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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
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วัตถุประสงค์

ก�าหนดการเผยแพร่

ก�าหนดออก

การเผยแพร่

เจ้าของ

1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยและทรรศนะทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์และ

   มนุษยศาสตร์

2. เพื่อเป็นเวทีเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัยของอาจารย์ นักศึกษาทั้งภายในและ

   ภายนอกมหาวิทยาลัย

3. เพื่อเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าทางวิชาการและการวิจัยเพื่อน�าไปใช้ประโยชน์ต่อไป

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

เมษายน, สิงหาคม, 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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วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 ประจ�าเดือน มกราคม-เมษายน 2560 1

Abstract

Since 1961, corresponding to the First National Economic and Social Development Plan, Thailand began 

developing its automobile industry. In the early stages, Thailand adopted policies including import substitution 

and tariff protection but met limited success. Since the 1990s, under the influence of globalization, Thailand has 

moved away from producing national cars and turned towards liberalization policies that drew on foreign direct  

investment for development. Although Thailand’s adjustment was commendable, the lack of corresponding measures 

and comprehensive development strategies struck the automobile industry heavily when the Asian Financial Crisis 

broke out. In 2001, Thaksin Shinawatra sought to correct the problems in the automobile industry by making policy 

adjustments based on Thaksinomics’ dual track strategy. On the one hand, Thaksin emphasized the importance of FDI 

and continued to attract investment from Asian countries (especially Japan), on the other hand, Thaksin emphasized 

the domestic market. Through initiatives such as the eco-car project and first car incentive program, Thailand regained  

control of the automobile industry and led Thailand to become ASEAN’s largest, Asia’s fifth largest, and the world’s 

ninth largest car producing country. 

Keywords: Thailand, automobile industry, Asian financial crisis, Thaksinomics 

The Political Economy of Thai Automobile Industry

Shangmao Chen
Department of Public Affairs, Fo Guang University

Introduction

The automobile industry has long been regarded 

as an important strategic industry in developed countries, 

a sector that drives forward economic development,  

employment and technological advancement through 

vertical integration (Fujita, 1998). In Thailand, the 

automobile industry holds an important place in the 

economy. After more than four decades of development, 

Thailand is currently the world’s largest producer of  

one-ton pickup trucks and the ninth largest automobile 

producer in the world. According to Japan’s Automobile 

Manufacturers Association (JAMA), Thai produced 

automobile related products are touted to have the best  

quality among Southeast Asian countries (Thailand 

Invest Review, 2008). Automobile is currently the 

third largest industry in Thailand, employing more than 

700,000 workers and boasting a Gross Domestic Produce 

(GDP) of 12% (Natsuda and Thoburn, 2011; Thailand  

Investment Review, 2009a). 
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In 2012, Thailand produced over 2.4 million 

cars with approximately 1 million cars exported to more 

than 130 countries in the world, making the Southeast 

Asian state an export factory for major producers around 

the world. In addition, in recent years, major producers  

have come to see Thailand as a site for R&D as well. As 

early as 2003, Toyota invested 27 billion Baht in Samut 

Prakan and established its first R&D center outside North 

America and Europe. The Toyota R&D center in Thailand 

was officially in function on May 11, 2005 (Staples, 

2008). Other leading automobile and parts manufacturers  

including Yamaha, Bridgestone, Maxxis and Michelin 

have all established R&D and test centers in Thailand.

Since Thailand’s development of the automobile 

industry in the early 60s, favorable economic and policy 

environments, appreciation of the Yen and globalization 

led competition led to the rapid accumulation of foreign 

direct investment (FDI) and economic growth in the  

country. Following the onslaught of severe financial 

crisis in 1997, Thailand was forced to reconsider its 

response to globalization. In 2001, newly incumbent PM 

Thaksin Shinawatra emphasized the dual track strategy 

of Thaksinomics. Track one continues the emphasis on  

FDI strategy, especially the attraction of Japanese FDI 

for the development of the automobile industry and 

the Thai economy, while track two places emphasis on 

increasing domestic demand (Chen, 2008). Departing 

from Thaksinomics, this paper will provide an analysis to  

the development of the automobile industry in Thailand.

Thaksinomics 

There are two main reasons that led to the 

initiation of Thaksinomics: (1) a critical examination  

of the Washington Consensus, and (2) limitations to the 

East Asian Economic (EAEM). First, once in office in 

2001, Thaksin soon undertook a critical examination 

of Thailand’s long time obeisance for the Washington 

Consensus. The Washington Consensus was the main  

guiding concept for global economic development and a 

key driving force for globalization in the 1980s. However, 

as demonstrated by China’s awing economic performance 

since its adoption of open reforms in 1978, measures 

such as liberalization and privatization suddenly did not  

seem like the only answers to economic development. 

The 1997 Asian Financial Crisis further encouraged 

reconsiderations for the Washington Consensus and the 

general consensus among Asian countries that the state 

should increase its role in economic affairs. Second, 

the EAEM is characterized by the emphases on high 

investment rate driven by FDI and an export oriented 

economy driven by labor intensive production. Yet the  

consequence of the EAEM was the entrapment of East 

Asian countries in a malignant cycle of price competition. 

For Thailand, active integration into the world economy 

did not bring about proportional benefits.

Comparable to Reagonomics introduced in the 

1980s, Thaksinomics was controversial upon its debut. 

In essence, two points inform Thaksinomics. First, 

(Japanese) FDI continues to play an important role in 

the economic and industrial development of Thailand. 

Second, the domestic market also plays an important role. 

It is hoped that increased domestic demand can reduce  

Thailand’s dependence on export. Noting the discontent 

IMF reforms generated in the Thai population, Thaksin 

set aside liberalization and globalization policies and 

redirected state policy towards an emphasis on the 

interests of Thailand and localization (Hewison, 2000). 

Through the support for creative cultural industries and 

populist policies such as the People’s Bank, One Tambon 

One Product and Farmers Assistance Plan, Thaksin  

successfully increased domestic demand and economic 

growth (Chen, 2011). The dual track Thaksinomics not 

only lifted Thailand’s economy out of the shadow of 

financial crisis but also granted another victory to Thaksin 

at the ballot box in 2005. Even though a military coup 
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forced Thaksin out of office in 2006, localization policies  

adopted by Thaksin brought decision making power 

back to the government while the Thai economy quickly 

rebounded in a short period of time. Part 4 will analyze 

Thailand’s automobile industry based on Thaksinomics.

Reviewing Thailand’s Automobile Industry 

Since the burgeoning of Thailand’s automobile 

industry in 1961, Thailand has become the fifteenth  

largest car producer in the world and the fifth largest 

producer in Asia, trailing only China (world first), Japan 

(world third), South Korea (world fifth) and India (world 

sixth). Compared with other industries, automobile is the  

third largest industry in Thailand (Office of Industrial 

Economics, 2006). The automobile success story can be 

divided into the following periods.

Import Substitution Period (1961-1971)

Before the 1960s, all automobiles in Thailand were 

imported (Niyomsilpa, 2008). In order to develop its own 

automobile industry, in 1960, the Thai government passed  

the Industrial Promotion Act to provide inducements for 

investment (Doner ,1987). Several assembly companies 

obtained the license in the same year. In 1961, Anglo 

Thai Motor (ATM), Thailand’s first automobile assembly 

company, was officially established. In its first year in  

running, ATM assembled merely 310 passenger cars 

and 215 trucks (Poapongsakorn and Techakanont 2008; 

Terdudomtham 1997). In 1962, in order to further 

encourage international brand names to establish factories 

for car assembly in Thailand, Bangkok increased the tariff 

on the import of completely built-up (CBU) models to 60%, 

40% and 20% respectively and lowered the (completely  

knocked-down, CKD) tariff for spare parts import from 

30%, 20% and 10% respectively (see table 1).

Table 1 

Thailand automobile import tariff rate

CBU(full vehicle import) CKD(spare parts)

commercial vehicle small truck truck commercial vehicle small truck truck

1962 60% 40% 20% 30% 20% 10%

1970 80% 60% 40% 50% 40% 30%

1978 80~150% 50~80%

1983 150~200% (above 2300C.C.) n.a.

1991
300→100% (above 2300C.C.)

112→20%
180→60% (below 2300C.C.)

1992 100→68.5% (above 2300C.C.)

60→42% (below 2300C.C.)

Current 80% 30%

Source: Tai (2010); Kohpaiboon (2009); Komura (2000); Staples (2008); Terdudomtham (1997)

Since 1969, six automobile retailers have 

established assembly lines in Thailand: Siam Motor 

& Nissan, Toyota Motor Thailand, MMC Sittipol 

(Mitsubishi), Isuzu Motor Thailand, Thai Hino Industry  

and Thonburi Automotive Assembly (Benz). Despite 

the entry of various retailers, the fact that Thailand 

continued to import spare parts generated a deficit in the 

country’s trade balance with the world. In response, in  
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1970, Bangkok further increased CBU and CKD tariff in 

the hope of growing its own automobile industry. By 1971, 

Thailand hosted a total of thirteen assembly lines while 

the number of cars assembled increased to 9,017 vehicles, 

making up more than half of the domestic automobile  

market. Nonetheless, Bangkok’s import substitution 

policy in this period didn’t yield a positive result. 

The increase in imported vehicles further deteriorated 

Thailand’s trade deficit and compelled Bangkok to make 

policy adjustments and adopt a stronger stance against 

foreign investment. In 1972, Thailand adopted related  

regulations that limit the influence of foreign capital on 

the Thai economy (Kesavatana, 1989).

Protectionist Period (1971-1991)

By the late 1960s, problems began to emerge in 

Thailand’s automobile industry. Following suggestions by 

US specialist J.B. Organ, the automobile industry began to 

adopt a series of rationalization policies (Doner, 1991). In  

1971, under the Ministry of Industry, Bangkok established 

the Automobile Industry Development Committee (AIDC), 

with the desire to increase the speed of industry growth 

through state support. Accordingly, Bangkok announced 

a series of policies for the automobile industry. For 

example, in 1975, Bangkok adopted the regulation that  

all assembled vehicles must obtain a local content ratio 

(LCR) of 25%. In other words, 25% of the spare parts 

used in assembly must be produced in Thailand. 

In 1978, new policies were further adopted: (1) 

LCR in vehicles must increase to 50% within a period 

of five years; (2) assembly lines must decide between 

the production of consumer or commercial vehicles and  

could only produce three vehicle and engine types, with 

only one type over 2,000 CC; (3) new assembly lines must 

obtain a capital investment of more than 20 million Baht; 

(4) termination of license distribution for new assembly 

lines; (5) adoption of new measuring standards for LCR; 

(6) increase of CBU and CKD tariff from 80% to 150%  

and from 50% to 80% respectively while banning the 

import of CBU (Doner, 1987; Kesavatana, 1989).

Despite opposition from US capital, Bangkok’s 

reforms garnered the support of Japanese and Thai capital 

(Doner, 1988). With the support of Bangkok’s LCR policy 

and appreciation of the Japanese Yen after the 1985 Plaza 

Accord, Japanese spare parts producers joined in the  

migration towards Thailand by automakers and cooperated 

with local producers to achieve LCR requirements by 

Bangkok (Buranathanung, 1996; Maruhashi, 1995). As 

a result, the production of spare parts including starters, 

electricity generators, air cleaners, exhaust pipes, radiators 

and windshields increased immensely, and helped to 

spur economic prosperity in the automobile spare parts 

industry and the establishment of the Thai Auto-Parts 

Manufacturers Association (TAPMA) in 1978 (Doner,  

1988). According to statistical survey, the number of 

auto-parts producers grew from about 140 in 1975 to more 

than 400 in 1983 and by the mid-1990s, more than 600 

auto-parts makers were producing Original Equipment  

Manufacturer (OEM) and Replacement Equipment 

Manufacturer (REM) parts (Kesavatana, 1989).

In 1982, the Japanese Chamber of Commerce 

released a study report on Thailand’s LCR policy for 

the automobile industry and supported the National  

Economic and Social Development Board’s (NESDB) 

recommendation to freeze LCR at 45%. Correspondingly, 

liberal economists represented by the NESDB also 

demanded government reform on the protected automobile 

industry. In response, in 1983, Bangkok reached an 

agreement with vehicle assembly companies to maintain 

LCR at 45% (Doner, 1991). The agreement was  

nonetheless halted with Ob Vasurat’s assignment as the 

Minister of Industry; NESDB was forced to announce a 

temporary halt on freezing LCR.

Once in office, Vasurat not only continued the 

policy of LCR but further demanded an increase in LCR 

to 70% in 1983 and 100% by 1988. After Vasurat’s  
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departure from office in 1986, Thailand’s new Minister of 

Industry reached an agreement with the AIDC, assembly  

companies and spare parts makers to freeze LCR at 47%. 

In short, Thailand’s LCR policy in this period granted 

high protection to the domestic automobile industry 

that led to an increase in production cost and decrease 

in quality. The high prices of automobiles in Thailand 

severely contracted sales and forced away foreign capital 

such as GM Holden and Chrysler/Dodge (Lim and Fong,  

1991). By this time, Thailand was ready for another 

round of reforms.

Liberalization Period (1991-1997)

Following the military coup in February 1991, 

Anand Panyarachun succeeded as the eighteenth PM of  

Thailand. In office, Panyarachun decided to liberalize 

Thailand’s automobile industry in order to reduce 

the cost of domestic vehicles and increase the global 

competitiveness of Thai vehicles. Under Panyarachun, 

Bangkok cancelled import restrictions on CBU in April 

1991 and in July, Bangkok further reduced CBU and  

CKD tariffs. Regarding CBU, tariff for vehicles above 

2,300 CC was reduced from 300% to 100% while the 

tariff for vehicles less than 2,300 CC dropped from 180% 

to 60%. CKD tariff was greatly reduced from 112% to 

20%. In 1994, Bangkok reopened applications for vehicle 

assembly license (Niyomsilpa, 2008). As a result of tariff  

reduction, government decision to liberalize the cab 

market and domestic economic development, automobile 

sales in Thailand increased by a margin of 13% to 20% 

(Champathong, 1996; Terdudomtham, 1997).

In the past, Thailand’s automobile industry was 

mostly oriented towards the domestic market, with local 

companies highly protected by LCR and tariff policies. 

However, after 1993, Thailand’s automobile industry 

began turning towards exports. In 1995, Thailand’s 

Ministry of Industry introduced the Automobile Industry 

Export Promotion Project, a five year plan (1996-2000)  

to promote automobile export, while Thailand’s Board 

of Investment (BOI) proposed policy inducements to 

encourage exports by vehicle assembly companies (Fujita, 

1998). Subsequently, a series of complementary policies 

brought America’s three leading automobile producers  

to Thailand. In 1995, Chrysler and Ford entered the Thai 

market. In the following year (1996), General Motors 

entered as well.

In this period, Bangkok’s policy for the automobile 

industry basically went in line with globalization. Although 

the car industry began to internationalize in this period  

(Poapongsakorn and Techakanont, 2008), its policy 

autonomy remained relatively low while corresponding 

to measures and polices related to the new development. 

In addition, Bangkok’s decision to relax the threshold 

for share holding by foreign investors at this time caused  

most of Thailand’s companies to begin falling into 

the hands of foreign ownership (especially Japanese 

ownership) (Fuangkajonsak, 2006). Despite the fact 

that policy adjustments led to partial benefits for the  

automobile industry, overall, Thailand’s national interest 

was at a loss. Severe problems finally broke out in 1997.

Post-financial Crisis Period (1997 - present)

The Asian Financial Crisis massively impacted 

Thailand’s automobile industry. While the automobile 

market shrunk by 40%, the sale of cars dropped from  

561,523 vehicles in 1996 to 349,033 vehicles in 1997. By 

1998, car sales plummeted to 140,402 vehicles, reaching 

only one-quarter of overall sales in 1996 (see table 2) 

(Terdudomtham, et al, 2002). 

In order to save the automobile industry, Bangkok 

adopted a series of policies. First, in 1998, Bangkok  

reached the decision to terminate its longstanding LCR 

policy and prepare for ascension into the WTO in 2000 

(Kohpaiboon and Poapongsakorn, 2011). Second, also in 

1998, the Ministry of Industry established the Thailand 

Automotive Institute (TAI) and hoped the new institute  
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could serve as a bridge for communication between the 

government and producers. Bangkok hoped the TAI 

could strengthen cooperation between the public and 

private sector and boost the global competitiveness of  

the automobile industry (Thailand Automotive Institute, 

2006). Third, since 2000, Bangkok began to implement 

reward and inducement policies for vehicle exports 

including the exemption of import tariffs on materials 

used for export, exemption of tariffs on automobile and 

auto-part export, establishment of export processing zones 

and support for cooperation among ASEAN countries.  

Fourth, in 2004, the automobile industry became more 

competitive as a result of tax reforms that increased CBU 

import tax to 80% (Kraipornsak, 2005).

Due to intense competition in the global 

automobile market, the global financial crisis in 2009 

and massive flood in 2011 (Kohpaiboon, et al., 2010; 

Thailand Investment Review, 2012), the production, sale 

and export of Thai automobiles underwent great changes  

in this period. As many major car producers were forced 

to restructure, reduce production cost and expand in the 

international market at this time, companies established 

in Thailand began shifting away from the Thai middle 

class towards the global market (Niyomsilpa, 2004). In 

2012, Thailand’s automobile production reached a new 

historical record of 2.4 million vehicles while domestic  

sales reached approximately 1.4 million vehicles. It is 

clear that despite the financial crisis and natural disaster, 

with correct development and government strategies, the 

automobile industry can resuscitate effectively.

Table 2 

Thailand Automobile Production and Sales

Unit: car/million Baht

Year Car Production

(rate of adjustment)

Car Sales

(rate of adjustment)

Car Exports

(rate of adjustment)

Sum of Car Exports Sum of Spare Parts 

Exports

1990 304,062 304,843 n.a. n.a. n.a.

1991 268,560

(-12.7%)

283,115

(-7.1%)

n.a. n.a. n.a.

1992 362,987

(35.2%)

327,989

(15.9%)

n.a. n.a. n.a.

1993 419,831

(15.7%)

438,634

(33.7%)

n.a. n.a. n.a.

1994 434,001

(3.3%)

462,884

(5.5%)

n.a. n.a. n.a.

1995 525,680

(21.1%)

547,758

(18.3%)

n.a. n.a. n.a.

1996 555,821

(5.7%)

561,523

(2.5%)

14,020 4,253.36 2,042.19

1997 358,686

(-35.4%)

349,033

(-37.8%)

42,218

(201.1%)

16,226.99 4,495.85

1998 143,250

(-60.1%)

140,402

(-59.8%)

67,857

(60.7%)

28,125.55 5,984.78
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Year Car Production

(rate of adjustment)

Car Sales

(rate of adjustment)

Car Exports

(rate of adjustment)

Sum of Car Exports Sum of Spare Parts 

Exports

1999 321,411

(124.3%)

218,330

(55.5%)

125,702

(85.2%)

50,187.21 9,918.32

2000 405,761

(26.2%)

262,189

(20.1%)

152,835

(21.6%)

63,349.15 19,896.31

2001 454,797

(12.1%)

297,052

(13.3%)

175,299

(14.7%)

83,894.70 23,215.46

2002 564,392

(24.1%)

409,262

(37.8%)

181,471

(3.5%)

82,474.66 25,255.06

2003 750,512

(33.0%)

533,176

(30.3%)

235,122

(29.6%)

102,208.06 35,953.33

2004 960,371

(28.0%)

628,265

(17.8%)

332,053

(41.2%)

149,232.80 52,847.10

2005 1,125,316

(17.2%)

703,261

(11.9%)

440,705

(32.7%)

203,025.36 91,218.54

2006 1,193,885

(6.1%)

682,163

(-3.0%)

538,966

(22.3%)

240,714.25 101,941.70

2007 1,301,149

(9.0%)

631,251

(-7.5%)

690,100

(28.0%)

325,079.72 144,223.63

2008 1,391,728

(7.0%)

614,078

(-2.7%)

775,652

(12.4%)

351,383.58 164,860.31

2009 999,378

(-28.2%)

548,871

(-10.6%)

535,596

(-31.0%)

251,342.99 128,143.69

2010 1,645,304

(64.6%)

800,357

(45.8%)

896,065

(67.3%)

404,659.37 179,350.21

2011 1,358,369

(-17.44%)

739,911

(-7.55%)

n.a. n.a. n.a.

2012 2,429,142

(78.8%)

1,423,580

(92.4%)

n.a. n.a. n.a.

Source: Thai Auto Industry, http://www.thaiauto.or.th (accessed on January 15, 2014).

Political Economic Analysis of the Thailand  

Automobile Industry

Track One Emphasis: FDI

According to academic studies, from 1999 to 

2005, FDI in the automobile industry accounted for a 

quarter all FDI in the manufacturing sector in Thailand  

(Kohpaiboon, 2008). As table 3 suggests as well, the 

number of applications and investment figure of FDI 

going into Thailand’s automobile industry increased 

over the years. In 2013, the amount of FDI in Thailand’s 

automobile industry accounted for nearly half of all FDI 

flowing into the country, with Japan’s contribution making 

a significant impact on the car industry (Ueda, 2012).  
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As early as the conclusion of the Plaza Accord in 1985, 

depreciation of the yen caused Japanese manufacturers 

to go out in search of new investment sites. Thailand 

became a prioritized destination for Japanese investments,  

which eventually gave rise to Japan’s clear dominance 

of Thailand’s automobile industry (Busser, 2008).

Table 3 

FDI Applications in Thailand

Unit: million USD

Automobile Electronics Chemical Coal Service Agriculture Light Industry Total

2002 Cases 173

(30.9%)

142 59 9 74 61 42 560

Sum 1,298

(31.2%)

816 292 44 248 1,310 147 4,154

2003 Cases 213

(31.9%)

152 95 18 77 57 56 668

Sum 1,343

(24.0%)

1,522 1,263 444 767 295 358 5,593

2004 Cases 223

(29.8%)

152 107 18 106 82 61 749

Sum 1,286

(16.8%)

1,985 1,169 1,612 853 563 207 7,675

2005 Cases 250

(29.4%)

173 126 21 143 51 85 849

Sum 3,534

(28.3%)

2,066 1,871 3,137 1,171 396 297 12,472

2006 Cases 220

(26.7%)

180 80 32 192 46 73 823

Sum 1,496

(16.8%)

2,071 1,167 743 2,415 717 270 8,879

2007 Cases 228

(27.0%)

153 129 27 203 46 59 845

Sum 4,431

(30.1%)

2,279 2,877 795 3,602 257 258 14,500

2008 Cases 214

(25.7%)

144 103 30 206 62 73 832

Sum 2,016

(23.6%)

1,924 1,099 561 2,092 486 370 8550



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 ประจ�าเดือน มกราคม-เมษายน 2560 9

Automobile Electronics Chemical Coal Service Agriculture Light Industry Total

2009 Cases 176

(22.3%)

164 72 14 229 79 54 788

Sum 1,502

(14.2%)

2,954 498 1,012 3,626 1,148 116 10,555

2010 Cases 244

(28.2%)

155 118 18 191 73 67 866

Sum 1,852

(24.9%)

1,966 729 834 1293 501 276 7,451

2011 Cases 367

(34.7%)

200 117 40 200 72 63 1,059

Sum 3,974

(30.6%)

2,566 1,409 886 3,174 555 434 12,999

2012 Cases 532

(33.6%)

289 228 34 336 85 80 1,584

Sum 7,541

(36.2%)

5,024 2,707 514 2,929 1,042 1,097 20,849

2013 Cases 378

(33.4%)

207 124 28 272 64 59 1,132

Sum 7,668

(47.3%)

2,784 722 1,144 2,838 742 327 16,227

Source: Thailand Investment Review, http://www.boi.go.th/english/services/boi_investment_review.asp

In 2004, Japan served as Thailand’s top importer 

and second largest export destination. Conversely, 

Thailand was Japan’s tenth largest importer and sixth  

largest export destination (MOEA, 2006). After the 

signing of the Japan-Thailand Economic Partnership 

Agreement (JTEPA) in 2005, the flow of Japanese FDI 

in Thailand continued to increase. However, Thailand’s 

military coup in 2006 eventually stemmed Japanese 

FDI, as political instability affected investor interest in 

Thailand. As table 4 suggests, in 2001, Japanese FDI in  

Thailand reached approximately 15 billion USD, making 

up 20% of overall GDP in Asia. Following instabilities, 

the amount of FDI fluctuated in the range of 20 billion 

USD or approximately 10 to 20% of all FDI in Asia. In 

2011, the flow of FDI into Thailand totaled 70 billion 

USD and contributed to 18% of all FDI in Asia. Yet in  

the following year, 2012, FDI reached only 5 billion 

USD and made up only 1.6% of FDI in the region. In 

2013, FDI in Thailand rebounded to a record high 100 

billion USD and contributed to one fourth of all FDI in  

Asia. Since 2001, FDI in Thailand has expanded over 

six fold – evidence that Japan places great importance 

in the Thai market.
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Table 4

Flow of Japanese FDI to Thailand (2001-2013)

Unit: million USD

Year Thailand Asia

(Thailand/Asia)

World

(Thailand/World)

2001 1,594 7,797

20.4%

38,495

4.1%

2002 528 8,177

6.5%

32,093

1.6%

2003 678 5,028

13.5%

28,767

2.4%

2004 1,867 10,531

17.7%

30,962

6.0%

2005 2,125 16,188

13.1%

45,461

4.7%

2006 1,984 17,167

11.6%

50,165

3.9%

2007 2,608 19,388

13.5%

73,483

3.6%

2008 2,016 23,348

8.6%

130,801

1.5%

2009 1,632 20,636

7.9%

74,650

2.2%

2010 2,248 22,131

10.2%

57,223

3.9%

2011 7,133 39,492

18.1%

108,808

6.6%

2012 547 33,477

1.6%

122,355

0.4%

2013 10,174 40,470

25.1%

135,049

7.5%

Source: Japan External Trade Organization 

(JETRO), http://www.jetro.go.jp/ext_images/en/reports/ 

statistics/data/country1_e_14cy.xls (accessed on September  

16, 2015).

Besides FDI, Japanese car assembly companies 

and parts manufacturers also dominated Thailand’s 

automobile industry. In 1995, Japanese vehicles  

contributed to more than 70% of sales in Thailand’s 

automobile market (Toyota 31%, Honda 23%, Mitsubishi  

12%, Nissan 8%, Mazda 2%, Isuzu 1%), with Japanese 

dominance of the commercial vehicle market reaching as 

high as 98% (Kamnungwut, 1997). Thailand and Japan 

have enjoyed a long term economic partnership. The 

signing of JTEPA in 2005 more clearly stated Japan’s 

ambition to support Thailand’s development into the  

Detroit of Asia through cooperation initiatives in the 

automobile industry. Tangible plans include the following:

1. By 2009, custom tax for passenger vehicles 

over 3000 CC will be reduced from 80% to 60% and  

maintained at 60%.

2. Passenger vehicle engines not exceeding 3000 

CC will be further improved upon negotiation between  

Japan and Thailand based on market access.

3. Taxes for automobile parts over 20% will be 

reduced to less than 20%. The figure will be maintained  

at the signing of JETPA and eliminated by 2011.

4. For parts with tariff levels under 20%, the 

figures will be maintained and similarly eliminated by  

2011.

5. Tariffs on sensitive items will be maintained  

and eliminated by 2013.

On the other hand, the JTEPA also mentioned 

the bilateral plan to jointly establish the Automotive  

Human Resources Development Project (AHRDP) 

aimed at the development of human resources to boost 

the international competitiveness of the Thai automobile 

industry. The main point of AHRDP is to increase the  

production skill and technology of second and third level 

parts suppliers. Four Japanese manufacturers participated 

in the project: Toyota, Nissan, Honda and Denso. In the 

first stage (2006-2007), three hundred pilot technicians 

were trained; the three hundred technicians trained over 

four thousand workers in the second stage (2008-2010) 

(Thailand Automotive Institute, 2012; Katsuda and  
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Thoburn, 2011). The previous discussion suggests that 

with the signing of the JTEPA, cooperation projects 

between Thailand and Japan clearly improved bilateral  

trade relations and in particular, increased the real interests 

of the automobile industry in both countries.

Track Two Emphasis: Domestic Market

In the new century, the price of oil climbed to 

record high levels, leaping from 27.6 USD per barrel in 

2000 to a staggering price of over one hundred USD in 

2011. Under the dual influences of soaring energy price 

and global warming, in June 2007, for companies investing  

more than 50 billion Baht in eco-cars, Thailand’s BOI 

waived corporate income tax for eight years and taxes 

on related facility imports, not limited to the region of 

investment. Nonetheless, certain requirements were 

demanded: annual production should not be less than 

one hundred thousand vehicles after five years of  

establishment; fuel consumption of produced vehicles 

must reach at least one hundred kilometers per five liters of 

gas; the level of pollution must meet EURO4 regulations 

or less than 120 grams of carbon emission. At the same 

time, Thailand’s Ministry of Finance also announced 

that for vehicles under 1300 CC and using gas engines 

and vehicles under 1400 CC and using diesel engines, 

an excise tax of 17% apply. In contrast, the excise tax 

for passenger vehicles falls in the range of 30 to 50%  

(Thailand Investment Review, 2007). June 10, 2009, with 

the aim of further saving an automobile industry shaken 

by financial crisis, Thai PM Abhisit Vejjajiva adopted a 

series of policies, including: tax exemption on imported 

facilities related to eco-car production; five year income 

tax exemption for companies with investments exceeding 

100 billion Baht; six year income tax exemption for  

companies investing more than 150 billion Baht, not 

limited to region. However, certain conditions must be 

reached. For example, investors must establish a new 

production line devoted to the production of high tech  

vehicles such as hybrid cars while annual production must 

not fall under one hundred thousand vehicles after five 

years in production. In addition, investors must apply to  

the BOI for permission to invest (Thailand Investment 

Review, 2009b).

The preferential policies immediately received 

support from Nissan (New March/Micra), Honda (Brio), 

Mitsubishi (Mirage), Toyota (New Vios/Yaris) and 

Suzuki (Swift) after introduction. Japanese manufacturers 

expressed their interest in increasing investment in 

Thailand, particularly for eco-cars including hybrid  

and electronic vehicles. Among the investors, Suzuki 

boasted the largest investment scale at 95 billion Baht 

and an annual production of 138,000 eco-cars (Thailand 

Automotive Institute, 2012; Katsuda and Thoburn, 

2011; Thailand Investment Review, 2009c). Regarding 

manufacturers that use E85 alcohol oil (ethanol) in 

production, the Ministry of Finance granted a three year 

import tax exemption. Based on engine displacement,  

consumption tax exemptions in the range of 25%, 30% 

and 35% are also granted. In 2009, the BOI further 

announced that 90% of the import tax on related parts 

for the production of eco-cars will be exempted. It was 

expected that preferential policies introduced by the 

Thailand government can reduce the price of eco-cars  

by about two thousand USD and boost overall sales 

(Thailand Investment Review, 2009a).

With the recovery of the global automobile market 

and related policies adopted by Bangkok, in 2010, many 

global car producers announced their plans to step up 

investment in Thailand. Ford announced a plan to invest  

150 billion Baht in Royong for the establishment of a 

seventy-five thousand square meter production ground 

with cutting edge technology. The commencement of 

production was due for 2012 and annual production 

was expected at fifteen hundred thousand vehicles. On 

the other hand, Toyota also announced an investment of 

40 billion Baht for the expansion of its production site  
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at Chachoengsao. Toyota hoped to increase its annual 

production to two hundred thousand vehicles. Mitsubishi 

announced an investment plan to place 150 billion Baht 

in Chonburi for the establishment of eco-car factories. 

The plan was Mitsubishi’s largest investment project 

outside of Japan. Similarly, expected to commence in  

2012, annual production was set at two hundred thousand 

vehicles (Thailand Investment Review, 2010). August 

2013, Bangkok announced the second phase of preferential 

policies for eco-car investment, in hopes of further  

stimulating Thailand’s automobile industry (Thailand 

Investment Review, 2013).

On the other hand, after claiming victory in the 

election on July 3, 2011, PM YingluckShinawatra adopted 

an incentive program for first-time car buyers in Thailand 

upon her incumbency. According to the incentive, Thai 

citizens buying a domestically manufactured vehicle 

valued under 100 thousand Baht and 1500 CC for the 

first time can enjoy a tax exemption of ten thousand Baht  

(effective from September 16, 2011 to the end of 2012). 

However, Yingluck’s first car program confronted 

strong repercussions from import car dealers soon after 

introduction, as retailers argued that automobile imports 

under 100 thousand Baht such as China’s Chery 

Automobile, India’s TATA Automobile and Malaysia’s 

Hicom Automobile, will all be affected. Beneficiaries 

from the policies were predominantly companies with 

domestically produced vehicles under 1500 CC such as 

Toyota Vios and Yaris, Honda Jazz and City and Suzuki’s 

Swift. Nonetheless, the policy garnered strong support 

from the Thai populace. In the period from September 16, 

2011 to July 13, 2012, applications for tax rebate under 

the first car program reached 93,833 vehicles, with the  

amount of tax return totaling 68 billion 33 million Baht. 

Approximately 425 thousand vehicles were expected to 

fall under the first car program (The Universal Daily 

News, 2012).

In short, Yingluck’s first car program was  

aimed at re-stimulating a depressed automobile industry 

while extending the line of thought on emphasizing the 

domestic economy since the Asian Financial Crisis. 

Correspondingly, imported vehicles were exempt from 

the first car incentive program. At the same time, Bangkok 

regained leadership of the automobile industry through  

its eco-car policies, strengthened the role and functions 

of government, and successfully initiated the recovery 

of Thailand’s automobile industry. 

Conclusion

Influenced by globalization in the 1980s, in the 

aftermath of the Cold War, Thailand adopted liberalization 

policies. The lack of supervision caused Thailand to pay  

the price of severe financial crisis in 1997. Near the end 

of 1997, ChuanLeekpai from the Democrat Party entered 

the PM office and began to carry out structural reforms 

including privatization and liberalization that generated 

widespread criticisms. In 2001, Thaksin successfully 

claimed the seat of PM under the outcries for nationalism 

and populism. Thaksin adopted a two track economic  

office in hopes of helping the Thai economy out of the 

shadow of financial crisis. Track one emphasized the 

importance of FDI on Thailand’s industry and sought 

to improve the economy through increased trade. Trade 

two emphasized the importance of the domestic market 

and sought to strengthen government leadership, in  

hopes of avoiding the negative impacts of globalization 

(see Table 5).

Table 5

Thaksinomics and Thailand’s Automobile Industry

Concept Track One: 

FDI emphasis

Track Two: domestic 

market emphasis

Policy FDI and cooperation 

from Japanese industry

1.eco-car project

2.first car incentive 

program

Source: Author’s own compilation
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In short, Thailand’s automobile industry 

developed under the guidance of a two track economic 

logic adopted by Thaksin and his successors. Bangkok 

continued to attract Japanese FDI through policy 

incentives while cooperating with Japan’s automobile 

industry in order to increase the competitiveness and  

export advantage of the Thai automobile industry. In 

terms of the domestic economy, through the eco-car 

project, Abhisit strengthened the role of government and 

reclaimed policy control over the automobile industry. In 

2011, Yingluck adopted the first car incentive program 

in response to depression in the automobile industry 

caused by global financial crisis and natural disaster. 

Since then, Thailand’s automobile industry rebounded,  

setting an unprecedented record with the production of 

over two hundred thousand vehicles in 2012.
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บทคัดย่อ

บทความวิชาการเรื่องนี้ ผู้เขียนได้ท�าการศึกษาวรรณกรรม ทั้งของไทยและนักวิชาการต่างประเทศ สังเคราะห์

ยุคแห่งการบริหารจัดการสถานศึกษาออกได้เป็น 3 ยุค ดังนี้ ยุคที่ 1 ยุคแสวงหาประสิทธิภาพ (ค.ศ.1880 – ค.ศ. 1925)  

ยุคที่ 2 การบริหารองค์การสมัยใหม่ (ค.ศ.1926 – ค.ศ.1975) ยุคที่ 3 ยุคกระจายอ�านาจการบริหาร (ค.ศ. 1976 – ค.ศ. 2013) 

ผลการศึกษาพบว่าแนวคิดและแนวทางในเชิงการบริหารสถานศึกษามีปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารสถานศึกษาที่ส�าคัญ  

6 ประเด็น คือ การก�าหนดยุทธศาสตร์ การจัดการองค์กร การอ�านวยการ การบริหารทรัพยากรองค์การ การประสานงาน 

และการประเมินผล การบริหารสถานศึกษาทุกแห่ง ผู้บริหารจ�าเป็นต้องศึกษาหลักการ แนวคิด และทฤษฎีต่าง ๆ  

อย่างหลากหลาย เพื่อน�ามาปรับประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา ให้การจัดการศึกษาเป็นการศึกษา

ตลอดชีวิตส�าหรับประชาชน ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และการพัฒนาสาระ และกระบวนการเรียนรู้เป็นไป 

อย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็น (1) การบริหารโรงเรียนเป็นฐาน (school-based management) (2) การบริหารหลักธรรมาภิบาล  

ที่เน้น หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบและ หลักความคุ้มค่า 

และ (3) การหารบริการ แบบ Balance Scorecards: (KPI--Key Performance Indicator) น�าเอาวัตถุประสงค์-ดัชนีชี้วัด  

เป้าหมาย แผนงาน โครงการหรือกิจกรรม ไปสู่การปฏิบัติ การให้มีข้อมูลย้อนกลับ (feedback) เพื่อน�าผลที่ได้จาก 

การประเมินไปใช้ประกอบการตัดสินใจในการจัดท�าแผนยุทธศาสตร์องค์กร

ค�ำส�ำคัญ: การบริหาร, การบริหารสถานศึกษา

Abstract

This papers aims to study literature, including those of academic foreign countries and synthesis age of 

management, a third generation age era. At first there were the following theories: the pursuit of efficiency (1880-

1925), Modern Organization Design era, Decentralization (1926-1975) era and The Power distribution (1976-2013). 

Transcript concepts and practices in school administration. (Unclear: This is not a sentence. What is the main verb?) 

Factors affecting education include six major issues of strategy formulation enterprise management. The director 

resource management organization liaison evaluation the administration concept manager must the need to study 

Luxembourg theories customers in order to adjust its applications. (school-based management) management no 

command or control only a decentralization of decision participation governance participation. (1) Academic afar 

human resources budget general management old school (2) Good governance emphasizes the rule of law transparency  

แนวคิดกำรบริหำรสถำนศึกษำ

Academy Management Concept

วราภรณ์ พุทธวงษ์, วรรณารัตน์ อัศวเดชาชาญยุทธ์, อนันต์ เตียวต๋อย และอ�านวย บุญรัตนไมตรี

Waraporn Puttawong, Wanaruth Atsvadachachanyut, Anan Tiewtoy and Amnuay Boonratanamaitree

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

Collage of Innovation Management, Rajamangala University of Technology Rattanakosin
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บทน�ำ

จากการทบทวนวรรณกรรมได้ท�าการแบ่งยคุของ

การบริหารองค์การและการบริหารสถานศึกษาสามารถ 

แบ่งออกได้เป็น 3 ยุคส�าคัญ คือ ยุคที่ 1 ยุคแสวงหา

ประสทิธภิาพของกระบวนการบรหิารสถานศกึษา ในช่วง  

ค.ศ.1880-1925 เป็นยุคของการรวมอ�านาจการบริหาร  

ยคุที ่2 การบรหิารองค์การสมยัใหม่ ในช่วง ค.ศ.1926-1975 

เป็นยุคบริหารสมัยใหม่ และยุคที่ 3 ในช่วง ค.ศ.1976-2013 

ยุคกระจายอ�านาจ ซึ่งมีสาระส�าคัญ ดังนี้

1 .  ยุคที่  1  ยุคแสวงหาประสิทธิภาพของ

กระบวนการบริหารสถานศึกษา (ค.ศ.1880- ค.ศ.1925)  

ในยุคน้ีเน ้นการที่บริหารที่จะต ้องประกอบไปด้วย

กระบวนการบริการทั่วไปที่ต้องมีการวางแผน การจัด

องค์กร การบงัคบับญัชา การประสานงาน การควบคมุงาน  

ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฏี (Gulick and Urwick, 1937)  

ที่ได้กล่าวการจัดองค์การทางราชการโดยขยายกิจกรรม

ทางการบรหิารออกเป็น 7 ประการ คือ การวางแผนล่วงหน้า  

การจัดองค์การ การบริหารงานบุคคล การอ�านวยการ  

การประสานงาน การรายผลการปฏิบัติงาน การควบคุม

การใช้จ่าย ภายใต้หลักการที่ท�าให้การบริหารสถานศึกษา 

เกิดประสิทธิภาพสูงสุด มี 4 หลักการ คือหลักการ 

วิเคราะห์งานเพ่ือหาวิธีที่ดีที่สุดในการท�างานไปสู่ความ

ส�าเรจ็ หลักการคดัเลอืกบคุคล ซ่ึงเป็นการคดัเลอืกคนอย่าง 

มีเหตผุลให้ได้คนดทีีสุ่ดเหมาะสมทีสุ่ดกบังานและฝึกสอน

เพือ่พฒันาคนกบังานต่อไป หลักการบริหารคนให้เหมาะสม 

กับงาน และหลกัการก�าหนดหน้าทีต่ลอดจนมกีารแบ่งงาน 

กนัท�า ระหว่างผูป้ฏบิตัแิละผูบ้รหิารออกจากกนัอย่างชดัเจน 

ผู้บริหารจะวางแผน (planning) อ�านวยการ (organizing) 

และตัดสินใจ (decision–making) ในขณะที่ผู้ปฏิบัติจะมี 

หน้าที่ท�างานให้ประสบความส�าเร็จ ดังนั้นในยุคน้ี  

การบริหารสถานศึกษา จึงหมายถึง กระบวนการในการ 

ด�าเนินงานขององค์การ 5 ประการ คือ การวางแผน  

การจัดองค์การ การสั่งการ การประสานงาน การควบคุม 

สรุปได้ว ่าในยุคนี้มีการบริหารสถานศึกษาที่

ประสบความส�าเร็จซ่ึงประกอบด้วยการวางแผนล่วงหน้า 

การจัดองค์การ การบริหารงานบุคคล การอ�านวยการ  

การประสานงาน การรายผลการปฏิบัติงาน การควบคุม

การใช้จ่าย ซึง่ผูบ้ริหารสถานศกึษาต้องพัฒนาองค์การเป็น

อย่างมาก เพื่อน�าองค์การไปสู่ความส�าเร็จตามเป้าหมาย 

2. ยุคที่ 2 การบริหารองค์การสมัยใหม่ (ค.ศ.

1926-ค.ศ.1975) ในการบริหารยุคนี้ เป็นยุคที่อ�านาจ

ไม่ได้อยู ่ที่ผู ้บริหารฝ่ายเดียว กระบวนการด�าเนินงาน 

โดยอาศัยความร่วมมือกันของบุคคลที่ท�างานอยู่ในกลุ่ม

หรือองค์การเพื่อการด�าเนินงานให้บรรลุวัตถุ ประสงค ์

ที่ต้ังไว้ ซึ่งประกอบไปด้วยขั้นตอน คือ การวางแผน  

การจัดองค์การ การจัดคนเข้าท�างาน การอ�านวยการ  

การประสานงาน การประเมินผล และงบประมาณ โดยใช้

ทรพัยากรหลายด้าน ได้แก่ คน เงนิวสัดสุิง่ของ อ�านาจ เวลา 

ก�าลงัใจในการท�างาน และความสะดวกต่าง ๆ  มาด�าเนนิงาน 

ในองค์การ เพือ่ให้เกดิประสทิธิภาพและประสทิธิผลสงูสดุ 

เริ่มเห็นคุณค่าของทรัพยากรมนุษย์ที่นับเป็นปัจจัยส�าคัญ

ที่จะน�าพาองค์การไปสู่เป้าหมายซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด

ของ Max Weber กล่าวว่า การบริหารสถานศึกษาและ 

การบริหารองค์การเพื่อให้มีประสิทธิภาพ เป็นศิลปะและ 

participation main responsibilities (3) Administration division: (KPI: Key Performance Indicator) (Feedback) The 

strategic result in the next phase is that school administrators should consider letup the increase hour the quality Any 

blind system learning Also, as always, The problem consider letup an increase hour If the North quality everything 

Unaltered conflict Policy Statement Prime minister sq.m. To develop production systems Improve teacher quality 

and spirit information technology the right tools it is the duty of the administrators. Lead the organization toward  

the achievement of the goal. School management to be accepted ember ship Students and administration education 

Indicator Administrative Efficiency manage academy the effectiveness. 

Keywords: management, academy management
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ความสามารถขององค์การ ในการใช้ทรัพยากรในด้านต่าง ๆ   

ทั้งที่เป็นวัตถุอุปกรณ์และก�าลังคนเพ่ือให้องค์การบรรลุ

วัตถุประสงค์ที่ก�าหนด มีองค์ประกอบของการบริหาร

องค์การ (Max Weber, 1966, p.337) (1) มีการจัดล�าดับ

ขั้นของการบังคับบัญชา (2)การคัดเลือกบุคคลใช้ระบบ

ความสามารถไม่ใช้ระบบพรรคพวก (3) มีการแบ่งงาน

ออกเป็นงานพิเศษเฉพาะด้านอย่างมีสัดส่วนและสัมพันธ์

กันโดยระบุอ�านาจหน้าที่ความรับผิดชอบไว้ชัดเจน (4)  

ผู้ปฏิบัติงานได้รับการอบรมเพื่อให้มีความรู้ความสามารถ 

ในหน้าที่การงานนั้น ๆ  เสียก่อน ความสัมพันธ์ของบุคคล

เก่ียวกับหน้าที่การงาน ต้องไม่ถือตัวบุคคลเป็นหลัก และ

ยังสอดคล้องกับแนวคิดของ Flippo (อ้างถึงในสมพงศ์  

เกษมสิน, 2514) การบริหารสถานศึกษาเป็นกระบวนการ 

ขององค์การ ตั้งแต่การวางแผน (planning) การจัดองค์การ 

(organizing) การปกครองหรือการบังคับบัญชาหรือการ

อ�านวยการ (directing) และการควบคุม (controlling) 

กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งจะน�าองค์การไปสู่ความส�าเร็จตาม

วัตถปุระสงค์ขององค์การอย่างมีประสิทธผิลโดยการน�าเอา 

ทรพัยากรในองค์การ เช่น บคุลากรงบประมาณ การจดัการ

องค์การมาประกอบกันตามกระบวนการบริหาร เพื่อให้

บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก�าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 

สรปุได้ว่าในยุคนีเ้ป็นยุคการบริหารองค์การเพือ่ให้ 

เป็นองค์การสมัยใหม่หรือการบริหารสถานศึกษาอันน�า

ไปสู่ประสิทธิภาพขององค์การโดยมีหลักการที่ส�าคัญของ

การบริหาร เช่น การจัดโครงสร้างองค์การ การอ�านวยการ  

การจัดการทรัพยากรองค์การ การประสานงาน และการ

ประเมินผล 

ยุคที่ 3 ยุคกระจายอ�านาจ (ค.ศ.1976-ค.ศ.2013) 

ในยุคของการการกระจายอ�านาจทางการบริหารและการ

จัดการศึกษา มีการถ่ายโอนอ�านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ 

และการตัดสินใจทางการบริหารและการจัดการศึกษาจาก

ส่วนกลางไปสู่ระดับปฏิบัติ อันได้แก่ สถานศึกษาและ

ชมุชน เพือ่ให้สถานศกึษามอีสิระในการบรหิารจดัการศกึษา 

การถ่ายโอนอ�านาจหน้าที ่ความรับผิดชอบและการตดัสนิใจ 

จากส่วนกลางหรือศูนย์รวมอ�านาจไปสู่ส่วนต่างๆ ของ

องค์กรโดยให้ทุกส่วนขององค์กรได้มีส่วนร่วมในการ

ตัดสินใจ การบริหารและกระบวนการทางกฎหมายที่จะ 

มอบอ�านาจขั้นต้นและความรับผิดชอบให้แก่ท้องถิ่น 

ในการตัดสินใจเกี่ยวกับ การบริหารสถานศึกษาทั้ง 4 

โครงสร้างงานสถานศึกษาตั้งแต่ การบริหารงานวิชาการ 

งานบคุลากร งานงบประมาณ และงานบรหิารทัว่ไป เพือ่ให้ 

สถานศึกษาและชุมชนมีอิสระในการบริหารจัดการศึกษา 

ยคุกระจายอ�านาจ เป็นยคุการศกึษาแนวใหม่ ทีมุ่ง่ให้สงัคม

ทกุส่วนมส่ีวนร่วมและรบัผดิชอบการจัดการศกึษาต่อเนือ่ง

ตลอดชีวิต โดยมีการสร้างเครือข่าย จัดการศึกษาอบรม 

และสนับสนุนให้เอกชนจัดการศึกษาอบรมให้เกิดความรู ้

คู ่คุณธรรม ปรับปรุงการศึกษาให้สอดคล้องกับความ

เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม สร้างเสริมความรู้

และปลูกฝังจิตสานึกที่ถูกต้อง และสอดคล้องกับแนวคิด

ของ (ธีระ รุญเจริญ, 2545, หน้า 11-12; วิโรจน์ สารรัตนะ, 

2542, หน้า 11) จัดแหล่งการเรียนรู้โดยการกระจายอ�านาจ 

ให้สถานศึกษามีความคล่องตัวและตัดสินใจด�าเนินงาน 

ในขอบเขตทีร่บัผดิชอบ โดยให้ค�านงึถงึการมส่ีวนร่วมของ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเอกชนอย่างเหมาะสม 

เพื่อท�าให้เกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงานส่งผลให้เกิด

ประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งการจัดการศึกษาให้ประสบ

ความส�าเรจ็เป็นไปตามแนวทางทีพ่งึประสงค์ในการปฏริปู 

การศกึษาตามพระราชบญัญติัการศกึษาแห่งชาติ พร้อมทัง้

ปรบัปรงุ เปลีย่นแปลงให้ทนัยคุปัจจุบนั และเป็นประโยชน์

ต่อการบริหารให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด 

ทั้งนี้นักวิชาการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ ได้มีการ

จัดแบ่งขอบข่ายของบริหารสถานศึกษาไว้ 6 ด้าน คือ (1) 

งานบุคลากร (2) งานอาคารสถานที่ (3) งานความสัมพันธ์

ระหว่างโรงเรยีนและชมุชน (4) งานธรุการและการเงนิ (5) 

งานกิจกรรมนักเรียน และ (6) งานหลักสูตรและการสอน  

(สมเดช สีแสง, 2549, หน้า 32; Griffin, 1956, p.5; 

Ramseyer, et al., 1995, pp.18-56)

สรุปได้ว ่าในยุคนี้ เป ็นยุคการกระจายอ�านาจ 

เพื่อให้เป็นองค์การสมัยใหม่หรือการบริหารสถานศึกษา

อันน�าไปสู่ประสิทธิผลและเกิดประสิทธิภาพขององค์การ

โดยมีหลักการที่ส�าคัญของการบริหาร เช่น การคัดเลือก

บุคคล การแบ่งงานกันท�า การวางแผนยุทธศาสตร์  

การอ�านวยการ การตัดสินใจ การจัดโครงสร้างองค์กร  

การบงัคบับญัชา การประสานงาน งบประมาณ การบรหิาร

งานบคุคล ความร่วมมอื ทรพัยากรองค์การ การประเมนิผล  

การมีส่วนร่วมของนักเรียน การสนับสนุนส่งเสริม  



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 ประจ�าเดือน มกราคม-เมษายน 2560 19

การมุ่งเน้นการแข่งขัน และการมุ่งเน้นผลลัพธ์

การสัง เคราะห ์แนวทางการบริหารพบว ่ า  

การบริหารงานทั้ง 3 ยุคมีองค์ประกอบส�าคัญที่ท�าให้ 

การบริหารองค์การหรือการบริหารสถานศึกษาประสบ

ความส�าเร็จและมีประสิทธิภาพ ได้แก่ (1) การก�าหนด

ยุทธศาสตร์ (2) การจัดการองค์กร (3) การอ�านวยการ (4) 

ทรพัยากรองค์การ (5) การประสานงาน (6) การประเมนิผล  

ซึ่งแต่ละองค์ประกอบมีแนวคิดดังนี้

1. การก�าหนดยุทธศาสตร์

การก�าหนดยุทธศาสตร์ คือ การก�าหนดสิ่งที่

องค์การท�าเพื่อน�าไปสู่ความส�าเร็จ โดย สามารถท�าความ 

เข้าใจ จากการตอบค�าถาม 4 ค�าถาม ดังนี้ 

1) ในอนาคตเราต้องการสถานศกึษาไปสูจ่ดุไหน

2) ปัจจุบันสถานศึกษาอยู่ ณ จุดไหน 

3) ผู้บริหารและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจะท�าให้

สถานศึกษาไปสู่จุดนั้นได้อย่างไร 

4) สถานศึกษาต้องต้องท�าหรือปรับเปลี่ยน 

อะไรบ้าง เพื่อไปถึงจุดหมาย ดังนั้นเม่ือเกิดค�าถามทั้ง 4 

ข้อน้ีแล้ว การบริหารสถานศึกษา สามารถเชื่อมโยงกับ 

องค์ประกอบของการบริหารยุทธศาสตร์คือ 

ค�าถามข้อที ่1. ในอนาคตเรา ต้องการสถานศกึษา 

ไปสู่จุดไหน เชื่อมโยงกับการก�าหนดวิสัยทัศน์ และทิศทาง

ขององค์การ 

ค�าถามข้อที ่2. ปัจจบุนัสถานศึกษาอยู ่ณ จดุไหน  

เชื่อมโยงกับการวินิจฉัยองค์การ เช่น วิเคราะห์ SWOT

ค�าถามข้อที ่3. ผู้บรหิารและผู้ทีม่ส่ีวนเกีย่วข้อง

จะท�าให้สถานศึกษาไปสู่จุดนั้นได้อย่างไร เชื่อมโยงกับ 

การก�าหนดยุทธศาสตร์ และการเขียนแผนที่ยุทธศาสตร์

ค�าถามข ้อที่  4.  สถานศึกษาต ้องท�าหรือ

ปรับเปล่ียน อะไรบ้าง เพ่ือไปถึงจุดหมาย เชื่อมโยงกับ 

การแปลงยทุธศาสตร์สู่การปฏบิตั ิเช่น การก�าหนดแผนงาน 

โครงการ และการติดตามประเมินผลระดับองค์การ  

การก�าหนดยุทธศาสตร์ จึงจ�าเป็นต้องมีกระบวนการ

ทั้งหมด 3 ข้ันตอนคือ

1.1 การก�าหนดเป้าหมาย ในที่นี้อาจหมายถึง  

เป็นถ้อยแถลงที่บอกทิศทางกว้าง ๆ เป้าหมายเป็นจุด 

มุง่หมายทัว่ไปหรอืความมุง่มัน่เป็นเรือ่งทัว่ไปไม่มขีอบเขต

ของเวลามิได้ก�าหนดผลลัพธ์ไว้ในช่วงใดช่วงหนึ่ง 

1.2 การแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ เป็น 

การก�าหนดแผนการปฏิบัติตามกลยุทธ ์  (s trategy 

implementation) โดยเปลี่ยนจากยุทธศาสตร์ให้เป็น

แผนการปฏิบัติเพื่อไปสู่ผลลัพธ์ คือ การก�าหนดกลยุทธ ์

ในการด�าเนนิงานโครงการต่าง ๆ  การจัดระบบการปฏบิตักิาร 

ที่เหมาะสม

1.3 การทบทวนยุทธศาสตร์ คือ การวิเคราะห์

กลยุทธ์ที่ได้มีการด�าเนินงานต่าง ๆ  ว่ามีความเหมาะสมกับ 

สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปหรือไม่ เพื่อปรับลดบทบาท

ภารกิจที่ไม่จ�าเป็น

ดังนั้นการก�าหนดยุทธศาสตร์ จึงเป็นการ 

น�าข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ  ที่ได้รับจากการก�าหนดทิศทาง

ขององค์การและการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกและภายใน 

องค์การมาจดัท�าเป็นยทุธศาสตร์ในระดบัและรปูแบบต่าง ๆ   

รวมทัง้การประเมนิและคดัเลอืกว่ายทุธศาสตร์ใดทีม่คีวาม

เหมาะสมกับองค์การมากที่สุด ซึ่งการจัดท�ายุทธศาสตร์

เปรยีบเสมอืนการตอบค�าถามว่าเราจะไปสูจ่ดุนัน้ได้อย่างไร 

หรือเราจะไปสู่การบรรลุทิศทางขององค์การได้อย่างไร 

(How do we get there?) ซึ่งในการจัดท�ายุทธศาสตร์นั้น 

พึงระลึกเสมอว่าการจัดท�ายุทธศาสตร์นั้นเป็นการก�าหนด

แนวทาง วิธีการ และกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์การเพื่อ

ช่วยให้องค์การสามารถบรรลุถึงวิสัยทัศน์ และพันธกิจ

ที่ได้ก�าหนดไว้ โดยน�าเอาปัจจัยทั้งภายนอกและภายใน

องค์การมาพจิารณาประกอบ ซึง่สอดคล้องกบัแนวคดิของ 

(Bateman and Snell, 1999, p.131) ที่กล่าวว่าการก�าหนด 

ยุทธศาสตร์ หมายถึง กระบวนการที่เก่ียวข้องกับผู้บริหาร

จากทุกฝ่ายขององค์การที่จะต้องก�าหนดและปฏิบัติตาม

เป้าหมายและกลยุทธ์ขององค์การหรือเป็นกระบวนการ

ต่อเนื่องกันในการก�าหนด การปฏิบัติการ และการพัฒนา 

องค์การ ซึ่งเป็นแผนหลักเพื่อเป็นแนวทางให้องค์การ

สามารถบรรลุเป้าหมายภายใต้สภาพแวดล้อมภายในและ

ภายนอกที่ก�าหนดมีการปรับตัวตามเวลาเพื่อให้สามารถ 

บรรลุเป้าหมายได้
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2. การจัดการองค์กร

การจัดองค์กร หมายถึงการจัดระเบียบกิจกรรม 

ให้เป็นกลุ่มก้อนเข้ารูปและการมอบหมายงานให้คนปฏบิติั

เพื่อให้บรรลุผลส�าเร็จตามวัตถุประสงค์ของงานที่ต้ังไว ้

การจดัโครงสร้างองค์การจะเป็นกระบวนการทีเ่ก่ียวกบัการ

จดัระเบยีบความรบัผิดชอบต่าง ๆ  ทัง้นีเ้พ่ือให้ทกุคนต่างฝ่าย 

ต่างทราบว่า ใครต้องท�าอะไรซ่ึงสามารถสรุปได้ดงันี ้คอืการ

ออกแบบโครงสร้างองค์การ ลกัษณะของการจดัโครงสร้าง

องค์การ การแบ่งงานกันท�าและการมอบหมายงาน 

ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1) การออกแบบโครงสร้างองค์การ ความ

เชีย่วชาญในการท�างาน การแบ่งกลุม่งานล�าดบัชัน้ของการ

สัง่การ ช่วงกว้างของการควบคมุก�ากบั การรวมศูนย์อ�านาจ 

และการกระจายอ�านาจ การมกีฎระเบยีบอย่างเป็นทางการ

2) การประสานงาน การจัดให้คนในองค์กร

ท�างานสัมพันธ์สอดคล้องกันตามแผนงาน การบังคับ 

บัญชา และล�าดับชั้นของการบริหาร

3) การแบ่งงานกันท�า หมายถึงการแบ่งงาน

ตามความรู้ความสามารถ การแบ่งงานตามหน้าที่ จัดแบ่ง 

หน่วยงานตามหน้าที่ 

4) การมอบหมายงาน การก�าหนดหน้าที่หรือ

ความรับผิดชอบแก่ผู ้ใต้ผู ้บังคับบัญชา การให้อ�านาจ

หน้าที่ในการใช้ทรัพยากรและด�าเนินการตามความจ�าเป็น  

สร้างสิ่งที่จะต้องกระท�าหรือภาระผูกพันให้แก่ผู้ใต้บังคับ

บัญชาจะต้องปฏิบัติตามที่ผู ้บังคับบัญชาได้มอบหมาย 

ให้ส�าเร็จ (ธงชัย สันติวงษ์, 2537, หน้า 63)

3. การอ�านวยการ

การอ�านวยการ หมายถึง การจัดการของผู้บริหาร

สถานศึกษาที่มีอ�านาจในการส่ังการตามหน้าที่ความ 

รับผิดชอบ ชี้แนะ บุคคล การนิเทศงาน และการติดตามผล 

เพื่อให้งานด�าเนินไปตามแผน หรือเป้าหมายที่ก�าหนดไว้

ความส�าคัญของการอ�านวยการในการบริหารสถานศึกษา 

การวางแผนเป็นหน้าที่หลักของผู ้บริหาร และเป็น 

อันดับแรกของผู้บริหารจะต้องคิดและท�าก่อน แล้วจึง 

ก�าหนดโครงสร้างขององค์การโดยจัดแบ่งออกเป็น 

หน่วยงานย่อยก�าหนดอ�านาจหน้าที่ความรับผิดชอบของ

แต่ละหน่วยงานไว้ให้ชัดเจน และด�าเนินการคัดเลือกและ

สรรหา บคุคลทีม่คีวามรู ้ความสามารถ เหมาะกบัต�าแหน่ง 

นั้น ๆ ปฏิบัติงานขององค์การ ดังนั้นการอ�านวยการ  

หมายถึง การที่ผู ้บริหารใช้อ�านาจในการวินิจฉัยสั่งการ 

ชี้แนะการด�าเนินการและมอบหมายงาน ตลอดจนจัดสรร

งบประมาณให้แก่หน่วยงานหรอืบคุลากร เพือ่เป็นการจงูใจ 

ในการปฏิบัติงานให้ส�าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ก�าหนดไว้  

ซึง่สอดคล้องกบัแนวคดิของ (อทุยั หริญัโต, 2523, หน้า 29)

4. การบริหารทรัพยากรสถานศึกษา

ความหมายของทรัยพากรทางการศึกษา หมายถึง  

สิ่งทั้งปวงอันเป็นทรัพย์ ค�าว่า ทรัพย์ หมายถึง เงินตรา 

สมบัติพัสถาน วัตถุอันมีรูปร่างโดยปริยาย หรือหมายถึง 

ส่ิงที่ถือว่ามีค่า อาจไม่มีรูปร่างก็ได้ เช่น มีปัญญาเป็นทรัพย์  

อรยิทรพัย์ เป็นต้น ตามความหมายในพจนานกุรม ทรพัยากร  

หมายถึง ทรัพย์สิ่งของทั้งปวง และค�าว่าทรัพย์ หมายถึง 

เงินตรา สมบัติ เงิน ของมีค่า โดยส่วนใหญ่แล้วเรามักจะ

เข้าใจความหมายของทรัพยากรในรูปแบบใดแบบหนึ่ง 

เช่น ทรัพยากรมนุษย์ ทรัพยากรการเงิน เป็นต้น ซึ่งโดย 

ความหมายแล้วไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรอะไรก็ตามจะ 

หมายถึงสิ่งที่ช่วยสนับสนุนส่งเสริม เพื่อท�าให้การด�าเนิน

กิจกรรม หรือภารกิจขององค์การหรือหน่วยงานส�าเร็จได้  

ส่วนทรัพยากรทางการศึกษาได้มีผู้ให้ความหมายไว้ดังนี้  

สิ่งต่างๆ ที่ท�าให้การจัดการศึกษาบรรลุวัตถุประสงค์ 

ทรัพยากรทางการศึกษาจึงครอบคลุมอยู่ในความหมาย 

ต่าง ๆ ไม่ว่าจะมองในแง่ของทาง เศรษฐศาสตร์ หรือ

ทางการบริหารก็ตาม การด�าเนินการกับทรัพยากรเหล่านี้ 

ต้องมหีลกัการ วธิกีาร และแนวคดิเป็นกรอบเพือ่ให้เกดิผล 

และมีประสิทธิภาพสูงสุด แต่เนื่องจากการศึกษาเป็น 

งานใหญ่ ขอบข่ายกว้างขวางครอบคลมุหลายส่วน ทรพัยากร 

จงึมเีป็นจ�านวนมากและหลากหลายรปูแบบ เช่น ทรพัยากร

ทางการเงิน วัสดุอุปกรณ์ และการบริหารจัดการ รวมทั้ง

ทรัพยากรบุคคลด้วย

ดังนั้น การบริหารทรัพยากรองค์การหมายถึง  

ส่ิงที่องค์การน�ามาใช้ในการบริหารจัดการและด�าเนินงาน 

เพื่อให้องค์การบรรลุวัตถุประสงค์ที่องค์การก�าหนด  

การบริหารทรัพยากรในองค์การ การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่

ให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด วิธีการบริหารจัดการในการใช้
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ทรัพยากร และ การจัดการกับทรัพยากรบุคคลซึ่งสามารถ 

สรปุได้เป็น 4 ด้าน ได้แก่ วสัดอุุปกรณ์ บคุลากร งบประมาณ 

และการบริหารจัดการ 

5. การประสานงาน

การประสานงาน คือ การที่บุคคลหรือหน่วยงาน

ในองค์กร ท�างานร่วมกับบุคคลและหน่วยงานอื่นเพื่อให้

บรรลุจุดมุ่งหมายร่วมกัน มีลักษณะเป็นกระบวนการที่ 

ต้องกระท�าต่อเนื่องสอดคล้องกันไปเพื่อให้งานส�าเร็จ

อย่างมีประสิทธิภาพในทางราชการได้มีนักวิชาการให้ 

ความหมายไว้ว่า การประสานงาน หมายถึง “การจัดระเบยีบ

วิธีการท�างาน เพื่อให้งานและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ  ร่วมมือ 

ปฏิบัติงานเป็นน�้าหนึ่งใจเดียว ไม่ท�าให้งานซ้อนกัน  

ขัดแย้งกัน หรือเหล่ือมล�้ากัน ทั้งนี้เพ่ือให้งานด�าเนินไป

อย่างราบรื่น สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และนโยบายของ

องค์การนัน้อย่างสมานฉนัท์ และมีประสิทธภิาพ” ส่วนทาง

ธรุกิจนยิมทีจ่ะให้ความหมายว่า การประสานงาน หมายถงึ  

การตดิต่อสือ่สารให้เกดิความคดิความเข้าใจตรงกนัในการ

ร่วมมือปฏิบัติงานให้สอดคล้องทั้งเวลา และกิจกรรมที่จะ

ต้องกระท�าให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างสมานฉันท์เพื่อให ้

งานด�าเนินไปอย่างราบรื่น ไม่เกิดการท�างานซ�้าซ้อน ความ

ร่วมมือ จะต้องสร้างสัมพันธภาพในการท�างานร่วมกนัของ 

ทุกฝ่าย โดยอาศัยความเข้าใจ หรือการตกลงร่วมกัน มีการ

รวบรวมก�าลังความคดิ วธิกีาร เทคนคิ และระดมทรพัยากร

มาสนับสนุนงานร่วมกัน เป็นการปฏิบัติงานเพื่อบรรล ุ

จุดมุ ่งหมายเดียวกัน เต็มใจที่จะท�างานร่วมกัน และ 

ช่วยเหลือซึง่กันและกนัเพ่ือไปสู่เป้าหมายใดเป้าหมายหนึง่ 

การประสานงานไม่ควรจะกระท�า โดยใช้อ�านาจสั่งการ

แต่อย่างเดียว ควรใช้ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเป็นหลัก 

เพราะความมีน�้าใจต่อกัน ไว้วางใจกันจะเป็นผลให้เกิดการ 

ร่วมใจมากกว่าการใช้อ�านาจหน้าที่พยายามผูกมิตร 

ตั้งแต่ต้นและป้องกันไม่ให้เกิดความรู ้สึกเป็นปฏิปักษ์  

มีความหวาดระแวงหรือกินแหนงแคลงใจกัน ให้การ

ยอมรับซึ่งกันและกัน ไม่นินทาว่าร้ายกัน ไม่โยนความผิด

ให้แก่ผูอ้ืน่ เม่ือมส่ิีงใดจะช่วยเหลอืแนะน�ากนัได้กอ็ย่าลงัเล  

และพร้อมจะรับฟังค�าแนะน�า ของผู ้เก่ียวข้องแม้จะ 

ไม ่ เห็นด ้วยก็อย ่าแสดงปฏิกิริยาโต ้ตอบ เมื่อมีการ

เปลี่ยนแปลงก็ต้องแจ้งให้ทราบวิธีสร้างความร่วมมือ  

คือ การชักจูงชี้ให้เห็นถึงประโยชน์ร่วมกัน หรือประโยชน ์

โดยส่วนรวม มีการผูกมิตรไมตรีต่อกันท�าให้ผู้ปฏิบัติงาน 

มีน�้าใจที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกัน บางครั้งการให้ 

ข้อแนะน�ากนักจ็ะท�าให้ผูเ้กีย่วข้องมคีวามสามารถในระดบั 

เดียวกันเพื่อจะได้ท�างานร่วมกันได้ ซึ่งสอดคล้องกับ 

Koontz (1961, p.20) ซึ่งกล่าวว่า การท�างานจะต้องสร้าง

สัมพันธภาพในการท�างานร่วมกันของทุกฝ่ายโดยอาศัย 

การตกลงร่วมกัน 

การประเมินผลหรือมักเรียก “การติดตาม 

ประเมินผล” เป็นกระบวนการด�าเนินงานด้านการก�ากับ

ควบคุม เพื่อติดตามความก้าวหน้าของภารกิจและหรือ 

ประเมินว่าภารกิจส�าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ก�าหนดไว้ 

หรือไม่ การติดตามประเมินผล โดยปกติจะต้องก�าหนด

ดชันกีารติดตามประเมนิผลเพือ่เป็นเกณฑ์ในการวเิคราะห์

ว่าสถานการณ์ที่ตรวจสอบวัดได้นั้นบรรลุหรือไม่บรรลุ 

เมื่อเทียบกับเกณฑ์หรือดัชนีที่ก�าหนดประโยชน์ของการ

ติดตามประเมินผลไม่เพียงแต่ช่วยให้ทราบความก้าวหน้า 

หรือความล้าหลังของการด�าเนินการ โดยใช้ดัชนีประเมิน

ว่าการด�าเนินการใกล้ถึงเป้าหมายที่ก�าหนดแค่ไหน 

เพียงไรแล้ว ยังสามารถช่วยให้วิเคราะห์เพิ่มเติมให้ทราบ

ปัจจัยเหตุแห่งความส�าเร็จและความล้มเหลวดังกล่าวได้ 

ท�าให้เกิดประโยชน์ในการปรับปรุงแนวทางด�าเนินการ

ต่อไปได้การประเมินผลหมายถึงการรวบรวมข้อมูลและ

การวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ (systematic collection  

of information) เกี่ยวกับกิจกรรมคุณลักษณะและน�า

ผลลัพธ์ของโครงการมาใช้ประโยชน์ในการลดความไม่

แน่นอน การปรับปรุงประสิทธิผลของโครงการและ 

การตัดสินใจโดยค�านึงถึงการด�า เนินโครงการและ 

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นและท�าให้ทราบข้อบกพร่อง  

จุดเด่น จุดด้อย อีกทั้งยังช่วยให้ข้อมูลที่จ�าเป็นส�าหรับ

การน�าไปใช้ในการตดัสนิใจเกีย่วกบัการด�าเนนิโครงการได้

ทั้งในปัจจุบันและในอนาคตซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น 4 ด้าน 

คือ การประเมินสภาวะแวดล้อมหรือบริบท การประเมิน 

ปัจจัยหรือทรัพยากร การประเมินกระบวนการ และ 

การประเมินผลผลิต (สมบัติ ธ�ารงธัญวงศ์, 2549, หน้า 

491) ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
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1) การประเมินสภาวะแวดล้อม คือ เป็นการ

ประเมินโครงการที่เกี่ยวกับนโยบาย ปรัชญา เป้าหมาย  

แรงกดดันทางเศรษฐกิจและสังคม ความต้องการของ 

บุคคลหรือหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง สารสนเทศที่ได้ใช้

ประกอบการตัดสินใจเกี่ยวกับการวางแผนในการก�าหนด 

วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรมที่เหมาะสม

2) การประเมินปัจจยัหรือทรัพยากร คือ เป็นการ

ตรวจสอบความพร้อมของปัจจัยเบื้องต้นต่าง ๆ เช่น 

บุคลากร งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ เป็นต้น  

การประเมินเพื่อมุ ่งเน้นว่ามีปัจจัยพร้อมของแผนหรือ

โครงการ สารสนเทศทีไ่ด้ใช้ประกอบการตดัสนิใจเกีย่วกบั 

โครงสร้างเพื่อวางแผนการจัดโปรแกรมหรือแผนการ

ด�าเนินงานที่เหมาะสมบรรลุวัตถุประสงค์

3) การควบคมุหรอืปรบัปรงุแก้ไขวธิกีารต่าง ๆ   

ให้เหมาะสม เป็นการประเมินผลขณะด�าเนินงาน หรือ

ประเมินในเชิงความก้าวหน้า หรือประเมินเพื่อปรับปรุง

โครงการในวงจรการบริหารโครงการศึกษา ปัญหาและ

อุปสรรค จุดเด่น จุดด้อย เป็นการประเมินเพื่อหาสาเหตุ  

การประเมินเป็นระยะ ๆ  เพื่อส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย

ของโครงการ การควบคุมหรือปรับปรุงแก้ไขวิธีการต่าง ๆ   

ให้เหมาะสม

4) การประเมินผลผลิต การพิจารณาปริมาณ

และคุณภาพของผลผลิต การประเมินผลผลิตโดยการ 

เปรยีบเทยีบกบัวตัถุประสงค์ของโครงการ และการประเมนิ

ผลผลิตจากการน�าความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน

บทสรุป 

ดังนั้น แนวคิดการบริหารสถานศึกษา ทุกแห่ง  

ผูบ้รหิารจ�าเป็นต้องศกึษาหลกัการ แนวคดิ และทฤษฎต่ีาง ๆ   

อย่างหลากหลาย เพือ่น�ามาปรบัประยกุต์ใช้ให้เหมาะสมกบั

บริบทของสถานศึกษา ให้การจัดการศึกษาเป็นการศึกษา 

ตลอดชีวิตส�าหรับประชาชน ให้สังคมมีส่วนร่วมในการ

จดัการศกึษา และการพฒันาสาระ และกระบวนการเรยีนรู้

เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็น (1) การบริหารโรงเรียน 

เป็นฐาน (school-based management) ซึ่งเป็นการบริหาร 

ทีไ่ม่ได้เกดิขึน้จากการสัง่การ หรอืการควบคมุ แต่จะเกดิขึน้ 

จากการบรหิารภายในของโรงเรยีนแต่ละแห่ง มกีารกระจาย 

อ�านาจการตัดสินใจ ในเรื่องส�าคัญจากส่วนกลางให้แก่

โรงเรยีน และมกีารส่งเสรมิให้มกีารตัดสนิใจแบบมส่ีวนร่วม  

เน้นการกระจายอ�านาจการบริหารและจัดการศึกษาด้าน

วิชาการ งบประมาณ การบริหารบุคคล และการบริหาร

ทัว่ไปให้แก่โรงเรยีน (2) การบรหิารหลกัธรรมาภบิาล ทีเ่น้น  

หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการ 

มส่ีวนร่วม หลกัความรบัผดิชอบและ หลกัความคุม้ค่า และ 

(3) การบริหาร แบบ Balance Scorecards : เทคนิคการ

ประเมินผลการน�าวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ 

มีข้ันตอนการด�าเนินงานเก่ียวกับการก�าหนดวิสัยทัศน์

และยทุธศาสตร์องค์การเพือ่การน�าไปปฏบิตัไิด้ ดงันี ้จดัท�า

แผนยุทธศาสตร์องค์การ ก�าหนดตัวช้ีวัดผลส�าเร็จท่ีส�าคัญ  

(KPI--Key Performance Indicator) น�าเอาวัตถุประสงค์-

ดัชนีชี้วัด-เป้าหมาย-แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ไปสู่

การปฏิบัติ การให้มีข้อมูลย้อนกลับ (feedback) เพื่อน�าผล 

ที่ได้จากการประเมินไปใช้ประกอบการตัดสินใจในการ

จัดท�าแผนยุทธศาสตร์ 
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บทคัดย่อ

บทความนี้จัดท�าขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาการบริหารงานรัฐวิสาหกิจของบริษัท อสมท.จ�ากัด (มหาชน) 

ซึ่งมีเนื้อหาสาระครอบคลุมถึงขอบข่ายและความหมายของการการบริหารงานเชิงคุณภาพรัฐวิสาหกิจ เป็นการทบทวน 

วรรณกรรมที่เก่ียวข้องกับบทความนี้ผู้เขียนได้ท�าการทบทวนวรรณกรรมของนักวิชาการของไทยและต่างประเทศ  

น�ามาสู่การพัฒนากรอบแนวความคิดส�าหรับการศึกษา โดยการสังเคราะห์ตัวแปรที่สอดคล้องกับบริบทการศึกษา 

การบริหารงานบริษัท อสมท. จ�ากัด (มหาชน)

ค�ำส�ำคัญ: การบริหารงานรัฐวิสาหกิจ, บริษัท อสมท.จ�ากัด (มหาชน)

Abstract

This article was prepared to guide the management of MCOT Public Company Limited, whose content 

covers the scope and definition of a quality management enterprise. The authors conducted a literature review of  

academic journals in Thailand and abroad which led to the development of the concept for this study. The synthesis 

parameters correspond to the context of the administration of MCOT Public Company Limited.

Keywords: quality management of state Enterprises, MCOT Public Company Limited
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บทน�ำ

การพัฒนาสังคมไทยโดยการใช ้แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2504-2509)  

ท่ียึดมั่นการบริหารตามกระแสโลกเป็นหลัก เพื่อให้

ประชาชนในประเทศมีความกินดีอยู ่ดี  ภาครัฐจึงใช้

นโยบายเก่ียวกับการใช้จ่ายและการจัดเก็บภาษีเป็นกติกา

ให้ภาคเอกชนปฏบิตัติามเพือ่บรรลเุป้าหมายทางเศรษฐกจิ  

โดยเฉพาะภาคเอกชนที่ไม่ต้องการผลิตสินค้าหรือบริการ 

เหล่านี้มีลักษณะของการบริโภคร่วมกันได้  (joint-

consumption or nontrivial) เรียกว่าสินค้าสาธารณะ เมื่อ

จ�าเป็นต้องมีภาครัฐเพื่อผลิตสินค้าสาธารณะ จึงจ�าเป็น 

ต้องเกบ็ภาษอีากรเพือ่เคลือ่นย้ายทรพัยากรของภาคเอกชน 
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มาใช้ในกิจกรรมเพื่อประโยชน์ส ่วนรวมซ่ึงเรียกว่า 

“รัฐวิสาหกิจ”

รฐัวสิาหกจิเริม่ได้รบัความสนใจมากขึน้ เนือ่งจาก

เป็นส่วนหนึ่งของเงื่อนไขการด�าเนินนโยบายตามสัญญา

เงินกู้ หลังจากที่ประเทศไทยประสบกับวิกฤตเศรษฐกิจ

ในปี 2540 ที่ท�าให้การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยู่ใน

ภาวะถดถอย จากปัญหาการขาดดุลบัญชีเดินสะพัด  

การชะลอตัวของสินค้าส่งออก ปัญหาหนี้ต่างประเทศ 

เพิ่มสูงข้ึน (นันทวัฒน์ บรมานันท์, 2550) ส่งผลกระทบ 

ต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติ จึงจ�าเป็นต้องได้รับ

ความช่วยเหลือทางการเงินจากกองทุนการเงินระหว่าง

ประเทศ (IMF) ซึ่งนับเป็นการสูญเสียอ�านาจอธิปไตย

ทางเศรษฐกิจ เนื่องจากต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการด�าเนิน 

นโยบายตามสัญญาเงินกู้ ท�าให้โครงสร้างของระบบ

เศรษฐกิจไทยมีความเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างมาก 

การด�าเนินนโยบายในช่วงที่ผ่านมา ส่งผลให้

ประเทศไทยมพัีนธะจะต้องปฏบิตัติามแนวทางและเงือ่นไข

ที่ปรากฏในหนังสือแสดงเจตจ�านงในประเด็นการเพิ่ม

บทบาทของภาคเอกชนในการพัฒนารัฐวิสาหกิจ การลด 

ภาระค่าใช้จ่ายของภาครัฐ การลดภาระหนี้สาธารณะ  

การส่งเสริมศักยภาพการแข่งขัน การสนับสนุนให้เกิด

การเพิ่มประสิทธิภาพในการท�างาน ตลอดจนการให้ความ

ม่ันใจเก่ียวกับสวสัดกิารทีด่แีก่พนกังาน เพ่ือให้เป็นไปตาม 

วตัถุประสงค์ดงักล่าว รฐับาลได้ด�าเนนินโยบาย โดยเริม่ต้น 

จากการวางแผนและการอนุมัติ “แผนแม่บทการปฏิรูป

รัฐวิสาหกิจ” เพื่อเป็นเงื่อนไขในการช�าระคืนต้นเงินกู ้

เพื่อชดใช้ความเสียหายของกองทุนเพื่อการฟื ้นฟูและ

พัฒนาสถาบันการเงินโดยได้มีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ วันที่  

19 พฤษภาคม 2541 ดังนี้ 

กรณีการขายหุ้นในรัฐวิสาหกิจที่ส่วนราชการ 

เป็นเจ้าของ รายได้จากการจ�าหน่ายร้อยละ 50 ให้น�าส่งเป็น

รายได้แผ่นดิน เพื่อสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายเป็นการ

พเิศษ และอกีร้อยละ 50 ให้น�าส่งเข้ากองทนุเพือ่การช�าระคนื 

ต้นเงินกู้ชดใช้ความเสียหายจากกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและ

พัฒนาระบบสถาบันการเงิน

กรณีรัฐวิสาหกิจจ�าหน่ายหุ้นในบริษัทลูกหรือ

จ�าหน่ายทรัพย์สินหรือกิจการ ยกเว้นรัฐวิสาหกิจที่เป็น 

บริษัท จ�ากัด หรือบริษัท มหาชน จ�ากัด ที่จดทะเบียนใน

ตลาดหลกัทรพัย์ฯให้จดัสรรก�าไรจากการขายหุน้ ทรพัย์สนิ 

หรอืกจิการดงักล่าวจากงบก�าไรขาดทนุของรฐัวสิาหกจิน้ัน 

เพื่อใช้เป็นเงินส�ารองการขยายงาน และกองทุนสวัสดิการ 

พนักงานของรัฐวิสาหกิจที่ได้รับผลกระทบจากการนี้

ก�าไรส่วนที่เหลือร้อยละ 50 ให้น�าส่งเป็นรายได้

แผ่นดินเพื่อสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายเป็นการพิเศษ

เพื่อการศึกษาการสาธารณสุขการเกษตรสาธารณูปโภค 

พืน้ฐานในชนบทและการสวสัดกิารแรงงาน และอกีร้อยละ  

50 ให้น�าส่งเข้ากองทุนเพื่อการช�าระคืนต้นเงินกู้ชดใช้

ความเสียหายของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบ

สถาบันการเงิน

การจัดสรรก�าไรดังกล่าวข้างต้นให้กระทรวง 

การคลงัพจิารณาเป็นราย ๆ  ไป และรายงานให้คณะรฐัมนตรี 

เพื่อทราบ

การจ�าหน่ายหุ้นของรัฐวิสาหกิจ ไม่รวมถึงการ

จ�าหน่ายหุ ้นเพิ่มทุนของบริษัทลูกและหุ้นเพิ่มทุนของ 

รัฐวิสาหกิจเอง

กรณทีีร่ฐัวสิาหกจิให้สมัปทานโดยอาศยัสทิธิห์รอื

ทรัพย์สินหรือกิจการหรือโครงการของรัฐวิสาหกิจนั้นแก่

เอกชนในรปูแบบต่าง ๆ  โดยเอกชนจ่ายค่าตอบแทนส�าหรบั

การให้สัมปทานนั้นแก่รัฐวิสาหกิจรายได้จากการแปรรูป  

ดังกล่าวให้ด�าเนินการตามข้อ 2

นอกจากนี้ได้มีการตรากฎหมายที่ส�าคัญได้แก่ 

“พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 โดยมี

วตัถปุระสงค์เพือ่แปลงทนุของรฐัวสิาหกจิประเภทองค์การ 

ของรัฐบาลและหน่วยงานธุรกิจที่รัฐบาลเป็นเจ้าของ 

ให้เป็นทุนเรือนหุ ้นของรัฐวิสาหกิจในรูปแบบบริษัท  

เพือ่เปลีย่นสถานะหรอืแปลงสภาพรฐัวสิาหกจิทีม่กีฎหมาย

จัดต้ังขึ้นให้เป็นรูปแบบบริษัทจ�ากัดหรือบริษัทมหาชน

จ�ากัด (corporation) แต่ยังมีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจอยู่  

พระราชบัญญัตินี้มีส่วนท�าให้การแปลงสภาพรัฐวิสาหกิจ

นัน้สามารถด�าเนนิการได้รวดเรว็ยิง่ขึน้ อกีทัง้ยงัเป็นพืน้ฐาน 

ที่ท�าให้การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ โดยกระจายหุ้นท่ีรัฐถือ

ไว้ให้แก่ภาคเอกชนเป็นไปอย่างสะดวกยิ่งขึ้นอีกด้วย  

(นันทวัฒน์ บรมานันท์, 2550, หน้า 111-112) 
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บริษัท อสมท. จ�ากัด (มหาชน) ในยุคปัจจุบัน 

จะมีการเจริญเติบโตและขยายกิจการไปได้มากกว่า 

เมื่อสมัยแรกจัดตั้งที่มีการรับช่วงกิจการต่อจากบริษัท 

ไทยโทรทัศน์ แต่การบริหารของ อสมท. ก็ยังประสบกับ

ปัญหาในด้านการด�าเนนิงาน ซ่ึงยังคงมีปัญหา และข้อจ�ากดั 

อยู่หลายประการ ได้แก่ (1) การด�าเนินงานในฐานะสื่อสาร

มวลชนของ อสมท. ถึงแม้ว่าจะมีนโยบายหลักไว้ว่าจะ 

น�าเสนอข่าวด้วยความเป็นกลาง ปราศจากอคต ิและมุง่เพือ่ 

รักษาผลประโยชน์ของประชาชนเป็นส�าคัญ แต่ในทาง 

ปฏบิตัทิีแ่ท้จรงินัน้ ในบางกรณกีารน�าเสนอข่าวของ อสมท.  

ยังมีลักษณะเป็น “สื่อของรัฐบาล” โดยจะเผยแพร่สื่ออย่าง

ไม่เป็นกลางน�าเสนอกบัข่าวฝ่ายรฐับาลมากกว่า (2) อสมท. 

มปัีญหาในเรือ่งของความไม่ต่อเนือ่งในระดบันโยบาย ทัง้นี้

เนือ่งจาก อสมท. มกีารเปลีย่นตวัผูบ้รหิารอยูใ่นระดบัทีส่งู

ถี่มาก (3) อสมท. มีปัญหาขาดความอิสระและคล่องตัว 

ในการด�าเนนิงาน ในส่วนของการบรหิารงาน และเงนิลงทนุ  

ตลอดจนปัญหาทางด้านสภาพแวดล้อมทีม่กีารเปลีย่นแปลง

และส่งผลกระทบถงึ อสมท. ในเร่ือง (1) นโยบายของรฐับาล 

ที่มีการเปล่ียนแปลงไปโดยให้ความส�าคัญกับการเพิ่ม

บทบาทภาคเอกชนในรัฐวิสาหกิจมากขึ้น และมีความ

สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  

ฉบับที่ 8 (2) สภาวะการแข่งขันในทางธุรกิจวิทยุโทรทัศน์

เพิ่มสูงขึ้น (3) จ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการเปิดกว้าง

ทางการสื่อสารมากขึ้นในการขยายการเชื่อมโยงกับ 

ต่างประเทศ 

จากปัจจัยที่กล่าวมาข้างต้นท�าให้ อสมท. ต้องมี

การปรับตัวเพื่อที่จะได้พันธมิตรทางธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็น

พันธมิตรในการด�าเนินงานหรือพันธมิตรทางการเงิน 

ให้มากข้ึน เพื่อให้ อสมท. สามารถด�ารงอยู่ได้อย่างมั่นคง

และมีศักยภาพท่ามกลางสภาวะที่มีการเปิดเสรีทางธุรกิจ

ระหว่างประเทศ ดังนั้นจึงส่งผลให้องค์กรต้องหาวิธีการ

แข่งขนัใหม่ ๆ  ทีน่�ามาใช้ในเวทกีารแข่งขนั เพือ่ตอบสนอง 

ความต้องการของผู้บริโภค และความอยู่รอดขององค์กร 

จงึต้องอาศยัองค์ความรูแ้ละแนวความคดิทีท่นัสมยั เพือ่ให้ 

การบริหารงานมีก�าไร จึงควรมีการปรับตัวเพื่อให้องค์กร

สามารถด�ารงอยูใ่นภาวการณ์แข่งขนั และน�าพาองค์กรไปสู่ 

ความยัง่ยนื การสร้างความย่ังยืนขององค์กรจงึเป็นแนวทาง

ที่สามารถท�าให้องค์กรประสบความส�าเร็จ

กำรบริหำรงำนรัฐวิสำหกิจ

การบริหารราชการไทย องค์การบริหารที่มี

สภาพเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชน คือ รัฐวิสาหกิจ  

ที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกาหรือ

ประกาศคณะปฏิวัติและบริษัทจ�ากัด ในขณะที่ภารกิจ

หน้าทีค่วามรบัผดิชอบของระบบราชการราชการส่วนกลาง 

เก่ียวพันกับการบริหารประเทศที่มีขอบเขตกว้างขวาง

ครอบคลุมทั้งประเทศ การบริหารราชการส่วนภูมิภาค

เป็นการมอบหมายภารกิจจากส่วนกลางไปด�าเนินงาน 

ในระดับจังหวัด และอ�าเภอ และราชการส่วนท้องถ่ิน 

มุง่ให้บรกิารสาธารณะเฉพาะด้านในท้องถิน่ โดยมเีจตจ�านง

ให้ประชาชนมส่ีวนร่วมในการปกครองตนเอง รฐัวสิาหกจิ

กลับมีภารกิจอ�านาจหน้าที่ตามวัตถุประสงค์เพียงที่ได้

ก�าหนดไว้ในกฎหมายจัดต้ัง ภารกิจดังกล่าว มักมีลักษณะ

ที่เป็นธุรกิจไม่ว่าการผลิตหรือการให้บริการ ซึ่งแตกต่าง 

จากภารกิจของการบริหารงานในระบบราชการ (อิสระ สุ

วรรณบล, 2532, หน้า 1-2)

เมื่อรัฐวิสาหกิจด�าเนินกิจกรรมไม่ว ่าจะเน้น 

ในเชิงเศรษฐกิจหรือสังคมก็จ�าเป็นต้องลอกเลียนระบบ 

และกระบวนการ การบริหารของเอกชนมาใช้เพื่อให้เกิด

ความคล่องตวัในการบรหิารงาน กล่าวคอื จ�าเป็นต้องมคีวาม

เป็นอิสระในการบริหารงานบุคคล และการเงินการบัญชี 

โดยไม่อยูใ่นระบบราชการแต่เนือ่งจากรฐัวสิาหกจิเป็นของ

ประชาชาติ จัดต้ังขึ้นมาเพื่อประโยชน์แห่งสาธารณะชน 

รัฐวิสาหกิจจ�าเป็นต้องมีความรับผิดชอบหรือความพร้อม 

ที่จะถูกตรวจสอบจากรัฐบาล หรือรัฐสภาซึ่งเป็นตัวแทน

ของสาธารณชน รัฐบาลอาจก�าหนดมาตรการควบคุมได้

หลายประการ เช่นการแต่งต้ังคณะกรรมการเข้าไปบริหาร  

การก�ากับของรัฐมนตรีเจ้าสังกัด การตรวจสอบบัญชี  

ตลอดจนการก�าหนดระเบียบกฎเกณฑ์ข้อบังคับเกี่ยวกับ 

การเงนิการบญัชแีละการบรหิารบคุคล นกัทฤษฎรีฐัวสิาหกจิ 

เช่ือว่า หากรฐัวสิาหกจิมคีวามเป็นอสิระพอสมควรจนท�าให้ 

เกิดความคล่องตัวในการบริหารกิจการของตนและมี

ความรับผิดชอบและความพร้อมที่จะถูกตรวจสอบจาก

สาธารณชนแล้วก็ย่อมก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

การศกึษาการจัดการรฐัวสิาหกจิทีผ่่านมามกัอาศยั

แนวความคิดทางนิติศาสตร์และเศรษฐศาสตร์ เพื่อตอบ

ค�าถามว่า ท�าไมรัฐจึงต้องเข้าแทรกแซงพานิชยกรรมและ 
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ธุรกิจ ซึ่งถือว่าควรเป็นของภาคเอกชน หรือท�าไมจึงต้อง 

มีการจัดตั้งรัฐวิสาหกิจ เม่ือตกลงจัดตั้งรัฐวิสาหกิจแล้ว 

ควรจัดรูปแบบการบริหารอย่างไร ความสัมพันธ์กับ

รัฐบาลหรือระบบราชการควรเป็นอย่างไร ตลอดจนควรม ี

หลักเกณฑ์ในการวัดและประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพ

ในรอบทศวรรษที่ผ่านมา มีความพยายามทั้ง

นักวิชาการและนักปฏิบัติที่จะแยกสาขาวิชาการจัดการ

รฐัวสิาหกิจออกจากการบรหิารรัฐกจิและการบรหิารธรุกจิ  

เน่ืองจากรัฐวิสาหกิจมีลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ กล่าวคือ 

เป็นองค์การบรหิารของรฐับาล หรอืถกูควบคมุโดยรฐับาล 

ตลอดจนเป็นเคร่ืองมือในการด�าเนินนโยบายสาธารณะ

ของรัฐบาล แต่ยังมีรูปแบบโครงสร้างและการบริหารงาน 

ที่คล้ายคลึงเอกชน ถึงแม้จะเป็นสาขาอิสระก็มีลักษณะ

เป็นสหสาขาหรอืวชิาหลายแกน (อสิระ สวุรรณบล, 2532, 

หน้า 134-135) ซ่ึงจ�าเป็นต้องเอาศาสตร์แขนงอืน่มาใช้ด้วย 

ให้สามารถอธบิายนโยบายการจดัการรัฐวสิาหกจิโดยทัว่ไป 

และแต่ละประเภทแต่ละแห่งทั้งที่ผ่านมาแล้ว ปัจจุบัน 

และที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ตลอดจนเหตุผล และผลกระทบ

จากกระบวนการนโยบาย ซึ่งแนวทางที่เหมาะสมที่สุด

โดยเฉพาะอย่างย่ิงการจัดการรัฐวิสาหกิจในประเทศ 

โลกที่สามยังมีสถาบันการเมืองที่ไม่เข้ารูปรอย จ�าเป็น

ต้องใช้แนวการศึกษาพฤติกรรมมนุษย์ในองค์การ และ

กระบวนการจัดการต่าง ๆ เพราะการบริหารรัฐวิสาหกิจ

เก่ียวข้องกับการปฏิบัติตามนโยบาย ซึ่งจ�าเป็นต้องเข้าใจ 

สภาพพฤตกิรรมทีแ่ท้จริงอนัเกดิจากปฏกิรรมสัมพนัธ์ของ

มนุษย์ในองค์การและสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ด้วย

นักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายของ 

รัฐวิสาหกิจไว้มากมายหลายความหมาย ดังนี้ 

แฮนสัน (Hanson, 1960, p. 115) ให้ความหมาย

ของรัฐวิสาหกิจไว้ว่า หมายถึง กิจการที่รัฐเป็นเจ้าของ 

ซึ่งด�าเนินการทางด้านอุตสาหกรรม เกษตรกรรม การเงิน 

และการค้าพาณิชย์

วิคแฮม (Wickham, 1969, p. 219) ให้ความหมาย

ของรฐัวสิาหกจิไว้ว่า หมายถงึ องค์การทีด่�าเนนิการเพือ่ขาย

ผลิตผลหรือบริการแก่ตลาด โดยที่กิจการนี้มีรัฐบาลหรือ

ส่วนราชการเป็นเจ้าของทั้งหมดหรือส่วนใหญ่ลักษณะ 

ขององค์การนี้ จะมีระบบงบประมาณแยกออกมาต่างหาก 

จากราชการ และมีการด�าเนินการบริหารของตนเอง และ

ในการด�าเนินการเหล่านี้ รัฐบาลหรือส่วนราชการเป็น

ผู้มอบหมายให้ด�าเนินการโดยรัฐบาลหรือส่วนราชการ 

จะเป็นผู้ก�าหนดแนวทางให้องค์การเหล่านี้ปฏิบัติตาม

มัสสอส์ป (Musolf, 1963, p. 357) ให้ความหมาย

ของรัฐวิสาหกิจไว้ว่า หมายถึง กิจกรรมของรัฐบาลที่ 

ด�าเนินงานตามรูปแบบเศรษฐกิจหรือธุรกิจ

ส�านักเลขาธิการประเทศเครือจักรภพ (The 

Common Wealth Secretarial, 1979, p. 6) ให้ความหมาย

ของรัฐวิสาหกิจไว้ ดังนี้ ในปี ค.ศ. 1976 ให้ความหมายของ

รัฐวิสาหกิจไว้ว่า หมายถึง กิจการทางเศรษฐกิจซ่ึงรัฐบาล 

หรือองค์การส่วนราชการเป็นเจ ้าของ และควบคุม 

การบริหาร ในปี ค.ศ. 1979 ได้ก�าหนดความหมายขึ้นใหม่

เพื่อให้เกิดความเข้าใจถึงลักษณะของรัฐวิสาหกิจเด่นชัด

ขึ้นว่า รัฐวิสาหกิจ หมายถึง กิจการที่รัฐบาลเป็นเจ้าของ  

ซึ่งการเป็นเจ้าของนี้อาจเป็นเจ้าของทั้งหมด หรือเป็น 

ผู ้ถือหุ ้นส่วนใหญ่ก็ได้กิจการเหล่านี้ด�าเนินการด้าน

พาณิชยกรรม การเงิน การอุตสาหกรรม การเกษตร  

การสาธารณูปโภค การจัดบรกิารขัน้พืน้ฐาน (infrastructure)  

หรือการด�าเนินงานส่งเสริมกิจกรรมต่าง ๆ ลักษณะของ

กิจการเหล่านี้จะเกี่ยวเนื่องกับการขายสินค้าและบริการ 

สามารถแสดงฐานะของกิจการได้ตามหลักงบดุล และ

บัญชีก�าไรขาดทุน รูปแบบของกิจการ เหล่านี้อาจมีได้ 

หลายรปูลกัษณะ เช่น การมฐีานะเป็นกรม บรรษทัสาธารณะ 

หรือเป็นองค์กรที่มีพระราชบัญญัติหรือกฎหมายจัดตั้ง 

โดยเฉพาะ และมีฐานะเป็นบริษัทจ�ากัด ตามกฎหมายแพ่ง

และพาณิชย์ เป็นต้น

การนยิามรฐัวสิาหกจิตามความหมายแห่งกฎหมาย

ไทยนั้น มีกฎหมายหลัก ๆ ที่นิยามศัพท์ รัฐวิสาหกิจ คือ 

พระราชบัญญัติสภาพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ พ.ศ. 2502  

และพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 (อิสระ 

สุวรรณบล, 2532, หน้า 11) มีรายละเอียด ดังนี้ 

พระราชบญัญตัสิภาพฒันาการเศรษฐกจิแห่งชาติ  

พ.ศ. 2502 มาตรา 4 ก�าหนดลกัษณะ รฐัวสิาหกจิ 4 ลกัษณะ 

คือ (1) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ซ่ึงรัฐบาลโดย

กรมหรือทบวงหรือกระทรวงต่าง ๆ มีทุนรวมอยู ่ใน

บริษัทหรือหุ้นส่วนนั้นเกินกว่าร้อยละ 50 (2) บริษัทหรือ 
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ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ซึ่งรัฐวิสาหกิจตามข้อ 1 มีทุนรวม 

อยู่เกินกว่าร้อยละ 50 (3) องค์การรัฐบาลหรือหน่วยงาน

ธุรกิจที่รัฐบาลเป็นเจ้าของ (4) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วน

นิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจตามข้อ 3 มีทุนรวมอยู่เกินกว่า

ร้อยละ 50

พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 

มาตรา 4 ก�าหนดลักษณะของรัฐวิสาหกิจ ไว้ดังนี้ (1)

องค์การของรัฐบาล หรือหน่วยงานธุรกิจที่รัฐเป็นเจ้าของ 

(2) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ที่ส่วนราชการมี 

ทนุรวมอยูด้่วยเกนิกว่าร้อยละ 50 (3) บรษิทัหรอืห้างหุน้ส่วน 

นิติบคุคลทีส่่วนราชการ และหรอื รฐัวสิาหกจิตาม (1) และ

หรอื (2) มีทนุรวมอยูด้่วยเกนิกว่าร้อยละ 50 (4) บรษิทัหรอื 

ห้างหุน้ส่วนนิตบิคุคลทีส่่วนราชการ และหรอื รฐัวสิาหกจิ

ตาม (3) และหรือ (1) และหรือ (2) 35 มีทุนรวมอยู่ด้วย 

เกนิกว่าร้อยละ 50 และ (5) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนติบิคุคล 

ที่ส่วนราชการและหรือรัฐวิสาหกิจ ตาม (4) หรือ (1) และ

หรือ (2) และหรือ (3) มีทุนรวมอยู่ด้วยเกินกว่าร้อยละ 50

ตนิ ปรชัญพฤทธิ ์(2537, หน้า 356) ได้ให้ความหมาย 

รัฐวิสาหกิจ ไว้ว่า คือ กิจการต่าง ๆ ของรัฐแต่บริหารงาน

เชิงธุรกิจ กิจการของรัฐที่บริหารงานเชิงธุรกิจดังกล่าวนี ้

อาจรวมถึงกิจการทางด้านการสื่อสาร สาธารณูปโภค  

การคมนาคม สถาบนัการเงิน การประกันภัย โรงกล่ันน�า้มนั 

โรงงานอุตสาหกรรม ศิลปวัฒนธรรม การท่องเที่ยว และ

การวิจัย ฯลฯ ซึ่งรัฐวิสาหกิจเหล่านี้อาจจะจัดตั้งภายใต้

กฎหมาย และกฎเกณฑ์หลายประการ คือ รัฐวิสาหกิจที่

จัดตั้งข้ึนโดยพระราชบัญญัติ เช่น การท่าเรือประเทศไทย  

รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดย กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ที่มี

ลักษณะเป็นบริษัทจ�ากัด ซึ่งรัฐบาล (กระทรวงการคลัง)  

ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 50 เช่น การบินไทย รัฐวิสาหกิจ 

ที่จัดตัง้ขึ้นเป็นนิติบุคคลตามพระราชกฤษฎีกาที่ให้อ�านาจ

ไว้โดยพระราชบัญญัติว่าด้วยจัดตั้งองค์การของรัฐบาล 

พ.ศ. 2496 

ส่วนเฉลิมพล ศรีหงษ์ (2548, หน้า 18) กล่าวว่า 

รัฐวิสาหกิจ หมายถึง องค์การของรัฐบาลหรือหน่วยงาน

ธรุกิจของรฐับาล หรอืบรษิทั หรอืห้างหุน้ส่วนนติบิคุคลใด ๆ   

ที่ด�าเนินกิจกรรมธุรกิจ ทั้งในด้านอุตสาหกรรม กสิกรรม 

และการพาณิชย์ ที่ส่วนราชการหรือองค์การของรัฐบาล 

หรอืหน่วยงานธรุกจิของรัฐมีทนุรวมอยู่ด้วยเกินกว่าร้อยละ  

50 หรือเป็นเจ้าของทุนทั้งหมด และควบคุมการด�าเนิน

กิจกรรมนั้น ๆ 

กล่าวโดยสรุป รัฐวิสาหกิจ หมายถึง องค์การ 

ของรฐั หรอืหน่วยงานธุรกจิทีร่ฐับาลเป็นเจ้าของ หรอืบรษิทั  

หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีทุนทั้งสิ้นเป็นของรัฐบาล 

หรอืรฐับาลมทีนุรวมอยูเ่กนิกว่าร้อยละ 50 ซึง่อาจจดัตัง้ขึน้ 

โดยพระราชบัญญัติ หรือจัดต้ังขึ้นโดยนโยบายพิเศษของ

รัฐบาล

หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี 2475 

รัฐวิสาหกิจของไทยมีบทบาทส�าคัญในฐานะที่เป็นกลไก

ส�าคัญในการสนับสนุนนโยบายทางการเมืองนโยบาย

ชาตินิยม ธุรกิจอุตสาหกรรมและการพัฒนาอาชีพ ต่อมา 

ระบบรัฐวิสาหกิจเริ่มเสื่อมลงเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการ

ปกครองทางการเมืองจากรัฐบาลของจอมพล ป.พิบูล

สงคราม มาเป็นรัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ เป็นช่วงที่ 

ประเทศก�าลังประสบปัญหาด้านการเงินจนต้องรับความ

ช่วยเหลือจากธนาคารโลก มีผู้แทนพิเศษมาศึกษาสถานะ

ทางเศรษฐกิจของประเทศในขั้นต้น พบว่าปัญหาเกิดจาก

การมีกิจการประเภทองค์การและบริษัทที่ส่วนราชการ 

ต่าง ๆ  ถอืหุน้อยูเ่พิม่จ�านวนมากขึน้ ซึง่มผีลการประกอบการ 

ทีข่าดทนุ ส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงนิของรฐั ดงันัน้ 

รัฐจึงควรมีนโยบายใหม่ว่ากิจการใดควรจะด�ารงอยู่และ

ด�าเนนิการอย่างไรให้แข่งขนักบัเอกชนได้ กจิการใดควรขาย 

ให้เอกชน และกิจกรใดควรล้มเลิกไป (พิพัฒน์ ไทยอารี, 

2531, หน้า 4)

การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ เป ็นผลมาจากการ

พัฒนาการของระบบเสรีนิยมทั่วโลก ซึ่งผลที่ตามมาคือ

การยอมรับความส�าคัญของการค้าตลาดการค้าเสรี และ

การด�าเนินงานที่มีประสิทธิภาพของภาคเอกชนมากขึ้น  

ดังนั้นบทบาทในการด�าเนินกิจการต่าง ๆ ย่อมต้องลด

บทบาทลง (Luis, 2004, pp. 11-13)

การด�าเนินงานของรัฐวิสาหกิจไทยก�าลังประสบ

ปัญหาในการประกอบการขาดประสิทธิภาพในการ 

บริหารงาน ส่งผลให้ขาดทุน หรือราคาสินค้าและบริการ

ที่ผลิตมีราคาสูงขึ้น เมื่อเทียบกับการให้เอกชนด�าเนินงาน 

ดังนั้นสินค้าและบริการที่เป็นสาธารณะ เช่น ระบบขนส่ง

มวลชน ทีผ่ลการประกอบการขาดทนุ จึงเป็นหน้าทีข่องรฐั 
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ในการที่ต ้องจัดสรรงบประมาณให้  เพื่อให ้กิจการ

สามารถอยู ่ได้ จึงมีแนวคิดในการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ 

(privatization) โดยเป็นกระบวนการทีจ่ะลดบทบาทของรฐั  

หรือรัฐวิสาหกิจของภาคเอกชนที่มีอิทธิพลต่อกิจกรรม

ทางเศรษฐกิจ และในบางคร้ังยังรวมถึงการปลดเปลื้อง

ภาระของรัฐบาลโดยการขายทรัพย์สิน และหุ้นส่วนของ

กจิกรรมทีร่ฐัเป็นเจ้าของ หรือก�าลงัด�าเนนิการ (divestiture) 

และการขายหรือเปลี่ยนสภาพการเป็นเจ้าของ หรือล้มเลิก

กิจการและการขายหุ้นให้กับเอกชน อีกทั้งเพ่ือเป็นการ 

ลดบทบาทของภาครัฐ หรือการเพ่ิมบทบาทของภาค

เอกชน ในกิจกรรมการด�าเนินการหรือความเป็นเจ้าของ

ในสินทรัพย์น้ัน 

พฒันำกำรของแนวควำมคิดกำรบรหิำรงำนรฐัวสิำหกจิ

การผสมผสานความเข้าใจเกี่ยวกับรัฐวิสาหกิจ

ทั้งทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์และการบริหารธุรกิจ 

เข้าด้วยกันเริ่มชัดเจน ในปี 1997 แนวความคิดเกี่ยวกับ

ลักษณะของรฐัวสิาหกจิจงึเริม่เด่นชดั หมายถงึ กจิการทีร่ฐั 

เป็นเจ้าของ ซึ่งลักษณะของการเป็นเจ้าของนี้อาจเป็น

ทั้งหมดหรือเป็นส่วนใหญ่ก็ได้ กิจการเหล่านี้ด�าเนินการ

ทางด้านพาณิชยกรรม การเงิน อุตสาหกรรม เกษตรกรรม 

สาธารณูปโภค บริการขั้นพื้นฐาน หรือด�าเนินการส่งเสริม

ต่าง ๆ  รูปแบบของกิจกรรมเหล่านี้อาจมีได้หลายลักษณะ 

เช่น กรม บรรษัทสาธารณะ องค์การที่มีพระราชบัญญัติ 

หรือกฎหมายจัดตั้งเป็นการเฉพาะหรือมีฐานะเป็นบริษัท

จ�ากัดตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เป็นต้น

วัตถุประสงค์ของรัฐวิสาหกิจ คือ ท�าหน้าที่วาง 

ข้อก�าหนดกฎเกณฑ์ หรือวางระเบียบให้กับธุรกิจเอกชน

คล้อยตามความต้องการของรัฐบาล เพื่อท�าหน้าที่ส่งเสริม

หรือเป็นเครื่องมือในการพัฒนาประเทศ เพื่อเป็นบริการ

สาธารณะ บริการสาธารณูปโภค และด�าเนินธุรกิจแข่งขัน

กับเอกชน (ติน ปรัชญพฤทธิ์, 2534, หน้า 357) รัฐวิสาหกิจ

เป็นเครื่องมือของรัฐในการบรรลุจุดมุ่งหมายสาธารณะ  

เพื่อการให้บริการหรือจ�าหน่ายสินค้าเพื่อประโยชน์แก่รัฐ 

และประชาชน การเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อม 

ส่งผลให้การประกอบการของรัฐวสิาหกจิประสบกบัความ 

ล้มเหลว จึงต้องมีการปรับตัวเพ่ือให้ยังคงมีสินค้า และ

บริการสาธารณะไว้ แต่ด้วยต้นทุนที่สูงขึ้นและการด้อย 

ประสิทธิภาพในการบริหารงานเป ็นป ัจจัยที่ท�าให ้

รฐัวสิาหกจิประสบกบัปัญหาการขาดทนุ จงึมแีนวคดิทีจ่ะ 

ท�าการปรับปรุงระบบการบริหารงานของรัฐวิสาหกิจใหม่ 

คอื การแปรรปูรฐัวสิาหกจิ หรอือกีแนวทางหนึง่คอื การน�า

ระบบการบริหารงานแบบเอกชนเข้ามาใช้ เพื่อลดบทบาท

การควบคมุโดยรฐั เหลอืเพยีงแค่การก�ากบัดแูลด้านนโยบาย 

ปัจจุบันสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม และ

การเมอืง ได้เปลีย่นแปลงไปอย่างมาก ส่งผลให้การจัดรปู และ

การบริหารองค์การแบบเดิมไม่มีความเหมาะสมอีกต่อไป  

เดิมนั้นประสิทธิผลขององค์การหมายถึงประสิทธิภาพ

สูงสุด แต่แนวความคิดใหม่ได้เปลี่ยนแปลงไป คือ องค์การ

ที่ดีต้องเป็นหน่วยที่ท�าให้เกิดความกลมเกลียวขึ้นภายใน

องค์การ มีความสามารถตอบสนองความต้องการของ 

ผู้ใช้บริการและประโยชน์ต่อสังคมด้วย นอกจากนี้ต้องมี 

ความยืดหยุ ่น สามารถปรับตัวเข้ากับส่ิงแวดล้อมของ

สังคมได้ตลอดเวลา องค์การจึงไม่อาจหลีกเลี่ยงสภาวะ

การเปลี่ยนแปลงได้ แม้ว่าองค์การนั้นจะอยู ่ในภาครัฐ

หรือภาคเอกชนก็ตาม ดังนั้นจึงเป็นหน่วยที่ผู้บริหารต้อง

จัดการหรือบริหารกระบวนการเปลี่ยนแปลงในการท�าให้

องค์การมีความคล่องตัวในการใช้กลยุทธ์ และด�าเนินการ

ปรับเปลี่ยนโครงสร้างที่เหมาะสม เพื่อสามารถตอบสนอง 

ต่อสถานการณ์ที่ เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว (พิทยา  

บวรวัฒนา, 2533, หน้า 115) 

เพื่อให้ง่ายต่อการท�าความเข้าใจถึงพัฒนาการ 

ของการบริหารงานองค์การที่สอดคล้องกับบริบทการ

บริหารงานรัฐวิสาหกิจ ผู้วิจัยจึงได้ท�าการศึกษาค้นคว้า

แหล่งที่มาและค�านิยามความหมาย ของการบริหารงาน

องค์การของต่างประเทศ และในประเทศไทย ต้ังแต่ ปี 

ค.ศ.1911 - ค.ศ. 2009 โดยการสังเคราะห์ถึงการพัฒนาการ

เปลีย่นแปลงแนวคดิ ทีใ่ห้ความส�าคญัของหลกัการบรหิาร 

ในด้านต่าง ๆ โดยพบว่า แนวคิดดังกล่าวได้มีการพัฒนา

เปลี่ยนไป อันเนื่องมาจากบริบทของสภาพจริงที่เกิดขึ้น 

ตามห้วงเวลาต่าง ๆ  ซึง่การพฒันาสามารถวเิคราะห์จ�าแนก 

ออกเป็นยุคของการพัฒนาการเปลี่ยนแปลงได้ 3 ยุค คือ

ยุคที่ 1 ยุคกำรบริหำรตำมหลักวิทยำศำสตร์ (ค.ศ. 

1911 - 1960) การพฒันาทฤษฎแีละหลกัการบรหิารเกดิขึน้มา 

เมื่อเร็ว ๆ นี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิวัติอุตสาหกรรม 

เมือ่ศตวรรษที ่19 ได้ท�าให้เกดิความต้องการวธิกีารบรหิารที่
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ทันสมัยมากยิ่งขึ้น การพัฒนาวิทยาการใหม่ ๆ  ในระยะนั้น  

รวมจุดสนใจอยู่ท่ีจ�านวนของวัตถุดิบและคนงานที่มีอยู่

เป็นจ�านวนมากภายในโรงงาน และความยุ่งยากของการ

ประสานสิ่งเหล่านี้ทั้งหมด เพื่อก่อให้เกิดการผลิตที่มี 

ประสิทธิภาพ ยุคนี้ เป็นยุคที่มีแนวคิดให้ความส�าคัญ 

ในการค้นหาหลกัการ วธิกีารบริหาร โดยเร่ิมจากการบรหิาร

ที่ต้องใช้หลักวิทยาศาสตร์ (Taylor, 1911, pp. 36-37)  

จึงจะท�างานให้ส�าเร็จ หลักในการท�างานจะต้องมีความ 

เป็นไปได้ มีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน พิสูจน์ได้ ซึ่งเน้นการ

ก�าหนดแผนแนวทางการท�างาน ที่เป็นวิธีการท�างาน

ที่ดีที่สุด ที่พิสูจน์ให้เห็นจริงแล้วว่าจะท�าให้งานบรรลุ

วัตถุประสงค์ได้ จะต้องมีการวางแผนการท�างาน มีการ

ประสานการด�าเนินงาน การบังคับบัญชา การอ�านวยการ  

Mayo (1933, pp. 122-128) มองด้านพฤติกรรมศาสตร์ 

หรือการจัดการแบบมนุษยสัมพันธ์ โดยมองว่าการบริหาร

ไม่ได้ขึ้นกับระเบียบวินัย และการควบคุม คนยังมีความ

ต้องการทางจติใจทีคู่ก่บัหลกัการ วธิกีารท�างานด้วย จงึต้อง 

ให้มีการประสานงานอย่างมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ให้มีการ

ปรึกษาร่วมกัน ให้มีจัดการงานที่เขารับผิดชอบเองโดยมี

การควบคมุน้อยทีส่ดุจากผูบ้รหิาร จะช่วยท�าให้การท�างาน

ได้ผลงานดีมาก ในยุคสร้างหลักการนี้ เป็นการเริ่มต้น 

ที่ให้ความสนใจกระบวนการบริหาร ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการ

บริหารให้เกิดผลผลิต สินค้า และบริการ จึงค้นหาวิธีการ

ท�างานของคน ว่าจะต้องมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องอะไรบ้าง และ

การท�างานจะใช้หลัก ขั้นตอน วิธีการอย่างไร จึงจะส่งผล

ต่อความส�าเร็จ โดยยังไม่ให้ความส�าคัญต่อรายละเอียด 

ของวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่จะบรรลุความส�าเร็จ

มากนัก

ยุคท่ี 2 ยุคกำรบริหำรโดยใช้เป้ำหมำย (ค.ศ. 

