็นค�าสั่ง คู่มือ และ 

แบบแสดงลักษณะงาน

1.2 แนวทางการด�าเนินการ ซ่ึงจะเก่ียวข้องกับ

เรือ่งส�าคญั เช่นการเงนิ การผลติ ตลอดจนข้อบงัคบัในการ 

effectiveness between organizational communications to the work performance. (6) The effectiveness between  

organizational communications to the work performance.

Keywords: organizational communication, team working, work efficiency
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ท�างาน ทั้งในและนอกเวลา

1.3 การประเมนิผลจะท�าให้ทราบข้อมลู 3 อย่าง 

บคุลากรท�างานเป็นอย่างไร ปรับปรุงตวัอย่างไร และจะช่วย 

ปรับปรุงตัวให้ดีขึ้นได้อย่างไร

1.4 การก่อให้เกดิส�านกึในองค์กร โดยการชีแ้จง

ให้พนักงานเข้าใจถึงภารกิจ และวัตถุประสงค์ขององค์กร  

ผ่านการสร้างความรู้สึกภาคภูมิใจในชื่อเสียง และการมี

ส่วนร่วมในองค์กร

2. ระดับล่างขึ้นบน (upward communication) 

ได้แก่ การส่งข้อมลูจากบคุคลทีอ่ยูใ่นต�าแหน่งต�า่กว่า ไปยงั 

บุคคลที่อยู่ในต�าแหน่งสูงกว่า ซ่ึงข้อมูลจะเกี่ยวข้องอยู่ 

4 เรื่อง

2.1 การแจ ้งถึงสิ่งที่ผู ้ ใต ้บังคับบัญชาได  ้

ด�าเนินการไปแล้วว่ามีความส�าเร็จอย่างไรบ้าง ซึ่งแสดง 

ให้เห็นถึงความก้าวหน้า หรือข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น

2.2 แจ้งถึงอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการท�างาน 

ที่ไม่สามารถแก้ไขได้ โดยหวังว่าจะได้รับความช่วยเหลือ

2.3 น�าเสนอความคดิเหน็ เพ่ือปรบัปรงุให้ดขีึน้

2.4 การเปิดเผยความรู้สึกของผู้อยู่ใต้บังคับ

บัญชาเก่ียวกับกับเรื่องงาน หรือเพื่อนร่วมงาน

3. ระดับแนวนอน (horizontal communication) 

การสือ่สารทีเ่กิดขึน้กับบคุลากรในต�าแหน่งเดยีวกนั ซึง่การ

สื่อสารแนวนอนจะแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 

ไม่ว่าจะเป็นอุปสรรคที่เกิดจากการท�างาน การสร้างความ 

เข้าใจกัน การขจัดข้อขัดแย้ง โดยวิธีที่ใช้ในการสื่อสาร 

แนวนอนส่วนใหญ่จะกระท�าในรูปแบบการประชุม การ

แลกเปล่ียนความคิดเห็นกันระหว่างหยุดพักการท�างาน  

การคยุกันทางโทรศัพท์ เป็นต้น ซ่ึงการส่ือสารในแนวนอน 

อาจมีรูปแบบไม่แน่นอนข้ึนอยู่กับวัตถุประสงค์ของการ

สื่อสาร

ลักษณะกำรติดต่อสื่อสำรภำยในองค์กร

วิเชียร วิทยอุดม (2551) การสื่อสารสามารถแบ่ง

ตามลักษณะการใช้ได้ 2 วิธีคือ

1. แบบเป็นทางการ (formal communication) คือ

การสื่อสารเป็นระเบียบแบบแผน โดยมีข้อก�าหนด และ 

มีการกระท�าไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งขั้นตอนจะเป็น

ไปตามการสายบังคับบัญชาที่ก�าหนดไว้ของแต่ละองค์กร 

2. แบบไม่เป็นทางการ (informal communication)  

การสือ่สารแบบไม่มแีบบแผนก�าหนดไว้ ส่วนใหญ่เป็นการ

ส่ือสารระหว่างคนสองคน หรือตามกลุ่มสังคม หรือความ 

สนใจ ซึ่งสารในลักษณะนี้จะไม่เกี่ยวข้องกับโครงสร้าง

ขององค์กร 

ช่องทำงเดินของกำรติดต่อสื่อสำรภำยในองค์กร

วรพจน์ บุษราคัมวดี (2552)ได้แบ่งช่องทางเดิน 

การติดต่อสื่อสารภายในองค์กรไว้ 2 แบบคือ

1. สื่อสารทางเดียว (one-way communication) 

สารที่ผู ้ส่งสารส่งไปยังผู ้รับสารโดยที่ไม่มีการโต้ตอบ

จากผู้รับสาร จึงท�าให้ผู้รับสารไม่มีโอกาสในการซักถาม 

ข้อสงสัยที่มีในสาร ท�าให้ผู้รับสารเกิดความไม่เข้าใจได้ 

จึงท�าให้ไม่สามารถปรบัแบบแผนการสือ่สารให้เหมาะสมได้  

และการส่ือสารทางเดียวสามารถท�าได้ง่าย มีคล่องตัว  

เช่น การสื่อผ่านสารอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น

2. สื่อสารสองทาง (two-way communication)

แบบของการสื่อสารที่มีการโต้ตอบกันระหว่างกัน ดังน้ัน 

ผูส้ือ่สารจงึเป็นได้ทัง้ผูส่้งและผูร้บัในขณะเดยีวกนั ซึง่การสือ่ 

ในรปูแบบนีจ้ะช่วยให้สามารถปรบัเปลีย่นแบบแผนของสือ่ 

ได้เหมาะสมกับสถานการณ์ เช่นการพูดคุย การแสดง

ความคดิเหน็ และการสือ่สารแบบนีจ้ะประสบความส�าเรจ็

มากกว่าการสื่อสารทางเดียว

กำรท�ำงำนเป็นทีม

วราภรณ์ ตระกลูสฤษดิ ์(2550) การท�างานร่วมกนั 

ของบุคคลต้ังแต่สองคนขึ้นไป เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์  

ซึ่งการสร้างทีมงานให้มีประโยชน์ได้อย่างแท้จริง จะม ี

องค์ประกอบพื้นฐานที่ส�าคัญของการท�างานเป็นทีม  

ดังต่อไปนี้

1. การมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมของบุคคล การที่

สมาชิกตั้งแต่สองคนขึ้นไปร่วมกันท�ากิจกรรมของกลุ่ม /  

ทีม แต่ละคนควรตระหนักในความส�าคัญของกันและกัน 

แสดงออกโดย การยอมรับ การให้เกียรติซึ่งกันและกัน  

ไม่ดูถูกเหยียดหยาม 

2. มีจุดมุ่งหมาย และเป้าหมายร่วมกัน การเข้าใจ 
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ถึงวัตถุประสงค์ของการท�างาน เพื่อเป็นแนวการท�างาน

ให้เป็นไปทางเดียวกัน หากจุดประสงค์ ของสมาชิกกลุ่ม

ที่สอดคล้องกับองค์กร มักจะน�ามาซึ่งผลส�าเร็จ

3. การมีโครงสร้างของทีม หมายถึง การมี 

กฎระเบียบ ระเบียบแบบแผน โดยอาจจะเป็นกลุ่มแบบ

ทางการ (formal group) หรือกลุ่มแบบไม่เป็นทางการ  

(informal group) สมาชกิทกุคนจะต้องยอมรับ และเคร่งครดั  

แต่ถ้าเป็นสมาชิกกลุ่มย่อย หรือกลุ่มชั่วคราว อาจมีการ 

ตั้งกฎแบบไม่เป็นทางการ 

4. สมาชิกมีบทบาท และมีความรู ้สึกร่วมกัน  

การรกัษาบทบาททีม่ั่นคงในทมี จะแตกต่างกันตามลักษณะ  

โดยแบ่งได้ตามความเชี่ยวชาญ ทักษะของสมาชิก เป็นต้น 

ประสิทธิภำพกำรท�ำงำน

Peterson and Plowman (1953) ได้บอกถึงแนวคิด 

และสรุปองค์ประกอบไว้ 4 ข้อด้วยกัน

1. คุณภาพของงาน (quality) จะต้องมีคุณภาพสูง 

มีความถูกต้อง เรียบร้อยทันเวลา และได้ตามมาตรฐาน 

ที่ก�าหนดไว้ อีกทั้งผู้ผลิตและผู้ใช้สามารถใช้ประโยชน์ได้

อย่างคุ้มค่าท้ังองค์กร หรือสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า

2. ปริมาณงาน (quantity) งานที่เกิดขึ้นจะต้อง

มีปริมาณสมดุลกับก�าลังคน รวมถึงวัสดุอุปกรณ์ในการ 

ปฏิบัติงาน

3. เวลา (time) คือเวลาที่ใช้ในการด�าเนินงาน 

จะต้องเหมาะสมกับงาน และยังรวมถึงการส่งมอบงาน

ได้ตรงตามเวลา

กรอบแนวคิดในกำรวิจัย

ภำพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

สมมติฐำนกำรวิจัย

1. การท�างานเป็นทมีทีม่อีทิธพิลต่อประสทิธภิาพ 

การท�างานต่างกัน

2. การติดต่อสื่อสารภายในองค์กรที่มีอิทธิพล 

ต่อประสิทธิภาพการท�างานต่างกัน

3. การติดต่อสื่อสารภายในองค์กรที่มีอิทธิต่อ 

การท�างานเป็นทีมต่างกัน

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ พนักงานกลุ่ม

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จ�านวน 2,135 คน 

จาก 5 บริษัทภายในเขตกรุงเทพฯ ได้แก่ โดยค�านวณกลุ่ม

ตัวอย่างจากการใช้สูตรของ (กัลยา วานิชย์ปัญญา, 2549) 

ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ก�าหนดความคลาดเคลื่อน 



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ปีที่ 6 ฉบับที่ 3 ประจ�าเดือน กันยายน-ธันวาคม 2559 105

ที่ระดับ 0.05 ซึ่งมีกลุ่มตัวอย่างจ�านวน400ตัวอย่างโดยใช้ 

วิธีการสุ่มตัวอย่างตามสะดวก (convenience sampling) 

และการสุม่กลุม่ตวัอย่างนีเ้ป็นการสุ่มแบบชัน้ภูม ิ(stratified  

random sampling) เพ่ือให้ข้อมูลที่ได้มีความครบถ้วน

และครอบคลุมของแต่ละบริษัทตัว และท�าการแจก

แบบสอบถามไปยังกลุ่มตัวอย่างที่ก�าหนด

ตัวแปรที่น�าเข้ามาศึกษามีทั้งหมด 3 ตัวแปร 

ประกอบด้วย (1) ตัวแปรการติดต่อสื่อสารภายในองค์กร 

ประกอบด้วย ทศิทาง, ลกัษณะ และช่องทางเดนิ (2) ตวัแปร 

การท�างานเป็นทีม ประกอบด้วย การมีปฏิสัมพันธ์ 

ทางสังคมของบุคคล, มีจุดมุ่งหมาย และเป้าหมายร่วมกัน, 

การมีโครงสร้างทีมงาน และสมาชิกมีบทบาทและความ

รู้สึกร่วมกัน (3) ประสิทธิภาพการท�างาน ประกอบด้วย 

คุณภาพงาน, ปริมาณงาน และเวลา

ตำรำง 1

แสดงจ�านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

รำยชื่อบริษัท ประชำกร จ�ำนวน

ของกลุ่ม

ตัวอย่ำง

บริษัท ทรูคอร์ปอเรชั่น จ�ากัด 

(มหาชน)

645 121

บริษัท จัสมินอินเตอร์เนชั่นแนล 

จ�ากัด (มหาชน)

บริษัท ซีดีจี ซิสเต็มส์ จ�ากัด

บริษัท อะแวร์คอร์ปอเรชัน จ�ากัด

บริษัท เจ.ไอ.บี. คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป 

จ�ากัด

449

589

325

127

84

110

61

24

รวม 2,135 400

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย

เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจิยัครัง้นี ้เป็นแบบสอบถาม

ที่ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัย 

ที่เกี่ยวข้อง โดยได้ผ่านการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของ

แบบสอบถามจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเช่ียวชาญด้าน

เนือ้หา, ด้านวดั และประเมนิผล เพือ่ตรวจสอบความเทีย่งตรง 

ของเนือ้หา พร้อมทัง้พจิารณาความถกูต้องชดัเจนของภาษา 

ที่ใช้จ�านวน 3 คนแล้วน�าไปหาค่าความเช่ือมั่น (reliability) 

โดยการทดลองใช้ (tryout) กับกลุ่มที่มีลักษณะใกล้เคียง 

กันกับกลุ่มตัวอย่าง จ�านวน 30 คน จาการใช้วิธีหาค่า

สัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s alpha 

coefficient) ได้เท่ากับ 0.867 ซึ่งมากกว่าหรือเท่ากับ 0.5 

แสดงว่าแบบสอบถามดังกล่าวมีความน่าเชื่อถือ และ 

สามารถน�าไปใช้ได้

สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งออกเป็น 2 

ประเภท ได้แก่ สถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistics) 

โดยมีค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิง

อนมุาน (inferential statistics) ส�าหรบัวเิคราะห์เพือ่ทดสอบ

สมมติฐานในข้อ 1 - 3 พร้อมกับตั้งระดับความเชื่อมั่นที่  

95% ซึ่งใช้การทดสอบแบบ multiple linear regression 

โดยวิธี stepwise

ผลกำรวิจัย

ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับการติดต่อ

สือ่สารภายในองค์กร การท�างานเป็นทมี และประสทิธิภาพ 

การปฏิบัติงานของพนักงาน 
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ตำรำง 2

แสดงค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของการตดิต่อสือ่สารภายในองค์กร ตามความคดิเหน็ของพนกังานในภาพรวม 

แต่ละด้าน รวม 7 ด้าน

กำรติดต่อสื่อสำรภำยในองค์กร 
ระดับความคิดเห็น

SD แปลผล อันดับ

1.การสื่อสารจากบนสู่ล่าง

2.การสื่อสารจากล่างขึ้นบน

3.การสื่อสารแนวนอน

4.ลักษณะการสื่อสารแบบเป็นทางการ

5.ลักษณะการสื่อสารแบบไม่เป็นทางการ

6.ช่องทางเดินติดต่อสื่อสารแบบทางเดียว

7.ช่องทางเดินติดต่อสื่อสารแบบสองทาง

4.45

4.46

4.43

4.53

4.27

3.83

4.46

0.379

0.394

0.450

0.450

0.525

0.552

0.447

มากที่สุด

มากที่สุด

มากที่สุด

มากที่สุด

มากที่สุด

มาก

มากที่สุด

(4)

(2)

(5)

(1)

(6)

(7)

(3)

รวม 4.34 0.209 มำกที่สุด

ตำรำง 3

แสดงค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการท�างานเป็นทีม ตามความคิดเห็นของพนักงานในภาพรวมแต่ละด้าน 

รวม 4 ด้าน

กำรท�ำงำนเป็นทีม
ระดับความคิดเห็น

SD แปลผล อันดับ

1.การมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมของบุคคล

2.การมีจุดมุ่งหมาย และเป้าหมายร่วมกัน

3.การมีโครงสร้างของทีมงาน

4.สมาชิกมีบทบาทและมีความรู้สึกร่วมกัน

4.44

4.43

4.49

4.48

0.501

0.506

0.450

0.492

มากที่สุด

มากที่สุด

มากที่สุด

มากที่สุด

(3)

(4)

(1)

(2)

รวม 4.46 0.311 มำกที่สุด

ตำรำง 4

แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประสิทธิภาพการท�างาน ตามความคิดเห็นของพนักงานในภาพรวม

แต่ละด้าน รวม 3 ด้าน

ประสิทธิภำพกำรท�ำงำน
ระดับความคิดเห็น

SD แปลผล อันดับ

1.ด้านคุณภาพงาน

2.ด้านปริมาณงาน

3.ด้านเวลา

4.36

4.40

4.31

0.454

0.494

0.587

มากที่สุด

มากที่สุด

มากที่สุด

(2)

(1)

(3)

รวม 4.36 0.356 มำกที่สุด
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ส่วนท่ี 2 ผลกำรทดสอบสมมติฐำนที่ 1 – 3 

ตำรำง 5

แสดงผลสรุปการทดสอบสมมติฐานที่ 1 : ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของการท�างานเป็นทีมที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพ

การท�างาน

กำรท�ำงำนเป็นทีม
ระดับควำมคิดเห็นต่อประสิทธิภำพกำรท�ำงำนของพนักงำนไอที

ด้ำนคุณภำพงำน ด้ำนปริมำณงำน ด้ำนเวลำ

การมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมของบุคคล - - -

การมีจุดมุ่งหมายและเป้าหมายร่วมกัน ü - -

การมีโครงสร้างทีมงาน - ü ü

สมาชิกมีบทบาทและมีความรู้สึกร่วมกัน - - -

ü  คือ มีผลกับระดับความคิดเห็น อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

 - คือ ไม่มีผลกับระดับความคิดเห็น อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ตำรำง 6

แสดงผลสรุปการทดสอบสมมติฐานที่ 2 : ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของการติดต่อสื่อสารภายในองค์กรที่มีอิทธิพลต่อ

ประสิทธิภาพการท�างาน

กำรติดต่อสื่อสำรภำยในองค์กร
ระดบัควำมคดิเหน็ต่อประสทิธภิำพกำรท�ำงำนของพนกังำนไอที

ด้ำนคุณภำพงำน ด้ำนปริมำณงำน ด้ำนเวลำ

ทิศทางการติดต่อสื่อสารภายในองค์กร ü ü ü

ลักษณะการติดต่อสื่อสารภายในองค์กร ü - -

ช่องทางเดินของการติดต่อสื่อสารภายในองค์กร - - -

ü  คือ มีผลกับระดับความคิดเห็น อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

 - คือ ไม่มีผลกับระดับความคิดเห็น อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ตำรำง 7

แสดงผลสรุปการทดสอบสมมติฐานที่ 3 : ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของการติดต่อส่ือสารภายในองค์กรที่มีอิทธิพลต่อการ

ท�างานเป็นทีม

กำรติดต่อสื่อสำรภำยในองค์กร

ระดับควำมคิดเห็นต่อกำรท�ำงำนเป็นทีม

กำรมี

ปฏิสัมพันธ์ทำง

สังคมของบุคคล

กำรมีจุดมุ่ง

หมำย และเป้ำ

หมำยร่วมกัน

กำรมี

โครงสร้ำง

ทีมงำน

สมำชิกมีบทบำท 

และมีควำมรู้สึก

ร่วมกัน

ทิศทางการติดต่อสื่อสารภายในองค์กร - ü ü ü

ลักษณะการติดต่อสื่อสารภายในองค์กร ü ü - -

ช่องทางเดินของการติดต่อสื่อสารภายในองค์กร ü - ü ü

ü  คือ มีผลกับระดับความคิดเห็น อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

 - คือ ไม่มีผลกับระดับความคิดเห็น อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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1. ผลการศึกษาการท�างานเป็นทีมที่มีอิทธิพลต่อ

ประสทิธภิาพการท�างานของพนกังานไอท ีพบว่าการท�างาน

เป็นทมีด้านการมีจดุมุง่หมายและเป้าหมายร่วมกนั มผีลต่อ

ประสิทธิภาพการท�างานด้านคุณภาพงาน และการท�างาน 

เป็นทีมด้านการมีโครงสร้างทีมงานมีผลต่อประสิทธิภาพ

การท�างานด้านปริมาณงาน และด้านเวลาอย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ตามล�าดับ ซึ่งสอดคล้องกับผลการ

ศกึษาของ (ประพนัธ์ ค�าสามารถ, 2553) ได้ท�าการศึกษาวจัิย 

เรื่อง การศกึษาการท�างานเปน็ทมีของบคุลากรในโรงเรียน 

สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษากรงุเทพมหานครเขต 1  

ผลการวิจัยพบว่ามีการท�างานเป็นทีมในโรงเรียนอยู่ใน

ระดบัมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าอยูใ่นระดบั

มากทุกด้าน ได้แก่ ด้านการก�าหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน

และสอดคล้องกับเป้าหมาย, ด้านขั้นตอนการท�างานที่

ถูกต้องเหมาะสม, ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 

ด�าเนินงาน, ด้านสมาชิกมีส่วนร่วมมีโอกาสเป็นผู้น�า, ด้าน

การติดต่อสื่อสารอย่างเปิดเผย และด้านการสนับสนุน

และไว้วางใจกัน ซึ่งจากการศึกษา พบว่าถ้าทีมงานมีการ

ก�าหนดวตัถุประสงค์ทีช่ดัเจน ยอมรบันบัถอืซึง่กนัและกนั  

มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อกันและมีการติดต่อส่ือสารอย่าง

เปิดเผยตรงไปตรงมา พนักงานก็เกิดความไว้เนื้อเชื่อใจกัน 

อันจะส่งผลให้ประสิทธิภาพการท�างานของพนักงานนั้น 

สูงข้ึนตามไปด้วย 

2. ผลการศกึษาการตดิต่อส่ือสารภายในองค์กรทีม่ี

อทิธพิลต่อประสทิธภิาพการท�างานของพนกังานไอท ีพบว่า 

การติดต่อสื่อสารภายในองค์กรด้านทิศทางการติดต่อ

สือ่สารภายในองค์กร และลกัษณะการตดิต่อส่ือสารภายใน

องค์กรมีผลต่อประสิทธิภาพการท�างานด้านคุณภาพงาน  

และการติดต่อสื่อสารภายในองค์กรด้านทิศทางการติดต่อ

สือ่สารภายในองค์กรมผีลต่อประสทิธภิาพการท�างานด้าน

ปริมาณงาน และด้านเวลาอย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 

0.05 ตามล�าดับ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ (กาญจนา 

หาญศรวีรพงศ์, 2551) ได้ศึกษาผลกระทบของประสิทธภิาพ 

การสือ่สารภายในองค์กรทีม่ต่ีอความส�าเรจ็ในการด�าเนนิงาน 

ของส�านักงานสรรพากรพื้นที่สาขาในประเทศไทย พบว่า  

ประสิทธิภาพการสื่อสารในองค์กรมีความส�าคัญและ

เป็นปัจจัยที่มีผลต่อความส�าเร็จขององค์กร เนื่องจากการ 

สื่อสารภายในองค์กรเป็นสิ่งส�าคัญที่ท�าให้บุคลากรรับรู้

และเข้าใจเป้าหมาย นโยบายที่เป็นสิ่งที่องค์กรก�าหนดไว้  

เพราะฉะนั้นจากการศึกษาพบว่าหากองค์กรมีการติดต่อ 

ส่ือสารภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ พนักงานก็จะ

ด�าเนินงานได้อย่างคล่องตัว มีบรรยากาศที่เป็นมิตร และ 

รู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร

3. ผลการศึกษาการติดต่อสื่อสารภายในองค์ที่

มีอิทธิพลต่อการท�างานเป็นทีมของพนักงานไอที พบว่า 

ทศิทางการตดิต่อสือ่สารภายในองค์กร , ลกัษณะการตดิต่อ

ส่ือสารภายในองค์กร และช่องทางเดินของการติดต่อ

สื่อสารภายในองค์กร มีผลต่อการท�างานเป็นทีม อย่างมี

นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย

ของ (Cramtona& Webber, 2005) ที่ได้ศึกษาความสัมพันธ์ 

ระหว่างกระบวนการของทีมและประสิทธิผลของทีม 

ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ จากกลุ่มตัวอย่าง 281 คน ในทีม

ท�างานด้านซอฟต์แวร์จ�านวน 39 ทีม พบว่ากระบวนการ

ของทีมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิผลของทีม 

ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ ซึ่งการที่ทีมจะมีความสัมพันธ์

ทางบวกได้นั้น ก็ต้องอาศัยการติดต่อสื่อสารเป็นตัวกลาง 

ของกระบวนการท�างานเป็นทีม

จากผลการศึกษา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แสดง

ให้เห็นว่าการติดต่อส่ือสารภายในองค์กร และการท�างาน

เป็นทมีมคีวามสมัพนัธ์กนัอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุและยงัมผีล

ต่อประสิทธิภาพการท�างานของพนักงานอีกด้วยเช่นเดียว 

กับพนักงานไอทีที่ล้วนต้องอาศัยการติดต่อสื่อสารภายใน

องค์กร และการท�างานเป็นทีมเป็นสิ่งส�าคัญ เพราะองค์กร

ต้องมีการแจ้งพนักงานให้ทราบถึงภารกิจ วัตถุประสงค์

ขององค์กร กฎเกณฑ์ทั้งในเวลางาน และนอกเวลางาน 

หรอืค�าสัง่ผ่านคูม่อืการปฏบิตังิาน และแบบแสดงลกัษณะ 

วิธีการท�างานก่อนท�างาน เพื่อให้พนักงานมีความเข้าใจใน

ขอบเขตงานที่ตนเองรับผิดชอบอย่างชัดเจน และเมื่อเกิด

การตดิต่อสือ่สารภายในองค์กรทีด่แีล้ว การท�างานเป็นทมี 

ก็ย ่อมมีประสิทธิภาพตามไปด้วย จากการมีระเบียบ

แบบแผนของกลุ่ม มีความรู้ความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์

การท�างาน และพนกังานแต่ละคนนัน้ยงัตระหนกัถงึความ

สัมพันธ์จากการยอมรับและให้เกียรติกัน อันจะส่งผล 

ให้การปฏบิตังิานเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ จากการทีง่าน 

มีมาตรฐานและถูกต้อง เรียบร้อย รวมถึงส่งมอบงานได ้
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ตรงตามเวลาทีก่�าหนดไว้จงึสรปุได้ว่าถ้าองค์กรมกีารสร้าง

การติดต่อสื่อสารภายในองค์กรที่ดีก็จะท�าให้การท�างาน 

เป็นทีมดีขึ้นไปด้วย ส่วนงานที่ได้ก็จะมีประสิทธิภาพ 

มากข้ึนด้วยเช่นกัน

ข้อเสนอแนะ 

1. การตดิต่อสือ่สารภายในองค์กร, การท�างานทมี  

และประสิทธิภาพการท�างานโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก

ที่สุด ดังนั้นผู้บริหารองค์กรควรให้ความส�าคัญกับปัจจัย 

ทัง้สาม ซึง่หวัหน้างานต้องมกีารพูดคยุ แลกเปลีย่นข่าวสาร 

และสร้างแผนงานให้เป็นระบบ ระบุลักษณะการท�างาน

หรือกฎเกณฑ์ให้ได้ทราบ เพื่อให้เกิดการท�างานไปใน

ทิศทางเดียวกัน อีกทั้งยังต้องส่งเสริมการท�างานเป็นทีม  

เพราะจะท�าให้งานที่ได้มานั้นมีประสิทธิภาพตามไปด้วย

2. ตัวแปรการท�างานเป็นทีมคือการมีจุดมุ่งหมาย 

และเป้าหมายร่วมกัน กับการมีโครงสร้างทีมงาน นั้นมี

อิทธิพลต่อประสิทธิภาพการท�างาน ดังนั้นองค์กรจึงควร 

ให้ความส�าคญัของทัง้สองปัจจยัข้างต้น เพราะการทีอ่งค์กร

มีโครงสร้างที่แข็งแกร่ง สมาชิกมีจุดมุ่งหมาย อุดมการณ์

ร่วมกัน ไม่นึกถึงผลประโยชน์ตนเอง ก็จะท�าให้มีลักษณะ

การท�างานที่เป็นระบบระเบียบ พนักงานเกิดความกระตือ 

รือร้น ความเสียสละ เพื่อให้องค์กรเจริญเติบโตก้าวหน้า 

แต่ก็ไม่ควรมองข้ามปัจจัยของการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม 

และสมาชิกมีบทบาทและมีความรู้สึกร่วมกัน โดยหาก

พนกังานปฏบิติังานด้วยความรกัใคร่ ยอมรบัซึง่กนัและกนั  

แบ่งหน้าทีข่อบเขตความรบัผดิชอบอย่างชัดเจน การท�างาน

ก็จะเกิดบรรยากาศที่เป็นมิตร คล่องตัว ส่งผลให้งานที่ได้

มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ข้อเสนอแนะกำรวิจัยครั้งต่อไป

1. ควรศึกษาถึงปัจจัยอื่น ๆ ที่มีอิทธิพลต่อ

ประสิทธิภาพการท�างาน นอกเหนือจากการติดต่อสื่อสาร

ภายในองค์กร และการท�างานเป็นทีมเพราะประสิทธิภาพ 

การท�างานนั้น ยังมีองค์ประกอบอื่น ๆ ที่มีความส�าคัญ 

ได้แก่ การจัดโครงสร้างองค์กร, ภาวะผู้น�า, คุณลักษณะ 

ผู้ตาม, บรรยากาศองค์กร, แรงจูงใจ เป็นต้น

2. ควรศึกษาปัจจัยด้านอื่น ๆ ที่อาจเป็นปัญหา

และอปุสรรคของการตดิต่อสือ่สารภายในองค์กร และการ

ท�างานเป็นทมีทีอ่าจจะเป็นสาเหตทุีท่�าให้เกดิประสทิธิภาพ

ของทั้งสองปัจจัยนั้นลดลง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ 

ป้องกัน ปรังปรุง และเลือกการใช้กลยุทธ์ที่เป็นประโยชน์

มากที่สุด อันจะส่งผลให้การติดต่อ สื่อสารภายในองค์กร  

และการท�างานเป็นทีมมีประสิทธิภาพต่อไป
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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยที่ผสมผสานการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษา

สภาพการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และสภาพการจัดการสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  

(2) ก�าหนดยุทธศาสตร์การจัดการสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (3) ศึกษาความเป็นไปได้และ

ความเหมาะสมของยุทธศาสตร์การจัดการสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และ (4) น�าเสนอ

แนวทางในการน�ายทุธศาสตร์การจดัการสารสนเทศเพือ่การประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษาไปใช้อย่างมปีระสทิธภิาพ 

กลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา 138 คน ครูที่ท�าหน้าที่ดูแลระบบข้อมูลสารสนเทศ 138 คน และครูที่

ท�าหน้าที่ประกันคุณภาพการศึกษา138 คน เครื่องมือการวิจัยเป็นแบบสอบถาม และการสนทนากลุ่ม สถิติที่ใช้ในการ 

วิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานไคสแควร์ และการวิเคราะห์ความแปรปรวน 

ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลการก�าหนดยุทธศาสตร์ใช้การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก และ

การสนทนากลุ่มน�าเสนอข้อมูลโดยฉันทามติของผู้ทรงคุณวุฒิผลการวิจัยพบว่า (1) สภาพการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษามีการด�าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ร้อยละ 74 และสภาพการจัดการสารสนเทศเพ่ือการ

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา อยู่ในระดับมากในทุกขั้นตอน (2) ยุทธศาสตร์การจัดการสารสเทศเพื่อการประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มี 3 ยุทธศาสตร์ 15 แนวทางการด�าเนินการ และ (3)  

ผลการประเมินความเป็นไปได้และความเหมาะสมของยุทธศาสตร์ มีความเป็นไปได้และมีความเหมาะสมในระดับมาก

ค�ำส�ำคัญ: ยุทธศาสตร์, การจัดการสารสนเทศ, การประกันคุณภาพภายใน

Abstract

The purposes of this research were as follows: (1) study the state of the internal quality assurance and 

study the state of information management for internal quality assurance, (2) develop the strategies on information 

management for internal quality assurance, (3) assess the developed strategies on information management for internal 

quality assurance, and (4) to propose the information management for internal quality assurance. The sample size 

was comprised 138 administrators who served as internal quality assurance and 138 teachers who served information  

ยุทธศำสตร์กำรจัดกำรสำรสนเทศเพื่อกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ

สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

Strategies on Information Management for Internal Quality Assurance in Basic Educa-

tion Schools under the Department of Local Administration
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บทน�ำ

การศึกษาเป็นกระบวนการในการพัฒนาความรู้  

ความคิด ความสามารถ รวมทั้งพฤติกรรม เจตคติ ค่านิยม

และคุณธรรมของบุคคลตลอดชีวิตในการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาน้ันเป้าหมายส�าคัญของการพัฒนาอยู่ที่ “การ

พัฒนาคน” โดยมีความเชื่อว่าบุคคลมีศักยภาพที่จะเรียนรู ้

และพัฒนาตนเองได้ตลอดชีวิต ซ่ึงกลไกลและสภาพ

แวดล้อมที่จะส่งเสริมและสนับสนุนบุคคลให้เกิดการ

พฒันาอย่างเตม็ที ่มคีณุลกัษณะเป็น ผูค้ดิวเิคราะห์สามารถ

แก้ปัญหา มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ สามารถเผชิญกับ

สถานการณ์ที่เกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้นั้น  

ก็คือการให้บุคคลได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและเต็มตาม

ศักยภาพของแต่ละบุคคล ดังกล่าวไว้ในพระราชบัญญัต ิ

การศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 หมวด 4 แนวการจดัการศกึษา  

มาตรา 22 กล่าวว่า “การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียน 

ทุกคนมคีวามสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถอืว่า 

ผูเ้รยีนส�าคญัทีส่ดุ กระบวนการจดัการศึกษาต้องส่งเสรมิให้

ผูเ้รยีนสามารถพฒันาตามธรรมชาตแิละเตม็ตามศักยภาพ”

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 

และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้ก�าหนดให้มี 

ระบบการประกันคุณภาพไว้ในหมวด 6 ว่าด้วยมาตรฐาน

และการประกันคุณภาพการศึกษา มาตราที่ 47 ถึง 51 ระบุ

ให้สถานศกึษาต้องมรีะบบการประกนัคณุภาพภายใน และ

ระบบการประเมนิคณุภาพภายนอก เพ่ือพัฒนาคณุภาพและ

มาตรฐานการศึกษา และในมาตรา 18 (2) เพื่อสร้างความ 

มัน่ใจให้กบัผูท้ีเ่กีย่วข้องว่าผูเ้รยีนทกุคนจะได้รบัการศกึษา

ทีม่คีณุภาพ และได้รบัการพฒันาคณุลกัษณะทีพ่งึประสงค์ 

ตามที่มาตรฐานการศึกษาก�าหนดในหลักสูตรสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐานอย่างเต็มศักยภาพ โดยให้สถานศึกษาร่วมมือ

กับชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้การก�ากับดูแล

และสนบัสนนุส่งเสรมิของหน่วยงานต้นสงักดั ส่วนระบบ

การประเมินคุณภาพภายนอกนั้นเป็นการประเมินผลและ

การติดตามตรวจสอบคณุภาพและมาตรฐานการศกึษาของ 

สถานศึกษาจากหน่วยงานภายนอก เพื่อเป็นการประกัน

คุณภาพ และเกิดการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาอย่าง

ต่อเนื่อง (ส�านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ 

การศึกษา, 2548)

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้เล็งเห็น

ความส�าคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีต่อการศึกษา 

จึงได้น�าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามาใช้พัฒนาศักยภาพของ

บุคลากรในองค์กร จากแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้กล่าวถึง 

การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อโรงเรียนในชุมชน

และการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อการท�างานภายใต้

วัฒนธรรมอิเล็กทรอนิกส์ โดยมุ่งเน้นในการน�า ICT มาใช้

ในการผลิตฐานความรู้ สร้างส่ือการเรียนการสอน ครูและ

นักเรียนสามารถเข้าถึงแหล่งความรู้ต่าง ๆ โดยผ่านทาง 

อินเตอร์เน็ตรวมถึงการน�า ICT มาใช้ในการบริหารจัดการ

ด้านการศกึษา ให้ทกุโรงเรยีนมมีาตรฐานเดยีวกนั ตลอดจน 

management for internal quality assurance. The instruments used for data collection were questionnaires and data 

from the focus group discussions. The statistical devices used for data analysis were frequency, percentage, standard 

deviation, chi-square, and Anova. Data of strategies used, SWOT analysis and data of focus group discussion  

presented by consensus of the experts. The results of the study were as follows: (1) For the state of internal quality 

assurance, it was found the schools that have implemented internal quality assurance at 74 percent and the schools 

that have implemented information management for internal quality assurance at high level, (2) The strategies on 

information management for internal quality assurance in basic education schools under the department of Local  

Administration of 3 strategies, 15 actions, and (3) The results of strategy’ s feasibility and propriety showed that the 

strategy’s feasibility and propriety were at the highest level.

Keywords: strategy, information management, internal quality assurance
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สร้างเครือข่ายการศึกษาระหว่างโรงเรียนในสังกัด และ

โรงเรียนอื่น ๆ และการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการสื่อสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

สภาพปัญหาในโรงเรียนเทศบาล ซึ่งเป็นองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิน่ ขึน้ตรงกบักรมส่งเสรมิการปกครอง

ท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย หน้าที่หลักของโรงเรียน

เทศบาล คือ จัดการศึกษาภาคบังคับ ตั้งแต่ระดับอนุบาล 

ศกึษา (ปฐมวยั) ระดบัประถมศึกษา และระดบัมธัยมศกึษา

ตอนต้น จากการประเมินภายใน (รายงานการประเมิน

ภายในระดับสถานศึกษา) และจากรายงานการประเมิน

คุณภาพภายนอกสถานศึกษา (สมศ.) มีผลปรากฏอย่าง

สอดคล้องกันว่า ขาดกระบวนการน�าเข้าข้อมูล (input)  

ซึ่งเป็นการจัดเตรียมข้อมูลเบื้องต้น ในรูปแบบข้อมูล

หรือรูปภาพ ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อน  

ขาดกระบวนการประมวลผล (process) โดยใช้วิธีการทาง

คณติศาสตร์ การค�านวณ การเปรยีบเทยีบ การคดิวเิคราะห์ 

ด้วยอุปกรณ์เทคโนโลยีทันสมัย ให้ได้มาซึ่งกระบวนการ

แสดงผลหรือน�าไปใช้ (output) ประกอบ การตัดสินใจ  

สู่กระบวนการจัดเก็บข้อมูล (storage) อย่างเป็นระบบ  

ให้ได้มาซึง่ระบบสารสนเทศอันเชือ่ถือได้ ขาดความช�านาญ  

ความรูแ้ละความเข้าใจของบคุลากรเก่ียวกับด้านสารสนเทศ 

ระบบบริหารจัดการศึกษาขาดความคล่องตัว ระบบการ

ก�ากับติดตาม การน�าข้อมูลสารสนเทศประยุกต์ใช้กับ

งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาไม่ทันสมัย ไม่เป็น 

ปัจจุบัน ไม่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลตามโครงสร้างการ

บริหารโรงเรียนได้อย่างทันท่วงทีที่ต้องการ ก่อให้เกิด

ความล่าช้าในการบริหารจัดการงานต่าง ๆ  เกิดผลกระทบ

ในทางลบต่องาน และชื่อเสียงของสถานศึกษา เพราะไม่

สามารถบริหารจัดการศึกษาให้ทัดเทียมหรือเท่าทันสังคม

ที่เปล่ียนแปลง ซ่ึงถ้าหากมีการจัดท�าระบบสารสนเทศ

เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นระเบียบได้ก็จะ

เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนเทศบาลเป็นอย่างยิ่ง อีกทั้งยัง

สอดคล้องและมปีระโยชน์ต่อการประเมนิโรงเรยีนในเรือ่ง 

การประกันคุณภาพในและภายนอกของโรงเรียนเทศบาล

อีกด้วย (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน, 2554) และ 

จากรายงานการวจิยัประเมนิผล การจดัการศกึษาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พบว่าปัญหาส่วนใหญ่จะมาจาก 

การบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาขาดความรู้ความ 

สามารถในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การไม่พัฒนาของ

บคุลากรคร ูระบบบรหิารจัดการศกึษาจึงขาดความคล่องตวั  

ระบบการก�ากับติดตาม และสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ 

ไม่ทันสมัย ไม่เป็นปัจจุบัน ไม่สามารถเชื่อมโยงข้อมูล

ระหว่างงานตามโครงสร้างการบรหิารงานโรงเรยีนได้อย่าง

ทันท่วงทีที่ต้องการ จึงก่อให้เกิดความล่าช้าในการบริหาร

จัดการงานต่าง ๆ  เพราะไม่สามารถบริหารจัดการศึกษาให้

ทัดเทียมหรือเท่าทันสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงได้ จึงจ�าเป็นต้อง

น�าเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในด้านการบริหารจัดการ

ของผู้บริหารในการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  

ประกอบการตัดสินใจ เพื่อให้การตัดสินใจถูกต้อง รวดเร็ว

และมีประสิทธิภาพ ตามภารกิจ เกิดการบูรณาการและ

เอกภาพในระบบข้อมลู เกดิการพฒันาอย่างต่อเนือ่ง ลดความ 

ซ�้าซ้อนในการปฏิบัติงาน ครู นักเรียน ประชาชน และผู้ที่

เกีย่วข้อง ได้รบับรกิารสะดวก รวดเรว็ โปร่งใส ตรวจสอบได้  

(ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2554)

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

1. เพื่อศึกษาสภาพการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา และสภาพการจัดการสารสนเทศเพื่อการ 

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น

2. เพื่อก�าหนดยุทธศาสตร์การจัดการสารสนเทศ

เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดองค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่น

3. เพื่อศึกษาความเป็นไปได้และความเหมาะสม

ของยุทธศาสตร์การจัดการสารสนเทศเพื่อการประกัน 

คุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น

4. เพื่อน�าเสนอแนวทางในการน�ายุทธศาสตร์ 

การจัดการสารสนเทศเพือ่การประกนัคณุภาพภายในสถาน

ศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไปใช้อย่างมี 

ประสิทธิภาพ

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับการจัดการศึกษา

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ

ภายใน

แนวคิดและหลกัการเกีย่วกบัการจดัการสารสนเทศ 

เพื่อการประกันคุณภาพภายใน

แนวคิดและหลักการ เกี่ ยวกับการก� าหนด

ยุทธศาสตร์

แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับการวิ เคราะห  ์

สภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก

กรอบแนวคิดกำรวิจัย

ภำพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ปีที่ 6 ฉบับที่ 3 ประจ�าเดือน กันยายน-ธันวาคม 2559 115

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

การวจิยั ยุทธศาสตร์การจดัการสารสนเทศเพือ่การ

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถ่ิน มีการด�าเนินการ ดังนี้

1. ศึกษาสภาพการประกันคุณภาพภายในสถาน

ศึกษา และสภาพการจัดการสารสนเทศเพ่ือการประกัน 

คุณภาพภายในสถานศึกษา จากแบบสอบถาม

2. วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามทั้ง 2 ฉบับ 

ตามกรอบการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและสภาพ

แวดล้อมภายนอก

3. วิเคราะห์ข้อมูลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม

ภายในและสภาพแวดล้อมภายนอกให้ผูเ้ชีย่วชาญพจิารณา

ต�าแหน่งทางยุทธศาสตร์ โดยให้ความคิดเห็น และสาระ

ส�าคัญ เพื่อก�าหนดยุทธศาสตร์การจัดการสารสนเทศ 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น

4. ศึกษาความเป็นไปได้และความเหมาะสมของ

ยทุธศาสตร์การจดัการสารสนเทศเพือ่การประกนัคณุภาพ

ภายในสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

จดัการสนทนากลุม่ให้ผู้ทรงคณุวฒุปิระเมนิความเป็นไปได้

และความเหมาะสมของยทุธศาสตร์การจดัการสารสนเทศ

เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดองค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่น จากแบบสอบถาม

5. เสนอแนวทางในการน�ายุทธศาสตร์การจัดการ 

สารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  

สงักัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ไปใช้อย่างมปีระสิทธิภาพ  

จดัการสนทนากลุ่ม เพ่ือให้ได้แนวทางในการน�ายุทธศาสตร์

การจัดการสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปใช้อย่าง 

มีประสิทธิภาพ

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ โรงเรียน

เทศบาล สงักดัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ทีจ่ดัการศกึษา 

ในระบบ เขตภาคกลาง 211 โรงเรียน (กรมส่งเสริม 

การปกครองท้องถิ่น, 2555)

2. กลุม่ตัวอย่าง คอื โรงเรยีนเทศบาล สงักดัองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิน่ทีจั่ดการศกึษาในระบบ เขตภาคกลาง 

211 โรงเรยีน ท�าการสุม่ตวัอย่างได้ 138 โรงเรยีนผูใ้ห้ข้อมลู 

แต่ละโรงเรยีน คอื ผูบ้รหิารสถานศกึษา ครทูีท่�าหน้าทีด่แูล 

ระบบข้อมลูสารสนเทศ และครทูีท่�าหน้าทีป่ระกนัคณุภาพ

การศึกษา รวมผู้ให้ข้อมูล 414 คน

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย

1. แบบสอบถามสภาพการประกนัคณุภาพภายใน 

สถานศึกษา จ�านวน 71 ข้อ โดยมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ  

α = 0.983

2. แบบสอบถามสภาพการจัดการสารสนเทศ

เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา จ�านวน 85 ข้อ  

โดยมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ α = 0.988

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล

ผูว้จัิยด�าเนนิการเกบ็รวบรวมข้อมลู โดยด�าเนนิการ  

ดังนี้

1. ผู ้วิจัยติดต่อขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ถึงหัวหน้าส่วน/ผู้อ�านวยการ 

กองการศึกษา เพื่อขออนุญาตในการเก็บข้อมูล จัดส่ง

แบบสอบถามถึงกลุ่มตัวอย่างทางไปรษณีย์โดยแนบซอง

จดหมายตอบกลับ เมื่อกลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถาม 

เสร็จแล้วส่งกลับคืนผู้วิจัยทางไปรษณีย์

2. ผูว้จิยัเกบ็รวบรวมข้อมลูการประชมุปฏบิตักิาร

จากการวเิคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อม

ภายนอก และการบันทึกความคิดเห็นของผู ้เชี่ยวชาญ  

โดยประสานงานกบัผูเ้ช่ียวชาญด้วยตนเอง และทางโทรศพัท์ 

ในการก�าหนดวันประชุมปฏิบัติการ

3. ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลการสนทนากลุ่มจาก

แบบสอบถาม และการบันทึกความคิดเห็นของผู ้ทรง

คุณวุฒิ โดยผู้วิจัยด�าเนินการประสานงานกับผู้ทรงคุณวุฒ ิ

ด้วยตนเอง และทางโทรศัพท์ในการก�าหนดวันประชุม

สนทนากลุ่ม
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สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล

 ได้แก่ ค่าความถี ่ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบน

มาตรฐาน ไคสแควร์ และการวิเคราะห์ความแปรปรวน  

ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลการก�าหนดยุทธศาสตร์ใช้การ

วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อม

ภายนอก และการสนทนากลุม่น�าเสนอข้อมลูโดยฉนัทามติ 

ของผู้ทรงคุณวุฒิ

ผลกำรวิจัย

ยทุธศาสตร์การจดัการสารสนเทศเพ่ือการประกนั

คุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วน 

ท้องถ่ิน มีผลการวิจัย ดังนี้

1. สภาพการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

มกีารด�าเนินการประกนัคณุภาพภายในสถานศึกษา ร้อยละ  

74 และสภาพการจดัการสารสนเทศเพ่ือการประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา อยู่ในระดับมากในทุกขั้นตอนแต่ผู้ให้ 

ข้อมูลมีความคดิเหน็แตกต่างกนั อย่างมนียัส�าคญัทางสถติิ 

ในระดับ .05

2. ยทุธศาสตร์การจดัการสารสเทศเพ่ือการประกนั 

คุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วน 

ท้องถ่ิน ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และตัวชี้วัด  

ดังนี้

วิสัยทัศน์

มุ่งพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์

ยทุธศาสตร์ที ่1 การพฒันาเครอืข่ายคอมพิวเตอร์

เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

ยทุธศาสตร์ที ่2 การพัฒนาโปรแกรมการจดัการ 

สารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

ยทุธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาบคุลากรสารสนเทศ

เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

ตัวชี้วัด

1). ระดับคุณภาพของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

2). ระดับคุณภาพของระบบสารสนเทศเพื่อ

การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

3). ระดบัคณุภาพของบคุลากรทีไ่ด้รบัการพฒันา 

ด้านระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา

3. ผลการประเมินความเป็นไปได้และความ 

เหมาะสมของยุทธศาสตร์ โดยภาพรวม พบว่า มีความ

เป็นไปได้ในระดับมาก และมีความเหมาะสมในระดับมาก

4. ผลการน�าเสนอแนวทางการน�ายุทธศาสตร์ฯ 

ไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ มี 15 แนวทางการด�าเนินการ  

ได้แก่ (1) จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (server) 

คอมพวิเตอร์ลกูข่าย (client) และอปุกรณ์ต่อพ่วง (2) จดัหา 

เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (computer network) (3) จัดหา

อินเตอร์เน็ต (internet) ที่มีประสิทธิภาพ (4) บ�ารุงรักษา

เครื่องคอมพิวเตอร์ให้พร้อมใช้งานเสมอ (5) ระดม

ทรัพยากรจากชุมชนและหน่วยงานต้นสังกัด (6) พัฒนา

โปรแกรมจากการออกแบบผังงานระบบสารสนเทศ

เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (7) สรรหา 

โปรแกรมเมอร์ในการพัฒนาโปรแกรม (8) ทดสอบความ

ถูกต้องของโปรแกรมในการใช้งานจริง (9) ทดสอบความ

ปลอดภัยการเข้าถึงข้อมูลของโปรแกรม (10) ด�าเนินการ

ใช้งานโปรแกรมในสถานศึกษา (11) จัดอบรมการใช้งาน 

โปรแกรมระบบสารสนเทศเพือ่การประกนัคณุภาพภายใน

สถานศึกษา (12) จัดอบรมการประกันคุณภาพภายใน 

สถานศกึษา (13) นเิทศ ติดตาม บคุลากรสารสนเทศในการ

ใช้งานโปรแกรมระบบสารสนเทศเพือ่การประกนัคณุภาพ

ภายในสถานศึกษา (14) มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ  

(15) จัดท�าคู่มือการปฏิบัติงานสารสนเทศเพื่อการประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษา

กำรอภิปรำยผล

การศึกษายุทธศาสตร์การจัดการสารสนเทศ 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม

ภายในและสภาพแวดล้อมภายนอกของสภาพการประกัน

คณุภาพภายในสถานศกึษามกีารด�าเนนิการประกนัคณุภาพ

ภายในสถานศึกษา ร้อยละ 74 และสภาพการจัดการ 
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สารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  

อยูใ่นระดบัมากในทกุขัน้ตอน แต่ผู้ให้ข้อมลูมคีวามคดิเหน็

แตกต่างกัน ซึ่งอาจเกิดจากความเข้าใจที่แตกต่างกันของ 

ผู้ให้ข้อมูลในด้านการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

ซึ่งจากการประชุมปฏิบัติการของผู้เชี่ยวชาญ ผลการวิจัย

พบว่า

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเครือข่ายคอมพิวเตอร์

เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เกิดจาก 

ผูเ้ชีย่วชาญมคีวามเหน็ว่าโรงเรยีนในกลุม่ตวัอย่างมจีดุแขง็ 

ในด้านการใช้คอมพิวเตอร์มาช่วยในงานประกันคุณภาพ

ภายในแต่อาจจะยงัไม่เพียงพอ จงึเหน็ควรทีจ่ะส่งเสรมิและ 

พฒันาจดุแขง็นีเ้พ่ือให้มีประสิทธภิาพมากขึน้ประกอบด้วย  

(1) จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข ่าย (server) และ

คอมพวิเตอร์ลกูข่าย (client) และอปุกรณ์ต่อพ่วง (2) จดัหา 

เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (computer network) (3) จัดหา

อินเทอร์เน็ต (internet) ที่มีประสิทธิภาพ (4) บ�ารุงรักษา

เครือ่งคอมพวิเตอร์ให้พร้อมใช้งานเสมอ (5) ระดมทรพัยากร 

จากชมุชนและหน่วยงานต้นสงักดั สอดคล้องกบันศิารตัน์  

เชาว์ปรชีา (2556) ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า ควรมวีสัดอุปุกรณ์ 

ครุภัณฑ์ และเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการจัดเก็บข้อมูล  

ให้เพียงพอกับการใช้งาน ในการพัฒนาระบบสารสนเทศ

ของโรงเรียน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโปรแกรมการจัดการ

สารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  

จากผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่าโรงเรียนในกลุ่มตัวอย่างมี 

จุดอ่อนในเรื่องระบบสารสนเทศไม่เป็นปัจจุบัน ไม่ทันต่อ

การใช้งาน และไม่สมบูรณ์ จึงเห็นควรที่จะส่งเสริมและ

พัฒนาโปรแกรมการจัดการสารสนเทศเพ่ือการประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน 

ยิ่งขึ้นประกอบด้วย (1) พัฒนาโปรแกรมจากการออกแบบ

ผังงานระบบสารสนเทศเพ่ือการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา (2) สรรหาโปรแกรมเมอร์ในการพัฒนา

โปรแกรม (3) ทดสอบความถูกต้องของโปรแกรมในการ

ใช้งานจรงิ (4) ทดสอบความปลอดภัยการเข้าถงึข้อมลูของ

โปรแกรม (5) ด�าเนินการใช้งานโปรแกรมในสถานศึกษา 

สอดคล้องกับวิชติ สุขทร วรชยั, เยาวปาณ ีวรีวรรณ, จงจติร 

ศิริจิรกาล และปานจิตร์ หลงประดิษฐ์ (2556) การพัฒนา

ระบบจดัการเรยีนการสอนตามหลกัเทคโนโลยสีารสนเทศ 

คุณภาพเกิดจากการส่งเสริมระบบสารสนเทศที่มีคุณภาพ

ส�าหรับการพัฒนาคุณภาพการใช้งานอย่างสมบูรณ์แบบ  

ประกอบด้วย นกัพฒันาโปรแกรมทีม่คีวามรูแ้ละมคีณุภาพ 

ผู ้สอนต้องเตรียมความพร้อมในการร่วมพัฒนาระบบ 

การจดัการเรยีนการสอนและผูบ้รหิารเพือ่ตรวจสอบวงจร 

การพัฒนาตามระบบที่ตั้งไว้

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาบุคลากรสารสนเทศ

เพือ่การประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษา จากผูเ้ชีย่วชาญ

มีความเห็นว่าโรงเรียนในกลุ่มตัวอย่างยังมีจุดอ่อนในเรื่อง

ของบคุลากรทีย่งัขาดความรูค้วามเข้าใจในเรือ่งสารสนเทศ 

และการประกนัคณุภาพภายในอย่างแท้จรงิ จงึเหน็ควรทีจ่ะ 

เร่งพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพมากยิ่งข้ึน เพราะบุคลากร

คอืก�าลงัส�าคญัของโรงเรยีน ทีจ่ะสามารถน�าพาโรงเรยีนไปสู ่

เป้าหมายที่ต้ังไว้ประกอบด้วย (1) จัดอบรมการใช้งาน

โปรแกรมระบบสารสนเทศเพือ่การประกนัคณุภาพภายใน

สถานศึกษา (2) จัดอบรมการประกันคุณภาพภายในสถาน

ศึกษา (3) นิเทศ ติดตาม บุคลากรสารสนเทศในการใช้งาน

โปรแกรมระบบสารสนเทศเพือ่การประกนัคณุภาพภายใน

สถานศกึษา (4) มอบหมายหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ (5) จดัท�า 

คู่มือการปฏิบัติงานสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา สอดคล้องกับ นายกัมปนาท อาชา  

และคณะ (2555) หลักสูตรฝึกอบรมเครือข่ายเพื่อการ 

ด�าเนนิงานประกนัคณุภาพการศกึษาภายใน มปีระสทิธภิาพ

เหมาะสม จะต้องมรีปูแบบการเรยีนรูท้ีห่ลากหลาย มเีกณฑ์ 

การประเมินที่ชัดเจน และผู ้เข้าร่วมการฝึกอบรมต้อง

สามารถน�าความรู้ที่ได้รับไปสู่การปฏิบัติงานด้านการ

ประกันคุณภาพการศึกษา

ข้อเสนอแนะในกำรน�ำผลกำรวิจัยไปใช้

1. หน่วยงานต้นสังกัด สามารถน�ายุทธศาสตร์

การจัดการสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไปใช้

เป็นแนวทางในการด�าเนินงานการประกันคุณภาพภายใน  

โดยพฒันาระบบข้อมลูสารสนเทศเพือ่การประกนัคณุภาพ

ภายในร่วมกบัสถานศกึษา เพิม่ศกัยภาพของบคุลากรในด้าน 

การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและภาระงานที่ 

รับผิดชอบ เพิ่มประสิทธิภาพของการประกันคุณภาพ

ภายใน ปรบัวธิกีารท�างานโดยเชือ่มโยงงานประกนัคณุภาพ 
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ภายในกับงานประจ�า ปรับปรุงกระบวนการประเมินผล 

ส่งเสริมกระบวนการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  

รวมทัง้ พฒันางานตามภารกจิของสถานศึกษาให้มคีณุภาพ

ตามมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง

2. ผู้บริหารสถานศึกษา สามารถน�ายุทธศาสตร์

การจัดการสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพภายใน 

สถานศกึษา สงักดัองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ทีไ่ด้จากการ

วิจัยไปเป็นแนวทางในการด�าเนินงานการประกันคุณภาพ

ภายในสถานศกึษาของบคุลากร ให้ปฏบิตังิานตามบทบาท 

หน้าที่รับผิดชอบงาน

3. ศกึษานเิทศก์และนกัวชิาการศึกษาทีรั่บผดิชอบ 

การประกันคุณภาพการศึกษา สามารถน�ายุทธศาสตร์ 

ที่ได้จากการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในการนิเทศ ติดตาม และ

ประเมินผลการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาได้

ข้อเสนอแนะในกำรวิจัยครั้งต่อไป

1. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การจัดการ

สารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  

สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในลักษณะเฉพาะกลุ่ม  

เช ่น สถานศึกษาขนาดเล็ก สถานศึกษาขนาดกลาง 

สถานศึกษาขนาดใหญ่ เพื่อหาแนวทางพัฒนาการจัดการ

สารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

ในบริบทที่เหมาะสมต่อไป

2. สถานศึกษาแต่ละแห่งควรมีการทบทวน  

การจัดท�าแผนยุทธศาสตร์ของแต่ละสถานศึกษาเพื่อให้มี

ความสอดคล้อง เหมาะสมกบับรบิทของแต่ละสถานศกึษา  

และเป็นประโยชน์กับสถานศึกษาต่อไป
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บทคัดย่อ

การวจิยันีม้วีตัถปุระสงค์เพ่ือศึกษา (1) ระดบัความพงึพอใจในงานและระดบัความผกูพนัต่อองค์การ ของบคุลากร 

สายสนับสนุน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (2) ปัจจัยส่วนบุคคลของบุคลากรสายสนับสนุนที่ส่งผลต่อความ 

พึงพอใจในงานและความผูกพันต่อองค์การของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (3) ความสัมพันธ์ระหว่างความ 

พึงพอใจในงานและความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรสายสนับสนุนสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เป็นการวิจัย

เชิงส�ารวจ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล กลุ่มตัวอย่างมีจ�านวน 265 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่า

ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ใช้การทดสอบค่า t-testกรณีกลุ่มตัวอย่างแตกต่างกันมากกว่า 2 กลุ่มขึ้นไป  

ใช้วิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ถ้าพบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

น�าไปเปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดยใช้วิธีของ LSD และหาความสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ผลการศึกษาพบว่า (1) บุคลากร

มีระดับความพึงพอใจในงานและระดับความผูกผันต่อองค์การ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (2) บุคลากรที่มีเพศ อายุ 

ระดับการศึกษา ระดับต�าแหน่งงานและระยะเวลาในการท�างานต่างกัน มีความพึงพอใจในงานแตกต่างกันและบุคลากร

ที่มี อายุ สถานภาพสมรส และระยะเวลาในการท�างานต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์การแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญ 

ทางสถิติที่ 0.05 (3) ความพึงพอใจในงานมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรสายสนับสนุนสถาบัน

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

ค�ำส�ำคัญ: ความพึงพอใจในงาน, ความผูกพันต่อองค์การ, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

Abstract

The objectives of this research were to study (1) job satisfaction and organization commitment of academic 

support personnel at the National Institute of Development Administration, (2) personal factors that affected their  

job satisfaction and organizational commitment, and (3) the relationship between job satisfaction and organizational 

commitment of the personnel. To collect data in this survey research, the questionnaire was used as an instrument. The 

samples of this study were 265 academic support personnel. The data were analyzed by using frequency, percentage, 

mean and standard deviation, t-test and one-way ANOVA. Least Significant Difference (LSD) was used to analyze  

ปัจจัยที่มีผลต่อควำมพึงพอใจในงำนและควำมผูกพันต่อองค์กำร

ของบุคลำกรสำยสนับสนุน สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์

Factors Affecting Job Satisfaction and Organizational Commitment of Academic Support 

Personnel at the National Institute of Development Administration
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ปัจจุบันในแต่ละปีมีบัณฑิตส�าเร็จการศึกษา 

เป็นจ�านวนมากจากหลายสถาบัน บัณฑิตเหล่านั้นมีความ

ต้องการที่จะเข้าร่วมท�างานหรือเป็นสมาชิกกับองค์การ

ทั้งภาครัฐและเอกชน องค์การก็เช่นกัน มีความต้องการ

คนหรือที่เรียกว่าทรัพยากรมนุษย์เป็นผู้สร้างสรรพส่ิง

ทุกอย่างจนกระทั่งกลายเป็นผลผลิตหรือการบริการที่น�า

องค์การไปสู่ความส�าเร็จและเป็นการฉายภาพลักษณ์ที่ดี

ขององค์การสู่สาธารณชน โดยทั่วไปแต่ละคนมีลักษณะ 

หลากหลายแตกต่างกันในด้านความรู้ ทักษะ ทัศนคติ  

ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่ส�าคัญในการปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ 

ขององค์การให้บรรลุเป้าหมายและเป็นปัจจัยส�าคัญระดับ 

แนวหน้าทีน่�าความส�าเรจ็มาสู่องค์การ (พยอม วงศ์สารศร, 

2552, หน้า 1) ฉะนั้นองค์การจึงมีความต้องการบุคลากร

ที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาร่วมงาน มาร่วมกันพัฒนา

องค์การต่อไปจึงท�าให้เกิดการแข่งขันกันสูงทั้งตัวบุคคล

และองค์การเอง และในปัจจุบันองค์การบางแห่งก็ประสบ 

ปัญหาการลาออกบ่อยคร้ัง ท�าให้เกิดผลเสียต่อองค์การ 

เป็นอย่างมากอาจกล่าวได้ว่าการที่บุคลากรตัดสินใจ 

ลาออกไปองค์การต้องสูญเสียทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่า 

และมีความรู้ความสามารถไปนั้น ย่อมท�าให้องค์การต้อง

ทุม่เทงบประมาณหลาย ๆ  ด้าน เช่น ด้านการสรรหา คัดเลอืก  

ฝึกอบรม และพัฒนาบุคลากร รวมทั้งผลเสียจากการลา 

การขาดงาน ความล่าช้า และการปฏิบัติงานได้ไม่เต็มความ

สามารถของบุคคล เนื่องจากการที่องค์การต้องใช้เวลา 

ในการคัดเลือกและพัฒนาบคุลากรเพ่ือเข้ามาทดแทนท�าให้

เสยีเวลาและผลประโยชน์ จงึส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพ

ในการท�างานขององค์การ ในการพัฒนาบุคคลและสร้าง 

บุคคลที่มีความรู้ความสามารถในระดับที่สามารถท�างาน 

ให้กบัองค์การได้ นอกจากทีอ่งค์การจะต้องสูญเสียค่าใช้จ่าย 

ในการพฒันาบคุคลใหม่แทนบคุคลเก่าแล้วนัน้ การลาออก 

ของบุคคลยังอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งของบุคคลเก่า 

กับบุคคลใหม่ขึ้นได้ ท�าให้ประสิทธิภาพการท�างานลดลง 

และการที่บุคคลหนึ่งลาออกไปท�างานให้กับองค์การอื่น

อาจจะท�าให้บุคคลที่ท�างานอยู ่ในองค์การเดิมเกิดการ 

เปรยีบเทยีบระหว่างสิง่จงูใจเดมิทีบ่คุลากรทีล่าออกไปได้รบั 

จากองค์การใหม่ กับสิ่งที่ตนได้รับจากองค์การเดิม ซึ่งอาจ

เป็นมูลเหตุให้เกิดการลาออกเพิ่มมากขึ้น

หากองค์การใดมีอัตราการลาออกจากงานของ

พนกังานสงูย่อมท�าให้เกดิผลเสยีกบัภาพพจน์ขององค์การ 

และยงัส่งผลไปถงึการคดัเลอืกบคุคลเข้าท�างานอาจจะต้อง 

ใช้เวลานานเนื่องจากบุคคลภายนอกเกิดความไม่มั่นใจ 

กบัองค์การ หากองค์การต้องการให้พนกังานมคีวามผกูพนั 

กับองค์การ และให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี

คณุภาพและทุม่เทให้กบัองค์การอย่างเต็มที ่ผูบ้รหิารจะต้อง 

พยายามหาวิธีการที่จะท�าให้บุคลากรแสดงศักยภาพอย่าง

แท้จรงิ โดยการสร้างสมดลุระหว่างงานและชวีติของบคุคล 

เพื่อให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี เพราะคุณภาพชีวิต 

การท�างานจะให้ความส�าคัญกับผลของงานที่มีต่อบุคคล

และประสทิธิภาพขององค์การ ดงันัน้ผูบ้รหิารต้องให้ความ

ส�าคัญกับบุคลากรในองค์การเป็นอย่างดีโดยการพัฒนา 

ขีดความสามารถและศักยภาพของพนักงานอย่างต่อเนื่อง 

การใหอ้ิสระแก่พนกังานในการท�างาน การจดัการรปูแบบ 

ของการจงูใจต่าง ๆ  และการให้ประโยชน์เกือ้กลูแก่พนกังาน 

โดยเน้นทีค่วามส�าคญัของคน (people oriented) การสือ่สาร 

ทีด่รีะหว่างฝ่ายบรหิารและพนกังาน การบรหิารทรพัยากร

มนุษย์ และการจูงใจพนักงาน รวมถึงการมีส่วนร่วม

ทางการบรหิาร การพฒันาบคุลากร(เนตร์พณัณา ยาววริาช,  

2553, หน้า 12)

correlation with a significant of 0.05.The results revealed (1) the level of job satisfaction and organizational commitment 

of academic support personnel were at high level, (2) genders, ages, level of education , job positions and the length  

of work were different. Those whose ages, marital statuses and length of work were different had shown differences 

in organizational commitment at 0.05, (3) Job satisfaction and organizational commitment were correlated. 

Keywords: job satisfaction, organizational commitment, National Institute of Development Administration
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ด้วยสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์สถาบัน

ก�าลังจะก้าวสู่การเป็น WORLDCLASS UNIVERSITY 

เพื่อเป็นการสร้างมาตรฐานทางการศึกษาการให้บริการ

ด้านต่าง ๆ  ทีม่มีาตรฐานระดบัสากล และบคุลากรเป็นก�าลงั 

ส�าคัญที่จะช่วยกันขับเคลื่อนสถาบันไห้ก้าวไปสู่มาตรฐาน

ระดบัสากลดงันัน้จากความส�าคญัดงักล่าวข้างต้นจงึท�าให้

ผู ้วิจัยศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในงาน

และความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรสายสนับสนุน 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เพ่ือรับรู้ข้อบกพร่อง 

ที่ส ่งผลต่อความพึงพอใจในงานเพ่ือน�าผลการศึกษา 

มาพัฒนาองค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพ และตอบสนอง

ความพึงพอใจของบุคลากรได้ตรงตามความต้องการ  

อันจะน�ามาซึง่ความก้าวหน้าและความส�าเรจ็ในอาชพีของ

บุคคลที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การ ท�าให้องค์การ

สามารถลดปัญหาการลาออก และการขาดงานของบคุลากร 

ซึ่งจะส่งผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและบรรลุ

วัตถุประสงค์ตามที่ก�าหนดไว้ 

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

1. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจในงานของ

บคุลากรสายสนบัสนนุ สถาบนับณัฑติพฒัน-บรหิารศาสตร์

2. เพื่อศึกษาระดับความผูกผันต่อองค์การของ

บคุลากรสายสนบัสนนุ สถาบนับณัฑติพฒัน-บรหิารศาสตร์

3. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล ของบุคลากร 

สายสนับสนุนที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในงานและความ

ผกูพนัต่อองค์การของสถาบนับณัฑติพฒัน-บรหิารศาสตร์

4. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจ 

ในงานและความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรสาย

สนับสนุนสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

ผู้วิจัยได้ทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและวรรณกรรม 

ที่เกี่ยวข้องเพื่อน�ามาปรับใช้กับการก�าหนดกรอบแนวคิด 

และสร้างเครื่องมือในการวิจัย โดยแบ่งเป็นทฤษฎีและ

แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย ซึ่งประกอบไปด้วยแนวคิด 

และทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจในงาน และแนวคิด 

เกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์การ เช่น ทฤษฎีการจูงใจ  

(Existence needs, Relatedness needs, Growth needs--ERG) 

ของ Alderfer และนอกจากนี้แล้ว ยังได้ท�าการศึกษาจาก

ผลการวิจัยที่เกี่ยวข้อง เช่น จากผลการศึกษาของภาวิณีย์  

ดวงลี (2550) เรื่อง ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ

ข้าราชการสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ หรือการศึกษาของบัณฑิต สุขสวิง (2552)  

เรื่องความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของผู ้บริหาร 

ระดับกลาง บริษัท ทีพีโอ โพลีน จ�ากัด (มหาชน) และ 

นันทนา พึ่งทอง (2555) เรื่อง ความผูกพันต่อของบุคลากร

ที่มีต่อองค์การเภสัชกรรม 
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กรอบแนวคิดกำรวิจัย

ภำพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

สมมติฐำนกำรวิจัย

1. ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ

สมรส ระดับการศึกษา ระดับต�าแหน่งงาน ระยะเวลา 

ในการท�างาน มีผลต่อความพึงพอใจในงานของบุคลากร

สายสนับสนุนในสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

2. ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ

สมรส ระดับการศึกษา ระดับต�าแหน่งงาน ระยะเวลา 

ในการท�างาน มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของบคุลากร

สายสนับสนุนในสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

3. ความพึงพอใจในงานมีความสัมพันธ์ต่อความ

ผูกพันต่อองค์การของบุคลากรสายสนับสนุน ในสถาบัน 

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

เป็นการวิจัยเชิงส�ารวจ (survey research) โดยใช้ 

แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล 

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยนี้ ได้แก่ บุคลากรสาย

สนับสนุน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จ�านวน 

775 คน ใช้วิธีการค�านวณหาขนาดตัวอย่างโดยใช้สูตร

ของยามาเน่ ที่ระดับความเช่ือมั่น 95 % ได้กลุ่มตัวอย่าง 

จ�านวน 265 คน ด�าเนินการสุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่ม

แบบช้ันภูมิ จากบุคลากรสายสนับสนุน สถาบันบัณฑิต 

พัฒนบริหารศาสตร์สายสนับสนุน



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ปีที่ 6 ฉบับที่ 3 ประจ�าเดือน กันยายน-ธันวาคม 2559 123

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย

เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการศึกษาและเกบ็รวบรวมข้อมลู

เป็นแบบสอบถาม (questionnaire) ที่สร้างข้ึนโดยอาศัย

แนวคิด ทฤษฎีและรายงานการวิจัยต่าง ๆ ที่ได้ศึกษามา 

ซึ่งมีลักษณะค�าถามเป็นปลายปิดประกอบด้วยค�าถาม

แบบก�าหนดค�าตอบให้เลือก (check list) และค�าถาม

ปลายเปิดเพื่อแสดงความคิดเห็นมีระดับความเชื่อมั่นของ 

แบบสอบถามทั้งชุดเท่ากับ 0.845 โดยแบ่งเป็น 4 ตอน คือ

ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัยส่วน

บุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งประกอบด้วย เพศ อายุ 

สถานภาพสมรส ระดับการศึกษาระดับต�าแหน่งงาน และ 

ระยะเวลาในการท�างาน โดยข้อค�าถามเป็นข้อค�าถามแบบ

ให้เลือกตอบ จ�านวน 6 ข้อ

ตอนที ่2 เป็นแบบสอบถามเกีย่วกบัความพงึพอใจ

ในงานค�าถามมีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า และ 

ใช้ระดบัการวดัเป็น 5 ระดบั จ�านวน 43 ข้อ โดยแบบสอบถาม

เก่ียวกับปัจจยัทีม่ผีลต่อความพึงพอใจในงาน ประกอบด้วย  

(1) ด้านลกัษณะงาน (2) ด้านความมัน่คงและความก้าวหน้า 

(3) ด้านผู้บังคับบัญชา (4) ด้านเพ่ือนร่วมงาน (5) ด้าน 

ผลตอบแทนในการท�างาน (6) ด้านสถานที่และสิ่งอ�านวย

ความสะดวก 

ตอนที ่3 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับปัจจยัทีม่ผีลต่อ

ความผูกพันต่อองค์การ ค�าถามมีลักษณะเป็นมาตราส่วน

ประมาณค่า และใช้ระดบัการวดัเป็น 5 ระดบั จ�านวน 14 ข้อ 

โดยแบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัยความผูกพันต่อองค์การ 

ประกอบด้วย (1) ด้านความภาคภูมิใจและยึดมั่นในจุด 

มุ่งหมายและอุดมการณ์ขององค์การ (2) ด้านความเต็มใจ 

ที่จะท�างานเพื่อความก้าวหน้าและประโยชน์ขององค์การ 

(3) ด้านความปรารถนาที่จะด�ารงคงอยู่กับองค์การ

ตอนที่ 4 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็น 

และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความพึงพอใจในงานและความ

ผูกพันต่อองค์การจ�านวน 2 ข้อ 

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล

1. การเก็บข้อมูลจากแหล่งปฐมภูมิ (primary 

data) โดยการน�าแบบสอบถามไปแจกบุคลากรสาย 

สนับสนุน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ปฏิบัติงาน 

ในกรุงเทพมหานคร ซ่ึงเป็นกลุ่มตัวอย่างเป้าหมายจ�านวน 

265 ชุด ท�าการแจก ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม ถึง 30 

กรกฎาคม 2558

2. การเก็บข้อมูลจากแหล่งทุติยภูมิ (secondary 

data) เป็นข้อมลูทีไ่ด้จากการศกึษาค้นคว้าจากต�ารา เอกสาร

ทางวชิาการ วทิยานพินธ์ วารสาร ผลงานวจิยั บทความทาง

วิชาการ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จากห้องสมุดและ

การสืบค้นจากฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ โครงการเครือข่าย 

ห้องสมดุในประเทศไทย (ThaiLIS-Thai Library Integrated 

System) ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

สถิตที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 

ตอนที่ 1 สถิติพรรณนา (descriptive statistics)  

เพื่อบรรยายคุณสมบัติของแต่ละตัวแปรต่าง ๆ เป็น

ข้อมูลเบื้องต้น โดยข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคลของผู้ตอบ

แบบสอบถาม ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติบรรยาย  

(descriptive statistics) น�าเสนอในรปูของความถี ่(frequency)  

และร้อยละ (percentage) 

ตอนที่ 2 และตอนที่ 3 วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับ 

ความพึงพอใจในงาน และความผูกพันต่อองค์การด้าน 

ต่าง ๆ ของบุคลากรสายสนับสนุน สถาบันบัณฑิต

พฒันบรหิารศาสตร์ น�าเสนอในรปูของค่าเฉลีย่ (mean) และ 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของกลุ่ม 

ตัวอย่าง

การเปรียบเทียบความพึงพอใจในงานและความ

ผูกพันต่อองค์การของบุคลากรสายสนับสนุน สถาบัน

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์กรณีกลุ่มตัวอย่าง แตกต่างกัน  

2 กลุ่ม ใช้การทดสอบค่า t-test และกรณีกลุ่มตัวอย่าง 

แตกต่างกันมากกว่า 2 กลุ่มขึ้นไป จะใช้วิธีการวิเคราะห์

ความแปรปรวนทางเดียว One-Way ANOVA ถ้าพบความ

แตกต่างของค่าเฉลี่ยอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.05 จะน�าไปเปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดยใช้วิธีของ LSD  

และหาความสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson correlation)
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1. บุคลากรสายสนับสนุน สถาบันบัณฑิต

พัฒนบริหารศาสตร ์  มีระดับความพึงพอใจในงาน  

โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 

พบว่า บุคลากรมีความพึงพอใจในงาน ในระดับมาก 

ทุกด้านโดยด้านที่มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด ได้แก่ 

ด้านเพือ่นร่วมงาน รองลงมาคอื ด้านสถานทีแ่ละส่ิงอ�านวย

ความสะดวก ด้านผู้บังคับบัญชา ด้านลักษณะงาน ด้าน 

ผลตอบแทนในการท�างาน และด้านความม่ันคงและ 

ความก้าวหน้า ตามล�าดับ 

2.  บุคลากรสายสนับสนุน สถาบันบัณฑิต

พัฒนบริหารศาสตร์ มีระดับความผูกผันต่อองค์การ  

โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  

พบว่า บุคลากรมีความผูกพันต่อองค์การในระดับมาก 

ทุกด้าน โดยด้านที่มีความผูกพันมากที่สุด ได้แก่ ด้านความ 

ภาคภูมิใจและยึดมั่นในจุดมุ่งหมายและอุดมการณ์ของ

องค์การ รองลงมาคือ ด้านความเต็มใจที่จะท�างานเพื่อ

ความก้าวหน้าและประโยชน์ขององค์การ และด้านความ

ปรารถนาที่จะด�ารงคงอยู ่กับองค์การความก้าวหน้า  

ตามล�าดับ 

3.  บุคลากรสายสนับสนุน สถาบันบัณฑิต

พัฒนบริหารศาสตร์ ที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระดับ

ต�าแหน่งงาน และระยะเวลาในการท�างานต่างกัน มีความ

พึงพอใจในงานโดยภาพรวมแตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญ 

ทางสถิติที่ 0.05 

4.  บุคลากรสายสนับสนุน สถาบันบัณฑิต

พฒันบรหิารศาสตร์ ทีม่ ีอาย ุสถานภาพสมรส และระยะเวลา 

ในการท�างานต่างกนั มคีวามผกูพันต่อองค์การในภาพรวม

แตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ 0.05

5. ความพึงพอใจในงานมีความสัมพันธ์กับความ

ผูกพันต่อองค์การ ของบุคลากรสายสนับสนุน สถาบัน 

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

กำรอภิปรำยผล

1. ผลการศกึษาความพึงพอใจในงานของบคุลากร

สายสนับสนุน สถาบันบัณฑิต พัฒนบริหารศาสตร์  

โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก และเมือ่พจิารณาเป็นรายด้านพบว่า 

บคุลากรสายสนบัสนนุ สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร์  

มีความพึงพอใจในงาน อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยได้ 

ค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ด้านเพื่อนร่วมงาน 

ด้านสถานที่และสิ่งอ�านวยความสะดวก และด้านผู้บังคับ 

บัญชา ดังนี้

1. 1 ด้านลักษณะงาน พบว่า บุคลากรมีความ

พึงพอใจในงาน ด้านลักษณะงานโดยรวมอยู่ในระดับมาก 

บุคลากรเห็นว่างานในความรับผิดชอบของตนเองมีความ

ส�าคัญต่อสถาบันในระดับมาก รองลงมา มีความเห็นว่า

ตัวเองมีส่วนช่วยให้งานในหน่วยงานส�าเร็จลุล่วงด้วยดี 

และมีความพึงพอใจที่ได้ท�างานตรงความรู้ความสามารถ

และความต้องการ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศศิธร  

ตันเรืองวงษ์ (2548) เรื่องความพึงพอใจในงานและความ

ผูกพันต่อองค์การของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรม 

เซมิคอนดักเตอร์ในเขตภาคกลาง ผลการวิจัยพบว่า 

พนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ในเขต

ภาคกลางมีความพึงพอใจในงานด้านลักษณะงาน อยู่ใน 

ระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ วิชัย แหวนเพชร 

(2548, หน้า 136) ได้กล่าวว่า ความพึงพอใจในงานเก่ียวกับ 

ปัจจยัด้านลกัษณะงานว่า ถ้าผูบ้งัคบับญัชาได้ให้ผูป้ฏบิตังิาน 

ได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ เข้าใจเป้าหมายนโยบาย 

การบริการงานที่วางไว้มีการวางแผนและพัฒนาได้รับ 

การยอมรบัและมคีวามเป็นกนัเอง ซึง่สิง่นีท้�าให้ผูป้ฏบิตังิาน 

รูส้กึว่าตนเองมคีวามส�าคญั ทีไ่ด้รบัผดิชอบงานทีส่�าคญัของ

องค์การ จึงท�าให้เกิดความรู้สึกที่ดีและเกิดความพึงพอใจ 

ในงานส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพ และประสิทธ์ิผล

ขององค์การเป็นอย่างมาก 

1.2 ด้านความมั่นคงและความก้าวหน้า พบว่า  

บคุลากรมคีวามพงึพอใจในงาน ด้านความมัน่คงและความ

ก้าวหน้า โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ 

อยูใ่นระดบัมากทกุข้อค�าถามบคุลากรเหน็ว่าสถาบนัจดัให้

บคุลากรได้รบัการฝึกอบรมและศกึษาดงูานอย่างสม�า่เสมอ

ในระดับมาก รองลงมา บุคลากรมีความเห็นว่ามีโอกาส

ได้รับการสนับสนุนให้พัฒนาความรู้ความสามารถและ 

บคุลากรมคีวามเห็นว่า การสับเปลีย่น หน้าที ่หรือโยกย้ายงาน 

ในหน่วยงานเป็นไปเพื่อความก้าวหน้า ซึ่งสอดคล้อง 

กับงานวิจัยของสุปราณี เติมเตชาติพงศ์ (2549) เรื่อง 



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ปีที่ 6 ฉบับที่ 3 ประจ�าเดือน กันยายน-ธันวาคม 2559 125

การศกึษาความพึงพอใจในงานและความผูกพันต่อองค์การ 

ของพนักงานในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในนิคม

อุตสาหกรรมไฮเทค จงัหวดัพระนครศรอียธุยา ผลการวจิยั 

พบว่า พนักงานในนิคมอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส  ์

ในนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

มีระดับความพึงพอใจในงานด้านความมั่นคงและความ

ก้าวหน้า ในระดับมากและในการวิจัยนี้ พบว่า สถาบัน

มีการจัดฝึกอบรมและศึกษาดูงานอย่างสม�่าเสมอให้กับ 

บุคลากรเพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู ้ความ

สามารถ พฒันาตนเองอยู่เสมอ และการทีบ่คุลากรได้เรยีนรู ้

อยูต่ลอดเวลา ท�าให้บคุลากรมขีดีความสามารถและศกัยภาพ 

ในการท�างานมากขึ้น ส่งผลให้ผลการปฏิบัติงานออกมา 

เป็นทีน่่าพอใจมปีระสิทธภิาพ จงึท�าให้ผู้บงัคับบญัชาเหน็ถงึ 

ความสามารถของตวัเอง เป็นผลให้ตวับคุลากรเองได้รบัการ

สนับสนุนจากและได้รับการยอมรับในความสามารถจาก 

ผู้บังคับบัญชาให้ด�ารงต�าแหน่งที่สูงขึ้น หรือสับเปลี่ยน

หน้าที่ เพื่อให้เหมาะสมกับความรู ้ความสามารถหรือ

เพื่อความก้าวหน้าในต�าแหน่งงาน เมื่อบุคลากรได้รับ

การพิจารณาเช่นนี้แล้ว จึงท�าให้บุคลากรมีความรู้สึกได้

ถึงการมีโอกาสความก้าวหน้า ได้เลื่อนขั้นเลื่อนต�าแหน่ง 

และมีความมั่นคงในงานมากขึ้น ส่งผลให้มีความพึงพอใจ 

ในงาน ซึง่สอดคล้องกบั ทฤษฎกีารจงูใจ (Existence needs,  

Relatedness needs, Growth needs--ERG) ของ Alderfer 

ได้กล่าวว่า ความต้องการความเจริญก้าวหน้าของมนุษย์ 

(growth needs) เป็นความต้องการในระดบัสูงสุดของบคุคล

ซึ่งมีความเป็นรูปธรรมต�่าสุด ประกอบด้วยความต้องการ

ความยกย่องบวกด้วยความต้องการประสบความส�าเร็จ 

ในชวีติตามทฤษฎขีอง มาสโลว์ ผูบ้รหิารควรสนบัสนนุให้

พนักงานพัฒนาตนเองให้เจริญก้าวหน้าด้วยการพิจารณา

เล่ือนขั้น เลื่อนต�าแหน่ง หรือมอบหมายให้รับผิดชอบ 

ต่องานกว้างขึ้น โดยมีหน้าที่การงานสูงขึ้น อันเป็นโอกาส

ที่พนักงานจะก้าวหน้าไปสู่ความส�าเร็จ

1.3 ด้านผู้บังคับบัญชา พบว่า บุคลากรมีความ

พงึพอใจในงานด้านผู้บงัคบับญัชา โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  

เม่ือพิจารณารายข้ออยู ่ในระดับมากทุกข้อค�าถาม ซึ่ง

บุคลากรมีความคิดเห็นว่าผู้บังคับบัญชามีความน่าเช่ือถือ 

และน่าไว้วางใจได้ในระดับมาก รองลงมา บุคลากรม ี

ความเห็นว่าผู ้บังคับบัญชาของตนมีวิสัยทัศน์ และมี 

ความรู ้ความสามารถในการบริหารงานและบุคลากร 

มคีวามเหน็ว่าผูบ้งัคบับญัชาปฏบิติัต่อบคุลากรในหน่วยงาน 

อย่างเสมอภาค ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของเลอศักดิ์  

ใจกล้า (2550) ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจในงานและความ

ผูกพันต่อองค์กรของพนักงานในโรงงานกลุ่มบริษัทไทย

ซัมมิท ผลการวิจัยพบว่า พนักงานในโรงงานกลุ่มบริษัท 

ไทยซัมมิท มีระดับความพึงพอใจในงาน อยู ่ในระดับ 

ปานกลาง แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านแล้วพบว่า ความ

พึงพอใจโดยรวมด้านผู้บังคับบัญชาอยู่ในระดับมาก และ

การวิจัยครั้งนี้พบว่า สถาบันมีการบริหารงานและมีการ

ปกครองของผู ้บังคับบัญชาที่เปิดกว้างเปิดโอกาสให้

บุคลากรได้แสดงออกความคิดเห็นพร้อมกับรับฟังความ 

คิดเห็นจากผู ้ใต้บังคับบัญชา อีกทั้งผู ้บังคัญบัญชาเอง  

กม็วีสิยัทศัน์ และมคีวามรูค้วามสามารถในการบรหิารงาน  

เมื่อผู้บังคับบัญชาได้เปิดโอกาสให้บุคลากรได้แสดงความ

คิดเห็นและรับฟังความคิดของผู้ใต้บังคับบัญชา อีกทั้ง

ปฏิบัติต่อผู ้ใต้บังคับบัญชาอย่างมีความยุติธรรมและ

เสมอภาคกัน ท�าให้บุคลากรมีความรู้สึกที่ดีต่อผู้บังคับ

บัญชาและสถาบัน ซ่ึงสอดคล้องกับทฤษฎีของ Maslow  

(รงัสรรค์ ประเสรฐิศร,ี 2548, หน้า 90-91) ทีว่่ามนษุย์มคีวาม 

ต้องการทางสังคมเป็นความต้องการที่จะให้บุคคลหรือ

เพือ่นร่วมงานยอมรบัในความส�าคญัของตน ต้องการทีเ่ป็น 

ส่วนหนึง่ของสงัคม ซึง่เป็นธรรมชาตอิย่างหนึง่ของมนุษย์ 

เช่น ความต้องการให้และได้รับซ่ึงความรัก ความต้องการ

เป็นส่วนหนึง่ของหมูค่ณะ ความต้องการได้รบัการยอมรบั 

ความต้องการได้รับความช่ืนชมยินดีจากผู ้อ่ืนองค์การ

ย่อมตอบสนองความต้องการของพนักงาน โดยการให้

พนักงานสามารถแสดงความคิดเห็น และความคิดเห็น 

ที่ได้รับการยอมรับ ควรจะมีการยกย่องชมเชยและม ี

ส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเพื่อสร้างความรู้สึก 

เป็นส่วนหนึ่งขององค์การ

1.4 ด้านเพื่อนร่วมงาน พบว่า บุคลากรมีความ

พงึพอใจในงานด้านเพือ่นร่วมงานโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 

ซึ่งกลุ่มตัวอย่างเห็นว่าเพื่อนร่วมงานให้ความเป็นกันเอง

ในระดับมาก รองลงมา กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่าเพื่อน

ร่วมงานมนี�า้ใจและอธัยาศยัด ีและกลุม่ตวัอย่างมคีวามเหน็ 

ว่าเพื่อนร่วมงานยินดีให้ค�าปรึกษาและแนะน�าเมื่อขอ

ค�าปรึกษาในล�าดับสุดท้าย สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
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พิมณฑา ชนะภัย (2552) ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจในงาน

และความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานระดับปฏิบัติการ

บริษัท คอสโม กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) ผลการวิจัยพบว่า  

พนักงานบริษัท คอสโม กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) มีความ 

พึงพอในในงานด้านเพ่ือนร่วมงานในภาพรวมอยู ่ใน 

ระดบัมาก เม่ือพจิารณาเป็นรายข้อพนกังานมคีวามคดิเหน็ 

อยูใ่นระดบัปานกลางถงึมาก โดย พนกังานและเพือ่นร่วมงาน 

ยนิดช่ีวยเหลือและแบ่งเบางานเมือ่มคีวามจ�าเป็น รองลงมา 

คอื เพือ่นร่วมงานมคีวามรักสามัคคีให้ความช่วยเหลือซึง่กนั 

และกนั และพนกังานสามารถปรกึษาปัญหาส่วนตวักบัเพือ่น 

ที่ท�างานได้อย่างสบายใจ ในล�าดับสุดท้าย ทั้งนี้เนื่องจาก

ความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคลมีส่วนช่วยในการพัฒนาคณุค่า 

ของความเป็นมนุษย์ เช่น ความรู้สึกผูกพัน ความอบอุ่น 

การเอาใจใส่ การยอมรับ การมีคุณค่ารวมทั้งความรู้สึก

ในด้านดีต่าง ๆ ด้วยสาเหตุนี้จึงท�าให้มนุษย์อยู่รวมกัน

เป็นครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ และมีการ 

ตดิต่อสมัพนัธ์กันระหว่างบคุคล ดงัเช่นการท�างานร่วมกนั 

ในองค์การ ซึ่งเป็นระบบหนึ่งของสังคม มนุษย์จะต้อง

เก่ียวข้องกับบุคคลต่าง ๆ เช่น ผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับ

บัญชา เพื่อนร่วมงาน ตลอดจนส่ิงแวดล้อมภายในและ

ภายนอกองค์การมีระบบที่สลับซับซ้อน จ�าเป็นต้องมี

ปฏสิมัพนัธ์ระหว่างบคุคลอยู่เสมอทัง้ทางตรงและทางอ้อม  

เพือ่นร่วมงานจงึเป็นปัจจยัส�าคญัในการสร้างความพึงพอใจ

ในการปฏิบัติงาน หากเราท�างานร่วมกันกับเพื่อนร่วมงาน

ที่ไม่เข้าใจกัน หรือเกิดความรู้สึกเบื่อหน่ายเพื่อนร่วมงาน

ข้ึนมา เราจะมีความรูสึ้กเบือ่งาน ไม่อยากทีจ่ะท�างาน แต่ถ้า 

ได้ท�างานร่วมกับเพ่ือนร่วมงานทีเ่ข้าใจกนัเหน็ใจช่วยเหลอื

ซึ่งกันและกัน ปรึกษาหารือหรือปรับทุกข์กันได้ เราก็จะ

เกิดความสนุกสนานในการท�างานอันจะน�าไปสู่ผลการ

ปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ

1.5 ด้านผลตอบแทนในการท�างาน พบว่า 

บุคลากรมีความพึงพอใจในงานด้านผลตอบแทนในการ

ท�างานโดยรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งกลุ่มตัวอย่างรู้สึกพอใจ 

ที่ได้รับความสะดวกรวดเร็ว ในการใช้สิทธิเบิก สวัสดิการ

ต่าง ๆ  ในระดับมาก รองลงมา กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่า 

ได้รับการพิจารณาความดีความชอบในการเลื่อนขั้น  

เลื่อนต�าแหน่งหรือผลตอบแทนในการท�างาน จากผู้บังคับ 

บัญชาอย่างเท่าเทียมและกลุ่มตัวอย่างมีความพอใจกับ 

ระบบพิจารณาขึ้นเงินเดือนและค่าตอบแทนอ่ืน ๆ  มีความ 

ยติุธรรม ในล�าดบัสดุท้าย สอดคล้องกบังานวจิยัของอนชุติ 

ขลุ่ยนาค (2554) เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อผลการปฏิบัติงาน

ของพนักงานการประปานครหลวงผลการวิจัยพบว่า  

กลุ่มตัวอย่างให้ความส�าคัญกับผลตอบแทนในการท�างาน 

โดยภาพรวมอยู ่ในระดับปานกลางถึงระดับมาก ซึ่งม ี

ข้อค�าถามที่มีผลต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงานการ

ประปานครหลวง ในระดับมาก ใกล้เคียงกัน 2 ข้อ นั่นคือ 

ความเหมาะสมของสวสัดกิารผลประโยชน์และการบรกิาร

ที่องค์การจัดให้กับพนักงานและความรู้สึกพึงพอใจและ 

ความภาคภูมิใจผลตอบแทนที่ได้รับจากการท�างาน ส่วน

ความเหมาะสมของผลตอบแทนทีไ่ด้รบัจากการท�างานกบั

สภาพเศรษฐกจิและสงัคมในปัจจบุนัมค่ีาเฉลีย่อยูใ่นล�าดบั

สุดท้าย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มีบุคลากรที่มี 

สถานภาพเป็นข้าราชการ ซึ่งได้รับเงินเดือน สิทธิและ

สวสัดกิารต่าง ๆ  ทีร่ฐัจดัไว้ให้อย่างเหมาะสม และบคุลากร

ที่มีสถานภาพเป็นพนักงานสถาบัน ซึ่งสถาบันมีระบบ 

เงินเดือน ค่าตอบแทน สวัสดิการและผลประโยชน์เกื้อกูล  

ให ้กับบุคลากรเมื่อ เทียบกับสถาบันอุดมศึกษาอื่น  

ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ และอัตราค่าครองชีพในปัจจุบัน 

มีความเหมาะสมและสามารถแข่งขันกับภาคเอกชนได้  

จึงท�าให้บุคลากรมีความพึงพอใจในงานด้านผลตอบแทน

ในการท�างานโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก

1.6 ด้านสถานที่และสิ่งอ�านวยความสะดวก 

พบว่า บคุลากรมคีวามพงึพอใจในงานโดยรวมด้านสถานที่ 

และสิ่งอ�านวยความสะดวก อยู ่ในระดับมาก ซึ่งกลุ ่ม

ตัวอย่างมคีวามเหน็ว่าสถาบนัมอีปุกรณ์ เครือ่งมอื เครือ่งใช้ 

รวมทัง้คูม่อืต่าง ๆ  ในการท�างานอย่างเพยีงพอในระดบัมาก  

รองลงมา กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่ารู้สึกปลอดภัยในชีวิต 

และทรัพย์สินตลอดเวลาที่ปฏิบัติงานอยู่ในสถาบันและ

กลุม่ตัวอย่างมคีวามเหน็ว่ารปูแบบอาคารส�านกังานมคีวาม

สวยงามทางสถาปัตยกรรม การออกแบบพื้นที่ใช้สอย

ภายในส�านักงาน สภาพตัวอาคารมีความปลอดภัยและ

มีความเหมาะสมต่อการปฏิบัติงานในล�าดับสุดท้าย ซึ่ง

สอดคล้องกับงานวิจัยของบัณฑิต สุขสวิง (2552) เรื่อง 

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับกลาง 

บริษัท ทีพีไอ โพลีน จ�ากัด (มหาชน) พบว่า ผู้บริหาร 

ระดับกลาง บริษัท ทีพีไอ โพลีน จ�ากัด (มหาชน) มีความ
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พึงพอใจในการท�างาน ด้านสภาพแวดล้อมในการท�างาน 

ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เพ่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  

ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ระบบรักษาความ

ปลอดภัยในบริเวณโรงงานและส�านักงาน บรรยากาศ 

ที่ท�างานอยู ่ในสภาพเป็นสัดส่วน สะอาด เรียบร้อย  

ช่วยส่งเสริมการปฏิบัติงาน และอาคารสถานที่ท�างาน

มีความเหมาะสม ทั้ งนี้ เนื่ องจาก สถาบันบัณฑิต

พัฒนบริหารศาสตร์ มีหน่วยงานส�าหรับดูแลเรื่องความ

ปลอดภัยของอาคาร ลิฟท์ และความสะอาดโดยเฉพาะ ซึ่ง

ได้ว่าจ้างบริษัทส�าหรับดูแลความปลอดภัยของลิฟท์ และ 

ความสะอาดของอาคารสถานที่อยู่สม�่าเสมอ และว่าจ้าง

องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกษา เพ่ือดแูลความปลอดภยั 

ให้กบับคุลากรและนกัศกึษาของสถาบนั นอกจากนี ้สถาบนั

ยังจัดให้มีอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ส�านักงานท่ีเพียงพอ

ต่อการปฏิบัติงานของพนักงาน รวมถึงรูปแบบอาคาร

ส�านักงานของสถาบันมีความสวยงามทางสถาปัตยกรรม

และมีความปลอดภัย โดยสถาบันได้มีการซ่อมแซมและ 

ปรบัปรงุอาคารส�านกังานให้มคีวามปลอดภยัและสวยงาม

อยูเ่สมอ มีการออกแบบพ้ืนทีใ่ช้สอยภายในส�านกังานอย่าง 

เหมาะสม จึงส่งผลให้บรรยากาศในการท�างานดีไปด้วย 

2. ผลการศึกษาความผูกพันต่อองค์การของ

บคุลากรสายสนบัสนนุ สถาบนับณัฑติพัฒนบริหารศาสตร์ 

โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า  

บคุลากรสายสนบัสนนุ สถาบนับณัฑติพัฒนบริหารศาสตร์ 

มีความผูกพันต่อองค์การ อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดย

ได้ค่าเฉล่ียสูงสุดได้แก่ ด้านความภาคภูมิใจและยึดมั่นใน 

จุดมุ่งหมายและอุดมการณ์ขององค์การ ด้านความเต็มใจ

ที่จะท�างานเพื่อความก้าวหน้าและประโยชน์ขององค์การ  

และด้านความปราถนาที่จะด�ารงคงอยู่กับองค์การ ดังนี้

2.1 ด ้านความภาคภูมิใจและยึดมั่นในจุด 

มุง่หมายและอดุมการณ์ขององค์การ พบว่า บคุลากรมคีวาม 

ผูกพันต่อองค์การ ด้านความภาคภูมิใจและยึดมั่นในจุด 

มุ ่งหมายและอุดมการณ์ขององค์การ โดยรวมอยู ่ใน 

ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า บุคลากรมีความ

ผูกพันต่อองค์การอยู่ในระดับมากทุกข้อค�าถาม ส่งผลให้ 

บคุลากรเกิดความความภาคภูมใิจและยดึมัน่ในจดุมุง่หมาย 

และอุดมการณ์ขององค์การ เนื่องจาก บุคลากรคิดว่า

สถาบันเป็นองค์การที่มีชื่อเสียง และมีกฎเกณฑ์ มีระเบียบ  

มีข้อบังคับ ในการปฏิบัติงาน และมีการมาตรการส่งเสริม

ความก้าวหน้าในอาชีพอย่างชัดเจน บคุลากรมคีวามเชือ่มัน่ 

และศรัทธาในสถาบัน มีความรู้สึกภาคภูมิใจที่จะบอกกับ

บคุคลอืน่ให้ทราบว่าปฏบิติังานอยูส่ถาบนัแห่งนี ้และยนิดี 

จะกล่าวถึงความดีของสถาบันด้วยความเต็มใจทั้งนี้ 

ยงัพร้อมทีจ่ะให้ร่วมมอืในการปฏบิตังิานตามนโยบายของ

สถาบันเพื่อให้สถาบันบรรลุเป้าหมายในทุกด้านตามที่ได้ 

ก�าหนดไว้เพื่อให้สถาบันมีเจริญก้าวหน้า นอกจากน้ี

สถาบันยังเป็นแหล่งผลิตมหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต  

ทีม่คีวามรูค้วามสามารถทีม่ส่ีวนช่วยในการพฒันาประเทศ

อีกด้วย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อติยาภรณ์ หวังหลี 

(2553) เรื่องความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรสาขา 

วทิยบรกิารเฉลมิพระเกยีรติ มหาวทิยาลยัรามค�าแหง พบว่า  

บุคลากรสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัย

รามค�าแหง มีความผูกพันต่อองค์การ โดยภาพรวมและ

รายด้าน อยู่ในระดับมาก บุคลากรรู้สึกภาคภูมิใจถ้าได ้

รับผิดชอบงานส�าคัญ ๆ  ของมหาวิทยาลัยรามค�าแหง และ

ภูมิใจในชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย และคิดว่ามหาวิทยาลัย

เป็นหน่วยงานที่น่าท�างาน บุคลากรมีความเชื่อมันและ

ศรัทธามหาวิทยาลัยเสมอมา และบุคลากรมีความรู้สึกว่า 

นโยบายของมหาวิทยาลัย มีความเหมาะสม ควรแก  ่

การปฏิบัติ บุคลากรถือว่ามีเกียรติและศักดิ์ศรีในสังคม 

เมื่อเข้ามาเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยจึงส่งผลให้

บุคลากรเกิดความภาคภูมิ ใจที่มีส ่วนเกี่ ยวข ้องกับ

มหาวิทยาลัย และส่งผลให้เกิดความเชื่อมั่นในนโยบาย

และเป้าหมายขององค์การ และสอดคล้องกับศิริวรรณ 

เสรีรัตน์ และคณะ (2550) กล่าวว่าความผูกพันต่อองค์การ 

หมายถึงระดับที่พนักงานเข้ามาเก่ียวข้องกับเป้าหมาย 

ขององค์การและต้องการรักษาความเป็นสมาชิกของ

องค์การบุคคลที่มีความรู้สึกผูกพันกับองค์การสูงจะมี

ความรู้สึกว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ

2.2 ด้านความเต็มใจที่จะท�างานเพื่อความ

ก้าวหน้าและประโยชน์ขององค์การ พบว่า บคุลากรมคีวาม 

ผกูพนัต่อองค์การด้านด้านความเตม็ใจทีจ่ะท�างานเพือ่ความ 

ก้าวหน้าและประโยชน์ขององค์การในภาพรวมอยู่ใน

ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ากลุ่มตัวอย่างยินดี

ที่จะสละประโยชน์ส่วนตัวเพื่อให้งานของสถาบันเป็นไป

ด้วยความเรียบร้อยในระดับมาก รองลงมา กลุ่มตัวอย่าง 
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เต็มใจจะใช้ความรู้ความสามารถและทักษะเพื่อท�างาน

ให้สถาบันประสบความส�าเร็จและมีชื่อเสียง และกลุ่ม

ตัวอย่างเต็มใจที่จะท�างานแม้ว่างานที่ได้รับมอบหมายนั้น  

จะอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของท่านในล�าดับสุดท้าย 

สอดคล้องกับงานวิจัยของ นันทนา พึ่งทอง (2555) เรื่อง 

ความผูกพันของบุคลากรที่มีต ่อองค์การเภสัชกรรม  

พบว่า บุคลากรองค์การเภสัชกรรมมีความผันต่อองค์การ 

ด้านการใช้ความพยายามอย่างเต็มที่เพ่ือความส�าเร็จของ

องค์การ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็น

รายข้อพบว่า บคุลากรองค์การเภสัชกรรมมคีวามผูกพนัต่อ

องค์การอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3  

อันดับแรกได้แก่ บุคลากรตั้งใจปฏิบัติงานเพื่อความส�าเร็จ

ขององค์การ รองลงมาบุคลากรใช้ความรู้ความสามารถ

ปฏิบัติงานเพื่อให้องค์การบรรลุเป้าหมาย และบุคลากร

พร้อมปฏิบัติงานหนักทุกเม่ือหากมีงานเร่งด่วน โดยข้อ

ที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด ได้แก่ บุคลากรเต็มใจปฏิบัติงานกับ

องค์การโดยไม่คิดว่ารายได้เป็นสิ่งจูงใจที่ส�าคัญที่สุด และ 

สอดคล้องกบัแนวคดิของ Institute of employment studies 

(IES) (2004) เป็นบริษัทที่ปรึกษางานทางด้านการพัฒนา

กลยุทธ์และงานวิจัยได้ให้ความหมายของความผูกพันต่อ

องค์การคือทัศนคติที่ดีของพนักงานที่มีต่อองค์การและ

ค่านิยมขององค์การพนักงานที่ผูกพันต่อองค์การจะให ้

ความส�าคัญต่อบริบททางธุรกิจและให้ความร่วมมือกับ 

ผู้ร่วมงานเพื่อปรับปรุงผลการปฏิบัติงานให้ดีขึ้นภายใต้

ผลประโยชน์ขององค์การเป็นส�าคัญ

2.3 ด้านความปรารถนาที่จะด�ารงคงอยู ่กับ

องค์การ พบว่า บุคลากรมีความปรารถนาที่จะด�ารงคงอยู่ 

กับองค์การโดยภาพรวมอยู ่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา 

เป็นรายข้อพบว่ากลุม่ตวัอย่างมีความห่วงใยต่อความอยูร่อด 

ของสถาบันในระดับมาก รองลงมา กลุ่มตัวอย่างเต็มใจ 

ทีจ่ะปฏบิตังิานทกุอย่างทีไ่ด้รบัมอบหมายเพ่ือให้ได้ท�างาน

กับสถาบันนี้ต่อไปและกลุ่มตัวอย่างมักจะปฏิเสธเสมอ

เม่ือมีคนมาชักชวนท่านไปท�างานกับหน่วยงานอื่น ทั้งนี้ 

อาจเนื่องจาก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เป็น

สถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียง มีรูปแบบการบริหารจัดการ

ที่โปร่งใส ยุติธรรม เมื่อบุคลากรเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ

องค์การแล้ว มีความรู้สึกมั่นคงในงาน โดยสถาบันจัดให้

มีผลตอบแทนที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ และ 

จัดระบบสวัสดิการต ่าง ๆ ที่ตรงกับความต้องการ 

ของบุคลากร เพื่อให้บุคลากรสามารถด�ารงชีพได้อย่าง 

ไม่เดือดร้อน สอดคล้องกับของสุพานี สฤษฎ์วานิช (2549) 

ให้ความหมายของความผูกพันต่อองค์การว่าองค์การที่

ประสบความส�าเร็จองค์การที่สร้างประโยชน์ให้กับสังคม

องค์การที่ให้โอกาสแก่พนักงานสมาชิกมักจะมีความรู้สึก

รักองค์การภาคภูมิใจที่ได้เป็นสมาชิกเป็นส่วนหนึ่งของ 

องค์การมีความรู ้สึกร่วมกับองค์การสูงและท�าตนเป็น

สมาชกิทีด่ขีององค์การเช่นตัง้ใจท�างานดแูลรกัษาทรพัย์สนิ

องค์การเหมอืนกบัของ ๆ  ตนแก้ตัวแทนองค์การเมือ่ถกูคน 

กล่าวหาและมักจะใช้สรรพนามแทนตัวว่าเราหรือของเรา

เช่นองค์การของเราหน่วยงานของพวกเราการผูกพันกับ

องค์การมีอยู่ 2 ลักษณะคือ (1)การผูกพันในเชิงความรู้สึก 

(affective commitment) ซึ่งเป็นความตั้งใจของพนักงาน 

ที่จะคงอยู่กับองค์การอันเนื่องมาจาก (1.1) เชื่อมั่นและ

ยอมรับในเป้าหมายและค่านิยมขององค์การ (1.2) เต็มใจ

ที่จะใช้ความพยายามอย่างเต็มก�าลังความสามารถเพื่อ 

ประโยชน์ขององค์การ (2) ความผูกพันเนื่องจากต้องการ

อยู ่กับองค์การเพราะที่องค์การนี้เหมาะสมที่จะคงอยู ่

เป็นสมาชิกต่อไป (continuance commitment) 

3. ผลการศึกษาความสัมพันธ์ของความพึงพอใจ 

ในงานกับความผกูพนัต่อองค์การของบคุลากรสายสนบัสนนุ  

ในสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยรวมพบว่า 

บคุลากรสายสนบัสนนุ สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร์ 

มคีวามพงึพอใจในงานทัง้ 6 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านลกัษณะงาน  

(2) ด้านความมั่นคงและความก้าวหน้า (3) ด้านผู้บังคับ

บัญชา (4) ด้านเพื่อนร่วมงาน (5) ด้านผลตอบแทนในการ 

ท�างาน (6) ด้านสถานที่และสิ่งอ�านวยความสะดวก 

มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การ ทั้ง 3 ด้าน 

ได้แก่ (1) ด้านความภาคภมูใิจและยดึมัน่ในจดุมุง่หมายและ

อุดมการณ์ขององค์การ (2) ด้านความเต็มใจที่จะท�างาน

เพื่อความก้าวหน้าและประโยชน์ขององค์การ (3) ด้าน

ความปรารถนาที่จะด�ารงคงอยู่กับองค์การทั้งนี้ จากผล 

ของการวิจัยพบว่า บุคลากรมีความพึงพอใจในงาน 

โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน และมีความผูกพัน 

ต่อองค์การโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกด้านเช่นกัน  

เมือ่บคุลากรมคีวามพงึพอใจในงานแล้วจึงส่งผลให้บคุลากร

มีความผูกพันต่อองค์การตามไปด้วย
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ข้อเสนอแนะส�ำหรับงำนวิจัยครั้งนี้

1. จากผลการวเิคราะห์ข้อมลู ท�าให้ทราบถงึความ

ส�าคัญของปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อความพึงพอใจในงาน

และความผูกพันต่อองค์การของบุคลากร สถาบันจึงควร

เข้าไปปรบัปรงุตวัแปรทีเ่กีย่วข้องให้มสีภาพดยีิง่ขึน้ เพือ่ให้ 

บุคลากรมีความพึงพอใจในงานและมีความผูกพันต่อ

องค์การ โดยสถาบนัควรส่งเสริมตวัแปรด้านเพ่ือนร่วมงาน 

ทั้งนี้เนื่องจากในปัจจุบัน สถาบันได้มีการบรรจุบุคลากร

ใหม่ เพื่อทดแทนต�าแหน่งที่ว่างลง จึงอาจท�าให้บุคลากร

ยังไม่มีโอกาสได้ปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ทั้งนี้ สถาบัน 

อาจจัดให้บุคลากรได้มีโอกาสท�ากิจกรรมร่วมกันให้มาก

ยิ่งข้ึน เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง

บคุคลของบคุลากร เพ่ือให้บคุลากรมคีวามพึงพอใจในงาน  

และมีความผูกพันต่อองค์การ

ข้อเสนอแนะส�ำหรับงำนวิจัยครั้งต่อไป

1. ควรมีการศึกษาบุคลากรสายวิชาการ สถาบัน

บณัฑติพฒันบรหิารศาสตร์เพือ่เปรยีบเทยีบหาข้อบกพร่อง

ระหว่างพนกังานสถาบนัทัง้ สายวชิาการและสายสนบัสนุน 

ส�าหรับเป็นแนวทางในการบริหารจัดการให้ผู้บริหารและ 

ผู้เกี่ยวข้องน�าข้อมูลไปใช้ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

เพื่อเป็นการเสริมสร้างขวัญก�าลังใจของบุคลากร และ

เพื่อเป็นประโยชน์ต่อองค์การในการส่งเสริมและพัฒนา

ให้บุคลากรเกิดความพึงพอใจในงานและความผูกพันต่อ

องค์การ

2. ควรมีการศึกษาปัญหาและอุปสรรคที่ส่งผล

ต่อความพึงพอใจในงานและความผูกพันต่อองค์การ

ของบุคลากร เพื่อเปรียบเทียบหาข้อบกพร่อง ปัญหาและ

อปุสรรคในการบรหิารทรพัยากรมนษุย์ ทีอ่าจส่งผลกระทบ 

ต่อสถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร์ ซึง่จะช่วยให้สถาบนั 

สามารถวางแผนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ได้อย่างมี

ประสทิธภิาพ และสามารถธ�ารงรกัษาบคุลากรทีม่ศีกัยภาพ 

ให้คงอยู่กับสถาบันต่อไป
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บทคัดย่อ

การค้นคว้าอิสระคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ที่มีผลต่อความพึงพอใจใน

การปฏิบัติงานของพนักงาน (2) ปัจจัยด้านงานขององค์กรที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานและ 

(3) สภาพแวดล้อมทางกายภาพในการท�างาน ที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ 

ในวิจัยครั้งนี้คือ ผู้ที่เก่ียวข้องกับการแพทย์แผนไทยในสถาบันการศึกษาจังหวัดปทุมธานี จ�านวน 160 คน สถิติที่ใช้

ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน Independent Samples t-test, One-Way 

ANOVAและ Multiple Linear Regression Analysis โดยใช้วิธี Stepwise อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผลการ

ศึกษาพบว่า ระดับความส�าคัญของปัจจัยด้านงาน และสภาพแวดล้อมทางกายภาพในการท�างานโดยภาพรวมอยู่ในระดับ 

มากทีส่ดุ และความพงึพอใจในการปฏบิตังิานในด้านคณุภาพของงาน และด้านเวลาอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ จากการทดสอบ

สมมุตฐิาน พบว่าช่วงเวลาการท�างานแตกต่างกนั มคีวามพงึพอใจในการปฏบิติังานของพนกังานแตกต่างกนั ปัจจัยด้านงาน 

ขององค์กรในด้านขอบเขตงานที่ชัดเจน มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานในด้านคุณภาพของงาน 

เวลา และในด้านภาพรวม และปัจจัยด้านความมีอิสระมีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานในด้าน

คุณภาพของงาน ปริมาณงาน และในด้านภาพรวม สภาพแวดล้อมทางกายภาพในการท�างานด้านปัจจัยในการจัดสถานที่  

และด้านแสง มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานในด้านคุณภาพของงาน ปริมาณงาน เวลา และในด้าน 

ภาพรวม ส่วนปัจจัยด้านอุณหภูมิ และเสียง มีผลต่อความพึงพอใจในด้านคุณภาพของงาน เวลา และในด้านภาพรวม

ค�ำส�ำคัญ: ปัจจัยด้านงาน, สภาพแวดล้อมทางกายภาพ, ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน

Abstract

The objectives of this independent study were to study (1) the factors demographic that affected job 

satisfaction (2) the job performance factors of organization that affected job satisfaction and(3) the physical working 

environment that affected job satisfaction.The sample of the study comprised 160 Thai Traditional Medicine in the 

institutions in Pathumthani. The data were were analyzed using Frequency, Percentage, Mean, Standard Deviation, 

Independent Samples t-test, One-Way ANOVA, Multiple Linear Regression Analysis using Stepwise method at  

ปัจจัยด้ำนงำนและสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพในกำรท�ำงำน

ที่ส่งผลต่อควำมพึงพอใจในกำรปฏิบัติงำน

Job Performance Factors and Physical Working Environment 

that Affected Job Satisfaction

ธนัชพร เฟื่องงามพร และ อภิรดา สุทธิสานนท์
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บทน�ำ

ในปัจจบุนัการเพิม่ทกัษะของคนมคีวามส�าคญัมาก  

ทั้งองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน มีเปลี่ยนแปลงและ 

ขับเคลื่อนองค์กร ให้ทันต่อเทคโนโลยีที่พัฒนาก้าวหน้า 

อยูต่ลอดเวลา แต่เทคโนโลยกีไ็ม่สามารถน�าใช้ทดแทนมนษุย์ 

ได้ทั้งหมด เพราะมนุษย์เป็นผู้สรรค์สร้างสิ่งใหม่ ๆ  ขึ้นมา 

(สมจิต อมินลาช, 2553) มนุษย์จึงเป็นส่วนส�าคัญอย่างยิ่ง 

ที่ท�าให้องค์กรเดินหน้าได้ เช่นเดียวกับการท�างานด้าน

แพทย์แผนไทย ไม่ว่าจะเป็นด้านการเรียนการสอน หรือ

การดูแล บ�าบัด รักษา ฟื้นฟูให้ค�าปรึกษาคนไข้ คนก็เป็น

บทบาทส�าคัญในการปฏิบัติงานเช่นกัน หากผู้ปฏิบัติงาน 

มคีวามพงึพอใจในการปฏบิตังิาน กส่็งผลให้ประสิทธภิาพ

และประสิทธิผลของผลลัพธ์ที่ออกดีที่สุด

ปัจจัยด้านงาน เป็นเคร่ืองมือที่ส�าคัญอย่างหนึ่ง

ที่องค์กรใช้กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานดึงศักยภาพภายในตัว

ออกมาใช้ให้มากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นความท้าทายในการ 

ปฏิบัติงาน งานที่ได้รับมีความหลากหลาย ไม่จ�าเจ และมี

ความอิสระในด้านความคิดและการปฏิบัติที่อยู่ในกรอบ

ที่ก�าหนด (สุพานี สฤษฎ์วานิช, 2552) แต่อย่างไรก็ตาม 

สภาพแวดล้อมทางกายภาพก็ยังเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ส�าคัญ 

ในการกระตุน้ให้เกดิความพงึพอใจในการปฏบิตังิานเช่นกนั  

ไม่ว่าจะเป็นแสง เสยีง การจดัสถานที ่และอณุหภมูคิวามร้อน  

ความเยน็ (ส�านักอนามยัส่ิงแวดล้อม กรมอนามยั กระทรวง

สาธารณสุข, 2553) 

ซึ่งในด้านงานแพทย์แผนไทย เนื้องานส่วนใหญ่ 

เกีย่วข้องกบัคนทัง้สิน้ เช่น การสอนนกัศกึษา การดแูลรกัษา

คนไข้ หรือผู้ที่เข้ามาปรึกษาเรื่องสุขภาพ ทั้งองค์ความรู ้

ทีจ่ะต้องเผยแพร่ เพือ่ดแูลรกัษาสขุภาพ หรอือาการโรคต่าง ๆ   

ซึง่งานด้านนี ้มคีวามเครยีดและความกดดนัอยูใ่นตัวมนัเอง

อยู่แล้ว ถ้าปัจจัยด้านงานและสภาพแวดล้อมไม่ดีอีก ย่อม

มีผลให้เกิดความไม่สบายกายไม่สบายใจ ส่งผลต่อความ 

พึงพอใจของผู้ปฏิบัติงาน ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ของท�างานและเนื้องานออกมามีปัญหาตามไปด้วย 

ในทางกลับกันหากสภาพแวดล้อมดี ป ัจจัย 

ด้านงานด ีถงึจะมคีวามกดดนั หรอืความเครยีดในการท�างาน  

ปัจจัยทั้งสองด้านนี้ก็สามารถช่วยลดแรงกดดันและ

ความเครียดนี้ลงได้บ้าง สุขภาพกายดี สุขภาพจิตดี ผลงาน

ที่ออกก็ดีตามไปด้วยเช่นกัน

จากเหตุผลดังกล่าวจึงสนใจศึกษา ปัจจัยด้านงาน

และสภาพแวดล้อมทางกายภาพในการท�างาน ที่ส่งผลต่อ 

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นแรงผลักดันให้

พนกังานท�างานมปีระสทิธภิาพมากขึน้ และสามารถน�าผล 

ที่ได้มาพัฒนาและปรับปรุงงานให้ประสบความส�าเร็จ

มากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

1. เพื่อศึกษาปัจจัยประชากรศาสตร์ ที่มีผลต่อ

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานในด้าน 

การแพทย์แผนไทย

0.05 level of significance.The results of the study indicated that the priority of job performance factors and physical 

working environment overall were at the highest level, and the job satisfaction in the aspects of work quality and 

time were found at the highest level. The results of hypothesis testing showed that different working period made  

differences in the employee job satisfaction. The job performance factors of organization in the aspects of clear job 

descriptions had effects on job satisfaction on work quality, timeandthe overall, and the privacy factors had effects 

on employee job satisfaction in the aspects of work quality, work quantity andthe overall. The physical working 

environment in the aspects of workplace and light had effects on employee job satisfaction on work quality, work  

quantity, timeand the overall, moreover the aspects of temperature and noise had effects on employee job satisfaction 

on work quality, timeand the overall.

Keywords: job performance factors, physical working environment, job satisfaction
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2. เพื่อศึกษาปัจจัยด้านงานขององค์กร ที่มีผลต่อ 

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานในด้าน 

การแพทย์แผนไทย

3. เพื่อศึกษาสภาพแวดล้อมทางกายภาพในการ

ท�างาน ที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ 

พนักงานในด้านการแพทย์แผนไทย

แนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวข้อง

ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 

มีหลายปัจจัย ซึ่งอาจพิจารณาได้เป็น 4 กลุ่ม คือ (สุพานี  

สฤษฎ์วานิช, 2552, น.80)

1. ปัจจัยส่วนบุคคล 

1.1 ความสามารถ พนักงานมีฝีมือ ความ

เชี่ยวชาญสูงสอดคล้องกับเนื้องาน

1.2 ความต้องการ ความปรารถนาในกระท�า 

ชิน้งานให้บรรลเุป้าทีต่ัง้ไว้ และอยากได้การยกยอสรรเสรญิ 

ก็จะมีความปลื้มใจในงานสูง 

1.3 อายุงาน และอายุตัว พนักงานที่มีอายุงาน

และอายุตัวสูง ก็มักจะมีความรู้ ความช�่าชอง และต�าแหน่ง 

หน้าที่การงานสูง จึงท�าให้มีความพอใจในงานสูง

1.4. บุคลิกภาพ ส่วนใหญ่พบว่าบุคลิกจะ 

เก่ียวเน่ืองกับงาน เช่น แบบมุ่งมั่น แบบ Internal Locus 

of Control จะท�าให้มีความเบิกบานใจสูง

2. ปัจจัยด้านงาน

เป็นเกณฑ์ทั่วไปของงาน หากมีสูงจะท�าให้ผู ้

ปฏิบัติงานมีความพึงใจสูงและสร้างชิ้นงานได้โดดเด่น 

และสมบูรณ์ ได้แก่

2.1 มขีอบเขตทีช่ดัเจน ทกุคนมหีน้าทีท่ีช่ดัเจน

ว่าต้องรับผิดชอบอะไร ท�าหน้าที่อะไรบ้าง มีขอบเขตงาน 

ที่รับผิดชอบชัดเจน

2.2 มีความท้าทาย งานที่ได้มีความท้าทาย

ความสามารถอยู ่ตลอดเวลา เป็นงานที่ต้องใช้ความรู ้

ความสามารถ เพื่อกระตุ้นความกระตืนรือร้นอยู่เสมอ

2.3 มีความหลากหลาย งานที่ได้รับมอบหมาย

มีความหลากหลาย ไม่จ�าเจ เป็นงานที่ต้องใช้หลักการ  

วิชาการ เทคนิค ทักษะต่าง ๆ และความพยายาม

2.4 มีความเป็นอิสระ งานที่ได้รับมอบหมาย 

มีอิสระในการปฏิบัติและด้านความคิดสร้างสรรค์ แต่อยู่ 

ภายใต้ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบที่ก�าหนด

3. ปัจจัยด้านกลุ่มและองค์กร

3.1 เพื่อนร่วมงาน มีความเกี่ยวพันธ์ที่ดีกับ 

ผูร่้วมงาน มคีวามร่วมมอืร่วมใจทีด่กีท็�าให้เกดิความช่ืนชอบ 

ในการท�างาน

3.2 ผู ้บังคับบัญชา การบัญชาการที่ดี เป็น 

แบบอย่างที่ดี ก็จะท�าให้คนในปกครองมีความพอใจ 

3.3 ผลตอบแทนและผลประโยชน์ ได้ค่าสนิจ้าง 

ที่ยุติธรรม และได้ผลิตผลที่เหมาะสมจะท�าให้มีความรู้สึก

โปรดปรานในการปฏิบัติงาน

3.4 โอกาสในการเตบิโตก้าวหน้าในองค์กรนัน้ ๆ

3.5 โครงสร้างขององค์กร ชัดเจนเหมาะสม 

จะท�าให้รู้ขอบเขต ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ

3.6 กฎระเบียบและนโยบายต่าง ๆ ที่สมเหตุ

สมผลจะท�าให้พนักงานมีกรอบและมีกุญแจที่ใช้ในการ 

ปฏิบัติงานที่พอเหมาะพอดี

4. สภาพแวดล้อมทางกายภาพในการปฏิบัติงาน 

ได้แก่ 

4.1 การจดัสถานที ่การจดัสถานทีใ่นการท�างาน

มีความเหมาะสม ไม่แออัด มีการแบ่งสัดส่วน ก�าหนด 

พื้นที่ใช้งานอย่างชัดเจน สะอาดเรียบร้อย ปลอดภัยต่อ

การปฏิบัติงาน

4.2 อุณหภูมิ ภายในห้องท�างานมีการระบาย

อากาศทีด่อีณุหภมูเิหมาะสม หากพืน้ทีท่�างานมคีวามร้อนสงู  

ท�าให้ร่างกายมีการขับเหง่ือ สูญเสียเกลือแร่ ส่งผลให้ 

ผู้ปฏิบัติงานรู้สึกอ่อนเพลีย อ่อนล้า และหากอุณหภูม ิ

เย็นเกินไป อาจท�าให้เกิดเป็นตะคริว

4.3 แสง ในบริเวณสถานที่ท�างานมีการจัดการ

แสงสว่างให้มีความเข้มของแสงเพียงพอและเหมาะสม 

กับประเภทของงาน แสงไม่น้อยหรือจ้าเกินไป เพื่อความ

สบายตาในการท�างาน ไม่เกดิอาการล้าตาหรอืแสบตา และ 

งานที่ได้ก็จะมีคุณภาพและเกิดข้อผิดพลาดน้อย
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4.4 เสียง ในสถานที่ท�างานไม่มีมลภาวะทาง

เสียงที่สร้างความร�าคาญในการท�างาน เช่น เสียงตะโกน 

เสียงรบกวนจากยานพาหนะยานยนต์ เครื่องบิน หรือ

เครื่องจักร เพราะท�าให้ขาดสมาธิ และประสิทธิภาพ 

ในงานท�างานลดลง

จะช่วยเพิม่ความสดใสแจ่มใสในการสร้างชิน้งาน  

ช่วยเก้ือหนุนการคบค้าสมาคม และการติดต่องานภายใน

องค์กร จึงท�าให้มีแรงชักจูงในการท�างานด้วย

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ 

ในการท�างาน Peterson and Plowman (1989 อ้างอิงจาก  

จิตราวรรณ ถาวรวงศ์สกลุ, 2554, น. 71) ได้สรปุองค์ประกอบ 

ของประสิทธิภาพในการท�างานไว้ 4 ข้อ ดังนี้

1. คณุภาพของงาน (quality) จะต้องมีความถกูต้อง  

ประณตีเรยีบร้อย ครบถ้วนสมบรูณ์ ได้มาตรฐานทีก่�าหนดไว้  

และผลงานทีส่�าเรจ็เป็นทีพึ่งพอใจกบัผู้ทีเ่กีย่วข้อง สามารถ

น�างานที่ได้มาใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่า

2. ปริมาณงาน (quantity) จะต้องมีปริมาณงาน

สมดุลกับก�าลังคน รวมถึงมีวัสดุอุปกรณ์เพียงพอในการ

ปฏิบัติงาน จ�านวนผลงานที่ส�าเร็จเมื่อเปรียบเทียบกับ 

ปริมาณงานที่คาดหวังว่าจะได้รับตรงตามเวลาที่ก�าหนด

3. เวลา (time) คือ เวลาที่ใช้ในการด�าเนินงาน 

เหมาะสมกับงานที่ได้รับมอบหมาย และรวมถึงการส่งผล

การปฏบิติังานทีแ่ล้วเสรจ็ได้ตรงตามระยะเวลาทีก่�าหนดขึน้  

จึงจะถือว่าได้มาตรฐาน

4. ค่าใช้จ่าย (costs) ประหยดัค่าใช้จ่าย ใช้ทรพัยากร

น้อยทีส่ดุ สิน้เปลอืงน้อยทีส่ดุ แต่มปีระสทิธภิาพการท�างาน 

สูงที่สุด และบรรลุเป้าหมายสูงสุด ประสิทธิผลสูงสุด  

ได้ผลงานที่ดีที่สุดและมีการวางแผนการด�าเนินงานก่อน

เริ่มงาน เพื่อลดการท�างานที่ซ�้าซ้อน

กรอบแนวคิดกำรวิจัย

ภำพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

ที่มา. จาก พฤติกรรมองค์การสมัยใหม่: แนวคิดและทฤษฎี (พิมพ์ครั้งที่ 2), โดย สุพานี สฤษฎ์วานิช, 2552, ปทุมธานี: 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
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สมมติฐำนกำรวิจัย

1. ปัจจัยประชากรศาสตร์แตกต่างกัน มีความ 

พึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานในด้านการแพทย์

แผนไทยแตกต่างกัน

2. ปัจจัยด้านงานขององค์กร มีผลต่อความพงึพอใจ 

ในการปฏิบัติงานของพนักงานในด้านการแพทย์แผนไทย

3. สภาพแวดล้อมทางกายภาพในการท�างาน มีผล

ต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานในด้าน 

การแพทย์แผนไทย

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

ประชากรทีใ่ช้ศึกษา คอื ผู้ทีเ่กีย่วข้องกบัการแพทย์ 

แผนไทยในสถาบนัการศกึษาจงัหวดัปทมุธาน ีได้แก่ วทิยาลยั 

การแพทย์แผนไทย มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุี 

มีจ�านวนประชากร 65 คน คณะแพทย์ศาสตร์ สาขาการแพทย์ 

แผนไทยประยุกต์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีจ�านวน

ประชากร 40 คน คณะแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัย

รงัสติ มีจ�านวนประชากร 80 คน รวมจ�านวนทัง้สิน้ 185 คน

กลุ ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคร้ังนี้  คือ ผู ้ที่

เกีย่วข้องกบัการแพทย์แผนไทยในสถาบนัการศึกษาจงัหวดั

ปทุมธานี ค�านวณกลุ่มตัวอย่างได้จากการโดยใช้สูตรของ 

ทาโร ยามาเน (Taro Yamane, 1967) ที่ระดับความเชื่อมั่น

ร้อยละ 95 และให้ความคาดเคลื่อนไม่เกินร้อยละ 5 ผลจาก

การค�านวณขนาดกลุม่ตวัอย่างเลอืกใช้กลุม่ตวัอย่างทัง้หมด 

160 คน โดยการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ (Stratified  

Random Sampling) และหลักการในการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง

เป็นแบบตามสะดวก (convenience sampling)

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย

ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม 

(questionnaire) แบ่งเป็น 4 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ 1 เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบ 

สอบถาม เป็นค�าถามปลายปิด โดยใช้การวดัข้อมลูประเภท

นามบัญญัติและเรียงล�าดับ

ส่วนที่  2 เกี่ยวกับปัจจัยด้านงานและสภาพ

แวดล้อมทางกายภาพในการท�างาน และส่วนที่ 3 เกี่ยวกับ

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน เป็นแบบสอบถามแบบ 

Rating Scale 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย  

น้อยที่สุด ลักษณะค�าตอบเป็นแบบ Likert Scale ใช้เกณฑ์

การแบ่งระดับในการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหาช่วงของ

อนัตรภาคช้ัน (class interval) โดยใช้วธีิการหาช่วงความกว้าง 

ระหว่างชั้นตามหลักการค่าเฉลี่ย (พิชิต ฤทธิ์จรูญ, 2550)

ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะ เป็นค�าถามปลายเปิด  

เพือ่ให้ผูต้อบแสดงความคดิเหน็ได้อย่างอสิระ ทัง้ข้อแนะน�า 

ปัญหา และอุปสรรค

กำรวิเครำะห์ข้อมูล

การศกึษาครัง้นี ้วเิคราะห์โดยใช้โปรแกรมส�าเรจ็รปู 

ทางสถิติ และทดสอบสมมุติฐานการวิจัยโดยใช้สถิติ ดังน้ี

1. สถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistics) เพื่อ

จัดหมวดหมู่และให้ทราบลักษณะพื้นฐานทั่วไปของกลุ่ม

ตัวอย่าง โดยใช้การแจกแจงความถี่ (frequency) ค่าร้อยละ  

(percentage) การหาค่าเฉลี่ย (mean) และส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (standard deviation)

2. สถิติเชิงอนุมาน (inferential statistics) เพ่ือ

ทดสอบสมมุติฐาน โดยมีการต้ังระดับความเช่ือมั่นร้อยละ  

95 ด้วยการใช้สถิติในการวิเคราะห์ คือ สถิติที่ใช้ในการ

ทดสอบสมมติุฐาน Independent Sample t - test, One -Way  

ANOVA (analysis of variance) และ Multiple Linear 

Regression Analysis

3. การวิเคราะห์ข้อค�าถามปลายเปิด โดยใช  ้

การพรรณนาสรุปเป็นประเด็น

สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล

1. การวิเคราะห์ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 

แตกต่างกัน มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานในด้าน 

การแพทย์แผนไทยแตกต่างกัน โดยใช้การทดสอบแบบ 

Independent Sample t - test และ one -Way ANOVA

2. การวเิคราะห์ปัจจยัด้านงานขององค์กร มผีลต่อ

ความพงึพอใจในการปฏบิติังานในด้านการแพทย์แผนไทย 
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แตกต่างกนั ใช้การทดสอบแบบ Multiple Linear Regression  

Analysis โดยใช้วิธี Stepwise

3. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางกายภาพ 

ในการท�างาน มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 

ในด้านการแพทย์แผนไทยแตกต่างกนั ใช้การทดสอบแบบ  

Multiple Linear Regression Analysis โดยใช้วิธี Stepwise

ผลกำรวิจัย

จากการศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยด้านงานและสภาพ

แวดล้อมทางกายภาพในการท�างาน ที่ส่งผลต่อความ 

พึงพอใจในการปฏิบัติงาน สรุปผลการวิจัยดังนี้

1. ข้อมูลทั่วไปขอบผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า  

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง

ช่วงอายุ 26 - 30 ปี มีระดับการศึกษาปริญญาโท รายได้ 

ต่อเดือน 20,001 - 30,000 บาท สถานภาพโสด ส่วนใหญ่

ท�างานมาแล้ว 2 - 5 ปี และเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 

2. ปัจจัยด้านงาน พบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถาม 

ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้านงาน ในด้าน

ปัจจัยด้านมีขอบเขตงานที่ชัดเจนมากที่สุด รองลงมาคือ 

ปัจจัยด้านความหลากหลาย ปัจจัยด้านความท้าทาย และ 

ปัจจัยด้านความมีอิสระ

3. ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพในการ

ท�างาน พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มคีวามคดิเหน็ 

เก่ียวกับปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการท�างานในด้าน

ปัจจัยด้านแสงมากที่สุด รองลงมาคือ ปัจจัยด้านการจัด 

สถานที่ ปัจจัยด้านอุณหภูมิ และปัจจัยด้านเสียง

4. ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ที่ส่งผลให้เกิด

ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม

ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจในการ

ปฏิบัติงานในด้านปัจจัยด้านคุณภาพของงานมากที่สุด  

รองลงมาคือ ปัจจัยด้านปริมาณงาน และปัจจัยด้านเวลา

5. สรุปผลการวิ เคราะห์ข ้อมูลการทดสอบ

สมมุติฐาน

- ปัจจัยประชากรศาสตร์ พบว่า ปัจจัยด้านเพศ 

อายุ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน สถานภาพ ต�าแหน่ง 

แตกต่างกนั มคีวามพึงพอใจในการปฏบิตังิานของพนกังาน 

ในด้านการแพทย์แผนไทยแตกต่างกัน และช่วงเวลา 

การท�างานแตกต่างกัน มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน

ของพนักงานในด้านการแพทย์แผนไทยแตกต่างกัน 

ซ่ึงเมื่อวิเคราะห์ความแตกต่างรายได้ต่อเดือน  

ในรายด้าน พบว่า รายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน มีผลต่อ 

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานในด้าน

คณุภาพของงานแตกต่างกนั และช่วงเวลาการท�างาน มผีล 

ต่อความพงึพอใจในการปฏบิติังานของพนกังานในภาพรวม  

ด้านคุณภาพของงานและด้านปริมาณงานแตกต่างกัน

- ปัจจัยด้านงานขององค์กร ในด้านปัจจัยการ

มีขอบเขตงานที่ชัดเจน มีผลต่อความพึงพอใจในการ 

ปฏิบัติงานของพนักงานในด้านคุณภาพของงาน เวลา  

และในด้านภาพรวม และปัจจัยด้านความมีอิสระ มีผลต่อ 

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานในด้าน

คุณภาพของงาน ปริมาณงาน และในด้านภาพรวม

- สภาพแวดล้อมทางกายภาพในการท�างาน 

ด้านปัจจัยในการจัดสถานที่ และด้านแสง มีผลต่อความ 

พึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานในด้านคุณภาพ

ของงาน ปริมาณงาน เวลา และในด้านภาพรวม ปัจจัยด้าน

อณุหภมู ิและเสยีง มผีลต่อความพงึพอใจในการปฏบิติังาน 

ของพนักงานในด้านคุณภาพของงาน เวลา และในด้าน

ภาพรวม

กำรอภิปรำยผล

จากผลการศึกษา ปัจจัยด้านงาน และสภาพ

แวดล้อมทางกายภาพในการท�างาน ที่ส่งผลต่อความ 

พึงพอใจในการปฏิบัติงาน ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์

แผนไทยในสถาบันการศึกษาจังหวัดปทุมธานี สามารถ 

อภิปรายผล ได้ดังนี้

1. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์

แตกต่างกัน ที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 

ของพนกังานแตกต่างกนั พบว่า รายได้ต่อเดอืน และช่วงเวลา 

การท�างาน ที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ

พนักงาน จึงได้ทดสอบด้วยวิธี Fisher’s Least Significant 

Difference (LSD) พบว่า ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 

ของพนักงานในด้านการแพทย์แผนไทยด้านคุณภาพ 

แตกต่างกัน ในด้านรายได้ต่อเดือน โดยส่วนใหญ่กลุ่มที่มี 
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รายได้ 20,001 - 30,000 บาท และช่วงเวลาการท�างานโดย

ส่วนใหญ่ท�างานมาแล้ว 2 - 5 ปี แตกต่างกนั มีความพงึพอใจ

ในการปฏิบัติงานของพนักงานในด้านการแพทย์แผนไทย 

แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นายพุทฒิพงษ์ 

ซิบเข (2555) ได้ท�าการศึกษาประสิทธิภาพในการท�างาน 

ของพนักงานบริษัท G - Able จ�ากัด พบว่า รายได้เฉลี่ย 

ต่อเดอืน และประสบการณ์การท�างาน มผีลต่อประสทิธิภาพ

การท�างานที่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ 

ภัสพร บุญศิลป์ (2553) ศึกษาเรื่องความพึงพอใจในการ

ท�างาน และการรบัรูด้้านการบรหิารคณุภาพโดยรวมทัว่ทัง้ 

องค์การ (TQM) เฉพาะกรณีพนักงานบริษัท นิสสัน 

มอเตอร์ (ประเทศไทย) จ�ากัด พบว่า รายรับต่อเดือน และ

ระยะเวลาการท�างานต่างกัน มีผลต่อความพึงพอใจในการ

ท�างานแตกต่างกัน

2. ปัจจัยด้านงานขององค์กร ที่มีผลต่อความ 

พงึพอใจในการปฏบิตังิานของพนกังาน พบว่า ตวัแปรปัจจัย 

ด้านงาน ด้านมีขอบเขตงานที่ชัดเจน และด้านมีความ

อสิระ มผีลทางบวกต่อความพึงพอใจในการปฏบิตังิานของ

ประสทิธภิาพในการท�างานของพนกังานในด้านการแพทย์ 

แผนไทย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของอนงเยา พูลเพิ่ม 

(2552) ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทแอ็ดวานซ์ แพคเกจจิ้ง 

จ�ากัด พบว่า ปัจจัยด้านความอิสระในการปฏิบัติงาน ที่มี 

อิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน 

คือ มีอิสระในการควบคุมและตัดใจสินในการปฏิบัติ และ

สามารถปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบได้อย่างเต็มที่  

สอดคล้องกับงานวิจัยของ Pavee Suvagondha (2003) 

ได้ศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างความคิดสร้างสรรค์ 

ความพึงพอใจในงานและสิ่งแวดล้อมในงาน พบว่า บุคคล 

ที่มีความคิดสร้างสรรค์และการรับรู ้สภาพแวดล้อม 

แตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อระดับความพึงพอใจในงาน 

แตกต่างกัน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ กิ่งจันทร์  

ศรีบุณยะแก้ว (2554) ได้ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจในการ

ท�างานวฒันธรรมองค์การ และความสมัพนัธ์ของบคุลากร

การศึกษาตามอัธยาศัยระดับอ�าเภอและศูนย์การศึกษา 

นอกระบบ สังกัดการศึกษาตามอัธยาศัยและส�านักงาน 

ส่งเสรมิการศกึษานอกระบบจงัหวดัชลบรุ ีพบว่า ในด้านงาน  

มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก บุคลากรมีความพึงพอใจ 

ในงานทีไ่ด้รบัมอบหมาย งานทีไ่ด้รบัมคีวามหลายและง่าย 

ต่อการปฏบิตั ิและสามารถท�าส�าเรจ็ได้ตามวตัถปุระสงค์ได้ 

3. สภาพแวดล้อมทางกายภาพในการท�างาน ทีม่ผีล 

ต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน พบว่า 

สภาพแวดล้อมทางกายภาพในการปฏิบัติงาน ด้านการจัด 

สถานที ่ด้านอณุหภมู ิด้านแสง และด้านเสยีง มผีลต่อความ

พงึพอใจในการปฏบิติังานของประสทิธภิาพในการท�างาน

ของพนักงานในด้านการแพทย์แผนไทย ซ่ึงสอดคล้องกับ 

งานวิจัยของ สัญชัย จิตต์ประสงค์ (2552) ได้ศึกษาความ

พึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมในการท�างานของครูที่ปฏิบัติ

การสอนในโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ราชบุรี เขต 1 พบว่า ครูที่ปฏิบัติการสอนในโรงเรียน  

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 1 มีความ

พึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมด้านกายภาพอยู่ในระดับมาก 

สอดคล้องกับงานวิจัยของ นายปริญญา เชิดเกียรติพล  

(2550) ได้ศึกษาสภาพแวดล้อมทางกายภาพในห้องปฏิบัติ

การเขียนแบบสถาปัตยกรรม พบว่า สภาพแวดล้อม

ทางกายภาพในห้องปฏิบัติการเขียนแบบสถาปัตยกรรม  

ในเรือ่งของการจดัห้อง เฟอร์นเิจอร์ แสง ส ีและการระบาย

อากาศแตกต่างกัน มีผลต่อความพึงพอใจในการเรียนและ

การท�างานของผู้เรียนแตกต่างกัน และสอดคล้องกับงาน

วิจัยของ สมจิต อมินทลาช (2553) ได้ศึกษา ความพึงพอใจ 

ในการท�างานของพนักงาน บริษัท ไฮ-เทคลาว แอ็พแพเร็ล 

จ�ากัด พบว่า ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพในที่ท�างาน 

เช่น แสงสว่าง อากาศ และเสียง มีผลต่อความพึงพอใจ 

ของพนักงานอยู่ในระดับมาก

ข้อเสนอแนะ

1. จากผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านงาน ในด้าน

ความมีอิสระ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในอันดับสุดท้ายของทุกด้าน  

ดังนั้นทางผู้บริหารต้องปรับปัจจัยด้านงาน ในด้านความมี 

อิสระ ให้ผู ้ปฏิบัติงานมีอิสระในการท�างานด้วยตัวเอง

อย่างเต็มที่ และให้ได้เนื้องานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

2. จากผลการศึกษาพบว่า สภาพแวดล้อมทาง

กายภาพในการท�างาน ในด้านเสียง มีค่าเฉลี่ยอยู่ในอันดับ

สุดท้ายของทุกด้าน ดังนั้นทางผู ้บริหารจะต้องจัดการ 

ควบคุมสภาพแวดล้อมทางกายในด้านเสียง ให้มีเสียงดัง

รบกวนในช่วงเวลาการปฏิบัติงานให้น้อยที่สุด
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3. ผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีช ่วงเวลา 

การท�างาน 2 - 5 ปี มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน

มากกว่ากลุ่มอื่น ๆ ซ่ึงสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนด้าน

การแพทย์แผนไทยได้ด�าเนินการเปิดการเรียนการสอนมา

ประมาณ 10 - 12 ปีเท่านั้น และบวกกับบุคลากรในด้าน

การแพทย์แผนไทยมีจ�านวนน้อย จึงท�าให้ผลการศึกษา 

ในช่วงเวลาการท�างานของผู้สอบแบบสอบถามส่วนใหญ่

อยู่ในกลุ่ม 2 - 5 ปี 

4. จากผลการศึกษาพบว่า การเพิ่มคุณภาพ 

ของงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ในด้านปัจจัยด้านงาน  

ในด้านงานที่มอบหมายให้ผู้ปฏิบัติงานต้องมีขอบเขตงาน

ที่ชัดเจน มีความอิสระในการท�างานนั้น ๆ  อย่างเต็มท่ี และ

ในด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพในการท�างาน ควรต้อง

มีการปรับปรุงปัจจัยทางด้านการจัดสถานที่ อุณหภูมิ แสง  

และเสียงให้มีความเหมาะสมส�าหรับการปฏิบัติงาน

5. จากผลการศกึษาพบว่า ในการเพิม่ประสทิธภิาพ 

ในการปฏิบัติงาน ในด้านปริมาณงานให้สูงขึ้น จะต้องให้

ความอิสระในการปฏิบัติงานแก่ผู ้ปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น  

ควรมีการปรับปรุง สภาพแวดล้อมทางกายในการท�างาน 

ในด้านการจัดสถานที่ และแสง

6. จากผลการศึกษาพบว่า ในด้านเวลา สามารถ

เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานได้ จะต้องปรับปรุง

ปัจจัยด้านงาน ในด้านการมีขอบเขตงานที่ชัดเจน เพื่อให้

ทราบหน้าที่ และขอบเขตของงานที่ปฏิบัติอย่างชัดเจน  

จึงจะท�าให้ระยะเวลาการด�าเนินงาน การวางแผน และ

การส่งงานเป็นไปตามก�าหนดที่วางไว้อย่างเหมาะสม และ 

ในด้านสภาพแวดล้อมทางกายในการท�างาน ควรมีการ

ปรับปรุงในด้านการจัดสถานที่ และแสง
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บทคัดย่อ

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณมีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาความพึงพอใจต่อปัจจัยสนับสนุนการปฏิบัติงาน 

ด้านปัจจัยค�้าจุนของบุคลากรในโรงเรียน สังกัดส�านักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร (2) เปรียบเทียบความ 

พึงพอใจเกี่ยวกับปัจจัยสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านปัจจัยค�้าจุนของบุคลากรในโรงเรียน สังกัดส�านักงานเขตหนองจอก 

กรุงเทพมหานคร จ�าแนกตามต�าแหน่งหน้าที่ ระดับการศึกษา และประสบการณ์การท�างาน กลุ่มตัวอย่างเป็นบุคลากร

ในโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานครจ�านวน 278 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถาม 

ความคิดเห็นเป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่า F-test  

ผลการวิจัยพบว่า (1) กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อปัจจัยสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านปัจจัย

ค�้าจุนของบุคลากรในโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานครทั้ง 10 ด้าน อยู่ในระดับมาก (  = 3.80)  

(2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารและครูมีดังนี้ บุคลากรในโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตหนองจอก 

กรงุเทพมหานครทีมี่ระดบัการศึกษา และประสบการณ์การท�างานต่างกนั มคีวามพงึพอใจต่อปัจจัยสนบัสนนุการปฏบิติังาน 

ด้านปัจจัยค�้าจุนของบุคลากรไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน ยกเว้นต�าแหน่งหน้าที่ต่างกันมีความคิดเห็น

แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญที่ระดับ .05

ค�ำส�ำคัญ: ปัจจัยสนับสนุนการปฏิบัติงาน, ปัจจัยค�้าจุน

Abstract

This study aimed to: (1) study the satisfaction towards operation support factors in hygiene sub factors 

of school personnel under the Nong Chok District Area Office, Bangkok Metropolis(2) compare the satisfaction 

towards operation support factors in hygiene sub factor of school personnel under the Nong Chok District Area  

Office, Bangkok Metropolis by position, educational level and working experience. The sample size was 278 school 

personnel. Research instrument was a 5 scale opinion. Data were analyzed by percentage, mean, standard deviation 

and F-test. The research results revealed that:(1) Satisfaction towards operation support factors in hygiene sub factors 

of school personnel under the Nong Chok District Area Office, Bangkok Metropolis, overall, was at a high level  

ควำมพึงพอใจต่อปัจจัยสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนด้ำนปัจจัยค�้ำจุนของบุคลำกร

ในโรงเรียนสังกัดส�ำนักงำนเขตหนองจอก กรุงเทพมหำนคร

Satisfaction towards Operation Support Factors in Hygiene Sub factor of 

School Personnel under the Nong Chok District Area Office, Bangkok Metropolis

พัชรี ช้างเสวก และ สุรชัย สิกขาบัณฑิต

Patcharee Changsaweg and Surachai Sikhabandit 
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บทน�ำ

โรงเรียนที่อยู่ในสังกัดส�านักงานเขตหนองจอก 

กรงุเทพมหานคร มหีน้าทีจ่ดัการศกึษาภายใต้การรบัผดิชอบ 

ของส�านกัการศกึษา กรุงเทพมหานคร องค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ินที่บริการให้ประชาชนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง 

ตัง้แต่ระดบัปฐมวยั ประถมศกึษา และมธัยมศกึษา โดยมุง่เน้น 

พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถ มีคุณภาพ

ตามทีห่ลักสตูรการศกึษาขัน้พ้ืนฐาน 2551 ตัง้ไว้ โดยสถาน

ศกึษาในส�านักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร มุง่เน้น 

การพฒันาคณุภาพการจดัการศกึษาให้ผูเ้รยีนมคีวามสามารถ 

อย่างเตม็ศกัยภาพ เรียนรูแ้บบยดึผู้เรยีนเป็นส�าคญั และเน้น

การมีส่วนร่วมของทกุภาคส่วนในการร่วมกนัจดัการศกึษา  

ทัง้ราชการ เอกชน ชมุชน ท้องถิน่ และมกีารบรหิารงานอย่าง 

มีประสิทธิภาพ แต่จากการวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์ 

ของแผนปฏบิติัราชการประจ�าปี พ.ศ. 2557 ส�านกัการศกึษา  

(2557, หน้า 2-3) พบว่า ปัจจยัทีส่่งผลกระทบต่อการจดัการ

ศึกษาซึ่งเป็นจุดอ่อนและอุปสรรคได้แก่ การขาดแคลน

บุคลากร และมีจ�านวนบุคลากรที่มีทักษะด้านการสื่อสาร

ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ) ไม่เพยีงพอ อกีทัง้ฐานข้อมลู 

สารสนเทศที่ไม่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน ครูมีภาระงานอื่นที่

นอกเหนือจากการสอนเป็นจ�านวนมาก ท�าให้กระทบต่อ

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน การปฏิบัติงานที่ 

สนับสนุนส่งเสริมการจัดการศึกษาของโรงเรียนต้องใช้

ระเบียบการปฏิบัติงานทางราชการซึ่งมีขั้นตอนมากท�าให้

การด�าเนินงานส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาของ

กรุงเทพมหานครล่าช้า

จากปัญหาที่พบดังกล่าวส่วนหนึ่งมาจากการ

ปฏิบัติงานของบุคคลากรในองค์กรที่ขาดปัจจัยสนับสนุน

การปฏิบัติงานด้านปัจจัยค�้าจุนในการท�างานท�าให้องค์กร

ประสบกบัปัญหาต่าง ๆ  ดงันัน้การท�าความเข้าใจกบับคุลากร 

จึงเป็นเรื่องที่ส�าคัญและจ�าเป็น เพื่อให้บุคลากรเข้าใจ 

เป้าหมายและมาตรฐานภาระงาน บุคลากรทุกคนภายใน

โรงเรียนจะได้ปฏิบัติได ้ที่พบในงานวิจัยของ พนิดา  

จิระสถิตย์ถาวร (2550, หน้า 1) ว่าเมื่อองค์การก�าลัง 

ขับเคลื่อนไปข้างหน้าหน่วยงานต่าง ๆ  ในองค์การจึงต้อง 

ปรับตัวเปลีย่นวธีิคดิ กระบวนการท�างานและพฒันาศักยภาพ 

ของครูซึ่งจะส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู 

และมผีลกระทบไปถงึประสทิธภิาพในการท�างานด้วย โดย

หากครูขาดแรงจูงใจในการท�างาน จะท�าให้ประสิทธิภาพ

ในการท�างานลดลงเช่นกัน ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ส�าคัญของ

ผู้บริหารที่จะต้องกระตุ้นให้ครูท�างานให้องค์กรอย่างเต็ม 

ความสามารถ รวมทั้งรักษาทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ

ให้ท�างานอยู่ในองค์กรให้นานที่สุด

ดังนั้น ในฐานะผู ้วิจัยเป็นผู ้ปฏิบัติหน้าที่ที่รับ 

ผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของส�านักงานเขต

หนองจอก กรุงเทพมหานคร จึงมีความสนใจที่จะศึกษา

ความพึงพอใจต่อปัจจัยสนับสนุนการปฏิบัติงานด้าน 

ปัจจัยค�้าจุนของบุคลากรในโรงเรียน สังกัดส�านักงาน

เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ซ่ึงผลจากการวิจัยครั้งนี ้

จะน�าไปเป็นข้อมูลพื้นฐาน ปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขต

หนองจอก กรุงเทพมหานคร ให้มีประสิทธิภาพส่งผล

ให้การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานมีคุณภาพได้มาตรฐาน  

ส่งผลให้การเรียนการสอนหรือการปฏิบัติงานด้านอื่น ๆ 

มีประสิทธิภาพดีขึ้นตามไปด้วย

(  = 3.80). (2) Satisfaction towards operation support factors in hygiene sub factors of school personnel with different 

positions had a significant difference at .05 level. However; there were no significant differences in satisfaction levels  

of school personnel with different education levels and working experience.

Keywords: operation support factor, hygiene factor
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วัตถุประสงค์กำรวิจัย 

1. เพือ่ศกึษาความพึงพอใจต่อปัจจยัสนบัสนนุการ

ปฏิบัติงานด้านปัจจัยค�้าจุนของบุคลากรในโรงเรียน สังกัด 

ส�านักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร

2. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจเกี่ยวกับปัจจัย 

สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านปัจจัยค�้าจุนของบุคลากรใน 

โรงเรียน สังกัดส�านักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร  

จ�าแนกตามต�าแหน่งหน ้าที่  ระดับการศึกษา และ

ประสบการณ์การท�างาน

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

1. ทฤษฎีล�าดับขั้นความต้องการของ มาสโลว์ 

(Maslow’s Need Hierarchy Theory)

Maslow (1968 อ้างถึงใน พัชสิรี ชมภูค�า, 2552, 

หน้า 177-178) เสนอว่าความต้องการของมนุษย์เรียงตาม

ล�าดบัขัน้ 5 ขัน้ ประกอบด้วยความต้องการจากขัน้ต�่าไปหา 

ข้ันสงูดงันี ้(1) ความต้องการทางร่างกาย ได้แก่ อาหาร และ

ที่อยู่อาศัย (2) ความต้องการด้านความปลอดภัย อันได้แก่  

ความปลอดภัยทางกายและทางจิตใจ (3) ความต้องการ

ด้านสังคม คือการได้รับการสนับสนุนจากหัวหน้า หรือ 

สมัพนัธ์ภาพทีด่จีากเพ่ือนร่วมงานเป็นต้น (4) ความต้องการ

ได้รับการยกย่องนับถือ คือ ความต้องการความภูมิใจ  

การยกย่องจากคนอื่น เกียรติและศักดิ์ศรีเป็นต้น และ (5) 

ความต้องการความส�าเร็จตามที่ปรารถนา ซ่ึงเป็นความ

ปรารถนาที่จะใช้ความสามารถ และศักยภาพของตนเอง 

ให้ถงึขดีสดุ โดยทัง้นี ้Maslow เสนอต่อไปว่าความต้องการ

จะเริม่จากปัจจยัระดบัล่างสุดก่อน เมือ่ได้รับการตอบสนอง

ขั้นพื้นฐานแล้วจะเกิดแรงจูงใจในระดับที่สูงขึ้นต่อไป

2. ทฤษฎี E.R.G.

