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นโยบายการจัดพิมพ์
	 วารสาร	EAU	Heritage	เป็นวารสารราย	4	เดอืน	มหาวทิยาลยั 

อีส เทิ ร ์น เอ เชี ยจัดพิมพ ์ ข้ึน เพื่ อ เผยแพร ่ความรู ้ ในสาขาวิชา	 

ด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์	เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษา

ค้นคว้าและเปิดโอกาสให้นักศึกษา	 นักวิจัย	 คณาจารย์	 ตลอดจน 

นักวิชาการทั่วไป	 ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยได้มีโอกาส 

เผยแพร่ผลงานให้เป็นที่รู้จักต่อสาธารณชน	และได้แลกเปลี่ยนความรู้ 

ในวิทยาการด้านต่าง	ๆ

บทความที่เสนอเพื่อตีพิมพ์
	 บทความที่เสนอเพื่อพิจารณาต้องเป็นบทความวิชาการหรือ 

บทความวิจัยทั้งภาษาไทย	 ภาษาอังกฤษ	 หรือภาษาต่างประเทศอื่น	 

เรื่องที่จะได้รับการตีพิมพ์ต้องผ่านกระบวนการพิจารณากลั่นกรองโดย 

ผู ้ ท ร ง คุ ณ วุ ฒิ 	 2 	 ท ่ า น 	 ( D o u b l e - b l i n d 	 p e e r	 

review)	 ในสาขาวิชาที่ เกี่ยวข ้องก่อนลงตีพิมพ์	 และต้องเป็น 

บทความที่ยังไม่เคยได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่หรืออยู ่ระหว่างการ 

พิจารณาในวารสารอื่นๆ	(การละเมิดลิขสิทธิ์ถือเป็นความรับผิดชอบ 

ของผู้ส่งบทความโดยตรง)	บทความที่ได้รับการกลั่นกรองจากผู้ทรง

คุณวุฒิและท�าการปรับแก้ให้ถูกต้องแล้ว	 จึงจะได้รับการตีพิมพ์ลง

ในวารสารฯ

การเตรียมต้นฉบับ
	 ต้นฉบบัทีเ่สนอเพ่ือพิจารณาลงตพิีมพ์	ต้องมีรูปแบบดงัต่อไปนี้ 

1.	พิมพ์ด้วยกระดาษ	A4	ความยาวไม่เกิน	15	หน้า

2.	รปูแบบตัวอกัษรให้ใช้	Angsana	new	ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ	 

	 	และขนาดของตัวอักษร	หากเป็นชื่อเรี่องใช้ตัวอักษรขนาด	20	หัวข้อ 

	 	 ต่าง	ๆ 	ใช้ตวัอกัษรขนาด	16	และส่วนเนือ้หาทัว่ไปใช้ตวัอกัษรขนาด	15 

3.	รูปแบบการจัดหน้า	และจัดแนวข้อความชิดซ้าย	(ไม่ต้องปรับขวา) 

4.	เขียนชื่อ	ต�าแหน่ง	สถานที่ท�างานและที่อยู่ของผู้เขียนอย่างชัดเจน	 

	 	 โดยแยกออกจากส่วนต้นฉบับและบทคัดย่อ

5.	แนบบทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษมาพร้อมกับบทความ	 

	 	 โดยก�าหนดความยาวของบทคัดย่อไม่เกิน	15	 บรรทัด	พร้อมท้ัง 

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

6.	แยกไฟล์ตาราง	 รูปภาพ	ที่ประกอบในเนื้อหาบทความ	และส่งมา 

	 	พร้อมกับไฟล์บทความ

การอ้างอิงและการเขียนเอกสารอ้างอิง
	 ในกรณทีีผู่เ้ขยีนต้องการระบแุหล่งทีม่าของข้อมลูในเนือ้เรือ่ง	 

ให้ใช้วิธีการอ้างอิงแบบนามปี	(APA)	โดยระบุชื่อผู้แต่ง	ปีพิมพ์	และ 

เลขหน้าทีข้่อมลูปรากฎอยู	่(ชือ่	นามสกลุ,	ปีพิมพ์,	เลขหน้า)	ตวัอย่างเช่น 

	 (ธวัชชัย	สันติวงษ์,	2540,	หน้า	142)

	 (Fuchs,	2004,	p.	21)

	 ส่วนการเขียนรายการอ้างอิงท้ายเล่ม	ให้ใช้ระบบการอ้างอิง 

แบบ	APA	ตัวอย่างการเขียนรายการอ้างอิง	มีดังนี้

1. หนังสือ
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	 หน่วยท่ี	9).	นนทบุรี:	มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

3. วารสาร
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4. หนังสือพิมพ์
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อาจารย์โชติรัส ชวนิชย์   อธิการบดี

อาจารย์สุภกัญญา ชวนิชย์   รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุษยมาส สินธุประมา  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

ศาสตราจารย์ อุดม วโรตม์สิกขดิตถ์ ราชบัณฑิต

ศาสตราจารย์ จงจิตร์ หิรัญลาภ

ศาสตราจารย์พิเศษ ประสิทธ์ิ โฆวิไลกูล

รองศาสตราจารย์ ครรชิต มาลัยวงศ์ ราชบัณฑิต

รองศาสตราจารย์ บุญมี เณรยอด

รองศาสตราจารย์ สมพร กันทรดุษฎี เตรียมชัยศรี

รองศาสตราจารย์ เพลินทิพย์ โกเมศโสภา

อาจารย์นันทิยา จรูญแสง

รองศาสตราจารย์ เชาว์ โรจนแสง  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ศาสตราจารย์กิตติคุณ สุเทพ เชาวลิต  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

รองศาสตราจารย์ โคริน เฟื่องเกษม  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

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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เลขานุการ

ออกแบบปก/จัดรูปเล่ม
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รองศาสตราจารย์ นิพันธ์ จิตะสมบัติ  

รองศาสตราจารย์ นิตยา เงินประเสริฐศรี  

ศาสตราจารย์ นิพนธ์ คันธเสวี  

รองศาสตราจารย์ บุญชัย หงส์จารุ  

รองศาสตราจารย์ ปกรณ์ ศิริประกอบ  

รองศาสตราจารย์ ปธาน สุวรรณมงคล  

รองศาสตราจารย์ ประภาส ภาวินันท์  

รองศาสตราจารย์ ประสงค์ แสงพายัพ  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปองสิน วิเศษศิริ  

รองศาสตราจารย์ ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พลอย สืบวิเศษ  

รองศาสตราจารย์ พัชรา ตันติประภา  

ศาสตราจารย์ พลภัทร บุราคม   

รองศาสตราจารย์ ไพฑูรย์ คงสมบูรณ์  

รองศาสตราจารย์ ไพศาล นาผล  

รองศาสตราจารย์ มาฆะสิริ เชาวกุล  

รองศาสตราจารย์ มนตรี โสคติยานุรักษ์ 

รองศาสตราจารย์ รวิภา ธรรมโชติ  

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มหาวิทยาลัยนเรศวร

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

ผู้ทรงคุณวุฒิพิจำรณำบทควำม



รองศาสตราจารย์ รื่นฤทัย สัจจพันธุ์  

รองศาสตราจารย์ ลือชัย ศรีเงินยวง  

รองศาสตราจารย์ วรพิทย์ มีมาก  

รองศาสตราจารย์ วัชราภรณ์ อิสิชัยกุล  

รองศาสตราจารย์ วิษณุ สุวรรณเพิ่ม  

รองศาสตราจารย์ วีระ สมบูรณ์   

รองศาสตราจารย์ ศิริโสภาคย์ บูรพาเดชะ  

ศาสตราจารย์ ศุภชัย ยาวะประภาษ  

รองศาสตราจารย์ สมชาย น�าประเสริฐชัย  

ศาสตราจารย์ สมบัติ ธ�ารงธัญวงศ์  

รองศาสตราจารย์ สมเกียรติ วันทะนะ  

อาจารย์สมฤดี ศรีจรรยา    

รองศาสตราจารย์ สุนันทา เสียงไทย  

รองศาสตราจารย์ สุนันทา เลาหนันทน์  

รองศาสตราจารย์.สุพรรณี ไชยอ�าพร  

รองศาสตราจารย์ สุเทพ เชาวลิต  

รองศาสตราจารย์ เสน่ห์ จุ้ยโต   

รองศาสตราจารย์ เสาวนีย์ สิชฌวัฒน์  

รองศาสตราจารย์ เสาวภา มีถาวรกุล  

รองศาสตราจารย์ อภิรัตน์ เพ็ชรศิริ  

อาจารย์อรอนงค์ เฉียบแหลม   

รองศาสตราจารย์ อัมพร สุขเกษม  

ศาสตราจารย์ อุดม วโรตม์สิกขดิตถ์ 

ศาสตราจารย์ อุดม ทุมโฆสิต   

รองศาสตราจารย์ เอกจิตต์ จึงเจริญ 

 

ผู้ทรงคุณวุฒิพิจำรณำบทควำม

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

มหาวิทยาลัยมหิดล

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มหาวิทยาลัยนเรศวร

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

ราชบัณฑิตยสภา

สถาบันสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์



สวัสดีค่ะ เรากลับมาพบกันอีกเป็นปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2560) ช่วงกลางปีแล้ว

นะคะ เนื้อหาภายในวารสารฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ยังด�าเนินการในทิศทางการให้องค์ความรู้ทาง

สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ที่หลากหลายและมีประโยชน์ต่อผู้อ่าน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการบริหารจัดการ ธุรกิจ 

การตลาด เศรษฐกิจ กฎหมาย การสื่อสาร ตลอดจนด้านการศึกษา ซึ่งมีเนื้อหาที่น่าสนใจจากบทความวิชาการ 

4 บทความ เป็นเรื่องเกี่ยวกับแนวคิด และบทความวิจัย 34 บทความ โดยบทความส่วนใหญ่เน้นเนื้อหาเรื่องการ

บริหารจัดการ และที่ขาดไม่ได้เลย คือ แนะน�าหนังสือดีชวนอ่าน 2 เล่ม ได้แก่ Rich Dad Poor Dad: พ่อรวยสอน

ลูก เป็นหนังสือแปลจาก Robert T. Kiyosaki หนังสือเล่มนี้ให้ความรู้เรื่องการเงินและวิธีใช้เงินที่ดีที่สุด ให้แนวคิด

ในการสร้างตัว สร้างชีวิต ซึ่งหนังสือเล่มนี้แสดงให้เห็นว่า การท�างานเพื่อเงินเดือนสูงไม่ช่วยให้ร�่ารวยได้ และอีก 

1 เล่ม เป็นต�าราภาษาอังกฤษ ให้ความรู้เรื่องการเรียนรู้ขององค์กร ชื่อ Corporate Learning 

สุดท้ายนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกบทความจะมีประโยชน์และต่อยอดแนวคิดของผู้อ่านได้ไม่มากก็น้อย หาก

มีความสนใจบทความนอกจากตัวรูปแบบเล่ม ท่านผู้อ่านสามารถอ่านแบบ Online ได้ที่ฐานข้อมูล ThaiJo ผ่าน

เว็บไซต์ https://www.tci-thaijo.org/index.php 

            บรรณาธิการ

บทบรรณำธิกำร



1

14

22

31

42

52

บทความวิชาการ

 Impact of Political Economy on Photovoltaic (PV) Solar Power in Germany

Lenny Trudo

 The Impacts of Japanese MNCs and Foreign Direct Investment on Thailand  

    Automotive Industry

Wilawan Phungtua

 ยุทธศาสตร์การบริหารท้องถิ่นยุคโลกาภิวัตน์

Strategic Management for the Globalization of Local Government

ธเนศ เก่งเกียรติชัย, วรรณารัตน์ อัศวเดชาชาญยุทธ์, หควณ ชูเพ็ญ และ สมเจตน์ พันธุโฆษิต

 แนวความคิดขีดความสามารถในการบริหารก�ากับการซ่อมสร้างถนนขององค์กรปกครอง   

    ส่วนท้องถิ่น (อปท.) สู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ

Conceptual Framework of Capabilities in Managing the Rebuilding of Local  

    Government Roads into Practice Effectively

รัชชานนท์ ทองอร่าม, เบญจ์ พรพลธรรม, พลศักดิ์ จิรไกรศิริ และ สมเจตน์ พันธุโฆษิต

บทความวิจัย

 การรับรู้คุณภาพของรถยนต์น�าเข้าจากประเทศจีนที่มีผลต่อความสนใจซื้อของผู้บริโภค

Consumers Perception toward Imported Cars from China on Purchase Intention

นัยเนตร พันธส�าราญสุข และ สุดาพร กุณฑลบุตร

 ทัศนคติผู้บริโภคต่อส่วนประสมการตลาด 7Ps ของเครื่องส�าอางน�าเข้า ณ ศูนย์การค้า 

     ขนาดใหญ่อันดับที่สองของประเทศไทย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร กรณีศึกษาแบรนด ์

    น�าเข้าจากญี่ปุ่น

     Consumer’s Attitude Toward “7Ps” Marketing Mix of Imported Brand Cosmetics at the 

    2nd Biggest Department Store in Pathumwan, Bangkok: A Case Study of Imported    

    Brands from Japan

ชรภาส ปั้นพึ่งบุญ และ บุญญรัตน์ สัมพันธ์วัฒนชัย

สำรบัญ



สำรบัญ

 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องส�าอางน�าเข้าจากต่างประเทศของผู้บริโภคใน 

    เขตกรุงเทพมหานคร

Factors Influencing the Customers Purchase Decision Making towards Imported  

    Cosmetics in Bangkok

ศึกษา กังสนานนท์ และ บุญญรัตน์ สัมพันธ์วัฒนชัย

 พฤติกรรมในการใช้เครื่องส�าอางแบรนด์ต่างประเทศที่มีผลต่อส่วนประสมทางการตลาด  

    ของคนในจังหวัดปทุมธานี

The Influence of the Marketing Mix on the Usage Behavior of Foreign Brand  

    Cosmetics: A Case Study of Pathumthani Province

นัยนา พันธส�าราญสุข และ สุดาพร กุณฑลบุตร

 การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์น�้าดื่มของผู้บริโภคในเขตอ�าเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร

Purchase Decision Making of Drinking Water in Mueang District, Mukdahan Province

พงษ์จิรัฐ จึงนิธิเกียรติ และ ธรรมวิมล สุขเสริม

 ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อทองรูปพรรณของผู้บริโภคในจังหวัด 

    อุบลราชธานี: กรณีศึกษาอ�าเภอน�้ายืน อ�าเภอนาจะหลวย และอ�าเภอน�้าขุ่น

Marketing Mix Affecting Purchasing Decision for Gold Ornaments of Customers in  

    Ubon Ratchathani Province: A Case Study of Nam Yuen District, Na Chaluai District  

    and Nam Khun District

พงษ์พัฒน์ ปีตาภา และ รุ่งรัศมี บุญดาว

 การศึกษาและเปรียบเทียบแนวทางที่สามารถใช้ปรับปรุงกลยุทธ์การแข่งขันทางธุรกิจ  

    ระหว่างสายการบินทั่วไปกับสายการบินต้นทุนต�่า 

A Study and a Comparison of Methods for Improving Competitive Strategy  

    between Regular Airline and Low-cost Airline

สุกัญญา สมมณีดวง และ สุฐิต ห่วงสุวรรณ

 ความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 ฉบับปี  

    2015 ของผู้ประกอบการไทย

The Readiness for the Quality Management System ISO 9001Version 2015 of Thai  

    Entrepreneurs

ปวันรัตน์ บุตรธนู และ จักร ติงศภัทิย์

62

71

82

93

105

119



สำรบัญ

 การเปรียบเทียบกระบวนการปฏิบัติการกับการบริหารโครงการแบบ PMBOK กรณีศึกษา  

    การสร้างอุปกรณ์จับยึดชิ้นงานเชื่อมด้วยแขนกล

The Comparative Study on Operation Processes and Project Management Body of  

    Knowledge: A Case Study on a Jig Production for the Robotic Welding Machine

ภูวนาถ ธัญญผล และ จักร ติงศภัทิย์

 การบริหารจัดการหมู่บ้านช้างต้นแบบของจังหวัดสุรินทร์ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

Administration of the Elephant Village in Surin Province According to the Sufficiency  

    Economic Philosophy Model 

กรรณิการ์ เจริญพันธ์ และ สัมพันธ์ พลภักดิ์

 การบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนของเทศบาลในจังหวัดลพบุรีตามปรัชญา 

   ของเศรษฐกิจพอเพียง

Administration of People Quality of Life Improvement of Municipalities in Lopburi  

    Province According to the Sufficiency Economy Philosophy

เจิมขวัญ ศิริพงศ์สิน และ วิรัช วิรัชนิภาวรรณ

 การบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมการน�าเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใช้ในการแข่งขันของการกีฬา 

    แห่งประเทศไทยตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

Promoting Administration of Modern Technology Application for Competition of the  

    Sport Authority of Thailand According to the Sufficiency Economy Philosophy

ไชยรัตน์ อุดมกิจปัญญา และ วิรัช วิรัชนิภาวรรณ

 การบริหารจัดการเพื่อรักษาความปลอดภัยในสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของกรุงเทพมหานคร 

    ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

Administration of Security in Recreation Areas of the Bangkok Metropolitan  

    Administration According to the Sufficiency Economy Philosophy 

ณัฐร์กานต์ อังคชัยวนิชย์ และ วิรัช วิรัชนิภาวรรณ

 การบริหารจัดการด้านการให้บริการในการจัดเก็บภาษีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน 

    จังหวัดปทุมธานีตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

Administration Services of Tax Collection of the Local Organizations in Pathum  

    Thani Province According to the Sufficiency Economy Philosophy

นิธิภัทร เสนาะดนตรี และ สัมพันธ์ พลภักดิ์

129

138

148

157

165

173



สำรบัญ

 การบริหารจัดการมลพิษทางน�้าจากโรงงานอุตสาหกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

    ในจังหวัดปทุมธานีตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

Administration for Water Pollution from Industrial Plants of Local Governments in  

    Pathumthani Province According to the Sufficiency Economic Philosophy

ไพศาล ศรีธเนศสกุล และ สัมพันธ์ พลภักดิ์

 การบริหารจัดการเพื่อฟื้นฟูชายฝั่งทะเลจังหวัดกระบี่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 

    กระบี่ ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

Administration to Coastal Restoration in Krabi Province by the Krabi Provincial  

    Administrative Organization According to the Sufficiency Economy Philosophy

สฤษฎ์พงษ์ เกี่ยวข้อง และ สัมพันธ์ พลภักดิ์

 การบริหารจัดการด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกันอุทกภัยของเทศบาลในจังหวัด 

    พระนครศรีอยุธยาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

Public Relations Administration for Flood Prevention of Municipalities in Ayutthaya  

    Province According to the Sufficiency Economy Philosophy

ณัฐฏ์นันท์ญา อัศวณิชย์ชากร และ วิรัช วิรัช วิรัชนิภาวรรณ

 การบริหารจัดการโครงการ 1 ไร่ ได้ 1 แสนบาท ของจังหวัดนนทบุรี ตามปรัชญาของ 

    เศรษฐกิจพอเพียง

Administration of One-Rai, One Hundred Thousand Baht Project of Nonthaburi  

    Province According to the Sufficiency Economy Philosophy

ภาคภูมิ อินทร์พยุง และ ประนต นันทิยะกุล

 การบริหารจัดการด้านการอ�านวยความสะดวกและให้บริการประชาชนของ   

    กรุงเทพมหานครตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

Administration of Facilitating and People Service Rendering of the Bangkok  

    Metropolitan Administration According to the Sufficiency Economy Philosophy

สมเกียรติ ฉัตรแก้วบริบูรณ์ และ สัมพันธ์ พลภักดิ์

 การบริหารจัดการด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรมของวัด 

     ประยุรวงศาวาสวรวิหาร

Administration Regarding Public Relations of Cultural Heritage Publicity of  

    Wat PraYurawongsawaswarrawiharn

กัญกมญ เถื่อนเหมือน และ สัมพันธ์ พลภักดิ์ 

183

192

204

212

227

237



สำรบัญ

 การบริหารจัดการเพื่อประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรขึ้นทะเบียนเป็นแรงงานนอกระบบของ 

    จังหวัดเชียงใหม่

    Public Relation Administration for Farmers to Register as Informal Worker in  

    Chiangmai Province

กัญจนา กลิ่นทอง และ สัมพันธ์ พลภักดิ์

 การบริหารจัดการเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของกรมป่าไม้ในจังหวัดเพชรบุรีตามแนว 

    พระราชด�าริ

Administration of Forest Resource Restoration of the Forest Department in  

    Phetchaburi Province According to the Royal Initiatives

จรัญ มากสมบูรณ์ และ วิรัช วิรัชนิภาวรรณ

 การบริหารจัดการด้านการวางแผนขององค์การบริหารส่วนต�าบลในจังหวัดปทุมธานีตาม   

    แนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

    Administration for Planning of Sub District Administrative Organization in    

    Pathumthani Province According to the Good Governance Guideline

น�าศักดิ์ อุทัยศรีสม และ สัมพันธ์ พลภักดิ์

 การบริหารจัดการทรัพยากรน�้าเพื่อสนับสนุนโครงการแก้มลิงของกรมชลประทานใน 

    จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Water Resource Administration to Promote the Monkey Cheek Projects of the  

    Irrigation Department in Ayutthaya Province

ธัญชภัทร ศรีชะโร และ ประนต นันทิยะกุล

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวอนุสรณ์สถานแฝดอิน-จันของจังหวัดสมุทรสงคราม

Strategic Tourism Development of Memorial Twin Monuments in In-Chan,  

    Samut Sakhon Province

อ�านวย บุญรัตนไมตรี, ฟ้าใส สามารถ, เบญจ์ พรพลธรรม และ วัฒนา นนทชิต

 การส�ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลเมืองบึงยี่โถ  

    อ�าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี (ประจ�าปีงบประมาณ 2559)

Community Satisfaction toward the Services of the Main Mission of Bueng Yitho  

    Municipality in 2016

วิจิตร วิชัยสาร, พรภัทร หวังดี, อรทิณี ทวยนาค และ ธนพล สราญจิตร์

247

256

266

277

289

298



สำรบัญ

 ประสิทธิภาพของการตรวจสอบภายในของส่วนราชการในภาคกลางของประเทศไทย

    The Efficiency of Public Sector Internal Auditing of Central Part of Thailand

    ณัฐชรัตน์  สินธุชัย

 มาตรการทางกฎหมายเพื่อคุ้มครองผู้ถูกล่วงละเมิดทางเพศจากบุคคลในครอบครัวตาม 

    ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 285

Legal Measure to Protect Domestically Sexually abused Victims under Section 285  

    of the Criminal Code

    ภคมน เรืองเลิศ และ สุชาติ ธรรมาพิทักษ์กุล

 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการป่าต้นน�้า

     Laws Related to Public Participation in Watershed Forest Management

 กรกฎ ทองขะโชค, กฤษฎา อภินวถาวร และธีรพร ทองขะโชค  

 ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับอุดมการณ์ในวาทกรรมการบ�าบัดฟื้นฟูผู้ตกเป็นเหยื่อของ  

    กระบวนการค้ามนุษย์: การวิเคราะห์วาทกรรมเชิงวิพากษ์

The Relationship between Language and Ideologies in the Discourse of the  

    Rehabilitation of Victims of Human Trafficking: A Critical Discourse Analysis

กฤตพล วังภูสิต

 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของบุคลากรสังกัดสถาบัน 

    เวชศาสตร์การบิน กองทัพอากาศ

Factors Affecting Organizational Citizenship Behavior of Personnel at Institute of  

    Aviation Medicine, Royal Thai Air Force

อาคม ศิริพิน และ ศยามล เอกะกุลานันต์

 การพัฒนาชุดการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง หน่วยของสิ่งมีชีวิต ส�าหรับนักเรียนชั้น 

    มัธยมศึกษาปีที่ 1

Development of Science Learning Package for the Learning Unit of Cells for  

    Mattayomsuksa 1 Students

ดวงกมล พวงแก้ว และ วรรณะ บรรจง

306

315

322

332

349

358



สำรบัญ

 การพัฒนาพฤติกรรมเชิงบวกของสมาชิกสถาบันอาชีวศึกษา: กรณีศึกษาสถาบัน 

    เทคโนโลยีช่างกลปทุมวัน และมหาวิทยาลัยราชมงคลภาคตะวันออก  

    วิทยาเขตอุเทนถวาย

Developing Student Positive Behavior of Institute of Technology: Case Study of  

    Technology Cheagklptumwan and Rajamangala University of Technology Tawan-ok  

    (Uthenthawai Campus)

พฤฒิไกร ไกรพิพัฒน์ และ วรเดช จันทรศร

 การบริหารเชิงกลยุทธ์ของบริษัทตัวแทนจ�าหน่ายยานยนต์ในประเทศไทย กรณีศึกษา     

    BMW และAudi

Strategic Management of Car Dealership Company in Thailand: Case Study BMW  

    and Audi

สุขโชค ทองสุข-อุฬาร, วรเดช จันทรศร, ชาญชัย บัญชาพัฒนศักดา และ สมชาย รัตนโกมุท

แนะน�าหนังสือ

 พ่อรวย สอนลูก Rich Dad Poor Dad

เมธี จั่นเทศ

 Corporate Learning

วรรณนิดา วิทยากุล

368

380

390

393



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 ประจ�าเดือน พฤษภาคม-สิงหาคม 2560 1

Abstract

Solar power can help the fight against climate change. This paper analyzes the political economy 

of the photovoltaic (PV) solar power industry in Germany. The many aspects of the analyses are vital to the  

understanding. Germany became one of the largest producers of PV solar power in the world over the past few  

decades, with significant growth in installations and capacity from 2005 to 2015. By examining the role of  

government policy, public opinion, and technology in Germany’s PV solar power growth and development, 

we can consider lessons that other nations can learn from the German experience in developing their PV solar  

industries. The results of this study contribute knowledge to the subject by showing how a combination of social,  

political, economic, and technological factors facilitated the growth of PV solar power in Germany. As technological  

innovation advances and cost barriers to photovoltaic (PV) power steadily decrease, photovoltaic power is becoming 

an affordable and irreplaceable renewable and sustainable energy source. Facing the challenges of replacing “dirty 

energy” with PV solar power, Germany has driven itself to become a “solar super power”.

Keywords: political economy, photovoltaic power, PV solar industry, technological innovation, solar super power

Impact of Political Economy on Photovoltaic (PV) Solar Power in Germany

Lenny Trudo
Faculty of Business Administration, Eastern Asia University

Introduction

The rapid development of photovoltaic (PV) 

solar power in Germany has made Germany a “solar 

super power”. This paper will examine how Germany 

has developed PV power and managed the significant 

challenges of capturing the sun’s energy and turning it 

into electricity.

The fears of global warming caused by the 

increase of greenhouse gases into the atmosphere are 

growing. Climate change is the most pressing issue 

facing mankind today according to many scientists. 

The Earth has set a temperature record for the third 

straight year in 2016 (Gillis, 2017). As a result,  

renewable and sustainable energy development is  

increasing around the world today. One of these renewable and  

sustainable resources is PV solar power. (Crook J., Crook, 

R., Foster, P., & Peirs, M., 2011). As a solar super power, 

Germany has been vigorously designing and implementing 

a comprehensive solar photovoltaic (PV) infrastructure 

to make the gradual transition from burning fossil fuels 

and the reliance on atomic power toward renewable and 

sustainable energy sources. The growth of PV solar power 

production and installation over the past several decades 

in Germany are impressive (Kunzig, 2015). It has had to 

overcome numerous barriers along the way to attain its 

position as the second the leading generator of solar PV 

power in the world. This paper will not only introduce 

the basics of PV solar power, for the layman, but also 

examine the geographic, social, economic, political and 
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technological support and challenges that Germany has 

faced and how it is overcoming these obstacles. Finally, 

this paper will explore what lessons other countries might 

discover from Germany’s experience in developing its 

PV solar power industry and where the solar PV industry 

in Germany is heading.

The rationale for choosing Germany in this study 

is because it has been a world leader in PV solar power 

generation for decades. It has approached its PV solar 

energy strategies and policies in a coordinated, strategic 

and integrated framework (Wirth, 2017).

PV solar power 

PV solar power uses semiconductor technology 

to directly convert sunlight into electricity. PV solar 

power is produced from the sun by a concept called “solar  

irradiance”. Solar irradiance is the power per unit of area 

received from the sun in the form of electromagnetic 

radiation (Knier, 2008). The sun hits every square meter 

of Earth with more than 1360 watts of power. In fourteen 

and one-half seconds, the sun provides as much energy 

to Earth as humanity uses in one day (Naam, 2011). The 

sun’s power is endless. 

Measurement of PV solar power 

Solar power generation is measured in kilowatts 

(kW): a kilowatt is a unit of electrical power equal to 

1,000 watts, a megawatt (MW) is equal to1 million watts, 

and a gigawatt is equal to 1 billion watts of power.

Types of PV solar systems 

There are several types of PV solar systems: roof 

top, building integrated systems and “farm” PV solar 

systems. The later has the most scale. The end users of 

solar power operators may be residential, commercial or 

utility owned and operated solar power generation units. 

While PV solar power can be generated for just individual 

residential needs, disconnected to the electricity grid, 

this paper will examine the PV solar power connected 

to the electricity grid. For residential and commercial 

units, the PV panels are usually placed on the roofs of 

residential and commercial buildings, while for scaled 

solar projects, the panels are set on large areas of land 

(solar farms). When sunlight hits the panels, electric 

fields are created due to the semi-conductive nature of 

the cells. (Solar Power Authority, 2016). Metrics of PV 

solar power production in the world. The world leaders 

in PV solar power capacity and installation at the end 

of 2015 are found in Figure 1 below:

Figure 1: Solar PV Capacity and Additions, Top 10 Countries, 2015

Source: REN 21 Renewable 2016 Global Status Report 
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Germany was second in the world in PV solar 

capacity with 39,787 MWh in 2015; however, it only 

installed 1.5 GW of new PV power in 2015. As recently as 

2014, Germany was the top producer of PV solar power, 

but China surpassed Germany’s PV solar production 

by the end of 2015 (Rose, 2016). By the end of 2016, 

PV solar energy had nearly tripled in Germany over 

the past ten years (Thompson, 2015). PV solar power  

provided approximately 7.4% of Germany’s net electricity  

consumption or approximately 38.3 Terawatts of power 

in 2016 (Wirth, 2017).

Table 1

Statistics of PV capacity and installation in Germany from 2005 to 2015 

Source: Federal Ministry for Economic Affairs and Energy, Germany

Analysis: The growth of solar energy capacity 

has increased greatly in the past ten years from 2,056 

MW in 2005 to 39,787 MW in 2015. More than 7000 

MW of PV solar capacity had been installed annually 

during the record years of 2010 through 2012. From 

2008 to 2009, PV solar installations grew by over one 

hundred and twenty percent, while total PV solar capacity 

increased by over seventy percent. From 2009 to 2010, 

installations grew by over sixty percent and total capacity 

increased by over sixty nine percent. PV solar installations 

and capacity grew so fast during this time because the  

German public were “true believers” in the benefits 

of solar power and the government subsidies created 

monetary incentives. These incentives became more 

attractive as the installations costs declined.

PV capaci ty was 2,056 MW in 2005,  

comprising only .21 per-cent of gross electricity  

consumption. However, in 2015, PV capacity was 39,787 

MW which comprised approximately 6.5 per-cent of 

gross electricity consumption. (Federal Ministry for 

Economic Affairs and Energy, 2016). From 2012 till 

2015, new installations decreased significantly as total PV 

capacity increased by approximately 20 percent. In 2015, 

Germany added only 1200 MW of new PV installations. 

The main reasons for this downward trend were due to 

the decrease in the feed-in-tariffs (FIT) subsidies. Also, 

“too much” solar power was being produced, at times, 

which was causing instability to the electric power grid.
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Geographic setting

Germany imports most of its oil. It relies on  

Russia for its natural gas supply. Germany has a lot of 

coal reserves but it is mostly lignite coal, one of the  

dirtiest of coal types. Germany does not have an  

abundance of solar irradiation, like Thailand or the 

Western parts of the United States. Even though Germany 

combines a high northern latitude and high cloud cover, 

it is a world leader in PV solar capacity (Curry, 2013). 

Its solar potential averages only about 3.08 sun hours 

per day. This solar irradiance is equivalent to that of 

Alaska in the United States (Wilson, 2015). Therefore, 

it is remarkable that Germany has become a PV solar 

power leader in the world. Furthermore, Germany does 

not have a large land mass. It covers 348,672 square  

kilometers, making it the 62nd largest country in the world 

by size, slightly ahead of Congo (Republic), 63rd, Finland, 

64th, and Malaysia, number 65th, but just behind Japan, 

ranked as the 61st largest country in the world. However,  

Germany’s economy is huge. Its GDP is the 4th largest in 

the world: $3.468 trillion dollars. (International Monetary 

Fund, 2016). There are several reasons how Germany 

could become a “solar super power” - the strength of its 

economy is one of them.

Social support

Sys temat ic  “energy  change”  and  the  

transformation of the national electricity infrastructure 

are difficult. The costs of PV solar power generation 

are higher than conventional power generation. In  

Germany’s case, it required that the population accept higher  

utility bills to pay for subsidies that incentivized PV solar  

production. In many countries, this would have been  

politically and economically impossible. Moreover,  

because the fossil fuel power industries and utilities have  

vested economic and politcal interests in maintaining the status  

quo, strong public support was essential for PV solar power 

generation to gain traction. The Green Party movement 

in the 1970s held demonstrations for sustainable and  

renewable energy. The Chernobyl disaster reinforced 

these convictions (Gebauer, 2006). Most Germans 

understand that there would have to be “a price” to pay 

for “green power” and for PV solar development. At the  

beginning of 2000, 92% of the German people’s support was 

rooted in “an eco-friendly culture”, a collective desire to  

abandon nuclear energy and embrace policies that allowed 

citizens to profit from selling their electricity to the grid 

(Kunzig, 2015). Despite the cost to the consumers and 

the utility companies, there is wide spread public support 

for renewable energies in Germany. In a poll conducted 

in October 2016 by Universities of Stuttgart and Münster 

in cooperation with the Fraunhofer Institute for Systems 

and Innovation Research and published in “Clean Energy 

Wire” in 2016, when a sample of the German public 

was asked to give their opinion on the statement, “We 

need a resolute switch to renewable energies.”, 33% 

of the respondents answered, “fully agree” while 27% 

answered “agree somewhat”. On the other hand, only 

13% answered “disagree somewhat” and 5% answered 

“fully disagree”. (Amelang & Wettengel, 2017)

Political support 

Established, influential, and economically  

powerful energy and utility corporations and their  

lobbyists do not favor giving away energy market 

share and incurring deep expenses due to government  

mandates relating to PV solar power. The word  

“government mandate” is an obscenity to the Republican 

Party in the United States, for example. But the German 

political system successfully passed legislation which 

spurred the growth of solar PV power, action that is 

changing the energy mix in Germany dramatically. In 

2000, the German Parliament passed the Erneuerbare 

Energien Gesetz, the EEG, or renewable energy law. 

This legislation guaranteed a market for solar power by 
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requiring utilities (a mandate) to buy renewable energy 

from producers and put this PV solar energy onto the grid 

(Thompson, 2015). The goals of Energiewende (EEG) 

were to “combat climate change, avoid nuclear risks, 

improve energy security, and guaranteeing competition 

and growth.” German policy makers intended to establish 

an energy policy that would be able to produce “clean 

energy that is cheap and endless”. Energiewende is a 

long-term energy and climate strategy which aims to 

build a low carbon energy system based on renewable 

energy and improving energy efficiencies. EEG is an 

integrated and comprehensive legislative policy, covering 

all sectors of the economy (Pesica & Raichen, 2015).

In 2000, when Parliament Law passed the EEG. 

it was very important because it guaranteed a market for 

electricity generated by PV solar power (Curry, 2013). 

The Feed-In-Tariff, FIT, system, launched in 2000, was 

a key component of the EEG legislation. FIT is a subsidy 

which pays PV producers when selling their power to 

the grid. This law required utility companies to plug 

PV solar power into the electrical grid and paid PV 

producers a fixed rate. (Deutsche Welle, 2016). The FIT  

incentivized the production of PV solar power greatly 

from 2000 onward. As we can see by looking at Table 1, 

PV solar capacity increased from 2,056 MWh in 2005 to 

39,787 MWh in 2015. This met about 7.4 % of Germany’s 

total electricity needs by December of 2016 (Wirth, 2017). 

During this time, the share of nuclear power generation 

declined from 29.5% of its energy needs in 2000 to 17% 

of its energy needs in 2015.

Renewable energy, including PV solar,  

provided one-third of all electricity consumed in  

Germany in 2015(Martin, 2016). In 2014, the carbon level 

was 27% lower than in 1990. To measure the success of 

government policies, in 2016, PV solar generated power 

amounted to 38.3 TW and covered 7.4% of Germany’s 

net electrical consumption (Wirth, 2017). Germany’s 

goal is to increase PV solar power percentage of total 

electricity production to 35% by 2020 (Morris, 2016).

Economic support 

The economics of PV solar power and the  

economics of electricity can get very complicated. 

PV solar power has been more expensive than power  

generated from fossil fuels. Until very recently, PV solar 

power could not compete on costs alone with electricity 

generated from fossil fuel and nuclear powered plants. As 

a result, there was a need for investment incentives and 

other subsidies to promote PV solar power. (International 

Energy Agency, 2013). When looking at the economics 

of energy production, there are “externalities” of burning 

fossil fuels and generating atomic power which often go 

unreported and uncalculated. Externalities occur when 

producing or consuming something causes an impact 

on third parties not directly related to the transaction. 

Critics of traditional energy, coal, and gas, point out that 

there are hidden costs of burning carbon fuels, such as 

pollution and the emission of “greenhouse gases”, and, 

there are hidden costs of nuclear energy, including the 

storage of waste water and problems with accidents. 

These hidden costs are not fully calculated in the price 

of power generated by burning fossil fuels or nuclear 

energy. (National Academy of Sciences, 2009). Who 

pays the price when carbon dioxide is released into the 

air? Who pays the price when the coal mine or coal plant 

pollutes the streams, the oceans, and the air? These hidden 

costs are not borne by the fossil fuel energy producers 

themselves. They are borne by society and its citizens, 

even transnationally, across borders. If these costs were 

borne by coal utilities, for example, it would triple 

the price of electricity produced by coal fired plants.  

According to one estimate, the hidden cost of burning 

coal for electrical power generation has a hidden cost 

of as much as $345 billion in the United States alone 

(Malone, 2016). Additionally, it is estimated that it will 

cost more than $80 billion USD, over a ten-year period, 
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to clean up the atomic power reactors that “melted down” 

in Fukushima, Japan in 2011. (BBC News, 2016).

Germany used the feed-in tariff (FIT) system 

to incentivize production of PV solar power. FIT is  

a government subsidy paid to producers of PV power.  

Starting in 2000, the FIT, feed in tariff, paid approximately 

$.43 cents per kWh of solar energy produced. These FIT 

subsidies, however, caused the average German’s utility 

bill to increase. Eventually, government subsidies for PV 

solar power increased the average German household’s 

energy bill by an average of EURO 18 per month. PV 

solar producers, including homeowners, received $11.3 

billion USD in subsidies in 2012 but contributed only 

4% to the power supply (Neubacher, 2012). While 

the public accepted higher utility bills at first, it was  

a burden for many urban residence and renters who 

could not take advantage of the FIT scheme. As  

installation costs declined, this economic model was not  

sustainable (Curry, 2013). The FIT scheme was effective in  

promoting the growth of solar PV at first, but it was too 

costly and inefficient in the long run.

Figure 2: Relationship between cumulative installed MW and Tariffs

Source: Bundesnetzagentur, The Brattle Group analysis

Figure 2 demonstrates the correlation between 

FIT and cumulative installed MW. Cumulative installed 

MW of PV power is the line going up, from the lower left 

to the upper right, while the FIT rates are represented by 

the line going down, from the upper left to lower right. We 

can see as cumulative installed PV power increased from 

5000 MW in 2008 to 35,000 MW in 2013, FIT subsidy 

decreased on average from EURO forty-three cents per 

kW to EURO thirteen cents per kW. Due to the success 

in the EEG subsidies, cumulative PV solar installations 

increased to such an extent that policy makers decreased 

FIT subsidies; however, overall FIT subsidy payments 

increased from EURO 2 billion in 2007 to EURO 10 

billion in 2013. (European Commission, 2014). Clearly, 

the FIT had to be adjusted so electricity rates for retail 

customers wouldn’t increase even more. Under the new 

subsidy rules, utilities will continue to pay residential 

solar electricity producers at the initial rate of as much 

as EURO 43 cents per kW but the new residential  

producers will only receive approximately EURO 

13 cents per kW due to the decrease in FIT subsidies  

(Gahran, 2016). In summary, Figure 2 demonstrates that FIT  

subsidies for solar PV did not adjust quickly enough to the 

speed of installation of solar PV. Solar PV power production  
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exceeded expectations which caused unforeseen problems. 

(SEIA: Solar Energy Association, 2014)

Germany has  a lso  benef i ted f rom i ts  

aggressive solar PV policies as a “first mover”. Germany 

was one of the first countries to dedicate its political 

and economic capital to develop its PV solar industry 

on an integrated and large scale. As a result, Germany 

has gained many advantages. Germany exports PV solar 

technology worldwide. German firms have many solar 

technology patents and is developing solar technologies 

that can be marketed to the world. For example, German 

engineers have designed devices that can transmit power 

from rooftop panels and back in the grid. Employment is 

another area of the benefits of the PV solar industry The 

PV solar power industry has created tens of thousands 

of jobs. In 2013, the PV solar industry employed 68,000 

people in the manufacture of materials, final products, 

construction, and installation (Hockenos, 2015).

By 2016, solar projects were outcompeting 

fossil fuel projects according to an executive of RWE  

Technology International Company, a large German  

utility company. This executive stated that solar projects 

are now cheaper to build than coal plants and much 

cheaper than nuclear power plants (Ball, 2017).

Technological support 

The costs of PV solar modules and the total 

system prices have been a barrier for large scale PV 

solar production in the past. PV solar power used to be 

too expensive. Now, the costs of PV solar power have 

decreased significantly due to technological progress, 

decreasing material costs, savings accrued by economies 

of scale and because benefits of the “learning curve.” 

(See Figure 3) The cost of solar panels has decreased 

more than 80% since 2008 (Miroff, 2017).

Figure 3: Average  price of PV modules and total installed capacity

SOURCE: Recent Facts about Photovoltaic in Germany, Fraunhofer ISI, April 10, 2015

Analysis: There has been a 23% reduction of 

the price of solar modules with the doubling of installed 

capacity as we can see in Figure 3 (Wirth, 2017). The 

systems price of PV solar installation has declined rapidly 

due to technological improvement and the declining price 

of a PV solar panels. By 2016 over 1.4 million PV solar 

systems have been installed in Germany. It has been 

almost a “solar panel rush” in Southern Germany where 
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there are three solar panels per capita (Curry, 2013). Since 

2006, PV solar costs have fallen 75% (Wirth, 2017). Not 

only did the cost of solar panels drop greatly, but also 

installation costs declined making it cheaper to produce 

solar power. In many countries, the price of solar energy 

has fallen so much that it is increasingly beating out 

conventional sources of power. Industry experts and 

government regulators see this as a turning point in the 

history of human electricity making (Miroff, 2017).

PV solar technological innovations are advancing 

at a rapid pace. Solar power will soon be built into every 

part of our daily lives. There is a revolution underway 

to transform windows, skylights, and roads to generate 

electricity. The Tesla Company, in California, will soon 

begin selling solar shingles that can generate power 

for the home, but still look like everyday roofing tiles. 

Soon, PV cells will be installed on windows that let the 

light in but can still capture the ultraviolet and infrared 

light. Roadways will be generating solar power through 

PV solar power. PV solar technology and innovation 

is advancing: the sky is the limit for PV technological 

advances. (Baggaley, 2017).

Challenges

PV solar power development in Germany has 

had many challenges: The sun is not reliable when it is 

cloudy. And Germany has a lot of cloudy days when 

PV solar power cannot produce power. This creates  

instability in the power grid.

Another problem with the PV solar capacity in 

Germany is how to manage oversupply. PV solar power 

can produce too much power at unpredictable times, which 

is hard on the power grid and can cause black outs. When 

there is more electricity from PV power than the grid 

can manage, it reduces efficiency. The grid oftentimes 

cannot handle this oversupply due to the grid structure 

in Europe; and, it is very expensive to upgrade the grid 

structure in Europe (Follet, 2017). 

In 2016, due to its high cost and the strain it put 

on the electricity grid and in response to other challenges, 

the German voters decided to abolish the energy subsidies 

under the former regulations for new PV solar producers. 

They decided to replace the FIT subsidies with a system 

of competitive auctions where the “cheapest electricity 

wins”. This auction system is designed to reduce the rate 

of new renewable energy additions and keep Germany 

from producing too much PV solar power (Martin, 2016).

In Germany, the utilities are required to 

use renewable energy first, and then export excess  

electrici ty,  which comes from coal,  to other  

European countries. Although late in the game, German  

utility companies are adding “utility scale” solar projects  

nationwide. Beginning in January 2017, all German 

renewable projects larger than 750 kilowatts are funded 

through auctions. Two major German utilities companies 

are adjusting by expanding their solar and storage capacity 

by investing in energy storage companies in Germany 

and abroad (Gahran, 2016).

Since the launch of EEG (Erneuerbare Energien 

Gesetz) policy, German utility companies have spent 

over USD 210.5 billion on FIT subsidies. Despite PV 

solar success in Germany, there were questions about 

the efficiency of FIT subsidy system. For example, over 

half of Germany’s renewable energy subsidies were 

used by PV solar generation but PV solar power only 

produced 20% of all renewable energy that was produced 

(Deutsche Welle, 2016).

Critics of Germany’s policies, which subsidizes 

renewable energy. point to the fact that one of Germany’s 

largest utility companies, RWE Technology International 

Company, has debts totaling 43 billion British pounds 

in 2016 because of subsidies. Green power has shrunk 

the utilities’ profits in Germany while at the same time 

increased the price of electricity to the German consumer 
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(Booker, 2016). Total renewable energy surcharges cost 

EURO 20.4 billion in 2013 alone (Boisvert, 2013). By 

contrast, energy costs in the United States are much less 

expensive than in Germany. In the US, electricity costs 

on the average of USD 10.4 cents per kW but it costs 

USD 39 cents per kW in Germany (Follet, 2017).

Those who study this problem believe new  

technologies, better grid infrastructure and better PV solar 

power storage systems will help ameliorate these problems. 

(Shankleman, & Marti, 2017). In the short run, the main 

obstacles for PV solar power development worldwide 

are problems with the economics of PV solar energy as 

coal and atomic power are cheaper in the short run. The 

other main challenges include electricity storage, grid 

infrastructure development, and government strategies 

and support to meet PV solar energy goals (Mathieson, 

2016). During the recent summit on climate change in 

Rome, summer 2016, one of the arguments for shifting 

toward clean energy and PV solar power was that clean 

energy technologies are predicted to become a USD three 

trillion-dollar industry within twenty years. (European 

network of transmission system operators for electricity, 

2017). In conclusion, the EEG (Erneuerbare Energien 

Gesetz) policy was successful in producing PV solar 

power but created other problems such as oversupply of 

power, increase of consumers’ electric bills, added strains 

on the grid system, and unprofitable utility companies.

Germany’s Lessons for Other Countries 

Germany has demonstrated the sense of urgency 

and commitment to battle global warming by replacing 

fossil fuels with PV solar power. But, recently China has 

declared renewable energy development as a strategic 

industry and has surged to the number one PV solar 

producer in the world. (Filka, 2016).

There are several lessons that the German PV 

solar experience can teach other countries that are keen 

to develop their PV solar power industries: 

• With the European Union’s largest economy, 

Germany is also a leader in PV solar technological  

innovation. Germany’s experiences in developing its PV 

solar industry, and all renewable energy sources, sets 

an example and a road map for all other EU member 

states to follow.

• The German model demonstrates that public 

opinion and public support are important. If there is public 

support, government leaders can develop and implement 

PV solar policies and legislation successfully. 

• The FIT, feed in tariff, scheme is expensive. 

The FIT system is not sustainable. A market based or 

“auction based” system is more efficient and effective. 

Additionally, government policies can incentivize PV 

solar production through the use national, state and  

local tax credits. 

• The Germany model suggests that nations need 

to take the long view of PV solar development. Even 

when the costs of oil and natural gas on world markets 

are low and the urgency for PV solar power wanes, 

the fast-breaking technological changes in PV solar  

technology will soon see PV solar power costs  

reaching parity with fossil fuel energy costs and without 

the negative externalities, like environmental damage 

and global warming (Coren, 2016).

• Initial investments in PV solar installations 

are expensive. Countries should encourage PV solar  

production through public-private partnership model, PPP, 

to share the risks and rewards of PV solar development. 

PPP is the blueprint when two interlocking engines are 

brought together – the public sector and the private sector 

– to drive progress and innovation (Lander & Schmidt, 

2017). With public-private partnerships, there must be 

transparency over the structure of such public-private 

partnerships.

• Countries will need systematic political 
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and economic strategies, coordinated among the  

stakeholders to develop PV solar power. In some  

countries, PV solar power development is held back due 

to “muddled policies” and special interests. This is a big 

hurdle to overcome. (Modern Energy Management, 2016).

In summary, nation states will need to  

establish comprehensive and cohesive PV solar  

development strategies. These include inducing strong public  

support, creating vibrant public-private partnerships, 

taking advantage of the latest technological innovations, 

and finding the political will to motivate the construction 

of a vital PV solar power industry.

Oxford University researchers found that 

solar electricity power generation, worldwide, will 

rise from 1.5% of total electricity production today to 

more than 20% by 2020. (Oxford University, 2017). 

Today, solar power is already cheaper than coal fired 

power in some parts of the world. And in the decades 

ahead, solar power is likely to be the lowest cost option 

for energy (Mathieson, 2016). Not only are PV solar  

technologies advancing rapidly, but the costs are declining  

significantly. The revolution of PV solar power is 

here to stay. This emerging PV solar industry of the 

future has great potential for jobs, economic growth, 

energy security, and clean and sustainable energy.  

(European network of transmission system operators for  

electricity, 2017). The PV solar power industry is an 

industry of the future!

Conclusion

Germany, as a PV solar super power, has been 

facing the challenges of its PV solar power growth and 

development with resolve and flexibility. The three 

main factors contributing to the success of PV solar 

growth and development in Germany are as follows: 

(1) Strong public support: PV solar power continues to 

hold wide public support in Germany. Public opinion 

is firmly behind government and private sector polices 

which incentivize the production of PV solar power  

(2) Legislative bills: Bold legislation that was passed 

contributed to “growing PV solar power”. These 

laws, which defined the role of the government,  

citizens, and the private sector, have been coordinated in  

a  s y s t e m a t i c  a n d  i n t e g r a t e d  m a n n e r ,  a n d  

(3) Technological advances: Rapid technological  

innovation has rapidly brought down the costs of 

PV solar power. Better technology at lower costs is  

an important factor in the growth of PV solar power 

today. Furthermore, Germany is updating its grid 

structure for transmission lines and distribution 

grids to meet the new challenges. It is continuously  

adapting and inventing innovative new PV solar  

technologies; it is adjusting FIT subsidies to more  

reflect market forces (Gahran, 2016). Due these 

considerations,  Germany wil l  continue to be  

a world leader in PV solar power, using technological  

innovation and adjusting to market conditions. With 

typical German organization skill and a commitment, 

Germany will overcome the current problems related 

to oversupply, grid infrastructure, and technological  

challenges and will continue to lead the world in PV 

solar capacity and PV solar technology! The future is 

bright for PV solar power in Germany and the world.
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Abstract

Since the 1960’s, Thailand’s automotive industry has progressed from simple production of small components 

and parts manufacturing industry to a vibrant automotive assembling industry, and presently major as  production 

and export hub of Japanese auto MNCs and regional R&D center for major automotive manufacturers.  During the 

1970’s through 1990’s, the sector has significantly contributed to the growth of Thailand’s economy as the country 

shifted its economic base and labor force skills by evolving from labor-intensive agrarian economy to the early stage 

of technology-based manufacturing and export-led economy.  This study discussed impacts and key contributing 

factors of Japanese auto MNCs, Thailand’s industrial transformation process in parallel with robust foreign direct 

investment (FDI), Thai government’s proactive industrial and trade policies, host-country comparative advantage 

in skilled workforces, automotive manufacturers’ investment strategy to relocate their manufacturing bases, and 

technology transfer from automotive manufacturers which played major roles in describing factors and impacts of 

Japanese auto MNCs in development process of Thai automotive industry.

Keywords: Japanese MNCs, Foreign direct investment (FDI),  Thai automotive industry

The Impacts of Japanese MNCs and Foreign Direct Investment 

on Thailand Automotive Industry

Wilawan Phungtua
Faculty of Business Administration, Eastern Asia University

Introduction

Having been one of the most important  

industry sectors in modern Thailand economy, the 

automotive industry is highly dependent and related 

to other and many key industries. The automotive  

indust ry  of  Asian region gained s ignif icant  

attention from global investment for its increasing 

growing scales of regional growth and potential world’s  

largest automobile market. Thai automotive industry, 

in particular, is geographically located in the center 

of ASEAN region where the presence of Japanese  

multinational corporations (MNCs) had major  

influences on automobile industry. All 90 percent of the 

automobiles were manufactured locally under strategic 

cooperation with Japanese manufacturers to enhance  

technology, production capabilities, and technology  

transfer. With the dramatic turn around after the Asia 

financial crisis, the rising manufacturing and technology 

capabilities of Thai automotive industry remarkably 

convinced Japanese automobile MNCs to enter Thailand 

with the important changing direction (Shimokawa, 

2012). The Japanese MNCs altered its fundamental 

strategies from main local production, aiming for  

Thailand as global production base for global businesses and  

manufacturing expansion. 

This paper aims to review the roles and impacts 

of contributing factors which derived from Japanese 

MNCs evolved and propelled in significance, inte-
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gration and pathways with Thai automotive industry,  

including, industrial policy, and its impact on the  

automotive industry of Thailand.

Development of Japanese MNCs Auto Makers

According to Shimokawa (2012) the key  

differences of Japanese auto makers are identified in 

two different types of national and independent auto 

makers with no foreign investments such as the Toyota 

Group and Honda. A foreign affiliated group includes 

Nissan, Mazda, Mitsubishi, Fuji Heavy Industry,  

Suzuki and Isuzu. A unique example of more than 

37.5 per cent foreign-affiliated companies, Nissan and 

Mazda, for instance, complied with major influences on  

important management issues and decision making of 

president title. Realization of the required changes from  

conventional business to align with new established  

business structures and global operations, the changing  

patterns of intense global competition encountered Japanese 

auto makers to restructure its roles and impacts of host country  

investment, entry of local market and new industry 

environment.

The manufacturing overseas were primarily 

setup to minimize impacts of trade conflicts, gaps and  

d i f f e r e n c e s  p r o d u c t i o n s  s y s t e m s ,  l e v e l  o f  

technology capabilities, handling of labor practices, increase  

outsourcing of local parts, and creating supplier  

relationship network. Meanwhile the technical advanced 

process of product development was, at the beginning, 

only implemented from headquarters office in Japan. From 

that transition, not only the extension of technology and 

operational support, the setup of production outside Japan 

increased and derived profits. Under the establishment 

of independent development center, the enlarged scales 

and scopes of localization, thus, emphasized level of 

product design technology to further develop interiors, 

press parts and body design. 

Localization made production expertise and 

technology capabilities possible to launch new models 

in timely response of local demand while expanding on 

global supply scale. Toyota, for example, developed 

IMV (Innovative Multipurpose Vehicle) focus on Thai 

and ASEAN markets through close operations and 

stages of technology learning and transfer between local  

production and headquarters. The pathway of global 

expansion, however, entailed immense challenges on 

matching compatibility of technology capabilities,  

materials and parts production, learning skills of  

technical employees and engineers, importantly,  

foresighted and consistent policy support of host country 

operations.

Japanese MNCs and FDI on Thai Automotive Industry

Contributions of MNCs through foreign direct 

investment (FDI) activities have long been crucial to 

the industrial development process. In fact, developing 

countries considered MNCs investment roadmaps as the 

engine for economic development under private sector-

led growth. Thai government outpaced and acquired  

investment from Japanese MNCs as the most  

facilitating host economy within ASEAN. Contributions of 

technology advancement, production and manufacturing 

know-how significantly increased capacity process and 

introduced structural changes to make manufacturing more 

efficient over decades. Decision to invest by Japanese 

MNCs was based on the strategy to improve production  

efficiency, higher productivity, and enhancement of global  

competitiveness in respective priority.

The major entrance of Japanese MNCs to  

developing countries started after the conclusion of 

the Plaza Accord in 1985. The main objective of the 

Accord was to re-align the foreign exchange rates 

among the major industrial countries, made the relative 

exchange rates closer to equilibrium. Industrialized 
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countries and especially Japan was the only key industrial  

country in Asia at the time when Korea industrialization  

process was still at the infant stage in the mid-1980s. As  

a result, the re-alignment of its currency rendered  

rising appreciation of the Japanese yen against the U.S. 

dollar to the point where manufacturing cost increased, 

wages continued to rise, and eventually Japan’s export  

competitiveness declined (Wiboonchutikula, Phuchanroen 

& Pruektanakul, 2016).

This phenomenon also adversely affected the 

newly-industrialized countries (NICs) such as Thailand, 

the major trade partner of Japan, where the country 

recently embarked on industrial development and 

was in the process of shifting its economy-base from  

agriculture to manufacturing. In the mid-1980’s,  

Thailand was internationally known as the components and 

parts manufacturers for major manufacturing industries 

including automotive, electrical, appliances, machine and 

equipment and computer. The Thai Baht was primarily 

pegged to the value of U.S. dollar and Japanese yen, the 

two major trade partners, and as a result of appreciating 

currency, the export competitiveness of Thailand also 

became disadvantages.

To withstand the eroding manufacturing export 

competitiveness, the industrial countries, in the late 

1980’s, adopted a production cost reduction strategy 

and to seek benefit from the favorable exchange rates 

in the host countries, began to relocate manufacturing 

facilities to Southeast Asia, and to Thailand in particular, 

where low-wage skilled labor was abundant. This shift 

of industrial strategy resulted to dramatic increase of 

MNCs entered and invested in Asia, and Thailand was a 

major benefactor. The net inflow of FDI increased from 

the average of $287 million per year in the first half of 

1980’s to the average of $744 million per year in the 

last half of 1980’s (Wiboonchutikula, Phuchanroen & 

Pruektanakul, 2016).

Figure 1: Net FDI Inflows into Thailand 

Note: From (2016). Spillover effects of foreign direct investment on domestic manufacturing firms in Thailand. 

by Wiboonchutikula, P., Phucharoen, C. & Pruektanakul, N., Retrieved from http://www.worldscientific.com/doi/

abs/10.1142/S0217590816400282?journalCode=ser
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Thailand prior to the 1980’s, FDI in the  

manufacturing sector was largely in the joint ventures 

with local businesses to assemble parts and accessories 

of the finished goods for the domestic market. From 

1986 onward, FDI has played a significant role in  

Thailand’s industrialization process, where more and more 

FDI went into the manufacturing of value-added final 

goods and export industries. Between 1970’s – 1990’s, 

cumulatively over US$50 billion FDI entered Thailand 

(Technkanont and Terdudomtham, 2004).

In the 1990’s, structural changes also occurred 

in the export manufacturing sector, the proportion of 

resource-based and labor-intensive exports declined 

dramatically, while the science and technology-based 

and whole-product exports grew rapidly. Export of  

industrial and tech-based products, notably, automobile and  

consumer electronics expanded significantly (Techakanont 

and Terdudomtham, 2004). FDI trends accumulated from 

2000 to 2014 with approximately over $15 billion net. 

Figure 2: Net FDI inflows to Thailand by major sector

Note: From (2016). Spillover effects of foreign direct investment on domestic manufacturing firms in Thailand. 

by Wiboonchutikula, P., Phucharoen, C. & Pruektanakul, N., Retrieved from http://www.worldscientific.com/doi/

abs/10.1142/S0217590816400282?journalCode=ser

FDI was the primary driver of Thai automotive 

industry for more than 50 years. Over 30 percent out of 

total 50 percent FDI inflows to Thailand was concentrated 

in the manufacturing. MNCs invested in automotive  

industry with the highest values were from home  

country of Japan (Wiboonchutikula et al, 2016). Most 

major MNCs auto makers and local Thai automotive 

industry evolved from being parts and accessories  

producers to automobiles assembly for domestic market, 

and stepped up as regional manufacturing hub for global 

exports of vehicles and auto parts.

Thai government and Industry Policies 

Histor ical ly  in  the  1970s,  Thai land’s  

industrial development policy focused predominantly on the  

automotive industry to pioneer country economic  

development. The relationships with Japanese  

businesses were that of vibrant partnerships and  

mutually beneficial. Under import substitution policy, 

Thai automotive industry provided support for local 

companies to produce labor-intensive components and 

parts for Japanese automakers. Thailand, in addition, 

as home country investment markedly improved and 

expanded its domestic automotive market.
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The key roles of the Board of Investment (BOI) 

was prominently established during 1960’s to provide 

fiscal and tax incentives to foreign businesses planning 

to locate their manufacturing facilities in Thailand. 

Industrial estates zones were included with advanced 

infrastructures and transport routes inciting efficiency 

and cost effectiveness for businesses. Following these 

policy measures, major automotive manufacturers, 

led by Japan and U.S. increased their investments in  

automotive parts production to facilitate more  

advanced level of technology transfer enabling production  

capabilities. During 1996, Ford also was one of the early 

automaker to respond to the Thai government’s requests 

for automobile manufacturers to invest and assisting 

Thailand to develop a globally competitive automobile 

industry. Ford invested US$500 million – nearly five 

times the largest investment in the automobile industry 

at that time set up a joint venture manufacturing and 

export facilities – Auto Alliance Thailand Co., Ltd. 

with Mazda, a company partly owned by Ford. The two 

automakers bring different sets of expertise to Auto 

Alliance. Ford is strong in international marketing and 

finance, while Mazda has the comparative advantage in 

manufacturing and product development (Techakanont 

and Terdudomtham, 2004).

After the 1997-1998 Asia financial crisis, the 

Thai government further removed foreign ownership 

restrictions by allowing foreign companies to hold  

majority equity in a company. This further attracted FDI 

from the major automotive manufacturers into R&D 

and production for exports. Additional policies and 

measures aimed to strategically attract FDI and advance  

industrialization were put in place, for instance, the  

national reviews and structures of country’s competitiveness 

was materialized and promoted. The ensuing result was the  

development of industry clusters for the automotive  

industry. As the industrial development progressed from basic  

production to more complex value-added production 

process, systemic quad or business clusters underpin 

the major progress (Rasiah, 2007). Basic and advanced 

infrastructures, production technological capacities, 

related service-industry linkages, workers’ skills and 

experiences, as well as government institutional supports 

were the main factors for cluster development. 

T h e  o f f i c i a l  i n t e g r a t i o n  o f  A S E A N  

Economic Community (AEC) since 2015, regional and  

bi-lateral free trade agreements further liberalized and  

fostered the growth of industrial sectors regionally and  

globally. To meet the challenges of AEC integration, 

the Thai government accommodated clear policies, 

with flexible strategies such as offering low corporate 

tax of 20 percent, investing in strategic infrastructure  

development of Eastern Seaboard, including more than 

16 major infrastructure projects for sea ports, highway 

roads, railways, energy planning, water resources  

management, and internet fiber optic infrastructure to  

support production and manufacturing investment of 

MNCs.

To offer and attract MNCs in the mid-1980’s, 

Thai automotive industry, led by the government, 

the Federation of Thai Industries (FTI) and the Thai  

Automotive Institute (TAI) implemented plans to  

integrate automotive production network and industrial 

clusters to connect varying complex requirements of auto  

productions. The Japanese’s concept of Just-In-Time 

(JIT) was adopted to design and develop industry  

clusters of parts, accessories and inventory. The  

government through the Board of Investment (BOI)  

incentivized local suppliers, businesses and MNCs 

subsidiaries to be located in network and facility zoning 

areas close to the manufacturing sites, mostly in industrial 

estates. The multinational auto manufacturing companies 

including Toyota, Honda, Ford, Nissan Mitsubishi, Mazda 

founded its long-established production in Thailand to 

acquire advantages of proximity and less travel time 

to benefit transportation and logistics planning. More  
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importantly, cost–competitive transports of inputs, 

materials, parts and components scheduling to the final 

assembly process serving fast changes of production 

models for domestic and export demand.

Technology Transfer and the Spillover Effects 

Thailand has adopted the science and  

technology-based manufacturing strategy and export- 

or iented growth s trategy.  Over  decades,  the  

au tomot ive  i ndus t ry  l ed  t he  manufac tu ing  

sectors in outputs and provision of domestic market  

demand with high success of becoming the automobile  

production base for exports. 

Figure 3: ASEAN automobile production by country 

Note. From ASEAN automotive outlook, by Titikorn, L., 2016, Retrieved from www.lmc-auto.com

Thailand as the leading automobile producer in 

ASEAN, produced 1.89 million vehicles of 3.8 million 

vehicles in ASEAN in 2015 (50%), and increasing to 1.95 

million vehicles of 3.82 in ASEAN in 2016 (over 50%).

Ideally, the spillover effects would be the natural 

channel for technology, knowledge and skills transfer 

to the local economy. It can be described or achieved 

in two forms– horizontal and vertical FDI. Horizontal 

or intra-industry FDI generates investment in the same 

industry, while vertical FDI creates linkages between 

the local firms and upstream and downstream foreign 

manufacturers (Wiboonchutikula et al, 2016). Recent 

empirical studies have shown that while the amount of net 

inflows of FDI into Thailand’s manufacturing sector and 

more specifically the automotive industry has increased 

significantly, the benefits of technology transfer and  

industry innovation are yet to be realized (Intarakumnerd 

& Techakanont 2016; Nawan & Inttarakumnerd 2013). 

The spillover effects from horizontal intra-

industry FDI were few in cases and inconclusive. 

Very limited evidences were found in the foreign 

output shares in intra-industry, suggesting FDI and  

technology were adequately introduced or transferred to local  

manufacturing. In fact, machinery and equipment  

remain largely imported, while technological innovation  

continued to show little improvement, resulting in import-

dependent on technology (Wiboonchutikula et al, 2016). 

Skill training for automotive industry also limited by 

MNCs due to language and cost issues. Recently, the 

Thailand Automotive Institute was requested and ready 

to provide technical training for industry workforce. 

The spillover effects of vertical upstream-
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downstream FDI were more significant. Automotive 

manufacturers cooperate with suppliers in related  

industries to take part in competition, achieve efficiency, 

ensure product quality and reliability, and generate high 

productivity in supplying the manufacturing process. The 

vertical industries workforces also received more training 

to increase output productivity (Wiboonchutikula et al, 

2016). Efforts were underway by partnering with foreign 

MNCs, mainly the Japanese auto manufacturers Honda 

and Nissan to establish R&D centers to cover engineering 

design, calibration and testing facilities. The government 

also provided additional incentives to attract FDI for 

R&D activities to enhance technological competitiveness 

for Thai-owned suppliers of component parts, and also 

technical trainings of auto industry skilled-workers have 

been initiated by Thailand Automotive Institute (TAI). 

Concluding discussion

Initially, automotive manufacturers’ strategic 

decision to expand investment and production facilities 

in the South East Asia, and more directly in Thailand, 

was largely based on the Plaza Accord’s realignment 

of domestic currencies among the industrial countries. 

The intent was to manage production cost, compete 

in the global market, and to increase efficiency and  

productivity. The auto MNCs aimed and derived at 

their decision by considering what the manufacturers 

perceived as comparative advantages of the host country 

- namely domestic demand, level of development, skilled  

workers, and the conditions of supply chain of related and  

supporting industries (Techakanont and Terdudomtham, 

2004). 

Through foreign direct investment, it is  

perceived easier to acquire technological capability and 

high-skilled workforces through technology transfer as 

compared to developing own innovation. Thailand has 

been advocating investment promotion and policies to 

obtain investment capital and technology from MNCs 

with the objectives that FDI would contribute to the 

domestic development by technology transfer to local 

firms. From the studies and empirical evidences, the 

Thai government and automotive industry learned that 

technology spillovers remain limited. Knowledge and 

technology from MNCs could be more transferred to 

local companies if the local companies more invest and 

experience in R&D activities with the MNCs.

The continuing impacts and success also implied 

that the roles and circumstances of Thailand’s auto  

industry as prominent host country investment  

continued to be highly challenging, especially with the  

integration of ASEAN Economic Community, rising 

capacity of Indonesia and Malaysia auto industry, and the  

upcoming competition of China and India competing 

in global automotive landscapes. To maintain positive 

impacts and competitive factors for Japanese auto MNCs 

to invest, Thailand needs to continue and upgrade the 

automotive industry on workforce skills, minimizing gap 

of R&D facilities and expertise, importantly to increase 

technological capability of local suppliers and related 

industries relationship network as key unique industry 

characters.
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บทคัดย่อ

บทความวิชาการเร่ืองยทุธศาสตร์กบัการบริหารทอ้งถ่ินยคุโลกาภิวตัน์ เป็นงานวิชาการท่ีกล่าวถึงความส�าคญั

ของการบริหารทอ้งถ่ินในยุคโลกาภิวตัน์ โดยใช้ยุทธศาสตร์เป็นเคร่ืองมือในการบริหาร ในขณะท่ีโลกปัจจุบนัมี

เปล่ียนแปลงเป็นอยา่งมาก หากทอ้งถ่ินใดสามารถปรับตวัให้สอดคลอ้งกบักระแสโลกาภิวตัน์ได ้ จะส่งผลให้ทอ้งถ่ิน

นั้นสามารถพฒันาตนเองและแข่งขนัไดใ้นอนาคต ในทางตรงขา้มหากทอ้งถ่ินใดไม่ตระหนกั และไม่พร้อมรับกระแส 

โลกาภิวตันอ์ยา่งรู้เท่าทนั จะเกิดปัญหาตามมามากมาย จนท�าใหไ้ม่สามารถด�ารงความเป็นทอ้งถ่ินอยูไ่ดอ้ยา่งมัน่คงและยัง่ยนื  

ดงันั้น การก�าหนดยทุธศาสตร์และการบริหารทอ้งถ่ินให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถท่ีจะสนองตอบต่อ

ความ ตอ้งการของประชาชนอยา่งทัง่ถึง เป็นธรรม อยา่งย ัง่ยนื ในบริบทของการมีส่วนร่วมภาคประชาชนทางการเมือง

และขอ้จ�ากดัดา้นทรัพยากรการบริหารภาย ใตก้ระแสความเปล่ียนแปลง ยคุโลกาภิวตัน์ ท่ีก �าลงัทวีความเขม้ขน้อยา่ง 

ต่อเน่ืองนั้น กลายเป็นเร่ืองท่ีทา้ทายความสามารถของผูบ้ริหารทอ้งถ่ินท่ีจะตอ้งเผชิญอยา่งรู้เท่าทนั ตลอดจนปรับเปล่ียน

กระบวนทศัน์การบริหารจดัการให้สามารถกา้วผา่นอุปสรรคต่าง ๆ ดว้ยความมัน่ใจแบบมืออาชีพ

ค�ำส�ำคัญ: ยทุธศาสตร์, การบริหารทอ้งถ่ิน, ยคุโลกาภิวตัน์

Abstract

The article on “Strategic Management for Globalization of Local Government” intends to pin point the 

importance of the local administration in the era of globalization by using strategic management as a tool. In the 

meantime, if any local government can adapt to the current globalization and rapid changes in the world, it will 

contribute to local development and can compete in the future. By  contrast, if a local government does not recognize 

the changes that come with globalization, then inevitably there will be serious consequences. Therefore, Strategic 

Management for Globalization of Local Government, will be able to meet the needs of the people bringing about 

a fair and sustainable outcome. Through the context of people’s participation and the limits of local resources, the 

changes in globalization become a challenge for local administrators to cope with but can keep up the pace with 

those changes confidently and professionally.

Keywords: strategic management, local government, globalization
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บทน�ำ

การเปล่ียนแปลงทางสงัคมปัจจุบนัและในอนาคต 

นับได้ว่าเป็นช่วงก้าวผ่านจากยุคพฒันาอุตสาหกรรม  

มุ่งไปสู่การผสมผสานกนัระหวา่งยคุอุตสาหกรรม กบัยคุ

แห่งขอ้มูลข่าวสาร ซ่ึงการเปล่ียนแปลงดงักล่าว มีสาเหตุ

จากปัจจยัแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงไป ทั้ งทางการเมือง 

เศรษฐกิจ สังคม และขอ้มูลข่าวสาร กลายเป็นสภาพไร้

พรมแดน ท่ีเรียกว่า “โลกาภิวตัน์” อนัเป็นปรากฏการณ์ท่ี

สลาย ขอ้จ�ากดัของมิติดา้นเวลาและพื้นท่ี ก่อให้เกิดการ

เช่ือมโยงถึงกัน ส่ิงท่ีเกิดข้ึน ณ ท่ีใดท่ีหน่ึงสามารถ  

แผ่อิทธิพลไปส่วนอ่ืนของโลกไดอ้ยา่งรวดเร็วและกวา้ง

ขวาง ท�าใหแ้ต่ละส่วนของโลกเขา้ถึงกนัโดยง่าย ทั้งน้ีกระ

แสโลกาภิวตัน์ มิไดส่้งผลกระทบ เฉพาะดา้นใดดา้นหน่ึง

เท่านั้น แต่ไดส่้งผลกระทบในทุกๆดา้น ไม่ว่าจะเป็นดา้น

สังคมและประชากร ด้านเศรษฐกิจ ด้านวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลย ีดา้นส่ิงแวดลอ้ม และดา้นการเมือง ดงันั้น หาก

องคก์รใดสามารถท่ีจะปรับตวัใหส้อดคลอ้ง กลมกลืนกบั

กระแสโลกาภิวตัน์ได ้องคก์รนั้น ๆ ก็จะสามารถพฒันา

ตนเองและแข่งขนักบัองคก์รอ่ืนไดใ้นทาง ตรงขา้มหาก

องค์กรใดไม่ตระหนัก และไม่พร้อมรับกับกระแส 

โลกาภิวตัน์อยา่งรู้เท่าทนั ก็มกัจะเกิดปัญหาตามมาอยา่ง

มากมาย เป็นเหตุใหไ้ม่สามารถท่ีจะด�ารงองคก์รใหค้งอยู่

ได ้ อย่างมัน่คง และยัง่ยืน การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนน้ี 

ท�าใหห้น่วยงานต่างๆตอ้งปรับยทุธศาสตร์การบริหาร เพือ่

ความอยูร่อดพร้อมทั้ง สร้างภูมิคุม้กนัท่ีมัน่คง อยา่งเป็น

พลวตัร (dynamic) โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ทอ้งถ่ิน ซ่ึงเป็นฐาน

พื้นท่ีส�าคญัของการบริหารประเทศ ทั้งน้ีเพ่ือด�ารงศกัยภาพ

ของทอ้งถ่ิน การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัท่ีเท่า

ทนักบัสถานการณ์และความเจริญกา้วหนา้ของเทคโนโลย ี

ทอ้งถ่ินจ�าเป็นตอ้งปฏิรูปและพฒันายุทธศาสตร์เพื่อให้

บงัเกิดผลอยา่งเป็นรูปธรรมในดา้นการลดตน้ทุนรายจ่าย 

การเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของผลงาน ตลอดจนการ

ก�าหนดยทุธศาสตร์ในการบริหารทอ้งถ่ิน ท่ีวางเป้าหมาย

การด�าเนินการไวอ้ยา่งชดัเจน มีตวัช้ีวดัอยา่งเป็นรูปธรรม 

รวมทั้งจะตอ้งมีการประเมินผลการด�าเนินการอย่างเปิด

เผยโดยประชาชน หรือ องคก์รอิสระ ท่ีสอดคลอ้งกบัการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมทางการ

เมืองภาคประชาชน ในหลกัการท่ีส�าคญัของเสรีภาพ ความ

เสมอภาค และศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย ์รวมถึงกระแส

แห่งโลกาภิวตัน์  กระแสโลกาภิวตัน ์เร่ิมเขา้สู่ประเทศไทย

ราวปี พ.ศ. 2540 เป็นตน้มา ในช่วงเวลาดงักล่าวประเทศไทย

ไดมี้การประกาศใชรั้ฐธรรมนูญฉบบัปี พ.ศ. 2540 เม่ือ 

วนัท่ี 11 ตุลาคม 2540 ซ่ึงถือว่าเป็นรัฐธรรมนูญฉบบั

ประชาชนฉบบัแรก ท่ีก�าหนดเจตนารมณ์ในการปฏิรูป

การเมือง อีกทั้ งย ังเป็นจุด เ ร่ิมต้นท่ีส�าคัญของการ 

กระจายอ�านาจให้องค์กร ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน โดยมี 

เป้าหมายท่ีส�าคญั 3 ประการ คือ (1) ขยายสิทธิ เสรีภาพ

และส่วนร่วมของพลเมืองทางการเมือง (2) เพิ่มการตรวจ

สอบอ�านาจรัฐโดยประชาชนเพื่อให้เกิดความสุจริตและ 

ความโปร่งใสในระบอบการเมือง และ (3) การท�าใหร้ะบบ

การเมืองมีเสถียรภาพ และประสิทธิภาพ (บวรศักด์ิ  

อุวรรณโณ, 2545) ส่งผลใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงทางสงัคม 

น�าไปสู่ความจ�าเป็นในการปฏิรูปโครงสร้างการบริหาร

ประเทศ ทั้งในส่วนของภาคการเมือง ภาคราชการประจ�า 

และส�าคญัท่ีสุด คือผูน้�าท่ีใชอ้ �านาจรัฐ ทั้งน้ีผูใ้ชอ้ �านาจรัฐ

จะตอ้งมีขอ้มูล ความรู้ วิสัยทศัน์ จริยธรรมแห่ง วิชาชีพ 

ตลอดจนอุดมการณ์ท่ีจะรับใช้สังคมและประเทศชาติ  

ดงัจะเห็นไดจ้ากกระบวนการพฒันาประเทศไทยท่ีผ่าน

มา ลว้นแต่เป็นการพฒันาโดยภาครัฐ หรือเป็นการรวม

ศนูยอ์ �านาจไวท่ี้ส่วนกลาง มุ่งเนน้การพฒันาอุตสาหกรรม

และโครงสร้างพื้นฐาน ซ่ึงผลของการพฒันานั้นอาจจะไม่

ตรงกบัความตอ้งการ หรือปัญหาของประชาชนท่ีแทจ้ริง  

ในขณะท่ี ประชาชนเป็นเพียงผูร้อรับผลของการพฒันา

เท่านั้น ดงันั้น เม่ือการบริหารเป็นเร่ืองของการปกครอง 

ท�าให้ทศันคติในการจดัโครงสร้างระบบการบริหาร การ

จดัล�าดบัความส�าคญัของนโยบายสาธารณะ ตลอดจน

ยทุธศาสตร์การพฒันาประเทศ จะข้ึนอยูก่บัสถานการณ์

ของปรัชญาผูใ้ช ้อ �านาจรัฐและแรงกดดนั หรือความจ�าเป็น

จากสภาพแวดลอ้ม ท่ีประชาชนขาดความต่ืนตวัทางการ

เมือง ล่วงเลยถึงปัจจุบนัซ่ึงเป็นยคุผสมผสาน ระหว่างยคุ

อุตสาหกรรมและข้อมูลข่าวสาร ท่ี มีกระบวนการ

เปล่ียนแปลงทางสังคม ท่ีมุ่งไปสู่วฒันธรรมแบบการมี

ส่วนร่วม โดยกระจายอ�านาจจากภาครัฐไปให้กบัองคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประชาชนเกิดความต่ืนตวัทางการ

เมือง และมีการเรียกร้อง เก่ียวกบัการมีส่วนร่วมทางการ

เมืองเพิ่มมากข้ึน สอดรับกบัแนวคิดของ Sherry Arnstein 

(1969) ท่ีกล่าวถึงบนัได 8 ขั้น ของการมีส่วนร่วมทางการ
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เมืองภาคประชาชน โดยอธิบายพฒันาการของการมีส่วน

ร่วมภาคประชาชน ในการปกครองตนเองซ่ึงนบัว่าเป็น

ทฤษฎีเชิงประจกัษแ์สดงใหเ้ห็นถึงความแตกต่างในแต่ละ

ระดบัขั้นของการมีส่วนร่วมทาง การเมืองภาคประชาชน

อย่างเหมาะสม และชดัเจนเก่ียวกบัระดบัความมีอ�านาจ 

(power) และความด้อยอ�านาจ (powerlessness) ของ

ประชาชนในแต่ละขั้น ซ่ึงจะหมายรวมถึงอ�านาจในการ

ก�าหนดอนาคต (end product) ของประชาชนเอง ไดแ้ก่ 

บนัได ขั้นท่ี 1 Manipulation (ครอบง�า) เป็นภาวะท่ี

ประชาชนปราศจากการ เข้ามามี ส่วนร่วม (non- 

participation) อย่างแท้จริง แต่ถูกครอบง�าให้คิดว่า 

ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองดว้ยวิธีการต่าง ๆ จาก

เจา้หนา้ท่ี บนัไดขั้นท่ี 2 Therapy (ดูแลรักษา) การมีส่วน

ร่วมของประชาชน ท่ีรัฐใชเ้ล่ห์เพทุบายกบัประชาชนให้

รู้สึกวา่ประชาชนเป็นผูป่้วยท่ีตอ้งไดรั้บการดูแลรักษา และ

ใหค้วามร่วมมือทางการ เมืองกบัรัฐ รวมทั้งท�าใหป้ระชาชน

รู้สึกดอ้ยจะ ตอ้งพึ่งพารัฐ บนัไดขั้นท่ี 3 Informing (ให้

ข่าวสาร) เป็นการสร้างการมีส่วนร่วมภาคประชาชนท่ีแท้

จริงจากการส่ือสารสองทาง ท่ีภาครัฐและภาคประชาชน

ต่างเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั ทั้งน้ีประชาชนอยูก่บัปัญหา ยอ่ม

มองเห็นปัญหาไดดี้กว่า เพียงแต่ขาดความรู้ ความเขา้ใจ

ในเร่ืองการวางแผน และการจดัการท่ีดี บนัไดขั้นท่ี 4 

Consultation (ปรึกษา หารือ) การมีส่วนร่วมทางการเมือง

ภาคประชาชนท่ีเชิญประชาชน มาให้ค �าปรึกษาใน

กระบวนการวางแผนและการตดัสินใจ การแสวงหาการ

มีส่วนร่วมระดบัน้ีใกลเ้คียงการมีส่วนร่วมท่ีดีแลว้ บนัได

ขั้นท่ี 5 Placation (สร้างความพึงพอใจ) การมีส่วนร่วม

ทางการเมืองภาคประชาชนท่ีเปิดโอกาสในการส่ือสาร

และการปรึกษาหารือประชาชน แต่อ�านาจการตดัสินใจ

สุดทา้ย ยงัคงเป็นของรัฐ ประชาชนจะมีอ�านาจต่อรองได้

แค่ไหนข้ึนอยูก่บัเง่ือนไข 2 ประการคือ (1) โครงการนั้น

ตอ้งการท่ีตอ้งรับการสนับสนุนทางเทคนิค จากภาครัฐ

เพียง ใดและ (2) ภาคประชาชนรวมตวักนัเหนียวแน่นใน

การต่อสูม้ากนอ้ยเพียงใด ขณะท่ี บนัไดขั้นท่ี 6 Partnership 

(หุ้นส่วน) การมีส่วนร่วมทางการเมืองภาคประชาชน ท่ี

อ�านาจของประชาชนจะถูกแบ่งสรรตามผลของการต่อ

รองในรูปของ Joint Policy Boards (สภาบริหารนโยบาย

ร่วม) หรือ Planning Committees (คณะกรรมการวางแผน) 

ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส�าเร็จ ของการมีส่วนร่วมทางการ

เมืองภาคประชาชนรูปแบบหุ้นส่วน คือ การจดัองคก์ร

และการวางแผนท่ีมีประสิทธิภาพ บันไดขั้ น ท่ี  7  

Delegated Power (ไดรั้บมอบอ�านาจ) การมีส่วนร่วมภาค

ประชาชนขั้นน้ี ประชาชนจะมีอ�านาจในการตดัสินใจใน

การวางแผน และด�าเนินกิจการสาธารณะมากข้ึน เม่ือใด

ท่ีการต่อรองระหว่างรัฐกับประชาชนไม่บรรลุผล 

ประชาชนคงมีอ�านาจในการยบัย ั้ง สุดทา้ยบนัไดขั้นท่ี 8 

Citizen Control (ควบคุมโดยประชาชน) เป็นรูปแบบ

สูงสุดในการมีส่วนร่วมทางการเมืองภาคประชาชนท่ี

ประชาชนมีอ�านาจเบด็เสร็จในการวางกรอบนโยบายและ

แผน ท่ีจะตอ้งท�างานร่วมกบัหน่วยอ่ืนๆ การมีส่วนร่วม

ในระดบัน้ี ตอ้งการความทุ่มเทจากประชาชนอย่างมาก 

(Kreiken Wouter, 2008) ทั้ งน้ีในปัจจุบันจากการ

เปล่ียนแปลงของวฒันธรรมทางการเมืองภาคประชาชน 

การขยายตวัของขอ้มูลข่าวสารจากเทคโนโลยี ส่ือสาร

มวลชน ความเติบโตของเมือง และองคก์รธุรกิจในระดบั

ทอ้งถ่ินส่งผลใหรู้ปแบบการมีส่วนร่วมทางการเมืองภาค

ประชาชนมีการพฒันามาเป็นล�าดบั จนถึงบนัไดขั้นท่ี 7 

ตามแนวคิดของ Sherry Arnstein (1969) ซ่ึงประชาชนมี

อ�านาจในการตดัสินใจในการวางแผน และด�าเนินกิจการ

สาธารณะมากข้ึน เม่ือใดท่ีการต่อรองระหว่างรัฐกับ

ประชาชนไม่บรรลุผล ประชาชนคงมีอ�านาจในการยบัย ั้ง 

สังเกตไดจ้ากการจดับริการสาธารณะของทอ้งถ่ินท่ีเป็น

นโยบายส�าคญั ๆ มีคนไดป้ระโยชน์และเสียประโยชน์

ตามกฎหมาย (รัฐธรรมนูญ) ตอ้งจดัให้มีการรับฟังความ

คิดเห็นของประชาชน (public hearing) ท่ีไดรั้บผลกระ

ทบนั้น และก�าลงัจะทะยานไปสู่บนัไดขั้นท่ี 8 ในอนาคต

อนัใกลน้ี้ ท�าให้การบริหารทอ้งถ่ินในยุคโลกาภิวตัน์ ท่ี

ผสมผสานกนัระหว่างระบบการบริหารของภาครัฐกบั 

เอกชนและการมีส่วนร่วมทางการเมืองภาคประชาชนท่ี

เขม้ขน้ข้ึน จะส่งผลกระทบต่อทศันคติการบริหารงานและ

ยุทธศาสตร์ของทอ้งถ่ินท่ีจะตอ้งค�านึงถึงหลกัการ ดงัน้ี 

(1) การเปิดโอกาสใหภ้าคเอกชนเขา้มามีส่วนร่วมมากข้ึน

ในรูปการร่วมกิจการระหว่างทอ้งถ่ินและเอกชน การ

แปรรูปรัฐวิสาหกิจและการว่าจา้งจากภายนอก เช่น การ

ว่าจา้งบริษทัเอกชนท�าความสะอาด และการดูแลเคร่ือง

อุปโภคบริโภค ของอาคารทอ้งถ่ิน รวมทั้งการรับช่วง

กิจการบางอย่างจากทอ้งถ่ิน เพื่อแบ่งเบาภารกิจของรัฐ 

เป็นตน้ (2) ใชห้ลกัการบริหารแบบธุรกิจ หรือบริหารแบบ
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ภาคเอกชนมาใช้ในการบริหารงานของทอ้งถิ่นเพิ่มข้ึน 

โดยมองประชาชนเสมือนกบัลูกคา้ ท่ีจะตอ้งเกิดความพึง

พอใจจากการบริการของท้องถ่ิน การค�านึงถึงจุด 

คุม้ทุนท่ีเอนเอียงไปในทางธุรกิจ เพ่ือการเพิม่ประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลในการใชท้รัพยากร (3) มีการประสาน

งานกันกวา้งขวางยิ่งข้ึนระหว่างรัฐบาลกลาง องค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ภาค เอกชนและภาคประชาชน  

(4) องคก์รต่าง ๆในภาคประชาสังคมจะเขา้มามีบทบาท

การมีส่วนร่วม ทั้งในแง่การเรียกร้องสิทธิทางการเมือง 

การแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัแผนงานและโครงการ โดย

เฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบท่ีมีต่อสภาพแวดลอ้มของทอ้ง

ถ่ิน จะเห็นไดว้่าจากสภาพการณ์ท่ีกล่าวมาน้ี จะมีผลต่อ

กระบวนทศัน์ของการบริหารของทอ้งถ่ิน ทศันคติ วธีิการ

มองปัญหา วิธีการแกปั้ญหา วิสัยทศัน์ในการพฒันา การ

จดัองคก์ร การใชท้รัพยากร การคดัสรรบุคลท่ีเหมาะสม

กับงาน ตลอดจนการเปิดกวา้งต่อการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน ในด้านความร่วมมือและประสานงานกัน

ระหวา่งทอ้งถ่ินกบัองคก์รต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน 

อาทิ การประสานงานระหวา่งส่วนกลาง ส่วนภมิูภาค และ

ส่วนทอ้งถ่ินดว้ยกนั หรือระหว่างภาครัฐและภาคธุรกิจ 

รวมถึงภาคประชาชนโดยตรง (ลิขิต ธีรเวคิน, 2554) 

ป ร ะ ก อ บ กับ ภ า ย ใ ต้ร ะ บ อ บ ก า ร ป ก ค ร อ ง รู ป แ บ บ

ประชาธิปไตยท่ีมีการพฒันาเพิ่มข้ึน ท�าใหก้ารบริหารงาน

ของทอ้งถ่ินจะตอ้งมีการต่ืนตวัเก่ียวกบัขอ้มลูข่าวสาร การ

เปล่ียนแปลงต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในสภาพแวดลอ้ม ทั้งในระดบั

ทอ้งถ่ิน ระดบัภูมิภาค ระดบัชาติและระดบัสากล ดงันั้น 

การบริหารงานทอ้งถ่ินใหป้ระสบผลส�าเร็จ บรรลุตามเป้า

หมายท่ีวางไว ้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งยุคโลกาภิวตัน์ ท่ีโลก

เสมือนเลก็ลง (global village)ทรัพยากรธรรมชาติ และ

ทรัพยากรในการผลิตท่ีลดลงตามไปดว้ยนั้น นกับริหาร

ในระยะหลงั ๆ ต่างเพียรพยายามท่ีจะใชย้ทุธศาสตร์และ

เทคโนโลยี เพื่อมุ่งบรรลุผล 3 เร่ือง ไดแ้ก่ (1) ใชค้นเท่า

เดิมท�างานไดม้ากข้ึน (2) งานเท่าเดิม แต่ใชค้นน้อยลง 

และ (3) คุณภาพของงานตอ้งดีเท่าเดิมหรือดีกวา่ (อธิปัตย ์ 

คล่ีสุนทร, 2547) 

ยุทธศาสตร์ เป็นเคร่ืองมือช่วยในการวางกรอบ

ทิศทางและแนวทางด�าเนินงานภายในขององค์กร เพื่อ

ให้องคก์รสามารถบรรลุผลส�าเร็จตามวตัถุประสงคอ์ยา่ง

มีประสิทธิภาพ แกปั้ญหา และพฒันางานภายในองคก์ร 

โดยการวางยุทธวิธีขององค์กรท่ียึดหลกัการ วิเคราะห์

สภาพแวดลอ้มภายในและสภาพแวดลอ้มภายนอกท่ีมี

ผลกระทบต่อองคก์ร (จุฑารัตน์ ศราวณะวงศ,์ 2552) ซ่ึง

ในระดบัทอ้งถ่ินนั้น ยทุธศาสตร์ของทอ้งถ่ิน จะเป็นกระ

บวนการตดัสินใจเชิงระบบเพื่อบริหารจดัการทรัพยากร

ในทอ้งถ่ินท่ีมีอยู่อย่างจ�ากดั รวมถึงการก�าหนดทิศทาง 

รูปแบบ และขั้นตอนการปฏิบติัให้บรรลุเป้าประสงคท่ี์

ก�าหนด อนัเป็นผลประโยชนข์องส่วนรวม หรือประโยชน์

สาธารณะ อีกทั้งยงัเป็นการสนองตอบต่อปัญหา และความ

ตอ้งการของประชาชนในทอ้งถ่ินอีกดว้ย ทั้งน้ี ยทุธศาสตร์

ทอ้งถ่ินท่ีเหมาะสมควรค�านึงถึง ไดแ้ก่ (1) การใชร้ะบบ

ขอ้มูลสารสนเทศ (information utilization) เพื่อประกอบ

การตดัสินใจใหม้ากข้ึน ส�าหรับขอ้มูลสารสนเทศท่ีกล่าว

มานั้น จะต้องรวดเร็ว ถูกต้อง ทนัสมยั และสามารถ

ประยุกต์ใช้ได้กับปัญหาของท้องถ่ิน (2) การบริหาร

ทางไกล (high-tech administration) ในยุคน้ีเคร่ืองมือ  

เคร่ืองใช ้ในการติดต่อส่ือสารกนัสะดวกและรวดเร็วมาก 

อยูไ่กลกนัแค่ไหนก็สามารถท�างานในเร่ืองเดียวกนั และ

ประชุมร่วมกนัได ้ (teleconference) ดงันั้น การมีส่ือท่ี

หลากหลาย อาทิ โทรศพัทมื์อถือ โทรสาร วิทยโุทรทศัน ์

คอมพิวเตอร์ เครือข่ายการเช่ือมโยง อุปกรณ์เหล่าน้ี ผู ้

บริหารทอ้งถ่ินควรจะจดัหาไวใ้ชต้ามสมควร เพราะจะช่วย

ให้ประหยดัเวลา เขา้ใจกนัง่ายและสะดวก รวดเร็ว ขณะ

เดียวกนัตอ้งมีการจดัระบบ ระเบียบและเครือข่ายการรับส่ง

ใหดี้ (3) การหาความรู้ เพือ่สามารถท�างานกบัคอมพวิเตอร์ 

(computer literacy) ปัจจุบนัระบบคอมพิวเตอร์กลายเป็น

ส่วนส�าคญัของการท�างานส�าหรับผู ้ บริหารเพิ่มมากข้ึน 

ผูบ้ริหารในยุคน้ีควรมีทกัษะท่ีสามารถท�างานกบัระบบ

คอมพิวเตอร์ในบางประการได ้อาทิ การเรียกขอ้มลูส�าคญั

มาใช ้การแกไ้ขขอ้มลูบางรายการ ฯลฯ ซ่ึงทกัษะดงักล่าวน้ี 

สามารถฝึกอบรมไดภ้ายในเวลาไม่นานนกั อีกทั้งโปรแกรม

ส�าเร็จรูปจ�านวนมาก สามารถฝึกฝนใช ้ ไดโ้ดยใชเ้วลา

ประมาณ 1 สัปดาห์ หลงัจากท่ีมีการใชบ้่อย ๆ  ทกัษะดา้น

น้ีจะพฒันาเพิ่มข้ึนได ้(4) การใชห้น่วยงาน/องคก์รอ่ืนท�า 

(decentralization) งานบางงานท่ีหน่วยงานอ่ืน ๆท�าไดดี้

กว่า เน่ืองจากหลายหน่วยงานท่ีตั้งภายหลงั หรืออยู่ใน

พื้นท่ีเป้าหมาย มีวตัถุประสงคเ์ฉพาะ สามารถท�างานได้

ดีกวา่ จะสังเกตไดจ้ากปัจจุบนัภาคเอกชนท่ีท�างานเฉพาะ
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บางเร่ืองไดดี้กวา่ ทอ้งถ่ินกค็วรเปิดโอกาสใหเ้อกชนท�างาน 

(privatization) เน่ืองจากมีความคล่องตวักวา่ สามารถปรับ

เปล่ียนไดง่้ายกวา่ แต่กค็วรตอ้งวเิคราะห์ลกัษณะงานอยา่ง

รอบคอบดว้ย ซ่ึงแนวคิดพ้ืนฐานเร่ืองน้ีคือการกระจาย 

อ�านาจให้ผูท่ี้มีความเหมาะสมรับผิดชอบ (5) การจดัรูป

แบบองค์กรท่ีสามารถท�างานได้ฉับไว (organization  

development) มีลกัษณะขั้นตอนการบงัคบับญัชาไม่ซบั

ซอ้นมากนกั ทอ้งถ่ินปัจจุบนั ควรตอ้งมีการปรับโครงสร้าง

องคก์ร (re-structuring) และปรับวิธี หรือ กระบวนการ

ท�างาน (re-engineering) ใหเ้หมาะสมกบัยคุและสมยัดว้ย 

นกับริหารงานทอ้งถ่ินบางท่านเสนอวา่ องคก์รทอ้งถ่ิน อาจ

จดัใหมี้ความยดืหยุน่ สามารถสนองตอบความตอ้งการของ

ผูรั้บบริการไดอ้ยา่งดี หน่วยงานยอ่ยควรจะมีความส�าคญัท่ี

ทดัเทียมกนั และเป็นลกัษณะงานประจ�า ทั้งน้ีสายงานหลกั 

(line) และสายงานรอง (staff) ท่ีไม่ค่อยเอ้ือต่อการปรับตวั

น่าจะค่อย ๆ หายไป อีกทั้งส่วนงานของทอ้งถ่ินใดใหญ่

มาก อุย้อา้ย ปรับตวัชา้ ควรจะแยกองคก์าร (spin off)ให้

เป็นส่วนงานยอ่ย ๆ  งานจะฉบัไว รวดเร็ว และตอบสนอง

ความตอ้งการประชานไดดี้ข้ึน แต่กต็อ้งมีการกระจายอ�านา

จการตดัสินใจ เพือ่เป็นการลดขั้นตอนการท�างาน นอกจาก

นั้นระบบส�านกังาน อตัโนมติั (office automation) ท่ีเช่ือม

โยงกนัไดท้ั้งส�านกังาน ควรท่ีจะไดรั้บการพจิารณาในการ

ปรับปรุงองคก์รของทอ้งถ่ินดว้ย (6) การพฒันาบุคลากร 

(personnel development) บุคลากรของทอ้งถ่ินควรไดรั้บ

การศึกษา ฝึกฝน อบรม อยา่งสม�่าเสมอ ใหมี้ความสามารถ

ท่ีเท่าทนัต่อการเปล่ียนแปลงทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลย ี

และความตอ้งการของประชาชน เพื่อเสริมสมรรถนะต่อ

การพฒันายทุธศาสตร์ทอ้งถ่ิน มิฉะนั้นอาจจะปรับเปล่ียน

ไม่ทนัการณ์หรือไม่เหมาะสม ปัจจุบนัการพฒันาบุคลากร

ทอ้งถ่ิน ใหส้ามารถเขา้ใจถึงหลกัการของยทุธศาสตร์ และ

วตัถุประสงคข์ององคก์ร ตลอดจนแนวโนม้ของการเปล่ียน

แปลยทุธศาสตร์ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ อาจจะท�าไดโ้ดย

หลากหลายรูปแบบและวธีิการ อีกทั้งพ้ืนฐานการศึกษาขอ

งบุคคลากรทอ้งถ่ินท่ีสูง จะสามารถสร้างความเขา้ใจ และ

สามารถปรับตวัเขา้กบัความเปล่ียนแปลงไดง่้ายข้ึน ใน

ส่วนน้ี การให้โอกาสบุคลากรไดท้�างาน การสนบัสนุน

ใหไ้ดเ้รียนต่อ หรือไดฝึ้กอบรมในระดบัสูงข้ึน รวมทั้งให้

โอกาสเรียนภาษาท่ีใชใ้นองคก์ารสหประชาชาติ เช่น ภาษา

องักฤษ ภาษาฝร่ังเศส ภาษาจีน ภาษาสเปน ภาษาอาหรับ 

ภาษารัสเซีย หรือ ภาษาของประเทศท่ีมีอาณาเขตติดต่อให้

เก่งเท่า หรือ เกือบเท่าภาษาแม่จะช่วยให้รับรู้และท�างาน

ไดดี้ยิ่งข้ึน และ (7) การมองการณ์ไกล (introspection)  

ผูบ้ริหารและคณะ ตอ้งเป็นผูท่ี้มีวิสัยทศัน์ (vision) กวา้ง

ไกลไม่นึกแต่เพียงการแกปั้ญหาเฉพาะหนา้เท่านั้น แต่จะ

ตอ้งคาดการณ์ในอนาคตอีก 10 ปี 15 ปี หรือ 30 ปี บนฐาน

ของความเป็นจริงในปัจจุบนั ผนวกกบัความเปล่ียนแปลง

ทุกๆดา้นในอนาคต จากการท�านายในเชิงวิทยาศาสตร์ได้

ใกลเ้คียง และมียทุธศาสตร์ทอ้งถ่ินเป็นแนวทางปฏิบติัท่ี

จะไปสู่เป้าหมายหรือ ความคาดหวงัในอนาคตไดอ้ย่าง

ชดัเจน (อธิปัตย ์คล่ีสุนทร, 2547)

 ยทุธศาสตร์ทอ้งถ่ินนั้น ตอ้งพิจารณาทั้งในภาพ

กวา้งและทางลึก นอกจากน้ีการจดัท�ายทุธศาสตร์ทอ้งถ่ิน 

มิใช่เพียงแค่การคิดคน้ส่ิงใหม่ เพื่อช่วยให้ทอ้งถ่ินบรรลุ

เป้าหมายท่ีตั้งไวเ้ท่านั้น แต่ยงัครอบคลุมถึงการวิเคราะห์

กิจกรรมของการเคล่ือนไหวต่าง ๆ ทั้งท่ีทอ้งถ่ินด�าเนิน

การแลว้ และก�าลงัด�าเนินการอยู ่ ถา้ยทุธศาสตร์ทอ้งถ่ิน

เหล่าน้ี สามารถประสบผลส�าเร็จ และเกิดประโยชน์กบั

องคก์ร กลายเป็นยทุธศาสตร์ทอ้งถ่ินท่ีดี ทอ้งถ่ินก็ควรท่ี

จะใชย้ทุธศาสตร์เหล่านั้นต่อไป ดงันั้นการเปล่ียนแปลง

ของยทุธศาสตร์ หรือการวางแผนจดัท�ายทุธศาสตร์ทอ้ง

ถ่ินใหม่ๆ ควรเป็นไปเม่ือมีการเปล่ียนแปลงสภาพแวดลอ้ม

ต่างๆ ท่ีจะเขา้มาส่งผลกระทบต่อองคก์ร หรือเม่ือมีความ

จ�าเป็นส่ิงหน่ึงท่ีผูบ้ริหารทอ้งถ่ินจะตอ้งค�านึงถึงตลอดเวลา 

ไดแ้ก่ ยทุธศาสตร์เป็นส่ิงท่ีไม่หยดุน่ิง เป็นกระบวนการท่ี

มีความต่อเน่ือง และเป็นกิจกรรมท่ีตอ้งด�าเนินอยู่ตลอด

เวลา เม่ือก�าหนดภารกิจและวตัถุประสงคข์ององคก์รแลว้ 

ภารกิจและวตัถุประสงคน์ั้น อาจจะสามารถอยูไ่ดห้ลายปี 

โดยไม่เปล่ียนแปลง แต่ยทุธศาสตร์หรือวธีิการในการบรรลุ

ภารกิจ และวตัถุประสงค์นั้นจะตอ้งมีการเปล่ียนแปลง

อยูเ่สมอ ข้ึนอยูก่บัการเปล่ียนแปลงของสภาวะแวดลอ้ม 

ทั้งน้ี ยทุธศาสตร์ทอ้งถ่ิน ควรจะมีความพร้อมและความ

สามารถ ท่ีจะตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงในดา้นต่าง 

ๆท่ีไม่ไดค้าดคิดล่วงหนา้ หรือลกัษณะความเป็นพลวตัร 

(dynamic) ดังนั้น ภายใต้บริบทของสภาพแวดลอ้มท่ี

เปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา ซ่ึงสภาพแวดลอ้มท่ีมากระทบ

กบัองคก์ร บางคร้ัง ก็เป็นโอกาส บางคร้ังก็เป็นภยัคุกคาม 

นอกจากน้ี องคก์รเองก็ตอ้งก�าหนดจุดยนืขององคก์รดว้ย
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การวางยุทธศาสตร์ท่ีชัดเจนมากยิ่งข้ึน โดยจดัท�าแผน

ยทุธศาสตร์ เพื่อก�าหนดทิศทาง หรือแนวทางการปฏิบติั

ตามพนัธกิจ และภารกิจ (mission) ใหเ้กิดสัมฤทธิผลตาม

วิสยัทศัน์(vision) และเป้าประสงค ์ขององคก์ร (corporate 

goal) ทั้งน้ีแผนยทุธศาสตร์ท่ีดีนั้น จะตอ้งก�าหนดข้ึนตาม

วิสัยทศัน์ขององคก์ร อนัเป็นผลผลิตทางความคิดร่วมกนั

ของสมาชิกในองคก์รท่ีท�างานร่วมกนั โดยวสิยัทศันน้ี์เห็น

พอ้งตอ้งกนัวา่เป็นจุดหมายปลายทางท่ีองคก์รประสงคจ์ะ

ไปใหถึ้ง และสามารถจะแปลงออกมาใหเ้ป็นวตัถุประสงค ์

(objective) ท่ีเป็นรูปธรรมและวดัผลได ้

 การวางแผนยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ินนั้น เป็นกระบวนการก�าหนดทิศทาง

ในอนาคตขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินโดยก�าหนด

สภาพการณ์และแนวทางท่ีตอ้งการบรรลุ บนพื้นฐานของ

การรวบรวม วิเคราะห์ขอ้มูลรอบดา้นเชิงระบบ ทั้งน้ี จะ

ตอ้งสอดคลอ้งกบัศกัยภาพของทอ้งถ่ิน และปัญหา/ความ

ตอ้งการของประชาชนในทอ้งถ่ิน จะเห็นไดว้่าวางแผน

ยทุธศาสตร์การพฒันานั้น มีความส�าคญัต่อองคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ินเป็นอยา่งยิ่ง ทั้งน้ีเน่ืองจากแผนยทุธศาสตร์

การพฒันา เป็นแผนท่ีจะพฒันาให้มุ่งไปสู่สภาพการณ์

ท่ีตอ้งการให้เกิดข้ึนในอนาคต โดยจะเป็นกรอบในการ

ก�าหนดทิศทางการพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้ง

ถ่ินสู่สภาพการณ์อนัพึงประสงคไ์ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

ดงันั้น การจดั ท�าแผนยทุธศาสตร์การพฒันาท่ีดี จะตอ้ง

ตั้งอยูบ่นพื้นฐานของการรวบรวม และการวเิคราะห์ขอ้มลู

รอบดา้นและเป็นระบบเพื่อใหแ้ผนยทุธศาสตร์การพฒันา

องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน สามารถแกไ้ขปัญหาและ

สนองตอบความตอ้งการของประชาชนในทอ้งถ่ินไดอ้ยา่ง

แทจ้ริง กล่าวคือ (1) อยา่งรอบดา้น หมายถึง การวางแผน

ยุทธศาสตร์การพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

จะตอ้งตั้ง อยูบ่นพื้นฐานของการค�านึงถึง สภาพการณ์ท่ี

ตอ้งการจะบรรลุ และการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ ทั้งมิติดา้น

การพฒันา ดา้นเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดลอ้ม องคก์ร (การ

บริหารจดัการ) และการเปล่ียนแปลงองค์กร ปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ิน ตลอดจนมิติในเชิงพื้นท่ีทั้งท่ีเป็นพ้ืนท่ีใกล้

เคียงและขยายไปสู่พื้นท่ีระดบัอ�าเภอ ระดบัจงัหวดั ระดบั

ประเทศ ระดบัทวีป จนกระทัง่ ระดบัโลก สาเหตุท่ีตอ้ง

มองอย่างรอบดา้น เพราะในโลกของความเป็นจริงนั้น 

ปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนทั้งในดา้นเศรษฐกิจ ส่ิงแวดลอ้ม 

สังคม และองค์กร ทั้งในระดบัภูมิภาค ระดบัประเทศ 

ระดบัทวีปและในระดบัโลก ลว้นส่งผลกระทบต่อเขต

พื้นท่ีขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินไม่ทางตรงก็ทาง

ออ้ม จึงอาจกล่าวไดว้่า ปรากฏการณ์ทั้ง 4 ดา้นท่ีเกิดกบั

เขตพื้นท่ีใน 4 ระดบัน้ี ลว้นถือเป็นสภาพ แวดลอ้ม ท่ีควร

ตอ้งค�านึงถึงในกระบวนการวางแผนยทุธศาสตร์การพฒันา

แทบทั้งส้ิน ดงันั้นในการวางแผนยทุธศาสตร์การพฒันา

จึงไม่ควรมองรอบดา้น แต่เพียงเขตพื้นท่ีการปกครอง

ของตนเองเท่านั้น แต่ตอ้งมองใหก้วา้งออกไปครอบคลุม

เขตพื้นท่ีอ่ืนดว้ย ทั้งน้ีจะท�าให้การวางแผนยุทธศาสตร์

การพัฒนาให้บังเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

สามารถรับมือกบัสถานการณ์ หรือผลกระทบท่ีอาจเกิด

ข้ึนตามมาจากเขตพื้นท่ีเหล่านั้นอย่างรู้เท่าทนั จนท�าให้

สามารถใชป้ระโยชน์จากสถานการณ์ไดอ้ยา่งเตม็ท่ี หรือ

แสวงหาแนวทางในการป้องกนัอุปสรรคท่ีอาจเกิดข้ึนได ้ 

(proactive) (2) อย่างเป็นระบบ หมายถึง การวางแผน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้อง

ถ่ินจะตอ้งด�าเนินการอย่างเป็นขั้นตอน ประกอบดว้ย 8  

ขั้นตอน ดงัน้ี (2.1) การรวบรวมขอ้มูลและปัญหาท่ีส�าคญั 

(2.2) การวิเคราะห์ศกัยภาพ เพื่อประเมินสถานภาพของ

การพฒันาทอ้งถ่ินในปัจจุบนั และก�าหนดประเดน็ในการ

พฒันา (2.3) การก�าหนดวิสัยทศัน์ และภารกิจหลกัการ

พฒันาทอ้งถ่ิน (2.4) การก�าหนดจุดมุ่งหมาย เพือ่การพฒันา

ท่ีย ัง่ยืน (2.5) การก�าหนดวตัถุประสงค ์ การพฒันาทอ้ง

ถ่ิน(2.6) การก�าหนดยทุธศาสตร์ และบูรณาการแนวทาง

พฒันาทอ้งถ่ิน (2.7) การก�าหนดเป้าหมายการพฒันาทอ้ง

ถ่ิน (2.8) การอนุมติัและการประกาศใชแ้ผนยทุธศาสตร์

การพฒันา น�าไปสู่การบริหารยทุธศาสตร์ เพื่อการพฒันา

ท่ีครอบคลุมอยา่งย ัง่ยืน

 การบริหารยทุธศาสตร์ เป็นจุดบรรจบของความ

รู้สาขาต่าง ๆ  ในวชิาการบริหารกบัพลงัแห่งขอ้มลูข่าวสาร 

เพือ่ก�าหนดนโยบายท่ีมีความหนกัแน่นแม่นย �า ววิฒันาการ

มาจากระบบธุรกิจ สามารถประยุกตใ์ชไ้ดก้บัองคก์รไม่

ว่าใหญ่หรือเลก็ รัฐหรือเอกชน และมีความจ�าเป็นต่อการ

บรรลุ ผลส�าเร็จขององคก์ร ดงันั้นการบริหารยทุธศาสตร์ 

จึงเป็นการก�าหนดแนวทาง วธีิการ และเป็นส่ิงท่ีองคก์รมุ่ง

เนน้ความส�าคญัในการวางแผน เพือ่ช่วยใหอ้งคก์รสามารถ
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บรรลุทิศทาง หรือผลลพัธ์ท่ีองคก์รตอ้งการ จะเห็นวา่ การ

บริหารยทุธศาสตร์ทอ้งถ่ิน เป็นการบริหารจดัการทอ้งถ่ินท่ี

จะช่วยใหท้อ้งถ่ินไดต้ระหนกัถึง ความสามารถขององคก์ร 

จุดแขง็และจุดอ่อนภายในองคก์าร โอกาส และอุปสรรค

ขององคก์ารท่ีมีผลกระทบมาจากสภาพ แวดลอ้มภายนอก

องคก์าร อนัท�าใหผู้บ้ริหาร และพนกังานมีการต่ืนตวัต่อการ

เปล่ียนแปลง มองเห็น โอกาสใหม่ ๆ และขอ้จ�ากดัท่ีอาจ

เกิดข้ึน พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผูบ้ริหารและพนกังานใน

ระดบัต่าง ๆ  มีส่วนร่วมในการบริหาร ท�าใหไ้ดพ้ฒันาความ

คิด และช่วยลดการต่อตา้นการเปล่ียนแปลงท่ีอาจเกิดข้ึน

ได ้อีกทั้งยงัช่วยใหอ้งคก์ารมีแนวทางในการด�าเนินงานท่ี

ชดัเจน มีความสามารถในการแข่งขนั สามารถปรับตวัให้

เขา้กบัการเปล่ียนแปลง ทั้งจากสภาพแวดลอ้มภายนอกและ

สภาพแวดลอ้มภายในองคก์าร ทา้ยท่ีสุดจะช่วยใหอ้งคก์ร

มีสมรรถนะสูง สามารถบรรลุเป้าหมายขององคก์ร ซ่ึง

การบริหารยทุธศาสตร์ทอ้งถ่ินประกอบดว้ย การตดัสินใจ

ก�าหนดยทุธศาสตร์ (strategy formulation) การปฏิบติัตาม

ยทุธศาสตร์ (strategy implementation) และการประเมินผล

ยทุธศาสตร์ (strategy evaluation) อยา่งไรกต็าม การบริหาร

ยทุธศาสตร์ทอ้งถ่ินให้บงัเกิดประสิทธิภาพไดน้ั้น การมี 

จุด เร่ิมตน้ท่ีดี ไดแ้ก่ การมีแผนยทุธศาสตร์ทอ้งถ่ินท่ีเหมาะ

สมกบัสภาพแวดลอ้ม ทั้งภายในและภายนอกองคก์าร ทั้งน้ี 

องคป์ระกอบของยทุธศาสตร์ทอ้งถ่ิน ควรจะตอ้งมีความ

สอดคลอ้งกลมกลืนกนั เพ่ือท่ีจะเป็นปัจจยัเก้ือหนุนซ่ึง

กนัและกนั โดยยทุธศาสตร์ทอ้งถ่ินควรจะตอ้งประกอบ

ไปดว้ย (1) วิสัยทศัน์ (vision) ไดแ้ก่ ความปรารถนา

ขององค์กรจะเป็นอะไร หรือจะไปถึงไหนในอนาคต  

(2) ค่านิยมร่วม (shared value) ไดแ้ก่ พฤติกรรมหรือส่ิง

หน่ึงส่ิงใดท่ีบุคลากรในองคไ์ดก้ารกระท�า หรือยดึถือร่วม

กนัดว้ยความสมคัรใจ เป็นส่ิงท่ีผกูบุคลากรในองคก์ารไว้

ดว้ยกนัและเป็นแรงผลกัดนั ใหอ้งคก์รกา้วไปขา้งหนา้ เพือ่

มุ่งสู่วิสัยทศัน์ท่ีวางไว ้(3) พนัธกิจ (mission) ไดแ้ก่ ส่ิงท่ี

องคก์รท�า และเป็นเหตุผลของการด�ารงอยูข่ององคก์ร ซ่ึง 

พัน ธ กิ จ เ ห ล่ า น้ี  เ ป็ น ส่ิ ง ท่ี ท�า ใ ห้ บ ร ร ลุ วิ สั ย ทัศ น ์ 

(4) ยทุธศาสตร์ (strategy) ไดแ้ก่ นโยบายหรือแผนการ

ด�าเนินงานท่ีแสดงให้เห็นถึงทิศทางการด�าเนินงานของ

องคก์รโดยคาดหวงัวา่หากยทุธศาสตร์ประสบความส�าเร็จ 

องคก์รก็จะสามารถบรรลุวิสัยทศัน์ (5) เป้าประสงคต์าม

ประเด็นยทุธศาสตร์ (strategic goal) ไดแ้ก่ ส่ิงท่ีองคก์ร

ประสงคจ์ะเห็น หรือให้เกิดข้ึน หลงัจากมีการด�าเนินการ

ตามยุทธศาสตร์ท่ีวางไว ้ (ยุทธศาสตร์ประสบผลส�าเร็จ)  

(6) กลยทุธ์ (tactic)ไดแ้ก่ แนวทางการด�าเนินงานเพือ่สนอง 

ตอบต่อยทุธศาสตร์ โดยคาดหวงัว่า หากกลยทุธ์ประสบ

ความส�าเร็จ ยทุธศาสตร์ก็จะประสบความ ส�าเร็จตามไป

ดว้ย (7) ตวัช้ีวดั (indicator) ไดแ้ก่ เคร่ืองมือทางการบริหาร

ท่ีส�าคญั ช่วยท�าให้ทราบว่าการด�าเนินกลวิธี (โครงการ) 

กลยทุธ์ (แผนงาน) และยทุธศาสตร์ (แผน) ต่าง ๆ ไปถึง

จุดใด จะบรรลุวตัถุประสงค ์ จุดมุ่งหมาย และเป้าหมาย

มากน้อยเพียงใด (8) เป้าหมาย (target) ไดแ้ก่ ผลลพัธ์

ในเชิงปริมาณ และ/หรือเชิงคุณภาพตามตวัช้ีวดั และ  

(9)โครงการ (project) ไดแ้ก่ งานประเภทหน่ึง (มีก�าหนด

ระยะเวลาในการด�าเนินงาน) ถูกก�าหนข้ึนในองคก์าร เพ่ือ

จะแปลงเจตนารมณ์ในเชิงกลยทุธ์ให้เป็นวิธีการ น�าไปสู่

การปฏิบติัท่ีประสบผล ตรงตามความตอ้งการของผูรั้บ

บริการ โดยคาดหวงัว่าหากโครงการประสบความส�าเร็จ 

กลยทุธ์ประสบ ความส�าเร็จตาม (ปกรณ์ ปรียากร, 2548) 

น�าไปสู่การบรรลุเป้าประสงคข์ององคก์รท่ีไดว้างไวอ้ยา่ง

ย ัง่ยืนสืบไป 

 ดงันั้น การบริหารทอ้งถ่ินยคุโลกาภิวตัน ์ควรตอ้ง

ค�านึงถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลกบัยทุธศาสตร์การบริหารทอ้ง

ถ่ิน ประกอบดว้ย (1) สภาพแวดลอ้มภายนอก อาทิ สภาพ

เศรษฐกิจ สังคม การเมือง รวมถึงการเขา้สู่เขตประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน และ (2) ปัจจยัในดา้นการวเิคราะห์สภาพ

ปัญหาตามยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ภายในองค์กรท่ีผูป้ฏิบติั

งานบางส่วนไม่ทราบว่าทอ้งถ่ินไดก้�าหนด วิสัยทศัน์ไว้

อยา่งไร และไม่ทราบถึงการทบทวนพนัธกิจในอดีตของ

ทอ้งถ่ินท่ีผา่นมา เน่ืองจากการจดัท�ายทุธศาสตร์ดงักล่าว 

เพือ่ป้องกนัการร่ัวไหลของขอ้มลู จึงมีการจดัท�ากนัเฉพาะ

ระดบัผูบ้ริหารทอ้งถ่ินเท่านั้น จะเห็นไดว้่า ยุทธศาสตร์

ของการบริหารงานทอ้งถ่ินในยคุโลกาภิวตัน์ ท่ีเหมาะสม 

น่าจะประกอบดว้ยยทุธศาสตร์ 5 รูปแบบ คือ รูปแบบท่ี 1 

ยุทธศาสตร์การบริหารทอ้งถ่ิน ท่ีทอ้งถ่ินควรตอ้งมีการ

ศึกษาและก�าหนดกลยทุธ์ท่ีเก่ียวขอ้ง กบั การศึกษาสภาพ

แวดลอ้มภายใน และภายนอก ตลอดจนใชว้ธีิการตามหลกั

การวิเคราะห์ SWOT ดว้ยแนวคิด 7’Sรวมทั้งกลยทุธ์แบบ 

Balance Score Card เพื่อท่ีน�าไปสู่ การก�าหนดหลกัเกณฑ์

ในการประเมินผลยทุธศาสตร์ทอ้งถ่ินและสามารถพฒันา
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ไปสู่การก�าหนด เพื่อการปรับปรุงยทุธศาสตร์ให้มีความ

เหมาะสมกบัทอ้งถ่ินในอนาคต รูปแบบท่ี 2 ยทุธศาสตร์

ด้านการบริการประชาชน ท้องถ่ินควรมีการก�าหนด

ยทุธศาสตร์ท่ีส�าคญั ๆ ใน 3 ดา้น คือ (1) ยทุธศาสตร์เก่ียว

กบัพฤติกรรมประชาชนผูม้าขอ รับบริการ (2) ยทุธศาสตร์

เ ก่ียวกับระบบการบริการประชาชนสัมพันธ์ และ  

(3) ยทุธศาสตร์ท่ีเก่ียวกบัการสร้างความภกัดีของประชาชน

ท่ีมารับบริการสาธารณะจากท้องถ่ิน เพ่ือให้ท้องถ่ิน

สามารถไดรั้บผลประโยชน์สูงสุดจากการบริหารงาน รูป

แบบท่ี 3 ยุทธศาสตร์ดา้นการเงิน ทอ้งถ่ินควรจะมีการ

ก�าหนดยทุธศาสตร์ท่ีส�าคญั คือ ยทุธศาสตร์การจดัหารายได้

จากผลประโยชนภ์ายในทอ้งถ่ินท่ีคาดวา่จะไดรั้บ น�าไปช่วย

จดัท�ายทุธศาสตร์พฒันาความมัน่คง (sustainable) ของทอ้ง

ถ่ิน เพื่อให้ทอ้งถ่ินมีการเติบโต (growth) และรองรับการ

เขา้สู่ AEC รูปแบบท่ี 4 ยทุธศาสตร์ดา้นกระบวนการภายใน 

ทอ้งถ่ินเองจ�าเป็นตอ้งมีการควบคุมสภาพแวดลอ้ม ต่าง ๆ

ภายในทอ้งถ่ิน (control environment) มีการจดักิจกรรมการ

ควบคุม (control activities) ดา้นขอ้มูลสารสนเทศและการ

ส่ือสาร(information and communication) ตลอดจน ตอ้งมี

การติดตาม และประเมินผล (monitoring and evaluation) 

เพื่อการพฒันา และหาขอ้บกพร่องเชิงยทุธศาสตร์ สุดทา้ย

รูปแบบท่ี 5 ยทุธศาสตร์ดา้นการเรียนรู้ และเจริญ เติบโต 

ทอ้งถ่ินควรจะตอ้งมีการจดัและพฒันาใหเ้ป็นองคก์รแห่ง

การเรียนรู้ เน่ืองจากทอ้งถ่ินแห่งการเรียนรู้ เกิดจากการจดั

บรรยากาศ กระบวนการ เง่ือนไขและฝึกทกัษะใหบุ้คลากร

เป็นบุคคลเรียนรู้ตามหลกักลยทุธ์ท่ีองคก์รก�าหนดไวโ้ดย

การอาศยัปัจจยัท่ีส�าคญั 5 ประการ คือ (1) การคิดเชิงระบบ 

(2) การพฒันาความเช่ียวชาญในการสร้างพลงัแห่งตน  

(3) แบบจ�าลองความคิด (4) การสร้างวิสัยทศัน์ร่วม และ 

(5) การเรียนรู้เป็นทีม ซ่ึงปัจจยัเหล่าน้ีจะช่วยเสริมให้

องคก์รมีความสามารถต่อการบริหารทอ้งถ่ิน เพื่อพฒันา

ให้เป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ในอนาคต 

 ทา้ยท่ีสุด การบริหารงานทอ้งถ่ินเชิงยทุธศาสตร์ 

จึงเป็นการบริหารท่ีมีลกัษณะแตกต่างจากการบริหารงาน 

ตามกฎระเบียบของราชการท่ีก�าหนดไวอ้ยา่งเคร่งครัดให้

ตอ้งถือปฏิบติั กล่าวคือ การบริหารทอ้งถ่ินเชิงยทุธศาสตร์ 

เป็นเทคนิคการจดัการสมยัใหม่ ใช้หลกัการท่ีค�านึงถึง

ปัจจยัตามสถานการณ์ เป็นส�าคญั ทั้งน้ีหากสถานการณ์มี

การเปล่ียนไป จะท�าใหย้ทุธศาสตร์ปรับเปล่ียนตามไปดว้ย 

จะเห็นไดว้่าสถานการณ์ท่ีตอ้งค�านึงถึงนั้น ไดแ้ก่ ปัจจยั

ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และโลกาภิวตัน์ ดงันั้นการ

บริหารเชิงยทุธศาสตร์ จึงเป็นการบริหารท่ีทอ้งถ่ิน จะตอ้ง

ปรับตวัให้มีความสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ หรือสภาพ

แวดลอ้มท่ีมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลามีการวางแผนอยา่ง

เป็นระบบ เหมาะสม ด�าเนินการตามแผน และมีการควบคุม 

ตลอดจนมีแนวทางท่ีมุ่งเนน้ใหบ้งัเกิด ประสิทธิภาพ และ

ประสิทธิผล ตามขอบเขตของกฎหมายท่ีให้อ �านาจไว ้

โดยการพิจารณาวิเคราะห์หาทางเลือกของยทุธศาสตร์ท่ี

เหมาะสมในระยะยาว เพื่อน�าไปสู่การบรรลุผลตามความ

มุ่งหมายของทอ้งถ่ินท่ีคาดหวงัไว ้ (ชวลิต สละ, 2556)

 

บทสรุป 

ภายใตบ้ริบทของการเปล่ียนแปลงตามกระแส

โลกาภิวตัน์ ก่อให้เกิดการปรับเปล่ียนอยา่งเร็ว และสลบั

ซบัซอ้นทั้งในดา้นเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยี

การส่ือสาร ตลอดจนวิถีชีวิตของประชาชนมากข้ึน ส่ง

ผลกระทบทั้งท่ีเป็นโอกาสและขอ้จ�ากดัต่อการพฒันาใน

อนาคต องคก์รภาครัฐจึงมีความจ�าเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งเต

รียมความพร้อมและรู้จกัท่ีจะน�าศกัยภาพท่ีมีอยูข่ององคก์ร

มาปรับใชใ้หเ้ป็นประโยชน์ อีกทั้งการใชโ้อกาสและการ

เล่ียงภาวะคุกคามจากกระแสโลกาภิวตัน์ นั้น จะตอ้งเนน้

การพฒันาบนฐานความรู้และการสร้างนวตักรรม ตลอด

จนความสามารถท่ีจะเขา้ถึงแหล่งขอ้มูลข่าวสารและองค์

ความรู้อยา่งกวา้งขวางดว้ยการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ

ท่ีเหมาะสม ประกอบกบัการบริหารในยคุสมยัน้ี จะตอ้ง

หนัมามุ่งเนน้ท่ีการลดตน้ทุนการผลิต เพิม่ปริมาณคุณภาพ

ของผลผลิต การบริการท่ีดี ตลอดจนสามารถกระจาย

สินคา้และบริการไดอ้ยา่งขวา้งขวาง โดยใชบุ้คลากร การ

บริหารจดัการ ควบคุมดูแล ก�ากบัการ ในวงจ�ากดั อยา่งไร

ก็ตาม ตอ้งไม่ละเลยท่ีจะพฒันาบุคลากรอย่างรู้เท่าทนั 

ให้สามารถใช้เคร่ืองมือท่ีเอ้ืออ�านวยความสะดวกต่าง 

ๆ บนฐานความคิดท่ีสร้างสรรค์มากกว่าการเอาเปรียบ

กนั ในขณะท่ีนกับริหารท่ีเก่งแบบมืออาชีพ จะตอ้งเป็น 

นกับริหารท่ีสามารถคาดการณ์ไกล มีความชดัเจน สามารถ

วดัผลได ้ รวมถึงการด�าเนินงานส�าเร็จตามเป้าประสงค์

ท่ีวางไว ้ ก�าหนดยุทธศาสตร์และบริหารยุทธศาสตร์เชิง
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บูรณาการ ควบคูก่บัการเลือกใชเ้ทคโนโลยอียา่งเหมาะสม 

มีการใชแ้ละท�าลายทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม

น้อยท่ีสุด ในขณะเดียวกนัก็บงัเกิดผลสัมฤทธ์ิของงาน
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บทคัดย่อ

บทความน้ีจดัท�าข้ึนเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาพฒันาการของแนวความคิดขีดความสามารถในการบริหาร

ก�ากบัการซ่อมสร้างถนนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (อปท.) สู่การปฏิบติัอยา่งมีประสิทธิภาพ ซ่ึงมีเน้ือหาสาระ

ครอบคลุมถึงขอบข่ายและความหมายของขีดความสามารถขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในภารกิจดา้นการบริหาร

ก�ากบัการซ่อมสร้างถนนซ่ึงเป็นงานท่ีมีความส�าคญัในการพฒันาโครงสร้างพื้นฐานตามอ�านาจหนา้ท่ีขององคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ินบทความน้ีผูเ้ขียนไดท้�าการทบทวนวรรณกรรมของนกัวชิาการของไทยและต่างประเทศน�ามาสู่การพฒันากร

อบแนวความคิดส�าหรับการศึกษาและการปฏิบติัใหเ้กิดประสิทธิภาพอยา่งแทจ้ริงโดยการสงัเคราะห์ตวัแปรท่ีสอดคลอ้ง

กบับริบทการบริหารก�ากบัการซ่อมสร้างถนนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (อปท.) ซ่ึงเป็นแนวทางในการบริหาร

จดัการน�าไปสู่การสร้างตวัแบบการบริหารงานตามขีดความสามารถของแต่ละทอ้งถ่ินไดต่้อไป

ค�ำส�ำคัญ: ขีดความสามารถขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน, การบริหารก�ากบัการซ่อมสร้างถนน

Abstract

This article is intended to guide the development of concepts and capabilities in managing the rebuilding 

of roads of local government into effective practice. The content covers the scope and meaning of the capacity 

of the local government in the management of the mission to repair roads. This is a work that is important in the  

development of infrastructure by the authority of local governments. This article’s authors conducted academic 

literature reviews in Thailand and abroad leading to the development of the concept for the study and practice to be 

truly effective. The synthesis parameters correspond to the context of the rebuilding of roads of local government. 