1961 - 1990) เป็นยุคที่มีแนวคิดได้ปรับเปลี่ยนทิศทางของ 

การพัฒนาในยุคแรก คือ ให้ความส�าคัญของวัตถุประสงค์

และเป้าหมายหรือผลสัมฤทธิ์ขององค์กร ที่จะต้องบรรลุ

ความส�าเร็จ และจึงหาวิธีการบริหาร ในยุคนี้จึงมีแนวคิด

ที่ใช้หลักการบริหารจากยุคแรก มาพัฒนาปรับปรุงใช้เป็น 

การบริหารการพัฒนา ที่มุ่งหวังให้บรรลุผลตามเป้าหมาย

ภารกิจขององค์กร การบริหารโดยใช้เป้าหมาย (MBO-

-Management By Objectives) ถูกประยุกต์ใช้เป็นครั้งแรก

โดยใช้เป็นวธิกีารวางแผนอย่างหนึง่ทีเ่ขยีนไว้ในหนงัสอืช่ือ  

The Practice of Management ในระยะนั้นปรากฏว่า 

เป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางว่าในการใช้ MBO  

ผู้บริหารสามารถหลีกเลี่ยงอุปสรรคบางอย่างของการ

วางแผนได้ ที่จะได้พิจารณาถึงปรัชญาของ MBO จุดอ่อน

และจุดแข็งและแนวทางของการประเมิน และการท�าให้ 

MBO มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งการบริหารงานนั้น 

การวางแผนที่มีประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับผู้บริหารทุกคน  

โดยมเีป้าหมายทีช่ดัเจนโดยเฉพาะกบัหน้าทีภ่ายในองค์การ 

เป้าหมายของผู้บริหารแต่ละคน ต้องมีส่วนสนับสนุนต่อ

เป้าหมายของผู้บริหารระดับสูงขึ้นไป และเป้าหมายของ

องค์การโดยส่วนรวม ผู้บริหารต้องก�าหนดเป้าหมาย และ

ต้องเข้าไปเกี่ยวข้องอย่างจริงจังในกระบวนการก�าหนด 

เป้าหมายให้ผู ้บริหารจะท�าให้เกิดความเสี่ยงภัยเป็น 

อย่างมาก โดยที่ผู ้บริหารอาจจะให้ความร่วมมือหรือ 

ด�าเนินการตามเป้าหมายของบุคคลบางคนด้วยความ 

ไม่เต็มใจ 

ข้อจ�ากัดของทฤษฎีองค์การสมัยแรกถูกวิจารณ์ 

ในแง่เกีย่วกบัว่า ทฤษฎนีีม้คีวามเหมาะสมกบัอดตีมากกว่า

ปัจจุบัน เมื่อองค์การไม่มีการเปลี่ยนแปลงและสภาพ

แวดล้อมคาดคะเนได้แล้ว หลักการสมัยแรกเป็นส่ิงที่ 

เชื่อถือได้ ในปัจจุบันนี้สภาพแวดล้อมขององค์การเริ่มมี

ความสับสนมากขึ้น แนวทางขององค์การสมัยแรกจะมี

ความเหมาะสมน้อยลง เช่น สิ่งส�าคัญส�าหรับนักทฤษฎี

สมยัแรกคอื ผูบ้รหิารต้องรกัษาอ�านาจหน้าทีข่องพวกเขาไว้  

แต่อย่างไรก็ตามในปัจจุบันนี้ พนักงานมักจะแสดงความ

ไม่พอใจในอ�านาจหน้าที่ของผู้บริหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

เมื่อมีการใช้อ�านาจหน้าที่อย่างเผด็จการ (จเด็จ ทางเจริญ,  

2546, หน้า 11)

ยุคที่ 3 ยุคกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำร 

การศกึษาของนกัวจิยัทีส่นใจเกีย่วกบัการบรหิารงานภาครฐั  

แนวคดิการจัดการ แนวใหม่ ได้ถกูน�ามาใช้กบัการบรหิารงาน 

ภาครัฐโดยมีวัตถุประสงค์ส�าคัญ คือ (1) เพื่อเป็นการลด 

ค่าใช้จ่ายของรฐัทีม่เีป็นจ�านวนมากเนือ่งจากโครงสร้างทาง 

การบริหารที่ใหญ่ และจ�านวนบุคลากรที่มาก (2) เป็นการ

ปรบัปรงุการด�าเนนิงานของรฐัให้มลีกัษณะเป็นรฐัวสิาหกจิ 

หรือกึ่งรัฐวิสาหกิจ ทั้งนี้เพื่อให้การจัดการการบริการ

สาธารณะแก่ประชาชนที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

มากยิ่งขึ้น (3) เป็นการปรับปรุงระบบอัตโนมัติกรรม 
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กล่าวคือ การน�าเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยเข้ามาใช้ 

ในการบริหารงานภาครัฐและการจัดบริการสาธารณะ

แก่ประชาชน (4) เพื่อเป็นการปรับปรุงระบบการว่าจ้าง

บุคลากรภาครัฐให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับความรู้ 

ความสามารถ และความช�านาญ (5) เพื่อพัฒนาการจัดการ

ภาครัฐ การก�าหนดนโยบาย การตัดสินใจ และการร่วมมือ 

กับหน่วยงานอื่นในการด�าเนินกิจการภาครัฐ

การจดัการสาธารณะแนวใหม่ (NPM) เป็นแนวทาง 

การจัดการภาครัฐที่รัฐน�าเอาวิธีการบริหารจัดการแบบ

เอกชนมาประยุกต์ใช้กับการจัดการในภาครัฐ (สถาบัน 

เพิ่มผลผลิตแห่งชาติ, 2549, หน้า 1) ที่เน้นให้ความส�าคัญ 

ถงึ การประหยดั (economy) ประสิทธภิาพ (efficiency) และ

ประสิทธิผล (effectiveness) แนวคิดดังกล่าวยังช่วยแก้ไข

จดุอ่อนแนวคดิระบบราชการทีท่�าให้การบริหารงานภาครฐั 

มีโครงสร้างที่ใหญ่โต ใช้ทรัพยากรมาก มีสายการบังคับ

บัญชายาว เคลื่อนไหวเชื่องช้า และขาดประสิทธิภาพ  

เม่ือพบกับสภาพแวดล้อมที่เป็นพลวัตรสูง ทั้งนี้เพราะ

แนวคิดของ (NPM) ได้เน้นถึงการลดขนาดของหน่วยงาน

ให้เล็กลง มีการน�าวิทยาการที่ทันสมัยเข้ามาใช้ เพื่อให้เกิด

ความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

การจดัการแนวใหม่ซึง่สอดคล้องกบักระบวนทศัน์ 

คุณภาพของการจัดการ โดยใช้แนวทางของเกณฑ์รางวัล

คุณภาพต่าง ๆ เป็นแนวทางในการศึกษาคุณภาพของ

การจัดการ ประกอบด้วยเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ

ของประเทศสหรัฐอเมริกาประจ�าปี ค.ศ. 2005 (Malcolm 

Baldrige National Quality Award 2005) เกณฑ์รางวัล

คุณภาพแห่งชาติของประเทศไทยประจ�าปี พ.ศ.2548 

(Thailand Quality Award 2548) เกณฑ์รางวลัคณุภาพเดมิง่ 

ของประเทศญี่ปุ่นประจ�าปี ค.ศ. 2000 (Deming Prize 

Quality Award 2000) เกณฑ์รางวลัคณุภาพพอร์ทเตอร์ของ

ประเทศญี่ปุ่นประจ�าปี ค.ศ.2001 (Porter Prize 2001) และ

มาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพ ISO 9000 (ISO 9000 

Version 2000) เกณฑ์รางวัลคุณภาพต่าง ๆ  สามารถน�ามา 

จัดท�าเป็นกระบวนทัศน์คุณภาพของการจัดการ ในด้าน

การน�าองค์กร การวางแผนเชงิกลยุทธ์ การมุ่งเน้นลกูค้าและ

ตลาด การตรวจสอบการปฏบิตักิารขององค์กร การมุง่เน้น 

ทรพัยากรบคุคล ค่านยิมคุณภาพ แนวคิดการจดัการคณุภาพ 

ทั่วทั้งองค์กร ระบบการจัดการเพื่อหน่วยธุรกิจ ระบบการ

ประกนัคณุภาพ และการจดัการกระบวนการ กระบวนทศัน์ 

คุณภาพของการจัดการแต่ละด้าน ในภาครัฐเองก็ได้ให้

ความส�าคญักบัเรือ่งของระบบมาตรฐานการบรหิารจดัการ 

ภาครัฐมาอย่างต่อเนื่อง โดยได้มีโครงการยกระดับและ

พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐเพื่อผลักดัน

ให้การพัฒนาระบบราชการมีประสิทธิภาพ และเพิ่มขีด

ความสามารถในการแข่งขันมากยิ่งขึ้น โดยที่ประชุม 

คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้ส�านักงานคณะกรรมการ

ข้าราชการพลเรือน (ก.พ.ร.) ร่วมกับสถาบันเพิ่มผลผลิต

แห่งชาติ ไปจัดท�าหลักเกณฑ์และแนวทางการพัฒนา

คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐขึ้น โดยน�ากรอบการ

ด�าเนินงานตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ 

วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 รวมทั้งน�า

หลกัเกณฑ์และแนวคดิรางวลัคณุภาพแห่งชาตขิองประเทศ

สหรฐัอเมรกิา (Malcolm Baldrige National Quality Award) 

มาศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบ เพื่อให้ได้เกณฑ์มาตรฐาน

ที่สอดคล้องกับบริบทของระบบราชการไทย และพัฒนา 

ไปสู่ระดับสากล ซ่ึงรัฐวิสาหกิจของไทยน�ามาประยุกต์ใช้

ในรูปของระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ 

ผลจากการวิ เคราะห์การพัฒนาของแนวคิด 

การบริหารงานรัฐวิสาหกิจ ที่ได้กล่าวมาทั้งหมดข้างต้น 

ผู ้วิจัยได้สังเคราะห์เพื่อคัดเลือกตัวแปรการบริหารงาน

รฐัวสิาหกจิ เพือ่ทีจ่ะน�ามาใช้ให้เหมาะสมกบังานวจิยั โดยใช้ 

บริบทและอ�านาจ หน้าที่ตามกฎหมายของ รัฐวิสาหกิจ 

และองค์ความรู ้ทีส่อดคล้องกบัการบรหิารงานรฐัวสิาหกจิ 

รวมถึงประสบการณ์ของผู้วิจัยมาประยุกต์เป็นเครื่องมือ

ในการสังเคราะห์ ซึ่งเลือกตัวแปรได้จ�านวน 7 ตัวแปร 

ที่สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ 

(State Enterprise Performance Appraisal--SEPA) ที่ใช้

เป็นเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินองค์การตามองค์ประกอบ 

หลกัของการจัดการทีด่ ี7 ด้าน (สถาบนัเพิม่ผลผลติแห่งชาต,ิ  

2553, หน้า 10-11, 115) คอื (1) การน�าองค์การก�าหนดเป้าหมาย  

(2) การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ (3) การมุ่งเน้นลูกค้า ผู้รับ

บรกิาร (4) การวเิคราะห์และการจดัการความรู ้(5) การมุง่เน้น 

ทรัพยากรบุคคล (6) การจัดการกระบวนการและ (7)  

ผลสัมฤทธิ์
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สรุปแนวควำมคิดกำรบริหำรงำนรัฐวิสำหกิจ: จำก 

ทฤษฎีสู่ภำคปฏิบัติของบริษัท อสมท. จ�ำกัด (มหำชน)

การสังเคราะห์ตัวแปรที่สอดคล้องกับบริบท 

การบริหารงานบริษัท อสมท. จ�ากัด (มหาชน) สรุปแนว 

ความคดิการบรหิารงานรฐัวสิาหกจิ : จากทฤษฎสีูภ่าคปฏบิติั 

ของบรษิทั อสมท. จ�ากดั (มหาชน) ตามโครงสร้างของเกณฑ์ 

การประเมินองค์ประกอบหลัก 7 ด้าน ตามเกณฑ์การ

ประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ มีรายละเอียด ดังนี้

1. กำรน�ำองค์กำรรัฐวิสำหกิจ (leadership) 

เป็นการด�าเนินการที่ผู้น�าหรือผู้บริหารระดับสูงใช้ในการ

ชี้น�าและท�าให้องค์การยั่งยืน รวมทั้งการด�าเนินการที่ผู้น�า 

ระดับสูงสื่อสารกับพนักงาน และกระตุ ้นให้มีผลการ 

ด�าเนนิการทีด่ ี(สถาบนัเพ่ิมผลผลิตแห่งชาต,ิ 2552, หน้า 11) 

1.1 การน�าองค์การรฐัวสิาหกจิโดยผูน้�า/ผูบ้รหิาร 

ระดับสูง (senior leadership) มีการถ่ายทอดวิสัยทัศน์  

ค่านิยม และพันธกิจเพ่ือน�าไปปฏิบัติผ่านระบบการน�า

องค์การไปยงับคุลากร รวมถึงการด�าเนนิการทีผู้่น�าระดบัสงู 

สื่อสารกับบุคลากร ผู้ปฏิบัติงาน 

1.2 การก�ากับดูแลที่ดีและความรับผิดชอบ

ต่อประเทศชาติและสังคมในภาพใหญ่ (governance and 

national, social responsibilities) เป็นการตรวจประเมิน

ระบบบริหารจัดการ (governance system) ในองค์การและ 

ระบบการก�ากับดูแล การก�ากับดูแลองค์การที่ดีนั้นจะต้อง

มีการทบทวนว่าจะท�าอย่างไรที่จะท�าให้องค์การประสบ

ความส�าเรจ็ด้านการก�ากับดแูลองค์การ การประพฤตปิฏบิตัิ 

ตามกฎหมายและมีจริยธรรม และความรับผิดชอบต่อ

ประเทศชาติ และสังคมในภาพใหญ่ และการสนับสนุน

องค์การที่ส�าคัญ 

2. กำรวำงแผนเชิงยุทธศำสตร์ (strategic 

planning) เป็นการวางแผนเชิงกลยุทธ์และการวางแผน

ปฏิบัติการ การถ่ายทอดเพื่อน�าแผนไปสู่การปฏิบัติ และ 

ยงัเป็นวธิกีารทีท่�าให้ทราบว่ามีทรัพยากรเพียงพอท่ีจะบรรลุ

ผลส�าเรจ็ตามแผน เพ่ือปรบัปรงุองค์การใน 2 ด้าน (สถาบนั

เพิ่มผลผลิตแห่งชาติ, 2553, หน้า 39-128; ส�านักงาน 

คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ, 2552, หน้า 37-43) 

2.1 การก�าหนด/จัดท�ายุทธศาสตร์ (strategy 

development) เป็นการตรวจประเมินวิธีการที่องค์การใช้ 

ในการสร้างหรือก�าหนดยุทธศาสตร์ที่ให้ความส�าคัญ

กับความท้าทายเชิงกลยุทธ์ และใช้ประโยชน์จากความ

ได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ในแต่ละระดับของการแข่งขัน 

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ส�าคัญขององค์การ และ

เป้าประสงค์ที่เกี่ยวข้อง โดยในการจัดท�ายุทธศาสตร์นั้น 

องค์การจะต้องทราบถึงวิธีการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ 

ขั้นตอนที่ส�าคัญของกระบวนการจัดท�ายุทธศาสตร์ และ

ผู้ที่เกี่ยวข้อง (สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ, 2553, หน้า 

39-45; ส�านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ,  

2552, หน้า 37-40) 

2.2 การถ่ายทอดกลยุทธ์เพื่อน�าไปปฏิบัติ 

(strategy deployment) เป็นการตรวจประเมินวิธีการ

องค์การใช้ในการแปลงวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ไปสู่แผน

ปฏิบัติการ (action plans) เพื่อให้วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 

รวมทั้งวิธีการที่องค์การตรวจประเมินความก้าวหน้า

เทียบกับแผนปฏิบัติการ ตัวชี้วัด หรือดัชนีชี้วัด เพื่อท�าให้

มั่นใจว่ามีการถ่ายทอดกลยุทธ์เพื่อน�าไปปฏิบัติให้บรรลุ

เป้าประสงค์ (goals) รวมทั้งคาดการณ์ผลการด�าเนินการ

ในอนาคตขององค์การเปรยีบเทยีบกบัตวัวดัหรอืดชันชีีว้ดั 

ตามแผนปฏิบัติการดังกล่าว ประกอบด้วย การก�าหนด/

จดัท�ากลยุทธ์ และแผนปฏบิตักิาร องค์การควรมกีารจดัท�า 

แผนปฏิบัติการทั้งในระยะส้ันและระยะยาว โดยมีการ

วางแผนการ และการคาดการณ์ผลการด�าเนินการ 

3. กำรมุ ่งเน้นลูกค้ำ ผู ้รับบริกำร และตลำด 

(customer and market focus) เป็นวิธีการที่องค์การใช้

ในการสร้างความผูกพันกับลูกค้า โดยเน้นการตอบสนอง

ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า การสร้างความสัมพันธ์  

และการแสดงให้เห็นถึงความภักดีของลูกค้า โดยผ่าน 

แรงหนุนของลูกค้าที่ทุ่มให้กับการบริการและผลิตภัณฑ์ 

โดยมุง่เน้นให้ความผกูพนัดงักล่าวเป็นผลลพัธ์หนึง่ทีส่�าคญั

ของกลยุทธ์โดยรวม การมุ่งเน้นลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

และตลาดนีม้อีงค์ประกอบย่อยในการตรวจประเมนิ 2 ด้าน  

(สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ, 2553, หน้า 51-61, 129-130;  

ส�านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ, 2552, หน้า 

44-49)

3.1 ความผูกพันของลูกค้า และความรู้เกี่ยวกับ

ลูกค้า ผู้รับบริการ และตลาด (customer engagement and 

customer and market knowledge) เป็นการตรวจประเมิน 
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วิธีการที่องค์การก�าหนดความต้องการความคาดหวังและ

ความนิยมของลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและตลาดเพื่อให ้

ม่ันใจได้ว่าผลิตภณัฑ์ และการบรกิารต่าง ๆ  มคีวามสอดคล้อง 

กับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ทันต่อทิศทางและ

ความต้องการของธุรกิจเสมอ ด้วยวิธีการค้นหา และสร้าง 

นวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ เพื่อดึงดูดลูกค้าใหม่ และสร้าง

โอกาสในการขยายความสัมพันธ์กับลูกค้าในปัจจุบัน  

ตลอดจนสามารถสร้างวฒันธรรมทีมุ่่งเน้นลูกค้า เป็นส�าคญั 

เพื่อให้ได้ลูกค้าใหม่ ตอบสนองความต้องการ และท�าให้

เหนือกว่าความคาดหวังในแต่ละขั้นตอนของวงจรชีวิต

ของการเป็นลูกค้า รวมถึงการเพิ่มความผูกพันกับองค์การ 

3.2 เสียงของลูกค้า ความสัมพันธ์ และความ

พึงพอใจของลูกค้าและบริการ (voice of the customer, 

customer relationships and satisfaction) เป็นการตรวจ

ประเมินวิธีการที่องค์การรับฟังลูกค้า และได้สารสนเทศ

ด้านความพึงพอใจและไม่พึงพอใจ รวมทั้งการใช้ข้อมูล 

สารสนเทศจากลูกค้าเพ่ือเพ่ิมความส�าเร็จทางการตลาด 

ขององค์การรัฐวิสาหกิจ การรับฟังเสียงจากลูกค้าและการ

สร้างความสมัพนัธ์กบัลกูค้า ผู้รับบริการ ส่วนกระบวนการ

รวบรวม วเิคราะห์ และหาต้นเหตขุองข้อร้องเรียนของลกูค้า  

ผู้รับบริการ จะน�าไปสู่การก�าจัดสาเหตุ ของข้อร้องเรียน 

และน�าไปสู่การจัดล�าดับความส�าคัญของการปรับปรุง

กระบวนการและผลิตภัณฑ์ น�าไปสู่การถ่ายทอดเพื่อน�าไป 

ปฏิบัติทั่วทั้งองค์การอย่างมีประสิทธิผล ตลอดจนการ

ประเมินความพงึพอใจ และความไม่พึงพอใจของลกูค้านัน้ 

(สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ, 2553, หน้า 130) 

4 .  กำรวิ เครำะห ์  และกำรจัดกำรควำมรู ้ 

(measurement, analysis and knowledge management) 

องค์การรัฐวิสาหกิจต้องเข ้าใจวิธีการและเครื่องมือ 

ที่ใช้ในการแก้ปัญหาให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีการวัด  

การวิเคราะห์ และการปรับปรุงผลการด�าเนินการของ

องค์การรัฐวิสาหกิจโดย

4.1 การวัดผลการด�าเนินงานนั้นองค์การ  

การวิเคราะห์ และทบทวนระดับองค์การ การวิเคราะห์  

การทบทวน และปรับปรุงผลการด�าเนินการขององค์การ 

และการวิเคราะห์กับการวางแผนขององค์การจะต้อง 

มีความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน 

4.2 การจัดการสารสนเทศ ความรู ้  และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ (management of information, 

knowledge, and information technology) เป็นการตรวจ

ประเมินว่าองค์การใช้วิธีการจัดการข้อมูล สารสนเทศ  

และการจัดการความรู้ และมีการวางแผนอย่างระมัดระวัง

ในการจัดให้มโีครงสร้างพืน้ฐานของเทคโนโลยสีารสนเทศ 

ข้อมูล และสารสนเทศ 

5. กำรมุ่งเน้นบุคลำกร (workforce focus) วิธี

ปฏิบัติที่ส�าคัญด้านบุคลากร มุ่งที่จะสร้างและรักษาให้

องค์การมีผลการด�าเนินการที่ดีอยู่เสมอ รวมทั้งการท�าให ้

บุคลากรมีความผูกพันกับองค์กร สามารถปรับตัวต่อการ

เปลีย่นแปลงและประสบความส�าเรจ็ โดยครอบคลมุวธีิการ 

สร้างความผูกพัน การพัฒนา และการจัดการบุคลากร

ในลักษณะที่บูรณาการกัน การมุ ่งเน้นบุคลากร นี้ม ี

องค์ประกอบย่อยในการตรวจประเมิน 2 ด้าน คือ 

5.1 การสร ้างความผูกพันของบุคลากร 

(workforce engagement) เป็นการตรวจประเมินระบบ

ขององค์การรัฐวิสาหกิจในเร่ืองการสร้างความผูกพัน  

การพัฒนา และการประเมินความผูกพันของบุคลากร 

เพื่อสร้างความสามารถ และกระตุ้นให้บุคลากรทุกคน

ปฏิบัติงานให้องค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเต็ม

ความสามารถ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนผลการ

ด�าเนินการที่ดีขององค์การ เพื่อน�าความสามารถพิเศษ

ขององค์การมาใช้ และเพื่อส่งเสริมให้องค์การบรรล ุ

แผนปฏิบัติการและท�าให้มั่นใจว่ามีความยั่งยืน โดย 

องค์ประกอบที่ส�าคัญในการสร้างความผูกพันกับองค์การ 

คือ การท�างานที่มีคุณค่า รู้ทิศทางขององค์การ มีส�านึก 

รับผิดชอบต่อผลการด�าเนินการ อยู ่ในสภาพแวดล้อม 

การท�างานที่มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย ไว้เนื้อเช่ือใจและ

ให้ความร่วมมือซึ่งกันและกัน

5.2 สภาพแวดล้อมของบุคลากร (workforce 

environment) เป็นการตรวจประเมินสภาพแวดล้อมด้าน

บุคลากรขององค์การ ความต้องการด้านขีดความสามารถ

และอัตราก�าลังบุคลากร และสนับสนุนต่อการปฏิบัติงาน  

(workforce climate) เกิดสภาพแวดล้อมที่มีประสิทธิผล 

ส่งผลให้บุคลากรมีความพึงพอใจ และเกิดแรงจูงใจในการ

ท�างาน น�าไปสู่การท�างานขององค์การที่บรรลุผลส�าเร็จ  
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(สถาบันเพื่อผลผลิตแห่งชาติ, 2553, หน้า 77-79)

6. กำรจดักำรกระบวนกำร (process management)  

เป็นกระบวนการที่ส�าคัญที่ช่วยสร้างคุณค่าแก่ผู้รับบริการ

และผูม้ส่ีวนได้เสยี และบรรลุพันธกิจขององค์การ ตลอดจน 

กระบวนการที่ส�าคัญต่าง ๆ ขององค์การ การจัดการ

กระบวนการนี้มีองค์ประกอบย่อยในการตรวจประเมิน 

2 ด้าน (สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ, 2553, หน้า 80-87, 

140-141; ส�านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ,  

2552, หน้า 64-69) คือ

6.1 การออกแบบระบบงาน (work systems 

design) เป็นการตรวจประเมินระบบงาน ความสามารถหลกั  

หรอืความสามารถพเิศษ และการตดัสนิใจเรือ่งกระบวนการ

ท�างานขององค์การ ตลอดจนองค์การจะต้องมีการออกแบบ

กระบวนการท�างานขององค์การ อีกทั้งองค์การต้องมีการ 

เตรียมพร้อมต่อภาวะฉุกเฉินขององค์การ 

6.2 การจัดการและการปรับปรุงกระบวนการ

ท�างาน (work process management and improvement) 

เป็นการตรวจประเมินการออกแบบ จัดการ และปรับปรุง

กระบวนการท�างานที่ส�าคัญ เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่ลูกค้า  

และท�าให้บรรลุความส�าเร็จและความยั่งยืนขององค์การ 

โดยการออกแบบกระบวนการขององค์การ การจัดการ

กระบวนการท�างานองค์การ ส่วนการปรับปรุงกระบวนการ 

ท�างาน โดยองค์การต้องระบุถึงวิธีการในการปรับปรุง

กระบวนการท�างานเพื่อบรรลุผลการด�าเนินงานที่ดีขึ้น 

7. ผลสัมฤทธิ์  (results) องค์ประกอบด้าน 

ผลสัมฤทธิ์ของการด�าเนินการเป็นการตรวจประเมินผล 

การด�าเนินงาน (Performance) ขององค์การและการ

ปรับปรุงการด�าเนินการในองค์ประกอบต่าง ๆ ที่ส�าคัญ 

องค์ประกอบย่อยในการตรวจประเมิน 6 ด้าน (สถาบัน 

เพิ่มผลผลิตแห่งชาติ, 2553, หน้า 89-101, 145-150; 

ส�านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ, 2552, หน้า 

70-77) คือ 

7.1 ผลลพัธ์ด้านผลติภัณฑ์ และบริการ (product  

and service outcome) เป็นการตรวจประเมินผลการ 

ด�าเนินการที่ส�าคัญด้านตัวช้ีวัดด้านผลิตภัณฑ์ และบริการ 

ลักษณะของผลิตภัณฑ์กับความพึงพอใจและความภักดี 

ลูกค้าและผู้รับบริการ 

7.2 ผลลัพธ์ด้านการมุ ่งเน้นลูกค้าและผู ้รับ

บริการ (customer - focused outcomes) เป็นการตรวจ

ประเมินผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้าและผู้รับบริการ 

ที่ครอบคลุมความพึงพอใจ และไม่พึงพอใจของลูกค้า 

และผู้รับบริการ เกิดการแก้ปัญหาข้อร้องเรียนอย่างมี

ประสิทธิผล โดยพิจารณาถึงคุณภาพและราคา 

7.3 ผลลัพธ์ด้านการเงิน และ ตลาด (financial 

and market outcomes) เป็นการตรวจประเมินผลลัพธ์การ 

ด�าเนินงานด้านงบประมาณ การเงิน และด้านการตลาด 

และส่วนแบ่งตลาด 

7 . 4  ผ ล ลั พ ธ ์ ด ้ า น ก า ร มุ ่ ง เ น ้ น บุ ค ล า ก ร 

(workforce-focused outcomes) เป็นการตรวจประเมิน

ผลลัพธ์ด้านมุ ่งเน้นบุคลากรผู ้ปฏิบัติงานขององค์การ  

รวมทั้งผลด�าเนินงานของระบบงาน การเรียนรู้ พัฒนาการ 

ความสุขกายสบายใจ และมีสภาพแวดล้อมที่ดี ตลอดจน 

ความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงาน 

7.5 ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลของกระบวนการ 

(organizational effectiveness outcome) เป็นการตรวจ

ประเมินผลลัพธ์การด�าเนินงานด้านปฏิบัติการที่ส�าคัญ 

ขององค์การ และสนับสนุนผลลัพธ์ความมีประสิทธิผล

ขององค์การ 

7.6 ผลลัพธ์ด้านการน�าองค์การรัฐวิสาหกิจ 

(leadership outcomes) เป็นการตรวจประเมินผลลัพธ์

ที่ส�าคัญด้านการก�ากับดูแลที่ดี และการน�าองค์การโดย 

ผูบ้รหิารระดบัสงู รวมทัง้แสดงให้เหน็ถงึการบรรลแุผนเชงิ

ยทุธศาสตร์และแผนปฏบิติัการ ผลลพัธ์ของการพฤติกรรม

ที่มีจริยธรรม ผลลัพธ์ด้านความรับผิดชอบด้านการเงิน  

ผลลัพธ์ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ผลลัพธ์ด้านความ

รับผิดชอบต่อประเทศชาติ สังคมและการเป็นองค์การที่ดี  

โดยแสดงผลลัพธ์และข้อมูลเชิงเปรียบเทียบที่เหมาะสม 

(รุ่ง แก้วแดง, 2544, หน้า 59)
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บทคัดย่อ

การบริหารถือว่าเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ในการพัฒนาองค์กร องค์กรท่ีดีนั้นจะต้องมีวัฒนธรรมร่วม (co-culture)  

ซึ่งการมีวัฒนธรรมดั่งกล่าวย่อมเกิดจากภาวะผู้น�าเป็นส�าคัญ ทั้งนี้เพื่อให้องค์กรมีการพัฒนาในทุก ๆ ด้าน ผู้บริหาร

ที่ชาญฉลาดย่อมต้องใช้ศิลปะหรือยุทธวิธี ดังนี้ (1) การตัดสินใจในการสั่งการที่อยู ่บนพื้นฐานของจริยธรรม (2)  

การมอบหมายงานตามสมรรถนะ (3) การสื่อสารที่ชัดเจน (4) การประสานงานทุก ๆ  หน่วยงาน (5) กลยุทธ์ในการสร้าง

แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ซึ่งถ้าผู้น�าสามารถใช้ศิลปะในการบริหารแบบนี้ก็จะได้ใจคนในองค์กรทั้งหมด สุดท้ายก็จะได้งาน  

ส่งผลท�าให้เกิดองค์กรเปี่ยมสุขและยั่งยืนในที่สุด

ค�ำส�ำคัญ: ผู้บริหาร, ศิลปะการบริหาร, ผู้น�า

Abstract

In the present day, usage of sciences and arts of organizational development is very essential for the 

administrator. As we known already, co-culture is the one factor of this development while it usually takes places from  

the leader of organization. For its sustainability of development the leader will explore for enhancing the suggested 

arts those are follows; (1) ethical decision making (2) delegation of work on competency (3) clear communication 

(4) unit of co-operation (5) creative of organizational achievement. If the leader in the organization can use these arts  

as mentioned, I strongly believe that everyone in organization will be happy and the last solution of the organization 

sustainability will come true by absolutely.

Keywords: administrator, arts of administration, leader
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บทน�ำ

ผู ้น�าที่ประสบความส�าเร็จในการบริหารงาน 

ต้องท�าหน้าทีบ่รหิารคนให้ยอมท�าตามนโยบายและแนวทาง

การบริหารที่ก�าหนด ซึ่งไม่ใช่ของง่ายเลย โดยเฉพาะงาน 

ทีอ่อกมาต้องบรรลวุตัถปุระสงค์ และมปีระสทิธภิาพตามที่ 

ตัง้เป้าหมายไว้ ท�าอย่างไรให้ผูใ้ต้บงัคบับญัชาเชือ่ฟัง เชือ่ถอื  

เชือ่มอื และเชือ่มัน่ ศรทัธา ไว้วางใจ ขณะเดยีวกนักร็ูส้กึถกูใจ 

พอใจ และเต็มใจ มีก�าลังใจที่จะท�างานที่ได้รับมอบหมาย 
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ออกมาให้ดีที่สุดอีกด้วย นั่นคือ การใช้เทคนิคการบริหาร 

อย่างมีศิลปะ เพื่อให้ได้ทั้งงานและคนนั่นเอง

ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับผู้น�ำ

เม่ือพดูถงึผูน้�า ทกุคนย่อมเคยพบ บางคนเป็นผูน้�า 

มืออาชีพ บริหารงานเป็นที่ยอมรับของผู้ใต้บังคับบัญชา

และบุคคลอื่น ๆ แต่บางคนนอกจากไม่รับผิดชอบใน

หน้าที่การงานแล้วยังไม่ยอมท�าอะไรให้หน่วยงานอีกด้วย  

ถ้าหน่วยงานใดได้ผู้น�าทีม่ปีระสิทธภิาพ สามารถน�าเทคนคิ

ต่าง ๆ ไปประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับ 

แต่ละสถานการณ์ ย่อมสามารถน�าพาองค์กรไปสู่ความ

เจริญรุ่งเรืองได้

แล้วผู้น�าที่มีประสิทธิภาพเป็นอย่างไร ?

ค�าตอบที่ดีคือ มีภาวะผู้น�านั่นเอง ซ่ึงบุคคลที่ม ี

ภาวะผู ้น�าจะมีพฤติกรรมจูงใจคนให้เต็มใจท�างานจน 

งานส�าเรจ็ โดยคนทีท่�างานมคีวามสขุใจในการท�างาน ผูน้�า

ประเภทนี้จะกล้าคิด กล้าท�า กล้าน�า และกล้าเปลี่ยนแปลง

ให้องค์กร ก้าวไปข้างหน้าทันกับการเปล่ียนแปลงในยุค

โลกาภิวัตน์ พร้อมจะก้าวไปสู่ยุค Thailand 4.0 ผู้น�าจึงต้อง 

พัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาในสิ่งต่อไปนี้

1. พัฒนาความรอบรู้ให้ทันสมัยอยู่เสมอ โดยการ

อบรม พัฒนา ศึกษาหาความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  

ด้านภาษาต่างประเทศ

2. พฒันาความคดิรเิริม่สร้างสรรค์ จากทีไ่ม่เคยคดิ

ต้องคิด คิดเปล่ียนแปลงจากส่ิงเดมิให้เกดิส่ิงใหม่ และสร้าง 

นวัตกรรมใหม่เพื่อน�ามาซึ่งการพัฒนาคนและพัฒนางาน 

3. พัฒนาความรู ้คู ่คุณธรรม การที่จะด�ารงตน

ในสังคมได้อย่างปลอดภัยมีชีวิตที่สงบสุขต้องมีความรู้

ทั้งทางโลกและทางธรรมควบคู่กัน ความรู้ทางโลกเป็น

ความรู้ด้านสติปัญญาน�ามาใช้ในการประกอบอาชีพเพื่อ

เลี้ยงตนเองและครอบครัวให้ได้รับความสะดวกสบาย 

ส่วนความรู้ทางธรรมเกี่ยวกับจิตใจ เป็นผู้ที่มีคุณธรรม  

จริยธรรม มีความประพฤติดีทั้งทางกาย วาจา ใจ การที่จะ

เป็นบุคคลที่สมบูรณ์ด�ารงตนในสังคมได้อย่างมีความสุข  

ต้องศึกษาหาความรู้และมีคุณธรรมประจ�าใจ (สุภาภรณ์ 

โกสีย์, ม.ป.ป.)

การมี “ความรู้คู่คุณธรรม” เป็นการพัฒนาคนที่

สมบูรณ์ เป้าหมายการพัฒนาคนอยู่ที่การกระท�าให้คน 

มคีณุภาพและคณุธรรม มรีบัผดิชอบ มวีนิยัทีจ่ะปฏบิตัติาม

ระเบยีบกฎเกณฑ์ และวธิกีารทีไ่ด้ก�าหนดไว้ส�าหรบัภารกจิ 

ในบทบาทหน้าที่นั้น ๆ มีความพากเพียรพยายาม มี  

“ความกล้าหาญ” ที่จะด�าเนินการใด ๆ โดยไม่รีรอ 

4. การพัฒนาบุคลิกภาพ “บุคลิกภาพท่ีดีมีชัย 

ไปกว่าครึ่ง” หาได้เป็นค�ากล่าวที่เกินจริงไม่ การมีบุคลิก

ที่ดีเป็นส่วนประกอบที่ส�าคัญในความส�าเร็จของบุคคล 

เกอืบทกุอาชพี บคุลกิภาพเป็นค�าทีย่อมรบั และใช้กนัทัว่ไป

ผู ้น�าที่มีบุคลิกภาพที่ดี เป ็นที่ชื่นชอบของคน 

โดยทัว่ไป ส่งผลให้ประสบความส�าเรจ็ในด้านต่าง ๆ  ของชวีติ  

อีกทั้งได้รับความร่วมมือจากบุคคลอ่ืนได้มากข้ึน และ

เมื่อมีสัมพันธภาพที่ดีกับบุคคลก่อให้เกิดความเชื่อมั่น 

ในตนเอง ช่วยเสริมสร้างบุคลิกภาพให้ดียิ่งขึ้นเรื่อย ๆ 

ผู้น�าที่มีบุคลิกภาพดี มักจะประสบความส�าเร็จในหน้าที่

การงาน และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 

เพราะมีความเชื่อมั่น มีโอกาสมากกว่า ตลอดจนรู้วิธีที่จะ

ปรับตัวให้เข้ากับคนเหล่านั้นได้ ท�าให้เกิดความสัมพันธ ์

อันดีต่อกัน คนที่มีบุคลิกภาพดีจะได้เปรียบคนอื่น ๆ  เสมอ 

การมีบุคลิกภาพดีจะท�าให้ได้รับความเชื่อมั่น ศรัทธาจาก 

ผู้พบเห็นและคนที่มีปฏิสัมพันธ์ด้วย 

บุคลิกลักษณะของผู้น�าสามารถดัดแปลงแก้ไข

เสริมสร้างให้ดีขึ้นได้ โดยอาศัยการฝึกหัด ปรับปรุงกิริยา  

ท่าทาง และลักษณะต่าง ๆ ดังนี้

1. The way you look การมองจะแสดงความรู้สึก

ออกมาให้เห็นด้วยสายตา ความรัก เมตตา ปรานี ไม่มอง 

อย่างเหยียดหยาม ดูหมิ่นดูแคลน เกลียดชัง 

2. The way you dress การแต่งกาย สะอาด

เรียบร้อย ใช้สีถูกต้องและเหมาะสมกับกาลเทศะ ให้พอดี 

ไม่มาก น้อยเกินไป

3. The way you talk การพดู เป็นสิง่ส�าคญัทีส่ดุทีใ่ช้ 

ค�าพดูทีม่ศีลิปะ มเีหตุผล สภุาพเรยีบร้อย ไพเราะอ่อนหวาน 

ท�าให้เข้ากับบุคคลได้ทุกเพศ ทุกวัย และทุกชนชั้น

4. The way you walk การเดนิ ระวงัไม่ให้มเีสยีงดงั 

เกินไป รบกวนผู้อื่น ควรเดินตัวตรงอกผายไหล่ผึ่ง
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5. The way you acts การแสดงท่าทาง น่าดู น่าชม  

เช่น ท่าทางในการพูดสุภาพ ไม่ให้มีการแสดงท่าทาง

ประกอบมากไป

6. The skill with which you do thing ทักษะ 

การท�างานในหน้าทีก่ารงาน หรอืท�างานอย่างใดอย่างหนึง่ 

มีความช�านาญ คล่องแคล่วว่องไว

7. Your health สุขภาพดี ร่างกายแข็งแรง ไม่ม ี

โรคภัยไข้เจ็บ เป็นผู้มีบุคลิกภาพดี ด้วยการปรากฏและ 

วางตนให้เหมาะสม และมีมารยาทดี (good manner) 

(นงลักษณ์ สุทธิวัฒนพันธ์, 2545)

เมือ่ผูน้�าพัฒนาตนเองได้ทกุด้าน ย่อมเป็นทีย่อมรบั

ของผู้ใต้บังคับบัญชา จะบริหารงานก็มีหลักยึดเหนี่ยว  

เมือ่ผนวกกบัการใช้ศลิปะการบรหิารคน โดยการให้เกยีรติ 

เป็นกัลยาณมิตร นึกถึงใจเขาใจเรา 

กำรใช้ศิลปะของผู้น�ำในกำรบริหำรงำน

การบริหาร เป็นการท�างานให้ประสบผลส�าเร็จ 

โดยอาศัยความร่วมมือร่วมใจของคนในหน่วยงานนั้น ๆ 

และคนที่เกี่ยวข้องได้ช่วยกันท�า นั้นเป็นจุดส�าคัญที่ผู้น�า

จะต้องท่องให้ขึ้นใจ ผู้น�าหรือผู้บริหาร ไม่สามารถท�างาน

ส�าเร็จได้ถ้าไม่ได้รับความร่วมมือร่วมใจจากคนเหล่านั้น 

ฉะน้ัน ผู้น�าต้องอาศัยศิลปะในการบริหารหรือใช้ภาวะ

ผู้น�าจึงจะสามารถบริหารงานได้อย่างราบรื่นและประสบ

ผลส�าเร็จ การบริหารที่จะได้ทั้งคนและงาน ต้องใช้ทั้ง  

“ศาสตร์และศลิป์” เป็นเร่ืองส�าคญั และควรเพ่ิม โดยน�าหลกั

คุณธรรมทางศาสนามาใช้ในการบริหารด้วย จึงจะท�าให้ 

เป็นเกราะคุม้ครองตนเองให้พ้นภัยทัง้หลายทัง้ปวง จงึควร 

อาศัยศิลปะและกลยุทธ์ต่าง ๆ ทั้ง 5 ประการดังต่อไปนี้

1. กำรตัดสินใจส่ังกำร 

การตดัสนิใจสัง่การเป็นหวัใจของการบรหิารงาน  

เป็นศิลปะอย่างหนึ่งในการบังคับบัญชาของผู้น�า เป็น 

กระบวนการที่ชักจูงผู ้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงานให้

บรรลุวัตถุประสงค์ การมีศิลปะในการออกค�าส่ังหรือ 

ที่เรียกว่า “การชักน�า” (leading) ในการโน้มน้าวจิตใจและ

ชักจูงให้ผู ้ใต้บังคับบัญชายินยอมปฏิบัติตามด้วยความ 

เต็มใจ จะท�าให้ผลงานมีประสิทธิภาพ (เนตร์พัณณา  

ยาวิราช, 2550ก, หน้า 80)

ศิลปะในกำรตัดสินใจสั่งกำรที่ดี

การตัดสินใจสั่งการที่ดีจะต้องเป็นการสั่งการที่

ผู ้รับค�าสั่งสามารถปฏิบัติได้ ผู ้รับค�าสั่งจะต้องมีอ�านาจ 

เวลาและอุปกรณ์ในการด�าเนินงานเพียงพอที่จะปฏิบัต ิ

จัดท�าได้ตามค�าสั่งนั้น ๆ การออกค�าสั่งเป็นสิ่งที่มีความ

ส�าคัญต่อความส�าเร็จ หรือความล้มเหลวของงานมาก  

การออกค�าส่ังจึงเป็นศิลปะทีส่�าคญัในการบรหิาร การส่ังการ 

ที่ดีมีดังนี้ 

1. เป็นสิ่งที่ผู ้รับค�าสั่งสนใจ ลักษณะจูงใจหรือ

น้อมน�าให้ผูป้ฏบิติังานตามค�าสัง่มคีวามเหน็คล้อยตามและ 

พยายามปฏิบัติด้วยความเต็มใจ ท�าให้ได้ทั้งงานและน�้าใจ

2. เก่ียวข้องกับหน่วยงานท่ีปฏิบัติบรรลุเป้าหมาย 

ตามที่ก�าหนดไว้

3. คาดการณ์ดแีละสมบรูณ์ เป็นค�าสัง่ทีค่าดการณ์

ให้เหมาะสมใกล้เคียงกับกิจการหรือภาวะที่ต้องปฏิบัติ  

ทั้งค�าส่ังก็ครอบคลุมกิจการงานที่ต้องปฏิบัติ ไม่เป็นค�าสั่ง 

ชนิดสั่งเพิ่มเติมทีละเล็กทีละน้อย ควรระมัดระวังอย่าให้ 

ค�าสัง่ทีอ่อกไปเกดิความขดัแย้งกบัค�าสัง่เดมิ หากมข้ีอความ

ทีจ่�าเป็นจะต้องออกค�าสัง่ใหม่ ควรถอืโอกาสแจ้งให้ผูป้ฏบิตั ิ

ทราบถึงสาระความส�าคัญของค�าสั่งเก่าด้วยเพื่อป้องกัน

ความขัดแย้งสงสัยที่อาจจะเกิดขึ้น เมื่อน�าค�าสั่งใหม่มา

ปฏิบัติ

4. ค�าสั่งนั้นเหมาะสม คือเป็นค�าสั่งที่ชัดเจน  

เข้าใจง่าย ไม่ยุง่ยาก มคีวามกะทดัรดั ต้องพยายามเลอืกสรร

ถ้อยค�าที่เข้าใจง่ายไม่เป็นค�าที่อาจแปลความหมายได ้

หลายทาง พยายามหลีกเลี่ยงการใช้ถ้อยค�าที่คลุมเครือ

โดยเด็ดขาด

5. ไม่มกีารผดิพลาด ถ้าเป็นค�าส่ังประเภทลายลกัษณ์ 

อักษรต้องไม่ให้มีการผิดพลาดได้เป็นอันขาด โดยเฉพาะ 

ที่เกี่ยวกับตัวเลข เช่น เวลา จ�านวนเงิน เป็นต้น

6. การสั่งด้วยวาจา ไม่ควรออกค�าสั่งด้วยความ 

รีบร้อน หรือขาดความระมัดระวัง ท�าให้กลายเป็นขู่เข็ญ

หรอืบงัคบัไป ควรส�ารวมจติใจให้อยูใ่นสภาพปกต ิเพราะว่า 
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การออกค�าสัง่ด้วยความรบีร้อน ตืน่กลวัหรอืตกใจ อาจท�าให้ 

ผู้รับค�าสั่งตกใจไปกับกิริยาท่าทางของผู้ออกค�าสั่ง จึงควร

ระมัดระวังกิริยาท่าทีในการออกค�าสั่งให้ดีที่สุด

7. พยายามหลีกเล่ียงการส่ังการด้วยอารมณ์เดด็ขาด  

หากมีความจ�าเป็นที่จะต้องออกค�าสั่งในขณะอารมณ์หรือ

ความรู้สึกไม่ปกติ ควรพยายามระงับและสงบสติอารมณ์

ให้ดีเสียก่อน เพราะการออกค�าสั่งด้วยอารมณ์ นอกจาก

จะไม่เกิดผลดีต่อการปฏิบัติงานแล้วยังเป็นการแสดงถึง 

ภาวะผู้น�าอันไม่งดงามของผู้ออกค�าสั่งด้วย

8. กล้ารบัผิดชอบค�าส่ังทีอ่อกไปเสมอ ไม่ว่าจะเกดิ 

ผลดีหรือผลเสียประการใดหากเกิดความผิดพลาดขึ้น 

จะต้องยอมรบัด้วยความเตม็ใจ แต้ถ้าเกดิผลดคีวรพยายามช้ี

ให้เหน็ว่าเป็นผลจากการปฏบิตัติามค�าส่ังนัน้ๆ ของหมูค่ณะ 

หรือผู้ปฏิบัติตามค�าสั่งนั้น ๆ จะสร้างความมั่นใจแก่ผู้รับ

ค�าสัง่และสร้างความสัมพันธ์อนัดรีะหว่างผู้ออกค�าสัง่และ

ผู้รับค�าสั่ง (ศิริพร พงศ์ศรีโรจน์, 2537)

การออกค�าส่ังเป็นศิลปะที่ส�าคัญต่อการบริหาร

เป็นอันมาก เป็นความจริงที่ว่าทุกคนสามารถออกค�าสั่งได้  

แต่ความส�าเร็จของผลงานที่เกิดจากค�าสั่งอาจแตกต่างกัน 

ดังนั้น นักบริหารหรือหัวหน้างานที่ดี จึงควรมีศิลปะแห่ง

การออกค�าสั่งที่ดีด้วย เพื่อช่วยเสริมสร้างภาวะผู้น�าและ 

การบริหารให้ดีเด่น

2. กำรมอบหมำยงำน

การมอบหมายงาน เป ็นการก�าหนดความ 

รับผิดชอบ อ�านาจหน้าที่  โดยผู ้บังคับบัญชาที่ให้แก  ่

ผู้ใต้บังคับบัญชา การสอบถามความรู้สึกของผู้ปฏิบัติงาน  

เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ถือว่าเป็นศิลปะ

การมอบอ�านาจหน้าที่ด้วยเหตุผล โดยที่ผู้มอบยังควบคุม

ใกล้ชิด วางแผนงาน วิธีด�าเนินงาน การตัดสินใจ (นพพงษ์  

บุญจิตราดุล, 2557ก, หน้า 72 ; ภาวิดา ธาราศรีสุทธิ, 2556, 

หน้า 292)

การมอบหมายงานมีความส�าคัญเพราะ เมื่องานมี 

เพิ่มมากขึ้น ต้องการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ การแบ่งสรรงาน

ตามสายงาน งานส�าเร็จในปริมาณมาก รวดเร็ว สร้างความ 

สามัคคีกลมเกลียวไว้ใจกัน พัฒนาฝีมือผู้มอบ ผู้รับมอบ 

การเตรียมผู้ใต้บังคับบัญชาไว้รับต�าแหน่งสูงขึ้น ทดแทน 

คนเดิม (นพพงษ์ บุญจิตราดุล, 2557ก, หน้าเดิม)  

การมอบหมายงานเป็นการพัฒนาศักยภาพของคนยังก่อ

ให้เกิดผลดีอีกหลายประการที่ตามมา ได้แก่ การประหยัด

เวลาในการท�างาน ซึง่แน่นอนว่าส�าหรบัการมอบหมายงาน 

ในครั้งแรก ผู้รับมอบหมายงานอาจต้องใช้เวลาในการท�า 

ค่อนข้างนาน แต่เมื่อเกิดความช�านาญและทักษะ ก็จะ

ท�าให้สามารถท�างานได้บรรลุผลภายในเวลาที่รวดเร็วขึ้น 

การเรียนรู้ที่จะท�างานร่วมกับหน่วยงานหรือทีมงานอื่น ๆ   

ซึง่จะท�าให้เกดิการพฒันาความสมัพนัธ์ทีด่ ีและสร้างขวญั

ก�าลังใจให้แก่ทีมงาน เนื่องจากได้เรียนรู้เรื่องใหม่ ๆ เพื่อ

สร้างโอกาสในการเติบโตในอนาคต แต่ในทางกลับกัน  

หากการมอบหมายงานนั้น ๆ ไม่สามารถท�าได้อย่างมี

ประสทิธภิาพ ท�าให้พนกังานสบัสน และเกดิความกงัวลใจ 

หรือตระหนกกับงานที่ได้รับมอบหมาย บั่นทอนก�าลังใจ  

อาจน�ามาซึง่ผลเสยีของงาน ท�าให้ไม่บรรลผุลตามต้องการได้  

(นงลักษณ์ ภิญโญมงคล, 2550) 

เทคนิคกำรมอบหมำยงำน

การมอบหมายหน้าที่การงานให้แก่ผู ้ใต้บังคับ

บัญชา เป็นศิลปะส�าคัญอีกประการหนึ่งของนักบริหาร 

เพราะการที่บุคคลได้ปฏิบัติงานที่ตนมีความสนใจและ 

มีความถนัดหรือมีความรู้ความสามารถอยู่ ย่อมเป็นการ

จูงใจให้ท�างานนั้น ๆ อย่างเต็มที่

นอกจากนี้  การมอบหมายหน้าที่การงานให  ้

ผู้ใต้บังคับบัญชา รวมไปถึงการมอบอ�านาจหน้าท่ีในการ

ปฏิบัติงาน เป็นการช่วยสร้างสัมพันธภาพอันดี ท�าให ้

ผู้ใต้บังคับบัญชาได้รับความไว้วางใจ อันถือเป็นการจูงใจ

ในการปฏิบัติงานที่ดี

การมอบหมายงานที่คาดหวังผลนั้น ควรจะได้ 

ปฏิบัติดังนี้

1. ท�าความรู้จักกับงานก่อนมอบ พิจารณาว่าเป็น

งานอะไร อย่างไร เป็นงานที่ละเอียดประณีตต้องอาศัย

ระเบียบกฎเกณฑ์หรือเป็นงานที่ต้องการความคิดริเริ่ม 

สร้างสรรค์

2. ท�าความรู้จักกับผู้ที่จะมอบ พิจารณาว่างาน  

ควรจะมอบให้ผูใ้ดเป็นผูป้ฏบิติัและบคุคลดงักล่าวมอีปุนิสยั

ใจคอ วิธีการและประวัติการท�างานอย่างไร
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3. ชี้แจงแก่ผู้รับมอบ บอกความส�าคัญหรือความ 

จ�าเป็นและประโยชน์ที่จะได้รับ

4. มอบหมายงานด้วยความชัดเจน อย่ามอบงาน

ให้แก่ผู้อื่นโดยที่ตนเองก็ไม่มีความเข้าใจในงานนั้น แม้จะ 

ไม่รู ้ในรายละเอียดแต่ก็ต้องรู ้ทิศทาง หรือพอมองเห็น

ขอบข่าย รู ้วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่ต้องการ หรือ 

อย่างน้อยก็ควรจะได้มีการปรึกษาหารือกัน

5. ก�าหนดผลงานหรือเป้าหมายที่ต้องการ อย่าง

ชัดเจน เพราะต้องเป็นสิทธิของผู้รับมอบที่จะวางแผน 

หรือหากลวิธีของตนได้

6. จัดท�าแผนมอบงาน ในกรณีที่ เป็นภารกิจ 

ส�าคัญ หรือสิ่งที่ต้องท�าต่อเนื่องเป็นระยะยาวควรจะได้ 

จัดท�าแผนอันประกอบไปด้วยเป้าหมายและระยะเวลา 

การด�าเนินงาน หรือรายละเอียดอื่น ๆ ให้ชัดเจน

7. สนับสนุนทรัพยากรที่จ�า เป ็น จัดคนให้  

งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ ตลอดจนค�าแนะน�าต่าง ๆ 

8. จัดระบบควบคุมและติดตามงาน เป็นระยะๆ 

และสม�่าเสมอ หรือให้มีการรายงานความก้าวหน้าตาม 

ก�าหนด

9. ตรวจตราแก้ไขและให้ก�าลังใจ เมื่อเรียกมา 

ตรวจสอบ หากปรากฏว่ามีส่วนที่ไม่ถูกต้องก็ต้องให้ 

ค�าแนะน�าและหม่ันให้ก�าลังใจ

10. จัดผลประโยชน์ตอบแทนความเหนื่อยยาก

ของผู้รับมอบงาน เป็นรางวัลตอบแทนบ้างตามสมควร 

ทั้งรางวัลใหญ่และเล็ก เช่น ค�าชมเชย การพิจารณาความดี 

ความชอบให้เลื่อนชั้น ให้ค่าตอบแทน ฯลฯ (นงลักษณ์ 

ภิญโญมงคล, 2550) 

ข้อควรค�ำนึงด้ำนกำรมอบหมำยงำน 

1. เลือกคนที่เหมาะสมกับงาน ดังค�ากล่าวว่า Put 

the right man to the right job นั่นเอง

2. เลือกหัวหน้าทีมที่เก่งงานและมีมนุษยสัมพันธ ์

เป็นเลิศ จะท�าให้ได้ผลงานที่สมบูรณ์

3. กระตุน้จงูใจ ให้ก�าลงัใจ สนบัสนนุวสัดอุปุกรณ์  

เพื่อเป็นเครื่องมือในการท�างานที่ได้รับมอบหมาย

4. การติดตามและประเมินผลทุกครั้งที่มีการ

มอบหมายงานเพื่อลดความเส่ียงหรือความเสียหายที่อาจ 

จะเกิดขึ้น 

3. กำรติดต่อสื่อสำร

เป็นกระบวนการส่งข่าวสารข้อมูล ความคิด  

ความรู้สึก หรือความเข้าใจจากบุคคลหนึ่งหรือหลายคน  

โดยวิธีการพูด การเขียน การใช้ภาษาท่าทาง การใช้

สญัลกัษณ์หรอือืน่ ๆ  โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่จะเปลีย่นแปลง

ความคดิเหน็ ทศันคติ อารมณ์ หรอืพฤติกรรมของผูร้บัสาร 

เพื่อการรักษาสัมพันธภาพที่ดี และความเข้าใจระหว่าง 

บุคคล หรืออื่น ๆ ตามวัตถุประสงค์ที่ผู ้ส่งสารก�าหนด  

(นพพงษ์ บญุจิตราดลุ, 2557ข, หน้า 38 ; ภาวดิา ธาราศรสีทุธ,ิ  

2556, หน้า 260)

การตดิต่อสือ่สารมคีวามส�าคญั เพราะการสือ่สาร

ที่ดี น�าไปสู่ความเข้าใจอันดี ความร่วมมือ ประสานงาน 

ก่อให้เกิดความส�าเร็จ ความก้าวหน้า งานด้านการติดต่อ

สื่อสารจึงเป็นหัวใจส�าคัญ ผู ้น�าจ�าเป็นจะต้องมีความ

สามารถในการสือ่การกบัผูอ้ืน่ได้อย่างด ีไม่ว่าจะเป็นการพดู  

การฟัง การเขียน การอ่าน ตลอดจนมีความสามารถในการ 

ใช้เครื่องมือสื่อสารชนิดต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง ยังช่วย

ให้การด�าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงาน ตรงตาม

วตัถปุระสงค์ทีว่างไว้ ก่อให้เกดิผลส�าเรจ็ในการปฏบิตังิาน  

งานด้านการติดต่อส่ือสารจึงเป็นกระบวนการที่ใช้ส่ง 

เร่ืองราวข่าวสาร ข้อความ เร่ืองและภาพ ไปมาระหว่างกัน 

ทั้งภายในหน่วยงาน (internal communication) ภายนอก

หน่วยงาน (external communication) (นพพงษ์ บญุจติราดลุ,  

2557ข, หน้า 125; ณภัทร ธนเตชาภัทร์, 2551)

วิธีบริหำรจัดกำรด้ำนกำรติดต่อสื่อสำร

ภาวิดา ธาราศรีสุทธิ (2556, หน้า 144) ได้กล่าวว่า  

การสื่อสารที่ดี ต้องสามารถสื่อสารทั้งคนฉลาด ไม่ฉลาด

เข้าใจได้อย่างครบถ้วน ฝึกทักษะการพูด เขียน การตี 

ความหมายให้ตรงประเด็น อธิบายแล้วเข้าใจ ทักษะการ

ส่ือสารเป็นหัวใจของผู้น�าที่จะท�าให้ผู ้ตามจะปฏิบัติได้

อย่างถูกต้อง จึงรู้จักกันในนาม “7 C เพื่อการสื่อสารที่ดี”  

ซึ่งสุทธิชัย ปัญญโรจน์ (2555) ให้แนวคิดดังนี้
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C ที ่1 Clear ชดัเจน การส่ือสารไม่ว่าจะด้วยการพดู  

การเขียน จะต้องเป็นการสื่อสารที่มีความชัดเจน เรียบง่าย 

เมือ่สือ่สารออกไปแล้ว ผูร้ับสารต้องมีความเข้าใจทีช่ัดเจน

เช่นเดียวกับผู้ส่งสาร

C ที่ 2 Concise มีความกระชับ การสื่อสารที่ดี  

ไม่ว่าการพูดหรือการเขียน ควรพูดหรือเขียนให้มีความ

สั้นกระชับ

C ที่ 3 Correct มีความถูกต้อง เป็นสิ่งที่ผู้ส่งสาร

ควรพจิารณา และตรวจสอบก่อนทีจ่ะส่งสารออกไป ว่าสาร 

ที่ผู้ส่งสารต้องการจะส่ือสารออกไป เป็นข้อมูลข่าวสาร 

ที่มีความถูกต้องชัดเจน

C ที่  4 Courteous มีความสุภาพ พอเหมาะ  

พอสมควร สารที่ส่งออกไปควรเป็นไปด้วยความสุภาพ 

พอเหมาะ พอสมควร ไม่มากไปหรือน้อยเกินไป ทั้งนี้ 

การสื่อสารเป็นทั้ง ศาสตร์คือเรียนรู้ได้ และเป็นทั้งศิลป์ 

กล่าวคือ ประยุกต์ใช้ได้ ผู ้ส่งจึงต้องรู ้จักการวิเคราะห์

สถานการณ์และต้องรู้จักวิเคราะห์ผู้รับสาร

C ที่  5 Concrete สื่อให้มีความสร้างสรรค์  

การสือ่สารทีด่คีวรส่ือไปในลักษณะการสร้างสรรค์มากกว่า

การท�าลายกัน เพราะการสื่อสารในด้านบวกมักจะท�าให้ 

ผูร้บัสารชืน่ชอบมากกว่า การส่งข่าวสารออกไปในด้านลบ

C ที ่6 Consider พิจารณาว่าการส่ือสารนัน้สามารถ

เป็นทีเ่ชือ่ถือส�าหรบัผูร้บัสารหรอืท�าให้ผูร้บัสารคล้อยตาม 

ด้วยหรือไม่ เพราะการสื่อสารหากต้องการได้รับความ 

ร่วมมือจากผูร้บัสาร สารทีส่่งออกไปและผูส่้งจะต้องท�าให้

ผู้รับสารเชื่อถือ ยอมรับเสียก่อน

C ที ่7 Complete มคีวามสมบรูณ์ครบถ้วน ก่อนทีจ่ะ 

ส่งออกไปยังผู้รับสาร ดงันั้น ผู้ส่งควรต้องมีการตรวจสอบ

เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์มากที่สุด 

4. กำรประสำนงำน

เป็นกระบวนการเชื่อมความสัมพันธ์ การจัด

ระเบียบวิธีการท�างานเกี่ยวกับบุคคล หรือหน่วยงานใน

องค์การ ท�างานร่วมกบับคุคล วัสด ุทรัพยากรอื่น ๆ  เพื่อให้ 

บรรลุผลส�าเร็จตามเป้าหมายของหน่วยงาน มีลักษณะ

ต้องกระท�าต่อเนื่องสอดคล้องกันไป ให้งานส�าเร็จอย่างมี

ประสทิธภิาพงานและเจ้าหน้าทีฝ่่ายต่าง ๆ  ร่วมมอืปฏบิติังาน 

เป็นน�้าหนึ่งใจเดียว ไม่ท�าให้งานซ้อนกัน ขัดแย้งกัน 

หรือเหลื่อมล�้ากัน ทั้งนี้เพื่อให้งานด�าเนินไปอย่างราบรื่น 

สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และนโยบายขององค์การนั้น 

อย่างสมานฉนัท์ และมปีระสทิธภิาพ (นพพงษ์ บญุจติราดลุ,  

2557ข, หน้า 92 ; สมิต สัชฌุกร, 2553)

การประสานงานมคีวามส�าคญั และเปรยีบเสมอืน

ฟันเฟืองของเครื่องจักรที่มีความเหมาะสมกลมกลืนกัน 

ท�าให้เครือ่งจกัรทกุชิน้ทกุส่วนท�างานอย่างราบรืน่ องค์การ 

หรอืหน่วยงานทีข่าดการประสานงาน กเ็หมอืนเครือ่งจกัร

ที่ฟันเฟืองช�ารุด ด�าเนินงานไม่ราบรื่น ส่งผลให้เครื่องจักร 

พังทลาย ดังนั้น ในหน่วยงานการประสานงานจึงมีความ

จ�าเป็นอย่างยิ่ง

ตัวผู้น�าและบุคลากรในหน่วยงานที่จะปฏิบัติงาน

ให้เกิดความร่วมมือร่วมใจ และประสานงานกันได้ดีน้ัน  

ควรจะมีลักษณะดังนี้

1. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถปรับตัวเข้ากับ 

ผู้ร่วมงานได้ 

2. รู้จักการแบ่งปัน เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เสียสละ

3. มีปิยวาจา กล่าวค�าสุภาพ ไพเราะ น่าฟัง

4. รู ้จักการช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่น และรู้จักการ 

บ�าเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม

5. มีความจริงใจ และรู ้จักวางตนเสมอต้น 

เสมอปลายกับทุกคน

6. เคารพต่อความคิดเห็นของผู ้อื่น ไม่คิดว่า 

ความคิดเห็นของตนถูกต้องอยู่คนเดียว

7. มีความอดทน อดกลั้น ควบคุมอารมณ์ได้  

และมีจิตใจกว้างขวาง

8. ซื่อสัตย์ สุจริต ไม่เอาเปรียบผู้อื่นในทุก ๆ ทาง

9. มีกิริยาวาจาดีต่อคนทั่วไป

10. เป็นคนตรงต่อเวลา หน้าที่  และมีความ 

รับผิดชอบ

ผู้ที่มีลักษณะดังกล่าวมานี้ จะมีความสามารถ

ในการปฏิบัติงานร่วมกับผู ้อื่นได้เสมอ โดยไม่มีความ 

ขัดแย้งกัน อันจะก่อให้เกิดความร่วมมือประสานงานที่ดี 
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ในระหว่างผูร่้วมงานในหน่วยงานนัน้ หรือกับหน่วยงานอืน่

วิธีกำรบริหำรจัดกำรเก่ียวกับกำรประสำนงำน

1. วิธีประสานงานอย่างเป็นทางการ มีแบบพิธี 

ที่ต้องปฏิบัติ มีหนังสือติดต่อเป็น ลายลักษณ์อักษรหรือ

การเสนอรายงานเป็นล�าดับขั้น 

2. วิธีประสานงานอย่างไม่เป็นทางการ เป็นการ

ประสานงานอย่างไม่มีพิธีรีตอง เพียงแต่ท�าความตกลง 

ให้ทราบถงึการทีจ่ะปฏบิตั ิให้เป็นไปในจงัหวะเวลาเดยีวกนั  

ด้วยจุดประสงค์เดียวกัน การด�าเนินการจะอาศัยความ

ใกล้ชิดสนิทสนมเป็นส่วนตัว ระหว่างบุคคลจะมีการ

อะลุ้มอล่วย ไม่มีระเบยีบแบบแผน การตดิต่อแบบนีจ้ะเป็น 

การเผชญิหน้าซึง่กนัและกัน ผลดก็ีคอืสามารถมีความเข้าใจ 

ที่ตรงกันและชัดเจนที่สุด เพราะสามารถจะซักถามได้ 

เช่น การประสานงานด้วยวาจาทางโทรศัพท์ การเข้าพบ

ผู้ที่ติดต่อโดยตรง (สมิต สัชฌุกร, 2553) 

5. กำรจูงใจ

ผู้น�าที่ดี ต้องสามารถสร้างแรงจูงใจให้คนในทีม

ท�างานด้วยความเต็มใจ เต็มประสิทธิภาพ และมีความสุข

ในการท�างาน จงึจะเป็นการท�างานทีเ่กดิประสิทธผิลสงูสดุ  

เพราะแรงจูงใจเป็นพลังผลักดันให้คนมีพฤติกรรม และยัง

ก�าหนดทิศทางและเป้าหมายของพฤติกรรมนั้นด้วย คนที่

มีแรงจูงใจสูง จะใช้ความพยายามในการกระตุ้นตัวเองให้

ท�างานด้วยความขยันขนัแขง็ มีความกระตอืรือร้นทีจ่ะอทุศิ 

เวลา แรงกาย แรงใจ และสตปัิญญาในการปฏบิตังิาน โดยมี

ความส�านึกในความรับผิดชอบควบคูก่นัไปด้วย พร้อมทีจ่ะ 

กระท�าไปสู่เป้าหมายโดยไม่ลดละ จนบรรลุเป้าหมาย

การจงูใจให้บคุลากรท�างานด้วยความเตม็ใจ จ�าเป็น

ต้องศึกษาความต้องการของแต่ละบุคคลก่อน ทั้งความ

ต้องการทางธรรมชาติ (natural needs) และความต้องการ

ทีเ่กิดขึน้ภายหลังจากการมปีระสบการณ์ (acquired needs)  

ดังนั้น การจูงใจบุคลากรจึงเป็นการสนองความต้องการ 

ทัง้สองอย่างแก่บคุลากรนัน้ การเสริมสร้างขวญัและก�าลงัใจ 

ในการท�างาน เปรียบเหมือนการรักษาด้านจิตใจให้มีก�าลัง 

ต่อสูต่้อไป สามารถสงัเกตหรอืประเมนิได้จากการทีบ่คุลากร 

มคีวามตัง้ใจจรงิในการท�างาน มคีวามกระตอืรอืร้น รูส้กึถงึ 

ความมั่นคงในงานที่ท�า มีความจงรักภักดี ซื่อสัตย์ต่อ 

หน่วยงาน ฯลฯ ที่เป็นการแสดงถึงขวัญในการท�างาน  

สิง่เหล่านีผู้บ้รหิารควรให้ความสนใจให้มาก ไม่ควรละเลย  

หรือมองข้ามความส�าคัญ เพราะมีผลต่อประสิทธิภาพ 

ในงานทั้งสิ้น ผู้น�ามีความเข้าใจในพฤติกรรมของบุคคล  

เพือ่จูงใจให้คนท�างานได้ดทีีส่ดุเท่าทีจ่ะท�าได้ และตอบสนอง 

ความต้องการของพนกังานได้อย่างเหมาะสม (เนตร์พณัณา 

ยาวิราช, 2550ข, หน้า 114)

วิธีกำรบริหำรจัดกำรด้วยกำรจูงใจ 

1. การจูงใจด้วยรางวัลตอบแทน (rewards)

การให้รางวัลจะท�าให้บุคลากรในองค์การเกิด 

แรงจูงใจในการท�างานมากขึ้น และยังเพิ่มขวัญและ 

ก�าลงัใจด้วยรางวลัตอบแทนทีด่นีัน้ต้องสามารถตอบสนอง 

ความต้องการขั้นพื้นฐาน เพื่อที่บุคลากรจะทุ่มเท ความ

สามารถในการท�างานอย่างเต็มที่ และยิ่งรางวัลที่ให้นั้น

สามารถตอบสนอง ความต้องการขั้นสูงของบุคลากรได ้

มากเท่าไร ความจริงจังในการท�างานของบุคลากร ก็จะ 

เพิ่มมากขึ้นด้วย อย่างไรก็ตามรางวัลตอบแทนที่ผู ้น�า 

พงึให้แก่บคุลากรนัน้ อาจให้ในรปูของตวัเงนิ การเลือ่นขัน้ 

เลื่อนต�าแหน่ง หรือสวัสดิการต่าง ๆ  หรืออาจให้ในรูปของ  

รางวลั ทีม่ไิด้อยูใ่นรปูของตวัเงนิ เช่น การมอบรางวลัดเีด่น  

ประกาศเกียรติคุณ ยกย่องชมเชย หรือ ส่งไปฝึกอบรม

ความรู้เพิ่มเติม 

2. การจูงใจด้วยงาน

งานควรมีลักษณะที่ท้าทายความสามารถและ

จูงใจให้บุคลากรรักที่จะปฏิบัติ ควรเป็นงานที่ท�าให้เขา 

เกิดความคิด ริเริ่มสร้างสรรค์ ผู้น�าที่ดีต้องสามารถท่ีจะ

ดึงเอาความส�าคัญของลักษณะงานมา เป็นตัวกระตุ้นหรือ 

จูงใจให้บุคลากรเกิดความรู้สึกรักและสนุกกับงานที่ท�าอยู่  

โดยวิธีดังต่อไปนี้

2 .1  การเพิ่มความส�าคัญของงาน ( job 

enrichment) การเพิ่มตามแนวนอนนั้นเป็นการขยาย

ขอบเขตของงานให้กว้างขึ้น ให้เขามีความ รับผิดชอบ 

มากขึ้น อันจะท�าให้บุคลากรรู้สึกถึงความส�าคัญ ในหน้าที่

ของตนเองและรู้สึกว่ามีความเจริญเติบโตและก้าวหน้า 
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ในหน้าที่การงาน ส่วนการเพิ่มในแนวดิ่งนั้นเป็นการลด

อ�านาจในการบังคับบญัชาจากผู้น�าให้น้อยลง เพ่ือทีบ่คุลากร 

จะสามารถท�างานได ้อย ่างเสรี  หรือมอบหมายงาน 

เฉพาะอย่างที่บุคลากรมีความช�านาญเป็นพิเศษ เป็นต้น

2.2 การหมุนเวียนงาน (job rotation) เป็นการ

ให้โอกาสบคุลากรได้มกีารโยกย้ายไปท�างานอืน่ และเรยีนรู ้

งานใหม่ โดยจัดตารางเวลาการท�างานในแต่ละหน้าที่ 

ล่วงหน้าให้เหมาะสม เพื่อลดความจ�าเจในการท�างาน  

อีกทัง้ยงัท�าให้บคุลากรมคีวามรูแ้ละ ประสบการณ์มากขึน้ 

2.3 การขยายขอบเขตของงาน (job enlargement)  

เป็นการเพิ่มหน้าที่ของบุคลากรให้มากข้ึน เพ่ือลดความ

เบื่อหน่ายและเพิ่มความสนใจในการท�างานของพนักงาน 

2.4 การปรับปรุงออกแบบงาน (job redesign) 

เป็นการปรับปรุงจัดโครงสร้างของงาน เพื่อดึงดูดใจของ

บคุลากรมากขึน้ เช่นลดความซบัซ้อนของงานเพือ่ลดเวลา 

ในการท�างานลง หรือ ให้บุคลากรสามารถออกแบบงาน

ที่ตนเองต้องท�าได้ เพื่อให้เกิดความพอใจในงานมากขึ้น

3. การจูงใจด้วยวัฒนธรรมขององค์การ

พฤติกรรม ค่านิยม และความเชื่อของบุคคลใน

องค์การ ผู้น�าจ�าเป็นต้องรู้ว่าควรใช้วัฒนธรรมองค์การ

ที่ตนเองมีอยู่ให้เป็นประโยชน์เช่นไร คงจะเป็นเรื่องยาก 

ที่จะตอบว่าแบบใดเหมาะสมที่สุด ซึ่งก็คงต้องขึ้นอยู่กับ

องค์การน้ัน ๆ  เองว่าเป็นเช่นไร (เพ็ญนภา รัตนบุรี, 2555)

ผูเ้ขยีนขออนญุาตยกตวัอย่าง มสีถาบนัอดุมศกึษา

แห่งหนึ่ง เปิดหลักสูตรเพ่ือรองรับการกระจายความรู้สู่

ภูมิภาค ผู้บริหารได้เรียกผู้เขียนไปพบแล้วถามถึงศักยภาพ 

ในการจัดการหลักสูตร แต่ตอนนั้นผู้เขียนยังไม่กระจ่าง 

ได้ถกแถลง (discuss) ซึ่งอยู ่บนพื้นฐานของความเป็น

วิชาการและสัมมาทิฐิ ในการจัดท�าหลักสูตรครั้งนี้ทาง 

ผู้บริหารไม่ได้ครอบง�า แต่ใช้การจูงใจและมีการพูดคุยกัน

อย่างกลัยาณมติร เพ่ือมอบหมายงานให้ผู้เขียนไปด�าเนนิการ 

เปิดหลักสูตรนั้น จนท�าให้หลักสูตรสามารถด�าเนินการ

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ หลังจากการด�าเนินการได้มีการ

ประสานงานกับหน่วยงานอืน่ ๆ  ทีเ่กีย่วข้อง จนท�าให้บรรลุ

วัตถุประสงค์ของสถาบันอุดมศึกษาที่ได้ตั้งไว้

บทสรุป 

จากศิลปะการบริหารงานของคนเป็นผู้น�าหรือ 

ผูบ้รหิารข้างต้น เปรยีบเสมอืนการวางแนวทางส�าหรบัผูน้�า

หรือผู้บริหาร เพราะถ้าขาดศิลปะการบริหารงานอย่างใด

อย่างหนึ่งงานอาจ “สะดุด” ลงได้ อย่าลืมว่าผู้บริหารคือ 

ผู้ที่อาศัยผู้อื่นท�างานให้ประสบความส�าเร็จ ดังนั้นการจะ

ท�างานอะไรบางอย่างผู้บริหารต้องมีข้อมูลเพียงพอเพื่อที่ 

จะใช้ประกอบการตัดสินใจ เพราะถ้าข้อมูลไม่เพียงพอ 

การตัดสินใจอาจผิดพลาดจากเป้าหมายที่วางไว้ ผู้บริหาร

จ�าเป็นต้องศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการตัดสินใจ 

ให้ลกึซึง่ ประมวลข้อมลูทัง้หมดมาใช้ประกอบการตัดสนิใจ  

เสรจ็แล้วจงึเรยีกบคุคลทีม่คีณุสมบติัเหมาะสม ซึง่ผ่านการ

เลือกสรรมาแล้วว่าเป็นคนดี คนเก่ง พูดคุยมอบหมายงาน 

โดยการสร้างบรรยากาศการพูดคุยกันอย่างกัลยาณมิตร  

ไม่กดดัน สร้างความเข้าใจ เปิดโอกาสให้ซักถามลักษณะ

ของงาน ระยะเวลาที่ท�างาน การติดต่อประสานงานกับ

บุคลากรอื่น ๆ เป็นการจูงใจให้คนที่ได้รับมอบหมายงาน

เกิดความสบายใจ พร้อมจะท�างานให้ประสบความส�าเร็จ 

ในที่สุด

การบริหารที่จะได้ทั้งคนและงานนั้น ควรเป็น 

การบรหิารทีเ่กดิมาจากความร่วมมอืร่วมใจ จากผูเ้กีย่วข้อง 

ผู้น�าที่เป็นนักบริหารจ�าต้องบริหารโดยการเข้าไปครองใจ

คนในหน่วยงานให้ได้ ซึ่งการจะท�า เช่นนั้นได้ นักบริหาร

จะต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ หรือน�าศาสตร์และศิลป์  

มาเป็นหลักยึดเหนี่ยวในการท�างานให้ได้ สิ่งไหนดีน�ามา 

ปฏิบัติ สิ่งไหนไม่ดีก็หลีกเลี่ยง ดังนั้นการใช้มธุรสวาจา 

รักษาน�้าใจผู้ใต้บังคับบัญชาใช้คนเหมาะกับงาน สร้าง

บรรยากาศการท�างานที่ถ ้อยทีถ ้อยอาศัย พร้อมที่จะ

สนับสนุนผู้ใต้บังคับบัญชาที่มีความรู้ความสามารถให้

เจรญิก้าวหน้า ตัวผูน้�าเองมภีาวะผูน้�า กจ็ะสามารถครองตน 

ครองคน ครองงาน ประสานสมัพนัธ์หรอืทีเ่รยีกว่า “เก่งคดิ  

เก่งคน และเก่งงาน” ท�าให้ผู้บริหารสามารถบริหารงาน 

ในองค์การ สมค�าทีไ่ด้ทัง้คนและงานตามความมุง่หวัง และ

สิง่ดงักล่าว จะท�าให้การท�างานมคีณุภาพ และคนมคีวามสขุ 

ไปพร้อม ๆ กันนั้นเอง
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บทคัดย่อ

ภาวะวิกฤตเป็นเรื่องที่ไม่สามารถล่วงรู ้ได้ว่าจะเกิดสิ่งใดขึ้นกับองค์กรบ้าง ผู ้บริหารหลายคนเข้าใจง่าย ๆ  

ว่าภาวะวิกฤตเป็นสถานการณ์ที่เป็นอุบัติภัยที่เกิดขึ้นแบบทันที เช่น ตึกถล่ม รถไฟชนกัน แก๊สระเบิด หรือแม้กระทั่ง 

น�้าท่วมใหญ่ แต่ในความเป็นจริงแล้วภาวะวิกฤตมีหลากหลายรูปแบบและจ�าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการวางแผนจัดการ

บริหารภาวะวิกฤตเพื่อลดความรุนแรงและผลกระทบที่จะตามมาในภายภาคหน้า ให้องค์กรสามารถก้าวผ่านภาวะวิกฤต 

ไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ค�ำส�ำคัญ: ภาวะวิกฤต, การจัดการภาวะวิกฤต, แผนการจัดการภาวะวิกฤต

Abstract

The crisis is that we can not foresee what will happen with some corporate executives, many people 

understand it. That the crisis is a situation where the accident occurred as soon as the building collapses, floods, train  

collision gas explosion or flooding. But in fact, the crisis has a variety of forms and is essential to have a plan for 

crisis management to reduce the severity and consequences that will ensue in the future. Organizations to overcome  

the crisis efficiency.

Keywords: crisis, crisis management, plan for crisis management 

กำรจัดกำรภำวะวิกฤต

Crisis Management

วิภัคฉณัฏฐ์ นิมิตรพันธ์ และ ศิริจันทรา พลกนิษฐ

Wibhakchanat Nimitphan and Sirichantra Balakanich

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

Faculty of Communication Arts, Eastern Asia University

บทน�ำ

ในปัจจบุนัองค์กรส่วนใหญ่ให้ความสนใจต่อเรือ่ง  

“การจดัการภาวะวกิฤต” เป็นอย่างมาก เนือ่งจากวกิฤตการณ์

เป็นเหตุการณ์หรือหายนะที่ส่งผลให้กระบวนการในการ

ท�างานหรือการด�าเนินงานทางธุรกิจหยุดชะงักลง ซึ่ง

เหตุการณ์วิกฤตที่เกิดขึ้นนั้นต้องได้รับการจัดการทันที

ทันใด เพื่อสร้างความมั่นใจต่อความเป็นอยู ่ สุขภาพ  

และความปลอดภัยของบุคคล รวมถึงเสถียรภาพและ

ความมั่นคงขององค์กรด้วย ซึ่งวิกฤตการณ์ส่วนใหญ ่

มกัเป็นเหตกุารณ์ทีเ่กดิขึน้อย่างไม่คาดคดิ คาดการณ์ได้ยาก

เนือ่งจากไม่ได้เกดิขึน้บ่อย ท�าให้เกดิความไม่แน่นอนทัง้ยงั 

เป็นภัยคุกคามต่อการบรรลุเป้าหมายสูงสุดขององค์กร 

และน�าไปสู่การเสื่อมเสียชื่อเสียงขององค์กรได้
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Crisis (ภำวะวิกฤต) มาจากภาษากรีก Krinein 

หมายถึง สิ่งที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดคิด เป็นสิ่งที่ใช้เวลาจ�ากัด

ในการตัดสินใจ โดยค�าว่า Crisis มีความหมายคล้ายคลึง 

กับค�าว่า Stress (ความตึงเครียด) Panic (ความอลหม่าน) 

Disaster (ความหายนะ) Violence (ความรุนแรง)

ภำวะวิกฤต (crisis) หมายถึง การเปลี่ยนแปลง 

ทีม่ผีลกระทบท�าให้เกดิปัญหาอย่างเร่งด่วนทีต้่องได้รบัการ

แก้ไขอย่างทันท่วงที ส�าหรับองค์กรธุรกิจ “ภาวะวิกฤต” 

คือ เหตุการณ์ใด ๆ ก็ตามที่สามารถส่งผลเสียหายอย่าง

รวดเร็วและรุนแรงต่อกระบวนการ ต่อการด�าเนินงาน  

ต่อผลประกอบการ ต่อพนกังาน ต่อชือ่เสียงขององค์กร หรอื

มผีลกระทบทางใดทางหนึง่ต่อองค์กร ดงันัน้ผูบ้รหิารของ

องค์กรที่อยู่ในภาวะวิกฤตจึงจ�าเป็นต้องเป็นผู้ด�าเนินการ 

และตดัสนิใจได้อย่างถกูต้อง รวดเร็ว เพ่ือหาสาเหต ุควบคมุ

สถานการณ์ และแก้ไขปัญหาหรือสถานการณ์อันเลวร้ายลง 

โดยให้เกิดความเสียหายน้อยที่สุด (เสรี วงษ์มณฑา, 2552)

การจัดการภาวะวิกฤตถือเป็นส่วนหนึ่งของการ

บรหิารงานขององค์กร ทีต้่องจดัท�าแผนกระจายความเสีย่ง 

และท�าประกันภัย เพื่อลดความรุนแรงและความเสียหาย

ที่อาจเกิดขึ้นได้ ถึงแม้ว่าผู้บริหารหลากหลายองค์กรจะ

สามารถค�านึงถึงสภาวะฉุกเฉินที่เคยเกิดขึ้นมาได้ แต่กลับ 

มีผู ้บริหารเพียงไม่กี่คนที่จะมีการเตรียมตัวอย่างเต็มที่

ส�าหรับการจัดการภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้น

Devlin, E. S. (2006) ได้แบ่งแหล่งที่มาของ

วิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นกับองค์กรออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่  

แหล่งที่มาของภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้นจากปัจจัยภายนอก

องค์กร และแหล่งที่มาภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้นจากปัจจัย

ภายในองค์กร ดังนี้

แหล่งที่มำของภำวะวิกฤตที่เกิดขึ้นจำกปัจจัย

ภำยนอกองค์กร หมายถึง ปัจจัยเสี่ยงที่ควบคุมได้ยาก

หรือไม่สามารถควบคุมได้ ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นโอกาส  

(Opportunities) หรือส่งผลกระทบและเป็นอุปสรรคต่อ

การด�าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ อันมีปัจจัยที่สามารถ 

แบ่งออกเป็นด้านต่าง ๆ ได้ดังนี้

1. ปัจจัยด้านกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ การปรับเปลี่ยน 

พฤติกรรม ทัศนคติ ค่านิยม การด�าเนินชีวิตของผู้บริโภค 

2. ปัจจัยด้านการตลาด ได้แก่ ภาวะการแข่งขัน 

ของสนิค้าชนดิเดยีวกนั สนิค้าทดแทน และสนิค้ากลุม่ใหม่ 

3. ปัจจัยด้านเทคโนโลยี ได้แก่ การเปลี่ยนแปลง 

ของเทคโนโลยีที่รวดเร็ว ส่งผลให้อุปกรณ์ที่ใช้งานล้าสมัย

เร็วขึ้น การโจรกรรมข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต แฮกเกอร์ 

4. ปัจจัยด้านการเงินและเศรษฐกิจ ได้แก่ การ

ขาดแคลนแรงงาน ก�าลังซื้อผู้บริโภคลดลง ภาวะเงินเฟ้อ 

การขึ้นค่าแรง การลดอัตราค่าเงิน ความผันผวนของอัตรา 

ดอกเบี้ย ความผันผวนของราคาสินค้าต้นทุน 

5. ปัจจัยด้านกฎหมาย ได้แก่ ข้อกฎหมาย พรบ.  

หรือข้อบังคับทางราชการ การเปลี่ยนกฎระเบียบต่าง ๆ 

6. ปัจจัยด้านการเมืองและสังคม ได้แก่ ความ 

ต่อเนือ่งของนโยบายรฐับาล การแทรกแซงจากทางราชการ 

การจลาจล การประท้วง การประกาศภาวะฉุกเฉิน

7. ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมและภัยธรรมชาติ ได้แก่ 

โรคระบาด การขาดแคลนทรัพยากรและแหล่งพลังงาน  

น�้าท่วม ดินถล่ม พายุใต้ฝุ่น แผ่นดินไหว ภัยแล้ง ไฟไหม้

แหล่งที่มำของภำวะวิกฤตที่เกิดข้ึนจำกปัจจัย

ภำยในองค์กร หมายถึง ปัจจัยความเสี่ยงที่สามารถควบคุม

ได้ภายในองค์กร แต่หากไม่มีการจัดการความเสี่ยงภายใน 

องค์นี ้อาจส่งผลกระทบหรอืเป็นอปุสรรคต่อการด�าเนนิงาน 

ตามแผนกลยุทธ์ อันมีปัจจัยที่สามารถแบ่งออกเป็น 

ด้านต่าง ๆ ได้ดังนี้

1. ปัจจยัด้านโครงสร้างองค์กร ได้แก่ กระบวนการ  

และวิธีการปฏิบัติงาน เช่น การท�างานตกอยู ่ในภาวะ

ตึงเครียด ผู้บริหารไม่มีความรู้ความสามารถและไม่มีการ

จดัท�าสวสัดกิารของพนกังาน การไม่ท�างานเป็นทมี เป็นต้น

2. ปัจจัยด้านการด�าเนินงาน ได้แก่ การขาดแคลน 

บคุลากรผูเ้ชีย่วชาญ การเปลีย่นแปลงของบคุลากรทีส่่งผล 

ให้การด�าเนินงานขององค์กรไม่ต่อเนื่อง

3. ปัจจัยด้านเทคโนโลยแีละข้อมลู ได้แก่ เทคโนโลยี

การผลิตมีความล้าสมัย ไม่สามารถผลิตสินค้าได้ตรงตาม 

ความต้องการ หรือผลิตสินค้ามีต�าหนิ การจัดเก็บข้อมูล

ส�าคัญมีช่องโหว่ ส่งผลให้แฮกเกอร์สามารถเจาะเข้า

ระบบได้
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4. ปัจจัยด้นทรัพยากรและวัตถุดิบ ได้แก่ ความ 

ไม่แน่นอนของงบประมาณในการจดัซ้ือวตัถดุบิทีใ่ช้ในการ 

ผลิต ความไม่แน่นอนของความต้องการทางตลาด ความ

ไม่แน่นอนของผู้จัดส่งวัตถุดิบ

5. ปัจจยัด้านวฒันธรรมและจริยธรรมองค์กร ได้แก่ 

การไม่มีสิง่สนับสนนุการท�างานร่วมกนัภายในองค์กร ไม่มี 

การส่งเสริมพนักงานให้เป็นผู้เชี่ยวชาญในหน้าที่การงาน

6. ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการท�างาน เช่น  

บรรยากาศในการท�างานไม่มีความผ่อนคลาย มีแต่ภาวะ

กดดัน

อย่างไรก็ตาม มีนกัวชิาการบางกลุ่มได้ให้ความเหน็ 

เพิ่มเติมว่า การที่ผู้บริหารหรือองค์กรจะระบุว่าอะไรคือ

ปัจจัยที่ก่อให้เกิดภาวะวิกฤตหรืออะไรที่ไม่ก่อให้เกิด

ภาวะวิกฤต ซึ่งสามารถพิจารณาจากเกณฑ์ 3 ประการ  

อันประกอบด้วย ความประหลาดใจ (surprise) การคุกคาม 

(threat) และเวลาที่ใช้ในการตอบสนองสั้น (shot response 

time) (Ulmer, Sellnow & Seeger, 2007)

ควำมประหลำดใจ (surprise) ผู้บริหารบางคน

อาจมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนว่าเหตุการณ์บางอย่างที่ 

ดูเหมือนจะน่ากลัวหรือมีผลกระทบต่อองค์กร ชุมชน  

หรือสังคมคือวิกฤต แต่ในความเป็นจริงแล้วถ้าเหตุการณ์

เหล่านัน้อยูใ่นระดบัทีป่ระเมนิความเส่ียงไว้ก่อนหน้านีแ้ล้ว 

จะไม่ถือว่าเป็นวิกฤตแต่อย่างใด แต่ถ้าเกินขอบเขตเกณฑ์ 

การพจิารณาเหล่านีจ้ะเรียกว่าวกิฤต โดยเกณฑ์การพจิารณา

ความเสี่ยง สามารถประเมินได้จากเกณฑ์ 5 ข้อ ดังต่อไปนี้

1. เหตุการณนั้นส่งผลกระทบและเพิ่มความ 

เข้มข้นความรุนแรงขึ้น อีกทั้งยังยากต่อการควบคุม

2. เหตุการณ์นั้นส่งผลให้องค์กรตกอยู่ในความ

สนใจของสื่อมวลชนและภาครัฐที่จะเข้ามาตรวจสอบ 

เรื่องราวอย่างใกล้ชิด

3. เหตุการณ์นั้นส่งผลแทรกแซงการด�าเนินงาน 

ตามปกติขององค์กร ไม่ว่าทางใดทางหนึ่ง

4. เหตุการณ์นั้นถูกแพร่กระจายข่าวออกไปใน 

แง่ลบต่อภาพลักษณ์ขององค์กรต่อสังคม

5. เหตุการณ์นั้นส่งผลกระทบและอาจท�าลาย 

โครงสร้างการบริหารองค์กรทางใดทางหนึ่ง

กำรคุกคำม (threat) ส�าหรับปัจจัยทางด้าน 

การคุกคาม หมายถึงการที่วิกฤตได้สร้างสถานการณ์ที่

รุนแรงหรือปัญหาที่มากกว่าที่องค์กรหรือหน่วยงาน 

เคยประสบมา ซ่ึงการคุกคามของวิกฤตนั้น ส่งผลกระทบ

ต่อสถานะทางการเงนิขององค์กร ความพงึพอใจของลกูค้า 

และชีวติความเป็นอยูข่องประชาชนในบรเิวณทีป่ระสบกบั

ภาวะวิกฤต ยกตัวอย่างเหตุการณ์การร่ัวไหลของท่อน�้ามัน  

บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน) ที่เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง 

ซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศวิทยาในบริเวณนั้นเป็น

วงกว้าง และบริษัทต้องใช้เงินจ�านวนมากในการแก้ไข

สถานการณ์ ฟื้นฟูท�าความสะอาดคราบน�้ามัน และเยียวยา

สภาพจิตใจของผู้ได้รับผลกระทบ ซึ่งหากพิจารณาการ 

รัว่ไหลของน�า้มนัเพยีงอย่างเดยีว อาจกล่าวได้ว่าสิง่ทีเ่กดิขึน้ 

ไม่ได้เป็นวกิฤตแต่อย่างใด แต่เมือ่พจิารณาจากความรนุแรง

ของผลกระทบที่เกิดข้ึน ถือเป็นภัยคุกคามท่ีน�ามาซ่ึงความ

เสียหายจนกลายเป็นภาวะวิกฤต

เวลำที่ใช้ในกำรตอบสนองสั้น (shot response 

time) เมื่อเกิดเหตุการณ์วิกฤตเกิดขึ้นกับองค์กร ผู้บริหาร

ต้องมีการจัดการที่รวดเร็ว และการตัดสินใจที่เด็ดขาด  

เพือ่ตอบสนองกบัปัญหาหรอืหายนะทีเ่กดิขึน้อย่างรวดเรว็

และทนัท่วงท ีเพือ่ลดทอนความรนุแรงทีอ่าจทวเีพิม่มากขึน้  

และการมแีผนเพือ่ป้องกนั แก้ไข และรบัมอืกบัภาวะวกิฤต

ทีไ่ด้รบัการพฒันาให้ใหม่อยูเ่สมอถอืเป็นสิง่ทีส่�าคญัอย่างยิง่ 

ส�าหรับการบริหารจัดการองค์กรทุกองค์กร

5 ขั้นตอนของวิกฤตกำรณ์

James และ Wooten (2005) ได้แบ่งขั้นตอนที่ 

แตกต่างกัน 5 ขั้นตอนของวิกฤตการณ์ ดังนี้

1. ขั้นตรวจดูสัญญำณภำยในองค์กรก่อน (signal 

detection) ผู้บริหารต้องพิจารณาว่าแผนกใดในองค์กรที่

ประสบปัญหาและสามารถน�าไปสู่การเกิดวิกฤตการณ์ได้  

นอกจากนี้ยังต้องพิจารณาว่าสถานการณ์ใดหรือการ

ปฏิบัติใดที่องค์กรเพิกเฉยหรือละเลยแล้วจะน�าไปสู  ่

การเกิดวิกฤตการณ์ในองค์กรได้

2. ขัน้ตอนกำรเตรยีมตวัและป้องกนั (preparation/ 

prevention) ผู้บริหารต้องน�าข้อมูลที่ได้จากการพิจารณา

ในขั้นตอนที่ 1 มาท�าการเตรียมแผนรับมือด้วยวิธีการที่ 
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รัดกุม มีการแบ่งสรรทรัพยากรที่จ�าเป็น วางระบบต่าง ๆ  

ในองค์กร มีการสื่อสารให้กับบุคลากรภายในองค์กร 

ทกุแผนกได้ทราบถงึแผนการรับมอื โดยผู้บริหารควรจัดท�า 

แผนรับมือและแผนป้องกันไว้อย่างน้อย 2 แผน

3. ขัน้ตอนกำรควบคมุควำมเสยีหำย (containment/ 

damage control) เมือ่เกดิวกิฤตการณ์ขึน้ผูท้ีไ่ด้รบัมอบหมาย 

จากการจัดท�าแผนรับมือและแผนป้องกัน ควรท�าหน้าที่

ของตนเองอย่างรวดเร็ว ทันการณ์ และเต็มที่ โดยการ

พิจารณาว่าวิกฤตที่เกิดขึ้นจากสาเหตุใด เกิดขึ้นได้อย่างไร 

เกดิขึน้เมือ่ไร และท�าไมถึงเกิดขึน้ หากมีผู้ทีไ่ด้รับผลกระทบ 

ควรให้ความสนใจกบัเร่ืองของคนก่อน เพ่ือป้องกนัการเกดิ

ภาวะวกิฤตจากการใส่ร้ายจากผู้ไม่ประสงค์ดกีบัองค์กรเพิม่ 

จากนั้นท�าการสื่อสารไปยังกลุ่มบุคคลผู้มีส่วนเก่ียวข้อง 

และสื่อมวลชน

4. ขั้นตอนกำรฟื้นฟูธุรกิจ (business recovery)  

ผู้บริหารต้องคิดเกี่ยวกับแผนในการฟื้นฟูทั้งในระยะสั้น

และระยะยาว อะไรเป็นกิจกรรมที่ส�าคัญที่ผู้บริหารต้อง

เข้าไปมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูสภาพขององค์กรหลังภาวะ 

วกิฤต มีข้อมูลหรอืตวัเลขใดบ้างทีต้่องมาใช้ในการประเมนิ

ผลการปฏิบัติงานของกลยุทธ์การฟื้นฟูทางธุรกิจ

5. ขั้นตอนกำรเรียนรู้ (learning) ผู้บริหารต้อง

เรียนรู้จากเหตุการณ์วิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้น และน�าไปใช้

ในการสร้างแผนป้องกันวิกฤตการณ์ในอนาคต โดยอาจ 

พิจารณาว่าวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อองค์กร

ด้านใดบ้าง มูลค่าความเสยีหาย ผูไ้ด้รบัผลกระทบมากน้อย

เพียงใด แผนการเตรียมตัวและป้องกันรัดกุม รอบคอบ 

ดีแล้วหรือไม่ บุคลากรท�าหน้าที่ได้อย่างเต็มความสามารถ

หรือไม่ เมื่อพิจารณาเหตุการณ์ทุกอย่างถี่ถ้วนแล้ว ควรจัด

ระบบและการปฏิบัติการเพ่ือหลีกเลี่ยงภาวะวิกฤต โดย

สามารถท�าได้ดังนี้

1. จัดเตรียมโครงการที่เป็นระบบเพ่ือหลีกเลี่ยง

วิกฤตการณ์ด้วยการหมั่นตรวจสอบปัจจัยเสี่ยง วิเคราะห์

ความเสีย่ง ผลกระทบ มกีารวางแผนประชมุปรึกษาส�าหรบั 

การวางแนวทางเพือ่เตรยีมความพร้อมส�าหรบัการป้องกนั

แก้ไขและบันทึกเข้าระบบการวางแผนพัฒนาองค์กร

2. ตอบสนองต่อสัญญาณแจ้งเตือนต่าง ๆ ของ

ภาวะวิกฤตที่ก�าลังจะเกิด ความบกพร่องของเหตุการณ์ที่ 

ไม่คาดคิดเพียงเล็กน้อย อาจก่อให้เกิดปัญหาใหญ่ตามมา 

ภายหลังได้ ดังนั้นสัญญาณเตือนภัยต่าง ๆ ควรได้รับ 

การพิจารณาเพื่อหลีกเลี่ยงภาวะวิกฤต

3. ตัดสินใจให้ถี่ถ ้วนก่อนด�าเนินการต่าง ๆ  

เพราะภาวะวกิฤตบางครัง้อาจเกดิขึน้จากการตัดสนิใจแบบ

ไม่คิดหน้าคิดหลังของผู้บริหาร

4. ท�าประกัน ถึงแม้การท�าประกันจะไม่สามารถ

ลดหรอืหลกีเลีย่งสภาวะวกิฤตได้ แต่การท�าประกนัสามารถ 

ช่วยลดผลกระทบทางการเงินขององค์กรลงได้

ถ้าพจิารณาความส�าคญัจากขัน้ตอนทัง้ 5 อาจกล่าว 

ได้ว่าขั้นตอนที่ 1 ขั้นตรวจดูสัญญาณภายในองค์กรก่อน 

(signal detection) และขั้นตอนที่ 5 ขั้นตอนการเรียนรู้ 

(learning) มคีวามส�าคญัมากทีส่ดุ โดยสิง่ทีผู่บ้รหิารต้องท�า 

คอื การสร้างความมัน่ใจให้กบับคุลากรภายในองค์กร รวมถงึ 

ผู้มีส่วนเก่ียวข้อง ผู ้บริโภค และส่ือมวลชนเห็นว่าตน 

มีความสามารถในการรับมือกับสถานการณ์อันเลวร้ายได้ 

นอกจากนี้ประสบการณ์ในอดีตจะเป็นแบบเรียนอย่างด ี

ส�าหรับผู้บริหารที่จะน�าพาองค์กรธุรกิจไม่ให้เดินย�่าซ�้า 

รอยเดมิด้วย ถงึแม้องค์กรแต่ละแห่งอาจจะไม่สามารถรบัมอื

วิกฤตการณ์ได้ดีเพียงพอทุกครั้ง แต่แนวทางที่น�าเสนอ 

นี้ได้แสดงให้เห็นถึงความส�าคัญของการวางแนวทางและ

สร้างกระบวนการทีพ่ร้อมจะรบัมอืกบัวกิฤตการณ์ทีเ่กดิขึน้ 

เพื่อลดความสูญเสียหรือความเสียหายต่อภาพลักษณ์และ

การด�าเนินงานขององค์กร

กำรเตรียมควำมพร้อมองค์กรต่อวิกฤตกำรณ์

การเตรียมความพร้อม คือ การตัดสินใจหลาย ๆ  

อย ่ าง เท ่ าที่สามารถท�าได ้ก ่อนเกิดภาวะวิกฤตขึ้น  

การวางแผนก่อนเป็นการให้เวลากบับคุลากรภายในองค์กร

ได้เตรียมความพร้อมที่จะรับมือกับสถานการณ์ที่อาจ

เกิดขึ้น ให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการวางแผนเพื่อที่จะ

พิจารณาให้ครบทุก ๆ  องค์ประกอบ ทุก ๆ  ทางเลือกอย่าง

รอบคอบ เนื่องจากในบางครั้งผู้บริหารอาจจะไม่ได้เข้าใจ 

ในการด�าเนินการในบางส่วนบางแผนกเท่ากับบุคลากร

ในแผนกนั้นๆ การเตรียมความพร้อมจึงเป็นการคิดอย่าง

รอบคอบ หารือถึงความเหมาะสมของแต่ละแนวทาง 

ในการแก้ปัญหา กระทั่งทดสอบความพร้อมขององค์กร 
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สิ่งเหล่านี้ท�าได้ง่ายเมื่อสถานการณ์อยู่ในภาวะปกติ แต่ท�า 

ได้ยากในยามที่เกิดวิกฤตการณ์ขึ้นแล้ว ซึ่งการเตรียม 

ความพร้อมให้กับองค์กรต่อวิกฤตการณ์ มี 5 ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 กำรจัดตั้งทีมวำงแผน โดยใช้ทักษะ

และความรู้ที่ลึกซึ้งของหลายๆ คน ผู้น�าควรเลือกสมาชิก 

ที่มีประสบการณ์ในแต่ละด้านที่เกี่ยวกับภาวะวิกฤตนั้น ๆ  

ซึ่งจะท�าให้ม่ันใจได้ว่าสิ่งที่ส�าคัญจะไม่ถูกมองข้าม

ขั้นตอนที่ 2 กำรประเมินขอบเขตของปัญหำ  

เมื่อมีการตั้งทีมขึ้นมาแล้ว ทีมนี้จะต้องมีการประเมิน

ขอบเขตของปัญหา นั่นคือคิดถึงสิ่งที่อาจก่อให้เกิดความ

เสี่ยงหรือภาวะวิกฤตแก่องค์กร ซึ่งต้องได้รับการดูแล

อย่างเร่งด่วน

ขั้นตอนที่ 3 กำรจัดท�ำแผนรับมือกับภำวะวิกฤต 

เมื่อมีการรวบรวมแนวคิดเก่ียวกับส่ิงที่อาจจะเกิดปัญหา 

และมีการกลั่นกรองเป็นเป้าหมายในการด�าเนินการแล้ว  

จงึน�ามาจดัท�าแผนรบัมอืกบัภาวะวกิฤตและควรพฒันาแผน 

และเตรียมการด�าเนินการ เพื่อควบคุมหรือลดผลกระทบ

ในทุกด้านหากเกิดภาวะวิกฤตขึ้น

ขั้นตอนที่ 4 ทดสอบแผนรับมือกับภำวะวิกฤต  

อย่าคิดว่าแผนรับมือกับภาวะวิกฤตที่จัดท�าไว้จะสามารถ

ใช้การได้จริงในภาวะวิกฤต ดังนั้นต้องมีการทดสอบ 

แผนรับมือกับภาวะวิกฤตทุกครั้ง

ขั้นตอนที่ 5 กำรปรับปรุงแผนให้ทันสมัย เมื่อจัด

ท�าแผนแล้วก็อย่าลืมพัฒนาปรับปรุงแผนรับมือกับภาวะ 

วิกฤตให้มีความทันสมัย

ขัน้ตอนกำรบรหิำรจดักำรภำวะวกิฤตได้อย่ำงเหมำะสม

เม่ือเกิดวิกฤตการณ์ขึ้น องค์กรควรมีแผนในการ

บริหารจัดการวิกฤตการณ์อย่างเหมาะสม เพื่อควบคุม 

สถานการณ์ไม่ให้ลุกลามบานปลายและทวีความรุนแรง

เพิ่มขึ้น โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ (Bateman & Snell, 2004)

ขั้นตอนที่ 1 เข้ำไปควบคุมสถำนกำรณ์ให้ได้ (get 

control of the situation) องค์กรจะต้องสามารถควบคุม

สถานการณ์ให้เร็วที่สุด โดยจะต้องบ่งชี้ปัญหาที่แท้จริง 

ให้ชัดเจนด้วยการอาศัยข้อมูลที่เชื่อมั่นได้เป็นพื้นฐาน  

จากน้ันต้องก�าหนดวตัถปุระสงค์ของการส่ือสารทีส่ามารถ 

วัดประเมินผลได้ เพื่อรับมือกับสถานการณ์

ขั้นตอนที่ 2 รวบรวมข้อมูลให้มำกที่สุดเท่ำที่จะ

เป็นไปได้ (gether as much information as possible) 

การท�าความเข้าใจกับปัญหาท่ีเกิดข้ึนเป็นจุดเร่ิมต้นในการ 

รับมือกับภาวะวิกฤต โดยการจัดการข้อมูลข่าวสารซึ่ง 

มาจากหลาย ๆ  แหล่ง โดยจ�าเป็นต้องมีผู้รับผิดชอบในการ

ศึกษาข้อมูลอย่างลึกซึ้งในประเด็นต่างๆ

ขัน้ตอนที ่3 จัดตัง้ศนูย์รวมกำรจัดกำรภำวะวกิฤต 

(set up a centralized crisis management center) ในขณะที ่

ด�าเนนิการรวบรวมข้อมลูต่างๆ เกีย่วกบัวกิฤตนัน้ ผูบ้รหิาร

ต้องเตรยีมการโดยจดัตัง้ศนูย์รวมในการควบคมุและจัดการ

เกี่ยวกับปัญหาวิกฤต ซึ่งจะเป็นฐานในการสื่อสารทั้งหมด 

ในช่วงภาวะวิกฤตนั้น นอกจากนี้องค์กรควรจัดเตรียม

สถานทีท่ีส่ะดวกสบายพรัง่พร้อมด้วยอปุกรณ์และเครือ่งมอื 

ส่ือสารส�าหรับการท�างานด้านการส่ือข่าว เพื่อรับรอง

สื่อมวลชนด้วย

ขัน้ตอนที ่4 สือ่สำรด้วยควำมรวดเรว็ และมคีวำม

สม�่ำเสมอ (communication early and often) โฆษกหรือ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ขององค์กรจ�าเป็นต้องพูดเท่าที่จะ 

สามารถพูดได้ เพื่อให้ข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็น 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าวิกฤตนั้นเกี่ยวข้องกับภาวะคุกคาม 

ต่อชีวิตและทรัพย์สิน ต้องป้องกันมิให้กลุ่มผู้เกี่ยวข้อง 

เกิดความรู้สึกตื่นตระหนก

ข้ันตอนที่ 5 เข้ำใจพันธกิจของสื่อมวลชนในช่วง

ภำวะวกิฤต (understand the media’s mission in a crisis) 

องค์กรต้องเข้าใจว่าสือ่มวลชนต้องท�างานในบรรยากาศทีม่ี 

การแข่งขนัสงู ซึง่ท�าให้ผูส้ือ่ข่าวทกุคนต่างกอ็ยากได้ข้อมลู 

ก่อนใคร สิ่งที่สื่อมวลชนต้องการมากที่สุดคือการเสนอ

เร่ืองราวที่สมบูรณ์ด ้วยรายละเอียดเกี่ยวกับเหย่ือผู ้ 

เคราะห์ร้ายในเหตุการณ์ ผู้ร้าย ภาพต่าง ๆ และข้อมูลที่

เกี่ยวข้อง

ขั้นตอนที่ 6 สื่อสำรโดยตรงกับกลุ่มผู ้ที่ได้รับ

ผลกระทบจำกเหตุกำรณ์ (communication directly with 

affected constituents) องค์กรจ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง 

สือ่สารกบัพนกังานลกูจ้าง ฝ่ายขาย ฝ่ายรกัษาความปลอดภยั 

พนักงานรับโทรศัพท์ และพนักงานต้อนรับ เนื่องจาก 

กลุ่มคนเหล่านี้เป็นแหล่งข้อมูล ซึ่งสื่อมวลชนมักเห็นว่า 
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มีส่วนส�าคัญยิ่งในการบอกเล่าแง่มุมต่าง ๆ  เกี่ยวกับวิกฤต 

ที่เกิดข้ึน นอกจากนี้ยังมีกลุ่มผู้เกี่ยวข้องภายนอกที่ต้อง

ติดต่อสื่อสารด้วย ได้แก่ ลูกค้า ผู ้ถือหุ้น และชุมชนที่

เก่ียวข้อง ผู้ป้อนวัตถุดิบ หน่วยบริการฉุกเฉิน ผู้เชี่ยวชาญ 

และเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ขั้นตอนที่ 7 อย่ำกลัวที่จะขอโทษ (don’t fear to 

apologize) ให้คดิว่าเราต้องการได้รับการปฏบิตัอิย่างไรกลบั  

ถ้ามีเหตกุารณ์ไม่คาดคดิเกดิขึน้กบัเรา ในหลาย ๆ  สถานการณ์ 

อาจไม่มีสิ่งใดที่ถูกต้องหรือเหมาะสม แต่ขั้นตอนที่ส�าคัญ

คือ การขอโทษอย่างจริงใจต่อความผิดพลาดที่เกิดขึ้น  

แม้จะเกิดจากความบกพร่องในองค์กร หรือเกิดจากปัจจัย

ที่ไม่สามารถควบคุมได้ก็ตาม

ขั้นตอนที่ 8 จ�ำไว้ว่ำธุรกิจจะต้องด�ำเนินต่อไป 

(remember that business must continue) วิกฤตจะมี 

ความส�าคัญอย่างมากส�าหรับมุมมองและความรู้ของฝ่าย

บริหารในช่วงหน่ึง อย่างไรก็ตาม ส�าหรับกลุ่มอื่น ๆ แล้ว

จะมองว่าวิกฤตจะเกิดขึ้นแต่ธุรกิจก็ต้องด�าเนินต่อไป  

นอกเหนือจากองค์กรต้องหาทางแก้ไขปัญหาแล้ว ผู้บรหิาร

จะต้องพยายามคาดคะเนผลกระทบของวิกฤตที่มีต่อ 

ส่วนงานอ่ืน ๆ ของธุรกิจด้วย

ขั้นตอนท่ี 9 เตรียมแผนในทันที เพ่ือหลีกเลี่ยง

หรือป้องกันไม่ให้เกิดวิกฤตอื่นอีก (make plans to avoid  

another crisis immediately) ภายหลงัจากผ่านพ้นวกิฤตแล้ว  

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ควรร่วมมือกับฝ่ายบริหารในการสร้าง

ความม่ันใจว่า หากมีวิกฤตเกิดขึ้นในอนาคต องค์กรจะมี 

วิธีการรับมือและเตรียมการแก้ไขปัญหาได้ดีกว่าเดิม 

นอกจากนี้ยังต้องมีการพัฒนาแผนป้องกัน แผนรับมือ

แก้ไข และแผนฉกุเฉนิในกรณทีีแ่ผนแรกทีว่างไว้ไม่ประสบ

ความส�าเร็จด้วย

ตัวอย่ำงกำรจัดกำรภำวะวิกฤต กรณี ภำวะวิกฤติ 

“MH370” 

ภาวะวิกฤติ “MH370” เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 

พ.ศ. 2557 เม่ือเที่ยวบิน MH370 ของสายการบินมาเลเซีย

แอร์ไลน์ส ออกเดนิทางจากสนามบนิกัวลาลัมเปอร์เมือ่เวลา 

00.41 น. โดยมีจดุหมายทีก่รงุปักกิง่ประเทศจนี เวลา 01.07 น.  

บินเข้าน่านฟ้าเวียดนาม และส่ิงสุดท้ายที่ได้ยินจากห้อง 

นักบิน คือค�าว่า “โอเค ราตรีสวัสดิ์” ทั้งนี้ ณ เวลา 01.21 น.  

ระบบบอกพิกัดการบินของ MH370 ถูกปิดลง และ 

หอบงัคบัการบนิเวยีดนามไม่สามารถตดิต่อกบั MH370 ได้ 

หลังจากนั้น เวลา 06.32 น. หอบังคับการบินกัวลาลัมเปอร์

ใช้ความถี่ฉุกเฉิน ขอให้ MH370 ติดต่อกลับโดยด่วน  

จนกระทั่ง เวลา 07.25 น. มาเลเซียแอร์ไลน์สประกาศ

ว่าไม่สามารถติดต่อกับ MH370 ได้ และประกาศยืนยัน 

เมื่อเวลา 11.14 น. ว่า MH370 สูญหาย พร้อมเริ่มต้นค้นหา

ซากเครื่องบินในทะเลจีนใต้บริเวณจุดที่เครื่องบินหายไป

โดยข้อเทจ็จรงิแล้ว ภาวะวกิฤต ิ“MH370” ถอืเป็น

วิกฤติที่เกิดขึ้นโดยฉับพลัน ไม่มีผู้ใดคาดคิดว่าเหตุการณ ์

เช่นนี้จะเกิดขึ้น จึงมิได้เตรียมการป้องกันหรือวางแผน

รับมือล่วงหน้า การบริหารจัดการภาวะวิกฤติกรณีนี้จึงไม่

สามารถบริหารจัดการในแนวทางเชิงรุก เพียงแต่บริหาร

จัดการในเชิงรบัเพือ่ควบคมุความเสยีหายและเร่งการฟ้ืนตวั 

ของภาวะวิกฤติโดยเร็ว แต่ประเด็นของความผิดพลาด 

เมือ่รบัรูถ้งึภาวะวกิฤติทีเ่กดิขึน้ ณ เวลา 01.21 น. ที ่MH370 

ขาดการติดต่อ บทบาทของผู้น�าต้องสื่อสารให้ผู้มีส่วน 

ได้เสียทราบข้อเท็จจริงอย่างทั่วถึง รวดเร็วและชัดเจน

เป็นการเร่งด่วนในทันที เพื่อสร้างความเช่ือมั่นและให้ผู้

มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการภาวะ

วิกฤติ เพราะภาวะวิกฤตินี้กระทบต่อชีวิตและทรัพย์สิน 

ของคนจ�านวนมากรวมทัง้ช่ือเสยีงของสายการบนิมาเลเซยี

แอร์ไลน์ด้วย 

แต่ข้อเทจ็จรงิทีป่รากฏกลบัพบว่า ผูน้�ามไิด้สือ่สาร

ในทันที แต่กลับปล่อยให้เหตุการณ์ล่วงเลยประมาณ 5 

ช่ัวโมง จึงประกาศแจ้งในเวลา 07.25 น. ว่า MH370 ขาดการ 

ติดต่อ และเวลา 11.14 น. ได้ประกาศยืนยันว่า MH370 

สญูหาย ความล่าช้าดงักล่าวถอืได้ว่า เป็นการบรหิารจดัการ

และตอบสนองภาวะวกิฤตทิีข่าดประสทิธภิาพ ในทีส่ดุผล

จึงสะท้อนเก่ียวกับการขาดความเช่ือมั่นและความร่วมมือ

ที่ดี รวมทั้งสร้างวิกฤติเพิ่มขึ้นโดยการร้องเรียนจากญาต ิ

ของผู้โดยสารทั้งหมดจ�านวน 227 คน ซึ่งส่งผลกระทบ 

ต่อเนื่องถึงผลลัพธ์โดยรวมของการบริหารจัดการภาวะ

วิกฤติของกรณีนี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

ความส�าคัญของการขาดความน ่า เ ช่ือถือนี้  

ถูกสะท้อนด้วยผลการส�ารวจระหว่างวันที่ 24-30 มีนาคม 

2557 โดยศูนย์เมอร์เดก้า พบว่า มากกว่าครึ่งหนึ่งคือ 
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ร้อยละ 54 (ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 1,029 คน) 

เชื่อว่ารัฐบาลไม่โปร่งใสในการให้ข้อมูลการหายไปของ  

MH370 เม่ือเทียบกับร้อยละ 26 ที่เชื่อว่ารัฐบาลโปร่งใส

และพดูความจรงิ และร้อยละ 20 ไม่แน่ใจว่ารฐับาลโปร่งใส

พูดความจริง แสดงให้เห็นว่า ดัชนีชี้วัดความส�าเร็จในการ

เผชญิภาวะวกิฤตนิัน้ ผู้น�าต้องก�าหนดมาตรการเฉพาะหน้า 

เพื่อแก้ไขวิกฤติในทันที และในขณะเดียวกันต้องเปิดเผย

ข้อเท็จจริงให้ผู้มีส่วนได้เสียทราบโดยละเอียด ผลส�ารวจ

ยังสะท้อนต่อไปถึงปัญหาภาพรวมการท�างานของระดับ 

รัฐบาลว่า ร้อยละ 45 ไม่เชื่อมั่นในรัฐบาลกรณีการหายไป

ของ MH370 อีกต่อไป

ดังนั้นการเรียนรู ้บทเรียนจากวิกฤติแต่ละครั้ง 

ถอืเป็นกระบวนการส�าคญัทีส่ดุ เพือ่ป้องกนัและหลกีเลีย่ง 

การบริหารที่อาจเกิดความผิดพลาดขึ้นอีกในอนาคต  

การก�าหนดกลยุทธ์การบริหารท่ีเกิดจากการเรียนรู ้ที่ 

เหมาะสม จะส่งผลให้องค์การใช้ประสบการณ์เพื่อเพิ่ม

ความสามารถในการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจาก

วิกฤติที่คล้าย ๆ กันได้

การจัดการภาวะวิกฤตเป็นเรื่องที่จ�าเป็นอย่างยิ่ง

ส�าหรับองค์กรทุกองค์กรไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชน 

เพราะเมือ่เผชิญหน้ากับปญัหาอันเลวร้ายหรือสถานการณ์

วกิฤตแล้ว องค์กรจะสามารถรบัมอืได้ดเีพยีงพอ นอกจากนี้

ทกุครัง้ทีเ่ผชญิหน้ากบัสถานการณ์วกิฤตจะท�าให้ผูบ้รหิาร

ในองค์กรมองว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือโอกาสในการสร้างและ 

พัฒนาประสบการณ์ในการเรียนรู้สิ่งใหม่ให้กับบุคลากร 

ในองค์กร เพื่อน�ามาเป็นแนวทางในการพัฒนาแผนรับมือ

กับสถานการณ์ร้ายแรงในลักษณะที่คล้ายคลึงกัน ซึ่ง

อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้ และเมื่อหน่วยงานได้จัดท�าแผน

ป้องกนั แผนรบัมอืแก้ไข และแผนฉุกเฉินกบัสภาวะวิกฤตที่ 

เกิดขึ้นแล้ว ต้องมีการฝึกซ้อมเพื่อปรับปรุงแนวทางต่าง ๆ   

ให้มคีวามเหมาะสมและมคีวามพร้อมในการรบัมอืเมือ่เกดิ 

สถานการณ์จริง
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บทคัดย่อ

บทความนี้มีวัตถุประสงค์ 2 ข้อ คือ (1) เพื่ออธิบายความส�าคัญของการให้บริการด้วยความเป็นไทยในธุรกิจ

โรงแรมและการท่องเที่ยว และ (2) เพื่อให้ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบายเกี่ยวกับการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการในธุรกิจ 

โรงแรมและการท่องเที่ยวใช้ความเป็นไทยเป็นแนวทางในการให้บริการด้านต่าง ๆ ผลการสังเคราะห์และวิเคราะห์

เอกสารที่เกี่ยวข้อง พบว่า (1) การด�าเนินธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยวควรให้ความส�าคัญกับ “การให้บริการด้วยความ

เป็นไทย” ควบคู่ไปกับ “การให้บริการด้วยใจ” เพื่อส่งเสริมให้ผู้รับบริการโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเกิดความ

ประทับใจ บอกต่อ และเข้ามาใช้บริการซ�้าในโอกาสต่อไป และ (2) ผู้ประกอบการในธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยว 

ควรด�าเนินการเร่งด่วนใน 2 เรื่อง คือ ควรสอดแทรกความเป็นไทยในการให้บริการทุกรูปแบบ เช่น อาหารไทย ภาษาไทย 

มารยาทไทย ศิลปะและวัฒนธรรมไทย ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย เป็นต้น และควรพัฒนาบุคลากรที่อยู่ในสังกัดให้ม ี

ความรู้ความเข้าใจที่ดีในเรื่อง “ความเป็นไทย” ควบคู่ไปกับการพัฒนาสมรรถนะที่จ�าเป็นด้านอื่น ๆ เช่น ภาษาอังกฤษ 

ทักษะการสื่อสาร เป็นต้น เพื่อส่งเสริมให้คนไทยมีความภาคภูมิใจในชาติของตนเอง

ค�ำส�ำคัญ: ความเป็นไทย, การให้บริการ, โรงแรม, ท่องเที่ยว 

Abstract

The two objective of this article are (1) to explain the importance of services with Thainess in hotel and tourism 

business, and (2) to give policy recommendations about supporting the entrepreneurs of the hotel and tourism business 

to use the Thainess as guidelines for various services. The synthesis and analysis results of related documents showed 

that: (1) the operation of the hotel and tourism business should place importance on both “services with Thainess”  

and “Service mind” to support clients, especially foreigners, to be impressive, have word of mouth, and repurchase 

next time, and (2) the entrepreneurs of the hotel and tourism business should carry out two urgent aspects comprising 

(2.1) to intervene the concept of Thainess in all kinds of services, such as Thai food, Thai language, Thai Etiquette, 

Thai arts and culture, Thai traditional practices, etc. and to simultaneously develop the employees’ knowledge and 

understanding about “Thainess” and other needed competencies, such as English literacy, communication skill, etc.  

to encourage Thai people to be proud of being Thai.