Alderfer (1972 อ้างถึงใน พัชสิรี ชมภูค�า, 2552, 

หน้า 178-179) เป็นผู้เสนอแนวความคิดความต้องการ

ของมนุษย์โดยจัดล�าดับความต้องการเป็น 3 ล�าดับดังนี้  

(1) ความต้องการเพื่อการด�ารงอยู่ เป็นความต้องการปัจจัย

ขัน้พืน้ฐานทีจ่ะมชีวีติอยู ่รวมทัง้ความต้องการความมัน่คง

ในชีวิต (2) ความต้องการความสัมพันธ์ เป็นความต้องการ 

ความสัมพันธ์ภาพกับผู ้อ่ืน และการยอมรับจากสังคม  

(3) ความต้องการการเติบโต เป็นความต้องการภายในที่ 

ผู้นั้นรู้สึกยกย่องนับถือตนเอง ต้องการพัฒนาตนเอง และ

การเติบโตก้าวหน้า

3. ทฤษฎีสองปัจจัย ของ Herzberg’s (Herzberg’s 

Theory)

Herzberg’s (1966 อ้างถงึใน พชัสริ ีชมภคู�า, 2552, 

หน้า 177-178) เสนอทฤษฎีว่าองค์กรต้องให้ 2 ปัจจัยแก่ 

พนักงาน โดยปัจจัยหนึ่งเพื่อป้องกันการเกิดความไม่พอใจ 

หรือเรียกว่าปัจจัยรักษา และปัจจัยที่สองที่จะใช้จูงใจ หรือ

เรียกว่าปัจจัยจูงใจ กล่าวว่า ปัจจัยรักษา (hygiene factors) 

คือปัจจัยที่ตอบสนอความต้องการภายนอกอันได้แก่  

เงินเดือน ค่าจ้าง สัมพันธภาพระหว่างบุคคล นโยบาย

ของบริษัท ความมั่นคงในงาน สภาพการท�างาน คุณภาพ 

การควบคุมบังคับบัญชา และปัจจัยจูงใจ คือ ปัจจัยที่สร้าง

แรงจงูใจภายใน เป็นความต้องการขัน้สงูตามทฤษฎมีาสโลว์  

อันได้แก่ ความส�าเร็จ เนื้องาน ความก้าวหน้า การได้รับ

การยอมรับ สถานภาพ การได้รับผิดชอบ การเติบโตใน 

หน้าที่การงาน ตามทฤษฎีนี้ว่าการจูงใจคนต้องประกอบ

ไปด้วย 2 ปัจจัย คือ ปัจจัยรักษาเพื่อป้องกันการเกิดความ

ไม่พอใจและจะมีผลต่อการอยู ่หรือการไปของบุคคล 

ในองค์กร และปัจจัยจูงใจที่มาจากภายในของคน

สรปุได้ว่า ความพงึพอใจในการปฏบิติังาน หมายถงึ  

ความรูส้กึพอใจ ชอบใจ สนใจ มเีจตคติทีด่ ีและมคีวามเต็มใจ 

ทีจ่ะปฏบิตังิาน โดยมอีงค์ประกอบและสิง่จงูใจในด้านต่าง ๆ   

ของหน่วยงาน และผู้ปฏิบัติงานนั้นได้รับการตอบสนอง

ความต้องการของเขา เมื่อบุคคลมีความรู้สึกหรือเจตคติ

ที่ดีต่อการท�างานจะมีผลให้เกิดความพึงพอใจในการ 

ปฏิบัติงานก็จะปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ เต็มก�าลังความ

สามารถ จะส่งผลท�าให้การบรหิารงานของหน่วยงานหรอื

องค์การได้ผลตามวตัถปุระสงค์และเป้าหมายของหน่วยงาน 

หรือองค์การ
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กรอบแนวคิดกำรวิจัย 

ภำพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

สมมติฐำนกำรวิจัย 

ในการวิจัยคร้ังนี้ผู้วิจัยได้ตั้งสมมติฐานการวิจัย

ดังนี้

1. บุคลากรในโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขต

หนองจอก กรุงเทพมหานครที่มีต�าแหน่งหน้าที่ต่างกัน 

มีความพึงพอใจต่อปัจจัยสนับสนุนการปฏิบัติงานด้าน

ปัจจัยค�้าจุนของบุคลากร แตกต่างกัน

2. บุคลากรในโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขต

หนองจอก กรุงเทพมหานครที่มีระดับการศึกษาต่างกัน

มีความพึงพอใจต่อปัจจัยสนับสนุนการปฏิบัติงานด้าน 

ปัจจัยค�้าจุนของบุคลากร แตกต่างกัน

3. บุคลากรในโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขต

หนองจอก กรุงเทพมหานครที่มีประสบการณ์การท�างาน 

ต่างกันมีความพึงพอใจต่อปัจจัยสนับสนุนการปฏิบัติงาน

ด้านปัจจัยค�้าจุนของบุคลากรแตกต่างกัน

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยม ี

ขั้นตอนการด�าเนินการวิจัยดังนี้ (1) ศึกษาค้นคว้าในเรื่อง

ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านปัจจัย

ค�้าจุนของบุคลากรในโรงเรียน จากเอกสาร ต�ารา พร้อมทั้ง 

แนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2) การสร้าง

แบบสอบถามโดยตรวจสอบจากผู ้ทรงคุณวุฒิจ�านวน  

5 ท่าน โดยมีค่าคะแนน IOC เท่ากับ .992

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

การศึกษาวิจัยครั้งผู้ให้ข้อมูล คือ ได้แก่ บุคลากร

ที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตหนองจอก 

กรุงเทพมหานคร ในปีการศึกษา 2557 จาก 37 โรงเรียน 

จ�านวน 1,041 คน โดยใช้ขนาดกลุ่มตัวอย่างของตาราง  

Krejcie and Morgan ทีร่ะดบัความคลาดเคลือ่น .05 ได้ขนาด

กลุ่มตัวอย่างจ�านวน 278 คน โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบ

ชั้นภูมิ (stratified random sampling) และการสุ่มตัวอย่าง

แบบง่าย (simple random sampling) โดยการสุ่มตัวอย่าง 

ทุกโรงเรียนของประชากร
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เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม 

ซึ่งแบ่งเป็น 2 ตอนดังนี้ ตอนที่ 1 สอบถามสถานภาพของ 

ผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 ความคิดเห็นความพึงพอใจ 

ต่อปัจจัยสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านปัจจัยค�้าจุนของ

บุคลากรในโรงเรียน สังกัดส�านักงานเขตหนองจอก 

กรงุเทพมหานคร แบ่งเป็น 5 ระดบั รวมทัง้ส้ินจ�านวน 50 ข้อ  

โดยหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟา (alpha coefficient) ของ 

ครอนบาค (Cronbach) ได้ความเชือ่มัน่ทัง้ฉบบัเท่ากบั .879

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล

การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามผู้วิจัย

ท�าการจัดเก็บข้อมูลด้วยตนเองจากกลุ ่มตัวอย่างที่ได  ้

ก�าหนดไว้

กำรวิเครำะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้

สถิตทิีใ่ช้ในวเิคราะห์ข้อมลูการวจิยัคร้ังนี ้คอื สถติิ

พื้นฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ, ค่าเฉลี่ย, ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

และสถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน ค่า F-test

ผลกำรวิจัย

ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อปัจจัยสนับสนุน

การปฏิบัติงานด้านปัจจัยค�้าจุนของบุคลากรในโรงเรียน  

สังกัดส�านักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานครตาม

วัตถุประสงค์ดังน้ี

1. จ�าแนกข้อมูลตามสถานภาพส่วนบุคคล ดังนี้ 

1.1 ต�าแหน่งหน้าที่ พบว่าส่วนใหญ่มีต�าแหน่ง

หน้าที่เป็นครูผู้สอน คิดเป็นร้อยละ 89.2 รองลงมาเป็น 

เจ้าหน้าที่ธุรการคิดเป็นร้อยละ 7.2 และนักการคิดเป็น

ร้อยละ 3.6 ตามล�าดับ 

1.2 ระดับการศึกษาขั้นสูงสุด พบว่าส่วนใหญ่

ระดับการศึกษาขั้นสูงสุดมากที่สุดคือ ระดับปริญญาตรี  

คิดเป็นร้อยละ 83.5 รองลงมาคือ ระดับสูงกว่าระดับ 

ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 12.9 และน้อยที่สุด คือระดับ

มธัยมศกึษา คดิเป็นร้อยละ 3.6 3) ประสบการณ์การท�างาน  

พบว่าส่วนใหญ่มีประสบการณ์การท�างานจ�านวนมากทีส่ดุ  

คอื 6 – 9 ปี คดิเป็นร้อยละ 57.9 รองลงมาคอืมปีระสบการณ์ 

การท�างาน 10 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 29.5 มีประสบการณ์

การท�างาน 3 – 5 ปี คิดเป็นร้อยละ 9.4 

2. ความพึงพอใจเกี่ยวกับปัจจัยสนับสนุนการ

ปฏิบัติงานด้านปัจจัยค�้าจุนของบุคลากรในโรงเรียน 

สังกัดส�านักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร จ�าแนก

ตามต�าแหน่งหน้าที่ ระดับการศึกษา และประสบการณ ์

การท�างาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก (  = 3.80, SD = .352) 

ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของบุคลากร

ในโรงเรียน พบว่าบุคลากรในโรงเรียนสังกัดส�านักงาน

เขตหนองจอก กรุงเทพมหานครที่มีระดับการศึกษา และ

ประสบการณ์การท�างานต่างกัน มีความพึงพอใจต่อปัจจัย 

สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านปัจจัยค�้าจุนไม่แตกต่างกัน 

ซ่ึงไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน ยกเว้นต�าแหน่งหน้าที่

ต่างกันมีความพึงพอใจแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทาง 

สถิติที่ระดับ .05 

กำรอภิปรำยผล

ผลการวจิยั เรือ่งความพงึพอใจต่อปัจจยัสนบัสนุน

การปฏิบัติงานด้านปัจจัยค�้าจุนของบุคลากรในโรงเรียน  

สงักดัส�านกังานเขตหนองจอก กรงุเทพมหานคร มปีระเดน็

ที่น่าสนใจน�ามาอภิปรายดังต่อไปนี้ 

1. ศึกษาความพึงพอใจต่อปัจจัยสนับสนุนการ

ปฏิบัติงานด้านปัจจัยค�้าจุนของบุคลากรในโรงเรียน สังกัด 

ส�านักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่มี

ต�าแหน่งหน้าที่เป็นครูผู้สอน การศึกษาระดับปริญญาตรี  

และมปีระสบการณ์การท�างานตัง้แต่ 6 – 9 ปี มคีวามพงึพอใจ 

เกี่ยวกับปัจจัยสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านปัจจัยค�้าจุน

ของบุคลากรในโรงเรียน สังกัดส�านักงานเขตหนองจอก 

กรุงเทพมหานครโดยรวมอยู่ในระดับมาก (  = 3.80)  

ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ วงศ์วริศ สมฤทธ์ิฐิติกุล 

(2550); ศิริวรรณ วรโพด (2551) และกิตติศักดิ์ กรดนวม  

(2553)

2. เปรียบเทียบความพึงพอใจเกี่ยวกับปัจจัย

สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านปัจจัยค�้าจุนของบุคลากรใน

โรงเรียน สังกัดส�านักงานเขตหนองจอกกรุงเทพมหานคร 

จ�าแนกตามต�าแหน่งหน ้าที่  ระดับการศึกษา และ 
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ประสบการณ์การท�างาน สามารถอภิปรายตามสมมติฐาน

ได้ดังน้ี

2.1 สมมติฐานข้อที่ 1 

ผลการศึกษาพบว่า ต�าแหน่งหน้าที่ต่างกัน 

มีความพึงพอใจต่อปัจจัยสนับสนุนการปฏิบัติงานด้าน

ปัจจัยค�้าจุนของบุคลากรแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญ  

ที่ระดับ .05 ขัดแย้งกับ สุรีย์ ชมพูพันธ์ (2550) พบว่า 

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ส�านักงาน

เลขานุการ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตามต�าแหน่งงานไม  ่

แตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ ทั้งนี้ เพราะงานที ่

รับมอบหมายให้ปฏิบัติในต�าแหน่งเดียวกันมีลักษณะ

เหมือนกันไม่ว่าเจ้าหน้าที่นั้นจะมีสภาพเป็นข้าราชการ 

พนักงาน ลูกจ้างประจ�าหรือลกูจ้างชัว่คราว แนวปฏบิติังาน 

ในแต่ละงานมีความชัดเจน จึงน่าจะส่งผลให้เจ้าหน้าที่

มีความพึงพอใจที่ไม่แตกต่างกันและมีความสัมพันธ์ที่ดี

ระหว่างเจ้าหน้าที่ส�านักงานเลขานุการจึงท�าให้เกิดความ

พึงพอใจในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกันอย่างทีนัยส�าคัญ 

ทางสถิติ

2.2 สมมติฐานข้อที่ 2 

ผลการศึกษาพบว่า ระดับการศึกษาต่างกัน 

มีความเห็นต่อความพึงพอใจต่อปัจจัยสนับสนุนการ

ปฏิบัติงานด้านปัจจัยค�้าจุนของบุคลากรในโรงเรียน สังกัด

ส�านักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกัน 

สอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัทฐา กรีหิรัญ (2550) พบว่า  

พนักงานมหาวิทยาลัยที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีความ 

พึงพอใจในการปฏิบัติงานโดยรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อ

พิจารณาในแต่ละด้านพบว่า พนักงานมหาวิทยาลัยที่ม ี

ระดับการศึกษาต�่ากว่าปริญญาตรี มีความพึงพอใจในการ

ปฏิบัติงาน ด้านความรับผิดชอบแตกต่างกับพนักงาน

มหาวทิยาลัย ทีม่รีะดบัการศกึษาปรญิญาตร ีอย่างมนียัส�าคญั 

ทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับงานวิจัยของกิตติศักดิ์ 

กรดนวม (2553) พบว่า ระดับการศึกษาต่างกันมีความ

คิดเห็นไม่แตกต่างกัน แต่ขัดแย้งกับงานวิจัยของ วงศ์วริศ  

สมฤทธิฐ์ติกุิล (2550) พบว่า พนกังานฝ่ายปฏบิตักิารพซิซ่า 

บรษิทัยมั เรสเทอรองตส์ อนิเตอร์เนชัน่แนล (ประเทศไทย) 

จ�ากดั ทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนั มคีวามพงึพอใจในการ 

ท�างานในภาพรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ 

ที่ระดับ .05 และขัดแย้งกับงานวิจัยของธนิดา ริมดุสิทธ์  

(2551) พบว่า ระดับการศึกษาต่างกัน มีความพึงพอใจใน

ภาพรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

2.3 สมมติฐานข้อที่ 3 

ผลการศึกษาพบว่า ประสบการณ์การท�างาน

ต่างกนัมคีวามเหน็ต่อความพงึพอใจต่อปัจจัยสนบัสนนุการ

ปฏิบัติงานด้านปัจจัยค�้าจุนของบุคลากรในโรงเรียน สังกัด 

ส�านักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกัน 

สอดคล้องงานวิจัยของ กิตติศักดิ์ กรดนวม (2553) พบว่า

ประสบการณ์ท�างาน การศกึษา และเงนิเดอืนไม่แตกต่างกนั  

แต่ขัดแย้งกับงานวิจัยของ ศิริวรรณ วรโพด (2551) ตาม

ประสบการณ์ในการท�างาน โดยรวม พบว่า แตกต่างกัน

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 

ข้อเสนอแนะ

การศึกษาความพึงพอใจต่อปัจจัยสนับสนุนการ

ปฏิบัติงานด้านปัจจัยค�้าจุนของบุคลากรในโรงเรียน สังกัด 

ส�านักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานครครั้งนี้ ผู้วิจัย 

มีข้อเสนอแนะ ดังนี้

ข้อเสนอแนะจำกกำรวิจัย

1. จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล ความพึงพอใจ

ต่อปัจจัยสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านปัจจัยค�้าจุนของ

บุคลากรในโรงเรียน สังกัดส�านักงานเขตหนองจอก 

กรุงเทพมหานคร ด้านสภาพการปฏิบัติงานผู ้บริหาร

โรงเรยีน ควรให้บคุลากรมคีวามเป็นอสิระในการปฏบิติังาน  

เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและความพึงพอใจมากขึ้น 

ในการปฏิบัติงาน

2. ด้านสภาพการปฏิบัติงาน โดยมีการพิจารณา

เลื่อนขั้นเงินเดือนมีความเหมาะสมอยู่ในระดับน้อย และ

การได้รับสิทธิวันลาตามระเบียบของหน่วยงาน อยู่ใน

ระดบัน้อย ดงันัน้เพือ่ส่งเสรมิก�าลงัใจให้ผูป้ฏบิติังานมแีรง

จูงใจ ควรพิจารณาเลื่อนขั้น เพิ่มเงินเดือน ตามผลของการ 

ปฏบิติังานเพือ่ก่อให้เกดิแรงจงูใจในการปฏบิติังานมากขึน้

ข้อเสนอแนะเพื่อกำรวิจัยครั้งต่อไป

1. ควรมีการศึกษาความพึงพอใจต ่อป ัจจัย

สนับสนุนการปฏิบัติงาน ด้านปัจจัยค�้าจุนของบุคลากร 
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ในโรงเรยีน สงักัดส�านกังานเขตหนองจอก กรงุเทพมหานคร

ของครู ระดับมัธยมศึกษา

2. ควรมีการศึกษาปัจจัยในการทางานของครู 

ในแต่ละฝ่าย เช่น ฝ่ายวชิาการ ฝ่ายงบประมาณ ฝ่ายบคุลากร  

เป็นต้น เพือ่นามาเปรียบเทยีบในการปฏบิตังิานสอนของครู

3. ควรศึกษาทัศนคติของผู้ปกครอง และชุมชน  

ที่มีต่อความพึงพอใจต่อปัจจัยสนับสนุนการปฏิบัติงาน 

ด้านปัจจัยค�้าจุนของบุคลากรในโรงเรียน สังกัดส�านักงาน 

เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร
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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับการบริหารจัดการ

ความขัดแย้งในคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง (2) เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับ 

การบริหารจัดการ ความขัดแย้งในคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง จ�าแนกตาม ต�าแหน่ง และประสบการณ์

การปฏิบัติงาน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ บุคลากรซ่ึงก�าลังปฏิบัติงานอยู่ในคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย

รามค�าแหง ปีการศึกษา 2558 จ�านวน 208 คน ก�าหนดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ตารางส�าเร็จรูปของ Krejcie and Morgan  

ได้มาโดยการสุ่มแบบง่าย (simple random sampling) ได้จ�านวน 136 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม

ความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับการบริหารจัดการความขัดแย้งในคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง สถิติที่ใช้ 

ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าที (t-test) และค่าเอฟ  

(F-test) ผลการวิจัยพบว่า (1) ผลการศึกษาบุคลากรในคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ

การบรหิารจดัการความขดัแย้ง โดยภาพรวมและรายด้านอยูใ่นระดบั ปานกลางทกุด้าน (2) ผลการเปรยีบเทยีบความคดิเหน็ 

ของบคุลากรเกีย่วกบัการบรหิารจดัการความขดัแย้งในคณะศกึษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัรามค�าแหง ทีม่ตี�าแหน่งแตกต่างกนั  

โดยภาพรวม และรายด้าน ได้แก่ ด้านการหลกีเลีย่ง ด้านการบงัคบั ด้านสมัพนัธภาพ ด้านประนปีระนอม และด้านเผชญิหน้า  

พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนยัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 (3) ผลการเปรยีบเทยีบความคดิเหน็ของบคุลากรเกีย่วกบัการบรหิาร 

จดัการความขัดแย้งในคณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัรามค�าแหง ทีม่ปีระสบการณ์การปฏบิตังิานแตกต่างกนั โดยภาพรวม  

และรายด้าน ได้แก่ ด้านการหลีกเลี่ยง ด้านการบังคับ ด้านสัมพันธภาพ ด้านประนีประนอม และด้านเผชิญหน้า พบว่า 

แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงท�าการเปรียบเทียบเป็นรายคู่ พบว่า โดยภาพรวมและด้านการบังคับ 

ไม่แตกต่างกัน ส่วนด้านการหลีกเลี่ยง พบว่า บุคลากรที่มีประสบการณ์การปฏิบัติงาน 21 ปีขึ้นไปกับ 0-10 ปี มีความ

คิดเห็นเก่ียวกับการบริหารจัดการความขัดแย้งแตกต่างกัน และด้านเผชิญหน้า พบว่า บุคลากรที่มีประสบการณ์ 21 ปี 

ข้ึนไป กับ 10-20 ปี มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการความขัดแย้งแตกต่างกัน

ค�ำส�ำคัญ: การบริหารจัดการ, ความขัดแย้ง, ความคิดเห็น
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บทน�ำ

บทบาทหน้าที่พ้ืนฐานของผู้บริหารที่ส่งผลให้ 

การบริหารงานบรรลุเป้าหมาย คือ กระบวนการบริหาร 

ส�าคัญ 4 ด้าน ได้แก่ การวางแผน การจัดองค์การ การน�า 

และการควบคมุ หน้าทีท่ัง้ 4 เกีย่วสัมพันธ์กนั อย่างไรกต็าม 

หน้าที่ด้านบริหารทั้ง 4 ด้าน ไม่ได้อธิบายและแสดงให้เห็น 

ถงึกิจกรรมประจ�าวนัของผู้บริหารทีต้่องท�า ได้อย่างชดัเจน 

มากนัก ในช่วงสองศตวรรษที่ผ่านมานักวิจัย Henry 

Mintzberg (1979) ได้ศึกษาการบริหารของผู้บริหาร โดย

ได้สรุปบทบาททางการบริหารออกมาเป็น 3 กลุ่มด้วยกัน 

คือ บทบาทด้านสารสนเทศ บทบาทด้านการตดัสนิใจ และ

บทบาทระหว่างบคุคล ซ่ึงเป็นบทบาททีผู้่บรหิารต้องมกีาร

พัฒนา และด�ารงค์รักษาความสัมพันธ์อันดีกับผู้ร่วมงาน 

และผู้เกี่ยวข้อง บทบาททั้งสาม นี้น�าไปสู่ความพึงพอใจ 

และไม่พึงพอใจในการปฏิบัติงาน อันน�าไปสู่ความขัดแย้ง 

ภายในตัวบุคคล ระหว่างบุคคลภายในกลุ่ม ระหว่างกลุ่ม

และภายในองค์การ และภายนอกองค์การ

ความขัดแย้งในองค์การ ถือเป็นธรรมชาติของ 

การท�างานร่วมกนั ไม่สามารถหลกีเลีย่งได้ แม้คน ส่วนใหญ่ 

อาจมองว่าความขัดแย้งก่อให้เกิดผลเสีย ควรจัดการให้

หมดไป แต่โดยความเป็นจริงแล้วองค์การที่ปราศจาก

ความขัดแย้งจะมีบรรยากาศของความเฉื่อยชา ถ้ามีความ

ขัดแย้งปานกลางก็จะเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดพลังเกิดความ

กระตอืรอืร้นทีน่�าไปสูก่ารเปลีย่นแปลงทีด่ไีด้ ทัง้นีก้ข็ึน้อยู ่

กับวิธีการบริหารจัดการกับความขัดแย้งของผู ้บริหาร 

(ณัฏฐิพันธ์ เขจรนันทน์, 2551, หน้า 196)

สถาบันการศึกษาเป็นองค์การหนึ่งในสังคมที่

ด�าเนินกิจกรรมด้านการจัดการศึกษาให้กับประชาชน 

ในสังคม ในการด�าเนินงานต้องมีบุคลากรมาท�าหน้าที่

ตามโครงสร้างของสถาบันนั้น ประกอบไปด้วย ผู้บริหาร 

จัดการ แสดงบทบาททางการบริหารด้านการตัดสินใจ 

ต�าราสารสนเทศ และบทบาทระหว่างบุคคลในการเป็น 

ผู้ก�าหนดทิศทางน�าพาองค์การก�าหนดนโยบายเพื่อให้เกิด

การปฏิบัติไปยังผู้ร่วมงานตามล�าดับชั้น โดยอาศัยปัจจัย 

Abstract

The objectives of this research were to (1) study the personnel’s opinions concerning conflict management in 

the Faculty of Education, Ramkhamhaeng University, (2) compare their opinions regarding their working positions and 

experiences. The sample size of 186 persons working in the 2015 academic year was determined through Krejcie and 

Morgan Table from the population of 208 persons, and then selected at simple random sampling. The questionnaires  

were administered to the sample, and the data were analyzed utilizing frequency distribution, percentage, standard 

deviation, t-test and F-test. The results of research are as follows: (1) The overall opinion of the personnel in Faculty 

of Education concerning conflict management was in the moderate level. (2) The comparative results of both overall 

opinion and the opinion in each aspect of avoidance, enforcement, interrelationship, compromise and confrontation 

among the personnel with different opinions were at the .05 level of significance. (3) The comparison results of 

both overall opinion and the opinion in each aspect of avoidance, enforcement, interrelationship, compromise and 

confrontation among the personnel with different work experiences were significantly different at the .05 level of 

significance. When comparing in pairs, the opinions in the aspect of enforcement were not significantly different.  

However, the opinions of those personnel with over 21 years’ experience and with between 0-10 years of experience 

in the aspect of avoidance were significantly different; finally, the opinions of the personnel with over 21 years of 

experience and those with between 10-20 years of work experience in the aspect of confrontation were significantly 

different.

Keywords: management, conflict, opinion
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บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ และอื่น ๆ เป็นพลังขับเคลื่อน 

เพื่อให้งานบรรลุเป้าหมาย โดยผู้บริหารมีการพัฒนาและ

ด�ารงรักษาความสัมพันธ์อันดีกับผู้ร่วมงานทุกฝ่าย มีการ

จูงใจ โน้มน้าวให้ผู้ร่วมงานทุ่มเทท�างาน กระตุ้น ให้ทุกคน 

ท�างานอย่างเกิดประสิทธิภาพ เพื่อเป้าหมายองค์การ

ปัจจุบันปัญหาและความขัดแย้งในหน่วยงาน

ทางการศึกษามีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้น และรุนแรงขึ้น  

ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการ

ปฏบิตังิาน ดงันัน้ ผู้บริหารจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจ และ

สามารถในการแก้ปัญหาความขัดแย้งให้อยู่ในภาวะสมดุล  

เพื่อสนับสนุนและให้ก�าลังใจแก่อาจารย์และเจ้าหน้าที่

จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นผู้วิจัยมีความสนใจที่จะ 

ศกึษาความคดิเหน็ของบคุลากรเกีย่วกบัการบรหิารจดัการ

ความขดัแย้งในคณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัรามค�าแหง 

ทัง้นีเ้พือ่น�าผลท่ีได้จากการวจิยัใช้เป็นข้อมลูเสนอผูบ้รหิาร

ในการพิจารณาใช้เป็นแนวทางในการวางแผนบริหาร 

จัดการความขัดแย้งในคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย

รามค�าแหง

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

1. เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของบุคลากร 

เกีย่วกบัการบรหิารจดัการความขัดแย้งในคณะศึกษาศาสตร์  

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากร 

เกีย่วกบัการบรหิารจดัการความขัดแย้งในคณะศึกษาศาสตร์  

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง จ�าแนกตาม ต�าแหน่ง และ

ประสบการณ์การปฏิบัติงาน 

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส�ารวจ (survey 

research) ซึ่งเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  

ครั้งนี้ ได้ศึกษามาจากแนวความคิดของ Johnson and 

Johnson เป็นแบบสอบถามส�าหรับอาจารร์ผู้สอน และ 

เจ้าหน้าทีส่ายปฏบิตักิาร มลีกัษณะเป็น Ration Scale 5 ด้าน  

คอื ด้านการหลกีเลีย่ง (withdrawing) ด้านวธิบีงัคบั (เอาชนะ)  

(forcing) ด้านวิธีสัมพันธภาพ (smoothing) ด้านวิธี

ประนีประนอม (compromising) และด้าน วิธีเผชิญหน้า  

(confronting) ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้น�าแบบสอบถาม  

ไปแจกให้กลบักลุม่ตัวอย่าง และนดัวนั รบักลบัคนืมาตรวจ

วิเคราะห์ข้อมูลด้วยตนเอง

ผลกำรวิจัย

1. ผลการศึกษาบุคลากรในคณะศึกษาศาสตร์  

มหาวทิยาลยัรามค�าแหง มคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัการบรหิาร

จัดการความขัดแย้ง โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับ  

ปานกลางทุกด้าน

2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากร

เกีย่วกบัการบรหิารจัดการความขดัแย้งในคณะศกึษาศาสตร์  

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง ที่มีต�าแหน่งแตกต่างกัน โดย 

ภาพรวม และรายด้าน ได้แก่ ด้านการหลีกเลี่ยง ด้านการ

บังคับ ด้านสัมพันธภาพ ด้านประนีประนอม และด้าน

เผชิญหน้า พบว่า แตกต่างกันอย่าง มีนัยส�าคัญทางสถิติ 

ที่ระดับ .05 

3. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากร

เกีย่วกบัการบรหิารจัดการความขดัแย้งในคณะศกึษาศาสตร์  

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง ที่มีประสบการณ์การปฏิบัติงาน

แตกต่างกัน โดยภาพรวม และรายด้าน ได้แก่ ด้านการ 

หลีกเลี่ยง ด้านการบังคับ ด้านสัมพันธภาพ ด้านประนี 

ประนอม และด้านเผชิญหน้า พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัย

ส�าคญัทางสถติิทีร่ะดบั .05 จงึท�าการเปรยีบเทยีบเป็นรายคู่  

พบว่า โดยภาพรวมและด้านการบังคับ ไม่แตกต่างกัน  

ส่วนด้านการหลกีเลีย่ง พบว่า บคุลากรทีม่ปีระสบการณ์การ

ปฏิบัติงาน 21 ปีขึ้นไปกับ 0-10 ปี มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ 

การบริหารจัดการความขัดแย้งแตกต่างกัน และด้าน 

เผชิญหน้า พบว่า บุคลากรที่มีประสบการณ์ 21 ปีขึ้นไป 

กับ 10-20 ปี มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการ 

ความขัดแย้งแตกต่างกัน

กำรอภิปรำยผล

จากการสรุปผลการวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของ

บุคลากรเกี่ยวกับการบริหารจัดการความขัดแย้งใน คณะ

ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง มีประเด็นส�าคัญ 

ที่จะน�ามาอภิปรายผล ดังนี้

1. ผลการศึกษาบุคลากรในคณะศึกษาศาสตร์  
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มหาวทิยาลัยรามค�าแหง มคีวามคดิเห็นเกีย่วกบัการบรหิาร

จัดการความขัดแย้ง โดยภาพรวม และรายด้าน อยู่ในระดับ

ปานกลางทุกด้าน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของณัฐยุทธ  

เต้นปักษี (2554, หน้า 93) เรื่อง การศึกษาการบริหารความ

ขดัแย้งของผูอ้�านวยการสถานศกึษา สงักดัองค์การบรหิาร

ส่วนจงัหวดันครราชสีมา และส�านกังานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษา 

มัธยมศึกษา เขต 31 พบว่า ระดับการบริหารความขัดแย้ง 

ของผูบ้รหิารสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจงัหวดั 

นครราชสีมา และสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 31 โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง  

ซึง่สอดคล้องกับแนวคดิของ เสรมิศกัดิ ์วศิาลาภรณ์ (2534, 

หน้า 159-165) กล่าวว่า ไม่มียาขนานใดที่จะบริหารและ

แก้ไขความขัดแย้งได้ทุกเรื่อง ทุกสถานการณ์ แต่ผู้บริหาร

สนใจความต้องการของเพ่ือนร่วมงาน ข้อก�าหนดของ

หน่วยงาน แรงกดดันต่าง ๆ ทั้งในและนอกองค์กรแล้ว 

จะลดความขัดแย้งที่ไม่น่าจะเกิดขึ้น ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ

ว่าบุคลากรในคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง  

ทั้งที่ เป็นอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ให้ความส�าคัญกับความ

ขัดแย้ง มองความขัดแย้งที่เกิดขึ้นเป็นเร่ืองที่ทุกองค์กร  

ไม่สามารถหลกีเลีย่งได้ มีทัง้ผลดแีละผลเสีย รวมท้ังสามารถ

บริหารจัดการความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ได้ บุคลากร 

ในคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง จึงมีความ 

คดิเหน็เกีย่วกบัการบริหารจดัการความ ขัดแย้ง โดยภาพรวม 

และรายด้านอยู่ในระดับ ปานกลาง

2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากร

เกีย่วกบัการบรหิารจดัการความขัดแย้งในคณะศึกษาศาสตร์  

มหาวิทยาลัยรามค�าแหงที่มีต�าแหน่งต่างกัน โดยภาพรวม 

และรายด้าน ได้แก่ ด้านการหลีกเล่ียง ด้านบังคับ ด้าน

สัมพันธภาพ ด้านประนีประนอม และด้านเผชิญหน้า 

พบว่า แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าอาจารย์และ 

เจ้าหน้าทีไ่ด้รบัการศกึษาในระดบัต่างกนั อาจารย์ส่วนใหญ่

จบปริญญาโท และปริญญาเอก ส่วนเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ ่

จบการศกึษาปรญิญาตร ีและปรญิญาโท ลกัษณะการพฒันา

ตนเองก็แตกต่างกัน เช่น อาจารย์ได้ศึกษาดูงาน อบรม 

สัมมนาในต่างประเทศ และภายในประเทศ ส่วนเจ้าหน้าที่

ได้อบรม สัมมนา ส่วนมากภายในประเทศ ท�าให้มีความ 

คิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการความขัดแย้งแตกต่าง 

กนัไป ซึง่สอดคล้องกบัแนวความคดิของพนสั หนันาคนิทร์  

(2526, หน้า 238) กล่าวว่า ความเป็นผู้ใหญ่นั้น ไม่ได้วัดกัน 

ด้วยอายุอย่างเดียว ยังต้องดูคุณสมบัติอื่น ๆ ประกอบ  

โดยเฉพาะคุณสมบัติ หน้าที่การงาน อาจารย์เป็นผู้มีจิตใจ

กว้างขวาง ยอมรับว่าความขัดแย้งในความคิดเป็นเรื่อง

ธรรมดาทีเ่กดิได้ทกุเมือ่ซึง่ต่างกบัเจ้าหน้าทีถ่อืว่าเป็นผูน้้อย 

ยอมรับความขัดแย้งในความคิดได้เป็นบางเรื่อง ดังนั้น  

บุคลากรในคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง  

ที่มีต�าแหน่งเป็นอาจารย์ และเจ้าหน้าที่จึงมีความคิดเห็น

เกี่ยวกับการบริหารจัดการความขัดแย้งแตกต่างกัน

3. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากร

เกีย่วกบัการบรหิารจัดการความขดัแย้งในคณะศกึษาศาสตร์  

มหาวิทยาลัยรามค�าแหงที่มีประสบการณ์การปฏิบัติงาน

ต่างกัน โดยภาพรวม และรายด้าน ได้แก่ ด้านการหลีกเลี่ยง  

ด้านบังคับ และด้านเผชิญหน้า พบว่า แตกต่างกัน ทั้งน้ี 

อาจเป็นเพราะว่าบุคลากรที่มีประสบการณ์ต้ังแต่ 21 ปีขึ้น

หรอืมปีระสบการณ์การปฏบิตังิานมากจะได้รบัการพฒันา

ตนเองอย่างต่อเนื่องมากกว่าผู้มีประสบการณ์ 0-10 ปี และ

ประสบการณ์ 10-20 ปี จึงส่งผลให้สามารถบริหารจัดการ 

ความขัดแย้งด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยเฉพาะด้านการ

หลกีเลีย่ง ด้านบงัคบั และด้านเผชญิหน้า (ธรีภทัร วงษ์สว่าง,  

2557, หน้า 99)



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ปีที่ 6 ฉบับที่ 3 ประจ�าเดือน กันยายน-ธันวาคม 2559 151

References

Hannaklin, P. (1983). Personnel management in school. Bangkok: Pikanet. (in Thai)

Kajornnun, N. (2008). Organizational behavior. Bangkok: SE-ED. (in Thai)

Krejcie, R. V., & Morgan, D.W. (1970). Determining sample size for research activity. Education and Psychological  

 Measurement, 30(1), 607-610.

Mintzberg, H. (1979). The structuring of organization: A synthesis of research. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall.

Tenpaksri, N. (2011). Study conflict of school directors under Nakhonratchasima provincial administrative organization  

 and secondary school under education area 31 Bangkok. Master of Education Thesis, Nakonratchasima  

 Rajabhat University. (in Thai)

Wisalaporn, S. (1997). Conflict and creative management (2nd ed.). Bangkok: Ton-or. (in Thai)

Wongsawang, T. (2011). Management competency. Retrieved from http://www.tw-tutor.com/downloads/c1.pdf  

 (in Thai)



152 Vol. 6 No. 3 September-December 2016
EAU HEritAgE JoUrnAl

Social Science and Humanity

บทคัดย่อ

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) การบริหารจัดการของสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (2) ระดับความ

พึงพอใจของบุคลากรสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก และ (3) แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่มีผลต่อความ 

พึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก กลุ่มตัวอย่างเป็นบุคลากรของสถานีวิทยุโทรทัศน์

กองทัพบก จ�านวน 310 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม และวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าสถิติ ได้แก่  

ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบว่า (1) ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 26 -33 ปี 

มีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ระยะเวลาการปฏิบัติงานอยู่ระหว่าง 5-10 ปี และมีรายได้ต่อเดือน 10,001-20,000 บาท  

สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก มีการบริหารจัดการโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง (2) ระดับความคิดเห็นของบุคลากร 

สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก มีการบริหารจัดการโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง (3) แนวทางการพัฒนาการบริหาร 

จัดการที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

ค�ำส�ำคัญ: การบริหารจัดการ, ความพึงพอใจของบุคลากร, สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

Abstract

This study aims to: (1) Examine the management of the Royal Thai Army Radio and Television. (2) Assess 

the satisfaction levels of the employees of the Royal Thai Army Radio and Television 4 (3) Explore how management 

practices affect job satisfaction of the employee of the Royal Thai Army Radio and Television. The survey was  

conducted with a sample of 310 respondents Methods used for collecting and analyzing data and statistics include 

survey, percentage, mean and standard deviations. The study found that (1) the majority of respondents were men 

between 26-33 years old, had an undergraduate degree, worked for five to ten years and earned between 10,001-

20,000 baht per month. (2) Respondents gave the management of the Royal Thai Army Radio and Television an 

overall moderate score. The structuring of organization was given a high mark while management was given a 

moderate score. Regarding management, planning had the highest score, followed by motivation and coordination. 

Employee Satisfaction of the Royal Thai Army Radio and Television has a moderate level of work satisfaction in  

กำรบริหำรจัดกำรที่มีผลต่อควำมพึงพอใจของบุคลำกรสถำนีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

Administration Effecting Employee Satisfaction of 

the Royal Thai Army Radio and Television
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บทน�ำ

จากการศกึษาวจิยั เรือ่ง การบรหิารจดัการทีม่ผีลต่อ

ความพงึพอใจของบคุลากรสถานวีทิยโุทรทศัน์กองทพับก  

ในครั้งนี้เป็นการศึกษาเพ่ือน�าไปสู่การพัฒนาการบริหาร

จดัการของสถานวีทิยุโทรทัศน์กองทพับก ซ่ึงเป็นหน่วยงาน 

ของกองทัพบก เป็นองค์กรส่ือสารมวลชนที่ให้บริการ

ความบันเทิง ข่าวสารและสาระความรู้แก่ประชาชน การ

ปฏิบัติงานในองค์กรนั้นมีบุคลากรทั้งทหารและพลเรือน 

เพื่อรองรับภารกิจในปัจจุบัน ปัญหาส่วนใหญ่คือการ

บริหารจัดการในด้าน ต่าง ๆ ไม่สนองต่อความต้องการ

ของบุคลากร เช่น ขาดการวางแผน ในการปฏิบัติงานของ

เจ้าหน้าที่มีความหลากหลายในสายงาน เช่น สายปฏิบัติ 

ต้องผลิตรายการและข่าว ให้ทันต่อออกอากาศ ซ่ึงต้ังอยู่ 

บนความถกูต้อง รวดเร็ว เป็นกลาง และสร้างสรรค์ ขาดการ 

จัดองค์การเพื่อรองรับการผลิตรายการในระบบดิจิตอล 

ซึ่งเป็นระบบที่เกิดขึ้นใหม่ ขาดการจูงใจในการท�างาน 

เช่น การข้ึนเงินเดือนและรางวัลตอบแทน ไม่เพียงพอต่อ 

ค่าครองชีพในปัจจุบัน ตลอดจนขาดการประสานงานกับ

หน่วยงานภายในกนัเองหรอืกบัหน่วยงานภายนอก ส่งผลให้ 

การบริหารจัดการไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร และส่งผล

ให้บุคลากรเปลี่ยนงาน ย้ายงานไปยังสถานีโทรทัศน์ช่อง 

อ่ืน ๆ  ซึ่งการบริหารงานไม่เกิดความพึงพอใจต่อบุคลากร 

อะไรเป็นสิ่งที่ท�าให้บุคลากรมีแรงจูงใจท�างานอย่างมี

ประสิทธิภาพ ค�าตอบคืองานที่มีความท้าทายที่ก่อให้เกิด

ความรู้สึกเกี่ยวกับความส�าเร็จของงาน ความรับผิดชอบ 

ความก้าวหน้าของงาน และการให้การยอมรับนับถือ  

สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้คือก่อให้เกิดความพึงพอใจ

ซึ่งผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาถึงการบริหารจัดการที่

มีผลต่อความพึงพอใจของบุคลากรสถานีวิทยุโทรทัศน์

กองทัพบก ประกอบด้วย การบริหาร 5 ด้าน ได้แก่ ด้าน

การวางแผน ด้านการจัดองค์การ ด้านการจูงใจ ด้านการ

ประสานงาน และด้านการควบคุม เมื่อมีการน�าไปใช้ 

จะท�าให้เกิดประสิทธิผลต่อปัจเจกบุคคล ต่อกลุ่ม และ 

ต่อประสทิธิภาพขององค์กร ดงันัน้ จึงมคีวามจ�าเป็นในการ

ศึกษาบริหารจัดการที่มีผลต่อความพึงพอใจของบุคลากร

สถานีวิทยุโทรทัศน์ เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของ

บุคลากรที่แตกต่างกัน อีกทั้งศึกษาการบริหารจัดการที่

มีผลต่อความพึงพอใจของบุคลากรสถานีวิทยุโทรทัศน์

กองทัพบก จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการก�าหนดนโยบาย 

หรือแนวทางในการพฒันาและปรับปรุงแก้ไขการบริหารงาน 

จัดการองค์กร เพื่อให้สอดคล้องและตอบสนองความ

ต้องการของบคุลากร เนือ่งมาจากความคดิเหน็ของบคุลากร

ที่ศึกษาในครั้งนี้

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

1. เพื่อศึกษาสภาพปัญหาการบริหารจัดการของ

สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

2. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของบุคลากร 

สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

3. เพือ่เสนอแนวทางการพฒันาการบรหิารจดัการ

ที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร 

สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

1. แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการ

บริหารจัดการ มีนักวิชาการให้ความหมายไว้ดังนี้ 

ติน ปรชัญพฤทธ์ิ (2535, หน้า 8 อ้างถงึใน พมิพ์พศิา  

จ้ิวเจริญกุลม, 2553, หน้า 23) การบริหาร หมายถึง 

กระบวนการน�าเอาการตัดสินใจและน�านโยบายไปปฏิบัติ 

ส่วนการบริหารรัฐกิจนั้น หมายถึง กระบวนการน�าเอา 

นโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ 

all areas, including work environment and job field, policy and management, recognition, salary and welfare, job 

achievement and job security.

Keywords: administration, employee satisfaction, The Royal Thai Army Radio and Television
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ถวิล เกื้อกูลวงศ์ (2530, หน้า 17 อ้างถึงใน วรินทร 

นาสมใจ, 2556, หน้า 32-34) กล่าวว่า การบริหาร หมายถึง  

การแก้ปัญหาองค์การให้บรรลุผลตามเป้าหมาย

2. แนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วข้องกบัความ

พึงพอใจในการปฏิบัติงาน มีนักวิชาการให้ความหมายไว้ 

ดังนี้ กู๊ด (Good, 1973, p. 320) ได้ให้ความหมายของความ

พึงพอใจในการท�างานไว้ว่าเป็นคุณภาพ สภาพหรือระดับ 

ความพึงพอใจ ซึ่งเป็นผลมาจากความสนใจและทัศนคติ

ของบุคคลที่มีต่องานของเขา

3. ความเป็นมา โครงสร้าง และอ�านาจหน้าที่ของ

สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

กรอบแนวคิดกำรวิจัย

1. การบริหารที่ผู ้วิจัยวิเคราะห์ ประกอบด้วย  

5 ด้าน ได้แก่ ด้านการวางแผน, ด้านการจัดองค์การ,  

ด้านการจูงใจ , ด้านการประสานงาน และด้านการควบคุม

2. ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร

สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ (1) ด้าน 

ลกัษณะนโยบายและการบรหิารงาน (2) ด้านสภาพแวดล้อม

ของทีท่�างานและลกัษณะงานทีป่ฏบิติั (3) ด้านความส�าเรจ็

ในการท�างาน (4) ด้านลักษณะการได้รับการยอมรับนับถือ  

(5) ด้านความมั่นคงในงาน และ (6) ด้านเงินเดือนและ

สวัสดิการ

ภำพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
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สมมติฐำนกำรวิจัย

1. บุคลากรของสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก  

แตกต่างกนั มคีวามคิดเห็นต่อการบริหารจดัการแตกต่างกนั

2. บุคลากรของสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก  

แตกต่างกัน มีความพึงพอใจต ่อการบริหารจัดการ 

แตกต่างกัน

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

เป็นการวิจัยเชิงส�ารวจ โดยใช้แบบสอบถาม 

เป็นเครื่องมือ

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

ประชากร คือ บุคลากรของสถานีวิทยุโทรทัศน ์

กองทัพบกแบ่งเป็น 2 ประเภท ทั้งหมด เจ้าหน้าที่วิสามัญ 

(ข้าราชการทหาร) และเจ้าหน้าที่สามัญ (พลเรือนลูกจ้าง

ประจ�า) ของสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก จ�านวน  

1,372 คน ซึ่งปฏิบัติงานอยู่ในส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร 

15 หน่วยงาน (ที่มา: ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ณ วันที่ 17 

ธันวาคม 2557)

กลุ่มตัวอย่าง ใช้สูตรของทาโร ยามาเน่ (Taro 

Yamane, 1967) เพื่อในการค�านวณหาขนาดของกลุ ่ม 

ตัวอย่างจ�านวนเท่ากับ 310 คน

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 

เป็นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้

ตอนที่ 1 แบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลปัจจัย 

ส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามประกอบด้วยค�าถาม

เก่ียวกับอายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน และ

รายได้ต่อเดอืน มจี�านวน 4 ข้อ โดยลกัษณะค�าถามเป็นแบบ 

เลือกตอบ (check list) 

ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเกีย่วกบัการบรหิารจดัการ

ของสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก เป็นค�าถามแบบ

มาตราส่วนประเมินค่า (rating scale) มี 5 ระดบั ประกอบด้วย  

ด้านการวางแผน จ�านวน 5 ข้อ ด้านการจัดองค์การ จ�านวน 

6 ข้อ ด้านการจูงใจ จ�านวน 4 ข้อ ด้านการประสานงาน  

จ�านวน 4 ข้อ และด้านการควบคุม จ�านวน 4 ข้อ

ตอนที ่3 แบบสอบถามเกีย่วกบัความพงึพอใจของ

บุคลากรสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก เป็นค�าถามแบบ

มาตราส่วนประเมนิค่า (rating scale) ม ี5 ระดบั ประกอบด้วย 

ด้านลักษณะนโยบายและการบริหารงาน จ�านวน 5 ข้อ 

ด้านสภาพแวดล้อมของที่ท�างานและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

จ�านวน 6 ข้อ ด้านความส�าเร็จในการท�างาน จ�านวน 4 ข้อ  

ด้านลักษณะการได้รับการยอมรับนับถือ จ�านวน 4 ข้อ 

ด้านความมั่นคงในงาน จ�านวน 4 ข้อ และด้านเงินเดือน

และสวัสดิการ จ�านวน 4 ข้อ

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล

1. การรวบรวมข้อมูลจากเอกสารหรือการวิจัย

เอกสาร ผู้ศึกษาได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากต�าราหนังสือ 

รายงายผลการวิจัย สถิติ ตัวเลข และเอกสารต่าง ๆ ทั้ง

ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศรวมตลอดถึงข้อมูลที่ได ้

จากอินเทอร์เน็ต (internet)

2. การรวบรวมข้อมูลจากการวิจัยสนาม ด�าเนิน

การแจกและการเก็บรวบรวมแบบสอบถาม 

3. การแจกและการเก็บรวบรวมแบบสอบถาม  

ผู้ศึกษา และผู้ช่วย 3 คน ได้แจกและเก็บรวบรวมข้อมูล

ภาคสนามในสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก 15 หน่วยงาน

กำรวิเครำะห์ข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูลในรูปตาราง (contingency 

analysis) รวมทั้งใช้รูปแบบการวิเคราะห์เชิงพรรณนา 

(descriptive analytical approach) ส�าหรับสถิติที่ใช้ในการ

วเิคราะห์ข้อมลู มดีงันี ้(กลัยา วานชิย์บญัชา, 2550, หน้า 32)  

สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ใช้ส�าหรับ

บรรยายลักษณะทั่วไปของกลุ ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ยและ 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานใช้ส�าหรับบรรยายลักษณะทั่วไป

ของการบริหารจัดการและความพึงพอใจของบุคลากร

สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์

1. ค่าความถี่และค่าร้อยละ (frequency and  

percentage) เพือ่ใช้อธบิายความถีแ่ละร้อยละของข้อมลูทีไ่ด้ 

จากแบบสอบถามตอนที่ 1 ลักษณะทั่วไปขอกลุ่มตัวอย่าง
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2.ค่าเฉล่ียของตัวอย่าง (sample mean) เพื่อใช้

อธิบายค่าเฉล่ียของข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามตอนที่ 2 

ลักษณะทั่วไปของการบริหารจัดการ และตอนที่ 3 ความ 

พึงพอใจของบุคลากรสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

3.ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation-- 

SD) เพื่อใช้อธิบายค่าความแปรปรวนของข้อมูลที่ได้จาก

แบบสอบถาม ตอนที ่2 ลักษณะท่ัวไปของการบริหารจดัการ  

และตอนที่  3 ความพึงพอใจของบุคลากรสถานีวิทยุ

โทรทัศน์กองทัพบก

ผลกำรวิจัย

1. ผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย  

คิดเป็นร้อยละ 52.60 มีอายุระหว่าง 26-33ปี คิดเป็นร้อยละ 

40.30 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 63.50  

มีระยะเวลาการปฏิบัติงาน ระหว่าง 5-10 ปี คิดเป็น ร้อยละ  

43.20 และมีรายได้ต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท คิดเป็น

ร้อยละ 41.30

2. สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก มีการบริหาร

จัดการโดยค่าเฉล่ียอยู่ในระดับปานกลาง (  = 3.31) เมื่อ

พจิารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีการบริหารจดัการด้านการจดั 

องค์การ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.49 และมีการ

บริหารจัดการอยู่ระดับปานกลาง เรียงล�าดับ คือ (1) ด้าน

การวางแผน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.38 (2) ด้านการควบคุม 

มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.35 (3)ด้านการจูงใจ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  

3.24 และ (4) ด้านการประสานงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.09

3. บคุลากรสถานวีทิยโุทรทศัน์กองทพับก มคีวาม 

พงึพอใจโดยเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (  = 3.30) และเมือ่

พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ 

ปานกลางทกุด้าน เรยีงตามล�าดบั คือ (1) ด้านสภาพแวดล้อม

ของที่ท�างานและลักษณะงานที่ปฏิบัติ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 

3.30 (2) ด้านลักษณะนโยบายและการบริหารงาน มค่ีาเฉลีย่

เท่ากับ 3.28 (3) ด้านลักษณะการได้รับการยอมรับนับถือ 

มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.21 (4) ด้านเงินเดือนและสวัสดิการ  

มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.20 (5) ด้านความส�าเร็จในการท�างาน 

มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.09 และ (6) ด้านความม่ันคงในงาน  

มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.87

กำรอภิปรำยผล

สถานวีทิยโุทรทศัน์กองทพับก มกีารบรหิารจัดการ 

โดยเฉลีย่อยูใ่นระดบัปานกลาง และเมือ่พจิารณาเป็นรายด้าน  

พบว่า มีการบริหารจัดการด้านการจัดองค์การ อยู่ใน 

ระดบัมาก และมกีารบรหิารจดัการอยูร่ะดบัปานกลาง ได้แก่ 

ด้านการวางแผน ด้านการจูงใจ และด้านการประสานงาน  

ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการของ

ศิริวรรณ เสรีรัตน์และ(2552, หน้า 19) สรุปได้ว่า แนวคิด 

เกีย่วกบัการบรหิารจดัการ จะประกอบไปด้วยหน้าที ่4 หน้าที่

คอื การวางแผนซึง่เป็นขัน้ตอนในการก�าหนดวตัถปุระสงค์ 

และวิธีการปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์นั้น การจัด

องค์การจะเป็นขัน้ตอนในการจดับคุคลและทรพัยากรทีใ่ช้ 

ในการท�างาน เพือ่ให้บรรลจุดุมุง่หมายในการท�างาน การน�า

จะเป็นขั้นตอนที่จะสามารถท�างานให้บรรลุผลส�าเร็จ  

โดยการสร้างขวญัและก�าลงัใจผูใ้ต้บงัคบับญัชา การควบคมุ

จะเป็นการติดตามผลการท�างานและปรบัปรงุแก้ไข เพือ่ให้ 

บรรลุผลที่ต ้องการ ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ  

เทพโยธิน นลิาด (2550, หน้า 124) พบว่า ระดบัความคดิเหน็ 

ต่อการบริหารจัดการของบริษัทไทยมารูจูน จ�ากัด ด้าน

การวางแผน ด้านการจัดการ ด้านการน�าและจูงใจ และ

ด้านการควบคุมมีระดับความคิดเห็นปานกลาง และ ยอร์ช 

(George, 1978 อ้างถึงใน สุพจน์ เจริญข�า, 2554, หน้า 

36) ได้ให้หมายความของการบริหารไว้ว่า กระบวนการ 

ทีป่ระกอบด้วย การวางแผน การจดัองค์การ การด�าเนนิงาน 

และการควบคุม เพื่อใช้ให้กิจกรรมบรรลุวัตถุประสงค์

อย่างมีประสิทธิภาพโดยอาศัยและทรัพยากร

ด้านการจดัองค์การ พบว่า บคุลากรมคีวามคดิเหน็ 

โดยรวมอยู ่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาด้านข้อ พบว่า

บคุลากรมคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัสถานฯี ได้จดัท�าโครงสร้าง

การบริหารงานและแบ่งสายงานการบังคับบัญชาไว้อย่าง

ชัดเจนมากที่สุด รองลงมาคือ สถานีฯ ได้จัดท�าแผนภูมิ

แสดงสายงานหน้าที่ความรับผิดชอบไว้อย่างถูกต้อง 

เหมาะสม สอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการ 

ในการบรหิารของกลูคิ (Gulick, 1937, p. 13) ได้กล่าวว่าการ

จัดองค์การ หมายถึง การจัดท�าโครงสร้างการบริหารงาน

แบบเป็นทางการของอ�านาจหน้าทีก่ารสัง่การ ซึง่ใช้ในการ

จัดแบ่งการก�าหนดและการประสานงานของหน่วยงาน

ย่อย ๆ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ได้ต้ังไว้สอดคล้อง 
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กับกระบวนการบริหารของวิโรจน์ สารรัตนะ (2550, หน้า 

11) กล่าวว่า การจดัองค์การ หมายถงึ ก�าหนดอ�านาจหน้าที ่

และต�าแหน่งต่าง ๆ อย่างชัดเจน 

ด้านการจงูใจ พบว่า บคุลากรมคีวามคดิเหน็โดยรวม 

อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาด้านข้อ พบว่าบุคลากร

มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานีฯ ได้แจ้งนโยบาย เป้าหมาย 

วัตถุประสงค์ในการด�าเนินงานให้บุคลากรได้ทราบและ 

เข้าใจอย่างชัดเจนมากที่สุด

ด้านการประสานงาน พบว่า บคุลากรมคีวามคดิเหน็ 

โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาด้านข้อ พบว่า  

บุคลากรมีความคิดเห็นเกี่ยวกับผู ้บริหารสถานีฯ หรือ

หัวหน้างานมีการประชุมชี้แจงถึงบทบาทหน้าที่ของการ

ปฏิบัติงานให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจทั่วกันมากที่สุด รองลงมา 

คอื สถานฯี ได้จัดท�าเอกสารคูมื่อปฏบิตังิานไว้เป็นหลกัฐาน

ให้บคุลากรในสถานฯี ได้ทราบทัว่กัน สอดคล้องกบัแนวคดิ

เกี่ยวกับกระบวนการในการบริหารของกูลิค (Gulick)  

ได้กล่าวว่า การประสานงาน หมายถงึ การร่วมมอืกนัในการ

ปฏิบัติงานในส่วนต่าง ๆ ให้ประสานงานสอดคล้องและ

กลมกลืนกัน สอดคล้องกบักระบวนการบรหิารของวโิรจน์ 

สารรตันะ (2550, หน้า 11) กล่าวว่า การร่วมมือประสานงาน  

(coordinating) หมายถึง การประสานงานให้ผู้ปฏิบัติงาน

ทุกฝ่ายมีความเข้าใจในงาน เข้ามาร่วมท�างานกันอย่าง

พร้อมเพรียง ข้อตกลงที่ส�าคัญยิ่งของการประสานงาน

คือ ความร่วมมือ ซึ่งเป็นเรื่องของ “จิตใจ” และสอดคล้อง

กับแนวคิดของสมยศ นาวีการ (2548, หน้า 204) กล่าวว่า  

การประสานงาน หมายถึง การใช้สายการบังคับบัญชา

ในการติดต่อส่ือสารเพ่ือป้องกันความขัดแย้ง ตลอดจน

ด�าเนินงานโดยมีการติดต่อสื่อสารในหน่วยงานและม ี

คณะกรรมการที่ท�าหน้าที่ในการประสานงาน

ด้านการควบคุม พบว่า บุคลากรมีความคิดเห็น

โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาด้านข้อ พบว่า 

บุคลากรมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานีฯ มีการก�าหนด

วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย มาตรฐานและตวัชีว้ดัการปฏบิตังิาน 

ไว้อย่างชัดเจนเป็นที่เข้าใจตรงกันของทุกคนในสถานีฯ

และสามารถวัดได้จริงมากที่สุด รองลงมาคือ สถานีฯ 

ก�าหนดให้มีการก�ากับติตามผลการปฏิบัติงานสอดคล้อง

กับกระบวนการบริหารของพงษ์ศักดิ์ ปัญจพรผล (2548, 

หน้า 64-72) กล่าวว่า การควบคุม (controlling) หมายถึง  

ความร่วมมอืประสานงาน เพือ่การด�าเนนิการเป็นไปด้วยด ี

และราบรื่น ศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการที่จะท�าการ

ประสานงานดีขึ้นและด�าเนินการแก้ไขเมื่อเกิดปัญหาขึ้น 

และสอดคล้องกับแนวคิดของคาทริน เอ็ม บาร์ตอน และ

เดวิด ซี มาร์ติน (Bartol and Martin, 1991, p. 501) กล่าวว่า 

การควบคุม หมายถึง กระบวนการของการวางกฎเกณฑ์ 

ให้กิจกรรมขององค์การเพื่อที่จะให้ผลการปฏิบัติงาน 

เป็นไปตามมาตรฐานและเป้าหมายทีว่างไว้ และสอดคล้อง

กบัแนวคดิของวโิรจน์ สารรตันะ (2550, หน้า 146) กล่าวว่า  

การควบคุม หมายถึง กระบวนการวางระเบียบกฎเกณฑ์

เพือ่ให้การปฏบิตังิานเป็นไปตามมาตรฐานหรอืจดุมุง่หมาย 

ขององค์การที่ก�าหนดไว้ หรือเป็นกระบวนการที่บุคคล 

กลุ่มบุคคล หรือองค์การได้ก�าหนดถึงสิ่งที่จะให้บุคคล 

กลุม่บคุคล หรอืองค์การได้กระท�าเพือ่ให้บรรลจุดุมุง่หมาย 

ขององค์การ และสอดคล้องกบัแนวคดิของสมชาย หริญักติติ  

และคณะ (2552, หน้า 478) กล่าวว่า การควบคุม หมายถึง  

กระบวนการซึง่ประกอบด้วย 4 ขัน้ตอน คอื (1) การก�าหนด

มาตรฐาน (2) การวัดผลการท�างาน (3) การเปรียบเทียบ

การท�างานกับมาตรฐาน และ (4) การปฏิบัติแก้ไขและ

สอดคล้องกบัแนวคดิของสมยศ นาวกีาร (2548, หน้า 474-

475) กล่าวว่า การควบคุม คือ ความพยายามอย่างมีระบบ

เพื่อก�าหนดมาตรฐานของการปฏิบัติงาน การออกแบบ

ระบบข้อมูลย้อนกลับ การเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงาน 

ที่เกิดขึ้นจริงกับมาตรฐานที่ก�าหนดไว้ล่วงหน้า พิจารณา

ว่ามีข้อแตกต่างหรือไม่ และท�าการแก้ไขใด ๆ ที่ต้องการ 

เพื่อเป็นหลักประกันว่าทรัพยากรทุกอย่างขององค์การ 

ได้ถูกใช้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด เพื่อความส�าเร็จ

ของเป้าหมายขององค์การ

บุคลากรสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก มีความ

พึงพอใจโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณา

เป็นรายด้าน พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง

ทุกด้าน เรียงตามล�าดับ คือ ด้านสภาพ แวดล้อมของ 

ทีท่�างานและลกัษณะงานทีป่ฏบิตั ิด้านลกัษณะนโยบายและ

การบริหารงาน ด้านลักษณะการได้รับการยอมรับนับถือ 

ด้านเงนิเดอืนและสวสัดกิาร ด้านความส�าเรจ็ในการท�างาน 

และด้านความมั่นคงในงานซึ่งสอดคล้องกับความหมาย

ของความพึงพอใจในการท�างานสรุปได้ว่า หมายถึง การที ่

ปัจจัยต่าง ๆ  ในการท�างาน เช่น สภาพการท�างาน ลกัษณะงาน  
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ค่าจ้าง ความก้าวหน้า การยอมรับนับถือ ความเหมาะสม 

ในปริมาณงาน มิตรภาพ ความร่วมมือ และปัจจัยอื่น ๆ 

ได้ตอบสนองความต้องการของผู้ปฏิบัติงาน ทั้งทางด้าน

ร่างกายและจิตใจจนท�าให้ผู ้ปฏิบัติงานเกิดทัศนคติใน

ทางบวกต่อการท�างาน เกิดความพึงพอใจในการท�างาน 

ผลที่ตามมาก็คือผู้ปฏิบัติงานเกิดความรู้สึกตั้งใจ เต็มใจ 

ที่จะท�างานให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ แม้ว่าจะมี

อุปสรรคมากมายเพียงใด แต่ในทางตรงกันข้าม หากปัจจัย

ต่าง ๆ ไม่ตอบสนองความต้องการดังกล่าว ย่อมท�าให้ 

ผู้ปฏบิตังิานเกดิทศันคตใินทางลบและเกิดความไม่พึงพอใจ

ในการท�างานขึ้นได้ สอดคล้องกับแนวคิดความพึงพอใจ 

ในงานของ สมพงษ์ เกษมสนิ (2550, หน้า 275-276) สรปุได้ว่า  

ความต้องการของบุคคลซึ่งเกี่ยวข้องกับความพึงพอใจ

ในการท�างาน จะประกอบด้วย ความมั่นคงในการท�างาน 

หมายความว่า ในการปฏบิตังิานนัน้จะต้องมีหลักประกนัว่า

ตราบใดที่ตนได้ปฏิบัติงานเต็มก�าลังความสามารถ ผลงาน 

เข้าขั้นมาตรฐานของงานแก่องค์การก็สามารถปฏิบัติงาน

ได้ตลอดไป ความพอใจในการท�างาน คือ ได้ท�างานที่ตน

พอใจย่อมได้ผลงานทีด่กีว่า โอกาสก้าวหน้าในการท�างานจะ

ท�าให้เกิดก�าลังใจในการปฏบิตังิานให้ลลุ่วงด้วยด ีการได้รบั 

การยกย่องนับถือ ทุกคนย่อมพึงพอใจในความส�าเร็จแห่ง

กจิการงานของตน ดงันัน้ ผูบ้งัคบับญัชาควรยกย่องชมเชย 

สนับสนุนเพื่อเสริมสร้างก�าลังใจสร้างขวัญในการท�างาน 

ให้แก่ผูป้ฏบิตังิานท้ังส่วนรวมและส่วนบคุคล การมีผูบ้งัคบั

บัญชาที่มีความสามารถทั้งในการประสานน�้าใจของคน 

ในองค์การให้ปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

เป็นตวัอย่างทีด่ใีนการท�างานและการปฏบิตังิาน การได้รบั

ค่าจ้างที่เป็นธรรม อัตราเงินเดือนเป็นค่าตอบแทนโดยตรง

และเป็นสิง่ส�าคญัย่ิงส�าหรับผู้ปฏบิตังิาน ดงันัน้ การก�าหนด

อัตราเงินเดือน การเล่ือนข้ันเงินเดือนอย่างยุติธรรมจึงมี

ความส�าคัญในด้านจิตใจของผู้ปฏิบัติงาน ความเสมอภาค 

หมายถึง ความเท่าเทยีมกนัในการปฏบิตังิานของคนภายใน

องค์การ ไม่มีการแบ่งผวิพรรณ เชือ้ชาต ิเล่นพรรคเล่นพวก  

หรือล�าเอียงในการปกครองบังคับบัญชา ความนุ่มนวล

และแนบเนยีน การมปิียวาจาเป็นทีร่กัใคร่แก่คนทัว่ไปและ 

ผู้ร่วมงานเสมอ ผู้บังคับบัญชาที่ดีควรพึงระวังในการสอน

แนะน�าผู้ใต้บังคับบัญชา โดยเฉพาะเม่ือท�างานผิดพลาด

ควรชี้แจงอย่างสุภาพนิ่มนวล การยอมรับนับถือ มนุษย์

เป็นสัตว์สังคมย่อมต้องการการยอมรับนับถือในฐานะที ่

เป็นสมาชิกหรอืเป็นส่วนหนึง่ของสงัคมและองค์การนัน้ ๆ   

และความพอใจในสภาพการท�างาน การมเีพือ่นร่วมงานทีด่ี  

สภาพแวดล้อมและสภาพการท�างานทีด่ ีควรประกอบด้วย

เครือ่งใช้เครือ่งอ�านวยความสะดวกในการปฏบิตังิานอย่าง

เพียงพอ เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า

ด้านลักษณะนโยบายและการบริหารงาน พบว่า  

บุคลากรมีความคิดเห็นโดยรวมอยู ่ในระดับปานกลาง  

เมือ่พจิารณาด้านข้อ พบว่าบคุลากรมคีวามคดิเหน็เกีย่วกบั 

สถานีฯ มีนโยบายและแนวทางในการบริหารอย่างชัดเจน

มากที่สุด รองลงมาคือท่านคิดว่าระบบการประเมินผล  

ปฏิบัติงานที่สถานีฯ ใช้อยู่เป็นระบบที่ดี สอดคล้องกับ 

แนวคิดของฟาโยล กล่าวถึง ในแต่ละองค์การควรมี

ศูนย์กลางซึ่งท�าหน้าที่บริหารและความจ�าเป็นต้องมีเพื่อ

ให้หน่วยงานต่าง ๆ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างคล่องตัว

สะดวกรวดเรว็ ทัง้นีโ้ดยพจิารณาผลดผีลเสยีของทัง้การรวม 

อ�านาจและการกระจายอ�านาจ เป้าหมายและนโยบายของ 

องค์การ และสถานการณ์ต่าง ๆ  ทีเ่ปลีย่นไป โดยสรปุไม่จ�าเป็น 

ต้องรวมอ�านาจการตัดสินใจไว้กับผู้บริหารระดับสูงใน

ส่วนกลางเท่านั้น การมอบอ�านาจและความรับผิดชอบให้

บคุคลใดด�าเนนิการ บคุคลนัน้จะต้องได้รบัอ�านาจเพยีงพอ 

เพือ่ให้การท�างานในหน้าทีท่ีไ่ด้รบัมอบหมายส�าเรจ็ลลุ่วงไป

ด้วยดี และอ�านาจที่มอบไปให้ต้องมีความสมดุลกับหน้าที ่

ความรบัผดิชอบ และการการอ�านวยการ (unity of direction)  

ในแต่ละหน่วยหรือแม้แต่ในแต่ละองค์การก็ตามควรมี 

แผนงานหรือเป้าหมายที่แน่นอนเพียงอย่างเดียวและ

มุ่งด�าเนินการให้บรรลุเป้าหมายนั้นโดยตรง หลักการนี ้

ได้น�ามาใช้ในการจัดแผนกงานต่าง ๆ ขององค์การ คือ  

จัดให้แผนกงานที่มีจุดประสงค์เดียวกันหรือจ�าเป็นต้อง

ร่วมกันอย่างใกล้ชิดในการปฏิบัติงานมาอยู่ร่วมกันในกอง

เดียวกันหรือฝ่ายเดียวกันและมีผู้บังคับบัญชาคนเดียวกัน 

เพื่อให้การอ�านวยการสามารถท�าได้อย่างรวดเร็วและ 

มีประสิทธิภาพไม่ขัดแย้งกัน

ด้านสภาพแวดล้อมของทีท่�างานและลกัษณะงาน

ทีป่ฏบิติั พบว่า บคุลากรมคีวามคดิเหน็โดยรวมอยูใ่นระดบั

ปานกลาง เมือ่พจิารณาด้านข้อ พบว่าบคุลากรมคีวามคดิเหน็ 

เกี่ยวกับการจัดพื้นที่ท�างานเหมาะสมมากที่สุด รองลงมา

คือ เป็นงานที่ตรงกับสาขาวิชา/คณะวิชาที่ท่านเรียนมา  

สอดคล้องกับแนวคิดของพงษ์ศักดิ์ 
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ปัญจพรผล (2548, หน้า 64-72) กล่าวว่าการจดัคน 

เข้าท�างาน (staffing) หมายถึง การจดัหาบคุคลเข้าปฏบิติังาน

ให้เหมาะสมตามต�าแหน่งหน้าที่ที่รับผิดชอบ สอดคล้อง

กบัแนวคดิของเฮอร์ซเบร์ิก (Herzberg, 1979, pp. 185-224) 

กล่าวถึง ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ (The work inself) คือ 

งานที่น่าสนใจ งานที่ต้องอาศัยความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  

ท้าทายให้ต้องลงมือท�าหรือเป็นงานที่มีลักษณะสามารถ

กระท�าได้ตั้งแต่ต้นจนจบโดยล�าพังแต่ผู้เดียว

ด้านความส�าเร็จในการท�างาน พบว่า บุคลากร 

มีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา

ด้านข้อ พบว่าบุคลากรมีความคิดเห็นเกี่ยวกับท่านมีความ

เชื่อมั่นว่าตนเองเป็นบุคลากรที่ปฏิบัติงานได้ผลดี ส�าเร็จ

ลุล่วงได้ตามเป้าหมายมากทีสุ่ด รองลงมาคอืท่านแก้ปัญหา

เฉพาะหน้าในหน้าที่รับผิดชอบได้ดี สอดคล้องกับแนวคิด 

ของเฮอร์ซเบร์ิก (Herzberg, 1979, pp. 185-224) ได้กล่าวว่า 

ความส�าเรจ็ในการท�างานของบคุคล (achievement) หมายถงึ  

การที่บุคคลสามารถท�างานได้เสร็จสิ้นและประสบความ

ส�าเร็จอย่างดี เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาต่าง ๆ 

การรู้จักป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้น เมื่อผลงานส�าเร็จจึงเกิด 

ความรู้สึกพอใจและปลาบปลื้มในผลส�าเร็จของงานนั้น ๆ

ด้านลักษณะการได้รับการยอมรับนับถือ พบว่า 

บุคลากรมีความคิดเห็นโดยรวมอยู ่ในระดับปานกลาง  

เม่ือพจิารณาด้านข้อ พบว่าบคุลากรมคีวามคดิเหน็เกีย่วกบั 

ข้อเสนอหรือความคิดเห็นของท่านได้รับการยอมรับจาก

บคุคลในหน่วยงานของท่านมากทีสุ่ด รองลงมาคอืบคุลากร

ในหน่วยงานของท่าน ไม่ได้ให้ก�าลงัใจท่านในการปฏบิตังิาน  

สอดคล้องกับแนวคิดของสมพงษ์ เกษมสิน (2550, หน้า 

275-276) กล่าวถึง การได้รับการยกย่องนับถือ ทุกคนย่อม

พึงพอใจในความส�าเร็จแห่งกิจการงานของตน ดังนั้น ผู้

บังคับบัญชาควรยกย่องชมเชย สนับสนุนเพื่อเสริมสร้าง

ก�าลังใจสร้างขวัญในการท�างานให้แก่ผู้ปฏิบัติงานท้ังส่วน

รวมและส่วนบุคคล และสมพงษ์ เกษมสิน (2550, หน้า 

275-276) กล่าวถงึ การยอมรบันบัถอื มนษุย์เป็นสตัว์สงัคม

ย่อมต้องการการยอมรับนับถือในฐานะที่เป็นสมาชิกหรือ 

เป็นส่วนหน่ึงของสังคมและองค์การนั้น ๆ

ด้านความม่ันคงในงาน พบว่า บุคลากรมีความ

คิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาด้านข้อ 

พบว่าบุคลากรมีความคิดเห็นเกี่ยวกับท่านอาจถูกโยกย้าย 

หรือเปลี่ยน หน้าที่โดยไม่สามารถปฏิเสธได้มากที่สุด  

รองลงมา คอื งานทีท่�าอยูใ่นปัจจุบนัทีส่ถานฯี มคีวามมัน่คง 

สอดคล้องกับแนวคิดของสมพงษ์ เกษมสิน (2550, หน้า 

275-276) กล่าวถึง ความต้องการของบุคคลซ่ึงเกี่ยวข้อง 

กับความพึงพอใจในการท�างาน หมายความว่า ในการ 

ปฏิบัติงานนั้นจะต้องมีหลักประกันว่าตราบใดที่ตนได้

ปฏบิติังานเต็มก�าลงัความสามารถ ผลงานเข้าขัน้มาตรฐาน

ของงานแก่องค์การก็สามารถปฏิบัติงานได้ตลอดไป

ด้านเงินเดือนและสวัสดิการ พบว่า บุคลากร 

มีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา

ด้านข้อ พบว่าบุคลากรมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้

ค่าตอบแทนล่วงเวลาเหมาะสมมากที่สุด รองลงมาคือ 

เมื่อเปรียบเทียบกับองค์กรอื่นในสื่อมวลชนเดียวกัน  

ค่าตอบแทนทีท่่านได้รบัอยูใ่นเกณฑ์ด ีสอดคล้องกบัแนวคดิ

ของสมพงษ์ เกษมสิน (2550, หน้า 275-276) กล่าวถึง  

การได้รบัค่าจ้างทีเ่ป็นธรรม อตัราเงนิเดอืนเป็นค่าตอบแทน

โดยตรงและเป็นสิ่งส�าคัญยิ่งส�าหรับผู้ปฏิบัติงาน ดังนั้น  

การก�าหนดอัตราเงินเดือน การเลื่อนขั้นเงินเดือนอย่าง

ยุติธรรมจึงมีความส�าคัญในด้านจิตใจของผู้ปฏิบัติงาน

ข้อเสนอแนะกำรวิจัยครั้งนี้

1. กระบวนการบริหารจัดการภายในสถานีวิทย ุ

โทรทัศน์กองทัพบก

1.1 ด้านการวางแผน สถานีวิทยุโทรทัศน์

กองทัพบกควรมีการประกาศวิสัยทัศน์และเป้าหมาย 

ในแต่ละปี เพื่อให้บุคลากรทราบและเข้าใจถูกต้องเป็นไป

ในทิศทางเดียวกัน ผ่านช่องทางการส่ือสารภายในหรืการ

จัดงานประจ�าปี ทั้งนี้ผู้บังคับบัญชาในระดับต่าง ๆ  อาจจะ 

มีการเน้นย�้าวิสัยทัศน์ให้บุคลากรในฝ่ายทราบในช่วง

ระหว่างการต้ังเป้าหมายวางแผนการท�างานของแต่ละปี 

เมือ่บคุลากรมคีวามเข้าใจจะท�าให้บคุลากรมคีวามมุง่หมาย

ในการท�างานและบรรลุถึงผลส�าเร็จตามเป้าหมายที่สถานี

วิทยุโทรทัศน์กองทัพบกก�าหนดไว้ อย่างไรก็ตามสถานี 

วิทยุโทรทัศน์กองทัพบกควรพิจารณาจัดสรรงบประมาณ

ให้ครอบคลุมในแต่ละส่วนงานที่เพียงพอและเหมาะสม  

ผูบ้รหิารสามารถพจิารณาจากรายงานงบประมาณ (budget 

report) และพดูคยุกบัผูอ้�านวยการฝ่ายทีร่บัผดิชอบ เพือ่ทีจ่ะ

จัดสรรทรัพยากรต่าง ๆ  ได้อย่างถูกต้อง ท�าให้องค์กรมีการ 
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วางแผนที่ดีข้ึน ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

มากขึ้น ซึ่งจากผลการวิจัยพบว่า กระบวนการบริหาร

จัดการด้านการวางแผนมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจ 

ของบุคลากรสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก 

1.2 ด้านการจงูใจ สถานวีทิยโุทรทศัน์กองทัพบก 

ควรจะน�าข้อมูลที่ได้มาเป็นแนวทางในการด�าเนินนโยบาย

หรือสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากร เพื่อ

ท�าให้บคุลากรมีประสิทธภิาพในการท�างานมากยิง่ขึน้ และ

อยู่ท�างานในองค์กรได้อย่างยาวนาน รวมไปถึงการสร้าง 

แรงกระตุ้นหรือเครื่องมือที่จะท�าให้บุคลากรอย่างที่จะ

ฝึกฝนพัฒนาความรู้และความสามารถของตนเองอยู ่ 

ตลอดเวลา มีการยกย่องชมเชยและให้รางวัลแก่พนักงาน 

ทีม่ผีลการปฏบิตังิานด ีเพ่ือเป็นขวญัและก�าลังใจให้บคุลากร

ตัง้ใจในการท�างานมากยิง่ขึน้ เพ่ือท�าให้สถานวีทิยโุทรทศัน์ 

กองทัพบกมีบุคลากรที่ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1.3 ด้านการประสานงาน สถานีวิทยุโทรทัศน์

กองทัพบกควรให้แต่ละฝ่ายมีการระบุบุคคลผู้ติดต่อ  

เบอร์ติดต่อ และความรับผิดชอบต่างๆ ที่ชัดเจน เพื่อให้

แผนกที่เกี่ยวข้องทราบและสามารถติต่อประสานงาน

ได้อย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดปัญหา และเครื่องมือการติดต่อ

สื่อสารต้องมีประสิทธิภาพ ไม่ท�าให้เกิดความล่าช้า เพราะ

ปัญหาบางอย่างต้องได้รบัการแก้ไขอย่างเร่งด่วน มเิช่นนัน้ 

จะส่งผลกระทบในวงกว้าง เพื่อท�าให้บุคลากรมีความพึง

พอใจในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น ซึ่งจากผลการวิจัยพบว่า  

กระบวนการบริหารจัดการ ด้านการประสานงานมีความ

สมัพนัธ์กับความพึงพอใจของบคุลากรสถานวีทิยุโทรทศัน์ 

กองทัพบก

2. ผู ้บริหารระดับสูงของสถานีวิทยุโทรทัศน์

กองทพับก ควรส่งเสรมิให้มกีารน�าหลกัการบรหิารจดัการ 

ไปใช้ในการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกระดับ

3. ผู้บริหารของสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก 

ควรมีการจัดท�าแผนกลยุทธ์ เพื่อสร้างความจงรักภักดี 

ให้เกิดข้ึนภายในสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

4. ควรมีการจัดท�าคู่มือหรือขั้นตอนต่างๆ ในการ

ปฏบิตังิาน หรอืสายการบงัคบับญัชาให้ชดัเจน เพ่ือให้ความ 

เป็นเอกภาพในการบริหารจัดการ

5. ผู้บริหารสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ควรม ี

การพฒันาปรบัปรงุความพงึพอใจในด้านความส�าเรจ็ในการ 

ท�างาน และด้านความมั่นคงในงาน ซึ่งบุคลากรมีความ

พึงพอใจน้อยกว่าด้านอื่น ๆ ซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิภาพ

การท�างานได้

ข้อเสนอแนะกำรวิจัยครั้งต่อไป

1. ควรมีการศึกษารูปแบบการบริหารจัดการ

ที่ เหมาะสมด้านบุคลากรส�าหรับสถานีวิทยุโทรทัศน์ 

กองทัพบก

2. ควรมีการศึกษาถึงประสิทธิภาพในการบริหาร

จัดการที่ดี หรือการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Results  

Based Management--RBM)

3. ควรท�าการศึกษาปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อความ 

พึงพอใจในการท�างานของบุคลากรสถานีวิทยุโทรทัศน์ 

กองทพับก เพือ่ทีผู่บ้ริหารทางสถานวีทิยโุทรทศัน์กองทพับก 

จะได้รับทราบถึงความคิดเห็นและความต้องการของ

บุคลากรที่มีต่อองค์กร ผู้บริหารจะได้น�าปัจจัยดังกล่าว

มาพิจารณาในการที่จะรักษาบุคลากรที่มีคุณค่าและ 

เป็นทรัพยากรที่ส�าคัญนั้นคงอยู่กับสถานีวิทยุโทรทัศน์

กองทัพบกต่อไป

4. ควรท�าการศึกษาวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งผลต่อ 

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร เพื่อเป็น

แนวทางให้ผู ้บริหารทราบถึงลักษณะการปฏิบัติงาน

ภายในองค์กร ค่านิยมขององค์กรว่ามีส่วนใดที่ส่งผลต่อ

ประสทิธภิาพการปฏบิตังิานของบคุลากร เพือ่ทีท่างสถานี

วิทยุโทรทัศน์กองทัพบกจะได้มีการส่งเสริมพัฒนาหรือ 

ปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นไป

5. ควรท�าการศึกษาแรงจูงใจในการท�างานของ

พนกังานทีส่่งผลต่อความภกัดต่ีอองค์กร เพือ่ทีท่างผูบ้รหิาร

จะได้ทราบถงึสิง่ทีบ่คุลากรต้องการหรอืสิง่ทีเ่ป็นแรงจงูใจ 

ให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ เพื่อสถานีวิทยุ

โทรทศัน์กองทพับกและมคีวามภกัดคีงอยูก่บัองค์กรต่อไป



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ปีที่ 6 ฉบับที่ 3 ประจ�าเดือน กันยายน-ธันวาคม 2559 161

References

Bartol, K. M., & Martin, D. C. (1991). The administrative process in administrative behavior in education.  

 New York: Free Press. 

Charoenkam, S. (2011). Administration applying the good governance of Pangmaka subdistrict administrative  

 organization Khanuworaluksabori district Kamphaeng Phet province. Master of Liberal Arts Thesis,  

 Mahachulalongkornrajavidyalaya University. (in Thai)

Good, C. V. (1973). Dictionary of education. New York: McGraw-Hill.

Gulick, L. (1937). Notes on the theory of organization. New York: Institute of Public Administration.

Herzberg, F. (1979). The motivation to work (2nd ed.). New York: John Willey & Sons. 

Hirankitti, S., et al. (2009). Organization and management. Bangkok: Wisit Pattana. (in Thai)

Jewcharoenkul, P. (2010). Development and trends of management administration of serving the people of the  

 provincial public presecution office of Surat Thani. Master of Public Administration Thesis, Sukhothai  

 Thammatirat University. (in Thai)

Kasemsin, S. (2007). Management (5th ed.). Bangkok: Thammasat University. (in Thai)

Nasomjai, W. (2013). Management approach of Khok Nong Kha forest public land in Mueang district of Mahasarakram  

 province. Master of Agriculture Thesis, Sukhothai Thammatirat University. (in Thai)

Naveekan, S. (2005). Management (5th ed.). Bangkok: Bannakit. (in Thai)

Nilad, T. (2007). Management factors effecting employee satisfaction in Thaimarujune Co., Ltd. Master of Business  

 Administration Thesis, Ayuttaya Rajabhat University. (in Thai)

Panjapornpol, P. (2005). Organization and management. Bangkok: Pranakhon Rajabhat University. (in Thai)

Sararattana, W. (2007). Management: Principle, theory and education. Bangkok: Wisut. (in Thai)

Sareerat, S., et al. (2009). Organization and management. Bangkok:Thammasan. (in Thai)

The Royal Thai Army Radio and Television. (2008). Annual report. Bangkok: Author. (in Thai)

The Royal Thai Army Radio and Television. (2013). 57th years of The Royal Thai Army Radio and Television.  

 Bangkok: Aroon Printing. (in Thai)

Yamane, T. (1967). Elementary sampling theory. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall.



162 Vol. 6 No. 3 September-December 2016
EAU HEritAgE JoUrnAl

Social Science and Humanity

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อศึกษา (1) ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติธรรม

ของวัดในจังหวัดปทุมธานีตามแนวคิดตะวันออก (2) แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติธรรม

ของวัดในจังหวัดปทุมธานีตามแนวคิดตะวันออก และ (3) ตัวแบบการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติธรรมของวัด 

ในจังหวัดปทุมธานีตามแนวคิดตะวันออก ระเบียบวิธีวิจัยของการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วยรูปแบบการวิจัยแบบผสม  

โดยใช้การวจิยัเชงิปรมิาณเป็นหลกั ซ่ึงเป็นการวจิยัเชงิส�ารวจโดยใช้แบบสอบถามซึง่ผ่านการทดสอบเพือ่หาความเทีย่งตรง

ของแบบสอบถาม ได้ค่า IOC ที่ระดับ 0.94 และหาค่าความเชื่อถือได้ของแบบสอบถาม ได้ค่าที่ระดับ 0.90 กลุ่มตัวอย่าง 

ได้แก่ ประชาชนที่มาปฏิบัติธรรมใน 5 วัดของจังหวัดปทุมธานี รวม 1,101 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  

ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน ค่าการถดถอยพหุคณู และการหาค่าสมัประสทิธ์สหสมัพนัธ์ของเพยีร์สนั ในส่วนของการวจิยั 

เชิงคุณภาพ ได้มีการสัมภาษณ์แนวลึกเฉพาะผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้ให้ข้อมูลหลัก จ�านวน 9 คน ผลการศึกษาพบว่า (1) ปัญหา

เกี่ยวกับการบริหารจัดการที่ส�าคัญ คือ บุคลากรของวัดบางส่วนไม่ได้ส่งเสริมการปฏิบัติธรรมด้วยวาจาที่สุภาพ และ

วัดยังขาดตัวแบบการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติธรรม (2) แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่ส�าคัญ คือ  

บุคลากรของวัดควรส่งเสริมการปฏิบัติธรรมด้วยวาจาที่สุภาพและประทับใจตามแนวคิดตะวันออก และ (3) ตัวแบบการ

บริหารจัดการเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติธรรมของวัดในจังหวัดปทุมธานีตามแนวคิดตะวันออกควรประกอบด้วย 5 ด้าน

ค�ำส�ำคัญ: การบริหารจัดการ, การปฏิบัติธรรม, แนวคิดตะวันออก

Abstract

The major objectives of this research were to study (1) administrative problems to promote dharma 

practice of monasteries in PathumThani Province according to the Eastern Concept, (2) development guidelines of 

administration to promote drama practice of monasteries in Pathum Thani Province according to the Eastern Concept, 

and (3) administrative model of administration to promote drama practice of monasteries in Pathum Thani Province 

according to the Eastern Concept. The study used mixed methods research with emphasis on survey research, using 

questionnaires that had passed pretesting with a validity check of IOC at 0.94 level and reliability check at 0.90 level.  

กำรบริหำรจัดกำรเพื่อส่งเสริมกำรปฏิบัติธรรมของวัดในจังหวัดปทุมธำนี

ตำมแนวคิดตะวันออก
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บทน�ำ

ในครั้งพุทธกาลพระพุทธเจ้าพระองค์ท่านทรง

บ�าเพ็ญเพียรในการปฏิบัติธรรมมาก่อนที่จะตรัสรู ้เป็น

พระสัมมาสัมพุทธเจ้า กาลเวลาผ่านไปกว่า 2500 ปี แต่

การปฏิบัติธรรมก็มีผู ้คนให้ความสนใจทั้งชาวไทยและ

ชาวต่างประเทศโดยมีพระสงฆ์ที่มีความรู้ความสามารถ 

และความเชี่ยวชาญเป็นผู้คอยให้ค�าแนะน�าสั่งสอนในการ 

ปฏิบัติธรรมตามค�าสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  

พระพทุธศาสนาจงึมคีวามเจรญิรุง่เรอืงมาจนถงึในปัจจุบนันี้  

ค�าว่า “ปฏบิตัธิรรม” นัน้ หมายความว่าอย่างไร ปฏบิตัธิรรม 

ก็คือ เอาธรรมมาปฏบิตั ิเอาธรรมมาใช้ เอามาใช้ด�าเนนิชวีติ

ท�าการท�างาน คอืเอาธรรมมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในชวีติจรงิ  

ท�าให้เป็นชีวิตที่ดีมีความสุขนั่นเองเมื่อปฏิบัติธรรมก็

หมายถึงว่า เอาธรรมมาใช้ในชีวิตจริง หรือเอามาใช้ให้เกิด

ประโยชน์แก่ชีวิต ถ้ายังไม่ได้ใช้ ก็ไม่เรียกว่าเป็นการปฏิบัติ  

(พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) (2555, หน้า 2-4) 

จงัหวดัปทมุธานไีด้แบ่งการปกครองเป็น 7 อ�าเภอ 

มีพืน้ที ่1,525,856 ตารางกโิลเมตร ประชากร 1,053,158 คน 

มีวัดทั้งหมด 185 วัด มีส�านักปฏิบัติธรรมประจ�าจังหวัด 

14 แห่ง ตามมติของมหาเถรสมาคมที่ 13/2549, 19/2551,  

3/2552, 24-2552, 19/2554 ทะเบียนส�านักปฏิบัติธรรม

ประจ�าจังหวัดทั่วประเทศ หน้าที่ 140 (ส�านักงานเจ้าคณะ

จังหวัดปทุมธานี, 2557) รายงานประจ�าปี 2557 ในเขต

ปกครองคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี ผู้ศึกษาได้พิจารณา 

ศกึษาเรือ่ง “การบริหารจดัการเพ่ือส่งเสริมการปฏบิติัธรรม 

ของวดัในจังหวดัปทมุธานตีามแนวคดิตะวนัออก” เนือ่งจาก 

บคุลากรบางส่วนของวดัในจงัหวดัปทมุธานแีนะน�าสัง่สอน 

การปฏิบัติธรรมมีความรู้ความเช่ียวชาญไม่มากเท่าท่ีควร”  

(จากการสัมภาษณ์ (1) พระธรรมมงัคลาจารย์ ว.ิ (หลวงปูท่อง)  

ต�าแหน่งเจ้าอาวาสวดัพระธาตศุรจีอมทองวรวหิาร สมัภาษณ์ 

เมือ่วนัที ่15 เมษายน 2557 ระหว่างเวลา 9.00 น. ถงึ 10.00 น.  

ณ วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร และ (2) พระธรรม 

สงิหบรุาจารย์ (หลวงพ่อจรญั ฐิตธมโฺม) ต�าแหน่งเจ้าอาวาส

วัดอัมพวัน สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 ระหว่าง

เวลา 9.00 น. ถึง 10.00 น. ณ วัดอัมพวัน) นอกจากนี้แล้ว 

ข้อเท็จยังปรากฏว่า เท่าที่ผ่านมา การบริหารจัดการหรือ

การส่งเสรมิการปฏบิตัธิรรมของวดัในจงัหวดัปทมุธานีตาม 

แนวคิดตะวันออกได้เกิดปัญหาเก่ียวกับการบริหารจัดการ

บางประการตามแนวคิดตะวันออก (ของพระพุทธเจ้า) 

5 ด้าน ได้แก่ ด้าน (1) การเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เช่น บุคลากร

ของวัดบางส่วนไม่ได้ส่งเสริมการปฏิบัติธรรมด้วยจิตใจ

ที่กว้างขวาง (2) การพูดจาไพเราะ เช่น บุคลากรของวัด 

บางส่วนไม่ได้ส่งเสริมการปฏิบัติธรรมด้วยวาจาที่สุภาพ 

(3) ความพากเพียรความเอาใจใส่ เช่น บุคลากรของวัด

บางส่วนไม่ได้ส่งเสริมการปฏิบัติธรรมด้วยความตั้งใจ (4) 

ความรอบรู้ เช่น บุคลากรของวัดบางส่วนไม่ได้ส่งเสริม 

การปฏิบัติธรรมโดยใช้วิชาความรู้ทางวิชาการ และ (5) 

ความอดทนอดกลัน้ เช่น บคุลากรของวดับางส่วนส่งเสรมิ

การปฏิบัติธรรมอย่างไม่มุ่งมั่น นับว่าเป็นเรื่องที่น่าศึกษา

เป็นอย่างมาก ประกอบกบัเป็นการส่งเสรมิการปฏบิตัธิรรม

The sampling survey was 1,101 people participating in dhamma practice in 5 monasteries of Pathum Thani Province. 

Data analysis and presentation used (??) contingency analysis with descriptive analysis. The analytical statistics 

applied were mean, standard deviation, multiple regression, and Pearson’s correlation. For qualitative research, in-

depth interviews of 9 experts were conducted. The study found that (1) the major administrative problem was that 

some personnel of the monasteries had not used polite words to promote dharma practice, and the monasteries lacked 

an administrative model to promote dharma practice; (2) the major administration development guidelines were the  

personnel of the monasteries should use polite and impressive words according to the Eastern Concept; and (3) the 

administrative model to promote drama practice of monasteries in Pathun Thani Province according to the Eastern 

Concept should consist of 5 aspects.

Keywords: administration, dharma practice, eastern concept
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ในทางตรงและทางอ้อมที่ท�าให้พระพุทธศาสนามีความ 

เจริญรุ่งเรื่องเป็นที่พึ่งของพุทธบริษัทสืบต่อไป

วัตถุประสงค์กำรวิจัย 

1. ศึกษาปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการเพื่อ

ส่งเสริมการปฏิบัติธรรมของวัดในจังหวัดปทุมธานีตาม 

แนวคิดตะวันออก

2. ศึกษาแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการ

เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติธรรมของวัดในจังหวัดปทุมธาน ี

ตามแนวคิดตะวันอก

3. ศกึษายทุธศาสตร์การบริหารจดัการเพ่ือส่งเสรมิ 

การปฏิบัติธรรมของวัดในจังหวัดปทุมธานีตามแนวคิด

ตะวันออก

4. เสนอตัวแบบการบริหารจัดการเพ่ือส่งเสริม

การปฏิบัติธรรมของวัดในจังหวัดปทุมธานีตามแนวคิด 

ตะวันออก

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

วริชั วริชันภิาวรรณ (2550, หน้า 33-35) ในหนงัสอื  

เรือ่ง “การบรหิารจดัการและการบรกิารพฒันาของหน่วยงาน 

ของรัฐ” กล่าวว่า ความหมายของการบริหารจัดการ ค�าว่า  

การบริหารจัดการ (management administration) น�าไปใช้

ทั้งในหน่วยงานและบุคลากรของภาครัฐและภาคเอกชน  

เป็นการผสมผสานแนวคิดการบริหารภาครัฐและการ

จัดการภาคเอกชนเข้าด้วยกัน ถ้าน�าค�านีไ้ปใชใ้นหน่วยงาน 

ภาครฐั เพือ่ให้ชดัเจนมากขึน้ อาจใช้ค�าว่า การบริหารจดัการ 

ภาครฐั (public management administration) ในต่างประเทศ 

เช่น สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร และแคนาดา ได้น�า

ค�าว่า การบริหารจัดการ ซ่ึงตรงกับค�าว่า management  

administration มาใช้ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

ธรียทุธ เวชเจรญิยิง่ (2550, หน้า 16) ในหนงัสอื เรือ่ง 

“สอนแม่หัดปฏิบัติธรรม” กล่าวว่า การศึกษาในเบื้องต้น  

ต้องฟังให้เข้าใจต่อไปต้องพิจารณาใคร่ครวญในส่ิงทีไ่ด้เรยีน 

ได้ฟังมาด้วยเหตผุล สุดท้ายต้องลงมือศึกษาเรียนรู้ความจรงิ 

ที่เกิดขึ้นในกายในใจเรานี้ ท่านเรียกว่า ภาวนา หรือการ

ปฏิบัติธรรม 

พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กญฺลญาโณ) 

(2556, หน้า 50) ในหนงัสอื เรือ่ง “ธรรมะเยน็ใจ ยอมไม่เป็น 

เย็นไม่ได้ ยอมหยุดเป็นเย็นสบาย” กล่าว่า ธรรมะ คือ

ธรรมชาติ 

พุทธทาสภิกขุ (2552, หน้า 7-8) ในหนังสือเรื่อง 

“คู่มือปฎิบัติปานาปานสติภาวนาสมบูรณ์แบบ” กล่าวว่า  

การปฎบิตัธิรรมทีท่�าสมาธภิาวนาโดยวธิอีานาปานสตภิาวนา 

แล้วจะเป็นการปฏิบัติถึงที่สุด ทั้งในศีลทั้งในสมาธิ และ

ทั้งในปัญญา 

พระธรรมสงิหบรุาจารย์ (หลวงพ่อจรญั ฐิตธมโฺม)  

(2554, หน้า 51) ในหนงัสือเรือ่ง “โรคภยัไข้เจ็บถ้าไม่เหลอืวิสยั 

ก็หายได้” กล่าว่า การปฏิบัติธรรมถ้าท�ากรรมฐานติดต่อ 

กนัไปจะได้รบัประโยชน์ในการพฒันาบคุลกิภาพ 3 ประการ 

(1) มีความเข็มแข็งอดทน (2) มีสุขภาพจิตดี (3) ท�าให้

สุขภาพร่างกายดี 

Herbert A. Simon (1947, p. 3) ในหนังสือ เรื่อง 

“administrative behavior” กล่าวถึงการบริหารหมายถึง  

กิจกรรมที่บุคคลต้ังแต่ 2 คนขึ้นไป ร่วมกันด�าเนินการ 

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ 

เพือ่ให้สอดคล้องกบัแนวคดิการพฒันาทรพัยากร

มนุษย์ ผู ้ศึกษาจึงได้น�าทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา 

ทรัพยากรมนุษย์ ด้วยกรอบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

ตามภาพดังนี้ 

ภำพ 1 กรอบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ของทฤษฎี 3 ด้าน (ปรับปรุงจาก อาภรณ์ ภู ่วิทยพันธ์ 

(2551, หน้า 95-101) ในหนังสือ เร่ือง “กลยุทธ์การพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์” อธิบายได้ว่ากรอบแนวคิดรวมของการ

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์เกิดขึ้นจากการผสมผสานแนวคิด 
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หลักทั้งสามด้านได้แก่ (1) ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ (economic 

theory) (2) ทฤษฎีระบบ (system theory) และ (3) ทฤษฎี 

จิตวิทยา (psychological theory)

ผู้ศึกษาได้น�าข้อมูลที่ส�าคัญในทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

กับการพฒันาทรัพยากรมนษุย์ มากล่าวไว้ในทีน่ีเ่พือ่ให้เหน็ 

แนวทางในการบริหารจัดการด้านการพัฒนาทรัพยากร

มนุษย์ตามทฤษฎีดังกล่าวตามค�าอธิบายดังนี้  ทฤษฎี

เศรษฐศาสตร์ คือการศึกษาวิธีที่บุคคลและสังคมเลือกใช้

ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ�ากัดที่ธรรมชาติและคนรุ่นก่อน

ให้ไว้เศรษฐศาสตร์เกี่ยวข้องกับการศึกษาเรื่องราวทาง

สังคมและโลกที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรทรัพยากรทฤษฎี

เศรษฐศาสตร์ ประกอบด้วยมโนทัศน์ของประสิทธิภาพ 

ซึ่งสามารถสร้างเกณฑ์เพ่ือประกันถึงความผาสุกสูงสุด  

การพฒันาและความเจริญงอกงามของคนทีท่�างานเป็นส่วน 

ทีส่�าคัญและจ�าเป็นของกจิกรรมทางเศรษฐกจิ ทฤษฎทีีเ่ป็น 

ประโยชน์และประสบกบัความส�าเรจ็นัน้ม ี3 ทฤษฎคีอื (1) 

ทฤษฎีการใช้ทรัพยากรที่จ�ากัด (scarce resource theory) 

ทฤษฎีนี้จะกล่าวถึงข้อจ�ากัดของการใช้ทรัพยากรไม่ว่า 

จะเป็นงบประมาณ วสัดอุปุกรณ์ เวลา และอืน่ ๆ  (2) ทฤษฎี

การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน (sustainable resource theory) 

ทฤษฎีน้ีจะมุ้งเน้นผลตอบแทนทีไ่ด้รับโดยมองถงึเป้าหมาย 

ระยะยาวในอนาคตมากกว่าเป้าหมายระยะสั้น การลงทุน

ที่เกิดขึ้นจะต้องค�านึงถึงข้อได้เปรียบในการแข่งขันอย่าง

ยั่งยืน โดยการน�าเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการท�างาน

เพื่อปรับปรุงกระบวนการท�างานให้รวดเร็วและมีคุณภาพ

มากยิ่งข้ึน (3) ทฤษฎีมองมนุษย์ให้เป็นทุนหรือทุนมนุษย์  

(human capital theory) เป็นทฤษฎีทางด้านเศรษฐศาสตร์ 

ทีไ่ด้ถกูน�ามาใช้มากทีสุ่ด โดยการพิจารณาถึงผลผลติทีไ่ด้รบั

จากพนักงานเปรียบเทียบกับสิ่งที่ลงทุนไปในรูปแบบของ

การฝึกอบรมและการศึกษาเป็นการวเิคราะห์ประสทิธภิาพ

ของต้นทนุ ทฤษฎนีีแ้สดงความสัมพันธ์ระหว่างการเรยีนรู ้

ที่เพิ่มขึ้นกับผลผลิตของพนักงานที่เพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย 

และเมือ่ผลผลติทีเ่พิม่สงูขึน้ ผลตอบแทนทีพ่นกังานพงึจะ

ได้รับย่อมเพิ่มสูงขึ้นด้วยเช่นเดียวกัน พบว่าผลผลิตของ

พนักงานที่สูงขึ้นจะน�าไปสู่ผลผลิตของพนักงานที่สูงขึ้น 

จะน�าไปสู่ผลผลิตและผลประกอบการของหน่วยงานและ 

ขององค์การเพิ่มสูงขึ้นตามล�าดับ ทฤษฎีทุนมนุษย์จึงเป็น 

การวิเคราะห์จากแนวคิดของต้นทุนและผลประโยชน์ 

ที่ได้รับ และการวิเคราะห์บนพื้นฐานของผลตอบแทนที่

ได้รับจากการลงทุน พบว่ากิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ 

ทีเ่กดิขึน้เพือ่การพฒันาทรพัยากรมนษุย์นัน้จ�าเป็นอย่างยิง่

ที่จะต้องค�านึงถึงการเพิ่มมูลค่าของมนุษย์ที่เป็นพนักงาน 

ในองค์การด้วยการเรียนรู้ผ่านการศึกษา การฝึกอบรม 

และการพัฒนาต่าง ๆ อันน�าไปสู่ผลลัพธ์หรือผลผลิตที่

องค์การต้องการ ทฤษฎีระบบ กล่าวถึงหลักการทั่วไป 

แนวคิดเครื่องมือและวิธีการที่สัมพันธ์และเชื่อมโยงต่อไป

ยงัระบบงานอืน่ๆ พบว่าทฤษฎรีะบบได้ถกูน�าไปประยุกต์ใช้ 

ในงานด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทั้งในปัจจุบันและ 

ต่อเนื่องไปยังอนาคตโดยมุ่งเน้นไปที่กระบวนการและ

วิธีการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบ ทฤษฎีระบบจะ

ประกอบไปด้วยทฤษฎีย่อย ๆ ได้แก่ (1) ทฤษฎีระบบ

โดยทั่วไป (general system theory) (2) ทฤษฎีแห่งความ 

โกลาหล (chaos theory) และ (3) ทฤษฎมีุง่สูอ่นาคต (future 

theory) ทฤษฎีจิตวิทยา ถือได้ว่าเป็นศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับ

กระบวนการหรือสภาวะการเปลี่ยนแปลงในด้านจิตใจ 

และพฤติกรรมการแสดงออก ทฤษฎีจิตวิทยาถูกน�ามาใช้ 

ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรเป็นอย่างมาก 

กล่าวรวมถงึแนวคดิการเรยีนรูใ้นองค์กรการจงูใจพนกังาน 

การประมวลข้อมูลข่าวสาร การบริหารจัดการกลุ่ม พบว่า

ทฤษฎีดังกล่าวได้ถูกน�ามาใช้ในการบริหารจัดการตนเอง 

และกลุ่มคนทั้งที่อยู่ในหน่วยงานเดียวกัน และ/หรือต่าง 

หน่วยงานกนัโดยมเีป้าหมายเพือ่การปรบัปรงุ และการพัฒนา 

ผลการด�าเนินงาน ทั้งในระดับองค์การ หน่วยงาน และตัว

บุคคลให้ดีและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

อาภรณ์ ภูว่ทิยพนัธ์ (2551, หน้า 95-101) ในหนังสอื 

เร่ือง “กลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์” กล่าวโดยสรุป

ได้ว่า กรอบแนวคิดรวมของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์

เกดิขึน้จากการผสมผสานแนวคดิหลกัทัง้สามด้านได้แก่ (1) 

ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ (economic theory) (2) ทฤษฎีระบบ  

(system theory) และ (3) ทฤษฎีจิตวิทยา (psychological  

theory) ผู้ศึกษาได้น�าข้อมูลในทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการ

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มากล่าวไว้ในที่นี่ เพื่อให้เห็น

แนวทางในการบริหารจัดการด้านการพัฒนาทรัพยากร

มนุษย์ตามทฤษฎีดังกล่าวตามค�าอธิบายดังนี้  ทฤษฎี

เศรษฐศาสตร์ คือการศึกษาวิธีที่บุคคลและสังคมเลือกใช้

ทรพัยากรทีม่อียูอ่ย่างจ�ากดัทีธ่รรมชาติและคนรุน่ก่อนให้ไว้ 
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เศรษฐศาสตร์เก่ียวข้องกับการศึกษาเร่ืองราวทางสังคม

และโลกที่ เกี่ยวข ้องกับการจัดสรรทรัพยากรทฤษฎี

เศรษฐศาสตร์ ประกอบด้วยมโนทัศน์ของประสิทธิภาพ

ซึ่งสามารถสร้างเกณฑ์เพ่ือประกันถึงความผาสุกสูงสุด

การพัฒนาและความเจริญงอกงามของคนที่ท�างานเป็น

ส่วนทีส่�าคญั และจ�าเป็นของกจิกรรมทางเศรษฐกจิ ทฤษฎี

ที่เป็นประโยชน์และประสบความส�าเร็จนั้นมี 3 ทฤษฎ ี

คือ (1) ทฤษฎีการใช้ทรัพยากรที่จ�ากัด (scarce resource 

theory) ทฤษฎีนี้จะกล่าวถึงข้อจ�ากัดของการใช้ทรัพยากร

ไม่ว่าจะเป็นงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ เวลา และอื่น ๆ  (2) 

ทฤษฎีการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน (substainable resource 

theory) ทฤษฎีนี้จะมุ่งเน้นผลตอบแทนที่ได้รับโดยมองถึง 

เป้าหมายระยะยาวในอนาคตมากกว่าเป้าหมายระยะสั้น 

การลงทุนที่เกิดข้ึนจะต้องค�านึงถึงข้อได้เปรียบในการ

แข่งขันอย่างยั่งยืน โดยการน�าเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วย

ในการท�างานเพื่อปรับปรุงกระบวนการท�างานให้รวดเร็ว

และมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น (3) ทฤษฎีมองมนุษย์ให้เป็นทุน 

หรือทุนมนุษย์ (human capital theory) เป็นทฤษฎีทางด้าน 

เศรษฐศาสตร์ทีไ่ด้ถกูน�ามาใช้มากทีสุ่ด โดยการพิจารณาถงึ

ผลผลิตที่ได้รับจากพนักงานเปรียบเทียบกับสิ่งที่ลงทุนไป

ในรปูแบบของการฝึกอบรมและการศึกษาเป็นการวเิคราะห์

ประสิทธิภาพของต้นทุน ทฤษฎีนี้แสดงความสัมพันธ์

ระหว่างการเรยีนรูท้ีเ่พิม่ขึน้กบัผลผลติของพนกังานทีเ่พิม่

สงูขึน้ตามไปด้วย และเม่ือผลผลิตทีเ่พ่ิมสูงขึน้ ผลตอบแทน 

ที่พนักงานพึงจะได้รับย่อมเพิ่มสูงขึ้นด้วยเช่นเดียวกัน 

พบว่าผลผลิตของพนักงานที่สูงขึ้นจะน�าไปสู่ผลผลิตและ 

ผลประกอบการของหน่วยงานและขององค์การเพ่ิมสงูขึน้

ตามล�าดบั ทฤษฎีทนุมนษุย์จงึเป็นการวเิคราะห์จากแนวคดิ

ของต้นทุนและผลประโยชน์ที่ได้รับ และการวิเคราะห์

บนพื้นฐานของผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุน พบว่า 

กิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเพื่อการพัฒนา

ทรพัยากรมนษุย์นัน้จ�าเป็นอย่างย่ิงทีจ่ะต้องค�านงึถึงการเพิม่ 

มูลค่าของมนุษย์ที่เป็นพนักงานในองค์การด้วยการเรียนรู ้

ผ่านการศกึษา การฝึกอบรม และการพฒันาต่าง ๆ  อนัน�าไปสู ่

ผลลัพธ์หรอืผลผลิตทีอ่งค์การต้องการ ทฤษฎรีะบบ กล่าวถงึ 

หลักการทั่วไปแนวคิดเครื่องมือและวิธีการที่สัมพันธ์และ

เชือ่มโยงต่อไปยงัระบบงานอืน่ ๆ  พบว่าทฤษฎรีะบบได้ถกูน�า 

ไปประยุกต์ใช้ในงานด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ทั้งในปัจจุบันและต่อเนื่องไปยังอนาคตโดยมุ่งเน้นไปที่ 

กระบวนการและวิธีการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบ 

ทฤษฎีระบบจะประกอบไปด้วยทฤษฎีย ่อย ๆ ได้แก่ 

(1) ทฤษฎีระบบโดยทั่วไป (general system theory) (2) 

ทฤษฎีแห่งความโกลาหล (chaos theory) และ (3) ทฤษฎี

มุ ่งสู่อนาคต (future theory) ทฤษฎีจิตวิทยา ถือได้ว่า

เป็นศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการหรือสภาวะการ

เปลีย่นแปลงในด้านจติใจ และพฤตกิารณ์รมการแสดงออก 

ทฤษฎีจิตวิทยาถูกน�ามาใช้ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์

ในองค์กรเป็นอย่างมาก กล่าวรวมถึงแนวคิดการเรียนรู้

ในองค์กรการจูงใจพนักงาน การประมวลข้อมูลข่าวสาร 

การบรหิารจดัการกลุม่ พบว่าทฤษฎดีงักล่าวได้ถกูน�ามาใช้ 

ในการบริหารจัดการตนเอง และกลุ ่มคนทั้งที่อยู ่ใน 

หน่วยงานเดียวกัน และ/หรือต่างหน่วยงานกันโดยม ี

เป้าหมายเพือ่การปรบัปรงุ และการพฒันาผลการด�าเนนิงาน  

ทั้งในระดับองค์การ หน่วยงานและตัวบุคคลให้ดีและ 

มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

นพรตัน์ พฒันธญัญา (2551, หน้าบทคดัย่อ) ได้ศกึษา 

เรื่อง “การศึกษาวิเคราะห์การพัฒนาบุคคลเพื่อความ

เป็นผู้น�าตามหลักพระพุทธศาสนา” ผลการศึกษาพบว่า  

การพัฒนาบุคคลเพื่อความเป็นผู ้น�าต้องประกอบด้วย

ปัญญาในการสร้างเสริมชีวิตให้บรรลุผลส�าเร็จอย่างมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลท่ีมีองค์ความรู้ทุกภาคส่วน 

ของสงัคมรวมทัง้พฒันาความรูก้ารฝึกอบรมอย่างต่อเนือ่ง

และเท่าทันต่อสถานการณ์โลกกับกระบวนการเรียนรู ้

ร่วมกันอย่างเหมาะสมของผู้น�าและผู้รับการพัฒนาด้าน

ต่าง ๆ ของสังคม 

พระบุญจันทร์ จนฺทสาโร (แก้วบุญยงค์) (2551, 

หน้าบทคัดย่อ) ได้ศึกษาเร่ือง “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ในมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวตามหลักไตรสิกขา” สรุปว่า 

ไตรสิกขา หมายถึงการพัฒนามนุษย์ให้ด�าเนินชีวิตดีงาม

ถกูต้องท�าให้มวีถิชีวีติทีเ่ป็นมรรคเป็นทางด�าเนนิชวีติหรอื

วิถีชีวิตที่ถูกต้องดีงามของมนุษย์ต้องเรียนรู้ฝึกฝนพัฒนา

ตนเองเริม่จากการรกัษาศลี เพือ่ขดัเกลาพฤตกิรรมและการ

ด�าเนินชีวิตของตนเองให้บริสุทธ์ิรวมถึงการฝึกหัดการอยู่

ร่วมกันของเพื่อนร่วมงาน ให้มีความเกื้อกูลต่อกันและ

กระบวนการที่ส�าคัญในการศึกษาต้องพัฒนาตนเองให ้
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บรบิรูณ์ด้วยศลี บรบิรูณ์ด้วยสมาธแิละบรบิรูณ์ด้วยปัญญา

เพือ่พฒันาตนเองและสังคมไปสู่เป้าหมายสูงสุดในปัจจบุนั 

และอนาคตผลการวิจัยพบว่าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

ในมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวอยู่ในระดับดี ทุกด้านคือด้าน 

กรอบแนวคิดกำรวิจัย 

กรอบแนวคดิการวจิยัในการศกึษาครัง้นี ้ประกอบ

ด้วยกรอบแนวคิดส่วนที่เป็นตัวแปรอิสระ (เหตุ) และ 

กรอบแนวคดิส่วนทีเ่ป็นตวัแปรตาม (ผล) โดยกรอบแนวคดิ

ทั้งสองส่วนมีรายละเอียดตามภาพ 2 

ภำพ 2 กรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย 

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 

ประชากร คอื ประชาชนเป้าหมายทัง้หมดทีท่�าการ

ศึกษา อันได้แก่ ประชาชนทั้งหมดที่ปฏิบัติธรรมใน 5 วัด 

ได้แก่ ได้แก่ (1) วัดเขียนเขต พระอารามหลวง จ�านวน  

10,500 คน (2) วัดสวนมะม่วง จ�านวน 11,056 คน (3)  

วดัปัญญานนัทาราม จ�านวน 82,633 คน (4) วดัซอยสามคัคี 

จ�านวน 10,604 คน และ (5) วัดป่าเจริญราช จ�านวน  

11,513 คน รวมประชากร (10,500+11,056+82,633+ 

10,604+11,513=) 126,306 คน (ส�านักงานเลขาเจ้าคณะ

จังหวัดปทุมธานี, 2557)

กลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม 

อันได้แก่ ประชาชนที่ปฏิบัติธรรมใน 5 วัด ได้แก่ (1)  

วัดเขียนเขต พระอารามหลวง จ�านวน 92 คน (2)  

วัดสวนมะม่วง จ�านวน 96 คน (3) วัดปัญญานันทาราม  

จ�านวน 721 คน (4) วัดซอยสามัคคี จ�านวน 92 คน 

และ (5) วัดป่าเจริญราช จ�านวน 100 คน รวมประชากร 

(92+96+721+92+100 =) 1,101 คน จ�านวนนี้ได้มาจากการ

ค�านวณเพื่อหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามสูตรตารางของ  

ทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) ที่ระดับความคลาดเคลื่อน

ของกลุ่มตัวอย่าง 0.03 หรือระดับความเชื่อมั่น 97.00 % 

ทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane, 1973, pp. 727-728)

ส�าหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู ้ศึกษาได้ท�าการ

สัมภาษณ์แนวลึกเฉพาะผู้เชี่ยวชาญ (in-depth interview 

of experts) หรือผู้ให้ข้อมูลหลัก (key informants) จ�านวน 

9 รูป โดยผู้ศึกษาได้พิจารณาคัดเลือกแบบเจาะจงบุคคล  

(purposeful sampling) จากบคุคลทีม่คีวามรู ้ความสามารถ  
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ความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์เก่ียวกับการบริหาร

จัดการเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติธรรมของวัดในจังหวัด 

ปทุมธานีตามแนวคิดตะวันออก 

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 

การวิจัยเชิงปริมาณ ผู ้ศึกษาใช้แบบสอบถาม  

ซึ่งผ่านการทดสอบ (pre-test) ได้แก่ (1) การทดสอบหา 

ความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม โดยเป็นการทดสอบเพื่อ

หาค่าความเทีย่งตรงตามเนือ้หา หรอืหาค่าความสอดคล้อง

ระหว่างข้อค�าถามกับวัตถุประสงค์การวิจัย (Index of item 

Objective Congruence--IOC) จากผูเ้ชีย่วชาญจ�านวน 3 คน  

ได้ค่าความเที่ยงตรงตามเนื้อหาเท่ากับ 0.94 และ (2)  

การตรวจสอบหาความน่าเชื่อถือได้ของแบบสอบถาม  

โดยการน�าแบบสอบถามไปทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างที่ม ี

ลกัษณะใกล้เคยีงกบักลุม่ตวัอย่างทีจ่ะท�าการศึกษา จ�านวน 

50 คน แล้วจึงน�าแบบสอบถามที่ได้มาวิเคราะห์หาค่า

ความน่าเชื่อถือได้ของแบบสอบถามจากสูตรการหาค่า

สัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha 

Coefficient) ระดับความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.90 การวิจัยเชิง

คุณภาพ ผู้ศึกษาได้ใช้แบบสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือส�าหรับ

การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยเป็นแบบสัมภาษณ์เชิงลึกที่มี 

โครงสร้าง (structured in-depth interview form) เพ่ือท�าการ 

สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้ให้ข้อมูลหลัก จ�านวน 9 รูป 

แบบตวัต่อตวั ในการสัมภาษณ์ ผู้ศึกษาได้ใช้แบบสัมภาษณ์

เชิงลึกที่มีโครงสร้าง (structured in-depth interview form) 

โดยผู้ศึกษาได้ท�าการสัมภาษณ์ด้วยตนเอง ซึ่งเป็นการ 

สัมภาษณ์ตัวต่อตัว (face to face interview) 

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล

การศกึษาคร้ังนี ้ผู้ศึกษา และผู้ช่วยอีก 2 คน ได้แจก 

แบบสอบถาม จ�านวน 1,101 ชุด ผู้ศึกษา และผู้ช่วยเก็บ

รวบรวมแบบสอบถามกลับคืนมาได้จ�านวน 965 ชุด  

ส่วนอีก 136 ชดุ เกบ็รวบรวมมาไม่ได้ (1,101-136=965 ชดุ) 

ดังน้ัน จึงได้น�าจ�านวน 965 ชุด มาใช้ โดยน�ามาตรวจสอบ

และคัดแยกแบบสอบถาม ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 

(1) กลุ่มตวัอย่างตอบว่า “วดัในจงัหวดัปทมุธานไีม่มปัีญหา

เกี่ยวกับการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติธรรม” 

มีจ�านวน 29 คน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 2.6 ของกลุ่มตัวอย่าง 

ทั้งหมด 1,101 คน กลุ่มตัวอย่างนี้ ถือว่าเป็นแบบสอบถาม

ที่ไม่สมบูรณ์ และไม่น�ามาใช้ในการวิเคราะห์ต่อไป และ 

(2) กลุ่มตัวอย่างตอบว่า “วัดในจังหวัดปทุมธานีมีปัญหา

เกี่ยวกับการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติธรรม”  

มีจ�านวน 936 คน ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 85.0 ของกลุ่มตัวอย่าง

ทั้งหมด 1,101 คน กลุ่มตัวอย่างนี้ ถือเป็นแบบสอบถาม 

ส่วนทีส่มบรูณ์ และน�าไปใช้ในการศกึษาและวเิคราะห์ต่อไป  

เนื่องจากเป็นแบบสอบถามที่ผู้ตอบแบบสอบถามได้ตอบ

แบบสอบถามทุกข้ออย่างสมบูรณ์และครบถ้วน โดยมี

แนวโน้มเป็นกลุ่มตัวอย่างหรือเป็นผู้ตอบแบบสอบถาม 

ที่มีคุณภาพ 

กำรวิเครำะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้

ในการวเิคราะห์ข้อมลูส�าหรบัการวจิยัเชงิปรมิาณ 

ผู้ศึกษาได้น�าแบบสอบถามดังกล่าวมาแปลงเป็นข้อมูล 

และวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลส�าเร็จรูปทาง

สังคมศาสตร์ส�าหรับคอมพิวเตอร์ ส่วนวิธีการวิเคราะห์

ข้อมลู เป็นการวเิคราะห์ในรปูของตารางประกอบค�าบรรยาย  

รวมทั้งใช้รูปแบบการวิเคราะห์เชิงพรรณนา โดยสถิติที่ใช้

ในการวิจัย คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

การทดสอบค่าท ีค่าการถดถอยพหคุณู และค่าสมัประสทิธิ์

สหสมัพนัธ์ของเพยีร์สนั ทีร่ะดบันยัส�าคญัทางสถติิ เท่ากบั 

0.05 หลังจากวิเคราะห์ข้อมูลแล้ว ได้น�าข้อมูลมาเขียน

บรรยายหรือพรรณนาพร้อมตารางและภาพประกอบตาม

ความเหมาะสม ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพ หลังจากท�าการ

สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้ให้ข้อมูลหลักครบจ�านวน 9 

คน แล้วผูศ้กึษาได้น�าข้อมลูมาประมวล และน�าเสนอข้อมลู 

ในเชิงพรรณนา (descriptive interpretation)

ผลกำรวิจัย

ในภาพรวมทั้งหมด บุคลากรของวัดบางส่วนมี 

ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการเพื่อส ่ง เสริมการ 

ปฏิบัติธรรมของวัดในจังหวัดปทุมธานีตามแนวคิด 

ตะวันออกทั้ง 5 ด้าน กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยในระดับน้อย 

ในส่วนของความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างต่อค่าเฉลี่ยรวม

ของปัญหาทั้ง 5 ด้าน กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยในระดับน้อย 

เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า กลุ่มตัวอย่างล้วนเห็นด้วย 

ในระดับมากในทุกข้อค�าถาม จ�านวน 5 ด้าน ในส่วนของ 
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ค่าเฉลี่ยรวมทั้ง 5 ด้าน หรือภาพรวมค่าเฉลี่ยรวมทั้ง 5 ด้าน  

พบว่า กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยในระดับมาก ความคิดเห็น

ของกลุ่มตัวอย่างต่อยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเพื่อ

ส่งเสริมการปฏิบัติธรรมของวัดในจังหวัดปทุมธานีตาม

แนวคิดตะวันออก กลุ่มตัวอย่างล้วนเห็นด้วยในระดับมาก

ทั้ง 5 ข้อค�าถาม ในส่วนของค่าเฉลี่ยรวมทั้ง 5 ข้อ พบว่า 

กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยในระดับมาก ความคิดเห็นของกลุ่ม

ตัวอย่างต่อประสิทธิภาพในการบริหารจัดการที่เรียกว่า  

ไอเทร์ิมส์ (ITERMS) 6 ด้าน (ตวัแปรตาม) เป็นการน�าข้อมลู

มาวิเคราะห์เพ่ือให้ได้ข้อมูลส�าหรับน�าไปศึกษาตัวแบบ 

การบรหิารจดัการต่อไป กลุม่ตวัอย่างล้วนเห็นด้วยในระดบั

มากทุกข้อค�าถามทั้ง 6 ด้าน 

กำรอภิปรำยผล

1. การอภิปรายผลปัญหาเกี่ยวกับการบริหาร

จัดการปัญหาเก่ียวกับการบริหารจัดการเพ่ือส่งเสริม

การปฏิบัติธรรมของวัดในจังหวัดปทุมธานีตามแนวคิด 

ตะวันออก 5 ด้าน จากผลการศึกษาปรากฏว่า กลุ่มตัวอย่าง 

ล้วนเห็นด้วยในระดับน้อยต่อปัญหาเก่ียวกับการบริหาร

จัดการเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติธรรมของวัดในจังหวัด

ปทุมธานีตามแนวคิดตะวันออกทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้าน  

(1) การเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ (2) การพูดจาไพเราะ (3) ความ

พากเพยีรความเอาใจใส่ (4) ความรอบรู้ และ (5) ความอดทน 

อดกล้ัน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของวิรัช วิรัชนิภาวรรณ 

(2550, หน้า 33-35) เป็นการผสมผสานแนวคิดการบริหาร

ภาครัฐและการจัดการภาคเอกชนเข้าด้วยกัน เพื่อให้การ

บริหารจัดการไปเป็นในทิศทางเดียวกันจะท�าให้ปัญหา

ต่าง ๆ ลดน้อยลงหรือปราศจากปัญหา ซึ่งสอดคล้องกับ 

แนวคิดของ Herbert A. Simon (1947, p. 3) ซึ่งเป็นการ

บรหิารงานหรอืกจิกรรมทีบ่คุคลตัง้แต่ 2 คนขึน้ไป ร่วมกนั 

ด�าเนนิการเพือ่ให้บรรลุวตัถุประสงค์โดยครอบคลมุเป็นการ 

บริหารจัดการที่ท�าให้เกิดประสิทธิภาพในหน่วยงานหรือ

องค์กร 

2. การอภิปรายผลปัญหา และแนวทางการพัฒนา 

การบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติธรรมของวัดใน

จังหวัดปทุมธานีตามแนวคิดตะวันออก 5 ด้าน ผู้ศึกษา 

มีความเห็นว่า ทั้ง 5 วัด ในจังหวัดปทุมธานีมี “ปัญหา” 

ในการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติธรรมของวัด 

ในจังหวัดปทุมธานีตามแนวคิดตะวันออก 5 ด้าน และ

เนือ่งจากปัญหาแต่ละด้าน มหีลายปัญหา ขึน้อยูก่บัมุมมอง

ของแต่ละคน เช่น เฉพาะปัญหาเกีย่วกบัการบรหิารจดัการ

เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติธรรมของวัดในจังหวัดปทุมธาน ี

ตามแนวคดิตะวนัออกแบ่งเป็น (1) บคุลากรของวดับางส่วน 

ไม่ได้ส่งเสริมการปฏิบัติธรรมด้วยจิตใจที่กว้างขวาง และ 

(2) บคุลากรของวดับางส่วนไม่ได้ส่งเสรมิการปฏบิตัธิรรม

ด้วยความเป็นมิตร ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ นพรัตน์ 

พฒันธญัญา (2551) ซึง่การพฒันาบคุคลเพือ่ความเป็นผูน้�า 

ต้องประกอบด้วยปัญญาในการสร้างเสรมิชวีติให้บรรลผุล

ส�าเรจ็อย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลทีม่อีงค์ความรู้ 

ทุกภาคส่วนของสังคมรวมทั้งพัฒนาความรู้การฝึกอบรม 

อย่างต่อเนือ่งและเท่าทนัต่อสถานการณ์โลกกบักระบวนการ 

เรียนรู้ร่วมกันอย่างเหมาะสมของผู้น�าและผู้รับการพัฒนา

ด้านต่าง ๆ ของสังคม 

3. การอภิปรายผลยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ

เพือ่ส่งเสรมิการปฏบิตัธิรรมของวดัในจงัหวดัปทมุธานีตาม

แนวคดิตะวนัออก จากผลการศกึษาปรากฏว่า กลุม่ตวัอย่าง

ล้วนเห็นด้วยในระดับมากทั้ง 5 ข้อค�าถาม ต่อยุทธศาสตร์ 

การบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติธรรมของวัด 

ในจังหวัดปทุมธานีตามแนวคิดตะวันออก ส�าหรับเหตุผล

ส�าคัญที่กลุ ่มตัวอย่างซึ่งเป็นประชาชนที่ปฏิบัติธรรม 

ใน 5 วัด ได้แก่ (1)วัดเขียนเขต พระอารามหลวง (2)  

วดัสวนมะม่วง (3) วดัปัญญานนัทาราม (4) วดัซอยสามคัคี 

และ (5) วดัป่าเจรญิราช ล้วนเหน็ด้วยในระดบัมากดังกล่าว 

แทนที่จะเห็นด้วยในระดับปานกลางหรือในระดับน้อย  

ผู้ศึกษามีความเห็นว่า สืบเนื่องจากกลุ่มตัวอย่างดังกล่าว

ล้วนพงึพอใจและเหน็ด้วยกบัยทุธศาสตร์การบรหิารจดัการ

เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติธรรมของวัดในจังหวัดปทุมธาน ี

ตามแนวคิดตะวันออกทั้ง 5 ข้อค�าถามซึ่งสอดคล้องกับ 

อาภรณ์ ภู่วิทยพันธ์ (2551, หน้า 95-101) ที่กล่าวถึงทฤษฎี

จิตวิทยา ถือได้ว่าเป็นศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ

หรือสภาวะการเปลี่ยนแปลงในด้านจิตใจ และพฤติกรรม

การแสดงออก ทฤษฎีจิตวิทยาถูกน�ามาใช้ในการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรเป็นอย่างมาก กล่าวรวมถึง

แนวคดิการเรยีนรูใ้นองค์กรการจูงใจพนกังาน การประมวล

ข้อมลูข่าวสาร การบรหิารจดัการกลุม่ พบว่าทฤษฎดัีงกล่าว 

ได้ถูกน�ามาใช้ในการบริหารจัดการตนเอง และกลุ่มคน 
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ทั้งที่อยู่ในหน่วยงานเดียวกัน และ/หรือต่างหน่วยงานกัน

โดยมีเป้าหมายเพื่อการปรับปรุง และการพัฒนาผลการ

ด�าเนินงาน ทั้งในระดับองค์การ หน่วยงาน และตัวบุคคล 

ให้ดีและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

4. การอภิปรายผลประสิทธิภาพในการบริหาร

จัดการที่เรียกว่า ไอเทิร์มส์ (ITERMS) 6 ด้าน (ตัวแปร

ตาม) จากผลการศกึษาปรากฏว่า กลุม่ตวัอย่างล้วนเหน็ด้วย 

ในระดบัมากทัง้ 6 ด้านทกุข้อค�าถาม ต่อประสิทธภิาพในการ 

บรหิารจดัการเพือ่ส่งเสรมิการปฏบิตัธิรรมของวดัในจังหวดั

ปทมุธานทีีเ่รยีกว่า ไอเทร์ิมส์ 6 ด้าน ส�าหรบัเหตผุลส�าคญัที่

กลุม่ตวัอย่างซึง่เป็นประชาชนทีป่ฏบิตัธิรรมใน 5 วดั ได้แก่ 

(1) วัดเขียนเขต พระอารามหลวง (2) วัดสวนมะม่วง (3)  

วัดปัญญานันทาราม (4) วัดซอยสามัคคี และ (5) วัดป่า 

เจริญราช ล้วนเห็นด้วยในระดับมากดังกล่าว แทนที่จะ 

เหน็ด้วยในระดบัปานกลางหรอืในระดบัน้อย ผูศ้กึษามคีวาม 

เห็นว่า สืบเนื่องจากกลุ่มตัวอย่างดังกล่าวล้วนพึงพอใจ

และเห็นด้วยกับประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเพื่อ 

ส่งเสริมการปฏิบัติธรรมของวัดในจังหวัดปทุมธานีที ่

เรยีกว่าไอเทร์ิมส์ ทัง้ 6 ด้านทกุข้อความค�าถาม ซ่ึงสอดคล้อง

กับงานวิจัยของ พระบุญจันทร์ จนฺทสาโร (แก้ว บุญยงค์) 

(2551) ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในมหาวิทยาลัย 

แห่งชาตลิาวอยูใ่นระดบัด ีทกุด้านคอืด้านนโยบายการพฒันา 

บคุลากรวธิกีารพฒันาบคุลากรการสนบัสนนุของผู้บรหิาร

ต่อบคุลากรการรบัรูข่้าวสารในมหาวทิยาลยัและการน�าผล

การพัฒนาบุคลากรไปใช้ในการพัฒนางานการปฏิบัติตน

ตามหลักไตรสิกขาของผู้บริหาร ครู อาจารย์ และบุคลากร 

โดยภาพรวมปฏบิติัตนอยู่ในระดบัดทีกุด้าน เป็นการบรหิาร

จัดการที่ครอบคลุมในหน่วยงานหรือองค์กร 

5. การอภิปรายผลเปรียบเทียบความคิดเห็นของ

กลุ่มตัวอย่างบางกลุ่มต่อภาพรวมประสิทธิภาพในการ

บรหิารจดัการเพือ่ส่งเสรมิการปฏบิตัธิรรมของวดัในจังหวดั

ปทุมธานี จากผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็น 

ของกลุ่มตวัอย่างบางกลุม่ต่อภาพรวมประสิทธภิาพในการ 

บรหิารจดัการเพือ่ส่งเสรมิการปฏบิตัธิรรมของวดัในจังหวดั 

ปทุมธานี พบว่า (1) เมื่อจ�าแนกตามเพศ ได้แก่ เพศชายกับ 

เพศหญิง พบว่า ความคิดเห็นระหว่างกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม

ที่เป็นเพศชายกับเพศหญิงไม่แตกต่างกัน และ (2) เมื่อ

จ�าแนกตามระดับการศึกษา ได้แก่ ต�่ากว่าปริญญาตรีกับ 

ปริญญาตรี หรือสูงกว่าปริญญาตรี พบว่า ความคิดเห็น

ระหว่างกลุม่ตวัอย่าง 2 กลุม่ทีม่กีารศกึษาต�่ากว่าปรญิญาตรี  

และมีการศึกษาปริญญาตรี  หรือสูงกว ่าปริญญาตรี 

ไม่แตกต่างกันซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ธีรยุทธ  

เวชเจริญยิ่ง (2550, หน้า 16) การศึกษาในเบื้องต้น ต้องฟัง

ให้เข้าใจต่อไปต้องพจิารณาใคร่ครวญในสิง่ที ่ได้เรยีนได้ฟัง

มาด้วยเหตุผล สุดท้ายต้องลงมือศึกษาเรียนรู้ความจริงที ่

เกดิขึน้ในกายในใจเรานี ้เรยีกว่า ภาวนาหรอืการปฏบิติัธรรม 

ที่จะไปในทิศทางเดียวกันมีจุดมุ่งหมายเหมือนกันจึงไม่มี

ความแตกต่างในหลักการและเหตุผล และสอดคล้องกับ

แนวคิดของพระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กญฺลญาโณ) 

(2556, หน้า 50) ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรม

หรือธรรมะ คือธรรมชาติ ที่อยู่รอบ ๆ ตัวของเราเองจะมี 

ความสอดคล้องกับธรรมชาติเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและ

สอดคล้องกับแนวคิดของ พุทธทาสภิกขุ (2552, หน้า 7-8) 

ในการปฎิบัติธรรมที่ท�าสมาธิภาวนาโดยวิธีอานาปานสติ 

ภาวนาแล้วจะเป็นการปฏิบัติถึงที่สุด ทั้งในศีล สมาธิ และ

ปัญญา เป็นหลักการที่ผสมผสานสอดคล้องกันไม่มีความ

แตกต่างในสาระส�าคัญในการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริม 

การปฏิบัติธรรม และสอดคล้องกับแนวคิดของพระธรรม

สิงหบุราจารย์ (หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม) (2554, หน้า 51) 

การปฏิบัติธรรมถ้าท�ากรรมฐานติดต่อกันไปจะได้รับ 

ประโยชน์ในการพัฒนาบุคลิกภาพ 3 ประการ (1) มีความ

เขม็แขง็อดทน (2) มสีขุภาพจติด ี(3) ท�าให้สขุภาพร่างกายดี  

เป็นผลของการปฏบิตัธิรรมตามแนวคดิตะวนัออกทีม่คีวาม

สอดคล้องกันจะแสดงให้เห็นว่าเพศชาย หรือเพศหญิง  

การศกึษาระดบัใดกต็ามจะมคีวามรูส้กึนกึคดิไปในทศิทาง

เดยีวกนัมคีวามเชือ่มคีวามศรทัธาในการบรหิารจดัการเพือ่

ส่งเสริมการปฏิบัติธรรมตามแนวคิดตะวันออกที่มีความ 

คิดเห็นไม่แตกต่างกัน

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะกำรวิจัยครั้งนี้ 

1. ข้อเสนอแนะส�าหรับแนวทางการพัฒนาการ

บรหิารจัดการด้านการเอือ้เฟ้ือเผือ่แผ่ได้แก่ วดัและผูบ้รหิาร 

ของวัดควรจัดการพัฒนาหรือฝึกอบรมบุคลากรของวัด

เพือ่ให้เหน็ความส�าคญัและความจ�าเป็นของการปฏบิติังาน

ส่งเสริมการปฏิบัติธรรมด้วยจิตส�านึกหรือจิตวิญญาณที่ด ี
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และกว้างขวาง โดยควรจัดการฝึกอบรมหรือพัฒนาอย่าง

ต่อเน่ืองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เฉพาะในส่วนเกี่ยวกับการ 

พัฒนาหรือฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องซึ่งจะท�าให้บุคลากร 

เกิดการปรับปรุงการปฏิบัติงาน 

2. ข ้อเสนอแนะส�าหรับแนวทางการพัฒนา 

การบริหารจัดการด้านการพูดจาไพเราะได้แก่ ผู้บริหาร

ของวัดทุกระดับควรเอาใจใส่ ควบคุมและติดตามการ 

ปฏบิตังิานของบคุลากรของวดัอย่างใกล้ชดิเพ่ือให้บคุลากร

ส่งเสริมการปฏิบัติธรรมด้วยวาจาที่สุภาพ เฉพาะข้อ 

เสนอแนะที่เกี่ยวกับการพูดจาไพเราะนั้น สอดคล้องกับ

แนวคิดของผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้ให้ข้อมูลหลัก จ�านวน 9 คน 

ที่ได้จากการสัมภาษณ์แนวลึกตัวต่อตัวด้วยแบบสัมภาษณ ์

แนวลึกเฉพาะผู้เชี่ยวชาญ โดยทั้ง 9 คน ล้วนเห็นด้วยกับ

แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมการ 

ปฏิบัติธรรมของวัดในจังหวัดปทุมธานีตามแนวคิด 

ตะวันออกที่ให้ความส�าคัญกับ (1) บุคลากรของวัดควร

ส่งเสริมการปฏิบัติธรรมด้วยวาจาที่สุภาพ และ/หรือ (2) 

บุคลากรของวัดควรส่งเสริมการปฏิบัติธรรมด้วยวาจา 

ที่ประทับใจ 

3. ข้อเสนอแนะส�าหรับแนวทางการพัฒนาการ

บริหารจัดการด้านความพากเพียรความเอาใจใส่ ได้แก่  

ผูบ้รหิารของวดัทกุระดบัควรเอาใจใส่ ควบคมุและตดิตาม

การปฏิบัติงานของบุคลากรของวัดอย่างใกล้ชิดเพื่อให้

บุคลากรส่งเสริมการปฏิบัติธรรมด้วยความตั้งใจ 

4. ข้อเสนอแนะส�าหรับแนวทางการพัฒนาการ

บริหารจัดการด้านความรอบรู้ ได้แก่ วัดและผู้บริหาร

ของวดัควรจดัการฝึกอบรมเพือ่เพิม่พนูความรูแ้ก่บคุลากร

ในเรื่องการส่งเสริมการปฏิบัติธรรมโดยใช้วิชาความรู้ทาง

วิชาการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และควรมีการประเมินผล

ด้วยว่า บุคลากรของวัดได้น�าความรู้ทางวิชาการจากการ

ฝึกอบรมไปใช้หรือไม่เพียงใด 

5. ข ้อเสนอแนะส�าหรับแนวทางการพัฒนา 

การบริหารจัดการด้านความอดทนอดกลั้น ได้แก่ วัดและ 

ผู้บริหารของวัดควรจัดการพัฒนาหรือฝึกอบรมบุคลากร

ทกุระดบัของวดัเพ่ือให้เหน็ความส�าคญัของการปฏบิตังิาน

ส่งเสริมการปฏิบัติธรรมด้วยความมุ่งมั่น โดยควรจัดการ

ฝึกอบรมหรือพัฒนาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง นอกจากนี้  

วัดควรมีนโยบายและแผนงานที่ชัดเจนในการฝึกอบรม  

เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับกับการพัฒนาบุคลากรนั้น 

ดังนั้น ตัวแบบการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริม 

การปฏิบัติธรรมของวัดในจังหวัดปทุมธานีตามแนวคิด

ตะวันออก 5 ด้าน จึงเรียงตามล�าดับจากมากไปน้อยได้

ดังนี้ (1) ด้านความอดทนอดกลั้น (2) ด้านความรอบรู้ (3)  

ด้านความพากเพียรความเอาใจใส่ (4) ด้านการเอื้อเฟื้อ 

เผื่อแผ่ และ (5) ด้านการพูดจาไพเราะ 

ภำพ 3  ตัวแบบการบริหารจัดการเพื่อส ่งเสริมการ 

ปฏิบัติธรรมของวัดในจังหวัดปทุมธานีตามแนวคิด 

ตะวันออก 5 ด้าน

ข้อเสนอแนะในกำรวิจัยครั้งต่อไป 

1. การท�าวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมุ่งเน้นกลุ่มตัวอย่าง

ที่มีความรู ้  ความช�านาญ และประสบการณ์เกี่ยวกับ

การบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติธรรมของวัด 

ในจังหวัดปทุมธานีตามแนวคิดตะวันออก เช่น ข้าราชการ 

หรือผู้บริหารของเทศบาลในจังหวัดปทุมธานี เพื่อน�าไปสู ่

การพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ทางการบริหารจัดการ 

2. การท�าวิจัยโดยใช้กรอบแนวคิด หรือตัวชี้วัด 

ส�าหรับการศึกษาวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการบริหาร

จดัการของวดัในจงัหวดัปทมุธานโีดยก�าหนดให้เป็นกรอบ

แนวคิดส่วนที่เป็นตัวแปรตาม เช่น การบริหารจัดการตาม 
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แนวพระราชด�าริ ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ

ตามแนวคิดคุณธรรม เป็นต้น 

3. การท�าวจิยัในเชงิเปรยีบเทยีบ เช่น การวเิคราะห์

เปรียบเทียบการบริหารจัดการระหว่างวัดในจังหวัด

ปทุมธานีกับวัดในนนทบุรีตามแนวคิดตะวันออก หรือ 

กับวัดในจังหวัดอ่ืนที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน เป็นต้น 

4. การท�าวิจัยเพื่อศึกษาต่อยอดการศึกษาครั้งนี้ 

โดยอาจขยายกลุ่มตัวอย่างให้ครอบคลุมทุกวัดในจังหวัด

ปทุมธานี รวมตลอดไปถึงการศึกษาต่อความโดยใช  ้

กลุม่ตัวอย่างทีเ่ป็นข้าราชการ หรอืเจ้าหน้าทีข่องรฐั แทนที่

จะใช้กลุ่มตัวอย่างที่เป็นประชาชนเท่านั้น
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บทคัดย่อ

การวิจัยเรื่องการบริหารจัดการด้านการอ�านวยความสะดวกและให้บริการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลในจังหวัด

เชียงใหม่ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนี้มีวัตถุประสงค์ 3 ข้อ เพื่อศึกษา (1) ปัญหาการบริหารจัดการด้านการอ�านวย

ความสะดวกและให้บริการจัดเก็บรายได้ของเทศบาล (2) การพัฒนาการบริหารจัดการด้านการอ�านวยความสะดวก

และให้บริการจัดเก็บรายได้ของเทศบาล และ (3) ยุทธศาสตร์บริหารจัดการด้านการอ�านวยความสะดวกและให้บริการ 

จัดเก็บรายได้ของเทศบาลในจังหวัดเชียงใหม่ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประชากร คือ ประชาชนทั้งหมด 

ในเขตพื้นที่ของเทศบาล 5 แห่ง ในจังหวัดเชียงใหม่ รวมจ�านวน 202,258 คน กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด มีจ�านวน 1,105 คน 

เตรื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แบบสัมภาษณ์เชิงลึกและแบบสอบถามสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  

ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที ค่าการถดถอยพหุคูณ และการหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน  

นอกจากน้ี ยังมีการสัมภาษณ์แนวลึกเฉพาะผู้เชี่ยวชาญ จ�านวน 9 คน เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงคุณภาพอีกด้วย ผลการศึกษา

พบว่า (1) ปัญหาการบริหารจัดการที่ส�าคัญ ปัญหาด้านความรู้และคุณธรรม ได้แก่ เทศบาลไม่ได้ให้ความรู้ความเข้าใจ

ขั้นตอนการปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดเก็บภาษีและช่องทางการช�าระภาษี รวมทั้งไม่ได้เสริมสร้างทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับ

เรื่องภาษีให้ประชาชน (2) การพัฒนาการบริหารจัดการที่ส�าคัญ คือ เทศบาลควรประชาสัมพันธ์ หรือชี้แจงประชาชน 

ให้มคีวามรูค้วามเข้าใจขัน้ตอนการปฏบิตังิานเกีย่วกบัการจดัเกบ็ภาษ ีและช่องทางการช�าระภาษ ีควบคูไ่ปกบัการเสรมิสร้าง

ทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับเรื่องภาษีให้ประชาชน และ (3) ยุทธศาสตร์บริหารจัดการด้านการอ�านวยความสะดวกและให้บริการ 

จัดเก็บรายได้ของเทศบาลในจังหวัดเชียงใหม่ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ควรประกอบด้วย 4 ด้าน เรียงตามล�าดับ

ความส�าคัญดังนี้ ด้านความรู้และคุณธรรม ด้านการพึ่งตนเอง ด้านการสร้างเครือข่าย และด้านความมีเหตุผล

ค�ำส�ำคัญ: การบริหารจัดการ, บริการจัดเก็บรายได้, เทศบาล

Abstract

The objectives of this research on facilitating and Service Rendering Administration of Revenue Collection of 

Municipalities in Chiang Mai Province based on the Sufficiency Economy Philosophy were to study (1) problems of 

facilities and service rendering administration of revenue collection of municipalities, (2) development of facilitating  

กำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรอ�ำนวยควำมสะดวกและให้บริกำรจัดเก็บรำยได้ของเทศบำล

ในจังหวัดเชียงใหม่ตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง

Facilitating and Service Rendering Administration of Revenue Collection of 

Municipalities in Chiang Mai Province Based on the Sufficiency Economy Philosophy
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บทน�ำ

เทศบาล ถือเป็นหน่วยการปกครองท้องถ่ินทีจ่ดัตัง้ 

ขึ้นในเขตชุมชนที่มีความเจริญและใช้การบริหารเมือง

เป็นหลัก ซึ่งหลายประเทศประสบความส�าเร็จจากการ

ใช้เทศบาลเป็นเคร่ืองมือส�าคัญในการปกครองประเทศ 

โดยเฉพาะประเทศที่พัฒนาแล้ว ส�าหรับประเทศไทย 

เทศบาลเป็นรูปแบบการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  

ในเขตชุมชนเมืองที่ใช้มาตั้งแต่พุทธศักราช 2476 ตาม 

พระราชบญัญตัจิดัระเบยีบเทศบาล พุทธศักราช 2476 และ

มีการปรับเปล่ียนองค์กรเทศบาลจนถึงปัจจุบันรูปแบบ 

องค์กรของเทศบาลแบ่งเป็น 3 ประเภท คือ เทศบาลต�าบล 

เทศบาลเมืองและเทศบาลนคร เทศบาลมีอ�านาจหน้าที่

ตามพระราชบัญญัติก�าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย 

อ�านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พุทธศักราช 2542 

หมวด 2 ได้ก�าหนดอ�านาจและหน้าที่ในการจัดระบบ

การบริการสาธารณะ ตามมาตรา 16 ให้เทศบาลมีอ�านาจ

หน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน ์

ของประชาชนในท้องถ่ินของตนเอง คือ การจัดท�าแผน

พัฒนาท้องถิ่น การจัดระบบการคมนาคมขนส่ง การจัด

สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ การส่งเสริมอาชีพและ 

พาณิชย์ การจัดการศึกษาส่งเสริมกีฬาและการท่องเที่ยว 

การสังคมสงเคราะห์ การจัดการที่อยู่อาศัย และสถานที่ 

พักผ่อนหย่อนใจ การรักษาศิลปวัฒนธรรม การส่งเสริม

ประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน การจัด

ระบบสาธารณสุข การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิง่แวดล้อม ตลอดจนการป้องกนัและรกัษาความปลอดภยั

ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

จังหวัดเชียงใหม่มีเทศบาล 102 แห่ง แบ่งเป็น 

เทศบาลนคร 1 แห่ง เทศบาลเมือง 4 แห่ง เทศบาลต�าบล 

97 แห่ง ในการศึกษาคร้ังนี้น�ามาศึกษาเฉพาะเทศบาลนคร  

และเทศบาลเมือง รวม 5 แห่ง เนื่องจาก เทศบาลนครเป็น

เทศบาลขนาดใหญ่ทีส่ดุ มกีารจดัเกบ็รายได้เป็นจ�านวนมาก  

และเทศบาลเมืองจ�านวน 4 แห่ง เป็นเทศบาลขนาดกลาง

ที่รองลงมาจากเทศบาลนครที่มีการจัดเก็บรายได้มาก

เป็นล�าดับที่สองรองจากเทศบาลนคร ซึ่งมีรายได้มากกว่า

เทศบาลต�าบลที่มีขนาดเล็กกว่า จึงสามารถที่จะใช้เป็น 

กลุ่มประชากรตัวแทนที่มีความแม่นย�าในการวิจัยศึกษา 

(กระทรวงมหาดไทย, 2555) 

การศกึษาครัง้นี ้เป็นการศกึษาทีเ่กีย่วกบัการบรหิาร

จัดการของเทศบาล ซึ่งเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น  

and service rendering administration of revenue collection of municipalities, and (3) strategies of facilitating and 

service rendering administration of revenue collection of municipalities in Chiang Mai Province according to 

the Sufficiency Economy Philosophy. The population consisted of 202,258 persons who lived in the 5 areas of 

municipalities in Chiang Mai Province f and 1,105 samples, derived from the using Taro Yamane’s formula. The  

data was analyzed using descriptive statistics: mean, standard deviation, t-test, multiple regression and Pearson’s 

correlations. The qualitative research data was collected from 9 key informants by in-depth interviewing, analyzing 

data by descriptive interpretation. The findings are as follows: (1) the significant problems of revenue collection 

management were knowledge and morality; the municipalities did not extend knowledge about their operation process 

of tax collection as well as it did not promote positive attitudes toward tax collection, (2) the significant development 

was the municipalities, which should exercise public relations or inform people to understand about the tax collection 

process to pay tax channel, coincides with the creation of good attitudes towards tax payment, and (3) the strategies  

for facilitating and service rendering administration of revenue collection of municipalities in Chiang Mai Province 

according to the Sufficiency Economy Philosophy should consist of 4 areas, arranging from the most importance to 

the least as follows: knowledge and morality, self- reliance, networking establishment, and rationality.