This is an approach for managing which leads to the creation of the administrative capacity of local governments 

in the future.

Keywords: capability of local government, management of rebuilding roads
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บทน�ำ

ในปัจจุบนั รัฐบาลมีการกระจายอ�านาจอยา่งเตม็

รูปแบบให้แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พิจารณาได้

จากพระราชบญัญติัก�าหนดแผนและขั้นตอนการกระจา

ยอ�านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2542โดย

ก�าหนดใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีการบริหารการใช้

งบประมาณรายได ้จากการจดัเก็บภาษีต่าง ๆ ในทอ้งถ่ิน 

มีรายไดจ้ากการสนบัสนุนจากรัฐบาลกลาง กรมส่งเสริม

การปกครองทอ้งถ่ิน กระทรวงมหาดไทย และแหล่งเงิน

ไดจ้ากการสนบัสนุนจากหน่วยงานอ่ืน ๆ  ซ่ึงงบประมาณ

ส่วนใหญ่นั้น น�ามาใชใ้นการพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานของ

แต่ละทอ้งถ่ิน โดยเฉพาะการซ่อมสร้างถนน ซ่ึงตอ้งใช้

งบประมาณในการด�าเนินการเป็นจ�านวนมากในแต่ละปี 

บทบาทขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเอง จ�าเป็นตอ้งมี

การบริหารการก�ากบัการซ่อมสร้างถนน อยา่งมีล�าดบัขั้น

ตอน ตั้งแต่การศึกษา วเิคราะห์ความเหมาะสม การออกแบบ

การซ่องสร้างถนน การประมาณราคางบประมาณคา่ใชจ่้าย

ในการซ่อมสร้างถนน กระบวนการซ่อมสร้างถนน และ

ในกระบวนการด�าเนินโครงการต่าง ๆ  นั้น ในแต่ละพื้นท่ี

ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินไดป้ระสบปัญหาซ้ึงเกิด

ข้ึนจากปัจจยัต่างๆ ตามบริบทการบริหารราชการทอ้งถ่ิน

ของแต่ละพื้นท่ีตั้งแต่ ปัญหาท่ีเกิดจากพ้ืนท่ีด�าเนินโครงการ

ซ่อมสร้าง ปัญหาท่ีเกิดจากตวับุคลากรของทอ้งถ่ินเอง 

ตลอดจนปัญหาจากผูรั้บเหมาหรือผูรั้บจา้งในโครงการ 

ซ่ึงปัญหาต่าง ๆ  เหล่าน้ีในแต่ละพื้นท่ีก็มีสภาพท่ีแตกต่าง

กนัออกไป ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัขีดความสามารถของทอ้งถ่ินใน

การบริหารจดัการ ทั้งความรู้ ทกัษะ คุณลกัษณะงานของ

ผูป้ฏิบติังาน ตลอดจนความสามารถของโครงสร้างของ

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

สถำนภำพกำรบริหำรก�ำกับกำรซ่อมสร้ำงถนน

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รัฐบาลไดเ้ร่งพฒันาประเทศเพ่ือใหก้า้วไปสู่ความ

ทนัสมยั โดยประกาศใชแ้ผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติเป็นทิศทางและเคร่ืองมือในการขบัเคล่ือนพฒันา

ประเทศ โดยในระยะเร่ิมตน้แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม

แห่งชาติฉบบัท่ี 1-7 (พ.ศ. 2504-2539) รัฐบาลไดเ้นน้การ

พฒันาโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะการสร้างและบูรณา

การทางหลวงให้เช่ือมโยงกนัระหว่างชุมชนทัว่ประเทศ 

ท�าให้การขนส่งระดบัภูมิภาคเป็นไปดว้ยความรวดเร็ว 

ส่งผลให้งานก่อสร้างทางหลวงด�าเนินการรุดหนา้ต่อไป

อยา่งไม่หยดุย ั้ง ซ่ึงจะเห็นไดจ้ากงบประมาณท่ีใชใ้นการ

ก่อสร้างและบูรณาการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2508-2514 เฉล่ียปีละ

ประมาณร้อยละ 10 ของงบประมาณของประเทศ แต่ภาย

หลงัเม่ือการก่อสร้างถนนเสร็จส้ินโครงการแลว้ ภารกิจท่ี

ส�าคญัยิง่ยวดท่ีตามหลงัมาคือการทะนุบ�ารุงรักษาเสน้ทาง

เหล่านั้นให้อยูใ่นสภาพท่ีดี คงทนถาวรมีอายกุารใชง้าน

ยาวนานคุม้ค่ากบัเม็ดเงินท่ีทุมเทลงไปมหาศาล ในช่วง

เวลาน้ีกรมทางหลวงเป็นหน่วยงานรับผิดชอบก่อสร้าง

และซ่อมแซมถนนทางหลวงทัว่ประเทศ

องคก์รปกครองทอ้งถ่ินทุกรูปแบบ จดัตั้งข้ึนเพื่อ

ท�าหนา้ท่ีในการจดัท�า บ�ารุงรักษา และใหบ้ริการสาธารณะ

แก่ประชาชน และไดมี้การถ่ายโอนภารกิจการจดับริการ

สาธารณะจากส่วนราชการให้องคก์รปกครองส่วนทอ้ง

ถ่ินเป็นหน่วยงานด�าเนินการมากยิ่งข้ึน ซ่ึงต่อมาในปี 

พ.ศ. 2550 กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน กระทรวง

มหาดไทย จึงไดด้�าเนินการจดัท�ามาตรฐานการบริการ

สาธารณะ ดา้นโครงสร้างพื้นฐาน ดา้นคุณภาพชีวิต ดา้น

การจดัระเบียบชุมชนสงัคมและรักษาความสงบเรียบร้อย 

และดา้นการลงทุนทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอ้ม และ

ศิลปวฒันธรรม รวม 48 มาตรฐาน เพื่อใหอ้งคก์รปกครอง

น�าไปใชเ้ป็นแนวทางปฏิบติัในการจดับริการสาธารณะตาม

ภารกิจหนา้ท่ีและภารกิจท่ีไดรั้บการถ่ายโอนจากรัฐ เพื่อ

ให้ประชาชนไดรั้บบริการท่ีมีคุณภาพไดม้าตรฐานโดย

ยึดหลกัการว่า “ประชาชนจะตอ้งไดรั้บริการสาธารณะที

ดีข้ึนหรือไม่ต�่ากว่าเดิม มีคุณภาพมาตรฐาน การบริหาร

จดัการขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีความโปร่งใส 

มีประสิทธิภาพและรับผิดชอบต่อผูใ้ชบ้ริการให้มากข้ึน 

รวมทั้งส่งเสริมใหป้ระชาชน ภาคประชาสงัคม และชุมชน

มีส่วนร่วมในการตดัสินใจ ร่วมด�าเนินงานและติดตาม

ตรวจสอบ” (สาโรช คชัมาตย,์ 2550, หนา้ 1)

 องคก์ารบริหารส่วนต�าบล (อบต.) เป็นองคก์ร

ปกครองส่วนท้องถ่ินรูปแบบหน่ึงท่ีมีจ�านวนมากและ

กระจายตวัอยูท่ ัว่ประเทศไดจ้ดัตั้งข้ึนตามพระราชบญัญติั

สภาต�าบลและองคก์ารบริหารส่วนต�าบล พ.ศ. 2537 (แกไ้ข

เพิ่มเติม พ.ศ. 2542) มีอ�านาจหนา้ท่ีในการพฒันาต�าบล

ทั้งในดา้นเศรษฐกิจสังคมและวฒันธรรม (มาตรา 66) 



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 ประจ�าเดือน พฤษภาคม-สิงหาคม 2560 33

คณะกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต�าบลมีหนา้ท่ี

จดัท�าแผนพฒันาต�าบลและขอ้บงัคบังบประมาณรายจ่าย

ประจ�าปี (มาตรา 59) เพื่อเสนอสภาองคก์ารบริหารส่วน

ต�าบลพิจารณาและให้ความเห็นชอบ (มาตรา 46) อีกทั้ง

มีอ�านาจหนา้ท่ีจดัระบบการบริการสาธารณะจดัใหมี้การ

บ�ารุงรักษาทางบกทางน�้ าและทางระบายน�้ าจดัการดา้น

สาธารณูปโภคและการก่อสร้างและตามพระราชบญัญติั

ก�าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ�านาจใหแ้ก่องคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2542 ไดก้�าหนดให้มีการถ่าย

โอนภารกิจจากส่วนกลางให้แก่องคก์รปกครองทอ้งถ่ิน

โดยให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีรายไดเ้พิ่มข้ึนคิด

เป็นสัดส่วนต่อรายไดข้องรัฐบาลไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 20 

ในปี พ.ศ. 2544 และเพิ่มเป็นร้อยละ 35 ในปี พ.ศ. 2549 

(มาตรา 30) ตามพระราชบญัญติัก�าหนดแผนและขั้นตอน

การกระจายอ�านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.

2542 มาตรา 16 งานท่ีองคก์ารบริหารส่วนต�าบลตอ้งรับ

ผิดชอบในดา้นโยธาไดแ้ก่

1. งานส�ารวจออกแบบเขียนแบบถนนอาคาร

สะพานแหล่งน�้ า

2. งานประมาณการค่าใชจ่้ายตามโครงการ

3. งานควบคุมอาคาร

4. งานก่อสร้างซ่อมบ�ารุงและควบคุม

เน่ืองมาจากงบประมาณส่วนใหญ่ท่ีองค์การ

บริหารส่วนต�าบลไดจ้ดัเก็บและไดรั้บการอุดหนุนจาก

ภาครัฐไดถู้กน�ามาใชใ้นการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

เป็นหลกัดงันั้นการบริหารโครงการก่อสร้างขององคก์าร

บริหารส่วนต�าบลจึงเปรียบเสมือนหน้าท่ีหลกัของการ

บริหารงานส่วนใหญ่ขององค์กรการบริหารโครงการ

ก่อสร้างไม่วา่จะเป็นขั้นตอนในการคดัเลือกโครงการการ

จดัท�าแผนงบประมาณการออกแบบการจดัซ้ือจดัจา้งการ

ควบคุมงานก่อสร้างการใชง้านและการบ�ารุงรักษาลว้นเป็น

เร่ืองท่ีส�าคญัส�าหรับองคก์ารบริหารส่วนต�าบล

เม่ือพิจารณาขอ้มูลของกรมทางหลวงชนบท พบ

ว่า ปัจจุบนัถนนสายรองท่ีประชาชนในชนบทใชใ้นการ

สัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตร มีระยะทางกว่า 

400,000 กิโลเมตร เป็นถนนของกรมทางหลวงชนบท 

ระยะทาง 47,916 กิโลเมตร และเป็นทางหลวงทอ้งถ่ิน 

ระยะทาง 352,465 กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 87 ของถนน

สายรอง ซ่ึงมีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (อปท.) จ�านวน 

7,853 แห่ง เป็นผูก้ �ากบัดูแลในแต่ละพื้นท่ีท่ีรับผดิชอบราย

ละเอียดดงักราฟท่ี 1

ภำพ 1 สถานภาพถนนในประเทศไทย 

ท่ีมา. จาก กรมทางหลวงชนบท. สถานภาพถนนในประเทศไทย. คน้จาก http://masterplan.drr .go.th/gisMas-

terPlan2 /pmapper /map.phtml?config= default&resetsession =all&zoomLayer=view_gis_road_master_

plan&zoomQuery=id@1@ 1000005720@1@0.
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จากการพิจารณาสถานภาพปัจจุบนัของถนนใน

ประเทศไทยท่ีไดรั้บการถ่ายโอนจากกรมทางหลวงชนบท 

ซ่ึงอยูใ่นการก�ากบัดูแลขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

ในประเทศไทย กว่า 7,853 แห่ง (กรมทางหลวง, 2558) 

มีระยะทางกว่า 3 แสนกิโลเมตร ซ่ึงเป็นจ�านวนไม่นอ้ย 

อยา่งไรก็ตามองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินบางแห่งท่ีเพิ่ง

จดัตั้งข้ึนใหม่ท�าใหมี้ประสบการณ์ในการบริหารโครงการ

ก่อสร้างไม่มากนักและมีประสิทธิภาพในการบริหาร

โครงการก่อสร้างไดไ้ม่ดีเท่าท่ีควรทั้งน้ีท�าให้เกิดปัญหา

ต่างๆข้ึนในโครงการก่อสร้างเช่นการส่งมอบโครงการ

ท่ีล่าชา้การประมาณราคากลางท่ีสูงเกินจริงคุณภาพของ

งานท่ีไดไ้ม่เป็นไปตามท่ีมาตรฐานท่ีไดก้�าหนดไวแ้ละเกิด

ความเสียหายในโครงการก่อสร้างก่อนระยะเวลาอนัควร

พบวา่ในการปฏิบติังานขององคก์ารบริหารส่วนต�าบลพบ

ปัญหาต่างๆเช่นในขั้นตอนการออกแบบโครงการพบว่า

บุคลากรส่วนโยธาส่วนใหญ่ขาดความรู้ความเช่ียวชาญ

ทางดา้นเทคนิคทางวิศวกรรมมีการท�าขั้นตอนการส�ารวจ

ท่ีต�่ากว่ามาตรฐานออกแบบโดยไม่ไดรั้บอนุญาตให้เป็น

ผูไ้ดรั้บใบประกอบวิชาชีพและมีการใช้แบบมาตรฐาน

โดยไม่ไดส้นใจกบัลกัษณะทางกายภาพท่ีเปล่ียนไปใน

ขั้นตอนการก่อสร้างการตรวจการจา้งและการควบคุม

งานก่อสร้างพบว่ารายละเอียดในการตรวจการจา้งและ

การควบคุมงานก่อสร้างในทางปฏิบติัยงัไม่เพียงพอขาด

การระบุบทบาทของผูรั้บผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่าง

ชดัเจนการท�าบนัทึกการปฏิบติังานไม่มีรูปแบบท่ีแน่นอน

ขาดความเขา้ใจถึงวตัถุประสงคแ์ละประโยชน์ในการท�า

บุคลากรท่ีควบคุมและตรวจรับงานขาดความรู้เชิงเทคนิค

ขาดการศึกษาปัญหาล่วงหนา้ส่งผลใหง้านก่อสร้างไม่ได้

มาตรฐานและนอกจากน้ียงัมีสาเหตุหรือปัจจยัดา้นอ่ืน ๆ

อีกท่ีเกิดจากตวัผูรั้บเหมาก่อสร้างการเขา้งานท่ีล่าชา้ของ

ผูรั้บเหมาก่อสร้างผูรั้บเหมาก่อสร้างขาดความพร้อมทาง

ดา้นการเงินเคร่ืองจกัรหรือแรงงานผูรั้บเหมาก่อสร้างขาด

ความรับผิดชอบท้ิงงานเป็นตน้จากปัญหาต่างๆดงักล่าว

ท่ีกล่าวมาแลว้นั้นจะเห็นได้ว่ามีผลกระทบต่อคุณภาพ

ของงานทั้งส้ิน

การด�าเนินการก่อสร้างถนนท่ีมีคุณภาพท่ีดีและ

ไดม้าตรฐานตอ้งมีการออกแบบ วางแผนจดัการและมี

การศึกษาถึงผลไดผ้ลเสียในแต่ละดา้น จุดคุม้ทุน และ

ความคุม้ค่าในการลงทุนการก่อสร้าง ถนนเป็นส่ิงจ�าเป็น

ท่ีส�าคญัท่ีจะช่วยพฒันาเศรษฐกิจ ช่วยให้ชาวเกษตรกร 

ชาวสวน สามารถน�าผลผลิตทางการเกษตรออกจ�าหน่าย

สินคา้สู่ทอ้งตลาด เพิม่รายไดใ้หแ้ก่ประชาชนในพื้นท่ีเพือ่

ยกฐานะความเป็นอยูข่องประชาชน อีกทั้งวถีิการด�ารงชีพ

ประจ�าวนัในปัจจุบนั มีความเก่ียวพนักบัถนนเป็นอยา่งมาก

ไม่ว่าจะเป็นการติดต่องาน หรือการจบัจ่ายใชส้อยสินคา้

ในชีวิตประจ�าวนั หากถนนมีการก่อสร้างท่ีไดม้าตรฐาน

การออกแบบแลว้ยงัจะช่วยใหก้ารเผาผลาญเช้ือเพลิงของ

เคร่ืองยนตย์านพาหนะเกิดความประหยดั ซ่ึงสามารถช่วย

ประหยดัพลงังานแก่ประเทศชาติไดอี้กทางหน่ึง

ดงันั้น ในการก่อสร้างถนนแต่ละแห่ง เร่ิมตน้

จากการส�ารวจเส้นทาง การออกแบบการก่อสร้าง การ

ประเมินราคาก่อสร้าง การควบคุม การตรวจรับงานให้

เป็นไปตามมาตรฐานระเบียบของกระทรวงมหาดไทย

ว่าดว้ยการพสัดุ ซ่ึงองค์ประกอบทั้งหลายท่ีไดก้ล่าวมา

ขา้งตน้นั้น ผูท่ี้เก่ียวขอ้งตอ้งถือปฏิบติัก็คือเจา้หนา้ท่ีของ

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน บุคลากรเหล่านั้นตอ้งมีความ

รู้ ความสามารถในการปฏิบติังานท่ีเรียกว่า สมรรถนะ  

(competency) หากบุคลากรของหน่วยงานใดมีสมรรถนะ

ในการปฏิบัติงานสูงจะส่งผลให้การก่อสร้างถนนมี

ประสิทธิภาพสูงดว้ย ตรงกนัขา้มถา้หากหน่วยงานส่วน

ทอ้งถ่ินใดมีเจา้หนา้ท่ีท่ีมีสมรรถนะต�่าก็จะส่งผลให้การ

ก่อสร้างถนนขาดประสิทธิภาพ รวมทั้งจะส่ือความหมาย

ถึงขีดความสามารถขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินใน

ภาพรวมต่อการบริหารก�ากบัซ่อมสร้างถนนในสายตาของ

ประชาชน ส่ือมวลชนและผูบ้ริหารท่ีก�ากบัดูแลองค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ินดว้ยเช่นกนั

เน่ืองจากในอนาคตแนวโน้มการซ่อมถนนของ

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดัสมุทรปราการ

เพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง เน่ืองจากมีการจดัสรรงบประมาณ

สร้างถนนเกือบเต็มพื้นท่ีแลว้ และองคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ินมีการก่อสร้างถนนนอ้ยลง แต่ถนนท่ีก่อสร้างไว้

จะเกิดการช�ารุดมากข้ึน ดงันั้น องคก์รปกครองส่วนทอ้ง

ถ่ินแต่ละแห่งจึงตอ้งใหค้วามสนใจในการซ่อมถนนใหม้าก

ข้ึนและในการซ่อมสร้างถนนของแต่ละองคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ินจะมีขีดความสามารถแตกต่างกนั ทั้งในดา้น

ประสบการณ์ การประเมินราคา การตรวจรับการจา้ง ฯ ดงั
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นั้น องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจึงตอ้งใหค้วามสนใจใน

การซ่อมถนนให้มากข้ึนหากมีตน้แบบในการพฒันาขีด

ความสามารถขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในบริหาร

ก�ากบัการซ่อมสร้างถนนให้เป็นมาตรฐานเดียวกนั ก็จะ

สามารถประหยดังบประมาณของทางราชการไดต้ามหลกั

ธรรมาภิบาลดงันั้นศึกษาตวัแบบขีดความสามารถของ

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการบริหารก�ากบัการซ่อม

สร้างถนนซ่ึงผลการศึกษาน่าจะเป็นประโยชน์ต่อองคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ินทัว่ประเทศต่อไป

พฒันำกำรของแนวควำมคดิกำรบริหำรก�ำกบักำร

ซ่อมสร้ำงถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พฒันาการการจดัการการซ่อมสร้างถนนตามแผน

และขั้นตอนการกระจายอ�านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ิน ไดก้�าหนดให้ส่วนราชการถ่ายโอนภารกิจการ

จดับริการสาธารณะให้แก่องค์การบริหารส่วนจงัหวดั

เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต�าบลทั้ งน้ี การถ่าย

โอนภารกิจงาน โครงสร้างพื้นฐาน ดา้นการคมนาคมและ

การขนส่งท่ีส�าคญัภารกิจหน่ึง คืองานก่อสร้าง และบ�ารุง

รักษาถนน ซ่ึงส่วนราชการต่าง ๆ เช่น กรมทางหลวง 

กรมทางหลวงชนบท ได้ด�าเนินการถ่ายโอนภารกิจ 

ดงักล่าวใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินแลว้ ส�าหรับประวติั

สังเขปการบริหารจดัการการซ่อมสร้างถนนขององคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จากประวติัสังเขปของการบริหาร

จดัการการซ่อมสร้างถนนขององคก์รปกครองส่วนทอ้ง

ถ่ิน ตั้งแต่สมยัตน้รัชกาลท่ี 5 ท่ีมีการก�าหนดผูรั้บผิดชอบ

ในการบริหารจดัการซ่อมสร้างถนน จนถึงยุคปัจจุบนัท่ี

มีการถ่ายโอนให้แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการ

พฒันาบา้นเมือง ดั้งเพื่อความเขา้ใจอยา่งถ่องแท ้ผูว้ิจยัจึง

สรุปแนวคิดและนิยามการจดัการการซ่อมสร้างถนน เพื่อ

ให้เกิดความชัดเจนและสามารถแยกองค์ประกอบของ

ตวัแปรดา้นการจดัการการซ่อมสร้างถนนไวด้งัน้ี (กรม

ส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน, 2550)

 1. การศึกษาถึงความเหมาะสมการซ่อมสร้างถนน 

การบริหารก�ากบัการซ่อมสร้างถนนขององคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ินจ�าเป็นตอ้งศึกษาถึงความเหมาะสมในการ

ซ่อมสร้างถนนทั้งดา้นวิศวกรรมจราจร ดา้นเศรษฐกิจ

และสงัคม ดา้นส่ิงแวดลอ้ม ตลอดจนดา้นยทุธศาสตร์การ

บริหารงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

2. การออกแบบการซ่อมสร้างถนนเป็นการ

ก�าหนดหลักเกณฑ์ทั่วไปและมาตรฐานท่ีใช้ในการ

ออกแบบถนน การก�าหนดขั้นตอนการออกแบบถนน และ

การจดัท�าแบบแปลนแบบถนน ซ่ึงองคก์รปกครองส่วนทอ้ง

ถ่ินตอ้งด�าเนินตามหลกัเกณฑท์ัว่ไปในการออกแบบการ

บริหารการก�ากบัดูแลเป็นไปตามมาตรฐานการออกแบบ

ถนนเขตเมืองและนอกเขตเมือง

3. การประมาณราคาค่าการซ่อมสร้างถนนหมาย

ถึง การถอดแบบจากรูปแบบแปลนท่ีออกแบบไว ้ ตาม

จ�านวนวสัดุแต่ละประเภทเป็นจ�านวน/หน่วยเท่าใด และ

ตรวจสอบราคากลาง (ต่อหน่วย) จากหน่วยราชการหรือ

ราคา ณ พื้นท่ีท่ีจะท�าการก่อสร้าง เพื่อค�านวณเป็นราคา

รวมแต่ละประเภท ส�าหรับจัดเตรียมงบประมาณการ

ก่อสร้างต่อไป 

4. การซ่อมสร้างถนน หมายถึง องคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ิน มีหน้าท่ีในการควบคุมงาน การตรวจรับ/

ตรวจการจา้งงานซ่อมสร้างและการก�าหนดบุคลากรใน

การบริหารจดัการ เพื่อให้ปฏิบติังานตามมาตรฐานงาน

ซ่อมสร้างไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

พัฒนำกำรของแนวควำมคิดขีดควำมสำมำรถ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

การปกครองทอ้งถ่ิน เป็นหน่วยการปกครองท่ีรัฐ

ไดจ้ดัตั้งข้ึน (Robson, 1953)โดยก�าหนดกฎหมายในการ

แสดงขอบเขตของสิทธิและอ�านาจอิสระในการปกครอง

ตนเอง และให้มีองค์กรท่ีจ�าเป็นเพื่อปฏิบติัหน้าท่ีตาม

เจตนารมณ์ของทอ้งถ่ินนั้นๆ โดยเป็นหน่วยการปกครอง

ระดบัรองของประเทศ (Clarke, 1957) ท่ีมีหนา้ท่ีรับผิด

ชอบเก่ียวกบัการใหบ้ริการประชาชนท่ีมีการจดัตั้งในเขต

พื้นท่ีท่ีชดัเจน และอยูใ่นการควบคุมดูแลของรัฐบาลกลาง 

สิทธิและอ�านาจดงักล่าวของหน่วยการปกครองทอ้งถ่ิน 

เป็นอ�านาจท่ีรัฐบาลไดก้ระจายอ�านาจไปให้หน่วยการ

ปกครองทอ้งถ่ินท่ีไม่ไดเ้ป็นส่วนหน่ึงของรัฐบาลกลาง

เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนไดมี้อ�านาจในการปกครอง 

ร่วมกนัรับผดิชอบทั้งหมดหรือบางส่วนในการบริหารทอ้ง

ถ่ิน รัฐบาลทอ้งถ่ินเป็นรัฐบาลท่ีมาจากประชาชนในทอ้ง

ถ่ิน มีอ�านาจในการตดัสินใจและด�าเนินการภายในทอ้งถ่ิน

ของตน และการปกครองทอ้งถ่ินเป็นการปกครองท่ีมีการ
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เลือกตั้งผูบ้ริหารโดยอิสระ (Montagu, 1984) เพื่อเขา้มา

ท�าหนา้ท่ีบริหาร การปกครองทอ้งถ่ินตอ้งมีอ�านาจอิสระ

พร้อมความรับผดิชอบซ่ึงสามารถใชไ้ดโ้ดยปราศจากการ

ควบคุมของหน่วยบริหารราชการส่วนกลางหรือภมิูภาค แต่

ยงัคงอยูภ่ายใตบ้ทบงัคบัวา่ดว้ยอ�านาจสูงสุดของประเทศ

จากสภาวการณ์โลกท่ีเกิดการเปล่ียนแปลงและ

การพฒันาของประเทศไดท้�าให้ทอ้งถ่ินมีความเจริญข้ึน 

กบัรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยพุทธศกัราช 2550 

ไดก้ระจายอ�านาจใหแ้ก่การปกครองทอ้งถ่ิน ตามมาตรา 78 

(3) วา่ “กระจายอ�านาจใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินพึ่ง

ตนเองและตดัสินใจในกิจการของทอ้งถ่ินไดเ้องส่งเสริมให้

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมในการด�าเนินการ

ตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐพฒันาเศรษฐกิจของทอ้ง

ถ่ินและระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการตลอดทั้ง

โครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศในทอ้งถ่ินใหท้ัว่ถึงและเท่า

เทียมกนัทัว่ประเทศรวมทั้งพฒันาจงัหวดัท่ีมีความพร้อม

ใหเ้ป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินขนาดใหญ่โดยค�านึง

ถึงเจตนารมณ์ของประชาชนในจงัหวดันั้น” และมีการ

ก�าหนดการปกครองส่วนทอ้งถ่ินไวใ้นมาตรา 281 ถึง

มาตรา 290 โดยการวางหลกัประกนัความเป็นอิสระใน

การปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนทอ้งถิ่น

และส่งเสริมบทบาทขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเป็น

หน่วยงานหลกัในการจดัท�าบริการสาธารณะและมีส่วน

ร่วมในการแกไ้ขปัญหาของพ้ืนท่ี จึงมีปรับปรุงรูปแบบ

การปกครองทอ้งถ่ินไทยท่ีมีอยู่ในปัจจุบนัให้เหมาะสม

กบัสภาพเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองท่ีเปล่ียนแปลงไป 

เพื่อให้หน่วยการปกครองทอ้งถ่ินสามารถปฏิบติัหน้าท่ี

ของตนไดอ้ย่างเต็มท่ีและมีประสิทธิภาพ สามารถตอบ

สนองความตอ้งการของประชาชนในทอ้งถ่ินและเสริม

สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองตนเอง

ใหม้ากท่ีสุด อนัเป็นเป้าหมายส�าคญัของการกระจายอ�านา

จการปกครองจึงจ�าเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งพิจารณาถึงความ

เหมาะสมทั้งทางดา้นเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ตลอดจน

ขีดความสามารถทางดา้นการบริหารบุคคล การเงิน และ

การคลงัของทอ้งถ่ินเหล่านั้นประกอบกนัดว้ย

ดังนั้ น การปกครองท้องถ่ินจึงเป็นระบบการ

ปกครองท่ีเป็นผลสืบเน่ืองมาจากการกระจายอ�านาจการ

ปกครอง (ประทาน คงฤทธิศึกษากร, 2526) ซ่ึงรัฐบาลได้

มอบอ�านาจให้ประชาชนในทอ้งถ่ินจดัการปกครองและ

ด�าเนินกิจการเพื่อผลประโยชน์ของรัฐและผลประโยชน์

ของท้องถ่ินโดยตรง การบริหารงานของท้องถ่ินจะมี

องคก์ารประกอบดว้ยเจา้หนา้ท่ีท่ีมาจากการเลือกตั้งของ

ประชาชนบางส่วน มีความเป็นอิสระในการบริหารงาน 

การกระจายอ�านาจการปกครอง มุ่งหวงัให้ประชาชนใน

ทอ้งถ่ินจดัการปกครองและด�าเนินการบางอยา่งเพื่อแกไ้ข

ปัญหาและตอบสนองความตอ้งการของตนเอง (สุวรรณ 

พิณตานนท์, 2546) โดยมีอ�านาจอิสระในการปกครอง

ตนเอง สามารถก�าหนดนโยบายและบริหารงานใหเ้ป็นไป

ตามนโยบายหรือความตอ้งการของตนเองภายใตข้อบเขต

ของกฎหมายว่าดว้ยอ�านาจสูงสุดของประเทศ และการ

บริหารงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ตอ้งเป็นไป

เพื่อการคุม้ครองประโยชนข์องประชาชน ในทอ้งถ่ินหรือ

ประโยชน์ของประเทศเป็นส่วนรวม และจะกระทบถึง

สาระส�าคญัแห่งหลกัการปกครอง ตนเองตามเจตนารมณ์

ของประชาชนในทอ้งถ่ิน หรือนอกเหนือจากท่ีกฎหมาย

บญัญติัไวมิ้ได ้ หลกัการบริหาร การจดัการจึงเป็นเร่ือง

ท่ีส�าคญั ท่ีองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินจะตอ้งน�ามาใช้

ให้ถูกตอ้ง เหมาะสมกบับริบทของตนเอง และตอ้งเป็น

ไปตามภายใตเ้ง่ือนไขของกฎหมายท่ีรัฐไดก้ �ากบัดูแลอยู ่

ผูเ้ขียนไดศึ้กษา ทฤษฎี หลกัการ และแนวคิดขีด

ความสามารถทางการบริหารองค์กร ผูว้ิจยัไดพ้ิจารณา

จากพฒันาการของการบริหารยุทธศาสตร์ ยอ้ยหลงั 77 

ปี กล่าวคือ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2488 ถึงปี พ.ศ. 2556 สามารถ

จ�าแนกองคป์ระกอบของแนวความคิดขีดความสามารถ

การบริหารองคก์ร จ�านวน 12 ตวัแปร ประกอบดว้ยขีด

ความสามารถความรู้ทกัษะคุณลกัษณะส่วนบุคคลขีดความ

สามารถดา้นโครงสร้างองคก์รสภาพแวดลอ้ม องคก์ร ขนาด

ขององคก์ารอ�านาจการเมืองและอ�านาจหนา้ท่ีระบบของ

งานระบบเทคโนโลยกีารวางแผนการประเมินผล และขีด

ความสามารถของนโยบาย จากการสังเคราะห์แหล่งท่ีมา

ของหลกัการ และแนวความคิดขีดความสามารถทางการ

บริหารองค์กรช้ีให้เห็นถึงพฒันาการของแนวคิดน้ีออก

เป็น 2 ช่วง ดงัน้ี

ช่วงท่ี 1 (ระยะเวลาระหว่าง ปี ค.ศ. 1957-1990) 

หลกัการ และแนวคิดขีดความสามารถทางการบริหาร

องคก์รของนกัวิชาการส่วนใหญ่ มองวา่ขีดความสามารถ
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การบริหารเป็นการศึกษาสภาพแวดล้อม เพ่ือก�าหนด

ยุทธศาสตร์ น�าไปปฏิบติัให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร

ท่ีวางไว ้ จนน�าไปสู่การปรับยุทธศาสตร์ให้เหมาะสม

กบัสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไปอย่างเป็นพลวตัร ใน

สภาวะการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนรวมทั้งลกัษณะ

ขององคก์รท่ีจะตอ้งเปล่ียนปลงไปในอนาคต และเง่ือนไข

ของการแข่งขนัใหม่ ๆ ท่ีเกิดข้ึน (Drucker, 1954) ท�าให้

ปัจจยัหรือสาเหตุของความส�าเร็จขององคก์รภาครัฐท่ีเคย

มีมาในอดีตจะเร่ิมเปล่ียนแปลงไป ผูบ้ริหารยคุใหม่จะตอ้ง

ใหค้วามส�าคญักบัการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนและสามารถ

ปรับตวัไดอ้ยา่งรวดเร็วต่อการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนส่งผล

ใหก้ารบริหารยทุธศาสตร์มีความส�าคญัต่อผูบ้ริหารยคุใหม่ 

ในยคุน้ีให้ความส�าคญั “ขีดความสามารถ” องคก์าร เกิด

จากคุณลกัษณะของบุคคลในองคก์ารท่ีท�าให้เกิดผลงาน 

(Boyatzis, 1982) หรือพฤติกรรมองคก์าร ประสิทธิภาพ

ท่ีเกิดข้ึนในงานดา้นต่างๆ ท่ีบุคลากรมีส่วนรับผิดชอบ มี

ผลมาจากองคป์ระกอบ ไดแ้ก่ (1) ความรู้ ความสามารถ 

ทกัษะ และความถนดัของบุคลากร (2) รูปแบบการท�างาน 

บุคลิกภาพ ความสนใจเอาใจใส่ ตลอดจนหลกักฎระเบียบ 

ความเช่ือ คา่นิยม และทศันคติ ท่ีเกิดข้ึนภายใตปั้จจยัสภาพ

แวดลอ้มขององคก์ร และท�าให้บุคคลมุ่งมัน่ไปสู่ผลลพัธ์

ท่ีตอ้งการ (Boyatzis, 1982)

ช่วงท่ี 2 (ระยะเวลาระหว่าง ปี ค.ศ. 1990 ถึง ค.ศ. 

2012) ระยะเวลายอ้ยหลงัไป 20 ปีจากปัจจุบนั นกัวิชาการ

มีมุมมองเก่ียวกบัขีดความสามารถการบริหารองคก์ร นัน่

คือ การบริหารงาน เป็นกระบวนการบริหารท่ีจะก�าหนด

ทิศทางขององคก์รสู่ความส�าเร็จ โดยการพฒันาวธีิคิดเก่ียว

กบั การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอกอย่างละเอียด

และรอบครอบใหท้นักบัสภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงไป 

แนวความคิดส่วนใหญ่ให้ความส�าคญักบัความสัมพนัธ์

ระหว่างองคก์รกบัสภาวะแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงไปใน

มิติต่างๆ (Jose VelosoAbueva, 1970) มีความสลบัซับ

ซอ้น ไม่แน่นอนและมีผลกระทบซ่ึงกนัและกนัค่อนขา้ง

มาก การบริหารงานจึงถูกใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการบริหาร

งาน เพื่อให้บรรลุเป้าประสงคท่ี์วางไว ้ โดยยึดหลกัการ

จดัการโครงสร้างขององคก์ร โดยทุกภาคส่วนในองคก์ร

มาใชป้ระโยชน์ให้มากท่ีสุด ตั้งแต่ผูบ้ริหารระดบัสูง ผู ้

บริหารระดบักลาง ผูบ้ริหารระดบัปฏิบติั และผูมี้ส่วน

เก่ียวขอ้ง (ณรงคว์ิทย ์แสนทอง, 2546)

ในยุค น้ีองค์การได้ท�าการวิ เคราะห์สภาพ

แวดลอ้มจนกระทัง่สามารถก�าหนดต�าแหน่งของตนเอง

ในปัจจุบนัและอนาคตไดช้ดัเจน จะท�าใหอ้งคก์ารมีทิศทาง  

วิสัยทศัน์ พนัธกิจท่ีสอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มในยุค

การเปล่ียนแปลง แต่การจะบรรลุเป้าหมายของพนัธกิจ

และวิสัยทศัน์ไดอ้ยา่งดียิ่งนั้น องคก์ารจะให้ความส�าคญั

กบัขีดความสามารถเป็นส�าคญั ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบั

เป้าหมายของพนัธกิจและวิสัยทศัน์องคก์าร โดยองคก์าร

ตอ้งพิจารณาวา่การบรรลุเป้าหมาย พนัธกิจและวิสัยทศัน์

นั้นๆ ตอ้งท�าความเขา้ใจขีดความสามรถในทุก ๆ มิติ 

ทั้งโครงสร้างองคก์ร สภาพแวดลอ้มองคก์ร ขนาดของ

องคก์าร อ�านาจการเมืองและอ�านาจหนา้ท่ีระบบของงาน

ระบบเทคโนโลยกีารวางแผนการประเมินผล ตลอดจนเป้า

หมายและนโยบายการบริหารงานขององคก์ร

จากการสงัเคราะห์ขอ้มลูทางการบริหารองคก์รใน

ยคุน่ี ท่ีมีแนวคิดไดป้รับเปล่ียนทิศทางของการพฒันาในยคุ

แรก คือ ให้น�้ าหนกัต่อความส�าคญัของวตัถุประสงคแ์ละ

เป้าหมายขององคก์ร ท่ีจะตอ้งบรรลุความส�าเร็จ และจึง

หาวธีิการบริหาร ในยคุน้ีจึงมีแนวคิดท่ีใชห้ลกัการบริหาร

จากยคุแรก มาพฒันาปรับปรุงใชเ้ป็นการบริหารการพฒันา 

ท่ีมุ่งหวงัให้บรรลุผลตามเป้าหมายภารกิจขององคก์ร ใน

ดา้นเศรษฐกิจ สังคมของรัฐ โดยเฉพาะนโยบายท่ีไดรั้บ

จากรัฐบาล เป็นแนวคิดการบริหารการพฒันาน้ีเป็นการ

บริหารท่ียึดจุดมุ่งหมาย (goal-oriented) (Arnauld de 

Nadaillac, 2003) ซ่ึงเกิดข้ึนจากคุณลกัษณะของบุคคลซ่ึง

ไดแ้ก่ความรู้ทกัษะความสามารถและคุณสมบติัต่างๆอนั

ไดแ้ก่ค่านิยมจริยธรรมบุคลิกภาพคุณลกัษณะทางกายภาพ

และอ่ืนๆซ่ึงจ�าเป็นและสอดคลอ้งกบัความเหมาะสมกบั

องคก์าร (อานนท ์ศกัด์ิวรวิชญ,์ 2547)

แนวทำงกำรบริหำรก�ำกบักำรซ่อมสร้ำงถนนของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) สู่กำรปฏิบัติอย่ำงมี

ประสิทธิภำพ

จากการสังเคราะห์พฒันาการและแนวคิดผูเ้ขียน

สามารถสรุปแนวความคิดเป็นแนวทางการบริหารก�ากบั

การซ่อมสร้างถนนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (อปท.) 

สู่การปฏิบติัอยา่งมีประสิทธิภาพ ดงัน้ีไ
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1. ขีดความสามารถดา้นความรู้ ขีดความสามารถ

ดา้นความรู้ในการบริหารการก�ากบัซ่อมสร้างถนนของ

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เป็นขอ้มลูหรือส่ิงท่ีถกูสัง่สม

มาจากการศึกษาทั้งในสถานบนัการศึกษา สถาบนัฝึกอบรม/

สมัมนา หรือการศึกษาดว้ยตนเอง รวมถึงขอ้มูลท่ีไดรั้บจาก

การสนทนาแลกเปล่ียนความคิดเห็นและประสบการณ์กบั

ผูรู้้ทั้งในสายวิชาชีพเดียวกนัและต่างสายวิชาชีพ (อาภรณ์  

ภู่วิทยพนัธ์ุ, 2547) ประกอบดว้ย องคป์ระกอบคือ การ

ศึกษาการฝึกอบรม และขีดความสามารถดา้นประสบการณ์

มีรายละเอียดดงัน้ี

  1.1 ขีดความสามารถด้านการศึกษา 

เป็นขีดความสามารถดา้นความรู้ทางดา้นวิศวกรรมความ

รอบรู้ทางกฎหมายความรอบรู้ทางงานช่างการซ่อมสร้าง

ถนน ในการบริหารการก�ากบัซ่อมสร้างถนนขององคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (ณรงคว์ิทย ์แสนทอง, 2546)

  1.2 ขีดความสามารถการฝึกอบรม เป็น

ขีดความสามารถดา้นความรู้ในการฝึกอบรมในการบริหาร

การก�ากบัซ่อมสร้างถนนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

ตั้งแต่ การอบรมให้ความรอบรู้ทางการเมืองในระบอบ

ประชาธิปไตยความรู้เก่ียวกบัการจดัการความเส่ียงความ

รู้เก่ียวกบัการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

(ICT) และความรอบรู้นโยบายสาธารณะ

  1.3 ขีดความสามารถดา้นประสบการณ์

เป็นขีดความสามารถดา้นประสบการณ์ในการบริหารการ

ก�ากบัซ่อมสร้างถนนขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

โดยการด�าเนินการของเจา้หน้าท่ีมีสามารถเรียนรู้ความ

ผดิพลาดท่ีเกิดข้ึนจากการท�างานการท�างานเป็นการสัง่สม

ความเช่ียวชาญในอาชีพ และมีความเขา้ใจในระบบ ขั้น

ตอนการท�างานและดา้นการซ่อมสร้างถนนขององคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (ณัฏฐพนัธ์ เขจรนนัทน์, 2551)

2. ขีดความสามารถดา้นทกัษะ ทกัษะ (skills) 

เป็นส่ิงท่ีจะตอ้งพฒันาและฝึกฝนให้เกิดข้ึน โดยจะตอ้ง

ใชร้ะยะเวลาเพื่อฝึกปฏิบติัให้เกิดทกัษะนั้นข้ึนมา ทั้งน้ี 

ทกัษะจะถูกแบ่งออกเป็น 2 ดา้น ไดแ้ก่ (1) ทกัษะดา้นการ

บริหาร/จดัการ (management skills) หมายถึง ทกัษะใน

การบริหารควบคุมงาน ซ่ึงจะเก่ียวขอ้งกบัระบบความคิด

และการจดัการในการบริหารงาน ใหมี้ประสิทธิภาพ เช่น 

ทกัษะในการมีวิสัยทศัน์ทางกลยุทธ์ ให้มีประสิทธิภาพ 

เช่น ทกัษะในการมีวสิยัทศันท์างกลยทุธ์ ซ่ึงทกัษะดงักลา่ว

จะแสดงออกถึงการจดัระบบความคิดเพื่อมองไปท่ีเป้า

หมายในอนาคตว่าอยากจะท�า หรือมีความตอ้งการอะไร

ในอนาคต (2) ทกัษะดา้นเทคนิคเฉพาะงาน (technical 

skills) หมายถึง ทกัษะท่ีจ�าเป็นในการท�างานตามสายงาน

หรือกลุ่มงานท่ีแตกต่างกนัไป เช่น งานจดัซ้ือจะมีหนา้ท่ี

ความรับผดิชอบและลกัษณะงานท่ีแตกตา่งไปจากงานผลิต 

ดงันั้น ทกัษะท่ีตอ้งการของคนท่ีท�างานดา้นจดัซ้ือไดน้ั้น

จะตอ้งแตกต่างไปจากงานผลิตเช่นเดียวกนั (อาภรณ์ ภู่

วิทยพนัธ์ุ, 2547) ดงันั้น ขีดความสามารถดา้นทกัษะใน

การบริหารการก�ากบัซ่อมสร้างถนนขององคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ิน จึงประกอบดว้ย ทกัษะการบริหาร/จดัการ

งาน และทกัษะดา้นเทคนิคเฉพาะงาน สามารถแสดงราย

ละเอียดไดด้งัน้ี

  2.1 ทกัษะการบริหารงานการซ่อมสร้าง

ถนนประกอบดว้ย ทกัษะการคิดนอกกรอบและการคิด

ริเร่ิม ทกัษะการน�าเสนอทกัษะการจดัท�างบประมาณทกัษะ

การพูด การฟังทกัษะการสร้างเครือข่ายและการมีส่วน

ร่วมทกัษะการให้รางวลัทกัษะการคิดเชิงกลยุทธ์ทกัษะ

การวางแผนทักษะการจัดตั้ งทีมงานทักษะการจัดการ

เวลา ทกัษะการจดัการการเปล่ียนแปลงทกัษะการฝึกและ

พฒันาผูอ่ื้นทกัษะการจดัการความขดัแยง้ทกัษะการตดัสิน

ใจทกัษะการติดตามงานทกัษะการคาดการณ์ทกัษะการ

แสดงคิดเห็นและการยอมรับความคิดเห็นทกัษะการตั้ง

เป้าหมาย ทกัษะการสร้างนวตักรรมและมีทกัษะภาวะ

ผูน้�าการบงัคบับญัชา (เสน่ห์ จุย้โต, 2556)

  2.2 ทกัษะเทคนิคเฉพาะงานการก�ากบั

การซ่อมสร้างถนน ประกอบด้วย ทักษะการบริหาร

โครงการและประเมินผลโครงการทักษะการค�านวณ

ทกัษะการประสานงานหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทกัษะการใช้

คอมพิวเตอร์ส�าหรับงานการซ่อมสร้างทกัษะการท�างาน

เป็นทีมทกัษะการจดัการฐานขอ้มูลทกัษะการจดัท�างาน

งานการควบคุมงานทักษะความรู้ภาษาอังกฤษทักษะ

การใชอุ้ปกรณ์เก่ียวกบัการออกแบบซ่อมสร้างทกัษะการ

รวบรวมและวิเคราะห์ขอ้มูลดา้นวิศวกรรม ทกัษะการ

จดัการความขดัแยง้ในชุมชนทกัษะการบริหารและควบคุม

โครงการทกัษะการพดูในท่ีชุมชน(ภาวนา สายชู และสุวฒัน ์ 
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ศิรินิรันดร์, 2554)

3. ขีดความสามารถดา้นคุณลกัษณะส่วนบุคคล

องคป์ระกอบคือ ความคิด ความรู้สึก เจตคติ ทศันคติและ

แรงจูงใจ ความตอ้งการ ส�าหรับขีดความสามารถดา้น

คุณลกัษณะส่วนบุคคลในการบริหารก�ากบัการซ่อมสร้าง

ถนน จึงประกอบดว้ย การท�างานเป็นทีมความรับผิดชอบ

ความส�านึกดา้นคุณภาพและบริการ และความสามารถใน

การส่ือความ (อาภรณ์ ภู่วิทยพนัธ์ุ, 2547) สามารถแสดง

รายละเอียดไดด้งัน้ี

  3.1 การท�างานเป็นทีม เป็นลกัษณะของ

เจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานท่ีมีความเขา้ใจบทบาทหนา้ท่ีความ

รับผดิชอบของตนเองการยอมรับความคิดเห็นของผูป้ฏิบติั

งานคนอ่ืนสามารถปฏิบติังานกบัต�าแหน่งงานอ่ืน ๆ ได้

เป็นอย่างดีสามารถปฏิบติังานในท่ีมีทีมงานหลากหลาย

ทั้งภายในและภายนอกองคก์รมีทศันคติท่ีดีต่อการท�างาน

เป็นทีมมีความผกูพนัธ์กบัเป้าหมายของทีมงานมีความรับ

ผดิชอบการด�าเนินงานในส่วนท่ีไดรั้บมอบหมาย และมีการ

การแลกเปล่ียนขอ้มูลจากประสบการณ์และความช�านาญ

ของตนให้แก่ทีมงาน

  3.2 ดา้นความรับผดิชอบโดยการท�างาน

และการปฏิบติังานตามขอบเขตอ�านาจหน้าท่ีความรับ

ผิดชอบสามารถอธิบายถึงคุณค่าขององค์กรวิสัยทัศน์

พนัธกิจและนโยบายมีความตระหนักถึงเป้าหมายผล

การปฏิบติังาน สามารถปฏิบติังานให้ไดผ้ลงานตรงตาม

วตัถุประสงคท่ี์ไดรั้บมอบหมายมีความสามารถในการปรับ

เปล่ียนแนวทางหรือวธีิการปฏิบติับางอยา่งภายใตก้รอบท่ี

ก�าหนดไวเ้ป็นผูน้�าในการปฏิบติังานในสถานการณ์ต่าง ๆ

ตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายร่วมกนัและใหก้ารยอมรับ

และปฏิบติังานในสถานการณ์ต่างๆ

  3.3 ความส�านึกดา้นคุณภาพและบริการ 

ซ่ึงการปฏิบติังานในการก�ากบัการซ่อมสร้างถนน จ�าเป็น

ตอ้งน�าเทคนิควิธีการปฏิบติังานท่ีมีคุณภาพมาใช้มีการ

ปฏิบติังานตามกระบวนการขั้นตอนตามมาตรฐานท่ีก�าหนด

สนบัสนุนบุคลากรท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งรวมทั้งแกไ้ขปัญหา

ดา้นการบริการมีส่วนร่วมในการวางแผนหรือกระบวนการ

พฒันาคุณภาพสามารถตรวจสอบการปฏิบติังานใหเ้ป็นไป

ตามขั้นตอนมาตรฐานและการปรับปรุงเพ่ือหาแนวทาง

แกไ้ขพฒันาคุณภาพการด�าเนินงานอยูเ่สมอ

  3.4 ดา้นความสามารถในการส่ือความ 

การปฏิบติังานในการก�ากบัการซ่อมสร้างถนนผูป้ฏิบติั

งานตอ้งมีความสามารถในการส่ือความระหวา่งหน่วยงาน 

หรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งโดยมีความเขา้ใจค�าสั่งและท�างาน

ตามท่ีไดรั้บมอบหมายไดอ้ย่างถูกตอ้งครบถว้นสามารถ

ถ่ายทอดขอ้มลูข่าวสารและงานต่างๆท่ีไดรั้บมอบหมายให้

กบัผูร่้วมงานหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งไดส้ามารถรายงานความคืบ

หนา้การด�าเนินงานภายใตบ้ทบาทหนา้ท่ีและความรับผิด

ชอบไดส้ามารถเขียนรายงานผลการปฏิบติังานต่าง ๆ โดย

สรุปประเดน็พร้อมทั้งน�าเสนอไดแ้ละยอมรับฟังความคิด

เห็นไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล

4. ขีดความสามารถตามโครงสร้างองคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ิน ปัจจยัส�าคญัท่ีสามารถขบัเคล่ือนโครงการ

ซ่อมสร้างถนนต่าง ๆ  ของ อปท. จ�าเป็นตอ้งประกอบดว้ย 

ภาวะผูน้�า การวางแผนงานและ การบริหารบุคลากร ซ่ึงเป็น

ระบบการบริหารงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตาม

โครงสร้างองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการก�ากบัการ

ซ่อมสร้างถนน มีรายละเอียดขององคป์ระกอบขีดความ

สามารถตามโครงสร้างองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ดงัน้ี

  4.1 ดา้นภาวะผูน้�า ภาวะผูน้�าของบุคลากร

เจา้หนา้ท่ีปฏิบติังานในการก�ากบัการซ่อมสร้างถนน จ�าเป็น

ตอ้งปฏิบติังานตามขอบเขตความรับผดิชอบและเป้าหมาย

ท่ีไดรั้บมอบหมายมีความรับผดิชอบต่อผลการปฏิบติังาน

ของตนและของทีมงานมีการสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีใน

การปฏิบติังานร่วมกบับุคลากรหรือทีมงานอ่ืนการก�าหนด

เป้าหมายของทีมงานถ่ายทอดกระตุน้จูงใจบุคลากรให้

ยอมรับเช่ือถือและปฏิบติังานร่วมกบัตนเองมีส่วนช่วยใน

การสร้างบรรยากาศของการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจมี

ความสามารถในการวเิคราะห์และตดัสินใจส�าหรับปัญหา

ในกรณีเร่งด่วนร่วมปรับปรุงผลการปฏิบติังานรวมทั้งรับ

ฟังขอ้มูลจากบุคลากรระดบับริหารการเขา้ร่วมสนบัสนุน

การปฏิบติังานในทิศทางท่ีสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคเ์ป้า

หมายพนัธกิจวสิยัทศันแ์ละกลยทุธ์ขององคก์รเป็นผูน้�าใน

การปฏิบติังานในสถานการณ์ต่างๆสนบัสนุนจูงใจบุคลากร

และผูท่ี้เก่ียวขอ้งใหป้ฏิบติังานบรรลุตามวตัถุประสงคแ์ละ

เป้าหมายร่วมกนัและพฒันาตนเองเพื่อเพิ่มระดบัผลการ

ปฏิบติังานท่ีรับผิดชอบอยูต่ลอดเวลา
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  4.2 ดา้นการวางแผนงาน การวางแผน

งานของบุคลากรเจา้หน้าท่ีปฏิบติังานในการก�ากบัการ

ซ่อมสร้างถนน จะตอ้งจดัล�าดบักิจกรรมการปฏิบติังานท่ี

อยูใ่นความรับผดิชอบตามความส�าคญัและเร่งด่วน มีความ

สามารถในการก�าหนดแผนการด�าเนินงานให้สอดคลอ้ง

กับเป้าหมายมีความสามารถในการจัดล�าดับเป้าหมาย

การปฏิบติังานตามท่ีไดรั้บมอบหมายตรวจสอบขอ้มูล

การปฏิบติัและปัญหาในระดบัปฏิบติัการท่ีผ่านมาการ

ปรับเปล่ียนขั้นตอนการปฏิบติังานใหส้อดคลอ้งกบัสภาพ

แวดลอ้มการจดัสรรทรัพยากรส�าหรับทีมงานต่างๆท่ีเหมาะ

สมการสนบัสนุนการด�าเนินงานตามเป้าหมายและการใช้

ทรัพยากรการวิเคราะห์สถานการณ์ทางธุรกิจทั้งภายนอก

และภายในองคก์รและปรับเปล่ียนแผนงานใหส้อดคลอ้ง

กบัเป้าหมายรวมขององคก์รตามสภาพแวดลอ้มท่ีมีการ

เปล่ียนแปลง

  4.3 ด้านการบริหารบุคลากร การ

บริหารบุคลากรของบุคลากรเจา้หนา้ท่ีปฏิบติังานในการ

ก�ากบัการซ่อมสร้างถนน ตอ้งสามารถอธิบายเป้าหมาย

ในต�าแหน่งงานอธิบายวิธีการปฏิบัติงานในต�าแหน่ง

งานส่งเสริมให้บุคลากรพฒันาตนเองการให้ค �าปรึกษา

แนะน�าวิธีการปฏิบติังานของบุคลากร เพื่อสนบัสนุนการ

ปฏิบติังานกระตุน้ใหพ้นกังานถ่ายทอดความรู้และทกัษะ

ท่ีเป็นประโยชนก์ารมอบหมายงานใหเ้หมาะสมกบัความรู้ 

ความสามารถและคุณสมบติัของบุคลากรการประเมินผล

การปฏิบติังานของบุคลากรตามกฎเกณฑท่ี์ไดก้ �าหนดการ

ก�าหนดนโยบายเป้าหมาย และแนวทางการพฒันาบุคลากร

และการพฒันาทกัษะในการสอนงาน และการใหค้ �าแนะน�า

ปรึกษาเพื่อให้บุคลากรสามารถน�าไปปฏิบติัได้
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บทคัดย่อ

บทความน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ของผูบ้ริโภคประกอบดว้ย เพศ อาย ุระดบัการ

ศึกษา อาชีพ รายได ้และจ�านวนสมาชิกในครอบครัว ท่ีมีผลต่อความสนใจซ้ือรถยนตน์�าเขา้จากประเทศจีนและเพื่อศึกษา

การรับรู้คุณภาพผลิตภณัฑข์องผูบ้ริโภคท่ีมีผลต่อความสนใจซ้ือรถยนตน์�าเขา้จากประเทศจีนโดยกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้น

การศึกษา คือ กลุ่มประชากรท่ีใชร้ถยนต ์ในเขตจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา จ�านวน 400 คน โดยการเก็บแบบสอบถาม 

สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ คือ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ในการวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่ม

ประชากรและการกระจายของขอ้มูล ค่า t-test ใชท้ดสอบเปรียบเทียบระหว่างค่าเฉล่ียของตวัแปรอิสระ ซ่ึงจ�าแนกเป็น 

2 กลุ่ม และ ค่า ANOVA ใชท้ดสอบเปรียบเทียบความแปรปรวนของตวัแปรอิสระ ซ่ึงจ�าแนกมากกวา่ 2 กลุ่มข้ึนไปและ

ทดสอบรายคู่ดว้ยวิธีการของ LSD (Least Significant Difference) ผลการศึกษาพบวา่ การรับรู้คุณภาพของรถยนตน์�าเขา้

จากประเทศจีนของผูบ้ริโภค ส่วนใหญ่มีการรับรู้ระดบัปานกลาง ทั้งในดา้นของคุณภาพ ความคงทน ความน่าเช่ือถือ

และดา้นของความปลอดภยั แต่อยา่งไรก็ตาม จะมีผูบ้ริโภคบางส่วนท่ีรับรู้ระดบัมาก ในดา้นความคงทนและดา้นความ

ปลอดภยัท่ีว่ารถยนตน์�าเขา้จากประเทศจีนมีรูปลกัษณ์ท่ีกระทดัรัด มีความคงทน มีสมรรถนะของเคร่ืองยนตแ์ละความ

ปลอดภยัดีมาก การรับรู้ต่อผลิตภณัฑด์า้นคุณภาพ ดา้นความคงทน ดา้นความน่าเช่ือถือ และดา้นความปลอดภยั ท่ีแตก

ต่างกนั มีผลต่อความสนใจซ้ือรถยนตน์�าเขา้จากประเทศจีน ท่ีแตกต่างกนั

ค�ำส�ำคัญ: การรับรู้คุณภาพ, ความสนใจซ้ือ, รถยนตน์�าเขา้จากประเทศจีน

Abstract

The purpose of this independent study was to research the demographic data of consumers including gender, 

age, education, occupation, income and number of family members that affect the purchase intention of imported 

cars from China and to study the perception of consumers towards the quality of imported cars from China that affect 

their purchase intention. The sample is a population-based study of cars users in Ayutthaya Area. The total sample 

size is 400 consumers, using questionnaires. The statistics used in this analysis were percentage, mean and standard 

deviation when analyzing data for demographic information and the distribution of data.  The t-test for differences 

test between mean of the independent variable, which are classified into 2 groups, and One-Way ANOVA for the 

independent variable, with more than 2 groups and tested in pairs by LSD (Least Significant Difference). The study 

กำรรับรู้คุณภำพของรถยนต์น�ำเข้ำจำกประเทศจีนที่มีผลต่อควำมสนใจซ้ือของผู้บริโภค 

Consumers Perception toward Imported Cars from China on Purchase Intention
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บทน�ำ

ปัจจุบนัรถยนตโ์ดยสารส่วนตวักลายเป็นส่ิงจ�าเป็น

ท่ีตอ้งใชส้�าหรับด�าเนินชีวติประจ�าวนัและมีปริมาณการใช้

รถยนตโ์ดยสารส่วนตวัจ�านวนมากข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ไม่วา่

จะเป็นบุคคลในวยัเรียน วยัท�างาน หรือผูท่ี้ประกอบกิจการ

กมี็ความจ�าเป็นท่ีจะตอ้งใชร้ถยนตเ์ป็นยานพาหนะหลกั ถึง

แมว้า่ในปัจจุบนัธุรกิจทางดา้นรถยนตจ์ะซบเซาลงบา้ง ตาม

สภาวะทางเศรษฐกิจ แต่ยงัมีผูป้ระกอบการแต่ละรายใช้

กลยทุธ์การแข่งขนัและเร่งพฒันาเทคโนโลยใีหม่อยูเ่สมอ

ภายใตส้ถานการณ์ท่ีเพิม่สูงข้ึนของการใชร้ถยนต์

ส่วนตวั เม่ือเทียบกบั 10 ปีท่ีแลว้จนถึงปัจุบนั มีปริมาณ

เพิ่มข้ึน ซ่ึงในปี 2547 มีปริมาณการใชอ้ยูท่ี่ 4.29 ลา้นคนั 

และปี 2557 อยูท่ี่ 8.56 ลา้นคนั เพิ่มสูงข้ึนถึง 49.88 % 

รวมถึงราคาพลงังานเช้ือเพลิงท่ีสูงข้ึนไม่แพก้นั จึงมีการ

รณรงคก์ารใชย้านพาหนะทดแทน เพื่อให้สอดคลอ้งกบั

สถานการณ์ เช่น การใชร้ถสาธารณะร่วมกนัเพื่อลดการ

ใชร้ถยนต ์โดยสารส่วนตวั และนโยบายของรัฐบาลและ

เอกชนคือ “ทางเดียวกนั ไปดว้ยกนั” หรือจนกระทัง่มีการ

หาพลงังานทางเลือกทดแทน เช่น แก๊สโซฮอล ์(Gasohol) 

ไบโอดีเซล (Biodiesel) ก๊าซธรรมชาติส�าหรับรถยนต ์ 

(Natural Gas For Vehicle--NGV) และก๊าซปิโตรเลียม

เหลว (Liquefied Petroleum Gas--LPG) ดงันั้นผูป้ระกอบ

การหรือผูผ้ลิตรถยนตจึ์งไดใ้หค้วามส�าคญักบัปัญหาเหล่า

น้ี รวมทั้งยงัก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงพอสมควรส�าหรับ

อุตสาหกรรมยานยนต์ ทั้งดา้นการผลิตและการบริโภค 

โดยอุตสาหกรรมรถยนตต่์างกพ็ยายามพฒันาและปรับปรุง

เทคโนโลยีรถยนตใ์ห้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์พลงังาน

ของโลก และการรักษาส่ิงแวดลอ้มมากข้ึน ใหผู้บ้ริโภคได้

รับประโยชนแ์ละความพึงพอใจสูงสุด ซ่ึงปัจจุบนัไดมี้การ

คิดคน้เทคโนโลยท่ีีทนัสมยัมาประกอบการผลิตและพฒันา

ประสิทธิภาพของรถยนต ์ เช่น การผลิตรถยนตพ์ลงังาน

ทดแทนท่ีสามารถใชพ้ลงังานทางเลือกแทนน�้ามนัในการ

ขบัข่ีรถยนต ์ และการผลิตรถยนตป์ระหยดัพลงังาน เช่น 

รถยนตไ์ฮโดรเยน (Hydrogen) รถยนตไ์ฮบริด (Hybrid 

Car) และรถยนตอี์โค (Eco Car) ขณะเดียวกนั ในดา้นผู ้

บริโภค สถานการณ์ราคาน�้ ามนัดงักล่าวยงัส่งผลกระทบ

กบัพฤติกรรมผูบ้ริโภคในเร่ืองของความสนใจ “ใช”้ และ

สนใจ “ซ้ือ” รถยนต ์

ถึงอยา่งไรกต็ามในปัจจุบนัมีแบรนดร์ถยนตท่ี์เกิด

ข้ึนใหม่เขา้มาตีตลาดในประเทศไทย ดา้นผูบ้ริโภคเองก็

เปิดใจในแบรนด์ใหม่ ๆมากข้ึน ตวัอย่างเช่น แบรนด์ท่ี

ข้ึนแท่นอนัดบัโลก “ฉางฮง” ของประเทศจีนบุกเขา้ตลาด

ไทยในกลุ่มยานยนต ์เป็นตน้ รถยนตท่ี์น�าเขา้จากประเทศ

จีนไดท้�าการวางให้ไทยเป็นจุดสตาร์ทเพื่อสร้างฐานและ

โอกาสในการขยายช่องทางไปท�าตลาดในประเทศเพ่ือน

บา้นต่อไป โดยเนน้จุดเด่นดา้นราคามากกว่าจุดเด่นของ

ตวัผลิตภณัฑ ์แต่ในเร่ืองภาพลกัษณ์ของราคาเหนือคุณภาพ 

และยงัขาดความน่าเช่ือถือในมุมมองของผูบ้ริโภค กลาย

เป็นจุดอ่อนให้เกิดการเปรียบเทียบกบัแบรนด์ญ่ีปุ่นและ

เกาหลีข้ึนอีกดว้ย จากจุดอ่อน ปัจจุบนัจีนไดป้รับเปล่ียน

แนวคิดเพือ่ท่ีจะยกระดบัแบรนดข์องตนข้ึนมา สร้างความ

เขา้ใจการรับรู้ใหม่กบัผูบ้ริโภคผา่นเทคโนโลย ีนวตักรรม 

และดีไซด์ มีการเรียนรู้เร่ืองของการสร้างแบรนด์และ

คุณภาพของสินคา้เพื่อให้ผูบ้ริโภครับรู้ถึงคุณภาพและ

ความน่าเช่ือถือท่ีจีนเองยงัถูกมองเป็นเร่ืองของจุดอ่อน

ดา้นผลิตภณัฑอ์ยู่ กลยุทธ์ในการท�าตลาดช่วงแรก ก็คือ

จีนจะรับประกนัซ้ือคืนรถจากลูกคา้ เพราะปัญหาส่วน

ใหญ่ของสินคา้จีนในไทย มาจากมุมมองของผูบ้ริโภค

results found that the most consumers perception toward imported cars from China is on moderate level in terms of 

quality, durability, reliability and safety. However, there are some consumers who perceive a high level in terms of 

the durability and safety of the imported cars from China. These consumers are confident on the cars’ compact size 

and durability, the performance of the engine, and their  good security. The consumers’ perception toward imported 

cars from China in terms of product quality, durability, reliability and safety that affect the purchase intention was 

significant.

Keywords: perceived quality, purchase intention, imported cars from China
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ชาวไทย ท่ีกลวัว่าสินคา้จากจีนไม่ค่อยคงทน ดงันั้นการ

รับประกนัซ้ือคืนรถจึงเป็นการท�าใหล้กูคา้เกิดความมัน่ใจ

ข้ึนไดเ้ป็นอยา่งดี ดงันั้นผูว้จิยัจึงตอ้งการท่ีจะศึกษาถึง การ

รับรู้คุณภาพของรถยนตน์�าเขา้จากประเทศจีนท่ีมีผลต่อ

ความสนใจซ้ือของผูบ้ริโภค เพราะทา้ยท่ีสุดแบรนด์ทุก

แบรนดท่ี์จะประสบความส�าเร็จไดน้ั้นไม่ใช่แค่การสร้าง

การรับรู้เพียงอยา่งเดียวแต่จะตอ้งน�าไปสู่การเช่ือมโยงใน

เร่ืองของคุณภาพตวัผลิตภณัฑ ์และขอ้มลูท่ีไดจ้ากการวจิยั

นั้นจะเป็นประโยชน์ในเร่ืองของการสร้างโอกาส สร้าง

การยอมรับ ท�าให้ผูบ้ริโภคเกิดการรับรู้ในคุณภาพ ของ

แบรนด์จีน และเพื่อท่ีจะน�าขอ้มูลไปเป็นแนวทางของผู ้

ผลิตและผูจ้ดัจ�าหน่ายรถยนตท่ี์จะใชข้อ้มูลน�าเสนอหรือ

ถ่ายทอดความมีคุณภาพของแบรนด์รถยนตท่ี์น�าเขา้จาก

ประเทศจีนไดช้ดัเจนท่ีสุด

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

1. เพื่อศึกษาขอ้มูลในดา้นประชากรศาสตร์ ของ

ผูบ้ริโภคท่ีมีผลต่อความสนใจซ้ือ

2. เพื่อศึกษาระดบัการรับรู้ต่อผลิตภณัฑ ์ ของผู ้

บริโภคท่ีมีผลต่อความสนใจซ้ือ

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

ทฤษฎีเร่ืองการรับรู้ (perception theory) เป็น

พื้นฐานของการเรียนรู้ของแต่ละคน เพราะการท่ีจะเกิด

การตอบสนองและแสดงออกเป็นพฤติกรรมนั้น จะข้ึน

อยู่กบัการรับรู้จากทางแวดลอ้มรอบๆตนเองและการท่ี

แต่ละคนจะตีความหมายในค�าว่าสภาพ ดงันั้นการเรียน

รู้จะมีสิทธิภาพ จะข้ึนอยูก่บัปัจจยัการรับรู้หรือส่ิงเร้าท่ีดี

และท่ีมีประสิทธิภาพ ซ่ึงปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรับรู้จะ

ประกอบดว้ย ประสาทสัมผสั และทางจิต คือ ความรู้ท่ีมี

เดิม ความตอ้งการ และเจตคติ เป็นตน้ การรับรู้ดงักล่าว

นั้นจะประกอบไปดว้ย 3 ดา้น คือ รับสัมผสั แปลความ

หมายและแสดงอารมณ์ การรับรู้นั้นมีผลมาจากการท่ีคน

เรานั้นใชอ้วยัวะรับการสมัผสั (sensory motor) ซ่ึงจะเรียก

ว่า เคร่ืองรับ (sensory) มีดว้ยกนัอยู ่5 ดา้น คือ ตา จมูก หู 

ล้ิน และผิวหนงั ผลศึกษาพบวา่ การรับรู้ของคนเราจะเกิด

ข้ึนจากการมองเห็น 75% ไดย้นิ 13% สัมผสั 6% รับรู้กล่ิน 

3% และรสอีก 3% การท่ีเราจะรับรู้ไดม้ากนอ้ยนั้นมกัจะ

ข้ึนอยู่กบัคนท่ีอยู่รอบๆตวัเรา คนเราจะรับรู้และพฒันา

จนเป็นการเรียนรู้ส่ิงต่างอ่ืนไดดี้หรือไม่นั้น จะข้ึนอยูก่บั

องคป์ระกอบ คือ

1. สติปัญญา คนท่ีมีวิชาความรู้ระดบัสูงกว่านั้น 

จะรับรู้ไดดี้กว่าผูมี้สติปัญญาระดบัท่ีต�่ากว่า

2. การสังเกตหรือการพิจารณา มกัจะข้ึนอยู่กบั

ความเช่ียวชาญ และเกิดความมุ่งมัน่ต่อส่ิงเร้านั้น ๆ

3. จิตใจในตอนนั้น ถา้เกิดมีความเหน่ือยลา้ เครียด 

หรือมีอารมณ์มวัหมอง อาจจะท�าให้การแปลความหมาย

นั้นไม่ดี ตรงขา้มกนั หากสภาวะจิตใจของเราดี โปร่งใส 

ก็จะท�าให้การรับรู้และเกิดการเรียนรู้ท่ีดีไปดว้ย การรับ

รู้ท่ีผิดพลาด แมว้่ามนุษยอ์าจจะมีอวยัวะรับสัมผสัไดถึ้ง 

5 ประเภทแต่มนุษยก์็ยงัมีโอกาสท่ีรับรู้ผิดพลาดได ้ เช่น 

อาจเกิดภาพลวงตา รับฟังค�าบอกเล่าท่ีรับรู้อาจท�าใหเ้ร่ือง

บิดเบือนไปจากเดิม การมีประสบการณ์ของแต่ละคนและ

การมีค่านิยมแตกต่างกนั 

หลกัการรับรู้ส�าหรับการศึกษา

1. การรับรู้จะพฒันาตามวยัของคนและความ

สามารถการรับรู้จากส่ิงภายนอกอย่างถูกต้องและ 

เหมาะสม

2. การรับรู้โดยการเห็นจะก่อให้เกิดความเขา้ใจ

ดีกว่าการไดย้ินและประสาทสัมผสัอ่ืนๆ ดงันั้นการเรียน

รู้โดยผ่านประสาทสัมผสัไดม้ากก็อาจจะก่อให้เกิดความ

เขา้ใจท่ีสมบูรณ์ยิ่งข้ึน

3. ลกัษณะและวิธีการรับรู้ของแต่ละคน จะแตก

ต่างกนัตามพื้นฐานของบุคลิกภาพและจะแสดงออกตาม

ท่ีไดรั้บรู้และทรรศนะคติของเขา

4. การเขา้ใจผูเ้รียนทั้งในดา้นคุณลกัษณะและ

สภาพแวดลอ้มจะเป็นผลดีต่อการสอน

ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภค

พฤติกรรมผูบ้ริโภค เป็นการศึกษาปัจเจกบุคคล 

กลุ่มบุคคล หรือองคก์าร และกระบวนการท่ีพวกเขาเหล่า

นั้นใชส้�าหรับเลือกสรร รักษา และก�าจดั ส่ิงท่ีเก่ียวกบัตวั
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ผลิตภณัฑ ์บริการ ประสบการณ์ หรือแนวความคิด เพื่อ

สนองความตอ้งการและผลกระทบท่ีกระบวนการเหล่า

น้ีมีต่อผูบ้ริโภค สังคมวิทยา มานุษยวิทยาสังคม และ

เศรษฐศาสตร์ เพ่ือพยายามท�าความเขา้ใจกระบวนการ

การตดัสินของผูซ้ื้อ 

พฤติกรรมของผูบ้ริโภค (consumer behavior) 

หมายถึง พฤติกรรมท่ีผูบ้ริโภคจะท�าการคน้หา การเลือก

ซ้ือ การเลือกใช ้ประเมินผล และบริการ ซ่ึงผูบ้ริโภคคาด

วา่จะตอบสนองความตอ้งการของพวกเขาเอง (Schiffman 

& Kanuk, 1994)

Engel และคณะ (1968) ได้ให้ความหมาย 

พฤติกรรมของผู ้บริโภคไวว้่า เป็นการกระท�าใด ๆ ของ

บุคคลท่ีมีความเก่ียวเน่ืองโดยตรงในเร่ืองของการท่ีจะได้

รับหรือการใชผ้ลิตภณัฑ ์รวมไปถึงในเร่ืองของการตดัสิน

ใจท่ีอาจจะมีอยูก่่อนหนา้น้ีและมีส่วนช่วยในการก�าหนด

ให้มีการกระท�าดงักล่าว

ชิฟแมน และคะนุค (Schiffman & Kanuk, 1987) 

ไดใ้หค้วามหมายในเร่ืองของ พฤติกรรมของผูบ้ริโภค ไวว้า่ 

เป็นพฤติกรรมท่ีผูบ้ริโภคนั้นไดแ้สดงออกอาจจะเป็นการ

แสวงหา เสาะหาเพื่อท่ีจะซ้ือ และเพื่อใช ้ซ่ึงผูบ้ริโภคเอง

คาดการณ์วา่จะสามารถท่ีจะตอบสนองความตอ้งการของ

ตนเองได ้โดยการใชท้รัพยากรท่ีมีอยูใ่นเร่ืองของเงิน เวลา 

และพละก�าลงัเพื่อท่ีจะบริโภคสินคา้และบริการ 

กล่าวโดยสรุปว่าพฤติกรรมของผู ้บ ริโภค  

(consumer behavior) นั้นหมายถึง การแสดงท่าทางออก

มาของแต่ละบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัการใชสิ้นคา้และ

บริการเป็นการตดัสินใจท่ีเลือกซ้ือท่ีแตกต่างกนัออกไป

พฤติกรรมในตวัผูบ้ริโภคจะเร่ิมข้ึนจากการท่ีส่ิง

เร้ามาเป็นกระตุน้ อาจเป็นไปไดท้ั้งส่ิงเร้าท่ีอยู่ภายนอก 

เช่น ส่ิงเร้าทางการตลาดหรือส่ิงเร้าอ่ืน ๆ ส่ิงเร้าภายใน 

ไดแ้ก่ สัญชาติญาณท่ีติดตวัมาแต่ก�าเนิดจากการเรียนรู้

หรือหรืออาจจะเป็นไดท้ั้งสองอยา่ง 

ค�าถามท่ีใชเ้พ่ือท่ีจะคน้หาพฤติกรรมของผูบ้ริโภค

คือหลกั 6Ws และ1H ซ่ึงประกอบ ดว้ย ใคร อะไร ท�าไม 

ใคร เม่ือไหร่ ท่ีไหน และ อยา่งไร เพื่อคน้หาค�าตอบ 7 

ประการหรือ 7 Os ซ่ึง ประกอบดว้ย Occupants, Objects, 

Objectives, Organizations, Occasions, Outlets และ  

Operations (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2541) การ

ใช้ค �าถาม 7 ค�าถามเพื่อหาค�าตอบ 7 ประการเก่ียวกบั

พฤติกรรมผูบ้ริโภค

1. ใครท่ีอยูใ่นตลาดเป้าหมาย เป็นค�าถามเพื่อท่ีจะ

ท�าใหรู้้ถึงกลุ่มเป้าหมายในดา้นของประชากรศาสตร์,ดา้น

ภูมิศาสตร์, ดา้นจิตวิทยา และพฤติกรรมศาสตร์

2. ผูบ้ริโภคซ้ืออะไร ส่ิงท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการซ้ือ 

(objects) ตอ้งการจากตวัสินคา้ ในดา้นผลิตภณัฑ ์(product 

component) และตอ้งมีความแตกต่างท่ีสูงและดีกว่า

3. ท�าไมผูบ้ริโภคจึงซ้ือ วตัถุประสงคห์รือความ

ตอ้งการท่ีจะซ้ือ (objectives) ผูบ้ริโภคตอ้งการซ้ือสินคา้

เพื่อตอบสนองต่อความคิด และความรู้สึกของตนเอง

4. ใครเป็นผูมี้ส่วนร่วมในการตดัสินใจ บทบาท

คนหลาย ๆ กลุ่ม (organization) เป็นผูท่ี้มีอิทธิพลในการ

ช่วยตดัสินใจซ้ือ คือ ผูริ้เร่ิม ผูมิ้อิทธิผล ผูต้ดัสินใจซ้ือ ผู ้

ซ้ือ และผูใ้ช้

5. ผูบ้ริโภคจะตอ้งการซ้ือเม่ือใด โอกาสท่ีจะเกิด

การซ้ือ (occasion) เช่น ช่วงเวลาใดของเวลาหน่ึงของ

เดือน ของปี หรือของฤดูกาลใน 1 ปี หรือโอกาสวนัพิเศษ 

เทศกาล และวนัส�าคญัต่าง ๆ

6. ผูบ้ริโภคจะซ้ือท่ีไหน เป็นช่องทางจ�าหน่าย

สินคา้ต่าง ๆ  (outlets) ท่ีผูบ้ริโภคจะไปซ้ือสินคา้ เช่น ร้าน

คา้ ศูนยก์ารคา้ ร้านขายของช�า ฯลฯ

7. ผูบ้ริโภคจะซ้ืออยา่งไร ขั้นตอนการตดัสินใจ

ซ้ือ (operation) ประกอบไปดว้ย การรับรู้ทางปัญหา, การ

สืบคน้ขอ้มูล, การประเมินผลทางเลือก, ตดัสินใจซ้ือ และ

ความรู้สึกภายหลงัซ้ือ

สมมติฐำนกำรวิจัย

1. ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุ

ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได้ และจ�านวนสมาชิกใน

ครอบครัว ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความสนใจซ้ือรถยนต์

น�าเขา้จากประเทศจีนท่ีแตกต่างกนั

2. การรับรู้ต่อผลิตภณัฑ ์ไดแ้ก่ ดา้นคุณภาพ ดา้น

ความคงทน ดา้นความน่าเช่ือถือ และดา้นความปลอดภยั 
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ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความสนใจซ้ือรถยนต์น�าเขา้จาก ประเทศจีนท่ีแตกต่างกนั

กรอบแนวคิดกำรวิจัย

ปัจจัยด้ำนประชำกรศำสตร์ 
  1.เพศ
  2.อายุ
  3.การศึกษา
  4.อาชีพ
  5.รายได้
  6.จ�านวนสมาชิกใน

ควำมสนใจซ้ือของผู้บริโภค
  1.โอกาสท่ีจะซ้ือ
  2. ความเตม็ใจท่ีจะซ้ือ 
   3. ความกระตือรือร้นตรวจสอบขอ้มูล  
  4. ความตั้งใจท่ีจะซ้ือ
  5. มีการวางแผนท่ีจะซ้ือ

กำรรับรู้ต่อผลิตภัณฑ์
  1.ดา้นคุณภาพ
  2.ดา้นความคงทน
  3.ดา้นความน่าเช่ือถือ
  4.ดา้นความปลอดภยั

ภำพ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย 

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

ประชากรท่ีใช ้คือ กลุ่มประชากรท่ีใชร้ถยนต ์ใน

เขตจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ทั้งเพศชายและหญิง ท่ีมีอาย ุ

18 ปีข้ึนไป กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชส้�าหรับการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี 

คือ การเลือกกลุ่มตวัอยา่งจากการสุ่มตวัอยา่งแบบสะดวก 

(convenience sampling)

เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรวิจัย

ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามท่ีเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไป

ของผูบ้ริโภค ทางดา้นประชากรศาสตร์ไดแ้ก่ เพศ อาย ุ

ระดบัของการศึกษา อาชีพ รายได ้ และจ�านวนสมาชิก

ในครอบครัว ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัการรับรู้ต่อ

ผลิตภณัฑ ์ไดแ้ก่ ดา้นคุณภาพ ดา้นความคงทน ดา้นความ

น่าเช่ือถือ และดา้นความปลอดภยั ซ่ึงการวดัค�าถามจะเป็น

แบบปลายปิดโดยใหค้ะแนนน�้าหนกั (mul-tiple rating list 

scale questions) โดยแบ่งออกเป็น 4 คือ ดา้นคุณภาพ 4 

ขอ้ ดา้นความคงทน 4 ขอ้ ดา้นความน่าเช่ือถือ 3 ขอ้ และ

ดา้นความปลอดภยั 3 ขอ้ ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกบั

ระดบัความสนใจซ้ือของผูบ้ริโภค จะใช ้ แบบสอบถาม

แบบปลายปิดโดยใหค้ะแนนน�้ าหนกั (multiple rating list 

scale questions) จ�านวน 5 ขอ้ 

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล

1. ขอ้มูลปฐมภูมิ (primary data) รวบรวมจากการ

สร้างเคร่ืองมือในการคน้ควา้ คือแบบสอบถามในลกัษณะ

ปลายปิด (close-ended question) แลว้น�าออกส�ารวจจาก

ประชากรท่ีใชร้ถยนต ์ ในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยาดว้ย

ตวัเอง โดยเก็บตวัอยา่งตามความสะดวก

2. ขอ้มูลทุตยภูมิ (secondary data) เก็บรวบรวม

และคน้หาขอ้มูล และทฤษฎีจาก 

  2.1 หนงัสือ วาสาร บทความ ส่ิงพิมพ์

ต่าง ๆ

  2.2 รายงาน บทความ วิทยานิพนธ์ และ

งานวิจยัอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

  2.3 ระบบสารสนเทศต่างๆเพือ่น�าขอ้มลู

มาเป็นแนวทางประกอบการศึกษา
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สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล

ผูศึ้กษาน�าขอ้มลูท่ีไดจ้ากกลุ่มตวัอยา่งมาวเิคราะห์

ขอ้มูลดว้ยคอมพิวเตอร์ โดยใชโ้ปรแกรมส�าหรับรูปทาง

สถิติ ในการศึกษาด้วยสถิติเชิงพรรณนา (descriptive 

statistics) และสถิติเชิงอนุมาน (inferential statistics) โดย

มีรายละเอียดดงัน้ี

ตำรำง 1 

แสดงลักษณะการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา

รายการขอ้มูล มาตรวดั สถิติท่ีใช้

ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ Nominal, Ordinal Frequency, Percentage

การรับรู้ต่อผลิตภณัฑ์ Interval Mean, Standard Deviation, Percentage

ความสนใจซ้ือของผูบ้ริโภค Interval Mean, Standard Deviation

ตำรำง 2 

แสดงลักษณะการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงอนุมาน (ใช้ทดสอบสมมติุฐาน)

สมมุติฐาน สถิติท่ีใช้

1. ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความสนใจซ้ือรถยนตน์�าเขา้จากประเทศจีนท่ีแตกต่างกนั

  1.1 เพศท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความสนใจซ้ือรถยนตน์�าเขา้จากประเทศจีนท่ีแตกต่างกนั

  1.2 อายท่ีุแตกต่างกนัมีผลต่อความสนใจซ้ือรถยนตน์�าเขา้จากประเทศจีน ท่ีแตกต่างกนั

  1.3 ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความสนใจซ้ือรถยนตน์�าเขา้จากประเทศจีน ท่ีแตกต่างกนั 

  1.4 อาชีพท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความสนใจซ้ือรถยนตน์�าเขา้จากประเทศจีนท่ีแตกต่างกนั

  1.5 รายไดท่ี้แตกต่างกนัมีผลต่อความสนใจซ้ือรถยนตน์�าเขา้จากประเทศจีนท่ีแตกต่างกนั

 1.6 จ�านวนสมาชิกในครอบครัวท่ีแตกต่างกันมีผลต่อความสนใจซ้ือรถยนต์น�าเขา้จากประเทศจีน 

        ท่ีแตกต่างกนั 

T-test 

F-test

F-test

F-test

F-test

F-test

2. การรับรู้ต่อผลิตภณัฑ ์ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความสนใจซ้ือรถยนตน์�าเขา้จากประเทศจีนท่ีแตกต่างกนั

  2.1 การรับรู้ต่อผลิตภณัฑด์า้นคุณภาพท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความสนใจซ้ือรถยนตน์�าเขา้จากประเทศจีน    

        ท่ีแตกต่างกนั

  2.2 การรับรู้ต่อผลิตภณัฑด์า้นความคงทนท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความสนใจซ้ือรถยนตน์�าเขา้จากประเทศ

       จีนท่ีแตกต่างกนั

  2.3 การรับรู้ต่อผลิตภณัฑด์า้นความน่าเช่ือถือท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความสนใจซ้ือรถยนตน์�าเขา้จาก

        ประเทศจีนท่ีแตกต่างกนั

  2.4 การรับรู้ต่อผลิตภณัฑด์า้นความปลอดภยัท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความสนใจซ้ือรถยนตน์�าเขา้จาก

        ประเทศจีนท่ีแตกต่างกนั

F-test

F-test

F-test

F-test

ผลกำรวิจัย

 ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ของผู ้

บริโภค 

 ขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ของผูบ้ริโภคท่ี

ตอบแบบสอบถามมีจ�านวนทั้งหมด 400 คน ส่วน

ใหญ่พบว่าเป็นเพศหญิง อายุจะอยู่ระหว่าง18-26 ปี 

ระดบัการศึกษาอยู่ระดบัปริญญาตรี ประกอบอาชีพ
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เป็นพนกังานบริษทัเอกชน หา้งร้าน มีรายไดอ้ยูใ่นช่วง 

10,001-20,000 บาทและมีจ�านวนสมาชิกในครอบครัว 

2-4 คน 

 ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลการรับรู้ต่อผลิตภณัฑ์ของผู ้

บริโภค

  2.1 ผูบ้ริโภครับรู้ต่อผลิตภณัฑ์ดา้น

คุณภาพอยู่ระดบัปานกลาง ในเร่ืองของคุณภาพโดย

ภาพรวมและมาตรฐานของรถยนตน์�าเขา้จากจีนท่ีอยู่

ในระดบัสากล

  2.2 ผูบ้ริโภครับรู้ต่อผลิตภณัฑ์ดา้น

คุณภาพอยู่ระดบัปานกลาง ในเร่ืองของคุณภาพของ

เทคโนโลยีภายในรถยนตน์�าเขา้จากจีน

  2.3 ผูบ้ริโภครับรู้ต่อผลิตภณัฑ์ดา้น

คุณภาพอยูร่ะดบัปานกลาง ในเร่ืองของรถยนตน์�าเขา้

จากจีนมีลกัษณะพิเศษต่างจากผูผ้ลิตรายอ่ืน ๆ

  2.4 ผูบ้ริโภครับรู้ต่อผลิตภณัฑ์ดา้น

คุณภาพอยู่ระดบัปานกลาง ในเร่ืองของรถยนตท่ี์น�า

เขา้จากจีนรูปลกัษณ์ท่ีสวยงาม 

  2.5 ผูบ้ริโภครับรู้ต่อผลิตภณัฑ์ดา้น

ความคงทนอยูร่ะดบัมาก ในเร่ืองของรถยนตท่ี์น�าเขา้

จากจีนมีรูปลกัษณ์ท่ีกระทดัรัดและคงทน

  2.6 ผูบ้ริโภครับรู้ต่อผลิตภณัฑ์ดา้น

ความคงทนอยูร่ะดบัปานกลาง ในเร่ืองของรถยนตท่ี์

น�าเขา้จากจีนมีเคร่ืองยนตท่ี์มีความแขง็แรง ทนทาน

  2.7 ผูบ้ริโภครับรู้ต่อผลิตภณัฑ์ดา้น

ความคงทนอยูร่ะดบัปานกลาง ในเร่ืองของรถยนตท่ี์

น�าเขา้จากจีนมีอายกุารใชง้านยาวนาน

  2.8 ผูบ้ริโภครับรู้ต่อผลิตภณัฑ์ดา้น

ความคงทนอยูร่ะดบัปานกลาง ในเร่ืองของรถยนตท่ี์

น�าเขา้จากจีนมีประสิทธิภาพและทนทานในการขบัข่ี

  2.9 ผูบ้ริโภครับรู้ต่อผลิตภณัฑ์ดา้น

ความน่าเช่ือถืออยูร่ะดบัปานกลาง เร่ืองของภาพลกัษณ์

ของตราสินคา้

  2.10 ผูบ้ริโภครับรู้ต่อผลิตภณัฑด์า้น

ความน่าเช่ือถืออยูร่ะดบัปานกลาง เร่ืองของการมีการรับ

ประกนัคุณภาพสินคา้ การติดตามดูแล และใหบ้ริการ

หลงัการขาย

  2.11 ผูบ้ริโภครับรู้ต่อผลิตภณัฑด์า้น

ความน่าเช่ือถืออยูร่ะดบัปานกลาง เร่ืองของประโยชน์

ท่ีไดรั้บจากผลิตภณัฑคุ์ม้ค่ากบัเงินท่ีจ่ายไป

  2.12 ผู ้บริโภครับรู้ต่อผลิตภัณฑ์

ดา้นความปลอดภยัอยูร่ะดบัมาก เร่ืองของสมรรถนะ

เคร่ืองยนตแ์ละความปลอดภยั

  2.13 ผูบ้ริโภครับรู้ต่อผลิตภณัฑด์า้น

ความปลอดภยัอยูร่ะดบัปานกลาง ในเร่ืองของการท่ีมี

การติดตั้งอุปกรณ์ท่ีรองรับความปลอดภยั เช่น ถุงลม

นิรภยั,ชุดเบรค ABS เป็นตน้

  2.14 ผูบ้ริโภครับรู้ต่อผลิตภณัฑด์า้น

ความปลอดภยัอยูร่ะดบัปานกลาง ในเร่ืองของการรับ

ประกนัรถยนต ์

 ส่วนท่ี 3 ขอ้มลูดา้นความสนใจซ้ือของผูบ้ริโภค

  3 .1  ผู ้บ ริโภคส่วนใหญ่มีความ

กระตือรือร้นท่ีจะเช็คข้อมูลของรถยนต์น�าเข้าจาก

ประเทศจีน อยู่ระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ียของระดบั

ความสนใจซ้ืออยู ่ท่ี 2.70 เป็นอนัดบัท่ีหน่ึง

  3.2 ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มีความเตม็ใจ

ท่ีจะซ้ือรถยนต์น�าเขา้จากประเทศจีน อยู่ระดบัปาน

กลาง มีค่าเฉล่ียของระดบัความสนใจซ้ืออยู่ ท่ี 2.63 

เป็นอนัดบัท่ีสอง

  3.3 ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มีโอกาสท่ีจะ

ซ้ือรถยนตค์นัต่อไปเป็นรถยนตน์�าเขา้จากประเทศจีน 

อยูร่ะดบันอ้ย มีค่าเฉล่ียของระดบัความสนใจซ้ืออยู ่ท่ี 

2.60 เป็นอนัดบัท่ีสาม

  3.4 ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มีความตั้งใจท่ี

จะซ้ือรถยนตน์�าเขา้จากประเทศจีนอยูร่ะดบันอ้ย มีค่า

เฉล่ียของระดบัความสนใจซ้ืออยู ่ท่ี 2.53 เป็นอนัดบัท่ี

ส่ี
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  3.5 ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มีการวางแผน

ท่ีจะซ้ือรถยนตน์�าเขา้จากประเทศจีนอยูร่ะดบันอ้ย มีค่า

เฉล่ียของระดบัความสนใจซ้ืออยูท่ี่ 2.46 เป็นอนัดบัท่ี

ห้า

 ส่วนท่ี 4 ขอ้มูลและการรับรู้ของผูบ้ริโภคท่ีมี

ผลต่อความสนใจซ้ือ

 สมมติฐานขอ้ท่ี 1

 ผลการวิเคราะห์สมมติฐานขอ้ท่ี 1 ปัจจยัดา้น

ประชากรศาสตร์ ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความสนใจซ้ือ

รถยนตน์�าเขา้จากประเทศจีนท่ีแตกต่างกนั

ตำรำง 3 

ผลการวิเคราะห์สมมติฐานข้อท่ี 1

เพศ*ความสนใจซ้ือ ผลการทดสอบ (แตกต่าง/ไม่แตกต่าง)

โอกาสท่ีจะซ้ือ

ความเตม็ใจท่ีจะซ้ือ

ความกระตือรือร้นท่ีจะเช็คขอ้มูล

ความตั้งใจท่ีจะซ้ือ

การวางแผนท่ีจะซ้ือ

-

-

*

*

*

หมายเหตุ: * มีความแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (ยอมรับสมมติฐาน)

  - ไม่แตกต่างกนั (ปฏิเสธสมมติฐาน)

ตำรำง 4 

ผลการวิเคราะห์สมมติฐานข้อท่ี 1

ตวัแปรตน้ ตวัแปรตาม

โอกาส ความเตม็ใจ ความ

กระตือรือร้น

ความตั้งใจ การวางแผน

อายุ - - - * -

ระดบัการศึกษา * * * * *

อาชีพ - - - - -

รายได้ * * - * *

จ�านวนสมาชิกในครอบครัว - - - - -

หมายเหตุ: * มีความแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (ยอมรับสมมติฐาน)

 สมมติฐานขอ้ท่ี 2

 ผลการวเิคราะห์สมมติฐานขอ้ท่ี 2 การรับรู้ต่อ

ผลิตภณัฑ ์ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความสนใจซ้ือรถยนต์

น�าเขา้จากประเทศจีนท่ีแตกต่างกนั
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ตำรำง 5 

ผลการวิเคราะห์สมมติฐานข้อท่ี 2

ตวัแปรตน้ ตวัแปรตาม (ความสนใจซ้ือ)

ดา้นคุณภาพ

ดา้นความคงทน

ดา้นความน่าซ้ือ

ดา้นความปลอดภยั

*

*

*

*

หมายเหตุ: * มีความแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (ยอมรับสมมติฐาน)

    - ไม่แตกต่างกนั (ปฏิเสธสมมติฐาน)

กำรอภิปรำยผล

 จากท่ีไดศึ้กษาในเร่ืองของการรับรู้คุณภาพของ

รถยนตน์�าเขา้จากประเทศจีนท่ีมีผลต่อความสนใจซ้ือ

ของผูบ้ริโภค สามารถน�ามาอภิปลายผลได ้ดงัน้ี

 พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีมากกว่าเพศ

ชาย มีอายุประมาณ 18-26 ปี การศึกษาอยู่ในระดบั

ปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษทัเอกชน 

ห้างร้านเป็นหลัก รายได้เฉล่ียต่อเดือนนั้ นจะอยู่ท่ี 

10,001-20,000 บาท ซ่ึงสอดคลอ้งงานวิจยัของ มาลีนี 

มาลีคลา้ย (2554) ศึกษาเร่ือง “การรับรู้การส่ือสารการ

ตลาดของผูบ้ริโภคท่ีมีผลต่อภาพลกัษณ์ตราอิชิตนัใน

เขตกรุงเทพมหานครโดยมีผลสรุปการวจิยัคือ ผูบ้ริโภค

ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกวา่เพศชาย มีอายรุะหวา่ง 

25-29 ปี การศึกษาอยูร่ะดบัปริญญาตรี ประกอบอาชีพ

บริษทัเอกชน มีรายได ้10,001-20,000 บาท ถึงแมว้่า

ประเภทของสินคา้จะไม่ไดอ้ยูใ่นประเภทเดียวกนักบั

รถยนตแ์ต่กเ็ป็นการแสดงใหเ้ห็นถึง ไม่วา่จะเป็นสินคา้

ประเภทใดผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ท่ีตอบแบบสอบถามจะ

เป็นกลุ่มของประชากรใกลเ้คียงกนั

 การรับรู้คุณภาพของรถยนตน์�าเขา้จากประเทศ

จีนของผูบ้ริโภค พบว่า ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มีการรับรู้

ระดบัปานกลางในดา้นของคุณภาพ ความคงทน ความ

น่าเช่ือถือและดา้นของความปลอดภยัของรถยนตท่ี์น�า

เขา้จากประเทศจีน แต่อย่างไรก็ตามมีผูบ้ริโภคบาง

ส่วนท่ีรับรู้ระดบัมาก ในดา้นความคงทนท่ีว่ารถยนต์

น�าเขา้จากประเทศจีนมีรูปลกัษณ์ท่ีกระทดัรัดและมี

ความคงทน อีกดา้นหน่ึงกย็งัมีผูบ้ริโภคบางส่วนมีการ

รับรู้ระดบัมากในเร่ืองความปลอดภยั ผูบ้ริโภคเห็นวา่

รถยนต์ท่ีน�าเขา้จากประเทศจีนนั้นมีสมรรถนะของ

เคร่ืองยนตแ์ละความปลอดภยัดีมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบั

วิจยัของ จริยาวดี ฮยัวงษ ์(2552) ศึกษาในเร่ือง “ภาพ

ลกัษณ์ของบริษทัโตโยตา้ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จ�ากดั 

ในมุมมองของผูใ้ชร้ถยนต์ในเขตกรุงเทพมหานคร” 

โดยสรุปผลดงัน้ี ดา้นความคิดเห็นเก่ียวกบัภาพลกัษณ์

ดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ให้

ความส�าคญัระดบัมากท่ีสุดกบัดา้นส่ิงแวดลอ้ม ดา้น

นการศึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยแีละดา้นกิจกรรม

เพ่ือสังคม และให้ความส�าคญัระดบัมาก ไดแ้ก่ ดา้น

ความรับผิดชอบต่อสังคม และดา้นความปลอดภยับน

ทอ้งถนน

 ความสนใจซ้ือรถยนต์ท่ีน�าเขา้จากประเทศ

จีนของผูบ้ริโภค พบว่าผูบ้ริโภคส่วนใหญ่จะมีความ

กระตือรือร้นท่ีจะเช็คขอ้มูลและมีความเตม็ใจท่ีจะซ้ือ 

อยู่ระดบัปานกลาง และโอกาส ความตั้งใจหรือการ

วางแผนท่ีจะซ้ือรถยนต์คนัต่อไปเป็นรถยนต์น�าเขา้

จากประเทศจีนนั้น อยูร่ะดบันอ้ย ซ่ึงจะไปสมัพนัธ์กบั

งานวิจยัของอรนุช วงศท์ศันีโย (2547) ไดศึ้กษาเร่ือง 

“พฤติกรรมการซ้ือเคร่ืองด่ืมชาเขียวพร้อมด่ืมของผู ้

บริโภคในอ�าเภอเมือง จงัหวดัสมุทรสาคร” โดยมีผล

สรุปการวิจยั คือ ปัจจยัดา้นการจดัจ�าหน่าย และส่ง
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เสริมการตลาดมีผลน้อยต่อการรับรู้ของผูบ้ริโภคจึง

ท�าให้ไม่เกิดการตอบสนองในการบริโภค ถึงแมว้่า

ประเภทของสินคา้จะไม่ไดอ้ยูใ่นประเภทเดียวกนักบั

รถยนต ์แสดงใหเ้ห็นวา่ ไม่วา่จะเป็นสินคา้ประเภทใด 

ปัจจยัดา้นการจดัจ�าหน่าย และส่งเสริมการตลาด มีผล

นอ้ยต่อการรับรู้ของผูบ้ริโภคเช่นเดียวกนั

 ขอ้มูลทัว่ไปและการรับรู้ของผูบ้ริโภคท่ีมีผล

ต่อความสนใจซ้ือรถยนตท่ี์น�าเขา้จากประเทศจีน จาก

การศึกษา พบว่า

 1. เพศชายและเพศหญิง ท่ีมีความสนใจซ้ือ มี

ความกระตือรือร้นท่ีจะเชค็ขอ้มลู และวางแผนท่ีจะซ้ือ

รถยนตน์�าเขา้จากประเทศจีนท่ีต่างกนั แต่ในเร่ืองของ

โอกาสและความเตม็ใจท่ีจะซ้ือนั้น ไม่แตกต่างกนั

 2. อาย ุอาชีพ และจ�านวนสมาชิกในครอบครัว

ของผูบ้ริโภค มีความสนใจซ้ือ โอกาส ความเต็มใจ 

ความกระตือรือร้นท่ีจะเช็คขอ้มูล ความตั้งใจและการ

วางแผนท่ีจะซ้ือรถยนตน์�าเขา้จากประเทศจีน ไม่แตก

ต่างกนั ยกเวน้ระดบัการศึกษาและรายไดท่ี้จะมีความ

สนใจซ้ือท่ีแตกต่างกนัไป

 3. การรับรู้ต่อผลิตภณัฑด์า้นคุณภาพและดา้น

ความน่าเช่ือถือของรถยนตน์�าเขา้จากประเทศจีนของ

ผูบ้ริโภคนั้น มีการรับรู้ระดบัปานกลางซ่ึงผูบ้ริโภคมี

ความสนใจซ้ือท่ีไม่แตกต่างกนั 

 4. การรับรู้ต่อผลิตภณัฑด์า้นคุณภาพ ดา้นความ

คงทน ดา้นความน่าเช่ือถือ และดา้นความปลอดภยัท่ี

แตกต่างกนั มีผลต่อความสนใจซ้ือรถยนตน์�าเขา้จาก

ประเทศจีนท่ีแตกต่างกนั 
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บทคัดย่อ

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์เพื่อวิเคราะห์ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 7Ps 

ท่ีมีผลต่อทศันคติผูบ้ริโภคต่อส่วนประสมการตลาด 7Ps ของเคร่ืองส�าอางน�าเขา้ ณ ศูนยก์ารคา้ขนาดใหญ่อนัดบัท่ีสอง

ของประเทศไทย เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร กรณีศึกษาแบรนดน์�าเขา้จากญ่ีปุ่น กลุ่มตวัอยา่ง คือ ผูท่ี้มาใชบ้ริการ

ศูนยก์ารคา้ขนาดใหญ่อนัดบัท่ีสองของประเทศไทย เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร โดยใชก้ารสัมภาษณ์ลูกคา้เคร่ือง

ส�าอางน�าเขา้จากญ่ีปุ่น และใชแ้บบสอบถามจ�านวน 400 คน เป็นเคร่ืองมือในการวิจยั สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล 

คือ การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทาง ผลการวิจยัจากการสัมภาษณ์ พบว่า ผูบ้ริโภคมีทศันคติในดา้นส่วนประสม

การตลาดดีท่ีสุด ในส่วนของผลิตภณัฑมี์คุณภาพเหมาะสมกบัคนเอเชีย บรรจุภณัฑมี์ความสวยงานมีเอกลกัษณ์เฉพาะท่ี

บ่งบอกถึงเคร่ืองส�าอางแบรนดเ์อเชีย ดา้นราคามีความเหมาะสมไม่แพงจนเกินไป ดา้นช่องทางการจดัจ�าหน่ายมีความ

สะดวกเน่ืองจากจ�าหน่ายในศูนยก์ารคา้ชั้นน�าสามารถเดินทางสะดวก แต่ควรเพิ่มช่องทางออนไลน์ ดา้นส่ิงแวดลอ้ม

ทางกายภาพมีความสวยงามมีเอกลกัษณ์ทั้งการจดัวางเคร่ืองส�าอางบนเคาร์เตอร์และการแต่งกายของพนกังานแสดง

เอกลกัษณ์ถึงความเป็นญ่ีปุ่น ดา้นพนกังานใหบ้ริการใหบ้ริการเป็นเลิศ มีกระบวนการบริการท่ีดีมีความประทบัใจ และ

พบวา่ปัจจยัส่วนประสมการตลาดดา้นผลิตภณัฑส่์งผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส�าอางแบรนดน์�าเขา้จากญ่ีปุ่นมากท่ีสุด 

และวิเคราะห์เชิงปริมาณ พบว่าปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีต่างกนั ไม่ส่งผลต่อทศันคติของผูบ้ริโภคต่อส่วนประสม

การตลาดเคร่ืองส�าอางน�าเขา้จากญ่ีปุ่น แตกต่างกนั

ค�ำส�ำคัญ: การตดัสินใจซ้ือ, ส่วนประสมการตลาด, เคร่ืองส�าอางน�าเขา้จากญ่ีปุ่น

Abstract

 The purpose of this research was to study consumer attitudes and the effect of demographic attitudes to-

wards the “7 Ps” marketing mix of imported cosmetic at the 2nd biggest department store in Pathumwan in Bang-

kok. The sample of quantitative research are consumers of imported brand cosmetics from Japan at the 2nd biggest  

ทัศนคติผู้บริโภคต่อส่วนประสมกำรตลำด 7Ps ของเคร่ืองส�ำอำงน�ำเข้ำ ณ ศูนย์กำรค้ำขนำดใหญ่

อันดับที่สองของประเทศไทย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร กรณีศึกษำแบรนด์น�ำเข้ำจำกญี่ปุ่น 

Consumer’s Attitude Toward “7Ps” Marketing Mix of  Imported Brand Cosmetics at 

the 2nd Biggest Department Store in Pathumwan, Bangkok: 

A Case Study of Imported Brands from Japan

ชรภาส ป้ันพึ่งบุญ และ บุญญรัตน์ สัมพนัธ์วฒันชยั
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บทน�ำ

ในปัจจุบนัเคร่ืองส�าอางจากประเทศญ่ีปุ่น ได้

เขา้มามีบทบาทต่อกลุ่มผูบ้ริโภคโดยเฉพาะเพศหญิงเป็น

อยา่งมาก เน่ืองจากเทคโนโลยีของญ่ีปุ่นมีความเขา้ใจลึก

ซ้ึงเก่ียวกบัสภาพผิวของคนเอเชีย อีกทั้งยงัมีความใส่ใจ

ในรายละเอียดเป็นอยา่งสูง ท�าใหผู้บ้ริโภคเกิดการยอมรับ

และมัน่ใจ ในเทคโนโลยแีละผลิตภณัฑจ์ากประเทศญ่ีปุ่น 

ดว้ยเหตุน้ีจึงท�าใหต้ลาดเคร่ืองส�าอางน�าเขา้จากญ่ีปุ่น มีการ

แข่งขนัอยา่งรุนแรงมากข้ึน เน่ืองจากบริษทัในประเทศไทย

หลายบริษทัไดท้ยอยน�าเขา้เคร่ืองส�าอางจากประเทศญ่ีปุ่น 

เพื่อแยง่ชิงส่วนแบ่งทางการตลาดกนัอยา่งต่อเน่ือง

แต่เน่ืองจากปัญหาสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจ

ของประเทศไทยก�าลังปรับตัวท�าให้พฤติกรรมของผู ้

บริโภคมีการเปล่ียนแปลง ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ให้ความ

ส�าคญัต่อการเก็บออมเงินเพิ่มมากข้ึน และลดค่าใชจ่้าย

ในส่วนสินคา้ท่ียงัไม่มีความจ�าเป็นออกไป ท�าให้ธุรกิจ

เคร่ืองส�าอางน�าเขา้จากประเทศญ่ีปุ่นไดรั้บผลกระทบต่อ

เป็นอยา่งมาก (สรธญัญ ์เอกกิตติ, 2555)

ดว้ยเหตุน้ีผูว้จิยัจึงไดท้ �าการศึกษาทศันคติผูบ้ริโภค

ต่อส่วนประสมการตลาด 7Ps ของเคร่ืองส�าอางน�าเขา้ ณ 

ศูนยก์ารคา้ขนาดใหญ่อนัดบัท่ีสองของประเทศไทย เขต

ปทุมวนั กรุงเทพมหานคร กรณีศึกษาแบรนดน์�าเขา้จาก

ญ่ีปุ่นข้ึนมา เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางในการปรับปรุงและแก้

ปัญหาท่ีเกิดข้ึน อีกทั้งยงัช่วยในการก�าหนดกลยุทธ์ให้

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาดและแสวงหาความ

ตอ้งการท่ีแทจ้ริงให้กบักลุ่มลูกคา้เป้าหมาย และเพ่ือเพิ่ม

ศักยภาพในการแข่งขันธุรกิจเคร่ืองส�าอางน�าเข้าจาก

ประเทศญ่ีปุ่นทั้งในปัจจุบนัและในอนาคตอีกดว้ย

วัตถุประสงค์กำรวิจัย 

1. เพื่อศึกษาปัจจัยทัศนคติของผู ้บริโภคต่อ

ส่วนประสมการตลาด 7Ps ของเคร่ืองส�าอางน�าเขา้จ ณ 

ศูนยก์ารคา้ขนาดใหญ่อนัดบัท่ีสองของประเทศไทย เขต

ปทุมวนั กรุงเทพมหานคร กรณีศึกษาแบรนดน์�าเขา้จาก

ญ่ีปุ่น 

2. เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ 

อาย,ุ เพศ, การศึกษา, อาชีพ และรายได ้ส่งผลต่อทศันคติ

ของผูบ้ริโภคต่อส่วนประสมการตลาด 7Ps ของเคร่ือง

ส�าอางน�าเขา้ ณ ศูนยก์ารคา้ขนาดใหญ่อนัดบัท่ีสองของ

ประเทศไทย เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร กรณีศึกษา

แบรนดน์�าเขา้จากญ่ีปุ่น

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

ปรมะ สตะเวทิน (2546) กล่าววา่คุณสมบติัเฉพาะ

ตวัของแต่ละบุคคล ยอ่มมีความแตกต่างกนัในแต่ละบุคคล 

คุณสมบติัเฉพาะตวัของแต่ละบุคคลย่อมส่งผลดา้นการ

ส่ือสารต่อผูรั้บสาร อย่างไรก็ตามปริมาณและจ�านวน

department store in Pathumwan, Bangkok. The sample size  of qualitative research are 400 consumers of the 2nd  

biggest department store in Pathumwan, Bangkok and were collected by questionnaire. The statistical analysis used 

was descriptive statistics percentage, frequency, mean and standard deviation and One-way analysis of variance to test 

hypothesis. The results of qualitative research showed that consumer attitudes in marketing mix of the products’ best 

qualities suitable for Asian people were attractive packaging, the uniqueness as the Asian brand, reasonable pricing, 

and being not too expensive. Also, the distribution channel located in center of shopping mall was important with 

easy access, but the online distribution channel should increase; the physical environment should be beautiful and 

unique. The counter display and staff grooming identity to be Japanese. The service staff should provide excellent 

service. The results of quantitative research found that differences in demographics do not affect consumer attitudes 

toward the “7Ps” marketing mix of Japanese luxury cosmetic brands.