Keywords: Thainess, services, hotel, tourism 
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บทน�ำ

อาชีพการให้บริการ ไม่ว่าจะเป็นการบริการใน 

รปูแบบใด ธรุกจิไหน หรอืประเทศใดบนโลกใบนี ้ต่างกใ็ห้

ความส�าคญักับค�าว่า “การให้บรกิารด้วยใจ (service mind)” 

แต่สิ่งหนึ่งที่ประเทศไทยอาจจะแตกต่างจากประเทศอื่น ๆ   

คอื “การให้บรกิารด้วยความเป็นไทย (service with Thainess)”  

เพราะการบรกิารลกัษณะดงักล่าวน่าจะช่วยให้ผูร้บับรกิาร

มีความรู้สึกประทับใจมากที่สุด และต้องการมาใช้บริการ

อีกในครั้งต่อ ๆ ไป โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 

ที่เคยเข้ามาใช้บริการในประเทศไทยในรูปแบบต่างๆ จะมี

แนวโน้มทีจ่ะเข้ามาใช้บรกิารซ�า้อกีอย่างต่อเนือ่งและยัง่ยนื

ต่อไปในระยะยาว ซึ่งเป็นผลดีกับคนไทยและประเทศไทย 

การหยบิยกเรือ่งความเป็นไทยมาเป็นประเดน็ส�าคญัในการ 

ให้บริการในธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรม อาจจะช่วยท�าให้

ผูใ้ห้บรกิารชาวไทยสามารถเข้าถงึหวัใจของชาวต่างชาตไิด้

มากกว่าเรื่องของภาษาไม่ว่าจะเป็นภาษาที่สองหรือภาษา

ที่สาม เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น เป็นต้น  

ซึง่คนไทยอาจมีข้อจ�ากัด และอาจช่วยให้การบริการในธุรกจิ

ท่องเที่ยวและโรงแรมเป็นการให้บริการแบบไร้พรมแดน 

(borderless services) อย่างแท้จริง เพราะภาษาทีแ่ตกต่างกนั 

ไม่ใช่อุปสรรคในการสื่อสารและการให้บริการอีกต่อไป 

ในปัจจุบัน การด�าเนินธุรกิจการบริการและการ

ท่องเที่ยวในประเทศไทยได้รับผลกระทบโดยตรงจาก

การรวมตัวของประเทศ 10 ประเทศที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค 

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

(ASEAN Economic Community--AEC) เพราะประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียนน�ามาสู่การเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ  

การลงทุนอย่างเสรี และเงินทุนอย่างเสรี ธุรกิจการบริการ

ในยุคของ AEC นี้เป็นสิ่งที่ถูกกล่าวถึงอย่างมาก AEC 

Blueprint ได้ก�าหนด 12 กลุ่มสาขาทางด้านการบริการที่

ควรเร่งพฒันาไว้อย่างชดัเจน การบรกิารด้านการท่องเทีย่ว  

เช่น โรงแรม ร้านอาหาร ตัวแทนน�าเที่ยว เป็นต้น เป็น 1 

ใน 12 กลุ่มสาขาทางด้านบรกิารทีก่�าลงัเตบิโตอย่างรวดเรว็

โดยเปิดให้นักลงทุนอาเซียนถือหุ้นได้ อย่างน้อยร้อยละ 70 

นอกเหนือไปจาก (1) บริการธุรกิจ เช่น บริการวิชาชีพทาง

บัญชี กฏหมาย คอมพิวเตอร์ โฆษณา เป็นต้น (2) บริการ

สือ่สาร เช่น โทรคมนาคม วทิย ุโทรทศัน์ เป็นต้น (3) บรกิาร

ก่อสร้างและวิศกรรม เช่น การก่อสร้างอาคาร การติดตั้ง  

เป็นต้น (4) บริการจัดจ�าหน่าย เช่น การค้าส่ง ค้าปลีก 

ตัวแทนจ�าหน่าย เป็นต้น (5) บริการทางการศึกษา เช่น 

ระดับมัธยมศึกษา อุดมศึกษา หลักสูตรระยะสั้น เป็นต้น 

(6) บริการสิ่งแวดล้อม เช่น บ�าบัดน�้าเสีย ก�าจัดของเสีย 

เป็นต้น (7) บริการทางการเงิน เช่น ธนาคาร ประกันภัย  

เป็นต้น (8) บรกิารสขุภาพและสิง่แวดล้อม เช่น โรงพยาบาล  

สถานพกัฟ้ืน เป็นต้น (9) บรกิารด้านนนัทนาการ วฒันธรรม

และกฬีา เช่น ห้องสมดุ พพิธิภณัฑ์ เป็นต้น (10) บรกิารขนส่ง  

เช่น การขนส่งทางราง บก น�า้ เป็นต้น และ (11) บรกิารอืน่ ๆ   

(อรจินดา บุรสมบูรณ์ และอาทิตยา เจียรวัฒนวงศ์, 2554) 

และยิ่งกว่านั้น อาชีพในกลุ่มธุรกิจการท่องเที่ยวและการ

บรกิารเป็นอาชีพทีป่ระเทศในอาเซยีนต้องการนอกเหนือไป

จาก 7 อาชพีหรอืวชิาชพีทีเ่กดิมาจากข้อตกลงความร่วมมอื 

ระหว่างประเทศในอาเซยีน ได้แก่ นกัส�ารวจ แพทย์ พยาบาล 

ทันตแพทย์ สถาปนิก นักบัญชี และวิศวกร (สุบิน ยุระรัช,  

เชยีง เภาชติ, สรุเดช แสงเพช็ร และไพบลูย์ สขุวจิติร, 2554) 

อาชีพที่ให้บริการด้านการท่องเที่ยวและการ

โรงแรม มีความส�าคัญต่อประเทศไทยเพราะเป็นแหล่ง

รายได้ที่น�าเข้าประเทศอย่างมากมายมหาศาล เช่น ในปี 

พ.ศ. 2558 ที่เป็นปีท่องเที่ยววิถีไทย (discover Thainess) 

รายได้จากการท่องเที่ยวอยู่ที่ประมาณร้อยละ 8.60 ของ 

GDP ของประเทศ ซึ่งถือว่าค่อนข้างสูง เป็นต้น (Farrelly, 

2016) จากผลการศึกษากรอบความร่วมมือการพัฒนา 

ศักยภาพก�าลังแรงงานไทย ใน 32 ต�าแหน่งงานภายใต้ 

ข้อตกลงอาเซยีน และเสนอต่อกองยทุธศาสตร์และเครอืข่าย 

พัฒนาฝีมือแรงงานกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวง

แรงงาน (สุวรรณา ตุลยวศินพงศ์ และคณะ, 2553) โดยการ

ทบทวนข้อตกลงยอมรบัร่วมกนัในคณุสมบตัขิองบคุลากร

วชิาชีพท่องเทีย่วแห่งอาเซยีน (ASEAN Mutual Recognition  

Arrangement on Tourism Professionals) และกลไกที่

เกี่ยวข้อง เพื่อให้เห็นกลไกของการอ�านวยความสะดวก 

ให้เกดิการเคลือ่นย้ายบคุลากรวชิาชีพในสาขาการท่องเทีย่ว 

ในภูมิภาคอาเซียน (foreign tourism professional) การฝึก

อบรมบุคลากรวิชาชีพในสาขาการท่องเที่ยวในประเทศ

สมาชิกอาเซียนให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับกันในกลุ่ม

ประเทศสมาชกิได้ตามทีม่กี�าหนดในสมรรถนะขัน้พืน้ฐาน 

ของบคุลากรทีป่ระกอบวชิาชพีท่องเทีย่ว (ASEAN Common  

Competency Standards for Tourism Professionals--  
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ACCSTP) ตลอดจนการศึกษาปัจจัยด้านคุณภาพก�าลัง

แรงงานในสาขาการท่องเทีย่ว ผลการวจิยัในภาพรวม พบว่า  

ก�าลังแรงงานในสาขาการท่องเที่ยวยังมีความขาดแคลน

ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ กล่าวคือ ก�าลังแรงงานที่จบ

การศึกษาสาขาโรงแรมและการท่องเที่ยวยังมีข้อจ�ากัด 

ในการท�างานที่รู้แต่ทฤษฎี ซึ่งไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติ

งานจรงิ อีกทัง้งานในบางต�าแหน่งโดยเฉพาะพนกังานระดบั

ปฏิบัติยังมีความขาดแคลน เช่น งานแม่บ้าน พนักงาน

ซักรีด เป็นต้น รวมถึงความอ่อนทักษะด้านภาษาในการ

สือ่สารกับผูร้บับรกิารซ่ึงส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาต ิจากผล 

การวิจัยท่ีผ่านมาสะท้อนอย่างชัดเจนว่า คนไทยยังขาด 

ความรู้และทักษะที่จ�าเป็นส�าหรับการให้บริการ แต่ปัญหา

ดงักล่าวจะได้รบัการแก้ไขหรือท�าให้ดข้ึีนได้ หากผู้ให้บรกิาร 

หันมาปรับเปลี่ยนวิธีการหรือรูปแบบในการให้บริการ

แบบไหนทีเ่รยีกว่า “การให้บรกิารด้วยความเป็นไทย” หรอื  

“Service with Thainess” ตามที่ผู ้เขียนได้กล่าวถึงไว้ 

ในตอนต้น

กำรให้บริกำรในธุรกิจโรงแรมและกำรท่องเที่ยว

ธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยว เป็นธุรกิจการ

บริการที่ก�าลังได้รับความนิยมอย่างมากในแถบภูมิภาค

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือในกลุ่มประเทศอาเซียน 

แม้แต่ในประเทศไทยเราเองนั้นก็ถือได้ว่าเป็นธุรกิจที่น่า

จับตามอง เพราะเป็นแหล่างรายได้มหาศาลของประเทศ

ที่ต่อไปอาจมีส่วนส�าคัญที่ท�าให้ประเทศไทยมีความเจริญ 

ก้าวหน้าอย่างม่ันคง มั่นคั่ง และยั่งยืน ตามวิสัยทัศน์ของ

ประเทศไทย พ.ศ. 2558-2563 ที่เสนอโดยนายกรัฐมนตรี 

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (ส�านักเลขาธิการนายก 

รฐัมนตร,ี 2559) ตลอดจนการประกอบอาชพีและการพฒันา 

ก�าลังคนในกลุ่มธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยวเป็นสิ่งที่

มีความจ�าเป็นอย่างมากในกลุ่มประเทศอาเซียนที่ต้องเร่ง

พัฒนาการให้บริการ และบุคลากรเข้ามารองรับการเติบโต 

ไปอย่างรวดเร็ว 

การพัฒนาการให้บริการในธุรกิจโรงแรมและ

การท่องเที่ยวนี้ มีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องไม่น้อยที่พยายาม

ศึกษาและหาแนวทางที่เป็นประโยชน์ ยกตัวอย่างเช่น 

(1) ผลงานวิจัยเรื่อง “ความพร้อมในการพัฒนาบัณฑิต

ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทยเพื่อรองรับ 

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” (สุบิน ยุระรัช, เชียง เภาชิต, 

สุรเดช แสงเพ็ชร และไพบูลย์ สุขวิจิตร, 2554) สะท้อน

ให้เห็นชัดเจนว่า อาชีพด้านการบริการในธุรกิจโรงแรม 

และการท่องเที่ยวเป็นอาชีพที่มีความต้องการและจ�าเป็น

อย่างมาก (2) ผลงานวิจัยเรื่อง “คุณภาพการบริการของ

ธุรกิจโรงแรมในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวจากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน:  

กรณศีกึษา นครหลวงเวยีงจนัทน์” (ศรายทุธ โชคชยัวรรตัน์,  

ศรัณยา เลิศพุทธรักษ์, สุรัติ สุพิชญางกูร และ สุธาศิณี  

สุศิวะ, 2556) เป็นสิ่งที่ตอกย�้าว่า ไม่ใช่แค่ประเทศไทย  

และประเทศอื่น ๆ ในอาเซียนก็ให้ความส�าคัญในการ 

ให้บรกิารในธุรกจิโรงแรมและการท่องเทีย่ว (3) ผลงานวิจยั

เร่ือง “ภาพลักษณ์และคุณภาพการใช้บริการของโรงแรมที่

ส่งผลต่อการตั้งใจใช้บริการซ�้า โรงแรมขนาดกลางในเขต

กรงุเทพมหานครของนกัท่องเทีย่วชาวต่างชาติ (ปรยีาภรณ์  

หารบุรุษ, 2557) พบว่า ภาพลักษณ์และคุณภาพการใช้

บริการมีผลต่อเจตนาหรือความตั้งใจของลูกค้าที่เป็น 

นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่จะมาใช้บริการซ�้า โรงแรม 

ขนาดกลางในเขตกรุงเทพมหานคร (4) ผลงานวิจัยเรื่อง 

“ปัจจยัพฤตกิรรมการใช้บรกิารโรงแรม คณุภาพการบรกิาร 

ส่วนผสมการตลาดบรกิาร และคณุค่าตราสนิค้าทีส่่งผลต่อ

ความพึงพอใจของลูกค้าชาวต่างชาติที่ใช้บริการโรงแรม 

ระดับห้าดาวแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร (รสสุคนธ์  

แซ่เฮีย, 2556) พบว่า ความพึงพอใจของลูกค้าชาวต่างชาติ

ส่วนหนึ่งมาจากคุณภาพการบริการของโรงแรม เป็นต้น

แนวคิดเกี่ยวกับควำมเป็นไทย

ควำมหมำยของควำมเป็นไทย (Thainess)

TAT Review Magazine (2015) ซึ่งเป็นนิตยสาร

ของการท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย (The Tourism Authority  

of Thailand หรือ TAT) ได้ให้ความหมายของ “ความ 

เป็นไทย” หรอื “Thainess” ว่าหมายถงึ วฒันธรรมไทย (Thai 

culture) ซึ่งหมายรวมถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่มีในประเทศไทย 

เช่น คน ประเพณี วิถีชีวิต สถาปัตยกรรมธรรมชาติ ภาษา 

การแต่งกาย เป็นต้น ที่ถูกส่งมอบจากรุ ่นสู ่รุ ่น หรือ  

ถูกปรับปรุง ให้สอดคล้องกับการด�ารงชีวิตในปัจจุบัน  
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ซึ่งอาจจะมีในลักษณะที่เป็นแบบดั้งเดิม (traditional)  

และแบบร่วมสมัย (contemporary) 

Farrelly (2016) ซึ่งเป็นนักวิจัยที่ the Coral Bell 

School of Asia Pacific Affairs ของ Australian National 

University ได้ให้แนวคิดของ “Thainess” หรือ “Kwam 

pehn thai” ไว้ว่า ค�านี้เป็นส�านวนภาษาที่ง่ายที่สุดที่ท�าให้ 

เข้าใจว่าประเทศไทย (Meuang thai หรือ Prathed thai)  

เป็นดินแดนของความมีอิสระ (land of the free) เพราะ

ค�าว่า “ความเป็นไทย” มีลักษณะที่เด่นเฉพาะของตนเอง  

(distinctive หรือ exceptional) และค�านี้รุ่งเรืองในรัชสมัย

ของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัรชักาลที ่9 เป็นอย่างมาก 

เนื่องด้วยในรัชสมัยของพระองค์ท่านนั้นได้มีการส่งเสริม

ในเรื่องความภูมิใจในความเป็นไทยซ่ึงจะพบเห็นได้จาก 

อาหารไทย (Thai food) ภาษาไทย (Thai language) มารยาทไทย  

(etiquette) และวัฒนธรรมประเพณีต่าง ๆ (cultural 

practices) โดย Farrelly ได้เน้นย�า้ว่า ความเป็นไทย (บางครัง้ 

ใช้ว่า being Thai) คือ ความเป็นเจ้าของคุณค่าที่กล่าวถึง

เหล่าน้ี สิ่งที่คนไทยมีแสดงให้เห็นถึงความมีอารยธรรมที่

น่าเคารพนบัถอื (great and honourable civilization) ดงันัน้ 

จึงไม่ใช่เรื่องที่น่าแปลกใจเลยที่ปี พ.ศ. 2558 รัฐบาลไทย

ในสมัย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี

ได้ประกาศให้เป็นปีท่องเที่ยววิถีไทย (discover Thainess)  

และก�าหนดให้เป็นวาระแห่งชาต ิตามนโยบาย “คืนความสขุ

ให้ประชาชน (return happiness to people in the nation)” 

อย่างไรกต็าม ค�าว่า “ความเป็นไทย” มกีารกล่าวถงึ 

มายาวนานแล้วในสังคมไทย เช่น จากผลงานเขียนเรื่อง 

“สี่แผ่นดิน” หรือ “ไผ่แดง” ของ ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช 

โดยเนือ้หาของงานเขยีนเรือ่งนีไ้ด้สะท้อนให้เหน็ชดัเจนว่า 

คนไทยควรภูมิใจในความเป็นไทย ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง 

การปกครอบแบบไทย ความจงรกัภักดต่ีอพระมหากษตัรย์ิ 

ความสัมพันธ์เชิงอุปถัมภ์ระหว่างคนที่ชนชั้นต่างกัน  

ตลอดจนในเรื่องศิลปะและวัฒนธรรมที่ผูกพันกับสถาบัน

พระมหากษัตริย์และพระพุทธศาสนา เป็นต้น โดยความ

เป็นไทยตามความหมายนี้หมายรวมถึงอารยธรรมของ 

“ชาติไทย” และ “คนไทย” ที่สืบทอดต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่น 

และน�าไปสูก่ารสร้างจนิตภาพทีช่ดัเจนในเร่ือง “ชาต ิศาสนา 

และพระมหากษัตริย์” (Sattayanurak, 2002) และหากเป็น 

ช่วงหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี พ.ศ. 2475 ผู้ที่

มบีทบาทส�าคญัในการสร้าง “ความเป็นไทย” ในสงัคมไทย  

คอื หลวงวจิติรวาทการ ในสมยัทีท่่านด�ารงต�าแหน่งอธบิดี

กรมศลิปากร โดยท่านให้ความส�าคญักบั “มติมหาชน” และ

คนไทยจะต้องยึดถือ “ความเป็นไทย” ร่วมกัน โดยเฉพาะ 

อย่างยิ่งในด้านศิลปะไทยที่มีความเจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่

โบราณกาล เพื่อมุ่งส่งเสริมให้คนไทยมีความภาคภูมิใจ

ในชาติของตนเอง 

ตัวอย่ำงควำมเป็นไทย

ความเป็นไทย หรือวิถีไทย แสดงให้เห็นถึง

เอกลกัษณ์ของคนไทยในเรือ่งต่าง ๆ  เช่น อาหารไทย ภาษาไทย  

มารยาทไทย ขนบธรรมเนยีมและวฒันธรรมประเพณต่ีาง ๆ   

เป็นต้น สิง่เหล่านีถ้อืว่าเป็นเสน่ห์ทีช่่วงดงึดดูให้นกัท่องเทีย่ว 

ชาวต่างชาติเข้ามาค้นหาและเรียนรู้ ซึ่งนอกจากจะสร้าง

ความประทับใจแล้ว แม้แต่คนไทยเองที่เป็นผู้ให้บริการ 

ยังเกิดความภาคภูมิใจในชาติของตนเอง ตัวอย่างความ 

เป็นไทยที่โดดเด่น เช่น 

1. อาหารไทยที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยและ

สะท้อนความเป็นไทย เช่น ต้มย�ากุ้ง (Tom Yum Koog) 

ส้มต�า (Papaya Pok Pok) ข้าวผัดกระเพรา (Khao Pud  

Kra Pao) เป็นต้น 

ภำพ 1 ต้มย�ากุ้ง

ที่มา. จาก Tom Yam Koong, โดย Natducsilva.wordpress.

com, 2016, ค้นจาก https://natducsilva.wordpress.com/

page-2-2/
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ภำพ 2 ส้มต�าไทย

ที่มา. จาก Thai papaya salad, โดย Maangchi.com, 2016, 

ค้นจาก https://www.maangchi.com/recipe/som-tam

2. ภาษาไทย ในปัจจุบันมีชาวต่างชาติจ�านวน 

ไม่น้อยที่สนใจและสมัครเรียนภาษาไทย เพื่อความสะดวก

ในการสื่อสารและท่องเที่ยวในประเทศไทย

ภำพ 3 การพูด “Hello” เป็นภาษาไทย

ที่มา. จาก Hello, โดย readingthai.blogspot.com, 2016, 

ค้นจาก http://readingthai.blogspot.com/

3. มารยาทไทย เช่น การไหว้ (Wai) เป็นต้น เป็นสิง่ 

ที่บ่งบอกถึงความเป็นไทยอย่างชัดเจน เข้าข่ายค�ากล่าว

ที่ว่า “คนไทย ไปมา ลาไหว้” ที่แสดงออกถึงความเคารพ 

อ่อนน้อม และเรียบง่าย ซึ่งเป็นเรื่องที่คนไทยจะต้องเข้าใจ

และปฏิบัติให้ถูกต้อง เพราะการไหว้มีหลายระดับและ 

มหีลายท่าแตกต่างกนั เช่น เดก็ไหว้ผูใ้หญ่ ผูใ้หญ่ไหว้ผูใ้หญ่ 

(วัยเดียวกัน) การไหว้พระ การไหว้คู่สมรส เป็นต้น 

ภำพ 4 การไหว้คู่สมรส

ที่มา. จาก Wai, โดย samuiholiday.com, 2016, ค้นจาก 

http://www.samuiholiday.com/stories/whywai.html

4. วัฒนธรรมและประเพณีต่าง ๆ เช่น ประเพณี

ลอยกระทง (Loy Krathong Festival) ที่จัดขึ้นในทุกวันข้ึน 

15 ค�่า เดือน 12 และจัดในทุกพื้นที่ของประเทศไทย หรือ

ประเพณีรดน�า้ในวนัสงกรานต์ (Songkarn Festival) ทีจั่ดขึน้ 

ในวันที่ 13 เมษายน ของทุกปี เป็นต้น 

ภำพ 5 ประเพณีลอยกระทงในวันขึ้น 15 ค�่า เดือน 12

ที่มา. จาก Loy Krathong Festival, โดย Phuket.com, 2016, 

ค้นจาก http://www.phuket.com/festival/loy_krathong.htm
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ภำพ 6 เทศกาลวันสงกรานต์ในวันขึ้นปีใหม่ไทย

ที่มา. จาก Songkran festival. โดย travelguides.asia, 2016, 

ค้นจาก http://travelguides.asia/happy-songkran-festival-

in-thailand/

จากตัวอย่างที่กล่าวมาแสดงให้เห็นว่า “ความ 

เป็นไทย” มีความส�าคญักบัคนไทย ประเทศไทย และควรค่า 

แก่การท�านบุ�ารุงรักษาไว้สืบชัว่ลูกหลาน และเหมาะสมทีจ่ะ 

น�ามาใช้เป็นส่วนหนึ่งของการให้บริการในธุรกิจโรงแรม

และการท่องเที่ยว ดังเช่น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 

สยามบรมราชกมุาร ี(2559) ได้ทรงพระราชนพินธ์เนือ้ร้อง 

ส�าหรับ “เพลงส้มต�า” ไว้ในปี พ.ศ. 2553 และเรียบเรียง

โดยประยงค์ ชื่นเย็น ดังนี้

...ต่อไปนี้ จะเล่าถึงอาหารอร่อย

คือส้มต�า กินบ่อยบ่อย รสชาติแซบดี

วิธีท�า ก็ง่ายจะบอกได้ต่อไปนี้

มันเป็นวิธี วิเศษเหลือหลาย

ไปซื้อมะละกอ ขนาดพอ เหมาะเหมาะ

สับสับ เฉาะเฉาะ ไม่ต้องมากมาย

ต�าพริกกับกระเทียม ยอดเยี่ยมกลิ่นไอ

มะนาว น�้าปลาน�้าตาลทราย น�้าตาลปิ๊ปถ้ามี

*ปรุงรสให้แน่หนอ ใส่มะละกอ...ลงไป

อ้ออย่าลืมใส่ กุ้งแห้งป่นของดี

มะเขือเทศเร็วเข้า เอาถั่วฝักยาวใส่เร็วรี่

เสร็จสรรพแล้วซิ ยกออก จากครัว

กินกับข้าวเหนียว เที่ยวแจก ให้ทั่ว

กลิ่นหอมยวนยั่ว น่าน�้าลายไหล

จดต�าราจ�า ส้มต�าลาวต�าเรามา

ใครหม�่าเกินอัตรา ระวังท้อง จะพัง..

ขอแถมอีกนิด แล้วจะติดใจใหญ่

ไก่ย่างด้วยเป็นไร อร่อยแน่ จริงเอย..

(ซ�้า *)

ในเรือ่งของอาหารไทยนี ้มกีารน�าปัญหามาท�าวจิยั

เพือ่น�าไปใช้ประโยชน์ด้วย เช่น ธนติา ปิตวิรรณ (2555) ได้ท�า

วิจัยเรื่อง แนวโน้มการยอมรับอาหารไทยของนักท่องเที่ยว 

ชาวต่างชาติที่มีต่ออาหารไทย 4 ภาค และขนมไทย ผลการ

วจิยัพบว่า เพศ อาย ุประเทศทีพ่�านกัทีแ่ตกต่างกนัมแีนวโน้ม 

การยอมรบัอาหารไทยไม่แตกต่างกนั แต่การมคีูส่มรสทีเ่ป็น 

คนไทย จ�านวนครัง้ทีม่าเทีย่วประเทศไทย ระยะเวลาทีพ่�านัก 

ในประเทศไทย มีผลต่อการยอมรับอาหารไทยภาคเหนือ 

และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนภาคกลาง พบว่า อายุ 

ประเทศที่พ�านักที่แตกต่างกันมีแนวโน้มการยอมรับ

อาหารภาคกลางไม่แตกต่างกัน แต่เพศ การมีคู่สมรสเป็น

คนไทย จ�านวนครั้งที่มาประเทศไทย ระยะเวลาท่ีพ�านัก

ในประเทศไทย มีผลต่อการยอมรับอาหารไทยภาคกลาง  

ส่วนภาคใต้พบว่า เพศท่ีแตกต่างกันมีแนวโน้มการยอมรับ

อาหารภาคใต้ไม่แตกต่างกนั แต่อาย ุประเทศทีพ่�านกั การมี

คูส่มรสเป็นคนไทย จ�านวนครัง้ทีม่าประเทศไทย ระยะเวลา 

ที่พ�านักในประเทศไทยมีผลต่อการยอมรับอาหารไทย 

ภาคใต้และขนมไทย เป็นต้น 

กำรให้บริกำรด้วยควำมเป็นไทยในธุรกิจโรงแรมและ

กำรท่องเที่ยว

การให้บริการด้วยความเป็นไทยได้รับการยืนยัน

แล้วว่าจะน�าไปสูค่วามประทบัใจแรกพบ (first impression) 

(Bhumisiriratanavadi, 2012) และวลีที่กล่าวว่า “การให้

บริการด้วยความเป็นไทย” เกิดขึ้นมาสักระยะหนึ่งแล้ว  

โดยเฉพาะมีความชัดเจนค่อนข้างมากในปี พ.ศ. 2558 

เนื่องจากรัฐบาลได้ประกาศให้เป็นวาระแห่งชาติ โดย

ก�าหนดให้ ปี พ.ศ.2558 เป็นปีท่องเทีย่ววถิไีทย (การท่องเทีย่ว 

แห่งประเทศไทย, 2557) เพราะอยู่ในช่วงที่ประเทศไทย

ก�าลังก้าวเข้าสู่การเป็นสมาชิกของประชาคมอาเซียนและ

จะต้องเร่งพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภายใต้หลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้การเติบโตของชาติเป็นไป

อย่างยั่งยืน โดยเหตุผลที่ปี พ.ศ. 2558 การท่องเที่ยววิถีไทย 

เป็นวาระแห่งชาตนิัน้ กเ็นือ่งจากทรพัยากรด้านการท่องเทีย่ว 
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สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นและสิ่งที่เป็นธรรมชาติอาจมีความ 

เสียเปรียบประเทศเพ่ือนบ้านบางประเทศ แต่ “วิถีไทย” 

หรือ “ความเป็นไทย” คือ จุดเด่นที่ประเทศไทยมีความ 

แตกต่างจากประเทศอ่ืน ๆ  และสามารถด�ารงความได้เปรยีบ 

ในการแข่งขันไว้ได้ เพราะจะเป็นหัวใจส�าคญัของการตลาด

ต่อไปในอนาคต

ภำพ 7 ตราสัญลักษณ์ ปีท่องเที่ยววิถีไทย 2558

ที่มา. จาก ปีท่องเที่ยววิถีไทย 2558, โดย การท่องเที่ยวแห่ง

ประเทศไทย, 2557, ค้นจาก http://www.natsima.com/

this-is-thailand/2015-discover-thainess

นอกเหนือจากการที่ประเทศไทยจะมีรายได้เพิ่ม

มากขึ้นและลดความเหลื่อมล�้าในสังคมแล้ว จากการ 

ท่องเที่ยวและการให้บริการในรูปแบบต่าง ๆ การใช้ 

“ความเป็นไทย” ให้เป็นจุดเด่นในเชิงการตลาดกับกลุ่ม

นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติยังจะเป็นการช่วยส่งเสริมให้

คนไทยมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย และเกิดความ 

ปรองดองภายในชาติมากยิ่งขึ้นทั้งในระดับชุมชน สังคม 

และประเทศชาติโดยรวม

ในปี พ.ศ. 2558 เป็นปีของการปรับเปล่ียนแนวทาง

การน�าเสนอแบบใหม่ที่ต่างจากที่ประเทศไทยเคยท�ามา  

น่ันคือ การน�าเสนอในเร่ืองการท่องเที่ยวิถีไทยแทน

การน�าเสนอในลักษณะของสินค้าและบริการ (product  

approach) การให้บริการด้วยความเป็นไทยจงึให้ความส�าคญั 

กบัคณุค่า (value) ทีน่กัท่องเทีย่วจะได้รบัซึง่เน้นการให้บรกิาร 

ที่จะท�าให้ลูกค้าหรือผู้รับบริการมีความสุขในแบบไทย ๆ  

(amazing happiness) ซึ่งแบ่งออกเป็น 7 กลุ่ม ได้แก่ (1) 

Feel Energetic (2) Feel Fun (3) Feel Creative (4) Feel 

Harmonious (5) Feel Sophisticated (6) Feel Prestigious 

และ (7) Feel a Peace (TAT Review Magazine, 2015)

บทสรุป 

โดยสรุป การด�าเนินธุรกิจโรงแรมและการ 

ท่องเที่ยวในประเทศไทยควรให้ความส�าคัญกับ “การให้

บริการด้วยความเป็นไทย (services with Thainess)” ควบคู่

ไปกับ “การให้บริการด้วยใจ (service mind)” เพื่อส่งเสริม

ให้ผูร้บับรกิารโดยเฉพาะนกัท่องเทีย่วชาวต่างชาติเกดิความ

ประทับใจ บอกต่อ และเข้ามาใช้บริการซ�้าในโอกาสต่อไป 

ตลอดจนผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยว 

ควรด�าเนินการเร่งด่วนใน 2 เร่ือง คือ การสอดแทรก 

ความเป็นไทยในการให้บริการทุกรูปแบบ เช่น อาหารไทย  

ภาษาไทย มารยาทไทย ศิลปะและวัฒนธรรมไทย 

ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย เป็นต้น และการพัฒนา

บุคลากรที่อยู่ในสังกัดให้มีความรู้ความเข้าใจที่ดีในเรื่อง 

“ความเป็นไทย” ควบคูไ่ปกบัการพฒันาสมรรถนะทีจ่�าเป็น 

ด้านอื่น ๆ เช่น ภาษาอังกฤษ ทักษะการสื่อสาร เป็นต้น 

เพื่อส่งเสริมให้คนไทยมีความภาคภูมิใจในชาติของตนเอง

ส�าหรับข้อเสนอแนะที่ผู ้บริหารในบ้านเมืองที่

ก�ากับดูแล หรือผู ้ที่มีอ�านาจหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง 

เกี่ยวกับการด�าเนินธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยวควร

ตระหนักและเร่งด�าเนินการ ได้แก่ 

1. การให้บริการด้วยความเป็นไทยสามารถ 

ปลูกฝังได้ตั้งแต่วัยเด็ก ประเด็นนี้ถือว่ามีผลงานวิจัย 

ยืนยันแล้ว (หทัยรัตน์ ทับพร, 2554) นอกจากนี้ ปัจจุบัน

มีงานวิจัยที่สร้างแบบวัดความเป็นไทยในวัยเด็กได้แล้ว 

(ประกฤติยา ทักษิโณ และพัชราวลัย มีทรัพย์, 2559)  

เมื่อวัดได้แล้วก็สามารถรู้ระดับความเป็นไทยของเด็ก 

กลุ่มนั้น เพื่อที่จะน�าข้อมูลพื้นฐานมาก�าหนดเป็นแนวทาง

ในการพัฒนาเด็กเหล่านั้นให้เป็นผู้ให้บริการที่มีหัวใจของ

การให้บริการด้วยความเป็นไทยต่อไป เช่น มัคคุเทศก์เด็ก 

มืออาชีพ เป็นต้น 

2. หน่วยงานที่ก�ากับดูแลและที่เกี่ยวข้องการ

ด�าเนินธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยวควรประสาน 

ความร่วมมือกันเพื่อส่งเสริมแนวคิด “การให้บริการ 

ด้วยความเป็นไทย” ให้มอียูใ่นหวัใจคนไทย และผูป้ระกอบ

ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการท่องเที่ยวและโรงแรม 

เช่น กระทรวงแรงงาน (กรมพฒันาฝีมอืแรงงาน) กระทรวง

การท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงศึกษาธิการ (สถาบัน 
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Mutual Recognition Arrangement on Tourism 

Professionals) เป็นต้น 

3. ควรมีการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมเพื่อน�าผลการวิจัย

มาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการให้บริการในธรุกจิโรงแรม

และการท่องเที่ยว โดยตัวแปรที่เกี่ยวข้องที่น่าสนใจศึกษา 

เช่น ภาพลักษณ์ (image) คุณภาพการให้บริการ (service  

quality) เจตนาที่จะใช้บริการซ�้า (intention to revisit)  

ส่วนผสมการตลาดบริการ (service marketing mix) 

พฤติกรรมของลูกค้าในการใช้บริการโรงแรม (customers’  

behavior of using hotels’ service) คุณค่าตราสินค้า (brand 

equity) ความพึงพอใจของลูกค้า (customers’ satisfaction) 

เป็นต้น และตัวอย่างทีค่วรท�าวจัิยควรจะให้ความส�าคญัไปที ่

กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ (foreign tourist) เพราะเป็น 

กลุม่เป้าหมายหลกั (target group) ของรายได้ทีจ่ะมาจากการ

ด�าเนินธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยวในระยะยาวต่อไป
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บทคัดย่อ

กระแสการท่องเทีย่วในปัจจบุนัให้ความส�าคญักบัการท่องเทีย่ววถิชุีมชน การเรยีนรูว้ฒันธรรมท้องถิน่ ประเทศไทย

มีทรัพยากรทางวัฒนธรรมหลากหลายที่สั่งสมกันมารุ่นต่อรุ่น ไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมไทยแท้ดั้งเดิม วัฒนธรรมของชาว

กลุ่มชาติพันธุ์ที่เข้ามาอยู่เมืองไทยตั้งแต่อดีต ซึ่งล้วนแต่มีความน่าสนใจและควรสืบสานไว้ โดยเฉพาะวัฒนธรรมของ

ชาวไทยพวน ที่มีการอพยพเข้ามาจากเมืองพวนแขวงเชียงขวาง ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ทั้งนี้ 

ผูศ้กึษาสนใจศกึษาในพื้นทีจ่งัหวดันครนายก เนือ่งจากชาวไทยพวนของจงัหวดันครนายกเป็นชุมชนทีเ่ขม้แข็ง แต่วิถีชีวติ 

มีการเปล่ียนแปลงไปและก�าลงัสูญหาย แต่ยงัคงมหีน่วยงานต่าง ๆ  เข้ามาส่งเสรมิและสนบัสนนุให้รกัษาไว้ ซึง่ชาวไทยพวน  

อ�าเภอปากพลี จังหวัดนครนายก มีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์หลายด้าน เช่น วิถีชีวิตความเป็นอยู่ การแต่งกาย ภาษา 

อาหาร ประเพณี โดยที่ชาวไทยพวนจะมีความเชื่อเรื่องผี และนับถือศาสนาพุทธ ท�าให้วัดเป็นศูนย์กลาง และเป็นศูนย์รวม

ของชาวไทยพวน เมื่อมีประเพณี หรือเทศกาลที่ส�าคัญก็มักท�าในวัดที่ท�าให้วัดในชุมชนไทยพวนเป็นสถานที่ท่องเที่ยว 

ที่มีความส�าคัญที่นักท่องเที่ยวสามารถเข้ามาเรียนรู้วัฒนธรรม หรือวิถีชีวิตของชาวไทยพวน ประกอบด้วย วัดฝั่งคลอง  

มีการจดัท�าพพิิธภัณฑ์พ้ืนบ้านทีร่วบรวบเรือ่งราวของชาวไทยพวนไว้ให้เยาวชนหรอืผูค้นทัว่ไปมาศกึษา วดัปทมุวงษาวาส  

มีการสาธิตการท�าอาหารของไทยพวน เช่นข้าวกระยาคู และสาธิตการทอผ้า ที่ชาวไทยพวนนิยมทอผ้าใช้เองในอดีตและ

มีการพัฒนารูปแบบให้ทันสมัยและเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดนครนายก คือ ดอกสุพรรณิกา วัดเกาะหวาย สาธิตการท�า

อาหารของชาวไทยพวน นอกจากนี้ยังสามารถเข้าไปสักการะพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์ภายในวัด 

ค�ำส�ำคัญ: เอกลักษณ์, ชาวไทยพวน, วัฒนธรรม 

Abstract

The popularity of tourism is increasingly greater and the community participation in tourism activities as 

well as learning cultural concepts has played as important roles nowadays. Thailand is one of the significant sites 

where multi-cultural resources have been developed. The exquisite culture which has been developed by both Thai 

people and ethnic groups is worth preserving especially Thai Phuan culture. The researcher has been interested in 

studying and conducting the study in the area of Nakornnayok province. The Thai Phuan people living in Nakornnayok  

เอกลักษณ์ของวัฒนธรรมชำวไทยพวนที่ส่งผลต่อกำรท่องเที่ยวในชุมชน 

อ�ำเภอปำกพลี จังหวัดนครนำยก

The Cultural Uniqueness of Tai Puan Influencing Local Tourism 

at Pak Phi, Nakhonnayok
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บทน�ำ

การท่องเทีย่วเชงิสังคมในปัจจบุนัมีความตระหนกั

ถึงความส�าคัญของศิลปวัฒนธรรม เทศกาลรวมถึงมรดก

ทางวัฒนธรรมพื้นบ้านมากขึ้นทั้งนี้ปัจจุบันกระแสการ

ตื่นตัวต่อวัฒนธรรมประกอบกับความหลากหลายทาง

วัฒนธรรมของในแต่ละพื้นทีเ่ป็นจดุก�าเนดิของการพัฒนา 

แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมดังจะเห็นว่าการท่องเที่ยว 

เชิงวัฒนธรรมได้กลายเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรม

ท่องเที่ยวในต่างประเทศโดยเฉพาะในยุโรปอีกทั้งประเทศ

อื่น ๆ ได้พยายามที่จะพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

ในประเทศของตนเอง นอกจากการท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรม

จะสามารถน�ารายได้เข้าสู่ประเทศและน�าไปสู่การพัฒนา

เศรษฐกิจทั้ งระดับประเทศและระดับภูมิภาคแล ้ว 

การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยังเป็นเครื่องมือส�าคัญในการ

สืบทอดวัฒนธรรมให้คงอยู่ต่อไปส�าหรับประเทศไทยแล้ว

การท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมบริการที่สร้างรายได้และ

การจ้างงานให้กับประเทศไทยเป็นอย่างมากอย่างไรก็ดี

ท่ามกลางการแข่งขันของตลาดท่องเที่ยวที่สูงขึ้นกระแส 

การพฒันาการท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรมจงึได้รบัความสนใจ 

เพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากแหล่งท่องเที่ยว และมรดกทาง

วัฒนธรรมของประเทศไทยมีความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตัว

และได้มีการถ่ายทอดมรดกทางวัฒนธรรมสืบเนื่องมาเป็น

เวลานาน ประเทศไทยเป็นประเทศทีมี่มรดกทางวฒันธรรม

หลากหลายตัง้แต่อดตีจนถงึปัจจบุนัโดยการสัง่สมมาจากรุน่ 

สูรุ่น่และวฒันธรรมต่าง ๆ  กย็งัคงยดึถอืกนัในท้องถิน่ ไม่ว่า

จะเป็น ความคดิ ความเช่ือ การแต่งกาย ภาษา ข้าวของเคร่ืองใช้  

บางสิ่งได้ถ่ายทอดออกมาเป็นลักษณะของภูมิปัญญา  

(สายันต์ ไพรชาญจิตร์,2550) ให้ความเห็นว่า ภูมิปัญญานี้ 

เป็นระบบวฒันธรรมและเป็นทรพัยากรวฒันธรรม เนือ่งจาก 

ภูมิปัญญา หมายถึง ระบบความรู้ ความเชื่อ ความสามารถ

ทางพฤติกรรม หรือทักษะในการแก้ไขปัญหาของมนุษย์ 

ในการจัดระบบความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์

ด้วยกัน ทั้งในระดับปัจเจกกับปัจเจก ระดับกลุ่มกับกลุ่ม 

ระหว่างมนษุย์กบัธรรมชาติกายภาพ และระหว่างมนษุย์กบั 

สิง่เหนอืธรรมชาตใิห้อยูใ่นสภาวะสมดลุเป็นปกตอิยูเ่สมอ 

นอกจากมวีฒันธรรมทีเ่ป็นมรดกของตนเองแล้วยงัมคีวาม

หลากหลายของวัฒนธรรม และชาติพันธุ์ ที่มาอาศัยอยู่

ต้ังแต่สมัยบรรพบุรุษ เช่น ชาวไทยพวน หรือลาวพวน  

เมื่อเข้ามาอยู่ก็มีการสิบสานวัฒนธรรมของตนเองและ

สืบทอดต่อกันมารุ่นต่อรุ่น ชาวไทยพวน คือ กลุ่มคนที่

สืบเช้ือสายมาจากคนพวนที่บรรพชนได้อพยพมาจาก 

เมอืงพวนแขวงเชียงขวาง ประเทศสาธารณรฐัประชาธิปไตย 

ประชาชนลาวเมอืงพวนอยูท่างตะวนัออกของหลวงพระบาง  

ทศิเหนอืของเวยีงจันทน์ ติดกบัประเทศเวยีดนาม เมอืงพวน 

เป็นเมืองโบราณเก่าแก่สร้างขึ้นโดยเจ็ดเจือง ซึ่งเป็นโอรส

องค์ที ่7 ไปสร้างเมอืงต่าง ๆ  ขนุลอ โอรสองค์โตไปสร้างซวา  

หรือหลวงพระบาง ส่วนคนสุดท้องคือขุนเจ็ดเจือง ได้ไป

สร้างเมืองพวน หรือเชียงขวางปัจจุบัน ด้วยเหตุการณ์

province have been considered firm community, yet the folkways have been changed and abandoned; consequently, 

government agencies and state enterprises have encountered and maintained such a weakened community. The Thai 

Phun people in Pak Plee, Nakornnayok province, have prime identity in many aspects, such as, ways of life, costumes, 

language, food custom and traditions. The Thai Phun people originally have spiritual beliefs and they are Buddhist;  

as a result, temples are their dominant center. When traditional activities are held in the communities, the temples 

have been tourism attractions where tourists can access to learn their custom and their ways of life. For instance, 

Wat Fang Klong provides folks museums in which the Thai Phuan history was collected for studying. Wat Phatum 

Wongsawat is the site in which Thai Phuan cuisine and weaving are demonstrated. The Thai Phun people have been  

famous for magnificent weaving. Supannikar flower pattern is woven as the symbol of Nakornnayok province. The 

last temple is Wat Koh Wai where people can worship sacred Buddha images.

Keywords: uniqueness, Tai Puan, cultura
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ความไม่สงบของบ้านเมืองและอีกหลายปัจจัยที่ท�าให้ 

คนพวนทั้งถูกกวาดต้อนและอพยพเข ้ามาอาศัยบน 

แผ่นดินไทยหลายระลอก ตั้งแต่ยุคต้นรัตนโกสินทร์ 

พระมหากษตัรย์ิไทยทรงก�าหนดพืน้ทีใ่ห้ลาวพวนต้ังถิน่ฐาน

ตามพืน้ทีต่่าง ๆ  ทัว่ประเทศเท่าทีส่�ารวจพบในปัจจบุนัและ

เป็นสมาชกิของชมรมไทยพวนแห่งประเทศไทย จ�านวน 20 

จังหวัด ได้แก่ น่าน แพร่ สุโขทัย อุตรดติถ์ เชียงราย สงิห์บุรี  

ลพบุรี สระบุรี ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา นครนายก อุดรธานี 

หนองคาย เพชรบุรี อุบลราชธานี พิจิตร สุพรรณบุรี เลย 

เพชรบูรณ์ และนครสวรรค์ (ยุพิน เข็มมุกต์, 2556)

การอพยพของพวกพวนหรือลาวพวนมีการอพยพ

เข้ามาหลายครั้งด้วยกัน ตามหลักฐานที่สมเด็จพระเจ้า 

บรมวงศ์เธอกรมพระยาด�ารงราชานุภาพ ได้อธิบายไว้ว่า  

ครั้งที่ 1 ปลายสมัยกรุงธนบุรี พ.ศ. 2322 พระบาทสมเด็จ 

พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก เมื่อด�ารงพระยศเป็นสมเด็จ 

เจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกได้ยกทพัไปตเีมอืงเวยีงจนัทน์และ

หัวเมืองทั้งหลายกวาดต้อนชาวเวียงจันทน์ หลวงพระบาง  

ซึ่งอาจเลยไปถึงเมืองเชียงขวางด้วย การกวาดต้อนผู้คน

เข้ามาสู่ประเทศสยามหรือประเทศไทยจึงมีการน�าชาว

ลาวพวนลงมาด้วย นอกจากนี้ชาวพวนที่อาศัยอยู่ใกล้กับ 

บรเิวณเวยีงจนัทน์กม็กีารกวาดต้อน ในครัง้นีไ้ด้ให้ผูอ้พยพ 

ทั้งหมดตั้งภูมิล�าเนาในบริเวณหัวเมืองชั้นใน คือ สระบุรี 

นครนายก ฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 2 เหตุการณ์กบฏเจ้าอนุวงศ์

แห่งเมอืงเวยีงจนัทน์ ใน พ.ศ. 2371-2372 ซ่ึงกรมพระราชวงั

บวรมหาศักดิพลเสพย์ ในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า 

เจ้าอยู่หัวเป็นแม่ทัพใหญ่ มีเจ้าพระยาราชสุภาวดี คุมกอง

ก�าลังส�าคัญเข้าตีเมืองเวียงจันทน์ และเผาท�าลายเมือง

เวียงจันทน์จนสิ้นซาก พร้อมทั้งกวาดต้อนครัวลาวลงมา 

เป็นจ�านวนมาก คร้ังที่ 3 เกิดศึกพวกฮ่อ เป็นยุคสมัยที่

ฝรั่งเศสเข้าครอบครองอินโดจีน ฝ่ายไทยคาดคะเนแล้วว่า  

ฝรั่งเศสจะต้องเข้ายึดครองอินโดจีนทั้งหมด จึงท�าการ

กวาดต้อนผู้คนในแค้วนสิบสองจุไท หัวพันทั้งห้าทั้งหก  

ซึง่มีคนหลายชาตพินัธุร์วมถงึพวกพวนด้วย การอพยพลงมา 

ครั้งน้ีประชากรส่วนใหญ่เป็นพวกพวน จึงได้มีการจัดตั้ง 

มณฑลลาวพวน และเรียกชาวพวนว่า ชาวไทยพวน (ลาว

พวน) (คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวโิรฒ,  

2556)

เนื้อหำ

อ�าเภอปากพลี จังหวัดนครนายก ได้รับการจัดตั้ง

เมื่อปี พ.ศ. 2436 เดิมชื่อ “อ�าเภอบุ่งไร่” ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.

2448 เปลี่ยนชื่อเป็น “อ�าเภอหนองโพธิ์” และในปีเดียวกัน

ได้ย้ายมาอยูท่ีบ้่านท่าแดง ต�าบลปากพล ีและเปลีย่นชือ่เป็น  

“อ�าเภอเขาใหญ่” เพราะท้องที่ของอ�าเภอได้ครอบคลุม

ถึงบริเวณเขาใหญ่ ในปีพ.ศ.2452 เปลี่ยนชื่อเป็น “อ�าเภอ

ปากพลี” ในปัจจุบัน ค�าว่า “ปากพลี” นั้น ว่ากันว่าสมัย

โบราณชาวบ้านส่วนใหญ่สญัจรโดยทางเรอื ในฤดนู�า้หลาก 

จะไหลแรงและหมุนวน ท�าให้ผู้คนที่สัญจรได้รับอันตราย

บางคนถงึกบัเสยีชวีติ ดงันัน้ ชาวบ้านจงึร่วมกนัสร้างศาลขึน้ 

เพือ่ “พลกีรรม” ซึง่เป็นการท�าบญุเซ่นสรวงเทวดา จงึเรยีก 

ชือ่คลองนัน้ว่า “คลองปากพล”ี และ ค�าว่า “อ�าเภอปากพล”ี 

จึงเป็นชื่อทางราชการ ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา อ�าเภอปากพลี

แบ่งออกเป็น 7 ต�าบล ได้แก่ ต�าบลเกาะหวาย ต�าบลท่าเรือ 

ต�าบลหนองแสง ต�าบลเกาะโพธิ ์ต�าบลโคกกรวด และต�าบล

นาหินลาด การอพยพเข้ามาของคนไทยพวนในอ�าเภอ

ปากพลีมี 2 ข้อสันนิษฐาน ประการแรกใน พ.ศ.2322 

สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชโปรดฯให้สมเด็จเจ้าพระยา

มหากษัตริย์ศึกไปปราบกบฏที่เวียงจันทน์มีชัยชนะจึงได ้

กวาดต้อนผูค้นจ�านวนมาก ซึง่รวมถงึชาวลาวและชาวพวน 

จากเมอืงซ�าเหนอื ในจังหวดันครนายก มไีทยพวนพวกหนึง่

ซึ่งมีถิ่นเดิมที่บ้านโค้ง บ้านเมี่ยง บ้านหนองวัว บ้านนาคา 

เห็นว่าบริเวณลุ่มน�้าของคลองท่าแดงในปัจจบุัน เหมาะแก่

การต้ังหลกัแหล่งท�ามาหากนิ จึงรวมตัวกนัแล้วต้ังช่ือบ้านว่า  

“บ้านท่าแดง” ในคราวทีอ่พยพมาครัง้นัน้มพีระภกิษรุปูหนึง่

ช่ือหลวงพ่อภาระ ซึง่เป็นทีน่บัถอืของชาวไทยพวน เป็นผูน้�า

ขบวนอพยพและได้อัญเชิญพระศรีอาริย์ซ่ึงหล่อด้วยทอง

สมัฤทธิม์าด้วย ชาวไทยพวนจงึได้ช่วยกนัสร้างวดัและต้ังช่ือ 

ตามหมู่บ้านว่า “วัดท่าแดง” ประการที่สอง สืบค้นจาก

หลักฐานของกองวิชาประวัติศาสตร์ โรงเรียนนายร้อย 

พระจุลจอมเกล้า (จ.ป.ร.) กล่าวว่ามีการอพยพ 2 ระยะ  

ระยะทีห่นึง่ ในสมยัธนบรุ ีพ.ศ.2322 กวาดต้อนเอาลาวเวยีง 

และลาวหวัเมอืงฟากโขงตะวนัออกมาไว้ทีน่ครนายก รวมทัง้ 

สระบรุ ีลพบรุ ีฉะเชิงเทรา ราชบรุ ีจันทบรุ ีส่วนระยะทีส่อง 

เกิดขึ้นหลังกบฏเจ้าอนุวงศ์แห่งเมืองเวียงจันทน์ พระบาท

สมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้เจ้าพระยา 

ธรรมาเป็นแม่ทัพยกทัพไปขับไล่กองทัพญวนที่เข้ามาตั้งที่ 
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เขตเมืองพานหัวพันทั้งห้าทั้งหก เพื่อจัดการกับญวนและ

เขตใกล้เคียงลงมาไว้ที่บ้านหมี่ บ้านสนามแจง ลพบุรี  

บ้านทัพคล้อ วังหลุม ทุ่งโพธิ์ ตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 

ทั้งนี้น่าจะรวมถึงเขตนครนายกด้วย โดยพบหลักฐานว่า 

“บัญชีเรื่องจ�านวนครัวซึ่งมาแต่หลวงพระบาง จ.ศ.1192” 

(พ.ศ.2373) แสดงว่ามีครัวลาวรวมทั้งพระสงฆ์ สามเณร 

อพยพมาจากหลวงพระบางมาอยู่ที่นครนายกด้วย (คณะ

สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ, 2556)

วิถีชีวิตและควำมเชื่อของชำวไทยพวน

ชาวไทยพวนนิยมตั้งถิ่นฐานและสร้างบ้านเรือน 

อยู่บริเวณใกล้ ๆ ริมเนื่องน�้าจากสะดวกต่อการเดินทาง 

ทางน�้าและใช้ในกการอุปโภคบริโภค ส่วนใหญ่มีความ 

เป็นอยู่ง่าย ๆ มีความสามัคคีในหมู่คณะ เป็นคนรักสงบ 

ซื่อสัตย์ ยึดมั่นในศาสนา และปฏิบัติในขบธรรมเนียม

ประเพณีอย่างเคร่งครัดมักนิยมรวมตัวกันเป็นสมาคม  

ชาวไทยพวนมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ภาษา และประเพณี

ที่ถือว่ามีเอกลักษณ์เฉพาะที่น่าสนใจ โดยชาวไทยพวน

ส่วนใหญ่มีอาชีพหลัก คือ การท�าไร่ ท�าสวนบ้างเล็กน้อย 

แต่ปัจจุบันเริ่มมีการค้าขาย และลูกหลานก็เริ่มเข้าท�างาน

รับราชการมากข้ึน เช่น รับราชการครู ต�ารวจ ทหาร หมอ 

หรือพยาบาล และมักไม่ค่อยอยู่ในท้องท้องถิ่นเนื่องจาก

ต้องไปท�างานต่างถิ่น เช่นในตัวเมืองจังหวัดนครนายก  

หรอืจงัหวดัใกล้เคยีง และย่ิงในปัจจบุนัจงัหวดัใกล้เคยีงเช่น

จงัหวดัปราจนีบุรี มโีรงงานอุตสาหกรรมเกดิขึน้มากท�าให้

ลูกหลายชาวไทยพวนนิยมประกอบอาชีพเป็นพนักงาน

โรงงานอุตสาหกรรมมากยิง่ขึน้ ในชมุชนกม็เีพียงแต่คนแก่  

และเด็กเล็กเท่านั้น ส่วนลักษณะการสร้างบ้านเรือนใน

ปัจจบุนัชาวไทยพวนนยิมสร้างบ้านเรือนเป็นแบบสมยัใหม่  

คือก่ออิฐ จนแทบจะหาบ้านเรือนไทยพวนแท้ ๆ  ไม่ได้เลย 

สบืเน่ืองจากชาวบ้านทีล่กูหลานไปท�างานต่างถิน่มรีายได้ที ่

แน่นอนและม่ันคงกจ็ะมกัสร้างบ้านทีค่งทนถาวร ไม่ผพุงัง่าย  

มีเพียงบริเวณต�าบลเกาะหวายที่ยังคงมีเรือนไทยพวนสมัย

โบราณแต่กม็กีารดัดแปลงเลก็ ๆ  น้อย ๆ  เพ่ือประกอบอาชพี  

เช่นขายอาหาร แต่ก็เป็นอาหารทั่วไปไม่ใช้อาหารพื้นบ้าน 

ของชาวไทยพวน ซ่ึงเม่ือวิถึชีวิตความเป็นอยู ่เริ่มถูก

สังคมไทยในปัจจุบันเข้าไปแทรกก็ท�าให้วิถีชีวิตความเป็น 

ชาวไทยพวนเปลี่ยนแปลงไป ประเพณีดั่งเดิมก็ท�าบ้าง 

ไม่ท�าบ้าง ภาษาไทยพวนก็ไม่นิยมพูดกัน จนปัจจุบัน 

มีเพียงไม่กี่คน พ่อแม่ไม่พูดลูกหลายต่างก็พูดและฟัง

ไม่เป็น หลาย ๆ หน่วยงาน เช่น กระทรวงวัฒนธรรม 

ผู้น�าชุมชน จังหวัดนครนายก หรือแม้แต่การท่องเที่ยว 

แห่งประเทศไทย ได้เล็งเห็นถึงความส�าคัญของวิถีชีวิต

ดั้งเดิมที่มีเอกลักษณ์ และอัตลักษณ์เฉพาะที่สามารถ

สบืทอดให้คงอยูแ่ละยงัสามารถเป็นจดุขายในการท่องเทีย่ว  

เพื่อสร้างรายได้ให้คนในชุมชนและน�าไปสู่การเป็นชุมชน

ที่เข้มแข็ง หลายหน่วยงานต่าง ๆ  พยามยามดึงจุดเด่นของ

ชาวไทยพวนที่เป็นเอกลักษณ์มาซึ่งมีความน่าสนใจและ

น่าศึกษาเรียนรู้ โดยชาวบ้านได้ให้ความร่วมมือในการ

ถ่ายทอดภูมิปัญญา ทั้งถ่ายทอดแบบไม่เป็นลายลักษณ์ 

อกัษร ได้แก่การบอกเล่าให้ฟังต่อ ๆ  กนัมา ผ่านการสัง่สอน  

การเรยีนหนงัสอื และการถ่ายทอดโดยพธีิกรรมทางศาสนา 

เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชาวไทยพวนมีหลากหลาย

ประเภท ประกอบด้วย เร่ืองความเช่ือ ชาวไทยพวนมีความ

เชือ่ในเรือ่งผเีรอืน ผปีระจ�าหมูบ้่านจะเรยีกว่า ศาลเจ้าปูบ้่าน  

หรือบางทีเรียกว่า ศาลปู่ตา มีความเชื่อว่า ปู่บ้านจะเป็นผู้

ดูแลรักษาลูกบ้านให้อยู่เย็นเป็นสุขปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ  

โดยชาวบ้านจะสร้างศาลปูต่าไว้ทางด้านทศิตะวนัออก หรอื

ทิศเหนือของหมู่บ้าน เวลาเดินทางมักจะมีการไปขอให ้

ปู่บ้านช่วยคุ้มครองและในทุก ๆ ปีจะมีการเลี้ยงผีปู่ตา  

ในเดือน 3 และ เดือน 6 ของทุกปี มีผู้ท�าพิธีซึ่งเรียกว่า  

เจ้า ส่วนผู้ประกอบพิธีชาย คือ หมอพร ส่วนการนับถือ

ศาสนา ชาวไทยพวนนบัถอืศาสนาพทุธ โดยมคีวามศรทัธา

อย่างแรงกล้าซึง่สงัเกตได้จากประเพณ ีพธีิการ และงานบญุ

ต่าง ๆ  ของชาวไทยพวน ซึง่มคีวามสมัพนัธ์กบั วดั พระสงฆ์  

อยูเ่สมอ จะเหน็ได้จากบรเิวณทีช่าวไทยพวนอาศยัอยูจ่ะมวีดั 

เป็นศูนย์กลางเพื่อใช้เป็นที่ท�ากิจกรรมทางศาสนาและ

พิธีกรรมต่าง ๆ 

ประเพณีส�ำคัญของชำวไทยพวน

ประเพณีของชาวไทยพวนที่ยึดถือและปฏิบัติ 

สืบต่อกันมายาวนาน ดังนี้ 

ฮีต 12 คอง 14 เป็นการปฏิบัติตามประเพณี 12 

เดือน ฮืต 12 หมายถึง จารรีต 12 ประการ หรือประเพณี

สิ่งที่นิยมนับถือปฏิบัติสืบต่อกันมาจนเป็นแบบแผน 

ขนบธรรมเนียมซ่ึงเป็นเทศกาลงานบุญที่เกี่ยวข้องกับ 

การเกษตรกรรม เช่นเดยีวกบัประเพณ ี12 เดอืนในภาคกลาง 
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ฮีต 12 ของชาวไทยพวนในต�าบลเกาะหวายที่ยัง

ปฏิบัติสืบต่อกันมาจวบจนปัจจุบัน เร่ืมตั้งแต่เดือนอ้าย 

เป็นเดือนที่ข้าวในนาสุก เร่ิมเก็บเกี่ยว เหมาะแก่การท�า 

ข้าวหลาม ชาวบ้านจึงร่วมใจกันจัดงานยุญเพื่อน�าอาหาร

ไปถวายพระในวันธรรมสวนะ เรียกงานบุญนี้ว่า “ทาน

ข้าวหลาม” เดือนยี่ เป็นเดือนที่ชาวนาเก็บเกี่ยวและขนข้าว

มาไว้ที่ลานข้าว จึงมีประเพณีสู่ขวัญ หรือเรียกขวัญข้าว 

ให้มาอยู่ที่ลานกับข้าวด้วย เรียกบุญนี้ว่า “สู่ขวัญข้าว”  

เดือนสาม เป็นประเพณี “ก�าฟ้า” เป็นประเพณีหยุดงาน 

การใช้สัตว์พาหนะทุกชนิด ให้ทุกคนถือศีล เข้าวัด ท�าบุญ 

และประเพณีเลี้ยงตาปู่ พอวันถัดไปก็ท�าบุญถวายอาหาร

พระ เรียกว่า “ทานข้าวจี่” เดือนสี่ ชาวไทยพวนถือว่า 

เป็นเดือนมงคล งานไร่นาเสร็จส้ินจะจัดงาน “กินดอง” 

หรือ “แต่งดอง” ซึ่งคืองานแต่งงาน เดือนห้า เป็นปีใหม่

หรือศักราชใหม่ของการนับปีแบบไทย ชาวไทยพวนจะ

ต้องไปสรงน�้าพระและรดน�้าผู้ใหญ่ เรียกว่า “สมาผู้ใหญ่”  

เดอืนหก ท�าบญุในวนัวสิาขะ และเลีย้งปูต่า เดอืนเจด็ชาวบ้าน 

ก�าลังไถ หว่าน ด�าข้าว จงึไม่มงีานบญุ เดอืนแปด ชาวบ้านก�าลงั

ปักด�าข้าว จึงมีเพียงงานบุญตามศาสนา คือบุญเข้าพรรษา  

เดอืนเก้า เป็นเดือนทีส้ิ่นสุดการท�านา น�าควายกลบัเข้าบ้าน

จงึมพีธิ ี“สูข่วญัควาย” เดอืนสบิ งานบญุสลากภตั เดอืนสบิเอด็ 

เดือนนี้ฝนตกมากมีน�้าเต็มตลิ่ง ชาวบ้านจึงจัดงานแข่งเรือ 

เรียกว่า “ช่วงเฮือ” เป็นฤดูออกพรรษา งานตักบาตรเทโว  

บางวัดมีการจัดเทศน์คาถาพันเดือนสิบสอง มีการฉลอง

บุญกฐิน และมีบุญเผวส คือการเทศน์มหาชาติ ในอดีต

มีประเพณีทิ้งดุ้นไฟ เป็นการสะเดาะเคราะห์ นอกจากนี้ 

ก็มีบุญทาน เรียกว่า “บุญข้าวเม่า”

คอง 14 ค�ำว่ำ คอง แปลว่า พิทักษ์หรือด�ารงไว้  

เพราะฉะนั้นคอง 14 จึงหมายถึงสิ่งที่ดีงามที่ควรประพฤติ 

14 อย่าง 

จากประเพณีที่ชาวไทยพวนนิยมท�ามาในปัจจุบัน

ก็มีการเลือนหายไปบ้างตามกาลเวลามีเพียงไม่กี่ประเพณี 

ที่ยั งคงปฏิบั ติและก็ มีนักท ่องเที่ ยว เดินทางมาเพื่อ 

ร่วมงาน เช่น ประเพณีก�าฟ้า ประเพณีสงกรานต์ ประเพณี 

สารทไทยพวน ประเพณตีกับาตรเทโวโรหณะ และประเพณี

เทศน์มหาชาติ ในการจัดประเพณีต่าง ๆ  ก็จะมีการละเล่น 

เข้าไปประกอบเพ่ือความสนกุสนาน เช่น การละเล่นล�าพวน  

การละเล่นร�าโทน การละเล่นนางด้ง และการละเล่น 

นางสาก 

ภำพ 1 ภาพวาดประเพณีฮีตสิบสอง คองสิบสี่

ที่มา. จาก ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชวัดฝั ่งคลอง, โดย

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัศรีนครินทรวิโรฒ, 2556,  

กรุงเทพ ฯ: ส�านักงานกิจการโรงพิมพ์ องค์การสงเคราะห์

ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์.

กำรแต่งกำยของชำวไทยพวน

ผูช้าย สวมกางเกงขาก๊วยสดี�า หรอืผ้าพืน้ทอใช้เอง  

มกัจะย้อมสเีองจากน�า้ลกูตะโก สไีม่ด�าเข้มจนเกนิไป ส�าหรบั

คนฐานะดีส�าหรับผู้ชายนิยมใส่เส้ือผ่าอกตลอดคอเสื้อ 

ตั้งชิดกับคอคล้ายคอจีน ติดกระดุม 5 เม็ด ชายเสื้อทั้งซ้าย

และขวาผ้าข้างเหมือนเส้ือกุยเฮงแขนเส้ือยาวถึงข้อมือ  

ถ้าเป ็นแบบแขนส้ันก็จะส้ันเพียงคร่ึงแขนไม่มีขลิบ  

กระเป๋าเสื้อจะปะเย็บด้านนอกตัวเสื้อด้านหน้าชายล่าง

ของเสื้อ 2 กระเป๋า เอาไว้ใส่ของใช้เล็ก ๆ  น้อย ๆ  ซึ่งเหมาะ 

ส�าหรับสวมใส่เดินทางและไปท�างานนิยมใช้ผ้าขาวม้า

คาดเอว

ผู้หญิง นิยมนุ่งผ้าถุงแบบผ้ามัดหมี่ หรือผ้าฝ้าย  

โดยทอนุง่ใช้เอง มผ้ีาขาวม้ารดันม เรยีกว่า แห่งตู้ หรอืบางที

อยู่บ้านก็สวมเสื้อมะกะแร่ง หรือเสื้อคอกระเช้า

อำหำรของชำวไทยพวน

ชาวไทยพวนจะรับประทานอาหารที่ประกอบ

มาจากส่ิงของที่หามาได้บริเวณไร่ นา แม่น�้าล�าคลอง  

น�ามาปรุงโดยใส่ปลาร้า พริกแห้ง เกลือ กระเทียม หัวหอม  

หรือข่า ตะไคร้ เป็นหลัก อาหารที่เป็นเอกลักษณ์ของ

ชาวไทยพวน คือ ปลาจ่อม แจ่ว (น�้าพริก) ห่อหมก 
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ส่วนอาหารที่นิยมท�าในเทศกาลงานบุญต่าง ๆ ได้แก่  

ข้าวปุ้น (ขนมจีน) ข้าวจี่ ข้าวหลาม ขนมกงแหน ข้าวโล้ง  

ขนมดาดกระทะ เป็นต้น ซ่ึงอาหารเหล่านีปั้จจบุนัก็มีการท�า 

รับประทานในชุมชน และน�ามาประกอบการต้อนรับ 

นักท่องเที่ยวซึ่งท�าให้อาหารไทยพวนยังคงสืบเนื่องต่อไป

ภำษำของชำวไทยพวน

ภาษาพูด ชาวไทยพวนทั้ง 4 ชุมชน คือ ชุมชน 

ท่าแดง ชุมชนบ้านฝั่งคลอง ชุมชนบ้านเกาะหวาย และ

ชุมชนบ้านใหม่ ส่วนน้อยที่ยังคงใช้ภาษาพวนพูดสื่อสาร

ยกเว้นคนสงูอาย ุส�าหรับคนรุ่นใหม่ไม่ค่อยนยิมพูด ส�าหรบั

ภาษาเขียนปัจจุบันยกเลิกใช้ภาษาไทยอย่างเดียวจึงท�าให้ 

คนในชมุชนไม่สามารถเขยีนได้ แต่ยังคงมี 1 คนทียั่งเขยีนได้  

คือ พันเอกโสภณ เครือเพ็ชร์ แต่ทั้งนี้ก็ยังคงมีหลาย 

หน่วยงานที่ยังคงร่วมมือกับคนในท้องถิ่นสนับสนุนให้มี

การเรียนการสอนในโรงเรียนเพ่ือสืบทอดให้ชนรุ่นหลัง 

ต่อไป

สถำนท่ีท่องเที่ยว

จากประเพณีที่ชาวไทยพวนนิยมท�ามาตั้งแต่อดีต

จนถึงปัจจุบัน มักจะมีความส�าคัญกับวัดเสมอเนื่องจากวัด 

เป็นศูนย์กลางของคนในชุมชน วัดที่ส�าคัญ ๆ  ของชาวไทย

พวนจะประกอบไปด้วย 3 วดั ทีน่กัท่องเทีย่วสามารถเข้าไป 

เรียนรู้วัฒนธรรม วิถีชีวิตของชาวไทยพวน ดังนี้ 

วัดฝั่งคลองซึ่งเป็นวัดสังกัดมหานิกาย และได้รับ

การพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนทั้งด้านศาสนา 

ศลิปวฒันธรรม รวมทัง้ยงัเป็นทีต่ัง้ของพพิธิภณัฑ์พืน้บ้าน 

วัดฝั่งคลอง โดยมีพระครูวิริยานุโยค เจ้าอาวาสวัดฝั่งคลอง 

เป็นผูร่้วมก่อตัง้ โดยใช้งบประมาณของกระทรวงวฒันธรรม 

ปี 2555 เพื่อจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ การถ่ายทอด  

การจดัแสดงผลงาน เป็นการอนรัุกษ์และสืบสานภูมิปัญญา

พื้นบ้าน ซึ่งภายในประกอบด้วยนิทรรศการหลายส่วน  

ดังนี้ 

1. จดันทิรรศการเฉลมิพระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็

พระเจ้าอยู ่หัวฯ โดยจัดแสดงองค์ความรู้เกี่ยวพระราช 

กรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนครนายก

2. จัดนทิรรศการกบัมรดกภมูปัิญญาทางวฒันธรรม  

โดยจัดแสดงองค์ความรู้เกี่ยวกับมรดกทางภูมิปัญญาทาง 

วัฒนธรรมของชุมชนไทยพวน

3. จัดนิทรรศการวิถีชีวิตความเป ็นอยู ่และ

ประวัติศาสตร์ของชุมชน

4. จัดกิจกรรมเผยแพร่และสาธิตองค์ความรู  ้

ทางมรดกภูมิปัญญาวัฒนธรรม อาทิ งานผ้าทอ งานอาหาร 

งานสิ่งประดิษฐ์ งานจักสาน เป็นต้น

5. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การถ่ายทอด 

องค์ความรู ้จากปราชญ์ท้องถิ่นมรดกภูมิป ัญญาทาง

วัฒนธรรม

6. จัดกิจกรรมลานวัฒนธรรมเพื่อเปิดโอกาสให้

เด็ก เยาวชน และประชาชน มีล่วนร่วมในการจัดแสดง 

และสาธิตผลงาน

7. จัดให้มีการประชุมร่วมกันทางวัฒนธรรม  

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาองค์ความรู ้ทาง

วัฒนธรรม

8. จัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์จากมรดกภูมิปัญญา 

ทางวัฒนธรรม และอาหาร

9. จัดให้มีอินเทอร์เน็ตเพื่อใช้ในการสืบค้นข้อมูล 

มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม

ซึ่งพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทยพวนถือเป็นสถานที่ 

ที่น่าสนใจและมีการใช้วัดฝั ่งคลองในการจัดกิจกรรม

เผยแพร่ประเพณีของชาวไทยพวนอยู่บ่อยครั้งปัจจุบัน 

มนีกัเรยีน นกัศกึษา หน่วยงานต่าง ๆ  ทีเ่ดนิทางมาท่องเทีย่ว 

และเรียนรู้ อีกท้ังเมื่อถึงเทศกาลส�าคัญ ๆ  ก็จะมีการจัดงาน

เทศกาลประเพณีเพื่อส่งเสริมให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยว  

เช่น งานบุญข้าวจี่ เป็นต้น 

วัดปทุมวงษาวาส หรือวัดบ้านใหม่ ศูนย์รวม

ชาวไทย และไทยพวนที่มากราบไหว้พระสถูปเจดีย  ์

ซึ่งประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุพระเกตุกุสาวดี และ 

ยังเป็นศูนย์ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น พร้อมชมการสาธิต

การท�าข้าวกระยาคู ที่มีในพุทธประวัติว่าเป็นข้าวที่นาง
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สุชาดาน�าไปถวายพระสิทธัตถะที่ทรงบ�าเพ็ญเพียรอยู่ที่

ต�าบลอรุเุวลาเสนานคิม ก่อนจะตรัสรู้เป็นสัมมาสมัพทุธเจ้า  

นอกจากน้ียงัมีการจดัแสดงผ้าพ้ืนบ้านไทยพวน ซึง่ทกุบ้าน

จะมี “ก่ี” ส�าหรบัให้ผู้หญงิทอผ้าไว้ใช้เอง ปัจจบุนัมช่ีางฝีมอื 

พืน้บ้านคดิค้นและปรบัปรงุลายจนสามารถก�าหนดลายผ้า 

ลงในสมุดและลอกลายได้ จนน�าไปผูกเป็นผ้ามัดหมี่  

“ลายดอกสุพรรณิการ์” ซึ่งเป็นดอกไม้ประจ�าจังหวัด

นครนายก

วัดเกาะหวาย นักท่องเที่ยวเข้ามาสักการะรอย

พระพุทธบาทจ�าลองซึ่งมีเรื่องเล่าสืบต่อกันมาว่าชาวบ้าน 

เกาะหวายช่วยกันแห่มาจากวัดพระพุทธบาท จังหวัด

สระบุรี โดยน�าใส่เกวียนแล้วให้คนลากมาจนถึงเกาะหวาย

เม่ือประมาณ 200 กว่าปีมาแล้ว ซึ่งทุกปีจะมีการจัดงาน

สมโภชในช่วงกลางเดือนส่ี และสักการะสถูปหลวงพ่อ 

ภาระซึ่งเป็นผู ้น�าชาวไทยพวนมาจากเมืองเชียงขวาง  

กราบพระศรีอริยเมตไตรและพระประธานในโบสถ์ 

นอกจากนี้ภายในวัดยังมีการสาธิตการท�าปลาร้าปลาดู 

หรือปลาร้าสดทอด ปลาดูสมุนไพรไทยพวน สาธิตการท�า 

เจี่ยวพวนหรือน�้าพริกปลาร้า อีกด้วย

ภำพ 2 จ�าลองสภาพความเป็นอยู่ “เฮือนไทยพวน”

ที่มา. จาก ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชวัดฝั ่งคลอง, โดย

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัศรีนครินทรวิโรฒ, 2556, 

กรุงเทพ ฯ: ส�านักงานกิจการโรงพิมพ์ องค์การสงเคราะห์

ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์.

ภำพ 3 จ�าลองเครื่องใช้ภายในครัวเรือน

ที่มา. จาก ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชวัดฝั ่งคลอง, โดย

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัศรีนครินทรวิโรฒ, 2556, 

กรุงเทพ ฯ: ส�านักงานกิจการโรงพิมพ์ องค์การสงเคราะห์ 

ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์.

ภำพ 4 การแต่งกายของผู้หญิงชาวไทยพวน

ที่มา. จาก ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชวัดฝั ่งคลอง, โดย

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัศรีนครินทรวิโรฒ, 2556,  

กรุงเทพ ฯ: ส�านักงานกิจการโรงพิมพ์ องค์การสงเคราะห์

ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์.



68 Vol. 7 No. 1 January-April 2017
EAU HEritAgE JoUrnAl

Social Science and Humanity

ภำพ 5 หุ่นข้ีผึ่งพันเอกโสภณ เครือเพ็ชร์

ที่มา. จาก ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชวัดฝั ่งคลอง, โดย

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัศรีนครินทรวิโรฒ, 2556,  

กรุงเทพ ฯ: ส�านักงานกิจการโรงพิมพ์ องค์การสงเคราะห์

ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์.

ภำพ 6 ภาษาเขียนชาวไทยพวน

ที่มา. จาก ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชวัดฝั ่งคลอง, โดย

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัศรีนครินทรวิโรฒ, 2556, 

กรุงเทพ ฯ: ส�านักงานกิจการโรงพิมพ์ องค์การสงเคราะห์

ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์.

ภำพ 7 พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน (วัดฝั่งคลอง)

ที่มา. จาก ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชวัดฝั ่งคลอง, โดย

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัศรีนครินทรวิโรฒ, 2556,  

กรุงเทพ ฯ: ส�านักงานกิจการโรงพิมพ์ องค์การสงเคราะห์

ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์.

บทสรุป 

จากการศึกษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมชาวไทย

พวน อ�าเภอปากพลี จังหวัดนครนายก พบว่าชาวไทยพวน

มวีฒันธรรมความเป็นอยูท่ีม่คีวามหลากหลายและน่าสนใจ  

เช่น การแต่งกาย ภาษา เทศกาลงานประเพณี ถึงแม้ในอดีต 

ก�าลังจะเลือนหายไปเนื่องจากไม่มีคนรุ ่นหลังสืบทอด  

แต่กย็งัคงมหีน่วยงานต่าง ๆ  ทัง้ภาครฐั และปราชญ์ชาวบ้าน 

ที่ร่วมมือกันส่งเสริมให้วัฒนธรรมของชาวไทยพวนยัง

คงอยู่ และในปัจจุบันเกิดกระแสการเดินทางท่องเที่ยววิถี

ชมุชนขึน้ จงึท�าให้ชมุชนไทยพวนมกีจิกรรมต่าง ๆ  เกดิขึน้

เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชนประกอบกับการที่ชาว

ไทยพวนนบัถอืพระพทุธศาสนา จงึท�าให้วดัเป็นศนูย์กลาง 

เมือ่มกีารจดัเทศกาลต่าง ๆ  มกัมกีารจดักจิกรรมในพืน้ทีว่ดั  

ปัจจุบันเส้นทางการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อศึกษา เรียนรู้

ในประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์ของชาวไทยพวนนักท่องเท่ียว

และคนในชุมชนมักเดินทางมาท่องเที่ยวในวัดที่ส�าคัญ  

แหล่งท่องเที่ยวหลักคือ วัดฝั่งคลอง ที่ภายในมีพิพิธภัณฑ์
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พื้นบ้าน (วัดฝั่งคลอง) ที่รวบรวมข้าวของเครื่องใช้การ 

ประกอบอาชีพ เฮือนไทยพวน การแต่งกาย ภาษา และ

นิทรรศกาลเฉลิมพระเกียรติ ให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชม  

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการแสดง แสง สี เสียง อาหารของ

ชาวไทยพวน (พาแลง) และการแสดงพื้นบ้าน ไว้รองรับ

นักท่องเที่ยวที่มาเป็นหมู่คณะอีกด้วย วัดปทุมวงษาวาส  

(วัดบ้านใหม่) มีการสาธิตการทอผ้า ซึ่งชาวไทยพวนนิยม 

ทอผ้าไว้ใช้เอง ปัจจบุนัก็มีการพัฒนาท�าลายดอกสุพรรณิการ์  

ซึ่งเป็นดอกไม้ประจ�าจังหวัดนครนายก สุดท้ายคือวัด

เกาะหวาย ที่มีการสาธิตการท�าอาหารของชาวไทยพวน  

คือปลาร้าปลาดู ที่เป็นอาหารหลัก นอกจากกิจกรรม

ต่าง ๆ ก็ยังมีสิ่งสักการะที่ศักดิ์สิทธิอีกด้วย จะเห็นได้ว่า 

เอกลกัษณ์ของชาวไทยพวนท�าให้เกดิการเดนิทางท่องเทีย่ว 

ค่อนข้างมาก จึงท�าให้วัฒนธรรมคงอยู ่ มีการสืบสาน

เพื่อรองรับกระแสการเดินทางท่องเที่ยววิถีชุมชน และ

ยังท�าให้ท้องถิ่นตระหนักถึงความส�าคัญของวิถีตนเอง

ว่าควรอนุรักษ์ไว้ไม่ใช่เพียงแค่การท่องเที่ยวเท่านั้นแต่ 

เพื่อรักษาความเป็นเอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ของกลุ่ม

ชาติพันธุ์ตนเองด้วย
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บทคัดย่อ

บทความนี้ต้องการน�าเสนอมุมมองของเพศสภาวะในสังคมญี่ปุ่นที่เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงในช่วง 20 ปีนี้ โดย

สะท้อนผ่านสื่อต่าง ๆ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องราวความรักระหว่างชายกับชาย (BL) เช่น หนังสือการ์ตูน ไลต์โนเวล 

และนิตยสาร พบว่า ในสังคมญี่ปุ่นซึ่งเป็นสังคมชายเป็นใหญ่ BL เป็นสื่อที่เปิดพื้นที่การแสดงออกเกี่ยวกับเรื่องเพศ 

ให้แก่ผู้หญิงความเคล่ือนไหวนี้เป็นจุดเล็ก ๆ ที่จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ มุมมอง และท่าทีต่อสังคมชาย 

เป็นใหญ่ที่ไม่อาจมองข้ามได้

ค�ำส�ำคัญ: BL, เพศสภาวะ, สังคมญี่ปุ่น

Abstract

This article aims to present gender’s perspectives in Japanese society which has begun to change in the past 

20 years. The arguments are constructed by reflecting the portraying of Boys’ Love (BL) through several media; 

for instances, manga, light novel, and magazine. Additionally, the study finds that in Japanese society, which is led  

by the strong sense of patriarchy, BL has become another platform for women to express their sexuality. This small 

movement is believed to be a start that might slowly alter the attitudes, views, or thoughts towards the patriarchal 

society that cannot be ignored in the present day.

Keywords: BL, gender, Japanese society

BL กับ มุมมองเพศสภำวะ (Gender): ภำพสะท้อนผ่ำนสื่อ 

ท่ำมกลำงควำมเปล่ียนแปลงในบริบทสังคมญี่ปุ่น

BL and Gender Perspectives: Media’s Portrayal as a Reflection
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Faculty of Liberal Arts, Eastern Asia University

บทน�ำ

บทความนี้ ต้องการอภิปราย มุมมองเรื่องเพศ

ภาวะ (gender) ในสังคมญี่ปุ่นซึ่งเป็นสังคมชายเป็นใหญ่ 

ที่ก�าลังเปลี่ยนแปลงไปในช่วง 20 ปีนี้ โดยการน�าเสนอ

เรื่องราว ผ่านสื่อหลากหลายรูปแบบ เช่น หนังสือการ์ตูน  

การ์ตูนอนิเมชั่น นวนิยาย ภาพยนตร์ เป็นต้น สื่อผลงาน

ประเภท BL หรือที่คนส่วนใหญ่ในประเทศญี่ปุ ่นรู ้จัก

กันในชื่อ Boy’s Love มีการกล่าวถึงกันเป็นวงกว้าง  

บทวิเคราะห์ในบทความนี้ คาดว่าเป็นภาพสะท้อนหนึ่งใน

สงัคมญีปุ่น่ ได้ตระหนกัถงึความเคลือ่นไหว การขยายพืน้ที่
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การแสดงออกทางเพศส�าหรับผู้หญิง ความหลากหลาย 

ทางเพศ และน�าไปสู่การวิจัยในมุมมองต่าง ๆ เพื่อน�าไป

ใช้ประโยชน์ในด้านความสัมพันธ์ทางสังคม การยอมรับ 

คุณค่าความเป็นมนุษย์ เป็นต้น

BL คืออะไร

BL หรือที่คนส่วนใหญ่ในประเทศญี่ปุ่น รู้จักกัน

ในนาม Boy’s Love คือ เรื่องราวความรักระหว่างผู้ชายกับ

ผู้ชาย ที่สร้างขึ้นโดยผู้หญิงซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มคนรัก 

ต่างเพศ ซึ่งสะท้อนผ่านสื่อประเภทต่าง ๆ เช่น หนังสือ

การ์ตูน การ์ตูนอนิเมชั่น หนังสือนวนิยาย และภาพยนตร์ 

เป็นต้น ช่วงแรกค�าว่า BL ถูกน�ามาใช้โดยเป็นตัวอักษรย่อ

จาก Boy’s Love แต่ต่อมาตั้งแต่ประมาณ ค.ศ. 2013 ค�าว่า  

BL ไม่ใช่ตวัอกัษรย่ออกีต่อไป ค�านีถ้กูใช้เป็นชือ่เรยีกเฉพาะ

ของสื่อที่มีเนื้อหาเรื่องราวน�าเสนอความรักระหว่างผู้ชาย

และผู้ชาย โดยถูกใช้อย่างแพร่หลายในกลุ่มผู้ชื่นชอบ BL  

ในหลายประเทศ เช่น ญี่ปุ่น เกาหลี ไต้หวัน เป็นต้น

ปัจจุบันผลงาน BL เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย 

และครอบครองตลาดอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ในญี่ปุ่น โดย 

Kaneda (2007) ได้ให้ค�าอธบิายไว้ว่า ตัง้แต่อดตีสงัคมญีปุ่น่

มีรากฐานประเพณี ค่านิยม ระบบสังคมชายเป็นใหญ่ ซึ่งมี 

ทัศนคติต่อ”การมอง”ผู้หญิงในฐานะวัตถุทางเพศ และ

ตัวผู้หญิงเองก็แทบจะไม่สามารถปฏิเสธการถูกมองได้เลย  

แต่ในโลกของBL ผู ้หญิงสามารถหลบเลี่ยงจากสายตา

ของผู้ชาย (Naoya, 2015) BL จึงเป็นเรื่องราวระหว่างเพศ 

ซึ่งสะท้อนผ่านสื่อที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายส�าหรับผู้หญิง

ค�ำว่ำ “BL” กับพัฒนำกำรในบริบทของสังคมญี่ปุ่น

สังคมญี่ปุ ่นเป ็นสังคมชายเป็นใหญ่ ผู ้หญิง 

ไม่สามารถแสดงออกเกี่ยวกับเรื่องเพศได้อิสระเทียบเท่า 

กับผู้ชาย ไม่สามารถพูดถึงเรื่องเพศได้ตามที่ต้องการโลก

จินตนาการจึงเป็นเหมือนทางออกส�าหรับผู้หญิง

ตามค�าอธบิายของ Chiyo (1993) ในประเทศญีปุ่น่ 

สื่อที่มีเน้ือหา เรื่องราวความรักของผู้ชายและผู้ชาย หรือ 

BL นั้น มีมาต้ังแต่ช่วงทศวรรษ 1960 เร่ิมจากนวนิยาย

เรื่อง “Koibitotachi no Mori” โดย Mari Mori นักแต่งนิยาย

ชาวญ่ีปุ่น ซึ่งในยุคนั้นถูกเรียกว่า นิยายแนว “Shonen Ai”  

หรือแปลเป็นภาษาไทยว่า ความรักของเด็กผู ้ชาย โดย 

ในยุคนั้นการด�าเนินเรื่องและจุดขายเน้นที่เนื้อเรื่อง และ

ความสมัพนัธ์ของตวัละครชายทัง้สองตวั ไม่ได้เน้นเรือ่งเพศ 

เช่นทีเ่หน็ได้ทัว่ไปใน BL ปัจจุบนั ต่อมาในยคุทศวรรษ 1970 

กลุม่นกัเขยีนการ์ตนูผูห้ญงิ ซึง่เป็นทีรู่จ้กัในชือ่ “Nijyuuyon 

Nen Kumi” ได้ออกผลงานหนังสือการ์ตูนที่มีเนื้อหา 

เกี่ยวกับความรักระหว่างเด็กผู้ชายสองคนเป็นจ�านวนมาก 

โดยเนื้อเรื่องมีการน�าเสนอฉากเพศสัมพันธ์ของตัวละคร 

ถือได้ว่าเป็นการเสี่ยงและการท้าทายความคิด ทัศนคติ

เรื่องเพศของสังคมเป็นอย่างมาก หนังสือการ์ตูนแนวนี้ 

ได้รับกระแสตอบรับจากนักอ่านเพศหญิงอย่างล้นหลาม 

ส่งผลให้ตลาดการ์ตูนแนวนีเ้ติบโตขึน้อย่างรวดเรว็ นกัวาด 

การ์ตนูสมคัรเล่นหลายคนเริม่ผลติผลงานเรือ่งราวความรกั 

ระหว่างเดก็ชายสองคนออกสูต่ลาดเช่นกนั โดยเรยีกผลงาน 

ประเภทนี้ว่า “YAOI” ซึ่งถูกใช้ต่อมาจนถึงปัจจุบัน ค�าว่า 

YAOI นั้นมีความหมายว่า ไม่มีจุดไคลแม็กซ์ ไม่มีจุดจบ  

และไม่มคีวามหมาย ซึง่เรือ่งราวแนว YAOI นัน้แตกต่างจาก 

Shounen Ai เพราะเน้นเพียงฉากเพศสัมพันธ์ของตัวละคร

เท่านั้น ในยุคทศวรรษ 1990 ค�าว่า BL หรือ Boy’s Love 

เริ่มถูกใช้อย่างแพร่หลายในประเทศญี่ปุ่น มีความหมาย 

ครอบคลุมกว้างขวางกว่า “Shounen Ai” และ “YAOI” 

โดยมีความหมายที่ครอบคลุมเนื้อหาที่น�าเสนอเรื่องราว

ความรักระหว่างผู้ชายกับผู้ชาย

ผลงาน BL เริ่มเป็นที่รู้จักทั่วไปในประเทศญี่ปุ่น

ตั้งแต่ช่วงทศวรรษ 1990 โดยจุดเริ่มต้นของการเป็นที่รู้จัก

อย่างแพร่หลายนี้ คือ การที่ส�านักพิมพ์คาโดคาวะซึ่งเป็น 

ส�านักพิมพ์ช่ือดังในญี่ปุ่น น�าผลงาน BLที่เคยถูกตีพิมพ์ 

เป็นตอนในนิตยสาร BL ชื่อดังอย่าง “JUNE” มารวมเป็น

ตีพิมพ์เป็นนิยายออกสู่ตลาด นอกจากนี้นิตยสาร BL อีก

หลายเล่มก็ได้เร่ิมมีการตีพิมพ์และวางขายในยุคเดียวกันนี้  

(Naoya, 2012; Mari, 2015; Akiko, 2015) ผลงานแนว 

BL ได้ครอบครองตลาดอุตสาหกรรมนิตยาสารของญ่ีปุ่น 

และท�าให้ผลงานประเภทนี้กลายเป็นส่ิงใกล้ตัวและเข้าถึง 

ได้ง่ายส�าหรับนักอ่านเพศหญิงไปในเวลาเดียวกัน

เรื่องราวแนว BL นั้นส่วนใหญ่ถูกสร้างขึ้นโดย 

ผูห้ญงิ และมกีลุม่เป้าหมายเป็นผูห้ญงิ กล่าวได้ว่าในโลกของ  

BL ผูห้ญงิมอี�านาจในการก�าหนดเรือ่งราวต่าง ๆ  ใหด้�าเนนิ

ไปตามความต้องการของตน โดยการใช้ตัวละครชายซึ่ง 
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เป็นเพศที่ต่างจากผู ้อ่านและผู ้เขียนท�าให้จินตนาการ 

ซ้อนทับตนเองกับตัวละครได้ยาก รู้สึกว่าเป็นเรื่องไกลตัว 

รวมถึงห่างไกลจากความเป็นจริง ส่งผลให้การจินตนาการ

เรื่องราวต่าง ๆ เป็นไปได้อย่างอิสระ แตกต่างจากสื่อที่มี 

เนื้อหาเรื่องราวความรักระว่างชายหญิงเพราะการใช้

ตัวละครหญิงซึ่งเป็นเพศเดียวกับผู ้อ่านท�าให้สามารถ

จินตนาการและวางตนเองซ้อนทับกับตัวละครได้ง่าย  

ซึ่ งบางครั้ งส ่ งผลให ้ผู ้ อ ่ าน เกิดความรู ้สึกขัดแย ้ ง 

ปรากฏการณ์ BL จึงเป็นการเปิดพื้นที่การแสดงออกของ 

ผูห้ญิงและเป็นพืน้ทีใ่นการหนอีอกจากสังคมชายเป็นใหญ่

ในโลกความเป็นจริง

มุมมองเรื่อง เพศสภำวะ (gender) ที่เปลี่ยนแปลง 

ในสังคมญี่ปุ่น ช่วงทศวรรษที่ 1990

ปีค.ศ. 1989 เป็นช่วงเวลาที่เศรษฐกิจญี่ปุ ่นถึง 

จุดสูงสุดของฟองสบู่ ราคาหุ้นและราคาอสังหาริมทรัพท์

ใช้เวลา 6 ปีในการปรับตัวขึ้นมาถึง 4 เท่าตัว ซึ่งเรียกได้ว่า 

เป็นตัวเลขสูงสุดในประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นเลยก็ว่าได้

จากผลจากการส�ารวจก�าลงัแรงงานของส�านกัสถติิ 

กระทรวงกจิการภายในและการสือ่สาร ประเทศญีปุ่น่ พบว่า  

ในช่วงกลางทศวรรษที ่1970 ซึง่เป็นช่วงฟองสบูข่องญีปุ่น่

อตัราแรงงานหญงิภายในประเทศมแีนวโน้มสงูขึน้ ในปีค.ศ. 

1991 สูงถึง 50.7% ซึ่งมากกว่าอัตราในปัจจุบัน ช่วงยุค 

ฟองสบู ่นี้ เปิดโอกาสให้ผู ้หญิงมีบทบาทแรงงานด้าน

เศรษฐกจิ ประกอบกบัการพฒันาของเทคโนโลยสีารสนเทศ 

ก่อให้เกดิการขยายตวัอย่างรวดเรว็ของสือ่ในโลกออนไลน์ 

ส่งผลให้สือ่หนงัสอืการ์ตนู นวนยิาย รวมถงึการ์ตนูอนเิมชัน่ 

แพร่กระจายในสังคมได้กว้างขวางและรวดเร็วขึ้น

ภำพ 1 กราฟแสดงอัตราแรงงานของผู้หญิงในประเทศญี่ปุ่น (ค.ศ. 1970 - ค.ศ.2015)

ที่มา. จาก รายงานการส�ารวจอัตราแรงงานประชากรญี่ปุ่น ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1968 โดย Bureau, Ministry of Internal Affairs  

and Communications ค้นจาก http://www.stat.go.jp/english/index.htm.

หลังจากเหตุการณ์การฟองสบู ่แตกในช่วงปี

ทศวรรษที ่1990 ประเทศญีปุ่น่กไ็ด้เข้าสู่สภาวะทีเ่ศรษฐกจิ

ชะงักงัน ตั้งแต่ ค.ศ. 1994 สังเกตได้ว่าอัตราแรงงานของ 

ผู ้หญิงเริ่มต�่าลง บทบาทของผู ้หญิงที่ เ พ่ิมขึ้นในช่วง 

ฟองสบู่นั้นเริ่มกลับมาตกต�่าลงอีกครั้ง Mari (2015) ได้ตั้ง

ข้อสังเกตว่าในช่วงยุคนี้ผู้หญิงเริ่มตัง้ค�าถามเกี่ยวกับสังคม

ที่ผู้ชายมีอ�านาจในการท�างานมากกว่าผู้หญิง เป็นช่วงเวลา

เดียวกับที่ตลาดหนังสือการ์ตูน การ์ตูนอนิเมชั่น รวมถึง 

หนังสือนวนิยายแนว BL ขยายตัวใหญ่ขึ้น

กำรเปลี่ยนแปลงของสื่อ: นิตยสำร หนังสือกำร์ตูน  

และไลต์โนเวล

ในทศวรรษ 1990 นอกจาก BL จะเริ่มเป็นที่รู้จัก

และเป็นที่นิยมในกลุ่มนักอ่านผู้หญิงแล้ว ในช่วงเวลา 

เดยีวกนันี ้ไลต์โนเวลกเ็ป็นทีช่ืน่ชอบในหมูน่กัอ่านผูช้ายด้วย  

ไลต์โนเวลเป็นนวนิยายประเภทหนึ่ง ซึ่งมีค�าจ�ากัดความ

ที่หลากหลาย ส่วนใหญ่ไลต์โนเวลจะใช้ในการกล่าวถึง

หนังสือนิยายเล่มเล็กที่มีรูปภาพประกอบทั้งที่หน้าปก
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และภายในเน้ือเรื่องคล้ายภาพการ์ตูนอนิเมชั่น เป็นนิยาย 

ทีถ่กูน�าออกมาเพือ่ตตีลาดกลุม่วยัรุน่ โดยไลต์โนเวลทีม่ชีือ่

เสียงที่สุด คือ “Slayers” ซึ่งเป็นเรื่องราวของการผจญภัย

ของนักเวทย์สาวที่แข็งแกร่ง ลักษณะที่ตัวละครเอกเป็นผู้

หญิงสดใสร่าเริง มีความเป็นผู้น�าและเข้าร่วมสู้รบเช่นนี้ 

ถือเป็นลักษณะเด่นของหนังสือประเภทไลต์โนเวล ซึ่งต่าง

จากความคิดที่มีมาแต่เดิมว่าตัวละครผู้หญิงควรมีลักษณะ

เรียบร้อย และเป็นผู้ตามที่ดี

ภำพ 2 ไลต์โนเวลเรื่อง “Slayers” (ค.ศ.1989- 2000) 

ที่มา. จาก https://images-na.ssl-images-amazon.com/

images/I/516i5spvmoL._SX364_BO1,204,203,200_.jpg

ในปีค.ศ. 1992 หลังจากที่การ์ตูนอนิเมชั่น เรื่อง

นกัรบสาว “ Sailor Moon” ถกูถ่ายทอดทางโทรทศัน์ กก็ลาย 

เป็นการ์ตูนที่โด่งดังในกลุ่มผู้ช่ืนชอบการ์ตูนที่เป็นผู้ชาย 

ทัศนคติที่ผู้หญิงควรจะเป็นผู้ตามที่ดี ควรให้ผู้ชายปกป้อง

ได้เร่ิมจางไป ภาพของสาวน้อยน่ารักที่สามารถสู้รบได้นั้น

ท�าลายกรอบความคดิเกีย่วกบัผูห้ญงิไป ในขณะเดยีวกนัใน 

BL ก็มักมีตัวละครชายท่ีเรียบร้อย อ่อนน้อม เป็นผู้ตามที่ดี 

ปรากฎออกมาให้เหน็ สงัเกตได้ว่าในยคุนีต้วัละครชายและ

หญิงเร่ิมมีภาพลักษณ์ค่อนข้างแตกต่างจากทัศนคติที่มีต่อ 

เพศชายและเพศหญิงแต่เดิม

เมือ่พดูถงึพฤติกรรมทีเ่พศหญงิเป็นผูม้องเพศชาย 

ยังสามารถยกตัวอย่างการที่วัยรุ่นผู้หญิงชื่นชอบไอดอล  

หรือดารา นักร้องชายได้ 
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ภำพ 3 เพศของดาราบนหน้าปกนิตยสารรายเดือน “Myojo”

ที่มา. ดัดแปลงจาก Naoya (2012)

รูปที่ 3 คือตารางแสดงสัดส่วนเพศของดารา 

ที่ได้ขึ้นหน้าปกนิตยสารรายเดือน “Myojo1 ” จะเห็นว่า 

ในแต่ละปีสัดส่วนของดาราชายบนหน้าปกนิตยาสารนั้น

เพิม่ขึน้เรือ่ย ๆ  โดยตัง้แต่ทีน่ติยสารเร่ิมตพิีมพ์ในปี ค.ศ.1952 

ถึงปี ค.ศ.1964 รูปแบบของหน้าปกนิยมคือใช้ดาราหญิง 

ซึ่งเป็นที่นิยมจ�านวน 1 คนเท่านั้น ต่อมาในช่วงปลายของ 

ทศวรรษ 1960 จนถึงทศวรรษ 1970 รูปแบบหน้าปก

เริ่มเปล่ียนไป โดยนิยมรูปดาราชายคู่กับดาราหญิง ในยุค

ทศวรรษ 1980 หน้าปกส่วนใหญ่เป็นรูปแบบที่มีดาราชาย

กลุ่มใหญ่ต่อดาราหญิง 1 คน หรือ ดาราหญิงกลุ่มใหญ่ต่อ

ดาราชาย 1 คน สงัเกตได้ว่าในยคุนีห้น้าปกนติยสาร Myojo  

เริ่มมีความหลากหลาย (Naoya, 2012)

เม่ือมาถึงช่วงทศวรรษที่1990 จากกราฟด้านบน  

หน้าปกที่มีดาราหญิงอยู่นั้นเริ่มน้อยลงอย่างเห็นได้ชัดเจน 

หน้าปกส่วนใหญ่ของนิตยสาร Myojo นั้น กลายเป็นรูป

ของกลุ่มนักร้องไอดอลในเครือจอร์นนี่2 ซ่ึงเป็นที่นิยม 

ในหมู่วัยรุ่น

1จัดพิมพ์โดยส�านักพิมพ์Shueishaซึ่งเป็นส�านักพิมพ์นิตยสารและการ์ตูน

ชื่อดังของญี่ปุ่น โดยนิตยสารMyojo โดยในช่วงแรกเป็นนิตยสารที่เน้น

ดารา นักแสดงที่มีชื่อเสียงในช่วงนั้นๆ ปัจจุบันมีการลงเนื้อหาเก่ียวกับ

นักร้องในค่ายจอห์นนี่เป็นส่วนใหญ่

2ค่ายเพลงชื่อดังของญ่ีปุ่น ก่อต้ังโดย จอห์นนี่ คิตาคาวะ ในที่ค.ศ.1964 

เป็นค่ายเพลงที่รับออดิชั่นเด็กผู้ชายต้ังแต่อายุ 10 ปี เพื่อฝึกการเต้นและ

การร้องเพลงอย่างหนัก เด็กที่ได้รับการยอมรับในความสามารถแล้ว 

จะได้เดบิวเป็นนักร้องไอดอล โดยนักร้องที่มีชื่อเสียงของค่ายนี้ ได้แก่ 

Smap, TOKIO, V6, Kinki Kids, ARASHI, Tackey&Tsubasa, NEWs, 

KANJANI8, KAT-TUN, Hey! Say! Jump เป็นต้น

Naoya (2012)  ให ้ค� าอธิบายเกี่ ยวกับการ

เปลี่ยนแปลงลักษณะของหน้าปกนิตยสารนี้ว่า เนื่องจาก

เป็นการอ้างองิข้อมลูจากนติยสาร Myojo เพยีงนติยสารเดยีว 

จึงยังไม่สามารถสรุปได้อย่างเด็ดขาดว่าการเปลี่ยนแปลงนี้ 

เกี่ยวข้องกับ การเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายของ BL แต่

การที่หน้าปกนิตยสาร Myojo ซึ่งมีวัยรุ่นหญิงเป็นกลุ่ม

เป้าหมายหลักนั้น เปลี่ยนรูปแบบหน้าปกให้มีแต่กลุ่ม 

นักร้องไอดอลชาย แสดงในเห็นถึงพฤติกรรม “การมอง” 

ซึ่งเป็นเพศหญิงเป็นฝ่ายมองเพศชาย แม้จะไม่สามารถ

ยืนยันความสัมพันธ์ระหว่างปรากฏการณ์กับการขยายตัว 

ของอุตสาหกรรม BLได้ แต่เป็นเรื่องน่าสนใจที่การ

เปลี่ยนแปลงทั้งสองนี้อยู่ในช่วงเวลาเดียวกัน

ในช่วงเวลาใกล้เคียงกันนิตยสารเกี่ยวกับนักร้อง

ไอดอลชายที่มีกลุ่มเป้าหมายคือวัยรุ่นหญิงนั้น นอกจาก

นิตยสาร Myojo แล้ว ยังมี “Potato”, “Duer”, “Wink up” 

และ “JUNON” ซึ่งนิตยสารJUNON นั้นยังเป็นที่นิยม 

มาจนถึงปัจจุบันอีกด้วย นอกจากนี้ในทศวรรษ1990  



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 ประจ�าเดือน มกราคม-เมษายน 2560 75

ยังเป็นช่วงที่เริ่มมีการผลิดหนังสือรวมภาพดาราชาย 

ออกวางขายมากขึ้น ในช่วงฤดูร้อนปี ค.ศ.1996 นิตยสาร 

Myojo มีการใช้หน้าปกเป็นภาพนักร้องไอดอลชายในชุด

ว่ายน�้า เนื้อหาในเล่มก็มีการลงภาพอาบน�้าของดาราชาย  

และนิตยสารฉบับเดือนพฤษภาคมปี ค.ศ.1996 ได้ใช้รูป

ไอดอลชายซึ่งเปลือยร่างกายท่อนบนเป็นหน้าปก โดย 

เมื่อเทียบกับช่วงไม่กี่ปีก่อนหน้านี้ ในร้านหนังสือนั้น 

เต็มไปด้วยหนังสือรวมรูปผู้หญิง ซ่ีงมีหลายรูปแบบทั้ง 

ดาราสาว หรอืแม้กระทัง่รปูหญงิสาวในชดุว่ายน�า้ กล่าวได้ว่า 

มีการเปล่ียนแปลงอย่างมากในช่วงยุคนี้

ภำพ 4 นิตยสารรายเดือน “Myojo” ฉบับเดือนมกราคม 

ปีค.ศ.1964 และ ฉบับเดือนตุลาคม ค.ศ.2007

แ ม ้ แ ต ่ ร า ย ก า ร บั น เ ทิ ง ใ น โ ท ร ทั ศ น ์ มี ก า ร

เปล่ียนแปลงอย่างเห็นได้ชัด คือ รายการที่มี เนื้อหา  

เพียงแค่มีนักร้อง หรือเด็กฝึกหัดของค่ายจอห์นนี่ออกมา 

พูดคุย หรือท�ากิจกรรมต่าง ๆ เช่น “ I Love SMAP!”  

“I Love Junior” เป็นต้น โดยกลุ่มเป้าหมาย ส่วนใหญ่เป็น

หญิงสาววัยรุ ่น พอใจกับการได้เห็นไอดอลชายออกมา 

พดูคยุ และเล่นสนกุกัน สังเกตได้ว่าในทศวรรษนีพ้ฤตกิรรม 

“การมอง” มีการเปลี่ยนแปลง โดยเริ่มมีปรากฏการณ์

พฤติกรรมการมอง ซ่ึงเพศหญิงเป็นผู้มอง และเพศชาย 

เป็นผู้ถูกมองเกิดขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจน

โลกจินตนำกำรกับโลกควำมเป็นจริง

Hirotaka & Yoriko (2009) ระบุไว้ว ่า การ

เปลี่ยนแปลงของลักษณะตัวละคร ไม่ได้หมายถึงการสร้าง

บรรทัดฐานของอัตลักษณ์ทางเพศขึ้นใหม่ แต่เป็นเพียง 

การสร้างตัวละครที่เหมาะสมกับสังคมในยุคสมัยนั้น

นอกจากนี ้Junko (2007) ยงัระบไุว้ว่า แม้จะเป็นเพียง 

เรื่องราวที่แต่งขึ้น แต่ BL มีความเกี่ยวข้องกับเพศภาวะ  

ไม่สามารถปฏเิสธได้ว่า BL เป็นสือ่ทีใ่ช้สะท้อนความเป็นไป 

ของเพศภาวะในสังคม

ผลงานการ์ตูนหลายเร่ืองในปัจจุบัน มีการจัด 

โครงเรือ่งให้ตัวละครชายเป็นทีน่ยิมในหมูผู่ห้ญงิ มเีหตกุารณ์ 

ที่ตัวละครหญิงสารภาพรักกับตัวละครเอกซึ่งเป็นผู้ชาย 

ซึง่แตกต่างจากการ์ตูนผูห้ญงิในยคุทศวรรษ 1960 ทีผู่ห้ญงิ

จะต้องขี้อาย ไม่กล้าแสดงออก ซึ่ง Naoya (2012) ได้ให้ 

ข้อสังเกตไว้ว่า การวางและการเห็นเค้าโครงเรื่องเช่นน้ี 

เป็นเรือ่งทัว่ไป บ่งบอกถงึสงัคมญีปุ่น่ทีเ่ริม่มกีารเปลีย่นแปลง  

แสดงให้เห็นว่าในยุคสมัยนี้พฤติกรรมการมองเพศชาย

ของเพศหญิงเริ่มฝังตัวลงในสังคมญี่ปุ่นแล้ว

นอกจากทฤษฎีที่กล่าวว่า โลกจินตนาการ เช่น

หนังสือการ์ตูน ไลต์โนเวล หรือ การ์ตูนอนิเมชั่นเป็นสื่อ

สะท้อนความเป็นไปของสงัคมในความเป็นจรงิแล้ว แต่เรา 

ก็ไม่อาจมองข้ามไปได้ว่าโลกจินตนาการนั้นมีผลกระทบ

ต่อความเป็นจริงเช่นกัน 

ช่วงทศวรรษ 1990 เร่ิมมีการตีพิมพ์นิตยสาร

แฟช่ันส�าหรับวัยรุ่นชายออกมาวางขายมากขึ้น โดยจาก 

ในช่วงทศวรรษ 1980 ทีม่เีพยีง 3 ฉบบั เพิม่ขึน้เป็น 10 ฉบบั  

และในช่วงปลายทศวรรษ 1990 เริม่มกีารรบัสมคัรนายแบบ 

และนางแบบสมัครเล่น จากกลุ ่มนักเรียนมัธยมปลาย  

โดยกลุม่นายแบบและนางแบบกลุม่นี ้ถกูเรยีกว่า “Dokumo”  

กลุม่คนเหล่านีไ้ม่ใช่ดารา หรอืคนในวงการบนัเทงิ สามารถ

เข้าถึงตัวได้ง่าย Dokumo จึงเป็นที่นิยมและโด่งดังในกลุ่ม

นกัเรยีนวยัรุน่ โดยสดัส่วนของผูอ่้านนติยสารเป็นเดก็ผูห้ญงิ 

มากกว่าเดก็ผูช้าย ส่งผลให้ความนยิมของ Dokumo ชายนัน้ 

มีมากกว่า Dokumo หญิง

นอกจากนี้ในช่วงเวลาเดียวกันนั้น มีการจัดท�ามุม  

“MY BOY” ทีท้่ายเล่มของนติยสาร “JUNE” โดยเป็นเนือ้ที่

ส�าหรบัลงภาพถ่ายของเดก็ผูช้ายหน้าตาด ีซึง่ผูอ่้านร่วมกนั 

ส่งเข้ามา การที่เด็กชายเหล่านี้เป็นนักเรียนมัธยมปลาย

ธรรมดา ไม่ใช่ดารา นกัร้อง เข้าถงึตวัได้ง่าย เดก็ชายบางคน 

จงึมแีฟนคลบัจ�านวนมากดกัรอทีห่น้าโรงเรยีน หรอืระหว่าง

ทางกลับบ้าน แม้แต่งานกิจกรรมของโรงเรียนก็มีนักเรียน

หญิงจ�านวนมากเดินทางมาเข้าร่วม สร้างความวุ่นวาย  
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ในบางครั้งจ�าเป็นจะต้องยกเลิกงานกิจกรรมนั้นลง สังเกต

ได้ว่าปรากฏการณ์ที่ผู้หญิงมองผู้ชายนั้นไม่ได้จบลงพียง 

ในโลกจิตนาการเท่านั้น แต่เร่ิมมีการหันมองคนในโลก

ความเป็นจริงอย่างเปิดเผยขึ้น

ภำพ 5 ไอดอลจากวง Hey! Say! JUMP ยาโอโตเมะ ฮิคารุ 

และยาบุ โคตะ

ที่มา. จาก นิตยสาร Wink up ปี ค.ศ. 2014 ฉบับเดือน

พฤษภาคม

นอกจากปรากฏการณ์เบื้องต้นแล้ว การแสดง

ความสนิทสนมกันอย่างออกหน้าออกตาของนักร้อง 

ไอดอลชายในปัจจุบัน ถือเป็นปรากฏการณ์หนึ่งที่แสดง

ให้ผลกระทบจากโลกจินตนาการต่อโลกความเห็นจริง  

ปรากฏการณ ์ เนื่องจากไอดอลชายเ ร่ิมขึ้นจากโลก

จินตนาการของบรรดาแฟนเพลงเช่นกัน โดยเริ่มจาก 

โดจินชิ ที่แฟนเพลงเขียนจับคู่ไอดอลชายสองคนที่ตน 

ชื่นชอบให้มีความสัมพันธ์ที่ดูเหมือนจะลึกซึ้งเกินกว่า 

ความเป็นเพื่อน ซึ่งในช่วงแรกเป็นเพียงการเริ่มต้นใน

กลุ่มคนที่มีความชอบเหมือนกันเพียงกลุ่มเล็ก แต่ยุคสมัย

ที่เปลี่ยนไป เทคโนโลยีสารสนเทศมีความเจริญก้าวหน้า

มากขึน้ อนิเทอร์เนต็จงึเป็นสือ่กลางทีท่�าให้กลุม่แฟนเพลง

เหล่านี้สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสื่อสารกันได้ 

เป็นวงกว้างขึ้น ส่งผลให้กลุ่มผู้ที่มีความชื่นชอบเหมือน

หรือคล้ายคลึงกันขยายใหญ่ขึ้น ในปัจจุบันเพื่อตอบสนอง

ความต้องการของแฟนเพลงผู้หญิงเหล่านี้ ไอดอลชาย 

หลายกลุ่มจึงมีการแสดงความสนิทสนมกันให้เห็นอย่าง

ชัดเจน ทัง้มกีารจับมอื กอดคอกนั ไปจนถงึการหอมแก้มกนั 

บนเวทคีอนเสร์ิต การแสดงความสนทิสนมเช่นนีก้ลายเป็น 

จุดขายอีกจุดของกลุ่มไอดอลชายในปัจจุบัน

บทสรุป

สือ่ทีม่เีนือ้หาแนว BL เป็นเรือ่งราวทีส่ร้างขึน้โดย

ผู้หญิงเพื่อผู้หญิง กล่าวได้ว่าท่ามกลางสังคมชายเป็นใหญ่ 

ของญี่ปุ่น BL เป็นการเปิดพื้นที่การแสดงออกเกี่ยวกับ

เรื่องความรัก รวมถึงเรื่องเพศให้แก่ผู้หญิง สื่อต่าง ๆ เช่น  

หนังสือการ์ตูน การ์ตูนอนิเมชั่น นวนิยาย และไลต์โนเวล  

เป็นสื่อสะท้อนความเป็นไปของสังคมตัวละครและ 

โครงเรื่องถูกสร้างให้เหมาะสมกับความคิดและทัศนคติ

ของสังคมในยุคสมัยนั้น นอกจากนั้นปรากฏการณ์ที่

แฟนคลับซึ่งเป็นนักเรียนหญิงตามดักรอนักเรียนชายที่มี

ภาพถ่ายตีพิมพ์อยู่ในหน้านิตยาสารถึงหน้าโรงเรียน และ

ปรากฏการณ์ทีไ่อดอลชายแสดงความสนทิสนมกนั สงัเกต

ได้ว่าโลกจินตนาการ เช่นหนังสือการ์ตูน นิตยสาร ก็ม ี

ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเช่นกัน แม้ว่า

ทศันคติสงัคมชายเป็นใหญ่จะยงัคงฝ่ังรากลกึในสงัคมญีปุ่น่ 

แต่การเกิดของสื่อ BL ก็สร้างความเปลี่ยนแปลงเล็ก ๆ  

ต่อทัศนคติเรื่องเพศภาวะในสังคมญี่ปุ่น ปรากฏการณ์น้ี

เป็นจุดเล็ก ๆ ที่ก่อร่างการเปลี่ยนแปลงมุมมอง ทัศนคติ 

ท่าทีต่อเร่ืองชายเป็นใหญ่ที่ไม่ควรมองข้าม ซ่ึงควรจะต้อง 

น�าประเด็นเหล่านี้มาศึกษาวิจัยต่อไป
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บทคัดย่อ

การวิจัยแบบผสมผสานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการพื้นที่มรดกโลก (2) 

แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการพ้ืนที่มรดกโลก (3) ปัจจัยที่มีส่วนส�าคัญท�าให้แนวทางการพัฒนาการบริหาร

จัดการพื้นที่มรดกโลกในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประสบผลส�าเร็จ และ (4) ตัวแบบ 

การบริหารจัดการพ้ืนที่มรดกโลกในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มตัวอย่าง คือ 

ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา รวม 1,087 คน เก็บรวบรวมข้อมูลสนามระหว่างวันที่ 1 กันยายน 

ถึง 31 ธันวาคม 2558 โดยได้รับแบบสอบถามที่สมบูรณ์กลับคืนมารวม 976 ชุด คิดเป็นร้อยละ 89.79 ของกลุ่มตัวอย่าง

ทั้งหมด สถิติที่ใช้ คือ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าการถดถอยพหุคูณ และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน  

ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพนั้นเป็นการสัมภาษณ์แนวลึกเฉพาะผู้เช่ียวชาญ จ�านวน 9 คนโดยใช้แบบสัมภาษณ์ที่มีโครงสร้าง 

ค่าความเที่ยงตรงของแบบสอบถามได้ค่า IOC ที่ระดับ 0.94 และค่าความเชื่อถือได้ของแบบสอบถาม ได้ค่าครอนบาค

ที่ระดับ 0.96 ผลการศึกษาพบว่า (1) ปัญหาที่ส�าคัญ คือ ผู้บริหารเทศบาลบางส่วนไม่ได้ใช้ความคิด ความรู้ และ 

ความสามารถของตนเองอย่างมากเพียงพอในการจัดระเบียบร้านค้าในพื้นที่มรดกโลก (2) แนวทางการพัฒนาที่ส�าคัญ 

คือ ผู้บริหารเทศบาลควรใช้ความคิด ความรู้ และความสามารถของตนเองเพิ่มมากขึ้นโดยด�าเนินการจัดระเบียบร้านค้า 

ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง (3) ปัจจัยที่มีส่วนส�าคัญ คือ การที่ผู้บริหารของเทศบาลมีภาวะความเป็นผู้น�าสูง และ (4)  

ตัวแบบการบริหารจัดการตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงควรประกอบด้วย 8 ด้าน โดยเน้นด้านการสร้างเครือข่าย  

ด้านความพอประมาณ ด้านความมเีหตผุล ด้านการรวมกลุม่ ด้านความสมดลุและการพฒันาทีย่ัง่ยนื ด้านการเสรมิสร้างคน 

ให้มีความรู้และคุณธรรม ด้านภูมิคุ้มกัน และด้านการพึ่งตนเอง ตามล�าดับ

ค�ำส�ำคัญ: การบริหารจัดการ, พื้นที่มรดกโลก, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

Abstract

The objectives of this research were to study (1) problems of administration of world heritage areas, (2) 

development guidelines for administration of world heritage areas, (3) critical factors for successful administration of 

world heritage areas in Ayutthaya Province according to the sufficiency economy philosophy, and (4) administrative  

กำรบริหำรจัดกำรพื้นที่มรดกโลกในจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ

ตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
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บทน�ำ

ในอดีตอยุธยาเป็นเมืองหลวงของประเทศ และ

เป็นศูนย์กลางการค้าที่ส�าคัญในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ 

ตลอดระยะเวลา 417 ปีที่กรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีแห่ง

ราชอาณาจักรไทย เป็นช่วงแห่งความเจริญสูงสุดของ

ชนชาติไทย และยังเป็นการสร้างสรรค์อารยธรรมของ 

หมูม่วลมนษุย์ชาต ิซ่ึงเป็นทีป่ระจกัษ์แก่นานาอารยประเทศ

อีกด้วย ทุกวันนี้ยังมีร่องรอยหลักฐานที่แสดงให้เห็น 

อัจฉริยภาพ และความสามารถอันยิ่งใหญ่ของบรรพบุรุษ

แห่งราชอาณาจักรผู้อุทิศตนสร้างสรรค์ความเจริญรุ่งเรือง

ทางศลิปวฒันธรรมและความมัง่คัง่ไว้ให้แก่ผืนแผ่นดนิไทย 

หรือแม้แต่ชาวโลกทั้งมวล เป็นที่น่ายินดีว่า ยูเนสโก้ 

(UNESCO) โดยคณะกรรมการมรดกโลกมีมติรับนคร

ประวตัศิาสตร์พระนครศรอียธุยาซึง่มอีาณาเขตครอบคลมุ

อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาอันเป็นพื้นที่

ส่วนหนึ่งใจกลางกรุงศรีอยุธยาที่ได้รับการจัดตั้งเป็น

อุทยานประวัติศาสตร์ ครอบคลุมพ้ืนที่ 1,810 ไร่ตั้งแต่

ปี พ.ศ. 2519 ไว้ในบัญชีมรดกโลก เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 

2534 ณ กรุงคาร์เทจ ประเทศตูนีเซีย พร้อมกับอุทยาน 

ประวตัศิาสตร์สโุขทยั-ศรสีชันาลยั และก�าแพงเพชร ซึง่จะ

มผีลให้ได้รบัความคุม้ครองตามอนสุญัญาทีป่ระเทศต่าง ๆ  

ได้ท�าร่วมกัน (ศูนย์ข้อมูลมรดกโลก กระทรวงวัฒนธรรม,  

2558) โดยตัวอย่างมรดกโลกในอุทยานประวัติศาสตร์

พระนครศรีอยุธยา เช่น พระราชวังโบราณ เจดีย์สุริโยทัย  

วัดธรรมิกราช วัดพระศรีสรรเพชญ์ วัดมงคลบพิธ และ 

วัดพนัญเชิง เป็นต้น โดยส่วนใหญ่ตั้งอยู ่ในเขตพ้ืนที่ 

ความรับผิดชอบของเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา 

เทศบาลในจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีอ�านาจ

หน้าที่พื้นฐานที่ส�าคัญตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 

2496 พระราชบญัญตักิ�าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจาย 

อ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง คือ (1) รักษาความสงบเรียบร้อย

ของประชาชน (2) ให้มีและบ�ารุงทางบกและทางน�้า (3) 

รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ 

รวมทั้งการก�าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (4) ป้องกันและ

ระงับโรคติดต่อ (5) ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง (6) ให้ 

ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม (7) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี 

เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ (8) บ�ารุงศิลปะ จารีต

ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของ 

ท้องถิ่น และ (9) หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็น

หน้าที่ของเทศบาล 

นอกจากนี้ เทศบาลในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ยังมีอ�านาจหน้าที่ที่ เกี่ยวกับมรดกโลกในฐานะเป ็น

อนุกรรมการฝ่ายบริหารของคณะกรรมการอ�านวยการ 

model of world heritage areas in Ayutthaya Province according to the sufficiency economy philosophy. The research 

methodology used was a mixed method research using quantitative research as the main means and supported by 

qualitative research. Statistics used were mean, standard deviation, multiple regressions, and Pearson’s correlation.  

The in-depth interviews of 9 experts were done by a structured in-depth interview by using qualitative information. 

The research findings revealed that (1) the significant administrative problem was the municipality executives had 

not applied their ideas, information, and administrative capacities for vendor management in the world heritage 

areas; (2) the major development guidelines were the municipality executives should inclusively apply their ideas, 

information, and administrative capacities for vendor management in the world heritage areas as well as intensively 

supervise the implementation; (3) the major success factor was the municipality executives having leadership  

qualities such as taking the initiative, being creative, and making good decisions based on public interest in vendor 

management in the world heritage areas; and (4) the administrative model according to the sufficiency economy 

Philosophy consisted of 8 aspects. 