Keywords: facilitating and service, revenue, municipalities
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อันเป็นลักษณะของการศึกษาเพื่อ “พัฒนาหน่วยงาน คือ 

เทศบาล” หรือ “พัฒนาการบริหารจัดการของเทศบาลใน

จังหวัดเชียงใหม่” ที่เน้นด้านการอ�านวยความสะดวกและ

ให้บริการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลในจังหวัดดังกล่าว  

แต่เท่าที่ผ่านมา เทศบาลได้ประสบปัญหาเกี่ยวกับการ

บริหารจัดการด้านการอ�านวยความสะดวกและให้บริการ

จัดเก็บรายได้บางประการ หากเทศบาลไม่อาจแก้ไขปัญหา

การบริหารจัดการโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปัญหาที่เทศบาล

อ�านวยความสะดวกและให้บริการจัดเก็บรายได้ในเรื่อง

การให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี และช่องทาง 

การช�าระภาษีอย่างไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรได้แล้ว 

ย่อมเกิดผลเสียหรือความเสียหายที่แบ่งเป็นปัญหาต่อ

หน่วยงาน ปัญหาต่อบุคลากรของหน่วยงาน และปัญหา 

ต่อประชาชน ดังนี้ 

หนึ่ง ผลเสียหรือความเสียหายต่อหน่วยงาน เช่น 

(1) ท�าให้การบริหารจัดการของเทศบาลขาดประสิทธิภาพ  

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในเรื่องการให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ

การจัดเก็บภาษี และช่องทางการช�าระภาษี (2) ท�าให้การ

บรหิารจดัการของเทศบาลไม่ได้มาตรฐานและไม่เป็นสากล 

และ (3) ท�าให้การบริหารจัดการของเทศบาลไม่ได้รับ 

การยอมรับจากประชาชน สังคม และหน่วยงานอื่น

สอง ผลเสียหรือความเสียหายต่อบุคลากรของ

หน่วยงาน เช่น (1) ท�าให้บุคลากรขาดความภาคภูมิใจ 

ในการบรหิารจดัการของเทศบาลโดยเฉพาะอย่างยิง่ ในเรือ่ง 

การให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี และช่องทาง 

การช�าระภาษ ีและ (2) ท�าให้บคุลากรขาดขวญัและก�าลงัใจ 

สาม ผลเสียหรือความเสียหายต่อประชาชน เช่น 

(1) ท�าให้ประชาชนไม่ได้รับการตอบสนอง หรือไม่ได้รับ 

บริการที่มีประสิทธิภาพจากเทศบาล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  

ในเรื่องการให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี และ

ช่องทางการช�าระภาษี และ (2) ท�าให้ประชาชนขาดความ

เล่ือมใสศรัทธา และความเชื่อมั่นในการบริหารจัดการ

ของเทศบาล

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

1. ศึกษาปัญหาการบริหารจัดการด้านการอ�านวย

ความสะดวกและให้บริการจัดเก็บรายได้ของเทศบาล 

ในจังหวัดเชียงใหม่ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2. ศึกษาการพัฒนาการบริหารจัดการด้านการ

อ�านวยความสะดวกและให้บริการจัดเก็บรายได้ของ

เทศบาลในจังหวัดเชียงใหม่ตามปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียง 

3. ศึกษายุทธศาสตร์การบริหารจัดการด้านการ

อ�านวยความสะดวกและให้บริการจัดเก็บรายได้ของ 

เทศบาลในจังหวัดเชียงใหม่ตามปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง

4. ศกึษาเปรยีบเทยีบความคดิเหน็ของกลุม่ตวัอย่าง

บางกลุ่มต่อภาพรวมประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้าน 

การอ�านวยความสะดวกและให้บริการจัดเก็บรายได้ของ

เทศบาลในจังหวัดเชียงใหม่ตามปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

1. แนวคิดหรือความหมายเกี่ยวกับการบริหาร 

จัดการ การอ�านวยความสะดวกและให้บรกิารจัดเกบ็รายได้  

และยุทธศาสตร์ 

การจัดเก็บรายได้ของ มาเป็นพื้นฐาน ความหมาย

ของค�าว่า การจัดเก็บรายได้ หมายถึง “การจัดเก็บค่าภาษี 

ค่าอากร ค่าธรรมเนียม จากประชาชนผู้มีหน้าที่ต้องช�าระ 

ตามกฎหมาย ด้วยความเป็นธรรม เสมอภาค และโปร่งใส 

(เกริกเกียรติ พิพัฒเสรีธรรม, 2546)

การบริหารจัดการ หมายถึง วิธีการปฏิบัติ  

การควบคุมดูแลในการใช้หรือการได้มาซึ่งทรัพยากร  

ในอันที่จะก่อให้เกิดผลส�าเร็จตามวัตถุประสงค์หรือ 

เป้าหมายที่วางไว้ ซึ่งหากเป็นในด้านของธุรกิจก็คือ ก�าไร 

แต่หากเป็นภาครัฐนั้นจะมุ ่งเน้นที่ประโยชน์สุขของ

ประชาชนเป็นส�าคญั แม้ว่าเป้าหมายของเอกชนและภาครฐั 

จะแตกต่างกนักต็าม แต่ทัง้นีก้ารบรหิารจัดการโดยรวมแล้ว 

จะเกี่ยวข้อง อยู่ 3 สิ่งหรือ คน วัตถุดิบ และ เงิน ซึ่งเป็น 

สิ่งส�าคัญที่จะท�าให้องค์กรประสบความส�าเร็จตาม

เป้าประสงค์

การอ�านวยความสะดวก หมายถึง การด�าเนินการ  

พิธีการ ขั้นตอน ที่ช่วยให้เกิดความคล่องตัว ลดความ 
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ซ�้าซ้อน รวดเร็วถูกต้อง ทั้งต่อผู้ปฏิบัติงานเองและเป็น

ประโยชน์ต่อประชาชนโดยรวม 

การให้บริการ อุทัยวรรณ ทิพย์เนตร (2551)  

กล่าวถึงการให้บริการว่า เป็นการอ�านวยความสะดวก 

หรือให้ความช่วยเหลือประชาชนหรือผู ้มารับบริการ 

เกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบอย่างเต็มก�าลังความ

สามารถและตามบทบัญญัติของกฎหมาย

2. แนวคดิเกีย่วกบัปัจจยัทีม่ส่ีวนส�าคญัต่อปรชัญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง 

ความมีเหตุผล (rationale) หมายถึง การตัดสินใจ

เกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้น จะต้องเป็นไปอย่างมี

เหตผุล โดยพจิารณาจากปัจจยัทีเ่กีย่วข้อง ตลอดจนค�านงึถงึ 

ผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระท�านั้น ๆ  อย่างรอบคอบ

การมีภูมิคุ ้มกัน (self-immunity) หมายถึง  

การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลง

ด้านต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้และไกล

การพึง่ตนเอง (self-reliance) หมายถงึ ความสามารถ 

ในการด�ารงตนอยู่ได้อย่างอิสระมั่นคง สมบูรณ์ ซึ่งการพึ่ง

ตนเองได้นัน้ มีทัง้ในระดบับคุคล และชมุชน การพ่ึงตนเอง  

ต้องสามารถผันเปลี่ยนไปตามเวลาได้ เพ่ือให้เกิดความ

เหมาะสม สอดคล้อง และสมดุล

ความรู้และคุณธรรม (knowledge and morality) 

หมายถึง การพัฒนาคนให้มีคุณภาพ เช่น มีวิชาความรู้  

มีความสามารถควบคู่ไปกับการพัฒนาคนให้มีคุณธรรม 

เช่น ซื่อสัตย์ สุจริต

การสร้างเครือข่าย (network establishment)  

หมายถึง การเชื่อมโยงของกลุ่มของคนหรือกลุ่มองค์กรที่

สมัครใจ ที่จะแลกเปลี่ยนข่าวสารร่วมกัน หรือท�ากิจกรรม

ร่วมกัน โดยมีการจดัระเบยีบโครงสร้างของคนในเครอืข่าย 

ด้วยความเป็นอิสระ เท่าเทียมกันภายใต้พื้นฐานของความ

เคารพสิทธิ เชื่อถือ เอื้ออาทร ซึ่งกันและกัน 

3. แนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยที่มีส ่วนส�าคัญต่อ

ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการที่เรียกว่า 6 M 

การบรหิารจดัการทรพัยากรมนษุย์ (man) หมายถงึ  

การเพิม่ขดีความสามารถของการบรหิารจัดการเพือ่ส่งเสรมิ 

การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของจังหวัดกลุ ่มภาคกลาง 

ตอนกลางตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในด้าน 

การบริหารจัดการ วิชาความรู้ ข้อมูลข่าวสาร

การบริหารจัดการงานทั่วไป (management)  

หมายถึง ก�าหนดการจัดการงานทั่วไปให้เป็นเอกภาพใน

ระหว่างหน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง มิให้เกิดความซ�้าซ้อน  

และเลือกปฏิบัติได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ต้องปรากฏใน

กฎหมาย กฎ ระเบียบ กฎกระทรวง และกฎหมายของ

หน่วยงาน 

การบรหิารจัดการวสัดอุปุกรณ์ (material) หมายถงึ  

การบริหารจัดการวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ วัสดุส�านักงาน 

ให้มีคุณภาพและปริมาณเพียงพอแก่การปฏิบัติงาน

การบริหารจัดการข่าวสาร หรือข้อมูลข่าวสาร 

(message) หมายถึง การบริหารจัดการด้านข้อมูลข่าวสาร 

ที่ทันสมัย และสามารถน�าข้อมูลดังกล่าวไปใช้ประโยชน์

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การบริหารคณุธรรม (morality) หมายถงึ การบริหาร 

จัดการในหน่วยงานโดยน�าหลักคุณธรรม มาใช้ในการ

ปฏิบัติงาน เช่น ความซ่ือสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบ  

การเป็นผู้น�าที่ดีมีคุณธรรม เป็นตน

วิธีการ ระเบียบ แบบแผน หรือเทคนิค (method) 

หมายถึง การบริหารจัดการที่ค�านึงถึงวิธีการ ระเบียบ 

แบบแผน และเทคนิคที่เหมาะสม (ความหมายข้างหน้านี้  

น�ามาจากบทที่ 2 วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง หัวข้อ แนวคิด

เกีย่วกบัปัจจยัทีม่ส่ีวนส�าคญัต่อประสทิธภิาพในการบรหิาร

จัดการที่เรียกว่า 6M) 

4. แนวคิดเกี่ยวกับปัญหา และการพัฒนาการ

บริหารจัดการด้านการอ�านวยความสะดวกและให้บริการ 

จัดเก็บรายได้ และยุทธศาสตร์

5. ความเป็นมา โครงสร้าง อ�านาจหน้าที่ และ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลในจังหวัดเชียงใหม่
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กรอบแนวคิดกำรวิจัย

ภำพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

การศึกษานี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน 

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

ประชากร คือ ประชาชนและบุคลากรเป้าหมาย

ทัง้หมดในเขตพ้ืนทีข่องเทศบาล 5 แห่งในจงัหวดัเชยีงใหม่ 

รวมทั้งสิ้น 202,258 คน ดังนี้ (1) เทศบาลนครเชียงใหม่  

จ�านวน 135,757 คน (2) เทศบาลเมืองแม่เหียะ อ�าเภอเมือง 

จ�านวน 18,135 คน (3) เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 

อ�าเภอแม่แตง จ�านวน 13,341 คน (4) เทศบาลเมืองแม่โจ้ 

อ�าเภอสันทราย จ�านวน 20,683 คน และ (5) เทศบาลเมือง 

ต้นเปา อ�าเภอสันก�าแพง จ�านวน 14,342 คน (กระทรวง

มหาดไทย, 2555)

กลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชนที่เป็นตัวแทนของ

ประชากรดังกล่าวจ�านวน 1,105 คน คือ ประชาชนในเขต 

พื้นที่ของเทศบาล 5 แห่งในจังหวัดเชียงใหม่ จ�านวน  

1,105 คน (Yamane, 1967)

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย

เ ชิงคุณภาพ การสัมภาษณ์แนวลึกเฉพาะผู ้

เชี่ยวชาญ

เชิงปริมาณ แบบสอบถาม แบบมาตราส่วน มีค่า 

ความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.93

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล

1. การรวบรวมข้อมูลจากเอกสารหรือการวิจัย 



178 Vol. 6 No. 3 September-December 2016
EAU HEritAgE JoUrnAl

Social Science and Humanity

เอกสาร ผู้ศึกษาได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากต�ารา หนังสือ 

รายงานผลการวิจัย สถิติ ตัวเลข และเอกสารต่าง ๆ ทั้ง

ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ รวมตลอดถึงข้อมูลที่ได ้

จากอินเทอร์เน็ต 

2. การรวบรวมข้อมลูจากการวจิยัสนาม ประกอบ

ด้วย 2 หัวข้อ ได้แก่ (1) การแจกและการเก็บรวบรวม

แบบสอบถาม (2) ปัญหาและแนวทางแก้ไข

3. การวิจัยเชิงคุณภาพ ผู ้ศึกษาได้สัมภาษณ์ 

แนวลกึเฉพาะผูเ้ชีย่วชาญ หรือผู้ให้ข้อมูลหลกั จ�านวน 9 คน  

ด้วยตนเอง โดยเป็นการสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัว

กำรวิเครำะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้

ใช้รูปแบบการวิเคราะห์เชิงพรรณนา สถิติที่ใช ้

ในการวิเคราะห์ข้อมูลมีดังนี้

ค่าสถิติร้อยละ (percentage) ใช้วิเคราะห์ข้อมูล

ท่ัวไป โดยเฉพาะอย่างย่ิง ข้อมูลส่วนบคุคลของกลุ่มตวัอย่าง  

ได้แก่ เพศ และระดับการศึกษา

ค่าเฉลี่ย (mean) ค่าเบี่ยงเบน (standard deviation) 

หรือ SD ใช้วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของกลุ่ม

ตัวอย่างต่อ (1) ปัญหาการบริหารจัดการด้านการอ�านวย

ความสะดวกและให้บริการจัดเก็บรายได้ของเทศบาล 

ในจังหวัดเชียงใหม่ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) 

การพัฒนาการบริหารจัดการด้านการอ�านวยความสะดวก

และให้บรกิารจดัเกบ็รายได้ของเทศบาลในจงัหวดัเชยีงใหม่

ตามแนวคดิปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง และ (3) ยทุธศาสตร์ 

ของการพัฒนาการบริหารจัดการด้านการอ�านวยความ

สะดวกและให้บริการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลในจังหวัด

เชียงใหม่ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น

การทดสอบค่าที (t-test) ใช้วิเคราะห์เปรียบเทียบ 

ความแตกต่างของค่าเฉลีย่ของตวัแปรทีจ่�าแนกเป็น 2 กลุม่ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็น 

ของกลุ ่มตัวอย่างบางกลุ่ม เช่น เพศชายกับเพศหญิง  

ต่อภาพรวมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านการ

อ�านวยความสะดวกและให้บริการจัดเก็บรายได้ของ

เทศบาลในจังหวัดเชียงใหม่

ค่าการถดถอยพหุคูณ (multiple regression) และ 

ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร ์สัน (Pearson  

Correlation coefficient) ใช้ในการวิเคราะห์หรือพิสูจน์

อิทธิพลหรือการส่งผลของตัวแปรอิสระต่อตัวแปรตาม 

กล่าวคือ การวิเคราะห์ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างต่อ

อิทธิพลหรือการส่งผลของยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ 

ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ตัวแปรอิสระ) กับ

ปัจจยัทีม่ส่ีวนส�าคญัต่อประสทิธภิาพในการบรหิารจดัการ 

ที่เรียกว่า 6M (ตัวแปรอิสระ)

ผลกำรวิจัย

เชิงปริมาณ

1. ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างต่อปัญหาการ

บริหารจัดการด้านการอ�านวยความสะดวกและให้บริการ 

จัดเก็บรายได้ของเทศบาลในจังหวัดเชียงใหม่ตามปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง 5 ด้าน โดยแต่ละด้าน มีค�าถาม 

เกีย่วกบัปัญหาด้านละ 2 ข้อค�าถาม พบว่า โดยภาพรวมของ

ปัญหาการบรหิารจดัการด้านการอ�านวยความสะดวกและ

ให้บริการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลในจังหวัดเชียงใหม่ 

ตามปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง มค่ีาเฉลีย่รวมทัง้ 5 ด้าน 

อยู่ในระดับปานกลาง (  =2.26) 

2. ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างต่อการพัฒนา 

การบริหารจัดการด้านการอ�านวยความสะดวกและให้

บริการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลในจังหวัดเชียงใหม่ 

ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 5 ด้าน ในแต่ละด้าน

ประกอบด้วย 2 ข้อค�าถาม ปรากฏว่า กลุ่มตัวอย่างล้วน

เห็นด้วยในระดับปานกลาง ทั้ง 5 ด้าน (  =2.48)

3. ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างต่อยุทธศาสตร ์

การบริหารจัดการด้านการอ�านวยความสะดวกและให้

บริการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลในจังหวัดเชียงใหม่ 

ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 5 ด้าน แต่ละด้าน

ประกอบด้วย 1 ข้อค�าถาม พบว่า กลุม่ตัวอย่างล้วนเหน็ด้วย 

ในระดับปานกลาง ทั้ง 5 ด้าน (  =1.95)

4. ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างปัจจัยที่มีส่วน

ส�าคัญต่อประสิทธิภาพในการบริหารจัดการที่เรียกว่า 

6M พบว่า กลุ่มตัวอย่างล้วนเห็นด้วยในระดับปานกลาง
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ต่อปัจจัยที่มีส่วนส�าคัญต่อประสิทธิภาพในการบริหาร

จัดการที่เรียกว่า 6M โดยเรียงตามล�าดับจากค่าเฉลี่ยมาก 

ไปน้อยได้ ดังนี้ (1) ประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการ

ทรัพยากรมนุษย์ (2) ประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการ 

คุณธรรม (3) ประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการงาน

ทั่วไป (4) ประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการข่าวสาร 

หรอืข้อมลูข่าวสาร (5) ประสิทธภิาพด้านการบริหารจดัการ

วัสดุอุปกรณ์ และ (6) ประสิทธิภาพด้านวิธีการ ระเบียบ  

แบบแผน หรือเทคนิค 

4. เปรียบเทียบความคิดเห็นของกลุ ่มตัวอย่าง 

บางกลุ่มต่อภาพรวมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ

ด้านการอ�านวยความสะดวกและให้บริการจัดเก็บรายได้

ของเทศบาลในจังหวัดเชียงใหม่ตามปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพยีง วเิคราะห์โดยการน�าข้อมูลมาหาค่าการทดสอบค่าที  

ประกอบด้วย 2 หัวข้อย่อย ดงันี ้(1) การวเิคราะห์เปรยีบเทยีบ 

ความคิดเห็นระหว่างกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มจ�าแนกตามเพศ 

ได้แก่ เพศชายกับเพศหญิง พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความเห็น 

แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (2)  

การวเิคราะห์เปรียบเทยีบความคดิเห็นระหว่างกลุม่ตวัอย่าง 

2 กลุ่ม จ�าแนกตามระดบัการศึกษา ได้แก่ ต�า่กว่าปรญิญาตรี  

และปรญิญาตรหีรือเทยีบเท่า หรือสูงกว่าปริญญาตร ีพบว่า  

กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นไม่แตกต่างกัน

5. ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างต่อยุทธศาสตร์

การบริหารจัดการด้านการอ�านวยความสะดวกและให้

บริการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลในจังหวัดเชียงใหม่ตาม

ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพียงทีม่อีทิธพิลต่อปัจจยัทีม่ส่ีวน

ส�าคัญต่อประสิทธิภาพในการบริหารจัดการที่เรียกว่า 6M 

พบว่า ยทุธศาสตร์ทีม่ส่ีวนส�าคญัต่อการบรหิารจดัการด้าน

การอ�านวยความสะดวกและให้บริการจัดเก็บรายได้ของ 

เทศบาลในจังหวัดเชียงใหม่ตามปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียง 4 ด้าน เป็นยุทธศาสตร์ที่มีอิทธิพลต่อปัจจัยที่มี

ส่วนส�าคญัต่อประสิทธภิาพในการบรหิารจดัการทีเ่รยีกว่า 

6M โดยยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทั้ง 4 ด้าน เรียงตาม 

ล�าดบัจากมากไปน้อยได้ ดงันี ้(1) ด้านความรูแ้ละคณุธรรม 

(2) ด้านการพึ่งตนเอง (3) ด้านการสร้างเครือข่าย และ (4) 

ด้านความมีเหตุผล ส่วนด้านการมีภูมิคุ้มกัน เป็นด้านเดียว

ที่ไม่มีอิทธิพลต่อปัจจัยที่มีส่วนส�าคัญต่อประสิทธิภาพ 

ในการบริหารจัดการที่เรียกว่า 6M 

เชิงคุณภาพ

ผู ้ เ ช่ียวชาญแต่ละคนมีความเห็นเหมือนกัน 

คล้ายคลึงกัน

กำรอภิปรำยผล

1. ปัญหาการบริหารจัดการด้านการอ�านวยความ

สะดวกและให้บริการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลในจังหวัด 

เชียงใหม่ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผลการศึกษา 

พบว่า กลุ่มตัวอย่างล้วนเห็นด้วยในระดับปานกลางต่อ

ปัญหาการบรหิารจดัการด้านการอ�านวยความสะดวกและ

ให้บรกิารจดัเกบ็รายได้ของเทศบาลในจงัหวดัเชยีงใหม่ตาม

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทั้ง 5 ด้าน เหตุผลส�าคัญที่ 

กลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นประชาชนในเขตพื้นที่ของเทศบาล

ในจังหวัดเชียงใหม่เห็นด้วยในระดับปานกลางแทนที่จะ

เห็นด้วยในระดับมาก หรือเห็นด้วยในระดับน้อย ผู้ศึกษา 

มีความเห็นว่า ถึงแม้เท่าที่ผ่านมาเทศบาลนครได้มีการ

บริหารจัดการด้านการอ�านวยความสะดวกและให้บริการ 

จัดเก็บรายได้ของเทศบาลในเรื่องการให้ข้อมูลข่าวสาร 

เกีย่วกบัการจัดเกบ็ภาษ ีและช่องทางการช�าระภาษกีต็าม แต่

ในเวลาเดียวกัน การบริหารจัดการดังกล่าวยังไม่เหมาะสม

2. ปัญหา และการพัฒนาการบริหารจัดการด้าน

การอ�านวยความสะดวกและให้บริการจัดเก็บรายได้ตาม

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 5 ด้าน ผู้ศึกษามีความเห็นว่า 

เทศบาลในจังหวัดเชียงใหม่มี “ปัญหา” ในการบริหาร 

จัดการด้านการอ�านวยความสะดวกและให้บริการจัดเก็บ

รายได้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 5 ด้าน และเนื่องจาก

ปัญหาแต่ละด้าน มีหลายปัญหา ขึ้นอยู่กับมุมมองของ

แต่ละคน เช่น เฉพาะปัญหาการบริหารจัดการด้านการ

อ�านวยความสะดวกและให้บรกิารจดัเกบ็รายได้ด้านความมี 

เหตุผล แบ่งเป็น (1) เทศบาลอ�านวยความสะดวกและให้

บริการจัดเก็บรายได้ในเร่ืองการให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ

การจดัเกบ็ภาษ ีและช่องทางการช�าระภาษอีย่างไม่เหมาะสม 

กบัหน้าที ่เช่น ชีแ้จงให้ค�าแนะน�าประชาชนไม่ชดัเจน และ 

(2) เทศบาลอ�านวยความสะดวกและให้บรกิารจดัเกบ็รายได้ 

ในเรื่องการให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี และ

ช่องทางการช�าระภาษีไปในทิศทางที่ไม่สอดคล้องกับ

ความต้องการของประชาชน เช่น ไม่ยิ้มแย้มแจ่มใส หรือ

ไม่สุภาพ เป็นต้น
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3. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการด้านการอ�านวย

ความสะดวกและให้บริการจัดเก็บรายได้ของเทศบาล 

ในจังหวัดเชียงใหม่ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

กลุม่ตวัอย่างล้วนเห็นด้วยในระดบัปานกลางทัง้ 5 ด้าน ดงันี้

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการด้านความมีเหตุผล  

การทีก่ลุ่มตวัอย่างเหน็ด้วยในระดบัปานกลางต่อยทุธศาสตร์ 

การบริหารจัดการด้านความมีเหตุผลโดยเฉพาะอย่างยิ่ง  

ค�าถามที่ว ่า “การที่เทศบาลมียุทธศาสตร์ที่มุ ่งเพ่ิมขีด

ความสามารถในการอ�านวยความสะดวกและให้บริการ

ประชาชนในเรือ่งการให้ข้อมลูข่าวสารเกีย่วกบัการจดัเกบ็ 

ภาษี และช่องทางการช�าระภาษีอย่างเหมาะสม และ

สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนตามปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพยีง” เหตผุลส�าคญัทีก่ลุม่ตวัอย่างซึง่เป็น

ประชาชนในเขตพืน้ทีเ่ทศบาลในจงัหวดัเชยีงใหม่ เหน็ด้วย 

ในระดับปานกลาง แทนที่จะเห็นด้วยในระดับมาก หรือ 

เห็นด้วยในระดับน้อย ผู้ศึกษามีความเห็นว่า ถึงแม้เท่าที ่

ผ่านมาเทศบาลในจังหวัดเชียงใหม่ มีเป้าหมายในการ

ส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถในการอ�านวยความ

สะดวกและให้บริการประชาชนในเรื่องการให้ข้อมูล

ข่าวสารเก่ียวกับการจดัเกบ็ภาษี และช่องทางการช�าระภาษ ี

อย่างต่อเน่ืองก็ตาม แต่ในเวลาเดียวกัน ประชาชนในเขต

พื้นที่เทศบาลในจังหวัดเชียงใหม่ บางส่วนก็เห็นว่าการ

สนับสนุนให้เทศบาลในจังหวัดเชียงใหม่ อ�านวยความ

สะดวกและให้บริการประชาชนในเรื่องการให้ข้อมูล

ข่าวสารเก่ียวกับการจัดเก็บภาษี และช่องทางการช�าระ 

ภาษียังไม่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน 

เท่าที่ควร เมื่อเป็นเช่นนี้ กลุ่มตัวอย่างจึงเห็นด้วยในระดับ

ปานกลางดังกล่าว

ยทุธศาสตร์การบรหิารจดัการด้านการมภูีมคิุม้กนั  

การทีก่ลุ่มตวัอย่างเหน็ด้วยในระดบัปานกลางต่อยทุธศาสตร์ 

การบริหารจัดการด้านการมีภูมิคุ้มกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

ข้อค�าถามท่ีว่า “การทีเ่ทศบาลมยุีทธศาสตร์มุง่พัฒนาระบบ

สนบัสนนุการอ�านวยความสะดวกและให้บริการประชาชน 

ในเรื่องการให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี และ

ช่องทางการช�าระภาษีอย่างยืดหยุ่น และพร้อมรับวิกฤต 

ในทุกสถานการณ์ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

เหตุผลส�าคัญที่กลุ ่มตัวอย่างซึ่งเป็นประชาชน 

ในเขตพื้นที่เทศบาลในจังหวัดเชียงใหม่ เห็นด้วยในระดับ

ปานกลาง แทนที่จะเห็นด้วยในระดับมาก หรือเห็นด้วย

ในระดับน้อย ผู้ศึกษามีความเห็นว่า ถึงแม้เท่าที่ผ่านมา

เทศบาลในจังหวัดเชียงใหม่มีเป้าหมายในการส่งเสริม

และพัฒนาระบบสนับสนุนการอ�านวยความสะดวกและ 

ให้บริการประชาชนในเรื่องการให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ

การจัดเก็บภาษี และช่องทางการช�าระภาษีอย่างยืดหยุ่น

และพร้อมรับวิกฤตในสถานการณ์ต่าง ๆ  ก็ตาม แต่ในเวลา

เดยีวกนั ประชาชนในเขตพืน้ทีเ่ทศบาลในจงัหวดัเชยีงใหม่  

บางส่วนก็เห็นว่าการสนับสนุนให้เทศบาลในจังหวัด

เชียงใหม่ อ�านวยความสะดวกและให้บริการประชาชน 

ในเรื่องการให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี 

และช่องทางการช�าระภาษีอย่างยืดหยุ ่นนั้น บางครั้งก็

ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดวิกฤต เมื่อเป็นเช่นนี้  

กลุ่มตัวอย่างจึงเห็นด้วยในระดับปานกลางดังกล่าว

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการด้านการพึ่งตนเอง  

การทีก่ลุม่ตวัอย่างเหน็ด้วยในระดบัปานกลางต่อยทุธศาสตร์ 

การบริหารจัดการด้านการพึ่งตนเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

ข้อค�าถามที่ว่า “การที่เทศบาลมียุทธศาสตร์ที่มุ่งอ�านวย

ความสะดวกและให้บรกิารประชาชนในเรือ่งการให้ข้อมลู

ข่าวสารเกีย่วกบัการจดัเกบ็ภาษ ีและช่องทางการช�าระภาษ ี

ได้อย่างประทับใจประชาชนบนพื้นฐานของการพึ่งพา

ตนเองตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

เหตุผลส�าคัญที่กลุ ่มตัวอย่างซึ่งเป็นประชาชน 

ในเขตพื้นที่เทศบาลในจังหวัดเชียงใหม่ เห็นด้วยในระดับ

ปานกลาง แทนที่จะเห็นด้วยในระดับมาก หรือเห็นด้วย

ในระดับน้อย ผู้ศึกษามีความเห็นว่า ถึงแม้เท่าที่ผ่านมา

เทศบาลในจังหวัดเชียงใหม่มีเป้าหมายในการส่งเสริม

และพฒันาการบรหิารจดัการด้านการอ�านวยความสะดวก

และให้บริการจัดเก็บรายได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มุ่งอ�านวย

ความสะดวกและให้บรกิารประชาชนในเรือ่งการให้ข้อมลู

ข่าวสารเกีย่วกบัการจดัเกบ็ภาษ ีและช่องทางการช�าระภาษ ี

ได้อย่างประทับใจประชาชนบนพื้นฐานของการพึ่งพา

ตนเอง ก็ตาม แต่ในเวลาเดียวกัน ประชาชนในเขตพื้นที่

เทศบาลในจังหวัดเชียงใหม่ บางส่วนก็เห็นว่า การส่งเสริม

และพัฒนาการบริหารจัดการโดยมุ่งอ�านวยความสะดวก 

และให้บริการประชาชนในเร่ืองการให้ข้อมลูข่าวสารเกีย่วกบั 

การจัดเก็บภาษี และช่องทางการช�าระภาษีประทับใจ

ประชาชนเพยีงบางกลุม่เท่านัน้ เมือ่เป็นเช่นนี ้กลุม่ตวัอย่าง 
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จึงเห็นด้วยในระดับปานกลางดังกล่าว

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการด้านความรู้และ

คุณธรรม การที่กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยในระดับปานกลาง 

ต่อยทุธศาสตร์การบรหิารจดัการด้านความรูแ้ละคณุธรรม 

โดยเฉพาะอย่างย่ิง ข้อค�าถามที่ว ่า “การที่ เทศบาลมี

ยุทธศาสตร์ที่มุ ่งอ�านวยความสะดวกและให้บริการ

ประชาชนในเร่ืองการให้ความรู้ความเข้าใจขั้นตอนการ

ปฏบิตังิานของเทศบาลเก่ียวกับการจดัเก็บภาษี และช่องทาง 

การช�าระภาษี รวมทั้งการเสริมสร้างทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับ

เรือ่งภาษใีห้ประชาชนได้อย่างมอือาชพีโดยใช้ความรูค้วบคู่

กับคุณธรรมตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

เหตุผลส�าคัญที่กลุ ่มตัวอย่างซึ่งเป็นประชาชน 

ในเขตพื้นที่เทศบาลในจังหวัดเชียงใหม่ เห็นด้วยในระดับ

ปานกลาง แทนที่จะเห็นด้วยในระดับมาก หรือเห็นด้วย

ในระดับน้อย ผู้ศึกษามีความเห็นว่า ถึงแม้เท่าที่ผ่านมา

เทศบาลในจังหวัดเชียงใหม่มีเป้าหมายในการส่งเสริม

และพัฒนาในเร่ืองการให้ความรู้ความเข้าใจข้ันตอนการ 

ปฏบิตังิานของเทศบาลเก่ียวกับการจดัเก็บภาษี และช่องทาง 

การช�าระภาษ ีแก่ประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิง่ การเสรมิสร้าง 

ทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับเร่ืองภาษีให้ประชาชนโดยใช้ความรู้ 

ควบคู ่กับคุณธรรมตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ก็ตาม แต่ในเวลาเดียวกัน ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาล

ในจังหวัดเชียงใหม่ บางส่วนก็เห็นว่า การส่งเสริมและ

พัฒนาการบริหารจัดการด้วยการเสริมสร้างทัศนคติที่ด ี

เกี่ยวกับเรื่องภาษีให้ประชาชนโดยใช้ความรู ้ควบคู่กับ

คุณธรรมยังไม่มีความเป็นมืออาชีพ ไม่สามารถโน้มน้าว

ให้ประชาชนทกุคนช�าระภาษด้ีวยความเตม็ใจ ไม่หลกีเลีย่ง 

การช�าระภาษี เมื่อเป็นเช่นนี้ กลุ ่มตัวอย่างจึงเห็นด้วย 

ในระดับปานกลางดังกล่าว

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการด้านการสร้าง 

เครือข่าย การที่กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยในระดับปานกลาง 

ต่อยุทธศาสตร์การบริหารจัดการด้านการสร้างเครือข่าย  

โดยเฉพาะอย่างย่ิง ข้อค�าถามที่ว ่า “การที่ เทศบาลมี

ยุทธศาสตร์ที่มุ่งไปสู่การเป็นผู้น�า และเป็นที่ยอมรับของ

สาธารณชนด้านการอ�านวยความสะดวกและให้บริการ

ประชาชนในเรือ่งการให้ข้อมลูข่าวสารเกีย่วกบัการจดัเกบ็ 

ภาษี และช่องทางการช�าระภาษีโดยผ่านเครือข่ายตาม

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

เหตุผลส�าคัญที่กลุ ่มตัวอย่างซึ่งเป็นประชาชน 

ในเขตพื้นที่เทศบาลในจังหวัดเชียงใหม่ เห็นด้วยในระดับ

ปานกลาง แทนที่จะเห็นด้วยในระดับมาก หรือเห็นด้วย

ในระดับน้อย ผู้ศึกษามีความเห็นว่า ถึงแม้เท่าที่ผ่านมา

เทศบาลในจังหวัดเชียงใหม่มีเป้าหมายในการส่งเสริมและ

พัฒนาการอ�านวยความสะดวกและให้บริการประชาชน 

ในเรื่องการให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี และ

ช่องทางการช�าระภาษโีดยเฉพาะอย่างยิง่ การมุง่ไปสูก่ารเป็น 

ผู้น�า และเป็นที่ยอมรับของสาธารณชนด้านการอ�านวย

ความสะดวกและให้บรกิารประชาชนในเรือ่งการให้ข้อมลู

ข่าวสารเกีย่วกบัการจดัเกบ็ภาษ ีและช่องทางการช�าระภาษ ี

โดยผ่านเครือข่ายตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ก็ตาม 

แต่ในเวลาเดยีวกนั ประชาชนในเขตพืน้ทีเ่ทศบาลในจงัหวดั

เชียงใหม่ บางส่วนก็เห็นว่า การส่งเสริมและพัฒนาการ

อ�านวยความสะดวกและให้บริการประชาชนในเรื่องการ

ให้ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการจัดเก็บภาษี และช่องทางการ

ช�าระภาษียังไม่ถึงระดับการเป็นผู้น�า และเป็นที่ยอมรับ 

ของสาธารณชน เมื่อเป็นเช่นนี้ กลุ่มตัวอย่างจึงเห็นด้วย

ในระดับปานกลางดังกล่าว

ข้อเสนอแนะในกำรวิจัยครั้งนี้

1. เทศบาลควรอ�านวยความสะดวกและให้บรกิาร

จัดเก็บรายได้ในเรื่องการให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการ

จัดเก็บภาษี และช่องทางการช�าระภาษีอย่างเหมาะสม 

กับหน้าที่ และชี้แจงให้ค�าแนะน�าประชาชนอย่างชัดเจน

2. เทศบาลควรอ�านวยความสะดวกและให้บรกิาร

จัดเก็บรายได้ในเรื่องการให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการ

จัดเก็บภาษี และช่องทางการช�าระภาษีไปในทิศทางที่

สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน อย่างยิ้มแย้ม 

แจ่มใสและสุภาพ ด้วยความเต็มใจ

3. เทศบาลควรมีการเตรียมความพร้อมในการ

อ�านวยความสะดวกและให้บริการจัดเก็บรายได้ในเรื่อง

การให้ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการจัดเก็บภาษี และช่องทาง 

การช�าระภาษีเมื่อเกิดภาวะวิกฤต
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ข้อเสนอแนะในกำรวิจัยครั้งต่อไป

1. ท�าวิจัยต่อยอดจากการศึกษาคร้ังนี้ เพื่อหา 

เหตผุลว่า เพราะเหตผุลใด หรือสาเหตใุดทีท่�าให้การบรหิาร

จัดการด้านการอ�านวยความสะดวกและให้บริการจัดเก็บ

รายได้ของเทศบาลในจังหวัดเชียงใหม่ตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงด้านการมีภูมิคุ้มกัน จึงไม่มีอิทธิพลต่อ

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่เรียกว่า 6M ทั้งนี้ เพื่อหา 

แนวทางสนับสนุนให้กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติที่ดีต่อการ

บริหารจัดการด้านการอ�านวยความสะดวกและให้บริการ

จัดเก็บรายได้ของเทศบาลในจังหวัดเชียงใหม่ตามปรัชญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการมีภูมิคุ้มกัน ต่อไป 

2. การวิจัยแบบเจาะลึกการบริหารจัดการด้าน

การอ�านวยความสะดวกและให้บริการจัดเก็บรายได้ของ

เทศบาลแต่ละด้านอย่างเจาะจง เช่น ด้านการรวมกลุ่ม  

ด้านการสร้างเครอืข่าย และด้านความสมดลุและการพฒันา

ที่ยั่งยืน เป็นต้น
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บทคัดย่อ

การวจิยัเรือ่งการบรหิารจดัการการเกบ็ขยะของเทศบาลในจงัหวดักาญจนบรุตีามปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงนี้ 

มีวัตถุประสงค์ที่ส�าคัญเพ่ือศึกษา (1) ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการการเก็บขยะของเทศบาลในจังหวัดกาญจนบุรี 

ตามปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง (2) แนวทางการพฒันาการบรหิารจดัการการเกบ็ขยะของเทศบาลในจงัหวดักาญจนบรุี

ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ (3) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการการเก็บขยะของเทศบาลในจังหวัดกาญจนบุรี

ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประชากร คือ ประชาชน

ทั้งหมดในพื้นที่ของเทศบาลทุกแห่ง รวม 46 แห่ง ในจังหวัดกาญจนบุรี จ�านวน 276,992 คน กลุ่มตัวอย่าง คือ ตัวแทน

ของประชาชนดังกล่าวที่ตอบแบบสอบถาม จ�านวน 1,111 คน การวิเคราะห์ในรูปตาราง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์

ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าการถดถอยพหุคูณ และการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน  

นอกจากน้ีแล้ว ยังมีการสัมภาษณ์แนวลึกเฉพาะผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ให้ข้อมูลหลัก จ�านวน 9 คน ด้วยแบบสอบถามเชิงลึก

ที่มีโครงสร้าง เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงคุณภาพอีกด้วย ผลการศึกษาพบว่า (1) ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการที่ส�าคัญคือ 

เทศบาลขาดความพร้อม หรือขาดการวางแผนในการประชาสัมพันธ์ในเรื่องการคัดแยกขยะ รวมทั้งขาดยุทธศาสตร์

ส�าหรับการบริหารจัดการตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่ส�าคัญคือ 

เทศบาลควรเตรียมความพร้อมด้วยการวางแผนในการประชาสัมพันธ์ในเรื่องการคัดแยกขยะอย่างชัดเจน ต่อเนื่อง  

และมีแผนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน และ (3) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการการเก็บขยะของเทศบาลในจังหวัดกาญจนบุรี

ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงควรเรียงตามล�าดับความส�าคัญ 3 ด้าน ดังนี้ ด้านการสร้างความรู้ความเข้าใจและ 

จิตส�านึกที่ดีอย่างกว้างขวาง ครอบคลุม และทั่วถึง ด้านการด�าเนินงานผ่านแกนน�า หรือบุคลากรต้นแบบ และด้านการ

ก�าหนดแผนงานและกรอบเวลาที่ชัดเจน

ค�ำส�ำคัญ: การบริหารจัดการ, การเก็บขยะ, เทศบาล

Abstract

This research aims to study the garbage collection administration of municipalities in Kanchanaburi province 

based on the Sufficiency Economy Philosophy, employing mixed methods research. The objective were to explore:  

กำรบริหำรจัดกำรกำรเก็บขยะของเทศบำลในจังหวัดกำญจนบุรี

ตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง

Garbage Collection Administration of Municipalities in Kanchanaburi Province 

Based on the Sufficiency Economy Philosophy
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บทน�ำ

เทศบาลถอืว่าเป็นหน่วยการปกครองส่วนท้องถิน่ 

ที่จัดตั้งขึ้นในเขตชุมชนที่มีความเจริญและใช้การบริการ 

เมืองเป็นหลัก ซ่ึงหลายประเทศประสบความส�าเร็จ 

ในการใช้ “เทศบาล” เป็นเครือ่งมอืทีส่�าคญัในการปกครอง

ประเทศโดยเฉพาะประเทศที่พัฒนาแล้วทั้งหลาย ส�าหรับ

สงัคมไทยได้จดัตัง้เทศบาลเป็นรปูแบบการบรหิารราชการ

ส่วนท้องถ่ินในเขตชุมชนเมืองมาตั้งแต่ พ.ศ. 2476 จนถึง

ปัจจุบัน ซึ่งได้มีการตราพระราชบัญญัติระเบียบราชการ

บริหารแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2476 และก�าหนดให้

เทศบาลเป็นองค์กรรูปแบบหนึ่งของราชการบริหารส่วน

ท้องถิ่น และมีการตราพระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาล 

พ.ศ. 2476 ขึ้น ซึ่งถือว่าเป็นกฎหมายฉบับแรกว่าด้วย 

การจัดระเบียบบริหารปกครองตนเองของเทศบาล และ 

ต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และ

มีฉบับแก้ไขเพิ่มเติมหลายฉบับ 

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ก�าหนดให้

เทศบาลมอี�านาจหน้าทีท่ีจ่ะต้องปฏบิติัหรอืหน้าทีบ่งัคบัให้

ปฏบิติั เช่น (1) การรกัษาความสงบเรยีบร้อยของประชาชน 

(2) การให้มีและบ�ารุงทางบกและทางน�้า (3) การรักษา 

ความสะอาดของถนนหรอืทางเดนิ และทีส่าธารณะ รวมทัง้ 

การก�าจัดขยะมูลย่อยส่ิงปฏิกูล (4) ป้องกันและระงับ 

โรคติดต่อ (5) การให้มีเคร่ืองใช้ในการดับเพลิง (6) การให้ 

ราษฎรได้รับการอบรม และ (7) หน้าที่อื่น ๆ ซึ่งมีค�าสั่ง

กระทรวงมหาดไทยหรือกฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่

ของเทศบาล เพื่อจะได้เป็นภาระหน้าที่ที่ถูกระบุไว้ตาม

กฎหมายในภารกิจที่จะต้องปฏิบัติเพื่อความเป็นระเบียบ

เรียบร้อยและก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนและ 

สังคมชุมชนอย่างแท้จริง เป็นต้น

(1) administrative problems of garbage collection administration of Municipalities in Kanchanaburi Province 

according to the Sufficiency Economy Philosophy, (2) development guidelines of garbage collection administration 

of Municipalities in Kanchanaburi Province according to the Sufficiency Economy Philosophy, and (3) strategy of  

garbage collection administration of Municipalities in Kanchanaburi Province based on the Sufficiency Economy 

Philosophy. The quantitative research methods used were survey research with large field data collection as well 

as the questionnaires as a research tool of the field of data collection.The population included all 276,992residents 

in the areas of all 46 municipalities of Kanchanaburi Province. The sampling survey was 1,111 residents. The data 

analysis was manifested in contingency table with descriptive analysis approach. Statistics applied were mean, 

standard deviation, multiple regressions, and Pearson’s Correlation Coefficient. Additionally, in-depth interviews  

of 9 (nine) experts or key informants with structured in-depth interview form was also applied in order to obtain 

the qualitative data. Research findings were (1) the significant problems of administration were the municipalities’ 

lack of readiness or planning of public relations in terms of waste separation as well as lacking of administrative 

strategies based on the Sufficiency Economy Philosophy, (2) the significant development guidelines of administration, 

the municipalities should prepare readiness by planning on public relations in terms of waste separation clearly, 

continuously with explicit operational plan, and (3) the strategy of garbage collection administration of municipalities 

in Kanchanaburi Province according to the Sufficiency Economy Philosophy should consist of 3 aspects, arranging  

from the most importance to the least as follow: creation of knowledge, understanding, and consciousness extensively, 

comprehensively, and thoroughly; operation through mainstay or pilot personnel; and provision of obvious plans 

with precise time frames.

Keywords: administration, garbage collection, municipalities
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หากปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการ โดยเฉพาะ 

ปัญหาที่เทศบาลประชาสัมพันธ์ หรือชี้แจงประชาชน 

ในเรื่องการคัดแยกขยะไม่กว้างขวางและทั่วถึง รวมทั้ง

ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการการจัดเก็บขยะตาม

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 8 ด้านดังกล่าวไม่ได้รับการ

ปรับปรุงแก้ไข ย่อมเกิดผลเสียต่อหน่วยงาน คือ เทศบาล

ในจังหวัดกาญจนบุรี เช่น ท�าให้ประสิทธิภาพในการให้

บริการการจัดเก็บขยะของเทศบาลไม่สูงเท่าที่ควร ไม่เป็น

มาตรฐาน และไม่ได้รับการยอมรับจากประชาชน อีกทั้ง 

ยังท�าให้หน่วยงาน อื่น ๆ  และประชาชนขาดความเลื่อมใส

ศรัทธาในการบริหารจัดการการจัดเก็บขยะของเทศบาล 

และน�าไปสู่ผลเสียต่อสังคมส่วนรวมในด้านสาธารณะสุข  

สิ่งแวดล้อมและสภาพความเป็นอยู่ของประชาชน

ด้วยเหตุผลที่แสดงถึงความเป็นมา ความส�าคัญ

และความจ�าเป็น อ�านาจหน้าที่ ปัญหาการวิจัย ตลอดจน

ตัวอย่างปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการการเก็บขยะของ

เทศบาลดังกล่าวข้างต้น ประกอบกับผู้ศึกษาปฏิบัติงาน

อยู่ในเทศบาลในจังหวัดกาญจนบุรีด้วย เหล่านี้ จึงท�าให้

ผู้ศึกษาสนใจศึกษา เรื่อง “การบริหารจัดการการเก็บขยะ 

ของเทศบาลในจังหวัดกาญจนบุรีตามปรัชญาเศรษฐกิจ 

พอเพียง” โดยน�าปัจจัยที่มีส่วนส�าคัญต่อปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 5 ด้านมาปรับใช้เป็นกรอบแนวคิด พร้อมทั้ง 

คาดหวงัว่าผลการศึกษาครัง้นีจ้ะเป็นประโยชน์ทัง้ทางด้าน

วิชาการและด้านปฏิบัติต่อบุคคล และหน่วยงามรวมทั้ง

ประชาชน เพื่อหาแนวทางที่เหมาะสม เสนอแนะในการ

บรหิารจดัการการเกบ็ขยะของเทศบาลในจงัหวดักาญจนบรุี

ตามปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพียงเพ่ือให้เกดิประสทิธภิาพ 

สูงสุด ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและสังคมต่อไป

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

1. ศึกษาปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการการ 

เก็บขยะของเทศบาลในจังหวัดกาญจนบุรีตามปรัชญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียง

2. ศึกษาแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการ 

การเก็บขยะของเทศบาลในจังหวัดกาญจนบุรีตามปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง 

3. ศึกษายุทธศาสตร์การบริหารจัดการการเก็บ

ขยะของเทศบาลในจังหวัดกาญจนบุรีตามปรัชญาของ 

เศรษฐกิจพอเพียง

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

1. แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการ

บริหารจัดการ การเก็บขยะ และยุทธศาสตร์ 

ไพบูลย์ ช่างเรียน (2532, หน้า 17) ให้ความหมาย 

การบริหารว ่า  หมายถึง  ระบบที่ประกอบไปด ้วย

กระบวนการในการน�าทรพัยากรทางการบรหิารทัง้ทางวตัถุ 

และคนมาด�าเนินการเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก�าหนดไว้

อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

อทุยัวรรณ ทพิย์เนตร (2551, หน้า 27) ให้ความหมาย 

ของการรให้บริการว่า อ�านวยความสะดวกหรือให้ความ

ช่วยเหลือประชาชนหรือผู้มารับบริการเกี่ยวกับงานใน 

หน้าที่รับผิดชอบอย่างเต็มก�าลังความสามารถและตาม

บทบัญญัติของกฎหมาย

ธนกฤต บวกขุนทด (2557) ได้ให้ความหมาย

ของ ขยะมูลฝอย ไว้ว่า ขยะมูลฝอย (waste) หมายความถึง  

ส่ิงของเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตและอุปโภคซึ่งเสื่อม

สภาพจนใช้การไม่ได้หรือไม่ต้องการใช้แล้วบางชนิด  

เป็นของแข็งหรือกากของเสีย (solid waste) มีผลเสียต่อ

สุขภาพทางร่างกายและจิตใจ เนื่องจากความสกปรก 

เป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคท�าให้เกิดมลพิษและทัศนะอุจาด

สุวิชัย ศุภารานนท์ (2549, หน้า 78) กล่าวถึง

ยุทธศาสตร์โดยทั่วไป คือ แผนงานแนวทาง หรือ วิธีการ 

ที่จะน�าองค์กรไปสู ่ผลที่สอดคล้องกับภารกิจและจุด 

มุ่งหมายรวมองค์กร

2. แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

วิรัช วิรัชนิภาวรรณ (2550, หน้า 63-67) หลักการ

ส�าคญัของการบรหิารจัดการตามแนวทางเศรษฐกจิพอเพยีง

ที่ปรากฏอยู่ในพระบรมราโชวาทและพระราชด�ารัสของ

พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั และในแผนพฒันาเศรษฐกจิ 

และสังคมแห่งชาติโดยได้ประมวลและสรุปสาระส�าคัญ

เป็น “หลักการส�าคัญของการบริหารจัดการตามแนวทาง 

เศรษฐกิจพอเพียง 8 ประการ ดังต่อไปนี้ 
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ประการที่หนึ่ง ความพอประมาณ หมายถึง การท่ี 

ประชาชนและชุมชนเน้นการผลิตและบริโภคโดยยึดทาง 

สายกลาง ความพอเพียง ความพอด ีและไม่ฟุ่มเฟือยในเวลา

เดียวกัน ก็ก้าวให้ทันโลกในยุคโลกาภิวัตน์ด้วย ตัวอย่าง 

ความพอประมาณในระดับบุคคล เช่น เน้นการผลิต  

การบริโภค และการด�ารงชีวิตอย่างไม่เดือดร้อน มีความ

เป็นอยู่อย่างประมาณตนตามฐานะ ตามอัตภาพ และไม่

หลงใหลไปตามกระแสของวัตถุนิยม มีอิสรภาพเสรีภาพ 

ไม่พนัธนาการอยูก่ับสิง่ใด ส�าหรบัความประมาณในระดบั

ชุมชน เช่น เน้นเศรษฐกิจพอเพียงแบบก้าวหน้าที่ส่งเสริม

ให้ชมุชนและเครอืข่ายสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานหรอื

องค์กรอ่ืน ๆ ในประเทศ เช่น บริษัทขนาดใหญ่ ธนาคาร  

สถาบันวิจัย เป็นต้น อันจะเป็นประโยชน์ในการสืบทอด

ภมูปัิญญาของชมุชน เป็นการแลกเปลีย่นความรู้ เทคโนโลยี  

ประสบการณ์ การแบ่งปัน และการช่วยเหลือกัน

ประการที่สอง ความมีเหตุผล หมายถึง การที่

ประชาชนและชุมชนตัดสินใจและลงมือปฏิบัติกิจกรรม 

ต่าง ๆ  เกี่ยวกับระดับความพอเพียงนั้นจะต้องเป็นไปอย่าง

มีเหตุมีผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจุบันที่เกี่ยวข้อง และ

ค�านึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระท�านั้น ๆ อย่าง

รอบคอบ

ประการที่สาม การมีภูมิคุ้มกัน หมายถึง การที่ 

ประชาชนและชุมชนมีภูมิคุ ้มกันในตัวที่ดีพอสมควร 

ในการเตรียมความพร้อม รู้เท่าทันต่อผลกระทบที่จะเกิด

จากการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ  มีความยืดหยุ่นในการปรับตัว  

มีความเข้มแข็ง ม่ันคง และยั่งยืน

ประการที่สี่ การพึ่งตนเอง หมายถึง ประชาชน

และชมุชนสนบัสนนุระบบเศรษฐกิจของชมุชนทีอ่ยู่ได้ด้วย 

ตนเองไม่ต้องพึ่งพาพึ่งพิงคนอื่นหรือชุมชนอื่นจนเกิน 

ความจ�าเป็น โดยเน้นความสามารถของประชาชนและชมุชน 

ในการผลิตสินค้าและบริการทุกชนิดเพื่อเลี้ยงประชาชน

หรอืชมุชนนัน้ ๆ  ได้โดยไม่ต้องพึง่พาปัจจยัต่าง ๆ  ทีป่ระชาชน 

หรอืชมุชนไม่ได้เป็นเจ้าของ ตวัอย่างการพ่ึงตนเองในระดบั 

บุคคล เช่น ประชาชนในชุมชนมีการพึ่งตนเอง มีจิตส�านึก

ที่ดีเพื่อตนเอง ชุมชนและประเทศชาติโดยรวม มีจิตใจ 

เอื้ออาทรประนีประนอม และเห็นประโยชน์ส่วนรวมเป็น 

ทีต่ัง้ ส�าหรบัการพึง่ตนเองในระดบัชมุชน เช่น แต่ละชมุชน

ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เชื่อมโยงกัน เป็นเครือข่ายชุมชนที่ 

แข็งแรง เป็นอิสระ มีเกียรติและมีความภาคภูมิใจว่ายืนได ้

ด้วยขาของตนเอง

ประการที่ห้า การเสริมสร้างคุณภาพคนให้มีทั้ง

ความรู้และคุณธรรมควบคู่กัน หมายถึง การเสริมสร้าง

คุณภาพของคนหรือประชาชนทั้งด้านวัตถุและด้านจิตใจ  

ด้านวัตถุ ครอบคลุมถึงการสร้างเสริมให้คนมีความรู ้ 

มีวิชาการ มีความรอบรู้ มีความรอบคอบ และมีความ

ระมัดระวัง ส่วนด้านจิตใจ ครอบคลุมถึงการส่งเสริมให้

คนมีคุณธรรม คือ คิดและท�าคุณงามความดีเป็นประจ�า 

เพื่อผลประโยชน์ของส่วนรวม รวมทั้งส่งเสริมให้ละ 

ความชั่วและท�าความดี ไม่เบียดเบียน มีความรับผิดชอบ 

มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความเพียร มีความอดทน มีความ

รอบคอบ มีความประหยัด มีความเมตตา มีความเอื้ออาทร 

และมีความสามัคคี เพื่อร่วมแรงร่วมใจกันประกอบอาชีพ

ต่าง ๆ  ให้บรรลผุลส�าเรจ็ ประโยชน์ทีเ่กดิขึน้จงึมไิด้หมายถงึ 

รายได้แต่เพียงอย่างเดียว หากแต่ยังรวมถึงประโยชน ์

ในด้านอื่นๆ ด้วย เช่น การสร้างความมั่นคงให้กับสถาบัน

ครอบครวั สถาบนัชมุชน ความสามารถในการอนรุกัษ์และ

พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การพัฒนา

กระบวนการเรียนรู้ของชุมชนบนพื้นฐานของภูมิปัญญา

ท้องถิน่ รวมทัง้การรกัษาขนบธรรมเนยีมประเพณีอนัดงีาม 

ของชุมชนไทยให้คงอยู่ตลอดไป

ประการที่หก การรวมกลุ ่ม หมายถึง การที่

ประชาชนและชุมชนให้ความส�าคัญกับการวมกลุ่ม โดย

ประชาชนหรือองค์กรในชุมชนจะท�าหน้าที่เป็นผู้ด�าเนิน

กิจกรรมทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ให้หลากหลาย ครอบคลุม 

ทั้งการเกษตรแบบผสมผสาน หัตถกรรม การแปรรูป

อาหาร การท�าธุรกิจ ค้าขาย และการท่องเที่ยวระดับชุมชน  

เมื่อประชาชนหรือองค์กรในชุมชนได้รับการพัฒนาให้ 

เข้มแขง็ และมเีครอืข่ายทีก่ว้างขวางมากขึน้แล้ว ประชาชน

ในชุมชนกจ็ะได้รบัการดแูลให้มรีายได้เพิม่ขึน้ รวมทัง้ได้รบั 

การแก้ไขปัญหาในทกุ ๆ  ด้าน เมือ่เป็นเช่นนี ้เศรษฐกจิโดยรวม 

ของประเทศก็จะสามารถเติบโตได้อย่างมีเสถียรภาพ  

ซึ่งหมายความว่า เศรษฐกิจสามารถขยายตัวไปพร้อม ๆ 

กับสภาวการณ์ด้านการกระจายรายได้ที่ดีขึ้นด้วย
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ประการที่ เจ็ด การสร้างเครือข่าย หมายถึง 

ประชาชนและชุมชนร่วมมือกันสร้างเครือข่ายอย่างเป็น

ระบบทีเ่ชือ่มโยงกนัและร่วมมือกนัเพ่ือประโยชน์ต่อชมุชน  

เช่น ในการสบืทอดภมูปัิญญา แลกเปลีย่นความรู ้การบรหิาร 

จัดการ เทคโนโลยี และบทเรียนจาการพัฒนา ท�าให้เกิด 

เครอืข่ายชมุชนทีย่ดึการบรหิารจดัการตามแนวทางเศรษฐกจิ 

พอเพียงซึ่งเชื่อโยงกันด้วยหลักไม่เบียดเบียน แบ่งปัน และ

ช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้ในที่สุด

ประการทีแ่ปด ความสมดลุและการพัฒนาทีย่ัง่ยนื 

หมายถึง การสนับสนุนให้ประชาชนและชุมชนยึดถือ

การพัฒนาอย่างเป็นองค์รวม มีสมดุลระหว่างกระแสการ

แข่งขันจากโลกาภิวัตน์ และกระแสท้องถิ่นนิยม มีความ

หลากหลายในโครงสร้างการผลิต มีการใช้ทุนที่มีอยู่ใน

สังคมให้มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุด ไม่ท�าลาย 

ทรพัยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม วฒันธรรม ภมูปัิญญา

และวิถีชีวิตของท้องถิ่นที่ดีงาม

3. แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ

ประสิทธิภาพในการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 6 ด้าน 

อัษฎางค์ ปาณิกบุตร (2554) ได้อธิบายกรอบแนวคิด 

การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีไว้ 7 ประการดังนี้

1. เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน

2. เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ

3. มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิง

ภารกิจของรัฐ

4. ไม่มีขั้นตอนในการปฏิบัติงานเกินความ

จ�าเป็น

5. มกีารปรบัปรงุภารกจิของส่วนราชการให้ทนั 

ต่อสถานการณ์

6. ประชาชนได้รับความอ�านวยความสะดวก 

และได้รับการตอบสนองต่อความต้องการ

7. มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน

อย่างสม�่าเสมอ
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กรอบแนวคิดกำรวิจัย

ภำพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ปีที่ 6 ฉบับที่ 3 ประจ�าเดือน กันยายน-ธันวาคม 2559 189

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

ประชากร คอื ประชาชนเป้าหมายทัง้หมดทีท่�าการ

ศึกษา อันได้แก่ ประชาชนทั้งหมดในพ้ืนที่ของเทศบาล

ทั้งหมด รวม 46 เทศบาล ในจังหวัดกาญจนบุรี จ�านวน 

287,695 คน ได้กลุ ่มตัวอย่าง คือ ประชาชนในพื้นที่

เทศบาล 46 แห่ง ในจังหวัดกาญจนบุรีจ�านวน 1,111 คน  

(Yamane, 1973, pp. 727-728) และผู้เชีย่วชาญ จ�านวน 9 คน 

ในการสัมภาษณ์

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย

เชิงปริมาณ ในการศึกษาครั้งนี้ใช้แบบสอบถาม 

(questionnaire) เป็นเครื่องมือส�าหรับเก็บรวบรวมข้อมูล

ดังกล่าว โดยหัวข้อนี้แบ่งการน�าเสนอเป็น 3 หัวข้อย่อย  

ได้แก่ (1) หลักเกณฑ์การสร้างข้อค�าถาม (2) ลักษณะ

แบบสอบถาม และ (3) การทดสอบแบสอบถาม

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล

ก�าหนดวิธีการรวบรวมข้อมูล 3 วิธี ได้แก่ (1)  

การรวบรวมข้อมูลจากเอกสารหรือการวิจัยเอกสาร (2) 

การรวบรวมข้อมลูจากการวจิยัสนาม และ (3) การรวบรวม

ข้อมูลจากการสังเกตการณ์

กำรวิเครำะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ 

การวเิคราะห์ในรูปตาราง สถิตทิีใ่ช้ในการวเิคราะห์ 

ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าการถดถอย

พหคุณู และการหาค่าสัมประสิทธิส์หสัมพันธ์ของเพยีร์สนั

ผลกำรวิจัย

1. ความคิดเห็นของกลุ ่มตัวอย่างต่อปัญหา 

เกี่ยวกับการบริหารจัดการการเก็บขยะของเทศบาลใน

จงัหวดักาญจนบรีุตามปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 8 ด้าน 

พบว่า โดยภาพรวมของปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการ

การเก็บขยะของเทศบาลในจังหวัดกาญจนบุรีตามปรัชญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียง 8 ด้าน มีค่าเฉลี่ยรวมทั้ง 8 ด้าน  

อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยรวม 1.87

2. ความคิดเห็นของกลุ ่มตัวอย่างต่อแนวทาง 

การพัฒนาการบริหารจัดการการเก็บขยะของเทศบาลใน

จงัหวดักาญจนบรุตีามปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 8 ด้าน  

พบว่า โดยภาพรวมของแนวทางการพัฒนาการบริหาร

จัดการการเก็บขยะของเทศบาลในจังหวัดกาญจนบุรีตาม

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 8 ด้าน มีค่าเฉลี่ยรวมทั้ง  

8 ด้าน อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยรวม 2.31

3. ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างต่อยุทธศาสตร์

การบริหารจัดการการเก็บขยะของเทศบาลในจังหวัด

กาญจนบุรีตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่จัดแบ่ง 

เป็น 5 ด้าน พบว่า โดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ยรวมทั้ง 5 ด้าน 

อยู่ในระดับปานกลาง

4. ความคดิเหน็ของกลุม่ตัวอย่างต่อประสทิธภิาพ

ในการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 6 ด้าน โดยภาพรวม  

ค่าเฉลี่ยรวมทั้ง 6 ด้าน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ล้วน

เห็นด้วยในระดับปานกลางทั้ง 6 ด้าน ส�าหรับค่าเฉลี่ย

แต่ละด้าน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ล้วนเห็นด้วย 

ในระดับปานกลางต่อประสิทธิภาพในการบริหารกิจการ

บ้านเมืองที่ดีทั้ง 6 ด้าน 

กำรอภิปรำยผล

1. ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการการเก็บขยะ 

ของเทศบาลในจังหวดักาญจนบรุตีามปรชัญาของเศรษฐกจิ

พอเพียง 8 ด้าน ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่  

ล้วนเห็นด้วยในระดับปานกลางต่อปัญหาเก่ียวกับการ

บรหิารจดัการการเกบ็ขยะของเทศบาลในจงัหวดักาญจนบรุี

ตามปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงทัง้ 8 ด้าน ได้แก่ (1) ด้าน 

ความพอประมาณ (2) ด้านการมีเหตุผล (3) ด้านการมี

ภมูคิุม้กนั (4) ด้านการพึง่ตนเอง (5) ด้านการเสรมิสร้างคน 

ให้มีความรู้และคุณธรรม (6) ด้านการรวมกลุ่ม (7) ด้าน

การสร้างเครอืข่าย และ (8) ด้านความสมดลุและการพฒันา 

ที่ยั่งยืน 

เหตุผลส�าคัญที่กลุ ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ซึ่งเป็น

ประชาชนในเขตพื้นที่ เทศบาล 46 แห่งของจังหวัด

กาญจนบุรี เห็นด้วยในระดับปานกลางดังกล่าว แทนที่จะ 
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เห็นด้วยในระดับมากหรือในระดับน้อย ผู้ศึกษามีความ 

เหน็ว่า ถึงแม้กลุ่มตัวอย่างเห็นว่า (1) เทศบาลบริหารจดัการ

การเก็บขยะโดยใช้บุคลากรท�าการประชาสัมพันธ์ หรือ

ชี้แจงประชาชนในเรื่องการคัดแยกขยะอย่างไม่เหมาะสม 

(2) เทศบาลประชาสัมพันธ์ หรือชี้แจงประชาชนในเรื่อง 

การคัดแยกขยะโดยให้ความรู้เกี่ยวกับการแปรรูปของที่ 

ใช้แล้วให้กลับมาใช้ใหม่ (recycle) ควบคู่ไปกับเรื่องความ

รับผิดชอบในการรักษาความสะอาด

2. ผู ้ศึกษามีความเห็นว่า เทศบาลในจังหวัด

กาญจนบุรีมี “ปัญหา” เกี่ยวกับการบริหารจัดการตาม

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 8 ด้าน และเนื่องจากปัญหา

แต่ละด้าน มีหลายปัญหา ขึ้นอยู่กับมุมมองของแต่ละคน  

เช่น เฉพาะปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการการเก็บขยะ

ของเทศบาลในจงัหวดักาญจนบรีุตามปรัชญาของเศรษฐกจิ 

พอเพียงด้านความพอประมาณ อาจแบ่งเป็น ปัญหา (1) 

เทศบาลบริหารจัดการการเก็บขยะโดยใช้บุคลากรท�าการ

ประชาสัมพันธ์ หรือชี้แจงประชาชนในเรื่องการคัดแยก

ขยะอย่างไม่เหมาะสม เช่นใช้บุคลากรน้อยเกินไป และ 

(2) เทศบาลใช้เวลาในการประชาสัมพันธ์ หรือชี้แจงเร่ือง 

การคัดแยกขยะอย่างไม่เหมาะสม เช่น ใช้น้อยเกินไป

3. ผลการศึกษาพบว่า ผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้ให้ข้อมูล

หลัก จ�านวน 9 คน ซึ่งเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ มีความรู้ 

ความเชี่ยวชาญ หรือมีอ�านาจหน้าที่เกี่ยวกับการบริหาร

จัดการการเก็บขยะของเทศบาลในจังหวัดกาญจนบุร ี

ตามปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง ล้วนเห็นด้วยกับแนวทาง

การพัฒนาการบริหารจัดการ ในเวลาเดียวกัน ผู้เชี่ยวชาญ 

หรือผู้ให้ข้อมูลหลัก จ�านวน 6 คน จากทั้งหมด 9 คน  

เหน็ด้วยกับยทุธศาสตร์การบรหิารจดัการการเกบ็ขยะของ

เทศบาลในจังหวัดกาญจนบุรีตามปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงที่จัดแบ่งเป็น 5 ด้าน โดยแบ่งการอภิปรายผล 

เป็น 2 ข้อ ดังน้ี

1) เหตุผลส�าคัญที่ท�าให้ผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้ให้ 

ข้อมูลหลักทั้ง 9 คน ล้วนเห็นด้วยกับ “แนวทางการพัฒนา 

การบริหารจัดการ” ที่ว่า “เทศบาลควรประชาสัมพันธ์ 

หรือชี้แจงประชาชนให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ 

คัดแยกขยะ และวิธีการคัดแยกขยะ รวมทั้งเกิดความ 

รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การคัดแยกขยะอันตราย 

ขยะติดไฟ และขยะปนเปื้อนเชื้อโรคที่ท�าลายสิ่งแวดล้อม

ออกจากขยะทัว่ไป” ผูศ้กึษามคีวามเหน็ว่า ผูเ้ชีย่วชาญ หรอื 

ผู้ให้ข้อมูลหลักส่วนใหญ่ดังกล่าวล้วนเห็นถึงความส�าคัญ 

ความจ�าเป็น และเชื่อมั่นว่า หากเทศบาลประชาสัมพันธ์ 

หรือช้ีแจงประชาชนให้เกิดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ

การคัดแยกขยะ และวิธีการคัดแยกขยะ รวมทั้งเกิดความ 

รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การคัดแยกขยะอันตราย 

ขยะติดไฟ และขยะปนเปื้อนเชื้อโรคที่ท�าลายสิ่งแวดล้อม

ออกจากขยะทั่วไป อันเป็นลักษณะของการให้ข้อมูล

ข่าวสาร และความรู้ ควบคู่ไปกับปลูกฝังจิตส�านึกและ

ความรับผิดชอบพร้อมกันไปด้วยแล้ว ย่อมมีแนวโน้มหรือ 

มีส่วนส�าคัญท�าให้การบริหารจัดการของเทศบาลในเรื่อง

ดังกล่าวประสบผลส�าเร็จและเกิดประโยชน์ต่อประชาชน 

เพิ่มมากขึ้น

2) เหตุผลส�าคัญที่ท�าให้ผู้เช่ียวชาญ หรือผู้ให้

ข้อมูลหลักส่วนใหญ่ จ�านวน 6 คน จากทั้งหมด 9 คน  

เห็นด้วยกับ “ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ” ที่ว ่า 

“ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการการเก็บขยะของเทศบาล

ในจังหวัดกาญจนบุรีตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ทั้ง 5 ด้าน ควรเรียงตามล�าดับความส�าคัญจากมากไปน้อย

ได้ดังนี้ (1) ด้านการสร้างความรู้ความเข้าใจและจิตส�านึก 

ที่ดีอย่างกว้างขวาง ครอบคลุม และทั่วถึง (2) ด้านการ

ด�าเนินงานผ่านแกนน�า หรือบุคลากรต้นแบบ (3) ด้านการ

ก�าหนดแผนงานและกรอบเวลาที่ชัดเจน (4) ด้านการใช้ 

เทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะสม และ (5) ด้านการ 

ด�าเนนิงานผ่านเครอืข่าย” ผูศ้กึษามคีวามเหน็ว่า ผูเ้ช่ียวชาญ 

หรือผู้ให้ข้อมูลหลักส่วนใหญ่ดังกล่าว ทราบและเข้าใจถึง

สาระส�าคัญของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ประกอบ

ด้วย 5 ด้านนั้น ว่า เป็นยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ หรือ

กลุ่มตัวช้ีวัดของการบริหารจัดการหรือการปฏิบัติงานที่

ส�าคัญและจ�าเป็นต่อการบริหาร จัดการการเก็บขยะของ 

เทศบาลในจงัหวดักาญจนบรุใีห้ประสบผลส�าเรจ็ได้ ดงันัน้  

ผู ้เชี่ยวชาญ หรือผู ้ให้ข้อมูลหลักส่วนใหญ่ดังกล่าวจึง 

เห็นด้วยกับการที่เทศบาลควรน�ายุทธศาสตร์การบริหาร

จัดการที่เรียงตามล�าดับความส�าคัญดังกล่าวไปปรับใช้
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ข้อเสนอแนะกำรวิจัยครั้งนี้

1. เทศบาลควรบริหารจัดการการเก็บขยะ  

โดยเฉพาะอย่างย่ิง การประชาสัมพันธ์ หรือชีแ้จงประชาชน

ในเรื่องการคัดแยกขยะโดยค�านึงถึงความแตกต ่าง 

ของเพศ และระดับการศึกษาด้วย

2. เทศบาลควรน�ายุทธศาสตร์การบริหารจัดการ

ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่จัดแบ่งเป็น 5 ด้าน  

ไปปรบัใช้เป็นเป็นกลุ่มตวัชีว้ดัส�าคญัส�าหรับการปฏบิตังิาน  

หรือการบริหารจัดการการเก็บขยะเทศบาลในจังหวัด

กาญจนบุรี

ข้อเสนอแนะกำรวิจัยครั้งต่อไป

1. เทศบาลหรือหน่วยงานที่ เกี่ยวข ้อง เช ่น  

หน่วยการปกครองท้องถิ่น หรือหน่วยงานของรัฐอื่น  

ควรท�าการวิจัยแบบเจาะลึกด้านการบริหารจัดการของ

เทศบาลแต่ละด้านอย่างเจาะจง เช่น ด้านการมีภูมิคุ้มกัน  

และด้านการเสรมิสร้างคนให้มีความรู้และคุณธรรม เป็นต้น

2. เทศบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรท�าการ

วิจัยคุณภาพในเชิงเปรียบเทียบ เช่น วิจัยการบริหารจัดการ 

ของเทศบาลในจงัหวดักาญจนบรุกีบัเทศบาลในจงัหวดัอืน่

ที่มีกรอบภาระงานใกล้เคียงหรือคล้ายกัน เป็นต้น

3. เทศบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรท�าการ

วิจัยโดยใช้กรอบแนวคิด หรือยุทธศาสตร์อื่นส�าหรับการ

ศกึษาวเิคราะห์การบริหารจดัการการเกบ็ขยะของเทศบาล

ในจังหวัดกาญจนบุรี เช่น การบริหารจัดการตามแนวคิด 

บัลล้านด์ สกอร์การ์ด (Balanced Scorecard) การบริหาร

จัดการตามแนวคิดตะวันออก และการบริหารจัดการตาม

แนวคิดการปฏิบัติราชการตามค�ารับรองของหน่วยงาน  

เป็นต้น

4. เทศบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรท�าการ

วิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่

เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการของเทศบาลโดยตรง เช่น  

บุคลากรของเทศบาล และสมาชิกพรรคการเมือง และ

ข้าราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นต้น
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บทคัดย่อ

การวิจัยแบบผสมผสานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) สภาพปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริม 

การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของจังหวัดกลุ่มภาคกลางตอนกลางตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) แนวทางการพัฒนา 

การบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของจังหวัดกลุ่มภาคกลางตอนกลางตามปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียง และ (3) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของจังหวัดกลุ่มภาคกลางตอนกลาง 

ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประชากร คือ สมาชิกหอการค้าจังหวัดที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในจังหวัด

กลุ่มภาคกลางตอนกลาง 5 จังหวัด จ�านวน 3,407 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ ซึ่งแบบสอบถามได้ผ่านการ

ทดสอบเพื่อหาค่าความเที่ยงตรง ได้ค่าเท่ากับ 0.97 และผ่านการหาค่าความเช่ือถือได้ ที่ระดับ 0.96 สถิติที่ใช้ในการ

วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าการถดถอยพหุคูณ และการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของ

เพียร์สัน นอกจากนี้ ยังมีการสัมภาษณ์แนวลึกเฉพาะผู้เช่ียวชาญ จ�านวน 9 คน เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงคุณภาพอีกด้วย ผลการ

ศึกษาพบว่า (1) สภาพปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการที่ส�าคัญคือ จังหวัดกลุ่มภาคกลางตอนกลางขาดความพร้อม หรือ

ไม่มีการเตรียมการที่ดีในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมของแหล่งท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ รวมท้ังขาดยุทธศาสตร์การบริหาร

จัดการเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยงเชิงอนุรักษ์ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการ 

ที่ส�าคัญคือ จังหวัดกลุ่มภาคกลางตอนกลางควรมีความพร้อม หรือมีการเตรียมการที่ดีในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อม

ของแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เช่น น�าเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะสมมาใช้อย่างเพียงพอ และ (3) ยุทธศาสตร์ 

การบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของจังหวัดกลุ่มภาคกลางตอนกลางตามปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงควรประกอบด้วย 5 ด้าน เรียงตามล�าดับความส�าคัญดังนี้ (1) ด้านการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะสม  

(2) ด้านการจัดตั้งแกนน�าในชุมชน (3) ด้านการประชาสัมพันธ์อย่างกว้างขวาง ครอบคลุม และทั่วถึง (4) ด้านการพัฒนา

ประสิทธิภาพและคุณภาพของหน่วยงานและบุคลากรต้นแบบ และ (5) ด้านการก�าหนดแผนงานและกรอบเวลาที่ชัดเจน

ค�ำส�ำคัญ: การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์, จังหวัดกลุ่มภาคกลางตอนกลาง, ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

กำรบริหำรจัดกำรเพื่อส่งเสริมกำรท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของจังหวัด
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บทน�ำ

อุตสาหกรรมการท่องเทีย่วในประเทศไทยถอืเป็น

อุตสาหกรรมหนึ่งที่มีความส�าคัญต่อการพัฒนาประเทศ 

เนื่องจากการท่องเที่ยวมีความเกี่ยวข้องกับหลายภาคส่วน  

ก่อให้เกิดการกระจายรายได้ไปสูป่ระชาชนอย่างกว้างขวาง  

กระตุน้ภาคการผลิตและมีการน�าเอาทรัพยากรของประเทศ

มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด อีกทั้งยังมีส่วนช่วยในการ

สนบัสนนุฟ้ืนฟอูนรุกัษ์ศลิปวฒันธรรมและประเพณ ีพฒันา 

สาธารณูปโภค การศกึษาและเทคโนโลย ีตลอดจนการลดการ

อพยพเข้าสูเ่มือง อตุสาหกรรมการท่องเทีย่วในประเทศนัน้ 

จงึเป็นอุตสาหกรรมการบรกิารทีม่คีวามส�าคญัต่อการพฒันา 

เศรษฐกจิโดยรวมของประเทศ ซ่ึงทัง้ภาครัฐและเอกชนต่าง

ให้ความสนใจในการผลักดันและพัฒนาให้เกิดการเจริญ 

เติบโตอย่างต่อเนื่องและเป็นไปในทิศทางที่พึงประสงค์

ตามรูปแบบการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน

จังหวัดกลุ ่มภาคกลางตอนกลางประกอบด้วย

จังหวัด 5 จังหวัด ได้แก่ (1) นครนายก (2) ปราจีนบุรี 

(3) ฉะเชิงเทรา (4) สระแก้ว และ (5) สมุทรปราการ  

เป็นกลุ่มจังหวัดที่ตั้งอยู่ภาคกลางติดต่อกับภาคตะวันออก  

มีความพร้อมเพื่อพัฒนาเป็นศูนย์กลางแห่งการท่องเที่ยว

ที่จะรองรับการท่องเที่ยวทั้งจากภายในประเทศและนอก

ประเทศ ด้วยลกัษณะทีต้ั่งซึง่อยูด้่านตะวนัออกของภมูภิาค

และมอีาณาเขตตดิต่อกบัประเทศเพือ่นบ้านทัง้ทางรถยนต์

และทางอากาศ ท�าให้เป็นดนิแดนศนูย์กลางของกลุม่จงัหวดั

หลกัของภาคกลางและภาคตะวนัออก ทีม่คีวามพร้อม ๆ  ด้าน  

เช่น ศนูย์กลางคมนาคม (รถยนต์และเครือ่งบนิ) ศนูย์กลาง 

Abstract

The mixed methods research was to examine (1) administrative conditions and problems of eco-tourism 

promotion of the Central Region Group Province, (2) administrative development guidelines of eco-tourism promotion 

of the Central Region Group Province, and (3) administrative strategy of eco-tourism promotion of the Central 

Region Group Province according to the Sufficiency Economy Philosophy. The population was 3,407 members of 

Provincial Chamber of Commerce relevant to tourism in 5 Central Region Group Provinces. The sample size was the 

entire population. Field data collection was exercised from August 1-30, 2015. 2,802 completed sets of questionnaire, 

which equaled to 82.24% of the 3,407 total samples, were returned. Data analysis was presented in contingency  

table with descriptive analysis approach. The statistics applied were mean, standard deviation, multiple regression, 

and Pearson’s Correlation Coefficient. Moreover, in-depth interviewsof9 experts or key informants, with structured 

in-depth interview format, was also applied in order to obtain the qualitative data. The research findings were (1) 

the administrative conditions and problems were mainly due to the Central Region Group Province’s lacking of 

readiness or well preparedness for preventive maintenance of eco-tourist environment attractions and lacking of an 

administrative strategy of eco-tourism promotion according to the Sufficiency Economy Philosophy, (2) Pertaining  

to the main administrative development guidelines, the Central Region Group Province should provide good 

preparations for preventive maintenance of eco-tourist environmental attractions such as adequate application of 

modern and appropriate technologies, and (3) the administrative strategies of eco-tourism promotion of the Central 

Region Group Province according to the Sufficiency Economy Philosophy should comprise 5 aspects respectively: 

application of modern and appropriate technologies, establishment of mainstay in the community extensive public  

relations exercises, comprehensive, and thorough development of efficiency and quality of organization and pilot 

personnel, and provision of explicit plans within a specific time frame.

Keywords: eco-tourism promotion, the central region group province, the sufficiency economy philosophy
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หลักทางอุตสาหกรรม ศูนย์กลางทางการบริหารราชการ

และการศึกษา มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายกระจายตัว

อยู่ทั่วทั้งกลุ่มจังหวัด ทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม 

เช่น น�้าตกสาริกา น�้าตกนางรอง น�้าตกวังตระไคร้ เขื่อน

ขุนด่านปราการชล อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อุทยาน 

แห่งชาติปางสีดา แหล่งท่องเที่ยวทางด้านประวัติศาสตร์ 

เช่น พระสมุทรเจดีย์ ป้อมพระจุลจอมเกล้า ตึกเจ้าพระยา

อภัยภูเบศร ปราสาทสด๊กก๊กธม แหล่งท่องเที่ยวทางด้าน

วัฒนธรรมประเพณ ีเช่น ประเพณรีบับวับางพล ีสงกรานต์

พระประแดง จากความหลากหลายทางด้านการท่องเที่ยว

ในลักษณะต่าง ๆ ย่อมส่งผลดีไปถึงภาคบริการต่าง ๆ  

ที่ประกอบไปด้วย ที่พักแรม ร้านอาหาร และร้านขายของ

ท่ีระลึก เป็นต้น ซึ่งสามารถดึงดูดผู้มาเยือนให้เข้ามาใช้

ทรพัยากรท่องเทีย่วเชงิอนรัุกษ์ภายในกลุ่มจงัหวดัภาคกลาง 

ตอนกลาง สามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนและผู ้ที่

เกี่ยวข้องในภาคธุรกิจท่องเที่ยวได้เป็นอย่างมาก จังหวัด

เป็นราชการบริหารส่วนภูมิภาค มีผู ้ว่าราชการจังหวัด

เป็นผู ้บริหารสูงสุด โดยมีอ�านาจหน้าที่ที่ส�าคัญตาม 

พระราชบญัญตัริะเบยีบข้าราชการพลเรอืน พ.ศ. 2551 เช่น 

(1) บริหารราชการตามกฎหมายและระเบียบแบบแผน

ของทางราชการ (2) บริหารราชการตามที่คณะรัฐมนตรี 

กระทรวง ทบวง กรม มอบหมายหรอืตามทีน่ายกรฐัมนตรี

สัง่การในฐานะหวัหน้ารัฐบาล (3) ประสานงานและร่วมมอื 

กับข้าราชการทหาร ข้าราชการฝ่ายตุลาการ ข้าราชการ 

ฝ่ายอัยการ ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ข้าราชการ

ในส�านักงานตรวจเงินแผ่นดิน และ ข้าราชการครู ผู้ตรวจ

ราชการและหัวหน้าส่วนราชการในระดับเขตหรือภาค 

ในการพัฒนาจังหวัด หรือป้องปัดภัยพิบัติสาธารณะ (4) 

ควบคุมดูแลการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในจังหวัด

ตามกฎหมาย (5) ก�ากับการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงาน 

องค์การของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ ในการนี้ให้มีอ�านาจ

ท�ารายงานหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการด�าเนินงาน 

ขององค์การของ รัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจต่อรัฐมนตรี 

เจ้าสงักดัองค์การของรัฐบาลหรือรัฐวสิาหกิจ และ (6) บรรจุ 

แต่งตั้ง ให้บ�าเหน็จ และลงโทษข้าราชการในส่วนภูมิภาค 

ในจงัหวดัตามกฎหมาย และตามทีป่ลดักระทรวง ปลดัทบวง  

หรืออธิบดีมอบหมาย (จรวยพร ธรณินทร์, 2554) 

การศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาที่เกี่ยวกับการ

บรหิารจดัการของจงัหวดั หรอืกลุม่จงัหวดั ซึง่เป็นราชการ 

ส่วนภูมิภาค อันเป็นลักษณะของการศึกษาเพื่อ “พัฒนา

หน่วยงาน คือ จังหวัด หรือกลุ่มจังหวัด” หรือ “พัฒนา 

การบริหารจัดการของจังหวัด หรือกลุ่มจังหวัดภาคกลาง

ตอนกลาง” ที่เน้นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

ของกลุ่มจังหวัดดังกล่าว แต่เท่าที่ผ่านมา จังหวัด หรือ

กลุ ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง โดยมีปัญหาการวิจัย 

คือ ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการเรื่องการดูแลรักษา 

สภาพแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ไม่ดีเท่า

ที่ควร

นอกจากนี้แล้ว กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง

ได้ประสบปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริม

การท่องเที่ยวบางประการตามกรอบแนวคิดปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง ดังตัวอย่างต่อไปนี้ (1) ปัญหาด้านความ

พอประมาณ เช่น บุคลากรของจังหวัดบางส่วนใช้จ่าย 

งบประมาณส�าหรับการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างไม่

ประหยดั (2) ปัญหาด้านความมเีหตุผล เช่น จังหวดัส่งเสรมิ 

และพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างไม่สมเหตุสมผล โดยเฉพาะ 

ไม่ได้ให้ความส�าคญัต่อระบบจราจร และสิง่แวดล้อมควบคู่

กนัมากเท่าทีค่วร (3) ปัญหาด้านการมภีมูคิุม้กนั เช่น จงัหวดั

ไม่ได้วางแผนล่วงหน้าเพื่อรับมือกับปัญหาในอนาคต 

โดยเฉพาะปัญหาขยะในทะเล (4) ปัญหาด้านความรู้ เช่น 

บุคลากรของจังหวัดบางส่วนมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ

การส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างไม่เป็นระบบ หรือไม่มาก 

เท่าที่ควร และ (5) ปัญหาด้านคุณธรรม บุคลากรของ

จงัหวดับางส่วนทีป่ฏบิตังิานส่งเสรมิการท่องเทีย่วไม่ได้รบั

การปลูกฝังเรื่องคุณธรรมมากเท่าที่ควร เช่น ขาดจิตส�านึก 

ด้านการบริหารจัดการอย่างเต็มที่ มุ่งหวังแต่ผลประโยชน์

ส่วนตวัมากกว่าบทบาทหน้าทีข่องตนเอง ขาดความซือ่สตัย์

ต่อตนเองและต่อหน้าที่เป็นส�าคัญ เหล่านี้เป็นต้น

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

1. ศึกษาปัญหาเก่ียวกับการบริหารจัดการเพื่อ 

ส่งเสรมิการท่องเทีย่วเชงิอนรุกัษ์ของจงัหวดักลุม่ภาคกลาง

ตอนกลางตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ปีที่ 6 ฉบับที่ 3 ประจ�าเดือน กันยายน-ธันวาคม 2559 195

2. ศกึษาแนวทางการพัฒนาการบรหิารจดัการเพือ่

ส่งเสรมิการท่องเทีย่วเชงิอนรัุกษ์ของจงัหวดักลุม่ภาคกลาง 

ตอนกลางตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

3. ศึกษาปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่มีส่วน

ส�าคัญท�าให้การบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว 

เชงิอนรุกัษ์ของจงัหวดักลุ่มภาคกลางตอนกลางตามปรชัญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงประสบผลส�าเร็จ

4. ศึกษายุทธศาสตร์ของแนวทางการพัฒนา 

การบริหารจัดการเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

ของจังหวัดกลุ่มภาคกลางตอนกลางตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง

5. ศกึษาเปรียบเทยีบความคดิเห็นของกลุม่ตัวอย่าง

บางกลุ่มต่อภาพรวมของแนวทางการพัฒนาการบริหาร 

จัดการเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของจังหวัด

กลุ่มภาคกลางตอนกลางตามปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง

แนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวข้อง

1. แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ 

การบริหารจัดการ การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 

และยุทธศาสตร์ 

สมพงษ์ เกษมสิน (2550, หน้า 13-14) มีความ

เห็นว่า การบริหาร หมายถึง การใช้ศาสตร์และศิลป์ 

น�าเอาทรัพยากรบริหาร (administrative resource) เช่น 

คน เงิน วัสดุสิ่งของ และการจัดการ มาประกอบการตาม

กระบวนการบริหารให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก�าหนดไว้

อย่างมีประสิทธิภาพ

บญุทนั ดอกไธสง (2551, หน้า 1) ให้ความหมายว่า  

การบรหิาร คอื การจดัการทรพัยากรทีม่อียูใ่ห้มปีระสิทธิภาพ 

มากที่สุดเพื่อตอบสนองความต้องการของบุคคล องค์การ 

หรือประเทศ หรือการจัดการเพ่ือผลก�าไรของทุกคน 

ในองค์การ

สฤษฏ์ แสงอรัญ (2557) ได้ให้ความหมายของการ

ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ไว้ว่าเป็น การท่องเที่ยวรูปแบบหนึ่ง 

ที่เก่ียวข้องกับการเดินทางไปยังแหล่งธรรมชาติ และ

แหล่งวัฒนธรรมอย่างมีความรับผิดชอบ โดยไม่ก่อให้เกิด

การรบกวนหรือทา ความเสียหายแก่ทรัพยากรธรรมชาติ  

และสิ่งแวดล้อม แต่มีวัตถุประสงค์อย่างมุ่งมั่น เพื่อชื่นชม 

ศึกษา เรียนรู้ และเพลิดเพลิน ไปกับทัศนียภาพ พืชพรรณ 

และสัตว์ป่า ตลอดจนลักษณะทางวัฒนธรรมที่ปรากฏ 

ในแหล่งธรรมชาตินัน้ อกีทัง้ช่วยสร้างโอกาสทางเศรษฐกจิ

ทีส่่งผลให้การอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติ และสิง่แวดล้อม

เกิดประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่นอีกด้วย 

2. แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิยัทีเ่กีย่วข้องกบัปัจจัย 

ที่มีส่วนส�าคัญต่อปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

วิรัช วิรัชนิภาวรรณ (2556, หน้า 41) ได้ศึกษา 

สาระส�าคัญที่เกี่ยวกับปัจจัยที่มีส่วนส�าคัญต่อปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงที่ปรากฏอยู่ใน (1) พระบรมราโชวาท

และพระราชด�ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (2) 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และ (3) แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประมวลและสรุปเป็น 

“สาระส�าคัญที่เกี่ยวกับปัจจัยที่มีส่วนส�าคัญต่อปรัชญา 

เศรษฐกิจพอเพียง 8 ประการ” ดังนี้ (1) ความพอประมาณ 

(moderation) หมายถึง ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและ 

ไม่มากเกิน โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น (2) ความมี 

เหตุผล (rationality) หมายถงึ การตัดสนิใจเกีย่วกบัระดบัของ 

ความพอเพยีง นัน้ จะต้องเป็นไปอย่างมเีหตุผล (3) การมภีมู ิ

คุม้กนั (self-immunity) หมายถงึ การเตรยีมตัวให้พร้อมรบั 

ผลกระทบและการเปลีย่นแปลงด้านต่าง ๆ  ทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ 

ในอนาคตทั้งใกล้และไกลการที่ประชาชนเตรียมตัว 

ให้พร้อมมากเพียงพอที่จะรับมือกับการเปลี่ยนแปลง (4) 

การพึง่ตนเอง (self-reliance) หมายถงึ ความสามารถในการ

ด�ารงตนอยู่ได้อย่างอิสระมั่นคง สมบูรณ์ ซึ่งการพึ่งตนเอง

ได้นั้น มีทั้งในระดับบุคคล และชุมชน การพึ่งตนเอง ต้อง

สามารถผนัเปลีย่นไปตามเวลาได้ (5) การเสรมิสร้างคณุภาพ

คนให้ทั้งมีความรู้และคุณธรรมควบคู่กัน (strengthening 

the qualities of people in both knowledge and morality) 

หมายถึง การพัฒนาคนให้มีคุณภาพ (6) การรวมกลุ่ม  

(cohesiveness) หมายถงึ บคุคลต้ังแต่สองคนขึน้ไปมารวมกนั 

มีความเก่ียวข้องสัมพันธ์กันท�ากิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง 

ร่วมกัน (7) การสร้างเครือข่าย (network establishment) 

หมายถึง การเชื่อมโยงของกลุ่มของคนหรือกลุ่มองค์กร 

ที่สมัครใจที่จะแลกเปลี่ยนข่าวสารร่วมกัน และ (8)  

ความสมดุลและการพัฒนาที่ยั่งยืน (equilibrium and  

sustainable development) หมายถงึ การพฒันาทีม่กีารค�านึง 
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ถึงความเสียหายของสิ่งแวดล้อม มีการป้องกันปัญหา 

ที่เกิดแก่สิ่งแวดล้อม

3. แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ

แนวทางการพฒันาบริหารจดัการเพ่ือส่งเสริมการท่องเทีย่ว 

เชิงอนุรักษ์ สมชัย เบญจชย (2553) ได้อธิบายไว้ ดังนี้

การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เป็นแนวคิดที่มีสาเหต ุ

จากการบรรจบของแนวโน้มในด้านการอนุรักษ์และ 

แนวโน้มแห่งการเปลี่ยนแปลงด้านอุตสาหกรรมการ 

ท่องเทีย่ว กล่าวคอื ในช่วงทศวรรษทีผ่่านมาประเทศต่าง ๆ   

โดยเฉพาะประเทศที่ก�าลังพัฒนาทั้งหลายได้พยายาม 

ผสมผสานเรื่องของการอนุรักษ์กับการพัฒนาเศรษฐกิจ

โดยการใช้ประโยชน์พื้นที่อนุรักษ์ให้เป็นแหล่งพัฒนาทาง

เศรษฐกิจและสังคม ควบคู่ไปกับการสงวนรักษาระบบ

นิเวศตามธรรมชาติ โดยส่งเสรมิให้มกีารท่องเทีย่วในพืน้ที่

อนุรักษ์ ด้วยความเชื่อที่ว่าการท่องเที่ยวดังกล่าวนี้ จะเป็น

ทางเลือกหน่ึงท่ีเปิดโอกาสให้มกีารจ้างงานและสร้างรายได้ 

จ�านวนมากทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ ซึ่งจะเป็น 

แรงจงูใจให้แก่ราษฎรในชนบทให้ตระหนกัถงึความส�าคญั 

และช่วยสนับสนุนการสงวนรักษาพ้ืนที่อนุรักษ์และ

ทรัพยากรธรรมชาติ 

ส�าหรับแนวโน้มการเปล่ียนแปลงอุตสาหกรรม

การท่องเที่ยวนั้น พบว่าในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา มนุษย  ์

มีความต้องการการท่องเที่ยวในรูปแบบผจญภัยมากขึ้น 

รวมทั้งการได้เข้าไปมีส่วนร่วมและสัมผัสธรรมชาติอย่าง

แท้จริง นอกจากนี้นักท่องเที่ยวธรรมชาติมีความต้องการ

ท่ีจะศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับสถานที่ที่ได้ไปเยือนทั้งในด้าน

ระบบนิเวศ ชนิดพันธุ์พืช และสัตว์ที่ได้พบเห็น รวมถึง 

ประเดน็ปัญหาด้านการอนรุกัษ์ การเปลีย่นแปลงดงักล่าวนี ้

มีสาเหตุส�าคัญจากการต่ืนตัวและให้ความสนใจในเรื่อง

คุณภาพส่ิงแวดล้อมและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

ที่เป็นปัญหาในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก 

ดังนั้นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์จึงมีแนวคิดที่

ส�าคัญ คือ การท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบในแหล่ง

ธรรมชาติที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น และแหล่งวัฒนธรรม 

ที่เกี่ยวกับระบบนิเวศโดยมีกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน

ของผู้ที่เกี่ยวข้องภายใต้การจัดการสิ่งแวดล้อมและการ

ท่องเที่ยวอย่างมีส่วนร่วมของท้องถิ่น เพื่อมุ่งเน้นให้เกิด 

จิตใต้ส�านึกต่อการรักษาระบบนิเวศอย่างยั่งยืน 

การท่องเทีย่วเชิงอนรุกัษ์จะแตกต่างไปจากแนวคดิ

การท่องเที่ยวเดิม ๆ ที่เน้นในการสร้างสิ่งอ�านวยความ

สะดวกด้านสาธารณูปโภคแต่เพียงมิติเดียว โดยการ 

ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ต้องอาศัยกระบวนการพัฒนาคน 

ชุมชน และสังคม โดยการน�าศักยภาพที่มีเป็นทุนเดิมของ

สังคมมาพัฒนาและจัดการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน  

ซึง่เป็นกระบวนการบรูณาการกจิกรรมด้านต่าง ๆ  ในท้องถิน่ 

เข้าด้วยกัน โดยค�านึงถึงบริบทของท้องถิ่น และสร้าง

เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ท้องถิ่นอย่างระมัดระวังไม่ให้

ผิดเพี้ยนไปจากเดิม

ดังนั้นโดยแนวความคิดระดับชาติและนานาชาติ

ส�าหรบัการท่องเทีย่วเชิงอนรุกัษ์จะเกีย่วกบัการน�าแหล่งทนุ 

ทางธรรมชาติและแหล่งทนุทางวฒันธรรม มาพฒันาบรหิาร

จัดการเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโดยการมีส่วนร่วม 

ของท้องถิ่นนั้น 
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กรอบแนวคิดกำรวิจัย

ภำพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

ใช้การวิจัยแบบผสมผสาน

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

ประชากร คือ บุคลากรเป้าหมายทั้งหมดที่ท�าการ

ศึกษา อันได้แก่ สมาชิกหอการค้าจังหวัดที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

กับการท่องเที่ยวในจังหวัดกลุ่มภาคกลางตอนกลาง 5 

จังหวัด จ�านวน 3,407 คน ได้แก่ นครนายก 249 คน  

ปราจีนบุรี 604 คน สระแก้ว 147 คน ฉะเชิงเทรา 197 คน 

และสมุทรปราการ 2,210 คน (หอการค้าไทย, รายงาน 

ประจ�าเดือนธันวาคม 2556) 

กลุ ่มตัวอย่าง คือ บุคคลที่ท�าการศึกษาที่ตอบ

แบบสอบถาม ได้แก่ สมาชิกหอการค้าจังหวัดท่ีมีส่วน 

เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในจังหวัดกลุ ่มภาคกลาง 

ตอนกลาง 5 จังหวัด จ�านวน 3,407 คน อันเป็นการน�า

ประชากรทั้งหมดข้างต้นมาเป็นกลุ่มตัวอย่าง 

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย

1. แบบสอบถามได้ผ่านการทดสอบเพื่อหาค่า

ความเที่ยงตรง มีค่าเท่ากับ 0.97

2. แบบสัมภาษณ์แนวลึกเฉพาะผู้เชี่ยวชาญ
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กำรเก็บรวบรวมข้อมูล

ผู้ศึกษาได้ก�าหนดวิธีการรวบรวมข้อมูล 3 วิธี 

ได้แก่ (1) การรวบรวมข้อมูลจากเอกสารหรือการวิจัย

เอกสาร (2) การรวบรวมข้อมูลจากการวิจัยสนาม และ (3)  

การรวบรวมข้อมูลจากการสังเกตการณ์

กำรวิเครำะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้

เป็นการวิเคราะห์ในรูปตาราง รวมทั้งใช้รูปแบบ

การวเิคราะห์เชงิพรรณนา ส�าหรับสถติทิีใ่ช้ในการวเิคราะห์ 

ข้อมูล มีดังนี้ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าการถดถอย

พหคุณู และการหาค่าสัมประสิทธิส์หสัมพันธ์ของเพยีร์สนั

ผลกำรวิจัย

1. ประชากรที่ตอบแบบสอบถาม พบว่า กลุ่ม

ตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นหญงิ และมกีารศกึษาระดบัปรญิญาตรี  

หรอืสงูกว่าปรญิญาตรี ความคิดเห็นของประชากรต่อสภาพ 

ปัญหาเก่ียวกับการบรหิารจดัการเพ่ือส่งเสรมิการท่องเทีย่ว

เชงิอนรุกัษ์ของจงัหวดักลุ่มภาคกลางตอนกลางตามปรชัญา

ของเศรษฐกจิพอเพยีง 5 ด้าน โดยแต่ละด้าน มคี�าถามเกีย่วกบั 

สภาพปัญหาด้านละ 2 ข้อค�าถาม พบว่า โดยภาพรวมของ

สภาพปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการเพ่ือส่งเสริมการ

ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของจังหวัดกลุ่มภาคกลางตอนกลาง 

ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีค่าเฉลี่ยรวมทั้ง 5 ด้าน 

อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายด้านจากค่าเฉลี่ยของ

ภาพรวม พบว่า ประชากรเห็นด้วยในระดับมาก 4 ด้าน 

คือ ด้านความพอประมาณ ด้านความมีเหตุผล ด้านความรู้ 

และด้านคุณธรรม ส่วนอีก 1 ด้าน คือ ด้านการมีภูมิคุ้มกัน  

ประชากรเห็นด้วยในระดับปานกลาง

2. ความคิดเห็นของประชากรโดยภาพรวมของ

แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมการ 

ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของจังหวัดกลุ่มภาคกลางตอนกลาง

ตามปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง มค่ีาเฉลีย่รวมทัง้ 5 ด้าน 

อยู่ในระดับมาก 

3. ความคิดเหน็ของประชากรต่อปัจจยัภายในและ

ปัจจัยภายนอกที่มีส่วนส�าคัญท�าให้แนวทางการพัฒนา 

การบรหิารจดัการเพ่ือส่งเสริมการท่องเทีย่วเชงิอนรัุกษ์ของ

จังหวัดกลุ่มภาคกลางตอนกลางตามปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียงประสบผลส�าเร็จ โดยแต่ละด้านประกอบด้วย  

1 ข้อค�าถาม ปรากฏว่า ประชากรส่วนใหญ่ล้วนเห็นด้วย 

ในระดับมากทั้ง 2 ด้าน และมีค่าเฉลี่ยเท่ากันทั้งปัจจัย

ภายในและปัจจัยภายนอก ดังนี้

1) ปัจจัยภายใน พบว่า ประชากรเห็นด้วย 

ในระดับมากต่อค�าถามที่ว่า การที่ผู ้บริหารของจังหวัด 

มีภาวะความเป็นผู้น�าสูง เช่น กล้าริเริ่ม กล้าคิด และกล้า

ตัดสินใจเพื่อส่วนรวมในการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริม 

การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของจังหวัดกลุ ่มภาคกลาง 

ตอนกลางตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2) ปัจจัยภายนอก พบว่า ประชากรเห็นด้วย

ในระดับมาก ต่อค�าถามที่ว ่า การที่ประชาชน และ 

ภาคเอกชน เช่น หอการค้าเข้ามามส่ีวนร่วม สนบัสนนุ และ

ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของจังหวัดตามปรัชญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างจริงจังและต่อเนื่อง

4. ความคิดเห็นของประชากรต่อยุทธศาสตร์ 

ของแนวทางการพฒันาการบรหิารจดัการเพือ่ส่งเสรมิการ

ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของจังหวัดกลุ่มภาคกลางตอนกลาง

ตามปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง ประกอบด้วย 5 ด้าน ๆ  ละ  

1 ข้อค�าถาม พบว่า ประชากรส่วนใหญ่ล้วนเห็นด้วย 

ในระดบัมาก ทัง้ 5 ด้าน ทัง้นี ้ผูศ้กึษาได้น�าเสนอยทุธศาสตร์

ของแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการเรียงตามล�าดับ 

“ค่าเฉลี่ยของแต่ละข้อค�าถาม” จากมากไปน้อย ดังนี้

1) ยุทธศาสตร์การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย

และเหมาะสม พบว่า ประชากรเห็นด้วยในระดับมากต่อ

ค�าถามที่ว่า การที่จังหวัดมียุทธศาสตร์ที่สนับสนุนการใช ้

เทคโนโลยทีีท่นัสมยัและเหมาะสมในการดแูลรกัษาสภาพ

แวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของจังหวัดตาม

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2) ยุทธศาสตร์การจัดตั้งแกนน�าในชุมชน 

พบว่า ประชากรเห็นด้วยในระดับมากต่อค�าถามที่ว่าการ

ที่ จังหวัดมียุทธศาสตร์ที่สนับสนุนการจัดต้ังแกนน�า 

ในชุมชนเพื่อร่วมมือ และประสานงานกันในเร่ืองการ

ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ ์

ของจังหวัดตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

3) ยุทธศาสตร์การก�าหนดแผนงานและกรอบ

เวลาที่ชัดเจน พบว่า ประชากรเห็นด้วยในระดับมาก 
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ต่อค�าถามทีว่่าการทีจ่งัหวดัมยุีทธศาสตร์ทีก่�าหนดแผนงาน 

และกรอบเวลาที่ชัดเจนในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อม

ของแหล่งท่องเทีย่วเชงิอนรัุกษ์ของจงัหวดัตามปรชัญาของ 

เศรษฐกิจพอเพียง 

4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาประสิทธิภาพและ

คุณภาพของหน่วยงานและบุคลากรต้นแบบ พบว่า 

ประชากรเห็นด้วยระดับมากต่อค�าถามที่ว่า การที่จังหวัด

มียุทธศาสตร์ที่มุ่งพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพของ 

หน่วยงานและบุคลากรต้นแบบที่มุ่งเน้นการดูแลรักษา

สภาพแวดล้อมของแหล่งท่องเทีย่วเชงิอนรุกัษ์ของจงัหวดั

ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

5) ยุทธศาสตร ์การประชาสัมพันธ ์อย ่าง 

กว้างขวาง ครอบคลุม และทั่วถึง พบว่า ประชากรเห็นด้วย 

ในระดบัระดบัมากต่อค�าถามทีว่่าการทีจ่งัหวดัมียุทธศาสตร์

ที่มุ่งประชาสัมพันธ์อย่างกว้างขวาง ครอบคลุม และทั่วถึง 

เพื่อให้ประชาชนหรือนักท่องเที่ยวเกิดความรู้ความเข้าใจ 

และเกดิจติส�านกึทีด่เีกีย่วกบัการบริหารจดัการเพือ่ส่งเสรมิ 

การท่องเทีย่วเชงิอนรุกัษ์ โดยเฉพาะอย่างยิง่ การดแูลรกัษา 

สภาพแวดล้อมของแหล่งท่องเทีย่วเชงิอนรุกัษ์ของจงัหวดั

ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

5. การวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของ

ประชากรบางกลุม่ต่อภาพรวมประสิทธภิาพในการบรหิาร

จัดการเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของจังหวัด

กลุ่มภาคกลางตอนกลางตามปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง  

ประกอบด้วย 2 หัวข้อย่อย ดังนี้

1) การวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็น

ระหว่างประชากร 2 กลุ่มจ�าแนกตามเพศ ได้แก่ เพศชาย 

กับเพศหญิงพบว่า ประชากรมีความเห็นไม่แตกต่างกัน 

2) การวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็น

ระหว่างประชากร 2 กลุม่ จ�าแนกตามระดบัการศึกษา ได้แก่ 

ต�า่กว่าปรญิญาตรี และปริญญาตรีหรือเทยีบเท่า หรอืสงูกว่า 

ปริญญาตรีพบว่า ประชากรมีความเห็นไม่แตกต่างกัน

6. ความคิดเห็นของประชากรต่อยุทธศาสตร์ของ

แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมการ 

ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของจังหวัดกลุ่มภาคกลางตอนกลาง

ตามปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงทีม่อีทิธพิลต่อปัจจยัทีม่ี

ส่วนส�าคญัต่อประสิทธภิาพในการบรหิารจดัการทีเ่รยีกว่า  

11M พบว่า ยุทธศาสตร์ของแนวทางการพัฒนาการ

บริหารจัดการเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของ

จังหวัดกลุ่มภาคกลางตอนกลางตามปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียง 5 ด้าน เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อปัจจัยท่ีมีส่วน

ส�าคัญต่อประสิทธิภาพในการบริหารจัดการที่เรียกว่า 

11M ที่ประกอบด้วย 5 ด้าน โดยยุทธศาสตร์ของแนวทาง

การพัฒนาการบริหารจัดการทั้ง 5 ด้าน เรียงตามล�าดับ 

จากมากไปน้อยได้ดงันี ้(1) ด้านการใช้เทคโนโลยทีีท่นัสมยั 

และเหมาะสม (2) ด้านการจัดตั้งแกนน�าในชุมชน (3) ด้าน

การประชาสัมพันธ์อย่างกว้างขวาง ครอบคลุมและทั่วถึง 

(4) ด้านการพฒันาประสทิธภิาพและคณุภาพของหน่วยงาน 

และบุคลากรต้นแบบ และ (5) ด้านการก�าหนดแผนงาน

และกรอบเวลาที่ชัดเจน 

กำรอภิปรำยผล

1. สภาพปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการเพื่อ 

ส่งเสรมิการท่องเทีย่วเชงิอนรุกัษ์ของจงัหวดักลุม่ภาคกลาง 

ตอนกลางตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 5 ด้าน การที ่

ประชากรส่วนใหญ่ล้วนเห็นด้วยในระดับมากต่อปัญหา

เกี่ยวกับการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง

อนุรักษ์ของจังหวัดกลุ่มภาคกลางตอนกลางตามปรัชญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียง 5 ด้าน 

เหตผุลส�าคญัทีป่ระชากรซึง่เป็นสมาชกิหอการค้า

จังหวัดที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในจังหวัดกลุ่ม

ภาคกลางเหน็ด้วยในระดบัมากแทนทีจ่ะเหน็ด้วยในระดบั

ปานกลาง หรอืเหน็ด้วยในระดบัน้อย ผูศ้กึษามคีวามเหน็ว่า  

เท่าที่ผ่านมาจังหวัดไม่ได้มีการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริม 

การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของจังหวัดกลุ ่มภาคกลาง 

ตอนกลางในเรื่องการสนับสนุนงบประมาณและบุคลากร

ส�าหรับการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว 

เชงิอนรุกัษ์ในเรือ่งการดแูลรกัษาสภาพแวดล้อมของแหล่ง

ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และการบริหารจัดการดังกล่าวยังไม่

เหมาะสม เช่น ขาดความพรอ้ม หรอืขาดการเตรยีมการทีด่ี 

ในการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ ์

ในเรื่องการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยว

เชงิอนรุกัษ์ในภาวะวกิฤต เช่น ในภาวะน�า้ท่วม หรอืภยัแล้ง 

และขาดการวางแผนเพือ่ส่งเสรมิการท่องเทีย่วเชงิอนรุกัษ์

ในเรื่องการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยว 



200 Vol. 6 No. 3 September-December 2016
EAU HEritAgE JoUrnAl

Social Science and Humanity

เชิงอนุรักษ์ในภาวะพิเศษ เช่น การวางแผนเพ่ือรองรับ 

นกัท่องเท่ียวในช่วงเทศกาลส�าคญั อกีทัง้การบริหารจัดการ

ดังกล่าวเป็นไปในทิศทางที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการ

ของประชาชน หรือนักท่องเที่ยว เช่น ไม่มีการเผยแพร่

เอกสารแนะน�าสถานที่ท่องเที่ยวและการดูแลรักษาสภาพ

แวดล้อมของแหล่งท่องเทีย่วเชงิอนรัุกษ์ และไม่ได้ให้ความรู ้

ความเข้าใจในเรือ่งดงักล่าวทีถ่กูต้อง และเหมาะสมกบัสภาพ 

พื้นที่แต่ละแห่ง ท่ีส�าคัญคือจังหวัดไม่ได้บริหารจัดการ 

เพือ่ส่งเสรมิการท่องเทีย่วเชงิอนรัุกษ์ในเร่ืองการดแูลรกัษา

สภาพแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่เน้นการ

เสรมิสร้างคณุธรรม เช่น ไม่ได้ประชาสัมพันธ์ หรอืแนะน�า 

ประชาชนและนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับความรับผิดชอบและ

ทัศนคติที่ดี ไม่ได้แนะน�า หรือปลูกฝังให้รู้จักดูแล รักษา  

รกัและหวงแหนสภาพแวดล้อมของแหล่งท่องเทีย่ว เป็นต้น 

เมื่อเป็นเช่นนี้ จึงมีส่วนส�าคัญท�าให้กลุ ่มตัวอย่างล้วน 

เห็นด้วยในระดับมากต่อปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการ 

เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของจังหวัดกลุ ่ม 

ภาคกลางตอนกลางตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ดังกล่าว

นอกจากนี้แล ้ว การที่ประชากรเห็นด้วยใน 

ระดับมากต่อภาพรวมทั้งหมดของปัญหา ดังปรากฏในข้อ

ค�าถามที่ว่า “ในภาพรวมทั้งหมด จังหวัดมีปัญหาเกี่ยวกับ

การบริหารจัดการเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 

ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทั้ง 5 ด้าน อันได้แก่ 

ด้าน (1) ความพอประมาณ (2) ความมีเหตุผล (3) การมีภูมิ 

คุ้มกัน (4) ความรู้ และ (5) คุณธรรม” เหตุผลส�าคัญที่

ประชากรซึ่งเป็นประชาชนเห็นด้วยในระดับมาก 

ผู้ศึกษามีความเห็นว่า เท่าที่ผ่านมาจังหวัด (1) 

บริหารจดัการเพือ่ส่งเสรมิการท่องเทีย่วเชงิอนรุกัษ์ในเรือ่ง 

การดูแลรักษาสภาพแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยวเชิง

อนุรักษ์แต่ละแห่งอย่างไม่ทั่วถึง เช่น การดูแลรักษา 

ความสะอาดไม่ทั่วถึง (2) บริหารจัดการเพื่อส่งเสริมการ

ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในเรื่องการดูแลรักษาสภาพแวดล้อม

ของแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อย่างไม่สมเหตุสมผล เช่น 

จัดเก็บค่าธรรมเนียมในการเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวทั้ง ๆ 

ที่ไม่ควรจัดเก็บ และ (3) ไม่ได้บริหารจัดการเพื่อส่งเสริม 

การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในเรื่องการดูแลรักษาสภาพ

แวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่สอดคล้องกับ 

ความต้องการของประชาชนหรือนักท่องเที่ยว เช่น ไม่มี

การเผยแพร่เอกสารแนะน�าสถานที่ท่องเท่ียวและการดูแล 

รกัษาสภาพแวดล้อมของแหล่งท่องเทีย่วเชงิอนรุกัษ์ ท�าให้

ไม่ได้รับความสะดวกเท่าที่ควร เมื่อเป็นเช่นนี้ จึงท�าให้ 

ประชากรเหน็ด้วยในระดบัมากแทนทีจ่ะเหน็ด้วยในระดบั

ปานกลาง หรอืเหน็ด้วยในระดบัน้อย และเป็นทีน่่าสงัเกตว่า 

ความคดิเหน็ของประชากรต่อภาพรวมทัง้หมดนีส้อดคล้อง

หรือเป็นไปในทิศทางเดียวกับความคิดเห็นของประชากร 

ต่อปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมการ 

ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ทั้ง 5 ด้านดังที่กล่าวผ่านมาข้างต้น คือ ล้วนเห็นด้วย 

ในระดับมาก

2. สภาพปัญหา และแนวทางการพฒันาการบรหิาร

จัดการเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของจังหวัด

กลุม่ภาคกลางตอนกลางตามปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง  

5 ด้าน ผู้ศึกษามีความเห็นว่า สมาชิกหอการค้าจังหวัด

มี “ปัญหา” เกี่ยวกับการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมการ 

ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

5 ด้าน และเนือ่งจากปัญหาแต่ละด้าน มหีลายปัญหา ขึน้อยู่ 

กับมุมมองของแต่ละคน เช่น เฉพาะปัญหาเกี่ยวกับการ

บริหารจัดการเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้าน

ความพอประมาณ แบ่งเป็น (1) จังหวัดใช้งบประมาณ

ส�าหรับการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง

อนุรักษ์ในเรื่องการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมของแหล่ง

ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อย่างไม่เหมาะสม เช่น ใช้ในการดูแล 

รักษาสภาพแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยวน้อยเกินไป และ 

(2) จังหวัดใช้บุคลากรในการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริม

ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในเรื่องการดูแลรักษาสภาพ

แวดล้อมของแหล่งท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์น้อยเกินไป ท�าให้

แหล่งท่องเที่ยวเสื่อมโทรม เป็นต้น แต่ในที่นี้ ผู ้ศึกษา 

ได้ยกตัวอย่างเฉพาะ “ปัญหาทีส่�าคญัทีส่ดุ” ด้านละ 1 ปัญหา

เท่านั้น “สาเหตุ” และ “แนวทางแก้ไข” หรือ “แนวทาง 

การพัฒนา” การบริหารจัดการควบคู่ไปด้วย

3. ปัจจัยที่มีส่วนส�าคัญต่อประสิทธิภาพในการ

บริหารจัดการเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของ

จังหวัดกลุ่มภาคกลางตอนกลางตามการบริหารจัดการ 

ที่เรียกว่า 11M (ตัวแปรตาม) ประชากรส่วนใหญ่ล้วน 

เห็นด้วยในระดับมาก 2 ด้าน ได้แก่ (1) การบริหารจัดการ 
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งานทั่วไป (2) การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์

เหตผุลส�าคญัทีป่ระชากรซ่ึงเป็นสมาชกิหอการค้า

จังหวัดที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในจังหวัดกลุ่ม

ภาคกลาง เหน็ด้วยในระดบัมาก แทนทีจ่ะเห็นด้วยในระดบั 

ปานกลาง หรอืเห็นด้วยในระดบัน้อย ผู้ศึกษามคีวามเหน็ว่า  

เนื่องจากประชากรเห็นความส�าคัญว่าหากผู้บริหารของ

จังหวัดมีเป้าหมายในการส่งเสริมและพัฒนาการบริหาร

จดัการโดยมีการวางแผน หรอืเตรยีมการเป็นอย่างดใีนการ

ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  

รวมทั้งบุคลากรของจังหวัดมีความรู ้ความสามารถ 

ในบริหารจัดการเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การดูแลรักษาสภาพแวดล้อมของ

แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ก็จะท�าให้การบริหารจัดการ

ประสบความส�าเร็จ เมื่อเป็นเช่นนี้ ประชากรจึงเห็นด้วย 

ในระดับมากดังกล่าว 

ประชากรส่วนใหญ่ล้วนเหน็ด้วยในระดบัปานกลาง  

9 ด้าน และเห็นด้วยในระดับปานกลางต่อภาพรวม

ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทั้ง 11 ด้าน

เหตผุลส�าคญัทีป่ระชากรซ่ึงเป็นสมาชกิหอการค้า 

จังหวัดที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในจังหวัดกลุ่ม

ภาคกลาง เห็นด้วยในระดับปานกลาง แทนที่จะเห็นด้วย 

ในระดับมาก หรือเห็นด้วยในระดับน้อย ผู้ศึกษามีความ

เห็นว่า ถึงแม้เท่าที่ผ่านมา จังหวัดได้ก�าหนดนโยบายและ

เป้าหมายในการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการเพื่อ

ส่งเสรมิการท่องเทีย่วเชงิอนรัุกษ์ อีกทัง้ผู้บริหารของจังหวดั 

และเจ้าหน้าที่ได้ด�าเนินการส่งเสริมและพัฒนาการบริหาร

จัดการเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์มาโดยตลอด 

สมาชิกหอการค้าจังหวัดบางส่วนก็เห็นว่า จังหวัดใช้ 

งบประมาณส�าหรับส่งเสริมการท่องเทีย่วเชงิอนรุกัษ์ไม่มาก 

เพียงพอ จังหวัดไม่ได้ใช้วิธีการ หรือเทคนิคที่เหมาะสม 

ในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยว 

เชิงอนุรักษ์ เช่น การให้ค�าแนะน�าแก่ประชาชนหรือ 

นักท่องเที่ยวอย่างใกล้ชิด ถูกต้อง ทันเหตุการณ์ และ 

เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ โดยไม่ได้ประชาสัมพันธ์ให้

ข่าวสาร หรือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนหรือ 

นักท่องเที่ยว และไม่มีการประสานงานกับประชาชน

หรือนักท่องเที่ยวในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมของ

แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อย่างชัดเจน รวมทั้งไม่มีการ 

ตรวจสอบหรือประเมินผลการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการ 

ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  

เมื่อเป็นเช่นนี้ จึงมีส่วนส�าคัญท�าให้ประชากรเห็นด้วย 

ในระดับปานกลาง

4. ความคิดเห็นของประชากรที่ ได ้จากการ

สัมภาษณ์แนวลึกเฉพาะผู ้เชี่ยวชาญ จ�านวน 9 คนต่อ

สภาพปัญหา และแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการ

เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของจังหวัดกลุ ่ม

ภาคกลางตอนกลางตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

แบ่งเป็น 2 หวัข้อ ดงันี ้(1) จากผลการสมัภาษณ์แนวลกึเฉพาะ 

ผูเ้ช่ียวชาญ จ�านวน 9 คนต่อ “สภาพปัญหาการบรหิารจดัการ 

เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของจังหวัดกลุ ่ม 

ภาคกลางตอนกลางตามปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงด้าน

ความมีเหตุผล” ที่ว่า “จังหวัดบริหารจัดการเพื่อส่งเสริม 

การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในเรื่องการดูแลรักษาสภาพ

แวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แต่ละแห่งอย่าง 

ไม่ทั่วถึง เช่น การดูแลรักษาความสะอาดไม่ทั่วถึง”  

ผู้เช่ียวชาญส่วนใหญ่เห็นด้วย 8 คน และไม่มีความเห็น/

ไม่เห็นด้วย 1 คน ส�าหรับเหตุผลที่ผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่

จ�านวน 8 คน มีความเห็นดังกล่าว เนื่องจากผู้เช่ียวชาญ 

เห็นว่า จังหวัดกลุ่มภาคกลางตอนกลางขาดงบประมาณ 

บุคลากร และการวางแผนอย่างต่อเนื่อง (2) จากผลการ

สัมภาษณ์แนวลึกเฉพาะผู ้เชี่ยวชาญ จ�านวน 9 คนต่อ 

“แนวทางแก้ไข หรอืแนวทางการพฒันาการบรหิารจดัการ

เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของจังหวัดกลุ ่ม 

ภาคกลางตอนกลางตามปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงด้าน

การมภีมูคิุม้กนั” ทีว่่า “จงัหวดัควรมคีวามพร้อม หรอืมกีาร 

เตรียมการที่ดีในการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมท่องเที่ยว

เชงิอนรุกัษ์ในเรือ่งการดแูลรกัษาสภาพแวดล้อมของแหล่ง

ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในภาวะวิกฤต เช่น ในภาวะน�้าท่วม”  

ผู ้ เ ช่ียวชาญล้วนเห็นด้วยทั้ง 9 คน ส�าหรับเหตุผลที่ 

ผู้เชี่ยวชาญทุกคนเห็นด้วยดังกล่าว เนื่องจากผู้เชี่ยวชาญ

ให้ความส�าคัญ หรือค�านึงถึงการดูแลรักษาสภาพแวดล้อม

ของแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ว่าเป็นเร่ืองส�าคัญและ

จ�าเป็นอย่างยิ่ง ประกอบกับจังหวัดกลุ่มภาคกลางตอน

กลางขาดการเตรียมความพร้อมในเรื่องดังกล่าวด้วย (3) 

จากผลการสัมภาษณ์ แนวลึกเฉพาะผู้เช่ียวชาญ จ�านวน 

9 คนต่อ “ยุทธศาสตร์ของแนวทางการพัฒนาการบริหาร 
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จัดการ” ที่ว่า “ยุทธศาสตร์ของแนวทางการพัฒนาการ

บริหารจัดการเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของ

จังหวัดกลุ่มภาคกลางตอนกลางตามปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 5 ด้าน ควรเรียงตามล�าดับความส�าคัญ ดังนี้  

ด้านการใช้เทคโนโลยทีีท่นัสมยัและเหมาะสม ด้านการจัดต้ัง 

แกนน�าในชุมชน ด้านการประชาสัมพันธ์อย่างกว้างขวาง 

ครอบคลุมและทั่วถึง ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพและ

คุณภาพของหน่วยงานและบุคลากรต้นแบบ และด้านการ

ก�าหนดแผนงานและกรอบเวลาที่ชัดเจน” ผู้เชี่ยวชาญล้วน

เห็นด้วยทั้ง 9 คน ส�าหรับเหตุผลที่ผู้เชี่ยวชาญเห็นด้วย 

ดังกล่าว เนื่องจากผู้เชี่ยวชาญตระหนักถึงความส�าคัญและ

ความจ�าเป็นของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่น�ามา

ปรับใช้ในการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง

อนรุกัษ์ของจงัหวดักลุม่ภาคกลางตอนกลาง และยงัเหน็ว่า  

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้น�ามาใช้อย่างแพร่หลาย

ในหน่วยงานของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน นอกจากนี้  

ผู้เชี่ยวชาญยังเห็นว่า จังหวัดกลุ่มภาคกลางตอนกลางขาด

ยทุธศาสตร์การบรหิารจดัการเพือ่รองรบัการท่องเทีย่วเชงิ

อนุรักษ์อีกด้วย

ข้อเสนอแนะในกำรวิจัยครั้งนี้

1. จังหวัดควรใช้งบประมาณส�าหรับการบริหาร

จัดการเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในเร่ืองการ 

ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

อย่างไม่ฟุ่มเฟือย ไม่มากหรือน้อยเกินไป

2. จังหวัดควรบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมการ 

ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในเรื่องการดูแลรักษาสภาพแวดล้อม

ของแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แต่ละแห่งอย่างทั่วถึง

3. จังหวัดควรมีความพร้อม หรือมีการเตรียมการ

ที่ดีในการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 

ในเรื่องการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมของแหล่งท่องเท่ียว

เชิงอนุรักษ์ในภาวะวิกฤต

ข้อเสนอแนะในกำรวิจัยครั้งต่อไป

1. ศกึษาวจัิยโดยเพิม่จ�านวนกลุม่ตัวอย่างให้มคีวาม

หลากหลายมากขึ้น แล้วน�ามาวิเคราะห์เปรียบเทียบว่า  

ผลการวิจัยคล้ายคลึงหรือแตกต่างกันกับการศึกษาครั้งน้ี 

เพียงใด

2. การวิจัยโดยใช้กรอบแนวคิดหรือตัวแบบอื่น  

เช่น การบรหิารจัดการเพือ่ส่งเสรมิการท่องเทีย่วเชิงอนรุกัษ์ 

ของจังหวัดกลุ ่มภาคกลางตอนกลางตามแนวทางการ

บริหารจัดการที่เรียกว่า PAMS-POSDCoRB การบริหาร

จัดการด้วยการเปรียบเทียบ (benchmarking) การบริหาร

กิจการบ้านเมืองที่ดี (good governance) และการปฏิบัติ 

ราชการตามค�ารับรองของหน่วยงาน (performance 

agreement of agency) เป็นต้น
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บทคัดย่อ

การวิจัยแบบผสมผสานครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาสภาพการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนของจังหวัด

เชียงใหม่ และ (2) เสนอยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนของจังหวัดเชียงใหม่ตามปรัชญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียง การวิจัยเชิงคุณภาพใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึก เก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลหลักสามกลุ่มได้แก่  

กลุ่มข้าราชการระดบับริหารของจงัหวดัเชยีงใหม่ กลุม่ตัวแทนองค์การพฒันาในพืน้ทีจั่งหวดัเชียงใหม่ และกลุม่นกัวชิาการ 

ที่เก่ียวข้อง การวิจัยเชิงปริมาณ ใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นประชาชนเชียงใหม่ จ�านวน 400 คน 

วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหาและใช้สถิติเชิงพรรณนาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ผลการวิจัย

พบว่า (1) สภาพการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนของจังหวัดเชียงใหม่ที่ส�าคัญ คือ ระดับคุณภาพชีวิตประชาชนของ

จังหวัดเชียงใหม่มีความแตกต่างกันมากในหมู่ประชาชนแต่ละกลุ่ม คนในชนบทและชนกลุ่มน้อยชาวไทยภูเขา รวมทั้ง 

ชาวชนบท มคีณุภาพชวีติต�า่กว่าชาวเมือง นอกจากนี ้จงัหวดัเชยีงใหม่ยงัไม่มยีทุธศาสตร์การบรหิารจดัการเพือ่พฒันาคณุภาพ

ชีวิตประชาชนของจังหวัดเชียงใหม่ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ (2) จังหวัดเชียงใหม่ควรจัดท�ายุทธศาสตร์ 

การบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ

ประชาชนในจงัหวดัเชยีงใหม่ตามปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงห้าด้าน เรยีงตามล�าดบั คอื ยทุธศาสตร์ด้านการมภีมิูคุม้กนั  

ด้านความรู้ ด้านความมีเหตุผล ด้านความพอประมาณ และด้านคุณธรรม

ค�ำส�ำคัญ: ยุทธศาสตร์, คุณภาพชีวิต, ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

Abstract

The objectives of this mixed method research were: (1) to study the general context of the quality of life and 

development of the people of Chiang Mai Province, and (2) to propose strategies for administration of the quality 

of life development of Chiang Mai residents according to the Sufficiency Economy Philosophy. This qualitative 

research collected data by structured in-depth interview of key informants, which consisted of 3 groups of people, 

including administrative level government officers, representatives of local development organizations in Chiang 

Mai province, and academicians who are involved in the development of quality of life. As for the quantitative  
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บทน�ำ

โครงการพฒันาแห่งสหประชาชาต ิ(United Nations  

Development Program--UNDP, 2014, p.17) ได้จัดล�าดับ

ประเทศไทยเป็นอันดับที่ 89 จากการส�ารวจทั้งส้ิน 187 

ประเทศ ให้อยู่ในกลุ่มประเทศที่ประชาชนมีคุณภาพชีวิต

ระดับสูง (high human development) ซึ่งจากสถิติตั้งแต่ปี 

พ.ศ. 2523-2557 ประเทศไทยมีแนวโน้มสถิติที่แสดงถึง

ระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนที่สูงขึ้นต่อเนื่องอย่าง 

ค่อยเป็นค่อยไป มาโดยตลอด จากเดิมที่อยู่ในกลุ่มประเทศ

ที่ประชาชนมีคุณภาพชีวิตในระดับปานกลางมาเป็นกลุ่ม

ประเทศที่ประชาชนมีคุณภาพชีวิตระดับสูง อย่างไรก็ตาม 

ผลการประเมินน้ีไม่สามารถสะท้อนสภาพความเป็นจรงิได้

ทั้งหมด เนื่องจากคุณภาพชีวิตของประชาชนที่อาศัยอยู่ใน 

พื้นที่ที่มีความเจริญ ยังคงกระจุกตัวเฉพาะกลุ่มเมืองใหญ่

หรอืตวัเมืองเท่านัน้ ในพ้ืนทีท่ีม่ปัีจจยัในการด�ารงชวีติ เช่น 

โครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค การศึกษา อาชีพ 

สาธารณะสุข และปัจจัยอ่ืน ๆ ที่ได้มาตรฐานของการมี

ระดับคุณภาพชีวิตที่ดี ส่วนประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ 

ชนบทยังคงมีระดับคุณภาพชีวิตที่ไม่สูงมากนัก

จากการส�ารวจสถานการณ์เกี่ยวกับคุณภาพชีวิต

ของประชากรในประเทศไทย 5 ด้าน เม่ือปี พ.ศ. 2557  

(The Board of Directors of improvement the quality of life 

of the people, 2014, p. 3) พบว่า (1) ด้านสุขภาพอนามัย 

ประชากรในประเทศไทยในชนบท ยงัคงมปัีญหาการบรโิภค

อาหารไม่เพียงพอหรือไม่ถูกตามหลักโภชนาการ และมี

โอกาสได้รบัการบริการทางการแพทย์และสาธารณสขุน้อย  

เนื่องจากอยู่ห่างไกลและมีฐานะยากจน การขาดสุขนิสัย

ที่ดี ไม่ระมัดระวังตนในการป้องกันโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ 

(2) ด้านที่อยู่อาศัย ปัจจัยนี้มีความส�าคัญมากเพราะเป็น 

ปัจจัยพื้นฐานของการด�ารงชีวิต แต่ประชาชนบางกลุ่ม

ยังขาดบ้านอาศัยที่มั่นคง ปลอดภัย สะอาด เรียบร้อย  

ถกูสขุลกัษณะ (3) ด้านการศกึษา เป็นปัจจยัส�าคญัทีจ่ะช่วย 

ยกระดับชีวิตและความเป็นอยู ่ของประชากรให้สูงขึ้น 

โดยความไม่รู ้หรือการขาดการศึกษาเป็นการตัดโอกาส

ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และ (4) ด้านรายได้และการ

ประกอบอาชพี เป็นปัจจยัโดยตรงทีส่่งผลต่อระดบัคณุภาพ

ชีวิตประชาชน แม้อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของ

ประเทศไทยสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ทุกวันนี้ โดยเฉพาะ

เกษตรกรกลับมีหนี้สินเป็นจ�านวนมาก และ (5) ด้าน 

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สังคมไทยได้ช่ือว่า 

มคีวามสงบ ปัจจบุนัไม่มกีารสูร้บหรอืการก่อการร้ายรนุแรง  

อย่างไรกต็าม พบข้อสงัเกตว่า มปัีจจัยบางประการทีค่กุคาม

ต่อความปลอดภัย เช่น อิทธิพลในท้องถิ่น การแพร่ระบาด

ของอาวุธสงคราม การค้าและการเสพยาเสพติด บ่อน 

การพนันและอบายมุขต่าง ๆ ทั้งหมดนี้เป็นบ่อเกิดของ

อาชญากรรม

จังหวัดเชียงใหม่ เป็นจังหวัดส�าคัญจังหวัดหนึ่ง

ของไทย ต้ังอยู่ทางภาคเหนือของประเทศ จัดได้ว่าเป็น

จุดศูนย์กลางของภาคเหนือตอนบน จากความส�าคัญของ

จังหวัดเชียงใหม่ที่เป็นจังหวัดหลักในพื้นที่ภาคเหนือ 

ภาพรวมของการส�ารวจระดับคุณภาพชีวิตอยู่ในเกณฑ์ดี

ปานกลาง แต่ในบางพื้นที่กลับพบปัญหา ผลส�ารวจของ 

research, questionnaires were used to collect data from 400 samples of proportional sampling from people who lived 

in Chiang Mai. This qualitative data were analyzed using content analysis technique. Quantitative data were analyzed 

using descriptive statistics, t-test and F-test. The findings were as follows: (1) quality of life the people in Chiang 

Mai was very different among groups. The people in rural areas and the mountain areas had a lower quality of life  

than that of the people in the cities. Furthermore, Chiang Mai Province did not have strategy to develop the quality 

of people’s lives according to the Sufficiency Economy Philosophy, and (2) Chiang Mai Province should formulate 

the strategies for development of the quality of life for people, especially concerning the safety of life and property  

in Chiang Mai province in 5 key aspects: the immunity, knowledge, reasons, moderation, and virtue.

Keywords: quality of life, philosophy of sufficiency economy, strategy on improvement of the quality of life



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ปีที่ 6 ฉบับที่ 3 ประจ�าเดือน กันยายน-ธันวาคม 2559 205

ส�านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ที่ศึกษาระดับ

คณุภาพชวีติของชาวชนบทในจงัหวดัเชยีงใหม่ ปี พ.ศ. 2554  

(Chiang Mai Community Development Office, 2011, 

p. 67) โดยใช้เกณฑ์ชี้วัดระดับความจ�าเป็นพื้นฐานใน 25 

อ�าเภอ พบว่า ชาวเชียงใหม่มีระดับคุณภาพชีวิตต�่ากว่า

เกณฑ์ จ�านวน 2,243 ครัวเรือน และในปี พ.ศ. 2555 ยังคง 

พบว่ามีครัวเรือนที่ไม่ผ่านเกณฑ์รายได้ จ�านวน 2,704 

ครัวเรือน และยังพบปัญหาคุณภาพชีวิตในประเด็นต่าง ๆ   

อีกหลายประการที่ต้องเร่งรัดปรับปรุงและพัฒนา 

การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างเป็นรูปธรรมนั้น 

จ�าเป็นต้องมกีารก�าหนดนโยบายของภาครัฐ ทีมี่การกระจาย 

อ�านาจการปกครองตามล�าดับชั้น จากการบริหารราชการ

ส่วนกลาง การบรหิารราชการส่วนภูมภิาค และการบรหิาร

ราชการส่วนท้องถิ่น มีการบูรณาการของหน่วยงานที่

เก่ียวข้องเพื่อขจัดปัญหาดังกล่าวอย่างสอดคล้องกัน โดย

นโยบายท่ีผ่านมาได้ก�าหนดให้มีแนวทางการขับเคลื่อน 

การบริหารจัดการตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

แล้วน้ัน เพื่อท�าให้คุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกพื้นที่ 

รวมทั้งพื้นที่ห่างไกลดีขึ้น ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเอง

ได้มากขึน้ แต่ไม่ประสบผลส�าเรจ็เท่าทีค่วรในบางประเดน็ 

ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นถึงความส�าคัญของการศึกษาสภาพปัญหา 

ดังกล่าว เพื่อน�าเสนอยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเพื่อ

พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนของจังหวัดเชียงใหม่ตาม

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อันจะน�ามาสู่การพัฒนา 

คุณภาพชีวิตอย่างเหมาะสมและยั่งยืนต่อไป

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

1. เพื่อศึกษาสภาพการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

ประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ แบ่งเป็น

1.1 ศึกษาสภาพปัจจบุนัของการพัฒนาคณุภาพ

ชีวิตของประชาชนจังหวัดเชียงใหม่

1.2 ศึกษาจุดอ่อนและจุดแข็งของการพัฒนา 

คุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดเชียงใหม่

1.3 ศึกษาโอกาสและอุปสรรคของการพัฒนา 

คุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดเชียงใหม่

1.4 ศึกษาแนวทางการก�าหนดยุทธศาสตร  ์

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดเชียงใหม ่

ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2. เพื่อเสนอยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดเชียงใหม ่

ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

การวิจัยคร้ังนี้ ผู ้วิจัยได้ท�าการรวบรวมข้อมูล 

ที่เกี่ยวข้องจากวรรณกรรมต่าง ๆ ที่เป็นแนวคิด ทฤษฎี 

หรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 

1. แนวคดิเกีย่วกบัการก�าหนดนโยบายและการน�า

นโยบายสู่การปฏิบัติ

2. แนวคิดเกี่ยวกับยุทธศาสตร์และการก�าหนด

ยุทธศาสตร์

3. แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการภาครัฐ

4. แนวคิดเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

5. แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิ

6. สภาพคุณภาพชีวิตประชาชนของจังหวัด

เชียงใหม่

7. โครงสร้าง และอ�านาจหน้าที่ของจังหวัด

เชียงใหม่

แนวคิดเกี่ยวกับกำรก�ำหนดนโยบำยและกำรน�ำ

นโยบำยสู่กำรปฏิบัติ

นโยบายเป็นแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุ

เป้าหมายที่วางไว้ โดยนโยบายสาธารณะเกี่ยวข้องกับ

รัฐบาล รวมถึงการเลือกตดัสนิใจทีจ่ะกระท�าภายใต้อ�านาจ

สาธารณะ (public authority) ทัง้นีค้วามเป็นสาธารณะต่างกบั 

ความเป็นเอกชนด้วยคุณลักษณะที่ ความเป็นสาธารณะ

ต้องสามารถตอบสนองต่อประเด็นปัญหาความยุติธรรม

ของสังคมได้มากกว่าเอกชน ต้องด�าเนินไปบนพื้นที่ของ

ส่วนรวมมากกว่าส่วนตัว (Chumpol Ninpanich, 2009, 

p. 27) โดยการก�าหนดนโยบายสาธารณะมีกระบวนการ  

3 ขั้นตอน คือ (1) การก่อต่อตัวของปัญหา เริ่มจาก

การระบุปัญหา รวบรวมปัญหา วิเคราะห์และจัดล�าดับ 

ความส�าคัญของปัญหา (2) การเตรียมเสนอนโยบาย  

โดยการก�าหนดวตัถปุระสงค์ และเสนอทางเลอืกก่อนจดัท�า 
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ร่างนโยบาย และ (3) การอนุมัติและประกาศนโยบาย  

ที่ต้องผ่านการคัดเลือกข้อเสนอนโยบายต่าง ๆ จากนั้น 

สร้างเสยีงสนบัสนนุก่อนประกาศใช้นโยบาย เมือ่ถงึขัน้ตอน 

ที่น�านโยบายไปปฏิบัติ ก็จ�าเป็นต้องศึกษาเกี่ยวกับการ

แสวงหากลไกที่จะเปลี่ยนตัวนโยบายที่เป็นอักษรไปสู่

การปฏิบัติหรือการกระท�าให้ได้ รวมไปถึงการพิจารณา 

หาหน่วยงานหรือองค์การที่จะเป็นผู ้รับตัวนโยบายไป

ด�าเนนิการ บงัคบัใช้ หรอืท�าให้เกดิขึน้ (Chumpol Ninpanich,  

2009, p. 28) ทัง้นี ้การแสวงหากลไกหรอืหน่วยงานทีจ่ะน�า 

นโยบายไปสูก่ารปฏบิตัจิะเกีย่วข้องโดยตรงกบัความส�าเรจ็

หรือความล้มเหลวของตัวนโยบาย

แนวคิดเกี่ยวกับยุทธศำสตร์และกำรก�ำหนด

ยุทธศำสตร์

ประโยชน์จากการก�าหนดยุทธศาสตร์มาใช้เพื่อ

การบริหารประเทศมีหลายประการ ท�าให้การปฏิบัติงาน

มีประสิทธิภาพมากขึ้น มีเป้าหมายที่ชัดเจน หน่วยงานมี

การบริหารงานอย่างเป็นทิศทาง จึงเป็นที่แพร่หลายของ

หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่จะก�าหนดยุทธศาสตร์เพื่อ 

การด�าเนินงานต่าง ๆ เพ่ือให้องค์การสามารถบรรลุใน

ทิศทางหรือผลลัพธ์ที่องค์การต้องการ มีแนวทางในการ

ด�าเนินงานที่ชัดเจน อีกทั้งสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง

ของบริบทต่าง ๆ  ทั้งภายนอกและภายในองค์การ โดยการ 

น�าทิศทางขององค์การมาก�าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ 

(strategic issues) ที่ส�าคัญที่องค์การจะต้องมุ่งเน้น อย่างไร

กต็าม ความส�าเรจ็ของยุทธศาสตร์นัน้ ต้องอาศัยการสือ่สาร

และถ่ายทอดยุทธศาสตร์ให้อยู่ในรูปที่สามารถท�าความ

เข้าใจได้ง่ายส�าหรับบุคลากรทุกระดับในองค์การเพื่อให้ 

เป็นแนวทางส�าหรับการแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ 

โดยจัดท�าเป็นแผนที่ยุทธศาสตร์ (strategy map) จากการ

พจิารณาเป้าประสงค์ 4 มติ ิคอื ประสิทธผิล คณุภาพการให้ 

บริการประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ และการพัฒนา

องค์การ พร้อมกันนี้เป้าประสงค์แต่ละประการก็ควรจะม ี

ความเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน ในลักษณะของเหตุและผล

แนวคิดเกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ

การบริหารจัดการ เป็นการด�าเนินงาน หรือการ

ปฏิบัติงานใด ๆ  ของหน่วยงานของรัฐ และ/หรือ เจ้าหน้าที่ 

ของรัฐที่เกี่ยวข้องกับคน สิ่งของและหน่วยงาน โดย 

ครอบคลุมเรื่องการบริหารด้านต่าง ๆ (The development 

of bureaucracy commission office, 2008, p. 38) เช่น (1) 

การบริหารนโยบาย (policy) (2) การบริหารอ�านาจหน้าที่  

(authority) (3) การบรหิารคณุธรรม (morality) (4) การบรหิาร 

ที่เกี่ยวข้องกับสังคม (society) (5) การวางแผน (planning) 

(6) การจัดองค์การ (organizing) (7) การบริหารทรัพยากร 

มนุษย์ (staffing) (8) การอ�านวยการ (directing) (9) การ

ประสานงาน (coordinating) (10) การรายงาน (reporting) 

และ (11) การงบประมาณ (budgeting) พร้อมกันนี้ อาจให ้

ความหมายได้อีกว่า การบริหาร หมายถึง การด�าเนินงาน 

หรือการปฏิบัติงานใด ๆ  ของหน่วยงานของรัฐ และ/หรือ 

เจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่เกี่ยวข้องกับคน สิ่งของ และหน่วยงาน  

โดยครอบคลมุเรือ่งต่าง ๆ  เช่น (1) คน (man) (2) เงนิ (money)  

(3) วัสดุอุปกรณ์ (material) (4) การบริหารงานทั่วไป 

(management) (5) การให้บริการประชาชน (market) (6) 

คุณธรรม (morality) (7) ข้อมูลข่าวสาร (message) (8) เวลา 

(minute) และ (9) การวัดผล (measurement)

แนวคิดเกี่ยวกับปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาในการ

ด�าเนนิชีวติ เพือ่ให้สามารถอุม้ชูตัวเองได้ให้มคีวามพอเพยีง

กับตนเอง (self sufficiency) โดยไม่เดือดร้อน (Krerkkiat  

Pipat Serithum, 2007, p. 72) กล่าวคอื ต้องให้มคีวามพอกนิ 

พอใช้ ไม่มุ่งหวังแต่จะทุ่มเทสร้างความเจริญ ยกเศรษฐกิจ

ให้รวดเร็วแต่เพียงอย่างเดียวเพราะผู้ที่มีอาชีพ และฐานะ

พอเพียงที่จะพึ่งพาตนเองได้ ย่อมจะสามารถสร้างความ

เจรญิก้าวหน้า และฐานะทางเศรษฐกจิทีส่งูขึน้ไปตามล�าดบั

ต่อไปได้ ประกอบด้วย องค์ประกอบ 3 ประการ ดังนี้ (1) 

ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไป

และไม่มากเกินไป โดยไม่เบียดเบียนตนเอง และผู้อื่น (2)  

ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของ

ความพอเพียงจะต้อง เป็นไปอย่างมีเหตุผลโดยพิจารณา

จากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องตลอดจนค�านึงถึงผลที่คาดว่า

จะเกิดขึ้นจากการกระท�านั้น ๆ อย่างรอบคอบ (3) การมี

ภูมิคุ้มกัน หมายถึง การสร้าง หรือเตรียมตัวให้มีภูมิคุ้มกัน

ที่ดีเพื่อพร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลง หรือ 

สถานการณ์ทั้งหลายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้ และ

ไกลด้วยความไม่ประมาท ทั้งนี้ ในการด�ารงชีวิตและการ

ปฏบิตังิานของประชาชนและชมุชนต้องอาศยั ความรูแ้ละ 
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คุณธรรมควบคู่กันไปด้วย กล่าวได้ว่าเศรษฐกิจพอเพียง 

เป็นปรชัญาแนวทางด�ารงชวีติ และปฏบิตัตินของประชาชน

ในทกุระดบัตัง้แต่ระดบัครอบครัว ระดบัชมุชนจนถงึระดบั

รัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ด�าเนินการ 

ไปในทางสายกลางโดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้

ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัฒน์

แนวคิดเกี่ยวกับกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต

การศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพชีวิต ได้มีการศึกษา

กันในประเทศที่พัฒนาแล้วมาไม่น้อยกว่า 25 ปี เช่น 

สหรัฐอเมริกา และประเทศในกลุ่มยุโรป โดยบางนิยาม

ได้กล่าวว่า “คุณภาพชีวิต” คือ ความรู้สึกเป็นปกติสุข  

(sense of well-being) คือ จะครอบคลุมความเป็นอยู่ที่ดี

ของประชากรทุกด้าน ซ่ึงมีค�าที่มีความหมายเหมือนกัน

คือ ความพึงพอใจในชีวิต (life satisfaction) ซึ่งเป็นผลรวม 

ของการตอบสนองความรู้สึกภายในตัวบุคคล ส�าหรับ

ประเทศไทยนั้นมีผู ้ให้ความสนใจในการศึกษาอยู ่บ้าง

และได้แสดงความคิดเห็นไว้พอสมควร ในการวิจัยครั้งนี้ 

จงึได้รวบรวมแนวคดิ ทฤษฎแีละผลงานวจิยัทีเ่กีย่วข้องกบั

คุณภาพชีวิต น�ามาใช้ในการก�าหนดกรอบแนวคิด ตัวแปร 

และเป็นแนวในการด�าเนนิการ โดยแบ่งการวดัคณุภาพชวีติ

ออกเป็น 5 ด้าน คือ (1) ด้านสุขภาพ (2) ด้านที่อยู่อาศัย (3) 

ด้านการศึกษา (4) ด้านรายได้ และ (5) ด้านค่านิยม อันเป็น 

ปัจจัยน�าไปสู่การพัฒนาระดับคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป

สภำพคณุภำพชวีติประชำชนของจงัหวดัเชียงใหม่

จงัหวดัเชยีงใหม่ได้ก�าหนดยทุธศาสตร์การพฒันา

ที่เก่ียวข้องกับคุณภาพชีวิตของประชาชนส�าคัญไว้ ได้แก่ 

ยุทธศาสตร์การสร้างความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนตามแนวทาง

ของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้เชียงใหม่เป็นเมืองท่องเที่ยว 

ระดับโลก สินค้า บริการ มีคุณภาพ ประชาชนมีงานท�า  

มีรายได้ที่เป็นธรรม เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามแนว

เศรษฐกิจพอเพียง โดยมีกลยุทธ์ 4 ประการ (Khet of Public  

relations office, 3 provinces in Chiang Mai., 2012, p. 