Keywords: attitude, marketing mix, imported cosmetic brand from japan 
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ของผูรั้บสารมีอิทธิพลต่อการส่ือสารท่ีแตกต่างกันใน

สถานการณ์เดียวกนัหรือต่าง ๆ กนักเ็ป็นได ้โดยปกติถา้ผูรั้บ

สารมีปริมาณนอ้ยคนมกัไม่ค่อยเกิดปัญหาหรือเกิดปัญหา

นอ้ยกวา่ผูรั้บสารท่ีมีปริมาณมากกวา่ อนัเน่ืองมาจากผลของ

การวิเคราะห์ปริมาณคนท่ีนอ้ย ยอ่มจะสามารถวิเคราะห์

ผูรั้บสารทุกคนไดเ้ป็นอย่างดี แต่ในทางตรงกนัขา้มผล

การวิเคราะห์ปริมาณคนมาก ย่อมไม่สามารถวิเคราะห์

ผูรั้บสารแต่ละคนไดท้ัว่ถึง ดงันั้นวิธีการท่ีดีท่ีสุดในการ

วเิคราะห์ผูรั้บสารท่ีมีปริมาณมาก คือ การแบ่งจ�าแนกผูรั้บ

สารออกเป็นกลุ่ม ตามลกัษณะประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ 

อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้เป็นตน้ ซ่ึงคุณสมบติั

ดงัเหล่าน้ีลว้นแลว้มีอิทธิพลต่อการรับรู้ การตีความ การ

เขา้ใจในเน้ือหาของการส่ือสารทั้งส้ิน 

Kotler (2003) อา้งถึงใน ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และ

คณะ (2550) กล่าวว่า ส่วนประสมการตลาด (marketing 

mix) สามารถไดแ้บ่งออกเป็น 7 ปัจจยั (7Ps) ไดแ้ก่

1. ผลิตภณัฑ ์(product) หมายถึง ส่ิงท่ีเสนอขาย

โดยธุรกิจเพื่อตอบสนองความจ�าเป็นหรือความตอ้งการ

ของลูกคา้ใหเ้กิดความพึงพอใจ ผลิตภณัฑท่ี์เสนอขายอาจ

จะมีตวัตนหรือไม่มีตวัตนก็ได้

2. ราคา (price) หมายถึง คุณค่าผลิตภณัฑใ์นรูป

ตวัเงินราคา ผูบ้ริโภคจะเปรียบเทียบระหวา่งคุณค่า (value) 

ของผลิตภณัฑ์กบัราคา (price) และจะยอมรับก็ต่อเม่ือ

คุณค่าของผลิตภณัฑ ์สูงกว่าราคาของผลิตภณัฑ ์

3. การจดัจ�าหน่าย (place) หมายถึง กิจกรรมในการ

เคล่ือนยา้ยผลิตภณัฑไ์ปสู่ตลาด โดยสถาบนัท่ีน�าผลิตภณัฑ์

เคล่ือนยา้ยออกสู่ตลาดเป้าหมาย คือสถาบนัทางการตลาด 

ส่วนกิจจกรรมในการกระจายสินคา้ เช่น การขนส่ง คลงั

สินคา้ และการเก็บรักษาสินคา้คงคลงั

4. การส่งเสริมการตลาด (promotion) เป็นเคร่ือง

มือการส่ือสาร เพื่อสร้างความพึงพอใจ ต่อตราสินคา้หรือ

บริการ โดยใชเ้พื่อจูงใจใหเ้กิดความตอ้งการในผลิตภณัฑ ์

โดยคาดว่าจะมีอิทธิพลต่อความรู้สึก ความเช่ือ และ

พฤติกรรมการซ้ือ

5. บุคคล (people) หรือ พนกังาน (employees) 

ซ่ึงต้องอาศัยการคัดเลือก (selection) การฝึกอบรม  

 

(training) การจูงใจ (motivation) เพื่อให้สามารถสร้าง

ความพึงพอใจให้กบลูกคา้ได ้ โดยพนกังานตอ้งมีความ

สามารถ มีทศันคติท่ีดี มีความคิดริเร่ิม มีความสามารถ

ในการแกปั้ญหา สามารถสร้างค่านิยมให้กบัองคก์ร และ

สามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคได้

6. ลกัษณะทางกายภาพ (physical evidence) 

เป็นการสร้างและการน�าเสนอส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ 

ให้มีความเหมาะสมหรือสวยงาม เช่น อาคารท่ีประกอบ

ธุรกิจ เคร่ืองมืออุปกรณ์ การตกแต่งสถานท่ี เคาน์เตอร์ให้

บริการ เป็นตน้ ส่ิงเหล่าน้ีจะเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีลูกคา้เลือกท่ี

จะมาใชบ้ริการ 

7. กระบวนการให้บริการ (process) ตอ้งอาศยั

เคร่ืองมือท่ีมีความทนัสมยัและพนกังานท่ีมีความเช่ียวชาญ 

เพือ่ท�าใหเ้กิดการส่งมอบคุณภาพระหวา่งผูท่ี้ใหบ้ริการและ

ผูรั้บบริการ โดยทัว่ไปกระบวนการใหบ้ริการมกัประกอบ

ดว้ยหลายขั้นตอน เช่น การตอ้นรับ การสอบถามขอ้มลูเบ้ือง

ตน้ การใหบ้ริการตามความตอ้งการการช�าระเงิน เป็นตน้

ถวลิ ธาราโภช (2532) อา้งถึงใน จุฑามาศ ศรีบ�ารุง

เกียรติ (2555) กล่าววา่ บุคคลท่ีจะมีทศันคติต่อส่ิงหน่ึงส่ิง

ใดนั้น จะตอ้งเกิดขั้นตอนองคป์ระกอบ 3 ขั้นตอน ดงัน้ี 

1. องค์ประกอบเก่ียวกับความรู้ (cognitive  

component) การท่ีบุคคลจะมีทศันคติต่อส่ิงหน่ึงส่ิงใดนั้น

บุคคลจาเป็นตอ้งมีความรู้ต่อส่ิงนั้นเสียก่อน และการเกิด

ทศันคติของแต่ละบุคคลนั้นไม่เหมือนกนั 

2. องค์ประกอบเก่ียวกบัความรู้สึก (affective 

component) เม่ือบุคคลมีความรู้ในส่ิงนั้น ถา้บุคคลรู้ว่ามี

ประโยชน์ก็จะมีทศันคติต่อส่ิงนั้น ถา้ไม่มีประโยชน์ก็จะ

ไม่มีทศันคติต่อส่ิงนั้น 

3. องค์ประกอบทางการกระท�า (behavioral 

component) เม่ือบุคคลรู้ในส่ิงนั้นมาแลว้ และรู้ชอบไม่

ชอบตามมา บุคคลนั้นจะท�าส่ิงนั้นลงไป 

นนทกร ศาลิคุปต (2550)ไดท้�าการศึกษาความ

สัมพนัธ์ระหว่างบุคลิกภาพตราสินคา้ กบับุคลิกภาพผู ้

บริโภค และทศันคติของผูบ้ริโภคต่อตราสินคา้ พบว่า 

บุคลิกภาพตราสินคา้มีความสัมพนัธ์กบัทั้งบุคลิกภาพผู ้

บริโภคท่ีใชต้ราสินคา้ และไมไ่ดใ้ชต้ราสินคา้ โดยผูบ้ริโภค
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ท่ีท่ีใชต้ราสินคา้จะมีทศันคติต่อตราสินคา้ท่ีดีกวา่ผูบ้ริโภค

ท่ีไม่ไดใ้ชต้ราสินคา้ ซ่ึงจากผลงานวิจยัแสดงให้เห็นว่า 

บุคลิกภาพตราสินคา้ถือเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีส�าคญัในการ

ตดัสินใจเลือกตราสินคา้ของผูบ้ริโภค โดยผูบ้ริโภคมกัจะ

เลือกซ้ือตราสินคา้ท่ีมีบุคลิกภาพสอดคลอ้งกบับุคลิกภาพ

ของตน เพือ่แสดงถึงภาพลกัษณ์ความเป็นตวัตนของตนเอง

ไดม้ากยิ่งข้ึนผา่นการใชต้ราสินคา้

วิชาดา เส็นดาโอ๊ะ และคณะ (2557) ไดท้ �าการ 

ศึกษาทศันคติของลูกคา้ต่อส่วนประสมการตลาดบริการ

ของสถานเสริมความงามในเขตอ�าเภอเมือง จงัหวดัสงขลา 

พบวา่ ลูกคา้มีทศันคติต่อส่วนประสมการตลาดบริการของ

สถานเสริมความงามในเขตอ�าเภอเมือง จงัหวดัสงขลา โดย

ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยมีขอ้เสนอแนะใหส้ถานเสริม

ความงามท่ีเปิดใหบ้ริการโดยเฉพาะอยา่งยิง่ในต่างจงัหวดั

ควรให้ความส�าคญักบัส่วนประสมการตลาดบริการดา้น

บุคคลมากท่ีสุด และปรับปรุงส่วนประสมการตลาดบริการ

ดา้นช่องทางการจดัจ�าหน่าย

อารีรัตน์ สุรอมรรัตน์ (2555) ศึกษาความเป็น

ผูน้�าทางความคิดของบลอ็กเกอร์ดา้นความงามกบัการรับ

รู้ ทศันคติ และ การตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑด์า้นงามของผู ้

บริโภค ผลวจิยัพบวา่ บุคคลสาธารณะ(blogger) เป็นบุคคล

ท่ีมีประสบการณ์ตรง มีความเช่ียวชาญด้านผลิตภณัฑ์

เคร่ืองส�าอาง บุคคลสาธารณะ(blogger) สามารถกระจาย

ขอ้มูลข่าวสารไดห้ลากหลายช่องทาง กลุ่มผูใ้ชส่ื้อบุคคล

สาธารณะ (blogger) อยูใ่นช่วงอาย2ุ4-27 ปี มากท่ีสุด คร่ึง

หน่ึงเป็นนกัเรียน นกัศึกษา รองลงมาคือ พนกังานบริษทั ท่ี

มีระดบัการศึกษาปริญญาตรีเฉล่ียรายไดต่้อเดือน 10,001-

20,000 มากท่ีสุด อิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส�าอาง 

คือ การแนะน�าจากกลุ่มเพื่อนหรือคนรู้จกัให้ซ้ือตามท่ี

บุคคลสาธารณะ (blogger) น�าเสนออยูใ่นระดบัมาก เหตุผล

เน่ืองจาก กลุ่มผูใ้ชส่ื้อบุคคลสาธารณะ (blogger) ท่ีเขา้ชม

นั้นจะเขา้ไปอ่านบทความก่อนท่ีตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส�าอาง

กรอบแนวคิดกำรวิจัย

ปัจจัยด้ำน

ประชำกรศำสตร์

- อายุ

- เพศ

- การศึกษา

- อาชีพ

- รายได ้

ทั ศ น ค ติ ผู ้ บ ริ โ ภ ค

ต่ อ ป ร ะ ส ม ท า ง ก า ร

ตลาดบริการ 7Ps ของ

เ ค ร่ื อ ง ส� า อ า ง น� า เ ข้ า 

ณ  ศู น ย์ก า ร ค้า ข น า ด

ใหญ่อันดับท่ีสองของ

ประเทศไทย

ภำพ 1 กรอบแนวคิดงานวิจยั

สมมติฐำนกำรวิจัย 

 ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ อายุ, เพศ, 

การศึกษา, อาชีพ และรายได ้ท่ีต่างกนั ส่งผลต่อทศันคติ

ผูบ้ริโภคต่อส่วนประสมการตลาดเคร่ืองส�าอางน�าเขา้

จากญ่ีปุ่น ณ ศูนย์การค้าขนาดใหญ่อันดับท่ีสองของ

ประเทศไทย เขตปทุม วนักรุงเทพมหานคร กรณีศึกษา

แบรนดน์�าเขา้จากญ่ีปุ่น แตกต่างกนั

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย 

 งานวจิยัช้ินน้ีเป็นการวจิยัเชิงเชิงปริมาณ และเชิง

คุณภาพ ท�าการรวบรวมขอ้มูลและวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้

การสัมภาษณ์และแบบสอบถาม กลุ่มประชาการคือ ผูท่ี้

เขา้มาใชบ้ริการ ณ ศูนยก์ารคา้ขนาดใหญ่อนัดบัสองของ

ประเทศไทย เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอยา่ง

เชิงคุณภาพคือ ผูบ้ริโภคท่ีมาซ้ือเคร่ืองส�าอางแบรนดน์�าเขา้

จากประเทศญ่ีปุ่น ท่ีมีค่าใชจ่้ายในการซ้ือมากกว่า 5,000 

บาทข้ึนไป จ�านวน 8 คน ซ่ึงแบ่งเป็นลูกคา้เก่าจ�านวน 4 

คน และลูกคา้ใหม่จ�านวน 4 คน กลุ่มตวัอยา่งเชิงปริมาณ

คือ ผูบ้ริโภคเคร่ืองส�าอางน�าเขา้จากญ่ีปุ่น ณ ศูนยก์ารคา้

ขนาดใหญ่อันดับสองของประเทศไทย เขตปทุมวนั 

กรุงเทพมหานครใช้วิธีสุ่มตวัอย่างของ Taro Yamane 

จ�านวน 400 ตวัอยา่ง ใชก้ารเลือกสุ่มตวัแบบสะดวก



56 Vol. 7 No. 2 May-August 2017
EAU HEritAgE JoUrnAl

Social Science and Humanity

เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรวิจัย

 เชิงคุณภำพ

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา คือ การสมัภาษณ์ โดย

ค�าถามจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี

 ส่วนท่ี 1 ค�าถามเก่ียวกบัปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ 

ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดต้่อเดือน

 ส่วนท่ี 2 ค�าถามเก่ียวกบัทศันคติต่อส่วนประสม

การตลาด ไดแ้ก่ สินคา้, ราคา, สถานท่ี, การส่งเสริมการ

ตลาด, พนกังาน, ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ และกระบวนการ

บริการ

 ส่วนท่ี 3 ค�าถามท่ีเก่ียวกบัการตดัสินใจซ้ือ ไดแ้ก่ 

ปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือ 

และความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ

 เชิงปริมำณ

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา คือ แบบสอบถาม 

โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี

 ส่วนท่ี 1 เป็นการสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลส่วน

บุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อาย ุการศึกษา 

อาชีพ และรายได ้เป็นค�าถามชนิดแบบปลายปิด

 ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัทศันคติต่อ

ส่วนประสมทางการตลาดของผูต้อบแบบสอบถาม โดย

ค�านึงถึงระดบัความส�าคญั เป็นแบบสอบถามชนิดค�าถาม

ปลาย ใชก้ารวดัแบบ Likert Scale 

 กำรทดสอบควำมเที่ยงตรง

 ผู ้วิ จัย ท�า ก า ร ท ด ส อ บ ค ว า ม เ ท่ี ย ง ต ร ง ข อ ง

แบบสอบถามโดยการน�าแบบสอบถามไปเสนอให้กบัผู ้

เช่ียวชาญจ�านวน 5 ท่าน พิจารณาตรวจสอบความถูกตอ้ง

เท่ียงตรงของเน้ือหาโดยการหาค่า IOC ผลท่ีไดจ้ะตอ้งมีค่า 

IOC ≥ 0.5 ถึงจะยอมรับได ้โดยมีการก�าหนดเกณฑ ์คือ 

 - 1 หมายถึง ไม่มีความสอดคลอ้ง

 0 หมายถึง ไม่มีความคิดเห็น

 1 หมายถึง สอดคลอ้ง

 ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลส่วนบุคคล มีค่า IOC เท่ากบั 1

 ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัทศันคติต่อส่วนประสม

ทางการตลาด มีค่า IOC เท่ากบั 1

 กำรทดสอบเคร่ืองมือหำควำมเช่ือมั่น

 ผูว้ิจยัไดท้ �าการหาความเช่ือมัน่ โดยทดสอบกบั

แบบสอบถามจ�านวน 30 ชุด น�าไปหาค่าสมัประสิทธ์ิอลัฟ่า 

(Cronbach’s Alpha) ผลท่ีไดจ้ะตอ้งมีคา่สมัประสิทธ์ิอลัฟ่า 

≥ 0.7 ถึงจะยอมรับได ้ซ่ึงค่าสัมประสิทธ์ิอลัฟ่าท่ีได ้มีค่า

เท่ากบั 0.950 จึงยอมรับแบบสอบถาม

สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล

 สถิติท่ีใชใ้นการวจิยัน้ี จะใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มลู

เชิงปริมาณ ไดแ้ก่ ความถ่ี (frequency) ร้อยละ (percentage) 

และค่าเฉล่ีย (mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard 

deviation) บรรยายขอ้มูลทัว่ไป และระดบัความคิดเห็น

ของกลุ่มตวัอยา่ง และสถิติท่ี independent samples-test 

One–Way Anova ในการทดสอบสมมติฐาน ประมวลผล

ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมสถิติส�าเร็จรูปทางสถิติ

ผลกำรวิจัย 

 1. ผลการสมัภาษณ์ จากการสมัภาษณ์ลกูคา้เคร่ือง

ส�าอางน�าเขา้จากญ่ีปุ่นจ�านวน 8 คน โดยแบ่งเป็นลูกคา้เก่า 

4 คน และลกูคา้ใหม่ 4 คน พบวา่ ผูบ้ริโภคมีทศันคติในดา้น

ส่วนประสมการตลาดดา้นผลิตภณัฑดี์ท่ีสุด ในส่วนของ

ผลิตภณัฑมี์คุณภาพ เหมาะสมกบัคนเอเชีย บรรจุภณัฑมี์

ความสวยงามมีเอกลกัษณ์เฉพาะท่ีบ่งบอกถึงเคร่ืองส�าอาง

แบรนด์เอเชีย ดา้นราคามีความเหมาะสมไม่แพงจนเกิน

ไป ดา้นช่องทางการจดัจ�าหน่ายมีความสะดวก เน่ืองจาก

จ�าหน่ายในศูนยก์ารคา้ชั้นน�าสามารถเดินทางสะดวก แต่

ควรเพิ่มชองทางออนไลน์ ดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพมี

ความสวยงามมีเอกลกัษณ์ทั้งการจดัวางเคร่ืองส�าอางบน

เคาร์เตอร์และการแต่งกายของพนกังานแสดงเอกลกัษณ์

ถึงความเป็นญ่ีปุ่น ดา้นพนกังานให้บริการให้บริการเป็น

เลิศ มีกระบวนการบริการท่ีดีมีความประทบัใจ แต่ในส่วน

ท่ีตอ้งปรับปรุงคือดา้นการส่งเสริมการตลาด ซ่ึงยงัไม่มี

ความน่าสนใจ และพบวา่ปัจจยัส่วนประสมการตลาดดา้น

ผลิตภณัฑส่์งผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส�าอางแบรนด์

น�าเขา้จากญ่ีปุ่นมากท่ีสุด
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 2. ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์

จากการวิเคราะห์ขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ พบว่า กลุ่ม

ตวัอยา่งผูบ้ริโภคเคร่ืองส�าอางน�าเขา้จากญ่ีปุ่น เป็นเพศหญิง 

334 คน คิดเป็นร้อยละ 83.50 และเพศชาย 66 คน คิดเป็น

ร้อยละ 16.50 มีอายรุะหว่าง 32-42 ปี จ�านวน 194 คน คิด

เป็นร้อยละ 48.50 อาย ุ22-32 ปี จ�านวน 112 คน คิดเป็น

ร้อยละ 28 อาย ุ 42-52 ปี จ�านวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 

19.50 และอาย ุ52 ปีข้ึนไป จ�านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 4 

มีระดบัการศึกษาอยูท่ี่ปริญญาตรี จ�านวน 284 คน คิดเป็น

ร้อยละ 71.10 ปริญญาโท จ�านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 

12.50 ระดบัปริญญาเอก จ�านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 5.50 

และระดบัอ่ืนๆ จ�านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 11 มีอาชีพ

เป็นพนกังานบริษทัเอกชน จ�านวน 268 คน คิดเป็นร้อย

ละ 67 ขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ จ�านวน 70 คน คิดเป็นร้อย

ละ 17.50 ธุรกิจส่วนตวั จ�านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 13 

และอาชีพอ่ืนๆจ�านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 2.50 รายได้

ต่อเดือนอยูร่ะหวา่ง 20,001 - 30,000 บาท จ�านวน 222 คน 

คิดเป็นร้อยละ 55.50 รายได ้30,001-40,000 บาท จ�านวน 

102 คน คิดเป็นร้อยละ 25.50 รายได ้40,001-50,000 บาท 

จ�านวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 13.50 และรายได ้50,000 

บาทข้ึนไป จ�านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 5.50

 3. ผลการการวิเคราะห์ทศันคติต่อส่วนประสม

การตลาดของเคร่ืองส�าอางแบรนด์น�าเขา้จากญ่ีปุ่น จาก

การวิเคราะห์ทศันคติต่อส่วนประสมการตลาดของเคร่ือง

ส�าอางแบรนดน์�าเขา้จากญ่ีปุ่น พบว่า ความคิดเห็นของผู ้

บริโภคเคร่ืองส�าอางน�าเขา้จากญ่ีปุ่น ท่ีมีต่อทศันคติใน

แต่ละดา้น ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑโ์ดยรวมอยูใ่นระดบัมาก

ท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.25) ดา้นราคาโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก

ท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.35) ดา้นช่องทางการจดัจ�าหน่ายโดยรวม

มีระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.39) ดา้นการส่งเสริมการตลาดโดย

รวมอยูร่ะดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.25) ดา้นการส่งเสริม

การตลาดโดยรวมอยูร่ะดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.49) ดา้น

ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพโดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (ค่า

เฉล่ีย 4.26) และดา้นกระบวนการใหบ้ริการโดยรวมอยูใ่น

ระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.39)

 4.  ผลการวิ เคราะห์สมมติฐาน ปัจจัยด้าน

ประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ, อาย,ุ การศึกษา, อาชีพ และ

รายได ้ท่ีต่างกนั ส่งผลต่อทศันคติผูบ้ริโภคต่อส่วนประสม

การตลาดเคร่ืองส�าอางน�าเขา้จากญ่ีปุ่น ณ ศูนยก์ารคา้

ขนาดใหญ่อนัดับท่ีสองของประเทศไทย เขตปทุมวนั 

กรุงเทพมหานครแตกต่างกนั

 สมมติฐานท่ี 1.1 เพศท่ีต่างกนัส่งผลต่อทศันคติ

ผูบ้ริโภคต่อส่วนประสมการตลาดเคร่ืองส�าอางน�าเขา้

จากญ่ีปุ่น ณ ศูนย์การค้าขนาดใหญ่อันดับท่ีสองของ

ประเทศไทย เขตปทุมวนักรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

ผลการทดสอบสมมติฐาน โดยใชว้ธีิ Independent Sample 

T-Test พบว่า กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีเพศท่ีแตกต่างกนัไม่ส่งผล

ต่อทศันคติของผูบ้ริโภคต่อส่วนประสมการตลาดเคร่ือง

ส�าอางน�าเขา้จากญ่ีปุ่น ณ ศูนยก์ารคา้ขนาดใหญ่อนัดบัท่ี

สองของประเทศไทย เขตปทุมวนักรุงเทพมหานครแตก

ต่างกนั อยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (T = 0.06, 

Sig. = 0.95) 

 สมมติฐานท่ี 1.2 อายุท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อ

ทศันคติผูบ้ริโภคต่อส่วนประสมการตลาดเคร่ืองส�าอาง

น�าเขา้จากญ่ีปุ่น ณ ศูนยก์ารคา้ขนาดใหญ่อนัดบัท่ีสอง

ของประเทศไทย เขตปทุมวนักรุงเทพมหานครแตกต่าง

กัน แตกต่างกัน 15 ผลการทดสอบสมมติฐานด้วยวิธี

วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOWA) 

พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอายแุตกต่างกนัไม่ส่งผลต่อทศันคติ

ของผูบ้ริโภคต่อส่วนประสมการตลาดเคร่ืองส�าอางน�า

เขา้จากญ่ีปุ่น ณ ศูนยก์ารคา้ขนาดใหญ่อนัดบัท่ีสองของ

ประเทศไทย เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

อยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (F = 1.39, Sig. = 

0.25) 

 สมมติฐานท่ี 1.3 การศึกษาท่ีแตกต่างกนัส่งผล

ต่อทศันคติของผูบ้ริโภคต่อส่วนประสมการตลาดเคร่ือง

ส�าอางน�าเขา้จากญ่ีปุ่น ณ ศูนยก์ารคา้ขนาดใหญ่อนัดบั

ท่ีสองของประเทศไทย เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร

แตกต่างกนั ผลการทดสอบสมมติฐานดว้ยวิธีวิเคราะห์

ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOWA) พบว่า 

การศึกษาท่ีแตกต่างกนัไม่ส่งผลต่อทศันคติของผูบ้ริโภค

ต่อส่วนประสมการตลาดเคร่ืองส�าอางน�าเขา้จากญ่ีปุ่น ณ 

ศูนยก์ารคา้ขนาดใหญ่อนัดบัท่ีสองของประเทศไทย เขต

ปทุมวนั กรุงเทพมหานครแตกต่างกนั อย่างมีนยัส�าคญั

ทางสถิติท่ีระดบั 0.01 (F = 0.47, Sig. = 0.70) 
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 สมมติฐานท่ี 1.4 อาชีพท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อ

ทัศนคติของผูบ้ริโภคต่อส่วนประสมการตลาดเคร่ือง

ส�าอางน�าเขา้จากญ่ีปุ่น ณ ศูนยก์ารคา้ขนาดใหญ่อนัดบั

ท่ีสองของประเทศไทย เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร

แตกต่างกนั ผลการทดสอบสมมติฐานดว้ยวิธีวิเคราะห์

ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) พบว่า 

กลุ่มตวัอย่างท่ีมีอาชีพท่ีแตกต่างกนัไม่ส่งผลต่อทศันคติ

ส่วนประสมการตลาดเคร่ืองส�าอางน�าเขา้จากญ่ีปุ่น ณ 

ศูนยก์ารคา้ขนาดใหญ่อนัดบัท่ีสองของประเทศไทย เขต

ปทุมวนั กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส�าคญัทางสถิติท่ี

ระดบั 0.05 (F = 1.59, Sig. = 0.19) 

 สมมติฐานท่ี 1.5 รายไดต่้อเดือนท่ีแตกต่างกนัส่ง

ผลต่อทศันคติของผูบ้ริโภคตอ่ส่วนประสมการตลาดเคร่ือง

ส�าอางน�าเขา้จากญ่ีปุ่น ณ ศูนยก์ารคา้ขนาดใหญ่อนัดบั

ท่ีสองของประเทศไทย เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร

แตกต่างกนั ผลการทดสอบสมมติฐานดว้ยวิธีวิเคราะห์

ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOWA) พบว่า 

กลุ่มตวัอย่างท่ีมีรายได้ต่อเดือนท่ีแตกต่างกันไม่ส่งผล

ต่อทศันคติของผูบ้ริโภคต่อส่วนประสมการตลาดเคร่ือง

ส�าอางน�าเขา้จากญ่ีปุ่น ณ ศูนยก์ารคา้ขนาดใหญ่อนัดบัท่ี

สองของประเทศไทย เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานครแตก

ต่างกนั อยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (F = 1.72, 

Sig. = 0.16) 

กำรอภิปรำยผล 

 การวิจยัเชิงคุณภาพ พบวา่ผูบ้ริโภคมีทศันคติใน

ดา้นส่วนประสมการตลาดดีท่ีสุดในส่วนของผลิตภณัฑ์

มีคุณภาพ เน่ืองจากเคร่ืองส�าอางแบรนด์น�าเขา้จากต่าง

ประเทศผลิตจากวตัถุดิบคุณภาพสูง ดว้ยเทคโนโลยท่ีีทนั

สมยั และผา่นการทดสอบคุณภาพจากสถาบนัวิจยัท่ีมีช่ือ

เสียงเป็นท่ียอมรับ จึงมีคุณสมบติัแกไ้ขปัญหาดา้นผวิพรรณ 

สามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคได ้และไม่

ก่อใหเ้กิดการระคายเคือง ผูบ้ริโภคมีทศันคติต่อดา้นบรรจุ

ภณัฑมี์ความสวยงามมีเอกลกัษณ์เฉพาะท่ีบ่งบอกถึงความ

เป็นเคร่ืองส�าอางแบรนด์เอเชีย เน่ืองจากผูป้ระการของ

ประเทศญ่ีปุ่นใส่ใจในดา้นการออกแบบบรรจุภณัฑข์อง

ผลิตภณัฑใ์นประเทศของตน ใหมี้เอกลกัษณ์เฉพาะแสดงถึง

ความเป็นประเทศญ่ีปุ่น มีความคิดสร้างสรรค ์และมีความ

ทนัสมยั ซ่ึงประเทศญ่ีปุ่นมีช่ือเสียงในเร่ืองของเทคโนโลยี

ดา้นบรรจุภณัฑ์เป็นอย่างมาก ทศันคติดา้นราคามีความ

เหมาะสมไม่แพงจนเกินไป เน่ืองจากเป็นสินคา้แบรนด์

เอเชีย ซ่ึงมีค่าเงินท่ีใกลเ้คียงกบัประเทศไทย มากกวา่ค่าเงิน

ในโซนประเทศยโุรป ท�าใหผู้บ้ริโภคมองวา่เป็นสินคา้แบ

รนดเ์นมท่ีมีราคาคุม้ค่ามากกว่า ทศันคติดา้นช่องทางการ

จดัจ�าหน่ายมีความสะดวก เน่ืองจากจ�าหน่ายในหา้งสรรพ

สินคา้ท่ีมีช่ือเสียง การเดินทางมีความสะดวก แต่ควรเพิ่ม

ช่องทางออนไลน ์เน่ืองจากบางคนอาจไมมี่เวลาเดินทางมา

ซ้ือ ทศันคติดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพมีความสวยงาม

มีเอกลกัษณ์ทั้งการจดัวางเคร่ืองส�าอางบนเคา้เตอร์ และ

การแต่งกายของพนักงานแสดงเอกลกัษณ์ถึงความเป็น

ประเทศญ่ีปุ่น ทศันคติดา้นพนกังานให้บริการเป็นเลิศ มี

กระบวนการบริการท่ีดีมีความประทบัใจ ทศันคติดา้นการ

ส่งเสริมการตลาด ผูบ้ริโภคมีความคิดเห็นว่า ควรมีการ

ส่งเสริมการสร้างช่ือเสียงของแบรนด์ให้มากข้ึน เพราะ

ยงัไม่เป็นท่ีรู้จกัในวงกวา้ง เน่ืองจากกลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไป 

จะตดัสินใจซ้ือในลกัษณะการตลาดปากต่อปากมากกว่า 

อีกทั้งการส่งเสริมการขายยงัไม่น่าสนใจ ซ่ึงทศันคติของ

ผูบ้ริโภคเคร่ืองส�าอางแบรนดน์�าเขา้นั้นมีความสอดคลอ้ง

กบัทฤษฏีของ ธงชยั สันติวงศ ์ (2539) อา้งถึงใน จิวรัส 

อินทร์บ�ารุง (2553) กล่าววา่ ทศันคติก่อตวัเกิดข้ึนมา และ

เปล่ียนแปลงไปเน่ืองจากปัจจยัหลายประการดว้ยกนั ไดแ้ก่ 

การจูงใจทางร่างกาย ขอ้มูลข่าวสาร การเขา้เก่ียวขอ้งกบั

กลุ่มบุคคลอา้งอิง ประสบการณ์ และลกัษณะท่าทาง ซ่ึง

องค์ประกอบเหล่าน้ี ท�าให้แต่ละบุคคลมีทศันคติต่างๆ

ท่ีแตกต่างกัน และจากการสัมพาษณ์พบว่าปัจจัยส่วน

ประสมการตลาดดา้นผลิตภณัฑส่์งผลต่อการตดัสินใจซ้ือ

เคร่ืองส�าอางแบรนดน์�าเขา้จากประเทศญ่ีปุ่นมากท่ีสุด ซ่ึง

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ กวิน มุสิกา และคณะ (2556) 

ไดท้ �าการศึกษาปัจจยัดา้นผลิตภณัฑแ์ละคุณค่าตราสินคา้

ท่ีส่งผลต่อทศันคติในตราสินคา้ของเคร่ืองส�าอางไทยใน 

สปป.ลาว (กลาง) พบว่าองคป์ระกอบของผลิตภณัฑมี์ผล

ต่อความช่ืนชอบในตราสินคา้และมีผลต่อความตั้งใจท่ีจะ

ซ้ือผลิตภณัฑ์เคร่ืองส�าอางโดยเฉพาะองคป์ระกอบดา้น

คุณภาพโดยจะเลือกเป็นอนัดบัแรก 

 จากการวิจยัเชิงงปริมาณ พบว่า ผูบ้ริโภคส่วน
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ใหญ่เป็นเพศหญิง เน่ืองจากผูห้ญิงมีการปลูกฝังค่านิยม

ในเร่ืองการรักสวยรักงามการแต่งหน้าและบ�ารุงผิวมา

ตั้งแต่อดีต และกลุ่มบุคคลอา้งของผลิตภณัฑเ์คร่ืองส�าอาง

แบรนดท่ี์มีช่ือเสียงส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อีกทั้งสรีระทาง

ร่างกายธรรมชาติสร้างมาใหช้ั้นผิวหนงัของเพศหญิงบาง

กวา่เพศชาย มีความหนาแน่นของเสน้ใยคอลาเจนนอ้ยกวา่ 

จึงแขง็แรงนอ้ยกว่า ท�าให้หยอ่นยานง่ายกว่าเพศชาย เพศ

หญิงจึงจ�าเป็นตอ้งใชเ้คร่ืองส�าอางในการแกไ้ขขอ้บกพร่อง

มากกวา่เพศชาย (พิมลพรรณ พิทยานุกุล, 2557) ผูบ้ริโภค

ส่วนใหญ่มีอายเุฉล่ียอยูท่ี่ประมาณ 30 ปีข้ึนไป เน่ืองจาก

ตามธรรมชาติของวยัน้ีจะเร่ิมพบร้ิวรอยแห่งวยัปรากฏบน

ใบหนา้ ผวิหนงัจะมีอตัราการผลิตคอลาเจนหรือสร้างเซลล์

ใหม่ทดแทนเซลลเ์ก่าท่ีเส่ือมและหลุดลอกจะนอ้ยลง ท�าให้

ผวิหมอง ไม่สดใสไม่เต่งตึง ซ่ึงสารดงักล่าวท�าหนา้ท่ีรักษา

ความยดืหยุน่ของผิวหนงั เป็นสาเหตุหลกัท่ีท�าใหผ้ิวหนงั

เร่ิมปรากฏร้ิวรอย ผิวหนงับางคนจะเร่ิมอ่อนไหว แพง่้าย

ต่อส่ิงแวดลอ้ม เช่น ฝุ่ นละออง แสงแดด นอกจากน้ียงัมี

ปัจจยัอ่ืนๆท่ีส่งเสริมให้ผิวปรากฏร้ิวรอยไดใ้นวยัน้ี เช่น 

ความเครียดและความรับผิดชอบมากมายต่อหน้าท่ีการ

งานและต่อครอบครัว อนุมูลอิสสระจากสารเคมีรอบตวั 

(พิมลพรรณ พิทยานุกุล, 2556) ซ่ึงท�าให้ผูบ้ริโภคส่วน

ใหญ่ในช่วงวยัน้ีหันมาใส่ใจในการบริโภคเคร่ืองส�าอาง

แบรนดน์�าเขา้สูงข้ึน ส่วนใหญ่ผูบ้ริโภคมีอาชีพพนกังาน

บริษทัเอกชน เน่ืองจากการศึกษาของ วิทยาการจดัการ

มหาวิทยาลยัมหิดล (2556) พบว่า พนกังานบริษทัเอกชน

เป็นอาชีพท่ีมีก�าลงัซ้ือสูง และจะสะสมเงินออมไวส่้วนหน่ึง

เพื่อความมัน่คงในอนาคต และอีกส่วนหน่ึงเอามาใชจ่้าย

เพื่อซ้ือความสุขส่วนตวั ไดแ้ก่ เส้ือผา้ เคร่ืองส�าอาง และ

การท่องเท่ียว พบว่าผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มีรายไดต่้อเดือน

มากกวา่ 25,000 บาทข้ึน เน่ืองจากเคร่ืองส�าอางเเบรนดเ์นม

มีราคาสูง และผูบ้ริโภคกลุ่มน้ีมีรายไดเ้พยีงพอและมีก�าลงั

ซ้ือสูง เน่ืองจากเป็นบุคคลท่ีมีความตอ้งการอยูใ่นขั้นท่ี 3 

ตามทฤษฎีของมาสโลว ์คือ การตอ้งการเป็นท่ียอมรับของ

คนในสงัคม การใชข้องเเบรนดเ์นมเป็นการเป็นการสร้าง

ภาพลกัษณ์ใหต้วับุคคลนั้นดูดี เป็นท่ียอมรับ ซ่ึงจากผลการ

วิจยัเชิงคุณภาพท่ีกล่าวมาขา้งตน้มีความสอดคลอ้งกบัผล

งานวจิยัเชิงปริมาณท่ีพบวา่ผูบ้ริโภคเคร่ืองส�าอางน�าเขา้จาก

ประเทศญ่ีปุ่นส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 83.50 ส่วน

ใหญ่มีอายรุะหวา่ง 32-42 ปี ร้อยละ 45.50 รายไดต่้อเดือนอยู่

ระหวา่ง 20,001 – 30,000 บาท ร้อยละ 55.50 ซ่ึงสอดคลอ้ง

กบังานวิจยัของ สุภสัสรณ์ กิจวรสกุลชยั (2550) ไดศึ้กษา

เร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส�าอาง 

H2O Plus ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู ้

บริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อาชีพพนกังานเอกชน และ

พบวา่ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ไม่ส่งผลต่อทศันคติของผู ้

บริโภคต่อส่วนประสมการตลาด 7Ps ของเคร่ืองส�าอางน�า

เขา้ ณ ศนูยก์ารคา้ขนาดใหญ่อนัดบัท่ีสองของประเทศไทย 

เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร อาจจะเน่ืองมาจากมีปัจจยั

ดา้นอ่ืนๆท่ีส่งผลต่อทศันคติของผูบ้ริโภคมากกว่า ตามท่ี 

Schiffman และ Kanuk (2000) ไดก้ล่าวไว ้ซ่ึงไดแ้ก่ ความ

รู้สึกของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง เป็นการโนม้เอียงท่ี

เกิดจากการเรียนรู้ อาจไดรั้บจากประสบการณ์โดยตรง หรือ

จากค�าบอกเล่าจากบุคคลอ่ืนก็ได ้ธงชยั สันติวงศ ์(2539) 

อา้งถึงใน จิวรัส อินทร์บ�ารุง (2553) กล่าวว่า ทศันคติก่อ

ตวัเกิดข้ึนมา และเปล่ียนแปลงไปเน่ืองจากปัจจยัหลาย

ประการดว้ยกนั ไดแ้ก่ ขอ้มูลข่าวสาร การเขา้เก่ียวขอ้งกบั

กลุ่ม ประสบการณ์ และลกัษณะท่าทาง สอดคลอ้งกบังาน

วิจยัของ ธญัรัฐ ไพศาลวงศดี์ และอิทธิกร ข �าเดช (2556)

ข้อเสนอแนะในกำรวิจัยคร้ังนี้

 1. เน่ืองจากผูบ้ริโภคมีทศันคติดา้นการส่งเสริม

การตลาด ว่าควรมีการปรับปรุงการส่งเสริมในดา้นการ

สร้างช่ือเสียงของแบรนดใ์ห้มากข้ึน เพราะแบรนดย์งัไม่

เป็นท่ีรู้จกัในวงกวา้ง เน่ืองจากกลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไป จะ

ตดัสินใจซ้ือในลกัษณะการตลาดปากต่อปากมากกวา่ อีก

ทั้งการส่งเสริมการขายยงัไม่น่าสนใจ ผูป้ระกอบการจึง

ควรท�าการตลาดโดยเน้นการสร้างช่ือเสียงของแบรนด ์

(brand awareness) โดยใชว้ิธีการส่ือสารการตลาดแบบ

บูรณาการ (integrated marketing communication) ไดแ้ก่ 

การใชก้ลุ่มบุคคลอา้งอิงท่ีมีช่ือเสียง (reference group) มา

ท�าการบอกเล่าคุณสมบติัของผลิตภณัฑท่ี์ตอบโจทยต่์อคน

ไทย เพื่อตอกย �้าคุณภาพของแบรนดร่์วมกบัสถาบนัวิจยั

ท่ีมีช่ือเสียง ผ่านช่องทางออนไลน์และส่ืออ่ืน ๆ และ

จดัการส่งเสริมการขายท่ีน่าสนใจ ใชพ้นกังานท่ีใหบ้ริการ  

(personal selling and direct sales) ท�าหนา้แนะน�าผูบ้ริโภค

ให้รู้จกักบัแบรนด์ สร้างภาพลกัษณ์ให้กบัแบรนด์ และ

ชกัจูงโน้มน้าวใจลูกคา้กลุ่มเป้าหมายให้เกิดพฤติกรรม
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การซ้ือสินคา้ในท่ีสุด ควรมีกระบวนการบริการแบบการ

จดัการความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ (CRM) เนน้กิจกรรม Call 

Center และอีเมล ์ฯลฯ เพื่อแจง้กิจกรรมทางการตลาดต่าง 

ๆไปยงักลุ่มลูกคา้ท่ีมีความภกัดีต่อแบรนด์

 2. ควรเพิ่มช่องทางจัดจัดจ�าหน่ายผ่านทาง

ออนไลน์ เป็นช่องทางการตลาดท่ีตอบโจทยต่์อวิถีชีวิต

ของคนในปัจจุบนั ท่ีอาจไม่มีเวลามากนกั เน่ืองจากตอ้ง

ท�างานในท่ามกลางสังคมท่ีมีการแข่งขนัสูง ซ่ึงช่องทาง

ออนไลน์นั้นยงัสามารถช่วยท�าการโปรโมตช่ือเสียงของ

แบรนด์ไดอี้กช่องทางหน่ึง อาจมีการจดัโปรโมชนัแจก

สินคา้ทดลองผ่านโซเชียลมีเดีย เช่น Facebook โดยตั้ง

กติกาการแจกสินคา้ให้กบัผูท่ี้มากดชอบ (like) และกด

แบ่งปัน (share) หรือการแจง้กิจกรรมทางการตลาดต่างๆ

ผา่นช่องทางน้ี 

 3. ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุเฉล่ีย

อยูท่ี่ประมาณ 30 ปีข้ึนไป มีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน 

มีรายไดต่้อเดือนมากกว่า 25,000 บาทข้ึน ซ่ึงผูป้ระกอบ

การจึงควรตั้งเป้าหมายไวท่ี้ลูกคา้กลุ่มน้ีเป็นหลกั โดย

การออกแบบผลิตภณัฑ์ออกมาให้ตรงกบัความตอ้งการ

ของลูกคา้กลุ่มน้ี โดยเนน้ในเร่ืองของการลดร้ิวรอยเเห่ง

วยั ในราคาท่ีไม่สูงจนเกินไป

ข้อเสนอแนะในกำรวิจัยคร้ังต่อไป

 1.ควรศึกษาปัจจยัภายนอกดา้นอ่ืน ๆ  ไดแ้ก่ ปัจจยั

ดา้นวฒันธรรม ดา้นค่านิยม ดา้นแนวโนม้ ดา้นรสนิยม ดา้น

สังคม และดา้นเศรษฐกิจ เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลในการพฒันา

เคร่ืองส�าอางลกัชวัร่ีแบรนดน์�าเขา้จากประเทศญ่ีปุ่นต่อไป

 2 .การวิจัยค ร้ัง น้ี เก็บตัวอย่าง เฉพาะพื้ น ท่ี

ศูนยก์ารคา้ท่ีใหญ่ท่ีสุดอนัดบัสองของประเทศ ดงันั้น

งานวจิยัต่อไปควรขยายพื้นท่ีการเกบ็ตวัอยา่งใหค้รอบคลุม

มากกว่าน้ี เพื่อให้ได้ข้อมูลของกลุ่มลูกค้าให้มีความ 

หลากหลายมากข้ึน
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บทคัดย่อ

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ี ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ 

7Ps และปัจจยัทางดา้นการรับรู้คุณค่าในตราสินคา้ของแบรนดเ์คร่ืองส�าอาง ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส�าอาง

น�าเขา้จากต่างประเทศของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีคือ ผูบ้ริโภคท่ีอาย ุ21 ปี

ข้ึนไป จ�านวน 400 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลคือ แบบสอบถาม สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ 

ความถ่ี ร้อยละ และคา่ส่วนเบ่ียงเบนมาตราฐาน การทดสอบเชิงอนุมานใชก้ารวเิคราะห์ความแตกต่างระหวา่งกลุ่ม (t-Test) 

การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (multiple regression) 

ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ในดา้นเพศ อาย ุระดบัการศึกษา และราย

ได ้ท่ีแตกต่างกนั มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส�าอางน�าเขา้จากต่างประเทศของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิติท่ีระดบั.05 และปัจจยัทางดา้นส่วนประสมทางการตลาด 7Ps ประกอบดว้ย ดา้น

ผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ�าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการขาย ดา้นบุคลากร ดา้นสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ 

มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส�าอางน�าเขา้จากต่างประเทศของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ปัจจยัทางดา้น

การรับรู้คุณค่าในตราสินคา้ ประกอบดว้ย การรับรู้ถึงตราสินคา้ การรับรู้ถึงคุณภาพของตราสินคา้ การรับรู้ถึงตวัตน

ของตราสินคา้ ความภกัดีในตราสินคา้ มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส�าอางน�าเขา้จากต่างประเทศของผูบ้ริโภค

ในเขตกรุงเทพมหานคร

ค�ำส�ำคัญ: เคร่ืองส�าอางน�าเขา้, ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 7Ps, ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์, การรับรู้คุณค่าใน

ตราสินคา้, การตดัสินใจซ้ือ

Abstract

This research aimed to study the demographics, the “7Ps” marketing mix, and the brand value awareness 

factors that affect the consumers’ purchase decision making of imported cosmetics in Bangkok. The samples in this 

research were the 400 consumers who were aged 21 years old. The data was collected by using questionnaires. The 

statistics for data analysis were frequency, standard deviation, T-Test, One-way ANOVA, and Multiple Regression 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกำรตัดสินใจซ้ือเคร่ืองส�ำอำงน�ำเข้ำจำกต่ำงประเทศ

ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหำนคร

Factors Influencing the Consumers’ Purchase Decision Making towards

Imported Cosmetics in Bangkok

ศึกษา กงัสนานนท ์ และ บุญญรัตน์ สัมพนัธ์วฒันชยั

Suksa Kangsananon and Boonyarat Sampanwattanachai
หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยันานาชาติแสตมฟอร์ด
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บทน�ำ

เคร่ืองส�าอางทั้งในอดีต และปัจจุบนั ตลอดจน

ในอนาคต จะเขา้มามีส่วนร่วมและส่วนประกอบในการ

บริโภคของผูใ้ชท้ั้งเพศชาย หญิง หรือบุคคลทัว่ไป เพราะ

กระแสรักความสวยงาม ไดมี้มากยิง่ข้ึนกบัผูบ้ริโภคทุกเพศ 

ทุกวยั อีกทั้ง เม่ือพิจารณาจากหลายปัจจยั เช่น ปัจจยัทาง

ดา้นคุณภาพของเคร่ืองส�าอาง ดา้นราคา และดา้นอ่ืนๆ ท่ี

จะตอบสนองต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภค เพ่ือท�าใหเ้กิด

การเขา้ถึงกลุ่มผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งครอบคลุม และเพิม่มากยิง่

ข้ึน ไม่มีการแบ่งเพศชาย หรือเพศหญิง ตลอดจนช่วงอายุ

อีกแลว้ จึงท�าให้การแข่งขนัในธุรกิจเคร่ืองส�าอาง มีเพิ่ม

มากยิ่งข้ึน และมีบริษทั ห้างร้าน หรือผูผ้ลิตเคร่ืองส�าอาง 

จ�านวนไม่นอ้ย ไดเ้ขา้สู่ตลาดจ�าหน่ายเคร่ืองส�าอาง และรวม

ถึงการน�าเขา้เคร่ืองส�าอางจากต่างประเทศ เป็นตน้ดงันั้น 

ผูว้ิจยัสามารถสรุปไดว้า่ การตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส�าอางน�า

เขา้จากต่างประเทศของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ตลอดจนแนวโนม้การเติบโตทางดา้นเคร่ืองส�าอางน�าเขา้

จากต่างประเทศ ยงัคงมีมูลค่าจ�านวนมาก และมีอตัราท่ี

เพิ่มข้ึนในทุกปี อยา่งนอ้ยจนถึงปี พ.ศ. 2559 และนอกจาก

น้ี การศึกษาของศูนยว์ิจยักสิกรไทย (2558) ก็ไดมี้การ

จดัท�าการวิเคราะห์อตัราการเพิ่มข้ึนของเคร่ืองส�าอางน�า

เขา้จากต่างประเทศ พบว่า ในอนาคตจะมีมูลค่าเพิ่มข้ึน

มากกว่าหน่ึงหม่ืนเจ็ดพนัลา้นลา้นบาท และสถานท่ีๆ จะ

ท�าใหเ้กิดการซ้ือขายเคร่ืองส�าอางมากท่ีสุดนั้น ผูใ้ชเ้คร่ือง

ส�าอาง สามารถหาซ้ือไดจ้ากร้านคา้ทัว่ไป เช่น ร้านสะดวก

ซ้ือ ร้านซูเปอร์มาร์เกต็ และสถานท่ีต่าง ๆ  ใกล้ๆ  ตวั เพราะ

กลุ่มเคร่ืองส�าอางน�าเขา้จากต่างประเทศ ไดเ้ขา้มาตีตลาด

ในประเทศไทยปัจจุบนัมากอยูแ่ลว้ อีกทั้งเม่ือพจิารณาจาก

แบรนดห์รือยี่ห้อตราสินคา้ จะพบว่า เคร่ืองส�าอางน�าเขา้

จากต่างประเทศส่วนใหญ่ท่ีเขา้มาตีตลาดในประเทศไทย 

คือสินคา้จากประเทศสหรัฐอเมริกา ฝร่ังเศส และสินคา้ใน

กลุ่มประเทศยโุรป เกาหลี ญ่ีปุ่น เป็นตน้ และเม่ือพิจารณา

จากดา้นผลิตภณัฑเ์คร่ืองส�าอางน�าเขา้จากต่างประเทศท่ี

จ�าหน่าย จะพบวา่ ร้อยละ 66.8 คือ เคร่ืองส�าอางน�าเขา้จาก

ต่างประเทศประเภทบ�ารุงผิวหนา้ ผิวพรรณ เพื่อท�าให้ดู

ขาว กระจ่างใส เป็นล�าดบัแรก 

จากการศึกษาดงักล่าว ท�าให้ผูว้ิจยัพบว่า เคร่ือง

ส�าอางน�าเขา้จากต่างประเทศ มีอตัราการจ�าหน่ายท่ีเพิ่ม

ข้ึนทุกปี และเคร่ืองส�าอางน�าเขา้จากต่างประเทศ เป็น

เคร่ืองส�าอางท่ีผูบ้ริโภคหรือผูซ้ื้อส่วนใหญ่มองว่า เป็น

เคร่ืองส�าอางท่ีไดรั้บการรับรองมาตรฐานจากหน่วยงาน

นอกประเทศท่ีมีมาตรฐานความปลอดภยัมากกว่าของ

ประเทศไทย ซ่ึงท�าให้เกิดความเช่ือมัน่ในยี่ห้อตราสินคา้ 

เพิ่มมากยิง่ข้ึน อีกทั้งเคร่ืองส�าอางจากต่างประเทศ กมี็การ

จดัแบ่งประเภท และมีผลิตภณัฑท่ี์ถกูผลิตออกมาหลายรูป

แบบ เช่น เคร่ืองส�าอางส�าหรับผม เคร่ืองส�าอางแอโรซอล 

เคร่ืองส�าอางส�าหรับใบหน้า เคร่ืองส�าอางส�าหรับล�าตวั 

เคร่ืองหอม และเคร่ืองส�าอางเบด็เตลด็ เป็นตน้ 

ดงันั้น ถา้พิจารณาแลว้ จะพบว่า เคร่ืองส�าอาง

ส�าหรับผูบ้ริโภคในปัจจุบนั ก็ถือเป็นส่วนหน่ึงของการ

เสริมสร้างท�าให้ผูบ้ริโภคท่ีมีความรักสวย รักความงาม 

เป็นปัจจยัท่ีส�าคญัมากประการหน่ึงท่ีเพิ่มข้ึนจากปัจจยั

ส่ี และถา้พิจารณาถึงความส�าคญัของเคร่ืองส�าอางจริง ๆ 

with 95% confidence level. The results showed that the different demographics in terms of gender, age , educational 

level, and income significantly affect the consumers’ purchase decision making of imported cosmetics in Bangkok 

(p-value < .05). The marketing mix’s “7Ps” in terms of product, price, place, promotion, people, physical evidence, 

and process significantly affect the consumers’ purchase decision making of imported cosmetics in Bangkok (p-value 

< .05). The brand value awareness in terms of brand awareness, brand quality awareness, brand identity awareness, 

and brand loyalty significantly affect the consumers’ purchase decision making of imported cosmetics in Bangkok 

(p-value < .05).

Keywords: imported cosmetics, marketing mix 7Ps, demographics, brand value awareness, purchase decision making
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จะพบวา่ ในการประกอบอาชีพโดยเฉพาะสตรีจ�านวนไม่

นอ้ย จ�าเป็นจะตอ้งมีการแต่งหนา้ แต่งกาย และบ�ารุงผิว

พรรณเพื่อท�าใหต้วัเองดูดี เพราะภาพลกัษณ์ภายนอกเป็น

ส่ิงท่ีส�าคญัท่ีจะท�าให้คนท่ีเขา้มาติดต่องาน หรือคนอ่ืน ๆ  

รอบขา้ง เกิดการรับรู้ถึงความงาม และเกิดความสบายใจ

ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของการติดต่องาน การเจรจากบัลูกคา้ 

หรือปัจจยัอ่ืนๆ เป็นตน้ และเม่ือพิจารณาถึงสภาพปัญหา

ท่ีแทจ้ริงของการซ้ือเคร่ืองส�าอาง จะพบวา่ ปัญหาทางดา้น

การแข่งขนัของผูป้ระกอบการหรือผูป้ระกอบธุรกิจเคร่ือง

ส�าอางสูง ซ่ึงมีผูป้ระกอบการรายใหมจ่�านวนมากเขา้สู่ธุรกิจ

การขายเคร่ืองส�าอาง เน่ืองจากเป็นธุรกิจท่ีเป็นท่ีตอ้งการ

ของผูบ้ริโภค หรือผูใ้ชท้ัว่ไป และในการบริหารจดัการ

ห้างร้านของธุรกิจเคร่ืองส�าอางน้ี สามารถน�าเอาระบบ

การขายสินคา้ออนไลน์มาใช ้ เช่น การใชส่ื้อ facebook, 

Instragram หรือเวบ็ไซตต่์าง ๆ  เพื่อท�าใหเ้กิดการส่งเสริม

การขายท่ีเพิ่มศกัยภาพของคู่แข่งได ้ดงันั้น จึงมีผูป้ระกอบ

การจ�านวนไม่นอ้ย ท่ีพยายามท�าการตลาดเพื่อท�าให้ร้าน

จ�าหน่ายเคร่ืองส�าอางของตนเองนั้น สามารถแข่งขนักบั

คู่แข่งไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยใชว้ิธีการหรือ

กลยทุธ์ คือ การศึกษาถึงความตอ้งการ และการศึกษาถึง

พฤติกรรมในการใชเ้คร่ืองส�าอางน�าเขา้จากต่างประเทศ

ของผูบ้ริโภค จากท่ีมาและความส�าคญัของปัญหาดงักล่าว

ขา้งตน้ ผูว้จิยัจึงมีความสนใจท่ีจะท�าการศึกษา เร่ือง ปัจจยั

ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส�าอางน�าเขา้จากต่าง

ประเทศของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อให้ได้

ขอ้มูลซ่ึงจะน�าไปใชเ้ป็นประโยชน์ในการวางแผน และ

พฒันากลยทุธ์ทางการตลาดส�าหรับผูป้ระกอบการน�าเขา้

สินคา้เคร่ืองส�าอางจากต่างประเทศ ในการก�าหนดนโยบาย

และแผนการตลาดเพื่อจดัจ�าหน่ายสินคา้ให้ตรงกบัความ

ตอ้งการของผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพต่อไป

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

1. เพื่อศึกษาปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ท่ีมี

อิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส�าอางน�าเขา้จากต่าง

ประเทศของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

2. เพื่อศึกษาปัจจัยทางด้านการรับรู้คุณค่าใน

ตราสินคา้ของแบรนด์เคร่ืองส�าอางต่อการตดัสินใจซ้ือ

เคร่ืองส�าอางน�าเขา้จากต่างประเทศของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร

3. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด

บริการ 7Ps ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส�าอางน�า

เขา้จากต่างประเทศของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2550) ไดศึ้กษาเก่ียว

กบัปัจจยัทางดา้นประชากรในดา้นต่าง ๆ เช่น เพศ อาย ุ

การศึกษา รายไดข้องตนเอง รายไดข้องครอบครัว หรือ

สถานภาพการสมรส ตลอดจนขอ้มูลอ่ืน ๆ  ท่ีผูบ้ริโภคคน

นั้นมีอยูซ่ึ่งปัจจยัประชากรศาสตร์ เป็นปัจจยัท่ีส�าคญัท่ีจะ

ท�าให้เจา้ของธุรกิจ ผูป้ระกอบการ หรือผูท้ �าอาชีพคา้ขาย

สามารถจดัแบ่งกลุ่ม แบ่งประเภท และแบ่งชนชั้นต่าง ๆ 

ของผูบ้ริโภคออกเป็นกลุ่ม ๆ  อนัจะส่งผลท�าให้เกิดความ

ง่ายในการผลิตสินคา้ และบริการต่างๆ ท่ีจะตอบสนอง

ต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภคต่อไปในอนาคต โดยการ

ศึกษาของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ ดงักล่าว สามารถแบ่งกลุ่ม

ประชากรศาสตร์ออกเป็น 

1. เพศ คือ การแบ่งกลุ่มของลกัษณะทางเพศของ

ผูบ้ริโภคออกเป็น 2 กลุ่ม คือ ชายหรือหญิง 

2. อาย ุคือ การจดัแบ่งช่วงอายขุองผูบ้ริโภคออก

เป็นหลายสถานะ 

3. ลกัษณะของครอบครัว คือ การแบ่งกลุ่มของ

ครอบครัวท่ีผูบ้ริโภคเป็นคนพกัอาศยัอยูใ่นครอบครัวนั้นๆ 

4. รายได ้คือ การแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภคออกเป็นกลุ่ม

ท่ีมีรายไดใ้นระดบัต่างๆ 

5. การศึกษา คือ การแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภคออกเป็น

ระดบัการศึกษาต่าง ๆ 

6. สถานภาพการสมรส คือ การแบ่งกลุถ่ม

สถานภาพทางสังคม 

แครียา ภู่พฒัน์ (2551) ไดส้รุปว่า กระบวนการ

ตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคนั้น จะมีหลกัการ คือ การศึกษา

ถึงปัญหาต่าง ๆ ท่ีผา่นกระบวนการวิเคราะห์ขอ้มูลของผู ้

บริโภค รวมไปถึงการท่ีผูบ้ริโภคมีการแสวงหาขอ้มูลจาก
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ส่ือต่าง ๆ  ไม่วา่จะเป็นส่ือสังคมออนไลน์ ส่ืออินเตอร์เน็ต 

ส่ือส่ิงพิมพ ์และอ่ืนๆ เพื่อน�าไปสู่กระบวนการท่ีจะท�าให้

ผูบ้ริโภคคนนั้น เกิดการตดัสินใจซ้ือ หรือการประเมิน

ทางเลือกต่อไป และหลงัจากท่ีมีการซ้ือสินคา้และบริการ

ต่างๆ แลว้ หากสินคา้นั้น เป็นสินคา้ท่ีตอบสนองต่อความ

ตอ้งการ หรือท�าให้ผูซ้ื้อเกิดความพึงพอใจ ก็จะท�าให้เกิด

การซ้ือซ�้ าไดใ้นอนาคต

เขมิกา ทองประพนัธ์ (2552) ไดศึ้กษาเก่ียวกบั

ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือเคร่ืองส�าอางน�าเขา้จากต่าง

ประเทศ จะพบว่า ในกลุ่มตวัอยา่งจ�านวน 400 คนท่ีใช้

ส�าหรับการศึกษาคร้ังน้ี จะมีจ�านวนถึงร้อยละ 80 มีการใช้

เคร่ืองส�าอางน�าเขา้จากต่างประเทศจากต่างประเทศมากกวา่

เคร่ืองส�าอางท่ีเป็นผูผ้ลิตท่ีเป็นบริษทัของคนไทย ตลอดจน

เม่ือพิจารณาถึงช่วงอาย ุพบว่า จริงๆ แลว้กลุ่มคนท่ีมีอายุ

ประมาณ 25 ปี จะมีการซ้ือเคร่ืองส�าอางท่ีมากกวา่กลุ่มคน

ท่ีมีอายอ่ืุนๆ เพราะเป็นช่วงวยัหนุ่ม สาว วยัท�างาน อีกทั้ง

ปัจจยัท่ีจะท�าใหเ้กิดการกระตุน้เพือ่ซ้ือเคร่ืองส�าอางไดม้าก

ยิ่งข้ึนนั้น คือ การท่ีดารา นกัร้อง นกัแสดง หรือบุคคลท่ี

ผูบ้ริโภคช่ืนชอบมาเป็นพรีเซ็นเตอร์ ก็จะท�าให้เกิดการ

สร้างแรงจูงใจ แรงกระตุน้ในการซ้ือสินคา้ประเภทเคร่ือง

ส�าอางน�าเขา้จากต่างประเทศไดเ้พิ่มมากยิ่งข้ึน 

วรรณยร์ดา พฒันศศิรัฐกุล (2556) ไดศึ้กษาเก่ียว

กบัการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส�าอาง โดยการศึกษาไดก้�าหนด

วตัถุประสงค ์เช่น ศึกษาพฤติกรรม ศึกษาระดบัความคิด

เห็น ศึกษาลกัษณะทางดา้นประชากรศาสตร์ และส่วน

ประสมทางการตลาด ต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส�าอาง 

กบักลุ่มตวัอยา่ง จ�านวนมากกว่า 100 คน ผลการวิจยัจะ

ใชห้ลกัการวเิคราะห์ทางสถิติต่าง ๆ  และตดัสินท่ีระดบันยั

ส�าคญัทางสถิติ 0.05 พบว่า ปัจจยัต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นดา้น

ประชากรศาสตร์ ส่วนประสมทางการตลาด หรือปัจจยั

อ่ืน ๆ มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส�าอางทั้งส้ิน 

กรอบแนวคิดกำรวิจัย

ปัจจัยทำงด้ำนประชำกรศำสตร์

1. เพศ         2. อาย ุ      3. ระดบัการศึกษา

4. อาชีพ      5. รายได ้   6. สถานท่ีซ้ือเคร่ืองส�าอาง

7. บุคคลใดมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส�าอางน�าเขา้จากต่างประเทศ 

ปัจจัยทำงด้ำนส่วนประสมทำงกำรตลำด 7Ps

1. ดา้นผลิตภณัฑ ์                          5. ดา้นบุคลากร

2. ดา้นราคา                                           6. ดา้นสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ 

3. ดา้นช่องทางการจดัจ�าหน่าย      7. ดา้นกระบวนการบริหาร

4. ดา้นการส่งเสริมการขาย

การตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส�าอางน�า

เขา้จากต่างประเทศของผูบ้ริโภค

ในเขตกรุงเทพมหานคร

ปัจจัยทำงด้ำนกำรรับรู้คุณค่ำในตรำสินค้ำ

1. การรับรู้ถึงตราสินคา้

2. การรับรู้ถึงคุณภาพของตราสินคา้

3. การรับรู้ถึงตวัตนของตราสินคา้

4. ความภกัดีในตราสินคา้

ภำพ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั
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วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยัในคร้ังน้ี คือ ประชาชนท่ี

มีอาย ุ21 ปีข้ึน แต่ไม่เกิน 60 ปี ในจงัหวดักรุงเทพมหานคร 

เน่ืองจากเป็นประชากรท่ีมีอายุบรรลุนิติภาวะ และถา้

อายุมากกว่า 60 ปี จะไม่มีความจ�าเป็นท่ีจะตอ้งท�าบตัร

ประชาชน ซ่ึงมีจ�านวน 3,616,679 คน 

วิธีการสุ่มตวัอย่าง ผูศึ้กษาใช้วิธีการเลือกแบบ

เจาะจงประชากรท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่าง โดยกลุ่มผูบ้ริโภค

เขตกรุงเทพมหานคร จ�านวน 400 ตวัอยา่ง

เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรวิจัย

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัส�าหรับการศึกษา เร่ือง 

ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส�าอางน�าเขา้

จากต่างประเทศของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  

คือ แบบสอบถามท่ีมีการแบ่งเน้ือหาต่าง ๆ ออกมาเป็น 

4 ส่วนคือ 

ส่วนท่ี 1: ปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์ ประกอบ

ไปดว้ย เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้และสถาน

ท่ีในการจดัจ�าหน่าย

ส่วนท่ี 2: ส่วนประสมทางการตลาดบริการ 7Ps 

ประกอบไปดว้ยปัจจยัต่าง ๆ 7 ดา้น คือ ดา้นผลิตภณัฑ ์

ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ�าหน่าย ดา้นการส่งเสริม

การขาย ดา้นบุคลากร ดา้นสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ 

ดา้นกระบวนการบริหาร 

ส่วนท่ี 3: ขอ้มูลเก่ียวกบัคุณค่าในตราสินคา้ ท่ี

ประกอบไปดว้ยปัจจยัต่าง ๆ  4 ดา้น คือ การรับรู้ถึงตราสิน

คา้ การรับรู้ถึงคุณภาพของตราสินคา้ การรับรู้ถึงตวัตน

ของตราสินคา้ และความภกัดีในตราสินคา้ 

ส่วนท่ี  4:  ข้อมูลเ ก่ียวกับการตัดสินใจซ้ือ

เคร่ืองส�าอางน�าเขา้จากต่างประเทศของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร 

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล

1. การเก็บรวบรวมขอ้มูลปฐมภูมิ คือ ขอ้มูลท่ีได้

รับจากแบบสอบถาม จ�านวน 30 คน และ 400 คน

2. การเก็บรวบรวมขอ้มูลทุติยภูมิ คือ ขอ้มูลท่ีได้

รับจากการศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี บทความวชิาการ 

และจากงานวิจยัเล่มต่างๆ ท่ีผ่านการคดักรองและตรวจ

สอบจากสถาบนัต่างๆ เรียบร้อยแลว้

กำรวิเครำะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้

1. น�าแบบสอบถามมาตรวจสอบขอ้มูล เพื่อเช็ค

ความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม และคดัแบบสอบถามท่ี

ไม่สมบูรณ์ออก เพือ่น�าขอ้มลูท่ีสมบูรณ์ไปสู่ขั้นตอนต่อไป

2. น�าแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์มาลงรหัส และ

บันทึกข้อมูลลงในโปรแกรมส�าเร็จรูปเพื่อเตรียมการ

ประเมินผลขอ้มูล

3. ประมวลผลขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมส�าเร็จรูป

โดยโปรแกรม SPSS version 16 for Window ประเมิน

ผลทางคณิตศาสตร์ มี 2 วิธี คือ

  3.1 สถิติเชิงพรรณนา (description  

statistic) โดยหาค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียง

เบนมาตรฐานเป็นการวเิคราะห์ขอ้มลูดา้นประชากรศาสตร์

ส่วนบุคคลซ่ึงกลุ่มประชากรกลุ่มตวัอยา่งในการคน้ควา้

อิสระคร้ังน้ี คือผูบ้ริโภคไดแ้ก่ อาย ุการศึกษา อาชีพ ราย

ได ้ และการตดัสินใจซ้ือโดยการเลือกตราสินคา้ โดยจะ

หาจากค่าความถ่ี (f) ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉล่ีย (mean) และ

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน(standard deviation) เพื่อวิเคราะห์

ขอ้มูลตามลกัษณะของตวัแปร

  3.2 สถิติเชิงอนุมาน (inferential statistic) 

ใชว้ิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐานหรืออา้งอิงเป็นสถิติ

ท่ีใชอ้ธิบายคุณลกัษณะตวัแปรกลุ่มประชากรเป้าหมาย 

โดยการเก็บรวบรวมขอ้มูลและวิเคราะห์ขอ้มูลจากกลุ่ม

ประชากรเป้าหมายหรือประชากรท่ีได้มาโดยวิธีการ

สุ่ม (sampling) ซ่ึงเรียกว่า กลุ่มตวัอย่าง (sample) โดย

การทดสอบสมมติฐาน แลว้สรุปผลการวิเคราะห์อา้งอิง

ไปยงักลุ่มประชากรเป้าหมาย โดยการใช้สถิติอ้างอิง

แบบพารามิเตอร์ (parametric inference) ไดแ้ก่ ค่าสถิติ  



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 ประจ�าเดือน พฤษภาคม-สิงหาคม 2560 67

Independent Sample t-test และการวเิคราะห์ค่าแปรปรวน

ทางเดียว (One Way ANOVA) หากเกิดความแตกต่าง กจ็ะ

ท�าการทดสอบเป็นรายคู่ดว้ยวิธี LSD (Least Significant 

Difference) และการวเิคราห์แบบถดถอยพหุคูณ (multiple 

regression analysis) 

ผลกำรวิจัย

ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ท่ีมีอิทธิพลต่อการ

ตัดสินใจซ้ือเคร่ืองส�าอางน�าเข้าจากต่างประเทศของ

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ปัจจัยส่วนประสม

ทางการตลาดบริการ 7Ps ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ

เคร่ืองส�าอางน�าเขา้จากต่างประเทศของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครและปัจจยัทางด้านการรับรู้คุณค่าใน

ตราสินคา้ของแบรนด์เคร่ืองส�าอางต่อการตดัสินใจซ้ือ

เคร่ืองส�าอางน�าเขา้จากต่างประเทศของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคผลการวิจยัสรุปได ้ดงัน้ี

ตำรำง 1

ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองส�าอางน�าเข้าจากต่างประเทศของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

ตวัแปรของสมมติฐาน ยอมรับ ปฏิเสธ

เพศ / -

อายุ / -

ระดบัการศึกษา / -

อาชีพ - /

รายไดต่้อเดือน / -

สถานท่ี ในการซ้ือเคร่ืองส�าอางน�าเขา้จากต่างประเทศ - /

บุคคลใดมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส�าอางน�าเขา้จากต่างประเทศ - /

ดา้นผลิตภณัฑ์ / -

ดา้นราคา / -

ดา้นช่องทางการจดัจ�าหน่าย / -

ดา้นการส่งเสริมการขาย / -

ดา้นบุคลากร / -

ดา้นสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ / -

ดา้นกระบวนการบริหาร - /

การรับรู้ถึงตราสินคา้ / -

การรับรู้ถึงคุณภาพของตราสินคา้ / -

การรับรู้ถึงตวัตนของตราสินคา้ / -

ความภกัดีในตราสินคา้ / -
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ส ม ม ติ ฐ า น ข้อ ท่ี  1  เ พ่ื อ ศึ ก ษ า ปั จ จัย ด้า น

ประชากรศาสตร์ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ือง

ส�าอางน�า เข้าจากต่างประเทศของผู ้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร พบวา่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา และราย

ได ้ท่ีแตกต่างกนั มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส�าอาง

น�าเขา้จากต่างประเทศของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

สมมติฐานขอ้ท่ี 2 เพื่อศึกษาปัจจยัทางดา้นการรับ

รู้คุณค่าในตราสินคา้ของแบรนดเ์คร่ืองส�าอางต่อการตดัสิน

ใจซ้ือเคร่ืองส�าอางน�าเขา้จากต่างประเทศของผูบ้ริโภคใน

เขตกรุงเทพมหานคร ผลการวจิยั พบวา่ ปัจจยัทางดา้นการ

รับรู้คุณค่าในตราสินคา้ ประกอบดว้ย การรับรู้ถึงตราสิน

คา้ การรับรู้ถึงคุณภาพของตราสินคา้ การรับรู้ถึงตวัตนของ

ตราสินคา้ ความภกัดีในตราสินคา้ มีอิทธิพลต่อการตดัสิน

ใจซ้ือเคร่ืองส�าอางน�าเขา้จากต่างประเทศของผูบ้ริโภคใน

เขตกรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

สมมติฐานขอ้ท่ี 3 เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนประสม

ทางการตลาดบริการ 7Ps ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ

เคร่ืองส�าอางน�าเขา้จากต่างประเทศของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร ผลการวิจยั พบว่า ปัจจยัทางดา้นส่วน

ประสมทางการตลาด 7Ps ประกอบดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ ์

ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ�าหน่าย ดา้นการส่งเสริม

การขาย ดา้นบุคลากร ดา้นสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ 

และดา้นกระบวนการบริหาร มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ

ซ้ือเคร่ืองส�าอางน�าเขา้จากต่างประเทศของผูบ้ริโภคใน

เขตกรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

กำรอภิปรำยผล

การวิจยั เร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสิน

ใจซ้ือเคร่ืองส�าอางน�าเขา้จากต่างประเทศของผูบ้ริโภค

ในเขตกรุงเทพมหานครในคร้ังน้ี เพื่อท�าให้เกิดความถูก

ตอ้ง และสอดคลอ้งกนั ผูว้ิจยัจะท�าการอภิปรายผลตาม

วตัถุประสงคข์องการวิจยั 

1.  สมมติฐานข้อท่ี  1 เพื่อศึกษาปัจจัยด้าน

ประชากรศาสตร์ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ือง

ส�าอางน�า เข้าจากต่างประเทศของผู ้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร ผูว้ิจยัพบว่า เพศ อาย ุ ระดบัการศึกษา 

และรายได ้ ท่ีแตกต่างกนั มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ

เคร่ืองส�าอางน�าเขา้จากต่างประเทศของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั เป็นผลมาจากการท่ีผูต้อบ

แบบสอบถามท่ีตอบขอ้มลูในแบบสอบถามคร้ังน้ีนั้น เป็น

ผูท่ี้มีช่วงเพศ และอายแุตกต่างกนั เช่น การท่ีมีเพศหญิง 

จ�านวนถึง 358 คน คิดเป็นร้อยละ 89.50 จึงมีความคิดเห็น

แตกต่างกบัเพศชาย เพราะเพศหญิงนั้น เป็นเพศท่ีความรัก

ความสวยงาม และมีความตอ้งการท่ีจะท�าให้ตนเองดูดี ดู

สวยงามตลอดเวลาท่ีอยูใ่นพื้นท่ีสาธารณะ แต่เพศชายนั้น 

มีเหตุผลท่ีส�าคญัต่อการเลือกซ้ือเคร่ืองส�าอางน�าเขา้จากต่าง

ประเทศ คือ การน�าเคร่ืองส�าอางมาดูแลสุขภาพ ประกอบ

กบัอายเุม่ือพิจารณา พบว่า การเก็บขอ้มูลในคร้ังน้ี กลุ่ม

ตวัอย่างส่วนใหญ่จะมีอายุประมาณ 21-40 ปีโดยเฉล่ีย 

มีระดบัการศึกษาส่วนมาก คือ ปริญญาตรี และมีรายได ้

คือ 20,001 ถึง 40,000 บาท จึงท�าให้มีศกัยภาพในการซ้ือ

เคร่ืองส�าอางน�าเขา้จากต่างประเทศ เพื่อน�าตอบสนองต่อ

ความตอ้งการของตนเอง

2. สมมติฐานขอ้ท่ี 2 คือ เพื่อศึกษาปัจจยัทางดา้น

การรับรู้คุณค่าในตราสินคา้ของแบรนด์เคร่ืองส�าอางต่อ

การตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส�าอางน�าเขา้จากต่างประเทศของ

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผูว้ิจยัพบวา่ การรับรู้ถึง

ตราสินคา้ การรับรู้ถึงคุณภาพของตราสินคา้ การรับรู้ถึงตวั

ตนของตราสินคา้ และความภกัดีในตราสินคา้ เป็นปัจจยั

ท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือเคร่ืองส�าอางน�าเขา้จากต่างประเทศ 

เพราะผูบ้ริโภคจะมองว่า ตนเองไดรั้บรู้ถึงคุณภาพของ

ตราสินคา้ เน่ืองจากเป็นสินคา้ท่ีน�าเขา้มาจากต่างประเทศ 

จึงท�าให้เกิคดวามเช่ือมัน่ในดา้นคุณภาพ ดา้นตราสินคา้

มากกว่าของไทย และตราสินคา้ดงักล่าว ก็เป็นตราสินคา้

ท่ีไดรั้บการยอมรับในสากลดว้ย จึงท�าใหส้ามารถสะทอ้น

ความเป็นตวัเองได ้เช่น การท่ีผูบ้ริโภคเดินทางไปท�างาน

ในต่างประเทศ หากใชเ้คร่ืองส�าอางท่ีเป็นท่ีเป็นท่ีรู้จกั ก็

จะท�าใหภ้าพลกัษณ์ของตนเองดีข้ึนในสายตาของชาวต่าง

ประเทศ และสามารถน�ามาสร้างเป็นแนวโนม้ (trend) ใน

หมู่เพื่อนร่วมงาน เพื่อนฝงู ท่ีจะท�าใหต้นเองเกิดความโดด

เด่น และเปล่งประกายได ้แตกต่างกบัเคร่ืองส�าอางตราสิน

คา้ไทย ท่ีมีอยู่อย่างมากมาย จึงท�าให้เคร่ืองส�าอางไทย 

ไม่ตอบโจทยใ์นประเด็นดงักล่าว และส่งผลท�าให้กลุ่มผู ้

บริโภคเหล่าน้ี มีความตอ้งการและมีความสนใจต่อการ
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ซ้ือเคร่ืองส�าอางน�าเขา้จากต่างประเทศ

3. สมมติฐานขอ้ท่ี 3 เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนประสม

ทางการตลาดบริการ 7Ps ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ

เคร่ืองส�าอางน�าเขา้จากต่างประเทศของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร ผูว้ิจยัพบวา่ ปัจจยัทางดา้นส่วนประสม

ทางการตลาด 7Ps คือ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่อง

ทางการจดัจ�าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการขาย ดา้นบุคลากร 

ดา้นสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ เป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ

การตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส�าอางน�าเขา้จากต่างประเทศ และ

เม่ือพิจารณาในภาพรวมทั้ง 7 ดา้น จะพบว่า กลุ่มตวัอยา่ง

มีความคิดเห็นในแต่ละดา้นอยูใ่นระดบัมาก เพราะเหตุผล

ท่ีส�าคญั คือ กลุ่มผูบ้ริโภคก่อนการซ้ือเคร่ืองส�าอาง จะมี

การพิจารณาว่า เคร่ืองส�าอางน�าเขา้จากต่างประเทศ เป็น

เคร่ืองส�าอางท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน ผา่นการรับรองจาก

หน่วยงานต่างๆ และมีการติดฉลากท่ีชดัเจน ถกูตอ้งมากวา่

เคร่ืองส�าอางบางประเภทของไทย และเม่ือพิจารณาจาก

ดา้นราคา จะพบวา่ ราคานั้น มีความเหมาะสมกบัคุณภาพ

ของเคร่ืองส�าอาง และไม่แพงจนเกินไป ซ่ึงสถานท่ีจดั

จ�าหน่ายก็มีอยูอ่ยา่งหลากหลาย และเขา้ถึงไดง่้าย เช่น ใน

เคาน์เตอร์ในหา้งสรรพสินคา้ต่าง ๆ  เป็นตน้ อีกทั้งเม่ือเขา้

มาซ้ือ พนกังานท่ีจ�าหน่ายก็จะมีการให้ความรู้ มีการให้

บริการท่ีดี พร้อมทั้งมีระบบการส่งเสริมการขายท่ีท�าให้

ผูบ้ริโภคเกิดแรงจูงใจในการซ้ือ เป็นตน้

ข้อเสนอแนะกำรวิจัยคร้ังนี้

1. การด�าเนินการตลาดเพื่อท�าให้เกิดการตดัสิน

ใจซ้ือเคร่ืองส�าอางน�าเขา้จากต่างประเทศท่ีเพิ่มมากยิ่ง

ข้ึน จะตอ้งมีการน�าเอาหลกัส่วนประสมทางการตลาด 

7Ps เขา้มามีส่วนร่วม หรือเป็นแนวทางในการบริหาร

จดัการสถานท่ีจ�าหน่ายเคร่ืองส�าอาง เพื่อท�าใหเ้กิดการส่ง

เสริมการด�าเนินการทางการตลาดอยา่งเป็นระบบ และมี

ประสิทธิภาพสูงสุด โดย

  1.1 ดา้นผลิตภณัฑ ์ผูจ้ �าหน่ายและผูน้�า

เขา้ ควรจะตอ้งมีการน�าเขา้เคร่ืองส�าอางท่ีมีคุณภาพ มีการ

รับรองมาตรฐานจากองคก์ารอาหารและยา และควรจะมี

การน�าเขา้เคร่ืองส�าอางประเภทต่างๆ ให้ครอบคลุมเพื่อ

ท�าใหเ้กิดการตอบสนองต่อความตอ้งการซ้ือของผูบ้ริโภค

ให้เพิ่มมากยิ่งข้ึน

  1.2 ดา้นราคา ผูจ้ �าหน่ายและผูน้�าเขา้ 

ควรจะตอ้งพิจารณากลไกทางการตลาด หรือผลิตภณัฑ์

เคร่ืองส�าอางน�าเขา้ของคู่แข่ง แลว้น�ากลไกทางดา้นราคา

มาค�านวณตน้ทุน ผลก�าไล และส่วนต่าง เพือ่ท�าใหส้ามารถ

ก�าหนดราคาท่ีเหมาะสม เป็นธรรมกบัผูบ้ริโภคเพิม่มากยิง่

ข้ึน

  1.3 ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย ผู ้

จ �าหน่ายและผูน้�าเข้า ควรจะต้องมีการจัดวางสถานท่ี

จ�าหน่ายเคร่ืองส�าอางน�าเขา้อย่างเหมาะสม เช่น การจดั

ต�าแหน่งในระดบัสายตา การจดัท�าพื้นท่ีในการน�าเสนอ

ขายเคร่ืองส�าอาง และทดลองใชต่้าง ๆ เพิ่มข้ึน

  1.4 ดา้นการส่งเสริมการขาย ผูจ้ �าหน่าย

และผูน้�าเขา้ ควรจะตอ้งมีการน�ารูปแบบของการส่งเสริม

การตลาดแบบต่างๆ มาใช ้เช่น การลด แลก แจก แถม การ

จดัท�าระบบสะสมแตม้ การจดัท�าคูปอง เพื่อท�าใหเ้กิดการ 

กระตุน้การขายให้เพิ่มข้ึน

  1.5 ดา้นบุคลากร ผูจ้ �าหน่ายและผูน้�าเขา้ 

ควรจะตอ้งมีการส่งเสริมความรู้ และทกัษะในการท�างาน

ของพนกังานขาย เช่น การแต่งกายสุภาพ เรียบร้อย มีความ

รู้ในเร่ืองของเคร่ืองส�าอางน�าเขา้ มีการตอบค�าถามท่ีถูก

ตอ้ง ชดัเจน และมีความจริงใจในการให้บริการ เป็นตน้ 

  1.6 ด้านสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ 

ผูจ้ �าหน่ายและผูน้�าเขา้ ควรจะตอ้งมีการตกแต่งบริเวณ

สถานท่ีจ�าหน่ายเคร่ืองส�าอางใหส้ะอาด เรียบร้อย เพื่อเป็น

ประโยชน์ต่อภาพลกัษณ์ของร้านจ�าหน่ายให้มากยิ่งข้ึน 

  1.7 ดา้นกระบวนการบริหาร จ�าหน่าย

และผูน้�าเขา้ ควรจะตอ้งมีการให้บริการท่ีรวดเร็ว ท�างาน

อย่างเป็นระบบ สามารถแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ และมี

การน�าเทคโนโลยีต่างๆ เขา้มาใชใ้นการบริหารงานให้

เพิ่มมากยิ่งข้ึน

2. การจดัจ�าหน่ายเคร่ืองส�าอางน�าเขา้จากต่าง

ประเทศ จะตอ้งมีการน�าเอาตราสินคา้ท่ีมีช่ือเสียง ไดรั้บ

การยอมรับ และเป็นตราสินคา้ท่ีเป็นมาตรฐานสากลมา

จ�าหน่าย เพื่อท�าให้ผูซ้ื้อเกิดความเช่ือมัน่ต่อตราสินคา้ 

และท�าใหเ้กิดความง่าย ความสะดวกสบาย ในการท�าการ
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ตลาดเพิ่มมากยิ่งข้ึน

ข้อเสนอแนะกำรวิจัยคร้ังต่อไป

1. การวิจยัคร้ังต่อไป ควรจะตอ้งมีการสัมภาษณ์

ถึงความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของผูบ้ริโภควา่ เหตุผลท่ีส�าคญั

ท่ีมาซ้ือเคร่ืองส�าอางน�าเขา้จากต่างประเทศ คืออะไร เพื่อ

น�ามาเป็นขอ้มูลในการอภิปรายผลเพิ่มมากยิ่งข้ึน

2. การวิจยัคร้ังต่อไป ควจะตอ้งมีการศึกษาถึง

กลุ่มผูบ้ริโภคหรือผูซ้ื้อในเขตอ่ืน ๆ เช่น เขตปริมณฑล 

เพื่อท�าใหท้ราบความแตกต่างความตอ้งการในการตดัสิน

ใจซ้ือเคร่ืองส�าอางใหเ้พิ่มมากยิง่ข้ึน อีกทั้งจะส่งผลท�าให้

เกิดประโยชน์ต่อผูป้ระกอบการจ�าหน่ายเคร่ืองส�าอางน�า

เขา้ในอนาคต 
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บทคัดย่อ

การคน้ควา้อิสระคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ (1) ศึกษาลกัษณะประชากรศาสตร์ของผูบ้ริโภคประกอบดว้ย อาย ุ

สถานภาพ อาชีพ ระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ท่ีมีผลต่อส่วนประสมทางการตลาดของคนในจงัหวดัปทุมธานี 

(2) ศึกษาถึงพฤติกรรมในการใชเ้คร่ืองส�าอางแบรนดต่์างประเทศท่ีมีผลต่อส่วนประสมทางการตลาด ของคนในจงัหวดั

ปทุมธานี โดยประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่ เพศหญิงท่ีใช ้ แบรนด์เคร่ืองส�าอางต่างประเทศท่ีอาศยัอยู่ใน

จงัหวดัปทุมธานี จ�านวนกลุ่มตวัอยา่ง 400 คน และใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการสัมภาษณ์ ผลการศึกษาพบว่า 

กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ มีอายอุยูใ่นช่วงอาย ุ18-26 ปี มีสถานภาพโสด มีระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรี ประกอบอาชีพ

พนกังานบริษทั มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,000-20,000 บาท ส่วนใหญ่เลือกซ้ือแบรนด ์BSC โดยซ้ือจ�านวน 1 คร้ัง/เดือน 

โอกาสท่ีใชเ้คร่ืองส�าอางจะใชใ้นการท�างาน แหล่งท่ีซ้ือคือห้างสรรพสินคา้ เช่น โรบินสัน เซ็นทรัล เดอะมอลลปั์จจยั

ดา้นระดบัการศึกษา อาชีพ แบรนดท่ี์ซ้ือเป็นประจ�า และระดบัรายได ้ส่งผลต่อส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ ์

ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ�าหน่าย ดา้นส่งเสริมการขาย ส่วนโอกาสในการใชเ้คร่ืองส�าอางคก์บัแหล่งท่ีซ้ือเคร่ือง

ส�าอาง มีความแตกต่างกนัเฉพาะดา้นผลิตภณัฑ ์ ดา้นราคา และดา้นส่งเสริมทางการขายเท่านั้น ปัจจยัดา้นอาย ุ ส่งผล

ต่อส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์ ดา้นราคา ส่วนปัจจยัดา้นสถานภาพ ส่งผลต่อส่วนประสมทางการตลาด

ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ�าหน่าย และดา้นส่งเสริมทางการขายเท่านั้น และพฤติกรรมการเลือกซ้ือเคร่ืองส�าอาง

แบรนดต่์างประเทศ จ�านวนเฉล่ียก่ีคร้ัง/เดือน ส่งผลต่อส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคา และดา้นส่งเสริมการขาย

ค�ำส�ำคัญ: ส่วนประสมทางการตลาด, พฤติกรรม, เคร่ืองส�าอางแบรนดต่์างประเทศ

Abstract

The purposes of this independent study were (1) to investigate the demographics of customers which  

consisted age, status, career, income and education that affected marketing mix of people in Pathumthani province 

(2) to investigate behavior in the use of foreign cosmetics brands that had affected marketing mix of people in 

Pathumthani province. The sampling of the people consisted of 400 females who use foreign brands cosmetics in 

Pathumthani province, and the questionnaires were used as the data collection instrument. The results found that 

most of the consumer were 18-26 years old, single, college graduates with a bachelor degree, employed by private 

พฤติกรรมในกำรใช้เคร่ืองส�ำอำงแบรนด์ต่ำงประเทศที่มีผลต่อส่วนประสม

ทำงกำรตลำด ของคนในจังหวัดปทุมธำนี

The Influence of the Marketing Mix on the Usage Behavior of Foreign Brand Cosmetics: 

A Case Study of Pathumthani Province
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บทน�ำ

ในปัจจุบนั ประชากรหญิงมีมากวา่ประชากรชาย

ประมาณ 2.7 ลา้นคน จึงเป็นผลท�าให้ธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัความงาม ป็นธุรกิจท่ีนิยมและเป็นกระแสท่ีมาแรง

อยา่งต่อเน่ือง 

ประชากรส่วนใหญ่หันมาให้ความส�าคัญกับ

บุคลิกภาพ หน้าตา สุขภาพผิวพรรณกนัมากข้ึน เพราะ

เป็นการเสริมสร้างความมัน่ใจให้กับตัวเองและความ

ตอ้งการการยอมรับจากคนรอบขา้ง ดงันั้นเคร่ืองส�าอาง

จึงเขา้มามีความส�าคญัในชีวติประจ�าวนัของประชากรมาก 

ทั้งกลุ่มผูห้ญิงหรือชาย เน่ืองจากผูบ้ริโภคมีความใส่ใจใน

เร่ืองของการดูแลสุขภาพตวัเอง ใส่ใจในภาพลกัษณ์ของ

ตวัเองมากข้ึน จึงท�าให้ธุรกิจความงามมีการขยายเติบโต

สูงมาก ซ่ึงจะพบวา่ตลาดเคร่ืองส�าอางมีความหลากหลาย

ทั้งในเร่ืองของราคา คุณภาพ และตราของสินคา้ท่ีมีความ

สามารถในการตอบโจทยข์องความตอ้งการผูบ้ริโภคท่ี

แตกต่างกนัและยงัสามารถเจาะตลาดเขา้ไปถึงกลุ่มเป้า

หมายไดอ้ยา่งชดัเจนมากยิ่งข้ึน

ในปี 2559 ธุรกิจเสริมความงามนั้นจะมาแรงมาก 

เน่ืองจากเทรนด้านสุขภาพความงามก�าลงัได้รับความ

นิยมเห็นไดจ้ากหลาย ๆเร่ือง เช่น การเขา้ฟิตเนส การเขา้

สปา และกิจการความงามยงั มีระดบัรายไดสู้งกวา่กิจการ

อ่ืน และธุรกิจเคร่ืองส�าอางและความงามเป็นธุรกิจท่ีมี

อตัราการเจริญเติบโตและขยายอยา่งต่อเน่ืองทุกปี ความ

เปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผูบ้ริโภคคนยุคใหม่ ท�าให้

นักการประชาสัมพนัธ์การตลาดและนักการโฆษณาให้

ความสนใจอยา่งมาก โดยเฉพาะสินคา้ประเภทเคร่ืองส�าอาง

เพราะเป็นสินคา้ท่ีเกิดข้ึนจากความตอ้งการของทุกเพศ 

ดงันั้น การส่ือสารไปยงักลุ่มเป้าหมายเหล่าน้ีตอ้งชดัเจน

เพื่อใหก้ลุ่มเป้าหมายรู้สึกอิสระในการใชสิ้นคา้ผลิตภณัฑ ์

(ชนิดา ศศิบุตร, 2549) อยา่งไรก็ตามระบบเศรษฐกิจหรือ

ปัจจยัท่ีเอ้ือต่อการบริโภคลกัษณะดงักล่าวมีนอ้ยมากดว้ย

เหตุผลน้ีพฤติกรรมในการบริโภคของคนไทยจึงมีความซบั

ซอ้นมาก ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกบริโภคสินคา้ยอ่มเป็น

ไปในลกัษณะท่ีเจาะจงกบัพฤติกรรมของสงัคม ช่วงระยะ

เวลา และส่ิงส�าคญั คือ สภาพความมัน่คงทางเศรษฐกิจ

ของผูบ้ริโภค (พิมพศิ์ริ มณีผอ่ง, 2544) การท่ีผูป้ระกอบ

การแต่ละรายจะสามารถเติบโตและอยูร่อดไดน้ั้นจะตอ้ง

พฒันากลยทุธ์ แผนการตลาด รวมถึงคุณภาพของตวัสินคา้

ให้เป็นท่ียอมรับของผูบ้ริโภค เพื่อสร้างความไดเ้ปรียบ

ในการแข่งขนัให้กบักิจการดว้ยเหตุผลน้ี ผูว้ิจยัจึงมี สน

ใจท�าการศึกษาวจิยัเร่ือง พฤติกรรมในการใชเ้คร่ืองส�าอาง

แบรนด์ต่างประเทศท่ีมีผลต่อส่วนประสมทางการตลาด

ของคนในจงัหวดัปทุมธานี เพื่อให้ไดข้อ้มูลซ่ึงจะน�าไป

ใชเ้ป็นประโยชน์ในการวางแผน และนอกจากน้ียงัเป็น

ประโยชน์แก่ผูป้ระกอบธุรกิจเก่ียวกบัเคร่ืองส�าอางและ

น�าไปปรับใชก้ลยุทธ์ท่ีน�าไปใชท้างการตลาดไดอ้ย่างมี

ประสิทธิภาพเพื่อใหเ้กิดความแตกต่างและสามารถครอง

ใจผูบ้ริโภคได้

companies, and earned an average monthly income of between 10,001-20,000 Baht. Most choose to buy BSC brands 

once a month. The rationale to use cosmetics was due to work. Sourcing was from department stores such as Central, 

Robinson and the mall etc. The graduated, career, but brand identity and income that affected marketing mix on the 

aspect of product, price, place, promotion. The rationale for buying cosmetics and the sourcing of these cosmetics 

depended specifically on product, price and promotion only. The age factors that affected marketing mix was the 

aspect of price only. The status factors that affected marketing mix were on the aspects of price, place, and on-line 

promotions. Concerning the behavior in the use of foreign cosmetics brands, the average number of times per month 

that affected marketing mix was the aspects of price and promotion only. 

Keywords: marketing mix, behavior, foreign brands cosmetics
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ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 ประจ�าเดือน พฤษภาคม-สิงหาคม 2560 73

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

1. เพือ่ศึกษาลกัษณะประชากรศาสตร์ของผูบ้ริโภค

ประกอบดว้ย อาย ุสถานภาพ อาชีพ ระดบัการศึกษา ราย

ไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ท่ีมีผลต่อส่วนประสมทางการตลาดของ

คนในจงัหวดัปทุมธานี

2. เพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมในการใชเ้คร่ืองส�าอาง

แบรนด์ต่างประเทศท่ีมีผลต่อส่วนประสมทางการตลาด 

ของคนในจงัหวดัปทุมธานี

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

Engel, Kollat & Blackwell กล่าวว่า พฤติกรรม

ของผูบ้ริโภคนั้น มีความหมายวา่ “กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบั

การคน้หาและการบริโภคใชผ้ลิตภณัฑห์รือการใชบ้ริการ 

ซ่ึงทั้งน้ีทั้งนั้นตอ้งอาศยักระบวนการตดัสินใจเขา้ร่วมเพื่อ

ให้กิจกรรมนั้นลุล่วง”

เสรี วงษม์ณฑา (2548) กล่าวไวว้า่ พฤติกรรมของ

ผูบ้ริโภคคือ พฤติกรรมของการแสดงออกของคนแต่ละ

คนในการเลือกซ้ือ การใช ้ หรือการจดัสรรคสิ์นคา้และ

การบริการ ซ่ึงผูบ้ริโภคคิดไวว้า่จะสามารถตอบสนองส่ิง

ท่ีตนเองตอ้งการไดพ้ฤติกรรมผูบ้ริโภค จะอยูท่ี่กิจกรรม

หลกั 3 ประการคือ

1. การจดัหา (obtaining) หมายถึพฤติกรรมต่างๆ

ท่ีคนน�าไปสู่การซ้ือหรือไดรั้บ ซ่ึงรับผลิตภณัฑแ์ละการ

บริการมาใช ้

2. การบริโภค (consuming) หมายถึง การดูว่าผู ้

บริโภคนั้นท�าการใชสิ้นคา้ใดใดหรือบริการนั้นๆ อยา่งไร 

ในสถานการณ์อยา่งไร ตลอดจนไปถึงการดูดว้ยวา่ การใช้

สินคา้นั้นท�าไปเพื่อความสุขท่ีแทจ้ริง หรือเพียงเพื่อความ

ตอ้งการใชสิ้นคา้ขั้นพื้นฐานเท่านั้น

3. การก�าจดัหรือท้ิง (disposing) หมายถึง การดู

ว่า ผูบ้ริโภคใชส้ิ้นคา้หรือการใชบ้ริการ และบรรจุภณัฑ์

ของสินคา้ท่ีหมดไปอยา่งไร โดยติดตามดูการกระท�าของ

ผูบ้ริโภคท่ีด�าเนินไป และท่ีมีผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้ม

ส่ิงรอบตวัดว้ย รวมไปถึงการด�าเนินการโดยวิธีอ่ืนกบั

สินคา้หรือบริการท่ีใชแ้ลว้

Kotler (1997) ไดอ้ธิบายว่า ส่วนประสมทางการ

ตลาดนั้นสามารถท�าการควบคุมไดโ้ดยตอ้งอาศยัเคร่ือง

มือดงัต่อไป

1. ผลิตภณัฑ์ (product) คือ ส่ิงท่ีสามารถตอบ

สนองให้กบัผูบ้ริโภคและเพื่อตอบสนองความชอบและ

พึงพอใจแก่ผูบ้ริโภค คือผลิตภณัฑท่ี์มีคุณค่า (value) ใน

มุมมองของผูบ้ริโภค คุณค่าผลิตภณัฑท่ี์อยใูนลกัษณะตวั

เงินก็คือราคา (price) ของสินคา้ ซ่ึงผูข้ายจะเป็นผูก้ �าหนด

ราคาขายของผลิตภณัฑใ์นตลาดนั้นๆ

2. ราคา (price) หมายถึงราคาทุน (cost) ท่ีลูกคา้

ท�าการช�าระไปส�าหรับการได้รับผลิตภณัฑ์นั้นมาซ่ึงผู ้

บริโภคจะน�ามาเปรียบเทียบกนัระหว่างคุณค่า (value) 

ของผลิตภณัฑน์ั้นกบัราคาของผลิตภณัฑน์ั้น ถา้มูลค่าท่ี

สูงกว่าตน้ทุนก็ตดัสินใจท่ีจะซ้ือสินคา้นั้น

3. สถานท่ี (place) คือ ช่องทางของการจดัจ�าหน่าย

ซ่ึงประกอบดว้ย ร้านคา้ หา้งสรรพสินคา้สถาบนั และการ

มีกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อน�าสินคา้และการบริการจากผูผ้ลิต

หรือผูผ้ลิตไปยงัตลาด

4. การส่งเสริมการตลาด (promotion) หมายถึง 

เป็นการติดต่อการส่ือสารของขอ้มูลระหว่างผูซ้ื้อและผู ้

ขาย เพื่อสร้างมุมมองต่างๆและพฤติกรรมการบริโภค

ของลกูคา้ โดยการติดต่อส่ือสารนั้นมีหลายประการท่ีเรียก

ว่า ส่วนประสมการส่งเสริมการตลาด หรือส่วนประสม

ติดต่อส่ือสาร (promotion mix or communication mix) 

ซ่ึงประกอบดว้ย

  4.1 การโฆษณา (advertising) เป็น

กิจกรรมท่ีเป็นการเสนอข้อมูลข่าวสารท่ีเก่ียวข้องกับ

องคก์รหรือผลิตภณัฑ ์

  4.2 การขายโดยการท่ีใชพ้นกังานขาย 

(personal selling) การแจง้ให้ทราบถึงข่าวสารและช่วย

โนม้นา้วจิตใจโดยใชบุ้คคล

  4.3 การส่งเสริมการขาย (sales promo-

tion) เป็นการด�าเนินกิจกรรมท่ีมีการส่งเสริมการขายซ่ึงไม่

เก่ียวขอ้งกบัการโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ ซ่ึงจะกระตุน้

ความสนใจของผูบ้ริโภคใหเ้กิดการทดลองใชห้รือการซ้ือ
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เคร่ืองส�าอาง คือ สินคา้ท่ีใชบ้นผิวหนงั หรือท่ีใด

ท่ีหน่ึงของร่างกาย โดยการทา แต่งเติมบนผิว นวด หรือ

โรย โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อใหเ้กิดความสวยงาม หรือเพื่อ

ปรับเปล่ียนรูปลกัษณ์ ประโยชน์ของเคร่ืองส�าอาง

1. ช่วยตกแต่งให้ผิวดูเรียบเนียนและผอ่งใสข้ึน 

2. ช่วยกลบเกล่ือน ปกปิด ให้แลดูเป็นธรรมชาติ 

3. ช่วยท�าให้สบายผิว บ�ารุงผิว แกอ้าการแพง่้าย 

4. ท�าให้เกิดความมัน่ใจ รู้สึกดี เน่ืองจากมีกล่ิน

หอมสดช่ืน

ฐิติมา เติมศรีสุข (2542) ไดท้ �าการศึกษาเร่ืองการ

ศึกษาทศันคติและพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อเคร่ือง

ส�าอางตกแต่งสีแขวน กรณีศึกษากรุงเทพมหานคร โดยมี

วตัถุประสงคห์ลกัเพ่ือศึกษาทศันคคติและพฤติกรรมของผู ้

บริโภคท่ีมีต่อเคร่ืองส�าอางตกแต่งสีประเภทแขวน ตลอด

จนปัจจยัท่ีมีอ�านาจและอิทธิพลของการท่ีจะตดัสินใจซ้ือ

เคร่ืองส�าอางตกแต่งสีประเภทแขวนของผูบ้ริโภค การ

ศึกษาคร้ังน้ีใชข้อ้มลูปฐมภมิูจากการสุ่มตวัอยา่งประชากร

ในเขต กทม. จ�านวน 400 คน และวิเคราะห์ผลในเชิง

พรรณนาและเชิงปริมาณดว้ยการแจกแจงความถ่ีและการ

ทดสอบไคสแควร์ จากผลการศึกษางานวจิยัพบวา่ ลกัษณะ

ทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่งเป็นโสด มีอาย ุ26-35 ปี จบปริญญา

ตรีมีรายไดเ้ฉล่ีย 5000-10000 บาท/เดือน ทศันคติของกลุ่ม

ตวัอยา่งส่วนใหญ่เห็นว่า คุณภาพ กบัราคาเคร่ืองส�าอาง

ตกแต่งสีสนัประเภทแขวน อยูใ่นระดบัปานกลาง ส�าหรับ

พฤติกรรมของกลุ่มตวัอยา่งพบว่า ส่วนใหญ่จะซ้ือเคร่ือง

ส�าอางตกแต่งสีสนัประเภทแขวนจากซุปเปอร์มาร์เกต็ และ

มีความซ่ือสตัย ์มีความจงรักภกัดีต่อยีห่อ้ ของเคร่ืองส�าอาง

ตกแต่งสีสันประเภทแขวนท่ีกลุ่มตวัอยา่งใชม้ากท่ีสุดคือ 

ลิปสติก แป้งอดัแข็ง และยาทาเล็บ จากการทดสอบสม

ติฐาน ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่ม

ตวัอยา่งกบัทศันคติ และพฤติกรรมในการด�าเนินชีวติของ

กลุ่มตวัอยา่งพบวา่อาย ุระดบัการศึกษา รายได ้และอาชีพ

ของกลุ่มตวัอยา่งไม่มีผลต่อทศันคติของกลุ่มตวัอยา่งใน

ดา้นของคุณภาพ ดา้นของราคา ดา้นของส่ือโฆษณา ดา้น

การมีการลดราคา และดา้นการเพิ่มปริมาณสินคา้มีผลใน

การตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส�าอางตกแต่งสีสันประเภทแขวน

สุภามาส อินอ๊อด (2533) เร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อ

พฤติกรรมการเลือกซ้ือเคร่ืองส�าอางอินทูด้ีเฮ้าส์ ของ

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จากการศึกษาพบว่า

ประชากรท่ีท�าแบบสอบถามส่วนใหญ่แลว้เป็นเพศหญิง 

และมีสถานภาพโสด อายเุฉล่ียอยูร่ะหว่าง 21-30 ปี เป็น

พนกังานบริษทัเอกชน ระดบัการศึกษาท่ีนิยมใชคื้อระดบั

ปริญญาตรี มีรายไดเ้ฉล่ีย/เดือนท่ี 10,001-15,000 บาท ปัจจยั

ทางดา้นส่วนผสมทางการตลาดมีการใหค้วามส�าคญัของ

ทางดา้นราคามากท่ีสุด อนัดบัรองลงมา คือดา้นผลิตภณัฑ ์

ช่องทางการจดัจ�าหน่าย และการส่งเสริมการขาย ผูบ้ริโภค

ส่วนใหญ่ชอบซ้ือผลิตภณัฑ์ดูแลเส้นผมมากท่ีสุดโดย

ตดัสินใจซ้ือนั้นจะตดัสินใจดว้ยตวัเอง ผูอ่ื้นไม่มีอ�านาจ

ในการช่วยตดัสินใจโดยจะซ้ือเคร่ืองส�าอางอยูใ่นระหวา่ง

สปัดาห์แรกของเดือนหรือตน้เดือนเน่ืองจากเงินเดือนออก 

โดยจะซ้ือเคร่ืองส�าอางอินทูด้ีเฮา้ส์จากร้านคา้ชั้นน�าในร้าน

สะดวกซ้ือของประเทศไทย 

ปิยมาภรณ์ คุ ้มทรัพย์ (2555) เร่ืองปัจจัยการ

ส่ือสารทางการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือ

เคร่ืองส�าอาง สกินฟู้ ด จากการวิจยัศึกษางานวิจยัพบว่า 

ผูท้ �าแบบสอบถามส่วนมากแลว้เป็นผูห้ญิงอาย ุ 26-30 ปี 

มีสถานภาพสมรส หย่า ระดบัการศึกษาคือปริญญาตรี 

เป็นพนกังานท่ีท�างานในบริษทัเอกชน มีรายไดเ้ฉล่ียอยูท่ี่ 

20,000-30,000 บาท ต่อเดือน ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มีระดบั

การส่ือสารทางการตลาดดา้นโฆษณาอยู่ในระดบัท่ีมาก

ท่ีสุดโดยเฉพาะการโฆษณาผ่านทางนิตยสารดิฉัน ผูท่ี้

ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีค่าใชจ่้ายในการซ้ือ/คร้ังท่ี

ราคา300 บาท และซ้ือสินคา้ 1 ช้ิน/คร้ัง มีเหตุผลท่ีท�าให้

ตดัสินใจซ้ือคือ ตอ้งการมีแฟชั่นท่ีมีความทนัสมยัตาม

กระแสนิยม ของเกาหลี เพราะผูบ้ริโภคคนไทยอยากมี

ความสวยใส ขาวใสป๊ิงเหมือนดาราท่ีอยูเ่กาหลี

รัตนา สว่างวฒันานนท ์(2554) เร่ืองทศันคติทาง

ดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการ

ซ้ือผลิตภณัฑแ์ป้งแต่งหนา้แบบตลบัของผูบ้ริโภคสตรีใน

จงัหวดัปทุมธานี จากการวจิยัพบวา่ คนส่วนใหญ่มีช่วงอาย ุ

25-35 ปี มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี ซ่ึงท�างานอยูบ่ริษทั

เอกชน และรับจา้งทัว่ไป มีรายไดเ้ฉล่ีย 10,000-20,000 บาท 

มีทศันคติดา้นส่วนประสมทางการตลาดในระดบัเห็นดว้ย

มาก ส�าหรับพฤติกรรมการเลือกซ้ือคือ แป้งแต่งหนา้แบบ
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ตลบัท่ีมีส่วนผสมสาร 2 ชนิดข้ึนไป จะซ้ือเม่ือหมดหรือ

ใกลจ้ะหมด ยี่ห้อท่ีซ้ือเป็นประจ�าคือ ยี่ห้อมิสทีน สถาน

ท่ีท่ีนิยมไปซ้ือมากท่ีสุด คือ ไปท่ีห้างสรรพสินคา้ ส่ิงท่ีผู ้

บริโภคค�านึงมากท่ีสุด คือในเร่ืองคุณภาพโดยตนเองเป็น

ผูต้ดัสินใจซ้ือ จ�านวนเงินในการซ้ือต่อคร้ัง 300-600 บาท 

ซ่ึงจะซ้ือ 3 เดือน ต่อคร้ัง

สมมติฐำนกำรวิจัย

1. ขอ้มูลทางดา้นประชากรศาสตร์ของผูบ้ริโภค

ประกอบดว้ย อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ ราย

ไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อส่วนประสมทางการ

ตลาดท่ีแตกต่างกนั

2. ลกัษณะส�าคญัของพฤติกรรมในการใชเ้คร่ือง

ส�าอางแบรนดต่์างประเทศท่ีมีผลต่อส่วนประสมทางการ

ตลาด 

กรอบแนวคิดกำรวิจัย

       ตัวแปรอิสระ        ตัวแปรตำม

ปัจจัยส่วนบุคคล

- อายุ

- สถานภาพ

- การศึกษา 

- อาชีพ 

- รายไดต่้อเดือน

ควำมส�ำคัญของส่วนประสมกำรตลำด

- ดา้นผลิตภณัฑ์

- ดา้นราคา

- ดา้นช่องทางการจดัจ�าหน่าย

- ดา้นการส่งเสริมการตลาด

พฤติกรรมในกำรใช้เคร่ืองส�ำอำงค์

- แบรนดท่ี์ซ้ือเป็นประจ�า

- ความถ่ีในการซ้ือ

 -โอกาสท่ีไดใ้ช้

- สถานท่ีซ้ือ

- การตลาด

ภำพ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย 

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

 ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ กลุ่ม

ประชากรท่ีใชเ้คร่ืองส�าอางแบรนด์ต่างประเทศ ในเขต

จงัหวดัปทุมธานีท่ี ท่ีเป็นเพศหญิง และเป็นบุคคลท่ีมีอายุ

ตั้งแต่ 18 ปีข้ึนไปจนถึงอาย ุ60 ปี 

เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรวิจัย

 เคร่ืองท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ แบบสอบถาม 

(questionnaire) โดยแบบสอบถาม แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ 

ส่วนท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคล เป็นค�าถามท่ีสามารถเลือกตอบ

ไดเ้พียงค�าตอบเดียว มีค�าถามทั้งหมด 5 ขอ้ ไดแ้ก่ อาย ุ

สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือน ส่วน

ท่ี 2 ขอ้มลูพฤติกรรมการใชเ้คร่ืองส�าอางของผูบ้ริโภค แบ่ง

ออกเป็น 4 ขอ้ ไดแ้ก่ แบรนดท่ี์ซ้ือเป็นประจ�า ความถ่ีในการ

ซ้ือ โอกาสท่ีไดใ้ช ้สถานท่ีซ้ือ มีลกัษณะค�าถามประกอบ
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ดว้ยหลายค�าตอบให้เลือก (multiple choice questions) 

ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัส่วนผสมทางการตลาด 

(4 P’s) ท่ีส่งผลในพฤติกรรมการซ้ือเคร่ืองส�าอางแบรนด์

ต่างประเทศของผูบ้ริโภคท่ีอยู่จงัหวดัปทุมธานี ของผูท่ี้

ตอบแบบสอบถามซ่ึงใชแ้บบทดสอบแบบปลายปิดโดย

ให้คะแนนน�้ าหนกั (multiple rating list scale questions)

โดยแบ่งออกเป็น 4 ดา้น โดยผูว้ิจยัได ้หาค่าความน่าเช่ือ

ถือของแบบสอบถามจากการค�านวณ หาคา่ความเท่ียงตาม

สูตรของ Cronbach’ Alpha ซ่ึงไดค่้า (Croncach’Alpha 

Coeffcient) มากกว่า 0.7 ข้ึนไป ถือว่าค�าถามมีความน่า

เช่ือถือยอมรับได ้ของกลุ่มประชากรตวัอยา่งเป็นจ�านวน 

30 คน

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล

 การเกบ็รวบรวมขอ้มูลแบ่งเป็น 2 ลกัษณะ ไดแ้ก่  

(1) ขอ้มูลปฐมภูมิ (primary data) รวบรวมจากการสร้าง

เคร่ืองมือในการคน้ควา้ คือแบบสอบถามในลกัษณะปลาย

ปิด (close-ended question) แลว้น�าออกส�ารวจจากประชากร

ท่ีใชเ้คร่ืองส�าอางแบรนดต่์างประเทศ ในจงัหวดัปทุมธานี

ดว้ยตวัเอง โดยเก็บตวัอยา่งตามความสะดวก (2) ขอ้มูล

ทุตยภูมิ (secondary data) เก็บรวบรวมและคน้หาขอ้มูล 

และทฤษฎีจาก (2.1) หนงัสือ วาสาร บทความ ส่ิงพิมพ์

ต่าง ๆ (2.2) รายงาน บทความ สารนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ 

และงานวิจยัอ่ืน ๆท่ีเก่ียวขอ้ง 

สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล

 ผูศึ้กษาน�าขอ้มลูท่ีไดจ้ากกลุ่มตวัอยา่งมาวเิคราะห์

ขอ้มูลดว้ยคอมพิวเตอร์ โดยใชโ้ปรแกรมส�าหรับรูปทาง

สถิติ ในการศึกษาด้วยสถิติเชิงพรรณนา (descriptive 

statistics) และสถิติเชิงอนุมาน (inferential statistics) โดย

มีรายละเอียดดงัน้ี

ตำรำง 1

แสดงลักษณะการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา

รายการขอ้มูล มาตรวดั สถิติท่ีใช้

ปัจจยัส่วนบุคคล Nominal, Ordinal Frequency, Percentage

พฤติกรรมการใชเ้คร่ืองส�าอางแบรนดต่์างประเทศ Nominal Frequency, Percentage

ความส�าคญัส่วนประสมทางการตลาด Interval Mean, Standard Deviation
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ผลกำรวิจัย

 ส่วนท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม

กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ มีอายุอยู่ในช่วงอายุ 18-26 ปี มี

สถานภาพเป็นคนโสด การศึกษาปริญญาตรีเป็นส่วนใหญ่ 

ประกอบอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน มีรายไดเ้ฉล่ีย

ต่อเดือน10,000-20,000 บาท

 ส่วนท่ี 2 ผลการศึกษาพฤติกรรมในการใชเ้คร่ือง

ส�าอางแบรนดต่์างประเทศ

 กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เลือกซ้ือแบรนด ์BSC โดย

ซ้ือจ�านวน 1 คร้ัง/เดือน โอกาสท่ีใชเ้คร่ืองส�าอางจะใชใ้น

การท�างาน แหล่งท่ีซ้ือคือห้างสรรพสินคา้ เช่น โรบินสัน 

เซ็นทรัล เดอะมอลล์

 ส่วนท่ี 3 ความส�าคญัดา้นส่วนประสมทางการ

ตลาด

 ดา้นผลิตภณัฑท่ี์ส่งผลมากจากพฤติกรรมในการ

ใชแ้บรนด์เคร่ืองส�าอางต่างประเทศ มากท่ีสุด ไดแ้ก่ มี

ความปลอดภยัในการใชอ้นัดบัรองลงมา ไดแ้ก่ สินคา้ดี

มีคุณภาพ และเช่ือถือได้

 ดา้นของราคาท่ีส่งผลมากจากพฤติกรรมในการ

ใชแ้บรนดเ์คร่ืองส�าอางต่างประเทศ มากท่ีสุด ไดแ้ก่ ราคา

สินคา้มีความเหมาะสมกบัคุณภาพ รองลงมา ไดแ้ก่ ราคา

สินคา้ท่ีจ�าหน่ายเป็นราคามาตรฐานสากล และมีหลายราคา

ให้เลือก

 ดา้นของช่องทางการจ�าหน่ายท่ีส่งผลมากจาก

พฤติกรรมในการใช้แบรนด์เคร่ืองส�าอางต่างประเทศ 

มากท่ีสุด ไดแ้ก่เวบ็ไซตมี์ความน่าเช่ือถือรองลงมา ไดแ้ก่ 

สามารถซ้ือผา่นระบบ Internet และมีจ�าหน่ายในหา้งสรรพ

สินคา้

 ดา้นส่งเสริมการขายท่ีส่งผลมากจากพฤติกรรมใน

การใชแ้บรนดเ์คร่ืองส�าอางต่างประเทศ มากท่ีสุด ไดแ้ก่ มี

การลดราคาของสินคา้รองลงมา ไดแ้ก่ ร้านคา้จดัจ�าหน่าย

มีมาตรฐานเช่ือถือได ้และมีการทดลองใชโ้ดยแจกตวัอยา่ง

ผลิตภณัฑ์

 สมมติฐานขอ้ท่ี 1

 ผลการวิเคราะห์สมมติฐานขอ้ท่ี 1 ปัจจยัส่วน

บุคคลของผูบ้ริโภคท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อส่วนประสม

ทางการตลาดท่ีแตกต่างกนั

ตำรำง 2

แสดงลักษณะการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงอนุมาน (ใช้ทดสอบสมมติุฐาน)

สมมุติฐาน สถิติท่ีใช้

1. ปัจจยัส่วนบุคคลของผูบ้ริโภคท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อส่วนประสมทางการตลาดท่ีแตกต่างกนั 

     1.1 อายท่ีุแตกต่างกนัส่งผลต่อส่วนประสมทางการตลาดท่ีแตกต่างกนั 

     1.2 สถานภาพท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อส่วนประสมทางการตลาดท่ีแตกต่างกนั 

     1.3 ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อส่วนประสมทางการตลาดท่ีแตกต่างกนั 

     1.4 อาชีพท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อส่วนประสมทางการตลาดท่ีแตกต่างกนั 

     1.5 รายไดท่ี้แตกต่างกนัส่งผลต่อส่วนประสมทางการตลาดท่ีแตกต่างกนั 

F-test

F-test

F-test

F-test

F-test

2. พฤติกรรมการใชเ้คร่ืองส�าอางแบรนดต่์างประเทศ

     2.1 แบรนดท่ี์ซ้ือเป็นประจ�าท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อส่วนประสมทางการตลาดท่ีแตกต่างกนั

     2.2 ความถ่ีในการซ้ือท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อส่วนประสมทางการตลาดท่ีแตกต่างกนั

     2.3 โอกาสท่ีไดใ้ชท่ี้แตกต่างกนัส่งผลต่อส่วนประสมทางการตลาดท่ีแตกต่างกนั

     2.4 ความถ่ีในการซ้ือท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อส่วนประสมทางการตลาดท่ีแตกต่างกนั

F-test

F-test

F-test

F-test
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ตำรำง 4

ผลการวิเคราะห์สมมติฐานข้อท่ี 1

ปัจจยัส่วนบุคคล ความส�าคญัของส่วนประสมทางการตลาด

ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ช่องทางการจดัจ�าหน่าย ดา้นส่งเสริมการขาย

อายุ * * - -

สถานภภาพ - * * *

ระดบัการศึกษา * * * *

อาชีพ * * * *

รายได้ * * * *

 หมายเหตุ:*  มีความแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05(ยอมรับสมมติฐาน)

     -  ไม่แตกต่างกนั (ปฏิเสธสมมติฐาน)

กำรอภิปรำยผล

 การศึกษาเร่ือง พฤติกรรมในการใชเ้คร่ืองส�าอาง

แบรนด์ต่างประเทศท่ีมีผลต่อส่วนประสมทางการตลาด 

ของคนในจงัหวดัปทุมธานี สามารถน�ามาอภิปรายไดด้งัน้ี

 1. ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคล ผูต้อบแบบสอบถาม

ส่วนใหญ่ มีอายอุยูใ่นช่วงอาย ุ18-26 ปี มีสถานภาพโสด 

มีระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรีเป็นพนกังานบริษทั มี

รายไดเ้ฉล่ีย/เดือน10,000-20,000 บาท ซ่ึงมีความสอดคลอ้ง

คลา้ยคลึงกบัผลงานท่ีวิจยัของ สุภามาส อินอ๊อด (2533) 

เร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือเคร่ืองส�าอาง

อินทูด้ีเฮา้ส์ จากประเทศของเกาหลีใต ้ของผูบ้ริโภคท่ีอาศยั

เขตกรุงเทพมหานคร จากการศึกษาจึงพบวา่ประชากรท่ีท�า

แบบสอบถามส่วนใหญ่แลว้เป็นเพศหญิง และมีสถานภาพ

โสด อายเุฉล่ียอยูร่ะหวา่ง 21-30 ปี เป็นพนกังานของบริษทั

เอกชน ระดบัการศึกษาท่ีนิยมใชคื้อระดบัปริญญาตรี มี 

รายไดเ้ฉล่ีย/เดือนท่ี 10,000-15,000 บาท

 2. ข้อมูลด้านพฤติกรรมการใช้เคร่ืองส�าอาง

แบรนดต่์างประเทศจากปัจจยัทางดา้นพฤติกรรม ท่ีสามารถ

ส่งผลต่อส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ระดบัการศึกษา 

ระดบัรายได ้ อาชีพ แบรนด์ท่ีใชเ้ป็นประจ�า ซ่ึงมีผลต่อ

การซ้ือเคร่ืองส�าอางแบรนด์ต่างประเทศ ดา้นผลิตภณัฑ ์

ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ�าหน่าย และดา้นส่งเสริม

ทางการตลาด ซ่ึงผลการศึกษางานวิจยัมีความสอดคลอ้ง

และเก่ียวข้องกับทฤษฎีพฤติกรรมผู ้บริโภคของเสรี  

วงษม์ณฑา (2548) กลา่วไวว้า่ พฤติกรรมของการแสดงออก

และพื้นฐานดา้นของกลุ่มประชากรศาสตร์ของแต่ละคน

มีความแตกต่างกนั การเลือกซ้ือ การใช ้หรือการจดัสรร

สินคา้และบริการ ซ่ึงผูบ้ริโภคจะหาส่ิงท่ีสามารถตอบ

โจทยแ์ละความตอ้งการของตนเอง และยงัมีปัจจยัทาง

ดา้นวฒันธรรม ซ่ึงประกอบดว้ย การมีลกัษณะพื้นฐาน

ของบุคคล วฒันธรรมประเพณีของแต่ละกลุ่มจะมีลกัษณะ

เฉพาะท่ีเกิดจากพื้นฐานทางภูมิศาสตร์ และลกัษณะพื้น

ตำรำง 3

แสดงลักษณะการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา

รายการขอ้มูล มาตรวดั สถิติท่ีใช้

ปัจจยัส่วนบุคคล Nominal, Ordinal Frequency, Percentage

พฤติกรรมการใชเ้คร่ืองส�าอางแบรนดต่์างประเทศ Nominal Frequency, Percentage

ความส�าคญัส่วนประสมทางการตลาด Interval Mean, Standard Deviation



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
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ฐานของมนุษย ์เช่นพื้นฐานทอ้งถ่ิน กลุ่มของอาชีพ และ

ชนชั้นสภาพแวดลอ้มทางสังคม ระดบัรายไดก้็เป็นส่วน

ส�าคญัในการท่ีจะตดัสินใจซ้ือเพราะเป็นปัจจยัท่ีส�าคญั

ในการใชจ่้าย

 จากปัจจัยพฤติกรรมในการใช้เคร่ืองส�าอาง

แบรนดต่์างประเทศท่ีส่งผลต่อส่วนประสมทางการตลาด 

ปัจจยัท่ีสอง คือ โอกาสในการใชเ้คร่ืองส�าอาง แหล่งท่ีซ้ือ

เคร่ืองส�าอาง ซ่ึงมีผลในการท่ีจะซ้ือเคร่ืองส�าอางแบรนด์

ต่างประเทศดา้นของผลิตภณัฑ ์ ดา้นของราคา และดา้น

ส่งเสริมการขาย และปัจจยัดา้นสถานภาพ ท่ีมีผลต่อการ

ซ้ือเคร่ืองส�าอางดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ�าหน่าย 

และดา้นส่งเสริมการขาย ผลการศึกษามีความเก่ียวขอ้ง

สอดคลอ้งกบัปัจจยัทางด้านสังคมและครอบครัวซ่ึงมี

ความคลา้ยคลึงสอดคลอ้งเก่ียวขอ้งกบัผลงานของผูว้ิจยั

ของ Walters (1978) ไดอ้ธิบายถึงลกัษณะทางสังคมว่า 

เป็นปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งในการใชชี้วติประจ�าวนัและมีอิทธิพล

ส่งผลต่อพฤติกรรมการซ้ือ ลกัษณะทางสงัคมจะประกอบ

ดว้ย กลุ่มอา้งอิง ครอบครัว และบทบาททางสังคม และ

สถานภาพของผูซ้ื้อ ซ่ึงการด�าเนินชีวติของผูบ้ริโภคแต่ละ

คนต่างกนัจึงท�าให้พฤติกรรมการบริโภคแตกต่างกนั มี

โอกาสในการใช้เคร่ืองส�าอางท่ีแตกต่างกนั มีทศันคติ

ท่ีแตกต่างกัน เช่น บางคนคิดว่าการใช้เคร่ืองส�าอาง

เพราะตอ้งการบ�ารุง ในขณะบางคนใชเ้คร่ืองส�าอางเพื่อ

ออกงานสังคม และเพื่อตอ้งการความโดดเด่นในสังคม 

ส่วนสถานภาพก็เป็นปัจจยัท่ีส�าคญั เพราะคนโสด จะมี

อิสระทางดา้นการตดัสินใจซ้ือมากกว่าคนท่ีสมรสหรือ

มีครอบครัวแลว้

 จากปัจจยัและพฤติกรรมในการซ้ือเคร่ืองส�าอาง

แบรนดต่์างประเทศ ปัจจยัท่ีสาม ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นอาย ุซ่ึง

มีผลต่อการใชแ้ละซ้ือเคร่ืองส�าอางในดา้นของผลิตภณัฑ ์

ดา้นของราคา และพฤติกรรมการท่ีจะซ้ือเคร่ืองส�าอาง

จ�านวนก่ีคร้ัง/เดือน มีผลต่อส่วนประสมการตลาดใน

ดา้นของราคา และดา้นส่งเสริมการขาย ปัจจยัดา้นอาย ุ

เป็นส่ิงท่ีก�าหนดอ�านาจของการซ้ือ (purchasing power) 

ของผูบ้ริโภคอาย ุ เพราะผูบ้ริโภคยงัอยูใ่นช่วงอาย1ุ8-26 

ปีจะมีอ�านาจท่ีจะตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส�าอางแบรนด์ต่าง

ประเทศมาก ซ่ึงกลุ่มอายุน้ีจะมีความตอ้งการอยากให้

หนา้ขาว เรียบเนียน เพราะช่วงอายดุงักล่าวตอ้งการเป็นท่ี

สนใจของบุคคลรอบ ๆ ขา้ง ตอ้งการเป็นท่ีรัก และมีความ

ทดัเทียมหรือโดดเด่นกว่าคนอ่ืน หรืออาจกล่าวไดว้่าเป็น

ความตอ้งการความภาคภูมิเป็นความเช่ือมัน่ว่าตนเองมี

ขอ้ดีอีกด้วย ซ่ึงมีความสอดคลอ้งคลา้ยคลึงกบัผลงาน

วิจยัของศมณีย ์องักุรแพพนัธ์ (2548) ศึกษาถึงพฤติกรรม

ของผูบ้ริโภคในการเลือกใชบ้ริการสายการบินเส้นทาง

เชียงใหม่-กรุงเทพฯ ผลการศึกษางานวิจยัพบวา่ ตวัแปรท่ี

สามารถมีผลต่ออ�านาจในการเลือกใชบ้ริการสายการบิน 

ไดแ้ก่ ช่วงอาย ุถึงแมว้า่ประเภทสินคา้ในงานวิจยัท่ีอา้งอิง

จะไม่ไดอ้ยู่ในประเภทเดียวกนักบัเคร่ืองส�าอาง แต่อาจ

แสดงให้เห็นถึง ไม่ว่าจะสินคา้ประเภทไหน อายุของผู ้

บริโภคมีอ�านาจการตดัสินใจซ้ือสินคา้

 3 .  ข้อมูลด้านส่วนประสมทางการตลาด 

ดา้นผลิตภณัฑท่ี์ส�าคญั ไดแ้ก่ การมีความปลอดภยัในการ

ใช ้แสดงให้เห็นว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้น

ผลิตภณัฑ ์เป็นส่ิงท่ีส�าคญัในการกระตุน้ใหผู้บ้ริโภคท่ีอยู่

ในจงัหวดัปทุมธานีซ้ือเคร่ืองส�าอางแบรนด์ต่างประเทศ 

ซ่ึงผูบ้ริโภคจะมีการพิถีพิถนัในการเลือกซ้ือ และใหค้วาม

ส�าคญักบัเร่ืองของความปลอดภยัในการใชม้ากกวา่อยา่ง

อ่ืน เพราะหากใชแ้ลว้เกิดอาการแพ ้ อาจท�าให้เกิดความ

เสียหายกบัผิวหน้าและบุคลิกภาพเป็นอย่างมาก ดงันั้น 

ในดา้นผลิตภณัฑผ์ูบ้ริโภคจึงใหค้วามส�าคญักบัคุณสมบติั

ผลิตภณัฑ ์ หรือประโยชน์ท่ีไดรั้บจากผลิตภณัฑม์ากกว่า

ปัจจยัอ่ืน เช่น สินคา้มีความหลากหลายและบรรจุภณัฑ์

ท่ีทนัสมยั สีสันสวยงามซ่ึงมีความสอดคลอ้งคลา้ยคลึง

กบัผลงานวิจยัของ สุรีรัตน์ รัตนมณี (2551) เร่ือง การรับ

รู้ของผูบ้ริโภคต่อภาพลกัษณ์ของสินคา้ผลิตภณัฑเ์คร่ือง

ส�าอางน�าเขา้จากต่างประเทศของคนในอ�าเภอเมือง จงัหวดั

เชียงใหม่ จากการศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามตดัสิน

ใจเลือกใชเ้คร่ืองส�าอางท่ีน�าเขา้มาจากต่างประเทศ เหตุผล

เพราะ มีความปลอดภยัในการใชง้านและความมีคุณภาพ

ของผลิตภณัฑท่ี์ใชส่้วนผสมทางธรรมชาติ

 ดา้นของราคาท่ีส�าคญั ไดแ้ก่ ราคาสินคา้ท่ีมีความ

เหมาะสม เท่าเทียมกบัคุณภาพ แสดงให้เห็นว่า ถึงแมว้่า

ในปัจจุบนัผลิตภณัฑ์เคร่ืองส�าอางแบรนด์ต่างประเทศ

จะมีราคาสูงกว่าเคร่ืองส�าอางแบรนดไ์ทย แต่ผูบ้ริโภคท่ี

อาศยัอยู่จงัหวดัปทุมธานีส่วนใหญ่มีความรู้สึกว่าสินคา้

มีคุณภาพมากกว่าราคา ก็จะตัดสินใจเลือกซ้ือ ท�าให้
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คุณค่าหรือประสิทธิภาพท่ีเกิดข้ึนจากการใชสิ้นคา้ เป็น

ตวัก�าหนดราคาของสินคา้นั้น ๆ ว่าจะมีราคาถูกหรือแพง 

และถึงแมว้า่สินคา้แบรนดไ์ทย มีราคาถกูวา่แต่หากใชแ้ลว้

ประสิทธิภาพดอ้ยกว่ามาก ๆ ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ก็จะไม่

ตดัสินใจซ้ือซ่ึงมีความคลา้ยคลึงสอดคลอ้งเก่ียวขอ้งกบัผล

งานวิจยัของ ยพุาพร องักุรวานิช (2553) เร่ือง ปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือชุดนกัเรียน

ของผูป้กครองท่ีอยูอ่ �าเภอเมือง จงัหวดันครปฐม กล่าวไว้

ว่า ปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลในการตดัสินใจท่ี

จะซ้ือชุดนกัเรียน ดา้นราคาอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ 

ราคาสมเหตุสมผล เหมาะสมเท่าเทียมกบัคุณภาพสินคา้ 

ถึงแมว้า่ประเภทสินคา้ในงานวิจยัท่ีอา้งอิงจะไม่ไดอ้ยูใ่น

ประเภทเดียวกนักบัเคร่ืองส�าอาง แต่อาจแสดงให้เห็นถึง 

ไม่ว่าจะสินคา้ประเภทไหน ผูบ้ริโภคจะให้ความส�าคญั

ในดา้นของราคาสมเหตุสมผลกบัคุณภาพ

 ด้านของช่องทางการจ�าหน่ายท่ีส�าคญั ได้แก่ 

เว็บไซต์มีความน่าเช่ือถือ แสดงให้เห็นว่า ผูบ้ริโภค

ในจังหวัดปทุมธานีค�านึงถึงช่องทางในการซ้ือทาง

อินเตอร์เน็ตมากกวา่การเดินทางไปซ้ือสินคา้ท่ีร้านสะดวก

ซ้ือ การท่ีผูบ้ริโภคเลือกการมีเวบ็ไซท่ีน่าเช่ือถือ แสดงให้

เห็นอีกวา่ ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เลือกช่องทางในการซ้ือผา่น

ทาง Social ซ่ึงมีสินคา้ให้เลือกหลาย และมีราคาถูก และ

ท่ีส�าคญัมีความสะดวกสบายกวา่ซ้ือสินคา้ตามร้านอีกดว้ย

ซ่ึงมีความสอดคลอ้งคลา้ยคลึงกบัผลงานวิจยัของ ปิยมาภ

รณ์ คุม้ทรัพย ์(2555) เร่ือง ปัจจยัส่ือสารทางการตลาดท่ีมี

ผลต่อพฤติกรรมการซ้ือเคร่ืองส�าอางสกินฟู้ ด ของประเทศ

เกาหลี จากการวจิยัศึกษาพบวา่ผูท่ี้ตอบแบบสอบถามส่วน

ใหญ่ให้ความส�าคญัระดับมากท่ีสุดกับข้อมูลผ่านทาง 

Internet www.skinfoodthailand.com

 ด้านส่งเสริมการขายท่ีส�าคัญ ได้แก่ มีการมี

ลดราคาสินคา้ แสดงให้เห็นว่า การส่งเสริมการตลาดท่ี

ไดผ้ลดีท่ีสุด คือ การมีการลดราคาของสินคา้ ซ่ึงท�าให้

ผูบ้ริโภคเร่งการตดัสินใจซ้ือไดเ้ร็วข้ึน เน่ืองจากตลาด 

เคร่ืองส�าอางมีการแข่งขนัค่อนขา้งสูง ซ่ึงการลดราคาสินคา้

หรือมีการจดัโปรโมชัน่บ่อยๆ ท�าใหลู้กคา้เกิดการติดตาม 

รอคอย สินคา้ท่ีมีโปรโมชัน่เสมอซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบั

ผลงานวิจยัของ อนุภพ สุวรรณ (2554) เร่ือง พฤติกรรม

การซ้ือเคร่ืองส�าอางกลุ่มผลิตภณัฑ์ส�าหรับผิวกาย ยี่ห้อ 

LOREAL ในจงัหวดัเชียงใหม่ จากการศึกษาพบวา่ผูต้อบ

แบบสอบถามใหค้วามส�าคญัในการส่งเสริมการขาย มาก

ท่ีสุดคือ การไดรั้บส่วนลดจากผลิตภณัฑย์ี่ห้อ LOREAL
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บทคัดย่อ

การศึกษาคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค ์(1) ศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือน�้ าด่ืมบรรจุขวดของ

ผูบ้ริโภคในเขตอ�าเภอเมือง จงัหวดัมุกดาหาร (2) ศึกษาปัจจยัเก่ียวกบัผลิตภณัฑท่ี์มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือน�้ าด่ืม

บรรจุขวดของผูบ้ริโภคในเขตอ�าเภอเมือง จงัหวดัมุกดาหาร (3) ศึกษาปัจจยัทางสังคมท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือน�้ า

ด่ืมบรรจุขวดของผูบ้ริโภคในเขตอ�าเภอเมือง จงัหวดัมุกดาหาร โดยกลุ่มตวัอยา่ง คือผูบ้ริโภคท่ีเคยซ้ือน�้ าด่ืมบรรจุขวด

ในเขตอ�าเภอเมือง จงัหวดัมุกดาหาร จ�านวน 385 คน โดยใชว้ิธีการเก็บขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม และใชก้ารวิเคราะห์

ขอ้มูลดว้ยสถิติเชิงพรรณนา เช่น ร้อยละ ค่าความถ่ี ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานดว้ยค่าสถิติ

ทดสอบความแตกต่าง t-test F-test การวิเคราะห์สหสัมพนัธ์ และการวิเคราะห์การถดถอย ผลการศึกษาคร้ังน้ี พบว่า 

กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง อายรุะหว่าง 21 – 25 ปี มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี มีอาชีพพนกังาน/ลูกจา้ง มี

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 12,501 - 15,000 บาท ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า เพศท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ

น�้ าด่ืมบรรจุขวดในเขตอ�าเภอเมือง จงัหวดัมุกดาหารไม่แตกต่างกนั ส่วนดา้นอาย ุระดบัการศึกษาสูงสุด อาชีพ รายไดท่ี้

แตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือน�้ าด่ืมบรรจุขวดในเขตอ�าเภอเมือง จงัหวดัมุกดาหารแตกต่างกนั ส่วนปัจจยัเก่ียวกบั

ผลิตภณัฑ ์ไดแ้ก่ ตราสินคา้ของผลิตภณัฑ ์การก�าหนดราคาของผลิตภณัฑ ์ขนาดของผลิตภณัฑ ์และสถานท่ีจดัจ�าหน่าย

ผลิตภณัฑ ์รวมทั้งปัจจยัทางสังคม ไดแ้ก่ กลุ่มอา้งอิง ครอบครัว และบทบาทและสถานะมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือน�้ าด่ืม

บรรจุขวดในเขตอ�าเภอเมือง จงัหวดัมุกดาหาร

ค�ำส�ำคัญ: น�้ าด่ืมบรรจุขวด, ผูบ้ริโภค, การตดัสินใจ

Abstract

 This study was aimed (1) to study personal factors affecting purchase decision making of drinking 

water of consumer in Mueang district, Mukdahan province, (2) to study product factors affecting the purchase  

decision making of drinking water of consumer in Mueang district, Mukdahan province, (3) to study social factors  

affecting the purchase decisions of drinking water of consumers in Mueang district, Mukdahan province. The 

data were collected from 385 consumers of drinking water by using questionnaire. The statistics were frequency,  

percentage, mean, standard deviation, t-Test, F-Test, Pearson’s correlation and multiple regressions. Results  

revealed that the consumers were mostly female, age between 21 – 25 years old, held a bachelor’s degree, were career 

กำรตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์น�้ำดื่มของผู้บริโภคในเขตอ�ำเภอเมือง จังหวัดมุกดำหำร

Purchase Decision Making of Drinking Water in Mueang District, Mukdahan Province

พงษจิ์รัฐ จึงนิธิเกียรติ และธรรมวิมล สุขเสริม

Pongjirat Chuengnithikiat and Thumwimon Sukserm
หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี
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บทน�ำ

จากการส�ารวจขอ้มลูเบ้ืองตน้ของการจ�าหน่ายน�้า

ด่ืมทั้งประเทศเม่ือปี 2557 พบวา่ มูลค่าตลาดน�้าด่ืมมีมูลค่า 

2.7 หม่ืนลา้นบาท เป็นน�้ าแร่ร้อยละ 10 และน�้ าเปล่าร้อย

ละ 90 จากแหล่งขอ้มูลส่วนแบ่งตลาด น�้ าด่ืมตราสิงห์มี

ส่วนแบ่งมากท่ีสุด คือ ร้อยละ 24 อนัดบัสอง คือ คริสตลั 

ร้อยละ 16.4 อนัดบัสาม คือ เนสทเ์ล่ ร้อยละ 11.9 อนัดบั

ส่ี คือ น�้ าทิพยร้์อยละ 8.6 อนัดบัท่ีห้า คือ ชา้ง ร้อยละ 4.9 

และตราสินคา้ทอ้งถ่ิน ร้อยละ 34.2 (บริษทั เสริมสุข จ�ากดั, 

2557) จากตวัเลขแสดงให้เห็นว่า ยงัมีผูบ้ริโภคบางกลุ่ม

เลือกด่ืมน�้ าท่ีไม่ใช่ตราสินคา้ระดบัประเทศ และยงัคงมี

ช่องทางและโอกาสท่ีตราสินคา้ทอ้งถ่ินหรือตราสินคา้

ท่ีไม่อยู่ในห้าอนัดบัท่ีกล่าวมานั้น สามารถสร้างโอกาส

ทางธุรกิจได ้

การท่ีผู ้บริโภคจะตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์ใด

ผลิตภณัฑห์น่ึงนั้น ตอ้งเร่ิมจากรับรู้ หรือตระหนกัว่า ส่ิง

นั้นจ�าเป็นหรือมีความอยากได ้ เพ่ือเป็นเจา้ของหรือใช้

งานผลิตภณัฑน์ั้น ๆ  โดยผา่นกระบวนการตดัสินใจ ไดแ้ก่ 

การตระหนกัหรือรับรู้ การคน้หาขอ้มูล การตดัสินใจ การ

ประเมินผล และพฤติกรรมหลงัการใช ้ตามล�าดบัท่ีกล่าว

มา (Kotler, 2003) ซ่ึงในปัจจุบนั ก่อนผูบ้ริโภคจะตดัสิน

ใจซ้ือผลิตภณัฑ ์ มีหลายปัจจยัท่ีท�าให้ผูบ้ริโภคตดัสินใจ

ซ้ือ โดยปัจจยัหลกั ๆ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจนั้นมีหลาย

ประการ คือ ปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ปัจจยั

ดา้นราคา ปัจจยัดา้นสถานท่ีจดัจ�าหน่าย และปัจจยัทาง

สังคม เป็นตน้ (พชัรินทร์ อินต๊ะสงค,์ 2548)

จากการทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกบังานวิจยัท่ี

เก่ียวขอ้ง พบว่า ทุกส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อ

การตัดสินใจซ้ือน�้ าด่ืม แต่ท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจใน

ระดบัมาก คือ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ปัจจยัดา้นสถานท่ีจดั

จ�าหน่าย และปัจจยัดา้นราคา เน่ืองจาก 3 ปัจจยัดงักล่าวมี

ความส�าคญั กล่าวคือ ผูบ้ริโภคจะพิจารณาจากคุณสมบติั

ของผลิตภณัฑ์ คือ ความสะอาด ขนาดของบรรจุภณัฑ ์

ส่วนดา้นราคา ผูบ้ริโภคจะให้ความส�าคญัท่ีปริมาณและ

คุณภาพท่ีเหมาะสมกบัราคา ดา้นสถานท่ีจดัจ�าหน่าย จะ

ค�านึงถึงความสะดวกในการเขา้ถึงผลิตภณัฑ์ ส่วนดา้น

การส่งเสริมการตลาดอยู่ในระดบัปานกลาง (พชัรินทร์ 

อินต๊ะสงค,์ 2548)

ส่วนปัจจัยทางสังคม เช่น กลุ่มอ้างอิง และ

วฒันธรรม ซ่ึงเป็นตวัแปรจากการศึกษาของ พชัรินทร์  

อินตะสงค ์(2548) พบวา่ เป็นตวัแปรท่ีส่งผลต่อการตดัสิน

ใจซ้ือน�้ าด่ืม โดยในกลุ่มอา้งอิง จะมีเพื่อน ครอบครัว หรือ

ค่านิยมของสังคม ส่งผลต่อการตดัสินใจในการซ้ือสินคา้ 

โดยกลุ่มอา้งอิงจะแบ่งออกเป็น 2 ระดบั คือ (1) กลุ่มปฐม

ภูมิ ไดแ้ก่ ครอบครัว เพื่อนสนิท และเพื่อนบา้น (2) กลุ่ม

ทุติยภูมิ ไดแ้ก่ กลุ่มบุคคลชั้นน�าในสงัคม เพื่อนร่วมอาชีพ 

และร่วมสถาบนั กลุ่มบุคคลต่าง ๆ ในสังคม โดยพบว่า 

กลุ่มอา้งอิงทั้งสองระดบันั้นลว้นมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ

ผลิตภณัฑน์�้ าด่ืมบรรจุขวด

อยา่งไรกต็าม ปัจจยัดงักล่าวขา้งตน้เป็นการศึกษา

จากบริบทของพื้นท่ีในจงัหวดัอ่ืนของประเทศไทย ซ่ึงมิใช่

จงัหวดัมุกดาหาร โดยจากการศึกษางานวิจยัและแนวคิด

เบ้ืองตน้ ท�าใหผู้ว้ิจยัพิจารณาเห็นความส�าคญัของตวัแปร

ดงักล่าวท่ีจะส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์น�้ าด่ืม

บรรจุขวด และในพื้นท่ีจงัหวดัมุกดาหาร พบวา่ มีงานวิจยั

เชิงลึกท่ีศึกษาเก่ียวกบัพฤติกรรมการบริโภคน�้ าด่ืม แต่ไม่

ไดใ้ชต้วัแปรเก่ียวกบัผลิตภณัฑใ์นการศึกษา จึงถือวา่ งาน

วิจยัท่ีจะศึกษาในคร้ังน้ี สามารถท่ีจะใชต้วัแปรจากการ

อธิบายในเบ้ืองตน้ได้

employees and earned between 12,501 – 15,000 bath a month. The results of the hypothesis showed that gender did 

not affect the buying decisions. Buying decision were affected by age, education, career and income. The product 

factors – brand, price, product size, and place, including social factors – referring group, family, and role and status 

affected the buying decisions of drinking water of consumers in Mueang district, Mukdahan province.