Keywords: administration, world heritage area, Ayutthaya province, sufficiency economy philosophy 
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และควบคุมการด�าเนินงานโครงการและพัฒนานคร 

ประวตัศิาสตร์พระนครศรอียธุยา ตามแผนแม่บทโครงการ

อนุรักษ์และพัฒนานครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา 

เช่น ศึกษาและก�าหนดมาตรฐานตลอดจนแนวทางการ

อนรุกัษ์อนสุรณ์สถาน และแหล่งโบราณคดปีระวตัศิาสตร์ 

ศึกษาและจัดท�าแผนอนุรักษ์ทรัพย์สินทางประวัติศาสตร์  

เป็นที่ปรึกษาในการจัดท�าแผนงาน และแผนปฏิบัติการ 

ของหน่วยราชการต่าง ๆ ที่รับผิดชอบในกิจกรรมต่าง ๆ  

ของโครงการอนุรักษ์และพัฒนา เป็นต้น (กรมศิลปากร, 

2533)

จากการศึกษาเบื้องต้นของผู้ศึกษาพบว่า เทศบาล

นครในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยายังประสบปัญหาเกีย่วกบั

การบริหารจัดการพื้นที่มรดกโลก โดยเฉพาะการบริหาร 

จัดการภู มิทัศน ์ ท่ี ไม ่สอดคล ้องกับพ้ืนที่มรดกโลก 

บางประการตามกรอบแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียง 8 ด้าน ได้แก่ (1) ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการ

ด้านความพอประมาณ เช่น เทศบาลบริหารจัดการ หรือ

จัดระเบียบร้านค้าในพื้นที่มรดกโลกอย่างไม่เหมาะสม  

เช่น เข้าไปด�าเนินการจัดระเบียบร้านค้าน้อยเกินไป (2) 

ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านความมีเหตุผล 

เทศบาลจดัระเบยีบพ้ืนทีร้่านค้าในพ้ืนทีม่รดกโลกโดยไม่ได้ 

ค�านึงถึงความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสภาพพ้ืนที่ (3) 

ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านการมีภูมิคุ้มกัน เช่น 

เทศบาลขาดความพร้อมในการจดัระเบยีบร้านค้าเพ่ือรบัมอื

กับการเสื่อมโทรมของพื้นที่มรดกโลก (4) ปัญหาเกี่ยวกับ 

การบริหารจัดการด้านการพ่ึงตนเอง เช่น เทศบาลไม่ได้

จัดระเบียบพื้นที่ร้านค้าโดยยึดหลักการพึ่งตนเอง เช่น 

เทศบาลไม่ได้ด�าเนินการจัดระเบียบร้านค้าด้วยตนเอง  

แต่กลับเปิดโอกาสให้ร้านค้าด�าเนินการกันเอง (5) ปัญหา

เกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านการเสริมสร้างคนให้มี 

ความรู้และคุณธรรม เช่น เทศบาลไม่ได้ประชาสัมพันธ์ 

หรือแนะน�าผู้ประกอบการร้านค้าในพื้นที่มรดกโลกให้มี

ความรู ้ควบคู่ไปกับความรับผิดชอบในเร่ืองการจดัระเบยีบ

ร้านค้า (6) ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านการ 

รวมกลุ่ม เช่น เทศบาลไม่ได้แนะน�า หรือส่งเสริมประชาชน

ให้รวมพลังกันในรูปกลุ ่มเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 

ในการจัดระเบียบร้านค้าในพื้นที่มรดกโลก (7) ปัญหา

เกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านการสร้างเครือข่าย เช่น 

เทศบาลไม่ได้ประชาสัมพันธ์ หรือแนะน�าผู้ประกอบการ 

ร้านค้าให้ใช้ประโยชน์จากเครือข่ายภายในพื้นท่ีมรดกโลก

เพื่อรับบริการหรือขอความช่วยเหลือจากเทศบาล และ 

(8) ปัญหาเก่ียวกับการบริหารจัดการด้านความสมดุลและ 

การพัฒนาที่ยั่งยืน เช่น เทศบาลไม่ได้ประชาสัมพันธ์ หรือ

แนะน�าผู้ประกอบการร้านค้าให้มีความรู้ความเข้าใจว่า  

การจัดระเบียบร้านค้าให้เกิดประโยชน์สูงสุดและอย่าง

ยั่งยืน ควรด�าเนินการอย่างไร เหล่านี้เป็นต้น 

ด้วยเหตุผลทีแ่สดงถงึความเป็นมาและความส�าคญั  

อ�านาจหน้าที่ ตลอดจนตัวอย่างปัญหาเก่ียวกับการบริหาร

จัดการข้างต้น ท�าให้ผู้ศึกษาสนใจศึกษา เร่ือง “การบริหาร

จัดการพื้นที่มรดกโลกในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยน�าปรัชญาของ 

เศรษฐกิจพอเพียงที่ประกอบด้วย 8 ด้าน มาปรับใช้เป็น 

กรอบแนวคดิหลกั โดยผลการศกึษาครัง้นีจ้ะเป็นประโยชน์

ทั้งด้านวิชาการ และด้านปฏิบัติต่อบุคคลและหน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประชาชนต่อไป

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

1. ศึกษาปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการพื้นที ่

มรดกโลกในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง

2. ศึกษาแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการ

พื้นที่มรดกโลกในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตามปรัชญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียง

3. ศึกษาปัจจัยที่มีส ่วนส�าคัญท�าให้แนวทาง

การพัฒนาการบริหารจัดการพื้นที่มรดกโลกในจังหวัด

พระนครศรีอยุธยาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ประสบผลส�าเร็จ

4. เสนอตวัแบบการบรหิารจดัการพืน้ทีม่รดกโลก

ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตามปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียง
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แนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวข้อง

1. ปัจจัยที่มีส่วนส�าคัญต่อปัญหาเกี่ยวกับการ

บรหิารจดัการพ้ืนทีม่รดกโลกในจงัหวดัพระนครศรอียธุยา

ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (sufficiency economy  

philosophy) 8 ด้าน” ได้แก่ ด้าน (1) ความพอประมาณ 

(moderation) (2) ความมีเหตุผล (rationality) (3) การมี 

ภูมิคุ ้มกัน (self-immunity) (4) การพึ่งตนเอง (self-

reliance) (5) การเสริมสร้างคนให้มีความรู้และคุณธรรม 

(strengthening the qualities of people in both knowledge  

and morality) (6) การรวมกลุม่ (cohesiveness) (7) การสร้าง 

เครือข่าย (network establishment) และ (8) ความสมดุล

และการพัฒนาที่ยั่งยืน (equilibrium and sustainable 

development) 

2. ปัจจัยที่มีส่วนส�าคัญต่อแนวทางการพัฒนา 

การบริหารจัดการพื้นที่มรดกโลกในจังหวัดพระนครศรี- 

อยุธยาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 8 ด้าน (วิรัช  

วิรัชนิภาวรรณ, 2550)

3. ปัจจัยที่มีส่วนส�าคัญต่อประสิทธิภาพในการ

บริหารจัดการที่เรียกว่า 6M” ประกอบด้วย 6 ด้าน ได้แก่ 

ด้าน (1) การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ (man) (2) 

การบริหารจัดการงบประมาณ (money) (3) การบริหาร 

จดัการวสัดอุปุกรณ์ (material) (4) การให้บรกิารประชาชน 

(market) (5) การบริหารจัดการข่าวสาร หรือข้อมูล

ข่าวสาร (message) และ (6) การวดัผล หรอืการประเมนิผล 

การปฏบิตังิาน (measurement) (วริชั วริชันภิาวรรณ, 2552)

กรอบแนวคิดกำรวิจัย

การศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วย (1) กรอบแนวคิด

หลัก และ (2) กรอบแนวคิดรอง โดยกรอบแนวคิดหลัก

ประกอบด้วย กรอบแนวคิดหลักส่วนที่เป็นตัวแปรอิสระ  

และกรอบแนวคิดหลักส่วนที่เป็นตัวแปรตาม กรอบ

แนวคิดหลักส่วนที่เป็นตัวแปรอิสระนั้น เป็นเหตุ (cause) 

ซึ่งแบ่งเป็น 2 ส่วน 

โดยผูศ้กึษาก�าหนดให้ “ปัจจยัทีม่ส่ีวนส�าคญัท�าให้

แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการพื้นที่มรดกโลก 

ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตามปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงประสบความส�าเร็จที่จัดกลุ ่มและวิเคราะห์ 

ตามกรอบแนวคิดที่แบ่งเป็น 2 ปัจจัย” เป็นตัวแปรอิสระ 

หรือเป็น “เหตุ” ดังภาพ 1
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ภำพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

การศกึษาครัง้นีเ้ป็นการวจิยัแบบผสมผสาน ซ่ึงเน้น 

การวิจัยเชิงปริมาณเป็นหลัก ในเวลาเดียวกันได้น�าข้อมูล

จากการวิจัยเชิงคุณภาพมาเสริม และเทียบเคียงกับข้อมูล

ที่ได้มาจากการวิจัยเชิงปริมาณ (Creswell, J. W., Plano  

Clark, V. L., & Garrett, A. L., 2008)

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

ประชากรที่ศึกษา คือ ประชาชนทั้งหมดในเขต

พืน้ทีเ่ทศบาลพระนครศรอียธุยา อ�าเภอพระนครศรอียธุยา  

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซ่ึงครอบคลุมพื้นที่ 10 ต�าบล

ประชาชน 70,403 คน ได้กลุ่มตัวอย่าง จ�านวน 1,087 คน

ซึ่งได้มาจากการค�านวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ 

สูตรของ Yamane 



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
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เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย

การวจิยัเชงิปรมิาณใช้แบบสอบถามเป็นเครือ่งมอื 

ในการเกบ็รวบรวมข้อมลู ส่วนการวจิยัเชงิคณุภาพใช้แบบ

สัมภาษณ์เชิงลึก

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล

เชิงปริมาณเก็บรวบรวมด้วยตนเองระหว่างวันที่ 

1 กันยายน ถึง 31 ธันวาคม 2558 โดยได้รับแบบสอบถาม

ที่สมบูรณ์กลับคืนมาได้รวม 976 ชุด คิดเป็นร้อยละ 89.79  

ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด

เชงิคณุภาพ โดยผู้ศึกษาท�าการสัมภาษณ์ด้วยตนเอง

ซึ่งเป็นการสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัว เพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิง 

คณุภาพซึง่น�ามาเสรมิ หรอืเทยีบเคยีงกบัข้อมลูเชงิปรมิาณ

ซึ่งเป็นข้อมูลหลักของการศึกษา

กำรวิเครำะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้

ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าการถดถอย

พหุคูณ และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน 

ผลกำรวิจัย

1. ปัญหาเก่ียวกับการบริหารจดัการพ้ืนทีม่รดกโลก 

ของเทศบาลในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตามปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง (สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ 

การวิจัย ข้อ 1) พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นด้วย 

ในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง และเมือ่พิจารณารายด้าน  

พบว่า กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยในระดับปานกลางรวม 6 ด้าน 

คือ ด้านความพอประมาณ ด้านความมีเหตุผล ด้านการมี

ภูมิคุ้มกัน ด้านการรวมกลุ่ม ด้านการสร้างเครือข่าย และ

ด้านความสมดุลและการพัฒนาที่ยั่งยืน ส่วนอีก 2 ด้าน คือ 

ด้านการพึ่งตนเอง และด้านการเสริมสร้างคนให้มีความรู้ 

และคณุธรรม กลุ่มตวัอย่างเห็นด้วยในระดบัมาก โดยปัญหา

ที่ส�าคัญเก่ียวกับการบริหารจัดการ คือ ผู้บริหารเทศบาล

บางส่วนไม่ได้ใช้ความคิด ความรู้ และความสามารถของ 

ตนเองอย่างมากเพียงพอในการจัดระเบียบร้านค้าในพื้นที่

มรดกโลก 

2. แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการพื้นที ่

มรดกโลกของเทศบาลในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตาม

ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง (สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์

ของการวิจัย ข้อ 2) พบว่า กลุ ่มตัวอย่างล้วนเห็นด้วย 

ในระดับมากในทุกข้อค�าถาม โดยแนวทางการพัฒนา

ที่ส�าคัญ คือ ผู ้บริหารเทศบาลควรใช้ความคิด ความรู้ 

และความสามารถของตนเองเพิ่มมากขึ้นโดยด�าเนินการ 

จัดระเบียบร้านค้าด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เห็น 

ภาพรวมของปัญหา และแนวทางการพัฒนาการบริหาร

จัดการได้อย่างชัดเจนและเข้าใจง่ายขึ้น

นอกจากนี้  ผลการสัมภาษณ์แนวลึกเฉพาะ 

ผู ้เชี่ยวชาญจ�านวน 9 คนเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนา 

การบริหารจัดการพื้นที่มรดกโลกของเทศบาลในจังหวัด

พระนครศรีอยุธยาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

พบว่า ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 9 คนล้วนเห็นด้วยกับแนวทางการ

พัฒนา ที่ว่า ผู ้บริหารเทศบาลควรใช้ความคิด ความรู ้ 

และความสามารถของตนเองเพิ่มมากขึ้นโดยด�าเนินการ 

จัดระเบียบร้านค้าด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 

3. ปัจจัยที่มีส่วนส�าคัญท�าให้แนวทางการพัฒนา 

การบริหารจัดการพื้นที่มรดกโลกของเทศบาลในจังหวัด

พระนครศรีอยุธยาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ประสบผลส�าเรจ็ (สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของการวจิยั 

ข้อ 3) พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นด้วยในระดับมาก 

ส�าหรบัปัจจยัภายใน คอื การทีผู่บ้รหิารของเทศบาลมภีาวะ

ความเป็นผู้น�าสูง เช่น กล้าริเริ่ม กล้าคิด และกล้าตัดสินใจ 

เพื่อส่วนรวมในการจัดระเบียบร้านค้าในพื้นที่มรดกโลก 

ส�าหรบัอกีปัจจัยทีเ่หลอื คอื ปัจจัยภายนอกนัน้ กลุม่ตวัอย่าง

ส่วนใหญ่เห็นด้วยในระดับปานกลาง

ส�าหรบัผลการสมัภาษณ์แนวลกึเฉพาะผูเ้ช่ียวชาญ

จ�านวน 9 คนเกี่ยวกับปัจจัยที่มีส่วนส�าคัญท�าให้แนวทาง 

การพัฒนาบริหารจัดการพื้นที่มรดกโลกของเทศบาล

ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาประสบผลส�าเร็จ พบว่า  

ผูเ้ชีย่วชาญทกุคนต่างเหน็ตรงกนัว่า ปัจจยัภายใน คอื การที่

ผูบ้รหิารของเทศบาลมภีาวะความเป็นผูน้�าสงู เช่น กล้ารเิริม่ 

กล้าคิด และกล้าตัดสินใจเพื่อส่วนรวมในการจัดระเบียบ

ร้านค้าในพื้นที่มรดกโลก เป็นปัจจัยที่มีส่วนส�าคัญท�าให้ 

แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการประสบผลส�าเร็จ 
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4. ตัวแบบการบริหารจัดการพื้นที่มรดกโลกของ

เทศบาลในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตามปรัชญาของ 

เศรษฐกิจพอเพียง พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความ

เห็นว่า ปัจจัยที่มีส่วนส�าคัญต่อแนวทางการพัฒนาการ

บรหิารจดัการพืน้ทีม่รดกโลกในจงัหวดัพระนครศรอียธุยา 

ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 8 ด้าน เป็นปัจจัย 

ที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการบริหารจัดการพื้นที่

มรดกโลกของเทศบาลในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที ่

เรียกว่า 6M โดยเรียงตามล�าดับจากมากไปน้อย ดังนี้ (1) 

ด้านการสร้างเครือข่าย (2) ด้านความพอประมาณ (3) ด้าน

ความมีเหตุผล (4) ด้านการรวมกลุ่ม (5) ด้านความสมดุล 

และการพัฒนาที่ยั่งยืน (6) ด้านการเสริมสร้างคนให้มี

ความรู้และคุณธรรม (7) ด้านภูมิคุ้มกัน และ (8) ด้านการ

พึ่งตนเอง 

นอกจากนี้  ผลการสัมภาษณ์แนวลึกเฉพาะ 

ผู้เชีย่วชาญจ�านวน 9 คนเกีย่วกบัตวัแบบการบรหิารจดัการ

พื้นที่มรดกโลกของเทศบาลในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พบว่า ผู้เชี่ยวชาญรวม 

8 คนล้วนเห็นด้วยกับตัวแบบการบริหารจัดการดังกล่าว

ด้วยเช่นกัน 

กำรอภิปรำยผล

1. ปัญหาเก่ียวกับการบริหารจดัการพ้ืนทีม่รดกโลก 

ของเทศบาลในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง (สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการ

วิจัย ข้อ 1) กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นด้วยในภาพรวม 

อยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า  

กลุ ่มตัวอย่างเห็นด้วยในระดับปานกลาง รวม 6 ด้าน  

และระดับมาก รวม 2 ด้าน โดยปัญหาที่ส�าคัญเกี่ยวกับ 

การบริหารจัดการ คือ ผู้บริหารเทศบาลบางส่วนไม่ได้ใช้

ความคิด ความรู้ และความสามารถของตนเองอย่างมาก

เพียงพอในการจัดระเบียบร้านค้าในพื้นที่มรดกโลก 

เหตุผลที่กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นด้วยในระดับ

ปานกลาง แทนที่จะเห็นด้วยในระดับมากหรือระดับน้อย

น้ันผู ้ศึกษามีความเห็นว่า เนื่องจากเทศบาลในจังหวัด

พระนครศรีอยุธยาจัดบุคลากรเพื่อท�าหน้าที่ดูแลและ 

จัดระเบียบร้านค้าในจ�านวนที่มากเพียงพอ รวมถึงใช้จ่าย

งบประมาณส�าหรับการจัดระเบียบร้านด้วยการสนับสนุน 

ให้มีและใช้วัสดุอุปกรณ์ หรือเครื่องมือส�าหรับการจัด

ระเบียบร้านค้าอย่างมากเพียงพอ อย่างไรก็ดี เทศบาล 

ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยายังขาดความพร้อมในการ 

จัดระเบียบร้านค้าเพื่อรับมือกับการเสื่อมโทรมของ

พื้นที่มรดกโลก อีกทั้งไม่ได้ประชาสัมพันธ์ หรือแนะน�า 

ผู้ประกอบการร้านค้าในพื้นที่มรดกโลกให้มีความรู้ ควบคู่

ไปกับความรับผิดชอบในเรื่องการจัดระเบียบร้านค้า  

ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาผลกระทบทางสังคมรอบ

อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาจากนโยบาย 

การพัฒนาการท่องเที่ยวของกมลสร ฐานวิเศษ (กมลสร  

ฐานวเิศษ, 2556) ทีพ่บว่า การด�าเนนินโยบายหรอืยทุธศาสตร์ 

ส่งเสริมการท่องเที่ยวต่าง ๆ จ�าเป็นต้องค�านึงถึงความ

เหมาะสมหรือขีดความสามารถในการด�าเนินการของ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วย 

ดังนั้นจึงสามารถเทียบเคียงได้กับแนวคิดการ

บริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ของ Boston, Martin, Pallot  

& Walsh (1996) ที่ให้ความส�าคัญกับผลสัมฤทธ์ิของ 

การบริหารจัดการทั้งในแง่ของผลลัพธ์ ผลผลิต และ

การพัฒนาคุณภาพ เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู ้รับ

บริการ เมื่อเป็นเช่นนี้ จึงมีส่วนส�าคัญท�าให้กลุ่มตัวอย่าง

ส่วนใหญ่เห็นด้วยในระดับปานกลางต่อปัญหาเกี่ยวกับ 

การบริหารจัดการพื้นที่มรดกโลกของเทศบาลในจังหวัด

พระนครศรีอยุธยาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2. แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการพื้นที่

มรดกโลกของเทศบาลในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตาม

ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง (สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์

ของการวิจัย ข้อ 2) พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นด้วย 

ในระดับมากในทุกข้อค�าถาม โดยแนวทางการพัฒนา

ที่ส�าคัญ คือ ผู ้บริหารเทศบาลควรใช้ความคิด ความรู้ 

และความสามารถของตนเองเพิ่มมากขึ้นโดยด�าเนินการ 

จัดระเบียบร้านค้าด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เห็น 

ภาพรวมของปัญหา และแนวทางการพัฒนาการบริหาร

จัดการได้อย่างชัดเจนและเข้าใจง่ายขึ้น

เหตุผลที่กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นด้วยในระดับ

มาก แทนที่จะเป็นระดับปานกลางหรือระดับน้อยนั้น 

เนื่องจากการบริหารจัดการพื้นที่มรดกโลกในจังหวัด 

พระนครศรีอยุธยาเป็นบทบาทหน้าที่โดยตรงของ
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เทศบาลในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตามแผน 

แม่บทโครงการอนุรักษ์และพัฒนานครประวัติศาสตร์

พระนครศรอียธุยา ซ่ึงสอดคล้องกบัพระบรมราโชวาทของ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ข้าราชการ

พลเรือน เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ปีพุทธศักราช 

2548 (ส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, 2554) 

ที่ให้ความส�าคัญกับการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการหรือ 

เจ้าหน้าที่ของรัฐว่า การท�างานให้ส�าเร็จขึ้นอยู่กับความ

สามารถสองอย่างเป็นส�าคัญ คือ สามารถในการใช้วิชา

ความรู ้อย่างหนึ่ง สามารถในการประสานสัมพันธ์กับ 

ผู้อื่นอีกอย่างหนึ่ง ทั้งสองประการนี้ ต้องด�าเนินคู่กันไป  

และจ�าเป็นต้องกระท�าด้วยความสุจริตกาย สุจริตใจ  

ด้วยความคิดความเห็นที่เป็นอิสระปราศจากอคติ และ 

ด้วยความถูกต้องตามเหตุตามผลด้วย จึงจะช่วยให้งาน

บรรลุจดุมุ่งหมายและประโยชน์ทีพึ่งประสงค์โดยครบถ้วน

แท้จริง เม่ือเป็นเช่นนี้ จึงมีส่วนส�าคัญท�าให้กลุ่มตัวอย่าง 

ส่วนใหญ่เห็นด้วยในระดับมาก

3. ปัจจัยที่มีส่วนส�าคัญท�าให้แนวทางการพัฒนา 

การบริหารจัดการพื้นที่มรดกโลกของเทศบาลในจังหวัด

พระนครศรีอยุธยาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ประสบผลส�าเร็จ (สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการ

วิจัย ข้อ 3) กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นด้วยในระดับมาก

ส�าหรบัปัจจยัภายใน คอื การทีผู้่บรหิารของเทศบาลมภีาวะ

ความเป็นผู้น�าสูง เช่น กล้าริเริ่ม กล้าคิด และกล้าตัดสินใจ 

เพื่อส่วนรวมในการจัดระเบียบร้านค้าในพื้นที่มรดกโลก 

ส�าหรบัเหตผุลทีก่ลุม่ตวัอย่างเห็นด้วยในระดบัมากดงักล่าว  

เนื่องจากภาวะผู ้น�าเป็นความสามารถในการมีอ�านาจ 

อิทธิพลต่อบุคคล กลุ ่มบุคคล เพ่ือให้องค์การบรรลุ 

เป้าหมาย ภาวะผู ้น�าถือเป็นศิลปะที่จ�าเป็นและส�าคัญ 

อย่างยิง่ต่อนกับรหิารทีจ่ะน�าองค์การไปสู่ความส�าเรจ็ ผูน้�า

เป็นผู้ตัดสินใจ ก�าหนดปัญหา วางแผน และรับผิดชอบ 

ต่อความอยู่รอดหรือการพัฒนาขององค์การ (Stephen, 

2004) ซึ่งสอดคล้องกับ วรเดช จันทรศร (2554) ที่เห็นว่า  

ระบบการมส่ีวนร่วมระหว่างหน่วยงานภาครฐัและภาคส่วน 

ที่เก่ียวข้องเป็นช่องทางส�าคัญที่จะช่วยให้ทุกฝ่ายเข้าใจ

ปัญหาได้อย่างรอบด้าน และก�าหนดแนวทางแก้ไขปัญหา 

ได้อย่างตรงจุดและมีประสิทธิภาพ 

4. ตัวแบบการบริหารจัดการพื้นที่มรดกโลกของ 

เทศบาลในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตามปรัชญาของ

เศรษฐกจิพอเพยีง (สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของการวจิยั 

ข้อ 4) ควรประกอบด้วย 8 ด้านโดยเรียงตามล�าดับจากมาก 

ไปน้อย ดังนี้ (1) ด้านการสร้างเครือข่าย (2) ด้านความ 

พอประมาณ (3) ด้านความมีเหตุผล (4) ด้านการรวมกลุ่ม 

(5) ด้านความสมดุลและการพัฒนาที่ยั่งยืน (6) ด้านการ

เสริมสร้างคนให้มีความรู้และคุณธรรม (7) ด้านภูมิคุ้มกัน  

และ (8) ด้านการพึ่งตนเอง 

เหตุผลส�าคัญที่ท�าให้กลุ ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ 

เห็นด้วยต่อตัวแบบการบริหารจัดการพื้นที่มรดกโลก

ของเทศบาลในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาข้างต้นน้ัน  

ผู ้ศึกษามีความเห็นว่า กลุ ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นถึง

ความส�าคัญของปัจจัยทั้ง 8 ด้านที่มีต่อประสิทธิภาพ 

ในการบริหารจัดการที่เรียกว่า 6M ได้แก่ การที่เทศบาล

ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจัดบุคลากรเพื่อท�าหน้าที่

ดูแลและจัดระเบียบร้านค้าในจ�านวนที่มากเพียงพอ และ

ใช้จ่ายงบประมาณส�าหรับการจัดระเบียบร้านค้าด้วยการ

สนับสนุนให้มีและใช้วัสดุอุปกรณ์ หรือเครื่องมือส�าหรับ 

การจัดระเบียบร้านค้าอย่างมากเพียงพอ รวมทั้งเทศบาล

ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจัดระเบียบร้านค้าโดยค�านึง

ถึงความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนใน 

พื้นที่มรดกโลก โดยมีการตรวจสอบหรือประเมินผล 

การปฏบิตังิานจดัระเบยีบร้านค้าของบคุลากรของเทศบาล

ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เช่น มีการสอบถามความ 

พึงพอใจของประชาชนในพื้นที่มรดกโลก เป็นต้น 

ดังนั้นจึงสามารถเทียบเคียงได้กับแนวคิดของ 

Denhardt & Denhardt (2003) ที่ให้ความส�าคัญกับการ

จัดการภาครัฐแนวใหม่ซ่ึงเน้นหลักการของประชาธิปไตย

แบบมีส่วนร่วม และการให้ความส�าคัญกับประชาชนเพ่ือ 

มุ่งให้เกิดการบริหารจัดการที่ดี โดยหน่วยงานภาครัฐและ

เจ้าหน้าทีไ่ม่เพยีงแต่ตอบสนองความต้องการของประชาชน 

แต่ต้องสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับประชาชนด้วย 

จากเหตุผลดังกล่าว จึงท�าให้กลุ่มตัวอย่างที่เป็น 

ประชาชนในเขตพืน้ทีเ่ทศบาลในจังหวดัพระนครศรอียธุยา

มีความเห็นว่า ตัวแบบการบริหารจัดการพื้นที่มรดกโลก

ของเทศบาลในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตามปรัชญา
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ของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเรียงตามล�าดับความส�าคัญทั้ง 8  

ด้านข้างต้นเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการ

บริหารจัดการที่เรียกว่า 6M อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ  

โดยการท่ีเทศบาลน�าตัวแบบดังกล่าวมาปรับใช้เพื่อการ

บริหารจัดการพื้นที่มรดกโลกของเทศบาล ย่อมมีแนวโน้ม

ที่จะประสบผลส�าเร็จเพิ่มมากขึ้น

ข้อเสนอแนะกำรวิจัยครั้งนี้

ข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการวิจัยซ่ึงสอดคล้อง

กับหัวข้อ สรุปและอภิปรายผลการวิจัย ได้แก่ ตัวแบบ 

การบริหารจัดการพื้นที่มรดกโลกของเทศบาลในจังหวัด

พระนครศรีอยุธยาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

8 ด้าน โดยเรียงล�าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ (1) ด้าน 

การสร้างเครือข่าย (2) ด้านความพอประมาณ (3) ด้าน

ความมีเหตุผล (4) ด้านการรวมกลุ่ม (5) ด้านความสมดุล 

และการพัฒนาที่ยั่งยืน (6) ด้านการเสริมสร้างคนให้มี

ความรู้และคุณธรรม (7) ด้านภูมิคุ้มกัน และ (8) ด้านการ

พึ่งตนเอง ตามล�าดับ

ข้อเสนอแนะกำรวิจัยครั้งต่อไป

1. เทศบาลในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหรือ 

หน่วยงานที่ เกี่ ยวข ้องควรท�าการวิจัยแบบเจาะลึก

ด ้านการบริหารจัดการพื้นที่มรดกโลกของเทศบาล

พระนครศรีอยุธยาในแต่ละด้านอย่างเจาะจง เช่น ด้าน

การสร้างเครือข่าย ด้านความพอประมาณ หรือด้าน 

ความมีเหตุผล เป็นต้น

2. เทศบาลในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหรือ 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรท�าการวิจัยโดยใช้กรอบแนวคิด 

หรือตัวแบบอ่ืนส�าหรับการศึกษาวิเคราะห์การบริหาร

จัดการพื้นที่มรดกโลกของเทศบาลรพระนครศรีอยุธยา  

เช ่น การบริหารจัดการพื้นที่มรดกโลกตามแนวคิด 

การบริหารจัดการคุณภาพโดยรวม เป็นต้น

3. หน่วยงานหรือบุคลากรของหน่วยงานอื่น 

ควรน�ากรอบแนวคิดที่ส�าคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปัจจัย 

ที่มีส ่วนส�าคัญต ่อปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 8  

ด้านนี้ไปท�าการศึกษาวิจัยเก่ียวกับการบริหารจัดการพื้นที่ 

มรดกโลกขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่อืน่ เช่น เทศบาล

ต�าบลเมอืงเก่าซึง่รบัผดิชอบการบรหิารจัดการพืน้ทีอ่ทุยาน 

ประวัติศาสตร์สุโขทัย ศรีสัชนาลัย และก�าแพงเพชร 

เทศบาลต�าบลบ้านเชยีงซึง่ซึง่รบัผดิชอบการบรหิารจดัการ

พื้นที่แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง เป็นต้น เพื่อพิสูจน์ผลการ

วิจัยว่าเหมือนกัน คล้ายคลึงกัน หรือแตกต่างกันหรือไม่  

อย่างไร อันจะน�าไปสู่การพัฒนาการบริหารจัดการของ

หน่วยงานของรฐัต่อไป โดยอาจน�าปัจจยัทีม่ส่ีวนส�าคญัต่อ

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทั้ง 8 ด้าน ไปปรับใช้เฉพาะ

บางด้านที่เหมาะสมกับหน่วยงานที่ศึกษา หรืออาจตัด 

บางด้านออก โดยไม่จ�าเป็นต้องน�าไปใช้ครบทั้งหมด 

ทกุด้าน ในทางตรงกนัข้าม อาจเพิม่จ�านวนด้านหรอืตัวชีว้ดั 

ขึ้นอีกก็ได้ตามความเหมาะสม
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บทคัดย่อ

การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) สภาพปัญหาการบริหารจัดการด้านการเผยแผ่พระพุทธ ศาสนาของ

คณะสงฆ์ภาค 12 (2) แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ภาค 12 และ 

(3) ปัจจัยสนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ภาค 12 การวิจัยครั้งนี้ได้ก�าหนด

ให้รูปแบบการวิจัยเป็นการวิจัยแบบผสมผสาน โดยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพเป็นหลักและการวิจัยเชิงปริมาณเป็นข้อมูล 

เสริมกลุ่มตัวอย่างของการวิจัยเชิงคุณภาพเป็นการเลือกแบบเจาะจง จากผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ให้ข้อมูลส�าคัญ จ�านวน 21 คน  

โดยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกตวัต่อตัวด้วยแบบสัมภาษณ์เชิงลึกที่มีโครงสร้าง นอกจากนั้น ยังมีการเก็บ

รวบรวมข้อมูลจากการสนทนากลุ่มเฉพาะอีกด้วย จากนั้น จึงน�าข้อมูลมาวิเคราะห์ด้วยการแปลความ และเขียนบรรยาย

เชิงพรรณนา ในส่วนของการวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่าง คือ พระสงฆ์ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 12 จ�านวน 390 รูป  

โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลสนาม และน�าข้อมูลมาวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนา 

ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า (1) สภาพปัญหาการบริหารจัดการด้านการเผยแผ่

พระพุทธศาสนาที่ส�าคัญคือ คณะสงฆ์ภาค 12 สนใจปฏิบัติงานด้านการปกครองมากกว่างานเผยแผ่พุทธศาสนาและ

ขาดความคิดริเริ่ม และวิธีการใหม่ ๆในการเผยแผ่พุทธศาสนา (2) แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการด้านการเผยแผ่ 

พระพุทธศาสนาที่ส�าคัญคือ คณะสงฆ์ภาค 12 ควรส่งเสริมสนับสนุนและให้ความส�าคัญกับการบริหารจัดการด้านการ

เผยแผ่พุทธศาสนามากขึ้น รวมทั้งควรกล้ามีความคิดริเริ่ม และวิธีการใหม่ ๆในการเผยแผ่พุทธศาสนา และ (3) ปัจจัย

สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา แบ่งเป็นปัจจัยภายใน ได้แก่ การที่คณะสงฆ์ภาค 12 มีภาวะ

ผู้น�าที่มีความคิดริเริ่ม กล้าตัดสินใจ และสนับสนุนวิธีการใหม่ ๆ ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาส่วนปัจจัยภายนอก คือ  

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาและการตัดสินใจในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง

ค�ำส�ำคัญ: การบริหารจัดการ, การเผยแผ่พระพุทธศาสนา, คณะสงฆ์ภาค 12 

Abstract

The objectives of this research were to study (1) conditional problems of the administration of Buddhism 

dissemination of the Sangha Region 12, (2) development guidelines of the administration of Buddhism dissemination 

of the Sangha Region 12, and (3) supporting factors of administration of Buddhism dissemination administration of 

the Sangha Region 12. The methodology of this research was performance research design as mixed methods research 

using qualitative research as principal means and supported by quantitative research. Sampling size of the qualitative  
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บทน�ำ

วัดในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 12 ซึ่งมีจ�านวน 

1,341 วดั ภายใต้การก�ากบัดแูลของมหาเถรสมาคม ทีเ่ผยแผ่ 

พระพุทธศาสนานิกายเถรวาทและได้รับการกล่าวถึง 

เป็นอย่างมากในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ถึงเร่ืองรูปแบบ

การเผยแผ่และค�าสอนต่าง ๆ ทั้งนี้จากการถูกจับตามอง

จากสื่อทั้งหลายแล้วเผยแพร่ออกมานั้น มีทั้งที่เห็นด้วย 

และไม่เห็นด้วย ในฝ่ายที่เห็นด้วยนั้นมกัแสดงความเห็นว่า 

การเผยแผ่พระพุทธศาสนานั้น ต้องสอดคล้องกับสภาพ

สังคมและโลกยุคใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไปมากแล้ว และการ

เผยแผ่นั้นก็ควรจะต้องเอื้อต่อการรักษาและการสืบทอด 

พระพุทธศาสนาให้ยืนยาวต่อไปได้ 

การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในแต่ละยุคสมัย  

มีรูปแบบกระบวนการและประสิทธิผลที่แตกต่างกันตาม

บรบิทของสงัคมในยคุนัน้ อดุมการณ์ หลกัการ และวธิกีาร 

ที่พระพุทธเจ้าได้ประกาศไว้ จะบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่

พระพุทธเจ้าทรงมุ่งหมายได้นั้น ทรงย�้าเตือนไว้ว่า จะต้อง

ปฏิบัติตนให้เป็นอย่างบรรพชิต และเป็นอย่างสมณะ คือ  

เว้นจากความช่ัวทุกประการ และเป็นผู ้ปฏิบัติตัวเป็น 

แบบอย่าง เพื่อระงับบาปอกุศล เพื่อเป็นอริยบุคคล  

ไม่เบียดเบียนและไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อน แก่ผู ้ 

ประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งหลายหลักการทั้งหมดนี้เป็นการ

พัฒนาตน และการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้กระจาย 

ออกไปอย่างกว้างขวางอีกด้วย

การประกาศเผยแผ่หลักพระพุทธธรรมมีความ

ส�าคัญยิ่งต่อความมั่นคงของสถาบันพระพุทธศาสนา 

ในประเทศไทยและความมั่นคงของชาติ สังคมไทยในอดีต 

ชาวพุทธเข้าถึงหลักธรรมค�าสอนโดยมีวัดเป็นศูนย์กลาง

ของการศกึษาและถ่ายทอดความรูค้วามเข้าใจและได้เรยีนรู้ 

และปฏิบัติตามหลักธรรมค�าสอนอย่างมั่นคงเป็นสังคม 

วถิพีทุธ ด�ารงชวีติอยูอ่ย่างร่มเยน็เป็นสขุ เพราะการเสยีสละ 

ทุม่เทชวีติอทุศิเวลาในการประกาศเผยแผ่พระพทุธศาสนา

ทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ด้วยมองเห็นคุณค่าและความ

ส�าคัญของพระพุทธศาสนา การเผยแผ่พระพุทธศาสนา

แบบดั้งเดิมในอดีตนั้น พระสงฆ์ได้รับการศรัทธายกย่อง

เป็นปูชนียบุคคล และเป็นผู้น�าทางจิตวิญญาณ ประชาชน

ชาวไทยจึงได้ช่วยกันท�านุบ�ารุงพระพุทธศาสนาให้เจริญ

research was purposive sampling from 21 experts or key informants, collected by in-depth and face to face interviews 

with structured in-depth interview form. A focus group was also applied as a part of the data collection. Then, the 

data was analyzed by interpretation and descriptive analysis. For the quantitative research, sampling size was 390 

monks in the areas of the Sangha Region 12. Questionnaires were used as tool for the field data collection which 

was analyzed by descriptive statistics of percentage, mean, and standard deviation. The findings and results were as  

follows: (1) the major conditional problems of the administration of Buddhism dissemination were the Sangha Region 

12’s preference for administrative performance rather than Buddhism dissemination as well as there was a lack of 

innovative thinking and new variety of methods of Buddhism dissemination, (2) the major development guidelines 

of administration of Buddhism dissemination were the Sangha Region 12 should increasingly promote, support, and 

give significance to the administration of Buddhism dissemination. Additionally, Sangha Region 12 administrators 

should dare to exercise innovative thinking and advocate new variety of methods for the Buddhism dissemination, 

and (3) the supporting factors of administration of Buddhism dissemination a were, as internal factors, the Sangha  

Region 12’s leadership with innovative thinking, daring to make decisions, and advocating new variety of methods 

of Buddhism dissemination; and for external factors, the people should have more participation in development and 

making decision of Buddhism dissemination explicitly and continuously. 

Keywords: administration, Buddhism dissemination, Sangha Region 12



90 Vol. 7 No. 1 January-April 2017
EAU HEritAgE JoUrnAl

Social Science and Humanity

รุ่งเรืองสืบเนื่องมาทุกยุคทุกสมัย (พระพรหมคุณาภรณ์  

(ป.อ. ปยุตโต, 2550)

โดยทั่ วไปแล ้วการเผยแผ ่ พุทธศาสนาของ 

พระภกิษสุงฆ์ ในทกุวนันีม้ลีกัษณะต่างคนต่างท�า แต่ละวดั

ก็มีนโยบายและบุคลากรไม่เท่ากัน ศักยภาพในการท�างาน 

ก็ต่างกัน การเผยแผ่จึงท�าไปตามความถนัดของแต่ละรูป 

แต่ละวดั โดยขาดนโยบายและวธิกีารเผยแผ่แบบบรูณาการ 

อย่างเป็นเอกภาพ จงึไม่ก่อให้เกดิผลสมัฤทธิท์ีจ่ะก่อให้เกดิ 

องค์ความรู ้แก่ประชาชนได้ พระภิกษุที่มีคุณภาพและ

ประสิทธิภาพในการเผยแผ่พระพุทธศาสนามีจ�านวนน้อย  

ขาดการวางแผนและการสนับสนุนด้านงบประมาณที่

ชัดเจน ในการขับเคลื่อนงานเผยแผ่พุทธศาสนาให้เป็น 

รูปแบบธรรมและมีประสิทธภิาพทัง้จากภาครัฐและองค์กร

ปกครองคณะสงฆ์ การบริหารจัดการองค์กรที่ล้าสมัย  

ไม่ทันเหตุการณ์ 

ในขณะที่มหาเถรสมาคมประกาศนโยบายการ

เผยแผ่พทุธศาสนา และส�านกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 

มแีผนแม่บทด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา คณะสงฆ์ภาค 

12 ซึง่เป็นองค์กรย่อยของมหาเถรสมาคม จะสามารถบรหิาร

จัดการด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้สอดคล้องกับ 

ทัง้มหาเถรสมาคมและส�านกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ได้มากน้อยเพียงใด เพราะการเผยแผ่พระพุทธศาสนานั้น

ความรู้ความสามารถของเรามีด้วยกันทั้งนั้น แต่ที่ไม่ค่อย

บรรลผุลตามทีเ่ราต้องการน่าจะต้องหันมามองปัญหาต่าง ๆ   

ว่าเป็นเพราะอะไร พระสังฆาธิการของคณะสงฆ์ภาค 12 

จะสามารถบริหารจัดการวัดและองค์กรต่าง ๆ  หรือด�าเนิน

กิจกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างไร โดยให้มีมิติที่

กว้างขวางมากข้ึนและไม่เป็นการละเมิดต่อหลักการหรือ

บทบญัญตัใินพระพทุธศาสนา คณะสงฆ์ภาค 12 ควรจะต้อง 

บรูณาการศาสตร์การบริหารจดัการสมัยใหม่กบัการบรหิาร

จัดการด้านเผยแผ่พระพุทธศาสนาในรูปแบบเดิมอย่างไร

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

การวิจัยนี้มุ ่งศึกษา การบริหารจัดการด้านการ

เผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ในเขตปกครอง 

คณะสงฆ์ภาค 12 โดยมีวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้ 

1. เพื่อศึกษาสภาพปัญหาการบริหารจัดการด้าน 

การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ คณะสงฆ์ภาค 12

2. เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการ 

ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ภาค 12

3. เพื่อศึกษาปัจจัยสนับสนุนการบริหารจัดการ 

ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ภาค 12

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

วิรัช วิรัชนิภาวรรณ (2559) กล่าวไว้ในบทความ 

“แนวคิดและความหมายของการบริหารและการบริหาร

จัดการว่าในการศึกษาความหมายของการบริหารและ

การบริหารจัดการ ควรท�าความเข้าใจแนวคิดเกี่ยวกับ 

การบริหารเป็นเบื้องต้นก่อน กล่าวคือ สืบเนื่องจากมนุษย์

เป็นสัตว์สังคม ซึ่งหมายถึง มนุษย์โดยธรรมชาติย่อมอยู่ 

รวมกันเป็นกลุ่ม ไม่อยู่อย่างโดยเดี่ยว แต่อาจมีข้อยกเว้น

น้อยมากที่มนุษย์อยู่โดดเดี่ยวตามล�าพัง เช่น ฤษี การอยู ่

รวมกันเป็นกลุ่มของมนุษย์อาจมีได้หลายลักษณะและ 

เรียกต่างกัน เป็นต้นว่า ครอบครัว (family) เผ่าพันธ์ุ (tribe) 

ชุมชน (community) สงัคม (society) และประเทศ (country)  

เมื่อมนุษย์อยู ่รวมกันเป็นกลุ ่มย่อมเป็นธรรมชาติอีกที่ 

ในแต่ละกลุ่มจะต้องมี ผู้น�ากลุ่ม” รวมทั้งมี “แนวทางหรือ

วธิกีารควบคมุดแูลกนัภายในกลุม่” เพือ่ให้เกดิความสขุและ

ความสงบเรียบร้อย สภาพเช่นนี้ได้มีวิวัฒนาการตลอดมา 

โดยผู้น�ากลุ่มขนาดใหญ่ เช่น ในระดับประเทศของภาครัฐ  

ในปัจจุบนัอาจเรยีกว่า “ผูบ้รหิาร” ขณะทีก่ารควบคมุดแูลกนั 

ภายในกลุม่นัน้ เรยีกว่า การบรหิาร (administration) หรอืการ

บริหารราชการ (public administration) ด้วยเหตุผลเช่นนี้  

มนุษย์จึงไม่อาจหลีกเลี่ยงจากการบริหารหรือการบริหาร

ราชการได้ง่าย และท�าให้กล่าวได้อย่างมั่นใจว่า “ที่ใดมี

ประเทศ ที่นั่นย่อมมีการบริหาร”

พระเมธีธรรมาภรณ์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) (2541) 

กล่าวสรปุไว้ว่า การบรหิาร หมายถงึ ศลิปะแห่งการท�างาน

ให้ส�าเร็จโดยอาศัยผู้อื่น และนักบริหารมีหน้าที่วางแผน  

จัดองค์กร แต่งตั้งบุคคลอ�านวยการ และควบคุมทรัพยากร

ต่าง ๆ เพื่อให้การด�าเนินงานเป็นไปในทางเดียวกันเพื่อสู่ 

เป้าหมายที่วางไว้ ส่วนความหมายของการบริหารใน 

ทางธรรม คือ วิธีการบริหารต่าง ๆ ที่ใช้กันทั่วไปพอสรุป

ได้ 3 ลักษณะ แต่ที่ดีที่สุดคือ แบบถือธรรมหรือหลักการ 
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เป็นส�าคัญโดยยึดเอาความ ส�าเร็จเป็นพ้ืนฐานท�าให้งาน

ส�าเร็จ ไม่เอาความขัดแย้งส่วนตัวมาเก่ียวข้อง และยินดี

รับค�าแนะน�าจากทุกฝ่าย เพื่อให้ทุกคนมีโอกาสแสดง 

ความสามารถ จะได้ทัง้น�า้ใจคนและผลของงาน วธินีีเ้รยีกว่า  

“ธรรมาธิปไตย” คือใช้ทั้งพระเดชและพระคุณ ฮิโตชิ คูเมะ 

(2540, หน้า 57-64) กล่าวถึง การบริหารงานด้วยระบบวงจร

คุณภาพ จัดเป็นกิจกรรมการปรับปรุงและการควบคุมที่

ประกอบด้วย การวางแผน การน�าไปปฏบิตั ิการตรวจสอบ 

และการปฏิบัติการแก้ไข โดยการวางแผน การน�าแผนที่

วางไว้มาปฏิบัติ ตรวจสอบผลลัพธ์ที่ได้ และถ้าผลลัพธ ์

ไม่ได้ตามที่คาดหมายไว้ จะมีการทบทวนแผนการเริ่มต้น 

ใหม่อีกครั้งหนึ่ง ดังนั้น การควบคุมและการปรับปรุง

สามารถอธิบายได้อีกแบบหนึ่งก็คือ การท�าการวางแผน 

การกระท�า การตรวจสอบ และการแก้ไขซ�้าอีก การท�าตาม 

วงจรคุณภาพอย่างตั้งใจและถูกต้องจะช่วยให้เกิดความ

เชื่อมั่นในการท�างาน เม่ือวงจรคุณภาพหมุนซ�้าจะท�าให้

เกิดการปรับปรุงและระดับของผลลัพธ์สูงขึ้นเรื่อย ๆ 

และงานส่วนใหญ่จะกระท�าซ�้าในส่ิงที่เคยท�ามาก่อน  

ถึงแม้ว่างานนั้นจะดูเหมือนว่าเป็นงานใหม่ทั้งหมดก็ยังคง 

มีส่วนประกอบหลายส่วนที่เหมือนหรือคล้ายกับสิ่งที่

เคยท�ามาก่อน การปรับปรุงคุณภาพส่วนใหญ่จะเป็นการ

พิจารณาวิธีการของงานที่กระท�าซ�้าอย่างระมัดระวังและ

เป็นระบบ ตรวจสอบผลลัพธ์ที่ได้ ตลอดจนมีการแก้ไข 

ความไร้ประสิทธิภาพที่ค้นพบ

การเผยแผ่พุทธศาสนา เป็นหน้าที่หรือบทบาท

ที่พระสงฆ์หรือพระสังฆาธิการจักต้องกระท�า โดยการ

จัดการเทศนา อบรม ส่ังสอน ประชาชน ให้เกิดศรัทธา 

เล่ือมใสในพระพุทธศาสนาและตั้งอยู ่ในสัมมาปฏิบัติ  

เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ 

สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปญฺโญ) 

ก�าหนดหน้าที่หรือบทบาทของวัดต่าง ๆ  ไว้ว่า การเผยแผ่ 

พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ ทั้งวัดและพระสงฆ์ต้อง

ท�างานการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มากเป็นพิเศษ  

ดังจะเห็นได้จากมีหน่วยพระธรรมทูต ธรรมจาริก ธรรม

พัฒนาและหน่วยพัฒนาทางจิต ทั้งมีหน่วยอบรม อ.ป.ต. 

(หน่วยอบรมประชาชนประจ�าต�าบล) และการเผยแผ ่

จะได้ผลก็ต่อเมื่อ พระสงฆ์จะต้องศึกษาให้มีความรู ้ 

ความเข้าใจในพระธรรมวินัย และปฏิบัติตามอย่างจริงจัง  

สอนอย่างไร ปฏิบัติได้อย่างนั้น ไม่สอนให้คลาดเคลื่อน

จากความจริง เพื่อผลประโยชน์ของตน ไม่ติดยึดในแง่ใด 

แง่หนึง่ของหลกัธรรม ไม่เหน็แก่ความง่าย ตคีวามธรรมวนัิย

ตามชอบใจหรอืตามความต้องการของประชาชน ไม่สนอง 

ความต้องการของผู้มีอ�านาจ และประสานความเข้าใจ  

ความเช่ือหรือลัทธิศาสนาอื่น ๆ พุทธศาสนิกชนทุกคน 

มีหน้าที่ เผยแผ่พุทธศาสนาให้กว้างไกลออกไป เพื่อ

ประโยชน์สุขของชาวโลก ความวัฒนาสถาพรของ 

พระพุทธศาสนาและความมั่นคงของชาติไทย ผู้ท่ีจะท�า

หน้าที่เผยแผ่ศาสนาได้ดีต้องเป็นผู้รู้ศาสนาและปฏิบัติตน 

ตามหลักธรรมในศาสนาได้โดยสมบูรณ์เป็นนิจ 

ฉะนั้น จึงเห็นได้ว่า การเผยแผ่ของพระสงฆ์ วัด  

และคณะสงฆ์ ในปัจจุบนั มทีัง้แบบประเพณ ีแบบปรบัปรงุ 

ให้เหมาะสมกบัสภาพสงัคมปัจจุบนั และแบบทีจั่ดเป็นคณะ 

หรือหน่วยงานขึ้นด�าเนินการ รวมทั้งการพิมพ์หนังสือ

ธรรมะออกเผยแผ่ หรือลงในหนังสือพิมพ์และเครือข่าย

อนิเตอร์เนต็ หรอืจดัเป็นกจิกรรมพเิศษ ในวดัหรอืในหมูบ้่าน 

ใกล้เคียง เช่น งานพระธรรมทูต งานพระธรรมจาริก งาน

อบรมประชาชนประจ�าต�าบล หน่วยสงเคราะห์พทุธมามกะ 

ผู้เยาว์ โรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ เป็นต้น

คณะสงฆ์ภาค 12 มีวัดในเขตพื้นที่การปกครอง

คณะสงฆ์ครอบคลุม 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดปราจีนบุรี 

จังหวัดนครนายก จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดสระแก้ว  

จ�านวน 1,341 วดั พระภกิษ ุ14,895 รปู (ส�านกังานพระพทุธ-

ศาสนาแห่งชาติ, 2558, หน้า 2) เป็นองค์กรสงฆ์ภายใต ้

การควบคมุดแูลของมหาเถรสมาคม จงึมหีน้าทีป่ฏบิติัตาม

ระเบียบมหาเถรสมาคมว่าด้วยการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 

อีกทั้งยังมีหน้าที่ในการสนับสนุน ส่งเสริมแผนแม่บท 

การเผยแผ่พระพทุธศาสนาของส�านกังานพระพทุธศาสนา

แห่งชาต ิเพือ่ให้ด�าเนนิการด้านการเผยแผ่พระพทุธศาสนา 

ประสบผลส�าเร็จตามเป้าหมายของคณะสงฆ์
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กรอบแนวคิดกำรวิจัย

ภำพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

การวิจัยคร้ังนี้  ใช้วิธีการวิจัยแบบผสมผสาน 

(mixed method research) เน้นการวิจัยเชิงคุณภาพ และ 

ใช้การวิจัยเชิงปริมาณในการสนับสนุนข้อมูล

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

การวิจัยเชิงคุณภาพ 

สัมภาษณ์เก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลส�าคัญ (key 

informant) ได้แก่ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่

หนตะวนัออก เจ้าคณะภาค เจ้าคณะจงัหวดัในเขตปกครอง

คณะสงฆ์ภาค 12 พระนกัเผยแผ่ รองผู้อ�านวยการส�านกังาน 

พระพทุธศาสนาแห่งชาติ ผูอ้�านวยการส�านกังานพระพทุธ-

ศาสนาจงัหวดั วฒันธรรมจงัหวดัในเขตปกครองคณะสงฆ์ 

ภาค 12 และนักวิชาการพระพุทธศาสนา

การวิจัยเชิงปริมาณ 

ประชากรที่ใช้เป็นกลุ ่มตัวอย่างส�าหรับตอบ

แบบสอบถาม ได้แก่ พระภกิษใุนเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 

12 จ�านวน 14,895 รูป จากจ�านวนวัด 1,341 วัด (ส�านักงาน

พระพุทธศาสนาแห่งชาติ, 2558, หน้า 2) ค�านวณขนาด 

ตัวอย่างโดยใช้วิธีการของยามาเน่ (Taro Yamane, 1973, 

p. 125) ก�าหนดระดับความเช่ือมั่นที่ 95% เมื่อแทนค่า

ในสูตรจะได้ 389.513 จึงใช้กลุ่มตัวอย่างจ�านวน 390 รูป
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เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย

การวิจัยเชิงคุณภาพ

แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง เพื่อใช้เก็บข้อมูล 

ภาคสนามในการสัมภาษณ์กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส�าคัญ ซึ่งเป็น 

การเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก ตามกรอบแนวคิด

การวิจัย

การวิจัยเชิงปริมาณ

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็น

แบบสอบถาม (questionnaire) การบริหารจัดการด้าน 

การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ภาค 12 โดย 

ผู้วิจัยสร้างเครื่องมือจากการศึกษาเอกสารแนวคิด ทฤษฎี 

และแผนแม่บทการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เพื่อให้

สอดคล้องตามวตัถุประสงค์และกรอบแนวคดิทีก่�าหนดขึน้  

ซึ่งผลจากการทดสอบแบบสอบถามดังกล่าว ได้ค ่า

สัมประสิทธิ์อัลฟาที่ 0.98

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล

การวิจัยเชิงคุณภาพ

แบ่งกระบวนการเก็บข้อมูลออกเป็น 3 รูปแบบ 

เพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบการวิจัย ดังนี้ (1) จากศึกษา

รวบรวมเอกสารงานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อวิจัย 

เพื่อหาแนวทางของการบริหารจัดการด้านการเผยแผ่

พระพทุธศาสนาของคณะสงฆ์ภาค 12 (2) จากการสมัภาษณ์ 

(interview) และ (3) การสนทนากลุ่ม (focus group)

การวิจัยเชิงปริมาณ

เก็บรวบรวมข้อมูลจากพระภิกษุในเขตปกครอง

สงฆ์ภาค 12 โดยการใช้แบบสอบถาม (questionnaire)  

ที่มีลักษณะค�าถามตามกรอบแนวคิดการวิจัย

กำรวิเครำะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้

การด�าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพและ 

เชิงปริมาณ โดยจ�าแนกประเด็นการวิเคราะห์ข้อมูลตาม

กรอบแนวคิดจากเอกสาร จากการสัมภาษณ์ จากการ

สนทนากลุ ่ม และจากแบบสอบถาม น�ามาวิเคราะห์

ประกอบกนั ใช้โปรแกรมวเิคราะห์ทางสถิตใินการวเิคราะห์ 

ข้อมูล และพรรณนาลักษณะประชากรที่ศึกษาใช้สถิติ

พรรณนา (descriptive statistics) เพือ่อธบิายข้อมลูเกีย่วกบั 

ลักษณะทาง ประชากรศาสตร์ของกลุ ่มตัวอย่างที่ท�า

แบบสอบถาม โดยแจกแจงเป็น ค่าร้อยละ (percentages) 

ค่าเฉลีย่ (mean) ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน (standard deviation) 

ผลกำรวิจัย

กำรวิจัยเชิงคุณภำพ

จากการสัมภาษณ์ พบว่า 

1. สภาพปัญหาการบริหารจัดการด้านการเผยแผ่ 

พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ภาค 12 โดยภาพรวม 

ตามข้อค�าถามทั้ง 4 ด้าน มีดังต่อไปนี้

1.1 ด้านการอุปถัมภ์ ส่งเสริม สนับสนุนการ

เผยแผ่พระพุทธศาสนา พบสภาพปัญหาคณะสงฆ์สนใจ

ท�างานด้านการปกครองมากกว่างานเผยแผ่พุทธศาสนา  

ไม่กล้าคดิสิง่ใหม่ ๆ  วธีิการใหม่ ๆ  ในการเผยแผ่พทุธศาสนา 

ไม่กล้าคิดไม่กล้าท�าใหญ่กว่าผู้บังคับบัญชา หากท�าดีเกิน

ก็จะถูกเพ่งเล็งจากระดับผู้บังคับบัญชา ซึ่งมีแนวทางการ

ท�างานที่ไม่ตรงกัน ภาพรวมจึงเป็นไปแบบต่างคนต่างท�า  

องค์กรด้านการเผยแผ่ในระดบักลางและระดบัล่างจนถงึวดั  

ยังขาดผู ้รับผิดชอบอย่างแท้จริง ขาดการวางแผนและ

ประสานงานร่วมมือ ขาดแรงสนับสนุนจากราชการและ

งบประมาณในด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาไม่เพียงพอ 

ระบบอปุถมัภ์หรอืการยดึตดิกบัต�าแหน่งและลาภสกัการะ 

ของพระสงฆ์ ท�าให้งานด้านการบริหารการเผยแผ่ ไม่เป็น

ที่ปรากฏชัด

1.2 ด้านการพัฒนาบุคลากรผู้เผยแผ่พระพุทธ-

ศาสนาให้มีศักยภาพและขีดความสามารถในการเผยแผ่

พระพุทธศาสนา สภาพปัญหา คือ พระสงฆ์นักเผยแผ่ที่มี 

คุณภาพ มีศีลาจารวัตรงดงาม สามารถถ่ายทอดธรรมะ

เข้าใจได้ง่าย และประสิทธิภาพนั้นมีไม่เพียงพอ คณะสงฆ์ 

ยงัขาดแคลนบคุลากรทีท่�างานด้านเผยแผ่พระพทุธศาสนา

และองค์กรด้านนีย้งัไม่ชัดเจนเท่าทีค่วรในการออกนโยบาย

และประเมินผล คณะสงฆ์สนใจท�างานด้านการปกครอง

มากกว่างานเผยแผ่พทุธศาสนา ขาดวสิยัทศัน์ในการเผยแผ่

พุทธศาสนาทีช่ัดเจน พระที่บวชเขา้มาใหม่ส่วนใหญ่ก็เพื่อ 

ท�าตามประเพณีเท่านั้น ขาดความรู้ความเข้าใจในหลัก 
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พระพุทธศาสนา จึงมีพฤติกรรมที่ท�าให้ประชาชนเสื่อม

ศรัทธา

1.3 ด ้านการจัดกิจกรรมการเผยแผ ่หลัก 

พุทธธรรมด้วยรูปแบบและวิธีการที่หลากหลาย พบว่า 

ผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนา หมายถึง พระสงฆ์ที่มีหน้าที่  

ซึ่งยึดติดในประเพณีดั้งเดิม เช่น เทศน์แต่ในบริเวณวัด 

อย่างเดียว มุ่งแต่สืบสานประเพณี ซึ่งมีคนฟังแต่เฉพาะคน

มีอายุมากเท่านั้น ซ่ึงมีจ�านวนน้อย จึงไม่ได้ผลเท่าที่ควร

ต่อการเผยแผ่ และขาดความเป็นเอกภาพในการเผยแผ่

พระพุทธศาสนา กล่าวคือมีการใช้แนวทางและรูปแบบ 

วิธีการอันเข้าลักษณะต่างคนต่างท�า การขาดบุคลากรผู้มี

ความรู้ความเข้าใจ การประพฤติปฏิบัติ การประสานงาน

ยังน้อย ต้องมีแผนงานและจะต้องได้รับความร่วมมือจาก

คณะสงฆ์ เพื่อให้การขับเคล่ือนในการเผยแผ่พระพุทธ-

ศาสนาได้มากยิ่งขึ้นไป งบประมาณจัดกิจกรรมในการ 

เผยแผ่พระพุทธศาสนา บางครั้งน�ามาซึ่งความขัดแย้ง 

ใ น สั ง ค ม  ห รื อ เ กิ ด ค ว า ม เ ค ลื อ บ แ ค ล ง ส ง สั ย ข อ ง

พุทธศาสนิกชน 

1.4 ด้านการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วม 

ในการขับเคลื่อนการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ปัญหา 

ทีพ่บคอื การบรหิารจดัการของคณะสงฆ์เป็นไปในแนวดิง่  

อิงกับโครงสร้างการบริหารตามระบบมากเกินไป การ

ประสานงานเป็นไปในลักษณะเชิงบังคับ มิใช่เกิดจาก

นโยบายทีเ่หน็สอดคล้องในด้านการเผยแผ่ ลกัษณะอนรุกัษ์

นิยม พระสงฆ์มักเทศน์ในรูปแบบเดิม ท�าให้ธรรมะไม่น่า 

สนใจ คนรุ่นใหม่ไม่สนใจที่จะมีส่วนร่วมในการฟังและ

เผยแผ่พระพุทธศาสนา ปัญหาการขาดความพร้อมของ

บุคลากร และการเชื่อมโยงฐานข้อมูลพระนักเผยแผ่

พระพุทธศาสนาทั้งในและต่างประเทศด้วยเทคโนโลยีที่

ทันสมัย เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการบริหารจัดการ 

ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ในภาพรวม 

2. แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการด้านการ

เผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ภาค 12 โดยรวบรวม 

ความคิดเห็นในแนวทางเดียวกันเข้าด้วยกัน 

2.1 ด้านการอุปถัมภ์ ส่งเสริม สนับสนุน 

การเผยแผ่พระพุทธศาสนา ควรแต่งตั้งคณะกรรมการ 

หรอืคณะท�างานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในองค์กร 

ระดับกลางและระดับล่างจนถึงวัด คณะสงฆ์ต้องส่งเสริม  

สนับสนุนและให้ความส�าคัญกับงานด้านการเผยแผ่ 

พุทธศาสนามากขึ้น ต้องกล้าคิดสิ่งใหม่ ๆ วิธีการใหม่ ๆ  

ในการเผยแผ่พุทธศาสนา กล้าคิดกล้าท�าและน�าเสนอ  

ผูบ้งัคบับญัชาต้องอปุถมัภ์หรอืมอบต�าแหน่ง ส่งเสรมิ และ

สนับสนุนแก่ผู้ท�างานในด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 

ให้เป็นที่ปรากฏชัด หน่วยงานราชการต้องสนับสนุนและ

เพิ่มงบประมาณในด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให  ้

เพียงพอ และร่วมมือวางแผน ประสานงาน สนับสนุน 

การศึกษาเพื่อพัฒนาคณะสงฆ์

2.2 ด้านการพัฒนาบุคลากรผู้เผยแผ่พระพุทธ-

ศาสนาให้มีศักยภาพและขีดความสามารถในการเผยแผ่

พระพุทธศาสนา ควรก�าหนดวิสัยทัศน์ในการเผยแผ่ 

พทุธศาสนาทีชั่ดเจน คณะสงฆ์สนใจท�างานด้านการเผยแผ่ 

พทุธศาสนาให้มากกว่าเดมิ เพิม่จ�านวนพระสงฆ์ผูท้ีท่�างาน

ด้านเผยแผ่พระพุทธศาสนา พัฒนาบุคลากรให้มีความ

สามารถในการเผยแผ่พระพทุธศาสนา และองค์กรควรออก 

นโยบายในเรื่องนี้ให้ชัดเจน โดยมีการติดตาม ตรวจสอบ 

และประเมนิผล จดัอบรมเพือ่ปรบัพฤตกิรรมของพระสงฆ์  

ซึง่ต้องพฤตกิรรมเป็นตวัอย่างทีด่เีพือ่ความเลือ่มใสศรทัธา 

พฒันาพระสงฆ์นกัเผยแผ่ให้มคีณุภาพ มศีลีาจารวตัรงดงาม 

ต้องให้การศกึษาทีถ่กูต้องตามพระธรรมวนิยัแก่พระทกุรปู  

สามารถถ่ายทอดธรรมะเข้าใจได้ง่าย และประสิทธิภาพ 

2.3 ด้านการจัดกิจกรรมการเผยแผ่หลักพุทธ-

ธรรมด้วยรูปแบบและวิธีการที่หลากหลาย ด้วยการ 

จัดอบรมบุคลากร ให้มีความรู้ความเข้าใจ มีการประพฤติ

ปฏิบัติที่ดี และมีการประสานงานหรือร่วมมือกันท�างาน

สร้างความเป็นเอกภาพในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา  

แม้แนวทางและรูปแบบวิธีการจะแตกต่างกันบ้างแต่ให้มี 

เป้าหมายความส�าเร็จร่วมกัน ผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนา 

หมายถึง พระสงฆ์ที่มีหน้าที่ การอนุรักษ์ประเพณีดั้งเดิม 

เช่น เทศน์แต่ในบริเวณวัดอย่างเดียว ถือเป็นมุ่งแต่สืบสาน

ประเพณี แม้มีคนฟังแต่เฉพาะคนมีอายุมากเท่านั้นซึ่งมี

จ�านวนน้อย กค็วรพฒันาเป็นการเทศน์การแสดงธรรมตาม

สถานที่หรือหน่วยงานต่าง ๆ  เพิ่มขึ้น ต้องมีแผนงานและ 

จะต้องได้รับความร่วมมอืจากคณะสงฆ์ เพือ่ให้การขบัเคลือ่น 

ในการเผยแผ่พระพทุธศาสนาได้มากยิง่ขึน้ไป ตัง้งบประมาณ 

การจัดกิจกรรมในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
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3. ด้านการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการ

ขับเคลื่อนการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ควรปรับโครงสร้าง

การบริหารจัดการให้ทันสมัย แยกเป็นด้านต่าง ๆ และ 

ปรบัเปลีย่นการบริหารจดัการในลักษณะเชงิบงัคบั เป็นการ

ร่วมประสานงานท่ีสอดคล้องกับนโยบายในด้านการบรหิาร

จดัการด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา พัฒนาสือ่ เช่น วทิยุ 

โทรทศัน์ เฟสบุค๊ ไลน์ โซเชยีลมเีดยีต่าง ๆ  ให้สามารถเข้าถงึ 

พระพุทธศาสนาได้ง่าย จัดงบประมาณให้แก่หน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดซ้ือและซ่อมบ�ารุงเคร่ืองมืออุปกรณ์ที่

ทันสมัยในการบริหารจัดการด้านการเผยแผ่พระพุทธ-

ศาสนา สร้างความพร้อมของบุคลากร และการเชื่อมโยง 

ฐานข้อมูลพระนักเผยแผ่พระพุทธศาสนาท้ังในและ 

ต่างประเทศด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพ่ือความสะดวก 

รวดเร็วในการบริหารจัดการด้านการเผยแผ่พระพุทธ-

ศาสนาของคณะสงฆ์ในภาพรวม พัฒนาพระสงฆ์นกัเผยแผ่

ให้มีรูปแบบวิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่หลากหลาย  

ท�าให้ธรรมะเป็นเรือ่งน่าสนใจ เพ่ือให้คนรุน่ใหม่สนใจทีจ่ะ 

มีส่วนร่วมในการฟังและเผยแผ่พระพุทธศาสนา

4. ปัจจัยสนับสนุนการบริหารจัดการด้านการ

เผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ภาค 12 ได้แก่ (1) 

“ผู้น�าและภาวะผู้น�า” ซ่ึงเป็นปัจจัยภายใน โดยผู้น�าและ 

ภาวะผู้น�าในการบริหารจัดการด้านการเผยแผ่พระพุทธ-

ศาสนาของคณะสงฆ์ภาค 12 นั้น หมายถึง พระสังฆาธิ

การผู้มีอ�านาจ ซึ่งเป็นผู้ตัดสินใจ และต้องแสดงบทบาท

หน้าที่ในการจูงใจ หรือใช้อิทธิพลในสถานการณ์ต่าง ๆ 

เพื่อปฏิบัติการและอ�านวยการให้คนอื่นปฏิบัติตามด้วย

ความเต็มใจ และ (2) “การมีส่วนร่วมของประชาชน”  

อนัเป็นปัจจยัภายนอกทีมี่ความส�าคญัไม่ย่ิงหย่อนไปกว่ากนั  

เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนผู้มีความสามารถ มีความ

เตม็ใจ ได้เข้าร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ท�าความเข้าใจ ร่วมแสดง 

ทัศนะ ร่วมเสนอปัญหา ร่วมแก้ไขปัญหา ร่วมคิดแนวทาง

พัฒนา และร่วมกระบวนการตัดสินใจในประเด็นส�าคัญ 

ที่ เกี่ ยวข ้องกับ การบริหารจัดการด ้านการเผยแผ  ่

พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ภาค 12 

โดยสรุป ปัจจัยสนับสนุนการบริหารจัดการด้าน

การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ภาค 12 จากการ

สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลทั้งหมดเห็นด้วยว่าทั้ง 2 ปัจจัยนี้ เป็น

ปัจจัยที่มีความส�าคัญในการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 

การบริหารจัดการด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้

ประสบผลส�าเร็จได้ตามเป้าประสงค์

กำรสนทนำกลุ่ม

ผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มทั้งหมดเห็นด้วยกับการ 

น�าเสนอปัจจัยสนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเผยแผ่

พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ภาค 12 คือ “ผู ้น�าและ 

ภาวะผู้น�า” และ “การมีส่วนร่วมของประชาชน” พร้อม

ให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัจจัยสนับสนุนการบริหาร

จดัการด้านการเผยแผ่พระพทุธศาสนาของคณะสงฆ์ภาค 12 

โดยเหน็ว่า แนวทางการพฒันาบรหิารจดัการด้านการเผยแผ่ 

พระพทุธศาสนาทัง้ 4 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านการอปุถมัภ์ ส่งเสรมิ  

สนับสนุนการเผยแผ่พระพุทธศาสนา (2) ด้านการพัฒนา

บุคลากรผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มีศักยภาพและขีด 

ความสามารถในการเผยแผ่พระพทุธศาสนา (3) ด้านการจดั 

กจิกรรมการเผยแผ่หลกัพทุธธรรมด้วยรปูแบบและวธิกีาร 

ทีห่ลากหลาย และ (4) ด้านการสร้างเครอืข่ายการมส่ีวนร่วม 

ในการขบัเคลือ่นการเผยแผ่พระพทุธศาสนา เหมาะสมและ 

ครอบคลุมการด�าเนินงานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

แล้ว และการน�าปัจจัยสนับสนุนการบริหารจัดการ ได้แก่ 

“ผู้น�าและภาวะผู้น�า” ซึ่งเป็นปัจจัยภายใน และ “การมี

ส่วนร่วมของประชาชน” ซึ่งเป็นปัจจัยภายนอก มาใช้

ควบคู่ไปด้วยก็จะยิ่งส่งเสริมให้การบริหารจัดการด้าน 

การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ภาค 12 เป็นไป

อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เข้าร่วมสนทนายังได้เสนอแนวคิด

เพิม่เตมิโดยเสนอให้มกีารแบ่งกรอบการบรหิารจดัการด้าน

การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ภาค 12 ออกเป็น  

4 ขั้นตอน ตามหลักการบริหาร (Deming Cycle) เพื่อแบ่ง 

การด�าเนินงานให้ชัดเจนเป็นระบบมากยิ่งขึ้น 

กำรวิจัยเชิงปริมำณ

จากการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม พบว่า 

1. สภาพปัญหาบรหิารจดัการด้านเผยแผ่พระพุทธ-

ศาสนาของคณะสงฆ์ภาค 12 โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง 

โดยมีสภาพปัญหาด้านการจัดกิจกรรมการเผยแผ่หลัก 

พุทธธรรมด้วยรูปแบบและวิธีการที่หลากหลายมากที่สุด 

รองลงมาเป็นสภาพปัญหาด้านการสร้างเครือข่ายการมี 

ส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 

สภาพปัญหาด้านการอปุถมัภ์ ส่งเสรมิ สนบัสนนุการเผยแผ่ 
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พระพทุธศาสนา และสภาพปัญหาด้านการเพิม่และพฒันา

บุคลากรผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มีศักยภาพและขีด 

ความสามารถในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ตามล�าดับ

2. แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการด้าน 

การเผยแผ่พระพทุธศาสนาของคณะสงฆ์ภาค 12 ทัง้ 4 ด้าน  

ค่าเฉลี่ย 3.33 ควรมีแนวทางในการพัฒนาอยู่ในระดับ

ปานกลาง

3. ปัจจัยสนับสนุนการบริหารจัดการด้านการ

เผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ภาค 12 

3.1 ปัจจัยภายในด้านผู ้น�าและภาวะผู ้น�า  

พระสังฆาธิการผู้มีอ�านาจบริหารจัดการด้านการเผยแผ่

พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ภาค 12 ซึ่งเป็นผู้ตัดสินใจ 

และได้แสดงบทบาทหน้าที่ในการจูงใจ หรือใช้อิทธิพล 

ในสถานการณ์ต่าง ๆ เพ่ือปฏิบัติการและอ�านวยการให้ 

คนอื่นปฏิบัติตามด้วยความเต็มใจ ทั้ง 4 ด้าน ค่าเฉลี่ย 3.47 

อยู่ในระดับปานกลาง

3.2 ปัจจัยภายนอกด้านการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน การที่ประชาชนและผู้ที่เก่ียวข้องได้มีโอกาส

เข้าร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ท�าความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ  

ร่วมเสนอปัญหาประเดน็ส�าคญัทีเ่กีย่วข้อง ร่วมคดิแนวทาง 

ร่วมแก้ไขปัญหา ร่วมในกระบวนการตัดสินใจในการ 

บริหารจัดการด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั้ง 4 ด้าน 

ค่าเฉล่ีย 3.35 อยู่ในระดับปานกลาง

กำรอภิปรำยผล

การบรหิารจดัการด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

เป็นเรื่องส�าคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะในยุคสมัยที่มนุษย์

สามารถที่จะสื่อสารกันจากทุกมุมโลกทุกที่ทุกเวลา ด้วย

เทคโนโลยกีารสือ่สาร ท�าให้รับรู้ความเป็นไปของทัง้ตนเอง 

และผู้อื่นได้ในเวลาอันรวดเร็ว การบริหารจัดการด้าน 

การเผยแผ่พระพุทธศาสนา เป็นภารกิจอย่างหนึ่งของ 

พุทธศาสนา เมื่อพุทธศาสนามีความเข้าใจในโลกยุค 

โลกาภิวัตน์ ก็จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยส�าคัญที่จะช่วยให ้

พุทธศาสนามีบทบาทสร้างสรรค์ต่อโลก รวมทั้งช่วยให้

เกิดการอยู่ร่วมกันด้วยดี 

ในปัจจบุนัเหน็ได้ชดัว่าพุทธศาสนาไทยได้สญูเสยี

ความเชื่อมั่นลงไปมาก เมื่อมีเหตุอื้อฉาวเกี่ยวกับพระสงฆ ์

ปรากฏเป็นข่าวติดต่อกันตลอดหลายปีที่ผ่านมา ชาวพุทธ

จ�านวนมากเริม่เกดิความหวาดระแวงศาสนาอืน่ทีล่กุขึน้มา

กล่าวโทษอย่างชัดเจนว่าศาสนาอื่นเป็นตัวการสร้างเหตุ 

อื้อฉาวเหล่านี้ก็มีไม่น้อย ข้อหาดังกล่าวดูจะได้ผลไม่น้อย 

ดังจะเห็นได้จากเวลามีการโจมตีพระสงฆ์หรือฆราวาส

คนใดที่มีทัศนะทางพุทธศาสนาต่างไปจากตน หรือ 

ขัดผลประโยชน์ของตน 

การบรหิารจดัการด้านการเผยแผ่พระพทุธศาสนา 

จึงมีความจ�าเป ็นอย่างยิ่งและเป็นภารกิจส�าคัญของ 

พระภิกษุสงฆ์นอกจากการศึกษาและปฏิบัติตามค�าสอน 

พระสงฆ์ยังต้องท�าหน้าที่เผยแผ่ค�าสอนของพุทธศาสนา 

ให้แก่ชาวโลก ให้ได้พบกบัความสขุทีแ่ท้จรงิ ไม่ตกอยูภ่ายใต้ 

อ�านาจของความทุกข์ หาทางแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง  

จนกระทัง่หลดุพ้นจากวฏัสงสารอนัเป็นวงจรแห่งความทกุข์  

คือการเกิด แก่ เจ็บ ตาย ดังนั้น การเผยแผ่พุทธศาสนา

พระสงฆ์ซ่ึงเป็นผู้น�าทางจิตวิญญาณ เป็นผู้น�าสาระธรรม

สู่ประชาชน เพราะเป็นผู้ที่จะท�าให้ผู้ฟังเกิดความเชื่อและ 

ปฏิบัติตาม หรือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในทางที่ดีขึ้น  

จากผลการศึกษาวิจัยในเรื่องนี้พบว่า 

1. คณะสงฆ์ภาค 12 มีอ�านาจและหน้าที่ในการ

บรหิารการเผยแผ่พทุธศาสนาตามพระราชบญัญตัคิณะสงฆ์

ตามพระธรรมวนิยั ภายในเขตปกครองคณะสงฆ์ 4 จงัหวดั 

ได้แก่ นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว และฉะเชิงเทรา  

มีการบริหารจัดการด้านการเผยแผ่พุทธศาสนาของ 

คณะสงฆ์ภาค 12 อยูใ่นระดบัปานกลาง ยงัไม่ได้มกีารบรหิาร 

จัดการด้านการเผยแผ่พุทธศาสนาอย่างเต็มความสามารถ 

ซึ่งการบริหารการเผยแผ่พุทธศาสนาที่ได้กระท�ามากที่สุด 

คือด้านการส่งเสริมให้วัดมีศักยภาพเป็นศูนย์การเรียนรู้ 

หลักพุทธธรรมและการปฏิบั ติกิจกรรมการเผยแผ  ่

พระพทุธศาสนา รองลงมาเป็นด้านส่งเสรมิการมส่ีวนร่วม 

ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่องค์กรทุกภาคส่วน ด้าน

การส่งเสริมให้วัดเป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมของ

ชุมชน ส่วนด้านการจัดตั้งและพัฒนาศักยภาพองค์กร 

การเผยแผ่พระพุทธศาสนามีการบริหารต�่าที่สุด ซึ่งเป็น

สิ่งที่แสดงให้เห็นว่า องค์กรมหาเถรสมาคมยังพยายาม

บรหิารการเผยแผ่พทุธศาสนาโดยผ่านวดัเป็นหลกั โดยการ 

ส่งเสรมิให้วดัมคีวามสามารถทีจ่ะเป็นศนูย์การเรยีนรูห้ลกั

พุทธธรรม รวมทั้งกิจกรรมต่าง ๆ ของพระพุทธศาสนา  
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ซึ่งมีจุดดีในแง่ที่วัดในประเทศไทยมเีป็นจ�านวนมาก ท�าให้

สามารถทีจ่ะกระจายการเผยแผ่พุทธศาสนาได้มาก รวมทัง้ 

มีความใกล้ชิดกับประชาชนมากกว่า เพราะวัดส่วนใหญ่

จะตั้งอยู่บริเวณชุมชน เป็นแหล่งรวมกิจกรรมทางพุทธ-

ศาสนาและกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน พระสงฆ์ในฐานะ 

ผูน้�าทางจติวญิญาณของชมุชนควรมีบทบาทในการส่งเสรมิ 

และพฒันาวดัสอดคล้องกบั วถิชีวีติของชมุชน ซึง่สอดคล้อง 

กบัแนวคดิเรือ่งผู้น�าและภาวะผู้น�าที ่กิต ิตยัคคานนท์ (2543,  

หน้า 21) กล่าวไว้ว่า ผู้น�าคือ บุคคลที่ได้รับการแต่งต้ัง 

หรือได้รับการยกย่องข้ึนเป็นหัวหน้าและเป็นผู้ตัดสินใจ 

เน่ืองจากเป็นผูม้คีวามสามารถในการปกครองบงัคบับญัชา 

และจะพาผู้ใต้บังคับบัญชาหรือหมู่ชนไปในทางดีหรือ 

ทางชั่วก็ได้ อีกนัยหนึ่ง ผู้น�า คือ ผู้ที่มีศิลปะที่สามารถ 

มีอิทธิพลเหนือคนอื่นและนาบุคคลเหล่านั้นไปโดยได้รับ

ความไว้วางใจและเชื่อใจอย่างเต็มที่ อีกทั้งยังได้รับความ

เคารพนับถือความร่วมมือ และความมั่นใจจากผู้ใต้บังคับ

บญัชาเหล่านัน้อย่างจริงใจ พระสงฆ์เป็นผู้มีบทบาทโดยตรง

ทัง้ในวดัและต่อชมุชน และเป็นผู้น�าโดยธรรมชาติ มอี�านาจ 

อทิธพิลทีจ่ะแสดงบทบาทหน้าที ่สามารถพูดชกัจงูโน้มน้าว 

จิตใจ ให้คนอื่นปฏิบัติตามด้วยความเต็มใจอันเกิดจาก 

ความศรัทธาในผู้น�านั่นเอง 

ผู ้น�าที่มีลักษณะเป็นศูนย์รวมมีหลักการ มีจุด

มุ่งหมายในการด�าเนินงาน มีการประเมินตน มีการรู้จัก

ประมาณความพอดีในทุกกรณี รู้จักเวลาที่เหมาะในการ

ด�าเนนิกิจการ รูร้ะเบยีบโครงสร้างของสังคม ตลอดจนรูจ้กั 

ประเภทของบุคคลที่ควรคบหา จะท�าให้สามารถเป็นผู้น�า

ที่เหมาะสมกับหน้าที่ และน�าความสงบสุขมาสู่สังคมได้ 

พระสงฆ์จงึเป็นผู้น�าทีจ่ะน�าพาประชาชนในสังคมให้เข้าถงึ 

ความสุขอย่างแท้จริงได้ ส�าหรับภาวะผู้น�าที่ดีตามหลัก

พุทธธรรม ผู้น�าที่ดีจะต้องยึดหลักธรรมะ เป็นคุณธรรม

ส�าคญัส�าหรบัการปฏบิตัหิน้าทีข่องตน และสามารถบรหิาร

จัดการเพื่อความเป็นเลิศด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 

ของคณะสงฆ์ภาค 12 ได้เป็นอย่างดียิ่ง

2. สาเหตุที่การบริหารจัดการด้านการเผยแผ่

พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ภาค 12 ยังอยู ่ในระดับ 

ปานกลางอาจจะเป็นเพราะว่าแต่ละวดัยงัมศัีกยภาพในการ 

เป็นศูนย์การเรียนรู ้หลักพุทธธรรมไม่เพียงพอและไม่ 

เท่าเทียมกัน เพราะขาดทั้งงบประมาณ บุคลาการ และการ

บริหารจัดการ สอดคล้องกับแนวคิดการบริหารจัดการที่  

สมาน รังสิโยกฤษฎ์ และสุธี สุทธ์ิสมบูรณ์ (2544) ได้กล่าว

ไว้ว่า การบริหารคือการด�าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายหรือ

วัตถุประสงค์ที่ก�าหนดไว้ โดยอาศัยปัจจัยต่าง ๆ ได้แก่  

คน เงนิ วสัด ุสิง่ของและวธิกีารปฏบิตังิาน เป็นอปุกรณ์ในการ 

ด�าเนินงาน หรืออีกนัยหนึ่งการบริหาร คือการท�างาน

ให้ส�าเร็จโดยอาศัยบุคคลอื่น ๆ ซึ่งทั้งนี้อาจจะขึ้นอยู่กับ 

ความพร้อมในหลายๆ ด้าน ทัง้สถานทีต่ัง้ บคุลากรทางศาสนา  

ผู้น�าชุมชน วัฒนธรรมท้องถิ่น และสภาพแวดล้อมของวัด

นั้น ๆ  ด้วยเช่นกัน ตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงก�าหนดไว้ว่า

ผูท้ีจ่ะท�าหน้าทีเ่ผยแผ่พทุธศาสนาควรเป็นผูท้ีม่อีดุมการณ์ 

มีเป้าหมายในการบวชที่ชัดเจน มีความเลื่อมใสศรัทธา

ในพุทธศาสนาอย่างแน่นแฟ้น ต้ังใจปฏิบัติธรรม ฝึกฝน

ตนเองมุ่งนิพพาน และเผยแผ่ธรรมะแก่บุคคลอื่น บ�าเพ็ญ 

ประโยชน์ตนและประโยชน์ผูอ้ืน่ตามโอวาทของพระศาสดา  

การมีอุดมการณ์ถือเป็นเรื่องส�าคัญมาก เพราะหากไม่มี

อุดมการณ์อันมั่นคง เมื่อท�างานไปแล้วประสบปัญหาใดๆ  

ก็จะเกิดความท้อถอยและเบื่อหน่าย มักจะท�างานไม่ได้ผล  

จนถงึกบัลาสกิขา หรอืมเีป้าหมายทีเ่บีย่งเบนไป เช่น แทนที ่

จะมุง่ไปนพิพาน กลบัมุง่แสวงหาลาภสักการะหรือสมณศกัดิ์  

เป็นต้น การบรหิารจดัการงานเผยแผ่ต้องอาศยัความร่วมมอื

จากทุกภาคส่วน ทั้งพระสงฆ์ในวัดและประชาชน บางวัด 

อาจมีบุคลากรมาก บางวัดพระสงฆ์ขาดความรู ้ความ

สามารถ 

ทีผ่่านมา พระสงฆ์ไทยมบีทบาทอย่างส�าคญัในการ 

ผลักดันประเทศสู่ความทันสมัย ด้วยการน�าการศึกษา 

แผนใหม่ไปยงัหวัเมอืงต่างๆ ทัว่ประเทศ มกีารน�าเอาวชิาการ

แผนใหม่และระบบโรงเรียนมาสู่กุลบุตร ขณะเดียวกัน 

ก็น�า เอาภาษาไทยมาแทนที่ภาษาขอมในการศึกษา 

พระไตรปิฎกและคัมภีร์ทางศาสนา อย่างล�้าหน้าสถาบัน

สงฆ์อืน่ ๆ  ในภมูภิาคนี ้แต่มาถงึปัจจบุนั สถาบนัสงฆ์กลับเป็น 

ฝ่ายไล่ตามฆราวาสในแทบทุกทาง ไม่เฉพาะในด้าน

เทคโนโลยี ความรู้ทางโลกเท่านั้น หากรวมถึงวิถีชีวิต

แบบวตัถนุยิม หลงไปกบัระบบทนุนยิม ท�าให้พทุธศาสนา 

เกิดการเปลี่ยนแปลง ต้องอิงอาศัยระบบทุนนิยม ด้วยการ

ระดมทุนและสร้างวัตถุใหญ่โตระดับโลก แต่ขาดโลกทัศน์ 

ในการเปลีย่นแปลงวธิกีารเผยแผ่พทุธศาสนาเพือ่คนรุน่ใหม่ 
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ข้อเสนอแนะกำรวิจัยครั้งนี้

1. ควรมีการปรับปรุงกฎ ระเบียบของมหาเถร-

สมาคม ให้มีความทันสมัย มีการบริหารจัดการโดยใช้

หลักธรรมาภิบาล ไม่ควรบริหารในลักษณะเดิมซึ่งเป็น

แนวดิ่ง แต่ควรบริหารในแนวราบ อาศัยการประสานงาน 

สร้างเครือข่ายองค์กรด้านเผยแผ่พุทธศาสนาให้มากขึ้น 

และเปิดโอกาสให้พระสงฆ์รุ่นใหม่ รวมทั้งประชาชนได้ม ี

ส่วนร่วมมากข้ึน 

2. ควรสร้างเครือข่ายในการบรหิารด้านการเผยแผ่

ให้มากขึน้ ไม่ควรยดึตดิกับระบบการปกครองทางคณะสงฆ์ 

มากไป เพราะงานบริหารด้านการเผยแผ่ย่ิงกระจาย  

ยิ่งแตกตัวมากเท่าไร ยิ่งเกิดการร่วมมือมากและมีเครือข่าย

ในการท�างานด้านการเผยแผ่มากเท่านั้น

3. ควรมีการปฏิรูปการเผยแผ่พุทธศาสนาให้มี 

ความทันสมัย ฝึกระเบียบวินัยให้พระเทศน์ตามหลัก 

พระธรรมวนิยั ไม่เทศน์นอกเรือ่งนอกศาสนา ไม่เทศน์เรือ่ง

การเมือง เทศน์ในหัวข้อที่น่า สนใจ และท�าให้ประชาชน

เห็นประโยชน์ของพุทธศาสนาในลักษณะที่เป็นรูปธรรม 

เน้นให้ประชาชนสามารถน�าหลกัธรรมต่าง ๆ  ไปใช้ในชวีติ

ประจ�าวัน สามารถลดความทุกข์จากชีวิต และจิตใจของ

ประชาชนด้วยการปฏิบัติตามหลักธรรม ไม่สอนเรื่องที่ 

ไกลตัวหรือปฏิบัติแล้วไม่เห็นผลจริง 

4. ควรเน้นการบริหารในระดับล่าง เช่น ระดับ

จงัหวดัลงมา ไม่ควรพ่ึงพาองค์กรมหาเถรสมาคมมากเกนิไป  

เพราะท่านมีศาสนกิจมากและมีอายุมาก ควรบริหาร 

ในระดับพื้นที่คือจังหวัดหรืออ�าเภอ ซ่ึงสามารถควบคุม

ดูแลและประเมินผลงานได้ง่ายกว่า เพราะอยู่ในพื้นที่อยู่

ใกล้ชิดกับสังคมมาก 

5. ควรมีการกระจายอ�านาจ พระสงฆ์ไม่ควรด�ารง 

ต�าแหน่งหลายอย่าง เปิดโอกาสกับพระสงฆ์ได้ท�างาน 

ด้านการเผยแผ่มากขึ้น มีการกระจายอ�านาจการบริหาร 

ให้มากขึ้นและสะดวกขึ้น มีช ่องทางเผยแผ่มากขึ้น  

โดยมีหน่วยงานมีช่องทางรองรบัจากภาครฐั มงีบประมาณ

และหน่วยงานที่ดูแลจากภาครัฐโดยมีคณะสงฆ์เป็นผู้ดูแล

และปฏิบัติการ 

6. วัดแต่ละวัดต้องสร้างจุดเด่นของตนเองด้าน

การเผยแผ่ให้เป็นไปตามหลักพระธรรมวินัย สอดคล้อง 

กับยุคสมัยใหม่ เช่น เป็นส�านักปฏิบัติธรรมที่ได้มาตรฐาน 

มีความสงบ สะอาดและสะดวก เป็นระเบียบเรียบร้อย  

ก่อให้เกิดศรัทธาแก่พุทธศาสนิกชน

7. พระสงฆ์ควรยึดหลักพระธรรมวินัยในการ

เผยแผ่ ไม่บิดเบือนค�าสอน หรือตีความเข้าข้างตัวเอง  

เพราะจะท�าให้เกิดสัทธรรมปฏิรูป ไม่ควรน�าเรื่องนอก

ศาสนาหรือลัทธิพิธีกรรมใด ๆ เข้ามาปะปนในค�าสอน

หรือเพื่อชักน�าให้คนเกิดศรัทธา เพราจะท�าให้คนหลงเชื่อ 

ในสิ่งที่เป็นเปลือกมากกว่าหลักค�าสอน 

8. รัฐบาลควรให้การสนับสนุนด้านงบประมาณ 

ให้กบัการพฒันาพทุธศาสนาในพืน้ทีห่่างไกล และการรกัษา 

โบราณสถานทางศาสนา เพื่อให้พระพุทธศาสนามีความ

เจริญรุ่งเรือง เป็นศูนย์กลางทางจิตใจของชุมชนท้องถิ่น 

สนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงศาสนาและวัฒนธรรม เพื่อให้

ประชาชนได้รู้จักสถานที่ส�าคัญทางพระพุทธศาสนาของ 

ประเทศ และตระหนักถึงความส�าคัญในการดูแลรักษา

โบราณสถานทางพุทธศาสนา

9. พระสงฆ์ในฐานะผู้น�าการเผยแผ่ต้องมีศีลา 

จารวัตรที่งดงาม องค์กรสงฆ์ควรฝึกอบรมด้านการเผยแผ่

ให้ครบวงจร ทั้งด้านการแสดงธรรม บุคลิกภาพส่วนตัว 

การปฏิบัติธรรม การใช้เทคโนโลยี และการแต่งหนังสือ  

เพื่อเป็นสื่อสมัยใหม่ในการเผยแผ่ 

10. องค์กรด้านศาสนาควรมีสถานีโทรทัศน์เป็น

ของตวัเอง โดยเฉพาะมหาเถรสมาคมควรมสีถานส่ีวนกลาง 

เพื่อเผยแผ่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของคณะสงฆ์ ส่วนใน 

ระดับวัด หากวัดใดมีศักยภาพสามารถตั้งสถานีโทรทัศน์

และบรหิารได้ ควรให้การสนบัสนนุด้านงบประมาณ เพือ่ให้ 

เกดิความร่วมมอืในการเผยแผ่พทุธศาสนา เพือ่ประโยชน์สขุ 

ของประชาชน 

11. พุทธศาสนามีหนึ่งจุดหมายแต่หลายหนทาง 

เน้นความหลากหลายแต่มีจุดหมายอันเดียวกัน นั่นคือ

การสร้างสันติสุขและสันติภาพให้เกิดขึ้นแก่ประชาชน 

สอนให้คนมีปัญญาแก้ไขปัญหาชีวิตได้ ไม่ทุกข์ ตามหลัก 

อรยิสจั 4 การเผยแผ่จงึไม่ควรมรีปูแบบเดมิ ๆ  หรอืรปูแบบ

เดียวกันทั้งประเทศ แต่ควรปรับเปลี่ยนไปตามบริบทของ 

สังคม เพื่อให้เหมาะสมกับเหตุการณ์ปัจจุบัน 
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12. การเผยแผ่ควรเป็นหัวใจหลักของพระพุทธ-

ศาสนา เป็นงานหลักของคณะสงฆ์ งานด้านการปกครอง 

การศึกษา การก่อสร้างถาวรวัตถุก็ตาม ก็คือการเผยแผ ่

พุทธศาสนาน่ันเอง แต่เป็นงานเสริมให้การเผยแผ่มีความ

สะดวกและเรยีบร้อยดงีามมากข้ึน แต่ละวดัควรมหีน่วยงาน 

ด้านการเผยแผ่ให้ชัดเจน ให้งานเผยแผ่เป็นแกนหลักของ

การบริหารจัดการวัด งานด้านอ่ืน ๆ เป็นส่วนหนึ่งของ

งานเผยแผ่ 

13. พระสังฆาธิการควรมีการเกษียณเมื่ออายุครบ 

70 ปี บรบิรูณ์ ในทกุระดบัชัน้ ตัง้แต่ระดบัเจ้าอาวาส เจ้าคณะ 

ต�าบล เจ้าคณะอ�าเภอ เจ้าคณะจงัหวดั เจ้าคณะภาค เจ้าคณะ

ใหญ่ เพือ่เปิดโอกาสให้คณะสงฆ์รุ่นใหม่ ๆ  ได้ท�างานมากขึน้

14. มหาเถรสมาคมควรสร้างความสัมพันธ์และ

ความร่วมมือทางด้านศาสนา การสร้างมิติความสัมพันธ์

ทางการทูตด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมในกลุ ่ม

ประเทศอาเซียน เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความร่วมมือ 

การพัฒนาทางวิชาการ และวิธีปฏิบัติในการท�านุบ�ารุง

พระพุทธศาสนาให้มีความเจริญรุ่งเรืองมั่นคงสืบไป

ข้อเสนอแนะกำรวิจัยครั้งต่อไป

1. ควรมีการวิจัยการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 

ในทศันคตแิละความคดิเหน็ของประชาชน เพือ่ให้สามารถ

ปรับกระบวนการหรือยุทธวิธีในการเผยแผ่พุทธศาสนา  

ให้สามารถเข้าถึงประชาชนให้มากที่สุด 

2. ควรมีการวิจัยถึงประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับ 

การบริหารจัดการพระพุทธศาสนา เช่น ด้านสาธารณ

สงเคราะห์ เพือ่ให้ทราบความคดิเหน็ของประชาชนในเรือ่ง 

ที่เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของคณะสงฆ์ที่มีต่อสังคม

3. ควรมกีารวจิยัเปรยีบเทยีบการเผยแผ่พระพทุธ- 

ศาสนากับศาสนาอื่น ๆ ในประเทศไทย

4. ควรมีการวิจัยพัฒนาการของเทคโนโลยีต่าง ๆ 

ที่จะน�ามาใช้เป็นปัจจัยส�าหรับการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
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บทคัดย่อ

การศึกษาคร้ังนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา (1) สภาพปัญหาของการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมการปกครอง

คณะสงฆ์ภาค 15 ตามแนวคิดการบริหารจัดการคณะสงฆ์ (2) ศึกษาแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริม

การปกครองคณะสงฆ์ภาค 15 ตามแนวคิดการบริหารจัดการคณะสงฆ์ (3) ศึกษาปัจจัยสนับสนุนที่ท�าให้แนวทาง 

การพฒันาการบรหิารจดัการเพ่ือส่งเสรมิการปกครองคณะสงฆ์ภาค 15 ตามแนวคดิการบรหิารจดัการคณะสงฆ์ประสบผล

ส�าเร็จระเบียบวิจัยของการศึกษาครั้งนี้ ใช้รูปแบบการวิจัยแบบคุณภาพ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล คือ แบบสัมภาษณ์ 

เชิงลึกแบบมีโครงสร้าง และใช้การสนทนากลุ่มเฉพาะเป็นข้อมูลเสริมหรือสนับสนุน โดยการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก 

ทีม่ส่ีวนเกีย่วข้องกบัการบรหิารจดัการเพือ่ส่งเสรมิการปกครองคณะสงฆ์ภาค 15 ตามแนวคดิการบรหิารจดัการคณะสงฆ์ 

ที่เลือกแบบเฉพาะเจาะจงจากพระสังฆาธิการจ�านวน 21 รูป วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีอุปนัยวิเคราะห์ และการพรรณาความ  

และใช้การสนทนากลุม่เฉพาะพระสังฆาธกิารอีก 5 รปู เพือ่เป็นข้อมลูสนบัสนนุอกีด้วย ผลการศกึษาพบว่า (1) สภาพปัญหา 

การบรหิารจดัการท่ีส�าคญัทีสุ่ดคอืการทีพ่ระสังฆาธกิารบางรปูไม่ตัง้อยูใ่นพระธรรมวนิยั (2) แนวทางการพฒันาการบรหิาร 

จดัการทีส่�าคัญคือ คณะสงฆ์ภาค 15 ควรจดัให้มกีารศกึษาอบรมพระสงัฆาธกิารให้ตัง้อยูใ่นพระธรรมวนิยั และน�าไปปฏบิตัิ

โดยเคร่งครัด และ (3) ปัจจัยที่มีส่วนส�าคัญที่ท�าให้แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการประสบผลส�าเร็จ แบ่งออกเป็น

ปัจจัยภายใน ได้แก่ การที่พระสังฆาธิการเป็นผู้น�าที่ดี และมีความสามารถในการบริหารจัดการ และปัจจัยภายนอกได้แก่  

การที่หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องให้ความสนับสนุน และส่งเสริมการปกครองคณะสงฆ์ในทุกกิจกรรมการด�าเนินงาน

ค�ำส�ำคัญ: การบริหารจัดการ, การส่งเสริม, การปกครองคณะสงฆ์ภาค 15, การบริหารจัดการคณะสงฆ์

Abstract

The objectives of this research were to study (1)administrative problems of administration of Sangha 

administration promotion of the Sangha government region 15 according to the Sangha administration concept (2) 

development guidelines of administration of Sangha administration promotion of the Sangha government region 15 

according to the Sangha administration concept, and (3) main factors of the success of the development guidelines 

of administration of Sangha administration promotion of the Sangha government region 15 according to the Sangha  
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บทน�ำ

ในการปกครองคณะสงฆ์ทุกส่วนทุกชั้น เจ้าคณะ

พระสงัฆาธกิารจะต้องด�าเนนิการให้เป็นไปตามพระธรรม

วินัย กฎหมาย กฎ มหาเถรสมาคม ข้อบังคับหรือระเบียบ

มหาเถรสมาคมค�าส่ังมหาเถรสมาคมและพระบญัชาสมเดจ็ 

พระสังฆราช ผู้มีหน้าที่เกี่ยวกับการท�านุบ�ารุงพระพุทธ-

ศาสนาและอุปถมัภ์การด�าเนนิการของคณะสงฆ์เพือ่ความ 

เรยีบร้อยดงีาม การจดัและด�าเนนิการศาสนศึกษาและศกึษา 

สงเคราะห์ การเผยแผ่พระพุทธศาสนา การสาธารณูปการ

และการสาธารณะสงเคราะห์อันเกี่ยวกับการคณะสงฆ์

และการพระศาสนา ต้องมีความรู้ความเข้าใจกฎหมาย 

ว่าด้วยการคณะสงฆ์ กฎมหาเถรสมาคม ระเบียบและ 

ค�าสั่งของมหาเถรสมาคม กฎหมาย กฎ ระเบียบและ 

ค�าสั่งมหาเถรสมาคมที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน (กนก  

แสนประเสริฐ, 2549, หน้า 1) ฉะนั้นวัดจึงเป็นประตูเช่ือม

ความสัมพันธ์ระหว่างสงฆ์ด้วยกันและระหว่างสงฆ์กับ

ชุมชนต่าง ๆ  ความมีปฏิสัมพันธ์ของสงฆ์กับชุมชนทั่วไป 

ต้องผ่านวดัทีอ่ยู่กับชมุชนซ่ึงถือว่าเป็นศูนย์กลางของชุมชน

และท�าหน้าที่ทั้งที่เกี่ยวข้องกับศาสนาเช่นสอนธรรมะ

และบทบาททางโลกเช่นโรงเรียนโรงพยาบาล เป็นต้น  

(พระมหาสุรศักดิ์ สุรสกฺโก, 2549, หน้า 2)

ทั้งน้ี ผู้วิจัยมีความสนใจศึกษาการบริหารจัดการ

เพื่อส่งเสริมการปกครองคณะสงฆ์ภาค 15 โดยน�ากรอบ 

ภารกิจของคณะสงฆ์มาใช้ในการบริหารจัดการพื้นที ่

คณะสงฆ์ภาค 15ซึ่งครอบคลุม 4 จังหวัด คือ ราชบุรี 

เพชรบุรี สมุทรสงครามและประจวบคีรีขันธ์ แม้ว่าการ

บริหารงานของคณะสงฆ์ ภาค 15 ในปัจจุบัน หากจะน�าไป 

เปรียบเทียบกับภาคอ่ืน ๆ  อาจจะนับว่าอยู่ในระดับที่ดีกว่า

บางภาค แต่ผู ้วิจัยต้องการศึกษาวิจัยการบริหารจัดการ

เพื่อส่งเสริมการปกครองคณะสงฆ์ภาค 15 ท�าให้เกิดการ

เปลีย่นแปลงการบรหิารจดัการของพระสงัฆาธกิารในภาค  

15 ให้มคีวามสมบรูณ์มากยิง่ขึน้ อกีทัง้ในปัจจุบนังานกจิการ 

คณะสงฆ์มีเพิ่มมากขึ้น ท�าให้พระสังฆาธิการในภาค 15 

จ�าต้องเร่งปรับตัวเพื่อท�างานเชิงรุก เพื่อให้เกิดการกระตุ้น 

งานคณะสงฆ์ให้มีประสิทธิภาพกว่าเดิม โดยเฉพาะพระ

สงัฆาธกิารผูม้บีทบาทในการปกครอง อาจจะมเีวลาในการ

ดูแลการบริหารได้ไม่ทั่วถึง ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อความ 

มั่นคงในการบริหารงานคณะสงฆ์ ด้วยเหตุผลดังกล่าว 

ข้างต้น การบริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตการ

ปกครองคณะสงฆ์ภาค 15 เพื่อความมั่นคงแห่งพระพุทธ-

ศาสนา เป็นเหตุผลทีผู่ว้จิยัเลอืกทีจ่ะท�าการวจิยัการบรหิาร 

จัดการเพื่อส่งเสริมการปกครองคณะสงฆ์ภาค 15 ทั้งนี้  

ผู้วิจัยจึงมีความมุ่งมั่นที่จะศึกษาถึงความเป็นไปได้ในการ 

หาแนวทางการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมการปกครอง 

คณะสงฆ์ภาค 15 ตามแนวคิดการบริหารจัดการคณะสงฆ์  

โดยน�ากรอบภารกิจของคณะสงฆ์มาใช้เป็นหลักในการ

บริหารจัดการ ทั้งนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหาร 

administration concept. This study used qualitative research. The research instruments included structured in-depth 

interviews with Buddhist ecclesiastical official monks, 21 key informants, purposively sampled from those who had 

been involved in the administration of Sangha administration promotion of the Sangha government region 15 according  

to the Sangha administration concept, and which were supported by focus group discussion given to 5 Buddhist 

ecclesiastical official monks. Data analysis was adopted along with a descriptive analysis of data and a descriptive 

statistics of the components. The study results showed that (1) the major problem of administration was some Buddhist 

ecclesiastical official monks were not in the book (2) the development guidelines of administration were the Sangha 

government region 15 should train, discipline ,and enforce strict compliance for the Buddhist ecclesiastical official 

monks, and (3) the main factors which included important parts of the success of the development guidelines were  

the performance of leadership and administration of the Buddhist ecclesiastical official monks as internal factors. 

And for the external factors, the government role is to encourage every activity of the Sangha order. 

Keywords: administration, promotion, the Sangha government region 15, the Sangha administration concept
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จัดการคณะสงฆ์ ภาค 15 เพ่ือให้เกิดความม่ันคงต่อ 

คณะสงฆ์ไทยและจะน�าไปสู่ความมั่นคงของพระพุทธ- 

ศาสนาสืบต่อไป

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

1. เพื่อศึกษาสภาพปัญหาของการบริหารจัดการ

เพื่อส่งเสริมการปกครองคณะสงฆ์ภาค 15 ตามแนวคิด 

การบริหารจัดการคณะสงฆ์

2. เพือ่ศกึษาแนวทางการพัฒนาการบรหิารจดัการ

เพื่อส่งเสริมการปกครองคณะสงฆ์ภาค 15 ตามแนวคิด 

การบริหารจัดการคณะสงฆ์

3. เพื่อศึกษาปัจจัยสนับสนุนที่ท�าให้แนวทางการ

พฒันาการบรหิารจดัการเพ่ือส่งเสริมการปกครองคณะสงฆ์ 

ภาค 15 ตามแนวคิดการบรหิารจดัการคณะสงฆ์ประสบผล 

ส�าเร็จ

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

1. แนวทางการบรหิารจดัการเป็นการศกึษาแนวคดิ 

ทฤษฎีและเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการ

บริหารจัดการเพื่อส่งเสริมการปกครองคณะสงฆ์ภาค 15  

ประกอบด้วย (1) แนวคิดเก่ียวกับการบริหาร (2) ความหมาย 

ของการบริหารจัดการ (3) วิวัฒนาการของการบริหารและ 

(4) กระบวนการบริหารจัดการ

ธงชัย วงศ์ชัยสุวรรณ (2540, หน้า 24) กล่าวว่า 

การบริหารจัดการเป็นการบริหารภายใต้ความซับซ้อน

ของระบบข้อมูลข่าวสาร การบริหารจัดการให้ประสบผล

ส�าเร็จมีปัจจัยที่ส�าคัญอยู่ 7 ด้าน ประกอบด้วย (1) การใช้

เทคนิควิธีที่มีขอบเขตครอบคลุมวัตถุประสงค์ มีกลยุทธ์  

และมีคุณภาพ (2) มีลักษณะเป็นกระบวนการแก้ปัญหา 

(3) การมีคณะผู้บริหารที่มีศักยภาพในการตัดสินใจสูง  

(4) การมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการของผู้บริหารทกุคน  

(5) การน�าผลจากการตัดสินใจมาใช้ประโยชน์ได้อย่าง

รวดเร็ว (6) การมีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ

ที่เหมาะสม และ (7) มีการบริหารจัดการที่เหมาะสม 

ในแต่ละสถานการณ์

2. การบรหิารกจิการคณะสงฆ์ภาค 15 ประกอบด้วย  

(1) แนวคดิการบรหิารกจิการคณะสงฆ์ (2) การบรหิารกจิการ 

คณะสงฆ์ด้านการปกครอง และ (3) โครงสร้างของอ�านาจ 

หน้าที่ของคณะสงฆ์ภาค 15

วิเชียร เส้นทอง (2556, บทคัดย่อ) งานวิจัยระดับ

ปริญญาดุษฎีบัณฑิต วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัย

ราชภฏัวไลยอลงกณ์ในพระบรมราชปูถมัภ์เรือ่งสมัฤทธผิล 

ในการบรหิารจัดการคณะสงฆ์ไทยของส�านกังานพระพทุธ-

ศาสนาแห่งชาติมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) สัมฤทธิผล 

ในการบรหิารจัดการคณะสงฆ์ไทยของส�านกังานพระพทุธ-

ศาสนาแห่งชาติ (2) ปัจจัยที่มีผลต่อสัมฤทธิผลในการ

บริหารจัดการคณะสงฆ์ไทยฯ และ (3) เพื่อเสนอแนะให้

มีการปรับปรุงปัจจัยที่ส่งผลต่อสัมฤทธิผลในการบริหาร 

จัดการคณะสงฆ์ไทยฯ ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

ผลการวิจัยพบว่า (1) สัมฤทธิผลในการบริหาร

จัดการคณะสงฆ์ไทยของส�านักงานพระพุทธศาสนา 

แห่งชาติทัง้ 5 ด้านโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลางอนัดบั

ที่มีระดับสัมฤทธิผลของการบริหารจากมากไปน้อยได้แก่ 

(1.1) ด้านการศกึษาของคณะสงฆ์ (1.2) ด้านการปฏบิติัธรรม  

(1.3) ด้านการเผยแผ่ธรรม (1.4) ด้านการปกครองคณะสงฆ์ 

และ (1.5) ด้านการบูรณปฏิสังขรณ์วัดหรือศาสนสถาน 

(2) ปัจจัยที่มีผลต่อสัมฤทธิผลในการบริหารจัดการ 

คณะสงฆ์ไทยของส�านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ประกอบด้วยด้านการมีแผนงานด้านการจัดการองค์กร

และด้านการให้ความร่วมมือ (3) ถ้าจะท�าให้สัมฤทธิผล 

ในการบรหิารจัดการคณะสงฆ์ไทยของส�านกังานพระพทุธ-

ศาสนาแห่งชาตมิปีระสทิธผิลหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องต้องให้

ความส�าคัญต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อสัมฤทธิผลในการบริหาร

จัดการคณะสงฆ์ไทยประกอบด้วยด้านการมีแผนงานด้าน 

การให้ความร่วมมือส�าหรับด้านงบประมาณที่ไม่เพียงพอ 

และทัว่ถงึส�านกังานพระพทุธศาสนาแห่งชาตคิวรขอความ

ร่วมมือโดยการท�าบันทึกข้อตกลงเพื่อความเข้าใจร่วมกัน 

กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือองค์การบริหารส่วน

ต�าบลซึ่งอยู่ในอ�านาจหน้าที่ของผู้อ�านวยการส�านักงาน

พระพุทธศาสนาประจ�าจังหวัด

3. ความเป็นมา โครงสร้าง และอ�านาจหน้าที่ของ

คณะสงฆ์ ประกอบด้วย (1) รูปแบบการปกครองของ 

คณะสงฆ์ พระครูปลัดกิตติวัฒน์ (255, หน้า 60-61)  

ได้อธบิายว่า พระสงัฆาธกิารเป็นนามบญัญติัตามพระราช- 

บัญญัติคณะสงฆ์พ.ศ. 2505 ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราช- 
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บญัญตัคิณะสงฆ์ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2535 มอี�านาจหน้าทีใ่นการ 

ปกครองคณะสงฆ์ในเขตปกครองของตนคือบริหาร 

การคณะสงฆ์และการพระศาสนาตามที่ก�าหนดใน 4 

องค์การเดมิแต่มไิด้จดัเป็นองค์การซ่ึงเป็นตวัองค์กรบรหิาร

คงยึดเอาเฉพาะลักษณะงานในองค์การนั้น ๆ เปลี่ยน 

เรียกว่า “การ” กล่าวคือ

1. การรักษาความเรียบร้อยดีงาม (เดิมคืองานใน 

องค์การปกครอง)

2. การศาสนศึกษา (เดิมคืองานในองค์การศึกษา)

3. การเผยแผ่พระพุทธศาสนา (เดิมคือ งานใน 

องค์การเผยแผ่)

4. การสาธารณูปการและ

5. เพ่ิมการศึกษาสงเคราะห์และการสาธารณ

สงเคราะห์เข ้าพร้อมทั้งเอาการนิคหกรรม (เดิมคือ 

การวินิจฉัยอธิกรณ์) รวมเข้าอยู่ในอ�านาจหน้าที่เจ้าคณะ 

ชั้นนั้น ๆ เพื่อมิให้เกิดความถ่วงดุลแห่งอ�านาจดังเช่น

กฎหมายฉบับเดิมเพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปโดยถูกต้อง

สะดวกรวดเร็วและเป็นธรรมได้ก�าหนดให้มีรองเจ้าคณะ

เป็นผู้ช่วยเจ้าคณะในช้ันนั้น ๆ  อีกส่วนหนึ่งแม้ในส่วนวัด 

กใ็ห้มรีองเจ้าอาวาสผูช่้วยเจ้าอาวาสเพือ่เป็นผูช่้วยเจ้าอาวาส 

วัดนั้น ๆ

สรุปได้ว่าพระสังฆาธิการเป็นพระภิกษุผู ้ด�ารง

ต�าแหน่งปกครองคณะสงฆ์กฎมหาเถรสมาคมฉบับที่ 24 

(พ.ศ. 2541) ว่าด้วยการแต่งต้ังถอดถอนพระสังฆาธิการ

โดยก�าหนดต�าแหน่งปกครองคณะสงฆ์ตามล�าดับช้ันไว ้

ได้แก่ระดับเจ้าคณะใหญ่เจ้าคณะภาครองเจ้าคณะภาค 

เจ้าคณะจังหวัดรองเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะอ�าเภอรอง 

เจ้าคณะอ�าเภอเจ้าคณะต�าบลรองเจ้าคณะต�าบลเจ้าอาวาส

รองเจ้าอาวาสและผู้ช่วยเจ้าอาวาสภิกษุผู้ด�ารงต�าแหน่ง 

ดังกล่าวมีอ�านาจเต็มที่ตามกฎหมายคณะสงฆ์กฎมติค�าสั่ง

ของมหาเถรสมาคมครอบคลมุงานทกุส่วนในเขตปกครอง 

หรือในวัดในหมู่บ้านและในชุมชนโดยใช้หลักพระธรรม

วินัยในพระพุทธศาสนา
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กรอบแนวคิดกำรวิจัย

ภำพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัยแนวทางการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมการปกครองคณะสงฆ์ภาค 15 ตามแนวคิด 

การบริหารจัดการคณะสงฆ์

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

ใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

ผูใ้ห้ข้อมูลหลกัโดยเลอืกแบบเฉพาะเจาะจง จากผู้ 

ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการเพ่ือส่งเสริมการ

ปกครองคณะสงฆ์ภาค 15 ตามแนวคิดการบริหารจัดการ

คณะสงฆ์ โดยเป็นผูม้คีวามรู้ความเข้าใจเกีย่วกบัการบรหิาร 

จัดการการปกครองคณะสงฆ์ดังนี้ (1) พระพรหมเวที  

(สุเทพ ผุสฺสธมฺโม) เจ้าคณะภาค 15 วัดพระปฐมเจดีย์ (2) 

พระครูวิทิตวัชโรทัย เจ้าอาวาสวัดมฤคทายวัน (3) พระครู 

วัชรสุวรรณาธร เจ้าคณะอ�าเภอเมืองเพชรบุรี (4) พระครู

ฌานวัชราภรณ์ (ห่วย จกฺกวโร) เจ้าคณะอ�าเภอชะอ�า  

วัดห้วยทรายใต้ (5) พระครูวิลักษ์วัชรธรรม เจ้าคณะต�าบล 

วัดห้วยกวางจริง (6) พระครูปิยวัชรคุณเจ้าคณะอ�าเภอ

บ้านลาด วดัช่อม่วง (7) พระครอูาทรครีรีกัษ์เจ้าคณะอ�าเภอ

ปราณบุรี วัดเขาน้อย (8) พระครูวาปีวรคุณ(ปณฺณภาโร)  

เจ ้าคณะอ�าเภอจอมบึงวัดวาปีสุทธาวาส (9) พระคร ู

สุมนวัชรกิจเจ้าอาวาสวัดร่วมใจพัฒนา (10) พระคร ู

สิริทัศนียคุณเจ้าคณะต�าบลท่ายาง-ท่าคอย วัดท่าคอย (11) 

พระครสูนุทรวชริกจิ เจ้าอาวาสวดัหนองศาลา (12) พระครู

วาปีวรธรรม เจ้าคณะต�าบลหนองพลับ วัดห้วยไทรงาม  
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(13) พระอธกิารอมัพร ยนัตสโีล เจ้าอาวาสวดัหนองพรานพกุ  

(14) พระครูวัชรกิจจาทร (ผ่อน ญาณวุฒโฒ)เจ้าคณะต�าบล

หนองศาลา วัดสมุทรคาม (บ้านท่า) (15) พระมหาสมนึก 

จนทฺโชโตผูช่้วยเจ้าอาวาสวดัวดัท่าคอย (16) พระมหาชยัพร  

อทิธวิโร เจ้าอาวาสวดัสระบวั (17) พระครโูอภาสกาญจนธรรม  

(อุทัยจารุธมฺโม) เจ้าอาวาสวัดสะพานขี้เหล็ก (18) พระคร ู

อากรวัชรธรรมเจ้าอาวาสวัดไทรย้อย (19) พระครูพิเศษ 

สรวุฒิ อาภากโร เจ้าอาวาสวัดเขาไกรลาศ (20) พระครู

ปลัดนพพร (21) พระปลัดชัยวัฒน์ ชัยวัฒโนรวมจ�านวน

ผู้ให้ข้อมูลหลักจ�านวน 21 รูป

นอกจากนัน้แล้วผู้วจิยัยังได้น�าผลการศึกษาในส่วน 

ทีเ่ป็นประเดน็ส�าคญัมาท�าการสนทนากลุม่เฉพาะ เป็นการ

สนทนาของพระสงฆ์ผู้มีความรู้ความเข้าใจในด้านการ

บริหารจัดการการปกครองคณะสงฆ์ จ�านวน 5 รูปเพื่อ

ให้ได้ข้อมูลมาเทียบเคียงหรือสนับสนุนการวิจัยจากการ

สมัภาษณ์เชงิลึกอกีด้วย โดยจดัให้มกีารสนทนากลุม่เฉพาะ

จ�านวน5 รปู ประกอบด้วย (1) พระครวูนิยัธรเอก ชินวโิส, ดร.  