21) คือ (1) ส่งเสริมและพัฒนาเชียงใหม่เป็นนครแห่ง

วฒันธรรมล้านนา (2) ส่งเสรมิและพัฒนาผลติภัณฑ์ชมุชน

ท้องถิ่น เพื่อการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม (3) ส่งเสริม 

และพัฒนาเชียงใหม่เป็นผู้น�าด้านความหลากหลายในการ 

ผลิตด้านการเกษตร และอุตสาหกรรมแปรรูป (4) ส่งเสริม 

การค้า การลงทนุ และยทุธศาสตร์การสร้างสังคมให้อยูเ่ยน็

เป็นสุข โดยการมุ่งพัฒนาครอบครัวและชุมชน ให้อยู่เย็น

เป็นสขุบนพืน้ฐานของศาสนา วฒันธรรม และการบรูณาการ 

เครือข่าย

ผลการจดัเกบ็ข้อมลูจ�าเป็นพืน้ฐาน (จปฐ.) ปี 2555 

(Community Development Department Ministry of the 

Interior, 2012, p. 15) ในเขตชนบทของจังหวัดเชียงใหม่ 

จ�านวน 254,282 ครัวเรือน พบว่า มีประชากรมีรายได้เฉลี่ย  

59,791 บาท/คน/ปี และมีครัวเรือนผ่านเกณฑ์รายได้เฉลี่ย 

30,000 บาท/คน/ปี จ�านวน 251,578 ครวัเรอืน ทัง้นีม้เีกณฑ์

การวัดเป็น 5 หมวด 30 ตัวชี้วัด โดยตัวชี้วัดที่ชาวเชียงใหม่

ผ่านเกณฑ์น้อยที่สุด 5 ล�าดับแรกคือ (1) ครัวเรือนมีการ

เก็บออม (2) เด็กจบการศึกษาบังคับ 9 ปี ที่ไม่ได้เรียนต่อ 

และยังไม่มีงานท�า ได้รับการฝึกอบรมด้านอาชีพ (3)  

คนอายุมากกว่า 60 ปีเต็มขึ้นไป มีอาชีพและมีรายได้ (4) 

คนในครัวเรือนไม่สูบบุหร่ี และ (5) คนในครัวเรือนไม่ดื่ม

สุรา โดยอ�าเภอที่ตกเกณฑ์มากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ 

อ�าเภอกัลยาณิวัฒนา อ�าเภอพร้าว อ�าเภอสันก�าแพง อ�าเภอ 

สารภี และอ�าเภอแม่อาย

โครงสร้ำง และอ�ำนำจหน้ำทีข่องจงัหวดัเชียงใหม่

กลไกการด�าเนินงานของการบริหารราชการ

จังหวัดเชียงใหม่ สามารถแบ่งได้ 2 ระดับ คือ ระดับ

กระทรวง และระดับจังหวัด โดยมีการบริหารระดับ

กระทรวงโดย ส�านกังานปลดักระทรวง กระทรวง มหาดไทย  

ต้ังคณะท�างานโดยมีหน่วยงานและภาคี การพัฒนา 

ที่เกี่ยวข้อง ท�าหน้าที่เชิงนโยบายในการก�าหนด ให้ความ

เห็นชอบการบูรณาการ การท�างานร่วมกันการติดตาม

ประเมินผล และการด�าเนินงานอ่ืน ๆ  ที่เก่ียวข้อง ส่วนการ

บรหิารระดบัจังหวดันัน้ ทางจังหวดัจัดให้มกีลไกบรูณาการ 

การท�างานร่วมกนัของหน่วยงานหลกัทัง้ส�านกังานจงัหวดั 

ส�านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ส�านักงานส่งเสริมการ

ปกครองท้องถิน่จงัหวดั และภาคกีารพฒันาอืน่ทีเ่กีย่วข้อง 

โดยอาจก�าหนดในรปูแบบคณะท�างาน หรอืรปูแบบวธิกีาร 

อืน่ ๆ  ทีเ่หมาะสม โดยค�านงึถงึความคล่องตัวในทางปฏบิตัิ 

(Policy and Planning Division, Planning and Budget  

Division, 2014, pp. 30 - 32) โดยจังหวัดเชียงใหม่ก�าหนด

วิสัยทัศน์ที่จะให้บรรลุถึงการเป็นนครแห่งชีวิตและ 

ความมั่งคั่งบนฐานของความสง่างามทางวัฒนธรรม และ 

ศูนย์กลางการท่องเที่ยว การค้า การลงทุนระดับสากล
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วิธีกำรด�ำเนินกำรวิจัย

การวจิยัครัง้นี ้ผูว้จิยัได้ออกแบบเป็นการวจิยัแบบ

ผสมผสาน (mixed methods research) โดยใช้การวิจัยเชิง

คุณภาพ (qualitative research) เป็นหลัก และสนับสนุน 

ด้วยการวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative research) มีระเบียบ

วิธีการวิจัยดังนี้

กำรศึกษำเอกสำร

ผู้วิจัยได้สืบค้น รวบรวมและเรียบเรียงข้อมูลที่

เก่ียวข้องกับแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิต การก�าหนด

ยทุธศาสตร์ และปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง จากเอกสาร

ราชการ อาทิ เอกสารยุทธศาสตร์ของกระทรวงมหาดไทย 

กรมการปกครอง กรมการพัฒนาชุมชน ส�านักงานจังหวัด

เชยีงใหม่ ส�านกังานพัฒนาชมุชนจงัหวดัเชยีงใหม่ องค์การ 

บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาล และเอกสารงาน

โครงการหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง นอกจากนี้  

ยังได้ศึกษาจาก บทความทางวิชาการ และงานวิจัยที่

เก่ียวข้องทั้งในและต่างประเทศ 

กำรวิจัยเชิงคุณภำพ

เพื่อให้ได้ความหมายและนิยามของสถานการณ์

การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนของจังหวัดเชียงใหม ่

ที่แท้จริง นอกเหนือจากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ

การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนของจังหวัดเชียงใหม ่

ดังที่กล่าวมาแล้ว ผู้วิจัยได้เรียบเรียงเนื้อหาดังกล่าว น�ามา 

สร้างแบบสมัภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structured interview) 

เพื่อรวบรวมความคิดเห็นจากผู้ให้ข้อมูลส�าคัญโดยการ

สัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview) 

กำรวิจัยเชิงปริมำณ

นอกเหนอืจากการศึกษาเชงิคณุภาพ ผู้วจิยัได้ศกึษา

เพิ่มเติมในเชิงปริมาณ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบอันจะน�ามา

ซึ่งความน่าเชื่อถือของงานวิจัยชิ้นนี้ โดยการส�ารวจความ 

คิดเห็นของประชาชนชาวเชียงใหม่ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 

โดยใช้แบบสอบถาม (questionnaire) เป็นเครื่องมือ 

ในการรวบรวมข้อมูล

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

กำรศึกษำเชิงคุณภำพ

ผู้ให้ข้อมูลส�าคัญ (key informants) ส�าหรับการ

วิจัยนี้ เป็นบุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร

ราชการของจังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งมีภารกิจเกี่ยวข้องกับ

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวเชียงใหม่ จ�านวน 16 คน 

โดยแบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่ม คือ (1) กลุ่มข้าราชการระดับ

บริหารและข้าราชการระดับบริหารของจังหวัดเชียงใหม่  

(2) ตัวแทนองค์การพัฒนาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และ 

(3) นักวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

กำรศึกษำเชิงปริมำณ

ประชากร คอื ประชาชนเชยีงใหม่ ณ มนีาคม 2557 

มีจ�านวน 1,615,925 คน สุ่มกลุ่มตัวอย่างจ�านวน 400 คน 

โดยใช้สูตรของทาโร่ยามาเน่ ณ ระดับความเช่ือมั่น .05  

ให้ก�าหนดขนาดตัวอย่าง 400 ราย (Marayart Yotongyote 

and Pranee Sawatdisup, 2014, p. 3) จ�าแนกตามสัดส่วน 

ของประชากรในแต่ละอ�าเภอ 

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย

เครื่องมือที่ใช ้ในการวิจัยครั้งนี้  แบ่งได ้เป ็น 

2 ประเภท คือ แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง และ  

แบบสอบถาม

แบบสัมภำษณ์แบบมีโครงสร้ำง 

เพื่อให้ครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 

ได้ก�าหนดหัวข้อส�าคัญประกอบด้วย (1) ข้อมูลของผู้ให้

สัมภาษณ์ (2) ความคิดเห็นของการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ประชาชนของจังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วย การพัฒนา

คณุภาพชวีติประชาชนของจงัหวดัเชยีงใหม่ทีค่วรให้ความ

ส�าคัญ จุดเด่น จุดด้อย โอกาส และอุปสรรคที่มีผลต่อ 

การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนของจังหวัดเชียงใหม่ 

ผลกระทบจากปัจจยัภายนอกทีม่ต่ีอการพฒันาคณุภาพชวีติ

ประชาชนของจังหวัดเชียงใหม่ อาทิ การเมือง การบริหาร

ราชการระดบัประเทศ ระดบัจังหวดั และการบรหิารท้องถิน่  

และปัจจัยด้านสังคมจิตวิทยา เทคโนโลยี กฎเกณฑ์ 

ระเบียบ ค�าสั่ง และข้อก�าหนดต่าง ๆ  รวมทั้งความคิดเห็น
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ต่อยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ประชาชนของจังหวัดเชียงใหม่

แบบสอบถำม

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม เพื่อ

วัดระดับคุณภาพชีวิตของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นประชาชน 

เชียงใหม่ แบ่งได้ 4 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

ส่วนที่ 2 คุณภาพชีวิตประชาชนของจังหวัด

เชียงใหม่ในปัจจุบัน

ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นต่อยุทธศาสตร์การบริหาร

จัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนของจังหวัด 

เชียงใหม่ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ส่วนที่ 4 ข้อคิดเห็นอื่น ๆ

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล

การด�า เนินการเก็บรวบรวมข ้อมูลจากการ

สัมภาษณ์เชิงลึก ผู ้วิจัยได้จัดท�าค�าขอจากมหาวิทยาลัย

อีสเทิร ์นเอเชียเพ่ือจัดท�าหนังสือขอความอนุเคราะห์ 

ในการให้ข้อมลู ซึง่ได้น�าส่งผู้ให้ข้อมูลส�าคัญ พร้อมนดัหมาย 

เพื่อเข้าพบ ได้แจ้งวัตถุประสงค์ในการเข้าพบล่วงหน้า 

เมื่อถึงก�าหนดสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส�าคัญ ผู้วิจัยได้ชี้แจง

วัตถุประสงค์ของงานวิจัยแก่ผู้ให้ข้อมูลส�าคัญ เพื่อแสดง

ความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ  ที่ได้สอดคล้องกับงานวิจัย 

ผู้วิจัยได้รับทราบความเห็นที่ก�าหนดไว้ตามเครื่องมือที่ใช ้

ในการวจิยั จดบนัทกึผลการสัมภาษณ์ และรวบรวมเอกสาร

ที่เก่ียวข้องที่ผู้ให้ข้อมูลส�าคัญได้จัดเตรียมไว้ 

ส่วนการเก็บรวบรวมข้อมูลเชงิปริมาณ ด�าเนนิการ

ขอความอนุเคราะห์จากส�านักงานจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อ 

น�าส่งแบบสอบถามผ่านอ�าเภอทัง้ 25 อ�าเภอเป็นผูร้วบรวม

ข้อมูลจากประชาชนเชียงใหม่ในแต่ละพื้นที่ แล้วจัดเก็บ

รวบรวมข้อมูลกลับมายังส�านักงานจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ 

ผู้วิจัยได้เดินทางรับแบบสอบถามและได้รับฟังข้อคิดเห็น 

เพิ่มเติมจากผู้รวบรวมข้อมูล

กำรวิเครำะห์ข้อมูล

กำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงคุณภำพ

ผูว้จิยัรวบรวมข้อมลูทีไ่ด้จากการสมัภาษณ์เชงิลกึ  

ประกอบกับการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่

เกี่ยวข้องมาวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis technique) 

ตามกรอบแนวคิดและวัตถุประสงค์งานวิจัยที่ก�าหนด

กำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงปริมำณ

ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ด้วยสถิติ

พรรณนา (descriptive statistics) และเลือกวิธีการทาง

สถิติมาใช้เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลโดยยึดถือวัตถุประสงค์ของ 

การวิจัยเป็นหลัก ประกอบกับการพิจารณาคุณลักษณะ

ของตัวแปรที่ท�าการวิเคราะห์ เพื่อให้ทราบถึงสภาพระดับ

คุณภาพชีวิตประชาชนของจังหวัดเชียงใหม่ แบ่งได้เป็น  

3 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  

วิเคราะห์ข้อมูลส่วนนี้ด้วยสถิติร้อยละ 

ส่วนที่ 2 ระดับคุณภาพชีวิตประชาชนของกลุ่ม

ตัวอย่าง วิเคราะห์ข้อมูลส่วนนี้ด้วยสถิติค่าเฉลี่ย ( ) และ 

ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 

ส่วนที่ 3 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระดับคุณภาพ

ชีวิตของกลุ่มตัวอย่าง จ�าแนกตามข้อมูลทั่วไป วิเคราะห์ 

ข้อมูลส่วนนี้ด้วยสถิติ t-test และ F-test เพื่อทราบระดับ 

คุณภาพชีวิตของกลุ่มตัวอย่างที่มีข้อมูลทั่วไปแตกต่างกัน

ผลกำรวิจัย

ข้อค้นพบสภำพกำรพฒันำคณุภำพชวีติประชำชน 

ของจังหวัดเชียงใหม่

1. สภาพปัจจุบันของการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ประชาชนของจังหวัดเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดส�าคัญจังหวัดหนึ่ง

ของประเทศไทย ต้ังอยู่ทางภาคเหนือของประเทศ โดยมี

พื้นที่ครอบคลุมมากเป็นอับดับที่ 2 ของประเทศ และมี

จ�านวนประชากรมากเป็นอับดับที่ 5 ของประเทศ ทั้งน้ี 

จากการส�ารวจจ�านวนประชากร ปี พ.ศ. 2556 พบว่า จังหวดั

เชียงใหม่มีประชากรจ�านวนรวมทั้งสิ้น 1,611,413 คน  
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ประชากรทีเ่ป็นชนกลุม่น้อยในจงัหวดัมจี�านวน 72,791 คน  

กระจายตามอ�าเภอต่าง ๆ ใน 17 อ�าเภอ (ข้อมูล ณ 30 

กันยายน 2556) พ้ืนที่การปกครองแบ่งเขตออกเป็น 25 

อ�าเภอ มีหน่วยงานภาครัฐที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ ประกอบด้วย 

(1) หน่วยงานบริหารราชการส่วนกลาง 166 หน่วยงาน 

(2) หน่วยงานบริหารราชการส่วนภูมิภาค 34 หน่วยงาน  

(3) หน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 211 แห่ง 

ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาล

นคร 1 แห่ง เทศบาลเมือง 4 แห่ง เทศบาลต�าบล 100 แห่ง 

องค์การบรหิารส่วนต�าบล 105 แห่ง ปี พ.ศ. 2556 ผูม้งีานท�า 

ในจังหวัดเชียงใหม่ 957,015 คน หรือร้อยละ 98.95 

ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่มีบริการด้านสาธารณสุขประเภท 

สถานพยาบาล/โรงพยาบาลจ�านวน 48 แห่ง มีสถานศึกษา

รวมทั้งสิ้น 1,156 แห่ง ภาพรวมชาวเชียงใหม่มีรายได้เฉลี่ย 

64,737 บาท/คน/ปี โดยอ�าเภอที่มีรายได้สูงที่สุด คือ อ�าเภอ

สารภ ี88,507 บาท/คน/ปี และอ�าเภอทีม่รีายได้เฉลีย่ต�่าทีส่ดุ  

คือ อ�าเภอกัลยาณิวัฒนา 34,737 บาท/คน/ปี 

อย่างไรก็ตาม จากการส�ารวจข้อมูลพื้นฐานระดับ

หมู่บ้าน ปี พ.ศ. 2556 ในเขตชนบท (Policy and Planning 

Division, 2014, pp. 24-26) พบว่า หมู่บ้านที่อยู่ในเกณฑ์

ต้องเร่งรัดพัฒนาอับดับ 1 (หมู่บ้านล้าหลัง) ร้อยละ 5.91 

ได้แก่ หมู่บ้านในอ�าเภอแม่แจ่ม อ�าเภอฝาง อ�าเภอพร้าว  

อ�าเภออมก๋อย อ�าเภอเวียงแหง อ�าเภอไชยปราการ และ

อ�าเภอกัลป์ยาณิวัฒนา ส่วนหมู่บ้านที่อยู่ในเกณฑ์เร่งรัด

พัฒนาล�าดับ 2 (หมู่บ้านพัฒนาระดับปานกลาง) มีจ�านวน 

484 หมู่บ้าน คดิเป็นร้อยละ 26.25 และหมูบ้่านทีต้่องเร่งรดั 

พัฒนาอันดับ 3 (หมู่บ้านพัฒนาระดับก้าวหน้า) มีจ�านวน 

1,251 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 67.84 

ผลการประเมนิปัญหาทีช่าวบ้านประสบมากทีส่ดุ  

10 อนัดบัแรก คอื (1) ปัญหาระดบัการศึกษาของประชาชน 

(2) ปัญหาการเข้าถงึแหล่งเงินทนุของชมุชน (3) ปัญหาการ

เรยีนรูโ้ดยชมุชน (4) ปัญหาด้านการกฬีา (5) ปัญหาคณุภาพ

ของน�้า (6) ปัญหาการได้รับการศึกษา (7) ปัญหาอัตราการ

เรียนต่อของประชาชน (8) ปัญหาการมีงานท�า (9) ปัญหา 

การติดต่อสื่อสาร และ (10) ปัญหาคุณภาพดิน ตามล�าดับ 

ช่วงเวลาที่ผ่านมา ส�านักงานจังหวัดเชียงใหม่

ได้ให้ความส�าคัญต่อการก�าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาที่

เก่ียวข้องกับคุณภาพชีวิตของประชาชนไว้ ได้แก่ ก�าหนด 

นโยบายการสร้างความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนตามแนวทางของ

เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้เชียงใหม่เป็นเมืองท่องเที่ยว 

ระดับโลก สามารถผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ 

ประชาชนมีงานท�า มีรายได้ที่เป็นรูปธรรม เกิดการพัฒนา

อย่างยั่งยืนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีกลยุทธ์ 4 

ประการ คือ (1) ส่งเสริมและพัฒนาเชียงใหม่เป็นนคร

แห่งวัฒนธรรมล้านนา (2) ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์

ชุมชนท้องถิ่น เพื่อการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม (3) 

ส่งเสรมิและพฒันาเชียงใหม่เป็นผูน้�าด้านความหลากหลาย

ในการผลิตด้านการเกษตร และอุตสาหกรรมแปรรูป (4)  

ส่งเสริมการค้าการลงทุน และยุทธศาสตร์การสร้างสังคม

ให้อยู่เย็นเป็นสุข โดยการมุ่งพัฒนาครอบครัวและชุมชน 

ให้อยู่เย็นเป็นสุข บนพื้นฐานของศาสนา วัฒนธรรม และ 

การบูรณาการเครือข่าย

แต่จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส�าคัญ ซึ่งถือว่า

เป็นผูท้รงคณุวฒุทิีเ่กีย่วข้องกบังานด้านการพฒันาคณุภาพ

ชีวิตของชาวเชียงใหม่ พบว่า หลายท่านให้ความเห็นไปใน

แนวทางเดยีวกนั คอื ระดบัคณุภาพชวีติของชาวเชยีงใหม่ใน

ปัจจบุนัมคีวามแตกต่างกนัมากในหมูป่ระชาชนแต่ละกลุม่  

โดยเฉพาะคนในชนบทและชนกลุม่น้อย ชาวไทยภเูขา จะมี 

คุณภาพชีวิตต�่ากว่าชาวเมือง สภาพสังคมชาวเชียงใหม่

ในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไป คนวัยหนุ่มละท้ิงที่ดิน

ในชนบทหันเข้ามาท�างานในเมือง ท�าให้สังคมผู้สูงอายุมี

ปรมิาณมากขึน้ ต้องการทางด้านวตัถนุยิมมากขึน้ ก่อให้เกดิ

ภาระค่าใช้จ่ายมากขึน้ อาชพีเกษตรกรไม่สามารถหารายได้ 

เพยีงพอต่อการเลีย้งครอบครวั แต่อย่างไรกต็าม การด�าเนนิ

ชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถน�ามา

ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวเชียงใหม่

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากได้มีการก�าหนดยุทธศาสตร์ 

ที่ชัดเจนบนพื้นฐานแนวความคิดของปรัชญาดังกล่าว

ประเด็นในการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตของชาว

เชียงใหม่ให้เกดิความพอเพยีง ซึง่หมายถงึ รูจั้กพอประมาณ 

พออยู่ พอมี พอกิน พอใช้ ประหยัด และไม่เบียดเบียน

ตนเอง และผู้อื่น ซึ่งจากการรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ 

พบว่า แม้ระดับคุณภาพชีวิตของชาวเชียงใหม่จะอยู่ใน

ระดับดี แต่เมื่อพิจารณาในรายกลุ่ม จะเห็นได้อย่างชัดเจน 

ว่าประชาชนชายขอบที่อาศัยในพื้นที่ห่างไกล ไม่ว่าจะเป็น

ชาวไทยหรอืชนกลุม่น้อยทีเ่ป็นชาวเขาเผ่าต่าง ๆ  กลบัไม่ได้ 
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รบัผลจากการพฒันาในระดบัใกล้เคียงกับชาวเมืองเชยีงใหม่ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านคุณภาพชีวิตโดยทั่วไปในเรื่อง

สุขภาพ ความสามารถในการหารายได้ และแหล่งเงินทุน

เพ่ือประกอบอาชพีหรอืการพัฒนาทีอ่ยูอ่าศยั ซ่ึงยงัมรีะดบั 

ต�่ากว่าที่ควรจะเป็น ซ่ึงข้อเท็จจริงที่ค้นพบนี้สอดรับกับ

ข้อมูลเชิงคุณภาพที่ตรงกัน 

โดยผู ้วิจัยได้พบว่าสถานการณ์ในเร่ืองความ 

พอเพยีงของคณุภาพชวีติของชาวเชยีงใหม่นัน้ แม้ส่วนใหญ่

จะมีความได้เปรียบมากกว่าชาวจังหวัดอื่นก็ตาม แต่ความ

เปล่ียนแปลงในปัจจุบันที่เป็นผลมาจากสภาพการเมือง 

เศรษฐกิจ และสงัคมจติวทิยา ทัง้ภายในและภายนอกประเทศ 

ส่งผลกระทบส่งผลกระทบโดยตรงท�าให้มีแนวโน้ม 

ว่าชาวเชียงใหม่จะมีคุณภาพชีวิตต�่ากว่าที่ควรจะเป็นหรือ

มีน้อยกว่าความพอเพียง 

ทัง้นีเ้พราะการอพยพย้ายถิน่ของชาวไทยและชาว

ต่างชาติเข้ามาท�างานและอยู่ในพื้นที่ ท�าให้เกิดผลกระทบ 

ต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและระบบสาธารณูปโภคซ่ึงมิอาจ 

ก่อสร้างให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนให้

ครบถ้วนได้ เนื่องจากการตั้งถ่ินฐานมีผลกระทบต่อ

สภาพแวดล้อม และต่อความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับ 

สิ่งแวดล้อม ทั้งในทางที่ดีขึ้น และในทางท�าลายให้เลวลง  

หากไม่มีการวางแผนที่ดี ขาดการควบคุมเกี่ยวกับการตั้ง

ถิ่นฐาน ย่อมท�าให้ส่ิงแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ 

เสื่อมลง 

นอกจากนี้ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยากร

และเทคโนโลยี ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ท�าให้ส่ิงแวดล้อม

เปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เช่น การมุ่งพัฒนาเศรษฐกิจ

ของประเทศ ขยายการก่อสร้างปัจจัยพื้นบ้าน ถนน เขื่อน 

สนามบิน ท่าเรือ เป็นต้น รวมถึงการเร่งผลิตสินค้าและ

บริการให้ทันกับความต้องการของถิ่นฐานที่ขยายใหญ่ข้ึน  

เหล่าน้ีท�าให้มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติเป็นจ�านวนมาก 

จากกระบวนการพัฒนาการผลิตนี้เอง ท�าให้มีของเสีย 

เหลือทิ้งออกมาในรูปต่าง ๆ เจือปนอยู่ในสิ่งแวดล้อม  

ซึ่งท�าให้สมดุลของธรรมชาติเสียไป และเมื่อสิ่งแวดล้อม 

ถูกท�าลายและมีของเสียปะปนอยู ่ เป ็นจ�านวนมาก  

สิ่งแวดล้อมก็จะอยู่ในสภาพเสื่อมโทรมและอาจจะรุนแรง

ถึงขั้นเป็นพิษเป็นภัยได้ การที่สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม

และเป็นพิษ จะมีผลโดยตรงต่อสุขภาพและอนามัยของ 

มนุษย์ อีกทั้งการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างไม่หยุดยั้ง

และไม่ระมัดระวัง จะท�าให้ทรัพยากรธรรมชาติสูญสิ้น 

อย่างรวดเร็ว

2. จุดอ่อนและจุดแขง็ของการพฒันาคณุภาพชวีติ

ประชาชนของจังหวัดเชียงใหม่

จากการศึกษาสภาพของจังหวัดเชียงใหม่พบว่า  

มจีดุอ่อนทีม่ผีลต่อการพฒันาคณุภาพชวีติของชาวเชยีงใหม่

หลายด้าน ได้แก่ ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิง่แวดล้อม เนือ่งจากเชยีงใหม่มกีารพฒันาเจรญิเตบิโตอย่าง

รวดเร็วและต่อเนื่อง ท�าให้มีการหลั่งไหลของประชากร 

เข้ามาในเชียงใหม่จ�านวนมาก การขยายตัวของเมอืงและการ

ขยายตวัทางเศรษฐกจิจงึเกดิขึน้ ส่งผลให้มกีารใช้ทรพัยากร

ในพืน้ทีเ่พิม่ขึน้มาก ก่อให้เกดิปัญหามลพษิและปัญหาอืน่ ๆ   

ตามมา รวมถงึปัญหาความเสือ่มโทรมของสิง่แวดล้อมทาง

ธรรมชาติ อีกทั้งที่มีสาเหตุมาจากการกระท�าของชาวบ้าน 

ในพื้นที่ เช่น การตัดไม้ท�าลายป่า การแผ้วถางเผาขยะ

และเผาพื้นที่เพื่อท�าการเกษตร ซึ่งภาครัฐได้มีการรณรงค ์

ขอความร่วมมือแล้วแต่ยังคงไม่ได้ผลเท่าท่ีควร นอกจากน้ี 

ในบางพื้นที่ที่เหมาะแก่การเพาะปลูก แต่ถูกสภาพความ

เป็นเมืองเข้าก่อสร้างทับซ้อน ท�าให้พื้นที่ท�าการเกษตร

น้อยลง พื้นที่ท�ากินลดลง รวมทั้งจังหวัดเชียงใหม่ยังขาด

การส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟูพื้นที่ และไม่สามารถลด 

ข้อขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิง่แวดล้อม ขาดการส่งเสรมิการจัดการและการใช้พลงังาน

ที่มีประสิทธิภาพ ประกอบกับความแตกต่างด้านรายได้

ระหว่างเขตเมืองและชนบทดังที่ได้กล่าวมาแล้วนั้นว่า 

ถึงแม้โดยทั่วไปจังหวัดเชียงใหม่จะมีความเจริญและเป็น

ศูนย์กลางการพัฒนาทางเศรษฐกิจของภาคเหนือ แต่ยังคง 

ปรากฏให้เห็นถึงปัญหาความเหลื่อมล�้าในด้านรายได้ที่

แตกต่างกันค่อนข้างสูง ประชากรชนบทที่อยู ่ห่างไกล 

ขาดโอกาสในการพัฒนา มีปัญหาความยากจน และ

คุณภาพชีวิต 

ส่วนจุดแข็งที่จังหวัดเชียงใหม่สามารถจะพัฒนา

คณุภาพชีวติของชาวเชียงใหม่ให้ดขีึน้ได้นัน้ เรือ่งทรพัยากร

แหล่งท่องเทีย่วและรปูแบบการท่องเทีย่วทีล่ากหลายถอืว่า

เป็นสิ่งที่โดดเด่น นักท่องเที่ยวมีความต้องการท่องเที่ยว 

ในพืน้ทีเ่ชยีงใหม่ในแต่ละปี มจี�านวนมาก ทัง้การท่องเทีย่ว 

ด้านโบราณสถานศลิปวฒันธรรม แหล่งท่องเทีย่วธรรมชาติ 
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ต่าง ๆ อาทิ แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เชิงวัฒนธรรม

และประวัติเชิงเกษตร เชิงอนุรักษ์ เชิงสุขภาพ และเชิง 

สร้างสรรค์ต่าง ๆ พร้อมด้วยพืชพันธุ์ดอกไม้ที่งดงาม 

3. โอกาสและอุปสรรคของการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตประชาชนของจังหวัดเชียงใหม่

ปัจจุบันภาครัฐได้ก�าหนดนโยบายการพัฒนา 

ภาคการเกษตรที่สนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง

การผลิตอาหารของโลก โดยมุ่งบูรณาการร่วมกันระหว่าง

หน่วยงานภาครฐัทีเ่กีย่วข้อง รวมทัง้ให้เกษตรกรมส่ีวนร่วม 

ในการวางแนวทางพัฒนาการเกษตรและพัฒนาความ

สามารถในการแข่งขนั มีโครงการส่งเสริมการท�าการเกษตร

ทฤษฎใีหม่ในระดบัชมุชน ซ่ึงถือว่าเป็นโอกาสในการพฒันา

คุณภาพชีวิตของชาวเชียงใหม่ ภาครัฐมีนโยบายให้ความ

ช่วยเหลือเกษตรกรโดยการพักหนี้ของเกษตรกรรายย่อย

และยากจนทีผ่่านกระบวนการจดัท�าแผนฟ้ืนฟูอาชพี สร้าง 

ระบบประกันความเส่ียงให้เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ

จากภัยธรรมชาติ พร้อมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนสถาบัน

เกษตรกรทั้งในด้านการรวมกลุ่มสหกรณ์วิสาหกิจชุมชน 

ตลอดจนสภาเกษตรกร ทั้งนี้ เพื่อสร้างความเข้มแข็งและ

ยั่งยืนให้แก่เกษตรกรไทย จากนโยบายดังกล่าวส่งผลให ้

ภาคเกษตรกรของจังหวัดเชียงใหม่ซ่ึงเป็นภาคหลักของ

แหล่งอาหารและแหล่งพลงังานของจงัหวดั มีการเตรยีมตวั 

ทั้งเชิงรุกและเชิงรับ กอปรกับแผนการพัฒนาจังหวัด

เชียงใหม่ให้เป็นเมืองน่าท่องเที่ยวระดับโลก สินค้าและ

บรกิารมีคณุภาพ ประชาชนมงีานท�ามรีายได้ทีเ่ป็นธรรม และ 

เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

กระแสความนยิมของชาวไทยและชาวต่างชาติทีม่ี 

ต่อการศึกษา การท�างานและการอยู่อาศัยในพื้นที่จังหวัด

เชียงใหม่ เน่ืองจากจังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่มีการ

พัฒนาในระดับสูง มีศักยภาพในการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ 

และการลงทุน จนมีการพัฒนาเติบโตอย่างรวดเร็วจนเป็น

เมืองใหญ่อันดับ 2 ของประเทศ รองจากกรุงเทพมหานคร 

และศกัยภาพด้านการท่องเทีย่วได้ส่งผลให้จงัหวดัเชยีงใหม่

เป็นจังหวัดที่มีความนิยมในการท่องเที่ยว นอกจากนี้  

การขยายตวัในด้านเศรษฐกจิและเมอืงในด้านต่าง ๆ  ส่งผล 

ให้ชาวไทยและชาวต่างชาติหลั่งไหลเข้ามาอาศัยอยู ่ใน

จงัหวดัเชยีงใหม่ เพ่ือการประกอบอาชพี การค้า การท�าธุรกจิ  

และการศึกษา เป็นจ�านวนมาก แต่อุปสรรคที่มาควบคู่กับ 

ความเจรญินีค้อื กระแสความนยิมอพยพย้ายถิน่ของชาวไทย 

และชาวต่างชาติเข้ามาท�างานและอยู่ในพื้นที่ ท�าให้เกิด

ผลกระทบต่อสังคม ส่ิงแวดล้อมและระบบสาธารณูปโภค 

เนือ่งจากการต้ังถิน่ฐานมผีลกระทบต่อสภาพแวดล้อม และ

ต่อความสมัพนัธ์ระหว่างสิง่มชีีวติกบัสิง่แวดล้อม ทัง้ในทาง

ทีด่ขีึน้ และในทางท�าลายให้เลวลงหากไม่มกีารวางแผนทีด่ี  

การเคลื่อนย้ายของมนุษย์นั้นแน่นอนว่ามีผลกระทบ 

อย่างมาก โดยเฉพาะด้านความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน เช่น อิทธิพลในท้องถิ่น การแพร่ระบาดของ

อาวธุสงคราม การค้าและการเสพยาเสพตดิ บ่อนการพนนั

และอบายมขุต่าง ๆ  ทัง้หมดนีเ้ป็นบ่อเกดิของอาชญากรรม  

และในอีกหลาย ๆ ด้าน สรุป ได้ดังนี้ (1) ผลกระทบต่อ

สังคม (2) ผลกระทบทางสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม (3) 

ผลกระทบทางเศรษฐกิจ (4) ผลกระทบด้านแรงงานและ 

อัตราการมีงานท�า (5) ผลกระทบด้านการเมืองและความ

มั่นคงภายในประเทศ (6) ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลง

ประชากร (7) ผลกระทบต่อส่วนประกอบด้านชาติพันธุ์ 

และวัฒนธรรมของประชากร (8) ผลกระทบต่อแรงงาน

4. แนวทางการก�าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา

คุณภาพชีวิตประชาชนของจังหวัดเชียงใหม่ตามปรัชญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียง

จากการวิ เคราะห ์สถานการณ์คุณภาพชีวิต

ประชาชนของจงัหวดัเชยีงใหม่ในปัจจบุนั ร่วมกบันโยบาย

ของรัฐบาล นโยบายของระทรวงมหาดไทย และนโยบาย

ของจังหวัดเชียงใหม่ โดยการใช้ข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อ

ค้นหาปัญหาในการพฒันาคณุภาพชีวติของชาวเชียงใหม่นัน้  

ผูว้จัิยได้ก�าหนดยทุธศาสตร์ทีจ่ะสร้างความเป็นอยูท่ีด่ ีสร้าง

คุณภาพชีวิตที่ดีแก่ประชาชนเชียงใหม่ตามหลักปรัชญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียง 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

ข้อค้นพบยุทธศำสตร์กำรบริหำรจัดกำรเพื่อ

พัฒนำคุณภำพชีวิตประชำชนของจังหวัดเชียงใหม่ 

ตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรสร้ำงควำมพอเพียง เพื่อ

เสริมสร้างคุณภาพชีวิตของชาวเชียงใหม่อย่างพอเพียง

และครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างเสมอภาค โดยการ

ลดความเหลื่อมล�้าทางด้านเศรษฐกิจ และสังคม ระหว่าง

บุคคลและกลุ่มชนทุกพื้นที่ในจังหวัด โดยให้ความส�าคัญ 
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ต่อการพัฒนาฐานข้อมูลด้านคุณภาพชีวิตตามเกณฑ์ จปฐ. 

โดยปรบัให้สอดคล้องกบันโยบายของรฐับาล นโยบายของ

กระทรวงมหาดไทย และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  

มีการบูรณาการทรัพยากรทางการบริหารและก�าหนด

ยุทธศาสตร์ร่วมกัน โดยค�านึงถึง หลักความพอเพียงตาม

แนวพระราชด�ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  

และมีการวางแผนการพฒันาระบบสาธารณปูโภคในพืน้ที่

ห่างไกล

ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรสร้ำงควำมมีเหตุผล เพื่อวาง

กรอบแนวทางการพัฒนาตามหลักเหตุผลที่จะน�าไปสู ่

คุณภาพชวีติทีด่ขีึน้ของชาวเชยีงใหม่โดยทัว่ไป และการลด

ความเหล่ือมล�้าระหว่างชาวชนบทและชาวเมือง โดยการ 

สร้างเครือข่ายพันธมิตรในการพัฒนา ระหว่างภาครัฐ 

เอกชน และภาคประชาสังคม การก�าหนดกลุ่มเป้าหมาย

เร่งด่วนในการพัฒนา โดยเน้นที่กลุ่มด้อยโอกาสเป็นล�าดับ

แรก เช่น กลุ่มคนชายขอบ กลุ่มเยาวชน กลุ่มผู้ที่อาศัย 

อยูใ่นพืน้ทีช่นบท รวมทัง้มกีารวางแผนอนรุกัษ์และพฒันา

ฟ้ืนฟทูรพัยากรธรรมชาต ิส่ิงแวดล้อม และพลงังานสะอาด

ยทุธศำสตร์ท่ี 3 กำรสร้ำงภมูคิุม้กนั เพ่ือสร้างระบบ

การป้องกันความเส่ียงในการด�าเนินชีวิตของประชาชน 

ในจังหวัดเชียงใหม่ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

บนพื้นฐานของ จปฐ. เป็นการลดความเส่ียงในการ

ด�าเนินชีวิตด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านคุณภาพชีวิตโดยทั่วไป 

ด้านสุขภาพ ด้านที่อยู่อาศัย ด้านการศึกษา ด้านรายได้  

และด้านค่านิยม 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรส่งเสริมควำมรู้ในชุมชน  

เพื่อให้ประชาชนสนใจที่จะแสวงหาความรู้ และมีแหล่ง

ความรู้ในการค้นคว้าข้อมูลในด้านต่าง ๆ  ได้ภายในชุมชน 

เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู ้ โดยส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์

การเรียนรู้ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การสร้าง

เครือข่ายเพื่อพัฒนาองค์ความรู้แก่ประชาชน และการใช้ 

ศกัยภาพทางการศกึษาของจงัหวดัเชยีงใหม่ในการส่งเสรมิ 

และเผยแพร่องค์ความรู้

ยุทธศำสตร์ท่ี 5 กำรส่งเสริมระบบคุณธรรมใน

สังคม เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงศาสนาและยึดถือระบบ

คุณธรรมในการด�าเนินชีวิต โดยส่งเสริมความร่วมมือ

ระหว่าง บ้าน วัด และโรงเรียน รวมทั้งสร้างเครือข่าย 

 ความร่วมมือในการเผยแพร่ศีลธรรมกับองค์การต่าง ๆ  

ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน

กำรอภิปรำยผล

อภิปรำยผลสภำพกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต

ประชำชนของจังหวัดเชียงใหม่ 

1. สภาพปัจจุบันของการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ประชาชนของจังหวัดเชียงใหม่สภาพปัจจุบันของการ 

พัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวเชียงใหม่

จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส�าคัญ พบว่า ระดับ

คุณภาพชีวิตประชาชนของจังหวัดเชียงใหม่มีความ 

แตกต่างกันมากในหมู่ประชาชนแต่ละกลุ่ม คนในชนบท

และชนกลุ่มน้อยชาวไทยภูเขา รวมทั้งชาวชนบท จะมี

คณุภาพชวีติต�า่กว่าชาวเมอืง ซึง่สอดคล้องกบังานวจิยัของ  

Senate of Public Health Committee (2011) ทีพ่บว่า ประชาชน 

ในเมืองที่มีคุณภาพชีวิตที่แตกต่างจากคนในชนบท โดย

กระแสนยิมของสงัคมเมอืงมส่ีวนท�าให้เกดิปัญหาทางด้าน 

สุขภาพจิต และการร่วมมือจากประชาสังคมในชุมชน 

ซึ่งจากการวิจัยพบว่า สภาพปัจจุบันสังคมชาวเชียงใหม ่

ในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไป เกษตรกรไม่สามารถ 

หารายได้เพียงพอต่อการเลี้ยงครอบครัว 

2. จุดอ่อนและจุดแขง็ของการพฒันาคณุภาพชวีติ

ประชาชนของจังหวัดเชียงใหม่

เนือ่งด้วยสภาพของจงัหวดัเชยีงใหม่ทีเ่ป็นจดุอ่อน

ต่อการพฒันาคณุภาพชวีติของชาวเชยีงใหม่นัน้มหีลายด้าน  

ได้แก่ ด้านการจดัการทรพัยากร ธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 

แม้จังหวดัเชียงใหม่จะมกีารพฒันาเจรญิเติบโตอย่างรวดเรว็

และต่อเนื่องก็ตาม เกษตรกรรากหญ้าในพื้นที่ที่เป็นคน

พืน้เพเดมิยงัคงมคีวามต้องการให้ภาครฐัสนบัสนนุ และให้

ความช่วยเหลอืด้านการประกนัราคาผลผลติทางการเกษตร  

และต้องการตลาดศูนย์กลางในการวางจัดจ�าหน่ายสินค้า

เพื่อให้พวกเขามีรายได้เพียงพอต่อการเลี้ยงชีพ และการ

จัดสรรทรัพยากรที่จ�าเป็นต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยให้

ความส�าคัญกับการพัฒนาคนและสังคมไทยให้มีคุณภาพ 

มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากร และได้รับประโยชน์จากการ 

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นธรรม ซึ่งสอดคล้อง

กับงานวิจัยของ Raluca (2013) เรื่อง “การพัฒนาที่ยั่งยืน 
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และการรกัษาสิง่แวดล้อม” พบว่า ในการพฒันาการเตบิโต 

ทางเศรษฐกิจนั้น จะต้องค�านึงถึงความสอดคล้องระหว่าง

เศรษฐกิจและสังคมควบคู ่กันไป การด�าเนินชีวิตของ

ประชาชนในปัจจบุนัมีการน�าเทคโนโลยีมาใช้ในการบรโิภค 

ทรัพยากรธรรมชาติทั้งประเภทหมดไปและทรัพยากร 

ธรรมชาตปิระเภทหมุนเวยีน ดงันัน้ การพยายามด�ารงรกัษา

สมดลุของธรรมชาตแิละการบริโภคทรัพยากรอย่างมรีะบบ 

และแนวทางที่ชัดเจน เป็นหัวใจของการพัฒนาอย่างยั่งยืน

3. โอกำสและอุปสรรคของกำรพัฒนำคุณภำพ

ชีวิตประชำชนของจังหวัดเชียงใหม่

เนื่องจากโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ประชาชนของจังหวดัเชยีงใหม่ในปัจจบุนั มกีารกระจายตวั 

อย่างสมดุลระหว่างภาค อุตสาหกรรม เกษตรกรรม  

การค้าและการบรกิาร โดยมลูค่าเพ่ิมส่วนใหญ่จะอยูใ่นภาค

อุตสาหกรรม การท่องเที่ยวและบริการ แต่ภาคการเกษตร

ซึ่งเป็นอาชีพของประชากร ส่วนใหญ่ยังมีมูลค่าเพิ่ม 

ค่อนข้างต�่า มีข้อจ�ากัดเรื่องมาตรฐาน เทคโนโลยีการผลิต 

และปัจจยัการผลติทีไ่ม่เพียงพอ อกีทัง้การได้รบัผลกระทบ 

โดยตรงจากการเปิดเสรีการค้ากับประเทศจีน มีการไหล

ทะลัก ของสินค้าพืชผัก ผลไม้ ท�าให้สินค้าเกษตรหลาย

รายการได้รับผลกระทบ ในส่วนของภาคอุตสาหกรรม

ยังคงใช้ความได้เปรียบด้านแรงงานที่มีต้นทุนต�่า ภาครัฐ

และประชาสังคมจึงควรน�ายุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ ซึ่งจะ

สามารถสร้างความเข้มแข็งได้อย่างแท้จริง สอดคล้องกับ 

งานวิจัยของ Uraiwan Thanasatit (2013) ศึกษาเร่ือง 

“ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการสร้างความเข้มแข็ง

ชุมชน: กรณีศึกษาบ้านพุค�าจาน จังหวัดสระบุรี” พบว่า 

แนวทางการแก้ไข เพื่อให้รอดพ้นและสามารถด�ารงอยู่ได้

อย่างมั่นคง และยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ เศรษฐกิจ 

พอเพยีง เป็นปรชัญาชีถ้งึแนวทางการด�ารงอยูแ่ละปฏบิตัติน 

ของประชาชนในทุกระดับตั้งแต่ครอบครัว ระดับชุมชน 

จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและการบริหารประเทศ

ให้ด�าเนินไปในทางสายกลาง สร้างความเข้มแข็งของ 

ชุมชนได้เป็นอย่างดี

ข้อค้นพบยุทธศำสตร์กำรบริหำรจัดกำรเพื่อ

พัฒนำคุณภำพชีวิตประชำชนของจังหวัดเชียงใหม่ 

ตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

จากสถานการณ์ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว จึงเป็นที่มา

ของการก�าหนดยทุธศาสตร์ในการเสรมิสร้างความพอเพยีง

ในเรื่องคุณภาพชีวิต โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของหลักความ

จ�าเป็นพืน้ฐาน ซึง่รฐับาลใช้เป็นเครือ่งมอืการพฒันาชนบท

ในภาพรวม ดงันัน้ กลยทุธ์หลกัทีก่�าหนดไว้ในยทุธศาสตร์นี้  

กค็อื การพฒันาฐานข้อมลูด้านคณุภาพชีวติตามเกณฑ์ จปฐ. 

โดยปรบัให้สอดคล้องกบันโยบายของรฐับาล นโยบายของ

กระทรวงมหาดไทย และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 

โดยการบูรณาการทรัพยากรทางการบริหารและก�าหนด

ยทุธศาสตร์ร่วมกนั โดยค�านงึถงึหลกัความพอเพยีงตามแนว 

พระราชด�ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รวมทั้ง 

การวางแผนการพฒันาระบบสาธารณปูโภคในพืน้ทีห่่างไกล 

ประเด็นในการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตของชาวเชียงใหม ่

บนหลักความมีเหตุผล ทั้งนี้ภาครัฐควรติดตามความ 

เคลือ่นไหวและประสานการท�างานกบัองค์การสาธารณกศุล 

ให้มากทีสุ่ด เนือ่งจากเป็นหน่วยงานทีม่วีตัถปุระสงค์ร่วมกนั 

ก็คือการพัฒนาชนบทและประชาชนในพื้นที่ให้มีระดับ

ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นกว่าเดิม ซึ่งแนวความคิดทางด้านการ

บริหารรัฐกิจยุคใหม่ ก็ได้ให้ความส�าคัญอย่างสูงต่อการน�า

ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคองค์การ

สาธารณกุศล เข้ามาร่วมมือกันน�าพาประเทศไปสู่ทิศทาง

ที่ได้ก�าหนดไว้ตามยุทธศาสตร์ชาติของแต่ละประเทศ  

โดย David Osborne and Ted Gaebler (1992) ได้เสนอ

แนวความคิดไว้ในหนังสือเรื่อง Reinventing Government 

ซึ่งมีหลักการส�าคัญก็คือ (1) ระบบราชการควรท�าหน้าที่

เป็นพี่เลี้ยงมากกว่าให้ระบบราชการลงมือท�างานเอง (2) 

ต้องการให้ระบบราชการเป็นระบบที่ชุมชนเป็นเจ้าของ

และเป็นระบบราชการที่มอบอ�านาจให้กับประชาชน 

ไปด�าเนินการเองมากกว่าที่จะเป็นกลไกที่คอยให้บริการ 

แต่อย่างเดียว (3) ระบบราชการควรมีลักษณะของการ

แข่งขนัการให้บรกิารสาธารณะ (4) ระบบราชการควรเป็น 

ระบบที่ขับเคลื่อนด้วยภารกิจมากกว่าขับเคลื่อนด้วย 

กฎระเบียบ (5) ระบบราชการควรเป็นระบบที่ให้ความ

ส�าคัญต่อผลของการปฏิบัติงานมากกว่าสนใจถึงปัจจัย 

น�าเข้าทางการบริหารงานและขั้นตอนการท�างานทั้งหลาย  

(6) ระบบราชการควรเป็นระบบที่มุ่งสนองตอบต่อการ

เรียกร้องของประชาชนมากกว่าที่จะสนองตอบต่อความ

ต้องการของตัวระบบราชการและข้าราชการเอง (7) 

ระบบราชการจะต้องเป็นระบบที่มีการเฝ้าระวังล่วงหน้า  
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คือ ให้มีการเตรียมป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดในอนาคต

มากกว่าท่ีจะแก้ปัญหาในภายหลงั (8) ระบบราชการจะต้อง 

เป็นระบบทีมี่การกระจายอ�านาจจากข้างบนลงไปสู่ข้างล่าง 

ตามล�าดับชั้น โดยเน้นให้ข้าราชการระดับปฏิบัติงานหลัก

มีส่วนร่วมในการตัดสินใจและการท�างานเป็นคณะ (9) 

ระบบราชการควรเป็นระบบทีป่รับเปล่ียนไปตามกลไกของ

ตลาด ซึง่การสร้างเครอืข่ายความร่วมมอืกบัองค์การต่าง ๆ  

ที่เก่ียวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนจะน�ามาสู่ประสิทธิภาพ 

และประสิทธิผลของการด�าเนินงานได้อย่างเป็นรูปธรรม

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย

1. การก�าหนดยุทธศาสตร์การบริหารจัดการของ

หน่วยงานต่าง ๆ  ทีม่ภีารกจิเกีย่วข้องกบังานด้านการพฒันา

คุณภาพชีวิตประชาชนของจังหวัดเชียงใหม่ นอกจาก 

ที่ได้น�าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทาง 

ด�าเนินการแล้ว ควรปรับทัศนวิสัยเป็นการสร้างพื้นฐาน

ความพอเพียงให้แก่ประชาชนเชียงใหม่ที่สามารถวัด 

ประเมิน และน�าไปสู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ได้อย่าง 

เป็นรูปธรรม 

2. การก�าหนดเส้นทางแห่งความส�าเร็จ (road 

map) ของยทุธศาสตร์การบรหิารจดัการเพ่ือพัฒนาคณุภาพ

ชีวิตประชาชนของจังหวัดเชียงใหม่ตามปรัชญาเศรษฐกิจ 

พอเพยีง โดยจะท�าให้ทกุภาคส่วนทีเ่กีย่วข้องสามารถเข้าใจ

ภาพรวมและบทบาทของตนเองได้เป็นมุมมองเดียวกัน 

ลดความซ�้าซ้อน มีความเหมาะสมกับท้องถ่ินและความ

ต้องการของประชาชนในแต่ละพ้ืนที่ ประกอบกับการ 

พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศที่รองรับข้อมูลคุณภาพชีวิต

ของประชาชนในด้านต่าง ๆ  อย่างครบถ้วน (database and 

business intelligent system) จะน�ามาสู่การบริหารจัดการ 

ตัดสินใจ และการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ เป็นไป 

ในทิศทางที่ถูกต้อง 

3. การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์นโยบายและ

หรือโครงการที่เกี่ยวข้องแก่กลุ่มเป้าหมายที่มีการใช้ภาษา

ท้องถ่ิน สั้น กระชับ เข้าใจง่าย และมีความต่อเนื่องของ

โครงการ จะท�าให้ชาวบ้านในแต่ละท้องที่รู้สึกถึงการมี

ส่วนร่วมในโครงการหรือกิจกรรมเหล่านั้นอย่างใกล้ชิด 

มากขึ้น อันจะน�ามาสู่ความร่วมมือของคนในพื้นที่และ 

ประสบผลส�าเร็จ

ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ

1. จังหวัดเชียงใหม่ควรก�าหนดยุทธศาสตร์ 

การบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนของ

จังหวัดเชียงใหม่ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

เป็นวาระส�าคัญที่ต้องเร่งด�าเนินการ

2. จังหวัดเชียงใหม่ควรก�าหนดเส้นทางแหล่ง

ความส�าเร็จของยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเพื่อพัฒนา

คุณภาพชีวิตประชาชนของจังหวัดเชียงใหม่ตามปรัชญา 

ของเศรษฐกจิพอเพยีงทีส่ามารถวดัและประเมนิผลส�าเรจ็ได้

3. จังหวดัเชียงใหม่ควรสร้างเครอืข่ายความร่วมมอื 

ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ระดับประเทศ ระดับภูมิภาค 

และระดับท้องถิ่น 

4. จังหวัดเชียงใหม่ควรพัฒนาศักยภาพของ

บุคลากรให ้มีความรู ้ความสามารถเพียงพอต่อการ 

ปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

ประชาชนของจังหวัดเชียงใหม่ 

5. ในการด�าเนินโครงการ จังหวัดเชียงใหม่ควร

ก�าหนดกจิกรรม ผูร้บัผดิชอบหรอืเจ้าภาพ และงบประมาณ 

ทีเ่ป็นรปูธรรม มกีารประเมนิผลและปรบัปรงุอย่างต่อเนือ่ง 

ข้อเสนอแนะในงำนวิจัยต่อไป

จงัหวดัเชยีงใหม่ และหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง รวมทัง้ 

สถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชนควรศึกษา

ตัวแปรท่ีอยู่ภายใต้กรอบแนวคิดการบริหารจัดการภาครัฐ

แนวใหม่ประเภทอื่น ๆ ที่น่าจะมีอิทธิพลต่อความส�าเร็จ 

ในการน�าหลกัธรรมาภบิาลมาใช้ในการบรหิารจดัการ เช่น 

การบรหิารแบบมุง่ผลสมัฤทธ์ิ (Result-Based Management  

หรือ RBM) การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  

(Public Sector Management Quality Award หรือ 

PMQA) อันจะเป็นประโยชน์ต่อการน�าไปปรับใช้ในการ

วางยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ประชาชนของจังหวัดเชียงใหม่ให้มีประสิทธิภาพต่อไป
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บทคัดย่อ

 การวิจัยแบบผสมผสานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศีกษา (1) ปัญหาเก่ียวกับการบริหารจัดการ (2) แนวทางการพัฒนา 

การบริหารจัดการ (3) เปรียบเทียบความคิดเห็นกลุ่มตัวอย่างบางกลุ่มต่อภาพรวมแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการ 

และ (4) เสนอยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมเกษตรกรขององค์การบริหารส่วนต�าบลในอ�าเภอเสิงสาง จังหวัด

นครราชสีมา ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การวิจัยเชิงปริมาณเป็นการวิจัยเชิงส�ารวจ โดยใช้แบบสอบถามเป็น

เครื่องมือ ประชากร คือ ประชาชนเป้าหมายทั้งหมดในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนต�าบล 6 แห่ง ของอ�าเภอเสิงสาง  

จังหวัดนครราชสีมา รวม 55,600 คน ส่วนกลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชนจ�านวน 1,090 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที ค่าการถดถอยพหุคูณ และการหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์

ของเพียร์สัน นอกจากนี้แล้ว ยังมีการสัมภาษณ์แนวลึกเฉพาะผู้เชี่ยวชาญจ�านวน 9 คน ด้วยแบบสัมภาษณ์แนวลึกที่มี 

โครงสร้างเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงคุณภาพ ผลการศึกษาพบว่า (1) ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการที่ส�าคัญคือ องค์การบริหาร 

ส่วนต�าบลส่งเสริมเกษตรกรให้เพิ่มพูนการเรียนรู้และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีทางการ

เกษตรไม่มากเท่าที่ควร (2) แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการคือ องค์การบริหารส่วนต�าบลควรส่งเสริมเกษตรกร

ให้เพิ่มพูนการเรียนรู้และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีทางการเกษตรในทิศทางที่สอดคล้อง

กับสภาพของชุมชนมากขึ้น (3) การเปรียบเทียบความคิดเห็นกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม คือ เพศชายกับเพศหญิง ต่อภาพรวม

แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมเกษตรกรขององค์การบริหารส่วนต�าบลในอ�าเภอเสิงสางตามปรัชญา 

ของเศรษฐกจิพอเพียง พบว่า ไม่แตกต่างกนั และ (4) ยทุธศาสตร์การบรหิารจัดการเพือ่ส่งเสรมิเกษตรกรขององค์การบรหิาร

ส่วนต�าบลในอ�าเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 5 ด้าน ควรเรียงล�าดับความส�าคัญ 

จากมากไปหาน้อย ดังนี้ (1) ด้านคุณธรรม (2) ด้านความรู้ (3) ด้านการมีภูมิคุ้มกัน (4) ด้านความมีเหตุผล และ (5)  

ด้านความพอประมาณ

ค�ำส�ำคัญ: ยุทธศาสตร์, การบริหารจัดการ, การส่งเสริมเกษตรกร, องค์การบริหารส่วนต�าบล อ�าเภอเสิงสาง

ยุทธศำสตร์กำรบริหำรจัดกำรเพื่อส่งเสริมเกษตรกรขององค์กำรบริหำรส่วนต�ำบลในอ�ำเภอ

เสิงสำง จังหวัดนครรำชสีมำ ตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
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บทน�ำ

การเกษตรมีความส�าคัญต่อประชาคมโลกและ

มีความส�าคัญอย่างยิ่งต่อความเจริญทางเศรษฐกิจของ

ประเทศไทย เนื่องจากการเกษตรเป็นปัจจัยส�าคัญ เป็น

หลักประกันในการรักษาความปลอดภัยด้านอาหารและ

โภชนาการ นอกเหนอืจากเป็นทรัพยากรในการสร้างรายได้ 

ของเกษตรกร การจ้างงาน และการรักษาสิ่งแวดล้อมและ

ทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงความต้องการที่ส�าคัญในการ

รกัษาสภาวะโลกร้อน ส�าหรับการเกษตรของไทยได้ประสบ

ปัญหาและข้อจ�ากดัของทรัพยากรทีด่นิ แหล่งน�า้ และป่าไม้  

ในระยะที่ผ่านมามีการใช้ทรัพยากรในลักษณะที่ไม่ค่อย 

จะมีประสิทธิภาพ กล่าวคือ มีการใช้อย่างสิ้นเปลืองและ

ขาดการอนรุกัษ์ จงึท�าให้ทรัพยากรธรรมชาตเิหล่านีม้สีภาพ 

เสื่อมโทรมลงโดยล�าดับ จนมีปัญหาสิ่งแวดล้อมตามมา

หลายด้าน มผีลท�าให้อตัราขยายตัวของการผลติภาคเกษตร

ของประเทศเริ่มชะลอตัวลง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือตอนบน ซ่ึงทรัพยากร 

ที่ดินและแหล่งน�้ามีจ�ากัด และอยู่ในสภาพเส่ือมโทรมมาก  

ในปัจจุบัน อัตราการขยายตัวของภาคเกษตรกรรมมี 

แนวโน้มต�า่มาก ซึง่จะเป็นอนัตรายต่อการรกัษาเสถยีรภาพ 

และความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่างย่ิง  

จึงมคีวามจ�าเป็นทีจ่ะต้องมกีารปรบัปรงุการผลติและการใช้ 

ทรัพยากรที่ดิน แหล่งน�้าแ ละป่าไม้ให้เกิดประสิทธิภาพ

สงูขึน้ เพือ่คงความส�าคญัของภาคการเกษตรไว้ต่อไปอย่าง

ยั่งยืน (Bill and Melinda Gates Foundation (2011) และ 

ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม 

Abstract

This mixed methods research aims to (1) explore administrative problems to promote farmers’ incomes, 

(2) explore administrative development guidelines to promote farmers, (3) compare some sample opinions on the 

overview of administrative development guidelines to promote farmers, and (4)suggest administrative strategies to 

promote farmers of the Sub district Administrative Organizations in Soeng Sang District of Nakhon Ratchasima 

Province according to the Sufficiency Economy Philosophy. The quantitative research was survey research, collecting 

data by questionnaires. The population was composed of 55,600 people who resided in 6 areas of the Sub district 

Administrative organizations in Soeng Sang District of Nakhon Ratchasima Province. The representative samples  

numbered 1,090. The data descriptive statistics applied were mean, standard deviation, multiple regression and Pearson’s 

Correlation Coefficient. Moreover, in-depth interviews of 9 experts, with structured in-depth interview forms, were 

collected to obtain the qualitative data. The findings of this research were as follows: (1) the major administrative 

problems were learning and understanding of information and agricultural technology for the farmers as well as 

lacking of administrative strategies, (2) the major developmental guidelines of administration, the promotion of 

learning and understanding on information and agricultural technology coincide with the community surroundings or 

the surroundings of agricultural areas of the farmers as well as creating the administrative strategies according to the 

Sufficiency Economy Philosophy, (3) the comparison between 2 sample opinions, male and female, on overview of  

administrative development guidelines to promote farmers of the Sub district Administrative Organizations in Soeng 

Sang District of Nakhon Ratchasima Province according to the Sufficiency Economy Philosophy was indifferent, 

and (4) the administrative strategy to promote farmers of the Sub district Administrative Organizations in Soeng 

Sang District of Nakhon Ratchasima Province according to the Sufficiency Economy Philosophy should, in priority,  

consist of 5 aspects: morality, knowledge, self-immunity, rationality, and moderation.

Keywords: strategy, administration, promotion farmers, Soeng Sang subdistrict administrative organizations
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แห่งชาต ิส�านกันายกรฐัมนตร ี(2554) ไม่เพยีงเท่านัน้ ในส่วน 

ของหน่วยงานของรัฐทั้งหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง องค์การ

บริหารส่วนต�าบลซึ่งเป็นหน่วยงานที่อยู่ใกล้ชิดกับต�าบล

และประชาชน รวมทั้งมีอ�านาจหน้าที่ในการให้บริการ

สาธารณะภายในต�าบล ซึง่รวมไปถึงการส่งเสริมเกษตรกร

ให้เพิ่มพูนการเรียนรู้และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูล

ข่าวสารและเทคโนโลยีทางการเกษตรดังกล่าวแล้ว ก็ยัง 

ประสบกับปัญหาในการบรหิารจดัการเพือ่ส่งเสรมิเกษตรกร 

บางประการด้วย ส�าหรับปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการ

ในเรือ่งทีอ่งค์การบริหารส่วนต�าบลทัง้หมด 6 แห่ง ในอ�าเภอ 

เสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา บริหารจัดการ หรือส่งเสริม

เกษตรด้านการเกษตรอย่างไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร  

โดยเฉพาะอย่างยิง่ การทีอ่งค์การบริหารส่วนต�าบลส่งเสรมิ 

เกษตรกรให้เพิ่มพูนการเรียนรู ้และความรู ้ความเข้าใจ 

เก่ียวกับข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีทางการเกษตร เช่น 

ส่งเสริมผ่านหรือใช้ “ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง” (Learning Center of the Sufficiency Economy 

Philosophy) เป็นเครื่องมือส�าหรับการเรียนรู้ ให้ความรู้ 

ความเข้าใจ ถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีทาง 

การเกษตรให้เกษตรกรไม่มากเท่าที่ควร ทั้งนี้ การศึกษา

ดังกล่าวนี้เป็น “การศึกษาเฉพาะการบริหารจัดการของ

องค์การบริหารส่วนต�าบล” ด้านส่งเสริมเกษตรกรให้

เพิ่มพูนการเรียนรู้และความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับข้อมูล

ข่าวสารและเทคโนโลยีทางการเกษตรเท่านั้น โดยไม่ได้ 

ครอบคลุมไปถึงเรื่อง “การประกอบอาชีพของเกษตรกร

โดยตรง” กล่าวอีกนัยหนึ่ง เป็นการศึกษาปัญหาเกี่ยวกับ

การบริหารจัดการ เสนอแนวทางการพัฒนาการบริหาร

จัดการ และเสนอยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่เกี่ยวกับ 

การส่งเสริมเกษตรกรให้เพิ่มพูนการเรียนรู้และความรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีทางการ

เกษตรของหน่วยงาน อันได้แก่ องค์การบริหารส่วนต�าบล 

6 แห่ง ในอ�าเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา ตามปรัชญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียง

ไม่เพยีงเท่านัน้ องค์การบริหารส่วนต�าบลในอ�าเภอ 

เสิงสาง จังหวัดนครราชสีมาได้ประสบปัญหาเกี่ยวกับ

การบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมเกษตรกรตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 5 ด้าน ตัวอย่างเช่น (1) ปัญหาเกี่ยวกับ 

การบริหารจัดการด้านความพอประมาณ คือ องค์การ 

บริหารส่วนต�าบลบริหารจัดการ หรือส่งเสริมเกษตรกร

ให้เพิ่มพูนการเรียนรู้และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูล

ข่าวสารและเทคโนโลยีทางการเกษตรโดยใช้งบประมาณ

อย่างไม่เหมาะสม เช่น ส่งเสรมิผ่านทางศนูย์เรยีนรูป้รชัญา 

ของเศรษฐกจิพอเพยีงใช้งบประมาณน้อยเกนิไป (2) ปัญหา 

เก่ียวกับการบริหารจัดการด้านความมีเหตุผล คือ องค์การ

บริหารส่วนต�าบลส่งเสริมเกษตรกรให้เพิ่มพูนการเรียนรู้ 

และความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัข้อมลูข่าวสารและเทคโนโลยี 

ทางการเกษตรในทิศทางที่สอดคล้องกับสภาพของชุมชน 

หรอืสภาพพืน้ทีท่ีท่�าการเกษตรไม่มากเท่าทีค่วร (3) ปัญหา 

เกีย่วกบัการบรหิารจดัการด้านการมภีมูคิุม้กนั คอื องค์การ

บริหารส่วนต�าบลส่งเสริมเกษตรกรให้เพิ่มพูนการเรียนรู้ 

และความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัข้อมลูข่าวสารและเทคโนโลยี 

ทางการเกษตรโดยมีการเตรียมการหรือวางแผนไม่ดีเท่า 

ที่ควร (4) ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านความรู้ 

คอื องค์การบรหิารส่วนต�าบลส่งเสรมิเกษตรกรให้เพิม่พนู

การเรียนรู้และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร

และเทคโนโลยีทางการเกษตรไม่มากเท่าที่ควร หรือไม่

ต่อเนื่อง และ (5) ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้าน

คุณธรรม คือ องค์การบริหารส่วนต�าบลส่งเสริมเกษตรกร 

ให้เพิ่มพูนการเรียนรู้และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูล

ข่าวสารและเทคโนโลยีทางการเกษตรโดยให้ความส�าคัญ 

กับด้านจิตใจหรือคุณธรรมไม่มากเท่าที่ควร

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

1. ศึกษาปัญหาเก่ียวกับการบริหารจัดการเพื่อ 

ส่งเสริมเกษตรกรขององค์การบริหารส่วนต�าบลในอ�าเภอ

เสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา ตามปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียง

2. ศึกษาแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการ

เพื่อส่งเสริมเกษตรกรขององค์การบริหารส่วนต�าบล

ในอ�าเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา ตามปรัชญาของ 

เศรษฐกิจพอเพียง

3. ศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นกลุ่มตัวอย่าง

บางกลุม่ต่อภาพรวมแนวทางการพฒันาการบรหิารจดัการ

เพื่อส่งเสริมเกษตรกรขององค์การบริหารส่วนต�าบล 

ในอ�าเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา ตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง
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4. ศกึษายุทธศาสตร์การบริหารจดัการเพือ่ส่งเสรมิ

เกษตรกรขององค์การบริหารส่วนต�าบลในอ�าเภอเสิงสาง  

จังหวัดนครราชสีมา ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

แนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวข้อง

1. แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ 

การบริหารจัดการ การส่งเสริมเกษตรกร และยุทธศาสตร์

สมาน รังสิโยกฤษณ์ และสุธี สุทธิสมบูรณ์ (2554, 

หน้า 1) กล่าวไว้ว่า การบริหารจัดการ หมายถึง ความ

พยายามในการทีจ่ะร่วมมอืกนัด�าเนนิงานของหน่วยงานใด 

หน่วยงานหนึ่งให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ ส่วนวิรัช 

วริชันภิาวรรณ (2550, หน้า 2-4) ได้ให้ความหมายของค�าว่า  

การบริหาร การจัดการ และการบริหารจัดการ อาจกล่าว 

ได้ว่า มีความหมายใกล้เคยีงกนั และอาจน�ามาใช้แทนกนัได้ 

ถึงแม้ว่าแต่ละค�าจะมีความแตกต่างกันในรายละเอียด 

บางประการ

บุญธรรม จิตต์อนันต์ (2551, หน้า 28) อธิบายว่า 

การส่งเสริมการเกษตร หมายถึง การน�าความรู้ วิธีการ 

และเทคนิคใหม่ ๆ ทางเกษตรไปแนะน�าเผยแพร่ให้แก่ 

ประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เกษตรกร แล้วติดตาม 

ให้ค�าแนะน�าช่วยเหลือจนบังเกิดผลส�าเร็จ ขณะเดียวกัน  

กน็�าเอาปัญหาต่าง ๆ  ทางเกษตรมาวเิคราะห์หาหนทางแก้ไข 

2. แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

บ�ารุง รามศรี (2550, หน้า 184) กล่าวว่า ปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้รับ

รางวลั UNDF Human Development Lifetime Achievement  

Award จากสหประชาชาตด้ิานการพัฒนามนษุย์ โดย UNDF  

ให้ความหมาย การพฒันา คอื การสร้างเสรมิขดีความสามารถ  

การขยายทางเลือกและโอกาส เพ่ือให้มนุษย์สามารถใช้

ชีวิตได้อย่างเต็มที่ มีชีวิตสร้างสรรค์อย่างมีอิสรภาพและ

มีศักดิ์ศรี ส่วนการพัฒนาตามแนวพระราชด�าริ คือ การ

เสริมสร้างความสามารถให้คนสามารถอุ้มชูตนเองได้เป็น 

บุคลากรที่มีความรู ้ และใช้ความรู ้ด้วยความรอบคอบ  

ตลอดจนมีคุณธรรมเป็นพื้นฐานของจิตใจ

วริชั วริชันภิาวรรณ (2550, หน้า 42-71) ได้อธบิาย

ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียงไว้ว่า เศรษฐกิจพอเพียง 

มิได้เน้นเฉพาะด้านเศรษฐกิจเพียงด้านเดียว แต่ในการ 

ด�ารงชีวิตและการปฏิบัติงานของประชาชนและชุมชน 

ทุกระดับจะต้องพอเพียงในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นด้านวัตถุ

และจิตใจหรือด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง 

และการบริหาร

3. แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ 

การบรหิารจัดการตามค�ารบัรองของหน่วยงาน ความหมาย 

ของการปฏบิตัริาชการตามค�ารบัรองของหน่วยงาน หมายถงึ  

การท่ีผู้บังคับบัญชาจะต้องท�าข้อตกลงการปฏิบัติงานของ

ตนเองไว้กับหน่วยงานและลงนามข้อตกลงนั้นร่วมกัน 

เพื่อเป็นข้อผูกมัดว่าจะด�าเนินงานตามที่ได้ตกลงกันไว้  

และจากการวิเคราะห์พบว่า นักวิชาการทั้งหลายได้ให้ 

ความหมายของการปฏิบัติราชการตามค�ารับรองของ 

หน่วยงานไว้คล้ายคลึงกัน กล่าวคือ การก�ากับดูแล ติดตาม 

ตรวจสอบ และประเมนิผลการปฏบิตัริาชการของหน่วยงาน 

ภาครฐั ตวัอย่างเช่น ส�านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบ

ราชการ (ก.พ.ร.) อธิบายว่าเป็นการจัดท�าคู่มือการปฏิบัติ

ราชการของหน่วยงานราชการเป็นลายลักษณ์อักษรเพ่ือ

ควบคมุให้ปฏบิตังิานบรรลเุป้าหมายทีก่�าหนดไว้ โดยอาศยั

ตัวช้ีวัด 4 มิติ เช่นนี้ สอดคล้องกับ วิรัช วิรัชนิภาวรรณ  

ซ่ึงกล่าวว่า เป็นการก�ากับ ดูแลและควบคุมการปฏิบัติงาน

ของหน่วยงานราชการให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก�าหนด  

โดยหน่วยงานราชการจะต้องท�าข้อตกลงการปฏิบัติงาน 

ต่อหน่วยงานซึง่เป็นผูบ้งัคบับญัชา และลงนามข้อตกลงนัน้ 

ร่วมกันเพื่อเป็นข้อผูกมัดว่าจะด�าเนินงานตามที่ได้ตกลง 

กนัไว้ ทัง้ยงัสอดคล้องกบั ธเนศพล วงศ์เจรญิ ให้ความหมาย 

ไว้ว่า การปฏบิตัริาชการตามค�ารบัรองของหน่วยงานหมายถงึ  

การก�ากับ ดูแล และควบคุมการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 

ของรัฐ โดยหน่วยงานของรัฐจะต้องท�าข้อตกลงการ 

ปฏิบัติงานต่อหน่วยงานซ่ึงเป็นผู้บังคับบัญชา และลงนาม

ข้อตกลงนั้นร่วมกันเพื่อเป็นข้อผูกมัดว่าจะด�าเนินงาน 

ตามที่ได้ตกลงกันไว้ แนวทางการปฏิบัติราชการตาม 

ค�ารับรองของหน่วยงานประกอบด้วย 4 ด้าน 

4. แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ

ข้อเสนอแนะ หรือแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการ 

เพื่อส่งเสริมเกษตรกร แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

นครราชสีมา ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2558-2561)
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จังหวัดนครราชสีมาได้ปรับวิสัยทัศน์ให้มีความ 

ชัดเจนยิ่งขึ้นเพื่อให้จังหวัดเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจใน

ภมิูภาค มุ่งเน้นเชือ่มโยงเกษตรกรรม–อตุสาหกรรมเป็นหลกั  

โดยยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร อาหารปลอดภัย และ

พลงังานทดแทน พัฒนาระบบโลจสิตกิส์และการค้าเพือ่เป็น

ศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน ตลอดรวมถึงการพัฒนาคุณภาพการ 

ท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ไหม และ OTOP เพิ่มมูลค่าทาง

เศรษฐกจิ มุง่เน้นการบรหิารจัดการน�้าแบบบรูณาการพฒันา

คุณภาพชีวิตประชาชนผ่านการสร้างรายได้และพัฒนา

คณุภาพสงัคมและสิง่แวดล้อมให้ประชาชนอยูด่มีสีขุยิง่ขึน้  

โดยปรบัแผนพฒันาจงัหวดันครราชสมีาฉบบัเดมิ 4 ปี พ.ศ. 

2553-2556 เป็นแผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาฉบับใหม่ 

4 ปี พ.ศ. 2557–2560 (ส�านักงานจังหวัดนครราชสีมา,  

2556)

กรอบแนวคิดกำรวิจัย

ภำพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
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วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน (mixed methods 

research)

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

ประชากร คอื ประชาชนเป้าหมายทัง้หมดทีท่�าการ

ศึกษา อันได้แก่ ประชาชนที่ประกอบอาชีพเป็นเกษตรกร

ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนต�าบลทั้งหมดทุกแห่ง 

ในอ�าเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา กล่าวคือ อ�าเภอ

เสิงสางประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนต�าบล 6 แห่ง  

จ�านวน 13,896 คน ได้กลุ่มตัวอย่างจ�านวน 1,090 คน

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย

ข้อมูลเชิงปริมาณใช้แบบสอบถามเป็นแบบมาตร 

ประเมินค่า

ข้อมูลเชิงคุณภาพ ใช้แบบสัมภาษณ์แนวลึกที่มี 

โครงสร้าง

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล

วธิกีารรวบรวมข้อมลู 3 วธิ ีได้แก่ (1) การรวบรวม

ข้อมูลจากเอกสารหรือการวิจัยเอกสาร (2) การรวบรวม 

ข้อมูลจากการวิจัยสนาม และ (3) การรวบรวมข้อมูลจาก

การสังเกตการณ์

กำรวิเครำะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้

การวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีแบบพรรณนา สถิติที่ใช ้

ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

การทดสอบค่าที ค่าการถดถอยพหุคูณ และการหาค่า 

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน

ผลกำรวิจัย

1. ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบ

แบบสอบถาม พบว่า กลุ ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นชาย  

มีการศึกษาระดับต�่ากว่าปริญญาตรี และเป็นประชาชน

ที่ประกอบอาชีพเป็นเกษตรกรในเขตองค์การบริหาร 

ส่วนต�าบลเสิงสาง

2. โดยภาพรวมของปัญหาเกี่ยวกับการบริหาร

จดัการเพือ่ส่งเสรมิเกษตรกรขององค์การบรหิารส่วนต�าบล 

ในอ�าเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา ตามปรัชญาของ

เศรษฐกจิพอเพยีง 5 ด้าน ปรากฏว่า มค่ีาเฉลีย่รวมทัง้ 5 ด้าน  

อยู่ในระดับมาก

3. แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการเพ่ือ 

ส่งเสริมเกษตรกรขององค์การบริหารส่วนต�าบลในอ�าเภอ

เสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา ตามปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียง 5 ด้าน ปรากฏว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ล้วน 

เห็นด้วยในระดับมาก ทั้ง 5 ด้าน

4. ปัญหา มีค่าเฉลี่ยรวมทั้ง 5 ด้าน =2.38 และ

แนวทางการพฒันาการบรหิารจดัการเพือ่ส่งเสรมิเกษตรกร

ขององค์กรบริหารส่วนต�าบลในอ�าเภอเสิงสาง จังหวัด 

นครราชสีมา ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีค่าเฉลี่ย

รวมทั้ง 5 ด้าน =2.45

5. เปรียบเทียบความคิดเห็นระหว่างกลุ่มตัวอย่าง  

2 กลุ่ม ต่อภาพรวมแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการ

เพื่อส่งเสริมเกษตรกรขององค์การบริหารส่วนต�าบลใน 

อ�าเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา ตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง จ�าแนกตามเพศ ได้แก่ เพศชายกับ 

เพศหญิง ปรากฏว่า ความคิดเห็นระหว่างกลุ่มตัวอย่าง  

2 กลุ่ม ที่เป็นเพศชายกับเพศหญิงไม่แตกต่างกัน

6. ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างต่อยุทธศาสตร ์

การบรหิารจัดการเพือ่ส่งเสรมิเกษตรกรขององค์การบรหิาร 

ส่วนต�าบลในอ�าเภอเสงิสาง จงัหวดันครราชสมีา ตามปรชัญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียงที่จัดแบ่งเป็น 5 ด้าน เมื่อวิเคราะห์

โดยภาพรวมทั้ง 5 ด้าน พบว่า มีค่าเฉลี่ยรวมทั้ง 5 ด้าน  

อยู่ในระดับปานกลาง

7. ความคดิเหน็ของกลุม่ตัวอย่างต่อประสทิธภิาพ

ในการบริหารจัดการตามค�ารับรองของหน่วยงาน 4 ด้าน 

(ตัวแปรตาม) พบว่าโดยภาพรวมทั้ง 4 ด้าน อยู่ในระดับ 

ปานกลาง

กำรอภิปรำยผล

1. ผลการศึกษาความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างต่อ

ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมเกษตรกร

ขององค์การบริหารส่วนต�าบลในอ�าเภอเสิงสาง จังหวัด 
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นครราชสีมา ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 5 ด้าน 

ปรากฏว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ล้วนเห็นด้วยในระดบัมาก 

ทั้งในภาพรวม และรายด้านทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านความ 

พอประมาณ ด้านความมีเหตุผล ด้านการมีภูมิคุ ้มกัน  

ด้านความรู ้และด้านคณุธรรม เหตผุลส�าคญัทีก่ลุม่ตวัอย่าง

ส่วนใหญ่ ซึง่เป็นประชาชนทีป่ระกอบอาชพีเป็นเกษตรกร

ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนต�าบลทั้งหมด 6 แห่ง 

ในอ�าเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา ล้วนเห็นด้วย 

ในระดบัมากดงักล่าวแทนทีจ่ะเหน็ด้วยในระดบัปานกลาง

หรอืในระดบัน้อย ผูศึ้กษามีความเห็นว่า เนือ่งจากประชาชน

ในเขตพื้นที่ดังกล่าวได้รับบริการหรือได้รับการเพิ่มพูน

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยี 

ทางการเกษตรจากองค์การบริหารส่วนต�าบลไม่มาก 

เท่าที่ควร อีกทั้งประชาชนยังประสบกับปัญหาเกี่ยวกับ

การบริหารจัดการในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนต�าบล

ในอ�าเภอเสิงสาง โดยเฉพาะอย่างย่ิง ปัญหาเก่ียวกับการ

บริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนต�าบลดังตัวอย่าง 

ต่อไปนี้ องค์การบริหารส่วนต�าบล (1) บริหารจัดการ

หรือส่งเสริมเกษตรกรให้เพ่ิมพูนการเรียนรู้และความรู้ 

ความเข้าใจเก่ียวกับข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีทาง 

การเกษตร โดยใช้งบประมาณอย่างไม่เหมาะสม เช่น  

ส่งเสริมผ่านทางศูนย์เรียนรู ้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

ใช้งบประมาณน้อยเกินไป

2. ผูศ้กึษามีความเห็นว่า องค์การบริหารส่วนต�าบล

มี “ปัญหา” เก่ียวการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมเกษตรกร

ขององค์การบริหารส่วนต�าบลในอ�าเภอเสิงสาง จังหวัด

นครราชสีมา ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 5 ด้าน  

และเนื่องจากปัญหาแต่ละด้าน มีหลายปัญหา ขึ้นอยู่กับ 

มมุมองของแต่ละคน เช่น เฉพาะปัญหาเกีย่วกบัการบรหิาร

จัดการเพือ่ส่งเสรมิเกษตรกรขององค์การบริหารส่วนต�าบล 

ในอ�าเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา ตามปรัชญาของ

เศรษฐกจิพอเพยีงอาจแบ่งเป็น (1) องค์การบรหิารส่วนต�าบล 

ส่งเสริมเกษตรกรให้เพ่ิมพูนการเรียนรู้และความรู้ความ

เข้าใจเกีย่วกบัข้อมลูข่าวสารและเทคโนโลยทีางการเกษตร

โดยใช้งบประมาณน้อยเกินไป และ (2) องค์การบริหาร 

ส่วนต�าบลส่งเสริมเกษตรกรให้เพิ่มพูนการเรียนรู้และ

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยี 

ทางการเกษตรโดยใช้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ

อย่างไม่เหมาะสมและไม่มากเพียงพอ เป็นต้น แต่ในท่ีน้ี  

ผู้ศึกษาได้ยกตัวอย่างเฉพาะ “ปัญหาที่ส�าคัญที่สุด” ด้านละ  

1 ปัญหาเท่านั้น 

3. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของ

กลุ ่มตัวอย่างบางกลุ ่มต่อภาพรวมแนวทางการพัฒนา 

การบรหิารจัดการเพือ่ส่งเสรมิเกษตรกรขององค์การบรหิาร 

ส่วนต�าบลในอ�าเภอเสงิสาง จงัหวดันครราชสมีา ตามปรชัญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียง จ�าแนกตามเพศ ได้แก่ เพศชาย 

กับเพศหญิง ปรากฏว่า ความคิดเห็นระหว่างกลุ่มตัวอย่าง 

2 กลุ่ม ที่เป็นเพศชายกับเพศหญิงไม่แตกต่างกัน

ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบเช่นนี้ สอดคล้อง

กับผลการศึกษาของ ธชะนัน วงศ์ปัน (2554) ที่ศึกษา

เปรียบเทียบความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม ต่อ

ภาพรวมแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการด้านการ

ประชาสัมพันธ์ของส�านักงานคณะกรรมการคุ ้มครอง 

ผูบ้รโิภคในกรงุเทพมหานครตามกรอบแนวคดิการบรหิาร

กิจการบ้านเมืองที่ดี 7 ด้าน ปรากฏว่า ทั้ง 7 ด้าน ได้แก่ 

ด้าน (1) การเกิดประโยชน์สุขของประชาชน (2) การเกิด

ผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ (3) การมีประสิทธิภาพและ

เกิดความคุ้มค่า (4) การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน (5)  

การปรับปรุงภารกิจให้ทันต่อสถานการณ์ (6) การอ�านวย

ความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของ

ประชาชน และ (7) การประเมินผลการปฏิบัติราชการ

อย่างสม�่าเสมอ ไม่แตกต่างกันทั้ง 7 ด้าน 

ส�าหรบัเหตุผลส�าคญัทีก่ลุม่ตัวอย่างทัง้เพศชายและ 

เพศหญิงซ่ึงเป็นประชาชนที่ประกอบอาชีพเป็นเกษตรกร

ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนต�าบลทั้งหมด 6 แห่ง  

ในอ�าเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา มีความเห็นต่อ 

ภาพรวมแนวทางการพฒันาการบรหิารจดัการไม่แตกต่างกนั 

ดงักล่าว ผูศึ้กษามคีวามเหน็ว่า เนือ่งจากทกุวนันี ้กลุม่ตัวอย่าง 

ซึ่งเป็นประชาชนทั้งเพศชายและเพศหญิงมีโอกาสได้รับ

การศึกษา มีอิสระทางความคิดและการแสดงความคิดเห็น  

มีมุมมอง ได้รับข้อมูลข่าวสาร เข้าถึงสื่อต่าง ๆ ตลอดทั้ง

ได้รับการยอมรับจากสังคมอย่างเท่าเทียมหรือไล่เลี่ยกัน 

เมื่อเป็นเช่นนี้ จึงมีส่วนส�าคัญท�าให้กลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็น

ประชาชนเพศชายกับเพศหญิงมีความเห็นไม่แตกต่างกัน 

ดังกล่าว และท�าให้สรุปได้ว่า กลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่ม เมื่อ

จ�าแนกตามเพศ มแีนวโน้มทีจ่ะมมีมุมอง หรอืมคีวามคดิเหน็ 
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ที่ไม่แตกต่างกันในเร่ืองภาพรวมแนวทางการพัฒนาการ

บริหารจัดการเพื่อส่งเสริมเกษตรกรขององค์การบริหาร 

ส่วนต�าบลในอ�าเภอเสงิสาง จงัหวดันครราชสมีา ตามปรชัญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งนี้ เป็นการอภิปรายผลและ 

การวเิคราะห์เปรยีบเทยีบเพียงข้อมลูเบือ้งต้น หากต้องการ

ศึกษาอย่างละเอียด ควรท�าการศึกษาต่อไป

ข้อเสนอแนะกำรวิจัยครั้งนี้

1. องค์การบริหารส่วนต�าบลควรพัฒนาหรือ 

ฝึกอบรมผู้บริหารทุกระดับให้ปรับปรุงการปฏิบัติงาน

ของตนเอง

2. องค์การบริหารส่วนต�าบลควรก�าหนดนโยบาย 

และแผนงานที่ชัดเจนและต่อเนื่องส�าหรับส่งเสริม

เกษตรกรให้เพิ่มพูนการเรียนรู ้และความรู ้ความเข้าใจ

เกีย่วกบัข้อมลูข่าวสารและเทคโนโลยีทางการเกษตรรวมทัง้ 

ควรมีการประเมินผลอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

3. ผูบ้ริหารองค์การบริหารส่วนต�าบลควรส่งเสรมิ 

เกษตรกรให้เพิ่มพูนการเรียนรู ้และความรู ้ความเข้าใจ 

เกีย่วกบัข้อมลูข่าวสารและเทคโนโลยีทางการเกษตรโดยหา 

แหล่งงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานราชการ หรือ

หน่วยงานเอกชนโดยใช้นกับริหารมืออาชพี ในเวลาเดยีวกนั 

ควรมีมาตรการการติดตามตรวจสอบการบริหารจัดการ 

ของนักบริหารมืออาชีพอย่างเป็นระบบและชัดเจน

ข้อเสนอแนะกำรวิจัยครั้งต่อไป

1. หน่วยงานหรือบุคลากรของหน่วยงานควรท�า

วิจัยแบบเจาะลึกเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ

ขององค์การบริหารส่วนต�าบลแต่ละด้านอย่างเจาะจง เช่น  

ด้านความรู ้ด้านคณุธรรม และด้านการมภีมูคิุม้กนั เป็นต้น 

2. หน่วยงานหรือบุคลากรของหน่วยงานควรท�า 

วจิยัเชงิเปรยีบเทยีบ เช่น วจิยัยทุธศาสตร์การบรหิารจดัการ

ขององค์การบริหารส่วนต�าบลในอ�าเภอเสิงสาง จังหวัด

นครราชสีมา กับหน่วยงานอื่นที่มีภาระงานใกล้เคียงหรือ 

คล้ายกัน เป็นต้น

3. หน่วยงานหรือบุคลากรของหน่วยงานควรท�า 

วจัิยโดยใช้กรอบแนวคดิการวจัิยหรอืยทุธศาสตร์อืน่ส�าหรบั

การศกึษาวเิคราะห์การบรหิารจดัการเพือ่ส่งเสรมิเกษตรกร 

ขององค์การบริหารส่วนต�าบลในอ�าเภอเสิงสาง จังหวัด

นครราชสมีา เช่น การบรหิารจัดการตามแนวคดิตะวนัออก  

(Eastern Concept of Administration) การบริหารจัดการ

ตามแนวคิดการบริหารจัดการที่ยั่งยืน (Sustainable  

Administration Concept) และการบรหิารจดัการตามแนวคดิ  

11M (11M Concept) เป็นต้น

4. หน่วยงานหรือบุคลากรของหน่วยงานควร

ท�าวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์ผู ้มีส ่วนได้เสีย 

หรือเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการขององค์การบริหาร

ส่วนต�าบลในอ�าเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา โดยตรง  

เช่น กลุ่มผู้น�าท้องถิ่น และผู้บริหารของหน่วยงาน เป็นต้น
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บทคัดย่อ

การวิจัยแบบผสมผสานมีวัตถุประสงค์ที่ส�าคัญเพื่อศึกษา (1) ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ 

ขององค์การบริหารส่วนต�าบลในจังหวัดกาญจนบุรีตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) แนวทางการพัฒนาการ

บริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ขององค์การบริหารส่วนต�าบลในจังหวัดกาญจนบุรีตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

และ (3) เสนอตัวแบบการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ขององค์การบริหารส่วนต�าบลในจังหวัดกาญจนบุรีตามปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลประชากร คือ สมาชิกสภาองค์การ

บริหารส่วนต�าบลทั้งหมด 72 แห่ง ในจังหวัดกาญจนบุรี จ�านวน 1,402 คน โดยน�าประชากรทั้งหมดมาเป็นกลุ่มตัวอย่าง  

ใช้รูปแบบการวิเคราะห์เชิงพรรณนา ส�าหรับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ค่าการถดถอยพหคุณู และการหาค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์ของเพยีร์สนั นอกจากนีแ้ล้ว ยงัมกีารสมัภาษณ์แนวลกึเฉพาะ

ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ให้ข้อมูลหลัก จ�านวน 9 คน ด้วยแบบสอบถามเชิงลึกที่มีโครงสร้าง เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงคุณภาพอีกด้วย  

ผลการศึกษาพบว่า (1) ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการที่ส�าคัญคือ องค์การบริหารส่วนต�าบลใช้บุคลากรในจ�านวนที่ 

ไม่เหมาะสมในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในการปฏิบัติงานป้องกันการบุกรุกป่า รวมทั้งขาด 

ตวัแบบการบริหารจัดการ (2) แนวทางการพัฒนาการบริหารจดัการทีส่�าคญัคอื องคก์ารบริหารสว่นต�าบลควรใช้บคุลากร

ในจ�านวนที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานป้องกันการบุกรุกป่าโดยเพิ่มงบประมาณให้มากเพียงพอ และ (3) ตัวแบบ 

การบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ขององค์การบริหารส่วนต�าบลในจังหวัดกาญจนบุรีตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ค�ำส�ำคญั: การบริหารจดัการ, ทรัพยากรป่าไม้, องค์การบรหิารส่วนต�าบล, จังหวดักาญจนบรุ,ี ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง

Abstract

This mixed methods research were to study (1) problems of forest resource administration of the Subdistrict 

Administration Organizations in Kanchanaburi Province according to the Sufficiency Economy Philosophy, (2) 

development guidelines of forest resource administration of the Subdistrict Administration Organizations in 

Kanchanaburi Province according to the Sufficiency Economy Philosophy, and (3) suggest model of forest resource 

administration of the Subdistrict Administration Organizations in Kanchanaburi Province according to the Sufficiency  
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บทน�ำ

ทรัพยากรป่าไม้เป็นสิ่งส�าคัญและจ�าเป็นอย่างยิ่ง

ต่อการด�ารงชีพของมนุษย์ เป็นแหล่งอ�านวยประโยชน์ 

ทั้งทางตรงและทางอ้อม แต่ในประเทศไทยสถานการณ์

การจัดการป่าไม้ตั้งแต่เริ่มจวบจนปัจจุบันมีปัญหามาก  

จนส่งผลกระทบต่อการสญูเสยีป่าและการเสือ่มโทรมของ

สิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก ในช่วงเริ่มแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

แห่งชาติฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2504) พื้นที่ป่าไม้ทั่วประเทศมีอยู่

ประมาณ 171 ล้านไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 53 ของพื้นที่ทั้ง

ประเทศ จากการส�ารวจทรัพยากรป่าไม้ในปี พ.ศ. 2543  

พบว่า พื้นที่ป่าไม้เหลืออยู่เพียงร้อยละ 25 เท่านั้น (รายงาน

กรมป่าไม้, 2545) การลดลงอย่างรวดเร็วของพื้นที่ป่าไม้  

ส่วนหนึ่งเป็นผลเนื่องมาจากการเพ่ิมขึ้นของจ�านวน

ประชากรการอพยพย้ายถิน่ของกลุม่คนบางกลุม่ทีต้่องการ

บกุเบกิพืน้ทีใ่หม่และความต้องการพ้ืนทีท่�ากนิของราษฎร 

ท�าให้เกิดการบุกรุกพ้ืนที่ป่าไม้ เพ่ือน�าพ้ืนที่เหล่านี้มาใช ้

ในการเพาะปลกู ปัญหาการท�าลายทรัพยากรป่าไม่ ก่อให้เกดิ 

ผลกระทบกับประชาชนในวงกว้าง หากไม่มีการแก้ไข 

ปัญหาจะยิง่ทวคีวามรนุแรง และแก้ไขได้ยากล�าบาก องค์การ 

บริหารส่วนต�าบลนับว่ามีความส�าคัญและจ�าเป็นต่อการ

บรหิารจดัการทรพัยากรป่าไม้ในระดบัต�าบล ปัญหาเกีย่วกบั

การปฏบิตังิานเพือ่ป้องกันการบกุรุกป่าขององค์การบรหิาร 

ส่วนต�าบลในจังหวัดกาญจนบุรียังไม่มีประสิทธิภาพ 

เท่าที่ควร” หรือ “องค์การบริหารส่วนต�าบลในจังหวัด

กาญจนบุรีปฏิบัติงานป ้องกันการบุกรุกป ่ายังไม ่มี

ประสิทธิภาพเท่าที่ควร” ในเวลาเดียวกัน แต่เท่าที่ผ่านมา  

องค์การบริหารส่วนต�าบลในจังหวัดกาญจนบุรีได้ประสบ

ปัญหาเกีย่วกบัการบรหิารจดัการทรพัยากรป่าไม้ตามกรอบ

แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 5 ด้าน บางประการ 

ดงัตัวอย่างต่อไปนี ้(1) ปัญหาเกีย่วกบัการบรหิารจัดการด้าน 

ความพอประมาณ คอื องค์การบรหิารส่วนต�าบลใช้บคุลากร

ในจ�านวนที่ไม่เหมาะสมในการบริหารจัดการทรัพยากร 

ป่าไม้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในการปฏิบัติงานป้องกันการ 

บุกรุกป่า (2) ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการความมีเหตุ

มีผล คือ องค์การบริหารส่วนต�าบลปฏิบัติงานป้องกันการ

บุกรุกป่าไม่ให้ถูกท�าลายไปในทิศทางที่ไม่สอดคล้องกับ 

ความต้องการของประชาชน เช่น การห้ามประชาชนเก็บ

ของป่าบางชนิดที่เป็นอาหาร เป็นต้นว่า หน่อไม้ และเห็ด 

(3) ปัญหาเกีย่วกบัการบรหิารจัดการด้านการมภีมูคิุม้กนั คอื  

องค์การบรหิารส่วนต�าบลขาดความพร้อมในการปฏบิตังิาน 

ป้องกันการบุกรุกป่าไม่ให้ถูกท�าลาย เช่น ขาดความพร้อม

ในการปฏิบัติงานอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ในช่วงน�้าหลาก 

หรือไฟไหม้ป่า (4) ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้าน

การพึ่งตนเอง คือ องค์การบริหารส่วนต�าบลปฏิบัติงาน

Economy Philosophy. Population was all 1,402 members of 72 Subdistrict Administration Organization Councils 

in Kanchanaburi Province and sample size was all of the population. Data analysis was manifested in contingency 

table with descriptive analysis approach. Statistics applied were mean, standard deviation, multiple regression, and 

Pearson’s Correlation Coefficient. Additionally, in-depth interview of 9 experts or key performances with structured 

in-depth interview form was also applied to get the qualitative data. Findings of this research were: (1) the major  

problems of administration were the Subdistrict Administration Organizations’ inappropriate personnel employment 

particularly operational prevention of invasive forest in conjunction with lacking of administrative model, (2) the major 

development guidelines of administration, the Subdistrict Administration Organizations should employ personnel 

for operational prevention of invasive forest at appropriate amount together with increase satisfactory budget, and  

(3) the model of forest resource administration of the Subdistrict Administration Organizations in Kanchanaburi 

Province according to the Sufficiency Economy Philosophy should comprise 5 aspects in priority

Keywords: administration, forest resource, the subdistrict administration organizations, Kanchanaburi province, 

sufficiency economy philosophy
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ป้องกันการบุกรุกป่าไม่โดยไม่ได้อยู่บนพ้ืนฐานของการ 

พึ่งตนเอง เช่น การว่าจ้างบริษัทเอกชนหรือคณะบุคคล

ภายนอกให้มาด�าเนนิการเป็นประจ�า และ (5) ปัญหาเกีย่วกบั 

การบริหารจัดการด้านการเสริมสร้างคนให้มีความรู ้

และคุณธรรม คือ องค์การบริหารส่วนต�าบลปฏิบัติงาน

ป้องกันการบุกรุกป่าโดยไม่ได้ให้ความรู้ประชาชนในเรื่อง

การป้องกันและรักษาทรัพยากรป่าไม้ควบคู่ไปกับเรื่อง 

ความรับผิดชอบ เหล่านี้

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

1. ศึกษาป ัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการ

ทรัพยากรป่าไม้ขององค์การบริหารส่วนต�าบลในจังหวัด 

กาญจนบุรีตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2. แนวทางการพัฒนาการบริหารจดัการทรพัยากร

ป่าไม้ขององค์การบริหารส่วนต�าบลในจังหวัดกาญจนบุรี 

ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

3. ศึกษาและเสนอตัวแบบการบริหารจัดการ

ทรัพยากรป่าไม้ขององค์การบริหารส่วนต�าบลในจังหวัด 

กาญจนบุรีตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

แนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวข้อง

1. แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวกับข้องกับ 

การบริหารจัดการ และทรัพยากรป่าไม้

Herbert A. Simon (1947, p. 3) กล่าวถึงการ

บริหารว่า หมายถึง กิจกรรมที่บุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป  

ร่วมกนัด�าเนนิการเพือ่ให้บรรลวุตัถปุระสงค์ เกษม จนัทร์แก้ว  

(2525, หน้า 4-8) ได้ให้ความหมายของทรพัยากรธรรมชาติ

มักจะมองในแง่ที่ว่าเป็นสิ่งอ�านวยประโยชน์แก่มนุษย์ทั้ง

ทางตรงและทางอ้อม หากไม่ได้ให้ประโยชน์อะไรเลยก็คง 

ไม่ใช่ทรัพยากรธรรมชาติ ดังนั้นจึงมีการจัดประเภท

ทรัพยากรธรรมชาติไว้หลายประเภทด้วยกัน เช่น ดิน น�้า  

ป่าไม้ สัตว์ป่า แร่ธาตุ ฯลฯ ซึ่งเป็นทรัพยากรที่เป็นแหล่ง 

พลงังานส�าคญั ทรัพยากรป่าไม้เป็นส่วนหนึง่ของทรพัยากร 

ธรรมชาต ิโดยมนษุย์และสัตว์ต้องอาศัยทรัพยากรธรรมชาติ 

และทรัพยากรป่าไม้ซึ่งมีความส�าคัญอย่างยิ่งต่อส่ิงมีชีวิต 

และมนุษย์ทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น ทรัพยากรป่าไม้

เป็นทั้งแหล่งวัตถุดิบของปัจจัยส่ี คือ อาหาร เคร่ืองนุ่งห่ม 

ทีอ่ยูอ่าศยัและยารกัษาโรคส�าหรบัมนษุย์ และยงัมปีระโยชน์ 

ในการรักษาสมดุลของสิ่งแวดล้อม ถ้าทรัพยากรป่าไม้ 

ถกูท�าลายลงไปมาก ๆ  ย่อมมผีลกระทบต่อสิง่แวดล้อมและ

ส่งผลกระทบต่อมาถงึระบบเศรษฐกจิและสงัคมตามล�าดบั

2. แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวกับข้อง

กับปัจจัยที่มีส่วนส�าคัญต่อปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

วิรัช วิรัชนิภาวรรณ (2550, หน้า 63-67) หลักการ

ส�าคญัของการบรหิารจัดการตามแนวทางเศรษฐกจิพอเพยีง

ที่ปรากฏอยู่ในพระบรมราโชวาทและพระราชด�ารัสของ 

พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั และในแผนพฒันาเศรษฐกจิ

และสังคมแห่งชาติโดยได้ประมวลและสรุปสาระส�าคัญ

เป็น “หลักการส�าคัญของการบริหารจัดการตามแนวทาง 

เศรษฐกิจพอเพียง 8 ประการ ดังต่อไปนี้ 

ประการที่หนึ่ง ความพอประมาณ หมายถึง  

การทีป่ระชาชนและชมุชนเน้นการผลติและบรโิภคโดยยดึ

ทางสายกลาง ความพอเพียง ความพอดี และไม่ฟุ่มเฟือย

ในเวลาเดียวกัน ก็ก้าวให้ทันโลกในยุคโลกาภิวัตน์ด้วย 

ตัวอย่างความพอประมาณในระดบับคุคล เช่น เน้นการผลติ  

การบริโภค และการด�ารงชีวิตอย่างไม่เดือดร้อน มีความ

เป็นอยู ่อย่างประมาณตนตามฐานะ ตามอัตภาพ และ 

ไม่หลงใหลไปตามกระแสของวตัถนุยิม มอีสิรภาพเสรภีาพ 

ไม่พนัธนาการอยูก่ับสิง่ใด ส�าหรบัความประมาณในระดบั

ชุมชน เช่น เน้นเศรษฐกิจพอเพียงแบบก้าวหน้าที่ส่งเสริม

ให้ชุมชนและเครอืข่ายสร้างความร่วมมอืกบัหน่วยงานหรอื 

องค์กรอื่นๆ ในประเทศ เช่น บริษัทขนาดใหญ่ ธนาคาร 

สถาบันวิจัย เป็นต้น อันจะเป็นประโยชน์ในการสืบทอด

ภมูปัิญญาของชมุชน เป็นการแลกเปลีย่นความรู ้เทคโนโลยี  

ประสบการณ์ การแบ่งปัน และการช่วยเหลือกัน

ประการที่สอง ความมีเหตุผล หมายถึง การที่

ประชาชนและชุมชนตัดสินใจและลงมือปฏิบัติกิจกรรม 

ต่าง ๆ  เก่ียวกับระดับความพอเพียงนั้นจะต้องเป็นไปอย่าง

มีเหตุมีผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจุบันที่เกี่ยวข้อง และ

ค�านึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระท�านั้น ๆ อย่าง

รอบคอบ
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ประการที่สาม การมีภูมิคุ้มกัน หมายถึง การที่ 

ประชาชนและชุมชนมีภูมิคุ ้มกันในตัวที่ดีพอสมควร 

ในการเตรียมความพร้อม รู้เท่าทันต่อผลกระทบที่จะเกิด

จากการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ  มีความยืดหยุ่นในการปรับตัว  

มีความเข้มแข็ง ม่ันคง และยั่งยืน

ประการที่สี่ การพึ่งตนเอง หมายถึง ประชาชน

และชุมชนสนับสนุนระบบเศรษฐกิจของชุมชนที่อยู่ได้

ด้วยตนเองไม่ต้องพ่ึงพาพ่ึงพิงคนอืน่หรอืชมุชนอืน่จนเกนิ 

ความจ�าเป็น โดยเน้นความสามารถของประชาชนและชมุชน 

ในการผลิตสินค้าและบริการทุกชนิดเพื่อเลี้ยงประชาชน

หรอืชมุชนนัน้ ๆ  ได้โดยไม่ต้องพึง่พาปัจจยัต่าง ๆ  ทีป่ระชาชน 

หรอืชมุชนไม่ได้เป็นเจ้าของ ตวัอย่างการพ่ึงตนเองในระดบั 

บุคคล เช่น ประชาชนในชุมชนมีการพึ่งตนเอง มีจิตส�านึก

ที่ดีเพื่อตนเอง ชุมชนและประเทศชาติโดยรวม มีจิตใจ 

เอื้ออาทรประนีประนอม และเห็นประโยชน์ส่วนรวมเป็น 

ทีต่ัง้ ส�าหรบัการพึง่ตนเองในระดบัชมุชน เช่น แต่ละชมุชน

ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เชื่อมโยงกัน เป็นเครือข่ายชุมชนที่

แข็งแรง เป็นอิสระ มีเกียรติและมีความภาคภูมิใจว่ายืน 

ได้ด้วยขาของตนเอง

ประการที่ห้า การเสริมสร้างคุณภาพคนให้มีทั้ง

ความรู้และคุณธรรมควบคู่กัน หมายถึง การเสริมสร้าง

คุณภาพของคนหรือประชาชนทั้งด้านวัตถุและด้านจิตใจ  

ด้านวัตถุ ครอบคลุมถึงการสร้างเสริมให้คนมีความรู ้ 

มีวิชาการ มีความรอบรู้ มีความรอบคอบ และมีความ

ระมัดระวงั ส่วนด้านจติใจ ครอบคลมุถงึการส่งเสรมิให้คน 

มีคุณธรรม คือ คิดและท�าคุณงามความดีเป็นประจ�าเพื่อ

ผลประโยชน์ของส่วนรวม รวมทั้งส่งเสริมให้ละความชั่ว

และท�าความดี ไม่เบียดเบียน มีความรับผิดชอบ มีความ

ซือ่สตัย์สจุรติ มคีวามเพยีร มคีวามอดทน มคีวามรอบคอบ 

มีความประหยัด มีความเมตตา มีความเอ้ืออาทร และมี

ความสามัคคี เพื่อร่วมแรงร่วมใจกันประกอบอาชีพต่าง ๆ   

ให้บรรลุผลส�าเร็จ ประโยชน์ที่เกิดขึ้นจึงมิได้หมายถึง

รายได้แต่เพียงอย่างเดียว หากแต่ยังรวมถึงประโยชน ์

ในด้านอื่น ๆ  ด้วย เช่น การสร้างความมั่นคงให้กับสถาบัน

ครอบครวั สถาบนัชมุชน ความสามารถในการอนรัุกษ์และ

พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม การพัฒนา

กระบวนการเรียนรู้ของชุมชนบนพื้นฐานของภูมิปัญญา

ท้องถิน่ รวมทัง้การรกัษาขนบธรรมเนยีมประเพณีอนัดงีาม 

ของชุมชนไทยให้คงอยู่ตลอดไป

ประการทีห่ก การรวมกลุม่ หมายถงึ การทีป่ระชาชน 

และชุมชนให้ความส�าคัญกับการวมกลุ่ม โดยประชาชน 

หรอืองค์กรในชมุชนจะท�าหน้าทีเ่ป็นผูด้�าเนนิกจิกรรมทาง

เศรษฐกิจต่าง ๆ ให้หลากหลาย ครอบคลุมทั้งการเกษตร

แบบผสมผสาน หตัถกรรม การแปรรปูอาหาร การท�าธรุกจิ  

ค้าขาย และการท่องเที่ยวระดับชุมชน เมื่อประชาชนหรือ

องค์กรในชมุชนได้รบัการพฒันาให้เข้มแขง็ และมเีครอืข่าย 

ที่กว้างขวางมากขึ้นแล้ว ประชาชนในชุมชนก็จะได้รับ

การดูแลให้มีรายได้เพิ่มขึ้น รวมทั้งได้รับการแก้ไขปัญหา 

ในทกุ ๆ  ด้าน เมือ่เป็นเช่นนี ้เศรษฐกจิโดยรวมของประเทศ

ก็จะสามารถเติบโตได้อย่างมีเสถียรภาพ ซ่ึงหมายความว่า 

เศรษฐกิจสามารถขยายตัวไปพร้อม ๆ  กับสภาวการณ์ด้าน 

การกระจายรายได้ที่ดีขึ้นด้วย

ประการทีเ่จ็ด การสร้างเครือข่าย หมายถงึ ประชาชน 

และชุมชนร่วมมือกันสร้างเครือข่ายอย่างเป็นระบบที ่

เช่ือมโยงกันและร่วมมือกันเพื่อประโยชน์ต่อชุมชน เช่น 

ในการสืบทอดภูมิปัญญา แลกเปลี่ยนความรู้ การบริหาร

จัดการ เทคโนโลยี และบทเรียนจาการพัฒนา ท�าให้เกิด 

เครือข่ายชุมชนทีย่ดึการบริหารจัดการตามแนวทางเศรษฐกจิ 

พอเพียงซึ่งเชื่อโยงกันด้วยหลักไม่เบียดเบียน แบ่งปัน และ

ช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้ในที่สุด

ประการทีแ่ปด ความสมดลุและการพฒันาทีย่ัง่ยนื 

หมายถึง การสนับสนุนให้ประชาชนและชุมชนยึดถือ

การพัฒนาอย่างเป็นองค์รวม มีสมดุลระหว่างกระแสการ

แข่งขันจากโลกาภิวัตน์ และกระแสท้องถิ่นนิยม มีความ 

หลากหลายในโครงสร้างการผลิต มีการใช้ทุนที่มีอยู่ใน

สังคมให้มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุด ไม่ท�าลาย

ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม วฒันธรรม ภมูปัิญญา 

และวิถีชีวิตของท้องถิ่นที่ดีงาม

3. แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวกับปัจจัย

ที่มีส่วนส�าคัญต่อประสิทธิภาพในการบริหจัดการ 11M 

วิรัช วิรัชนิภาวรรณ (2550, หน้า 20) ได้อธิบาย

ถึงการบริหารจัดการที่เรียกว่า 3M-11M (หรืออาจเรียกว่า 

ทรัพยากรบริหารจัดการ หรือทรัพยากรการจัดการ  

(management resources)) ไว้ดังนี้
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3.1 3M เช่น Man (การบริหารทรัพยากรมนษุย์) 

Money (การบริหารงบประมาณ) Management (แปลว่า  

การบริหารงานทั่วไป หรือการจัดการทั่วไป ตัวอย่างเช่น  

การวางแผน การบังคับบัญชา และการประชาสัมพันธ์ 

เป็นต้น)

3.2 4M เช ่น Man Money Management 

Material (การบริหารวัสดุอุปกรณ์) หรือMan Machine  

Medium Mission

3.3 5M เช่น Man Money Management Material 

Morality (การบริหารคณุธรรม หรือจริยธรรมของบคุลา กร 

ในหน่วยงาน) หรือ Machinery Manpower Material 

Method Measurement

3.4 6M เช่น Man Money Management Material 

Morality Market (ตลาดผู้รับบริการ หรือประชาชนผู้รับ 

บริการ)

3.5 7M เช่น Man Money Management Material 

Morality Market Message (การบรหิารข่าวสาร หรอืข้อมลู 

ข่าวสาร)

3.6 8M เช่น Man Money Management Material 

Morality Market Message Method (วิธีการ ระเบียบ  

แบบแผน หรือเทคนิค)

3.7 9M เช่น Man Money Management Material 

Morality Market Message Method Minute (การบริหาร 

เวลา หรือกรอบเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน)

3.8 10M เช่น Man Money Management 

Material Morality Market Message Method Minute  

Mediation (การประสานงาน หรือการประนีประนอม)

3.9 11M เช่น Man Money Management 

Material Morality Market Message Method Minute 

Mediation Measurement (การวัดผล หรือการประเมินผล 

การปฏิบัติงาน)

4. แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ

ข้อเสนอแนะ หรือแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการ 

ทรัพยากรป่าไม้

ปิยาภรณ์ แสนโกศิต (2555) ได้เสนอให้รัฐบาล

ควรจัดสรรงบประมาณเฉพาะกจิเรือ่งยาเสพติดแก่องค์การ 

บริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีและองค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่นอื่น ๆ เพื่อบริหารจัดการและด�าเนินการป้องกัน

ปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่องและครบวงจร
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กรอบแนวคิดกำรวิจัย

ภำพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

ประชากร คือ บุคลากรเป้าหมายทั้งหมดที่ท�าการ

ศึกษา อันได้แก่ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต�าบล

ทั้งหมดในจังหวัดกาญจนบุรี จ�านวน 1,402 คน (ท้องถิ่น 

จังหวัดกาญจนบุรี, 2558)

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย

เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือแบบ 

สอบถามได้ผ่านการทดสอบเพื่อหาค่าความเที่ยงตรง  

ได้ค่าเท่ากับ 0.95 และผ่านการหาค่าความเช่ือถือได้  

ที่ระดับ 0.97 และแบบสัมภาษณ์
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กำรเก็บรวบรวมข้อมูล

ก�าหนดวิธีการรวบรวมข้อมูล 3 วิธี ได้แก่ (1)  

การรวบรวมข้อมูลจากเอกสารหรือการวิจัยเอกสาร (2) 

การรวบรวมข้อมลูจากการวจิยัสนาม และ (3) การรวบรวม 

ข้อมูลจากการสังเกตการณ์

กำรวิเครำะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ 

การวเิคราะห์ในรูปตาราง สถิตทิีใ่ช้ในการวเิคราะห์

ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าการถดถอย 

พหุคูณ 

ผลกำรวิจัย

1. ความคิดเห็นของประชากรต่อปัญหาเกี่ยวกับ

การบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ขององค์การบริหาร

ส่วนต�าบลในจังหวัดกาญจนบุรีตามปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพยีง 5 ด้าน โดยภาพรวมของปัญหาเกีย่วกบัการบรหิาร

จัดการทรัพยากรป่าไม้ขององค์การบริหารส่วนต�าบล

ในจังหวัดกาญจนบุรีตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

5 ด้าน ปรากฏว่า ประชากรส่วนใหญ่ล้วนเหน็ด้วยในระดบั

ปานกลาง มีค่าเฉลี่ย= 2.19

2. ความคิดเห็นของประชากรต่อแนวทางการ

พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ขององค์การ

บริหารส่วนต�าบลในจังหวัดกาญจนบุรีตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 5 ด้าน โดยภาพรวมของแนวทางการ 

พฒันาการบรหิารจดัการ ปรากฏว่า ประชากรล้วนเหน็ด้วย 

ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย= 2.25

3. ความคิดเห็นของประชากรต่อปัจจัยที่มีส่วน

ส�าคญัท�าให้แนวทางการพัฒนาการบริหารจดัการทรพัยากร

ป่าไม้ขององค์การบริหารส่วนต�าบลในจังหวัดกาญจนบุรี

ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประสบผลส�าเร็จที่แบ่ง

เป็นปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก โดยภาพรวม หรือ 

ค่าเฉลี่ยรวมของทั้ง 2 ปัจจัย ปรากฏว่า ประชากรส่วนใหญ่ 

ล้วนเห็นด้วยในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายปัจจัย 

ปรากฏว่า ปัจจัยภายใน ประชากรส่วนใหญ่เห็นด้วยใน

ระดับมาก ส่วนปัจจยัภายนอก ประชากรส่วนใหญ่เหน็ด้วย 

ในระดับปานกลาง

4. ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ 

ที่ได้จากการสัมภาษณ์แนวลึกเฉพาะ ผู้เชี่ยวชาญ จ�านวน  

9 คน ต่อแนวทางการพฒันาการบรหิารจัดการ และตวัแบบ 

การบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ขององค์การบริหาร 

ส่วนต�าบลในจังหวัดกาญจนบุรีตามปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพยีง ปรากฏว่า (1) แนวทางการพฒันาการบรหิารจดัการ 

ผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้ให้ข้อมูลหลัก จ�านวน 8 คน เห็นด้วยว่า 

“องค์การบริหารส่วนต�าบลควรใช้บุคลากรในจ�านวนที่

เหมาะสมในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ โดยเฉพาะ

อย่างยิ่ง ในการปฏิบัติงานป้องกันการบุกรุกป่า” และไม่ม ี

ความเหน็/ไม่เหน็ด้วย จ�านวน 1 คน และ (2) ตวัแบบการบรหิาร

จัดการทรัพยากรป่าไม้ขององค์การบริหารส่วนต�าบล 

ในจังหวัดกาญจนบุรีตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

ผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้ให้ข้อมูลหลัก จ�านวน 7 คน เห็นด้วยว่า 

“ตัวแบบการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ขององค์การ

บริหารส่วนต�าบลในจังหวัดกาญจนบุรีตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 5 ด้าน ควรเรียงตามล�าดับความส�าคัญ 

จากมากไปน้อย ดังนี้ (1) ด้านความพอประมาณ (2) ด้าน

การพึ่งตนเอง (3) ด้านการเสริมสร้างคนให้มีความรู้และ

คุณธรรม (4) ด้านการมีภูมิคุ้มกัน และ (5) ด้านความมี

เหตุมีผล” และไม่มีความเห็น/ไม่เห็นด้วย จ�านวน 2 คน

กำรอภิปรำยผล

1. ประชากรส่วนใหญ่ล้วนเห็นด้วยในระดับ 

ปานกลางต่อปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากร

ป่าไม้ขององค์การบริหารส่วนต�าบลในจังหวัดกาญจนบุรี

ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้าน  

(1) ความพอประมาณ (2) ความมีเหตุมีผล (3) การมี

ภมูคิุม้กนั (4) การพึง่ตนเอง และ (5) การเสรมิสร้างคนให้ม ี

ความรู้และคุณธรรม

เหตผุลส�าคญัทีป่ระชากรส่วนใหญ่ซึง่เป็นสมาชกิ

สภาองค์การบริหารส่วนต�าบล 72 แห่ง ในจังหวัด

กาญจนบรุล้ีวนเหน็ด้วยในระดบัปานกลางดงักล่าว แทนที่

จะเห็นด้วยในระดับมากหรือในระดับน้อย ผู ้ศึกษามี 

ความเห็นว่า ถึงแม้ประชากรเห็นว่า (1) องค์การบริหาร 

ส่วนต�าบลใช้บุคลากรในจ�านวนที่ไม่เหมาะสมในการ

บริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในการ

ปฏิบัติงานป้องกันการบุกรุกป่า (แบบสอบถาม ข้อที่ 1.  
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ในภาคผนวก) (2) องค์การบริหารส่วนต�าบลปฏิบัติงาน

ป้องกันการบุกรุกป่าไม่ให้ถูกท�าลายไปในทิศทางที่ไม่ 

สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน

2. ผูศ้กึษามีความเห็นว่า องค์การบริหารส่วนต�าบล 

ในจังหวัดกาญจนบุรีมี “ปัญหา” เกี่ยวการบริหารจัดการ

ทรัพยากรป่าไม้ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 5 ด้าน 

และเนื่องจากปัญหาแต่ละด้าน มีหลายปัญหา ขึ้นอยู่กับ 

มมุมองของแต่ละคน เช่น เฉพาะปัญหาเกีย่วกบัการบรหิาร 

จัดการทรัพยากรป่าไม้ขององค์การบริหารส่วนต�าบล

ในจังหวัดกาญจนบุรีตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

อาจแบ่งเป็น (1) องค์การบริหารส่วนต�าบลปฏิบัติงาน

ป้องกันการบุกรุกป่าโดยไม่ได้ให้ความรู้ประชาชนในเรื่อง

การป้องกันและรักษาทรัพยากรป่าไม้ควบคู่ไปกับเรื่อง 

ความรับผิดชอบ

3. ปัจจัยภายใน ประชากรส่วนใหญ่เห็นด้วย 

ในระดับมาก ส่วนปัจจัยภายนอก ประชากรส่วนใหญ ่

เหน็ด้วยในระดบัปานกลาง ผู้ศึกษาได้น�ามาอภิปรายผล ดงันี้

3.1 ปัจจยัภายใน ปรากฏว่า ประชากรส่วนใหญ่ 

เหน็ด้วยในระดบัมาก ว่า การทีผู้่บริหารขององค์การบรหิาร

ส่วนต�าบลมีภาวะความเป็นผู้น�าสูง เช่น กล้าริเริ่ม กล้าคิด  

และกล้าตัดสินใจเพ่ือส่วนรวมในการบริหารจัดการ

ทรัพยากรป่าไม้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยเฉพาะ

อย่างยิ่ง การป้องกันการบุกรุกป่า

เหตุผลส�าคัญที่ประชากรส่วนใหญ่ซึ่งเป็น

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต�าบล 72 แห่ง ในจังหวัด

กาญจนบรุเีหน็ด้วยในระดบัมากดงักล่าว แทนทีจ่ะเหน็ด้วย 

ในระดบัปานกลางหรือในระดบัน้อย ผู้ศึกษามคีวามเหน็ว่า  

ประชากรส่วนใหญ่ทราบ เข้าใจ และเห็นด้วยอย่างมาก 

กับปัจจัยภายใน คือ การที่ผู้บริหารขององค์การบริหาร 

ส่วนต�าบลมีภาวะผูน้�าสงู กล่าวคอื หากผูบ้รหิารขององค์การ 

บริหารส่วนต�าบลมีภาวะความเป็นผู้น�าสูง เช่น กล้าริเริ่ม 

กล้าคดิ และกล้าตดัสินใจเพ่ือส่วนรวมในการบริหารจดัการ

ทรัพยากรป่าไม้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยเฉพาะ

อย่างยิ่ง การป้องกันการบุกรุกป่า แล้ว ย่อมมีส่วนส�าคัญ

ท�าให้การบรหิารจดัการในเรือ่งดงักล่าวมแีนวโน้มประสบ 

ความส�าเร็จอย่างมาก โดยผู้บริหารดังกล่าวจะกล้าริเริ่ม 

กล้าคิด และกล้าตัดสินใจเพื่อส่วนรวมในเรื่องทรัพยากร 

ป่าไม้ไปในทิศทางที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน

3.2 ปัจจัยภายนอก ปรากฏว่า ประชากรส่วนใหญ่ 

เห็นด้วยในระดับปานกลาง ว่า การที่ประชาชนเข้ามามี

ส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ตามปรัชญา 

เศรษฐกจิพอเพยีง โดยเฉพาะอย่างยิง่ การป้องกนัทรพัยากร

ป่าไม้อย่างต่อเนื่อง

เหตผุลส�าคญัทีป่ระชากรส่วนใหญ่ซึง่เป็นสมาชกิ

สภาองค์การบรหิารส่วนต�าบล 72 แห่ง ในจังหวดักาญจนบรุ ี

เห็นด้วยในระดับปานกลางดังกล่าว แทนที่จะเห็นด้วยใน

ระดับมากหรือในระดับน้อยผู้ศึกษามีความเห็นว่า ถึงแม้

ประชากรเห็นว่า ปัจจัยภายนอกดังกล่าวนั้นเป็นสิ่งส�าคัญ 

จ�าเป็น รวมทั้งสอดคล้องและตอบสนองกับความต้องการ

ของประชาชนได้ ก็ตาม แต่ในเวลาเดียวกัน ประชากรก็ยัง

เป็นห่วง หรือยังไม่แน่ใจว่า ในทางปฏิบัติ องค์การบริหาร 

ส่วนต�าบลจะเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม 

ในการบรหิารจดัการทรพัยากรป่าไม้ตามปรชัญาเศรษฐกจิ

พอเพยีง อย่างจรงิจงัและต่อเนือ่งหรอืไม่ เมือ่เป็นเช่นนี ้จึงมี 

ส่วนส�าคัญท�าให้ประชากรส่วนใหญ่เห็นด้วยในระดับ 

ปานกลาง แทนทีจ่ะเหน็ด้วยในระดบัมากหรอืในระดบัน้อย 

ดังกล่าว

ข้อเสนอแนะกำรวิจัยครั้งนี้

1. องค์การบริหารส่วนต�าบลควรจัดการพัฒนา

หรือฝึกอบรมผู้บริหารทุกระดับเพื่อเพิ่มพูนความรู้และ

ความสามารถในเรื่องความส�าคัญและความจ�าเป็นของ 

การใช้บุคลากรในจ�านวนที่ เหมาะสมในการบริหาร

จัดการทรัพยากรป่าไม้เพื่อผลประโยชน์ของส่วนรวม

หรือประชาชน

2. องค์การบริหารส่วนต�าบลควรก�าหนดนโยบาย 

และแผนงานที่ชัดเจนและต่อเนื่องที่ให้ความส�าคัญกับ 

การปฏิบัติงานป้องกันการบุกรุกป่าไม่ให้ถูกท�าลายไปใน

ทิศทางที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน

3. องค์การบริหารส่วนต�าบลควรจัดการพัฒนา

หรือฝึกอบรมผู้บริหารทุกระดับเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความ

เข้าใจในเรือ่งการเตรยีมความพร้อมส�าหรบัการปฏบิตังิาน 

ป้องกันการบุกรุกป่าไม่ให้ถูกท�าลาย

4. องค์การบริหารส่วนต�าบลควรมีนโยบายที่

ชัดเจนและต่อเนื่องที่สนับสนุนการปฏิบัติงานป้องกัน 
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การบุกรุกป่าโดยอยู่บนพื้นฐานของการพ่ึงตนเอง เช่น  

การใช้บคุลากรของตนเองเป็นหลัก โดยว่าจ้างบริษทัเอกชน

หรือคณะบุคคลภายนอกให้มาด�าเนินการเป็นครั้งคราว

ข้อเสนอแนะกำรวิจัยครั้งต่อไป

1. ในการศกึษาครัง้ต่อไป หน่วยงานหรอืบคุลากร

ของหน่วยงานอืน่ จงึควรน�ากรอบแนวคดิการวจิยัทีส่�าคญั 

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

5 ด้านนี้ไปท�าวิจัยในหน่วยงานอื่นนอกเหนือจากองค์การ

บริหารส่วนต�าบลในจังหวัดกาญจนบุรี ทั้งนี้ เพื่อเป็นการ

พิสูจน์ผลการวิจัยว่าจะเหมือนกัน คล้ายคลึงกัน หรือ 

แตกต่างกัน

2. หน่วยงานหรือบุคลากรของหน่วยงานควรท�า

วิจัยต่อเน่ืองเพื่อศึกษาว่า เพราะเหตุใดผลการศึกษาคร้ังนี้  

จึงปรากฏว่า ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทั้ง 5 ด้าน  

อันได้แก่ (1) ด้านความพอประมาณ (2) ด้านการพึ่งตนเอง 

(3) ด้านการเสริมสร้างคนให้มีความรู้และคุณธรรม (4) 

ด้านการมีภูมิคุ้มกัน และ (5) ด้านความมีเหตุมีผล มีความ

ส�าคัญและจ�าเป็นทั้ง 5 ด้าน หรืออาจท�าวิจัยต่อเนื่องเพื่อ 

ศกึษาว่า เพราะเหตใุดผลการศกึษาครัง้นี ้จงึปรากฏออกมาว่า  

ด้านความพอประมาณเป็นด้านที่มีความส�าคัญมากที่สุด 

หรือเพราะเหตุใดด้านความมีเหตุมีผล จึงมีความส�าคัญ 

น้อยที่สุด เป็นต้น

3. หน่วยงานหรือบุคลากรของหน่วยงานควร

ท�าวิจัยแบบเจาะลึกเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากร 

ป่าไม้ขององค์การบริหารส่วนต�าบลในจังหวัดกาญจนบุรี

แต่ละด้านอย่างเจาะจง เช่น ด้านความพอประมาณ  

ด้านการพึ่งตนเอง และด้านการเสริมสร้างคนให้มีความรู้

และคุณธรรม เป็นต้น

4. หน่วยงานหรือบุคลากรของหน่วยงานควรท�า

วิจัยเชิงเปรียบเทียบ เช่น วิจัยการบริหารจัดการทรัพยากร 

ป่าไม้ขององค์การบริหารส่วนต�าบลในจังหวัดกาญจนบุรี

กับองค์การบริหารส่วนต�าบลอื่น หรือหน่วยงานอื่นที่ม ี

ภาระงานใกล้เคียงหรือคล้ายกัน เป็นต้น

5. หน่วยงานหรือบุคลากรของหน่วยงานควรท�า

วิจัยโดยใช้กรอบแนวคดิการวิจยั กลุ่มตวัชี้วัด หรือตวัแบบ

การบรหิารจัดการอืน่ส�าหรบัการศกึษาวเิคราะห์การบรหิาร 

จัดการทรัพยากรป่าไม้ขององค์การบริหารส่วนต�าบล 

ในจังหวดักาญจนบรุ ีเช่น แนวคดิการบรหิารจัดการทีย่ัง่ยนื  

การบริหารจัดการตามแนวคิดตะวันออก และการบริหาร

จัดการแบบสมดุล เป็นต้น

6. หน่วยงานหรือบุคลากรของหน่วยงานควรท�า

วิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์ผู้ที่ได้รับจากการบริหาร 

จดัการขององค์การบรหิารส่วนต�าบลในจงัหวดักาญจนบรุี 

เช่น กลุ่มประชาชน และกลุ่มผู้น�าท้องถิ่น เป็นต้น
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บทคัดย่อ

การวิจัยแบบผสมผสานนี้มีวัตถุประสงค์ส�าคัญเพื่อศึกษา (1) ปัญหาการบริหารจัดการคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ 

(2) ปัจจัยสนับสนุนการบริหารจัดการคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาประสบความ

ส�าเร็จ และ (3) แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การวิจัยเชิงคุณภาพใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ให้ข้อมูลหลัก

ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความรู ้ ประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหารจัดการคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลจังหวัด

พระนครศรีอยุธยาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จ�านวน 20 คน การสัมภาษณ์เป็นแบบตัวต่อตัวโดยใช้แบบ สัมภาษณ์ 

เชงิลึกทีมี่โครงสร้างเป็นเครือ่งมอืในการเกบ็รวบรวมข้อมลู การวเิคราะห์ข้อมลูเป็นการวเิคราะห์เชงิพรรณนา ในส่วนของ 

การวิจัยเชิงปริมาณ เป็นการวิจัยเชิงส�ารวจ ประชากร คือ ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลต�าบล 33 แห่งในจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา รวม 197,068 คน ส่วนกลุ่มตัวอย่างมีจ�านวน 400 คน ได้มาจากการใช้สูตรกลุ่มตัวอย่างของทาโร  

ยามาเน่ และใช้แบบสอบถามเป็นเครือ่งมอืในการเกบ็รวบรวมข้อมลูสนาม สถติทิีใ่ช้คอื ค่าเฉลีย่ และค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน 

ผลการศกึษาพบว่า (1) ปัญหาเกีย่วกบัการบรหิารจดัการคอื เทศบาลไม่ได้จดัเตรยีมบคุลากรทีป่ฏบิติังานให้บรกิารผูส้งูอาย ุ

ทีม่จี�านวนเพิม่มากขึน้ให้เพยีงพอ และไม่มกีารเตรยีมความพร้อมในการบรหิารจดัการกองทนุผูส้งูอายเุมือ่เกดิภาวะวกิฤต 

(2) ปัจจัยสนับสนุนการบริหารจัดการคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุใ คือ การที่เทศบาลมีตัวแบบการบริหารจัดการคุณภาพ

ชีวิตของผู้สูงอายุตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ (3) แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการ คือ เทศบาลควรจัด

สวัสดิการและรายได้ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันส�าหรับผู้ปฏิบัติงานให้บริการผู้สูงอายุ  

และเทศบาลควรมีการเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการกองทุนผู้สูงอายุเมื่อเกิดภาวะวิกฤต

ค�ำส�ำคัญ: คุณภาพชีวิต, ผู้สูงอายุ, ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

Abstract

The objectives of this study were mainly to explore (1) administrative problems of elderly people’s quality 

of life, and (2) development guidelines for the administration of elderly people’s quality of life of municipalities 

in Ayutthaya Province according to the Sufficiency Economy Philosophy. The qualitative research used in-depth  

กำรบริหำรจัดกำรคุณภำพชีวิตของผู้สูงอำยุในเขตเทศบำลจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ

ตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
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บทน�ำ

ปัจจุบันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเริ่มเข้าสู่สังคม

สูงอายุมากขึ้น โดยมีประชากรสูงวัยเป็นจ�านวนทั้งสิ้น 

113,442 คน (ส�านักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา,  

2556) ของจ�านวนประชากรทั้งจังหวัด ซ่ึงหน่วยงานที่

รับผิดชอบโดยตรง คือ ส�านักงานพัฒนาสังคมและความ

ม่ันคงของมนุษย์ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา มบีทบาทเพยีง

การให้การช่วยเหลือผู้สูงอายุตามโครงการส่งเสริมและ

สนับสนุนผู้สูงอายุใช้ชีวิตในชุมชน ซึ่งเป็นการด�าเนินการ 

เพือ่ช่วยเหลือผู้สูงอายุทีป่ระสบความเดอืดร้อนเรือ่งอาหาร 

เครื่องนุ่งห่ม โดยไม่เกินวงเงินครั้งละสองพันบาท และจะ

ช่วยได้ไม่เกินสามครัง้ต่อคนต่อปีโดยถอืตามปีงบประมาณ 

เท่านั้น ซึ่งนับว่าเป็นเพียงส่วนเล็ก ๆ ในการเสริมสร้าง

คุณภาพชวีติของผู้สูงอายเุท่านัน้ ซ่ึงอาจกล่าวได้ว่าผูส้งูอายุ 

ในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยามีปัญหาในเร่ืองความตึงเครยีด

และความไม่พอใจในสภาวะแวดล้อมอยู่เป็นอันมาก อนัเป็น 

เครือ่งบ่งชีป้ระการหนึง่ว่าการพัฒนาคณุภาพชวีติของผูส้งู 

อายุในจังหวัดพระนครศรีอยุธยายังไม่บรรลุเป้าหมาย

ที่ก�าหนดไว้ การมีประชากรสูงอายุเพิ่มขึ้นและมีอายุ

ยืนยาวข้ึน ส่งผลให้โครงการสร้างประชากรของประเทศ 

เปลีย่นแปลงไป คอือตัราส่วนผูส้งูอายทุีเ่ป็นภาระเพิม่สงูขึน้  

ในขณะที่อัตราส่วนและจ�านวนประชากรวัยแรงงานเริ่ม 

ลดลง ซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจส่วนรวมต่อ 

การออมและการลงทุนท�าให้ผู ้สูงอายุต้องเสี่ยงต่อการ

ถูกทอดทิ้งให้อยู ่ตามล�าพังมากข้ึน เพราะประชากรวัย

แรงงานส่วนหนึง่ต้องย้ายถิน่เพือ่ประกอบอาชพี ซึง่อาจจะ 

เป็นสาเหตุหนึ่งที่ท�าให้บุตรหลานมีเวลาเอาใจใส่ผู้สูงอายุ

น้อยลง ผู้สูงอายุจึงต้องรับผิดชอบตนเองมากขึ้น เพื่อให้

สามารถด�ารงชีวิตอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ

เทศบาลมอี�านาจหน้าทีต่ามทีบ่ญัญตัไิว้ในกฎหมาย 

อนัได้แก่ มาตรา 10 (5) ร่วมมอืและประสานงานกบัราชการ

บริหารส่วนกลางราชการบริหารส่วนภูมิภาค ราชการ 

ส่วนท้องถิ่น และรัฐวิสาหกิจตลอดจนองค์กรอื่นในการ 

จัดให้ผูส้งูอายไุด้รบัการคุม้ครอง การส่งเสรมิและสนบัสนุน

ตามพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง มาตรา 

13 ให้จัดตั้งกองทุนหนึ่งในส�านักส่งเสริมสวัสดิภาพเด็ก 

เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ เรียกว่า  

“กองทุนผู้สูงอายุ” เพื่อเป็นทุนใช้จ่ายเกี่ยวกับการคุ้มครอง

การส่งเสริม และสนับสนุนผู้สูงอายุตามพระราชบัญญัตินี้  

พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546

interviews of 20 experts or key informants who were specialists and experienced in the administration of elderly 

people’s quality of life of municipalities in Ayutthaya Province according to the Sufficiency Economy Philosophy. 

The interview was face-to- face interviews using structured in-depth interview forms as research tool for the data  

collection. Thedata analysis was descriptive interpretation. The quantitative research was a research survey of 197,068 

persons (population of 197,068 persons) who were people residing in the areas of 33 Sub district Municipalities in 

Ayutthaya Province. The sampling size was 380 people. Questionnaire was used as research tool of the field data 

collection. Descriptive statistics applied were mean and standard deviation. Research findings were (1) the major 

administrative problems were the municipalities’ inadequate providing of personnel performing services due to the 

increase in the number of elderly people and an unprepared administration of the” Elderly People Fund” for crisis 

situations, (2) the major factors enhancing administration of elderly people’s quality of life of municipalities was  

the municipalities’ formation of administrative model regarding elderly people’s quality of life according to the 

Sufficiency Economy Philosophy, (3) for the major development guidelines of administration, the municipalities 

should arrange appropriate welfare and earnings to conform with the present economic situation for the personnel 

performing services for the elderly people.

Keywords: quality of life, the elderly people, sufficiency economy philosophy
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จากที่ปัญหาดังที่กล่าวมาข้างต้น ผู้ศึกษาจึงสนใจ

ศึกษา “เรื่อง การบริหารจัดการคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ

ของเทศบาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา” ผู้ศึกษาคาดว่า 

การศกึษาครัง้นีจ้ะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน และบคุลากร 

ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โดยน�าผล 

การศึกษาไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางแนวทางการ

ดูแลช่วยเหลือผู ้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีด�ารงชีวิต 

ในสังคมได้อย่างเหมาะสม ช่วยเหลือตัวเองได้ตามอัตภาพ

และไม่เป็นภาระแก่ผู้อื่น ซึ่งจะช่วยให้บรรลุเป้าหมายของ

การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุต่อไป ถ้าได้มีการเตรียม 

รบัมือกับปัญหาเหล่านีเ้สียแต่ล่วงหน้า หรือสร้างภูมคิุม้กนั

ทีดี่ตามแนวคิดปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียงทีพ่ระบาทสมเดจ็ 

พระเจ้าอยู่ทรงพระราชทานแก่พสกนิกร ย่อมเป็นการ

เตรยีมการอย่างชาญฉลาด ช่วยให้รัฐไม่ต้องทุม่งบประมาณ

จ�านวนมหาศาลกบัการฟ้ืนฟู ดแูล รักษาผู้สูงอายุ การพฒันา 

คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ต้องด�าเนินการโดยอาศัยความ

ร่วมมือระหว่างตัวผู ้สูงอายุเอง ครอบครัว และสังคม  

ผู้สูงอายุต้องฝึกนิสัยที่ดี และเหมาะสมในเรื่องการกิน  

การนอน การพักผ่อน การออกก�าลังกาย ฝึกทักษะชีวิต 

หลีกเลี่ยงสิ่งที่ เป็นผลร้ายต่อสุขภาพ เช่น สุรา บุหรี่  

สิ่งเสพติด ทุกชนิด มีทักษะในการดูแลรักษาจิตใจที่ดี เช่น 

ฝึกจิตใจให้สงบสบาย มีสมาธิ ไม่ปล่อยตนเองให้เครียด 

จนเกินไป รูจ้กัทีจ่ะพอใจในส่ิง ทีต่นเองเป็นอยู ่และมคีวาม

ช่ืนชมยินดีในผู้อื่น ฝึกรู้จัก และเข้าใจตนเองให้มากขึ้น  

โดยค�านึงถึงการยอมรับ และความเหมาะสมตามกฎกติกา

ทางสงัคมด้วย ดงันัน้การบรหิารจดัการคณุภาพชวีติผูส้งูอายุ 

จงึเป็นสิง่จ�าเป็นและเป็นเร่ืองเร่งด่วนทีรั่ฐควรเร่งรีบในการ 

ด�าเนินการ หากไม่มีการด�าเนินการใด ๆ  เพื่อรองรับสังคม

ผู้สูงอายุของไทยจะมีแนวโน้มที่จะต้องเผชิญกับปัญหา 

ความยากจนของผู้สูงอายุ

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

1. เพือ่ศกึษาสภาพการบรหิารจดัการคณุภาพชวีติ 

ของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

2. เพือ่ศกึษาปัญหาการบรหิารจดัการคณุภาพชวีติ 

ของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตาม

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

3 .  เพื่ อ ศึกษาป ัจ จัยสนับสนุนการบริหาร

จัดการคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลจังหวัด

พระนครศรีอยุธยาประสบความส�าเร็จตามกรอบแนวคิด 

ทฤษฎีการบริหารจัดการพัฒนาคุณภาพชีวิต

4. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการบริหาร

จัดการคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลจังหวัด 

พระนครศรีอยุธยาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

1. หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เสน่ห์ จามริก 

(วรเดช จันทรศรและคณะ, 2551, น. 9) ให้มุมมองเกี่ยวกับ 

เศรษฐกจิพอเพยีงว่า เป็นทัง้หลกัการ และกระบวนการทาง

สงัคม ตัง้แต่ขัน้ฟ้ืนฟ ูและขยายเครอืข่ายเกษตรกรรมยัง่ยืน 

เป็นการพฒันาขดีความสามารถในการผลติ และบรโิภคอย่าง

พออยู่พอกินขึ้นไป ถึงขั้นแปรรูปอุตสาหกรรมครัวเรือน  

สร้างอาชีพ และทักษะวิชาการที่หลากหลาย เกิดตลาด

ซื้อขาย สะสมทุน ฯลฯ บนพื้นฐานเครือข่ายเศรษฐกิจ

ชมุชนนีเ้อง ทีเ่ศรษฐกจิจะพฒันาขึน้มาอย่างมัน่คง รวมทัง้ 

เทคโนโลยีซึ่งจะค่อย ๆ พัฒนามาจากฐานทรัพยากร และ

ภูมิปัญญาที่มีอยู ่ภายในชาติ และทั้งที่จะคัดสรรเรียนรู้ 

จากโลกภายนอก “เศรษฐกิจพอเพียง” จึงมีความหมาย 

เป็นเสมอืนภมูคิุม้กนัให้กบั“โลกาภวิฒัน์” เศรษฐกจิพอเพียง

เป็นปรชัญาส�าหรบั “การจัดการ” เศรษฐกจิ สงัคม การเมอืง 

เทคโนโลยี และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมี 

สมมติฐานที่ยอมรับว่า โลกมีการท�างานในเชิงระบบ และ 

มกีารเปลีย่นแปลงอยูต่ลอดเวลา โดยมคีวามมุง่หวงัส�าหรบั 

การด�ารงชีวิตของมนุษย์ เพื่อสร้างความมั่นคง และความ 

ยัง่ยนืของการพฒันา การรอดพ้นจากภยั และวกิฤตเศรษฐกจิ 

พอเพียง ใช้การตระหนักให้ความส�าคัญของหลักการทาง

สายกลาง เป็นแนวทางส�าหรับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

เพื่อให้มีความสุข ซึ่งจะได้จากการจัดการ 3 มิติ ได้แก่ (1) 

ความพอประมาณ หมายถึง การจัดการให้มีความสมดุล

ระหว่างกิจกรรมหลากหลาย เพื่อไม่ให้เกิดส่วนเกิน หรือ 

ขาดแคลน สอดคล้องกับความจ�าเป็น (2) ความมีเหตุผล 

หมายถึง การจัดการให้มีการเชื่อมโยงระหว่างกิจกรรม

หลากหลายอย่างเป็นประโยชน์แก่กนัและกนั (3) การมภีมูิ 

คุม้กนั หมายถงึ การจดัการให้มปัีจจยัส�าหรบัการด�ารงชวีติ 

ให้อยู่ในการควบคุมของตนเอง
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2. การบริหารจัดการ

การบริหารจัดการ หมายถึง ชุดของหน้าที่ต่าง ๆ  

ที่ก�าหนดทิศทางในการใช้ทรัพยากรทั้งหลายอย่างมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมาย

ขององค์กร การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธภิาพ (efficient)  

หมายถึง การใช้ทรัพยากรได้อย่างเฉลียวฉลาดและคุ้มค่า  

การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิผลนั้นหมายถึงการ 

ตดัสนิใจได้อย่างถกูต้อง และมกีารปฏบิตักิารส�าเรจ็ตามแผน 

ทีก่�าหนดไว้ ดงันัน้ผลส�าเร็จของการบริหารจดัการจึงจ�าเป็น

ต้องมีทัง้ประสทิธภิาพและ ประสิทธผิล ควบคูก่นั (griffin,  

1997, p. 4) ในอีกแนวหนึง่อาจกล่าวได้ว่าการบริหารจดัการ 

หมายถึง กระบวนการของการมุ่งสู่เป้าหมายขององค์กร

จากการท�างานร่วมกัน โดยใช้บุคคลและทรัพยากรอื่น ๆ  

(Certo, 2000, p. 555) หรือเป็นกระบวนการออกแบบและ

รกัษาสภาพแวดล้อมทีบ่คุคลท�างานร่วมกนัในกลุม่ให้ บรรลุ 

เป้าหมายที่ก�าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. ผู้สูงอายุ

การเปลี่ยนแปลงเป็นสังคมสูงวัยสามารถที่จะ

พิจารณาได้อย่างคร่าว ๆ จากการที่สังคมนั้นมีประชากร

สูงอายุ (อายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป) มากกว่าร้อยละ 10 ของ

ประชากรทั้งหมด หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ ในประชากร 

ทุก ๆ  10 คน จะเป็นผู้สูงอายุ 1 คน (มูลนิธิสถาบันวิจัยและ

พัฒนาผู้สูงอายุไทย, 2555, หน้า. 12) จากข้อมูลการคาด

ประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2553 - พ.ศ. 2583  

ช้ีให้เห็นว่าอัตราการเพิ่มของประชากรโดยรวมมีแนวโน้ม 

ลดลงจนติดลบ โดยเริ่มติดลบในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 

2568 - พ.ศ. 2573 เป็นต้นไป ในขณะที่อัตราการเพิ่มของ

ประชากรสูงอายุจะมีแนวโน้มลดลงแต่ยังอยู่ในระดับที่ 

สูงกว่าอัตราการเพิ่มประชากรรวมค่อนข้างมากอันเป็น

ผลมาจากอัตราเจริญพันธุ์ที่ลดลงอย่างรวดเร็ว (ส�านักงาน 

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 

2556)

4. การพัฒนาคุณภาพชีวิต

พระมหาสทุติย์อาภากโร และเขมณฎัฐ อนิทรสวุรรณ  

(2553, หน้า. 36-42) ได้กล่าวถึงแนวคิดการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตว่าได้มีการพัฒนาเพื่อแทนที่การใช้ดัชนีผลผลิต 

มวลรวมประชาชาตต่ิอหวัประชากรซึง่เป็นผลสบืเนือ่งจาก

ข้อเสนอของสหประชาชาติในปี ค.ศ.1973 (พ.ศ. 2516) ที่

กล่าวถึงแนวคิดคุณภาพชีวิตแต่เป็นแนวคิดที่ไม่สามารถ

ก�าหนดนยิามของคณุภาพชวีติให้ยอมรบักนัเป็นสากลได้จงึ

ได้มีการให้ค�านิยามใน 3 มิติใหม่ คือความสามารถในการ 

กระท�าการรับรู้และลักษณะอาการต่าง ๆ  ซ่ึงแยกออกเป็น 

ประเด็นย่อยคือภารกิจประจ�าวัน การปฏิบัติกิจกรรม

ทางด้านสังคม การใช้สติปัญญา อารมณ์ และความรู้สึก

สถานภาพทางเศรษฐกิจ สถานภาพทางด้านสุขภาพ  

ความเป็นอยู่ที่ดีความพึงพอใจในชีวิต และโรคภัยต่าง ๆ



240 Vol. 6 No. 3 September-December 2016
EAU HEritAgE JoUrnAl

Social Science and Humanity

กรอบแนวคิดกำรวิจัย

ภำพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

ใช้การวิจัยแบบผสมผสาน 

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

เชงิคณุภาพประกอบด้วย ข้าราชการระดบับรหิาร

ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ข้าราชการระดับสูงในกระทรวงพัฒนาสังคม

และความม่ันคงของมนุษย์และ ข้าราชการระดับสูงของ 

ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ จ�านวน 10 คน นายกเทศมนตรีต�าบล รองนายก

เทศมนตรีต�าบลจ�านวน 5 คน ผู้บริหารองค์การพัฒนา 

เอกชนในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจ�านวน 5 คน 

นักวิชาการที่เกี่ยวข้อง และบุคคลอื่น ๆ  ที่ผู้ศึกษาพิจารณา 

เห็นควร จ�านวย 5 คน รวม 25 คน

เชงิปรมิาณประกอบด้วย ประชาชนในพืน้ทีอ่าศยั

อยู่ในพื้นที่ของเทศบาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 33 แห่ง  

จ�านวน 197,068 คน ได้กลุ่มตัวอย่างจ�านวน 400 คน
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เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย

เชิงคุณภาพ ได้แก่ ใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึกแบบ

มีโครงสร้าง เพื่อสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก ถึงสภาพการ

บริการจัดการคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตเทศบาล

จงัหวดัพระนครศรอียธุยา ปัญหา รวมถงึทศิทางในอนาคต  

เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพกับการศึกษาจาก

เอกสาร และงานวิจัย

เชิงปริมาณ ได้แก่ แบบสอบถามความคิดเห็น  

ผู้วิจัยจะสร้างแบบสอบถาม โดยน�าความคิดเห็นที่ได้จาก

การสัมภาษณ์เชิงลึกมาจัดท�าแบบสอบถาม เพื่อค้นหา

ปัจจัยสนับสนุนพัฒนาการการบริการจัดการคุณภาพชีวิต

ของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตาม 

ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียง ซ่ึงเป็นแบบสอบถามมาตราส่วน

ประมาณ 5 ระดับ และมแีบบสอบถามปลายเปิดทีเ่กีย่วข้อง 

กับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล

เชิงคุณภาพ 

1. ทบทวนทฤษฎแีละแนวความคดิทีเ่กีย่วข้องกบั

การบรกิารจดัการคณุภาพชวีติของผูส้งูอายใุนเขตเทศบาล 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2. ศกึษานโยบาย รปูแบบการบรกิารจดัการคณุภาพ

ชวีติของผูส้งูอายใุนเขตเทศบาลจงัหวดัพระนครศรอียธุยา 

ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

3. สร้างเคร่ืองมือรวบรวมข้อมูลในรูปของแบบ 

สัมภาษณ์เชิงลึก ชนิดมีโครงสร้าง

4. ขอหนงัสือจากมหาวทิยาลัยเพ่ือสัมภาษณ์บคุคล 

เป้าหมายที่ก�าหนดไว้

5. จดัหมวดหมู่ของข้อมูลทีไ่ด้รับจากการสมัภาษณ์

6. น�าข้อมลูทีต่ดัหมวดหมูแ่ล้วมาท�าการวเิคราะห์

หาปัจจัยที่มีผลต่อการบริการจัดการคุณภาพชีวิตของผู้สูง

อายุในเขตเทศบาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตามปรัชญา 

เศรษฐกิจพอเพียง ปัญหา และแนวทางในการพัฒนาการ

บริหารจัดการ

7. น�าผลการวิเคราะห์ตามข้อ 6. มาสังเคราะห์ 

เพื่อหาค�าตอบตามที่ก�าหนดไว้

เชิงปริมาณ 

1. ผู ้วิจัยได้ขอหนังสือขอความร่วมมือในการ

เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัยจากบัณฑิตวิทยาลัย  

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

2. ผู ้วิ จัยประสานงานและติดต่อกับองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ เพื่อขอความช่วยเหลือ 

ในการแจกและเก็บรวบรวมแบบสอบถาม

3. ผู้วิจัยท�าการรวบรวมข้อมูลแบบสอบถามที่ 

ได้รับคืนมาจากกลุ่มตัวอย่างมาตรวจสอบความสมบูรณ์

ของแบบสอบถาม และท�าการตรวจสอบคะแนนตามเกณฑ์ 

ที่ก�าหนดไว้ เพื่อน�าคะแนนไปวิเคราะห์ทางสถิติ

4. ผู้วิจัยได้น�าคะแนนที่ได้รับจากแบบสอบถาม  

เพื่อน�าไปใช้ในการวิเคราะห์ส�าหรับงานวิจัยต่อไป

กำรวิเครำะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์

กำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงคุณภำพ 

ใช้ตัวแบบของการวิเคราะห์การบริหารจัดการ

โครงการ และการวิเคราะห์องค์การ เป็นเครื่องมือ 

ในการสร้างความเข้าใจในการด�าเนินงานของจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา โดยการศึกษาสถานภาพเกี่ยวกับ 

การบรกิารจดัการคณุภาพชวีติของผูส้งูอายใุนเขตเทศบาล

จังหวัดพระนครศรีอยุธยาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

ในประเด็นหลัก ดังต่อไปนี้

1. การวางแผน

2. การจัดองค์การ

3. บุคลากร

4. การสั่งการ

5. การประสานงาน

6. การรายงาน

7. การจัดสรรงบประมาณ
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กำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงปริมำณ

ใช้สถิติพรรณา เพ่ือการแจกแจงข้อมูล ความถี่ 

(frequency distribution) ร้อยละ (percentage) วัดแนวโน้ม 

เข้าสู่ส่วนกลาง ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (mean) น�าข้อมูลทั้งหมด

มารวมกันแล้วหารด้วยจ�านวนข้อมูล / มัธยฐาน (median) 

เป็นสถิติในการจัดอันดับข้อมูล เป็นค่าที่อยู ่ตรงกลาง  

เม่ือน�าค่าทีไ่ด้จากการวดัมาเรยีงล�าดบัจากมากไปน้อย หรอื 

จากน้อยไปมาก / ฐานนิยม (mode) หรือคะแนนที่มีความถี่

สูงที่สุด วัดการกระจายของข้อมูล ได้แก่ พิสัย (range) 

หรือค่าสูงสุด-ค่าต�่าสุด ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard  

deviation) ความปรวนแปรของข้อมูล (variance)

ผลกำรวิจัย

ตอนที่ 1 สรุปผลการวิจัยที่ได้จากการสัมภาษณ์

ผู้เชี่ยวชาญ

1.  สรุปผลการวิ เคราะห ์ความคิดเห็นของ 

ผู้เชี่ยวชาญต่อสภาพปัญหาการบริหารจัดการคุณภาพชีวิต

ของผู ้สูงอายุในเขตเทศบาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 5 ด้าน พบว่าผู้เชี่ยวชาญ 

ส่วนใหญ่เหน็ว่าปัญหาการบรหิารจดัการคณุภาพชวีติของ

ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ�าแนก

ตามกรอบแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 5 ด้าน  

เรียงตามล�าดับตามความส�าคัญจากมากไปน้อยได้ดังนี้คือ

ด้านภูมิคุ้มกัน ด้านเงื่อนไขคุณธรรม ด้านความพอเพียง  

ด้านความมเีหตผุล ด้านเง่ือนไขความรู้ (1) ปัญหาการบรหิาร 

จัดการคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลจังหวัด

พระนครศรีอยุธยาด้านภูมิคุ้มกัน เช่น ในการจัดการใน 

รูปแบบให้ครอบคลุมครบตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ทั้งหมด 

ในเขตเทศบาล หากไม่มีกระบวนการเชิงรุก เพื่อท�าความ

เข้าใจ สร้างความคดิการมส่ีวนร่วม จะมผีลให้คณุภาพของ 

การดูแลลดลงการเห็นคุณค่าในส่ิงที่ได้รับต่าง ๆ มีน้อย 

ระยะยาว ผู้สูงอายุและผู้เกี่ยวข้องอาจมองเป็นเพียงสิ่ง

พื้นฐานที่ต้องได้ และเนื่องจากปัจจุบันปัญหาสังคมได้มี

การเปล่ียนแปลงอย่างรอบด้านครอบครัวจะต้องต่อสู้กับ 

เรือ่งรายจ่ายทีค่่อนข้างสูง ผู้สูงอายุหลายท่านจะต้องอยูบ้่าน  

เฝ้าบ้าน เพยีงล�าพงั บตุรหลานขาดการดแูลเอาใจใส่ เพราะ

ใช้ชีวิตอยู่กับเทคโนโลยีตลอดเวลา (2) ปัญหาการบริหาร

จัดการคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลจังหวัด 

พระนครศรีอยุธยาด้านด้านเงื่อนไขคุณธรรม เช่น ในการ

จดัการภาพรวมการดแูลไม่สามารถแยกได้ชดัเจนว่าสิง่ของ 

กิจกรรม บริการที่ให้การดูแลผู้สูงอายุเป็นการสมควร

ยุติธรรมในภาพรวมหรือไม่เช่น เบี้ยยังชีพ มอบให้กับ 

ผู้มีฐานะ ในชุมชนแล้วแต่ระหว่างที่ผู้ส่งอายุบางรายอาจ

ยังไม่ได้รับหรือได้รับช้ากว่าเวลาที่ควรได้การเยี่ยมบ้าน 

ผู ้สูงอายุ หากไม่ได้จัดล�าดับความส�าคัญเร่งด่วนกับ

ทางหน่วยงาน ด้านสาธารณสุขในพื้นที่ อาจเยี่ยมดูแล 

ผู้สูงอายุรายจ�าเป็นช้าเนินนานไป (3) ปัญหาการบริหาร

จัดการคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลจังหวัด

พระนครศรอียธุยาด้านความพอเพยีง เช่น ขาดงบประมาณ 

ขาดบคุคลกร ขาดการแนะน�าอย่างสม�่าเสมออย่างต่อเนือ่ง  

บคุลากร ทีท่�างานด้านการพฒันาคณุภาพชวีติ มจี�านวนน้อย 

และส่วนใหญ่ทีน่ีก้ไ็ม่ตรงสายงานท้องถิน่จะมภีารกจิในการ 

ดูแลผู้สูงอายุหลายด้านด้านการมีภูมิคุ้มกันมีปัญหาการมี 

ส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม (4) ปัญหาการบริหารจัดการ 

คณุภาพชีวติของผูส้งูอายใุนเขตเทศบาลจังหวดัพระนครศรี 

อยุธยาด้านความมีเหตุผล เช่น กรมการพัฒนาชุมชนไม่ได้

สร้างองค์ความรูเ้กีย่วกบัการพฒันาหรอืฝึกอบรมบคุลากร 

ของตนเองอย่างเพียงพอ (5) ปัญหาการบริหารจัดการ

คณุภาพชีวติของผูส้งูอายใุนเขตเทศบาลจังหวดัพระนครศรี 

อยธุยาด้านเงือ่นไขความรู ้เช่น ผูส้งูอายสุ่วนใหญ่อยูก่บับ้าน 

เฉย ๆ ขาดความรู้ความเข้าใจด้านเศรษฐกิจพอเพียง หรือ

แหล่งการเรยีนรูใ้นเขตจงัหวดัพระนครศรอียธุยา ไม่มชีมุชน 

ต้นแบบเพื่อเป็นแหล่งคลังปัญญาส�าหรับผู้สูงอายุในเขต 

2. สรุปผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู ้

เช่ียวชาญต่อปัจจัยสนับสนุนการบริหารจัดการคุณภาพ

ชวีติของผูส้งูอายใุนเขตเทศบาลจงัหวดัพระนครศรอียธุยา 

ประสบความส�าเร็จตามกรอบแนวคิดทฤษฎีการบริหาร

จัดการพฒันาคณุภาพชีวติ 4 ด้าน พบว่าผูเ้ช่ียวชาญส่วนใหญ่ 

เหน็ว่าปัจจยัสนบัสนนุการบรหิารจดัการคณุภาพชวีติของ

ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาประสบ

ความส�าเร็จ จ�าแนกตามกรอบแนวคิดทฤษฎีการบริหาร

จดัการพฒันาคณุภาพชวีติ 4 ด้าน เรียงตามล�าดบัตามความ

ส�าคญัจากมากไปน้อยได้ดงันีค้อื ด้านความสมัพนัธ์ระหว่าง 

บุคคล ด้านการร่วมกลุ่มทางสังคม ด้านสภาพอารมณ์ที่ดี  

ด้านสภาพเป็นอยู ่ที่ดี (1) ปัจจัยสนับสนุนการบริหาร

จัดการคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลจังหวัด 



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ปีที่ 6 ฉบับที่ 3 ประจ�าเดือน กันยายน-ธันวาคม 2559 243

พระนครศรีอยุธยาด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เช่น 

เทศบาลต�าบลร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่  

และโรงเรียนเพราะเป็นบทบาทร่วมกันในการมุ่งเน้นให้

ประชาชนอยูร่่วมกนัอย่างมคีวามสุข เข้าใจกนัเรียนรูซ้ึง่กนั 

และกนั และให้ความส�าคญัและมแีนวความคดิในการดแูล 

ผู้สูงอายุชัดเจน และมีความรู้ในองค์รวมในการดูแลผู้สูง

อาย ุ(2) ปัจจยัสนบัสนนุการบริหารจดัการคณุภาพชีวติของ 

ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้านการ

ร่วมกลุม่ทางสงัคม เช่น เทศบาลต�าบลเพราะเป็นหน่วยงาน 

ที่มีเครือข่ายลงถึงทุกชุมชนประกอบกับมีภารกิจในการ

ดแูลประชาชนทีห่ลากหลายด้าน และร่วมมอืร่วมใจในการ 

วางระบบดูแลผู้สูงอายุในครัวเรือนและชุมชน (3) ปัจจัย

สนับสนุนการบริหารจัดการคุณภาพชีวิตของผู ้สูงอาย ุ

ในเขตเทศบาลต�าบลในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้าน

สภาพอารมณ์ที่ดี เช่น โรงพยาบาลส่งเสริมคุณภาพต�าบล/ 

โรงพยาบาลชุมชน เพราะเป็นหน่วยงานที่มีบริการและ

ทักษะทางวิชาชีพที่สามารถดูแลด้านอารมได้ (4) ปัจจัย

สนับสนุนการบริหารจัดการคุณภาพชีวิตของผู ้สูงอาย ุ

ในเขตเทศบาลต�าบลในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้าน

สภาพเป็นอยู่ที่ดี เช่น พัฒนาชุมชนร่วมกับเทศบาล เพราะ

เป็นหน่วยงานที่มีศักยภาพในการส่งเสริมอาชีพทุกวัย 

ผสมผสานกับการจัดถิ่นฐานตามความจ�าเป็นพื้นฐาน

ของชีวิต

3. สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นของ 

ผูเ้ชีย่วชาญต่อแนวทางการพัฒนาการบริหารจดัการคณุภาพ

ชวีติของผูส้งูอายใุนเขตเทศบาลจงัหวดัพระนครศรอียธุยา 

ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พบว่า ผู ้เช่ียวชาญ 

ส่วนใหญ่เห็นว่าแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการ

คณุภาพชวีติของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลจงัหวดัพระนครศรี 

อยุธยา จ�าแนกตามกรอบแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 5 ด้าน เรียงตามล�าดับตามความส�าคัญจากมาก

ไปน้อยได้ดังนี้คือ ด้านภูมิคุ้มกัน ด้านความพอเพียง ด้าน

เงื่อนไขความรู้ ด้านความมีเหตุผล ด้านเงื่อนไขคุณธรรม 

(1) แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการคุณภาพชีวิตของ 

ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้าน

ภูมิคุ้มกัน เช่น ควรมีการประชุม ปรึกษาหารือร่วมกับ 

ผู้สูงอายุระดมความคิดในหลายมุมมอง รวมถึงคาดการณ์

อนาคตของผู้สูงอายุกลุ่ม ชุมชนด้วย และต้องให้ความรู้ 

กบัเจ้าหน้าทีด้่านการดแูลคณุภาพชวีติผูส่้งอายแุละการให้ 

ความรู้แก่ผู้ส่งอายุ การพัฒนาอารมณ์คุณภาพ ชีวิตของ

ผู้สูงอายุมีการสร้างสรรค์ ไม่ต�าหนิติเตียน จัดการเรื่อง 

สวสัดกิารต่าง ๆ  ให้ทัว่ถงึ (2) แนวทางการพฒันาการบรหิาร

จัดการคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลจังหวัด

พระนครศรีอยุธยาด้านพอเพียง เช่น ควรมีการประชุม 

ปรึกษาหารือร่วมกับผู้สูงอายุ ระดมความคิด ในหลาย

มุมมอง รวมถึงคาดการณ์อนาคตของผู้สูงอายุกลุ่มชุมชน

ด้วย (3) แนวทางการพฒันาการบรหิารจดัการคณุภาพชวีติ 

ของผู ้สูงอายุในเขตเทศบาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ด้านเงื่อนไขความรู้ เช่น ควรจะมีการสนับสนุนเผยแพร่

โดยเฉพาะหน่วยงานหลกัอย่าง พมจ. ให้สนบัสนนุส่งเสรมิ 

การพฒันาโครงการเกีย่วกบัผูส้งูอาย ุ(4) แนวทางการพฒันา 

การบรหิารจดัการคณุภาพชวีติของผูส้งูอายใุนเขตเทศบาล

จังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้านความมีเหตุผล เช่น ควรมี 

การจัดการอย่างคุ้มค่า เกิดผลลัพธ์ที่ชัดเจนต่อผู้สูงอายุ 

มใีช้เพยีงให้เกดิกจิกรรมแต่ไม่มปีระโยชน์ (5) แนวทางการ

พัฒนาการบริหารจัดการคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขต

เทศบาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้านเงื่อนไขคุณธรรม 

เช่น ควรมคีณะกรรมการกลางจากผูส้งูอายหุน่วยงานทีด่แูล 

คอยวิเคราะห์เหตุการณ์ ไตร่ตรอง ในการด�าเนินงานต่าง ๆ   

ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้สูงอายุในเขตเทศบาล

ผู้ศึกษาได้สรุปความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญต่อ 

(1) ปัญหาการบริหารจัดการคุณภาพชีวิตของผู้สูงอาย ุ

ในเขตเทศบาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและ (2) แนวทาง

การพัฒนาการบริหารจัดการคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ 

ในเขตเทศบาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 5 ด้าน โดยน�าเสนอตามล�าดับความ

ส�าคัญทั้ง 5 ด้าน มาแสดงไว้ ดังตาราง 1
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ตำรำง 1 

สรปุความคดิเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญต่อปัญหาการบรหิารจดัการ และแนวทางการการบรหิารจดัการคณุภาพชวีติของผูส้งูอายุ 

ในเขตเทศบาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ�าแนกตามกรอบแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 5 ด้าน เรียงตามล�าดับ

ตามความส�าคัญจากมากไปน้อยจากความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ

ปัญหำ แนวทำงกำรพัฒนำ

ความคิดเห็นเรียงตามความส�าคัญจากมากไปน้อยจากความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ

1) ด้านภูมิคุ้มกัน 6 1) ด้านภูมิคุ้มกัน 4

2) ด้านเงื่อนไขคุณธรรม 5 2) ด้านความพอเพียง 4

3) ด้านความพอเพียง 3 3) ด้านเงื่อนไขความรู้ 4

4) ด้านความมีเหตุผล 2 4) ด้านความมีเหตุผล 3

5) ด้านเงื่อนไขความรู้ 1 5) ด้านเงื่อนไขคุณธรรม 3

ตอนที่ 2 สรุปผลการวิจัยที่ได้จากแบบสอบถาม

1. ปัญหาการบริหารจัดการคุณภาพชีวิตของ 

ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตาม

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (1) สภาพปัญหาการบริหาร

จดัการคุณภาพชวีติของผู้สูงอาย ุด้านความพอประมาณ (2) 

สภาพปัญหาการบริหารจัดการคุณภาพชีวิตของผู้สูงอาย ุ

ด้านความมีเหตุผล ตัวอย่างข้อค�าถาม (3) สภาพปัญหา

การบริหารจัดการคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุด้านการมีภูมิ 

คุ้มกัน (4) สภาพปัญหาการบริหารจัดการคุณภาพชีวิต

ของผู้สูงอายุด้านเงื่อนไขคุณธรรม ตัวอย่างข้อค�าถาม เช่น 

ผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ของเทศบาลต�าบลบางคนไม่ได้

ประพฤติตัวเป็นแบบอย่างที่ดีในการเสริมสร้างคุณภาพ

คนให้มีคุณธรรม เช่น ไม่จัดคิวการเข้ามาปรึกษาหรือขอ

ค�าแนะน�าจากกองทุนผูสู้งอาย ุ(5) สภาพปัญหาการบรหิาร 

จัดการคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุด้านเงื่อนไขความรู้ 

2. ปัจจัยสนับสนุนการบริหารจัดการคุณภาพ

ชวีติของผูส้งูอายใุนเขตเทศบาลจงัหวดัพระนครศรอียธุยา

ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประสบความส�าเร็จ (1) 

ประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการด้านสภาพอารมณ์

ที่ดี พบว่า กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยในระดับน้อยว่าเทศบาล

ให้การบรหิารจดัการคณุภาพชวีติของผู้สูงอายดุ้านกองทนุ 

ผูสู้งอายอุย่างเป็นกนัเอง และจดัเตรียมสถานทีร่องรับอย่าง

สวยงามร่มรืน่ (2) ประสิทธภิาพด้านการบริหารจดัการด้าน

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล พบว่า กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วย 

ในระดับน้อย ว่า เทศบาลให้ความส�าคัญกับผู้น�าชุมชน 

ในการร่วมมือ และขอค�าแนะน�าในการบริหารจัดการด้าน

กองทุนผู้สูงอายุ (3) ประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการ 

ด้านการรวมกลุ่มทางสังคม พบว่า กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วย

ในระดบัน้อย ว่าผูบ้รหิารของเทศบาลทกุระดบัช้ันให้ความ 

ส�าคัญกับการท�างานเป็นทีมที่ประสานสอดคล้องกัน (4) 

ประสทิธภิาพด้านการบรหิารจดัการด้านสภาพความเป็นอยู่ 

ที่ดี พบว่า กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยในระดับน้อยว่าเทศบาล

ให้ความส�าคัญกับสภาพความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุ เช่น 

การออกเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุ เพื่อดูแลสภาพความเป็นอยู่ 

ของผู้สูงอายุ 

3. แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการคุณภาพ

ชวีติของผูส้งูอายใุนเขตเทศบาลจงัหวดัพระนครศรอียธุยา

ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (1) แนวทางการพัฒนา 

การบริหารจัดการคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ด้านความ 

พอประมาณ ตัวอย่างข้อค�าถาม เช่น เทศบาลต�าบลควรใช ้

เวลาในการบริหารจัดการด้านกองทุนผู ้สูงอายุ อย่าง 

เหมาะสม หรือไม่มาก หรือนานเกินไป (2) แนวทางการ

พัฒนาการบริหารจัดการคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุด้าน

ความมีเหตุผล ตัวอย่างข้อค�าถาม เช่น เทศบาลควรบริหาร

จัดการในเรื่องกองทุนผู้สูงอายุไปในทิศทางที่สอดคล้อง

กับความต้องการของประชาชน เช่น ยิ้มแย้มแจ่มใส หรือ 

สุภาพ (3) แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการคุณภาพ

ชีวิตของผู้สูงอายุด้านการมีภูมิคุ้มกัน ตัวอย่างข้อค�าถาม 

เช่น เทศบาลต�าบลควรมคีวามยดืหยุน่ในการบรหิารจัดการ

ด้านกองทนุผูส้งูอายเุมือ่เกดิสถานการณ์ผดิปกต ิเช่น กรณ ี
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ระบบสื่อสารออนไลน์ใช้การไม่ได้ หรือกรณีที่ขาดแคลน

วัสดุอุปกรณ์ (4) แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการ

คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุด้านเงื่อนไขคุณธรรม ตัวอย่าง 

ข้อค�าถาม เช่น เทศบาลควรจะการบริหารจัดการด้าน

กองทุนผู้สูงอายุ โดยอยู่บนพื้นฐานของการพึ่งพาตนเอง 

เช่น ไปใช้วสัดอุปุกรณ์ หรอืเครือ่งมอืของหน่วยงานตนเอง 

(5) แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการคุณภาพชีวิตของ 

ผูส้งูอายดุ้านเงือ่นไขความรู ้ตวัอย่างข้อค�าถาม เช่น เทศบาล

ไม่ได้ให้ความรู ้ หรือชี้แจงประชาชนให้มีความเข้าใจ 

ขัน้ตอนการปฏบิติังานในเรือ่งกองทนุผูส้งูอาย ุรวมทัง้ไม่ได้ 

เสริมสร้างทัศนคติที่ดี เช่น ประชาชนเกิดความสบายใจ

ทุกครั้งที่มาติดต่อ

ตำรำง 2

สรุปความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างต่อปัญหาพัฒนาการบริหารจัดการคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลจังหวัด 

พระนครศรีอยุธยาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 5 ด้าน และค่าเฉลี่ยรวมแต่ละด้านเรียงตามล�าดับค่าเฉลี่ยรวมจาก

มากไปน้อย

ปัญหำ แนวทำงกำรพัฒนำ

ค่ำเฉลี่ยรวมทั้ง 5 ด้ำน

2.57 1.97

ค่ำเฉลี่ยรวมแต่ละด้ำนเรียงตำมล�ำดับค่ำเฉลี่ยจำกมำกไปน้อย

1) ด้านความมีเหตุผล                                2.74 1) ด้านเงื่อนไขความรู้ 2.57

2) ด้านการมีภูมิคุ้มกัน                              2.70 2) ด้านการมีภูมิคุ้มกัน 2.53

3) ด้านเงื่อนไขความรู้                               2.57 3) ด้านความมีเหตุผล 1.85

4) ด้านเงื่อนไขคุณธรรม                          2.57 4) ด้านเงื่อนไขคุณธรรม 0.71

5) ด้านความพอประมาณ                         2.13 5) ด้านความพอประมาณ 0.64

กำรอภิปรำยผล

1. สภาพปัญหาการบริหารจัดการคุณภาพชีวิต

ของผู ้สูงอายุในเขตเทศบาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 5 ด้าน ผู้เชี่ยวชาญและ

กลุ่มตัวอย่างต่างให้ความเห็นต่อสภาพปัญหาการบริหาร

จัดการคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลจังหวัด 

พระนครศรอียธุยาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 5 ด้าน  

ว่ามปัีญหาทัง้ 5 ด้าน โดยผู้เชีย่วชาญและกลุ่มตวัอย่างต่างให้ 

ความเหน็สอดคล้องกันว่า ด้านภูมิคุ้มกันเป็นปัญหาทีส่�าคญั

ทีส่ดุ แต่ในขณะเดยีวกนัผูเ้ชีย่วชาญและกลุม่ตวัอย่างต่างมี

ความเห็นที่ไม่สอดคล้องกันว่าด้านใดที่มีปัญหาน้อยที่สุด 

ซึ่งผู้เชี่ยวชาญให้ความเห็นว่าด้านที่มีปัญหาน้อยที่สุดคือ

ด้านเงือ่นไขความรู ้ในขณะทีก่ลุม่ตวัอย่างกลบัมคีวามเหน็ 

ว่าด้านที่มีปัญหาน้อยที่สุดคือ ด้านความพอประมาณ

เหตผุลส�าคญัทีผู้่เชีย่วชาญและกลุ่มตวัอย่างซึง่เป็น 

ผูท้ีเ่กีย่วข้องกบัการบริหารจดัการคณุภาพชวีติของผูส้งูอายุ 

ในเขตเทศบาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีความเห็น

สอดคล้องกันว่าปัญหาด้านภูมิคุ้มกันเป็นปัญหาที่ส�าคัญ

ที่สุด ผู ้ศึกษามีความเห็นว่าเทศบาล (1) ไม่ได้ค�านึงถึง

บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านผู้สูงอายุให้มีจ�านวนเพียงพอต่อ 

จ�านวนผู้สูงอายุทีมีเพิ่มขึ้นอย่างเหมาะสม และ (2) ไม่มี

การเตรยีมความพร้อมในการบรหิารจัดการกองทนุผูส้งูอายุ  

เมื่อเกิดภาวะวิกฤต เช่น ในภาวะน�้าท่วม เป็นอย่างดีแล้ว

เป็นต้นก็ตาม แต่ในเวลาเดียวกันผู ้เชี่ยวชาญและกลุ่ม

ตัวอย่างกบัมคีวามเหน็ทีไ่ม่สอดคล้องกนัว่าด้านใดเป็นด้าน 

ที่มีปัญหาน้อยที่สุด ผู้ศึกษามีความเห็นว่า เทศบาล (1) 

บุคลากรของเทศบาลต�าบลขาดความรู้และทักษะในการ

ปฏบิตังิานด้านการดแูลผูส้งูอาย ุ(2) เทศบาลใช้งบประมาณ

ส�าหรับการบริหารจัดการด้านกองทุนผู้สูงอายุอย่างไม่

เหมาะสม หรือน้อยเกินไป เมื่อเป็นเช่นนี้ จึงมีส่วนส�าคัญ

ท�าให้ผู้เช่ียวชาญและกลุ่มตัวอย่างล้วนเห็นด้วยว่าปัญหา

การบรหิารจดัการคณุภาพชวีติของผูส้งูอายใุนเขตเทศบาล 
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จังหวัดพระนครศรีอยุธยาตามปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียง 5 ด้าน โดยเฉพาะด้านภูมิคุ้มกันดังกล่าว 

2. ปัจจยัทีท่�าให้แนวทางการบริหารจดัการคณุภาพ

ชวีติของผูส้งูอายใุนเขตเทศบาลจงัหวดัพระนครศรอียธุยา

ประสบความส�าเร็จ ได้แก่ ผู ้เชี่ยวชาญให้ความเห็นว่า 

ด้านความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลมีความส�าคัญทีสุ่ด ในขณะ 

ทีก่ลุ่มตวัอย่างกลับมคีวามเห็นว่าด้านสภาพอารมณ์มคีวาม 

ส�าคญัทีส่ดุ แต่ในขณะเดยีวกนัผู้เชีย่วชาญและกลุม่ตวัอย่าง 

ต่างมีความเห็นที่ไม่สอดคล้องกันว่าปัจจัยที่มีความส�าคัญ

น้อยที่สุด ซึ่งผู ้เชี่ยวชาญและกลุ่มตัวอย่างมีความเห็น

สอดคล้องกันว่าปัจจัยด้านสภาพเป็นอยู่ที่ดีมีความส�าคัญ 

น้อยที่สุด

เหตผุลส�าคญัทีผู้่เชีย่วชาญและกลุ่มตวัอย่างซึง่เป็น 

ผู้ที่มีเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการคุณภาพชีวิตของผู้สูง

อายุในเขตเทศบาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีความเห็น

ไม่สอดคล้องกันว่าปัจจัยที่มีส่วนส�าคัญท�าให้แนวทาง

การพัฒนาการบริหารจัดการคุณภาพชีวิตของผู้สูงอาย ุ

ในเขตเทศบาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตามปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงประสบผลส�าเร็จที่ส�าคัญที่สุด ผู้ศึกษา 

มคีวามเหน็ว่า ถึงแม้ว่า (1) เทศบาลต�าบลร่วมกบัหน่วยงาน 

สาธารณสขุในพืน้ที ่และโรงเรียนเพราะเป็นบทบาทร่วมกนั 

ในการมุ่งเน้นให้ประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  

เข้าใจกนัเรยีนรูซ้ึง่กนัและกัน และให้ความส�าคญัและมแีนว

ความคดิในการดแูลผูส้งูอายชุดัเจน และมคีวามรูใ้นองค์รวม 

ในการดูแลผู้สูงอายุ และ (2) เทศบาลให้การบริหารจัดการ

คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุด้านกองทุนผู้สูงอายุอย่างเป็น

กันเอง และจัดเตรียมสถานที่รองรับอย่างสวยงามร่มรื่น 

เป็นอย่างดแีล้วเป็นต้นกต็าม แต่ในเวลาเดยีวกนัผู้เชีย่วชาญ

และกลุ่มตัวอย่างมีความเห็นสอดคล้องกัน ผู้ศึกษาเห็นว่า  

(1) เทศบาลร่วมในพัฒนาชุมชนร่วมกับเทศบาล เพราะ

เป็นหน่วยงานที่มีศักยภาพในการส่งเสริมอาชีพทุกวัย 

ผสมผสานกับการจัดถิ่นฐานตามความจ�าเป็น (2) เทศบาล

ให้ความส�าคัญกับสภาพความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุ เช่น  

การออกเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุ เพื่อดูแลสภาพความเป็นอยู่ 

ของผูส้งูอาย ุเมือ่เป็นเช่นนี ้จงึมส่ีวนส�าคญัท�าให้ผูเ้ชีย่วชาญ

และกลุ่มตัวอย่างล้วนเห็นด้วยว่าปัจจัยที่มีส่วนส�าคัญ

ท�าให้แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการคุณภาพชีวิต

ของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตาม 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประสบผลส�าเร็จคือด้านสภาพ 

เป็นอยู่ดีดังกล่าว

ข้อเสนอแนะในกำรวิจัยครั้งนี้

1. เทศบาลต�าบลควรจัดให้มกีารฝึกอบรมผูบ้รหิาร 

ทุกระดับให้มีความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม 

2. เทศบาลต�าบลควรจดัให้มกีารฝึกอบรมเกีย่วกบั 

ขั้นตอนและการเขียนโครงการเพื่อขอทุนให้กับผู้สูงอายุ

ข้อเสนอแนะในกำรวิจัยครั้งต่อไป 

1. ท�าวิจัยต่อยอดจากการศึกษาครั้งนี้เพื่อหาเหตุ

ผลว่า ท�าไมด้านภูมิคุ้มกัน ด้านเงื่อนไขคุณธรรม และด้าน 

พอเพียง ของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจึงมีอิทธิพล

เป็นอย่างมากในล�าดับต้น

2. ท�าวิจัยแบบเจาะลึกด้านการบริหารจัดการ 

ของเทศบาลแต่ละด้านอย่างเจาะจง เช่น ด้านพอเพียง  

ด้านมีเหตุผล และด้านภูมิคุ้มกัน เป็นต้น

3. ท�าวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมุ่งเน้นกลุ่มตัวอย่างที่

มีส่วนเกี่ยวข้องและบุคลากรในเทศบาล เพื่อหาแนวทาง

ในการสร้างกรอบแนวคิด หรือแบบจ�าลองในการบริหาร 

จัดการที่มีประสิทธิภาพเป็นเลิศ 
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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) สภาพบริบทของการบริหารจัดการความเสี่ยงธุรกิจประกันภัย (2) 

ปัจจัยที่สนับสนุนการบริหารจัดการความเสี่ยงธุรกิจประกันภัยตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ (3) แนวทางการ

บริหารจัดการความเสี่ยงธุรกิจประกันภัยตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระเบียบวิธีวิจัยเป็นการวิจัยแบบผสมผสาน  

ใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ เป็นหลัก และการวิจัยเชิงปริมาณ มาสนับสนุน การวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูล

หลักจ�านวน 19 คนเครื่องมือในการเก็บข้อมูล คือ แบบสัมภาษณ์เชิงลึกแบบตัวต่อตัว โดยการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก

ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการความเส่ียงธุรกิจประกันภัยตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยเลือกแบบ

เฉพาะเจาะจง จ�านวน 4 กลุ่ม รวมจ�านวน 19 คน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการพรรณนาความ และการวิจัยเชิงปริมาณด้วย

แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง คือ เจ้าหน้าที่ระดับบริหารขององค์กรธุรกิจประกันภัย จ�านวน 200 คน และวิเคราะห์ 

ข้อมูลโดยใช้ค่าสถิติพรรณนา โดยพบว่า (1) สภาพบริบทของการบริหารจัดการความเส่ียงธุรกิจประกันภัย ประกอบด้วย  

เหตุแห่งความเสี่ยง ประเภทของความเสี่ยง และกระบวนการบริหารความเสี่ยง (2) ปัจจัยที่สนับสนุนการบริหารจัดการ

ความเสี่ยงธุรกิจประกันภัยตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วยแนวทางการบริหารความเสี่ยงตามแนวคิด 

COSO และปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพียงทีม่คีวามสอดคล้องกนั (3) แนวทางการบรหิารจดัการความเสีย่งธรุกจิประกนัภยั 

ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั้น คณะผู้บริหารมีบทบาทส�าคัญเร่ิมต้ังแต่การก�าหนดนโยบาย โครงสร้างการจัดการ

ของบริษัท การวางระบบบริหารความเสี่ยง การตรวจสอบและการติดตามผลตามแนวคิด COSO ผสมผสานกับปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง ผลการวิจัย มีดังนี้ (1) องค์ประกอบหลักที่สนับสนุนการบริหารจัดการความเส่ียงธุรกิจประกันภัย 

ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) ทั้งสององค์ประกอบหลักนั้นมีความสอดคล้องกันในการน�ามาใช้ในการบริหาร

จัดการความเสี่ยงในธุรกิจประกันภัย (3) ผู้บริหารระดับสูงมีบทบาทส�าคัญ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรอย่างมี 

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ค�ำส�ำคัญ: การบริหารจัดการความเสี่ยง, ประกันภัย, ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

กำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงธุรกิจประกันภัยภำยใต้กำรก�ำกับของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับ
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บทน�ำ

แนวคิดเร่ืองการบริหารจัดการความเสี่ยงได้น�า 

มาใช้ในการบรหิารจดัการขององค์กรทัง้ภาครัฐและเอกชน 

เพือ่ใช้เป็นเครือ่งมอืการบรหิารจดัการทีจ่ะช่วยให้ผูบ้รหิาร

เกิดความม่ันใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการด�าเนินงานจะ

บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามที่ก�าหนดไว้อย่างมี

ประสทิธภิาพ ประสิทธผิลและคุม้ค่า โดยลดโอกาสทีจ่ะเกดิ 

ความเสี่ยงหรือความไม่แน่นอนที่จะส่งผลกระทบหรือก่อ

ให้ความเสียหายในด้านต่าง ๆ ต่อองค์กรเปรียบเสมือน

การสร้างมิคุ้มกันให้กับองค์กร ซึ่งสอดคล้องกับปรัชญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

การบรหิารจดัการความเสีย่งจะช่วยสะท้อนให้เหน็ 

ภาพรวมของความเส่ียงได้ทัง้หมด การบรหิารจดัการความ

เสี่ยงจะท�าให้บุคลากรภายในขององค์กรธุรกิจประกันภัย 

มคีวามเข้าใจถงึวตัถปุระสงค์หรือเป้าหมายและภารกจิหลกั 

ขององค์กรและตระหนักถึงความเส่ียงทั้งหมดที่อาจส่ง

ผลกระทบในเชิงลบต่อองค์กรธุรกิจประกันภัย ได้อย่าง 

ถูกต้องครบถ้วน ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงที่มีสาเหตุทั้ง

จากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก โดยงานวิจัยนี้จะท�า 

การศึกษาในเรื่องการบริหารจัดการความเส่ียงทั้งในเรื่อง 

ของสภาพบรบิท ปัจจยัสนบัสนนุ และแนวทางการบรหิาร 

จัดการความเสีย่งธุรกจิประกนัภยัตามปรชัญาของเศรษฐกจิ

พอเพียง เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารและลดความเสี่ยง 

ของธุรกิจในแง่มุมต่าง ๆ เพื่อการคาดการณ์และลด

ผลเสียของความไม่แน่นอนที่จะเกิดขึ้น เพื่อให้องค์กร

ธุรกิจประกันภัยสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้โดยมี

ประสิทธิภาพมากขึ้นโดยยึดหลักตามปรัชญาเศรษฐกิจ 

พอเพียงในการบริหารจัดการจากเหตุผล ดังกล่าวข้างต้น

การบริหารจัดการความเส่ียงเป็นเคร่ืองมือส�าคัญ

ในการบริหารจัดการ การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็น

เครื่องมือที่ช่วยให้ผู้บริหารสามารถมั่นใจได้ว่าความเสี่ยง 

ได้รบัการจัดการอย่างถกูต้อง เหมาะสมและทนัเวลา รวมทัง้ 

เป็นเครื่องมือที่ส�าคัญของผู้บริหารองค์กรในการบริหาร

จัดการและการตัดสินใจในด้านต่าง ๆ เช่น การก�าหนด 

Abstract

The objectives of this research were (1) to study the general contexts of risk administration of insurance 

business, (2) to study the supporting factors of the risk administration of insurance business according to the Philosophy 

of Sufficiency Economy and (3) to study the approaches to the risk administration in insurance business according to 

the Philosophy of Sufficiency Economy. The methodology of this research was the mixed research method applying  

the qualitative research as the principal method and supported by the quantitative research. The qualitative research 

collected data from 19 key informants, purposefully selected from 4 groups of experts. The tool used to collect data 

were structured in-depth-interview, collecting data by face-to-face interviewing and analyzing data by descriptive 

interpretation. As for the quantitative research method, data were collected by questionnaires from 200 samples 

who were the staff in management level of insurance companies. The data were utilized by the descriptive statistics  

Findings were as follows: (1) General context of risk administration of insurance business consists of cause of risk, 

type of risk, and risk administration procedure (2) Factors affecting the risk administration of insurance business 

according to the Philosophy of Sufficiency Economy and the concept of COSO, both coincided with each other and (3) 

the approaches to the risk administration of insurance business according to the Philosophy of Sufficiency Economy,  

the management of the organization had important roles in the administration, starting from the organization policy 

setting, determining the organization structure, risk administration system, internal control and monitoring system 

according to COSO concept and the Philosophy of Sufficiency Economy.