Keywords: drinking water, consumer, decision
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อน่ึง ในปี 2557 มีจ�านวนประชากรอาศยัอยูใ่น 

จงัหวดัมุกดาหาร จ�านวน 346,016 คน และในเขตอ�าเภอ

เมือง จงัหวดัมุกดาหาร จ�านวน 96,952 คน (กรมการ

ปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 2557) ซ่ึงนัน่อาจจะดูเป็น

ประชากรจ�านวนไม่มากนัก แต่หากประมาณการยอด

จ�าหน่ายน�้ าด่ืมบรรจุขวดของประชากรท่ีอาศยัอยูใ่นเขต

อ�าเภอเมือง จงัหวดัมุกดาหารเพียงร้อยละ 5 ของประชากร

ทั้งหมด คนละ 1 ขวดต่อวนั โดยก�าหนดผลก�าไรขวดละ 

1 บาท จะสามารถสร้างผลก�าไรได ้4,848 บาทต่อวนั ซ่ึง

หากเทียบกบัรายรับของผูท่ี้มีรายไดต่้อเดือน ถือว่า มีราย

ไดค่้อนขา้งสูง คือ 145,440 บาท/เดือน

นอกจากน้ี จงัหวดัมุกดาหาร ยงัมีอตัราการเจริญ

เติบโตทางเศรษฐกิจท่ีเพิ่มข้ึนอย่างเห็นได้ชัด และมีผู ้

ประกอบกิจการโรงผลิตน�้ าด่ืมท่ีผ่านการขออนุญาตจาก

ส�านกังานสาธารณสุข จงัหวดัมุกดาหารเป็นจ�านวนทั้งหมด

ท่ี 28 แห่ง (ส�านกังานสาธารณสุขจงัหวดัมุกดาหาร, ม.ป.ป.) 

ผูว้ิจยัพิจารณาแลว้วา่ โอกาสในการด�าเนินธุรกิจน�้ าด่ืมใน

พื้นท่ีจงัหวดัมุกดาหาร โดยเฉพาะในเขตอ�าเภอเมือง ยงัมี

โอกาสท่ีจะด�าเนินการได ้ หากไดมี้การศึกษาถึงทศันคติ

ของผูบ้ริโภคในเขตน้ีอยา่งชดัเจน

ดงันั้น จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ท�าให้ผูว้ิจยัมีความ

สนใจท่ีจะศึกษาถึงปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์

และปัจจยัทางสงัคมท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือน�้าด่ืมบรรจุ

ขวดของผูบ้ริโภคในเขตอ�าเภอเมือง จงัหวดัมุกดาหาร เพือ่

สามารถน�ามาใชเ้ป็นแนวทางในการปรับปรุงและพฒันา

ส�าหรับธุรกิจรายเดิมหรือรายใหม่ ตลอดจน เพื่อน�ามาใช้

เป็นแนวทางในการเจาะกลุ่มลูกคา้เป้าหมายใหต้รงจุดยิง่

ข้ึน เพื่อแยง่ส่วนแบ่งตลาดส�าหรับธุรกิจรายใหม่ต่อไป

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

1. เพือ่ศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อการตดัสิน

ใจเลือกซ้ือน�้าด่ืมบรรจุขวดของผูบ้ริโภคในเขตอ�าเภอเมือง 

จงัหวดัมุกดาหาร

2. เพื่อศึกษาปัจจยัเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ท่ีมีผลต่อ

การตดัสินใจเลือกซ้ือน�้าด่ืมบรรจุขวดของผูบ้ริโภคในเขต

อ�าเภอเมือง จงัหวดัมุกดาหาร

3. เพื่อศึกษาปัจจยัทางสังคมท่ีมีผลต่อการตดัสิน

ใจเลือกซ้ือน�้าด่ืมบรรจุขวดของผูบ้ริโภคในเขตอ�าเภอเมือง 

จงัหวดัมุกดาหาร

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

ในการศึกษาในคร้ังน้ี ไดน้�าแนวคิดและทฤษฎีเพือ่

ใชเ้ป็นกรอบแนวทาง อนัประกอบดว้ย แนวคิดของลกัษณะ

ประชากรศาสตร์ ส่วนประสมทางการตลาด แนวคิดเก่ียว

กบัสังคม กลุ่มอา้งอิง รวมทั้ง แนวคิดกระบวนการตดัสิน

ใจ เป็นตน้

ลกัษณะประชากรศาสตร์ดา้น เพศ อาย ุระดบัการ

ศึกษาสูงสุดสูงสุด อาชีพ และรายได ้ เป็นตวัแปรหน่ึงท่ี

ส�าคญั และมีบทบาทในการแบ่งส่วนตลาด โดยน�าไปใช้

ในการก�าหนดกลุ่มลูกคา้เป้าหมายของธุรกิจน�้ าด่ืมบรรจุ

ขวด (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2550) 

ส่วนประสมการตลาด (Kotler & Armstrong, 

2008) เป็นแนวคิดท่ีผลิตภณัฑทุ์กตวัตอ้งมีเพื่อตอบโจทย์

ความตอ้งการของผูบ้ริโภค รวมทั้ง เพื่อตอบสนองความ

ตอ้งการและสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่กลุ่มลูกคา้

เป้าหมาย แต่ถึงอยา่งไรผูบ้ริโภคในยคุปัจจุบนันั้นมีการ

เปล่ียนแปลง และพฒันาไปตามยุคสมยั ผูบ้ริโภคจึงมี

ความรู้และความตอ้งการท่ีเพิ่มข้ึนตามยุคสมยัดว้ยเช่น

กนั ดงันั้น นอกจากจะตอ้งศึกษาส่วนประสมการตลาด 

ยงัคงตอ้งศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคหรือปัจจยัท่ีจะส่งผล

ต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค เช่น ปัจจยัทางสังคม 

สภาพแวดลอ้ม เป็นตน้ 

ปัจจยัดา้นสังคม หรือปัจจยัภายนอกท่ีมีอิทธิพล

ต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง กลุ่มคนท่ีมีอิทธิพลต่อ

การตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค ซ่ึงอาจจะเป็นคนใกลชิ้ด 

ดารา เพื่อนร่วมงาน และค่านิยมของสังคม

พฤติกรรมการตดัสินใจ หมายถึง กระบวนการ

ในการเลือกท่ีจะกระท�าส่ิงใดส่ิงหน่ึง จากตวัเลือกท่ีมีอยู ่

ผูบ้ริโภคจะตอ้งตดัสินใจเลือกสินคา้และบริการอยูเ่สมอ

ในชีวติประจ�าวนั ซ่ึงการตดัสินใจนั้นจะตอ้งอยูบ่นพื้นฐาน

ของความเป็นเหตุเป็นผล ดงันั้นก่อนการตดัสินใจจึงตอ้ง

ผา่นกระบวนการตดัสินใจทั้งหมด 5 ขั้นตอน คือ (1) การ
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ตระหนกั/รับรู้ปัญหา (2) การคน้หาขอ้มูล (3) การประเมิน

ทางเลือก (4) การตดัสินใจ และ (5) พฤติกรรมหลงัการซ้ือ 

ซ่ึงเป็นขั้นตอนท่ีส�าคญัท่ีสุดก่อนการตดัสินใจซ้ือ

กรอบแนวคิดกำรวิจัย

       ตัวแปรต้น        ตัวแปรอิสระ

ปัจจัยส่วนบุคคล

1. เพศ

2. อายุ

3. ระดบัการศึกษาสูงสุดสูงสุด

4. อาชีพ

5. รายได้

กระบวนกำรตัดสินใจซ้ือ

1. การรับรู้หรือตระหนกั

2. การคน้หา

3. การประเมิน

4. การตดัสินใจ

5. พฤติกรรมหลงัการซ้ือ

ปัจจัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

1. ตราสินคา้ของผลิตภณัฑ์

2. การก�าหนดราคาของผลิตภณัฑ์

3. ขนาดของผลิตภณัฑ์

4. สถานท่ีจดัจ�าหน่ายผลิตภณัฑ์

ปัจจัยทำงสังคม

1. กลุ่มอา้งอิง

2. ครอบครัว

3. บทบาทและสถานะ

ภำพ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั

สมมติฐำนกำรวิจัย 

1. ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างมีผลต่อการตดัสิน

ใจเลือกซ้ือน�้าด่ืมบรรจุขวดของผูบ้ริโภคในเขตอ�าเภอเมือง 

จงัหวดัมุกดาหาร แตกต่างกนั

2. ปัจจยัเก่ียวกบัผลิตภณัฑมี์ผลต่อการตดัสินใจ

เลือกซ้ือน�้ าด่ืมบรรจุขวดของผูบ้ริโภคในเขตอ�าเภอเมือง 

จงัหวดัมุกดาหาร

3. ปัจจยัทางสังคมมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ

น�้ าด่ืมบรรจุขวดของผูบ้ริโภคในเขตอ�าเภอเมือง จงัหวดั

มุกดาหาร

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ โดยใชแ้บบสอบถามท่ีมี

มาตรวดัตามแบบ Likert Scale ผา่นการสุ่มตวัอยา่งแบบไม่

อาศยัความน่าจะเป็น (non probability sampling) โดยวิธี

การสุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง หรือใชว้จิารณญาณ (purposive 

or judgmental sampling) โดยผูต้อบแบบสอบถามตอ้ง

ซ้ือหรือเคยซ้ือน�้ าด่ืมบรรจุขวด (ใส) ในเขตอ�าเภอเมือง 

จงัหวดัมุกดาหารเท่านั้น
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ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

1. ประชากร หมายถึง ประชาชนท่ีซ้ือหรือเคยซ้ือ

น�้าด่ืมบรรจุขวด (ใส) ในเขตอ�าเภอเมือง จงัหวดัมุกดาหาร 

2. กลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ ประชาชนท่ีซ้ือหรือเคยซ้ือ

น�้าด่ืมบรรจุขวด (ใส) ในเขตอ�าเภอเมือง จงัหวดัมุกดาหาร 

เน่ืองจากไม่ทราบกลุ่มประชากรท่ีแน่นอน จึงไดใ้ชก้าร

ค�านวณตามแนวทางของ Cochran (1977) โดยไดจ้�านวน

กลุ่มตวัอยา่ง เท่ากบั 385 คน

เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรวิจัย

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี เป็นแบบสอบถาม 

ซ่ึงผูว้จิยัไดส้ร้างข้ึนเองโดยอาศยัแนวคิดจาก ต�ารา เอกสาร 

รายงาน ทฤษฎี และผลงานการวิจยัต่าง ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้ง โดย

แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ซ่ึงมีค่าความเช่ือมัน่โดยรวม เท่ากบั 

0.980 ดงัน้ี

ส่ ว น ท่ี  1  ลัก ษ ณ ะ ส่ ว น บุ ค ค ล ข อ ง ผู ้ต อ บ

แบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษาสูงสุด 

อาชีพ รายได ้มีค�าถาม 5 ขอ้

ส่วนท่ี 2 ปัจจยัเก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์ไดแ้ก่ ตราสิน

คา้ของผลิตภณัฑ ์ การก�าหนดราคาของผลิตภณัฑ ์ ขนาด

ของผลิตภณัฑ ์สถานท่ีจดัจ�าหน่ายผลิตภณัฑ ์ซ่ึงมีค�าถาม 

14 ขอ้ และมีค่าความเช่ือมัน่ 0.943

ส่วนท่ี 3 ปัจจัยทางสังคม ได้แก่ กลุ่มอ้างอิง 

ครอบครัว บทบาทและสถานะ ซ่ึงมีค�าถาม 9 ขอ้ และมี

ค่าความเช่ือมัน่ 0.937

ส่วนท่ี 4 กระบวนการตดัสินใจซ้ือ ไดแ้ก่ การ

ตระหนกัถึงความตอ้งการ การเสาะแสวงหาข่าวสาร การ

ประเมินทางเลือก การตดัสินใจซ้ือ พฤติกรรมหลงัการซ้ือ 

ซ่ึงมีค�าถาม 20 ขอ้ และมีค่าความเช่ือมัน่ 0.967

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล

การศึกษาคร้ังน้ีไดมี้การเก็บรวบรวมขอ้มูล ดงัน้ี

1. ผูว้จิยัแจกแบบสอบถามใหก้บัประชาชนท่ีอาศยั

อยูใ่นเขตอ�าเภอเมือง จงัหวดัมุกดาหาร จ�านวน 385 คน

2. น�าแบบสอบถามท่ีไดม้าตรวจสอบความถูก

ตอ้งและความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม

3. น�าแบบสอบถามท่ีผ่านการตรวจมาวิเคราะห์

ดว้ยโปรแกรม SPSS

กำรวิเครำะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้

การวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัใช้ขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมมา

จากกลุ่มตวัอยา่ง จ�านวน 385 คน มาด�าเนินการวิเคราะห์

เชิงปริมาณ (quantitative) ดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ส�าเร็จรูป โดยใชส้ถิติดงัน้ี

1. สถิติพื้นฐานในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 

ความถ่ี ค่าร้อยละ ใชใ้นการวิเคราะห์และอธิบายขอ้มูล

ส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง

2. สถิติวิเคราะห์ปัจจยัเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ และ

ปัจจยัทางสงัคมท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑน์�้าด่ืม

บรรจุขวดของผูบ้ริโภคในเขตอ�าเภอเมือง จงัหวดัมุกดาหาร 

ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย (mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD)

3. สถิติวิเคราะห์การตดัสินใจ โดยใช ้ความถ่ี ค่า

ร้อยละ ค่าเฉล่ีย (mean) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) ใชใ้น

การวิเคราะห์กระบวนการตดัสินใจ 5 ขั้นตอน ไดแ้ก่ ดา้น

การตระหนกั/รับรู้ ปัญหา การคน้หาขอ้มูล การประเมิน

ผล การตดัสินใจ และพฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ

4. สถิติทดสอบสมมติฐาน การตัดสินใจซ้ือ

ผลิตภัณฑ์น�้ าด่ืมบรรจุขวดของผูบ้ริโภคในเขตอ�าเภอ

เมือง จงัหวดัมุกดาหาร ดว้ยการหาค่าสถิติ ไดแ้ก่ สถิติ

ทดสอบที (t-test) วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 

(One Way ANOVA หรือ f-test) และการวิเคราะห์สห

สัมพนัธ์ (correlation analysis) การวิเคราะห์การถดถอย 

(regression analysis)

ผลกำรวิจัย 

ผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 

มีอายอุยูร่ะหว่าง 21 - 25 ปี มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี 

มีอาชีพพนกังาน/ลูกจา้ง มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 12,501 - 

15,000 บาท 
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จากการศึกษาข้อมูลปัจจัยเก่ียวกับผลิตภัณฑ ์

พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความเห็นต่อปัจจยั

เก่ียวกบัผลิตภณัฑโ์ดยรวมในระดบัมากท่ีสุด โดยผูต้อบ

แบบสอบถามใหค้วามส�าคญัในดา้นการก�าหนดราคาของ

ผลิตภณัฑม์ากท่ีสุด รองลงมาคือ ดา้นสถานท่ีจดัจ�าหน่าย

ผลิตภณัฑ ์ ดา้นตราสินคา้ของผลิตภณัฑ ์ และขนาดของ

ผลิตภณัฑ ์ตามล�าดบั

จากการศึกษาขอ้มูลปัจจยัทางสงัคมพบวา่ ผูต้อบ

แบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัทางสงัคมโดย

รวมในระดบัมาก โดยผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส�าคญั

กลุ่มอา้งอิงมากท่ีสุด รองลงมา คือ ครอบครัว บทบาทและ

สถานะ ตามล�าดบั

จากการศึกษาขอ้มูลการตดัสินใจซ้ือน�้ าด่ืมบรรจุ

ขวด พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส�าคญัต่อขั้นตอน

ต่างๆ ในการตดัสินใจซ้ือน�้ าด่ืมบรรจุขวดโดยรวมอยูใ่น

ระดบัมากท่ีสุด โดยผูต้อบแบบสอบถามให้ความส�าคญั

ในขั้นตอนการตระหนกัมากท่ีสุด รองลงมาคือ ขั้นตอน

การพฤติกรรมหลงัการซ้ือ ขั้นตอนการประเมินทางเลือก 

ขั้นตอนการตดัสินใจซ้ือ และขั้นตอนการคน้หาขอ้มูล

ข่าวสาร ตามล�าดบั

จากผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 1 พบว่า เพศท่ี

แตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือน�้ าด่ืมบรรจุขวด ใน

เขตอ�าเภอเมือง จงัหวดัมุกดาหารไม่แตกต่างกนั ส่วนดา้น

อาย ุ ระดบัการศึกษาสูงสุด อาชีพ รายไดท่ี้แตกต่างกนัมี

ผลต่อการตดัสินใจซ้ือน�้ าด่ืมบรรจุขวด ในเขตอ�าเภอเมือง 

จงัหวดัมุกดาหารแตกต่างกนั 

จากผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 2 พบว่า ปัจจยั

เก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ทุกดา้น อนัประกอบดว้ย ตราสินคา้

ของผลิตภณัฑ ์การก�าหนดราคาของผลิตภณัฑ ์ขนาดของ

ผลิตภณัฑ ์สถานท่ีจดัจ�าหน่ายผลิตภณัฑ ์มีผลต่อการตดัสิน

ใจโดยพบวา่ การก�าหนดราคาของผลิตภณัฑมี์อิทธิพลต่อ

การตดัสินใจซ้ือน�้าด่ืมบรรจุขวด ในเขตอ�าเภอเมือง จงัหวดั

มุกดาหารมากท่ีสุด

จากผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 3 พบว่า ปัจจยั

ทางสังคม อนัประกอบดว้ย ดา้นกลุ่มอา้งอิง ครอบครัว 

และบทบาทและสถานะ มีผลต่อการตดัสินใจโดยพบว่า 

ดา้นครอบครัวมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือน�้ าด่ืมบรรจุ

ขวด ในเขตอ�าเภอเมือง จงัหวดัมุกดาหารมากท่ีสุด

กำรอภิปรำยผล 

จากผลการวจิยั เร่ือง การตดัสินใจซ้ือน�้าด่ืมบรรจุ

ขวดของผูบ้ริโภค ในเขตอ�าเภอเมือง จงัหวดัมุกดาหาร 

สามารถสรุปประเด็นส�าคญัมาอภิปรายผลได ้ดงัน้ี

ผลการวิจยัปัจจยัส่วนบุคคล

1. เพศท่ีแตกต่างมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือน�้ า

ด่ืมบรรจุขวดในเขตอ�าเภอเมือง จังหวดัมุกดาหารไม่

แตกต่างกัน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ พชัรินทร์  

อินต๊ะสงค ์(2548) เร่ือง การศึกษาพฤติกรรมการบริโภค

น�้าด่ืมบรรจุขวดของประชาชน ในเขตอ�าเภอเมือง จงัหวดั

ฉะเชิงเทรา พบว่า เพศท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อการตัด 

สินใจซ้ือน�้ าด่ืมบรรจุขวดไม่แตกต่างกนั แต่อยา่งไรกต็าม 

ในการศึกษาคร้ังน้ีไม่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สกาวเดือน 

พลเยี่ยม (2553) เร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ

ซ้ือและตั้งใจซ้ือน�้ าด่ืมเพื่อสุขภาพของตวัแทนผูบ้ริโภค

จงัหวดัขอนแก่น พบว่า เพศหญิงและเพศชายมีแนวโนม้

ท่ีจะมีทศันคติและพฤติกรรมท่ีแตกต่างกนั โดยผูห้ญิงจะ

มกัมีความละเอียดอ่อนและตอ้งการคน้หาขอ้มูลต่าง ๆ 

ให้มากข้ึนก่อนท�าการตดัสินใจ ส่วนผูช้ายมกัจะมีความ

เช่ือมัน่ในตวัเองสูง รวมทั้งไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ  

รุ่งกานต ์อินเกิด (2555) เร่ือง เจตคติส่วนผสมทางการตลาด

ท่ีส่งผลต่อความตั้งใจซ้ือน�้ าด่ืมบรรจุขวดของประชากร

ในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงพบว่า เพศท่ีแตกต่างกนัมีผล

ต่อการตดัสินใจซ้ือน�้ าด่ืมบรรจุขวดแตกต่างกนัในเพียง

บางดา้น คือ ดา้นราคา ทั้งน้ี ผูว้ิจยั พิจารณาเหตุผลความ

ไม่สอดคลอ้ง อนัเกิดจากความแตกต่างในบริบทของการ

ศึกษา เช่น เง่ือนไขของระยะเวลา การเกบ็ขอ้มูล และกลุ่ม

ตวัอยา่งท่ีแตกต่างกนั เป็นตน้

2. อายุท่ีแตกต่างมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือน�้ า

ด่ืมบรรจุขวดในเขตอ�าเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร

แตกต่างกัน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปรีย์วรา  

ฟ่ันพรหมมินทร์ และไกรชิต สุตะเมือง (2557) เร่ือง อิทธิพล

ของบรรจุภณัฑท่ี์มีต่อการตดัสินใจซ้ือน�้าด่ืมของผูบ้ริโภค 

ในเขตกรุงเทพมหานคร และยงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ  

น�าพงศ ์ตรงประสิทธ์ิ (2554) เร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการ
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ตดัสินใจเลือกซ้ือน�้ าด่ืม ของผูบ้ริโภคในเขตอ�าเภอคอน

สาร จงัหวดัชยัภมิู รวมทั้งสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ชุติมา 

ชุติเนตร (2554) เร่ือง พฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีมีอิทธิพลต่อ

กระบวนการตดัสินใจซ้ือน�้ าด่ืมเพิ่มคุณค่าเพื่อสุขภาพ แต่

ไม่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ พชัรินทร์ อินตะ๊สงค ์(2548) 

เร่ือง การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคน�้าด่ืมบรรจุขวดของ

ประชาชน ในเขตอ�าเภอเมือง จงัหวดัฉะเชิงเทรา ซ่ึงพบวา่ 

ประชาชนไม่วา่จะมีอายนุอ้ยหรืออายมุาก จะมีพฤติกรรม

การบริโภคน�้าด่ืมท่ีใกลเ้คียงกนั เพราะวา่ ตอ้งการน�้ าด่ืมท่ี

สะอาด ปลอดภยั มีมาตรฐานเช่ือถือได ้

3. ระดบัการศึกษาสูงสุดท่ีแตกต่างมีผลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือน�้ าด่ืมบรรจุขวดในเขตอ�าเภอเมือง จงัหวดั

มุกดาหารแตกต่างกัน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ  

พชัรินทร์ อินตะ๊สงค ์(2548) เร่ือง การศึกษาพฤติกรรมการ

บริโภคน�้ าด่ืมบรรจุขวดของประชาชน ในเขตอ�าเภอเมือง 

จงัหวดัฉะเชิงเทรา พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบั

การศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีพฤติกรรมในกาบริโภคด่ืมบรรจุ

ขวดแตกต่างกนั รวมทั้งยงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ปรีย์

วรา ฟ่ันพรหมมิทนร์ และไกรชิต สุตะเมือง (2557) เร่ือง 

อิทธิพลของบรรจุภณัฑท่ี์มีต่อการตดัสินใจซ้ือน�้าด่ืมของผู ้

บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถาม

ท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนัจึงท�าให้มีอิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือน�้ าด่ืมแตกต่างกนั และยงัสอดคลอ้งกบังาน

วิจยัของ ชุติมา ชุติเนตร (2554) เร่ือง พฤติกรรมผูบ้ริโภค

ท่ีมีอิทธิพลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือน�้ าด่ืมเพิ่มคุณค่า

เพื่อสุขภาพ พบวา่ ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัส่งผลให้

พฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีมีอิทธิพลต่อกระบวนการตดัสินใจ

ซ้ือน�้ าด่ืมเพิ่มคุณค่าเพื่อสุขภาพ แตกต่างกนั

4. อาชีพท่ีแตกต่างมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือน�้ า

ด่ืมบรรจุขวดในเขตอ�าเภอเมือง จงัหวดัมุกดาหารแตก

ต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ปรียว์รา ฟ่ันพรหม

มิทนร์ และไกรชิต สุตะเมือง (2557) เร่ือง อิทธิพลของ

บรรจุภณัฑท่ี์มีต่อการตดัสินใจซ้ือน�้ าด่ืมของผูบ้ริโภค ใน

เขตกรุงเทพมหานคร พบว่า อาชีพท่ีแตกต่างมีอิทธิพล

ต่อการตัดสินใจซ้ือแตกต่างกัน รวมทั้ งสอดคล้องกับ

งานวิจยัของ น�าพงศ ์ ตรงประสิทธ์ิ (2554) เร่ือง ปัจจยั

ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือน�้ าด่ืม ของผูบ้ริโภค

ในเขตอ�าเภอคอนสาร จังหวดัชัยภูมิ พบว่า อาชีพท่ี 

แตกต่างกนัเป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือน�้ า

ด่ืมของผูบ้ริโภค รวมทั้ งยงัสอดคลอ้งกับงานวิจยัของ  

รุ่งกานต ์ อินเกิด (2555) เร่ือง เจตคติส่วนผสมทางการ

ตลาดท่ีส่งผลต่อความตั้ งใจซ้ือน�้ า ด่ืมบรรจุขวดของ

ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ อาชีพท่ีแตกต่าง

กนัมีความตั้งใจซ้ือน�้ าด่ืมแตกต่างกนั และยงัสอดคลอ้ง

กบังานวิจยัของ ชุติมา ชุติเนตร (2554) เร่ือง พฤติกรรม

ผูบ้ริโภคท่ีมีอิทธิพลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือน�้ าด่ืม

เพิ่มคุณค่าเพื่อสุขภาพ พบว่า อาชีพท่ีแตกต่างกนัส่งผล

ให้พฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีมีอิทธิพลต่อกระบวนการตดั 

สินใจซ้ือน�้ าด่ืมเพิ่มคุณค่าเพื่อสุขภาพ แตกต่างกนั

5. รายไดท่ี้แตกต่างมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือน�้าด่ืม

บรรจุขวดในเขตอ�าเภอเมือง จงัหวดัมุกดาหารแตกต่างกนั 

ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ปรียว์รา ฟ่ันพรหมมินทร์ 

และไกรชิต สุตะเมือง (2557) เร่ือง อิทธิพลของบรรจุ

ภณัฑ์ท่ีมีต่อการตดัสินใจซ้ือน�้ าด่ืมของผูบ้ริโภค ในเขต

กรุงเทพมหานคร พบวา่ อาชีพท่ีแตกต่างมีอิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือแตกต่างกนั รวมทั้งสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ 

พชัรินทร์ อินตะ๊สงค ์(2548) เร่ือง การศึกษาพฤติกรรมการ

บริโภคน�้ าด่ืมบรรจุขวดของประชาชน ในเขตอ�าเภอเมือง 

จงัหวดัฉะเชิงเทรา พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได้

แตกต่างกนัมีพฤติกรรมในกาบริโภคด่ืมบรรจุขวดแตกต่าง

กนั และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ชุติมา ชุติเนตร (2554) 

เร่ือง พฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีมีอิทธิพลตอ่กระบวนการตดัสิน

ใจซ้ือน�้าด่ืมเพิ่มคุณค่าเพื่อสุขภาพ พบวา่ รายไดท่ี้แตกต่าง

กนัส่งผลใหก้ระบวนการตดัสินใจซ้ือน�้าด่ืมเพิม่คุณค่าเพือ่

สุขภาพ แตกต่างกนั

ผลการวิจยัปัจจยัเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์

1. ดา้นตราสินคา้ของผลิตภณัฑ์ พบว่า ผูต้อบ

แบบสอบถามใหค้วามส�าคญักบัปัจจยัเก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์

ดา้นตราสินคา้ของผลิตภณัฑ์อยู่ในระดบัมากท่ีสุด เม่ือ

พิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้ความ

ส�าคญัในระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ตราสินคา้ไดรั้บการรับรอง

มาตรฐานการ ผลิต ตราสินคา้ตอ้งเป็นท่ีรู้จกัและไดรั้บ

ความนิยม ตราสินคา้ดูทนัสมยั และตราสินคา้มีความโดด

เด่นและจดจ�าง่าย ตามล�าดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ 

พชัรินทร์ อินต๊ะสงค ์(2548) เร่ือง “การศึกษาพฤติกรรม

การบริโภคน�้ าด่ืมบรรจุขวดของประชาชน ในเขตอ�าเภอ



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 ประจ�าเดือน พฤษภาคม-สิงหาคม 2560 89

เมือง จงัหวดัฉะเชิงเทรา” พบว่า ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑส่์ง

ผลต่อการตดัสินใจซ้ือน�้ าด่ืมบรรจุขวด รวมทั้งสอดคลอ้ง

กบังานวิจยัของ ปรียว์รา ฟ่ันพรหมมิทนร์ และไกรชิต  

สุตะเมือง (2557) เร่ือง “อิทธิพลของบรรจุภณัฑท่ี์มีต่อการ

ตดัสินใจซ้ือน�้าด่ืมของผูบ้ริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร” 

โดยพบว่า ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑมี์ผลต่อการตดัสินใจซ้ือ

น�้ าด่ืมบรรจุขวด รวมทั้ งยงัสอดคล้องกับงานวิจัยของ 

ปาริฉตัร ป้ันทอง (2552) เร่ือง “ปัจจยัทางการตลาดท่ีมี

ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการซ้ือน�้ าด่ืมบรรจุขวดของ

การประปานครหลวง” พบวา่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑมี์ผลต่อ

การตดัสินใจซ้ือน�้ าด่ืมบรรจุขวด รวมทั้งยงัสอดคลอ้งกบั

งานวิจยัของ ศศิกาญจน์ สมบูรณ์ (2547) เร่ือง “ปัจจยัท่ีมี

อิทธิพลต่อการเลือกซ้ือน�้ าด่ืมบรรจุขวดของครัวเรือนใน

เขตอ�าเภอเชียงแสน จงัหวดัเชียงราย” ซ่ึงพบวา่ ปัจจยัดา้น

ผลิตภณัฑมี์อิทธิพลต่อการเลือกซ้ือน�้ าด่ืมบรรจุขวดของ

ครัวเรือนในเขตอ�าเภอเชียงแสน จงัหวดัเชียงราย

2. ดา้นการก�าหนดราคาของผลิตภณัฑ ์พบว่า ผู ้

ตอบแบบสอบถามใหค้วามส�าคญักบัปัจจยั ดา้นการก�าหนด

ราคาของผลิตภณัฑใ์นระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นราย

ขอ้พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส�าคญัในระดบัมาก

ท่ีสุด ไดแ้ก่ น�้ าด่ืมมีราคาถูกกว่าคู่แข่ง มีป้ายแสดงราคา

ในบริเวณจ�าหน่ายอย่างชดัเจน และน�้ าด่ืมมีราคาถูกเม่ือ

เทียบกบัปริมาณ ตามล�าดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ  

พชัรินทร์ อินตะ๊สงค ์(2548) เร่ือง “การศึกษาพฤติกรรมการ

บริโภคน�้ าด่ืมบรรจุขวดของประชาชน ในเขตอ�าเภอเมือง 

จงัหวดัฉะเชิงเทรา” พบวา่ ดา้นราคามีผลต่อการตดัสินใจ

ซ้ือน�้ าด่ืมบรรจุขวด ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ศศิกาญ

จน์ สมบูรณ์ (2547) เร่ือง “ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือก

ซ้ือน�้ าด่ืมบรรจุขวดของครัวเรือนในเขตอ�าเภอเชียงแสน 

จงัหวดัเชียงราย” โดยพบวา่ ราคาของผลิตภณัฑมี์อิทธิพล

ต่อการตดัสินใจซ้ือน�้ าด่ืมบรรจุขวด รวมทั้งสอดคลอ้งกบั

งานวิจยัของ รุ่งกานต ์อินเกิด (2555) เร่ือง “เจตคติส่วน

ผสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อความตั้งใจซ้ือน�้ าด่ืมบรรจุ

ขวดของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร” ซ่ึงพบวา่ ราคา

ส่งผลต่อความตั้งใจซ้ือน�้ าด่ืมบรรจุขวดของประชากรใน

เขตกรุงเทพมหานคร รวมทั้งยงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ  

มไหศวรรย ์ มหัทธนาภิวฒัน์ (2553) เร่ือง “ปัจจยัส่วน

ประสมการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือ 

น�้ าขา้วกลอ้งงอกของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” 

พบว่า ปัจจัยส่วนประสมการตลาด ด้านราคาส่งผล

ต่อการตัดสินใจซ้ือน�้ าข้าวกล้องงอกของผูบ้ริโภคใน

เขตกรุงเทพมหานคร และสอดคล้องกับงานวิจัยของ  

น�าพงศ ์ตรงประสิทธ์ิ (2554) เร่ือง “ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ

การตดัสินใจเลือกซ้ือน�้ าด่ืมของผูบ้ริโภคในเขตอ�าเภอ

คอนสาร จงัหวดัชัยภูมิ” พบว่า ราคามีอิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจเลือกซ้ือน�้ าด่ืมของผูบ้ริโภคในเขตอ�าเภอคอน

สาร จงัหวดัชยัภูมิ

3.  ด้านขนาดของผลิตภัณฑ์ พบว่า ผู ้ตอบ

แบบสอบถามให้ความส�าคญักบัปัจจยั ด้านขนาดของ

ผลิตภณัฑใ์นระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบ

ว่า ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส�าคญัในระดบัมากท่ีสุด 

ได้แก่ บรรจุภณัฑ์ต้องสามารถบรรจุน�้ าได้ในปริมาณ

มาก บรรจุภณัฑมี์ขนาดท่ีพอเหมาะกบัช่องใส่ขวด เช่น 

รถยนต์ หรือกระเป๋า บรรจุภณัฑ์มีขนาดกะทดัรัด และ

บรรจุภณัฑส์ามารถพกพาไดอ้ยา่งสะดวกสบาย ตามล�าดบั 

ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ปรียว์รา ฟ่ันพรหมมิทนร์ 

และไกรชิต สุตะเมือง (2557) เร่ือง “อิทธิพลของบรรจุ

ภณัฑ์ท่ีมีต่อการตดัสินใจซ้ือน�้ าด่ืมของผูบ้ริโภค ในเขต

กรุงเทพมหานคร” โดยพบวา่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑมี์ผลต่อ

การตดัสินใจซ้ือน�้าด่ืมบรรจุขวด รวมทั้งสอดคลอ้งกบังาน

วิจยัของ มไหศวรรย ์มหทัธนาภิวฒัน์ (2553) เร่ือง “ปัจจยั

ส่วนประสมการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อกระบวนการตดัสินใจ

ซ้ือ น�้าขา้วกลอ้งงอกของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” 

ซ่ึงพบว่า ปัจจยัส่วนประสมการตลาด ดา้นผลิตภณัฑส่์ง

ผลต่อการตดัสินใจซ้ือน�้ าขา้วกลอ้งงอก แต่ไม่สอดคลอ้ง

กบังานวิจยัของ พชัรินทร์ อินต๊ะสงค ์(2548) เร่ือง “การ

ศึกษาพฤติกรรมการบริโภคน�้าด่ืมบรรจุขวดของประชาชน 

ในเขตอ�าเภอเมือง จงัหวดัฉะเชิงเทรา” พบว่า ประชาชน

ส่วนใหญ่ให้ความสนใจในเร่ืองคุณภาพการผลิต แต่ไม่

ไดค้ �านึงถึงภาชนะบรรจุภณัฑ ์

4. ดา้นสถานท่ีจดัจ�าหน่ายผลิตภณัฑ์ พบว่า ผู ้

ตอบแบบสอบถามให้ความส�าคญักบัปัจจยั ดา้นสถาน

ท่ีจดัจ�าหน่ายผลิตภณัฑ์ในระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณา

เป็นรายขอ้พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส�าคญัใน

ระดบัมากท่ีสุด ได้แก่ สถานท่ีจดัจ�าหน่ายตอ้งมีความ

สะอาด หาซ้ือไดง่้าย มีจ�าหน่ายทัว่ไป และตอ้งมีสินคา้
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พร้อมจ�าหน่ายตลอดเวลา ตามล�าดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบั

งานวิจยัของ รุ่งกานต ์ อินเกิด (2555) เร่ือง เจตคติส่วน

ผสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อความตั้งใจซ้ือน�้ าด่ืมบรรจุ

ขวดของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ดา้น

สถานท่ีจดัจ�าหน่ายส่งผลต่อความตั้งใจซ้ือน�้ าด่ืมบรรจุ

ขวด รวมทั้ งสอดคล้องกับงานวิจัยของ มไหศวรรย ์ 

มหทัธนาภิวฒัน์ (2553) เร่ือง ปัจจยัส่วนประสมการตลาด

ท่ีมีอิทธิพลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือ น�้ าขา้วกลอ้งงอก

ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยพบว่า สถานท่ี

จดัจ�าหน่าย มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือน�้าขา้วกลอ้งงอก และ

ยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พนารัตน์ กวัตระกลู (2551) 

เร่ือง การรับรู้ ความเขา้ใจ และพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ี

มีต่อส่วนประสมทางการตลาดของธุรกิจน�้ าด่ืมบรรจุขวด 

ในเขตอ�าเภอเมือง จงัหวดัเชียงราย ซ่ึงพบว่า ปัจจยัดา้น

สถานท่ีจดัจ�าหน่ายผิตภณัฑ์มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือน�้ า

ด่ืมบรรจุขวดในเขตอ�าเภอเมือง จงัหวดัเชียงราย

ผลการวิจยัปัจจยัทางสังคม 

1. ดา้นกลุ่มอา้งอิง พบว่า ผูต้อบแบบสอบถาม

ให้ความส�าคญักบัปัจจยัทางสังคม ดา้นกลุ่มอา้งอิง ใน

ระดับมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผูต้อบ

แบบสอบถามให้ความส�าคญัในระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ มี

เพือ่นแนะน�า ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส�าคญัในระดบั

มาก ไดแ้ก่ มีดาราหรือผูท่ี้มีช่ือเสียงเป็นผูน้�าเสนอสินคา้ 

และเป็นท่ีนิยมในกลุ่มเพื่อน ตามล�าดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบั

งานวิจยัของ ศศิกาญจน์ สมบูรณ์ (2547) เร่ือง ปัจจยัท่ีมี

อิทธิพลต่อการเลือกซ้ือน�้ าด่ืมบรรจุขวดของครัวเรือนใน

เขตอ�าเภอเชียงแสน จงัหวดัเชียงราย พบว่า กลุ่มอา้งอิงมี

ผลต่อการตดัสินใจซ้ือน�้าด่ืมบรรจุขวดของครัวเรือนในเขต

อ�าเภอเชียงแสน จงัหวดัเชียงราย และสอดคลอ้งกบังานวจิยั

ของ มไหศวรรย ์มหทัธนาภิวฒัน์ (2553) เร่ือง ปัจจยัส่วน

ประสมการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือ 

น�้าขา้วกลอ้งงอกของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบ

ว่า กลุ่มอา้งอิงมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือน�้ าขา้วกลอ้งงอก

ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

2. ดา้นครอบครัว พบว่า ผูต้อบแบบสอบถาม

ให้ความส�าคญักบัปัจจยัทางสังคม ด้านครอบครัว ใน

ระดับมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผูต้อบ

แบบสอบถามให้ความส�าคญัในระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ 

สมาชิกในครอบครัวแนะน�าใหด่ื้ม และครอบครัวท่ีอาศยั

ดว้ยกนัชอบด่ืมน�้ าบรรจุขวด ตามล�าดบั ตามล�าดบั ผูต้อบ

แบบสอบถามให้ความส�าคญัในระดบัมาก ไดแ้ก่ มีญาติ

แนะน�าให้ด่ืม ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พชัรินทร์  

อินต๊ะสงค ์(2548) เร่ือง การศึกษาพฤติกรรมการบริโภค

น�้าด่ืมบรรจุขวดของประชาชน ในเขตอ�าเภอเมือง จงัหวดั

ฉะเชิงเทรา พบว่า บทบาทและสถานะมีผลต่อการตดัสิน

ใจซ้ือน�้ าด่ืมบรรจุขวด และสอดคลอ้งกับงานวิจยัของ  

มไหศวรรย ์มหทัธนาภิวฒัน ์(2553) เร่ือง ปัจจยัส่วนประสม

การตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือ น�้ าขา้ว

กลอ้งงอกของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า 

ครอบครัวมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือน�้ าขา้วกลอ้งงอกของ

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

3. ด้านบทบาทและสถานะ พบว่า  ผู ้ตอบ

แบบสอบถามให้ความส�าคญักับปัจจยัทางสังคม ด้าน

กลุ่มบทบาทและสถานะ ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็น

รายข้อพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส�าคัญใน

ระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ทุกคร้ังท่ีมีการซ้ือน�้ าด่ืมบรรจุขวด

ท่านจะมีบทบาทในการให้ค �าแนะน�าอยู่เสมอ และท่าน

มีหนา้ท่ีในการซ้ือน�้าด่ืมบรรจุขวดในครอบครัว ตามล�าดบั  

ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส�าคญัในระดบัมาก ไดแ้ก่ 

ท่านชอบอาสาซ้ือน�้ าด่ืมแทนผูอ่ื้นเสมอ ซ่ึงสอดคลอ้ง

กบังานวิจยัของ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พชัรินทร์  

อินต๊ะสงค ์(2548) เร่ือง การศึกษาพฤติกรรมการบริโภค

น�้าด่ืมบรรจุขวดของประชาชน ในเขตอ�าเภอเมือง จงัหวดั

ฉะเชิงเทรา พบว่า บทบาทและสถานะมีผลต่อการตดัสิน

ใจซ้ือน�้ าด่ืมบรรจุขวดของประชาชน ในเขตอ�าเภอเมือง 

จังหวดัฉะเชิงเทรา และยงัสอดคล้องกับงานวิจัยของ  

มไหศวรรย ์มหทัธนาภิวฒัน ์(2553) เร่ือง ปัจจยัส่วนประสม

การตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือ น�้ าขา้ว

กลอ้งงอกของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า 

บทบาทและสถานะมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือน�้ าขา้วกลอ้ง

งอกของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

ข้อเสนอแนะในกำรวิจัยคร้ังนี้

1. ผูป้ระกอบการจึงควรเลือกกลุ่มเป้าหมายใน

เร่ือง อาย ุระดบัการศึกษาสูงสุด อาชีพ รายไดใ้หมี้กลยทุธ์
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ของแต่ละกลุ่มแตกต่างกนัไป

2. ผูป้ระกอบการตอ้งการท่ีจะเจาะตลาดกลุ่ม

ลูกคา้ ควรจะเนน้เร่ือง น�้ าด่ืมบรรจุขวดราคาถูกกวา่คู่แข่ง 

ตราสินคา้ตอ้งไดรั้บการรับรองมาตรฐานการผลิต บรรจุ

ภณัฑต์อ้งสามารถบรรจุน�้ าไดใ้นปริมาณมาก และสถาน

ท่ีจดัจ�าหน่ายตอ้งมีความสะอาด

3. ผูป้ระกอบการจะเจาะกลุ่มเป้าหมายจะตอ้ง

เนน้ในเร่ือง ท�าให้มีการแนะน�าทั้งเพื่อนและครอบครัว

ข้อเสนอแนะในกำรวิจัยคร้ังต่อไป

1. ควรศึกษาดา้นการส่งเสริมการตลาด เศรษฐกิจ 

สภาพส่ิงแวดลอ้ม เช่น อากาศ เป็นตน้ ซ่ึงหากมีการศึกษา

ในปัจจยัดงักล่าว อาจจะท�าใหท้ราบถึงความตอ้งการของ

ผูบ้ริโภคชดัเจนมากยิง่ข้ึน อนัจะน�าไปสู่การท�าการตลาด

ท่ีตรงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคมากยิ่งข้ึน

2. ควรมีการศึกษาในเขตพื้นท่ีของจงัหวดัใกล้

เคียง เช่น อ�านาจเจริญ หรือ ยโสธร ตลอดจนประเทศ

เพื่อนบา้น คือ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

(สปป. ลาว) เน่ืองจากระหว่างการส�ารวจเพื่อเก็บขอ้มูล

ในการวิจยั พบเห็น กลุ่มลูกคา้ในพื้นท่ีขา้งตน้ ซ่ึงอาจจะ

ท�าใหเ้ลง็เห็นช่องทางของการขยายการตลาดธุรกิจน�้ าด่ืม

ในพื้นท่ีต่าง ๆ ดงักล่าวต่อไป 
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บทคัดย่อ

งานวจิยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ (1) เปรียบเทียบลกัษณะประชากรศาสตร์ของผูบ้ริโภคท่ีตดัสินใจซ้ือทองรูปพรรณ 

(2) ศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือทองรูปพรรณ (3) ศึกษาอิทธิพลของ

ส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือทองรูปพรรณ โดยการเกบ็ขอ้มลูดว้ยแบบสอบถามสอบถามผูบ้ริโภค

ท่ีเคยซ้ือทองรูปพรรณในเขตพื้นท่ีท่ีท�าการศึกษา จ�านวน 400 คน ดว้ยวิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบง่าย ทดสอบสมมติฐาน

ดว้ยสถิติ t-Test F-Test ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เพียร์สัน การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ และสัมภาษณ์เชิงลึกกบั

กลุ่มตวัอยา่ง โดยการสุ่มตวัอยา่งดว้ยวิธีเจาะจง จ�านวน 30 คน ผลการศึกษาพบว่า (1) ลกัษณะประชากรศาสตร์ ดา้น

เพศท่ีแตกต่างกนัมีการตดัสินใจซ้ือทองรูปพรรณแตกต่างกนั ส่วนดา้นอาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อ

เดือนท่ีแตกต่างกนัมีการตดัสินใจซ้ือทองรูปพรรณไม่แตกต่างกนั (2) ส่วนประสมทางการตลาด (4P’s) ทุกดา้นมีความ

สัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจซ้ือทองรูปพรรณทุกดา้น ท่ีระดบันยัส�าคญัทางสถิติ 0.01 โดยดา้นสถานท่ีจดัจ�าหน่าย มีค่า

ความสัมพนัธ์สูงสุด (r) คือ 0.385 รองลงมาคือ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นการส่งเสริมการตลาด มีค่าความสัมพนัธ์ 

(r) คือ 0.372 0.335 และ 0.248 ตามล�าดบั (3) ส่วนประสมทางการตลาด (4P’s) ทุกดา้นมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ

ทองรูปพรรณ ท่ีระดบันยัส�าคญัทางสถิติ 0.01 โดยสามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงของการตดัสินใจซ้ือทองรูปพรรณ

ไดร้้อยละ 26.1 (R2 = 0.261) และจากการสัมภาษณ์เชิงลึกพบว่า สถานภาพทางสังคม สภาวะเศรษฐกิจ การให้บริการ

ของพนกังาน ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพของร้านขายทองรูปพรรณ และทศันคติของผูบ้ริโภคมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ

ทองรูปพรรณดว้ยเช่นกนั

ค�ำส�ำคัญ: ทองรูปพรรณ, เคร่ืองประดบั, การตดัสินใจซ้ือ

Abstract

This research aimed (1) to investigate the demographics of customers which affected purchasing  

decisions of gold ornaments (2) to study the correlation between marketing mix and purchasing decisions of gold  

ornaments (3) to study marketing mix affecting purchasing decisions of gold ornaments. Data were collected from 

ส่วนประสมทำงกำรตลำดที่มีผลต่อกำรตัดสินใจซ้ือทองรูปพรรณของผู้บริโภค

ในจังหวัดอุบลรำชธำนี: กรณีศึกษำอ�ำเภอน�้ำยืน อ�ำเภอนำจะหลวย และอ�ำเภอน�้ำขุ่น

Marketing Mix Affecting Purchasing Decision for Gold Ornaments of Customers in  
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Na Chaluai District and Nam Khun District
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บทน�ำ

สภาทองโลก (World Gold Council) ไดร้วบรวม

ขอ้มูลการใชท้อง โดยไดแ้ยกความตอ้งการทองออกเป็น 4 

กลุ่ม คือ กลุ่มเคร่ืองประดบั กลุ่มเทคโนโลย ีกลุ่มกองทุน

ต่าง ๆ และกลุ่มธนาคารกลางของประเทศต่าง ๆ (World 

Gold Council, 2015) โดยความตอ้งการเคร่ืองประดบั

ทองทัว่โลก เป็นความต้องการท่ีมากท่ีสุด แม้ว่าในปี 

2558 ความตอ้งการทองค�าทัว่โลกจะลดลงเม่ือเทียบกบัปี 

2557 แต่ความตอ้งการเคร่ืองประดบัทองยงัคงเป็นความ

ตอ้งการส่วนใหญ่ ซ่ึงมนุษยเ์ราคุน้เคยกบัการออม และ

การสะสมความมัง่คัง่ดว้ยทองค�ามาตั้งแต่ในอดีต การสวม

ใส่เคร่ืองประดบัทอง ซ่ึงถือเป็นวธีิการแสดงออกถึงฐานะ

ของผูเ้ป็นเจา้ของ (สมาคมคา้ทองค�า, 2558) ปัจจุบนัธุรกิจ

ร้านขายเคร่ืองประดบัทองหรือร้านขายทองรูปพรรณใน

ประเทศไทยมีการกระจายอยูใ่นส่วนภูมิภาคเพิ่มข้ึนอยา่ง

ต่อเน่ือง ส�าหรับจงัหวดัอุบลราชธานีมีผูป้ระกอบการร้าน

ขายทองรูปพรรณจ�านวนมากท่ีท�าการขยายธุรกิจมาตาม

แหล่งชุมชน เน่ืองจากมองเห็นถึงการกระตุน้เศรษฐกิจ

ต่างจงัหวดัของรัฐบาลช่วยผลกัดนัก�าลงัซ้ือของผูบ้ริโภค 

(ส�านักพิมพท์นัหุ้น, 2558) และจงัหวดัอุบลราชธานีมี

อาณาเขตติดกบัประเทศเพื่อนบา้นโดยเฉพาะด่านช่อง

อานมา้ ต�าบลโซง อ�าเภอน�้ ายนืซ่ึงอยูท่างทิศตะวนัตกของ

จงัหวดัอุบลราชธานี เป็นด่านถาวรแห่งแรกของจงัหวดั

อุบลราชธานีท่ีติดกับประเทศกัมพูชาประชาธิปไตย 

(ส�านักงานแรงงานจังหวดัอุบลราชธานี, 2552) เป็น

ประตูส�าคญัทางดา้นการคา้และดา้นการท่องเท่ียวท่ีเกิด

ข้ึนระหว่างทั้งสองประเทศ (กรมประชาสัมพนัธ์, 2557)

อน่ึง ในเขตพื้นท่ีอ�าเภอน�้ ายืนมีอาณาเขตใกล้

กบัอ�าเภอนาจะหลวย และอ�าเภอน�้ าขุ่น ซ่ึงทั้ง 3 อ�าเภอ 

มีอตัราการเพิ่มข้ึนของประชากรอยา่งต่อเน่ือง (กรมการ

ปกครอง, 2557) โดยพื้นท่ีดงักล่าว ในอดีตมีร้านขายทอง

รูปพรรณเพียงหน่ึงร้าน แต่ปัจจุบนัอตัราการเจริญเติบโต

ทางเศรษฐกิจเพิ่มข้ึนอยา่งเห็นไดช้ดัเจน ร้านขายทองรูป

พรรณมีเพิ่มข้ึน รวมทั้งหมด จ�านวน 7 ร้านและมีแนวโนม้

ท่ีจะเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ท�าให้ธุรกิจน้ีมีการแข่งขนักนั

อยา่งรุนแรง แต่ทั้งน้ีทั้งนั้นตอ้งข้ึนอยูก่บัการตดัสินใจของ

ผูบ้ริโภคแต่ละบุคคลวา่ตอ้งการซ้ือทองรูปพรรณจากร้าน

ใด จากการทบทวนเอกสาร และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง พบวา่ 

ผูใ้ห้ขอ้มูลการวิจยัมีรูปแบบการตดัสินใจซ้ือเป็นไปใน

ทิศทางเดียวกนั ผา่นขั้นตอนกระบวนการตดัสินใจซ้ือทั้ง 

5 ขั้นตอน ไดแ้ก่ การตระหนกัถึงความตอ้งการ การเสาะ

แสวงหาข่าวสาร การประเมินทางเลือก การตดัสินใจซ้ือ 

และพฤติกรรมหลงัการซ้ือ (เมธิยา กอสนาน, 2555) และ

พบวา่ส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา 

ดา้นสถานท่ีจดัจ�าหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด มี

ความส�าคญัต่อการซ้ือทองรูปพรรณของผูบ้ริโภค (สญัญา 

พิบูลอาลกัษณ์, 2556) ดงันั้น จากเหตุผลท่ีกล่าวมาขา้งตน้ 

ท�าให้ผูว้ิจยัมีความสนใจท่ีจะศึกษาเก่ียวกบัส่วนประสม

400 consumers of gold ornaments by using a questionnaire with a simple random sampling method and the statistics 

were t-Test, F-Test, Pearson’s correlation, multiple regression and in-depth interviews from 30 consumers with a 

purposive sampling method. Results revealed that (1) the differences in gender affected purchasing decisions, but 

variations in ages, educational levels, occupations, and monthly expenses did not. (2) Factors in the marketing 

mix that were significant in purchasing decisions at a level of 0.01 were the place factor correlation (r = 0.385),  

product factor correlation (r = 0.372), price factor correlation (r = 0.335), and promotion factor correlation (r = 0.248).  

(3) The marketing mix factors had an influence on purchasing decisions with a statistically significant value of 0.01. 

It could explain the change of the purchasing decision with the percentage of 26.1 (R2 = 0.261). In-depth interviews 

found that social status, economic situation, service of staff, environment of the gold ornaments shop, attitudes of 

consumers, and value factors may affect purchasing decisions of gold ornaments.

Keywords: gold ornament, accessories, purchasing decision
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ทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือทองรูปพรรณของ

ผูบ้ริโภคในจงัหวดัอุบลราชธานี กรณีศึกษาเขตอ�าเภอ

น�้ ายืน อ�าเภอนาจะหลวย และอ�าเภอน�้ าขุ่น เพื่อน�าผลการ

วิจยัในคร้ังน้ีมาวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด พร้อมทั้ง

น�ามาปรับปรุง และพฒันาให้ตรงกบัความตอ้งการของผู ้

บริโภคกลุ่มเป้าหมาย

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

1. เพือ่ศึกษาลกัษณะประชากรศาสตร์ของผูบ้ริโภค

ท่ีตดัสินใจซ้ือทองรูปพรรณ

2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของส่วนประสม

ทางการตลาด (4P’s) ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือทองรูป

พรรณ 

3.เพือ่ศึกษาอิทธิพลของส่วนประสมทางการตลาด 

(4P’s) ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือทองรูปพรรณ

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

แนวคิดเก่ียวกบัลกัษณะประชากรศาสตร์

ก า ร แ บ่ ง ส่ ว น ต ล า ด ต า ม คุ ณ ลัก ษ ณ ะ ท า ง

ประชากรศาสตร์ประกอบไปดว้ย การแบ่งส่วนตลาดตาม

เกณฑต์วัแปรทางประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ อาย ุเพศ รายได ้

อาชีพ การศึกษา ตวัแปรทางประชากรศาสตร์เป็นเกณฑใ์น

การแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีนิยมใชก้นัมากท่ีสุด เหตุผลหน่ึง

ก็คือ เป็นความตอ้งการและความพอใจของผูบ้ริโภค รวม

ทั้งอตัราการใชผ้ลิตภณัฑม์กัจะมีความสมัพนัธ์กบัตวัแปร

ทางประชากรศาสตร์สูง ลกัษณะทางประชากรศาสตร์เป็น

ส่ิงจ�าเป็น เพื่อท่ีจะไดท้ราบถึงขนาดของตลาดเป้าหมาย 

(Kotler & Keller, 2009)

แนวคิดเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาด Kotler 

(2003) ไดใ้ห้ความหมายเก่ียวกบัส่วนประสมทางการ

ตลาด (marketing mix) หมายถึง เคร่ืองมือทางการตลาด

ท่ีสามารถควบคุมได ้ซ่ึงกิจการผสมผสานเคร่ืองมือเหล่า

น้ีให้สามารถตอบสนองความตอ้งการและสร้างความพึง

พอใจใหแ้ก่กลุ่มลกูคา้เป้าหมาย ส่วนประสมทางการตลาด 

ประกอบดว้ยทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีกิจการใชเ้พื่อให้มีอิทธิพล

โนม้นา้วความตอ้งการผลิตภณัฑข์องกิจการ ส่วนประสม

ทางการตลาดแบ่ง ออกเป็นกลุ่มได ้4กลุ่ม ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ ์

(product) ราคา (price) สถานท่ีจดัจ�าหน่าย (place) และ

การส่งเสริมการขาย (promotion)

แนวคิดเก่ียวกบัการตดัสินใจซ้ือ

Schiffman & Kanuk (1994) ไดใ้ห้ความหมาย

ของการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค หมายถึง ขั้นตอนใน

การเลือกซ้ือผลิตภณัฑจ์ากสองทางเลือกข้ึนไปพฤติกรรม

ผูบ้ริโภคจะพิจารณาในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการ

ตดัสินใจ ทั้งดา้นจิตใจ (ความรู้สึกนึกคิด) และพฤติกรรม

ทางกายภาพ การซ้ือเป็นกิจกรรมดา้นจิตใจ และกายภาพซ่ึง

เกิดข้ึนในช่วงระยะเวลาหน่ึงกิจกรรมเหล่าน้ีท�าใหเ้กิดการ

ซ้ือ และเกิดพฤติกรรมการซ้ือตามบุคคลอ่ืน โดยจากการ

ส�ารวจรายงานของผูบ้ริโภคจ�านวนมากในกระบวนการ

ซ้ือพบวา่ผูบ้ริโภคผา่นกระบวนการ 5 ขั้นตอน ไดแ้ก่ การ

ตระหนกัถึงความตอ้งการ การเสาะแสวงหาข่าวสาร การ

ประเมินทางเลือก การตดัสินใจซ้ือ และพฤติกรรมหลงั

การซ้ือ (Kotler, 2003)
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กรอบแนวคิดกำรวิจัย

ลักษณะประชำกรศำสตร์

(Demographic) 

- เพศ (Gender)

- อาย ุ(Age)

- ระดบัการศึกษา (Education)

- อาชีพ (Career) 

- รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน (Income๗

กำรตัดสินใจซ้ือทองรูปพรรณ

(Buying Decision)

1.การตระหนักถึงความตอ้งการ  

(Need Recognition)

2.การเสาะแสวงหาข่าวสาร 

(Information Search)

3.การประเมินทางเลือก 

(Evaluation of Alternatiives)

4.การตดัสินใจซ้ือ 

(Purchase Decision)

5. พฤติกรรมหลงัการซ้ือ  

(Post Purchase Behavior)

ส่วนประสมทำงกำรตลำด

(Marketing Mix)

- ผลิตภณัฑ ์(Product)

- ราคา (Price)

 -สถานท่ีจดัจ�าหน่าย (Place)

- การส่งเสริมการตลาด (Promotion)

ภำพ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั

สมมติฐำนกำรวิจัย

1. ลกัษณะประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อ

การตดัสินใจซ้ือทองรูปพรรณ

2. ส่วนประสมทางการตลาด (4P’s) มีความ

สัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจซ้ือทองรูปพรรณ

3. ส่วนประสมทางการตลาด (4P’s) มีอิทธิพลต่อ

การตดัสินใจซ้ือทองรูปพรรณ

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ ผูท่ี้เคยซ้ือทอง

รูปพรรณในจงัหวดัอุบลราชธานี อ�าเภอน�้ ายืน อ�าเภอ

นาจะหลวย และอ�าเภอน�้ าขุ่น กรณีท่ีไม่ทราบประชากรท่ี

แน่นอน ไดก้ลุ่มตวัอยา่งท่ีเหมาะสมจ�านวน 400 ตวัอยา่ง 

และผูว้จิยัมีการสมัภาษณ์เชิงลึกกบักลุ่มตวัอยา่งอีก จ�านวน 

30 ตวัอยา่ง 

เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรวิจัย 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม 

มีจ�านวน 3 ส่วน ได้แก่  ค �าถามเ ก่ียวกับลักษณะ

ประชากรศาสตร์ จ�านวน 5 ขอ้ ค �าถามเก่ียวกบัส่วนประสม

ทางการตลาด จ�านวน 20 ขอ้ ค �าถามเก่ียวกบัการตดัสินใจ

ซ้ือทองรูปพรรณ จ�านวน 19 ขอ้ โดยไดค้่าความเช่ือมัน่ 

(reliability) ของแบบสอบถามท่ีจดัเก็บมาเท่ากบั 0.888 

และแบบสัมภาษณ์เชิงลึกเก่ียวกบัปัจจยัภายนอกอ่ืนๆ ท่ี

มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือทองรูปพรรณของผูบ้ริโภคใน

พื้นท่ีท่ีท�าการศึกษา

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผูว้ิจยัไดท้ �าการด�าเนินการเป็นขั้นตอนดงัน้ี 

1. ผูว้ิจัยแจกแบบสอบถามให้กับประชากรผู ้

ท่ีซ้ือทองรูปพรรณจากร้านทองในอ�าเภอน�้ ายืน อ�าเภอ

นาจะหลวย และอ�าเภอน�้าขุ่น จงัหวดัอุบลราชธานี จ�านวน 

400 คน และสัมภาษณ์เชิงลึกกบักลุ่มตวัอยา่งเพิ่มเติมอีก 

จ�านวน 30 คน
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2. น�าแบบสอบถามท่ีไดม้าตรวจสอบความถูก

ตอ้งและความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม และสรุปผลการ

สัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อน�าไปบนัทึกในงานวิจยั

3. น�าแบบสอบถามท่ีผ่านการตรวจมาวิเคราะห์

ดว้ยโปรแกรมส�าเร็จรูปเพื่อการวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ

สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 

วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรมส�าเร็จรูปประมวล

ผลดว้ยคอมพิวเตอร์ สถิติท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ t-Test  

F-Test การวิเคราะห์สหสมัพนัธ์แบบ เพียร์สนั (Pearson’s 

Correlation Analysis) การวเิคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ 

(multiple regression analysis) และการวิเคราะห์เน้ือหา

ผลกำรวิจัย 

ผลการทดสอบความแตกต่างของการตดัสินใจ

ซ้ือทองรูปพรรณกบัลกัษณะประชากรศาสตร์ จ�าแนกตาม

เพศ โดยใชส้ถิติ T-test พบว่า ค่า Sig. เท่ากบั 0.007 ซ่ึง

มีค่านอ้ยกว่า 0.05 นัน่คือ ยอมรับสมมติฐาน หมายความ

ว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีเพศแตกต่างกนัมีการตดัสินใจซ้ือทองรูป

พรรณแตกต่างกนัท่ีนยัส�าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยมี

รายละเอียดดงัตารางท่ี 1

ตำรำง 1

ผลการทดสอบความแตกต่างของการตัดสินใจซ้ือทองรูปพรรณกับลักษณะประชากรศาสตร์ จ�าแนกตามเพศ โดยใช้

สถิติ t-Test

ตวัแปร เพศชาย เพศหญิง t Sig.

X SD X SD

การตดัสินใจซ้ือทองรูปพรรณ 3.61 0.40 3.73 0.497 -2.71 0.007*

*มีนยัส�าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05w

ผลการทดสอบความแตกต่างของการตดัสินใจ

ซ้ือทองรูปพรรณกบัลกัษณะประชากรศาสตร์ จ�าแนก

ตามอาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน

โดยใชส้ถิติ F-Test โดยภาพรวมมีค่า Sig. เท่ากบั 0.645 

0.496 0.441 และ 0.095 ตามล�าดบั ซ่ึงมีค่ามากว่า 0.05 

นัน่คือ ปฏิเสธสมมติฐาน หมายความว่า ผูท่ี้มีอาย ุระดบั

การศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกนัมี

การตดัสินใจซ้ือทองรูปพรรณไม่แตกต่างกนัอย่างมีนัย

ส�าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยมีรายละเอียดดงัตาราง 2
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ตำรำง 2

ผลการทดสอบความแตกต่างของการตัดสินใจซ้ือทองรูปพรรณกับลักษณะประชากรศาสตร์ จ�าแนกตามอาย ุระดับการ

ศึกษา อาชีพ และรายได้เฉล่ียต่อเดือน โดยใช้สถิติ F-Test

การตดัสินใจซ้ือทอง

รูปพรรณ

แ ห ล่ ง ค ว า ม

แปรปรวน

SS Df MS F Sig.

อายุ

ระหว่างกลุ่ม 0.539 4 0.135 0.625 0.645

ภายในกลุ่ม 82.496 383 0.215

รวม 83.035 387

ระดบัการศึกษา

ระหว่างกลุ่ม 0.944 5 0.189 0.878 0.496

ภายในกลุ่ม 82.092 382 0.215

รวม 83.035 387

อาชีพ

ระหว่างกลุ่ม 1.033 5 0.207 0.962 0.441

ภายในกลุ่ม 82.002 382 0.215

รวม 83.035 387

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน

ระหว่างกลุ่ม 1.366 3 0.455 2.141 0.095

ภายในกลุ่ม 81.670 384 0.213

รวม 83.035 387  

ผลการศึกษาส่วนประสมทางการตลาด ด้าน

ผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นสถานท่ีจดัจ�าหน่ายและดา้นการ

ส่งเสริมการตลาดมีความสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือทอง

รูปพรรณ ท่ีระดบันยัส�าคญัทางสถิติ 0.01 โดยพบว่า ดา้น

สถานท่ีจดัจ�าหน่าย มีค่าความสัมพนัธ์สูงสุด (r) คือ 0.385 

หมายความวา่ ดา้นสถานท่ีจดัจ�าหน่ายมีความสัมพนัธ์กบั

การตดัสินใจซ้ือทองรูปพรรณของผูบ้ริโภค อยูใ่นระดบั

ปานกลาง รองลงมาคือ ดา้นผลิตภณัฑแ์ละดา้นราคา มีค่า

ความสัมพนัธ์ (r) คือ 0.372 0.335 ตามล�าดบั หมายความ

ว่า ดา้นผลิตภณัฑ์และดา้นราคามีความสัมพนัธ์กบัการ

ตดัสินใจซ้ือทองรูปพรรณของผูบ้ริโภค อยูใ่นระดบัปาน

กลาง ส่วนดา้นการส่งเสริมการตลาด มีคา่ความสมัพนัธ์ (r) 

คือ 0.248 หมายความวา่ ดา้นการส่งเสริมการตลาดมีความ

สมัพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือทองรูปพรรณของผูบ้ริโภค อยู่

ในระดบัต�่า โดยมีรายละเอียดดงัตาราง 3 
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ตำรำง 3

ผลการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดกับการตัดสินใจซ้ือทองรูปพรรณของผู้บริโภคในจังหวดั

อุบลราชธานี: กรณีศึกษาอ�าเภอน�า้ยืน อ�าเภอนาจะหลวย และอ�าเภอน�า้ขุ่น

ตวัแปร X SD Y X
1

X
2

X
3

X
4

การตดัสินใจซ้ือทองรูปพรรณ (Y) 3.68 0.46 1     

ดา้นผลิตภณัฑ ์(X1) 4.03 0.61 0.372** 1

ดา้นราคา (X2) 3.58 0.83 0.335** 0.343** 1

ดา้นสถานท่ีจดัจ�าหน่าย (X3) 3.45 0.72 0.385** 0.302** 0.306** 1

ดา้นการส่งเสริมการตลาด (X4) 3.37 0.94 0.248** 0.052 0.270** 0.280** 1

** มีนยัส�าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01

ผลการศึกษาส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผล

ต่อการตดัสินใจซ้ือทองรูปพรรณของผูบ้ริโภคในจงัหวดั

อุบลราชธานี: กรณีศึกษาอ�าเภอน�้ ายืน อ�าเภอนาจะหลวย 

และอ�าเภอน�้ าขุ่น พบวา่ การวิเคราะห์เชิงพหุคูณของส่วน

ประสมทางการตลาดมีผลตอ่การตดัสินใจซ้ือทองรูปพรรณ

ของผูบ้ริโภค มีค่า F = 32.87 และมีค่า Sig = 0.000 ซ่ึงมี

ค่านอ้ยกว่า 0.05 จะแสดงว่า ค่าความแปรปรวนของกลุ่ม

ตวัอยา่งมีความแปรปรวนเท่ากนั โดยค่าความแปรปรวน

ของการตดัสินใจซ้ือทองรูปพรรณของผูบ้ริโภคจะพจิารณา

จากค่า R2 ท่ีมีค่าเท่ากบั 0.261 ซ่ึงหมายความว่า ความ

แปรปรวนของการตดัสินใจซ้ือทองรูปพรรณของผูบ้ริโภค

ในจงัหวดัอุบลราชธานี: กรณีศึกษา อ�าเภอน�้ ายืน อ�าเภอ

นาจะหลวยและอ�าเภอน�้ าขุ่น มีค่าเท่ากบั ร้อยละ 26.1โดย

มีรายละเอียดดงัตาราง 4

ตำรำง 4

ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุของส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือทองรูปพรรณของผู้บริโภคในจังหวดั

อุบลราชธานี: กรณีศึกษาเขตอ�าเภอน�า้ยืน อ�าเภอนาจะหลวย และอ�าเภอน�า้ขุ่น

ตวัแปร b SE b Beta T Sig. VIF

ค่าคงท่ี 1.917 0.162  11.856    0.000  

ดา้นผลิตภณัฑ์ 0.183 0.037 0.239 4.923 0.000** 1.191

ดา้นราคา 0.083 0.027 0.151 3.037 0.003** 1.243

ดา้นสถานท่ีจดัจ�าหน่าย 0.152 0.032 0.236 4.795 0.000** 1.222

ดา้นการส่งเสริมการตลาด 0.062 0.023 0.126 2.633 0.009** 1.157

R2 = 0.261, SEE = 0.402, F = 32.87, Sig. of F = 0.000  

** มีนยัส�าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01
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การทดสอบความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระท่ี

เก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดดา้นต่างๆ โดยพจิารณา

จากค่า Variance Inflation Factor (VIF) โดยก�าหนดให้

ค่า VIF ไม่เกิน 5.3 (ปวีณา ค�าพุกกะ, 2552) และจากผล

การทดสอบ พบว่า ค่า VIF มีค่าเท่ากบั 1.243 1.222 1.191 

และ 1.157 ซ่ึงค่าทั้งหมดมีค่านอ้ยกว่า 5.3 แสดงว่า ส่วน

ประสมทางการตลาดทั้ง 4 ดา้นท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี

ไม่มีปัญหาความสมัพนัธ์กนัมากเกินไป จึงสามารถน�าไป

วิเคราะห์สมการถดถอยได้

การทดสอบอิทธิพลของส่วนประสมทางการตลาด 

ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นสถานท่ีจดัจ�าหน่าย

และดา้นการส่งเสริมการตลาด มีค่า Sig เท่ากบั 0.000 

0.003 0.000 และ 0.009 ตามล�าดบั แสดงว่า ส่วนประสม

ทางการตลาดทั้ง 4 ดา้นมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือทองรูป

พรรณ อยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01

ในส่วนของค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยเชิงพหุ

สามารถน�ามาใชอ้ธิบายส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผล

ต่อการตดัสินใจซ้ือทองรูปพรรณ ซ่ึงจากผลการวิเคราะห์

ขอ้มูล พบว่า ค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยเชิงพหุของส่วน

ประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นสถาน

ท่ีจดัจ�าหน่ายและดา้นการส่งเสริมการตลาด มีค่าเท่ากบั 

0.239 0.151 0.236 และ 0.126 หน่วย ตามล�าดบั ซ่ึงหมาย

ถึง ถา้ส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา 

ดา้นสถานท่ีจดัจ�าหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด

มีค่าเพิ่มข้ึนหน่ึงหน่วย จะท�าให้การตดัสินใจซ้ือทองรูป

พรรณของผูบ้ริโภคมีค่าเพิ่มข้ึน 0.239 0.151 0.236 และ 

0.126 หน่วย ตามล�าดบั แต่ถา้หากส่วนประสมทางการ

ตลาดดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นสถานท่ีจดัจ�าหน่าย 

และดา้นการส่งเสริมการตลาดมีค่าลดลงหน่ึงหน่วย จะ

ท�าใหก้ารตดัสินใจซ้ือทองรูปพรรณของผูบ้ริโภคมีค่าลด

ลง 0.239 0.151 0.236 และ 0.126 หน่วย ตามล�าดบั 

การสัมภาษณ์เชิงลึกพบว่า ภาวะเศรษฐกิจตกต�่า 

เช่น พืชผลทางการเกษตร ยางพารา และมนัส�าปะหลงั มี

ราคาต�่า รายไดจ้ากการขายสินคา้ในช่วงเทศกาลนอ้ยกวา่

ปีท่ีผา่นมา ปัจจยัดา้นสถานะทางสังคมของผูส้วมใส่ทอง

รูปพรรณ การใหบ้ริการของพนกังานขาย สภาพแวดลอ้ม

ภายในร้านขายทองรูปพรรณท่ีมี เสียงดงั การจ่ายโบนสัและ

การปรับเงินเดือนประจ�าปีของพนกังาน/ลูกจา้งท่ีเป็นลกูคา้

ซ้ือทองรูปพรรณ มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือทองรูปพรรณ

กำรอภิปรำยผล 

การศึกษางานวจิยั พบวา่ ลกัษณะประชากรศาสตร์ 

ด้านเพศท่ีแตกต่างกันมีการตดัสินใจซ้ือทองรูปพรรณ

แตกต่างกัน โดยสอดคล้องกับแนวคิดของ Kotler & 

Keller (2009) ท่ีกล่าวว่า เพศชายและเพศหญิงมีทศันคติ 

และพฤติกรรมท่ีแตกต่างกนั ตามพนัธุกรรมและเหตุผล

ทางสังคม สินคา้บางชนิดมีต�าแหน่งท่ีแสดงว่า เจาะกลุ่ม

เป้าหมายสู่เพศชายหรือเพศหญิงมากกว่า ผลการวิจัย

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ณภทัร ตนักิตติวฒัน์ (2555) 

เร่ือง “พฤติกรรมผูบ้ริโภคในการเลือกใชบ้ริการร้านคา้

ทองรูปพรรณในเขตเทศบาลนครนครปฐม” พบว่า ภาพ

รวมของผูบ้ริโภคท่ีมีเพศแตกต่างกนัมีพฤติกรรมในการ

เลือกใชบ้ริการร้านคา้ทองค�ารูปพรรณแตกต่างกนั และ

สอดคลอ้งกบังานวจิยัของวไิลลกัษณ์ จงพินิจ (2555) เร่ือง 

“พฤติกรรมและความตอ้งการซ้ือทองค�าของผูบ้ริโภคใน

เขตอ�าเภอเมืองจงัหวดัขอนแก่น” พบวา่ ความแตกต่างของ

ปัจจยัส่วนบุคคล ตามเพศท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อพฤติกรรม

ความตอ้งการซ้ือทองค�าแตกต่างกนั 

การศึกษางานวจิยั พบวา่ ลกัษณะประชากรศาสตร์ 

ดา้นอายท่ีุแตกต่างกนัมีการตดัสินใจซ้ือทองรูปพรรณไม่

แตกต่างกนั โดยสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Blackwell, 

Miniard & Eagel (2006) ท่ีกล่าวว่า อายอุาจเป็นตวัแปร

ลวงได ้ เช่น การขายทองรูปพรรณท่ีมีคนหนุ่มสาวเป็นก

ลุ่มลูกคา้เป้าหมาย แต่กลบัมีผูสู้งอายุมาซ้ือแทน ทั้งน้ีมี

สาเหตุมาจากตลาดเป้าหมายนั้นไม่ไดเ้ป็นกลุ่มท่ีมีอายตุ่าง

กนัตามปีเกิด แต่เกิดจากจิตวิทยาของคนเราท่ีคิดวา่ตนเอง

ยงัเป็นคนหนุ่มสาวอยู ่ ผลการวิจยัสอดคลอ้งกบังานวิจยั

ของวษิณุโชติธนานุรักษ ์(2556) เร่ือง “ปัจจยัท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจใชบ้ริการร้านคา้ทองรูปพรรณใน อ�าเภอผกัไห่ 

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา” พบว่า ลูกคา้ท่ีมีอายแุตกต่าง

กนัมีปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการร้านคา้ทองรูป

พรรณ โดยรวมไม่แตกต่างกนัการศึกษางานวิจยั พบว่า 

ลกัษณะประชากรศาสตร์ ดา้นระดบัการศึกษาท่ีแตกต่าง

กนัมีการตดัสินใจซ้ือทองรูปพรรณไม่แตกต่างกนั ทั้งน้ี

อาจเป็นเพราะว่าการศึกษาไม่ไดบ่้งบอกว่าบุคคลผูน้ั้นมี
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เงินมากหรือนอ้ย กล่าวคือ บุคคลท่ีมีการศึกษาระดบัสูง

อาจมีเงินในการซ้ือทองรูปพรรณนอ้ยกวา่บุคคลท่ีมีระดบั

การศึกษาต�่ากวา่กเ็ป็นได ้ผลการวจิยัสอดคลอ้งกบังานวจิยั

ของณภทัร ตนักิตติวฒัน์ (2555) เร่ือง พฤติกรรมผูบ้ริโภค

ในการเลือกใชบ้ริการร้านคา้ทองรูปพรรณในเขตเทศบาล

นครนครปฐม พบว่า ภาพรวมของผูบ้ริโภคท่ีมีระดบัการ

ศึกษาแตกต่างกนัมีพฤติกรรมในการเลือกใชบ้ริการร้าน

คา้ทองค�ารูปพรรณไม่แตกต่าง 

การศึกษางานวจิยั พบวา่ ลกัษณะประชากรศาสตร์ 

ดา้นอาชีพท่ีแตกต่างกนัมีการตดัสินใจซ้ือทองรูปพรรณ

ไม่แตกต่างกนั โดยทั้งน้ีอาจสอดคลอ้งกบัการสัมภาษณ์

เชิงลึกท่ีพบว่าผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีมีอาชีพแตกต่างกนัมีค่านิยม

ในการซ้ือทองรูปพรรณ คลา้ยกนั กล่าวคือ ซ้ือเพื่อค่า

นิยมทางสังคม ซ่ึงผลการวิจยัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ

วิษณุ โชติธนานุรักษ ์ (2556) เร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจใชบ้ริการร้านคา้ทองรูปพรรณใน อ�าเภอผกัไห่ 

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา พบว่า ลูกคา้ท่ีมีอาชีพแตกต่าง

กนัมีปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการร้านคา้ทองรูป

พรรณ โดยรวมไม่แตกต่างกนั

การศึกษางานวจิยั พบวา่ ลกัษณะประชากรศาสตร์ 

ดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกนัมีการตดัสินใจซ้ือทอง

รูปพรรณไม่แตกต่างกนั โดยสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ 

Blackwell, Miniard & Eagel (2006) ท่ีกล่าววา่ รายไดอ้าจ

ไม่สามารถบอกไดว้า่ใครจะเป็นลูกคา้ท่ีดีท่ีสุดส�าหรับสิน

คา้นั้นๆ และ Kotler & Keller (2009) กล่าวว่า ผูมี้รายได้

มากอาจจะมีทศันคติในการซ้ือเช่นเดียวกบัผูมี้รายไดน้อ้ย

กว่า ดงันั้น ตวัแปรรายไดย้งัไม่ถือเป็นตวัคาดการณ์กลุ่ม

ผูบ้ริโภคท่ีดีท่ีสุดของสินคา้ ซ่ึงผลการวิจยัสอดคลอ้งกบั

งานวิจยัของ วิระพร แกว้พิพฒัน์ (2554) เร่ือง ปัจจยัท่ีมี

ผลต่อการเลือกซ้ือเคร่ืองประดบัมุกในจงัหวดัพงังา พบ

วา่ รายไดต่้อเดือนท่ีแตกต่างกนัมีความถ่ีในการซ้ือเคร่ือง

ประมุกต่อปีไม่แตกต่างกนั

การศึกษางานวิจยั พบว่า ส่วนประสมทางการ

ตลาดดา้นผลิตภณัฑ์มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือ

ทองรูปพรรณในระดบัปานกลางและมีทิศทางเดียวกนั 

อยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยสอดคลอ้งกบั

แนวคิดของ Kotler (2003) ท่ีกล่าวว่า ผลิตภณัฑเ์ป็นส่ิงท่ี

เสนอขายโดยธุรกิจเพื่อตอบสนองความจ�าเป็นหรือความ

ตอ้งการของผูซ้ื้อให้เกิดความพึงพอใจ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั

งานวจิยัของ ชมพนุูท อารัญภาณุ (2556) เร่ือง ส่วนประสม

ทางการตลาดและพฤติกรรมการเลือกซ้ือทองค�ารูปพรรณ

ของประชากรในอ�าเภอด่านมะขามเต้ีย จงัหวดั กาญจนบุรี 

พบวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑมี์ผล

ต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือทองค�ารูปพรรณ 

การศึกษางานวิจยั พบว่า ส่วนประสมทางการ

ตลาดดา้นราคามีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือทอง

รูปพรรณในระดบัปานกลางและมีทิศทางเดียวกนั อยา่งมี

นยัส�าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยสอดคลอ้งกบัแนวคิด

ของ Kotler (2003) ท่ีกล่าวว่า ราคาคือมูลค่าผลิตภณัฑใ์น

รูปของตวัเงิน ราคาเป็นตน้ทุนของลูกคา้ ลูกคา้จะเปรียบ

เทียบระหว่างมูลค่าผลิตภณัฑก์บัราคาของผลิตภณัฑน์ั้น 

ถา้มูลค่าสูงกว่าราคาเขาก็จะตดัสินใจซ้ือ ซ่ึงสอดคลอ้ง

กบังานวิจยัของ ชมพนุูท อารัญภาณุ (2556) ไดศึ้กษาวิจยั

เร่ือง “ส่วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมการเลือก

ซ้ือทองค�ารูปพรรณของประชากรในอ�าเภอด่านมะขาม

เต้ีย จงัหวดั กาญจนบุรี” พบวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการ

ตลาด ดา้นราคามีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือทองค�ารูป

พรรณ และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของกชกร สุวะจนัทร์ 

(2557) เร่ือง ศึกษากลยุทธ์ทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อ

การตดัสินใจซ้ือสินคา้แฟชัน่ของผูบ้ริโภค ในเขตเทศบาล

นครอุบลราชธานี พบว่า ราคามีความสัมพนัธ์กบักลยทุธ์

ทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้แฟชัน่

การศึกษางานวิจยั พบว่า ส่วนประสมทางการ

ตลาดด้านสถานท่ีจัดจ�าหน่ายมีความสัมพนัธ์กับการ

ตัดสินใจซ้ือทองรูปพรรณในระดับปานกลางและมี

ทิศทางเดียวกนั อย่างมีนัยส�าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

โดยสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ เพญ็ศิริ โชติพนัธ์ (2552) 

ท่ีกล่าวว่า ช่องทางการจดัจ�าหน่ายเป็นกิจกรรมซ่ึงท�าให้

ผลิตภณัฑ์เป็นท่ีหาง่ายส�าหรับลูกคา้เม่ือเขาตอ้งการซ้ือ 

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของพรทิพภา เตชะเลิศมณี (2555) 

เร่ือง การศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผล

ต่อแรงจูงใจในการตดัสินใจซ้ือทองของผูบ้ริโภคในเขต

จตุจกัร พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดของร้านทองใน

เขตจตุจกัรดา้นสถานท่ีจดัจ�าหน่ายรวมมีความสมัพนัธ์ใน

เชิงบวกกบัแรงจูงใจในการซ้ือทองของผูบ้ริโภคในเขต

จตุจกัร ทั้ง 2 ดา้น ไดแ้ก่ แรงจูงใจภายในรวม และแรง
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การศึกษางานวิจยั พบว่า ส่วนประสมทางการ

ตลาดดา้นการส่งเสริมการตลาด มีความสัมพนัธ์กบัการ

ตดัสินใจซ้ือทองรูปพรรณในระดบัต�่าและมีทิศทางเดียวกนั 

อยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยสอดคลอ้งกบั

แนวคิดของ ธีรกิติ นวรัตน์ ณ อยธุยา (2547) ท่ีกล่าวว่า 

การส่งเสริมการตลาด เป็นการติดต่อส่ือสารเก่ียวกบัขอ้มลู

ระหว่างผูข้ายกบัผูซ้ื้อ เพ่ือสร้างทศันคติและพฤติกรรม

การซ้ือ และ Belch and Belch (2007) ไดก้ล่าวว่า การส่ง

เสริมการตลาดอาจมีขอ้จ�ากดัคือมกัไม่เช่ือมโยงกบัสินคา้

ท่ีลูกคา้ตอ้งการ ความไม่ชดัเจนของประสิทธิภาพของ

การชิงโชค และผูบ้ริโภคอาจไม่มัน่ใจในโอกาสของการ

ชนะรางวลั เช่น ลูกคา้ตอ้งการมาซ้ือทองรูปพรรณแต่ได้

รับแถมเป็นแกว้น�้ า หรือมีการจบัฉลากของรางวลัส�าหรับ

ลูกคา้ท่ีมาซ้ือทองรูปพรรณ แต่ลูกคา้จะมัน่ใจไดอ้ยา่งไร

ว่าจะมีฉลากท่ีชนะรางวลั และผลิตภณัฑ์ทองรูปพรรณ

ไม่เหมือนกบัสินคา้อุปโภคและบริโภคอ่ืนๆ ท่ีสามารถ

ตดัสินใจซ้ือเพิ่มไดง่้าย จากการไดรั้บการกระตุน้ทางการ

ตลาด ซ่ึงการซ้ือทองรูปพรรณเป็นส่ิงท่ีเกิดจากแรงจูงใจ

ภายในของแต่ละบุคคล ผลการวจิยัสอดคลอ้งงานวจิยัของ

กชกร สุวะจนัทร์ (2557) เร่ือง ศึกษากลยทุธ์ทางการตลาด

ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้แฟชัน่ของผูบ้ริโภค 

ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี พบว่า การส่งเสริมการ

ตลาดมีความสมัพนัธ์กบักลยทุธ์ทางการตลาดท่ีมีอิทธิพล

ต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้แฟชัน่

การศึกษางานวิจยั พบว่า ส่วนประสมทางการ

ตลาดมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือทองรูปพรรณ ในทุก

ด้านอย่างมีนัยส�าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยพบว่า 

ดา้นผลิตภณัฑ์ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือมากท่ีสุด รอง

ลงมาคือ ดา้นสถานท่ีจดัจ�าหน่าย ดา้นราคาและดา้นการ

ส่งเสริมการตลาด ตามล�าดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั 

Myllymaki (2010) เร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสิน

ใจซ้ือสินคา้เคร่ืองประดบัออนไลน์ พบว่า ผลิตภณัฑ์มี

อิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองประดบัออนไลน์ และ

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของกชกร สุวะจนัทร์ (2557) เร่ือง 

กลยทุธ์ทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้

แฟชัน่ของผูบ้ริโภคในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี พบ

ว่า กลยุทธ์ทางการตลาดมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ

สินคา้แฟชัน่ ท่ีพบวา่ส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพล

ต่อการตดัสินใจซ้ือทองรูปพรรณ โดยสามารถอธิบายการ

เปล่ียนแปลงของการตดัสินใจซ้ือทองรูปพรรณไดเ้พยีงร้อย

ละ 26.1 เน่ืองจากยงัมีปัจจยัอ่ืนๆท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจ

ซ้ือทองรูปพรรณของผูบ้ริโภคในเขตอ�าเภอน�้ ายนื อ�าเภอ

นาจะหลวยและอ�าเภอน�้าขุ่น โดยจากการสมัภาษณ์เชิงลึก

ของกลุ่มผูบ้ริโภคจ�านวน 30 คน พบวา่ภาวะเศรษฐกิจของ

ราคาพืชเกษตรท่ีตกต�่า การใหบ้ริการของพนกังาน สภาพ

แวดลอ้มภายในร้านขายทองรูปพรรณ ตลอดจนทศันคติ

และค่านิยมของผูบ้ริโภคมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือทองรูป

พรรณดว้ยเช่นกนั 

ข้อเสนอแนะ 

ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะสรุปไดด้งัน้ี

1. จากการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วน

ใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 18-30 ปี มีระดบัการ

ศึกษาอนุปริญญา หรือ ปวส. มีอาชีพพนกังาน/ลูกจา้ง มี

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 5,000 – 15,000 บาท ดงันั้น จึงควร

น�าขอ้มูลท่ีไดม้าท�าการวางกลยทุธ์ต่าง ๆ โดยผูป้ระกอบ

การท่ีขายทองรูปพรรณ ควรก�าหนดกลุ่มเป้าหมายหลกั

เป็นกลุ่มลกูคา้เพศหญิง และมุ่งเนน้ในสินคา้ท่ีเก่ียวกบัเพศ

หญิง เช่น สร้อยคอระยา้ สร้อย/ก�าไลขอ้มือ ต่างหู แหวน/

จ้ีสร้อยลายดอกไม ้เป็นตน้ ซ่ึงผูต้อบแบบสอบถามอยูใ่น

วยัเรียนหรือในช่วงเร่ิมท�างานจึงมีก�าลงัซ้ือค่อนขา้งต�่า ผู ้

ประกอบการจะตอ้งผลิตทองรูปพรรณช้ินเล็กหลายรูป

แบบเพื่อให้ลูกคา้กลุ่มน้ีสามารถซ้ือไดแ้ละให้สอดคลอ้ง

กบัรสนิยมของผูบ้ริโภคกลุ่มเป้าหมายมากท่ีสุด

2. จากการศึกษาพบว่า ปัจจยัอ่ืน ๆ มีอิทธิพลต่อ

การตดัสินใจซ้ือทองรูปพรรณสูงกวา่ส่วนประสมทางการ

ตลาด และจากการสมัภาษณ์เชิงลึกท�าใหท้ราบวา่พนกังาน

หรือเจา้ของร้านและลกัษณะทางกายภาพของร้านขายทอง

รูปพรรณมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือทองดว้ยเช่นกนั ดงั

นั้น ผูป้ระกอบการจ�าเป็นตอ้งปรับปรุงการใหบ้ริการของ

พนกังานในร้านใหพ้ดูจาไพเราะเป็นกนัเองกบัลูกคา้และ

ปรับปรุงส่ิงแวดลอ้มของร้านขายทองรูปพรรณไม่ให้มี

เสียงดงัรบกวนลูกคา้มากจนเกินไป
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ขอ้เสนอแนะการวิจยัคร้ังต่อไป

1. ในการศึกษาคร้ังต่อไปควรศึกษาปัจจยัดา้น

อ่ืนๆ เช่น ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ ปัจจยัดา้นจิตวิทยา ปัจจยั

ดา้นสังคมและทศันคติ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อความเขา้ใจ

ในการตดัสินใจซ้ือทองรูปพรรณ หรือเจาะลึกไปถึงองค์

ประกอบของผลิตภณัฑ ์เน่ืองจากผลการวจิยัพบวา่ผูบ้ริโภค

ให้ความส�าคญักบัผลิตภณัฑม์ากท่ีสุด 

2. เน่ืองจากการศึกษาน้ีท�าการศึกษาการตดัสิน

ใจซ้ือทองรูปพรรณของประชากรท่ีอยู่ในอ�าเภอน�้ ายืน 

อ�าเภอนาจะหลวย และอ�าเภอน�้ าขุ่น จงัหวดัอุบลราชธานี 

ในการศึกษาคร้ังต่อไปควรศึกษาประชากรในอ�าเภออ่ืน ๆ  

หรือจงัหวดัอ่ืน ๆ  เพื่อให้ทราบว่าผูบ้ริโภคแต่ละพื้นท่ีให้

ความส�าคญักบัปัจจยัใดบา้งในการซ้ือทองรูปพรรณ เพื่อ

ใชเ้ป็นแนวทางในการวางกลยทุธ์ต่าง ๆ ให้ตรงกบัความ

ตอ้งการของผูบ้ริโภคมากท่ีสุด
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บทคัดย่อ

การวิจยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาและเปรียบเทียบแนวทางท่ีสามารถใชป้รับปรุงกลยทุธ์การแข่งขนัทาง

ธุรกิจระหว่างสายการบินทัว่ไปกบัสายการบินตน้ทุนต�่า ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา คือ กลุ่มผูใ้ชบ้ริการสายการบิน

ทัว่ไปและสายการบินตน้ทุนต�่า โดยใชเ้ทคนิคการสุ่มกลุ่มตวัอยา่งตามสะดวก (convenience sampling) ผลการวิจยัพบ

ว่า (1) ปัจจยัส่วนบุคคลในการตดัสินใจเลือกสายการบินไทย กลุ่มตวัอยา่ง โดยกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ มีวตัถุประสงค์

หลกัในการเดินทางโดยเคร่ืองบินเพื่อไปท่องเท่ียว ในภาพรวมผูใ้ชบ้ริการสายการบินไทยมีเหตุผลหลกัในการเลือกใช้

บริการสายการบินไทย แยกเป็นรายดา้น โดยมีความพึงพอใจของผูรั้บบริการของสายการบินไทยสามอนัดบั คือ ดา้น

ผลิตภณัฑ ์ดา้นพนกังานและการบริการ และดา้นราคา (2) ปัจจยัส่วนบุคคลในการตดัสินใจเลือกสายการบินนกแอร์ โดย

กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ มีวตัถุประสงคห์ลกัในการเดินทางโดยเคร่ืองบินเพื่อไปประกอบธุรกิจ ในภาพรวมผูใ้ชบ้ริการ

สายการบินนกแอร์ มีเหตุผลหลกัในการเลือกใชบ้ริการสายการนกแอร์ แยกเป็นรายดา้น โดยมีความพึงพอใจของผูรั้บ

บริการของสายการบินไทยสามอนัดบั คือ ดา้นราคา ดา้นผลิตภณัฑ ์ ดา้นลกัษณะทางกายภาพ และดา้นขั้นตอนการ

ให้บริการ (3) ผลการเปรียบเทียบเปรียบเทียบแนวทางท่ีสามารถใชป้รับปรุงกลยทุธ์การแข่งขนัทางธุรกิจระหว่างสาย

การบินทัว่ไปกบัสายการบินตน้ทุนต�่า โดยมีปัจจยัท่ีผูโ้ดยสารตดัสินใจเลือกสายการบินในแต่ละสายการบินไม่เท่ากนั

ท่ีระดบันยัส�าคญั 0.05 ส�าหรับปัจจยัท่ีผูโ้ดยสารตดัสินใจเลือกสายการบินไทยใน 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์

ดา้นพนกังานและการบริการ และดา้นราคา ในขณะท่ีปัจจยัท่ีผูโ้ดยสารตดัสินเลือกสายการบินนกแอร์ใน 3 อนัดบัแรก 

ไดแ้ก่ ดา้นราคา ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นลกัษณะทางกายภาพ และดา้นขั้นตอนการให้บริการ

ค�ำส�ำคัญ: ความเปรียบเทียบ, สายการบินทัว่ไป, สายการบินตน้ทุนต�่า 

Abstract

The purpose of this research is to study and compare the methods of improving competitive strategy in the 

airline industry – between regular airline and low-cost airline. The study participants of this research are selected 

from the customers of both types of airlines, using the convenience sampling approach. The research result that ;  

(1) Personal factors that influence the decision in choosing Thai Airways Airline. All in all, the top 3 areas that 

affect customers’ decision in choosing Thai Airways, based on their level of satisfaction, are product, staff and 

service, and cost, respectively. (2) Personal factors that influence the decision in choosing Nok Air Airline. 

กำรศึกษำและเปรียบเทียบแนวทำงที่สำมำรถใช้ปรับปรุงกลยุทธ์

กำรแข่งขันทำงธุรกิจระหว่ำงสำยกำรบินทั่วไปกับสำยกำรบินต้นทุนต�่ำ

A Study and a Comparison of Methods for Improving Competitive Strategy 

between Regular Airline and Low-cost Airline

สุกญัญา สมมณีดวง และ สุฐิต ห่วงสุวรรณ 

Sukanya Sommaneedoung, and Sutit Huangsuwan
คณะการบิน มหาวิทยาลยัอีสเทิร์นเอเชีย  
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บทน�ำ

การขนส่งทางอากาศ (air transport) เป็น

อุตสาหกรรมชนิดหน่ึงท่ีมีความส�าคญัต่อเศรษฐกิจใน

ดา้นการขนส่งผูโ้ดยสาร จากท่ีหน่ึงไปยงัอีกท่ีหน่ึง ทั้งผู ้

โดยสารท่ีเดินทางเพื่อธุรกิจ การท�างาน และผูโ้ดยสารท่ี

เดินทางเพื่อการท่องเท่ียว ซ่ึงมีความเก่ียวพนัอยา่งใกลชิ้ด

กบัอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวรวมทั้งอุตสาหกรรมอ่ืนๆ 

ท่ีมีส่วนท่ีสนับสนุนและเช่ือมโยงกบัการท่องเท่ียวดว้ย 

นอกจากน้ีการขนส่งทางอากาศยงัมีบทบาทในการขนส่ง

สินคา้ พสัดุภณัฑแ์ละไปรษณียภณัฑร์ะหวา่งประเทศ ซ่ึง

เก่ียวกบัการคา้ระหว่างประเทศดว้ย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

สินคา้ท่ีตอ้งการความรวดเร็วและความปลอดภยัสูง

ธุรกิจสายการบินยงัคงเป็นธุรกิจท่ีมีการแข่งขนั

กนัอยา่งจริงจงั เพราะปัจจยัแห่งความลม้เหลวอยูท่ี่ตน้ทุน

การด�าเนินงานท่ีสูงมาก ในขณะท่ีมีขอ้จ�ากดัดา้นการปรับ

เพิม่ราคาค่าตัว๋โดยสาร หากไม่สามารถปรับมลูค่าเพิม่บาง

ประการในงานบริการของสายการบินอยา่งเพียงพอท่ีจะ

ท�าให้ผูโ้ดยสารพอใจเพิ่มข้ึน และมีความเต็มใจท่ีจะจ่าย

เงินค่าบริการแพงข้ึนกวา่เดิม สายการบินแทบทุกสายการ

บินท่ียงัวางเป้าหมายท่ีจะขยายตลาดและรักษาอตัราการ

เติบโต จึงตอ้งใชที้มงานทางการตลาดท่ีเขม้แขง็และมีความ

สามารถ เพือ่ท่ีจะไดมี้ศกัยภาพในการด�าเนินความพยายาม

ทางการตลาดอยา่งหนกัท่ีจะท�าใหผู้โ้ดยสารรับรู้วา่มีการ

ปรับปรุงคุณภาพของงานบริการของสายการบิน ในขณะ

ท่ีสามารถลดค่าธรรมเนียมบางดา้นลง ท่ีน่าสนใจคือ ไดมี้

กระแสข่าวออกมาวา่ ในการปรับปรุงงานบริการ และการ

แสวงหาแนวคิดการใหบ้ริการแบบใหม่ ๆ  สายการบินมกั

จะส่งสายลบัของตนไปใชบ้ริการของสายการบินท่ีเป็นคู่

According to the survey, the top 3 reasons for choosing Nok Air are cost, product, physical appearance and service 

procedure, respectively. (3) The results of the comparison of the methods to improve competitive strategies between 

regular airlines and low-cost airlines. The factor that the passengers decide to choose the airlines in each airline is 

not equal at the significance level 0.05. The top 3 factors that influence the decision in choosing Thai Aitways are 

product, staff and service, and cost while the top 3 factors that help them choose Nok Air are cost, product, physical  

appearance and service procedure, respectively.