(2) พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท, ดร. (3) พระปลัดระพิน  

พทุธสิาโร, ดร. (4) พระมหาก�าพล คณุงฺกโร, ดร. (5) พระครู

วินัยธรเอนก เตรวโร

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย

เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการเกบ็ข้อมลู คอื แบบสมัภาษณ์

เชิงลึกแบบมีโครงสร้าง และใช้การสนทนากลุ่มเฉพาะ 

เป็นข้อมูลเสริมหรือสนับสนุน

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล

1. การเก็บข้อมูลปฐมภูมิ เป็นข้อมูลที่รวบรวม

โดยเป็นการศึกษาเอกสารทางวิชาการ หนังสือ บทความ  

วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ งานวิจัยต่าง ๆ

2. การเก็บข้อมูลทุติยภูมิ เป็นข้อมูลที่ได้รวบรวม

จากแบบสัมภาษณ์เชิงลึกที่มีโครงสร้างโดยการสัมภาษณ์

เชิงลึกโดยกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอน

ต่าง ๆ ดังกล่าวเป็นกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล 

ตามแนวทางของระเบียบวิธีวิจัยแบบเชิงคุณภาพ มีการ

เก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอน ดังนี้

1) คัดเลือกผู้ให้ข้อมูลหลักด้วยการขอค�าแนะน�า

จากพระสังฆาธิการ เจ้าคณะภาค 15 แบบเฉพาะเจาะจง 

(purposive sampling) จ�านวน 21 รูป โดยครอบคลุมพื้นที ่

การบริหารจัดการของคณะสงฆ์ภาค 15

2) นัดหมาย วัน / เวลา / และสถานที่กับผู้ให้ 

ข้อมูลหลักในการให้สัมภาษณ์

3) ด�าเนินการสัมภาษณ์ตามวัน เวลา และ 

สถานที่ที่ก�าหนดร่วมกัน ด้วยการสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัว 

(face to face interview)

4) น�าข้อมูลที่ได้มาสรุป / วิเคราะห์ข้อมูล และ

น�าผลการวิเคราะห์ข้อมูลไปใช้ในการสนทนากลุ่มเฉพาะ 

ตามระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพต่อไป

ผลกำรวิจัย

1. ผลการวิเคราะห์สภาพปัญหาของการบริหาร

จัดการเพื่อส่งเสริมการปกครองคณะสงฆ์ภาค 15 ตาม

แนวคิดการบริหารจัดการคณะสงฆ์พบว่า ปัญหาของ 

การบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมการปกครองคณะสงฆ์ภาค 

15 ตามแนวคิดการบริหารจัดการคณะสงฆ์ คือ 

ด้านการปกครอง (1) การประพฤติปฏิบัติของ

พระสังฆาธิการบางส่วนยังไม่ถูกต้องตามพระธรรมวินัย 

(2) พระสังฆาธิการบางส่วนไม่ประพฤติและปฏิบัติตาม

นโยบายของคณะสงฆ์ภาค 15 (3) โครงสร้างการปกครอง

ของคณะสงฆ์ไม่ได้มีการปรับปรุงให้สอดคล้องกับสภาพ 

ทางเศรษฐกิจและสังคมปัจจุบัน (4) พระสังฆาธิการขาด

ความรู้ความเข้าใจในด้านการปกครองและไม่ได้ให้ความ

ส�าคญัเท่าทีค่วร (5) พระภิกษสุงฆ์ส่วนใหญ่อยู่หา่งไกลกนั

ท�าให้ยากต่อการตดิตามและตรวจสอบการประพฤตปิฏบิติั 

และ (6) มีการแบ่งพรรค แบ่งพวก และมีการแสวงหา 

ผลประโยชน์จากต�าแหน่งหน้าที่

ด้านศาสนศึกษา (1) ขาดบุคคลกรผู้ที่มีความรู้ 

ความสามารถ ในการให้ความรูใ้นเรือ่งการศกึษาด้านต่าง ๆ   

(2) จ�านวนผู้ที่จะเข้ามาศึกษามีจ�านวนลดลง และพระสงฆ์

หนัไปศกึษาทางโลกมากขึน้และ (3) ขาดงบประมาณในด้าน 

ศาสนศึกษา

ด้านการเผยแผ่ศาสนา (1) ขาดผู้มีความรู้ ความ

สามารถในการเผยแผ่พระพทุธศาสนา (2) ขาดงบประมาณ 
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ในด้านการเผยแผ่ศาสนา (3) มีการตีความหลักการและ

แนวปฏิบัติในพระพุทธศาสนาแตกต่างกันออกไป (4)  

ทางราชการไม่ได้ให้ความส�าคัญกับการเผยแผ่พระพุทธ-

ศาสนาเท่าทีค่วรและ (5) ขาดเทคโนโลยสีารสนเทศในด้าน 

การเผยแผ่พระพุทธศาสนา

ด้านการสาธารณสงเคราะห์ (1) วัดในเขตพื้นที่

การปกครองบางวัดไม่เห็นความส�าคัญในการสงเคราะห์

ผู้ประสบปัญหาต่าง ๆ เท่าที่ควร (2) ขาดการร่วมมือกัน 

ไม่บูรณาการร่วมกัน (3) ขาดงบประมาณในด้านสาธารณ

สงเคราะห์ (4) วัดแต่ละวัดมีความแตกต่างกันในด้าน 

ศกัยภาพและมีความแตกต่างกนัในด้านงบประมาณในการ

บริหารจัดการและ (5) การช่วยเหลือมุ่งแต่การรับบริจาค

2. ผลการวเิคราะห์แนวทางการพฒันาการบรหิาร

จัดการเพื่อส่งเสริมการปกครองคณะสงฆ์ภาค 15 ตาม

แนวคิดการบริหารจัดการคณะสงฆ์พบว่า แนวทาง 

การพัฒนาการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมการปกครอง

คณะสงฆ์ภาค 15 ตามแนวคิดการบริหารจัดการคณะสงฆ์

ประกอบด้วย 

ด้านการปกครอง (1) คณะสงฆ์ภาค 15 ควรจดัให้มี 

การศึกษาอบรมพระสังฆาธิการให้เข้าใจในพระธรรมวินัย

อย่างลึกซึ้งและถ่องแท้ เพื่อน�าไปสู่การประพฤติปฏิบัติที่

ถูกต้องอย่างเคร่งครัด (2) คณะสงฆ์ภาค 15 ควรก�ากับและ

ควบคุมและติดตามดูแลให้พระสังฆาธิการปฏิบัติหน้าที่ 

ให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้ก�าหนดไว้ (3) คณะสงฆ์ภาค 15  

ควรปรับปรุงโครงสร้างการปกครองให้มีความทันสมัย

และสอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจบุนัในการเอือ้อ�านวยให้ 

การบรหิารจดัการท�าได้ง่ายและมปีระสิทธภิาพเพ่ิมมากขึน้  

(4) คณะสงฆ์ภาค 15 ควรจัดอบรมให้ความรู้ในด้านการ

บริหารจัดการและการปกครองแก่พระสังฆาธิการอยู่เป็น

ประจ�า (5) คณะสงฆ์ภาค 15 ควรกระจายอ�านาจในการ

ติดตาม ตรวจสอบไปตามล�าดับชั้นเพ่ือให้สามารถดูแล

ได้อย่างทั่วถึงและ (6) คณะสงฆ์ภาค 15 ควรมีการก�าหนด 

ระเบยีบและวธิปีฏบิตัใินการบรหิารจดัการ และบทลงโทษ

ที่ชัดเจนตามหลักคุณธรรม

ด้านศาสนศึกษา (1) คณะสงฆ์ภาค 15 ควรส่งเสรมิ 

ให้พระสังฆาธิการได้มีโอกาสได้รับการศึกษาและ/หรือ 

อบรมเพิ่มเติมให้มีความรู ้และความสามารถในด้าน 

ศาสนศึกษาและในด้านต่าง ๆ  อย่างทั่วถึง เพื่อให้มีความรู ้

และความสามารถเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไป

ตามนโยบาย (2) คณะสงฆ์ภาค 15 ควรมีกฎเกณฑ์ ระเบียบ 

และวิธีปฏิบัติในด้านศาสนศึกษาให้ชัดเจนในการก�าหนด 

เป็นคุณสมบัติของพระสังฆาธิการและ (3) คณะสงฆ์ภาค 

15 ควรให้การสนับสนุนงบประมาณในด้านศาสนศึกษา 

อย่างเพียงพอและเหมาะสม

ด้านการเผยแผ่ศาสนา (1) คณะสงฆ์ภาค 15 ควร

ส่งเสริมให้พระสงฆ์ในภาค 15 ได้มีโอกาสได้รับการศึกษา

และ/หรืออบรมเพิ่มเติมให้มีความรู้และความสามารถ 

ในด้านการเผยแผ่ศาสนา รวมทั้งก�าหนดให้เป็นภารกิจ

ที่ส�าคัญที่ต้องปฏิบัติ (2) คณะสงฆ์ภาค 15 ควรให้การ

สนับสนุนงบประมาณในด้านการเผยแผ่ศาสนาอย่าง

เพียงพอและเหมาะสม (3) คณะสงฆ์ภาค 15 ควรจัดให้

มีการศึกษาและ/หรืออบรมให้มีความเข้าใจในหลักการ 

ที่เป็นไปตามทิศทางเดียวกัน (4) ภาครัฐโดยเฉพาะอย่างย่ิง 

กรมการศาสนาและส�านักพระพุทธศาสนาควรให้การ

สนับสนุนและส่งเสริมในด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

ทั้งในด้านบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ และงบประมาณและ (5) 

คณะสงฆ์ภาค 15 ควรส่งเสริมให้วัดมีบุคลากรที่มีความรู้ 

ความสามารถในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและมีการ

สนับสนุนให้วัดได้มีการน�าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช ้

ในการเผยแผ่พระพทุธศาสนาในทกุช่องทาง ด้านสาธารณ

สงเคราะห์ (1) คณะสงฆ์ภาค 15 ควรก�าหนดเป็นนโยบาย

ที่ส�าคัญในการให้วัดถือปฏิบัติด้านการสงเคราะห์ให้กับ

ผู้ประสบปัญหาในด้านต่าง ๆ อย่างชัดเจน (2) คณะสงฆ์ 

ภาค 15 ควรสนบัสนนุให้วดัในเขตปกครองสนบัสนนุและ

ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการด�าเนินงานด้านสาธารณ

สงเคราะห์ (3) คณะสงฆ์ภาค 15 ควรให้การสนับสนุน

งบประมาณในด้านการเผยแผ่ศาสนาอย่างเพียงพอและ

เหมาะสม (4) คณะสงฆ์ภาค 15 ควรสนบัสนนุให้วดัในเขต 

ปกครองสนับสนุนและช่วยเหลือซ่ึงกันและกันในการ

ด�าเนินงานด้านสาธารณสงเคราะห์ตามขีดความสามารถ

ในด้านประสทิธภิาพและงบประมาณของแต่ละวดัและ (5) 

คณะสงฆ์ภาค 15 ควรมนีโยบายทีช่ดัเจนในด้านการมุง่เน้น 

ด้านสาธารณสงเคราะห์โดยไม่มุ่งเน้นด้านการรับบริจาค 

เพื่อให้วัดเป็นที่พึ่งของคนได้ทุกระดับ
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3. ผลการวิเคราะห์ป ัจจัยสนับสนุนที่ท�าให้

แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมการ

ปกครองคณะสงฆ์ภาค 15 ตามแนวคิดการบริหารจัดการ

คณะสงฆ์ประสบผลส�าเร็จ พบว่า ปัจจยัสนบัสนนุแนวทาง 

การพัฒนาการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมการปกครอง

คณะสงฆ์ภาค 15ตามแนวคิดการบริหารจัดการคณะสงฆ์ 

ให้ประสบผลส�าเร็จ ประกอบด้วย

ปัจจัยภายใน (1) การที่พระสังฆาธิการเป็นผู้มี

วิสัยทัศน์ เป็นผู ้น�าที่ดี และมีความรู ้ในพระธรรมวินัย 

อย่างลกึซึง้และถกูต้อง รวมถงึมคีวามรู ้ความสามารถในการ 

บรหิารจดัการตามแนวคดิการบรหิารจดัการคณะสงฆ์ 4 ด้าน 

เป็นอย่างดี และมปีระสิทธภิาพ (2) การทีพ่ระสงฆ์ในสงักดั 

ของพระสังฆาธิการมีความรู ้ในพระธรรมวินัย และมี

คุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามลักษณะการ

ปกครองภายใต้พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 และ

ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2535

ปัจจัยภายนอก (1) การที่หน่วยงานของรัฐให้การ

สนับสนุนการด�าเนินกิจกรรมทางด้านการศาสนาในทุก

กจิกรรม การด�าเนนิงานทัง้ในด้านการสนบัสนนุการพฒันา 

ความรู้ ความสามารถ และการให้ความสนับสนุนในด้าน 

งบประมาณของกิจกรรมการด�าเนินงาน (2) การที่

พุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่าให้ความสนใจและสนับสนุน

กิจกรรมการด�าเนินงานของวัดในทุก ๆ ด้านเพื่อกิจการ

ทางพทุธศาสนา โดยยดึพระธรรมเป็นหลกัในการครองตน  

ครองเรือน และการเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจการของชุมชน

และสังคม

กำรอภิปรำยผล

1. ผลการวเิคราะห์แนวทางการพฒันาการบรหิาร

จัดการเพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมการ

ปกครองคณะสงฆ์ภาค 15 ตามแนวคิดการบริหารจัดการ 

คณะสงฆ์ 4 ด้าน พบว่า

1.1 ด้านการปกครองผลการศึกษาพบว่า (1)  

คณะสงฆ์ภาค 15 ควรจดัให้มกีารศกึษาอบรมพระสงัฆาธกิาร 

ให้เข้าใจในพระธรรมวินัยอย่างลึกซึ้งและถ่องแท้ เพื่อน�า 

ไปสู ่การประพฤติปฏิบัติที่ถูกต้องอย่างเคร่งครัด (2)  

คณะสงฆ์ภาค 15 ควรก�ากับและควบคุมและติดตามดูแล 

ให้พระสงัฆาธกิารปฏบิตัหิน้าทีใ่ห้เป็นไปตามนโยบายทีไ่ด้

ก�าหนดไว้ (3) คณะสงฆ์ภาค 15 ควรปรบัปรงุโครงสร้างการ

ปกครองให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับสภาวการณ์ 

ปัจจุบันในการเอื้ออ�านวยให้การบริหารจัดการท�าได้ง่าย

และมีประสิทธิภาพเพิ่มมากข้ึน (4) คณะสงฆ์ภาค 15 

ควรจัดอบรมให้ความรู ้ในด้านการบริหารจัดการและ 

การปกครองแก่พระสงัฆาธิการอยูเ่ป็นประจ�า (5) คณะสงฆ์ 

ภาค 15 ควรกระจายอ�านาจในการตดิตาม ตรวจสอบไปตาม 

ล�าดบัช้ันเพือ่ให้สามารถดแูลได้อย่างทัว่ถงึและ (6) คณะสงฆ์ 

ภาค 15 ควรมีการก�าหนดระเบียบและวิธีปฏิบัติในการ

บริหารจัดการ และบทลงโทษที่ชัดเจนตามหลักคุณธรรม  

ซึง่สอดคล้องกบัความเหน็ของนกัวชิาการทีไ่ด้จากการศกึษา 

จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พระธวัชชัย

จารุธมฺโม (ศรีสุข) (2553, หน้า 35-36) ได้กล่าวเกี่ยวกับ

ด้านการปกครองไว้ว่า (1) พระสงฆ์ควรศึกษาหลักธรรม

ให้ถ่องแท้ทั้งปริยัติและปฏิบัติเพื่อให้พร้อมที่จะปฏิบัติ

ภารกิจทั้ง 6 ด้านของคณะสงฆ์ (2) พระสงฆ์ควรพัฒนา

ตนให้รอบรูท้ัง้ทางโลกและทางธรรมเพือ่รูเ้ท่าทนัต่อความ

เปลี่ยนแปลงของสังคมอันจะส่งผลต่อศักยภาพในการ

อบรมพัฒนาจิตการเผยแผ่ ศาสนธรรมแก่ศาสนิกชนเช่น

ด้านการบริหารด้านกฎหมายกฎระเบียบของสงฆ์ เป็นต้น  

(3) ระบบการศึกษาของคณะสงฆ์ควรปรับประยุกต์ให้

เหมาะกับยุคสมัยแต่คงไว้ซ่ึงหลักศาสนธรรมและงานวิจัย 

ของ โชติ บดีรัฐ (2555, บทคัดย่อ) ที่กล่าวว่า วิธีการพัฒนา 

การบริหารงานคณะสงฆ์ภาค 4 ควรมีวิธีการพัฒนาคน 

ให้เก่งมีความรู้ความสามารถมีการพัฒนาสมรรถนะด้าน

การบรหิารงานโดยอบรมให้พระสงัฆาธกิารเป็นผูน้�าในการ 

พัฒนาจิตใจจริยธรรมคุณธรรมและให้มีความรู้และทักษะ

ในเรื่องการป้องกันไม่ให้พุทธศาสนิกชนเสื่อมศรัทธาใน

พระพุทธศาสนา

1.2 ด้านศาสนศึกษา ผลการศึกษาพบว่า (1) 

คณะสงฆ์ภาค 15 ควรส่งเสริมให้พระสังฆาธิการได้มี

โอกาสได้รับการศึกษาและ/หรืออบรมเพิ่มเติมให้มีความรู ้

และความสามารถในด้านศาสนศึกษาและในด้านต่าง ๆ 

อย่างทั่วถึง เพื่อให้มีความรู้และความสามารถเพียงพอ 

ในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามนโยบาย (2) คณะสงฆ์

ภาค 15 ควรมีกฎเกณฑ์ ระเบียบ และวิธีปฏิบัติในด้าน

ศาสนศึกษาให้ชัดเจนในการก�าหนดเป็นคุณสมบัติของ 
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พระสังฆาธิการและ (3) คณะสงฆ์ภาค 15 ควรให้การ

สนับสนุนงบประมาณในด้านศาสนศึกษาอย่างเพียงพอ

และเหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับความเห็นของนักวิชาการ 

ที่ได้จากการศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ได้แก่ พระครปูลดัอาทติย์อตถฺเวท ี(ซองด)ี (2546, หน้า 77)  

ได้กล่าวว่า การศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัยของบรรพชิต

และคฤหัสถ์หรือการศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรมซึ่ง

เป็นหนึ่งในสัทธรรม 2ประการของบรรพชิตและคฤหัสถ์

ในปัจจุบันจัดการศึกษาของสงฆ์เป็น 2 ส่วนคือการศึกษา 

พระปรยิตัธิรรมแผนกธรรมบาลแีละการศกึษาพระปรยิติั-

ธรรมแผนกสามัญการศึกษาตามหลกัพุทธศาสนาหมายถงึ 

กระบวนการเรยีนรูเ้พือ่สร้างความรูร้ะดบัต่าง ๆ  ให้เกดิขึน้

รูสั้จธรรมเม่ือรูแ้ล้วจะได้เกดิการเปลีย่นแปลงไปในทางทีด่ี 

และสร้างสรรค์ในตัวเองในคนอื่นและสังคมการศึกษา 

ในทางพระพุทธศาสนานั้นเป็นการศึกษาพระปริยัติธรรม

และการศึกษาอื่น ๆ อันสมควรแก่สมณะการบวชเรียน

คือการศึกษาโดยการบรรพชาเป็นสามเณรอุปสมบทเป็น

พระภิกษุเพื่อศึกษาและปฏิบัติตามพระธรรมวินัยของ

พระพุทธเจ้าเนื้อหาของการศึกษาของพระภิกษุสามเณร 

ก็คือพระพุทธศาสนานั่นเอง และ พระมหาศักดิ์พิชิต  

ฐานสิทฺโธ (ชัยดี) (2549, หน้า 39-41) ได้กล่าวว่า การศึกษา 

พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาระดับมัธยมและระดับ

อุดมศึกษา (มหาวิทยาลัยสงฆ์) ศึกษาเพ่ือให้สอดคล้อง

กลมกลืนกับวิถีชีวิตจริงทั้งทางโลกและทางธรรมผสม

ผสานกันไปและเพื่ออนุวัฒน์ไปตามการเปลี่ยนแปลง 

ของโลกแต่วิชาการพระพุทธศาสนายังเป็นแกนหลัก 

ในการศึกษาถือเป็นการศึกษาสมัยใหม่ที่ผสมผสานทั้ง

ทางด้านศาสนาและวิชาสามัญศึกษาเข้าด้วยกันการศึกษา

พระพุทธศาสนาทั้งในส่วนคันถธุระและวิปัสสนาธุระ

จึงถือว่าเป็นหน้าที่โดยตรงหรือหน้าที่หลักของพระสงฆ์

เป็นการศึกษาเล่าเรียนเพ่ือปฏิบัติตามค�าส่ังสอนของ 

พระพุทธเจ้าเพื่อพัฒนาชีวิตโดยด�าเนินตามองค์ประกอบ

ของการศึกษาพระพุทธศาสนาที่ส�าคัญ3ประการคือ (1) 

ปริยัติได้แก่การศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัยนับเป็น 

องค์ประกอบส�าคัญโดยความเป็นพื้นฐานของการปฏิบัติ

และการศึกษาเล่าเรียนปริยัติธรรมนั้นเป็นการศึกษาภาค

ทฤษฎีคือการศึกษาธรรมวินัยให้มีความรู้พื้นฐานอย่าง 

แจ่มแจ้งเพื่อให้เกิดความกระจ่างแจ้งว่าค�าสอนของ

พระพุทธองค์ที่จัดเป็นธรรมบทนั้นบทนี้ว่าด้วยเรื่องอะไร 

ถ้าผู้เรียนจะน้อมนาเอาธรรมค�าส่ังสอนมาปฏิบัติเพื่อเป็น

แนวทางหรือแสงประทีปแห่งชีวิตจะท�าอย่างไรและเมื่อ

ปฏิบัติตามแล้วจะได้ผลอย่างไรเรียกว่าปริยัติ (2) ปฏิบัติ

ได้แก่การน้อมน�าเอาหลักธรรมค�าสอนที่ได้เรียนรู้ในทาง

ภาคทฤษฎนีัน้มาสูภ่าคปฏบิตัคิอืน�ามาประพฤตปิฏบิตัจิรงิ ๆ   

เพื่อเป็นการอบรมกายวาจาและใจกล่าวอีกในหนึ่งก็คือ 

น�าเอาหลกัธรรมทีเ่รยีนรูแ้ล้วนัน้เป็นแนวทางหรอืปทฎัฐาน 

แห่งชีวิตให้เหมาะสมกับฐานของตนเรียกว่าปฏิบัติ (3) 

ปฏิเวธได้แก่ผลของการปฏิบัติธรรมนั้นเช่นพระพุทธเจ้า

พระปัจเจกพุทธเจ้าพระอรหันต์สาวกพระอรหัตสาวิกา 

และพระอริยบุคคลเป็นต้นผู้ได้รับผลแห่งการปฏิบัติซึ่ง

ท�าให้ยกฐานะจากปถุชุนธรรมดาขึน้มาเป็นพระอรยิบคุคล 

การบรรลธุรรมชัน้นัน้ ๆ  ตามภมูธิรรมทีต่นปฏบิตันิัน้ไม่มี

ใครมายกย่องหรอืแต่งตัง้ให้แต่การยกฐานะดงักล่าวเป็นโดย 

อัตโนมัติหรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือฐานะหรือต�าแหน่ง 

แห่งพระอริยเจ้านั้นไม่มีการแต่งต้ังให้จะรู้ได้ด้วยตนเอง

คือ เป็นปัจจัตตัง เวทิตัพโพวิญญูหิ เรียกว่า ปฏิเวธ

1.3 ด้านการเผยแผ่ศาสนา ผลการศึกษาพบว่า  

(1) คณะสงฆ์ภาค 15 ควรส่งเสริมให้พระสงฆ์ในภาค 15 

ได้มีโอกาสได้รับการศึกษาและ/หรืออบรมเพิ่มเติมให้มี

ความรูแ้ละความสามารถในด้านการเผยแผ่ศาสนา รวมทัง้ 

ก�าหนดให้เป็นภารกิจที่ส�าคัญที่ต้องปฏิบัติ (2) คณะสงฆ์

ภาค 15 ควรให้การสนบัสนนุงบประมาณในด้านการเผยแผ่ 

ศาสนาอย่างเพียงพอและเหมาะสม (3) คณะสงฆ์ภาค 15 

ควรจัดให้มีการศึกษาและ/หรืออบรมให้มีความเข้าใจใน

หลกัการทีเ่ป็นไปตามทศิทางเดยีวกนั (4) ภาครฐัโดยเฉพาะ 

อย่างยิ่งกรมการศาสนาและส�านักพระพุทธศาสนาควร

ให้การสนับสนุนและส่งเสริมในด้านการเผยแผ่พระพุทธ-

ศาสนาทั้งในด้านบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ และงบประมาณ

และ (5) คณะสงฆ์ภาค 15 ควรส่งเสริมให้วัดมีบุคลากรที่ม ี

ความรู้ความสามารถในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ 

มีการสนับสนุนให้วัดได้มีการน�าเทคโนโลยีสารสนเทศ

มาใช้ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในทุกช่องทาง ซึ่ง

สอดคล้องกับความเห็นของนักวิชาการที่ได้จากการศึกษา

จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พระยุทธนา 

รมณียธมฺโม (แก้วกันหา) (2547, หน้า 115) กล่าวว่า  

การเผยแผ่พระพุทธศาสนาคือการท�าให้หลักธรรม 

ค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแพร่หลายออกไปท�าให้มี 



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 ประจ�าเดือน มกราคม-เมษายน 2560 109

ผู้เคารพเลื่อมใสในพระรัตนตรัยน้อมน�าเอาหลักธรรม 

ค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าไปปฏิบัติเพ่ือก่อให้เกิดการ 

ศกึษาและการพฒันาตนเองไปในทางทีถ่กูต้องและเหมาะสม 

เป็นหน้าที่ของพุทธบริษัททุกฝ่ายที่จะต้องด�าเนินการ 

ร่วมกนัให้งานส�าเร็จลุล่วงไปด้วยดโีดยเฉพาะพระภกิษสุงฆ์ 

ทีม่หีน้าทีใ่นการศึกษาและปฏบิตัติามหลกัธรรมค�าสัง่สอน

จะต้องตระหนักในภาระหน้าที่เหล่านี้อย่างแท้จริงในส่วน

งานการเผยแผ่พระพุทธศาสนาตามแนวคิดการบริหาร

จัดการคณะสงฆ์ฉบับ พ.ศ. 2484 ที่ก�าหนดหน้าที่ของ 

เจ้าคณะพระสงัฆาธกิารและพระสงฆ์เกีย่วกบัการเผยแผ่ไว้  

คือ (1) อบรมภิกษุสามเณรให้มีสมณสัญญาและอบรม 

ในเรื่องจรรยามารยาทตลอดถึงการปฏิบัติอันเกี่ยวกับพิธี

หรือแบบอย่างต่าง ๆ (2) อบรมการท�าวัตรสวดมนต์ให้

เป็นไปโดยมีระเบยีบเรยีบร้อย (3)หาอบุายวธิใีห้ได้ยนิได้ฟัง 

โอวาทค�าสัง่สอนหรือค�าแนะน�าทีเ่ป็นประโยชน์ (4) แนะน�า 

สัง่สอนอบรมประชาชนให้เข้าใจในศาสนพธิแีละการปฏบิตัิ  

(5) เทศนาสั่งสอนประชาชนให้ตั้งอยู ่ในศีลธรรมและ

ให้ได้ยินได้ฟังเรื่องเกี่ยวกับพระศาสนาโดยถูกต้อง (6)  

หาอุบายวิธีสกัดกั้นสัทธรรมปฏิรูปมิให้เกิดขึ้นหรือบ�าบัด

ที่เกิดข้ึนให้หมดไปโดยชอบ (7) ขวนขวายเพื่อให้ศิษย์วัด 

มีความรู้ในเรื่องพระศาสนาและอบรมในทางศีลธรรม 

มีการไหว้พระสวดมนต์เป็นต้นและ (8) ขวนขวายจัดต้ัง

ห้องสมุดเพื่อประโยชน์แก่การศึกษาธรรมบาลีหรือเพื่อ 

ประโยชน์แก่ประชาชนหรอืขวนขวายจดัหาหนงัสอืเกีย่วกบั 

ความรูท้ัว่ไปบ้างเก่ียวกับการไหว้พระสวดมนต์บ้างเกีย่วกบั 

ศีลธรรมบ้างที่เก่ียวกับประวัติพระบ้างเพ่ือให้ผู้รักษาศีล 

ฟังธรรมตามวดัต่าง ๆ  ได้ท่องได้อ่านตามสมควรแก่สถานที่ 

และโอกาส และพระพิพิธธรรมสุนทร (สุนทร ญาณสนุทฺโร)  

(2547, หน้า 41) ได้ให้ความหมายของการเผยแผ่ว่า เป็นการ

สือ่สารเพือ่การพัฒนาบคุคลทางด้านจติใจให้มคีวามเคารพ

เล่ือมใสย�าเกรง ในพระรัตนตรัยน้อมน�าเอาหลักธรรมใน

พระพุทธศาสนาไปประพฤติปฏิบัติ เพื่อให้เกิดประโยชน์ 

แก่ผูป้ฏบิตัติามสมควรแห่งการปฏบิตันิัน้เพราะพระพทุธ- 

ศาสนาเป็นศาสนาที่ มุ ่งเพื่อประโยชน์สุขแก่ชาวโลก  

เป็นศาสนาแห่งสันติภาพของโลกและสันติภาพแห่งโลก

สากล สมดังพระด�าริที่จะส่ง พระอรหันต์สาวก 60 รูป  

ออกไปเผยแผ่พุทธธรรมให้ชาวโลกได้รับรู้ จึงได้ตรัสกับ

ภกิษทุัง้หลายว่า “จรถ ภกิขฺเว จารกิ พหชุนหติาย พหชุนสุขาย  

โลกานุกมปาย อตฺถาย หิตาย สุขาย เทวมนุสฺสาน แปลว่า  

ภกิษทุัง้หลายพวกเธอจงเทีย่วไป เพือ่ประโยชน์และความสขุ 

แก่ชนหมูม่าก เพือ่อนเุคราะห์โลก เพือ่ประโยชน์เกือ้กลูและ

ความสุขแก่เหล่ทวยเทพและมนุษย์และให้เกิดประโยชน์

สูงสุดตามที่พระองค์ทรงประสงค์ว่า 3 ประการ คือ (1) 

ทิฏฐธรรมิกัตถะ คือ ประโยชน์ปัจจุบันประโยชน์โลกน้ี 

ประโยชน์ขัน้ต้น (2) สมัปรายกิตัถะ คอื ประโยชน์เบือ้งหน้า 

หรือในภพหน้าประโยชน์สูงขึ้นไปและ (3) ปรมัตถะ คือ 

ประโยชน์สูงสุดจุดหมายสูงสุด คือ พระนิพพาน

1.4 ด้านสาธารณสงเคราะห์ ผลการศึกษา 

พบว่า (1) คณะสงฆ์ภาค 15 ควรก�าหนดเป็นนโยบายทีส่�าคญั 

ในการให้วัดถือปฏิบัติด้านการสงเคราะห์ให้กับผู้ประสบ

ปัญหาในด้านต่าง ๆ  อย่างชดัเจน (2) คณะสงฆ์ภาค 15 ควร

สนับสนุนให้วัดในเขตปกครองสนับสนุนและช่วยเหลือ

ซึ่งกันและกันในการด�าเนินงานด้านสาธารณสงเคราะห์ 

(3) คณะสงฆ์ภาค 15 ควรให้การสนับสนุนงบประมาณ

ในด้านการเผยแผ่ศาสนาอย่างเพียงพอและเหมาะสม (4)  

คณะสงฆ์ภาค 15 ควรสนับสนุนให้วัดในเขตปกครอง

สนับสนุนและช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการด�าเนินงาน 

ด้านสาธารณสงเคราะห์ตามขีดความสามารถในด้าน

ประสิทธิภาพและงบประมาณของแต่ละวัดและ (5)  

คณะสงฆ์ภาค 15 ควรมนีโยบายทีช่ดัเจนในด้านการมุง่เน้น

ด้านสาธารณสงเคราะห์โดยไม่มุ่งเน้นด้านการรับบริจาค 

เพื่อให้วัดเป็นที่พึ่งของคนได้ทุกระดับ ซึ่งสอดคล้องกับ

ความเห็นของนักวิชาการที่ได้จากการศึกษาจากเอกสาร 

และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พระธรรมปริยัติเวที (สุเทพ  

ผุสฺสธมฺโม) (2548, หน้า 25) ได้กล่าวถึงการบริหารวัด

ด้านการสาธารณสงเคราะห์ไว้ว่า เป็นงานในส่วนไม่ว่า 

จะเป็นการก่อสร้างถนนท�าสะพาน ศาลาพกัร้อนงานน้ีจะมี  

อ.บ.ต. เข้ามาท�าหน้าที ่ส่วนทีค่ณะสงฆ์จะช่วยสงัคมได้ เช่น 

การช่วยเหลือผู้ยากไร้เพราะถูกไฟไหม้บ้าน การจัดหน่วย 

บรรเทาสาธารณภัยหรือการจัดบริหารให้ฟรีในพิธีงานศพ 

ไม่เก็บค่าน�้า ค่าไฟไม่เก็บค่าเจ้าหน้าที่ หากเขามีศรัทธา 

กจ็ะท�าบญุ ส่วนนีจ้ะช่วยบรรเทาทกุข์ให้กบัชาวบ้านทีเ่ป็น 

พุทธศาสนิกชนได้ ตลอดทั้งให้การช่วยเหลือสังคมทั้ง

ภายในวัดและนอกวัด ภายในวัดเช่น อ�านวยความสะดวก

แก่ผูม้าท�าบญุทีว่ดัให้เหมาะสมและวดัต้องสะอาด สะดวก 

สบาย ภายนอกวัดเช่น สงเคราะห์ช่วยเหลือชาวบ้านที่ม ี

ความทกุข์เท่าทีจ่ะท�าได้อย่างดดูาย และพระธวชัชัยจารธุมโฺม  
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(ศรีสุข) (2553 หน้า 35-36) ได้กล่าวเกี่ยวกับการสาธารณ

สงเคราะห์ไว้ว่า วัดควรเป็นศูนย์กลางสร้างความเข้มแข็ง 

ให้กับชุมชนเป็นศูนย์รวมที่สร้างคุณธรรมจริยธรรมและ 

สามัคคีธรรมในท้องถิ่นเป็นศูนย์รวมที่สามารถช้ีน�า

ทศิทางการพฒันาชุมชนในทางทีช่อบทีค่วรรวมทัง้ปลกูจิต

ส�านึกให้ประชาชนเข้าใจศาสนธรรมและน�าไปใช้ในชีวิต 

ประจ�าวันได้

โดยผลการศึกษาทั้งหมดสอดคล้องกับความ 

คิดเห็นของข้อสรุปของการสนทนากลุ ่มเฉพาะที่ว ่า  

พระสังฆาธิการควรตั้งอยู่ในพระธรรมวินัยตามแนวคิด

การบริหารจัดการคณะสงฆ์อย่างเคร่งครัด

2. ผลการวิเคราะห์ป ัจจัยสนับสนุนที่ท�าให้

แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมการ

ปกครองคณะสงฆ์ภาค 15 ตามแนวคิดการบริหารจัดการ

คณะสงฆ์ประสบผลส�าเรจ็พบว่าปัจจยัสนบัสนนุแนวทาง 

การพัฒนาการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมการปกครอง 

คณะสงฆ์ภาค 15 ตามแนวคิดการบริหารจัดการคณะสงฆ์

ให้ประสบผลส�าเร็จ ประกอบด้วย

2.1 ปัจจยัภายใน ได้แก่ (1) การทีพ่ระสังฆาธิการ 

เป็นผูม้วีสิยัทศัน์ เป็นผู้น�าทีด่ ีและมีความรู้ในพระธรรมวนิยั 

อย่างลกึซึง้และถกูต้อง รวมถงึมคีวามรู ้ความสามารถในการ 

บริหารจัดการตามแนวคิดการบริหารจัดการคณะสงฆ์ 4 

ด้านเป็นอย่างดี และมีประสิทธิภาพ (2) การที่พระสงฆ์

ในสังกัดของพระสังฆาธิการมีความรู้ในพระธรรมวินัย 

และมีคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามลักษณะ 

การปกครองภายใต้พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 

และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2535

2.2 ปัจจัยภายนอก ได้แก่ (1) การที่หน่วยงาน 

ของรัฐให้การสนับสนุนการด�าเนินกิจกรรมทางด้าน

การศาสนาในทุกกิจกรรม การด�าเนินงานทั้งในด้านการ

สนบัสนนุการพฒันาความรู้ ความสามารถ และการให้ความ

สนับสนุนในด้านงบประมาณของกิจกรรมการด�าเนินงาน  

(2) การที่พุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่าให้ความสนใจและ

สนับสนุนกิจกรรมการด�าเนินงานของวัดในทุก ๆ ด้าน 

เพื่อกิจการทางพุทธศาสนา โดยยึดพระธรรมเป็นหลัก

ในการครองตน ครองเรือน และการเข้าไปมีส่วนร่วม 

ในกิจการของชุมชนและสังคม

ซึง่สอดคล้องกบัความคดิเหน็ของข้อสรปุของการ

สนทนากลุ่มเฉพาะที่เห็นด้วยว่าปัจจัยภายในและปัจจัย

ภายนอกเหล่านี้จะส่งผลให้การพัฒนาการบริหารจัดการ 

เพื่อส่งเสริมการปกครองคณะสงฆ์ภาค 15 ตามแนวคิด

การบริหารจัดการคณะสงฆ์ประสบผลส�าเร็จได้

ข้อเสนอแนะกำรวิจัยครั้งนี้

1. ด้านการปกครองที่ส�าคัญคือ (1) คณะสงฆ ์

ภาค 15 ควรจัดให้มกีารศกึษาอบรมพระสงัฆาธิการให้เข้าใจ 

ในพระธรรมวินัยอย่างลึกซึ้งและถ่องแท้ เพื่อน�าไปสู่การ

ประพฤตปิฏบิตัทิีถ่กูต้องอย่างเคร่งครดั (2) คณะสงฆ์ภาค 15 

ควรก�ากับและควบคุมและติดตามดูแลให้พระสังฆาธิการ 

ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้ก�าหนดไว้ (3)  

คณะสงฆ์ภาค 15 ควรปรับปรุงโครงสร้างการปกครอง

ให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน

ในการเอื้ออ�านวยให้การบริหารจัดการท�าได้ง่ายและมี

ประสทิธภิาพเพิม่มากขึน้ (4) คณะสงฆ์ภาค 15 ควรจดัอบรม 

ให้ความรู้ในด้านการบริหารจัดการและการปกครองแก่

พระสังฆาธิการอยู่เป็นประจ�า (5) คณะสงฆ์ภาค 15 ควร

กระจายอ�านาจในการติดตาม ตรวจสอบไปตามล�าดับชั้น

เพือ่ให้สามารถดแูลได้อย่างทัว่ถงึและ (6) คณะสงฆ์ภาค 15  

ควรมีการก�าหนดระเบียบและวิธีปฏิบัติในการบริหาร

จัดการ และบทลงโทษที่ชัดเจนตามหลักคุณธรรม

2. ด้านศาสนศึกษาที่ส�าคัญคือ (1) คณะสงฆ์ 

ภาค 15 ควรส่งเสริมให้พระสังฆาธิการได้มีโอกาสได้รับ

การศึกษาและ/หรืออบรมเพิ่มเติมให้มีความรู้และความ

สามารถในด้านศาสนศึกษาและในด้านต่าง ๆ  อย่างทั่วถึง 

เพื่อให้มีความรู้และความสามารถเพียงพอในการปฏิบัติ

หน้าที่ให้เป็นไปตามนโยบาย (2) คณะสงฆ์ภาค 15 ควรมี 

กฎเกณฑ์ ระเบียบ และวิธีปฏิบัติในด้านศาสนศึกษาให้

ชัดเจนในการก�าหนดเป็นคุณสมบัติของพระสังฆาธิการ 

และ (3) คณะสงฆ์ภาค 15 ควรให้การสนบัสนนุงบประมาณ

ในด้านศาสนศึกษาอย่างเพียงพอและเหมาะสม

3. ด้านการเผยแผ่ศาสนาทีส่�าคญัคอื (1) คณะสงฆ์

ภาค 15 ควรส่งเสรมิให้พระสงฆ์ในภาค 15 ได้มโีอกาสได้รบั 

การศึกษาและ/หรืออบรมเพิ่มเติมให้มีความรู้และความ

สามารถในด้านการเผยแผ่ศาสนา รวมทั้งก�าหนดให้เป็น
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ภารกจิทีส่�าคญัทีต้่องปฏบิตั ิ(2) คณะสงฆ์ภาค 15 ควรให้การ 

สนับสนุนงบประมาณในด้านการเผยแผ่ศาสนาอย่าง

เพียงพอและเหมาะสม (3) คณะสงฆ์ภาค 15 ควรจัดให้

มีการศึกษาและ/หรืออบรมให้มีความเข้าใจในหลักการที่

เป็นไปตามทิศทางเดียวกัน (4) ภาครัฐโดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

กรมการศาสนาและส�านักพระพุทธศาสนาควรให้การ

สนับสนุนและส่งเสริมในด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

ทั้งในด้านบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ และงบประมาณและ (5) 

คณะสงฆ์ภาค 15 ควรส่งเสริมให้วัดมีบุคลากรที่มีความรู้ 

ความสามารถในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและมีการ

สนับสนุนให้วัดได้มีการน�าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช ้

ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในทุกช่องทาง

ข้อเสนอแนะกำรวิจัยครั้งต่อไป

1. การวิจัยแนวการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริม 

การปกครองคณะสงฆ์ภาค 15 ตามแนวคิดการบริหาร

จัดการคณะสงฆ์ควรมีการวิจัยการน�าแนวการบริหาร

จัดการเพื่อส่งเสริมการปกครองคณะสงฆ์ภาค 15 ตาม

แนวคิดการบริหารจัดการคณะสงฆ์ไปทดลองใช้และ

ท�าการประเมินรูปแบบในการน�าไปสู ่การปฏิบัติอย่าง 

มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

2. การวจิยัแนวทางการบรหิารจดัการเพือ่ส่งเสรมิ

การปกครองคณะสงฆ์ภาค 15 ตามแนวคิดการบริหาร

จดัการคณะสงฆ์ควรมกีารวจิยัต่อเนือ่งโดยการวจิยัจ�าแนก 

แต่ละองค์ประกอบในกระบวนการหลักของแนวการ

บริหารจัดการเพื่อส่งเสริมการปกครองคณะสงฆ์ภาค 15 

ตามแนวคิดการบริหารจัดการคณะสงฆ์ต่อไป

3. การศึกษาวิจัยคร้ังนี้เป็นการศึกษาเก่ียวกับแนว

การบรหิารจัดการเพือ่ส่งเสรมิการปกครองคณะสงฆ์ภาค 15  

ตามแนวคิดการบริหารจัดการคณะสงฆ์การศึกษาในครั้ง

ต่อไปจึงควรที่จะท�าการศึกษาให้เจาะประเด็นลงไปถึง

องค์กรการปกครองคณะสงฆ์ในระดับจังหวัดเพื่อให้เห็น

แนวทางการปกครองคณะสงฆ์ของภาค 15 ในระดบัจงัหวดั 

ตามสภาพความเป็นจริงเพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาการ

ปกครองคณะสงฆ์ภาค 15 ตามแนวคิดการบริหารจัดการ

คณะสงฆ์ในระดับจังหวัดต่อไป

4. การวิจัยแนวการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริม 

การปกครองคณะสงฆ์ภาค 15 ตามแนวคิดการบริหาร 

จัดการคณะสงฆ์ควรมกีารวจัิยเรือ่งตัวช้ีวดัความส�าเรจ็ของ

แนวการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมการปกครองคณะสงฆ์

ภาค 15 ตามแนวคิดการบริหารจัดการคณะสงฆ์ในการ 

ทดลองใช้แนวการบรหิารจดัการเพือ่ส่งเสรมิการปกครอง

คณะสงฆ์ภาค 15 ตามแนวคิดการบริหารจัดการคณะสงฆ์

ที่ได้จากผลการวิจัยเพื่อสร้างเป็นมาตรฐาน

5. การวจิยัแนวทางการบรหิารจดัการเพือ่ส่งเสรมิ

การปกครองคณะสงฆ์ภาค 15 ตามแนวคิดการบริหาร 

จัดการคณะสงฆ์ ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับพระราชบัญญัติ

คณะสงฆ์กบัพระธรรมวนิยัว่ามคีวามสอดคล้องกนัหรอืไม่  

เพือ่เป็นบรรทดัฐานของการน�ามาปฏบิตัไิด้อย่างเหมาะสม 

ในอนาคตของพระสงฆ์
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บทคัดย่อ

การศกึษาคร้ังนีม้วีตัถปุระสงค์เพ่ือศึกษา (1) ปัญหาเกีย่วกบัการบรหิารจดัการของส�านกังานคณะกรรมการกจิการ

กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (2) แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการของส�านักงาน 

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ และ (3) ปัจจัยภายในและปัจจัย

ภายนอกที่มีส่วนส�าคัญท�าให้แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการของส�านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 

กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติประสบผลส�าเร็จ ทั้งนี้ ได้น�าแนวคิดการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 6 

ด้านมาเป็นกรอบแนวคิดของการศึกษา ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคือ บุคลากรและพนักงานในกสทช. จ�านวน 1,017 คน 

ใช้แบบสอถามและแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างเป็นเครื่องมือ ผลการศึกษาพบว่า (1) ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการ 

ทีส่�าคญัคอื ส�านกังานตดิตามและประเมินผลการด�าเนนิงานตามแนวคดิการบรหิารกจิการบ้านเมอืงทีด่ด้ีานการประเมนิผล 

การปฏบิตัริาชการอย่างสม�า่เสมอไม่มากเท่าทีค่วร (2) แนวทางการพฒันาการบรหิารจดัการทีส่�าคญัคอื ส�านกังานควรตดิตาม 

และประเมินผลการด�าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ และตามวิธีการที่ส�านักงานก�าหนดเพิ่มมากขึ้น และ

ควรจัดให้มีการประเมินผลภาพรวมของการบริหารจัดการของผู้บริหารทุกระดับ และ (3) ปัจจัยส�าคัญที่ท�าให้แนวทาง

การพัฒนาการบริหารจัดการของส�านักงานประสบผลส�าเร็จ คือ การที่ผู้บริหารของส�านักงานมีภาวะความเป็นผู้น�าสูง  

และกล้าตัดสินใจเกี่ยวกับการพัฒนาการบริหารจัดการของส�านักงานตามแนวคิดการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ค�ำส�ำคัญ: การบริหารจัดการ, ส�านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม

แห่งชาติ

Abstract

The objectives of this study were to study (1) administrative problems of the Office of National Broadcasting 

and Telecommunications Commission, (2) development guidelines of administration of the Office of National 

Broadcasting and Telecommunications Commission, and (3) internal and external factors effecting the success of 

development guidelines of administration of the Office of National Broadcasting and Telecommunications Commission. 

The good governance concept of 6 aspects was applied as conceptual framework of this study. Research results were  

กำรบริหำรจัดกำรของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ 

และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ

Administration of the Office of National Broadcasting and 

Telecommunications Commission

มลล์วธู สาระพงษ์ และวิรัช วิรัชนิภาวรรณ   

Monwatu Sarapong and Wiruch Wiruchnipawan
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บทน�ำ

การบรหิารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี(good governance)  

เป็นแนวทางส�าคัญในการจัดระเบียบให้กับสังคมทุก 

ภาคส่วน ซึง่จะท�าให้สังคมมคีวามยตุธิรรม มคีวามโปร่งใส

และสร้างการมีส่วนร่วม โดยเป็นหลักส�าคัญในการอยู่ 

ร่วมกันอย่างสงบสุข แนวคิดหลักธรรมาภิบาลหรือ 

การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมีบทบาทอย่างมากต่อ

หน่วยงานทัง้ภาครฐัและเอกชน มกีารน�าแนวคดิไปปรบัใช้ 

กับหน่วยงานอย่างเห็นได้ชัดเพื่อปรับปรุงการบริหารงาน 

เน้นการบริการให้สะดวก รวดเร็ว เป็นที่พึงพอใจของ

ประชาชน (พิศสมัย หมกทอง, 2554, หน้า 1) และในปี 

พ.ศ. 2546 ได้มีการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย

หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 

2546 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 9 ตุลาคม 2546  

เล่มที่ 120 ตอนที่ 100 ก หน้า 2) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  

ในมาตรา 6 ได้ก�าหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ประกอบด้วย 7 ด้าน ได้แก่ ด้าน (1) การเกิดประโยชน์สุข

ของประชาชน (2) การเกดิผลสมัฤทธิต่์อภารกจิของรฐั (3) 

การมปีระสทิธภิาพและเกิดความคุม้ค่าในเชงิภารกิจของรฐั  

(4) การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน (5) การปรับปรุงภารกิจ

ให้ทันต่อสถานการณ์ (6) การอ�านวยความสะดวกและ

การตอบสนองความต้องการของประชาชน และ (7)  

การประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม�่าเสมอ

คณะกรรมการกจิการกระจายเสยีง กจิการโทรทศัน์ 

และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เป็นองค์กร

ของรัฐที่ เป็นอิสระ ซ่ึงจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ 

องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก�ากับการประกอบ กิจการ

วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม 

พ.ศ. 2553 อันเป็นกฎหมายที่ตราขึ้นให้เป็นไปตามมาตรา  

47 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 

2550 ที่บัญญัติว่า

“คลืน่ความถีท่ีใ่ช้ในการส่งวทิยกุระจายเสยีง วทิยุ

โทรทัศน์ และโทรคมนาคมเป็นทรัพยากรส่ือสารของชาติ

เพื่อประโยชน์สาธารณะให้มีองค์กรของรัฐที่เป็นอิสระ

องค์กรหนึ่งท�าหน้าที่จัดสรรคลื่นความถี่ตามวรรคหน่ึง  

และก�ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ

โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ทั้งนี้ ตามที่กฎหมาย

บัญญัติ” กสทช. มีอ�านาจหน้าที่ด�าเนินการจัดสรรคลื่น

ความถี่และก�ากับการประกอบกิจการวิทยุ กระจายเสียง 

วิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมให้เกิดประโยชน์ 

สูงสุดแก่ประชาชน โดยม ี“ส�านกังาน กสทช.” เป็นหน่วยงาน 

ธุรการ ซึ่งได้รับโอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หน้าที่ 

หนี้  พนักงานและลูกจ้างและเงินงบประมาณมาจาก

ส�านักงาน กทช. ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2553 เป็นต้นมา  

ส�านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ

โทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ส�านักงาน 

กสทช.) มีอ�านาจหน้าที่ที่ส�าคัญเช่น (1) จัดท�าแผนแม่บท

การบรหิารคลืน่ความถี ่ตารางก�าหนดคลืน่ความถีแ่ห่งชาติ  

แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ แผน

แม่บทกิจการโทรคมนาคม แผนความถี่วิทยุและแผน 

เลขหมายโทรคมนาคม (2) ก�าหนดการจัดสรรคลื่นความถี่

ระหว่างคลื่นความถี่ที่ใช้ในกิจการกระจายเสียงกิจการ 

(1) the significant problem of administration was the office’s insufficient performance monitoring and evaluating 

according to the good governance concept in terms of the regular evaluation of performance, (2) the significant  

development guideline was the office should increasingly monitor and evaluate performance following operational 

plans, criteria, and methods authorized by the office, including, confidentially evaluate overall administration of 

the office’s executives at all levels and for the sake of personnel harmony, and (3) the significant factors effecting 

the success of development guidelines of administration of the office were the executives should exercise high and  

effective leadership and to make decisions on the development of administration of the office according to the good 

governance concept.

Keywords: administration, the Office of National Broadcasting and Telecommunications Commission
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โทรทัศน์ กิจการวิทยุคมนาคม และกิจการโทรคมนาคม 

(3) ก�าหนดลักษณะและประเภทของกิจการกระจายเสียง 

กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (4) พิจารณา

อนุญาตและก�ากับดูแลการใช้คลื่นความถี่และเครื่องวิทยุ

คมนาคมใน การประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการ

โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม หรือในกิจการวิทยุ 

คมนาคมและก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการ

อนญุาต เงือ่นไข หรือค่าธรรมเนยีมการอนญุาตดงักล่าว และ 

(5) ก�าหนดหลักเกณฑ์การใช้คลื่นความถี่ให้เป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพและ ปราศจากการรบกวนซึ่งกันและกัน  

ทั้งในกิจการประเภทเดียวกันและระหว่างกิจการแต่ละ

ประเภท เหล่านี้ เป็นต้น

จากท่ีกล่าวมาข้างต้น จะเห็นว่า ส�านักงาน 

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ

กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติมีอ�านาจหน้าที่มาก ซ่ึงย่อม

เกิดปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

ปัญหาเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการบริหารจัดการของ

ส�านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ 

โทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติตามแนวคิด 

การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

การศกึษาครัง้นี ้เป็นการศึกษาเกีย่วกบัการบรหิาร

จัดการของส�านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 

กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เพื่อน�า 

ไปสู่ “การพัฒนาหน่วยงาน” หรือ “การพัฒนาการบริหาร 

จัดการของหน่วยงาน” อันได้แก่ ส�านักงานคณะกรรมการ

กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน ์  และกิจการ

โทรคมนาคมแห่งชาต ิซ่ึงเป็นหน่วยงานของรัฐในระดบัชาติ  

โดยเน้นเรื่องการบริหารจัดการตามแนวคิดการบริหาร

กิจการบ้านเมืองที่ดีของส�านักงานคณะกรรมการกิจการ

กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม

แห่งชาติ ในส่วนของ “ปัญหาการวิจัย” ของการศึกษา

ครั้งนี้ คือ ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการของส�านักงาน

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ 

กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  กล ่าวคือ ส�านักงาน 

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ

กจิการโทรคมนาคมแห่งชาตบิริหารจดัการ หรือด�าเนนิการ 

ตามแนวคิดการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีอย่างไม่มี

ประสิทธิภาพเท่าที่ควร นอกจากนี้แล้ว เท่าที่ผ่านมา  

ส�านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ

โทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคมแห่งชาติได้ประสบปัญหา

เกี่ยวกับการบริหารจัดการตามแนวคิดการบริหารกิจการ 

บ้านเมืองที่ดี 6 ด้าน ซึ่งน�ามาปรับใช้ในการศึกษาครั้งนี้

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

1. ศึกษาปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการของ

ส�านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ 

โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

2. ศึกษาแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการ

ของส�านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ 

โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

3. ศึกษาปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่มี

ส่วนส�าคัญท�าให้แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการ

ของส�านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ 

โทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคมแห่งชาติประสบผลส�าเรจ็

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการ

บริหารจัดการ 

ธงชัย สันติวงษ์ (2543) และวิรัช วิรัชนิภาวรรณ 

(2550) ได้แสดงความหมายของการบริหารจัดการไว  ้

คล้ายกันว่า การบริหารจัดการเป็นกระบวนการบริหาร

จัดการ หรือแนวทางปฏิบัติเพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายหรือ

วัตถุประสงค์ของหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ แต่

กระบวนการบริหารจัดการของแต่ละแนวคิดมีจุดเน้นที่

แตกต่างกนั กล่าวคอื ธงชัย สนัติวงษ์ กล่าวถงึ กระบวนการ 

บริหารจัดการที่แบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ โดยเน้นการเป็น

ผู้น�าขององค์การที่ต้องประสานกิจกรรมต่าง ๆ ให้บรรลุ

เป้าหมาย ในขณะที่ วิรัช วิรัชนิภาวรรณ ได้ให้ความหมาย

ของการบริหารจัดการ หมายถึง แนวทางการด�าเนินงาน

หรือการปฏิบัติงานใด ๆ ที่หน่วยงาน และ/หรือ บุคลากร

ของหน่วยงานน�ามาใช้ในการเปลี่ยนแปลง พัฒนา หรือ 

สร้างความสุขความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง และยั่งยืน

ให้แก่ประชาชนและประเทศชาติ 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการ 

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
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หลักเกณฑ์และวธิกีารบรหิารกจิการบ้านเมอืงทีด่ี  

พ.ศ. 2546 ทีป่ระกอบด้วย 7 ด้าน แต่ในทีน่ีน้�ามาปรบัใช้ 6 ด้าน  

โดยตัดด้านการอ�านวยความสะดวกและการตอบสนอง

ความต้องการของประชาชนออก ทั้ง 6 ด้าน ประกอบด้วย

1. การเกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน หมายถึง 

การบริหารจัดการของส�านักงานคณะกรรมการกิจการ 

กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม 

แห่งชาติที่ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน

และพยายามมุ่งให้เกิดผลกระทบในเชิงบวกต่อการพัฒนา

ชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะอย่างย่ิง การที่ส�านักงาน 

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ

กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

2. การเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ หมายถึง  

การบริหารจัดการการบริหารจัดการของส�านักงาน 

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ

กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติเพื่อให้ได้รับผลลัพธ์ตรง

ตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ โดยมีการบริหารแบบมุ่งเน้น

ผลสัมฤทธิ์หรือผลส�าเร็จและการจัดท�าข้อตกลงว่าด้วย 

ผลงานในทุกระดับ

3. การมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิง

ภารกิจของรัฐ หมายถึง การบริหารจัดการของส�านักงาน

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ

กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติที่จะต้องพิจารณาในเชิง

เปรียบเทียบระหว่างปัจจัยน�าเข้ากับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น  

โดยมกีารวเิคราะห์ค่าใช้จ่ายและประโยชน์ทีจ่ะได้รับ รวมทัง้ 

วิเคราะห์ความเป็นไปได้

4. การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน หมายถึง  

การบริหารจัดการของส�านักงานคณะกรรมการกิจการ

กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม

แห่งชาติที่ก�าหนดระยะเวลาในการปฏิบัติงานและการลด 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานรวมทั้งการจัดให้มีการกระจาย 

อ�านาจการตัดสินใจเพ่ือให้การปฏิบัติงานเสร็จสิ้นที ่

จุดบริการใกล้ตัวกับประชาชนรวมทั้งการปฏิบัติงาน 

ในรูปแบบการให้บริการที่แล้วเสร็จในจุดเดียว 

5. การปรบัปรุงภารกจิให้ทนัสถานการณ์ หมายถงึ  

การบริหารจัดการของส�านักงานคณะกรรมการกิจการ

กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม

แห่งชาติที่มีการทบทวนและปรับปรุงกระบวนการหรือ 

ข้ันตอนการปฏิบัติใหม่อยู ่เสมอซ่ึงจ�าเป็นต้องทบทวน

ล�าดับความส�าคัญและความจ�าเป็นของแผนงานและ

โครงการทุกระยะ การยุบเลิกส่วนราชการท่ีไม่จ�าเป็น และ

การปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบต่าง ๆ  ให้เหมาะสมกับ 

สภาวการณ์อยู่เสมอ

6. การประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม�่าเสมอ 

หมายถึง การบริหารจัดการของส�านักงานคณะกรรมการ

กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน ์  และกิจการ

โทรคมนาคมแห่งชาติที่มีการตรวจสอบ และการวัดผล

การปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดการควบคุมตนเอง ซึ่งจะท�าให้ 

สามารถผลักดันการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้บรรลุ

เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การที่ 

ส�านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ

โทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคมแห่งชาต ิ(ส�ารวจ ทวชียั,  

2551, หน้า 5) 

กรอบแนวคิดกำรวิจัย

ในการศกึษาครัง้นี ้ผูศ้กึษาได้น�า การบรหิารกจิการ

บ้านเมืองที่ดีตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ

วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6  

ทีป่ระกอบด้วย 7 ด้าน มาใช้เป็นกรอบแนวคดิหลกั ทัง้ 7 ด้าน  

ได้แก่ การบริหารราชการเพื่อ (1) การเกิดประโยชน์สุข

ของประชาชน (2) การเกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ 

(3) การมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ

ของรัฐ (4) การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน (5) การปรับปรุง

ภารกิจให้ทันต่อสถานการณ์ (6) การอ�านวยความสะดวก

และการตอบสนองความต้องการของประชาชน และ (7)  

การประเมินผลการปฏิบัติราชการ (วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, 

2556, หน้า 226) แต่ในทีน่ี ้ผูศ้กึษาน�ามาปรบัใช้เพยีง 6 ด้าน 

โดยตัดด้านการอ�านวยความสะดวกและการตอบสนอง

ความต้องการของประชาชนออก เนื่องจากในการศึกษา 

ครั้งนี้ได้ไม่ได้เน้นเรื่องการอ�านวยความสะดวกและการให้

บรกิารประชาชน อกีทัง้ประชากรทีต่อบแบบสอบถามเป็น

บุคลากรของส�านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  

กจิการโทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคมแห่งชาติ และไม่ได้

เป็นผูร้บัผลประโยชน์โดยตรงจากการอ�านวยความสะดวก

ดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้ศึกษาได้น�าการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
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6 ด้านนั้น มาปรับใช้เป็นกรอบแนวคิดการวิจัยส่วนที่เป็น

ตัวแปรอิสระ หรือเหตุ (cause) และต่อจากนี้ไปเรียกว่า  

“แนวคดิการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี6 ด้าน” โดยน�ามาใช้ 

ส�าหรับการจัดกลุ่มและการวิเคราะห์ (1) ปัญหาเกี่ยวกับ 

การบรหิารจดัการ และ (2) แนวทางพฒันาการบรหิารจัดการ 

ของส�านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ

โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติตามแนวคิด 

การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 6 ด้าน ที่เป็นวัตถุประสงค์

การวิจัยที่ส�าคัญหรือวัตถุประสงค์หลักจ�านวน 2 ข้อแรก

ของการศึกษาครั้งนี้ รวมทั้ง (3) ปัจจัยภายในและปัจจัย

ภายนอกทีม่ส่ีวนส�าคญัท�าให้แนวทางการพฒันาการบรหิาร

จัดการของส�านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 

กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติตาม

แนวคิดการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีประสบผลส�าเร็จ  

ซ่ึงสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย ข้อ 3. ขณะเดียวกัน 

ผู ้ศึกษาได้ก�าหนดให้ตัวแปรตาม หรือผล (effect) คือ  

“การเพิม่ประสทิธภิาพในการบรหิารจดัการของส�านกังาน

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ

กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ” ดังภาพ 1

ภำพ 1 กรอบแนวคดิทีแ่สดงถงึความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรอสิระกบัตวัแปรตามส�าหรบัการวจิยัเชงิปรมิาณทีส่อดคล้อง

กับวัตถุประสงค์การวิจัย 3 ข้อ ของการศึกษาครั้งนี้
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วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

ใช้การวิจัยแบบผสมผสาน

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

ส�าหรับการวิจัยเชิงปริมาณ ประชากร คือ ได้แก่ 

บุคลากรทั้งหมดที่เป็นผู้ปฏิบัติงานประจ�า และพนักงาน

ของส�านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ 

โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ รวม 1,017 คน 

(ส�านักงาน กสทช., 2558) 

ส่วนของการวิจัยเชิงคุณภาพ เป็นการสัมภาษณ์

แนวลึกเฉพาะผู ้ เชี่ยวชาญซึ่งเป ็นผู ้ที่มีความรู ้และมี

ประสบการณ์เก่ียวกับการบริหารจัดการของส�านักงาน

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ

กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ จ�านวน 9 คน จ�านวนซึ่ง 

ผู้ศึกษาได้ใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างซ่ึงเป็นผู้เชี่ยวชาญ

ที่น่าเชื่อถือตามแนวคิดการสุ่มตัวอย่างแบบสโนว์บอล 

(Mirela-Cristina Voicu, 2011, pp. 1341-1351)

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย

การวจิยัเชงิปริมาณ ใช้แบบสอบถามเป็นเครือ่งมอื 

ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้ค่าความเที่ยงตรงเท่ากับ 0.89 

และได้ค่าความเชื่อถือได้ ที่ระดับ 0.98

ส่วนของการวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้แบบสัมภาษณ์

เชิงลึกที่มีโครงสร้าง

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล

ส�าหรับการวิจัยเชิงปริมาณ ผู้ศึกษา และผู้ช่วยอีก  

5 คน ด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างวันที่ 1-30 

พฤศจิกายน 2558 ผู้ศึกษา และผู้ช่วยอีก 3 คน เก็บรวบรวม

แบบสอบถามกลับคืนมาได้ 938 ชุด คิดเป็นร้อยละ 92.23 

ของแบบสอบถามทั้งหมด 1,017 ชุด ส่วนการวิจัยเชิง 

คุณภาพ ผู ้ศึกษาได้ท�าการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการ

สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้ให้ข้อมูลหลัก จ�านวน 9 คน 

ด้วยตนเอง และเป็นการสัมภาษณ์ตัวต่อตัว

กำรวิเครำะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล เป็นสถิติเชิง

พรรณนา (descriptive statistics) ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และค่า

เบีย่งเบนมาตรฐาน ส�าหรบัการวจิยัเชงิคณุภาพ เป็นการน�า 

ข้อมลูทีไ่ด้จากการสมัภาษณ์ผูเ้ชีย่วชาญหรอืผูใ้ห้ข้อมลูหลกั 

มาประมวลและน�าเสนอข้อมูลในเชิงพรรณนา

ผลกำรวิจัย

1. ปัญหาเกีย่วกบัการบรหิารจัดการของส�านกังาน

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ

กจิการโทรคมนาคมแห่งชาตติามแนวคดิการบรหิารกจิการ

บ้านเมืองที่ดี 6 ด้าน (สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย 

ข้อ 1) ผลการวิเคราะห์พบว่า โดยภาพรวม ค่าเฉลี่ยรวม 

ของทั้ง 6 ด้าน อยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย (μ) รวมทั้ง  

6 ด้าน 2.11) และเมื่อพิจารณารายด้าน ประชากรส่วนใหญ ่

ล้วนเห็นด้วยในระดับปานกลางทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ ด้าน 

(1) การเกิดประโยชน์สุขของประชาชน (2) การเกิดผล

สัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ (3) การมีประสิทธิภาพและเกิด

ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ (4) การลดขั้นตอนการ

ปฏิบัติงาน (5) การปรับปรุงภารกิจให้ทันต่อสถานการณ์ 

และ (6) การประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม�่าเสมอ  

โดยปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการของส�านักงาน 

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ

กจิการโทรคมนาคมแห่งชาตติามแนวคดิการบรหิารกจิการ

บ้านเมอืงทีด่ทีีส่�าคญั คอื ส�านกังานตดิตามและประเมนิผล 

การด�าเนนิงานตามแนวคดิการบรหิารกจิการบ้านเมอืงทีด่ ี

ด้านการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม�่าเสมอ 

ไม่มากเท่าที่ควร (ค่าเฉลี่ย (μ) 2.22) 

2. แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการของ

ส�านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ

โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติตามแนวคิด

การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 6 ด้าน (สอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์การวิจัย ข้อ 2) ผลการวิเคราะห์พบว่า โดย 

ภาพรวมค่าเฉลี่ยรวมทั้ง 6 ด้าน อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 

(μ) รวมทัง้ 6 ด้าน 2.39) และเมือ่พจิารณารายด้าน ประชากร

ส่วนใหญ่เห็นด้วยในระดับมาก โดยแนวทางการพัฒนา 

การบริหารจัดการของส�านักงานคณะกรรมการกิจการ 
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กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม

แห่งชาติตามแนวคิดการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีที่ม ี

ค่าเฉล่ียที่ส�าคัญ คือ ส�านักงานคณะกรรมการกิจการ

กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม

แห่งชาติควรติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานตาม

แผนปฏบิตังิาน ตามหลักเกณฑ์ และตามวธิกีารทีส่�านกังาน

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ

กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติก�าหนดเพิ่มมากขึ้น (ค่าเฉลี่ย  

(μ) 2.47) ในส่วนของผลวิจัยที่ได้จากการวิจัยเชิงคุณภาพ

ซึ่งได้จากการสัมภาษณ์แนวลึกเฉพาะผู้เชี่ยวชาญ จ�านวน  

9 คน พบว่า ผูเ้ชีย่วชาญส่วนใหญ่ 8 คน เห็นด้วยกบัแนวทาง

การพฒันาการบรหิารจดัการดงักล่าว ในขณะทีผู่เ้ชีย่วชาญ 

1 คน ไม่เห็นด้วย

3. ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่มีส่วนส�าคัญ

ท�าให้แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการของส�านักงาน

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ

กจิการโทรคมนาคมแห่งชาตติามแนวคดิการบริหารกจิการ

บ้านเมืองทีด่ปีระสบผลส�าเร็จ (สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์

การวิจัย ข้อ 3) ผลการวิเคราะห์พบว่า ประชากรส่วนใหญ่

ล้วนเห็นด้วยในระดับปานกลางทั้ง 2 ข้อค�าถาม โดยปัจจัย 

ที่มีค่าเฉล่ียสูงที่สุด คือ ปัจจัยภายในที่ว่า การท่ีผู้บริหาร

ของส�านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ

โทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคมแห่งชาตมีิภาวะความเป็น 

ผู้น�าสูง เช่น กล้าริเริ่ม กล้าคิด และกล้าตัดสินใจเกี่ยวกับ 

การพฒันาการบรหิารจดัการของส�านกังานคณะกรรมการ

กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน ์  และกิจการ

โทรคมนาคมแห่งชาติตามแนวคิดการบริหารกิจการ

บ้านเมืองที่ดี (ค่าเฉลี่ย (μ) 2.03) ส�าหรับผลการสัมภาษณ ์

แนวลึกเฉพาะผู้เชี่ยวชาญ จ�านวน 9 คน ต่อแนวทางการ

พฒันาการบรหิารจดัการดงักล่าว พบว่า ผู้เชีย่วชาญทัง้ 9 คน  

ล้วนเห็นด้วยกับปัจจัยดังกล่าว

กำรอภิปรำยผล

1. สืบเนื่องจากประชากรซึ่งเป็นบุคลากรทั้งหมด

ที่ปฏิบัติงานประจ�าของส�านักงานคณะกรรมการกิจการ

กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม 

แห่งชาต ิส่วนใหญ่ล้วนเหน็ด้วยในระดบัมากว่า ส�านกังาน

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ 

กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติควรติดตามและประเมินผล

การด�าเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน ตามหลักเกณฑ์ และ

ตามวิธีการที่ส�านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  

กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติก�าหนด

เพิ่มมากขึ้นนั้น เหตุผลส�าคัญที่ท�าให้ประชากรส่วนใหญ่

ล้วนเห็นด้วยในระดับมากดังกล่าว แทนที่จะเห็นด้วยใน

ระดับปานกลางหรือในระดับน้อย ผู้ศึกษามีความเห็นว่า 

เนือ่งจากประชากรส่วนใหญ่พอใจ ประทบัใจ หรอืชืน่ชอบ 

แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการของส�านักงาน

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ

กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติตามแนวคิดการบริหาร

กิจการบ้านเมืองที่ดี กล่าวอีกอย่างหนึ่งได้ว่า ประชากร

เห็นว่า ส�านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 

กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติบริหาร

จดัการอย่างมปีระสทิธภิาพ ดงัเหน็ได้จากตวัอย่างค�าถามที่

ประชากรส่วนใหญ่เหน็ด้วยในระดบัมาก ทีว่่า (1) ส�านักงาน 

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ

กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติควรติดตามและการประเมิน

ผลการด�าเนนิงานตามแผนปฏบิติังานตามหลกัเกณฑ์ และ

ตามวิธีการที่ส�านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  

กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติก�าหนด

เพิม่มากขึน้ (2) ส�านกังานคณะกรรมการกจิการกระจายเสยีง  

กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติควร

ด�าเนินการพิจารณา วินิจฉัย และช้ีขาดปัญหาที่เกิดจาก

การด�าเนินงานให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และ (3) บุคลากร

ของส�านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ

โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติควรได้รับ 

มอบหมาย หรือกระจายอ�านาจในการตัดสินใจโดยมุ่งผล 

ให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วในการด�าเนินงานเพิ่ม 

มากขึ้น เหล่านี้ เป็นต้น เมื่อเป็นเช่นนี้ จึงมีส่วนส�าคัญ

ท�าให้ประชากรส่วนใหญ่เหน็ด้วยในระดบัมากต่อแนวทาง 

การพฒันาการบรหิารจดัการของส�านกังานคณะกรรมการ

กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน ์  และกิจการ

โทรคมนาคมแห่งชาติตามแนวคิดการบริหารกิจการ

บ้านเมืองที่ดี แทนที่จะเห็นด้วยในระดับปานกลางหรือ

ในระดับน้อยดังกล่าว

หลังจากน�าความเห็นของประชากรที่ได้มาจาก

การวิจัยเชิงปริมาณมาเทียบเคียงกับผลที่ได้จากการวิจัย 



120 Vol. 7 No. 1 January-April 2017
EAU HEritAgE JoUrnAl

Social Science and Humanity

เชงิคณุภาพโดยสมัภาษณ์แนวลกึเฉพาะผู้เชีย่วชาญ จ�านวน 

9 คน พบว่า สอดคล้องกัน กล่าวคือ ผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่  

8 คน เห็นด้วยกับแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการ 

ดังกล่าว โดยให้เหตุผลว่าเป็นแนวทางการพัฒนาการ

บริหารจัดการที่สอดคล้องกับแนวคิดการบริหารกิจการ

บ้านเมืองท่ีดี โดยเฉพาะด้านการประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการอย่างสม�่าเสมอ อีกทั้งช่วยให้หน่วยงานได้รับการ

ยอมรับ มีมาตรฐาน และเป็นสากล รวมทั้งเป็นแนวทาง 

การบรหิารจดัการแนวใหม่ทีใ่ห้ความส�าคญักบัการควบคมุ

ตรวจสอบและปรับปรุงการบริหารจัดการของหน่วยงาน

และบคุลากร ในขณะทีผู้่เชีย่วชาญ จ�านวน 1 คน ไม่เหน็ด้วย  

เนื่องจากส�านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 

กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติมีการ

ติดตามและประเมินผลอยู่แล้ว

2. สืบเนื่องจากผลประชากรซึ่งเป็นบุคลากร

ทั้งหมดที่ปฏิบัติงานประจ�าของส�านักงานคณะกรรมการ 

กจิการกระจายเสยีง กจิการโทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคม 

แห่งชาติ ส่วนใหญ่ล้วนเห็นด้วยในระดับปานกลาง ว่า  

“การที่ผู ้บริหารของส�านักงานคณะกรรมการกิจการ

กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม

แห่งชาติมีภาวะความเป็นผู้น�าสูง เช่น กล้าริเริ่ม กล้าคิด 

และกล้าตัดสินใจเกี่ยวกับการพัฒนาการบริหารจัดการ

ของส�านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ

โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติตามแนวคิด 

การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี” นั้น เหตุผลส�าคัญที่

ประชากรส่วนใหญ่ล้วนเห็นด้วยในระดบัปานกลางดงักล่าว  

แทนที่จะเห็นด้วยในระดับมากหรือในระดับน้อย ผู้ศึกษา

มีความเห็นว่า ถึงแม้ประชากรส่วนใหญ่เชื่อมั่นว่า ปัจจัย

ภายในและปัจจัยภายนอก อันได้แก่ (1) การที่ผู้บริหาร

ของส�านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ

โทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคมแห่งชาตมีิภาวะความเป็น 

ผู้น�าสูง เช่น กล้าริเริ่ม กล้าคิด และกล้าตัดสินใจเกี่ยวกับ 

การพฒันาการบรหิารจดัการของส�านกังานคณะกรรมการ

กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน ์  และกิจการ

โทรคมนาคมแห่งชาติตามแนวคิดการบริหารกิจการ 

บ้านเมืองที่ดี และ (2) การที่ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วม 

ในการติดตามและตรวจสอบการบริหารจัดการของ

ส�านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ 

โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติตามแนวคิด 

การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีอย่างต่อเนื่อง ล้วนเป็น

ปัจจยัทีส่ิง่ส�าคญัและจ�าเป็นยิง่ต่อความส�าเรจ็ในการบรหิาร

จัดการของส�านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 

กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติก็ตาม  

แต่ในเวลาเดยีวกนั ประชากรกย็งัคงลงัเล หรอืยงัคงไม่แน่ใจ

ว่า ส�านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ

โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติจะด�าเนินการ

ตามปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกดังกล่าวได้ เมื่อเป็น 

เช่นนี ้จึงมส่ีวนส�าคญัท�าให้ประชากรส่วนใหญ่ล้วนเหน็ด้วย 

ในระดับปานกลางดังกล่าว หลังจากน�าความเห็นของ

ประชากรที่ได้มาจากการวิจัยเชิงปริมาณมาเทียบเคียงกับ

ผลทีไ่ด้ จากการวจิยัเชงิคณุภาพโดยสมัภาษณ์แนวลกึเฉพาะ

ผู้เชี่ยวชาญ จ�านวน 9 คน พบว่า สอดคล้องกัน กล่าวคือ 

ผูเ้ชีย่วชาญทัง้ 9 คน ล้วนเหน็ด้วย โดยให้เหตุผลทีส่�าคญัคอื 

ภาวะผู้น�าที่กล้าคิด กล้าริเร่ิม และกล้าท�าเพื่อส่วนรวมเป็น

สิ่งส�าคัญและจ�าเป็นต่อการตัดสินใจในการบริหารจัดการ

ของหน่วยงาน รวมทั้งมีส่วนช่วยสนับสนุนให้การบริหาร

จัดการของส�านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  

กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติตาม

แนวคิดการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีประสบผลส�าเร็จ 

ข้อเสนอแนะกำรวิจัยครั้งนี้

1. ควรน�าเทคโนโลยีที่ทันสมัย หรือเทคโนโลยี

สารสนเทศมาปรับใช้ พร้อมกับใช้บุคลากรที่มีความรู  ้

ความเข้าใจทางเทคโนโลยีดังกล่าวด้วย

2. ควรจัดการฝึกอบรมบุคลากรทุกระดับเพื่อ 

เพิ่มพูน ปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงความรู ้และความ

สามารถ

3. ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้บริหารมีภาวะ 

ความเป็นผู้น�าสูง

ข้อเสนอแนะกำรวิจัยครั้งต่อไป

1. ในการศึกษา หรือการวิจัยครั้งต่อไป อาจน�า

กรอบแนวคิดนี้ไปปรับใช้เฉพาะบางด้านที่เหมาะสม 

กับหน่วยงานที่ศึกษาก็ได้ หรือตัดบางด้านออกก็ได้ 

โดยไม่จ�าเป็นต้องน�าไปใช้ครบทั้งหมดทุกด้าน ในทาง 
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ตรงกันข้าม อาจเพ่ิมจ�านวนด้านหรือตัวชี้วัดขึ้นอีกก็ได้ 

ตามความเหมาะสม

2. ส�านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 

กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรท�าการวิจัยแบบเจาะลึกเพื่อ 

ศึกษาต่อยอดด้านการบริหารจัดการของส�านักงาน 

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ

กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติแต่ละด้านอย่างเจาะจง
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บทคัดย่อ

บทความวิจัยแบบผสมผสานนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) สภาพปัญหาการบริหารจัดการการประชาสัมพันธ์ 

(2) แนวทางพัฒนาการบริหารจัดการการประชาสัมพันธ์ (3) ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่มีส่วนท�าให้การบริหาร

จัดการการประชาสัมพันธ์ประสบความส�าเร็จ และ (4) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการการประชาสัมพันธ์ขององค์การ

บริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ เน้นการวิจัยเชิงปริมาณ ใช้แบบสอบถามซึ่งผ่านการทดสอบจากผู้เช่ียวชาญ ได้ค่า

ความเที่ยงตรงที่ระดับ 0.83 และค่าความ เชื่อถือได้ของแบบสอบถามที่ระดับ 0.98 ประชากร คือประชาชนในจังหวัด 

สมุทรปราการจ�านวน 1,260,400 คน และได้กลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของทาโร่ ยามาเน่ จ�านวน 1,111 คน สถิตที่ใช ้

ในการวิจัยประกอบด้วย ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าการถดถอยพหุคูณ และค่าสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน นอกจากนี้ยังใช้การวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อสนับสนุนข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แนวลึกเฉพาะ 

ผู้เชี่ยวชาญจ�านวน 10 คนอีกด้วย ผลการศึกษาพบว่า (1) ปัญหาที่ส�าคัญ คือ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ 

มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารค่อนข้างน้อย ท�าให้ประชาชนไม่ได้รับทราบข่าวสารที่จ�าเป็น (2) แนวทางการพัฒนา

ที่ส�าคัญ คือ องค์การบริหารส่วนจังหวัดควรเพิ่มสื่อประชาสัมพันธ์โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การป้องกันปัญหาน�้าท่วมให้มี

ความหลากหลายและกว้างขวางเพียงพอ ท�าให้ข้อมูลเข้าถึงประชาชนทุกกลุ่ม (3) ปัจจัยที่มีส่วนส�าคัญท�าให้แนวทางการ

พัฒนาการบริหารจัดการประสบความส�าเร็จแบ่งเป็นปัจจัยภายในได้แก่ การมีวิสัยทัศน์และภาวะผู้น�าสูงของผู้บริหาร 

และปัจจัยภายนอกได้แก่ ผู้ว่าราชการจังหวัด ให้ความส�าคัญและสนับสนุนเครือข่าย และ (4) ยุทธศาสตร์ที่ส�าคัญในการ 

บรหิารจดัการการประชาสัมพันธ์ คอื ยทุธศาสตร์การพฒันาบทบาทการให้บรกิารด้านการประชาสมัพนัธ์และการสือ่สาร 

มวลชนให้มีคุณภาพสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย

ค�ำส�ำคัญ: การบริหารจัดการ, ยุทธศาสตร์, การประชาสัมพันธ์, องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

Abstract

The aims of this mixed method research were to study (1) Problems of public relations administration (2) 

The guidelines of administration for public relations development (3) The internal and external effective factors 

which were an important part of the success to development guidelines of administration for public relations and 

(4) Administrative strategies of public relations of the Samut Prakan Provincial government. This research method  

กำรบริหำรจัดกำรกำรประชำสัมพันธ์ขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสมุทรปรำกำร

Administration of Public Relations of the Samut Prakan Provincial 

Administrative Organization
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บทน�ำ

การด�าเนินการพัฒนาตามแผนหรือนโยบาย 

ในกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วน

จงัหวดัสมทุรปราการ การประชาสัมพันธ์เป็นงานส่วนหนึง่

ซึ่งมีความ ส�าคัญในการชี้แจงท�าความเข้าใจกับประชาชน

เก่ียวกับการบริหารจัดการหรือพัฒนาด้านต่าง ๆ ที่มีการ

ด�าเนินการ โดยเฉพาะจากค�าแถลงนโยบายของนายก 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการเกี่ยวกับด้าน

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งให้

ความส�าคัญกับการเร่งก่อสร้างระบบป้องกันน�้าท่วม และ

มีเป้าหมายในเรื่องของการสร้างเสริมศักยภาพการจัดการ 

ปัญหาอุทกภัยและคุณภาพน�้าแบบบูรณาการ(องค์การ

บริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ, 2557) 

จากการสอบถามและพูดคุยแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นกับนายยงยุทธ สิงหเสมานนท์ (2558) อดีต

เจ้าหน้าที่สื่อสาร สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา 

ประจ�าประเทศไทย เกี่ยวกับกรณีการให้ข้อมูลข่าวสาร

ประชาสมัพนัธ์ทียั่งไม่เข้าถงึประชาชนขององค์การบรหิาร

ส่วนจงัหวดัสมทุรปราการ เกีย่วกบัการป้องกนัน�า้ท่วมของ

จังหวัด ซึ่งมีผลจากแผ่นดินทรุดตัวจากการใช้น�้าบาดาล 

มาเป็นระยะเวลานาน ส่งผลให้จังหวัดมีพื้นที่ระดับเริ่ม

ต�่ากว่าน�้าทะเล และเป็นปัญหาให้จังหวัดเกิดน�้าท่วม 

อยู่บ่อยครั้งจากสภาพของการระบายน�้าไม่ทัน ทั้งที่เกิด

ภาวะน�า้ท่วมจากสภาวะฝนตกหนกั หรอืเกดิจากการหนนุ 

ของน�้าทะเล จึงเป็นปัญหาของการป้องกันและการระบาย

น�้าท่วม ไม่ทันเมื่อเข้าถึงหน้าฝนหรือ หน้าน�้าของทุกปี  

รวมถึงข้อมูลข่าวสารด้านอื่น ๆ เช่น การด�าเนินการ

โครงสร้างพืน้ฐานของการด�ารงชวีติประชาชน การตดัถนน  

การคมนาคม ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ในท้องถิ่น  

ที่ประชาชนไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์อย่าง

เพียงพอและทันต่อเหตุการณ์ การบริหารจัดการด้านการ

ประชาสัมพันธ์ จึงยังขาดความชัดเจน ขาดประสิทธิภาพ 

ในการสื่อสารข้อมูลและเรื่องราวที่จะมีผลกระทบต่อการ

ด�ารงชีวิตใน ทุก ๆ  ด้านของประชาชน อีกทั้งภาพรวมของ

การสื่อสารที่ยังเป็นปัญหาของการประสานหรือเชื่อมต่อ

ไปยังส่วนราชการ หน่วยงาน หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง  

ในการด�าเนินการให้มีประสิทธิภาพและเกิดผลประโยชน์

สูงสุดต่อประชาชน

focused on quantitative analysis, emphasizing on survey research using questionnaires, which were completed by 

Samut Prakan residents. They had a validity check at 0.83 level and reliability check at 0.98 level. Samut Prakan 

province’s population was 1,260,400 people; 1,111 people were used for sampling group according to the Taro 

Yamane’s Formula. The statistics analysis in this study included frequency, percentage, average, standard deviation, 

the multiple regression and a correlation coefficient of Pearson. In addition, 10 experts did in-depth interviews for 

the qualitative data. This study showed that (1) the major problem was there was less information for public relations 

particularly on flood prevention of the Samut Prakan Provincial administration government. The population did not 

received the necessary information (  = 2.10, SD = 0.60). (2) the major development guidelines for the Samut Prakan  

Provincial government should increase its diversity and extension and should spread the flood prevention information 

penetrating to all population (  = 2.00 , SD = 0.70), (3) the important factors of the successive development guidelines 

were the internal factors of having vision and leadership of the executives, and the support of the governor, on network 

as the external factor (  = 2.06 , SD = 0.65) and (4) the major strategies of the public relations administrations  

were the development role of public relations and the mass communication services to serve the needs of the target 

groups (  = 2.08 , SD = 0.66).

Keywords: administration, public relations, Samutprakan provincial administrative organization
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วัตถุประสงค์กำรวิจัย

1. เพื่อศึกษาสภาพปัญหาการบริหารจัดการ 

การประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

สมุทรปราการ

2. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการบริหาร

จัดการการประชาสมัพันธ์ขององค์การบรหิารส่วนจงัหวดั 

สมุทรปราการ

3. เพื่อศึกษาปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก 

ที่มีส่วนส�าคัญท�าให้การบริหารจัดการการประชาสัมพันธ์

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการประสบ

ความส�าเร็จ

4. เพื่อศึกษายุทธศาสตร์การบริหารจัดการ

การประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 

สมุทรปราการ

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

การบรหิารจดัการการประชาสัมพันธ์ขององค์การ 

บริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ มีแนวคิดทฤษฎีที่

ประกอบด้วย

ธงชัย สันติวงษ์ (2543, หน้า 21-22) ได้กล่าวถึง

ลักษณะของงานบริหารจัดการไว้ 3 ด้าน คือ (1) ในด้าน

ที่เป็นผู้น�าหรือหัวหน้างาน การบริหารจัดการ หมายถึง 

ภาระหน้าที่ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่ปฏิบัติตนเป็นผู้น�า

ภายในองค์การ (2) ในด้านของภารกจิหรอืสิง่ทีต้่องท�างาน

บริหารจัดการ หมายถึง การจัดระเบียบทรัพยากรต่าง ๆ  

ในองค์การและการประสานกิจกรรมต่าง ๆ  เข้าด้วยกัน (3) 

ในด้านของความรับผิดชอบงานบริหารจัดการหมายถึง  

การต้องท�าให้งานต่าง ๆ  ส�าเรจ็ลลุ่วงไปด้วยดด้ีวยการอาศยั

บุคคลต่าง ๆ เข้าด้วยกัน

การบริหารกิจการบ ้านเมืองที่ดี  หรือหลัก 

ธรรมาภิบาล หมายถึง แนวทางในการจัดระเบียบเพื่อให้

สังคมของประเทศทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ เอกชนและภาค

ประชาชน สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข และตั้งอยู่

ในความถูกต้องเป็นธรรม ตามหลักพ้ืนฐานการบริหาร

กิจการบ้านเมืองที่ดี ได้แก่ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม  

หลักความโปร่งใส หลกัการมส่ีวนร่วม หลกัความรบัผดิชอบ 

และหลักความคุ้มค่า (สุเทพ เชาวลิต, 2549 หน้า 52-60) 

โดยน�าความในหมวด 1 ตามราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 

9 ตุลาคม พ.ศ.2546 (ราชกิจจานุเบกษา, 2546 เล่ม 120  

ตอนที่ 100 ก) ใน 4 ด้านมาใช้ในการวิจัย ได้แก่ ประชาชน

ได้รับการอ�านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนอง

ความต้องการ มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิง

ภารกิจของรัฐ มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการ 

ให้ทันต่อสถานการณ์ และมีการประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการอย่างสม�่าเสมอ

ยุทธศาสตร์ หรือ กลยุทธ์ เป็นรูปแบบหรือแผนที่

แสดงถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของเป้าหมาย  

นโยบาย และกิจกรรมต่าง ๆ ในองค์การ ซึ่งพิเชษฐ์  

วงศ์เกียรติขจร (2552, หน้า 107-108) ได้ให้ความหมาย

ของยุทธศาสตร์ว่า การก�าหนดเป้าหมายเพื่อที่จะก�าหนด

ยุทธศาสตร์ที่ก�าหนดไปสู่การปฏิบัติเพื่อบรรลุเป้าหมาย 

ซึง่ประกอบไปด้วยก�าหนดแนวทางปฏบิตัโิดยรูจ้กัข้อจ�ากดั

และความแตกต่างระหว่างกจิกรรมต่าง ๆ  ทีก่ระท�าลงไปนัน้ 

บรรลเุป้าหมายหลกัและเป้าหมายรอง การก�าหนดนโยบาย 

การวางแผน ก�าหนดโครงการหรอืโครงงาน หน่วยวเิคราะห์

การประเมิน การวัดและขั้นตอนการปฏิบัติที่ เรียกว่า 

“กลยุทธ์” เพื่อความส�าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ 

การประชาสัมพันธ์ ในความหมายของอรุณรัตน์  

ชินวรณ์ (2553, หน้า 3) หมายถึง “กระบวนการในการ

จัดการบริหารข้อมูลขององค์การเพื่อให้ข่าวสารของ

องค์การเกิดการสื่อสารที่ดี เป็นที่รับรู้ของคนในองค์การ

และนอกองค์การได้เข้าใจถึงภารกิจ ท�าให้เกิดทัศนคติ

ที่ดีและเกิดความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงาน องค์การ 

สถาบนั กบักลุม่ประชาชนทีเ่กีย่วข้องก่อให้เกดิภาพลกัษณ์

ที่ดีต่อหน่วยงาน องค์การ สถาบัน น�ามาซึ่งความร่วมมือ 

ให้การสนับสนุนจากประชาชน และในที่สุดองค์การจะ

ประสบความส�าเร็จ” 

แนวคิดการบริหาร POSDCoRB ซึ่งกูลิค และ 

เออร์วิค (Gulick & Urrvick, 1973, pp. 3-13) ได้น�าเสนอ

แนวคดิภาระหน้าทีส่�าคญัของนกับรหิารในบทความ “Pater 

on the Science of Administration: Note on the Theory 

of Organization” ซึ่งมีหลักในการบริหารองค์การที่ใช้กัน

ในทั้งภาครัฐ และเอกชน ผู้มีอ�านาจหน้าที่จะใช้บทบาท

การบริหาร 7 ประการได้แก่ การวางแผน การจัดส่วนงาน  



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 ประจ�าเดือน มกราคม-เมษายน 2560 125

การก�าหนดหน้าที่  การอ�านวยงาน การประสานงาน  

การรายงาน และการงบประมาณ

กรอบแนวคิดกำรวิจัย

ผู ้วิจัยได้น�ากรอบแนวคิดเก่ียวกับการบริหาร

กิจการบ้านเมืองที่ดี (4 ด้าน) มาใช้เป็นตัวแปรอิสระ และ

น�าแนวคิดการบริหาร POSDCoRB มาใช้เป็นตัวแปรตาม

เพื่อที่จะศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

การประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหาร ส่วนจังหวัด

สมุทรปราการ 

ภำพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

การวิจัยใช้วิธีแบบผสมผสาน โดยใช้การวิจัย

เชิงส�ารวจเป็นวิธีวิจัย ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือเพื่อ

แสวงหาข้อเท็จจริง และน�ามาใช้ตั้งเป็นค�าถามในการวิจัย

เชิงคุณภาพด้วยการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักแบบเจาะจง  

ซึ่งเป็นผู้ที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในการบริหารจัดการของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ จ�านวน 10 คน  

เพือ่สนบัสนนุผลทีไ่ด้จากการวเิคราะห์การวจิยัเชงิปรมิาณ
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ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

ประชากร คือ ประชาชนในพื้นที่ของจังหวัด

สมุทรปราการ จ�านวน 1,260,400 คน

กลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม 

ในพื้นที่ของจังหวัด จ�านวน 1,111 คน ที่ได้มาจากการ

สุ่มตัวอย่างแบบง่าย โดยการค�านวณหาค่าประชากรด้วย 

สูตรของ ทาโร่ ยามาเน่ (Yamane, 1967, pp. 886-887) 

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย

การวิจัยเชิงปริมาณ ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเป็น

เครื่องมือ โดยการค�านวณช่วงการวัดตามแนวคิดของ  

จอห์น ดับบลิว เบสต์ (Best, J. W. 1977, pp. 174) โดยแบ่ง

ออกเป็น 3 ระดับ คือ มาก ปานกลาง และน้อย มีค่าความ

เที่ยงตรงที่ระดับ 0.83 และมีค่าความเชื่อถือได้ที่ระดับ  

0.98 ในการน�าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง

การวิจัยเชิงคุณภาพ ผู ้วิจัยได้น�าข้อค�าถามที่มี

ค่าเฉล่ียสูงสุดในแต่ละด้านมาตั้งเป็นข้อค�าถามโดยการ

สัมภาษณ์แนวลึกใช้วิธีเลือกแบบเจาะจงกับผู้เชี่ยวชาญ 

จ�านวน 10 คน ซึง่ไม่มส่ีวนได้ส่วนเสียในการบรหิารจดัการ

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ 

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล

การวิจัยเชิงปริมาณ ผู ้วิจัยท�าการเก็บรวบรวม

ข้อมูลโดยการลงพื้นที่ภาคสนามใน 6 อ�าเภอของจังหวัด

สมุทรปราการ ด้วยตัวผู้วิจัยและผู้ช่วย โดยการประสาน

พืน้ทีบ่างส่วนเพือ่เกบ็ข้อมลู หรอืกลุม่ตวัอย่างแบบบงัเอญิ  

ด้วยการขอความร่วมมอืตอบแบบสอบถามจนครบจ�านวน 

1,111 ชุด แล้วน�ามาสรุปผล 

การวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยด�าเนินการนัดหมาย 

ผู้ให้ข้อมูลหลักจ�านวน 10 คน โดยใช้ค�าถามที่ได้จาก

ข้อมูลเชงิส�ารวจมาใช้ในการตัง้ค�าถาม มาท�าการสมัภาษณ์

แบบซึ่งหน้า และน�าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาศึกษา 

เทียบเคียงกับข้อมูลที่ได้จากการวิจัยเชิงปริมาณว่ามีความ

คิดเห็นที่สอดคล้อง สนับสนุน หรือแตกต่างกันอย่างไร

สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล

สถติิทีใ่ช้ในการวจัิยครัง้นี ้ประกอบด้วย ค่าร้อยละ  

ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าการถดถอยพหุคูณ 

และค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน รวมถึงการ

วิเคราะห์ในรูปแบบของตารางประกอบค�าบรรยาย และ 

การวิเคราะห์เชิงพรรณนา

ผลกำรวิจัย

1. ความคดิเหน็ของกลุม่ตวัอย่างต่อปัจจยัทีม่ส่ีวน

ส�าคญัเกีย่วกบัปัญหาการบรหิารจัดการการประชาสมัพนัธ์

ขององค์การบรหิารส่วนจังหวดัสมทุรปราการ ตามแนวทาง

การพฒันาการบรหิารกจิการบ้านเมอืงทีด่ ี(4) ด้าน ภาพรวม 

ของกลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยในระดับปานกลางทั้ง 4 ด้าน  

(  =1.96, SD = 0.71) โดยปัญหาที่ส�าคัญที่สุด คือ องค์การ

บริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการมีการประชาสัมพันธ์

ข้อมูลข่าวสารโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการป้องกันปัญหา 

น�า้ท่วมค่อนข้างน้อย ท�าให้ประชาชนไม่ได้รบัทราบข่าวสาร

ที่จ�าเป็น (  = 2.10, SD = 0.60)

2. ความคิดเห็นของกลุ ่มตัวอย่างต่อแนวทาง 

การพัฒนาการบริหารจัดการการประชาสัมพันธ์ของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการตามแนวคิด

การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (4 ด้าน) กลุ่มตัวอย่าง 

เหน็ด้วยในระดบัปานกลางทัง้ 4 ด้าน (  =1.98, SD = 0.72)  

โดยเห็นว่าควรเพิ่มสื่อประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดสมุทรปราการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการป้องกัน

ปัญหาน�า้ท่วมให้มคีวามหลากหลายและกว้างขวางเพยีงพอ  

ท�าให้ข้อมูลข่าวสารเข้าถึงประชาชนทุกกลุ่ม (  = 2.08, 

SD = 0.66)

3. ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างต่อปัจจัยภายใน

และปัจจัยภายนอกที่มีส่วนส�าคัญต่อการบริหารจัดการ

การประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

สมุทรปราการประสบความส�าเร็จ กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วย

ในระดับปานกลาง (  =1.96, SD = 0.72) โดยเห็นว่าปัจจัย 

ภายในที่ส�าคัญ คือ ผู ้บริหารขององค์การบริหารส่วน

จังหวัดสมุทรปราการ มีภาวะผู ้น�าสูง มีวิสัยทัศน์ที่ดี  

ให้ความส�าคัญกับงานประชาสัมพันธ์ รวมถึงให้การ

สนับสนุนการใช้สื่อทุกด้านพร้อมทั้งจัดสรรงบประมาณ 
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ด้านการประชาสัมพันธ์ให้อย่างเพียงพอในทุกกิจกรรม/

โครงการ (  = 2.06, SD = 0.65) ส่วนปัจจัยภายนอก 

ที่ส�าคัญ ได้แก่ ผู ้ว่าราชการ จังหวัดสมุทรปราการให้

ความส�าคัญกับงานประชาสัมพันธ์ของ องค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดสมุทรปราการ และสนับสนุนเครือข่ายการม ี

ส่วนร่วมระหว่าง องค์การบริหารส่วนจงัหวดัสมุทรปราการ 

กบัภาครฐั รวมถงึภาคเอกชน และภาคประชาชนทีเ่กีย่วข้อง 

ท�าให้งานประชาสัมพันธ์ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัด

สมุทรปราการ สามารถเข้าถึงประชาชนในทุกกลุ่มอย่างมี 

ประสิทธิภาพโครงการ (  = 2.00, SD = 0.73)

4. ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างต่อยุทธศาสตร์

การบริหารจัดการการประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดสมุทรปราการ กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยในระดับ

ปานกลาง (  = 2.01, SD = 0.69) โดยเห็นว่า ยุทธศาสตร์ 

ที่ส�าคัญในการบริหารจัดการการประชาสัมพันธ์ คือ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาบทบาทการให้บริการด้านการ

ประชาสัมพันธ์และการส่ือสารมวลชน ให้มีคุณภาพ 

สนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย (  = 2.08, SD = 

0.66) 

กำรอภิปรำยผล

สรุปผลการวิจัย พบว่า

1. การอภิปรายผลเก่ียวกับปัจจัยที่มีส่วนส�าคัญ

เก่ียวกับปัญหาการบริหารจัดการการประชาสัมพันธ์ของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ตามกรอบ

แนวคิดการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (4 ด้าน) พบว่า  

การที่กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นด้วยในระดับปานกลาง 

มากกว่าที่จะเห็นด้วยในระดับมากหรือน้อย อาจเป็น

เพราะกลุ่มตัวอย่างเห็นว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัด

สมุทรปราการ ได้ด�าเนินวิธีการประชาสัมพันธ์ข้อมูล

ข่าวสารให้กับประชาชนโดยใช้ส่ือ คัทเอ้าท์ ป้ายผ้า

สังเคราะห์ วารสาร “ฟ้าใหม่” รวมถึงการใช้สื่อมวลชน 

ท้องถิน่ แต่จากการสังเกตกลุ่มตวัอย่างทีต่อบแบบ สอบถาม

พื้นที่ทั้ง 6 อ�าเภอ จะมีความแตกต่างจากการรับอิทธิพล

ทางความคิดทางการเมืองท้องถ่ินเข้ามาเป็นตัวตัดสินใจ 

ในการให้ค�าตอบ จึงท�าให้ค�าตอบที่เห็นด้วยในระดับ 

ปานกลางเป็นส่วนใหญ่ มากกว่าทีจ่ะเหน็ด้วยในระดบัมาก

หรอืน้อย สอดคล้องกบัความเหน็ผู้ให้ข้อมลูหลกัทัง้ 10 คน  

ล้วนเหน็ด้วยกบั “ปัญหาการบรหิารจดัการ” นัน้จะมคีวาม

เกี่ยวข้องกับการเมืองท้องถิ่น การมีข้อมูลและข่าวสาร 

ทีเ่ข้าถงึประชาชนได้น้อย ข่าวสารทีผ่่านวารสาร “ฟ้าใหม่” 

อาจมีไม่ครบถ้วนหรือไม่ทั่วถึง การใช้สื่อประชาสัมพันธ์ 

ยงัไม่มคีวามหลากหลาย ไม่กว้างขวาง ส่วนใหญ่การเชือ่มต่อ 

ของข้อมูลจะเน้นการประสานทางหนังสือราชการและส่ง

เจ้าหน้าทีม่าถ่ายท�าข้อมลูข่าวไป ซึง่ข้อมลูทีน่�าเสนอให้กบั

ประชาชนจะเป็นข้อมลูทีล่่าช้าประเดน็ของปัญหาส่วนหน่ึง

คอื อาจจะเกดิจาก ปัญหาการสร้างการรบัรูใ้ห้กบัประชาชน  

หรือผู้รับสารให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน จึงอาจจะเป็น 

จุดอ่อนส�าคญัของการประชาสมัพนัธ์ได้ และสอดคล้องกบั

งานวิจัยของ วินัย ภู่ประชาตระกูล (2549) ที่ได้ศึกษาเรื่อง

ยุทธศาสตร์การบริหารแบบบูรณาการด้านการท่องเที่ยว

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 3 จังหวัดภาคใต้ พบว่า  

การบริหารแบบบูรณาการตามยุทธศาสตร์นั้น ยังขาด 

การประชาสมัพนัธ์อย่างเพยีงพอ ขาดงบประมาณสนบัสนุน 

จากหน่วยงานต่าง ๆ และขาดความช่วยเหลือจากภาครัฐ

ที่จะเข้าถึงประชาชนได้อย่างเหมาะสม

2. การอภิปรายผลเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนา 

การบริหารจัดการการประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดสมุทรปราการตามกรอบแนวคิดการบริหาร

กิจการบ้านเมืองที่ดี (4 ด้าน) กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นด้วย

ในระดบัปานกลาง มากกว่าทีจ่ะเหน็ด้วยในระดบัมากหรอื

น้อย อาจเป็นเพราะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัด

สมทุรปราการ มาจากการสมคัรลงรบัเลอืกตัง้ผูแ้ทนองค์กร 

ส่วนท้องถิน่ ซึง่มกีารแข่งขนักนัสงู อาจเป็นส่วนหนึง่ของ 

อุปสรรคหรือความขัดแย้งของการประสานงานควรมี

แนวทางในการพัฒนาการบริหารจัดการให้ชัดเจนมาก

ยิ่งขึ้น สอดคล้องกับความคิดเห็นของผู ้ให้ข้อมูลหลัก 

ทัง้ 10 คน ล้วนเหน็ด้วยกบั “แนวทางการพฒันาการบรหิาร

จัดการ” มคีวามเหน็ไปในทศิทางเดยีวกนัว่า ควรน�าวสิยัทศัน์ 

ขององค์การมาพิจารณาเพื่อส�ารวจว่าควรจะต้องบริหาร

จัดการในเรื่องใด โดยเฉพาะการประชาสัมพันธ์ ควรมีการ

พฒันาและเพิม่สือ่ใหม่ ๆ  ให้มคีวามหลากหลายหรอืเข้าหา 

หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อเข้าถึงในการ

ท�างานและเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อให้ข้อมูลข่าวสารเข้าถึง 

ประชาชนทุกกลุ ่ม ประสานสัมพันธ์กับทุกหน่วยงาน  

ทัง้ภาครฐัและเอกชนเพือ่เพิม่เครอืข่าย เช่น ควรเพิม่วธิกีาร 
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และรปูแบบการประชาสัมพันธ์ใหม่ ๆ  เพ่ือให้ข้อมูลข่าวสาร

ถึงประชาชนและได้รับทราบข่าวสารข้อมูลที่จ�าเป็น 

เช่น การประกาศแจ้งเตือนหรือประชาสัมพันธ์แนวทาง 

ในการป้องกันปัญหาน�้าท่วมจากสภาวะฝนตกหนักหรือ

น�้าทะเลหนุน เป็นต้น และสอดคล้องกับงานวิจัยของ  

ศรณัพร ชวนเกรกิกลุ (2553) เกีย่วกบัความต้องการพฒันากร 

ท่องเที่ยวในท้องถิ่นของพ้ืนที่ภาคกลางตอนบน พบว่า 

ความต้องการพัฒนาการท่องเที่ยวในอ�าเภอเมือง จังหวัด

ลพบุรี มีความต้องการด้านงบประมาณ และสื่อเพื่อการ 

ประชาสัมพันธ์ และความต้องการในการพัฒนาด้าน

บุคลากร และพัฒนาด้านส่ือเพ่ือการประชาสัมพันธ์  

ในระดับมาก

3. อภิปรายผลเกี่ยวกับปัจจัยภายในและภายนอก 

ทีม่ส่ีวนส�าคญัต่อการบริหารจดัการการประชาสัมพันธ์ของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ กลุ่มตัวอย่าง 

มีความเห็นด้วยในระดับปานกลาง มากกว่าที่จะเห็นด้วย

ในระดับมากหรือน้อย ซึ่งปัจจัยภายในมองว่าความมี 

วิสัยทัศน์ของผู้บริหาร พยายามด�าเนินการให้ประชาชน

เห็นภาพทัศน์หรือวัตถุนิยม ส่วนปัจจัยภายนอกที่กล่าวถึง 

คอื จงัหวดัหรอืผูว่้าราชการจงัหวดั รวมถึงหน่วยงานภาครฐั  

ภาคเอกชน และภาคประชาชน ต่างกพ็ร้อมให้การสนบัสนนุ 

ในกิจกรรมและโครงการ จากงบประมาณโครงการหรือ

กิจกรรมต่าง ๆ  จึงสนับสนุนซึ่งกันและกัน สอดคล้องกับ

ผู้ให้ข้อมูลหลัก 10 คนที่เห็นตรงกันว่า ความมีวิสัยทัศน์

ของผู้บริหารองค์การบริหารจังหวัดสมุทรปราการจาก

ที่ผ่านมาในระดับหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์  

โดยให้ประชาชนเหน็ภาพทศัน์ หรือวตัถุนยิม เช่น การสร้าง 

หอชมเมือง การวางแผนเตรยีมการสร้างกระเช้าข้ามแม่น�า้

เจ้าพระยาที่ส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว ซ่ึงบุคลากรของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้น มีความรู้ ความสามารถ 

หรือความเชี่ยวชาญในงาน มีศักยภาพที่จะด�าเนินการ 

และสามารถร่วมกับประชาสัมพันธ์จังหวัดในการท�างาน  

ส่วนปัจจยัภายนอก จงัหวดัซ่ึงหมายถงึ ผู้ว่าราชการจงัหวดั 

รวมถึงหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน ต่างก็

พร้อมให้การสนบัสนนุในกจิกรรมและโครงการ เนือ่งจาก

องค์การบรหิารส่วนจงัหวดัมีงบประมาณในการด�าเนนิการ  

ดังนั้นการท�าโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ต้องเอื้อและ

สนับสนุนซึ่งกันและกัน ความส�าคัญในงานต่าง ๆ และ 

ประสานต่อไปยังส่วนที่เกี่ยวข้อง สอดคล้องกับงานวิจัย

ของ อมรรัตน์ อนันต์วราพงษ์, 2555) ที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับ

รูปแบบการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนบางหัวเสือ จังหวัด

สมุทรปราการตามแนวคิดพระราชด�าริเศรษฐกิจพอเพียง 

ซ่ึงใช้การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนเพื่อสร้างขีดความ

สามารถการพัฒนาผลิตภัณฑ์และถ่ายทอดเทคโนโลยี 

แก่ชุมชนพบว่า การพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นต่อความ 

พึงพอใจอยู่ในระดับมาก ควรต้องมีการพัฒนาต่อยอด

พัฒนาบรรจุภัณฑ์ด้วยการประสานความร่วมมือ และ 

สามารถถ่ายทอดเช่ือมต่อไปยังชุมชนอื่น ๆ ที่สนใจเพื่อ

แบ่งปันความรู้และสร้างเครือข่ายเพื่อความยั่งยืนต่อไป

4. อภิปรายผลเก่ียวกับยุทธศาสตร์การบริหาร

จดัการการประชาสมัพนัธ์ขององค์การบรหิารส่วนจงัหวดั

สมุทรปราการ กลุ ่มตัวอย่างมีความเห็นด้วยในระดับ 

ปานกลาง มากกว่าที่จะเห็นด้วยในระดับมากหรือน้อย  

อาจมาจากวารสาร “ฟ้าใหม่” ที่แจกจ่ายให้กับหน่วยงาน 

สถานประกอบการ หรอืบ้านเรอืนประชาชน และเป็นข้อมลู 

ให้เห็นว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้มีการด�าเนินงาน

เกี่ยวกับการพัฒนาตามแผนงานต่าง ๆ แต่ปัญหาส�าคัญ 

คือ ประชาชนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจค�าว่า “ยุทธศาสตร์” และ

สิ่งที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ด�าเนินกิจกรรมหรือ 

โครงการต่าง ๆ ไปแล้วได้ตอบยุทธศาสตร์ขององค์การ

หรือไม่ ดังนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ 

ควรมีนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์ที่ชัดเจนและ

มีประสิทธิภาพอย่างเป็นเอกภาพ จะท�าให้ประชาชน 

ได้รับทราบและเข้าถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน 

ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอย่างทั่วถึงและ

ทนัต่อเหตุการณ์ เช่น ข้อมลูด้านการป้องกนัปัญหาน�้าท่วม  

ข้อมลูด้านสวสัดกิารสงัคม ข้อมลูด้านคณุภาพชวีติ เป็นต้น 

ซึ่งสอดคล้องกับความเห็นของผู้ให้ข้อมูลหลักทั้ง 10 คน  

มีความเห็นในทิศทางเดียวกันคือ ประชาชนไม่ค่อยทราบ 

หรือมีความเข้าใจเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ ยกเว้นกลุ ่มที่มี

ส่วนได้ส่วนเสียก็จะมีความเข้าใจในแผนหรือนโยบาย

การบริหารจัดการดังนั้นการประชาสัมพันธ์ให้เห็นการ

ด�าเนินการตามยุทธศาสตร์ขององค์การโดยใช้ข้อมูล

ของพื้นที่ส่งต่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ การมีเครือข่าย  

การเชือ่มต่อระหว่างกนัในเรือ่งราวด้านต่าง ๆ  ไม่ว่าจะเป็น

ด้านสังคม เศรษฐกิจการเมือง การท่องเที่ยว การเกษตร  
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โดยเฉพาะอย่างย่ิงปัญหาการป้องกันน�้าท่วมและน�้า 

ทะเลหนุน จะท�าให้ประชาชนในพื้นที่เข้าถึงข้อมูลได้และ

มีความเข้าใจและจะเพ่ิมการมีส่วนร่วมเพ่ิมมากขึ้นด้วย

การใช้การประชาสัมพันธ์เป็นเครื่องมือ สอดคล้องกับ

งานวิจัยของ รุ่งนภา พิตรปรีชา (2551) ได้ศึกษาเกี่ยวกับ 

สถานภาพการประชาสัมพันธ์ในประเทศไทย โดยใช้ 

แม่แบบงานประชาสัมพันธ์ของ Grunig พบว่า หน่วยงาน 

ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรไม่แสวงหาผลก�าไร  

ใช้รูปแบบการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสาธารณะเป็นหลัก 

โดยมุ่งเน้นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่จะท�าให้กลุ ่ม 

เป้าหมายเกดิการยอมรบั และปฏบิตัติามมากกว่าการสร้าง

ความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันรวมถึงการโน้มน้าวใจ 

5. อภิปรายผลเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพ 

การบริหารจัดการการประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ซ่ึงกลุ่มตัวอย่างเห็นด้วย 

ในระดับปานกลาง แทนที่จะเห็นด้วยในระดับมาก หรือ

เห็นด้วยในระดับน้อย ผู้วิจัยมีความเห็นว่า ถ้าการองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ใช้รูปแบบการบริหาร

จัดการแบบกรอบแนวคิดการบริหาร POSDCoRB  

ในทางปฏิบัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่มีการแข่งขันทาง 

การเมืองท้องถ่ินอย่างสูง ลักษณะของเครือข่ายจึงมี 

ความเป็นพวกพ้อง ดังนั้นการสร้างเครือข่ายจึงไม่ค่อย 

ราบรื่น มีความขัดแย้งและอาจจะเข้าถึงปัญหาได้ล่าช้า  

จงึมีผลให้ความเห็นเกีย่วกบัการประสานงานมคีวามส�าคญั

ในการเพิ่มประสิทธิภาพ สอดคล้องกับความคิดเห็นของ 

ผู้ให้ข้อมูลหลักทั้ง 10 คน ที่มีความเห็นไปในทิศทางเดียว 

กันกับ “การเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารจดัการ” ซึง่สาระ

ส�าคัญอยู่ที่ การประสานงาน เพราะเนื่องจากการบริหาร

องค์กรส่วนท้องถิ่นมีการแข่งขันทางการเมืองค่อนข้างสูง  

ลักษณะเครือข่ายจึงมีความเป็นพวกพ้อง การประสาน 

ไม่ค่อยราบรืน่ มคีวามขดัแย้งและอาจเข้าถงึปัญหาได้ล่าช้า  

จึงมีส่วนส�าคัญต่อการเพ่ิมประสิทธิภาพ ดังนั้นในการ

ด�าเนินการพฒันาด้านความต้องการพ้ืนฐานของประชาชน 

รวมไปถึงด้านเศรษฐกจิ สังคม หรือการเมอืงท้องถิน่ ข้อมลู

จะมากน้อยและเป็นประโยชน์เท่าใดขึ้นอยู่กับวิสัยทัศน์  

และนโยบายของผู้บรหิารรวมถงึผู้มส่ีวนรบัผิดชอบในการ

ด�าเนินการ ซึ่งข้อมูลประชาสัมพันธ์จะเป็นเร่ืองต่อยอด 

เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนได้มีส่วนร่วมและ

ได้ผลต่อการด�าเนินการของภาครัฐอย่างเป็นรูปธรรม

สอดคล้องกับ เฉลิมพล วิรัญ ดร.สินธุ์ สโรบล ดร.สมคิด 

แก้วทิพย์ และ ดร.ปรารถนา ยศสุข เกี่ยวกับการใช้  

POSDCoRB Model ในฐานะเครือ่งมอืการบรหิารงานของ

องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในอ�าเภอ แม่แตง จังหวัด

เชียงใหม่ พบว่า ผลการใช้เครือ่งมอื 6 ด้าน มค่ีาระดบัการใช้  

ดี ได้แก่ การวางแผน การจัดองค์การ การก�าหนดหน้าที่ 

การประสานงาน การรายงาน และการ งบประมาณ มเีพียง 

การอ�านวยการที่มีผลอยู่ในระดับปานกลาง

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะในการน�าผลวจิยัไปใช้ใน แนวทาง

การพัฒนาการบริหารจัดการการประชาสัมพันธ์ของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ตามกรอบ 

แนวคิดการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ดังนี้

1.1 ด ้านประชาชนควรได้รับการอ�านวย

ความสะดวกและตอบสนองต ่อความต ้องการ คือ  

การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต้องเพิ่มมากขึ้น เพ่ือให้

ประชาชนได้รับทราบข้อมูล ต่าง ๆ  ในการด�าเนินกิจกรรม 

หรอืโครงการทีอ่งค์การได้ก�าหนดไว้ตามแผนงาน นโยบาย 

หรือพันธกิจที่วางไว้

1.2 ด้านการมปีระสทิธภิาพและเกดิความคุม้ค่า

ในเชิงภารกิจของรัฐ คือ การสร้างสัมพันธ์ในการบริหาร

ส่วนท้องถิน่และเพิม่เตมิเครอืข่ายให้เกดิขึน้อย่างกว้างขวาง  

การเปิดโอกาสการมส่ีวนร่วมภาคประชาชน การด�าเนนิการ

จะมีการต่อยอดแนวความคิดและพัฒนาให้เกิดประโยชน์

สูงสุดกับสังคมและชุมชน ตามหลักความคุ้มค่าของการ 

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล 

1.3 ด้านการปรบัปรงุภารกจิของราชการให้ทนั 

ต่อสถานการณ์ คือเพิ่มความรวดเร็วของข้อมูลที่จะต้อง

ถึงประชาชน โดยอาจปรับวิธีการหรือการใช้สื่อใหม่ ๆ 

ที่สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบันอย่างโซเชียลมีเดีย  

ซึ่งการที่จะให้ข ่าวสารรวดเร็วและเข้าถึงโดยเฉพาะ 

การประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน 

1.4 ด้านการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

อย่างสม�่าเสมอ คือ เน้นการปรับตัว ควรมีการรายงานผล
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การปฏิบัติงาน สื่อสารข้อมูลต่าง ๆ  ให้ประชาชนรับทราบ 

อยู่ตลอดเวลา ข้อมูลที่ได้ใช้เพ่ือการพัฒนาและปรับปรุง

งานโครงการหรือกจิกรรมให้เกดิประสทิธภิาพ และส�าเรจ็ 

ตามเป้าประสงค์ของการด�าเนินงาน 

ข้อเสนอแนะในกำรวิจัยครั้งต่อไป

1. ผู ้วิจัยได้น�าหลักแนวคิดการบริหารกิจการ 

บ้านเมืองที่ดี (4 ด้าน) มาใช้ ซึ่งการศึกษาครั้งต่อไปควรน�า 

เอากรอบแนวคิดนี้ไปประยุกต์ใช้ให้มีความเหมาะสมกับ

หน่วยงานอ่ืนเพื่อเป็นการพิสูจน์ผลการวิจัยและจะน�าไป 

สู่การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการต่อไป

2. การวิจัยเชิงปริมาณ อาจก�าหนดรายละเอียด 

ตัวชี้วัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้มากขึ้น โดยการใช้การสุ่ม

ตัวอย่างแบบกลุ่มหรือการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน  

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของข้อมูลได้มากยิ่งขึ้น

3. การวิจัยเชิงคุณภาพ อาจสรรหามุ่งเน้นผู้รับ 

ผดิชอบทีต่รงกบัหน้าทีห่รอืมส่ีวนเกีย่วข้องกบัการท�างาน

และการสือ่สารประชาสมัพนัธ์เพือ่มแีนวทางในการพฒันา

องค์ความรู้ใหม่

4 .  กรอบแนวคิดในการวิจัย  เพื่อการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการประชาสัมพันธ์

อาจใช้แนวคิดอื่นที่น่าสนใจมาเป็นตัวเพิ่มประสิทธิภาพ 

เช่น การจัดหน่วยงานแบบสมดุล หรือแนวคิดอ่ืนที่มี 

ความเหมาะสม

5. การวจัิยเชิงเปรยีบเทยีบ เช่น การวจัิยการบรหิาร

จัดการการประชาสัมพันธ์ระหว่างองค์การบริหารส่วน

จังหวัดที่มีขนาด และการบริหารจัดการของพื้นที่และ

ความรับผิดชอบที่ใกล้เคียงกัน มาเป็นตัววัดประสิทธิภาพ 

ของการบริหารจัดการ
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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยแบบผสมผสานมีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนารูปแบบการบริหารผลการปฏิบัติงานของ

ครูสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้เช่ียวชาญด้านการบริหาร

สถานศึกษา จ�านวน 5 คน พร้อมจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อประเมินรูปแบบ และ

คู่มือการบริหารผลการปฏิบัติงานของครู วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบว่า (1) 

แนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานของครู มีการก�าหนดขอบข่ายงานและภาระงานในหน้าที่ความรับผิดชอบของครู  

และมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา และสามารถน�าไปปฏิบัติได้จริง (2) รูปแบบ

การบรหิารผลการปฏบิตังิานของครสัูงกดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานนทบรุ ีทีส่ร้างขึน้ มคีวามเหมาะสม 

ทีจ่ะน�าไปใช้ในสถานศึกษา (3) การประเมนิรปูแบบการบรหิารผลการปฏบิติังานของคร ูพบว่า (3.1) ขอบข่ายงานในหน้าที ่

ความรับผิดชอบของครู มีความเป็นไปได้ และเป็นประโยชน์อยู่ในระดับมากที่สุด (3.2) กระบวนการบริหารผลการ

ปฏิบัติงานของครูมีความเป็นไปได้อยู่ในระดับมากและมีความเป็นประโยชน์อยู่ในระดับมากที่สุด (3.3) คู่มือการบริหาร

ผลการปฏิบัติงานของครูในภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด

ค�ำส�ำคัญ: การบริหาร, ผลการปฏิบัติงาน, ครู

Abstract

This mixed method research has an objective to develop a performance management of teachers under the 

Primary Educational Service Area Office, Nonthaburi province. Research tools are in-depth interview and listening  

the opinion from 5 educational managers for evaluating a teacher performance assessment guild book. Researcher 

analyzed data by using mean and standard deviation. The research result found that (1) the teacher performance 

management has a clear duty, responsibility and assessment of teacher that can be practiced in real situation. (2) 

The model for teacher performance management can apply to schools. (3) The evaluation of teacher performance 

management found that (3.1) the scope of duty and responsibility are possible and has a usefulness in the highest  

กำรพัฒนำรูปแบบกำรบริหำรผลกำรปฏิบัติงำนของครู

สังกัดส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนนทบุรี

The Development Model for Teacher Performance Management under the Jurisdiction of 

the Primary Education Office, Nonthaburi
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บทน�ำ

คุณภาพนักเรียนยังคงเป็นปัญหาส�าคัญของ

ประเทศ ซึ่งสาเหตุของปัญหาที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน 

คือ ปฏบิตังิานของครทูีม่ปีระสิทธภิาพ จงึต้องมกีารท�าวจิยั 

เรือ่ง การพฒันารปูแบบการบรหิารผลการปฏบิตังิานของครู  

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี 

จากรายงานวเิคราะห์การเปลีย่นแปลงโครงสร้างประชากร 

และผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาประเทศ ส�านักงาน 

คณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

กันยายน 2551 (Chiengkul, 2011) พบว่า ครูกว่าร้อยละ 60  

ไม่มีความสามารถในการจัด การเรียนการสอนได้อย่างมี

ประสทิธภิาพ ซึง่สอดคล้องกบัข้อมูลของส�านกังานรบัรอง 

มาตรฐานและประเมนิคณุภาพการศกึษา พบว่า ครสู่วนใหญ่ 

จะไม่ได้มาตรฐานที่ 9 ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับการจัดการเรียน

การสอนโดย เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ จากปัญหาคุณภาพ

ของผู้เรียนที่มี เหตุปัจจัยมาจากตัวแปรส�าคัญ คือ คุณภาพ

ของครูโดยเฉพาะด้านความสามารถในการจัดการเรียน

การสอน ซึ่งเป็นบทบาทหน้าที่หลัก จึงสะท้อนให้เห็นว่า 

การบริหาร ผลการปฏิบัติงานของครูยังไม่ส่งผลให้ครู

ปฏบิตังิานได้ ตามมาตรฐานการปฏบิตังิาน ทัง้นีก้เ็นือ่งด้วย 

ในปัจจุบัน การบริหารผลการปฏิบัติงานของครูในสถาน

ศึกษาส่วนมากเป็นการด�าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ 

และแผนปฏิบัติการเป็นการด�าเนินงานที่มุ ่งเน้นผลการ

ปฏิบัติงานในระดับสถานศึกษาและระดับกลุ่มงาน แต่

ยังขาดการเชื่อมโยงไปสู ่แผนระดับบุคคลที่จะท�าให้

เกิดผลการปฏิบัติงานในระดับบุคคลที่ส่งผลต่อผลการ 

ปฏิบัติงานระดับกลุ่มงาน และในระดับองค์การจึงท�าให้ 

การมองภาพงานในหน้าทีค่วาม รับผิดชอบของครแูต่ละคน 

ที่เชื่อมโยงกับเป้าหมาย และกลยุทธ์ของสถานศึกษา 

ไม่ชดัเจนจงึเป็นเหตใุห้การปฏบิตังิานของครไูม่สอดคล้อง

ไปในทิศทางเดียวกันที่จะ ท�าให้บรรลุเป้าหมายของ 

สถานศึกษา ดังนั้นผู้วิจัยจึง สนใจที่จะศึกษาแนวคิดระบบ 

การบริหารผลการ ปฏิบัติงาน ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือการบริหาร

จัดการสมัยใหม่ที่ น�ามาใช้เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพ 

และประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานที่ส่งผล

ต่อผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานและองค์การ ท่ีมีการ 

ด�าเนินงาน อย่างเป็นระบบมองภาพงานท้ังหมดว่ามีความ 

สัมพันธ์กัน มีการเช่ือมโยงเป้าหมาย และกลยุทธ์ของ

องค์การสอดคล้องกนั มาใช้เป็นกรอบแนวคดิในการพฒันา 

รูปแบบการบริหารผลการปฏิบั ติงานของครูสังกัด 

ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานนทบรุ ีเพือ่ให้ 

ผู้บริหารสถานศึกษาน�าไปใช้เป็นเคร่ืองมือการบริหาร

ผลการปฏิบัติงานของครูแต่ละคนให้สามารถปฏิบัติงาน

ในหน้าที่ความรับผิดชอบเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และ

สอดคล้องกบัเป้าหมายผลการปฏบิตังิานทัง้ในระดบั บคุคล  

ระดับกลุ่มงานและระดับสถานศึกษา

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

1. เพื่อศึกษาสภาพ ความคาดหวังและแนวทาง 

การบริหารผลการปฏิบัติงานของครู สังกัดส�านักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี 

2. เพื่อสร้างรูปแบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน 

ของครูสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

นนทบุรี 

3. เพือ่ประเมนิรปูแบบการบรหิารผลการปฏบิติังาน 

ของครูสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

นนทบุรี 

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

แนวคดิทฤษฎทีีเ่กีย่วข้องกบัการบรหิารการศกึษา 

คือ ทฤษฎีล�าดับขั้นความต้องการของอับราฮัม มาสโลว์ 

level (3.2) the scope of performance administration are possible and has a usefulness in the highest level (3.3) the 

overall of teacher performance management guide book has a usefulness in the highest level.