Keywords: risk administration, insurance, philosophy of sufficiency economy
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กลยุทธ์ การจัดสรรงบประมาณ การวางแผนการเงิน

และการด�าเนินงานตามแผน การติดตามประเมิน ผลการ 

ด�าเนินงาน การบริหารโครงการ กิจกรรม งาน ซึ่งจะส่งผล 

ให้การด�าเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย

ที่วางไว้ 

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

1. เพื่อศึกษาสภาพบริบทของการบริหารจัดการ

ความเสีย่งธรุกจิประกนัภยัภายใต้การก�ากบัของส�านกังาน 

คณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ

ประกันภัย (คปภ.)

2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่สนับสนุนการบริหารจัดการ 

ความเสีย่งธรุกจิประกนัภยัภายใต้การก�ากบัของส�านกังาน

คณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ 

ประกันภัย (คปภ.) ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

3. เพือ่เสนอแนวทางการบรหิารจดัการความเสีย่ง 

ธุรกิจประกันภัยภายใต้การก�ากับของส�านักงานคณะ

กรรมการก�ากบัและส่งเสรมิการประกอบธรุกจิประกนัภยั  

(คปภ.) ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

กรอบแนวคิดกำรวิจัย

ภำพ 1 กรอบแนวคิดในการบริหารจัดการความเสี่ยง (risk administration) ของธุรกิจประกันภัยตามปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียง

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการ

แนวคิดเกี่ยวกับธุรกิจประกันภัย

แนวคิดเกี่ ยวกับการควบคุมก�ากับดูแลการ 

ประกันภัย

แนวคิดเกี่ยวกับความเสี่ยง

แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง
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แนวคิดเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง

ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารจัดการ

ทฤษฎีเกี่ยวกับบริหารจัดการความเสี่ยง

ทฤษฎีเกี่ยวกับการประกันภัย

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

ใช้การวิจัยเชิงคุณภาพเป็นหลัก ใช้การวิจัยเชิง 

คุณภาพมาสนับสนุน

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

การวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลจากการ

สัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ให้ข้อมูลหลักโดยเลือกแบบเฉพาะ 

เจาะจง ทัง้นี ้ผูวิ้จยัได้แบ่งผู้ให้ข้อมลูหลกัเป็น 4 กลุม่ด้วยกนั 

ดังน้ี (1) ผู้บริหารขององค์กรธุรกิจประกันภัยขนาดใหญ่ 

จ�านวน 6 คน (2) ผู้บริหารขององค์กรธรุกิจประกันภยัขนาด 

กลาง จ�านวน 8 คน (3) ผู้บริหารขององค์กรธรุกจิประกนัภยั

ขนาดเล็กจ�านวน 2 คน รวมผู้ให้ข้อมูลหลัก จ�านวน 19 คน 

การวิจัยเชิงปริมาณ ผู ้วิจัยได ้ เก็บข้อมูลจาก

แบบสอบถามเจ้าหน้าที่ระดับบริหารขององค์กรธุรกิจ

ประกันภัย จ�านวน 200 คน ซึ่งมาจากการก�าหนดจ�านวน 

กลุ่มตัวอย่างจากตารางขนาดของกลุ่มตัวอย่างของเครซี่

และมอร์แกน (Krejcie and Morgan, 1970)

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย

การวิจัยเชิงคุณภาพ ได้แก่ แบบสัมภาษณ์เชิงลึก 

ที่มีโครงสร้าง

การวิจัยเชิงปริมาณใช้แบบสอบถามที่พัฒนา 

มาจากข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก ผู ้วิจัยได้

ก�าหนดการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล

การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก

แบบตัวต่อตัว

การวิจัยเชิงปริมาณ ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถาม

กำรวิเครำะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้

วิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกด้วยวิธี

การพรรณนาความ

การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม โดยใช้ค่า

สถิติพรรณนาคือ การหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( ) และส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) โดยมีเกณฑ์การแปลผลข้อมูล  

ซึ่งพิจารณาจากค่าเฉลี่ยซึ่งแบ่งเป็น 5 ช่วงระดับคะแนน

ผลกำรวิจัย

1. สภาพบริบทของการบริหารจัดการความเสี่ยง 

ของธุรกิจประกันภัยภายใต้การก�ากับดูแลของคปภ. 

ประกอบด้วย

1.1 เหตุแห่งความเสี่ยง (risk driver) พบว่า 

การจัดการความเสี่ยงขององค์กร เป็นกระบวนการที่  

คณะกรรมการบริหาร และพนักงานทุกคน ผู้ที่เกี่ยวข้อง

ขององค์กร ประยุกต์ใช้ในการก�าหนดกลยุทธ์ที่ออกแบบ

มาเพือ่จดัการกบัเหตกุารณ์ทีเ่ป็นความไม่แน่นอนทีอ่าจส่ง

ผลกระทบต่อองค์กรและบรหิารความเสีย่งให้อยูใ่นระดบัที ่

ยอมรบัได้ อนัเป็นการประกนัการบรรลวุตัถปุระสงค์อย่าง

สมเหตุสมผลอย่างเป็นระบบตามหลัก การบริหารงาน 

ยุคใหม่ ขอสรุปเป็นมูลเหตุแห่งความเสี่ยง ประกอบด้วย 

ด้านการลงทุน เทคโนโลยี ผู้เอาประกันภัย ตลาดและคู่

แข่งขนั เศรษฐกจิ บคุลากร งบประมาณ และกลยทุธ์องค์กร 

1.2 ประเภทของความเสี่ยง ประกอบด้วย  

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน  

ความเส่ียงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ความเส่ียงด้าน

สภาพคล่อง ความเส่ียงด้านตลาด ความเส่ียงด้านเครดิต 

และความเสี่ยงการรับประกันภัย

1.3 กระบวนการบริหารความเส่ียง พบว่า 

กระบวนการบริหารความเส่ียงของธุรกิจประกันภัย ได้แก่ 

(1) สภาพแวดล้อมในองค์กร พบว่าสภาพ

แวดล้อมภายในองค์กรธรุกจิประกนัภยัเป็นพืน้ฐานทีส่�าคญั 

ส�าหรับกรอบการบริหารความเสี่ยงสภาพแวดล้อมนี้มี

อิทธิพลต่อการก�าหนดกลยุทธ์และเป้าหมายขององค์กร 

การก�าหนดกจิกรรม การบ่งชี ้ประเมนิและจดัการความเสีย่ง

สภาพแวดล้อมภายในองค์กร ประกอบด้วยหลายปัจจยั เช่น  
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จริยธรรม วิธีการท�างานของผู้บริหารและบุคลากร รวมถึง 

ปรัชญาและวฒันธรรมในการบรหิารความเส่ียง ความเสีย่ง 

ทีย่อมรบัได้เป็นส่วนทีส่�าคญัอย่างหนึง่ของสภาพแวดล้อม

ภายในองค์กร และมีผลต่อการก�าหนดกลยุทธ์ เพื่อน�าไป

ด�าเนินการให้องค์กรบรรลุเป้าหมายทั้งด้านผลตอบแทน

และการเติบโต กลยุทธ์แต่ละแบบนั้นมีความเสี่ยงที่

เกี่ยวข้องแตกต่างกัน ดังนั้น การบริหารความเสี่ยง จึงช่วย 

ผู้บริหารในการก�าหนดกลยุทธ์ที่มีความเสี่ยงที่องค์กร 

สามารถยอมรับได้ 

(2) การก�าหนดวตัถุประสงค์ พบว่า การก�าหนด

วัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่ชัดเจน คือ ขั้นตอนแรกส�าหรับ

กระบวนการบริหารความเสี่ยง ผู้บริหารขององค์กรธุรกิจ

ประกันภัย ควรมั่นใจว่าวัตถุประสงค์ที่ ก�าหนดขึ้นมีความ

สอดคล้องกับเป้าหมายเชงิกลยทุธ์และความเสีย่งทีอ่งค์กร 

ธุรกิจประกันภัยเองยอมรับได้โดยทั่วไปวัตถุประสงค์และ

กลยุทธ์ควรได้รับการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรและ

สามารถพจิารณาได้ในด้านต่าง ๆ  คอื ความเส่ียงด้านกลยทุธ์ 

ความเสี่ยงจากการพิจารณารับประกันภัย ความเสี่ยงจาก

การประกันภยัต่อ ความเส่ียงในด้านการเกบ็เบีย้ประกนัภยั  

ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการและความเสี่ยงจากการลงทุน 

(3) การระบุเหตุการณ์ พบว่า การท�าธุรกิจมักมี 

ความไม่แน่นอนเกิดขึ้นมากมาย องค์กรธุรกิจประกันภัย 

ไม่สามารถมัน่ใจได้ว่าเหตกุารณ์ใดเหตกุารณ์หนึง่จะเกดิขึน้ 

หรอืไม่ หรอืผลลพัธ์ทีเ่กิดข้ึนจะเป็นอย่างไร ในกระบวนการ

บ่งชี้เหตุการณ์ผู้บริหารขององค์กร ควรต้องพิจารณาสิ่ง

ต่อไปน้ี (ก) ปัจจัยความเส่ียงทุกด้านที่อาจเกิดขึ้น เช่น 

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ การเงินบุคลากร การปฏิบัติงาน  

กฎหมาย ภาษีอากร ระบบงานและสิ่งแวดล้อม (ข) แหล่ง

ความเสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร (ค) ความ

สัมพันธ์ระหว่างเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น ในบางกรณีควรม ี

การจัดกลุ่มเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นโดยแบ่งตามประเภท

ของเหตุการณ์และรวบรวมเหตุการณ์ทั้งหมดในองค์กร

ที่เกิดขึ้นระหว่างหน่วยงานและภายในหน่วยงาน เพ่ือช่วย 

ให้ผูบ้รหิารสามารถเข้าใจความสมัพนัธ์ระหว่างเหตกุารณ์

และมีข้อมูลทีเ่พยีงพอเพ่ือเป็นพ้ืนฐานส�าหรบัการประเมนิ 

ความเสี่ยง 

(4) การประเมินความเสี่ยง พบว่า ขั้นตอนนี้

เน้นการประเมินโอกาสและผลกระทบของเหตุการณ์ที่ 

อาจเกิดขึ้นต่อวัตถุประสงค์ ขณะที่การเกิดเหตุการณ์ใด

เหตุการณ์ หนึ่งอาจส่งผลกระทบในระดับต�่าเหตุการณ์

ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องอาจมีผลกระทบในระดับสูงต่อ

วตัถปุระสงค์ โดยทัว่ไปการประเมนิความเสีย่งประกอบด้วย  

2 มติิ ดงันี ้(ก) โอกาสทีอ่าจเกดิขึน้ว่าเหตุการณ์มโีอกาสเกดิขึน้ 

มากน้อยเพียงใด (ข) ผลกระทบว่าหากมีเหตุการณ์เกิดขึ้น

องค์กรธุรกจิประกนัภยั จะได้รบัผลกระทบมากน้อยเพยีงใด  

การประเมินความเสี่ยงสามารถท�าได้ทั้งการประเมินเชิง

คณุภาพและเชงิปรมิาณ โดยพจิารณาทัง้เหตกุารณ์ทีเ่กดิขึน้ 

จากภายนอกและภายในองค์กร นอกจากนี้ การประเมิน

ความเสี่ยงควรด�าเนินการทั้งก่อนการจัดการความเสี่ยง  

และหลังจากที่มีการจัดการความเสี่ยงแล้ว 

(5) การตอบสนองความเสี่ยง พบว่า เมื่อความ

เสี่ยงได้รับการบ่งชี้และประเมินความส�าคัญแล้ว ผู้บริหาร

ต้องประเมินวิธีการจัดการความเส่ียงที่สามารถน�าไป 

ปฏิบัติได้และผลของการจัดการเหล่านั้น การพิจารณา 

ทางเลือกในการด�าเนินการจะต้องค�านึงถึงความเสี่ยงที่

ยอมรบัได้และต้นทนุทีเ่กดิขึน้เปรยีบเทยีบกบัผลประโยชน์

ที่จะได้รับเพื่อให้การบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิผล 

ผู้บริหารอาจต้องเลือกวิธีการจัดการความเสี่ยงอย่างใด

อย่างหนึ่งหรือหลายวิธีรวมกัน เพื่อลดระดับโอกาสที่อาจ

เกิดขึ้นและผลกระทบของเหตุการณ์นั้นให้อยู่ในช่วงที ่

องค์กรธุรกิจประกันภัยสามารถยอมรับได้ หลักการ 

ตอบสนองความเสี่ยงมี 4 ประการคือ (ก) การหลีกเลี่ยง  

ซึ่งเป็นการด�าเนินการเพื่อหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิด

ความเสี่ยง (ข) การร่วมจัดการ โดยร่วมหรือแบ่งความ 

รับผิดชอบกับผู้อื่นในการจัดการความเสี่ยง (ค) การลด

โดยการด�าเนนิการเพิม่เตมิเพือ่ลดโอกาสทีอ่าจเกดิขึน้หรอื

ผลกระทบของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ (ง)  

การยอมรับความเสี่ยงที่เหลือในปัจจุบันอยู่ภายในระดับ

ที่ต้องการและยอมรับได้แล้ว โดยไม่ต้องมีการด�าเนินการ 

เพิ่มเติมเพื่อลดโอกาสหรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นอีก 

ผู้บริหารขององค์กรธุรกิจประกันภัยควรพิจารณาการ

จัดการความเส่ียงตามประเภทของการตอบสนองข้างต้น 

และควรด�าเนินการประเมินความเสี่ยงที่เหลืออยู่อีกครั้ง

หนึ่งหลังจากที่ได้มีการจัดการความเส่ียงแล้วในช่วงเวลา 

ที่เหมาะสม 

(6) กจิกรรมควบคมุ พบว่า กจิกรรมการควบคมุ  
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คอื นโยบายและกระบวนการปฏบิตังิาน เพือ่ให้มัน่ใจได้ว่า 

มกีารจดัการความเส่ียง เนือ่งจากแต่ละองค์กรมีการก�าหนด

วัตถุประสงค์และเทคนิคการน�าไปปฏิบัติเป็นของเฉพาะ

องค์กร ดังน้ัน กิจกรรมการควบคุมจึงมีความแตกต่างกัน  

การควบคุมเป็นการสะท้อนถึงสภาพแวดล้อมภายใน

องค์กร ลักษณะธรุกจิโครงสร้างและวฒันธรรมขององค์กร 

(7) ข้อมูลและการสื่อสาร พบว่า สารสนเทศ

เป็นสิ่ง จ�าเป็นส�าหรับองค์กรธุรกิจประกันภัย ในการบ่งชี้  

ประเมนิและจดัการความเส่ียง ข้อมูลสารสนเทศทีเ่กีย่ว ข้อง 

กับองค์กรทั้งจากแหล่งภายนอกและภายในควรต้องได้รับ

การบันทึกและสื่อสารอย่างเหมาะสม ทั้งในด้านรูปแบบ

และเวลา เพือ่ช่วยให้บคุลากรทีเ่ก่ียวข้องสามารถตอบสนอง 

ต่อเหตกุารณ์ได้อย่างรวดเรว็และมปีระสทิธ ิภาพ การสือ่สาร 

อย่างมีประสทิธผิลรวมถงึการแลก เปลีย่นข้อมลูกบับคุคล

ภายนอกองค์กร 

(8) การติดตามผล พบว่า การติดตามผลเพื่อ

ให้ม่ันใจได้ว่าการจัดการความเสี่ยงมีคุณภาพและมีความ

เหมาะสมและการบริหารความเส่ียงได้น�าไปประยุกต์ใช้ 

ในทกุระดบัขององค์กรธรุกจิประกนัภัย ความเส่ียงทัง้หมด

ทีมี่ผลกระทบส�าคญัต่อการบรรลวุตัถปุระสงค์ขององค์กร

ธรุกิจประกันภัยได้รบัการรายงานต่อผู้บรหิารทีร่บัผดิชอบ  

การติดตามการบริหารความเสี่ยงสามารถท�าได้ 2 ลักษณะ 

คือ การติดตามอย่างต่อเนื่องและการติดตามเป็นรายครั้ง 

การตดิตามอย่างต่อเนือ่งเป็นการด�าเนนิการอย่างสม�า่เสมอ  

เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างทัน

ท่วงทีและถือเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงาน ส่วน

การติดตามรายครั้งเป็นการด�าเนินการภายหลังจากเกิด

เหตุการณ์ ดังนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นจะได้รับการแก้ไขอย่าง

รวดเร็วหากองค์กรมีการติดตามอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี ้

องค์กรธุรกิจประกันภัยควรมีการจัดท�ารายงานความเสี่ยง

เพื่อให้การติดตามการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างมี 

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

2. ปัจจยัทีส่นบัสนนุการบรหิารจดัการความเสีย่ง 

ของธุรกิจประกันภัยภายใต้การก�ากับดูแลของคปภ.ตาม

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วยแนวทาง

การบริหารความเสี่ยงตามแนวคิด COSO และปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงที่มีความสอดคล้องกัน โดยเฉพาะ 

ในส่วนของการมีภูมิคุ้มกันที่ดี เนื่องจากเป็นการเตรียมตัว  

รับการเปลี่ยนแปลง และผลกระทบต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น

ทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกองค์กร เพื่อให้องค์กร

อยู่รอดจากวิกฤติต่าง ๆ และเจริญเติบโตได้อย่างยั่งยืน  

ภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่และศักยภาพที่แท้จริงขององค์กร 

นอกจากนี้การพัฒนาบุคลากรที่ควรด�าเนินการทั้งในด้าน

ของจิตส�านึก และสติปัญญา ก็สอดคล้องกับเงื่อนไขทั้ง 2  

ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในเงื่อนไขของความรู้และ

คุณธรรม นอกจากนี้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้น

สามารถน�ามาประยุกต์ใช้ทั้งในด้านการด�าเนินธุรกิจและ

การบริหารความเสี่ยง ซึ่งจะท�าให้องค์กรดังกล่าวมีแนว 

นโยบายไปในทิศทางเดียวกัน ท�าให้องค์กรสามารถเติบโต

ตามศักยภาพอย่างที่ควรจะเป็น เกิดความมั่นคง ไม่เกิน 

ก�าลงัขององค์กร และให้บรกิารผูบ้รโิภคด้วยความเป็นธรรม 

ซึ่งสอดคล้องทั้งปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และข้อบังคับ

ของส�านักงาน คปภ. ที่ค�านึงถึงความพอเพียงของเงิน 

กองทุนบริษัท และความเป็นธรรมต่อผู้บริโภค

3. แนวทางการบริหารความเสี่ยงของธุรกิจ 

ประกนัภยัตามปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง พบว่า การด�าเนิน

การบริหารความเสี่ยงในองค์กรตามปรัชญาเศรษฐกิจ 

พอเพยีงนัน้ คณะผูบ้รหิารมบีทบาทส�าคญัในการด�าเนนิการ 

ดงักล่าว เริม่ตัง้แต่การก�าหนดนโยบาย โครงสร้างการจัดการ 

ของบริษัท การวางระบบบริหารความเสี่ยง ซึ่งรวมไปถึง 

การควบคุมภายใน การตรวจสอบ และการติดตามผล 

ตามแนวคดิ COSO ผสมผสานกบัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียง 

ในเร่ืองของความพอประมาณ ความมีเหตุมีผล และการมี 

ภูมิคุ้มกันเพื่อพร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลง

ต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น และมีการชี้แจงไปยังทุกส่วนงาน 

เพื่อให้ด�าเนิน การไปในทิศทางเดียวกัน

กำรอภิปรำยผล

1. สภาพบริบทของการบริหารจัดการความเสี่ยง 

ธุรกิจประกันภัยภายใต้การก�ากับดูแลของคปภ. ซึ่ง 

ประกอบด้วย (1) เหตุแห่งความเสี่ยง (2) ประเภทของ

ความเสี่ยงและ (3) กระบวนการบริหารความเสี่ยงนั้น 

มีรายละเอียดตามแต่ละหัวข้อดังนี้

(1) เหตุแห่งความเสี่ยง ประกอบด้วย ด้านการ

ลงทุน เทคโนโลยี ผู ้เอาประกันภัย ตลาดและคู่แข่งขัน 

เศรษฐกิจ บุคลากร งบประมาณและกลยุทธ์องค์กร  
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โดยสอดคล้องกับศิริมนัส อินต๊ะแก้ว (2551, น. 107)  

ซึง่ศกึษาเรือ่ง ประสทิธผิลการบรหิารงานของส�านกัหอสมดุ  

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ ซ่ึงพบว่า ปัจจยัทีม่ผีลต่อการบรหิาร

งานส�านักหอสมุดตามความคิดเห็นสูงสุดในระดับมาก

ของผู้ปฏิบัติงาน ได้แก่ ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม ภายนอก 

เช่น วิธีการในการปฏิบัติงานให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง 

ของเทคโนโลยี และตามความคิดเห็นสูงสุดในระดับเห็น

ด้วยอย่างยิ่งของผู้บริหาร ได้แก่ปัจจัยด้านลักษณะสภาพ

แวดล้อมของงาน ประกอบด้วย ความไม่แน่นอนของ 

งบประมาณที่ได้รับมีผลต่อการบริหารจัดการอย่างมาก 

การจัดสรรงบประมาณให้ห้องสมุดกลาง และแยกย่อยให้

คณะจัดสรรให้ห้องสมุดคณะมีผลต่อต่อการพัฒนาส�านัก

หอสมดุให้เป็นไปในทศิทางเดยีวกัน ซ่ึงการก�าหนดเหตแุห่ง 

ความเสี่ยงเป็นขั้นตอนแรกในการด�าเนินงานบริหาร 

ความเสี่ยง ตามหลักการการบริหารความเสี่ยงขององค์กร 

โดยในขั้นตอนนี้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่ได้

จัดตั้งขึ้นจากคณะกรรมการบริหารควรจะต้องวิเคราะห์

ความเสี่ยงอันพึงจะเกิดได้ในองค์กรจากทุก ๆ แง่มุม  

ก่อนที่จะน�ามาจัดกลุ่มเพื่อน�าไปประเมินผลและวิเคราะห์

ในข้ันตอนต่อไป

(2) ประเภทของความเส่ียงได้แก่ ความเสี่ยง 

ด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน ความเสี่ยงด้าน

การปฏิบัติตามกฎระเบียบ ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง 

ความเสี่ยงด้านตลาด ความเสี่ยงด้านเครดิตและความเส่ียง 

การรับประกันภัย 

ในส่วนของความเส่ียงด้านกลยุทธ์นัน้ เก่ียวข้อง

กับเป้าหมายและพันธกิจในภาพรวมขององค์ก กลยุทธ ์

มีความส�าคัญต่อการประสบความส�าเร็จขององค์กรธุรกิจ

ประกันภัย โดยที่กลยุทธ์จะครอบคลุมตั้งแต่การก�าหนด

ทิศทาง จนถึงการน�ากลยุทธ์ไปใช้ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ 

การแปลงกลยทุธ์จากระดบัองค์กรไปสู่ระดบัฝ่ายงานต่าง ๆ   

ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ได้แก่ กลยุทธ์ที่ใช้ไม่ สอดคล้อง

กบัสภาวะแวดล้อมในการประกอบธรุกจิ การบรหิารความ

เสี่ยงทางกลยุทธ์ที่ส�าคัญ คือ ผู ้บริหารโดยฝ่ายกลยุทธ์

องค์กรจะหมัน่ทบทวนกลยุทธ์ขององค์กรธรุกจิประกนัภยั 

ตนเอง อยู่ตลอดเวลา เพื่อดูว่ากลยุทธ์ที่ใช้อยู่ยังเหมาะสม

ต่อสภาวะแวดล้อมต่าง ๆ ที่เปล่ียน แปลงอย่างรวดเร็ว

หรือไม่ นอกจากนี้ฝ่ายกลยุทธ์องค์กรยังจะท�าหน้าที่สรุป 

สถานการณ์ของการด�าเนนิการตามแผนกลยทุธ์และแสดง

สถานะความส�าเร็จของแผนงาน พร้อมส่งสัญญาณเตือน

ว่าแผนนั้น ๆ จะต้องปรับหรือไม่ การบริหารความเสี่ยง

ดังกล่าวช่วยให้ผู้บริหารขององค์กรธุรกิจประกันภัยเห็น

ความเสี่ยงได้ทันเวลา สามารถหาแนวทางป้องกัน หรือ 

พลิกความเสี่ยงให้เป็นโอกาสทางธุรกิจได้ 

ส� าห รับความเ ส่ียงจากการพิจารณารับ 

ประกันภัยนั้นจัดเป็นความเสี่ยงภัยที่ส�าคัญเนื่องจาก

เป็นการด�าเนนิธรุกจิหลกัขององค์กรธรุกจิประกนัภยัทีร่บั

ความเสี่ยงโอนความเสี่ยงภัย โดยมีผลกระทบโดยตรงต่อ 

การด�าเนนิงานและฐานะการเงินขององค์กรธุรกจิประกนัภัย  

ความเสี่ยงภัยดังกล่าวอาจเกิดจากหลากหลายสาเหตุ เช่น 

อุบัติภัยที่เกิดขึ้นโดยทั่วไป มหันตภัยซึ่งเกิดโดยธรรมชาติ

จากทัว่ทกุมมุโลกทีม่แีนวโน้มจะเพิม่จ�านวนครัง้ และความ

รุนแรงมากขึ้น ได้แก่ ภูมิอากาศที่แปรปรวน การละลายตัว 

ของน�้าแข็งขั้วโลก พายุเขตร้อนที่ทวีความรุนแรงขึ้น  

ภัยน�้าท่วม ภัยจากแผ่นดินไหว ที่ก่อให้เกิดความเสียหาย

ในวงกว้าง นอกจากนี้ ยังมีความเส่ียงที่เกิดจากการกระท�า

ของมนุษย์ ทั้งภัยจากการก่อการร้าย การโจรกรรม เหล่านี้ 

ถือเป็นภัยที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน 

เพือ่ลดความเสีย่งดงักล่าวองค์กรธรุกจิประกนัภยัจะต้องมี 

นโยบายในการก�าหนดกรอบการรบัประกนัภยั กระบวนการ

พจิารณาการรบัประกนัภยั การก�าหนดอตัราเบีย้ประกนัภยั

ที่เหมาะสมกับความเสี่ยง และการพัฒนาบุคลากรซึ่งเป็น

กลไกหลักในการพิจารณารับประกันภัย เพื่อให้มีความรู้

ความเข้าใจหลักการประกันภัย และประเมินความเส่ียงภัย 

ในระดับมืออาชีพ การให้ค�าปรึกษาและข้อเสนอแนะ 

ในการปรับปรุงภัยแก่ลูกค้าเพื่อลดความเสี่ยงลง ตลอดจน 

มีการประกันภัยต่อที่เหมาะสมเพื่อกระจายความเสี่ยง

ในส่วนของความเสี่ยงจากการประกันภัยต่อ

นั้น โดยทั่วไปในการประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยจะมี

การท�าประกนัภยั (reinsurance) กบับรษิทัประกนัภยัทัง้ใน 

และต่างประเทศ บริษัทฯจะมีความเส่ียงจากฐานะการเงิน

และความมั่นคงของบริษัทประกันภัยต่อ เนื่องจากหาก

บริษัทประกันภัยต่อดังกล่าวไม่สามารถช�าระค่าสินไหมที่

เอาประกันภัยต่อได้ บริษัทฯ เองจะมีภาระที่จะต้องชดใช้

ให้กับผู้เอาประกันภัยโดยตรง ซึ่งจะมีผลต่อเนื่องไปยัง 

ผลประกอบการและเงนิกองทนุของบรษิทัฯ ดงันัน้เพือ่ลด 
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ความเสี่ยงดังกล่าว องค์กรธุรกิจประกันภัยจะต้องท�าการ

วเิคราะห์ฐานะการเงินและพิจารณาอันดบัเครดติของบรษิทั 

ประกันภัยต่ออย่างรัดกุม 

ความเสี่ยงในด้านการเก็บเบี้ยประกันภัยใน 

อดีตนั้น ในธุรกิจประกันวินาศภัยมีการให้ระยะเวลาแก่

ตัวแทน นายหน้าในการน�าส่งเบี้ยประกันภัย เพื่อเป็นการ

ชักจูงให้ท�าประกันภัยกับบริษัทฯ อย่างไรก็ตามวิธีการ 

ดังกล่าวก็เพิ่มความเส่ียงต่อองค์กรในแง่ของการผิดนัด

ช�าระเบีย้ประกนัภัย ดงันัน้เพ่ือลดความเส่ียงในการเกบ็เบีย้

ประกันภยัและป้องกนัปัญหาทีอ่าจเกดิกบัผู้บริโภคในกรณี

ที่ได้ช�าระเบี้ยประกันภัยแล้วแต่ทางตัวแทนหรือนายหน้า

ไม่ได้น�าส่งไปยงับรษิทัประกนัภัยทางคณะกรรมการก�ากบั 

และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยได้มีประกาศว่า

ด้วยการเก็บเบี้ยประกันภัยส�าหรับการประกันภัยรถยนต์ 

กล่าวคือ ให้ลูกค้าช�าระเบี้ยประกันภัยก่อนที่กรมธรรม์

จะเริ่มมีผลคุ้มครอง (cash before cover) ซึ่งในส่วนของ

องค์กรธรุกจิประกันภัยก็มีการปรับปรุงแนวทางปฏบิตังิาน 

ในการเก็บเบี้ยประกันภัย การก�าหนดให้ตัวแทน นายหน้า  

น�าหลักทรพัย์มาวางค�า้ประกนั องค์กรธรุกจิประกนัภยัมกีาร 

บริหารหน้ีอย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงส่งผลให้ความเสี่ยง 

ด้านน้ีลดลง 

ส�าหรับความเส่ียงด้านปฏิบัติการ ซึ่งเป็น 

ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากความผิดพลาดของบุคคล  

ระบบงานหรือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หรืออาจเกิด

จากระบบการควบคุมภายในไม่เพียงพออาจเกิดการทุจริต 

ผลของความเสี่ยงดังกล่าวอาจเป็นความเสียหายที่วัดค่า

เป็นจ�านวนเงนิได้หรอืเป็นความเส่ียงทีไ่ม่สามารถวดัมลูค่า 

เป็นจ�านวนเงินได้ ได้แก่ ความเสียหายต่อภาพลักษณ์  

ชือ่เสยีงอนัดงีามขององค์กรธรุกจิประกนัภยั องค์กรธรุกจิ

ประกันภัยจึงควรมีกระบวนการในการบริหารความเส่ียง

ด้านปฏิบัติการ โดยมีฝ่ายตรวจสอบในการเป็นผู ้ระบุ 

ความเสีย่ง ประเมนิความเสีย่ง ตดิตามและควบคมุความเสีย่ง 

และรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง 

เพือ่ให้ทราบถงึระดบัความเส่ียงและควบคมุความเสีย่งด้าน

ปฏบิตักิารให้อยูใ่นระดบัต�า่ทีส่ดุทีอ่งค์กรธรุกจิประกนัภยั 

ยอมรับได้ นอกจากนี้ หน่วยงานทุกระดับในองค์กรธุรกิจ

ประกันภยัยงัถือเป็นภารกจิส�าคญัทีจ่ะต้องตดิตาม ควบคมุ

และประเมินผลด้านปฏิบัติการ เพื่อให้ความเสี่ยงด้าน 

ปฏบิติัการอยูใ่นระดบัทีย่อมรบัได้ และสอดคล้องกบั เมธา 

สุวรรณสาร (2552) ความเสี่ยงของทุกองค์กร อาจแบ่งได้

เป็น 4 ประเภท ได้แก่ (1) ความเส่ียงด้านกลยุทธ์ (strategic  

risk) (2) ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (operational risk) 

(3) ความเส่ียงด้านการเงินและการรายงาน (financial & 

reporting risk) (4) ความเสี่ยงด้านกฎหมาย กฎเกณฑ์ 

ต่าง ๆ  (compliance risk) นอกจากนีย้งัสอดคล้องกบัแนวคดิ

ของ COSO-enterprise risk management framework  

ที่กล่าวไว้ว่า ความเส่ียงด้านการปฏิบัติงานเป็นความเสี่ยง 

ที่ต้องมีการบริหาร คณะกรรมการ COSO ได้พิจารณา 

ความเสี่ยงว่าเป็นโอกาสที่บริษัทจะด�าเนินการแล้วเกิด

ผลลัพธ์ที่เบี่ยงเบนจากวัตถุในทางลบ 

(3) กระบวนการบริหารความเสี่ยง ได้แก่  

สภาพแวดล้อมในองค์กร การก�าหนดวัตถุประสงค์  

การระบุเหตุการณ์ การประเมินความเส่ียง การตอบสนอง

ความเสี่ยง กิจกรรมควบคุม ข้อมูลและการสื่อสาร และ

การติดตามผล ซ่ึงสอดคล้องกับการบริหารตามการศึกษา

ของ สุทธิค�าพร บ�าราญ (2550, น. 3) ที่ได้ท�าการศึกษา

เรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของพัฒนาการ กรณี

ศึกษาเฉพาะจังหวัดปัตตานี ซึ่งพบว่า บรรยากาศองค์กร 

เป็นปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อการปฏิบัติงาน และศิริมนัส  

อินต๊ะแก้ว (2551, น. 107) ซึ่งศึกษาเรื่อง ประสิทธิผลการ

บรหิารงานของส�านกัหอสมดุ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ พบว่า  

ควรมีการพัฒนาทักษะเชิงบริหารจัดการให้กับผู้บริหาร

ระดับหัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน การให้รางวัลแก่บุคลากร

เป็นภารกจิทีส่�าคญัของผูบ้รหิารเพือ่สร้างขวญัและก�าลงัใจ 

แก่บุคลากร มีมาตรการป้องกันภัยและความเสี่ยงที่จะ

เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง และบุคลากรสร้าง

บรรยากาศการท�างานมีลักษณะของการเคารพ ให้เกียรติ

เหมือนพี่กับน้อง และสอดคล้องกับ COSO integrated 

framework (2004) ซึง่การระบคุวามเสีย่ง (risk identification)  

คือ การพิจารณาเหตุการณ์ที่น�าไปสู่ความเสียหาย โดยการ 

ระบุความเสี่ยงจะต้องพิจารณาปัจจัยทั้งจากภายในและ

ภายนอกองค์กร การระบุความเส่ียง สามารถท�าได้หลาย

แนวทาง ได้แก่ การสมัภาษณ์ (interviews) การใช้ดลุยพนิจิ

จากประสบการณ์ท�างาน การระดมความคิดจากส่วนงาน

ต่าง ๆ  (brainstorming) การประชุมเชิงปฏบิติัการ (workshop)  

การจัดตั้งคณะท�างานที่ประกอบด้วยบุคลากรที่มีความรู้ 
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ความสามารถในด้านต่าง ๆ  การวเิคราะห์จากข้อมลูในอดตี 

เป็นต้น ทั้งนี้ยังสอดคล้องกับ ชฎาธร เผือกหอม (2553, 

หน้า. ก) ทีไ่ด้ท�าการศึกษาองค์กรทีจ่ดัให้มีระบบการบรหิาร

ความเสี่ยงจนประสบความส�าเร็จว่า จะมีความสัมพันธ์

กับความส�าเร็จทางด้านการเงินขององค์กรหรือไม่ และ

องค์ประกอบใดที่จะส่งผลต่อความส�าเร็จทางด้านการเงิน 

ขององค์กรหรือไม่ และองค์ประกอบใดที่จะส่งผลต่อ

ความส�าเร็จทางด้านการเงินมากที่สุด พบว่า องค์กรที่น�า

ระบบการบรหิารความเส่ียงมาใช้จะช่วยให้ผลประกอบการ 

ดขีึน้และ นอกจากนีย้งัพบว่าองค์ประกอบด้านการก�าหนด

วัตถุประสงค์ที่เหมาะสมนั้นมีผลในเชิงบวกกับอัตรา 

ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ และอัตราผลตอบแทนต่อส่วน

ของผู้ถือหุ้น (ROCE หรือ ROE) มากที่สุด

นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับจุฑามาศ พิมพา 

(2553, หน้า. ก) ที่ได้ศึกษาความคิดเห็นของผู้ใช้งบการเงิน 

ในเรือ่งการบรหิารความเส่ียงตามแนวคดิ COSO ERM และ

การก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ี(cg) ทีบ่รษิทัจดทะเบยีนในตลาด

หลักทรัพย์ฯ น�ามาใช้ในองค์กรว่ามีผลต่อเชื่อมั่นของงบ 

การเงนิระดบัใด ในมมุมองของผูใ้ช้งบการเงนิ โดยเกบ็ข้อมลู 

จากแบบสอบถาม ใช้ในการวิเคราะห์ทางสถิติค่าเฉลี่ย  

ค่าร้อยละ ของข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับผู้ตอบแบบสอบถาม

และระดับความเชื่อมั่นของผู้ใช้งบการเงิน พบว่า ผู้ใช้งบ

การเงินมีความเชื่อมั่นในระดับ มาก ต่อปัจจัยทั้ง 8 ด้าน 

ของการบรหิารความเส่ียงตามแนวคดิ COSO ERM และทัง้ 

5 หมวดของการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ี(cg) ส่วนการทดสอบ 

ความสัมพันธ์ correlation นั้น สรุปได้ว่าการบริหาร 

ความเสี่ยงตามแนวคิด COSO ERM และการก�ากับดูแล

กิจการที่ดี ส่งผลต่อ ความเชื่อมั่นต่องบการเงินในเชิงบวก  

และมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ ถ้าผู้ใช้ 

งบการเงินมีความเชื่อมั่นในเรื่องการบริหารความเสี่ยง

ตามแนวคิด COSO ERM และการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 

ก็จะท�าให้ผู ้ใช้งบการเงินมีความเชื่อมั่นต่องบการเงิน 

ด้วยเงินเช่นกัน

2. ปัจจัยที่สนับสนุนการบริหารความเส่ียงของ

ธรุกิจประกันภยัตามปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง ประกอบ ด้วย 

แนวทางการบริหารความเส่ียงตามแนวคิด COSO และ

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เนื่องจากการบริหารความเส่ียง

ในองค์กรธรุกิจประกนัภัยนัน้ส่วนใหญ่ยึดตามหลกั COSO  

ซ่ึงมีความสอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ

สามารถผนวกห่วงทั้ง 3 ที่ได้แก่ ความพอประมาณ ความมี 

เหตุผล การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวเอง และเงื่อนไขทั้ง 2 ที่

ได้แก่ ความรู้และคุณธรรม ในแต่ละองค์ประกอบของการ

บริหารความเสี่ยงทั้ง 8 ซึ่งสอดคล้องกับ ปิยวดี โขวิฑูรกิจ  

ทีก่ล่าวถงึแนวทางปฏบิติัและผลทีค่าดว่าจะได้รบัในการน�า

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ว่าการน�าปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงทั้ง 3 ห่วงและ 2 เงื่อนไขมาประยุกต์ใช้นั้นจะน�า

ไปสู่ชีวิต เศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อมที่สมดุล มั่นคง  

และยั่งยืน และสอดคล้องกับนันทพัทธ์ พูลสวัสดิ์ (2551, 

หน้า. 119) ทีไ่ด้ศกึษาวจิยัเรือ่ง การประยกุต์ปรชัญาเศรษฐกจิ

พอเพียงกับการจัดการธุรกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อมในจังหวดัปทมุธาน ีผลการวจัิยพบว่า การจัดการ 

ธุรกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัด

ปทุมธานีมีการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ใน

ระดบัมาก ซึง่สามารถแยกตามรายด้านได้แก่ ด้านความพอ

ประมาณ ด้านความมีเหตุผล ด้านการมีภูมิคุ้มกันที่ดี และ

ด้านการมีคุณธรรมอยู่ในระดับมาก ส่วนด้านการมีความรู้ 

มีการประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยู ่ในระดับ 

ปานกลาง และเมือ่ศกึษาถงึผลการด�าเนนิธรุกจิของวสิาหกจิ

ขนาดกลางและขนาดย่อมมีผลต่อการด�าเนินธุรกิจอยู่ใน

ระดับมาก ส่วนด้านทุนมนุษย์และด้านทุนสังคมมีผลการ

ด�าเนินธุรกิจอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อศึกษาเปรียบเทียบ 

ลักษณะองค์กรกับผลการด�าเนินธุรกิจของวิสาหกิจ 

ขนาดกลางและขนาดย่อม พบว่า วิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อมที่มีประเภทของกิจการต่างกันมีผลการด�าเนิน

ธุรกจิของวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมไม่แตกต่างกนั  

พบว่า วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแตกต่างกนัอย่าง

มีนัยส�าคัญทางสถิติ และพบว่า ผู้ประกอบการวิสาหกิจ 

ขนาดกลางและขนาดย่อมที่มีความรู ้เกี่ยวกับปรัชญา

เศรษฐกจิพอเพยีงต่างกนั มผีลการด�าเนนิธุรกจิของวสิาหกจิ

ขนาดกลางและขนาดย่อมแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติ และการประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับ

การจัดการธุรกิจมีความสัมพันธ์กับผลการด�าเนินธุรกิจ 

ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติ

3. แนวทางการบรหิารความเสีย่งของธรุกจิประกนั

ภัยตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พบว่า คณะผู้บริหาร 
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มีบทบาทส�าคัญในการด�าเนินการดังกล่าว โดยจะต้อง

เริ่มจากการวางนโยบาย โครงสร้างการจัดการของบริษัท  

สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและการ

วางระบบบริหารความเสี่ยง โดยมีคณะกรรมการบริหาร

ความเสี่ยงท�าหน้าที่ในการด�าเนินการบริหารความเสี่ยง

ตามแนวคดิ COSO ผสมผสานกับปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง

ในเรื่องของความพอประมาณ ความมีเหตุมีผล และการมี

ภูมิคุ้มกันเพื่อพร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลง 

ต่าง ๆ  ทีอ่าจเกดิขึน้ และมีการชีแ้จงไปยังทกุส่วนงานเพือ่ให้ 

ด�าเนินการไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งสอดคล้องกับคู่มือ 

การจดัท�าระบบการบริหารความเส่ียงของกรุงเทพมหานคร 

(2554, หน้า. 15) ที่ว่า วงล้อของการบริหารความเสี่ยง 

ประกอบด้วย การก�าหนดวัตถุประสงค์ การค้นหาและ

ระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยง การประเมินผล 

การควบคุมที่มีอยู่ การจัดการความเสี่ยง และการติดตาม

ประเมินผลและจัดท�ารายงานโดยมีคณะกรรมการบริหาร 

ความเสี่ยงเป็นผู้ด�าเนินการหลัก 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย

1. แนวทางและนโยบายภายในเกี่ยวกับการ 

บรหิารความเส่ียงขององค์กรสภาพแวดล้อมภายในองค์กร 

โดยเฉพาะการวางนโยบายของผู้บริหารและวัฒนธรรม

องค์กรเป็นปัจจัยส�าคัญที่มีผลต่อกระบวนการบริหาร

ความเสี่ยง

2. การก�าหนดเป้าหมายส�าหรับการบริหาร 

ความเสี่ยงขององค์กร อาจก�าหนดจากเป้าหมายการ 

ด�าเนินงานตามที่ก�าหนดไว้ในแผนการด�าเนินงาน และ

ระบคุวามเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้และส่งผลกระทบต่อเป้าหมาย 

ดังกล่าวทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว 

3. คณะกรรมการบริหารความเส่ียงขององค์กร

เป็นสิ่งที่จ�าเป็นในการด�าเนินการบริหารความเสี่ยง 

4. นโยบายการบริหารความเส่ียงขององค์กร  

อาจประกอบด้วย ความเส่ียงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงที่

เกี่ยวข้องกับการก�าหนดกลยุทธ์และการตัดสินใจ ด้าน

กลยุทธ์ ซ่ึงรวมถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่างนโยบาย 

เป้าหมาย กลยทุธ์ โครงสร้างองค์กร ภาวการณ์แข่งขนั และ 

สภาพแวดล้อม อันส่งผลกระทบต่อองค์กร ความเสี่ยง 

ด้านการปฏิบัติงาน 

5. นโยบายและแผนการประเมินความเสี่ยง  

อาจพิจารณาจากองค์ประกอบ 2 ประการ ได้แก่ โอกาส

ที่จะเกิดความเสี่ยง (likelihood) และผลกระทบที่เกิดขึ้น  

(impact) เพือ่ทีจ่ะประเมนิผลกระทบทีเ่กดิขึน้ของเหตกุารณ์

นั้นต่อเป้าหมายที่องค์กรได้ตั้งไว้ 

ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ

1. การจดัเตรยีมแผนบรหิารความเสีย่งองค์กรควร

ที่จะท�าการศึกษา ระบุวิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยง 

ใด ๆ  ที่อาจเกิดขึ้น เพื่อจัดท�าแผนในการจัดการความเสี่ยง 

ต่าง ๆ เมื่อเกิดขึ้นจริง

2. ในการจัดต้ังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  

จะต้องมีผู้บริหารระดับสูงอยู่ในคณะกรรมการซึ่งคณะ

กรรมการควรจะประกอบไปด้วยพนักงานจากฝ่ายต่าง ๆ  

เพื่อให้ได้แนวคิดหรือมุมมองต่อความเสี่ยงที่หลากหลาย

3. เพือ่เป็นการพฒันาการตอบสนองต่อความเสีย่ง 

อย่างต่อเนื่อง เมื่อมีความเส่ียงเกิดขึ้น หากเป็นความเสี่ยง 

ที่ได้มีการระบุไว้แล้ว จะต้องด�าเนินการตามแผนที่ได้

ก�าหนดไว้ในการตอบสนองต่อความเสีย่งดงักล่าว หากเป็น

ความเส่ียงที่ยังไม่เคยเกิดขึ้นหรือระบุไว้ ควรเรียกประชุม

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อท�าการประเมินและ 

หาวิธีตอบสนองต่อความเสี่ยงดังกล่าวอย่างรวดเร็ว เพื่อ 

มิให้กระทบต่อการด�าเนินงานและเป้าหมายขององค์กร  

เมือ่สามารถจัดการต่อความเสีย่งหรอืเหตุการณ์ใดเหตกุารณ์

หนึ่งแล้ว ควรจะต้องมีการบันทึก ประเมินและรายงาน 

ผลที่ได้ต่อคณะกรรมการบริหารความเส่ียง เพื่อประเมิน

และหรือศึกษาถึงวิธีที่จะตอบสนองต่อความเสี่ยงเดิมเพ่ือ

ให้ได้ผลตอบรับที่ดีขึ้น
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บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ (1) ศึกษาสภาพและปัญหาการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามทัศนะของ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสังกัดองค์การบริหารส่วนต�าบล ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ (2) เปรียบเทียบสภาพและ

ปัญหาการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามทัศนะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสังกัดองค์การบริหารส่วนต�าบล ในจังหวัด

พระนครศรีอยุธยาจ�าแนกตามเพศ อายุ ต�าแหน่ง ขนาดของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และระดับการศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ 

ในการวจิยั ได้แก่ ผูบ้รหิารองค์การบรหิารส่วนต�าบล ครผููด้แูลเดก็และผูป้กครองนกัเรยีน สงักดัองค์การบรหิารส่วนต�าบล 

ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ�านวน 389 คน โดยสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

ได้แก่แบบสอบถามที่มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.891 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน 

มาตรฐาน การทดสอบท ีการวเิคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดยีว และวธิเีชฟเฟ่ ผลการวจิยัพบว่า (1) สภาพและปัญหา 

การจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามทัศนะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสังกัดองค์การบริหารส่วนต�าบล ในจังหวัด

พระนครศรีอยุธยาในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (2) การเปรียบเทียบสภาพและปัญหาการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กตามทัศนะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสังกัดองค์การบริหารส่วนต�าบล ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สภาพการจัดการ

ศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามทัศนะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสังกัดองค์การบริหารส่วนต�าบล ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

จ�าแนกตามเพศ อายุ ต�าแหน่ง ขนาดของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และระดับการศึกษา แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่

ระดับ .001 ปัญหาการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามทัศนะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จ�าแนกตามเพศ อายุ ต�าแหน่ง  

ขนาดของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และระดับการศึกษา ทุกปัจจัยแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .001

ค�ำส�ำคัญ: ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก, องค์การบริหารส่วนต�าบล, พระนครศรีอยุธยา

Abstract

The purpose of this research aims to (1) Study conditions and problems in educational management of child 

development centers and (2) Compare conditions and problems in educational management of child development 

centers considering the outlook of stakeholders under Tambo Administration Organization in Ayutthaya province  

สภำพและปัญหำกำรจัดกำรศึกษำศูนย์พัฒนำเด็กเล็กตำมทัศนะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

สังกัดองค์กำรบริหำรส่วนต�ำบล ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ

State and Problem in Educational Management of Child Development Center Follow 
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บทน�ำ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังต้องจัดการศึกษา

ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานการศึกษาของชาติ ซึ่งมี 

เป้าหมายของการจดัการศึกษาอยู่ทีก่ารพัฒนาคนไทยทกุคน 

ให้เป็นคนเก่ง คนด ีและมคีวามสขุ โดยจดักระบวนการเรยีนรู ้

ที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ และการบริหารโดยใช้สถานศึกษา 

เป็นฐาน เพื่อสร้างแหล่งเรียนรู ้และสังคมแห่งความรู้

ส�าหรับเป็นกลไกในการขับเคลื่อน ให้คนไทยทุกคนได้มี 

โอกาสและทางเลือกที่จะเข้าถึงปัจจัยและเรียนรู้อย่าง

ต่อเน่ืองตลอดชีวิต (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, 

2546, หน้า 21)

ผลจากการจดัการศึกษาในศูนย์พัฒนาเดก็เลก็ของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่ผ่านมาพบว่า ยังมีปัญหา

หลายประการ อาทเิช่น ไม่มีความพร้อมทัง้ทางด้านบคุลากร

งบประมาณ และข้อจ�ากัดอื่น ๆ  ในด้านการบริหารจัดการ 

ด้านอาคารสถานที ่ส่ิงแวดล้อม ความปลอดภัย ด้านวชิาการ 

และกิจกรรมตามหลักสูตรด้านการมีส่วนร่วมและการ

สนับสนุนจากชุมชน ไม่ได้คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน

การด�าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นซึ่งจะส่งผลให้เด็กมีระดับพัฒนาการที่ล่าช้า  

รวมถึงเชาว ์ป ัญญาที่มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง  

โดยเฉพาะในกลุ ่มเด็กที่อยู ่ในชนบท จากผลส�ารวจ 

การประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัยไทยหลายครั้งที่ 

ผ่านมา สรุปได้ว่าประมาณ 1 ใน 5 ของเด็กในช่วงอายุ  

3 - 5 ปีแรกจะมรีะดบัพฒันาการทีล่่าช้า หรอืค่อนข้างล่าช้า  

มีระดับสติปัญญาต�่ากว่าเกณฑ์ นอกจากนี้  ยังพบว่า

พัฒนาการด้านอารมณ์ สังคมของเด็กไทย และความคิด

สร้างสรรค์อ่อน ซึ่งความสามารถในด้านอารมณ์ และ

สงัคมนัน้ จะมผีลต่อการเรยีนรูใ้นโรงเรยีน และผลสมัฤทธิ์

ในการเรียน และความส�าเร็จของชีวิตในอนาคต (มูลนิธิ 

สาธารณสุขแห่งชาติ, 2551, หน้า 8) 

ดังนั้น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ส่วนราชการต่าง ๆ 

ถ่ายโอนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และที่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งขึ้นเอง ถือว่าเป็นสถานศึกษา

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และ

แก้ไขเพิม่เติม (ฉบบัที ่2) พ.ศ.2545 มาตรา 18 และ มาตรา 4  

แต่ก็ยังมีความแตกต่างหลากหลาย ทั้งในด้านโครงสร้าง

การบริหารงาน ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนา

divided by gender, age, position, size of child development center and educational level. The sample used in this 

research were the administrators of Tambol administration organization, childcare teachers and parents under Tambol 

Administration organization in Ayutthaya Province, 389 academics drawn by formulation and persons from stratified  

sampling. The instrument was the questionnaire that was constructed and collected data by the researcher with the 

reliability of (0.891) The data were analyzed by using percent, mean, standard deviation, t – test one-way analysis of 

variance and Scheffé method. The findings were as follow; (1) Conditions and problem in educational management 

were rated at a moderate level, by arranging most to low average. (2) Comparing conditions and problems in 

educational management of child development center follow outlook of stakeholder under Tambol Administration 

organization in Ayutthaya Province. The state of the educational management of child development center follow  

outlook of stakeholder under Tambol Administration Organization in Ayutthaya Province divided by gender, age, 

position, size of child development center and different educational levels were statistically significant at (.001). The 

problems in educational management of child development centers, follow outlook of stakeholder under Tambol 

Administration Organization in Ayutthaya Province, were divided by gender, age, position, size of child development  

center and different educational levels. They were statistically significant at (.001)

Keywords: educational management, Ayutthaya province
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เด็กเล็ก ด้านบุคลากร ด้านอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมและ

ความปลอดภัย ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร  

ด้านการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน 

และด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย รวมถึง

การพฒันาคณุภาพ ซึง่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่จะต้อง

รบัผดิชอบภารกจิการด�าเนนิการจดัการศึกษาให้ได้คณุภาพ 

และมาตรฐาน เพ่ือให้ศูนย์พัฒนาเดก็เล็กในความรบัผดิชอบ 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่เป็นสถานศกึษาแห่งแรก 

ที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานสามารถให้บริการตอบสนอง

ชุมชนด้านการจัดการศึกษาแก่เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

อายุ 2 - 5 ปี อย่างทั่วถึง ดังนั้น กรมส่งเสริมการปกครอง

ส่วนท้องถิ่นจึงได้จัดท�ามาตรฐานการด�าเนินงานศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็น

แนวทางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติในการ

ด�าเนนิงานศนูย์พัฒนาเดก็เลก็ให้มมีาตรฐานและมคีณุภาพ  

เป็นไปในแนวทางเดยีวกนั (ส�านกัประสานและพฒันาการ

จัดการศึกษาท้องถ่ิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น,  

2553, หน้า 1 - 2)

จากความส�าคัญและปัญหาดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัย

มีความสนใจที่จะศึกษาสภาพและปัญหาการจัดการศึกษา 

ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต�าบล

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพ่ือน�าผลที่ได้จากการศึกษา 

วิจัยใช้เป็นข้อมูลให้แก่องค์การบริหารส่วนต�าบล เพื่อน�า 

ไปสูก่ารก�าหนดแนวทางในการวางแผน พฒันา และส่งเสรมิ 

การจัดการศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การ

บริหารส่วนต�าบล ให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นต่อไป

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

1. เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาการจัดการศึกษา

ศนูย์พฒันาเดก็เลก็ตามทศันะของผู้มส่ีวนได้ส่วนเสยีสงักดั 

องค์การบริหารส่วนต�าบล ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

2. เพื่อเปรียบเทียบสภาพและปัญหาการจัดการ

ศกึษาศนูย์พฒันาเดก็เลก็ตามทศันะของผู้มส่ีวนได้ส่วนเสยี 

สังกัดองค์การบริหารส่วนต�าบล ในจังหวัดพระนครศรี 

อยุธยา จ�าแนกตาม เพศ อายุ ต�าแหน่ง ขนาดของศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก และระดับการศึกษา

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

1. การจัดการศึกษาขององค์กรปกครองท้องถิ่น 

2 .  การศึกษาศูนย ์พัฒนา เด็ก เล็กหมายถึ ง 

กระบวนการเรียนรู ้เพือ่พัฒนาความเจรญิงอกงามของเดก็  

0 – 5 ปี ครบทั้ง 4 ด้าน ด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม 

และสติปัญญาก่อนเข้าสู่การเรียนรู้การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

และการจัดการศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เก่ียวกับสภาพ

ปัจจุบันในการจัดการศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปัญหา

ในการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และแนวโน้ม 

การจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในอนาคต มีผู ้ให้ 

ความหมายดังนี้

พวงผกา จิตติยศรา (2543, หน้า 8) ได้ให้ความหมาย 

การจัดการศกึษาศนูย์พฒันาเดก็เลก็ ว่าเป็นการจัดการศกึษา

ในลกัษณะการอบรมเลีย้งดแูละพฒันาความพร้อมของเดก็

ทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และสังคม ให้เป็น

คนดมีคีณุธรรม มรีะเบยีบวนิยัมค่ีานยิมทีด่งีาม มจีติส�านกึ 

รับผิดชอบต่อตนเองและสังคมในอนาคต

ทศันา แก้วพลอย (2544, หน้า 1) กล่าวว่า การจดัการ 

ศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหมายถึงการให้การศึกษาเริ่มต้น  

เพื่อให้เกิดการพัฒนาในทุกด้าน ได้แก่ ด้านสติปัญญา  

ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ จติใจและด้านสงัคม ดงันัน้ การคดิ 

ในวัยนี้จึงมีความส�าคัญและเป็นพื้นฐานของการพัฒนา

บุคคลให้เจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ

3. การจัดการศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใน 4 ด้านคือ ด้านบุคลากร  

ด้านอาคารสถานที่ ด้านวิชาการ และด้านการมีส่วนร่วม

สมมติฐำนกำรวิจัย

สภาพ และปัญหาการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กตามทัศนะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสังกัดองค์การ

บรหิารส่วนต�าบล ในจังหวดัพระนครศรอียธุยา แตกต่างกนั 

เมื่อจ�าแนกตาม เพศ อายุ ขนาดของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

และระดับการศึกษา

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

ใช้การวิจัยเชิงส�ารวจ
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ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

1. ประชากรที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ ได้แก่ 

ผู ้บริหารองค์การบริหารส่วนต�าบล ครูผู ้ดูแลเด็กและ 

ผู ้ปกครองนักเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วนต�าบล  

ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ�านวน 157 แห่ง แยกเป็น 

ผู้บริหาร 471 คน ครูผู้ดูแลเด็ก 501 คน และผู้ปกครองเด็ก 

13,661 คน รวมประชากรทั้งหมด 14,633 คน

2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ 

เนื่องจากประชากรมีจ�านวนที่แน่นอน การหาขนาดของ

กลุ ่มตัวอย่างจึงใช้วิธีการค�านวณจากสูตรของยามาเน่ 

(Yamane) (สุวรีย์ ศิริโภคาภิรมย์, 2546, หน้า 445) ในการ

ค�านวณหาขนาดตัวอย่าง ได้กลุ่มตัวอย่าง จ�านวน 389 คน  

หลังจากนั้นท�าการสุ ่มด้วยวิธีการสุ ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ  

ได้กลุ่มตัวอย่างดังนี้ ผู้บริหาร 94 คน ครูผู้ดูแลเด็ก 100 คน  

ผู้ปกครองนักเรียน 195 คน รวมทั้งหมด 389 คน

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย

เครือ่งมอืทีใ่ช้เกบ็รวบรวมข้อมลูเป็นแบบสอบถาม 

ประเภทปลายปิดที่เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า มี 5 

ระดับ ซึ่งผู้วิจัยได้สร้างขึ้นเอง โดยศึกษาจากกรอบแนวคิด

ของลิเคิร์ท (Likert) และแนวคิดต่าง ๆ น�ามาประมวล

เข้าด้วยกัน ต่อจากนั้นจึงไปขอค�าแนะน�าจากอาจารย ์

ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพ่ือน�าความรู้มาประกอบในการ 

สร้างแบบสอบถาม โดยแบ่งเป็น 2 ตอน ประกอบด้วย 

ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพ

ของผู ้ตอบแบบสอบถาม ในด้านเพศ อายุ ต�าแหน่ง  

สถานภาพ และระดับการศึกษา ซ่ึงเป็นแบบตรวจสอบ

รายการ จ�านวน 5 ข้อ

ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพและ

ปัญหาการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามทัศนะ

ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สังกัดองค์การบริหารส่วนต�าบล  

ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตามขอบข่ายงาน 4 ด้าน  

ซึ่งประกอบด้วย 1) ด้านบุคลากร 2) ด้านอาคารสถานที่  

สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 3) ด้านวิชาการ และ 4)  

ด้านการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน 

ทั้งหมด 31 ข้อ ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบ

มาตราส่วนประมาณค่า มี 5 ระดับ ตามวิธีของลิเคิร์ท  

(พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2543, หน้า 107-108) โดยมีความหมาย 

ดังนี้

5 หมายถึง ระดับปัญหาในมากที่สุด 

4 หมายถึง ระดับปัญหาในมาก 

3 หมายถึง ระดับปัญหาในปานกลาง

2 หมายถึง ระดับปัญหาในน้อย

1 หมายถึง ระดับปัญหาในน้อยที่สุด 

การหาค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือ (reliability) 

น�าแบบสอบถามที่ได้แก้ไขปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้ (try 

out) กบัผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี สงักดัองค์การบรหิารส่วนต�าบล  

ในจงัหวดัพระนครศรอียธุยา ทีไ่ม่ใช่กลุม่ตวัอย่างในการวิจัย  

จ�านวน 30 คน เพื่อน�าข้อมูลมาหาค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 

0.891

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผู้วิจัยด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอน 

ดังนี้

1. จดัเตรยีมแบบสอบถามให้ครบตามจ�านวนของ

กลุ่มตัวอย่าง พร้อมจัดท�ารหัสในแบบสอบถามให้ตรงกับ 

กลุม่ตวัอย่างทีสุ่ม่ไว้แล้ว เพือ่ความสะดวกในการตรวจสอบ

2. ผู ้วิจัยท�าบันทึกเสนอคณบดีคณะครุศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ขอหนังสือถึงนายกองค์การ

บรหิารส่วนต�าบลในจงัหวดัพระนครศรอียธุยา เพือ่แนะน�า 

ตัวผูว้จิยัและแจ้งเรือ่งการขอความอนเุคราะห์เกบ็รวบรวม

ข้อมูลเพื่อท�าวิทยานิพนธ์ให้สถานศึกษาในสังกัดทราบ  

พร้อมทั้งแจ้งให้สถานศึกษาทราบว่าผู ้วิจัยจะเป็นผู ้ 

ประสานงานเพือ่ขอความอนเุคราะห์เกบ็ข้อมลูด้วยตนเอง 

3. การเก็บข้อมูลผู้วิจัยกระท�าตามขั้นตอน ดังนี้

3.1 ตดิต่อขอความอนเุคราะห์จากนายกองค์การ

บริหารส่วนต�าบลในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อแจก 

แบบสอบถามให้ครูที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง

3.2 ติดตามรับแบบสอบถามคืนด้วยตนเอง 



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ปีที่ 6 ฉบับที่ 3 ประจ�าเดือน กันยายน-ธันวาคม 2559 263

กำรวิเครำะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้

ขั้นที่ 1 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าความถี่ 

และค่าร้อยละ ของข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบ 

แบบสอบถาม น�าเสนอในรูปตารางประกอบความเรียง

ข้ันที่ 2 วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพและปัญหา

การจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามทัศนะของผู ้ม ี

ส่วนได้ส่วนเสยี สังกดัองค์การบริหารส่วนต�าบล ในจังหวดั

พระนครศรอียธุยา โดยการหาค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบีย่งเบน 

มาตรฐาน แปลความหมายของค่าเฉลี่ย โดยยึดเกณฑ์ดังนี้ 

(ประคอง กรรณสูต, 2542, หน้า 108)

ข้ันที่ 3 วิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของ 

ค่าเฉล่ียสภาพและปัญหาการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนา 

เด็กเล็กตามทัศนะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สังกัดองค์การ

บรหิารส่วนต�าบล ในจงัหวดัพระนครศรอียธุยาโดยจ�าแนก

ตามจ�านวนกลุ่มของข้อมลู ดงันี ้(1) จ�านวนกลุม่ของข้อมลู  

2 กลุ่มที่เป็็นอิสระต่่อกัน ใช้สถิติการทดสอบที (t–test) 

ได้แก่ เพศ และระดับการศึกษา และ (2) จ�านวนกลุ่มของ

ข้อมูลมากกว่า 2 กลุ่มที่เป็็นอิสระต่่อกัน ใช้การวิเคราะห์

ความแปรปรวนแบบทางเดียว (one–way ANOVA) และ

เมื่อพบความแปรปรวนที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทาง

สถิติ จึงเปรียบเทียบรายคู่โดยใช้การทดสอบวิธีเชฟเฟ่  

(Scheffe’s method) ได้แก่ อายุ ต�าแหน่ง ขนาดของศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก และระดับการศึกษา 

ผลกำรวิจัย

1. ผู้ตอบแบบสอบถามจ�านวน 389 คน พบว่า

ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีต�าแหน่งเป็นผู้ปกครองมากท่ีสุด  

มีอายุระหว่าง 31- 40 ปี และมีระดับการศึกษาระดับต�่า

ปริญญาตรีมากที่สุด 

2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับสภาพและปัญหา

การจัดการศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามทัศนะของ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเลีย สังกัดองค์การบริหารส่วนต�าบลใน

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ดังนี้

2.1 สภาพการจัดการศึกษา ด้านบุคลากร  

ในภาพรวมมีสภาพการจัดการศึกษาอยู ่ในระดับมาก  

ส่วนปัญหาการจดัการศึกษาในภาพรวมมปัีญหาการจดัการ

ศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง

2.2 สภาพการจัดการศึกษา ด้านอาคารสถานที่  

ในภาพรวมมีสภาพการจัดการศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง

2.3 สภาพการจัดการศึกษา ด้านวิชาการ  

ในภาพรวมมีสภาพการจัดการศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง 

ส่วนรายการที่เป็นปัญหาต�่าสุด คือ เด็กนักเรียนได้รับ 

สารอาหารไม่ครบ 5 หมู่ 

2.4 สภาพการจดัการศกึษา ด้านการมส่ีวนร่วม 

ในภาพรวมมีสภาพการจัดการศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง  

ส�าหรับรายการที่เป็นปัญหาอันดับแรกคือ ความสนใจ

ติดตามประเมินผลจากภาคประชาชนหรือผู้ทรงคุณวุฒ ิ

ด้านวิชาการ 

2.5 สภาพการจดัการศกึษา ในภาพรวมมสีภาพ

การจัดการศึกษา ในศูนย์พฒันาเดก็เลก็ อยูใ่นระดบัปานกลาง  

ส่วนการจดัการศกึษา ในภาพรวมมปัีญหาการจดัการศกึษา 

ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน

3. ผลเปรียบเทียบข้อมูล ระดับสภาพและปัญหา

การจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามทัศนะคติของผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสยี สงักดัองค์การบรหิารส่วนต�าบลในจงัหวดั 

พระนครศรีอยุธยาเมื่อจ�าแนกตาม เพศ อายุ ต�าแหน่ง  

ขนาดของศูนย ์พัฒนาเด็กเล็กและระดับการศึกษา  

ในรายด้าน 4 ด้านสรุปได้ดังนี้

3.1 จ�าแนกตามเพศ ผลเปรียบเทียบข้อมูล 

ระดบัสภาพและปัญหาการจัดการศกึษาศนูย์พฒันาเดก็เลก็ 

ตามทศันะคติของผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี สงักดัองค์การบรหิาร

ส่วนต�าบลในจังหวดัพระนครศรอียธุยา ในราย 4 ด้าน พบว่า  

ในภาพรวม พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ

ที่ระดับ .001 

3.2 จ�าแนกตามอายุ ผลเปรียบเทียบระดับ 

สภาพและปัญหาการจัดการศึกษา ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ตามทศันะคติของผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี สงักดัองค์การบรหิาร

ส่วนต�าบลในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่า สภาพและ 

ปัญหาการจัดการศกึษา ในศนูย์พฒันาเดก็เลก็ตามทศันะคติ

ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สังกัดองค์การบริหารส่วนต�าบล 

ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในภาพรวมและทุกรายด้าน 

แตกต่างกันอย ่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .001  

ซึ่งสอดคล้องกับสมมุติฐาน 
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1. สภาพและปัญหาการจัดการศึกษา ในศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กตามทัศนะคติของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สังกัด

องค์การบริหารส่วนต�าบลในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

พบว่าในภาพรวม สภาพการศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง

ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ผู ้ตอบแบบสอบถามทุกคน ทั้ง

นายกองค์การบริหารส่วนต�าบล ปลัดองค์การบริหาร

ส่วนต�าบล หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้ดูแลเด็ก และ 

ผู้ปกครอง มีความคิดเห็น คล้ายกันว่าการจัดการศึกษา  

ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต�าบล

จงัหวดัพระนครศรอียธุยา ถอืว่าการจดัการศกึษาศนูย์พฒันา

เดก็เล็ก เป็นภารกิจทีส่�าคญั เพราะการจดัการศึกษาต้องเริม่ 

ตัง้แต่เยาว์วยั ดงันัน้ทกุฝ่ายจะต้องให้ความร่วมมอืร่วมแรง 

ร่วมใจในการด�าเนินงาน แม้จะมีปัญหาและอุปสรรคบ้าง 

แต่ถ้าทุกคนช่วยกันงานก็จะสามารถส�าเร็จและบรรลุ 

จุดมุ่งหมายได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กลุ่มวิจัยและ

พัฒนาส�านักงานพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

เขตการศึกษา 7 (2545, บทคัดย่อ) ที่พบว่าสภาพการ 

ด�าเนินงานการจัดการศึกษาอนุบาล 3 ขวบ ขององค์การ

บรหิารส่วนต�าบล ในเขตการศกึษา 7 ในภาพรวมเหน็ว่า สภาพ 

การจัดการศึกษาระดับปานกลาง สภาพการด�าเนินงาน

สูงสุด คือ ด้านสื่อ วัสดุ อุปกรณ์และด้านงบประมาณ 

นอกจากนีด้้านการมส่ีวนร่วมในการจดัการศึกษาสดคล้อง

กับพระราชบัญญัติสภาต�าบลและองค์การบริหารส่วน

ต�าบล พ.ศ. 2537 ที่ก�าหนดให้องค์การบริหารส่วนต�าบล  

ต้องเข้ามามส่ีวนร่วมในการจดัการศึกษาระดบัใดระดบัหนึง่ 

ตามความพร้อมขององค์การบรหิารส่วนต�าบล ซึง่สอดคล้อง 

กบัแผนพฒันาการศกึษาระยะท ี9 (พ.ศ. 2545-2549) กลยทุธ์

แผนงานที ่3 ได้ปรบัระบบบริหารการศึกษาและการกระจาย 

อ�านาจการบรหิารไปยงัสถานศึกษา โดยเน้นการมส่ีวนร่วม 

ของผูป้กครองนกัเรยีน ชมุชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่  

ภูมิปัญญาท้องถิ่น สถานประกอบการ และผู้ที่เก่ียงข้อง 

ทกุฝ่ายในรปูคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน เครอืข่าย 

ผู้ปกครองและรูปแบบอื่น ๆ  (กระทรวงศึกษาธิการ, 2544, 

หน้า 35) แต่ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ เยาวนุช ทานาม 

(2545) พบว่า ความต้องการของผู้ปกครองเกี่ยวกับการมี 

ส่วนร่วมในการจดัการศึกษาส�าหรับเดก็ปฐมวยั ด้านอาคาร 

สถานที่และสภาพแวดล้อมและด้านการประสานความ 

สมัพนัธ์ระหว่างบ้านกบัโรงเรยีน อยูใ่นระดบัมาก ส่วนด้าน 

การจัดสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ อยู ่ในระดับปานกลาง  

จากการวิจัยดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า องค์การบริหารส่วน

ต�าบล มีการด�าเนินงานด้านการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย

อยู่ในลักษณะที่คงสภาพ แต่ในด้านการมีส่วนร่วมจะมี 

ลักษณะเด่นขึ้นเนื่องจากปัจจุบันการด�าเนินงานด้าน 

การจัดการศึกษาจะต้องมีส่วนร่วมจากบุคคล หน่วยงาน 

องค์กร ชุมชนและผู้ปกครองนักเรียน

2. ปัญหาการจัดการศึกษา ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ตามทัศนะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสังกัดองค์การบริหาร

ส่วนต�าบลในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จากผลการวิจัย 

ในประเด็นนี้ พบว่า นายกองค์การบริหารส่วนต�าบล  

ปลดัองค์การบรหิารส่วนต�าบล หวัหน้าศนูย์พฒันาเดก็เลก็  

ผู้ดูแลเด็กและผู้ประกอบอาหาร ให้ความเห็นว่าปัญหา

การจัดการศึกษา ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามทัศนะของ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสังกัดองค์การบริหารส่วนต�าบลใน 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งขัด

แย้งกับงานวิจัยของ เวฬุวรรณ สมทรัพย์ (2545, บทคัดย่อ)  

พบว่า องค์การบรหิารส่วนต�าบลยงัไม่ให้ความส�าคญัในการ 

จัดการศึกษา ยังไม่ได้ด�าเนินการวางแผน ไม่มีการเตรียม 

ความพร้อมด้านบุคลากร สถานที่  และยังขาดการ

ประชาสมัพนัธ์การด�าเนนิงาน ส่วนปัญหาด้านงบประมาณ

และด้านการมีส่วนร่วม มีปัญหาอยู่ในระดับน้อย ทั้งนี้

เห็นว่า รัฐบาลให้การสนับสนุนงบประมาณในการจัดการ

ศึกษาอยู่แล้วและหน่วยงานองค์การบริหารส่วนต�าบลเอง 

ยังมีความสามารถให้การสนับสนุนงบประมาณในการ

จดัการศกึษาได้ นอกจากนีย้งัขดัแย้งกบังานวจิยัของ พบิลูย์

พันธ์ สาทอง (2542, บทคัดย่อ) ที่พบว่า องค์การบริหาร

ส่วนต�าบลยังให้การสนับสนุนงบประมาณในการจัดการ 

ศึกษาน้อยไป เนื่องจากเห็นว่าการจัดการศึกษายังไม่ใช่

ปัญหาใหญ่ ปัจจบุนัการบรหิารงานการจดัการศกึษาในศนูย์ 

พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต�าบล ในจังหวัด

พระนครศรอียธุยา ด้านต่าง ๆ  ซึง่ประกอบด้วย ด้านบคุลากร  

ด้านอาคารสถานที่ ด้านวิชาการ และด้านการมีส่วนร่วม 

มีพัฒนาการที่ดีขึ้น ซึ่งจากดูงานวิจัยของหลาย ๆ ท่านว่า

ผลการวิจัยมีปัญหารอยู่ในระดับมาก แต่ในปัจจุบันพบว่า  

ทกุด้านมรีะดบัปัญหาอยูใ่นระดบัปานกลาง อกีประการหน่ึง 

แสดงให้เห็นว่าองค์การบริหารส่วนต�าบล ในจังหวัด 
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พระนครศรีอยุธยา มีความเข้าใจงานด้านการจัดการศึกษา

ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่ได้รับการถ่ายโอนมาด�าเนินการ 

ดีข้ึนกว่าเดิม

3. การเปรียบเทียบสภาพและปัญหาการจัด 

การศึกษา ในศูนย ์พัฒนาเด็กเล็กตามทัศนะของผู ้มี 

ส่วนได้ส่วนเสียสังกัดองค์การบริหารส่วนต�าบลใน

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ�าแนกตาม เพศ อายุ ต�าแหน่ง  

ขนาดของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และระดับการศึกษา

3.1 จ�าแนกตามเพศ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถาม

ที่มีเพศต่างกัน มีสภาพการจัดการศึกษาในศูนย์พัฒนา 

เด็กเล็ก ตามทัศนะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียองค์การบริหาร

ส่วนต�าบลในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในภาพรวม 

แตกต่างกันอย ่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .001  

ผู้วิจัยเห็นว่าสาเหตุที่ความคิดเห็นของผู้ตบแบบสอบถาม

ที่มีเพศแตกต่างกัน อาจเป็นเพราะว่าสภาพด้านร่างกาย

จิตใจและอารมณ์ ไม่เหมือนกัน จึงมีความเห็นและความ

คาดหวังที่แตกต่างกัน ซ่ึงสอดคล้องกับสมมติฐานและ

สอดคล้องกับ อรทัย รัตนวิมล (2545, บทคัดย่อ) ซึ่งศึกษา 

ความพร้อมของคณะกรรมการองค์การบริหารส่วนต�าบล 

ในจังหวัดนครปฐมต่อภารกิจด้านสาธารณสุขซึ่งคณะ

กรรมการองค์การบริหารส่วนต�าบล ที่มีเพศแตกต่างกัน

เห็นว่าความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจด้านสาธารณสุข  

แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

3.2 จ�าแนกตาอายุ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม

ที่มีอายุแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อสภาพและปัญหา

การจัดการศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามทัศนะของผู้มี 

ส่วนได้ส่วนเสียองค์การบริหารส่วนต�าบลในจังหวัด

พระนครศรอียธุยา ในภาพรวมแตกต่างกนัอย่างมนียัส�าคญั 

ทางสถิติที่ระดับ .001 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน และ

สอดคล้องกับ สากล ฉิมวงศ์ (2548, บทคัดย่อ) ได้ท�าการ

ศึกษาความพร้อมในการบริหารงานบุคคลของผู้บริหาร

โรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดอุดรธานี พบว่าครูผู้สอน 

และผู้บริหารโรงเรียนที่มีอายุแตกต่างกัน มีความเห็นว่า

ความพร้อมในการบริหารงานบุคคลขงผู้บริหารโรงเรียน 

แตกต่างกัน

3.3 จ�าแนกตามต�าแหน่ง พบว่า ผู้ตอบแบบ 

สอบถามที่มีต�าแหน่งแตกต่างกันมีสภาพและปัญหา 

การจัดการศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามทัศนะของ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียองค์การบริหารส่วนต�าบลในจังหวัด

พระนครศรอียธุยา ในภาพรวมแตกต่างกนัอย่างมนียัส�าคญั

ทางสถติทิีร่ะดบั .001 ซึง่สอดคล้องกบัสมมตฐิาน ซึง่ผูว้จิยั 

เหน็ว่าสาเหตุทีค่วามคดิเหน็ของผูท้ีต่อบแบบสอบถามทีม่ ี

ต�าแหน่งแตกต่างกัน คือ ผู้ที่รับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้อง 

ในการด�าเนินงานขงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความคิดเห็น 

แตกต่างกันอาจเป็นเพราะว่าผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดการ

ศึกษาอยู่ในสภาพเดียวกัน สถานที่ บรรยากาศและสภาพ

แวดล้อมแตกต่างกนัและมวีฒุภิาวะ รปูแบบภาคปฏบิตังิาน

ที่แตกต่างกัน จึงมีความคิดท่ีแตกต่างกัน ซ่ึงสอดคล้องกับ 

ผลงานของ มาน ีโชติมา (2546, บทคดัย่อ) ได้ศกึษาความหวงั 

ของครูผู้สอนและผู้บริหารเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของ

โรงเรยีนโชติมา เขตจตุจักร กรงุเทพมหานคร พบว่า ครผููส้อน 

และผู ้บริหารที่มีต�าแหน่งแตกต่างกันมีความคาดหวัง 

เกี่ยวกับการจัดการศึกษาที่แตกต่างกัน

3.4 จ�าแนกตามขนาดของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

พบว่า ผู้ตอบแบบสบถามที่มีต�าแหน่งแตกต่างกันมีสภาพ

และปัญหาการจดัการศกึษาในศนูย์พฒันาเดก็เลก็ ตามทศันะ 

ของผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีองค์การบรหิารส่วนต�าบลในจังหวดั

พระนครศรอียธุยา ในภาพรวมแตกต่างกนัอย่างมนียัส�าคญั

ทางสถิติที่ระดับ .001 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน สากล 

ฉิมวงศ์ (2548, บทคัดย่อ) ได้ท�าการศึกษาความพร้อมใน

การบริหารงานบุคคลของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา

ในจังหวัดอุดรธานี พบว่าครูผู้สอนและผู้บริหารโรงเรียน 

ที่มีขนาดแตกต่างกัน มีความเห็นว่าความพร้อมในการ

บริหารงานบุคคลขงผู้บริหารโรงเรียนแตกต่างกัน

3.5 จ�าแนกตามระดับการศึกษา พบว่า ผู้ตอบ

แบบสอบถามที่มีระดับการศึกษา แตกต่างกันมีสภาพการ 

และปัญหาจัดการศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามทัศนะ

ของผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีองค์การบรหิารส่วนต�าบลในจังหวดั

พระนครศรอียธุยา ในภาพรวมแตกต่างกนัอย่างมนียัส�าคญั

ทางสถิติที่ระดับ .001 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน และ

สอดคล้องกับ อัจฉรา ฉายวิวัฒน์ (2553, บทคัดย่อ) พบว่า  

ผูท้ีเ่กีย่วข้องในการจดัการศกึษาทีม่รีะดบัการศกึษา ต่างกนั  

มีความคิดเห็นว่าการมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน

ประถมศึกษาสังกัดส�านักงานการประถมศึกษาจังหวัด 

บุรีรัมย์แตกต่างกัน
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ข้อเสนอแนะในกำรวิจัยครั้งนี้

1. องค์การบริหารส่วนต�าบล ซึ่งเป็นหน่วยงาน 

ในการก�าหนดนโยบายการจัดการศึกษาในศูนย์พัฒนา 

เดก็เลก็ ควรน�าผลการวจิยัสภาพและปัญหาการจดัการศกึษา 

ในศนูย์พฒันาเดก็เลก็ ไปเป็นข้อมลูวางแผนพัฒนาคณุภาพ

การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะปัญหา 

ในการจดัการศกึษาใน 4 ด้าน เช่น ด้านวชิาการทีพ่บ คอื ศนูย์

พัฒนาเด็กเล็กควรมีการสนับสนุนการจัดท�าสื่อการเรียน 

การสอน มกีารจดัท�าแผนการสอนและมีหลกัสูตรการเรยีน 

การสอน ซึ่งจะส่งเสริมพัฒนาการเด็กระดับปฐมวัย  

โดยเฉพาะพัฒนาการด้านสมองและกระบวนการคิด 

ในเด็กแรกเกิดถึง 6 ปี ควรมีการพัฒนาการจัดห้องเรียน 

ห้องสมุด การอบรมวิชาการ ให้เพียงพอและเหมาะสมกับ

จ�านวนเด็ก ควรมีการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์

ปรึกษาหารือเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและกิจกรรมต่าง ๆ   

อนัเป็นรากฐานส�าคญัของการพัฒนาคณุภาพทางการศกึษา

ให้ดียิ่งข้ึนต่อไป

2. องค์การบริหารส่วนต�าบล ควรสร้างความเข้าใจ

และประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาให้กับผู้ปกครองและ 

ชุมชนในท้องถ่ิน ได้รับทราบความเป็นไปของการจัดการ

ศึกษาและสร้างความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วน 

ต�าบลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้ปกครองและชุมชนเป็น

ระยะ

ข้อเสนอแนะกำรวิจัยครั้งต่อไป

1. เนือ่งจากการวจิยัในครัง้นีไ้ด้ใช้วธิกีารสอบถาม

กลุม่ตวัอย่างด้วยแบบสอบถามเท่านัน้ ควรมกีารศกึษาโดย

วิธีอื่น ๆ ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ การสัมภาษณ์  

การจัดกลุ่มสัมมนา เป็นต้น เพื่อศึกษาในประเด็นอื่น ๆ 

ต่อไป

2. เพื่อให้ทราบสภาพและปัญหาในการจัดการ

ศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอย่างลึกซึ้งและกว้างขวางและ

น�าผลการวิจัยเป็นข้อมูลวางแผนในการพัฒนาคุณภาพ 

การศกึษาอย่างมปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ ควรท�าการวจิยัเรือ่งเดมิ 

ซ�้าอีก แต่เปลี่ยนกลุ่มประชากร

3. ควรศึกษาสภาพและปัญหาการจัดการศึกษา

ระดับปฐมวัยในสถานศึกษาในสังกัดอื่น ๆ ด้วย เช่น  

โรงเรียนเอกชน โรงเรียนในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาทั่ว

ประเทศ
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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยที่ผสมผสาน การวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษา 

สภาพปัจจบุนัของการจดักิจกรรมประสบการณ์การเรยีนรูข้องครโูรงเรยีนอนบุาลเอกชน (2) ศกึษาการพฒันาการจัดกจิกรรม 

ประสบการณ์การเรียนรู้ของครูโรงเรียนอนุบาลเอกชนในปัจจุบัน (3)สร้างและพัฒนารูปแบบการพัฒนาครูในการจัด

กิจกรรมประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยในโรงเรียนเอกชนและ 

(4) ศึกษาความเหมาะสม ความสอดคล้อง ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ของรูปแบบฯ กลุ่มตัวอย่างและกลุ่ม

ผู้ให้ข้อมูล ประกอบด้วยครู 447 คน ผู้บริหาร12คน เครื่องมือการวิจัยเป็นแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ การประชุม 

สนทนากลุ่ม การประชุมอิงผู้เชี่ยวชาญ และการประชุมปฏิบัติการเชิงวิชาการ สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย 

และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า (1) สภาพปัจจุบันของการจัดกิจกรรมฯ ของครู อยู่ในระดับปานกลาง (2) 

การพัฒนาการจัดกิจกรรมฯ ของครู ควรก�าหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และศึกษา Best Practice ของโรงเรียนที่ประสบ

ผลส�าเร็จ (3) รูปแบบฯ มี 3 องค์ประกอบคือ (1) หลักการและเหตุผลของรูปแบบ/ วัตถุประสงค์ (2) การพัฒนาครู 5  

ข้ันตอนคอื (2.1) ส�ารวจความต้องการจ�าเป็น (2.2) การอบรมเชิงปฏบิติัการ (2.3) ครจัูดประสบการณ์การเรยีนรูท้ีห่ลากหลาย  

(2.4) การนเิทศ ตดิตามผลและแบ่งปันประสบการณ์ (2.5) การจดันทิรรศการเผยแพร่ผลงานและยกย่องให้รางวลั (3) ปัจจยั 

และเงื่อนไขในการน�ารูปแบบไปปฏิบัติ (4) ผลการตรวจสอบความเหมาะสม ความสอดคล้อง ความเป็นไปได้ และความ

เป็นประโยชน์ของรูปแบบฯ พบว่า อยู่ในระดับมาก

ค�ำส�ำคัญ: การพัฒนาครู, ความคิดสร้างสรรค์, เด็กปฐมวัย

Abstract

This study used the quantitative and qualitative research in order to (1) study current conditions of Learning 

Experience Activities (LEA) engaged by teachers in private kindergartens located in upper central region (2) study 

development of LEA set for students in private kindergartens located in upper central region (3) construct and 

develop a model of LEA by teachers for enhancing imagination and creative thinking of kindergarten students (4) 

study propriety, congruity, possibility and benefit of development model constructed for this study. The sample and  

รูปแบบกำรพัฒนำครูในกำรจัดกิจกรรมประสบกำรณ์กำรเรียนรู้เพื่อส่งเสริมจินตนำกำรและ

ควำมคิดสร้ำงสรรค์ของเด็กปฐมวัยในโรงเรียนเอกชน

A Teacher Development Model on Experiential Learning Activities for Enhancing Imagi-

nation and Creative Thinking of Kindergarten Students in Private Schools

ปรีชา หวังวิทยาคุณ และ พลสัณห์ โพธิ์ศรีทอง

Precha Wangwithayakun and Pollasanha Positong

หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
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บทน�ำ

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 

2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545 และ 

ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พุทธศักราช 2553 ในมาตรา 6 

ก�าหนดว่าการจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทย

ให้เป็นมนษุย์ท่ีสมบรูณ์ ทัง้ร่างกายจติใจ สตปัิญญา ความรู้  

และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด�ารงชีวิต

สามารถอยูร่่วมกบัผู้อืน่ได้อย่างมคีวามสุข ทัง้นีจ้ดุมุง่หมาย 

การจดัการศกึษาเพ่ือพัฒนาคนไทยให้มีคณุภาพสงูขึน้โดยมี 

แนวการจดัการศกึษาแสดงไว้ในหมวด 4 มาตรา 22 ระบวุ่า  

การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า ผู ้เรียนทุกคนมีความ

สามารถเรยีนรูแ้ละพัฒนาตนเองได้และถอืว่าผู้เรียนมคีวาม

ส�าคญัทีส่ดุ กระบวนการจดัการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผูเ้รยีน 

สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ และ

มาตรา 24 ระบวุ่า การจดักระบวนการเรยีนรูจ้ะต้องให้เนือ้หา 

สาระและกิจกรรมมีความสอดคล้องกับความสนใจและ

ความถนดัของผูเ้รยีนโดยค�านงึถงึความแตกต่างของบคุคล  

ให้ผูเ้รยีนได้ฝึกทกัษะ กระบวนการคดิ การเผชญิสถานการณ์ 

และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกัน และแก้ปัญหา 

โดยจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง

ลงมอืปฏบิตัคิดิเป็นท�าเป็นในด้านการจดัการเรียนการสอน 

และให้ผสมผสานสาระความรู้ด้านต่าง ๆ ให้สมดุลกัน 

รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรมค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะ 

อันพึงประสงค์ในทุกหน่วยการเรียน ส่งเสริมการจัด

บรรยากาศการเรียนรู้ร่วมกันทั้งผู้สอน ผู้เรียน ผู้ปกครอง 

และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพื่อให้สามารถจัดการเรียนรู้ 

ได้ทุกเวลาทุกสถานที่ส�าหรับเด็กปฐมวัย เป็นช่วงวัยที่

นักการศึกษาและนักจิตวิทยาทั่วโลกต่างให้ความส�าคัญ

และสนใจด้านพฒันาการเดก็ปฐมวยัซึง่มอีายรุะหว่าง 0-5 ปี  

(เด็กตั้งแต่แรกปฏิสนธิถึงอายุ 5 ปี 11 เดือน 29 วัน) ทั้งทาง

ร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สงัคมและสติปัญญา เพราะเป็นช่วงที่ 

ระบบประสาทและเซลล์สมองมีการเจริญเติบโตในอัตรา

สูงสุดร้อยละ 80 ของผู้ใหญ่ ดังนั้นส่ิงแวดล้อมรอบตัวเด็ก 

การดูแลอบรมเพื่อปลูกฝังสร้างเสริมพัฒนาการ จึงเป็น 

สิง่ส�าคญัซึง่เป็นพืน้ฐานต่อบคุลกิภาพ อปุนสิยั และการเจรญิ

เติบโตของสมองที่ส่งผลต่อสติปัญญา และความสามารถ 

ของเดก็อย่างถาวร ซึง่การเรยีนรูใ้นช่วงวยัดงักล่าวเป็นการ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม การได้รับประสบการณ์หรือการ

ฝึกฝน การกระตุ้นและจูงใจที่ดีจะท�าให้เกิดกระบวนการ 

บูรณาการในสมอง ท�าให้ข้อมูลที่ได้รับไปสู่ความรู้ความ

เข้าใจและการจ�า (กุลยา ตันติผลาชีวะ, 2551, หน้า 19)

ด้วยเหตุนีก้ารศึกษาปฐมวยั ตามหลกัสูตรการศกึษา 

ปฐมวัย พุทธศักราช 2546 จึงเป็นหลักสูตรการศึกษาที่ 

ต่างจากหลักสูตรการศึกษาระดับอ่ืน ๆ  กล่าวคือหลักสูตร 

ทีเ่น้นพฒันาการ โดยมอีายแุละพฒันาการตามวยัของผูเ้รยีน

เป็นกรอบ ส่วนการพฒันาสาระและประสบการณ์การเรยีนรู้ 

จะสร้างเสริมพัฒนาการ ส่งเสริมความเป็นมนุษย์ให้อยู่

ในสังคมได้อย่างเป็นปกติสุข และพร้อมที่จะเข้าสู่ระบบ

โรงเรียนได้ (กุลยา ตันติผลาชีวะ, 2551) ดังนั้นหลักสูตร

การศึกษาปฐมวัยส�าหรับเด็กอายุ 3 - 5 ปี จึงเป็นการจัดการ

ศกึษาในลกัษณะของการอบรมเลีย้งด ูและเดก็จะได้รบัการ

พัฒนาทั้งด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา 

information included 447 teachers and 12 principals. Questionnaires, interviewing, focus group, specialists’ conference 

and academic workshop were instruments. Data were statistically analyzed by mean and standard deviation. This  

study found out that (1) The current condition of LEA was at moderate level (2) Vision, strategy and best practices 

should be set for developing LEA for teachers (3) Teacher development model was comprised of rationale/purposes 

and there were five stages of develop of teachers in LEA: (1) need surveying (2) workshop training (3) Setting LEA 

(4) supervising, following up and experience sharing 5. work exhibition, knowledge sharing and rewards, and factors  

and condition of practical model. Propriety, congruity, possibility and benefit of teacher development model of 

LEA for enhancing imagination and creative thinking of kindergarten students in private schools were at high level.

Keywords: teacher development, creativity, kindergarten students
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ตามวัยและความสามารถของแต่ละบุคคล มุ่งให้เด็กมี

พฒันาการด้านร่างกาย อารมณ์-จติใจ สังคม และสตปัิญญา 

ทีเ่หมาะสมกบัวยั ความสามารถ และความแตกต่างระหว่าง

บคุคล โดยมีหลักการจดัประสบการณ์ คอื จดัประสบการณ์

การเล่น และการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาเด็กโดยองค์รวมอย่าง 

ต่อเนือ่ง เน้นเดก็เป็นส�าคญั สนองความต้องการ ความสนใจ  

ความแตกต่างระหว่างบุคคลและบริบทของสังคมที่เด็ก

อาศัยอยู่ จัดให้เด็กได้รับการพัฒนาโดยให้ความส�าคัญทั้ง

กับกระบวนการ และผลผลิต จัดการประเมินพัฒนาการ 

ให้เป็นกระบวนการอย่างต่อเนือ่ง และเป็นส่วนหนึง่ของการ

จัดประสบการณ์ และให้ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วม 

ในการพฒันาเดก็ (ส�านกังานรบัรองมาตรฐานและประเมนิ

คุณภาพการศึกษา, 2554) ซึ่งการจัดกิจกรรมส่งเสริม 

พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็ก ครูผู้สอนมีความส�าคัญ

ต่อการจดักิจกรรมพัฒนาเดก็อย่างมาก ต้องเปลีย่นบทบาท

จากผู้บอกความรู้หรือส่ังให้เด็กท�ามาเป็นผู้อ�านวยความ

สะดวก ผูส้อนจะต้องยอมรับ เห็นคณุค่า รู้จกั และเข้าใจเดก็

แต่ละคนทีต่นดแูลรบัผดิชอบก่อน เพ่ือจะได้วางแผนสร้าง 

สภาพแวดล้อม และจัดกิจกรรมที่จะส่งเสริมพัฒนาการ

และการเรยีนรูข้องเดก็ได้อย่าง เหมาะสม นอกจากนีผู้ส้อน

ต้องรู้จักพัฒนาตนเอง ปรับปรุงใช้เทคนิคการจัดกิจกรรม 

ต่าง ๆ ให้เหมาะกับเด็ก

ผลจากการจัดกิจกรรมประสบการณ์การเรียนรู้

เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม 

และสตปัิญญา ทีเ่หมาะสมวยัของเดก็นัน้ จะครอบคลมุเรือ่ง 

ของความใฝ่รู้ การเรียนรู้ด้วยตนเอง ทักษะในการสื่อสาร 

จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์สมวัยของเด็กซ่ึงเป็น

พืน้ฐานส�าคญัในการพัฒนา ทกัษะการคดิของเดก็ ตามหลกั

การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาการของเด็ก

ปฐมวัย เพื่อให้บรรลุเป้าหมายคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

12 ประการตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 

2546 และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ประการหนึ่งนั้นคือ  

ให้มีจนิตนาการและความคดิสร้างสรรค์นัน่เอง (กระทรวง

ศึกษาธิการ, 2546)

จากการสงัเคราะห์ผลการประเมนิคณุภาพภายนอก 

สถานศกึษาระดบัการศึกษาปฐมวยัรอบสอง ของส�านกังาน

รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การ

มหาชน) พบว่า สถานศึกษาระดบัปฐมวยัทีไ่ด้รับการรบัรอง  

ร้อยละ 82.72 และไม่รับรอง ร้อยละ 17.28 เมื่อพิจารณา

ตามระดับคุณภาพพบว่าส่วนใหญ่ร้อยละ 70.72 มีคุณภาพ

ระดับดี รองลงมาอยู่ในระดับดีมากร้อยละ 18.90 และ

ระดับพอใช้ร้อยละ 10.11 โดยมีสถานศึกษาที่มีผลการ

ประเมินอยู่ในระดับปรับปรุงร้อยละ 0.27 เมื่อพิจารณา

ผลการประเมินจ�าแนกรายมาตรฐาน พบว่า มาตรฐานที่ม ี

จ�านวนสถานศกึษาระดบัการศกึษาปฐมวยัได้รบัการรบัรอง 

สูงสุดคือ มาตรฐานด้านผู้เรียน ได้แก่ มาตรฐานท่ี 2 ผู้เรียน 

มีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี รองลงมาคือ 

มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม 

อนัพงึประสงค์ ส่วนมาตรฐานทีส่ถานศกึษาระดบัการศกึษา 

ปฐมวัยไม่ได้รับการรับรองสูงสุดคือ มาตรฐานด้านผู้เรียน

เช่นกัน ได้แก่ มาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการ 

คิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิด

สร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง และมีวิสัยทัศน์ และมาตรฐาน

ด้านผู้สอน ได้แก่ มาตรฐานที่ 9 ครูมีความสามารถในการ 

จัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียน

เป็นส�าคญั (ส�านกังานรบัรองมาตรฐานและประเมนิคณุภาพ 

การศึกษา, 2554)

จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก

ของส�านักงานรับรองมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา

ภายนอกข้างต้นที่พบว่าสถานศึกษาครูนักเรียนมาตรฐาน

คุณภาพการศึกษายังต้องมีการพัฒนากระบวนการเรียน

การสอนแนวใหม่ แบบกระตุ้นช้ีแนะให้ผู้เรียนได้พัฒนา 

ความฉลาดทุกด้านรักการอ่านและการเรียนรู้เรียนรู้ด้วย

ตนเองเป็นคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์เป็นแทนการสอนแบบ

บรรยายให้ท่องจ�าเพือ่สอบเอาคะแนนแบบเก่าต้องมกีารจดั

ฝึกอบรมและเสรมิสร้างครอูาจารย์ทีค่ดิและสอนแนวใหม่ 

เพราะผู้บริหารครูอาจารย์จ�านวนมากเรียนมาแบบนั่งฟัง

และท่องจ�าไปสอบแบบเก่าไม่รักการอ่านการเรียนรู้ใหม่

คิดวิเคราะห์ไม่เป็นคิดได้แต่ประโยชน์ตนเองมากกว่าจะมี 

จิตส�านึกคิดและหาทางท�าให้นักเรียนได้ประโยชน์สูงสุด 

(วิทยากร เชียงกูล, 2551)

จากเหตุดงักล่าวข้างต้น ครเูป็นผูท้ีไ่ด้รบัผลกระทบ 

โดยตรงจากการประเมนิคณุภาพภายในและภายนอกทีต้่อง 

น�าผลการประเมินที่ได้จากการประเมินคุณภาพภายใน

สถานศึกษาโดยการรายงานตนเองของสถานศึกษาและ

ผลการประเมินคุณภาพภายนอกที่ประเมินโดยส�านักงาน 
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รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาไปใช้ใน

การปฏิบัติงานอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะว่าโรงเรียนจะ

จัดการศึกษาที่ได้มาตรฐานนั้นขึ้นกับคุณภาพการจัดเรียน 

การสอนของครูเม่ือครูจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ 

นักเรียนย่อมมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก�าหนดไว้ 

(มานัส ศักดี, 2551)

จะเหน็ได้ว่า ปัญหาทีส่�าคญั คอื ครูผู้สอน เพราะคร ู

เป็นผูมี้บทบาทในการจดักจิกรรมประสบการณ์การเรยีนรู้  

เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการครบทุกด้าน เกิดการเรียนรู้ ความ

เข้าใจ สามารถน�าทกัษะ ประสบการณ์ และความรูไ้ปใช้ให้

เกดิประโยชน์ ดงันัน้ แนวทางการแก้ปัญหาเพือ่การพฒันา 

ดังกล่าว จึงจ�าเป็นต้องมีการสร้างหรือพัฒนารูปแบบการ

พัฒนาครูในการจัดกิจกรรมประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อ 

ส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ของเด็ก

ปฐมวัยในโรงเรียนเอกชนเพื่อน�าไปประยุกต์ใช้ให้เกิด 

ประโยชน์ต่อไป

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

1. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันของการจัดกิจกรรม

ประสบการณ์การเรียนรู้ของครูโรงเรียนอนุบาลเอกชน 

ในเขตภาคกลางตอนบน

2 .  เ พื่ อ ศึ ก ษ า ก า ร พั ฒ น า ก า ร จั ด กิ จ ก ร ร ม

ประสบการณ์การเรียนรู้ของครูโรงเรียนอนุบาลเอกชน 

ในเขตภาคกลางตอนบนในปัจจุบัน

3. เพ่ือสร้างและพัฒนารูปแบบการพัฒนาครู

ในการจัดกิจกรรมประสบการณ์การเรียนรู้เพ่ือส่งเสริม 

จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยใน

โรงเรียนเอกชน

4. เพื่อศึกษาความเหมาะสม ความสอดคล้อง  

ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ของพัฒนารปูแบบ

การพัฒนาครูในการจัดกิจกรรมประสบการณ์การเรียนรู้ 

เพื่อส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ของเด็ก

ปฐมวัยในโรงเรียนเอกชนที่พัฒนาขึ้น

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

การศึกษาวิจัยคร้ังนี้ ได้ศึกษาแนวคิดทฤษฎีที่ 

เกี่ยวข้องดังนี้

แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์

การเรียนรู้ส�าหรับเด็กปฐมวัย ในคู่มือหลักสูตรการศึกษา

ปฐมวัย พุทธศักราช 2546 กล่าวว่า การจัดประสบการณ์

ส�าหรับเด็กปฐมวัย 3 - 5 ปี จะไม่จัดเป็นรายวิชาแต่จัด

ในรูปของกิจกรรมบูรณาการผ่านการเล่น เพื่อให้ได้รับ 

ประสบการณ์ตรง เกิดการเรียนรู้ ได้พัฒนาการทั้งด้าน

ร่างกาย อารมณ์- จิตใจ สังคม สติปัญญา กิจกรรมที่จัด

ให้เด็กแต่ละวันอาจใช้ชื่อเรียกกิจกรรมต่างกันไปในแต่ละ

หน่วยงาน แต่ทั้งนี้ประสบการณ์ที่จัดจะต้องครอบคลุม

ประสบการณ์ส�าคญัทีก่�าหนดในหลกัสตูรการศกึษาปฐมวยั  

และควรยดืหยุน่ให้มสีาระการเรยีนรูท้ีเ่ดก็สนใจ และสาระ

การเรียนรู้ที่ผู ้สอนก�าหนด เมื่อเด็กได้รับประสบการณ์

ส�าคัญ และกิจกรรมในแต่ละหัวเรื่องแล้ว เด็กควรท่ีจะเกิด 

แนวความคิดตามที่เสนอแนะในหลักสูตร (กระทรวง

ศึกษาธิการ, 2546)

แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาการจัดประสบการณ์

การเรียนรู้ Dr. Nir – Jarniv มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ประสานมติรได้ให้ข้อคดิว่า การศกึษาปฐมวยัมอีงค์ประกอบ 

ที่ส�าคัญ 3 ประการที่ควรพิจารณาคือ 

1. ตัวเด็ก: ครูและผู้ที่เกี่ยวข้องต้องเข้าใจเกี่ยวกับ

ความคิดรวบยอดของตัวเด็ก เข้าใจถึงจิตวิทยาพัฒนาการ  

ธรรมชาติของเด็กและพัฒนาการในการคิด ความต้องการ

เด็ก โดยค�านึงถึงว่า

1.1 เด็กมีความเหมือนกันคือ มีการพัฒนาตาม

ขั้นตอนมีความต้องการ (needs) และมีความกระตือรือร้น  

(curiosity) เหมือน ๆ กัน

1.2 เด็กมีความแตกต่างกันคือ ทุกคนมีภูมิหลัง 

และพื้นฐาน (background) ไม่เหมือนกัน

1.3 เด็กทุกคนต้องการมีเพื่อน

2. พ่อแม่: ในการจัดการการศึกษา ควรค�านึงถึงว่า

พ่อแม่เป็นครูคนแรกและเป็นแบบอย่างให้แก่ลูก พ่อแม่

เป็นบุคคลคนแรกที่ลูกรู้จัก เป็นผู้ปลูกฝังความคิดและ 

พัฒนาบุคลิกภาพ ตลอดจน ค่านิยมต่าง ๆ ของสังคม  
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จากการวิจัยพบว่าการน�าพ่อแม่เข้ามามีส่วนร่วมในการให ้

การศกึษาลูก ดงันัน้ท�าอย่างไร เราจงึจะสามารถช่วยให้พ่อแม่ 

ซึ่งเป็นบุคคลที่ส�าคัญยิ่งของลูกได้เข้าใจ และมีส่วนร่วม

ในการอบรมเลี้ยงดูและให้การศึกษาแก่ลูก เป็นแบบอย่าง

ที่ดีแก่ลูกอย่างแท้จริง ดังนั้นการจัดการศึกษาจึงควรมีการ

รวมเอาพ่อแม่เข้าไว้ในการจัดการศึกษาส�าหรับเด็กด้วย

3. ตัวครู: ในที่นี้หมายรวมไปถึงผู้ดูแลเด็ก พี่เลี้ยง 

ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรอื่น ๆ  ที่มีส่วนเกี่ยว ข้องกับการ

อบรมเลีย้งด ูให้การศึกษาแก่เดก็ในการจดัการศึกษาส�าหรบั

เด็กปฐมวัย ครูและบุคคลต่าง ๆ ที่กล่าวมาเป็นบุคคลที่มี 

ความส�าคัญต่อการอบรมเล้ียงดูและให้การศึกษาแก่เด็ก 

ดงันัน้จงึควรมีความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัการจดัการศกึษา

ส�าหรับเด็กในวัยนี้ด้วย

แนวคิดเก่ียวกับการส่งเสริมคุณลักษณะด้าน

จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย  

การส่งเสริมคุณลักษณะด้านจินตนาการและความคิด

สร้างสรรค์ในตวับคุคลจะต้องพัฒนาให้สูงสุดตามศักยภาพ

โดยใช้วิธีต่าง ๆ  อย่างหลากหลายสอดคล้องกับธรรมชาติ

ตามความแตกต่างระหว่างบุคคล เทคนิคการจัดการเรียน

การสอน เพื่อส่งเสริมพัฒนาการความคิดสร้างสรรค์นั้น  

ครคูวรจะน�าวธิกีารต่าง ๆ  มากระตุน้ให้เกดินสัิย และเจตคติ

ในทางสร้างสรรค์แก่เด็ก (ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ, 2556)  

มีเทคนิควิธีการดังนี้ 

1. การระดมสมองเป็นเทคนิคเพื่อรวบรวม 

ทางเลือกและการแก้ปัญหาโดยให้โอกาสในการคิดอย่าง

อิสระ กว้างไกลที่สุดและไม่มีการวิพากษ์วิจารณ์ใด ๆ 

ระหว่างการคิด 

2. การปลูกฝังความกล้าที่จะท�าสิ่งสร้างสรรค์  

เป็นเทคนิคที่ใช้ในการตั้งค�าถามง่าย ๆ เพื่อให้คิดโดย

จัดให้อยู ่ในสภาพแวดล้อมที่ เป ็นที่ยอมรับของผู ้อื่น  

เมือ่ฝึกฝนมากเข้ากจ็ะช่วยในการพัฒนาความคดิสร้างสรรค์

ให้มีมากข้ึน

3. การปรับเปลี่ยนเทคนิคนี้เป็นการสร้างแนวคิด

ใหม่โดยอาศัยแนวคิดเดิม วิธีการใช้แบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ

3.1 ปรับเปลี่ยนบางอย่าง เป็นการปรับเปลี่ยน

ลักษณะบางประการของแนวคิดหรือผลงานเดิม โดย 

ปรับเปลี่ยนแต่ละส่วนเมื่อน�ามารวมกันก็จะได้ความคิด 

หรือรูปแบบใหม่ ๆ

3.2 ถ่ายโยงสิ่งเก่าไปใช้ในสถานการณ์อื่น คือ 

การถ่ายโยงลักษณะบางประการ จากสถานการณ์หนึ่ง 

มาใช้กับอีกสถานการณ์หนึ่ง 

4. การสร้างความคิดใหม่ เป็นเทคนิคที่ใช้ในการ

สร้างความคิดใหม่ ๆ เริ่มจากการแยกย่อยส่วนประกอบ

ย่อยๆ จากของเดิมทั้งรูปร่าง สมบัติ หน้าที่ ประโยชน์ 

เป็นต้น ส่วนย่อย ๆนั้นอาจจะเป็นข้อความหรือแผนงาน

พฤตกิรรม แล้วน�ามาสงัเคราะห์ความคดิ เป็นการรวบรวม 

หรือประกอบส่วนย่อยของส่ิงต่าง ๆ เข้าด้วยกัน เพื่อให้ 

กลายเป็นเร่ืองราว หรือเหตุการณ์ หรือปรากฏการณ์ หรือ

แนวคิดที่มีรูปแบบ โครงสร้างใหม่ที่ชัดเจน มีลักษณะ 

ที่แตกต่างไปจากเดิม

5. ตรวจสอบ ค้นหาความคิดดี ๆ  เป็นเทคนิคที่ใช้

ในการค้นหาความคดิหรอืแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ   

ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยการค้นหาตรวจสอบรายการ

ความคดิด ีๆ  เดมิ ๆ  ทีม่ผีูท้�าไว้แล้ว การใช้รายการตรวจสอบ 

นี้จะช่วยให้เห็นความคิดดี ๆ ที่มีผู ้คิดไว้แล้วและน�ามา

พจิารณาประเมนิข้อดหีรอืประโยชน์ของความคดิเหล่านัน้ 

6. การท�าปัญหาที่แปลกให้คุ ้นเคย ก็คือ การ

ท�าความเข้าใจต่อปัญหาที่ก�าลังเผชิญอยู่ ปัญหาที่มีความ 

“แปลก” คือ ปัญหาที่ผู้แก้ยังไม่มีความเข้าใจปัญหาหรือ

ทราบจุดมุ่งหมาย ของการแก้ปัญหา และไม่สามารถคิดหา

ค�าตอบได้ขณะนั้น กลไกทางธรรมชาติของความคิดก็คือ 

พยายามที่จะท�าปัญหาที่แปลกให้คุ้นเคย โดยการวิเคราะห์

หรือแยกแยะปัญหาจากประสบการณ์เดิมที่คล้ายคลึง

ในอดีต พยายามที่จะหาความสัมพันธ์และเปรียบเทียบ

ระหว่างปัญหานั้น ๆ กับข้อมูลเดิมที่เคยสะสมมาในอดีต 

เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจต่อปัญหาเสียใหม่หรือท�าให้

เกิดความคุ้นเคยแล้วน�ามาเป็นค�าตอบในเหตุการณ์ใหม่

7. การท�าปัญหาที่คุ้นเคยให้แปลก การท�าความ 

คุน้เคยต่อปัญหาอย่างเดยีวไม่พอเพยีง จ�าเป็นต้องมองปัญหา 

ในแนวใหม่ด้วยนั่นก็คือผู้แก้ปัญหาต้องท�าปัญหาที่คุ้นเคย

ให้แปลก โดยการไม่มองปัญหาไปตามความเคยชิน หรือ 

มองปัญหาโดยสามัญส�านึกอย่างคนธรรมดา 
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กรอบแนวคิดกำรวิจัย

ภำพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

การวิจัยรูปแบบการพัฒนาครูในการจัดกิจกรรม

ประสบการณ์การเรียนรู ้เพื่อส่งเสริมจินตนาการและ

ความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยในโรงเรียนเอกชน 

มีการด�าเนินการ ดังนี้

1. ศกึษาสภาพปัจจบุนัของการจดั และการพัฒนา 

การจัดกิจกรรมประสบการณ์การเรียนรู้ของครูโรงเรียน

อนุบาลเอกชนในเขตภาคกลางตอนบนในปัจจุบันโดย 

1.1 วิจัยเอกสาร 1.2 แบบสอบถาม 1.3 สัมภาษณ์ 1.4  

ร่างรูปแบบฯ

2. สร ้างและพัฒนารูปแบบฯ และน�าเสนอ 

รูปแบบฯ โดย 2.1 จัดประชุมสนทนากลุ่ม 2.2 จัดประชุม

อิงผู้เชี่ยวชาญ และ 2.3 สรุปและน�าเสนอรูปแบบฯ
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3. ศึกษาความเหมาะสม ความสอดคล้องความ

เป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ ของรูปแบบฯ โดย 

3.1 ประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ 3.2 แบบสอบถาม 3.3  

สรุปผลการศึกษา

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ครู 

ผูส้อนระดบัปฐมวยัโรงเรียนอนบุาลเอกชนในเขตภาคกลาง 

ตอนบน ได้แก่ นนทบุรี ปทุมธานีพระนครศรีอยุธยา  

และสระบุรีจ�านวน 1,632 คน

2. กลุ่มตัวอย่าง และกลุ่มผู้ให้ข้อมูล คือ ครูผู้สอน 

ระดับปฐมวัย และผู้บริหารของโรงเรียนเอกชนในเขต 

พืน้ทีภ่าคกลางตอนบน ได้แก่ นนทบรุ ีปทมุธาน ีพระนครศร ี

อยุธยา และสระบุรีตอบแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์  

การประชุมสนทนากลุ่ม การประชุมอิงผู้เชี่ยวชาญ และ

การประชุมปฏิบัติการเชิงวิชาการ รวมทั้งสิ้น 447 คน

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย

1. แบบสอบถามสภาพปัจจบุนัของการจดักิจกรรม

ประสบการณ์การเรียนรู ้ของครูโรงเรียนเอกชนในเขต 

ภาคกลางตอนบน จ�านวน 30ข้อ โดยมีค่าความเช่ือมั่น 

ทั้งฉบับ α = 0.921

2. แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับความ

เหมาะสม ความสอดคล้อง ความเป็นไปได้ และความ

เป็นประโยชน์ จ�านวน 20 ข้อ โดยมีค่าความเชื่อมั่น 

ทั้งฉบับ α = 0.856

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล

ผูว้จิยัด�าเนนิการเกบ็รวบรวมข้อมลูโดยด�าเนนิการ  

ดังนี้

1. วิจัยเอกสาร

2. ผู ้วิจัยติดต่อขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ถึงผู ้อ�านวยการโรงเรียน

เพื่อขออนุญาตในการเก็บข้อมูล จัดส่งแบบสอบถามถึง 

กลุ่มตัวอย่างด้วยตนเองที่โรงเรียนเม่ือกลุ่มตัวอย่างตอบ

แบบสอบถามเสร็จ ผู้วิจัยไปรับกลับคืนด้วยตนเอง

3. ผู ้วิจัยติดต่อขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ถึงผู้อ�านวยการโรงเรียนเพ่ือ

ขออนุญาตเข้าสัมภาษณ์ ครู และผู้อ�านวยการ โดยเดินทาง 

ไปสัมภาษณ์ด้วยตนเอง

4. ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจากการวิจัยเอกสาร  

แบบสอบถาม และการสัมภาษณ์ มาจัดท�าร่างรูปแบบฯ

5. ผู ้วิจัยติดต่อขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวทิยาลยัอสีเทร์ินเอเชยี ถงึผูเ้ชีย่วชาญผูอ้�านวยการ และ

ครู เพื่อเชิญเข้าร่วมประชุมสนทนากลุ่ม เพื่อหาฉันทามติ 

และให้ข้อเสนอแนะต่อรูปแบบฯที่ผู้วิจัยร่างขึ้น

6. ผู ้วิจัยติดต่อขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ถึงผู้เชี่ยวชาญผู้อ�านวยการ  

และคร ูเพือ่เชิญเข้าร่วมประชุมองิผูเ้ช่ียวชาญเพือ่ตรวจสอบ 

และให้ข้อเสนอแนะเพิม่เติม พร้อมให้ฉันทามติกบัรปูแบบฯ  

และน�าไปสรุปรูปแบบฯ

7. ผู ้วิจัยติดต่อถึงผู ้อ�านวยการโรงเรียนเพื่อ 

ขอเชิญครูเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการเชิงวิชาการเพื่อหา 

ข้อยุติในด้านความเหมาะสม ความสอดคล้อง ความเป็น

ไปได้ และความเป็นประโยชน์ของรูปแบบฯ

8. ผู ้วิจัยน�าแบบสอบถามไปให้กลุ ่มตัวอย่าง 

ซึ่งเป็นครูในโรงเรียนเอกชนตรวจสอบรูปแบบฯ

9. ผู้วิจัยสรุปผลการวิจัย

สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล

ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนการ

วิเคราะห์ข้อมูลจากการประชุมสนทนากลุ่ม การประชุม

อิงผู ้เชี่ยวชาญ และการประชุมปฏิบัติการเชิงวิชาการ  

โดยฉันทามติของผู้ทรงคุณวุฒิ

ผลกำรวิจัย

รู ป แ บ บ ก า ร พั ฒ น า ค รู ใ น ก า ร จั ด กิ จ ก ร ร ม

ประสบการณ์การเรียนรู ้เพื่อส่งเสริมจินตนาการและ

ความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยในโรงเรียนเอกชน 

มีผลการวิจัย ดังนี้

1. สภาพปัจจุบนัของการจัดกจิกรรมประสบการณ์

การเรียนรู้ของครูโรงเรียนอนุบาลเอกชนในเขตภาคกลาง 
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ตอนบนโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง

2. การพัฒนาการจัดกิจกรรมประสบการณ์ 

การเรียนรู้ของครูโรงเรียนอนุบาลเอกชนในเขตภาคกลาง

ตอนบน ควรก�าหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และศึกษา  

Best Practice ของโรงเรียนที่ประสบความส�าเร็จ

3. รูปแบบฯมี 3 องค์ประกอบคือ (1) หลักการ

และเหตุผลของรูปแบบ/ วัตถุประสงค์ (2) การพัฒนาครู  

5 ขั้นตอนคือ (2.1) ส�ารวจความต้องการจ�าเป็น (2.2)  

การอบรมเชงิปฏบัิตกิาร (2.3) ครูจดัประสบการณ์การเรยีนรู้ 

ที่หลากหลาย (2.4) การนิเทศ ติดตามผลและแบ่งปัน

ประสบการณ์ (2.5) การจัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงานและ

ยกย่องให้รางวัล (3) ปัจจัยและเงื่อนไขในการน�ารูปแบบ 

ไปปฏิบัติ

4. ผลการตรวจสอบความเหมาะสม ความ

สอดคล้อง ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ 

ของรูปแบบฯพบว่า อยู่ในระดับมาก

กำรอภิปรำยผล

การวิจัยรูปแบบการพัฒนาครูในการจัดกิจกรรม 

ประสบการณ์การเรยีนรูเ้พือ่ส่งเสรมิจนิตนาการและความคดิ 

สร้างสรรค์ของเดก็ปฐมวยัในโรงเรียนเอกชน จากการศกึษา

สภาพปัจจบุนัของการจดักจิกรรมประสบการณ์การเรยีนรู้ 

ของครูโรงเรียนอนุบาลเอกชนในเขตภาคกลางตอนบน 

โดยรวมอยู่ในระดับปานกลางเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  

เรียงล�าดับค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านกิจกรรม 

เกมการศึกษา ด ้านกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ  

ด้านกิจกรรมส่งเสริมประสบการณ์ / กิจกรรมวงกลม  

ด้านกิจกรรมสร้างสรรค์ ด้านกจิกรรมเสรี / การเล่นตามมมุ  

และด้านกจิกรรมกลางแจ้งตามล�าดบั ส่วนการพฒันาการจดั

กจิกรรมประสบการณ์การเรียนรู้ของครูในโรงเรียนอนบุาล

พบว่าผู้บริหารควรมีการก�าหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์  

และศกึษา Best Practices ของโรงเรียนทีป่ระสบความส�าเรจ็  

ทางด้านครูควรออกแบบกิจกรรมให้เหมาะสมกับวัย 

ของเด็ก มีการวางแผนจัดการเรียนรู้ร่วมกับผู้บริหารและ

ผู้ปกครอง และควรจัดกิจกรรมส่งเสริมจินตนาการและ

ความคิดสร้างสรรค์ให้สอดคล้องกับกิจกรรมหลักทั้ง 6 

ตามบริบทของโรงเรียนและสอดคล้องกับแนวคิดของ  

Guskey (2000) ที่มีความเห็นว่า การเรียนการสอนเป็น 

กระบวนการที่ซับซ้อน การพัฒนา ครูต้องมีการออกแบบ

และด�าเนินการที่ใช้วิธีการที่หลากหลายเพื่อให้เหมาะสม

ส�าหรับองค์กร สังคม โครงสร้าง แหล่งทรัพยากรและ

สนองความต้องการของครกูลุม่นัน้ ๆ  ให้มากทีส่ดุ Guskey 

ยังแสดงให้เห็นว่า ความรู้และพฤติกรรมการสอนของครู 

มีผลโดยตรงต่อการเรียนรู้ของนักเรียน ถ้าการอบรมคร ู

ไม่สามารถพัฒนาครูให้มีความรู้และความเข้าใจในเนื้อหา 

สาระทีต่นสอนได้ รวมถงึไม่สามารถเปลีย่นแปลงพฤตกิรรม 

การสอนของครูในชั้นเรียนได้แล้ว การเรียนรู้เพื่อพัฒนา

ทักษะกระบวนการคิดของนักเรียนก็จะไม่เป็นไปตามที่

ครูคาดหวัง 

ทั้งนี้จากการพัฒนาและสร้างรูปแบบการพัฒนา

ครูในการจัดกิจกรรมประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อส่งเสริม

จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยใน

โรงเรียนเอกชนพบว่า มี 3 องค์ประกอบคือ

องค ์ประกอบที่  1  หลักการ และเหตุผล/

วัตถุประสงค์

1. หลักการและเหตุผลของรูปแบบฯ

ครูเป็นบุคคลที่มีความส�าคัญอย่างมาก การจัด 

ประสบการณ์ให้ผู ้ เรียนได้เรียนรู ้จากประสบการณ์ 

การเรียนรู ้แบบมีส่วนร่วมโดยครูมีหน้าที่ เอื้ออ�านวย 

ในการสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ส่งเสริมสนับสนุน

ให้ผู ้เรียนได้มีส่วนร่วมสร้างองค์ความรู ้ได้ด้วยตนเอง

ครูจึงถือเป็นปัจจัยที่ส�าคัญที่สุดของการจัดการศึกษาที่มี

คณุภาพ แต่จากการประเมนิคณุภาพภายนอกรอบสองของ 

สถานศึกษาจากส�านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน

คณุภาพการศกึษา (องค์การมหาชน) พบว่า ระดบัการศกึษา

ปฐมวัย ด้านผู้เรียน มาตรฐานที่ 4 คือ ด้านความสามารถ 

ในการคดิวเิคราะห์ คดิสงัเคราะห์ มวีจิารณญาณ มคีวามคดิ 

สร้างสรรค์ อยู่ในระดับต�่าไม่เป็นที่น่าพอใจ สาเหตุมาจาก 

การจัดกิจกรรมการสอนของครูหรือการจัดกิจกรรม

ประสบการณ์การเรียนรู ้ของครูยังไม่เหมาะสมและ 

ไม่ส่งเสริมคุณลักษณะด้านจินตนาการและความคิด

สร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย

ดังนั้นจึงต้องหารูปแบบการพัฒนาครูในการจัด

กิจกรรมประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อส่งเสริมจินตนาการ 
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และความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยผู ้วิจัยจึงศึกษา

เอกสารแนวคิดทฤษฏีละงานวิจัยที่เกี่ยวข้องตลอดจน

สัมภาษณ์ ประชุมสนทนากลุ่ม ประชุมอิงผู้เชี่ยวชาญ และ

ประชุมปฏิบัตติรวจสอบรปูแบบดังกล่าว ท�าให้ได้รูปแบบ 

การพัฒนาครูในการจัดกิจกรรมประสบการณ์การเรียนรู้

เพื่อส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ของเด็ก

ปฐมวัยในโรงเรียนเอกชน

2. วัตถุประสงค์ (1) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ

พัฒนาครูในการจัดกิจกรรมประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อ 

ส่งเสรมิจนิตนาการและความคิดสร้างสรรค์ของเดก็ปฐมวยั

ในโรงเรยีนเอกชน (2) เพ่ือส่งเสริมให้น�ารูปแบบการพฒันา

ครูในการจัดกิจกรรมประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อส่งเสริม

จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยใน 

โรงเรียนเอกชนไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น (3) 

เพื่อให้ผู ้ปฏิบัติมีความเข้าใจในขั้นตอนการน�ารูปแบบ

การพัฒนาครูในการจัดกิจกรรมประสบการณ์การเรียนรู้

เพื่อส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ของเด็ก

ปฐมวัยในโรงเรียนเอกชนสู่การปฏิบัติอย่างชัดเจน (4)  

เพื่อให้ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสามารถใช้เป็นแนวทาง

ในการสรรหา พัฒนา และธ�ารงรักษาทรัพยากรบุคคลของ

โรงเรียนอกชนให้สามารถปฏิบัติงานในโรงเรียนเอกชน

ได้ยาวนาน

องค์ประกอบที ่2 การพัฒนาครใูนการจดักจิกรรม

ประสบการณ์การเรียนรู ้เพื่อส่งเสริมจินตนาการและ 

ความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย5 ขั้นตอนประกอบ 

ด้วยกัน 5 ขั้นตอน ซึ่งประเด็นส�าคัญที่ควรอภิปรายมี

ดังนี้ คือ 

1. ส�ารวจความต้องการจ�าเป็น เป็นกระบวนการที่ 

ผูอ้�านวยการ ครผููส้อน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ร่วมกันศกึษา 

สภาพสภาพปัจจุบัน วิเคราะห์ สังเคราะห์ปัญหา ของการ

จดักจิกรรมประสบการณ์ การเรียนรู้ของครูโรงเรียนอนบุาล

เอกชนในเขตภาคกลางตอนบน และ นโยบายพัฒนาครูใน

ศตวรรษที ่21 และกจิกรรมการพัฒนาสมรรถนะเดก็ปฐมวยั 

เพื่อน�ามาสร้างเป็นแนวทาง และก�าหนดเป้าหมายในการ

แก้ปัญหาและพฒันางานวชิาการให้เป็นไปตามคณุลกัษณะ

อันพึงประสงค์ของเด็กปฐมวัย สอดคล้องกับแนวคิดของ 

เทพธิดา ธิช่างทอง (2554) กล่าวว่า การจัดประสบการณ์

การเรยีนรูใ้นระดับปฐมวยัเพ่ือให้เดก็มพัีฒนาการครบถ้วน 

ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคมและสติปัญญาน้ัน 

ครูผู้สอนเป็นผู้มีบทบาทส�าคัญยิ่งในการพัฒนาคุณภาพ

ของเด็ก ครูต้องเป็นผู้สร้างความอบอุ่น ความเป็นกันเอง  

เพือ่ให้เดก็เกดิความมัน่ใจในตนเอง กล้าคดิ กล้าพดู กล้าท�า  

โดยเฉพาะอย่างยิง่การเสรมิสร้างพฒันาการด้านสตปัิญญา 

ซึง่เป็นกระบวนการส�าคญัในการส่งเสรมิให้เดก็มคีวามคดิ

ริเริ่มสร้างสรรค์และจินตนาการ 

2.  อบรมเชิงปฏิบั ติการ เป ็นวิ ธีการ หรือ 

กระบวนการการส่งเสรมิเพิม่พนูความรูแ้ละประสบการณ์ 

ในด้านการจัดกิจกรรมประสบการณ์การเรียนรู้ของคร ู

เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะด้านจินตนาการและความคิด 

สร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย จากการศึกษาเอกสาร สื่อ

การเรียนรู้ การอบรมสัมมนา การประชุมเชิงปฏิบัติการ  

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และท�างานเป็นทีม การศึกษาดูงาน 

สอดคล้องกบัแนวคดิของ ระวยิา อสิมาแอล (2556) ทีก่ล่าวถงึ 

ความส�าคัญของครูที่มีต่อคุณภาพของการจัดการศึกษาว่า  

การพัฒนาการจัดประสบการณ์ การเรียนรู้ของครูเป็น

กจิกรรมส�าคญัในด้านการปรบัเปลีย่นพฤติกรรมของครใูห้

เอื้อต่อการบริหารงาน โดยมีเป้าหมายคือ ช่วยให้โรงเรียน

สามารถเสริมสร้าง และปรับเปลี่ยนครูปฐมวัยให้มีความรู้  

ความเข้าใจ มทีกัษะในการท�างาน และมเีจตคตทิีเ่อือ้อ�านวย

ต่อประสิทธิภาพการท�างาน

3. ครูจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย 

เป็นขั้นตอนที่ครูน�าความรู้ที่ได้รับจากการพัฒนาไปสอน

นักเรียนปฐมวัยในรูปแบบต่าง ๆ ให้มีคุณลักษณะด้าน

จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ สอดคล้องกับผล

การวิจัยของ จิรานุวัฒน์ พัฒนสระคู (2552) ที่ศึกษาเรื่อง  

การพัฒนาบุคลากรในการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัย 

ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต�าบล

สะอาด อ�าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า การพัฒนา

บุคลากรในการจัดประสบการณ์ ระดับปฐมวัยของศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต�าบลสะอาด 

อ�าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ดในวงรอบที่ 1 โดยใช้กลยุทธ์

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การมอบหมายงาน และการ

นิเทศการสอน ท�าให้ครูผู ้ดูแลเด็กส่วนใหญ่มีความรู ้  

ความเข้าใจ ในการจัดประสบการณ์ ระดับปฐมวัยและ

สามารถเขียนแผนการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัยได้ 

ส่วนการน�าแผนการจัดประสบการณ์ไปจัดประสบการณ์ 
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ในห้องเรยีนจรงินัน้ ครผููด้แูลเดก็สามารถจดักจิกรรมได้ครบ 

ทัง้ 6 กิจกรรม คอื กจิกรรมเคลือ่นไหวและจงัหวะ กจิกรรม

สร้างสรรค์ กจิกรรมกลางแจ้ง กจิกรรมเสรมิประสบการณ์ 

กจิกรรมเสร ีและกจิกรรมเกมการศกึษา ครผููด้แูลเดก็ 4 คน  

สามารถจัดกิจกรรมได้เป็นที่น่าพอใจ ทั้ง 6 กิจกรรม 

4. นิเทศ ติดตามผล และแบ่งปันประสบการณ์ 

เป็นการประเมนิผลการจดักิจกรรมประสบการณ์การเรยีนรู้ 

ของครเูพือ่ส่งเสรมิคณุลกัษณะด้านจนิตนาการและความคดิ 

สร้างสรรค์ของเดก็ปฐมวยัและแบ่งปันประสบการณ์ทีเ่ป็น 

แบบอย่างทีด่ขีองคร ูสอดคล้องกบังานวจิยัของ จริานวุฒัน์  

พฒันสระค ู(2552) ศึกษาเร่ือง การพัฒนาบคุลากรในการจดั

ประสบการณ์ระดับปฐมวัย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด

องค์การบริหารส่วนต�าบลสะอาด อ�าเภอโพธิ์ชัย จังหวัด

ร้อยเอ็ด พบว่า การพัฒนาบุคลากรในการจัดประสบการณ์  

ระดบัปฐมวยัของศนูย์พัฒนาเดก็เลก็สงักดัองค์การบรหิาร

ส่วนต�าบลสะอาด อ�าเภอโพธิช์ยั จงัหวดัร้อยเอ็ดในวงรอบที่ 

1 โดยใช้กลยทุธ์การประชมุเชงิปฏบิตักิาร การมอบหมายงาน  

และการนิเทศการสอนการพัฒนาในวงรอบที่ 2 โดยการ

ใช้กลยุทธ์การนิเทศการสอน ซึ่งเชิญวิทยากรผู้มีความ

เชี่ยวชาญในการจัดประสบการณ์ ระดับปฐมวัยออกนิเทศ

การสอนโดยการสาธิตและให้ครูผู้ดูแลเด็กได้ฝึกปฏิบัติ

ในสถานการณ์จริง โดยวิทยากรจะให้ค�าปรึกษา แนะน�า  

ช่วยเหลือ ในการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ และ

กิจกรรมเสริมประสบการณ์ ที่เป็นประเด็นปัญหา ท�าให้

ครูผู ้ดูแลเด็กสามารถจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัย 

ในชั้นเรียนได้

5. จัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงานและยกย่อง  

ให้รางวัล เป็นการเผยแพร่ผลงานของครูปฐมวัยที่ประสบ

ผลส�าเรจ็และยกย่อง ให้รางวลั ให้ท่ัวถึงทุกระดบัช้ัน จากนัน้ 

จงึเผยแพร่ไปให้ชมุชน และสถานศึกษา อ่ืน ๆ  ได้รู ้ได้ปฏบิติั

ต่อไป ซึง่สอดคล้องกบัแนวคดิของ Guskey (2000) มคีวาม

เหน็ว่า การเรยีนการสอนเป็นกระบวนการทีซั่บซ้อน ดงันัน้  

การพฒันา ครตู้องมีการออกแบบและด�าเนนิการทีใ่ช้วธิกีาร 

ที่หลากหลายเพ่ือให้เหมาะสมส�าหรับองค์กร สังคม 

โครงสร้าง แหล่งทรพัยากรและสนองความต้องการของคร ู

กลุ่มน้ัน ๆ ให้มากที่สุด นอกจากนี้ผู้บริหารโรงเรียนยังมี 

ส่วนในการพัฒนาศักยภาพของครู ทั้งทางด้านวิชาการ 

และวิธีสอน ผู้บริหารที่มีความรู้และความเข้าใจเรื่องการ 

จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน เป็นส�าคัญจะสามารถ

สนับสนุนการเรียนรู้ของครูได้ดี เช่น จัดสังคมการเรียนรู้ 

ในโรงเรียนให้แก่ครู การเปิดคลินิกวิชาการให้ค�าแนะน�า

ด้านการเรียนการสอน การนิเทศการสอน และการจัดการ

ประเมินผลการสอนของครู ดังนั้น การจัดนิทรรศการ 

เผยแพร่ผลงานของครแูละเดก็ และให้ขวญัก�าลงัใจ จงึเป็น 

ขั้นตอนส�าคัญที่จะท�าให้ครูมีแบบอย่างที่ดีในการจัด

กิจกรรม และท�าให้ครุมีขวัญก�าลังใจที่ดีในการปฏิบัติงาน 

ดังที่ เอียน สมิธ และอนงค์ วิเศษสุวรรณ์ (2550) กล่าวว่า 

ครูเป็นบุคคลที่มีความส�าคัญอย่างมาก การเรียนรู้ต้องเน้น

การจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ 

การเรยีนรูแ้บบมส่ีวนร่วม โดยครมูหีน้าทีเ่อือ้อ�านวยในการ 

สร้างบรรยากาศแห่งการเรยีนรู ้ส่งเสรมิ สนบัสนนุ ให้ผูเ้รยีน 

ได้มีส่วนร่วม สร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง ครูจึงถือเป็น