Keywords: comparison, regular airline, low-cost airline

แข่งขนั เพื่อดูว่ามีหนทางไหนท่ีจะน�ามาปรับบริการของ

ตนใหดี้กวา่นั้นไดอี้กหรือไม่ (บุญเลิศ จิตตั้งวฒันา, 2548) 

ส�าหรับการเดินทางโดยเคร่ืองบินนั้น ค่อนขา้ง

จะกระจุกตัวอยู่กับผูมี้ฐานะการเงินท่ีดีเป็นส่วนใหญ่ 

เน่ืองจากมีอตัราค่าโดยสารท่ีสูงเม่ือเปรียบเทียบกบัการ

เดินทางโดยระบบขนส่งมวลชนรูปแบบอ่ืน ดงันั้นหาก

มีรูปแบบการบริการท่ีมีอตัราค่าโดยสารต�่าลง การบริการ

โดยเคร่ืองบินจึงยงัมีช่องว่างของตลาดท่ีจะเติบโตไดอี้ก

มาก การเดินทางโดยเคร่ืองบิน มีความส�าคญัอย่างมาก

ในยคุปัจจุบนัท่ีตอ้งการความรวดเร็ว แต่การเดินทางโดย

เคร่ืองบินแต่ละคร้ังมีราคาสูงพอสมควร โดยส่วนใหญ่ผูท่ี้

มีรายไดป้านกลาง ถึง รายไดสู้ง เท่านั้น จึงจะมีโอกาสใช้

บริการ ท�าใหผู้บ้ริโภคท่ีมีรายไดน้อ้ยไม่สามารถใชบ้ริการ

ได ้จึงเป็นช่องทางท่ีท�าใหเ้กิดบริษทัสายการบินใหม่ข้ึนมา 

เพื่อรองรับผูบ้ริโภค ระดบัล่าง – กลาง ซ่ึงเป็นผูบ้ริโภค

กลุ่มใหญ่ อีกทั้งยงัมีปัจจยัท่ีส�าคญัอีกสาเหตุหน่ึงคือการ

เกิดวิกฤตในสภาวการณ์ปัจจุบนัเช่น การแข่งขนักนัทาง

ธุรกิจของสายการบินท่ีมีมากข้ึน ทั้งในดา้นของราคาและ

การให้บริการ อีกทั้งทรัพยากรน�้ ามนัท่ีมีไม่เพียงพอต่อ

ปริมาณความตอ้งการบริโภคของอุปสงค ์ ในตลาดโลก 

ซ่ึงส่งผลให้ราคาน�้ ามนัปรับตวัเพิ่มข้ึนเร่ือย ๆ จึงท�าให้ผู ้

ประกอบการทางดา้นสายการบินจ�าตอ้งหาวิธีการปรับ

ลดตน้ทุน ทางดา้นต่าง ๆ ท่ีสามารถกระท�าได ้ซ่ึงการลด

ตน้ทุนในการด�าเนินการท่ีสามารถท�าได ้ จะตอ้งท�าการ

ลดจ�านวนพนกังาน รูปแบบการให้บริการ การให้บริการ

อาหารบนเคร่ืองบินและสิทธิพิเศษต่าง ๆ ในการอ�านวย

ความสะดวก จากการลดการด�าเนินการดงักล่าวสามารถ

ท�าใหล้ดตน้ทุนต่างๆ ไดซ่ึ้งจะท�าใหร้าคาในการใหบ้ริการ
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ต�่าลงแต่จะท�าใหบ้ริษทัสายการบินท่ีท�าการลดตน้ทุนนั้น

เสียต�าแหน่ง ทางการตลาดและภาพลกัษณ์ของ สายการ

บินในมุมมองของผูบ้ริโภค ทางออกของปัญหาท่ีทาง

สายการบินแกไ้ขก็คือ การเพิ่ม Brand ออกมาในลกัษณะ

เป็น Fighting Brand เพื่อท�าการแข่งขนัทางการตลาดดว้ย

ราคา และไม่ท�าให้ Brand เก่าท่ีสร้างช่ือเสียงมานานตอ้ง

เสียไปถา้เกิดความบกพร่องจากการด�าเนินงาน การให้

บริการท่ีผูบ้ริโภคไม่ไดรั้บความพึงพอใจ อุบติัเหตุหรือ

ความลม้เหลว ในการท�าธุรกิจซ่ึงกคื็อ สายการบินตน้ทุนต�่า  

(อมรทิพย ์อาจสมิติ, 2549)

การปรับตัวด้านโครงสร้างธุรกิจในลักษณะ

ดงักล่าวของสายการบินบางแห่งควบคู่กบัการปรับลด

พนกังานจ�าหน่ายตัว๋ท่ีไม่จ�าเป็นอีกต่อไป ตดัทอนเท่ียว

บินบางเท่ียวท่ีไม่ท�าเงิน พร้อม ๆ กบัการเขม้งวดความมี

วนิยัทางการเงินมากข้ึน การลดขนาดของอาคารส�านกังาน

ใหญ่ให้หรูหรานอ้ยลงจากเดิม ไดพ้ิสูจน์แลว้ว่าสามารถ

เพิม่ความสามารถในการท�าก�าไรใหก้บักิจการไดเ้พราะใน

ท่ีสุดผูใ้ชบ้ริการจะบอกกนัแบบปากต่อปากในลกัษณะท่ี

ท�าให้เห็นขอ้เปรียบเทียบกนัระหว่างสายการบินต่างๆ ท่ี

แข่งขนัในตลาดยา่นเดียวกนั และท�าใหก้ารเดินทางโดยสาร

คร้ังต่อไปเปล่ียนแปลงไปทีละน้อย อย่างกรณีของสาย

การบินในเอเชียนั้น กิจการท่ีถือว่ามีการแข่งขนักนัเอง

อยา่งเอาจริงเอาจงัไดแ้ก่ สายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ ท่ี

แข่งขนักบัสายการบิน คาเธ่ย ์ แปซิฟิก กบัไทย แอร์เวย ์

และกลัฟ์แอร์ ท่ีหวงัผูโ้ดยสารกลุ่มเดียวกนัมาตลอด โดย

เฉพาะลูกคา้ชั้นธุรกิจท่ีมีการปรับปรุงหลายอยา่ง ตั้งแต่ท่ี

นัง่ท่ีถือวา่ท�าใหเ้กิดความสะดวกสบายแตกต่างกนัไม่นอ้ย 

ไปจนถึงการใหบ้ริการท่ีภาคพื้นดิน เพื่อใหเ้กิดการปฏิวติั

การให้บริการท่ีครบวงจร ท่ีจริงแลว้ในมุมมองทางการ

ตลาดนั้น ตอ้งถือวา่แต่ละสายการบินมีจุดเด่นหรือจุดดอ้ย

ท่ีแตกต่างกนัในแง่มุมท่ีไม่เหมือนกนัทีเดียว จึงตอ้งอยูท่ี่

การศึกษาและวิจยัฐานลูกคา้เป้าหมายของแต่ละสายการ

บินเองว่าจะเลือกเอาแนวทางไหน จะเลือกการปรับปรุง

ภาคพื้นดินหรือการใหบ้ริการระหวา่งการเดินทางมากกวา่

กนัเพือ่ใหเ้กิดจุดเด่นท่ีน่าจะมีผลต่อการตดัสินใจของลกูคา้

ท่ีใชบ้ริการและเป็นตวัท�าก�าไรแก่กิจการมากกวา่กนั การ

ตดัสินใจของสายการบินมาเลเซียแอร์ไลนท่ี์จะใชก้ารปรับ

ลดราคาจ�าหน่ายตัว๋โดยสารเพื่อลงมาแข่งขนักบัสายการ

บินท่ีขายตัว๋ราคาถูกก็ถือว่าเป็นการเลือกตดัสินใจหน่ึงท่ี

สะทอ้นถึงความเช่ือและปรัชญาของการประกอบการท่ี

อาจจะแตกต่างจากสายการบินอ่ืนๆในยา่นเอเชียดว้ยกนั 

ส่ิงท่ีส�าคญัมากประการหน่ึงท่ีจะท�าใหโ้มเดลทางธุรกิจท่ีมี

การปรับปรุงใหม่ไดผ้ลในการเพิ่มก�าไรในขั้นสุดทา้ยนั้น

มกัจะมีการท�าโร้ดโชว ์เพื่อแจง้ขอ้มูลข่าวสารใหก้บัลูกคา้

เป็นระยะเวลาหน่ึงติดตอ่กนัในตลาดและบนเท่ียวบินท่ีแตก

ต่างกนั เพือ่ใหม้ัน่ใจวา่ลกูคา้เป้าหมายของกิจการจะไดรั้บ

ขอ้มูลครบถว้นและตระหนกัเกิดการยอมรับในความแตก

ต่างและความเปล่ียนแปลงท่ีแตกต่างกนัออกไป ควบคู่กบั

การเปล่ียนแปลงวถีิทางในการคิด และมายดเ์ซท (mindset) 

ตลอดจนปรับทกัษะความสามารถท่ีแทจ้ริงของพนกังาน

ภายในสายการบินท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใหบ้ริการโดยตรงทั้ง

ลูกเรือและพนกังานตอ้นรับภาคพื้นดิน อยา่งเช่น บางสาย

การบินมีเป้าหมายถึงขนาดใหก้ปัตนัเคร่ืองบินมีความรู้เก่ียว

กบัภูมิศาสตร์ และภูมิประเทศ ตลอดจนสามารถใชภ้าษา

ทอ้งถ่ินของลูกคา้เป้าหมายไดเ้พื่อให้เกิดความสัมพนัธ์ท่ี

ใกลชิ้ดกนัมากข้ึนระหวา่งทีมงานใหบ้ริการบนเคร่ืองบิน

กบัผูโ้ดยสาร และสามารถสร้างความประทบัใจไดม้ากข้ึน 

เม่ือผูโ้ดยสารไดมี้โอกาสรับฟังเร่ืองท่ีเป็นรายละเอียดจาก

กปัตนัเคร่ืองบินโดยตรง เร่ืองน้ีไม่ใช่เร่ืองง่าย ๆ  นกั โดย

เฉพาะในสายการบินบางสายท่ีมีการปรับเปล่ียนอยูต่ลอด

เวลาเพราะในช่วงเวลาท่ีไม่นานนกั อาจมีการปรับเปล่ียน

วธีิหรือกระบวนการใหบ้ริการใหม่นบัร้อยอยา่ง ซ่ึงหากไม่

ท�าใหเ้กิดความเขา้ใจในพนกังานท่ีกระจายในจุดต่างๆ ทัว่

โลกและเป็นประชากรของต่างชาติต่างภาษากอ็าจเป็นไป

ไดว้า่การปรับปรุงคุณภาพของงานบริการท่ีด�าเนินการไป

นั้นไดก้ลายเป็นอุปสรรคในการใหบ้ริการแก่ลูกคา้ สร้าง

ความสบัสนและความไม่มัน่ใจแก่ทั้งพนกังานบริการและ

ลูกคา้ของกิจการอยา่งมากมาย 

จากปัญหาและความส�าคญัดงักล่าว ในฐานะท่ีผู ้

วิจยัเป็นอาจารยผ์ูส้อนในสาขาวิชาบริหารกิจการการบิน 

คณะการบิน จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษากลยทุธ์การแข่งขนั

ดา้นการลดตน้ทุนทางการจดัการ การสร้างความแตกต่าง 

และการมุ่งเนน้เฉพาะของสายการบินทัว่ไปกบัสายการบิน

ตน้ทุนต�่าเพื่อเป็นแหล่งขอ้มูลใหก้บันกัศึกษาทั้งในระดบั

ปริญญาตรี และผูท่ี้สนใจทัว่ไป เพือ่น�าไปใชป้ระโยชนใ์ห้

เกิดประสิทธิภาพสูงสุด



108 Vol. 7 No. 2 May-August 2017
EAU HEritAgE JoUrnAl

Social Science and Humanity

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบแนวทางท่ีสามารถใช้

ปรับปรุงกลยทุธ์การแข่งขนัทางธุรกิจระหวา่งสายการบิน

ทัว่ไปกบัสายการบินตน้ทุนต�่า

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

การตลาด คือ การท�ากิจกรรมทางธุรกิจในการท่ีจะ

น�าสินคา้หรือบริการจากผูผ้ลิตสู่ผูบ้ริโภค ทั้งน้ีในการน�า

เสนอสินคา้หรือบริการนั้นตอ้งมุ่งสร้างความพึงพอใจให้

แก่ผูบ้ริโภค และในขณะเดียวกนักต็อ้งมุ่งด�าเนินกิจการให้

บรรลุตามเป้าหมายท่ีก�าหนดไว้

ด้วยสภาวะสังคมโลกในปัจจุบัน ท่ี มีการ

เปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วตลอดเวลา อนัเน่ืองมาจากการ

ส่ือสารท่ีไร้พรมแดน การไหลทะลกัของขอ้มูลข่าวสาร 

ก่อให้เกิดการแลกเปล่ียนทางสังคม วฒันธรรม การเมือง 

เทคโนโลยี และเศรษฐกิจ ซ่ึงการเปล่ียนเหล่าน้ีส่งผลให้

ความตอ้งการและพฤติกรรมของผูบ้ริโภคเปล่ียนแปลง

ไป เพื่อให้การด�าเนินงานทางการตลาดและการแข่งขนั

ทางธุรกิจประสบความส�าเร็จ นกัการตลาดหรือนกัธุรกิจ

จึงตอ้งก�าหนดกลยุทธ์การแข่งขนัทางการตลาดเพื่อเป็น

แนวทางในการด�าเนินธุรกิจ

กลยุทธ์การแข่งขันทางการตลาดท่ีได้รับการ

ยอมรับ และถกูน�ามาประยกุตอ์ยา่งแพร่หลาย คือ “กลยทุธ์

การสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั (competitive 

advantage)” ของ Micheal E. Porter ซ่ึงประกอบดว้ย 

การสร้างความแตกต่าง (differentiation), การเป็นผูน้�า

ดา้นตน้ทุนต�่า (cost leadership) และการมุ่งเฉพาะกลุ่ม 

(focus) ซ่ึงสองกลยทุธ์แรกเป็นกลยทุธ์ส�าหรับผูรั้บบริการ

ทัว่ไป (board target) โดยไม่ไดมุ่้งเนน้การผลิตสินคา้หรือ

ให้บริการแก่กลุ่มผูบ้ริโภคใดเป็นการเฉพาะเจาะจง ใน

ขณะท่ีกลยุทธ์ท่ีสามเป็นการให้บริการส�าหรับผูบ้ริโภค

เฉพาะกลุ่ม (narrow target) ท่ีมีความตอ้งการท่ีแตกต่าง

ออกไป โดยการใช้กลยุทธ์ใดกลยุทธ์หน่ึงระหว่างการ

สร้างความแตกต่างกบัการลดตน้ทุนการผลิต หรือใชท้ั้ง

สองกลยทุธ์ควบคู่กนั อยา่งไรก็ตามถา้ผูผ้ลิตลว้นเลือกใช้

กลยทุธ์เหมือนกนั ในบริบทเช่นเดียวกนั “ราคา” จะเป็น

ตวัแปรท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้และบริการของ

ผูบ้ริโภค (Weber & Polo, 2012)

Competitive Advantage

Competitive Broad target Differentiation Cost Leadership

Scope Narrow target Differentiation Focus Cost Focus

ภำพ 1 แสดงกลยทุธ์การสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั (competitive advantage) ของ Micheal E. Porter

การสร้างความแตกต่าง (differentiation) คือ การ

พฒันาสินคา้หรือบริการท่ีมีลกัษณะพิเศษ แตกต่างจาก

ของผูผ้ลิตรายอ่ืนในธุรกิจเดียวกนั หรือ การสร้างมูลค่า

เพิ่ม (add valued) ให้แก่ผูบ้ริโภค 

ความแตกต่าง (Points of Difference--PODs) คือ 

คุณสมบติัท่ีสร้างใหผู้บ้ริโภครับรู้ไดว้า่สินคา้หรือบริการ

นั้นโดดเด่น เป็นเอกลกัษณ์ (unique) ดึงดูดให้ผูบ้ริโภค

เกิดความสนใจและเขา้มามีปฏิสัมพนัธ์กบั

ตราสินคา้มีความภกัดีต่อแบรนด ์(brand royalty) 

ตลอดจนเช่ือว่าไม่สามารถหาสินคา้หรือบริการเช่นน้ีได้

จากผูผ้ลิตรายอ่ืน เป็นการสร้างความแตกต่างท่ีมีคุณค่า

ในสายตาของผูบ้ริโภค (Keller, K. L., 2009)

ผลก�าไรของบริษทัเกิดข้ึนจากการท่ีผูบ้ริโภค

พร้อมจ่ายค่าสินคา้หรือบริการท่ีมีความแตกต่างในราคา

ท่ีสูงกว่า (premium prices) เม่ือเปรียบเทียบกบัผูผ้ลิต

รายอ่ืนดว้ยความเตม็ใจ เป็นผลใหผู้ผ้ลิตสามารถลดความ

เส่ียงจากความอ่อนไหวต่อราคาของสินคา้หรือบริการลง

ไดเ้น่ืองจากผูบ้ริโภคมีความภกัดีต่อแบรนดโ์ดยไม่ค�านึง

ถึงเร่ืองราคา และยงัเป็นการป้องกนัผูผ้ลิตรายใหม่ท่ีจะเขา้

สู่การแข่งขนั เพราะผูผ้ลิตรายใหม่จ�าเป็นตอ้งหาวิธีการ

เอาชนะความภกัดีต่อตราสินคา้ท่ีมีอยูเ่ดิม

อย่างไรก็ตามผูผ้ลิตท่ีเลือกใชก้ลยุทธ์การสร้าง

ความแตกต่างหลีกเล่ียงไม่ไดใ้นการตอ้งเผชิญกบัความ

เส่ียงหลายดา้นท่ีเกิดข้ึนควบคู่กบัการเลือกใชก้ลยทุธ์ ไดแ้ก่ 
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การมีค่าใชจ่้ายท่ีเพิ่มข้ึนในการโฆษณาลกัษณะพิเศษของ

ผลิตภณัฑ ์ซ่ึงค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนน้ีนบัวา่เป็นการลงทุนหรือ

ตน้ทุนการผลิตประเภทหน่ึง 

นอกจากน้ีการมุ่งสร้างผลิตภณัฑห์รือบริการท่ีมี

ความต่างหรือล�้าหนา้กวา่คู่แข่งเป็นส�าคญั อาจไม่ตรงตาม

ความตอ้งการหรือเกินความตอ้งการของผูบ้ริโภค ส่งผล

ให้ผูบ้ริโภคไม่เห็นความจ�าเป็นในการตอ้งจ่ายค่าสินคา้

หรือบริการนั้นในราคาท่ีสูงกวา่ราคาตลาด นอกจากน้ีการ

สร้างความแตกต่างเพ่ือสนองความตอ้งการต่อตลาดขนาด

ใหญ่ อาจท�าให้ไม่สามารถตอบสนองต่อความตอ้งการ

ของตลาดเฉพาะกลุ่ม อนัเป็นช่องทางใหผู้ผ้ลิตรายอ่ืนเขา้

สู่ตลาดเฉพาะกลุ่มนั้นได้

การสร้างสินคา้หรือบริการท่ีไดรั้บความนิยม และ

โดดเด่นจนกระทัง่กลายเป็นความแตกต่างซ่ึงเป็นจุดขาย

นบัเป็นส่ิงทา้ทาย แต่ส่ิงท่ีจ�าเป็นในการก�าหนดต�าแหน่ง

การแข่งขนัทางการตลาด (competitive positioning) ของ

ผูผ้ลิต ซ่ึงการสร้างความแตกต่างนั้นมีหลายวิธี เช่น การ

สร้างความแตกต่างดา้นผลิตภณัฑ์ การสร้างความดา้น

บริการ เป็นตน้

การเป็นผูน้�าดา้นตน้ทุนต�่า (cost leadership) คือ 

กลยทุธ์ในการขายสินคา้หรือบริการใน “ราคาท่ีต�่ากว่าคู่

แข่ง” โดยผูผ้ลิตจะพยายามลดตน้ทุนในทุกกระบวนการ

ผลิต

การลดตน้ทุนการผลิตของผูผ้ลิตท่ีใชก้ลยทุธ์การ

เป็นผูน้�าดา้นตน้ทุนต�่า สามารถแบ่งไดเ้ป็น 3 รูปแบบ รูป

แบบแรก คือ การลดตน้ทุนต่อหน่วยการผลิตโดยการเพิ่ม

ปริมาณการผลิต หรือ Economy of scale ท่ีแปลว่า การ

ประหยดัต่อขนาด หมายถึง ถา้บริษทัผลิตสินคา้ในปริมาณ

มากๆ ยอ่มเป็นการประหยดัตน้ทุน ท�าใหต้น้ทุนสินคา้ต�่า

ลง และสามารถแข่งขนัได ้ซ่ึงสินคา้หรือบริการท่ีเหมาะ

จะใชก้ลยุทธ์น้ีจะมีระดบัความแตกต่างในตวัสินคา้และ

บริการในระดบัต�่า (low level of differentiation) กล่าว

คือจะมีมาตรฐาน (standard) เดียวกนั โดยจะมีความแตก

ต่างในตวัสินคา้และบริการท่ีไม่ให้ต�่ากว่ามาตรฐานของ

สินคา้และบริการของคู่แข่ง นอกจากน้ีผูผ้ลิตจะพยายาม

ไม่เป็นผูน้�าดา้นการสร้างความแตกต่างในอุตสาหกรรม 

แต่จะรอจนกว่าผูบ้ริโภคมีความตอ้งการในสินคา้และ

บริการมากพอท่ีจะเร่ิมแนะน�าสินคา้ของตนสู่ตลาด และ

จะไม่สนใจต่อความตอ้งการของกลุ่มผูบ้ริโภคขนาดเลก็ 

แต่จะมุ่งเนน้การผลิตแบบ Mass production ประการท่ี

สองคือ การควบคุมตน้ทุนการผลิตสินคา้หรือบริการอยา่ง

เคร่งครัด และประการท่ีสาม คือ การลดค่าใชจ่้ายดา้น

บริหาร(discretionary cost) คือ ค่าใชจ่้ายท่ีจะเป็นจ�านวน

เงินเท่าใดกไ็ดข้ึ้นอยูก่บัการตดัสินใจของผูบ้ริหาร เช่น งบ

การใหบ้ริการ งบการส่งเสริมการขาย งบการโฆษณา หรือ

งบการวิจยัและพฒันา (R & D) ซ่ึงบริษทัจะมุ่งเนน้การ

วิจยัและพฒันาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการด�าเนินงานโดย

ใชเ้ทคโนโลยีสมยัใหม่เพื่อลดตน้ทุนต่อหน่วย แต่จะลด

ตน้ทุนในการวิจยัและพฒันาเพื่อสร้างความแตกต่างใน

ตวัสินคา้หรือบริการ

ผลจากกระบวนการลดตน้ทุนการผลิต ผูผ้ลิตจึง

สามารถก�าหนดราคาไดต้ �่าท่ีสุดเม่ือเทียบกบัสินคา้หรือ

บริการของคู่แข่ง เป็นผลให้ไม่ถูกผูบ้ริโภคกดดนัให้ลด

ราคา ในขณะเดียวกนัคู่แข่งจะไม่พยายามสร้างสงคราม

ราคา( price war) เน่ืองจากมีตน้ทุนท่ีสูงกว่าและขาด

ประสบการณ์ (experience curve) นอกจากน้ีผูผ้ลิตยงั

สามารถอดทนต่อต้นทุนท่ีเพิ่มข้ึนจากซัพพลายเออร์ 

(suppliers) ไดดี้กว่าผูผ้ลิตรายอ่ืนท่ีมีตน้ทุนสูงกว่า และ

เม่ือมีการแข่งขนัดา้นราคาเกิดข้ึน ผูผ้ลิตท่ีมีตน้ทุนต�่าจะ

อยูส่ถานะท่ีดีกว่า

ทั้งน้ีผูผ้ลิตซ่ึงเลือกใช้กลยุทธ์การเป็นผูน้�าดา้น

ตน้ทุนต�่าตอ้งประสบความเส่ียง เน่ืองจากความแตกต่าง

ในดา้นตน้ทุนจะค่อย ๆ  ลดนอ้ยลงเม่ืออยูใ่กลช่้วงท่ีตลาด

อ่ิมตวั (maturity) เพราะเม่ือถึงเวลานั้นทุก ๆ กิจการใน

อุตสาหกรรมกม็กัจะผลิตสินคา้ในปริมาณมาก โดยคู่แข่ง

อาจจะลอกเลียนแบบไดด้ว้ยการน�าเทคโนโลยท่ีีทนัสมยั

มาใชใ้นกระบวนการผลิต และการจา้งแรงงานราคาถกูใน

การด�าเนินงานท่ีก่อให้เกิดตน้ทุนท่ีต�่าลง

การมุ่งเฉพาะกลุ่ม (focus) คือ กลยทุธ์ท่ีมุ่งเนน้การ

ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคเฉพาะกลุ่มขนาด

เลก็ (niche) ซ่ึงยงัไม่ไดรั้บการตอบสนอง หรือผูบ้ริโภคมี

ความตอ้งการใหม่ ๆ  อนัเน่ืองจากการเปล่ียนแปลงสภาพ

สังคม เทคโนโลยี หรือสภาพแวดลอ้มอ่ืนๆ

Porter (1980) กล่าวว่าการมุ่งเฉพาะกลุ่มอาจ
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แบ่งไดเ้ป็น 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีเฉพาะเจาะจง  

(particular buyer group) กลุ่มเฉพาะสายการผลิต (segment 

of the product line) และกลุ่มตลาดเฉพาะพ้ืนท่ี(geographic 

market) นอกจากกลุม่ผูบ้ริโภคท่ีเฉพาะเจาะจง อีกสองกลุม่

นั้นแตกต่างและเป็นการยากท่ีจะตีความ เช่น จะเช่ือมโยง

กลุ่มเฉพาะสายการผลิตเขา้กบักลุ่มผูบ้ริโภคอยา่งไร ทั้งน้ี

การจะสร้างหรือเพิม่สายการผลิตนั้น สินคา้หรือการบริการ

นั้นตอ้งมีลกัษณะคลา้ยกนั สามารถใชช่้องทางการจ�าหน่าย

ร่วมกนัได ้หรือจะมีวธีิการอยา่งไรในการก�าหนดขอบเขต

ของผลิตภณัฑใ์หเ้หมาะสมกบัลกัษณะทางกายภาพหรือผู ้

บริโภคในพื้นท่ี ผลิตสินคา้เดียวกนัท่ีผลิตเพื่อจ�าหน่ายใน

ประเทศบราซิลจะมีลกัษณะท่ีแตกต่างจากเพือ่จ�าหน่ายใน

ประเทศกลุ่มยโุรป ซ่ึงเป็นการยากท่ีจะวเิคราะห์พฤติกรรม

การซ้ือของกลุ่มผูบ้ริโภคในพื้นท่ีท่ีแตกต่างกนั 

กลยุทธ์การมุ่งเฉพาะกลุ่มส�าหรับทั้ งสามกลุ่ม

ขา้งตน้ สามารถด�าเนินการได้ด้วย 2 กลยุทธ์แรก คือ 

กลยทุธ์การสร้างความแตกต่างใหแ้ก่ผูบ้ริโภคเฉพาะกลุ่ม  

(differentiation focus) โดยผูผ้ลิตท่ีเลือกใชก้ลยทุธ์น้ีตอ้ง

คน้หาความตอ้งการของผูบ้ริโภคในกลุ่มเป้าหมายท่ีถูก

ผูผ้ลิตรายอ่ืน หรือผูผ้ลิตในตลาดผูบ้ริโภคทัว่ไป(board 

market) ละเลยไป โดยจะพยายามสร้างความแตกต่างใน

ระบบการผลิต การจดัจ�าหน่าย และการให้ความตอ้งการ

แก่ผูบ้ริโภคท่ีมีความตอ้งการพิเศษเฉพาะ เช่น โรงพยาบาล

โรคหวัใจ เป็นตน้ กลยทุธ์ท่ีสอง คือ กลยทุธ์การเป็นผูน้�า

ดา้นตน้ทุนต�่าใหแ้ก่ผูบ้ริโภคเฉพาะกลุ่ม (cost focus) ดว้ย

การขายสินคา้หรือบริการในราคาท่ีต�่ากวา่ ซ่ึงผูผ้ลิตตอ้งหา

วิธีการสร้างความไดเ้ปรียบทางดา้นตน้ทุนในตลาดขนาด

เลก็ (narrow market) โดยตอ้งมุ่งการใชท้รัพยากรทั้งหมด

เพื่อตลาดเป้าหมายเพียงแห่งเดียว เช่น กิจการขนส่งของ

เอกชนท่ีรับขนส่งเฉพาะภาค เป็นตน้ ทั้งน้ีขนาด และ

ลกัษณะของกลุ่มสินคา้เฉพาะ (segments of products) 

สามารถน�ามาเป็นปัจจยัในการตดัสินใจเลือกใชก้ลยุทธ์

ระหวา่งการสร้างความแตกต่างใหแ้ก่ผูบ้ริโภคเฉพาะกลุ่ม 

(differentiation focus) และการเป็นผูน้�าดา้นตน้ทุนต�่าให้

แก่ผูบ้ริโภคเฉพาะกลุ่ม (cost focus) 

กลยุทธ์การมุ่งกลุ่มเฉพาะ จะมุ่งตอบสนองต่อ

ความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีมีความตอ้งการเฉพาะเจาะจง 

แต่ผูผ้ลิตท่ีเลือกใชก้ลยุทธ์น้ีตอ้งวิเคราะห์แลว้ว่ากลุ่มผู ้

บริโภคตอ้งมีขนาดใหญ่พอท่ีจะท�าใหธุ้รกิจมีผลก�าไรและ

มีศกัยภาพท่ีจะคงอยูไ่ม่หดตวัลง ผูผ้ลิตท่ีเลือกใชก้ลยทุธ์

น้ีมกัเป็นองคก์รขนาดเลก็หรือองคก์รเกิดใหม่ท่ีมีขอ้จ�ากดั

ดา้นทรัพยากร

จากกลยุทธ์การสร้างความได้เปรียบทางการ

แข่งขนัของ Micheal E. Porter Porter กล่าวไดว้่ากลยทุธ์

การสร้างความแตกต่าง (differentiation) และกลยทุธ์การ

เป็นผูน้�าดา้นตน้ทุนต�่า (cost leadership) เป็น 2 กลยทุธ์

หลกัในการสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั ซ่ึง Porter 

ไดเ้นน้วา่ผูผ้ลิตไม่สามารถเลือกใชก้ลยทุธ์การสร้างความ

แตกต่างร่วมกับกลยุทธ์การเป็นผูน้�าด้านต้นทุนต�่าได ้

เน่ืองจากการสร้างความแตกต่างมกัจะสร้างให้ผูบ้ริโภค

เกิดการรับรู้และรู้สึกวา่ตนไดรั้บสินคา้หรือบริการท่ีพเิศษ

สุด (exclusive) ซ่ึงมกัจะมีราคาท่ีสูง (costly) นอกจากน้ียงั

ไดก้ล่าววา่ผูผ้ลิตหรือบริษทัท่ีไม่สามารถเลือกไดว้า่จะใช้

กลยทุธ์ใดกลยทุธ์หน่ึงจะไม่สามารถสร้างความไดเ้ปรียบ

ทางการแข่งขนัไดแ้ละส่งผลให้สมรรถนะทางการเงินท่ี

ต�่า อยา่งไรก็ตามมีผูท่ี้ไม่เห็นดว้ยโดย Kay (1983) ซ่ึงได้

ยกตวัอยา่งบริษทัซ่ึงใชท้ั้งกลยทุธ์การสร้างความแตกต่าง

และกลยทุธ์การเป็นผูน้�าดา้นตน้ทุนต�่าแลว้ประสบความ

ส�าเร็จ เช่น Toyota เป็นตน้ กลยทุธ์การสร้างความแตก

ต่างและกลยุทธ์ผูน้�าดา้นตน้ทุนต�่าสามารถใชร่้วมกนัได ้

ซ่ึงสามารถท�าให้บริษทัท่ีเลือกใชท้ั้งสองกลยทุธ์ร่วมกนั

ประสบความส�าเร็จไดเ้ช่นเดียวกนัหรือมากกวา่การเลือก

ใชเ้พียงกลยทุธ์กลยทุธ์หน่ึง ทั้งน้ีปัจจุบนัหนงัสือคู่มือทาง

ดา้นกลยทุธ์จ�านวนมากไดเ้สนอวา่กลยทุธ์การสร้างความ

ไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัมี (Dostaler & Flouris, 2004)
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Competitive Advantage

Competitive

Scope

Broad Target Differentiation Cost Leadership

Integrated Cost 

Leadership/

Differentiation

Narrow Target Differentiation Focus Cost Focus

ภำพ 2  กลยทุธ์การสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั (competitive advantage) ของ Dostaler & Flouris

หากเปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่างกลยุทธ์

การสร้างความแตกต่างกบักลยทุธ์การเป็นผูน้�าดา้นตน้ทุน

ต�่า Porter (1980) กล่าวว่ากลยทุธ์การสร้างความแตกต่าง

และกลยุทธ์การเป็นผูน้�าดา้นตน้ทุนต�่ามีประสิทธิภาพท่ี

ดีเท่าเทียมกนัในการสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั 

อยา่งไรกต็ามมีผูท่ี้ไม่เห็นดว้ย อาทิ Hambrick (1983) ซ่ึงมี

ความเห็นวา่กลยทุธ์การสร้างความแตกต่างสามารถสร้าง

ผลก�าไรไดม้ากกวา่ เน่ืองจากผูน้�าส่วนแบ่งการตลาดมีแนว

โนม้ท่ีจะแข่งขนักนัดว้ยการสร้างความแตกต่างมากกว่า

การแข่งขนัดว้ยการลดตน้ทุน

กรอบแนวคิดกำรวิจัย

   ตวัแปรตน้     ตวัแปรตาม

1) ราคาทุน (เคร่ืองบิน, อุปกรณ์ และอาคารสถานท่ี)

2) ปริมาณการจราจรทางอากาศ

3) เงินเดือนพนกังาน

4) ราคาน�้ ามนัเช้ือเพลิง

กลยทุธ์การแข่งขนัทางการตลาด

1) การลดตน้ทุนทางการจดัการ

2) การสร้างความแตกต่าง

3) การมุ่งเนน้เฉพาะ 

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย 

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

ประชากร ในการวิจยัคร้ังน้ี คือ กลุ่มผูใ้ชบ้ริการ

สายการบิน เสน้ทางการบิน กรุงเทพฯ – เชียงใหม ่ประกอบ

ดว้ย ผูใ้ชบ้ริการสายการบินไทย จ�านวน 100 คน และผู ้

ใชบ้ริการสายการบินนกแอร์ จ�านวน 100 คน รวมทั้งส้ิน 

จ�านวน 200 คน 

กลุ่มตวัอยา่ง ในการวิจยัคร้ังน้ี ใชเ้ทคนิคการสุ่ม

กลุ่มตวัอยา่งตามสะดวก (convenience sampling) โดยใน

การก�าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งในการตอบแบบสอบถาม 

ไดอ้าศยัวิธีการค�านวณ คิดเป็นจ�านวน 200 คน

 

เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรวิจัย

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ แบบสอบถาม

การรับรู้การให้บริการของผูโ้ดยสารสายการบิน ท่ีผูว้ิจยั

สร้างข้ึนจากการทบทวนวรรณกรรม และผ่านการตรวจ

ความตรงเชิงเน้ือหา (content validity) จากผูท้รงคุณวุฒิ

จ�านวน 3 ท่านมีการตรวจสอบความเช่ือมัน่ (reliability) 

ดว้ยการหาค่าอลัฟา ครอ ไดค้่าความเช่ือมัน่ในดา้นความ

คาดหวงั 0.80 โดยแบบสอบถามแบ่งเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี

ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

เป็นค�าถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบ

แบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อาย ุอาชีพ รายไดเ้ฉล่ีย

ต่อเดือน ความถ่ีในการเดินทางโดยเคร่ืองบินในรอบ 1 ปี 

วตัถุประสงคห์ลกัในการเดินทางโดยเคร่ืองบิน ความถ่ี
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ในการเลือกใชบ้ริการสายการบินไทย หรือ สายการบิน

นกแอร์ วตัถุประสงค์หลักในการเลือกใช้บริการสาย

การบินไทย หรือ สายการบินนกแอร์ จ�านวนทั้งหมด 8 

ขอ้ โดยมีลกัษณะเป็นค�าถามแบบเลือกตอบหลายตวัเลือก 

โดยใหผู้ต้อบแบบสอบถามเลือกตอบเพียงตวัเลือกเดียวท่ี

สอดคลอ้งกบัตนเองมากท่ีสุด

ตอนท่ี 2 เหตุผลในการเลือกใช้บริการสาย

การบินไทย เป็นค�าถามเก่ียวกบัเหตุผลหลกัในการเลือก

ใชบ้ริการสายการบินไทย ประกอบดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ ์

ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ�าหน่าย ดา้นส่งเสริมการ

ตลาด ด้านพนักงานและการบริการ ด้านลกัษณะทาง

กายภาพ และดา้นขั้นตอนการให้บริการ

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล

1.  ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู ้วิจัยขอให้

มหาวิทยาลยัอีสเทิร์นเอเชียออกหนังสือถึงบริษทั ท่า

อากาศยานไทย จ�ากัด (มหาชน) เพื่อขออนุญาตให้ผู ้

วิจยัเขา้ไปเก็บขอ้มูลจากผูใ้ชบ้ริการของสายการบินไทย 

และผูใ้ชบ้ริการสายการบินนกแอร์ บิน เส้นทางการบิน 

กรุงเทพฯ – เชียงใหม่ 

2. ผูว้จิยัด�าเนินการเกบ็ขอ้มลูจาก กลุ่มผูใ้ชบ้ริการ

สายการบิน เส้นทางการบิน กรุงเทพฯ – เชียงใหม่ 

ประกอบดว้ย ผูใ้ชบ้ริการสายการบินไทย จ�านวน 

100 คน และผูใ้ช้บริการสายการบินนกแอร์ จ�านวน 

100 คน รวมทั้งส้ิน จ�านวน 200 คนโดยผูว้ิจยัเป็นผูแ้จก

แบบสอบถามและเก็บแบบสอบถามดว้ยตนเอง

สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล

สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์แบ่งไดด้งัน้ี

1. ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มผูใ้ช้บริการสาย

การบิน เส้นทางการบิน กรุงเทพฯ – เชียงใหม่ ของสาย

การบินไทยและสายการบินนกแอร์ ใช้สถิติพรรณนา 

ไดแ้ก่ ความถ่ี และ ร้อยละ

2. เหตุผลในการเลือกใชบ้ริการสายการบินไทย 

เป็นค�าถามเก่ียวกบัเหตุผลหลกัในการเลือกใชบ้ริการสาย

การบินไทย ประกอบดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่อง

ทางการจดัจ�าหน่าย ดา้นส่งเสริมการตลาด ดา้นพนกังาน

และการบริการ ดา้นลกัษณะทางกายภาพ และดา้นขั้นตอน

การใหบ้ริการ น�าขอ้มลูมาด�าเนินการวเิคราะห์ความถ่ี และ

ร้อยละ พร้อมน�าเสนอในรูปตารางประกอบความเรียง

ผลกำรวิจัย

1. ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ดา้นเพศ 

ของผูโ้ดยสารสายการบินไทยและสายการบินนกแอร์ แบ่ง

เป็น 2 ส่วนดงัน้ี 

สายการบินไทย ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่

เป็นเพศหญิง จ�านวน 51 คน (คิดเป็นร้อยละ 51) รองลง

มา คือ เพศชาย จ�านวน จ�านวน 49 คน (คิดเป็นร้อยละ 49) 

สายการบินนกแอร์ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศ

ชาย จ�านวน 55 คน (คิดเป็นร้อยละ 55) รองลงมาคือ เพศ

หญิง จ�านวน 45 คน (คิดเป็นร้อยละ 45) 

ดา้นอายุของผูโ้ดยสารสายการบินไทยและสาย

การบินนกแอร์ แบ่งเป็น 2 ส่วนดงัน้ี สายการบินไทย ผู ้

ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาย ุ 31 – 40 ปี มีจ�านวน

มากท่ีสุด จ�านวน 29 คน (คิดเป็นร้อยละ 29) และรองลง

มา คืออาย ุ41 – 50 ปี จ�านวน 22 คน (คิดเป็นร้อยละ 22) 

อาย ุ21 – 30 ปี จ�านวน 19 คน (คิดเป็นร้อยละ 19) อาย ุ

51 – 60 ปี จ�านวน 12 คน (คิดเป็นร้อยละ 12) ต�่ากว่าหรือ

เท่ากบั 20 ปี จ�านวน 10 คน (คิดเป็นร้อยละ 10) และ 61 

ปีข้ึนไป จ�านวน 8 คน (คิดเป็นร้อยละ 8) สายการบินนก

แอร์ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 41 – 50 ปี มี

จ�านวนมากท่ีสุด จ�านวน 29 คน (คิดเป็นร้อยละ 29) และ

รองลงมา คืออาย ุ31 – 40 ปี จ�านวน 27 คน (คิดเป็นร้อย

ละ 27) อาย ุ21 – 30 ปี จ�านวน 23 คน (คิดเป็นร้อยละ 23) 

อาย ุ51 – 60 ปี จ�านวน 11 คน (คิดเป็นร้อยละ 11) ต�่ากว่า

หรือเท่ากบั 20 ปี จ�านวน 8 คน (คิดเป็นร้อยละ 8) และ 61 

ปีข้ึนไป จ�านวน 2 คน (คิดเป็นร้อยละ 2)

ดา้นอาชีพ ของผูโ้ดยสารสายการบินไทยและสาย

การบินนกแอร์ แบ่งเป็น 2 ส่วนดงัน้ี สายการบินไทย ผูต้อบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพประกอบธุรกิจส่วนตวั มี

จ�านวนมากท่ีสุด จ�านวน 29 คน (คิดเป็นร้อยละ 29) และ

รองลงมา คือ อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน จ�านวน 28 คน 
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(คิดเป็นร้อยละ 28) อาชีพรับราชการ จ�านวน 13 คน (คิด

เป็นร้อยละ 13) อาชีพนกัเรียน/นกัศึกษา จ�านวน 13 คน 

(คิดเป็นร้อยละ 13) อาชีพอ่ืนๆ จ�านวน 11 คน (คิดเป็น

ร้อยละ 11) และพนกังานรัฐวิสาหกิจ จ�านวน 6 คน (คิด

เป็นร้อยละ 6) สายการบินนกแอร์ ผูต้อบแบบสอบถาม

ส่วนใหญ่มีอาชีพประกอบธุรกิจส่วนตวั มีจ�านวนมาก

ท่ีสุด จ�านวน 44 คน (คิดเป็นร้อยละ 44) และรองลงมา 

คือ อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน จ�านวน 27 คน (คิดเป็น

ร้อยละ 27) อาชีพนกัเรียน/นกัศึกษา จ�านวน 17 คน (คิด

เป็นร้อยละ 17) อาชีพรับราชการ จ�านวน 9 คน (คิดเป็น

ร้อยละ 9) อาชีพอ่ืนๆ จ�านวน 2 คน (คิดเป็นร้อยละ 2) 

และพนกังานรัฐวิสาหกิจ จ�านวน 1 คน (คิดเป็นร้อยละ 1) 

ด้านรายได้เฉล่ียต่อเดือน ของผูโ้ดยสารสาย

การบินไทยและสายการบินนกแอร์ แบ่งเป็น 2 ส่วนดงัน้ี 

สายการบินไทย ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้

เฉล่ียต่อเดือนต�่ากว่า 10,000 บาท จ�านวน 13 คน (คิดเป็น

ร้อยละ 13) รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท 

จ�านวน 24 คน (คิดเป็นร้อยละ 24) และรองลงมาคือราย

ไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 50,000 บาทข้ึนไป จ�านวน 22 คน (คิด

เป็นร้อยละ 22) รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 30,001 - 40,000 

บาท จ�านวน 18 คน (คิดเป็นร้อยละ 18) รายไดเ้ฉล่ียต่อ

เดือน 30,001 - 40,000 บาท จ�านวน 18 คน (คิดเป็นร้อย

ละ 18) รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ต�่าหว่าหรือเท่ากบั 10,000 

บาท จ�านวน 13 คน (คิดเป็นร้อยละ 13) รายไดเ้ฉล่ียต่อ

เดือน 40,001 – 50,000 บาท จ�านวน 12 คน (คิดเป็นร้อย

ละ 12) และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001 - 30,000 บาท 

จ�านวน 11 คน (คิดเป็นร้อยละ 11) สายการบินนกแอร์ ผู ้

ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 50,000 

บาทข้ึนไป จ�านวน 27 คน (คิดเป็นร้อยละ 27) และรองลง

มาคือรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 40,001 – 50,000 บาท จ�านวน 

21 คน (คิดเป็นร้อยละ 21) รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001 

– 20,000 บาท จ�านวน 18 คน (คิดเป็นร้อยละ 18) รายได้

เฉล่ียต่อเดือน 30,001 - 40,000 บาท จ�านวน 16 คน (คิด

เป็นร้อยละ 16) รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001 - 30,000 บาท 

จ�านวน 10 คน (คิดเป็นร้อยละ 10) และรายไดเ้ฉล่ียต่อ

เดือนต�่ากว่า 10,000 บาท จ�านวน 8 คน (คิดเป็นร้อยละ 8)

ดา้นความถ่ีในการเดินทางโดยเคร่ืองบินในรอบ 

1 ปี ของผูโ้ดยสารสายการบินไทยและสายการบินนกแอร์ 

แบ่งเป็น 2 ส่วนดงัน้ี สายการบินไทย ผูต้อบแบบสอบถาม

ส่วนใหญ่มีความถ่ีในการเดินทางโดยเคร่ืองบินในรอบ 1 

ปี มีจ�านวน 1-3 คร้ัง/ปี จ�านวน 35 คน (คิดเป็นร้อยละ 35) 

รองลงมา คือ ความถ่ีในการเดินทางโดยเคร่ืองบินในรอบ 

1 ปี มากกว่า 9 คร้ัง/ปี จ�านวน 34 คน (คิดเป็นร้อยละ 34) 

ความถ่ีในการเดินทางโดยเคร่ืองบินในรอบ 1 ปี มากกว่า 

4-6 คร้ัง/ปี จ�านวน 25 คน (คิดเป็นร้อยละ 25) และความถ่ี

ในการเดินทางโดยเคร่ืองบินในรอบ 1 ปี มากกวา่ 7-9 คร้ัง/

ปี จ�านวน 6 คน (คิดเป็นร้อยละ 6) สายการบินนกแอร์ ผู ้

ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความถ่ีในการเดินทางโดย

เคร่ืองบินในรอบ 1 ปี มีจ�านวน 4-6 คร้ัง/ปี จ�านวน 38 คน 

(คิดเป็นร้อยละ 38) รองลงมา คือ ความถ่ีในการเดินทาง

โดยเคร่ืองบินในรอบ 1 ปี มากกว่า 9 คร้ัง/ปี จ�านวน 30 

คน (คิดเป็นร้อยละ 30) ความถ่ีในการเดินทางโดยเคร่ือง

บินในรอบ 1 ปี มากกว่า 1-3 คร้ัง/ปี จ�านวน 17 คน (คิด

เป็นร้อยละ 17) และความถ่ีในการเดินทางโดยเคร่ืองบิน

ในรอบ 1 ปี มากกว่า 7-9 คร้ัง/ปี จ�านวน 15 คน (คิดเป็น

ร้อยละ 15)

ด้านวตัถุประสงค์หลักในการเลือกใช้บริการ

สายการบิน ของผูโ้ดยสารสายการบินไทยและสายการ

บินนกแอร์ แบ่งเป็น 2 ส่วนดงัน้ี สายการบินไทย ผูต้อบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่มีวตัถุประสงคห์ลกัในการเลือก

ใชบ้ริการสายการบินเพื่อการท่องเท่ียว มีจ�านวนมากท่ีสุด 

จ�านวน 32 คน (คิดเป็นร้อยละ 32) และรองลงมา คือ การ

เลือกใชบ้ริการสายการบินในการเดินทางเพื่อประกอบ

ธุรกิจ จ�านวน 30 คน (คิดเป็นร้อยละ 30) การเลือกใช้

บริการสายการบินในการเดินทางเพื่อการประชุมและ

สัมมนา จ�านวน 21 คน (คิดเป็นร้อยละ 21) การเลือกใช้

บริการสายการบินในการเดินทางเพื่อวตัถุประสงคอ่ื์น ๆ 

จ�านวน 11 คน (คิดเป็นร้อยละ 11) และการเลือกใชบ้ริการ

สายการบินในการเดินทางเพือ่การศึกษา จ�านวน 6 คน (คิด

เป็นร้อยละ 6) สายการบินนกแอร์ ผูต้อบแบบสอบถาม

ส่วนใหญ่มีวตัถุประสงคห์ลกัในการเลือกใชบ้ริการสาย

การบินในการเดินทางเพื่อประกอบธุรกิจ มีจ�านวนมาก

ท่ีสุด จ�านวน 38 คน (คิดเป็นร้อยละ 38) และรองลงมา คือ 

การเลือกใชบ้ริการสายการบินเพื่อการท่องเท่ียว จ�านวน 

34 คน (คิดเป็นร้อยละ 34) การเลือกใชบ้ริการสายการบิน

ในการเดินทางเพื่อการประชุมและสมัมนา จ�านวน 19 คน 
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(คิดเป็นร้อยละ 19) การเลือกใชบ้ริการสายการบินในการ

เดินทางเพื่อวตัถุประสงคอ่ื์นๆ จ�านวน 8 คน (คิดเป็นร้อย

ละ 8) และการเลือกใชบ้ริการสายการบินในการเดินทาง

เพื่อการศึกษา จ�านวน 1 คน (คิดเป็นร้อยละ 1) 

ตำรำง 1

แสดงจ�านวนและร้อยละของปัจจัยท่ีผู้โดยสารตัดสินใจเลือกสายการบิน

ปัจจยั สายการบินไทย 
(n = 100)

สายการบินนกแอร์
(n = 100)

จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ

1. ดา้นผลิตภณัฑ์

   1.1 ขนาดของเคร่ืองบิน ไดม้าตรฐาน

   1.2 ความสะดวกสบายของท่ีนัง่โดยสาร

     1.3 มีจ�านวนเท่ียวบินแต่ละวนัให้เลือกเดินทาง อยา่งเพียงพอ

   1.4 มีท่ีนัง่หลายระดบัชั้นให้เลือกใชบ้ริการ

   1.5 ช่ือเสียงและภาพพจน์ของสายการบิน

   1.6 สถิติของการเกิดอุบติัเหตุนอ้ย

   1.7 มีประกนัชีวิต

   1.8 มีบริการขนส่งสินคา้ทางอากาศ

30

3

10

4

2

9

1

1

-

100

10

33.33

13.33

6.67

30.00

3.33

3.33

-

13

4

-

7

-

2

-

-

-

100

30.77

-

53.85

-

15.38

-

-

-

2. ดา้นราคา

   2.1 ราคาถูกกว่าเม่ือเปรียบเทียบกบัสายการบินอ่ืน

   2.2 มีหลายราคาให้เลือกตามโอกาส และเวลาการจอง

   2.3 ราคาท่ีชดัเจนของแต่ละเท่ียวบิน

   2.4 ราคาเหมาะสมกบัการบริการ

   2.5 ราคาเหมาะสมกบัระยะทาง

   2.6 มีการจ�าหน่ายตัว๋แบบแพก็เก็จซ่ึงมีราคาถูกกว่าปกติ

14

4

4

3

3

-

-

100

28.57

28.57

21.43

21.43

-

-

55

16

19

1

11

6

2

100

29.09

34.55

1.82

20

10.91

3.64

3. ดา้นช่องทางการจดัจ�าหน่าย

   3.1 มีบริการจองตัว๋ผา่น Internet /Application

   3.2 มีส�านกังานให้บริการจ�าหน่ายตัว๋

   3.3 มีตวัแทนจ�าหน่ายตัว๋จ �านวนมาก สะดวกต่อการติดต่อ

   3.4 มีบริการจองตัว๋ผา่น Call center

   3.5 มีการช�าระเงินหลายช่องทาง

   3.6 มีความสะดวกในการช�าระเงิน

4

1

-

1

-

2

-

100

25

-

25

-

50

-

5

5

-

-

-

-

--

100

100

-

-

-

-

-
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ตำรำง 1 (ต่อ)

แสดงจ�านวนและร้อยละของปัจจัยท่ีผู้โดยสารตัดสินใจเลือกสายการบิน

ปัจจยั สายการบินไทย 
(n = 100)

สายการบินนกแอร์
(n = 100)

จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ

4. ดา้นส่งเสริมการตลาด

   4.1 การสะสมไมลเ์พื่อรับสิทธิพิเศษ

   4.2 การบริการห้องรับรองพิเศษ

   4.3 มีการลดราคาค่าโดยสารในช่วงต่างๆ

   4.4 มีการโฆษณา ประชาสัมพนัธ์โปรโมชัน่ผา่นส่ือต่างๆ ง่าย   

        ต่อการรับข่าวสาร

   4.5 การแนะน�าคนรู้จกั เช่น ญาติ เพื่อน

   4.6 การให้เปล่ียนวนัและเวลาเดินทางไดโ้ดยไม่เสียค่าใชจ่้าย

   4.7 มีบริการอาหาร ของว่าง และเคร่ืองด่ืมฟรีบนเคร่ืองบิน

   4.8 มีบริการหนงัสือ และนิตยสารบนเคร่ืองบิน

4

2

-

-

-

-

1

1

-

100

50

-

-

-

-

25

25

-

4

-

-

3

-

-

-

1

-

100

-

-

75

-

-

-

25

-

5. ดา้นพนกังานและการบริการ

   5.1 พนกังานใหบ้ริการดว้ยความสุภาพ เป็นมิตร เอาใจใส่ และ     

       ให้เกียรติผูโ้ดยสาร

 5.2 พนักงานให้บริการทุกขั้นตอน และให้บริการดว้ยความ 

        รวดเร็ว

 5.3 พนกังานสามารถให้ขอ้มูลและตอบขอ้ซักถามไดถู้กตอ้ง        

        ชดัเจน

  5.4 พนกังานสามารถแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ไดอ้ยา่งทนัท่วงที

  5.5 พนกังานแต่งกายสะอาด เรียบร้อย

26

18

6

1

-

1

100

69.23

23.08

3.85

-

3.85

7

5

-

-

-

2

100

71.43

-

-

-

28.57

6. ดา้นลกัษณะทางกายภาพ

   6.1 เคร่ืองบินมีการตกแต่งภายนอกซ่ึงดึงดูดความสนใจ และ   

         ง่ายต่อการจดจ�า

   6.2 ห้องโดยสาร และห้องน�้ าบนเคร่ืองบินสะอาด มีระเบียบ  

          และถูกสุขอนามยั

  6.3 มีเอกสารช้ีแจงการใชอุ้ปกรณ์ต่าง ๆ บนเคร่ืองบินอย่าง 

          ชดัเจน และเขา้ใจง่าย

12

-

5

3

100

-

41.67

25

8

-

2

5

100

-

25

62.50
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ตำรำง 1 (ต่อ)

แสดงจ�านวนและร้อยละของปัจจัยท่ีผู้โดยสารตัดสินใจเลือกสายการบิน

ปัจจยั สายการบินไทย 
(n = 100)

สายการบินนกแอร์
(n = 100)

จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ

  6.4 อุปกรณ์บนเคร่ืองบินทนัสมยั และอยูใ่นสภาพเรียบร้อย    

          พร้อมใช้

   6.5 ช่องเก็บสัมภาระบนเคร่ืองบินมีขนาดเพียงพอในการเก็บ 

         สัมภาระ

3

4

25

33.33

5

1

62.50

12.50

7. ดา้นขั้นตอนการให้บริการ

  7.1 เคร่ืองบินออกเดินทางและถึงเป้าหมายตรงตามเวลาท่ี 

          ก�าหนดไวใ้นตารางบิน

    7.2 หากมีการเปล่ียนแปลงเท่ียวบินโดยสารการบินเอง ผูโ้ดยสาร 

     จะได้รับการชดเชยด้วยบตัรโดยสารในเส้นทางการบิน 

        เดียวกนั หรือคืนเป็นเงินเตม็จ�านวน

  7.3. แจง้เหตุผลให้ผูโ้ดยสารทราบล่วงหนา้อยา่งรวดเร็ว เม่ือ 

          เกิดกรณีเคร่ืองบินเสียเวลา หรือทศันวิสัยไม่ดี

   7.4 บริการ Check-in ดว้ยความสะดวก และรวดเร็ว

   7.5 มีบริการ Check-in ผา่น Internet

  7.6 บริการดูแลสัมภาระเป็นอยา่งดี และมีการชดเชยค่าเสียหาย 

       เม่ือสัมภาระช�ารุดสูญหาย

  7.7 ไม่มีการถ่ายโอนสมัภาระไปยงัเคร่ืองบินของสายการบินอ่ืน

  7.8 บริการดูแลผูโ้ดยสารกลุ่มคนชรา แม่และเด็กเลก็เป็นพิเศษ

  7.9 บริการแจง้ขอ้มูลข่าวสารผา่นทาง Internet/Application

10

4

2

3

1

-

-

-

-

-

100

40

20

30

10

-

-

-

-

-

8

5

-

2

-

-

-

-

1

-

100

62.50

-

25

-

-

-

-

12.50

-



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 ประจ�าเดือน พฤษภาคม-สิงหาคม 2560 117

ตำรำง 2

แสดงการเปรียบเทียบปัจจัยท่ีผู้โดยสารตัดสินใจเลือกสายการบิน

ปัจจยั
สายการบิน

ไทย นกแอร์

ดา้นผลิตภณัฑ์ 30 13

ดา้นราคา 14 55

ดา้นช่องทางการจดัจ�าหน่าย 4 5

ดา้นส่งเสริมการตลาด 4 4

ดา้นพนกังานและการบริการ 26 7

ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 12 8

ดา้นขั้นตอนการให้บริการ 10 8

Pearson Chi-Square Sig = 0.000

จากตารางปัจจยัท่ีผูโ้ดยสารตดัสินใจเลือกสายการ

บินในแต่ละสายการบินไม่เท่ากนัท่ีระดบันยัส�าคญั 0.05 

ส�าหรับปัจจยัท่ีผูโ้ดยสารตดัสินใจเลือกสายการบินไทย

ใน 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นพนกังานและ

การบริการ และด้านราคา ในขณะท่ีปัจจยัท่ีผูโ้ดยสาร

ตดัสินเลือกสายการบินนกแอร์ใน 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ 

ดา้นราคา ดา้นผลิตภณัฑ ์ ดา้นลกัษณะทางกายภาพ และ

ดา้นขั้นตอนการให้บริการ

กำรอภิปรำยผล

จากการศึกษาเร่ืองศึกษาและเปรียบเทียบแนวทาง

ท่ีสามารถใชป้รับปรุงกลยทุธ์การแข่งขนัทางธุรกิจระหวา่ง

สายการบินทัว่ไปกบัสายการบินตน้ทุนต�่าพบว่าปัจจยัท่ี

ผูโ้ดยสารตดัสินใจเลือกสายการบินไทยใน 3 อนัดบัแรก 

คือ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นพนกังานและการบริการ และดา้น

ราคา ในขณะท่ีปัจจยัท่ีผูโ้ดยสารตดัสินเลือกสายการบิน

นกแอร์ใน 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ ดา้นราคา ดา้นผลิตภณัฑ ์

ดา้นลกัษณะทางกายภาพ และดา้นขั้นตอนการให้บริการ 

ซ่ึง Porter (1980) กล่าวว่ากลยทุธ์การสร้างความแตกต่าง

และกลยทุธ์การเป็นผูน้�าดา้นตน้ทุนต�่ามีประสิทธิภาพท่ีดี

เท่าเทียมกนัในการสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั นัน่

หมายถึงแนวทางในการปรับปรุงกลยทุธ์ในการแขง่ขนัทาง

ธุรกิจระหวา่งสายการบินทัว่ไปกบัสายการบินตน้ทุนต�่า มี

ปัจจยัท่ีไม่แตกต่างกนั นอกจากน้ี“กลยทุธ์การสร้างความ

ไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั (competitive Advantage)” ของ 

Micheal E. Porter ซ่ึงประกอบดว้ย การสร้างความแตก

ต่าง (differentiation), การเป็นผูน้�าดา้นตน้ทุนต�่า (cost  

leadership), และการมุ่งเฉพาะกลุ่ม (focus) ซ่ึงสองกลยทุธ์

แรกเป็นกลยทุธ์ส�าหรับผูรั้บบริการทัว่ไป (board target) 

โดยไม่ไดมุ่้งเนน้การผลิตสินคา้หรือให้บริการแก่กลุ่มผู ้

บริโภคใดเป็นการเฉพาะเจาะจง ในขณะท่ีกลยทุธ์ท่ีสาม

เป็นการให้บริการส�าหรับผูบ้ริโภคเฉพาะกลุ่ม (narrow 

target) ท่ีมีความตอ้งการท่ีแตกต่างออกไป โดยการใช้

กลยทุธ์ใดกลยทุธ์หน่ึงระหวา่งการสร้างความแตกต่างกบั

การลดตน้ทุนการผลิต หรือใชท้ั้งสองกลยุทธ์ควบคู่กนั 

อยา่งไรก็ตามถา้ผูผ้ลิตลว้นเลือกใชก้ลยทุธ์เหมือนกนั ใน

บริบทเช่นเดียวกนั “ราคา” จะเป็นตวัแปรท่ีส่งผลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือสินคา้และบริการของผูบ้ริโภค (Weber & 

Polo, 2012) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัขอ้มูลท่ีไดรั้บจากผูโ้ดยสาร

ท่ีตดัสินใจเลือกสายการบินตทุ้นต�่านั้น ตดัสินใจโดยเลือก

ราคาเป็นตวัตั้งซ่ึงสออดคลอ้งกบักลยุทธ์การสร้างความ
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ไดเ้ปรียบของ Micheal E. Porter 

ข้อเสนอแนะในกำรท�ำวิจัยคร้ังนี้

ขอ้เสนอแนะส�าหรับน�าผลการวิจยัไปใชจ้ากผล

การศึกษาและเปรียบเทียบแนวทางท่ีสามารถใชป้รับปรุง

กลยุทธ์การแข่งขนัทางธุรกิจระหว่างสายการบินทัว่ไป

กบัสายการบินตน้ทุนต�่า ปัจจยัท่ีผูโ้ดยสารตดัสินใจเลือก

สายการบินไทยใน 3 อนัดบัแรก คือ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้น

พนกังานและการบริการ และดา้นราคา ในขณะท่ีปัจจยัท่ี

ผูโ้ดยสารตดัสินเลือกสายการบินนกแอร์ใน 3 อนัดบัแรก 

ไดแ้ก่ ดา้นราคา ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 

และดา้นขั้นตอนการให้บริการ

ข้อเสนอแนะส�ำหรับงำนวิจัยคร้ังต่อไป

1. ควรมีการศึกษาความคาดหวงัและการรับรู้คุณ

ภาพการบริการของผูโ้ดยสารท่ีใชบ้ริการสายการบิน 

2. ควรมีการศึกษาเก่ียวกับการพฒันาคุณภาพ

การให้บริการของผูใ้ห้บริการของสายการบินในแต่ละ

สายการบิน

3. ควรมีการศึกษาการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการการ

ขนส่งในแต่ละประเภท เพื่อศึกษาความความแตกต่างใน

แต่ละประเภทเพื่อน�าไปพฒันากลยทุธ์ต่อไป
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บทคัดย่อ

มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 เป็นระบบท่ีจ�าเป็นอยา่งยิง่ต่อการด�าเนินธุรกิจของอุตสาหกรรม

ไทย การปรับเปล่ียนเกณฑก์ารประเมินจากฉบบัปี 2008 ไปสู่การใชเ้กณฑฉ์บบัปี 2015 ส่งผลให้ผูป้ระกอบการของ

ไทยตอ้งจดัเตรียมองคก์ารของตนใหมี้ความพร้อมเขา้สู่ระบบ การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาช่องวา่งของเกณฑ์

มาตรฐานและวเิคราะห์ความพร้อมขององคก์ารตอ่การเปล่ียนแปลงขอ้ก�าหนดหลกัของมาตรฐานระบบการบริหารคุณภาพ 

ISO 9001 ในดา้นบุคลากร กระบวนการจดัการ และดา้นการเงิน ด�าเนินการวิจยัโดยการศึกษาเอกสารและสัมภาษณ์เชิง

ลึกกลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลส�าคญัแบบเจาะจงประกอบดว้ยผูป้ระกอบการท่ีไดรั้บการรับรองระบบ ISO 9001:2008 จ�านวน 5 

รายโดยใชแ้บบสัมภาษณ์ท่ีมีความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหามีค่า IOC ทั้งชุดเท่ากบั 0.97 ผลการวิเคราะห์ช่องว่างของระบบ

บริหารคุณภาพปัจจุบนัเปรียบเทียบกบัระบบใหม่พบว่ามีขอ้ก�าหนดหลกัในดา้นการจดัการท่ีเพิ่มข้ึน 4 ประเด็น ไดแ้ก่ 

กลยทุธ์ ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ความเส่ียง และการเรียนรู้ขององคก์าร ในดา้นความพร้อมของผูป้ระกอบการไทย เน่ืองจาก

มีการรับรู้ข่าวสารของการเปล่ียนแปลงล่วงหนา้ท�าให้มีการจดัเตรียมบุคลากรและงบประมาณในการฝึกอบรม รวมถึง

งบประมาณและแผนงานส�าหรับการขอรับรองระบบบริหารคุณภาพฉบบัใหม่ดว้ย

ค�ำส�ำคัญ: ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001, ช่องว่างของเกณฑม์าตรฐาน, ความพร้อมต่อการเปล่ียนแปลง,  

ผูป้ระกอบการไทย

Abstract

The ISO 9001 is the vital quality management system for Thai enterprises. The main criterion which 

changed from version 2008 to 2015 enforced them to prepare their organizations for entering the new business  

environment. The study’s purposes were to examine the standard criterion gaps occurring from such  

transformation, and to investigate Thai enterprise readiness for the additional requirements of ISO 9001 relating to 

human resources, management processes, and finance and budgeting. The research instrument, with the content validity 

index (IOC) of 0.97, was used to interview the five purposive informants of the ISO 9001:2008 certified companies. 

The result revealed that when comparing the current system with the new requirements there are four main additional 

issues in management; i.e. alignment of ISO to corporate strategy, to their constituencies, to corporate risks and  

ควำมพร้อมต่อกำรเปลี่ยนแปลงมำตรฐำน

ระบบบริหำรงำนคุณภำพ ISO 9001 ฉบับปี 2015 ของผู้ประกอบกำรไทย

The Readiness for the Quality Management System ISO 9001

Version 2015 of Thai Entrepreneurs

ปวนัรัตน์ บุตรธนู และ จกัร ติงศภทิัย์

Pawanrat Buddhanu and Chark Tingsabhat
หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สถาบนัเทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุ่น

Master of Business Administration Program, Thai-Nichi Institute of Technology
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บทน�ำ

มาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ (Qual i ty  

Management System) ISO 9001 เป็นเกณฑม์าตรฐานหน่ึง

ท่ีทัว่โลกยอมรับและเป็นปัจจยัส�าคญัส�าหรับการตดัสิน

ใจเลือกผูข้าย ผูส่้งมอบหรือผูใ้ห้บริการท่ีอยู่ในห่วงโซ่

ปัจจยัผลิตของบริษทั หลายองคก์ารไดน้�าระบบ ISO 9001 

ไปใชก้นัอยา่งแพร่หลายเพื่อให้การจดัการระบบบริหาร

คุณภาพขององคก์ารเป็นไปตามมาตรฐานสากลและช่วย

ใหบุ้คลากรในองคก์ารด�าเนินงานอยา่งเป็นไปในทิศทาง

เดียวกนั ท�าใหส้ามารถตอบสนองเง่ือนไขทางธุรกิจ สร้าง

ความพึงพอใจและการยอมรับจากลูกคา้และผูมี้ส่วนได้

ส่วนเสีย รวมถึงโอกาสในการขยายตลาดไปทัว่โลกดว้ย 

(สถาบนัมาตรฐานองักฤษ, 2558)

เม่ือวนัท่ี 23 กนัยายน 2558 องค์การระหว่าง

ประเทศวา่ดว้ยการมาตรฐาน (International Organization 

for Standardization--ISO) ไดมี้การประกาศเปล่ียนแปลง

มาตรฐานจากฉบบัปี 2008 เป็นฉบบัปี 2015 โดยก�าหนด

ให้องค์การท่ีได้รับการรับรองระบบ ISO 9001 ฉบบั 

2008 จะตอ้งจดัการระบบบริหารคุณภาพให้สอดคลอ้ง

กบัมาตรฐานหรือขอ้ก�าหนดฉบบัใหม่ และตอ้งขอรับ

การรับรองระบบใหม่จากผูใ้ห้บริการรับรองISO ภายใน

ระยะเวลา 3 ปีนบัจากวนัประกาศใชเ้พื่อใหเ้กิดการรับรอง

มาตรฐานอยา่งต่อเน่ือง

ภายหลงัจากการประกาศใช ้องคก์ารจ�าเป็นตอ้ง

วางแผนการด�าเนินงานเพื่อให้มีความพร้อมในการน�า

มาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 ฉบบั 2015 มาใช้

งาน ผูว้จิยัในฐานะท่ีปรึกษาในการจดัท�าระบบการบริหาร

งานคุณภาพจึงเห็นความจ�าเป็นในการวิเคราะห์ช่องว่าง

ของเกณฑป์ระเมินในประเดน็ท่ีเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติม

จากฉบบัปี 2008 และประเมินความพร้อมของผูป้ระกอบ

การในดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการจดัการและดา้นการ

เงิน ท่ีมีต่อการเปล่ียนแปลงมาตรฐานและขอ้ก�าหนดของ

ระบบ รวมถึงความพร้อมในการขอรับการรับรองระบบ 

ISO ฉบบั 2015 ซ่ึงเป็นวตัถุประสงคข์องการวิจยัในคร้ังน้ี

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

เพื่อศึกษาช่องว่างของเกณฑ์มาตรฐานและ

วิเคราะห์ความพร้อมขององคก์ารต่อการเปล่ียนแปลงขอ้

ก�าหนดหลกัของมาตรฐานระบบการบริหารคุณภาพ ISO 

9001 ในดา้นบุคลากร กระบวนการจดัการ และดา้นการเงิน

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

ผูว้ิจยัไดท้บทวนแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัการจดัการขอ้ก�าหนดหลกัท่ีมีการเปล่ียนแปลง เพื่อ

สร้างเคร่ืองมือส�าหรับศึกษาความพร้อมขององคก์ารและ

แนวทางด�าเนินการส�าหรับการขอรับรอง ISO ฉบบั 2015มี

รายละเอียด ดงัน้ี

1. การจดัการเชิงกลยุทธ์ เป็นเคร่ืองมือก�าหนด

แนวทางเพื่อให้ธุรกิจมีความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัใน

ตลาดท่ีมีขั้นตอนด�าเนินการเพือ่มุ่งสู่เป้าหมายขององคก์าร 

(ณฐวฒัน์ พระงาม, 2555; จตุพร สังขวรรณ, 2557) โดย

  1.1 วิเคราะห์สภาพแวดลอ้ม เพื่อคน้หา

ปัจจยัท่ีส่งผลต่อวตัถุประสงค์ขององค์การทั้งดา้นบวก

และด้านลบ ทั้งท่ีเกิดจากภายในและภายนอกองค์การ 

การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในเป็นการพิจารณาจุด

แขง็ท่ีท�าใหอ้งคก์ารมีความสามารถในการแข่งขนัและจุด

อ่อนท่ีท�าใหอ้งคก์ารเสียเปรียบคู่แข่ง โดยใชก้ารวิเคราะห์

ห่วงโซ่คุณค่า (value chain analysis) ทั้งกิจกรรมหลกัและ

กิจกรรมสนบัสนุนขององคก์ารส่วนการวิเคราะห์สภาพ

แวดลอ้มภายนอกจะพิจาณาถึงโอกาสท่ีเอ้ือประโยชน์ให้

กบัการด�าเนินงานขององคก์ารและภยัคุกคามท่ีมีผลกระทบ

opportunities, and to corporate learning. For the organizational readiness, it found that due to the advanced notice on 

new ISO version, the enterprises can put their staff in order, set their training budget, and plan for the new version 

ISO certification with the budget allocation. .

Keywords: quality management system ISO 9001, standard criterion gaps, change readiness, Thai entrepreneurs
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ต่อวตัถุประสงคข์ององคก์าร โดยใช ้PESTEL Analysis 

หรือ Five Force Model จากนั้นจึงบูรณาการขอ้มลูดว้ยการ

วเิคราะห์ SWOT เพื่อใชใ้นการก�าหนดกลยทุธ์องคก์ารต่อ

ไป

  1.2 การก�าหนดกลยทุธ์ เป็นกระบวนการ

ตดัสินใจจากผลการประเมินสภาพแวดลอ้มเพื่อก�าหนด

วิธีการด�าเนินงาน ซ่ึงตอ้งมีการทบทวนวิสยัทศัน์ พนัธกิจ 

วตัถุประสงค ์และเป้าหมายขององคก์าร รวมถึงการก�าหนด

กระบวนการสร้างความสอดคลอ้ง (Kaplan & Norton, 

2001) เพื่อให้กลยทุธ์ท่ีองคก์ารก�าหนดข้ึนสามารถน�าไป

ปฏิบติัใหบ้รรลุผลส�าเร็จไดต้ามวตัถุประสงคข์ององคก์าร

  1.3 การน�ากลยทุธ์ไปปฏิบติั เป็นกญุแจ

ส�าคญัสู่ความส�าเร็จขององคก์ารซ่ึงตอ้งอาศยัการก�าหนด

กระบวนการอย่างมีระเบียบแบบแผน หรือใช้ชุดของ

กิจกรรมท่ีเช่ือมโยงกนัอยา่งเป็นเหตุเป็นผลท่ีท�าใหอ้งคก์าร

สามารถเลือกด�าเนินกลยทุธ์และขบัเคล่ือนไปสู่รูปธรรม

ได ้(Hrebiniak, 2005) 

  1.4 การควบคุมและการประเมินผล 

เป็นกระบวนการตรวจสอบผลการด�าเนินกลยุทธ์ของ

องคก์ารมกันิยมใช ้ Balanced Scorecard ในการควบคุม

และติดตามผล

2. Balanced Scorecard และความสอดคลอ้ง

BSC เป็นแนวคิดของระบบการวดัและประเมิน

ผลการปฏิบติังานขององคก์ารแบบสมดุลท่ีมีมุมมองการ

วดัทั้งดา้นการเงิน และถ่วงดุลการวดัผลให้ครอบคลุมถึง

ประสิทธิภาพในอนาคตขององคก์ารอนัเกิดจากสินทรัพยท่ี์

จบัตอ้งไม่ไดอี้ก 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นลกูคา้ ดา้นกระบวนการ

ภายใน และดา้นการเรียนรู้และการเติบโต พฒันาข้ึนโดย 

Kaplan และ Norton ในช่วงตน้ปี 1990 (จกัร ติงศภทิย,์ 

2549)

ในปี 2000 BSC ไดรั้บการปรับปรุงให้มีบทบาท

ในการน�ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบติัส�าหรับองค์การท่ีมุ่ง

เนน้กลยทุธ์ (strategy-focus organization) การเช่ือมโยง

กลยทุธ์เขา้กบั BSC มีขั้นตอน ดงัน้ี (พสุ เดชะรินทร์, 2548;  

จกัร ติงศภทิย,์ 2549) 

  2.1 ก�าหนดกลยทุธ์ขององคก์าร

  2.2 จดัท�าแผนท่ีกลยุทธ์ โดยก�าหนด

วตัถุประสงคภ์ายใตมุ้มมอง 4 มุมมองตามท่ีองคก์ารตอ้งการ

บรรลุ

  2.3 ก�าหนดตวัช้ีวดั (KPI) เป็นเคร่ืองมือ

ในการตรวจสอบผลการด�าเนินงาน

  2.4 ก�าหนดเป้าหมาย (target) ท่ีองคก์าร

ตอ้งการให้บรรลุในแต่ละตวัช้ีวดั

  2.5 ก�าหนดแผนงาน โครงการ หรือ

กิจกรรม ท่ีตอ้งด�าเนินการเพือ่ใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีตอ้งการ

  2.6 ถ่ายทอดแผนงานและโครงการไป

ยงัพนกังาน

  2.7 ด�าเนินตามแผนงานและโครงการ

ท่ีก�าหนดไว้

  2.8 ประเมินผลการปฏิบติัเพือ่การพฒันา

อยา่งต่อเน่ือง

ในการน�า BSC ไปใชง้านทัว่ทั้งองคก์ารจะตอ้ง

สร้างความสอดคลอ้งในทิศทางเดียวกนัระหว่างกลยทุธ์

ของหน่วยธุรกิจหน่วยสนับสนุนและผูมี้ส่วนได้ส่วน

เสีย เพื่อให้ทุกส่วนมุ่งไปในทิศทางเดียวกนักบักลยุทธ์

องคก์าร (Kaplan & Norton, 2001) กรอบการน�ากลยทุธ์

ไปสู่การปฏิบติัสามารถน�าไปผนวกรวมกบัวงจร PDCA 

(Plan-Do-Check-Act) โดยมีกลยทุธ์เป็นจุดศูนยก์ลาง ใช้

การประสานพลงัและมุ่งทิศทางเดียวกนั (alignment) ทั้ง 

4 ส่วน ไดแ้ก่ ความสอดคลอ้งเชิงกลยทุธ์ ความสอดคลอ้ง

เชิงองค์การ ความสอดคลอ้งของทุนมนุษย ์ และความ

สอดคลอ้งของระบบวางแผนปฏิบติัการและระบบการ

ติดตามควบคุม ในการสร้างความสอดคลอ้งทั้งหมดน้ี

จะตอ้งถูกขบัเคล่ือนการเปล่ียนแปลงดว้ยภาวะผูน้�าของ

ผูบ้ริหารองคก์าร (Kaplan & Norton, 2001)

3. การบริหารความเส่ียง 

เป็นกระบวนการท่ีเป็นระบบในการประเมิน

โอกาสหรือปัจจยัท่ีก่อให้เกิดความเส่ียงอนัจะส่งผลกระ

ทบในทางลบต่อองคก์ารโดยค�านึงถึงเป้าหมายและทิศทาง

ขององคก์ารเป็นหลกั (เจริญ เจษฎาวลัย,์ 2550) แหล่งท่ีมา

ของความเส่ียง 2 ทาง ไดแ้ก่ 
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  3.1 ความเส่ียงจากอิทธิพลภายใน 

ประกอบดว้ยความเส่ียงในการด�าเนินงานความโปร่งใส

และซ่ือตรง การมอบอ�านาจ เทคโนโลย ีการตดัสินใจทาง

ดา้นธุรกิจ และความเส่ียงทางการเงิน 

  3.2 ความเส่ียงจากอิทธิพลภายนอก 

เป็นผลกระทบท่ีองค์การวางมาตรการควบคุมได้ยาก 

ประกอบดว้ย การเปล่ียนแปลงทางด้านเทคโนโลย ี

ความตอ้งการของลูกคา้ สภาพเศรษฐกิจ กฏหมายและ

ระเบียบต่างๆ เสถียรภาพของรัฐบาลภาวะการแข่งขนัทาง

ธุรกิจ ตลาดแรงงาน และภยัธรรมชาติ เป็นตน้  

ในการบริหารความเส่ียงมีขั้นตอนดงัน้ี

  1) ยึดวตัถุประสงค์หลกัขององค์การ

และท�าใหพ้นกังานเขา้ใจเป้าหมายและทิศทางขององคก์าร

โดยตระหนกัรู้วา่ระหวา่งการด�าเนินการต่างๆยอ่มมีความ

ไม่แน่นอนอนัเกิดจากสภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงไป

  2) ส�ารวจความเส่ียง โดยมีคณะท�างาน

หรือผูรั้บผิดชอบก�าหนดขอบเขตและแหล่งขอ้มูล

  3) คน้หาและบ่งช้ีความเส่ียงท่ีส�าคญั 

  4) วิเคราะห์ปัญหา สาเหตุ และผลกระ

ทบต่อองคก์ารท่ีเกิดจากความเส่ียง 

  5) ประเมินและจดัล�าดบัความเส่ียงตาม

ระดบัความรุนแรง เพื่อให้องคก์ารสามารถจดัการได้

  6) บริหารความเส่ียงในดา้นการยอมรับ

ความเส่ียงเน่ืองจากไม่คุม้ค่าในการจดัการ การถ่ายโอน

ความเส่ียงเม่ือไม่สามารถป้องกนัเองได ้และการวางระบบ

ควบคุมภายในในกรณีท่ีสามารถจดัการได ้

  7) ตรวจสอบและติดตามผลการจดัการ

ความเส่ียง ดว้ยการสอบทานความเส่ียงและการควบคุม

ภายใน การประเมินระบบควบคุมภายใน การวางมาตรการ

ปรับปรุงแกไ้ข การสร้างสญัญาณเตือนภยัท่ีมีประสิทธิผล 

เพ่ือใหมี้การเตรียมการส�าหรับรับมือกบัเหตุการณ์นั้นได้

ทนัท่วงที

4. การจดัการความรู้ 

เป็นกระบวนการแสวงหา สร้างความรู้ จดัระเบียบ

และจดัเก็บความรู้ รวมถึงการถ่ายโอนความรู้เพื่อให้เกิด

การน�าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบติังาน (มาร์ควอดต์, 

2550) ประกอบดว้ยขั้นตอนดงัน้ี 

  4.1 การแสวงหาความรู้จากแหล่งความ

รู้ภายในองคก์าร และแหล่งความรู้จากภายนอกองคก์าร 

  4.2 การสร้างความรู้ เป็นกระบวนการ

ท่ีก่อใหเ้กิดความรู้ใหม่ท่ีอาจเกิดข้ึนไดจ้ากการเรียนรู้เชิง

ปฏิบติั หรือการเรียนรู้จากประสบการณ์ในอดีต

  4.3 การจดัเกบ็ความรู้ เป็นกระบวนการ

ในการจดัเก็บ ควบคุม สืบคน้ เพื่อให้สามารถคน้หาและ

น�าไปใชใ้ห้เกิดประโยชน์ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

  4.4 การวเิคราะห์และการท�าเหมืองความ

รู้ เป็นการวางโครงสร้างของความรู้ จดักลุ่มแบ่งหมวดหมู่

ใหเ้ป็นไปในแนวทางเดียวกนัเพือ่ใหส้ามารถคน้หาไดง่้าย

และรวดเร็ว 

  4.5 การถ่ายโอนความรู้ไปยงัหน่วยงาน

หรือบุคคลอ่ืนโดยอาศยัเคร่ืองมือและเทคโนโลยช่ีวยถ่าย

โอน 

  4.6 การประยกุตใ์ชง้านอยา่งเป็นระบบ

เพื่อให้เกิดการปรับปรุงพฒันาและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบั

องคก์าร

5. ประเด็นเปล่ียนแปลงของ ISO 9001:2015

โครงสร้างของขอ้ก�าหนด ISO ฉบบัปี 2015มี

ประเด็นหลกัท่ีแตกต่างจากฉบบัปี 2008 โดยมีการเพิ่ม

บริบทขององคก์าร ความตอ้งการและความคาดหวงัของ

ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียซ่ึงเป็นแนวคิดใหม่ท่ีเก่ียวข้องกับ

ปัจจยัและเง่ือนไขท่ีส่งผลกระทบต่อการด�าเนินงานของ

องคก์าร ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียครอบคลุมถึงลูกคา้ ผูถื้อหุ้น 

คณะกรรมการ คู่แข่ง และหน่วยงานก�ากบัดูแลในดา้น

การบริหารจะมุ่งเน้นการจดัการกระบวนการ (process 

approach) ท่ีชดัเจน มีการควบคุมและจดัการความเส่ียง ใน

การจดัหาสินคา้และการใหบ้ริการโดยหน่วยงานภายนอก

การบริหารความเส่ียงท่ีเก่ียวกบัภยัคุกคามและโอกาสท่ี

เป็นผลกระทบมาจากความไม่แน่นอน รวมถึงการส่ือสาร

ทั้งภายในและภายนอกองค์การท่ีชดัเจนนอกจากน้ียงัมี

ขอ้ก�าหนดดา้นการจดัการความรู้องคก์าร ทรัพยสิ์นทาง

ปัญญาและความรู้จากภายนอก ขอ้ก�าหนดใหม่ยงัระบุให้

ผูบ้ริหารระดบัสูงก�าหนดบุคคลหรือกลุ่มคนท่ีจะท�าหนา้ท่ี
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เป็นผูท่ี้ควบคุมดูแลองคก์ารซ่ึงตอ้งเป็นผูท่ี้ด�ารงต�าแหน่งใน

ระดบัสูงในองคก์าร (กิตติพงศ ์จิรวสัวงศ,์ 2556; สถาบนั

มาตรฐานองักฤษ, 2558; BSI Group, 2559)

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

การศึกษาค ร้ัง น้ี เ ป็นการวิจัย เ ชิงพรรณนา  

(descriptive research) ด�าเนินการศึกษาประเด็นหลกัท่ีมี

การเปล่ียนแปลงไปของเกณฑม์าตรฐานและขอ้ก�าหนด

ของ ISO 9001 เปรียบเทียบระหวา่งฉบบัปี 2008 กบัฉบบั

ปี 2015และด�าเนินการส�ารวจความคิดเห็นของผูป้ระกอบ

การท่ีไดรั้บการรับรองระบบ ISO 9001: 2008 เก่ียวกบั

ความพร้อมขององค์การและแนวทางในการก�าหนดวิธี

ด�าเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานฉบบัใหม่

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

ผูว้ิจยัเลือกผูใ้ห้ขอ้มูลส�าคญัแบบเจาะจงจ�านวน 

5 รายโดยเป็นผูท่ี้ด�ารงต�าแหน่ง QMR ของบริษทัท่ีไดรั้บ

การรับรองระบบ ISO 9001:2008 และมีหนา้ท่ีรับผิดชอบ

การบริหารระบบคุณภาพ รวมทั้งมีประสบการณ์ดา้น ISO 

9001 มากกว่า 3 ปีข้ึนไป

เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรวิจัย

ใชว้ิธีศึกษาประเด็นหลกัท่ีมีการเปล่ียนแปลงไป

ของเกณฑม์าตรฐานและขอ้ก�าหนดของ ISO 9001 เปรียบ

เทียบระหว่างฉบบัปี 2008 กบัฉบบัปี 2015 และใชแ้บบ

สมัภาษณ์ ซ่ึงแบ่งเป็น 5 ตอน ประกอบดว้ยค�าถามเก่ียวกบั

ขอ้มูลของผูใ้หข้อ้มูลส�าคญัและขอ้มูลทัว่ไปขององคก์าร 

ประเด็นค�าถามเก่ียวกับการรับรู้ถึงการเปล่ียนแปลง

ของมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 และผล 

กระทบต่อองคก์าร ความพร้อมขององคก์ารในดา้นบุคลากร 

กระบวนการจดัการ และดา้นการเงิน และความพร้อมต่อ

การเปล่ียนแปลงของระบบบริหารงานคุณภาพขององคก์าร

ในประเดน็บริบทขององคก์าร ความคาดหวงัของผูมี้ส่วน

ไดส่้วนเสีย ความเส่ียงและโอกาส และความรู้ขององคก์าร

แบบสัมภาษณ์ได้รับการตรวจสอบความเท่ียง

ตรงเชิงเน้ือหาโดยใชค้วามคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญจ�านวน 

3 ท่าน และมีค่าดชันีความสอดคลอ้งของขอ้ค�าถามและ

วตัถุประสงคข์องการศึกษา (IOC) ทั้งชุดเท่ากบั 0.97 

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล

ผูศึ้กษาไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูล 2 แนวทาง ไดแ้ก่ 

(1) จากเอกสารเก่ียวขอ้งกบัการจดัการการเปล่ียนแปลง

มาตรฐานและขอ้ก�าหนด ISO 9001 ฉบบัปี 2000 ไปสู่

ปี 2008 และเปรียบเทียบขอ้ก�าหนดของ ISO 9001 ฉบบั

ปี 2008 และ 2015 (2) การเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแบบ

สัมภาษณ์

กำรวิเครำะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้

วิเคราะห์และสรุปผลการศึกษา ใชเ้กณฑช่์วงชั้น

เท่ากนั 5 ระดบัในการแปลความ ดงัน้ี

4.21- 5.00 มีความพร้อมระดบัมากท่ีสุด

3.41- 4.20 มีความพร้อมระดบัมาก

2.61- 3.40 มีความพร้อมระดบัปานกลาง

1.81-2.60 มีความพร้อมระดบันอ้ย

1.00-1.80 มีความพร้อมระดบันอ้ยท่ีสุด

และใช้เกณฑ์พิจารณาของสถาบันมาตรฐาน

องักฤษ (2558) ในการสรุปความพร้อม ดงัน้ี

ระดบั 1 มีระเบียบขั้นตอนการปฏิบติัท่ีชดัเจน

สอดคลอ้งกบัขอ้ก�าหนด และมีการด�าเนินการอยา่งต่อเน่ือง

ระดบั 2 มีระเบียบขั้นตอนการปฏิบติัแต่ยงัไม่

ครอบคลุมขอ้ก�าหนด

ระดบั 3ไม่มีการด�าเนินการใดๆท่ีสอดคลอ้งกบั

ขอ้ก�าหนด

ระดับ 4 ไม่เก่ียวข้องกับการด�าเนินงานของ

องคก์าร
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ผลกำรวิจัย

1. การวิเคราะห์ช่องว่างของเกณฑป์ระเมิน

ขอ้ก�าหนดของระบบบริหารคุณภาพฉบบั 2015 

มีประเด็นใหม่ท่ีเพิ่มข้ึนจากเดิม โดยบางขอ้มีการเพิ่มเติม

เน้ือหาเพื่อเนน้ย �้าใหเ้กิดการน�าไปปฏิบติัท่ีชดัเจนมากข้ึน

ส�าหรับการวจิยัคร้ังน้ีมุ่งเนน้ขอ้ก�าหนดท่ีเป็นประเดน็ใหม่

เพือ่น�ามาวเิคราะห์แนวทางและวธีิการท่ีองคก์ารจ�าเป็นตอ้ง

ด�าเนินการ พบว่ามี 4 ประเด็นหลกัท่ีมีการเปล่ียนแปลง

และสามารถใชท้ฤษฎีดา้นการจดัการมาด�าเนินการเพื่อ

ให้องค์การมีความพร้อมด�าเนินการขอรับรองตามข้อ

ก�าหนดใหม่ ประเดน็หลกัท่ีมีการเปล่ียนแปลงและทฤษฎี

ท่ีสอดคลอ้งปรากฏดงัตารางท่ี 2

2. การวิเคราะห์ความพร้อมต่อการเปล่ียนแปลง

บริษทัท่ี 2 มีความพร้อมขององค์การในด้าน

บุคลากร กระบวนการจดัการ และดา้นการเงิน มากท่ีสุด 

มีค่าเฉล่ียเท่ากบัร้อยละ 91.67 ในขณะท่ีบริษทัท่ี 4 มีความ

พร้อมต่อการเปล่ียนแปลงของระบบบริหารงานคุณภาพ

ขององค์การในระดบัมาก และเหนือกว่าอีก 4 บริษทั  

รายละเอียดปรากฏดงัตารางท่ี 3 และตารางท่ี 4

ตำรำง 1

ข้อมูลผู้ให้ข้อมูลส�าคัญ

บุคคลท่ี 1 บุคคลท่ี 2 บุคคลท่ี 3 บุคคลท่ี 4 บุคคลท่ี 5

1. สถานท่ีตั้ง กทม. ชลบุรี สมุทรปราการ กทม. ชลบุรี

2. ประเภทอุตสาหกรรม/บริการ Die Cutting Felt, Rubber Trading Rubber Part Washer

3. ปีท่ีก่อตั้ง 2013 2004 2011 1991 2012

4. ทุนจดทะเบียน (ลา้นบาท) 25 130 25 70 120 

5. จ�านวนพนกังาน (คน) 50 140 24 520 60 

6.ได้รับการรับรองระบบ ISO     

9001:2008 เม่ือ / จากสถาบนั

2014

JQA

2013

BV

2015

BV

2013

BV

2014

BV

7. ต�าแหน่ง QMR QMR QMR QMR QMR

8. อายงุาน (ปี) 13 5 3 3 10
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ตำรำง 2

ประเดน็หลักท่ีมีการเปล่ียนแปลงและแนวทางการด�าเนินงาน

ประเด็นหลกัท่ีเปล่ียนแปลง ทฤษฎี/แนวทางการด�าเนินการ

1. บริบทภายในและภายนอกขององคก์ารท่ีเก่ียวขอ้งกบัวตัถุประสงค์

และทิศทางกลยทุธ์ขององคก์าร

1.การจดัการเชิงกลยทุธ์ 

2. BSC และ Alignmenw

2.. ความตอ้งการและความคาดหวงัของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 1.การจดัการเชิงกลยทุธ์ 

2. BSC และ Alignment

3.. การจดัการความเส่ียงและโอกาสขององคก์าร การจดัการความเส่ียง

4.. การจัดการความรู้และการเรียนรู้ขององค์การให้สอดคล้องกับ

ผลิตภณัฑแ์ละบริการ

การจดัการความรู้ 

ตำรำง 3

ความพร้อมด้านองค์การ

 บริษทั 1 บริษทั 2 บริษทั 3 บริษทั 4 บริษทั 5 ค่าเฉล่ีย

บุคลากร มีผูรั้บผดิชอบ

ยงัไม่ไดอ้บรม

(50%)

มีผูรั้บผิดชอบ 

อบรมเบ้ืองตน้

(75%)

มีผูรั้บผิดชอบ

ยงัไม่ไดอ้บรม

(50%)

มีผูรั้บผิดชอบ

ยงัไม่ไดอ้บรม

(50%)

มีผูรั้บผดิชอบยงั

ไม่ไดอ้บรม

(50%)

55%

กระบวนการจดัการ ก�าหนดเวลา

ขอรับรอง แต่

ย ัง ไ ม่ มี แ ผ น

งาน

(50%)

ก�าหนดเวลา

ขอรับรอง และ

มีแผนงาน

(100%)

ก�าหนดเวลา

ข อ รั บ ร อ ง 

แ ล ะ มี แ ผ น

งาน

(100%)

ก�า ห น ด เ ว ล า

ขอรับรอง และ

มีแผนงาน

(100%)

ก� า ห น ด เ ว ล า

ขอรับรอง แต่

ยงัไม่มีแผนงาน

(50%)

80%

การเงิน มีงบประมาณ 

(100%)

มีงบประมาณ 

(100%)

มีงบประมาณ 

(100%)

มีงบประมาณ 

(100%)

มีงบประมาณ 

(100%)

100%

ค่าเฉล่ีย 66.67% 91.67% 83.33% 83.33% 66.67%
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ตำรำง 4

ความพร้อมด้านระบบบริหารคุณภาพขององค์การ

 บริษทั 1 บริษทั 2 บริษทั 3 บริษทั 4 บริษทั 5 ค่าเฉล่ีย

บริบทองคก์าร

ความพร้อม

ด�าเนินการยงั

ไม่ครอบคลุม

ทุกประเด็น

นอ้ย

ด�าเนินการยงั

ไม่ครอบคลุม

ทุกประเด็น

ปานกลาง

ด�าเนินการยงั

ไม่ครอบคลุม

ทุกประเด็น

ปานกลาง

ด� า เ นิ น ก า ร

ครอบคลุมทุก

ประเด็น

มาก

ด�าเนินการยงั

ไม่ครอบคลุม

ทุกประเด็น

นอ้ย

2.8

ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย

ความพร้อม

มุ่งไปท่ีลกูคา้

เท่านั้น

นอ้ย

มุ่งไปท่ีลูกคา้

เท่านั้น

นอ้ย

มุ่งไปท่ีลกูคา้

เท่านั้น

ปานกลาง

มุ่งไปท่ีลูกคา้/

นโยบาย ย ัง

ไม่ครอบคลุม

ต า ม ข้ อ

ก�าหนด

ปานกลาง

มุ่งไปท่ีลูกค้า

เท่านั้น

นอ้ย

 2.4

ความเส่ียง/โอกาส

ความพร้อม

ด�าเนินการยงั

ไม่ครอบคลุม

ทุกประเด็น

นอ้ย

ด�าเนินการยงั

ไม่ครอบคลุม

ทุกประเด็น

นอ้ย

เตรียมการ ยงั

ไม่ด�าเนินการ

นอ้ย

ด�าเนินการยงั

ไม่ครอบคลุม

ทุกประเด็น

ปานกลาง

เตรียมการ ยงั

ไม่ด�าเนินการ

นอ้ย

2.2

การเรียนรู้

ความพร้อม

ด�าเนินการยงั

ไม่ครอบคลุม

ทุกประเด็น

มาก

ด�าเนินการยงั

ไม่ครอบคลุม

ทุกประเด็น

มาก

ด�าเนินการยงั

ไม่ครอบคลุม

ทุกประเด็น

มาก

ด�าเนินการยงั

ไม่ครอบคลุม

ทุกประเด็น

มาก

ด�าเนินการบา้ง

ไม่ครอบคลุม

ทุกประเด็น

นอ้ย

3.6

ค่าเฉล่ีย

ความพร้อม

2.5

นอ้ย

2.75

ปานกลาง

3

ปานกลาง

3.5

มาก

1.6

นอ้ยท่ีสุด

กำรอภิปรำยผล

1.ดา้นผูใ้หข้อ้มูลส�าคญัเป็นผูมี้ความเช่ียวชาญและ

มีหนา้ท่ีรับผดิชอบระบบบริหารคุณภาพโดยตรงในสถาน

ประกอบการท่ีไดรั้บการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 

จึงเขา้ใจค�าถามและสามารถให้ขอ้มูลท่ีชดัเจนได้

2.ดา้นการรับรู้ถึงการเปล่ียนแปลงของมาตรฐาน

ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 จากฉบบัท่ี 2008 ไปเป็น

ฉบบัท่ี 2015โดยบทบาท หนา้ท่ีรับผิดชอบโดยตรง และ

ขอ้มูลข่าวสารจากอินเทอร์เน็ต อีเมลล ์และการประกาศ

แจ้งโดยข้อก�าหนดเก่ียวกับการจัดการความเส่ียงและ

โอกาสเป็นประเดน็หลกัของการเปล่ียนแปลงท่ีผูใ้หข้อ้มลู

ส�าคญัทั้ง 5รายเห็นวา่ยงัขาดการเตรียมความพร้อมการจดั

เตรียมงบประมาณส�าหรับการฝึกอบรม และงบประมาณ

ส�าหรับขอรับรองระบบ ปรับปรุงรูปแบบของเอกสารและ

ระเบียบการท�างานใหม่เป็นผลกระทบหลกัต่อองคก์าร 

อยา่งไรก็ตาม องคก์ารท่ีมีการน�าเกณฑป์ระเมิน

รางวลัคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award--TQA) 

ซ่ึงแนวคิดและหลกัการคลา้ยกบัขอ้ก�าหนดของ ISO 9001 
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ฉบบัท่ี 2015 มาใชก้บักระบวนการท�างานของบริษทัอยู่

ก่อนแลว้ ขอ้ก�าหนดใหม่ของ ISO 9001:2015 จึงไม่มีผล 

กระทบใด ๆ ต่อองคก์าร

3. ดา้นความพร้อมขององคก์าร

  3.1 ทุกบริษทัมีการก�าหนดผูรั้บผดิชอบ

เดิมท่ีดูแลระบบบริหารงานคุณภาพเป็นผูด้ �าเนินการต่อ

เน่ือง แต่ยงัไม่มีบริษทัใดส่งผูรั้บผิดชอบเขา้รับการอบรม

เน้ือหาของขอ้ก�าหนดฉบบัใหม่ มีความพร้อมดา้นบุคลากร

คิดเป็นร้อยละ 55 ดงันั้นบริษทัจึงควรก�าหนดแนวทาง

ด�าเนินการให้ชัดเจน แต่งตั้งคณะท�างานบริหารระบบ

คุณภาพ และจดัใหมี้การอบรมขอ้ก�าหนด ISO 9001:2015 

เพื่อให้ทีมท�างานเขา้ใจประเด็นท่ีมีการเปล่ียนแปลง

  3.2 มีการก�าหนดเวลาขอรับการรับรอง

ระบบใหม่ท่ีแน่นอน และบางบริษทัได้รับการอนุมัติ

แผนการด�าเนินงานเรียบร้อยแล้วมีความพร้อมด้าน

กระบวนการจดัการคิดเป็นร้อยละ 80 ดงันั้น บริษทัจึง

ควรติดตามและเร่งรัดให้ผูบ้ริหารอนุมติัแผนการด�าเนิน

งานเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายดา้นเวลาท่ีก�าหนดไวใ้น

การขอรับรองระบบ ISO 9001:2015 ต่อไป

  3.3 ทุกบริษทัไดมี้การจดัสรรงบประมาณ 

วางแผนจดัเตรียมงบประมาณส�าหรับการฝึกอบรม การ

ขอรับรองระบบ และบางบริษทัมีงบประมาณส�าหรับ

การว่าจา้งท่ีปรึกษามีความพร้อมดา้นการเงินคิดเป็นร้อย

ละ 100 เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงน้ีไดมี้การประกาศแจง้

ล่วงหนา้เป็นระยะเวลานาน 

4. ด้านความพร้อมของระบบบริหารคุณภาพ

ขององคก์าร

องค์การมีความพร้อมในระดับ 2 ตามเกณฑ์

พิจารณาของสถาบนัมาตรฐานองักฤษ (2558) โดยแยก

ตามประเด็นหลกัท่ีมีการเปล่ียนแปลง ดงัน้ี

  4.1 ปัจจุบันทุกบริษัทมีการก�าหนด

กลยุทธ์ น�าไปปฏิบัติ และวัดผลการด�าเนินงาน แต่

การปฏิบติัยงัไม่ครอบคลุมตามขอ้ก�าหนด ยงัขาดการ

พิจารณาปัญหาจากปัจจัยภายนอกและภายในท่ีส่งผล 

กระทบต่อวตัถุประสงคข์ององคก์ารและทิศทางกลยทุธ์

ขององค์การในด้านงบประมาณ บุคลากร การจดัการ 

เคร่ืองมืออุปกรณ์ กฎหมาย เทคโนโลย ีวฒันธรรม สังคม 

เศรษฐกิจ ส่ิงแวดลอ้ม เพื่อเป็นขอ้มูลตดัสินใจในการ

วางแนวทางและก�าหนดกลยุทธ์องคก์าร บริษทัท่ีมีการ

ใชเ้กณฑป์ระเมินTQA จะมีการด�าเนินงานท่ีครอบคลุม

บริบทองคก์ารทั้งหมด

  4.2 ปัจจุบนัทุกบริษทัรับรู้ผูมี้ส่วนได้

ส่วนเสียเพียงแค่ผูถื้อหุ้นและลูกคา้เท่านั้น ดงันั้นจึงตอ้ง

เพิ่มให้ครอบคลุมผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทั้งหมด เช่น ผูมี้

ส่วนไดส่้วนเสียทางตรง ไดแ้ก่ พนกังาน ผูถื้อหุน้ ผูล้งทุน 

ลูกคา้ผูบ้ริโภค คู่คา้ คู่ธุรกิจ ชุมชน สังคม รัฐบาล และผู ้

มีส่วนไดส่้วนเสียทางออ้ม ไดแ้ก่ นกัวิชาการ ส่ือมวลชน 

นกัวิจารณ์ สมาคมธุรกิจ ซ่ึงความตอ้งการและความคาด

หวงัของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทั้งน้ีเพื่อไม่ใหเ้กิดผลกระทบ

ต่อความสามารถในการส่งมอบผลิตภณัฑแ์ละบริการของ

องคก์าร 

  4.3 ทุกบริษทัมีความพร้อมในดา้นการ

จดัการความเส่ียงและโอกาสค่อนขา้งนอ้ยเน่ืองจากยงัไม่

ไดใ้ห้ความส�าคญักบัเร่ืองน้ีและยงัขาดการมองมิติความ

เส่ียงควบคู่กบัโอกาส แต่เป็นการประเมินความปลอดภยั

หรือการเกิดอุบติัเหตุในสถานประกอบการมากกว่าการ

ประเมินความเส่ียงท่ีจะส่งผลกระทบต่อวตัถุประสงคข์อง

องคก์าร ผลิตภณัฑแ์ละบริการ ตลอดจนความพึงพอใจ

ลูกคา้ ทั้งความเส่ียงจากอิทธิพลภายในและความเส่ียงจาก

อิทธิพลภายนอกท่ีควบคุมไดย้าก อนัเกิดจากความตอ้งการ

ของลูกคา้ การเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลย ีดา้นเศรษฐกิจ 

การเมือง

  4.4 ถึงแม้ทุกบริษัทจะมีการจัดท�า  

Procedure และ Work Instruction ส�าหรับใหพ้นกังานปฏิบติั

ตาม แต่ยงัขาดการเรียนรู้และสร้างความรู้องคก์ารตามขอ้

ก�าหนดใหม่ท่ีรวมถึงความรู้จากแหล่งอ่ืนๆ เช่น จากการ

ประชุมวิชาการ จากทรัพยสิ์นทางปัญญา หรือจากปัญหา

ท่ีเกิดข้ึนในอดีต เป็นตน้ และใหมี้การเผยแพร่ และจดัเกบ็

ใหส้ามารถน�าออกมาใชใ้นการพฒันาปรับปรุงสินคา้และ

บริการขององคก์ารในอนาคต
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ข้อเสนอแนะกำรวิจัย

จากการวิจยัไดพ้บขอ้เสนอแนะท่ีนอกเหนือจาก

วตัถุประสงคก์ารศึกษา ดงัน้ี

1. ผูบ้ริหารองค์การตอ้งตระหนักและให้ความ

ส�าคญักบัการด�าเนินการโดยเขา้ไปขบัเคล่ือนและผลกั

ดนัในการจดัการระบบบริหารคุณภาพองคก์ารเพื่อใหเ้กิด

ความรวดเร็ว และน�าไปสู่การพฒันาองคก์ารไดอ้ยา่งย ัง่ยนื

2. การใหค้วามรู้และฝึกอบรมกบัพนกังานเป็นส่ิง

ส�าคญัเพือ่ใหเ้กิดการศึกษา การเขา้ใจในเน้ือหาอยา่งแทจ้ริง 
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บทคัดย่อ

การผลิตอุปกรณ์จบัยึดช้ินงานมีความซับซ้อน ตอ้งใชท้กัษะทางดา้นเทคนิคสูงและมีขอ้จ�ากดัดา้นเวลา งาน

วิจยัฉบบัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษากระบวนการบริหารงานเพื่อสร้างอุปกรณ์จบัยดึช้ินงานดว้ยแขนกลเปรียบเทียบกบั

กระบวนการบริหารโครงการแบบ PMBOK ด�าเนินการวิจยัเอกสารการปฏิบติัการผลิต Jig ของบริษทักรณีศึกษาท่ีเป็น

โรงงานผลิตช้ินส่วนแชสซีสในจงัหวดัชลบุรี และส�ารวจความคิดเห็นของกลุ่มผูป้ฏิบติังานในกระบวนการออกแบบ ผลิต 

และใชง้าน Jig ของบริษทักรณีศึกษา และกลุ่มลูกคา้ท่ีเป็นผูใ้ชง้านผลิตภณัฑท่ี์ใช ้ Jig ประกอบโดยใชแ้บบสัมภาษณ์

ท่ีพฒันาข้ึนจากแนวทางการบริหารโครงการแบบ PMBOK Guide ผูใ้ห้ขอ้มูลส�าคญัเป็นผูบ้ริหารและคณะท�างานจาก

บริษทักรณีศึกษา 5 ราย และผูบ้ริหารจากลกูคา้ของบริษทักรณีศึกษาอีก 2 ราย ท่ีมีหนา้ท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการใชง้านผลิตภณัฑ์

ท่ีใช ้ Jig ประกอบข้ึน ผลการวิจยัพบว่า บริษทักรณีศึกษายงัขาดการประยกุตใ์ชอ้งคค์วามรู้ดา้นการบริหารผูมี้ส่วนได้

ส่วนเสีย การบริหารขอบเขตงานและการบริหารความเส่ียงซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของปัจจยัส�าเร็จในการบริหารโครงการ

ค�ำส�ำคัญ: การบริหารโครงการแบบ PMBOK, อุปกรณ์จบัยึดช้ินงาน, ช้ินส่วนแขนกล

Abstract

The jig production is a complicate task with time constraints thus requires high skilled staff and advanced 

technology. The purpose of this study was to compare the Jig production processes between the Case’s operation and 

Project Management Body of Knowledge Guide (PMBOK Guide). A chassis manufacturing company in Chonburi 

province was selected as the unit of study. The Case’s operation procedures were investigated, then the in-depth 

interviews with 7 informants were conducted; 5 from the Case’s staff and 2 from its client’s staff using the research 

tool which is derived from the principle of PMBOK Guide. The result found that the Case Construction Company 

lacks knowledge in the areas of project stakeholders, scope, and risk management, which are essential for the project 

success.

Keywords: Project Management Body of Knowledge (PMBOK), jig and fixture, robotic welding machine
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บทน�ำ

ในภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ ทุกรอบของการ

ออกรถรุ่นใหม่จ�าเป็นตอ้งมีการจดัท�าอุปกรณ์จบัยึดช้ิน

งาน (jig) การสร้างเคร่ืองจกัรหรือการคิดคน้อุปกรณ์

บางชนิดท่ีไม่เคยมีการท�ามาก่อนตอ้งอาศยัเทคโนโลยี

ใหม่ๆ เขา้มาช่วย ขั้นตอนการด�าเนินงานมีความซบัซอ้น 

มีขอ้จ�ากดัดา้นระยะเวลา และตอ้งการความคล่องตวัและ

รวดเร็วในกระบวนการผลิตซ่ึงไมใ่ชเ้ป็นงานท่ีท�าเป็นประจ�า 

บริษทักรณีศึกษาเป็นโรงงานผลิตช้ินส่วนแชสซีสส�าหรับ

อุตสาหกรรมยานยนต์และช้ินส่วนยานยนต์ โดยเป็นผู ้

ผลิตล�าดบัท่ี 2 บริษทัจ�าเป็นตอ้งใชอุ้ปกรณ์จบัยึดช้ินงาน

เพื่อประกอบช้ินส่วนต่างๆ เขา้ดว้ยกนัส�าหรับใชแ้ขนกล

ในการเช่ือม (robotic welding) ช้ินงาน ความรู้และทกัษะ

ในการสร้าง Jig ไดรั้บการถ่ายทอดเทคโนโลยจีากบริษทั

ญ่ีปุ่น แต่ยงัขาดการเรียนรู้ในการบริหารโครงการอยา่งมี

ประสิทธิภาพ ท�าให้มีปัญหาในการส่งมอบช้ินส่วนแชส

ซีสหรือคุณภาพของช้ินงาน การบริหารโครงการไดถู้ก

น�ามาใช้ในการด�าเนินงานภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม 

เป็นรูปแบบการบริหารงานท่ีมีจุดมุ่งหมายเฉพาะ ใช้

จดัการงานท่ีมีความซับซ้อนเพื่อควบคุมทรัพยากรต่าง 

ๆ ขององคก์ารในการด�าเนินงานให้บรรลุผลตามกรอบ

เวลาท่ีก�าหนดไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

สูงสุด โดยมุ่งเนน้ตอบสนองตามความคาดหวงัของลูกคา้ 

เพื่อให้สามารถแข่งขนัดา้นตน้ทุนได ้ ซ่ึงในทุกขั้นตอน

ของการด�าเนินงานเก่ียวขอ้งกบัความเส่ียงทั้งส้ิน (จกัร  

ติงศภทิัย,์ 2553) อยา่งไรกต็ามผลสมัฤทธ์ิท่ีไดรั้บคือความ

สามารถในการท�าก�าไรของบริษทัเพ่ือใชเ้ป็นเงินทุนใน

การคิดคน้ผลิตภณัฑ์ใหม่ตอบสนองความตอ้งการของ

ลูกคา้ต่อไป ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงเห็นถึงความส�าคญัของการน�า

เอาการบริหารโครงการมาใชใ้นการผลิตอุปกรณ์จบัยดึช้ิน

งาน โดยศึกษากระบวนการบริหารงานเพื่อสร้างอุปกรณ์

จบัยึดช้ินงานดว้ยแขนกลของบริษทักรณีศึกษา เปรียบ

เทียบกบักระบวนการบริหารโครงการแบบ PMBOK และ

เสนอแนวทางจดัท�าคู่มือบริหารโครงการสร้าง Jig ซ่ึงเป็น

วตัถุประสงคข์องการศึกษาคร้ังน้ี

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

เพื่อศึกษากระบวนการบริหารงานเพื่อสร้าง

อุปกรณ์จับยึด ช้ินงานด้วยแขนกลเปรียบเทียบกับ

กระบวนการบริหารโครงการแบบ PMBOK

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

ผูว้ิจัยได้ทบทวนทฤษฎีการบริหารโครงการ

แบบ PMBOK และเอกสารการบริหารการผลิต Jig ของ

บริษทักรณีศึกษา เพื่อสร้างเคร่ืองมือส�าหรับศึกษาเปรียบ

เทียบประสิทธิผลของกระบวนการบริหารโครงการ มีราย

ละเอียดดงัน้ี

1. การบริหารโครงการแบบ PMBOK 

การบริหารโครงการแบบ PMBOK เป็นการ

ผสานองคค์วามรู้ ทกัษะ เคร่ืองมือ และเทคนิควิธีมาใช้

จัดการชุดกิจกรรมของโครงการเพื่อให้ได้ผลสัมฤทธ์ิ

ของงานตามขอ้ก�าหนดหรือความตอ้งการของโครงการ 

(Project Management Institute, 2013) ความส�าเร็จของ

การบริหารโครงการเกิดจากการประยุกต์ใช้องค์ความ

รู้ 10 ดา้นโดยบูรณาการผา่นการจดัการกระบวนการ 47 

กระบวนการท่ีถูกจดักลุ่มอยา่งเป็นระบบภายใตว้งจรการ

บริหารโครงการ 5 กลุ่มไดอ้ยา่งเหมาะเจาะลงตวัในแต่ละ

ช่วงเวลา กลุ่มกระบวนการ 5 กลุ่ม ประกอบดว้ย การเร่ิม

ตน้ การวางแผน การด�าเนินการ การติดตามและควบคุม 

และการปิดโครงการ

กระบวนการบริหารโครงการสามารถน�าไป

ประยกุตใ์ชไ้ดท้ัว่ไปกบัทุกอุตสาหกรรม PMBOK Guide 

ได้จัดกระบวนการบริหารโครงการ 47 กระบวนการ

รวมเขา้ไวด้ว้ยกนัเป็นกลุ่มองคค์วามรู้10 ดา้น องคค์วาม

รู้(knowledge areas) เกิดจากการประมวลกลุ่มแนวคิด 

เทคนิค และชุดกิจกรรมท่ีเป็นศาสตร์ในการบริหาร

โครงการ ศาสตร์ตามสาขาวชิาชีพ หรือกลุม่ความเช่ียวชาญ

เดียวกนัเขา้ไวด้ว้ยกนั (Project Management Institute. 

2013) ไดมี้การน�าองคค์วามรู้ทั้ง 10 ดา้นน้ีมาใชบ้ริหาร

โครงการใหญ่ๆ มาเป็นเวลานาน องค์ความรู้ทางการ

จดัการ 10 ดา้น ไดแ้ก่ การบูรณาการ ขอบเขตงาน เวลา 

ตน้ทุน คุณภาพ บุคลากร การส่ือสาร ความเส่ียง การจดั
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ซ้ือจดัจา้ง และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย กรอบความสัมพนัธ์

ระหวา่งกระบวนการบริหารโครงการทั้ง 47 กระบวนการ

ภายใต ้5 กลุ่มกระบวนการและองคค์วามรู้10 ดา้นปรากฏ

ดงัตารางท่ี 1

ตำรำง 1

กรอบความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการและองค์ความรู้ของ PMBOK Guide

กลุ่มกระบวนการ

องคค์วามรู้ เร่ิมตน้ วางแผน ด�าเนินงาน ติดตาม/ควบคุม ปิดโครงการ

1.การ

บูรณาการ

จดัท�ากฎบตัร ท�าแผนการบริหารจดัการ สั่งการและจดั

การปฏิบติัการ

ติดตามควบคุมงาน/

บริหารการ

เ ป ล่ี ย น แ ป ล ง แ บ บ
บูรณาการ

ปิดโครงการ

2. ขอบเขตงาน วางแผนบริหารขอบเขตงาน/

รวบรวมความตอ้งการ/

ก�าหนดขอบเขตงาน/

การแตกโครงสร้างงาน

ตรวจสอบขอบเขต
งาน/

ควบคุมขอบเขตงาน

3. ระยะเวลา วางแผนจดัการตารางปฏิบติั
งาน/

ก�าหนดกิจกรรม/

จดัล�าดบักิจกรรม/

ประมาณการทรัพยากร/

ประมาณการระยะเวลา/

จดัท�าตารางปฏิบติังาน

ควบคุมตารางปฏิบติั

งาน

4. ตน้ทุน วางแผนจดัการตน้ทุน/

ประมาณการตน้ทุน/ 

จดัท�างบประมาณ

ควบคุมตน้ทุน

5. คุณภาพ วางแผนจดัการคุณภาพ ประกนัคุณภาพ ควบคุมคุณภาพ

6. บุคลากร วางแผนจัดการทรัพยากร
บุคคล

สรรหาทีมงาน/

สร้างทีมงาน/

บริหารทีมงาน

7. การส่ือสาร วางแผนจดัการดา้นส่ือสาร กระบวนการส่ือสาร ควบคุมการส่ือสาร

8. ความเส่ียง วางแผนจดัการความเส่ียง

ระบุความเส่ียง/

วิเคราะห์ความเส่ียงเชิง

คุณภาพ/

วิเคราะห์ความเส่ียงเชิง

ปริมาณ/

วางแผนรับมือความเส่ียง

ควบคุมความเส่ียง
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ตำรำง 1 (ต่อ)

กรอบความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการและองค์ความรู้ของ PMBOK Guide

กลุ่มกระบวนการ

องคค์วามรู้ เร่ิมตน้ วางแผน ด�าเนินงาน ติดตาม/ควบคุม ปิดโครงการ

9. การจดัซ้ือ

จดัจา้ง

วางแผนจดัการ

การจดัซ้ือจดัจา้ง

ด�าเนินการจดัซ้ือจดัจา้ง ควบคุมจดัซ้ือจดัจา้ง ยติุจดัซ้ือ

10. ผูมี้ส่วนได้

ส่วนเสีย

ระบุผูมี้ส่วน

ไดส่้วนเสีย

วางแผนบริหาร

ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย

สร้างการมีส่วนร่วม ควบคุมการมีส่วนร่วม

ของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย

2. อุปกรณ์จบัยึดช้ินงาน (jig)

เป็นอุปกรณ์ท่ีใชจ้บัยึดช้ินส่วนแชสซีส Chassis 

เขา้ดว้ยกนัให้ไดต้ �าแหน่งเพ่ือเช่ือมประสานตามแบบท่ี

ก�าหนดไวช่้างผลิต Jig และ Fixture ส�าหรับอุตสาหกรรม

ยานยนต์จะต้องมีสมรรถนะด้านความรู้ ทักษะ และ

ความช�านาญในการปฏิบติังานในระดบัสูงมาก (สุชาติ  

วารีสดใส, 2551) ในการผลิต Jig ประกอบดว้ยการด�าเนิน

กิจกรรมหรืองานหลกั 8 รายการ ไดแ้ก่ งานประกอบจ๊ิก 

(jig assembly) งานอ่านแบบ งานทดลองใช ้(jig trial) งาน

ตรวจสอบคุณภาพ งานตดัปาด (machining) งานปรับปรุง

แกไ้ข งานเตรียมเคร่ืองจกัรและ Cutting Tool และงาน

เตรียมวสัดุและร่างแบบงาน 

ในอุตสาหกรรมรถยนต์ให้ความส�าคญักบัการ

สร้าง Jig สูงสุด เพราะมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการประกอบ

งานสวม และท�าให ้Jig ท่ีผลิตมาสามารถใชง้านไดอ้ยา่งมี

คุณภาพ การวางแผนท่ีดีสามารถช่วยลดความสูญเสียดา้น

เวลาและท�าใหไ้ดช้ิ้นงานมีคุณภาพตามท่ีตอ้งการ ช่างผลิต 

Jig ตอ้งมีความสามารถในการอ่านแบบซ่ึงอาศยัทกัษะและ

ความรู้ในการแยกช้ินและภาพประกอบอยา่งแม่นย �าและ

ถูกตอ้ง สามารถมองลกัษณะงานไดแ้ละน�าไปปฏิบติัให้

ไดต้ามท่ีไดอ้อกแบบไว ้

การจบัยดึช้ินส่วนเพื่อท�าการประกอบหรือเช่ือม

ตอ้งใช ้Jig เพื่อใหเ้กิดความคล่องตวัในการท�างาน สะดวก

รวดเร็วและถูกตอ้ง ดงันั้นการทดลองใช้ Jig ก่อนการ

ปฏิบติังานจริงส�าหรับอุตสาหกรรมยานยนต์จึงมีความ

ส�าคญัสูงสุด คุณภาพของช้ินงานแต่ละช้ินจะถูกน�าไป

ประกอบกบัช้ินส่วนอ่ืนๆ เพื่อผลิตเป็นรถยนต ์การตรวจ

สอบคุณภาพของ Jig ท่ีใช้ในการผลิตจึงต้องมีความ

ละเอียด ตอ้งการความเท่ียงตรงสูง ทั้งขนาด ความฉาก

และความขนาน เพื่อยืนยนัความถูกตอ้งของ Jig ท่ีสร้าง

ข้ึนและสามารถน�าไปใชง้านไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ดงั

นั้น ผูต้รวจสอบจ�าเป็นตอ้งมีความรู้และทกัษะในการใช้

เคร่ืองมือวดัแบบสามแกน นอกจากน้ียงัตอ้งมีความรู้ใน

ดา้นช่างกลโรงงาน มีความช�านาญในการใชเ้คร่ืองกลึง กดั

ไส เจียระไน คดัเลือกและเตรียมเคร่ืองจกัรและ Cutting 

Tool วิเคราะห์ปัญหาและปรับแต่งเพื่อผลิตช้ินส่วนยอ่ย

ท่ีใชป้ระกอบเป็น Jig เพื่อให้พนกังานท�างานไดส้ะดวก

และมีคุณภาพตามท่ีตอ้งการ

อุปกรณ์จบัยึดส�าหรับผลิตโครงสร้างหลกัของ

รถยนต์แบ่งเป็น (1) Jig ส�าหรับงานเช่ือมตรึงจุด ใช้

ส�าหรับการจบัยึดช้ินงานท่ีจะน�ามาประกอบกนัดว้ยการ

เช่ือมเป็นจุดๆ บนช้ินงาน โดยใช้แขนกลในการเช่ือม

แบบอตัโนมติั และก�าหนดการเช่ือมจุดก่อนแลว้ท�าการ

เช่ือมจนครบสมบูรณ์ ซ่ึงจ�าเป็นตอ้งมีการทดลองท�า ตรวจ

สอบช้ินงานใหไ้ดคุ้ณภาพ และก�าหนดเป็นมาตรฐานพื้น

ฐานของการควบคุมการบิดโคง้หรือบิดตวั (2) Jig ส�าหรับ

งานเช่ือมท่ีสมบูรณ์ซ่ึงสามารถเช่ือมไดค้รบทุกแนว เพือ่ให้

ช้ินงานมีการไหลอยา่งต่อเน่ืองตามหลกัการผลิตแบบลีน

ในอุตสาหกรรมรถยนต ์ในบางคร้ังการออกแบบจึงตอ้งมี 

Jig ส�าหรับงานเช่ือมท่ีครบทุกแนวเช่ือมอีกหน่ึงตวัซ่ึงมี

ความแขง็แรงมากกว่า Jig เช่ือมตรึงจุดเพราะตอ้งรองรับ

กบัความร้อนเป็นเวลานาน การออกแบบ Jig จะตอ้งติดตั้ง

สลกัเพื่อให้สามารถสวมช้ินงานเขา้ไปใน Jig ไดถู้กตอ้ง

พอดี เป็นวิธีป้องกนัความผิดพลาด (Poka Yoke) ในการ

ใส่งานผิดต�าแหน่ง (อุษาวดี องอาจวุฒิชยั, 2553) 
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3. งานวิจยัการบริหารโครงการ

ความส�าเร็จของโครงการปรับปรุงใด ๆ มีผลต่อ

ผลการด�าเนินงานโดยรวมของบริษทั การประเมินการ

บริหารโครงการโดยใช้ตวัช้ีส�าคญัดา้นเวลาด�าเนินการ 

งบประมาณ และสัดส่วนความส�าเร็จเปรียบเทียบกับ

วตัถุประสงค์ของโครงการร่วมกบัแบบตรวจสอบการ

ปฏิบติัตามองคค์วามรู้ดา้นการบริหารโครงการ (PMBOK 

guide) ของโครงการลดการใชก้ระดาษบนัทึกขอ้มูลใน

สายการผลิต SAW XT และสายการผลิต BP ของบริษทั 

เอปสัน พรีซิชัน่ (ไทยแลนด)์ จ�ากดั พบว่าประสิทธิภาพ

ในการจดัการเวลาและงบประมาณจ�าเป็นตอ้งมีกิจกรรม

การจดัการแบบการบูรณาการ การบริหารความเส่ียง การ

ส่ือสาร และการบริหารการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

แนวทางการบริหารโครงการโดยใช้องค์ความรู้ตามวิธี

การของ PMBOK Guide ช่วยใหเ้กิดการเรียนรู้ในองคก์าร

และท�าให้ระยะเวลาด�าเนินโครงการลดลงร้อยละ 9 และ

งบประมาณต�่ากว่าท่ีก�าหนดไวร้้อยละ75 ซ่ึงเกิดจากการ

ลดเวลาสูญเปล่าในช่วงรอยต่อระหว่างระยะโครงการ 

(ศรายทุธ บุญถือ, 2556)

ส่วนความส�าเร็จของการบริหารตน้ทุนโครงการ 

ต้องเร่ิมจากการจัดโครงสร้างองค์การของโครงการท่ี

ชดัเจน การก�าหนดหน้าท่ีรับผิดชอบของทีมงานแต่ละ

กลุ่ม มีช่วงการบงัคบับญัชาสั้นและกระชบั ซ่ึงท�าให้ง่าย

ต่อการส่ือสารและการประสานงาน รวมถึงสามารถตดัสิน

ใจไดอ้ยา่งรวดเร็วในสถานการณ์ฉุกเฉิน นอกจากน้ีการจดั

ท�า Master Schedule Plan ของโครงการจะช่วยให้ทราบ

ทิศทางในการท�างาน สามารถเตรียมขั้นตอนการป้องกนั

ความผิดพลาดท่ีจะเกิดข้ึน การวางแผนระยะสั้ นและ

ก�าหนดแผนระยะยาวท่ีสอดคลอ้งกนัไปตามกระบวนการ

จะท�าให้โครงการบรรลุผลตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้ตาม

เวลาท่ีก�าหนด ภายใตก้รอบงบประมาณท่ีควบคุมไวอ้ยา่ง

มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล สามารถส่งมอบงาน

ให้กบัลูกคา้ และลูกคา้เกิดความพึงพอใจในผลงานท่ีมี

คุณภาพ และยินดีจะจ่ายค่าจา้งโดยไม่มีเง่ือนไข (เวนิช 

วฒันภูริภากร, 2555)

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงพรรณนา (descrip-

tive research) ด�าเนินการศึกษากระบวนการบริหารการ

ผลิต Jig ของบริษทักรณีศึกษาเปรียบเทียบกบัแนวทางการ

บริหารโครงการแบบ PMBOK และด�าเนินการส�ารวจความ

คิดเห็นของกลุ่มผูป้ฏิบติังานในกระบวนการออกแบบ ผลิต

และใชง้าน Jig ของบริษทักรณีศึกษา และกลุ่มลกูคา้ท่ีเป็น

ผูใ้ชง้านผลิตภณัฑท่ี์ใช ้Jig ประกอบเพือ่คน้หาแนวทางจดั

ท�าคู่มือบริหารโครงการสร้าง Jig ต่อไป

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

บริษทักรณีศึกษาเป็นโรงงานผลิตช้ินส่วนแชสซีส

ส�าหรับรถยนต ์โดยเป็นผูผ้ลิตล�าดบัท่ี 2 สัญชาติญ่ีปุ่น ก่อ

ตั้งเม่ือปี พ.ศ. 2546 ตั้งอยูท่ี่นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 

จงัหวดัชลบุรีปัจจุบนัมีพนกังาน 2,000 คน จดัโครงสร้าง

องคก์ารโดยแบ่งเป็น 5 ฝ่าย ในการผลิตช้ินส่วนแชสซีส

ตอ้งใชอุ้ปกรณ์จบัยึดช้ินงานส�าหรับเช่ือมเป็นจุด ๆ บน

ช้ินงานดว้ยแขนกลแบบอตัโนมติั 

ผูว้จิยัเลือกผูใ้หข้อ้มลูส�าคญัแบบเจาะจงจ�านวน 7 

รายแบ่งเป็นผูใ้หข้อ้มูลส�าคญัของบริษทักรณีศึกษา 5 ราย

ซ่ึงอยูใ่นระดบับริหาร 3 รายและเป็นคณะท�างาน 2 รายและ

จากลูกคา้ของบริษทักรณีศึกษาอีก 2 ราย ซ่ึงอยูใ่นระดบั

บริหารและมีหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชง้านผลิตภณัฑท่ี์ใช้

Jig ประกอบข้ึน รายละเอียดของผูใ้หข้อ้มลูส�าคญั

ปรากฎดงัตารางท่ี 2
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ตำรำง 2

ผู้ให้ข้อมูลส�าคัญ

ประเภท ต�าแหน่ง/หนา้ท่ี อายงุาน

กลุ่มบริษทักรณีศึกษา

คนท่ี 1

คนท่ี 2

คนท่ี 3

คนท่ี 4

คนท่ี 5

ผูจ้ดัการฝ่ายวิศวกรรมควบคุมการออกแบบและการสร้าง Jig

หวัหนา้หน่วยฝ่ายวิศวกรรม

ออกแบบและสร้าง Jig

ผูจ้ดัการฝ่ายคุณภาพ

หวัหนา้หน่วยฝ่ายคุณภาพ

(คนท่ี 3, 4 ดูแลคุณภาพสินคา้ท่ีใช ้Jig ประกอบและประสานงานกบัลูกคา้)

ผูจ้ดัการฝ่ายผลิตเป็นผูใ้ชง้าน Jig

13

9

13

8

13

กลุ่มลูกคา้ของบริษทักรณีศึกษา

คนท่ี 1

คนท่ี2

ผูจ้ดัการฝ่ายควบคุมการผลิต ดูแลการวางแผนโครงการใหม่

ผูจ้ดัการหน่วยสนบัสนุนการผลิตแม่พิมพ/์ Jig ดูแลการจดัซ้ือจดัจา้ง

22

18

ขั้นตอนและเคร่ืองมือวิจัย

ผูว้ิจยัไดด้�าเนินการศึกษา ดงัน้ี

1. ศึกษาเอกสารและรูปแบบการบริหารการผลิต 

Jig ของบริษทักรณีศึกษา ตั้งแต่กระบวนการร่างแบบช้ิน

งาน ออกแบบ งานอ่านแบบ งานเตรียมวสัดุเคร่ืองจกัรและ 

Cutting Tool งานตดัปาด (Machining) และงานปรับปรุง

แกไ้ข งานประกอบจ๊ิก งานทดลองใช ้และงานตรวจสอบ

คุณภาพ และประเมินการปฏิบติัตามการบริหารโครงการ

แบบ PMBOK ของบริษทักรณีศึกษา

2. ศึกษาทฤษฎีการบริหารโครงการแบบ PMBOK

3.พฒันาแบบสัมภาษณ์ เพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือเก็บ

รวบรวมขอ้มูล 

แบบสัมภาษณ์แบ่งเป็น 6 ตอน มีขอ้ค�าถามรวม

ทั้งส้ิน 51 ขอ้ ประกอบดว้ยค�าถามเก่ียวกบัขอ้มูลของผู ้

ให้ขอ้มูลส�าคญั และประเด็นค�าถามเก่ียวกบัการปฏิบติั

งานตามแนวทางการบริหารโครงการแบบ PMBOK แยก

ตามกลุ่มกระบวนการ ตั้งแต่กลุ่มกระบวนการเร่ิมตน้ การ

วางแผน การด�าเนินงาน การติดตามและควบคุม และกลุ่ม

กระบวนการปิดโครงการ 

แบบสัมภาษณ์ได้รับการตรวจสอบความเท่ียง

ตรงเชิงเน้ือหาโดยใชค้วามคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญจ�านวน 

3 ท่าน และมีค่าดชันีความสอดคลอ้งของขอ้ค�าถามและ

วตัถุประสงคข์องการศึกษา (IOC) ทั้งชุดเท่ากบั 1.0 ผู ้

เช่ียวชาญให้ความเห็นชอบเน่ืองจากมีความครอบคลุม

และเป็นไปตามหลกัเกณฑข์อง PMBOK Guide 

4. ด�าเนินการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลส�าคญั

5. วิเคราะห์และสรุปผลการศึกษา

ในการแปลความระดบัคะแนนประเมินกบัการ

ประยกุตใ์ชง้านกลุ่มกระบวนการตาม PMBOK ของผูใ้ห้

ขอ้มูลส�าคญัในฝ่ายต่าง ๆ ใชเ้กณฑ ์ดงัน้ี

ความหมาย

1. ประยกุตใ์ชบ้า้งเลก็นอ้ย คิดเป็นร้อยละ 20  

2. ประยกุตใ์ชบ้า้งแต่ยงัไม่ถึงคร่ึง คิดเป็นร้อยละ 40  

3. ประยกุตใ์ชม้ากกว่าคร่ึง คิดเป็นร้อยละ60   

4. ประยกุตใ์ชม้ากแต่ไม่ครอบคลุมทั้งหมด 

คิดเป็นร้อยละ 80 

5. ประยกุตใ์ชค้รบถว้นสมบูรณ์  
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และใชเ้กณฑช่์วงชั้นเท่ากนั 5 ระดบั ในการสรุป

ระดบัการปฏิบติัตาม PMBOK Guide ดงัน้ี 

4.21 - 5.00 มีระดบัการปฏิบติัตามมากท่ีสุด

3.41 - 4.20 มีระดบัการปฏิบติัตามมาก

2.61 - 3.40 มีระดบัการปฏิบติัตามปานกลาง

1.81 - 2.60 มีระดบัการปฏิบติัตามนอ้ย

1.00 - 1.80 มีระดบัการปฏิบติัตามนอ้ยท่ีสุด

ผลกำรวิจัย

การเปรียบเทียบกระบวนการบริหาร

บริษัทกรณีศึกษามีกระบวนการเร่ิมต้นงาน

โดยก�าหนดผูรั้บผิดชอบและจัดโครงสร้างองค์การ มี

กระบวนการวางแผน การด�าเนินงาน ติดตามและควบคุม

การผลิต Jig กระบวนการจะส้ินสุดลงเม่ือมีการตรวจ

รับผลิตภณัฑ์ร่วมกบัลูกคา้ มีการยืนยนัระบบการตรวจ

คุณภาพและน�าไปทดลองผลิตจริง จากนั้นผูว้า่จา้งจะตรวจ

รับงานตามมาตรฐาน Jig และ Drawing จนเสร็จส้ินและ

ฝ่ายวิศวกรรมบนัทึกปิดในใบสั่งซ้ือ จากการวิเคราะห์

เอกสารและการสัมภาษณ์พบว่า บริษทักรณีศึกษามีการ

ปฏิบติักลุ่มกระบวนการด�าเนินงานและกลุ่มกระบวนการ

ปิดโครงการไดค้รบถว้นทุกกระบวนการแต่ยงัขาดการ

ปฏิบติับางกระบวนการไดแ้ก่ การระบุผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย

ในกลุ่มกระบวนการเร่ิมตน้การรวบรวมความตอ้งการ การ

วางแผนจดัการความเส่ียง ระบุและวเิคราะห์ความเส่ียงใน

เชิงปริมาณและคุณภาพและวางแผนรับมือกบัความเส่ียง

ในกลุ่มกระบวนการวางแผนและการควบคุมความเส่ียง

ในกลุ่มกระบวนการติดตามและควบคุมผลการปฏิบติั

ตามการบริหารโครงการแบบ PMBOK ของบริษทักรณี

ศึกษาและคะแนนประเมินการปฏิบติัตามPMBOKของผู ้

ให้ขอ้มูลส�าคญัปรากฏในตารางท่ี3และภาพท่ี 1

ตำรำง 3

การปฏิบัติตาม PMBOK Guide ของบริษัทกรณีศึกษา

กลุ่มกระบวนการ กระบวนการใน 

PMBOK

การปฏิบติัตาม การประเมินของผูใ้ห้ขอ้มูล

จ�านวน ร้อยละ คะแนนเฉล่ีย ระดบัการปฏิบติั

เร่ิมตน้ 2 1 50 4.29 ปฏิบติัตามมากท่ีสุด

วางแผน 24 18 75 4.29 ปฏิบติัตามมากท่ีสุด

ด�าเนินงาน 8 8 100 5 ปฏิบติัตามมากท่ีสุด

ติดตาม/ควบคุม 11 10 90.0 4.29 ปฏิบติัตามมากท่ีสุด

ปิดโครงการ 2 2 100 5 ปฏิบติัตามมากท่ีสุด

รวม 47 39 82.90
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ภำพ 1 การปฏิบติัตาม PMBOK Guide ของบริษทักรณีศึกษา

กำรอภิปรำยผล

การศึกษากระบวนการปฏิบัติงานจริงในการ

บริหารการผลิต Jig ของบริษทักรณีศึกษาเปรียบเทียบ

กบักระบวนการบริหารโครงการแบบ PMBOK ท�าให้

ทราบว่าบริษทักรณีศึกษามีกระบวนการท่ีปฏิบติัไม่ครบ

ตามแนวทางการบริหารโครงการแบบ PMBOK โดย

กระบวนการเหล่าน้ีเป็นกระบวนการท่ีต้องปฏิบัติใน

แต่ละขั้นตอนภายใต้วงจรการบริหารโครงการและมี

ความสัมพนัธ์กบัองคค์วามรู้ในการบริหารโครงการเพื่อ

ให้บรรลุผลตามเป้าหมายท่ีตั้งไว ้ แนวทางในการปรับ

แกไ้ขกระบวนการท่ีขาดไปสามารถท�าไดด้งัน้ี

1. กลุ่มกระบวนการเร่ิมตน้โครงการ

  1.1 กระบวนการระบุผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย

ของโครงการสามารถใชก้ารจดัท�าทะเบียนบนัทึกขอ้มูล

ของผูท่ี้มีส่วนไดส่้วนเสียในช่วงเร่ิมตน้โครงการซ่ึงจะ

ช่วยใหโ้ครงการสามารถวางแผนและบริหารผูท่ี้มีส่วนได้

ส่วนเสียไดค้รอบคลุม เคร่ืองมือและเทคนิคท่ีจะใชน้�ามา

พิจารณาประกอบดว้ยการวิเคราะห์ผูท่ี้มีส่วนไดส่้วนเสีย 

การใชดุ้ลยพินิจของผูเ้ช่ียวชาญและการจดัประชุมและ

เก่ียวขอ้งกบัองคค์วามรู้ในการบริหารผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย

2. กลุ่มกระบวนการวางแผน

  2.1 การรวบรวมความตอ้งการ เพื่อให้

มีเอกสารความตอ้งการและตารางทวนสอบความตอ้งการ 

เคร่ืองมือหรือเทคนิคท่ีใชไ้ดแ้ก่การสมัภาษณ์หน่วยงานท่ี

เก่ียวขอ้ง การประชุมเพื่อระดมสมอง แบบสอบถาม การ

สังเกตการณ์ หรือการวิเคราะห์จากเอกสารท่ีลูกคา้ส่งมา

ให ้การรวบรวมความตอ้งการเก่ียวขอ้งกบัองคค์วามรู้ใน

การบริหารขอบเขตงาน

  2.2 การวางแผนจดัการความเส่ียง เพื่อ

ให้ไดแ้ผนการบริหารความเส่ียงอาจจะใชดุ้ลยพินิจของ

ผูเ้ช่ียวชาญและการประชุมระดมสมอง รวมถึงเทคนิค

การวิเคราะห์ความเส่ียงซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัองคค์วามรู้ในการ

บริหารความเส่ียง

  2.3 การระบุความเส่ียง ดว้ยการจดัท�า

ทะเบียนขอ้มูลบนัทึกความเส่ียงท่ีได้จากการวิเคราะห์

จุดแขง็จุดอ่อนของการบริหารโครงการ การใชดุ้ลยพินิจ

ของผูเ้ช่ียวชาญ และการวิเคราะห์รายการตรวจสอบ ซ่ึง

เก่ียวขอ้งกบัองคค์วามรู้ในการบริหารความเส่ียง

  2.4 การวิเคราะห์ความเส่ียงเชิงคุณภาพ 

ด้วยการประเมินความเร่งด่วนของความเส่ียง การจัด

ประเภทความเส่ียงจากทะเบียนขอ้มูลบนัทึกความเส่ียงท่ี

รวบรวมไวซ่ึ้งเก่ียวขอ้งกบัองคค์วามรู้ในการบริหารความ

เส่ียง

  2.5 การวิเคราะห์ความเส่ียงเชิงปริมาณ

ซ่ึงตอ้งใชก้ารเกบ็รวบรวมขอ้มลูท่ีเป็นตวัเลขการประเมิน

ความเส่ียงดา้นปริมาณน�าไปสู่การปรับปรุงเอกสารหรือ

แผนการด�าเนินงานของโครงการ ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัองค์

ความรู้ในการบริหารความเส่ียง

  2.6 การวางแผนรับมือกบัความเส่ียง 

จ�าเป็นตอ้งมีแผนฉุกเฉินเพื่อรับมือกบัความเส่ียงไดอ้ยา่ง

ทนัท่วงที มีการปรับปรุงแผนงานต่างๆเพื่อรองรับการ

ปฏิบติังานให้ทนัตามก�าหนดเวลาซ่ึงเก่ียวขอ้งกับองค์
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ความรู้ในการบริหารความเส่ียง

3. กลุ่มกระบวนการติดตามและควบคุม

 การควบคุมความเส่ียงตอ้งมีการประเมินความ

เส่ียงซ�้ าเพื่อระบุความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนใหม่ สามารถใช้

การประชุมระดมสมองเพ่ือวางแผนควบคุมไดซ่ึ้งเก่ียวขอ้ง

กบัองคค์วามรู้ในการบริหารความเส่ียง

 ในการบริหารการผลิตอุปกรณ์จบัยึดช้ินงานให้

บรรลุวตัถุประสงคท่ี์ก�าหนดไวไ้ด ้บริษทักรณีศึกษาจึงควร

น�ากระบวนการบริหารโครงการแบบ PMBOK ท่ียงัไม่มี

การปฏิบติัตามทั้งหมด 8 กระบวนการไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือ

ในการจดัการงานโครงการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน

เพื่อให้บริษทัไดรั้บประโยชน์สูงสุดจากทรัพยากรท่ีมีอยู่

อยา่งจ�ากดัภายใตเ้ง่ือนไขดา้นเวลาท่ีสามารถสร้างความ

พึงพอใจให้แก่ลูกคา้ได้

ข้อเสนอแนะ

1.การบริหารความเส่ียงและผูท่ี้มีส่วนได้ส่วน

เสียของโครงการมีความส�าคญัอย่างยิ่งต่อประสิทธิภาพ

ประสิทธิผลและความส�าเร็จของโครงการ ผูบ้ริหาร

โครงการตอ้งตระหนักถึงความเส่ียงของโครงการและ

จัดการบริหารผู ้ท่ี มีส่วนได้ส่วนเสียให้ครบทุกกลุ่ม

กระบวนการตั้งแต่เร่ิมตน้จนถึงปิดโครงการ

2. การรวบรวมความตอ้งการของโครงการควรจดั

ท�าเป็นเอกสารบนัทึกอยา่งเป็นทางการ การจดัท�าทะเบียน

รวบรวมตามความตอ้งการของลูกคา้และมีการประชุม

พิจารณาทบทวนอย่างเป็นระบบจะท�าให้การบริหาร

โครงการครบถว้นสมบูรณ์และไดผ้ลลพัธ์ตามท่ีก�าหนดไว้

3. บริษทักรณีศึกษาอาจรวบรวมองคค์วามรู้ท่ีได้

จากการวิจยัคร้ังน้ีข้ึนเป็นความรู้ขององคก์ารและจดัท�า

เป็นคู่มือในการบริหารโครงการสร้างอุปกรณ์จบัยึดช้ิน

งานชนิดอ่ืนส�าหรับงานเช่ือมดว้ยแขนกลต่อไป
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บทคัดย่อ

การวจิยัแบบผสมผสานผสมผสานน้ีมีวตัถุประสงคเ์พือ่ ศึกษา (1) สภาพปัญหาของการบริหารจดัการ (2) แนวทาง

การพฒันาการบริหารจดัการ (3) ปัจจยัท่ีมีส่วนส�าคญัท่ีท�าให้การบริหารจดัการประผลส�าเร็จ และ (4) เสนอตวัแบบใน

การบริหารจดัการหมู่บา้นชา้งตน้แบบของจงัหวดัสุรินทร์ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การศึกษาน้ี เนน้การวจิยัเชิง

ปริมาณ มีแบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือการวิจยั โดยเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นผูเ้ล้ียงชา้งและเก่ียวขอ้งกบัหมู่บา้น

ชา้งในจงัหวดัสุรินทร์ จ�านวน 1,104 คน สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

การทดสอบค่าที ค่าการถดถอยพหุคูณ และค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน นอกจากน้ี ใชว้ิธีสัมภาษณ์แนวลึก

เฉพาะผูเ้ช่ียวชาญ จ�านวน 9 คน ผลการศึกษาพบว่า (1) ปัญหาของการบริหารจดัการ ท่ีส�าคญั คือ จงัหวดัสุรินทร์ไม่ได้

ส่งเสริมการรวมกลุ่มท�ากิจกรรมเพื่อช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัในการเล้ียงชา้ง (2) แนวทางการท่ีส�าคญั คือ จงัหวดัสุรินทร์

ควรส่งเสริมใหผู้เ้ล้ียงชา้งรวมกลุ่มกนั ยดึถือทางสายกลางในการเล้ียงท่ีสอดคลอ้งกบัความสามารถของตนเอง ครอบครัว

และกลุ่มเครือข่าย (3) ปัจจยัท่ีส�าคญั คือ การท่ีจงัหวดัไดรั้บความร่วมมือจากภาคประชาชนในกิจกรรมท่ีจงัหวดัด�าเนิน

การใหก้ารส่งเสริมและการสนบัสนุน และ (4) ตวัแบบในการบริหารจดัการ เรียงตามล�าดบัจากความส�าคญัมากไปนอ้ย 

ดงัน้ี ดา้นความรู้คู่คุณธรรม ดา้นการพึ่งตนเอง ดา้นพอประมาณ และดา้นความมีภูมิคุม้กนั

ค�ำส�ำคัญ: การบริหารจดัการ, หมู่บา้นชา้งตน้แบบ, จงัหวดัสุรินทร์, ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

Abstract

This mixed methods research and main objectives of this study were to study (1) problems of administrative 

conditions (2) development guidelines of Administration (3) factors that are affecting the successful administration, 

and (4) master’s model of administration of the elephant village in Surin Province according to the Sufficiency 

Economic Philosophy. The research methodology was designed by using the quantitative research as the principal 

tool. Questionnaires were used to collect data from 1,104 samples. Descriptive statistical analysis including, mean, 

standard deviation, t- test, multiple regression and Pearson’s correlation coefficient was used to analyze data. 