Keywords: management, performance, teacher



134 Vol. 7 No. 1 January-April 2017
EAU HEritAgE JoUrnAl

Social Science and Humanity

(Maslow’s hierarchy Need) (Maslow, 1970) ทฤษฎ ีY ของ  

แมคเกรเกอร์ (McGregor, 1969) ทฤษฎี 2 ปัจจัยของ 

เฮอร์ซเบิร์ก (Herzberg’s two -factor Theory) (Herzberg, 

et al., 1959)

กรอบแนวคิดกำรวิจัย

ภำพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

ใช้การวิจัยแบบผสมผสาน

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

ประชากร คือ สถานศึกษาสังกัดส�านักงานเขต 

พืน้ทีก่ารศกึษาประถมศึกษานนทบรุ ีจ�านวน 100 โรงเรยีน 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในกรณีศึกษา ได้แก่ โรงเรียน

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี

จ�านวน 5 โรงเรยีนประกอบด้วย โรงเรียนวดัไทรม้า, โรงเรยีน 

บางรักพัฒนา, โรงเรียนวัดแคนอก, โรงเรียนชลประทาน

สงเคราะห์, โรงเรียนท่าทรายประชาอุปถัมภ์

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย

ผู้วิจัยใช้เคร่ืองมือในการวิจัย 4 ประเภท ได้แก่ 

การสัมภาษณ์ การสังเกต แบบสอบถาม และแบบส�ารวจ

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล

เก็บข้อมูลด้วยตนเอง

กำรวิเครำะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ 

โดยใช้ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลกำรวิจัย

ผลการพฒันารปูแบบการบรหิารผลการ ปฏบิติังาน 

ของครูสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา

นนทบุรี สรุปได้ดังนี้ 

1. สภาพ ความคาดหวัง และแนวทางการ บริหาร

ผลการปฏิบัติงานของครู สรุปได้ว่ามีการก�าหนด ขอบข่าย

งานและภาระงานในหน้าที่ ความรับผิดชอบของครู และ

มีการด�าเนินงานการบริหารผลการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นการ 

ด�าเนินงานในระดับสถานศึกษาและระดับ กลุ่มงานซึ่ง 

ผูบ้รหิารและคณะครคูวรร่วมกนัก�าหนด ขอบข่ายงาน และ

ภาระงานของครใูห้มคีวามชัดเจน เหมาะสมสอดคล้องกับ

บรบิทของสถานศกึษา และคร ูสามารถปฏบิตัไิด้จรงิ ส�าหรบั 

การบรหิารผลการปฏบิตังิานควรมุง่เน้นการบรหิารผลการ 

ปฏิบัติงานของครูในระดับบุคคลที่เชื่อมโยงกับผลการ

ปฏิบัติงานในระดับ กลุ่มงาน และระดับสถานศึกษาให้มี 

ความสอดคล้องกัน โดยมีแนวทางการบริหารผลการ

ปฏิบัติงานของครู ใน องค์ประกอบที่ 1 ขอบข่ายงาน 

ในหน้าที่ความรับผิดชอบของครู พบว่ามี 4 งาน ได้แก่  

(1) งานการจัดการเรยีนการสอน ม ี6 ภาระงาน (2) งานอบรม 

และพัฒนานักเรียน มี 4 ภาระงาน (3) งานดูแลช่วยเหลือ

นักเรียน มี 5 ภาระงาน และ (4) งานบริหารจัดการช้ันเรียน 

มี 3 ภาระงาน และองค์ประกอบที่ 2 กระบวนการบริหาร 

ผลการปฏบิตังิานของคร ูพบว่าม ี5 ขัน้ตอน ได้แก่ ขัน้ตอน 

ที่ 1 การวางแผนและก�าหนดเป้าหมายผล การปฏิบัติงาน 
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มี 3 แนวทาง ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนาผล การปฏิบัติงาน  

มี 7 แนวทาง ขั้นตอนที่ 3 การติดตาม และทบทวน 

ผลการปฏบิตังิาน ม ี3 แนวทาง ขัน้ตอนที ่4 การประเมนิผล 

การปฏิบัติงาน มี 5 แนวทาง ขั้นตอนที่ 5 การให้รางวัล

และโอกาส มี 2 แนวทาง โดยมีการติดต่อสื่อสารผลการ

ปฏิบัติงานอยู่ในทุกขั้นตอน มี 2 แนวทาง 

2. ผลการสร้างรปูแบบการบรหิารผลการปฏบิตังิาน 

ของครูสังกัดส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 

พบว่า มี 2 องค์ประกอบ คือ ขอบข่ายงานในหน้าที ่

ความรับผิดชอบของครูและกระบวนการบริหารผลการ

ปฏิบัติงานของครู มี รายละเอียดดังนี้ 

2.1 ขอบข่ายงานในหน้าที่ ความรับผิดชอบ 

ของครู มี 4 งาน ดังนี้ 

(1) งานการจัดการเรียนการสอน ได้แก่ 

การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาการออกแบบและการจัดท�า

แผนการจัดการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

ที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ การวัดและประเมินผลการเรียน  

การใช้และพัฒนาสื่อ นวัตกรรม แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญา

ท้องถิ่น และเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนและ

การวิจัยในชั้นเรียน 

(2) งานปลูกฝังและพัฒนานักเรียน ได้แก่  

การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน การพัฒนาทักษะ

ชวีตินักเรยีน การพัฒนาทกัษะการคดินกัเรยีน การส่งเสรมิ 

ประชาธิปไตยและความเป็นไทย และการส่งเสริมสุขภาพ

อนามัยนักเรียน 

(3) งานดูแลช่วยเหลือ นักเรียน ได้แก่  

การรู ้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล การคัดกรองนักเรียน  

การส่งเสริมและพัฒนานักเรียน การปกป้องคุ ้มครอง

ป้องกัน ช่วยเหลือและ แก้ไขปัญหานักเรียน การส่งต่อ

นักเรียน 

(4) งานบริหารจัดการชั้นเรียน ได้แก่  

การจัดบรรยากาศ การเรียนรู้ การจัดท�าข้อมูลสารสนเทศ

และเอกสาร ประจ�าชัน้/ประจ�าวชิา การก�ากบัดแูลชัน้เรยีน 

รายชั้น/ รายวิชา การจัดกลุ่มนักเรียนเพื่อการเรียนรู้ และ

การสร้างความร่วมมือกับผู้ปกครองนักเรียน 

กระบวนการบริหารผลการปฏิบัติงานของครู  

มี 5 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 การวางแผน และก�าหนดเป้าหมาย

ผลการปฏิบัติงาน มีแนวทางการ ด�าเนินงานดังนี้ มีการ

เช่ือมโยงและถ่ายทอดเป้าหมาย ระดับสถานศึกษาไปสู่ 

ระดับกลุ ่มงานและระดับบุคคล วางแผนและก�าหนด 

เป้าหมายผลการปฏิบัติงานของครูรายบุคคล 

ขั้นตอนที่  2  การพัฒนาผลการปฏิบัติงาน  

ม ีแนวทางการด�าเนนิงานดงันี ้มกีารประเมนิความต้องการ 

จ�าเป็น สร้างความตระหนัก จัดท�าแผนพัฒนาเสนอ  

ผูบ้รหิาร พฒันาผลการปฏบิติังานตามแผน ผูบ้รหิารให้การ 

สนับสนุนทรัพยากรที่จ�าเป็น และรายงานผลการพัฒนา 

ขั้นตอนที่ 3 การติดตาม และทบทวนผลการ

ปฏิบัติงาน มี แนวทางการด�าเนินงานดังนี้ มีการวางแผน 

และติดตาม ทบทวนผลการปฏิบัติงานในลักษณะที่เป็น 

กัลยาณมิตร ในเวลาที่เหมาะสมและน�าผลมาใช้ในการ

ปรับปรุง พัฒนางาน 

ขั้นตอนที่  4 การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

มีแนวทางการด�าเนินงานดังนี้ มีการก�าหนดกรอบการ

ประเมนิต้ังแต่ต้นรอบปี ออกแบบ และด�าเนนิการประเมนิ  

ท�าการวิเคราะห์ สรุป แจ้งผลและติดตามการน�าผล 

การประเมินไปใช้ 

ขั้นตอนที่ 5 การให้รางวัลและโอกาส มีแนวทาง

การด�าเนินงานดังนี้ มีการก�าหนดนโยบายและ สร้างความ

เข้าใจแก่คร ูและด�าเนนิงานให้รางวลัและโอกาสในรปูแบบ 

ต่าง ๆ ตามความเหมาะสม โดยมีการ ติดต่อสื่อสารแบบ

สองทางอยู่ในทุกขั้นตอน 

3.  การประเมินรูปแบบการบริหารผลการ  

ปฏิบัติงานของครู พบว่า ในภาพรวมและในแต่ละ 

องค์ประกอบทั้ง 2 องค์ประกอบ ผ่านเกณฑ์การประเมิน

โดยขอบข่ายงานในหน้าที่ความรับผิดชอบของครู มีความ

เป็นไปได้และมีความเป็นประโยชน์อยู่ในระดับมากที่สุด 

และกระบวนการบริหารผลการปฏิบัติงานของครู มีความ 

เป็นไปได้อยู่ในระดับมาก และมีความเป็นประโยชน์อยู่ใน 

ระดับมากที่สุดในการน�าไปใช้ในสถานศึกษา ส�าหรับคู่มือ

กาบริหารผลการปฏิบัติงานของครูในภาพรวมผ่านเกณฑ์

ประเมินและมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด
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ขอบข่ายงานในหน้าที่ความรับผิดชอบของครู  

ทั้ง 4 งาน คือ งานการจัดการเรียนการสอน งานปลูกฝัง 

และพฒันานักเรยีน งานดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีน งานบรหิาร

จัดการชั้นเรียน มีความเหมาะสมสอดคล้อง กับบทบาท

หน้าทีค่วามรบัผดิชอบของครู มีความเป็นไปได้และมคีวาม 

เป็นประโยชน์ที่จะน�าไปใช้ในสถานศึกษา ทั้งนี้ก็เนื่องด้วย 

งานทัง้ 4 งาน เป็นงานทีส่�าคญัและม ีความสมัพนัธ์ในลกัษณะ 

การสนับสนุนซึ่งกันและกันที่จะส่งผลต่อการพัฒนา

นักเรียนให้รอบด้านให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งครูจะต้อง

ปฏิบัติงานทั้ง 4 งานในลักษณะการบูรณาการโดยงานการ

จัดการเรียนการสอนเป็นงานที่มุ่งส่งเสริมการเรียนรู้ของ

นักเรียนให้มีความรู้และทักษะที่จ�าเป็นต่อการด�าเนินชีวิต  

งานปลกูฝังและพฒันานกัเรียนเป็นงานทีมุ่่งพัฒนานกัเรยีน

ให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีทักษะชีวิตมีทักษะ 

การคดิ มสีขุภาพกายและสขุภาพจติทีด่ ีงานดแูลช่วยเหลอื

นักเรียนเป็นงานช่วยเหลือนักเรียนทั้งในด้านสวัสดิภาพ

และสวัสดิการที่มุ่งให้นักเรียนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีและ 

งานบรหิารจดัการช้ันเรียนเป็นงานทีมุ่่งให้นกัเรียนได้เรยีนรู้ 

และอยูร่่วมกนัอย่างมคีวามสขุ ซ่ึงงานทัง้ 4 งานนัน้มคีวาม

สอดคล้องกับมาตรฐานต�าแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ 

ของข้าราชการครู ซึ่งได้ก�าหนดให้ครูปฏิบัติงานเกี่ยวกับ 

การจดัการเรยีนการสอน และส่งเสริมการเรียนรู้ของผูเ้รยีน 

ด้วยวิธีการที่หลากหลายจัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรม

พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ปฏิบัติงาน 

วิชาการของสถานศึกษาปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบ

ดูแลช่วยเหลือผู้เรียน ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง

และบคุคลในชมุชนเพ่ือร่วมกนัพัฒนาผูเ้รยีนตามศักยภาพ 

ท�านุบ�ารุง ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม แหล่งเรียนรู ้ และ

ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ศึกษาวิเคราะห์ วิจัย และประเมิน

พัฒนาการของผู้เรียนเพ่ือน�ามาพัฒนาการเรียนการสอน

ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น มีการเชื่อมโยง ผลการปฏิบัติงาน 

ทั้งในระดับสถานศึกษา ระดับกลุ่มงาน และระดับบุคคล

ให้สอดคล้องกัน ซึง่จะท�าให้ครแูต่ละคนปฏบิตังิานเป็นไป 

ในทิศทางเดียวกันจัดให้มีการพัฒนาผลการปฏิบัติงาน 

ที่มุ่งให้ครูแต่ละคนพัฒนาผลการปฏิบัติงานของตนที่ยัง

ไม่บรรลุเป้าหมายด้วยการให้ จัดท�าแผนพัฒนาผลการ

ปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับความต้องการจ�าเป็นของตน  

มีการติดตามและทบทวนผลการปฏิบัติงาน ซึ่งจะท�าให ้

ผู้บริหารรับทราบข้อมูลและสามารถให้ข้อมูลป้อนกลับ 

ถึงผลการปฏิบัติงานของครูได ้ถูกต ้องและให้ความ 

ช่วยเหลือครูในการแก้ไขปัญหา อุปสรรคในระหว่างการ

ปฏิบัติงานให้สามารถปฏิบัติงาน ส�าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 

มีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่เป็นระบบที่มีมาตรฐาน

เดียวกัน คือ มาตรฐานการปฏิบัติงานที่ใช้เป็นเกณฑ์การ

วัดผลการปฏิบัติงาน ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน และเกณฑ์

การพจิารณาผลการปฏบิติังานทีผู่บ้รหิารและครไูด้ร่วมกนั 

ก�าหนดตอนต้นรอบปีการปฏบิตังิาน ซึง่จะท�าให้ครมูคีวาม 

เข้าใจหลกัเกณฑ์การประเมนิสามารถเตรยีมรบัการประเมิน

ได้ถูกต้อง และยอมรับผลการประเมิน และ เมื่อตอน 

สิน้รอบปี การปฏบิตังิานจะมกีารให้รางวลัและ โอกาสแก่ครู  

เพื่อให้ครูมีขวัญและก�าลังใจ และมีความ มุ่งมั่นในการ

ปฏบิตังิานของตนให้เกดิผลส�าเรจ็ตาม เป้าหมาย ซึง่จะส่งผล 

ให้บรรลุเป้าหมายของกลุ ่มงาน และของสถานศึกษา  

ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Office of the Civil Service 

Commission (2009) ทีไ่ด้อธิบายในประเดน็นีว่้า การบรหิาร 

ผลการปฏิบัติราชการเป็นกระบวนการด�าเนินการอย่าง 

เป็น ระบบเพือ่ผลกัดนัให้ผลการปฏบิตัริาชการขององค์กร

บรรลุเป้าหมายด้วยการเช่ือมโยงเป้าหมายผลการปฏิบัติ

ราชการในระดับองค์การ ระดับหน่วยงาน จนถึงระดับ

บุคคลเข้าด้วยกัน โดยผ่านกระบวนการก�าหนด เป้าหมาย

ผลการปฏิบัติราชการขององค์กรที่ชัดเจน การพัฒนา 

ผู้ปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม การติดตาม ผลการปฏิบัติ

ราชการอย่างต่อเนื่อง การประเมินผลการปฏิบัติ ราชการ

ที่สอดคล้องกับเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ และมีการน�าผลการ

ประเมินน�าไปประกอบ การพิจารณา ค่าตอบแทนความดี 

ความชอบแก่ผู้ปฏิบัติงาน 

ข้อเสนอแนะกำรวิจัยครั้งนี้

1. ผูบ้รหิารสถานศกึษาควรมกีารสร้าง ความเข้าใจ

แก่ครูเพื่อให้เห็นความส�าคัญและความสัมพันธ์ ของงาน

ตามขอบข่ายงานทัง้ 4 งาน ในลกัษณะการ สนบัสนนุซึง่กนั 

และกันที่จะส่งผลต่อการพัฒนานักเรียนให้ รอบด้านให้ม ี

คุณภาพชีวิตที่ดี

2. ผูบ้รหิารสถานศกึษาควรด�าเนนิงานตาม ขัน้ตอน 

ของกระบวนการบริหารผลการปฏิบัติงานของครูทั้ง 5  
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ขัน้ตอนโดยในทกุข้ันตอนควรให้ความส�าคัญของการติดต่อ

สื่อสารแบบสองทาง ที่มีลักษณะเป็นทางการและไม่เป็น

ทางการให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ลักษณะของข้อมูล 

ข่าวสาร และจ�านวนผู้รับสารมีความสะดวก รวดเร็วและ 

ก่อให้เกิดความเข้าใจถูกต้องชัดเจน

ข้อเสนอแนะกำรวิจัยครั้งต่อไป

ควรศกึษาในบรบิทของครแูละนกัเรยีนเพือ่น�าผล 

มาเปรียบเทียบกับส่วนของผู้อ�านวยการ
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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อทราบแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (2) เพื่อสรุป

แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ และ (3) เพื่อตรวจสอบแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ ในการบริหารงานวิชาการ ของสถานศึกษาเอกชน

ขนาดเล็กในจังหวัดนนทบุรี ประชากรที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ สถานศึกษาเอกชนขนาดเล็กในจังหวัดนนทบุรี จ�านวน  

100 โรงเรียน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ สถานศึกษาเอกชนจ�านวน 5 โรงเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบสัมภาษณ์ 

แบบสังเกต และแบบสอบถาม ใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล แบบสร้างข้อสรุป, การวิเคราะห์เนื้อหา, การวิเคราะห์โดยการ 

จ�าแนกประเภทข้อมลู และการวเิคราะห์แบบอปุมยั ผลการวจิยัพบว่า (1) โรงเรยีนมแีนวปฏบิตัทิีเ่ป็นเลศิในการบรหิารงาน 

วิชาการของสถานศึกษา (2) โรงเรียนมีแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประกอบด้วย (2.1) ยุทธศาสตร์การพัฒนางานด้านวิชาการ

โรงเรยีนขนาดเล็ก (2.2) แนวปฏบิตัทิีเ่ป็นเลศิในการบรหิารงานวชิาการของสถานศกึษาเอกชนขนาดเลก็และ (2.3) เงือ่นไข

ของการน�าแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาเอกชนขนาดเล็ก และ (3) ผลการตรวจสอบ 

แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาเอกชน ขนาดเล็ก จังหวัดนนทบุรี

ค�ำส�ำคัญ: แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ, การบริหาร, สถานศึกษา 

Abstract

This mixed method research has an objective as following; (1) to study the practice practice (2) to summarize 

best practices and (3) to check the best practice in academic management of small private schools in Nonthaburi  

province. The population is 100 small private schools in Nonthaburi province. The sampling group is 5 private 

schools. Research tools are questionnaire, observation and interview. Analyze data by conclusion, content analysis 

and analyze induction. The research found that: (1) schools have the best practice in academic management (2) the 

best practice composes of (2.1) strategic of academic management (2.2) guideline of academic administration and  

(2.3) a condition to apply a guideline to practice (3) audit result of best practice in academic management of small 

private schools, Nonthaburi province.

Keywords: the best practice, management, school
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บทน�ำ

ประสิทธิผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนแต่ละ

ขนาดแตกต่างกันตามบริบทจ�านวนของนักเรียน ขนาด

โรงเรยีน จ�านวนบคุลากรและคณุภาพของบคุลากร รวมทัง้

จ�านวนงบประมาณที่ให้การสนับสนุนของแต่ละโรงเรียน 

อาจเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของการ

บริหารงาน ดังนั้นสภาพความแตกต่างด้านความพร้อม 

ของสถานศึกษาจึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลให้เกิดปัญหา 

ในการบรหิารงาน โดยเฉพาะด้านวชิาการและด้านบคุลากร 

ปัญหามักเกิดกับโรงเรียนขนาดเล็ก ประสิทธิภาพของการ

บริหารโรงเรียน Kongsanour, S. (2014, p. 3) โดยเฉพาะ

อย่างยิ่ง โรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนต�่ากว่า 120 คน 

จ�าเป็นต้องได้รับการพัฒนาและแก้ไข ให้สอดคล้องกับ 

สภาพปัญหาความต้องการ และภารกิจ ตามขอบข่าย 

การบริหารงานที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานต้นสังกัด

ในการบริหารโรงเรียนตามขอบข่ายทั้ง 4 ด้านคือ ด้าน

วิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และ

ด้านการบริหารงานทั่วไป

จากสาเหตุที่หลากหลายดังกล่าว พบว่า โรงเรียน

ขนาดเลก็ส่วนใหญ่มกัจะประสบปัญหาในการบรหิารงาน

มากกว่าโรงเรียนขนาดใหญ่ ดังนั้นขนาดโรงเรียนนับเป็น 

องค์ประกอบส�าคัญประการหนึ่ง ซึ่ง Puarng, J. (1999) 

พบว่า ครูในโรงเรียนที่มีขาดต่างกันมีปัญหาแตกต่างกัน 

โดยครูโรงเรียนขนาดเล็กมี

ความส�าคญัของปัญหาดงักล่าว เพ่ือเป็นการพฒันา

คุณภาพของโรงเรียนขนาดเล็ก ท�าให้การจัดการศึกษาที่

มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน สนองเจตนารมณ์

ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 

และพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม  

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ละพระราชบัญญัติการศึกษา 2545 

ดงันัน้เพือ่หาแนวทางการปฏบิตัทิีเ่ป็นเลศิ (best practices) 

ในการบรหิารงานวชิาการของสถานศึกษาเอกชนขนาดเลก็  

จังหวัดนนทบุรี เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศให ้

ผูบ้รหิารสถานศกึษาเอกชนขนาดเลก็จงัหวดันนทบรุ ีและ 

ผู้บริหารสถานศึกษาอื่น ๆ  น�าไปใช้ในการบริหารโรงเรียน

ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป และผู้บริหาร

สถานศึกษาได้ข้อสรุปแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหาร

งานวิชาการของสถานศึกษาเอกชนขนาดเล็กจังหวัด 

นนทบุรีในการบริหารจัดการโรงเรียนให้มีคุณภาพน้ัน 

จะต้องมกีารวางแผนทีด่ ีมกีารปฏบิตัทิีด่ ีวธิกีารทีใ่ช้พฒันา

โรงเรียน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพอย่างต่อเน่ือง 

และก็มีวิธีการหนึ่งที่ได้รับการยอมรับกันอย่างกว้างขวาง 

คือ การศึกษาวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศหรือ Best Practices  

ซึ่งเป็นการเรียนรู ้จากประสบการณ์ของผู ้ที่ประสบ 

ความส�าเร็จหรือท�าได้ดี แล้วน�ามาเป็นแนวทางในการ

พัฒนาน�าไปใช้บริหารโรงเรียน ขนาดเล็กเพื่อให้มีคุณภาพ

ทัดเทียมกับโรงเรียนอื่น ๆ ที่มีคุณภาพที่ดี 

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

1. เพื่อทราบแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหาร 

งานวิชาการของสถานศึกษาเอกชนขนาดเล็ก จังหวัด

นนทบุรี 

2. เพื่อสรุปแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหาร 

งานวิชาการของสถานศึกษาเอกชน ขนาดเล็ก จังหวัด

นนทบุรี

3. เพื่อตรวจสอบแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการ

บริหารงานวิชาการของสถานศึกษาเอกชนขนาดเล็ก 

จังหวัดนนทบุรี

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

ทฤษฎกีารบรหิารจัดการการศกึษาของ Campbell, 

et al. (1983) ได้น�าเสนองานบรหิารจดัการสถานศกึษาของ

ผู้บริหารโรงเรียนไว้ว่า ประกอบด้วย (1) ก�าหนดนโยบาย  

เป้าหมาย และกฎของโรงเรียน เพื่อเป็นกรอบแนวทางการ 

ด�าเนินงาน (2) ก�าหนดกลยุทธ์ และมาตรการที่น�าไปสู่การ

ปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ โรงเรียน  

(3) จัดตั้งและประสานงานในองค์กรเพื่อการน�านโยบาย 

แผนงาน โครงการไปสู่การปฏิบัติ ทั้งนี้ ผู้บริหารจะต้องมี

มนษุยสมัพนัธ์ทีด่ทีีท่�าให้บคุลากรเข้าใจระบบงาน (4) จดัหา

แหล่งสนับสนุนทรัพยากร รวมถึงการบริหารทรัพยากร

และงบประมาณให้เพียงพอและประสบผลส�าเร็จ (5) 

สร้างความสัมพันธ์อันดี กับชุมชน และสร้างการยอมรับ 

ในการบริหารจัดการ (6) บริหารจัดการให้เป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล บรรลุวัตถุประสงค์และ 

เป้าหมายของสถานศึกษาอย่างประหยัดและคุ้มค่า
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แนวคิดการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 

การบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศหรือการบริหารท่ีมี

ประสทิธภิาพ (Titam, 2015) ขึน้อยู่กบัผู้บริหารสถานศกึษา  

เพราะฉะนั้นผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องทบทวนบทบาท

และพัฒนาสมรรถนะ ดังนี้ (1) เป็นผู้ก�าหนดทิศทางการ

บริหาร (direction setter) (2) มีความสามารถกระตุ้นคน 

(leader catalyst) (3) ต้องเป็นนักวางแผน (planner) (4) 

ต้องเป็นผูมี้ความสามารถในการตดัสินใจ (decision maker) 

(5) ต้องมีความสามารถในการจัดองค์กร (organizer) (6) 

ต้องเป็นผู้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง (change manager) 

(7) ต้องเป็นผู้ให้ความร่วมมือ (coordinator) (8) ต้องเป็น 

ผูต้ดิต่อสือ่สารทีด่ ี(communication) (9) ต้องเป็นผู้แก้ปัญหา 

ขัดแย้งในองค์กรได้ (conflict manager) (10) ต้องสามารถ

บริหารปัญหาต่าง ๆ  ได้ (problem manager) (11) ต้องรู้จัก 

วิเคราะห์และจัดระบบงาน (system manager) (12) ต้อง

มีความสามารถในด้านวิชาการทั้งการเรียนและการสอน 

(instructional manager) (13) ต้องมีความสามารถบริหาร

งานบุคคล (personnel manager) (14) ต้องมีความสามารถ

บริหารทรัพยากร (resource manager) (15) ต้องมีความ

สามารถในการประเมนิผลงาน (appraiser) (16) ต้องมคีวาม

สามารถในการประชาสัมพันธ์ (public relater) (17) ต้อง 

สามารถเป็นผู้น�าในสังคมได้ (ceremonial head)

กรอบแนวคิดกำรวิจัย

จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎี และเอกสารงาน

วิจัยที่เกี่ยวข้องกับงานวิชาการในสถานศึกษา และปฏิบัติ

ที่เป็นเลิศ (best practices) ของการจัดการการศึกษาขั้น

พื้นฐาน ผู้วิจัยต้องการทราบแนวการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ใน

การบริหารงานวิชาการของสถาน ศึกษาเอกชน ขนาดเล็ก

จังหวัดนนทบุรี ดังแผนภูมิต่อไปนี้

ภำพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

ผู ้วิจัยด�าเนินการวิจัย โดยใช้วิธีการวิจัยแบบ 

ผสมผสาน

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ สถานศึกษา

เอกชนขนาดเล็กจังหวัดนนทบุรีจ�านวน 100 โรงเรียน  

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในกรณีศึกษา ได้แก่ สถานศึกษาเอกชน 

จ�านวน 5 แห่งประกอบด้วย โรงเรียนชลประทานวิทยา, 

โรงเรียนอัมพรไพศาล, โรงเรียนการัญศึกษา, โรงเรียน 

วัฒนพฤกษา, โรงเรียนเทพประทานพร

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย

ผู้วิจัยใช้เครื่องมือในการวิจัย 4 ประเภท ได้แก่  

การสัมภาษณ์ การสังเกต แบบสอบถาม และแบบส�ารวจ
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กำรเก็บรวบรวมข้อมูล

ข้ันที่ 1 คัดเลือกสถานศึกษาที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย 

และเข้าไปแนะน�าตัวกับผู ้บริหารสถานศึกษาในฐานะ

นักศึกษาก�าลังท�าวิจัยเรื่องแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการ 

บริหารงานด้านวิชาการของสถานศึกษาเอกชนขนาดเล็ก

จังหวัดนนทบุรี รวมทั้งชี้แจงขั้นตอนละวิธีการในการเก็บ 

รวบรวมข้อมูล ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล

ขั้นที่ 2 ระยะเข้าสู ่ภาคสนาม คือ เข้าพบปะ

กับผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา  

เพื่อ สร้างความคุ้นเคยและไว้วางใจ

ข้ันที่ 3 ขั้นตอนที่เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ 

สภาพการด�าเนนิการของปฏบิตัทิีเ่ป็นเลศิในการบรหิาร งาน  

ด้านวิชาการ ซึ่งเป็นการศึกษาเชิงลึกด้วยวิธีการต่าง ๆ 

ได้แก่ การส�ารวจเอกสาร การสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส�าคัญ  

การสงัเกตและการเข้าร่วมกจิกรรมต่าง ๆ  ของสถานศกึษา  

เพื่อน�ามาวิเคราะห์เชื่อมโยงกับข้อมูลพ้ืนฐานของสถาน

ศึกษา

กำรวิเครำะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ 

วิเคราะห์ข้อมูลแบบสร้างข้อสรุป การวิเคราะห์

เนื้อหา การวิเคราะห์โดยการจ�าแนกประเภทข้อมูล และ 

การวิเคราะห์แบบอุปมัย

ผลกำรวิจัย

1. โรงเรียนมีแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหาร

งานวิชาการของสถานศึกษาเอกชนขนาดเล็ก จังหวัด 

นนทบุรี 

2. ได้ข้อสรุปแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหาร

งานวิชาการของสถานศึกษาเอกชน ขนาดเล็ก จังหวัด

นนทบุรีซึ่งประกอบด้วย 3 ส่วน คือ (1) ยุทธศาสตร ์

การพัฒนางานด้านวิชาการโรงเรียนขนาดเล็กจังหวัด

นนทบรุ ี(2) แนวปฏบิตัทิีเ่ป็นเลิศในการบริหารงานวชิาการ

ของสถานศึกษาเอกชนขนาดเล็ก จังหวัดนนทบุรี (3) 

เงือ่นไขของการน�าแนวปฏิบัตทิี่เป็นเลิศในการบริหารงาน 

วิชาการของสถานศึกษาเอกชนขนาดเล็ก จังหวัดนนทบุรี 

3. ผลการตรวจสอบแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการ 

บริหารงานวิชาการของสถานศึกษาเอกชนขนาดเล็ก

จังหวัดนนทบุรี

กำรอภิปรำยผล

1. ผลการศกึษาแนวปฎบิติัทีเ่ป็นเลศิในการบรหิาร

งานด้านวิชาการของสถานศึกษาเอกชนขนาดเล็กจังหวัด 

นนทบรุใีนกรณทีัง้ 5 โรงเรยีนท�าให้สามารถมองเหน็ทศิทาง 

และกลยุทธ์ของการด�าเนินงานที่หลากหลายตามสภาพ

ความพร้อมของโรงเรียน ผู ้ปกครอง คณะกรรมการ 

สถานศึกษา และที่ส�าคัญคือ ความมุ ่งมั่น ความตั้งใจ  

ความมานะ เทคนคิและประสบการณ์ ของโรงเรยีนโรงเรยีน

แต่ละคน โดยมีจุดมุ่งหมายที่เดียวกัน คือ ความส�าเร็จ 

ของการบริหารงานวิชาการที่มีประสิทธิภาพ และเกิด

ประสทิธผิล ซึง่ในการบรหิารงานวชิาการของโรงเรยีนนัน้ 

ผูบ้รหิาร ถอืเป็นปัจจยัส�าคญัประการหนึง่ในการน�านโยบาย 

ด้านการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการไปสู่การ

ปฎิบัติให้บรรลุตามจุดมุ ่งหมายของการจัดการศึกษา  

ต้องเป็นผู้น�าทางวิชาการ สอดคล้องกับสอดคล้องกับ 

ผลการวจิยัของ Chrunchin, S. (2010) ทีพ่บว่า การบรหิารงาน 

เพื่อความเป็นเลิศ มีการบริหารงานด้านโครงสร้างอยู ่

ในระดับมากเป็น ล าดับที่ 1 ขององค์ประกอบและใน 

องค์ประกอบย่อย

2. ข้อสรุปแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหาร

งานด้านวิชาการของสถานศึกษาเอกชนขนาดเล็กจังหวัด

นนทบุรีข้อสรุปที่ได้จากแนวปฏิบัติที่ เป็นเลิศในการ 

บริหารงานด้านวิชาการของสถานศึกษาเอกชนขนาดเล็ก 

จังหวัดนนทบุรี ผู ้วิจัยน�าเสนอในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้  

จากการพิจารณาลักษณะร่วม และลักษณะที่แตกต่างกัน

ของแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารงานด้านวิชาการ

ของสถานศึกษาเอกชนขนาดเล็กจังหวัดนนทบุรี ของ 

โรงเรียน ทั้ง 5 แห่งนั้นพบว่า แนวทางการบริหารงาน

วิชาการมีลักษณะร่วมกันอยู่หลายประการ 

ประเด็นแรก คือ ภาวะผู้น�าของผู้บริหารโรงเรียน 

ผู้บริหารโรงเรียนต้องมีภาวะผู้น�า สามารถน�าองค์กรไปสู่ 

ทิศทางที่วางแผนการด�าเนินงานที่ เกิดจากการสร้าง 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ที่ชัดเจน
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ประเด็นที่สอง แนวทางการบริหารงานวิชาการ 

ของโรงเรียน ทั้ง 5 แห่ง ซ่ึงถือว่าเป็นผู้บริหารโรงเรียน  

ได้น�ามาใช้เป็นกลยทุธ์หลกัของโรงเรยีนขนาดเลก็ คอืการน�า

ส่วนได้ ส่วนเสียในการจัดการศึกษา ได้แก่ คณะกรรมการ 

สถานศึกษา ผู้น�าชุมชน หรือผู้มีอุปการะคุณของโรงเรียน 

เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ

โรงเรียนทั้งกระบวนการ ตั้งแต่การวางแผนพัฒนา  

การด�าเนินงาน การประเมินผลการปฎิบัติงานตลอดจน

การร่วมชื่นชมผลงานที่เกิดขึ้น

ประเด็นที่สาม การจัดหาทรัพยากรทางการศึกษา  

นับเป็นอีกหนึ่งภาระที่ผู ้บริหารโรงเรียน ทั้ง 5 แห่ง  

ให้ความส�าคัญเหมือนกับการบริหารงานวิชาการ

ประเด็นที่สี่ การให้ความใส่ใจและด�าเนินการ 

อย่างจริงจังเป็นระบบในการบริหารงานวิชาการทั้ง 5 

โรงเรียน โดยด�าเนินการตามโครงการพัฒนาคุณภาพ

โรงเรียนขนาดเล็กให้เป็นโรงเรียนต้นแบบ

ประเด็นที่ห้า การเปลี่ยนแปลง เพื่อน�าโรงเรียน 

ไปสูก่ารเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ทัง้นกัเรียน ครูตลอดจน 

ผู้บริหาร โรงเรียนต้องมีสมรรถนะในการแสวงหาความรู้  

ใฝ่หาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อน�าความรู ้

หรือประมวลประสบการณ์ต่าง ๆ ที่ได้มาสร้างเป็น 

องค์ความรู ้ของตนเอง และมีความสามารถน�าความรู้ 

ไปปรับประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนหรือการน�าไปใช้

ในชีวิตประจ�าวันได้

ข้อเสนอแนะกำรวิจัยครั้งนี้

ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็กของ

โรงเรียนเอกชนจังหวัดนนทบุรี ควรน�าข้อค้นพบที่ได้จาก

การวิจัยครั้งนี้ คือ แนวปฎิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารงาน

วิชาการของสถานศึกษาเอกชนขนาดเล็กจังหวัดนนทบุรี  

โดยค�านึงถึงนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด พร้อมทั้ง

สร้างความรู ้ และความเข้าใจให้แก่ผู ้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย  

ทัง้คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานของโรงเรยีน และ

บุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนทุกคน รวมถึงตัวแทน  

ผู ้ปกครองและชุมชน และมีการติดตามประเมินผล

การน�าไปใช้เป็นระยะ ๆ  เพื่อปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพ 

การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน

ข้อเสนอแนะกำรวิจัยครั้งต่อไป

1. ผู ้ศึกษาควรท�าการศึกษากับโรงเรียนอ่ืนท่ีม ี

การบริหารจัดการเป็นเลิศของโรงเรียนขนาดใหญ่ เพื่อน�า  

ผลการศึกษามาปรับใช้กับการบริหารจัดการเป็นเลิศ 

ของโรงเรียนเพื่อการพัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศ 

2. ผู้ศึกษาควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการ

สถานศึกษาสู ่ความเป็นเลิศตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ  

แห่งชาติ (Thailand Quality Aware--TQA) ของโรงเรียน

ที่มีการปฏิบัติที่ดี (best practice) เพื่อให้ทราบสิ่งที่ส่งผล 

ต่อการด�าเนินงานอย่างแท้จริง 

3. ผู้ศึกษาควรใช้เทคนิควิธีการศึกษาในรูปแบบ

ที่หลากหลายในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อให้เห็นภาพ  

หลาย ๆ ด้าน
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บทคัดย่อ

การศกึษาการจดัการความรูข้องโรงเรยีนเสนาธกิารทหารอากาศสามด้านคอื (1) สภาพปัญหาในการจดัการความรู้  

(2) น�าเสนอแนวทางการพัฒนาการจัดการความรู้ (3) ปัจจัยความส�าเร็จในการน�ากลยุทธ์การจัดการความรู้ไปสู่การปฏิบัติ 

วิธีด�าเนินการศึกษาเอกสารรวบรวมข้อมูลจากเอกสารที่เป็นปฐมภูมิ และทุติยภูมิ จากนั้นจึงวิเคราะห์สังเคราะห์และ

สรุปผลเชิงพรรณนาผลการศึกษาพบว่าการพัฒนาการจัดการความรู้ของโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ กรมยุทธศึกษา

ทหารอากาศ มีโครงสร้างการจัดอยู่ในระบบการศึกษาของทหารอาชีพที่มีต้นแบบมาจากประเทศสหรัฐอเมริกา หลักสูตร 

การศึกษาเป็นหลักสูตรการศึกษาทางทหารระดับกลาง ตอบสนองต่อเป้าหมายการผลิต นายทหารฝ่ายเสนาธิการและ

ผู้บังคับบัญชาระดับกลางแสดงให้เห็นถึงการจัดการความรู้ในภาพรวมของการจัดการหลักสูตร มีความเด่นชัดมากกว่า 

ภาคการบริหารองค์กร แนวทางกระบวนการจัดการความรู้ ซึ่งประกอบด้วย 7 ขั้นตอน ได้แก่ (1) การบ่งชี้ความรู้หรือ

การค้นหาความรู้ (2) การสร้างและแสวงหาความรู้ (3) การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ (4) การประมวลและกลั่นกรอง

ความรู้ (5) การเข้าถึงความรู้ (6) การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ และ (7) การเรียนรู้ ส�าหรับปัจจัยความส�าเร็จในการน�า

กลยุทธ์การจัดการความรู้ไปสู่การปฏิบัติประกอบด้วยภาวะผู้น�าและกลยุทธ์วัฒนธรรมองค์กรเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ด้านการจัดการความรู้ การวัดผลโครงสร้างพ้ืนฐานเป้าหมายการจัดการความรู้ที่ชัดเจนสอดคล้องกับกลยุทธ์ของ 

กองทัพอากาศได้รับความร่วมมือจากบุคลากรทุกระดับ และ บุคลากรต้องตระหนักถึงความส�าคัญและเห็นถึงคุณค่า 

ของการจัดการความรู้มีการพัฒนาการจัดการความรู้อย่างสม�่าเสมอและต่อเนื่อง

ค�ำส�ำคัญ: การพัฒนา, การจัดการความรู้, โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ

Abstract

The purpose of this research is: (1) to study the problems of knowledge management in order to propose 

an approach to Air Command and Staff College of Directorate of Education and Training of The Royal Thai Air 

Force. (2) to suggest knowledge management, (3) and also to study success factors in implementing knowledge 

management strategies into action. This research is an independent study. Research was done by collecting data 

and statistics which are primary data and secondary data of knowledge management. Then a process of analysis and  
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Directorate of Education and Training of the Royal Thai Air Force
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บทน�ำ

การจัดการความรู้นั้นในปัจจุบันหลายหน่วยงาน 

ของรัฐก�าลังตื่นตัว เพราะว่าใน พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย

หลกัเกณฑ์และวธิกีารบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ีพ.ศ.2546 

หมวด 3 มาตรา 11 ได้ระบุว่า “ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนา

ความรู้ในส่วนราชการ เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่ง

การเรียนรู้อย่างสม�่าเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและ 

สามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ  เพ่ือน�ามาประยกุต์

ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้องรวดเร็วและ 

เหมาะสมกับสถานการณ์รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนา

ความรู ้ความสามารถสร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยน

ทัศนคติของข้าราชการใน สังกัดให้เป็นบุคลากรที่มี

ประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกันทั้งนี้เพื่อประโยชน์

ในการปฏบิตัริาชการของส่วนราชการให้สอดคล้องกบัการ 

บริหารราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามพระราชกฤษฎีกานี้”  

โดยมี ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

(ก.พ.ร.) เป็นหน่วยงานที่ท�าหน้าที่ในการติดตามและ

ประเมินผลการพัฒนาการจดัการความรูใ้นองค์กรเป็นการ

น�าความรู้มาใช้พัฒนาขีดความสามารถขององค์กร ให้ได้ 

มากที่สุด 

ค�าสั่งกองทัพไทย (เฉพาะ) ที่ 55/51 เรื่อง นโยบาย

การศกึษาของกองทพัไทย รายละเอยีด ดงันี ้(1) กองทพัไทย  

มีภารกิจที่ส�าคัญยิ่ง ในการจัดเตรียมก�าลังกองทัพไทย  

การป้องกันราชอาณาจักร ตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบ

ราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ.2551 เพื่อเป็นการเตรียม

ความพร้อมให้กับก�าลังพลของกองทัพ ให้สามารถปฏิบัติ 

ภารกจิ ตามนโยบายของรฐับาล นโยบายความมัง่คงแห่งชาติ  

และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศอย่าง

มีประสิทธิภาพจึงมีความจ�าเป็นต้องพัฒนาก�าลังพล 

ให้มีทักษะ ความรู้ความสามารถ และเสริมสร้างทัศนคติ 

ในความเป็นทหารอาชีพ พร้อมทั้งปลูกฝังอุดมการณ์

ของความรักชาติ (2) นโยบายการศึกษาของกองทัพไทย  

ได้ก�าหนดขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัต ิ

การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่ม (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ.2545 พระราชบญัญตัจิดัระเบยีบราชกระทรวงกลาโหม 

นโยบายด้านการปรับปรุงและพัฒนาระบบการฝึกศึกษา 

กองทัพไทย พ.ศ. 2549 พ.ร.ฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ 

วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 11 

และแผนแม่บทการปรับปรุงโครงสร้างกระทรวงกลาโหม  

พ.ศ. 2550 มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อให้ระบบการศึกษา

ของกองทพัไทย มุง่ไปสูก่ารเตรยีมความพร้อมด้านก�าลงัพล 

ให้สามารถปฏบิตังิานตามภารกจิหน้าทีร่บัผดิชอบ ได้อย่าง 

มีประสิทธิภาพ (2) เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ และ

ยกระดับการศึกษาของก�าลังพลให้มีความรู้ด้านการทหาร 

รวมทั้งวิชาการในสาขาอื่น ๆ โดยมาตรฐานทางวิชาการ  

synthesis were used to make conclusions. The result of this research about Air Command and Staff College are as 

follows. (1) knowledge management theory shows that the structure of Air Command and Staff College education 

is a professional military education system which is a prototype of the United State military education. It is a mid-

level military education program aiming to promote military staff officers, and mid-level commanding officers of the  

Royal Thai Air Force. (2) Activities demonstrating knowledge management process, as a whole, has distinguished 

itself over the management of the organization. There are 7 steps in knowledge management process They are as 

follows: Firstly, Knowledge Identification, Secondly, Knowledge Creation and Acquisition, Thirdly, Knowledge 

organization, Fourthly, knowledge Codification and Refinement, Fifthly, knowledge Access, Sixthly, knowledge 

sharing and seventhly, Learning. (3) Factors that enable knowledge management to be successful are Leadership and 

Strategy, Culture, Technology, Measurement, Infrastructure, knowledge management goals, which are integrated  

to organization Strategy, and Co-operative and shared knowledge at every level. Every person in the unit must be 

aware the importance of knowledge management and continue to improve knowledge management in the long term. 

Keywords: development, knowledge management (KM.), Air Command and Staff College
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เทยีบเท่าหรอืสงูกว่า การศึกษาของภาครฐั หรอืภาคเอกชน 

(3) เพื่อก่อให้เกิดความร่วมมือและมีการบูรณาการด้าน 

การศกึษา ในสถาบนัการศกึษาของกองทพัไทย โดยหลกัสูตร 

การศึกษาทางทหาร ต้องมีองค์ความรู้ที่สอดประสาน และ

มีมาตรฐานเดียวกัน

ส�าหรบันโยบายเฉพาะในการพัฒนาสูอ่งค์กรแห่ง

การเรยีนรู ้มีรายละเอยีดดงันี ้(1) พัฒนากองทพัไทย ให้เป็น

องค์กรบริหารแนวใหม่ ตาม พ.ร.ฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ

วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 11  

ท่ีสนบัสนนุการเรยีนรู้ของก�าลังพลส่งเสริมพัฒนาขดีความ

สามารถของก�าลังพลในทุกระดับให้มีความคิดอย่างเป็น

ระบบ และสามารถแข่งขันกับกระแสการเปลี่ยนแปลง 

รวมทั้งลดขั้นตอนการปฏิบัติ ตลอดจนปรับปรุงแก้ไข  

กฎระเบยีบ ข้อบงัคบัและค�าสัง่ ทีเ่ป็นอปุสรรคต่อการพฒันา 

(2) สนับสนุนการส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่เสริมสร้าง 

ศกัยภาพของก�าลังพลโดยการสร้างจติส�านกึของการเรยีนรู้  

การท�างานเป็นหมู่คณะ มีความคิดที่สมเหตุสมผลเชิง

สร้างสรรค์ สร้างวิสัยทัศน์ และปรับเปลี่ยนทัศนคติของ 

ก�าลังพล ให้มีความรู้ความสามารถในวิชาการสมัยใหม่

ตลอดเวลา สามารถน�าความรู ้มาประยุกต์ใช้กับการ 

ปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพและมีคุณธรรม

คุณภาพการศึกษา ให้สถาบันการศึกษาของ 

กองทัพไทยด�าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามค�าส่ัง

กระทรวงกลาโหม (เฉพาะ) ที่ 220/45 และมีการพัฒนา

ระบบการประกนัคณุภาพการศึกษาอย่างต่อเนือ่ง ตลอดจน 

แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อก�ากับ

ดูแล และ ด�าเนินการให้เป็นไปตามระบบประกันคุณภาพ 

การศึกษาสถาบันการศึกษาของกองทัพ พ.ศ.2550

ส�าหรับกองทัพอากาศในการพัฒนาสู ่องค์กร 

แห่งการเรียนรู้ (กองทัพอากาศ, 2552) มีรายละเอียดดังนี้

1. พัฒนาระบบการศึกษาของกองทัพอากาศ  

เพือ่ให้ก�าลงัพลของกองทพัอากาศได้มีความรู้ความ สามารถ

ในวชิาชพีทหารอากาศ และมีความเชีย่วชาญเฉพาะเกีย่วกบั 

เทคโนโลยีการบินและอวกาศ ตลอดจนการรบทางอากาศ

สมัยใหม่ 

2. หลักสตูรของสถาบนัการศึกษาทกุระดบั ต้องมี 

ความสอดคล้องกบัหลกันยิมการปฏบิตักิารร่วมกองทพัไทย  

หลกันยิมของกองทพั อากาศ สภาพแวดล้อม และเทคโนโลยี

ทางอากาศยานที่เปลี่ยนแปลง

3. สนับสนุนก�าลังพลในเหล่าสายวิชาการได้มี 

โอกาสเข้ารบัการศกึษาตามแนวทางรบัราชการของกองทพั 

อากาศทุกระดับชั้น 

4. สนบัสนนุการประสานประโยชน์ ด้านการศึกษา 

ร่วมกันระหว่างกองบัญชาการกองทัพไทย และเหล่าทัพ 

อื่นๆ หรือมิตรประเทศ เพื่อให้เกิดความร่วมมือ และความ

สัมพันธ์อันดีสามารถตอบสนองการปฏิบัติภารกิจของ

หน่วย (ค�าสั่งกองทัพไทย (เฉพาะ) ที่ 55/51, 2551)

กองทพัอากาศได้ก�าหนดวสิยัทศัน์ “กองทพัอากาศ 

ช้ันน�าในภูมิภาค (One of the Best Air Forces in ASEAN)” 

การน�าวิสัยทัศน์ไปสู่ความเป็นจริงในเชิงปฏิบัติอย่างเป็น 

รปูธรรม กองทพัอากาศได้ก�าหนดยทุธศาสตร์กองทพัอากาศ  

พ.ศ. 2551 - 2562 ในห้วงเวลา 12 ปี โดยแบ่งเป็น 3 ระยะ 

แต่ละระยะมีห้วงเวลา 4 ปี ทั้งนี้ กองทัพอากาศจะก�าหนด

แผนยุทธศาสตร์และติดตามความส�าเร็จในแต่ละระยะ  

เพื่อให้มั่นใจว่ากองทัพอากาศ ก�าลังก้าวไปสู่ความส�าเร็จ 

ตามวิสัยทัศน์อย่างแท้จริงกองทัพอากาศได้ก�าหนด

ยุทธศาสตร์ เพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ประกอบด้วย 5 

ประเด็นยุทธศาสตร์หลัก ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบัน

พระหากษัตริย์

ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างสมรรถนะและ

ความพร้อมในการป้องกันประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 รักษาความมั่นคงแห่งรัฐ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 รักษาผลประโยชน์แห่งชาติ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 สนับสนุนการขับเคลื่อน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศของรัฐบาล

ซึ่งมีตัวช้ีวัดความส�าเร็จ 6 ด้านในภาพรวมของ 

กองทพัอากาศ ประกอบด้วย ระบบบญัชาการ และควบคมุ 

(command and control) ระบบการตรวจจับ (sensors) ผูป้ฏบิตั/ิ 

หน่วยปฏิบัติ (shooter) เครือข่าย (network) องค์กรและ

ระบบงาน (organization and process) ทรพัยากรบคุคลและ

การปรับพฤติกรรม (human and behavior) การวิจัยครั้งนี้ 

มีความเกี่ยวข้องในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้าง 
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สมรรถนะและความพร้อมในการป้องกันประเทศแต่จะ 

มุ่งเน้นไปในด้านที่เกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

และพฤติกรรม โดยเฉพาะ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ซึ่ง 

แนวความคิดทางด้านการศึกษาสามารถปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมคนได้ภายหลังจากการเรียนรู้ 

กองทพัอากาศได้ก�าหนด กลยทุธ์ที ่2.9 เสรมิสร้าง

ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization-

-LO) วัตถุประสงค์ เพ่ือให้กองทัพอากาศเป็นองค์การ

แห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ยั่งยืน มุ่งสู่สังคมฐานความรู้  

(knowledge based society) โดยให้กรมก�าลังพลเป็น 

ผู้รับผิดชอบ

กองทัพอากาศได้ก�าหนด กลยุทธ์ย่อย5 กลยุทธ์  

ประกอบด้วย 

1. ส่งเสริมและพัฒนาหน่วยงาน และก�าลังพล 

ทุกระดับให ้ เป ็นองค ์กรแห่งการเรียนรู ้  ( learning 

organization) ผ่านการบริหารจัดการความรู้ (knowledge 

management) 

2. ส่งเสริมและพัฒนาหน่วยงาน และก�าลังพล 

ทุกระดับ โดยให้จัดท�าคลังข้อมูลฐานความรู ้และน�า

เทคโนโลยีมาใช้ในการสร้างเครือข่ายแห่งการเรียนรู้

3. ปูลกฝังและส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง และ

พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ส่ิงอ�านวยความสะดวก และ 

เครือข่ายฐานข้อมูลความรู้ ให้เพียงพอและสะดวกต่อการ

เข้าถึงของหน่วยงาน และก�าลังพลทุกระดับ

4. สร้างเครือข่ายการจัดการความรู้และเครือข่าย

ผูเ้ชีย่วชาญ ตลอดจนส่งเสรมิการท�างานเป็นทมีโดยเฉพาะ 

อย่างยิง่ การเรยีนรูแ้ละการถ่ายทอดความรูร้ะหว่างทมีงาน 

5. ส่งเสริมการพัฒนาระบบงานของกองทัพอากาศ  

ให้มีมาตรฐาน อย่างเป็นระบบ โดยยึดหลักที่ระบบการ

ปฏิบัติงานมากกว่าตัวบุคคล

โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ (Air Command 

and Staff College) เป็นหน่วยงานด้านการศึกษา สงักดักรม

ยุทธศึกษาทหารอากาศ มีผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการ

ทหารอากาศ เป็นผู้รับผิดชอบ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ 

การศึกษาเก่ียวกับยุทธวิธีทางการทหารให้กับทหาร 

ในระดับมันสมองของกองทัพ หลักสูตร 1 ปี มีการท�า 

เอกสารวิจัย หลักสูตรสอนเกี่ยวกับการบริหารจัดการ 

การวางแผนด้านยุทธวิธี  เสนาธิการกิจ ซึ่งผู ้ เรียน 

เมื่อส�าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแล้วจะต้องไปท�าหน้าที่ 

ฝ ่ายเสนาธิการ และฝ่ายอ�านวยการ ให้กับผู ้บริหาร 

ระดับกลางและระดับสูงมุ ่งเน้นการวางแผนการคิด

วิเคราะห์ และช้ีน�าผู ้บริหารให้ตัดสินใจไปในทิศทาง 

ตามที่เสนอ ในหนทางเลือกที่ดีที่สุด ส่งผลกระทบต่อ 

การเปลี่ยนแปลงขององค์กรทั้งในหน่วยตนเองและ 

ภาพรวมของกองทัพอากาศ

วัตถุประสงค์เพื่อต้องการศึกษาสภาพปัญหา 

ในการจัดการความรู้ เพื่อน�าเสนอแนวทางการพัฒนาการ

จัดการความรู ้  ของโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ  

กรมยทุธศกึษาทหารอากาศ และเพือ่ศกึษาปัจจัยความส�าเรจ็  

ในการน�ากลยุทธ์การจัดการความรู้ ไปสู่การปฏิบัติ 

กรอบแนวคิดกำรวิจัย

ภำพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาข้อมูลเอกสาร 

(documentary research) เป็นการศกึษารวบรวมข้อมลู และ

สถิติจากเอกสารต่าง ๆ เช่น เอกสารข้อมูลที่เป็นปฐมภูมิ  

(primary sources) เอกสารข้อมูลที่เป็นทุติยภูมิ (secondary 

sources) โดยมีขั้นตอนการวิจัย 3 ขั้นตอน

ขัน้ตอนที ่1 ศกึษาวเิคราะห์และสงัเคราะห์เอกสาร

หลกัฐานประกอบด้วย (1) เอกสารปฐมภมู ิได้แก่ กฎหมาย 

ระเบียบ ค�าสั่งกองทัพไทย ยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ 

โครงสร้างกองทัพอากาศ โครงสร้างโรงเรียนเสนาธิการ

ทหารอากาศ นโยบาย ผูบ้ญัชาการทหารอากาศด้านก�าลงัพล  
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และด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง แผนปฏิบัติราชการเก่ียวกับการ

จัดการความรู้ของกรมก�าลังพลทหารอากาศ แผนปฏิบัติ

ราชการของโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ ระบบการ

บริหารการศึกษาของโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ  

(Professional Military Education) หลักสูตรของโรงเรียน

เสนาธิการทหารอากาศ แผนงาน โครงการ กิจกรรม  

เพื่อพัฒนานายทหารนักเรียน

2. เอกสารหลักฐานทุติยภูมิ ได้แก่ วารสารบันทึก

รายงาน บทความ เกี่ยวกับการจัดการความรู้ (knowledge  

management) เอกสารวิจัยส่วนบุคคล วิทยานิพนธ์ 

ดุษฎีนิพนธ์ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ จากห้องสมุด 

ของกองทัพอากาศ ห้องสมุดของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ  

จากห้องสมุดของมหาวิทยาลัยศรีปทุม และจากเว็บไซต ์

ที่เก่ียวข้องทางด้านการศึกษา

3. ศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ทฤษฎีองค์การ 

ทฤษฎีการบริหารองค์การ ทฤษฎีการบริหารทั่วไป ทฤษฎี 

การบริหารการศึกษา ทฤษฎีการเรียนรู้ ตัวแบบการเรียนรู้  

ตัวแบบการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

ขั้นตอนที่ 2 น�าข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้มาวิเคราะห์

และสังเคราะห์ เชิงพรรณนาเพื่อหาแนวทางในการพัฒนา 

ปรบัปรงุกระบวนการจดัการความรู ้ของโรงเรยีนเสนาธกิาร

ทหารอากาศ

ขัน้ตอนที ่3 ก�าหนดแนวทาง การพัฒนาการจัดการ 

ความรู ้ของโรงเรยีนเสนาธกิาร ทหารอากาศกรมยุทธศกึษา 

ทหารอากาศ

ผลกำรวิจัย

ผลการวิจัยพบว่าการพัฒนาการจัดการความรู ้ 

ของโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ กรมยุทธศึกษาทหาร

อากาศ มีโครงสร้างการจดัอยูใ่นระบบการศกึษาของทหาร

อาชีพ Professional Military Education ที่มีต้นแบบมาจาก 

ประเทศสหรัฐอเมริกา หลักสูตรการศึกษาเป็นหลักสูตร

การศึกษาทางทหารระดับกลาง ตอบสนองต่อเป้าหมาย

การผลิต นายทหารฝ่ายเสนาธิการและผู ้บังคับบัญชา 

ระดับกลางของกองทัพอากาศกิจกรรมที่ด�าเนินการและ

แสดงให้เห็นถึงการจัดการความรู ้ในภาพรวมของการ

จัดการหลักสูตร มีความเด่นชัดมากกว่า ภาคการบริหาร 

องค์กร ในกระบวนการจัดการความรู ้  (knowledge  

management process) ซึ่งประกอบด้วย 7 ขั้นตอน ได้แก่ 

(1) การบ่งชี้ความรู้หรือการค้นหาความรู้ (knowledge  

identification) (2) การสร้างและแสวงหาความรู ้(knowledge  

creation and acquisition) (3) การจดัการความรูใ้ห้เป็นระบบ  

(knowledge organization) (4) การประมวลและกลั่นกรอง

ความรู้ (knowledge codification and refinement) (5)  

การประมวลและกลัน่กรองความรู ้(knowledge codification  

and refinement) (6) การเข้าถึงความรู้ (knowledge access) 

(7) การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ (knowledge sharing) 

และ (8) การเรียนรู้ (learning) 

กองทัพอากาศได้ก�าหนด กลยุทธ์ย่อย 5 กลยุทธ์ 

ซึง่มคีวามเกีย่วข้องในกลยทุธ์ย่อยที ่(1) ส่งเสรมิและพฒันา 

หน่วยงานและก�าลังพลทุกระดับ ให้เป็นองค์กรแห่งการ

เรียนรู้ (learning organization) ผ่านการบริหารจัดการ

ความรู้ (knowledge management) และกลยุทธ์ย่อยที่ 

(2) ส่งเสริมและพัฒนาหน่วยงานและก�าลังพลทุกระดับ  

โดยให้จัดท�าคลังข้อมูล ฐานความรู้และน�าเทคโนโลยีมาใช้ 

ในการสร้างเครือข่ายแห่งการเรียนรู้

โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ (Air Command 

and Staff Collage) เป็นหน่วยงานด้านการศึกษา สังกัด 

กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ มีผู ้บัญชาการโรงเรียน

เสนาธกิารทหารอากาศเป็นผูร้บัผดิชอบ ปรชัญาการศกึษา

คือ “สร้างเสริมและพัฒนาศักยภาพพร้อมเป็นผู้บังคับ

บัญชา และฝ่ายเสนาธิการของกองทัพอากาศ ที่มีคุณภาพ 

และคุณธรรม”

1. วิเคราะห์ข้อมูล การจัดการความรู้ตามแนวทาง

ของส�านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (ก.พ.ร.)  

ที่มีต่อโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศกรมยุทธศึกษา 

ทหารอากาศ

กองทัพอากาศ มีระบบการบริหารจัดการ และ

พฒันาระบบราชการ ในลกัษณะ ของคณะกรรมการพฒันา

ระบบราชการ (กพร.ทอ.) โดยมี เสนาธิการทหารอากาศ 

เป็นประธาน และผู้อ�านวยการส�านักงานพัฒนาระบบ

ราชการกองทัพอากาศ (สพร.ทอ.) เป็นเลขานุการ หน่วย

ขึ้นตรง ทอ.ที่เกี่ยวข้องเป็นกรรมการ ในเรื่องการจัดการ

ความรู้ และการพัฒนาองค์การไปสู่ความเป็นองค์กรแห่ง 
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การเรยีนรูข้องกองทพัอากาศ กพร.ทอ. ได้ออกค�าสัง่แต่งตัง้  

Chief Knowledge Officer (CKO) และคณะท�างานด้าน 

การพฒันาการจดัการความรูข้อง ทอ. โดยให้ ผูช่้วยเสนาธิการ

ทหารอากาศ (ฝ่ายก�าลังพล) เป็น (Chief Knowledge  

Officer) กรมก�าลังพลเป็นเลขานุการ และรับผิดชอบ  

ขับเคล่ือนหน่วยต่าง ๆ ในภาพรวมของกองทัพอากาศ  

เพือ่ให้บรรลุตามประเดน็ยทุธศาสตร์ กลยทุธ์ และนโยบาย

ผู้บัญชาการทหารอากาศ ที่เกี่ยวข้องประจ�าปีงบประมาณ 

เพือ่ให้สอดคล้องกบัวสิยัทศัน์กองทพัอากาศตามห้วงเวลา

ที่เหมาะสม โดยก�าหนดให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ 

(knowledge management tools) ตามรูปแบบที่ส�านักงาน

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) แนะน�า

ให้หน่วยงานราชการทุกกระทรวงด�าเนินการ ตามแผน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการตามคู่มือการจัดท�า

แผนการจดัการความรู้ โครงการพัฒนาส่วนราชการ ให้เป็น 

องค์กรแห่งการเรยีนรู ้และการจดัการความรูใ้นส่วนราชการ  

โดยส�านักงานพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และสถาบัน

เพิ่มผลผลิตแห่งชาติ พ.ศ.2548

การถ่ายทอดลงไปสู่การปฏิบัติ ในระดับหน่วย

ข้ึนตรงกองทัพอากาศ และหน่วยในสังกัดกรมยุทธศึกษา

ทหารอากาศ ได้ออกค�าสั่งกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ  

(เฉพาะ) ที่ 9 ลง 2 มิ.ย.52 เรื่อง แต่งตั้ง Chief Knowledge 

Officer และคณะท�างานด้านการพัฒนาการจัดการความรู้

ของกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ให้ รองเจ้ากรมยุทธศึกษา

ทหารอากาศ (สายงานการศึกษา) เป็น Chief Knowledge 

Officer (CKO) กรมยทุธศึกษาทหารอากาศ มอี�านาจหน้าที่  

ก�าหนดแนวทางในการสร้าง องค์กรแห่งการเรียนรู้ของ

สายวิทยาการการศึกษา และการฝึก และการพัฒนาการ

จัดการความรู้ของกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ซึ่งได้มี 

การก�าหนดขัน้ตอนการน�าวธิกีารจดัการความรู ้KM สูก่าร

ปฏิบัติในภาพรวมของ ยศ.ทอ. 8 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขัน้ที ่1 ก�าหนดและสร้างทมีงานจดัการองค์ความรู้ 

ในองค์กร (knowledge management team) ซึ่งเป็นผู้ที ่

รบัผดิชอบในการสร้าง KM ในองค์กร เชือ่มโยงกับเป้าหมาย 

ของผู้น�าองค์กรผู้บริหารโครงการมีทีมงานที่หลากหลาย

ตามลักษณะการด�าเนินขององค์กรโดยหลักการจะมีผู้ที่

จดัการองค์ความรู้เฉพาะด้าน (subject manager), ผูเ้ชือ่มโยง 

องค์ความรู้จากหลายกลุ่มผู้เชี่ยวชาญไปยังผู้ใช้ที่ต้องการ  

(knowledge broker), ผู ้ เชี่ยวชาญกระบวนการ KM  

ซึ่งท�าหน้าที่เป็นโค้ชในองค์กร (KM coordinator), และ 

ที่ปรึกษา (KM project consultant)

ขั้นที่ 2 ก�าหนดกลยุทธ์ KM ขององค์กรโดย 

การศึกษากลยุทธ์ขององค์กรว่ามีสาระส�าคัญด้านใดบ้าง

ด�าเนินการวิเคราะห์โอกาสและองค์ความรู้ที่จ�าเป็นต่อ

ความส�าเร็จขององค์กรทั้งทางด้านธุรกิจและงานปฏิบัติ

การเลือกองค์ความรู้ที่มีผลกระทบต่อความส�าเร็จของ 

องค์กรสงูสดุเพือ่คดัเลอืกมาด�าเนนิการเป็นโครงการน�าร่อง

ขั้นที่  3 ด�าเนินการส�ารวจระบบการจัดการ 

องค์ความรูท้ีม่อียูแ่ล้วในองค์กร เช่น ระบบฐานข้อมลูระบบ 

IT เพื่อท�าการต่อยอดโดยไม่ต้องเสียเวลาสร้างขึ้นมาใหม่

ขั้นที่ 4 คัดเลือกโครงการน�าร่อง (quick win-KM 

projects) ให้เลือกโครงการน�าร่อง 2-3โครงการตามความ 

เหมาะสมของระดับความยากง่ายของโครงการและ 

ความพร้อมของทีมงานและความเช่ียวชาญที่มีอยู่ การที่ 

มุ ่งเน้นเพียงโครงการน�าร่องจะมีโอกาสส�าเร็จสูงและ

สามารถสร้างความเช่ือมั่น และเห็นผลประโยชน์ของ KM 

ชัดเจนขึ้นจับต้องได้มากขึ้น

ขั้นที่ 5 สร้างโครงสร้างการจัดการ KM ในองค์กร

การจัดการองค์ความรู้ในองค์กรจ�าเป็นต้องได้รับการ

สนับสนุนจากผู้น�าองค์กรและผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้าน  

เพื่อสร้างองค์ความรู้แลกเปลี่ยนและใช้องค์ความรู้ให้เกิด

ประโยชน์การเชื่อมโยงองค์ความรู้ในองค์กรจ�าเป็นต้อง

สร้างระบบพื้นฐาน เช่น ระบบ IT และเครือข่ายรองรับ 

เครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับคนที่จะเข้ามาใช้และแลกเปลี่ยน 

องค์ความรู้ อาจใช้หลักการชุมชนนักปฏิบัติ (community 

of practice) ส่วนระบบโครงสร้าง IT จะช่วยเช่ือมโยง 

เครือข่ายและชุมชนเข้าด้วยกันและจัดการระบบข้อมูล  

เพื่อสนับสนุนกระบวนการจัดการองค์ความรู้ในองค์กร

ปัจจัยแห่งความส�าเร็จไม่ใช่อยู ่ที่กระบวนการจัดการ 

องค์ความรู้ที่ดีแต่อยู่ที่โครงสร้างการจัดการ วิธีบริหาร

การเปลี่ยนแปลง (change management) การปลูกฝัง

วัฒนธรรม การเรียนรู้และแบ่งปันความรู้ โดยมีระบบ 

การบรหิารงานบคุคล คอืการประเมนิผลและการให้รางวลั 

ทัง้ในรปูแบบทีเ่ป็นตัวเงนิ และไม่เป็นตัวเงนิเมือ่มกีารจดัตัง้

ระบบ KM แล้วเสรจ็อาจจะมกีารโอนงานจากการบรหิารงาน 
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โครงการสู่การบริหารงานแบบกระบวนการโดยการจัดต้ัง

ศูนย์กลางความรู้ขององค์กรด�าเนินการจัดการองค์ความรู้ 

ในองค์กรต่อไป

ขัน้ที ่6 ก�าหนดเทคโนโลยสีนบัสนนุการจดัการ KM 

ตั้งแต่การจัดเก็บการจัดระบบ การสืบค้น และการค้นหา 

องค์ความรู้ที่ต้องการใช้ประโยชน์ ดังนั้น ระบบ IT และ

เครือข่ายจึงมีสาระส�าคัญในการสนับสนุน KM ทั้งอยู่ใน

รูปแบบ พอร์ทอล (portal) ขององค์กร และของบุคคล 

(personal portal) และระบบสื่อสาร เช่น โทรศัพท์,  

เทเลคอนเฟอเร็นซ์, อีเมลและระบบรองรับการท�างาน 

ร่วมกัน (collaboration)

ขั้นที่ 7 ก�าหนดแผนปฏิบัติการหลัก เพื่อเป็น

ศนูย์กลางและเป็นวาระขององค์กรในการจดัการสร้าง KM 

ให้เกิดขึ้นจริงในองค์กร สามารถแบ่งได้เป็น 2 ลักษณะ

หลัก ๆ คือ การบริหารโครงการ KM และการบริหาร 

การเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นในองค์กร

ขั้นที่ 8 การติดตาม ควบคุม และเปิดโครงการ 

โดยธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลง การจัดการองค์ความรู้

ในองค์กรไม่มวีนัจบสิน้อย่างไรกต็ามการด�าเนนิการต้องมี

การติดตามผลควบคุม จากตัวชี้วัดความส�าเร็จโดยเฉพาะ

โครงการน�าร่อง ว่า KM สามารถก่อให้เกิด ประสิทธิผล  

(effectiveness) ประสิทธิภาพ (efficiency) และผลิตผล 

(productivity) ทีส่งูข้ึนในองค์กรได้หรือไม่และกระบวนการ 

KM เกิดขึ้นจริงในองค์กรหรือไม่ เช่นอัตราการเติบโตของ

องค์ความรู้ใหม่ในองค์กร การเข้ามาใช้ฐานข้อมูลความรู้ 

ในองค์กรมีอัตราการใช้งานอย่างไรเม่ือโครงการน�าร่อง

บรรลุเป้าหมายจะมีการทบทวน กระบวนการท�างาน

ทั้งหมดทั้งในส่วนที่ส�าเร็จ และบทเรียนที่เกิดขึ้น เพื่อน�า

มาเป็นข้อมูลป้อนกลับปรับปรุงกระบวนการให้ดียิ่งขึ้น 

ต่อไปจะเห็นว่า แนวทางการจัดตั้ง KM ในองค์กรทั้ง 8 

ขั้นตอน ไม่ยาก แต่สิ่งที่ยากกว่า คือการเริ่มลงมือปฏิบัติ 

และสร้างสรรค์ให้เป็นจริงโดยมีความมุ่งมั่น ที่จะร่วมมือ 

ร่วมใจกันฟันฝ่าอุปสรรคสู่ความส�าเร็จให้จงได้

2. แนวทางการจัดการความรู ้  ของโรงเรียน

เสนาธิการทหารอากาศกรมยุทธศึกษาทหารอากาศผู้วิจัย 

ขอเสนอแนวทางปฏบิตัทิีน่�าไปสู่การเป็นโรงเรยีนอจัฉรยิะ

2.1 แนวทางที่น�าไปสู่การปฏิบัติเพ่ือน�าไปสู่ 

การเป็นโรงเรียนอัจฉริยะ

2.1.1 วาดภาพอนาคตโรงเรียนอัจฉริยะ

มีการก�าหนดเป้าหมายและแนวทางการด�าเนินงาน 

ในอนาคต ภาพของโรงเรียนอัจฉริยะจึงต้องมีการก�าหนด

วิสัยทัศน์ ให้มองเห็นภาพที่พึงปรารถนา การเปลี่ยนแปลง

ไปสู่สิ่งใหม่ ๆ ที่มีความท้าทายต่อโรงเรียนด้วยปัจจัยที่มี

อิทธิพลทั้งภายนอกและภายใน โดยให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

มีส่วนร่วมในการก�าหนดภาพอนาคตของโรงเรียน ซึ่งมี

ขั้นตอนการด�าเนินการ ดังนี้ขั้นที่ 1 ก�าหนดขั้นตอนของ 

การพัฒนาโรงเรียนอย่างมีวิสัยทัศน์ขั้นที่ 2 ประเมิน 

สภาพแวดล้อมและวเิคราะห์สภาพโรงเรยีนขัน้ที ่3 ก�าหนด

วิสัยทัศน์ พันธกิจ โดยสร้างแบบประเมินความต้องการ 

ของโรงเรียนแบบสมดุล

2.1.2 ก�าหนดแนววิธีด�าเนินการ โรงเรียน

อจัฉรยิะ ต้องมกีารก�าหนด แนววธิ ีด�าเนนิการเพือ่ให้บรรลุ

เป้าหมายในอนาคตโดยเน้นการพัฒนาศักยภาพของคน 

ให้สามารถพัฒนานวัตกรรมมีการท�างานเป็นทีมเพื่อสร้าง 

คุณค่าให้กับโรงเรียนผ่านกระบวนการการจัดการความรู้ 

ในโรงเรยีน โดยมขีัน้ตอนการด�าเนนิการ ดงันี ้ขัน้ที ่4 สร้าง

การมีส่วนร่วมและความเป็นเจ้าของร่วมกันในวิสัยทัศน์  

พันธกิจ และคุณค่าทั่วโรงเรียนขั้นที่ 5 สร้างระบบเพื่อการ

เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมและนวัตกรรมของโรงเรียนขั้นที่ 

6 บูรณาการคุณค่าใหม่เข้าไปในระบบและกระบวนการ

บริหารบุคคลขั้นที่  7 จัดพัฒนาบุคคลเพื่อสนับสนุน 

วัฒนธรรมใหม่ 

2.1.3 ติดตามประเมินผลโรงเรียนอัจฉริยะ 

ต้องมีการติดตามประเมินผล เพื่อติดตามความก้าวหน้า

และเป็นสารสนเทศในการปรับปรุงพัฒนาเพื่อให้บรรล ุ

เป้าหมายในอนาคต โดยมีขั้นตอนการด�าเนินการ ดังน้ี 

ขั้นที่ 8 ติดตามความก้าวหน้าสู่การบรรลุเป้าหมายขั้นที่  

9 ประเมินผลความส�าเร็จที่เกิดขึ้น

2.1.4 พฒันาอย่างต่อเนือ่งโรงเรยีนอจัฉรยิะ 

ต้องมีการพัฒนานวัตกรรม และบุคคลอย่างต่อเนื่อง และ

ธ�ารงรักษาให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง

และยัง่ยนื โดยมขีัน้ตอนการด�าเนนิการ ดงันีข้ัน้ที ่10 พฒันา

เป้าหมายทางยุทธศาสตร์ใหม่ ปรับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ 

คุณค่าอย่างต่อเนื่อง
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2.2. ปัจจัยที่น�าไปสู่การเป็นโรงเรียนอัจฉริยะ

จากการศึกษา วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล 

เก่ียวกับปัจจัย ที่น�าไปสู่การเป็นองค์กรอัจฉริยะ สามารถ

สรุปได้ ดังน้ี

2.2.1 ปัจจัยด้านทรัพยากรมนุษย์ ได้แก่ 

ผู้บริหารโรงเรียน ครู และ ผู้เรียน (1) ผู้บริหารโรงเรียน 

ผู ้บริหารโรงเรียนต้องมีคุณลักษณะเป็นผู ้น�าแห่งการ

เปลี่ยนแปลง ผู้บริหารโรงเรียนต้องมีภาวะผู้น�า ในการ

สร้างการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน และ เสริมสร้าง

พลังให้กับผู้ร่วมงาน เปิดโอกาสให้บุคลากรในโรงเรียน 

สามารถสร้างสรรค์งานได้เต็มตามศักยภาพ ผู ้บริหาร

โรงเรียนต้องมีความสามารถในการก�าหนดนโยบาย และ 

วสิยัทศัน์ ทีเ่น้นการแลกเปลีย่นเรยีนรูแ้ละสร้างนวตักรรม

ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผู้บริหารโรงเรียนต้องมี

ความสามารถเป็นที่ปรึกษาหรือพี่เลี้ยงครู มีความสามารถ

ในการพัฒนางาน วางแผน และสามารถท�าให้เกิดปฏิบัติ 

ในโรงเรียน (2) ครู ครูต้องมีคุณลักษณะเป็นบุคคลแห่ง

การเรียนรู้ ครูต้องมีความสามารถในการพัฒนาตนเอง  

และสร้างองค์ความรู้หรือนวตักรรม ในการพัฒนาการเรยีน

การสอน ครตู้องเน้นการจดัการเรยีนการสอนเป็นทมี และ

มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน (3) ผู้เรียน นักเรียน

มีคุณลักษณะมีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน นักเรียนมีความสามารถ

ในการคิดอย่างเป็นระบบ นักเรียนมีทักษะในการพัฒนา 

ตนเอง และสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างต่อเนื่อง นักเรียน

มีความสามารถในการเรียนรู ้ร่วมกันเป็นทีม นักเรียน 

มีความสามารถขยายการเรียนรู้ไปสู่การปฏิบัติ

2.2.2 ปัจจัยด้านองค์การได้แก่ โครงสร้าง

องค์การงาน บรรยากาศและวฒันธรรมวสัิยทศัน์ พนัธะกจิ  

และยุทธศาสตร์ (1) โครงสร้างโรงเรียนอัจฉริยะ ต้องเป็น

โครงสร้างที่มีความยืดหยุ่น บรรยากาศเปิดเผย มีความ 

คล่องตวั ก่อให้เกิดการท�างานเป็นทมีและแลกเปลีย่นเรยีนรู้ 

ระหว่างกัน ตลอดจนตอบสนองต่อการสร้างนวัตกรรม

ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างต่อเนื่อง (2) งานของ

โรงเรียนอัจฉริยะ ประกอบด้วย งานวิชาการ งานบริหาร

การเงนิและงบประมาณ งานบริหาร งานบคุคล งานบรหิาร 

ทั่วไป และงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยงาน 

ต้องมีลักษณะการด�าเนิน งานที่มีการประสาน และจัดงาน 

ตามกลุ่มภารกิจ เน้นการออกแบบให้เกิดความร่วมมือ  

ในการปฏิบัติงานมากกว่าการแข่งขัน และการบริหาร 

ผลการปฏบิติังานให้เกดิผลงานทีม่คีณุภาพในระดบัสงู (3) 

บรรยากาศและวัฒนธรรมของโรงเรียนอัจฉริยะต้องเอื้อ 

ต่อการเรียนรู ้ของบุคคล กลุ ่ม และองค์การ ซึ่งได้แก่  

การท�างานเป็นทมี และการเรยีนรูอ้ย่างต่อเนือ่ง นอกจากนี้  

ต้องมีการจูงใจในเชิงสร้างสรรค์ เช่น การให้รางวัลในการ 

ปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ การยกย่องเชิดชูเกียรติ เป็นต้น 

(4) วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ โรงเรียนอัจฉริยะ 

ต้องก�าหนดวิสัยทัศน์มุ่งพัฒนาคนและองค์การให้มีความ

สามารถโดดเด่น โดยผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

ในการสร้างนวัตกรรมที่ตอบสนองต่อคุณภาพการศึกษา

ระดบัสงู และใช้ทรพัยากรอย่างมปีระสทิธภิาพ โดยลกัษณะ 

ของวิสัยทัศน์ของโรงเรียนอัจฉริยะต้องเป็นวิสัยทัศน์ร่วม  

และเป็นวสิยัทศัน์เชงิปฏบิติั (operational vision statement)  

มีเป้าหมายที่ชัดเจน เปิดกว้าง และหลากหลาย ยอมรับ

แนวคิดที่แตกต ่างเพื่อสนับสนุนให ้ เกิดการพัฒนา 

องค์ความรู้ใหม่ขึ้น มีการก�าหนดพันธกิจ และกลยุทธ์ที่

สอดคล้องกัน ตลอดจนก�าหนดแนวทางที่เป็นรูปธรรม

และน�าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างแท้จริง

2.2.3 ปัจจัยด้านความรู้ นวัตกรรม และ 

เทคโนโลย ี(1) หลกัสตูรของโรงเรยีนอจัฉรยิะต้องมเีนือ้หา

สาระสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน และ

ประเทศ เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะของบุคคลแห่งการ

เรียนรู้ เป็นหลักสูตรที่มีความยืดหยุ่น และสอดคล้อง 

กับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงของสังคม เพื่อน�าไปสู ่ 

การจัดการเรยีนการสอนโดยใช้ฐานความรูอ้ย่างหลากหลาย  

และมีกิจกรรมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต (2) 

นวตักรรมและเทคโนโลยใีนการบรหิารงานและจดัการเรยีน 

การสอนนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการบริหารงานและ

จัดการเรียนการสอนของโรงเรียนอัจฉริยะนั้น ต้องน�า

เทคโนโลยมีาใช้เป็นเครือ่งมอืในการวางแผน การปฏบิติังาน  

มีการจัดระบบฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกัน 

และมีการพัฒนา Software เพื่อการเรียนรู้อย่างเหมาะสม  

ตลอดจนใช้วิจัยเป็นฐานในการพัฒนาการเรียนรู ้และ 

การบริหารงาน

2.2.4 ปัจจัยด้านระบบการบริหาร และ

การจัดการโรงเรียนอัจฉริยะต้องมีระบบการบริหารและ 

การจัดการที่เน้นคุณภาพและมุ ่งผลสัมฤทธิ์เป็นหลัก  
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โดยใช้การบริหารแบบมีส่วนร่วม ให้ความส�าคัญกับ

การปฏิบัติงานเป็นทีม และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือสร้าง 

นวัตกรรมและมูลค่าเพิ่มให้กับโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง

2.3 การจดัการความรู ้(knowledge management)  

เป็นพืน้ฐานของการเป็นโรงเรยีนอจัฉรยิะ โดยมกีารจดัการ

ความรู้ในลักษณะไตรมิติ – ไตรภาคี กล่าวคือ โรงเรียน

อัจฉริยะต้องมีการจัดการความรู ้ในระดับบุคคล กลุ ่ม

และองค์การ และมีผู้เกี่ยวข้อง 3กลุ่ม คือ ผู้เรียน ครู และ 

ผูบ้รหิาร การจดัการความรู้ของโรงเรียนอัจฉริยะ มลีกัษณะ

ส�าคัญ 3 ประการ คือ (1) การใช้ความรู้ในการตอบสนอง

เป้าหมายของโรงเรียน มีการจัดท�าแผนการจัดการความรู้  

ก�าหนดตวัชีว้ดัและการตดิตามประเมนิผล รวมทัง้ส่งเสรมิ 

ให้เกิดกระบวนการกลุ ่มของครูและนักเรียนในการ 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (2) การใช้ความรู้เพื่อเพิ่มคุณค่าแก่

ผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องของโรงเรียน โดยให้ความส�าคัญกับ

ความรู้ที่ไม่หยุดนิ่ง และการมีส่วนร่วมในกระบวนการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างทีมและแกนน�าการจัดการความรู ้

ในโรงเรียน (3) การบริหารจัดการที่มีการปรับเปลี่ยนให้

สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และมีการพัฒนาอย่าง

ต่อเน่ือง นอกจากนี้ โรงเรียนอัจฉริยะต้องให้ความส�าคัญ

กับภาวะผู ้น�าในกลุ่มคนทุกระดับทั้งนักเรียน ครู และ 

ผู ้บริหาร โดยเฉพาะการเสริมสร้างพลัง (empower)  

การให้ก�าลังใจ (encouragement) ควบคู่กับการสร้างพลัง 

วิสัยทัศน์ร่วม (shared vision) 

2.4 การบริหารระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(information management) เป็นการบริหารระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ เพือ่การจดักจิกรรมการเรยีนรู ้และการบรหิาร

ในโรงเรียน ดังนั้น โรงเรียนอัจฉริยะต้องใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศเป็นเครื่องมือของการบริหาร โดยเฉพาะการ

บริหารจัดการข้อมูล โดยโรงเรียนต้องมีฐานข้อมูลที ่

สมบูรณ์ ข้อมูลที่ส�าคัญได้แก่ ข้อมูลด้านบุคลากร ได้แก่ 

นักเรียน และครู ข้อมูลด้านทรัพยากร ได้แก่ การเงินและ

งบประมาณ วสัดอุปุกรณ์ ข้อมลูด้านบรหิารทัว่ไป เพือ่เป็น 

ข้อมูลที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษา และข้อมูลที่เก่ียวกับ 

ความรูค้วามสามารถในการสอนของคร ูโดยระบบสารสนเทศ 

ของโรงเรียนอัจฉริยะ ได้แก่

2 .4 .1ระบบสารสนเทศพ้ืนฐานของ

โรงเรียนประกอบด้วย ข้อมูล และสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง 

กับภาพรวมของสถานศึกษา สภาพเศรษฐกิจ การเมือง 

สังคม ความต้องการของชุมชน สภาพการบริหารและ 

การจัดการตามโครงสร้างและภารกิจ เช่น ปฏิทินการ 

ปฏิบัติงานของโรงเรียน กิจกรรมประจ�าวันของโรงเรียน 

ระบบเอกสารที่จ�าเป็นในโรงเรียน เป็นต้น

2.4.2 ระบบสารสนเทศเก่ียวกับผู ้เรียน 

เป็นระบบสารสนเทศ ที่รวบรวม ข้อมูลเกี่ยวกับผู้เรียน

ทั้งหมด สารสนเทศส่วนนี้ จัดท�าโดยครูผู ้สอน หรือ 

ผู้ปฏิบัติงานเป็นส่วนใหญ่ เช่น ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน

จ�าแนกเป็นรายชั้นรายปี ผลการประเมินคุณภาพของ 

ผู ้เรียน รายงานผลความก้าวหน้าของผู ้เรียน รายงาน 

ความประพฤต ิพฤตกิรรมการแสดงออกของผูเ้รยีน เป็นต้น

2.4.3 ระบบสารสนเทศการบรหิารวชิาการ

เป็นการจัดระบบ สารสนเทศเกีย่วกบัหลกัสตูรและการเรยีน 

การสอน การวัดและประเมินผล การจัดกิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน

2.4.4 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

จัดการเป็นระบบสารสนเทศ ที่ต้องมีการประเมินผลรวม 

มีการเปรียบเทียบข้อมูลอย่างถูกต้องและเป็นปัจจุบัน  

เพื่อให้เกิดการบริหารงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ เช่น  

งานธุรการ การเงิน งานบุคลากร งานกิจกรรมพัฒนา 

ผู้เรียน งานพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ เป็นต้น

2.4.5 ระบบสารสนเทศเพื่อการรายงาน 

การบริหารจัดการของโรงเรียนต้องมีการรายงานคุณภาพ

การศกึษาประจ�าปีทีร่บัผดิชอบ หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง รวมถงึ 

การรายงานให้ผู้บังคับบัญชา และสาธารณชนให้ทราบ  

ดังนั้น สารสนเทศส่วนนี้จึงเป็นการน�าข้อมูลสารสนเทศ

ทั้ง 4 ส่วน ที่กล่าวมาข้างต้นมาจัดท�าสรุปเป็นภาพรวมที่ชี้

ให้เห็นถึงผล ส�าเร็จตามสภาพและผลการพัฒนาที่เกิดขึ้น

3. ปัจจัยควำมส�ำเร็จในกำรน�ำกลยุทธ์กำรจัดกำร

ควำมรู้ไปสู่กำรปฏิบัติ

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าโรงเรียนเสนาธิการ

ทหารอากาศกรมยุทธศกึษาทหารอากาศ มีสิ่งทีเ่อื้อต่อการ

จัดการความรู้ให้ประสบความส�าเร็จจากการที่โรงเรียน

เสนาธิการทหารอากาศ ซึง่ถงึแม้ว่ายงัไม่มกีารใช้การจัดการ 

ความรู้อย่างเป็นระบบแต่ก็ได้ด�าเนินการตามกระบวนการ

จดัการความรูใ้นเกอืบทกุขัน้ตอนและยิง่ไปกว่านัน้ผูบ้งัคบั 
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บัญชาระดับสูงยังได้ให้ความส�าคัญต่อการจัดการความรู้

เพื่อที่จะน�าโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ ไปสู่การเป็น

องค์กรแห่งการเรียนรู้ต่อไปปัจจัยเอ้ือที่ท�าให้การจัดการ 

ความรู้ประสบความส�าเร็จอันได้แก่

3.1 ปัจจัยความส�าเร็จ

3.1.1 การได้รับการสนบัสนนุจากผูบ้รหิาร

ซึ่งผู ้บริหารต้องมีความเข้าใจ และตระหนักถึงความ

ส�าคัญรวมทั้งประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดการความรู้และ 

อีกประการหนึ่งคือต้องรู้ทิศทางและกลยุทธ์ที่ชัดเจนของ 

การจัดการความรู้

3.1.2 มีวัฒนธรรมองค์กรที่เอื้อต่อการ 

แลกเปล่ียนและแบ่งปันความรู้ภายในองค์กร

3.1.3 มีการน�าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช ้

เป็นเครื่องมือในการจัดการความรู้

3.1.4 มีการวัดผลของการจัดการความรู้ 

เพื่อให้องค์กรสามารถทบทวนประเมินผลและท�าการ

ปรับปรุงกลยุทธ์และกิจกรรมต่างๆเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 

ของการจัดการความรู้

3.1.5 มีโครงสร้างพ้ืนฐานทีร่องรับ หรอืเอือ้

ให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ เช่น สถานที่หรือเครื่องมือ 

อุปกรณ์ต่าง ๆ  ที่ช่วยให้บุคลากรได้แลกเปลี่ยนความรู้กัน

3.2 ปัจจัยเอื้อในการจัดการความรู้

ผลการวเิคราะห์ข้อมูลพบว่าโรงเรียนเสนาธกิาร

ทหารอากาศกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ จ�าเป็นต้องมี

ปัจจยัทีจ่ะช่วยให้การจดัการความรูป้ระสบความส�าเรจ็นัน้ 

ประกอบด้วย

3.2.1 ภาวะผู้น�าและกลยุทธ์ (leadership 

and strategy) การได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหาร ซึ่ง

ผู ้บริหารในองค์กรควรมีความเข้าใจ และตระหนักถึง 

ความส�าคัญ รวมทั้งประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดการ

ความรู้ และต้องรู้ทิศทาง และกลยุทธ์ที่ชัดเจนของการ

จัดการความรู้

3.2.2 วัฒนธรรมองค์กร (organization 

culture) มีวัฒนธรรมองค์กรที่เอื้อต่อการแลกเปลี่ยนและ

แบ่งปันความรู้ภายในองค์กร โดยการสร้างความเข้าใจ  

เพื่อไม่ให้เกิดอุปสรรคที่ขัดขวาง ต่อการจัดการความรู้

3.2.3 เทคโนโลยสีารสนเทศด้านการจดัการ

ความรู้ (information technology) มีการน�าเทคโนโลยี

สารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการความรู้ เช่น 

ค้นหาความรู ้วเิคราะห์ข้อมลู จดัระเบยีบและดงึเอาความรู ้

ไปใช้อย่างเหมาะสม โดยเทคโนโลยีสารสนเทศนั้นต้อง

สามารถเชื่อมต่อหรือบูรณาการเข้ากับระบบเดิม และต้อง

สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้

3.2.4 การวัดผล (measurement) มีการ

วดัผลของการจดัการความรู ้เพือ่ให้องค์กรสามรถทบทวน 

ประเมินผล และท�าการปรับปรุงกลยุทธ์ และกิจกรรม 

ต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการจัดการความรู้

3.2.5 โครงสร้างพื้นฐาน (infrastructure)  

มโีครงสร้างพืน้ฐานทีร่องรบั หรอืเอือ้ให้เกดิการแลกเปลีย่น

ความรู้ เช่น สถานที่หรือเคร่ืองมืออุปกรณ์ต่าง ๆ  ที่ช่วยให้

บุคลากรได้แลกเปลี่ยนความรู้กัน รวมทั้งโครงสร้าง หรือ 

ระบบงานที่เอื้อต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

3.2.6 มีเป้าหมาย (target) ของการจัดการ

ความรู้ที่ชัดเจน ซึ่งเป้าหมายนี้ ต้องมีความสอดคล้องกับ 

กลยุทธ์ของกองทัพอากาศ

3.2.7 ต้องได้รบัความร่วมมอื จากบคุลากร

ทุกระดับ และบุคลากรต้องตระหนัก ถึงความส�าคัญ และ 

เห็นถึงคุณค่าของการจัดการความรู้

3.2.8 ต้องมีการพัฒนา การจัดการความรู้ 

อย่างสม�่าเสมอและต่อเนื่อง

3.2.9 ต้องมีองค์ประกอบ 3 ประการ 

(knowledge vision, knowledge sharing และ knowledge  

assets) มีบุคลากรแบบ คุณเอื้อ คุณกิจ และคุณลิขิต 

3.2.10 ต้องมชีมุชนนกัปฏบิติั (community 

of practice) มาเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม (team learning) และ 

มบีคุคลต้นแบบผูช้�านาญการทีม่ไีฟใฝ่รู ้(personal mastery)

3.2.11 ต้องมกีารถ่ายโอนแบ่งปันแลกเปลีย่น 

เรยีนรู ้สามารถน�าความรูฝั้งลกึในตวับคุคล ถ่ายทอดออกมา 

เป็นความรู้แจ้งชัด ภายในองค์กรและเครือข่าย

3.2.12 ต้องมทีมีงาน (KM team) มารบัผดิชอบ 

ชัดเจน และต่อเนื่องมีการติดตามรายงานผลการปฏิบัติ

และการประเมินผล
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3.2.13 Chief Knowledge Officer ต้องท�า

หน้าที่เป็นผู้จัดการความรู้ และเป็นผู้น�าในการขับเคลื่อน 

อย่างแท้จริง

กำรอภิปรำยผล

แนวทางการพัฒนาการจดัการความรู้ของโรงเรยีน

เสนาธิการทหารอากาศกรมยุทธศึกษาทหารอากาศโดย

ภาพรวมแล้ว สิ่งที่ส�าคัญต้องเริ่มที่ตัวบุคคลก่อน กล่าวคือ  

บุคลากรของโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศต้องให้ความ

ส�าคัญต่อการจัดการความรู้ เข้าใจถึงประโยชน์ที่จะได้รับ

จากการแลกเปล่ียนความรู ้ตามกระบวนการจดัการความรู้  

โดยต้องมองจากภาพรวมของโรงเรียนเสนาธิการทหาร

อากาศ ซึ่งประกอบด้วย2ส่วนคือ ส่วนที่1ได้แก่บุคลากร

ที่ปฏิบัติงานภายในโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ เป็น

ระยะเวลานาน คือ ผู้บังคับบัญชา คณาจารย์ และก�าลังพล 

ที่ปฏิบัติงานอื่น ๆ ส่วนที่ 2 ได้แก่ นายทหารนักเรียน

และนักศึกษา ซึ่งทั้ง 2 กลุ่มมีระยะเวลาการท�างานอยู่ใน

โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ ที่แตกต่างกันมากอย่าง

เห็นได้ชัด ท�าให้การรับรู้และความเข้าใจต่อกระบวนการ 

หรือการปฏิบัติงาน การเข้าถึงข้อมูลและความรู้ที่ต้องการ

มีไม่เท่ากัน ส่วนกระบวนการที่ต้องปรับปรุงแก้ไข ต้อง

ก�าหนดเป้าหมายและแนวทางที่แน่ชัดว่าจะด�าเนินการ

อย่างไร และแยกพิจารณาออกเป็น 2 กลุ่มข้างต้น โดยอาจ 

จัดตั้งเป็นคณะท�างานด้านการจัดการความรู้ของโรงเรียน

เสนาธิการทหารอากาศ และของ นทน. (นายทหาร

นักเรียน) ด้วย เพ่ือปลูกฝังการถ่ายทอด บทบาทหน้าที่ 

และประสบการณ์ ตามโครงสร้างทีมงาน (KM team) 

อันจะเป็นแบบอย่างการถ่ายทอดลงสู่การปฏิบัติไปยัง 

หน่วยขึ้นตรงต้นสังกัด เมื่อ นายทหารนักเรียนส�าเร็จ 

การศึกษาไปแล้วและจะส่งผลกระทบต่อภาพรวมของ 

กองทพัอากาศสบืไปในอนาคต เพือ่ศกึษาถงึปัญหาทีแ่ท้จรงิ 

เพื่อการพัฒนาอย่างเป็นระบบ และสามารถแก้ไขปัญหา

ได้อย่างตรงจุด

สรุปแนวทางการพัฒนากระบวนการจัดการ

ความรู้

1. แนวทางในการแก้ไขปัญหาตามกระบวนการ 

จัดการความรู้ของโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ

1.1 ผู้บังคับบัญชาต้องกระตุ้นและสร้างแรง 

จูงใจ ให้บุคลากรทุกระดับชั้นให้เห็นถึงความส�าคัญและ 

เห็นถึงประโยชน์ของการจัดการความรู้อย่างแท้จริง

1.2 ควรจัดต้ังคณะท�างาน หรือก�าหนดหน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ มีการก�าหนดวัตถุประสงค์ รูปแบบการ 

ด�าเนินงาน วิธีการที่สอดคล้องและเหมาะสม รวมทั้ง

ต้องมีการด�าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม เป็นระบบ มีการ

ตรวจสอบและประเมินผลตามห้วงเวลา และ ด�าเนินการ 

อย่างต่อเนื่อง

1.3 ควรมีการก�าหนด และแบ่งกลุ่มเป้าหมาย 

รวมทั้งมีรูปแบบการพัฒนาต่อกลุ ่มเป้าหมายนั้น ๆ  

ที่ชัดเจน โดยมีการเทียบเคียงกับสถาบันการศึกษาอื่น ๆ  

ที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน

1.4 จัดหาสิ่งอ�านวยความสะดวก และการ

บริหารจัดการ การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง 

เหมาะสม เพื่อให้สามารถเข้าถึงความรู้ได้อย่างสะดวก 
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2. องค์ประกอบส�าคัญ 3 ประการ 

2.1 บุคลากร (1) ผู้บังคับบัญชา เน้นการให้

ความส�าคัญ กระตุ้นบุคลากร (2) บุคลากรภายในองค์กร  

เน้นการแลกเปล่ียนความรู้ และการแปลง (3) บุคลากร

ภายนอกองค์กร เน้นการเข้าถึงความรู้ที่เปิดเผย 

2.2 กระบวนการ (1) พัฒนาอย่างรอบด้าน 

และสมดุล (2) ด�าเนินการอย่างต่อเนื่อง (3) แก้ไขอย่าง 

ตรงจุด (4) แบ่งความรับผิดชอบ (5) การประเมินผลที่

เป็นระบบ 

2.3 เทคโนโลยีสารสนเทศและสิ่งอ�านวย 

ความสะดวก (1) ใช้ง่ายและเพียงพอ (2) สิ่งอ�านวยความ

สะดวก เวที เวลา ประชาสัมพันธ์
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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ค้นหาความต้องการการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการธุรกิจร้านอาหาร

ของผู้ประกอบการ ในต�าบลศาลายา อ�าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม (2) เพื่อวิเคราะห์และสร้างรูปแบบการบริหาร 

จัดการธุรกิจร้านอาหารให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการและผู้บริโภค และ (3) เพื่อพัฒนารูปแบบ 

การบริหารจัดการธุรกิจร้านอาหาร และน�ารูปแบบถ่ายทอดไปสู่การปฏิบัติ โดยอาศัยระเบียบวิธีวิจัย 2 วิธี ได้แก่ การวิจัย 

เชิงปริมาณและวิจัยเชิงคุณภาพ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณในครั้งนี้คือ ประชากรที่อาศัยอยู่ในต�าบลศาลายา  

อ�าเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐม จ�านวน 400 ราย ผลการวิจัยพบว่า การวิเคราะห์และการสร้างรูปแบบการบริหาร

จัดการธุรกิจร้านอาหารให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการและผู้บริโภค ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  

โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.65 ส�าหรับวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้การสัมภาษณ์แบบเชิงลึกกับกลุ่มตัวอย่างผู้ประกอบการธุรกิจ 

ร้านอาหารซึ่งตั้งอยู่ในเขตต�าบลศาลายา จ�านวน 68 ราย โดยเจ้าของธุรกิจได้ให้ความคิดเห็นว่าส�าหรับในปัจจุบันนี ้

การแข่งขันธุรกิจร้านอาหารที่สูงข้ึน ซ่ึงคู่แข่งขันส่วนใหญ่จะท�าลดราคาสินค้า โดยทางร้านใช้กลยุทธ์ทางการตลาด  

คือการมีส่วนลดให้ลูกค้า และใช้กลยุทธ์ด้าน Social Media 

ค�ำส�ำคัญ: การพัฒนา, รูปแบบการบริหารจัดการ, ธุรกิจร้านอาหาร

Abstract

This research aims to (1) develop a model for the management of the restaurant business entrepreneurs 

in Salaya community, Budhamonthon, Nakorn Prathom Province. (2) analyze the business management model of 

restaurants to meet the needs of enterprises and consumers in Salaya Budhamonthon, Nakhon Prathom Province. (3)  

develop a model for managing the restaurant business. The broadcast model into practice in Salaya Budhamonthon, 

Nakhon Pathom Province. The research methodology is based on two methods of quantitative research and qualitative 

research. The sample used in this research is quantitative. The sample population consisted of 400 residents of the 

population living in Salata Budhamonthan, Nakhon Prathom Province who received services at the restaurant. . The 

result of this research found that; analyze and model business management restaurants to meet the needs of enterprises  
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บทน�ำ

ธุรกิจร้านอาหารในปัจจุบันมีการแข่งขันสูง  

ผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหารต้องปรับตัวและคิดค้น

กลยุทธ์ และการบริหารจัดการธุรกิจร้านอาหาร เพื่อการ

ขยายฐานลูกค้าไปในวงกว้าง รวมถึงการดึงดูดลูกค้าเข้ามา

ใช้บริการซ�้าควบคู่กันไป ผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหาร 

ต้องปรบัตวัโดยค�านงึถงึคณุภาพและความคุม้ค่า การสร้าง

นวัตกรรม การรักษาฐานลูกค้า การซื้อกิจการหรือซ้ือ

แบรนด์ใหม่ การปรับองค์กรให้กระชับขึ้น ดังเช่นธุรกิจ

ร้านอาหารแบบ Chain Restaurant มีการเข้าสู่ตลาดของ

ผู้ประกอบการธุรกิจรายใหม่ เชนร้านอาหารยังคงเป็น 

กลุ่มธุรกิจร้านอาหารที่เติบโตอย่างโดดเด่นกว่าการเติบโต

ของมูลค่าตลาดธุรกิจร้านอาหารโดยรวม เชนร้านอาหาร

สัญชาติเอเชียยังคงเติบโตโดยเฉพาะร้านอาหารประเภท 

ร้านไก่และเบอเกอร์ สุก้ี ชาบ ูอาหารญีปุ่น่ ร้านอาหารป้ิงย่าง  

ร้านอาหารไทย และร้านอาหารประเภทอืน่ ๆ  ซึง่เป็นตลาด

ร้านอาหารที่เป็นเครือข่ายธุรกิจอาหารที่มีแนวโน้มเติบโต 

จะมีมูลค่าตลาดที่สูงขึ้น จากการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของ

คนไทย จากการที่ผู ้ประกอบการธุรกิจเชนร้านอาหาร

รายเดิมในตลาดยังคงขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง แนวโน้ม 

การซื้อแบรนด์ร้านอาหารที่ประสบความส�าเร็จจากต่าง

ประเทศเพื่อน�าเสนอสู่คนไทย อีกทั้งยังมีการเข้าสู่ตลาด

ของผูป้ระกอบการธรุกิจเชนร้านอาหารรายใหม่ เพือ่รองรบั

ความต้องการการรบัประทานอาหารนอกบ้านของคนไทย  

ส่งผลให้ ในปี พ.ศ. 2558 เชนร้านอาหารจะมีมูลค่าตลาด

ประมาณ 108,000 – 110,000 ล้านบาท เติบโตอยู่ในกรอบ

ร้อยละ 6.9 – 8.9 จากในปี 2557 (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย,  

2558) โดยการเติบโตของมูลค่าตลาดเชนร้านอาหารในปี  

2558 ดังกล่าว มูลค่าตลาดธุรกิจบริการเกี่ยวกับอาหาร 

ปี 2558

ภำพ 1 แสดงมลูค่าตลาดธรุกจิบรกิารเกีย่วกบัอาหาร ปี 2558

ทีม่า. จาก ธุรกจิร้านอาหารปี 2558, โดย ศนูย์วจัิยกสกิรไทย,  

2558, ค้นจากhttp://www.kasikorncesearch.com/portal/

site/KResearch/rsh

ในปี พ.ศ. 2558 ต้นทุนในการขยายสาขาของ 

ผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหารที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น  

จะเป็นปัจจัยส�าคัญที่ก�าหนดกลยุทธ์การขยายสาขาของ

เชนร้านอาหารเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งกลยุทธ์การขยายสาขา

ของเชนร้านอาหารจะให้ความส�าคัญกับการคัดเลือกท�าเล 

ที่ตั้งจะขยายสาขามากขึ้น เพื่อให้สามารถเข้าถึงลูกค้า 

กลุ่มเป้าหมายได้อย่างเฉพาะเจาะจง โดยต้องเป็นพื้นที่ที่มี

การกระจกุตวัของลกูค้ากลุม่เป้าหมายและการแข่งขนัของ 

ธุรกิจร้านอาหารในพื้น รวมถึงยังให้ความส�าคัญกับการ 

น�าเสนอรูปแบบอาหารที่แปลกใหม่และสอดคล้องกับ 

รูปแบบการรับประทานอาหารนอกบ้านของลูกค้ากลุ่ม

เป้าหมายเพื่อให้การลงทุนขยายธุรกิจร้านอาหารเป็นไป

อย่างคุ้มค่า ผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหารส่วนใหญ่จะ

ก�าหนดกลยทุธ์การขาย โดยน�าเสนอความคุม้ค่าในรปูแบบ 

การจัดโปรโมช่ัน การรับส่วนลด ซ่ึงอาจส่งผลให้ลูกค้ารอ

ทีจ่ะเลอืกรบัประทานอาหารเฉพาะในช่วงการจัดโปรโมชัน่ 

ในรูปแบบส่วนลดเท่านั้น ผู ้ประกอบธุรกิจร้านอาหาร

ควรมีทางเลือกในการน�าเสนอความคุ้มค่าในรูปแบบอื่น 

and consumers is 3.65. The quality research used in-depth interviews from 86 restaurant entrepreneurs in Salaya 

community. They all said that the restaurant business is highly competitive. Restaurants always use discounts and  

social media promotion strategies.

Keywords: development, management, restaurant business
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นอกเหนือจากกลยุทธ์รสชาติอาหาร ความแตกต่างความ

หลายหลายของอาหาร การบริการและการตกแต่งร้าน 

และเนื่องจากเป็นผลมาจากค่าใช้จ่ายในการรับประทาน

อาหารของคนไทยต่อคนต่อคร้ังปรับตัวสูงขึ้น จากการ 

กระตุ้นการรับประทานอาหารเพิ่มขึ้นโดยผู้ประกอบการ

ธุรกิจเชนร้านอาหารแล้วส่วนหนึ่งยังเป็นผลมาจากการ

ปรับตัวสูงขึ้นของต้นทุนการประกอบธุรกิจร้านอาหาร

ในระดับที่ส่งผลให้ผู้ประกอบการธุรกิจเชนร้านอาหาร

จ�าเป็นต้องปรับราคาอาหารให้สูงขึ้นตามไปด้วย ท�าให้ 

ลูกค้ารอที่จะเลือกรับประทานอาหารเฉพาะในช่วงการจัด

โปรโมชั่นในรูปแบบส่วนลดเท่านั้น ความจ�าเป็นที่ต้องท�า

วิจยั ดงัทีไ่ด้กล่าวมาแล้วเบือ้งต้นจะเหน็ได้ว่าต�าบลศาลายา  

อ�าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เป็นชุมชนหน่ึงที่มี

ธุรกิจร้านอาหาร แต่ยังขาดต้นแบบธุรกิจร้านอาหารที่มี

คุณภาพ อีกทั้งการบริหารจัดการธุรกิจร้านอาหาร ผู้วิจัย 

จงึเกดิแนวคดิในการพัฒนารูปแบบการบริหารจดัการธุรกจิ 

ร้านอาหารทั่วไป ในต�าบลศาลายา โดยให้ความส�าคัญกับ

การพัฒนาเป็นต้นแบบร้านอาหารที่โดดเด่น และมีมูลค่า

ตลาดธรุกจิบรกิารเกีย่วกบัอาหารทีเ่ตบิโตขึน้ ดงันัน้งานวจิยั 

การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการธุรกิจร้านอาหาร  

จะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการธุรกิจ

ร้านอาหาร จึงเป็นโครงการวิจัย ในการที่จะสามารถ 

ช่วยเหลอืประกอบธรุกจิร้านอาหารทัว่ไปในต�าบลศาลายา  

อ�าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 

ดังนั้นการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการธุรกิจ

ร้านอาหารจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร

จัดการธุรกิจร้านอาหาร โดยสามารถช่วยเหลือผู้ประกอบ

ธุรกิจร้านอาหารทั่วไปในต�าบลศาลายา ให้สามารถเพิ่ม 

มูลค่าตลาดธุรกิจบริการเกี่ยวกับอาหารให้เติบโตได้ยิ่งขึ้น 

อีกด้วย

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

1. เพื่อค้นหาความต้องการการพัฒนารปูแบบการ

บรหิารจดัการธรุกจิร้านอาหารของผู้ประกอบการ ในต�าบล 

ศาลายา อ�าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

2. เพื่อวิเคราะห์และสร้างรูปแบบการบริหาร

จัดการธุรกิจร้านอาหารให้สอดคล้องกับความต้องการ

ของผู้ประกอบการและผู้บริโภค ในต�าบลศาลายา อ�าเภอ 

พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

3. เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการธุรกิจ 

ร้านอาหาร และน�ารปูแบบถ่ายทอดไปสูก่ารปฏบิตัใินต�าบล

ศาลายา อ�าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

การบญัช ีหมายถงึ กระบวนการจดัการในส่วนของ 

บันทึกรายการทางการค้า ได้แก่การเขียนบันทึกรายการ

ทางการค้า การจ�าแนกแยกประเภทหมวดหมู่ทางการค้า 

การสรุปผลการด�าเนินงาน รวมไปถึงการวิเคราะห์และ

การแปลความหมายข้อมูลของนักบัญชี (อ้างใน คณาพร  

ค�ามูล, 2555) 

การก�าหนดราคาสนิค้า ราคาหมายถงึมลูค่าทีจ่�าน�า

ไปใช้ในลักษณะของการตลาด ราคาอาจจะเท่ากับต้นทุน

หรือราคาอาจจะถูกปรับปรุงให้ตรงกับความต้องการ

ของตลาด ราคาเป็นคุณค่าที่ผู้ท�าผลิตภัณฑ์เป็นผู้ก�าหนด  

และปกติราคาจะสูงกว่าต้นทุนการผลิตและการจ�าหน่าย 

โดยมีการบวกก�าไรที่คาดหวังเข้าไปในราคานั้นแล้ว

ราคา (price) หมายถึงจ�านวนเงินที่บุคคลต้องจ่าย

เพื่อตอบแทนกับการได้รับกรรมสิทธิ์ ความสะดวกสบาย

และความพอใจในผลิตภัณฑ์นั้นให้กับเจ้าของเดิม หรือ 

ในอีกความหมายหนึ่ง คือส่ือกลางในการแลกเปลี่ยน  

การใช้เงินเป็นสื่อกลางนี้จ�าเป็นต้องมีการก�าหนดจ�านวน

เงินหรือราคาส�าหรับสินค้าแต่ละชนิดขึ้นเพื่อใช้เป็น

มาตรฐานในการแลกเปลี่ยน

การจดัการหน้าร้านการวางแผนผงัร้านค้า หมายถงึ  

เป็นองค์ประกอบส�าคัญอีกส่วนหนึ่ง ในการจัดการร้านค้า 

ให้มีประสิทธิภาพ เพราะการบริหารพื้นที่ภายในร้านที่

เหมาะสมนัน้ สามารถสร้างความพงึพอใจ และดงึดดูลกูค้า

ให้เข้ามาที่ร้าน ซึ่งต้องสัมพันธ์กับพื้นที่ขายภายในร้าน  

ซึง่แบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลกั ๆ  คอื หน้าร้านและทางเข้าร้าน  

เป็นจดุส�าคญัทีต้่องค�านงึถงึเนือ่งจากเป็นจดุแรก ทีส่ามารถ

ดงึดดูลกูค้าให้เข้ามาใช้บรกิารในร้าน ทางเข้าร้านค้ามคีวาม

ส�าคญัอย่างยิง่ต่อการตัดสนิใจของลกูค้า ว่าจะเข้ามาภายใน

ร้านค้าหรือไม่ พื้นที่ภายในร้าน แผนผังการจัดเรียงช้ันวาง 

ซึ่งควรอยู ่ในต�าแหน่งโอบล้อมภายในร้านและมีช่อง 

ทางเดินที่พอสมควรให้กับลูกค้า โดยความสูงของช้ันที่ 
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ติดผนังควรจะสูงกว่า ชั้นวางสินค้าที่วางอยู่กลางห้อง  

จุดตั้งวางอุปกรณ์ต่าง ๆ  และจัดเรียงให้สวยงามบนชั้นวาง

สินค้าหน้าร้าน (อ้างใน คณาพร ค�ามูล, 2555)

การบริหารสินค้าคงคลัง หมายถึงเป็นการจัดการ 

ต่าง ๆ ที่ เกี่ยวกับรายการสินค้าในคลังสินค่าตั้งแต่  

การรวบรวม จดบันทึกสินค้าเข้า – ออก การควบคุม 

ให้มีสนิค้าเหลือในปรมิาณทีเ่หมาะสมการจดัสินค้าคงคลงั 

เป็นหัวข้อส�าคัญเนื่องจากเจ้าของกิจการ จ�าเป็นต้องมีการ

บริหารสินค้าคงคลังที่ดี เพ่ือให้ปริมาณสินค้ามีเพียงพอ 

ต่อความต้องการของลูกค้า และควบคุมเงินทุนหมุนเวียน

ที่มีอยู่ ไม่ให้จมไปกับสินค้าที่ซื้อมากักตุนจนมากเกินไป

ความหมายของสินค้าคงคลงัและการบริหารสินค้าคงเหลอื

การวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในและ

ภายนอก (SWOT analysis) หมายถึง การวิเคราะห์ SWOT 

เป็นเครื่องมือในการประเมินสถานการณ์ ซึ่งช่วยให้ 

ผู้บริหารก�าหนดจุดแข็งและจุดอ่อนจากสภาพแวดล้อม

ภายใน โอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอก 

SWOT (อ้างใน อัมพร ไหลประเสริฐ, 2550) S มาจาก  

Strengths หมายถึง จุดเด่นหรือจุดแข็ง ซึ่งเป็นผลมาจาก

ปัจจัยภายใน ความสามารถและสถานการณ์ภายในองค์กร

ที่เป็นบวกเป็นข้อดีที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในบริษัท 

W มาจาก Weaknesses หมายถึง จุดด้อยหรือจุดอ่อน  

ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน สถานการณ์ภายในองค์กร

ที่เป็นลบและด้อยความสามารถ O มาจาก Opportunities 

หมายถึง โอกาส ซึ่งเกิดจากปัจจัยภายนอก ปัจจัยและ

สถานการณ์ภายนอกทีเ่อือ้อ�านวยให้การท�างานขององค์กร

บรรลุวัตถุประสงค์ T มาจาก Threats หมายถึง อุปสรรค 

ซึ่งเกิดจากปัจจัยภายนอก สถานการณ์ภายนอกที่ขัดขวาง 

การท�างานขององค์กรไม่ให้บรรลุวัตถุประสงค์ 

ส่วนประสมการตลาดบริการ (The services 

marketing mix) หมายถึงการตัดสินใจบริโภคสินค้าหรือ

บริการชนิดใดชนิดหนึ่งนั้นใช้ประกอบการพิจารณาแล้ว 

จึงตัดสนิใจเลอืกบรโิภค ซึง่ปัจจัยดงักล่าวกค็อื ส่วนประสม

ทางการตลาด (Marketing mix) ซึ่งประกอบด้วย (อ้างใน 

ฐิติรัตน์ ก�าเงิน, 2554) ผลิตภัณฑ์ หมายถึง ผลิตภัณฑ์และ

บริการ หมายถึงส่ิงที่เสนอขายโดยธุรกิจเพื่อ ตอบสนอง

ความต้องการของลกูค้าให้พงึพอใจในผลติภณัฑ์ทีเ่สนอขาย  

ราคา หมายถึง คุณค่าผลิตภัณฑ์ในรูปตัวเงิน ราคา 

เป็นส่วนประสมการตลาดตัวที่สองที่เกิดขึ้นมาถัดจาก

ผลติภณัฑ์ ช่องทางการจัดจ�าหน่าย หมายถงึ กจิกรรมการน�า

ผลิตภัณฑ์ที่ก�าหนดไว้ออกสู่ตลาดเป้าหมาย การส่งเสริม 

การตลาด หมายถงึ เป็นการตดิต่อสือ่สารระหว่างผูจ้�าหน่าย

และตลาดเป้าหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ โดยมีวัตถุประสงค์

ทีจ่ะแจ้งข่าวสาร หรอืชกัจงูให้เกดิพฤตกิรรมการซือ้ บคุคล

หมายถึง องค์ประกอบที่ส�าคัญของการด�าเนินธุรกิจดังนั้น 

จึงต้องมีการคัดเลือก การฝึกอบรม และการจูงใจ ลักษณะ

ทางกายภาพ หรือสิ่งมีตัวตนที่มองเห็นได้ธุรกิจบริการ 

จ�าเป็นต้องพยายามสร้างคุณภาพโดยรวม 

การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ หมายถึง กระบวนการ

หรอืกจิกรรมใด ๆ  สามารถระบดุงึดดูและรกัษาไว้ซึง่ลกูค้า 

ที่สร้างผลก�าไร (profitable customers) ด้วยวิธีการจัดการ

ความสัมพันธ์กับลูกค้าในทุกรูปแบบ แนวคิดของการ

บริหารลูกค้าสัมพันธ์ประกอบไปด้วยความพยายามที ่

จะสร้างความแตกต่างเพือ่น�าไปสูค่วามได้เปรยีบเชงิแข่งขนั 

(อ้างใน วิทยา ด่านธ�ารงกูล) 



160 Vol. 7 No. 1 January-April 2017
EAU HEritAgE JoUrnAl

Social Science and Humanity

กรอบแนวคิดกำรวิจัย

ภำพ 2 กรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย 

การวจิยันี ้ผู้วจิยัด�าเนนิการวจิยัตามระเบยีบวิธีวจัิย 

ประเภทการวจิยัเชงิปรมิาณและเชงิคณุภาพและเกบ็ข้อมลู 

โดยใช้แบบสอบถามจากแหล่งปฐมภูม ิตลอดจนการศกึษา

ค้นคว้า วเิคราะห์ สงัเคราะห์ เอกสาร บทความท้ังส่ือสิง่พมิพ์ 

และสื่อออนไลน์จากแหล่งทุติยภูมิควรมีรายละเอียด 

เก่ียวกับวิธีวิจัยและการด�าเนินการวิจัย

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

1. ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยในที่นี้แบ่งเป็น 

2 ส่วน คือเชิงปริมาณศึกษาในกลุ่มประชากรที่อาศัยอยู่

ในต�าบลศาลายา อ�าเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐม  

กลุม่ประชากรสถานประกอบการธรุกจิร้านอาหารทีอ่าศยั

อยู่ในต�าบลศาลายา อ�าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม  

ทีไ่ด้ขึน้ทะเบยีนกบักรมพฒันาธุรกจิการค้าจังหวดันครปฐม 



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 ประจ�าเดือน มกราคม-เมษายน 2560 161

และยังเปิดด�าเนินการอยู่ในปี พ.ศ. 2558 จ�านวนทั้งสิ้น 

75 ร้าน 

2. กลุ่มตัวอย่าง ในการศึกษาครั้งนี้ก�าหนดขนาด

กลุ่มตัวอย่างจ�านวน 400 ราย ที่มารับบริการในร้านอาหาร 

ผู ้วิจัยได้ท�าการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง  

(purposive sampling) โดยการก�าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง

เพื่อการวิจัยในครั้งนี้เป็นไปตามกฎของของ Taro Yamane 

(1967) และกลุ่มตัวอย่างผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหาร 

ซึ่งตั้งอยู่ในเขตต�าบลศาลายา ในการศึกษาคร้ังนี้ก�าหนด

ขนาดของกลุ่มตัวอย่างจ�านวน 68 ร้าน โดยการก�าหนด

ขนาดกลุ่มตัวอย่างเพื่อการวิจัยในครั้งนี้ใช้ตารางของ  

Krejcic & Morgan (1970) 

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย

การออกแบบเครื่องมือการวิจัยนี้ ผู้วิจัยออกแบบ

สอบถามเพือ่ใช้เป็นเคร่ืองมือในการเก็บข้อมูลในภาคสนาม 

แบ่งแบบสอบถามเป็น 4 ส่วน ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน 

ส่วนบคุคล ส่วนที ่2 ค้นหาความต้องการการพัฒนารปูแบบ 

การบริหารจัดธุรกิจร้านอาหาร ส่วนที่ 3 พัฒนารูปแบบ

การบริหารจัดธุรกิจร้านอาหาร ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะ 

และแบบสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview) เพื่อใช้

เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลในภาคสนาม แบ่งแบบ 

สัมภาษณ์เป็น 3 ส่วน ส่วนที่ 1 ประวัติของเจ้าของกิจการ 

ส่วนที่ 2 ค้นหาความต้องการรูปแบบการบริหารจัดธุรกิจ

ร้านอาหาร ตอนที ่3 วเิคราะห์และสร้างรปูแบบการบรหิาร

จัดการธุรกิจร้านอาหารให้สอดคล้องกับความต้องการ 

ของผู้ประกอบการและผู้บริโภค ในต�าบลศาลายา อ�าเภอ

พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

การตรวจคณุภาพเคร่ืองมือ การวจิยันี ้ผู้วิจัยท�าการ

ตรวจคุณภาพเครื่องมือแบบสอบถามโดยใช้วิธีทดสอบ

ความเชื่อถือได้ (reliability test) น�าแบบสอบถามและ 

แบบสัมภาษณ์ที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจ

พิจารณา จ�านวน 3 คน เพ่ือตรวจสอบเนื้อหาตลอดจน

ความเหมาะสมด้านอ่ืนๆ แก้ไขปรับปรุงตามค�าแนะน�า 

ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้แบบสอบถามและแบบส�ารวจมีความ

ชัดเจนและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น น�าแบบสอบถามและแบบ

ส�ารวจที่ปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ออกไปทดลองใช้ 

(try out) กับชุมชนอื่นที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจ�านวน 10 คน  

น�าแบบสอบถามและแบบส�ารวจที่ไปทดลองใช้กลับมา

ตรวจหาค่าความเช่ือมั่น (reliability) ของแบบสอบถาม

โดยการหาค่าสัมประสิทธ์ิความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม 

(reliability coefficient) โดยใช้วิธีการของ Cronbach Alfa  

และใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปทางสถิติในการค�านวณ พบว่า

ได้ค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม เท่ากับ 

0.89 มากกว่า 0.70 ซึ่งเป็นค่าที่สามารถยอมรับได้ส�าหรับ 

การวิจัยทางสังคมศาสตร์ จึงเหมาะสมที่จะน�าไปใช้ท�าการ

สอบถามความคิดเห็นในการเก็บข้อมูลต่อไป

แบบสมัภาษณ์เชงิลกึ (in depth interview) การวจัิย 

ครัง้นีใ้ช้แบบสมัภาษณ์แบบไม่มโีครงสร้าง (non-structured 

interview) แบบสัมภาษณ์นี้ผู ้วิจัยได้จากการทบทวน

วรรณกรรมและการลงพืน้ทีใ่นครัง้แรกแล้วน�ามาประมวล

เพื่อตั้งเป็นค�าถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์ ซึ่งแบบสอบถาม

ที่สร้างขึ้นจะมีความแตกต่างกันไปตามความเหมาะสม 

ในแต่ละกลุ่มตัวอย่าง ตรวจวินิจฉัยพิจารณาและมีบางข้อ

น�ามาปรบัปรงุแก้ไข น�าแบบสมัภาษณ์ทีป่รบัปรงุแก้ไขแล้ว

ให้ผู้เช่ียวชาญตรวจพิจารณา จ�านวน 3 คน เพื่อตรวจสอบ 

เนื้อหาตลอดจนความเหมาะสมด้านอื่น ๆ เพื่อให้แบบ

สัมภาษณ์มีความชัดเจนและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น น�าแบบ

สัมภาษณ์ท่ีปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ออกไปทดลองใช้  

(try out) กบักลุม่ตัวอย่างอืน่ทีไ่ม่ใช่กลุม่ตัวอย่าง จ�านวน 10 

คน น�าแบบสมัภาษณ์ไปทดลองใช้กลบัมาตรวจสอบข้อมลู  

โดยการตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล (data triangulation) 

เป็นการตรวจสอบข้อมูลที่ได้มานั้นว่าถูกต้องหรือไม ่

โดยแหล่งที่พิจารณาในการตรวจสอบได้แก่แหล่งข้อมูล 

เวลาสถานที่ และแหล่งบุคคลที่มีความแตกต่างกัน แต่ได้

ข้อมูลที่ตรงกัน น�าแบบสัมภาษณ์มาปรับปรุงแก้ไขตาม

ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะสรุปอีกครั้งหนึ่ง ก่อนจะน�า 

แบบสอบถามไปใช้จริง

การวัดและมาตรวัด การวิจัยนี้ เป ็นการวิจัย 

เชิงปริมาณผู้วิจัยใช้มาตรวัดตัวแปรแบบ Nominal Scale 

และแบบ Interval Scale โดยใช้มาตรวัดคะแนน 1-5 ของ 

Likert Scale (scale 1-5) ตลอดจนก�าหนดเกณฑ์ค่าเฉลี่ย 

โดยใช้ค่าพิสัย (rang) เท่ากับ .80 และน�าค่าพิสัยไปก�าหนด 

ช่วงคะแนนค่าเฉลี่ย
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กำรเก็บรวบรวมข้อมูล

การวิจัยนี้ ผู ้วิจัยท�าการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ

และข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ 

ในการเก็บข้อมูล การศึกษาจากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิและ

ทุติยภูมิโดยศึกษาจากข้อมูลเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ

กรอบแนวคิดทฤษฏี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการ 

บริหารจัดการธุรกิจร้านอาหาร โดยใช้แหล่งข้อมูล เช่น 

วารสาร เอกสาร ต�ารา และงานวิจัย

สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล

การวิจัยนี้ ผู้วิจัยใช้สถิติและเทคนิควิธีวิเคราะห์

ข้อมูลวิจัยเชิงปริมาณ แบ่งเป็น 3 ตอน ตอนที่ 1 ใช้สถิติ

พรรณนา (descriptive statistics) เพ่ือหาความถี ่(frequency) 

และค่าร้อยละ (percentage) ตอนที่ 2 ใช้สถิติพรรณนา  

(descriptive statistics) เพื่อหาความถี่ (frequency) และ

ค่าร้อยละ (percentage) ในการอธิบายลักษณะของข้อมูล

หาความต้องการ ตอนที่ 3 ใช้สถิติพรรณนา (descriptive  

statistics) สถติทิีใ่ช้คอืค่าเฉล่ีย (mean) ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน  

(SD.) 