ปัจจัยที่ส�าคัญที่สุดของการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ 

องค์ประกอบที่ 3 เงื่อนไขและปัจจัยในการน�าไป

ปฏิบัติ (1) การน�ารูปแบบการพัฒนาครูในการจัดกิจกรรม 

ประสบการณ์การเรียนรู ้เพื่อส่งเสริมจินตนาการและ 

ความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยในโรงเรียนเอกชน

ไปใช้ควรอยู่บนเงื่อนไขของความสมัครใจ ความพร้อม 

และความเข้าใจของโรงเรียนเอกชน (2) ผู้บริหารโรงเรียน

อนุบาลเอกชนและบุคลากร ที่สมัครใจใช้คู่มือรูปแบบการ

พัฒนาครูในการจัดกิจกรรมประสบการณ์การเรียนรู้เพ่ือ 

ส่งเสรมิจนิตนาการและความคดิสร้างสรรค์ของเดก็ปฐมวยั

ในโรงเรียนเอกชนควรได้รับการพัฒนา ประชุม หรือ  

ให้ความรู ้เพือ่สร้างความเข้าใจก่อนการน�าไปใช้ (3) ผูบ้รหิาร 

ควรเปิดใจกว้าง ยอมรับ และสนับสนุนการด�าเนินการ 

ตามรปูแบบการพฒันาครใูนการจดักจิกรรมประสบการณ์

การเรยีนรูเ้พือ่ส่งเสรมิจนิตนาการและความคดิสร้างสรรค์

ของเด็กปฐมวัยในโรงเรียนเอกชนให้กับบุคลากรใน

โรงเรยีนเอกชน (4) ระยะเวลาทีโ่รงเรยีนเอกชนน�ารปูแบบ

การพัฒนาครูในการจัดกิจกรรมประสบการณ์การเรียนรู้ 

เพื่อส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ของเด็ก

ปฐมวยัในโรงเรยีนเอกชนควรใช้อย่างน้อย 1 ปี เพือ่ตดิตาม 

ผลการด�าเนินงานและการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น

ส�าหรับผลการตรวจสอบความเหมาะสม ความ

สอดคล้อง ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ของ

รูปแบบการพัฒนาครูในการจัดกิจกรรมประสบการณ์ 
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การเรยีนรูเ้พือ่ส่งเสรมิจนิตนาการและความคดิสร้างสรรค์

ของเด็กปฐมวัยในโรงเรียนเอกชน พบว่า โดยภาพรวม 

มีความเหมาะสม ความสอดคล้อง ความเป็นไปได้ และ

ความเป็นประโยชน์ ในระดบัมาก ซ่ึงสอดคล้องกบังานวจัิย 

ของ นิสิตา อยู่อ�าไพ (2554) ได้ศึกษาการพัฒนารูปแบบ

การการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ผลการสังเคราะห์งาน

วิจยัเพือ่ส่งเสรมิความคดิสร้างสรรค์ของเดก็อนบุาล พบว่า  

ผลการทดสอบประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียน

การสอนทีพ่ฒันาขึน้ตามเกณฑ์ประสิทธภิาพ E1/E2 เท่ากบั 

84.16/76.04 และมีค่าขนาดอิทธิพลของรูปแบบการจัด 

การเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นเท่ากับ 2.963 

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะในกำรน�ำผลกำรวิจัยไปประยุกต์ใช้

1. รูปแบบการพัฒนาครูในการจัดกิจกรรม

ประสบการณ์การเรียนรู ้เพื่อส่งเสริมจินตนาการและ

ความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยในโรงเรียนเอกชน  

ทีน่�าเสนอเป็นเพยีงรปูแบบทีม่แีนวทางกว้าง ๆ  เพ่ือให้เหน็ 

ถงึแนวทางในการจดักจิกรรมประสบการณ์การเรยีนรูข้อง

ครูเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะด้านจินตนาการและความคิด

สร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย ดังนั้น โรงเรียนเอกชนที่จะน�า

รูปแบบไปใช้สามารถปรับหรือเพิ่มแนวทางให้เหมาะสม 

กับบริบทของโรงเรียนนั้น ๆ และต้องศึกษารูปแบบ 

โดยละเอียดเพื่อศึกษาขั้นตอนการปฏิบัติต่อไป

2. กลยุทธ์การน�ารูปแบบการพัฒนาครูในการจัด

กิจกรรมประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อส่งเสริมจินตนาการ

และความคดิสร้างสรรค์ของเดก็ปฐมวยัในโรงเรยีนเอกชน  

ไปใช้ให้ได้ผลต้องมีการสร้างความเข้าใจของบุคลากร 

ทุกฝ่าย เพื่อให้ทราบถึงหลักการ แนวทางและยอมรับใน

วิธีการจัดประสบการณ์ของครู

3. ผลที่ได้จากการวิจัยในครั้งนี้ สามารถใช้เป็น

ความรูพ้ืน้ฐานส่วนหนึง่ของการจดักจิกรรมประสบการณ์ 

การเรียนรู้ของครูเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะด้านจินตนาการ

และความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย

ข้อเสนอแนะในกำรวิจัยครั้งต่อไป

1. ควรมีการวิจัยเรื่องผลการน�ารูปแบบการ 

พัฒนาครูในการจัดกิจกรรมประสบการณ์การเรียนรู้เพ่ือ 

ส่งเสรมิจนิตนาการและความคดิสร้างสรรค์ของเดก็ปฐมวยั

ในโรงเรยีนเอกชน ไปศกึษาต่อยอดโดยน�าไปทดลองปฏบิตัิ

ในโรงเรียนอนุบาลเอกชน

2. ควรมีการวิจัยเรื่องตัวบ่งชี้ในความส�าเร็จ 

ในแต่ละด้านการพฒันาครใูนการจดักจิกรรมประสบการณ์

การเรยีนรูเ้พือ่ส่งเสรมิจนิตนาการและความคดิสร้างสรรค์ 

ของเด็กปฐมวัย 
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บทคัดย่อ

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษากระบวนการในการพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษา  

(2) เสนอแนวทางในการพัฒนาผูเ้รยีนอาชวีศึกษาระดบัประกาศนยีบตัรวชิาชพีชัน้สงู สาขาวชิาคอมพวิเตอร์ธรุกจิในพืน้ที ่

จังหวัดปราจีนบุรี กลุ่มตัวอย่างนักศึกษาชั้นปีที่ 2 จ�านวน 320 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามและแบบ

สัมภาษณ์ ท�าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า (1) กระบวนการ

ในการพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาด้านปัจจัยพื้นฐานในด้านความต้องการของตนเอง/ครอบครัว ส่งผลต่อการเลือกเรียน

มากที่สุด ด้านกระบวนการการผลิตผู้เรียนมีหลักสูตรที่เป็นพื้นฐานเน้นด้านการจัดกิจกรรมนอกหลักสูตรให้ผู้เรียน 

ได้ปฏิบัติงานจริงเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้พร้อมกับการเข้าสู่ตลาดแรงงาน และจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการในสาขา

วิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ธุรกิจเพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะหลายๆด้านที่สามารถน�ามาประยุกต์ใช้ 

ในการท�างานได้ดียิ่งขึ้น (2) แนวทางในการพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษา ด้านจัดการศึกษาวิชาชีพที่มีความยืดหยุ่น ให้ผู้เรียน

มีรายได้ระหว่างการเรียน เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพให้ผู้ที่สนใจในการศึกษาได้ทั่วถึงและเสมอภาคทั่วกัน

ค�ำส�ำคัญ: การพัฒนาผู้เรียน, อาชีวศึกษา, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

Abstract

The purposes of this research were as follows (1) to study the development process for vocational education 

learners (2) to propose developments for vocational education learners in high vocational certificate level in 

business computer majors in Prachinburi Province. The sample size consisted of 320 people. Research tools were  

questionnaires and interviews. Data Analysis for percentage, mean and standard deviation were applied. Research 

results were (1) the basic elements in personal and family requirements have the greatest impact on decision making 

to study vocational education. There is core curriculum of the process on providing knowledge to the students; 

moreover, it also emphasizes on the outdoor class learning activities which are advantageous for students to gain  

the real experience and be ready for the labor market. There are demands of entrepreneur which require adding the 

กระบวนกำรพัฒนำผู้เรียนอำชีวศึกษำระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) 

สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจในพื้นที่จังหวัดปรำจีนบุรี

The Development Process for Vocational Education Learner in High Vocational 

Certificate Level in Business Computer Major in Area of Prachinburi Province 

รุจิรา พันธ์ขัน
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บทน�ำ

ในโลกของเรามีเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอยู่เสมอ 

ไม่ว่าจะเป็นทางด้านเทคโนโลยี เศรษฐกจิ สังคม วฒันธรรม 

ประเพณี การเมือง ไม่เว้นแต่สกุลเงิน เป็นต้น การจัดการ

ศกึษากย่็อมเปลีย่นแปลงและพัฒนาไปตามกาลเวลาเช่นกนั  

ประเทศไทยแต่เดิมเป็นประเทศเกษตรกรรมผลิตข้าวและ

ผลผลิตทางเกษตรกรรมส่งออกไปทั่วโลกเมื่อกาลเวลา

เปลีย่นแปลงไปเทคโนโลยีใหม่ ๆ  ได้เข้ามาประเทศไทยกเ็ริม่

ให้ความส�าคญัทางด้านอตุสาหกรรมและบรกิารเพิม่มากขึน้  

ท�าให้ตลาดมีความต้องการแรงงานที่มีทักษะวิชาชีพที่

เฉพาะเพิ่มขึ้นตามไปด้วย และในพุทธศักราช 2558 นี้

ประเทศไทยจะก้าวไปสู่สากลมากยิ่งขึ้นโดยการลงนาม 

ในความร่วมมือในสนธิสัญญาประชาคมอาเซียน ไม่เพียง

แต่ค้าขายหรือการติดต่อทางด้านอุตสาหกรรมเท่านั้น

ยังรวมไปถึงการแลกเปล่ียนทางด้านการศึกษา แรงงาน 

วัฒนธรรม ประเพณี อีกด้วย (กรวิทย์ ตันศรี และ สิรีธร  

จารุธัญลักษณ์, 2555) การศึกษาในสายอาชีวศึกษาเป็น

รากฐานส�าคญัในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ และเป็น

ส่วนหนึ่งในการพัฒนาคนให้มีความรู้ความช�านาญ ทักษะ

ในการประกอบอาชีพ เป็นการศึกษาที่มีจุดมุ่งหมายหลัก 

ในการผลิตและพัฒนาฝีมือแรงงานเพ่ือประกอบอาชีพ

โดยตรงรวมท้ังผลิตก�า ลังคนที่ มีคุณภาพควบคู ่กับ

การแสวงหาความรู ้เพื่อเป็นก�าลังส�าคัญในการพัฒนา

ประเทศ ในการจัดการศึกษาจ�าเป็นต้องปรับให้เข้ากับการ

เปล่ียนแปลงทีจ่ะเกดิขึน้อยูต่ลอดเวลา โดยการจดัการเรยีน 

การสอนที่เน้นผลิตก�าลังคนให้มีคุณภาพมาตรฐาน และ

มีปริมาณเพียงพอกับความต้องการของตลาดแรงงาน 

(บัณฑิต นราอนุสรณ์, 2551) ส�านักงานคณะกรรมการ 

การอาชีวศึกษา มีหน้าที่ในการจัดการศึกษาวิชาชีพ เพื่อ

พัฒนาก�าลังคนให้สอดคล้องกับตลาดแรงงาน สภาพ

เศรษฐกจิ สงัคม และจดัการเรียนการสอน เพ่ือผลิตบคุลากร 

ออกมาสนองตอบความต้องการของภาคอุตสาหกรรม 

แต่ยังไม่เพียงพอ ซึ่งแรงงานในภาคส่วนนี้ยังขาดอยู่มาก  

(กระทรวงแรงงาน, 2557) เนือ่งจากนกัเรยีนมค่ีานยิมในการ 

เรียนต่อปริญญาตรีค่อนค่างสูง จากการที่ผู้วิจัยได้ศึกษา

เกี่ยวกับข้อมูลสถิติทางการศึกษาพบว่าในช่วงที่ผ่านมา

นกัเรยีนทีเ่รยีนจบการศกึษาชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 มแีนวโน้ม 

ในการเลอืกศกึษาต่อในระดบัประกาศนยีบตัรวชิาชพีลดลง  

และเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

เพิ่มขึ้น ข้อมูลจากข้อเสนอแนะการปฏิรูปการศึกษา 

ในทศวรรษที่สอง (2552-2561) ระบุว่า การเพิ่มสัดส่วน

ผู้เรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภทอาชีวศึกษา:สามัญ

ศึกษา เป็น 60:40 ซึ่งมีแนวโน้มว่าสัดส่วนก�าลังจะลดลง 

ออกห่างจากเป้าหมายเป็นเรื่อย ๆ ดูจากสถิติ ปี 2553 

เท่ากับ 36:64 ปี 2554 เท่ากับ 35:65 ปี 2555 เท่ากับ 34:66 ปี 

2556 เท่ากับ 34:66 ปี 2557 เท่ากับ 66:34 (ส�านักงานปลัด

กระทรวงศกึษาธกิาร, 2557)ในส่วนนีต้้องมกีารเสรมิสร้าง 

แรงจูงใจให้มีผู้เรียนสนใจในการเข้าศึกษาสายอาชีวศึกษา

เพิ่มขึ้น และขยายการจัดอาชีวศึกษาสู ่กลุ ่มประชากร 

วัยแรงงาน ผู ้อยู ่นอกภาคแรงงานและผู ้สูงอายุ ให้ทั่ว

ถึงทุกภาคส่วน ซึ่งเป็นส่วนในการส่งเสริมให้ผู ้เรียน 

เลือกมาศึกษาต่อในระดับอาชีวศึกษา สังกัดส�านักงาน 

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพิ่มมากขึ้น

ดังนั้น การวิจัยเพื่อศึกษากระบวนการและเสนอ

แนวในการพฒันาผูเ้รยีนอาชวีศกึษาระดบัประกาศนยีบตัร 

วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สังกัด

ส�านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในพื้นที่จังหวัด

ปราจีนบุรี ประกอบด้วย การวิเคราะห์ปัจจัยการเลือก 

ศึกษาต่อของผู ้เรียน คือ ปัจจัยพื้นฐานที่ส่งผลต่อการ 

เลือกเรียน ในด้านความต้องการของตนเอง/ครอบครัว 

ความถนดั ความต้องการความรู ้ความจ�าเป็นทางเศรษฐกจิ 

โอกาสในการมีงานท�า และปัจจัยสนับสนุนที่ส่งผลต่อ 

integrated learning that is relevant in term of increasing the ability of student being able to apply this knowledge to  

his/her work in the future. (2) Proposing of development for vocational education learner management vocational 

flexibility causes income whiles study for educational opportunities even and equal

Keywords: development process learner, vocational education, business computer
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การเลือกเรียน การศึกษากระบวนการพัฒนาผู ้ เรียน

อาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ใน ด้านผู้เรียน ด้านผู้สอน  

ด้านหลกัสตูร ด้านการจดัการเรียนการสอน เพ่ือหาแนวทาง 

ในการพัฒนาผู ้เรียนอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชพีชัน้สงู (ปวส.) สาขาวชิาคอมพวิเตอร์ธรุกจิ ซึง่ผลการ 

วิจัยครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ ต่อสถานศึกษาอาชีวศึกษา 

สังกัดคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในจังหวัดปราจีนบุรี 

ด้านกระบวนการและแนวทางในการพัฒนาผู้เรียนอาชีว 

ศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขา

วิชาคอมพวิเตอร์ธรุกิจ สังกัดคณะกรรมการการอาชวีศกึษา 

ในจังหวัดปราจีนบุรี ต่อไป

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

1.  ศึกษากระบวนการในการพัฒนาผู ้ เรียน

อาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี

2. เสนอแนวทางในการพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษา 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชา 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

อรญัญา กมิภิระ (2554) ได้เสนอทฤษฎกีารจดัการ 

อาชีวศึกษาไว้ 16 ข้อ อ้างอิงจากแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับ 

ทฤษฎีการจัดการอาชีวศึกษาให้มีประสิทธิภาพนั้น  

มีต้นแบบมาจาก Professor Dr. Charles Prosser ซึ่งเป็น

ผู ้บุกเบิกงานด้านการพัฒนาระบบการอาชีวศึกษาของ

ประเทศสหรฐัอเมรกิา จนเจริญก้าวหน้า และเป็นประโยชน์

ต่อการพฒันาทรพัยากรก�าลงัคนเพ่ืออุตสาหกรรม โดยสรปุ 

ไว้ดังน้ี

1. อาชีวศึกษาจะสัมฤทธิ์ผลก็ต่อเมื่อพัฒนาให้

ผู ้เรียนมีนิสัยปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมอย่างดี ให้ได้

มาตรฐาน เราจะต้องฝึกให้นักเรียนเป็นคนตรงต่อเวลา  

รบัผดิชอบงานซือ่สตัย์สุจริต ขยันอดทนต่อสภาพแวดล้อม

ท่ีไม่ดี เช่น โรงงานที่มีเคร่ืองจักรที่เต็มไปด้วยเขม่า ฝุ่น

สกปรก เหมน็อบั ร้อนอุดอู้ หนวกหู ต้องให้ความเป็นกนัเอง  

และร่วมมือกับคนงานที่พูดจาเอะอะโวยวาย หยาบคาย  

การฝึกงานกต้็องไปฝึกในโรงงานหรอืไร่นาจรงิ ๆ  เป็นเวลา

หลาย ๆ เดือน ซึ่งโรงเรียนมัธยมศึกษาทั่วไปไม่สามารถ 

จะจัดตารางสอนให้ได้

2. อาชีวศึกษาจะสัมฤทธิ์ผลต่อเมื่อเราพัฒนาให้ 

ผูเ้รยีนมนีสิยัของการคดิให้ได้มาตรฐาน เราจะต้องสอนให้

นักเรียนมีความตั้งใจ สนใจ จดจ�าผลิตภัณฑ์เก่า เพื่อจะได้

เป็นแนวทางให้เกิดความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์และสามารถ

แก้ปัญหางานได้ การเรียนวิชาต่าง ๆ ต้องไม่แยกจากกัน 

เช่น ต้องเรียนวิชาการออกแบบไปพร้อม ๆ กับการเรียน 

วิชาเรขาคณิต กลศาสตร์ ความร้อนแสง เสียง ซึ่งต่างกับ

โรงเรียนมัธยมศึกษาทั่วไป

3. อาชีวศึกษาจะสัมฤทธิ์ก็ต่อเมื่อเราพัฒนาให้ 

ผู้เรียนมีกิจนิสัยให้ได้มาตรฐาน เราต้องให้นักเรียนท�างาน

ซ�า้ ๆ  จนเกดิเป็นนสิยัทีส่ามารถบ�ารงุรกัษาและใช้เครือ่งมอื 

ท�างานได้อย ่างถูกต้อง ปลอดภัย ละเอียดรอบคอบ 

คล่องแคล่ว ว่องไว มั่นใจ และภูมิใจในผลงานทั้งสาม

ทฤษฎีถือว่าเป็นพื้นฐานที่ส�าคัญที่ผู ้เรียนทุกคนต้องมี 

ความสามารถสงูได้มาตรฐานถ้าไม่สามารถจะท�าได้เช่นนีไ้ด้ 

ก็จะหาประโยชน์จากอาชีวศึกษาไม่ได้เลย

4. อาชีวศึกษาจะสัมฤทธิ์ผลได้ ก็ต่อเมื่อเราจัดให้

ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนได้ตามความสามารถ และความ

ต้องการ นักเรียนที่มีความสามารถและความต้องการ 

จะเรียน เขาจะเรียนได้ดีกว่า ฉะนั้นครูจึงควรพิจารณา

เรื่องนี้ให้ดี

5. อาชีวศึกษาจะสัมฤทธ์ิผลได้ต่อเมื่อเราจัดให ้

ผูเ้รยีน สามารถเลอืกเรยีนได้ตามความถนดั และความสนใจ 

โดยยอมรับเกี่ยวกับความแตกต่างแต่ละบุคคล

6. อาชีวศึกษาจะสัมฤทธ์ิผลได้ต่อเมื่อเราจัดการ

ฝึกนิสัยให้ผู้เรียน โดยการฝึกซ�้า ๆ  เพื่อให้เกิดทักษะอาชีพ

ที่เหมือนกับการท�างานในชีวิตจริง การฝึกซ�้า ๆ  จะสะสม 

ทักษะให้พอกพูนมากขึ้นเมื่อท�างานได้อย่างหนึ่งก็จะ

สามารถท�างานได้อีกอย่างหนึ่งคล้าย ๆ กันได้อย่างผลด ี

และรวดเร็วยิ่งขึ้น เช่น นักเรียนท�างานให้ซ�้า ๆ ก็จะเกิด

ทักษะในการคิด การท�า ท�าให้เกิดทักษะขึ้นอย่างอัตโนมัติ 

เช่น ศัลยแพทย์ที่ท�าการผ่าตัดบ่อย ๆ มือก็จะเที่ยงตรง  

และแม่นย�า

7. อาชวีศกึษาจะสมัฤทธิผ์ลได้ต่อเมือ่สอนด้วยคร ู
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ที่มีประสบการณ์สูง ๆ มาก ครูที่สอนอาชีวศึกษาต้องมี

ประสบการณ์สงูมาก ๆ  ไม่ใช่จบปริญญาแล้วก็มาสอนได้เลย

8. อาชีวศึกษาจะสัมฤทธิ์ผลได้ต่อเมื่อฝึกให้ 

ผู ้เรียนท�าซ�้าๆ กัน จนเกิดทักษะถึงขั้นของมาตรฐาน

อาชีพ มาตรฐานแต่ละอาชีพแต่ละประเภท แต่ละเวลาจะ 

ไม่เหมือนกันครูจะต้องฝึกให้นักเรียนมีทักษะเข้าขั้น

มาตรฐาน ถ้าไม่สามารถจะฝึกได้ถึงขั้นมาตรฐานแล้ว 

การอาชีวศึกษาจะไม่เป็นประโยชน์อันใดเลย เพราะถ้า

จบไปแล้วก็จะไม่มีงานท�าไม่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ 

และสังคมเลย

9. อาชีวศึกษาจะสัมฤทธิ์ผลได้ต่อเมื่อจัดการฝึก

ให้ถกูต้องตามความต้องการของท้องตลาดเพราะว่า แต่ละ

อาชีพมีความต้องการในตลาดแรงงานต่างกัน ครูจะต้อง 

ฝึกให้นักเรียนท�าได้ตามความต้องการของตลาดแรงงาน 

เม่ือจบไปแล้วก็จะมีงานท�า

10. อาชีวศึกษาจะสัมฤทธิ์ผลได้นั้น เราจะต้อง

สร้างกิจนิสัยให้ผู้เรียนโดยการท�าตามทฤษฎีการฝึกงาน 

ต้องฝึกด้วยเครื่องมือ เครื่องจักร วัสดุ อุปกรณ์จริงที่มี

คุณภาพเท่ามาตรฐานของตลาดแรงงาน

11. อาชีวศึกษาจะสัมฤทธิ์ผลได้นั้น เนื้อหาวิชา

ต้องเขียนข้ึนด้วยบคุคลทีก่�าลงัท�างานอยูว่งการนัน้ การร่าง 

หลักสูตรอาชีวศึกษานั้น จะต้องเชิญผู้ประกอบการนั้นๆ

มาร่วมกันร่าง ไม่ใช่ใช้นักการศึกษาที่มีคุณวุฒิมาร่าง  

เวลาสอนก็เชิญเขามาสอนหรือไปฝึกงานกับเขาจริงๆ

12. อาชีวศึกษาจะสัมฤทธิ์ผลได้นั้น จะต้องเน้น 

ให้ผูเ้รยีนได้ศกึษาในเนือ้หาเฉพาะอาชพีนัน้อย่างเชีย่วชาญ

จริง ๆ

13. อาชวีศกึษาจะสมัฤทธิผ์ลกต่็อเมือ่เราปฏบิติัตาม 

ทฤษฎแีห่งการบริการทางด้านวชิาการให้ตามความแตกต่าง 

ของแต่ละบุคคล เนื่องจากปัจจุบันนี้สังคมของเราเจริญ

เติบโตเร็วมาก ฉะนั้นผู้เรียนสมัครเข้าเรียนนั้นย่อมมีสติ

ปัญญา ปฏภิาณไหวพรบิ พืน้ความรูป้ระสบการณ์ ความสนใจ  

ความถนัด และความต้องการในการฝึกอาชีพแตกต่างกัน

14. อาชีวศึกษาจะสัมฤทธิ์ผลก็ต่อเมื่อเราปฏิบัติ

ตามทฤษฎีของกลุ่มผู้เรียนต้องจัดการสอนให้เหมาะสม

กับนักเรียนแต่ละกลุ่มท่ีปฏิบัติงานเนื่องจากนักเรียน 

อาชีวศึกษาแต่ละคนมีประสบการณ์ ทักษะ ความรู้ เจตคติ 

สุขภาพ วุฒิภาวะ และสมรรถภาพแตกต่างกันมากฉะนั้น 

โรงเรียนจะต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับตัวนักเรียนแล้ว จัดแบ่ง

ออกเป็นกลุม่ย่อย สอนในเรือ่งต่าง ๆ  กนั ออกไปตามความ 

เหมาะสมของแต่ละกลุ่มจึงจะได้ผลดี

15. อาชีวศึกษาจะสัมฤทธ์ิผลก็ต่อเมื่อเราปฏิบัต ิ

ตามทฤษฎีของการบริหารแบบยืดหยุ่น

16. อาชีวศึกษาจะสัมฤทธ์ิผลก็ต่อเมื่อเราปฏิบัต ิ

ตามทฤษฎแีห่งความสิน้เปลอืงต้องมวีสัดฝึุกอย่างเพียงพอ

กระบวนการจัดการเรียนรู ้ เพื่อพัฒนาผู ้ เรียน

อาชีวศึกษา มีองค์ประกอบคุณภาพการจัดการเรียนรู ้

ด้านอาชีวศึกษาที่ต้องการปัจจัยก็คือศักยภาพของผู้เรียน 

คุณภาพครูผู้สอน งบประมาณการลงทุนตลอดจนอาคาร

สถานที ่ห้องปฏบิตักิาร ครภุณัฑ์ และวสัดฝึุก ขณะเดยีวกนั  

กระบวนการจัดการเรียนรู ้  การบริหารหลักสูตรฐาน

สมรรถนะก็เป็นสิ่งจ�าเป็นรวมทั้งการฝึกปฏิบัติงานใน

สถานประกอบการ และระบบควบคุมคุณภาพ ซึ่งจะส่ง

ผลผลิตต่อจ�านวนช่างฝีมือ ช่างเทคนิคและนักเทคโนโลยี  

ทีม่ผีลสมัฤทธิต่์อคณุภาพและสมรรถนะผูส้�าเรจ็การศกึษา 

สายปฏิบัติการและผลสุดท้ายคือ ความพึงพอใจของ 

สถานประกอบการ และความเพียงพอต่อความต้องการ

ก�าลงัคนของท้องถิน่และประเทศ (ฉตัรชยั เรอืงมณ,ี 2552) 

ได้กล่าวถงึกระบวนทศัน์ในการพฒันาการอาชวีศกึษาตาม 

องค์ประกอบคณุภาพการจดัการเรยีนรูด้้านอาชวีศกึษาโดย

ต้องการปัจจัย และกระบวนการเพื่อส่งผลที่ได้รับ บรรลุ

ตามวัตถุประสงค์ จ�าเป็นจะต้องปรับกระบวนทัศน์ เพ่ือ

พัฒนาการอาชีวศึกษา ไปสู่จุดหมายปลายทางที่วางไว้ 

กระบวนการจัดการเรียนรู ้ เพื่อพัฒนาผู ้ เรียน

อาชีวศึกษา (อนันท์ งามสะอาด, 2553)

1. ปัจจัย (input) ได้แก่ แนวโน้มการอาชีวศึกษา 

ประกอบด้วย การปฏิรูปการศึกษาทศวรรษที่สอง (2552 

- 2561) พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 มาตรา  

8 และภารกิจของสถานศึกษาอาชีวศึกษา

2. กระบวนการ (process) ได้แก่ การพัฒนา

หลักสูตรฐานสมรรถนะ การจัดการเรียนรู้ การพัฒนา

นวัตกรรมและเทคโนโลยี การก�าหนดกิจกรรมพัฒนา 

ผู้เรียน การพัฒนาการวัดและการประเมินผล 
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3. ผลผลิต (output) ได้แก่ ผู ้ส�าเร็จการศึกษา

อาชีวศึกษา ระดับฝีมือ ระดับเทคนิค ระดับเทคโนโลยี  

มีคุณภาพและสมรรถนะเป ็นที่ พึงพอใจของสถาน 

ประกอบการ และมีปริมาณเพียงพอต่อ ความต้องการ

ก�าลังคน

ทฤษฎีการตัดสินใจเป็นการน�าแนวความคิด

ที่มีเหตุผลที่ผู ้บริหารใช้ในการเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด  

ซึง่สามารถจ�าแนกได้เป็น 2 ประเภท คอื ทฤษฎีการตดัสนิใจ 

จ�าแนกตามวิธีการตัดสินใจและทฤษฎีการตัดสินใจตาม

บุคคลที่ตัดสินใจ (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2548, 

หน้า 263-264) ดังนี้

1. ทฤษฎกีารตดัสนิใจจ�าแนกตามวธิกีารตดัสนิใจ  

สามารถจ�าแนกทฤษฎีการตัดสินใจตามวิธีการตัดสินใจ

ออกเป็น 3 วิธี ดังนี้

1.1 ทฤษฎีการตัดสินใจโดยการคาดการณ์  

มีการใช้เทคนิคการคาดการณ์และการพยากรณ์เข้ามา

ประกอบการตัดสินใจ เช่น การพยากรณ์โดยใช้แนวโน้ม 

เป็นต้น

1.2 ทฤษฎีการตัดสินใจโดยการพรรณนา 

เป็นการใช้กระบวนการวิจัยเป็นเครื่องมือในการตัดสินใจ 

ดงันัน้ผูว้จิยัจะต้องมีการพิสูจน์และเห็นจริงจงึจะด�าเนินการ 

ตดัสนิใจได้ บางครัง้เรยีกการตดัสนิใจแบบนีว่้า การตดัสนิใจ 

ทางวิทยาศาสตร์

1.3 ทฤษฎีการตัดสินใจโดยก�าหนดความ  

เป็นทฤษฎีที่ค�านึงถึงว่าแนวทางการตัดสินใจควรจะเป็น

หรือน่าจะเป็นอย่างไรจึงจะสามารถบรรลุเป้าหมายที่

ต้องการตัดสินใจได้

2. ทฤษฎกีารตดัสินใจจ�าแนกตามบคุคลทีต่ดัสนิใจ  

สามารถจ�าแนกทฤษฎีการตัดสินใจโดยการจ�าแนกตาม

บุคคลที่ตัดสินใจได้เป็น 2 ลักษณะ ดังนี้

2.1 การตดัสนิใจโดยคนเดยีว เป็นการตดัสนิใจ

โดยคน ๆ  เดยีวจะท�าให้เกิดความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

ในการตดัสนิใจ มักจะใช้ธรุกจิขนาดย่อมทีม่ผู้ีประกอบการ 

ที่เป็นเจ้าของกิจการและเป็นผู้ที่ใกล้ชิดปัญหาและทราบ

ข้อมูลได้ดีกว่า

2.2 การตัดสนิใจโดยกลุม่ เป็นการตัดสนิใจทีย่ดึ 

ทีมงาน และคณะกรรมการเป็นผู้ร่วมตัดสินใจเป็นการ 

มุง่เน้นการมส่ีวนร่วมในการตัดสนิใจ เมือ่ใดกต็ามทีต้่องการ 

ความร่วมมือผู ้บริหารจึงควรให้ผู ้ที่ เกี่ยวข้องเข้ามาม ี

ส่วนร่วม ดังนั้นการกระจายอ�านาจและการมีส่วนร่วม 

ในการตัดสินใจจึงจ�าเป็นส�าหรับองค์การในอนาคต ลิตา 

รตันพนัธ์ (2551) ได้ท�าการศกึษาเรือ่งปัญหาการจดัการศกึษา 

ระบบทวภิาค ีหลกัสตูรประกาศนยีบตัรวชิาชพีชัน้สงูสาขา

วิชาการค้าปลีก ในความร่วมมือของวิทยาลัยเทคนิคดุสิต

และบริษัทเดอะมอลล์ กรุ๊ป จ�ากัด (สาขางามวงศ์วาน)  

โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่ศกึษาปัญหาการจดัการศกึษาระบบ

ทวิภาคี ประชากรในการวิจัย คือ อาจารย์ผู้สอน จ�านวน 

6 คน ผู้ส�าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ช้ันสูง สาขาวิชาการค้าปลีก ในความร่วมมือของวิทยาลัย

เทคนิคดุสิตและบริษัทเดอะมอลล์ กรุ๊ป จ�ากัด (สาขา

งามวงศ์วาน) รุน่ที ่1-2 จ�านวน 60 คน ผูบ้รหิารสถานศกึษา  

จ�านวน 3 คน และผูบ้รหิารสถานประกอบการ จ�านวน 3 คน  

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม และแบบ

สัมภาษณ์วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 

และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานผลการวจิยัสรปุได้ดงันี ้ปัญหา

การจัดการศึกษาระบบทวิภาคี หลักสูตรประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูงสาขาวิชาการค้าปลีก ในความร่วมมือของ

วิทยาลัยเทคนิคดุสิตและบริษัทเดอะมอลล์ กรุ๊ป จ�ากัด 

(สาขางามวงศ์วาน) ภาพรวมพบว่า มีปัญหาระดับน้อย 

ในทกุด้าน เมือ่แยกเป็นรายด้าน พบว่า ด้านหลกัสตูรอาจารย์

ผู ้สอนและผู ้ส�าเร็จการศึกษามีปัญหาอยู ่ในระดับน้อย 

แต่ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหารสถานประกอบการ

ไม่มีปัญหา ส�าหรับด้านคุณลักษณะของนักเรียน และด้าน

การจดัการเรยีนการสอน การนเิทศการศกึษา การตดิตามผล 

การประชาสัมพันธ์ และการประสานงาน อาจารย์ผู้สอน, 

ผู ้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหารสถานประกอบการ 

มีปัญหาในระดับน้อย ขณะที่ผู้ส�าเร็จการศึกษาไม่มีปัญหา
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กรอบแนวคิดกำรวิจัย

ภำพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงส�ารวจประกอบด้วย

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษาวิทยาลัย

อาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

ชั้นปีที่2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สังกัดส�านักงาน 

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี 

มีจ�านวนทั้งหมด 4 แห่ง จ�านวน 1,588 คน ได้แก่ วิทยาลัย

เทคนิคปราจีนบุรี 745 คน วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน  

298 คน วทิยาลยัสารพัดช่างปราจนีบรีุ 348 คน และ วทิยาลยั

การอาชีพกบินทร์บุรี 197 คน ครูในสาขาวิชาคอมพิวเตอร ์

ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

ชัน้สงู (ปวส.) สงักดัส�านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

ในพืน้ทีจ่งัหวดัปราจนีบรุ ีผู้ประกอบการทีใ่ห้ความร่วมมอื 

กบัวทิยาลยัอาชวีศกึษาในการรบันกัเรยีนไปฝึกงานในพืน้ที ่

จังหวัด ปราจีนบุรี 

กลุ ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคร้ังนี้ คือ กลุ ่ม

ตัวอย่างนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาจะสุ่มจากประชากร

และใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบที่ทราบจ�านวนประชากร 

โดยค�านวณจากสูตรของ ทาโร ยามาเน่ (Yamane, 1973 อ้างใน  

นงนชุ ปรมาคม, 2553,หน้า 119-121) กลุม่ตวัอย่างนกัศกึษา

วิทยาลัยอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  

(ปวส.) ชั้นปีที่2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สังกัด

ส�านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในพื้นที่จังหวัด

ปราจีนบุรี มีจ�านวนทั้งหมด 4 แห่ง โดยการค�านวณหา 

ขนาดกลุ่มตัวอย่างจากสูตรของ ทาโร ยามาเน่ ที่ระดับ

ความเชื่อมั่น 95 % หรือมีความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้น 5 % 

จะได้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 320 คน และค�านวณแบ่งตาม

สัดส่วนการเก็บข้อมูลตามขนาดประชากรแต่ละวิทยาลัย  
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ได้ดังนี้ วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี 150 คน วิทยาลัยเทคนิค

บูรพาปราจีน 60 คน วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 70 คน  

และ วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี 40 คน ผู้วิจัยเลือก

กลุ่มตัวอย่าง ในการตอบแบบสอบถาม โดยใช้วิธีการแจก 

แบบสอบถามแบบสุ่มอย่างง่าย (simple random sampling) 

ครใูนสาขาวชิาคอมพวิเตอร์ธรุกจิ วทิยาลยัอาชวีศกึษา ระดบั 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สังกัดส�านักงาน 

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี 

โดยการสุ่มเลือกครูผู ้สอน จ�านวน 4 คน โดยแบ่งเป็น

วิทยาลัยละ 1 คน ผู้ประกอบการที่ให้ความร่วมมือกับ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาในการรับนักเรียนไปฝึกงานในพื้นที่ 

จังหวัด ปราจีนบุรี โดยการสุ ่มเลือกจากรายชื่อสถาน 

ประกอบการที่ รับนักศึกษาไปฝ ึกงานจากวิทยาลัย

อาชีวศึกษาทั้ง 4 แห่ง มีจ�านวนทั้งหมด 2 แห่ง ได้แก่ 

บริษัท ไดเซล เซฟตี้ ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด  

และ บริษัท โตโยต้าปราจีนบุรี (1993) ผู้จ�าหน่ายโตโยต้า 

จ�ากัด ได้ผู้ประกอบการ จ�านวน 2 คน

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ 

1. แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการ

เลือกเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาส�าหรับนักศึกษาวิทยาลัย

อาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

ช้ันปีที่2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สังกัดส�านักงาน 

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี 

ผู ้วิจัยสร้างขึ้นโดยการศึกษาจากเอกสารงานวิจัยต่างๆ  

ที่เกี่ยวข้อง แนวคิดและทฤษฎีเพ่ือศึกษาวิเคราะห์ปัจจัย

ในการเลือกเข้าศึกษาในวิทยาลัยอาชีวศึกษาในจังหวัด 

ปราจีนบุรี มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการแบบ 

มาตรส่วนประมาณค่า แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ 

ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไป

ของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ การอยู่อาศัย อาชีพ

ผู้ปกครอง ระดับการศึกษาของผู ้ปกครอง รายได้ของ 

ผู้ปกครอง รายได้ที่นักศึกษาได้รับจากผู้ปกครอง และ

รายได้พิเศษนอกเหนือจากผู้ปกครอง มีลักษณะเป็นแบบ 

ตรวจสอบรายการ 

ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผล 

ต่อการเลอืกเรยีนวทิยาลยัอาชีวศกึษาระดบัประกาศนยีบตัร

วชิาชพีชัน้สงู (ปวส.) สาขาวชิาคอมพวิเตอร์ธรุกจิในพืน้ที่ 

จังหวัดปราจีนบุรี แบ่งออกเป็นปัจจัยพื้นฐานที่ส่งผลต่อ 

การเลือกเรียนจ�านวน 5 ข้อหลัก แบ่งเป็น 16 ข้อย่อย และ 

ปัจจัยสนับสนุนที่ส่งผลต่อการเลือกเรียนจ�านวน 7 ข้อ 

ลกัษณะแบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั 

สร้างตามมาตรวัดของลิเคิร์ท (likert scale) โดยมีเกณฑ์ 

การให้คะแนนค�าตอบในเชิงบวก 

ผู้วิจัยได้ผลคะแนน IOC แล้ว ผู ้วิจัยได้ท�าการ 

ตัดข้อค�าถามที่ผู ้ทรงคุณวุฒิและผู ้ เชี่ยวชาญพิจารณา 

ตรวจสอบแล้ว ปรากฏว่ามีข้อคิดเห็นที่ไม่ตรงกันและ  

เป็นข้อค�าถามที่มีค่า IOC ต�่ากว่า 0.50 จ�านวน 5 ข้อ ได้แก่ 

ข้อ 1.2 มีค่า IOC เท่ากับ 0.33 ข้อ 1.9 มีค่าเท่ากับ 0 ข้อ 1.14 

มีค่าเท่ากับ 0.33 ข้อ 1.18 มีค่าเท่ากับ -0.67 และข้อ 2.7  

มีค่าเท่ากับ -0.33 และค่า IOC รวมมีค่าเท่ากับ 0.69 ซึ่งมีค่า 

มากกว่า 0.50 แสดงว่าสามารถน�าแบบสอบถามที่ผู้วิจัย

ได้สร้างขึ้นไปใช้ได้ ผู้วิจัยได้น�าแบบสอบถามที่ได้รับการ

ปรับปรุงและจัดเรียงข้อค�าถามให้เป็นกลุ่มเดียวกันตามที่

ผูท้รงคณุวฒุแิละผูเ้ชีย่วชาญแนะน�า แล้วไปท�าการทดสอบ  

(try-out) จ�านวน 30 ชุด กับกลุ่มทดลองที่มีคุณสมบัต ิ

ใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง เพื่อตรวจสอบว่าค�าถามสามารถ

สื่อความหมายตรงตามความต้องการ ตลอดจนมีความ

เหมาะสมหรอืไม่ จากนัน้จึงน�ามาทดสอบความเช่ือมัน่ของ

แบบสอบถามโดยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูป SPSS (Statistical  

Package for Social Science) ในการหาความเชื่อมั่น 

(reliability) โดยหาค่าสัมประสิทธิ์ Cronbach’s Alpha  

โดยใช้เกณฑ์สัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient)  

ที่ค่าระดับความเชื่อมั่นของแบบสอบถามมากกว่า 0.7  

จึงจะถือได้ว่าแบบสอบถามมีความน่าเช่ือถือและสามารถ

น�าไปศึกษากับกลุ่มตัวอย่างจริงได้ ส�าหรับงานวิจัยฉบับนี ้

มีค่าความเชื่อมั่นที่ 0.887 และผู ้วิจัยได้ปรับปรุงแบบ 

สอบถามให้เป็นแบบสอบถามฉบบัสมบรูณ์ส�าหรบัการน�า

ไปใช้จริงต่อไป

2. แบบสมัภาษณ์กึง่โครงสร้างส�าหรบัคร ูสาขาวิชา 

คอมพิวเตอร ์ธุรกิจ สังกัดส�านักงานคณะกรรมการ 

การอาชีวศึกษา ในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี ผู้วิจัยสร้างขึ้น 

โดยการศกึษาจากเอกสารงานวจิยัต่างๆ ทีเ่กีย่วข้อง แนวคดิ

และศึกษาวิเคราะห์ข้อค�าถามที่ได้จากแบบสอบถาม  
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มีประเด็นเกี่ยวกับ ด้านหลักสูตร ด้านผู้สอน ด้านกิจกรรม

การเรียนการสอน 

3.  แบบสัมภาษณ์ ก่ึงโครงสร ้าง ส�าหรับผู ้ 

ประกอบการในสถานประกอบการที่ให้ความร่วมมือ 

กันกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาในการรับนักศึกษาไปฝึกงาน

ในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี ผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยการศึกษา

จากเอกสารงานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง แนวคิดและศึกษา

วิเคราะห์ข้อค�าถามที่ได้จากแบบสอบถาม มีประเด็น 

เก่ียวกับ ด้านผู้เรียน ด้านหลักสูตร ข้อเสนอแนะ 

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล

ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิและแหล่ง 

ข้อมูลทุติยภูมิ ดังนี้ 

1. ข้อมูลปฐมภูมิ (primary data) ผู้วิจัยได้เก็บ 

รวบรวมข้อมูล ดังนี้

1.1 ขอหนังสือเพ่ือขออนุญาตในการเก็บ 

รวบรวมข้อมูลเพือ่การท�าวทิยานพินธ์ จากคณะศกึษาศาสตร์  

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ ถงึผูอ้�านวยการวทิยาลยัเทคนคิ 

ปราจนีบรุ ีวทิยาลยัเทคนคิบรูพาปราจนี วทิยาลยัสารพดัช่าง

ปราจนีบรุ ีและ วทิยาลยัการอาชพีกบนิทร์บรุ ีเพ่ือขอความ 

อนุเคราะห์และความร่วมมือจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่ม

ตัวอย่าง

1.2 ด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้

(1) แบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัยที่ส่งผล

ต่อการเลือกเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาผู้วิจัยด�าเนินการเก็บ 

รวบรวมด้วยตนเอง

(2) แบบสัมภาษณ์ส�าหรับครูเกี่ยวกับ 

ด้านหลักสูตร ด้านผู้สอน ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน 

ผู้วิจัยด�าเนินการเก็บรวบรวมด้วยตนเอง

(3) แบบสัมภาษณ์ส�าหรับผู้ประกอบการ

เกี่ยวกับ ด้านผู้เรียน ด้านหลักสูตร ข้อเสนอแนะ ผู้วิจัย 

ด�าเนินการเก็บรวบรวมด้วยตนเอง

2. ข้อมูลทุติยภูมิ (secondary data) เป็นข้อมูลที่ได้ 

จากการศกึษาค้นคว้า หนงัสือ วารสาร ส่ิงพิมพ์ และเอกสาร

ตพีมิพ์เผยแพร่ของหน่วยงานต่าง ๆ  และงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง

กำรวิเครำะห์ข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูลในงานวิจัยนี้ผู ้วิจัยได้แบ่ง 

การวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 2 ส่วนคือ

1. การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามโดยใช้

สถิติบรรยาย (descriptive statistic) ซึ่งประกอบไปด้วย 

ค่าแจกแจงความถี ่ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ และค่าส่วนเบีย่งเบน 

มาตรฐาน 

ตอนที ่1 น�าคะแนนทีไ่ด้จากแบบสอบถามเกีย่วกบั 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มาหาค่าแจกแจง

ความถี่ และร้อยละ 

ตอนที ่2 น�าคะแนนทีไ่ด้จากแบบสอบถามเกีย่วกบั 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาระดับ 

ประกาศนยีบตัรวชิาชพีชัน้สงู (ปวส.) สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ 

ธุรกิจในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี มาหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย 

และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อน�าผลที่ได้มาวิเคราะห์

และแปลความหมาย โดยมีเกณฑ์วิธีการแปลผลเพื่อจัด 

ระดับคะแนนเฉลี่ย (Fisher อ้างถึงในเติมศักดิ์ สุขวิบูลย์, 

2552) ดังต่อไปนี้

ระดับ   ค่าเฉลี่ย  หมายถึงปัจจัยที่ส่งผล

   5  4.21 - 5.00   มากที่สุด

   4 3.41 - 4.20 มาก

   3 2.61 - 3.40  ปานกลาง

   2 1.81 - 2.60 น้อย

   1 1.00 - 1.80  น้อยที่สุด

2. การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบ

สัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างส�าหรับครู เกี่ยวกับ ด้านหลักสูตร 

ด้านผู ้สอน ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน และแบบ

สัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้างส�าหรับผู ้ประกอบการเกี่ยวกับ  

ด้านผู้เรียน ด้านหลักสูตร ข้อเสนอแนะ น�าข้อมูลที่ได้จาก

การสัมภาษณ์มาเรียบเรียงเพื่อน�าเสนอผลและสรุปผล  

น�าผลการสมัภาษณ์ทีไ่ด้มาวเิคราะห์เนือ้หาเพือ่หาแนวทาง

ในการพัฒนาผู ้เรียนโดยอ้างอิงจากเอกสารและวิจัยที่

เกี่ยวข้อง
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ผลกำรวิจัย

จากการศึกษา เรื่องการศึกษากระบวนการพัฒนา

ผู้เรียนอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

(ปวส.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ในพื้นที่จังหวัด 

ปราจีนบุรี สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้

ปัจจยัทีส่่งผลต่อการเลือกเรียนวทิยาลัยอาชวีศกึษา

ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้สูง (ปวส.) ชัน้ปีที ่2 สาขา 

วิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจในพ้ืนที่จังหวัดปราจีนบุรี พบว่า 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาระดับ 

ประกาศนยีบตัรวชิาชพีชัน้สงู (ปวส.) สาขาวชิาคอมพวิเตอร์ 

ธุรกิจในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี คือปัจจัยพื้นฐานซ่ึงมีค่า

เฉล่ียเท่ากับ 4.21 อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อเปรียบเทียบ

ปัจจัยพื้นฐานที่ส่งผลในการเลือกเรียนนั้น ปัจจัยที่มีผลต่อ 

ความต้องการเลือกเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาคือ ความ

ต้องการของตนเอง/ครอบครวั มค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 4.32 อยูใ่น 

ระดับมากที่สุด แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ ่

จะตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยอาชีวศึกษา

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชา

คอมพวิเตอร์ธรุกจิในพ้ืนทีจ่งัหวดัปราจนีบรีุนัน้จะค�านงึถงึ 

ปัจจัยพื้นฐานด้านความต้องการของตนเอง/ครอบครัว

มากที่สุดเป็นอันดับแรก และรองลงมาในปัจจัยพื้นฐาน

ด้านอื่น ๆ นั้นพบว่าค่าเฉลี่ยมีค่าใกล้เคียงกันมาก และ 

อยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน ส่วนปัจจัยสนับสนุนนั้น  

มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.15 อยู่ในระดับมาก และปัจจัยสนับสนุน 

ที่ส ่งผลต่อการเลือกเรียน คือ นโยบายของรัฐบาลที่

สนบัสนนุการเปิดตลาดแรงงานสูอ่าเซยีน มค่ีาเฉลีย่ เท่ากบั  

4.24 อยู่ในระดับมากที่สุด 

กระบวนการการผลิตนักเรียนเข้าสู่ตลาดแรงงาน

ของครแูละผูป้ระกอบการในด้านผูเ้รยีนทกัษะคอมพวิเตอร์

เบื้องต้น การเขียนโปรแกรมทางอินเตอร์เน็ต ฐานข้อมูล 

บญัชีเบือ้งต้น ด้านเศรษฐศาสตร์ ทกัษะความคดิสร้างสรรค์

และการแก้ปัญหาเป็นทักษะเป็นทักษะที่มีความจ�าเป็นต่อ 

สายงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ด้านผู้สอน จัดท�าการเรียน 

การสอนให้เด็กได้มีความรู ้ควบคู ่กับความสนุกสนาน 

ในการเรียนมากที่สุดยกตัวอย่างที่นักเรียนสามารถเข้าถึง 

และเข้าใจได้ง่ายให้ผูเ้รยีนร่วมแสดงความคดิเหน็แลกเปลีย่น 

ความคิด เป็นแบบอย่างที่ดีในด้านความรับผิดชอบและ

ปฏิบัติตนให้เข้ากับผู้อื่นได้และต้องพัฒนาตนเองอย่าง 

สม�่าเสมอ ด้านหลักสูตร หลักสูตรสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

ธุรกิจ รองลงมาในปัจจัยสนับสนุนด้านอื่น ๆ นั้นพบว่า 

ค่าเฉลี่ยมีค ่าใกล้ เคียงกันมาก และอยู ่ ในระดับมาก 

เช่นเดียวกันดังที่แสดงในตารางต่อไปนี้
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อกำรเลือกเรียนอำชีวศึกษำ

ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) สำขำวิชำ

คอมพิวเตอร์ธุรกิจในพื้นที่จังหวัดปรำจีนบุรี

SD กำรแปลผล

1. ปัจจัยพื้นฐำนที่ส่งผลต่อกำรเลือกเรียน 4.21 0.47 มำกที่สุด

1.1 ความต้องการของตนเอง/ครอบครัว 4.32 0.55 มากที่สุด

1.2 ความถนัด 4.18 0.62 มาก

1.3 ความต้องการความรู้ 4.19 0.62 มาก

1.4 ความจ�าเป็นทางเศรษฐกิจ 4.18 0.74 มาก

1.5 โอกาสในการมีงานท�า 4.18 0.65 มาก

2. ปัจจัยสนับสนุนที่ส่งผลต่อกำรเลือกเรียน 4.15 0.59 มำก

2.1 นโยบายของรัฐบาลที่สนับสนุนการเปิดตลาดแรงงานสู่อาเซียน 4.24 0.78 มากที่สุด

2.2 นโยบายของรัฐบาลที่สนับสนุนการพัฒนาฝีมือแรงงาน 4.13 0.80 มาก

2.3 การเปิดอบรมหลักสูตรระยะสั้นของผู้ประกอบการ 4.19 0.82 มาก

2.4 อัตราค่าจ้างที่ผู้ประกอบการเพิ่มให้สูงขึ้นส�าหรับวิชาชีพเฉพาะ 4.15 0.76 มาก

2.5 การเพิ่มพื้นที่การเรียนรู้ทางสายอาชีพในของชุมชน 4.11 0.81 มาก

2.6 การได้รับการยอมรับทางสังคมในการประกอบอาชีพ 4.17 0.74 มาก

2.7 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน 4.06 0.79 มาก

รายวชิาการเขยีนโปรแกรมทางธรุกิจ การวเิคราะห์

ระบบงาน การเขยีนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบือ้งต้น มคีวาม

น่าสนใจ ส่วนวิชาทางเศรษฐศาสตร์และวิชาคอมพิวเตอร ์

เพื่อการธุรกิจ เป็นวิชาที่จ�าเป็นต่อการท�างานในสายงาน 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจและควรออกแบบหลักสูตรแบบ 

บูรณาการเข้ากับคอมพิวเตอร์ธุรกิจ รายวิชาท่ีควรเพิ่ม

ลงไปในหลักสูตร คือ คณิตศาสตร์ค�านวณและวิชาการ

ประยุกต์ใช้ด้านคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพ 

ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน จัดเตรียมสื่อการเรียน 

การสอน เอกสารประกอบการเรยีนรูใ้ห้เพยีงพอกบันกัศกึษา 

การจัดท�าแผนการสอนเพื่อเป็นแนวทางในการจัดกิกรรม

การเรียนการสอนและส่งเสริมให้นักศึกษามีส่วนร่วมใน

ชั้นเรียนในการจัดการเรียนรู้ การท�ากิจกรรมในช้ันเรียน

แบบแบ่งกลุม่และชิน้งานเดีย่ว การทดลอง การมส่ีวนร่วม 

และใบงานโดยมอบชิ้นงานบูรณาการให้เหมาะสมกับ

ระดับช่วงชั้นและส่ือที่ใช้ในการเรียนการสอนสามารถ

จับต้องได้และใช้ปฏิบัติได้จริง และข้อเสนอแนะควรจะม ี

การบูรณาการหลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจกับความคิด

สร้างสรรค์และทักษะในการแก้ปัญหา และควรพัฒนา

ให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติงานจริง ท�าการทดลองจริง และมีสื่อ 

การเรียนการสอนที่ทันสมัยมากขึ้น 

การให้ความส�าคัญในการพัฒนาผู ้เรียนได้ท�า

กิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนา

ทักษะในด้านต่าง ๆ ที่ตนเองมีเช่น ความคิดสร้างสรรค์ 

การแก้ไขปัญหา การท�างานเป็นระบบ การจัดการวางแผน 

การท�างาน เป็นต้น และยังช่วยให้นักเรียนได้ทดลอง 

ปฏิบัติงานจริง และเป็นสื่อในการเรียนการสอนที่ดีมาก

อย่างหนึง่ ทกัษะต่าง ๆ  ทีเ่กดิขึน้ระหว่างท�ากจิกรรมเหล่านี้ 

ยังสามารถช่วยให้ผู้เรียนน�ามาใช้ในการประกอบอาชีพ

ในอนาคตได้ กระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน

อาชวีศกึษา โดยการสร้างคณุภาพ โอกาส และความร่วมมอื  

จะส่งผลให้เกิด ผู้ส�าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา ระดับฝีมือ 

ระดับเทคนิค ระดับเทคโนโลยี มีคุณภาพและสมรรถนะ 

เป็นที่พึงพอใจของสถานประกอบการ และมีปริมาณ 

เพยีงพอ ต่อความต้องการก�าลงัคนเพือ่ขบัเคลือ่นเศรษฐกจิ 

และเพิ่มขีดความสามารถ ในการแข่งขัน ของประเทศได้

แนวทางในการพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษา ด้าน

เนื้อหารายวิชาที่เรียนในสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มีส่วนที ่

สามารถเรียนแล้วน�าไปใช้ในการท�างานได้จริง วิทยาลัย 
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ควรเพิ่มรายวิชาที่เน้นการเรียนการสอนในด้านทักษะ 

การท�างาน ควรจดัหลกัสูตรทีม่รีายวชิาทีเ่ป็นทีย่อมรบัของ

ตลาดแรงงาน ด้านจัดการศึกษาวิชาชีพที่มีความยืดหยุ่น 

ควรมีการจัดการศึกษาวิชาชีพแบบทวิภาคี ที่เกิดจาก 

ข้อตกลงระหว่าง สถานศึกษาอาชีวศึกษากับสถาน 

ประกอบการที่ให้ความร่วมมือรับนักศึกษาไปฝึกงาน 

รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องใน เรื่องการ

จดัหลกัสตูรการเรยีนการสอน สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ธรุกจิ 

ให้มีรายได้ระหว่างการเรยีน เพ่ือขยายโอกาสทางการศกึษา 

วิชาชีพให้ผู ้ที่สนใจในการศึกษาได้ทั่วถึงและเสมอภาค 

ทัว่กนั ในด้านการเรยีนรูด้้วยตนเองตามความสนใจศกัยภาพ  

ความพร้อมโอกาส และสิ่งที่เป็นประโยชน์กับตนเอง 

โดยผ่านการอบรมและการเรียนรู้ในหลักสูตรระยะสั้น  

เพือ่เป็นการเพิม่ทกัษะด้านอ่ืน ๆ  ได้ทางหนึง่ เป็นการพฒันา 

ฝีมอืแรงงานทีร่ฐับาลให้ความสนบัสนนุด้านนโยบายต่าง ๆ   

มาโดยตลอดและยังเป็นการเรียนรู้ทางอาชีพตลอดชีวิต

อีกด้วย

กำรอภิปรำยผล

จากการศึกษา เร่ือง กระบวนการในการพัฒนา

ผู้เรียนอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  

(ปวส.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจในพ้ืนที่จังหวัด

ปราจีนบุรี  และเสนอแนวทางในการพัฒนาผู ้ เรียน

อาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี  

ได้พบประเด็นที่น่าสนใจจะน�ามาอภิปรายผลดังต่อไปนี้

นโยบายของรัฐบาลที่สนับสนุนการเปิดตลาด

แรงงานสู่อาเซียน มีส่วนส�าคัญในการเลือกเข้าศึกษาต่อ

วิทยาลัยอาชีวศึกษามากเช่นเดียวกัน ซึ่งมีความสอดคล้อง

กบัแผนยทุธศาสตร์การพัฒนาอาชวีศึกษา (พ.ศ.2552-2561) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปฏิรูประบบการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับ 

ความต้องการของตลาดแรงงาน และเชื่อมต่อการเรียนรู ้

ตลอดชวีติ ในด้านการพัฒนาคณุภาพและสมรรถนะผูเ้รยีน 

ให้เป็นทีย่อมรบัของตลาดแรงงานและสังคมทัง้ในประเทศ 

และภมิูภาคอาเซยีน นกัเรยีนทีเ่ลอืกเรยีนวทิยาลยัอาชวีศกึษา 

ให้ความสนใจกับปัจจัยนี้มากที่สุด ซึ่งอาจน�าไปสู่อนาคต

การท�างานหลังจากการเรียนจบ และนโยบายของรัฐบาล

ด้านอื่น ๆ อาจจะเข้ามามีบทบาทส�าคัญในการตัดสินใจ 

เลอืกเรยีนวทิยาลยัอาชีวศกึษาเช่นเดยีวกนักบั ลติา รตันพนัธ์  

(2551)ได้ให้แนวทางในการจัดการศึกษา ปัจจุบัน และ

อนาคต ว่ารฐัควรส่งเสรมิให้เอกชนเข้ามาจดัการศกึษาระดบั 

วิชาชีพ (อาชีวศึกษา) และอุดมศึกษาในสาขาวิชาที่ตลาด

ต้องการ โดยเฉพาะด้านอาชีวศึกษานั้นควรจัดให้ผู้เรียน

ได้รับความรู ้ทั้งทฤษฎีและทักษะอื่นที่จ�าเป็นต่อการ 

ด�ารงชีวิต การประกอบอาชีพและการแสวงหาความรู้ 

เพิ่มเติมเพื่อพัฒนาตนเอง และงานอาชีพเป็นสิ่งจ�าเป็น 

ที่ผู้เรียนจะต้องพัฒนาอยู่ตลอดเวลา 

วิทยาลัยควรจัดให้นักศึกษาได้เรียนหลักสูตรที่

บูรณาการหลากหลายสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา

คอมพิวเตอร์ธุรกิจเข้าด้วยกัน โดยมีการประยุกต์วิชาที่

สอดคล้องกบัการน�าไปปฏบิตังิานได้จรงิ หลกัสตูรสาขาวชิา 

คอมพวิเตอร์ธรุกจิเนือ้หาในด้านรายวชิา การเขยีนโปรแกรม 

คอมพวิเตอร์ทางธรุกจิเบือ้งต้น นัน้มคีวามน่าสนใจอยูม่าก 

และเป็นพื้นฐานในการท�างานทางด้านการติดต่อสื่อสาร 

ทางด้านธุรกิจที่ส�าคัญ นอกจากนี้แล้วการวิเคราะห์ 

ระบบงานก็มีส่วนส�าคัญ หากเข้าไปปฏิบัติงานจริงแล้ว

นักเรียนจะมีความเข้าใจในระบบการท�างานตามสายงาน

ได้ง่ายขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

อาชีวศึกษา (พ.ศ.2552-2561) ยุทธศาสตร์ที่ 7 ผลักดัน 

การบรูณาการการวจิยัและพฒันา ถ่ายทอดองค์ความรูแ้ละ 

เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการอาชีวศึกษา และ ลิตา รัตนพันธ์ 

(2551) ได้กล่าวว่า การจดัการฝึกอาชพีในสถานประกอบการ 

นั้น สถานประกอบการควรสนับสนุนและจัดหาอุปกรณ์ 

เครือ่งมอื เครือ่งใช้ทีจ่�าเป็นต่อการฝึกให้ผูเ้รยีนตามสมควร 

สถานประกอบการและสถานศกึษาต้องร่วมมอืกนัวางแผน

การฝึกให้ครอบคลมุเนือ้หารายวชิาตามหลกัสตูร และครฝึูก 

ต้องควบคุมดูแลให้ผู้เรียนจดบันทึกสมุดรายงานพร้อมทั้ง 

ตรวจการบันทึก เพื่อเป็นหลักฐานในการฝึก และน�าไป

ประกอบการสอบมาตรฐานฝีมือทั้งคร่ึงหลักสูตรและ 

สิน้หลกัสตูร ไม่เพยีงแต่วทิยาลยัอาชีวศกึษาจัดจัดหลกัสตูร 

บูรณาการแล้ว ควรขอความร่วมมือสถานประกอบการ

ในการเสนอหลักสูตรที่จ�าเป็นต่อทักษะในการท�างาน

ตามสาขาที่เรียน หรืออ�านวยความสะดวกให้โรงงานเป็น

ห้องเรียนภาคปฏิบัติของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพื่อเป็นการ 

เรียนรู้ทักษะที่จ�าเป็นต่อการปฏิบัติงานจริงได้ง่ายยิ่งขึ้น
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การให้ความส�าคัญในการพัฒนาผู้เรียนได้ท�า

กิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาได้พัฒนา

ทักษะในด้านต่าง ๆ ที่ตนเองมีเช่น ความคิดสร้างสรรค์ 

การแก้ไขปัญหา การท�างานเป็นระบบ การจัดการวางแผน 

การท�างาน เป็นต้น และยังช่วยให้นักศึกษาได้ทดลอง

ปฏิบัติงานจริง และเป็นส่ือในการเรียนการสอนที่ดีมาก

อย่างหน่ึง ทกัษะต่าง ๆ  ทีเ่กดิขึน้ระหว่างท�ากจิกรรมเหล่านี้ 

ยังสามารถช่วยให้ผู้เรียนน�ามาใช้ในการประกอบอาชีพ

ในอนาคตได้ กระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน 

อาชวีศกึษา โดยการสร้างคณุภาพ โอกาส และความร่วมมอื  

จะส่งผลให้เกิด ผู้ส�าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา ระดับฝีมือ 

ระดับเทคนิค ระดับเทคโนโลยี มีคุณภาพและสมรรถนะ 

เป็นที่พึงพอใจของสถานประกอบการ และมีปริมาณ 

เพยีงพอ ต่อความต้องการก�าลงัคนเพ่ือขบัเคลือ่นเศรษฐกจิ 

และเพิ่มขีดความสามารถ ในการแข่งขัน ในอนาคตของ

ประเทศได้ โดย อนนัท์ งามสะอาด (2553) ได้กล่าวเกีย่วกบั  

กระบวนการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษา 

ด้านภารกจิของสถานศึกษาอาชวีศึกษามภีารกจิในการผลติ 

ก�าลังคนระดับช่างฝีมือ ระดับช่างเทคนิค และระดับ

เทคโนโลยี โดยเน้นให้มีทักษะที่หลากหลาย (multi skill) 

เปล่ียนแปลงไปสู่สงัคมฐานความรู ้เพ่ือการพัฒนาประเทศ 

ตระหนักในความส�าคัญของการสร้างคุณภาพ โอกาส  

ความร่วมมือ และขับเคลื่อนให้การอาชีวศึกษามีความ

พร้อมรองรับการเปิดเสรีทางการศึกษา พ.ศ.2558 มุ่งเน้น 

การผลิตผู ้ส�าเร็จการศึกษาทั้งปริมาณ และคุณภาพ  

มีสมรรถนะ ทักษะฝ ี มือ เป ็นที่ยอมรับของสถาน 

ประกอบการ สอดคล้องกับความต้องการก�าลังคนด้าน

อาชีวศึกษา ทั้งในระดับพื้นที่ ระดับประเทศ และระดับ

นานาชาติ เน้นการศึกษาในระบบ นอกระบบ การศึกษา

ระบบทวิภาคี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับ

ประกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้สูง (ปวส.) พัฒนาหลกัสตูรฐาน 

สมรรถนะร่วมกับสถานประกอบการตอบสนองความ

ต้องการก�าลังคนในประเภทวชิาอตุสาหกรรม ประเภทวชิา

พาณชิกรรม / บรหิารธรุกจิ ประเภทวชิาคหกรรม ประเภท 

วิชาศิลปกรรม ประเภทวิชาเกษตรกรรม ประเภทวิชา

ประมง ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ประเภทวิชา

อุตสาหกรรมสิง่ทอและประเภทวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ

และการสื่อสาร โดยมีรูปแบบเชิงระบบในการจัดการ

อาชวีศกึษาเพือ่พฒันาผูเ้รยีน ซึง่แนวโน้มในอนาคตผูเ้รยีน 

ทีเ่รยีนจบจากโรงเรยีนอาชวีศกึษาจะมทีกัษะทีห่ลากหลาย

และมีประสิทธิภาพในการท�างานตรงตามความต้องการ 

ของผู้ประกอบการทุกประการ

แนวทางในพัฒนาผู ้ เ รี ยนอาชีวศึกษาด ้ าน 

การจัดการศึกษาวิชาชีพที่มีความยืดหยุ ่นมีการจัดการ

ศึกษาวิชาชีพแบบทวิภาคี จัดหลักสูตรการเรียนการสอน

ในโรงงาน หรือ การจัดการเรียนการสอนในชุมชน และ

การสร้างวิทยาลัยในโรงงาน หรือ สร้างวิทยาลัยในชุมชน 

มคีวามสอดคล้องกบัแผนยทุธศาสตร์การพฒันาอาชีวศกึษา 

(พ.ศ.2552-2561) ยุทธศาสตร์ที่ 5 สร้างความเข้มแข็ง 

เครือข่ายความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาทั้งในและ 

ต่างประเทศ ในด้านการพฒันาการจดัการอาชวีศกึษาทวภิาคี 

และสร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ  

ในการจัดการอาชีวศึกษาระดับนานาชาติ โดยปรับระบบ

ความร่วมมือและเครือข่ายการผลิตและพัฒนาก�าลังคน 

เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพให้ผู้ที่สนใจในการ

ศึกษาได้ทั่วถึงและเสมอภาคทั่วกันรวมไปทั้งแรงงาน 

ในโรงงานและชุมชนมีโอกาสเพิ่มวุฒิทางการศึกษาให้มี

ระดับที่สูงขึ้นได้ ซึ่งน�าไปสู่อัตราค่าจ้างหรือค่าตอบแทน

ก็อาจเพิ่มขึ้นตามทักษะหรือวุฒิการศึกษาที่เพิ่มขึ้นด้วย 

เช่นกัน

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะที่ได้จำกข้อค้นพบงำนวิจัย

1. การจัดการบูรณาการวิชาชีพของครูผู ้สอน  

ในการจัดการเรียนการสอน ครูควรให้ความรู ้เพิ่มเติม

และให้ค�าปรึกษาแก่นักเรียนในเวลาที่นอกเหนือจาก 

คาบเรยีน รวมไปถงึการท�าโครงการและการพฒันาชิน้งาน

ของนักเรียนให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

2. สถานศกึษาควรจัดท�าหลกัสตูรให้สอดคล้องกบั 

ความต้องการของท้องถิ่น สังคม และสถานประกอบการ  

โดยร่วมมือกับสถานประกอบการเพื่อพัฒนาหลักสูตร 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เชิญตัวแทนผู้เช่ียวชาญใน

สาขาอาชีพแต่ละกลุ ่มอาชีพนี้ และครูผู ้สอนที่มีความ

เชีย่วชาญสาขาอาชพีมาร่วมด�าเนนิการ เพือ่ให้ได้หลกัสตูร 

ตรงกบัความต้องการของสถานประกอบการและสอดคล้อง

กับสายงาน
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ข้อเสนอแนะเพื่อกำรวิจัยในอนำคต

สถานศึกษาควรขยายขอบเขตการศึกษากระบวน 

การพฒันาผูเ้รยีนอาชวีศึกษาระดบัประกาศนยีบตัรวิชาชพี

ชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจในพื้นที่จังหวัด

ปราจีนบุรี สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

ให้ครอบคลุมกับสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนในพื้นที่ 

จังหวัดปราจีนบุรี หรือ จังหวัดใกล้เคียงเพื่อหาข้อ 

เปรียบเทียบกระบวนการพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาต่อไป
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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนของครู

ที่ส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ (2) เพื่อศึกษาทัศนคติเกี่ยวกับทักษะการคิดวิเคราะห์ (3) เพื่อน�าเสนอปัจจัยในการจัด 

การเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นปีที่ 2 หลักสูตรประกาศนียบัตร

วิชาชีพ จังหวัดสุพรรณบุรี จ�านวน 3 แห่ง สุ่มตัวอย่างจ�านวน 310 คน คือ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม

และแบบสัมภาษณ์ ท�าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบว่า (1)  

ทัศนคติเก่ียวกับทักษะการคิดวิเคราะห์พบว่า ผู้เรียนน�าความรู้และทักษะการฝึกปฏิบัติในเร่ืองเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้

มากที่สุด (2) การจัดการเรียนการสอนของครู พบว่า ครูได้ท�าการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองแล้วน�ามาสรุปตามความเข้าใจ

มากที่สุด (3) ปัจจัยในการจัดการเรียนรู้ที่ช่วยส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ คือ ด้านหลักสูตรควรเป็นหลักสูตรที่เน้น 

ผู้เรียนเป็นส�าคัญ ด้านการจัดการเรียนการสอนครูควรใช้สื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย ด้านประเมินผลควรเป็นการ

ประเมินผลจากสภาพจริง ด้านการจัดการชั้นเรียน จัดห้องเรียนให้เป็นห้องจ�าลองสถานที่ปฏิบัติงานจริง 

ค�ำส�ำคัญ: การจัดการเรียนรู้, ทักษะการคิดวิเคราะห์

Abstract

The purposes of this research were as follows (1) To study the teaching of teachers to support analytical.  

(2) To determine attitudes about support analytical for the second year vocational certificate students. (3) To present 

factor in learning management to support analytical. Population and sample is second year vocational certificate 

students 3 college. A sampling of 310 people. Research Tools is questionnaires and interviews. Data Analysis for 

percentage, mean and standard deviation. Research results is (1) Determine attitudes about support analytical is 

students apply their knowledge and skills to practice technologically advanced in the most. (2) Study the teaching of 

teachers have conducted their own research and to summarize the understanding. (3) Factor in learning management 

to support analytical is curriculum should focus on the learners. Teaching and learning use a variety of teaching  
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บทน�ำ

เป ้าหมายหลักของการพัฒนาการศึกษาของ

ประเทศไทย คือ การพัฒนาผู ้เรียนให้เป็นบุคคลที่มี

คุณภาพด้วยกระบวนการเรียนรู้ เพื่อความเจริญงอกงาม

ของบุคคลและสังคม การที่จะพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ

ตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวต้องอาศัยครูผู้สอนที่มีทักษะ

ในการจัดการเรียนรู้ มีเจตคติต่อวิชาชีพครูที่ดี มีแรงจูงใจ  

โดยเฉพาะในยุคศตวรรษที่ 21 เป็นทักษะแห่งอนาคตใหม่

ที่ครูควรมีทักษะและคุณลักษณะที่รองรับเข้าถึงเพื่อสร้าง 

นวัตกรรมบริหารการจัดการเรียนรู้แนวใหม่ในอันที่จะ

พัฒนาผู้เรียนที่เยาวชนในยุคใหม่ได้อย่างต่อเนื่อง (แสงรุ้ง  

พลูสวุรรณ, 2554) การคดิและทกัษะการคดิเป็นเรือ่งทีส่�าคญั 

ในการจัดการศึกษาเพื่อให้ได้ผู ้เรียนที่มีคุณภาพการคิด 

ขัน้สงู ทกัษะการคดินบัว่ามคีวามส�าคญัต่อการจดัการเรยีนรู ้

เป็นอย่างมาก ทักษะการคิดที่มีความส�าคัญต่อการเรียนรู้  

คือ การคิดสร้างสรรค์ การคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมี

วิจารณญาณ และการคิดแก้ปัญหา จากทักษะการคิดทั้ง  

4 ด้านนี้ การคิดวิเคราะห์เป็นทักษะการคิดหลักส�าหรับ 

การคดิในด้านอืน่ ๆ  และช่วยเสริมสร้างให้เกิดมุมมองเชิงลกึ 

และครบถ้วนในเรือ่งนัน้ (เกรยีงศกัดิ ์เจรญิวงศ์ศกัดิ,์ 2551)  

การจัดการศึกษาอาชีวศึกษาเป็นการศึกษาส�าหรับการ 

เตรียมก�าลังคน (manpower) เข้าสู่อาชีพเตรีมความพร้อม

เพื่อให้ก�าลังคนมีทักษะขั้นสูงในการท�างาน บทบาทความ 

รับผิดชอบที่ส�าคัญของอาชีวศึกษาจะต้องเป็นการศึกษา

เพื่อที่จะพัฒนาการเตรียมความพร้อม (readiness) และ

ความสามารถในการเรียนรู้ตลอดชีวิตในโลกการท�างาน

และเพิ่มการเรียนรู้ตลอดชีวิต (relearning) ของผู้เรียน 

สายอาชีวศึกษา (Evans and Herr, 1978, p.77) ดังนั้นผู้วิจัย 

จึงมีความสนใจที่จะน�าเสนอปัจจัยในการจัดการเรียนรู ้

ทีส่่งเสรมิทกัษะการคิดวเิคราะห์ในระดบัอาชวีศึกษาซึง่เป็น 

ระดับที่มีความจ�าเป็นอย่างยิ่งที่น�าทักษะในด้านการคิด

วิเคราะห์ไปใช้ในการเรียนการสอน เพื่อที่จะสามารถผลิต 

และพัฒนาก�าลังคนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยเลือก

นักเรียนช้ันปีที่ 2 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สังกัด

ส�านกังานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา จังหวดัสพุรรณบรุี  

เนื่องจากนักเรียนชั้นปีที่ 2 เป็นระดับชั้นที่ได้ผ่านการเรียน

การสอนจากครูผู้สอนมาแล้ว สามารถตอบค�าถามได้ดีว่า

ครูมีการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะการคิด 

วิเคราะห์มากน้อยเพียงใดและเป็นระดับช้ันที่เป็นการ

เตรียมความพร้อมที่จะน�าทักษะการคิดวิเคราะห์นี้ไปสู ่

การท�าโปรเจคในชั้นปีที่ 3 ต่อไป

ในการวจิยัเรือ่ง การศกึษาสภาพการจดัการเรยีนรู้ 

ทีส่่งเสรมิทกัษะการคดิวเิคราะห์ ส�าหรบันกัศกึษาหลกัสตูร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ของโรงเรียนอาชีวศึกษา 

ในจังหวัดสุพรรณบุรี ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าเอกสาร และ

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 

2556

2. มาตรฐานการอาชีวศึกษา

3. ทักษะการคิดวิเคราะห์

4. การจัดการเรียนรู้

5. อาชีวศึกษาในสุพรรณบุรี

6. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

1. เพื่อศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนที่ 

ส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนช้ันปีที่ 2  

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สังกัดส�านักงาน 

คณะกรรมการอาชีวศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรี

2.  เพื่อศึกษาทัศนคติ เกี่ยวกับทักษะการคิด

วิเคราะห์ วิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นปีที่ 2 หลักสูตร

learning materials. Evaluate an assessment of the actual state. Classroom management the classroom is places 

simulate actual operations. 

Keywords: learning management, analytical
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ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สังกัดส�านักงานคณะกรรมการ 

อาชีวศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรี

3. เพือ่น�าเสนอปัจจยัในการจดัการเรียนรูท้ีส่่งเสรมิ

ทักษะการคิดวิเคราะห์ ส�าหรับนักเรียนชั้นปีที่ 2 หลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สังกัดส�านักงานคณะกรรมการ 

อาชีวศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรี

แนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวข้อง

1. ทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นปีที่ 

2. โดยมีแนวคิดทฤษฎีเก่ียวข้อง คือ มาตรฐาน 

การอาชีวศึกษา 6 มาตรฐาน ดังนี้

มาตรฐานที่  1 ผู ้ เรียนและผู ้ส�าเร็จการศึกษา

วิชาชีพ คือ ท�าการจัดการพัฒนาผู ้เรียนและผู ้ส�าเร็จ 

การศึกษาให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักด้านคณิตศาสตร์

และวิทยาศาสตร์ 

มาตรฐานที่ 2 หลักสูตรและการจัดการเรียน 

การสอนคือ การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียน

การสอน โดยร่วมมือกับสถานประกอบการในการพัฒนา

หลักสูตรและจัดกระบวนการเรียนรู ้ที่เน้นผู ้เรียนเป็น 

ส�าคัญ รวมทั้งจัดสถานที่เรียนและสถานฝึกปฏิบัติงาน

ให้เหมาะสม 

มาตรฐานที่ 3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนคือ มีการ

ก�าหนดแนวทางในการดูแลผู้เรียนจัดท�าระบบการดูแล 

ให้ค�าปรกึษาอย่างต่อเนือ่ง จดักจิกรรมส่งเสริมด้านวชิาการ 

คุณธรรม จรยิธรรม ค่านยิมทีด่งีามและจดักจิกรรมส่งเสรมิ 

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม ประเพณี

มาตรฐานที ่4 การบรกิารวชิาชพีสูส่งัคมคอื มกีาร

บริการวิชาชีพที่เหมาะสมตามความต้องการของชุมชน  

สังคม องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน จัดสรรงบประมาณ

เพื่อการบริการวิชาชีพอย่างเป็นระบบ

มาตรฐานที่ 5 นวัตกรรมและการวิจัยคือ มีการ

ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการสร้างและพัฒนานวัตกรรม 

สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัยและโครงงานที่น�าไปใช้ในการพัฒนา

มาตรฐานที่  6 ภาวะผู ้น�าและการจัดการคือ  

ผู้บริหารมีภาวะผู้น�าใช้ภาวะผู้น�าและการมีวิสัยทัศน์ของ

ผู ้บริหารในการผสมผสานความร่วมมือของบุคลากร 

ในสถานศกึษาและหน่วยงาน หรอืบคุคลภายนอกให้เข้ามา 

มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

2. การจัดการเรยีนรูข้องครทูีส่่งเสรมิทกัษะการคดิ 

วิเคราะห์ของนักเรียนช้ันปีที่ 2 โดยมีแนวคิดทฤษฎีที่

เกีย่วข้อง คอื ขัน้ตอนการจัดการเรยีนรู ้ประกอบด้วย ขัน้น�า  

ขั้นสอน ขั้นสรุป

ขัน้น�า เป็นการจดักจิกรรมการเรยีนรูท้ีเ่น้นกระตุน้

ให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ มีความพร้อมที่จะเรียนรู้ โดยใช ้

วธิกีารและสือ่ทีห่ลากหลายประกอบการใช้ค�าถามกระตุน้

ซักถาม

ขั้นสอน เป็นการจัดกิจกรรมที่มุ ่งให้ผู ้เรียนมี

บทบาทและมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้มากที่สุด  

ให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน

ขั้นส รุป  เป ็นการสรุปผลการ เ รียนรู ้ ต าม

วัตถุประสงค์ที่ ต้ังไว ้  ผู ้สอนเปิดโอกาสให้ผู ้ เรียนม ี

ส่วนร่วมในการสรุปองค์ความรู้

3. ปัจจัยในการจัดการเรียนรู ้ที่ส่งเสริมทักษะ 

การคิดวิเคราะห์ ส�าหรับนักเรียนชั้นปีที่ 2 โดยมีแนวคิด

ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องคือ ด้านหลักสูตร ด้านการจัดการเรียนรู้  

ด้านการประเมินผล ด้านการจัดการชั้นเรียน

หลักสูตรคือ โครงสร้างของเนื้อหาวิชาและ

ประสบการณ์ต่าง ๆ ที่สถานศึกษาก�าหนดให้ ผู ้เรียน 

ได้ศึกษาหาความรู้ทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และการมี 

ส่วนร่วมกิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์ตนเอง

การจัดการเรียนรู้ เป็นการด�าเนินงานเพื่อให้เกิด

การเรียนการสอนตามหลักสูตรที่ก�าหนดเพื่อให้ผู้เรียน 

ไปสู่เป้าหมาย

การประเมินผล เป็นกระบวนการอย่างมีระบบ

โดยน�าข้อมูลทั้งหลายที่ได้จากการวัดมาพิจารณาวิเคราะห์  

แปลความหมาย เพื่อที่จะตัดสินหรือสรุปคุณภาพและ

คุณลักษณะต่าง ๆ

การจัดการชั้นเรียนคือ การจัดสภาพแวดล้อม 

ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน เพื่อสนับสนุนให้เด็กเกิด

การเรียนรู้อย่างมีความสูง

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับทักษะการคิดวิเคราะห์ คือ
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ปณติา วรรณพริณุ และปรชัญนนัท์ นลิสขุ (2554) 

ศึกษาผลของการเรียนแบบผสมผสานโดยใช้เคร่ืองมือ 

ทางปัญญาเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา พบว่า นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

ที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานใช้เครื่องมือ

ทางปัญญามีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าอย่างมีนัยส�าคัญ 

ทางสถิติและมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบ

ผสมผสานใช้เครื่องมือทางปัญญาอยู่ในระดับมาก ท�าให ้

ผู้เรียนสามารถพัฒนาความรู้ของตนเองผู้เรียนมีทัศนคติ

ทางบวกต่อการเรยีนได้ดขีึน้ กล่าวได้ว่าการจัดเรยีนการสอน 

โดยใช้ผังทางปัญญา (cognitive map) ซึ่งเป็นวิธีหนึ่งที่

ช่วยบันทึกความคิดเพื่อให้เห็นภาพความคิดที่หลากหลาย 

มมุมองทีก่ว้างและชดัเจนการการบนัทกึทีย่งัไม่จดัระเบยีบ

ความคิดใด ๆ แผนผังทางปัญญาเป็นรูปจ�าลองที่

กรอบแนวคิดกำรวิจัย

ภำพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

สมมติฐำนกำรวิจัย

กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนชั้นปีที่ 2 หลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพจังหวัดสุพรรณบุรี ได้มีทักษะการ

คิดวิเคราะห์มากขึ้น 

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

ประชากรที่ใช ้ในการวิจัย คือ นักเรียนช้ันปี

ที่ 2 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สังกัดส�านักงาน 

คณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี จ�านวน 

3 แห่งคือ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษา

สุพรรณบุรีและวิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร – แจ่มใส  

มีเกณฑ์ในการคัดเลือก คือ วิทยาลัยทั้ง 3 แห่งนี้ มีความ

หลากหลายทางด้านสาขาวชิาและจากการประเมนิคณุภาพ 

ภายนอกทั้ง 3 วิทยาลัยอยู่ในเกณฑ์ดีมาก
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กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ นักเรียน 

ชัน้ปีที ่2 หลกัสูตรประกาศนยีบตัรวชิาชพี สังกดัส�านกังาน

คณะกรรมการการอาชวีศกึษา จงัหวดัสพุรรณบรุ ีโดยท�าการ 

สุ่มตัวอย่างแบบสัดส่วนได้ ตัวอย่างทั้งหมด 310 คน คือ 

วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี 120 คน วิทยาลัยอาชีวศึกษา

สุพรรณบุรี 110 คน และ วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร –  

แจ่มใส 80 คน และผู้บริหารวิทยาลัย 2 คน ครูผู้สอน 3 คน

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ 

1. แบบส�ารวจทัศนคติเก่ียวกับทักษะการคิด

วิเคราะห์และการจัดการเรียนการสอนของครู ส�าหรับ

นักเรียนชั้นปีที่ 2หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สังกัด 

ส�านกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา จงัหวดัสพุรรณบรุี 

จ�านวน 310 ฉบับ ประกอบด้วยแบบส�ารวจ 2 ตอน คือ

ตอนที่ 1 ส�ารวจทัศนคติเกี่ยวกับทักษะการคิด 

วิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นปีที่ 2

ตอนที่ 2 การจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน  

ที่ช่วยส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์

2. แบบสมัภาษณ์เกีย่วกบัปัจจยัในการจดัการเรยีนรู้  

ทีช่่วยส่งเสรมิทกัษะการคดิวเิคราะห์ ส�าหรบันกัเรยีนชัน้ปี 

ที่ 2 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สังกัดส�านักงาน 

คณะกรรมการการอาชวีศกึษา จงัหวดัสพุรรณบรุ ีโดยท�าการ 

สัมภาษณ์ผู้บริหารวิทยาลัย 2 คน และครูผู้สอน 3 คน

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล

การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู ้วิจัยได้เก็บรวบรวม 

ข้อมูล ดังน้ี

1. ขอหนังสือเพื่อขออนุญาตในการเก็บรวบรวม

ข้อมูลเพื่อการท�าวิทยานิพนธ์ จากคณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ ถงึผูอ้�านวยการวทิยาลยัเทคนคิ 

สุพรรณบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี และ วิทยาลัย

สารพดัช่างบรรหาร – แจ่มใส เพือ่ขอความอนเุคราะห์และ

ความร่วมมือจัดเก็บข้อมูล

2. เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามเกี่ยวกับการ

ส�ารวจทัศนคติ เกี่ยวกับทักษะการคิดวิ เคราะห์และ 

การจัดการเรียนการสอนของครูไปยัง วิทยาลัยเทคนิค

สุพรรณบุรี 120 ฉบับ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี 110 

ฉบับ และ วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร – แจ่มใส 80 ฉบับ  

ท�าการเก็บรวบรวมแบบสอบถามด้วยตนเอง ได้แบบ 

สอบถามกลับคืนมาจาก วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี 113 

ฉบบั วทิยาลยัอาชวีศกึษาสพุรรณบรุ ี99 ฉบบั และ วทิยาลยั

สารพัดช่างบรรหาร – แจ่มใส 69 ฉบับ

3. ขอหนังสือเพื่อขออนุญาตสัมภาษณ์ผู้บริหาร

วิทยาลัย 2 คน และครูผู้สอน 3 คน ผู้วิจัยด�าเนินการท�าการ

สัมภาษณ์ด้วยตนเอง โดยใช้แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับปัจจัย 

ในการจัดการเรียนรู้ที่ช่วยส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์

กำรวิเครำะห์ข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ท�าการวิเคราะห์

ข้อมูลโดยน�าคะแนนที่ได้มาท�าการวิเคราะห์ โดยใช้

โปรแกรมส�าเรจ็รปูทางคอมพวิเตอร์มาหาค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่  

และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน จากนัน้น�าผลทีไ่ด้มาวเิคราะห์

และแปลความหมาย ดังนี้

ค่าเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายถึง มากที่สุด

ค่าเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายถึง มาก

ค่าเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายถึง ปานกลาง

ค่าเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถึง น้อย

ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมายถึง น้อยที่สุด

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ น�าข้อมูลจากการ

สมัภาษณ์เกีย่วกบัปัจจยัในการจดัการเรยีนรูท้ีช่่วยส่งเสรมิ 

ทักษะการคิดวิเคราะห์ มาท�าการวิเคราะห์เนื้อหาสรุปผล 

และน�าผลที่ได้มาน�าเสนอเป็นความเรียง

ผลกำรวิจัย

จากผลการศึกษาเรื่องการศึกษาสภาพการจัดการ 

เรียนรู้ที่ช่วยส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ พบว่า

จากการศึกษาเร่ือง ทัศนคติเก่ียวกับทักษะการคิด

วเิคราะห์พบว่า ในมาตรฐานที ่1 ผูเ้รยีนและผูส้�าเรจ็การศกึษา  

ผูเ้รยีนมทีกัษะการคดิวเิคราะห์มากทีส่ดุคอื ผูเ้รยีนน�าความรู ้

และทักษะการฝึกปฏิบัติในเร่ืองเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ 
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มากที่สุด รองลงมาก็คือ มาตรฐานที่ 3 กิจกรรมพัฒนา 

ผู้เรียนคือ ผู้เรียนทราบถึงความส�าคัญของการจัดกิจกรรม

เสริมหลักสูตรในแต่ละครั้ง ส่วนมาตรฐานที่ 4 การบริการ

วิชาชพีสูส่งัคม ผูเ้รียนมีทกัษะการคดิวเิคราะห์น้อยทีส่ดุคอื  

ผู้เรยีนเชือ่มบทเรยีนต่าง ๆ  ไปใช้ในการแก้ปัญหาในชมุชน

จากการศกึษาเร่ืองการจดัการเรียนการสอนของครู  

ที่ช่วยส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ พบว่า ขั้นสอนครู 

มีการจัดการเรียนการสอนมีการใช้ทักษะการคิดวิเคราะห์

มากที่สุด คือ ครูได้ให้ท�าการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองแล้ว

น�ามาสรุปตามความเข้าใจ รองลงมาก็คือ ขั้นน�าครูบอกถึง

ความส�าคัญของเนื้อหาก่อนที่จะเรียนเสมอ ส่วนขั้นสรุป 

ครมีูการจดัการเรยีนการสอนมกีารใช้ทกัษะการคดิวเิคราะห์ 

น้อยที่สุดคือ ครูผู ้สอนให้นักเรียนท�าแผนผังความคิด  

เพื่อสรุปเนื้อหาที่จะสอนในแต่ละครั้งและครูเปิดโอกาส

ร่วมกันวิพากษ์และแลกเปลี่ยนข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนา 

กิจกรรม

จากการศึกษาเรื่องปัจจัยในการจัดการเรียนรู ้ 

ที่ช่วยส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ พบว่า

1. ด้านหลกัสตูร พบว่าหลกัสตูรทีจ่ะช่วยส่งเสรมิ

ทักษะการคดิวเิคราะห์เป็นหลักสูตรทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส�าคญั

และเป็นหลักสูตรที่มีการตั้งค�าถามในการจัดการเรียน 

การสอนและเป็นหลักสูตรที่มีการผสมผสานสาขาวิชา

ตั้งแต่ 2 สาขาวิชาขึ้นไป

2. ด้านการจัดการเรียนการสอน พบว่าการจัด 

การเรียนการสอนที่ช่วยส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ 

เป็นการจัดการเรียนการสอนที่ใช้สื่อการเรียนการสอนที่

หลากหลาย การจดัการเรียนการสอนโดยให้ผู้เรียนได้ลงมอื 

ปฏิบัติจริง และมีการแลกเปลี่ยนความรู ้ซึ่งกันและกัน

ระหว่างครูผู้สอนกับนักเรียน หรือ ระหว่างนักเรียนกับ 

นักเรียน

3. ด้านการประเมินผล พบว่าการประเมินผล 

ทีจ่ะช่วยส่งเสรมิทกัษะการคิดวเิคราะห์ เป็นการประเมนิผล 

ตามสภาพจรงิ โดยเร่ิมท�าการประเมนิผลตัง้แต่การวางแผน

ก่อนท�างาน กระบวนการท�างาน จนถึงขั้นตอนสุดท้าย 

เป็นผลงานหรือชิ้นงานที่ออกมาจริง

4. ด้านการจัดการชั้นเรียน พบว่าการจัดห้องเรียน 

ทีจ่ะช่วยส่งเสรมิทกัษะการคดิวเิคราะห์ เป็นการจดัห้องเรยีน 

ให้เอือ้ต่อการเรยีนรู ้จดัห้องเรยีนให้เป็นห้องจ�าลองสถานที่ 

ปฏิบัติงานจริง จัดสร้างสถานที่ปฏิบัติจริง เพื่อให้ผู้เรียน

ได้เห็นถึงสภาพการท�างานจริง

กำรอภิปรำยผล

จากการศึกษาเรื่อง สภาพการจัดการเรียนรู ้ที ่

ส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ ส�าหรับนักเรียนช้ันปี 

ที่ 2 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ จังหวัดสุพรรณบุรี  

ซึ่งมีวัตถุประสงค์คือ ศึกษาทัศนคติเกี่ยวกับทักษะการ

คิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นปีที่ 2 ศึกษาการจัดการเรียน 

การสอนของครูที่ช่วยส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ 

และศึกษาปัจจัยในการจัดการเรียนรู้ที่ช่วยส่งเสริมทักษะ 

การคิดวิเคราะห์

จากผลการศึกษาทัศนคติเกี่ยวกับทักษะการคิด 

วิเคราะห์ของนักเรียนช้ันปีที่ 2 พบว่า มาตรฐานที่ 4  

การบริการวิชาชีพสู่สังคมมีทักษะการคิดวิเคราะห์น้อย

ที่สุด คือ นักเรียนยังขาดการเชื่อมโยงบทเรียนต่างๆ ไปใช้

ในการแก้ปัญหาในชุมชนเนือ่งจาก นกัเรยีนยงัได้รบัความรู ้

จากการเรียนยังไม่ค่อยถ่องแท้และยังขาดความเข้าใจ 

ในการเรียนรู้ของแต่ละวิชา ส่งผลให้ผู้เรียนขาดทักษะ 

ในการเชื่อมโยงบทเรียนต่าง ๆ ของแต่ละวิชาเข้าด้วยกัน 

แต่ถ้าครูผู้สอนมีวิธีการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียน 

มีความเข้าใจในบทเรียนให้มากขึ้น โดยการใช้วิธีการสอน

ที่มีความหลากหลายให้ผู้เรียนได้เห็นภาพจริง มีการลงมือ

ปฏิบัติจริง จะสามารถให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจบทเรียน

ได้อย่างถ่องแท้ และสามารถเช่ือมโยงบทเรียนต่าง ๆ  

เข้าด้วยกันได้

จากผลการศึกษาการจัดการเรียนการสอนของครู 

ที่ช่วยส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ พบว่า ขั้นสรุปครูใช้

ทักษะการคิดวิเคราะห์น้อยที่สุดคือ ครูใช้แผนผังความคิด 

เพื่อสรุปเนื้อหาที่จะสอนในแต่ละครั้ง และครูยังขาดการ

เปิดโอกาสให้นักเรียนร่วมกันวิพากษ์และแลกเปลี่ยน 

ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนากิจกรรม จากผลการวิจัย จะเห็น

ได้ว่าในปัจจุบันเด็กอาชีวศึกษาครูผู้สอนยังการใช้แผนผัง 

ความคิดให้ผู้เรียนได้ท�าการสรุปเนื้อหา ซ่ึงนับเป็นเร่ืองที ่

ค่อนข้างยากที่จะให้เด็กอาชีวศึกษาท�าการสรุปเนื้อหา 

โดยใช้แผนผังความคิด แต่ถ้าครูผู้สอนท�าการจัดการเรียน

การสอนโดยให้ผู้เรียนท�าการสรุปเนื้อหาโดยใช้แผนผัง 
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ความคดิ จะสามารถเป็นการส่งเสริมทกัษะการคดิวเิคราะห์

ให้กับนักเรียนอาชีวศึกษาได้เป็นอย่างดี และนอกจากนี้

การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีการแลกเปล่ียนความรู้ก็ยัง 

เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่จะสามารถช่วยให้ผู้เรียนอาชีวศึกษา

สามารถเกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ได้

จากผลการศึกษาในเรื่อง ปัจจัยในการจัดการ

เรียนรู้ที่ช่วยส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ โดยแยกออก 

เป็น 4 ปัจจัยคือ

1. ด้านหลักสูตร จากผลการวิจัยพบว่า หลักสูตร

เป็นปัจจัยหน่ึงในการจัดการเรียนรู้ ที่ช่วยส่งเสริมทักษะ

การคิดวิเคราะห์ พบว่า ควรเป็นหลักสูตรที่เน้นผู้เรียน

เป็นส�าคัญ การที่จะให้หลักสูตรของระดับอาชีวศึกษาเป็น

หลกัสตูรทีเ่น้นผู้เรียนส�าคญั ควรจะเน้นให้นกัเรียนได้ลงมอื

ปฏิบัติจริง ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนสามารถสร้างนวัตกรรม

และสิง่ประดษิฐ์ใหม่ ๆ  เกิดขึน้ได้ซ่ึงสอดคล้องกับ (พมิพนัธ์  

เดชะคุปต์, 2550, หน้า. 2) ได้กล่าวว่า หลักสูตรที่จะช่วย 

ส่งเสรมิทกัษะการคดิวเิคราะห์ควรเป็นหลักสตูรทีเ่น้นผูเ้รยีน 

เป็นส�าคัญ และเป็นหลักสูตรแบบบูรณาการและเช่ือมโยง 

กับชีวิตจริง เป็นจุดรวมหรือจุดกลางที่ต้องน�าเนื้อหาที่

เก่ียวข้องซึ่งอาจได้มาจากสาขาต่าง ๆ ในวิชาเดียวกัน

2. ด้านการจัดการเรียนการสอน จากผลการวิจัย

พบว่า การจัดการเรียนการสอนที่จะช่วยส่งเสริมทักษะ

การคิดวิเคราะห์คือ ครูผู ้สอนควรที่จะใช้สื่อการเรียน 

การสอนที่หลากหลายรูปแบบ เพราะ การใช้สื่อการเรียน

การสอนที่หลากหลายรูปแบบจะสามารถให้นักเรียน 

ได้มีความสนใจในการเรียนมากขึน้ และควรจะจดัการเรยีน 

การสอนให้ผู ้ เรียนได้เกิดการเรียนรู้โดยเห็นภาพจริง

และมีการลงมือปฏิบัติจริง เพราะการให้ผู้เรียนได้ลงมือ

ปฏิบัติจริงจะท�าให้ผู้เรียนได้เห็นภาพการเรียนการสอน

ที่ชัดเจนข้ึน และมีความรู้ความเข้าใจในการเรียนมากขึ้น  

จนนักเรียนสามารถได้ฝึกการคิดวิเคราะห์ได้ด้วยตนเอง 

ซึ่งนับว่าเป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนได้ฝึกการคิดวิเคราะห์ 

ซึ่งสอดคล้องกับ (อุษณีย์ โพธิสุข, 2551, หน้า. 99-100)  

ได้เสนอแนวการสอนที่ส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์  

คือ ให้นักเรียนศึกษาจากประสบการณ์ตรง การศึกษา

หาความรู้ด้วยตนเอง ซ่ึงเป็นการสร้างทักษะการเรียนรู้  

การสร้างสถานการณ์ในการเรียนให้ผู้เรียนได้เห็นภาพจริง

3. ด้านการประเมินผล จากผลการวิจัยพบว่า  

การประเมินผลที่จะสามารถวัดทักษะการคิดวิเคราะห์  

ได้นั้น ควรเป็นการประเมินผลต้ังแต่ที่ นักเรียนได้เริ่ม

ท�าการวางแผน กระบวนการท�างาน จนถึงข้ันตอนสุดท้าย 

คือผลงานหรือชิ้นงานที่ออกมา เพราะการประเมินผลใน

ลกัษณะนีจ้ะท�าให้ครผููส้อนได้รูถ้งึวธิกีารและกระบวนการ

ท�างานของผู้เรียนได้ และสามารถดูทักษะการคิดวิเคราะห์

ได้ว่า นักเรียนแต่ละคนมีทักษะการคิดวิเคราะห์มากน้อย 

เพียงใดและนักเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์หรือไม่ซึ่ง

สอดคล้องกับ (ทิศนา แขมมณี, 2553) ได้กล่าวถึงการวัด

และประเมินความสามารถในการคิดว่า การประเมินผล 

ที่จะวัดทักษะการคิดวิเคราะห์จะเน้นการประเมินผล 

จากการปฏิบัติงานในชีวิตจริงหรือคล้ายจริงที่มีคุณค่า 

ต่อตัวผู้ปฏิบัติ

4. ด้านการจัดการชั้นเรียน จากผลการวิจัยพบว่า  

การที่จะให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์จ�าเป็นจะต้อง 

มีการจัดห้องเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ โดยท�าการจัด

ห้องเรียนให้เป็นห้องจ�าลองส�าหรับการปฏิบัติงานจริง 

สร้างห้องเรียนให้เป็นห้องท�างานจริง เพราะการจัด

ห้องเรียนให้เป็นเสมือนห้องท�างานจริง จะท�าให้ผู้เรียน 

มีความรู้สึกว่าตนเองอยู่ในสถานที่ปฏิบัติงานจริง ก�าลัง

เผชิญกับสถานการณ์จริง รู้ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจริง และ

สามารถหาวิธีการแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องและดีที่สุด  

ซ่ึงสอดคล้องกับ (ผจงกาญจน์ ภู่วิภาดาวรรธ์, 2551, หน้า. 

17) ได้กล่าวว่าแนวทางการส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์

และความคิดสร้างสรรค์ควรจัดสภาพแวดล้อมทางด้าน 

กายภาพ เช่น ห้องเรียน ให้เหมาะสม จัดบรรยากาศ 

การเรียนการสอนให้มีการกระตุ ้นค�าถามตลอดเวลา  

จัดผู้เรียนให้เกิดการปฏิบัติจริง

ข้อเสนอแนะ

1. ควรมกีารศกึษาโดยใช้กลุม่ตัวอย่างทีห่ลากหลาย  

ทัง้การศกึษาขัน้พืน้ฐาน การศกึษาในระดบัอดุมศกึษา และ 

โรงเรียนในสังกัดการศึกษาเอกชน

2. ควรมีการวิจัยที่จะช่วยน�าเสนอวิธีการจัดการ 

เรยีนรูใ้หม่ ๆ  ทีจ่ะช่วยส่งเสรมิทกัษะการคดิวเิคราะห์ให้กบั 

นักเรียน หรือนักศึกษา
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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจการพัฒนา

ภาษาอังกฤษและคะแนนการสอบความเข้าใจการใช้ภาษาอังกฤษ (English comprehension level) (2) ศึกษาความต้องการ 

และปัญหาการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนพยาบาลทหารอากาศ (นพอ.) ช้ันปีที่ 1, 2, 3 และ 

4 ปีการศึกษา 2558 จ�านวนจ�านวน 196 คน เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามซ่ึงพัฒนามาจากการทบทวนวรรณกรรม

ที่เกี่ยวข้องได้รับการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน และมีค่าความเที่ยง (r=0.93) วิเคราะห์ข้อมูล

ส่วนบุคคลโดยการแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ยเลขคณิต วิเคราะห์ความสัมพันธ์ โดยใช้สถิติ Pearson Product 

Moment Correlation Coefficient ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ (1) แรงจูงใจการพัฒนาภาษาอังกฤษ และคะแนนการสอบ 

ความเข้าใจการใช้ภาษาอังกฤษมีความสัมพันธ์กัน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ (r = 0.17, P-value <0.05) ความต้องการ

พัฒนาภาษาอังกฤษ ด้านการพูดมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.59 การฟังมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.55 การอ่านมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.36 และ

การเขียนมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.42 ปัญหาการในการพัฒนาภาษาอังกฤษคือโอกาสในการพัฒนาด้านการสนทนาในชีวิต

ประจ�าวันน้อย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.67การขาด Soft ware ที่เอื้อต่อการเรียนรู้มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.60 การน�าภาษาอังกฤษ

มาใช้ในการฝึกปฏิบัติการพยาบาลบนหอผู้ป่วยไม่เพียงพอมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.46 อุปกรณ์การสอนไม่ทันสมัยมีค่าเฉลี่ย 

เท่ากับ 3.44 และการมอบหมายงานที่ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสืบค้นบทเรียนน้อยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.98

ค�ำส�ำคัญ: แรงจูงใจ, การพัฒนาภาษาอังกฤษ, คะแนนการสอบความเข้าใจการใช้ภาษาอังกฤษ

Abstract

This is a descriptive research. The purposes of this research were (1) to examine the correlation between 

motivation of English development and score of English Comprehension Level Examination (ECL) of Air Force 

Student Nurses (AFSN), (2) to investigate the needs and problems of teaching and learning in English subjects. 

Samples were 196 AFSNs class 1, 2, 3 and 4, academic year 2016. Research instrument was questionnaires which 

formulated base on related literature. Content validity was verified by 3 experts. Reliability was r = 0.93. Data were 

analyzed by frequency, arithmetic mean and Pearson Product Moment Correlation Coefficient. Research results:  

ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงแรงจูงใจในกำรพัฒนำภำษำอังกฤษและคะแนนกำรสอบควำมเข้ำใจ

กำรใช้ภำษำอังกฤษของนักเรียนพยำบำลทหำรอำกำศ

The Correlation between Motivation of English Development and Score of 

English Comprehension Level Examination of Air Force Student Nurses

วัชราภรณ์ เปาโรหิตย์
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บทน�ำ

การที่ประเทศไทยก้าวเข้าสู ่ประชาคมอาเซียน 

โดยสมบรณ์ูในปี พ.ศ. 2559 ท�าให้เกดิการเปลีย่นแปลงด้าน

เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีและการสื่อสาร  

โดยเฉพาะด้านการสื่อสารด้วยภาษากลางของภูมิภาค

อาเซยีน นัน่คอื “ภาษาอังกฤษ” ซ่ึงได้ก�าหนดไว้อย่างชดัเจน 

ในกฎบตัรสมาคมแห่งประชาชาตอิาเซยีนตะวนัออกเฉยีงใต้  

(กฎบตัรอาเซยีน) ข้อที ่34 ระบวุ่า “ภาษาทีใ่ช้ในการท�างาน

ของอาเซยีน คือ ภาษาอังกฤษ” (http://www.aseanthai.net/) 

รฐับาลจงึให้ความส�าคญัต่อการพัฒนาความสามารถในการ

ใช้ภาษาอังกฤษของคนไทย จากการส�ารวจความสามารถ

ในการใช้ภาษาอังกฤษของคนไทยของกรมประชาสัมพนัธ์ 

เม่ือพฤษภาคม พ.ศ.2558 ผลปรากฏว่าประเทศไทยถูกจัด

อยู่ในอันดับที่ 48 จาก 66 ประเทศ มีค่าดัชนี 47.79 จัดอยู่

ในระดับมีความสามารถต�่ามาก (very low proficiency) 

แต่มีค่าดัชนีสูงกว่ากัมพูชาซึ่งมีค่าดัชนี 38.25 ในขณะที่

เวียดนามจัดอยู่ในอันดับที่ 33 จาก 63 ประเทศ มีค่าดัชนี  

51.57 อยูใ่นระดบัความสามารถต�า่ (low proficiency) (http://

www.aseanthai.net/) สะท้อนให้เห็นว่าประชาชนไทยยัง

ต้องการพัฒนาระดับความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ

ให้สูงขึ้น เพราะผู้ที่มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ

ระดบัสงู จะมขีดีความสามารถในการแข่งขนักบัประชาชน 

ในกลุม่ประเทศอาเซียนท่ามกลางการเปิดเสรีการเคล่ือนย้าย 

แรงงานภายใต้ AEC (http://www.thai-aec.com/458)

กองทัพอากาศ (ทอ.) เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ได้

ก�าหนดแผนพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ

เพือ่ตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาล โดยจดัท�าแผนพฒันา

ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของก�าลังพล พ.ศ.  

2556-2560 และได้ก�าหนดวิสัยทัศน์ “ ก�าลังพลกองทัพ

อากาศทกุระดบั ได้รบัการพฒันาทกัษะการใช้ภาษาองักฤษ 

ให้สามารถส่ือสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ รองรับการ

ปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง (Network Centric 

Operation--NCO) และการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

โดยสมบรูณ์ (ASEAN community)” ทุกหน่วยงานต้องมี

ระบบการบรหิารจดัการพฒันาความสามารถในการใช้ภาษา

อังกฤษของก�าลังพล ทอ. ที่มีประสิทธิภาพ มีระบบการ

ฝึกศึกษาที่เอื้อต่อการเรียนรู้ มีวัฒนธรรมการเรียนรู้อย่าง 

ต่อเนื่อง โดยมีกลุ่มเป้าหมายในการพัฒนาความสามารถ

การใช้ภาษาองักฤษ คอืกลุม่ก�าลงัพลก่อนการเข้าสูร่ะบบที่ 

ทอ. ผลิตได้เอง และในส่วนความรับผิดชอบของวิทยาลัย

พยาบาลทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ (วพอ.พอ.) 

คอื นกัเรยีนพยาบาลทหารอากาศ (นพอ.) ซึง่จ�าเป็นต้องเร่ง 

พัฒนาความสามารถการในใช้ภาษาอังกฤษให้อยู่ในระดับ

ใช้การได้และมีผลการสอบความเข้าใจการใช้ภาษาอังกฤษ 

(English Comprehension Level Examination--ECL)  

ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 

วพอ.พอ.ตระหนักถึงความส�าคัญในการเตรียม

ความพร้อม นพอ. เพือ่ก้าวสูก่ารรองรบัการปฏบิติัการทีใ่ช้ 

เครอืข่ายเป็นศนูย์กลาง (Network Centric Operation-- NCO)  

และการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนโดยสมบรูณ์ (ASEAN 

community) ในปี พ.ศ. 2559 โดยเฉพาะด้านการสื่อสาร

ด้วยภาษาภาษาอังกฤษ วพอ.พอ. ได้มีการพัฒนาการใช้

ภาษาอังกฤษให้กับ นพอ. โดยจัดกิจกรรมพัฒนาความรู้ 

ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ต้ังแต่ ปี 2555 

เพื่อเพิ่มระดับความเข้าใจการใช้ภาษาอังกฤษ (English  

(1) Motivation of English development and Score of English Comprehension Level Examination (ECL) were 

significantly correlated (r = 0.17, P-value <0.05). (2) The needs to develop speaking English were the most needed 

( = 4.59), listening (  = 4.55), reading (  = 4.36) and writing (  = 4.42), respectively. (3) Problems found were 

less opportunity to speak English in daily life (  = 3.67), lack of Software to facilitate learning English (  = 3.60), 

insufficiency utilizing English language in nursing practice at ward (  = 3.46), teaching materials are out of date  

(  = 3.44), less English language assignment to seek knowledge (  = 2.98).

Keywords: Motivation, English Development, Score of English Comprehension Level Examination
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comprehension level) แต่จากผลการสอบพบว่าคะแนน 

ยังไม่เป็นที่น่าพอใจ 

จากการศึกษาของ วัชราภรณ์ เปาโรหิตย์ และ 

บาจรีย์ นวลเพชร (2011) เรื่องความต้องการในการเรียน

วิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนนายเรืออากาศ ( นนอ.) 

และนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ (นพอ.) พบว่า นพอ.  

ขาดแรงจูงใจการพัฒนาภาษาอังกฤษ และจากผลการสอบ

ความเข้าใจการใช้ภาษาอังกฤษ (ECL) ของ นพอ. ในปี 

2554-2557 พบว่า นพอ. ยังคงมีคะแนนสอบความเข้าใจ 

การใช้ภาษาอังกฤษ ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 คิดเป็นร้อยละ 

16.15 การเสริมสร้างแรงจูงใจจึงมีความส�าคัญท่ีจะช่วยให้ 

นพอ. เกิดความสนใจในการพัฒนาตนเองเพื่อให้สามารถ

สอบผ่านความเข้าใจการใช้ภาษาอังกฤษ (ECL) ได้ตามที่  

ทอ. ก�าหนดคือร้อยละ 70 Domjan (1996) อธิบายว่า  

แรงจูงใจ เป็นภาวะการเพิ่มพฤติกรรมหรือการกระท�า

กิจกรรมของบุคคลโดยบุคคลจงใจกระท�าพฤติกรรมนั้น 

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการนัทธี แก้วระย้า (2010) 

ให้ความหมายการจูงใจ (motivation) คือการที่บุคคลได้รับ 

การกระตุน้ให้แสดงพฤตกิรรมในการกระท�ากิจกรรมต่าง ๆ   

อย่างมีพลัง มีคุณค่า มีทิศทางที่ชัดเจน ซึ่งแสดงออกถึง

ความตั้งใจ เต็มใจ ความพยายามหรือพลังภายในตนเอง 

รวมทั้งการเพิ่มพูนความสามารถที่จะทุ่มเทในการท�างาน 

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามความต้องการและสร้างความ 

พึงพอใจสูงสุด ซึ่งสอดคล้องกับ Steer & Porter (1977)  

ซึ่งกล่าวว่า บุคคลที่มีความพอใจและมีแรงจูงใจในการ 

ท�างานจะมีผลการปฏิบัติที่ดี 

วพอ.พอ.ได้จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้ นพอ.

ได้พัฒนาภาษาอังกฤษทั้งนอกและในเวลาราชการและ

นอกจากนัน้ยงัมโีครงการทีช่่วยส่งเสรมิให้ นพอ. ได้พฒันา 

ความสามารถด้านภาษาอังกฤษได้แก่โครงการแลกเปลี่ยน

ระหว่างวทิยาลยัพยาบาลทหารอากาศและโรงเรียนพยาบาล

เหล่าทัพสาธารณรัฐเกาหลี การคัดเลือก นพอ. ชั้นปีที่ 1  

เข้าศกึษาหลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑติ โรงเรียนพยาบาล 

เหล่าทพัสาธารณรัฐเกาหลี การแข่งขันภาษาอังกฤษระหว่าง 

ชัน้ปีที ่1-4 การให้รางวลัผู้ทีช่นะเลศิการประกวดเรยีงความ

ภาษาอังกฤษ เนื่องในวันไหว้ครู โดยมีจุดมุ่งหมายหลักคือ

กระตุ้นหรือสร้างแรงจูงใจให้ นพอ.ได้พัฒนาภาษาอังกฤษ 

และอาจท�าให้ผลคะแนนการสอบความเข้าใจการใช้ภาษา 

อังกฤษ (ECL) ผ่านเกณฑ์ที่กองทัพอากาศก�าหนดคือ 

ร้อยละ 70 มจี�านวนสงูขึน้ แต่การศกึษาเกีย่วกบัแรงจูงใจและ 

ผลคะแนนการสอบความเข้าใจการใช้ภาษาอังกฤษ ECL 

ของ นพอ. ยงัไม่มผีูศ้กึษามาก่อน ผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจศกึษา

เพื่อน�าผลการศึกษามาเป็นแนวทางในการพัฒนาความ

สามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของ นพอ. เพื่อตอบสนอง 

ต่อแผนพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของ

ก�าลังพล ทอ. ( 2556-2560 ) ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

1. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจ 

การพัฒนาภาษาอังกฤษและคะแนนการสอบความเข้าใจ

การใช้ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ 

2. เพื่อศึกษาความต้องการและปัญหาการเรียน 

การสอนวชิาภาษาองักฤษของนกัเรยีนพยาบาลทหารอากาศ 

ควำมส�ำคัญของกำรวิจัย

1. สามารถใช้เป็นแนวทางในการสร้างแรงจูงใจ 

ในการพัฒนาภาษาอังกฤษของ นพอ. อย่างเป็นระบบ

2. สามารถใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงโครงการ 

และกิจกรรมที่มุ่งพัฒนาการสอบความเข้าใจการใช้ภาษา

อังกฤษของ นพอ.

นิยำมตัวแปร 

1. แรงจูงใจ หมายถึง แรงขับเคลื่อนที่ท�าให้เกิด

ความขยนัขนัแขง็ กระตอืรอืร้นมุง่มัน่บากบัน่ความพยายาม

ไม่ท้อต่ออุปสรรค์และปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น เพื่อให้เกิด 

ความก้าวหน้าและประสบผลส�าเร็จตามวัตถุประสงค์

2. คะแนนการสอบความเข้าใจการใช้ภาษาองักฤษ 

หมายถึง คะแนนที่เป็นผลจากการสอบเพื่อวัดระดับความ

เข้าใจการใช้ภาษาอังกฤษ ซึ่งครอบคลุมทักษะการฟัง  

การอ่าน การสนทนา และไวยากรณ์ ตามที่ศูนย์ภาษา  

กรมยุทธศึกษาทหารอากาศจัดสอบเพื่อวัดมาตรฐาน 

ความเข้าใจการใช้ภาษาอังกฤษของก�าลังพล ทอ. 
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กรอบแนวคิดกำรวิจัย

ตัวแปรอิสระ

แรงจูงใจการพัฒนา

ภาษาอังกฤษ

ตัวแปรตำม

คะแนนการสอบ

ความเข้าใจการใช้

ภาษาอังกฤษ

ภำพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

แรงจูงใจคือ พลัง (energy) เป็นแรงขับเคลื่อนที่

ส�าคญัต่อการกระท�าหรอืเกดิพฤตกิรรม ในการท�ากจิกรรม

ต่าง ๆ ถ้าบุคคลมีแรงจูงใจสูง ย่อมท�าให้ขยันขันแข็ง 

กระตือรือร้น กระท�าให้กิจกรรมนั้นส�าเร็จบุคคลที่ม ี

แรงจูงใจในการท�ากิจกรรมใด ๆ มักเป็นบุคคลที่มุ่งมั่น 

ท�าเรือ่งนัน้ ๆ  ให้เกดิความเจรญิก้าวหน้า ก่อให้เกดิการค้นพบ 

ช่องทาง ด�าเนินงานที่ดีกว่าหรือประสบผลส�าเร็จมากกว่า

งามละมัย ผิวเหลือง (2556) กล่าวถึงความสามารถในการ

สร้างแรงจูงใจว่าคือการกระตุ้นตนเองให้เกิดความคิด

สร้างสรรค์ โดยสร้างขวญัและก�าลังใจให้กับตนเอง มองโลก 

ในแง่ด ีมีความพยายามไม่ท้อต่ออปุสรรคและปัญหาต่าง ๆ   

ที่เกิดข้ึน นพพร เจริญสุข (2540) กล่าวถึงแรงจูงใจในการ

ท�างาน คือ ความเต็มใจที่จะใช้พลังเพื่อท�างานอย่างหนึ่ง 

อย่างใดให้ประสบผลส�าเร็จ หรืออาจหมายถึงรางวัล 

ซึ่งเป็นสิ่งส�าคัญที่เป็นตัวเร่งหรือเสริมการท�างานของ

มนุษย์เพื่อให้ไปถึงวัตถุประสงค์ที่มีรางวัลเป็นเป้าหมาย 

แรงจูงใจจึงมีความส�าคัญที่ท�าให้บุคคลเกิดความพยายาม 

(persistence) มีความมานะ อดทน บากบั่น คิดหาวิธีการ 

น�าความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของตนมาใช้

ให้เป็นประโยชน์ 

แรงจูงใจการพัฒนาภาษาอังกฤษของ นพอ. คือ 

ความพยายามที ่นพอ. ได้มกีารทบทวนภาษาองักฤษอยูเ่สมอ  

แม้ว่าเวลาในการทบทวนภาษาอังกฤษจะมีน้อย แต่ก็

พยายามอย่างเต็มที่ตั้งใจอ่านและให้ความร่วมมือตามที ่

อาจารย์สอนภาษาอังกฤษแนะน�าโดยไม่ย ่อท้อมีการ

ประเมินข้อบกพร่องและพยายามหาทางแก้ไขรวมทั้ง

ค้นคว้าหาความรู ้ ความหมายของค�าศัพท์คอยตรวจ 

ความสามารถในการอ่านมีสมาธิแน่วแน่ในการทบทวน

ภาษาอังกฤษทุกทักษะแม้ว่ามีอาการง่วงและอ่อนเพลีย

จากการเรียนและการฝึกปฏิบัติการพยาบาลบนหอผู้ป่วย  

มีการหาวิธีการเพื่อให้อ่านต่อได้และหาความรู้เพิ่มเติม 

นอกเหนือจากที่อาจารย์สอน โดยมีจุดมุ ่งหมายส�าคัญ

คือให้ได้คะแนนการสอบความเข้าใจการใช้ภาษาอังกฤษ  

(ECL) ผ่านเกณฑ์ที่กองทัพอากาศก�าหนด คือ ร้อยละ 70 

และกระทรวงกลาโหมได้ก�าหนดระเบียบให้ผู้ที่จบจาก

โรงเรียนในสังกัดกระทรวงหลาโหมว่า ผู ้ที่ได้คะแนน 

การสอบความเข้าใจการใช้ภาษาอังกฤษ (ECL) เกินกว่า

ร้อยละ 80 และมีคะแนนเฉลี่ยตลอดหลักสูตร 3.25 ขึ้นไป 

จะได้เงนิเดอืนมากกว่าปกต ิ1 ขัน้ ดงันัน้คะแนนความเข้าใจ 

การใช้ภาษาอังกฤษจึงมีผลต่อ นพอ. ในการเริ่มต้นชีวิต

ของการรับราชการในกองทัพอากาศ 

สมมุติฐำนกำรวิจัย 

แรงจูงใจการพัฒนาภาษาอังกฤษ และคะแนน 

การสอบความเข้าใจการใช้ภาษาอังกฤษ ของนักเรียน

พยาบาลทหารอากาศมีความสัมพันธ์กัน

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

การวิจัยนี้เป็นวิจัยเชิงพรรณนาประชากร คือ  

นพอ. จ�านวน 207 คน ค�านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างจาก

สูตรยามาเน่ ก�าหนดให้มีความคาดเคลื่อนที่ระดับ 1%  

ได้ตัวอย่างคอื นพอ. จ�านวน 196 คน และท�าการสุม่ตัวอย่าง

อย่างง่าย ได้แบบสอบถามกลับมาร้อยละ 100

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ผู ้วิจัยได้สร้างขึ้นมา 

โดยพัฒนามาจากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง และ

น�าไปตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (content validity) 

โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน และหลังจากนั้นได้น�าเครื่องมือ

ไปหาความเทีย่งของแบบสอบถาม (reliability) โดยใช้สตูร 

สัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s alpha 

coefficient) ได้ค่าความเทีย่งของแบบสอบถามเท่ากบั 0.93
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กำรพิทักษ์สิทธิตัวอย่ำง 

การศึกษาครั้งนี้ผู ้วิจัยชี้แจงวัตถุประสงค์ก่อน

ท�าการเกบ็ข้อมลู และกลุม่ตวัอย่างยนิยอมให้ความร่วมมอื

ในการให้ข้อมูลโดยการตอบแบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่าง 

สามารถหยดุ หรอืปฏเิสธและขอออกจากการวจิยัได้ตลอด

เวลา และการวิจัยนี้ค�านึงถึงความถูกต้อง สิทธิประโยชน์

และความเท่าเทียมกันของกลุ่มตัวอย่าง ข้อมูลของผู้ตอบ

แบบสอบถามจะถูกเก็บเป็นความลับ ไม่มีการเปิดเผยชื่อ  

นามสกุล และการน�าเสนอผลการวิจัยเป็นไปในภาพรวม 

กำรวิเครำะห์ข้อมูล

1.ข้อมูลส่วนบุคคลความต้องการและปัญหา 

ในการพัฒนาภาษาอังกฤษของ นพอ. ใช้สถิติการแจกแจง

ความถ่ี ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

2. ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการพัฒนา

ภาษาอังกฤษและคะแนนการสอบความเข้าใจการใช้ภาษา 

อังกฤษ ใช้สถิติ Pearson Product Moment Correlation 

Coefficient

ผลกำรวิจัย 

กลุ่มตัวอย่างคือ นพอ.จ�านวน 196 คน ส่วนใหญ่

มีอายุ 20 ปี จ�านวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 49.49 รองลงมา 

คืออายุ 21 ปี จ�านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 22.96 อายุ 22 ปี  

จ�านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 21.94 อายุ 24 ปี จ�านวน  

11 คน คิดเป็นร้อยละ 5.61 ตามล�าดับ

ตำรำง 1

ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการพัฒนาภาษาอังกฤษ  

ความพร้อมต่อการสอบ และคะแนนการสอบความเข้าใจ

การใช้ภาษาอังกฤษ

คะแนนความเข้าใจการใช้ภาษาอังกฤษ (n=196) 

p – value

แรงจูงใจในการพัฒนาภาษาอังกฤษ r = 0.17 < 0.05 

ความพร้อมต่อการสอบ r = 1.83                  < 0.01 

จากตารางที่ 1 พบว่า แรงจูงใจการพัฒนาภาษา

อังกฤษ และคะแนนการสอบความเข้าใจการใช้ภาษา

อังกฤษมีความสัมพันธ์กัน (r = 0.17) อย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติที่ 0.05 และความพร้อมต่อการสอบและคะแนน 

การสอบความเข้าใจการใช้ภาษาองักฤษมคีวามสมัพนัธ์กนั  

(r = 1.83) อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ 0.01 

ตำรำง 2 

ความต้องการในการพัฒนาภาษาอังกฤษของ นพอ. 

รำยกำร

ควำมต้องกำร

พัฒนำตนเอง

ค่ำ

เฉลี่ย

ส่วนเบี่ยงเบน

มำตรฐำน

การพัฒนาภาษาอังกฤษ

ด้านการพูด

4.59 0.63

การพัฒนาภาษาอังกฤษ

ด้านการฟัง

4.55 0.62

การพัฒนาภาษาอังกฤษ

ด้านการอ่าน

4.36 0.68

การพัฒนาภาษาอังกฤษ

ด้านการเขียน

4.42 0.67

การเรียนภาษาอังกฤษและ 

ECL เสริม

4.34 0.72

จากตารางที่ 2 พบว่า นพอ.ต้องการพัฒนาภาษา

อังกฤษ ด้านการพูดและการฟังมากที่สุดค่าเฉลี่ยเท่ากับ 

4.59 และ 4.55 การอ่านค่าเฉลี่ยเท่ากับ4.36 การเขียน 

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.42 และการเรียนภาษาอังกฤษและ  

ECL เสริม ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.34 
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ตำรำง 3 

ปัญหาในการพัฒนาภาษาอังกฤษของ นพอ.

รำยกำร
ปัญหำ

ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน

อุปกรณ์การสอน ไม่ทันสมัย 3.44 0.95

ขาด Soft ware ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 3.60 0.98

การน�าภาษาอังกฤษมาใช้ในการฝึกปฏิบัติการพยาบาลบนหอผู้ป่วยไม่เพียงพอ 3.46 1.00

การมอบหมายงานที่ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสืบค้นบทเรียนน้อย 2.98 0.83

การพัฒนาด้านการสนทนาในชีวิตประจ�าวันน้อย 3.67 0.98

จากตารางที ่3 พบว่าปัญหาการในการพัฒนาภาษา

อังกฤษคือโอกาสในการพัฒนาด้านการสนทนาในชีวิต

ประจ�าวนัน้อย มค่ีาเฉล่ียเท่ากับ 3.67 ขาด Soft ware ทีเ่อือ้ต่อ

การเรียนรู้มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.60 การน�าภาษาอังกฤษมาใช ้

ในการฝึกปฏิบัติการพยาบาลบนหอผู ้ป่วยไม่เพียงพอ  

ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.46 อุปกรณ์การสอน ไม่ทันสมัย ค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 3.44 และการมอบหมายงานที่ใช้ภาษาอังกฤษ 

เพื่อการสืบค้นบทเรียนน้อย ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.98

กำรอภิปรำยผล

1. ผลการวิจัยพบว่า แรงจูงใจการพัฒนาภาษา

อังกฤษ และคะแนนการสอบความเข้าใจการใช้ภาษา

อังกฤษมีความสัมพันธ์กัน r = 0.07 อย่างมีนัยส�าคัญทาง

สถติทิ ี0.05 ซึง่เป็นไปตามสมมิฐานการวจิยั และความพร้อม 

ต่อการสอบและคะแนนการสอบความเข้าใจการใช้ภาษา

อังกฤษมีความสัมพันธ์กัน (r = 1.83) อย่างมีนัยส�าคัญทาง

สถิติที่ 0.01 สามารถอภิปรายได้ว่า บุคคลที่มีแรงจูงใจ 

ในการกิจกรรมใด ๆ จะเป็นบุคคลที่มุ่งมั่นท�างานให้เกิด

ความเจริญก้าวหน้าและบรรลุตามเป้าหมาย ซึ่งสอดคล้อง

กับงานวิจัยของ งามละมัย ผิวเหลือง (2556) คือแรงจูงใจ

เป็นการกระตุ้นบุคคลให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ มองโลก 

ในแง่ด ีมีความพยายามไม่ท้อต่ออปุสรรค์และปัญหาต่าง ๆ   

ที่เกิดขึ้น เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายและสอดคล้องกับ 

Toohey & Norton (2011 ) กล่าวคือแรงจูงใจสามารถท�าให้

ผู้เรียนเกิดความรู้สึกอยากเรียนท�าให้ง่ายต่อการแก้ปัญหา 

และมีความพยายามมากขึ้น แม้ว่าธรรมชาติการเรียน 

การสอนในสาขาพยาบาลศาสตร์ มีความแตกต่างจาก 

การเรยีนในสาขาอืน่ นพอ. มเีวลาพกัน้อยและเวลาส่วนใหญ่ 

ใช้ไปกับการฝึกปฏิบัติงานบนหอผู ้ป่วยแต่ นพอ. ก็มี

ความพยายามพัฒนาภาษาอังกฤษ เพื่อให้สามารถสอบ

ความเข้าใจการใช้ภาษาอังกฤษได้มากว่าร้อยละ 70 และ

มีความพร้อมต่อการสอบความเข้าใจการใช้ภาษาอังกฤษ 

(ECL) ซ่ึง Woolfolk (1993) กล่าวว่าความพร้อมคือการที ่

บุคคลเตรียมตัวในการปฏิบัติหรือด�าเนินกิจกรรมนั้น ๆ 

ให้สามารถส�าเร็จลุล่วงไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไป

ตามเป้าหมายจากการศึกษาของ Thongmak, Kaewkong, 

& Udom (2012) เรื่องแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษ 

ของนสิติมหาวทิยาลยัทกัษณิพบว่ามคีวามสมัพนัธ์ระหว่าง

แรงจูงใจ ความเข้มของแรงจูงใจ และผลสัมฤทธิ์ทาง 

การเรียนภาษาอังกฤษซึ่งแรงจูงใจของ นพอ. คือสามารถ

สอบความเข้าใจการใช้ภาษาอังกฤษได้มากกว่าร้อยละ 70  

เนื่องจากผู้ที่ได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 70 มีโอกาสได้รับ

การคัดเลือกให้เป็นผู้แทนเข้าร่วมในโครงการแลกเปล่ียน

ระหว่างวทิยาลยัพยาบาลทหารอากาศและโรงเรยีนพยาบาล

เหล่าทพัสาธารณรฐัเกาหลซีึง่มเีงนิทนุสนบัสนนุจากแหล่ง 

ภายนอก และ นพอ. ช้ันปีที ่1 ทีไ่ด้คะแนนความเข้าใจการใช้ 

ภาษาอังกฤษ (ECL) มากว่าร้อยละ 70 มีสิทธิได้รับการ 

คัดเลือก เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตที่

โรงเรียนพยาบาลเหล่าทัพสาธารณรัฐเกาหลีและระหว่าง

การศกึษา นพอ. ได้จะรบัการคดัเลอืกจะได้รบัการสนบัสนนุ

ด้านเงินเดือน ค่าอาหาร ที่พักและเครื่องแต่งกายจาก

กระทรวงกลาโหมเกาหลีใต้ด้วยเงินสนับสนุนที่มีอัตราที่

สงูกว่า นพอ. สองเท่า จงึเป็นเสมอืนแรงขบัให้เกดิแรงจงูใจ 

การพัฒนาภาษาอังกฤษซึ่งสอดคล้องกับ Litting (2015) 
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ว่าแรงจูงใจการเรียนภาษาจีนภายเกิดจากแรงจูงใจเพื่อ

ต้องการพัฒนาตนเอง และเพื่อให้ได้มีโอกาสท่องเที่ยว 

2. ผลการศึกษาด้านความต้องการการพัฒนาภาษา

องักฤษ พบว่า นพอ.ต้องการพฒันาภาษาองักฤษ ด้านการพดู  

และการฟัง มากทีสุ่ดค่าเฉลีย่เท่ากบั 4.59 และ 4.55 การอ่าน 

ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.36 การเขียนค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.42 เรียน

ภาษาอังกฤษและ ECL เสริมค่าเฉลี่ยเท่ากับ4.34 วพอ.พอ. 

จึงจ�าเป็นต้องเร่งพัฒนาความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษ

ให้อยู ่ในระดับใช้การได้ตามแผนพัฒนาความสามารถ 

ในการใช้ภาษาอังกฤษของก�าลังพล ทอ. (2556-2560) และ

เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ ก�าลังพลกองทัพอากาศทุกระดับ 

ได้รับการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษให้สามารถ

สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ รองรับการปฏิบัติการที่ใช ้

เครอืข่ายเป็นศนูย์กลาง (Network Centric Operation--NCO) 

ซึ่ง Arnold (1999) กล่าวว่าความต้องการด้านการเรียน 

ภาษาอังกฤษเกิดขึ้นได้ในบางสถานการณ์เช่นการฝึกสนธิ

ก�าลังทางทหาร ที่เกิดจากความร่วมมือในการฝึกจากมิตร

ประเทศ ผูเ้ข้าร่วมการฝึกจ�าเป็นต้องมคีวามสามารถในการ

สือ่สารทกุทกัษะ ทัง้การพดู การฟัง การอ่าน และการเขยีน  

Phaisuwan (2006) กล่าวว่าความต้องการคอืช่องว่างทีเ่กดิขึน้ 

และมีความเฉพาะเจาะจง หากความต้องการได้รับการ 

ตอบสนองจากการจดัประสบการณ์ทีเ่หมาะสมจะสามารถ

ส่งเสริมการเรียนรู้ที่ดี 

3. ผลการศึกษาด้านปัญหาในการพัฒนาภาษา

อังกฤษของ นพอ. พบว่าปัญหาการในการพัฒนาภาษา

อังกฤษคือโอกาสการพัฒนาด้านการสนทนาในชีวิต 

ประจ�าวันน้อย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.67 Audrey (2016)  

อธิบายถึงล�าดับการพัฒนาภาษาอังกฤษว่าควรเริ่มจาก 

การส่งเสรมิให้นกัเรียนได้พูดเพราะการพูดคอืกระบวนการ

ที่ผ่านการคิด ซึ่งการคิดเกิดจากการฟังและการอ่านแล้ว

จึงพัฒนาไปสู่การพูดและการเขียน ดังนั้นการส่งเสริม

การพัฒนาภาษาอังกฤษด้านการสนทนาในชีวิตประจ�าวัน 

จึงควรเป็นล�าดับแรกของการพัฒนาภาษาอังกฤษ ซึ่ง

สอดคล้องกับ Cooper (2012) ที่กล่าวถึงความต้องการ

ของผู้เรียนว่าการเรียนการสอนในชีวิตประจ�าวันผู้สอน 

ควรใช้ภาษาองักฤษ ทัง้การพดู การอ่าน การเขยีนและการฟัง  

เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านภาษาอังกฤษของผู้เรียน

ปัญหาการพัฒนาภาษาอังกฤษด้านการสนทนา 

ในชวีติประจ�าวนั และการส่งเสรมิให้น�าภาษาองักฤษมาใช้

ในการเรียนการสอนในชีวิตประจ�าวัน Ortiz & Wilkinson  

(1991) กล่าวว่าการป้องกนัความล้มเหลวในการสอนภาษา

อังกฤษคือการส่งเสริมส่ิงแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

ในทางสร้างสรรค์และควรมีการวางกลยุทธการสอนร่วม

กับผู้เรียน และผู้สอนควรมีการประเมินและติดตามความ

ก้าวหน้าของผู้เรียน ผลจากการประเมินจะถูกน�าไปสู่การ 

ปรับกลวิธีการสอน Valdes & Figueroa (1996) ยังกล่าว

สนับสนุนว่าการประเมินการเรียนรู ้จ�าเป็นต้องมีแบบ

ประเมินที่เหมาะสม และจ�าเป็นต้องมีผู ้สอนท่ีได้รับ 

การฝึกด้านภาษาและการประเมินผล

ปัญหาการขาด Soft ware ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 

มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.60 และพบปัญหาอุปกรณ์การสอน

ไม่ทันสมัย ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.44 ซึ่งผลการศึกษาของ  

วัชราภรณ์ เปาโรหิตย์ และ บาจรีย์ นวลเพชร (2011) เรื่อง 

ความต้องการการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียน 

นายเรืออากาศ ( นนอ. ) และนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ 

(นพอ.) พบว่าปัญหาคอื นพอ. ขาดอปุกรณ์การสอน ทีเ่อือ้ต่อ 

การเรียนรู้ ซึ่ง Ortiz & Wilkinson, (1991) และ Audrey 

(2016) ให้ความส�าคัญกับอุปกณ์การสอนภาษาอังกฤษว่า

ช่วยให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจเห็นภาพชัดเจนท�าให้เกิดการ

เรยีนรูท้ีด่ ีFarbman (2016) กล่าวว่าอปุกรณ์การสอนเป็นสิง่ 

ที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน อุปกรณ์ควรได้รับ

การพัฒนาให้ทันสมัยใช้ได้สะดวก น่าสนใจ หากอุปกรณ์

การสอนไม่เอื้อก็อาจส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และ 

พัฒนาทักษะล่าช้า 

ปัญหาการน�าภาษาอังกฤษมาใช้ในการฝึกปฏิบัติ

การพยาบาลบนหอผู้ป่วยไม่เพียงพอ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.46 

Deller & Price (2007) กล่าวว่าการผสมผสานการสอน

ภาษาองักฤษในการสอนทกุรายวชิาสามารถดงึความสนใจ 

ผูเ้รยีนให้ผูเ้รยีนเข้าใจและจ�าได้ดยีิง่ขึน้ ส่วนการมอบหมาย

งานที่ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสืบค้นบทเรียนน้อย ค่าเฉลี่ย 

เท่ากับ 2.98 Audrey (2016) ให้ข้อเสนอแนะว่าการ 

มอบหมายงานเป็นส่ิงส�าคัญมากส�าหรับผู้สอน เพราะ 

การอ่านคือสิ่งส�าคัญที่ท�าให้ผู ้ เรียนประสบผลส�าเร็จ 

ในการเรียนรู ้ภาษาอังกฤษ ลักษณะงานที่มอบหมาย 

ควรมีความชัดเจนและไม่มอบหมายมากเกินไป 
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ข้อเสนอแนะ 

ผลจากการวิจัยพบว่า แรงจูงใจการพัฒนาภาษา

อังกฤษ และคะแนนการสอบความเข้าใจการใช้ภาษา

องักฤษมีความสมัพนัธ์กนั วพอ.พอ จงึควรหาวธิกีารสร้าง

แรงจูงใจการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อให้เกิดแรงจูงใจอย่าง 

ต่อเนื่อง และควรส่งเสริม ให้ นพอ.ใช้ภาษาอังกฤษในชีวิต

ประจ�าวนัมากขึน้ โดยเน้นการส่ือสาร การฟัง การเขยีนและ

การอ่าน ส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบัติงาน 

บนหอผูป่้วยเพือ่ให้เกดิความคุน้ชินมากขึน้ จัดหา Soft ware  

ที่เอื้อต่อการเรียนรู ้ด ้วยและผู ้สอนควรพัฒนาตนเอง 

เพื่อให้เกิดความพร้อมต่อการส่งเสริมการน�าภาษาอังกฤษ

มาใช้ในการสอนทุกรายวิชา วพอ.พอ. ควรด�าเนินการ

แก้ไขโดย เร่งพฒันาอาจารย์โดยการจดัอบรมเชงิปฏบิติัการ 

เพื่อให้สามารถสอนโดยการใช้ภาษาอังกฤษให้มากขึ้น
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บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) ระดับการพัฒนาองค์กรในบริบทการจัดการความรู้ของเทศบาลเมือง 

จังหวัดสุโขทัย (2) ระดับปัจจัยบริหารในบริบทการจัดการความรู้ของเทศบาลเมืองจังหวัดสุโขทัย (3) ความสัมพันธ์

ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับการพัฒนาองค์กรของเทศบาลเมืองจังหวัดสุโขทัย และ (4) ผลกระทบของปัจจัยบริหารงาน 

กับการพัฒนาองค์กรในบริบทการจัดการความรู้เพื่อประสิทธิภาพทางการบริหารของเทศบาลเมือง จังหวัดสุโขทัย และ

แนวทางการบริหารพัฒนาองค์กรในบริบทการจัดการความรู้ที่มีประสิทธิภาพ ประชากร ประกอบด้วย ผู้บริหารฝ่าย

ข้าราชการการเมือง 18 คน และพนักงานเทศบาล 92 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ Multiple Regression Analysis 

ผลการวิจัยพบว่า (1) การพัฒนาองค์กรโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณารายด้านทุกด้านอยู่ในระดับ

ปานกลางเช่นเดียวกัน (2) ปัจจัยบริหารงาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า  

ด้านเครื่องมือและอุปกรณ์ อยู่ในระดับมาก ส่วนด้านบุคคลากร งบประมาณ และ การจัดการอยู่ในระดับปานกลาง (3) 

ปัจจยัส่วนบคุคลได้แก่ ระดบัการศกึษา ต�าแหน่งหน้าทีก่ารงาน และระยะเวลาในการท�างาน มคีวามสมัพนัธ์กบัการพฒันา 

องค์กร (4) ปัจจัยบริหารงานด้านการจัดการมีผลกระทบกับการพัฒนาองค์กร ดังนั้น การวางแผนด้านงบประมาณ  

การจดัการและการพัฒนาบคุลากรต้องน�ามาเป็นแนวทางในการพฒันาองค์กรในบรบิทการจัดการความรูเ้พือ่ประสทิธิภาพ

ทางการบริหารของเทศบาลเมืองจังหวัดสุโขทัย

ค�ำส�ำคัญ: ปัจจัยบริหารงาน, การพัฒนาองค์กร, การจัดการความรู้, เทศบาลเมือง

Abstract

This research aimed to study (1) the level of organizational development in the context of knowledge 

management of Sukhothai municipality (2) the level of administrative factors in the context of knowledge management 

of Sukhothai municipality (3) the relationship between personnel factors and organizational development of the 

Sukhothai municipality and (4) the impact of management and organizational development factors in the context of 

knowledge management for effective administration of the Sukhothai Municipality and guidelines for management in  

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อกำรพัฒนำองค์กรในบริบทกำรจัดกำรควำมรู้

เพื่อประสิทธิภำพทำงกำรบริหำรของเทศบำลเมืองจังหวัดสุโขทัย

Factors Affecting the Organizational Development in the Context of Knowledge

Management for Effective Administration of the Sukhothai Municipality

ศักดา หาญยุทธ

Sakda Hanyuth

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

Faculty of Political Science, Sukhothai Thammathirat University
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บทน�ำ

การบรหิารจดัการเป็นขัน้ตอนหนึง่ทีม่คีวามส�าคญั

อย่างยิ่งส�าหรับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ท�าให้องค์กร

ประสบความส�าเร็จและบรรลุถึงเป้าหมาย การบริหาร

จดัการทีด่ย่ีอมส่งผลต่อประสิทธภิาพ และคณุภาพงานของ

โครงการด้านต่าง ๆ ในการด�าเนินงานการพัฒนาองค์กร  

การบรหิารองค์กรประกอบด้วย ปัจจยัภายในองค์กร ปัจจยั

ภายนอกองค์กร และปัจจัยทางคุณลักษณะของผู้บริหาร  

ปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้ย่อมได้รับการแก้ไขด้วยดี หากมีการ

บริหารจัดการที่เหมาะสม การบริหารจัดการองค์การ 

เป็นการจัดระเบียบโดยการน�าเอาส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

มารวมกันในรูปของส่วนรวม เพื่อให้มีการใช้อ�านาจ 

บริหารงาน และเป็นศูนย์อ�านวยการให้งานด�าเนินลุล่วง

ตามเป้าหมาย และวตัถปุระสงค์ทีไ่ด้ก�าหนดไว้ ความส�าคญั

ของการบริหารจัดการองค์การ มีความส�าคัญต่อองค์กร

สรุปได้ 5 ประการคือ (1) ใช้เป็นเครื่องมือหรือวิธีการเพื่อ

ชว่ยให้บรรลุวตัถุประสงค์ขององค์การ (2) การจดัองค์การ

แสดงให้เหน็ถงึต�าแหน่งงาน การก�าหนดมาตรฐานของงาน 

ในองค์การในอันที่จะใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุม

พฤติกรรมของบุคลากรในองค์การ (3) แสดงให้เห็นถึง

การจัดกลุ่มของหน่วยงาน และขนาดขององค์การ (4) 

แสดงให้เห็นระบบของการเชื่อมโยงในด้านการวางแผน 

และการควบคุม รวมถึงกลไกในการติดต่อสื่อสาร (5) 

แสดงให้เห็นถึงระบบการตัดสินใจขององค์การ (เทพศักดิ์  

บุณยรัตพันธ์, 2547, หน้า 105) 

ในปัจจุบันโลกได้ก้าวเข้าสู่ยุคโลกาภิวัตณ์ที่ความ

ก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสารสนเทศ 

ท�าให้เกิดภาวการณ์พึ่งพาอาศัยและเชื่อมโยงกันของสังคม  

จากกระแสดังกล่าวนี้ท�าให้เกิดความร่วมมือกันในองค์กร

ต่าง ๆ และส่วนภูมิภาคของโลกทั้งในด้านความมั่นคง 

เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ดังเช่นการรวมตัวกันเป็น 

ประชาคมอาเซียนของประเทศสมาชิกในเอเชียตะวันออก

เฉียงใต้ ประกอบกับปัจจุบันประเทศไทยก้าวเข้าสู่ยุคสมัย

ของสงัคมทีเ่รยีกว่าสงัคมแห่งการเรยีนรู ้(knowledge-based 

society) ซ่ึงเป็นสังคมที่มุ่งเน้นการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ  

มีความรู ้  มีศักยภาพในทางความคิดและการปฏิบัติ  

มีคุณธรรม จริยธรรมในการประกอบอาชีพและการด�ารง 

ชีวิต ความรู้ คือ ข้อมูลสารสนเทศที่ผสมผสานรวมกับ

ประสบการณ์ การตีความและการพิจารณาวิเคราะห์

ทบทวน ความรูน้ัน้อยูใ่น รปูแบบทีท่รงคณุค่ายิง่ของข้อมลู

สารสนเทศ ซึง่พร้อมจะน�าไปประยกุต์กบัการตดัสนิใจและ

การลงมือปฏิบัติ การบริหารจัดการความรู้เกี่ยวข้องกับ 

สถานที่ สิ่งแวดล้อม และปัจจัยซึ่งเอื้อให้ประชาคมใน

องค์กร สามารถสร้างเก็บเกี่ยว แลกเปลี่ยนและน�าความรู้ 

ไปใช้ปรับปรุงการปฏิบัติงานของตนในการสนองตอบต่อ

พันธกิจของสถาบัน ในทศวรรษที่ผ่านมาได้มีการวิจัยและ 

organizational development for effective knowledge management. The population consisted of 18 executive political 

officials and 92 municipal employees. The instrument used for data collection was a questionnaire. The statistics 

used were percentage, mean, standard deviation, and Multiple Regression Analysis The results showed that (1) the 

organizational development as a whole was at a moderate level and considering each aspect, all were moderate as 

well (2) the administrative factors, overall, were moderate and considering each aspect, it was found that tools and 

equipment were at high level, while personnel, budget and management were at moderate level (3) personal factors  

such as education level, working positions and the duration of work were related to the organizational development (4) 

administrative factors in aspects of management had an impact on the organizational development. The budget plan, 

management and human resources development should be used as the guidelines for the organizational development  

in the context of knowledge management for effective administration of the Sukhothai Municipality.

Keywords: administrative factors, organizational development, knowledge management, municipality
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การปฏบิตัทิีเ่กีย่วข้องกบัการบรหิารจดัการความรูจ้�านวนมาก 

โดยให้ความส�าคัญแก่การบริหารจัดการองค์ความรู้และ 

ทรัพย์สินทางปัญญาขององค์กรอย่าง เช่นธนาคารโลก  

(World Bank) ได้ด�าเนินการจัดการความรู ้โดยมีการ 

ปรับเปลี่ยนระบบบริหารงานใหม่เพ่ิมต�าแหน่งผู้จัดการ

ความรู้ (knowledge manager) ท�าหน้าที่ดูแล ประสาน 

เอื้ออ�านวย กระตุ้น และส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศที่เอื้อ

ต่อการแลกเปล่ียนเรียนรู้ มีการแลกเปลี่ยนความรู้ผ่าน

เครื่องมือสื่อสารออนไลน์ เป็นต้น ดังนั้นการจัดการ

ความรู้ (knowledge management) จึงมีความส�าคัญกับ

ทุกองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

มัน่คง ส�าหรบัประเทศไทยหน่วยงานภาครฐัมคีวามจ�าเป็น

ต้องยกระดับและพัฒนาหน่วยงาน เนื่องมาจากความ 

คาดหวังของประชาชนที่ต้องการบริการที่รวดเร็วและ

สะดวก รวมถงึความต้องการรบัรูข่้าวสารข้อมลูอย่างถกูต้อง 

ครบถ้วน ตลอดจนเพ่ือการเตรียมความพร้อมเข้าสู ่

ประชาคมอาเซียน ทั้งนี้ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย 

หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 

มาตรา 11 ได้ก�าหนดให้ส่วนราชการต้องมีหน้าที่ในการ

พัฒนาความรู้เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู ้

อย่างสม�่าเสมอ 

การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นนั้น เป็นเร่ือง

ที่รัฐไม่สามารถเข้าไปสอดส่องดูแลได้โดยทั่วถึงอย่างมี

ประสทิธภิาพ อีกทัง้โดยลกัษณะของภารกจิกเ็ป็นเรือ่งของ

ความต้องการเฉพาะแต่ละชุมชน ซึ่งมีสังคม วัฒนธรรม 

และอัตลักษณ์แตกต่างกันไปองค์กรปกครองท้องถิ่น 

จึงมีความจ�าเป็นทีจ่ะต้องมกีารพัฒนาเพ่ือรองรบักบัสภาพ

แวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะการพัฒนาในบริบท

การจัดการความรู้ เทศบาลเป็นองค์กรปกครองท้องถิ่น

รูปแบบหนึ่งโดยทั่วไปหมายถึงท้องถิ่นที่มีความเป็นเมือง 

หรือมีศูนย์กลางของความเป็นเมืองอย่างเห็นได้ชัดเจน 

โดยเทศบาลต้องมีสภาเทศบาล และมีคณะเทศมนตรีหรือ

นายกเทศมนตร ีแล้วแต่กรณ ีจงัหวดัสุโขทยันบัเป็นจงัหวดั 

ท่องเที่ยวที่ส�าคัญแห่งหนึ่งของประเทศไทยประกอบด้วย

องค์กรปกครองท้องถิ่นในระดับเทศบาลเมืองที่จะต้อง 

มกีารพฒันาองค์กรเพ่ือประโยชน์สุขของชมุชนท้องถิน่และ

เตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างมีประสิทธิภาพ

ประเด็นปัญหา ประชาคมอาเซียนจะสร้าง 

กฎระเบยีบและแนวทางการอยูร่่วมกนัของประเทศสมาชิก

อาเซียน ซ่ึงมีผลต่อกิจกรรมขององค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่นมากกว่าที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต�าบล จะเป็นองค์กร

ที่ได้รับผลกระทบมากกว่ารัฐบาลที่มีการบริหารจัดการ

ด้านการจดัการการต่างประเทศอยูแ่ล้ว การเตรยีมการด้าน 

สาธารณปูโภคของส่วนท้องถิน่จะต้องมกีารเปลีย่นแปลงไป  

ค�าถามส�าคัญคือปัจจุบันนี้ท้องถิ่นแต่ละแห่งได้ประเมิน

แนวทางการรบัมอืกบัประชาคมอาเซยีนไว้อย่างใด เพยีงใด  

และหน่วยงานภาครัฐส่วนกลาง ได้สร้างช่องทางที่จะให้ 

ท้องถิน่แต่ละแห่งเตบิโตในรปูแบบเฉพาะของตนได้ อย่างไร  

(สถาบนัพระปกเกล้า, 2555 หน้า4) นอกจากนี ้ยงัมงีานวจิยั 

หลายผลงานได้สรุปโดยความสอดคล้องกันว่าปัญหา 

การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจุดอ่อนที่ส�าคัญ

น่าจะมาจาก ปัญหาการจัดการความรู้ ทั้งนี้อาจเกิดจาก

คุณลักษณะส่วนบุคคลของฝ่ายบริหารและพนักงาน 

เจ้าหน้าที ่หรอืเกดิจากปัจจัยและทรพัยากรบรหิารงาน หรอื

ปัญหาอุปสรรคอื่นใด (ศักดา หาญยุทธ, 2556, หน้า 134) 

แต่อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันเทศบาลยังคงมีความหลากหลาย 

แต่ละองค์การมสีถานะ และสภาพความพร้อมทีแ่ตกต่างกนั 

ไม่มากกน้็อยดงันัน้การพฒันาและบรหิารจัดการท้องถิน่ใน

ยุคปัจจุบัน ประเด็นส�าคัญที่ต้องพิจารณาเป็นประการแรก 

คอืแนวคดิการจัดการความรูใ้นระดบัท้องถิน่เพือ่การพฒันา

อย่างยั้งยืน โดยเฉพาะในระดับเทศบาลเมือง 

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

1. เพื่อศึกษาระดับการพัฒนาองค์กรในบริบท

การจัดการความรู้เพื่อประสิทธิภาพทางการบริหารของ 

เทศบาลเมือง จังหวัดสุโขทัย 

2. เพื่อศึกษาระดับปัจจัยบริหารงานการพัฒนา

องค์กรในบริบทการจัดการความรู ้ เพื่อประสิทธิภาพ 

ทางการบริหารของเทศบาลเมือง จังหวัดสุโขทัย 

3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วน

บุคคลกับการพัฒนาองค์กรในบริบทการจัดการความรู้ 

เพือ่ประสทิธภิาพทางการบรหิารของเทศบาลเมอืง จงัหวดั

สุโขทัย
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4. เพื่อศึกษา ผลกระทบของปัจจัยบริหารงาน

กับการพัฒนาองค์กรในบริบทการจัดการความรู ้ เพื่อ

ประสิทธิภาพทางการบริหารของเทศบาลเมือง จังหวัด 

สุโขทัย และแนวทางการบริหารพัฒนาองค์กรในบริบท 

การจัดการความรู้ที่มีประสิทธิภาพ 

กรอบแนวคิดกำรวิจัย

 การวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการพัฒนา

องค์กรในบริบทการจัดการความรู ้ เพื่อประสิทธิภาพ

ทางการบริหารของเทศบาลเมือง จังหวัดสุโขทัย ผู้วิจัย 

ได้ปรับปรุงจากการศึกษาของ ศักดา หาญยุทธ (2556)  

น�ามาเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้ 

ภำพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

ที่มา. จาก การเตรียมการพัฒนาองค์กรสู่ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนของ,โดย ศักดา หาญยุทธ, 2556, 

กรุงเทพฯ, วิทยาลัยทองสุข. 