In addition, there were a supportive in-depth interview with 9 experts for qualitative data. The findings were as  

follows: (1) The major problems of administrative conditions were the self-immunity of the Surin Provinces which 

did not include elephants grouping activities together to help themselves and help other elephant groups. The  

กำรบริหำรจัดกำรหมู่บ้ำนช้ำงต้นแบบของจังหวัดสุรินทร์ตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพยีง

Administration of the Elephant Village in Surin Province

According to the Sufficiency Economic Philosophy Model

กรรณิการ์ เจริญพนัธ์ และ สัมพนัธ์ พลภกัด์ิ
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บทน�ำ

จงัหวดัสุรินทร์ตั้งอยู่ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

ของประเทศ มีพื้นท่ีประมาณ 8,124 ตารางกิโลเมตร มี

ประชากรรวม 1,391,636 คน มีภาษาพูดพื้นเมืองท่ีแตก

ต่างกนัแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มแรก เป็นกลุ่มท่ีพดูภาษา

เขมร กลุ่มท่ีสอง เป็นกลุ่มท่ีพดูภาษากยู (ส่วย) และกลุ่มท่ี

สาม เป็นกลุ่มท่ีพดูภาษาพื้นเมืองอีสาน (ลาว) แต่อยา่งไร

ก็ตาม ประชากรทั้ง 3 กลุ่มมีความเป็นมาท่ีกลมกลืนกนั มี

ความเป็นอยูท่ี่เรียบง่าย มีความสามคัคีต่อกนัเป็นอยา่งดี ดัง่

ค �าขวญัของจงัหวดั ท่ีวา่ “สุรินทร์ถ่ินชา้งใหญ่ ผา้ไหมงาม 

ประค�าสวย ร�่ารวยปราสาท ผกักาดหวาน ขา้วสารหอม งาม

พร้อมวฒันธรรม” บ่งบอกถึงอตัลกัษณ์ของจงัหวดัสุรินทร์

ท่ีมีประวติัศาสตร์ความเป็นมาท่ียาวนาน มีชา้งเป็นสัตว์

คู่บา้นคู่เมืองและเป็นศูนยก์ลางการเช่ือมโยงอารยธรรม

ขอมโบราณท่ีมีการสร้างปราสาทศกัด์ิสิทธ์ิไวส้ักการะ

บูชาตามความเช่ือของคนพื้นเมืองดั้งเดิม บรรพบุรุษของ

ชาวสุรินทร์เป็นชาวกยู มีนามวา่ เชียงปุม ไดใ้ชภู้มิปัญญา

วิชาคชศาสตร์จบัชา้งเผือกแตกโรงจากกรุงศรีอยธุยาแลว้

น�านอ้มเกลา้นอ้มกระหม่อมถวายคืนสมเดจ็พระบรมราชา

ท่ี 3 พระท่ีนัง่สุริยามรินทร์ จึงไดรั้บบ�าเหน็จความชอบ

โปรดเกลา้โปรดกระหม่อมใหเ้ป็นพระยาสุรินทรภกัดีศรี

ณรงคจ์างวาง ปกครองเมืองสุรินทร์สืบต่อมา (ส�านกังาน

จงัหวดัสุรินทร์, 2555)

ในอดีต อาณาเขตของจงัหวดัสุรินทร์ท่ีติดต่อกบั

ราชอาณาจกัรกมัพชูาซ่ึงบริเวณน้ีมีป่าทึบและภเูขาสลบัซบั

ซอ้นมีชา้งป่าอาศยัอยูจ่ �านวนมาก กลุ่มชาติพนัธ์ุกยูมีความ

สามารถในการคลอ้งชา้งป่ามาเล้ียงไวใ้ชง้านในครอบครัว 

ซ่ึงนิยมการเล้ียงชา้งมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั วฒันธรรม

การเล้ียงชา้งน้ีมีมาแต่ดั้งเดิมและถือไดว้่าเป็นมรดกทาง

วฒันธรรมท่ีบรรพบุรุษสืบทอดมายงัรุ่นลูก รุ่นหลานใน

ปัจจุบนั ชนกลุ่มน้ีมีความช�านาญในการฝึกหัดช้างให้

ช่วยงานครอบครัว จนกระทัง่ในปัจจุบนัมีชา้งท่ีชาวกูย

ในจงัหวดัสุรินทร์เล้ียงไวใ้นครอบครองกว่า 300 เชือก 

ส่งผลให้พื้นท่ีบริเวณรอบ ๆ หมู่บา้นชา้งจงัหวดัสุรินทร์

ซ่ึงตั้งอยูท่ี่หมู่บา้นตากลาง ต�าบลกระโพ อ�าเภอท่าตูม มี

ความอุดมสมบูรณ์ดว้ยพืชพนัธ์ุนานาชนิดท่ีเป็นอาหาร

ชา้งนั้นลดนอ้ยลง พื้นท่ีในการปลูกพืชอาหารชา้งมีนอ้ย 

ขาดการส่งเสริมกิจกรรมการแสดงชา้งเพื่อให้เกิดความ

ประทบัใจแก่นกัท่องเท่ียวส่งผลให้รายไดใ้นครอบครัว

ต�่า จึงท�าใหผู้เ้ล้ียงชา้งตอ้งน�าชา้งออกไปเร่ร่อนขายสินคา้

เพื่อใหเ้กิดรายไดเ้สริม บางครอบครัวตอ้งจา้งแรงงานใน

การเล้ียงชา้งท่ีอยูท่ี่บา้นและออกเร่ร่อน ส่งผลกระทบต่อ

การบริหารจดัการหมู่บา้นชา้งโดยรวม (ส�านกังานจงัหวดั

สุรินทร์, 2555, หนา้ 12) และประเด็นท่ีส�าคญัคือ จงัหวดั

สุรินทร์ในฐานะองคก์รท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบัการส่งเสริม

และสนบัสนุนทั้งดา้นนโยบาย ดา้นงบประมาณ และดา้น

ทรัพยากรอ่ืน ๆ ในการบริหารจดัการหมู่บา้นชา้งยงัไม่มี

ประสิทธิภาพเท่าท่ีควร ท�าใหก้ลุ่มผูท่ี้เล้ียงชา้งเผชิญปัญหา

ทั้งดา้นการบริหารจดัการในครอบครัวและการบริหาร

จดัการในภาพรวมของหมู่บา้นชา้งจงัหวดัสุรินทร์ ดว้ย

เหตุผลท่ีแสดงถึงความเป็นมา และความส�าคญั และผลก

ระทบท่ีเกิดข้ึนจากการบริหารจดัการจากปัญหาดงักล่าว

ขา้งตน้ ผูศึ้กษาในฐานะท่ีเป็นนกัการเมือง อดีตสมาชิก

สภาผูแ้ทนราษฎรของจงัหวดัสุรินทร์ ซ่ึงมีหนา้ท่ีตอ้งเป็น

ตวัแทนของประชาชนในการส่งเสริมและสนบัสนุนให้

ประชาชนในพื้นท่ีมีคุณภาพชีวติท่ีดีข้ึน จึงสนใจท่ีจะศึกษา

เร่ือง การบริหารจดัการหมู่บา้นชา้งตน้แบบของจงัหวดั

สุรินทร์ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยคาดหวงั

activities of elephants include elephant food crops common in the Surin Province to promote, (2) The major  

development guidelines of Administration was that Surin Province should encourage the elephants group to take  

a middle path, (3) The major factors that are affecting the administration was Surin Province should get cooperation 

from the public, and (4) The model of administration was the emphasis on both knowledge and morality aspects as 

well as other aspects, for instance, self-reliance, moderation, and self-immunity aspect.

Keywords: administration, elephant village model, Surin province, the sufficiency economic philosophy
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ว่าผลการศึกษาจะเป็นประโยชน์ทั้งในดา้นการเกิดองค์

ความรู้ใหม่ทางวิชาการ การน�าไปปฏิบติัต่อประชาชน

จงัหวดัสุรินทร์และประเทศชาติโดยรวม

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

1. ศึกษาสภาพปัญหาของการบริหารจัดการ

หมู่บา้นชา้งตน้แบบของจงัหวดัสุรินทร์ตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง

2. ศึกษาแนวทางการพฒันาการบริหารจดัการ

หมู่บา้นชา้งตน้แบบของจงัหวดัสุรินทร์ตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง

3. ศึกษาปัจจยัท่ีมีส่วนส�าคญัท่ีท�าให้การบริหาร

จดัการหมู่บา้นชา้งตน้แบบของจงัหวดัสุรินทร์ตามปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงประสบผลส�าเร็จ 

4. เสนอตวัแบบในการบริหารจดัการหมู่บา้น

ชา้งตน้แบบของจงัหวดัสุรินทร์ตามปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

ผูศึ้กษาไดศึ้กษาแนวคิด ประกอบดว้ย (1) การ

บริหารจัดการ ผูศึ้กษาน�าความหมายของค�าว่า “การ

บริหารจดัการ” มาจากการใหค้วามหมายของ นกัวิชาการ 

5 ท่าน ประกอบดว้ย Shermerhorn (1999), Certo (2007),  

Taylor (1967) และ Weber (1996) มาใชเ้ป็นพื้นฐานใน

การก�าหนดความหมายของการบริหารจดัการท่ีเป็นแนวคิด

ของผูศึ้กษา สรุปความหมายของการบริหารจดัการไดว้่า 

หมายถึง แนวทางการด�าเนินงานเก่ียวกบัการส่งเสริม การ

สนบัสนุน หรือการปฏิบติังานใด ๆ  ของจงัหวดัสุรินทร์ใน

เร่ืองการบริหารจดัการหมู่บา้นชา้งตน้แบบ โดย เฉพาะ

อย่างยิ่ง จงัหวดัสุรินทร์ควรส่งเสริมให้ผูเ้ล้ียงชา้งยึดถือ

ทางสายกลางในการเล้ียงท่ีสอดคลอ้งกบัความสามารถ

ของตนเองและครอบครัว เช่น การเล้ียงชา้งในจ�านวน 

ปริมาณท่ีตนเองหรือครอบครัวมีความ สามารถเล้ียงได ้

โดยไม่ตอ้งไปกูย้ืมเงินมาเล้ียง เพื่อประโยชน์สูงสุดของ

ครอบครัว ชุมชน และจังหวดั ทั้ งน้ี ตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 5 ดา้น (2) หมู่บา้นชา้งตน้แบบ ผูศึ้กษา

ไดน้�าความหมายของค�าวา่ “หมู่บา้นชา้งตน้แบบ” มาจาก

แนวคิดของนกัวิชาการหลายท่าน ไดแ้ก่ อจัฉรา ภาณุรัตน ์

(2548) นฤพล ศรีตระกลู (2555) ส�านกังานพฒันาชุมชน

อ�าเภอบา้นหลวง จงัหวดัน่าน มาใชเ้ป็นพื้นฐานในการ

ก�าหนดความหมายของหมู่บา้นชา้งตน้แบบท่ีเป็นแนวคิด

ในการศึกษา สรุป ความหมายไดว้่า หมู่บา้นชา้งตน้แบบ 

หมายถึง แนวทางหรือการปฏิบติังานดว้ยความความเขา้ใจ

ของแกนน�าและกลุ่ม เป้าหมาย จากฐานความเขา้ใจในหลกั

การด�าเนินวถีิชีวติเศรษฐกิจพอเพยีงของภาคีผูเ้ก่ียวขอ้งกบั

หมู่บา้นชา้งเพื่อบริหารจดัการใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด 

โดยท่ีจงัหวดัควรสร้างความร่วมมือจากประชาชน/ชุมชน

ท่ีเล้ียงชา้งเป็นอยา่งดีในทุกกิจกรรมท่ีจงัหวดัด�าเนินการ

ส่งเสริม หรือให้การสนบัสนุน เพื่อประโยชน์สูงสุดของ

ครอบครัว ชุมชน และจงัหวดั ทั้งน้ี เพื่อน�าไปสู่การพ่ึง

ตนเองไดอ้ยา่งย ัง่ยืน ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ทฤษฎี ผูศึ้กษาน�าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง ท่ี

มีองคป์ระกอบ 5 ดา้น ประกอบดว้ย (1) ความพอประมาณ 

(2) ความมีเหตุผล (3) การมีภูมิคุม้กนั (4) การพึ่งตนเอง 

(5) การเสริมสร้างคนใหมี้ความรู้และคุณธรรม (ควบรวม 

2 เง่ือนไขทางเศรษฐกิจพอเพียงเขา้ดว้ยกนั) (6) การรวม

กลุ่ม (หลกัการขั้นท่ี 2 ของเกษตรทฤษฎีใหม่) (7) การสร้าง

เครือข่าย (หลกัการขั้นท่ี 3 ของเกษตรทฤษฎีใหม่) และ 

(8) ความสมดุลและการพฒันาท่ีย ัง่ยืน ผูศึ้กษาไดน้�าเป้า

หมายของเศรษฐกิจพอเพียง 5 ดา้นหลกัมาตั้งเป็นกรอบ

ส�าคญัในการศึกษาคร้ังน้ี ประกอบดว้ย (1) ดา้นความพอ

ประมาณ (2) ดา้นความมีเหตุผล (3) ดา้นการมีภูมิคุม้กนั 

(4) ดา้นการพึ่งตนเอง และ (5) ดา้นความรู้คู่คุณธรรมคณะ

อนุกรรมการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียง (ส�านกังานคณะ

กรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2548)

งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง งานวิจยัของ ทรงศกัด์ิ สิน

วิมล (2556) ในการวิจยัเร่ือง การพฒันาการบริหารจดัการ

การเกษตรของจังหวดัพระนครศรีอยุธยาตามปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง สรุปผลการศึกษาไดว้่า ความคิด

เห็นของกลุ่มตวัอย่างลว้นเห็นด้วยในระดับปานกลาง

ต่อยุทธศาสตร์การบริหารจดัการการเกษตรของจงัหวดั

พระนครศรีอยธุยาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทั้ง 

5 ดา้น ไดแ้ก่ (1) ดา้นความพอประมาณ (2) ดา้นความมี

เหตุผล (3) ดา้นการมีภูมิคุม้กนั (4) ดา้นการพึ่งตนเอง และ 
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(5) ดา้นความรู้และคุณธรรม

กรอบแนวคิดกำรวิจัย

กรอบแนวคิดท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ประกอบ

ดว้ยกรอบแนวคิดหลกัส่วนท่ีเป็นตวัแปรอิสระ แบ่งเป็น 

3 ดา้น ไดแ้ก่ (1) ปัจจยัท่ีมีส่วนส�าคญัต่อปัญหาเก่ียวกบั

การบริหารจดัการหมู่บา้นช้างตน้แบบตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 5 ดา้น (2) ปัจจยัท่ีมีส่วนส�าคญัต่อแนว

การบริหารจดัการหมู่บา้นช้างตน้แบบตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 5 ดา้น และ (3) ปัจจยัท่ีมีส่วนส�าคญัท่ี

ท�าให้การบริหารจดัการหมู่บา้นชา้งตน้แบบของจงัหวดั

สุรินทร์ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประสบผล

ส�าเร็จ แบ่งเป็นปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอก ส�าหรับ

กรอบแนวคิดหลกัในส่วนท่ีเป็นตวัแปรตาม คือ การเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการบริหารจดัการหน่วยงานแบบสมดุล 

4 ดา้น ดงัภาพ 1

กรอบแนวคิดกำรวิจัย

  ตวัแปรอิสระ (เหตุ)       ตวัแปรตาม (ผล)

ปัจจยัท่ีมีส่วนส�าคญัต่อสภาพปัญหาของการบริหาร

จดัการหมู่บา้นชา้งตน้แบบของจงัหวดัสุรินทร์ตาม

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 5 ดา้น 

1. ความพอประมาณ             2. ความมีเหตุผล

3. การมีภูมิคุม้กนั                 4. การพึ่งตนเอง

5. ความรู้คู่คุณธรรม

การบริหารจดัการหมู่บา้นชา้งตน้แบบของจงัหวดั

สุรินทร์ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ปัจจยัท่ีมีส่วนส�าคญัต่อแนวทางการพฒันา การบริหาร

จดัการหมู่บา้นชา้งตน้แบบของจงัหวดัสุรินทร์ตาม

ปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง 5 ดา้น 

1. ความพอประมาณ            2. ความมีเหตุผล

3. การมีภูมิคุม้กนั                4. การพึ่งตนเอง

5. ความรู้คู่คุณธรรม

ปัจจยัท่ีมีส่วนส�าคญัต่อการเพิ่มประสิทธิภาพใน

การบริหารจดัการหน่วยงานแบบสมดุล (Balance 

Scorecard) 4 ดา้น

1. ดา้นภายนอกหน่วยงาน

2. ดา้นภายในหน่วยงาน

3. ดา้นการเรียนรู้และการเจริญเติบโต

4. ดา้นการเงิน

ปัจจยัท่ีมีส่วนส�าคญัท่ีท�าให้การพฒันาการบริหาร

จดัการหมู่บา้นชา้งตน้แบบของจงัหวดัสุรินทร์ตาม

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประสบความส�าเร็จ 

1. ปัจจยัภายใน 

2. ปัจจยัภายนอก

ภำพ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั
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วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

การศึกษาคร้ังน้ี เป็นการวจิยัแบบผสมผสาน โดย

ใชก้ารการวิจยัเชิงปริมาณเป็นหลกั ใชว้ิธีเก็บขอ้มูลจาก

แหล่งขอ้มูล 3 ประเภท ไดแ้ก่ (1) เอกสาร และงานวิจยั

ท่ีเก่ียวขอ้ง (2) เก็บขอ้มูลปริมาณจากกลุ่มตวัอย่างโดย

ใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือ และ (3) จากการสังเกต

พฤติกรรมของกลุ่มตวัอย่างท่ีเก่ียวขอ้งกับการบริหาร

จดัการหมู่บา้นชา้งของจงัหวดัสุรินทร์ 

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

ประชากร การวจิยัเร่ือง การบริหารจดัการหมูบ่า้น

ชา้งตน้แบบของจงัหวดัสุรินทร์ตามปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดศึ้กษาจากประชาชนท่ีเป็นผู ้

เล้ียงชา้งและมีความ สัมพนัธ์ใกลชิ้ดกบัชา้งและเก่ียวขอ้ง

กบัการบริหารจดัการหมู่บา้นชา้ง ซ่ึงเป็นการเลือกแบบ

เจาะจง ในจงัหวดัสุรินทร์มี 2 อ�าเภอ ไดแ้ก่ อ �าเภอท่าตูม 

และอ�าเภอชุมพลบุรี โดยมีประชากร จ�านวน 168,554 คน

กลุ่มตวัอย่าง คือ ประชาชนท่ีท�าการศึกษาใน

จงัหวดัสุรินทร์มี 2 อ�าเภอ ไดแ้ก่ อ �าเภอท่าตูม และอ�าเภอ

ชุมพลบุรี จ�านวน 1,104 ตวัอยา่ง ซ่ึงไดม้าจากการค�านวณ

โดยใชสู้ตรของ Taro Yamane (1967) โดยตั้งค่าความคลาด

เคล่ือนท่ี 0.03 หรือท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 97.00 %

ส่วนการวิจยัเชิงคุณภาพ กลุ่มตวัอยา่งไดจ้ากการ

สุ่มดว้ยวิธี Snowball Sampling เก็บรวบรวมขอ้มูลโดย

การสมัภาษณ์แนวลึกเฉพาะผูเ้ช่ียวชาญ จ�านวน 9 คน ดว้ย

แบบสมัภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ซ่ึงใชเ้ป็นขอ้มลูเสริมการ

วิจยัเชิงปริมาณ

เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรวิจัย

ก า ร วิ จั ย เ ชิ ง ป ริ ม า ณ  ใ ช้ แ บ บ ส อ บ ถ า ม  

(questionnaire) แบบมาตราประเมินค่า หรือมาตราส่วน

ประเมินค่า (rating scale) 3 ระดบั ไดแ้ก่ มาก ปานกลาง 

นอ้ย ตามแบบของ Likert (1961) เป็นเคร่ืองมือ และท่ีผา่น

การทดสอบมีค่าความเท่ียงตรง (IOC) ท่ีระดบั 0.86 และ

ค่าความเช่ือถือไดข้อ้งแบบสอบถามท่ีระดบั 0.93 

การวิจยัเชิงคุณภาพ ใช้แบบสัมภาษณ์แนวลึก

แบบมีโครงสร้างเป็นเคร่ืองมือสมัภาษณ์เฉพาะผูเ้ช่ียวชาญ 

จ�านวน 9 คน

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล

ผู ้ศึกษาได้ก�าหนดวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

ได ้3 วิธี คือ (1) เก็บขอ้มูลจากเอกสาร หรือวิจยัเอกสาร  

(2 )  เก็บข้อมูลปริมาณจากการวิจัยสนามโดยใช้

แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือ และ (3) เก็บขอ้มูลจากการ

สงัเกตพฤติกรรมของกลุ่มตวัอยา่งท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหาร

จดัการหมู่บา้นชา้งของจงัหวดัสุรินทร์

เก็บขอ้มูลจากเอกสาร หรือวิจยัเอกสาร เพื่อใช ้

เป็นพื้นฐานส�าหรับการก�าหนดวตัถุประสงคข์องการวิจยั 

กรอบแนวคิดการวจิยั ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง การสร้าง

แบบสอบถาม การอภิปรายผล และการใหข้อ้อเสนอแนะ 

เกบ็ขอ้มลูปริมาณจากการวจิยัสนาม เกบ็รวบรวม

ขอ้มลูท่ีสมบูรณ์กลบัมาได ้1,104 ชุด คิดเป็น ร้อยละ 100.00 

ของกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด โดยมีผูช่้วยวจิยั 5 คน ต่อจากนั้น ผู ้

ศึกษาไดต้รวจสอบความสมบูรณ์ของ แบบสอบถามอีกคร้ัง

เพื่อน�าเขา้สู่การด�าเนินการตาม ขั้นตอนของการศึกษาต่อ

ไป ทั้งน้ี ผูศึ้กษาไดต้ั้งเป้าหมายของปริมาณแบบสอบถาม

ท่ีสมบูรณ์ท่ีไดก้ลบัมานั้น ไวว้่าตอ้งมีจ�านวนไม่นอ้ยกว่า

ร้อยละ 80 ของกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด เม่ือไดข้อ้มูลมาแลว้ 

ผูศึ้กษาไดว้ิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณดว้ยสถิติวิเคราะห์

เพื่อตอบวตัถุประสงคก์ารวิจยัต่อไป 

การเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการสังเกตการณ์ เพื่อ

ใชเ้ป็นขอ้มูลหลกัท่ีไดจ้ากการวิจยัภาคสนามใน ขั้นตอน

ของการอภิปรายผล และการให้ขอ้เสนอแนะ

กำรวิเครำะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้

เป็นการวิเคราะห์แสดงผลการศึกษาในรูปของ

ตาราง ประกอบกบัการใชรู้ปแบบของการวิเคราะห์เชิง

พรรณนา สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูลจะใช้สถิติท่ี

สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการวิจยั ดงัน้ี ค่าร้อยละค่า

เฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าการถดถอยพหุคูณ และค่า

สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน 
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ผลกำรวิจัย

ผลการวิจยัขอ้มูลเชิงปริมาณ 

1. กลุ่มตวัอย่างเห็นดว้ยในระดบัปานกลางต่อ 

ปัญหาเก่ียวกับการบริหารจัดการหมู่บ้านช้างต้นแบบ

ของจงัหวดัสุรินทร์ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 5 

ดา้น (สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์ารวิจยั ขอ้ 1.) โดยมี

ค่าเฉล่ียรวมทั้ง 5 ดา้น (  = 2.07, SD = 0.451) และค่า

เฉล่ียรวมของแต่ละดา้นเรียงตามล�าดบัค่าเฉล่ียจากมาก

ไปนอ้ย ไดแ้ก่ ดา้น (1) การมีภูมิคุม้กนั (  = 2.10, SD 

= 0.512) (2) ความรู้คู่คุณธรรม (  = 2.09, SD = 0.508)  

(3) ความมีเหตุผล (  = 2.06, SD = 0.519) (4) การพึ่งตนเอง 

(  = 2.05, SD = 0.519) (5) ความพอประมาณ(  = 2.05, 

SD = 0.567) 

2. กลุ่มตวัอย่างเห็นดว้ยในระดบัปานกลางต่อ 

แนวทางการพฒันาการบริหารจัดการหมู่บ้านช้างต้น

แบบของจังหวดัสุรินทร์ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอ

เพียง 5 ดา้น โดยมีค่าเฉล่ียรวมทั้ง 5 ดา้น (  = 2.24,  

SD = 0.481) และค่าเฉล่ียรวมของแต่ละดา้นเรียงตามล�าดบั

ค่าเฉล่ียจากมากไปน้อย ไดแ้ก่ ดา้น (1) การพึ่งตนเอง  

(  = 2.26, SD = 0.573) (2) การมีภูมิคุม้กนั (  = 2.25,  

SD = 0.564 (3) ความพอประมาณ (  = 2.24, SD = 0.567)  

(4) ความรู้คู่คุณธรรม (  = 2.24, SD = 0.577) และ  

(5) ความมีเหตุผล (  = 2.21, SD= 0.569) ตามล�าดบั ดงั

ตาราง 1

ตำรำง 1

ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างต่อปัญหา และแนวทางการพฒันาการบริหารจัดการหมู่บ้านช้างต้นแบบของจังหวดั

สุรินทร์ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จ�าแนกตามค่าเฉล่ียรวมท้ัง 5 ด้าน และค่าเฉล่ียรวมแต่ละด้านเรียงตาม

ล�าดับค่าเฉล่ียรวมจากมากไปน้อย

ปัญหา แนวทางการพฒันา

ค่าเฉล่ียรวมทั้ง 5 ดา้น (SD)

2.07 (0.451) 2.24 (0.481)

ค่าเฉล่ียรวมแต่ละดา้นเรียงตามล�าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ย (SD)

1. ดา้นมีภูมิคุม้กนั 2.10 (0.512)

ค�าถาม “จงัหวดัไม่ไดส่้งเสริมให้ผูเ้ล้ียงชา้งรวมกลุ่มท�า

กิจกรรมร่วมกนั เพื่อช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซ่ึงกนั

และกนัในการเล้ียงชา้ง การแสดงกิจกรรมของชา้ง รวมถึง 

การปลูกพืชอาหารชา้งร่วมกนัในพื้นท่ีท่ีจงัหวดัใหก้ารส่ง

เสริม เป็นตน้”

1. ดา้นการพึ่งตนเอง 2.26 (0.573)

ค�าถาม “จงัหวดัควรส่งเสริมใหผู้เ้ล้ียงชา้งสามารถพึ่งตนเอง

ได ้ เช่น สามารถเล้ียงกนัเองไดภ้ายในครอบครัวโดยไม่

ตอ้งจา้งแรงงาน คู่ขนานไปกบัการส่งเสริมใหมี้รายไดจ้าก

หลาย ๆ  ทาง และการปลูกพืช/เล้ียงสัตวไ์วบ้ริโภคในครัว

เรือนเพื่อลดรายจ่าย”

2. ดา้นความรู้คู่คุณธรรม 2.09 (0.508) 2. ดา้นการมีภูมิคุม้ 2.25 (0.564)

3. ดา้นความมีเหตุผล 2.06 (0.519) 3. ดา้นพอประมาณ 2.24 (0.567)

4. ดา้นการพึ่งตนเอง  2.05 (0.519) 4. ดา้นความรู้คู่คุณธรรม 2.24 (0.577)

5. ดา้นความพอประมาณ 2.05 (0.567) 5. ดา้นความมีเหตุผล 2.21(0.569) 
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3. กลุ่มตวัอยา่งลว้นเห็นดว้ยในระดบัปานกลาง 

ต่อ ปัจจยัท่ีมีส่วนส�าคญัท่ีท�าใหก้ารบริหารจดัการหมู่บา้น

ชา้งตน้แบบของจงัหวดัสุรินทร์ตามปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพยีงประสบผลส�าเร็จท่ีแบ่งเป็นปัจจยัภายในและปัจจยั

ภายนอก เรียงล�าดบัค่าเฉล่ียรวมจากมากไปนอ้ย ไดแ้ก่ (1) 

ปัจจยัภายนอก (  = 2.21, SD = 0.569) และ (2) ปัจจยั

ภายใน (  = 2.23, SD = 0.611) ตามล�าดบั

4. ความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่งต่อตวัแบบการ

บริหารจดัการหมู่บา้นช้างตน้แบบของจงัหวดัสุรินทร์

ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มตวัอยา่งเห็นดว้ย

วา่ ปัจจยัท่ีมีส่วนส�าคญัต่อแนวการบริหารจดัการหมู่บา้น

ชา้งตน้แบบตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีส�าคญัมี 

4 ดา้น เรียงล�าดบัความส�าคญัจากมากไปนอ้ย ดงัน้ี (1) 

ดา้นความรู้คู่คุณธรรม (2) ดา้นการพึ่งตนเอง (3) ดา้นพอ

ประมาณ และ (4) ดา้นความมีภูมิคุม้กนั เป็นปัจจยัท่ีมี

อิทธิพลต่อปัจจยัท่ีมีส่วนต่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการ

บริหารจดัการหน่วยงานแบบสมดุล (Balance Scorecard) 

ทั้งน้ี ตวัแบบการบริหารจดัการหมู่บา้นชา้งตน้แบบตาม

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ควรเน้น ด้านความรู้คู่

คุณธรรม และดา้นอ่ืนอีก ไดแ้ก่ ดา้นการพึ่งตนเอง ดา้น

ความพอประมาณ และดา้นความมีภูมิคุม้กนั 

ผลการศึกษาขอ้มูลเชิงคุณภาพ 

ผลจากการการสัมภาษณ์แนวลึกผู ้เ ช่ียวชาญ 

จ�านวน 9 คน ปรากฏว่า

1. ผูเ้ ช่ียวชาญ ล้วนมีความเห็นไปในทิศทาง

เดียวกนัต่อแนวทางการพฒันาการบริหารจดัการหมู่บา้น

ชา้งตน้แบบของจงัหวดัสุรินทร์ตามปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพยีง โดยผูเ้ช่ียวชาญเห็นวา่ จงัหวดัสุรินทร์ควรส่งเสริม

ใหผู้เ้ล้ียงชา้งสามารถพ่ึงตนเองได ้เช่น สามารถเล้ียงกนัเอง

ไดภ้ายในครอบครัวโดยไม่ตอ้งจา้งแรงงาน คู่ขนานไปกบั

การส่งเสริมใหมี้รายไดจ้ากหลาย ๆ  ทาง และการปลูกพืช/

เล้ียงสตัวไ์วบ้ริโภคในครัวเรือนเพือ่ลดรายจ่าย โดยเฉพาะ

อยา่งยิง่แนวทางการบริหารจดัการหมู่บา้นชา้งตน้แบบของ

จงัหวดัสุรินทร์นั้น จงัหวดัควรส่งเสริมและสนบัสนุนให้

เกิดครอบครัวตวัอยา่งในการเล้ียงชา้งข้ึนให้ได ้

2. ผูเ้ ช่ียวชาญ ล้วนมีความเห็นไปในทิศทาง

เดียวกนัต่อปัจจยัท่ีมีส่วนส�าคญัต่อแนวทางการพฒันาการ

บริหารจดัการหมู่บา้นชา้งตน้แบบของจงัหวดัสุรินทร์ตาม

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยเห็นว่า การท่ีผูบ้ริหาร

ระดบัสูงของจงัหวดัเห็นความส�าคญัและมีนโยบายท่ีชดัเจน

ท่ีในการส่งเสริมและสนบัสนุนการบริหารจดัการหมู่บา้น

ชา้งตน้แบบตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงรวมถึงมี

การบริหารจดัการแบบสมดุลอย่างมีประสิทธิภาพ และ

การท่ีจงัหวดัไดรั้บความร่วมมือจากประชาชน/ชุมชนท่ี

เล้ียงช้างเป็นอย่างดีในทุกกิจกรรมท่ีจงัหวดัด�าเนินการ

ส่งเสริม หรือให้การสนบัสนุน นั้นจะท�าให้การบริหาร

จัดการจัดการหมู่บ้านช้างต้นแบบของจังหวดัสุรินทร์

ประสบผลส�าเร็จได ้

3. ผูเ้ ช่ียวชาญ ล้วนมีความเห็นไปในทิศทาง

เดียวกนัต่อตวัแบบการบริหารจดัการหมู่บา้นชา้งตน้แบบ

ของจงัหวดัสุรินทร์ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง โดย

เห็นวา่ แนวทางการพฒันาการบริหารจดัการตามปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีส�าคญัมี 4 ดา้น เรียงล�าดบัความ

ส�าคญัจากมากไปนอ้ย ดงัน้ี (1) ดา้นความรู้คู่คุณธรรม (2) 

ดา้นการพึ่งตนเอง (3) ดา้นพอประมาณ และ (4) ดา้นความ

มีภมิูคุม้กนั มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการบริหารจดัการ

หน่วยงานแบบสมดุล เพราะเห็นวา่ กลุ่มผูเ้ล้ียงชา้งหรือการ

บริหารจดัการหมู่บา้นชา้งของจงัหวดัสุรินทร์ลว้นประสบ

ปัญหาความยากจน และมีหน้ีสินลน้พน้ตวั รวมทั้งตกอยู่

ในสถานะท่ีแกไ้ขปัญหาไม่ไดด้ว้ยตนเอง ความหวงัของ

กลุ่มผูเ้ล้ียงชา้งจึงตอ้งการให้ภาครัฐ ให้จงัหวดัเขา้มาส่ง

เสริมสนบัสนุน และแกปั้ญหาการเล้ียงชา้งอยา่งครบวงจร 

กำรอภิปรำยผล

1. จากผลการศึกษาขอ้มูลเชิงปริมาณ ปรากฏว่า 

กลุ่มตวัอย่างเห็นดว้ยในระดบัปานกลางทั้งในภาพรวม

และรายดา้นทั้ง 5 ดา้น ต่อปัญหาเก่ียวกบัการบริหารจดัการ

หมู่บา้นชา้งตน้แบบของจงัหวดัสุรินทร์ตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพยีง ผูศึ้กษามีความเห็นวา่ จงัหวดัสุรินทร์มีน

โยบายส่งเสริมและสนบัสนุนผูเ้ล้ียงชา้งทั้งการจดัหาพื้นท่ี

ปลกูอาหารชา้งเพิม่เติม การส่งเสริมกิจกรรมการแสดงชา้ง

ท่ีหมูบ่า้นชา้งเพือ่รับนกัท่องเท่ียวในวนัเสาร์และวนัอาทิตย์

ของทุกสัปดาห์เพื่อเป็นการเพิ่มรายได ้ลดรายจ่ายใหก้บัผู ้

เล้ียงชา้ง แต่ทั้งน้ีการด�าเนินการตอ้งใชเ้วลาจึงยงัไม่บรรลุ
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เป้าหมายสูงสุดท่ีตั้งไว ้เม่ือเป็นเช่นน้ีจึงมีส่วนส�าคญัท�าให้

กลุ่มตวัอย่างเห็นดว้ยในระดบัปานกลาง สอดคลอ้งกบั

ความคิดเห็นจากการสัมภาษณ์แนวลึกเฉพาะผูเ้ช่ียวชาญ 

จ�านวน 9 คนซ่ึงเห็นว่า จงัหวดัสุรินทร์ยงัมีปัญหาในดา้น

การบริหารจดัการ เช่น การส่งเสริมและสนับสนุน ทั้ง

นกัวิชาการท่ีมีความรู้เขา้ไปให้ความรู้กบัประชาชน การ

สนบัสนุนงบประมาณ การสนบัสนุนทรัพยากรอ่ืน ๆ ท่ี

จ�าเป็นโดยยึดหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นตน้ 

2. จากผลการศึกษาท่ีพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งเห็นดว้ย

ในระดบัปานกลางต่อ แนวทางการพฒันาการบริหารจดัการ

หมู่บา้นชา้งตน้แบบของจงัหวดัสุรินทร์ตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 5 ดา้น ผูศึ้กษามีความเห็นท่ีสอดคลอ้ง

กับกลุ่มตัวอย่าง ในขณะเดียวกันก็มีมุมมองท่ีเป็นไป

ในทิศทางเดียวกบักบัผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 9 คนท่ีไดจ้ากการ

สัมภาษณ์แนวลึก วา่ จงัหวดัสุรินทร์ในฐานะท่ีเป็นหน่วย

งานท่ีมีอ�านาจและรับผดิชอบโดยตรงเก่ียวกบัการบริหาร

จดัการหมู่บา้นชา้ง ควรมีแนวทางหรือนโยบายในการส่ง

เสริมและสนบัสนุนใหป้ระชาชนท่ีเล้ียงชา้งมีอาชีพเสริม

คู่ขนานไปกบัการเล้ียงชา้ง โดยยดึทางสายกลางในการพึ่ง

ตนเองไม่มากเกินไปหรือนอ้ยเกินไปเพื่อเป็นแนวทางใน

การพฒันาการบริหารหมู่บา้นชา้งสู่หมู่บา้นตน้แบบต่อไป

3. จากผลการศึกษาท่ีพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งเห็นดว้ย

ในระดบัปานกลางต่อ ภาพรวมของปัจจยัท่ีมีส่วนส�าคญัท่ี

ท�าให้การบริหารจดัการหมู่บา้นชา้งตน้แบบของจงัหวดั

สุรินทร์ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประสบผลส�าเร็จ 

ผูศึ้กษามีความเห็นว่า จงัหวดัควรท�างานเชิงรุกเพื่อให้ได้

รับความร่วมมือจากประชาชนในชุมชนท่ีเล้ียงชา้งในทุก

กิจกรรมและจงัหวดัควรด�าเนินการส่งเสริมหรือให้การ

สนับสนุนจนไดค้รอบครัวตน้แบบในการเล้ียงช้างเพื่อ

เป็นแบบอยา่งท่ีประสบผลส�าเร็จได ้ ซ่ึงขณะน้ีผลส�าเร็จ

ดงักล่าวยงัไม่เกิดข้ึน เม่ือเป็นเช่นน้ี จึงมีส่วนส�าคญัท�าให้

กลุ่มตวัอยา่งเห็นดว้ยในระดบัปานกลางต่อปัจจยัท่ีมีส่วน

ส�าคญัท่ีท�าให้การบริหารจดัการหมู่บา้นชา้งตน้แบบของ

จงัหวดัสุรินทร์ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแทนท่ี

จะเห็นดว้ยในระดบัมากหรือในระดบันอ้ยดงักล่าว และ

สอดคลอ้งกบัความเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ ท่ีเห็นว่า จงัหวดั

สุรินทร์ตอ้งสร้างความร่วมมือให้เกิดข้ึน โดยการท�างาน

เชิงรุกเพือ่จะไดข้บัเคล่ือนการบริหารจดัการหมูบ่า้นชา้งตน้

แบบให้ประสบผลส�าเร็จ

4. จากผลการศึกษาพบว่า ตวัแบบแนวทางการ

บริหารจดัการหมู่บา้นช้างตน้แบบของจงัหวดัสุรินทร์

ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีส�าคญัมี 4 ดา้นท่ีมี

อิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการบริหารจดัการหน่วยงาน

แบบสมดุล 4 ดา้น ผูศึ้กษามีความรู้ บริบทต่าง ๆ เก่ียวกบั

การบริหารจดัการหมู่บา้นชา้งไดเ้ป็นอย่างดี โดยเฉพาะ

การรับรู้เก่ียวกบัประสิทธิภาพในการบริหารจดัการ และ

แนวทางการพฒันาการบริหารจดัการหมู่บา้นช้างตาม

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีส�าคญั 4 ดา้น เรียงล�าดบั

จากส�าคญัมากไปน้อย ดงัน้ี (1) ดา้นความรู้คู่คุณธรรม 

(2) ดา้นการพึ่งตนเอง (3) ดา้นความพอประมาณ และ 

(4) ดา้นความมีภูมิคุม้กนั กลุ่มตวัอยา่งสมัผสัไดถึ้งผลกระ

ทบท่ีเกิดข้ึน เพราะปัจจยัท่ี 4 ดา้นมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการ

เล้ียงชา้งและการบริหารจดัการหมู่บา้นชา้ง ซ่ึงปัจจยัดงั

กล่าวหากมีพร้อมจะส่งผลดีโดยตรงต่อความเป็นอยูข่อง

ตนเองและครอบครัว 

ข้อเสนอแนะกำรวิจัยคร้ังนี้

1. จงัหวดัสุรินทร์ควรส่งเสริมใหผู้เ้ล้ียงชา้งยดึถือ

ทางสายกลางในการเล้ียงท่ีสอดคลอ้งกบัความสามารถของ

ตนเองและครอบครัว เช่น การเล้ียงชา้งในจ�านวน หรือ

ปริมาณท่ีตนเองหรือครอบครัวมีความสามารถเล้ียงได ้

โดยไม่ตอ้งไปกูย้มืเงินมาเล้ียงซ่ึงเป็นภาระหน้ีสินจนเกิน

ตวั ควรยึดตามอตัภาพและสภาพแวดลอ้มในบริบทของ

ชุมชนอยา่งเป็นขั้นเป็นตอนโดยไม่สร้างความเดือดร้อน

แก่ตนเองและผูอ่ื้น ท�าตามก�าลงัแรงงานท่ีมีอยู ่งบประมาณ 

ความรู้ เวลาท่ีใชใ้นการท�างาน และความสามารถความ

ถนดัท่ีมีอยู ่เป็นตน้ ทั้งน้ีเพือ่ลดค่าใชจ่้าย ไม่ก่อหน้ีสินเพิม่ 

2. จงัหวดัสุรินทร์ควรส่งเสริมและสนบัสนุนใหผู้ ้

เล้ียงชา้ง ท�าการปลูกพืชอาหารชา้งใหเ้พียงพอกบัจ�านวน

ชา้งท่ีเล้ียง และส่งเสริมใหเ้กิดกิจกรรมการแสดงชา้งเพื่อ

สร้างรายไดอ้ยา่งสม�่าเสมอและต่อเน่ือง

3. จงัหวดัสุรินทร์ควรส่งเสริมผูเ้ล้ียงชา้งใหมี้ราย

ไดจ้ากการประกอบอาชีพในหลายทาง เพื่อให้สามารถ

ด�าชีพอยูไ่ด ้ หากมีรายไดจ้ากการแสดงกิจกรรมของชา้ง

ลดลงตามภาวะเศรษฐกิจ หรือผลกระทบจากส่ิงแวดลอ้ม
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4. จงัหวดัควรท�างานเชิงรุกเพ่ือสร้างความร่วม

มือจากประชาชนในชุมชนท่ีเล้ียงชา้งในการขบัเคล่ือนทุก

กิจกรรมท่ีจงัหวดัด�าเนินการส่งเสริม หรือใหก้ารสนบัสนุน

เพื่อให้ประสบผลส�าเร็จ

5. จังหวดัสุรินทร์ควรน�าแนวทางการบริหาร

จดัการตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ใน

การพฒันา

ข้อเสนอแนะกำรวิจัยคร้ังต่อไป

1. ท�าการศึกษาเพ่ือต่อยอดจากการศึกษาคร้ังน้ี 

เพื่อคน้หาองคค์วามรู้ใหม่เก่ียวกบัการน�ากรอบแนวคิดน้ี

ไปประยกุตใ์ชต้ามความเหมาะสมในหน่วยงานอ่ืน นอก

เหนือจากจงัหวดัสุรินทร์เพื่อเป็นการพิสูจนผ์ลการวจิยัซ่ึง

จะน�าไปสู่การพฒันาประสิทธิภาพในการบริหารจดัการ

ต่อไป อย่างไรก็ตาม ในการศึกษา หรือการวิจยัคร้ังต่อ

ไป อาจน�าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 5 ดา้น ซ่ึงผูศึ้กษา

ไดน้�ามาเป็นแนวคิดในคร้ังน้ีไปปรับใชเ้ฉพาะบางดา้นท่ี

เหมาะสมกบัหน่วยงานท่ีศึกษาก็ได ้หรือตดับางดา้นออก

ก็ได ้ โดยไม่จ�าเป็นตอ้งน�าไปใชค้รบทั้งหมดทุกดา้น ใน

ทางตรงขา้ม อาจเพิ่มจ�านวนดา้นหรือตวัช้ีวดัข้ึนอีกก็ได้

ตามความเหมาะสม แต่ควรให้เหตุผลก�ากบัไวด้ว้ยเสมอ

2. ท�าการศึกษาวิจัยแบบเจาะลึกแนวทางการ

บริหารจดัการหมูบ่า้นชา้งตน้แบบของจงัหวดัสุรินทร์แต่ละ

ดา้น โดยเปรียบเทียบหรือเทียบเคียงกบัหมู่บา้นตน้แบบท่ี

มีลกัษณะคลา้ยคลึงกนัแหล่งอ่ืน ๆ  ทั้งภายในประเทศและ

ภายนอกประเทศ เป็นตน้

3. ท�าการศึกษาการวิจยัโดยใชก้รอบแนวคิดหรือ

ตวัแบบอ่ืนส�าหรับการศึกษาวเิคราะห์ประสิทธิภาพในการ

บริหารจดัการ เช่น แนวทางการบริหารกิจบา้นเมืองท่ีดี 

5 ดา้น การบริหารจดัการตามทางแนวคุณธรรม เป็นตน้
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บทคัดย่อ

การวิจยัแบบผสมผสานน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษายุทธศาสตร์ของแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการ

บริหารจดัการเพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตประชาชนของเทศบาลในจงัหวดัลพบุรีตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดย

ใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล แบบสอบถามไดผ้า่นการทดสอบเพื่อหาค่าความเท่ียงตรง ได้

เท่ากบั 0.94 และผา่นการหาค่าความเช่ือถือไดข้องแบบสอบถาม ท่ีระดบั 0.91 ประชากร คือ ประชาชนท่ีอาศยัอยูใ่น

เขตพื้นท่ีเทศบาลทั้งหมด 23 แห่งในจงัหวดัลพบุรี รวม 232,618 คน ส่วนกลุ่มตวัอยา่ง คือ ประชาชนดงักล่าว จ�านวน 

1,103 คน ซ่ึงไดม้าจากการค�านวณหาขนาดของกลุ่มตวัอยา่งตามสูตรของทาโร่ ยามาเน่ ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 97 

วิธีวิเคราะห์ขอ้มูล เป็นการวิเคราะห์ในรูปตาราง รวมทั้งใชรู้ปแบบการวิเคราะห์เชิงพรรณนา ส�าหรับสถิติท่ีใชใ้นการ

วิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าถดถอยพหุคูณ และค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน ในส่วนการวิจยัเชิงคุณภาพ มีการ

สัมภาษณ์แนวลึกเฉพาะผูเ้ช่ียวชาญจ�านวน 9 คน ซ่ึงคดัเลือกตามแนวคิดการสุ่มตวัอยา่งแบบสโนวบ์อล โดยเป็นการ

สัมภาษณ์แบบตวัต่อตวัและใชแ้บบสัมภาษณ์แนวลึกท่ีมีโครงสร้าง การวิเคราะห์เชิงเน้ือหา และจดักลุ่มความคิดตาม

ประเด็นท่ีศึกษาโดยการวิเคราะห์เน้ือหาน�าเสนอไวใ้นลกัษณะบรรยาย ผลการวิจยั พบว่า ยทุธศาสตร์ของแนวทางการ

เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจดัการเพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตประชาชนของเทศบาลในจงัหวดัลพบุรีตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงทั้ง 5 ดา้น ลว้นเป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการบริหารจดัการท่ีเรียกว่า 7M และเม่ือน�า

ยุทธศาสตร์ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเรียงล�าดบัความส�าคญัของอิทธิพลจากมากไปนอ้ยไดด้งัน้ี (1) ดา้น

การพฒันาประสิทธิภาพและคุณภาพของหน่วยงานและบุคลากร (2) ดา้นการก�าหนดกรอบเวลาท่ีรวดเร็ว (3) ดา้นการ

สนบัสนุนการจดัตั้งแกนน�า (4) ดา้นการก�าหนดกรอบเวลาท่ีรวดเร็ว และชดัเจน (5) ดา้นการใชเ้ทคโนโลยีท่ีทนัสมยั

และเหมาะสม

ค�ำส�ำคัญ: การบริหารจดัการ, คุณภาพชีวิต, เทศบาลจงัหวดัลพบุรี, ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

Abstract

The main objective of this research was to study the strategy of guidelines to increase  

administrative of people’s quality of life improvement of municipalities in Lopburi Province according to the 

Sufficiency Economy Philosophy. The methodology of this research was designed to use mixed research using  

กำรบริหำรจัดกำรเพือ่พฒันำคุณภำพชีวิตประชำชนของเทศบำลในจังหวัดลพบุรี

ตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพยีง
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บทน�ำ

แนวทางการพฒันาประเทศไปสู่ความเจริญตาม

นยัของตะวนัตก แนวคิดความทนัสมยัและระบบทุนนิยม

ในหว้งเวลา 40 ปีแรกของแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม

แห่งชาติ ตั้งแต่ฉบบัท่ี 1 (พ.ศ. 2504) เป็นตน้มา ส่งผลให้

ประเทศไทยเกิดการเปล่ียนแปลงอยา่งมาก โดยเฉพาะใน

ดา้นความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ซ่ึงมีอตัรา

การขยายตวัอยูใ่นระดบัสูง ส่งผลให้ประเทศไทยกา้วสู่ 1 

ใน 10 ประเทศท่ีมีอตัราการพฒันาเศรษฐกิจท่ีสูงท่ีสุดใน

โลกในช่วงปี พ.ศ. 2530-2539 ก่อนท่ีการขยายตวัดงักล่าว

จะประสบสภาวะชะงกังนั และชะลอตวัเป็นระยะๆในช่วง

กว่าทศวรรษท่ีผ่านมา การพฒันาตามแนวทางดงักล่าว

ไดส่้งผลให้ประเทศไทยมีความเจริญกา้วหน้ามากมาย

ทั้งทางดา้นกายภาพ เช่น โครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ระบบ

ถนน ไฟฟ้า ประปา และทางดา้นสังคม เช่น ความเป็น

สากลทดัเทียมนานาอารยะประเทศ แต่ประเทศไทยก็ได้

รับผลกระทบจากการพฒันาประเทศเป็นอย่างมากเช่น

กนั โดยผลกระทบน้ีไดก้ลายเป็นปัญหาสังคมท่ีส�าคญั

ข้ึนเร่ือย ๆ เช่น ปัญหาความแตกต่างระหว่างรายไดข้อง

คนในประเทศ ปัญหาความเหล่ือมล�้าทางสังคม ปัญหา

อาชญากรรม การแสวงหาวตัถุนิยมและภาวะบริโภคนิยม 

ความเส่ือมถอยของส่ิงแวดลอ้มทั้งทางกายภาพ สถาบนั

ครอบครัว สถาบนัทางสงัคม ชุมชน และวฒันธรรมดัง่เดิม

ของสงัคมทอ้งถ่ิน (วรัิช วรัิชนิภาวรรณ, 2550) จึงกล่าวได้

ว่า คุณภาพชีวิตประชาชนของประเทศไทยไดรั้บผลกระ

ทบจากการพฒันาประเทศนัน่เอง

ปัญหาขา้งตน้ยงัส่งผลกระทบทั้งในภาพรวมระดบั

จงัหวดั และระดบัทอ้งถ่ิน จนถึงหน่วยการปกครองส่วน

ทอ้งถ่ินระดบัเทศบาล ซ่ึงเป็นชุมชนท่ีจดัตั้งข้ึนในเขตท่ี

มีความเจริญ (ชุมชนเมือง) ตามหลกัเกณฑข์องพระราช

บญัญติัเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไ้ขเพิ่มเติมฉบบัท่ี 13 พ.ศ.

2552 เทศบาลแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ เทศบาล

นคร มีอ�านาจหน้าท่ีท่ีส�าคญั เช่น (1) รักษาความสงบ

เรียบร้อยของประชาชน (2) ป้องกนัและระงบัโรคติดต่อ 

(3) ใหร้าษฎรไดรั้บการศึกษาอบรม (4) ส่งเสริมการพฒันา

สตรี เด็ก เยาวชน ผูสู้งอาย ุ และผูพ้ิการ (5) บ�ารุงศิลปะ 

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

used was survey research with a great number of field data collection and by using questionnaires as the  

research tools. The questionnaires passed tryout with a validity check at level of 0.94 and  

reliability check at level of 0.91. The population was comprised of 232,618 people who resided in areas of 23  

municipalities of Lopburi Province. 1,103 total samples were selected by the Taro Yamane’s formula of  

sampling size at the confidence level of 97%. Data analysis is shown in contingency table with descriptive analysis  

approach. Descriptive statistics applied were multiple regression and Pearson’s correlation coefficient. For the  

qualitative research, in-depth interviews of 9 experts, that were selected by the Snowball sampling concept, 

were interviewed with face-to-face interviews with the structured in-depth interview form. The interviewed 

data was analyzed, interpreted, and performed in table with descriptions beneath the table. The finding of 

this research on the strategic guideline to increase administrative of people’s quality of life improvement of 

municipalities in Lopburi Province according to the Sufficiency Economy Philosophy, consisted of 5 aspects 

arranging from the most important strategy to the least as follows: efficiency and quality development of 

organization and personnel, establishment of fast and explicit time frames support of mainstay establishment, 

extensive publicity, and utilization of modern and appropriate technology.

Keywords: people quality, life improvement, municipalities, Lopburi province
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จารีตประเพณี ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและวฒันาธรรมอนัดี

ของทอ้งถ่ิน และ (6) จดัการเก่ียวกบัท่ีอยูอ่าศยัและการ

ปรับปรุงแหล่งเส่ือมโทรม เป็นตน้ นอกจากน้ี พระราช

บญัญติัก�าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ�านาจให้

แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 ยงัไดก้ �าหนด

อ�านาจหนา้ท่ีของเทศบาลไวด้ว้ย เช่น (1) การจดัท�าแผน

พฒันาทอ้งถ่ินของตนเอง (2) การจดัให้มีและบ�ารุงรักษา

สถานท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจ (3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ

ราษฎรในการพฒันาทอ้งถ่ิน และ (4) กิจการอ่ืนในท่ีเป็น

ผลประโยชนข์องประชาชนในทอ้งถ่ินตามท่ีคณะกรรมการ

ประกาศก�าหนด เป็นตน้ ปัญหาท่ีเทศบาลพบเก่ียวกบัการ

บริหารจดัการเพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตประชาชนอาจแบ่ง

เป็น 2 ดา้นท่ีส�าคญั ไดแ้ก่ หน่ึง คุณภาพชีวติประชาชนดา้น

เศรษฐกิจ ซ่ึงแบ่งยอ่ยเป็น ปัญหาคุณภาพชีวิตประชาชน

ดา้นรายได ้และดา้นการประกอบอาชีพ เป็นตน้ และสอง 

คุณภาพชีวิตประชาชนดา้นสังคม ซ่ึงแบ่งยอ่ยเป็น ปัญหา

คุณภาพชีวิตประชาชนดา้นสาธารณสุข ดา้นการศึกษา 

รวมทั้งดา้นความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น เป็นตน้

การศึกษาการบริหารจดัการเพ่ือพฒันาคุณภาพ

ชีวิตประชาชนของเทศบาลในจงัหวดัลพบุรีตามปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงในคร้ังน้ี เป็นการศึกษาเพื่อน�าไปสู่

การพฒันาหรือการปรับปรุงการบริหารจดัการของหน่วย

งานเทศบาล ไดแ้ก่ เทศบาลในจงัหวดัลพบุรี ซ่ึงเป็นหน่วย

การปกครองทอ้งถ่ินรูปแบบปกติท่ีใชก้นัอยูท่ ัว่ไป เนน้ใน

ส่วนท่ีเก่ียวกบัการบริหารจดัการเพื่อพฒันาคุณภาพชีวิต

ประชาชนดา้นความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น โดย

มีปัญหาการวิจยัท่ีส�าคญั คือ การบริหารจดัการเพื่อพฒันา

คุณภาพชีวติประชาชนของเทศบาลในจงัหวดัลพบุรียงัไม่มี

ประสิทธิภาพเท่าท่ีควร การท่ีเทศบาลในจงัหวดัลพบุรี 

ซ่ึงเป็นหน่วยงานของรัฐในระดบัทอ้งถ่ินหรือเป็นหน่วย

การปกครองท้องถ่ินบริหารจัดการเพื่อพฒันาคุณภาพ

ชีวิตประชาชนยงัไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควรดงักล่าว 

ย่อมท�าให้เกิดผลเสียหรือความเดือดร้อนหลายประการ 

ดงัน้ี (1) ท�าให้ประชาชนเดือนร้อน หาความปลอดภยั

ไดย้าก เน่ืองจากอาชญากรรมและโจรผูร้้ายเพ่ิมมากข้ึน  

(2) ท�าใหส้ิ้นเปลืองงบประมาณในการปราบปรามโจรและ

อาชญากรรม (3) ท�าลายการท่องเท่ียวของจงัหวดัลพบุรี 

(4) ท�าให้มาตรฐานการบริหารจดัการ หรือประสิทธิภาพ

ในการบริหารจดัการเพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตประชาชน

ของจงัหวดัลพบุรีลดนอ้ยลง และ (5) กระทบต่อช่ือเสียง

และความเล่ือมใสศรัทธาของประชาชนต่อการบริหาร

จดัการในส่วนท่ีเก่ียวกบัคุณภาพชีวติประชาชนของจงัหวดั

ลพบุรี ดว้ยเหตุผลท่ีแสดงถึงความส�าคญัของเทศบาล การ

บริหารจดัการของเทศบาล ปัญหาการเร่ืองการบริหาร

จดัการเพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตประชาชนของเทศบาลใน

จงัหวดัลพบุรีตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงยงัไม่มี

ประสิทธิภาพเท่าท่ีควร ดงันั้นการศึกษาในคร้ังน้ีผูศึ้กษา

จึงมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ของ

แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจดัการเพื่อ

พฒันาคุณภาพชีวติประชาชนของเทศบาลในจงัหวดัลพบุรี

ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งน้ี ผลการศึกษายอ่ม

เกิดประโยชน์ต่อเทศบาลในจงัหวดัลพบุรีและหน่วยงาน

ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งสร้างองค์ความรู้ใหม่ในส่วนท่ีเก่ียว

กบัยทุธศาสตร์การบริหารจดัการเพื่อพฒันาคุณภาพชีวิต

ประชาชนของเทศบาลในจงัหวดัลพบุรีตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงท่ีปรากฏผลชดัเจน สามารถใชเ้ป็นแบบ

อยา่งให้กบัจงัหวดัอ่ืน ๆ  รวมทั้งหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืน 

เช่น หน่วยการปกครองทอ้งถ่ิน เพือ่น�าไปปรับใชใ้นหน่วย

งานหรือพื้นท่ีของตนต่อไป

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

1. ศึกษาสภาพปัญหาเก่ียวกบัการบริหารจดัการ

เพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตประชาชนของเทศบาลในจงัหวดั

ลพบุรีตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2. ศึกษาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการ

บริหารจัดการเพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตประชาชนของ

เทศบาลในจงัหวดัลพบุรีตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 

3. ศึกษาปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอกท่ีมีส่วน

ส�าคญัท�าใหแ้นวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร

จดัการเพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตประชาชนของเทศบาลใน

จงัหวดัลพบุรีตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประสบ

ผลส�าเร็จ

4.  ศึกษายุทธศาสตร์ของแนวทางการเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการบริหารจดัการเพื่อพฒันาคุณภาพ

ชีวิตประชาชนของเทศบาลในจงัหวดัลพบุรีตามปรัชญา



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 ประจ�าเดือน พฤษภาคม-สิงหาคม 2560 151

ของเศรษฐกิจพอเพียง

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

1. แนวคิดหรือความหมายเก่ียวกบัการบริหาร

จัดการ คุณภาพชีวิตประชาชน ประสิทธิภาพ และ

ยทุธศาสตร์

2. แนวคิดเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีส่วนส�าคญัต่อปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง 

3.  แนวคิดเ ก่ียวกับปัจจัย ท่ีมีส่วนส�าคัญต่อ

ประสิทธิภาพในการบริหารจดัการตามกรอบแนวคิด 11M 

4. ปัญหา และแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพใน

การบริหารจดัการ

5. ความเป็นมา โครงสร้าง อ�านาจหน้าท่ีของ

เทศบาลในจงัหวดัลพบุรี

จากการศึกษาแนวคิดหรือความหมายของการ

บริหารจดัการของนักวิชาการ ผูว้ิจยัได้น�ามาสรุปเป็น

ความหมายของการบริหารจัดการในการศึกษาคร้ังน้ี 

หมายถึง การบริหารงานภาครัฐท่ีอาศยัการประสานงาน

และความร่วมมือกนัอยา่งเป็นกระบวนการเพื่อให้บรรลุ

วตัถุประสงคห์รือเป้าหมายท่ีตั้งไวโ้ดยใชท้รัพยากรอยา่ง

เหมาะสมและคุม้ค่า ในขณะท่ีวรรณกรรมและงานวิจยั

เก่ียวกบั คุณภาพชีวิต นั้นสามารถสรุปไดว้า่ คุณภาพชีวิต

ท่ีดีคือการมีชีวิตความเป็นอยูอ่ยา่งมีความสุข ทั้งทางดา้น

ร่างกาย จิตใจ สังคมและเศรษฐกิจ เน่ืองมาจากการไดรั้บ

การตอบสนองความตอ้งการในดา้นต่าง ๆ อยา่งเพียงพอ 

และเหมาะสมตามสภาพความจ�าเป็นพื้นฐานในสงัคมพอ

เพียง ส่วน “ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น” หมาย

ถึง สภาพท่ีปราศจากภยัอนัตราย หรือพน้จากสถานการณ์

ท่ีไม่ปลอดภยั ท่ีเป็นหรืออาจเป็นอนัตรายต่อชีวิตและ

ทรัพยสิ์นของประชาชน

จากการศึกษาแนวคิดหรือความหมายของ 

ยทุธศาสตร์ คือ การก�าหนดทิศทางหรือการวางแผนการ

ด�าเนินงาน และการจดัสรรทรัพยากรของหน่วยงานเพื่อ

เป็นเคร่ืองมือในการด�าเนินงานใหส้ัมฤทธ์ิผล หรือบรรลุ

เป้าหมายท่ีก�าหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ จากการทบทวน

วรรณกรรมและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งพบว่านกัวิชาการทั้ง

หลายไดใ้หค้วามหมายของยทุธศาสตร์ท่ีมีส่วนคลา้ยคลึง

และเป็นไปในทิศทางเดียวกนั โดยมุ่งเนน้ไปท่ีการก�าหนด

เป้าหมาย หรือการวางแผน และวิธีการด�าเนินงาน รวมทั้ง

การจดัสรรทรัพยากรท่ีจ�าเป็นเพื่อบรรลุถึงภารกิจ หรือ

เป้าหมายของแต่ละหน่วยงาน แต่มีความแตกต่างกนัใน

การก�าหนดเง่ือนเวลา ดงันั้น ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจยัจึง

ก�าหนดใหย้ทุธศาสตร์ของ แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการบริหารจดัการเพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตประชาชน 

หมายถึง การก�าหนดทิศทางหรือการวางแผนการด�าเนิน

งาน และการจดัสรรทรัพยากรของเทศบาลในจงัหวดั

ลพบุรีทั้ง 23 แห่ง เพื่อเป็นเคร่ืองมือในการด�าเนินงานให้

บรรลุวตัถุประสงคใ์นการบริหารจดัการเพือ่พฒันาคุณภาพ

ชีวิตประชาชนของเทศบาลในจงัหวดัลพบุรีตามปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง

กรอบแนวคิดกำรวิจัย

ผูว้ิจยัไดก้�าหนดกรอบแนวคิดจากการทบทวน

วรรณกรรมเก่ียวกบัยทุธศาสตร์ตามปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพยีงตามแนวคิดของ วรัิช วรัิชนิภาวรรณ (วรัิช วรัิชนิภา

วรรณ, 2550) ท�าใหส้รุปไดว้า่ ยทุธศาสตร์ตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพยีงมี 5 ดา้น ไดแ้ก่ (1) ดา้นการประชาสมัพนัธ์

อยา่งกวา้งขวาง (2) ดา้นการสนบัสนุนการจดัตั้งแกนน�า (3) 

ดา้นการใชเ้ทคโนโลยีท่ีทนัสมยัและเหมาะสม (4) ดา้น

การก�าหนดกรอบเวลาท่ีรวดเร็วและชดัเจนและ (5) ดา้น

การพฒันาประสิทธิภาพและคุณภาพของหน่วยงานและ

บุคลากรและทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกบัประสิทธิภาพ

ในการบริหารจดัการ สรุปได้ว่า ประสิทธิภาพในการ

บริหารจดัการท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหาการวิจยัในคร้ังน้ี มี 7 

ดา้น หรือประสิทธิภาพในการบริหารจดัการท่ีเรียกวา่ 7M 

ไดแ้ก่ (1) ดา้นการบริหารจดัการทรัพยากรมนุษย ์(man) 

(2) ดา้นการบริหารจดัการงบประมาณ (money) (3) ดา้น

การบริหารจดัการงานทัว่ไป (management) (4) ดา้นการ

บริหารจดัการคุณธรรม (morality) (5) ดา้นการบริหาร

จดัการข่าวสาร หรือขอ้มูลข่าวสาร (message) (6) ดา้น

การประสานงาน หรือการประนีประนอม (mediation) 

และ (7) ดา้นการวดัผล หรือการประเมินผลการปฏิบติังาน 

(measurement) โดยประสิทธิภาพในการบริหารจดัการ

ทั้ง 7 ดา้นน้ี ไดป้รับมาจากแนวคิดประสิทธิภาพในการ
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บริหารจดัการ ท่ีเรียกวา่ 11M ของวรัิช วรัิชนิภาวรรณ (วรัิช  

วิรัชนิภาวรรณ, 2556) สรุปเป็นกรอบแนวคิดในการวิจยั 

ไดด้งัภาพ 1

        ตัวแปรอิสระ        ตัวแปรตำม

ยทุธศาสตร์ของแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพในการ

บริหารจดัการเพือ่พฒันาคุณภาพชีวติประชาชนของ

เทศบาลในจงัหวดัลพบุรีตามปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 5 ดา้น

1. ดา้นการประชาสัมพนัธ์อยา่งกวา้งขวาง

2. ดา้นการสนบัสนุนการจดัตั้งแกนน�า

3. ดา้นการใชเ้ทคโนโลยีท่ีทนัสมยัและเหมาะสม

4. ดา้นการก�าหนดกรอบเวลาท่ีรวดเร็ว และชดัเจน

5. ด้านการพฒันาประสิทธิภาพและคุณภาพของ

หน่วยงานและบุคลากร

ปัจจยัท่ีมีส่วนส�าคญัต่อประสิทธิภาพในการบริหารจดัการ

เพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตประชาชนของเทศบาลในจงัหวดั

ลพบุรีท่ีเรียกว่า 7M

1. การบริหารจดัการทรัพยากรมนุษย ์(man) 

2. การบริหารจดัการงบประมาณ (money) 

3. การบริหารจดัการงานทัว่ไป (management) 

4. การบริหารจดัการคุณธรรม (morality)

5. การบริหารจดัการข่าวสารหรือขอ้มลูข่าวสาร (message)

6. การประสานงาน หรือการประนีประนอม (mediation) 

7.  การวัดผล หรือการประเมินผลการปฏิบัติงาน  

(measurement) ของหน่วยงานและบุคลากร

ภำพ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

เป็นการวิจยัแบบผสมผสาน

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

ประชาชนทั้ งหมดท่ีอยู่ในเขตพื้นท่ีเทศบาล

ทั้งหมด 23 แห่งในจงัหวดัลพบุรี รวมประชากรจ�านวน 

232,618 คน (ส�านกังานจงัหวดัลพบุรี, 2555) ขนาดกลุ่ม

ตวัอยา่ง จ�านวน 1,103 คน และการสมัภาษณ์แนวลึกเฉพาะ

ผูเ้ช่ียวชาญ (in-depth interview of experts) จ�านวน 9 คน

เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรวิจัย

เชิงปริมาณเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บขอ้มูลเชิง

ปริมาณเป็นแบบสอบถาม ส่วนขอ้มูลเชิงคุณภาพใชแ้บบ

สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล

เก็บรวบรวมแบบสอบถามกลบัคืนมาไดจ้�านวน 

1,000 ชุด คิดเป็นร้อยละ 88.49 ของกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 

ระยะเวลาท่ีใชคื้อ สิงหาคม 2558 – มีนาคม 2559

กำรวิเครำะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้

การวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ โดยการหาค่าการ

ถดถอยพหุคูณ (multiple regression) และค่าสัมประสิทธ์ิ

สหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน (Pearson correlation)

เชิงคุณภาพท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์แนวลึกเฉพาะ

ผูเ้ช่ียวชาญ ผูว้ิจยัใชก้ารวิเคราะห์เชิงเน้ือหา และจดักลุ่ม

ความคิดตามประเด็นท่ีศึกษาโดยการวิเคราะห์เน้ือหาไว้

ในลกัษณะบรรยาย

ผลกำรวิจัย

จากผลการวเิคราะห์ยทุธศาสตร์ของแนวทางการ

เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจดัการเพื่อพฒันาคุณภาพ

ชีวิตประชาชนของเทศบาลในจงัหวดัลพบุรีตามปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงพบวา่ ยทุธศาสตร์ของแนวทางการ

เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจดัการเพื่อพฒันาคุณภาพ
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ชีวิตประชาชนของเทศบาลในจงัหวดัลพบุรีตามปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงทั้ง5 ดา้น ลว้นเป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพล

ต่อประสิทธิภาพในการบริหารจดัการท่ีเรียกวา่ 7M ไดแ้ก่ 

ดา้น (1) การบริหารจดัการทรัพยากรมนุษย ์ (man) (2) 

การบริหารจดัการงบประมาณ (money) (3) การบริหาร

จดัการงานทัว่ไป (management) (4) การบริหารจดัการ

คุณธรรม (morality) (5) การบริหารจดัการข่าวสาร หรือ

ขอ้มูลข่าวสาร (message) (6) การประสานงาน หรือการ

ประนีประนอม (mediation) และ (7) การวดัผล หรือการ

ประเมินผลการปฏิบติังาน (measurement) สรุปไดด้งัภาพ 2

ยุทธศาสตร์ของแนวทางการเพิ่ม

ประสิทธิภาพตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 5 ดา้น

ประสิทธิภาพในการบริหารจดัการท่ี

เรียกว่า 7M

ภำพ 2 ยทุธศาสตร์ของแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจดัการเพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตประชาชนขอเทศบาล

ในจงัหวดัลพบุรีตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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จากภาพ 2 ยุทธศาสตร์ของแนวทางการเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการบริหารจดัการเพ่ือพฒันาคุณภาพชีวติ

ประชาชนของเทศบาลในจงัหวดัลพบุรีตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงสรุปไดว้่า ยทุธศาสตร์ตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพยีงทั้ง5 ดา้นท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพใน

การบริหารจดัการท่ีเรียกวา่ 7M เม่ือน�ามาเรียงล�าดบัความ

ส�าคญัไดด้งัตาราง 1

ตำรำง 1

ล�าดับความส�าคัญของอิทธิพลของยทุธศาสตร์ของแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนา

คุณภาพชีวิตประชาชนของเทศบาลในจังหวัดลพบุรีตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีจัดแบ่งเป็น 5 ด้าน 

(ตัวแปรอิสระ) ท่ีมีต่อประสิทธิภาพในการบริหารจัดการท่ีเรียกว่า 7M (ตัวแปรตาม)

ตวัแปรอิสระ

(ยทุธศาสตร์ของแนวทาง
การเพิ่มประสิทธิภาพใน
การบริหารจัดการท่ีจัด
แบ่งเป็น 5 ดา้น)

อิทธิพลของตวัแปรอิสระ (ค่า B) ท่ีมีต่อตวัแปรตาม (7M) รวม

จ�านวนดา้น 
(7M)

1. 

Man

2. 

Money

3. 

Management

4. 

Morality

5. 

Message

6. 

Mediation

7. 

Measurement

1.ดา้นการพฒันา
ประสิทธิภาพและ
คุณภาพของหน่วยงาน
และบุคลากร

0.208 0.223 0.178 0.233 0.288 0.289* 0.227 7

2. ดา้นการก�าหนด
กรอบเวลาท่ีรวดเร็ว 
และชดัเจน

0.124 0.247 0.262* 0.247 0.115 0.123 0.178 7

3. ดา้นการสนบัสนุน
การจดัตั้งแกนน�า

0.088 0.166 0.178 0.241* 0.169 0.225 0.125 7

4.ดา้นการ
ประชาสัมพนัธ์อยา่ง
กวา้งขวาง

0.120 0.152 0.119 0.142 0.119 0.117 7

5.ดา้นการใชเ้ทคโนโลยี
ท่ีทนัสมยัและเหมาะสม

- - - - 0.099 0.118* - 2

หมายเหตุ ระดบัอิทธิพลของตวัแปรอิสระ (ค่า B) ท่ีสูงสุดในแต่ละดา้น

กำรอภิปรำยผล

จากผลการวเิคราะห์ยทุธศาสตร์ของแนวทางการ

เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจดัการเพื่อพฒันาคุณภาพ

ชีวิตประชาชนของเทศบาลในจงัหวดัลพบุรีตามปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีพบว่า ยุทธศาสตร์ตามปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงทั้ง 5 ดา้นมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพ

ในการบริหารจดัการท่ีเรียกว่า 7M นั้น อาจเกิดจากกลุ่ม

ตวัอยา่งมีความเห็นว่ายุทธศาสตร์ของ แนวทางการเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการบริหารจดัการเพื่อพฒันาคุณภาพ

ชีวิตประชาชนของเทศบาลในจงัหวดัลพบุรีตามปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงทั้ง 5 ดา้นเป็นปัจจยัท่ีมีคุณค่าพอท่ี

จะท�าใหเ้กิดประสิทธิภาพในการบริหารจดัการ ดงัจะเห็น

ไดจ้ากการท่ีเทศบาลในจงัหวดัลพบุรีประชาสมัพนัธ์อยา่ง

กวา้งขวาง ครอบคลุม และทัว่ถึงเพือ่ใหป้ระชาชนเกิดความ

รู้ความเขา้ใจ และเกิดจิตส�านึกท่ีดีในการพฒันาคุณภาพ

ชีวิตประชาชนเทศบาลในจงัหวดัลพบุรียงัมีการก�าหนด

กรอบเวลาท่ีรวดเร็ว และชดัเจนในการพฒันาคุณภาพชีวติ

ประชาชน และการพฒันาประสิทธิภาพและคุณภาพของ

หน่วยงานและบุคลากรตน้แบบท่ีมุง่เนน้การพฒันาคุณภาพ

ชีวิตประชาชนท่ีมีความตอ้งการสลบัซบัซอ้น ช่วยแกไ้ข

ปัญหาประชาชนอย่างรอบคอบ โดยแสวงหาเครือข่าย 

และประสานความร่วมมือกบัผูน้�าชุมชนและหน่วยงาน

ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยมีกระบวนการส�ารวจความตอ้งการของ

ประชาชนพร้อมประชาสัมพนัธ์ให้รับรู้ขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง
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ในการมีส่วนร่วมดว้ยเสมอซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ 

ส�านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอธัยาศยั (2551) ท่ีกล่าวถึงปัญหาของสังคมวา่มีความ

สลบัซบัซอ้น การแกไ้ขปัญหาสงัคมตอ้งท�าอยา่งรอบคอบ 

อาศยัความร่วมมือของบุคคลจากหลาย ๆ  ฝ่าย โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งประชาชนในสังคมนั้น ๆ จะตอ้งรับรู้ พร้อมท่ี

จะให้ขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและตอ้งเขา้มามีส่วนร่วมดว้ยเสมอ 

ส�าหรับการแสวงหาเครือข่าย และประสานความร่วมมือ

กบัผูน้�าชุมชนนั้น กลัยา สายค�าฟ่ัน (2555) จากการศึกษา

อิสระรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ

ปกครองทอ้งถ่ิน มหาวิทยาลยัขอนแก่นอา้งถึงแนวคิด

ไดก้ล่าวถึง ความร่วมมือกนัโดยการประสานของมูลนิธิ

หมู่บา้นเป็นการส่งเสริมให้เกิดองคก์รในชุมชน และเม่ือ

ประสานกบัผูน้�าอ่ืนๆ เป็นเครือข่าย อนัเป็นรากฐานส�าคญั

ของการเกิดองคก์รประชาชน หรือท่ีเรียกกนัว่า ประชา

สงัคม ก่อใหเ้กิดพลงัทางปัญญาในการแกปั้ญหาไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพ เม่ือเป็นเช่นน้ี จึงท�าใหก้ลุ่มตวัอยา่งซ่ึงเป็น

ประชาชนของเทศบาลในจงัหวดัลพบุรีเห็นวา่ ยทุธศาสตร์

ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทั้ง5 ดา้นท่ีมีอิทธิพล

ต่อประสิทธิภาพในการบริหารจดัการท่ีเรียกว่า 7M และ

เทียบเคียงไดก้บัผลการวจิยัของ กนกวรรณ กรรษา (2550) 

ท่ีวิจัยเร่ืองความสัมพนัธ์ระหว่างการด�าเนินชีวิตแบบ

เศรษฐกิจพอเพียงกบัคุณภาพชีวิตประชาชนต�าบลกกกุง 

อ�าเภอเมืองสรวง จงัหวดัร้อยเอด็ พบว่า การด�าเนินชีวิต

แบบเศรษฐกิจพอเพียงท่ีจ�าแนกออกได ้5 ดา้นเป็นปัจจยั

ท่ีมีความสัมพนัธ์ในทางบวกกบัคุณภาพชีวิตประชาชน

ของเทศบาลในจงัหวดัลพบุรี โดยเฉพาะทางดา้นความ

ปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น

ข้อเสนอแนะกำรวิจัยคร้ังนี้

1. เทศบาลในจงัหวดัลพบุรีควรจดัอบรมใหค้วาม

รู้แก่บุคลากรของเทศบาล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ปฏิบติังาน และใหค้วามรู้เก่ียวกบัการน�าเทคโนโลยมีาใช้

ประโยชน์ใหป้ระชาชนไดป้ระจกัษใ์นประสิทธิภาพการ

ปฏิบติังานของเทศบาล

2. เทศบาลในจงัหวดัลพบุรีควรจดังบประมาณ

ในการจดัซ้ือเคร่ืองมือและอุปกรณ์เทคโนโลยีท่ีทนัสมยั

มาใช้ในการพฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชนเพิ่มมาก

ข้ึน เพื่อสร้างความเช่ือถือแก่ประชาชน

ข้อเสนอแนะกำรวิจัยคร้ังต่อไป

1. การวจิยัในเชิงเปรียบเทียบ เช่น วจิยัการบริหาร

จัดการเพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตประชาชนของเทศบาล

ในจงัหวดัลพบุรีตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกบั

การบริหารจดัการเพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตประชาชนของ

เทศบาลในจงัหวดัอ่ืนท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั เป็นตน้

2.  การวิจัยแบบเจาะลึก โดยศึกษาเฉพาะ

ยทุธศาสตร์ดา้นใดดา้นหน่ึง 

3. การวิจยัโดยใช้แนวคิดอ่ืนส�าหรับการศึกษา

วเิคราะห์ประสิทธิภาพในการบริหารจดัการของเทศบาลใน

จงัหวดัลพบุรี เช่น การบริหารจดัการตามแนวพระราชด�าริ 

และการบริหารจดัการตามแนวทางคุณธรรม เป็นตน้
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บทคัดย่อ

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา (1) ปัญหาเก่ียวกบัการบริหารจดัการเพื่อส่งเสริมการน�าเทคโนโลยี

ท่ีทนัสมยัมาใชใ้นการแข่งขนั (2) แนวทางการพฒันาการบริหารจดัการเพื่อส่งเสริมการน�าเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัมาใช้

ในการแข่งขนั และ (3) ยทุธศาสตร์การบริหารจดัการเพื่อส่งเสริมการน�าเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัมาใชใ้นการแข่งขนัของ

การกีฬาแห่งประเทศไทยตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประชากร คือ บุคลากรทั้งหมดของสมาคมกีฬาจ�านวน 

76 แห่ง ท่ีไดรั้บอนุญาตจดัตั้งจากการกีฬาแห่งประเทศไทยตามพระราชบญัญติัการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 

จ�านวน 1,112 คน โดยน�าประชากรทั้งหมดมาเป็นกลุ่มตวัอย่าง การเก็บรวบรวมขอ้มูลสนามด�าเนินการระหว่างวนั

ท่ี 1-30 พฤศจิกายน 2558 เก็บรวบรวมแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์กลบัคืนมาไดจ้�านวน 973 คน คิดเป็นร้อยละ 87.50 

ของประชากรทั้งหมด 1,112 คน การวิเคราะห์ขอ้มูล เป็นการวิเคราะห์ในรูปตาราง ส�าหรับสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์

ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าการถดถอยพหุคูณ และการหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน 

ส�าหรับการวิจยัเชิงคุณภาพ ใชก้ารสัมภาษณ์แนวลึกเฉพาะผูเ้ช่ียวชาญ จ�านวน 9 คน แบบตวัต่อตวั ดว้ยแบบสัมภาษณ์

แนวลึกท่ีมีโครงสร้าง ผลการศึกษาพบว่า (1) ปัญหาเก่ียวกบัการบริหารจดัการท่ีส�าคญัคือ การกีฬาแห่งประเทศไทย

น�าเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัมาใชใ้นการแข่งขนัอยา่งไม่เหมาะสม เช่นใชง้บประมาณเพื่อสนบัสนุนหรือจดัหาเทคโนโลยี

ท่ีทนัสมยัส�าหรับการจบัเวลานอ้ยเกินไป รวมทั้งขาดยทุธศาสตร์การบริหารจดัการ (2) แนวทางการพฒันาการบริหาร

จดัการท่ีส�าคญัคือ การกีฬาแห่งประเทศไทยควรน�าเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัมาใชใ้นการแข่งขนัอยา่งเหมาะสม และ (3) 

การกีฬาแห่งประเทศไทยควรก�าหนดยุทธศาสตร์การบริหารจดัการเพื่อส่งเสริมการน�าเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัมาใชใ้น

การแข่งขนัตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีจดัแบ่งเป็น 5 ดา้น เพื่อน�าไปใชใ้นการวางแผน และการก�าหนดตวัช้ีวดั

หลกัส�าหรับการปฏิบติังาน ทั้ง 5 ดา้น

ค�ำส�ำคัญ: การบริหารจดัการ, การส่งเสริม, การกีฬาแห่งประเทศไทย, ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง, เทคโนโลยี

Abstract

Objectives of this study were to study (1) the problems of promoting administration of modern technology 

application for competition of the Sport Authority of Thailand according to the Sufficiency Economy Philosophy, 

(2) the development guidelines of promoting administration of modern technology application for competition 

กำรบริหำรจัดกำรเพือ่ส่งเสริมกำรน�ำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมำใช้ในกำรแข่งขัน

ของกำรกีฬำแห่งประเทศไทยตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพยีง

Promoting Administration of Modern Technology Application for Competition of the 

Sport Authority of Thailand According to the Sufficiency Economy Philosophy
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บทน�ำ

การกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นองคก์รหรือหน่วย

งานของรัฐ รับผิดชอบการกีฬาของประเทศเป็นเพียง

หน่วยงานท่ีจดัตั้งข้ึนตามพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการ

บริหารและอ�านาจหนา้ท่ีของส่วนราชการใหเ้ป็นไปตาม 

พระราชบญัญติัปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 

โดยพระราชบญัญติักีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2528 หมวด

ท่ี 1 มาตรา 8 บญัญติัใหก้ารกีฬาแห่งประเทศมีวตัถุประสงค์

ส�าคญัคือ (1) ส่งเสริมการกีฬา (2) ท�าหนา้ท่ีเป็นศูนยก์ลาง

ในการประสานงานเก่ียวกบัการกีฬา (3) ศึกษา วิเคราะห์ 

และจดัท�า โครงการ แผนงาน และสถิติเก่ียวกบัการส่งเสริม

การกีฬา รวมทั้งประเมินผล และ (4) จดั ช่วยเหลือ แนะน�า 

และร่วมมือในการจดัและด�าเนินการการกีฬา เป็นตน้ 

และในหมวด 7 มาตรา 48 ไดบ้ญัญติัอ�านาจหนา้ท่ีของ

คณะกรรมการกีฬาแห่งประเทศไทยไว ้ เช่น มีอ�านาจให้

ทุนหรือทรัพยสิ์นช่วยเหลือแก่คณะกรรมการกีฬาจงัหวดั 

สมาคมกีฬา หรือนิติบุคคลนั้นได ้กรณีเห็นเป็นการสมควร 

คณะกรรมการอาจจัดให้มีกองทุนสงเคราะห์อ่ืนเพื่อ

สวสัดิภาพของนกักีฬา บุคคลในวงการกีฬาก็ได ้เป็นตน้  

(ราชกิจจานุเบกษา, 2558)

การศึกษาคร้ังน้ี เป็นการศึกษาเพื่อ “พฒันาหน่วย

งาน” อนัไดแ้ก่ การกีฬาแห่งประเทศไทย ซ่ึงเป็นหน่วย

งานของรัฐ ในสังกดักระทรวงท่องเท่ียวและกีฬา โดย

เนน้การบริหารจดัการเพื่อส่งเสริมการน�าเทคโนโลยท่ีีทนั

สมยัมาใชใ้นการแข่งขนัของการกีฬาแห่งประเทศไทยตาม

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง ทั้งน้ีพบมีปัญหาการวจิยั คือ 

“ปัญหาเก่ียวกบัการบริหารจดัการในเร่ืองการท่ีการกีฬา

แห่งประเทศไทยบริหารจดัการหรือน�าเทคโนโลยีท่ีทนั

สมยั (เช่น เทคโนโลยท่ีีทนัสมยัส�าหรับการจบัเวลา) มาใช้

ในการแข่งขนัไม่มากและเพียงพอต่อความตอ้งการเท่าท่ี

ควร นอกจากน้ีแลว้ ขอ้เทจ็จริงยงัปรากฏว่า การกีฬาแห่ง

ประเทศไทยไดป้ระสบปัญหาเก่ียวกบัการบริหารจดัการใน

เร่ืองน�าเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัมาใชใ้นการแข่งขนัไม่มาก

และเพียงพอตามความตอ้งการตามกรอบแนวคิดปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง ดงัตวัอยา่งเช่น (1) ปัญหาเก่ียวกบั

ดา้นความประมาณ คือ การกีฬาแห่งประเทศไทยบริหาร

จดัการ หรือน�าเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัมาใชใ้นการแข่งขนั 

เช่น ใชง้บประมาณเพื่อสนบัสนุนหรือจดัหาเทคโนโลยท่ีี

ทนัสมยัส�าหรับการจบัเวลาอยา่งไม่เหมาะสม (2) ปัญหา

เก่ียวกบัดา้นการมีเหตุผล คือ การกีฬาแห่งประเทศไทย

of the Sport Authority of  Thailand according to the Sufficiency Economy Philosophy, and (3) the strategy of  

promoting administration of modern technology application for competition of the Sport Authority of Thailand 

according to the Sufficiency Economy Philosophy. The population was comprised of 1,112 personnel of 76 sport 

associations authorized by the Sport Authority of Thailand, under the Sport Authority of Thailand Act of 2558, and 

was selected as sample size. Statistics applied were mean, standard deviation, multiple regression, and Pearson’s 

Correlation Coefficient. For the qualitative research, in-depth interviews of 9 experts with face to face interviews 

were conducted together with structured in-depth interview forms.  Research results were (1) the major problems 

of administration were the Sport Authority of Thailand’s inappropriate application of modern technology for  

competition, (2) the major development guideline were the Sport Authority of Thailand should appropriately  

apply the modern technology for competition  and (3) the Sport Authority of Thailand should set the strategy of 

promoting administration of modern technology application for competition according to the Sufficiency Economy  

Philosophy, which consists of 5 aspects for planning and for setting of Key Performance Indicators (KPI). The 

5 aspects are respectively: public relations and information, application of modern technology and international  

standards, establishment of network, provision of adequate budget, and development of personnel.

Keywords: administration, promotion, the Sport Authority of Thailand, the sufficiency economy philosophy, technology
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น�าเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใช้ในการแข่งขันอย่างไม่ 

สมเหตุสมผล เช่น การน�าเทคโนโลยีท่ีไม่ทนัสมยัมาใช้

ในแข่งขนั หรือน�าเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัมาใช้อย่างไม่

เพียงพอ (3) ปัญหาเก่ียวกบัดา้นการมีภูมิคุม้กนั คือ การ

กีฬาแห่งประเทศไทยน�าเทคโนโลยท่ีีทนัสมยัมาใชใ้นการ

แข่งขนัในทิศทางท่ีมีการวางแผนอยา่งไม่ครอบคลุม และ

ไม่ทนัต่อเหตุการณ์มากเท่าท่ีควร (4) ปัญหาเก่ียวกบัดา้น

การพึ่งตนเอง คือ การกีฬาแห่งประเทศไทยน�าเทคโนโลยี

ท่ีทนัสมยัมาใช้ในการแข่งขนัโดยไม่ได้อยู่บนพื้นฐาน

ของการพึ่งพาตนเองมากเท่าท่ีควร เช่น ให้หน่วยงานอ่ืน 

หรือหน่วยงานภายนอกน�าเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัมาใชใ้น

การจบัเวลาการแข่งขนั (5) ปัญหาเก่ียวกบัดา้นความรู้ คือ 

การกีฬาแห่งประเทศไทยน�าเทคโนโลยท่ีีทนัสมยัมาใชใ้น

การแข่งขนัโดยให้ความส�าคญั หรือค�านึงถึงความรู้เก่ียว

กบัเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัไม่มากเท่าท่ีควร และ (6) ปัญหา

เก่ียวกบัดา้นคุณธรรม คือ การกีฬาแห่งประเทศไทยน�า

เทคโนโลยีท่ีทนัสมยัมาใชใ้นการแข่งขนัอยา่งโดยค�านึง

ผลประโยชน์ของนกักีฬาไม่มากเท่าท่ีควร เช่น การเก็บ

รวบรวมสถิติของนกักีฬาอยา่งเป็นระบบดว้ยอุปกรณ์หรือ

เทคโนโลยท่ีีทนัสมยั ยงัไม่มากเพียงพอเท่าท่ีควร เป็นตน้ 

อยา่งไรก็ตาม หากการกีฬาแห่งประเทศไทยไม่

ไดน้�าเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั ซ่ึงครอบคลุมทั้ง เทคโนโลยี

ท่ีทนัสมยัส�าหรับการจบัเวลา มาใชใ้นการแข่งขนัไม่มาก

และเพียงพอต่อความตอ้งการเท่าท่ีควร ยอ่มท�าใหเ้กิดผล

เสีย หรือความเสียหาย แบ่งเป็น 3 ดา้น ดงัน้ี (1) ผลเสียต่อ

นกักีฬา ท�าให้นกักีฬาไม่คุน้เคยกบัอุปกรณ์ท่ีทนัสมยัใน

ระดบัสากล และท�าให้การตดัสินของกรรมการไม่เท่ียง

ตรง ไม่เป็นธรรม และไม่เป็นสากลเท่าท่ีควร (2) ผลเสีย

ต่อประชาชน และสมาคมกีฬา ท�าใหป้ระชาชนขาดความ

เช่ือมัน่ศรัทธาในการตดัสินของคณะกรรมการ เน่ืองจาก

ไม่ไดใ้ชเ้ทคโนโลยีท่ีทนัสมยัเท่าท่ีควร และ (3) ผลเสีย

ต่อการกีฬาแห่งประเทศไทย ท�าใหก้ารบริหารจดัการของ

การกีฬาแห่งประเทศไทยไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร โดย

เฉพาะในเร่ืองการน�าเทคโนโลยท่ีีทนัสมยั ไม่ทนัต่อความ

กา้วหนา้ของการกีฬาในระดบัสากล และท�าให้เสียเวลา

และใชเ้วลามากในการตดัสินของคณะกรรมการ 

จากความเป็นมาของการวจิยั อ �านาจหนา้ท่ี ปัญหา

การวิจยั และความส�าคญัของปัญหาการวิจยั ตลอดจน

ตวัอย่างปัญหาเก่ียวกับการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริม

การน�าเทคโนโลยท่ีีทนัสมยับางประการตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 5 ดา้นดงักล่าว เหล่าน้ี จึงท�าให้ผูศึ้กษา

สนใจศึกษา เร่ือง การบริหารจดัการเพื่อส่งเสริมการน�า

เทคโนโลยีท่ีทนัสมยัมาใช้ในการแข่งขนัของการกีฬา

แห่งประเทศไทยตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดย

ผูศึ้กษาไดน้�าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชเ้ป็น 

กรอบแนวคิดของการศึกษาคร้ังน้ี ทั้ งน้ี เพื่อให้เกิด

ประโยชน์ทั้งในทางวิชาการ และทางปฏิบติัต่อส�านกังาน

การตรวจเงินแผน่ดิน หน่วยรับตรวจและเจา้หนา้ท่ีของรัฐ 

ตลอดจนประชาชน อนัจะท�าใหเ้กิดประโยชนต่์อประเทศ

ชาติเป็นส่วนรวมต่อไป 

 

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

1. ศึกษาปัญหาเก่ียวกบัการบริหาร ห่งประเทศไทย

ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2. ศึกษาแนวทางการพฒันาการบริหารจดัการเพือ่

ส่งเสริมการน�าเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัมาใชใ้นการแข่งขนั

ของการกีฬาแห่งประเทศไทยตามปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง

3. ศึกษายทุธศาสตร์การบริหารจดัการเพือ่ส่งเสริม

การน�าเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัมาใชใ้นการแข่งขนัของการ

กีฬาแห่งประเทศไทยตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

1. ความหมายของการบริหารจดัการ เทคโนโลยี

ท่ีทนัสมยั และยทุธศาสตร์

 เทคโนโลย ีหมายถึง การประยกุตเ์อาความรู้ทาง

ดา้นวิทยาศาสตร์มาใชใ้หเ้กิดประโยชน์ การศึกษาพฒันา

องคค์วามรู้ต่าง ๆ ก็เพื่อให้เขา้ใจธรรมชาติ กฎเกณฑข์อง

ส่ิงต่าง ๆ

สารสนเทศ หมายถึง ขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อ

การด�าเนินชีวิตของมนุษย ์ มนุษยแ์ต่ละคนตั้งแต่เกิดมา

ไดเ้รียนรู้ส่ิงต่าง ๆ เป็นจ�านวนมาก

เทคโนโลยท่ีีทนัสมยั หมายถึง การท่ีการกีฬาแห่ง
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ประเทศไทยบริหารจดัการเก่ียวกบัเทคโนโลยท่ีีใชส้�าหรับ

การจบัเวลาในการแข่งขนัท่ีเป็นท่ียอมรับในระดบัสากล

2. การบริหารจดัการตามปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 6 ดา้น

3. ประสิทธิภาพในการบริหารจดัการท่ีเรียกวา่ 3M

วิรัช วิรัชนิภาวรรณ (2556) อธิบายไวว้่า การ

บริหารจัดการท่ีเรียกว่า 3M ได้แก่ Man (การบริหาร

ทรัพยากรมนุษย์) Money (การบริหารงบประมาณ)  

Management (การบริหารจดัการงานทัว่ไป)

4. การพฒันาการบริหารจดัการเพ่ือส่งเสริมการน�า

เทคโนโลยีท่ีทนัสมยัมาใช ้

5. ความเป็นมา โครงสร้าง และอ�านาจหนา้ท่ีของ

การกีฬาแห่งประเทศ

กรอบแนวคิดกำรวิจัย

กรอบแนวคิดการวจิยัส่วนท่ีเป็นตวัแปรอิสระ แบ่ง

เป็น (1) ปัจจยัท่ีมีส่วนส�าคญัต่อปัญหาเก่ียวกบัการบริหาร

จดัการเพือ่ส่งเสริมการน�าเทคโนโลยท่ีีทนัสมยัมาใชใ้นการ

แข่งขนักีฬาของการกีฬาแห่งประเทศไทยตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 6 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความประมาณ การมี

เหตุผล การมีภมิูคุม้กนั การพึ่งตนเอง ความรู้ และคุณธรรม 

(2) ปัจจยัท่ีมีส่วนส�าคญัต่อแนวทางการพฒันาการบริหาร

จดัการเพือ่ส่งเสริมการน�าเทคโนโลยท่ีีทนัสมยัมาใชใ้นการ

แข่งขนักีฬาของการกีฬาแห่งประเทศไทยตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 6 ดา้น และ (3) ยทุธศาสตร์การบริหาร

จดัการเพื่อส่งเสริมการน�าเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัมาใชใ้น

การแข่งขนักีฬาของการกีฬาแห่งประเทศไทยตามปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีจดัแบ่งเป็น 5 ดา้น 

ส�าหรับกรอบแนวคิดการวิจยัส่วนท่ีเป็นตวัแปร

ตาม หรือผล ไดแ้ก่ ปัจจยัท่ีมีส่วนส�าคญัต่อประสิทธิภาพ

ในการบริหารจดัการท่ีเรียกวา่ 3M อนัไดแ้ก่ (1) การบริหาร

จดัการทรัพยากรมนุษย ์(2) การบริหารจดัการงบประมาณ 

และ (3) การบริหารจดัการงานทัว่ไป (วรัิช วรัิชนิภาวรรณ, 

2556) ดงัภาพ 1



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 ประจ�าเดือน พฤษภาคม-สิงหาคม 2560 161

  ตวัแปรอิสระ (เหตุ)       ตวัแปรตาม (ผล)

1. ปัจจยัท่ีมีส่วนส�าคญัต่อปัญหาเก่ียวกบัการบริหารจดัการเพือ่ส่ง

เสริมการน�าเทคโนโลยท่ีีทนัสมยัมาใชใ้นการแขง่ขนักีฬาของการ

กีฬาแห่งประเทศไทยตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 6 ดา้น 

1) ความพอประมาณ       2) ความมีเหตุผล 

3) การมีภูมิคุม้กนั           4) การพึ่งตนเอง

5) ความรู้                        6) คุณธรรม

การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจดัการเพื่อ

ส่งเสริมการน�าเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใช้ใน

การแข่งขนักีฬาของการกีฬาแห่งประเทศไทย

ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หรือ ปัจจยั

ท่ีมีส่วนส�าคญัต่อประสิทธิภาพในการบริหาร

จดัการท่ีเรียกวา่ 3M

1) การบริหารจดัการทรัพยากรมนุษย ์(man)

2) การบริหารจดัการงบประมาณ (money) 

3) การบริหารจดัการงานทัว่ไป (management)
2. ปัจจยัท่ีมีส่วนส�าคญัต่อแนวทางการพฒันาการบริหารจดัการเพือ่

ส่งเสริมการน�าเทคโนโลยท่ีีทนัสมยัมาใชใ้นการแข่งขนักีฬาของ

การกีฬาแห่งประเทศไทยตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 6 ดา้น 

1) ความพอประมาณ       2) ความมีเหตุผล 

3) การมีภูมิคุม้กนั           4) การพึ่งตนเอง

5) ความรู้                        6) คุณธรรม

3. ยทุธศาสตร์การบริหารจดัการเพื่อส่งเสริมการน�าเทคโนโลยี

ท่ีทนัสมยัมาใชใ้นการแข่งขนักีฬาของการกีฬาแห่งประเทศไทย

ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีจดัแบ่งเป็น 5 ดา้น

ภำพ 1กรอบแนวคิดการวิจยั

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

เป็นการวิจยัแบบผสมผสาน (mixed methods 

research)

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

ประชากรของการวิจยัเชิงปริมาณ คือ บุคลากร

ทั้งหมดของสมาคมกีฬาจ�านวน 76 แห่ง ท่ีไดรั้บอนุญาต

จดัตั้งจากการกีฬาแห่งประเทศไทยตามพระราชบญัญติั

การกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 รวม 1,112 คน ส่วน

กลุ่มตวัอยา่ง คือ บุคลากรของสมาคมกีฬา 76 แห่งดงักล่าว

ท่ีตอบแบบสอบถาม จ�านวน 1,112 คน 

ส�าหรับประชากรและกลุ่มตวัอย่างของการวิจยั

เชิงคุณภาพ คือ ผูเ้ช่ียวชาญ (experts) หรือผูใ้หข้อ้มูลหลกั 

(key informants) จ�านวน 9 คน

เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรวิจัย

แบบสอบถามแบบสอบถามซ่ึงผ่านการทดสอบ

หาค่าความเท่ียงตรง (validity) ไดค่้า IOC เท่ากบั 0.89 

และการสัมภาษณ์แนวลึกเฉพาะผูเ้ช่ียวชาญ

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล

เก็บรวบรวมขอ้มูลภาคสนามด�าเนินการระหวา่ง

วนัท่ี 1-30 พฤศจิกายน 2558 เก็บรวบรวมขอ้มูลกลบัมา

ได ้จ�านวน 973 ชุด/คน (N=973) คิดเป็นร้อยละ 87.50

กำรวิเครำะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้

วเิคราะห์ขอ้มลูดว้ยสถิติเชิงพรรณนา (descriptive 

statistics) คือ ค่าสถิติร้อยละ (percentage) ค่าเฉล่ีย (mean) 

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ค่าการถดถอย
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พหุคูณ (multiple regression) และค่าสัมประสิทธ์ิสห

สัมพนัธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s correlation coefficient) 

ส่วนการวิเคราะห์ขอ้มูล เป็นการวิเคราะห์ในรูปตาราง 

(contingency analysis) รวมทั้งใชรู้ปแบบการวิเคราะห์

เชิงพรรณนา (descriptive analytical approach) โดยเขียน

พรรณนาหรืออธิบายใตต้าราง พร้อมกบัมีภาพประกอบ

ตามความเหมาะสม

ผลกำรวิจัย

1. สรุปความคิดเห็นของประชากรต่อปัญหาเก่ียว

กบัการบริหารจดัการเพื่อส่งเสริมการน�าเทคโนโลยท่ีีทนั

สมยัมาใช้ในการแข่งขนัของการกีฬาแห่งประเทศไทย

ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 6 ดา้น โดยน�าขอ้มูลมา

วเิคราะห์เพือ่หาค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ปรากฏ

ว่า ประชากรส่วนใหญ่เห็นดว้ยในระดบัมากทั้ง 6 ดา้น 

2. สรุปความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่งต่อแนวทาง

การพฒันาการบริหารจดัการเพ่ือส่งเสริมการน�าเทคโนโลยี

ท่ีทนัสมยัมาใชใ้นการแขง่ขนัของการกีฬาแห่งประเทศไทย

ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 6 ดา้น โดยน�าขอ้มูลมา

วเิคราะห์เพือ่หาค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ปรากฏ

ว่า ประชากรส่วนใหญ่เห็นดว้ยในระดบัมากทั้ง 6 ดา้น 

3. สรุปยทุธศาสตร์การบริหารจดัการ 

โดยน�าขอ้มูลมาวิเคราะห์เพ่ือหาค่าการถดถอย

พหุคูณ และค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน 

ปรากฏวา่ยทุธศาสตร์การบริหารจดัการเพ่ือส่งเสริมการน�า

เทคโนโลยท่ีีทนัสมยัมาใชใ้นการแขง่ขนัของการกีฬาแห่ง

ประเทศไทยตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีจดัแบ่ง

เป็น 5 ดา้น (ตวัแปรอิสระ) ลว้นท่ีมีอิทธิพลตอ่ประสิทธิภาพ

ในการบริหารจดัการท่ีเรียกว่า 3M (มาริษา ตนัติพรเดชา, 

2550) โดยยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเพื่อส่งเสริม

การน�าเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัมาใชใ้นการแข่งขนัของการ

กีฬาแห่งประเทศไทยตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ทั้ง 5 ดา้น เรียงตามล�าดบัความส�าคญัจากมากไปนอ้ยได้

ดงัน้ี ยทุธศาสตร์ท่ีสนบัสนุน (1) การประชาสัมพนัธ์และ

ให้ขอ้มูลข่าวสาร (2) การน�าเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัและได้

มาตรฐานสากลมาใช ้(3) การสร้างเครือขา่ย (4) การจดัสรร

งบประมาณท่ีมากเพียงพอ และ (5) การพฒันาบุคลากร

กำรอภิปรำยผล

1. การอภิปรายผลปัญหาเก่ียวกับการบริหาร

จดัการ และแนวทางการพฒันาการบริหารจดัการเพื่อส่ง

เสริมการน�าเทคโนโลยท่ีีทนัสมยัมาใชใ้นการแข่งขนัของ

การกีฬาแห่งประเทศไทยตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอ

เพียง ผูศึ้กษาไดน้�ากระบวนการพิจารณาแกไ้ขปัญหา ท่ี

ประกอบดว้ย 3 ขั้นตอน ไดแ้ก่ ปัญหา สาเหตุ และแนวทาง

การพฒันา มาใชเ้ป็นแนวทางในการอภิปรายผล กล่าวคือ 

(1) ปัญหาเก่ียวกบัการบริหารจดัการท่ีส�าคญัท่ีสุดตามความ

เห็นของส่วนใหญ่ คือ การกีฬาแห่งประเทศไทยบริหาร

จดัการ หรือน�าเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัมาใชใ้นการแข่งขนั

อย่างไม่เหมาะสม เช่น ใช้งบประมาณเพื่อสนับสนุน

หรือจดัหาเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัส�าหรับการจบัเวลานอ้ย

เกินไป ทั้งน้ี (2) สาเหตุส�าคญัมาจาก ผูบ้ริหารบางส่วน

ของการกีฬาแห่งประเทศไทยขาดความรู้ความเขา้ใจใน

การน�าเทคโนโลยีท่ีทันสมยัมาใช้ในการแข่งขนัอย่าง

เหมาะสม เช่น ใชง้บประมาณเพื่อสนบัสนุนหรือจดัหา

เทคโนโลยท่ีีทนัสมยัส�าหรับการจบัเวลานอ้ยเกินไป และ 

(3) แนวทางการพฒันาการบริหารจดัการท่ีส�าคญัคือ การ

กีฬาแห่งประเทศไทยควรจดัการพฒันาหรือฝึกอบรมผู ้

บริหารทุกระดบัเพื่อเพิ่มพนูความรู้ความเขา้ใจในการน�า

และใชง้บประมาณส�าหรับการน�าเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั

มาใชใ้นการแข่งขนัอยา่งเหมาะสม เช่น ใชง้บประมาณ

เพื่อสนับสนุนหรือจัดหาเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัส�าหรับ

การจบัเวลาอย่างเหมาะสม ไม่มากหรือน้อยเกินไป ใน

เวลาเดียวกนั ควรสนบัสนุนให้น�านกับริหารมืออาชีพมา

ด�าเนินงานดว้ย ดงัภาพ 2 
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กระบวนการพิจารณาแกไ้ขปัญหา

ปัญหา สาเหตุ แนวทางการพฒันา

                      สอดคลอ้ง 

(1) (2) (3)

ปัญหาเ ก่ียวกับการบริหารจัดการ

ท่ี ส� า คัญ ท่ี สุ ด ต า ม ค ว า ม เ ห็ น ข อ ง

ประชากรส่วนใหญ่ คือ การกีฬาแห่ง

ประเทศไทยบริหารจดัการ หรือน�า

เทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใช้ในการ

แข่งขนัอยา่งไม่เหมาะสม เช่น ใชง้บ

ประมาณเพื่อสนับสนุนหรือจัดหา

เทคโนโลยีท่ีทนัสมยัส�าหรับการจบั

เวลานอ้ยเกินไป (ค�าถามขอ้ท่ี 1. ของ

แบบสอบถาม)

ผูบ้ริหารบางส่วนของการกีฬาแห่ง

ประเทศไทยขาดความรู้ความเขา้ใจ

ในการน�าเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัมาใช้

ในการแข่งขนัอยา่งเหมาะสม เช่น ใช้

งบประมาณเพื่อสนบัสนุนหรือจดัหา

เทคโนโลยีท่ีทนัสมยัส�าหรับการจบั

เวลานอ้ยเกินไป

การกีฬาแห่งประเทศไทยควรจดัการ

พัฒนาหรือฝึกอบรมผู ้บ ริหารทุก

ระดบัเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเขา้ใจ

ในการน�าและใชง้บประมาณส�าหรับ

การน�าเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัมาใชใ้น

การแข่งขนัอย่างเหมาะสม เช่น ใช้

งบประมาณเพื่อสนบัสนุนหรือจดัหา

เทคโนโลยีท่ีทนัสมยัส�าหรับการจบั

เวลาอยา่งเหมาะสม ไม่มากหรือนอ้ย

เกินไป ในเวลาเดียวกนั ควรสนบัสนุน

ให้น�านักบริหารมืออาชีพมาด�าเนิน

งานดว้ย 

ภำพ 2 การอภิปรายผลปัญหา สาเหตุ และแนวทางการพฒันาการบริหารจดัการเพื่อส่งเสริมการน�าเทคโนโลยท่ีีทนัสมยั

มาใชใ้นการแข่งขนัของการกีฬาแห่งประเทศไทยตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยน�า “กระบวนการพิจารณาแกไ้ข

ปัญหาท่ีประกอบดว้ย 3 ขั้นตอน” มาปรับใช้

2 .  การอภิปรายผลยุทธศาสตร์การบริหาร

จดัการเพื่อส่งเสริมการน�าเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัมาใชใ้น

การแข่งขนัของการกีฬาแห่งประเทศไทยตามปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง ผลการศึกษาพบว่า ยุทธศาสตร์

การบริหารจดัการเพื่อส่งเสริมการน�าเทคโนโลยีท่ีทนั

สมยัมาใช้ในการแข่งขนัของการกีฬาแห่งประเทศไทย

ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีจัดแบ่งเป็น 5 

ด้าน เรียงตามล�าดับความส�าคัญจากมากไปน้อยได้

ดงัน้ี ยุทธศาสตร์ท่ีสนับสนุน (1) การประชาสัมพนัธ์

และให้ขอ้มูลข่าวสาร (2) การน�าเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั

และได้มาตรฐานสากลมาใช้ (3) การสร้างเครือข่าย  

(4) การจดัสรรงบประมาณท่ีมากเพียงพอ และ (5) การ

พฒันาบุคลากร นั้ น ผูศึ้กษามีความเห็นว่า เน่ืองจาก

ประชากร ซ่ึงเป็นบุคลากรของสมาคมกีฬา 76 แห่ง มี

ความเช่ือว่า ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการดังกล่าว  

(1) สอดคลอ้งกบัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและน�า

มาปรับใชใ้นหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนอยา่งกวา้ง

ขวาง (2) ครอบคลุมสาระส�าคญัของปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงอยา่งครบถว้น และ (3) หากน�าไปปฏิบติัไดจ้ริง 

ย่อมมีแนวโน้มท่ีท�าให้การบริหารจัดการเพื่อส่งเสริม

การน�าเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัมาใชใ้นการแข่งขนัของการ

กีฬาแห่งประเทศไทยตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ประสบความส�าเร็จ ความเห็นของประชากร สอดคลอ้ง

กบัความเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ หรือผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัส่วน

ใหญ่ คือ จ�านวน 8 คน จากทั้งหมด 9 คน
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ข้อเสนอแนะกำรวิจัยคร้ังนี้

1. การกีฬาแห่งประเทศไทยควรมีการเตรียมความ

พร้อม หรือมีการวางแผนดา้นบุคลากรอย่างชดัเจนและ

ต่อเน่ืองเพื่อรองรับเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั ขณะเดียวกนั 

ควรน�าหรือเลียนแบบวิธีการบริหารจดัการของภาคธุรกิจ

เอกชนดว้ย

2. การกีฬาแห่งประเทศไทยควรจดัการพฒันาหรือ

ฝึกอบรมผูบ้ริหารทุกระดบัเพื่อเพิ่มพนูความรู้ความเขา้ใจ

ในการน�าและใชง้บประมาณส�าหรับการน�าเทคโนโลยท่ีี

ทนัสมยัมาใชใ้นการแข่งขนัอยา่งเหมาะสม

ข้อเสนอแนะกำรวิจัยคร้ังต่อไป

1. การกีฬาแห่งประเทศไทย บุคลากร หรือหน่วย

งานท่ีเก่ียวขอ้งควรท�าการวจิยัแบบเจาะลึกดา้นการบริหาร

จดัการเพื่อส่งเสริมการน�าเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัมาใชใ้น

การแข่งขนัของการกีฬาแห่งประเทศไทยตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง

2. การกีฬาแห่งประเทศไทย บุคลากร หรือหน่วย

งานท่ีเก่ียวขอ้งควรท�าการวิจยัโดยใชก้รอบแนวคิด หรือ

ยุทธศาสตร์อ่ืนส�าหรับการศึกษาวิเคราะห์การบริหาร

จดัการเพื่อส่งเสริมการน�าเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัมาใชใ้น

การแข่งขนัของการกีฬาแห่งประเทศไทย เช่น การบริหาร

จดัการตามแนวคิดการบริหารจดัการท่ีย ัง่ยนื และแนวคิด

การปฏิบติัราชการตามค�ารับรองของหน่วยงาน เป็นตน้
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บทคัดย่อ

การวิจยัแบบผสมผสานน้ีมีวตัถุประสงคส์�าคญัเพื่อศึกษา (1) ปัญหาเก่ียวกบัการบริหารจดัการ (2) แนวทางการ

พฒันาการบริหารจดัการ และ (3) ยทุธศาสตร์การบริหารจดัการเพื่อรักษาความปลอดภยัในสถานท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจของ

กรุงเทพมหานครตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประชากร คือ ประชาชนเป้าหมายทั้งหมดในเขตพื้นท่ีของส�านกังาน

เขตประเวศ และในเขตพื้นท่ีของส�านกังานเขตจตุจกัร รวมประชากร 324,433 คน ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจ�านวน 1,111 คน 

การเก็บรวบรวมขอ้มูลสนามด�าเนินการระหว่างวนัท่ี 1-31 สิงหาคม 2558 วิธีวิเคราะห์ขอ้มูล เป็นการวิเคราะห์ในรูป

ตาราง และพรรณนา สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าการถดถอย

พหุคูณ และการหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน ในส่วนของการวิจยัเชิงคุณภาพ ใชก้ารสัมภาษณ์แนวลึก

เฉพาะผูเ้ช่ียวชาญ หรือผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั จ�านวน 9 คน ดว้ยแบบสัมภาษณ์แนวลึกท่ีมีโครงสร้าง และเป็นการสัมภาษณ์

แบบตวัต่อตวั ผูเ้ช่ียวชาญ 9 คนนั้น คดัเลือกโดยใชแ้นวคิดการสุ่มตวัอยา่งท่ีเรียกว่า สโนวบ์อล ขอ้มูลเชิงคุณภาพไดถู้ก

น�ามาประมวล วิเคราะห์ แปลความ และแสดงผลไวใ้นตารางพร้อมค�าบรรยาย ผลการศึกษาพบว่า (1) ปัญหาเก่ียวกบั

การบริหารจดัการคือ กรุงเทพมหานครเตรียมความพร้อม และค�านึงถึงความพึงพอใจของประชาชนในการปฏิบติังาน

รักษาความปลอดภยัในสถานท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจไม่มากเท่าท่ีควร รวมทั้งขาดยทุธศาสตร์การบริหารจดัการตามปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง (2) แนวทางการพฒันาการบริหารจดัการคือ กรุงเทพมหานครควรเตรียมความพร้อมของบุคลากร

และยานพาหนะส�าหรับการปฏิบติังานรักษาความปลอดภยัในสถานท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจเพิ่มมากข้ึน และ (3) ยทุธศาสตร์

การบริหารจดัการ กรุงเทพมหานครควรน�ายทุธศาสตร์การบริหารจดัการเพื่อรักษาความปลอดภยัในสถานท่ีพกัผ่อน

หยอ่นใจตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 5 ดา้น  มาปรับใชเ้ป็นแนวทาง เป็นกระบวนการ

ค�ำส�ำคัญ: การบริหารจดัการ, การรักษาความปลอดภยั, สถานท่ีพกัผ่อนหย่อนใจ, กรุงเทพมหานคร, ปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง

Abstract

The main objectives of this study were to study (1) administrative problems of security in recreation areas 

of the Bangkok Metropolitan Administration according to the Sufficiency Economy Philosophy, (2) development 

guidelines of security in recreation areas of the Bangkok Metropolitan Administration according to the Sufficiency 

กำรบริหำรจัดกำรเพือ่รักษำควำมปลอดภัยในสถำนที่พกัผ่อนหย่อนใจ

ของกรุงเทพมหำนครตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพยีง 

Administration of Security in Recreation Areas of the Bangkok Metropolitan  

Administration According to the Sufficiency Economy Philosophy

ณัฐร์กานต ์องัคชยัวนิชย ์และ วิรัช วิรัชนิภาวรรณ
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บทน�ำ

กรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงของประเทศ เป็น

มหานครท่ีมีประชากรมากท่ีสุดของไทย เป็นศูนยก์ลาง

การปกครอง การศึกษา การคมนาคมขนส่ง การเงินการ

ธนาคาร การพาณิชย ์ การส่ือสาร และความเจริญของ

ประเทศ กรุงเทพมหานครเป็นหน่วยการปกครองทอ้ง

ถ่ินรูปแบบพิเศษเกิดข้ึนตามกฎหมายพิเศษ คือ พระราช

บญัญติัระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 

2528 ซ่ึงเป็นกฎหมายท่ีก�าหนดโครงสร้าง อ�านาจหนา้ท่ี

ของกรุงเทพมหานครไว ้โดยก�าหนดใหห้วัหนา้ฝ่ายบริหาร

ของกรุงเทพมหานคร คือผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานครซ่ึง

มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน และประกอบ

ดว้ยส�านกังานเขต 50 เขต และส�านกัต่าง ๆ โดยแต่ละ

เขต และส�านกัมีผูอ้ �านวยการเขต และผูอ้ �านวยการส�านกั 

เป็นผูบ้ริหารสูงสุด ซ่ึงมาจากขา้ราชการประจ�าท่ีมิไดม้า

จากการเลือกตั้ง 

 พระราชบัญญัติระ เ บียบบริหารราชการ

กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 ก�าหนดอ�านาจหน้าท่ีของ

กรุงเทพมหานครไวใ้นมาตรา 89 ท่ีส�าคญัเช่น (1) การ

รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน และ (2) การจดั

ให้มีและบ�ารุงรักษาสถานท่ีพกัผ่อนหย่อนใจ นอกจาก

น้ี พระราชบญัญติัก�าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย 

อ�านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 มาตรา 

18 ก�าหนดใหก้รุงเทพมหานครมีอ�านาจและหนา้ท่ีในการ

จดัระบบบริการสาธารณะ เพือ่ประโยชนข์องประชาชนใน

ทอ้งถ่ินของตนเองตามมาตรา 16 และมาตรา 17 ซ่ึงหมาย

ถึงและครอบคลุมอ�านาจหนา้ท่ี ดงัน้ี (1) การจดัให้มีและ

บ�ารุงรักษาสถานท่ีพกัผ่อนหยอ่นใจ (2) การรักษาความ

ปลอดภยั ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามยั  

โรงมหรสพ และสาธารณสถานอ่ืน ๆ และ (3) การรักษา

ความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนบัสนุนการป้องกนั

และรักษาความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น เป็นตน้ 

อ�านาจหน้าท่ีดงักล่าวน้ีครอบคลุมอ�านาจหน้าท่ีในการ

บริหารจดัการเพื่อรักษาความปลอดภยัในสถานท่ีพกัผอ่น

หยอ่นใจของกรุงเทพมหานครตามปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงท่ีก�าลงัศึกษาอยูด่ว้ย

Economy Philosophy, and (3) administrative strategy of security in recreation areas of the Bangkok Metropolitan 

Administration according to the Sufficiency Economy Philosophy. The population was comprised of 324,433  

residents in 2 District Offices of the Prawet District and Chatuchak District, respectively. There was a total of 

1,111 samples. The data analysis was represented in contingency table with descriptive approach. Descriptive  

statistics exercised were mean, standard deviation, multiple regression, and Pearson’s Correlation Coefficient. For the  

qualitative research, in-depth interviews of 9 experts or key informants were conducted with structured in-depth 

interview forms and face-to-face interviews were also applied. The 9 experts of key informants were selected 

by the concept of Snowball Sampling. The qualitative data was evaluated, analyzed, and interpreted. Research  

findings were (1) the significant problems of administration were that the Administration had  inadequate  

preparation and less attention to people’s satisfaction for security operations in recreation areas, and there was a  lack of  

administrative strategy according to the Sufficiency Economy Philosophy as well, (2) the significant development 

guidelines were the Bangkok Metropolitan Administration should increasingly activate well prepared  personnel 

and vehicles for security operations in recreation areas, and (3) the administrative strategy was that the Bangkok 

Metropolitan Administration should apply the administrative strategy of security in recreation areas according to 

the 5 aspects of the Sufficiency Economy Philosophy as a guiding process.