วิธีวิเคราะห์ข้อมูลวิจัยเชิงคุณภาพ การวิเคราะห์

ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเอกสารการเก็บข้อมูลภาคสนาม  

ด้วยวิธีการสัมภาษณ์ น�ามาท�าการวิเคราะห์ สรุปผล และ

อภิปรายผล โดยจับหลักประเด็นหลักของเรื่อง (traits) 

และจ�าแนกเหตุการณ์หลักด้วยการแยกประเด็นตาม

วัตถุประสงค์ของการวิจัย หลังจากนั้นน�าเสนอรายงาน 

แบบพรรณนาเชิงวิเคราะห์ (analytical description)

ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล

การวิจัยนี้ ผู้วิจัยศึกษาเกี่ยวกับ เร่ืองการพัฒนา 

รปูแบบการบรหิารจดัการธรุกิจร้านอาหาร ในต�าบลศาลายา  

อ�าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม มีวัตถุประสงค์เพื่อ

ค้นหาความต้องการการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการ

ธรุกิจร้านอาหารของผู้ประกอบการในต�าบลศาลายาอ�าเภอ

พุทธมณฑลจังหวัดนครปฐม และเพื่อพัฒนารูปแบบการ

บริหารจัดการธุรกิจร้านอาหารให้สอดคล้องกับความ

ต้องการของผู้ประกอบการและผู้บริโภคในต�าบลศาลายา 

อ�าเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐม 

1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ

1.1 ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคลของ 

ผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่

เป็นเพศหญิง มีสถานภาพโสด มีระดับการศึกษาขั้นสูงสุด 

ระดบัปรญิญาตร ีมอีาชพีเป็นพนกังานบรษิทัเอกชน มรีายได้ 

เฉลี่ยต่อเดือน 5,000-10,000 บาท

1.2 ตอนที่ 2 การค้นหาความต้องการการ

พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการธุรกิจร้านอาหารของ 

ผู ้ประกอบการและผู ้บริโภคในต�าบลศาลายา อ�าเภอ 

พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม พบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม

ส่วนใหญ่ให้ความส�าคญัในความต้องการการพฒันารปูแบบ

การบริหารจัดการธุรกิจร้านอาหารของผู้ประกอบการใน

ต�าบลศาลายา อ�าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม มีการ

นิยมใช้บริการร้านอาหารใช้บริการร้านอาหาร 2-3 คร้ังใน  

1 สัปดาห์ เหตุผลที่เลือกใช้บริการร้านอาหารคือมีส่วนลด 

มีของแถม จ�านวนมากที่สุด รูปแบบร้านอาหารที่เลือกใช้

บรกิารบ่อยทีส่ดุเป็นร้านอาหารไทยทัว่ไป ค่าใช้จ่ายในการ 

รับประทานอาหารโดยเฉลี่ยครั้งละ 101-200 บาท โดย

ส่วนใหญ่ไปร้านอาหารกับเพื่อน ไปร้านอาหารในโอกาส

รับประทานปกติไม่มีโอกาสพิเศษ การหาข้อมูลเกี่ยวกับ

ร้านอาหารได้รับการแนะน�าจากคนรู้จัก ร้านอาหารที่มีอยู ่

ในปัจจุบันมีความพอใจในระดับปานกลาง เห็นด้วยควรมี 

การพัฒนารูปแบบธุรกิจร้านอาหาร 

1.3 ตอนที่ 3 วิเคราะห์และสร้างรูปแบบการ

บริหารจัดการธุรกิจร้านอาหารให้สอดคล้องกับความ

ต้องการของผู้ประกอบการและผู้บริโภค ในต�าบลศาลายา  

อ�าเภอพทุธมณฑล จังหวดันครปฐมพบว่าโดยภาพรวมอยูใ่น 

ระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย (  = 3.65) ดังข้อมูลในตารางที่ 1
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ตำรำง 1

ค่าสถิติพรรณนาแสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (n=400)

การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดหารธุรกิจร้านอาหาร SD ระดับ

1. ด้านระบบบัญชี 3.68 0.69 มาก

2. ด้านก�าหนดราคาสินค้า 3.78 0.71 มาก

3. ด้านการจัดการหน้าร้าน 3.64 0.78 มาก

4. ด้านบริหารสินค้าคงคลัง 3.49 0.85 ปานกลาง

5. ด้านปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก 3.56 0.75 มาก

6. ด้านส่วนประสมทางการตลาด 3.63 0.80 มาก

7. ด้านบริหารลูกค้าสัมพันธ์ 3.76 0.74 มาก

รวม 3.65 0.76 มาก

เมือ่พจิารณารายประเดน็ พบว่า รายการทีม่ค่ีาเฉลีย่ 

สูงสุด คือ ด้านก�าหนดราคาสินค้า อยู่ในระดับมาก โดยมี 

ค่าเฉล่ีย (  = 3.78) รองลงมา คอื ด้านบรหิารลกูค้าสมัพนัธ์ 

อยู่ในระดับมาก (  = 3.76) และรายการที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด 

คือ ด้านบริหารสินค้าคงคลัง อยู่ในระดับปานกลาง โดยมี 

ค่าเฉล่ีย (  = 3.49)

2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยได้

ท�าการสัมภาษณ์เจ้าของธุรกิจร้านอาหาร 68 คน โดยม ี

ค�าถามเก่ียวกับการด้านการบริหารจัดธุรกิจร้านอาหาร 

2.1 ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลประวัติของ

เจ้าของกิจการพบว่า เจ้าของธุรกิจร้านอาหารส่วนใหญ่

เจ ้าของร้านคือผู ้ที่ดูแลร้านคนเดียวและก่อตั้งขึ้นมา 

โดยเจ้าของธุรกิจ ลักษณะของร้านอาหารส่วนใหญ่จะเป็น

ร้านอาหารทัว่ไป (fast dining) ทีมี่การออกแบบตกแต่งแบบ

เรยีบง่าย สะดวก รวดเร็ว มีความทนัสมัย เน้นบริการอาหาร

จานด่วน มีรายการอาหารจ�ากัดและสามารถหมุนเวียน

ลูกค้าได้ในปรมิาณมาก และร้านอาหารระดบักลาง (casual 

dining) ท่ีมีการออกแบบตกแต่งแบบพอเหมาะสมควร  

เน้นบรรยากาศแบบสบาย ๆ  เป็นกันเอง ราคาอาหารระดับ 

ปานกลาง พนักงานบริการแบบเป็นกันเองไม่มีพิธีรีตอง 

แต่มีส่วนน้อยที่จะเป็นร้านอาหารร้านอาหารระดับหรู 

(fine dining) เป็นร้านทีม่กีารออกแบบตกแต่งอย่างประณตี 

สวยงาม ใช้วัสดุและอุปกรณ์ราคาแพง จัดอาหารอย่างหรู  

มีการบริการระดับดีมาก ระยะเวลาในการด�าเนินการ 

ส่วนใหญ่ท�าการด�าเนนิการมากกว่า 1 ปีขึน้ไป กลุม่ลกูค้าหลกั 

คือกลุ่มคนท�างานที่มีรายได้ประจ�าเช่นกลุ่มข้าราชการ 

พนักงานบริษัทห้างร้าน เป็นต้น กลุ่มลูกค้ารองคือกลุ่ม

ลูกค้าทั่วไปที่มารับประทานอาหารเป็นครั้งคราว เวลา

เปิดปิดร้านส่วนใหญ่ เริ่มเวลา 10.00 น. - 22.00 น. และ 

ธุรกิจร้านอาหารส่วนใหญ่มีคนดูแลร้านที่เป็นเจ้าของร้าน 

1 คน และมีพนักงานช่วยดูแล 10-20 คน ซึ่งขึ้นอยู่กับ 

ขนาดกิจการของธุรกิจร้านอาหาร

2.2 ตอนที ่2 การค้นหาความต้องการการพฒันา

รูปแบบการบริหารจัดธุรกิจร้านอาหาร

พบว่า เจ้าของธุรกิจร้านอาหารส่วนใหญ่ใช้ 

การประชาสัมพันธ์โดยการได้รับการแนะน�าจากคนรู้จัก 

การมแีผน่พับโฆษณา และการใช ้Social Media โดยท�าการ

เปิดช่องการติดต่อทางร้านค้าโดยใช้ ID-Line และ Face 

book สิง่ทีล่กูค้าตดัสนิใจมาใช้บรกิารร้านอาหารส่วนใหญ่ 

คือลูกค้าเน้นการมีคุณภาพมีคุณค่าและการบริการที่ดี 

ในส่วนของก�าไรที่ได้จากการขายสินค้าเพิ่มขึ้นในระดับ

ปานกลางถึงระดับดีซ่ึงขึ้นอยู ่กับการการจัดโปรโมชั่น 

ของร้านค้า ซึง่การมโีปรโมชัน่หรอืการส่งเสรมิการขายทีด่ี

น่าสนใจจะมีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการร้านอาหารของ

ลูกค้าท�าให้ลูกค้าประจ�าเพิ่มขึ้น ในส่วนของความเชื่อมั่น 

ในภาพลักษณ์ของร้านบริการอาหารโดยส่วนใหญ่เชื่อมั่น 

ในภาพลักษณ์ของร้านบริการที่ระดับที่ดีซึ่งดูจากการที่

ลูกค้ารับประทานและท�าการเช็คอินใน Social Media  

ในช่องทาง ID-Line และ Face book เป็นจ�านวนที่เพิ่มขึ้น  

และในส่วนของการพัฒนารูปแบบธุรกิจร้านอาหาร 
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ส่วนใหญ่เจ้าของธุรกิจเห็นด้วยในการพัฒนารูปแบบ 

การบรหิารจดัการธรุกจิร้านอาหาร ซึง่เจ้าของธรุกจิทกุคน 

มีการใส่ใจและพร้อมที่จะพัฒนาปรับปรุงคุณภาพและ 

การบริการของร้านอาหารต้องได้รับการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น

ซึ่งเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจได้

2.3 ตอนที่ 3 วิเคราะห์และสร้างรูปแบบการ

บริหารจัดการธุรกิจร้านอาหารให้สอดคล้องกับความ

ต้องการของผู้ประกอบการและผู้บริโภค ในต�าบลศาลายา  

อ�าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

จากผลการศกึษาพบว่า โดยส่วนใหญ่เจ้าของร้าน 

คอืผูท้ีด่แูลร้านคนเดยีวโดยเจ้าของธรุกจิได้ให้ความคดิเหน็ 

ว่าส�าหรบัในปัจจบุนันีก้ารแข่งขนัธรุกจิร้านอาหารทีส่งูขึน้  

ซึ่งคู่แข่งขันส่วนใหญ่จะท�าลดราคาสินค้า โดยทางร้านใช้

กลยุทธ์ทางการตลาด คือการมีส่วนลดให้ลูกค้า และใช้

กลยทุธ์ด้าน Social Media โดยท�าการเปิดช่องการตดิต่อทาง

ร้านค้าโดยใช้ ID-Line และ Face book ส�าหรับแนวทางของ

รปูแบบการพฒันาธุรกิจร้านอาหารเจ้าของธรุกิจร้านอาหาร 

ได้มีแนวทางการพัฒนาธุรกิจร้านอาหาร ซ่ึงแนวทางนี้

เจ้าของธรุกิจรายเก่าและรายใหม่ต้องอาศัยการปรับกลยทุธ์

เพื่อให้ได้ส่วนแบ่งทางการตลาด ซึ่งผลที่ได้คือส่งผลให้มี 

ผลประกอบการที่ดีและธุรกิจอยู ่ได้อย่างย่ังยืนโดยมี

แนวทางของรูปแบบการพัฒนาธุรกิจร้านอาหาร

การสร้างรูปแบบการบริหารจัดการธุรกิจร้าน

อาหารให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการ

และผู้บริโภค ในต�าบลศาลายา อ�าเภอพุทธมณฑล จังหวัด

นครปฐม จากผลการวเิคราะห์ข้อมลูเชงิปรมิาณและข้อมลู

เชิงคุณภาพ จากการสัมภาษณ์เชิงลึก และ ผลสรุปจากการ

วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล การบริหารจัดการธุรกิจ 

ร้านอาหารทีพ่งึประสงค์ ในต�าบลศาลายา อ�าเภอพทุธมณฑล  

จังหวัดนครปฐม และการศึกษาเอกสารดังกล่าวข้างต้น  

พบว่า ได้รูปแบบการบริหารจัดการธุรกิจร้านอาหาร  

เห็นสมควรน�าเป็นข้อมูลในการก�าหนดรูปแบบและน�าไป 

ใช้ประโยชน์ต่อชุมชนผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหาร 

ในต�าบลศาลายา อ�าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม  

ตามประเด็นการบริหารจัดการธุรกิจร้านอาหารที่พึง

ประสงค์ ซึ่งในการก�าหนดรูปแบบการบริหารจัดการ 

ธุรกิจร้านอาหารที่พึงประสงค์ได้ 

3. พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการธุรกิจร้าน 

อาหาร และน�ารูปแบบถ่ายทอดไปสู่การปฏิบัติในต�าบล

ศาลายา อ�าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

จากกิจกรรมการวิจัยได้น�ารูปแบบการบริหาร

จัดการธุรกิจร้านอาหาร มาทบทวนพบว่าผู้ประกอบการ

ไม่ได้ด�าเนินตามกิจกรรมต่าง ๆ และแต่ละคนต่างดูแล

ธุรกิจของตัวเองแบบที่เคยเป็นมา ผู้ประกอบการธุรกิจ 

ร้านอาหารจงึได้ร่วมกนัวางแผนพฒันารปูแบบการบรหิาร

จัดการธุรกิจร้านอาหารและน�ารูปแบบถ่ายทอดไปสู่การ

ปฎบิตั ิโดยการท�าแผนปฏบิตักิาร เมือ่จดัท�าแผนปฏบิตักิาร 

เสร็จแล้วผู้ประกอบการได้ด�าเนินการตามแผน ดังนี้

3.1 วิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมของบริหาร

จัดการ

3.2 การทบทวนรูปแบบการบริหารจัดการ 

ธุรกิจร้านอาหาร

3.3 อบรมการบริหารจัดการธุรกิจร้านอาหาร

3.4 พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการธุรกิจ 

ร้านอาหารตามแผนปฎิบัติการ

3.5 ด�าเนินการทดลองการบริหารจัดการธุรกิจ 

ร้านอาหารถ่ายทอดไปสู่การปฏิบัติ

3.6 ประเมินผลการบริหารจัดการธุรกิจร้าน

อาหาร

ผลกำรวิจัย

การวจัิยนี ้ผูว้จัิยท�าการวจัิยเรือ่งการพฒันารปูแบบ

การบริหารจัดการธุรกิจร้านอาหาร ที่พึงประสงค์ในต�าบล 

ศาลายา อ�าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จากผลการ

วิจัย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  

มสีถานภาพโสด มรีะดบัการศึกษาขัน้สูงสุดระดบัปริญญาตรี  

มีอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

5,000-10,000 บาท

1. ค้นหาความต้องการการพัฒนารูปแบบการ

บรหิารจัดการธุรกจิร้านอาหารของผูป้ระกอบการ ในต�าบล 

ศาลายา อ�าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ผู ้ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความส�าคัญในความต้องการ
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การพฒันารปูแบบการบริหารจดัการธรุกจิรา้นอาหารของ 

ผูป้ระกอบการในต�าบลศาลายา อ�าเภอพทุธมณฑล จงัหวดั

นครปฐม มีการนิยมใช้บริการร้านอาหาร ใช้บริการ 

ร้านอาหาร 2-3 ครั้งใน 1 สัปดาห์ เหตุผลที่เลือกใช้บริการ

ร้านอาหารคือมีส่วนลดมีของแถม จ�านวนมากที่สุด  

รูปแบบร้านอาหารที่เลือกใช้บริการบ่อยที่สุดเป็นร้าน

อาหารไทยทั่วไป ค่าใช้จ่ายในการรับประทานอาหารโดย

เฉลี่ยครั้งละ 101-200 บาท โดยส่วนใหญ่ไปร้านอาหาร

กับเพื่อน ไปร้านอาหารในโอกาสรับประทานปกติไม่มี 

โอกาสพิเศษ การหาข้อมูลเก่ียวกับร้านอาหารได้รับการ

แนะน�าจากคนรู้จัก ร้านอาหารที่มีอยู่ในปัจจุบันมีความ

พอใจในระดบัปานกลาง เหน็ด้วยควรมกีารพฒันารปูแบบ 

ธุรกิจร้านอาหาร

2. วิเคราะห์และสร้างรูปแบบการบริหารจัดการ

ธุรกิจร้านอาหารให้สอดคล้องกับความต้องการของ 

ผู ้ประกอบการและผู ้บริโภค ในต�าบลศาลายา อ�าเภอ 

พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.65 เม่ือพิจารณาเป็นรายประเด็น 

พบว่า อยู่ในระดับมากและปานกลาง โดยเรียงเฉลี่ยจาก

มากไปหาน้อยดังนี้ ด้านก�าหนดราคาสินค้า อยู่ในระดับดี  

โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.78 ด้านบริหารลูกค้าสัมพันธ์ อยู่ใน 

ระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.76 ด้านระบบบัญชี อยู่ใน

ระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.68 ด้านการจัดการหน้าร้าน 

อยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.64 ด้านส่วนประสม

ทางการตลาด อยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.63 ด้าน

ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก  

อยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.56 และด้านบริหาร

สินค้าคงคลัง อยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 

3.49

การสร้างรูปแบบการบริหารจัดการธุรกิจร้าน

อาหารให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการ

และผู้บริโภค ในต�าบลศาลายา อ�าเภอพุทธมณฑล จังหวัด

นครปฐม จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ และ

ข้อมูลเชิงคุณภาพ จากการสัมภาษณ์เชิงลึก และการศึกษา 

เอกสารดังกล่าวข้างต้น พบว่า รูปแบบการบริหารจัดการ

ธุรกิจร้านอาหารที่พึงประสงค์ เห็นสมควรน�าเป็นข้อมูล

ในการก�าหนดรูปแบบและน�าไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน 

ผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหารในต�าบลศาลายา อ�าเภอ 

พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ตามประเด็นการบริหาร 

จัดการธุรกิจร้านอาหาร จึงเป็นรูปแบบดังภาพที่ 3

ภำพ 3 รูปแบบการบริหารจัดการธุรกิจร้านอาหารที ่

พึงประสงค์ในต�าบลศาลายา อ�าเภอพุทธมณฑล จังหวัด

นครปฐม

รูปแบบการบริหารจัดการธุรกิจร ้านอาหาร  

ตามความเหมาะสมของขนาดธุรกิจซึ่งเป็นการส่งเสริม

รูปแบบการบริหารจัดการธุรกิจร้านอาหารที่พึงประสงค์

โดยมีส่วนร่วมของชุมชนซึ่งจะก่อให้เกิดการร่วมคิด  

การแก้ปัญหาและการดมทรัพยากร ซึ่งเป็นวิธีการที่ส�าคัญ

ที่ท�าให้ธุรกิจในชุมชนต�าบลศาลายา ประสบความส�าเร็จ 

สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 

บริบทของธุรกิจร้านอาหารในต�าบลศาลายา  

รปูแบบของการจัดการธุรกจิร้านอาหาร รปูแบบเป็นระบบ

ที่จะส่งผลต่อความส�าเร็จของการบริหารจัดการธุรกิจ 
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ร้านอาหาร ท่ีสามารถบริหารจดัการได้ด้วยตนเอง แบ่งออก

เป็นด้านต่าง ๆ ได้แก่ การจัดการระบบบัญชี การก�าหนด 

ราคาสินค้า การบริหารสินค้าคงคลัง ปัจจัยสภาพแวดล้อม 

ภายใน ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก การบริหารลูกค้า

สัมพันธ์ การจัดเก็บสินค้าและการจัดการหน้าร้าน และ

ส่วนประสมทางการตลาดบริการ โดยในแต่ละด้านจะม ี

ความสัมพันธ์กันเป็นระบบตามความส�าคัญตามภาระงาน 

แต่ละด้าน เม่ือได้รูปแบบการบริหารจัดการธุรกิจอาหาร

ที่พึงประสงค์แล้ว รูปแบบนี้สามารถพัฒนาได้ตาม

สถานการณ์ของสภาพแวดล้อมภายนอกของการแข่งขัน

ทางธรุกจิ โดยมกีารน�ารูปแบบการจดัการธรุกิจร้านอาหารที่

พงึประสงค์มาด�าเนนิการทบทวนปรับปรุงอย่างต่อเนือ่งได้  

ซึง่การน�าเอาแนวคดิทฤษฎีตามทีก่ล่าวมาด�าเนนิการพฒันา

รูปแบบการจัดการธุรกิจร้านอาหาร 

การเผยแพร่รปูแบบการบรหิารจดัการจดัการธรุกจิ

ร้านอาหารในต�าบลศาลายา อ�าเภอพุทธมณฑล จังหวัด

นครปฐม ให้แก่กลุ ่มเจ้าของธุรกิจร้านอาหารด้วยการ

ให้ความรู้ ซึ่งจะท�าให้กลุ่มเจ้าของธุรกิจร้านอาหารได้ใช ้

เป็นแนวทางในการด�าเนินงาน พบว่ากลุ่มเจ้าของธุรกิจ

ร้านอาหารให้ความสนใจที่จะเปลี่ยนการด�าเนินธุรกิจ

โดยน�ารูปแบบการบริหารจัดการเข้ามาในการด�าเนินงาน

ซึ่งจะท�าให้กลุ่มเจ้าของธุรกิจร้านอาหารในต�าบลศาลายา 

ประสบความส�าเร็จ

3. การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการธุรกิจ 

ร้านอาหาร และน�ารูปแบบถ่ายทอดไปสู่การปฏบิตัใินต�าบล

ศาลายา อ�าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

จากกิจกรรมการวิจัยการน�ารูปแบบการบริหาร 

จัดการธุรกิจร้านอาหาร มาทบทวนพบว่าผู้ประกอบการ

ไม่ได้ด�าเนินตามกิจกรรมต่าง ๆ และแต่ละคนต่างดูแล

ธุรกิจของตัวเองแบบที่เคยเป็นมา ผู้ประกอบการธุรกิจ

ร้านอาหารจงึได้ร่วมกนัวางแผนพัฒนารปูแบบการบรหิาร 

จัดการธุรกิจร้านอาหารและน�ารูปแบบถ่ายทอดไปสู่การ

ปฎบิตั ิโดยการท�าแผนปฏบิตักิาร เมือ่จดัท�าแผนปฏบิตักิาร 

เสรจ็แล้วผูป้ระกอบการได้ด�าเนนิการตามแผน และจากการ 

ศึกษามีข้อค้นพบ ดังนี้

3.1 วิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมของบริหาร

จัดการ

วิเคราะห์ปัจจัยสภาพของบริหารจัดการธุรกิจ 

ร้านอาหารพบว่า มีจุดแข็งและจุดอ่อนได้แก่

3.1.1 จุดแข็งของธุรกิจร้านอาหาร

1) มคีวามพร้อมและศกัยภาพสงู ในรสชาติ  

คุณค่า และการให้บริการที่ดีมีคุณภาพตามวัฒนธรรมไทย

2) อาหารเป็นปัจจัยพื้นฐานในการด�ารง

ชีวิต ถึงแม้เศรษฐกิจโลกและอุตสาหกรรมต่าง ๆ  ชะลอตัว  

แต่ความต้องการในการบริโภคอาหารก็ยังคงมีต่อไป

3) ชนิดและประเภทของร้านมีความ 

หลากหลาย ท�าให้สามารถเลือกกลุ่มผู้บริโภคได้

3.1.2 จุดอ่อนของธุรกิจร้านอาหาร

1) ธุรกิจร ้านอาหารเป ็นธุรกิจที่ เป ิด 

กิจการง่าย จึงมีการแข่งขันสูง

2) ให้ความส�าคัญกับการบริหารงาน

บุคคลค่อนข้างน้อย โดยใช้การเรียนรู้งานจากพนักงานเก่า 

เป็นหลัก

3) ความผันผวนของสภาวะเศรษฐกิจ 

จะส่งผลกระทบต่อก�าลังซื้อของผู้บริโภค

3.1.3 โอกาสของธุรกิจร้านอาหาร

1) การสนบัสนนุจากภาครฐัทีม่กีารผลกัดนั 

การส่งออกอาหารไทยและขยายตลาดร้านอาหารไทยใน

ประเทศต่าง ๆ เช่น ยุทธศาสตร์ครัวไทยสู่โลก (kitchen 

of the world)

2) เมื่อเศรษฐกิจดีขึ้น รายได้ประชาชน 

สงูขึน้ อ�านาจการซือ้และความต้องการในการรบัประทาน

อาหารมีมากขึ้น

3) ร้านอาหารไทยเป็นธุรกิจที่มีช่ือเสียง

ในต่างประเทศ ผู้ประกอบการสามารถมองหาการขยาย 

การลงทุนได้

3.1.4 อุปสรรคของธุรกิจร้านอาหาร

1) การเติบโตของร้านอาหารต่างชาติที่มี 

อัตราการเติบโตค่อนข้างสูง ส่งผลให้ธุรกิจร้านอาหาร 

ต่างชาติมีส่วนแบ่งตลาดเพิ่มขึ้น
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2) ปัญหาของต้นทุนสินค้าที่มีเพิ่มขึ้น  

อันเน่ืองมาจากราคาน�้ามันในตลาดโลกที่เพิ่มขึ้น

3)  ความเสียหายอันเนื่องมาจากภัย

ธรรมชาติ เช่น โรคระบาดที่เกิดขึ้น เช่น ไข้หวัดใหญ ่

สายพันธุ์ใหม่ ท�าให้การบริโภคอาหารมีน้อยลง

3.2 การทบทวนรูปแบบการบริหารจัดการ 

ธุรกิจร้านอาหาร

หลังจากวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง อุปสรรค 

และโอกาสแล้ว ก็น�ารูปแบบการบริหารจัดการธุรกิจ 

ร้านอาหารมาทบทวนอีกครั้ง

3.3 อบรมการบริหารจัดการธุรกิจร้านอาหาร

เม่ือส้ินสุดการอบรมผู ้ประกอบการธุรกิจ 

ร้านอาหารมีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการธุรกิจ

ร้านอาหารได้ตามศักยภาพของชุมชน

3.4 การพัฒนารูปแบบการบรหิารจดัการธรุกจิ 

ร้านอาหารตามแผนปฎิบัติการ

การพัฒนารปูแบบการบรหิารจดัการธรุกจิร้าน

อาหาร เพิ่มกระบวนการการควบคุมติดตามและประเมิน 

ผลการปฎิบัติงาน ผลของกระบวนการ และผลกระทบ

จากการพัฒนารปูแบบการบรหิารจดัการธรุกจิ

ร้านอาหารใน ต�าบลศาลายา อ�าเภอพุทธมณฑล จังหวัด 

นครปฐม ดังกล่าวข้างต้น มีลักษณะดังภาพที่ 1.4 

ภำพ 4 รูปแบบการบริหารจัดการธุรกิจร้านอาหารที ่

พึงประสงค์ในต�าบลศาลายา อ�าเภอพุทธมณฑล จังหวัด

นครปฐม

3.5 ด�าเนินการทดลองการบริหารจัดการธุรกิจ 

ร้านอาหารถ่ายทอดไปสู่การปฏิบัติ

หลงัจากการก�าหนดรปูแบบการบรหิารจดัการ

ร้านอาหารสอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการ

และผูบ้รโิภคแล้ว ผูป้ระกอบการธุรกจิร้านอาหารจัดท�าแผน 

ดูแลร้านอาหารให้มีคุณภาพ บันทึกการบริหารจัดการ 

ร้านอาหาร บันทึกการดูแลค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ 
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ร้านอาหารในต�าบลศาลายา จ�านวน 68 ร้านค้า ในต�าบล 

ศาลายา

3.6 ประเมินผลการบริหารจัดการธุรกิจร้าน

อาหาร

ผู ้ วิ จั ยและผู ้น� าชุมชนได ้ เข ้ าตรวจเยี่ ยม 

ผู ้ประกอบการธุรกิจร้านอาหาร รวมทั้งประกวดและ

มอบรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศในการบริหารจัดการร้านอาหาร

ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคในการบริหาร 

จัดการร้านอาหาร

กำรอภิปรำยผล

การวิจัยนี้ ผู้วิจัยท�าการศึกษารูปแบบการบริหาร

จัดการธุรกิจร้านอาหารที่พึงประสงค์ในต�าบลศาลายา  

อ�าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม มีข้อค้นพบที่ได้จาก

การศึกษาครั้งน้ี ดังนี้

1. จากผลการศึกษาค้นหาความต้องการการพฒันา

รูปแบบการบรหิารจดัการธรุกิจร้านอาหารในต�าบลศาลายา  

อ�าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม มีความต้องการ 

การพฒันารปูแบบการบริหารจดัการธรุกิจร้านอาหาร อยูใ่น 

ระดับมาก อาจเป็นเพราะผู้บริโภคและสถานประกอบการ

โดยส่วนใหญ่มีความคิดว่าควรมีการพัฒนารูปแบบธุรกิจ

ร้านอาหารเพือ่การพัฒนาธรุกิจร้านอาหารต่อไป สอดคล้อง

กับงานวิจัยของ ศิวพร ชูศร และธนภูมิ อติเวทิน (2558) 

ได้ศกึษา แนวทางการพัฒนาการบรกิารของธรุกจิทีพ่กัและ 

ร้านอาหารย่านถนนข้าวสาร ผลการวจิยัพบว่า ระดบัความ

คิดเห็นของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ร่วมรับประทานอาหาร

กบัเพือ่นโดยมเีหตผุลหลกัทีเ่ลอืกใช้บรกิารคอืราคาอาหาร 

รูปแบบบริการเสริมของร้านที่พึงพอใจคือร้านอาหาร

ที่บริการฟรีสัญญาณอินเตอร์เน็ต ระยะเวลาที่ใช้ในการ 

รับประทานอาหาร ซึ่งร้านอาหารที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้สิ่งที่

ผู้บริโภคมีความพอใจส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในระดับ 

ปานกลาง ส�าหรับในส่วนการพัฒนารูปแบบธุรกิจร้าน

อาหารซึ่งส่วนใหญ่มีวิธีการตัดสินใจเลือกใช้บริการ 

ร้านอาหารที่ใช้บริการได้ทันที แสดงให้เห็นว่ารูปแบบ 

การบริการของธุรกิจร้านอาหารสร้างความพึงพอใจให้กับ

ผู้บริโภคได้ ซึ่งผู้บริโภคมีอิทธิพลต่อการพัฒนารูปแบบ

การบริหารจัดการธุรกิจร้านอาหาร

2. จากผลการศกึษาการพฒันารปูแบบการบรหิาร

จดัการธรุกจิร้านอาหารให้สอดคล้องกบัความต้องการของ 

ผู ้ประกอบการและผู ้บริโภค ในต�าบลศาลายา อ�าเภอ 

พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม มีการพัฒนารูปแบบการ

บริหารจัดการธุรกิจร้านอาหาร อยู่ในระดับมาก อาจเป็น 

เพราะรูปแบบการบริหารจัดการธุรกิจร ้านอาหารที่ 

พึงประสงค์ ตามความเหมาะสมของขนาดธุรกิจซึ่งเป็น 

การส่งเสริมรูปแบบการบริหารจัดการธุรกิจร้านอาหารที่

พึงประสงค์โดยมีส่วนร่วมของชุมชนซ่ึงจะก่อให้เกิดการ

ร่วมคิด ผู้วิจัยได้ข้อค้นพบรูปแบบการบริการของธุรกิจ 

ร้านอาหารทีส่อดคล้องกบัความต้องการของผูป้ระกอบการ 

และผูบ้ริโภค ซ่ึงสามารถสร้างความพงึพอใจให้กับผูบ้ริโภคได้  

ซึ่งผู ้บริโภคมีอิทธิพลต่อการพัฒนารูปแบบการบริหาร

จัดการธุรกจิร้านอาหาร สอดคล้องกบังานวจัิยของ ดนรุตัน์  

ใจดี (2553) ได้ศึกษา ปัจจัยที่มีผลต่อต่อการตัดสินใจของ

ประชาชนในการเลือกใช้บริการร้านอาหารในจังหวัด

สุราษฎร์ธานี ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ มีผล 

ต่อการตัดสนิใจมากทีส่ดุ โดยพบว่ารายการอาหารให้เลอืก

หลากหลาย ซึ่งมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาได้แก่ปัจจัยด้าน

ราคา มีผลต่อการตัดสินใจมาก โดยพบว่าราคาเหมาะสม

กับคุณภาพของอาหารมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด แสดงให้เห็นว่า 

รปูแบบการบรกิารของธุรกจิร้านอาหารสร้างความพงึพอใจ

ให้กับผู้บริโภคได้ต้องบริหารจัดการร้านอาหารโดยมุ่งเน้น

ในด้านของส่วนประสมทางการตลาดได้แก่ด้านผลติภณัฑ์ 

ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย ด้านการส่งเสริม 

การขาย ด้านบคุลากร ด้านกระบวนการให้บรกิารและด้าน

กายภาพ ที่ผู้บริโภคให้ความส�าคัญ

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะส�ำหรับกำรน�ำไปประยุกต์ใช้

1. เจ้าของธุรกิจร้านอาหารควรเข้ารับการฝึก

อบรมหรอืสมัมนาทางวชิาการส�าหรบัผูป้ระกอบการ SME  

ในเร่ืองการบริหารหรือการจัดการร้าน เพื่อเป็นการพัฒนา

องค์ความรู้ในการเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจ

2. แนะน�าให้ใช้กลยุทธ์ส่วนประสมทางการ 

ตลาดมาใช้ให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย ใช้ในการท�า

กิจกรรมต่าง ๆ  เพื่อบอกลูกค้า อาทิเช่น การโฆษณาในสื่อ
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ต่าง ๆ หรือการท�ากิจกรรมที่ท�าให้ลูกค้าสนใจ การจัดส่ง 

ให้ได้ภายในหมู ่บ ้าน การสะสมแต้มเพ่ือแลกรางวัล  

การบริการสั่งสินค้าทางโทรศัพท์ มีส่วนลดส�าหรับลูกค้า

เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้และกระตุ้นยอดขาย

ข้อเสนอแนะส�ำหรับกำรท�ำวิจัยต่อไป

การวิจัยนี้ ผู้วิจัยขอเสนอแนะการท�าวิจัยอนาคต

คือ ผู้วิจัยควรน�าตัวแปรที่เกี่ยวข้องที่ยังไม่ได้น�ามาศึกษา 

ในครั้งนี้มาศึกษาเพิ่มเติม นอกจากนี้ควรน�าวิธีวิจัยแบบ 

Mixed Methods เป็นการผสมผสานการวิจัยเชิงคุณภาพ 

กับงาน
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บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ (1) ศึกษาระดับความคิดเห็นต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านขายของช�าของ

ประชาชนทั่วไปในจังหวัดกรุงเทพและปริมณฑล และ (2) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ 

ร้านขายของช�าของประชาชนทัว่ไปในจงัหวดักรงุเทพมหานครและปรมิณฑล เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจิยั คอื แบบสอบถาม 

กลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชนที่พักอาศัยอยู่ในจังหวัดกรุงเทพและปริมณฑล จ�านวน 400 คน ค่าสถิติต่างที่ใช้ในการ

วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบ

ทางเดียว และการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ ประมวลผลโดยใช้โปรแกรมทางสถิติส�าเร็จรูป ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัย 

ทางด้านประชากรศาสตร์ ไม่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านขายของช�าของประชาชนทั่วไปในจังหวัดกรุงเทพ

และปริมณฑล และปัจจัยทางด้านส่วนประสมทางการตลาด 7P มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านขายของช�า 

ของประชาชนทั่วไปในจังหวัดกรุงเทพและปริมณฑล 

ค�ำส�ำคัญ: ร้านขายของช�า, ประชากรศาสตร์, ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด, การตัดสินใจเลือกใช้บริการ

Abstract

This research has an objective (1) to study the opinion of decision makers using traditional trade in Bangkok 

and its perimeter and (2) to study factors influencing decision making to use traditional trade in Bangkok and perimeter.  

The research tools are questionnaires. The sampling size is 400 people who live in Bangkok and its perimeter. 

Research analyzed data by using percentage, frequency, mean, standard deviation, independent sample t-test, One 

way ANOVA and multiple regression. Data was processed by using SPSS. The research result found that population  

factors don’t have an influence in decision making to use traditional trade in Bangkok and perimeter. However, 7P 

marketing mixed model has an influence for using traditional trade in Bangkok and perimeter.

Keywords: marketing mix tradition trade, demographic, tradition trade and consumer behavior tradition trade

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกำรตัดสินใจเลือกใช้บริกำรร้ำนขำยของช�ำของประชำชนทั่วไป 

ในจังหวัดกรุงเทพมหำนครและปริมณฑล

Factors Influencing Decision Making of Traditional Trade and Services for People in 

Bangkok and Its Perimeter
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บทน�ำ

ร้านขายของช�า เป็นร้านค้าปลีกชนิดหนึ่ง ที่มีมา

ยาวนานตัง้แต่อดตีจนถงึปัจจบุนั ซ่ึงผู้ประกอบการร้านขาย 

ของช�าส่วนใหญ่จะเป็นผู ้ประกอบกิจการในครัวเรือน  

สร้างรายได้เล็ก ๆ น้อย ๆ ในครัวเรือน ไม่ได้จดทะเบียน 

ในรปูแบบบรษิทั ซ่ึงร้านขายของช�ามีอิทธพิลต่อการพฒันา

เศรษฐกจิเป็นอย่างมาก เป็นตวัควบคมุกลไกราคาของสนิค้า

ได้ดีที่สุดมากกว่าร้านค้าปลีกที่อยู่ในรูปแบบบริษัท เป็น 

ช่องทางในการเชือ่มโยงสนิค้าต่าง ๆ  จากผูผ้ลติไปสูป่ระชาชน  

มีจุดเด่น คือ การขายสินค้าที่เป็นสินค้าขนาดเล็ก ขนย้าย

ได้ง่าย และเป็นสินค้าที่ใช้ในชีวิตประจ�าวันของประชาชน

ต่าง ๆ  เป็นต้น ในปัจจุบันร้านขายของช�าถูกลดบทบาทลง

ไปมาก เพราะด้วยความทีเ่ป็นกจิการขนาดเลก็ในครวัเรอืน  

จึงอาจจะมีสภาพเก่า เชย ไม่แตกต่างจากร้านสมัยโบราณ 

และมีคูแ่ข่งทีเ่ป็นร้านค้าปลกีสมยัใหม่มาแข่งขนั ทีม่คีวาม

สะดวกสบาย เปิดตลอด 24 ชั่วโมง เป็นร้านติดเเอร์ มีที่

จอดรถ มีสินค้าและบริการครบครัน สามารถตอบสนอง 

ต่อความต้องการของลูกค้าได้ในทุกด้าน 

ด้วยเหตุผลที่ส�าคัญนี้ จึงท�าให้ผู้วิจัยมีความสนใจ 

ที่จะท�าการศึกษาปัจจัยที่ส�าคัญต่อการพัฒนากิจการร้าน 

ขายของช�า ให้เป็นร้านสะดวกซื้อสมัยใหม่ ที่สามารถ

แข่งขันกับคู่แข่งได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

วัตถุประสงค์กำรวิจัย 

1. เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นต่อการตัดสินใจ 

เลือกใช้บริการร ้านขายของช�าของประชาชนทั่วไป 

ในจังหวัดกรุงเทพและปริมณฑล

2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ 

เลือกใช้บริการร้านขายของช�าของประชาชนทั่วไปใน

จังหวัดกรุงเทพและปริมณฑล

แนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 

แนวคิดส่วนประสมกำรตลำด

คอตเลอร์ (Kotler, 2003) ได้มกีารน�าเสนอแนวคดิ 

คือ ประสมทางการตลาด 7P (Marketing Mixs) ที่เป็น

แนวคิดเพื่อท�าให้องค์กรทางการค้าต่าง ๆ ได้มีการน�าเอา 

หลักการต่าง ๆ ไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาผลิตของ

ตนเอง ให้มีคุณภาพ มีความพร้อมต่อการแข่งขันในตลาด 

กับคู ่แข่งได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งมีหลักการ 

จ�านวน 7 ประการ คือ 

1. ด้านผลติภณัฑ์ (product) หรอืสนิค้าและบรกิาร 

ซึ่งตามการศึกษาในครั้งนี้ จะศึกษาถึงสินค้าและบริการ 

ที่มีจ�าหน่ายอยู่ในร้านขายของช�า ต่าง ๆ  เช่น ขนมขบเคี้ยว 

เครื่องอุปโภค (สบู่, ยาสีฟัน, ผงซักฟอก) ขนมปัง น�้าเปล่า  

นม, ชาเขียว น�้าอัดลม เคร่ืองดื่มชูก�าลัง และอื่น ๆ  เป็นต้น 

2. ด้านราคา (price) ตามการศึกษาของคอตเลอร์  

(Kotler, 2003) พบว่า ราคาเป็นองค์ประกอบหนึง่ทีม่อีทิธพิล

ทางการค้า และการลงทุน เนื่องจากราคาเป็นข้อตกลง 

ที่ท�าให้เจ้าของร้านค้าและลูกค้า เกิดการตัดสินใจร่วมกัน

ในขั้นตอนของการซื้อสินค้า 

3. ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย (place) เป็น 

สถานที่ ๆ หรือช่องทางในการจ�าหน่ายสินค้าและบริการ

ต่างๆ เป็นต้น โดยสถานที่จ�าหน่ายตามการศึกษาครั้งนี้  

คือ ร้านขายของช�า ดังนั้น สถานที่ในการจ�าหน่ายสินค้า

ประเภทต่าง ๆ  ของร้าน จะต้องมีการจัดให้มีความสะอาด 

สวยงาม อีกทั้งการวางสินค้าและบริการ จะต้องจัดให้ง่าย

ต่อการเลือกซื้อ เพื่อท�าให้เกิดความสะดวกเลือกซื้อ และ 

ในบรเิวณทัง้ภายในร้านและนอกร้าน จะต้องมกีารให้ความ

ส�าคัญต่อระบบการรักษาความปลอดภัยต่าง ๆ เป็นต้น 

4. ด้านการส่งเสริมการตลาด (promotion) เป็น

เทคนิค และวิธีการที่องค์กรจะต้องมีการน�าเสนอและ

สร้างสิง่กระตุ้นทางการตลาด อนัจะส่งผลท�าให้ประชาชน

เกิดแรงจูงใจในการซื้อสินค้าต่าง ๆ เช่น การโฆษณา 

ประชาสัมพันธ์ การสร้างระบบลด แลก แจก แถม หรือ

การจัดกิจกรรมทางการตลาดอื่น ๆ เป็นต้น 

5. ด้านบุคลากร (people) เป็นการฝึกและส่งเสริม

ให้พนักงานที่ปฏิบัติงานในองค์กร มีความรู้ และมีทักษะ

ในการบริหารงานต่างๆ ภายในร้าน เช่น การต้อนรับลูกค้า  

การแต่งกายที่สุภาพ สะอาด ตลอดจนการให้เกียรติลูกค้า 

และการตอบค�าถามที่ถูกต้อง เหมาะสม เป็นต้น 

6. ด้านการสร้างและน�าเสนอลกัษณะทางกายภาพ 

(physical) เป็นการแสดงออกถึงสภาพแวดล้อมทั้งภายใน

ร้านและนอกร้าน ที่จะต้องมีความสะอาด มีบรรยากาศที่ดี  
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มีความสวยงาม อีกทั้งมีส่ิงอ�านวยความสะดวกต่างๆ ที่

ครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดตั้งตู้ ATM เป็นต้น 

7. ด้านกระบวนการ (process) เป็นกระบวนการ

ต่าง ๆ ที่ร้านค้าหรือองค์กรจะต้องให้ความส�าคัญ เช่น  

การบริหารทางด้านการจัดสินค้าคงคลังให้มีปริมาณที่ 

เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า หรือกระบวนการ

บริหารทรัพยากรมนุษย ์ภายในองค์กร การบริหาร 

งบประมาณ ค่าใช้จ่าย ตลอดจนการบริหารอาคารสถานที่  

วัสดุ อุปกรณ์ ให้มีความพร้อมในการให้บริการ เป็นต้น 

แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมประชำชนต่อกำร

ตัดสินใจซ้ือ

การศึกษาพฤติกรรมประชาชนนั้น เป็นแนวคิด

จากพฤติกรรมประชาชน มีรากฐานมาจากการศึกษาของ 

Philip Kotler โดยตามการศึกษาของศิริวรรณ เสรีรัตน์  

และคณะ (2546) ได้มกีารศึกษาถงึและอธบิายถงึพฤติกรรม

ประชาชน (consumer behavior) ประกอบไปด้วย 

รายละเอียดที่ส�าคัญ คือ 

1. ใครอยู่ในตลาดเป้าหมาย (who is in target 

market) เป็นการศึกษาถึงคุณลักษณะต่าง ๆ ของกลุ่ม

ประชาชน ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้  

สถานภาพการสมรส และอื่น ๆ เป็นต้น 

2. ประชาชนซื้ออะไร (what does the consumer 

buy) เป็นการศึกษาถึงประเภทของสินค้าและบริการ

ที่ลูกค้ามีความชอบ เช่น ขนมขบเคี้ยว เครื่องอุปโภค 

(สบู่, ยาสีฟัน, ผงซักฟอก) ขนมปัง น�้าเปล่า นม, ชาเขียว  

น�้าอัดลม และเครื่องดื่มชูก�าลัง เป็นต้น 

3. ท�าไมประชาชนจึงซื้อ (why does the consumer 

buy) เป็นการศกึษาถงึเหตผุลทีส่�าคญัต่อการเลอืกซ้ือสนิค้า

ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นความคิดเห็น ความชอบส่วนบุคคล  

และปัจจัยอ่ืน ๆ เป็นต้น 

4. ใครมีส ่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อ (who 

participates in the buying) เป็นการศึกษาถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง 

หรือมีส่วนร่วมในการซื้อสินค้าต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นคนรัก 

พ่อ แม่ ผู้ปกครอง ครู และบุคคลอื่นๆ เป็นต้น

5. ประชาชนซื้อเมื่อใด (when does the consumer 

buy) เป็นการศึกษาถึงวัน เวลาที่ลูกค้าจะเข้ามาใช้บริการ 

ซื้อสินค้า เช่น ช่วงเช้า ช่วงกลางวัน ช่วงเย็น หรือช่วงดึก  

เป็นต้น 

6. ประชาชนซื้อที่ไหน (where does the consumer 

buy) เป็นการศึกษาถึงสถานที่ในการซื้อสินค้า เช่น ร้าน 

ขายของช�า ห้างสรรพสินค้า และสถานที่อื่น ๆ เป็นต้น

7. ประชาชนซื้ออย่างไร (how does the consumer 

buy) เป็นการศกึษาวธิกีารทีป่ระชาชนมกีารซือ้สนิค้าต่าง ๆ   

ไม่ว่าจะเป็นเงนิสด หรอืจ่ายด้วยบตัรเครดติ หรอืการจ่ายด้วย  

e-bill ต่าง เป็นต้น

ฉันทัส เพียรธรรม (2555) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการ

ปรับตัวของร้านต่อการขยายตัวของร้านสะดวกซื้อแบบ

ใหม่ ๆ พบว่า งานวิจัยนี้มีการก�าหนดวัตถุประสงค์ คือ 

เพือ่ศกึษาแนวโน้มต่อการขยายตัวของร้านสะดวกซือ้ และ

ศึกษาความเป็นไปได้ในการบริหารจัดการร้านขายของช�า  

ด้วยกระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ ท�าการเก็บข้อมูลจาก

กลุ่มตัวอย่าง จ�านวน 20 ราย และท�าการวิเคราะห์กลยุทธ์

ต่าง ๆ  ของร้าน ผลการวิจัยสามารถสรุปได้ คือ (1) ถ้าร้าน 

ขายของช�า อยู่ในท�าเลที่ค่อนข้างดี ก็จะท�าให้เกิดความ 

ได้เปรยีบในการแข่งขนัมากกว่าร้านสะดวกซือ้สมยัใหม่ (2) 

ถ้าร้านขายของช�า มกีระบวนการให้ความส�าคญักบัสนิค้าที่

เป็นระบบ สินค้าที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน มีการตรวจสอบ 

อายุของสินค้า ก็จะท�าให้ได้เปรียบกว่าร้านสะดวกซื้อ 

สมัยใหม่อื่น ๆ และ (3) ร้านขายของช�า จะต้องมีการ

ตระหนักว่า การรักษาฐานลูกค้า เป็นสิ่งที่ส�าคัญที่สุด  

เพื่อท�าให้สามารถคงฐานลูกค้าที่มาใช้บริการ และเป็น

โอกาสในการขยายรายได้ต่อไปในอนาคตได้ 

เมธนี อภิรมย์พฤกษา (2557) ได้ศึกษาเกี่ยวกับ 

แรงจงูใจต่อสนิค้าต่าง ๆ  ทีม่อียูใ่นร้านขายของช�า โดยก�าหนด 

วัตถุประสงค์ คือ เพื่อศึกษาแรงจูงใจ พฤติกรรม และ

กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านขายของช�า  

กับกลุ ่มตัวอย่าง จ�านวน 400 คน โดยใช้วิธีการวิจัย 

เชิงปริมาณ และใช้โปรแกรมต่าง ๆ  ในการวิเคราะห์ข้อมูล

ตามสมมติฐาน ผลการศึกษา พบว่า สถานภาพไม่ว่าจะ

เกี่ยวข้องกับเพศ อายุ การศึกษา และอื่น ๆ จะมีความ

สัมพันธ์การตัดสินใจซื้อสิ่งของต่าง ๆ ในร้านขายของช�า  

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ 0.05 ส่วนการพิจารณาความ

สัมพันธ์ พบว่า ระยะทางเป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อ 
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การซื้อสิ่งของในร้านขายของช�าเป็นล�าดับแรก ส่วนข้อ 

ค้นพบในการวิจัย คือ เจ้าของร้านขายของช�า จะต้องมีการ 

เตรยีมสิง่ของ สินค้าต่าง ๆ  ให้พร้อมกบัการขายทกุเมือ่ และ

ของต้องไม่หมดอายุ ไม่ขาดตลาด มีการน�าสินค้าเข้าใหม่

ตลอดเวลา และจะต้องพัฒนาร้านขายของช�า ให้มีความ

สะอาด มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย เป็นต้น

ปุณฑริกา แก้วเจียมวงศ์ (2551) ได้มีการศึกษา 

เก่ียวกับการบรหิารร้านขายของช�า จะพบว่า การวจิยัครัง้นี้ 

จะก�าหนดวัตถุประสงค์ คือ เพื่อศึกษาผลกระทบและ

ศกึษาระดบัความต้องการในการซือ้ของในร้านขายของช�า  

จะพบว่า สิ่งที่ส�าคัญที่สุดของการก�าหนดกลยุทธ์ คือ  

จะต้องมีการส�ารองสิ่งของที่จะน�ามาจ�าหน่ายเป็นประจ�า 

และไม่หมดไปจากร้าน เพื่อท�าให้เมื่อประชาชนเข้ามาใช้

บรกิาร กจ็ะท�าให้เกดิการขายสิง่ของเหล่านัน้ได้ต่อไป และ

สิง่ทีน่�ามาจ�าหน่ายกจ็ะต้องเป็นสิง่ทีม่คีณุภาพ มมีาตรฐาน 

มีการรับรองจากหน่วยงานต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นองค์การ

อาหารและยา และมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  

เพื่อท�าให้ประชาชนได้รับสิ่งของที่มีคุณภาพต่อไป 

กรอบแนวคิดกำรวิจัย 

ภำพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

สมมติฐำนกำรวิจัย 

1. ปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ มีผลต่อการ

ตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านขายของช�าของประชาชน 

ทั่วไปในจังหวัดกรุงเทพและปริมณฑล

2. ปัจจัยทางด้านส่วนประสมทางการตลาด 7P 

มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านขายของช�าของ 

ประชาชนทั่วไปในจังหวัดกรุงเทพและปริมณฑล 

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย 

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

ได้แก่ ประชาชนทั่วไปที่มีการพักอาศัย และมี

ทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัดกรุงเทพและปริมณฑล จ�านวน 

9,636,541 คน (กระทรวงมหาดไทย, 2558) และมีอายุ 18 

ปีขึ้นไป ซึ่งมีจ�านวนทั้งหมด 9,636,541 เมื่อน�ามาค�านวณ 

กลุม่ตัวอย่างด้วยวธีิของ Taro Yamane (1964) ทีค่วามเชือ่มัน่  
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95% และยอมให้เกดิความคลาดเคลือ่นของการสุ่มตวัอย่าง 

0.05% ดังสูตรต่อไปนี้

n = N/(1+Ne^2)

n  หมายถึง ขนาดตัวอย่าง ที่ค�านวณได้ 

N  หมายถึง จ�านวนประชากร (9,636,541)

e  หมายถึง ความคลาดเคลือ่นทีจ่ะยอมรบัได้ (.0025)

แทนค่า  n = 9,636,541/1+(9,636,541)(.0025)^2 

ดังนั้น จะได้กลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 399.99 หรือ 

ประมาณ 400 คน 

ผูว้จิยัจะใช้วธิกีารสุ่มแบบโควตา โดยมีรายละเอยีด

ของการสุ่ม คือ กรุงเทพมหานคร จ�านวน 235 คน จังหวัด

นครปฐม จ�านวน 32 คน จังหวัดนนทบุรี จ�านวน 39 คน  

จังหวัดปทุมธานี จ�านวน 32 คน จังหวัดสมุทรปราการ 

จ�านวน 44 คน และจังหวัดสมุทรสาคร จ�านวน 18 คน  

โดยแจกแบบสอบถามแบบตามสะดวก

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย

ส่วนที่ 1 ปัจจัยทางด้านข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ

สอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพหลัก  

รายได้ และสถานภาพสมรส จ�านวน 6 ข้อ 

ส่วนที ่2 ปัจจยัทางด้านส่วนประสมทางการตลาด  

7P ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการ

จัดจ�าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร  

ด้านการสร้างและน�าเสนอลักษณะทางกายภาพ และด้าน

กระบวนการ จ�านวน 21ข้อ เมือ่น�าไปทดสอบหาความเช่ือมัน่ 

พบว่ามีค่า Cronbach’s Alpha เท่ากับ 0.877

ส่วนที่ 3 ปัจจัยทางด้านการตัดสินใจเลือกใช้

บริการร้านขายของช�าของประชาชนทั่วไปในจังหวัด

กรุงเทพและปริมณฑล โดยใช้หลัก 6W1H จ�านวน 2 ข้อ 

เม่ือน�าไปทดสอบหาความเชื่อมั่นพบว่ามีค่า Cronbach’s 

Alpha เท่ากับ 0.985

สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล

1. การวิเคราะห์ข้อมูลจากสถิติพรรณนา ได้แก่  

ค่าร้อยละ ค่าความถ่ี (จ�านวนคน) ค่าเฉล่ีย และส่วนเบีย่งเบน 

มาตรฐาน 

2. การวิเคราะห์ข้อมูลจากสถิติอนุมานหรือสถิติ 

ที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน คือ ค่าสถิติ Independent 

t-testและ One way ANOVA ใช้หาความสัมพันธ์ระหว่าง

ปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์กับการตัดสินใจเลือกใช้ 

บรกิาร และค่าสถติิ Multiple Regressionใช้หาความสมัพนัธ์ 

ระหว่างปัจจัยทางด้านส่วนประสมทางการตลาด กับการ

ตัดสินใจเลือกใช้บริการ

ผลกำรวิจัย 

ผลกำรวิเครำะห์ปัจจัยด้ำนประชำกรศำสตร์ของ 

กลุ่มตัวอย่ำง

กลุม่ตวัอย่าง จ�านวน 400 คน เป็นเพศหญงิ จ�านวน 

248 คน คิดเป็นร้อยละ 62.00 เพศชาย จ�านวน 152 คน 

คิดเป็นร้อยละ 38.00 มีอายุ อายุ 31-40 ปี จ�านวน 103 คน 

คิดเป็นร้อยละ 25.75 รองลงมา คือ อายุ 41-50 ปี จ�านวน 

82 คน คิดเป็นร้อยละ 20.50 อายุ 51-60 ปี จ�านวน 69 คน  

คิดเป็นร้อยละ 17.25 อายุ 21-30 ปี จ�านวน 64 คน คิดเป็น

ร้อยละ 16.00 ต่อมา และอายุมากกว่า 60 ปี จ�านวน 44 คน  

คิดเป็นร้อยละ 11 ส่วนใหญ่ระดับการศึกษาปริญญาตรี  

จ�านวน 283 คน คดิเป็นร้อยละ 70.75 รองลงมา คอื ปรญิญาโท  

จ�านวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 18.00 และต�่ากว่าปริญญาตรี  

จ�านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 11.25 ส่วนใหญ่มีอาชีพ

พนักงานบริษัทเอกชน จ�านวน 141 คน คิดเป็นร้อยละ 

35.25 รองลงมา คอื ค้าขาย / แม่บ้าน / รบัจ้าง จ�านวน 98 คน  

คิดเป็นร้อยละ 24.50 ธุรกิจส่วนตัว จ�านวน 71 คน คิดเป็น 

ร้อยละ 17.75 พนักงานรัฐวิสาหกิจ จ�านวน 39 คน คิดเป็น 

ร้อยละ 9.75 นักเรียน / นักศึกษา จ�านวน 33 คน คิดเป็น

ร้อยละ 8.25 และข้าราชการ จ�านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 

4.50 รายได้ต่อเดือนประมาณ 20,001-30,000 บาท จ�านวน  

177 คน คดิเป็นร้อยละ 44.25 รองลงมา คอื รายได้ประมาณ 

30,001-40,000 บาท จ�านวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 24.50 

รายได้ต�า่กว่าหรอืเท่ากบั 20,000 บาท จ�านวน 75 คน คดิเป็น 

ร้อยละ 18.75 และรายได้มากกว่า 40,001 บาทขึ้นไป 

จ�านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 12.50 ตามล�าดับ ส่วนใหญ่

มีสถานภาพการสมรส จ�านวน 236 คน คิดเป็นร้อยละ 

59.00 รองลงมา คือ โสด จ�านวน 118 คน คิดเป็นร้อยละ  
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29.50 และหม้าย/ หย่าร้าง / แยกกันอยู่ จ�านวน 46 คน  

คิดเป็นร้อยละ 11.50 

ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนผสมการตลาด พบว่า 

ผู ้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู ่ในระดับมาก  

เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านผู ้ตอบแบบสอบถามมีความ 

คิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงจากมากไปน้อยดังนี้ 

ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย ด้านราคา  

ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านการสร้างและน�าเสนอ

ลกัษณะทางกายภาพ ฃด้านกระบวนการ และ ด้านบคุลากร 

(ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.08, 3.96, 3.70, 3.68, 3.68, 3.68 และ  

3.38 ตามล�าดับ)

ผลกำรวิเครำะห์ควำมคิดเห็นของผู ้ตอบแบบ 

สอบถำมท่ีมต่ีอกำรตดัสนิใจเลอืกใช้บรกิำรร้ำนขำยของช�ำ 

ผลการวิเคราะห์การตัดสินใจเลือกใช้บริการ 

โดยภาพรวมผู ้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู ่ใน

ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.92) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 

ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามคดิเห็นอยู่ในระดบัมากทกุด้าน 

เรียงจากมากไปน้อยดังนี้ ประชาชนซื้อเครื่องอุปโภคและ

บรโิภคทีร้่านขายของช�า เพราะความคุน้เคยกบัเจ้าของร้าน  

และบิดา มารดา เพื่อน และญาติพี่น้องของประชาชน 

แนะน�าให้ประชาชนซ้ือเคร่ืองอุปโภคและบริโภคที่ร้าน 

ขายของช�า (ค่าเฉลี่ย = 3.99, 3.83 ตามล�าดับ)

ผลกำรวิเครำะห์สมมติฐำน

สมมติฐำนที่ 1 ปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ 

มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านขายของช�าของ 

ประชาชนทั่วไปในจังหวัดกรุงเทพและปริมณฑล ผลการ

ศึกษาพบว่า 

จากการใช้ค่าสถิติ Independent Sample t-test 

หาความสัมพันธ์ระหว่าเพศกับการตัดสินใจซื้อ พบว่า  

มีค่า Sig. (2-tailed) เท่ากับ 0.88 ซึ่งเป็นค่าที่มากกว่าระดับ

นัยส�าคัญทางสถิติที่ 0.05 สรุปได้ว่า เพศที่แตกต่างกัน 

ไม่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านขายของช�าของ

ประชาชนทั่วไปในจังหวัดกรุงเทพและปริมณฑล อย่างม ี

ระดับนัยส�าคัญทางสถิติ 0.05

จากการใช้ค่าสถิติ One Way ANOVA หาความ

สัมพันธ์ระหว่างอายุกับการตัดสินใจซ้ือ พบว่า มีค่า F 

เท่ากับ .042 และมีค่า Sig เท่ากับ .99 ซึ่งเป็นค่าที่มากกว่า 

ระดบันยัส�าคญัทางสถติทิี ่0.05 สรปุได้ว่า อายทุีแ่ตกต่างกนั  

มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านขายของช�าของ

ประชาชนทั่วไปในจังหวัดกรุงเทพและปริมณฑล ไม  ่

แตกต่างกัน อย่างมีระดับนัยส�าคัญทางสถิติ 0.05

จากการใช้ค่าสถิติ One Way ANOVA หาความ

สมัพนัธ์ระหว่างระดบัการศกึษากบัการตดัสนิใจซือ้ พบว่า  

มีค่า F เท่ากับ .012 และมีค่า Sig เท่ากับ .98 ซึ่งเป็นค่าที่

มากกว่าระดับนัยส�าคัญทางสถิติที่ 0.05 สรุปได้ว่า คือ 

ระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสินใจเลือก

ใช้บริการร้านขายของช�าของประชาชนทั่วไปในจังหวัด 

กรุงเทพและปริมณฑล ไม่แตกต่างกัน อย่างมีระดับ 

นัยส�าคัญทางสถิติ 0.05

จากการใช้ค่าสถิติ One Way ANOVA หาความ

สัมพันธ์ระหว่างอาชีพกับการตัดสินใจซื้อ พบว่า มีค่า F 

เท่ากับ 1.32 และมีค่า Sig เท่ากับ .25 ซึ่งเป็นค่าที่มากกว่า 

ระดับนัยส�าคัญทางสถิติที่ 0.05 สรุปได้ว่า คือ อาชีพที่ 

แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้าน

ขายของช�าของประชาชนทั่วไปในจังหวัดกรุงเทพและ

ปริมณฑล ไม่แตกต่างกัน อย่างมีระดับนัยส�าคัญทาง

สถิติ 0.05

จากการใช้ค่าสถิติ One Way ANOVA หาความ

สัมพันธ์ระหว่างรายได้กับการตัดสินใจซื้อ พบว่า มีค่า F 

เท่ากับ .07 และมีค่า Sig เท่ากับ .97 ซึ่งเป็นค่าที่มากกว่า

ระดับนัยส�าคัญทางสถิติที่ 0.05 สรุปได้ว่า ระดับรายได้ 

ที่แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้าน

ขายของช�าของประชาชนทั่วไปในจังหวัดกรุงเทพและ

ปริมณฑล ไม่แตกต่างกัน อย่างมีระดับนัยส�าคัญทาง

สถิติ 0.05

จากการใช้ค่าสถิติ One Way ANOVA หาความ

สัมพันธ์ระหว่างสถานภาพกับการตัดสินใจซื้อ พบว่า มีค่า 

F เท่ากับ .54 และมีค่า Sig เท่ากับ .57 ซึ่งเป็นค่าที่มากกว่า 

ระดับนัยส�าคัญทางสถิติที่ 0.05 สรุปได้ว่า สถานภาพการ

สมรสที่แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ

ร้านขายของช�าของประชาชนทั่วไปในจังหวัดกรุงเทพ

และปริมณฑล ไม่แตกต่างกัน อย่างมีระดับนัยส�าคัญทาง 

สถิติ 0.05
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สมมตฐิานที ่2 ปัจจยัทางด้านส่วนประสมทางการ

ตลาด 7P มผีลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการร้านขายของช�า 

ของประชาชนทั่วไปในจังหวัดกรุงเทพและปริมณฑล

ตำรำง 1 

การวิเคราะห์ข้อมูลการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านขายของช�าของประชาชนทั่วไปในจังหวัดกรุงเทพและปริมณฑล 

จ�าแนกตามภาพรวมปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 7P

ปัจจัย B Std. Error Beta T Sig.

(Constant) -.125 .066  -1.897 .050*

ด้านผลิตภัณฑ์ .133 .020 .100 6.768 .000**

ด้านราคา -.068 .017 -.066 -3.913 .000**

ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย .013 .017 .009 .758 .449

ด้านการส่งเสริมการตลาด -.056 .018 -.045 -3.093 .002**

ด้านบุคลากร .908 .012 .987 76.280 .000**

ด้านการสร้างและน�าเสนอลักษณะทางกายภาพ .157 .015 .114 10.701 .000**

ด้านกระบวนการ -.067 .012 -.055 -5.707 .000**

* มีระดับนัยส�าคัญทางสถิติ 0.05

** มีระดับนัยส�าคัญทางสถิติ 0.01

** R = .989, R Square = .977, Adjusted R Square = .977, F = 2407.258, Sig. = .000

จากตาราง 1 พบว่า ปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสินใจ 

เลือกใช้บริการร้านขายของช�าของประชาชนทั่วไปใน

จังหวดักรงุเทพและปริมณฑล โดยใช้ค่าสถิตสิมการถดถอย 

พบว่า ปัจจัยที่ประกอบไปด้วย (1) ด้านผลิตภัณฑ์ (2) ด้าน

ราคา (3) ด้านการส่งเสริมการตลาด (4) ด้านบุคลากร (5) 

ด้านการสร้างและน�าเสนอลักษณะทางกายภาพ (6) ด้าน

กระบวนการ เป็นปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจ 

เลือกใช้บรกิารร้านขายของช�าของประชาชนทัว่ไปในจงัหวดั 

กรุงเทพและปริมณฑล อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ 0.01 (sig 

= 0.000) ยกเว้นปัจจัยบคุคลทีมี่ส่วนร่วมในการตดัสินใจซือ้  

ทีไ่ม่มอีทิธพิลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการร้านขายของช�า 

ของประชาชนทั่วไปในจังหวัดกรุงเทพและปริมณฑล 

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ 0.05 (sig = 0.449) และผู้วิจัย

สามารถพยากรณ์ความถกูต้องของ Model นีเ้ท่ากบัร้อยละ  

97.7 ซึ่งสามารถแสดงสมการได้ดังนี้

Y = -.125 (Constant) + .133 (ด้านผลิตภัณฑ์) + 

-.068 (ด้านราคา) + .013 (ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย) + 

-.056 (ด้านการส่งเสริมการตลาด) + .908 (ด้านบุคลากร)  

+ .157 (ด้านการสร้างและน�าเสนอลักษณะทางกายภาพ)  

+ -.067 (ด้านกระบวนการ)

กำรอภิปรำยผล 

ระดบัความคดิเหน็ต่อการตดัสนิใจเลอืกใช้บรกิาร

ร้านขายของช�าของประชาชนทัว่ไปในจงัหวดักรงุเทพและ

ปริมณฑล พบว่า ระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ

เครื่องอุปโภคและบริโภคของผู้บริโภคที่มาใช้บริการร้าน 

ขายของช�า เพราะความคุ้นเคยกับเจ้าของร้านส่งผลมาก

ที่สุด (  = 3.996) รองลงมา คือ บิดา มารดา เพื่อน และ

ญาติพี่น้องของประชาชน แนะน�าให้ประชาชนซื้อเครื่อง

อุปโภคและบริโภคที่ร้านขายของช�า (  = 3.834) มาใช้

บริการเพราะความเห็นใจกับเจ้าของร้านที่เป็นเพื่อนบ้าน

ใกล้เคียง (  = 3.681) ซึ่งมีความสอดคล้องกับการศึกษา

ของ ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ (2546) ทีพ่บว่า การน�าเอา 

หลักพฤติกรรมประชาชน หรือหลัก 6W1H เข้ามาใช  ้

ในการบรหิารจัดการร้านค้า จะท�าให้ลกูค้าทีเ่ข้ามาใช้บรกิาร

เกดิการตอบสนองตอบสิง่ต่าง ๆ  ของร้านค้าทีด่ ีและมคีวาม 
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สอดคล้องกับการศึกษาของ Peter and Donnelly (2004)  

ทีพ่บว่า อทิธพิลทางสังคม เป็นปัจจยัหนึง่ทีจ่ะท�าให้เกดิการ

ตัดสินใจซื้อสินค้า โดยเฉพาะในร้านขายของช�า เนื่องจาก

อิทธิพลทางสังคม โดยเฉพาะในบริเวณต่างจังหวัด ร้าน

ขายของช�าก็ถือได้ว่า เป็นร้านที่ยังสามารถตอบสนอง 

ต่อความต้องการของคนในชุมชน คนในสังคมได้

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ

ร้านขายของช�าของประชาชนทัว่ไปในจงัหวดักรงุเทพและ

ปริมณฑล ผู้วิจัยพบว่า ปัจจัยทางด้านส่วนประสมทาง 

การตลาด 6 ปัจจัย คือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการ

ส่งเสรมิการตลาด ด้านบคุลากร ด้านการสร้างและน�าเสนอ

ลักษณะทางกายภาพ และด้านกระบวนการ เป็นปัจจัย

ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าในร้านขายของช�า 

เพราะปัจจัยดังกล่าวนี้ เป็นปัจจัยพื้นฐานที่ร้านขายของช�า 

จะต้องมี และเจ้าของร้านค้าต้องให้ความตระหนกั ให้ความ

ส�าคัญซึ่งมีความสอดคล้องกับการศึกษาของ ปุณฑริกา 

แก้วเจียมวงศ์ (2551) ที่สรุปได้ว่า ร้านขายของช�าจะต้อง

มีการใช้ คือ การมีการส�ารองสินค้าและบริการต่าง ๆ  ให้มี

ปรมิาณทีเ่พยีงพอ แต่จะต้องไม่มากจนเกนิไป เพ่ือท�าให้เกดิ 

ความพร้อมในการขายสินค้าและบริการต่าง ๆ และตาม 

การศึกษาของ ฉันทัส เพียรธรรม (2555) ที่สรุปได้ว่าร้าน

ขายของช�าที่ปิดตัวลงมักต้ังอยู่ในท�าเลค่อนข้างดี อยู่ใน

แหล่งการค้าหรอืแหล่งสญัจร แต่จะเกดิปัญหาทีก่ารจราจร 

หรือการเข้าถึงร้านค้าของร้านขายของช�าจากประชาชน

ทัว่ไปได้ยาก นอกจากคนในพืน้ทีเ่ท่านัน้ และสอดคล้องกบั 

การศึกษาของ เมธนี อภิรมย์พฤกษา (2557) ที่สรุปได้ว่า 

ร้านขายของช�า จะต้องมีการจัดท�า และตรวจสอบข้อมูล

สินค้าต่าง ๆ ไม่ขาดแคลน ไม่หมดอายุ อีกทั้งร้านขาย

ของช�า จะต้องมีการส�ารวจราคากับร้านขายของช�า คู่แข่ง  

มีการน�าเอากลยุทธ์ทางการตลาด โดยเฉพาะทางด้าน 

การส่งเสริมการขายมาใช้ให้มากยิ่งขึ้น เป็นต้น

ข้อเสนอแนะ 

ในการวิจัยครั้งต่อไป ควรจะต้องมีการวิเคราะห์

เปรียบเทียบข้อมูลของร้านขายของช�า กับร้านสะดวกซื้อ 

อื่น ๆ เช่น 7-11 เพื่อท�าให้เกิดข้อมูลที่ได้ทราบถึงความ 

แตกต่างของร้านค้าทัง้ 2 ประเภท แล้วน�าข้อมลูดงักล่าวมา

ใช้ปรบัปรงุ หรอืน�ามาสร้างเป็นแนวทางในการบรหิารงาน 

เชิงกลยุทธ์ของร้านขายของช�าต่อไป
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บทคัดย่อ

การวจิยัครัง้นี ้มวีตัถปุระสงค์เพ่ือ (1) ศึกษาพฤติกรรมการเลอืกใช้บรกิารห้างสรรพสนิค้าโรบนิสนัสาขาปราจีนบรุี 

(2) ศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการห้างสรรพสินค้าโรบินสันสาขาปราจีนบุรี (3) ศึกษาปัจจัย 

ส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการห้างสรรพสินค้าโรบินสันสาขาปราจีนบุรีกลุ่มตัวอย่างคือ 

ผู้บริโภคที่เคยซื้อสินค้า และใช้บริการในห้างสรรพสินค้าโรบินสันสาขาปราจีนบุรี จ�านวน 425 คน วิเคราะห์ข้อมูล

ด้วยสถิติเชิงพรรณนา การแจกแจงความถี่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบระดับความส�าคัญโดยใช้

สถิติ T-test และ One-way ANOVA ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลในด้านอาชีพและรายได้มีอิทธิพลต่อการเลือก

ใช้บริการห้างสรรพสินค้าโรบินสันสาขาปราจีนบุรี อย่างมีนัยส�าคัญที่ระดับ 0.05 และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

ในด้านผลิตภณัฑ์ ราคา ช่องทางการจดัจ�าหน่าย และการส่งเสรมิการตลาดมอีทิธพิลต่อการเลอืกใช้บรกิารห้างสรรพสนิค้า 

โรบินสันสาขาปราจีนบุรี อย่างมีนัยส�าคัญที่ระดับ 0.05

ค�ำส�ำคัญ: ห้างสรรพสินค้า, ปัจจัยทางการตลาด, ผู้บริโภค

Abstract

This research aims (1) to study the behavior of customers using Robinson department store inPrachinburi 

branch. (2) to study the individual factors that influence customers to shop at Robinson Prachinburi. (3) to study the 

marketing mix factors that influence customers to select to shopping at Robinson department store inPrachinburi  

Province . The sampling group is 425 consumers who shop at Robinson department store, Prachinburi branch. This 

research has analyzed the data by using descriptive statistics, frequency, average, standard deviation, T-test and 

One-way ANOVA. The result of this research shows that personal factors in career and income have an influence 

in behavior of shopping at Robinson department store, Prachinburi branch, at significant level 0.05. Marketing mix  

factors that are composed of products, price, place and promotion have an influence in the selection of shopping at 

Robinson department store, Prachinburi branch in significant level 0.05.

Keywords: shopping mall, marketing factors, consumer

 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกำรเลือกใช้บริกำรห้ำงสรรพสินค้ำโรบินสันสำขำปรำจีนบุรี

Factors Influencing the Selection of Shopping at Robinson Department Store, 

Prachinburi Branch
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บทน�ำ

ธรุกจิร้านค้าปลกีในประเทศไทยมกีารพฒันาอย่าง 

ต่อเนือ่งจากรปูแบบร้านค้าปลกีแบบดัง้เดมิเป็นร้านค้าปลกี 

สมัยใหม่ (modern trade) จากร้านค้าปลกีขนาดเลก็เป็นร้าน

ค้าปลีกขนาดใหญ่ จากร้านค้าปลีกร้านเดียว เป็นร้านค้า 

ปลีกเครือข่าย (chain store retailing) และจากร้านค้าปลีก

ที่เป็นของคนไทยบริหารโดยคนไทย เป็นร้านค้าปลีก 

ที่มีเจ้าของและผู ้บริหารเป็นชาวต่างชาติเกือบทั้งสิ้น  

ห้างสรรพสนิค้า เป็นร้านค้าปลกีขนาดใหญ่ ตกแต่งหรหูรา

ให้บริการครบครัน ขายสินค้าครบทุกประเภทโดยจัดแบ่ง

เป็นแผนกและหมวดหมูข่องสินค้าอย่างชดัเจน ท�าให้ลกูค้า

สนุกสนานและเพลินเพลินในการซื้อสินค้าในลักษณะ  

One-Stop Shopping นอกจากนี้ในบริเวณศูนย์การค้า 

ขนาดใหญ่ซึ่งเป็นที่ตั้งของห้างสรรพสินค้ายังมีสิ่งอ�านวย

ความสะดวก และกิจกรรมมากมายที่จะสามารถท�าให้

สมาชิกทั้งครอบครัวสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างครบ

วงจร จึงเป็นประเภทร้านค้าปลีกที่ได้รับความนิยมจาก

คนไทยยุคหนึ่งเป็นอย่างสูง มีการขยายสาขาออกไปเป็น

จ�านวนมาก เช่น ห้างเซ็นทรัล โรบินสัน เดอะมอลล์  

(ยงยุทธ ฟูพงศ์ศิริพันธ์, 2559)

ตลาดบริโภคค้าปลีกปีที่ผ่านมามีมูลค่าประมาณ 

2.6 ล้านล้านบาท จากภาพรวมการบริโภคทั้งหมด 5.5 

ล้านล้านบาท โดยภาคค้าปลีกสร้างรายได้ให้แก่ประเทศ

มากเป็นอันดับสอง หรือ 14% ของอัตราการขยายตัว

ของ GDP ธุรกิจค้าปลีกคร่ึงปีแรกขยายตัวเพียง 4.36%  

จากสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนภายในประเทศที่ส่งผลให้

บรรยากาศในการจับจ่ายใช้สอยดูไม่สดใส ผู้บริโภคชะลอ

การใช้เงนิอย่างต่อเนือ่ง และเน้นการจบัจ่ายสนิค้าทีจ่�าเป็น

เท่านัน้ โดยสนิค้าหมวดคงทุนท่ีมีอายุการใช้งานมากกว่า 3 ปี 

จงึกลายเป็นหมวดหมู่แรกทีผู้่บริโภคยังย้ังการใช้จ่ายลงและ

เกิดการหดตัวมากถึง 4.5% ส่วนสินค้ากึ่งคงทนที่ใช้งาน 

ในระยะสั้นกว่า 3 ปี มีการเติบโตเพียง 3% และสินค้า

หมวดไม่คงทนซึ่งมีความจ�าเป็นในชีวิตประจ�าวันเติบโต 

5% ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงก�าลังซ้ือในของผู้บริโภคระดับ

ล่างยังไม่ฟื้นตัวที่มาพร้อมกับหนี้สินครัวเรือนที่ยังคงอยู ่

ในเกณฑ์สูง ถึงแม้เศรษฐกิจจะชะลอตัวแต่ผู้ประกอบการ

ค้าปลีกยังคงขยายสาขาอย่างต่อเนื่องเพื่อรอก�าลังซื้อที่จะ

กลบัมาในไม่ช้า โดยคร่ึงปีแรกของปี 2557 คอนวเีนยีนสโตร์ 

มกีารขยายสาขาเพิม่ขึน้ 7% ซปูเปอร์มาร์เกต็3.5% ซปุเปอร์

เซน็เตอร์3.5% ดพีาร์ทเมนสโตร์1.5% และร้านค้าเฉพาะทาง  

4.5% ซึ่งการเติบโตที่สูงของคอนวีเนี่ยนสโตร์ส่วนหน่ึง 

มาจากพฤติกรรมการซ้ือของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปจากการ

ซ้ือสินค้าขนาดใหญ่เป็นขนาดเล็กเพื่อน�าเงินไปใช้จ่าย 

อย่างอืน่แทน รวมถงึโปรโมชัน่ต่าง ๆ  ของคอนวเีนีย่นสโตร์  

เช่นแสตมป์ เซเว่นฯ แสตมป์แฟมิลี่มาร์ค แสตมป์โลตัส 

เอ็กเพรส ก็เป็นตัวแปรที่ส�าคัญในการดึงดูดให้ผู้บริโภค 

เข้ามาจับจ่ายตามคอนวีเนี่ยนสโตร์มากขึ้นเช่นกัน สมาคม

ค้าปลีกไทยเชื่อว่าจากการคลี่คลายด้านการเมืองและ

เศรษฐกจิตลาดค้าปลกีจะกลบัมาสดใสอกีครัง้และสามารถ

สร้างการเติบโตตลอดทั้งปีได้ถึง 6-7% คสช. ตอบรับกับ 

มาตรการกระตุ ้นอุตสาหกรรมค้าปลีกเช่น การลดค่า 

ครองชีพของประชาชนด้วยการตรึงราคาสินค้าที่จ�าเป็น 

ไม่ว่าจะเป็น อาหาร ค่าโดยสาร ค่าเชื้อเพลิง ส่งเสริมการค้า

ชายแดน ก�าหนดมาตรการช่วยเหลือ SME อย่างเร่งด่วน 

โดยเฉพาะกระแสเงินสดหมุนเวียนที่ขาดสภาพคล่องจาก

ต้นทนุแรงงานและต้นทนุพลงังานทีเ่พิม่ขึน้ จดัตัง้กระทรวง 

พฒันาธรุกจิขนาดกลางและขนาดย่อม เพราะปัจจบุนั SME 

ที่เกี่ยวเนื่องในธุรกิจค้าปลีกมี ปริมาณสูงถึง 85% ของ 

ผู้ประกอบการทั้งหมดเป็นต้น (Marketeer, 2557)

บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จ�ากัด (มหาชน) 

เปิดเผยว่า ผลประกอบการในช่วง 9 เดือนแรก บริษัทม ี

ยอดขาย 17,216 ล้านบาท ลดลง 2.9% และก�าไรสทุธ ิ1,332 

ล้านบาท ลดลง 6.4% จากช่วงเดยีวกนัของปีก่อน ซึง่คาดว่า

ไม่เป็นไปตามเป้าหมายทีว่างไว้เดมิจะเตบิโต 10% เนือ่งจาก

ผลกระทบจากปัญหาการเมืองและภาวะเศรษฐกิจภายใน

ประเทศยงัชะลอตวัลงต่อเนือ่ง กดดนัจ�านวนลกูค้าปรบัตวั

ลดลง แต่มูลค่าการใช้จ่ายยังถือว่าอยู่ในระดับปกติ รวมทั้ง 

บริษัทมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจากการเปิดสาขาใหม่ 4 สาขา 

ในช่วงที่ผ่านมา แต่อย่างไรก็ตามบริษัทเตรียมเปิดสาขา

เพิ่มเติมอีก 3 สาขา ที่จังหวัดปราจีนบุรี และมุกดาหาร 

รวมถงึทีป่ระเทศเวยีดนาม ภายในเดอืน ธ.ค. นี ้ซึง่จะใช้งบ 

ลงทนุทัง้ปีรวม 7 สาขามลูค่า 5,600 ล้านบาท “ในไตรมาส 4 

เช่ือมัน่ว่าก�าลงัซือ้จะฟ้ืนตัวได้มากกว่าครึง่ปีแรก โดยเฉพาะ 

ธรุกจิค้าปลกีทีเ่ป็นช่วงทีม่กีารแข่งขนัรนุแรงกว่าทกุไตรมาส  

เนื่องจากเป็นช่วงไฮซีซั่นของธุรกิจ เป็นการเข้าสู่เทศกาล

เฉลิมฉลอง และมีการเลือกซื้อสินค้าเพื่อเป็นของก�านัล 
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ในเทศกาล และยงัได้เข้าสู่ฤดกูาลท่องเทีย่วของนกัท่องเทีย่ว 

ต่างชาต ิซึง่ธรุกิจค้าปลกีมกีารจดัแคมเปญส่งเสรมิการขาย 

เพื่อกระตุ้นนักท่องเที่ยว ให้จับจ่ายเพิ่มขึ้น” ส�าหรับ ปี 58 

บริษัทวางแผนใช้งบลงทุน 4,500 ล้านบาท ขยายสาขา

เพิ่มเติมในประเทศ 4-5 สาขา และในประเทศเวียดนาม 

1-2 สาขา จากในปัจจุบันอยู่ที่ 37 สาขา และ 1 สาขาใน

เวียดนาม ซึ่งจะเน้นเปิดสาขารูปแบบไลฟ์ สไตล์ เซ็นเตอร์  

ที่ใช้งบประมาณการลงทุนรวมค่าที่ดินประมาณ 1,000 

ล้านบาทต่อสาขา รวมทั้งคาดว่ายอดขายจะเติบโตได้ถึง 

10% สอดคล้องการฟื้นตัวเศรษฐกิจในประเทศที่คาดว่า 

จะโต 3-4% (พันธ์เทพ เหลืองวิริยะ, 2557)

ด้วยเหตุดังกล่าวข้างต้นท�าให้ผู้วิจัยมีความสนใจ 

ที่จะศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการห้าง 

สรรพสินค้าโรบินสันสาขาปราจีนบุรี ผลการศึกษาที่ได้ 

จะเป็นแนวทางในการพิจารณากลยุทธ์ทางการตลาด 

ของโรบินสันสาขาโรบินสันปราจีนบุรี ให้สอดคล้องกับ 

ความต้องการของผู ้บริโภคและเป็นประโยชน์ต่อการ

ปรับปรุงแก้ไขกลยุทธ์ทางการตลาดให้มีประสิทธิภาพ

ต่อไปในอนาคตและดึงดูดกลุ่มลูกค้าให้มาใช้บริการที่

ห้างสรรพสินค้าโรบินสันสาขาปราจีนบุรี และตอบสนอง

ความต้องการของผู้บริโภคให้มากท่ีสุด เพื่อรองรับสภาวะ 

การแข่งขันทางการตลาดในอนาคต

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกใช ้บริการ 

ห้างสรรพสินค้าโรบินสันสาขาปราจีนบุรี

2. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มี

อิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการห้างสรรพสินค้าโรบินสัน 

สาขาปราจีนบุรี

3.เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการ 

เลือกใช้บริการห้างสรรพสินค้าโรบินสันสาขาปราจีนบุรี

กรอบแนวคิดกำรวิจัย

ภำพ 1 กรอบแนวความคิดการวิจัย
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สมมติฐำนกำรวิจัย

สมมติฐานข้อที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน

มีผลต่อการเลือกใช้บริการห้างสรรพสินค้าโรบินสันสาขา 

ปราจีนบุรีที่ต่างกัน

สมมติฐานข้อที ่2 ปัจจยัทางการตลาดทีแ่ตกต่างกนั 

มีผลต่อการเลือกใช้บริการห้างสรรพสินค้าโรบินสันสาขา

ปราจีนบุรีที่ต่างกัน

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย 

ผู ้วิจัยก�าหนดรายละเอียดเก่ียวกับวิธีการวิจัย 

ดังต่อไปน้ี

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

1. ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัย คือ ผู้บริโภค 

ที่เคยซื้อสินค้าและใช้บริการในห้างสรรพสินค้าโรบินสัน 

สาขาปราจีนบุรี ซึ่งไม่ทราบจ�านวนประชากรที่แน่นอน

2. กลุ่มตัวอย่างที่ท�าการศึกษา คือ ผู้บริโภคที่เคย

ซื้อสินค้าและใช้บริการในห้างสรรพสินค้าโรบินสันสาขา

ปราจีนบุรี การก�าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของงานวิจัยนี้ 

โดยโปรแกรมการค�านวณแบบไม่ทราบจ�านวนของกลุ่ม

ประชากร (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2553) โดยใช้ระดับความ 

เชื่อม่ันที่ 95 % และยอมให้เกิดความคลาดเคลื่อนในการ

เลือกตัวอย่างร้อยละ 5 ได้จ�านวนกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย 

ครั้งน้ีเท่ากับ 385 ตัวอย่าง และเพ่ิมเติมอีก จ�านวน 40 

ตัวอย่าง รวมขนาดกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 425 ตัวอย่าง

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ใช้แบบสอบถาม 

(questionnaire) สร ้างตามวัตถุประสงค์และกรอบ 

แนวความคิดการวิจัย โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่1 ข้อมูลทั่วไปด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ 

เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ รายได้เฉล่ียต่อเดือน  

สถานภาพ

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามปัจจัยทางการตลาด ได้แก่  

ผลติภณัฑ์ราคา ช่องทางการจดัจ�าหน่าย การส่งเสรมิการตลาด 

จ�านวน 4 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่น (reliability) เท่ากับ 0.721

ส่วนที่ 3 แบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรม

ของผูบ้รโิภค ได้แก่ บคุคลทีม่อีทิธิพล ประเภทการใช้บรกิาร  

วันที่มักใช้บริการ ช่วงเวลาที่ใช้บริการ ความถี่ในการใช้

บรกิาร ค่าใช้จ่ายเฉลีย่ต่อครัง้ รปูแบบการช�าระเงนิ พาหนะ

ที่ใช้เดินทาง จ�านวน 8ข้อ มีค่าความเชื่อมั่น (reliability)  

เท่ากับ 0.704

ส่วนที่ 4 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการ

ห้างสรรพสินค้าโรบินสันสาขาปราจีนบุรีโดยใช้ลักษณะ

การวัดระดับความส�าคัญ (Likert scale) จ�านวน 7 ข้อ  

มีค่าความเชื่อมั่น (reliability) เท่ากับ 0.836

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล

1. เตรียมแบบสอบถามและผู้ช่วยวิจัยเพื่อการ

เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง โดยแจกแบบสอบ 

ผู้บริโภคที่เคยซื้อสินค้าและใช้บริการในห้างสรรพสินค้า

โรบินสันสาขาปราจีนบุรี ใช้เวลาในการด�าเนินการในช่วง

เดือนเมษายน 2559

2. ด�าเนินการรวบรวมข้อมูลจากผู้บริโภคที่เคย

ซ้ือสินค้าและใช้บริการในห้างสรรพสินค้าโรบินสันสาขา

ปราจีนบุรี และน�าแบบสอบถามที่ได้มาตรวจสอบข้อมูล 

ความถูกต้องแล้วไปวิเคราะห์ข้อมูลทางคอมพิวเตอร  ์

ในการค�านวณค่าสถิติ

กำรวิเครำะห์และสถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล

1. สถติิพืน้ฐาน ได้แก่ ร้อยละ (percentage) ค่าเฉลีย่  

(mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation)

2. สถิติทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ T-test และ 

One-way ANOVA

ผลกำรวิจัย

ข้อมูลทั่วไป

ผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  

ร้อยละ 61.4 มีอายุระหว่าง 20-30 ปี ร้อยละ 57.2 มีระดับ

การศึกษาปริญญาตรี หรือสูงกว่า ร้อยละ 64.0 ประกอบ
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อาชีพพนักงาน/ลูกจ้างเอกชน ร้อยละ 40.2 มีรายได้เฉลี่ย

ต่อเดือน 10,000-20,000 บาท ร้อยละ 42.8 และส่วนใหญ่ 

มีสถานภาพโสดร้อยละ71.3

ปัจจัยส่วนผสมทำงกำรตลำด

1. ด้านผลติภัณฑ์ผู้บริโภคส่วนใหญ่เลอืกใช้บรกิาร

ห้างสรรพสินค้าเพราะความหลากหลายของสินค้าและ

บริการในห้างสรรพสินค้ามากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 44.9 

รองลงมาคือ ภาพลักษณ์โดยรวมของห้างสรรพสินค้า  

คิดเป็นร้อยละ 21.9 และสนิค้าและบรกิารในห้างสรรพสนิค้า 

มีคุณภาพได้มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 18.4 ตามล�าดับ

2. ด้านราคาผู้บริโภคส่วนใหญ่เลือกสินค้ามีความ

เหมาะสมของราคาสินค้าและบริการ คิดเป็นร้อยละ 38.1 

รองลงมาคือ มีสินค้าและบริการราคาแตกต่างกันให้เลือก  

คิดเป็นร้อยละ 33.9 และมีป้ายแสดงราคาชัดเจน คิดเป็น

ร้อยละ 28 ตามล�าดับ

3. ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่ายผู้บริโภคส่วนใหญ่ 

เลือกใช้สถานที่นี้เพราะห้างสรรพสินค้าตั้งอยู่ใกล้ที่พัก 

แหล่งชุมชน สามารถเดินทางได้สะดวก คิดเป็นร้อยละ 

50.8 รองลงมาคอื มทีีจ่อดรถสะดวกสบายเพียงพอ มคีวาม

ปลอดภัย คิดเป็นร้อยละ 28 และอยู่บนเส้นทางที่เดินทาง 

เป็นประจ�า คิดเป็นร้อยละ 14.8 ตามล�าดับ

4. ด้านการส่งเสริมการตลาดผู้บริโภคส่วนใหญ่

เลือกทีมี่การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ทางส่ือต่าง ๆ  ดงึดดูใจ 

คิดเป็นร้อยละ 28.2 รองลงมาคือ มีการลดราคาสินค้า แลก 

แจก แถม ชิงรางวัล คิดเป็นร้อยละ 24 และการจัดกิจกรรม 

ในช่วงเทศกาลต่าง ๆ คิดเป็นร้อยละ 22.6 ตามล�าดับ

พฤติกรรมผู้บริโภค

1. ผู้บริโภคมักมาห้างสรรพสินค้ากับครอบครัว

บ่อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ38.8 รองลงมาคือ มากับเพื่อน/ 

เพื่อนร่วมงาน คิดเป็นร้อยละ 37.9 และมาคนเดียว คิดเป็น

ร้อยละ 19.8 ตามล�าดับ

2. ผู ้บริโภคเลือกใช้บริการประเภทการใช้จ่าย  

ซื้อของเป็นส่วนใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 43.1 รองลงมาคือ  

ใช้บริการร้านอาหาร คิดเป็นร้อยละ 26.1 และใช้บริการ

ด้านความบันเทิง คิดเป็นร้อยละ 16.7 ตามล�าดับ

3. ผู้บริโภคส่วนใหญ่มักใช้บริการวันหยุดเสาร์- 

อาทิตย์ คิดเป็นร้อยละ 56.9 ส่วนในวันธรรมดา คิดเป็น

ร้อยละ 43.1 ตามล�าดับ

4. ผู้บริโภคใช้บริการช่วงเวลา 18.00น.-20.00น. 

บ่อยทีส่ดุ คดิเป็นร้อยละ 36.5 รองลงมา คอื 16.00-18.00น. 

คิดเป็นร้อยละ 27.7 และ 14.00-16.00น. คิดเป็นร้อยละ  

14.8 ตามล�าดับ

5. ผู้บริโภคมีความถี่ในการใช้บริการสัปดาห์ละ 

2-3 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 26.1 รองลงมาคือ สัปดาห์ละครั้ง

คดิเป็นร้อยละ 23.1 และใช้บรกิารเดอืนละ 2-3 ครัง้ คดิเป็น 

ร้อยละ 21.2 ตามล�าดับ

6. ผู้บริโภคซ้ือสินค้าและบริการประมาณคร้ังละ 

501-1,000 บาทมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 40 รองลงมาคือ 

ประมาณครัง้ละ ต�า่กว่าหรอืเท่ากบั 500 บาท คดิเป็นร้อยละ  

24 และประมาณครั้งละ 1,001-1,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 

21.9 ตามล�าดับ

7. ผู้บริโภคส่วนใหญ่ช�าระเงินโดยเงินสด คิดเป็น

ร้อยละ70.4 รองลงมาคือ ช�าระโดยบัตรเครดิต คิดเป็น 

ร้อยละ 24.7 และช�าระโดยบตัรเดบติ จ�านวน 21 คน คดิเป็น 

ร้อยละ 4.9 ตามล�าดับ

8. ผู ้บริโภคส่วนใหญ่เดินทางโดยรถยนต์ส่วน

บุคคล คิดเป็นร้อยละ 54.4 รองลงมาคือ รถจักรยานยนต์ 

คิดเป็นร้อยละ 38.8 และรถโดยสารทั่วไป คิดเป็นร้อยละ  

5.2 ตามล�าดับ

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกำรเลือกใช้บริกำรห้ำง 

สรรพสินค้ำโรบินสันสำขำปรำจีนบุรี

ผลการศกึษาพบว่า ปัจจัยส่วนบคุคลทีแ่ตกต่างกนั

มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการห้างสรรพสินค้าโรบินสัน

สาขาปราจีนบุรีที่ต่างกัน ได้แก่ อาชีพและรายได้เฉลี่ย 

ต่อเดือนที่แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการ 

ห้างสรรพสินค้าโรบินสันสาขาปราจีนบุรีที่ต่างกัน อย่าง

มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ 0.05 และปัจจัยส่วนประสมทาง 

การตลาดที่แตกต่างมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการ 

ห้างสรรพสินค้าโรบินสันสาขาปราจีนบุรีที่ต่างกันได้แก่ 

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัด

จ�าหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาดที่แตกต่างกัน 
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มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการห้างสรรพสินค้าโรบินสัน

สาขาปราจีนบุรีที่ต่างกัน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ 0.05  

ดังตารางที่ 1 และ 2

ตำรำง 1 

ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการห้างสรรพสินค้าโรบินสันสาขาปราจีนบุรีที่ต่างกัน

สมมติฐำน ค่ำนัยส�ำคัญ ผลกำรทดสอบสมมติฐำน

-เพศ 0.4902 ไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน

-อายุ 0.6628 ไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน

-ระดับการศึกษา 0.6559 ไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน

-อาชีพ 0.0097 สอดคล้องกับสมมติฐาน

-รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 0.0277 สอดคล้องกับสมมติฐาน

-สถานภาพ 0.3953 ไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน

ตำรำง 2

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่แตกต่างมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการห้างสรรพสินค้าโรบินสันสาขาปราจีนบุร ี

ที่ต่างกัน

สมมติฐำน ค่ำนัยส�ำคัญ ผลกำรทดสอบสมมติฐำน

-ผลิตภัณฑ์ 0.0035 สอดคล้องกับสมมติฐาน

-ราคา 0.0185 สอดคล้องกับสมมติฐาน

-ช่องทางการจัดจ�าหน่าย 0.0000 สอดคล้องกับสมมติฐาน

-การส่งเสริมการตลาด 0.0000 สอดคล้องกับสมมติฐาน

กำรอภิปรำยผล

จากผลการศึกษาที่พบว่า อาชีพและรายได้ที่

แตกต่างกันมีผลต่อการเลือกใช้บริการห้างสรรพสินค้า

โรบนิสนัสาขาปราจนีบรีุทีต่่างกันอย่างมีนยัส�าคญัทางสถติิ 

ที่ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของเกศรา จันทร์จรัสสุข  

(2555) ที่ได้ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อ

สินค้าและใช้บริการในห้างเทสโก้ โลตัส ของผู้บริโภค 

ในกรงุเทพมหานคร พบว่า อาชพีทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรม

ในการซื้อสินค้า และการใช้บริการในห้างเทสโก้ โลตัส 

ของผู้บริโภคในกรุงเทพ อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.05 สอดคล้องกับงานวิจัยของนิธิโรจน์ อมรธารีโรจน์ 

(2554) ที่ได้ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อสินค้า 

ของลูกค้าจากร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ของท้องถิ่น ในเขต

อ�าเภอเมอืงจงัหวดัเชยีงราย พบว่า กลุ่มอาชพีต่าง ๆ  ให้ระดบั 

ความส�าคัญต่อปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ แตกต่างกันอย่างมีนัย 

ส�าคัญทางสถิติที่ 0.05สอดคล้องกับงานวิจัยของวิชชารียา  

เรืองโพธิ์ (2553) ที่ได้ศึกษาปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพล

ต่อการตดัสนิใจเลอืกใช้บรกิารศนูย์การค้าสยามพารากอน  

พบว่า รายได้แตกต่างกันมีปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพล

ต่อการตดัสนิใจเลอืกใช้บรกิารศนูย์การค้าสยามพารากอน

โดยรวมแตกต่างกัน ที่ระดับนัยส�าคัญทางสถิติ 0.005 และ

สอดคล้องกับงานวิจัยของภัคดี สูงใหม่ และคณะ (2557)  

ที่ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ เลือกใช้บริการ

ของลูกค้าที่ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต พบว่า ลูกค้าที่มีรายได้

ต่อเดือนต่างกันมีระดับการตัดสินใจเลือกใช้บริการที่ศูนย์

การค้าเซียร์รังสิต แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ  

ระดบั 0.05 เนือ่งจากกลุม่ตวัอย่างส่วนใหญ่ประกอบอาชพี

พนักงาน/ลูกจ้างเอกชน ซึ่งเป็นอาชีพที่มีรายได้แน่นอน

และสม�า่เสมอย่อมเลอืกใช้บรกิารห้างสรรพสนิค้ามากกว่า

อาชพีทีม่รีายได้ไม่ประจ�า เพราะมกี�าลงัซือ้ทีส่งูและต้องการ 
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ความสะดวกสบายในการด�าเนินชีวิต 

จากผลการศึกษาที่พบว่า ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ที่

แตกต่างกันมีผลต่อการเลือกใช้บริการห้างสรรพสินค้า

โรบนิสนัสาขาปราจนีบรีุทีต่่างกัน อย่างมีนยัส�าคัญทางสถติ ิ

ที ่0.05 ซึง่สอดคล้องกบังานวจิยัของวชิาญ มณวีงศ์ (2556) 

ทีไ่ด้ศกึษาปัจจยัทีมี่ผลต่อการเลอืกใช้บริการร้านสะดวกซือ้ 

และร้านมินิมาร์ทของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านผลิตภัณฑ์ 

มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับแนวโน้มในการเลือกใช้บริการ

ร้านค้าปลีก ประเภทร้านสะดวกซ้ือ และร้านมินิมาร์ท 

อื่น ๆ ทั่วไปในทุกด้าน สอดคล้องกับงานวิจัยของวลัยพร  

ตันติวลัยรัก (2556) ที่ได้ศึกษาการตัดสินใจเลือกใช้บริการ

ห้างสรรพสินค้า เซ็ลทรัลของลูกค้าในกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑล พบว่า ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาด ด้าน

ผลิตภัณฑ์มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกใช้บริการ

ห้างสรรพสนิค้า เซ็นทรัล ของลูกค้าในเขตกรุงเทพมหานคร 

และเขตปริมณฑล อย่างมีนัยส�าคัญด้านสถิติที่ระดับ 0.05 

และสอดคล้องกับงานวจิยัของนรษิา แสงโปร่ง (2555) ทีไ่ด้ 

ศึกษาปัจจัยทีส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าระหว่าง 

ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ และร้านค้าปลีกขนาดเล็กของ

ผู้บริโภคในเขตอ�าเภอเชียงค�า จังหวัดพะเยาพบว่า ด้าน

ผลิตภัณฑ์ส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าของผู้บริโภค  

เนือ่งจาก ห้างสรรพสินค้าโรบนิสันสาขาปราจนีบรุมีคีวาม

หลากหลายของสินค้า และบริการ ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหาร 

ความบันเทิง ธนาคาร ศูนย์บริการด้านความงาม และ 

มีสินค้ามากมายที่ให้เลือกใช้จ่ายซื้อของ

จากผลการศึกษาที่พบว่า ป ัจจัยด ้านราคาที ่

แตกต่างกันมีผลต่อการเลือกใช้บริการห้างสรรพสินค้า

โรบนิสนัสาขาปราจนีบรีุทีต่่างกัน อย่างมีนยัส�าคัญทางสถติิ

ที ่0.05 ซึง่สอดคล้องกบังานวจิยัของวชิาญ มณวีงศ์ (2556) 

ทีไ่ด้ศกึษาปัจจยัทีมี่ผลต่อการเลอืกใช้บริการร้านสะดวกซือ้ 

และร้านมินิมาร์ทของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านราคามีความ

สัมพันธ์เชิงบวกกับแนวโน้มในการเลือกใช้บริการร้าน

ค้าปลีก ประเภทร้านสะดวกซื้อ และร้านมินิมาร์ทอื่น ๆ  

ทั่วไปในทุกด้าน เนื่องจากห้างสรรพสินค้าโรบินสันสาขา

ปราจีนบุรีมีราคาที่เหมาะสม ผู้บริโภคสามารถเลือกใช ้

บริการและเลือกซื้อสินค้าโดยเปรียบเทียบราคากันได้

จากผลการศึกษาที่พบว่า ปัจจัยด้านช่องทางการ

จัดจ�าหน่าย ที่แตกต่างกันมีผลต่อการเลือกใช้บริการห้าง

สรรพสินค้าโรบินสันสาขาปราจีนบุรีที่ต่างกัน อย่างมี

นัยส�าคัญทางสถิติที่ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 

วชิาญ มณวีงศ์ (2556) ทีไ่ด้ศกึษาปัจจยัทีม่ผีลต่อการเลอืกใช้ 

บรกิารร้านสะดวกซือ้และร้านมนิมิาร์ทของผูบ้รโิภคในเขต 

กรุงเทพมหานคร พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดบริการ

ด้านสถานที่และท�าเลที่ต้ังมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ 

แนวโน้มในการเลือกใช้บริการร้านค้าปลีก ประเภทร้าน

สะดวกซื้อ และร้านมินิมาร์ทอื่น ๆ ทั่วไปในทุกด้าน และ

สอดคล้องกับงานวิจัยของนริษา แสงโปร่ง (2555) ที่ได้

ศึกษาปัจจัยทีส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าระหว่าง 

ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ และร้านค้าปลีกขนาดเล็กของ 

ผู้บริโภคในเขตอ�าเภอเชียงค�า จังหวัดพะเยาพบว่า ด้าน 

ช่องทางการจดัจ�าหน่าย ส่งผลต่อการตดัสนิใจซือ้สนิค้าของ 

ผูบ้รโิภค เนือ่งจากห้างสรรพสนิค้าโรบนิสนัสาขาปราจีนบรุี

ตัง้อยูใ่นแหล่งชมุชน เดนิทางได้สะดวก มทีีจ่อดรถเพยีงพอ 

ต่อการใช้บริการ และมีความปลอดภัย

จากผลการศึกษาที่พบว่า ปัจจัยด้านการส่งเสริม 

การตลาดที่แตกต่างกันมีผลต ่อการเลือกใช ้บริการ 

ห้างสรรพสินค้าโรบินสันสาขาปราจีนบุรีที่ต่างกัน อย่าง

มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย

ของวิชาญ มณีวงศ์ (2556) ที่ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการ 

เลือกใช้บริการร้านสะดวกซื้อและร้านมินิมาร์ทของ 

ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ส่วนประสมทาง 

การตลาดบรกิารด้านการส่งเสรมิการตลาดมคีวามสมัพนัธ์

เชิงบวกกับแนวโน้มในการเลือกใช้บริการร้านค้าปลีก 

ประเภทร้านสะดวกซื้อ และร้านมินิมาร์ทอื่น ๆ ทั่วไป 

ในทกุด้าน สอดคล้องกบังานวจัิยของวลยัพร ตันติวลยัรกัษ์  

(2556) ที่ ได ้ ศึกษาการตัดสินใจเลือกใช ้บริการห้าง 

สรรพสินค้า เซ็ลทรัลของลูกค้าในกรุงเทพมหานคร 

และปริมณฑล พบว่า ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาด  

ด้านการส่งเสรมิการตลาด มคีวามสมัพนัธ์กบัการตดัสนิใจ 

เลือกใช้บริการห้างสรรพสินค้า เซ็นทรัล ของลูกค้าในเขต 

กรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล อย่างมีนัยส�าคัญด้าน

สถิติที่ระดับ 0.05 และสอดคล้องกับงานวิจัยของสิริมา  

ครองเคหา (2555) ที่ได้ศึกษาปัจจัยทางการตลาดบริการ 

ส่งผลต่อความคาดหวงัการบรกิารของผูบ้รโิภค ศนูย์การค้า 
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พันธุ์ทิพย์ พลาซ่า สาขางามวงศ์วาน พบว่า ปัจจัยทาง 

การตลาดด้านการส่งเสริมการตลาด ส่งผลต่อความ 

คาดหวังการบริการของผู้บริโภคศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์ 

พลาซ่า สาขางามวงศ์วาน อย่างมนียัส�าคญัทางสถติิทีร่ะดบั 

นัยส�าคัญ 0.05 เนื่องจาก ห้างสรรพสินค้าโรบินสันสาขา

ปราจีนบุรีมีการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ทางสื่อต่าง ๆ 

ท�าให้ผู้บริโภครับรู้ถึงโปรโมชั่นต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการ 

ลดราคาสนิค้า แลก แจก แถม ชิงรางวลั หรอืการจัดกจิกรรม

พเิศษในช่วงเทศกาลต่าง ๆ  ทีเ่ป็นแรงดงึดดูให้มาใช้บรกิาร
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บทคัดย่อ

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสานระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณกับเชิงคุณภาพโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหา

กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ เพื่อสร้างคุณค่าแบรนด์มหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทย กลุ่มตัวอย่าง 

คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยเอกชนในปีการศึกษา 2556 จ�านวน 500 ตัวอย่าง  

เกบ็รวบรวบรวมข้อมลูด้วยแบบสอบถามและแบบสมัภาษณ์ โดยสถติทิีใ่ช้ในการวเิคราะห์ คอื การวเิคราะห์โมเดลสมการ

โครงสร้าง (Structural Equation Modelin--SEM) ผลการวิจัย พบว่า กลยุทธ์ส�าหรับการส่ือการการตลาดแบบบูรณาการ 

เพื่อสร้างคุณค่าแบรนด์มหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทย มีดังนี้ (1) การตลาดทางตรง ผ่านการสื่อสารการให้ข้อมูล

ของมหาวิทยาลัยในทุกช่องทางที่เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น website, line และ facebook เป็นต้น เพื่อให้ข้อมูลเข้าถึง

กลุ่มเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว (2) การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ในการให้ข้อมูลข่าวสาร และข้อซักถามอย่างถูกต้อง จากผู้ให้ 

บรกิารทีม่บีคุลกิภาพดแีละบริการด้วยใจ เพ่ือสร้างความประทบัใจแก่ผูม้าติดต่อ (3) การตลาดแบบปากต่อปาก โดยนกัศกึษา 

เป็นผู้บอกข้อมูลด้านบวกไปยังกลุ่มเป้าหมายที่มีความคุ้นเคย (4) การตลาดเชิงประสบการณ์ โดยการให้นักศึกษาเข้าไปมี

ส่วนร่วมในการท�ากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ร่วมกับชุมชน โรงเรียน หรือการเข้าไปจัดกิจกรรมที่หลากหลายตามโรงเรียน 

(5) การปรับเปล่ียนทัศนคติ การรับรู้ และสร้างแรงจูงใจ ด้วยการให้ข้อมูลข่าวสารที่ดีของมหาวิทยาลัย เช่น คุณภาพ

หลักสูตร คุณภาพคณาจารย์ อาชีพ รายได้ และการได้รับการยอมรับจากสังคม (6) การให้ความส�าคัญกับปัจจัยด้านสังคม 

และวัฒนธรรม เช่น กลุ่มนักศึกษามีเชื้อชาติ ฐานะทางการเงิน และสังคมในระดับเดียวกัน เพื่อให้ครอบครัวและผู้เรียน

สบายใจและสนับสนนุให้เข้าศึกษา (7) การสร้างคณุค่าแบรนด์ของมหาวทิยาลยัเอกชน โดยการสร้างให้ผูเ้รยีนรูส้กึพงึพอใจ  

ไว้ใจและม่ันใจ เพื่อให้ผู้เรียนรับรู้ถึงคุณค่าและคุณภาพของมหาวิทยาลัยและบอกต่อ 

ค�ำส�ำคัญ: กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ, คุณค่าแบรนด์มหาวิทยาลัยเอกชน

Abstract

This research is a combination of qualitative and quantitative research which aims to find integrated marketing 

communications strategies for creating brand equity of private universities in Thailand. The samples are 500 first-

year undergraduate students who study in private universities in the academic year 2013 collected by questionnaires 

and interviews. Structural Equation Modeling (SEM) is used to test. The results show that the integrated marketing  
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บทน�ำ

ปัจจบุนัการแข่งขันทางด้านธรุกิจการศึกษาสงูมาก 

ภาครฐัมีการให้ออกนอกระบบและเลีย้งตวัเอง ภาคเอกชน

ในประเทศมจี�านวนสถาบนัอดุมศกึษาเพิม่ขึน้ การแข่งขนั

จากสถาบันต่างประเทศ จ�านวนนักเรียนน้อยลง ทิศทาง

อาชีพเปล่ียนอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างย่ิงการศึกษา

ในระดับอุดมศึกษาที่ต้องมีการปรับตัวตามสถานการณ์ 

ดังกล่าว ดังนั้น เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 

ส�านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ก�าหนดวสิยัทศัน์

ของแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาภายใต้กรอบ 

แผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) 

โดยมีเป้าหมายหลักประการหนึ่ง คือ การเพิ่มจ�านวนผู้เข้า

เรยีนในระดบัอุดมศึกษาของประเทศไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ  

37 ของประชากรวัย 18-24 ปี (แผนพัฒนาการศึกษาระดับ

อุดมศึกษา, 2556, หน้า 16) จากข้อมูลดังกล่าว ส่งผลให้

สถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาของเอกชน สามารถ

เพิ่มจ�านวนรับนักศึกษาเข้าศึกษาในสถาบัน โดยสถาบัน

การศกึษาเอกชนจะต้องมกีารพัฒนาตนเอง เพ่ือให้ทดัเทยีม 

และเป็นไปตามความคาดหวังของสังคม เพื่อที่จะสามารถ

จงูใจให้ผูเ้รยีนเลอืกเข้ามาศึกษาต่อ และจะต้องมีการปรบัตัว 

ให้พร้อมกับการแข่งขันที่จะเกิดขึ้น กลยุทธ์ทางการตลาด

วิธีหน่ึงที่มหาวิทยาลัยเอกชนหลายแห่งเลือกน�ามาใช้ คือ 

เรื่องของ “การสร้างคุณค่าแบรนด์” หรือการสร้างตรา 

มหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จัก โดย Aaker (1991) ได้นิยาม

คุณค่าแบรนด์ว่า เป็นกลุ่มของสินทรัพย์และหนี้สินที่มี

ความเช่ือมโยงกับช่ือตราและสัญลักษณ์ที่สามารถเพ่ิม

หรือลดคุณค่าของผลิตภัณฑ์นอกเหนือไปจากคุณสมบัติ 

ที่แท้จริง โดยแนวคิดที่ส�าคัญของ Aaker คือ การสร้าง

เอกลกัษณ์ให้กบัแบรนด์ซึง่จะส่งผลให้ผูเ้รยีนได้มองเหน็ถงึ 

ความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ได้ชัดเจน คุณค่าแบรนด์เป็น

คุณค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์และบริการที่สะท้อนถึงวิธีคิด  

ความรู้สึก และการแสดงออกของผู้เรียนต่อแบรนด์ โดย

ให้ความส�าคัญกับแบรนด์เช่นเดียวกับราคา ส่วนแบ่ง

ทางการตลาด และความสามารถในการท�าก�าไร (Kotler & 

Keller, 2012, p.265) เครื่องมือที่ได้รับความนิยมมากที่สุด 

ส�าหรับการสร้างคุณค่าให้กับแบรนด์ในปัจจุบัน คือ  

การสือ่สารการตลาดแบบบรูณาการ (Integrated Marketing 

Communications--IMC) โดย Duncan ได้นยิามความหมาย 

ของการสือ่สารการตลาดแบบบรูณาการว่าเป็นกระบวนการ 

การวางแผน (planning) น�าแผนมาปฏบิตั ิ(execution) และ

การตรวจสอบ (monitoring) สารของตราสินค้า เพื่อสร้าง

คณุค่าให้กบัแบรนด์โดยมกีารประสานงานร่วมกนัระหว่าง

ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนความสัมพันธ์กับลูกค้าและ 

ผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Duncan, 2005, p.17) หรือเป็น 

กระบวนการวางแผนการใช้เครือ่งมอืการสือ่สารการตลาด

แบบผสมผสานกัน และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยม ี

communications strategies for creating brand equity of private universities in Thailand are: (1) Direct marketing 

through the communication of information across all channels of electronic media such as website, line and facebook 

for example which provide targeted information quickly. (2) Customer relationship management to provide information 

and questions correctly. The provider has a good personality and service mind to impress the visitors. (3) Word of 

mouth marketing by students who give positive information to the familiar target. (4) Experiential marketing by 

providing students involved in activities that benefit the community schools or arranging a variety of activities in  

schools. (5) Changing attitudes, perceptions and motivation by providing information such as the quality of university 

courses, quality teachers, careers, income and recognized by society. (6) Focusing on social and cultural factors 

such as financial status, social position and same class which the family will support. (7) Creating brand equity of  

private universities by building the students to feel satisfied, trust and confidence to help them recognize the value 

and quality of the university and pass on.