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative 

research) โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบเชิง 

ส�ารวจ ผู้วิจัยได้ก�าหนดขั้นตอนการด�าเนินงาน ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 วิเคราะห์เอกสารแนวคิดทฤษฎี และ

งานวิจัยที่เก่ียวข้อง

ขั้นตอนที่ 2 สร้างเครื่องมือเพื่อใช้ในการเก็บ

รวบรวมข้อมลูคอื แบบสอบถามเพ่ือสอบถามความคดิเหน็ 

ของผู้บริหารและพนักงานเทศบาลเมืองจังหวัดสุโขทัย 

เกี่ยวกับการด�าเนินงานพัฒนา องค์กรในบริบทการจัดการ

ความรู้

ข้ันตอนที่ 3 น�าแบบสอบถามที่ได้มาวิเคราะห์

ระดับการบริหารและพัฒนา และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ 

ระหว่างตัวแปรการบริหารกับการพัฒนาองค์กร

ขัน้ตอนที ่4 สรปุเป็นผลการวจัิยและข้อเสนอแนะ

ขั้นตอนที่ 5 ผู้วิจัยน�าเสนอเป็นรายงานการวิจัย

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

ประชากรทีใ่ช้ในการวจัิยครัง้นี ้ได้แก่ เทศบาลเมอืง  

3 แห่ง ของจังหวัดสุโขทัยโดยเก็บข้อมูลจาก ผู้บริหาร 

ฝ่ายข้าราชการการเมือง 18 คน และพนักงานเทศบาล  

92 คน รวมจ�านวนทั้งสิ้น 110 คน

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถาม  

แบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ

ส่วนที่ 1 เป็นค�าถามข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล  

ซึ่งให้เลือกตอบ (check list) เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของ
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ผู้ตอบแบบสอบถามตามตัวแปรที่ก�าหนดไว้คือ เพศ อายุ 

ระดับการศึกษา ต�าแหน่งหน้าที่การงาน และ ระยะเวลา 

ในการท�างาน 

ส่วนที ่2 เป็นค�าถามเกีย่วกบัปัจจยัทางการบรหิาร

ของเทศบาลเมืองใน 4 ด้าน คือ ด้านบุคลากร 5 ข้อ ด้าน

งบประมาณ 4 ข้อ ด้านเครื่องมืออุปกรณ์ 4 ข้อ และด้าน 

การจดัการ 4 ข้อ ซึง่มลีกัษณะเป็นแบบมาตรวดัประมาณค่า  

(rating scale) 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย 

และน้อยท่ีสดุ ตรวจสอบความเทีย่งตรงเชงิเนือ้หา (content 

validity) พิจารณาความเหมาะสมของส�านวนภาษา และ

ใช้ดัชนีความสอดคล้อง (The Index of Item Objective 

Congruence) หรือ IOC เป็นวิธีพิจารณาหาความเชื่อมั่น  

(reliability) ของแบบสอบถามด้วยการหาค่าสัมประสิทธ์ิ

แอลฟ่าของ ครอนบาค (Cronbach Alpha Coefficient)  

ได้ค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ 0.95

ส่วนที่ 3 เป็นค�าถามเกี่ยวกับปัจจัยการพัฒนา

องค์กรในบริบทการจัดการความรู้ 4 ด้าน คือ ด้านองค์กร  

8 ข้อ ด้านกระบวนการ 4 ข้อ ด้านเทคโนโลยแีละโครงสร้าง

พื้นฐาน 7 ข้อ และด้านกลยุทธ์ 9 ข้อ ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบ

มาตรวัดประมาณค่า (rating scale) 5 ระดับ คือ มากที่สุด  

มาก ปานกลาง น้อย และน้อยท่ีสุด ตรวจสอบความเท่ียงตรง 

เชิงเนื้อหา (content validity) พิจารณาความเหมาะสมของ

ส�านวนภาษา และใช้ดัชนีความสอดคล้อง (The Index of 

Item Objective Congruence) หรือ IOC เป็นวิธีพิจารณา

หาความเชื่อม่ัน (reliability) ของแบบสอบถาม ด้วยการ 

หาค่าสมัประสทิธิแ์อลฟ่าของ ครอนบาค (Cronbach Alpha 

Coefficient) ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.95 

ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบสอบถาม

เป็นรายด้านของปัจจัยการบริหารงาน และการพัฒนา 

องค์กร

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล

1. แจกแบบสอบถามโดยระบุถึงตัวบุคคลของ

เทศบาลเมืองจังหวัดสุโขทัย 3 แห่งจ�านวน 110 ชุด  

พร้อมอธิบายวิธีการตอบอย่างถูกต้องให้ผู ้ตอบแบบ 

สอบถามทราบ รวมถึงชี้แจงให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ 

ของการวิจัยในครั้งนี้

2. เกบ็รวบรวมข้อมลูจากแบบสอบถามด้วยตนเอง 

และผู้แทนในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2557

3. น�าแบบสอบถามมาตรวจสอบความถูกต้อง 

ครบตามจ�านวนของกลุ่มเป้าหมาย

4. น�าแบบสอบถามที่ได้ไปวิเคราะห์ตามวิธีการ 

ทางสถิติ

กำรวิเครำะห์ข้อมูล 

ผูว้จัิยน�าข้อมลูทีไ่ด้จากแบบสอบถามมาประมวลผล 

เพื่อหาค่าสถิติ ดังนี้

ส่วนที่  1 ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลใช้สถิติเชิง 

พรรณนา ด้วยการแจกแจงความถี่ (Frequency) และค่า

ร้อยละ (Percentage) 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลปัจจัยทางการบริหาร และการ

พัฒนาองค์กรโดยการหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน 

มาตรฐาน และแปลความหมายจากค่าเฉลี่ย

ส่วนที่  3 ทดสอบสมมติฐานในการหาความ

สัมพันธ์ของปัจจัยส่วนบุคคล และการเตรียมการพัฒนา 

องค์กรโดยใช้สถิติ Multiple Regression Analysis

ส่วนที่ 4 ทดสอบสมมติฐานความสัมพันธ์และ

ผลกระทบระหว่าง ปัจจัยบริหารงาน และการพัฒนา

องค์กรในบริบทการจัดการความรู้โดยใช้สถิติ Multiple  

Regression Analysis

ผลกำรวิจัย

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากเป็นเพศหญิง อายุ 

30-40 ปี ส่วนมากมีการศึกษาระดับปริญญาตรี ต�าแหน่ง

หน้าที่การงานเป็นพนักงานเทศบาล และระยะเวลาในการ 

ท�างาน 4 ปี ข้ึนไป ซ่ึงผู ้วิจัยสรุปผลตามวัตถุประสงค ์

การวิจัย ดังนี้

1. การพัฒนาองค์กรในบริบทการจัดการความรู้

เพือ่ประสทิธภิาพทางการบรหิารของเทศบาลเมอืง จงัหวดั

สุโขทัย โดยภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา

เป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่

ด้านกระบวนการ ด้านเทคโนโลยีและโครงสร้างพื้นฐาน 

ด้านองค์การ และ ด้านกลยุทธ์ ตามล�าดับ 
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2. ปัจจัยบริหารงานการพัฒนาองค์กรในบริบท

การจัดการความรู้เพ่ือประสิทธิภาพทางการบริหารของ

เทศบาลเมือง จังหวัดสุโขทัยโดยภาพรวม อยู่ในระดับ 

ปานกลาง เม่ือพิจารนาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่ใน

ระดบัปานกลาง ได้แก่ ด้านเครือ่งมอือปุกรณ์ ด้านบคุลากร 

ด้านงบประมาณ และด้านการจัดการ ตามล�าดับ 

3. ปัจจยัส่วนบคุคลทีมี่ความสัมพันธ์กับการพฒันา 

องค์กรในบริบทการจัดการความรู้เพื่อประสิทธิภาพทาง 

การบริหารของเทศบาลเมืองจังหวัดสุโขทัย ได้แก่ ระดับ

การศึกษา ต�าแหน่งหน้าที่การงาน และ ระยะเวลาในการ

ท�างาน ตามล�าดับอย่างมีนัยส�าคัญที่ระดับ .05

4. ความสัมพันธ์ของปัจจัยบริหารงานที่ส ่ง 

ผลกระทบต่อการพฒันาองค์กรในบรบิทการจัดการความรู ้

เพื่อประสิทธิภาพทางการบริหารของเทศบาลเมือง

จังหวัดสุโขทัย ได้แก่ ด้านการจัดการ และ ด้านบุคคลากร 

ตามล�าดับอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ.05

สรปุผลงานวจิยัปัจจยัทีม่ผีลกระทบต่อการพฒันา

องค์กรในบริบทการจัดการความรู ้ เพื่อประสิทธิภาพ 

ทางการบริหารของเทศบาลเมือง จังหวัดสุโขทัย 

ภำพ 2 แผนภูมิการพัฒนาองค์กรในบริบทการจัดการความรู้เพื่อประสิทธิภาพทางการบริหารของเทศบาลเมือง จังหวัด

สุโขทัย

ตามแผนภูมิสรุปผลงานวิจัย วิเคราะห์ได้ว ่า

แนวทางการพัฒนาองค์กรในบริบทการจัดการความรู้เพื่อ

ประสิทธิภาพทางการบริหารของเทศบาลเมือง จังหวัด

สุโขทัย ต้องปรับปรุงพัฒนาปัจจัยด้านบุคลากร และด้าน

การจัดการเป็นหลักซึ่งมีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง 

เท่านัน้ โดยเฉพาะบคุลากรต้องพิจารณาถงึระดบัการศกึษา 

ซึ่งมีความสัมพันธ์สูงสุดกับการพัฒนาองค์กรในบริบท 

การจัดการความรู้ เป็นหลัก

กำรอภิปรำยผล

ผลการวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการ

พฒันาองค์กรในบรบิทการจัดการความรูเ้พือ่ประสทิธภิาพ

ทางการบรหิารของเทศบาลเมอืง จงัหวดัสโุขทยัมปีระเดน็ 

ที่น�ามาอภิปรายผลแบ่งออกเป็น 4 ตอน ดังต่อไปนี้

ตอนที่  1 ระดับกำรพัฒนำองค์กรในบริบท 

กำรจัดกำรควำมรู้ของเทศบำลเมืองจังหวัดสุโขทัย 

ระดับการการพัฒนาองค์กรในบริบทการจัดการ

ความรู้ ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยการพัฒนา 



316 Vol. 6 No. 3 September-December 2016
EAU HEritAgE JoUrnAl

Social Science and Humanity

องค์กรด้านกระบวนการอยู่ในระดับปานกลางมีอันดับ

สูงสุด และด้านกลยุทธ์มีระดับปานกลางค่อนข้างต�่า 

มีอันดับต�่าสุด ซึ่งสอดคล้องกับปัจจัยการบริหารด้าน 

การจดัการทีมี่ระดบัปานกลางค่อนข้างต�า่และอยูใ่นอนัดบั

ต�่าสุดทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าเทศบาลเมืองจังหวัดสุโขทัย 

ให้ความส�าคัญกับการพัฒนาในบริบทการจัดการความรู ้

ค่อนข้างน้อย เมื่อพิจารณาถึงการพัฒนาเป็นรายด้าน

สามารถอภิปรายผลตามระดับได้ดังนี้

1. ด้านกระบวนการ เทศบาลเมืองจังหวัดสุโขทัย 

มีการพัฒนาองค์กรในบริบทการจัดการความรู ้ เป ็น 

ล�าดับแรกในระดับปานกลาง คือด้านกระบวนการมีการ 

เตรยีมการและพฒันาองค์กรแบบมส่ีวนร่วมกบัประชาชน 

ในท้องถิ่น โดยก�าหนดนโยบาย แผนงาน โครงการและ

กิจกรรมในบริบทการจัดการความรู ้อย ่างชัดเจนใน 

ระดับหนึ่ง มีการก�าหนดเป้าหมายในการน�าองค์ความรู้ 

ไปใช้ประโยชน์ได้จริง และมีการตรวจสอบประเมินผล

เพื่อการปรับปรุงแก้ไขตามระยะเวลา แต่อย่างไรก็ตาม

กระบวนการพัฒนาในบริบทการจัดการความรู้โดยตรง

ค่อนข้างต�่ากล่าวคือวิธีการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ

กระบวนการ โดยให้โอกาสในการศึกษาแก่บุคลากร มีการ

อบรม สัมมนาถ่ายโอนความรู้ มีการบันทึกรวบรวมข้อมูล  

จัดเก็บความรู ้และน�าความรู ้ที่องค์กรมีอยู ่ไปเผยแพร่ 

ใช้ประโยชน์ไม่ชัดเจน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าเทศบาลเมือง  

เป็นองค์กรที่มีการจัดตั้งต�าแหน่งบทบาทหน้าที่ในการ 

ปฏบิตังิานส่วนใหญ่ยดึตามกฎระเบยีบตามส่วนกลาง องค์กร 

ไม่สามารถมีความอิสระในการปรับตัวหรือเปลี่ยนแปลง 

ได้ง่าย ๆ การบริหารองค์กรในลักษณะเป็นองค์การแห่ง

การเรยีนรู ้ซึง่ต้องเกีย่วข้องกบัการจดัองค์กร บคุลากร และ 

งบประมาณเป็นส�าคญั สอดคล้องกบัแนวคดิของ Marquardt  

and Reynolds (1994) ที่กล่าวไว้ว่า ลักษณะขององค์การ

แห่งการเรียนรู้นั้น จะต้องมีลักษณะโครงสร้างที่เหมาะสม 

มีความคล่องตัวสูง ไม่มีสายการบังคับบัญชามากเกินไป  

มลีกัษณะเป็นโครงสร้างแบบแบนราบ เพ่ือเอ้ือให้เกดิอสิระ

ในการท�างานมากย่ิงขึ้น รวมทั้งท�าให้เกิดความยืดหยุ่น 

ในการท�างาน นอกจากนัน้องค์การจะต้องมโีครงสร้างแบบ

องค์รวม เพื่อให้การท�างานมีลักษณะเชื่อมโยงกัน ทุกฝ่าย

2. ด้านเทคโนโลยีและโครงสร้างพื้นฐาน เทศบาล

เมอืง จงัหวดัสโุขทยัมีการพัฒนาองค์กรในบริบทการจดัการ 

ความรู้เป็นอันดับสอง คือด้านเทคโนโลยี และ โครงสร้าง 

พื้นฐานในระดับปานกลาง องค์กรมีความพร้อมด้าน

สถานที่ในการติดตั้งใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ 

การจัดการความรู ้หรือมีแผนงานปรับปรุงโครงสร้าง 

พื้นฐานพร้อมที่จะด�าเนินงานได้ มีการเตรียมการหรือ 

ความพร้อมในการพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้ในด้าน

ระบบ e-learning (การเรียนรู้โดยระบบอิเล็กทรอนิกส์

หรือออนไลน์) อันจะท�าให้การจัดการความรู้ในองค์กร

ประสบความส�าเรจ็ มเีครือ่งมอืหรอือปุกรณ์ทีจ่�าเป็นต้องใช้

สนับสนุนการท�า KM ในองค์กร ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์  

แฟกซ์ พริ้นเตอร์ โทรศัพท์ เป็นต้น มีโปรแกรมหรือ

ซอฟต์แวร์ทีใ่ช้ในการจดัเกบ็ความรูห้รอืแลกเปลีย่นเรยีนรู ้

เช่น ไมโครซอฟท์ออฟฟิศหรืออื่น ๆ  เป็นต้น มีการพัฒนา

องค์กรในด้านการวางระบบเครือข่าย (Lan, wireless) 

หน่วยงานมีแหล่งรวบรวมความรู ้ที่บุคลากรสามารถ 

เข้าถึงได้ เช่น website มุมหนังสือ เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตาม 

เป็นที่น่าสังเกตว่าองค์กรมีการเตรียมการพัฒนาบุคลากร

ในด้านระบบ e-training คือ การฝึกอบรมโดยระบบ

อิเล็กทรอนิกส์หรือออนไลน์ อยู ่ในระดับคอนข้างต�่า  

จึงท�าให้การพัฒนาด้านเทคโนโลยี และ โครงสร้างพื้นฐาน

ไม่เกิดประโยชน์มากนัก 

3. ด้านองค์กร เทศบาลเมืองจังหวัดสุโขทัยมีการ

พัฒนาองค์กรในบริบทการจัดการความรู้เป็นอันดับสาม  

คอืด้านองค์การ มรีะดบัการพฒันาปานกลางค่อนข้างต�า่ โดย

ประเด็นที่เห็นว่ามีความส�าคัญได้แก่การจัดตั้งหน่วยงาน/ 

คณะกรรมการ/ผู ้ร ่วมรับผิดชอบที่ก�ากับดูแลงานด้าน 

การจัดการความรู ้(KM) เพือ่การพฒันาองค์กรท้องถิน่หรอื

บรหิารจดัการสูป่ระชาคมอาเซยีนด้วย อย่างไรกต็ามในด้าน 

การพัฒนาองค์กร เทศบาลเมืองจังหวัดสุโขทัยได้รับ 

ผลกระทบจากทรัพยากรบริหารงานโดยภาพรวมอันเป็น

ปัญหาอุปสรรคต่อการพัฒนาทักษะสร้างสรรค์บุคลากร

ซึ่งอยู่ใน ล�าดับสุดท้ายของการพัฒนาด้านองค์กร

4. ด้านกลยุทธ์ เทศบาลเมืองจังหวัดสุโขทัยมีการ 

พัฒนาองค์การในบริบทการจัดการความรู ้เป็นอันดับ

สุดท้าย คือ ด้านกลยุทธ์ มีระดับการพัฒนาปานกลาง 

ค่อนข้างต�่า โดยประเด็นที่เห็นว่ามีความส�าคัญการปฏิบัติ

ตามล�าดับในด้านนี้ คือ องค์กรมีการเตรียมความพร้อม 

ในการวางแผนกลยุทธ์บริหารจัดการการจัดเก็บภาษีใน 
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ท้องถิน่อย่างมปีระสิทธภิาพ วางแผนกลยุทธ์บริหารจัดการ

ร่วมกบัหน่วยงานอืน่ ๆ  นอกองค์กรในการพฒันาการบรกิาร 

ในการปฏิบัติงาน ปัจจัยที่มีการปฏิบัติท้าย ๆ คือองค์กร 

มีการเตรยีมความพร้อมวางแผนกลยทุธ์จดัการเรือ่งการให้

ค่าตอบแทนสวสัดกิารหรอืการให้รางวลัในการปฏบิตังิาน

ในปัจจุบันและในอนาคต ขาดการปฏิบัติกลยุทธ์การจูงใจ 

สรุปได้ว่าเทศบาลเมืองจังหวัดสุโขทัย ไม่ได้มีการพัฒนา 

องค์กรที่เน้นบริบทการจัดการความรู้ การบริหารองค์กร

ในมิติของการจัดการความรู้เป็นการบริหารจัดการภาครัฐ 

แนวใหม่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่คุ ้นเคย และ 

อาจจะมศีกัยภาพในด้านนีน้้อยถึงแม้บคุลากรส่วนใหญ่จะม ี

การศึกษาสูง แต่ไม่ได้น�ามาปฏิบัติเท่าที่ควรซ่ึงจะต้องมี

การพัฒนาเชิงกลยุทธ์เป็นอันดับแรก ๆ ให้สอดคล้องกับ

การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ตอนท่ี 2 ระดบัปัจจยับรหิำรงำนกำรพัฒนำองค์กร

ของเทศบำลเมือง จังหวัดสุโขทัย 

การบรหิารงานพัฒนาองค์กรในบรบิทการจดัการ

ความรู้เพื่อประสิทธิภาพทางการบริหารของเทศบาลเมือง 

จังหวัดสุโขทัยใน 4 ปัจจัยบริหารงานพบว่าในภาพรวม

มีประสิทธิภาพระดับปานกลางทั้งนี้อาจพิจารณาได้ว่า  

วฒันธรรมองค์กรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ส่วนใหญ่ 

เน้นที่เทคโนโลยีเพ่ืออ�านวยความสะดวกในการท�างาน 

ดงัจะเหน็ได้จากการทีเ่ทศบาลเมอืงจงัหวดัสโุขทัยเน้นการ

จัดซื้อจัดหาปัจจัยเคร่ืองมือและอุปกรณ์อยู่ในระดับมาก

มากกว่าปัจจัยอื่น ๆ วัฒนธรรมองค์กรไม่ได้เน้นที่ระบบ 

สารสนเทศเพือ่การพัฒนาหน่วยในบริบทการจดัการความรู้  

และไม่ได้บูรนาการเทคโนโลยีเหล่านั้น ไปสู่การตัดสินใจ 

ร่วมกัน เพือ่ปรบัปรงุงานวชิาการ งานบรหิารและงานแผน  

เมื่อพิจารณาถึงปัจจัยการบริหารเป็นรายด้านสามารถ

อภิปรายผลตามระดับได้ดังนี้

1. ด้านเครื่องมือและอุปกรณ์ จากการศึกษาพบว่า 

เทศบาลเมืองจังหวัดสุโขทัย มีระดับการให้ความส�าคัญ 

ด้านเครื่องมือและอุปกรณ์ในระดับมากเป็นอันดับแรก

โดยมีเครื่องมือส�าคัญต่อบริบทการจัดการความรู ้เช่น 

คอมพวิเตอร์ตัง้โต๊ะและโน๊ตบุก๊จ�านวนเพียงพอต่อบคุลากร 

ทีใ่ช้ในการปฏบิตังิาน เครือ่งมอืหรอือปุกรณ์ในการท�างาน 

มีความส�าคัญต่อการบริหารจัดการควบคู ่ไปกับปัจจัย

บุคลากร สอดคล้องกับ เบญจพร พึงไชย (2553) ที่ได ้

กล่าวถึงผลการวิจัยว่า เครื่องมือเครื่องใช้หรืออุปกรณ์ 

ต่าง ๆ ก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อการบริหารองค์กร 

ปัจจุบันเทคโนโลยีและผลกระทบของเทคโนโลยีมีผล 

ต่อการด�าเนินงานขององค์การ การบริหารจัดการและ 

การเรียนรู้นั้น มีการน�าไปใช้ประโยชน์ในการเรียนรู้ ท�าให้

ปัจจุบันการเรียนรู้ได้กลายเป็นวัตถุประสงค์อันดับแรก

ของธุรกิจ และกลายเป็นแรงงานรูปแบบใหม่ ปัจจุบัน

พนกังานจ�าเป็นต้องฝึกฝนตนเองด้วยการเรยีนรูด้้วยตนเอง

ในการใช้เครือ่งมอืและอปุกรณ์ และการเรยีนรูใ้นทีท่�างาน

ก็ไม่ใช่การเรียนรู้เป็นกลุ่มตามเวลาที่ก�าหนดในสถานที ่

เฉพาะเจาะจง เทคโนโลยจีะผลกัดนัให้ผูท้ีร่บัผดิชอบในการ 

พัฒนาบุคลากรต้องสร้างวิธีแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน 

และสร้างการเรียนรู ้ที่สนองตอบและยืดหยุ ่นมากขึ้น 

ตลอดเวลา ด้านการผลิต การบริการ การบริหารและการ

ด�าเนนิการต่าง ๆ  องค์การจงึควรเลง็เหน็ความส�าคญัในการ 

ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรในองค์การ ได้มีโอกาสที่จะ

เรียนรู้และเพิ่มทักษะในการน�าเทคโนโลยีไปใช้เพื่อให้เกิด 

ประสิทธิภาพต่อองค์การ

2. ด้านบคุลากร จากการศกึษาพบว่า เทศบาลเมอืง

จังหวัดสุโขทัยมีระดับการให้ความส�าคัญการด�าเนินงาน 

ด้านบุคลากรอยู่ใน ระดับปานกลางและเป็นอันดับสอง

ใน 4 ปัจจัย ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าบุคลากรเป็นปัจจัยหนึ่ง

ที่มีความส�าคัญในการปฏิบัติงานในการพัฒนาท้องถิ่น

และพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้ ผู้บริหารและพนักงาน 

เทศบาลส่วนใหญ่ของเทศบาลเมืองจังหวัดสุโขทัยมีการ

ศึกษาระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรี (วิเคราะห์

ปัจจยัส่วนบคุคล) จากการวเิคราะห์พบว่าบคุลากรส่วนใหญ่ 

มคีวามรบัผดิชอบมคีณุภาพท�างานเป็นทมีแบบมส่ีวนร่วม 

ปัจจัยด้านบุคลากรเป็นตัวแปรที่มีความจ�าเป็นในด้าน

การบริหารการจัดการบุคคลเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการ

บรหิารจัดการทรพัยากรมนษุย์ในองค์กร มคีวามส�าคญัมาก  

สอดคล้องกับแนวคิดการบริหารจัดการของศาสตราจารย์ 

ลูเธอร์ กูลิค (Luther Gulick) และศาสตราจารย์ ลินดอล  

เออร์วคิ (Lyndal Urwick) (1937) ทีไ่ด้กล่าวสรปุ กระบวนการ 

บริหารทั้ง 7 ปัจจัยที่มีความส�าคัญทีม่ีผลทีค่วามส�าเร็จตาม

เป้าหมาย ปัจจัยหนึ่งในเจ็ดนั้นก็คือ ปัจจัยด้านบุคลากร 

แต่อย่างไรก็ตามเมื่อวิเคราะห์บุคลากรเป็นรายข้อพบว่า

บุคลากรขาดการอบรมพัฒนาความรู้ความสามารถในการ 
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ปฏิบัติงานทั้งความรู้และเทคโนโลยีอย่างสม�่าเสมอทั้ง ๆ  

ที่บุคลากรส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาสูงจึงท�าให้ปัจจัย 

การบริหารงานด้านบุคลากรอยู่ในระดับปานกลางเท่านั้น

3. ด้านงบประมาณ จากการศึกษาพบว่าเทศบาล

เมืองจังหวัดสุโขทัย มีระดับการให้ความส�าคัญด้าน

งบประมาณในระดับปานกลาง โดยพบว่ามีปัญหาการ

ขาดแคลนงบประมาณทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า งบประมาณ 

ที่ได้รับจากการสนับสนุนจากส่วนกลาง หรืองบประมาณ

ทีจ่ดัเก็บได้เอง เป็นงบประมาณทีไ่ม่สามารถคาดคะเนได้ว่า 

จะมีรายได้เข้ามาเท่าไรเลยท�าให้มีคะแนนการให้ความ

ส�าคัญด้านงบประมาณการการพัฒนาองค์กรในบริบท

การจัดการความรู้ของเทศบาลเมืองจังหวัดสุโขทัยอยู่ใน

ระดับปานกลางเท่านั้นซ่ึงเร่ืองงบประมาณนี้เป็นปัญหา 

ส�าคญัในการบรหิารท้องถิน่ในปัจจบุนัโดยไม่ได้เป็นไปตาม

แผนการกระจายอ�านาจที่จะได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล

ตามเป้าหมาย สอดคล้องกบัผลการวจิยัของศักดา หาญยทุธ  

(2556) งบประมาณหรือเงินก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อการ

บริหารจัดการองค์กรสอดคล้องกับแนวคิดของไตรรัตน์ 

โภคพลากรณ์ (2546) ธนชัย ยมจินดา (2542) ที่ได้กล่าวว่า  

งบประมาณ หมายถึง เครื่องมืออย่างหนึ่งหน่วยงานต่าง ๆ  

ซึ่งแสดงออกมาในลักษณะแผนทางการเงินและโครงการ

ที่จะด�าเนินการในปีงบประมาณ หรือโครงการหนึ่ง ๆ  ของ

องค์การในลักษณะที่เป็นตัวเลขภายในขอบเขตของระยะ

เวลาที่ก�าหนดที่จะน�ามาใช้ในการควบคุมการปฏิบัติการ

และต้องมีการประมาณด้านทนุในอนาคต แต่อย่างไรกต็าม

การพัฒนาองค์กรในบริบทการจัดการความรู้ไม่ได้ขึ้นอยู่ 

กับปัจจัยด้านงบประมาณเสมอไปอาจจะมีวิธีการจัดการ

อย่างมีประสิทธิภาพมาด�าเนินการได้

4. ด้านการจัดการ จากการศึกษาพบว่าเทศบาล

เมืองจังหวัดสุโขทัย มีระดับการให้ความส�าคัญด้านการ

จัดการในระดับปานกลาง และเป็นล�าดับต�่าสุดของปัจจัย

บริหารงาน ประกอบกับปัญหาการขาดแคลนงบประมาณ

อาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อการพัฒนาองค์กรในบริบท 

การจัดการความรู้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า การจัดการเป็น 

กระบวนการทีมี่ความส�าคญัมากต่อการบรหิาร การทีอ่งค์กร 

มปัีจจยัในการบรหิารพร้อมในทกุด้านแต่มีการจดัการทีไ่ม่ด ี

น่ันหมายถึงองค์กรนั้นล้มเหลวได้สอดคล้องกับค�ากล่าว

ของสมพงศ์ เกษมสิน (2536) ที่ได้กล่าวถึงการจัดการว่า  

การบริหารจัดการที่ดี ต้องค�านึงถึงด้านประหยัด ความ

เป็นธรรม ความซื่อสัตย์ ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ  

ความรู้จักรับผิดชอบในหน้าที่ และการให้บริการอย่าง 

เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน ทั้งนี้เมื่อพิจารณา

เป็นรายข้อพบว่าระบบการให้ค่าตอบแทน สวสัดกิารอืน่ ๆ   

และเงินโบนัสตามผลการประเมินการปฏิบัติงานความรู้

ความสามารถอยูใ่นระดบัต�่าสดุของปัจจยัจงึท�าให้ภาพรวม 

ของการจัดการอยู่ในระดับต�่า

ตอนที่ 3 ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงปัจจัยส่วนบุคคล 

กับกำรพัฒนำองค์กรในบริบทกำรจัดกำรควำมรู้

ผลการทดสอบสมมติฐานปัจจัยส ่วนบุคคล  

ในภาพรวมพบว่า ปัจจัยส่วนบุคลมีความสัมพันธ์หรือ 

ผลกระทบกบัการพฒันาองค์กรในบรบิทการจดัการความรู ้

เฉพาะปัจจัยการศึกษา ต�าแหน่งหน้าที่การงาน และ 

ระยะเวลาในการท�างาน เท่านั้น อภิปรายผลได้ดังนี้

1. ระดบัการศกึษา ผลจากงานวจัิยปัจจัยส่วนบคุคล 

พบว่า การศกึษาของผูบ้รหิารพนกังานเทศบาลเมอืงจังหวดั

สุโขทัย มีความสัมพันธ์กับการพัฒนาองค์กรในบริบทการ

จัดการความรู้เป็นล�าดับแรก อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่

ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเป็น 

เพราะว่าปัจจุบันผู ้บริหารและพนักงานมีความรู ้ทาง 

การศึกษาสูงขึ้นเห็นได้จากจ�านวนผู้จบการศึกษาสูงกว่า

ปริญญาตรีเป็นระดับสูงถึงร้อยละ 20.00 ระดับปริญญาตรี 

สูงมากถึงร้อยละ 56.36 ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าความรู้ที่ได้จาก

การศึกษามีผลต่อการพัฒนาองค์กรในบริบทการจัดการ 

ความรู ้ของผู ้บริหารและพนักงาน และอาจนับเป็น 

ความพร้อมขององค์กรเข้าสู ่ประชาคมอาเซียน ซึ่ง 

ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานจะต้องรู้ว่าองค์ประกอบต่าง ๆ 

มีความสัมพันธ์กันอย่างเป็นระบบ ไม่ว่าจะเป็นพนักงาน 

หัวหน้างาน ผู้บริหารหน่วยงาน 

2. ต�าแหน่งหน้าที่การงาน ผลจากงานวิจัยปัจจัย

ส่วนบคุคลพบว่า ต�าแหน่งหน้าทีก่ารงานของผูบ้รหิารและ

พนักงานก็มีความสัมพันธ์กับการพัฒนาองค์กรในบริบท

การจัดการความรู้เป็นล�าดับรองลงมา อย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติที่ .05 ซึ่งสอดคล้องกับระดับการพัฒนาองค์กร 

ในบริบทการจัดการความรู้สูงสุดคือด้านกระบวนการ 

ต�าแหน่งหน้าทีก่ารงานเป็นแรงจงูใจ และความรบัผดิชอบ 
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ต่อการท�างานท่ีส�าคัญ จงึส่งผลโดยตรงต่อการพัฒนาองค์กร 

ในภาพรวม 

3. ระยะเวลาในการท�างาน ผลจากงานวิจัยปัจจัย

ส่วนบุคคลพบว่า ระยะเวลาในการท�างานของผู้บรหิารและ

พนักงานก็มีความสัมพันธ์กับการพัฒนาองค์กรในบริบท 

การจัดการความรู้เป็นล�าดับสุดท้าย อย่างมีนัยส�าคัญทาง

สถิติที่ .05 สอดคล้องกับผลงานวิจัยของศักดา หาญยุทธ 

(2556) ที่สรุปได้ว่าประสบการณ์ของบุคลากรมีความ

สัมพันธ์กับการพัฒนาองค์กร และทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า 

ผู้บริหารที่มีระยะในการท�างานที่ยาวนานกว่าย่อมจะมี 

ประสบการณ์ในการท�างานตลอดจนมีความรู้ความสามารถ

เกี่ยวกับงาน เข้าใจถึงปัญหาและวิธีปฏิบัติในการติดต่อ

สื่อสารรวมถึงข้อมูลในการเตรียมการพัฒนาองค์กรฯ

มากกว่าเป็นต้นซึ่งจะเห็นได้ว่าบุคลากรเทศบาลเมือง 

จังหวัดสุโขทัยมีระยะเวลาการท�างานมาแล้ว 4 ปีขึ้นไป 

ร้อยละ 63.64 สอดคล้องกับปัจจัยการการพัฒนาองค์กรฯ 

ทีม่รีะดบัสงูทีส่ดุคอื ปัจจยัด้านกระบวนการ ปัจจยัต�า่สดุคอื

ด้านกลยทุธ์ สอดคล้องกบัปัจจยับริหารงานด้านการจัดการ 

ทีมี่ระดบัต�า่สดุ หมายความว่า การพัฒนาองค์การในบรบิท

การจัดการความรู้ของเทศบาลเมืองจังหวัดสุโขทัย จ�าเป็น

ต้องอาศัยประสบการและความช�านาญของผู้บริหารและ 

พนักงานราชการเป็นหลักประการหนึ่ง แต่อย่างไรก็ตาม 

การศึกษาและประสบการจากระยะเวลาในการท�างาน

ของผู้บริหารจ�าเป็นต้องมีการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนไปสู ่

บุคลากรอ่ืน ๆ  ภายในองค์กรด้วยในลักษณะองค์การแห่ง

การเรียนรู้ เพราะจากผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยบริหารงาน

ด้านบุคลากรส่งผลโดยรวมต่อการพัฒนาองค์กรในบริบท 

การจัดการความรู้ของเทศบาลเมืองจังหวัดสุโขทัย

ตอนที่ 4 ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงปัจจัยกำรบริหำร

กับกำรพัฒนำองค์กรในบริบทกำรจัดกำรควำมรู้

ผลการทดสอบสมมตฐิาน ปัจจยับริหารงาน 4 ด้าน  

พบว่าปัจจยั ด้านการจดัการ และ ด้านบคุลากรมผีลกระทบ 

ต่อการพัฒนาองค์กรในบริบทการจัดการความรู ้ของ

เทศบาลเมืองจังหวัดสุโขทัย อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ

ที่  .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว ้ อภิปรายผล 

เรียงตามล�าดับได้ดังนี้ 

1. ด้านการจดัการ ผลจากงานวจิยัปัจจยับรหิารงาน

พบว่า ด้านการจัดการ มีผลกระทบต่อการพัฒนาองค์กร 

สงูทีส่ดุ แต่การบรหิารงานของเทศบาลเมอืงจงัหวดัสโุขทยั

กลับมีระดับการบริหารด้านการจัดการต�่าสุดในระดับ 

ปานกลางเท่านั้น พิจารณาได้ว่าองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น 

โดยทั่วไปมักจะมีปัญหาด้านงบประมาณและอุปกรณ์

เครื่องมือเครื่องใช้จ�าเป็นต้องมีมาตรการด้านการจัดการ

เป็นส�าคัญ องค์กรไม่สามารถใช้ปัจจัยบริหารงานที่มีอยู่

ด�าเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายจึงต้องปรับเปลี่ยนวิธี 

บริหารจัดการตามสถานะและสภาพแวดล้อมที่เป็นอยู่  

แต่การจดัการของเทศบาลอยูใ่นระดบัปานกลางค่อนข้างต�า่

สอดคล้องกับระดับการพัฒนาองค์กรในบริบทการจัดการ

ความรู้ของเทศบาลเมืองจังหวัดสุโขทัยด้านกลยุทธ์ อยู่ใน

ระดบัปานกลางค่อนข้างต�า่และเป็นอนัดบัสดุท้ายของการ 

พัฒนา ปัจจุบันการบริหารจัดการถือเป็นศาสตร์และศิลป์

ของผูบ้รหิาร เพราะการบรหิารสมยัใหม่มกีารเปลีย่นแปลง

ที่รวดเร็ว สอดคล้องกับค�ากล่าวของสมพงศ์ เกษมสิน  

(2536) ทีไ่ด้ให้กล่าวไว้ว่า การบรหิารจดัการองค์การ หมายถงึ  

การใช้ศาสตร์ และศิลป์ น�าเอาทรัพยากรการบริหาร 

มาประกอบตามกระบวนการบรหิารให้บรรลวุตัถปุระสงค์

ทีก่�าหนดอย่างมปีระสทิธิภาพ และยงัสอดคล้องกบัเทพศกัดิ์  

บณุยรตัพนัธ์ (2547) ทีก่ล่าวไว้ว่า การบรหิารจัดการองค์การ 

เป็นการจัดระเบียบโดยการน�าเอาส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

มารวมกันในรูปของส่วนรวมเพื่อให้มีการใช้อ�านาจ 

บริหารงาน และเป็นศูนย์อ�านวยการให้งานด�าเนินลุล่วง

ตามเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ที่ได้ก�าหนดไว้ การจัด

องค์การเป็นการก�าหนดโครงสร้างที่ เป็นทางการทั้ง

ในแนวดิ่งและแนวนอน โดยแสดงให้เห็นถึงแบบแผน 

ความสัมพันธ์ของงาน หน่วยงาน บุคคล อ�านาจหน้าที่

สายการบังคับบัญชา การติดต่อสื่อสาร การประสานงาน 

ตลอดจนปัจจัยอื่น ๆ ที่มีอยู่เพื่อใช้เป็นกลไกเพื่อบรรลุ 

วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์การ

2. ด้านบุคลากร ผลจากงานวิจัยปัจจัยบริหาร

งานพบว่าด้านบุคลากรมีผลกระทบต่อการพัฒนาองค์กร 

ในบรบิทการจดัการความรูข้องเทศบาลเมอืงจงัหวดัสโุขทยั

เป็นอันดับรองลงมาและมีระดับการบริหารปานกลาง 

เท่านั้น สอดคล้องกับ ระดับการพัฒนาเทศบาลเมือง 

ในด้านบคุลากรทีอ่ยูใ่นอนัดบัสองของการพฒันา ทรพัยากร

บุคคลเป็นปัจจัยที่มีความส�าคัญต่อการบริหารองค์การ  
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หากมีการจัดการบุคคลที่ไม่ดีแล้ว อาจจะท�าให้องค์การ

ประสบความล้มเหลวได้ ถึงแม้ว่าองค์การจะมีการบริหาร 

จดัการในขบวนการอืน่ ๆ  ขัน้ตอนอืน่ทีด่แีล้วกต็าม การจดัการ 

บุคคลเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากร

มนุษย์ในองค์การ มีความส�าคัญมาก สอดคล้องกับแนวคิด

การบริหารจัดการของ Luther Gulick and Lyndal Urwick 

(1937) ที่ได้กล่าวสรุป กระบวนการบริหารทั้ง 7 ปัจจัยที่มี 

ความส�าคญัต่อความส�าเรจ็ตามเป้าหมาย ปัจจยัหนึง่ในเจด็ 

ปัจจัยน้ันก็คือ ปัจจัยด้านบุคลากร นอกจากนี้ผลการวิจัย 

ยงัพบว่า เทศบาลเมืองจงัหวดัสุโขทยัมีการเตรียมการพฒันา 

องค์กรสูป่ระชาคมอาเซยีนด้วย ด้านบคุลากรอยูใ่นระดบัมาก 

สูงกว่าปัจจัยบริหารงานอื่นๆตามผลการวิเคราะห์ข้อมูล

ปัจจัยส่วนบุคคล และตามข้อเสนอแนะจากแบบสอบถาม

สรปุได้ว่า เทศบาลเมอืงจงัหวดัสโุขทยัในปัจจบุนัก�าลงัเร่งรดั 

พัฒนาบุคลากรขององค์การให้มีระดับการศึกษาที่สูงขึ้น 

เพื่อรองรับการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู ้ในอนาคต 

จากการวิจัยแสดงให้เห็นว่าเทศบาลเมืองจังหวัดสุโขทัย

ให้การสนับสนุนองค์กรในบริบทการจัดการความรู  ้

พอสมควร

สรปุโดยรวมจากการอภปิรายผล การพฒันาองค์กร

ของเทศบาลเมืองจังหวัดสุโขทัยโดยรวมเมื่อพิจารณาจาก

เหตุปัจจัยต่าง ๆ อยู่ในเกณฑ์ดี แต่เมื่อพิจารณาในบริบท 

การจดัการความรูท้ีเ่ป็นการพัฒนาอย่างย่ังยืนยังอยู่ในเกณฑ์ 

ปานกลางระดับต�่าต้องมีการปรับปรุงโดยเฉพาะศักยภาพ

การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เทศบาลเมืองจังหวัดสุโขทัย

มีบุคลากรซึ่งส่วนใหญ่มีการศึกษาสูงแต่มีปัญหาด้าน

งบประมาณเห็นควรปรับปรุงขีดความสามารถด้านการ 

จัดการให้สูงขึ้น มุ ่งเน้นการพัฒนาด้านกลยุทธ์ให้มาก  

โดยประเด็นที่เห็นว่ามีความส�าคัญได้แก่การมีวิสัยทัศน์/

พันธกิจ/เป้าหมาย การพัฒนาองค์กรในบริบทการจัดการ

ความรู ้  มีการจัดตั้งหน่วยงาน/คณะกรรมการ/ผู ้ร ่วม 

รับผิดชอบที่ก�ากับดูแลงานด้านการจัดการความรู้ (KM) 

ทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยที่มีความส�าคัญต่อการบริหาร

องค์การ หากมีการจัดการบุคคลที่ไม่ดีแล้ว อาจจะท�าให้

องค์การประสบความล้มเหลวได้ ถึงแม้ว่าองค์การจะมี

การบริหารจัดการในขบวนการอื่น ๆ ขั้นตอนอื่นที่ดีแล้ว 

ก็ตาม ด้านกลยุทธ์ เทศบาลเมืองจังหวัดสุโขทัย ประเด็น

ที่ เห็นว่ามีความส�าคัญคือการวางแผนกลยุทธ์จัดการ 

ให้บุคลากรทุกคนในองค์กรใช้เครื่องมืออุปกรณ์และ

เทคโนโลยีในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

การวางแผนกลยุทธ์จัดการกับปัจจัยด้านงบประมาณที่

รัฐสนับสนุนและรายได้จากการจัดเก็บในท้องถิ่น การให ้

ค่าตอบแทนสวสัดกิารหรอืการให้รางวลัในการปฏบิตังิาน  

มีการวางแผนกลยุทธ์จัดการกับปัจจัยด้านบุคลากรใน

ปัจจุบันและอนาคตส่งเสริมบุคลากรและให้ทุนการศึกษา

พเิศษยกระดบัการศกึษาของบคุลากรเพิม่ขึน้ และประการ

สดุท้าย คอื องค์กรควรมกีารวางแผนกลยทุธ์บรหิารจดัการ

ความร่วมมือหรือข้อตกลงกับสถาบันการศึกษาเพื่อน�า 

บคุลากรเข้าศกึษาฝึกอบรมในด้านภาษาต่างประเทศ ทีก่ล่าว

มานัน้ กเ็พือ่จะแสดงให้เหน็ว่าเทศบาลเมอืงจงัหวดัสโุขทยั 

ยังไม่ได้มีการพัฒนาองค์กรที่เน้นบริบทการจัดการความรู้ 

ตามสมควร ถ้าได้มี แนวคิดการจัดการความรู้ จะช่วยให้

เกิดการสร้างสมดุลขึ้นระหว่างวัฒนธรรมเทคโนโลยีกับ

วัฒนธรรมสารสนเทศในระดับองค์กร กลยุทธ์การบริหาร

องค์กรในมิติของการจัดการความรู้เป็นการบริหารจัดการ 

ภาครัฐแนวใหม่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่คุ้นเคย 

และอาจจะมศีกัยภาพในด้านนีน้้อยถงึแม้บคุลากรส่วนใหญ่ 

จะมกีารศกึษาสงู แต่ไม่ได้น�ามาปฏบิตัเิท่าทีค่วรจงึจะต้องมี

การพฒันาเชิงกลยทุธ์เป็นอนัดบัแรก ๆ  ให้สอดคล้องกบัการ

เข้าสูป่ระชาคมอาเซยีนด้วย สอดคล้องกบั พระราชกฤษฎีกา 

ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

เป็นกฎหมายที่ออกมาเพื่อผลักดันแนวคิดธรรมาภิบาล 

(good governance) ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมขึ้น ในมาตรา 

11 ก�าหนดว่า ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วน

ราชการ เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้

อย่างสม�่าเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถ

ประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพื่อน�ามาประยุกต์ใช้ 

ในการปฏบิตัริาชการได้อย่างถกูต้อง รวดเรว็และเหมาะสม 

กับสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้

ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติ 

ของข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ 

และมีการเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติ

ราชการของส่วนราชการให้สอดคล้องกับการบริหาร

ราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์
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ข้อเสนอแนะกำรวิจัยครั้งนี้

ผลการวจิยัเร่ือง ปัจจยัทีมี่ผลกระทบต่อการพฒันา

องค์กรในบริบทการจัดการความรู้เพื่อประสิทธิภาพทาง 

การบรหิารของเทศบาลเมือง จงัหวดัสุโขทยั มีข้อเสนอแนะ 

ดังนี้

1. ประการแรกองค์กรต้องตระหนกัว่าการจดัการ

ความรู ้(KM) เป็นกลยทุธ์การบรหิารจดัการองค์การแนวใหม่ 

ทีจ่ะส่งผลให้หน่วยงานเป็นองค์การแห่งการเรยีนรูน้�าไปสู่ 

การพัฒนาที่ยั่งยืนและบริการชุมชนท้องถิ่นได้อย่างม ี

ประสิทธ์ภาพ นอกจากนี้ยังจะสอดคล้องกับการเข้าสู ่

ประชาคมอาเซียนด้วย 

2. ระดับการศึกษา และระยะเวลาท�างานใน 

หน่วยงานมคีวามสัมพันธ์สูงกับการพัฒนาองค์กร ประกอบ

กับปัจจัยการบริหารงานทุกด้านมีอิทธิพลทั้งทางตรงและ 

ทางอ้อมต่อการพัฒนาองค์กร โดยเฉพาะบคุลากรมอีทิธพิล

โดยรวมสูงที่สุด จึงเห็นควรสนับสนุนบุคลากรพนักงาน

เทศบาล ทุกคน ให้ได้รับการศึกษาสูงขึ้นเท่าที่องค์กร 

สามารถท�าได้ และเห็นควรให้ธ�ารงรักษาบุคลากรได้  

ปฏิบัติงานอยู่ในองค์กรอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนคัดเลือก

บคุลากรทีมี่การศึกษาและมปีระสบการณ์เข้ามาปฏบิติังาน 

3. จากผลงานวิจัยจะเห็นได้ว่า เทศบาล มีปัญหา

ด้านงบประมาณ การพัฒนาองค์กรในบริบทการจัดการ

ความรู้ขึ้นอยู่กับปัจจัยด้านกลยุทธ์เป็นหลักจึงเห็นควร 

น�าแนวคิดการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่มาปรับใช้ตาม

สถานภาพและสภาพแวดล้อมของแต่ละท้องถิ่น เช่น  

การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ เป็นต้น การที่จะน�าองค์กร

เข้าสูป่ระชาคมอาเซยีนไม่ว่าจะเป็นประชาคมด้านใดกต็าม  

ผู้บริหารต้องมีแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรที่ชัดเจน

ข้อเสนอแนะกำรวิจัยครั้งต่อไป

1. ควรศึกษา การปฏิรูปองค์กรปกครองส่วน 

ท ้องถิ่นที่ เหมาะสมกับบริบทประเทศไทย โดยมี

วตัถปุระสงค์เพือ่บรหิารจัดการท้องถิน่ให้รองรบัประชาคม 

อาเซียนได้

2. ควรศึกษา แนวทางการเป็นองค์การแห่งการ

เรยีนรูข้ององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่: ศกึษากรณีเทศบาล  

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบการบริหารจัดการ 

เทศบาลแนวใหม่ให้มกีารพฒันาอย่างยัง่ยนืมปีระสทิธภิาพ

ในการบริการชุมชนท้องถิ่นต่อไป
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บทคัดย่อ

บทความนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) ปัจจัยด้านสมรรถนะในการบริหารจัดการการไกล่เกลี่ยและประนอม

ข้อพิพาทของส�านักงานศาลเยาวชนและครอบครัว ภาค 1 (2) ปัจจัยด้านการบริหารจัดการการไกล่เกลี่ยและประนอม 

ข้อพิพาท ของส�านักงานศาลเยาวชนและครอบครัว ภาค 1 และ (3) เสนอแนะเก่ียวกับการบริหารจัดการการไกล่เกล่ียและ

ประนอมข้อพิพาท ของส�านักงานศาลเยาวชนและครอบครัว ภาค 1กลุ่มตัวอย่างเป็นบุคลากรของส่วนงานที่สนับสนุน

งานผู้พิพากษาสมทบ (ส่วนไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท) ของศาลเยาวชนและครอบครัว ภาค 1 จ�านวน 363 คน  

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามและท�าการวิเคราะห์ข้อมูลหาค่าสถิติ คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย 

และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบว่า (1) ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 25-30ปี  

มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีระยะเวลาการปฏิบัติงาน ระหว่าง 5-10 ปี และมีรายได้ต่อเดือน 15,000 – 25,000 บาท  

(2) ความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยด้านสมรรถนะองค์กรเกี่ยวกับการบริหารจัดการการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท  

ของส�านักงานศาลเยาวชนและครอบครัว ภาค 1 โดยรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน

ค�ำส�ำคัญ: การไกล่เกลี่ย, ข้อพิพาท, ศาลเยาวชนและครอบครัว

Abstract

This study aims to: (1) explore competency factors influencing the “Lay Judge Affairs Unit” of The Office 

of the Juvenile and Family Court, Region I mediation and conciliation processes. (2) explore administrative factors 

influencing the Lay Judge Affairs Unit of The Office of The Juvenile and Family Court, Region I mediation and  

conciliation processes. (3) make recommendations on the Lay Judge Affairs Unit of the Office of the Juvenile and 

Family Court, Region I mediation and conciliation processes. The survey was conducted with a sample of 363 

respondents who are the members of the Lay Judge Affairs Unit of The Office of the Juvenile and Family Court, 

Region I. The methods used for collecting and analyzing data and statistics include percentage, mean and standard 

deviations. The study found that the majority of respondents were men aged between 25-30 years old, who had 

undergraduate degrees, had worked from between 5 and 10 years, and earned between 15,000 and 25,000 baht per  

กำรบริหำรจัดกำรกำรไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพำทของส�ำนักงำนศำลเยำวชน

และครอบครัว ภำค 1

Administration of Conciliation and Compromise of the Office 

of The Juvenile and Family Court, Region I

ภัทรพร สันตธาดาพร และ ประณต นันทิยะกุล
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บทน�ำ

ปัจจุบันส�านักงานศาลเยาวชนและครอบครัว 

ภาค 1 มีวิสัยทัศน์และเป้าหมายหลักเพ่ือให้ผลการ 

ด�าเนินงานบรรลุผลตามเป้าหมายของภาครัฐที่ตั้งไว้ คือ 

เป็นองค์การชั้นน�าในการให้บริการประชาชน ซึ่งจะบรรลุ 

ได้โดยมีการบริหารองค์การที่ดี มีระบบการบริหารจัดการ 

ทีม่ปีระสทิธภิาพ มบีคุลากรทีม่ทีกัษะสูง และมกีารบรหิาร

การให้บรกิารประชาชนทีม่ปีระสทิธผิลและประสิทธภิาพ 

ปัญหาที่พบส่วนใหญ่คือ การปฏิบัติงานของบุคลากร  

ด้านการให้บริการแก่ประชาชน การให้ค�าแนะน�าปรึกษา 

และบริการอ่ืน ๆ  เป็นภาพลักษณะที่ไม่ดี ต้องรอคอยนาน

ในการรับบริการ การให้ค�าปรึกษา มิได้เป็นมาตรฐาน

เดียวกัน ท�าให้เกิดปัญหาความสับสน คดีล่าช้า ด้านวัสดุ 

อุปกรณ์มีความไม่เพียงพอและทันสมัยต่อการสืบค้นคดี  

ท�าให้ประชาชนมารอการรับเรื่องเป็นเวลานาน และมี

เทคโนโลยทีีไ่ม่ทนัสมยัต่อการให้บรกิาร การบรหิารจดัการ

เรื่องข้ันตอนการด�าเนินคดีต่าง ๆ  ใช้ระยะเวลานาน ท�าให้

คดค้ีางในศาลเป็นจ�านวนมาก บคุลากรควรมคีวามช�านาญ

ในการให้ค�าปรึกษาคดีต่าง ๆ สามารถอธิบายถึงขั้นตอน

ต่างๆ ในการพิจารณาคดีแต่ละคดี การติดต่อกับศาลนั้น  

บางครั้งบุคลากรที่ผู้ให้บริการมีจ�านวนจ�ากัด และไม่เพียง

พอต่อการให้บริการประชาชนที่ต้องการอย่างเร่งด่วน 

ท�าให้ความพงึพอใจของประชาชนนัน้ลดน้อยลง เนือ่งจาก 

ปัญหาจากเอกสารที่ใช้ประกอบมีมาก บางครั้งอ่านเข้าใจ

ยาก สถานการณ์เปลี่ยนแปลงไป แต่การด�าเนินงานยังคง 

ยึดติดกับกฎระเบียบ และแนวปฏิบัติเดิมอยู ่ จึงไม่เอื้อ

อ�านวยต่อการปฏิบัติงาน ดังนั้นปัญหาด้านการบริหาร

จัดการการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทของส�านักงาน 

ศาลเยาวชนและครอบครัว ภาค 1 จึงเป็นปัญหาหลักที่

ต้องมีการปรับปรุงแก้ไขโดยเร่งด่วน เพ่ือให้ตอบสนอง 

ความต้องการของประชาชนผู้ที่มาติดต่อราชการ โดยการ 

วิจัยครั้งนี้ได้น�าหลักการบริหารจัดการด้านสมรรถนะ

องค์กร ประกอบด้วย การบรหิาร 4 ด้าน ได้แก่ ด้านบคุลากร  

ด้านวัสดุอุปกรณ์ ด้านงบประมาณ และด้านการจัดการ 

และการบริหารจัดการ ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่  

ด้านการวางแผน ด้านการด�าเนินงานและน�าแผนไปใช้ 

ด้านการตรวจสอบและประเมินผล และด้านการพัฒนา

และปรับปรุง เมื่อมีการน�าไปใช้จะท�าให้เกิดประสิทธิผล

ต่อปัจเจกบุคคล ต่อกลุ ่ม และต่อประสิทธิภาพของ

องค์กร ดังนั้น จึงมีความจ�าเป็นในการศึกษาบริหารจัดการ 

การไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท ของส�านักงาน 

ศาลเยาวชนและครอบครวั ภาค 1 เพือ่ศกึษาการตอบสนอง 

ความคิดเห็นของบุคลากรที่แตกต่างกัน อีกทั้งการบริหาร

จดัการการไกล่เกลีย่และประนอมข้อพพิาท ของส�านกังาน

ศาลเยาวชนและครอบครัว ภาค 1 จะก่อให้เกิดประโยชน์

ต่อการก�าหนดนโยบายหรือแนวทางในการพัฒนาและ 

ปรับปรุงแก้ไขการบริหารงานจัดการองค์กร เพื่อให้

สอดคล้องและตอบสนองความต้องการของบุคลากร  

เนื่องมาจากความคิดเห็นของบุคลากรที่ศึกษาในครั้งนี้

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

1. เพื่อศึกษาปัจจัยด้านสมรรถนะในการบริหาร

จดัการการไกล่เกลีย่และประนอมข้อพพิาท ของส�านกังาน 

ศาลเยาวชนและครอบครัว ภาค 1 

2. เพื่อศึกษาปัจจัยด้านการบริหารจัดการการ 

ไกล่เกลีย่และประนอมข้อพพิาท ของส�านกังานศาลเยาวชน

และครอบครัว ภาค 1 

3. เพื่อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารจัดการ 

การไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท ของส�านักงาน 

ศาลเยาวชนและครอบครัว ภาค 1 

month. The respondents gave high marks on all the competency factors influencing the Lay Judge Affairs Unit of 

The Office of the Juvenile and Family Court, Region I mediation and conciliation processes. The equipment was 

top-ranked, followed by management, personnel and finance.

Keywords: administration of conciliation, compromise, The Juvenile and Family Court
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แนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวข้อง

1. แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ 

การบริหารจัดการ การบริหาร (administration) และ 

การจัดการ (management) มีความหมายแตกต่างกัน 

เล็กน้อย โดยการบรหิารจะสนใจและสมัพนัธ์กบัการก�าหนด 

นโยบายไปลงมือปฏบิตั ินกัวชิาการบางท่านให้ความเหน็ว่า 

การบริหารใช้ในภาครัฐ ส่วนการจัดการใช้ในภาคเอกชน 

อย่างไรก็ตาม ในต�ารางหรือหนังสือส่วนใหญ่ทั้ง 2 ค�านี้  

มีความหมายไม่แตกต่างกัน สามารถใช้แทนกันได้ และ

เป็นที่ยอมรับ (สุรัสวดี ราชกุลชัย, 2550, หน้า 3)

2. แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ 

การไกล่เกลีย่และประนอมข้อพิพาท การไกล่เกล่ียข้อพพิาท 

คือ การยุติหรือระงับข้อพิพาทด้วยความตกลงยินยอมของ 

คู่พิพาทเองโดยมี ผู้ไกล่เกล่ียเป็นคนกลางคอยช่วยเหลือ

แนะน�าและเสนอแนะแนวทางในการยุติข้อพิพาท

3. ความเป็นมา โครงสร้าง และอ�านาจหน้าที่ของ 

ศาลเยาวชนและครอบครัว ภาค 1

กรอบแนวคิดกำรวิจัย

ในการศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษาได้ศึกษา การบริหาร

จัดการการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทของส�านักงาน

ศาลเยาวชนและครอบครัว ภาค 1 ยึดหลักปัจจัยทาง 

การบริหารหรือปัจจัยพ้ืนฐานที่ใช้การบริหารอันส�าคัญ  

4 ประการ คือ บุคลากร, วัสดุอุปกรณ์, งบประมาณ และ 

การจดัการ หรอืเรียกส้ัน ๆ  ว่า 4M’s (สุดารัตน์ ค�าวชิา, 2552,  

หน้า 12) และการบริหารจัดการระบบบริการประชาชน

ของศาลเยาวชนและครอบครัว ภาค 1 ในการด�าเนินงาน

ที่มีคุณภาพหรือกลุ่มคุณภาพ ตามหลักแนวคิดทฤษฎีของ

เพ็ทเตอร์สัน (E.G.D. Peterson) ตามหลักการของวัฎจักร 

เดมมิง่ (Deming Cycle) ประกอบด้วย 4 ข้ันตอน คอื ด้านการ

วางแผน (planning) ด้านการด�าเนินงานและน�าแผนไปใช้  

(implementation) ด้านการตรวจสอบและประเมินผล  

(evaluation) และด้านการพฒันาและปรบัปรงุ (development)  

ใช้เป็นกรอบแนวคิดในการศึกษา การบริหารจัดการ 

การไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทของส�านักงาน 

ศาลเยาวชนและครอบครัว ภาค 1 

ภำพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

สมมติฐำนกำรวิจัย

1. บุคลากรของส�านักงานศาลเยาวชนและ

ครอบครัว ภาค 1 แตกต่างกันมีระดับความคิดเห็น 

ต่อปัจจัยด้านสมรรถนะองค์กรแตกต่างกัน

2. บุคลากรของส�านักงานศาลเยาวชนและ

ครอบครัว ภาค 1 แตกต่างกันมีระดับความคิดเห็น 

ต่อปัจจัยด้านการบริหารจัดการแตกต่างกัน

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

ใช้การวิจัยเชิงส�ารวจ โดยใช้แบบสอบถามเป็น

เครื่องมือ

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ 

บุคลากรและลูกจ ้างประจ�า ที่ปฏิบัติงานกลุ ่มงานที่

สนบัสนนุงานผูพ้พิากษา สงักดัส่วนไกล่เกลีย่และประนอม

ข้อพิพาท ของส�านักงานศาลเยาวชนและครอบครัว ภาค 1  

จ�านวน 9 ศาล ได้แก่ (1) ส�านักงานศาลเยาวชนและ

ครอบครัวจังหวัดนนทบุรี (2) ส�านักงานศาลเยาวชนและ

ครอบครวัจงัหวดัสมทุรปราการ (3) ส�านกังานศาลเยาวชน

และครอบครัวจังหวัดปทุมธานี (4) ส�านักงานศาลเยาวชน 

และครอบครวัจังหวดัพระนครศรอียธุยา (5) ส�านกังานศาล

เยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรี (6) ส�านักงานศาล

เยาวชนและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง (7) ส�านักงานศาล 
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เยาวชนและครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรี (8) ส�านักงานศาล

เยาวชนและครอบครัวจงัหวดัลพบรีุ และ (9) ส�านกังานศาล

เยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยนาท ทั้งหมด 3,895 คน  

(ส�านักงานศาลเยาวชนและครอบครัว ภาค 1, 2557) 

โดยผู้วิจัยต้องการทดสอบ ณ ระดับความเชื่อมั่น 95% 

ก�าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตรของทาโร ยามาเน่ 

(Taro Yamane, 1967) เพื่อมาใช้ในการค�านวณหาขนาด

ของกลุ่มตัวอย่าง บุคลากรที่เป็นตัวแทนของประชากร  

จ�านวน 363 คน

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ แบบ 

สอบถาม (questionnaire) ลักษณะของแบบสอบถาม

ประกอบด้วย 4 ส่วน (วิธีการทางสถิติส�าหรับการวิจัย, 

2551, หน้า 32) ดังนี้

ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของ 

ผู้ตอบแบบสอบถามประกอบด้วย เพศ อายุ ระดบัการศกึษา 

ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ลักษณะ 

ค�าถามเป็นแบบปลายปิด จ�านวน 5 ข้อ

ส่วนที่ 2 ปัจจัยด้านสมรรถนะในการบริหาร

จัดการการไกล่เกลีย่และประนอมข้อพิพาท ของส�านกังาน

ศาลเยาวชนและครอบครัว ภาค 1 ประกอบด้วย (1)  

ด้านบุคลากร (2) ด้านการจัดการ (3) ด้านงบประมาณ และ  

(4) ด้านการจัดการ ลักษณะค�าถามเป็นแบบปลายปิด

ส่วนที่ 3 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับ

ปัจจัยด้านการบริหารจัดการไกล่เกลี่ยและประนอม 

ข้อพิพาท ของส�านักงานศาลเยาวชนและครอบครัว ภาค 1  

ประกอบด้วย (1) ด้านการวางแผน (2) ด้านการน�าแผน 

ไปใช้ (3) ด้านการติดตามและประเมินผล และ (4)  

ด้านการพัฒนาและการปรับปรุง

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล

ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารจัดการ

การไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท ของส�านักงานศาล 

เยาวชนและครอบครัว ภาค 1

กำรวิเครำะห์และสถิติที่ใช้ในกำรวิจัย

ค่าสถติร้ิอยละ (percentage) เพือ่ใช้แปลความหมาย 

ของข้อมูลที่ใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทนามบัญญัติ 

(nominal scale) และประเภทเรียงล�าดับ (ordinal Scale) 

ค่าเฉลี่ย (mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard 

deviation) เพื่อใช้แปรความหมายของข้อมูลที่ใช้ระดับ 

การจัดข้อมูลประเภทอันตรภาค (Interval scale) และ

ประเภทอันตราส่วน (Ratio scale) 

ผลกำรวิจัย

1. ผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย  

คิดเป็นร้อยละ 53.70 มีอายุระหว่าง 25-30ปี คิดเป็น  

ร้อยละ 39.70 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ  

70.00 มีระยะเวลาการปฏิบัติงาน ระหว่าง 5-10 ปี คิดเป็น

ร้อยละ 45.20 และมีรายได้ต่อเดือน 15,000 – 25,000 บาท  

คิดเป็นร้อยละ 41.90

2. ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้านสมรรถนะ

องค์กรเกี่ยวกับการบริหารจัดการการไกล่เกลี่ยและ

ประนอมข้อพิพาท ของส�านักงานศาลเยาวชนและ

ครอบครัว ภาค 1 โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 

3.65 เมื่อพิจารณารายด้าน เรียงล�าดับจากมากไปหาน้อย  

ได้แก่ ด้านวัสดุอุปกรณ์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.73 ด้านการ

จัดการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.63 และด้านบุคลากรและ 

ด้านงบประมาณ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.62 

3. ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้านการบริหาร

จัดการการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทของส�านักงาน

ศาลเยาวชนและครอบครัว ภาค 1 โดยรวมอยู่ในระดับ 

ปานกลาง มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.46 เรียงล�าดับจากมาก 

ไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการพฒันาและการปรบัปรงุ มค่ีาเฉลีย่

เท่ากบั 3.51 ด้านการด�าเนนิงานและน�าแผนไปใช้ มค่ีาเฉลีย่

เท่ากับ 3.47 ด้านการตรวจสอบและประเมินผล มีค่าเฉลี่ย 

เท่ากับ 3.44 และด้านการวางแผน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.41

กำรอภิปรำยผล

1. ปัจจัยด้านสมรรถนะองค์กร ตามความคิดเห็น

ของบุคลากร ของส�านักงานศาลเยาวชนและครอบครัว 

ภาค 1 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงล�าดับ 
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ค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ ด้านวัสดุอุปกรณ์ ด้านการ

จัดการ ด้านบุคลากรและด้านงบประมาณ ตามล�าดับ  

ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของกมลวรรณ ตันเรืองศรี  

(2553, หน้า 84) การวเิคราะห์ว่าผู้ตอบแบบสอบถามมคีวาม

พึงพอใจในระดับใดระหว่างพึงพอใจน้อย ปานกลาง และ

มากทีส่ดุ จากการศึกษาได้ผลสรุปว่าผู้เข้ารับบริการพงึพอใจ

มากในทกุด้านกล่าวคอื ในด้านสมรรถนะของศาลเยาวชน

และครอบครัว ผู้เข้าสู่กระบวนการ พึงพอใจมากที่สุด คือ

ด้านการจัดการ รองลงมาคือ ด้านบุคลากร และด้านวัสดุ 

อุปกรณ์ และในด้านการบริการ ผู ้เข้าสู ่กระบวนการ 

พึงพอใจมากเนื่องจากช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายท�าให้เกิด 

ความเป็นกันเอง สะดวก และรวดเร็ว ผู ้ไกล่เกลี่ยให  ้

ค�าแนะน�าและรับรู้ขัน้ตอนเป็นอย่างดก่ีอนเร่ิมกระบวนการ 

ให้สิทธิคู ่ความสามารถเลือกผู ้ไกล่เกลี่ยเอง และศูนย ์

ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทประจ�าศาลประชาสัมพันธ์ให้คู่ความ

ได้รับรู้เกี่ยวกับกระบวนการและข้ันตอน สอดคล้องกับ

ผลการศึกษาของ สมศักดิ์ กรอบสูงเนิน (2552, หน้า 114)  

พบว่า ปัญหาเกี่ยวกับการจัดองค์การไม่ชัดเจน การบริหาร

งานการเงินยุ ่งยากซับซ้อน บุคลากรไม่เข้าใจระเบียบ 

ปฏิบัติ งานอาคารสถานที่ไม่สามารถท�าได้ตามเป้าหมาย

สาเหตุที่ส�าคัญคือ งบประมาณน้อย และบุคลากรขาด

ความรู้ ขาดประสบการณ์ซ่ึงแก้ไขปัญหาโดยการจัดหา 

งบประมาณเพิ่มเติม การจัดนิเทศงานภายใน และให้

บคุลากรได้รบัการอบรมสัมมนาศึกษาดงูานและสอดคล้อง

กับงานวิจัยของประทิน อุ่นถา (2551, หน้า 57) พบว่า 

ปัจจยัด้านคณุลกัษณะ คอืระดบัการศกึษา และอายรุาชการ

มีความสัมพันธ์กับผลการปฏิบัติงานของกลุ่มตัวอย่าง  

ส่วนปัจจยัทีไ่ม่มผีลต่อการปฏบิตังิานของกลุม่ตวัอย่าง คอื 

เพศ และผลการศึกษาด้านการบริหารจัดการเป็นรายด้าน 

พบว่า ด้านงบประมาณมีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมา ได้แก่ ด้าน

บคุลากร ด้านการวางแผน ด้านระยะเวลาในการปฏบิติังาน  

ด้านความโปร่งใสและความซือ่สตัย์ ด้านวสัดอุปุกรณ์ และ

ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน ตามล�าดับ เมื่อพิจารณา 

รายด้านของปัจจัยด้านสมรรถนะองค์การ พบว่า

ด้านบคุลากร พบว่า บคุลากรมคีวามคดิเหน็โดยรวม 

อยูใ่นระดับมาก เมือ่พิจารณาด้านข้อ พบว่าบคุลากรมคีวาม

คิดเห็นเกี่ยวกับการจัดท�าระบบข้อมูลแต่ละบุคคลด้าน

ความสามารถที่สอดคล้องกับต�าแหน่ง เพื่อให้สอดคล้อง 

กับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์องค์กรมากที่สุด และ

รองลงมาคือ การจัดท�าแผนพัฒนาความสามารถของ

บุคลากรในอนาคต ได้แก่ การฝึกอบรมในงานที่ท�า และ 

การให้การศกึษา ซึง่สอดคล้อง กบัศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ  

(2550, หน้า 18) ได้อธิบายถึงทฤษฎีการบริหาร (POLC) 

ไว้ว่า การวางแผน (planning) เป็นสิ่งที่องค์กรต้องการ

เปลี่ยนแปลงในอนาคต การวางแผนเป็นสะพานเชื่อม

ระหว่างเหตุการณ์ปัจจุบันและอนาคต ซึ่งท�าได้โดยการ

ให้บรรลุเป้าหมายผลลัพธ์ที่ต้องการ การวางแผนจึงต้อง

อาศยัการก�าหนดกลยทุธ์ทีป่ระสทิธภิาพ แม้ว่าพืน้ฐานของ 

การจัดการ โดยทั่วไปเป็นงานของผู้บริหาร การวางแผน

เป็นสิ่งส�าคัญส�าหรับการปฏิบัติตามกลยุทธ์ให้ประสบ

ความส�าเร็จและการประเมินกลยุทธ์ เพราะว่าการจัดการ

องค์การ การจูงใจ การจัดบุคคลเข้าท�างาน และกิจกรรม

ควบคุมขึ้นกับการวางแผน กระบวนการวางแผนจะต้อง 

ประกอบด้วย ผู้บริหารและพนักงานภายในองค์กร การ

วางแผนจะช่วยให้องค์กรก�าหนดข้อดีจากโอกาสภายนอก

และท�าให้เกิดผลกระทบจากอุปสรรคภายนอกต�่าสุด  

โดยต้องมองเหตุการณ์ในอดีตและปัจจุบัน เพื่อคาดคะเน

เหตกุารณ์ทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคต การวางแผน ประกอบด้วย 

การพฒันาภารกจิ (mission) การคาดคะเนเหตุการณ์ปัจจบุนั  

เหตุการณ์อนาคตและแนวโน้ม การก�าหนดวัตถุประสงค์ 

และการเลือกกลยุทธ์ที่ใช้ การวางแผนจะช่วยให้ธุรกิจ

ปรับตัวสู่การเปลี่ยนแปลงของตลาดและสามารถก�าหนด

เป้าหมายได้ การบริหารเชิงกลยุทธ์นั้น ต้องการให้องค์กร 

ติดตามในลกัษณะเชิงรกุ (proactive) มากกว่าทีจ่ะเป็นเชงิรบั  

(reactive) องค์กรที่ประสบความส�าเร็จจะต้องควบคุม

อนาคตขององค์กรมากกว่าทีจ่ะรอรบัผลจากอทิธพิลสภาพ

แวดล้อมภายนอก และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น การตัดสินใจ  

(decision making) ถือเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผน  

การปรับตัวเป็นส่ิงจ�าเป็น เพราะว่ามีการเปลี่ยนแปลง

ของตลาดเศรษฐกิจ และคู่แข่งขันทั่วโลก จุดเริ่มต้นของ 

ความส�าเร็จที่ดีของธุรกิจ คือ การวางแผนที่เหมาะสม  

เหน็ผลได้จรงิ ยดืหยุน่ มปีระสทิธผิลและทรงประสทิธิภาพ

ด้านวัสดุอุปกรณ์ พบว่า บุคลากรมีความคิดเห็น 

โดยรวมอยู ่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาด้านข้อ พบว่า 

บุคลากรมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบ�ารุงรักษาอุปกรณ์

และเครื่องมือหลักอย่างสม�่าเสมอ เพื่อให้สามารถใช้งาน 
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ได้อย่างต่อเนื่องมากที่สุด และรองลงมาคือทรัพยากร 

ที่มีการใช้ประโยชน์น้อยได้รับการแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้น  

สอดคล้องกับทฤษฎี 4 M s ที่กล่าวว่าการบริหารที่ดี

ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ต้องค�านึงถึงการ

ประหยัดด้วย ซึ่งการประหยัดนี้มิได้หมายความเพียงแต่

การระมัดระวังการใช้จ่ายเท่านั้น ต้องรวมถึงทรัพยากร

การบริหารอื่นๆ ทั้งด้านก�าลังคนและอุปกรณ์ เครื่องมือ

เครื่องใช้ นอกจากนี้เวลาก็เป็นปัจจัยที่ต้องน�ามาพิจารณา 

ร่วมด้วยเสมอ เพราะงานที่มีประสิทธิผลดีเลิศ แต่ต้อง 

ใช้เวลานานเกินไป ไม่สมดุลกันก็ถือว่าไม่มีประสิทธิภาพ

ในการบริหาร หรือการด�าเนินงานเช่นกัน

ด้านงบประมาณ พบว่า บุคลากรมีความคิดเห็น 

โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมือ่พจิารณาด้านข้อ พบว่า บคุลากร

มีความคิดเห็นเก่ียวกับแผนงบประมาณมีวัตถุประสงค์  

เป้าหมาย วิธีการด�าเนินงานและระยะเวลาไว้อย่างชัดเจน

มากทีส่ดุ รองลงมาคอื การจดัท�างบประมาณมรีายการทีต้่อง 

ปฏิบัติจัดท�าในแต่ละช่วงเวลา สอดคล้องกับทฤษฎี 4 M s  

ทีก่ล่าวว่า การบรหิารทีด่นีัน้ ต้องมปีระสทิธภิาพ ซึง่หมายถงึ  

มกีารจดัการเกีย่วกบั คน เงินและอุปกรณ์เคร่ืองมือเครือ่งใช้ 

อย่างมีสมดลุยภาพ มกีารแบ่งหน้าทีค่วามรบัผิดชอบให้กบั 

เจ้าหน้าที่ประเภทต่าง ๆ  โดยการพิจารณาถึงความสามารถ 

และความช�านาญของแต่ละบุคคล พร้อมทั้งจัดสรร 

งบประมาณและอุปกรณ์เครือ่งมอืเครือ่งใช้ อย่างเหมาะสม 

ตามหลักความส�าคัญก่อนหลัง ท�าให้เกิดความพึงพอใจ 

ในระหว่างผู้รับบริการและครอบคลุมไปทุกกลุ่มชน

ด้านการจัดการ พบว่า บุคลากรมีความคิดเห็น 

โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมือ่พจิารณาด้านข้อ พบว่า บคุลากร

มีความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดท�าแผนการด�าเนินงาน 

ตามวัตถุประสงค์และเป ้าหมายที่ก�าหนดมากที่สุด  

รองลงมาคือ การติดตามประเมินผลการด�าเนินงานอย่าง

เป็นระบบ และมีความเชื่อถือได้ สอดคล้องกับ ศิริวรรณ 

เสรีรัตน์ และคณะ (2550, หน้า 18) ได้อธิบายถึงทฤษฎี 

การบริหาร (POLC) ไว้ว่าการจัดการองค์กร หมายถึง 

การพิจารณาถึงสิ่งที่ต ้องการท�าและผู ้ที่จะท�ารายงาน 

มีตัวอย่างในประวัติศาสตร์ของธุรกิจที่มีการจัดองค์กรที่ดี  

สามารถประสบความส�าเร็จในการแข่งขันและสามารถ

เอาชนะคู่แข่งขันได้ ธุรกิจที่มีการจัดองค์กรที่ดีสามารถ

จูงใจผู้บริหารและพนักงานให้มองเห็นความส�าคัญของ 

ความส�าเรจ็ขององค์กร การก�าหนดลกัษณะเฉพาะของงาน  

(work specialization) โดยการแบ่งงานประกอบด้วย  

งานทีก่�าหนดออกมาเป็นแผนก การจัดแผนก และการมอบ

อ�านาจหน้าที่ (delegating authority) การแยกงานออกเป็น 

งานย่อยตามการพฒันารายละเอยีดของงาน (job description)  

และคณุสมบติัของงาน (job specification) เครือ่งมอืเหล่านี้  

มีความชัดเจนส�าหรับผู้บริหารและพนักงาน ซ่ึงต้องการ

ทราบลักษณะของงาน การก�าหนดแผนกในโครงสร้าง

ขององค์กร (organization structure) ขนาดของการควบคมุ  

(span of control) และสายการบังคับบัญชา (chain of 

command) การเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ต้องการเปลี่ยนแปลง

ในโครงสร้าง เพราะต�าแหน่งใหม่ ๆ  ที่สร้างขึ้นหรือลดลง 

หรือรวมกัน โครงสร้างองค์กรจะต้องระบุถึงวิธีการใช้

ทรัพยากร และวิธีการซึ่งวัตถุประสงค์มีการก�าหนดขึ้น 

ในธุรกจิ การสนบัสนนุทรพัยากรและก�าหนดวตัถปุระสงค์

ตามสภาพทางภูมิศาสตร์จะแตกต่างจากโครงสร้างด้าน 

ผลิตภัณฑ์หรือลูกค้า

2. ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ ตามความคิดเห็น

ของบุคลากร ส�านักงานศาลเยาวชนและครอบครัว ภาค 1 

โดยรวมและรายด้านอยูใ่นระดบัปานกลาง ซึง่สอดคล้องกบั

แนวคิดของศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2550, หน้า 18)  

ได้ให้ความหมายของ การบรหิารจดัการ (management) ว่าคอื 

ชุดของหน้าที่ต่าง ๆ  (a set of functions) ที่ก�าหนดทิศทาง

ในการใช้ทรัพยากรทั้งหลายอย่างมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล เพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายขององค์กร การใช้

ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ (efficient) หมายถึง การใช้

ทรพัยากรได้อย่างเฉลยีวฉลาดและคุน้ค่า (cost – effective) 

การใช้ทรพัยากรอย่างมปีระสทิธผิล (effective) นัน้ หมายถงึ  

การตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง (right decision) และมีการ

ปฏิบัติการส�าเร็จตามแผนที่ก�าหนดไว้ ดังนั้น ผลส�าเร็จ

ของการบรหิารจัดการจึงจ�าเป็นต้องมทีัง้ประสทิธิภาพและ 

ประสิทธิผลควบคู่กัน และสอดคล้องกับผลการศึกษา

ของวิทยา แก้วสนิท (2550, หน้า 66) พบว่า เจ้าหน้าที่

สัสดีอ�าเภอมีความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารงานโดยรวม 

และเป็นรายด้าน อยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ ด้านการ

ควบคุม ด้านการวางแผน และด้านการประสานงาน  

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อในแต่ละด้านเจ้าหน้าที่สัสดีอ�าเภอ

มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ได้แก่ การด�าเนินงานและ 



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ปีที่ 6 ฉบับที่ 3 ประจ�าเดือน กันยายน-ธันวาคม 2559 329

น�าแผนไปใช้ รองลงมาคือ ด้านการพัฒนาและปรับปรุง

และด้านการตดิตามตรวจสอบและประเมินผล นอกจากนัน้ 

ในแต่ละด้าน มีความคิดเห็นด้วยอยู่ในระดับปานกลาง

ทุกข้อ และสอดคล้องกับงานวิจัยของวินัย อาจคงหาญ 

และคณะพบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจในระดับมาก

ทั้งใน (1) ด้านการให้บริการ โดยเฉพาะเร่ืองสถานที่ต้ัง 

ของศนูย์ไกล่เกลีย่ข้อพิพาทประจ�าศาล ความรวดเรว็ในการ 

นัดหมาย และการให้ค�าชี้แจง (2) ด้านกระบวนการและผล

ของการไกล่เกลี่ย โดยเฉพาะการที่ผู้ไกล่เกลี่ยเปิดโอกาส 

ให้คูพ่พิาทได้อธบิายชีแ้จงข้อเทจ็จรงิเพิม่เตมิ มกีารอธบิาย

และชี้แจงข้อเท็จจริงอย่างตรงไปตรงมา และผู้ไกล่เกลี่ย 

มีการเตรียมความพร้อมก่อนด�าเนินการ และ (3) ด้าน 

ผู้ประนีประนอม โดยเฉพาะการที่ผู้ไกล่เกล่ียมีวุฒิภาวะ 

ความเชี่ยวชาญ และคุณลักษณะทั่วไป เช่น เป็นผู้ฟังที่

มีประสิทธิภาพ เป็นกลาง มีอารมณ์ขัน เป็นต้น และ 

สอดคล้องกับงานวิจัยของเทพโยธิน นิลาด (2550) พบว่า 

ระดับความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการของบริษัทไทย 

มารูจูน จ�ากัด ด้านการวางแผน ด้านการจัดการด้านการน�า

และการจูงใจ และด้านการควบคุมมีระดับความคิดเห็น 

ปานกลาง และสอดคล้องกับงานวิจัยของ เพชรรัตน์ 

หิรัญชาติ (2557, หน้า 97) พบว่าครูมีความพึงพอใจต่อ

กระบวนการแก้ปัญหาอยู่ในระดับมาก คือ การวางแผน 

รองลงมา คือ การด�าเนินงานและน�าแผนไปใช้ การติดตาม

ตรวจสอบและประเมินผล ล�าดบัสุดท้ายคอื การพฒันาและ

ปรับปรุง และสอดคล้องกับงานวิจัยของวิทยา แก้วสนิท  

(2550, หน้า 66) พบว่า เจ้าหน้าทีส่สัดอี�าเภอมคีวามคดิเหน็ 

อยู่ในระดับมาก ได้แก่ การด�าเนินงานและน�าแผนไปใช้ 

รองลงมาคือ ด้านการพัฒนาและปรับปรุงและด้านการ

ติดตามตรวจสอบและประเมินผล นอกจากนั้นในแต่ละ

ด้าน มีความคิดเห็นด้วยอยู่ในระดับปานกลางทุกข้อและ

สอดคล้องกับงานวิจัยของสุจินดา ปินทิพย์ (2551, หน้า 

68) พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ข้าราชการและ

บคุลากรเหน็ว่ามกีารปฏบิตัอิยู่ในระดบัมาก และข้าราชการ

ทุกฝ่ายส่วนใหญ่เห็นว่ามีการปฏิบัติเป็นรายด้านอยู่ใน 

ระดับมาก 3 ด้าน คือด้านการจัดองค์การ การสั่งการ  

งบประมาณ และข้าราชการทุกฝ่ายส่วนใหญ่มีระดับความ

คิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานขององค์การบริหารส่วน

ต�าบลในจังหวัดน่านโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน

และสอดคล้องกับงานวจิยัของกมลวรรณ ตนัเรืองศร ี(2553,  

หน้า 84) ได้ท�าการแจกแบบสอบถามส�ารวจความพงึพอใจ

ของคู่ความหรือทนายความที่เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย

ข้อพิพาทในชั้นศาล พบว่า ในด้านการบริหารจัดการของ

ศาลเยาวชนและครอบครัว ผู้เข้าสู่กระบวนการพึงพอใจ

มากที่สุด คือการติดตามตรวจสอบประเมินผล รองลงมา 

คือ ด้านการพัฒนาและปรับปรุง ด้านการวางแผน และ

ด้านการด�าเนินงานและน�าแผนไปใช้ เมื่อพิจารณารายด้าน 

ของปัจจัยด้านการบริหารจัดการ พบว่า

ด้านการวางแผน พบว่า บุคลากรมีความคิดเห็น

โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาด้านข้อ พบว่า  

บคุลากรมคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัการทบทวนบทบาท ภารกจิ

ของหน่วยงานที่เป็นรูปธรรม สามารถปฏิบัติและวัดผล

ได้มากที่สุด รองลงมาคือ มีการจัดท�าแผนการด�าเนินงาน

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ สอดคล้องกับ

หลักการของ วัฎจักรเดมิ่ง (Deming Cycle) ที่กล่าวไว้ว่า  

พื้นฐานของการจัดการ โดยทั่วไปเป็นงานของผู้บริหาร 

การวางแผนเป็นสิ่งส�าคัญส�าหรับการปฏิบัติตามกลยุทธ์

ให้ประสบความส�าเร็จและการประเมินกลยุทธ์ เพราะว่า 

การจัดการองค์การ การจูงใจ การจัดบุคคลเข้าท�างาน และ

กิจกรรมควบคุมขึ้นกับการวางแผน กระบวนการวางแผน

จะต้องประกอบด้วย ผู้บริหารและพนักงานภายในองค์กร 

การวางแผนจะช่วยให้องค์กรก�าหนดข้อดีจากโอกาส

ภายนอกและท�าให้เกิดผลกระทบจากอุปสรรคภายนอก

ต�่าสุด โดยต้องมองเหตุการณ์ในอดีตและปัจจุบัน เพื่อ

คาดคะเนเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต การวางแผน  

ประกอบด้วย การพัฒนาภารกิจ (mission) การคาดคะเน 

เหตุการณ์ป ัจจุบัน เหตุการณ์อนาคตและแนวโน้ม  

การก�าหนดวัตถุประสงค์ และการเลือกกลยุทธ์ที่ใช้  

การวางแผนจะช่วยให้ธุรกิจปรับตัวสู่การเปลี่ยนแปลง

ของตลาดและสามารถก�าหนดเป้าหมายได้ การบริหาร

เชงิกลยทุธ์นัน้ ต้องการให้องค์กรตดิตามในลกัษณะเชงิรกุ  

(proactive) มากกว่าที่จะเป็นเชิงรับ (reactive) องค์กรที่ 

ประสบความส�าเร็จจะต้องควบคุมอนาคตขององค์กร

มากกว่าทีจ่ะรอรบัผลจากอทิธพิลสภาพแวดล้อมภายนอก 

และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น การตัดสินใจ (decision making)  

ถอืเป็นส่วนหนึง่ของการวางแผน การปรบัตวัเป็นสิง่จ�าเป็น  

เพราะว่ามีการเปลี่ยนแปลงของตลาดเศรษฐกิจ และ 

คู่แข่งขันทั่วโลก จุดเริ่มต้นของความส�าเร็จที่ดีของธุรกิจ  
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คือ การวางแผนที่ เหมาะสม เห็นผลได้จริง ยืดหยุ ่น  

มีประสิทธิผลและทรงประสิทธิภาพ

ด้านการด�าเนินงานและน�าแผนไปใช้ พบว่า 

บุคลากรมีความคิดเห็นโดยรวมอยู ่ในระดับปานกลาง  

เมือ่พจิารณาด้านข้อ พบว่าบคุลากรมคีวามคดิเหน็เกีย่วกบั

การพิจารณาและก�าหนดกระบวนการปฏิบัติงานที่ส�าคัญ 

ในการด�าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานมากที่สุด  

รองลงมาคือ มีการประเมินประสิทธิผลของกระบวนการ

ปฏิบัตงิาน และก�าหนดตวัชีว้ดัการด�าเนนิงานเป็นตวัก�ากบั

การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

ของหน่วยงาน สอดคล้องกับสอดคล้องกับหลักการของ  

วัฎจักรเดม่ิง (Deming Cycle) ที่กล่าวไว้ว่า

ด้านการตรวจสอบและประเมินผล พบว่า บคุลากร

มีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา

ด้านข้อ พบว่าบคุลากรมีความคดิเห็นเก่ียวกับมีการประเมนิ 

ประสิทธิภาพของกระบวนการปฏิบัติงานมากที่ สุด  

รองลงมาคือ ในอดีตที่ผ่านมามีการค�านวณต้นทุนแต่ละ

กระบวนการด�าเนินงานที่ส�าคัญ สอดคล้องกับหลักการ

ของวัฎจักรเดมิ่ง (Deming Cycle) ที่กล่าวไว้ว่า การบริหาร

ท่ีดีให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ต้องค�านึงถึง 

การประหยดัด้วย ซ่ึงการประหยัดนีมิ้ได้หมายความเพยีงแต่ 

การระมัดระวังการใช้จ่ายเท่านั้น ต้องรวมถึงทรัพยากร

การบริหารอ่ืน ๆ ทั้งด้านก�าลังคนและอุปกรณ์ เครื่องมือ

เครื่องใช้ นอกจากนี้เวลาก็เป็นปัจจัยที่ต้องน�ามาพิจารณา

ร่วมด้วยเสมอ เพราะงานที่มีประสิทธิผลดีเลิศ แต่ต้องใช้

เวลานานเกินไป ไม่สมดุลกันก็ถือว่าไม่มีประสิทธิภาพ 

ในการบรหิาร หรอืการด�าเนนิงานเช่นกนั และการประเมนิ

การปฏิบัติงานอย่างไม่เป็นทางการที่หัวหน้าหน่วยงานได้

มีการจัดกระท�าข้ึน เพื่อตรวจสอบนั้น การประเมินอย่าง 

เป็นทางการที่มีการก�าหนดระยะเวลาจะต้องก�าหนดขึ้น 

อาจจะเป็น 1 ปีต่อครั้ง หรือ 2 ครั้งใน 1 ปี ก็แล้วแต่ลักษณะ

ของงานในวิสาหกิจนั้นในขั้นนี้ จะมีการจัดสร้างรูปแบบ 

การประเมินการปฏิบัติงานตามความเหมาะสมของ 

หน่วยงานน้ัน การประเมินที่ส�าคัญของ MBO คือ การมี 

บทบาทการตัดสินใจด้วยสติปัญญาของหัวหน้า เพราะ

การปฏิบัติของทุกคนจะถูกประเมินในรูปแบบของเกณฑ์

มาตรฐาน หรอืผลทีค่าดหวงัเม่ืองานเสร็จส้ิน (end – results) 

ตามความเห็นชอบและยอมรับร่วมกันระหว่างหัวหน้า 

และลูกน้อง การน�า MBO มาใช้ในวิสาหกิจต่าง ๆ นั้น  

ได้น�ามาซึง่ความพงึพอใจ การยอมรบัตลอดจนความสะดวก

สบายและการลดความเครียดระหว่างหัวหน้าและลูกน้อง 

เพราะการประเมินภายใต้การบริหารงานแบบ MBO นั้น

ไม่ได้มุ่งประเมินทุกสิ่งทุกอย่าง ผู้ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้อง 

แต่ประเมินการปฏิบัติงานที่ได้ก�าหนดเกณฑ์มาตรฐาน 

ไว้แล้ว และมีเป้าหมายเพื่อตรวจสอบช่วยเหลือและ

ปรับปรุงการปฏิบัติงานในอนาคตของลูกน้องให้ดีขึ้น

เป็นประการส�าคัญ

ด้านการพัฒนาและปรับปรุง พบว่า บุคลากร 

มีความคิดเห็นโดยรวมอยู ่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา 

ด้านข้อ พบว่าบุคลากรมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการสื่อสาร

ผลการประเมินให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบทราบและแก้ไข

ปรบัปรงุการด�าเนนิงานมากทีส่ดุ รองลงมาคอื การทบทวน 

หรือปรับปรุงวัตถุประสงค์ การด�าเนินงาน แผนและ

กระบวนการด�าเนินงานตามค�าร้องขอของเจ้าหน้าที ่

ผู้รับผิดชอบ สอดคล้องกับสอดคล้องกับหลักการของ  

วัฎจักรเดมิ่ง (Deming Cycle) ที่กล่าวไว้ว่า ความก้าวหน้า

ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมีเพิ่มมากขึ้นเพียงใด  

ความเข้มข้นของโลกาภิวัฒน์ไร้พรมแดนก็มากขึ้นตาม 

ไปด้วย สังคมเป็นสังคม E-Society ที่มีความเปลี่ยนแปลง

เกดิขึน้อย่างรวดเรว็ในทกุระบบของสงัคม และมผีลกระทบ 

ต่อองค์กร คือ องค์กรจะต้องตอบสนองความต้องการของ

ประชาชนเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น องค์กรจึงมีภารกิจที่ต้องท�า

มากขึ้นและซับซ้อนเพิ่มขึ้น ในขณะที่มีบุคลากรจ�านวน 

จ�ากัด ทรัพยากรและเวลาในการบริหารก็จ�ากัดตามไปด้วย  

นอกจากนี้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในองค์กรจะมีความ

สัมพันธ์เช่ือมโยงกันหลายมิติ การแก้ไขปัญหาต้องท�า 

ในลกัษณะองค์รวม และเชือ่มโยงกบัมติกิารบรูณาการจงึจะ

ท�าให้การบรหิารองค์กรบรรลวุตัถปุระสงค์ และนัน้หมายถงึ  

นกับรหิารจึงต้องสร้างองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรยีนรู้  

(learning organization) ให้เกิดขึ้น ท�าให้เกิดพลังในการ

ที่จะเอาชนะการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นและภารกิจ 

ทีซ่บัซ้อนนัน้ได้ด้วยศกัยภาพทีส่งูทีส่ดุ เกดิภาพการท�างาน

ในลักษณะที่เป็น
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ข้อเสนอแนะกำรวิจัยครั้งนี้

1. การบริหารจัดการการไกล่เกลี่ยและประนอม

ข้อพิพาท ของส�านักงานศาลเยาวชนและครอบครัว ภาค 1  

มีปัจจัยที่ส�าคัญที่สุดในการบริหารคือ “คน” ซึ่งผู้บริหาร

ควรให้ความส�าคัญ และส่งเสริมให้มีการเพิ่มขอบข่าย

หรือการให้อ�านาจในการตัดสินใจ เพื่อให้บุคลากรมีขวัญ

และก�าลังใจในการปฏิบัติงาน และสามารถดึงศักยภาพ

ของตนเองมาใช้ได้อย่างเต็มที่อันจะก่อให้การด�าเนินงาน 

มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

2. การบริหารจัดการการไกล่เกลี่ยและประนอม

ข้อพิพาท ของส�านักงานศาลเยาวชนและครอบครัว ภาค 1 

นั้น ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน จึงจะประสบ 

ความส�าเร็จในการด�าเนินงาน ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของ

ศาลกลาง ศาลจังหวัด รวมทั้งภาคประชาชน ซึ่งจะท�าให้

ได้ทราบปัญหาและได้แนวทางแก้ไขปัญหาที่ตรงกับ 

จุดปัญหามากที่สุด

3. การติดตามตรวจสอบและประเมินผลที่มี

มาตรฐานเดยีวกนั และทมีประเมินทีมี่ความรู้ ความสามารถ

ชี้แนะปัญหาที่พบจากการติดตามตรวจและประเมินผล  

เพื่อให้ศาลที่น�าไปสู่การปรับปรุงแก้ไขได้ตรงตามปัญหา

ที่เกิดข้ึนในแต่ละศาล

ข้อเสนอแนะกำรวิจัยครั้งต่อไป

1.  ควรท�าการศึกษาการบริหารจัดการเพื่อ 

สนบัสนนุงานบริการประชาชนของหน่วยงานอ่ืนในสงักดั 

ส�านักงานศาลเยาวชนและครอบครัว กระทรวงยุติธรรม

2. ควรท�าการศกึษาการบรหิารจดัการระบบบรกิาร 

ประชาชนของหน่วยงานองค์กรส�านักงานศาลเยาวชน

และครอบครัวภาคอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับส่วนพิจารณาคดี  

เพื่อทราบข้อมูลในภาพรวมขององค์กรศาลจังหวัดหรือ

ระดบัภาค และน�ามาเชือ่มโยงการจดัท�าแผนงาน/โครงการ 

แก้ไขปัญหาการพิจารณาคดีในชั้นศาลยุติธรรมต่อไป

3. ควรท�าการศึกษาระดับการมีส่วนร่วมในการ 

บริหารจัดการระบบบริการประชาชนของส�านักงานศาล

เยาวชนและครอบครัวภาคต่าง ๆ เพื่อแสวงหาแนวทาง

การสร้างการมีส่วนร่วมของการพัฒนาการบริหารจัดการ

ระบบบริการประชาชน เพื่อให้มีประสิทธิภาพและ 

ประสิทธิผลต่อไป

4. ควรมีการลงทุนและสนับสนุนการยกระดับ 

กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททั้งในเชิงปริมาณ และ

คุณภาพให้เพียงพอต่อความต้องการเนื่องจากข้อเท็จจริง 

ปรากฏว่ากระบวนการดงักล่าวคุม้ค่าในการลงทนุ เนือ่งจาก

ช่วยประหยดัต้นทนุการเข้าถงึความยตุธิรรมของประชาชน

ทั้งในแง่ค่าใช้จ่ายและเวลา และช่วยเบี่ยงเบนคดีจากศาล  

ซึ่งเป็นช่องทางที่มีต ้นทุนการด�าเนินการสูงกว่ามาก 

นอกจากนี้ การส่งเสริมการบรรลุเป้าประสงค์ร่วมกัน

ระหว่างคู่พิพาทยังช่วยสร้างความสมานฉันท์ให้เกิดขึ้น 

ในสังคม รวมถึงแก้ปัญหาได้ตรงประเด็นและตรงความ

ต้องการของคู่พิพาทอีกด้วย 

5. สร้างระบบการบริหารจัดการกระบวนการ 

ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทนอกศาลที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

ด้วยการจัดท�าหลักเกณฑ์และวิธีการมาตรฐานรวมถึง

ก�าหนด ‘เจ้าภาพ’ รบัผดิชอบให้ชดัเจน เนือ่งจากในปัจจุบนั

มหีน่วยงานจ�านวนมากทีม่กีฎระเบยีบเกีย่วกบัการไกล่เกลีย่ 

ข้อพิพาทเป็นของตนท�าให้เกิดภาวะหลายมาตรฐานและ

เกิดต้นทุนการด�าเนินการที่ซ�้าซ้อน 

6. ควรสนับสนุนให้มีการศึกษาเกี่ยวกับแนวทาง 

การสนบัสนนุการไกล่เกลีย่ข้อพพิาทในระดบั ชุมชน โดยให้ 

คนในชมุชนมบีทบาทส�าคญัและมแีนวทางการด�าเนนิการ 

ที่สอดคล้องกับวิถีชุมชนอย่างแท้จริงตามแนวคิดเรื่อง

ยุติธรรมชุมชน (community Justice) 

7. ควรสนบัสนนุให้มกีารศกึษาและสร้างแนวทาง 

การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีอาญาแผ่นดิน (ยอมความ 

ไม่ได้) อย่างเป็นระบบ เพื่อส่งเสริมการหันหน้าเข้าหา

กันเพื่อฟื้นฟูความสัมพันธ์และความรู้สึกระหว่างคู่ความ  

ทั้งนี้ ในทางทฤษฎี แนวทางดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่ง

ของกระบวนทัศน์ใหญ่เร่ืองกระบวนการยุติธรรมเชิง

สมานฉันท์ (restorative justice)
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บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาปัญหาการบริหารจัดการเพื่อคุ้มครองผู้ถูกกระท�าด้วยความรุนแรง

ในครอบครัวของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (2) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความส�าเร็จในการ

บริหารจัดการเพ่ือคุ้มครองผู้ถูกกระท�าด้วยความรุนแรงในครอบครัวของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง

ของมนุษย์ และ (3) เสนอแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการเพื่อคุ้มครองผู้ถูกกระท�าด้วยความรุนแรงในครอบครัว

ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ระเบียบวิธีวิจัยของการวิจัยครั้งนี้ได้ออกแบบให้เป็นการวิจัย 

แบบผสมผสานซึ่งเน้นการวิจัยเชิงคุณภาพเป็นหลักโดยเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและ

การสัมภาษณ์จากผู้ให้ข้อมูลส�าคัญจ�านวน 8 คน ซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหาร นักวิชาการ และผู้ปฎิบัติงานภาครัฐและ 

ภาคเอกชน ส่วนการวิจัยเชิงปริมาณใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการสอบถามกลุ่มตัวอย่างที่เลือกแบบเจาะจง

จ�านวน 168 คน ส�าหรับสถิติที่ใช้ คือ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า (1) ปัญหาการบริหาร

จัดการที่ส�าคัญ คือ การประสานงานภายในและภายนอกองค์กรไม่เป็นระบบ ล่าช้า และซ�้าซ้อน (2) ปัจจัยที่ส่งผลต่อ

ความส�าเร็จในการบริหารจัดการที่ส�าคัญคือ การประสานงานหรือการบูรณาการของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน

ในการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวเพื่อคุ้มครองผู้ถูกกระท�าด้วยความรุนแรงในครอบครัว และ (3) แนวทางการพัฒนา 

บริหารจัดการที่ส�าคัญ คือ การท�างานแบบบูรณาการร่วมกันและประสานงานการให้บริการเพื่อคุ้มครองผู้ถูกกระท�า

ด้วยความรุนแรงในครอบครัวแบบครบวงจร

ค�ำส�ำคัญ: การบริหารจัดการ, ความรุนแรงในครอบครัว, กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

Abstract

Main objectives of the research were to study (1) problems of administration for domestic violence victims 

protection of the Social Development and Human Security Ministry, (2) factors effecting success of administration for 

domestic violence victims protection of the Social Development and Human Security Ministry, and (3) development 

guidelines of administration development for domestic violence victims protection of the Social Development and 

Human Security Ministry. Methodology of this designed as mixed methods research emphasizing on qualitative  

กำรบริหำรจัดกำรเพื่อคุ้มครองผู้ถูกกระท�ำด้วยควำมรุนแรงในครอบครัวของกระทรวงกำรพัฒนำ

สังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ 

Administration of Domestic Violence Victims Protection of the Social Development and 

Human Security Ministry

สุกิจ อยู่ในธรรม และประณต นันทิยะกุล

Sukij Yunaitam and Pranod Nantiyakul 
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บทน�ำ

ครอบครัวนับว่าเป็นหน่วยพ้ืนฐานทางสังคมที่

ส�าคัญ การด�ารงชีวิตในสังคมจะมีความสุขได้นั้น จะต้อง

มาจากรากฐานแห่งครอบครัวทีอ่บอุ่นและคนในครอบครวั

จะต้องเข้าใจซึ่งกันและกัน จนก่อให้เกิดความปรองดอง 

ภายในสงัคมขึน้ ไร้ซ่ึงปัญหาความขดัแย้งระหว่างคนภายใน

ครอบครัว หากแต่ละครอบครัวมีความสุขและเข้าใจกัน  

กจ็ะส่งผลดีต่อสงัคมในภาพรวม ในทางกลบักนั ครอบครวั

ซึง่เป็นหน่วยพืน้ฐานทางสังคม เกดิปัญหาความขดัแย้งกนั

ภายในครอบครัวจนกลายเป็นปัญหาของครอบครัวหรือ

การเสียระบบทางครอบครัว ได้แก่ การกระท�าระหว่างกัน

ซึง่ตรงข้ามกับบรรทดัฐานทางสังคมในเรือ่งความสมัพนัธ์ 

ในการสมรสและหน้าทีบ่ดิามารดา การท่ีครอบครัวแตกร้าว 

เนื่องมาจากสามีภรรยาให้ความส�าคัญทางบรรทัดฐาน 

ทางสังคมที่แตกต่างกัน การเสียระบบทางครอบครัว 

มีองค์ประกอบทางสังคมครอบครัว 3 ประการ คือ (1) 

สมาชิกในครอบครัวประกอบด้วย สามี ภรรยา (บุตรธิดา 

หลาน เหลน ลื่อ) จ�านวนขึ้นอยู่กับสังคมที่แตกต่างกัน (2) 

กลไกทางสังคมครอบครัวประกอบด้วย บรรทัดฐานทาง

สังคมในเรื่องความสัมพันธ์ในการสมรสและสถานภาพ

กับบทบาทระหว่างสามีภรรยา บิดามารดา บุตร และอื่น ๆ   

รวมทั้งสิทธานุมัติทางสังคม ประกอบด้วยการให้รางวัล

และการลงโทษ ซึ่งปกติคู่สมรสทราบและการเรียนรู้และ

ยอมรับกลไกดังกล่าวก่อนสมรส ส่วนบุตร ธิดา ได้เรียนรู้ 

จากบิดามารดาผู้ปกครองและอื่น ๆ จากกลไกการเรียนรู้ 

ทางสังคม (3) การที่สามีภรรยาให้ความสัมพันธ์ทาง

บรรทดัฐานถงึกลไกเกีย่วข้อง ดงัเช่น สถานภาพและบทบาท 

ตามแตกต่างกัน เป็นสาเหตุการแตกร้าวในครอบครัว เช่น  

การอยูร่่วมกนัโดยไม่มคีวามผกูพนัฉันสามภีรรยา ครอบครวั 

แตกแยก (หย่า ร้าง ทิง้) ท�าให้ครอบครวัมหีวัหน้าครอบครวั

เพียงคนเดียว ปัจจัยที่ท�าให้สมาชิกสังคมครอบครัวให้

ความสมัพนัธ์บรรทดัฐานเกีย่วกบัการสมรสทีแ่ตกต่างกนั 

โดยเฉพาะหลังการสมรส มีปัจจัยดังนี้ เช่น (1) ปัจจัย

ทางกายภาพและจิตใจคู่สมรส (2) การเปลี่ยนแปลงทาง

สังคม จากเกษตรกรรมไปสู ่อุตสาหกรรม ก่อให้เกิด

การเปลี่ยนแปลงในมิติต่าง ๆ ของสังคมทางด้าน สังคม 

เศรษฐกจิ การเมอืง ท�าให้บรรทดัฐานทางสงัคม สถานภาพ

บทบาท สิทธานุมัติทางสังคมเปลี่ยนแปลงไป (3) การเสีย 

ระบบทางสังคมหรือสังคมพิการกับปัญหาครอบครัว 

(ปฐม ทรัพย์เจริญ, 2556, น.235-237) ปัจจัยดังกล่าวท�าให้

เกิดปัญหาความรุนแรงในครอบครัวซึ่งจะปรากฎสภาพ

ปัญหาความรุนแรงในปัจจุบัน เช่น สภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ

ตกต�่าในปัจจุบัน ส่งผลให้มีการเลิกจ้างงาน ค่าครองชีพสูง 

รายรับไม่เพียงพอกับรายจ่าย ท�าให้เกิดความเครียดทั้งใน

ครอบครัวและสังคม เป็นผลให้เกิดการใช้ความรุนแรง

เพิ่มขึ้น สภาพแวดล้อมในสังคมปัจจุบันมีแหล่งอบายมุข  

การใช้สาร เสพติด ธุรกิจบริการทางเพศ แรงงานเด็ก  

เด็กเร่ร่อน เด็กถูกทอดทิ้ง สื่อลามกอนาจารและสื่อความ

รนุแรงต่าง ๆ  มอียูท่ัว่ไป และ ปัญหาอาชญากรรม การปล้น จี้ 

ฆ่า ข่มขนื รวมทัง้การท�าร้ายทารณุทางร่างกายและทางเพศ 

research by collecting and analyzing data from documents, related researches, and interviews of 8 key informants 

composed of government executives, academicians and practitioners from public and private sectors. The quantitative 

research tool was questionnaires. Selected sample of the population was purposive sampling from 168 operations on  

domestic violence. Statistics used were means and standard deviations. The results of the study showed that (1) the 

key problem of administration was delayed and overlapped coordination between inside and outside organizations, (2) 

the key factor effecting success of administration was cooperation or integration between governmental organization 

and private sectors in promoting and family developing for the protection of victims of domestic violence, and (3)  

the key development guidelines of administration were completed integration and coordination with one stop service 

for protection the victims of domestic violence. 

Keywords: administration, domestic violence, Social Development and Human Security Ministry
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มีมากขึน้ โดยผูถ้กูกระท�าส่วนใหญ่จะเป็นเดก็และสตร ี(4)  

ความเชื่อ วัฒนธรรม และค่านิยมทางสังคม ที่ให้อ�านาจ

และสิทธิชายเหนือหญิง หรือให้ผู้ชายเป็นใหญ่ในสังคม 

(5) เมื่อเกิดความรุนแรงขึ้นผู้ถูกกระท�าส่วนใหญ่ปฏิเสธ 

ทีจ่ะใช้สทิธทิางกฎหมายในการป้องกันตนเอง (6) เจ้าหน้าที่ 

ในกระบวนการยุติธรรมขาดความเข้าใจถึงสภาพปัญหา

ความรนุแรงต่อเดก็ และสตร ี(7) ช่วงเวลาระหว่างของการ 

ด�าเนินคดีมักมีระยะเวลายาวนาน ท�าให้ผู้หญิงที่เป็นโจทก์  

ต้องตกอยู ่ในภาวะเครียด และรู ้สึกอายที่ต้องตกเป็น 

เป้าสายตาของคนในที่ท�างาน ชุมชน สังคม

ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวเป็นปัญหาส�าคญั

ของสังคมที่เป็นสากล ไม่ว่าความรุนแรงต่อเด็กและสตรี 

โดยยอมรับการว่าเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นทุกสังคมและเป็น

ประเดน็ทีต้่องการความร่วมมอืจากทกุหน่วยงานเพือ่แก้ไข  

ส�าหรบัประเทศไทยการบรหิารจดัการภายใต้กระทรวงการ

พฒันาสงัคมและความม่ันคงของมนษุย์ เป็นหน่วยงานหลกั

ในการก�าหนดนโยบายและขับเคลื่อนการด�าเนินงานด้าน

ความรนุแรงในครอบครัว ผ่านกรมกจิการสตรีและสถาบนั 

ครอบครัว ศูนย์ปฎิบัติการเพ่ือป้องกันการกระท�าความ

รุนแรงในครอบครัว รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตาม 

พระราชบัญญัติที่เป็นหน่วยงานภาครัฐ ที่จะต้องร่วมมือ

ระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ คือ สหวิชาชีพ และหน่วยงาน

เอกชน ซึ่งเป็นกระบวนการที่จ�าเป็นต่อการป้องและแก้ไข

ปัญหา และขับเคลื่อนนโยบาย การบริหารจัดการปัญหา

ความรุนแรงในครอบครัวยังขาดประสิทธิภาพ เพราะ

ขาดการประสานงานที่ดีระหว่างหน่วยงานที่รับผิดชอบ  

และข้อมูลของผู้ถูกกระท�าด้วยความรุนแรงในครอบครัว

กระจายอยูต่ามส่วนงานต่าง ๆ  ท�าให้เกดิความคลาดเคลือ่น 

ในการด�าเนินงาน การติดตามและการประเมินผลการ

ด�าเนินงานต่าง ๆ และบทบัญญัติของกฎหมายยังไม่มี

ความชัดเจนท�าให้เกิดปัญหาการตีความและการบังคับใช้  

และมคีวามเกีย่วข้องกบัการด�าเนนิงานดงักล่าวหลายฉบบั 

ซ่ึงจะต้องมีการเช่ือมโยงเข้าด้วยกัน เพื่อให้การแก้ไข

ปัญหาและการบังคับใช้เป็นระบบ ประกอบกับจะต้องมี

มาตรการป้องกันปัญหา เช่น การสร้างเครื่อข่าย การให้

ชุมชนมีบทบาท การไกล่เกลี่ย มาใช้ในการบริหารจัดการ 

เพื่อคุ้มครองผู้ถูกกระท�าด้วยความรุนแรงในครอบครัว 

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

1. เพือ่ศกึษาปัญหาการบรหิารจดัการเพือ่คุม้ครอง

ผู้ถูกกระท�าด้วยความรุนแรงในครอบครัวของกระทรวง 

การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความส�าเร็จในการ

บริหารจัดการเพื่อคุ้มครองผู้ถูกกระท�าด้วยความรุนแรง 

ในครอบครัวของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ

มั่นคงของมนุษย์ 

3. เพือ่เสนอแนวทางการพฒันาการบรหิารจดัการ 

เพือ่คุม้ครองผูถ้กูกระท�าด้วยความรนุแรงในครอบครวัของ

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

การวิจัยครั้งนี้ผู ้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี  

งานวิจัยต่าง ๆ เช่น 

1. ทฤษฎีความรุนแรงในครอบครัว

2. กระบวนการบริหาร 5M ได้แก่ (1) การบริหาร

ทรพัยากรมนษุย์ (man) (2) การบรหิารงบประมาณ (money) 

(3) การบริหารวัสดุ(material) (4) การบริหารงานทั่วไป 

(management) (5) การประสานงาน (mediation) กระทรวง 

การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
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กรอบแนวคิดกำรวิจัย

ภำพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย 

ระเบียบวิธีวิจัยของการวิจัยครั้งนี้ได้ออกแบบ 

ให้เป็นการวิจัยแบบผสมผสานซึ่งเน้นการวิจัยเชิงคุณภาพ

เป็นหลักโดยเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารและ 

งานวจิยัทีเ่ก่ียวข้องและการสัมภาษณ์จากผูใ้ห้ข้อมลูส�าคญั

จ�านวน 8 คน ซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหาร นักวิชาการ และ 

ผูป้ฎบิตังิานภาครฐัและภาคเอกชน ส่วนการวจิยัเชงิปรมิาณ

ใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการสอบถามกลุม่ตวัอย่าง 

ที่เลือกแบบเจาะจงจ�านวน 168 คน 

ผลกำรวิจัย

ข้อค้นพบการวิจัยเป็น ดังนี้ 

1. ปัญหาการบรหิารจดัการเพือ่คุม้ครองผูถ้กูกระท�า

ด้วยความรนุแรงในครอบครวัของกระทรวงการพฒันาสงัคม 

และความมั่นคงของมนุษย์ คือ การประสานงานภายใน 

และภายนอกหน่วยงาน มีปัญหาเรื่องความสามารถของ 

บุคคลากร หน่วยงาน โครงสร้างการท�างานมิได้มีบทบาท

หน้าที่อย่างเป็นเอกเทศ ท�าให้ขาดกระบวนการท�างาน 

ที่ชัดเจน เนื่องจากจะต้องใช้บุคคลากรเป็นจ�านวนมาก 

และจะต้องมีการจัดการวางแผนอัตราก�าลังบุคคลากร

ที่ดี เพราะจะต้องประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ทั้งภายในองค์กรและนอกองค์กร แต่ยังไม่สามารถจัด

อัตราก�าลังบุคคลากรในการท�างานได้ อีกทั้งความรู  ้



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ปีที่ 6 ฉบับที่ 3 ประจ�าเดือน กันยายน-ธันวาคม 2559 337

ความสามารถและประสบการณ์การท�างานของเจ้าหน้าที่

ไม่มีประสิทธิภาพขาดความเสียสละที่จะท�างานเพื่อ 

ส่วนร่วม 

2. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส�าเร็จในการบริหาร

จัดการเพื่อคุ ้มครองผู ้ถูกกระท�าด้วยความรุนแรงใน

ครอบครัวของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง

ของมนุษย์ คือ สร้างเครือข่ายการประสานงานในการ 

ร่วมมือกันท�างาน การมีส่วนร่วมของชุมชนในการแก้ไข

ปัญหา และการติดตามการฟื้นฟูผู้กระท�าความรุนแรง

ในครอบครัว การส่งเสริมครอบครัว การให้ความรู้ทาง

กฎหมายก่อนที่จะจดทะเบียนสมรส การจัดหลักสูตร 

การเรียนการสอนเกี่ยวกับความเสมอภาคทางเพศระหว่าง

ชายหญิง ลดความเหล่ือมล�้าระหว่างเพศและก�าหนดให้

นักเรียน นักศึกษาจะต้องเรียนในรายวิชาความเท่าเทียม

และความเสมอภาคทางเพศโดยก�าหนดรายวิชาในระดับ

ประถม มัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษา เพ่ือเป็นการ

ป้องกันปัญหาความรนุแรงในครอบครวั และการน�าระบบ 

การไกล่เกลี่ยมาใช้ ในการแก้ไขปัญหาความรุนแรงใน

ครอบครัว 

3. แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการเพื่อ

คุ้มครองผู้ถูกกระท�าด้วยความรุนแรงในครอบครัวของ

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  

การบริหารจัดการยังไม่มีประสิทธิภาพ เพราะขาดการ

ประสานงานที่ดีท�าให้การท�างานล่าช้าท�าให้ผู้ถูกกระท�า

ด้วยความรุนแรงในครอบครัวไม่ได้รับการปฏิบัติตาม

กระบวนการได้อย่างรวดเรว็ เกดิความล่าช้าจากการท�างาน

ของพนักงานเจ้าหน้าที่ระหว่างรอทีมสหวิชาชีพ หรือ 

จะต้องไปติดต่องานหลายครั้งหรือต่างสถานที่ท�าให้ไม่ได้

รบัความสะดวก พนกังานเจ้าหน้าทีไ่ม่มีความเชีย่วชาญหรอื

ประสบการณ์ เกิดการท�างานซ�้าซ้อนกันของข้อมูลต่าง ๆ   

และท�าให้สิ้นเปลืองงบประมาณในการบริหารจ�านวน

พนักงานเจ้าหน้าที่จะใช้มากข้ึน ซ่ึงหากมีการบูรณาการ

การท�างานร่วมกันของทีมสหวิชาชีพจะท�าให้ประหยัด 

งบประมาณ เวลา และจ�านวนพนกังานเจ้าหน้าทีก่ารติดต่อ

สถานที่เดียวแบบ one stop service จะท�าให้การท�างาน

สะดวกและรวดเร็วในการประสานงานและความร่วมมือ 

แบบการบูรณาการการท�างานร่วมกัน 

กำรอภิปรำยผล

จากผลการวิจัยสามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 

1. การบริหารจัดการเพื่อคุ ้มครองผู้ถูกกระท�า 

ด้วยความรุนแรงในครอบครัวของกระทรวงการพัฒนา

สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ปัญหาในการด�าเนินงาน 

ซึ่งวิเคราะห์ตามหลักการบริหาร 5M พบว่า ปัญหาในการ 

บรหิารการประสานงาน (mediation) การติดต่อประสานงาน 

ภายในหน่วยงานและภายนอก ได้แก่ การประสานงาน

ของหน่วยงานภายในสังกัดมีปัญหา เช่น ความสามารถ

ของหน่วยงาน โครงสร้างการท�างานมิได้มีบทบาทหน้าที่

อย่างเป็นเอกเทศท�าให้ขาดกระบวนการท�างานที่ชัดเจน  

การจัดเก็บข้อมูล การรับแจ้งเหตุทั้งในเวลาราชการ

และนอกเวลาราชการ ซึ่งจะต้องมีการประสานงานที่มี

ประสิทธิภาพโดยใช้บุคคลากร และจะต้องมีการจัดการ

วางแผนอตัราก�าลงับคุคลากรทีด่ ีเพราะจะต้องประสานงาน 

กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในองค์กรและนอกองค์กร 

การประสานงานในระบบไม่มีประสิทธิภาพต้องอาศัย 

การประสานงานโดยใช้ความสมัพนัธ์ส่วนตัวมากกว่าระบบ 

การท�างาน ส�าหรบัประเดน็การประสานงานจากการศกึษา

ของจากการศกึษาของ ประภาพรรณ จเูจรญิ (2550, หน้า. 75) 

พบว่า อุปสรรคของการท�างานของเจ้าหน้าที่ที่ท�างานด้าน

ความรนุแรงในครอบครวั ได้แก่ การไม่สามารถประสานงาน 

ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานอย่างมีระบบเพราะแต่ละ

หน่วยงานจะมีแบบเฉพาะ สอดคล้องกับการศึกษาของ

อดลุย์ ณรงค์ศกัดิ ์(2552, หน้า. 84) พบว่าปัญหาและอปุสรรค

ทีเ่กดิขึน้ได้แก่ การประสานงานไม่มคีวามคล่องตัว รวมทัง้ 

การศึกษาของวิษณุ พงศ์พันธุ์อนุสร (2556, หน้า. 71-72) 

พบว่าหน่วยงานภายนอก และไม่ค่อยให้ความร่วมมอืในการ

ท�างานโดยอ้างว่ามภีารกจิต้องรบัผดิชอบจ�านวนมากท�าให้

การสอบสวนไม่สามารถด�าเนนิการได้รวมทัง้กระบวนการ

ไกล่เกลี่ยก็ไม่สามารถด�าเนินการได้ เนื่องจากจะต้อง

ประสานงานกับบุคคลภายนอกและไม่ให้ความร่วมมือ 

โดยอ้างว่ามภีารกจิจ�านวนมาก ซึง่การประสานความร่วมมอื 

ระหว่างหน่วยงาน และความรับผิดชอบของพนักงาน 

เจ้าหน้าที่ ดังนั้น การด�าเนินงานเพื่อคุ้มครองผู้ถูกกระท�า 

ความรุนแรงในครอบครัวนัน้ จ�าเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะต้องใช้กลไก 

ของสหวิชาชีพในการสร้างเครือข่ายและการประสานงาน
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เพื่อร่วมกันขับเคล่ือนกลไกการด�าเนินงานตามพระราช

บญัญตัคิุม้ครองผูถ้กูกระท�าด้วยความรนุแรงในครอบครวั 

พ.ศ. 2550 ให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับผลการศึกษา 

ของวรภัทร แสงแก้ว (2551, หน้า. 4) เสนอให้มีบุคคลากร 

ที่มีหน้าที่โดยตรงโดยไม่ใช่การท�างานที่ฝากภาระไว้กับ

บุคคลากรที่มีงานอื่น ๆ อยู่มาก ซึ่งท�าให้การด�าเนินงาน

ไม่มีประสิทธิภาพและเกิดปัญหาในการประสานงาน และ 

การประสานงานกับทีมสหวิชาชีพ แต่ยังไม่สามารถ

จัดอัตราก�าลังบุคคลากรในการท�างานได้ อีกทั้งความรู้

ความสามารถและประสบการณ์การท�างานของเจ้าหน้าที่

สอดคล้องกับการศึกษาของประภาพรรณ จูเจริญ (2550, 

หน้า. 75) พบว่า อุปสรรคของการท�างานของเจ้าหน้าที่ คือ  

งานล้นมอืและงบประมาณมีจ�ากัด ขาดประสบการณ์ท�างาน

ด้านความรุนแรงในครอบครัว สอคคล้องกับการศึกษา

ของสนุสิา จองวฒันา (2552, หน้า. 109) พบว่า ผูถ้กูกระท�า 

ด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550 เห็นว่าหน่วยงาน 

ควรจัดมีการอบรมให้ผู ้ปฎิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจ 

เกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ ้มครองผู้ถูกกระท�าด้วยความ

รุนแรงในครอบครัว บุคคลากรหญิงมีจ�านวนน้อย 

สอดคล้องกับการศึกษาของบุญเสริม หุตะแพทย์ (2552, 

หน้า. 94) พบว่า สถานีต�ารวจบางสถานีต�ารวจมีพนักงาน

สอบสวนหญิงแต่ยังไม่ครบทุกแห่ง และการส่งพนักงาน

สอบสวนหญิงเข้าอบรมยงัไม่ทัว่ถงึเพราะมทีรพัยากรอย่าง 

จ�ากัด สอดคล้องกับการศึกษาของประภาพรรณ จูเจริญ 

(2550, หน้า. 75) พบว่า ไม่มีหน่วยงานเฝ้าติดตามผู้ถูก

กระท�าอย่างต่อเน่ือง เนื่องจากเจ้าหน้าที่มีงานล้น

2. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส�าเร็จในการบริหาร

จัดการเพื่อคุ ้มครองผู ้ถูกกระท�าด้วยความรุนแรงใน

ครอบครัวของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง

ของมนุษย์ พบว่า การประสานงานการสร้างเครือข่าย  

สหวิชาชีพในการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว 

การสร้างเครือข่ายทางสังคมเป็นกระบวนการที่จะช่วย 

ส่งเสริมในการคุ ้มครองผู ้ถูกกระท�าความรุนแรงใน

ครอบครัวให้สามารถด�าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

การท�างานแบบเครอืข่ายเป็นการปรับเปล่ียนแนวคดิในการ

ให้บรกิารกจิการสาธารณะทีใ่ห้ความส�าคญักับการแสวงหา

แนวร่วม ที่มีความรู้ความสามารถในด้านงานที่เกี่ยวข้อง

เพื่อช่วยกันแก้ไขปัญหาหาต่าง ๆ  จะมีการท�างานที่เอ้ือต่อ 

กันในการร่วมกันด�าเนินงานเป็นเครือข่ายอย่างเหมาะสม 

เป็นลกูโซ่สอดคล้องกบัการด�าเนนิงานตามพระราชบญัญตัิ

คุม้ครองผูถ้กูกระท�าความรนุแรงในครอบครวัซึง่สอดคล้อง

กับการศึกษาของพัชรินทร์ ไวกวี (2552, หน้า. 150-163)  

เห็นว่าการสร้างเครือข่ายทางสังคมเป็นการป้องกันและ

แก้ไขปัญหาการกระท�าความรุนแรงในครอบครัว 

การมีส่วนร่วมของชุมชุนสามารถแก้ไขปัญหา

ความรุนแรงในครอบครัว โดยชุมชนมีหน้าที่ในการแจ้ง

เจ้าหน้าที่เมื่อพบเห็นความรุนแรงในครอบครัวนอกจากน้ี 

ยังมีหน้าที่เป็นผู้ติดตามการปฎิบัติตามค�าส่ังของพนักงาน

เจ้าหน้าที่หรือศาลในการแก้ไขฟื้นฟูและการแก้ไขฟื้นฟ ู

ผูก้ระท�าความรนุแรงในครอบครวัซึง่สอดคล้องกบัแนวคดิ 

ของกลุ ่มอาชญาวิทยาแนวสันติวิธี  (peacemaking  

criminology) ว่าการลงโทษทีเ่ป็นทางการไม่สามารถป้องกนั 

และควบคมุอาชญากรรมได้ ควรให้ชมุชนเข้ามามส่ีวนร่วม 

ในการแก ้ไขและปรับปรุงพฤติกรรมของผู ้กระท�า 

ความรุนแรงในครอบครัว (ผู้กระท�าผิด) สอดคล้องกับ

การศึกษาของนฤมล โพธิ์แจ่ม (2551, หน้า. 43-44) เพื่อ

เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนหรือชุมชนด�าเนินการตาม

บทบัญญัติดังกล่าวจะต้องมีการด�าเนินการ คือ ต้องจัดให้

มีการเผยแพร่ รณรงค์ให้มีการแจ้งความร้องทุกข์ เพื่อให้มี

การช่วยเหลือ หรือให้บุคคลอื่นทราบถึงวิธีการช่วยเหลือ 

ผู้ถูกกระท�าความรุนแรงในครอบครัว และสอดคล้อง 

การศกึษาของ ยงยทุธ แสนประสทิธ ิ(2551, หน้า. 9) พบว่า  

การพัฒนาความรู้ความเข้าใจในกลุ่มผู้น�าชุมชน เป็นการ

เปิดโอกาสให้ผู ้น�าชุมชนตระหนักในการแก้ไขปัญหา 

ความรุนแรงในครอบครัว 

การน�าระบบการไกล่เกลี่ยมาใช้ในการบริหาร

จัดการ การไกล่เกลี่ยเป็นกระบวนการที่เปิดโอกาสให้ 

ผู ้เสียหายและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น ซ่ึงการ 

ไกล่เกลี่ยความรุนแรงในครอบครัว เป็นกระบวนการ

ที่เกิดขึ้นง่ายโดยไม่ต้องรอการพิจารณาคดีของศาลแต่ 

อย่างเดยีว กระบวนการไกล่เกลีย่หรอืเรยีกว่า กระบวนการ

ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ การไกล่เกลี่ยเป็นการอาศัย 

ความร่วมมอืระหว่างคูก่รณ ีเจ้าหน้าที ่และคนในครอบครวั 

นักสังคมสงเคราะห์ สอดคล้องกับการศึกษาของธงทอง  

จนัทรางศ ุและคณะ (2548, หน้า. 326-327) ได้เสนอรปูแบบ

ของกระบวนการใช้กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์  
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โดยมคีนกลางท�าน้าทีอ่�านวยความสะดวกระหว่างผูเ้สยีหาย 

และผู้กระท�าความผิด สอดคล้องกับการศึกษาของนิฤมน 

รัตนะรัต (2554, น. 129-130) การไกล่เกลี่ยในการแก้ไข

ปัญหาความรนุแรงในครอบครวัอาจจะมคีวามแตกต่างกนั 

ในการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว เช่น สังคม

เมืองจะต้องใช้ผู ้ประนีประนอมหรือผู ้ไกล่เกลี่ยที่เป็น 

มืออาชพีเป็นคนกลางหรือเป็นเจ้าหน้าทีข่องรัฐ ส่วนสงัคม 

ชนบทอาจให้บิดามารดา ผู้ปกครอง ญาติของคู่ความ ผู้น�า

ชุมชน จะเป็นผู้มีบทบาทมากในการไกล่เกลี่ย

การสร้างความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับทัศนคติ 

ความเสมอภาคทางเพศ โดยจดัหลกัสูตรการเรยีนการสอน

เกี่ยวกับความเท่าเทียมความเสมอภาคทางเพศและความ

รนุแรงใน การบริหารจดัการจะต้องสร้างความรู้ความเข้าใจ 

เก่ียวกับความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางเพศให้กับ

ประชาชน ซึง่ต้องเป็นการด�าเนนิการในระยะยาวตัง้แต่เดก็  

การปลูกฝังความเชื่อหรือจารีตประเพเณีที่ให้ผู ้ใหญ่ 

เป็นใหญ่น้ัน จะต้องปรับเปลี่ยนความคิดดังกล่าว เพื่อลด

ความขดัแย้งของครอบครวั การเคารพในศกัดิศ์รคีวามเป็น 

มนุษย์และความเสมอภาคเท่าเทียมระหว่างหญิงชาย  

(วิมลเลขา ศิริชัยราวรรณ, 2556, หน้า. 52-53) เป็นการ 

ปลูกฝังความเชื่อมานานโดยไม่ค�านึงถึงศักดิ์ศรีและความ

เท่าเทยีมกนัก่อให้เกิดจากการล่วงละเมิดต่อสิทธส่ิวนบคุคล  

และสอดคล้องกับการศึกษา ของกฤติยา อาชวนิจกุล  

(2542, หน้า. 502) อธบิายว่าสาเหตขุองปัญหาความรนุแรง

และเป็นปัจจยัสนบัสนนุให้ความรนุแรงต่อผูห้ญงิด�ารงอยู่ 

ได้แก่ ความเชื่อเรืองบทบาททางเพศที่เหมาะสมในเชิง

วัฒนธรรม กล่าวว่าความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ในสังคม

ท�าให้มนุษย์ต้องเพิ่มบทบาทของตน นอกจากน้ีหลักสูตร

การศึกษาเรื่องเพศศึกษาของนักเรียนไทยยังน้อยมาก

ส่งผลให้เกิดปัญหาสังคม และจากการศึกษาของกฤตยา  

อาชวนิจกุล และคณะ (2546, หน้า. 97) ควรสนับสนุนให้

สถาบันการศึกษาเร่งผลิตบุคคลากรทางด้านจิตวิทยาและ

สังคมสงเคราะห์ที่มีจิตใจที่ท�างานเพื่อปะโยชน์สาธารณะ 

เพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนบุคคลากรที่สามารถ 

ให้ค�าปรึกษาหารือ แนะแนว และช่วยฟื้นฟูจิตใจผู้เสียหาย

จากการถกูล่วงละเมิดทางเพศและการทารุณอ่ืน จ�าเป็นต้อง

มีความรู้ ความสามารถ ในการค้นหา ประเมินปัญหาเพื่อ

ให้การดแูลรกัษา ป้องกนัและฟ้ืนฟูผู้ทีมี่ปัญหาความรนุแรง 

ในครอบครัวได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงได้จัดโครงสร้าง

หลักสูตรพยาบาลผู้ที่มีปัญหาความรุนแรงในครอบครัว  

(ดรุณี ชุณหะวัต, 2551, หน้า. 11) 

การน�ามาตรการป้องกันมาใช้เพื่อป้องกันการ 

กระท�าความรนุแรงในครอบครวั เช่น การส่งเสรมิสถาบนั

ครอบครัว/การให้ความรู ้ก ่อนการจดทะเบียนสมรส 

เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาความรุนแรงในครอบบครัว 

การส ่งเสริมและพัฒนาครอบครัวให ้มีความมั่นคง  

ซึ่งการแตกสลายของครอบครัวอาจจะมีสาเหตุมาจาก 

หลายกรณ ีอาจจะเกดิจากความขดัแย้งของคนในครอบครวั

ในเรื่องบทบาทและหน้าที่ ตามแนวคิดเกี่ยวกับความ 

ขัดแย้ง และบทบาทหน้าที่ต่าง ๆ  กันย่อมจะมีความขัดแย้ง 

และหากไม่สามารถแก้ไขความรนุแรงในครอบครวัได้กจ็ะ

มกีารกระท�าความผดิซ�า้ ๆ  เช่น การท�าร้ายร่างกาย ทีเ่กดิขึน้ 

จากการกระท�าของสาม ีหรอืคูร่กัมกัจะเกดิขึน้ซ�า้แล้วซ�า้อกี 

ท�าไมจึงเป็นเช่นนั้น เช่น สาเหตุและกระบวนการที่เกิด

ความรนุแรงต่อผูห้ญงิในครอบครวัเกดิขึน้และด�ารงอยู ่คอื 

การสร้างวงจรของความรนุแรง (cycle of violence) ซึง่เป็น 

ประสบการณ์ของผู้หญิงในการตกอยู่ในภาวะถูกกระท�า

รุนแรงซ�า้จากสาม ีการท�าร้ายร่างกาย ทีเ่กดิขึน้จากการกระท�า 

ของสาม ีหรอืคูร่กัมกัจะเกดิขึน้อกี ดงันัน้ การส่งเสรมิและ

พัฒนาครอบครัวให้มีความมั่นคง ควรจะมีกระบวนการ

สร้างความรู้และความเข้าใจของการใช้ชีวิตร่วมกัน โดย 

ก�าหนดให้ก่อนที่จะจดทะเบียนสมรส ควรจะมีการให้ 

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับครอบครัว การใช้ชีวิต และ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยให้นายทะเบียนที่มีอ�านาจหน้าที่

จดทะเบียนสมรสจะต้องให้ความรู้ หรือค�าปรึกษาแนะน�า

ตามความจ�าเป็นเหมาะสม และความสมัครใจของชาย 

และหญิง โดยได้รับสิทธิพิเศษจากหน่วยงานของรัฐ เช่น 

(1) ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (2) สิทธิลดหย่อน 

ค่าโดยสารพาหนะในการเดินทางทุกเส้นทางจากทุก 

หน่วยงานที่ให้บริการขนส่งสาธารณะ (3) สิทธิประโยชน์

และสวัสดิการอื่นตามที่เห็นสมควร นอกจากนี้จะต้อง 

ส่งเสริมให้องค์กรเอกชน นายจ้างหรือเจ้าของสถาน

ประกอบการด�าเนินการตามการส่งเสริมความเข้มแข็ง

ให้กับสถาบันครอบครัวของบุคคลากร โดยรัฐจะต้องมี

มาตรการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการด�าเนินการ โดยใช้

มาตรการทางภาษี เช่น มีสิทธิได้รับยกเว้นภาษีเป็นร้อยละ 
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ของจ�านวนเงินค่าใช้จ่ายที่ได้ด�าเนินการดังกล่าว 

3. แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการเพื่อ

คุ้มครองผู้ถูกกระท�าด้วยความรุนแรงในครอบครัวของ

กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์ พบว่า 

แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการเพ่ือคุ้มครองผู้ถูก 

กระท�าด้วยความในครอบครวั จะต้องมกีารปรบักระบวนการ 

ด้านโครงสร้างการบริหารจดัการ กระบวนการทางกฎหมาย 

สอดคล้องกับการศึกษาของวิษณุ พงศ์พันธุ์อนุสร (2556, 

หน้า. 71-72) พบว่า ขั้นตอนของกฎหมายเกี่ยวกับการ

ด�าเนนิงานไม่ชดัเจนจะต้องใช้เวลานานเพราะต้องประกอบ

ด้วยหน่วยงานภายนอก และไม่ค่อยให้ความร่วมมอืในการ

ท�างานโดยอ้างว่ามภีารกจิต้องรบัผิดชอบจ�านวนมาก ท�าให้

การสอบสวนไม่สามารถด�าเนนิการได้ รวมทัง้กระบวนการ 

ไกล่เกลี่ยก็ไม่สามารถด�าเนินการได้ พนักงานเจ้าหน้าที่ 

มีภาระงานประจ�าจ�านวนเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอสอดคล้อง

กับการศึกษาของประภาพรรณ จูเจริญ (2550, หน้า. 75) 

พบว่า ไม่มีหน่วยงานเฝ้าติดตามผู้ถูกกระท�าอย่างต่อเนื่อง 

เน่ืองจากเจ้าหน้าที่มีงานล้นมือ จากการศึกษาของ อดุลย์ 

ณรงค์ศักดิ์ (2552, หน้า. 84) พบว่าปัญหาหาผู้ปฎิบัติงาน

มีเจตคติทางลบหลายทางในการปฎิบัติงาน เพราะเป็น 

การเพิม่ภาระในการท�างาน ขาดแนวทางปฎิบตัทิีด่แีละมอง

เป็นเรื่องเสียเวลา และจากการศึกษาของวรภัทร แสงแก้ว  

(2551, หน้า. 4) พบว่าการแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่

ตามพระราชบัญญัติคุ ้มครองผู ้ถูกกระท�าความรุนแรง 

ในครอบครวั พ.ศ. 2550 เป็นการก�าหนดให้เจ้าหน้าทีจ่ะต้อง 

สวมหมวก 2 ใบ อาจจะพบข้อจ�ากัดหลากหลายในการ

ท�างาน เช่น การแบ่งเวลาในการปฎิบตัหิน้าที ่การพัฒนาตน 

ให้เป็นมืออาชีพของพนักงานเจ้าหน้าที่ การสนับสนุน

ความเข้าใจของผู้บริหารหน่วยงาน ประสานความร่วมมือ 

ระหว่างหน่วยงาน และความรับผิดชอบของพนักงาน 

จากการศึกษาของประภาพรรณ จูเจริญ (2550, หน้า. 75) 

พบว่า อุปสรรคของการท�างานของเจ้าหน้าที่ที่ท�างาน 

ด้านความรนุแรงในครอบครวั คอื ไม่สามารถประสานงาน 

ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานอย่างมีระบบเพราะแต่ละ

หน่วยงานจะมีแบบเฉพาะ เช่น โครงสร้าง และการ 

ด�าเนินงานของหน่วยงานในการประสานงานหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลือผู้ถูกกระท�าด้วยความ 

รนุแรง จากการประสานงานในระบบไม่สามารถด�าเนนิงาน 

ได้มีประสิทธิภาพเนื่องจากเป็นคนละหน่วยงานท�าให ้

การท�างานล่าช้า สอดคล้องกับการศึกษาของ อดุลย์  

ณรงค์ศักดิ์ (2552, หน้า. 84) พบว่าปัญหาและอุปสรรคที่

เกิดขึ้นได้แก่ การประสานงานไม่มีความคล่องตัว ดังนั้น  

เพื่อให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพ จะต้องมีการ 

บูรณาการท�างานกับทีมสหวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง พัฒนา

แนวทางการเชื่อมโยงข้อมูลเข้ากับหน่วยงานภายนอก 

จะต้องมีการท�างานแบบบูรณาการร่วมกัน จะท�าให้ 

การด�าเนินงานมีประสิทธิภาพ และจะต้องจัดตั้งการ 

ด�าเนินงานแบบ one stop service เพื่อให้การบริหารไป 

ด้วยความสะดวกและรวดเร็วในการคุ้มครองผู้ถูกกระท�า

ด้วยความรุนแรงในครอบครัว

ข้อเสนอแนะ

1. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง 

ของมนุษย์ และหน่วยงานภายใต้สังกัด กรมกิจการสตรี

และสถาบนัครอบครวั พฒันาสงัคมและความมัน่คงจังหวดั 

และศูนย์ปฎิบัติการเพื่อป้องกันการกระท�าความรุนแรง 

ในครอบครัวจะต้องด้านการประสานงานและการสื่อสาร

ภายในและภายนอกองค์กรซึ่งปัจจัยส�าคัญการบริหาร

เพราะจะต้องมีการประสานงานระหว่างทีม สหวิชาชีพ

ที่จะต้องบริหารร่วมกันในการวางแผนให้ความช่วยเหลือ 

ผู ้ถูกกระท�าด้วยความรุนแรงในครอบครัว ซ่ึงจะต้อง

ประสานงานให้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

2. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส�าเร็จในการด�าเนินงาน

บริหารจัดการเพื่อคุ้มครองผู้ถูกกระท�าด้วยความรุนแรง 

ในครอบครวั คอื ด้านการสร้างเครอืข่าย สหวชิาชพีในการ 

ประสานงานและมีส่วนร่วมของชุมชน และการน�าระบบ

การไกล่เกลี่ยมาใช้ในการแก้ไขปัญหาความรุนแรงใน

ครอบครัว

3. เนื่องจากบริหารเพื่อคุ ้มครองผู ้ถูกกระท�า 

ด้วยความรุนแรงในครอบครัวจะต้องมีการประสานงาน
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บทคัดย่อ

การศกึษานีม้วีตัถปุระสงค์ เพ่ือศึกษาคณุภาพด้านการท�างานของระบบ สารบรรณอเิลก็ทรอนกิส์ของมหาวทิยาลยั

เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคร้ังนี้ คือบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยใช ้

วิธีเลือกกลุ่มตัวอย่างจากตารางก�าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Krejcie and Morgan ได้จ�านวนกลุ่มตัวอย่าง 260 คน 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือแบบสอบถาม โดยสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

ได้แก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t-test และค่า one-way ANOVA F-test ผลการศึกษา พบว่า 

สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 31-40 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี จ�านวนปีที่ท�างาน 

3-5 ปี เป็นบุคลากรสายสนับสนุนและสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา พฤติกรรมการใช้งาน 

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความถี่ในการเข้าใช้งาน 1-2 ครั้ง/วัน ระยะเวลาในการใช้งาน

น้อยกว่า 1 ชั่วโมง/วัน ประสบการณ์การใช้งาน 7 เดือนขึ้นไป มีการฝึกอบรมการใช้งานโดยเรียนรู้จากผู้ใช้ระบบ และ

มีฟังก์ชั่นการใช้งานในการลงทะเบียนหนังสือรับ คุณภาพด้านการท�างานของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มีระดับ 

การประเมินโดยรวมอยู่ในระดับมาก การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน พบว่า ประชากรศาสตร์ต่างกันส่งผลต่อ 

คุณภาพด้านการท�างานของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ส่วนใหญ่ไม่แตกต่างกัน และพฤติกรรมการเข้าใช้ระบบ

สารบรรณอิเล็กทรอนกิส์ต่างกนัส่งผลต่อคณุภาพด้านการท�างานของระบบสารบรรณอเิลก็ทรอนกิส์ส่วนใหญ่ แตกต่างกนั

ค�ำส�ำคัญ: คุณภาพด้านการท�างานของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 

Abstract

This independent study aimed to explore the functionality and efficiency of Electronic Document System 

(EDS) of Rajamangala University of Technology, Isan. The sample groups of this study are Rajamangala University 

of Technology Isan personnel. Sampling groups of 260 persons were selected, according to Krejcie and Morgan’s  

Sample Size Table. Questionnaires were used as instruments for collecting data. The sampling was a convenient 

type. The analyzing statistics employed were frequency, percentage, means, standard deviation, T-test, F-test, and 

One-way ANOVA. The results found that most of the respondents were female, between the ages of 31-40 years old,  

คุณภำพด้ำนกำรท�ำงำนของระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 

ของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน

The Functionality Efficiency of Electronic Document System of 

Rajamanagala University of Technology Isan
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บทน�ำ

ระบบงานสารบรรณเป็นระบบที่เกี่ยวข้องกับ

การบริหารงานเอกสารและเป็นปัจจัยส�าคัญในการพัฒนา

องค์กร ซึง่ประกอบด้วย การจดัท�า การรับ การส่ง การจัดเกบ็ 

รักษา การยืมและการท�าลายเอกสาร เพ่ือให้การค้นหา 

ติดตาม สามารถท�าได้สะดวกและรวดเร็วตามระเบียบ

ส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานระบบสารบรรณ พ.ศ.

2526 ซึ่งระบบสารบรรณแบบเดิมมีความซับซ้อนในการ

ปฏิบัติงาน ท�าให้เกิดความล่าช้าและสิ้นเปลืองทรัพยากร 

เช่น กระดาษ และเวลาในการท�างานเป็นอย่างมาก ดังนั้น 

ในหลายหน่วยงานโดยเฉพาะหน่วยงานราชการได้มี

การน�าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช้ในการพฒันาระบบงาน 

สารบรรณ ให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วในการจัดการ

เอกสารเพิม่มากขึน้ เรียกว่า ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนกิส์ 

(e-document) ซึ่งเป็นระบบที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศในส�านักงานเพื่ออ�านวยความสะดวก รวดเร็ว

ในการรับ-ส่งข้อมูลข่าวสาร รวมถึงการจัดเก็บข้อมูลใน 

รูปแบบฐานข้อมูลซึง่จะท�าให้บคุลากรในหน่วยงานสามารถ 

ใช้ข้อมูลเหล่านั้นร่วมกันได้ ข้อมูลจะเป็นปัจจุบันและ

ถูกต้องเสมอ เจ้าหน้าที่ หรือบุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถ

บริหารจัดการผ่านระบบเครือข่าย โดยใช้เทคโนโลยีด้าน

อนิเทอร์เน็ตเข้ามาประยกุต์ใช้ภายในองค์กร เช่น การจดัท�า

บันทกึข้อความ หนงัสือเวยีน ท�าให้บคุลากรสามารถท�างาน

ได้ทุกที่ทุกเวลา (เดชา สุพรรณทอง, 2548) มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลอีสานได้ตระหนักถึงความส�าคัญ 

ของการน�าระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการ

จัดการงานเอกสารของหน่วยงานให้เกิดความสะดวกและ

รวดเร็ว ประหยัดทรัพยากร และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 

ในการท�างานขององค ์กร ท�าให ้ เกิดความโปร ่งใส  

ตรวจสอบได้ ดังนั้นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

อีสาน จึงน�าระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์มาใช้เพื่อ

การปฏิบัติงานของบุคลากร โดยทุกคนต้องเรียนรู้การใช้

ระบบสารบรรณอเิลก็ทรอนกิส์ ซึง่ประกอบด้วย การเข้าใช้ 

ระบบ การสร้าง – ส่งบนัทกึข้อความ หนงัสอืออกภายนอก 

และการตั้งค่าเอกสารต่าง ๆ เป็นต้น รวมทั้งเป็นการลด

ขั้นตอนการท�างานที่ไม่จ�าเป็น และที่ส�าคัญ คือ ช่วยลด 

กระดาษ ลดพื้นที่การเก็บเอกสาร ท�าให้ลดค่าใช้จ่ายของ

มหาวิทยาลัยได้

ดังนั้นเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งานระบบ

สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลอีสาน งานวิจัยนี้จึงศึกษาถึงคุณภาพด้านการท�างาน

ของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงข้อเสนอแนะ 

ในการพฒันาระบบสารบรรณอเิลก็ทรอนกิส์ เพือ่น�าผลทีไ่ด้

จากการศกึษามาใช้ในการพฒันาปรบัปรงุระบบสารบรรณ 

อิเล็กทรอนิกส์ให้มีประสิทธิภาพต่อไป

วัตถุประสงค์กำรวิจัย 

1. เพือ่ศกึษาพฤตกิรรมการใช้งานระบบสารบรรณ 

อเิลก็ทรอนกิส์ของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน 

2. เพื่อศึกษาคุณภาพด้านการท�างานของระบบ 

Bachelor’s degree holders, and had between 3-5 years of work experience as supporting staff in Nakhonratchasima 

Province. Regarding the behaviors of using Electronic Document System, it was found that most sampling groups 

had working frequency with EDS of 1-2 times daily, which took less than 1 hour per day. They had had more than 

7 months’ work experience with this Electronic Document System. In addition, they had been trained how to use by  

the system users. That is how they learned how to apply functions for registering documents. The working quality 

of Electronic document system, was evaluated at high level, in general. The result of hypothesis testing indicates 

that different types of population have indifferent influence on most functionality efficiency of Electronic Document  

System. However, different behaviors of using Electronic Document System have different influence on most 

functionality efficiency of Electronic Document System. 

Keywords: the functionality efficiency of electronic document system
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สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

ราชมงคลอีสาน 

3. เพือ่เป็นแนวทางในการพฒันาระบบสารบรรณ 

อเิลก็ทรอนกิส์ของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน 

กรอบแนวคิดกำรวิจัย

สมมติฐำนกำรวิจัย

1. ประชากรศาสตร์ต่างกันส่งผลต่อคุณภาพด้าน 

การท�างานของระบบสารบรรณอเิลก็ทรอนกิส์แตกต่างกนั

2. พฤติกรรมการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็ก 

ทรอนิกส์ต่างกันส่งผลต่อคุณภาพด้านการท�างานของ

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์แตกต่างกัน

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ บุคลากรสาย

บริหาร บุคลากรสายวิชาการ และบุคลากรสายสนับสนุน

ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัด

นครราชสีมา วิทยาเขตกาฬสินธุ์ วิทยาเขตขอนแก่น 

วิทยาเขตสกลนคร วิทยาเขตสุรินทร์ จ�านวน 800 คน  

ทีเ่ข้าใช้งานระบบสารบรรณอเิลก็ทรอนกิส์ ผูศ้กึษาได้เลอืก

กลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางก�าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ  

Krejcie and Morgan (1970) ได้จ�านวนกลุม่ตัวอย่าง 260 คน
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เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการ

ศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้สร้างแบบสอบถาม (questionnaire)  

ขึ้นมา 1 ชุด ซึ่งมีขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือ ดังนี้

1. จัดท�าแบบสอบถาม โดยศึกษาจากแนวคิด 

ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แบบสอบถาม 

แบ่งเป็น 4 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  

ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา จ�านวนปีที่ท�างาน  

สายการปฏิบัติงาน หน่วยงานที่สังกัด

ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการเข้าใช้ระบบสารบรรณ

อิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย ความถี่ในการใช้งานระบบ

สารบรรณอิเลก็ทรอนกิส์โดยเฉลีย่ต่อวนั ระยะเวลาในการ 

ใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์โดยเฉลี่ยต่อวัน 

ประสบการณ์ในการใช้งานระบบสารบรรณอิเลก็ทรอนกิส์ 

การฝึกอบรมการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  

และฟังก์ชั่นที่ใช้งานมากที่สุด

ส่วนที่  3 คุณภาพการด้านการท�างานของ

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ หน้าที่การท�างาน  

Functionality 

ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะที่มีต่อการใช้งานระบบ 

สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

2. น�าแบบสอบถามทีไ่ด้เรยีบเรยีงแล้วไปตรวจสอบ 

ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (content validity) และความ

เหมาะสมของภาษาทีใ่ช้ (wording) และน�ามาปรับปรุงแก้ไข 

ให้แบบสอบถามมีความเที่ยงตรงและมีความสมบูรณ์ของ

ค�าถามแต่ละข้อเพื่อให้ตรงวัตถุประสงค์ของการศึกษา

3. น�าแบบสอบถามที่ได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปหา

ค่าความเชื่อม่ัน (reliability) โดยน�าไปทดลองกับตัวอย่าง

ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างที่จะเก็บข้อมูลจริง จ�านวน 30 ตัวอย่าง 

แล้วน�ามาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่น โดยใช้วิธีหาค่า

สัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha-coeffocoent) ของครอนบาค  

ในการวิเคราะห์ได้ก�าหนดค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า ต้ังแต่ 

0.7 ขึ้นไปจึงจะถือว่าแบบสอบถามดังกล่าวน่าเชื่อถือและ

สามารถน�าไปใช้จริงได้

กำรวิเครำะห์ข้อมูล

วธิปีระมวลข้อมลู ก่อนทีจ่ะท�าการวเิคราะห์ข้อมลู  

ผู้ศึกษาได้ประมวลข้อมูลตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. รวบรวมแบบสอบถามที่ได้จากภาคสนาม

2. ตรวจสอบแบบสอบถามทุกชุดเพื่อตรวจสอบ 

ความถูกต้อง และความสมบูรณ์

3. จัดแบบสอบถามเป็นกลุ่มและหมวด รวมทั้ง 

ใส่รหัสแบบสอบถาม

4. ลงรหัสข้อมูลจากแบบสอบถามลงเครื่อง

คอมพิวเตอร์ 

5. ท�าการประมวลผลด้วยเคร่ืองคอมพิวเตอร์  

โดยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูป

วิธีวิเคราะห์ข้อมูล แบ่งออกเป็น 2 ส่วน

1. ใช้สถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistics)  

เพื่อท�าการวิเคราะห์ลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง เช่น  

ค่าเฉลี่ย (mean) ความถี่ (frequency) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(SD, standard deviation)

2. ใช้สถิติเชิงอนุมาน (inferential statistics)  

เพื่อทดสอบสมมติฐานโดยใช้ F-test ANOVA, t-test  

Independent การทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยใช้

วิธีการเปรียบเทียบทดสอบความแตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญ 

น้อยที่สุด LSD (Least Significant Difference) 

การวิเคราะห์คะแนนของค�าตอบ แบ่งออกเป็น 5 

ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด โดยใช ้

การแปลผล (interpretation) การอภิปรายผลการวิจัย

ของลักษณะแบบสอบถามที่ใช้ในการวัดข้อมูลประเภท 

อันตรภาคชั้น (interval scale) 

สรุปผลกำรวิจัย

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลประชากรศาสตร์

ผลการศึกษาผู้ตอบแบบสอบถามที่ศึกษา จ�านวน 

260 คน ส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง มีอายุ 31 - 40 ปี มีระดับ 

การศึกษาปริญญาตรี มีจ�านวนปีที่ท�างาน 3 - 5 ปี เป็น

บคุลากรสายสนบัสนนุ และสงักดั มทร.อสีาน นครราชสมีา 
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ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการ 

เข้าใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

ผลการศึกษาผู ้ ตอบแบบสอบถามที่ ศึกษา 

จ�านวน 260 คนส่วนใหญ่ มีความถี่ในการเข้าใช้งาน 1- 2  

ครั้ง/ วัน มีระยะเวลาในการใช้งานน้อยกว่า 1 ชั่วโมง/วัน  

มีประสบการณ์การใช้งาน 7 เดือนขึ้นไป มีการฝึกอบรม

การใช้งาน โดยเรียนรู้จากผู้ใช้ระบบ มีฟังก์ชั่นการใช้งาน 

ในการการลงทะเบียนหนังสือรับ

ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลคุณภาพด้าน 

การท�างานของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลคุณภาพด้านการท�างาน

ของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ แสดงค่าเฉลี่ย  

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลผลคุณภาพด้าน 

การท�างานของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มีระดับ 

การประเมินโดยรวม อยู ่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.01  

โดยข้อที่ให้ระดับการประเมินมากที่สุด คือ ข้อการส่ง/ 

การเวยีนเอกสาร ส่งต่อให้หน่วยงานหรอืบคุคลทีเ่กีย่วข้อง

มีความรวดเร็วและถูกต้อง อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 

4.30 รองลงมาคือ ข้อขั้นตอนในการเข้าใช้งานระบบ 

สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (การระบุ รหัสผู้ใช้ รหัสผ่าน) 

ไม่ยุ่งยากซับซ้อน อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.24 

ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบ 

สมมติฐาน

สมมติฐานที่ 1 ประชากรศาสตร์ (เพศ อายุ ระดับ

การศึกษา จ�านวนปีที่ท�างาน สายการปฏิบัติงาน และ 

หน่วยงานที่สังกัด) ต่างกัน ส่งผลต่อคุณภาพด้านการ

ท�างานของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ แตกต่างกัน 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ข้อมูลประชากรศาสตร์  

(หน่วยงานที่สังกัด) ยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยที่ 

กลุ ่มหน่วยงานที่สังกัดวิทยาเขตสกลนคร มีระดับการ

ประเมินคุณภาพด้านการท�างาน ของระบบสารบรรณ

อิเล็กทรอนิกส์ สูงกว่า หน่วยงานที่สังกัดวิทยาเขต มทร. 

อีสาน นครราชสีมา วิทยาเขตกาฬสินธุ์ และ วิทยาเขต

ขอนแก่น

กลุ่มหน่วยงานที่สังกัดวิทยาเขตสุรินทร์ มีระดับ

การประเมินคุณภาพด้านการท�างานของระบบสารบรรณ

อิเล็กทรอนิกส์ สูงกว่า หน่วยงานที่สังกัดวิทยาเขต มทร. 