Keywords: administration, recruit, recreation areas, the Bangkok Metropolitan Administration, the Sufficiency 

Economy Philosophy
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การศึกษาคร้ังน้ี ให้ความส�าคญักบัการบริหาร

จดัการของหน่วยงานของรัฐ คือ กรุงเทพมหานคร และ

เป็นลักษณะของการศึกษาเพ่ือ พฒันาหน่วยงาน คือ 

กรุงเทพมหานคร” หรือ “พฒันาการบริหารจดัการเพือ่รักษา

ความปลอดภยัในของกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะอยา่งยิง่ 

ส�านกัส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงอยู่ในสังกดัของกรุงเทพมหานคร 

มุ่งเน้นศึกษาเฉพาะในส่วนท่ีเก่ียวกบัการบริหารจดัการ

เพื่อรักษาความปลอดภัยในสถานท่ีพกัผ่อนหย่อนใจ

ของกรุงเทพมหานครตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

โดยมีปัญหาการวิจยั ซ่ึงเป็น ปัญหาเก่ียวกบัการบริหาร

จัดการเร่ืองกรุงเทพมหานครบริหารจัดการเพื่อรักษา

ความปลอดภยัในสถานท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจ อนัไดแ้ก่ สวน

สาธารณะ อยา่งไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร

นอกจากปัญหาการวิจยัท่ีกล่าวมาแลว้ ขอ้เท็จ

จริงยงัปรากฏว่า กรุงเทพมหานครยงัประสบปัญหาเก่ียว

กบัการบริหารจดัการเพ่ือรักษาความปลอดภยัในสถาน

ท่ีพักผ่อนหย่อนใจ คือ สวนสาธารณะ ตามปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง 5 ดา้นบางประการ ตวัอย่างเช่น  

(1) ปัญหาดา้นความพอประมาณ คือ กรุงเทพมหานครใช้

จ่ายงบประมาณส�าหรับการรักษาความปลอดภยัในสวน

สาธารณะอยา่งไม่ประหยดั (2) ปัญหาดา้นการมีเหตุผล 

คือ กรุงเทพมหานครด�าเนินการรักษาความปลอดภยัใน

สวนสาธารณะอยา่งไม่สมเหตุสมผล (3) ปัญหาดา้นการมี

ภมิูคุม้กนั คือ กรุงเทพมหานครไม่มีการเตรียมความพร้อม 

หรือวางแผนส�าหรับการรักษาความปลอดภยัในสวน

สาธารณะเพือ่รับมือกบัเหตุการณ์ในอนาคต (4) ปัญหาดา้น

ความรู้ คือ กรุงเทพมหานครด�าเนินการรักษาความปลอดภยั

ในสวนสาธารณะโดยไม่ไดใ้ชค้วามรู้ความสามารถอยา่ง

เตม็ท่ี และ (5) ปัญหาดา้นคุณธรรม คือ กรุงเทพมหานคร

ด�าเนินการรักษาความปลอดภยัในสวนสาธารณะโดยไม่

ไดค้ �านึงหลกัคุณธรรม เช่น การเอาใจใส่ มุมานะ ทุ่มเท 

และเสียสละ มากเท่าท่ีควร เหล่าน้ีเป็นตน้

 ดว้ยเหตุผลท่ีแสดงถึงความเป็นมา ความส�าคญั

และความจ�าเป็น อ�านาจหนา้ท่ี ปัญหาการวจิยั ความส�าคญั

ของปัญหาการวิจยั ตลอดจนปัญหาเก่ียวกบัการบริหาร

จดัการเพื่อรักษาความปลอดภยัในสถานพกัผอ่นหยอ่นใจ

ของกรุงเทพมหานครตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ขา้งตน้ ท�าให้ผูศึ้กษาสนใจท่ีจะศึกษา เร่ือง การบริหาร

จดัการเพื่อรักษาความปลอดภยัในสถานท่ีพกัผอ่นหยอ่น

ใจของกรุงเทพมหานครตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง

โดยน�าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 5 ดา้น มาเป็นกรอบ

แนวคิดส�าคญัในการศึกษาคร้ังน้ี อนัจะเป็นประโยชน์ทั้ง

ในทางวิชาการและทางปฏิบติัต่อหน่วยงานของรัฐ เจา้

หนา้ท่ีของรัฐ และประชาชนต่อไป

 

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

1. ศึกษาปัญหาเก่ียวกบัการบริหารจดัการเพ่ือ

รักษาความปลอดภัยในสถานท่ีพกัผ่อนหย่อนใจของ

กรุงเทพมหานครตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   

2. ศึกษาแนวทางการพฒันาการบริหารจดัการ

เพื่อรักษาความปลอดภยัในสถานท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจของ

กรุงเทพมหานครตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

3. ศึกษายุทธศาสตร์การบริหารจัดการเพื่อ

รักษาความปลอดภัยในสถานท่ีพกัผ่อนหย่อนใจของ

กรุงเทพมหานครตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการด้าน (1) การมี

ยทุธศาสตร์ท่ีชดัเจน ครอบคลุม และทัว่ถึง (2) การจดัตั้ง

แกนน�าในชุมชน (3) การใชเ้ทคโนโลยีท่ีทนัสมยัและใช้

เครือข่ายทางสังคม (4) การเสริมสร้างจิตส�านึกและความ

รับผิดชอบร่วมกนั และ (5) การมุ่งพฒันาประสิทธิภาพ 

และเสริมสร้างบุคลากรตน้แบบ

ปัจจัยท่ีมีส่วนส�าคัญต่อประสิทธิภาพในการ

บริหารจดัการท่ีเรียกว่า บลัลา้นท ์สกอร์การ์ด (Balanced 

Scorecard) 4 ดา้น ไดแ้ก่ (1) การเรียนรู้และการเติบโต 

(learning and growth perspective) (2) กระบวนการปฏิบติั

งาน (process perspective) (3) ประชาชน (customer per-

spective) และ (4) การเงิน (financial perspective)

กรอบแนวคิดกำรวิจัย

การศึกษาคร้ังน้ี ประกอบดว้ยกรอบแนวคิดการ

วิจยัส่วนท่ีเป็นตวัแปรอิสระ (เหตุ) และกรอบแนวคิดการ
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วิจยัส่วนท่ีเป็นตวัแปรตาม (ผล) โดยกรอบแนวคิดการ

วิจยัส่วนท่ีเป็นตวัแปรอิสระประกอบดว้ย 5 ขอ้ เพื่อให้

สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์ารวิจยัทั้ง 3 ขอ้ ไดแ้ก่ 

1. ปัจจัยท่ีมีส่วนส�าคญัต่อปัญหาเก่ียวกับการ

บริหารจดัการเพื่อรักษาความปลอดภยัในสถานท่ีพกัผอ่น

หยอ่นใจของกรุงเทพมหานครตามปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง (the Sufficiency Economy Philosophy) 5 ดา้น

ไดแ้ก่ (1) ความพอประมาณ (2) การมีเหตุผล (3) การ

มีภูมิคุม้กนั (4) ความรู้ (knowledge) และ (5) คุณธรรม 

(วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, 2550)

2. ปัจจยัท่ีมีส่วนส�าคญัต่อแนวทางการพฒันาการ

บริหารจดัการเพื่อรักษาความปลอดภยัในสถานท่ีพกัผอ่น

หยอ่นใจของกรุงเทพมหานครตามปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 5 ดา้น

3. ยทุธศาสตร์การบริหารจดัการเพื่อรักษาความ

ปลอดภยัในสถานท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจของกรุงเทพมหานคร

ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ท่ีจดัแบ่งเป็น 5 ดา้น 

ได้แก่ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการด้าน (1) การมี

ยทุธศาสตร์ท่ีชดัเจน ครอบคลุม และทัว่ถึง (2) การจดัตั้ง

แกนน�าในชุมชน (3) การใชเ้ทคโนโลยีท่ีทนัสมยัและใช้

เครือข่ายทางสังคม (4) การเสริมสร้างจิตส�านึกและความ

รับผิดชอบร่วมกนั และ (5) การมุ่งพฒันาประสิทธิภาพ 

และเสริมสร้างบุคลากรตน้แบบ

ส่วนกรอบแนวคิดการวิจัยส่วนท่ีเป็นตัวแปร

ตาม คือ การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจดัการเพ่ือ

รักษาความปลอดภัยในสถานท่ีพกัผ่อนหย่อนใจของ

กรุงเทพมหานครตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หรือ 

ปัจจยัท่ีมีส่วนส�าคญัต่อประสิทธิภาพในการบริหารจดัการ

ท่ีเรียกว่า บลัลา้นท ์สกอร์การ์ด (Balanced Scorecard) 4 

ดา้น ไดแ้ก่ (1) การเรียนรู้และการเติบโต (learning and 

growth perspective) (2) กระบวนการปฏิบติังาน (process 

perspective) (3) ประชาชน (customer perspective) และ 

(4) การเงิน (financial perspective) (วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, 

2556; ผสุ เดชะรินทร์, 2556) ดงัภาพ 1

               ตวัแปรอิสระ (เหตุ)           ตวัแปรตาม (ผล)

1. ปัจจยัท่ีมีส่วนส�าคญัต่อปัญหาเก่ียวกบัการบริหารจดัการเพื่อรักษาความปลอดภยั

ในสถานท่ีพกัผ่อนหยอ่นใจของกรุงเทพมหานครตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

5 ดา้น ไดแ้ก่

(1) ความพอประมาณ   (2) การมีเหตุผล    (3) การมีภูมิคุม้กนั    (4) ความรู้    (5)คุณธรรม

“การเพิ่มประสิทธิภาพใน

การบริหารจัดการเพื่อรักษา

ค ว า ม ป ล อ ด ภัย ใ น ส ถ า น

ท่ี พั ก ผ่ อ น ห ย่ อ น ใ จ ข อ ง

กรุงเทพมหานคร ตามปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือ 

“ ปั จ จัย ท่ี มี ส่ ว น ส� า คัญ ต่ อ

ประสิทธิ ภาพในการบริหาร

จัดการ ท่ี เ รี ยกว่ าบัลล้านท ์

สกอร์การ์ด 4 ดา้น” ไดแ้ก่ 

1. การเรียนรู้และการเติบโต 

2. กระบวนการปฏิบติังาน

3. ประชาชน 

4. การเงิน

2. ปัจจยัท่ีมีส่วนส�าคญัต่อแนวทางการพฒันาการบริหารจดัการเพือ่รักษาความปลอดภยั

ในสถานท่ีพกัผ่อนหยอ่นใจของกรุงเทพมหานครตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

5 ดา้น ไดแ้ก่

(1) ความพอประมาณ    (2) การมีเหตุผล    (3) การมีภมิูคุม้กนั    (4) ความรู้   (5) คุณธรรม

3. ยทุธศาสตร์การบริหารจดัการเพื่อรักษาความปลอดภยัในสถานท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจ

ของกรุงเทพมหานครตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีงท่ีจดัแบ่งเป็น 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้น 

(1) การมียทุธศาสตร์ท่ีชดัเจน ครอบคลุม และทัว่ถึง 

(2) การจดัตั้งแกนน�าในชุมชน 

(3) การใชเ้ทคโนโลยีท่ีทนัสมยัและใชเ้ครือข่ายทางสังคม 

(4) การเสริมสร้างจิตส�านึกและความรับผิดชอบร่วมกนั

(5) การมุ่งพฒันาประสิทธิภาพ และเสริมสร้างบุคลากรตน้แบบ
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วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

ใชก้ารวิจยัแบบผสมผสาน

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

ประชากร คือ ประชาชนทั้งหมดในพ้ืนท่ีของ

ส�านกังานเขต 2 เขต ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของสวนสาธารณะของ

กรุงเทพมหานคร 2 แห่ง ไดแ้ก่ (1) ประชาชนในพื้นท่ี

ของส�านกังานเขตประเวศ ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของสวนหลวง ร.

9 จ�านวน 163,485 คน และ (2) ประชาชนในพื้นท่ีของ

ส�านกังานเขตจตุจกัร ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของสวนจตุจกัร รวม 

324,433 คน (กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 2557) 

ส่วนกลุ่มตวัอยา่ง คือ ประชาชนในเขตพ้ืนท่ีของส�านกังาน

เขต 2 เขตดงักล่าวท่ีตอบแบบสอบถาม รวม 1,111 คน 

 ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั จ�านวน 9 คน ซ่ึงเป็นบุคคลท่ีมี

ความรู้ความสามารถและความเช่ียวชาญเก่ียวกบัการบริหาร

จดัการเพื่อรักษาความปลอดภยัในสถานท่ีพกัผอ่นหยอ่น

ใจของกรุงเทพมหานคร

เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรวิจัย

ผูศึ้กษาใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเกบ็

รวบรวมขอ้มูลเพื่อใหไ้ดข้อ้มูลจากประชากรเป็นจ�านวน

มาก โดยแบบสอบถามไดผ้า่นการทดสอบเพื่อหาค่าความ

เท่ียงตรง (validity) ซ่ึงเป็นการทดสอบเพ่ือหาค่าความ

เท่ียงตรงตามเน้ือหา หรือหาค่าความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้

ค�าถามกบัวตัถุประสงคก์ารวิจยั (Index of item Objective 

Congruence--IOC) จากผูเ้ช่ียวชาญจ�านวน 5 คน ไดค้า่ความ

เท่ียงตรงเท่ากบั 0.93 และไดท้�าการทดสอบ (pretest หรือ 

try out) จ�านวน 50 ชุด เพื่อหาความเช่ือถือได ้(reliability) 

ของแบบสอบถาม หรือหาค่าครอนบาค (Cronbach) ของ

แบบสอบถามทั้งฉบบั ไดค่้าความเช่ือถือได ้ท่ีระดบั 0.90

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล

ผูศึ้กษาด�าเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มูลระหวา่งวนัท่ี 

1-31 สิงหาคม 2558 เกบ็รวบรวมแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์

กลบัคืนมาไดจ้�านวน 909 ชุด/คน คิดเป็นร้อยละ 81.82 

ของกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 1,111 คน 

กำรวิเครำะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้

ผูศึ้กษาน�าขอ้มูลเชิงปริมาณมาท�าการประมวล

และวิเคราะห์ทางสถิติโดยใชโ้ปรแกรมส�าเร็จรูปส�าหรับ

คอมพิวเตอร์ ส�าหรับวิธีวิเคราะห์ขอ้มูล เป็นการวิเคราะห์

ในรูปตาราง (contingency analysis) รวมทั้งใชรู้ปแบบการ

วิเคราะห์เชิงพรรณนา (descriptive analysis) ส�าหรับสถิติ

เชิงพรรณนาท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ ไดแ้ก่ 

ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าการถดถอยพหุคูณ และ

การหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน

ผลกำรวิจัย

1. ผลการวิจยัปัญหาเก่ียวกบัการบริหารจดัการ

เพื่อรักษาความปลอดภยัในสถานท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจของ

กรุงเทพมหานครตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 5 ดา้น 

พบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เห็นดว้ยในระดบัมากทั้ง 5 

ดา้น ไดแ้ก่ (1) ความพอประมาณ (2) การมีเหตุผล (3) การ

มีภูมิคุม้กนั (4) ความรู้ และ (5) คุณธรรม โดยปัญหาเก่ียว

กบัการบริหารจดัการเพื่อรักษาความปลอดภยัในสถาน

ท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจของกรุงเทพมหานครตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพยีงท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ “กรุงเทพมหานคร

ปฏิบติังานรักษาความปลอดภยัในสถานท่ีพกัผอ่นหยอ่น

ใจโดยขาดการเตรียมความพร้อมในการด�าเนินงาน เช่น 

การเตรียมบุคลากรและยานพาหนะให้พร้อมในกรณีเกิด

เหตุ” (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.69)

2. ผลการวิจัยแนวทางการพฒันาการบริหาร

จดัการเพื่อรักษาความปลอดภยัในสถานท่ีพกัผอ่นหยอ่น

ใจของกรุงเทพมหานครตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 

5 ดา้น พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เห็นดว้ยในระดบั

มากทั้ง 5 ดา้น โดยแนวทางการพฒันาการบริหารจดัการ

เพื่อรักษาความปลอดภยัในสถานท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจของ

กรุงเทพมหานครตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีมีค่า

เฉล่ียสูงท่ีสุด คือ กรุงเทพมหานครควรปฏิบติังานรักษา

ความปลอดภยัในสถานท่ีพกัผ่อนหย่อนใจในทิศทางท่ี

ตอบสนองและค�านึงถึงความพึงพอใจของประชาชน เช่น 
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จดัระบบรักษาความปลอดภยัท่ีรัดกุม และสอบถามความ

พึงพอใจของประชาชน (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.75)

ในท�านองเดียวกนั ผลการสมัภาษณ์แนวลึกเฉพาะ

ผูเ้ช่ียวชาญจ�านวน 9 คน ต่อแนวทางการพฒันาการบริหาร

จดัการเพื่อรักษาความปลอดภยัในสถานท่ีพกัผอ่นหยอ่น

ใจของกรุงเทพมหานครตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอ

เพียง 5 ดา้น พบว่า ผูเ้ช่ียวชาญจ�านวน 7 คน เห็นดว้ยกบั

แนวทางการพฒันาการบริหารจดัการท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด

ไดแ้ก่ กรุงเทพมหานครควรปฏิบติังานรักษาความปลอดภยั

ในสถานท่ีพกัผ่อนหย่อนใจในทิศทางท่ีตอบสนองและ

ค�านึงถึงความพึงพอใจของประชาชน เช่น จดัระบบรักษา

ความปลอดภยัท่ีรัดกุม และสอบถามความพึงพอใจของ

ประชาชน ส่วนผูเ้ช่ียวชาญอีก 2 คน ไม่มีความเห็น 

3. ผลการวิจัยยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ

เพื่อรักษาความปลอดภัยในสถานท่ีพกัผ่อนหย่อนใจ

ของกรุงเทพมหานครตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ท่ี (สอดคลอ้งกับวตัถุประสงค์การวิจยั ขอ้ 3.) พบว่า 

ยุทธศาสตร์การบริหารจดัการเพ่ือรักษาความปลอดภยั

ในสถานท่ีพกัผ่อนหย่อนใจของกรุงเทพมหานครตาม

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีจัดแบ่งเป็น 5 ด้าน 

ไดแ้ก่ (1) การเสริมสร้างจิตส�านึกและความรับผิดชอบ

ร่วมกนั (2) การมียุทธศาสตร์ท่ีชดัเจน ครอบคลุม และ

ทั่วถึง (3) การใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัยและใช้เครือ

ข่ายทางสังคม (4) การจดัตั้งแกนน�าในชุมชน และ (5) 

การมุ่งพฒันาประสิทธิภาพ และเสริมสร้างบุคลากร

ตน้แบบ ลว้นมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการบริหาร

จัดการท่ีเรียกว่า บลัลา้นท์ สกอร์การ์ด 4 ด้าน ได้แก่  

(1) การเรียนรู้และการเติบโต (2) กระบวนการปฏิบติังาน  

(3) ประชาชน และ (4) การเงิน โดยยทุธศาสตร์การบริหาร

จดัการเพื่อรักษาความปลอดภยัในสถานท่ีพกัผอ่นหยอ่น

ใจของกรุงเทพมหานครตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง

ทั้ง 5 ดา้น เรียงตามล�าดบัจากความส�าคญัมากไปนอ้ยได้

ดงัน้ี (1) การเสริมสร้างจิตส�านึกและความรับผดิชอบร่วม

กนั (2) การมียทุธศาสตร์ท่ีชดัเจน ครอบคลุม และทัว่ถึง 

(3) การใชเ้ทคโนโลยท่ีีทนัสมยัและใชเ้ครือข่ายทางสงัคม 

(4) การจดัตั้งแกนน�าในชุมชน และ (5) การมุ่งพฒันา

ประสิทธิภาพ และเสริมสร้างบุคลากรตน้แบบ

ในท�านองเดียวกนั ผลการสมัภาษณ์แนวลึกเฉพาะ

ผูเ้ช่ียวชาญจ�านวน 9 คน ต่อยทุธศาสตร์การบริหารจดัการ

เพื่อรักษาความปลอดภยัในสถานท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจของ

กรุงเทพมหานครตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีจดั

แบ่งเป็น 5 ดา้น พบว่า ผูเ้ช่ียวชาญ จ�านวน 6 คน เห็นดว้ย

วา่ ยทุธศาสตร์การบริหารจดัการเพื่อรักษาความปลอดภยั

ในสถานท่ีพกัผ่อนหย่อนใจของกรุงเทพมหานครตาม

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทั้ง 5 ดา้น ควรเรียงตาม

ล�าดบัจากมากไปนอ้ยดงักล่าว ส่วนผูเ้ช่ียวชาญอีก 3 คน 

ไม่มีความเห็น 

กำรอภิปรำยผล

1. การอภิปรายผลปัญหาเก่ียวกับการบริหาร

จดัการเพื่อรักษาความปลอดภยัในสถานท่ีพกัผอ่นหยอ่น

ใจของกรุงเทพมหานครตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอ

เพียง ท่ีพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เห็นดว้ยในระดบั

มากทั้ง 5 ดา้น โดยปัญหาเก่ียวกบัการบริหารจดัการท่ีมี

ค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ กรุงเทพมหานครปฏิบติังานรักษา

ความปลอดภัยในสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจโดยขาด

การเตรียมความพร้อมในการด�าเนินงาน เช่น การเตรียม

บุคลากรและยานพาหนะให้พร้อมในกรณีเกิดเหตุ นั้น 

ส�าหรับเหตุผลส�าคญัท่ีกลุ่มตวัอยา่งซ่ึงเป็นประชาชนใน

เขตพื้นท่ีของส�านกังานเขต 2 เขต ไดแ้ก่ ส�านกังานเขต

ประเวศ และส�านกังานเขตจตุจกัร อนัเป็นท่ีตั้งของสวน

สาธารณะของกรุงเทพมหานคร 2 แห่ง ไดแ้ก่ สวนหลวง 

ร. 9 และสวนจตุจกัร ตามล�าดบั เห็นดว้ยในระดบัมากดงั

กล่าวแทนท่ีจะเห็นดว้ยในระดบัปานกลางหรือในระดบั

น้อย ผูศึ้กษามีความเห็นว่า เน่ืองจากกลุ่มตวัอย่างเห็น

ว่า (1) กรุงเทพมหานครบริหารจดัการ หรือปฏิบติังาน

รักษาความปลอดภยัในสถานท่ีพกัผ่อนหย่อนใจอย่าง

ไม่เหมาะสม เช่น ประชาสัมพนัธ์หรือช้ีแจงเก่ียวกบัการ

รักษาความปลอดภยัในสถานพกัผอ่นหยอ่นใจนอ้ยเกินไป  

(2) กรุงเทพมหานครปฏิบติังานรักษาความปลอดภยัใน

สถานท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจอยา่งไม่สอดคลอ้งกบัหลกัเหตุผล 

เช่น บางพื้นท่ีไม่มีบุคลากรปฏิบติังาน ไม่มีไฟส่องสว่าง

อยา่งทัว่ถึง และไม่ใชร้ะบบส่ือสารท่ีทนัสมยัในการรักษา

ความปลอดภยั และ (3) กรุงเทพมหานครปฏิบติังานรักษา

ความปลอดภยัในสถานท่ีพกัผ่อนหย่อนใจโดยขาดการ 

เตรียมความพร้อมในการด�าเนินงาน เช่น การเตรียม
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บุคลากรและยานพาหนะใหพ้ร้อมในกรณีเกิดเหตุ เหล่าน้ี

เป็นตน้ เม่ือเป็นเช่นน้ี จึงมีส่วนส�าคญัท�าให้กลุ่มตวัอยา่ง

ลว้นเห็นดว้ยในระดบัมากต่อปัญหาเก่ียวกบัการบริหาร

จดัการเพื่อรักษาความปลอดภยัในสถานท่ีพกัผอ่นหยอ่น

ใจของกรุงเทพมหานครตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอ

เพียง แทนท่ีจะเห็นดว้ยในระดบัปานกลางหรือในระดบั

นอ้ยดงักล่าว

2. อภิปรายผลแนวทางการพฒันาการบริหาร

จดัการเพื่อรักษาความปลอดภยัในสถานท่ีพกัผอ่นหยอ่น

ใจของกรุงเทพมหานครตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง

ท่ีพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ลว้นเห็นดว้ยในระดบัมาก

ทั้ง 5 ดา้น โดยแนวทางการพฒันาการบริหารจดัการท่ีมีค่า

เฉล่ียสูงท่ีสุด คือ กรุงเทพมหานครควรปฏิบติังานรักษา

ความปลอดภยัในสถานท่ีพกัผ่อนหย่อนใจในทิศทางท่ี

ตอบสนองและค�านึงถึงความพึงพอใจของประชาชน เช่น 

จดัระบบรักษาความปลอดภยัท่ีรัดกุม และสอบถามความ

พึงพอใจของประชาชน นั้น ส�าหรับเหตุผลส�าคญัท่ีกลุ่ม

ตวัอยา่งซ่ึงเป็นประชาชนในเขตพื้นท่ีของส�านกังานเขต 2 

เขต ไดแ้ก่ ส�านกังานเขตประเวศ และส�านกังานเขตจตุจกัร 

อนัเป็นท่ีตั้งของสวนสาธารณะของกรุงเทพมหานคร 2 

แห่ง ไดแ้ก่ สวนหลวง ร. 9 และสวนจตุจกัร ตามล�าดบั 

เห็นด้วยในระดับมากดังกล่าวแทนท่ีจะเห็นด้วยใน

ระดบัปานกลางหรือในระดบัน้อย ผูศึ้กษามีความเห็น

ว่า เน่ืองจากกลุ่มตวัอยา่งเห็นว่า แนวทางการพฒันาการ

บริหารจดัการท่ีมุ่งให้กรุงเทพมหานครปฏิบติังานรักษา

ความปลดดภัยในสถานท่ีพกัผ่อนหย่อนใจในทิศทาง

ท่ีตอบสนองและค�านึงถึงความพึงพอใจของประชาชน

ดงักล่าวนั้น (1) ท�าให้ประชาชนได้รับประโยชน์และ

ปลอดภยัเพิ่มมากข้ึน และท�าให้ประชาชนช่ืนชอบการ

บริหารจดัการของกรุงเทพมหานครเพิ่มมากข้ึน (2) เป็น

หน้าท่ีกรุงเทพมหานครท่ีต้องให้บริการประชาชนใน

ทิศทางท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของประชาชน และ

ท�าใหป้ระชาชนพึงพอใจ (3) สอดคลอ้งกบัหลกัการบริหาร

จดัการสมยัใหม่ท่ีให้ความส�าคญักบัประชาชน และการ

ตอบสนองความตอ้งการของประชาชน และ (4) ท�าให้

การบริหารจดัการของกรุงเทพมหานครมีประสิทธิภาพ 

เป็นระบบ และมีมาตรฐานสูงข้ึน เหล่าน้ีเป็นตน้ 

เฉพาะในส่วนท่ีเก่ียวกบัแนวทางการพฒันาการ

บริหารจดัการขา้งตน้ท่ีใหค้วามส�าคญักบัประชาชน ตอบ

สนอง และค�านึงถึงความพึงพอใจของประชาชนนั้น พอ

เทียบเคียงไดก้บัแนวคิดของ เจเน็ท วี. เดนฮาร์ด และ

โรเบิร์ต บี. เดนฮาร์ด (Janet V. Denhardt and Robert 

B. Denhardt, 2003) ท่ีให้ความส�าคญักบัการจดัการภาค

รัฐแนวใหม่ท่ีเนน้การให้ความส�าคญักบัประชาชน โดย

หน่วยงานภาครัฐและเจ้าหน้าท่ีไม่เพียงแต่ตอบสนอง

ความตอ้งการของประชาชน แต่ตอ้งสร้างความสัมพนัธ์

ท่ีดีกบัประชาชนอีกดว้ย

3.  อภิปรายผลยุทธศาสตร์การบริหารเพื่อ

รักษาความปลอดภัยในสถานท่ีพกัผ่อนหย่อนใจของ

กรุงเทพมหานครตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีจดั

แบ่งเป็น 5 ดา้น ท่ีพบว่า ยุทธศาสตร์การบริหารจดัการ

ควรเรียงตามล�าดับจากมากไปน้อยดังกล่าวแล้วนั้ น 

ส�าหรับเหตุผลส�าคญัท่ีท�าให้กลุ่มตวัอย่างมีความเห็นดงั

กล่าว ผูศึ้กษามีความเห็นว่า เน่ืองจากยุทธศาสตร์การ

บริหารจดัการดงักล่าว (1) สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ

ของประชาชน และน่าจะมีส่วนช่วยใหก้ารบริหารจดัการ

เพื่อรักษาความปลอดภยัในสถานท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจของ

กรุงเทพมหานครตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีงประสบ

ผลส�าเร็จ (2) เป็นนโยบายส�าคญัของหน่วยงานภาครัฐ ซ่ึง

รวมทั้งกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานภาคเอกชน โดย

น�าไปปรับใชก้นัอยา่งกวา้งขวาง และ (3) ครอบคลุมสาระ

ส�าคญัของการบริหารจัดการเพื่อรักษาความปลอดภยั

ในสถานท่ีพกัผ่อนหย่อนใจของกรุงเทพมหานครตาม

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยครอบคลุมทั้งดา้นวตัถุ 

และดา้นจิตใจ 

ข้อเสนอแนะกำรวิจัยคร้ังนี้

กรุงเทพมหานครควรน�ายทุธศาสตร์การบริหาร

จดัการเพื่อรักษาความปลอดภยัในสถานท่ีพกัผอ่นหยอ่น

ใจตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทั้ง 5 ดา้น ไปปรับ

ใชเ้ป็นแนวทาง กระบวนการ หรือเป็นกลุ่มตวัช้ีวดัส�าคญั

ส�าหรับการปฏิบติังาน (Key Performance Indicator s-- 

KPIs) เพื่อรักษาความปลอดภยัในสถานท่ีพกัผอ่นหยอ่น

ใจของกรุงเทพมหานคร

ข้อเสนอแนะกำรวิจัยคร้ังต่อไป
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1. กรุงเทพมหานคร หน่วยงาน หรือบุคลากรของ

หน่วยงานควรท�าวิจยัแบบขยายผล หรือแบบเจาะลึกเก่ียว

กบัการบริหารจดัการเพ่ือรักษาความปลอดภยัในสถาน

ท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจของกรุงเทพมหานครตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงแต่ละดา้นอยา่งเจาะจง เช่น ดา้นการมี

เหตุผล และดา้นการมีภูมิคุม้กนั เป็นตน้

2. กรุงเทพมหานคร หน่วยงาน หรือบุคลากรของ

หน่วยงานควรท�าวิจยัเชิงเปรียบเทียบ เช่น วิจยัการบริหาร

จดัการของกรุงเทพมหานครกบัหน่วยงานอ่ืนท่ีมีภาระงาน

ใกลเ้คียงหรือคลา้ยกนั 

3. กรุงเทพมหานครหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง

ควรท�าการวิจยัโดยใชก้รอบแนวคิด หรือยทุธศาสตร์การ

บริหารจดัการอ่ืนส�าหรับการศึกษาวิเคราะห์การบริหาร

จดัการเพือ่รักษาความปลอดภยัในสถานท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจ

ของกรุงเทพมหานคร เช่น การบริหารจดัการตามแนวคิด

การบริหารจดัการท่ีย ัง่ยืน การบริหารจดัการตามแนวคิด

ตะวนัออก และการบริหารจดัการตามแนวคิดการปฏิบติั

ราชการตามค�ารับรองของหน่วยงาน เป็นตน้
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บทคัดย่อ

การการวิจยัแบบผสมผสานผสมผสานน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ ศึกษา (1) สภาพปัญหาเก่ียวกบัการบริหารจดัการ 

(2) แนวทางการพฒันาการบริหารจดัการ (3) ปัจจยัท่ีมีส่วนส�าคญัท�าให้แนวทางการพฒันาการบริหารจดัการดา้นการ

ใหบ้ริการประชาชนในการจดัเกบ็ภาษีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัปทุมธานีตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอ

เพียงประสบผลส�าเร็จ เนน้การวิจยัเชิงปริมาณ มีแบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือการวิจยั โดยเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งท่ี

เป็นประชาชาชนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 37 แห่งในจงัหวดัปทุมธานี จ�านวน 1,108 คน สถิติท่ีใชใ้นการวิจยั 

คือ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที ค่าการถดถอยพหุคูณ และการหาค่าสมัประสิทธ์ิ

สหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน นอกจากน้ี ยงัมีการสัมภาษณ์แนวลึกเฉพาะผูเ้ช่ียวชาญ จ�านวน 9 คน ผลการศึกษาพบว่า  

(1) สภาพปัญหาท่ีส�าคญั คือ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ขาดแคลนบุคลากร ขาดการประชาสัมพนัธ์ ขาดการวางแผน

เตรียมบุคลากรและเคร่ืองมืออุปกรณ์เทคโนโลยีท่ีทนัสมยั (2) แนวทางการพฒันาการบริหารจดัการท่ีส�าคญั คือ ควร

จดัเตรียมบุคลากรให้เพียงพอ มีการประชาสัมพนัธ์ให้ครอบคลุมทัว่ถึง มีการวางแผนเตรียมบุคลากรและน�าเคร่ือง

มืออุปกรณ์เทคโนโลยีท่ีทนัสมยัมาใช ้ (3) ปัจจยัท่ีมีส่วนส�าคญัท�าให้แนวทางการพฒันาการบริหารจดัการดา้นการให้

บริการประชาชนในการจดัเก็บภาษีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัปทุมธานีตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอ

เพียงประสบความส�าเร็จ ปัจจยัภายใน คือ ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินมีภาวะความผูน้�า และปัจจยัภายนอก คือ เปิดโอกาสให้

ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการบริหารจดัการ

ค�ำส�ำคัญ: การบริหารจดัการ, การบริการ, การจดัเก็บภาษี, ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง, องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

Abstract

The research methodology was designed as mixed methods research. The main objectives of this study 

were to study (1) administrative problems of service of tax collection, (2) development guidelines of administration 

services of tax collection, and (3) main factors taking important parts of the success of the development guidelines 

of administration service of tax collection of the Local Organizations in Pathum Thani Province according to the 

Sufficiency Economy Philosophy. Using the quantitative research as the principal means, questionnaires were used 

to collect data from 1,108 samples. Descriptive statistical analysis including, mean, standard deviation, t- test,  

กำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรให้บริกำรในกำรจัดเก็บภำษีของ                                                                                                                                    

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดปทุมธำนีตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพยีง                                                      

Administration Services of Tax Collection of the Local Organizations in 

Pathum Thani Province According to the Sufficiency Economy Philosophy
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บทน�ำ

พระราชบญัญติัก�าหนดแผนและขั้นตอนการกระ

จายอ�านาจให้แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2542 

มาตรา 16 ให้องค์การบริหารส่วนต�าบลมีอ�านาจและ

หน้าท่ีในการพฒันาและจดัระบบการบริการสาธารณะ

เพื่อประโยชน์ของประชาชนในทอ้งถ่ินของตนเอง 31 ขอ้ 

โดยเฉพาะการบริหารจดัการดา้นการใหบ้ริการประชาชน

ในการจดัเก็บภาษีมาเป็นรายได้ ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของ

รายรับของงบประมาณประจ�าปี ท่ีใชใ้นการบริหารจดัการ

ขององคก์ารบริหารส่วนต�าบล (ส�านกังานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา, 2546) ในปัจจุบนัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

ในจงัหวดัปทุมธานีซ่ึงบทบาทหนา้ท่ีเก่ียวกบัการบริหาร

จดัการดา้นการให้บริการในการจดัเก็บภาษีขององค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัปทุมธานี โดยแยกเป็น

แต่ละองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจะรับผดิชอบการบริหาร

จดัการดา้นการใหบ้ริการในการจดัเกบ็ภาษีในเขตพื้นท่ีของ

ตนเองเป็นประจ�าทุกปี และผลการด�าเนินการดงักล่าวเม่ือ

พจิารณาตามกรอบปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง (ไพศาล 

ศรีธเนศสกลุ,สมัภาษณ์แนวลึก, 20 กรกฎาคม 2557) พบวา่ 

ยงัมีการบริหารจดัการดา้นการใหบ้ริการประชาชนในการ

จดัเกบ็ภาษีไม่ดีเท่าควร ดงัน้ี ในภาพรวมเป็นไปในทิศทาง

เดียวกนัทั้ง 37 แห่ง (1) ดา้นความพอประมาณ คือบุคลากร

ขององคก์ารบริหารส่วนต�าบลใหบ้ริการประชาชนในการ

จดัเก็บภาษีไม่ดีเท่าท่ีควร ขาดการน�าเคร่ืองมือ อุปกรณ์ 

และระบบเทคโนโลยท่ีีทนัสมยัมาใช ้ท�าใหเ้กิดความล่าชา้

ประชาชนรอนาน (2) ดา้นความมีเหตุผล คือ องค์การ

บริหารส่วนต�าบล ขาดการประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชน

ทราบถึงขั้นตอนของการช�าระภาษี รวมถึงการท่ีไม่ช้ีแจง

ถึงผลเสียท่ีเกิดข้ึนหากมีการการช�าระภาษีภายหลงัเวลาท่ี

กฎหมายก�าหนดซ่ึงตอ้งเสียค่าปรับ ท�าให้การเสียภาษีไม่

เท่าเทียมกนั (3) ดา้นการมีภูมิคุม้กนั คือ องคก์ารบริหาร

ส่วนต�าบล ขาดการวางแผนการจดัเก็บภาษี หรือลดหยอ่น

ภาษีและ/หรือยกเวน้ภาษีให้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ท่ี

เกิดข้ึนกบัประชาชนในกรณีเกิดภยัพิบติั เช่น น�้าท่วม และ

ไฟไหม ้เป็นตน้เพื่อไม่ใหป้ระชาชนไดรั้บความเดือดร้อน

เพิ่มข้ึน (4) ดา้นความรู้ คือองคก์ารบริหารส่วนต�าบล ขาด

การประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนทราบถึงประโยชน์ท่ีจะ

ไดรั้บ จากภาษีท่ีตอ้งเสียใหก้บัรัฐวา่รายไดต่้าง ๆ  ทั้งหมด

จะถูกกลบัน�ามาใช้เพื่อการพฒันาและจดัระบบบริการ

สาธารณะท่ีเป็นประโยชน์ให้กบัประชาชนในต�าบลทั้ง

ส้ิน เช่น การประปา ไฟฟ้า การรักษาความสะอาด การ

สร้างปรับปรุงถนนสาธารณะ การพฒันาส่ิงแวดลอ้ม และ

ศาสนาวฒันธรรม เป็นตน้ (5) ดา้นคุณธรรม คือองคก์าร

บริหารส่วนต�าบลไม่ไดส่้งเสริมใหบุ้คลากรมีและใชห้ลกั

คุณธรรมบริหารจดัการดา้นการใหบ้ริการประชาชนในการ

จดัเก็บภาษีตามหลกัคุณธรรมท�าใหเ้กิดความไม่เท่าเทียม

กนัในการเสียภาษี เช่น ประชาชนไดเ้สียภาษีเตม็จ�านวน 

ส่วนผูท้ �าธุรกิจการคา้ หรือผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมไม่

ไดช้�าระภาษีครบตามจ�านวนท่ีเป็นจริง เพราะโดยความ

ช่วยเหลือจากเจา้หนา้ท่ีหรือผูช้ �านาญการภาษี 

multiple regression and Pearson’s correlation coefficient was used to analyze data. In addition, there were supportive 

in-depth interviews from 9 experts for qualitative data. The findings were (1) the administrative problems of the 

services of tax collection were not good in  public relations,  personnel and equipment, and up-to-date technology,  

(2) development guidelines of administration services of tax collection should increase the level of human resources 

available, should improve  public relations and planning, should prepare staff equipment, should use modern  

technology in its  services, and (3) the main factors for  the success of the development  guideline of administration  

services of tax collection of the Local Organizations in Pathumthani Province according to the Sufficiency Economy 

Philosophy is for the administration leadership of the local organizations to act as leaders, internally, and for people 

to participate in administration, as external factor.

Keywords: administration, service, tax collection, sufficiency economy philosophy, local organization
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สรุปสภาพปัญหาเก่ียวกบัการบริหารจดัการดา้น

การให้บริการประชาชนในการจดัเก็บภาษีขององค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ินไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร ขาดการ

วางแผนเตรียมบุคลากร ตลอดจนขาดการน�าเทคโนโลยท่ีี

ทนัสมยัมาใชใ้นการปฏิบติังาน

ด้วยเหตุผลท่ีแสดงถึงความเป็นมา และความ

ส�าคญั และผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการบริหารจัดการ 

เพื่อพฒันาบุคลากรขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินใน

จงัหวดัปทุมธานีตามปรัชญาของาเศรษฐกิจพอเพียงดงั

กล่าวขา้งตน้ จึงท�าใหผู้ศึ้กษาสนใจศึกษา เร่ือง การบริหาร

จดัการดา้นการให้บริการในการจดัเก็บภาษีขององค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัปทุมธานีตามปรัชญาขอ

งาเศรษฐกิจพอเพียง โดยน�าปัจจยัท่ีมีส่วนส�าคญัต่อการ

บริหารจดัการตามปรัชญาของาเศรษฐกิจพอเพียง 5 ดา้น 

มาปรับใชเ้ป็นกรอบแนวคิด พร้อมทั้งคาดหวงัว่าผลการ

ศึกษาคร้ังน้ีเกิดเป็นองคค์วามรู้ใหม่ท่ีจะเป็นประโยชน์ทั้ง

ดา้นวชิาการ ดา้นปฏิบติัต่อบุคคลและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

รวมทั้งประชาชนต่อไป 

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

1. เพื่อศึกษาสภาพปัญหาเก่ียวกับการบริหาร

จดัการ ดา้นการให้บริการประชาชนในการจดัเก็บภาษี

ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัปทุมธานีตาม

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประสบผลส�าเร็จ

2. เพือ่ศึกษาแนวทางการพฒันาการบริหารจดัการ

ดา้นการใหบ้ริการประชาชนในการจดัเกบ็ภาษีขององคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัปทุมธานีตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงประสบผลส�าเร็จ

3. เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีส่วนส�าคญัท�าให้แนวทาง

การพฒันาการบริหารจดัการดา้นการใหบ้ริการประชาชน

ในการจดัเก็บภาษีขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินใน

จงัหวดัปทุมธานีตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประสบ

ผลส�าเร็จ

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

แนวคิด ประกอบแนวคิด การบริหารจดัการ และ 

การให้บริการดา้นการจดัเก็บภาษี (1) การบริหารจดัการ 

ผูศึ้กษาน�าความหมายของค�าว่า “การบริหารจดัการ” มา

จากนกัวิชาการ 6 ท่านประกอบดว้ย Shermerhorn (1999), 

Certo (2007), วิรัช วิรัชนิภาวรรณ (2550), Taylor (1967), 

Wilson (1997) และ Weber (1996) มาเป็นพื้นฐาน ก�าหนด

ความหมาย ของค�าว่า “การบริหารจดัการ” ท่ีเป็นแนวคิด

ของผูศึ้กษา สรุปความหมายของ “การบริหารจดัการ” 

หมายถึง แนวทางการด�าเนินงาน หรือแนวทางปฏิบติัใด 

ๆ ท่ีหน่วยงานโดยเฉพาะ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน น�า

แนวทางของภาคเอกชนมาใชเ้พื่อเพิ่มประสิทธิ ภาพ ใน

การบริหารราชการซ่ึงครอบคลุม และมุ่งสู่จุดหมายปลาย

ทางดา้นการใหบ้ริการประชาชนในการจดัเก็บภาษี น�าไป

พฒันาและจดัระบบบริการเป็นประโยชน์กบัประชาชน

ในต�าบล (2) การให้บริการในการจดัเก็บภาษี ผูศึ้กษา

ไดน้�าความหมายของค�าว่า “การให้บริการประชาชน” 

มาจากพจนากรม และแนวคิดของนักวิชาการหลาย ๆ 

ท่านไดแ้ก่ ส�านกัราชบณัฑิตสถาน พ.ศ. 2542 (2546),  

พรกมล ชูนุกลูพงษ ์(2554), weber (1996) และ เสน่ห์ จุย้

โต (2556) มาใชเ้ป็นพื้นฐาน ก�าหนดความหมายของการ

ให้บริการประชาชน สรุป ว่าการให้บริการประชาชน 

หมายถึง การท�างานกับประชาชนท่ีเน้นท่ีว่าควรตอบ

สนองความตอ้งการ ความรวดเร็ว ท่ีเสร็จสมบูรณ์ มีความ

กระตือรือร้นในการใหบ้ริการ ดว้ยความถูกตอ้ง ครบถว้น 

ตรวจสอบได ้สุภาพอ่อนนอ้ม มีสมัมาคารวะ มีความเสมอ

ภาคทฤษฎี ผูศึ้กษาไดน้�า ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ท่ีมีองคป์ระกอบ 5 ดา้นของ วิรัช วิรัชนิภาวรรณ (2550) 

ประกอบดว้ย 5 ดา้นคือ (1) ความพอประมาณ (2) ความ

มีเหตุผล (3) การมีภูมิคุม้กนั (4) ความรู้ และ(5) คุณธรรม 

มาตั้งเป็นกรอบส�าคญัในการศึกษาคร้ังน้ี

งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งของ รัตนา วรรณธนานุรักษ ์

(2552) ไดว้ิจยัเร่ือง การน�านโยบายเศรษฐกิจพอเพียงไป

ปฏิบติั: ศึกษากรณีของเทศบาลเมืองในประเทศไทย พบวา่ 

ประสิทธิผลของการน�านโยบายเศรษฐกิจพอเพยีงไปปฏิบติั 

ในภาพรวม อยูใ่นระดบัปานกลาง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อผล

ของการน�านโยบายเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบติัมี 6 ปัจจยั 

คือ อาย ุการศึกษา วตัถุประสงคข์องนโยบาย ทศันคติของ

ผูน้�านโยบายไปปฏิบติั สภาพแวดลอ้มของหน่วยงานท่ี

ปฏิบติั และความพอเพยีงของทรัพยากร และตวัแปรอิสระ
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ท่ีส่งผลกระทบต่อตวัแปรตามมากท่ีสุด 3 อนัดบั คือ ตวัผู ้

น�านโยบายไปปฏิบติั รองลงมาคือสภาพแวดลอ้ม และ

ความพอเพียงของทรัพยากรความสัมพนัธ์ของปัจจยัทาง

ตรงและทางออ้มท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิผล 

กรอบแนวคิดกำรวิจัย

กรอบแนวคิดท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ประกอบ

ดว้ยกรอบแนวคิดหลกัส่วนท่ีเป็นตวัแปรอิสระ (เหตุ) แบ่ง

เป็น 3 ดา้นไดแ้ก่ (1) ปัจจยัท่ีมีส่วนส�าคญัต่อสภาพปัญหา

เก่ียวกบัการบริหารจดัการ (2) ปัจจยัท่ีมีส่วนส�าคญัต่อ

แนวทางการพฒันาการบริหารจดัการดา้นการให้บริการ

ประชาชนในการจดัเกบ็ภาษีขององคก์รปกครองส่วนทอ้ง

ถ่ินในจงัหวดัปทุมธานีตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 5 

ดา้น (3) ปัจจยัท่ีมีส่วนส�าคญัท�าใหแ้นวทางการพฒันาการ

บริหารจดัการดา้นการใหบ้ริการประชาชนในการจดัเก็บ

ภาษีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัปทุมธานี

ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีงประสบผลส�าเร็จ ส�าหรับ

กรอบแนวคิดในส่วนท่ีเป็นตวัแปรตาม (ผล) คือ ปัจจยัท่ีมี

ส่วนส�าคญัต่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจดัการ

ดา้นการใหบ้ริการประชาชนในการจดัเกบ็ภาษีขององคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัปทุมธานีตามกรอบแนวคิด

ของการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี 5 ดา้น

  ตวัแปรอิสระ (เหตุ)              ตวัแปรตาม (ผล)

การบริหารจดัการดา้นการใหบ้ริการ

ประชาชนในการจดัเกบ็ภาษีขององคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัปทุมธานีตาม

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ปัจจยัท่ีมีส่วนส�าคญัต่อสภาพปัญหาเก่ียวกบัการบริหารจดัการดา้นการ

ใหบ้ริการประชาชนในการจดัเกบ็ภาษีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

ในจงัหวดัปทุมธานีตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   

1) ความพอประมาณ     2) ความมีเหตุผล     

3) การมีภูมิคุม้กนั         4) ความรู้                 5) คุณธรรม

ปัจจยัท่ีมีส่วนส�าคญัต่อการเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการบริหารจดัการดา้นการให้บริการ

ประชาชนในการจดัเก็บภาษีขององคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัปทุมธานี

ตามแนวคิดการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี 

5 ดา้น

1. การบริหารราชการเพื่อประโยชน์สุขของ 

ประชาชน                                         

2. การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ

ต่อภารกิจของรัฐ                                          

3. ลดขั้นตอนการปฏิบติั                        

4. การอ�านวยความสะดวกและการตอบ

สนองความตอ้งการของประชาชน                                                           

5. การประเมินผลการปฏิบติัราชการ

ปัจจยัท่ีมีส่วนส�าคญัต่อแนวทางการพฒันาการบริหารจดัการดา้นการ

ให้บริการประชาชนในการจดัเก็บภาษีขององค์กรปกครองส่วนทอ้ง

ถ่ินในจงัหวดัปทุมธานีตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

1) ความพอประมาณ     2) ความมีเหตุผล     

3) การมีภูมิคุม้กนั         4) ความรู้                 5) คุณธรรม

ปัจจยัท่ีมีส่วนส�าคญัท�าใหแ้นวทางการพฒันาการบริหารจดัการดา้นการ

ใหบ้ริการประชาชนในการจดัเกบ็ภาษีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

ในจงัหวดัปทุมธานีตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประสบผลส�าเร็จ  

ท่ีจดักลุ่มและวิเคราะห์ตามกรอบแนวคิดท่ีแบ่งเป็น 2 ปัจจยั

1) ปัจจยัภายใน          2) ปัจจยัภายนอก

ภำพ 1 กรอบแนวคิดกำรวิจัย
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วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

เป็นการวจิยัแบบผสมผสาน มีการวจิยัเชิงปริมาณ

เป็นหลกั และการวิจยัเชิงคุณภาพไดข้อ้มูลมาสนบัสนุน

การวิจยัเชิงคุณภาพ คือ การสัมภาษณ์แนวลึกต่อ

ผูเ้ช่ียวชาญจ�านวน 9 คน ผูมี้หนา้ท่ีและรับผดิชอบโดยตรง

ในดา้นการให้บริการประชาชนในการจดัเก็บภาษีของ

องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัปทุมธานีไดแ้ก่ 

ผูว้่าราชการจงัหวดัปทุมธานี สรรพากรจงัหวดั ทอ้งถ่ิน

จงัหวดั นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลคลองสามและ

ผูอ้ �านวยการกองคลงัและหัวหน้าฝ่ายพฒันา/จดัเก็บราย

ได ้ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต�าบลบา้นปทุม,ล�าลูกกาและ

ผูอ้ �านวยการกองคลงั ผลการวิเคราะห์ พบว่าปัญหาการ

บริหารจดัการ/แนวทางการพฒันาการบริหารจดัการ/ปัจจยั

ภายในและปัจจยัภายนอกท�าใหก้ารจดัเกบ็ภาษีประสบผล

ส�าเร็จ/การ เพิม่ประสิทธิภาพ สอดคลอ้งในทิศทางเดียวกนั

กบัความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่งของการวิจยัเชิงปริมาณ

การวิจยัเชิงปริมาณ คือ การเก็บขอ้มูลจากแหล่ง

ขอ้มูล 3 ประเภท (1)  เอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงาน

วิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง (2) จากกลุ่มตวัอยา่งโดยใชแ้บบสอบถาม 

(3) การสังเกตการณ์ต่อกลุ่มตวัอยา่ง/บุคลากรให้บริการ

ประชาชนในการจดัเก็บภาษี

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

ประชากร คือประชาชนอยู่ในพ้ืนท่ีขององคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 37 แห่งในจงัหวดัปทุมธานีจ�านวน 

361,510 คน (กรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน, 2558)

กลุ่มตวัอยา่ง คือ ประชาชนอยูใ่นพ้ืนท่ีขององคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 37 แห่งในจงัหวดัปทุมธานี จ�านวน 

1,108 คน มาจากการค�านวณใชสู้ตรของ ทาโร่ ยามาเน่ 

(Yamane, 1967) ท่ีระดบัความคลาดเคล่ือนท่ีของกลุ่ม

ตวัอยา่ง 0.03 หรือท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 97 %

เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรวิจัย

ใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือเกบ็รวบรวมขอ้มลู

สนามให้ไดข้อ้มูลเชิงปริมาณท่ีผ่านการทดสอบค่าความ

เท่ียงตรง (IOC) ท่ีระดบั 0.88 และค่าความเช่ือถือไดข้อง

แบบสอบถามท่ีระดบั 0.89 

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล

ผูศึ้กษาไดเ้กบ็รวบรวมขอ้มลู 3 แนวทาง ไดแ้ก่ (1)  

จากเอกสารเพือ่ใชเ้ป็นพื้นฐานในการก�าหนดวตัถุประสงค์

การวจิยั กรอบแนวคิดการวจิยั  ประชากร และกลุ่มตวัอยา่ง

และ การสร้างแบบสอบถาม และน�าไปใชใ้น การสรุป 

อภิปรายผล ขอ้เสนอแนะ (2) การเก็บรวบรวมขอ้มูลจาก

สนามมีผูช่้วยวิจยัระดบัการศึกษาปริญญาตรีมี 10 คนมี

การทดลองและสาธิตก่อน ท�าความเขา้ใจ วตัถุประสงค ์

กรอบแนวคิดการวิจยั และความหมายของค�าถาม เพื่อให้

เขา้ใจในทิศทางเดียวกนั จากนั้นจึงแจกแบบสอบถามดว้ย

ตนเอง ตามจ�านวนกลุ่มตวัอย่างท่ีก�าหนดใชแ้ผนท่ีเป็น

เคร่ืองมือดว้ยการก�าหนดเป้าหมายใหค้รอบคลุมทั้งพ้ืนท่ี

โดยเนน้ ชุมชน หมู่บา้น ตลาด และแหล่งพาณิชยก์รรมไม่

นอ้ยกว่า 185 จุดเป้าหมายลกัษณะกระจาย ผูศึ้กษาและผู ้

ช่วยวจิยั เกบ็รวบรวมแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์ไดม้า 1,070 

ชุด คิดเป็นร้อยละ 94.77 ของกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด (3) เกบ็

รวบรวมขอ้มลูจากการสงัเกตสภาพแวดลอ้มการใหบ้ริการ

ประชาชนในการจดัเกบ็ภาษี 37 แห่งเพือ่ใชเ้ป็นขอ้มูลเสริม

กำรวิเครำะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้

การวิเคราะห์ขอ้มูลแสดงผลการศึกษาในรูปของ

ตาราง ประกอบกบัการใชรู้ปแบบของการวเิคราะห์ขอ้มูล

เชิงพรรณนา สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลจะใชส้ถิติท่ี

สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการวจิยั ดงัน้ี ค่าร้อยละ ค่า

เฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าการถดถอยพหุคูณ และค่า

สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน

ผลกำรวิจัย

1. ผลการศึกษาปัจจัยท่ีมีส่วนส�าคญัต่อสภาพ

ปัญหาการบริหารจดัการด้านการให้บริการประชาชน

ในการจดัเก็บภาษีขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินใน

จงัหวดัปทุมธานีตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 5 ดา้น 

พบว่า โดยภาพรวมกลุ่มตวัอย่างเห็นดว้ยในระดบัมาก  
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( =2.35, SD=0.676) และเม่ือจ�าแนกรายดา้นเรียงตาม

ล�าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย พบว่า (1) ดา้นความรู้ 

กลุ่มตวัอยา่งเห็นดว้ยในระดบัมาก ( =2.38, SD=0.584)  

(2) ดา้นความพอประมาณ กลุ่มตวัอยา่งเห็นดว้ยในระดบั

มาก ( =2.37, SD=0.634) (3) ดา้นคุณธรรม กลุ่มตวัอยา่ง

เห็นด้วยในระดบัมาก ( =2.35, SD=0.676) (4) ด้าน

ความมีเหตุผล กลุ่มตวัอย่างเห็นดว้ยในระดบัปานกลาง  

( =2.32, SD=0.596) และ (5) ดา้นมีภมิูคุม้กนั กลุ่มตวัอยา่ง

เห็นดว้ยในระดบัปานกลาง ( =2.31, SD=0.588)  

2. ผลการศึกษาปัจจยัท่ีมีส่วนส�าคญัต่อแนวทาง

การบริหารจดัการด้านการให้บริการประชาชนในการ

จดัเก็บภาษีขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดั

ปทุมธานีตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 5 ดา้น พบ

ว่า โดยภาพรวมกลุ่มตวัอยา่งเห็นดว้ยในระดบัปานกลาง  

( =2.086, SD=0.578) และเม่ือจ�าแนกรายด้านเรียง

ตามล�าดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย พบว่า (1) ด้าน

ความมีเหตุผล กลุ่มตวัอย่างเห็นดว้ยในระดบัปานกลาง  

( =2.13, SD=0.494) (2) ดา้นพอประมาณ กลุ่มตวัอยา่ง

เห็นดว้ยในระดบัปานกลาง ( =2.12, SD=0.466) (3) ดา้น

ความมีภูมิคุม้กนั กลุ่มตวัอยา่งเห็นดว้ยในระดบัปานกลาง  

( =2.08, SD=0.673) (4) ด้านความรู้ กลุ่มตัวอย่าง

เห็นดว้ยในระดบัปานกลาง ( =2.05, SD=0.667) และ  

(5) ดา้นคุณธรรม กลุ่มตวัอยา่งเห็นดว้ยในระดบัปานกลาง  

( =2.05, SD=0.589)

ตำรำง 1

สรุปความเห็นของกลุ่มตัวอย่าง ต่อสภาพปัญหาเก่ียวกับการบริหารจัดการ และแนวทางการพัฒนาการบริหาร

จัดการด้านการให้บริการประชาชนในการจัดเกบ็ภาษีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัดปทุมธานีตาม

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จ�าแนกตามค่าเฉล่ียรวมท้ัง 5 ด้านและค่าเฉล่ียรวมแต่ละด้านเรียงตามล�าดับค่า

เฉล่ียรวมจากมากไปหาน้อย

ปัญหาเก่ียวกบัการบริหารจดัการ แนวทางการพฒันาการบริหารจดัการ

ค่าเฉล่ียรวมทั้ง 5 ดา้นและค่า (SD)

2.350 (0.616) 2.086 (0.578)

ค่าเฉล่ียรวมแต่ละดา้นเรียงตามล�าดบัค่าเฉล่ียเรียงตามล�าดบัจากมากไปหานอ้ย

1. ดา้นความรู้                   2.38  (0.584) 1. ดา้นความมีเหตุผล          2.13 (0.494)

ไดแ้ก่ ค �าถามท่ีว่า “องคก์ารบริหารส่วนต�าบล ขาดการ

ประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนทราบถึงประโยชน์ท่ีจะ

ไดรั้บจากภาษี ท่ีตอ้งเสียให้กบัรัฐ“ว่ารายได ้ต่าง ๆ  นั้น

ทั้งหมด” จะถูกน�ากลบัมาใชเ้พื่อพฒันา..”

ได้แก่ ค �าถามท่ีว่า “องค์การบริหารส่วนต�าบล ควร

ประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนทราบถึงขั้นตอนของการ

ช�าระภาษี ...”

2. ดา้นความพอประมาณ  2.37  (0.634) 2. ดา้นความพอประมาณ    2.12  (0.466)

3. ดา้นคุณธรรม                2.35  (0.676) 3. ดา้นการมีภูมิคุม้กนั        2.08  (0.673)

4. ดา้นความมีเหตุผล        2.32  (0.596) 4. ดา้นความรู้                     2.05  (0.667)

5. ดา้นมีภูมิคุม้กนั             2.31  (0.588)       5. ดา้นคุณธรรม                 2.05  (0.589)           
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3. ความเห็นของกลุ่มตวัอย่างต่อปัจจยัท่ีมีส่วน

ส�าคญัท่ีท�าใหแ้นวทางการพฒันาการบริหารจดัการดา้นการ

ใหบ้ริการประชาชนในการจดัเกบ็ภาษีขององคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัปทุมธานีตามปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงประสบผลส�าเร็จ ผลการวิจยัพบวา่ (1) ดา้นปัจจยั

ภายใน กลุ่มตวัอยา่งเห็นดว้ยในระดบัปานกลาง ( =1.81, 

SD=0.749) ผูบ้ริหารมีภาวะผูน้�า ดา้นปัจจยัภายนอก กลุ่ม

ตวัอยา่งเห็นดว้ยระดบัปานกลาง ( =1.76, SD=0.746) เปิด

โอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการ เม่ือ

พิจารณาถึงความเห็นของกลุ่มตวัอยา่งทั้งสองปัจจยั พบ

ว่า ในภาพรวม กลุ่มตวัอยา่งเห็นดว้ยในระดบัปานกลาง 

( =1.785, SD=0.7475) 

4. ความเห็นของกลุ่มตวัอยา่งปัจจยัท่ีมีส่วนส�าคญั

ต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจดัการดา้นการให้

บริการประชาชนในการจดัเกบ็ภาษีตามกรอบแนวคิดการ

บริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี 5 ดา้น พบวา่ในภาพรวม กลุ่ม

ตวัอยา่งเห็นดว้ยในระดบัปานกลาง ( =1.734, SD=1.016) 

โดยเรียงตามล�าดบัค่าเฉล่ียแต่ละดา้นจากมากไปหานอ้ย

ดงัน้ี (1) ดา้นการบริหารราชการเพื่อใหเ้กิดผลสัมฤทธ์ิต่อ

ภารกิจของรัฐ กลุ่มตวัอย่างเห็นดว้ยในระดบัปานกลาง  

( =1.83, SD=1.67) (2) ดา้นการอ�านวยความสะดวกและ

ตอบสนองความตอ้งการของประชาชน กลุ่มตวัอยา่งเห็น

ดว้ยในระดบัปานกลา ( =1.76, SD=1.150) (3) ดา้นการ

บริหารราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน กลุ่ม

ตวัอยา่งเห็นดว้ยในระดบัปานกลาง ( =1.75, SD=0.775) 

(4) ดา้นการลดขั้นตอนการปฏิบติั กลุ่มตวัอยา่งเห็นดว้ย

ในระดบัปานกลาง ( =1.74, SD=0.742) และ (5) ดา้น

การประเมินผลการปฏิบติัราชการ กลุ่มตวัอยา่งเห็นดว้ย

ในระดบันอ้ย ( =1.59, SD=0.741)

 5. ตวัแบบแนวทางการบริหารจดัการดา้นการให้

บริการประชาชนในการจดัเก็บภาษีขององคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัปทุมธานีตามปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงท่ีมีอิทธิพลต่อการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร

จดัการบา้นเมืองท่ีดี โดยเรียงตามล�าดบั แนวทางการบริหาร

จดัการท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการบริหารจดัการ

บา้นเมืองท่ีดี จากความส�าคญัมากไปนอ้ย ดงัน้ี (1) ดา้น

การมีภูมิคุม้กนั (2) ดา้นคุณธรรม (3) ดา้นความมีเหตุผล 

(4) ดา้นพอประมาณ และ (5) ดา้นความรู้

กำรอภิปรำยผล

1. จากผลการศึกษาขอ้มูลเชิงปริมาณพบว่า กลุ่ม

ตวัอยา่งเห็นดว้ยในระดบัมาก ( =2.35, SD=0.676) ต่อ

สภาพปัญหาการบริหารจดัการดา้นการใหบ้ริการประชาชน

ในการจดัเก็บภาษีขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินใน

จงัหวดัปทุมธานีตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง เหตุผล

ท่ีส�าคญัท่ีกลุ่มตวัอยา่งซ่ึงเป็นประชาชนในสงักดัองคก์าร

บริหารส่วนต�าบลต่าง ๆ ในจงัหวดัปทุมธานี เห็นดว้ย

ในระดบัมากนั้น ผูศึ้กษามีความเห็นว่า การจดัเก็บภาษี

ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินนั้นยงัมีจุดอ่อนหลาย

อยา่งท่ีประชาชนสัมผสัได ้อาทิเช่น องคก์ารบริหารส่วน

ต�าบล ยงัขาดการประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนเขา้ใจและ

มีความรู้เก่ียวกบัการใหบ้ริการดา้นการจดัเก็บภาษี ตลอด

จนกระบวนการประเมินภาษีและอตัราภาษี ใหป้ระชาชน

ไดรั้บทราบ และประโยชน์ท่ีจะไดรั้บจากการเสียภาษีให้

รัฐ ซ่ึงเป็นกลไกในการสร้างความร่วมมือท่ีดี 

2. จากผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอยา่งเห็นดว้ย

ในระดบัปานกลาง ( =2.086, SD=0.578) ต่อแนวทางการ

พฒันาการบริหารจดัการดา้นการใหบ้ริการประชาชนใน

การจดัเกบ็ภาษีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดั

ปทุมธานีตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง ผูศึ้กษามีความ

เห็นท่ีสอดคลอ้งกบักลุ่มตวัอยา่ง ในขณะเดียวกนัก็มีมุม

มองท่ีเป็นไปในทิศทางเดียวกบักบัผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 21 คนท่ี

ไดจ้ากการสัมภาษณ์แนวลึก วา่ ควรมีการประชาสัมพนัธ์

ใหป้ระชาชนทราบถึงขั้นตอนการเสียภาษีใหช้ดัเจนรวมถึง

มีการช้ีแจงถึงผลดีท่ีเกิดข้ึนหากมีการช�าระภาษีครบก่อน

เวลาท่ีกฎหมายก�าหนดไม่ตอ้งเสียคา่ปรับก่อนท่ีประชาชน

ตอ้งเสียภาษีให้ทราบโดยทัว่กนั สอดคลอ้งกบัความเห็น

ของผูเ้ช่ียวชาญท่ีสัมภาษณ์แนวลึกทั้ง 9 คน

3 จากผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอยา่งเห็นดว้ย

ในระดบัปานกลาง ( =1.785, SD=0.7475) ต่อ ปัจจยัท่ี

มีส่วนส�าคญัท่ีท�าใหก้ารพฒันาการบริหารจดัการดา้นการ

ใหบ้ริการประชาชนในการจดัเกบ็ภาษีขององคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัปทุมธานีตามปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงประสบความส�าเร็จ ผูศึ้กษามีความเห็นวา่ เหตุผล

ท่ีส�าคญัท่ีกลุ่มตวัอยา่งเห็นดว้ยในระดบัปานกลาง ดงักลา่ว

แทนท่ีจะเห็นดว้ยในระดบัมากหรือในระดบันอ้ย ผูศึ้กษา

มีความเห็นว่า การด�าเนินงานโดยการน�าของผูบ้ริหาร
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ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินนั้นตอ้งแสดงถึงการมี 

ภาวะผูน้�า และบุคลากรในองคก์รตอ้งมีความรู้และความ

ช�านาญในการจดัเก็บภาษี เขา้ใจการใชเ้คร่ืองมืออุปกรณ์ 

ระบบเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั จึงจะท�าให้การพฒันาการ

บริหารจดัการดา้นการใหบ้ริการประชาชนในการจดัเก็บ

ภาษีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัปทุมธานี

ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประสบความส�าเร็จได ้

สอดคลอ้งกบัความเห็นของผูเ้ช่ียวชาญท่ีสัมภาษณ์แนว

ลึกทั้ง 9 คน เห็นว่าการพฒันาศกัยภาพผูบ้ริหารองคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัปทุมธานีเป็นส่ิงจ�าเป็น

และส�าคญั รวมทั้งการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วน

ร่วมในการบริหารจดัการ สอดคลอ้งกบัความเห็นของผู ้

เช่ียวชาญท่ีสัมภาษณ์แนวลึกทั้ง 9 คน และสอดคลอ้งกบั

มาตรา 16 (16) แห่งพระราช บญัญติัก�าหนดแผนและขั้น

ตอนการกระจายอ�านาจให้แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้ง

ถ่ิน พ.ศ.2542 (กระทรวงมหาดไทย, 2544) ท่ีก �าหนด

ให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีหน้าท่ีในการส่งเสริม

การมีส่วนร่วมของราษฎรในการพฒันาทอ้งถ่ินคือการ

วางแผนการจดัท�าแผนให้ประชาชนมีส่วนร่วมมากท่ีสุด

เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน/ชุมชน 

4. จากผลการศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งเห็นดว้ยใน

ระดบัปานกลาง ( =1.734, SD=1.016) ต่อปัจจยัท่ีมีส่วน

ส�าคญัต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจดัการดา้นการ

ใหบ้ริการประชาชนในการจดัเก็บภาษีตามกรอบแนวคิด

การบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี 5 ดา้น ผูศึ้กษามีความเห็น

วา่ การบริหารราชการเพ่ือใหเ้กิดผลสมัฤทธ์ิต่อภารกิจของ

รัฐ การอ�านวยความสะดวกและตอบสนองความตอ้งการ

ของประชาชน การบริหารราชการเพื่อประโยชน์สุขของ

ประชาชน การลดขั้นตอนการปฏิบติั และการประเมิน

ผลการปฏิบติัราชการนั้น องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินใน

จงัหวดัปทุมธานีไดค้วบคุม ก�ากบั การด�าเนินตามนโยบาย

ดงักล่าวอยา่งต่อเน่ือง หากแต่ผลสัมฤทธ์ิจากการด�าเนิน

งานยงัไม่บรรลุเป้าหมายในทุกขั้นตอน ซ่ึงอยูใ่นระหวา่ง

การขบัเคล่ือนนโยบายดงักล่าว จึงท�าให้ประชาชนเห็น

ดว้ยในระดบัปานกลางแทนท่ีจะเห็นดว้ยในระดบัน้อย 

หรือในระดบัมาก

5. จากผลการศึกษาพบว่า ตวัแบบแนวทางการ

บริหารจดัการดา้นการใหบ้ริการประชาชนในการจดัเก็บ

ภาษีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัปทุมธานี

ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีมีอิทธิพลต่อการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดี โดยเรียง

ตามล�าดบั จากความส�าคญัมากไปน้อย ดงัน้ี (1) ดา้น

การมีภูมิคุม้กนั (2) ดา้นคุณธรรม (3) ดา้นความมีเหตุผล  

(4) ดา้นพอประมาณ และ (5) ดา้นความรู้ ผูศึ้กษามีความ

เห็นว่า ตวัแบบแนวทางในการบริหารจดัการดา้นการให้

บริการประชาชนในการจดัเก็บภาษีขององคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัปทุมธานี ควรยดึกรอบตามปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง 5 ดา้น หากแต่ควรให้ความส�าคญั

อนัดบัแรก คือ ดา้นการมีภูมิคุม้กนั รองลงมาไดแ้ก่ ดา้น

คุณธรรม ดา้นความมีเหตุผล ดา้นพอประมาณ และ ดา้น

ความรู้ ตามล�าดบั

ข้อเสนอแนะกำรวิจัยคร้ังนี้

1. องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ควรเตรียมเจา้

หนา้ท่ีท่ีมีความรู้กฎหมายภาษี และมีความช�านาญดา้นการ

จดัเก็บภาษีทั้งสามประเภทและควรจดัหาเคร่ืองมือ วสัดุ

อุปกรณ์ ระบบเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัเพียงพอให้บริการ

ประชาชนจ�านวนมาก 

2. องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ควรจดัเก็บภาษี

เต็มจ�านวนทั้งประชาชนและผูป้ระกอบการธุรกิจการคา้

อุตสาหกรรมในอตัราท่ีกฎหมายก�าหนด ประชาสัมพนัธ์

ให้ทราบทัว่กนั 

3. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ควรวางแผน

เตรียมพร้อมดา้นบุคลากร/เคร่ืองมือในภาวะสถานการณ์

การปกติและภาวการณ์ไม่ปกติ เป็นตน้

4. องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ควรมีแผนอบรม

การพฒันาศกัยภาพผูบ้ริหารของหน่วยงานใหมี้ภาวะผูน้�า 

หรือผูน้�าการเปล่ียนแปลง ให้เป็นผูบ้ริหารมืออาชีพท่ีมี

ภาวะผูน้�าสูง มีคุณภาพและมีคุณธรรม ในการให้บริการ

ประชาชนและชุมชน 

ข้อเสนอแนะกำรวิจัยคร้ังต่อไป

1. ศึกษาต่อยอดจากการศึกษาคร้ังน้ีเพื่อศึกษา

แนวทางการพฒันาการบริหารจดัการดา้นการใหบ้ริการใน
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การจดัเกบ็ภาษีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดั

อ่ืน ๆ เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ ตามตวัช้ีวดัท่ีก�าหนด

2. ศึกษาต่อยอดจากการศึกษาคร้ังน้ีเพื่อศึกษา

ปัจจยัท่ีมีส่วนส�าคญัท�าใหแ้นวทางการพฒันาการบริหาร

จดัการดา้นการใหบ้ริการประชาชนในการจดัเกบ็ภาษีของ

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัอ่ืนตามแนวคิดอ่ืน 

เช่น การบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี เป็นตน้

3. ศึกษาวิจยัเชิงคุณภาพและวิจยัเชิงปริมาณโดย

เนน้ กลุ่มตวัอยา่งผูป้ฏิบติังานดา้นการใหบ้ริการประชาชน

ในการจดัเก็บภาษีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน คือ 

องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั เทศบาลนคร เทศบาลเมือง 

เทศบาลต�าบล องคก์ารบริหารส่วนต�าบล กรุงเทพฯและ

เมืองพทัยา เป็นตน้ 
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บทคัดย่อ

การวิจยัแบบผสมผสานผสมผสานน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา (1) สภาพปัญหาการบริหารจดัการ (2) แนวทาง

การพฒันาการบริหารจดัการ และ (3) ปัจจยัท่ีมีส่วนส�าคญัท�าใหก้ารพฒันาการบริหารจดัการมลพิษทางน�้ าจากโรงงาน

อุตสาหกรรมขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัปทุมธานีตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประสบผลส�าเร็จ 

การศึกษาคร้ังน้ี เนน้การวิจยัเชิงปริมาณ ใชแ้บบสอบถามซ่ึงผา่นการทดสอบไดค้่าความเท่ียงตรงท่ีระดบั 0.88 และค่า

ความเช่ือถือไดข้องแบบสอบถามท่ีระดบั 0.93 ประชากร คือประชาชนในเขตพื้นท่ีจงัหวดัปทุมธานี มีจ�านวน 1,010,898 

คน กลุ่มตวัอยา่งทั้งหมดมี จ�านวน 400 คน สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน การ

ทดสอบค่าที นอกจากน้ียงัมีการสัมภาษณ์แนวลึกเฉพาะผูเ้ช่ียวชาญ จ�านวน 21 คน ผลการศึกษาพบว่า (1) ปัญหาเก่ียว

กบัการบริหารจดัการท่ีส�าคญั คือ องคก์ารบริหารส่วนต�าบลไม่ไดมี้การวางแผนงานและแผนปฏิบติัการดา้นการตรวจ

สอบน�้ าท้ิงจากโรงงานท่ีชดัเจน (2) แนวทางการพฒันาการบริหารท่ีส�าคญั คือ องคก์ารบริหารส่วนต�าบลควรมีแผนงาน

และแผนปฏิบติัการดา้นตรวจสอบน�้ าท้ิงจากโรงงานท่ีชดัเจน และ (3) ปัจจยัท่ีส�าคญั คือ ผูบ้ริหารขององคก์ารบริหาร

ส่วนต�าบลควรเป็นผูมี้มีภาวะความเป็นผูน้�า มีวิสัยทศัน์ท่ีดี และความตั้งใจในการพฒันาการบริหารจดัการดา้นมลพิษ

ทางน�้ าจากโรงงานอุตสาหกรรมเป็นอยา่งดี

ค�ำส�ำคัญ: การบริหารจดัการ, มลพิษทางน�้ า, โรงงานอุตสาหกรรม, องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน, 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

Abstract

This study used mixed methods research. The main objectives of this study were to study (1) administrative 

problems (2) development guidelines of Administration, and (3) main factors taking important parts of the success 

of the development guidelines of administration for water pollution from industrial plants of local governments in 

Pathumthani province according to the sufficiency economic philosophy. The emphasis was on survey research, 

using questionnaires with passed try-out of validity check at 0.88 level and reliability check at 0.93 level. A total 

of 400 samples were calculated by using Taro Yamane Formula. Statistics used were mean, standard deviation, and 

กำรบริหำรจัดกำรมลพษิทำงน�้ำจำกโรงงำนอุตสำหกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในจังหวัดปทุมธำนีตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพยีง

Administration of Water Pollution from Industrial Plants of Local Governments in 

Pathumthani Province According to the Sufficiency Economic Philosophy
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บทน�ำ

จงัหวดัปทุมธานี เป็นพื้นท่ีอุตสาหกรรมท่ีส�าคญั

แห่งหน่ึงของประเทศไทย มีนิคมอุตสาหกรรมกระจายอยู่

ทั้งจงัหวดั ซ่ึงมีผลิตภณัฑม์วลรวมร้อยละ 70 ของจงัหวดั

มาจากภาคอุตสาหกรรม โดยพื้นท่ีเขตอ�าเภอคลองหลวงมี

จ�านวนโรงงานอุตสาหกรรมหนาแน่นมากท่ีสุด รองลงมา

คืออ�าเภอเมืองปทุมธานี อ�าเภอล�าลกูกา อ�าเภอธญับุรี อ �าเภอ

ลาดหลุมแกว้ และ อ�าเภอสามโคก ส่วนพื้นท่ีท่ีมีโรงงาน

นอ้ยท่ีสุดไดแ้ก่ อ �าเภอหนองเสือ (ส�านกังานสถิติจงัหวดั

ปทุมธานี, 2557) สืบเน่ืองจากการขยายตวัทางเศรษฐกิจ

และมีเส้นทางคมนาคมท่ีสะดวก ท�าให้มีการพฒันาทาง

ดา้นอุตสาหกรรมในพื้นท่ีจงัหวดัปทุมธานีอยา่งต่อเน่ือง 

การเกิดข้ึนของโรงงานอุตสาหกรรมดงักล่าวเป็นแหล่ง

ท่ีก่อใหเ้กิดน�้ าเสียแลว้ปล่อยท้ิงลงแม่น�้ า ล �าคลองอยา่งต่อ

เน่ือง จึงส่งผลกระทบใหคุ้ณภาพในแหล่งรองรับน�้าต่าง ๆ  

ของจงัหวดัปทุมธานี โดยเฉพาะอยา่งยิง่แม่น�้ า และคลอง

สาขาต่าง ๆ  ท�าใหน้�้ ามีคุณภาพต�่าเกินกวา่ท่ีจะบริโภคและ

อุปโภค ปัญหาดงักล่าวมีแนวโน้มท่ีจะทวีความรุนแรง

มากข้ึนทุกปี จากผลการตรวจวดัคุณภาพน�้ าผิวดิน (แม่น�้ า

เจา้พระยา) ในเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2550 พบว่า คุณภาพ

น�้ าท่ีตรวจวดับริเวณจุดน�้ าดิบเพ่ือการประปาส�าแล โดย

ส�านักงานส่ิงแวดลอ้มภาค 6 มีค่าปริมาณออกซิเจนท่ี

ละลายในน�้ า (DO) เท่ากบั 2.6 mg/l ปริมาณความสกปรก

ในรูปสารอินทรีย ์ (BOD) มีค่า 1.0 mg/L คุณภาพน�้ าจดั

อยูใ่นแหล่งน�้ าประเภทท่ี 4 คือ เส่ือมโทรม หากจะน�ามา

ใชป้ระโยชน์เพื่อการอุปโภคบริโภคตอ้งผ่านการฆ่าเช้ือ

โรคและกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน�้ าเป็นพิเศษก่อน 

(ส�านกังานสถิติจงัหวดัปทุมธานี, 2557) 

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัปทุมธานี

เป็นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการบริหารจดัการ

มลพิษทางน�้ าในเขตจงัหวดัปทุมธานี ซ่ึงเป็นเขตรับผิด

ชอบของแต่ละหน่วยงาน จากขอ้มูลสรุปรายงานผลการ

ด�าเนินงานในรอบปีของจงัหวดั พบว่า องคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัปทุมธานี ยงัมีปัญหาเก่ียวกบัการ

ติดตาม ควบคุมและก�ากบัใหก้ารบ�าบดัน�้ าเสียเป็นไปตาม

มาตรฐาน และยงัขาดการสร้างกลไกในการจดัการน�้ าเสีย 

ดงันั้น ในอนาคตองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจ�าเป็นตอ้ง

มีกลไกใหม่ ๆ เขา้มาเสริมในการแกไ้ขปัญหามลพิษทาง

น�้ า ทั้งท่ีผา่นมาและก�าลงัจะด�าเนินการวา่มีอะไรบา้ง และ

แผนงาน มีกลไกในการด�าเนินงานเป็นอยา่งไร เพื่อท่ีจะ

สามารถด�าเนินงานไปไดด้ว้ยอ�านาจหน้าท่ีและภารกิจ

ของหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ปัญหาดัง

กล่าวส่งผลกระทบอย่างกวา้งขวางต่อประชาชน ทั้ ง

ดา้นสุขภาพอนามยั ดา้นการเกษตรกรรม และดา้นการ

อุปโภคอ่ืน ๆ  และยงัส่งผลต่อองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

จงัปทุมธานีท่ีมีหนา้ท่ีรับผดิชอบโดยตรงจะตอ้งรีบเร่งหา

แนวทางการพฒันาการบริหารจดัการมลพิษทางน�้ าจาก

โรงงานอุตสาหกรรมให้ประสบความส�าเร็จ จึงส่งผลต่อ

บุคลากรขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจงัหวดัปทุมธานี

ท่ีจะตอ้งเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ในการตรวจสอบ 

ควบคุม ก�ากับในการบริหารจดัปัญหามลพิษทางน�้ าท่ี

ปล่อยจากโรงงานอุตสาหกรรมลงในแม่น�้ า ล �าคลองใน

เขตจงัหวดัปทุมธานี ซ่ึงในปัจจุบนัยงัด�าเนินการยงัไม่มี

ประสิทธิภาพเท่าทีควร เน่ืองจากบุคลากรยงัขาดการ

ตรวจสอบ การควบคุม ดูแลในเชิงรุก อีกยงัขาดความรู้

และประสบการณ์ในการบริหารจดัการปัญหาดงักล่าว 

t- test. In addition. The structured in-depth interview was applied with 21 experts for qualitative data. The study 

results showed that (1) the major problem of development was that local governments in Pathumthani Province did 

not do water pollution planning, (2) the major development guidelines was that local governments in Pathumthani 

Province should encourage knowledge and skills to work, and (3) the main factors, which are an important part of 

the success of the development guideline of local governments, were administration leadership of by the local leaders 

which has a good tension to administration development for water pollution from industrial plants.

Keywords: : administration, water pollution, industrial plants, local governments, the sufficiency economic philosophy
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ด้วยเหตุผลท่ีแสดงถึงความเป็นมา และความ

ส�าคญั และผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการบริหารจดัการจาก

ปัญหาดงักล่าวขา้งตน้ท�าให้ผูศึ้กษาสนใจในเร่ือง การ

บริหารจัดการมลพิษทางน�้ าจากโรงงานอุตสาหกรรม

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวดัปทุมธานี

ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยคาดหวงัวา่ผลการ

ศึกษาจะเป็นประโยชน์ทั้งในดา้นการเกิดองคค์วามรู้ใหม่ 

ประโยชน์ทางวิชาการ ประโยชน์ต่อการน�าไปปฏิบติัและ

เกิดประโยชน์ต่อประชาชนจงัหวดัปทุมธานีและประเทศ

ชาติโดยรวม

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

1. เพือ่ศึกษาสภาพปัญหาการบริหารจดัการมลพษิ

ทางน�้าจากโรงงานอุตสาหกรรมขององคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ินในจงัหวดัปทุมธานีตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอ

เพียง

2. เพื่อศึกษาแนวการพฒันาการบริหารจดัการ

มลพษิทางน�้าจากโรงงานอุตสาหกรรมขององคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัปทุมธานีตามปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง

3. เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีส่วนส�าคัญท�าให้การ

พัฒนาการบริหารจัดการมลพิษทางน�้ าจากโรงงาน

อุตสาหกรรมขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดั

ปทุมธานีตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประสบผล

ส�าเร็จ

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

แนวคิด ประกอบดว้ยแนวคิดดา้น การบริหาร

จดัการ (1) การบริหารจดัการ ผูศึ้กษาน�าความหมายของ

ค�าว่า “การบริหารจัดการ” มาจากการให้ความหมาย

ของ นักวิชาการ 5 ท่าน ประกอบด้วย ประกอบด้วย  

Shermerhorn (1999), Certo (2007), วิรัช วิรัชนิภาวรรณ 

(2550), Taylor ( 1967) และ Weber (1996) มาใชเ้ป็นพื้น

ฐานในการก�าหนดความหมายของการบริหารจดัการท่ี

เป็นแนวคิดของผูศึ้กษา สรุปความหมายของการบริหาร

จดัการไดว้า่ หมายถึง แนวทางการด�าเนินงาน เก่ียวกบัการ

ตรวจสอบ การควบคุม ดูแลในการบริหารจดัการปัญหา

มลพิษทางน�้ า และเพิ่มทกัษะ ความรู้ให้กบับุคลากรใน

การปฏิบติังานใด ๆ ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินใน

จงัหวดัปทุมธานีในเร่ืองการบริหารจดัการมลพิษทางน�้ า 

โดย เฉพาะอยา่งยิง่ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดั

ปทุมธานี ควรยดึถือทางสายกลางมีวางแผนการแกปั้ญหา

มลพษิทางน�้าใหส้อดคลอ้งกบัความสามารถขององคก์รทั้ง

ดา้นความรู้ ความสามารถ ทกัษะในการบริหารจดัการ ทั้งน้ี 

ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 7 ดา้น ทฤษฎี ผูศึ้กษา

น�าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ท่ีมีองคป์ระกอบ 7 ดา้น 

ของวรัิช วรัิชนิภาวรรณ (2550) ประกอบดว้ย (1) ความพอ

ประมาณ (2) ความมีเหตุผล (3) การมีภูมิคุม้กนั (4) การ

พึ่งตนเอง (5) การเสริมสร้างคนใหมี้ความรู้และคุณธรรม 

(ควบรวม 2 เง่ือนไขทางเศรษฐกิจพอเพียงเขา้ดว้ยกนั)  

(6) การรวมกลุ่ม (หลกัการขั้นท่ี 2 ของเกษตรทฤษฎีใหม่) 

(7) การสร้างเครือข่าย 

งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง งานวิจัยของ ณัฏฐพันธ์ 

เขจรนนัทน์ และฉตัยาพร เสมอใจ (2547) กล่าวว่า การ

เปล่ียนแปลงของสถานการณ์และสภาพแวดลอ้ม ต่าง ๆ 

ในปัจจุบนัท�าให้องคก์รมีรูปแบบท่ีหลากหลายซับซ้อน

มีความสัมพนัธ์ระหว่างกนัในหลายมิติ มีการแข่งขนั จึง

ลืมนึกถึงธรรมชาติไป และสอดคลอ้งกบัความเห็นของ

ผูเ้ช่ียวชาญจากการสัมภาษณ์แนวลึกท่ีส่วนใหญ่เห็นว่า 

ปัญหามลพษิทางน�้าจากโรงงานอุตสาหกรรมนั้น นอกจาก

ความรับผิดชอบขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจงัหวดั

ปุมทธานีแลว้ ตอ้งมีผูรั้บผิดชอบอีกหลายภาคี โดยเฉพาะ

ผูป้ล่อยมลพิษ คือ โรงงานอุตสาหกรรมนัน่เอง ซ่ึงในการ

บ�าบดัของเสียทางโรงงานจะตอ้งควบคุมอยา่งเขม้งวดการ

เขม้งวดนั้นอาจตอ้งเร่ิมท่ีบุคคลากรเป็นอนัดบัแรกในการ

พฒันาให้มีจิตส�านึกรักห่วงใยต่อสุขภาพและธรรมชาติ

ตอ้งปลูกฝังอบรมในด้านปฏิบติังานเพื่อให้การปฏิบติั

หนา้ท่ีไม่มีขอ้บกพร่องในเร่ืองการรักษาสภาพแวดลอ้ม

ด้านมลพิษทางน�้ านั้นอาจตอ้งออกมาตรการท่ีเขม้งวด

มาก ๆ  จึงจะเป็นประโยชนม์ากท่ีสุดเพราะถา้มีกฏระเบียบ

ท่ีแข็งแกร่งเพียงพอแลว้ ในการท่ีจะมีการท�าผิดในดา้น

ต่าง ๆ ก็จะมีลดนอ้ยลงเพราะกลวับทลง โทษ และการ

จะใหทุ้กอยา่งประสบความส�าเร็จตอ้งเร่ิมจากการบริหาร
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งานของโรงงานเพื่อมุ่งผลสัมฤทธ์ิและค�านึงถึงระบบส่ิง

แวดลอ้มให้มากท่ีสุดดว้ย

กรอบแนวคิดกำรวิจัย

กรอบแนวคิดท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ประกอบ

ดว้ยกรอบแนวคิดหลกัส่วนท่ีเป็นตวัแปรอิสระ แบ่งเป็น 

3 ดา้น ไดแ้ก่ (1) ปัจจยัท่ีมีส่วนส�าคญัต่อสภาพปัญหา

การบริหารจดัการมลพิษทางน�้ าจากโรงงานอุตสาหกรรม

ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัปทุมธานีตาม

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 7 ดา้น และ (2) ปัจจยัท่ีมี

ส่วนส�าคญัต่อแนวทางการพฒันาการบริหารจดัการมลพษิ

ทางน�้าจากโรงงานอุตสาหกรรมขององคก์รปกครองส่วน

ท้องถ่ินในจังหวดัปทุมธานีตามปรัชญาของเศรษฐกิจ 

7 (วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, 2550) และ(3) ปัจจยัท่ีมีส่วน

ส�าคญัท�าให้การพฒันาการบริหารจดัการมลพิษทางน�้ า

จากโรงงานอุตสาหกรรมขององคก์รปกครองส่วนทอ้ง

ถ่ินในจงัหวดัปทุมธานี ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพิเพียง

ประสบผลส�าเร็จ ในขณะเดียวกนั ผูศึ้กษาไดน้�า ปัจจยัท่ีมี

ส่วนส�าคญัต่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจดัการ

ท่ีเรียกว่า โพสคอร์บ (POSDCoRB) ท่ีประกอบดว้ย 7 

ดา้น (วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, 2552) ไดแ้ก่ (1) การวางแผน  

(2) การจดัองคก์าร (3) การบริหารงานบุคคล (4) การอ�านวย

การ (5) การประสานงาน (6) การรายงาน และ (7) การงบ

ประมาณ มาปรับใชเ้ป็นกรอบแนวคิดส่วนท่ีเป็นตวัแปร

ตาม (ผล) ดงัภาพ 1

 ตวัแปรอิสระ (เหตุ)       ตวัแปรตาม (ผล)

ปัจจยัท่ีมีส่วนส�าคญัต่อสภาพปัญหาการบริหารจดัการมลพิษทางน�้ า

จากโรงงานอุตสาหกรรมขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดั

ปทุมธานีตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 7 ดา้น 

1. ความพอประมาณ         2. ความมีเหตุผล 

3. การมีภูมิคุม้กนั             4. การมีความรู้

5. การมีคุณธรรม             6. การรวมกลุ่ม

7. การสร้างเครือข่าย

การพฒันาการบริหารจดัการมลพิษทาง

น�้าจากโรงงานอุตสาหกรรมขององคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัปทุมธานี

ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ปัจจยัท่ีมีส่วนส�าคญัต่อแนวทางการพฒันาการบริหารจดัการมลพิษ

ทางน�้ าจากโรงงานอุตสาหกรรมขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินใน

จงัหวดัปทุมธานีตามปรัชญาของเศรษฐกิจ 7 ดา้น 

1. ความพอประมาณ        2. . ความมีเหตุผล 

3. การมีภูมิคุม้กนั            4. การมีความรู้

5. การมีคุณธรรม             6. การรวมกลุ่ม

7. การสร้างเครือข่าย

ปั จ จั ย ท่ี มี ส่ ว น ส� า คั ญ ต่ อ ก า ร เ พิ่ ม

ประสิทธิภาพในการบริหารจดัการตาม

กรอบ POSDCoRB 7 ดา้น

1. การวางแผน 

2. การจดัองคก์าร

3. การบริหารงานบุคคล 

4. การอ�านวยการ 

5. การประสานงาน  

6. การรายงาน 

7. การงบประมาณ
ปัจจยัท่ีมีส่วนส�าคญัท่ีท�าใหก้ารพฒันาการบริหารจดัการมลพิษทางน�้า

จากโรงงานอุตสาหกรรมขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดั

ปทุมธานีตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประสบความส�าเร็จ 

1. ปัจจยัภายใน               2. ปัจจยัภายนอก

ภำพ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั
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วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

การศึกษาคร้ังน้ี เป็นการวจิยัแบบผสมผสาน โดย

ใชก้ารการวิจยัเชิงปริมาณเป็นหลกั ใชว้ิธีเก็บขอ้มูลจาก

แหล่งขอ้มูล 3 ประเภท ไดแ้ก่ (1) เอกสาร และงานวิจยั

ท่ีเก่ียวขอ้ง (2) เก็บขอ้มูลปริมาณจากกลุ่มตวัอย่างโดย

ใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือ และ (3) จากการสังเกต

พฤติกรรมของกลุ่มตวัอย่างท่ีเก่ียวขอ้งกับการบริหาร

จดัการมลพิษทางน�้ าจากโรงงานอุตสาหกรรมขององคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัปทุมธานี

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

ประชากร การศึกษาเร่ือง การบริหารจดัการมลพษิ

ทางน�้าจากโรงงานอุตสาหกรรมขององคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ินในจงัหวดัปทุมธานีตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอ

เพียงในคร้ังน้ี ผูศึ้กษาไดศึ้กษาจากประชาชนทั้งหมดท่ีอยู่

ในจงัหวดัปทุมธานี จ�านวน 1,010,898 คน 

กลุ่มตวัอยา่ง คือ ประชาชนทั้งหมดท่ีอยูใ่นจงัหวดั

ปทุมธานี จ�านวน 400 คน ซ่ึงไดม้าจากการค�านวณโดยใช้

สูตรของ ทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane) (วิรัช วิรัชนิภา

วรรณ, 2552) โดยตั้งค่าความคลาดเคล่ือนท่ี 0.05 

ส่วนการวิจยัเชิงคุณภาพ กลุ่มตวัอยา่งไดจ้ากการ

สุ่มดว้ยวิธี snowball sampling เกบ็รวบรวมขอ้มูลโดยการ

สัมภาษณ์แนวลึกเฉพาะผูเ้ช่ียวชาญ จ�านวน 21 คน ดว้ย

แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ซ่ึงใช้เป็นขอ้มูลเสริม

การวิจยัเชิงปริมาณ

เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรวิจัย

ก า ร วิ จั ย เ ชิ ง ป ริ ม า ณ  ใ ช้ แ บ บ ส อ บ ถ า ม  

(questionnaire) แบบมาตราประเมินค่า หรือมาตราส่วน

ประเมินค่า (rating scale) 3 ระดบั ไดแ้ก่ มาก ปานกลาง 

นอ้ย ตามแบบของ Likert (1961) เป็นเคร่ืองมือ และท่ีผา่น

การทดสอบมีค่าความเท่ียงตรง (IOC) ท่ีระดบั 0.88 และ

ค่าความเช่ือถือไดข้อ้งแบบสอบถามท่ีระดบั 0.93 

การวิจยัเชิงคุณภาพ ใช้แบบสัมภาษณ์แนวลึก

แบบมีโครงสร้างเป็นเคร่ืองมือสมัภาษณ์เฉพาะผูเ้ช่ียวชาญ 

จ�านวน 21 คน

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล

ผูศึ้กษาไดก้�าหนดวธีิการเกบ็รวบรวมขอ้มูล ได ้3 

วิธี คือ (1) เกบ็ขอ้มูลจากเอกสาร หรือวิจยัเอกสาร (2) เกบ็

ขอ้มูลปริมาณจากการวจิยัสนามโดยใชแ้บบสอบถามเป็น

เคร่ืองมือ และ (3) เกบ็ขอ้มลูจากการสงัเกตพฤติกรรมของ

กลุ่มตวัอยา่งท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการมลพษิทางน�้า

จากโรงงานอุตสาหกรรมในจงัหวดัปทุมธานี

เก็บขอ้มูลจากเอกสาร หรือวิจยัเอกสาร เพ่ือใช ้

เป็นพื้นฐานส�าหรับการก�าหนดวตัถุประสงคข์องการวิจยั 

กรอบแนวคิดการวจิยั ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง การสร้าง

แบบสอบถาม การอภิปรายผล และการให้ขอ้เสนอแนะ 

เกบ็ขอ้มลูปริมาณจากการวจิยัสนาม เกบ็รวบรวม

ขอ้มูลท่ีสมบูรณ์กลบัมาได ้400 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100.00 

ของกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด โดยมีผูช่้วยวจิยั 5 คน ต่อจากนั้น 

ผูศึ้กษาไดต้รวจสอบความสมบูรณ์ของ แบบสอบถามอีก

คร้ังเพื่อน�าเขา้สู่การด�าเนินการตาม ขั้นตอนของการศึกษา

ต่อไป และเม่ือถูกตอ้ง ครบถว้น สมบูรณ์แลว้ ผูศึ้กษาได้

วิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณด้วยสถิติวิเคราะห์เพื่อตอบ

วตัถุประสงคก์ารวิจยัต่อไป 

การเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการสังเกตการณ์ เพื่อ

ใชเ้ป็นขอ้มูลหลกัท่ีไดจ้ากการวิจยัภาคสนามใน ขั้นตอน

ของการอภิปรายผล และการให้ขอ้เสนอแนะ

กำรวิเครำะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้

เป็นการวิเคราะห์แสดงผลการศึกษาในรูปของ

ตาราง ประกอบกบัการใชรู้ปแบบของการวิเคราะห์เชิง

พรรณนา สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูลจะใช้สถิติท่ี

สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการวจิยั ดงัน้ี (1) ค่าสถิติร้อย

ละ (percentage) (2) ค่าเฉล่ีย (mean) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(standard deviation) และ (3) การทดสอบดว้ยค่าที (t-test)
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ผลกำรวิจัย

ผลการวิจยัขอ้มูลเชิงปริมาณ 

1. กลุ่มตวัอย่างเห็นดว้ยในระดบัปานกลางต่อ 

สภาพปัญหาเก่ียวกบัการบริหารจดัการมลพิษทางน�้ าจาก

โรงงานอุตสาหกรรมขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

ในจงัหวดัปทุมธานีตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ในภาพรวม 7 ดา้น (สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์ารวิจยั 

ขอ้ 1.) กลุ่มตวัอยา่งเห็นดว้ยระดบัปานกลาง ( = 1.99, 

SD = 0.34) ค่าเฉล่ียภาพรวมทั้ง 7 ดา้น เรียงตามล�าดบัค่า

เฉล่ียจากมากไปนอ้ย ไดแ้ก่ (1) ดา้นความพอประมาณ 

(2) ดา้นความมีเหตุผล (3) ดา้นมีภูมิคุม้กนั (4) ดา้นการมี

ความรู้ (5) ดา้นความมีคุณธรรม (6) ดา้นการรวมกลุ่ม และ  

(7) ดา้นการสร้างเครือข่าย

2. กลุ่มตวัอย่างเห็นดว้ยในระดบัปานกลางต่อ 

แนวทางการพฒันาการบริหารจดัการมลพิษทางน�้ าจาก

โรงงานอุตสาหกรรมขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

ในจงัหวดัปทุมธานีตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ในภาพรวม 7 ดา้น (สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์ารวิจยั 

ขอ้ 2.) กลุ่มตวัอยา่งเห็นดว้ยระดบัปานกลาง ( = 2.13,  

SD = 0.88) ค่าเฉล่ียภาพรวมทั้ง 7 ดา้น ไดแ้ก่ (1) ดา้นความ

พอประมาณ (2) ดา้นความมีเหตุผล (3) ดา้นมีภูมิคุม้กนั  

(4) ดา้นการมีความรู้ (5) ดา้นความมีคุณธรรม (6) ดา้น

การรวมกลุ่ม และ (7) ดา้นการสร้างเครือข่าย ตามล�าดบั 

ดงัตาราง

ตำรำง 1

ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างต่อปัญหา และแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการมลพิษทางน�้าจากโรงงาน

อุตสาหกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัดปทุมธานีตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจ�าแนกตาม

ค่าเฉล่ียรวมท้ัง 7 ด้าน และค่าเฉล่ียรวมแต่ละด้านเรียงตามล�าดับค่าเฉล่ียรวมจากมากไปน้อย

ปัญหา แนวทางการพฒันา

ค่าเฉล่ียรวมทั้ง 7 ดา้น (SD)

1.99 (0.34) 2.13 (0.88)

ค่าเฉล่ียรวมแต่ละดา้นเรียงตามล�าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ย (SD.)

1. ดา้นความพอประมาณ 2.07 (0.47)

ไดแ้ก่ ค �าถามท่ีวา่ “อบต.ไม่ไดมี้การวางแผนงานและแผน

ปฏิบติัการดา้นการตรวจสอบน�้ าท้ิงจากโรงงานท่ีชดัเจน 

เป็นตน้”

1. ดา้นการมีความรู้ 2.17 (0.52)

ไดแ้ก่ ค �าถามท่ีว่า “อบต.ควรส่งเสริมให้บุคลากรผูป้ฏิบติั

งานเพิม่ ความรู้ และทกัษะในการท�างานดว้ยการจดัใหมี้การ

ศึกษาอบรม และศึกษาดูงานในพื้นท่ีประสบความส�าเร็จใน

การด�าเนินงานอยูเ่ป็นประจ�าผลกระทบจากมลพษิท่ีเกิดข้ึน

จากน�้ าท้ิงของโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อใหส้ามารถแกไ้ข

ปัญหาความเดือดร้อนใหก้บัประชาชนไดอ้ยา่งทนัท่วงที”

2. ดา้นความมีภูมิคุม้กนั 2.02 (0.47)  2. ดา้นพอประมาณ 2.15 (0.54)

3. ดา้นความมีเหตุผล 2.01(0.48) 3. ดา้นความมีคุณธรรม 2.14 (0.53)

4. ดา้นการจดัการรวมกลุ่ม 2.01 (0.51) 4. ดา้นการรวมกลุ่ม 2.13 (0.55)

5. ดา้นความมีคุณธรรม 1.96 (0.50) 5. ดา้นความมีภูมิคุม้กนั 2.12 (0.56) 

6. ดา้นการสร้างเครือข่าย 1.96 (0.50) 6. ดา้นความมีเหตุผล 2.11 (0.53)

7. ดา้นการมีความรู้ 1.93 (0.49) 7. ดา้นการสร้างเครือข่าย 2.10 (0.55)
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3. กลุ่มตวัอย่างเห็นดว้ยในระดบัปานกลาง ต่อ 

ปัจจยัท่ีมีส่วนส�าคญัท่ีท�าใหก้ารบริหารจดัการมลพิษทาง

น�้าจากโรงงานอุตสาหกรรมขององคก์รปกครองส่วนทอ้ง

ถ่ินในจงัหวดัปทุมธานีตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ประสบผลส�าเร็จท่ีแบ่งเป็นปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอก 

เรียงล�าดบัค่าเฉล่ียรวมจากมากไปนอ้ย ไดแ้ก่ (1) ปัจจยั

ภายใน (  = 2.15, SD = 0.58) และ (2) ปัจจยัภายนอก  

(  = 2.10, SD = 0.57) ตามล�าดบั 

4. ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างต่อภาพรวม

แนวทางการพฒันาการบริหารจดัการมลพิษทางน�้ าจาก

โรงงานอุตสาหกรรมขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

ในจงัหวดัปทุมธานีตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้

ดงัน้ี (1) เม่ือจ�าแนกตามเพศ พบว่า ความคิดเห็นระหว่าง

กลุ่มตวัอย่าง 2 กลุ่มท่ีเป็นเพศชายกบัเพศหญิง ไม่แตก

ต่างกนั กนั และ (2) เม่ือจ�าแนกตามระดบัการศึกษา พบ

วา่ คิดเห็นระหวา่งกลุ่มตวัอยา่ง 2 กลุ่มท่ีมีระดบัการศึกษา

ต�่ากวา่ปริญญาตรี และมีการศึกษาปริญญาตรี หรือสูงกวา่

ปริญญาตรี ไม่แตกต่างกนั

ผลการศึกษาขอ้มูลเชิงคุณภาพ

ผลจากการการสัมภาษณ์แนวลึกผู ้เ ช่ียวชาญ 

จ�านวน 21คน ปรากฏว่า

1. ผูเ้ช่ียวชาญ มีความเห็นไปในทิศทางเดียวกนัต่อ

สภาพปัญหาการบริหารจดัการมลพิษทางน�้ าจากโรงงาน

อุตสาหกรรมขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดั

ปทุมธานีตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยผูเ้ช่ียวชาญ

เห็นว่า อบต.ไม่ไดมี้การวางแผนงานและแผนปฏิบติัการ

ดา้นการตรวจสอบน�้ าท้ิงจากโรงงานท่ีชดัเจน 

 2. ผูเ้ช่ียวชาญ มีความเห็นไปในทิศทางเดียวกนั

ต่อแนวทางการพฒันาการบริหารจดัการมลพิษทางน�้าจาก

โรงงานอุตสาหกรรมขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินใน

จงัหวดัปทุมธานีตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยผู ้

เช่ียวชาญเห็นว่า อบต.ควรส่งเสริมให้บุคลา กรผูป้ฏิบติั

งานเพิ่ม ความรู้ และทกัษะในการท�างานดว้ยการจดัให้

มีการศึกษาอบรม และศึกษาดูงานในพื้นท่ีประสบความ

ส�าเร็จในการด�าเนินงานอยู่เป็นประจ�าผลกระทบจาก

มลพิษท่ีเกิดข้ึนจากน�้ าท้ิงของโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อ

ให้สามารถแกไ้ขปัญหาความเดือดร้อนให้กบัประชาชน

ไดอ้ยา่งทนัท่วงที 

3. ผูเ้ช่ียวชาญ มีความเห็นไปในทิศทางเดียวกนั

ต่อปัจจยัท่ีมีส่วนส�าคญัต่อแนวทางการพฒันาการบริหาร

จดัการมลพิษทางน�้ าจากโรงงานอุตสาหกรรมขององคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัปทุมธานีตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง โดยเห็นว่า ผูบ้ริหารของ อบต. มีภาวะ

ความเป็นผูน้�า มีวิสัยทศัน์ท่ีดี และให้ความตั้งใจในการ

พฒันาการบริหารจดัการดา้นมลพิษทางน�้ าจากโรงงาน

อุตสาหกรรมเป็นอยา่งดี 

กำรอภิปรำยผล

1. จากผลการศึกษาขอ้มูลเชิงปริมาณ ปรากฏ

ว่า กลุ่มตวัอยา่งเห็นดว้ยในระดบัปานกลาง (  = 1.99,  

SD = 0.34) ต่อสภาพปัญหาการบริหารจดัการมลพิษทาง

น�้ าจากโรงงานอุตสาหกรรมขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ินในจังหวดัปทุมธานีตามปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง เหตุผลท่ีส�าคญัท่ีกลุ่มตวัอยา่งซ่ึงเป็นประชาชน

ในสังกัดองค์การบริหารส่วนต�าบลต่าง ๆ ในจังหวดั

ปทุมธานี เห็นดว้ยในระดบัปานกลาง ผูศึ้กษามีความเห็น

วา่ ถึงแมว้า่ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจงัหวดัปทุมธานี  

(1) องคก์ารบริหารส่วนต�าบลของจงัหวดัปทุมธานี ไม่ได้

มีการวางแผนงานและแผนปฏิบติัการดา้นการตรวจสอบ

น�้ าท้ิงจากโรงงานท่ีชดัเจน (2) อบต.ไม่ไดส้นบัสนุนและ

ส่งเสริมใหป้ระชาชนมีความเขา้ใจถึงพษิภยัท่ีอาจจะไดรั้บ

จากน�้ าท้ิงของโรงงานอุตสาหกรรม และไม่ไดส้นบัสนุน

ใหป้ระชาชนไดมี้การรวมกลุ่มกนัเพื่อสอดส่องดูแลน�้าท้ิง

จากโรงงานอุตสาหกรรมในการป้องกนัไม่ใหเ้กิดผลกระ

ทบในทางมลพิษต่อชุมชน แต่ประชาชนยงัมองว่า อบต. 

ก�าลงัด�าเนินการแต่ยงัไม่ครอบคลุมทั้งหมดของพื้นท่ีท่ี

เกิดปัญหา ซ่ึงในพื้นท่ีจงัหวดัปทุมธานีมีอุตสาหกรรม

จ�านวนมาก และปัญหาดงักล่าวเป็นปัญหาท่ีซบัซอ้น และ

ซอ้นทบัในการรับผิดชอบของหลายหน่วยงาน แต่คาดวา่

หากด�าเนินการอยา่งต่อเน่ืองจะท�าใหปั้ญหาดงักล่าวทุเลา

เบาบางลงได ้เป็นตน้ 

2. จากผลการศึกษาท่ีปรากฏวา่ กลุ่มตวัอยา่งเห็น

ดว้ยในระดบัปานกลางต่อ แนวทางการพฒันาการบริหาร

จดัการขององคก์ารบริหารส่วนต�าบลการมลพษิทางน�้าจาก
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โรงงานอุตสาหกรรมขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินใน

จงัหวดัปทุมธานี 7 ดา้น ผูศึ้กษามีความเห็นท่ีสอดคลอ้งกบั

กลุ่มตวัอยา่ง ในขณะเดียวกนักมี็มุมมองท่ีเป็นไปในทิศทาง

เดียวกบักบัผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 21 คนท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์

แนวลึก วา่ อบต.ควรมีการวางแผนงานและแผนปฏิบติัการ

ดา้นการตรวจสอบน�้ าท้ิงจากโรงงานท่ีชดัเจนและด�าเนิน

การ ตามแผนอยา่งจริงจงัพร้อมกบัการแกไ้ขปัญหาเฉพาะ

หนา้ท่ีอาจเกิดข้ึนไดน้อกเหนือจากการวางแผนไวแ้ลว้

3. จากผลการศึกษาท่ีปรากฏวา่ กลุ่มตวัอยา่งเห็น

ดว้ยในระดบัปานกลางต่อ ปัจจยัท่ีมีส่วนส�าคญัท่ีท�าให้

การพฒันาการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วน

ต�าบลการมลพิษทางน�้ าจากโรงงานอุตสาหกรรมของ

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัปทุมธานีประสบ

ความส�าเร็จ ผูศึ้กษามีความเห็นว่า เหตุผลท่ีส�าคญัท่ีกลุ่ม

ตวัอยา่งเห็นดว้ยในระดบัปานกลาง ดงักล่าวแทนท่ีจะเห็น

ดว้ยในระดบัมากหรือในระดบันอ้ย ผูศึ้กษามีความเห็นวา่ 

ผูบ้ริหาร หรือนายก อบต.เป็นผูท่ี้ประชาชนเลือกเขา้มา 

บริหาร และไดมี้นโยบายและทิศทางในการบริหารจดัการ

มลพิษทางน�้ าจากโรงงานอุตสาหกรรมอยูแ่ลว้ เพราะเป็น

ปัญหาท่ีประชาชนในเขตพื้นท่ีรับผดิชอบเผชิญกบัปัญหา

อยู่แลว้ ซ่ึงอบต. ตอ้งด�าเนินการอย่างจริงจงั แต่ยงัไม่

ประสบความส�าเร็จทั้งหมดเพราะปัญหามลพิษทางน�้าเป็น

ปัญหาท่ีซบัซอ้นเก่ียวขอ้งกบัหลายฝ่ายจึงตอ้งใชเ้วลาใน

การด�าเนินการ ซ่ึงสอดคลอ้งกบักรอบแนวคิดการบริหาร

จดัการท่ีเรียกว่า โพสคอร์บ 7 ดา้น อบต.ควรน�ามาเป็นก

รอบในการเพิม่ประสิทธิภาพการบริหารจดัการมลพษิทาง

น�้ าจากโรงงานอุตสาหกรรม ทั้ง 7 องคป์ระกอบ ดงัน้ี (1) 

การวางแผน (2) การจดัองคก์าร (3) การบริหารงานบุคคล 

(4) การอ�านวยการ (5) การประสานงาน (6) การรายงาน 

และ(7) การงบประมาณ เพื่อเป็นแนวทางการพฒันาการ

บริหารจัดการมลพิษทางน�้ าจากโรงงานอุตสาหกรรม

ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัปทุมธานีตาม

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใหป้ระสบความส�าเร็จ อยา่ง

ย ัง่ยืน 

ข้อเสนอแนะกำรวิจัยคร้ังนี้

1. องคก์ารบริหารส่วนต�าบลควรมีการวางแผน

งานและแผนปฏิบัติการด้านการตรวจสอบน�้ าท้ิงจาก

โรงงานท่ีชดัเจน โดยยดึความถูกตอ้งตามหลกัวชิาการ ซ่ึง

การยดึหลกัสายกลางเป็นแนวทางท่ีถูกตอ้งเหมาะสม เห็น

อกเห็นใจ และเขา้ใจความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นท่ี

2. องคก์ารบริหารส่วนต�าบลมีการด�าเนินงานดา้น

การตรวจสอบน�้ าท้ิงเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพ

ชีวิตของประชาชนและชุมชน สอดคลอ้งกับขอ้เสนอ

แนะ ของผูเ้ช่ียวชาญท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์แนวลึก ไดแ้ก่ 

นายส�าเนียง บุญน่ะ นางสุภาวดี สงวนแก่ง และนายจรูญ  

สิงหาเดช ไดเ้สนอแนะอย่างสอดคลอ้งกนัว่า องค์การ

บริหารส่วนต�าบลมีการด�าเนินงานดา้นการตรวจสอบน�้ า

ท้ิงเพื่อไม่ใหเ้กิดผลกระทบต่อคุณภาพชีวติของประชาชน

และชุมชน

3. องคก์ารบริหารส่วนต�าบลควรมีการตรวจเยีย่ม

โรงงานอุตสาหกรรมในพื้นท่ีในดา้นการบ�าบดัน�้ าเสียอยู่

เป็นประจ�าเพื่อใหก้ารด�าเนินการของโรงงานเป็นไปตาม

มาตรฐานท่ีก�าหนด สอดคลอ้งกบัขอ้เสนอแนะ ของผู ้

เช่ียวชาญท่ีไดจ้ากการสมัภาษณ์แนวลึก ไดแ้ก่ นายสุรินทร์ 

พุ่มบรรเทา นายส�าเนียง บุญน่ะ นางสุภาวดี สงวนแก่ง 

และนายจรูญ สิงหาเดช ไดเ้สนอแนะอยา่งสอดคลอ้งกนั

วา่ องคก์ารบริหารส่วนต�าบลควรมีการตรวจเยีย่มโรงงาน

อุตสาหกรรมในพื้นท่ีในดา้นการบ�าบดัน�้าเสียอยูเ่ป็นประจ�า

เพื่อให้การด�าเนินการของโรงงานเป็นไปตามมาตรฐาน

4. ผูบ้ริหารของ อบต. ควรมีภาวะความเป็นผูน้�า มี

วิสัยทศัน์ท่ีดี และให้ความตั้งใจในการพฒันาการบริหาร

จดัการดา้นมลพิษทางน�้ าจากโรงงานอุตสาหกรรมเป็น

อยา่งดี 

ข้อเสนอแนะกำรวิจัยคร้ังต่อไป

1. ท�าการศึกษาในเชิงลึกและแนวกวา้งมากข้ึน 

เก่ียวกบัมลพิษทางน�้ ารวมทั้งผลกระทบทางระบบนิเวศ 

อาทิเช่น ลุ่มน�้ าแม่น�้ าเจา้พระยา หรือลุ่มน�้ าอ่ืน ๆ รวม

ทั้งแม่น�้ า ล �าคลองท่ีเป็นสาขา ตั้งแต่ตน้น�้ า กลางน�้ า และ

ปลายน�้ า เป็นตน้

2. ท�าการศึกษาโดยเนน้การประเมินผลกระทบ

จากมลพิษทางน�้ าท่ีมีต่อประชาชน สังคมและชุมชนทอ้ง
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ถ่ินอยา่งต่อเน่ืองและจริงจงั ดว้ยลกัษณะของโครงการวจิยั

เก่ียวขอ้งกบัวิถีชีวิตความเป็นอยูข่องประชาชน ความต่อ

เน่ืองและความจริงจงัของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในความ

รับผิดชอบต่อประชาชน เป็นตน้

3. ท�าการศึกษาแบบมีส่วนร่วมกบัภาคประชาชน

และทอ้งถ่ิน หรือศึกษาเก่ียวกบันโยบายของทางราชการ

ในการพฒันาการบริหารจดัการมลพิษทางน�้ าจากโรงงาน

อุตสาหกรรมขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดั

อ่ืนๆ เพื่อเปรียบเทียบ ยืนยนั ผลการวิจยัว่าเป็นอยา่งไร 

เป็นตน้
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บทคัดย่อ

การวิจัยแบบผสมผสานผสมผสาน น้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) สภาพปัญหาของการบริหารจัดการ  

(2) แนวทางการพฒันาการบริหารจดัการ (3) ปัจจยัท่ีมีส่วนส�าคญัท�าให้แนวทางการพฒันาการบริหารจดัการประสบ

ความส�าเร็จ และ (4) ตวัแบบการพฒันาการบริหารจดัการเพื่อฟ้ืนฟูชายฝ่ังทะเลจงัหวดักระบ่ีขององคก์ารบริหารส่วน

จงัหวดักระบ่ีตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การศึกษาน้ีเนน้การวิจยัเชิงปริมาณ ใชแ้บบสอบถามซ่ึงผา่นการทดสอบ

ไดค่้าความเท่ียงตรงท่ีระดบั 0.88 และค่าความเช่ือถือไดข้องแบบสอบถามท่ีระดบั 0.97 ประชากร คือประชาชนในเขต

พื้นท่ีจงัหวดัปทุมธานี มีจ�านวน 1,010,898 คน กลุ่มตวัอยา่งทั้งหมดมี จ�านวน 1,109  คน ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียง

เบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที ค่าการถดถอยพหุคูณ และค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน และการสัมภาษณ์

เชิงลึกเฉพาะผูเ้ชียวชาญ 9 ท่าน เพื่อให้ไดข้อ้มูลเชิงคุณภาพอีกดว้ย ผลการศึกษาพบว่า (1) ปัญหาท่ีส�าคญัคือ องคก์าร

บริหารส่วนจงัหวดักระบ่ีไม่ไดใ้ชปั้จจยัท่ีมีอยูใ่นธรรมชาติ เช่น ไมไ้ผม่าใชส้นบัสนุนในการบริหารจดัการ (2) แนวทาง

การพฒันาท่ีส�าคญั คือ องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดักระบ่ีควรใชปั้จจยัท่ีมีอยูใ่นธรรมชาติ เช่น ไมไ้ผม่าใชส้นบัสนุนใน

การบริหาร (3) ปัจจยัท่ีมีส่วนส�าคญั คือ ผูบ้ริหารองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดักระบ่ีควรเป็นผูมี้วิสัยทศัน์ และมีภาวะผูน้�า 

และ (4) ตวัแบบในการบริหารจดัการ เรียงตามล�าดบัจากความส�าคญัมากไปนอ้ย ไดแ้ก่  ดา้นการมีภูมิคุม้กนั ดา้นการ

รวมกลุ่ม ดา้นความมีเหตุผล ดา้นความพอประมาณ และดา้นการมีความรู้และคุณธรรม ตามล�าดบั

ค�ำส�ำคัญ: การบริหารจดัการ, การฟ้ืนฟูชายฝ่ังทะเล, องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดักระบ่ี, ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

Abstract

This study used mixed methods research.  The main objectives of this study were to study (1) problems of 

the administration (2) guidelines for the development of administration (3) factors taking part in the success of the 

development guidelines, and (4) the administration standards to develop the administration of coastal restoration 

in Krabi province. The emphasis was  on survey research using questionnaires. The population was comprised of 

455,248 residents within the area in Krabi province. A total of 1,109 samples were calculated by Taro Yamane’s 

formula. Statistics used were mean, standard deviation, t- test, multiple regressions, and Pearson’s coefficient of  

correlation. The structured in-depth interview was applied with 9 experts for qualitative data. The findings were  

กำรบริหำรจัดกำรเพือ่ฟ้ืนฟูชำยฝ่ังทะเลจังหวัดกระบี่ขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดกระบี่ตำม

ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพยีง

Administration of Coastal Restoration in Krabi Province by the Krabi Provincial  

Administrative Organization According to the Sufficiency Economy Philosophy
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บทน�ำ

จงัหวดักระบ่ีมีพื้นท่ี 4,708.512 ตารางกิโลเมตร  

ลกัษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาหินปูนท่ีมีลกัษณะ

เป็นภูเขาโดด ๆ  เต้ีย ๆ  มีถ �้าหินปูน บ่อน�้ าร้อน และแอ่งน�้ า

ท่ีเกิดจากการยบุตวัของพื้นดิน สลบักบัพื้นท่ีแบบลูกคล่ืน

ลอนลาด และท่ีราบเชิงเขาบริเวณทางตอนบนของพื้นท่ี 

ทางตอนกลางของพ้ืนท่ีมีแนวภเูขาท่ีส�าคญัทอดตวัในแนว

เหนือใตไ้ดแ้ก่ ภูเขาพนมเบญจา นอกจากน้ีบริเวณดา้น

ตะวนัตกของพื้นท่ีมีลกัษณะเป็นท่ีราบแคบ ๆ  ตามชายฝ่ัง

ทะเลมีความยาวประมาณ 160 กิโลเมตร  มีลกัษณะเป็น

ชายฝ่ังทะเลจมตวั จึงท�าใหช้ายฝ่ังทะเลมีลกัษณะเวา้แหวง่ 

สูงชนัต่างกนั บางบริเวณมีภเูขาติดกบัชายฝ่ังทะเล เช่น เขา

กาโรส และมีหมู่เกาะนอ้ยใหญ่ ประมาณ 154  เกาะ แต่

เป็นเกาะท่ีมีประชากรอาศยัอยูเ่พียง 13 เกาะ และเกาะท่ี

ส�าคญัไดแ้ก่ เกาะลนัตา และเกาะพีพี ซ่ึงเป็นสถานท่ีท่อง

เท่ียวท่ีสวยงามติดอนัดบัของโลก องค์การบริหารส่วน

จงัหวดักระบ่ี มีอ�านาจหนา้ท่ีตามพระราชบญัญติัองคก์าร

บริหารส่วนจงัหวดั พ.ศ. 2540 มาตรา 45 (7) ท่ีก�าหนดให้

องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัตอ้งคุม้ครอง ดูแล และบ�ารุง

รักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มรวมถึงตอ้งมี

การฟ้ืนฟูชายฝ่ังทะเลจงัหวดักระบ่ี ซ่ึงอ�านาจหนา้ท่ีของ

องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัตามพระราชบญัญติัองคก์าร

บริหารส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2540 มาตรา 45 (7) (กระทรวง

มหาดไทย, 2540)

ปัญหาการกดัเซาะเป็นทางยาวตลอดแนวชายหาด 

จุดท่ีเป็นปัญหาหนกัท่ีสุดคือ พื้นท่ีช่วง 700 เมตร บริเวณหอ

สญัญาณเตือนภยัสึนามิ แมท่ี้ผา่นมามีหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง

ร่วมกบัองคก์ารบริหารส่วนต�าบลคลองประสงค ์องคก์าร

บริหารส่วนจงัหวดักระบ่ี และจงัหวดักระบ่ี จดัหาแนวทาง

ป้องกนัแลว้แต่ไม่สามารถยบัย ั้งแรงของคล่ืนท่ีซดัเขา้มาได้

ท�าใหท่ี้ดินของชาวบา้นหายลึกลงไปในทะเลอีกประมาณ

กว่า 500 เมตร โดยชาวบา้นท่ีมีเอกสาร นส. 3 ก. จ�านวน 

7 ราย พื้นท่ีประมาณ 50 ไร่  ซ่ึงปัจจุบนัท่ีดินบริเวณดงั

กล่าวมีมูลค่าสูงถึงไร่ละ 3 ลา้นบาทแต่ชาวบา้นไดแ้ต่ถือ

ครองเฉพาะหนงัสือเอกสารสิทธ์ิเพยีงอยา่งเดียว ส่วนท่ีดิน

กลายเป็นทะเลไปแลว้ ขณะน้ีเร่ิมท่ีจะกระทบถึงตวับา้นท่ี

สร้างอยูใ่นบริเวณเดียวกนัเกือบ 100 ครัวเรือน จึงเห็นได้

วา่ผลกระทบท่ีเกิดจากการกดัเซาะชายฝ่ังส่งผลกระทบแก่

ประชาชนในบริเวณดงักล่าวทุกดา้น รวมทั้งการไม่มีท่ีอยู่

อาศยั  มีคุณภาพชีวติท่ีตกต�่าเน่ืองจากไม่สามารถประกอบ

อาชีพไดต้ามปกติและสุขภาพจิตเสียเน่ืองจากความวิตก

กังวล ผลกระทบดังกล่าวสามารถป้องกันและลดผล 

กระทบใหเ้บาบางลงได ้โดยเตรียมพร้อมและความร่วมมือ

ทั้งจากภาครัฐ ชุมชนชายทะเลและประชาชนทุกภาคส่วน 

มีทางเลือกในการแกปั้ญหาซ่ึงตอ้งศึกษาถึงวธีิการท่ีดีท่ีสุด 

โดยสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของชาวบา้นแต่ตอ้งถูก

ตอ้งตามหลกัวิชาการ ดว้ยเหตุผลดงักล่าวองคก์ารบริหาร

ส่วนจงัหวดักระบ่ีจึงจ�าเป็นตอ้งมีการบริหารจดัการเพื่อ

(1) the significant problems were the  Krabi provincial administrative organization had used factors affecting  

environment to support in administration to save budget and no impact on the environment bamboo, for  

instance, bamboo (2) the significant guideline of development was the Krabi provincial administrative organization 

should have used factors affecting environment to support in administration to save budget and no impact on the  

environment bamboo, for instance, bamboo  (3) the factors are the significant factors to accomplishment of the  

development for administration consisting of internal factor was administrators of the Krabi provincial  

administrative organization have vision and Leadership, in the parts of external factor was public, private, community 

and people’ budget support the Krabi provincial administrative organization on coastal protection. (4) The model of  

administration was the emphasis on self-immunity aspect.