Keywords: integrated marketing communications strategies, brand equity of private universities
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เป้าหมาย คือ บรรลุวัตถุประสงค์ทางการสื่อสารและ 

การตลาดขององค์การ (Roman, 1995)

จากแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของ

ประเทศไทย ทีไ่ด้วางเป้าหมายในการเพ่ิมจ�านวนผูเ้ข้าเรยีน

ในระดับอุดมศึกษาให้เพิ่มขึ้น ผนวกกับการศึกษาค้นคว้า 

ข้อมูลที่ผ่านมา พบว่า ยังไม่มีการศึกษาวิจัยเรื่องของการ

ใช้เครื่องมือในการสื่อสารการตลาด เพื่อสร้างให้เกิด 

คุณค่าแบรนด์มหาวิทยาลัยเอกชนในเชิงลึก ซึ่งถือว่า 

เป็นหัวใจหลักที่จะท�าให้มหาวิทยาลัยเอกชนสามารถ 

ยืนหยัดอยู่ได้ ภายใต้สภาวะการแข่งขันที่รุนแรง 

ดงันัน้ งานวจิยันีจ้งึมุ่งประเดน็ศึกษาเร่ือง “กลยทุธ์

การสือ่สารการตลาดแบบบรูณาการ เพือ่สร้างคณุค่าแบรนด์

มหาวิทยาลัยเอกชน” โดยศึกษาการสื่อสารการตลาด 

แบบบูรณาการและปัจจัยทางจิตวิทยา รวมถึงการวัดผล

สัมฤทธิ์ด้านการสร้างคุณค่าแบรนด์มหาวิทยาลัยเอกชน 

ประกอบด้วย การรับรู ้คุณค่าแบรนด์ ความจงรักภักดี

ในแบรนด์ การตระหนักรู้ในแบรนด์และความเชื่อมโยง 

ในแบรนด์ เพื่อน�ามาใช้ในการค้นหากลยุทธ์การสื่อสาร 

การตลาดแบบบรูณาการทีเ่หมาะสม ส�าหรบัการสร้างคณุค่า 

แบรนด์มหาวทิยาลยัเอกชนโดยผลทีไ่ด้จากการวจิยัจะเป็น 

แนวทางให้กับมหาวิทยาลัยเอกชนอีกเป็นจ�านวนมาก 

ได้ศึกษาถึงแนวทางการใช้เครื่องมือการส่ือสารการ

ตลาดแบบบูรณาการเพื่อสร้างให้เกิดคุณค่าในแบรนด์

มหาวิทยาลัย และสามารถด�าเนินธุรกิจทางการศึกษาได้

ต่อไป ซึ่งประโยชน์สุดท้ายจะตกอยู่กับผู้เรียนในการที่จะ 

มีทางเลือกในการบริโภค และสามารถตอบสนองความ

ต้องการที่มีความเฉพาะเจาะจงมากขึ้น

วัตถุประสงค์กำรวิจัย 

เพื่อค้นหากลยุทธ์การส่ือสารการตลาดแบบ

บูรณาการ เพื่อสร้างคุณค่าแบรนด์มหาวิทยาลัยเอกชน 

ในประเทศไทย

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

งานวิจัยนี้ท�าการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่

เก่ียวข้องตั้งแต่การศึกษาข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการจัดตั้ง

มหาวิทยาลัยเอกชน ภายใต้กรอบพระราชบัญญัติสถาบัน 

อุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) 

พ.ศ. 2550 

การศึกษาแนวคิดธุรกิจบริการด้านการศึกษา 

(วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา, 2551 อ้างถึงในวลัย  

วฒันะศริ,ิ 2552 หน้า 92-94) กล่าวว่าธรุกจิด้านการศกึษาเป็น

ธุรกิจที่ซับซ้อน เป้าหมายธุรกิจการศึกษาจะต้องแตกต่าง 

จากเป้าหมายทางธุรกิจอื่น นั่นคือ โดยปรัชญาแล้วสถาบัน

การศึกษาจะต้องเป็นสถาบันการศึกษาที่ไม่มุ่งหวังก�าไร 

(non profitable organization) ผู้ท�าธุรกิจอาจแย้งอยู่ว่า 

ท�าธุรกิจไม่หวังก�าไรจะท�าไปท�าไม ที่จริงค�าว่าก�าไรอาจจะ

ไม่ได้มีหน่วยเป็น “เงิน” เสมอไป ในธุรกิจการศึกษาอาจจะ 

หมายถงึก�าไรทีไ่ด้พฒันาคนทีม่คีวามรูแ้ละมคีณุภาพให้แก่ 

สงัคมมากขึน้ แต่แน่นอนการจดัการธรุกจิการศกึษาจะต้องมี

การจัดการให้สามารถพึง่พาตนเองได้ มรีายได้พอทีจ่ะใช้จ่าย  

และด�ารงธุรกิจให้ก้าวต่อไปอย่างต่อเนื่อง การลงทุนใน

ธุรกิจการศึกษานั้นมุ่งเน้นไปสู่เป้าหมายคือ ผลิตบัณฑิต

ที่มีคุณภาพสามารถปฏิบัติงานได้เมื่อส�าเร็จการศึกษาเป็น

มนุษย์ที่ดี ฉะนั้นการลงทุนในธุรกิจการศึกษาจึงเป็นการ

ลงทุนระยะยาว ในหลักสูตรปริญญาตรีใช้เวลา 4 ปี  

ในการสร้างคนจึงต้องมีการลงทุนด้านการจ้างอาจารย ์

ผู ้สอนซึ่งโดยหลักการจัดการศึกษา ผู ้สอนที่ดีย ่อมมี 

ผลกระทบต่อการสร้างบัณฑิตอย่างยิ่ง สถาบันใดมีผู้สอน

ที่มีฝีมือถ่ายทอดเก่ง ความรู้ดี มีคุณธรรมเป็นแบบอย่าง 

ที่ดีย่อมท�าให้สร้างบัณฑิตได้ดี และเมื่อมีบัณฑิตดีย่อมน�า

ช่ือเสียงมาสู่สถาบัน ด้วยเหตุนี้ธุรกิจการศึกษาจ�าเป็นต้อง

ลงทนุเพือ่สรรหาอาจารย์ทีม่คีณุภาพมารบัผดิชอบรายวชิา

ต่าง ๆ  ตามหลกัสตูร ซึง่สอดคล้องกบัแผนพฒันาการศกึษา 

ระดบัอดุมศกึษา ฉบบัที ่11 (พ.ศ. 2555-2559) ทีก่�าหนดให้

สถาบันอุดมศึกษาควรเร่งพัฒนาอาจารย์ทั้งในเชิงปริมาณ

และคณุภาพ เพือ่รองรบัการจดัการศกึษาทีพ่ร้อมรบัการเป็น 

ประชาคมอาเซียนและยกระดับคุณภาพการศึกษาให้เป็น

สากล (ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2556, 

หน้า 2)

ทฤษฎกีารตัดสนิใจซือ้ของผูบ้รโิภค ซึง่พฤติกรรม

ผูบ้รโิภค (consumer behavior) เป็นสิง่ทีธ่รุกจิต่าง ๆ  รวมถงึ 

บคุลากรทางด้านการตลาดจ�าเป็นต้องท�าความเข้าใจเพือ่ให้ 

สามารถแก้ปัญหาหรือใช้ในการก�าหนดกลยุทธ์ทาง 

การตลาด (marketing strategies) ได้อย่างสอดคล้องกับ 
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ความต้องการของผู้บริโภค (Hawkins & Mothersbaugh, 

2010) ในการสร้างคุณค่าแบรนด์ให้มีความเข้มแข็งนั้น

จ�าเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องเข้าใจถึงการเปล่ียนแปลงใน 

พฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีตลอดเวลา อาทิเช่น การรับรู้ 

ในสนิค้าหรอืบรกิาร ทศันคตทิีม่ต่ีอกระบวนการการสือ่สาร

และกระบวนการในการตัดสินใจซื้อ โดยในการศึกษาถึง

พฤติกรรมของผู้บริโภคจะต้องมีการวิเคราะห์พฤติกรรม

ของผู้บริโภคเพ่ือค้นหาพฤติกรรมในการซ้ือและการใช้

ของผู้บริโภคเพ่ือให้ทราบถึงลักษณะของความต้องการ 

และมุ่งเน้นไปที่การตัดสินใจของผู้บริโภคแต่ละคนในการ

ใช้ทรพัยากรทีม่อียู ่เช่น เงนิ เวลา และความพยายามในการ 

บริโภคสินค้าหรือบริการ รวมถึงลักษณะของผู้บริโภคที่

เกี่ยวข้องกับการบริโภคในแง่อื่น อาทิ ซื้ออะไร ท�าไมจึงซื้อ  

ซื้อเมื่อไหร่ ซื้อที่ไหน ความถี่ในการซื้อและใช้บ่อยแค่ไหน  

(Schiffman & Kanuk, 2010, p.23) และเมื่อสามารถเข้าใจ

ในพฤติกรรมของผู้บริโภคหรือทราบถึงเหตุผลของการ

ตัดสินใจซื้อจะช่วยให้ธุรกิจหรือนักการตลาดสามารถ

จัดหากลยุทธ์ทางการตลาดที่เหมาะสมในการสนองความ

พงึพอใจและอาจรวมถงึสามารถท�าให้เกดิการเปลีย่นแปลง

ในทัศนคติ การรับรู้ รวมถึงค่านิยมของผู้บริโภคและก่อ 

ให้เกิดการตลาดแบบยั่งยืนหรือสร้างให้ผู้บริโภคเกิดความ

จงรักภักดีต่อสินค้าหรือบริการได้

การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ

Shimp (2010, pp.10-18) กล่าวถงึลกัษณะทีส่�าคญั

ของการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการไว้ 5 ประการ  

ดังต่อไปน้ี

1. การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการจะต้อง

เริ่มต้นที่ผู้บริโภคหรือกลุ่มเป้าหมาย ในการศึกษาหาส่ิงที ่

ผู้บริโภคหรือกลุ่มเป้าหมายต้องการ เพ่ือที่จะหาวิธีการ

สื่อสารตราสินค้าที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุด 

ให้ตรงกับความต้องการข้อมูลเกี่ยวกับตราสินค้าและ 

แรงจูงใจในการซื้อตราสินค้านั้นของผู ้บริโภค จึงเป็น 

การเริม่ต้นวางแผนการส่ือสารการตลาดจากความต้องการ

ของผู้บริโภคก่อน หรือกล่าวได้ว่าเป็นการวางแผนจาก

ภายนอกสู่ภายใน (outside-in)

2. การสือ่สารการตลาดแบบบรูณาการเป็นการใช้ 

การสื่อสารการตลาดหลายรูปแบบที่สามารถท�าให้เข้าถึง 

กลุม่เป้าหมายและสามารถสือ่ถงึตราสนิค้าในส่วนทีต้่องการ 

ไปยังกลุ ่มเป้าหมายและก่อให้เกิดการตอบสนองและ

ทัศนคติที่ดีต่อสินค้าและบริการ ทั้งนี้ รูปแบบของการ

สื่อสารการตลาดจะไม่จ�ากัดแค่เพียงการโฆษณา แต่ยัง

รวมถึงรูปแบบการตลาดทางตรง การจัดกิจกรรมส่งเสริม

การขาย การสื่อสาร ณ จุดขาย การสนับสนุนรายการ  

หรือจากตัวสินค้าเอง เช่น วัสดุส่งเสริมการขาย ชื่อและ

สัญลักษณ์ตราสินค้า บรรจุภัณฑ์ และรวมถึงการสื่อสาร 

แบบมีปฏิสัมพันธ์หรือการสื่อสารแบบสองทาง

3. การสือ่สารการตลาดแบบบรูณาการต้องเป็นไป 

ในรูปแบบเดียวกัน องค์ประกอบต่าง ๆ  ที่ใช้ในการสื่อสาร

การตลาด เช่น การโฆษณา การประชาสมัพนัธ์ การส่งเสรมิ 

การขาย การจัดกิจกรรมทางการตลาดและกิจกรรมอื่น

จะต้องส่ือสารไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งตอกย�้าความ

แขง็แกร่งและความเป็นอนัหนึง่อนัเดยีวกนัของภาพลกัษณ์ 

ตราสินค้าให้เห็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว

4. การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการจะต้อง

สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างตราสินค้ากับผู้บริโภคหรือ

กลุ่มเป้าหมาย โดยความสัมพันธ์อันดีนี้จะส่งผลให้เกิด 

พฤติกรรมการซ้ือซ�้า และเกิดความภักดีกับตราสินค้าและ

รวมถึงการเก็บรักษาลูกค้าเก่าไปพร้อมกับการสร้างฐาน 

ลูกค้าใหม่

5. การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการจะต้อง 

ส่งผลต่อการเกิดพฤติกรรม คือ พฤติกรรมการตอบสนอง

ต่อตราสินค้าของผู้บริโภค โดยการสื่อสารการตลาดแบบ 

บรูณาการไม่ใช่เพยีงแค่การท�าให้ผูบ้รโิภคเกดิการตระหนักรู ้

ในตราสินค้าและเกิดทัศนคติที่ดีต่อตราสินค้าเท่านั้น แต่

จะต้องท�าให้เกิดการตอบสนองทางพฤติกรรมให้ตรงกับ 

วตัถปุระสงค์ทางการตลาดด้วย คอื ท�าให้ผูบ้รโิภคตดัสนิใจ 

ซื้อสินค้า

การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการเป็นทั้ง

แนวคิดและกระบวนการในการจัดการกลยุทธ์ที่ใช้ในการ

สื่อสารการตลาด โดยการใช้เครื่องมือในการสื่อสารหลาย

รูปแบบอย่างผสมผสานและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  

เพื่อความชัดเจนตรงกันเป็นหนึ่งเดียว และเกิดผลกระทบ 

ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ต้นทุนต�่าสุด เพื่อสร้างให้เกิดการ

รบัรู ้จดจ�า จนถงึการตดัสนิใจซือ้ของผูบ้รโิภคกลุม่เป้าหมาย 
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อย่างต่อเนื่อง สร้างให้เกิดความสัมพันธ์ในระยะยาวกับ 

ผู้บริโภค และส่งผลถึงการสร้างมูลค่าให้เกิดขึ้นกับตรา 

สินค้าในลักษณะของยอดขาย ก�าไร และคุณค่าตราสินค้า

แนวคิดปัจจัยสังคมและวัฒนธรรม ปัจจัยทาง

สังคมและวัฒนธรรม (social and cultural factors) ถือเป็น 

ปัจจัยอิทธิพลภายนอกที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของ 

ผู้บริโภค นักการตลาดต้องท�าการค้นหาและเข้าใจผลลัพธ์

ที่เกิดขึ้นว่าลักษณะของผู ้บริโภคและความรู ้สึกนึกคิด

ของผู้บริโภคได้รับอิทธิพลจากปัจจัยทางด้านสังคมและ 

วฒันธรรมใดบ้าง ซ่ึงจะช่วยให้นกัการตลาดสามารถท�าการ

สื่อสารทางการตลาด เพื่อกระตุ้นและสนองตอบต่อความ

ต้องการของผู้ซื้อที่เป็นเป้าหมายได้อย่างเหมาะสม 

วฒันธรรม คอื ปัจจยัขัน้พืน้ฐานทีส่ดุในการก�าหนด 

ความต้องการและพฤติกรรมของคนเรา เด็กที่ก�าลังเจริญ

เติบโตจะเรียนรู้เรื่องของค่านิยม การรับรู้ ความต้องการ 

และพฤติกรรมผ่านทางครอบครัวหรือจากสถาบันอื่น 

(Kotler & Armstrong, 2012, p.135) วัฒนธรรมเป็นการ

เรียนรู้ทางสังคม เป็นกลุ่มของค่านิยม แนวความคิด วัตถุ 

ที่มนุษย์สร้างขึ้นและสัญลักษณ์ที่มีความหมายในการที่

จะช่วยให้บุคคลติดต่อสื่อสาร ตีความหมายและประเมิน 

คุณค่าในฐานะที่เป็นสมาชิกของสังคม (Engel, Blackwell 

& Miniard, 2006) 

แนวคิดเกี่ยวกับคุณค่าแบรนด์ การเล็งเห็นคุณค่า

แบรนด์มหาวิทยาลัยเอกชนของผู้เรียนมีปัจจัยที่เข้ามา 

เกีย่วข้องอยูเ่ป็นจ�านวนมากทัง้ปัจจยัคุณลักษณะส่วนบคุคล  

อาทิ เพศ ระดับรายได้ของครอบครัว ระดับผลการศึกษา 

รูปแบบการใช้ชีวิต ปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรมไม่ว่า

จะเป็น ค่านิยม กลุ่มอ้างอิง ครอบครัว วัฒนธรรมย่อย

และระดับชั้นทางสังคม รวมไปถึงปัจจัยทางจิตวิทยา อาทิ  

แรงจูงใจ ทัศนคติ บุคลิกภาพ การรับรู ้และการเรียนรู้  

ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ย่อมมีความแตกต่างกันในแต่ละบุคคล 

และมอีทิธพิลต่อการใช้เครือ่งมอืการสือ่สารทางการตลาด

แบบบรูณาการ เพือ่สร้างคณุค่าแบรนด์มหาวทิยาลยัเอกชน 

การน�าการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการมาใช้เพื่อ

สร้างคุณค่าแบรนด์ (brand equity) ด้วยการบูรณาการ

เครื่องมือการสื่อสารทางการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ  

สามารถเข้าถงึกลุม่เป้าหมายได้อย่างถกูทีถ่กูเวลา จะสามารถ 

สร้างภาพลักษณ์ที่แข็งแกร่งและทรงพลังให้กับธุรกิจ  

โดย Kotler นักการตลาดชื่อดังได้กล่าวไว้ว่าภาพลักษณ์

ที่ดีจะช่วยให้ (1) สร้างบุคลิกและคุณค่าแก่ผลิตภัณฑ์ 

(product value and proposition) (2) น�าเสนอความแตกต่าง 

ได้อย่างชัดเจนและ (3) สร้างภาพลักษณ์ในจิตใจ (mental 

image) (Kotler, 2009) ท�าให้มหาวทิยาลยัเอกชนต่างหนัมา 

ให้ความสนใจในการน�าเคร่ืองมือดังกล่าวมาใช้เพื่อให้

สื่อสารไปถึงกลุ่มผู้เรียน

ส�าหรบังานวจิยันี ้ผูว้จิยัได้ด�าเนนิการศกึษาทฤษฎี

ดังที่ได้กล่าวมาข้างต้นตลอดจนทฤษฎีพฤติกรรมผู้เรียน 

และแนวคดิด้านปัจจัยสงัคมและวฒันธรรมของ Schiffman 

& Kanuk (2010) แนวคดิการส่ือสารการตลาดแบบบรูณาการ 

ของ Kotler & Keller (2009) แนวคิดทางจิตวิทยาของ 

Schiffman & Kanuk (2010) และแนวคิดคุณค่าตราสินค้า

ของ Aaker (1991) และ (1996) และน�ามาเป็นองค์ประกอบ

ของตัวแปร โดยศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องของ Brunson 

(2010), Mehta (2000), Tong and Hawley (2009), Tong 

(2006), Mourad Ennew & Kortan (2010), Helgesen & 

Nesset (2007), Elena Delgado (2005) และ Villarejo-

Ramos (2005) อันน�าไปสู่กรอบแนวคิดการวิจัยที่สะท้อน 

ให้เห็นถึงความสัมพันธ์และการเช่ือมโยงระหว่างปัจจัย

ทางสังคมและวัฒนธรรม ปัจจัยทางจิตวิทยา กลยุทธ์ 

การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ กับผลสัมฤทธิ์ของ

การสร้างคุณค่าแบรนด์ ดังภาพ 1 



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 ประจ�าเดือน มกราคม-เมษายน 2560 191

กรอบแนวคิดกำรวิจัย

ภำพ 1 กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการเพื่อสร้างคุณค่าแบรนด์มหาวิทยาลัยเอกชน

สมมติฐำนกำรวิจัย 

H
1
: ปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรม มีอิทธิพล 

ทั้งทางตรงและทางอ้อมโดยส่งผ่านปัจจัยทางจิตวิทยา 

เพื่อสร้างคุณค่าแบรนด์มหาวิทยาลัยเอกชน

H
2
: กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 

มีอิทธิพลทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยส่งผ่านปัจจัยทาง

จิตวิทยา เพื่อสร้างคุณค่าแบรนด์มหาวิทยาลัยเอกชน

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย 

งานวิจัยนี้ แบ่งวิธีการด�าเนินการวิจัยออกเป็น 

สองส่วน คือ การวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณ 

โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

กำรวิจัยเชิงปริมำณ

ผู ้ วิ จั ยด� า เนินการ เก็บรวบรวมข ้อมูลด ้ วย

แบบสอบถาม โดยกลุ่มประชาการที่ศึกษาได้แก่ นักศึกษา

ระดับปริญญาบัณฑิต (ปริญญาตรี) ชั้นปีที่ 1 ที่ศึกษาอยู่ใน 

มหาวิทยาลัยเอกชน ปีการศึกษา 2556 ในมหาวิทยาลัย 

เอกชนที่สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ทุกภูมิภาคในประเทศไทยที่มีจ�านวนรับนักศึกษาใหม  ่

ปีการศึกษา 2556 มากที่สุด 10 อันดับแรก ด�าเนินการ

สุ่มตัวอย่างเป็นแบบอาศัยความน่าจะเป็น (probability 

sampling) วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (multi-

stage random sampling) ในการวิเคราะห์ข้อมูลจะใช้

การวิเคราะห์เนื้อหา สถิติเชิงพรรณนา การวิเคราะห  ์

องค์ประกอบเชิงยืนยัน การวิเคราะห์เส้นทางและโมเดล

สมการโครงสร้าง

กำรวิจัยเชิงคุณภำพ

ผู้วิจัยจะด�าเนินการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้จัดการ

ฝ่ายการตลาดหรือฝ่ายโฆษณาและผู้รับผิดชอบด้านการ

ส่ือสารการตลาดในมหาวิทยาลัยเอกชน เพื่อให้ทราบ

ข้อมูลแนวลึกเกี่ยวกับรูปแบบและวิธีการใช้เคร่ืองมือ 

ในการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการของมหาวิทยาลัย

เอกชน โดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง อุปกรณ์ 

บันทึกเสียงและการจดบันทึกโดยผู้วิจัย
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ตัวแปรท่ีศึกษำ

ตัวแปรที่ศึกษาในงานวิจัยเรื่องนี้ แบ่งออกเป็น 2 

ประเภทได้แก่ ตัวแปรแฝงภายนอก ได้แก่ ปัจจัยทางสังคม

และวัฒนธรรม และการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ  

ตัวแปรแฝงภายใน ได้แก่ ปัจจัยทางจิตวิทยา และคุณค่า

แบรนด์มหาวิทยาลัยเอกชน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ตัวแปรแฝงภำยนอก ได้แก่ 

1 . 1  ป ั จ จั ย ท า ง สั ง ค ม แ ล ะ วั ฒ น ธ ร ร ม  

ประกอบด้วยตัวแปรสังเกตได้ จ�านวน 5 ตัว ได้แก่ (1) 

วัฒนธรรม (2) วัฒนธรรมย่อย (3) ชั้นทางสังคม (4) 

ครอบครัว และ (5) กลุ่มอ้างอิง

1.2 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ  

ประกอบด้วยตัวแปรสังเกตได้ จ�านวน 8 ตัว ได้แก่ (1)  

การโฆษณา (2) การประชาสัมพันธ์ (3) การตลาดทางตรง  

(4) การขายโดยพนักงาน (5) การส่งเสริมการขาย (6)  

การตลาดปากต่อปาก (7) การส่ือสารการตลาดเชิง

ประสบการณ์ และ (8) การบริหารลูกค้าสัมพันธ์

2. ตัวแปรแฝงภำยใน ได้แก่ 

2.1 ปัจจัยทางจิตวิทยา ประกอบด้วยตัวแปร

สังเกตได้ จ�านวน 3 ตัว ได้แก่ (1) ทัศนคติ (2) แรงจูงใจ  

และ (3) การรับรู้

2.2 คุณค่าแบรนด์ ประกอบด้วยตัวแปร 

สังเกตได้ จ�านวน 4 ตัว ได้แก่ (1) การรู้จักแบรนด์ (2)  

การรับรู้ถึงคุณภาพ (3) ความเชื่อมโยงกับแบรนด์และ (4) 

ความจงรักภักดีในแบรนด์

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อ 

ผลสมัฤทธิข์องการสร้างคณุค่าแบรนด์มหาวทิยาลยัเอกชน 

ประชากรที่ศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญา

บัณฑิต (ปริญญาตรี) ชั้นปีที่ 1 ที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย

เอกชนในปีการศกึษา 2556 ในมหาวทิยาลยัเอกชนทีส่งักดั 

ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในประเทศไทย 

ที่มีจ�านวนรับนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2556 มากที่สุด 10 

อันดับแรก ได้แก่ (1) มหาวิทยาลัยรังสิต (2) มหาวิทยาลัย 

ศรีปทุม (3) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (4) มหาวิทยาลัย 

หอการค้าไทย (5) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ์  (6)  

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (7) มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต (8) 

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (9) มหาวิทยาลัย

รัตนบัณฑิต (10) มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ซึ่งมีจ�านวน

นกัศกึษาใหม่ ในปีการศกึษา 2556 ทัง้สิน้ 45,575 คน คดิเป็น 

ร้อยละ 75.34 ของจ�านวนนักศึกษาใหม่ในมหาวิทยาลัย

เอกชนทั้งหมด (ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 

2557) และเนื่องจากงานวิจัยนี้ใช้สถิติการวิเคราะห์สมการ

โครงสร้างเชิงเส้น (SEM) ในการวิเคราะห์ข้อมูล โดยมี

จ�านวนตัวแปรทัง้หมด 24 ตัวแปร ซึง่จากการศกึษางานวจิยั 

ของ Diamantopoulos & Siguaw (2000) ส�าหรบัการวเิคราะห์ 

สถติิประเภทพหตัุวแปรควรก�าหนดตัวอย่างประมาณ 5-20 

เท่าของตัวแปรหรือมากกว่า ดังนั้น งานวิจัยนี้ จึงใช้ขนาด

ตัวอย่าง 24 × 20 = 480 ตัวอย่าง

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 

งานวิจัยนี้ท�าการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช  ้

เครื่องมือ 2 ประเภท ได้แก่ (1) การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก  

(depth interview) (2) แบบสอบถาม (questionnaire)  

มีจ�านวนข้อค�าถามทั้งหมด 108 ข้อ และมีค่าความเช่ือมั่น 

Cronbach’s Alpha เท่ากับ 0.944

โดยใช้สอบถามความเห็นของนักศึกษาชั้นปีที่ 1  

ที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยเอกชนทั้ง 10 แห่ง

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล

การเก็บรวบรวมข้อมูลจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน

ตามที่ได้กล่าวไปแล้วในวิธีการด�าเนินการวิจัย นั่นคือ  

การเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์เชิงลึก และ 

การเก็บข้อมูลเชิงปริมาณจากการใช้แบบสอบถามในการ

ส�ารวจ

สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล

ส�าหรับสถิติที่ใช้ในงานวิจัยนี้ ประกอบด้วย สถิติ

พรรณนา (description statistics analysis) สถิติเชิงอนุมาน  

(inferential statistics analysis) และวิเคราะห์โมเดลสมการ

โครงสร้าง (Structural Equation Modeling--SEM) 
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ผลกำรวิจัย 

การค้นหากลยุทธ์การส่ือสารการตลาดแบบ 

บูรณาการเพื่อสร้างคุณค่าแบรนด์มหาวิทยาลัยเอกชน 

ผู้วิจัยได้ท�าการทดสอบความสอดคล้องของโมเดลตาม

สมมติฐานการวิจัยกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยใช้สถิติ 

ข้อตกลงเบื้องต้นและค่าดัชนีการทดสอบความสอดคล้อง 

ผลการวิเคราะห์ปรากฏว่าโมเดลสมการโครงสร้างเชิง

สาเหตุของปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ของการสร้างคุณค่า

แบรนด์มหาวิทยาลัยเอกชนตามสมมติฐาน ไม่สอดคล้อง

กับข้อมูลเชงิประจกัษ์ ดงันัน้ ผูว้จิยัจงึท�าการปรบัแก้โมเดล 

สมการโครงสร้างเชงิสาเหต ุโดยยอมให้ความคลาดเคลือ่น

มีความสัมพันธ์กันได้ ซ่ึงการปรับโมเดลในขั้นนี้ ผู้วิจัย

พจิารณาจากค่าดชันดีดัแปลงโมเดล (modification indices) 

ซึ่งต้องน้อยกว่า 3.84 และผลจากการปรับโมเดล ผู้วิจัย 

ได้สร้างโมเดลสมการโครงสร้างกลยทุธ์การสือ่สารการตลาด 

แบบบรูณาการเพ่ือสร้างคณุค่าแบรนด์มหาวทิยาลยัเอกชน 

ดังรายละเอียดที่แสดงในภาพ 2 

การทดสอบความสอดคล้องของโมเดลสมการ

โครงสร้างของปัจจัยที่ตัวแปรเหตุส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ 

ของการสร้างคุณค่าแบรนด์มหาวิทยาลัยเอกชน โดย 

ภาพรวมตามสมมติฐานกบัข้อมลูเชงิประจกัษ์ ซึง่พจิารณา

จากค่าสถิติประเมินความกลมกลืนของโมเดลกับข้อมูล

เชิงประจักษ์ พบว่า โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูล

เชิงประจักษ์ของมหาวิทยาลัยเอกชน โดยประเมินความ 

สอดคล้องด้วยค่า χ2/df =1.74 เป็นไปตามเกณฑ์ก�าหนดไว้ 

คือ ควรมีค่าน้อยกว่าเท่ากับ 2 นอกจากนี้ ผลการวิเคราะห์

ค่า GFI ค่า AGFI มีค่าเท่ากับ 0.96 และ 0.93 ตามล�าดับ  

ซึง่มค่ีาเข้าใกล้หนึง่ผ่านเกณฑ์ทีก่�าหนดไว้ควรมค่ีามากกว่า 

0.90 และ 0.85 ค่า RMSEA=0.039 มีค่าเข้าใกล้ศูนย์  

ซึ่งผ่านเกณฑ์ที่ก�าหนดว่าควรมีค่ามากกว่า 0.05 ค่า NFI 

และ NNFI เท่ากับ 0.99 และ 0.99 ตามล�าดับ ซึ่งผ่านเกณฑ์ 

และ Critical N เท่ากับ 374.50 ซึ่งมากกว่า 200 แสดง 

ให้เห็นว่า โมเดลการวิจัยที่พัฒนาขึ้นสอดคล้องกับข้อมูล

เชิงประจักษ์ ดังตาราง 1 และตาราง 2
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Chi-square=221.97, df =127, P-value=0.00, RMSEA=0.039, GFI=0.96, AGFI=0.93 *p<.05, **p<.01

ภำพ 2 กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการเพื่อสร้างคุณค่าแบรนด์มหาวิทยาลัยเอกชน

หมายเหตุ  หมายถึง เส้นอิทธิพลที่ไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติ

   หมายถึง เส้นอิทธิพลที่มีนัยส�าคัญทางสถิติ

ตำรำง 1 

ค่าสถิติประเมินความกลมกลืนของตัวแบบกับข้อมูลเชิงประจักษ์ในโมเดลเชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ของ

การสร้างคุณค่าแบรนด์มหาวิทยาลัยเอกชน

ดัชนี ค่ำที่แสดงควำมสอดคล้อง ค่ำทีย่อมรบัได้ว่ำมคีวำมสอดคล้อง ค่ำสถติทิีไ่ด้จำกกำรวเิครำะห์ ผลสรุป

χ2/df <2 <5 1.74 สอดคล้อง

GFI .95<GFI<1.00 .90<GFI<.95 0.96 สอดคล้อง

AGFI .90<AGFI<1.00 .85<AGFI<.90 0.93 สอดคล้อง

NFI .95<NFI<1.00 .90<NFI<.95 0.99 สอดคล้อง

NNFI .97<NNFI<1.00 .85<NNFI<.97 0.99 สอดคล้อง

Critical N (CN) >200 >200 374.50 สอดคล้อง

RMSEA 0<RMSEA<.05 .05<RMSEA<.08 0.039 สอดคล้อง

Chi-square=221.97, df =127, P-value=0.00, RMSEA=0.039, GFI=0.96, AGFI=0.93 *p<.05, **p<.01
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ตำรำง 2 

การวิเคราะห์องค์ประกอบตัวบ่งชี้ผลสัมฤทธิ์ของการสร้างคุณค่าแบรนด์มหาวิทยาลัยเอกชน

ตัวแปร
ค่ำน�้ำหนักองค์ประกอบ

t-value R2

β SE

ปัจจัยสังคมและวัฒนธรรม

ด้านวัฒนธรรม 0.80 (0.04) 4.54** 0.63

ด้านวัฒนธรรมย่อย 0.52 (0.03) 14.36** 0.27

ด้านครอบครัว 0.52 (0.04) 13.87** 0.27

ด้านชนชั้นทางสังคม 0.81 (0.04) 4.63** 0.65

กลุ่มอ้างอิง 0.72 (0.06) 6.95** 0.52

กำรสื่อสำรกำรตลำดแบบบูรณำกำร

การโฆษณา 0.63 (0.02) 14.97** 0.40

การประชาสัมพันธ์ 0.71 (0.02) 14.54** 0.50

การตลาดทางตรง  0.69 (0.02) 14.52** 0.47

การแนะแนวโดยอาจารย์แนะแนว 0.67 (0.03) 14.86** 0.45

การส่งเสริมการขาย 0.67 (0.03) 14.53** 0.45

การตลาดแบบปากต่อปาก 0.85 (0.01) 12.00** 0.72

การตลาดเชิงประสบการณ์ 0.80 (0.02) 12.78** 0.64

การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ 0.79 (0.02) 13.48** 0.62

ปัจจัยทำงจิตวิทยำ

ทัศนคติ 0.78 (0.02) 12.47** 0.60

การรับรู้ 0.83 0.69

แรงจูงใจ 0.69 (0.02) 14.16** 0.47

ผลสัมฤทธิ์ของกำรสร้ำงคุณค่ำแบรนด์มหำวิทยำลัยเอกชน

การรับรู้ถึงคุณภาพแบรนด์ 0.86 (0.02) 7.61** 0.74

ความจงรักภักดีในแบรนด์ 0.89 (0.02) 6.57** 0.79

การตระหนักรู้ในแบรนด์ 0.73 (0.02) 13.02** 0.53

ความเชื่อมโยงในแบรนด์ 0.80 (0.02) 11.91** 0.63

**p<.01, R2 หมายถึง ค่าสัมประสิทธิ์การท�านาย

จากตาราง 1 และ ตาราง 2 เมื่อพิจารณาอิทธิพล

ระหว่างองค์ประกอบของตวัแปรทีสั่งเกตได้ เป็นตัวแปรที่

ตวับ่งชีผ้ลสมัฤทธิข์องการสร้างคณุค่าแบรนด์มหาวทิยาลยั

เอกชน พบว่า ค่าน�้าหนักองค์ประกอบมาตรฐานของ 

ตัวแปรทั้ง 20 ตัวแปร มีนัยส�าคัญทางสถิติ (P<0.01) โดย

ตัวแปรทั้งหมดมีค่าน�้าหนักองค์ประกอบมาตรฐานอยู่ที่ 

0.52 ถงึ 0.89 โดยมีค่าสัมประสิทธิก์ารท�านาย (R2) ได้ร้อยละ  

27 ถึงร้อยละ 79

ตัวแปรด้านปัจจัยสังคมและวัฒนธรรม ที่มีค่า 

น�้าหนักที่บ่งบอกถึงความส�าคัญมากที่สุด คือ ตัวแปร

ด้านชนชั้นทางสังคม มีค่าน�้าหนักองค์ประกอบมาตรฐาน

เท่ากับ 0.81 มีค่าสัมประสิทธิ์การท�านาย (R2) ได้ร้อยละ 65 

ตัวแปรด้านการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ  

ทีม่ค่ีาน�า้หนกัทีบ่่งบอกถงึความส�าคญัมากทีส่ดุ คอื ตวัแปร

ด้านการตลาดแบบปากต่อปาก มีค่าน�้าหนักองค์ประกอบ 
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มาตรฐานเท่ากับ 0.85 มีค่าสัมประสิทธิ์การท�านาย (R2) 

ได้ร้อยละ 72 

ตัวแปรด้านปัจจัยทางจิตวิทยา ที่มีค่าน�้าหนักที่

บ่งบอกถึงความส�าคัญมากที่สุด คือ ตัวแปรด้านการรับรู้  

มีค่าน�้าหนักองค์ประกอบมาตรฐานเท่ากับ 0.83 มีค่า

สัมประสิทธิ์การท�านาย (R2) ได้ร้อยละ 69 

ตวัแปรด้านผลสัมฤทธิข์องการสร้างคุณค่าแบรนด์ 

มหาวทิยาลัยเอกชน ทีม่ค่ีาน�า้หนกัทีบ่่งบอกถงึความส�าคญั

มากที่สุด คือ ตัวแปรด้านความจงรักภักดีในแบรนด์ มีค่า 

น�า้หนักองค์ประกอบมาตรฐานอยูท่ี ่0.89 มค่ีาสัมประสทิธิ์

การท�านาย (R2) ได้ร้อยละ 79 

ผลที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูล สามารถสรุป

กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการเพื่อสร้าง 

คุณค่าแบรนด์มหาวิทยาลัยเอกชน (IPCS BEPU model 

ดังภาพ 3)ได้ดังน้ี

1. การใช้เคร่ืองมือส่ือสารการตลาดแบบบรูณาการ 

ในการสือ่สารข้อมลูของมหาวทิยาลัยด้วยการตลาดทางตรง  

ผ่านการสื่อสารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งอาจเป็นเว็บไซต์ 

หรือสื่อโซเชียลมีเดีย ที่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้

อย่างรวดเร็ว

2. การใช้การบริหารลกูค้าสัมพันธ์ในการให้ข้อมลู

ข่าวสาร ข้อซักถามแก่ผู้ที่เข้ามาติดต่อภายในมหาวิทยาลัย 

โดยผู้ให้บริการต้องมีความแม่นย�าในการให้ข้อมูลของ 

มหาวิทยาลัย มีบุคลิกภาพที่ดีและมีความพร้อมในการ 

ให้บริการ เพื่อสร้างความประทับใจแก่ผู้เข้ามาติดต่อ 

3. การท�าการตลาดแบบปากต่อปาก โดยนกัศกึษา

ที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยเป็นผู้บอกข้อมูลด้านบวกไปยัง 

กลุ่มเป้าหมายที่มีความคุ้นเคย โดยลักษณะของข้อมูล 

ที่ควรใช้ในการสื่อสารควรมุ่งเน้นไปในเรื่องของคุณภาพ

หลักสูตร คุณภาพคณาจารย์และอาชีพที่สามารถท�าได้ 

หลังส�าเร็จการศึกษา

4. การท�าการตลาดเชิงประสบการณ์ โดยการ

ให้นักศึกษาเข้าไปมีส่วนร่วมในการท�ากิจกรรมที่เป็น

ประโยชน์ร่วมกับชุมชน หรือการเข้าไปจัดกิจกรรมที่ 

หลากหลายตามโรงเรียน 

5. ปัจจัยด้านจิตวิทยา ควรมุ่งเน้นให้ความส�าคัญ 

กับการปรับเปลี่ยนทัศนคติบุคคลที่อยู ่รอบข้างกลุ ่ม 

เป้าหมาย เช่น บิดารมารดา เพื่อนที่อาจมีอิทธิพลต่อกลุ่ม 

เป้าหมายให้เกดิการรบัรูข้้อมลูข่าวสารทีด่ขีองมหาวทิยาลยั

และการได้รับการยอมรับจากสังคม 

6. ปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรม ควรมุ่งเน้น 

การให้ความส�าคัญกับกลุ ่มคนรอบข้างกลุ ่มเป้าหมาย 

เช่น บิดามารดา ญาติผู้ใหญ่ เพื่อนในการให้ข้อมูลของ

มหาวิทยาลัยโดยเฉพาะเร่ืองของสภาพแวดล้อมใน

มหาวิทยาลัย เช่น ลักษณะของสังคมและวัฒนธรรมของ 

บุคคลที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยว่ามีลักษณะเดียวกันกับ

กลุม่เป้าหมาย ชนชัน้ทางสงัคมแบบเดยีวกนั เพือ่ให้กลุม่คน 

เหล่านี้เกิดความสบายใจและพร้อมให้การสนับสนุนกลุ่ม

เป้าหมายในการเข้ามาศึกษา

7. คุณค่าแบรนด์ของมหาวิทยาลัยเอกชนจะ 

เกดิขึน้ได้เมือ่กลุม่เป้าหมายเข้ามาศกึษาต่อในมหาวทิยาลยั

เอกชนแล้วเกิดความรู ้สึกพึงพอใจ ไว้ใจและมั่นใจว่า 

ส่ิงที่ได้รับเป็นจริงตามที่มหาวิทยาลัยเอกชนนั้นให้ข้อมูล 

ที่ส�าคัญ มหาวิทยาลัยนั้นต้องมีความโดดเด่นเหนือกว่า 

มหาวิทยาลัยอื่น

กำรอภิปรำยผล 

การศึกษาเร่ืองกลยุทธ์การส่ือสารการตลาดแบบ

บูรณาการเพื่อสร้างคุณค่าแบรนด์มหาวิทยาลัยเอกชน 

โดยมุ่งค้นหาปัจจัยที่มีอิทธิพลที่จะส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์

ของการสร้างคณุค่าแบรนด์มหาวทิยาลยัเอกชน ผูว้จัิยจึงน�า 

ผลการวิเคราะห์มาสู่การอภิปรายผลตามข้อค้นพบดังนี้

1. ผลการวจิยัพบว่า ปัจจยัด้านสงัคมและวฒันธรรม 

ไม่มีอิทธิพลทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อผลสัมฤทธิ์ของ

การสร้างคุณค่าแบรนด์มหาวิทยาลัยเอกชน โดยส่งผ่าน

ปัจจัยทางจิตวิทยาซ่ึงไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของเจตนา 

สุขอเนก (2549) และดลฤดี สุวรรณคีรี (2550) ที่พบว่า 

ปัจจยัด้านชนชัน้ทางสงัคมหรอืสถานะทางการเงนิมผีลต่อ 

การตัดสินใจเลือกมหาวิทยลัยเอกชนเพื่อเข้าศึกษาต่อ

หรือการสนับสนุนให้บุตรศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นและ

ด้านครอบครัวโดยเฉพาะบิดา มารดา เป็นผู้ที่มีส�าคัญต่อ 

การตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเอกชน 

ซึง่สอดคล้องกบังานวจัิยของเจตนา สขุอเนก (2549) ดลฤดี  
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สุวรรณคีรี (2550) และวัชรพงษ์ พนิตธ�ารง (2552) พบว่า 

บดิา มารดา เป็นกลุ่มบุคคลทีมี่อิทธพิลต่อการตดัสนิใจเลอืก

เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเอกชนและ ดิสพร อ่อนนุช 

(2550) พบว่ากลุ่มเพ่ือนเป็นกลุ่มอ้างอิงที่มีอิทธิพลต่อ

การตัดสินใจ และไม่สอดรับกับแนวคิดของของ Kotler  

& Keller (2012) และ Schiffman & Kanuk (2010) ทีอ่ธบิาย 

ไว้ว่าปัจจยัทางสงัคมและวฒันธรรมถอืเป็นปัจจยัทีม่อีทิธิพล 

ต่อพฤติกรรมของผู้บริโภค ซึ่งประกอบด้วย วัฒนธรรม 

วัฒนธรรมย่อย ครอบครัว กลุ่มอ้างอิงและชั้นทางสังคม 

รวมถึงไม่สอดคล้องกบัผลการสมัภาษณ์ทีพ่บว่าปัจจยัด้าน

วัฒนธรรม ชนชั้นทางสังคม ครอบครัวและกลุ่มอ้างอิง 

มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาใน

มหาวทิยาลัยเอกชน แต่สอดคล้องกบัการสัมภาษณ์ในส่วน 

ของวฒันธรรมย่อยทีไ่ม่มีผลต่อการตดัสินใจ สาเหตุทีปั่จจัย 

ด้านสังคมและวัฒนธรรมไม่มีอิทธิพลทั้งทางตรงและ 

ทางอ้อมต่อผลสัมฤทธิ์ของการสร้างคุณค่าแบรนด์

มหาวทิยาลยัเอกชนอาจเป็นผลมาจากกลุ่มตวัอย่างทีท่�าการ

ตอบแบบสอบถามเป็นกลุ ่มตัวอย่างที่มาจากชนชั้น 

ทางสงัคมระดบักลางถงึระดบับน (Coleman,1983, pp. 265 

– 280) ข้ึนไปมากกว่าร้อยละ 80 ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีรายได้สูง 

จากการประกอบอาชีพอย่างแท้จริง เป็นผู้ได้รับต�าแหน่ง

และมีเงินเดือนสูง เช่น ประกอบธุรกิจส่วนตัวนักบริหาร 

ผู้จัดการบริษัท และนักวิชาชีพชั้นสูง ส่วนมากเป็นผู้ได้รับ 

การศึกษาดี แต่ไม่ได้จบจากสถาบันที่มีชื่อเสียง มีความ

ต้องการอยากให้ลูกได้รับการศึกษาที่ดี ชอบซื้อผลิตภัณฑ์

ที่มีคุณภาพสูง มีบ้านที่สวยงาม ชอบเข้าร่วมกิจกรรมทาง

สังคม และมีชีวิตความเป็นอยู ่ที่ดีและมีความจึงท�าให้ 

สถานะทางการเงินไม่มีผลต่อการตัดสินใจเรียนใน

มหาวิทยาลัยเอกชน เพราะไม่ส่งผลกระทบต่อสถานะ

ความเป็นอยู่ของครอบครัว อีกทั้งลักษณะครอบครัวของ

กลุ่มตัวอย่าง พบว่า ทั้งบิดาและมารดา ส่วนใหญ่ประกอบ

ธุรกิจส่วนตัวและท�างานในบริษัทเอกชนซึ่งอาจมีรูปแบบ 

ของสังคมและวัฒนธรรมที่เปิดกว้างและให้การยอมรับ

ในมหาวิทยาลัยเอกชนมากขึ้น

แนวคิดของของ Kotler & Keller (2012) และ 

Schiffman & Kanuk (2010) ที่อธิบายว่าปัจจัยทางสังคม

และวัฒนธรรมถือเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของ

ผู้บริโภคจะพบว่าโดยส่วนใหญ่แนวคิดดังกล่าวจะถูกน�า 

มาใช้กับงานวิจัยที่เป็นการศึกษาถึงพฤติกรรมการบริโภค

สินค้าเป็นส่วนใหญ่แต่ในส่วนของการศึกษาพฤติกรรม 

การบริโภคธุรกิจที่มีลักษณะกึ่งสินค้ากึ่งบริการทางการ

ศึกษายังพบไม่มาก อีกทั้ง จากแนวคิดดังกล่าวเป็นแนวคิด 

ที่อธิบายถึงพฤติกรรมการบริโภค ไม่ใช่ต่อมุมมองของ

คณุค่าตราสนิค้าจึงอาจท�าให้ปัจจัยทางสงัคมและวฒันธรรม

อาจไม่ใช่ปัจจัยส�าคัญที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ของการสร้าง 

คุณค่าแบรนด์มหาวิทยาลัยเอกชน

2. ข้อค้นพบอิทธิพลของการสื่อสารการตลาด

แบบบูรณาการมีอิทธิพลทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อผล

สัมฤทธ์ิของการสร้างคุณค่าแบรนด์มหาวิทยาลัยเอกชน 

โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อค้นพบอิทธิพลของการสื่อสารการตลาดแบบ

บรูณาการมอีทิธพิลทัง้ทางตรงและทางอ้อมต่อผลสมัฤทธิ์

ของการสร้างคณุค่าแบรนด์มหาวทิยาลยัเอกชน โดยส่งผ่าน 

ตัวแปรปัจจัยทางจิตวิทยา สอดคล้องตามแนวคิดของ 

Kotler & Keller (2009, p.513) ที่กล่าวไว้ว่าเครื่องมือ 

ในการสือ่สารการตลาดแบบบรูณาการเป็นสิง่ทีช่่วยในการ

สร้างคณุค่าให้กบัตราสนิค้าและสอดคล้องกบังานวจิยัของ 

วิชิต อู่อ้น (2551) ที่พบว่ากลยุทธ์การสื่อสารการตลาด

แบบผสมผสานทีม่คีวามสอดคล้องกนัจะส่งผลต่อการรบัรู ้

ในคุณค่าตราสินค้าทั้งในเร่ืองของการตระหนักรู้ การรับรู ้

คุณภาพ การเชื่อมโยงตราสินค้าและความจงรักภักดีต่อ

ตราสินค้า สอดคล้องกับงานวิจัยของ Mehta (2000) พบว่า  

การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการด้วยส่ือโฆษณาส่งผล

ต่อทศันคติของผูบ้รโิภคกลุม่ตัวอย่าง และทศันคติทีเ่กดิขึน้ 

นั้นจะส่งผลต่อทัศนคติที่มีต่อตราสินค้าหรือที่เรียกว่า 

Transformational Effect กล่าวคอื ทศันคติทีม่ต่ีอการสือ่สาร

จะส่งผลกระทบต่อความรู้สึกที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ 

โดยประสบการณ์ในการใช้ตราสนิค้าจะเป็นไปในทศิทางที่

พึงพอใจมากขึ้น หากผู้บริโภคมีทัศนคติที่เป็นบวกต่อการ 

ส่ือสารการตลาด และจะท�าการเช่ือมโยงการส่ือสารการตลาด 

เข้ากับประสบการณ์ในการใช้ตราสินค้า สอดคล้องกับ 

งานวจิยัของ Villarejo-Ramos and Sanchez- Franco (2005)  

พบว่าการสื่อสารการตลาดมีผลกระทบในทางบวกกับ

คุณค่าตราสินค้าและเป็นการสนับสนุนที่ชัดเจนว่าการวัด 

การรับรู ้ถึงคุณภาพ ความจงรักภักดีในตราสินค้า การ

ตระหนักรู้ในตราสินค้าและภาพลักษณ์ตราสินค้าเป็นสิ่ง 
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ที่ต้องมาก่อนคุณค่าตราสินค้า สอดคล้องกับงานวิจัยของ  

Ann Mitsis (2007) พบว่าการน�าเสนอข้อมูลเก่ียวกับ

หลักสูตรการเรียนการสอน สภาพแวดล้อมการเรียนรู ้

และการบริการของมหาวิทยาลัยเป็น 3 ปัจจัยที่มีอิทธิพล

ต่อกระบวนการในการสร้างคุณค่าตราสินค้าในเรื่องของ

ความจงรักภักดีและคุณภาพของมหาวิทยาลัยที่ถูกรับรู ้

และสอดคล้องกับการสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่าผู้ให้ข้อมูล

กล่าวว่า เครื่องมือในการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 

แต่ละประเภทส่งผลต่อการสร้างคณุค่า แบรนด์มหาวทิยาลยั 

เอกชนแต่ต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับความต้องการ 

ของกลุม่ โดยเฉพาะเคร่ืองมอืในการส่ือสารการตลาดทีเ่ป็น 

โซเชยีลมเีดยีสามารถเข้าถึงกลุ่มได้มากทีสุ่ด และการสือ่สาร 

การตลาดแบบปากต่อปากผ่านกลุ่มบุคคลทั้งบิดา มารดา 

กลุม่เพือ่น หรอืสือ่สารผ่านส่ือโซเชยีลมีเดยีทีเ่ป็นส่ือทีก่ลุม่

ตวัอย่างใช้เป็นประจ�า อาท ิline, facebook หรอืเวบ็บอร์ดที่

เป็นทีน่ยิมของกลุม่ตวัอย่าง จะสามารถสร้างความน่าเช่ือถอื 

และการยอมรับจากกลุ่มตัวอย่างได้มากที่สุด และกลุ่ม

ตวัอย่างจะส่งผ่านข้อมลูเหล่านีต่้อไปยงักลุม่บคุคลอืน่ด้วย  

รวมถึงการส่งผลต่อทัศนคติและการรับรู ้คุณภาพของ

มหาวิทยาลัยได้ดีที่สุด ทั้งนี้ข้อมูลที่สามารถสร้างคุณค่า

แบรนด์มหาวิทยาลัยเอกชนได้ดีที่สุด ได้แก่ การให้ข้อมูล

ที่เก่ียวข้องกับหลักสูตร คณาจารย์ อาชีพที่สามารถท�าได้

หลังส�าเร็จการศึกษา เพราะเป็นสิ่งที่มีผลต่อทัศนคติ  

แรงจงูใจและการรบัรูข้องกลุม่ตวัอย่างทีช่่วยให้มหาวทิยาลยั 

มีความน่าเชื่อถือ มีความน่าสนใจ และมีภาพลักษณ์ที่ด ี

ในมุมมองของกลุ่มตัวอย่าง

กล่าวโดยสรุป จากผลการวิจัยทั้งในเชิงปริมาณ

และเชิงคุณภาพ การส่ือสารการตลาดมีผลต่อการสร้าง

คุณค่าแบรนด์มหาวิทยาลัยเอกชน โดยการส่ือสารผ่าน 

กลุม่บคุคลทีม่คีวามใกล้ชดิกับกลุ่มตวัอย่าง อาทิ บดิา มารดา  

กลุ่มเพื่อน หรือสื่อสารผ่านส่ือโซเชียลมีเดียที่เป็นสื่อที่ 

กลุม่ตวัอย่างใช้เป็นประจ�า อาท ิline, facebook หรอืเวบ็บอร์ด 

ที่เป็นที่นิยมของกลุ ่มตัวอย่าง จะสามารถสร้างความ 

น่าเชื่อถือและการยอมรับจากกลุ่มตัวอย่างได้มากที่สุด

และกลุ่มตัวอย่างจะส่งผ่านข้อมูลเหล่านี้ต่อไปยังกลุ่ม

บุคคลอื่นด้วย 

3. ข้อค้นพบอิทธิพลของปัจจัยทางจิตวิทยา 

มอีทิธิพลทางตรงต่อผลสมัฤทธ์ิของการสร้างคณุค่าแบรนด์ 

มหาวิทยาลัยเอกชน

ข้อค ้นพบอิทธิพลของปัจจัยทางจิตวิทยามี

อทิธพิลทางตรงต่อผลสมัฤทธิข์องการสร้างคณุค่าแบรนด์

มหาวทิยาลยัเอกชน สอดคล้องตามแนวคดิของ Schiffman  

& Kanuk (2010) ทีก่ล่าวไว้ว่าปัจจัยทางจิตวทิยา ประกอบด้วย  

ทัศนคติ การรับรู้และแรงจูงใจ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม

การตัดสินใจของผู้บริโภคและสอดคล้องกับงานวิจัยของ

ดลฤดี สุวรรณคีรี (2550) ที่พบว่าบุคคลที่มีทัศนคติที่ดีต่อ

การศึกษาจะมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิและรับรู้ถึงคุณค่าของ

การศึกษา สอดคล้องกับงานวิจัยของ จิรชาญ กุลประภา  

(2553) และ รัชตนันท์ หมั่นมานะ (2557) ที่พบว่าแรงจูงใจ

ให้นักศึกษาใช้ในการตัดสินใจเลือกมหาวิทยาลัยที่จะเข้า

ศึกษามากที่สุด ได้แก่ ความมีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย 

สอดคล้องกับงานวิจัยของ Helgesen & Nesset (2007)  

ที่พบว่าการรับรู้ช่ือเสียงในทางที่ดีของสถาบันการศึกษา

มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความภักดีและความพึงพอใจ

ของนักศึกษา สอดคล้องกับงานวิจัยของ Brunson (2010) 

ทีพ่บว่าการรบัรูถ้งึคณุภาพของนกัศกึษาและความซือ่สตัย์

ต่อตราสินค้าของนักศึกษา ความพึงพอใจมีความสัมพันธ์

ทางบวกกับความพึงพอใจและกับการเข้าเรียนต่อของ

นักศึกษาและสอดคล้องกับการสัมภาษณ์เชิงลึกที่พบว่า 

ผูใ้ห้ข้อมลูเหน็ว่าการให้ข้อมลูเกีย่วกบัหลกัสตูร คณาจารย์

ที่มีความแตกต่างจากสถาบันอ่ืนจะช่วยให้ผู ้รับข้อมูล

เกิดทัศนคติที่ดีกับมหาวิทยาลัย และการให้ข้อมูลของ

มหาวทิยาลยัจะต้องมคีวามน่าเช่ือถอืและเหมอืนกนั ในการ 

ให้ข้อมูลแต่ละครั้งจะส่งผลผู้รับข้อมูลมีการรับรู้ที่ดีต่อ 

มหาวิทยาลัยและจะส่งผ่านหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลไปยัง 

บุคคลที่รู ้ จักคนอื่นและการใช้บุคคลที่มี ช่ือเสียงหรือ 

มีภาพลักษณ์ที่ดีมาน�าเสนอข้อมูลของมหาวิทยาลัย อาทิ 

นักแสดง นักกีฬา จะช่วยสร้างการรับรู้ในภาพลักษณ์

ที่ดีต่อมหาวิทยาลัย ส�าหรับการให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ

อาชพีทีส่ามารถท�าได้เมือ่ส�าเรจ็การศกึษา รายได้ทีจ่ะได้รบั 

จะสามารถสร้างแรงจูงใจที่ดีต่อมหาวิทยาลัย รวมถึง

การเป็นที่ยอมรับของมหาวิทยาลัยจากสังคมในคุณภาพ

ของบัณพิตที่ส�าเร็จการศึกษาจะช่วยสร้างคุณค่าให้แก่

มหาวิทยาลัย
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ภำพ 3 รูปแบบการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการเพื่อสร้างคุณค่าแบรนด์มหาวิทยาลัยเอกชน

หมำยเหตุ : P=ปัจจัยด้านจิตวิทยา, I=การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ, CS=ปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรม,  

BEPU=คุณค่าแบรนด์มหาวิทยาลัยเอกชน
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บทคัดย่อ

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือหาความตรงต่อเวลาของการเดินขบวนรถชานเมือง จากเส้นทางกรุงเทพฯ- 

ฉะเชงิเทรา-กรงุเทพฯ (1) เพือ่ศกึษาปัจจยัทีส่่งผลกระทบต่อความตรงต่อเวลาของการเดนิขบวนรถชานเมอืง จากเส้นทาง

กรุงเทพฯ- ฉะเชิงเทรา-กรุงเทพฯ (2) เพื่อศึกษาถึงความสามารถในการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการขนส่งผู้โดยสาร 

และสินค้าของรถไฟในเส้นทางจากสถานีกรุงเทพฯ – ฉะเชิงเทรา – กรุงเทพฯ โดยการสัมภาษณ์ผู้บริหาร จ�านวน 6 คน 

เป็นการสุ่มตัวอย่างโดยไม่ใช้ทฤษฎีความน่าจะเป็น (non probability sampling) เป็นการสุ่มตัวอย่างของวัน/เวลาในการ 

ให้บรกิารเดนิรถโดยไม่ได้ก�าหนดโอกาสหรือความน่าจะเป็นทีก่ลุม่ตัวอย่างถกูเลอืกมาจากขบวนรถทีจั่ดให้บรกิารเมือ่วิง่ผ่าน 

สถานีกรุงเทพฯ-ฉะเชิงเทรา-กรุงเทพฯ การเลือกวิธีนี้เนื่องจาก ผู้วิจัยไม่มีเวลามากพอ จึงเลือกวิธีนี้เพราะสามารถเลือก

ตัวอย่างได้อย่างสะดวกนี้ ใช้รูปแบบการวิจัยคุณภาพ (qualitative research) เป็นการวิจัยที่ศึกษาวิเคราะห์ด้วยข้อมูลเชิง

คุณภาพที่รวบรวมได้จากสภาพแวดล้อมที่เป็นจริง และน�าเสนอผลการวิจัยในลักษณะรวมความส�าคัญของการวิจัยเชิง

พรรณนา (descriptive research) โดยมุ่งเน้นการวิจัยเพื่อศึกษาส�ารวจข้อเท็จจริง ความสัมพันธ์และแนวโน้มของเหตุการณ์ 

การปฏิบัติ และปัญหาในปัจจุบันตามหลักเหตุผล เพื่อการปรับปรุงแก้ไขครั้งต่อไป ผลการวิจัยพบว่า จากการสัมภาษณ์ 

แบบเจาะลึกและเจาะลึกจากผู้มีความรู้และประสบการณ์ตรง ด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านการตลาด ด้านระบบเทคโนโลยี  

ด้านการบริหารจัดการ และด้านทรัพยากรที่ใช้ในการขนส่ง ต่อปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความตรงต่อเวลาของการเดิน

ขบวนรถ ชานเมือง จากเส้นทาง กรุงเทพฯ- ฉะเชิงเทรา-กรุงเทพฯ 

ค�ำส�ำคัญ: ความตรงต่อเวลา, การเดินขบวนรถชานเมือง, เส้นทาง

Abstract

This research aims to determine the timeliness of the suburban car transportation route from Bangkok - 

Chachoengsao - Bangkok in order to: (1) study the factors that affect the punctuality of suburban car transportation  

route from Bangkok - Chachoengsao - Bangkok (2) determine the ability to enhance the transport of passengers and 

goods on trains on the route from Bangkok - Chachoengsao - Bangkok. Interview were conducted with six managers, 

using a sample without using the theory of probability. The sampling data and time of service operations is not 

determined by chance or probability as t samples were taken from the convoy at the service station running through  

ควำมตรงต่อเวลำของกำรเดินขบวนรถชำนเมือง จำกเส้นทำง กรุงเทพฯ- ฉะเชิงเทรำ-กรุงเทพฯ

The Punctuality of Suburban Car Transportation Route: 

Bangkok - Chachoengsao – Bangkok

จัตตุรงค์ เพลินหัด และชัยฤทธิ์ ทองรอด

Jatturong Ploenhad and Chairid Thongrod

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

College of Logistics and Supply Chain, Suan Sunandha Rajabhat University



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 ประจ�าเดือน มกราคม-เมษายน 2560 203

บทน�ำ

ในปัจจบุนัปัญหาการจราจรส่งผลกระทบต่อความ

เป็นอยู่ของประชาชนในวงกว้าง ซ่ึงทางด้านการจราจร 

ในประเทศไทยได้มปัีญหาทีร่นุแรงขึน้ในทกุ ๆ  ปีผนวกกบั 

วิกฤตการณ์ ทางด้านเศรษฐกิจจึงท�าให้ประเทศไทยต้อง

ด�าเนนินโยบายเกนิดลุเงินสดร้อยละ 1 ของ GDP ซึง่ปัญหา

การจราจรท�าให้เกิดการสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจเพราะ

น�้ามันที่ใช้ส่วนใหญ่น�าเข้าจากต่างประเทศ โดยปัจจุบัน 

ประเทศไทยใช้น�้ามันสูงถึงปีละ 41,007 ล้านลิตรหรือ

ประมาณ 113 ล้านลิตรต่อวันโดยเป็นการใช้ในบริเวณ

กรงุเทพมหานครและปริมณฑลสูงถึงปีละ 18,583 ล้าน ลติร 

หรือคิดเป็นร้อยละ 45.31 ของการใช้น�้ามันท้ังประเทศ 

และในขณะเดียวกันประเทศไทยสามารถที่จะผลิตน�้ามัน

ได้เพียงวันละ 4 ล้านลิตรต่อวันจึงเป็นเหตุให้ประเทศไทย

ต้องจ่ายเงนิ เพือ่การน�าเข้าน�า้มนัเป็นจ�านวนมากกว่าวนัละ 

555 ล้านบาทโดยต้องน�้าเข้าน�้ามันปีละประมาณ 200,000 

ล้านบาทปริมาณน�้ามันประมาณร้อยละ 48 ได้ถูกใช้ไป

ในภาคการขนส่งโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การขนส่งทางบก 

ซึ่งเป็นการขนส่งทางถนนเป็นหลัก (สรวิศ นฤปิติ, 2543)

การขนส่งทางรถไฟเร่ิมมีมานานแล้วต้ังแต่สมัย

โบราณ เกิดขึ้นหลังจากยุคที่มนุษย์รู้จักใช้วงล้อเข้ามาช่วย

ในการขนส่ง ในระยะเริ่มแรก ใช้แรงสัตว์ เช่น ม้า วัว ควาย 

ช้าง ลา เป็นต้น ลากให้เคล่ือนที่ไปตามรางที่ก�าหนดไว้  

โดยวงล้อนัน้ท�าด้วยไม้ ต่อมากม็วีวิฒันาการมาเรือ่ย ๆ  รูจ้กั

ใช้เหล็กแทนไม้ และมกีารน�าเอาเครือ่งจกัรไอน�า้มาใช้แทน

ก�าลังสัตว์ การขนส่งทางรถไฟนี้เป็นการขนส่งประเภท

ที่ถือว่า เป็นประเภทที่บุกเบิกของการขนส่งเกือบทุก ๆ  

ประเทศก่อนที่การขนส่งประเภทอื่น ๆ  จะเจริญ ประเทศ

อังกฤษเป็นประเทศแรกที่มีการขนส่งทางรถไฟเกิดขึ้น  

ต่อมาได้แพร่หลายไปยังประเทศต่าง ๆ ในยุโรป อเมริกา 

และทั่วโลก(จักรกฤษณ์ ดวงพัสตรา, 2543)

ส�าหรบักจิการขนส่งทางรถไฟในประเทศไทยนัน้ 

เร่ิมในปีรัตนโกสินศก 105 ตรงกับพ.ศ. 2429 กิจการรถไฟ

ได้ถอืก�าเนดิขึน้เป็นครัง้แรก เมือ่รฐับาลได้อนมุตัสิมัปทาน

แก่บริษัทชาวเดนมาร์กให้สร้างทางรถไฟจาก กรุงเทพฯ  

ถงึสมทุรปราการ ระยะทาง 21 กโิลเมตร เปิดเดนิรถไฟเป็น

ครัง้แรกในเส้นทาง ให้ท�าการส�ารวจสมทุรปราการ เมือ่วนัที่  

13 กันยายน พ.ศ. 2549 ในเวลาเดียวกันได้ทรงพระกรุณา

โปรดเกล้า ให้ท�าการส�ารวจเส้นทางเพื่อสร้างทางรถไฟ

จากกรุงเทพถึงเชียงใหม่ และมีทางแยกไปนครราชสีมา 

ทีส่ระบรุด้ีวย หลงัจากนัน้ได้มพีระกรณุโปรดเกล้าให้สร้าง 

เส้นทางจากกรุงเทพถึงนครราชสีมาเป็นเส้นทางแรก 

หลังจากนั้นในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2433 พระบาทสมเด็จ

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  

ให้ ต้ังกรมรถไฟหลวงขึ้นสังกัดกระทรวงโยธาธิการ  

การก่อสร้างทางรถไฟสายแรกของประเทศไทย ได้เริ่มขึ้น 

เมือ่ปีพ.ศ. 2435 ในรชัสมยัของพระองค์ ในระยะแรกกจิการ

รถไฟด�าเนนิการโดยกรมรถไฟหลวงแห่งสยาม ซึง่อยูภ่ายใต้ 

การดแูลของกระทรวงโยธาธกิาร ในปี พ.ศ. 2494 กรมหลวง 

ได้เปลีย่นสถานะเป็นรฐัวสิาหกจิ ภายใต้กฎหมายการรถไฟ 

แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2494 โดยมีทุนเริ่มต้นเพื่อด�าเนิน

กจิการจากการจดัสรรของรฐับาลจ�านวน 30 ล้านบาท และ

ได้อาศัยโครงสร้างขนส่งที่สร้างไว้ในสมัยที่เป็นหน่วยงาน

ราชการและการด�าเนนิธรุกจิในลกัษณะการผกูขาด ครัน้เมือ่ 

Bangkok - Chachoengsao - Bangkok. Choosing this method because the research does not have enough time. The 

form of qualitative research (qualitative research) study analyzed qualitative data gathered from the environment  

which is real. And the findings were presented in the overall importance of descriptive study (descriptive research), 

focusing on research to explore the facts, relationships and trends in the practice and current issues as the main 

reason. This was in order to improve upon it the next time. The results showed that the in-depth interview and depth  

of knowledge and experience in various fields including marketing technology system, management and the resources 

used in shipping affect the punctuality of the rally car on the outskirts of Bangkok - Chachoengsao - Bangkok. 

Keywords: punctuality, the suburban car, route march
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วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2439 พระองค์จึงเสด็จทรงประกอบ

พระราชพิธีเปิดการเดินรถไฟระหว่างกรุงเทพฯ – อยุธยา 

ระยะทาง 71 กิโลเมตร ซึ่งทางการได้ถือเอาวันนี้เป็นวัน 

สถาปนากิจการรถไฟหลวง

ความกว้างของรางเมือ่แรกสร้างทางฝ่ังตะวนัออก

ของแม่น�้าเจ้าพระยาเป็นรางกว้าง 1.435 เมตร ระยะทาง

ทั้งหมด 1,076 กิโลเมตร ส่วนทางฝั่งตะวันตกของแม่น�้า 

เป็นรางกว้าง 1.00 เมตร ที่สร้างเป็นรางขนาด 1.00 เมตร  

ก็เพื่อให้มีขนาดเท่ากับประเทศเพื่อนบ้านทั้งหลาย 

คือ มาเลเซีย พม่า เขมร ต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จ

พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงให้เปลี่ยนรางขนาด 1.435 

เมตร ทางฝั่งตะวันออกที่สร้างไปแล้วทั้งหมดเป็นขนาด 

1.00 เมตร โดยใช้เวลาทั้งส้ิน 10 ปี แล้วเสร็จในปีพ.ศ. 

2469 และต่อมาในปี 2504 ได้เริ่มโครงการ Dieselization  

โดยทยอยจัดหารถจักรดีเซลมาใช้แทนรถจักรไอน�้า  

ซึ่งใช้เวลา 14 ปี จึงแล้วเสร็จ ในระหว่างสงครามโลก 

ครัง้ที ่2 กจิการรถไฟประสบภัยสงครามอย่างหนกัทรัพย์สนิ

ทั้งอาคาร และรถจักร ล้อเลื่อน ได้รับความเสียหายมาก 

จ�าต้องเร่งบรูณะฟ้ืนฟูให้กลับสู่สภาพเดมิโดยเร็ว ถ้าจะอาศยั 

เงนิลงทนุจากงบประมาณของรัฐแหล่งเดยีวจะไม่ทนัการณ์  

รฐับาลจงึต้องขอกูเ้งินจากธนาคารโลก มาสมทบในระหว่าง 

การเจรจากู้เงินนั้นธนาคารได้เสนอให้รัฐปรับปรุงองค์กร

ของกรมรถไฟหลวงให้มีอิสระกว่าทีเ่ป็นอยู่เพ่ือให้เกิดความ

คล่องตัวในการบริหารกิจการในเชิงธุรกิจกรมรถไฟหลวง 

จงึเปล่ียนสถานะมาเป็นรัฐวสิาหกจิประเภทสาธารณปูการ 

ภายใต้ชื่อว่า “การรถไฟแห่งประเทศไทย” ตั้งแต่วันที่ 1 

กรกฎาคม พ.ศ. 2494 เป็นต้นมา โดยด�าเนินการอยู่ภายใต้  

พ.ร.บ. การรถไฟฯ ฉบบั พ.ศ. 2494 ซ่ึงในหลักการรัฐคมุการ  

แต่งตั้งและปลดผู้บริหารคุมอัตราเงินเดือนพนักงาน  

คุมอัตราค่าโดยสาร และค่าระวาง คุมการปิดเปิดเส้นทาง

และบริการและคุมการลงทุนทั้งหมด แต่หากก�าเนินงาน

ขาดทนุรฐัจะชดเชยให้เท่าจ�านวนทีข่าด ต่อมากจิการรถไฟ

ได้มีการขยายตัวโยมีการเพ่ิมเส้นทางให้มากขึ้นและเปิด

เดนิรถไฟในเส้นทางต่าง ๆ  อยู่ตลอดจนถึงปัจจบุนั การรถไฟ 

แห่งประเทศไทย การขนส่งทางรถไฟเป็นวิธีการหนึ่งที่

สามารถเคลื่อนย้ายสิ่งของและบุคคลไปได้ไกลด้วยต้นทุน

การขนส่งต�่า และมีความปลอดภัยจากอุบัติเหตุสูงกว่า 

การขนส่งประเภทอื่น เพราะเครื่องที่อยู่ในเส้นทาง (ราง) 

ที่สร้างขึ้นโดยเฉพาะนั่นเอง ลักษณะเด่นของการขนส่ง

ทางรถไฟคือ การที่ขบวนรถไฟแต่ละขบวนสามารถพ่วง

ตู ้บรรทุกหรือผู ้โดยสารได้คราวละมาก ๆ จึงสามารถ 

ให้บรกิารโดยประหยดัและเหมาะสมกบัสนิค้าน�า้หนกัมาก  

ปริมาณมาก กินเนื้อที่มากและบรรทุกเป็นระยะไกล ๆ 

สินค้าที่นิยมขนได้แก่ ปูนซีเมนต์ ถ่านหิน น�้ามัน ตู้คอน-

เทรนเนอร์ เหมาะกับการขนส่งระยะทางไกล เพราะถ้า 

ขนส่งระยะใกล้จะถึงที่หมายช้ากว่ารถบรรทุก และต้อง 

ขนย้ายเปลีย่นพาหนะ แต่ถ้าขนส่งทางไกลจะใช้เวลาพอกนั 

แต่รถไฟมข้ีอจ�ากดัทีต้่องวิง่บนรางทีม่เีส้นทางจ�ากดัตายตวั 

ท�าให้มีความยืดหยุ่นในการขนส่งน้อย นอกจากนั้นยังมี 

ข้อเสยีคอื มกัล่าช้าบ่อย ๆ  คณุภาพของการบรกิารค่อนข้างต�า่  

เวลาออกรถก�าหนดตายตัวไม่สามารถเปลี่ยนแปลง 

ความต้องการได้

พ.ศ. 2517 ซึง่เกดิวกิฤตน�า้มนัและเศรษฐกจิตกต�า่

อย่างรุนแรงทั่วโลก ส่งผลให้ฐานะการเงินของการรถไฟฯ 

ตกต�่าลงอย่างรวดเร็ว ประสบภาวะขาดทุนและต้องพ่ึง 

การอดุหนนุจากรฐับาล ในขณะเดยีวกนักไ็ด้รบัผลกระทบ 

จากนโยบายของรัฐบาลทั้งในด้านการให้บริการขนส่ง 

ผูม้รีายได้น้อยในอตัราค่าบรกิารทีต่�า่ ความกดดนัให้มุง่เน้น

การแสวงหาผลตอบแทนในระยะส้ัน ท�าให้ขาดการลงทุน

ในทรัพย์สินที่จะให้ผลตอบแทนระยะยาว ตลอดจนความ

พยายามลดค่าใช้จ่าย ซึง่รวมถงึการลดเลือ่นก�าหนดการซ่อม

บ�ารุงโครงสร้างขนส่งพื้นฐานต่าง ๆ ประกอบกับได้รับ 

ผลกระทบจากนโยบายของรฐับาลทีใ่ห้ความส�าคญักบัการ

ขนส่งทางถนนมากขึน้ ด้วยการก่อสร้างเส้นทางถนนจนมี 

โครงข่ายครอบคลมุพืน้ทีท่กุจังหวดัได้มากว่าเส้นทางรถไฟ 

ประชาชนหันไปใช้รถยนต์และบริการรถโดยสารหรือ 

รถบรรทุกมากขึ้น จนท�าให้บทบาทของการเดินทางหรือ

การขนส่งโดยรถไฟที่เคยได้รับความนิยม เพราะสะดวก 

รวดเร็ว และปลอดภัยลดลง และถูกทดแทนโดยการขนส่ง

ทางถนน

ประเทศไทยมีการขนส่งด้วยระบบสารธารณะ 

ที่ใช้รางค่อนข้างต�่า ทั้งในภาพรวมและในเมืองใหญ่ 

ประเทศไทยมีความหนาแน่นประชากรใกล้เคียงยุโรป 

และมีสภาพทางภูมิศาสตร์ติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน

เหมอืนประเทศฝรัง่เศส เยอรมนั แต่การขนส่งในกรงุเทพฯ 

แทบจะไม่ได้ใช้ระบบรางเลย ดังนั้นการใช้พลังงานในภาค 
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ขนส่งจึงค่อนข้างสูง เพราะระบบขนส่งอาศัยการพึ่งพา

รถยนต์ส่วนบุคคลซึ่งใช้พลังงานมากกว่าเป็นหลัก (ชรัด  

พิริยะวัฒน์, 2543) 

การให้บริการขนส่งของรถไฟมีมาตรฐานลดลง  

โดยมีอุบัตเิหตเุพิม่ขึน้ อันเนือ่งมาจากสภาพทางไม่สมบรูณ์ 

และความตรงต่อเวลาของการเดินรถอยู่ในเกณฑ์ต�่า โดย

ขนวนรถถึงปลายทางช้าลงเร่ือย ๆ เนื่องจากสภาพทาง

ท�าให้ขบวนรถลดความเร็วและต้องใช้เวลาในการเดินทาง 

มากกว่าเดิม ดังนั้นเราควรหันมามองว่าจะท�าอย่างไรให้ 

รถไฟสามารถให้บริการได้ตรงต่อเวลาอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน  

ให้เข้าถึงสถานีโดยสามารถรักษาเวลาได้ เพื่อที่ประชาชน

ซึง่อยูต่่างจงัหวดัสามารถเดนิทางเข้ามาท�างานให้กรงุเทพฯ 

โดยสามารถก�าหนดเวลาในการเดินทางได้ตายตัว ไม่มี

ปัญหาความล่าช้าในการเข้างานไม่ทนัเวลาทีบ่รษิทัก�าหนด 

ให้ประชาชนได้มีทางเลือกใช้บริการขนส่งสาธารณะ โดย

ไม่ต้องขับรถยนต์ส่วนบุคคลเข้ามาในเมือง เพื่อลดปัญหา 

การจารจรคับคั่ง ช่วยกันประหยัดพลังงานในช่วยวิกฤต

คลาดแคลน

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย

1. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส ่งผลกระทบต่อความ 

ตรงต่อเวลาของการเดินขบวนรถชานเมือง จากเส้นทาง

กรุงเทพฯ- ฉะเชิงเทรา-กรุงเทพฯ

2.  เพื่ อศึกษาถึ งความสามารถในการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการให้บริการขนส่งผู ้โดยสารและสินค้า 

ของรถไฟในเส้นทางจากสถานีกรุงเทพฯ - ฉะเชิงเทรา - 

กรุงเทพฯ 

กรอบแนวคิดกำรวิจัย

ภำพ 1 กรอบแนวความคิด แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ และตัวแปรตาม
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ตัวแปรอิสระ  ได ้แก ่  กลุ ่มปัจจัยที่ส ่งผลต่อ 

ความตรงต่อเวลาของการเดินขบวนรถ ได ้แก่เรื่อง  

ด้านการตลาด,ด้านระบบเทคโนโลยี,ด้านการบริหารจดัการ 

และด้านทรัพยากรที่ใช้ในการขนส่ง

ตัวแปรตำม ได้แก่ ประสิทธิภาพในการเดิน 

ขบวนรถ, ประสทิธภิาพการให้บรกิารขนส่งผูโ้ดยสารและ

สินค้าที่ตรงต่อเวลา และความตรงต่อเวลาของการเดิน 

ขบวนรถชานเมืองจากเส้นทางกรุงเทพ-ฉะเชิงเทรา-

กรุงเทพฯ

หลักการและความส�าคัญของประสิทธิภาพ 

การให้บริการขนส่งผู ้โดยสารและสินค้าที่ตรงต่อเวลา 

ของการเดินขบวนรถ

การขนส่งเป็นโครงสร้างพื้นฐาน (infrastructure)  

ที่จ�าเป็นอย่างหนึ่งในการพัฒนาประเทศ การขนส่งมี

ความส�าคัญต่อธุรกิจตลอดจนการพัฒนาประเทศอยู  ่

หลายประการ คือ

1. ช่วยให้ประชาชนมมีาตรฐานการครองชพีดขีึน้  

ประชาชนสามารถซ้ือสินค้าที่ตนเองไม่สามารถ ที่จะมี

สินค้าอุปโภคที่เหมือนกันได้ ตัวอย่างเช่น คนที่อยู่จังหวัด 

ทางภาคเหนอืกส็ามารถมอีาหารทะเลบรโิภคได้เหมอืนกบั

ท่ีอยูใ่นจงัหวดัใกล้ทะเลหรือคนทีอ่ยู่ในต่างจงัหวดั สามารถ

มีสินค้าบริโภคเช่นเดียวกับคนกรุงเทพฯ

2. ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ในสมัยก่อน

เมื่อการคนนาคมขนส่งยังไม่สะดวก ต้องพึ่งตนเอง โดย

ปลูกข้าว เล้ียงสตัว์ ท�าเครือ่งนุง่ห่ม ท�าให้ไม่มคีวามช�านาญ

เฉพาะอย่าง เมื่อมีการขนส่งประชาชนสามารถติดต่อ 

แลกเปลี่ยนสินค้ากันได้ ท�าให้มีความต้องการสินค้า 

มากขึน้ จงึการแบ่งงานกันท�าผลิตในส่ิงทีต่นถนดัแล้วน�ามา 

แลกเปลี่ยนกัน ท�าให้เกิดความช�านาญในสิ่งที่ตนถนัด  

การผลิตก็มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้นเพราะเม่ือเกิดความ 

ช�านาญงานข้ึนต้นทุนต่อหน่วยในการผลิตจะลดลง

3. ช่วยกระจายความเจรญิเตบิโต การขนส่งช่วยให้ 

การติดต่อกันสะดวกและรวดเร็วขึ้น ประชาชนสามารถ

ตัง้ถิน่ฐานกระจายไกลออกไปก่อนให้เกดิชมุชนใหม่ ๆ  ขึน้ 

เป็นการขยายเมืองออกไปในแง่ธุรกิจ การขนส่งช่วยให้

มีการน�าสินค้าไปขาย สินค้าที่ออกมาใหม่ ๆ ก็สามารถ 

กระจายไปขายตามแหล่งที่การขนส่งเข้าถึงความเจริญ 

ก็ก้าวทันได้ทุกหนแห่ง

4. มีการเปลี่ยนแปลงของสังคม การขนส่งท�าให้

มีการรับรู ้วัฒนธรรมประเพณีของสังคมอื่นจึงมีการ 

เลียนแบบกันทางสังคม สังคมโดยส่วนรวมจึงเปลี่ยนได้

เร็วขึ้น และท�าให้ผู้คนมีสายตากว้างไกลขึ้น

5. ช่วยให้การติดต่อสือ่สารสะดวกขึน้ จะเหน็ได้ว่า 

ในปัจจุบันโลกดูเหมือนจะแคบลงเพราะผู ้คนสามารถ 

เดนิทางถงึกนัได้เกอืบทัว่โลก หรอืสามารถส่งข่าวสารถงึกนั

ได้อย่างสะดวกและรวดเร็วขึ้น ทั้งนี้เป็นผลเนื่องมาจาก 

การมีระบบการขนส่งที่ดี

6. ช่วยให้มาตรฐานการศึกษาที่ดีขึ้น การขนส่ง

ช่วยให้การกระจายสภาพการศกึษากว้างขวางไปในท้องถิน่ 

ต่าง ๆ ที่การศึกษาขยายไม่ถึง ส�าหรับผู้ที่ต้องการศึกษา 

ในระดับที่ไม่มีในท้องถิ่น ก็สามารถเดินทางไปศึกษายัง

ต่างถิ่นได้ หรือตัวอย่างที่เห็นได้ชัดตัวอย่างหนึ่งคือ ระบบ

การศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่กระจาย 

ไปทั่วประเทศก็เกิดจากระบบการขนส่ง

7. ช ่วยเพิ่มความสัมพันธ ์ระหว ่างประเทศ  

การขนส่งช่วยให้ประเทศต่าง ๆ ได้ติดต่อกันสะดวก 

ยิ่งขึ้น ท�าให้มีการแลกเปลี่ยนกันทางเศรษฐกิจและสังคม 

สร้างความสัมพันธ์กันได้ดียิ่งขึ้น

8. ความส�าคัญด้านอื่น ๆ เช่น เพิ่มความมั่นคง 

ให้กับประเทศ การขนส่งช่วยให้สามารถเข้าถึงประชาชน

ในชมุชนต่าง ๆ  การปกครองของรฐับาลจงึเป็นไปได้ง่ายขึน้  

การขนส่งยังช่วยให้สะดวกในการติดต่อถึงกันและกัน 

ท�าให้เกิดความเข้าใจกัน เกิดความสามัคคีขึ้นในชาติได้  

นอกจากนี้แล้วการขนส่งยังช่วยในด้านการป้องกัน

ประเทศด้วย การขนส่งมีความจ�าเป็นต่อกิจกรรมทาง 

ทหารมาก เพราะในการเคลื่อนย้ายก�าลังทหาร ตลอดจน

อาวุธยุทโธปกรณ์ต่าง ๆ ต้องอาศัยการขนส่งเป็นหลัก

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

งานวิจัยฉบับนี้ ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ 

(qualitative research) เป็นการวิจัยที่ศึกษาวิเคราะห์ด้วย

ข้อมลูเชิงคณุภาพทีร่วบรวมได้จากสภาพแวดล้อมทีเ่ป็นจรงิ  

และน�าเสนอผลการวิจัยในลักษณะรวมความส�าคัญของ 
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การวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) โดยมุ่งเน้น 

การวิจัยเพื่อศึกษาส�ารวจข้อเท็จจริง ความสัมพันธ์และ

แนวโน้มของเหตุการณ์ การปฏิบัติ และปัญหาในปัจจุบัน

ตามหลักเหตผุล เพ่ือการปรบัปรงุแก้ไข โดยผู้วจิยัได้ท�าการ 

เก็บรวบรวมข้อมูลมาจากแหล่งข้อมูล 2 แหล่งด้วยกัน คือ

1. ข้อมูลปฐมภูมิ (primary data) ข้อมูลปฐมภูมิ 

เป็นการศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อความตรงต่อเวลาของ

การให้บริการเดินรถชานเมือง ในเส้นทางกรุงเทพฯ-

ฉะเชิงเทรา-กรุงเทพฯ ซึ่งในด�าเนินการเก็บข้อมูลจาก 

การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) 

โดยใช้การสังเกตแบบมีส่วนร่วมโดยได้ร่วมเดินทางตาม

เส้นทางที่ก�าหนด เพื่อให้เห็นภาพและเข้าใจสถานการณ์ 

ผู ้วิจัยได้ท�าการเตรียมค�าถามกว้าง ๆ ไว้ล่วงหน้า และ

ท�าการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกเพื่อให้ข้อมูลที่ดี ลึกซึ้ง  

กว้างขวาง โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกตัวต่อตัวกับผู้มีความรู ้

และประสบการณ์ตรง จ�านวน 6 ราย ได้แก่ นายสถานรีถไฟ 

พนักงานขับรถไฟ (พขร.) เจ้าหน้าที่ซ่อมบ�ารุงหัวรถจักร 

หัวหน้าฝ่ายโยธา เจ้าหน้าที่วางแผนการจัดเวลาเดินรถ 

การ์ดรถ และข้าราชการบ�านาญฝ่ายโยธา เนื่องจากกลุ่ม 

เป้าหมายที่ได้ท�าการสัมภาษณ์นี้ เป็นผู ้ที่ปฏิบัติหน้าที่

โดยตรงและท�างานกับการรถไฟมาเป็นเวลาหลายปี  

ที่สามารถให้ข ้อมูลและข้อเท็จจริงได้ครบถ้วนและ 

มีความน่าเชื่อถือ 

นอกจากนี้ ผู ้วิจัยได้ท�าการเก็บรวบรวมข้อมูล

โดยเลือกวิธีส�ารวจแบบสุ่มเดินทางร่วมไปกับขบวนรถ 

ในวันเวลาที่ให้บริการเดินรถของขบวนรถในสายอื่น ๆ 

และในสายรถชานเมอืง และการเกบ็ข้อมลูเชงิสถติเิกีย่วกบั 

ความตรงต่อเวลา

2. ข้อมูลทุติยภูมิ (secondary data) ข้อมูลทุติยภูมิ 

เป็นการศกึษา ความตรงต่อเวลาในการให้บรกิารเดนิรถไฟ 

ในเส้นทาง กรุงเทพฯ-ฉะเชิงเทรา-กรุงเทพฯ เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการให้บริการเดินรถ เพราะการขนส่ง

เป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการโลจิสติกส์ซ่ึงต้องค�านึงถึง 

ต้นทุน ความตรงต่อเวลา สามารถแข่งขันกับคู่แข่งและ

ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า โดยการศึกษาค้นคว้า

ด้วยตนเอง การอ้างอิงเอกสารทางวิชาการ และนิตยสาร 

การขนส่ง-โลจิสติกส์

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

1. เนือ้หาของงานวจิยัเป็นการศกึษาถงึปัญหาและ

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความตรงต่อเวลาของการเดินรถ 

จากเส้นทางกรุงเทพฯ- ฉะเชิงเทรา-กรุงเทพฯ

2. การศึกษาในงานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ 

เน้นการเพิม่ประสทิธภิาพในการให้บรกิารขนส่งผูโ้ดยสาร 

จากสถานีกรุงเทพฯถึงปลายทางสถานีฉะเชิงเทรา

3. มีการสัมภาษณ์ข้อมูลจากพนักงานขับรถไฟ 

ช่างซ่อมบ�ารงุ เจ้าหน้าที ่และผูโ้ดยสารทีใ่ช้บรกิารเส้นทาง 

กรุงเทพฯ- ฉะเชิงเทรา

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย

โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกตัวต่อตัวกับผู้มีความรู้

และประสบการณ์ตรง จ�านวน 6 ราย ได้แก่ นายสถานี 

รถไฟ พนักงานขับรถไฟ (พขร.) เจ้าหน้าที่ซ่อมบ�ารุง 

หัวรถจักร หัวหน้าฝ่ายโยธา เจ้าหน้าที่วางแผนการจัดเวลา

เดินรถ การ์ดรถ และข้าราชการบ�านาญฝ่ายโยธา เนื่องจาก 

กลุ ่มเป้าหมายที่ได้ท�าการสัมภาษณ์นี้  เป็นผู ้ที่ปฏิบัติ

หน้าท่ีโดยตรงและท�างานกับการรถไฟมาเป็นเวลาหลายปี  

ที่สามารถให้ข้อมูลและข้อเท็จจริงได้ครบถ้วนและมีความ

น่าเชื่อถือ 

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล

1. ข้อมูลปฐมภูมิ (primary data) การเก็บรวบรวม

ข้อมูลซึ่งเป็นข้อมูลปฐมภูมิจัดเก็บโดยใช้การสัมภาษณ ์

เชิงลึก (depth interview) เป็นการสัมภาษณ์แบบไม่มี

แบบแผนใด ๆ  โดยเป็นการสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัว ซึ่งใช้

เวลาในการสัมภาษณ์ 50 นาที ต่อคน ลักษณะของค�าถาม 

ที่ใช้เป็นค�าถามปลายเปิด เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถูกสัมภาษณ์

ให้ข้อมูลเชิงลึกมากขึ้น สามารถสื่อสารได้โดยตรงโดย 

เผชิญหน้า (face to face situation) วิธีการสัมภาษณ์ 

รายบุคคลนี้เป็นการสนทนากันแบบ 2 ทาง ระหว่าง 

ผู้สัมภาษณ์กับผู้ตอบค�าถาม ท�าให้มีโอกาสได้รับข้อมูล

ป้อนกลับมาสูง หาข้อเท็จจริงของค�าตอบที่ซับซ้อนได้ดี 

ได้ค�าตอบครบถ้วน และการมีส่วนร่วมสูง 
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2. ข้อมูลทุติยภูมิ (secondary data) เป็นการเก็บ 

รวบรวมข้อมลูจากเอกสารทางวชิาการทีมี่การเกบ็รวบรวม

ไว้แล้ว รวมทั้งหนังสือที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ นิตยสารด้าน 

การขนส่งและหนังสือโลจิสติกส์อื่น ๆ 

ภำพ 2 องค์ประกอบและขั้นตอนการวิจัย

กำรอภิปรำยผล

ความตรงต่อเวลาของการเดินขบวนรถชานเมือง 

จากเส้นทาง กรุงเทพฯ- ฉะเชิงเทรา-กรุงเทพฯ พบว่า 

สอดคล้องงานวิจัย ชลิตา ผดุงมิตร (2552) ได้ท�าการศึกษา

เรื่องปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเลือกรูปแบบการเดินทาง 

ระหว่างกรงุเทพมหานคร - เชยีงใหม่ ซ่ึงการวจิยันีศึ้กษาถงึ

ปัจจยัทีม่ผีลต่อการเลอืกรูปแบบการเดนิทางของ 3 รูปแบบ 

ได้แก่ รถทัวร์ รถไฟ สายการบินต้นทุนต�่า และสายการบิน

ปกต ิโดยพจิารณาเส้นทางการเดนิทางจากกรุงเทพมหานคร 

ไปยงัจงัหวดัเชยีงใหม่ประกอบด้วย กลุม่ผูโ้ดยสารชาวไทย 

ทีเ่คยเดนิทางทัง้ 3 รปูแบบการเดนิทางจ�านวนทัง้สิน้ 321 คน 

เป็นกลุ่มตัวอย่างท�าการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้แบบ 

สอบถามถึงข้อมูลทั่วไปข้อมูลคุณลักษณะการเดินทาง 

และข้อมูลด้านทศันคตคิวามพึงพอใจจากนัน้ท�าการพฒันา

และทดสอบแบบจ�าลองการเลือกใช้บริการที่อยู่ในรูปของ 

แบบจ�าลองโลจิตแบบหลายทางเลือก (Multinomial Logit 

Model) ท้ังนี้จากการพัฒนาแบบจ�าลองพบว่าเมื่อพิจารณา

ถงึปัจจัยต่าง ๆ  ทีส่่งผลต่อการตัดสนิใจเลอืกเดนิทางโดยรวม 

ถงึปัจจยัทางด้านราคาน�า้มนัทีเ่พิม่สงูขึน้ ซึง่มผีลกระทบต่อ

ค่าตัวโดยสารและค่าใช้จ่ายในการเดินทางพบว่า ผู้โดยสาร

ทีเ่ดนิทางในแต่ละรปูแบบการเดนิทางใช้บรกิารสายการบนิ 

ต้นทุนต�่า รถโดยสารประจ�าทางปรับอากาศสายการบิน

ปกตภิายในประเทศ และรถไฟโดยคดิเป็นอตัราส่วนเท่ากบั 

50 : 32 : 11 : 7 ตามล�าดับ โดยพบว่างานวิจัยณัฐพงศ์ สันธิ 

(2554) ได้ท�าการศกึษาเรือ่งการวเิคราะห์สดัส่วนผูเ้ดนิทาง

โดยรถไฟความเร็วสูงระหว่างเชียงใหม่-กรุงเทพมหานคร  

ซึง่ในงานโครงการศกึษานีว้เิคราะห์หาสดัส่วนการเดนิทาง

โดยรถสาธารณะระหว่างกรุงเทพมหานคร-เชียงใหม่โดย

การพัฒนาแบบจ�าลองโลจิต ส�าหรับท�านายสัดส่วนเลือก

ของ 3 รปูแบบการเดนิทาง คอื รถไฟ รถทวัร์ และเครือ่งบนิ 
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ในการเก็บตัวอย่างนี้ได้ท�าการส�ารวจกลุ่มตัวอย่าง 536 คน

และใช้วิธีการเก็บแบบ SP พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการเลือก 

ขึ้นอยู่กับอายุรายได้ค่าโดยสาร และเวลาการเดินทางโดย

แบบจ�าลองที่เหมาะสมที่สุดมีค่าเท่ากับ 0.2741 มีความ

ถูกต้องของการท�านายเท่ากับ 65.936% จากแบบจ�าลอง

ที่ใช้เฉพาะตัวแปร Generic (มีค่าเท่ากับ 0.3053 มีความ

ถูกต้องของการท�านาย เท่ากับ 65.936%) เฉพาะเวลาและ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เพ่ือหาค่าเวลา (V.O.T) พบว่า  

ค่าเวลาแตกต่างตามอาชีพโดยมีค่าเท่ากับ 207.85, 317.08, 

283.25, 178.90, 181.78 และ 276.41 บาท/ชั่วโมง ส�าหรับ

อาชีพนักศึกษา นักธุรกิจ ข้าราชการ ค้าขาย พนักงาน

บริษัท และอาชีพอื่น ๆ ตามล�าดับส�าหรับแบบจ�าลอง 

Generic ของเวลาและค่าใช้จ่ายเดนิทางรวมทกุอาชีพ พบว่า  

เมื่อไม่ค�านึงถึงค่าเวลาและค่าใช้จ่ายเดินทางผู ้เดินทาง 

มีความพึงพอใจเลือกเดินทาง โดยเครื่องบิน รถไฟ 

และรถทัวร์ลดหลั่น ตามล�าดับโดยค่าคงที่ของสมการ

อรรถประโยชน์เท่ากับ 0 , -0.69746 และ -0.71914 ตามล�าดบั  

การศึกษานี้ได้ประยุกต์รถไฟความเร็วสูง (HST) โดยสร้าง

สมการอรรถประโยชน์ของ HST ภายใต้สมมติที่ฐานที่ว่า

ผู้เดินทางมีส่วนความพึงพอใจเลือกHST เท่ากับเครื่องบิน 

และได้ประยกุต์คาดคะเนการเลือกใน 4 รูปแบบ การเดนิทาง 

ซึ่งส�าหรับ HST ใช้เวลาการเดินทางและค่าใช้จ่ายตามที่

คาดคะเนโดยรัฐ พบว่า สัดส่วนการเดินทางของเคร่ืองบิน 

รถไฟความเรว็สูงรถทวัร์และรถไฟเท่ากับ 51.79%, 43.80%, 

2.76% และ 1.65% ตามล�าดับ สอดคล้องกับ Farahbod 

and Klogan (1991) ได้ใช้การส�ารวจวิธี Conjoint Analysis 

และอาศัยเทคนิคการสร้างแบบจ�าลองแบบ Logit ในการ

หาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการคัดเลือกผู้ประกอบการขนส่ง

รถบรรทุกในสหรัฐอเมริกาภายหลังจากกลุ่มบริษัทผู้ผลิต 

ส่วนใหญ่หันมาให้ความส�าคัญกับการจัดส่งทันเวลา 

(just - in - time) ซึ่งได้กล่าวถึงความส�าคัญของการทราบ

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการคัดเลือกผู ้ประกอบการขนส่ง  

ต่อผูป้ระกอบการขนส่งว่าจะท�าให้มีศักยภาพในการแข่งขนั 

กับผู้ประกอบการรายอื่นได้ นอกจากนี้ยังช่วยให้เข้าใจ

ความต้องการของลกูค้ามากขึน้ สอดคล้องบญุรักษ์ กณุาศล 

(2543) ได้ท�าการศึกษาคุณลักษณะของรถตู้โดยสารใน

กรุงเทพมหานคร และได้ศึกษาถึงคุณลักษณะต่าง ๆ  ได้แก่  

เส้นทางเดินรถ การรับส่ง การโดยสาร การเข้ามาใช้บริการ 

การขนสมัภาระ โดยความพงึพอใจของแต่ละบคุคลสามารถ 

วัดและเรียงล�าดับความชอบและสามารถจ�าลองได้ด้วย 

ฟังก์ชั่นอรรถประโยชน์ (utility function) ซึ่งประกอบด้วย

ดัชนีคุณภาพด้านต่าง ๆ หลายด้านในลักษณะที่จะท�าให ้

ผู้ใช้บริการได้รับความพึงพอใจจากการใช้บริการมากที่สุด

โดยสอดคล้อง กับไชยวิทย์ บุรณสมบูรณ์ (2543) อ้างถึงใน 

JICA ได้ศึกษาและพัฒนาแบบจ�าลองในการเลือกประเภท

การขนส่งโดยใช้ Logit Model ตัวแปรที่น�ามาใช้สร้างแบบ

จ�าลองประกอบด้วย 3 ตัวแปร คือ ส่วนต่างของระยะเวลา 

เดนิทาง (time difference) ส่วนต่างค่าใช้จ่ายในการเดนิทาง 

(cost difference) และจ�านวนการเปลี่ยนถ่ายรถในระบบ

ขนส่งสาธารณะ (number of transfers in public) มีรูปแบบ 

ของแบบจ�าลองการเลือกประเภทการขนส่ง

P = 1 / [1+exp (a+bΔT+cΔC+d.N) ]

โดยที่ P= สัดส่วนการเดินทางด้วยรถส่วนบุคคล

 ΔT= ส่วนต่างของเวลาการเดนิทาง (รถสาธารณะ -  

รถส่วนบุคคล) นาที

 ΔC= ส่วนต่างของค่าใช้จ่ายในการเดนิทาง (บาท)

N= จ�านวนครั้งในการเปลี่ยนถ่ายระบบขนส่ง

a,b,c,d= สัมประสิทธิ์

และสอดคล้องกบัสทุธพิงษ์ มใีย (2536) ได้ท�าการ

ศึกษาเพื่อสร้างแบบจ�าลองการเลือกยานพาหนะเดินทาง 

ในเขตเมืองเชียงใหม่ เพื่อศึกษาถึงปัจจัยต่าง ๆ  ที่ผู้เดินทาง

ใช้ในการตัดสินใจเลือกยานพาหนะ โดยใช้แบบจ�าลอง

แบบ Logit Model ข้อมูลหลักที่ใช้สร้างแบบจ�าลอง 

ได้จากการส�ารวจลกัษณะการเดนิทางของประชาชน (origin 

- destination survey) แบบจ�าลองที่สร้างขึ้นประกอบด้วย  

แบบจ�าลองส�าหรับการเดินทางทุกวัตถุประสงค์

ข้อเสนอแนะ

จากการวิจัย ผู้มีวิจัยมีข้อเสนอแนะ ควรมีการน�า

แนวทางในการด�าเนินการที่ได้ไปประกอบการพิจารณา 

และปรับใช้ในการวางแผนในการเดินรถไฟอย่างจริงจัง

ทั้งในระดับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีการ

ปรับปรุงแก้ไขและส่งเสริมการใช้รถไฟอย่างเป็นระบบ  
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ทีส่่งผลต่อการเดนิรถให้มคีวามตรงต่อเวลาไม่ล่าช้าเกนิไป  

เช่น ระบบราง หัวรถจักร การบริหารเวลาการเดินรถ  

ให้มีความทันสมัยและสอดคล้องแผนงาน

1. ควรมีการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดซื้อ 

จัดสร้างอุปกรณ์ที่ทันสมัย และวางแผนการเดินรถที่มีการ

คาดการณ์ของผู้โดยสาร

2. ควรมีการศึกษาความต้องการของผู้โดยสาร 

ที่จะเลือกใช้รถไฟชานเมือง ที่ไม่มีความตรงต่อเวลา
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หากผู ้อ ่านสนใจที่จะศึกษางานเขียนเกี่ยวกับ 

แนวคิดและกระบวนการในการจัดการความรู้ หนังสือ

เล่มนี้ คือ หนึ่งในตัวเลือกที่น่าสนใจเกี่ยวกับงานเขียน 

ประเภทนี้ ผู ้ เขียนแบ่งเนื้อหาออกเป็น 6 บทด้วยกัน  

ในแต่ละบทเนื้อหามีความเกี่ยวเนื่องและเชื่อมโยงกัน 

เป็นอย่างดี นอกจากนี้ในตอนท้ายของแต่ละบทผู้เขียน

ได้สรุปเนื้อหาและตัวอย่างในแต่ละบทไว้ เพื่อให้ผู้อ่าน

ได้ท�าความเข้าใจและทบทวนเนื้อหา ซึ่งสามารถช่วยให้

ผู้อ่านมีความเข้าใจในเนื้อหาแต่ละบทได้ดียิ่งขึ้น เน้ือหา 

ในแต่ละบท สามารถแบ่งออกได้ ดังต่อไปนี้ 

บทที่  1 กำรจัดกำรควำมรู ้และกำรบริหำร

กำรเปลี่ยนแปลง เป็นบทเกร่ินน�าที่ผู ้เขียนช้ีให้เห็นถึง  

ความหมายของการจัดการความรู้ ความสัมพันธ์ระหว่าง

ความรู้กับวิถีการด�ารงชีวิต และกระบวนการบริหารการ

เปลี่ยนแปลง เพื่อน�าไปสู่การประยุกต์ใช้กับระบบการ

จัดการความรู้ ซึ่งประกอบไปด้วย 6 ปัจจัยหลัก อาทิเช่น 

การเตรียมการและปรับพฤติกรรม การฝึกอบรมและ 

การเรียนรู้ การยกย่องชมเชยและให้รางวัล เป็นต้น และ

ตัวอย่างกรณีศึกษาโรงงานหรือองค์กรต่าง ๆ ในการน�า

ระบบการจัดการความรู้ไปปรับใช้ ในส่วนนี้ผู ้เขียนชี้ 

ให้เห็นถึงขั้นตอนและกระบวนการในการน�าระบบการ

จัดการความรู้ไปประยุกต์ใช้ในองค์กรได้เป็นอย่างดี

บทที่ 2 วิธีกำรใช้ KM สกัดควำมรู้จำกกิจกรรม/ 

ระบบต่ำง ๆ ผู้เขียนสื่อให้ผู้อ่านได้เข้าใจถึงองค์ความรู้ที่

แฝงอยู่ในตัวคน ซ่ึงถือว่าเป็นองค์ความรู้ที่มีความส�าคัญ 
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และมีประโยชน์มากในการปฏิบัติงาน เป็นความรู้ที่ได้จาก

ประสบการณ์ หรือสัญชาตญาณของแต่ละบุคคลในการ 

ท�าความเข้าใจ คิดวิเคราะห์ ในสิ่งต่าง ๆ  นอกจากนี้ผู้เขียน

ยังได้น�าเสนอวิธีการและกระบวนการที่ใช้ในการสกัด 

องค์ความรู้ที่มีอยู่ในตัวคนออกมา เพื่อน�าไปประยุกต์ใช้

ให้เกิดประ โยชน์ทั้งในการปรับปรุงพัฒนาองค์กรและวิธี

การท�างานให้มีประสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ พร้อมด้วยตวัอย่าง 

ในการจัดกิจกรรมที่ใช้ในการสกัดองค์ความรู้ที่มีอยู่ใน 

ตวัคนออกมาหลากหลายตวัอย่างด้วยกนั ตวัอย่างทีผู่เ้ขยีน

ยกมาช่วยตอกย�า้ให้ผูอ่้านสามารถเข้าใจเนือ้หา วธิกีารและ

กระบวนการทีใ่ช้ในการสกัดองค์ความรู้ได้ชดัเจนมากยิง่ขึน้  

เช่น ตัวอย่างการสกัดความรู้จากการท�ากิจกรรม เป็นต้น

บทที่ 3 วิธีกำรจัดกำรควำมรู้ที่สกัดได้ เป็นบทที่มี 

เนื้อหาเชื่อมโยงกับบทที่ผ่านมา ผู้เขียนน�าเสนอวิธีการ

จัดการความรู้ที่สกัดได้ เพ่ือให้สามารถน�าไปใช้ได้อย่าง

สะดวกและรวดเร็ว เนื้อหาในตอนต้นของบทนั้นน�าเสนอ

ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับรูปแบบองค์ความรู้ที่สกัดได้จาก 

การจดักจิกรรม ซึง่ส่วนใหญ่จะอยูใ่นรปูแบบของกระดาษ 

ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ เสียง ภาพเคลื่อนไหว เป็นต้น ต่อมา 

ผู้เขียนได้น�าเสนอหลักการน�าความรู้ที่สกัดได้มาจัดการ 

เพื่อใช้ประโยชน์ในองค์กร ได้แก่ 1. การจัดการกับความรู้ 

ก่อนน�าเข้าไปจัดเก็บในระบบ 2. การจัดการกับความรู้ที่

จัดเก็บในระบบ 3. การจัดการกับความรู้หลังการน�าเข้า 

จดัเก็บในระบบ ในตอนท้ายของบทผู้เขยีนยงัได้สอดแทรก

ตัวอย่างวิธีการจัดเก็บความรู้จากแหล่งต่าง ๆ เพื่อตอกย�้า 

ให้ผูอ่้านได้เข้าใจเนือ้หามากขึน้ เช่น ความรู้ทีอ่ยู่ในกระดาษ 

ความรู้ที่เป็นเสียง ว่าจะสามารถเก็บได้อย่างไร เป็นต้น 

บทท่ี 4 วิธีกำรแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่มี

ประสิทธิภำพ ผู้เขียนชี้ให้เห็นถึงวิธีการน�าเอาองค์ความรู ้

ที่สกัดได้มาแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แก่พนักงานใน

องค์กรหรอืบคุคลอืน่ ๆ  ในสงัคม การแบ่งปันและแลกเปลีย่น 

เรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพมีองค์ประกอบหลักที่ส�าคัญอยู่ 3 

ประการได้แก่ 1.คน 2.สถานที่และบรรยากาศ 3.สิ่งอ�านวย

ความสะดวก (หน้า 116-118) รวมไปถึงปัจจัยหลักที่ท�าให้

คนเตม็ใจทีจ่ะแบ่งปันและแลกเปลีย่นเรยีนรูก้บัผู้อืน่ได้นัน้  

ประกอบไปด้วย ปัจจัยหลัก 6 ประการด้วยกัน อาทิ  

การก�าหนดเป้าหมายการแบ่งปันและแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

ให้ชัดเจนและสัมพันธ์กับเป้าหมายที่ได้วางเอาไว้ หรือ 

แบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ ส่ิงที่น�าไปใช ้ในงาน 

ประจ�าวันได้ เป็นต้น (หน้า 119-127) โดยในแต่ละปัจจัย 

ผู ้เขียนได้สอดแทรกตัวอย่างและการจัดกิจกรรมของ 

องค์กรต่าง ๆ ที่มีความสอดคล้องกับแต่ละปัจจัยด้วย

กระบวนความที่ง่ายต่อการท�าความเข้าใจ ซ่ึงช่วยให้ผู้อ่าน

มองเห็นภาพและเข้าใจเนื้อหาในแต่ละปัจจัยได้ดียิ่งขึ้น

บทที่ 5 วิธีกำรประยุกต์ KM กับระบบ/กิจกรรม

ต่ำง ๆ ให้สอดคล้องกัน เป็นบทที่มีเนื้อหาสื่อให้เห็นถึง  

ความส�าคัญของระบบการบริหารจัดการภายในองค์กรใน

ปัจจุบันว่าควรมีระบบการบริหารจัดการภายในท่ีสามารถ 

รองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในทุกสถานการณ์ รวม 

ไปถึงการน�าองค์ความรู ้มาประยุกต์ใช้กับระบบหรือ

กิจกรรมต่าง ๆ ในการปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพ

การบรหิารงานขององค์กรได้อย่างสอดคล้องและสนบัสนนุ

ซึ่งกันและกัน สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่มีความจ�าเป็นและมี

ประโยชน์มาก เนื่องจากสามารถท�าให้กลุ่มคนที่ต้องการ

ใช้ความรู้สามารถน�าความรู้ออกมาใช้เพื่อแก้ไขปัญหา  

และปรบัปรงุพฒันาได้ในเวลาทีต้่องการ รวมไปถงึสามารถ

ท�าให้องค์กรเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ต่าง ๆ  

ได้อย่างมปีระสทิธิภาพ ตัวอย่างเช่น องค์กรทีน่�าระบบหรอื

กิจกรรมต่าง ๆ มาใช้ในการบริหารงาน อาทิเช่น 5ส, ISO 

9000 องค์กรจะต้องศึกษาหาความรู้ท�าความเข้าใจเกี่ยวกับ 

ระบบต่าง ๆ เหล่านี้ให้ลึกซึ้ง รวมไปถึงนโยบายและ 

เป้าหมายขององค์กรด้วย เพื่อให้สามารถบริหารกิจกรรม

และระบบต่าง ๆ ให้สอดคล้องกัน โดยมีแนวทางในการ

ด�าเนนิงานอาทเิช่น การก�าหนดประเดน็ความรูใ้ห้สมัพนัธ์

กับนโยบายและเป้าหมายขององค์กร, ก�าหนดเป้าหมาย 

และตัวชี้วัดให้ชัดเจน เป็นต้น นอกจากนี้ผู ้เขียนยังได ้

สอดแทรกตัวอย่างบริษัทผลไม้กระป๋องแห่งหนึ่งที่ 

ด�าเนินการประยุกต์ใช้ KM กับระบบหรือกิจกรรมต่าง ๆ  

ให้สอดคล้องกนั เพือ่ให้สามารถบรรลเุป้าหมายขององค์กร 

ซึง่เป็นตวัอย่างทีน่่าสนใจ สามารถน�าไปประยกุต์ใช้ให้เกดิ

ประโยชน์ในการด�าเนินงานจัดการความรู้ภายในองค์กร 

ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นได้

บทที่ 6 วิธีกำรปรับปรุงระบบ infrastructure 

เพื่อสนับสนุน KM เป็นบทสุดท้ายของหนังสือเล่มนี้  

ผูเ้ขยีนน�าเสนอวธีิการสนบัสนนุการท�า KM ในองค์กรให้ม ี

ประสิทธิภาพสูงสุด โดยการจัดระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
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หรอืสิง่อ�านวยความสะดวกต่าง ๆ  เพือ่สนบัสนนุการท�า KM 

ตามแนวทางเกณฑ์รางวลัคณุภาพแห่งชาต ิ(TQA) หมวดที่  

4 ในเรื่องการวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้  

โดยในแต่ละประเด็นให้รายละเอียดเกี่ยวกับแนวทาง 

การด�าเนนิงานเพ่ือสนบัสนนุการด�าเนนิงาน KM ในองค์กร

ให้ด�าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 

นอกจากนี้ผู้เขียนยังได้น�าเสนอการประยุกต์ใช้หลักเกณฑ์

รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) ที่ได้กล่าวไปในข้างต้น 

เพือ่เป็นแนวทางจดัระบบโครงสร้างพ้ืนฐานหรือสิง่อ�านวย

ความสะดวก อาท ิการเลอืกองค์ความรูต้้องเป็นองค์ความรู้

ทีส่�าคญัและสมัพันธ์กบันโยบายและเป้าหมายขององค์กร, 

การเลือกสรรและพัฒนา ปรับปรุงระบบ infrastructure  

(หน้า 152-153) และยังได้สอดแทรกตัวอย่างบริษัทผลิต

เบเกอรี่แห่งหนึ่งที่ด�าเนินงานตามแนวทางเกณฑ์รางวัล 

คณุภาพแห่งชาต ิ(TQA) ทีไ่ด้กล่าวไปในข้างต้น ซึง่ช่วยท�าให้ 

ผู้อ่านสามารถเข้าใจในเนื้อหาและวิธีการปรับปรุงระบบ 

infrastructure เพ่ือสนบัสนนุ KM จากตวัอย่างทีผู้่เขยีนยกมา 

ได้ดยีิง่ขึน้ นอกจากนีใ้นภาคผนวกของหนงัสือเล่มนี ้ผูเ้ขยีน 

ยงัได้สอดแทรกตวัอย่างค�าถามส�าหรบัการประเมนิองค์กร

ตนเองด้านการจัดการความรู้เบื้องต้น ซ่ึงผู้อ่านสามารถ

น�าไปใช้ในการประเมินและประยุกต์ใช้ในการพัฒนา  

และปรับปรุงการด�าเนินงานจัดการความรู้ในองค์กรให้มี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

กล่ำวโดยสรุป หนังสือ จัดการความรู้อย่างไร 

ให้ใช้ได้ผลกบัทกุระบบ หนงัสอืเล่มนีช่้วยให้ผูอ่้านได้เข้าใจ 

และเพิ่มพูนองค์ความรู้เกี่ยวกับแนวคิดและวิธีการในการ

ด�าเนนิการจดัการความรูภ้ายในองค์กรให้เกดิประสทิธิภาพ

มากยิ่งขึ้น เป็นหนังสือที่มีจุดเด่น คือ ประกอบไปด้วย 

เนื้อหาที่หลากหลายเกี่ยวกับการจัดการความรู้ อาทิ เช่น  

การจดัการความรูแ้ละการบรหิารการเปลีย่นแปลง วธิกีารใช้  

KM สกัดความรู้จากกิจกรรม/ระบบต่าง ๆ วิธีการจัดการ

ความรูท้ีส่กดัได้ เป็นต้น โดยในแต่ละบทผูเ้ขยีนได้วางกรอบ

การน�าเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวเนื่องและมีความสัมพันธ์กันได ้

เป็นอย่างด ีชวนให้ตดิตามอ่านจนถึงบทสดุท้าย และมกีาร

ใช้ภาษาที่มีกระบวนความที่เข้าใจได้ง่าย มีความชัดเจน 

ไม่ใช้ศพัท์เชงิวชิาการมากจนเกนิไป รวมไปถงึได้สอดแทรก 

ตัวอย่างในทกุ ๆ  บทของเนือ้หาในหนงัสอื ตัวอย่างทีผู่เ้ขยีน 

ได้ยกมากล่าวนั้นเป็นตัวอย่างที่น่าสนใจ สามารถน�าไป 

ประยกุต์ใช้ให้เกดิประโยชน์ในการด�าเนนิงานจัดการความรู้ 

ภายในองค์กรได้เป็นอย่างดี หนังสือเล่มนี้เหมาะส�าหรับ

บุคลากรที่ท�างานในองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

ประชาชนทั่วไป รวมไปถึงนักวิชาการ ที่สนใจศึกษาและ

ค้นคว้าองค์ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการความรู้ทั้ง

แนวคิด วิธีการและกระบวนการ ดังนั้นจึงอยากฝากถึง 

หนงัสอืเล่มนีใ้ห้เป็นอกีหนึง่ตวัเลอืก เพือ่น�าไปสูก่ารเรยีนรู ้

และเพิ่มพูนองค์ความรู้ต่อไปในอนาคต





1. ประเภทสมาชิก

1.1 o ประเภท บุคคล

ชื่อ_____________________________นามสกุล__________________________เลขที่สมาชิก_______________

1.1.1 บุคลากรภายใน: มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

£ นักศึกษา       � ปริญญาโท       � ปริญญาเอก

£ อาจารย์  หรือ £ อื่นๆ โปรดระบุ ___________________________________________________

1.1.2 บุคลากรภายนอก: สถาบัน/หน่วยงาน _____________________________________________________

£ นักศึกษา       � ปริญญาโท       � ปริญญาเอก

£ อาจารย์  หรือ £ อื่นๆ โปรดระบุ ___________________________________________________

1.2 o ประเภท หน่วยงาน

2. ที่อยู่ในการจัดส่งวารสาร

เลขที่ __________ หมู่ที่ __________ ตรอก/ซอย ________________________ ถนน ________________________

แขวง/ต�าบล ______________________ เขต/อ�าเภอ ______________________ จังหวัด ______________________

รหัสไปรษณีย์ ________________ โทรศัพท์ ________________________ อีเมล์ ____________________________

3. ประเภทการสมัครฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

o 1 ปี 3 ฉบับ เป็นเงิน 800 บาท   o 2 ปี 6 ฉบับ เป็นเงิน 1,500 บาท

o 5 ปี 15 ฉบับ เป็นเงิน 3,500 บาท

หมายเหตุ ค่าสมาชิกรวมค่าจัดส่งแล้ว

ข้าพเจ้าได้ช�าระค่าสมาชกิ จ�านวน_________________บาท (__________________________________________________)

o เงินสด

o ธนาณัติ (ธนาณัติ ปณ.ธัญบุรี ในนาม มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย)

o โอนเงินเข้าบัญชี � ธนาคารกรุงเทพ สาขาบิ๊กซี ธัญบุรี บัญชีกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 946-3-00392-2

   � ธนาคารกรุงไทย สาขารังสิต-นครนายก คลอง 4 บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 148-6-00715-5

   � ธนาคารกสิกรไทย สาขาคลอง 6 ธัญบุรี บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 416-2-22712-8

เมื่อโอนแล้ว กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินกลับทาง E-Mail: phimlada@eau.ac.th  หรือ Fax 02-577-1053

การออกใบเสร็จ

o ไม่ต้องการ o ต้องการ ออกใบเสร็จในนาม ________________________________________________

      ลงชื่อผู้สมัคร _________________________________________

            (________________________________________)

ส�าหรับเจ้าหน้าที่
หมายเลขสมาชิก_____________________________หมายเลขใบเสร็จ________________________________________________

ตั้งแต่ฉบับที่____________________________________ลงช่ือผู้รับสมัคร______________________________________________

กองบรรณาธิการวารสารวิชาการ
ชั้น 4 อาคารชวน ชวนิชย์ (ห้อง C423) มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

200 หมู่ 1 ถ.รังสิต-นครนายก ต�าบลรังสิต อ�าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
(วงเล็บมุมซองด้านขวา “สมาชิกวารสาร EAU”)

o สมัครสมาชิกใหม่ o ต่ออายุ

ใบสมัครสมาชิก
วารสารวชิาการมหาวทิยาลยัอีสเทร์ินเอเชยี ฉบบัสงัคมศาสตร์และมนษุยศาสตร์
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