อีสาน นครราชสีมา และ วิทยาเขตขอนแก่น ส่วนข้อมูล

ประชากรศาสตร์ (เพศ อายุ ระดับการศึกษา จ�านวนปีที่

ท�างาน และสายการปฏิบัติงาน) ต่างกัน ส่งผลต่อคุณภาพ 

ด้านการท�างานของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  

ไม่แตกต่างกัน 

สมมติฐานที่  2 พฤติกรรมการเข ้าใช ้ระบบ

สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (ความถี่ในการเข้าใช้งาน ระยะ

เวลาในการใช้งาน ประสบการณ์การใช้งาน การฝึกอบรม

การใช้งาน และฟังก์ชั่นการใช้งาน) ต่างกัน ส่งผลต่อ

คณุภาพด้านการท�างานของระบบสารบรรณอเิลก็ทรอนกิส์ 

แตกต่างกัน ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า พฤติกรรม 

การเข้าใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (ความถี่ในการ

เข้าใช้งาน ระยะเวลาในการใช้งาน ประสบการณ์การใช้งาน  

และการฝึกอบรมการใช้งาน) ยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

โดยที่

บคุลากรทีม่คีวามถีใ่นการเข้าใช้งาน 3 - 4 ครัง้/วนั  

มีระดับการประเมินคุณภาพด้านการท�างาน ของระบบ

สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ สูงกว่า บุคลากรที่มีความถี ่

ในการเข้าใช้งานมากกว่า 4 ครั้ง/วัน

บคุลากรทีม่รีะยะเวลาในการใช้งาน 3 – 4 ช่ัวโมง/วนั  

มีระดับการประเมินคุณภาพด้านการท�างาน ของระบบ

สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ สูงกว่า บุคลากรที่มีระยะเวลา

ในการใช้งาน น้อยกว่า 1 ชั่วโมง/วัน และ ระยะเวลาในการ 

ใช้งาน 1 – 2 ชั่วโมง/วัน

บุคลากรที่มีระยะเวลาในการใช้งาน น้อยกว่า 5 

ชั่วโมง/วัน มีระดับการประเมินคุณภาพด้านการท�างาน

ของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ สูงกว่า บุคลากรที่มี 

ระยะเวลาในการใช้งาน มากกว่า 5 ชั่วโมง/วัน

บคุลากรทีม่ปีระสบการณ์การใช้งาน 4 เดอืนขึน้ไป  

มีระดับการประเมินคุณภาพด้านการท�างานของระบบ

สารบรรณอเิลก็ทรอนกิส์ สงูกว่า บคุลากรทีม่ปีระสบการณ์ 

การใช้งาน 2 – 3 เดือน

การฝึกอบรมการใช้งานของบุคลากรโดยเรียนรู้

จากผูใ้ช้ระบบ มรีะดบัการประเมนิคณุภาพด้านการท�างาน  

ของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ สูงกว่า การฝึกอบรม

การใช้งานโดย เรยีนรูด้้วยตนเอง และ อบรมจากหน่วยงาน 

ที่จัดการอบรม
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ส่วนข้อมูลพฤติกรรมการเข้าใช้ระบบสารบรรณ

อิเล็กทรอนิกส์ (ฟังก์ชั่นการใช้งาน) ต่างกัน ส่งผลต่อ 

คณุภาพด้านการท�างานของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนกิส์ 

ไม่แตกต่างกัน 

กำรอภิปรำยผล

ตอนที่ 1 การอภิปรายข้อมูลประชากรศาสตร์

ด้านเพศ ผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็น 

เพศหญิง ด้านอายุ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 

31 - 40 ปี ด้านระดับการศึกษา และ ด้านจ�านวนปีที่ท�างาน  

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี  

มีจ�านวนปีที่ท�างาน 3 - 5 ปี ซ่ึงสอดคล้องกับ พุทธิชัย 

ไชยอุดม (2553) ศึกษา ทัศนคติของบุคลากรที่มีต่อระบบ

สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ในส�านักงานปลัดกระทรวง 

สาธารณสุข พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีวุฒิ

การศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า มีประสบการณ์การ

ท�างาน 3 – 5 ปี 

ด้านสายการปฏิบัติงาน ส่วนใหญ่เป็นบุคลากร 

สายสนับสนุน ด้านหน่วยงานที่สังกัด ส่วนใหญ่ สังกัด 

มทร.อีสาน นครราชสีมา 

ตอนที่ 2 การอภิปรายข้อมูลพฤติกรรมการเข้าใช ้

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

ด้านความถีใ่นการเข้าใช้งาน ผูต้อบแบบสอบถาม

ส่วนใหญ่ มีความถี่ในการเข้าใช้งาน 1 – 2 ครั้ง/ วัน  

ซึง่สอดคล้องกับ นพรตัน์ เป้าอารย์ี (2553) ศกึษาความคดิเหน็ 

ของบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

จงัหวดัชลบรุ ีทีมี่ต่อการใช้ระบบสารบรรณอเิลก็ทรอนกิส์ 

พบว่า มีความถ่ีในการเข้าใช้ระบบ 1 – 2 ครั้งต่อวัน ด้าน

ระยะเวลาในการใช้งาน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่  

มรีะยะเวลาในการใช้งาน น้อยกว่า 1 ชัว่โมง/วนั ซึง่สอดคล้อง 

กับ สาลินี สมบัติแก้ว (2556) ศึกษา ปัจจัยที่มีผลต่อ

ประสิทธิภาพการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 

ของกรมทางหลวง พบว่า มีระยะเวลาในการเข้าใช้ระบบ 

1 ชั่วโมงขึ้นไป ด้านประสบการณ์การใช้งาน ผู ้ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่ มปีระสบการณ์การใช้งาน 7 เดอืน

ขึ้นไป ด้านการฝึกอบรมการใช้งาน ผู้ตอบแบบสอบถาม

ส่วนใหญ่ มีการฝึกอบรมการใช้งานโดยเรียนรู้จากผู้ใช้ 

ระบบ ด้านฟังก์ชั่นการใช้งาน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วน

ใหญ่ มีฟังก์ชั่นการใช้งาน ในการลงทะเบียนหนังสือรับ

ตอนที่ 3 การอภิปรายข้อมูลคุณภาพด้านการ 

ท�างานของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

ผูต้อบแบบสอบถาม มรีะดบัการประเมนิคณุภาพ

ด้านการท�างานของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ อยู่ใน

ระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.01 โดยข้อที่ให้ระดับการประเมิน 

มากทีส่ดุ คอื ข้อการส่ง/การเวยีนเอกสาร ส่งต่อให้หน่วยงาน 

หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องมีความรวดเร็วและถูกต้อง อยู่ใน

ระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.30 รองลงมาคือ ข้อขั้นตอน

ในการเข้าใช้งานระบบสารบรรณอเิลก็ทรอนกิส์ (การระบุ  

รหสัผูใ้ช้ รหสัผ่าน) ไม่ยุง่ยากซบัซ้อน อยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ  

โดยมีค่าเฉลี่ย 4.24 

ตอนที ่4 การอภปิรายข้อมลูเพือ่ทดสอบสมมติฐาน

สมมติฐานที่ 1 ประชากรศาสตร์ (เพศ อายุ ระดับ

การศึกษา จ�านวนปีที่ท�างาน สายการปฏิบัติงาน และ 

หน่วยงานทีส่งักดั) ต่างกนั ส่งผลต่อคณุภาพด้านการท�างาน

ของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ แตกต่างกัน ผลการ

ทดสอบสมมตฐิาน พบว่า ข้อมลูประชากรศาสตร์ (หน่วยงาน 

ที่สังกัด) ยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยที่ กลุ่มหน่วยงาน

ที่สังกัดวิทยาเขตสกลนคร มีระดับการประเมินคุณภาพ 

ด้านการท�างาน ของระบบสารบรรณอเิลก็ทรอนกิส์ สงูกว่า  

หน่วยงานที่สังกัดวิทยาเขต มทร.อีสาน นครราชสีมา 

วทิยาเขตกาฬสนิธุ ์และ วทิยาเขตขอนแก่น กลุม่หน่วยงาน 

ทีส่งักดัวทิยาเขตสรุนิทร์ มรีะดบัการประเมนิคณุภาพด้าน

การท�างานของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ สูงกว่า  

หน่วยงานท่ีสังกัดวิทยาเขต มทร.อีสาน นครราชสีมา และ

วิทยาเขตขอนแก่น ส่วนข้อมูลประชากรศาสตร์ (เพศ อายุ 

ระดบัการศกึษา จ�านวนปีทีท่�างาน และ สายการปฏบิติังาน)  

ต่างกัน ส่งผลต่อคุณภาพด้านการท�างานของระบบ

สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ไม่แตกต่างกัน 

สมมติฐานที่  2 พฤติกรรมการเข ้าใช ้ระบบ

สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (ความถี่ในการเข้าใช้งาน  

ระยะเวลาในการใช้งาน ประสบการณ์การใช้งาน การฝึก

อบรมการใช้งาน และฟังก์ชัน่การใช้งาน) ต่างกนั ส่งผลต่อ

คณุภาพด้านการท�างานของระบบสารบรรณอเิลก็ทรอนกิส์ 

แตกต่างกัน ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า พฤติกรรม 
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การเข้าใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (ความถี่ในการ

เข้าใช้งาน ระยะเวลาในการใช้งาน ประสบการณ์การใช้งาน  

และการฝึกอบรมการใช้งาน)ยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

โดยที่ บุคลากรที่มีความถี่ในการเข้าใช้งาน 3 - 4 ครั้ง/วัน 

มีระดับการประเมินคุณภาพด้านการท�างาน ของระบบ

สารบรรณอเิลก็ทรอนกิส์ สูงกว่า บคุลากรทีมี่ความถีใ่นการ 

เข้าใช้งานมากกว่า 4 ครั้ง/วัน บุคลากรที่มีระยะเวลาในการ

ใช้งาน 3 – 4 ชั่วโมง/วัน มีระดับการประเมินคุณภาพด้าน

การท�างาน ของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ สูงกว่า 

บุคลากรที่มีระยะเวลาในการใช้งาน น้อยกว่า 1 ชั่วโมง/วัน 

และ ระยะเวลาในการใช้งาน 1 – 2 ชั่วโมง/วัน บุคลากรที่ม ี

ระยะเวลาในการใช้งาน น้อยกว่า 5 ชั่วโมง/วัน มีระดับ

การประเมินคุณภาพด้าน การท�างานของระบบสารบรรณ

อิเล็กทรอนกิส์ สงูกว่า บคุลากรทีม่รีะยะเวลาในการใช้งาน 

มากกว่า 5 ชัว่โมง/วนั บคุลากรทีม่ปีระสบการณ์การใช้งาน 

4 เดือนขึ้นไป มีระดับการประเมินคุณภาพ ด้านการท�างาน

ของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ สูงกว่า บุคลากรที่มี

ประสบการณ์การใช้งาน 2 – 3 เดอืน การฝึกอบรมการใช้งาน 

ของบคุลากรโดยเรยีนรูจ้ากผูใ้ช้ระบบ มรีะดบัการประเมนิ

คณุภาพด้านการท�างาน ของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนกิส์ 

สูงกว่า การฝึกอบรมการใช้งานโดย เรียนรู้ด้วยตนเอง และ 

อบรมจากหน่วยงานที่จัดการอบรม ส่วนข้อมูลพฤติกรรม

การเข้าใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (ฟังก์ชั่นการ 

ใช้งาน) ต่างกัน ส่งผลต่อคณุภาพด้านการท�างานของระบบ

สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ไม่แตกต่างกัน 

ข้อเสนอแนะกำรวิจัยครั้งนี้

1. ควรมีการปรับปรุงระบบการสืบค้นให้มี 

ความง่าย สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากขึ้น

2. ควรเพ่ิมประสิทธิภาพของฐานข้อมูลในการ

จัดเก็บหรือประมวลผล เพื่อรองรับผู้ใช้งานจ�านวนมาก 

ในเวลาเดียวกัน

3. หากวันไหนระบบจะมปัีญหาควรแจง้ล่วงหน้า 

เพื่อไม่ให้เสียเวลาในการท�างาน

4. ควรพฒันาระบบอนิเทอร์เนต็ให้เสถยีรมากขึน้  

เพือ่ไม่ให้ระบบหลดุบ่อย ๆ  ท�าให้ลดปัญหาในการใช้งานได้

5. จัดอบรมผู ้ใช ้ให้มีความช�านาญมากกว่าน้ี  

โดยเฉพาะบุคลากรที่เข้ามาท�างานใหม่

6. ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทุกคนเข้าใช้งาน 

อย่างทั่วถึง

ข้อเสนอแนะกำรวิจัยครั้งต่อไป

1. ควรศึกษา เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพ 

การใช้งานระบบสารบรรณอเิลก็ทรอนกิส์ ของมหาวิทยาลยั

เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

2. ควรศึกษา เรื่อง ทัศนคติของบุคลากรที่มีต่อ

ระบบสารบรรณอเิลก็ทรอนกิส์ ของมหาวทิยาลยัเทคโนโลย ี

ราชมงคลอีสาน

3. ควรศึกษา เร่ือง การศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพ 

ที่ยอมรับได้ และความคาดหวังต่อการใช้ระบบสารบรรณ 

อเิลก็ทรอนกิส์ ของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน

4. ควรศึกษา เรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศ 

งานสารบรรณอเิลก็ทรอนกิส์ ของมหาวทิยาลยั เทคโนโลยี 

ราชมงคลอีสาน

5. ควรศกึษา เรือ่ง ปัญหาและแนวทางแก้ไขระบบ 

สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี

ราชมงคลอีสาน
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บทคัดย่อ

งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาระบบการป้องกันอัคคีภัย ซึ่งประกอบด้วย มาตรฐานการออกแบบ 

มาตรฐานการใช้งาน และมาตรฐานการบ�ารุงรักษา (2) ศึกษาการจัดการความปลอดภัยด้านอัคคีภัย ซึ่งประกอบด้วย 

การจัดการก่อนเกิดอัคคีภัย การจัดการขณะเกิดอัคคีภัย และการจัดการหลังเกิดอัคคีภัย (3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง 

การจัดการอัคคีภัยกับระบบการป้องกันอัคคีภัยงานวิจัยนี้เป็นการท�าการศึกษาวิจัยในห้างสรรพสินค้าเทสโก้โลตัส  

ทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด โดยมีพื้นที่เป้าหมายคือ กรุงเทพมหานคร ภาคกลางภาคตะวันตก ภาคตะวันออก 

ภาคเหนือ ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื และภาคใต้ รวมทัง้สิน้ 40 สาขาทัว่ประเทศไทย ซึง่ประกอบด้วยบคุลากรในหน่วยงาน 

ดังต่อไปนี้ ผู้อ�านวยการ ผู้จัดการ หัวหน้างาน และพนักงานปฏิบัติการ โดยการทอดแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างที่

เกี่ยวข้อง จ�านวน 1,836 ตัวอย่าง โดยน�าข้อมูลมาวิเคราะห์ สรุป และอภิปรายผล ด้วยวิธีการเชิงปริมาณด้วยค่าสถิติ  

Canonical Correlation ตามสมมติฐานการวิจัย และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์ ด้วยค�าถามเชิงลึก 

ในการลงพืน้ทีจ่รงิ และการสังเกตการณ์ ข้อเทจ็จรงิเกีย่วกบัการจดัการความปลอดภยัด้านอคัคภียัโดยระบบป้องกนัอคัคภียั 

ของอาคารสาธารณะประเภทห้างสรรพสินค้ามาสนับสนุนข้อค้นพบของการศึกษาตามวัตถุประสงค์การวิจัยและผลการ

ทดสอบสมมติฐานที่ตั้งไว้ การศึกษาวิจัย พบว่า ระบบป้องกันอัคคีภัยซึ่งประกอบด้วย มาตรฐานการออกแบบ มาตรฐาน

การใช้งาน และมาตรฐานการบ�ารุงรักษามีมาตรฐานอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนการจัดการความปลอดภัยด้านอัคคีภัย 

ซึ่งประกอบด้วย การจัดการก่อนเกิดอัคคีภัย การจัดการขณะเกิดอัคคีภัย และการจัดการหลังเกิดอัคคีภัย มีคุณภาพอยู่ใน

ระดับปานกลาง โดยผลการทดสอบสมมติฐานด้วยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ Canonical พบว่า ระบบป้องกันอัคคีภัย 

มีความสัมพันธ์กับการจัดการความปลอดภัยด้านอัคคีภัยของอาคารสาธารณะประเภทห้างสรรพสินค้าอยู่ในระดับสูง 

ค�ำส�ำคัญ: อัคคีภัย, ระบบป้องกันอัคคีภัย, การจัดการความปลอดภัยด้านอัคคีภัย

Abstract

The research aimed to: (1) explore fire protection system of public mercantile buildings comprising design, 

usability, and maintenance standards; (2) study fire safety management of public mercantile buildings comprising 

prior conflagration, during conflagration and after conflagration management; (3) investigate relationship between 

the fire safety management and the fire protection system of public mercantile buildings.This research employed both 

the quantitative and qualitative research methodologies. This research focused on 40 Tesco Lotus buildings located  

ระบบป้องกันอัคคีภัยกับกำรจัดกำรควำมปลอดภัยด้ำนอัคคีภัย
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บทน�ำ

กระบวนการเกิดอัคคีภัยสามารถเกิดขึ้นได้จาก

ทั้งธรรมชาติ หรือเกิดขึ้นจากการกระท�าของมนุษย์  

อันส่งผลกระทบต่อการด�าเนินชีวิตที่เป็นปกติของชุมชน

หรือสังคม รวมทั้งก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน

และการสูญเสียชีวิต ซึ่งความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นจะ 

มากน้อยเพียงใดย่อมขึ้นกับชนิดของภัย ความรุนแรง

ความอ่อนไหวทางกายภาพและสังคมของชุมชนในพื้นที่ 

และความสามารถในการรับรู้ ท�าความเข้าใจและเลือกวิธี 

ในการตอบสนองสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

ซึง่ในหลักการสากลทัว่ไป และการปฏบิตัติามข้อกฎหมาย

ซึ่งให้เจ้าของผู้ครอบครองอาคารนั้น ต้องจัดเตรียมติดต้ัง 

ระบบป้องกันอัคคีภัย (fire protection system) และทาง

หนีไฟ (fire exit) ซึ่งจะสามารถป้องกันหรือลดความ 

เสียหายของการเกิดอัคคีภัยได้ รวมทั้งระบบการช่วยเหลือ

อพยพผูป้ระสบภยัต่าง ๆ  เช่น ระบบไฟฉกุเฉนิ (emergency  

light) ระบบควบคุมควัน (smoke control) เป็นต้น  

ล้วนแล้วแต่จะต้องมีการดูแลให้มีการควบคุมมาตรฐาน

ตัง้แต่กระบวนการออกแบบตดิตัง้ (design and installations)  

การน�าไปใช้งานระบบป้องกันอัคคีภัย(operations) และ

การบ�ารุงรักษา (maintenance) จึงมีความจ�าเป็นอย่างยิ่ง 

ทีใ่นการบรหิารงานความปลอดภัยด้านอคัคภัีย โดยจะต้อง

มีส่วนเข้ามาสนับสนุนทั้งสภาวการณ์การจัดการก่อนเกิด

อัคคีภัย ระหว่างเกิดอัคคีภัย และหลังเกิดอัคคีภัย เพื่อให้ 

แน่ใจว่า ประสิทธิภาพของระบบป้องกันอัคคีภัย

จากสถิติการเกิดภัยพิบัติขึ้นในประเทศไทย 

ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมาพบว่า ได้ส่งผลกระทบต่อความ 

เสียหายทางสังคม และเศรษฐกิจในช่วงเวลาดังกล่าว  

หนึ่งในภัยพิบัติที่สร้างความเสียหายรุนแรงคืออัคคีภัย  

ซึ่งเป็นสาธารณภัยประเภทหนึ่งที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้ 

ตลอดเวลาก่อให้เกดิความสญูเสยีต่อชวีติ ทรพัย์สนิ โดยรวม 

ของประเทศ อัคคีภัยสามารถเผาผลาญทรัพย์สินให้

วอดวายในช่ัวระยะเวลาไม่กีน่าท ีและเป็นปัญหาส�าคญัทีน่�า 

ความสูญเสียมาสู่ประเทศ ซึ่งจากการรวบรวมข้อมูลของ

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พบว่า ในระหว่าง ปี 

พ.ศ. 2532 – 2554 สถิติการเกิดอัคคีภัยของประเทศไทย  

มีจ�านวน 50,413 คร้ัง มูลค่าความเสียหายมากกว่า 32,000 

ล้านบาท ซึ่งสาเหตุการเกิดอัคคีภัยส่วนใหญ่จะเกิดจาก

ความประมาทในการใช้ไฟฟ้า การท�างานที่เกิดประกายไฟ  

การประกอบอาหาร และการก่อไฟโดยไม่ระมัดระวัง 

สถานที่ที่เกิดอัคคีภัยส่วนใหญ่มักจะเป็นที่อยู่อาศัยและ

ชุมชนที่มีความหนาแน่นหรือมีความแออัดของประชากร 

อาคารสูง โรงงานอุตสาหกรรม ห้างสรรพสินค้า และ 

โรงมหรสพ กรณีตัวอย่างเหตุการณ์เพลิงไหม้ขนาดใหญ ่

ในรอบ 20 ปี เช่น เพลิงไหม้สถานบันเทิง route 999  

เพลงิไหม้อาคารครัวการบนิไทย สนามบนิสุวรรณภมู ิจังหวดั 

สมุทรปราการ เพลิงไหม้โรงงานเย็บตุ๊กตาเตเดอร์ จังหวัด

นครปฐม เพลิงไหม้โรงแรมรอยัลจอมเทียนพัทยา จังหวัด

ชลบุรี สถานบันเทิงซานติก้าผับ และอาคารเสือป่าพลาซ่า 

กรุงเทพฯ เป็นต้นซึ่งสถานที่ต่างๆ เหล่านี้มักจะมีการใช้

in Bangkok and up-countries, throughout Thailand, including their employees i.e. directors, Managers, chiefs and 

staffs. For quantitative research, questionnaires were employed to collect data from 1,836 samples. Research data were 

analyzed with Canonical Correlation. For qualitative research, the data collecting methods were in-depth Interview, 

and observation of fact and reality of fire safety management by fire protection system of public mercantile buildings,  

to support findings according to objectives and hypothesis.The research found that fire protection system comprising 

design, usability, and maintenance standards had its standard at a moderate level. Fire safety management comprising 

prior conflagration, during conflagration and after conflagration, had its quality at a moderate level. The result of  

hypothesis testing through Canonical Correlation showed the relationship between fire protection system and fire 

safety management of public mercantile buildings at a high level. 

Keywords: fire, fire protection system, fire safety management
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พลังงานไฟฟ้า พลังงานเชื้อเพลิง พลังงานความร้อนและ 

อ่ืนๆ ที่เอื้อต่อการเกิดอัคคีภัย 

จากข้อมูลที่กล่าวมานั้นจะพบว่ามีความเสียหาย

ทัง้ชวีติและทรพัย์สินจ�านวนมากจากอัคคภัียโดยมแีนวโน้ม 

ที่สูงข้ึนตามลักษณะสภาพสังคมและเศรษฐกิจที่ขยายตัว 

ประกอบกับรูปแบบในการท�าธุรกิจที่มีลักษณะเป็นแหล่ง 

ชุมนุมคนจ�านวนมาก รวมทั้งอาคารมีความซับซ้อน 

และหลากหลายรูปแบบของสินค้า จึงค่อนข้างที่ล�าบาก

ในการด�าเนินงานของการดับเพลิง ทั้งในส่วนที่จะต้อง

รอการช่วยเหลือจากภาครัฐและเอกชน ซ่ึงมีโอกาสและ

ความเสีย่งสงูทีจ่ะมคีวามเสียหายทีจ่ะขยายวงกว้างมากเกนิ

ความจ�าเป็น ดังนั้นทางออกของปัญหาที่ดีที่สุดทางหนึ่ง 

คือ เจ้าของอาคารและผู ้ที่อยู ่อาศัยในอาคารจะต้องมี

การจัดหาอุปกรณ์ป้องกัน แจ้งเตือน หรือระงับอัคคีภัย 

ด้วยตนเอง โดยคาดหวังที่จะพึ่งพาในส่วนของความ 

ช่วยเหลือของภาครัฐในขณะเกิดเหตุมากที่สุด โดยจะต้อง 

ตระหนักตั้งแต่กระบวนการออกแบบอาคาร จัดหาระบบ

ป้องกันอัคคีภัย การดูแลบ�ารุงรักษา ให้สอดคล้องกับ

มาตรฐานวิธีการจัดการความปลอดภัยด้านอัคคีภัยที่มี 

ประสิทธิภาพและสอดคล้องกับภัยที่อาจจะเกิดขึ้น

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

1. เพื่อศึกษาระบบการป้องกันอัคคีภัยของอาคาร

สาธารณะประเภทห้างสรรพสินค้า ซึ่งประกอบด้วย 

มาตรฐานการออกแบบ มาตรฐานการใช้งาน และมาตรฐาน

การบ�ารุงรักษา

2. เพือ่ศึกษาการจดัการความปลอดภัยด้านอคัคภียั 

โดยระบบป้องกันอัคคีภัยของอาคารสาธารณะประเภท 

ห้างสรรพสินค้า ซึ่งประกอบด้วย การจัดการก่อนเกิด 

ขณะเกิดอัคคีภัย และหลังเกิดอัคคีภัย

3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการ

ความปลอดภัยด้านอัคคีภัยกับระบบการป้องกันอัคคีภัย 

ของอาคารสาธารณะประเภทห้างสรรพสินค้า

แนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวข้อง

ในบทความนี้ ผู ้ เขียนได้ท�าการศึกษาค้นคว้า

เอกสาร บทความ ทฤษฎี และข้อค้นพบทางการวิจัยที่ 

เกี่ยวข้อง ในเรื่องผลสัมฤทธิ์ของการจัดการด้านอัคคีภัย 

และระบบป้องกันอัคคีภัย เพื่อน�ามาใช้ในการสนับสนุน

การจัดการความปลอดภัยด้านอัคคีภัย และระบบป้องกัน

อัคคีภัยโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้สามารถศึกษา วิเคราะห์ 

ข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างลึกซึ้ง และสามารถเสนอลักษณะ

ของการบริหารจัดการที่เป็นองค์รวมได้ ซึ่งผู้วิจัยก�าหนด 

ประเด็นการน�าเสนอดังนี้

พัฒนาการของแนวคิดระบบป้องกันอัคคีภัย 

เป็นแนวคดิหรอืกระบวนการทีม่มีานานแล้ว โดยอาจกล่าว

ได้ว่าเกิดขึ้นมาพร้อมกับการที่มนุษย์มีการรวมตัวกันเป็น

สังคม ซึ่งในสมัยโบราณนั้น มนุษย์มีความพยายามในการ

แสวงหาวิธีการป้องกันและระงับอัคคีภัยเพื่อให้เกิดผล 

ในการลดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน โดยการ

บรหิารจัดการในอดตีมกัจะเป็นการแสวงหาแนวทางในการ 

ด�าเนินการและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ท�าให้มีการแสวงหา

แนวทางในการปรับปรุงการป้องกันอัคคีภัยให้เป็นระบบ 

มากข้ึน และให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทาง 

สังคมนั้น ทั้งนี้เพื่อให้การป้องกันอัคคีภัยมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลสูงสุด โดยลดความสูญเสียทั้งชีวิตและ

ทรพัย์สนิได้ชดัเจน แนวความคดิในเรือ่งการป้องกนัอคัคภัีย 

นั้นได้มีมานานแล้ว โดยการป้องกันอัคคีภัยได้มีการเรียนรู้ 

กันมาควบคู่กับการใช้ประโยชน์ของไฟมาต้ังแต่ในสมัย

โบราณ ตั้งแต่ 500,000 ปี ก่อนคริสตกาล Grant (1988, 

p.4) ซึง่มกีารบนัทกึไว้ว่ามกีารน�าไฟมาใช้ประโยชน์ในเรือ่ง 

ของความร้อน และแสงสว่าง โดยไฟในยุคแรกได้เรียนรู้

จากการเกิดโดยธรรมชาติ ของความร้อนจากแสงอาทิตย์ 

และต่อมามนุษย์ได้มีการเรียนรู้การท�าให้เกิดไฟได้เร็วขึ้น 

โดยใช้หลกัการเสยีดสขีองวสัดสุองชิน้ท�าให้เกดิความร้อน  

และไฟขึน้มา ระบบป้องกนัอคัคภียั ได้มผีูใ้ห้นยิามในหลาย

ความหมาย ดังเช่น

Charles (1898, p.227) กล่าวว่าระบบป้องกนัอคัคภัีย  

มีความหมายถึงกระบวนการท�างานที่เตรียมพร้อมในการ

ป้องกัน และระงับภัยที่เกิดจากไฟไหม้ ควรจะต้องท�างาน

ที่สอดประสานกัน โดยมุ่งเน้นเรื่องของการปกป้องชีวิต

และทรัพย์สินเป็นสิ่งส�าคัญ ซึ่งจะต้องมีการจัดหาอุปกรณ์

เตือนภยั และอปุกรณ์ดบัเพลงิ ให้เพยีงพอทีจ่ะปกป้องและ

บรรเทาความเสียหายที่จะเกิดขึ้น รวมทั้งมีสภาพอากาศ 

เป็นปัจจัยที่จะเอื้ออ�านวย หรือพร้อมที่เป็นอุปสรรค 
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การดับเพลิงได้

Freitag (2012, p.7) ได้นิยามระบบการป้องกัน

อคัคภียัเป็นระบบทีน่�าปัจจยัทีจ่�าเป็นมาท�างานร่วมกนัโดย

วัตถุประสงค์ที่จะท�าให้โอกาสเกิดของอัคคีภัยมีน้อยที่สุด 

หรือหากเกิดอัคคีภัยขึ้นแล้วจะต้องท�าการดับได้เร็วที่สุด 

เท่าที่จะท�าได้เพื่อที่จะช่วยลดและป้องกันความสูญเสีย 

ทั้งชีวิตและทรัพย์สิน อันจะก่อเกิดโดยภัยจากเพลิงไหม้  

โดยอาจจะช่วยในแง่ของการเตือนภัย (alarm) ช่วยในการ 

ดบัเพลิง (extinguish) และช่วยในการอพยพหนไีฟ (evacuate)  

และปัจจัยที่ยากจะควบคุมและเป็นอุปสรรคในการดับไฟ

คือสภาพบรรยากาศ IV4 ในช่วงเวลานั้น เช่น ลมพัดแรง  

แต่ในบางครั้งก็เอื้ออ�านวยให้การดับเพลิงมีประสิทธิภาพ

ได้เช่น กรณีที่มีฝนตกเกิดขึ้น

Leon (1962, p.24) ได้ให้แนวความคิดว่าระบบ

ป้องกันอัคคีภัยที่ดีในเชิงวิศวกรรม ควรมีการพิจารณา

ตั้งแต่การออกแบบเชิงวิศวกรรม ทั้งโครงสร้าง และระบบ

อุปกรณ์ดับเพลิง รวมทั้งประเภทของเชื้อเพลิง ที่มีอยู ่

ในอาคาร ให้เป็นตามข้อกฎหมายและมาตรฐานการ 

ติดตั้ง ตลอดจนมีการทดสอบและบ�ารุงรักษา เป็นประจ�า 

ตามข้อก�าหนด

Ehrlich (1972, p.623) ได้กล่าวถึงระบบป้องกัน

อัคคีภัย ถูกน�ามาใช้โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะสามารถลด

โอกาสการเกดิเพลงิไหม้ ซ่ึงส่งผลกระทบต่อความปลอดภยั

ทั้งชีวิต และทรัพย์สิน ที่เป็นผลจากการเกิดภัย โดยจะต้อง 

ค�านึงถึงลักษณะโครงสร้างอาคารวัสดุเชื้อเพลิง รวมทั้ง

มาตรฐานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซ่ึงจ�าเป็นอย่างยิ่งที่ 

จะต้องเข้าใจ และมีความรู้ในการดูแลระบบ

เกชา ธีระโกเมน( 2545, หน้า545–638) ระบบ

ป้องกันอัคคีภัยในอาคารสาธารณะเน้นเร่ืองการปกป้อง

ชีวิต มากกว่าทรัพย์สิน ดังนั้นเจ้าของอาคารจะต้อง 

ค�านงึถงึการออกแบบ ทางเส้นทางหนไีฟ อุปกรณ์ช่วยเหลอื 

ผู้ประสบภัย เช่น ป้ายทางหนีไฟ, ไฟฉุกเฉิน, ประตูหนีไฟ  

เป็นต้น โดยควรมีการตรวจสอบ โดยวิศวกรควบคุมงาน

โดยเคร่งครัด เน่ืองจากระบบป้องกันอัคคีภัย ไม่ได้มีการ

ใช้งานเป็นประจ�าวัน เช่น หลอดไฟซ่ึงเห็นง่าย จะเห็น 

แสงสว่างหรอืไม่, ระบบแอร์เยน็หรอืไม่ กส็ามารถทราบได้ว่า 

ท�างานงานหรอืไม่ แต่ระบบป้องกนัอคัคภัียจะไม่ทราบเลย 

หากไม่มีการดูแลรักษาและบ�ารุงรักษา อย่างสม�่าเสมอ 

แม้ว่าจะมีการออกแบบ ระบบดีเพียงใด ก็อาจท�าให้ระบบ 

ไม่สามารถท�างานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

ดังนั้นนิยามความหมายจากเอกสารต่าง ๆ ที่ได้

ท�าการศึกษามา ผู ้เขียนบทความจึงขอสรุปความหมาย

ของระบบป้องกันอัคคีภัย หมายถึง กลไกการท�างาน 

ของกระบวนการที่หลากหลายรูปแบบมาท�างานร่วมกัน 

โดยมีวัตถุประสงค์ท่ีจะท�าให้โอกาสเกิดของอัคคีภัยมีน้อย

ที่สุด หรือหากเกิดอัคคีภัยขึ้นแล้วจะต้องท�าการดับได้เร็ว

ทีส่ดุเท่าทีจ่ะท�าได้เพือ่ทีจ่ะช่วยลดและป้องกนัความสญูเสยี 

ทั้งชีวิตและ ทรัพย์สิน อันจะก่อเกิดโดยภัยจากเพลิงไหม้ 

โดยจะประกอบด้วยกระบวนการหลักๆ คือ การออกแบบ 

(design) การใช้งาน (operations) และการบ�ารุงรักษา 

(maintenance) 

พัฒนาการของแนวคิดการจัดการความปลอดภัย

ด้านอัคคีภัยแนวคิดระบบการจัดการความปลอดภัย 

ด้านอัคคีภัย เป็นแนวคิดหรือกระบวนการที่มีมานานแล้ว 

โดยอาจกล่าวได้ว่าเกิดขึ้นมาพร้อมกับการที่มนุษย์มีการ

รวมตัวกันเป็นสังคม ซึ่งในสมัยโบราณนั้น มนุษย์มีความ

พยายามในการแสวงหาวิธีการป้องกันและระงับอัคคีภัย 

เพือ่ให้เกดิผลในการลดความสญูเสยีทัง้ชวีติและทรพัย์สนิ  

ผลของการศึกษาได้พบว่ามีการพัฒนาองค์ความรู้ด้าน 

การจัดการอัคคีภัยเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องจากอดีตจนถึง

ปัจจุบัน และมีการให้ค�าจ�ากัดความที่แตกต่างกันออกไป

National Fire Protection Association (1999, p.8) 

ประสิทธิภาพของการจัดการอัคคีภัยที่ดี ขึ้นอยู่กับการ

รณรงค์ และให้ความรู้ถึงความก้าวหน้าในกระบวนการ

ท�างานที่สอดคล้อง รวมทั้งการเตรียมการก่อนที่จะเกิด

เหตุการณ์ ไม่ว่า จะเป็นการออกแบบ โครงสร้างอาคาร วสัดุ

ที่ใช้งาน รวมทั้ง การจัดเตรียมแผนการดับเพลิง แผนการ

แจ้งเหตุ และการหนีไฟเพื่อลดและหลีกเลี่ยงต่อความ 

เสียหายที่จะเกิดขึ้น

Uniform Building Code (1940, pp.32-34) หลกัการ

จัดการและบริหารแผนงานด้านอัคคีภัย คือ กระบวนการ

ด�าเนินการเพื่อเตรียมแผนงานฉุกเฉิน (emergency action 

plan) ทั้งก่อนเกิดเหตุ (pre-fire plan) ขณะเกิดเหตุ (action  

fire plan) และหลงัเกดิเหต ุ(post-fire plan) โดยจะครอบคลมุ 
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ในเรื่องของการส�ารวจภัย การป้องกันอัคคีภัย และการ

แจ้งเหตุอัคคีภัย

จากการค้นคว้า และศึกษานิยามความหมาย 

จากเอกสารต่าง ๆ ที่ได้ท�าการศึกษามา ผู้เขียนบทความ

จึงขอสรุปความหมายของ การจัดการความปลอดภัย 

ด้านอัคคีภัย หมายถึง กระบวนการในเชิงบริหารในการ

ป้องกันการเกิดเพลิงไหม้ โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการ

ลดโอกาสหรือความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากอัคคีภัย 

ซึ่งส่งผลกระทบทั้งชีวิตและทรัพย์สิน ซ่ึงจะต้องมีการ 

เตรียมตัวให้ครอบคลุมความเสี่ยง ตั้งแต่แผนงานก่อนเกิด

อัคคีภัย ขณะเกิดอัคคีภัย จนกระทั่งหลังเกิดอัคคีภัย

กรอบแนวคิดกำรวิจัย

ภำพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีด�ำเนินกำรกำรวิจัย

เป็นการวิจัยแบบผสมผสานทั้งเชิงปริมาณ และ

เชิงคุณภาพ

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

ผูม้ส่ีวนร่วมในการให้ข้อมลูส�าคญัในการสมัภาษณ์ 

เชิงลึก ระบบป้องกันอัคคีภัยกับการจัดการความปลอดภัย

ด้านอัคคีภัย โดยได้ด�าเนินการเก็บข้อมูลในรูปแบบการ

สัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มบุคคลากรที่เกี่ยวข้องทั้ง 3 กลุ่มคือ  

ผูบ้รหิารอาคาร วศิวกร และผูเ้ชีย่วชาญระบบป้องกนัอคัคภียั 

จ�านวน 15 คน

ผู้มีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลส�าคัญในการตอบ

แบบสอบถาม ระบบป้องกันอัคคีภัยกับการจัดการ 

ความปลอดภัยด้านอัคคีภัย โดยได้ด�าเนินการเก็บข้อมูล

ในรูปแบบการทอดแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างจ�านวน 

1,836 ตัวอย่าง โดยน�าข้อมูลมาวิเคราะห์ สรุป และ

อภิปรายผลด้วยวิธีการเชิงปริมาณโดยมีพื้นที่เป้าหมายคือ 

กรงุเทพมหานคร ภาคกลางภาคตะวันตก ภาคตะวันออก  

ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ 

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย

โดยการสร้างข้อค�าถามจากตัวช้ีวัดของกรอบ

แนวคดิการวจิยั เป็นลกัษณะของค�าถามปลายปิด มมีาตรวดั 

ของตัวชี้วัดแบบ Interval scale มีคะแนนของมาตรวัด 

คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด แล้ว

ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือการวิจัยด้วยการทดสอบ 

2 ค่า คือ 1) การวัดค่าความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (content  

validity) เมื่อได้ค่าความสอดคล้อง (congruence) เกิน 

0.70 แสดงว่าแบบทดสอบมีค่าความเที่ยงตรงที่ใช้ได้ 2) 

การวัดค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือการวิจัย (reliability 

of research tool) ด้วยการน�าแบบทดสอบไปทดลองใช้

กับกลุ่มตัวอย่าง แล้วค�านวณหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา  

ด้วยวิธีการของ Cornbrash method coefficient คือ หาค่า

ความเช่ือมั่นจากค่าสัมประสิทธ์ิ มากกว่า 0.8 และจาก

การทดสอบได้ค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามเท่ากับ 

0.9592 แล้วด�าเนินการต่อไปโดยการสร้างเครื่องมือวิจัย

เชิงคุณภาพเป็นแบบสัมภาษณ์จากกรอบแนวความคิด 

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระบบป้องกันอัคคีภัยกับ

การจดัการความปลอดภยัด้านอคัคภียัโดยใช้ตวัแปรต้นและ

ตวัแปรตามเป็นประเดน็ในการสมัภาษณ์ผูท้ีม่ส่ีวนเกีย่วข้อง

กับการด�าเนินการบริหารอาคาร การวิเคราะห์ข้อมูลความ 

สัมพันธ์ระหว่างระบบป้องกันอัคคีภัยกับการจัดการ 

ความปลอดภัยด้านอัคคีภัยคร้ังนี้ โดยการวิเคราะห์หา 

ทั้งขนาดและทิศทางความสัมพันธ์ระหว่างชุดตัวแปรต้น 

กบัชดุตวัแปรตามตามสมมตุฐิานทีต่ัง้ไว้ โดยวธิกีารวเิคราะห์ 

สหสัมพันธ์คาโนนิคอล (canonical correlation analysis)
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กำรเก็บรวบรวมข้อมูล

การเก็บรวบรวมข้อมูลนั้นเป็นขั้นตอนส�าคัญ

ขั้นตอนหนึ่งของการประเมินผลและการวิจัย ซึ่งผู้ศึกษา

วิจัยที่ดีจะด�าเนินการเตรียมหรือสร้างเคร่ืองมือที่ใช้เก็บ

รวบรวมข้อมูลจากนั้นจะออกไปด�าเนินการเก็บข้อมูล 

เพื่อให้ได้ข้อมูลตรงกับความต้องการเพื่อที่จะได้น�าข้อมูล

ไปจัดท�าหรือประมวลผลข้อมูลได้ดังนั้นผู้วิจัยได้ศึกษา 

และรวบรวมข้อมูลจาก2 แหล่ง คือ

แหล่งทตุยิภูม ิเป็นการรวบรวมข้อมลูจากเอกสาร 

โดยจะเป็นการศกึษาและรวบรวมข้อมูลจากหนังสือทั่วไป 

ดุษฎีนิพนธ์ งานวิจัย ต�าราทางวิชาการต่าง ๆ ซ่ึงข้อมูล 

จากเอกสารนั้นถือเป็นข้อมูลทุติยภูมิเพราะเป็นข้อมูล 

ที่มีผู้บันทึกเอาไว้ ดังนั้น จึงมีความน่าเชื่อถือและสามารถ

ตรวจสอบได้

แหล่งปฐมภมูเิป็นการรวบรวมข้อมลูจากภาคสนาม 

ที่เป็นต้นเหตุหรือแหล่งที่เกิดเรื่องราวที่ต้องการศึกษา

โดยตรง การรวบรวมข้อมูลจึงต้องใช้เครื่องที่สร้างขึ้นมา 

ที่มีลักษณะเฉพาะเรื่อง ได้แก่

แบบสอบถาม ซึ่งเป็นค�าถามปลายปิดโดยผู้ศึกษา

วิจัยได้สร้างแบบสอบถามขึ้น จ�านวน 70 ข้อ แบ่งออกเป็น 

3 ส่วน ได้แก่ส่วนที ่1 ข้อมลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม

จ�านวน 7 ข้อส่วนที่ 2 การจัดการอัคคีภัยจ�านวน 32 ข้อ 

และส่วนที่ 3 ระบบป้องกันอัคคีภัยจ�านวน 31 ข้อ 

แบบสมัภาษณ์เชงิลึก เป็นปลายเปิดทีผู้่วจิยัได้สร้าง 

ที่ขึ้น จ�านวน 6 ข้อใหญ่ เกี่ยวกับการศึกษาการจัดการ 

ความปลอดภัยด้านอัคคีภัยโดยระบบการป้องกันอัคคีภัย

ตามกรอบแนวคิดการวิจัยเพ่ือน�าข้อมูลการสัมภาษณ์มา 

สนับสนุนข้อค้นพบของการวิจัยเชิงปริมาณ

สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูลคร้ังนี้ใช้โปรแกรมส�าเร็จรูป

ในการค�านวณค่าสถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ความถ่ี ค่าร้อยละ  

ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าความสอดคล้อง 

และการทดสอบความเที่ยงตรง รวมทั้งมีการวิเคราะห์หา 

ทัง้ขนาดและทศิทางความสมัพนัธ์ระหว่างชดุตวัแปรต้นกบั

ชุดตัวแปรตามตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ โดยวิธีการวิเคราะห ์

สหสัมพันธ์คาโนนิคอล (Canonical correlation analysis)

ผลกำรวิจัย

ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการ 

อัคคีภัยกับระบบการป้องกันอัคคีภัยพบว่า

1.  การใช ้ระบบป ้องกันอัคคีภัยของอาคาร 

สาธารณะประเภทห้างสรรพสนิค้ามมีาตรฐานอยูใ่นระดบั

ปานกลางมี ซึ่งประกอบด้วย มาตรฐานการออกแบบ

มาตรฐานการใช้งานและมาตรฐานการซ่อมบ�ารุงรักษา 

มีความพึงพอใจในระดับปานกลางเช่นกัน

2. ในส่วนของการจัดการความปลอดภัยด้าน 

อคัคภียัของอาคารสาธารณะประเภทห้างสรรพสนิค้ามกีาร

จัดการอยู่ในระดับปานกลางซึ่งประกอบด้วย การจัดการ 

ก่อนเกดิอคัคภียัการจดัการขณะเกดิอคัคภียัและการจดัการ

หลงัเกดิอคัคภียัมคีวามพึงพอใจในระดบัปานกลางเช่นกนั

3. การหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์คาโนนิคอล  

จากการศกึษาระดบัความสมัพนัธ์ระหว่างการจดัการความ

ปลอดภัยด้านอัคคีภัยกับระบบการป้องกันอัคคีภัยพบว่า  

ระบบป้องกันอัคคีภัยโดยเฉพาะ มาตรฐานการใช้งาน และ

มาตรฐานการบ�ารงุรกัษา มผีลต่อการจดัการความปลอดภัย

ด้านอัคคีภัยในอาคารสาธารณะประเภทห้างสรรพสินค้า 

ในมิติการจัดการก่อนเกิดอัคคีภัยในระดับสูง

กำรอภิปรำยผล

จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการ

ความปลอดภยัด้านอคัคภียัโดยระบบป้องกนัอคัคภียัตามที ่

มีการตั้งสมมติฐานไว้ สามารถอภิปรายผลการศึกษาดังนี้

ระบบป้องกันอัคคีภัยซ่ึงประกอบด้วย มาตรฐาน

การออกแบบ มาตรฐานการใช้งาน และมาตรฐานการ

บ�ารุงรักษา มีความสัมพันธ์กับการจัดการก่อนเกิดอัคคีภัย  

การจดัท�าแผนป้องกนัอคัคภียั แผนรณรงค์ป้องกนั การอบรม  

การตรวจตรา และการแจ้งเหตุ ซึ่งผลการวิจัยเชิงคุณภาพ 

และปริมาณ มีผลของแบบสอบถามและการสัมภาษณ์

สอดคล้องกันในการให้ความส�าคัญในเรื่องการตรวจตรา 

พบว่ามาตรฐานการบ�ารุงรักษา เป็นเกณฑ์ที่ถูกก�าหนดไว้

ในการที่จะเร่ิมกระบวนการดูแล ซ่อมบ�ารุงรักษาอุปกรณ์

นัน้ ๆ  ให้มปีระสทิธิภาพสงูสดุในแต่ละขัน้ตอน และให้เป็น 

ไปตามข้อก�าหนดทีผู่ผ้ลติอปุกรณ์ในระบบป้องกนัอคัคภียั 

ได้ก�าหนดไว้โดยการตรวจตราในส่วนงานบ�ารงุรกัษาซึง่จะ 
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ประกอบด้วยกระบวนการตั้งแต่ ตัวผู ้ดูแลระบบเอง 

ข้อก�าหนดในการซ่อมบ�ารุงซึ่งสอดคล้อง กับ คู่มือในการ

ตรวจสอบตามมาตรฐาน NFPA 25เป็นแนวทางในการ

ซ่อมบ�ารุงรักษาระบบป้องกันอัคคีภัย Wayne (2012, p. 

280) การตรวจสอบการทดสอบระบบระหว่างใช้งานและ

การประเมินผล ซึ่งหมายถึงบุคลากร และระบบป้องกัน

อัคคีภัยมีความพร้อมที่จะใช้งานได้จริง Alisa (2001, p.44) 

มาตรฐานการใช้งาน เป็นเกณฑ์ที่ถูกก�าหนดไว้ในการที่จะ 

เริ่มกระบวนการใช้งานอุปกรณ์นั้น ๆ ให้มีประสิทธิภาพ

สูงสุดในแต่ละขั้นตอน และให้เป็นไปตามข้อก�าหนดที่ 

ผู้ผลิตอุปกรณ์ โดยการตรวจตราที่ดีก็จะช่วยให้แน่ใจได้ว่า

ในระบบป้องกันอัคคีภัย เกชา ธีระโกเมน (2545, p. 153)  

ได้ก�าหนดไว้โดยจะประกอบด้วยกระบวนการตั้งแต่  

การตดิตัง้ ผูใ้ช้งาน การตรวจตรา การจดัท�าคูม่อืการท�างาน 

และการพัฒนาองค์ความรู ้ ได้ปฏิบัติตามที่ก�าหนดไว้  

ซึง่หมายถงึระบบป้องกนัอัคคภัียพร้อมใช้งานได้จรงิจึงเป็น 

ส่วนเสริมให้การจัดการความปลอดภัยก่อนเกิดอัคคีภัย 

มปีระสทิธภิาพมากข้ึน National Fire Protection Association  

(2002, p. 18) การตรวจตราเป็นการส�ารวจความเสี่ยงภัย 

เพือ่ป้องกนั และประเมนิโอกาสของการเกดิอัคคภียั ซึง่เป็น 

กระบวนการท�างานที่ส�าคัญอย่างมาก ส�านักป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย (2555, หน้า 8) รวมทัง้สอดคล้องในการ 

จัดการความปลอดภัยด้านอัคคีภัยโดยมีขั้นตอน คือ  

การส�ารวจ การวางแผนการตรวจสอบระบุจุดที่ต้องแก้ไข

จัดล�าดับความเส่ียงภัยในแต่ละพ้ืนที่และการมีส่วนร่วม

ในมาตรการรับมือท�าให้มีความมั่นใจได้ว่า ระบบป้องกัน 

อัคคีภัยสามารถครอบคลุมทุกพ้ืนที่ที่เส่ียงภัย Hammer 

and Price (2001, pp. 221-226)

สรุปผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระบบ

ป้องกันอัคคีภัยการจัดการความปลอดภัยด้านอัคคีภัย  

การศกึษาพบว่ามาตรฐานการใช้งานและมาตรฐานการซ่อม

บ�ารงุเป็นตวัแปรส�าคญัทีม่คีวามสมัพนัธ์กบัระบบป้องกนั

อคัคภียัทัง้ในการวจิยัเชงิคณุภาพและปริมาณ และเมือ่น�าไป 

ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการความปลอดภัย

ด้านอคัคภียั พบว่ามาตรฐานของระบบป้องกันอัคคภียัอยูใ่น 

เกณฑ์มาตรฐานที่น่าเชื่อถือได้รวมทั้งมีความสอดคล้อง

ตามเอกสารทางวิชาการที่ได้อ้างอิง

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย

1. ควรมีการออกกฎหมายให้มีการตรวจสอบ

และเสนอแนะผลการท�างานของระบบป้องกันอัคคีภัย

ตั้งแต่กระบวนการติดตั้งและทดสอบให้แน่ใจว่าระบบ

สามารถท�างานได้จริงก่อนที่จะเปิดใช้อาคารจริง รวมทั้ง 

ควรก�าหนดเป็นนโยบายให้สถานประกอบการรายงาน

ผลการปฏิบัติงานและบ�ารุงรักษาตามคู่มือที่ผู้ผลิตแนะน�า 

ในระหว่างเปิดใช้อาคารไปแล้วทุกปี

2. ควรก�าหนดเป็นนโยบายให้สถานประกอบการ

มีการตรวจสอบความปลอดภัยเป็นแบบรายวัน และราย

สปัดาห์ ตามแบบฟอร์มมาตรฐานส�าหรบัอาคารสาธารณะ

ประเภทห้างสรรพสนิค้าเพือ่ให้แน่ใจได้ว่า ในแต่ละวนัจะม ี

สถานการณ์ที่ไม่ปลอดภัย (unsafe conditions) และการ 

กระท�าใด ๆ ที่ไม่ปลอดภัย (unsafe actions) เกิดขึ้น โดยมี

การด�าเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วน

3. ควรมีการตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยของ

ภาครฐัอย่างเป็นระบบ และสร้างความเช่ือมัน่ให้แน่ใจได้ว่า 

ระบบที่มีอยู่สามารถจะท�างานได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ

เช่น ระบบน�้าดับเพลิงสาธารณะ ใช้ได้หรือไม่ เปิด-ปิด

สะดวกหรือไม่ น�้าในระบบมีอยู่จริงหรือไม่ หรือ เส้นทาง 

การจราจรในกรณทีีเ่กดิอคัคภียัสะดวกในการใช้งานหรอืไม่  

เป็นต้น

ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ

1. การจดัการก่อนเกดิอคัคภียัของอาคารสาธารณะ 

ประเภทห้างสรรพสินค้า ควรให้ความส�าคัญอย่างจริงจัง

ต้ังแต่กระบวนการจัดท�าแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย 

โดยเป็นกระบวนการตระเตรียมความพร้อมในการจัดการ

ก่อนเกิดอัคคีภัย ซึ่งประกอบด้วย ขั้นตอนการท�างานของ 

การจัดเตรยีมข้อมลู การวเิคราะห์ข้อมลู และการสงัเคราะห์

แผนการป้องกนัและระงบัอคัคภียัการจัดท�าแผนการรณรงค์

ป้องกนั โดยเป็นกระบวนการตระเตรยีมความพร้อมในการ 

จดัการก่อนเกดิอคัคภียั ซึง่ประกอบด้วย ขัน้ตอนการท�างาน

ของ การเผยแพร่องค์ความรู้เบื้องต้น การท�าความเข้าใจ 

ในแผน และการสื่อสารประชาสัมพันธ์ แผนงานการฝึก

อบรม โดยเป็นกระบวนการตระเตรียมความพร้อมด้าน

ความรู้ในการจัดการก่อนเกิดอัคคีภัย ซึ่งประกอบด้วย  
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ข้ันตอนการท�างานของ แผนการฝึกอบรมระดับองค์กร 

การมีส่วนร่วมในการพัฒนาความรู ้ และการสื่อสาร

ประชาสัมพันธ์การตรวจตรา ในการจัดการด้านอัคคีภัย 

มีความจ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความสามารถในการ

วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงของพื้นที่ของตนเอง  

ต่ออัคคีภัยที่อาจจะเกิดขึ้น โดยการจัดท�าแผนและควบคุม

บัญชาการสถานการณ์ในพื้นที่ ทั้งนี้ในการจัดท�าการ

วิเคราะห์ความเสี่ยงนั้น จะประกอบด้วย การส�ารวจข้อมูล

ทางกายภาพ การวางแผนการตรวจสอบ การระบุจุดที่ 

ต้องตรวจสอบ

2. จากผลการศึกษาความสัมพันธ์ canonical  

เห็นได้ว่าอาคารสาธารณะประเภทห้างสรรพสินค้า จะม ี

การจัดการระบบป้องกันอัคคีภัยที่มีประสิทธิภาพที ่

ดงันัน้การท�าวจัิยครัง้ต่อไป ควรน�าการจัดการระบบป้องกนั 

อัคคีภัยในด้านมาตรฐานการออกแบบมาศึกษาเพิ่มเติม 

เพื่อเปรียบเทียบผลการศึกษา และสามารถมองเห็น 

ภาพรวมของระบบได้ชัดเจนขึ้น

3. งานวิจัยคร้ังนี้ผู ้วิจัยได้มุ ่งศึกษาในประเด็น 

เกี่ยวกับบทบาทการจัดการระบบป้องกันอัคคีภัย โดย 

ค�านึงถึงปัจจัยหลักที่ท�าให้ระบบป้องกันอัคคีภัยการวิจัย

ครัง้ต่อไปน่าจะก�าหนดสมมติฐานสิง่ทีส่่งผลต่อการพฒันา 

คุณภาพและมาตรฐานของระบบป้องกันอัคคีภัย
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บทคัดย่อ

การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษานโยบายของรัฐด้านการส่งเสริมการผลิตน�้ามันจากขยะพลาสติก รวมถึง

กฎหมาย หลักเกณฑ์ ระเบียบและข้อบังคับเกี่ยวกับการผลิตน�้ามันจากขยะพลาสติกของประเทศไทย เทคโนโลยีการผลิต 

น�้ามันจากขยะพลาสติก การปรับปรุงคุณภาพน�้ามัน ตลอดจนศึกษาแนวทางการส่งเสริมการผลิตน�้ามันจากขยะพลาสติก

และแนวทางการบริหารจดัการอย่างย่ังยืน โดยศึกษาข้อมลูเชิงปรมิาณและเชิงคณุภาพ เกบ็รวบรวมข้อมลูด้วยแบบสอบถาม

และแบบสัมภาษณ์ ประกอบกับข้อมูลแบบทุติยภูมิจากเอกสาร ผลการวิจัยพบว่า รัฐบาลเน้นยุทธศาสตร์ในการส่งเสริม

พลังงานชีวภาพ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า ทราบนโยบายและแผนส่งเสริมการผลิตน�้ามันจากขยะพลาสติก 

ของรัฐบาล แต่ประชาชนทั่วไปและบริษัทเอกชนยังรับรู้ข้อมูลไม่มากนัก ข้อเสนอแนะจากการวิจัยครั้งนี้เกี่ยวข้องกับ

ทุกภาคส่วน ที่ส�าคัญมากที่สุดคือ รัฐบาลควรให้การสนับสนุนการวิจัยและการพัฒนาในทุกกระบวนการแปรรูปขยะ

พลาสติกเป็นน�้ามัน กระทรวงพลังงานและกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ควรร่วมมือกัน มีเจ้าภาพศึกษาโครงการ

ส่งเสริมการแปรรูปขยะพลาสติกเป็นน�้ามันเชื้อเพลิง และการพัฒนาเทคโนโลยีการแปรรูป รวมถึงการศึกษาผลกระทบ 

เชิงนโยบาย ส่งเสริมความร่วมมือของภาคเอกชน หน่วยงานท้องถิ่นและชุมชน นักวิชาการและผู้เช่ียวชาญด้านพลังงาน

ควรศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องสมรรถนะของเครื่องยนต์และมลพิษที่เกิดขึ้น คุณภาพและวิธีการปรับปรุงคุณภาพน�้ามันจาก 

พลาสติกให้เทียบเคียงกับน�้ามันดีเซลหรือน�้ามันเชิงพาณิชย์ชนิดอื่น

ค�ำส�ำคัญ: การผลิตน�้ามัน, ขยะพลาสติก, พลังงานทดแทน

Abstract

The objectives of this research are to study the Thai government policy, law and regulations, promotion 

strategies and management on sustainable fuel oil production from plastic waste. Research methodology employed  

were both quantitative and qualitative approach by collecting data from questionnaires, in-depth interview and 

secondary source documents. This also included some relevant technology aspect on waste plastic oil production 

and its quality improvements. Research results found that Thai government strategy has focused on the promotion of 

energy production. Most of samples think that the government agencies do not do continuous support to the project. 

Important recommendations for all parties are; Government organization should support research and development  
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บทน�ำ

แนวโน้มความต้องการพลังงานทดแทนมากขึ้น 

เนื่องจากประชากรโลกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ความเจริญ

ก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและสหวทิยาการเพ่ิมข้ึนหลากหลาย 

มติ ิอกีทัง้การขยายตัวทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ท�าให้

ความต้องการพลงังานของมนษุย์เพ่ิมสูงขึน้ ในขณะทีแ่หล่ง

พลังงานธรรมชาติมอียูอ่ย่างจ�ากดั ผลกระทบทีเ่กดิจากการ

ใช้พลังงานของมนษุย์ คอื สภาพอากาศและผลกระทบด้าน

สภาวะแวดล้อม (environmental impacts) ที่เปลี่ยนแปลง

ไป จนท�าให้ปัจจุบันมนุษย์ต้องเผชิญกับผลกระทบเหล่านี้

ในการใช้ชีวิตประจ�าวัน ทั้งตรงและทางอ้อม ไม่ว่าจะเป็น

ด้านสุขภาพ อาหาร ความเป็นอยู่ที่ปลอดภัย และปัญหา

ภาวะโลกร้อน (global warming) รวมถึงค่าครองชพีทีส่งูขึน้  

ซึง่เป็นปัญหาควบคูม่ากบัการใช้พลงังาน ความเจรญิก้าวหน้า 

และความทันสมัยทั้งปวง 

ความแตกต่างด้านราคาพลังงานมีผลต่อความ 

ได้เปรยีบทัง้การแข่งขันทางธรุกิจ ซ่ึงมีผลกระทบต่อกลยทุธ์ 

ขององค์กรและการตัดสินใจลงทุน ไม่ว่าจะเป็นความ

ต้องการน�้ามันที่เพิ่มขึ้นอย่างมากในศตวรรษหน้าของ

ประเทศสหรัฐอเมริกา จีน และ อินเดีย ส่วนประเทศในแถ 

บตะวันออกกลางยังคงต้องการลดต้นทุนการผลิตน�้ามัน 

ให้ต�า่มากทีส่ดุ ข้อมลูเหล่านีเ้ป็นข้อค้นพบส�าคญัในรายงาน

ของส�านักงานพลังงานสากลที่เผยแพร่ในนิตยสาร World 

Energy Outlook ของประเทศอังกฤษ (International 

Energy Agency, 2013) หลายปีที่ผ่านมาการใช้พลังงาน

ของประเทศไทยเพิ่มขึ้นตามการเติบโตทางเศรษฐกิจ  

โดยเฉพาะครึง่มแีรกของปี พ.ศ.2557 พลังงานทีใ่ช้มากทีส่ดุ  

คือ น�า้มันส�าเรจ็รปูประมาณร้อยละ 48 ของการใช้พลงังาน

ขั้นสุดท้ายทั้งหมด รองลงมาคือ พลังงานไฟฟ้า พลังงาน 

หมุนเวียน ถ่านหิน ลิกไนซ์ และก๊าซธรรมชาติ (กระทรวง

พลังงาน, 2557) 

ขยะพลาสติกมีแหล่งก�าเนิดทั้งจากภาคครัวเรือน

และภาคอุตสาหกรรม มีอายุการใช้งานโดยเฉลี่ยสั้นมาก  

ผู้บริโภคไม่นิยมเก็บไว้ใช้ซ�้า (re-use) โดยเฉพาะพลาสติก

ที่ใช้เป็นบรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์เหล่านี้จะถูกทิ้งเป็นขยะ

มูลฝอยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ท�าให้มีขยะพลาสติกซึ่ง 

ไม่สามารถย่อยสลายได้เองในธรรมชาติสะสมเพิ่มขึ้น  

ก่อให้เกิดปัญหาในการจัดการ ปริมาณการใช้พลาสติก 

เพิม่ขึน้ทกุปีสมาคมอตุสาหกรรมไทย รายงานว่า ขยะมลูฝอย 

ของกรุงเทพมหานครประมาณร้อยละ 90 จะถูกน�าไปทิ้ง 

ในที่โล่งและฝังกลบ ประมาณร้อยละ 1 จะน�าไปเผาที ่

โรงเผาขยะ ส่วนที่เหลือจะน�าไปท�าปุ ๋ยหมัก แต่มีขยะ 

บางประเภททีย่่อยสลายยาก ต้องใช้ระยะเวลานาน โดยเฉพาะ 

ถุงพลาสติกมีระยะเวลาย่อยสลายตามธรรมชาติประมาณ 

450 ปี ถ้าน�าขยะจ�าพวกถุงพลาสติกไปเผาจะก่อให้เกิด

มลภาวะทางอากาศ ปัจจุบันมีเทคโนโลยีการแปลงขยะ

พลาสติกให้เป็นพลังงานทดแทน ซึ่งได้รับความสนใจ 

เป็นอย่างมาก (Jantarasena, 2013)

การจัดการขยะพลาสติกในปัจจุบันส่วนใหญ่

เป็นการฝังกลบในหลุมฝังกลบหรือเผาท�าลายในเตาเผา  

ซึง่ส่งผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมเป็นอย่างมาก การก�าจดัขยะ

พลาสติกท้าทายนักคิดในการค้นหาวิธีการจัดการที่ชุมชน

ยอมรับ ทั้งด้านผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม เทคโนโลยี และ

ค่าใช้จ่าย ทั้งสามประเด็นนี้มีความเกี่ยวเนื่องกันและต้อง

ตัดสินใจอย่างเหมาะสม แนวทางการจัดการขยะพลาสติก

ที่น่าสนใจแนวทางหนึ่งคือการน�าขยะพลาสติกมาแปรรูป 

in all aspect of the transformation process of plastic to oil, particularly concern organization from Ministry of Energy 

and Ministry of Sciences and Technologies should closely cooperate together for study the supporting of waste plastic 

to oil project in various aspects such as technology, policy and the cooperation between private sectors and local  

authority agencies. The energy experts should make addition study on the efficient use of the oil in engines and its 

pollution production, quality and quality improvement for substitute the use of diesel and others types of commercial 

oils, and cost reduction in production and domestic utilization of the oil.

Keywords: fuel production, plastic waste, renewable energy
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เป็นน�า้มันด้วยกระบวนการไพโรไลซสีทีอ่ณุหภูม ิ350-380 

องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมงที่ความดันบรรยากาศ 

น�้ามันเชื้อเพลิงจากขยะพลาสติกที่ผลิตได้มีคุณสมบัติ 

ใกล้เคียงกับน�้ามันเบนซินและดีเซลตามประกาศของ

กระทรวงพาณิชย์ (สมหมาย ผิวสะอาด, 2554)

จากสถานการณ์พลังงานโลก ความต้องการใช้

พลังงานในประเทศไทย ปัญหาขยะและการก�าจัด ท�าให้

หน่วยงานภาครฐั เอกชน และหน่วยงานท้องถิน่ เร่งคดิค้น

และด�าเนินการจัดการกับปัญหาที่มีผลกระทบต่อคุณภาพ 

ชวีติของประชาชนในทกุพ้ืนที ่โดยเฉพาะแผนงานเร่งด่วน

ของรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่เน้นการสร้าง

จิตส�านึกการคัดแยกขยะและการผลิตพลังงานทดแทน 

จากขยะ ในโครงการ “เมอืงสะอาด คนในชาตมิสีขุ” (ในเดอืน 

พฤศจกิายน พ.ศ. 2557) ซ่ึงสอดคล้องกบัเจตนารมย์ในการ

วิจัยนี้ ที่มุ่งน�าเสนอความส�าคัญของการส่งเสริมการน�า

เทคโนโลยีการผลิตน�้ามันจากขยะพลาสติกมาแก้ปัญหา 

การจัดการขยะพลาสติก และผลิตพลังงานทดแทนอย่าง

ยั่งยืนต่อไปในอนาคต

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

ศึกษานโยบาย หลักเกณฑ์ กฎหมาย ระเบียบ  

ข้อบงัคบั แนวทางการส่งเสรมิและการบรหิารจดัการอย่าง

ยั่งยืนในการส่งเสริมการผลิตน�้ามันจากขยะพลาสติกของ

ประเทศไทย 

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

1. ค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับขยะพลาสติกและการ 

จัดการขยะพลาสติกในประเทศไทยและในต่างประเทศ 

กระบวนการแปรรูปขยะพลาสติกเป็นน�้ามัน แนวคิดและ

ทฤษฎีเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ กฎหมายและระเบียบ 

ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง นโยบายของรัฐและการบริหาร

จัดการด้านการส่งเสริมการผลิตน�้ามันจากขยะพลาสติก

ของประเทศไทย

2. ศึกษาข้อมูลภาคสนามด้วยการรวบรวมข้อมูล 

เชงิลกึจากผูเ้กีย่วข้องโดยตรง ท้ังจากบุคลากรของหน่วยงาน 

ภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม นักวิชาการ และประชาชน

ทั่วไปเกี่ยวกับมาตรฐานคุณภาพน�้ามันจากขยะพลาสติก  

เทคโนโลยกีารแปรรปูขยะพลาสติกเป็นน�า้มนั นโยบายการ

ส่งเสริมการผลิตน�้ามันจากขยะพลาสติกของประเทศไทย 

โอกาส ความเป็นไปได้ และอปุสรรค ในการส่งเสรมิการผลติ 

น�้ามันจากขยะพลาสติกอย่างยั่งยืน ในช่วงเวลา เดือน

พฤษภาคมถึง มิถุนายน พ.ศ. 2558

3. วเิคราะห์แนวทางและการบรหิารจัดการส่งเสรมิ 

การผลิตน�้ามันจากขยะพลาสติกอย่างยั่งยืน

การศึกษาเชิงคุณภาพท�าโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก  

เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐและท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง 

ได้แก่ นายกองค์การบริหารส่วนต�าบล นายกเทศมนตรี 

อธิบดีกรมสรรพสามิต อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน ผู้ผลิต

น�้ามันจากขยะพลาสติก บริษัทค้าปลีกน�้ามัน นักวิชาการ 

นักวิจัย ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันการศึกษา สาขาวิศวกรรม

สิ่งแวดล้อม และปิโตรเคมี จ�านวน 8 คน โดยใช้แบบ

สมัภาษณ์กึง่โครงสร้าง (semi-constructed interview guide) 

ประกอบด้วย ประเด็นค�าถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์เชิงลึก  

(In-depth Interview) ได้แก่ นโยบายและแผนส่งเสรมิการผลติ 

น�้ามันจากขยะพลาสติกของรัฐบาล เทคโนโลยีการแปรรูป

ขยะพลาสติกเป็นน�้ามัน โอกาสหรือความเป็นไปได้ใน

การแปรรูปน�้ามันจากขยะพลาสติกของภาครัฐในอนาคต  

การบรหิารจัดการการแปรรปูขยะพลาสติกเป็นน�า้มนัอย่าง

ยัง่ยนื หน่วยงานทีม่คีวามส�าคญัอย่างมากต่อการสนบัสนนุ

การผลิตน�้ามันจากขยะพลาสติก นโยบายแปรรูปขยะ

พลาสติกของรัฐบาลเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานระดับ

ท้องถิ่น ข่อเสนอแนะแนวทางการส่งเสริมการลงทุนและ 

การแปรรูปขยะพลาสติกเป็นน�้ามัน 

การศึกษาเชิงปริมาณใช้แบบสอบถามกับกลุ่ม

ตัวอย่าง ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและการใช้

น�า้มนัจากขยะพลาสติกโดยตรง ได้แก่ ผูผ้ลติน�า้มนัจากขยะ

พลาสติก กลุ่มเกษตรกร กลุ่มประมงและกลุ่มประชาชน

ทั่วไป จ�านวน 200 คน แบบสอบถาม ประกอบด้วย  

ข้อค�าถาม 5 ส่วน ได้แก่

ส่วนที ่1 ข้อมลูส่วนบคุคลของผูต้อบแบบสอบถาม 

คือปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา  

อาชีพ และต�าแหน่งปัจจุบัน

ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายและแผน 

ส่งเสริมการผลิตน�้ามันจากขยะพลาสติกของประเทศไทย 
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ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิต 

น�้ามันจากขยะพลาสติก

ส่วนที่ 4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการผลิต 

น�้ามันจากขยะพลาสติก

ส่วนที ่5 ปัญหาและข้อเสนอแนะเกีย่วกบันโยบาย

และแนวทางการส่งเสริมการผลิตน�้ามันจากขยะพลาสติก 

ของรัฐบาลและหน่วยงานของรัฐ เป็นค�าถามปลายเปิด

ผู้วิจัยจะท�าการทดสอบความเที่ยงตรง (Validity)  

โดยเสนอแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์เสนอต่อ 

ผูเ้ชีย่วชาญ ตรวจสอบความเหมาะสมของเนือ้หาและภาษา 

ที่ใช้ เพื่อปรับปรุงค�าถามให้เหมาะสมและสอดคล้องกับ

วตัถปุระสงค์ของการวจิยั แล้วน�ามาทดสอบความน่าเชือ่ถอื  

(Reliability) โดยน�าแบบสอบถามที่ผ่านการทดสอบความ 

เที่ยงตรงแล้วมาทดสอบหาค่าความน่าเชื่อถือของแบบ 

สอบถามกับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงาน

และประชาชนทั่วไป จ�านวน 20 คน ซึ่งเป็นคนละกลุ่มกับ

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ก่อนเก็บข้อมูลจริง

กำรเก็บรวบรวมและวิเครำะห์ข้อมูล

1. การรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ การศึกษาเอกสาร 

แนวคิดทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เก่ียวข้อง เพ่ืออธิบายถึง

ความส�าคัญและสภาพปัญหาที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกฎหมาย 

หลักเกณฑ์ ระเบียบและข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหาร

จัดการด้านการส่งเสริมการผลิตน�้ามันจากขยะพลาสติก 

ของประเทศไทย ซึ่งจะน�าไปสู่การก�าหนดตัวแปรในการ

ศึกษาและกรอบแนวคิดในการวิจัย ข้อมูลเหล่านี้รวบรวม

จากเอกสารเผยแพร่ของทางราชการ งานวจิยั และบทความ 

ที่เก่ียวข้อง ประกอบด้วย

1.1 แนวคิดและทฤษฎีเ ก่ียวกับนโยบาย 

สาธารณะ

1.2 แผนและนโยบายการส่งเสริมการผลิต 

น�้ามันจากขยะพลาสติก

1.3 กฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

1.4 ขยะพลาสติกและการก�าจัดขยะพลาสติก

1.5 กระบวนการแปรรูปขยะพลาสติกเป็น 

น�้ามัน

1.6 การจัดการขยะพลาสติกในประเทศไทย

1.7 การจัดการขยะพลาสติกในต่างประเทศ

2. การรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ เป็นข้อมูลที่ได้จาก 

แบบสอบถามและสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง

3. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ตรวจสอบ 

ความสมบูรณ์และความถูกต้องของข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้ 

จากแบบสัมภาษณ์และข้อมูลจากเอกสาร วิเคราะห์เนื้อหา  

(content analysis) โดยจดัหมวดหมูเ่พือ่ให้เหน็องค์ประกอบ 

ส�าคัญ ตามวัตถุประสงค์ในการวิจัย วิเคราะห์ความคิดเห็น 

ร่วมกับข้อมูลจากเอกสารทางราชการและงานวิจัยที่ 

เกี่ยวข้อง แล้วน�ามาสรุปในรูปแบบที่เช่ือมโยงกับแนวคิด

และทฤษฎีที่ เกี่ยวข ้องเพื่ออธิบายผลการศึกษาตาม

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

4. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ น�าข้อมูลที่เก็บ 

รวบรวมได้จากแบบสอบถามมาวิเคราะห์ทางสถิติด้วย

โปรแกรมส�าเร็จรูปจ�าแนกเป็น

4.1 สถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistics) 

โดยใช้ค่าร้อยละ (percentage) ค่าเฉลี่ย (mean) และส่วน 

เบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation--SD.) อธิบายข้อมลู 

ส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา  

อาชีพ และต�าแหน่งปัจจุบัน 

4.2 สถิติเชิงอนุมาน (inferential statistics) 

เป็นการทดสอบสมมตฐิานเพือ่หาความสมัพนัธ์ของข้อมลู 

ส่วนบุคคลและความคิดเห็นเก่ียวกับนโยบายและแผน 

ส่งเสริมการผลิตน�้ามันจากขยะพลาสติกของประเทศไทย 

เทคโนโลยีการผลิตน�้ามันจากขยะพลาสติก และความ 

คิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการผลิตน�้ามันจากขยะพลาสติก

ผลกำรวิจัย

รัฐบาลเน้นยุทธศาสตร์ในการส่งเสริมพลังงาน

ชีวภาพ ได้แก่ พลังงานจากขยะ ชีวมวล และก๊าซชีวภาพ  

โดยกระทรวงพลงังานรบัมอบหมายในการส่งเสรมิสนบัสนนุ 

การผลติพลงังานจากขยะ โดยเฉพาะการส่งเสรมิให้องค์กร

ปกครองท้องถิ่นและชุมชนมีส่วนร่วมของชุมชนในการ

ผลิตและการใช้พลังงานทดแทนอย่างกว้างขวางและ

จรงิจัง จากการส่งเสรมิสนบัสนนุการผลติพลงังานจากขยะ 
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ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดกลางและขนาดเล็ก 

โดยเฉพาะในชุมชนขนาดเล็ก เช่น โรงเรียน วัด ชุมชน  

หน่วยงานต่าง ๆ  ปรบัมาตรการจงูใจส�าหรบัการลงทนุจาก

ภาคเอกชนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ 

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า ทราบ

นโยบายและแผนส่งเสรมิการผลติน�า้มนัจากขยะพลาสตกิ

ของรัฐบาลจากการอบรมสัมมนามากกว่าสื่ออ่ืน กลุ่ม

ตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นว่าหน่วยงานของรัฐส่งเสริม

การผลิตน�้ามันจากขยะพลาสติกไม่ต่อเนื่อง กระทรวง

พลงังานควรส่งเสริมให้ภาคเอกชนร่วมลงทนุ ซ่ึงประชาชน 

ทัว่ไปและบรษิทัเอกชนยงัรบัรูข้้อมลูไม่มากนกั กลุม่ตัวอย่าง 

และสื่อสารข้อมูลผ่านส่ือต่าง ๆ ให้ความรู้แก่นักลงทุน

และประชาชนเร่ืองการผลิตน�้ามันจากขยะพลาสติก 

และในอนาคต การแปรรูปขยะพลาสติกเป็นน�้ามันของ

ประเทศไทยอย่างยั่งยืน ควรมีการรับรองจากค่ายรถยนต์

และโฆษณาอย่างแพร่หลายว่ารองรับการใช้น�้ามันแปรรูป 

จากขยะพลาสติก ตลอดจนนโยบายแปรรูปขยะพลาสติก

เป็นน�้ามันของประเทศไทยของแต่ละรัฐบาลไม่มีความ

สอดคล้องต่อเนื่องกัน เนื่องจากหยุดชะงักเมื่อเปลี่ยน

รัฐบาล อีกทั้งไม่มีหน่วยงานที่ท�าหน้าที่ก�าหนดและก�ากับ 

ดูแลอย่างชัดเจน และมีหน่วยงานที่ท�าหน้าที่ก�าหนดและ

ก�ากับดูแล แต่ไม่สามารถด�าเนินการได้จริงในทางปฏิบัติ 

ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล

ส�าคัญ จากหน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน นักวิชาการและ 

ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงาน และหน่วยงานท้องถิ่นส่วนใหญ่ 

มีความเห็นว่าหน่วยงานภาครัฐที่มีความโดดเด่นเร่ือง

ด�าเนินแนวทางปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง

กับการแปรรูปขยะพลาสติกเป็นน�้ามันมากที่สุด คือ  

กรมธรุกจิพลังงาน ส�านกังานนโยบายและแผนพลงังาน และ 

กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนรัุกษ์พลังงาน กระทรวง

พลงังาน โดยกระทรวงพลงังานควรเป็นหน่วยงานหลกัใน

การส่งเสริมการลงทุนขององค์กรปกครองท้องถิ่นร่วม

กับกระทรวงอื่น โดยเฉพาะผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐมี

ความเห็นว่าแนวนโยบายและแผนส่งเสริมการผลิตน�้ามัน

จากขยะพลาสติกมีประโยชน์ต่อการลดปัญหาขยะและ

แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม อย่างไรก็ตามยังต้องท�าการพัฒนา

เทคโนโลยีการผลิตและคุณภาพของน�้ามัน มากขึ้น กลุ่ม

ตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นว่า กลุ่มประเทศที่ให้การ 

สนบัสนนุการแปรรปูขยะพลาสติกเป็นน�า้มนัอย่างชดัเจน  

มปีระสทิธภิาพมากทีส่ดุ คอื ยโุรปและอเมรกิา คดิเป็นร้อยละ  

39.5 และ 34 อีกทั้งมีความเห็นว่าหน่วยงานภาครัฐควร

ให้การสนับสนุนการผลิตน�้ามันแปรรูปจากขยะพลาสติก 

โดยให้การสนับสนุนเงินสมทบต่อหน่วยน�้ามันที่ผลิตมาก

ที่สุด คิดเป็นร้อยละ 36.5 รองลงมาคือ การสนับสนุนการ

ออกใบอนุญาตโรงงานอุตสาหกรรม ส่วนผู้ผลิตน�้ามัน 

จากขยะพลาสติกส่วนใหญ่มีความเห็นว่า ยินดีจะให้การ

สนับสนุนภาครัฐด้านการแปรรูปขยะพลาสติกเป็นน�้ามัน 

เพราะเป็นการสนบัสนนุให้หน่วยงานของรฐัท�างานร่วมกบั 

ภาคเอกชนและภาคประชาชนมากขึ้น อ�านวยประโยชน์

ในการใช้พลังงานทดแทนที่มีราคาถูกลง

ผู ้น�าน�้ามันจากการแปรรูปขยะพลาสติกไปใช้  

มคีวามเหน็ว่าเมือ่นโยบายแปรรปูขยะพลาสตกิของรฐับาล

มีความชัดเจน ยินดีที่จะร่วมลงทุนในธุรกิจแปรรูปขยะ

พลาสติกเป็นน�้ามัน กลุ่มตัวอย่างบางส่วนไม่ยินดีร่วม

ลงทุนและยินดีให้การสนับสนุนการแปรรูปขยะพลาสติก

ของรฐับาลเพราะไม่มเีงนิทนุเพยีงพอ บางคนให้ความเหน็

ว่าระบบราชการขั้นตอนมาก ส่วนกลุ่มพนักงานท้องถิ่น 

และข้าราชการ มคีวามเหน็ว่านโยบายแปรรปูขยะพลาสตกิ

ของรัฐบาลเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานระดับท้องถิ่น  

ภาคเอกชนและประชาชนควรมีส่วนร่วมในนโยบายน้ี  

จะเป็นการตรวจสอบซึ่งกันและกัน และเพื่อความโปร่งใส 

ส�าหรับความคิดเห็นของกลุ่มประชาชนทั่วไป เกษตรกร 

ชาวประมง และกลุ่มอาชีพรับจ้างทั่วไป ส่วนใหญ่เห็นว่า 

นโยบายการส่งเสรมิการผลติน�า้มนัจากขยะพลาสติกจะช่วย 

เรื่องสิ่งแวดล้อม ปัญหาจากปริมาณขยะจะลดลง อีกทั้ง

ยังเป็นการสนับสนุนการใช้พลังงานทางเลือกที่มีราคา 

ต�่ากว่าน�้ามันทั่วไป ความเห็นอื่นๆ ของประชาชนทั่วไป  

ผูป้ระกอบการธุรกจิทีเ่กีย่วข้อง นกัธุรกจิกจิการกลัน่น�า้มนั 

และพนักงานท้องถิ่น มีความเห็นว่า นโยบายการแปรรูป

ขยะพลาสติกเป็นน�้ามันของรัฐบาลยังไม่ชัดเจน และ 

ไม่ก�าหนดหน่วยงานที่ก�ากับดูแลแผนงานที่เกี่ยวข้อง  

หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องยังไม่มีแนวทางการส่งเสริมการ

แปรรูปขยะพลาสติกเป็นน�้ามันที่เป็นรูปธรรม ตลอดจน 

หน่วยงานของรฐัหลายฝ่ายขาดแนวทางท�างานทีสั่มพันธ์กนั 

เพื่อการสนับสนุนการแปรรูปขยะพลาสติกเป็นน�้ามัน
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ข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิตพลังงาน/ 

เชือ้เพลิงจากขยะพลาสตกิ โครงการส่งเสรมิการใช้เทคโนโลย ี

การน�าวัสดุเหลือใช้และกากของเสียมาใช้ประโยชน์ของ

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (2557) พบว่า 

ขยะพลาสติกเป็นขยะปิโตรเลียม มีทั้งจากภาคครัวเรือน

และภาคอุตสาหกรรมที่ถูกทิ้งอยู่เป็นจ�านวนมาก โดยขยะ 

เหล่านี้ไม่สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติและ 

เป็นภาระในการก�าจัด ขยะพลาสติกโดยมากจะถูกคัดแยก

แล้วน�ากลับไปใช้ใหม่หรือรีไซเคิลเป็นเม็ดพลาสติกแล้ว 

น�ากลับมาใช้ใหม่ การน�าขยะพลาสติกมาแปรรูปเป็น

พลังงาน เป็นทางเลือกที่น่าจะมีการสนับสนุน เพราะจะ

เป็นการลดขยะพลาสติกที่มีอยู่เป็นจ�านวนมากในปัจจุบัน 

รวมทัง้ข้อมูลจากส�านกัจดัการคณุภาพน�า้ (2557) โครงการ 

ก�าจดัขยะของเทศบาลเมืองหัวหิน สร้างบ่อขยะแบบฝังกลบ 

ที่มีศักยภาพในการรองรับขยะ 3 แสนตัน มีก�าลังผลิต

เฉล่ีย 6 ตันต่อวัน ได้น�้ามันดิบเฉลี่ยประมาณวันละ 4,500 

ลิตร หรือเดือนละกว่า 1.35 ล้านลิตร ขายน�้ามันดิบให้แก่ 

โรงกลัน่น�า้มนัเฉลีย่ปีละ 24 ล้านบาท นอกจากจะลดปรมิาณ 

ขยะพลาสตกิแล้ว รายได้ในส่วนนีน้�ามาใช้จ่ายในการบรหิาร 

จัดการของโครงการก�าจัดขยะของเทศบาลเมืองหัวหิน 

สอดคล้องกับผลการวิจัยของ วรรณวิมล แพ่งประสิทธ์ิ 

(2551) ได้ท�าการศึกษาเรื่อง การจัดท�าร่างแผนปฏิบัติการ

จดัการขยะมูลฝอย เทศบาลต�าบลแม่ใจ อ�าเภอแม่ใจ จงัหวดั 

พะเยา โดยใช้แบบสัมภาษณ์และการสังเกต กับประชากร 

2 กลุ่ม คือ ประชาชนและผู้แทนหมู่บ้าน ได้แก่ ผู้ใหญ่บ้าน 

สมาชกิสภาพเทศบาลต�าบลอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ�า

หมู่บ้าน และตวัแทนนกัวชิาการหรอืข้าราชการในหมูบ้่าน 

ผลการศึกษาพบว่า การจัดการขยะมูลฝอยเทศบาลต�าบล 

แม่ใจเป็นการให้บริการแก่ประชาชนตามอ�านาจหน้าที่  

โดยให้บรกิารเก็บรวบรวมขยะมลูฝอยจากบ้านเรอืน สถานที่ 

ราชการ สถานที่บริการต่าง ๆ ในพ้ืนที่รับผิดชอบและ 

นอกพืน้ทีบ่างส่วน แล้วเกบ็ขนขยะมูลฝอยไปก�าจดัโดยการ 

ทิ้งขยะมูลฝอยทุกประเภทลงในหลุมดินที่อยู่ห่างจากเขต

เทศาลเป็นระยะทาง 6 กิโลเมตร ปริมาณขยะมูลฝอยที่ 

เกิดข้ึนมีประมาณวันละ 4 ตัน องค์ประกอบขยะมูลฝอย

ส่วนใหญ่เป็นขยะมูลฝอยประเภททีย่่อยสลายง่าย รองลงมา 

เป็นขยะมูลฝอยที่รีไซเคิลได้ ซึ่งสามารถลดปริมาณขยะ 

มูลฝอยที่ปฏิบัติในครัวเรือนส่วนใหญ่ ได้แก่ การแยกขยะ

รีไซเคิลไว้ส�าหรับขาย การทิ้งขยะมูลฝอยส่วนใหญ่จะทิ้ง

ขยะมูลฝอยทุกประเภทรวมกันในถังขยะที่เทศบาลต�าบล 

ไม่ใจ พบว่า มปัีญหาเรือ่งการขาดความร่วมมอืจากประชาชน  

และองค์กรทีเ่กีย่วข้องทัง้ในและนอกพืน้ที ่งบประมาณทีใ่ช้ 

จัดการขยะมูลฝอยค่อนข้างมาก และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น

ทกุปี ตลอดจนปัญหาการบรกิารจดัการในองค์กรทีภ่าระงาน 

ยังกระจุกตัวอยู ่ที่หน่วยงานเดียว และการจัดท�าแผน

โครงการยังคงเป็นกิจกรรมเดิม ๆ หรือเป็นกิจกรรมที่จัด

รณรงค์ขึ้นเป็นครั้งคราวขาดความต่อเนื่อง เป็นปัญหาที ่

ตรงกับความเห็นของผู ้ผลิตน�้ามันจากขยะพลาสติก 

(จากการสัมภาษณ์) และกลุ ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ (จาก

แบบสอบถาม) ว่าการส่งเสรมิและสนบัสนนุของหน่วยงาน 

ภาครัฐไม่ต่อเนื่องโดยเฉพาะเมื่อมีการเปลี่ยนรัฐบาล

ในเรื่องคุณภาพมาตรฐานของน�้ามันและความ 

คุ้มค่าในการลงทุน หากรัฐสนับสนุนให้เอกชนด�าเนินการ  

สอดคล้องกบัผลการวจัิยของ ธัญญ์พชิชา เอกบศุย์ ประเสรฐิ 

เรียบร้อยเจริญ และวลัยรัตน์ อุตตมะปรากรม (2557) เร่ือง 

การศกึษาศกัยภาพการผลติน�า้มนัเช้ือเพลงิจากขยะพลาสตกิ 

ในประเทศไทย โดยกระบวนการไพโรไลซสิจากผูป้ระกอบการ 

เอกชนและโครงการส่งเสรมิการแปรรปูขยะพลาสตกิเป็น

น้ามัน ซึ่งมีขนาด ก�าลังการผลิตตั้งแต่ 0.8–16 ตันต่อวัน  

ได้ผลผลติน�า้มนัแปรรปู 200–10,400 ลติรต่อวนั โดยมขีนาด 

ก�าลังผลิต 0.8 ตันต่อวัน ราคา 650,000 บาท ของโรงแรม

ค�าแสดรเิวอร์แคว รสีอร์ทแอนด์สปา รองลงมาขนาดก�าลงั

ผลติ 5 – 6 ตนัต่อวนั ราคา 3 ล้านบาทของ บจก. ซแีซดพฒันา  

ราคาส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วง 45 – 65 ล้านบาท และขนาด

ก�าลังผลิต 10 -16 ตัน ต่อวันของ บจก. เมืองสะอาด ราคา 

96 ล้านบาท อณุหภมูเิครือ่งปฏกิรณ์เฉลีย่ของทกุเทคโนโลยี

อยูใ่นช่วง 300 –500 องศาเซลเซยีส การป้อนพลาสตกิเข้าสู ่

เครื่อง มี 2 แบบ คือ แบบกะ และแบบต่อเนื่อง ทุกบริษัท

ท�าความสะอาดเครือ่งทกุรอบการผลติ ผลติภณัฑ์น�า้มนัจาก

พลาสติก 1 ตันเฉลี่ย 600 ลิตร พลาสติกที่ปัอนเข้าเครื่อง 

ปฏิกรณ์คือพลาสติก ชนิด PP และ PE ค่าความช้ืนร้อยละ 

5 - 40 ค่าความปนเป้ือนร้อยละ 5 - 40 ศกัยภาพของเทศบาล

ที่สามารถแปรรูปขยะพลาสติกเป็นน�้ามันเช้ือเพลิงเกิดขึ้น



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ปีที่ 6 ฉบับที่ 3 ประจ�าเดือน กันยายน-ธันวาคม 2559 365

ภายใน 1 ปี ร้อยละ 20 สามารถผลิตน�้ามันได้ 32,083,500 

ลิตรต่อปี ร้อยละ 50 สามารถผลติน�า้มนัได้ 80,190,500 ลติร 

ต่อปี รวมทั้งโครงการ สามารถผลิตน�้ามันได้ 160,454,000 

ลิตรต่อปี และมีน�้ามันเชื้อเพลิงส�ารองจากหลุมฝังกลบเก่า  

2,540,338.91 ลิตร การศึกษาทางเศรษฐศาสตร์พบว่า 

ผลตอบแทนจะสูงสุดเมื่อน�าขยะจากหลุมมาเป็นวัตถุดิบ 

เมื่อเปรียบเทียบขนาดก�าลังผลิตของเครื่องปฏิกรณ์พบว่า 

มูลค่าปัจจุบันและอัตราผลตอบแทน การลงทุนเหมาะสม 

ที่จะลงทุน ระยะเวลาคืนทุนส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วง 2 –6 ปี  

และราคาขายของน�้ามันที่ได้จากการแปรรูป พบว่าขาย

น�้ามันได้ 18 บาทต่อลิตรและขายเป็นน�้ามันเตาเกรดเอ 

ในราคา 23 บาทต่อลิตร โดยทั้งนี้การขายน�้ามัน ทั้ง 2 กรณ ี

ถือว่ามีความคุ้มค่าต่อการลงทุน ส่วนเทคโนโลยีการผลิต 

น�้ามันเชื้อเพลิงจากขยะพลาสติก จึงเป็นการจัดการ 

ที่สามารถแก้ปัญหาเรื่องการจัดการขยะที่นับวันมีปริมาณ 

ที่ เพิ่มขึ้น  และขณะเดียวกันก็ช ่วยลดป ัญหาความ 

ต้องการพลังงานทีท่วคีวามรนุแรงขึน้ การวเิคราะห์ผลทาง

เศรษฐศาสตร์ พบว่าผลตอบแทนจะสงูสดุของการแปรรปู 

คือน�าขยะเก่าจากพ้ืนที่ฝังกลบที่ได้มาโดยไม่ต้องเสียเงิน 

และผลตอบแทนรองลงมาคือ การจัดซื้อพลาสติกจาก 

แหล่งภายนอกที่ผ่านกระบวนการล้างท�าความสะอาด 

และท�าให้แห้งเรียบร้อยแล้วในราคา 5 บาทต่อกิโลกรัม  

การวิเคราะห์ผลตอบแทนจากขนาดก�าลังการผลิตของ

เครือ่งปฏกิรณ์ พบว่า มลูค่าปัจจบุนัและอตัราผลตอบแทน

การลงทุนทุกสภาพการมีความเหมาะสมที่จะลงทุน ระยะ

เวลาคืนทุนส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วง 2 – 6 ปี น�้ามันที่ได้จาก

การแปรรูปขยะพลาสติกสามารถขายได้ในราคา 18 บาท

ต่อลิตร (เทศบาลเมอืงระยองและบจก. เทอร์มเอน็จเินยีริง่)  

และขายเป็นน�้ามันเตาเกรดเอได้ในราคา 23 บาทต่อลิตร  

การขายน�้ามันทั้ง 2 กรณีมีความคุ้มค่าต่อการลงทุน ข้อ

เสนอแนะ ควรศึกษาเรื่องการคิดนโยบายเพื่อรองรับ 

การจัดซื้อน�้ามันที่ได้จากการแปรรูปขยะพลาสติกเป็น

น�้ามันเชื้อเพลิง ควรศึกษาเพิ่มเติมถึงคุณภาพและวิธีการ

ปรบัปรงุคณุภาพน�า้มันจากการแปรรูปขยะพลาสติกเพือ่ใช้ 

กับเครื่องยนต์หรือในกิจกรรมอื่นในเชิงพาณิชย์ที่มีมูลค่า

สูงขึ้น และควรศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องของสมรรถนะของ

เครื่องยนต์และมลพิษที่เกิดขึ้น เมื่อใช้น�้ามันที่ผ่านการ 

ปรับปรุงคุณภาพแล้ว

แนวทางการสนับสนุนและการพัฒนา ผู้บริหาร 

หน่วยงานภาครฐัและผูเ้ช่ียวชาญด้านพลงังานมคีวามเหน็ว่า  

รัฐบาลควรให้การสนับสนุนการวิจัยและการพัฒนาในทุก

กระบวนการแปรรูปขยะพลาสติกเป็นน�้ามัน โดยเฉพาะ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในกระทรวงพลังงาน และกระทรวง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควรร่วมมือกัน โดยมีเจ้าภาพ

ที่ชัดเจนในการศึกษาโครงการส่งเสริมการแปรรูปขยะ

พลาสติกเป็นน�้ามันเชื้อเพลิง และการพัฒนาเทคโนโลยี 

การแปรรูป รวมไปถึงการศึกษาผลกระทบเชิงนโยบาย 

ตามกระบวนการก�าหนดนโยบายและการน�านโยบาย

ปฏิบัติอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ตามองค์ประกอบส�าคัญ 

4 ประการของนโยบายสาธารณะ (Anderson, 1975) คือ 

มีแนวทางการก�าหนดโดยรัฐบาลหรือข้าราชการระดับสูง 

ที่มีอ�านาจ อาจมีลักษณะเป็นนามธรรม เพื่อให้ผู้ปฏิบัติ

น�าไปแปลงเป็นแผนงานหรือโครงการที่มีลักษณะเป็น 

รปูธรรม มวีตัถปุระสงค์ทีแ่น่นอนทีม่คีวามชัดเจน วดัผลได้  

สอดคล้องกับความเป็นจริงและปฏิบัติได้ รัฐบาลมีความ

จริงใจและจริงจังในการน�าไปปฏิบัติ ประการสุดท้ายคือ

นโยบายอาจเป็นการก�าหนดให้กระท�าหรอืงดเว้นการกระท�า 

กไ็ด้ ประกอบกบัทฤษฎเีชงิระบบ (system theory) ทฤษฎน้ีี

เป็นการอธบิายให้เหน็ถงึนโยบายสาธารณะทีม่าจากกรอบ

ความคดิเชงิฐานคตเิป็นระบบทีค่�านงึถงึระบบของสิง่มชีีวติ 

ซึง่จะต้องท�างานอย่างเป็นระบบ โดยมปีฏกิริยิาสมัพนัธ์กบั 

สิ่งแวดล้อม โดย Easton (1953) ได้น�ามาประยุกต์ในการ

อธิบายการเมืองว่า การเมืองด�ารงอยู่เสมือนชีวิตการเมือง 

ดังนั้น ชีวิตการเมืองจึงต้องด�ารงอยู ่อย่างเป็นระบบ  

ซึ่งประกอบด้วย ความสัมพันธ์ระหว่างระบบการเมือง 

และสิ่งแวดล้อมที่อยู่ล้อมรอบระบบการเมือง พลังของ

ส่ิงแวดล้อมที่มีผลต่อระบบการเมือง เรียกว่า ปัจจัยน�าเข้า  

(input) ซึ่งเป็นเงื่อนไขหรือสถานการณ์ส�าคัญประกอบ

ไปด้วยความต้องการ การเรียกร้องและการสนับสนุนของ

ประชาชนและสังคม ส่วนระบบการเมืองเปรียบเสมือน

กล่องด�า (black box) คือ กลุ่มของโครงสร้าง มีกิจกรรม

ทางการเมืองและการบริหารที่สัมพันธ์กัน ส่วนการใช ้

อ�านาจในการบรหิารตามค่านยิมของสงัคม ประเพณี และกฎ  

ระเบียบต่าง ๆ (conversion process) เมื่อปัจจัยน�าเข้า 

ได้เข้ามาสูก่ระบวนการของกล่องด�า กจ็ะผลติผลลพัธ์หรอื

ผลผลิตออกมาเรียกว่า ปัจจัยน�าออก (output) หรือผลผลิต
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ของระบบการเมือง และผลผลิตของระบบการเมืองนี้เอง

ก็จะท�าหน้าที่ส่งย้อนกลับเข้าสู ่สิ่งแวดล้อมในรูปของ 

ผลสะท้อนกลับ (feedback) หรือผลกระทบ เพ่ือสนองตอบ 

ความต้องการของสังคมและการสนับสนุนของประชาชน

อันเป็นองค์ประกอบส�าคัญในการสร้างแรงผลักดันของ 

สิง่แวดล้อมทีม่ต่ีอระบบการเมือง จากแนวคดิทฤษฎีข้างต้น 

ยังคงขัดกับความเป็นจริงหลายประเด็น ที่เห็นได้ชัดเจน  

พบว่า กลุม่ตวัอย่างส่วนใหญ่มคีวามเหน็ว่า ยงัไม่มหีน่วยงาน 

ทีเ่ป็นเจ้าภาพอย่างแท้จริง แต่มีหน่วยงานท่ีท�าหน้าท่ีก�าหนด

และก�ากับดูแล แต่ไม่สามารถด�าเนินการได้จริงในทาง 

ปฏิบัติ หน่วยงานภาครัฐที่มีความโดดเด่นเรื่องด�าเนิน

แนวทางปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการ 

แปรรูปขยะพลาสติกเป็นน�้ามันมากที่สุด คือ กรมธุรกิจ

พลังงาน ส�านักงานนโยบายและแผนพลังงาน และกรม

พัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวง

พลังงาน ผู้ประกอบการ พนักงานท้องถิ่น ข้าราชการและ

ประชาชนทั่วไปยังเชื่อมั่นว่าหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง 

โดยตรงสามารถก�าหนดนโยบายและก�ากับดูแลการ 

ด�าเนินการได้อย่างเหมาะสม ในการวิเคราะห์ข้อมูลด้าน

การสนับสนุนการลงทุนและการมีส่วนร่วมของท้องถิ่น

ในการส่งเสริมการแปรรูปขยะพลาสติกเป็นน�้ามัน พบว่า  

กลุม่ตวัอย่างทีเ่ป็นพนกังานท้องถิน่และข้าราชการส่วนใหญ่ 

มีความเห็นว่ารัฐควรสนับสนุนให้ภาคเอกชนด�าเนินการ 

ซึง่ขดัแย้งกบัแนวคดิของ Lester and Stewart (2000) ซึง่ให้ 

ความส�าคัญกับระบบราชการและตัวข้าราชการในมุมมอง

ของ Sub-government Perspective ที่มีอิทธิพลยิ่งต่อการ

ก�าหนดนโยบาย โดยให้เหตผุลในการแก้ปัญหาว่า การท�างาน 

ของ Subgovernment ประกอบไปด้วยบุคลากรที่มีการ 

เชือ่มโยงกบันกัการเมอืง ผูเ้ชีย่วชาญ และระบบสภาในการ

แก้ปัญหาสาธารณะ การท�างานของราชการและนกัวชิาการ

สามารถ เชื่อมโยงตัวข้าราชการและองค์การที่เก่ียวข้อง  

ซึ่งมีอิทธิพลต่อการด�าเนินงานในนโยบายสาธารณะ

ข้อเสนอแนะ

ผู ้ประกอบการที่ต ้องการลดต้นทุนการผลิต  

ควรมุ่งเน้นประเด็นไปที่ค่าวัตถุดิบพลาสติก และควรหา

รายได้จากผลพลอยได้ของธรุกจิ เช่น การขายเศษขยะทีม่ค่ีา  

และการขายแก๊สทีไ่ม่กลัน่ตวั เป็นต้น และควรมกีารส่งเสรมิ 

ให้ประชาชนเหน็ความส�าคญัของการคดัแยกขยะ เนือ่งจาก

เป็นขัน้ตอนทีช่่วยลดต้นทนุการจ้างแรงงานในการคดัแยก 

ขยะและขั้นตอนการท�าความสะอาดขยะด้วย รัฐบาลควร 

ให้การสนบัสนนุการวจิยัและการพฒันาในทกุกระบวนการ

แปรรูปขยะพลาสติกเป็นน�้ามัน โดยเฉพาะหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง ในกระทรวงพลังงานกระทรวงวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม ควรร่วมมือกัน ศึกษาโครงการส่งเสริม 

การแปรรูป และการพัฒนาเทคโนโลยีการแปรรูปขยะ

พลาสติกเป็นน�า้มนัเช้ือเพลงิ รวมไปถงึการศกึษาผลกระทบ 

เชิงนโยบายเพือ่รองรบัการจัดซือ้น�า้มนัทีไ่ด้จากการแปรรปู 

ขยะพลาสติกเป็นน�้ามันเชื้อเพลิง ส่วนนักวิชาการและ 

ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานควรศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องวิธีการ 

ปรับปรุงคุณภาพน�้ามัน สมรรถนะของเครื่องยนต์และ

มลพิษที่ เกิดขึ้น เมื่อน�้ามันดีเซลจากการแปรรูปขยะ

พลาสตกิเป็นน�า้มนัทีผ่่านการปรบัปรงุคณุภาพให้เทยีบเคยีง

กับน�้ามันดีเซลหรือน�้ามันชนิดอื่นที่ใช้ในเชิงพาณิชย์ไปใช้ 

จากการศึกษาผลงานวิจัยเกี่ยวกับการก�าจัดขยะ

และการจัดการขยะในหลายกรณี พบว่า การจัดการขยะ

มูลฝอยของชุมชน ไม่ว่าจะเป็นชุมชนชนบทหรือชุมชน

เมืองต่างก็มีการบริหารจัดการขยะมูลฝอยที่แตกต่างกัน 

คอื ชุมชนทีม่กีารบรหิารทีด่ ีมผีูน้�าทีม่คีวามรูค้วามสามารถ

หรือระดับการศึกษาที่สูงจะท�าให้ชุมชนนั้นมีการบริหาร 

จัดการขยะได้ดี เช่น มีการเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขยะ  

มีการคัดแยกเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน ท�าให้ชุมชนนั้น

มีปริมาณขยะลดลงและสภาพแวดล้อมในชุมชนดีขึ้น 

ชุมชนที่ขาดการบริหารงานที่ดี จะมีปริมาณขยะเพิ่มขึ้น 

มีสภาพแวดล้อมที่ไม่ดี และคนในชุมชนไม่มีการพัฒนา  

ดังนั้น การให้ความรู้ด้านการจัดการขยะที่ถูกวิธีและให ้

ทุกคนในชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะ  

ในขณะที่นักการเมือง ข้าราชการ พนักงานของรัฐ หรือ

พนกังานท้องถิน่เป็นก�าลงัส�าคญัในการผลกัดนัการแปรรปู

ขยะพลาสติกเป็นน�้ามัน ก็จะท�าให้เกิดกระบวนการม ี

ส่วนร่วมของภาครัฐ เอกชน และชุมชน ปริมาณขยะก็จะ

ลดลง ท�าให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป
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ในการท�าวิจัยครั้งต ่อไป นักวิจัยควรศึกษา 

ผลกระทบการส่งเสรมิการผลติน�า้มนัจากขยะพลาสติก และ

การก�าหนดมาตรฐานน�้ามันจากขยะพลาสติก ความคุ้มค่า 

ในการลงทุนภาครัฐต่อการพัฒนาน�้ามันจากขยะพลาสติก 

และศกึษาผลกระทบของโครงผลติน�า้มนัจากขยะพลาสตกิ 

ต่อชุมชน 



368 Vol. 6 No. 3 September-December 2016
EAU HEritAgE JoUrnAl

Social Science and Humanity

บทคัดย่อ

บทความนี้เป็นการวิจัยเชิงส�ารวจ มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาระดับความพร้อมเชิงกลยุทธ์ของส�านักงานปรมาณู

เพื่อสันติเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากร จ�าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ บุคลากร

ของส�านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ โดยใช้แบบสอบถามประเมินความพร้อมเชิงกลยุทธ์ขององค์กรที่มุ่งเน้นยุทธศาสตร์  

ตามกรอบแนวคิดของ Robert S. Kaplan และ David P. Norton วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีทางสถิติ หาค่าร้อยละ ค่ามัชฌิม

เลขคณิต (ค่าเฉล่ีย) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบระดับความพร้อมเชิงกลยุทธ์ในภาพรวมและรายมิติ ด้วยสถิติ 

t-test (one-sample t-test) วิเคราะห์ความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ ด้วยสถิติ F-test (one-way 

ANOVA) ผลการศึกษาความคิดเห็นของบุคลากร พบว่า (1) ในภาพรวมส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติมีความพร้อมเชิง 

กลยุทธ์อยู่ในระดับสูง (2) ความพร้อมเชิงกลยุทธ์ มิติการแปลงยุทธศาสตร์ที่ก�าหนดไว้เป็นแผนงาน/โครงการที่ปฏิบัติ

ได้อย่างเป็นรูปธรรม มีระดับความพร้อมสูงที่สุด ส่วนมิติการสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรทุกคนในองค์กรรับผิดชอบงาน

ตามยุทธศาสตร์ มีระดับความพร้อมต�่ากว่าทุกมิติ และ (3) ปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษา และประเภท 

ของบุคลากรที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อความพร้อมเชิงกลยุทธ์ของส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติไม่แตกต่างกัน  

ส่วนปัจจัยส่วนบุคคลด้านระยะเวลาการท�างานที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อความพร้อมเชิงกลยุทธ์แตกต่างกันอย่าง

มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ค�ำส�ำคัญ: ความพร้อมเชิงกลยุทธ์, ส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ

Abstract

This research paper aimed to study the strategic readiness of Office of Atoms for Peace. The target group 

was Office of Atoms for Peace personnel. The assessment used was the strategy-focused organization conception 

of Robert S. Kaplan and David P. Norton. The data was calculated for percentages, mean and standard deviations.  

The general and sub-dimension readiness was analyzed by using one-sample t-test. One-way ANOVA was used 

for pairing comparison analysis. The results were as follows. Firstly, Office of Atoms for Peace did generally have 

the strategic readiness on a high level; secondly, the strategic readiness of translation into the set strategy as plan/

project to be practically carried out had the highest scores. Meanwhile, the personnel motivation to be in charge of 

the strategic tasks had the lowest scores. Finally, the results of the data analysis in comparing by sex, age, education 
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บทน�ำ

ส�านักงานปรมาณเูพ่ือสันต ิเป็นหนึง่ในหน่วยงาน

ภาครัฐที่ประสบปัญหาการน�าแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การ

ปฏิบัติ กล่าวคือ บุคลากรส่วนใหญ่ยังไม่มีความรู้ความ

เข้าใจ รวมถึงไม่ได้ให้ความสนใจและตระหนักเกี่ยวกับ 

ยุทธศาสตร์ขององค์กรที่มุ ่งเน้นด้านต่าง ๆ ได้แก่ (1)  

การผลักดันนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ด้านพลังงาน

ปรมาณูของประเทศ (2) การพัฒนาสมรรถนะและ

ประสทิธภิาพระบบก�ากบัดแูลความปลอดภัยจากพลงังาน

ปรมาณ ู(3) เสรมิสร้างการบริหารจดัการและการบรกิารทีด่ ี

ขององค์กร (4) การเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ 

และการด�าเนนิการตามพันธกรณรีะหว่างประเทศ และ (5) 

ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และการสร้างความตระหนัก 

เชงิรกุด้านพลงังานปรมาณ ูท�าให้ไม่สามารถน�ายุทธศาสตร์

ขององค์กรไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุผลขององค์กรได้อย่าง

ถกูต้อง ทัง้นี ้เมือ่บคุลากรในองค์กรไม่เข้าใจและไม่ให้ความ

ส�าคัญกับยุทธศาสตร์ขององค์กรแล้ว จึงเป็นผล ท�าให้ 

หน่วยงานภายในไม่น�ายุทธศาสตร์ขององค์กรมาเป็นหลัก

ในการวางแผนจดัท�าแผนปฏบิตักิาร โครงการ รวมถงึกรอบ

การท�างาน จึงก่อให้เกิดความไม่สอดคล้องและเชื่อมโยง 

เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ส่งผลให้การด�าเนินงานตัวชี้วัด 

ตามแผนยทุธศาสตร์ของส�านกังานปรมาณเูพ่ือสันต ิประจ�า

ปีงบประมาณ 2558 ไม่เป็นไปตามเป้าหมายหรือแผนที่

ก�าหนดไว้ ดังนั้น ผู้วิจัย จึงมีความสนใจที่จะศึกษาระดับ

ความพร้อมเชิงกลยุทธ์ของส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ  

โดยหวังว่าจะน�าผลการวิจัยที่ได้รับมาใช้เป็นแนวทาง 

ในการพฒันากระบวนการจดัท�าแผนยุทธศาสตร์ การจดัท�า 

แผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์ รวมถึงแผนการติดตามและ

ประเมนิผลขององค์กรให้มีประสิทธภิาพและเป็นประโยชน์

ต่อผู้รับบริการมากขึ้น และเพื่อเตรียมความพร้อมรับการ 

เปล่ียนแปลงของสถานการณ์ปัจจุบันอยู่เสมอ

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

1. เพื่อศึกษาระดับความพร้อมเชิงกลยุทธ์ของ 

ส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติเกี่ยวกับการด�าเนินตามแผน

ยุทธศาสตร์

2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรที่มี

ต่อความพร้อมเชิงกลยุทธ์ของส�านกังานปรมาณู เพื่อสันติ  

จ�าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

ผูว้จัิยได้ศกึษาและรวบรวมแนวคดิ ทฤษฎ ีเอกสาร

และงานวจิยัทีม่คีวามเกีย่วข้องจากแหล่งข้อมลูความรูต่้าง ๆ   

และได้น�ามาเรียบเรียงตามล�าดับ ดังนี้

1. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารภาครัฐ 

ได้แก่ ทฤษฎีการบริหารแบบข้าราชการ (bureaucratic  

management) พื้นฐานจากผลงานของ Max Weber (1994, 

อ้างถงึใน วโิรจน์ สารรตันะ, 2542, หน้า 18) นกัสงัคมวทิยา

ชาวเยอรมัน แนวคิดสามารถน�าไปใช้กับการบริหาร

องค์การได้ด ีจากหลกัการ 7 ประการ คอื หลกัการมกีฎและ 

ข้อระเบียบบังคับหรือความช�านาญเฉพาะทางหลักการ

ความไม่เป็นส่วนตัว ผูบ้รหิารต้องอยูภ่ายใต้กฎและระเบยีบ

ข้อบงัคบัเพือ่ให้ปลอดต่อการกระท�าตามอ�าเภอใจ หลกัการ 

แบ่งงานกนัท�า ตามความถนดัหรอืความช�านาญเฉพาะทาง  

หลกัการมโีครงสร้างสายบงัคบับญัชา หลกัความเป็นอาชพี 

มั่นคง หลักการมีอ�านาจหน้าที่ในการตัดสินใจโดยการ

มีระเบียบข้อบังคับรองรับ และหลักความเป็นเหตุผล 

นอกจากนี้ยังศึกษาแนวคิดทฤษฎีที่มีสาระส�าคัญเกี่ยวกับ

การบริหาร (administrative sciences) ของ อองริ ฟาโยล  

(Fayol, 1994) วศิวกรและนกัวชิาการชาวฝรัง่เศส ประกอบด้วย 

ปัจจัย 5 ประการ คอื การวางแผน การจัดหน่วยงาน การสัง่การ  

การประสานงาน และการควบคุม ซึ่งสามารถใช้ได้กับ 

การบริหารทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

level and type of personal are not different statistically significant. Meanwhile, the duration of the work at Office of  

Atoms for Peace is a considerable difference was found on the level of 0.05 statistical significance.

Keywords: strategic readiness, Office of Atoms for Peace
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2. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการ เชิงกลยุทธ์ 

ความหมายเกี่ยวกับการจัดการกลยุทธ์และการบริหาร  

ซึ่งประกอบด้วย การวางแผน การจัดการ การสั่งการ และ

การควบคุมทรัพยากรต่าง ๆ เป็นเคร่ืองมือ เพ่ือให้งาน

หรือผลของการด�าเนินการเป็นไปตามเป้าหมายอย่างมี

ประสทิธภิาพและคุม้ค่า มีผลกระทบในทางลบต่อเป้าหมาย 

น้อยที่สุด นอกจากนี้ยังพบว่ากระบวนการบริหารเชิง 

กลยทุธ์ ประกอบด้วย 3 ขัน้ตอน คอื การวางแผนเชงิกลยทุธ์  

การน�าแผนกลยุทธ ์ไปปฏิบัติ  และการควบคุมและ 

ประเมินผลเชิงกลยุทธ์ 

3. แนวคิดความพร้อมเชิงกลยุทธ์ของ Robert S. 

Kaplan และ David P. Norton (Kaplan, Robert S., & Norton,  

David P., 1992) ที่เชื่อว่าองค์กรที่มุ ่งเน้นยุทธศาสตร์  

จะประสบผลส�าเร็จในการน�ากลยุทธ์มาใช้อย่างต่อเนื่อง 

ต้องมหีลกัด�าเนนิการ 5 ประการ ได้แก่ (1) ผู้บริหารระดบัสงู 

เป็นผูร้วมพลังขบัเคลือ่นให้เกดิการเปลีย่นแปลง (mobilize 

change through executive leadership) (2) แปลงยุทธศาสตร์

ที่ก�าหนดไว้เป็นแผนงาน/โครงการที่ปฏิบัติได้อย่างเป็น

รูปธรรม (translate strategy into operational terms) (3) 

ปรับแต่งเชื่อมโยงบูรณาการยุทธศาสตร์ของหน่วยงานใน

ระดับต่าง ๆ ให้สอดรับกับยุทธศาสตร์องค์กร (align the 

organization to the strategy) (4) สร้างแรงจงูใจให้บคุลากร 

ทุกคนในองค์กรรับผิดชอบงานตามยุทธศาสตร์ที่ก�าหนด 

(motivate to make strategy everyone’s job) (5) วางระบบ

และจัดระเบียบให้การปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ประสบ 

ผลส�าเรจ็อย่างเป็นกระบวนการและมคีวามต่อเนือ่ง (govern  

to make strategy a continual process)

4. วรรณกรรมและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการ

ประเมินความพร้อมเชิงกลยุทธ์ของหน่วยงานทั้งภาครัฐ

ภาคเอกชน สถาบนัการศกึษา ด้านการบรหิารงาน การศกึษา 

แรงจงูใจ การจดัการศกึษา รวมถงึการประเมนิประสทิธผิล

การบริหารงาน การเตรียมความพร้อม การศึกษาศักยภาพ  

และการศึกษารูปแบบภาวะผู ้น�าเชิงกลยุทธ์ที่มีความ

สอดคล้องกัน

กรอบแนวคิดกำรวิจัย

ผู ้วิจัยได้ศึกษางานวิจัย และประยุกต์แนวคิด 

เกีย่วกบัองค์กรทีมุ่ง่เน้นยทุธศาสตร์ ของ Robert S. Kaplan  

และ David P. Norton มาสร้างเป็นกรอบการศึกษา ดังนี้

ภำพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ปีที่ 6 ฉบับที่ 3 ประจ�าเดือน กันยายน-ธันวาคม 2559 371

สมมติฐำนกำรวิจัย

บคุลากรของส�านกังานปรมาณเูพ่ือสนัติทีม่ปัีจจยั

ส่วนบคุคลแตกต่างกนั มีความคดิเห็นต่อระดบัความพร้อม 

เชิงกลยุทธ์แตกต่างกัน

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

เป็นการวิจัยเชิงส�ารวจ (survey research) โดยการ 

รวบรวมข้อมูลแบบปฐมภูมิ (primary data) และใช้

แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง 

แล้วจงึน�ามาวเิคราะห์ร่วมกับกรอบแนวคิด ทฤษฎ ีบทความ 

และเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

ประชากรที่ศึกษาคร้ังนี้  ได้แก่ บุคลากรของ

ส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ จ�านวน 320 คน กลุ่มตัวอย่าง 

คือ บุคลากรของส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ จ�านวน 178 

คน ค�านวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างจากสูตรของยามาเน่ 

(Yamane) ค่าความคาดเคลือ่น 5% โดยใช้วธิกีารสุม่ตวัอย่าง 

อย่างง่ายในการเก็บข้อมูล

สูตรค�านวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่าง

n =
N

1+Ne2

เม่ือ n แทน จ�านวนของขนาดตัวอย่าง

      N แทน จ�านวนรวมทั้งหมดของประชากรที่ใช้

          ในการวิจัย

      e แทน ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ 

          (ในการวิจัยนี้ก�าหนดให้ = 0.05)

แทนค่า n =   320 

         1 + 320 (0.05)2

  =     177.77 ≈ 178 คน

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย

การศึกษาครั้งนี้  ผู ้วิจัยใช้แบบสอบถามเป็น 

เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สร้างแบบสอบถาม  

ขึ้นมา โดยท�าการศึกษาจากความมุ่งหมายของการวิจัย 

(objectives) และกรอบแนวคิดการวิจัย (conceptual 

framework) รวมทั้งจากเอกสารงานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง

ของผู้วิจัยอื่น น�ามาเป็นแนวทางในการสร้างค�าถามใน

แบบสอบถาม ซึง่ลกัษณะของแบบสอบถามจะมทีัง้ส่วนที่ 

เป็นแบบสอบถามแบบปลายปิดและปลายเปิด แบ่งค�าถาม

ออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามปัจจัยส่วนบุคคลของ

ผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับ เพศ อายุ ระดับ 

การศึกษา ประเภทของบุคลากร ระยะเวลาการท�างาน

ที่ส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ และความเกี่ยวข้องหรือ 

รับผิดชอบงานเชิงกลยุทธ์ ลักษณะค�าถามเป็นแบบ 

เลือกตอบ จ�านวน 6 ข้อ

ส่วนที่  2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาวะ 

ความพร้อมเชิงกลยุทธ์ขององค์กร ศึกษาตัวแปรอิสระ 

ที่มีต่อความพร้อมเชิงกลยุทธ์ 5 มิติ ประกอบด้วย ปัจจัย

ด้านภาวะผู้น�า ความชัดเจนของวิสัยทัศน์ การบูรณาการ

ยุทธศาสตร์ของหน่วยงานระดับต่าง ๆ ให้สอดรับกับ

ยุทธศาสตร์ขององค์กร การสร้างแรงจูงใจให้บุคลากร

รับผิดชอบงานตามยุทธศาสตร์ และการวางระบบให้ 

ยุทธศาสตร์เป็นงานประจ�า

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล

ผู ้วิจัยด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ ่ม 

ตัวอย่าง ตามล�าดับขั้นตอน ดังนี้

1. น�าแบบสอบถามไปเก็บรวบรวมข้อมูลโดย 

การแจกให้แก่กลุ่มตัวอย่าง และตามเก็บแบบสอบถาม

ในภายหลัง

2. ระยะเวลาที่เก็บข้อมูลการศึกษาระหว่างเดือน 

พฤศจิกายน – ธันวาคม พ.ศ. 2558 รวมระยะเวลา 2 เดือน

3. ผูว้จัิยได้คดัเลอืกเฉพาะแบบสอบถามทีม่คี�าตอบ

ครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อน�ามาใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห ์

ตามวิธีการทางสถิติต่อไป
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กำรวิเครำะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้

ผูว้จิยัน�าแบบสอบถามทีเ่กบ็รวบรวมได้ มาตรวจสอบ 

และคดัเลือกเฉพาะแบบสอบถามทีม่คีวามสมบรูณ์ครบถ้วน  

สามารถน�ามาวเิคราะห์ทางสถติไิด้จ�านวน 178 ฉบบั จากที่ 

ส่งไปจ�านวน 180 ฉบบั คดิเป็นร้อยละ 98.89 น�าแบบสอบถาม 

ท่ีได้มาบันทึกข้อมูล ประมวลผลข้อมูลด้วยโปรแกรม

ส�าเร็จรูปทางสถิติ โดยก�าหนดสถิติส�าหรับการวิเคราะห ์

ข้อมูล ดังน้ี

1. การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (description 

statistics analysis) ได้แก่ 

1.1 ค่าร้อยละ (percentage) 

1.2 ค่าเฉล่ีย (Mean - ) และส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (SD.) 

2. การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน (inferential  

statistics analysis) ได้แก่

2.1 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยด้วยสถิติ t-test 

(independent sample t-test) เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย 

ความแตกต่างระหว่างประชากร 2 กลุ่ม ได้แก่ เพศ เพื่อ

ทดสอบสมมติฐานและลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่มี 

ความคิดเห็นต่อระดับความพร้อมเชิงกลยุทธ์แตกต่างกัน

2.2 การเปรียบเทยีบค่าเฉล่ียด้วยสถิต ิF test หรอื  

One-way ANOVA เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความแตกต่าง 

ระหว่างกลุ่มตวัอย่าง โดยจ�าแนกตามกลุม่ตวัอย่างทีม่คีวาม

เป็นอิสระต่อกัน ตั้งแต่ 2 กลุ่ม ขึ้นไป ได้แก่ อายุ ระดับ 

การศึกษา ต�าแหน่งงาน ระยะเวลาการท�างาน โดยมีเกณฑ์

การพิจารณาความแตกต่างของปัจจัยจากค่า p-value จาก

การค�านวณโดยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปทางสถิติ เทียบกับ 

ระดับนัยส�าคัญ ดังนี้

ค่า p-value ที่ได้ มากกว่า .05 คือ แตกต่างกัน 

(H1 Reject able)

ค่า p-value ทีไ่ด้ น้อยกว่า .05 คอื ไม่แตกต่างกนั  

(H0 Acceptable)

กรณีพบว่าความแปรปรวนมีความแตกต่างอย่าง 

มนียัส�าคญัทางสถิต ิท�าการทดสอบค่าเฉลีย่รายคู ่(multiple  

comparison) โดยใช้สูตรของฟิซเซอร์ (Fisher’s Least-

Significant Difference--LSD) ก�าหนดนัยส�าคัญทางสถิติ 

ไว้ที่ระดับ .05

ผลกำรวิจัย

1. ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล พบว่าผู ้ตอบแบบ 

สอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย มีอายุ

ระหว่าง 31 – 40 ปี มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี โดย

ส่วนใหญ่เป็นข้าราชการ มรีะยะเวลาการท�างานทีส่�านกังาน

ปรมาณเูพือ่สนัต ิ11 – 15 ปี และผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่  

มีส่วนเกี่ยวข้องหรือรับผิดชอบงาน เชิงกลยุทธ์ด้านการ

รายงานผล เช่น ตัวชีว้ดั ผลการด�าเนนิงานโครงการ เป็นต้น

2. ผลการวเิคราะห์ระดบัความพร้อมของส�านกังาน 

ปรมาณเูพือ่สนัต ิพบว่า ส�านกังานปรมาณเูพือ่สนัต ิมคีวาม

พร้อมเชิงกลยุทธ์ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 

3.49 และเมื่อพิจารณาเป็นรายมิติ พบว่า อยู่ในระดับมาก 

3 มิติ โดยเรียงล�าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ มิติ

การแปลงยทุธศาสตร์ทีก่�าหนดไว้เป็นแผนงาน/โครงการที่

น�าไปปฏบิติัได้อย่างเป็นรปูธรรม มติิการปรบัแต่งเชือ่มโยง 

บรูณาการยทุธศาสตร์ของหน่วยงานระดบัต่างๆ ให้สอดรบั 

กับยุทธศาสตร์ขององค์กร และมิติผู้บริหารระดับสูงเป็น

ผู้รวมพลังขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ความพร้อม

เชิงกลยุทธ์ระดับปานกลาง 2 มิติ โดยเรียงล�าดับค่าเฉลี่ย

จากมากไปหาน้อย ได้แก่ มิติการวางระบบและจัดระเบียบ

ให้การปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ประสบผลส�าเร็จอย่าง 

เป็นกระบวนการและมคีวามต่อเนือ่ง มติกิารสร้างแรงจงูใจ 

ให้บุคลากรในองค์กรรับผิดชอบงานตามยุทธศาสตร์ที่

ก�าหนด 

3. ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของความ 

คดิเหน็ทีม่ต่ีอความพร้อมเชิงกลยทุธ์ของส�านกังาน ปรมาณู

เพื่อสันติ โดยจ�าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า บุคลากร

ของส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติที่มีปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ 

เพศ อาย ุระดบัการศกึษา และประเภทของบคุลากรต่างกนั  

มีความคิดเห็นต่อความพร้อมเชิง กลยุทธ์ในภาพรวม และ

รายมิติไม่แตกต่างกัน กล่าวคือ บุคลากรของส�านักงาน

ปรมาณูเพื่อสันติ ล้วนมีส่วนเก่ียวข้องหรือรับผิดชอบงาน 

เชิงกลยุทธ์ เช่น การจัดท�า/ทบทวนนโยบายและแผน

ยุทธศาสตร์ การจัดท�าแผนงบประมาณ/ช้ีแจงงบประมาณ
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รายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ การรายงานผล และการเข้าร่วม 

ประชุมเพื่อขับเคลื่อนนโยบายและแผนยุทธศาสตร์  

จากเหตุผลดังกล่าว จึงท�าให้ไม่พบความแตกต่างในกรณีที่

เพศ อาย ุระดบัการศึกษา และประเภทของบคุลากรทีต่่างกนั  

ส่วนระยะเวลาการท�างานท่ีส�านกังานปรมาณเูพ่ือสนัติ มผีล 

ต่อความคิดเห็นต่อระดับความพร้อมเชิงกลยุทธ์พบว่า 

ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน แต่พบว่ามิตกิารสร้างแรงจูงใจให้

บคุลากรในองค์กรรับผิดชอบงานตามยุทธศาสตร์ทีก่�าหนด 

และมิติการวางระบบและจัดระเบียบให้การปฏิบัติงาน 

ตามยุทธศาสตร์ประสบผลส�าเร็จอย่างเป็นกระบวนการ

และมีความต่อเนื่อง มีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า  

ระยะเวลาการท�างานที่ส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติที่  

ก่อให้เกดิเป็นประสบการณ์ในการท�างานของแต่ละบคุคล

ทั้งด้านบวกและด้านลบ ซึ่งอาจส่งผลต่อความคิดเห็น

ที่มีต่อความพร้อมเชิงกลยุทธ์ขององค์กรให้แตกต่างกัน  

ดังนั้น ผลการศึกษาที่พบจึงเป็นไปตามสมมติฐานของการ

ศึกษาวิจัยในครั้งนี้

กำรอภิปรำยผล

ซึ่งผู้วิจัยมีข้อค้นพบและประเด็นที่น่าสนใจ จึงได ้

สรุปอภิปรายผล ดังนี้

1. มิติผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้รวมพลังขับเคลื่อน 

ให้เกิดการเปล่ียนแปลงจากผลการศึกษาพบว่า ในภาพรวม

อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ผู้บริหาร

ระดับสูงเป็นผู้น�าการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ให้เกิด

การเปลี่ยนแปลงซึ่งมีค่าเฉลี่ยสูงสุดรองลงมา คือ ผู้บริหาร 

ระดับสูงมีการก�าหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และแผนการ

ด�าเนนิงานทีช่ดัเจน ผู้บริหารระดบัสูงมีการจดัตัง้หน่วยงาน

ทีร่บัผดิชอบด้านยุทธศาสตร์ มีการส่ือสารการเปลีย่นแปลง

ในองค์กรให้เข้าใจชัดเจนและทั่วถึง ทั้งระดับบริหารและ

ระดับปฏิบัติ และมีการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทาง 

การด�าเนนิงานใหม่ทีช่ดัเจน ตามล�าดบั สรปุได้ว่า ผูบ้รหิาร

ระดับสูงขององค์กรมีบทบาทส�าคัญยิ่งต่อการขับเคลื่อน 

ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กร ซ่ึงหากผู้บริหาร

ระดับสูงมีการสร้างความเข้าใจเก่ียวกับแนวทางการ 

ด�าเนินงานใหม่ที่ชัดเจน ย่อมจะสามารถขับเคลื่อนให้

บคุลากรระดับปฏบิตัยิอมรับการเปลีย่นแปลงและให้ความ

ร่วมมอืในการด�าเนนิงานเชงิกลยทุธ์ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ  

ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ นางสุมนรัตน์ อัศตรกุล 

(2557) ที่ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง รูปแบบภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์

ตามภารกิจของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาสู่การเป็น

ประชาคมอาเซียน ผลการศึกษาพบว่า การวิเคราะห์ปัจจัย 

ภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์ตามภารกิจของผู้บริหารโรงเรียน

มัธยมศึกษาที่ส่งผลต่อการเสริมสร้างความร่วมมือด้าน

การศึกษาสู่การเป็นประชาคมอาเซียน

2. มิติการแปลงยุทธศาสตร์ที่ก�าหนดไว้เป ็น 

แผนงาน/โครงการที่น�าไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 

จากผลการศึกษาพบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และ 

เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มีการ

จดัท�าแผนทีย่ทุธศาสตร์ทีช่ดัเจน ซึง่สอดคล้องกบังานวจิยั 

ของ สดุาพร บญุสงู (2551) ทีไ่ด้ศกึษาวจัิย เรือ่ง การประเมนิ

ความพร้อมเชิงกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผลการ

ศึกษาพบว่า ความพร้อมเชิงกลยุทธ์มิติที่ 2 คือ การแปลง

ยุทธศาสตร์ที่ก�าหนดไว้เป็นแผนงาน/โครงการที่ปฏิบัติได้

อย่างเป็นรปูธรรม มคีะแนนสงูสดุ ซึง่หมายถงึมหาวทิยาลยั

เชียงใหม่มีการด�าเนินการแปลงยุทธศาสตร์ที่ก�าหนดไว้

ให้เป็นแผนงาน/โครงการอย่างเป็นรูปธรรม เช่นเดียวกับ 

ส�านกังานปรมาณเูพือ่สนัติทีม่กีารจดัท�าแผนทีย่ทุธศาสตร์

และแผนที่กลยุทธ์ และมีการก�าหนดบทบาทและภารกิจ

ขององค์กรที่ชัดเจน

3. มติกิารปรบัแต่งเชือ่มโยงบรูณาการยทุธศาสตร์ 

ของหน่วยงานในระดบัต่าง ๆ  ให้สอดรบักบัยทุธศาสตร์ของ

องค์กร จากผลการศกึษาพบว่า ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  

และเมื่อพิจารณารายข้อ พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ  

มีการก�าหนดบทขององค์กรที่ชัดเจน ซึ่งสอดคล้องกับ 

งานวิจัยของ สุดาพร บุญสูง (2551) ที่ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง 

การประเมินความพร้อมเชิงกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย

เชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีการ 

ก�าหนดบทบาทขององค์กร มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ตามความ 

คดิเหน็ของกลุม่ผูบ้รหิาร กลุม่คณาจารย์ และกลุม่เจ้าหน้าที ่

ของมหาวิทยาลัย

4. มิติการสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรในองค์กร 

รบัผดิชอบงานตามยทุธศาสตร์ทีก่�าหนด จากผลการศกึษา

พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณา
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รายข้อ พบว่าข้อทีมี่ค่าเฉล่ียสูงสุด คอื มีการสร้างความเข้าใจ 

ร่วมกันเพื่อให้บุคลากรทุกคนในองค์กรตระหนักใน 

ยุทธศาสตร์และต้องปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ที่ก�าหนด  

ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วรรณณา ระย้างาม (2553)  

ทีไ่ด้ศกึษาวจิยั เรือ่ง แรงจงูใจในการปฏบิตังิานของข้าราชการ 

ส�านกังานปรมาณูเพ่ือสันต ิผลการวจิยัพบว่า 1) ข้าราชการ

ส�านักงานปรมาณูเพ่ือสันติมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 

ในภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดับปานกลางทั้ง 7 ด้าน 

ตามล�าดับค่าเฉลี่ย ได้แก่ ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 

ด้านการยอมรบันบัถือ ด้านลักษณะงานทีป่ฏบิตั ิด้านสภาพ

แวดล้อมในการปฏิบตังิาน ด้านการบงัคบับญัชา ด้านความ

ส�าเร็จและความมั่นคงในการท�างาน และด้านค่าตอบแทน

และสวัสดิการ และยังสอดคล้องกับการศึกษาวิจัยของ  

สดุาพร บญุสงู (2551) ทีไ่ด้ศกึษา เรือ่ง การประเมนิความพร้อม 

เชิงกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่พบว่าการสร้าง

แรงจูงใจให้บุคลากรทุกคนในองค์กรรับผิดชอบงานตาม

ยุทธศาสตร์มีคะแนนต�่ากว่าทุกมิติ จึงมีข้อเสนอแนะ

จากการศึกษาให้ผู ้บริหารให้ความส�าคัญต่อการสร้าง 

แรงจูงใจ เพื่อให้เกิดความรู้สึกและมีเป้าหมายเชิงกลยุทธ์

ไปในทิศทางเดียวกัน 

5. มิติการวางระบบและจัดระเบียบให้การ

ปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ประสบผลส�าเร็จอย่างเป็น 

กระบวนการและมีความต่อเนื่อง จากผลการศึกษาพบว่า 

ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณารายข้อ  

พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มีการวางระบบ และ 

จัดระเบียบการรายงานผลการด�าเนินงานและประเมินผล 

อย่างต่อเนือ่ง ซึง่ผลการศึกษาพบว่า สอดคล้องกบังานวจิยั 

ของ ธรีะยทุธ ซุน่เส้ง (2554) ทีไ่ด้ท�าการศกึษา เรือ่ง การประเมนิ 

ความพร้อมในการรับโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและหา

แนวทางในการเตรียมความพร้อมเพื่อรับโอนสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐาน ขององค์การบริหารส่วนต�าบลท่าหิน อ�าเภอ

สทิงพระ จังหวัดสงขลา ผลการศึกษาพบว่าโครงสร้าง 

การบรหิารงานขององค์การบรหิารส่วนต�าบลท่าหนิ แม้จะม ี

การก�าหนดส่วนราชการขึ้นมาดูแลการศึกษา แต่บุคลากร 

ยังมีจ�านวนน้อยและขาดความรู ้ความเชี่ยวชาญด้าน 

การศึกษา จึงควรมีการจัดท�าแผนกลยุทธ์ด้านการศึกษา 

การพัฒนารูปแบบการบริหารและการจัดการ การพัฒนา

บุคลากรทางการศึกษา มีการแสวงหาความร่วมมือกับ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ในการ

ด�าเนินการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบและโดยการมี 

ส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

ข้อเสนอแนะกำรวิจัย

จากการศึกษาเรื่อง ความพร้อมเชิงกลยุทธ์ของ

ส�านกังานปรมาณูเพือ่สนัติ บคุลากรมคีวามคดิเหน็ภาพรวม

อยู่ในระดับมาก มีเพียงมิติการสร้างแรงจูงใจให้บุคลากร

ในองค์กรรับผิดชอบงานตามยุทธศาสตร์ที่ก�าหนด และ

มิติการวางระบบและจัดระเบียบให้การปฏิบัติงานตาม 

ยุทธศาสตร์ประสบผลส�าเร็จอย่างเป็นกระบวนการและ 

มคีวามต่อเนือ่ง ซึง่บคุลากรคดิเหน็โดยรวมว่ามกีารปฏบิตัิ

อยู ่ในระดับปานกลาง ผู ้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะส�าหรับ

การน�าผลการศึกษาไปใช้ในองค์กรว่า ผู้บริหารควรสร้าง

ความเข้าใจร่วมกันเพื่อให้บุคลากรในองค์กรตระหนักใน

ยุทธศาสตร์ พัฒนาการเชื่อมโยงเป้าหมายการท�างานตาม

ยุทธศาสตร์จากผู้บริหารลงสู่ระดับปฏิบัติการ และการ 

เชือ่มโยงกบัแนวทางการพฒันาบคุลากรตามขดีสมรรถนะ 

และควรให้ความส�าคัญกับการพัฒนาเชื่อมโยงเป้าหมาย 

การท�างานตามยทุธศาสตร์กบัระบบแรงจงูใจและค่าตอบแทน 

รายบุคคล ที่พบว่ามีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของระดับการ

ปฏิบัติ น้อยที่สุด

ส่วนมิติการวางระบบและจัดระเบียบให้การ

ปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ประสบผลส�าเร็จอย่างเป็น 

กระบวนการและมีความต่อเนื่อง พบว่าองค์กรควร 

มอบหมายหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการบริหารนโยบาย

และบริหารด้านแผนยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณโดย 

มุง่เน้นผลงานตามยทุธศาสตร์ ควรมกีารบรูณาการร่วมกนั

ระหว่างกลุม่งานพฒันาบคุลากร งานเทคโนโลยสีารสนเทศ

เพื่อวางแผนพัฒนาบุคลากรและการจัดระบบสารสนเทศ

ให้เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ รวมถึงควรมีการวางแผนการ 

บริหารจัดการองค์กรให้เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์เพื่อน�า 

ไปสู ่การปฏิบัติอย่างชัดเจน และนอกจากนี้ผู ้วิจัยยังมี 

ข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษาโครงการวิจัยเกี่ยวกับ

แนวทางการแปลงกลยุทธ์สู่การปฏิบัติเสนอเพิ่มเติม คือ 

ผู้บริหารและหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านนโยบายและการ

บริหารด้านยุทธศาสตร์ ควรพิจารณาด�าเนินการ (1) จัดท�า  
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Strategic Initiative คือ ท�าการคัดเลือก หรือ จัดล�าดับ 

ความส�าคัญของสิ่งที่จ�า (Initiative) ที่คาดว่าจะท�าให้ 

ตัวชี้วัดบรรลุเป้าหมาย (2) ถ่ายทอดแผนที่ยุทธศาสตร์ 

เป็นล�าดบัขัน้จากผูบ้รหิารลงสูก่ารปฏบิตัริะดบัปฏบิตักิาร 

(3) เชื่อมโยงแผนงานโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์

กับระบบการจัดงบประมาณ โดยก�าหนดงบประมาณที่

เหมาะสมให้งานประจ�า และงานเชิงกลยุทธ์ เพื่อให้การ

ด�าเนินงานเป็นไปตามภารกิจและวิสัยทัศน์ขององค์กร (4) 

เชือ่มโยงแผนยทุธศาสตร์กบัระบบการพิจารณค่าตอบแทน 

ทีค่วรได้รบัตามผลงานและสมรรถนะ เพือ่ให้เกดิแรงจงูใจ

ต่อบุคลากร (5) มีการติดตามและรายงานผลการด�าเนิน

โครงการ/กิจกรรม เพื่อให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง  

โดยในระยะแรกอาจะเป็นการรายงานตามสายงาน 

การบังคับบัญชา และเมื่อบุคลากรทั้งองค์กรเรียนรู้และ

เข้าใจระบบการรายงานผลแล้ว จึงน�าระบบสารสนเทศ

ต่าง ๆ  เข้ามาประยุกต์ใช้ รวมถึงการจัดท�าห้องปฏิบัติการ  

(war room) เพื่อใช้ติดตามตรวจสอบผลการด�าเนินงาน

ในระยะต่อไป
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เกิด

บูเช็กเทียน หรือ อู่เจ๋อเทียน เป็นคนตระกูลอู่  

พ่อชือ่ อูส่ือ้เยว่ เดมิเป็นพ่อค้าไม้ ต่อมาได้ร่วมมอืกบัหลีเ่อยีน 

โค่นล้มราชวงศ์สุย จึงได้รับราชการต�าแหน่งส�าคัญ 

หลายต�าแหน่ง แต่ในสายตาพวกผู้ดีก็ยังมองดูแคลนว่า

ครอบครวันีม้พีืน้เพเป็นพวกไพร่ ดงันัน้ พ่อของบเูชก็เทยีน

จึงพยายามยกระดับตนเองอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นการคบหา

กบัขนุนาง และยกระดบัทางการศกึษาของตนเองให้สงูขึน้  

เพราะเหล่าขนุนางใหญ่โตล้วนแล้วแต่มคีวามรู ้มกีารศกึษา

ทั้งสิ้น นอกจากนั้นพ่อของนางยังอาศัยฐานทางการเมือง 

และการทหารในการสร้างตัวอีกด้วย

โหงวเฮ้งคนเหนือคน

ครัง้หนึง่ตอนบเูชก็เทยีนอายไุด้ไม่ถงึสองขวบดนัีก 

หยวนเทียนกังได้เข้ามาพยากรณ์ให้กับลูกชายและลูกสาว 

ของอู่สื้อเยว์ แต่ด้วยความที่อยากได้ลูกชายอีกจึงได้จับ 

บูเช็กเทียนแต่งกายเป็นเด็กชาย เมื่อหยวนเทียนกังจ้องดู 

ได้สึกพักก็ท�านายมาว่า “ล�าคอดุจพญาหงส์ นัยน์ตาดุจ 

เจ้ามังกร เสียดายเป็นคุณชาย หากเป็นธิดา วันข้างหน้า 

จักได้กุมอ�านาจเป็นใหญ่ในแผ่นดินแน่นอน” 

เข้ำรำชส�ำนัก

บเูช็กเทยีนก้าวเข้ามามบีทบาทในราชส�านกัในช่วง 

ทีร่าชวงศ์ถงัอยูใ่นช่วงหวัเลีย้วหวัต่อ และอยูใ่นภาวะวุน่วาย 

แล้วยังมีศึกชิงสายเลือดอีก นางเข้าวังตั้งแต่อายุ 14 ปี  
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ซึง่ในช่วงแรกนางเป็นเพียงแค่สนมระดบัล่างเท่านัน้ ต่อมา 

นางได้แสดงความเด็ดขาด มีไหวพริบ ความเฉลียวฉลาด  

และแข็งแกร่งในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ออกมา ซึ่งเมื่อ 

องค์ฮ่องเต้เห็นแล้วทรงเกิดความชื่นชมในไหวพริบและ

ความเฉลียวฉลาดของนาง แต่ส่วนหนึง่กลบักงัวลถงึความ

เหี้ยมโหดเกินกว่าที่สตรีนางหนึ่งควรจะมีซ่ึงได้ถ่ายทอด 

ออกมาจากตัวนาง 

ในส่วนของรัชทายาทนั้น ต�าแหน่งได้ตกไปอยู่ที่  

หล่ีจื้อ ต่อมาองค์ฮ่องเต้ได้ทรงพระประชวรอย่างหนัก  

ซึง่ระหว่างทีท่รงพระประชวรนัน้ ได้มโีหรหลวงท�านายว่า  

“ในรอบ 30 ปีนี้ จะมีหญิงตระกูลอู ่ผู ้มีอ�านาจยิ่งใหญ่  

จะโค่นล้มราชวงศ์ถงั และกวาดล้างตระกลูขององค์ฮ่องเต้” 

องค์ฮ่องเต้น้ันทรงทกุข์ใจเป็นอย่างมาก เพราะทรงมัน่ใจว่า 

จะต้องเป็นบูเช็กเทียนแน่นอน แต่ต่อมา ฮ่องเต้ทรงถาม 

บเูชค็เทยีนว่า หากเมือ่ฮ่องเต้สวรรคตแล้ว นางจะท�าเช่นไร  

นางจึงตอบว่า นางจะขอไปบวชชีกับสนมนางอื่น ๆ เพื่อ

ไว้อาลัยตามประเพณี ดังนั้นฮ่องเต้จึงทรงโล่งพระทัย 

เป็นอย่างมาก เพราะไม่คดิว่าจะมีนางชมีาโค่นล้มราชวงศ์ได้  

ดังน้ัน พระองค์จึงสวรรคตจากไปอย่างสงบ

แต่ในระหว่างที่บูเช็คเทียนคอยดูแลปรนนิบัติ

ฮ่องเต้ขณะประชวรนั้น หล่ีจื้อก็ได้เข้าเฝ้าฮ่องเต้บ่อย ๆ 

จนในที่สุด หลี่จื้อกับบูเช็กเทียน ก็ได้แอบคุยกัน หยอกล้อ 

ต่อกลอนกัน จนในที่สุดทั้งคู่ก็แอบมีความสัมพันธ์ลึกซึ้ง 

ต่อกัน แต่ไม่อาจเปิดเผยได้เนื่องจากนางเป็นสนมของ

ฮ่องเต้ ส่วนหล่ีจื้อนั้นเป็นรัชทายาท หล่ีจื้อจึงให้สัญญา

กับนางว่า วันใดที่เขาได้เป็นฮ่องเต้เขาจะแต่งตั้งนางเป็น

ฮองเฮา แต่เมื่อองค์ฮ่องเต้สวรรคต บรรดาสนมทั้งหมด

และบูเช็กเทียนก็ได้ถูกส่งไปปลงผมบวชชี จนกระทั่งเวลา 

ล่วงเลยไป 2 ปีแล้ว หลีจ่ือ้ ทีไ่ด้เป็นอ่องเต้นามว่า พระถงัเกาจง  

ก็ยังไม่มารับนางสักที แต่นางก็ยังมีความหวังว่าจะต้อง 

ได้กลับสู่วังในสักวันหนึ่ง

หวนคืนสู่รำชส�ำนัก

การหวนคนืสูร่าชวงัของนางนัน้ มสีาเหตหุลกัอยู่ 

2 ประการ คือ 1 ความรัก ความผูกพัน ที่ได้ให้สัญญาต่อกัน 

และ 2 ความขัดแย้งในราชส�านักระหว่างหวางฮองเฮา กับ 

สนมเซยีวซูเ่ฟย ซึง่หวางฮองเฮาถกูบบีรดัด้วยการทีต่นเอง 

ไม่สามารถให้ก�าเนิดพระโอรสแก่ฮ่องเต้ได้ แต่เซียวซู่เฟน 

กลบัให้ก�าเนดิโอรสแก่ฮ่องเต้ นอกจากนัน้ นางยงัสวย และ 

มีเสน่ห์ นอกจากนั้นนางยังคอยปองร้ายหวางฮองเฮาอยู่ 

ตลอดเวลา จึงท�าให้หวางฮองเฮาตกที่นั่งล�าบาก การให้

บูเช็กเทียนหวนคืนสู่ราชส�านักจึงเท่ากับเป็นหมากของ 

หวางฮองเฮาที่จะต่อกรกับเซียวซู่เฟย

ต่อมาเมื่อบูเช็กเทียนกลับเข้าวัง ก็ได้ต�าแหน่ง 

ไฉเหยิน แล้วก็คอยเฝ้าปรนนิบัติฮ่องเต้และหวางฮองเฮา 

อย่างด ีจนได้รบัความเอน็ดจูากทัง้สอง ต่อมานางได้ให้ก�าเนิด

โอรส ฮ่องเต้ทรงประทานนามให้ว่า หง ท�าให้บูเช็กเทียน 

ได้รับความโปรดปรานยิ่งกว่าเซียวซู่เฟย นางแค้นใจจึงพูด

ให้ร้ายแก่บเูชค็เทยีนและหวางฮองเฮา ต่อฮ่องเต้ แต่คราวนี้

พระองค์กลบัรูส้กึเบือ่หน่ายเซยีวซูเ่ฟยเข้าแล้ว หลงัจากนัน้ 

ฮ่องเต้ทรงเลื่อนต�าแหน่งให้บูเช็กเทียนเป็น พระสนม

จาวหยี

เมื่อก�าจัดเซียวซู่เฟยพ้นทางแล้ว ต่อมาก็คือหวาง

ฮองเฮา ซึ่งหวางฮองเฮานั้น ถือตัวว่าตนเองมีชาติตระกูล 

ท�าตวัเจ้ายศเจ้าอย่าง จงึท�าให้ข้าราชบรพิาลไม่พอใจ ผดิกบั 

บูเช็กเทียน ซึ่งนางมีประสบการณ์ชีวิต รู้ซึ้งถึงค�าว่าใจเขา

ใจเรา ฉลาดหลักแหลม มนุษยสัมพันธ์ดี จึงเป็นที่รักใคร่

ในวัง นางได้ใจคนทั้งวัง จนขนาดคนเหล่านั้นยอมเป็นหู 

เป็นตาให้นางกันทั้งวัง

กำรก้ำวเข ้ำมำเป็นไทเฮำและควำมโหดร้ำยของ 

บูเช็กเทียน

บูเช็กเทียนมีความเฉลียวฉลาด รอบคอบ นางมัก 

วางแผนและเตรยีมการต่าง ๆ  อย่างด ีแต่ส่วนหนึง่นัน้ จติใจ 

ของนางเหี้ยมโหดมาก ขนาดยอมสังหารลูกสาวทารก 

วัยเพียงแค่ 10 วันของตนเอง เพื่อใส่ร้ายหวางฮองเฮา  

เนือ่งจากหวางฮองเฮาชอบเข้าไปเล่นกบัทารกของตนเพยีง

ล�าพังบ่อย ๆ จึงสบโอกาสท�าเรื่องนี้ นับว่าโหดร้ายมาก  

แต่นางถอืว่านีเ่ป็นการเสยีส่วนน้อย เพือ่ทีจ่ะได้ส่วนใหญ่มา 

เท่านั้น ซึ่งฮ่องเต้ก็ทรงเช่ือบูเช็กเทียน และเช่ือว่าหวาง

ฮองเฮาอิจฉาที่ไม่สามารถมีลูกได้

ต่อมาได้มีการร้องขอถอดถอนหวางฮองเฮาออก 

แล้วตัง้บเูชก็เทยีนเป็นฮองเฮา แต่ได้มกีารคดัค้านจากขนุนาง

รุ่นเก่า จนผ่านมาหลายเดือน ฮ่องเต้และบูเช็กเทียนก็มี

อาการป่วยอย่างประหลาด หลงัจากนัน้จึงสัง่ให้ค้นห้องของ 
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หวางฮองเฮาจนไปเจอตุก๊ตาไม้สลกัชือ่ของบเูชก็เทยีนและ

ฮ่องเต้ พร้อมมีตะปปัูกอยูก่ลางหน้าอก นางพยายามปฏเิสธ 

แต่กไ็ม่เป็นผล เพราะนางถูกตราหน้าว่าหมดหนทางจนต้อง 

ใช้สิ่งชั่วร้ายช่วยเหลือ หลังจากนั้น นางจึงถูกถอดถอน 

ออกจากต�าแหน่งฮองเฮา และในที่สุดต�าแหน่งฮองเฮาก็ 

ตกเป็นของบูเช็กเทียน

ฮองเฮำ สู่ ไทเฮำ สู่ ฮ่องเต้

การเข้ามามอี�านาจในการปกครองของบเูชก็เทยีนนัน้  

มเีหตมุาจากองค์ฮ่องเต้นัน้ทรงมพีระพลานามยัทีท่รดุโทรมลง 

อย่างรวดเร็ว เนื่องจากทรงเสพสุขกับนางสนมทั้งหลาย 

บ่อยครัง้ นีจ่งึเป็นช่องทางให้นางได้มส่ีวนร่วมในการบรหิาร 

ราชการแผ่นดิน บูเช็คเทียนนั้นมิได้ฉวยอ�านาจไปจากมือ 

ของฮ่องเต้ แต่อ�านาจนั้นกลับหลุดออกมาจากมือของ

ฮ่องเต้เอง นางมีความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ อย่างเด็ดขาด 

ที่ยิ่งกว่านั้น ใครก็ตามที่พยายามจะปลดนางออก มักจะถูก 

จับได้และโดนปลดออกจากต�าแหน่งแทนเสียเอง

ในทีส่ดุ องค์ถงัเกาจงฮ่องเต้ กไ็ด้สวรรคต พระโอรส 

องค์ท่ี 3 ได้เป็นฮ่องเต้ บเูชก็เทยีนจงึกลายเป็นไทเฮา แต่หลงั

จากนั้นก็ถูกปลดออกเพราะพบว่าพฤติกรรมไม่เหมาะสม  

และพระโอรสองค์ที่ 4 หลี่ต้าน ก็ได้เข้ามารับต�าแหน่ง

โดยโองการของบูเช็กเทียน แต่การขึ้นครองราชย์ครั้งนี้

เป็นเพียงการครองราชย์แค่ในนาม อยู่เพียงแค่หลังม่าน

เท่านั้น เพราะสุดท้ายแล้วอ�านาจที่แท้จริงนั้นอยู่ในมือ 

ของ บูเช็กเทียน นั่นเอง

และในบัดนี้อ�านาจทั้งหมดก็ตกเป็นของอู่ไทเฮา

แต่เพียงผู้เดียว นางได้ท�าการรวบรวมอ�านาจอย่างต่อเนื่อง  

ใครก็ตามที่กล้าก่อกบฏข้ึน ก็จะโดนจัดการอย่างไร้ซึ่ง

ความเมตตา พระนางทรงมีความสามารถในการปกครอง

อาณาจกัร โดยมปีระสบการณ์มาตลอดระยะเวลา 20 กว่าปี  

บูเช็คเทียนนั้น น�าความรุ่งเรืองมาให้แก่อาณาจักรและ 

นางก็ได้ปกครองอาณาจักรเป็นเวลายาวนานจนกระท่ังมี

พระชนมายุได้ 83 ชันษา

ต่อมามีการท�ารัฐประหาร บูเช็คเทียนในอดีตนั้น

มีความเฉลียวฉลาด ห้าวหาญ เหี้ยมเกรียม แต่บัดนี้ในวัย 

83 ชันษา ดุจไม้ใกล้ฝั่ง สุดจะต้านทานกับความประสงค์

ของเหล่าขุนนางได้ ไท่จือหลี่เซี่ยน จึงขึ้นเถลิงราชสมบัติ 

ในพระนามว่า พระเจ้าถังจงจงฮ่องเต้ และได้สถาปนา 

พระราชมารดาให้เป็น พระมหาราชินีบูเช็กเทียน

ในเดือน 11 ปีเสินหลงที่ 1 บูเช็กเทียน ก็สวรรคต 

ณ ต�าหนักซ่างหยาง รวมพระชนมายุได้ 83 ชันษา เป็นการ 

สวรรคตจากไปอย่าสงบ….

ศำสนำพุทธ กับ บูเช็กเทียน

บูเช็กเทียนนั้นนับถือศาสนาพุทธมาตั้งแต่วัยเยาว์  

เพราะมารดาเคร่งครัดในพุทธศาสนามักจะพาบุตรสาว 

ไปวัดเสมอ จึงเป็นอุปนิสัยติดตัวของพระนาง เมื่อโอกาส

มาถึง นางจึงสนับสนุนพระพุทธศาสนาเป็นอย่างดี อีกทั้ง 

ธรรมเนยีมขงจือ้นัน้ไม่สมารถยอมรบัสตรขีึน้มาเป็นใหญ่ได้  

พระนางจึงเหน็ว่ามเีพยีงพทุธศาสนาเท่านัน้ทีจ่ะสนบัสนนุ

พระนางให้มีอ�านาจในราชบัลลังก์ได้อย่างชอบธรรม 

และต่อมาได้ประกาศให้พุทธศาสนาเป็นศาสนาประจ�า 

อาณาจักรต้าถัง
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