Keywords: administration, coastal restoration, Krabi provincial administrative organization, 

the sufficiency economy philosophy
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ฟ้ืนฟูชายฝ่ังทะเลจงัหวดักระบ่ีตามปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง องคก์ารบริหารส่วนจงักระบ่ีจึงใหก้ารสนบัสนุน

แกปั้ญหาดว้ยการใหชุ้มชนมีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชน

ดว้ยการน�าแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน

การด�าเนินชีวิต และการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติร่วม

กันไปและเพื่อให้การด�าเนินการเป็นไปอย่างมีระบบ  

(กิตติชยั เอ่งฉ้วน และคณะ, 2557)

ในปัจจุบนัการบริหารจดัการในดา้นการคุม้ครอง 

ดูแลและบ�ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม

ขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดักระบ่ีตามมาตรา 45 (7) 

แห่งพระราชบญัญติัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั พ.ศ. 2540 

ยงัไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร ส่งผลให้ชายฝ่ังทะเลของ

จงัหวดักระบ่ีมีปัญหาในดา้นการกดัเซาะบางพื้นท่ี มีความ

ยาวรวม 17 กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 10.63 ของความยาว

ชายฝ่ังทั้งหมด ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการบริหารจดัการใน

ดา้นการคุม้ครอง ดูแลและบ�ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอ้มขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดักระบ่ี ผู ้

ศึกษาในฐานะท่ีเป็นผูบ้ริหารขององค์การบริหารส่วน

จงัหวดักระบ่ี จึงมีความเห็นว่า ปัญหาท่ีเกิดข้ึนดงักล่าว มี

ความจ�าเป็นและความส�าคญัอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งเร่งด�าเนินการ

แกไ้ขดว้ยการพฒันาการบริหารจดัการในดา้นการคุม้ครอง 

ดูแลและบ�ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม

บริเวณชายฝ่ังทะเลขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดักระบ่ี

ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนเพราะหากปล่อยท้ิงไวใ้ห้

เป็นไปตามธรรมชาติจะเกิดความเสียหายในลกัษณะท่ี

มีความรุนแรงเพิ่มมากข้ึนตามผลองคก์ารขาดการพึ่งพา

ตนเอง และปัญหาการขาดการระทบท่ีเกิดข้ึนในขา้งตน้ 

ดว้ยเหตุผลดงักล่าวน้ี ผูศึ้กษาจึงสนใจท่ีจะศึกษาในเร่ือง 

การบริหารจดัการเพื่อฟ้ืนฟูชายฝ่ังทะเลจงัหวดักระบ่ีของ

องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดักระบ่ี โดยน�ากรอบแนวคิด

การบริหารจดัการตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา

ใชเ้ป็นกรอบแนวคิดหลกัในการศึกษา ดว้ยเห็นว่า เป็นก

รอบแนวคิดท่ีทนัสมยัและสอดคลอ้งกบับริบทของการ

พฒันาประเทศในสถานการณ์ปัจจุบนั 

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

1. สภาพปัญหาการบริหารจดัการเพ่ือฟ้ืนฟชูายฝ่ัง

ทะเลจงัหวดักระบ่ีขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดักระบ่ี

ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2. แนวการพฒันาการบริหารจดัการเพื่อฟ้ืนฟู

ชายฝ่ังทะเลจงัหวดักระบ่ีขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั

กระบ่ีตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

3. ปัจจยัท่ีมีส่วนส�าคญัท�าใหก้ารพฒันาการบริหาร

จดัการเพื่อฟ้ืนฟูชายฝ่ังทะเลจงัหวดักระบ่ีขององค์การ

บริหารส่วนจงัหวดักระบ่ีตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอ

เพียงประสบผลส�าเร็จ 

4. น�าเสนอตวัแบบการพฒันาการบริหารจดัการ

เพือ่ฟ้ืนฟชูายฝ่ังทะเลจงัหวดักระบ่ีขององคก์ารบริหารส่วน

จงัหวดักระบ่ีตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

แนวคิดและทฤษฏี ไดแ้ก่ การบริหารจดัการตาม

แนวทางคุณธรรมและแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง(วิรัช 

วิรัชนิภาวรรณ, 2550) และการบริหารจดัการของหน่วย

งานของรัฐ การวิเคราะห์เปรียบเทียบตวัช้ีวดั” (วิรัช วิรัช

นิภาวรรณ, 2552)

งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ ชนิศฎ์สรฐ์ สืบสังข ์

(2556) การบริหารจัดการเพื่อพฒันาทรัพยากรมนุษย์

ของกรุงเทพมหานคร ตามแนวพระราชด�าริของพระบาท

สมเด็จพระเจา้อยูห่วั และ บุษยา มัน่ฤกษ ์(2556) การน�า

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการ

บริหารจดัการของผูบ้ริหารองค์การบริหารส่วนต�าบล

จงัหวดันครปฐม

กรอบแนวคิดกำรวิจัย

กรอบแนวคิดท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ประกอบดว้ย

กรอบแนวคิดหลกัส่วนท่ีเป็นตวัแปรอิสระ คือ (1) ปัจจยั

ท่ีมีส่วนส�าคญัต่อสภาพปัญหาการบริหารจดัการเพือ่ฟ้ืนฟู

ชายฝ่ังทะเลจงัหวดักระบ่ีขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั

กระบ่ีตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 5 ดา้น (2) ปัจจยั

ท่ีมีส่วนส�าคญัต่อแนวทางการพฒันาการบริหารจดัการ

เพื่อฟ้ืนฟูชายฝ่ังทะเลจงัหวดักระบ่ีขององค์การบริหาร
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ส่วนจงัหวดักระบ่ีตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 5 

ดา้น (วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, 2550) ในขณะเดียวกนั ผูศึ้กษา

ไดน้�า ปัจจยัท่ีมีส่วนส�าคญัต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการ

บริหารจดัการบริหารจดัการท่ีเรียกว่า 5M (วิรัช วิรัชนิภา

วรรณ, 2552) และตวัแปรอิสระรอง คือ ปัจจยัท่ีมีส่วน

ส�าคญัท่ีท�าให้แนวทางการพฒันาการบริหารจดัการเพื่อ

ฟ้ืนฟูชายฝ่ังทะเลจงัหวดักระบ่ีขององคก์ารบริหารส่วน

จงัหวดักระบ่ีตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประสบ

ความส�าเร็จ ดงัภาพ 1

        ตวัแปรอิสระ (เหตุ)          ตวัแปรตาม (ผล)

ปัจจยัท่ีมีส่วนส�าคญัต่อสภาพปัญหาของการบริหาร

จดัการเพือ่ฟ้ืนฟชูายฝ่ังทะเลจงัหวดักระบ่ีขององคก์าร

บริหารส่วนจงัหวดักระบ่ีตามปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 5 ดา้น

1. ความพอประมาณ

2. ความมีเหตุผล

3. การมีภูมิคุม้กนั

4. การมีความรู้และคุณธรรม

5. การรวมกลุ่ม

การบริหารจดัการเพื่อฟ้ืนฟชูายฝ่ังทะเลจงัหวดั

กระบ่ีขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดักระบ่ีตาม

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ปัจจยัท่ีมีส่วนส�าคญัต่อแนวทางการพฒันาการบริหาร

จดัการเพือ่ฟ้ืนฟชูายฝ่ังทะเลจงัหวดักระบ่ีขององคก์าร

บริหารส่วนจงัหวดักระบ่ีตามปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 5 ดา้น

1. ความพอประมาณ

2. ความมีเหตุผล

3. การมีภูมิคุม้กนั

4. ความรู้และคุณธรรม

ปัจจยัท่ีมีส่วนส�าคญัต่อประสิทธิภาพในการ

บริหารจดัการเพื่อฟ้ืนฟชูายฝ่ังทะเลจงัหวดักระบ่ี

ขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดักระบ่ีตามกรอบ

แนวคิดท่ีเรียกวา่ 5 M

1. การบริหารการจดัการทรัพยากรมนุษย ์(man)

2. การบริหารจดัการงบประมาณ (money) 

3. การบริหารการจดัการทัว่ไป  (management)

4. การบริหารจดัการวสัดุอุปกรณ์ (material) 

5. การประสานงาน (mediation) 

ปัจจยัท่ีมีส่วนส�าคญัท�าใหแ้นวทางการบริหารจดัการ

เพือ่ฟ้ืนฟชูายฝ่ังทะเลจงัหวดักระบ่ีขององคก์ารบริหาร

ส่วนจงัหวดักระบ่ีตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ประสบผลส�าเร็จ

1. ปัจจยัภายใน

2. ปัจจยัภายนอก

ตวัแบบการพฒันาการบริหารจดัการเพื่อฟ้ืนฟูชายฝ่ังทะเลจงัหวดักระบ่ีขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดักระบ่ี 

ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ภำพ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั
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วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

การศึกษาคร้ังน้ี เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน 

(mixed methods research) โดยใชก้ารการวิจยัเชิงปริมาณ

เป็นหลกั ใชว้ธีิเกบ็ขอ้มลูจากแหล่งขอ้มลู 3 ประเภท ไดแ้ก่ 

(1) เอกสาร และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง (2) เกบ็ขอ้มูลปริมาณ

จากกลุ่มตวัอยา่งโดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือ และ 

(3) จากการสังเกตพฤติกรรมของกลุ่มตวัอยา่งท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัการบริหารจดัการเพื่อฟ้ืนฟูชายฝ่ังทะเลจงัหวดักระบ่ี

ขององค์การบริหารส่วนจงัหวดักระบ่ีตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

ประชากร การศึกษาเร่ือง การบริหารจดัการเพื่อ

ฟ้ืนฟูชายฝ่ังทะเลจงัหวดักระบ่ีขององคก์ารบริหารส่วน

จงัหวดักระบ่ีตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในคร้ังน้ี ผู ้

ศึกษาไดศึ้กษาจากประชาชนทั้งหมดท่ีอยูใ่นจงัหวดักระบ่ี 

ซ่ึงมีจ�านวนทั้งหมด 455,248 คน (กรมการปกครอง, 2558)

กลุ่มตวัอยา่ง คือ เป็นประชาชนในเขตพ้ืนท่ีจงัหวดั

กระบ่ี ท่ีตอบแบบสอบถาม จ�านวน 1,109 คน ขนาดของ

กลุ่มตวัอยา่งตามสูตรของ Taro Yamane (1967) ท่ีระดบั

ความเช่ือมัน่ 97% และค่าความคลาดเคล่ือนของการสุ่ม

ตวัอยา่งท่ีระดบั 0.03

 ส่วนการวจิยัเชิงคุณภาพ โดยจะใชก้ารสมัภาษณ์

เชิงลึกเฉพาะผูเ้ช่ียวชาญ ผูท่ี้มีความรู้และประสบการณ์ใน

การบริหารจดัการเพ่ือฟ้ืนฟชูายฝ่ังทะเล และเคย หรือด�ารง

ต�าแหน่งทางการบริหารในองค์การบริหารส่วนจงัหวดั

กระบ่ี จ�านวน 9 คน ดว้ยวิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง 

(purposeful sampling)

เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรวิจัย

ก า ร วิ จั ย เ ชิ ง ป ริ ม า ณ  ใ ช้ แ บ บ ส อ บ ถ า ม  

(questionnaire) แบบมาตราประเมินค่า หรือมาตราส่วน

ประเมินค่า (rating scale) 3 ระดบั ไดแ้ก่ มาก ปานกลาง 

นอ้ย ตามแบบของ Likert (1961) เป็นเคร่ืองมือ และท่ีผา่น

การทดสอบมีค่าความเท่ียงตรง (IOC) ท่ีระดบั 0.88 และ

ค่าความเช่ือถือไดข้อ้งแบบสอบถามท่ีระดบั 0.97 

การวิจยัเชิงคุณภาพ ใช้แบบสัมภาษณ์แนวลึก

แบบมีโครงสร้างเป็นเคร่ืองมือสมัภาษณ์เฉพาะผูเ้ช่ียวชาญ 

จ�านวน 9 คน

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล

ผู ้ศึกษาได้ก�าหนดวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

ได ้3 วิธี คือ (1) เก็บขอ้มูลจากเอกสาร หรือวิจยัเอกสาร  

(2 )  เก็บข้อมูลปริมาณจากการวิจัยสนามโดยใช้

แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือ และ (3) เก็บขอ้มูลจากการ

สงัเกตพฤติกรรมของกลุ่มตวัอยา่งท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหาร

จดัการเพื่อฟ้ืนฟูชายฝ่ังทะเลจงัหวดักระบ่ีขององค์การ

บริหารส่วนจงัหวดักระบ่ีตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง

เก็บขอ้มูลจากเอกสาร หรือวิจยัเอกสาร เพื่อใช ้

เป็นพื้นฐานส�าหรับการก�าหนดวตัถุประสงคข์องการวิจยั 

กรอบแนวคิดการวจิยั ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง การสร้าง

แบบสอบถาม การอภิปรายผล และการให้ขอ้เสนอแนะ 

เกบ็ขอ้มลูปริมาณจากการวจิยัสนาม เกบ็รวบรวม

ขอ้มูลท่ีสมบูรณ์กลบัมาได ้1,108 ชุด คิดเป็นร้อยละ 99.90 

ของกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 1,109 คน ต่อจากนั้น ผูศึ้กษาได้

ตรวจสอบความสมบูรณ์ของ แบบสอบถามอีกคร้ังเพื่อน�า

เขา้สู่การด�าเนินการตาม ขั้นตอนของการศึกษาต่อไป และ

เม่ือถูกตอ้ง ครบถว้น สมบูรณ์แลว้ ผูศึ้กษาไดว้ิเคราะห์

ขอ้มลูเชิงปริมาณดว้ยสถิติวเิคราะห์เพื่อตอบวตัถุประสงค์

การวิจยัต่อไป 

การเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการสังเกตการณ์ เพื่อ

ใชเ้ป็นขอ้มูลหลกัท่ีไดจ้ากการวิจยัภาคสนามใน ขั้นตอน

ของการอภิปรายผล และการให้ขอ้เสนอแนะ

กำรวิเครำะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้

เป็นการวิเคราะห์แสดงผลการศึกษาในรูปของ

ตาราง ประกอบกบัการใชรู้ปแบบของการวิเคราะห์เชิง

พรรณนา สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูลจะใช้สถิติท่ี

สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการวิจยั ดงัน้ี (1) ค่าสถิติ

ร้อยละ (percentage) (2) ค่าเฉล่ีย (mean) ค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (standard deviation) และ (3) การทดสอบดว้ย

ค่าที (T-test)
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ผลกำรวิจัย

ผลการวิจยัขอ้มูลเชิงปริมาณ 

1. กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยในระดับปานกลาง  

(  = 1.92, SD = 0.17) ต่อ ภาพรวมสภาพปัญหาเก่ียว

กบัการบริหารจดัการเพื่อฟ้ืนฟูชายฝ่ังทะเลจงัหวดักระบ่ี

ขององค์การบริหารส่วนจงัหวดักระบ่ีตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง (สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์การวิจยั 

ขอ้ 1.) เรียงตามล�าดับค่าเฉล่ียจากมากไปน้อย ได้แก่  

(1) ด้านความพอประมาณ (2) ด้านการมีภูมิคุ ้มกัน  

(3) ดา้นความมีเหตุผล (4) ดา้นการรวมกลุ่ม และ (5) ดา้น

การมีความรู้และคุณธรรม และปัญหาท่ีส�าคญัคือ องคก์าร

บริหารส่วนจงัหวดักระบ่ีไม่ไดใ้ชปั้จจยัท่ีมีอยูใ่นธรรมชาติ 

เช่น ไม้ไผ่มาใช้สนับสนุนในการบริหารจัดการเพื่อ

ประหยดังบประมาณและไม่มีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม  

(  = 1.97, SD = 0.27)

2. กลุ่มตวัอยา่งเห็นดว้ยในระดบัมาก (  = 2.93, 

SD = 0.22) ต่อภาพรวมแนวทางการพฒันาการบริหาร

จดัการเพื่อฟ้ืนฟูชายฝ่ังทะเลจงัหวดักระบ่ีขององค์การ

บริหารส่วนจงัหวดักระบ่ีตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอ

เพียง (สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์ารวิจยั ขอ้ 2.) เรียง

ตามล�าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ย ไดแ้ก่ (1) ดา้นการรวม

กลุ่ม (2) ดา้นการมีความรู้และคุณธรรม (3) ดา้นความพอ

ประมาณ (4) ดา้นความมีเหตุผล และ (5) ดา้นมีภูมิคุม้กนั 

และแนวทางการพฒันาท่ีส�าคญัคือ องคก์ารบริหารส่วน

จงัหวดักระบ่ีควรส่งเสริมใหป้ระชาชนรวมกลุม่กนัเพ่ือเขา้

ร่วมในการบริหารจดัการกบัโครงการบริหารจดัการของ

องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดักระบ่ีและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง 

(  = 2.95, SD = 0.21)

ตำรำง 1

ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างต่อปัญหา และแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการเพ่ือฟ้ืนฟูชายฝ่ังทะเลจังหวัด

กระบ่ีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบ่ีตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จ�าแนกตามค่าเฉล่ียรวมท้ัง 5 ด้าน 

และค่าเฉล่ียรวมแต่ละด้านเรียงตามล�าดับค่าเฉล่ียรวมจากมากไปน้อย

สภาพปัญหา แนวทางการพฒันา

ค่าเฉล่ียรวมทั้ง 5 ดา้น (SD)

1.92 (0.17) 2.93 (0.22)

ค่าเฉล่ียรวมแต่ละดา้นเรียงตามล�าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ย (SD) 

1) ดา้นความพอประมาณ                         1.95 (0.19) 

ไดแ้ก่ ค �าถามท่ีว่า องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดักระบ่ีไม่

ไดใ้ชปั้จจยัท่ีมีอยูใ่นธรรมชาติ เช่น ไมไ้ผม่าใชส้นบัสนุน

ในการบริหารจดัการเพื่อประหยดังบประมาณและไม่มี

ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม

1) ดา้นการรวมกลุ่ม                                 2.94 (0.22) 

ไดแ้ก่ ค �าถามท่ีว่า ผูบ้ริหารองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั

กระบ่ีควรมีความรู้ในการบริหารจดัการอย่างถูกตอ้ง

ตามหลกัวิชาการ

2) ดา้นการมีภูมิคุม้กนั                                      1.94 (0.23) 2) ดา้นการมีความรู้และคุณธรรม                  2.93 (0.23)

3) ดา้นความมีเหตุผล                                        1.91 (0.21) 3) ดา้นความพอประมาณ                               2.93 (0.23)

4) ดา้นการรวมกลุ่ม                                       1.90 (0.26) 4) ดา้นความมีเหตุผล                                     2.93 (0.24)

5) ดา้นการมีความรู้และคุณธรรม                     1.88 (0.24) 5) ดา้นการมีภูมิคุม้กนั                                       2.93 (0.24)
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3. กลุ่มตวัอยา่งเห็นดว้ยในระดบัมาก (  = 2.93, 

SD = 0.22) ต่อภาพรวมปัจจยัท่ีมีส่วนส�าคญัท�าใหแ้นวทาง

การบริหารจดัการเพื่อฟ้ืนฟูชายฝ่ังทะเลจงัหวดักระบ่ีของ

องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดักระบ่ีตามปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงประสบผลส�าเร็จ จดัแบ่งตามกรอบแนวคิดท่ีแบ่ง

เป็นปัจจยัภายในและภานอก เรียงตามล�าดบัค่าเฉล่ียจาก

มากไปน้อย ดงัน้ี ดา้นปัจจยัภายใน กล่าวคือ ผูบ้ริหาร

องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดักระบ่ีมีวิสัยทศัน์ มีภาวะผูน้�า

และมีการป้องกนัการกดัเซาะชายฝ่ังทะเล (  = 2.94,  

SD = 0.22) ดา้นปัจจยัภายนอก กลา่วคือ ภาครัฐ ภาคเอกชน 

ชุมชนและประชาชนร่วมใหก้ารสนบัสนุนงบประมาณให้

กบัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดักระบ่ีในการป้องกนัการ

กดัเซาะชายฝ่ังทะเล (  = 2.94, SD = 0.28) 

4. กลุ่มตวัอยา่งเห็นดว้ยในระดบัมาก (  = 2.92, 

SD = 0.28) ต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพื่อ

ฟ้ืนฟูชายฝ่ังทะเลจงัหวดักระบ่ีขององคก์ารบริหารส่วน

จงัหวดักระบ่ีตามแนวคิดการบริหารจดัการของหน่วย

งานภาครัฐ เรียงตามล�าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ย ดงัน้ี  

(1) ประสิทธิภาพการบริหารจดัการดา้นการบริหารจดัการ

ทรัพยากรมนุษย ์(2) ประสิทธิภาพการบริหารจดัการดา้น

การบริหารจดัการงบประมาณ (3) ประสิทธิภาพการบริหาร

จดัการดา้นการบริหารจดัการวสัดุอุปกรณ์ (4) ประสิทธิภาพ

การบริหารจดัการดา้นการบริหารการจดัการทัว่ไป และ 

๖5) ประสิทธิภาพการบริหารจดัการดา้นการประสานงาน 

และประสิทธิภาพการบริหารจดัการท่ีส�าคญัคือ องคก์าร

บริหารส่วนจงัหวดักระบ่ีควรมีผูมี้ความรู้ความสามารถใน

การด�าเนินงานตามแผนงานการแกไ้ขปัญหาการกดัเซาะ

ชายฝ่ังทะเลท่ีถูกตอ้งตามแผนงานขององค์การบริหาร

ส่วนจงัหวดักระบ่ี (  = 2.92, SD = 0.27)

5. ผลการวเิคราะห์เปรียบเทียบความเห็นของกลุม่

ตวัอย่างบางกลุ่มต่อภาพรวมประสิทธิภาพการบริหาร

จดัการเพื่อฟ้ืนฟูชายฝ่ังทะเลจงัหวดักระบ่ีขององค์การ

บริหารส่วนจงัหวดักระบ่ีตามแนวคิดการบริหารจดัการ

หน่วยงานภาครัฐ (สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์ารวจิยั ขอ้ 5) 

  5.1 จ�าแนกตามเพศ พบวา่ ความคิดเห็น

ระหว่างกลุ่มตวัอย่าง 2 กลุ่มต่อภาพรวมประสิทธิภาพ

การบริหารจดัการเพื่อฟ้ืนฟูชายฝ่ังทะเลจงัหวดักระบ่ีของ

องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดักระบ่ีตามแนวคิดการบริหาร

จดัการหน่วยงานภาครัฐ ท่ีเป็นเพศชายกบัเพศหญิง พบวา่ 

มีความคิดเห็นแตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส�าคญัทางสถิติ 0.05

  5.2 จ�าแนกตามระดับการศึกษา พบ

ว่า ความคิดเห็นระหว่างกลุ่มตวัอยา่ง 2 กลุ่มต่อภาพรวม

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพื่อฟ้ืนฟูชายฝ่ังทะเล

จงัหวดักระบ่ีขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดักระบ่ีตาม

แนวคิดการบริหารจดัการหน่วยงานภาครัฐ ท่ีมีระดับ

การศึกษาต�่ากว่าปริญญาตรีกบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 

หรือสูงกว่าปริญญาตรี พบว่า มีความคิดเห็นแตกต่างกนั 

ท่ีระดบันยัส�าคญัทางสถิติ 0.05

6. ผลการวิเคราะห์หาตัวแบบการพฒันาการ

บริหารจัดการเพื่อฟ้ืนฟูชายฝ่ังทะเลจังหวดักระบ่ีของ

องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดักระบ่ีตามปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการบริหารจดัการ

เพื่อฟ้ืนฟูชายฝ่ังทะเลจงัหวดักระบ่ีขององค์การบริหาร

ส่วนจงัหวดักระบ่ีตามแนวคิดการบริหารจดัการหน่วย

งานภาครัฐ เรียงล�าดบัความส�าคญัจากมากไปนอ้ย ดงัน้ี  

(1) ดา้นความมีภูมิคุม้กนั (2) ดา้นพอประมาณ (3) ดา้น

ความมีเหตุผล (4) ดา้นการการรวมกลุ่ม และ(5) ดา้น

ความรู้คู่คุณธรรม 

7. ผลการสัมภาษณ์แนวลึกเฉพาะผูเ้ช่ียวชาญ 

จ�านวน 9 คน ส�าหรับความคิดเห็นต่อ ปัญหา และแนวทาง

การบริหารจดัการเพื่อฟ้ืนฟูชายฝ่ังทะเลจงัหวดักระบ่ีของ

องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดักระบ่ีตามปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง (สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์ารวิจยั ขอ้ 1 และ

ขอ้2) มีดงัน้ี

  7.1 ผลการสัมภาษณ์แนวลึกเฉพาะ

ผูเ้ช่ียวชาญ จ�านวน 9 คนต่อปัญหาการบริหารจดัการ

เพื่อฟ้ืนฟูชายฝ่ังทะเลจงัหวดักระบ่ีขององค์การบริหาร

ส่วนจังหวดักระบ่ีตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

พบว่า เห็นดว้ยกบัปัญหาเก่ียวกบัการบริหารจดัการเพ่ือ

ฟ้ืนฟูชายฝ่ังทะเลจงัหวดักระบ่ีขององคก์ารบริหารส่วน

จงัหวดักระบ่ีตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยเรียง

ล�าดบัความส�าคญัจากมากไปน้อย จ�านวน 3 ดา้น ดงัน้ี  

(1) ปัญหาดา้นการมีภูมิคุม้กนั คือ องคก์ารบริหารส่วน

จงัหวดักระบ่ีไม่มีการวางแผนอยา่งมีความยดืหยุน่ในการ

ปรับตวัตามปัญหาในอนาคต (2) ปัญหาดา้นการมีความ
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รู้และคุณธรรม คือ องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดักระบ่ียงั

ขาดการจดัฝึกอบบรมให้ครอบคลุมแก่บุคลากรในทุก

ระดบั และ (3) ปัญหาดา้นการรวม คือ องคก์ารบริหาร

ส่วนจงัหวดักระบ่ีไม่ไดส้นบัสนุนใหเ้นน้การท�างานเป็น

ทีม ตามล�าดบั

  7.2 ผลการสัมภาษณ์แนวลึกเฉพาะผู ้

เช่ียวชาญ จ�านวน 9 คนต่อแนวทางการพฒันาการบริหาร

จดัการเพื่อฟ้ืนฟูชายฝ่ังทะเลจงัหวดักระบ่ีขององค์การ

บริหารส่วนจงัหวดักระบ่ีตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอ

เพียง พบว่า เห็นดว้ยกบัแนวทางการพฒันาการบริหาร

จดัการเพื่อฟ้ืนฟูชายฝ่ังทะเลจงัหวดักระบ่ีขององค์การ

บริหารส่วนจงัหวดักระบ่ีตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอ

เพียงโดยเรียงล�าดบัความส�าคญัจากมากไปนอ้ย จ�านวน 

3 ดา้น ดงัน้ี (1) แนวทางทางการพฒันาการบริหารจดัการ 

ดา้นการมีภูมิคุม้กนั คือ องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดักระบ่ี

ควรวางแผนอย่างมีความยืดหยุ่นในการปรับตัวตาม

ปัญหาในอนาคต และ (2) แนวทางทางการพฒันาการ

บริหารจดัการ ดา้นการรวมกลุ่ม คือ องคก์ารบริหารส่วน

จงัหวดักระบ่ีควรสนบัสนุนใหเ้นน้การท�างานเป็นทีม และ 

(3) แนวทางทางการพฒันาการบริหารจดัการ ดา้นการ

มีความรู้และคุณธรรม คือ องค์การบริหารส่วนจงัหวดั

กระบ่ีควรจดัฝึกอบบรมให้ครอบคลุมแก่บุคลากรในทุก

ระดบั รวมถึงเจา้หนา้ท่ีดว้ย ตามล�าดบั

กำรอภิปรำยผล

1. จากผลการศึกษาขอ้มูลเชิงปริมาณ ปรากฏ

ว่า กลุ่มตวัอยา่งเห็นดว้ยในระดบัปานกลาง (  = 1.92,  

SD = 0.17) ต่อ ภาพรวมสภาพปัญหาเก่ียวกบัการบริหาร

จดัการเพื่อฟ้ืนฟูชายฝ่ังทะเลจงัหวดักระบ่ีขององค์การ

บริหารส่วนจงัหวดักระบ่ีตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งว่า องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดักระบ่ี

ไม่ไดใ้ชไ้มไ้ผ่มาใชส้นบัสนุนในการบริหารจดัการเพื่อ

ประหยดังบประมาณและไม่มีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 

ผูศึ้กษามีความเห็นว่า ถึงแมอ้งคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั

กระบ่ี ไดส่้งเสริมให้ภาครัฐ และภาคเอกชนเขา้มามีส่วน

ร่วมกนัแกปั้ญหาการบริหารจดัการร่วมกบั องคก์ารบริหาร

ส่วนจงัหวดักระบ่ีและกบัประชาชน ในการด�าเนินการ

ป้องกนัการกดัเซาะชายฝ่ังทะเลตามหลกัของความยัง่ยืน

เพื่อสร้างภูมิคุม้กนัไม่ให้ชายฝ่ังทะเลตอ้งถูกกดัเซาะพงั

ทลายลง เช่นในอดีต ก็ตาม แต่ผลส�าเร็จท่ีเกิดข้ึนยงัไม่

ครอบคลุมชายฝ่ังทะเลทั้งหมดของจงัหวดั อีกทั้งยงัขาด

การน�าปัจจยัทางธรรมชาติตามภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมาปรับ

ใชใ้ห้เกิดประโยชน์อย่างเต็มท่ี เม่ือเป็นเช่นน้ี จึงท�าให้

กลุ่มตวัอย่างเห็นด้วยในระดบัปานกลางแทนท่ีจะเห็น

ดว้ยในระดบัมากหรือในระดบัน้อยดงักล่าว และเป็นท่ี

น่าสังเกตว่า ความคิดเห็นของกลุ่มตวัอย่างต่อภาพรวม

ทั้งหมดน้ีสอดคลอ้งหรือเป็นไปในทิศทางเดียวกบัความ

คิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีต่อปัญหาเก่ียวกบัการบริหาร

การจดัการเพือ่ฟ้ืนฟชูายฝ่ังทะเลจงัหวดักระบ่ีขององคก์าร

บริหารส่วนจงัหวดักระบ่ีตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอ

เพียง ท่ีวา่ องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดักระบ่ียงัไม่สามารถ

ด�าเนินการป้องกนัการกดัเซาะชายฝ่ังทะเลไดอ้ยา่งย ัง่ยืน

2. จากผลการศึกษาท่ีปรากฏวา่ กลุ่มตวัอยา่งเห็น

ดว้ยในระดบัมาก (  = 2.93, SD = 0.22) ต่อภาพรวม

แนวทางการพฒันาการบริหารจดัการเพือ่ฟ้ืนฟชูายฝ่ังทะเล

จงัหวดักระบ่ีขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดักระบ่ีตาม

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง (สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์

การวิจยั ขอ้ 2.) โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง องคก์ารบริหารส่วน

จังหวัดกระบ่ีควรส่งเสริมให้ประชาชนรวมกลุ่มกัน

เพื่อเข้าร่วมในการบริหารจัดการกับโครงการบริหาร

จดัการขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดักระบ่ีและผูมี้ส่วน

เก่ียวขอ้ง ผูศึ้กษามีความเห็นท่ีสอดคลอ้งกบักลุ่มตวัอยา่ง 

ในขณะเดียวกนัก็มีมุมมองท่ีเป็นไปในทิศทางเดียวกบั

กบัผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 9 คนท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์แนวลึก ว่า 

แนวทางท่ีส�าคญัในการพฒันาการบริหารจดัการเพื่อฟ้ืนฟู

ชายฝ่ังทะเลจงัหวดักระบ่ีขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั

กระบ่ีตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คือ ควรใหค้วาม

รู้ในการป้องกนัการกดัเซาะชายฝ่ังทะเลกบัประชาชนผูไ้ด้

รับผลกระทบโดยตรงและสนบัสนุนใหเ้ขา้มามีส่วนร่วม

ในการบริหารจดัการเพื่อใหเ้กิดความยัง่ยนืในการป้องกนั

ละแกไ้ขปัญหาดงักล่าว

3. จากผลการศึกษาท่ีปรากฏวา่ กลุ่มตวัอยา่งเห็น

ดว้ยในระดบัมาก (  = 2.93, SD = 0.22) ต่อภาพรวมปัจจยั

ท่ีมีส่วนส�าคญัท�าให้แนวทางการบริหารจดัการเพื่อฟ้ืนฟู

ชายฝ่ังทะเลจงัหวดักระบ่ีขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั
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กระบ่ีตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประสบผลส�าเร็จ 

(สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์ารวิจยั ขอ้ 3) โดยเฉพาะ

อยา่งยิง่ ผูบ้ริหารองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดักระบ่ีมีวิสัย

ทศัน ์มีภาวะผูน้�าและมีการป้องกนัการกดัเซาะชายฝ่ังทะเล 

และ ภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชนและประชาชนร่วมใหก้าร

สนบัสนุนงบประมาณใหก้บัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั

กระบ่ีในการป้องกนัการกดัเซาะชายฝ่ังทะเล ผูศึ้กษามีความ

เห็นท่ีสอดคลอ้งกบักลุ่มตวัอยา่ง ในขณะเดียวกนัก็มีมุม

มองท่ีเป็นไปในทิศทางเดียวกบักบัผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 9 คนท่ีได้

จากการสัมภาษณ์แนวลึก วา่ เหตุผลส�าคญัท่ีกลุ่มตวัอยา่ง

ซ่ึงเป็นประชาชนเห็นดว้ยในระดบัมาก เน่ืองจากเท่าท่ีผา่น

มา ผูบ้ริหารขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดักระบ่ีเป็นผู ้

มีวิสัยทศัน์ มีภาวะผูน้�าและมีการบริหารจดัการตามหลกั 

ธรรมาภิบาล และไดรั้บความร่วมมือจากภาครัฐ ภาคเอกชน 

ชุมชนและประชาชนร่วมใหก้ารสนบัสนุนงบประมาณใน

การป้องกนัการกดัเซาะชายฝ่ังทะเล เป็นตน้ เม่ือเป็นเช่นน้ี 

กลุ่มตวัอยา่งจึงเห็นดว้ยในระดบัมากดงักล่าว

4. จากผลการศึกษาท่ีปรากฏวา่ กลุ่มตวัอยา่งเห็น

ดว้ยในระดบัมาก (  = 2.92, SD = 0.28) ต่อประสิทธิภาพ

การบริหารจดัการเพื่อฟ้ืนฟูชายฝ่ังทะเลจงัหวดักระบ่ีของ

องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดักระบ่ีตามแนวคิดการบริหาร

จดัการของหน่วยงานภาครัฐ เรียงตามล�าดบัค่าเฉล่ียจาก

มากไปน้อย ดงัน้ี (1) ประสิทธิภาพการบริหารจดัการ

ดา้นการบริหารจดัการทรัพยากรมนุษย ์(2) ประสิทธิภาพ

การบริหารจัดการด้านการบริหารจัดการงบประมาณ  

(3) ประสิทธิภาพการบริหารจดัการดา้นการบริหารจดัการ

วสัดุอุปกรณ์ (4) ประสิทธิภาพการบริหารจดัการดา้นการ

บริหารการจดัการทัว่ไป และ (5) ประสิทธิภาพการบริหาร

จดัการดา้นการประสานงาน และประสิทธิภาพการบริหาร

จดัการท่ีส�าคญัคือ องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดักระบ่ีควรมี

ผูมี้ความรู้ความสามารถในการด�าเนินงานตามแผนงานการ

แกไ้ขปัญหาการกดัเซาะชายฝ่ังทะเลท่ีถกูตอ้งตามแผนงาน

ขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดักระบ่ี ผูศึ้กษามีความเห็น

ท่ีสอดคลอ้งกบักลุ่มตวัอยา่ง ในขณะเดียวกนักมี็มุมมองท่ี

เป็นไปในทิศทางเดียวกบักบัผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 9 คนท่ีไดจ้าก

การสมัภาษณ์แนวลึก วา่ เป็นเพราะกลุ่มตวัอยา่งจะเห็นวา่ 

องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดักระบ่ีมีผูมี้ความรู้ความสามารถ

ในการด�าเนินงานตามแผนงานการแกไ้ขปัญหาการกดัเซาะ

ชายฝ่ังทะเลท่ีถกูตอ้งตามแผนงานขององคก์ารบริหารส่วน

จงัหวดักระบ่ี องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดักระบ่ีสามารถ

บริหารงบประมาณในการฟ้ืนฟูชายฝ่ังทะเลได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดักระบ่ีใหค้วาม

ส�าคญักบัการมีส่วนร่วมของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งภาค

รัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในการบริหารจดัการ 

องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดักระบ่ีสามารถใชว้สัดุอุปกรณ์

ในการบริหารจดัการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพโดยถูกตอ้ง

กบัหลกัวชิาการ พร้อมทั้งใหค้วามส�าคญักบัภมิูปัญญาทอ้ง

ถ่ินในการบริหารจดัการ และองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั

กระบ่ีมีประสิทธิภาพในการประสานงานและสามารถ

ชกัชวนให้ภาครัฐ ภาคประชาชนและชุมชนในพื้นท่ีเขา้

มามีส่วนร่วมในการบริหารจดัการ

5. จากผลการศึกษาเปรียบเทียบท่ีพบว่า ความ

เห็นของกลุ่มตวัอย่างบางกลุ่มต่อภาพรวมประสิทธิภาพ

การบริหารจดัการเพื่อฟ้ืนฟูชายฝ่ังทะเลจงัหวดักระบ่ีของ

องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดักระบ่ีตามแนวคิดการบริหาร

จดัการหน่วยงานภาครัฐ เม่ือจ�าแนกตามเพศ ไดแ้ก่ ท่ีเป็น

เพศชายกบัเพศหญิง พบว่า มีความคิดเห็นแตกต่างกนัท่ี

ระดบันยัส�าคญัทางสถิติ 0.05 และ เม่ือจ�าแนกตามระดบั

การศึกษา ไดแ้ก่ ท่ีมีระดบัการศึกษาต�่ากวา่ปริญญาตรีกบั

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือสูงกว่าปริญญาตรี พบว่า มี

ความคิดเห็นแตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส�าคญัทางสถิติ 0.05 

ผูศึ้กษามีความเห็นว่า เหตุผลส�าคญัท่ีท�าให้กลุ่มตวัอยา่ง 

ไดแ้ก่ กลุ่มตวัอยา่งเพศชายกบัเพศหญิง และ กลุ่มตวัอยา่ง

ท่ีมีระดบัการศึกษาต�่ากว่าปริญญาตรีกบัระดบัการศึกษา

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือสูงกว่าปริญญาตรี อาจเป็น

เพราะการท่ีกลุ่มตวัอยา่งดงักล่าวเป็นประชาชน ซ่ึงมีความ

หลากหลาย และอาศยัอยูแ่บบกระจายทัว่เขตชายฝ่ังทะเล

จงัหวดักระบ่ี ซ่ึงบางแห่งอาจไดรั้บรู้ถึงการพฒันาการ

บริหารจัดการเพื่อฟ้ืนฟูชายฝ่ังทะเลจังหวดักระบ่ีของ

องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดักระบ่ีไม่ทัว่ถึงและเท่าเทียม

กนั เม่ือเป็นเช่นน้ีจึงส่งผลต่อความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่ง

ดงักล่าวท่ีมีต่อภาพรวมประสิทธิภาพการบริหารจดัการ

เพื่อฟ้ืนฟูชายฝ่ังทะเลจงัหวดักระบ่ีขององค์การบริหาร

ส่วนจงัหวดักระบ่ีตามแนวคิดการบริหารจดัการหน่วย

งานภาครัฐจึงแตกต่างกนั

6. จากผลการศึกษาท่ีปรากฏว่า ตวัแบบแนวทาง
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การบริหารจดัการเพื่อฟ้ืนฟูชายฝ่ังทะเลจงัหวดักระบ่ีของ

องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดักระบ่ีตามปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการบริหารจดัการ

เพื่อฟ้ืนฟูชายฝ่ังทะเลจงัหวดักระบ่ีขององค์การบริหาร

ส่วนจงัหวดักระบ่ีตามแนวคิดการบริหารจดัการหน่วย

งานภาครัฐ เรียงล�าดบัความส�าคญัจากมากไปนอ้ย ดงัน้ี  

(1) ดา้นความมีภูมิคุม้กนั (2) ดา้นพอประมาณ (3) ดา้น

ความมีเหตุผล (4) ดา้นการการรวมกลุ่ม และ(5) ดา้นความ

รู้คู่คุณธรรม ผูศึ้กษามีความเห็นว่า กลุ่มตวัอย่างมีความ

เขา้ใจ รับรู้ บริบทต่าง ๆ เก่ียวกบัการบริหารจดัการเพื่อ

ฟ้ืนฟูชายฝ่ังทะเลจงัหวดักระบ่ีขององคก์ารบริหารส่วน

จงัหวดักระบ่ีตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผูศึ้กษา

มีความเห็นว่า กลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นประชาชนเห็นถึงความ

ส�าคญัของปัจจยัทั้ง 5 ดา้นท่ีมีต่อประสิทธิภาพการบริหาร

จดัการเพื่อฟ้ืนฟูชายฝ่ังทะเลจงัหวดักระบ่ีขององค์การ

บริหารส่วนจงัหวดักระบ่ีตามแนวคิดการบริหารจดัการ

หน่วยงานภาครัฐ อนัไดแ้ก่ การท่ีองค์การบริหารส่วน

จงัหวดักระบ่ีควรมีผูมี้ความรู้ความสามารถในการด�าเนิน

งานตามแผนงานการแกไ้ขปัญหาการกดัเซาะชายฝ่ังทะเล

ท่ีถูกตอ้งตามแผนงานขององค์การบริหารส่วนจงัหวดั

กระบ่ี สามารถบริหารงบประมาณในการฟ้ืนฟชูายฝ่ังทะเล

ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ใหค้วามส�าคญักบัการมีส่วนร่วม

ของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค

ประชาชนในการบริหารจดัการ สามารถใชว้สัดุอุปกรณ์

ในการบริหารจดัการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพโดยถูกตอ้ง

กบัหลกัวิชาการ พร้อมทั้งให้ความส�าคญักบัภูมิปัญญา

ทอ้งถ่ินในการบริหารจดัการ และมีประสิทธิภาพในการ

ประสานงานและสามารถชกัชวนใหภ้าครัฐ ภาคประชาชน

และชุมชนในพื้นท่ีเขา้มามีส่วนร่วมในการบริหารจดัการ 

เม่ือเป็นเช่นน้ีจึงท�าให้กลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นประชาชนเห็น

ว่า ปัจจัยท่ีมีส่วนส�าคญัต่อการบริหารการจัดการเพื่อ

ฟ้ืนฟูชายฝ่ังทะเลจงัหวดักระบ่ีขององคก์ารบริหารส่วน

จังหวดักระบ่ีตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทั้ ง 5 

ด้านเป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการบริหาร

จดัการเพื่อฟ้ืนฟูชายฝ่ังทะเลจงัหวดักระบ่ีขององค์การ

บริหารส่วนจงัหวดักระบ่ีตามแนวคิดการบริหารจดัการ

หน่วยงานภาครัฐ ซ่ึงผลการศึกษาสามารถสร้างตวัแบบ

แนวทางการบริหารจดัการเพ่ือฟ้ืนฟูชายฝ่ังทะเลจงัหวดั

กระบ่ีขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดักระบ่ีตามปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง

ข้อเสนอแนะกำรวิจัยคร้ังนี้

1. ขอ้เสนอแนะส�าหรับแนวทางการบริหารจดัการ

เพือ่ฟ้ืนฟชูายฝ่ังทะเลจงัหวดักระบ่ีขององคก์ารบริหารส่วน

จงัหวดักระบ่ีตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 5 ดา้น

  1.1 ข้อเสนอแนะส�าหรับแนวทาง

การพฒันาการบริหารจดัการดา้นความพอประมาณ คือ 

องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดักระบ่ีควรใชปั้จจยัท่ีมีอยู่ใน

ธรรมชาติ เช่น ไมไ้ผม่าใชส้นบัสนุนในการบริหารจดัการ

เพือ่ประหยดังบประมาณและไม่มีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม

  1.2 ขอ้เสนอแนะส�าหรับแนวทางการ

พฒันาการบริหารจดัการดา้นความมีเหตุผล คือ องคก์าร

บริหารส่วนจงัหวดักระบ่ีควรใหค้วามส�าคญักบัการพฒันา

ฟ้ืนฟชูายฝ่ังทะเลเพื่อป้องกนัการกดัเซาะของคล่ืนท่ีท�าให้

ชายฝ่ังทะเลตอ้งถูกท�าลาย ซ่ึงมีผลกระทบต่อประชาชน

โดยตรง

  1.3 ขอ้เสนอแนะส�าหรับแนวทางการ

พฒันาการบริหารจดัการดา้นการมีภูมิคุม้กนั คือ องคก์าร

บริหารส่วนจงัหวดักระบ่ีควรศึกษาแนวทางการป้องกนั

การกดัเซาะชายฝ่ังทะเลอยา่งย ัง่ยืน โดยถูกตอ้งตามหลกั

วิชาการ

  1.4 ขอ้เสนอแนะส�าหรับแนวทางการ

พฒันาการบริหารจดัการดา้นการมีความรู้และคุณธรรม 

คือ ผูบ้ริหารองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดักระบ่ีควรมีความ

รู้ในการบริหารจดัการอยา่งถูกตอ้งตามหลกัวิชาการ

  1.5 ขอ้เสนอแนะส�าหรับแนวทางการ

พฒันาการบริหารจดัการดา้นการรวมกลุ่ม คือ องคก์าร

บริหารส่วนจงัหวดักระบ่ีควรส่งเสริมให้ประชาชนรวม

กลุ่มกันเพื่อเขา้ร่วมในการบริหารจัดการกับโครงการ

บริหารจดัการของ องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดักระบ่ีและ

ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง

2. ขอ้เสนอแนะส�าหรับปัจจยัท่ีมีส่วนส�าคญัท�าให้

แนวทางการพฒันาการบริหารจัดการเพื่อฟ้ืนฟูชายฝ่ัง

ทะเลจงัหวดักระบ่ีขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดักระบ่ี

ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประสบความส�าเร็จ จดั
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แบ่งตามกรอบแนวคิดท่ีแบ่งเป็นปัจจยัภายในและภานอก 

ไดแ้ก่ ปัจจยัภายใน คือผูบ้ริหารองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั

กระบ่ีมีวสิยัทศัน ์มีภาวะผูน้�าและมีการป้องกนัการกดัเซาะ

ชายฝ่ังทะเล และ ปัจจยัภายนอก คือ ภาครัฐ ภาคเอกชน 

ชุมชนและประชาชนร่วมให้การสนบัสนุนงบประมาณ

ให้กบัองค์การบริหารส่วนจงัหวดักระบ่ีในการป้องกนั

การกดัเซาะชายฝ่ังทะเล

3. ข้อเสนอแนะส�าหรับการหาต้นแบบการ

พฒันาการบริหารจัดการเพื่อฟ้ืนฟูชายฝ่ังทะเลจังหวดั

กระบ่ีขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดักระบ่ีตามปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการ

บริหารจัดการเพื่อฟ้ืนฟูชายฝ่ังทะเลจังหวดักระบ่ีของ

องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดักระบ่ีตามแนวคิดการบริหาร

จดัการหน่วยงานภาครัฐ คือ องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั

กระบ่ี ควรน�าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีเก่ียวกบั

การบริหารจดัการ 5 ด้าน เรียงตามล�าดับความส�าคญั

จากมากไปหาน้อย ได้แก่ (1) ด้านความมีภูมิคุ ้มกัน  

(2) ดา้นพอประมาณ (3) ดา้นความมีเหตุผล (4) ดา้นการ

การรวมกลุ่ม และ(5) ดา้นความรู้คู่คุณธรรม มาก�าหนด

เป็นตน้แบบในการบริหารจดัการฟ้ืนฟชูายฝ่ังทะเลจงัหวดั

กระบ่ีขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดักระบ่ี

ข้อเสนอแนะกำรวิจัยคร้ังต่อไป

1. ในการศึกษาคร้ังต่อไป จึงควรน�ากรอบแนวคิด

น้ีไปประยกุตใ์ชต้ามความเหมาะสมในหน่วยงานอ่ืน นอก

เหนือจากองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดักระบ่ีเพื่อเป็นการ

พิสูจน์ผลการวิจยัซ่ึงจะน�าไปสู่การพฒันาประสิทธิภาพ

การบริหารจดัการต่อไป อยา่งไรก็ตาม ในการศึกษา หรือ

การวิจยัคร้ังต่อไป อาจน�าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

5 ดา้น ซ่ึงผูศึ้กษาไดน้�ามาเป็นแนวคิดในคร้ังน้ีไปปรับ

ใชเ้ฉพาะบางดา้นท่ีเหมาะสมกบัหน่วยงานท่ีศึกษาก็ได ้

หรือตดับางดา้นออกก็ได ้โดยไม่จ�าเป็นตอ้งน�าไปใชค้รบ

ทั้งหมดทุกดา้น ในทางตรงกนัขา้ม อาจเพิ่มจ�านวนดา้น

หรือตวัช้ีวดัข้ึนอีกก็ได ้ ตามความเหมาะสม แต่ควรให้

เหตุผลไวด้ว้ยเสมอ

 2. ท�าการศึกษาวิจยัแบบเจาะลึกดา้นการบริหาร

จดัการขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดักระบ่ีแต่ละดา้น

อยา่งเจาะจง เช่น ดา้นการมีภูมิคุม้กนั ดา้นการรวมกลุ่ม 

และดา้นความพอประมาณ เป็นตน้

3. ท�าการศึกษาวิจยัเชิงคุณภาพ โดยมุ่งเนน้กลุ่ม

ตวัอยา่งท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งและบุคลากรในองคก์ารบริหาร

ส่วนจังหวดักระบ่ี เพื่อหาแนวทางในการสร้างกรอบ

แนวคิด หรือตวัแบบในการบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ

เป็นเลิศ 
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บทคัดย่อ

การการวจิยัแบบผสมผสานน้ีมีวตัถุประสงคส์�าคญัเพือ่ศึกษา (1) ปัญหาการบริหารจดัการดา้นการประชาสมัพนัธ์

เพื่อป้องกนัอุทกภยั (2) แนวทางการพฒันาการบริหารจดัการดา้นการประชาสัมพนัธ์เพื่อป้องกนัอุทกภยั (3) ปัจจยัท่ีมี

ส่วนส�าคญัท�าใหแ้นวทางการพฒันาการบริหารจดัการดา้นการประชาสมัพนัธ์เพื่อป้องกนัอุทกภยัของเทศบาลในจงัหวดั

พระนครศรีอยธุยาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประสบผลส�าเร็จ และ (4) ยทุธศาสตร์การบริหารจดัการดา้นการ

ประชาสมัพนัธ์เพือ่ป้องกนัอุทกภยัของเทศบาลในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง ประชากร

ศึกษา คือ ประชาชนทั้งหมดในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลต�าบล 33 แห่งของจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา จ�านวน 197,068 คน 

กลุ่มตวัอยา่ง คือ ประชาชนดงักล่าว จ�านวน 1,112 คน เคร่ืองมือท่ีใช ้ไดแ้ก่ แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์แนวลึก 

วิธีวิเคราะห์ขอ้มูล เป็นการวิเคราะห์ในรูปตาราง รวมทั้งใชรู้ปแบบการวิเคราะห์เชิงพรรณนา ส�าหรับสถิติท่ีใชใ้นการ

วิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที ค่าการถดถอยพหุคูณ และการหาค่าสัมประสิทธ์ิ

สหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน นอกจากน้ีแลว้ ยงัมีการสัมภาษณ์แนวลึกเฉพาะผูเ้ช่ียวชาญ จ�านวน 9 คน ดว้ยแบบสัมภาษณ์

แนวลึกท่ีมีโครงสร้างเพ่ือให้ไดข้อ้มูลเชิงคุณภาพดว้ย ผลการวิจยัปรากฏว่า (1) ปัญหาการบริหารจดัการท่ีส�าคญัคือ 

เทศบาลขาดการเตรียมความพร้อมในการประชาสัมพนัธ์ หรือช้ีแจงขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการป้องกนัอุทกภยั ขาด

การวางแผนท่ีเหมาะสม และขาดยุทธศาสตร์การบริหารจดัการดา้นการประชาสัมพนัธ์เก่ียวกบัการป้องกนัอุทกภยั  

(2) แนวทางการพฒันาการบริหารจดัการท่ีส�าคญัคือ เทศบาลควรเตรียมความพร้อม มีการวางแผน และมีขั้นตอนท่ีชดัเจน

ในการประชาสัมพนัธ์ หรือช้ีแจงขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการป้องกนัอุทกภยั (3) ปัจจยัท่ีมีส่วนส�าคญัท�าให้แนวทางการ

พฒันาการบริหารจดัการประสบผลส�าเร็จ คือ การท่ีผูบ้ริหารเทศบาลมีนโยบายและแผนการด�าเนินงานท่ีชดัเจนในการ

บริหารจดัการดา้นการประชาสัมพนัธ์เพื่อป้องกนัอุทกภยั และ (4) เทศบาลควรก�าหนดและด�าเนินการตามยทุธศาสตร์

การบริหารจดัการดา้นการประชาสัมพนัธ์เพื่อป้องกนัอุทกภยัของเทศบาลในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยาตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง
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บทน�ำ

จังหวดัพระนครศรีอยุธยาเป็นจังหวดัหน่ึงใน

ภาคกลางซ่ึงเป็นเขตเศรษฐกิจท่ีส�าคญั โดยมีผลิตภณัฑ์

มวลรวมของจงัหวดัมีมูลค่าสูงเป็นอนัดบั 3 ของประเทศ

และมีประวติัศาสตร์ความเป็นมาท่ียาวนาน จังหวดั

พระนครศรีอยุธยา มีสภาพภูมิประเทศเป็นท่ีราบลุ่มน�้ า

ท่วมถึงท่ีเรียกวา่ “ท่ีราบลุ่มเดลตา้” ซ่ึงเกิดจากการท่ีแม่น�้ า

ไหลพดัพาเอาเศษหินดิน ทราย และตะกอนมาทบัถมกนั

เป็นเวลานานจนกลายเป็นท่ีราบอนักวา้ง ใหญ่ นอกจาก

น้ียงัมีพื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นทุ่งนาแต่ไม่มีภูเขา ไม่มีป่า

ไม ้ บริเวณศูนยก์ลางของจงัหวดัเรียกกนัมาแต่เดิม ตาม

ลกัษณะท่ีมีสายน�้ าลอ้มรอบว่า “เกาะเมือง” คู่กบัเกาะท่ี

อยูต่รงขา้มทางดา้นเหนือซ่ึงเรียกว่า “เกาะลอย” ดว้ยเหตุ

น้ีจึงท�าให้อยุธยาพื้นท่ีส่วนใหญ่ของจงัหวดัท่ีเป็นท่ีราบ

ลุ่มน�้ าท่วมถึงซ่ึงรวมถึงเทศบาลต�าบลทั้ง 33 แห่ง จึงมกั

ประสบกับปัญหาน�้ าท่วมขงัทุกปี สร้างความเสียหาย

ต่อทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้ม และทรัพยสิ์นของ

ประชาชนโดยเฉพาะการเกิดเหตุการณ์น�้ าท่วมใหญ่เม่ือ

ปี พ.ศ. 2554 (เอกสารบรรยายสรุปประจ�าปี 2556 จงัหวดั

พระนครศรีอยธุยา, 2556)

การศึกษาคร้ังน้ี เป็นการศึกษาเพื่อ พฒันาหน่วย

งาน อนัไดแ้ก่ เทศบาล ซ่ึงเป็นหน่วยการปกครองทอ้ง

ถ่ินของรัฐ โดยเน้นเร่ือง การบริหารจัดการด้านการ

ประชาสมัพนัธ์เพื่อป้องกนัอุทกภยัของเทศบาลในจงัหวดั

Abstract

The objectives of this study were to study (1) administrative problems of public relations administration,  

(2) administrative development guidelines of public relations administration, (3) factors effecting success of  

administrative development guidelines of public relations administration for flood prevention of municipalities in 

Ayutthaya Province according to the Sufficiency Economy Philosophy, and (4) administrative strategy of public 

relations administration for flood prevention of municipalities in Ayutthaya Province according to the Sufficiency 

Economy Philosophy. The quantitative research used was survey research with large field data collection and  

questionnaires as research tools of the field data collection. The population was comprised of 197,068 residents in 33 

Sub district Municipalities of Ayutthaya Province. There was a total of 1,112 samples. Data analysis was presented 

in contingency table with descriptive analysis approach. Statistics applied were mean, standard deviation, multiple 

regression, and Pearson’s Correlation Coefficient. Additionally, in-depth interview of 9 experts with structured  

in-depth interview form was also applied for the qualitative data. Research results were (1) the significant  

administrative problems were the municipalities lack of readiness in preparing of public relations or clarifying  

information of flood prevention, as well as lacking of appropriate plans and strategies of public relations administration 

for flood prevention, (2) the significant administrative development guideline was the municipalities should establish 

explicit plans and process of public relations administration for flood prevention, (3) the significant factor effecting 

success of administrative development guidelines was the municipality executive’s explicit policy and operational 

plan of public relations administration for flood prevention, and (4) the municipalities should generate and operate 

strategies of public relations administration for flood prevention of municipalities in Ayutthaya Province according 

to the Sufficiency Economy Philosophy, especially, the creation of consciousness and responsibility as well as the 

establishment of mainstay of the community.

Keywords: public relations administration, flood prevention, municipality, Ayutthaya province
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พระนครศรีอยธุยาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งน้ี 

เน่ืองจากเทศบาลในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยามีปัญหา

การวิจัยคือ เทศบาลประชาสัมพนัธ์ หรือช้ีแจงขอ้มูล

ข่าวสารเก่ียวกบัการป้องกนัอุทกภยัหรือน�้ าท่วมไม่ดีเท่า

ท่ีควร คือ ไม่เพียงพอ และไม่รวดเร็ว นอกจากน้ีแลว้ 

จากการศึกษาขอ้มูลเบ้ืองตน้พบว่า เทศบาลในจงัหวดั

พระนครศรีอยธุยาไดป้ระสบกบัปัญหาการบริหารจดัการ

ดา้นการประชาสัมพนัธ์เพ่ือป้องกนัอุทกภยัตามปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง 4 ดา้น ท่ีส�าคญัเช่น (1) ปัญหาดา้น

ความพอประมาณ คือ เทศบาลใชจ่้ายงบประมาณส�าหรับ

การประสมัพนัธ์ไม่มากเพียงพอ (2) ปัญหาดา้นความมีเหตุ

มีผล คือ เทศบาลประชาสัมพนัธ์เพื่อป้องกนัอุทกภยัโดย

ไม่ไดอ้ยูบ่นพื้นฐานของเหตุผล เช่น ช้ีแจงขอ้มูลข่าวสาร

ท่ีไม่ตรงกบัความเป็นจริง เช่นช้ีแจงปริมาณน�้ าไม่ตรงกบั

ความเป็นจริง (3) ปัญหาดา้นการมีภูมิคุม้กนั คือ เทศบาล

ไม่ไดมี้การเตรียมการหรือวางแผนล่วงหน้าส�าหรับการ

ประชาสัมพนัธ์เพ่ือป้องกนัอุทกภยั และ (4) ปัญหาดา้น

ความรู้ คือ เทศบาลไม่ไดป้ระชาสัมพนัธ์เพื่อให้ความ

รู้ หรือขอ้มูลข่าวสารกบัประชาชนเก่ียวกบัการป้องกนั

อุทกภยั เหล่าน้ีเป็นตน้ และหากเทศบาลประชาสัมพนัธ์

หรือช้ีแจงขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการป้องกนัอุทกภยัไม่ดี

เท่าท่ีควร ยอ่มเกิดผลเสียหรือความเดือดร้อน เช่น ท�าให้

ประชาชนเดือดร้อนจากอุทกภยั ขาดรายได ้ไร่นาเสียหาย 

รวมทั้งท�าให้สภาพจิตใจของประชาชนไม่ดี

ดว้ยเหตุผลท่ีแสดงถึงความเป็นมา ความส�าคญั

และความจ�าเป็น อ�านาจหน้าท่ีของเทศบาล ปัญหาการ

วิจยั ตวัอย่างปัญหาการบริหารจดัการ และความส�าคญั

ของปัญหาการวจิยั ประกอบกบัผูศึ้กษาเป็นผูท่ี้มีการลงทุน

และมีการท�าธุรกิจร่วมอยูใ่นจงัหวดัพระนครศรีอยธุยาซ่ึง

เคยไดรั้บผลกระทบจากเหตุการณ์น�้าท่วมเม่ือปี พ.ศ. 2554 

จึงท�าให้ผูศึ้กษาสนใจท่ีจะศึกษา เร่ือง การบริหารจดัการ

น�้ าเพื่อป้องกนัอุทกภยัของจงัหวดัพระนครศรีอยธุยาตาม

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมกบัน�าแนวปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง 4 ดา้นมาปรับใชเ้ป็นกรอบแนวคิด 

โดยคาดหวงัวา่การศึกษาคร้ังน้ีจะเกิดประโยชนท์ั้งในทาง

วิชาการ ทางปฏิบติัต่อหน่วยงาน บุคคล และประชาชนผู ้

สนใจโดยทัว่ไป

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

1. ศึกษาปัญหาการบริหารจัดการด้านการ

ประชาสมัพนัธ์เพื่อป้องกนัอุทกภยัของเทศบาลในจงัหวดั

พระนครศรีอยธุยาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2. ศึกษาแนวทางการพฒันาการบริหารจดัการ

ดา้นการประชาสัมพนัธ์เพื่อป้องกนัอุทกภยัของเทศบาล

ในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยาตามปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

3. ศึกษาปัจจยัท่ีมีส่วนส�าคญัท�าให้แนวทางการ

พฒันาการบริหารจัดการด้านการประชาสัมพนัธ์เพื่อ

ป้องกนัอุทกภยัของเทศบาลในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา

ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประสบผลส�าเร็จ 

4. ศึกษายุทธศาสตร์การบริหารจดัการดา้นการ

ประชาสมัพนัธ์เพื่อป้องกนัอุทกภยัของเทศบาลในจงัหวดั

พระนครศรีอยธุยาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

1. ปัจจัยท่ีมีส่วนส�าคัญต่อปัญหาการบริหาร

จดัการดา้นการประชาสัมพนัธ์เพื่อป้องกนัอุทกภยัของ

เทศบาลในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยาตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง (the sufficiency economy philosophy) 

4 ดา้น ไดแ้ก่ (1) ความพอประมาณ (2) ความมีเหตุผล  

(3) การมีภูมิคุม้กนั และ (4) ความรู้ (วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, 

2550)

2. การบริหารจดัการท่ีเรียกวา่ แพม็ส์-โพส คอร์บ 

(PAMS-POSDCoRB) ท่ีประกอบดว้ย 11 ดา้น ไดแ้ก่ 

ดา้น (1) การบริหารจดัการนโยบาย (policy) (2) การ

บริหารจดัการอ�านาจหนา้ท่ี (authority) (3) การบริหาร

จัดการคุณธรรม (morality) (4) การบริหารจัดการท่ี

เก่ียวขอ้งกบัสังคม (society) (5) การวางแผน (planning) 

(6) การจดัองคก์ร (organization) (7) การบริหารจดัการ

ทรัพยากรมนุษย ์(staffing) (8) การอ�านวยการ (directing)  

(9) การประสานงาน (coordinating) (10) การรายงานหรือ

การประเมินผล (reporting) และ (11) การงบประมาณ  

(budgeting) (วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, 2549)
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กรอบแนวคิดกำรวิจัย

        ตวัแปรอิสระ (เหตุ)           ตวัแปรตาม (ผล)

1. ปัจจยัท่ีมีส่วนส�าคญัต่อปัญหาการบริหารจดัการดา้นการ

ประชาสัมพนัธ์เพ่ือป้องกันอุทกภยัของเทศบาลในจังหวดั

พระนครศรีอยธุยาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 4 ดา้น

1) ความพอประมาณ              2) ความมีเหตุผล

3) การมีภูมิคุม้กนั                  4) ความรู้

ปัจจยัท่ีมีส่วนส�าคญัต่อประสิทธิภาพในการบริหาร

จดัการด้านการประชาสัมพนัธ์เพ่ือป้องกันอุทกภยั

ของเทศบาลในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยาตามกรอบ

แนวคิดแพม็ส์-โพสคอร์บ (PAMS-POSDCoRB) 11 

ดา้น แต่น�ามาปรัชใช ้6 ดา้น

1) การบริหารจดัการนโยบาย (policy)  

2) การบริหารจดัการคุณธรรม (morality) 

3) การบริหารจดัการท่ีเก่ียวขอ้งกบัสงัคม (society) 

4) การบริหารจดัการทรัพยากรมนุษย ์(staffing) 

5) การประสานงาน (coordinating) 

6) การประเมินผล (reporting)

2. ปัจจยัท่ีมีส่วนส�าคญัต่อแนวทางการพฒันาการบริหารจดัการ

ดา้นการประชาสัมพนัธ์เพ่ือป้องกนัอุทกภยัของเทศบาลใน

จงัหวดัพระนครศรีอยุธยาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

4 ดา้น

1) ความพอประมาณ              2) ความมีเหตุผล

3) การมีภูมิคุม้กนั                  4) ความรู้

3. ปัจจยัท่ีมีส่วนท�าใหก้ารบริหารจดัการดา้นการประชาสมัพนัธ์

เพื่อป้องกนัอุทกภยัของเทศบาลในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา

ประสบผลส�าเร็จ ท่ีแบ่งเป็นปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอก

4. ยทุธศาสตร์การบริหารจดัการดา้นการประชาสัมพนัธ์เพื่อ

ป้องกนัอุทกภยัของเทศบาลในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา

ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ภำพ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั

บทน�ำ

เป็นการวิจยัแบบผสมผสาน

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

ส�าหรับการวิจัยเชิงปริมาณ ประชากร คือ 

ประชาชนในเขตพื้นท่ีเทศบาลต�าบล จ�านวน 33 แห่ง

ของจงัหวดัพระนครศรีอยธุยาทั้งหมด จ�านวน 197,068 

คน (กระทรวงมหาดไทย, 2556) ส่วนกลุ่มตัวอย่าง 

คือ ประชาชนในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลต�าบลของจังหวดั

พระนครศรีอยธุยาท่ีตอบแบบสอบถาม จ�านวน 1,112 คน

การวิจยัเชิงคุณภาพ ประชากร คือ ผูเ้ช่ียวชาญ 

หรือผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั จ�านวน 9 คน

เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรวิจัย

เชิงปริมาณ ใชแ้บบสอบถามท่ีได่ผ่านการตรวจ

สอบโดยผูเ้ช่ียวชาญระดบัความเช่ือมัน่ เท่ากบั 0.89

เชิงคุณภาพ ใชแ้บบสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้าง
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กำรเก็บรวบรวมข้อมูล

การเก็บรวบรวมขอ้มูลสนามด�าเนินการระหวา่ง

วนัท่ี 1-30 มีนาคม 2559 เก็บรวบรวมแบบสอบถามท่ี

สมบูรณ์กลบัคืนมาไดจ้�านวน 930 คน คิดเป็นร้อยละ 83.63 

ของกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 1,112 คน

กำรวิเครำะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้

วิธีวิเคราะห์ขอ้มูล เป็นการวิเคราะห์ในรูปตาราง 

รวมทั้งใชรู้ปแบบการวิเคราะห์เชิงพรรณนา ส�าหรับสถิติ

ท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน การทดสอบค่าที ค่าการถดถอยพหุคูณ และ

การหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน นอกจาก

น้ีแลว้ ยงัมีการสมัภาษณ์แนวลึกเฉพาะผูเ้ช่ียวชาญ จ�านวน 

9 คน ดว้ยแบบสัมภาษณ์แนวลึกท่ีมีโครงสร้างเพื่อให้ได้

ขอ้มูลเชิงคุณภาพดว้ย

ผลกำรวิจัย

1. สรุปความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่งต่อปัญหาการ

บริหารจดัการดา้นการประชาสมัพนัธ์เพื่อป้องกนัอุทกภยั

ของเทศบาลในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยาตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 4 ดา้น (สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์าร

วิจยั ขอ้ 1) พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งเห็นดว้ยในระดบัปานกลาง

ทั้ง 4 ดา้น ไดแ้ก่ (1) ดา้นความพอประมาณ (2) ดา้นความ

มีเหตุผล (3) ดา้นการมีภูมิคุม้กนั และ (4) ดา้นความรู้ 

2. สรุปความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่งต่อแนวทาง

การพฒันาการบริหารจดัการดา้นการประชาสัมพนัธ์เพื่อ

ป้องกนัอุทกภยัของเทศบาลในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา

ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 4 ดา้น (สอดคลอ้งกบั

วตัถุประสงคก์ารวิจยั ขอ้ 2) พบว่า กลุ่มตวัอยา่งเห็นดว้ย

ในระดบัปานกลางทั้ง 4 ดา้น

 3. กลุ่มตวัอย่างต่อปัจจยัท่ีมีส่วนส�าคญัท�าให้

แนวทางการพฒันาการบริหารจดัการประสบผลส�าเร็จ 

(สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์ารวิจยั ขอ้ 3) พบว่า กลุ่ม

ตวัอยา่งเห็นดว้ยในระดบัปานกลางทั้งปัจจยัภายใน และ

ปัจจยัภายนอก 

4.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการด้านการ

ประชาสมัพนัธ์เพื่อป้องกนัอุทกภยัของเทศบาลในจงัหวดั

พระนครศรีอยธุยาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีจดั

แบ่งเป็น 5 ดา้น ท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการบริหาร

จดัการท่ีเรียกว่า แพม็ส์-โพสคอร์บ 6 ดา้น (สอดคลอ้ง

กบัวตัถุประสงคก์ารวิจยั ขอ้ 4) พบว่า ยุทธศาสตร์การ

บริหารจดัการดา้นการประชาสมัพนัธ์เพื่อป้องกนัอุทกภยั

ของเทศบาลในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยาตามปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีจดัแบ่งเป็น 5 ด้าน มีอิทธิพล

ต่อประสิทธิภาพในการบริหารจดัการท่ีเรียกว่า แพม็ส์- 

โพสคอร์บ ทั้ง 6 ดา้น อนัไดแ้ก่ (1) ดา้นการบริหารจดัการ

นโยบาย (1) ดา้นการบริหารจดัการคุณธรรม (2) ดา้นการ

บริหารจดัการท่ีเก่ียวขอ้งกบัสังคม (3) ดา้นการบริหาร

จดัการทรัพยากรมนุษย ์ (4) ดา้นการประสานงาน และ 

(5) ดา้นการประเมินผล โดยยทุธศาสตร์การบริหารจดัการ

ดา้นการประชาสัมพนัธ์เพื่อป้องกนัอุทกภยัของเทศบาล

ในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยาตามปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงท่ีจดัแบ่งเป็น 5 ดา้น เรียงตามล�าดบัความส�าคญั

จากมากไปนอ้ยไดด้งัน้ี (1) ดา้นการเสริมสร้างจิตส�านึก

และความรับผดิชอบร่วมกนั (2) ดา้นการจดัตั้งแกนน�าใน

ชุมชน (3) ดา้นการมุ่งพฒันาประสิทธิภาพและคุณภาพ รวม

ทั้งบุคลากร (4) ดา้นการมียทุธศาสตร์ท่ีชดัเจน ครอบคลุม 

และทัว่ถึง และ (5) ดา้นการใชเ้ทคโนโลยีท่ีทนัสมยัและ

ใชเ้ครือข่ายทางสังคม

กำรอภิปรำยผล

1. การอภิปรายผลปัญหาการบริหารจัดการ 

และแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการด้านการ

ประชาสมัพนัธ์เพื่อป้องกนัอุทกภยัของเทศบาลในจงัหวดั

พระนครศรีอยุธยาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 4 

ดา้น (สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์ารวิจยั ขอ้ 1-2) ผูศึ้กษา

ไดน้�า “กระบวนการพิจารณาแกไ้ขปัญหา ท่ีประกอบ

ดว้ย 3 ขั้นนตอน ไดแ้ก่ ปัญหา สาเหตุ และแนวทางการ

พฒันา” มาใชเ้ป็นแนวทางในการอภิปรายผล กล่าวคือ 

(1) ปัญหาการบริหารจดัการท่ีส�าคญัท่ีสุดตามความเห็น

ของกลุ่มตวัอยา่ง คือ เทศบาลขาดการเตรียมความพร้อม

ในการประชาสัมพนัธ์ หรือช้ีแจงขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบั

การป้องกนัอุทกภยั ทั้งน้ี โดยมี (2) สาเหตุท่ีส�าคญัมากจาก
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เทศบาลขาดการเตรียมความพร้อม หรือขาดการวางแผน 

การด�าเนินงานตามแผน และการประเมินผลส�าหรับการ

ประชาสัมพนัธ์ หรือช้ีแจงขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกับการ

ป้องกนัอุทกภยัอย่างเป็นระบบ และ สาม แนวทางการ

พฒันาการบริหารจดัการท่ีส�าคญัคือ ผูบ้ริหารทุกระดบั

ของเทศบาลควรมีการเตรียมความพร้อม หรือมีการ

วางแผน การด�าเนินงานตามแผน และประเมินผลส�าหรับ

การประชาสัมพนัธ์ หรือช้ีแจงขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการ

ป้องกนัอุทกภยัอยา่งเป็นระบบ รวมทั้งการปฏิบติังานเป็น

ทีมงานท่ีเกาะเก่ียวกนัเป็นเครือข่ายอย่างมืออาชีพและมี

ประสิทธิภาพสูงข้ึนในเทศบาล ดงัภาพ 2 

กระบวนการพิจารณาแกไ้ขปัญหา

ปัญหา สาเหตุ แนวทางการพฒันา

                         สอดคลอ้ง 

(1) (2) (3)

ปัญหาการบริหารจดัการท่ีส�าคญัท่ีสุด

ตามความเห็นของกลุ่มตวัอย่าง คือ 

เทศบาลขาดการเตรียมความพร้อมใน

การประชาสัมพนัธ์ หรือช้ีแจงขอ้มูล

ข่าวสารเก่ียวกบัการป้องกนัอุทกภยั

เทศบาลขาดการเตรียมความพร้อม 

หรือขาดการวางแผน การด�าเนินงาน

ตามแผน และการประเมินผลส�าหรับ

การประชาสัมพนัธ์ หรือช้ีแจงขอ้มูล

ข่าวสารเก่ียวกบัการป้องกนัอุทกภยั

อยา่งเป็นระบบ

ผูบ้ริหารทุกระดับของเทศบาลควร

มีการเตรียมความพร้อม หรือมีการ

วางแผน การด�าเนินงานตามแผน และ

ประเมินผลส�าหรับการประชาสมัพนัธ์ 

หรือช้ีแจงขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการ

ป้องกนัอุทกภยัอย่างเป็นระบบ รวม

ทั้งการปฏิบติังานเป็นทีมงานท่ีเกาะ

เก่ียวกนัเป็นเครือข่ายอย่างมืออาชีพ

และมีประสิทธิภาพสูงข้ึนในเทศบาล

ภำพ 2 การอภิปรายผลปัญหา สาเหตุ และแนวทางการพฒันาการบริหารจดัการดา้นการประชาสัมพนัธ์เพื่อป้องกนั

อุทกภยัของเทศบาลในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยน�า “กระบวนการพิจารณา

แกไ้ขปัญหาท่ีประกอบดว้ย 3 ขั้นตอน” มาปรับใช้

2. การอภิปรายผลปัจจัยท่ีมีส่วนส�าคัญท�าให้

แนวทางการพฒันาการบริหารจดัการประสบผลส�าเร็จ 

(สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์ารวิจยั ขอ้ 3) เหตุผลส�าคญั

ท่ีท�าใหผ้ลการศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งซ่ึงเป็นประชาชน

ในเขตพื้นท่ีเทศบาลต�าบล จ�านวน 33 แห่งของจงัหวดั

พระนครศรีอยุธยาเห็นดว้ยในระดบัปานกลางทั้งปัจจยั

ภายใน และปัจจยัภายนอก นั้น ผูศึ้กษามีความเห็นว่า ถึง

แมก้ลุ่มตวัอย่างเห็นดว้ย หรือพึงพอใจกบัปัจจยัภายใน 

และปัจจยัภายนอก ตามล�าดบั ท่ีว่า (1) การท่ีผูบ้ริหาร

เทศบาลมีนโยบายและแผนการด�าเนินงานท่ีชดัเจนในการ

บริหารจดัการดา้นการประชาสมัพนัธ์เพื่อป้องกนัอุทกภยั

ของเทศบาลในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยาตามปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง และ (2) การท่ีหน่วยงานภายนอก

เทศบาล เช่น หน่วยภาคเอกชนมีการประสานความร่วม

มือกนัอย่างเป็นเครือข่ายในการบริหารจดัการดา้นการ

ประชาสมัพนัธ์เพื่อป้องกนัอุทกภยัของเทศบาลในจงัหวดั

พระนครศรีอยธุยาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง กต็าม 

แต่ในเวลาเดียวกนั กลุ่มตวัอยา่งกย็งัคงเผชิญกบัขอ้เทจ็จริง

วา่ การบริหารจดัการดา้นการประชาสัมพนัธ์เพื่อป้องกนั

อุทกภยัของเทศบาลในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยาตาม

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงยงัไม่ประสบผลส�าเร็จมาก

เท่าท่ีควร เม่ือเป็นเช่นน้ี จึงมีส่วนส�าคญัท�าใหก้ลุ่มตวัอยา่ง

ส่วนใหญ่ลว้นเห็นดว้ยในระดบัปานกลางต่อปัจจยัภายใน 

และปัจจยัภายนอก แทนท่ีจะเห็นดว้ยในระดบัมากหรือ
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ในระดบันอ้ยดงักล่าว

3. การอภิปรายผลยทุธศาสตร์การบริหารจดัการ

ดา้นการประชาสัมพนัธ์เพ่ือป้องกนัอุทกภยัของเทศบาล

ในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอ

เพียง (สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์ารวิจยั ขอ้ 4) เหตุผล

ส�าคญัท่ีท�าให้ผลการศึกษาพบว่า ยทุธศาสตร์การบริหาร

จดัการดา้นการประชาสัมพนัธ์เพ่ือป้องกนัอุทกภยัของ

เทศบาลในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยาตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงท่ีจดัแบ่งเป็น 5 ดา้น เรียงตามล�าดบั

ความส�าคญัจากมากไปนอ้ยไดด้งัน้ี (1) ดา้นการเสริมสร้าง

จิตส�านึกและความรับผิดชอบร่วมกนั (2) ดา้นการจดัตั้ง

แกนน�าในชุมชน (3) ดา้นการมุ่งพฒันาประสิทธิภาพและ

คุณภาพ รวมทั้งบุคลากร (4) ดา้นการมียทุธศาสตร์ท่ีชดัเจน 

ครอบคลุม และทัว่ถึง และ (5) ดา้นการใชเ้ทคโนโลยท่ีีทนั

สมยัและใชเ้ครือข่ายทางสังคม นั้น ผูศึ้กษามีความเห็นวา่ 

สืบเน่ืองมาจากกลุ่มตวัอย่างเห็นว่าเป็นยุทธศาสตร์การ

บริหารจดัการท่ีส�าคญั จ�าเป็น ชดัเจน ครอบคลุม ทนัสมยั 

และเป็นท่ียอมรับ อีกทั้งสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ

กลุ่มตวัอย่าง และท�าให้กลุ่มตวัอย่างพึงพอใจ นอกจาก

น้ีแลว้ เทศบาลควรน�าไปเป็นแนวทางในการปฏิบติังาน

ดา้นการประชาสัมพนัธ์เพ่ือป้องกนัอุทกภยัตามปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงอยา่งจริงจงัอีกดว้ย อน่ึง ความเห็น

เช่นน้ี สอดคลอ้งกบัความเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ หรือผูใ้ห้

ขอ้มูลหลกัส่วนใหญ่ คือ จ�านวน 7 คน จากทั้งหมด 9 คน 

ในขณะท่ีผูเ้ช่ียวชาญอีก 2 คน ไม่มีความเห็น

ข้อเสนอแนะกำรวิจัยคร้ังนี้

1. ผูบ้ริหารทุกระดบัของเทศบาลควรมีการเตรียม

ความพร้อม หรือมีการวางแผน การด�าเนินงานตามแผน 

และประเมินผลส�าหรับการประชาสัมพนัธ์ หรือช้ีแจง

ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการป้องกนัอุทกภยัอยา่งเป็นระบบ 

รวมทั้งการปฏิบติังานเป็นทีมงานท่ีเกาะเก่ียวกนัเป็นเครือ

ข่ายอยา่งมืออาชีพและมีประสิทธิภาพสูงข้ึนในเทศบาล

2. เทศบาลในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยาควรมีการ

วางแผน และมีขั้นตอนท่ีชดัเจนในการประชาสมัพนัธ์ หรือ

ช้ีแจงขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการป้องกนัอุทกภยั

ข้อเสนอแนะกำรวิจัยคร้ังต่อไป

1. เทศบาลในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา หรือ

บุคคลควรจยัเชิงคุณภาพ โดยมุ่งเนน้กลุ่มตวัอยา่งท่ีสังกดั

หน่วยงานท่ีปฏิบติังานเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการดา้น

การประชาสัมพนัธ์เพื่อป้องกนัอุทกภยัของเทศบาลรวม

ทั้งการวิจยัท่ีสัมภาษณ์กลุ่มตวัอย่างในแนวลึกเฉพาะผู ้

เช่ียวชาญ หรือผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั 

2. เทศบาลควรท�าวจิยัโดยเพิม่จ�านวนกลุ่มตวัอยา่ง

ให้มีความหลากหลายมากข้ึน แลว้น�ามาวิเคราะห์เปรียบ

เทียบวา่ ผลการวจิยัคลา้ยคลึงหรือแตกต่างกนักบัการศึกษา

วิจยัคร้ังน้ีมากนอ้ยเพียงใด

3. เทศบาลควรท�าวิจยัโดยใชก้รอบแนวคิดหรือ

ตวัแบบอ่ืน เช่น การบริหารจดัการดา้นการประชาสมัพนัธ์

เพื่อป้องกนัอุทกภยัของเทศบาลตามแนวทางการบริหาร

จดัการแบบมุ่งผลสมัฤทธ์ิ การบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี 

แนวบริหารจดัการหน่วยงานแบบสมดุล และการบริหาร

จดัการท่ีเรียกว่า สวอท (SWOT) เป็นตน้
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บทคัดย่อ

การวิจยัเชิงคุณภาพน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาวิเคราะห์ (1) สภาพการบริหารจดัการโครงการ 1 ไร่ ได ้1 แสน

บาท ของจงัหวดันนทบุรีตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) ปัญหาและอุปสรรคของการบริหารจดัการ (3) ปัจจยั

แห่งความส�าเร็จของการบริหารจดัการโครงการ 1 ไร่ ได ้1 แสนบาท ของจงัหวดันนทบุรี และ (4) แนวทางการบริหาร

จดัการเพื่อพฒันาโครงการ 1 ไร่ ได ้1 แสนบาท ของจงัหวดันนทบุรี ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีผูใ้หข้อ้มูลหลกั 

จ�านวน 24 คน ซ่ึงประกอบดว้ย ผูบ้ริหารในระดบันโยบาย เจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานโครงการ นกัวิชาการ / ผูเ้ช่ียวชาญและ

เกษตรกรท่ีไดรั้บการอบรมในโครงการ ใชก้ารสัมภาษณ์เชิงลึก และเก็บขอ้มูลเพิ่มเติมในรูปแบบการสนทนากลุ่มกบัผู ้

ร่วมสนทนา ซ่ึงเป็นเกษตรกรท่ีเขา้รับการอบรมในโครงการฯ จ�านวนอีก 12 คน โดยผูว้ิจยัไดใ้ชแ้บบสัมภาษณ์เชิงลึก

ท่ีมีโครงสร้างเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ผลการศึกษาพบว่า (1) สภาพการบริหารจดัการโครงการ 1 ไร่ 

ได ้ 1 แสนบาท เป็นโครงการฯ ท่ีไดน้อ้มน�าเอาแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยกุตใ์ชอ้ยา่งเต็มรูปแบบ 

(2) ปัญหาและอุปสรรคของการบริหารจดัการโครงการฯ พบว่า โครงสร้างการบริหารจดัการขาดความชดัเจน ขาดการ

วางแผนงานและกรอบยทุธศาสตร์การบริหารจดัการท่ีชดัเจน ขาดหน่วยงานหลกัและงบประมาณในการสนบัสนุนอยา่ง

เพียงพอ เจา้หนา้ท่ีบุคลากรท่ีมีอยูไ่ม่เพียงพอและขาดการติดตามประเมินผลโครงการฯ อยา่งต่อเน่ือง (3) ปัจจยัแห่ง

ความส�าเร็จของการบริหารจดัการโครงการ 1 ไร่ ได ้1 แสนบาท ของจงัหวดันนทบุรี คือ การมีผูน้�าท่ีมีองคค์วามรู้และ

วิสัยทศัน์ดา้นการเกษตรอยา่งแทจ้ริง มีการน�าแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่มาประยกุต์

ใชอ้ยา่งเป็นรูปธรรมเห็นผล เป็นแม่แบบและถ่ายทอดองคค์วามรู้ไดอ้ยา่งชดัเจน (4) แนวทางบริหารจดัการโครงการฯ

อยา่งมีประสิทธิภาพ ตอ้งมุ่งเนน้ความร่วมมือของหน่วยงานรัฐและเอกชน ในการท�างานประสานงานซ่ึงกนัและกนั

อยา่งมีประสิทธิภาพ ขยายเครือข่ายเกษตรกรแม่แบบอยา่งมีระบบดว้ยงบประมาณสนบัสนุนท่ีพอเพียง พฒันาแผนการ

บริหารจดัการในกรอบแนวคิดผสมผสานระหว่างปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกบัทฤษฎีดา้นรัฐประศาสนศาสตร์ให้

ลงตวั เพื่อการเติบโตและผลส�าเร็จของโครงการฯ ในระยะยาว

ค�ำส�ำคัญ: การบริหาร, จดัการ, โครงการ 1 ไร่ ได ้1 แสนบาท, ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

กำรบริหำรจัดกำรโครงกำร 1 ไร่ ได้ 1 แสนบำท ของจังหวัดนนทบุรี 

ตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพยีง
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บทน�ำ

โครงการ 1 ไร่ ได ้ 1 แสนบาท เป็นการเนน้ให้

เกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการท�าเกษตรแบบผสมผสาน ท�า

นา ปลูกพืช และเล้ียงสัตว ์ ท�าประมง เพื่อเอาไวบ้ริโภค

และขายเป็นรายได ้แต่อยา่งไรกต็ามเกษตรกรตอ้งมีความ

ขยนั รับผิดชอบมากข้ึน เหน่ือยข้ึน ถา้ท�าไดต้ามหลกัสูตร

ท่ีแนะน�าจะท�าให้ประสบความส�าเร็จ มีความสุขมากข้ึน 

ถือเป็นโครงการเร่ิมตน้ท่ีจะช่วยลดความเหล่ือมล�้ าได้

อยา่งย ัง่ยนื โดยโครงการ 1 ไร่ ได ้1 แสนบาท ของจงัหวดั

นนทบุรีเป็นโครงการต่อยอดจากโครงการ 1 ไร่ ได ้ 1 

แสนบาท ซ่ึงมหาวิทยาลยัหอการคา้ไทยไดด้�าเนินการ

ตั้งแต่ปี 2553 ท่ีอ �าเภออุบลรัตน์ จงัหวดัขอนแก่น เป็นการ 

บูรณาการด�าเนินการตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอ

Abstract

The objectives of this research were (1) to study administrative conditions of One-Rai and One Hundred 

Thousand Baht Project of Nonthaburi Province according to the Sufficiency Economy Philosophy, (2) to determine 

problems and obstacles relating to its administration, (3) to determine successful factors relating to the administration 

of this project, and (4) to propose administrative development guidelines of One-Rai One and Hundred Thousand 

Baht Project of Nonthaburi Province according to the Sufficiency Economy Philosophy. Research methodology was 

the qualitative method focusing on in-depth interviews. The data was collected from 24 key informants, purposefully 

selected from policy makers, key operational staff, experts in agricultural administration and farmers who attended 

a training course in the project. Additionally, a focus group of 12 farmers was conducted and the researcher used 

questionnaires in collecting the data. The finding were as follows: (1) the administrative conditions of the project 

fully applied the Sufficiency Economy Philosophy, (2) the problems and obstacles of the project administration 

were lack of formal organization structure, insufficient planning and strategy formulation, lack of budget and  

supporters and few operational staff, (3) the success factors of the project administration were having a visionary 

leader who has strong agricultural knowledge and good strategic implementation in applying the Sufficiency Economy 

Philosophy into action, together with ability to transfer knowledge to participants properly, (4) the administrative 

development guidelines were to ensure solid links between government agencies and the private sector pertaining 

to work coordination and process, to systematically branch out to the trained farmer network , and to partner with 

ones who have strong budgetary support. Above all, the project should orchestrate both the Sufficiency Economy 

Theory and theories of Public Administration in good balance so that it can sustain growth and success in long term.

Keywords: administration, management, One-Rai One Hundred Thousand Baht Project, 

the Sufficiency Economy Philosophy

เพียง ซ่ึงโครงการน้ีเกิดข้ึนภายใตค้วามส�าเร็จของเง่ือนไข

เศรษฐกิจพอเพยีงท่ีเนน้การท�าเกษตรกรรมแบบยัง่ยนื ไม่ใช่

เป็นการสร้างเฉพาะบุคคลตน้แบบและสมรรถนะเท่านั้น 

แต่ยงัเป็นการน�าความรู้ไปแกไ้ขปัญหาท่ีตอ้งเผชิญได ้ ท่ี

ส�าคญัไม่ไดต้อ้งการท่ีจะมุ่งเนน้เร่ืองของรายไดม้ากเกิน

ไป แต่ท่ีตอ้งชูกลยทุธ์ดา้นรายไดเ้ป็นตวัน�า เพือ่สร้างความ

สนใจ แรงจูงใจให้กบัเกษตรกร ประยุกตใ์ชต้ามเกษตร

ทฤษฎีใหม่ ซ่ึงเป็นเกษตรแบบอินทรียท์ั้งหมด โครงการน้ี

ยงัไดป้ลกูฝังคุณคา่การด�าเนินชีวติเพราะเป็นการเติมความ

รู้ ติดอาวธุทางปัญญาใหก้บัเกษตรกร ท�าใหเ้กิดองคค์วาม

รู้อยา่งเป็นระบบ ทั้งเร่ืองดิน น�้ า การเพาะปลูก การบ�ารุง

รักษา การตลาด และการเผยแพร่องคค์วามรู้ต่อไปดว้ย ทั้ง

การด�าเนินการตามโครงการดงักลา่วจะส�าเร็จได ้ตอ้งอาศยั

ความเป็นมืออาชีพในการบริหารจดัการ มีความรอบคอบ
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ความรู้ความเขา้ใจ และมีความตั้งใจอย่างแทจ้ริงของผู ้

บริหาร ผูท่ี้เก่ียวขอ้งในการสนบัสนุนส่งเสริมโครงการให้

บรรลุวตัถุประสงคอ์ยา่งมีประสิทธิภาพ โดยการบริหาร

จดัการโครงการ 1 ไร่ ได ้1 แสนบาท ท่ีมุ่งเนน้การด�าเนิน

การตามแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ อยูภ่ายใตห้ลกัปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งการน�าแนวทางการบริหาร

มุ่งผลสัมฤทธ์ิ (Results Based Management--RBM) มา

บูรณาการ ซ่ึงมีวตัถุประสงคเ์พื่อปรับปรุงการปฏิบติังาน

ขององคก์ร ให้การบริหารการปฏิบติังานอยา่งเหมาะสม 

มีทิศทางในการปฏิบติังาน มีระบบการประเมินผลการ

ปฏิบติังานเป็นระยะ ๆ ท�าให้ทราบผลการปฏิบติังานเม่ือ

เทียบกบัแผนหรือเป้าหมาย สามารถรายงานความกา้วหนา้

ผลการปฏิบติังานต่อผูบ้ริหาร และท�าให้แกปั้ญหาไดท้นั

ท่วงที หากผลการปฏิบติังานไม่น่าพึงพอใจ ผูบ้ริหารมี

โอกาสปรับเปล่ียนกลยทุธ์ไดท้นัที ผูว้ิจยัจึงไดเ้ลง็เห็นถึง

ความน่าสนใจของ โครงการ 1 ไร่ ได ้1 แสนบาท ต�าบล 

บางตะไนย ์ อ�าเภอปากเกร็ด จังหวดันนทบุรี ซ่ึงเป็น

โครงการท่ีมีองคก์รส�าคญั ๆ 4 องคก์รในการจบัมือกนั

ด�าเนินโครงการประกอบดว้ย หอการคา้ไทย มหาวทิยาลยั

หอการคา้ไทย (ใชพ้ื้นท่ีและสร้างหลกัสูตรอบรม) ธนาคาร

เพื่อเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (รับผิดชอบค่าใชจ่้าย

ในช่วงเร่ิมโครงการ) และส�านกังานการปฏิรูปท่ีดินเพื่อ

การเกษตรกรรม (สปก.) ซ่ึงมีวตัถุประสงค ์เพ่ือน�าองคค์วาม

รู้ดา้นวิธีการผลิตและวิธีการพฒันาเกษตรกรใหเ้กษตรกร

รายยอ่ย บริหารจดัการผลผลิตจากท่ีดินท่ีมีจ�ากดั เพียง 1 

ไร่ ใหเ้กิดประโยชนสู์งสุด และเพ่ือสร้างเกษตรกรตน้แบบ

กลบัไปเป็นครูสอนให้กบัเกษตรกรผูส้นใจในพื้นท่ี และ

เพื่อแกไ้ขปัญหาความเหล่ือมล�้า ความยากจน การเอารัด

เอาเปรียบ การพฒันาคุณภาพชีวติของเกษตรกรอยา่งย ัง่ยนื 

ดงันั้นผูว้จิยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาแนวทางการบริหาร

จดัการ กระบวนการด�าเนินงาน ผลการด�าเนินงาน การ

แกไ้ขปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึน ศึกษาแนวทางการพฒันา

คุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้มีความสุข เกิดความภาค

ภูมิใจในอาชีพของตนเอง และอยูใ่นสังคมอยา่งมีเกียรติ

และศกัด์ิศรี โดยการบูรณาการตามแนวคิดเกษตรทฤษฎี

ใหม่ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงจะก่อให้

เกิดเป็นประโยชน์ในทางวิชาการ ประโยชน์ต่อองคก์ร

ทางดา้นการเกษตร ประโยชน์ต่อประชาชน เกษตรกร 

ตลอดทั้งประโยชน์ท่ีจะมีต่อสังคมและประเทศชาติ เพื่อ

พฒันางานวิจยัทางดา้นการเกษตร อีกทั้งเป็นแนวทางให้

ประชาชน เกษตรกรอ่ืนๆ ท่ีสนใจสามารถน�าไปประยกุต์

ใชใ้นการด�ารงชีวิตอยา่งภาคภูมิใจและมีศกัด์ิศรีความเท่า

เทียมทางสังคม

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

1. เพื่อศึกษาวิเคราะห์สภาพการบริหารจดัการ

โครงการ 1 ไร่ ได ้1 แสนบาท ของจงัหวดันนทบุรีตาม

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2. เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคของการบริหาร

จดัการโครงการ 1 ไร่ ได ้1 แสนบาท ของจงัหวดันนทบุรี 

ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

3. เพือ่ศึกษาปัจจยัแห่งความส�าเร็จของการบริหาร

จดัการโครงการ 1 ไร่ ได ้1 แสนบาท ของจงัหวดันนทบุรี 

ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

4. เพือ่ศึกษาแนวทางการบริหารจดัการเพือ่พฒันา

โครงการ 1 ไร่ ได ้1 แสนบาท ของจงัหวดันนทบุรี อยา่งมี

ประสิทธิภาพ ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

ปรัชญาเศรษฐกิจพอพียง

ส�านกังานพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่ง

ชาติ (2543) กล่าวถึงความส�าคญัของปรัชญาเศรษฐกิจพอ

เพียง และแนวทางปฏิบติัตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ว่า “ความพอเพียง” หมายถึง ความพอประมาณ ความมี

เหตุผล รวมถึงความจ�าเป็นท่ีจะตอ้งมีระบบภูมิคุม้กนัใน

ตวัท่ีดีพอสมควรต่อการมีผลกระทบใด ๆ  อนัเกิดจากการ

เปล่ียนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งน้ีตอ้งอาศยัความ

รอบรู้และความระมดัระวงัอยา่งยิง่ในการน�าวชิาการต่างๆ 

มาใช้ในการวางแผนและด�าเนินงานทุกขั้นตอน ขณะ

เดียวกนัจะตอ้งเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติให้

มีจิตส�านึกในคุณธรรม ความซ่ือสตัยสุ์จริต และใหมี้ความ

รอบรู้ท่ีเหมาะสม มีความเพยีร อดทน “เกษตรทฤษฎีใหม่” 

เป็นตวัอยา่งปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” ดา้นการเกษตร

อยา่งมีระบบ อยา่งไรกต็าม “เกษตรทฤษฎีใหม่” เป็นเพียง
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ส่วนหน่ึงของการปฏิบติัตามแนว “เศรษฐกิจพอเพียง” 

เท่านั้น มิไดเ้ป็นทั้งหมดของ“เศรษฐกิจพอเพียง” อย่าง

ใดเพราะยงัมีส่วนอ่ืน ๆ อีกมาก

แนวคิดเก่ียวกบัการบริหารจดัการ

Gulick (1995) ให้ความหมายของการบริหารว่า

เป็นสาขาวชิาความรู้อยา่งหน่ึงท่ีแสวงหาความเขา้ใจอยา่ง

มีระบบว่าท�าไมและอย่างไรคนจึงท�างานร่วมกนัอย่างมี

ระบบเพื่อความส�าเร็จของเป้าหมาย

Drucker (2005) ไดก้ล่าวถึงการบริหาร คือ ศิลปะ

ในการท�างานให้บรรลุเป้าหมายร่วมกบัผูอ่ื้น การท�างาน

ต่าง ๆ ให้ลุล่วงไปโดยอาศยัคนอ่ืนเป็นผูท้ �าภายในสภาพ

องคก์รท่ีกล่าวนั้น ทรัพยากรดา้นบุคคลจะเป็นทรัพยากร

หลกัขององค์กรท่ีเขา้ร่วมกันท�างานในองค์กร ซ่ึงคน

เหล่าน้ีจะเป็นผูใ้ช้ทรัพยากรดา้นวตัถุอ่ืน ๆ เคร่ืองจกัร 

อุปกรณ์ วตัถุดิบ เงินทุน รวมทั้งขอ้มูลสนเทศต่าง ๆ เพื่อ

ผลิตสินคา้หรือบริการออกจ�าหน่ายและตอบสนองความ

พอใจให้กบัสังคม

โครงการ 1 ไร่ ได ้1 แสนบาท 

กิตต์ิธเนศ รังคะวรเศรษฐ์ และคณะ (2554) 

ไดก้ล่าวถึงแนวทางและรายละเอียดวิธีด�าเนินงานตาม

โครงการไวด้งัน้ีคือ องคป์ระกอบส�าคญัท่ีสุดคือ จุลินทรีย์

ท่ีมีช่ือว่าสรรพส่ิงอะตอมมิคนาโน (พลงังว้นดิน) เป็น

นวตักรรมเทคโนโลยีสมยัใหม่ท่ีมีประสิทธิภาพสูงให้

คุณค่ามหาศาล การท�าฟาร์มจะปลอดสารเคมีใชปุ๋้ยอินทรีย์

สารชีวภาพการผลิตปุ๋ยอินทรียมี์ 3 กลุ่มคือ

1. ปุ๋ยอินทรียต์ามภมิูปัญญาทอ้งถ่ินดั้งเดิมเช่น ปุ๋ย

คอก ปุ๋ยพืชสด ปุ๋ยแกลบขา้ว เถา้ถ่าน

2. ปุ๋ยอินทรีย์ท่ีประยุกต์จากเทคโนโลยีและ

วทิยาศาสตร์สมยัใหม่พฒันาโดยนกัวชิาการภาครัฐเอกชน

เช่นปุ๋ยน�้าหมกัชีวภาพ (เช่นปุ๋ยโบกาฉิ EM) ปุ๋ยผงของกรม

พฒันาท่ีดิน (เช่นพด.1 พด.3 จนถึงพด.12)

3. ปุ๋ยอินทรียส์รรพส่ิงอะตอมมิคนาโน จุลินทรีย์

ดงักล่าวสามารถขยายพนัธ์ุดว้ยตวัมนัเองโดยการใหอ้าหาร

แก่จุลินทรียก์ลายเป็นอาหารพืช/สัตว์

เม่ือน�าปุ๋ยใน 2 กลุ่มแรกมารวมกบัปุ๋ยสรรพส่ิง

อะตอมมิคนาโนเล้ียงดว้ยน�้าเขม้ขน้จะเกิดเป็นปุ๋ยสูตรใหม่ 

เรียกวา่ พลงังว้นดินซ่ึงมีความหลากหลายทางชีวภาพ ใน

นาจะมีไส้เดือนมากข้ึน มีแมลงปอ กบ เขียด ปูและปลา 

กลบัคืนมา ในนาผลผลิตขา้วสูงข้ึน แตกกอดี ทนโรคแมลง

พลงังว้นดินประกอบดว้ยจุลินทรียเ์ช่นสรรพส่ิง

ผง สรรพส่ิงกอ้นอาหารของจุลินทรีย ์ เช่น สรรพส่ิงน�้ า 

มูลสัตว ์เศษวชัพืช ซากสัตว ์ร�าขาว นมเปรียง น�้ าออ้ยสด 

หรือน�้ าตาลทรายแดง หรือกากน�้ าตาล แบ่งสัดส่วนพื้นท่ี

ท�านาจากพื้นท่ีทั้งหมด 1 ไร่ โดยแบ่งสดัส่วนในการด�าเนิน

โครงการเป็น 6 ส่วน ประกอบดว้ย

1. ส่วนรายไดจ้ากขา้วและผลพลอยไดจ้ากการ

สีขา้วโดยใชปุ๋้ยจากเทคโนโลยสีรรพส่ิงอะตอมมิคนาโน

2. ผลพลอยไดจ้ากการปลูกขา้ว เช่น ฟางและ

ใบขา้ว

3. ส่วนรายไดจ้ากคนันา คือ การปลูกพืชเสริม 

เช่น ตะไคร้ พริก แตง ถัว่ฝักยาว เป็นตน้

4. พืชน�้ าคือผลพลอยไดจ้ากการใช้เทคโนโลยี

สรรพส่ิงอะตอมมิคนาโน ท�าให้เกิดสรรพส่ิงในแปลง

นาขา้ว

5. สตัวน์�้ าเกิดจากการขดุร่องบริเวณรอบ ๆ  แปลง

นาขา้ว เพื่อเล้ียงสัตวน์�้ าและสัตวค์ร่ึงบกคร่ึงน�้ า

6. สัตวเ์สริมบริเวณแปลงนา เช่น เป็ดไข่

ผลจากการด�าเนินโครงการ ฯ พบว่า มีเกษตรกร

จ�านวน 8 ราย ท่ีท�าเต็มรูปแบบของโครงการฯ และจาก

จ�านวน 8 ราย มีถึงจ�านวน 6 ราย ท่ีมีรายรับรวมของผลผลิต

โดยประมาณเกินกว่า 100,000 บาท โดยเกษตรกร 6 ราย

เหล่าน้ี มีรายไดเ้สริมนอกจากการท�านาคือ การขายสัตว์

น�้ าและสัตวค์ร่ึงบกคร่ึงน�้ า ถึงร้อยละ 76 ของรายไดร้วม

รายไดเ้สริมจากพืช ร้อยละ 10 และส่วนท่ีเหลือเป็นราย

ไดจ้ากขา้ว ร้อยละ 14

ส่วนเกษตรกรอีก 11 ราย ท่ีท�าตามโครงการฯ 

แบบเต็มรูปแบบ แต่ไม่สามารถท�ารายไดโ้ดยประมาณ

ไดถึ้ง 100,000 บาท รายท่ีหน่ึงมีสาเหตุมาจากไม่มีเวลา

ในการดูแลผลผลิตและแปลงนา ส่วนอีก 1 รายนั้น เกิด

จากการท่ีแปลงนาอยูห่่างไกลยากแก่การน�ารถขนาดใหญ่

เขา้ไปถึงท่ีนาได ้ท�าให้ไม่สามารถปรับท่ีนาใหเ้หมาะสม

ไดท้นัเวลาท่ีเขา้ร่วมโครงการ ฯ
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กรอบแนวคิดกำรวิจัย

สภาพการบริหารจดัการ

“โครงการ 1 ไร่ ได ้1 แสนบาท”

ปัญหาและอุปสรรคของ

การบริหารจดัการ

“โครงการ 1 ไร่ ได ้1 แสนบาท”

ปัจจยัส�าคญัท่ีมีผลต่อความส�าเร็จของ

การบริหารจดัการ

“โครงการ 1 ไร่ ได ้1 แสนบาท”

ทฤษฎีการบริหารจดัการ การบูรณาการ

ดา้นการบริหารจดัการ

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

แนวทางการบริหารจดัการเพื่อพฒันา “โครงการ 1 ไร่ ได ้1 แสนบาท”

ของจงัหวดันนทบุรี อยา่งมีประสิทธิภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ภำพ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้การวิเคราะห์เชิง

พรรณนาจากขอ้มูลเอกสารและการวิจยัภาคสนามเชิงลึก

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

1. ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั จ�านวน 24 คน ประกอบดว้ย 

ผูบ้ริหารในระดบันโยบายจ�านวน 5 คน เจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติั

งานโครงการ 5 คน นกัวิชาการ 5คน และผูเ้ช่ียวชาญและ

เกษตรกรท่ีไดรั้บการอบรมในโครงการ 9 คน

2. เกษตรกรท่ีก�าลงัเขา้อบรมในโครงการ1 ไร่ ได ้

1 แสนบาท จ�านวน 12 คน

เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรวิจัย

1. การสังเกต ลงพื้นท่ีเพื่อศึกษาดว้ยตนเองและ

สงัเกตการณ์จริงในพื้นท่ีปฏิบติัการของโครงการ 1 ไร่ ได ้

1 แสนบาท ท่ี ต�าบลบางตะไนย ์อ�าเภอปากเกร็ด จงัหวดั

นนทบุรี 

2. แบบสมัภาษณ์เชิงลึก ผา่นแบบสมัภาษณ์เชิงลึก

ท่ีมีโครงสร้างโดยอาศยัการสนทนา ซกัถามและโตต้อบ

ระหว่างผูร้วบรวมขอ้มูลหรือผูส้ัมภาษณ์ 

3. การสนทนากลุ่ม โดยแนวทางการสนทนากลุ่ม

นั้นจะมีค�าถามต่าง ๆไปในทิศทางท่ีสอดคลอ้งกบัแบบ

สัมภาษณ์ ของการสัมภาษณ์เชิงลึก ซ่ึงไดด้�าเนินการไป

ก่อนหน้านั้นแลว้และอยู่ในกรอบของวตัถุประสงค์ใน

การวิจยัเช่นกนั

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล

การเก็บรวบรวมขอ้มูลของการวิจยัเชิงคุณภาพ 

มี 2 ส่วน คือ ขอ้มูลปฐมภูมิ (primary data) โดยการ
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ศึกษาจากเอกสาร (documentary) และขอ้มูลทุติยภูมิ  

(secondary data) โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกและการเก็บ

ขอ้มูลจากการสนทนากลุ่ม

กำรวิเครำะห์ข้อมูล

1. จดัท�าขอ้มูล หรือจดัระเบียบขอ้มูล โดยน�าขอ้มลู

ท่ีเกบ็รวบรวมมาจดัใหเ้ป็นระเบียบในกรอบวตัถุประสงค์

ของการวิจยัทั้ง 4 ประเด็น

2. ตรวจสอบขอ้มูลท่ีไดม้าวา่มีเพียงพอ ครบถว้น

หรือไม่และสามารถตอบปัญหาการวิจยัไดต้รงประเด็น 

3.  วิ เคราะห์และประมวลผลข้อมูลร่วมกับ

กระบวนการรวบรวมขอ้มูลการศึกษาคน้ควา้จากเอกสาร

โดยพรรณาขอ้มูลตามปรากฏการณ์ร่วมดว้ย เพื่อแสวงหา

ใหไ้ดม้าซ่ึงขอ้คน้พบจากกระบวนวิธีการวิจยัเชิงคุณภาพ 

ซ่ึงเป็นแนวทางส�าคญัในการน�าเสนอนวตักรรมทางความ

คิดท่ีมีต่อการบริหารจดัการโครงการ 1 ไร่ ได ้1 แสนบาท 

ของจงัหวดันนทบุรี ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ผลกำรวิจัย

1. สภาพการบริหารจดัการโครงการท�านา 1 ไร่ 

ได ้1 แสนบาท มีการบูรณาการใชห้ลกัปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงอย่างเต็มรูปแบบ โดยเฉพาะดา้นเกษตรทฤษฎี

ใหม่ซ่ึงเป็นพื้นฐานด้านองค์ความรู้ในการด�าเนินการ

ของโครงการฯ การบริหารจดัการเป็นรูปแบบโครงสร้าง

องคก์รอยา่งไม่เป็นทางการ ยืดหยุน่ตามความเหมาะสม 

มีแผนการด�าเนินงานโครงการสอดคลอ้งกบัสถานการณ์

ดา้นทุนหรืองบประมาณดา้นบุคลากร เจา้หนา้ท่ี จ�านวน

เกษตรกรท่ีเขา้อบรมในโครงการฯ การด�าเนินงานมีลกัษณะ

ของการบริหารจดัการในรูปแบบของศูนยก์ารเรียนรู้ดา้น

การเกษตร โดยมีวตัถุประสงค์ท่ีน�าเอาความรู้ท่ีไดจ้าก

การวิจยัทดลองการท�าเกษตรสรรพส่ิง ท่ีเกิดการตกผลึก

ทางความคิด และเป็นนวตักรรมใหม่ในเชิงประจกัษ ์ มา

ถ่ายทอดใหผู้เ้ขา้รับการอบรม ส่วนส�าคญัของการด�าเนิน

โครงการฯ นั้นเนน้ใหค้วามส�าคญัต่อกระบวนการดา้นการ

จดัการทรัพยากรในพื้นท่ีใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด ส�าหรับ

โครงการ 1 ไร่ ได ้1 แสนบาท ด�าเนินการภายใตแ้นวทาง 

“เกษตรทฤษฎีใหม่” ของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว 

แปลงนาท่ีอยูใ่นโครงการฯ ไดรั้บการออกแบบใหม่ ให้

เป็นไปตามสัดส่วนท่ีก�าหนดไวใ้นเร่ืองการจดัการพื้นท่ี

ตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ คือ แบ่งพื้นท่ีออกเป็น

สัดส่วน 30:30:30:10 ซ่ึงก็คือ พื้นท่ี น�้ า:นา:สวน:บา้น การ

ปรับสัดส่วนใหม่เช่นน้ี ท�าให้ไดค้น้พบขอ้มูลผลการการ

ทดลองแบบใหม่ ๆ อีกมากมาย เช่น มีผลผลิตท่ีเยอะข้ึน

สามารถขายไดเ้งินถึงหรือมากกว่า 1 แสนบาทต่อไร่ ซ่ึง

ส่ิงส�าคญัอยูท่ี่การบริหารจดัการความรู้และพื้นท่ีใหส้มดุล

กนั ดงันั้นสภาพการบริหารจดัการจึงให้ความส�าคญักบั

การถ่ายทอดองค์ความรู้ การปฏิบติัทดลอง เพื่อให้เกิด

ปัญญาความรู้ท่ีแทจ้ริงในการท�าเกษตรทฤษฎีใหม่ เป็นการ

พฒันาคนใหมี้ความรู้เร่ืองเกษตรแนวผสมผสานท่ีแทจ้ริง 

พฒันาสงัคมใหรู้้เท่าทนัสภาวการณ์ การเปล่ียนแปลงของ

สงัคมโลกและใชชี้วติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีงท่ี

สามารถพึ่งตนเองใหไ้ดอ้ยา่งมัน่คงสมบูรณ์แบบ เป็นการ

ติดอาวุธให้เกษตรกร

สภาพการด�าเนินโครงการตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงนั้น เนน้ให้ความส�าคญัถึงการสอนให้

เกษตรกรรู้จกัพอเพียง พึ่งตนเองให้ได ้ เหมือนสุภาษิต 

“ตนเป็นท่ีพึ่ งแห่งตน” โดยสอนให้เกษตรกรรู้จักพึ่ ง

ตนเองมากกว่าการอาศยัความช่วยเหลือจากภาครัฐหรือ

เอกชน ในการบริหารโครงการ 1 ไร่ ได ้1 แสนบาท ให้

ความส�าคญัอย่างมากกบัการบูรณาการองค์ความรู้ตาม

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงผนวกกับภูมิปัญญาชาว

บา้นสอดคลอ้งกบัอาจารยอ์ดิศร พวงชมภู ประธานโครง

การฯ กล่าวไวว้่า “โครงการน้ีเกิดข้ึนภายใตค้วามส�าเร็จ

ของเง่ือนไขเศรษฐกิจพอเพียงท่ีเนน้การท�าเกษตรกรรม

แบบยัง่ยืน ซ่ึงถือเป็นการสร้างไม่เฉพาะคนตน้แบบและ

สมรรถนะเท่านั้น แต่ยงัเป็นการน�าความรู้ไปแกปั้ญหาท่ี

ตอ้งเผชิญได”้ โดยสภาพการบริหารจดัการไดรั้บความร่วม

มือจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ท่ีมีนโยบายหรือ

แนวทางการด�าเนินงานท่ีสอดคลอ้งกบัโครงการฯ ไดเ้ขา้

มาสนบัสนุนในหลายดา้น ท�าให้การบริหารจดัการโครง

การฯ เกิดความคล่องตวั จึงท�าใหผ้ลการด�าเนินงานบรรลุ

ตามวตัถุประสงคข์องโครงการฯไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ

2. ปัญหาและอุปสรรคของการบริหารจดัการ

โครงการ 1 ไร่ ได ้1 แสนบาท ของจงัหวดันนทบุรี ตาม
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ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในปัจจุบนั คือ 

  2.1 ผูน้�าโครงการ หรือวิทยากรใน 

โครงการฯ มีปัญหาด้านสุขภาพ จึงท�าให้การบริหาร

จดัการและการด�าเนินงานของโครงการขาดประสิทธิภาพ

ไม่ต่อเน่ือง

  2.2 งบประมาณท่ีด�าเนินงานโครงการฯ

ไม่เพียงพอกบัแผนการปฏิบติังานจึงท�าให้มีการปรับรูป

แบบและลกัษณะการด�าเนินงานเป็นแบบเฉพาะกิจ ไม่มี

ระบบท่ีแน่นอน

  2.3 บุคลากร เจา้หนา้ท่ีผูป้ระสานงาน

ในโครงการฯ มีจ�านวนน้อยไม่เพียงพอเพราะโครงการ

ไม่มีงบประมาณในการจา้งเป็นเงินเดือนประจ�า

  2.4 การประชาสัมพนัธ์ส่ือสารโครง

การฯ มีน้อยอยู่ในวงจ�ากดั และการประชาสัมพนัธ์รูป

แบบการด�าเนินงานโครงการฯ ท่ีประสบความส�าเร็จไม่

ต่อเน่ือง ท�าให้ความร่วมมือและการปฏิบติังานของโครง

การฯ ยงัไม่สมบูรณ์

  2.5 การใหค้วามร่วมมือและการปฏิบติั

งานของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งยงัไม่เกิดการบูรณาการใหมี้

ประสิทธิภาพอยา่งแทจ้ริง

  2.6 เกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการมีจ�านวน

นอ้ยลง แมจ้ะคดัเลือกมาจากความหลากหลายอาชีพ ซ่ึง

บางรายยงัขาดพื้นท่ีในการท�านาของตนเอง แต่เป็นผูส้นใจ

เขา้มาเรียนรู้

  2.7 หน่วยงานต่าง ๆท่ีให้ความร่วมมือ

กนัขาดการบูรณาการ หน้าท่ีความรับผิดชอบท่ีชัดเจน 

ท�าใหก้ารด�าเนินโครงการขาดประสิทธิภาพและต่อเน่ือง

  2.8 ขาดการติดตามประเมินผลว่า

เกษตรกรท่ีผ่านอบรมจากโครงการฯ ท่ีสามารถน�าองค์

ความรู้ท่ีไดไ้ปประยกุตใ์ชใ้นพื้นท่ีของตนเอง และมีการ

ถ่ายทอดประสบการณ์ เผยแพร่ความรู้ใหก้บัเกษตรกรใน

พื้นท่ีไดมี้มากนอ้ยเพียงใด

โครงการ ฯ น้ีเกิดข้ึนภายใต้ความส�าเร็จของ

เง่ือนไขเศรษฐกิจพอเพียงท่ีเนน้การท�าเกษตรกรรมสรรพ

ส่ิงท่ีนวตักรรมของโครงการท่ีคน้พบ ซ่ึงถือเป็นการสร้าง

ไม่เฉพาะคนตน้แบบและสมรรถนะเท่านั้น แต่ยงัเป็นการ

น�าความรู้ไปแกปั้ญหาท่ีตอ้งเผชิญไดใ้นปัจจุบนัโครงการ

น้ีไดรั้บการยอมรับจากเกษตรกรในวงกวา้งระดบัหน่ึง 

แต่เกษตรกรบางกลุ่มยงัมีความเช่ือว่าไม่สามารถท�าแลว้

ประสบผลส�าเร็จไดจ้ริง เน่ืองจากเกษตรกรบางรายท่ีเขา้

รับการอบรมในโครงการฯ ท�าแลว้ไม่ประสบผลส�าเร็จ

หลายราย อนัเน่ืองมาจากศกัยภาพและระบบการบริหาร

การจดัการท่ีแตกต่างกนั เกษตรกรยงัคงเขา้ใจว่าท�านา 1 

ไร่ ตอ้งไดเ้งินสด 1 แสนบาท ซ่ึงแทจ้ริงแลว้เป้าหมายของ

โครงการฯ มิไดเ้ป็นเช่นนั้น เกษตรกรตอ้งเขา้ใจเสียใหม่

ว่า จะตอ้งท�าเพื่อบริโภคก่อนแลว้จึงขายเป็นรายได ้มิใช่

ผลิตเพื่อขายเพียงอยา่งเดียว ดว้ยเป้าหมายของโครงการฯ 

นั้นมุ่งหวงัใหเ้กษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองไดอ้ยา่งย ัง่ยนื

3. การสร้างเกษตรกรตน้แบบ เพื่อการพฒันาการ

เกษตรแนวใหม่ท่ีย ัง่ยืน เป็นการพฒันาคุณภาพชีวิตของ

เกษตรกรและชุมชน โดยผา่นการสร้างระบบการจดัการไร่

นาหรือทรัพยากรในพื้นท่ีใหเ้กิดประโยชนสู์งสุด แนวทาง

การพฒันารูปแบบน้ีจึงเป็นมากกวา่การพฒันาเทคโนโลยี

การผลิต แต่จะเก่ียวขอ้งไปถึงกระบวนการสร้างเสริม

และพฒันาเพื่อเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของเกษตรกร ซ่ึง

มีความส�าคญัไม่น้อยไปกว่าการพฒันาเทคโนโลยีหรือ

นวตักรรมท่ีทนัสมยั กระบวนการส่งเสริมและพฒันา

เช่นน้ีเก่ียวข้องโดยตรงกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม

ของเกษตรกร ตลอดจนสภาพทรัพยากรส่ิงแวดลอ้มของ

พื้นท่ี เพราะเป้าหมายโครงการ 1 ไร่ ได ้1 แสนบาทนั้น

คือเปล่ียนแปลงพฤติกรรมเกษตรกรให้ท�านาในรูปแบบ

ใหม่ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงกว่าเดิม เพื่อให้

เกษตรกรสามารถเรียนรู้น�าไปปฏิบติัไดจ้ริง เป็นเกษตรกร

ตน้แบบของชุมชน และพฒันาไปสู่การพึ่งพาตนเองได้

อยา่งสมบูรณ์แบบในท่ีสุด

ปัจจัยแห่งความส�าเร็จของการบริหารจัดการ

โครงการ 1 ไร่ ได ้1 แสนบาท อยา่งมีประสิทธิภาพตาม

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั้น จากการวิเคราะห์ขอ้มูล

จากการสัมภาษณ์เชิงลึกและขอ้มูลสนทนากลุ่มและท่ี

ไดจ้ากการศึกษาเอกสารการด�าเนินงานของโครงการฯ 

สามารถสรุปกระบวนการบริหารจดัการโครงการฯ ตาม

ทฤษฎีบริหารจดัการโพสตค์อร์บ (POSDCoRB) ไดด้งัน้ี

  3.1 การวางแผน (planning) การวางแผน

การจดัการด้านการเกษตรนั้นตอ้งมีการจดัท�าแผนการ
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ด�าเนินงานหลายมิติ ประกอบดว้ยหลกัสูตรท่ีเหมาะสม 

องคค์วามรู้ท่ีน�าไปประยุกต์ใชไ้ดจ้ริง การเปล่ียนแปลง

ลกัษณะการท�าการเกษตรเนน้การสร้างคุณภาพความยัง่ยนื 

ใชท้รัพยากรท่ีมีอยูจ่ �ากดัในพื้นท่ีให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

การสร้างเครือข่าย เพื่อใหไ้ดรั้บการสนบัสนุนจากภาครัฐ

หรือเอกชน ท่ีส�าคญัคือการวางแผนโครงการฯ ในแนวทาง

ให้มีรูปแบบท่ีชดัเจนและเป็นรูปธรรมในภาคปฏิบติั

  3 . 2  ก า ร จั ด โ ค ร ง ส ร้ า ง อ ง ค์ ก ร  

(organizing) การด�าเนินงานของโครงการ 1 ไร่ ได ้1 แสน

บาท มีรูปแบบโครงสร้างองคก์รก่ึงทางการ สอดคลอ้งกบั

นางสาวอรพิน เยาวรัตน์ หวัหนา้ผูป้ระสานงานโครงการ 

ไดก้ล่าววา่รูปแบบโครงสร้างของโครงการฯเป็นไปในรูป

แบบยืดหยุ่นได ้ ไม่ก�าหนดโครงสร้างและขอบข่ายงาน

ของบุคคลให้ตายตวั การด�าเนินงานประสบความส�าเร็จ

ดว้ยปัจจยัหลายดา้นและมีการปรับเปล่ียนโครงสร้างให้

เหมาะสมอยูต่ลอดเวลา โดยใหค้วามส�าคญักบัการมีส่วน

ร่วม การกระจายอ�านาจหนา้ท่ียงัขาดความชดัเจนใชร้ะบบ

ช่วยเหลือกนัแบบพี่นอ้ง เนน้ความยดืหยุน่ของโครงสร้าง

องคก์รท่ีใหแ้นวร่วมเครือข่าย หน่วยงานความร่วมมือต่างๆ 

มีส่วนร่วมและมีการบูรณาแนวความคิดร่วมกนั 

  3.3 ด้านการจัดบุคลากร (staffing) 

บุคลากรในโครงการถือว่ามีจ�านวนน้อยมาก หากเทียบ

กบัขนาดกลุ่มเป้าหมายของโครงการฯ คือ เกษตรกรทัว่

ประเทศ แต่อยา่งไรก็ตามการจดัการทรัพยากรบุคคลใน

โครงการฯ มุ่งเนน้เฟ้นหาบุคลากรท่ีมีอุดมการณ์ร่วมและ

ความเช่ือมัน่ในโครงการ จึงท�าใหเ้กิดผลดีท่ีโครงการฯ มี

บุคลากรท่ีมีความสามารถในการท�างานและขบัเคล่ือนไป

ในทิศทางเดียวกนั โครงการฯ ประสบผลส�าเร็จ เพราะ

บุคลากรปฏิบติัตามแนวทางของผูน้�า สอดคลอ้งกบัขอ้มลูท่ี

ไดจ้าก นายดนุชา สินธวานนท ์(รองเลขาธิการ ส�านกังาน 

กปร.) ท่ีไดใ้ห้แนวคิดเก่ียวกบัโครงการฯ ว่าการมีผูน้�าท่ี

มีบทบาท ความรู้ ความสามารถ ความน่าเช่ือถือและช่ือ

เสียงทางสังคม ยอ่มท�าให้การขบัเคล่ือนโครงการฯ ให้มี

ประสิทธิภาพและพฒันากา้วหนา้อยา่งต่อเน่ือง จึงกล่าว

ไดว้่าความส�าเร็จของโครงการฯ ข้ึนอยูก่บั “คุณภาพของ

บุคลากร” โดยตรง โครงการ 1 ไร่ ได ้1 แสนบาท ใหค้วาม

ส�าคญักบัการพฒันาบุคลากรในดา้นความรู้ ประสบการณ์ 

ทศันคติในการท�างานอยา่งมาก

  3.4 ดา้นการอ�านวยการ (directing) เป็น

บทบาทท่ีส�าคญัของผูน้�า เพราะการอ�านวยการหรือการสัง่

การนั้น จะมีผลกระทบต่อพฤติกรรมของผูเ้ขา้ร่วมอบรมใน

โครงการฯ บางคร้ังการถ่ายทอดแนวทางการปฏิบติัใหแ้ก่

ผูเ้ขา้รับการอบรมในโครงการด�าเนินไปไดไ้ม่ครบถว้น มี

ปัญหาดา้นการส่ือสารหรือรูปแบบการถ่ายทอดส่ือสารใน

รูปของเอกสาร จึงจ�าเป็นตอ้งอาศยัทกัษะและกระบวนการ

ดา้นการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเป็นฐานขอ้มูลถ่ายทอด

ดา้นทฤษฎีความรู้ให้ผูเ้ขา้อบรมท�าการคน้ควา้เพ่ิมเติม

สม�่าเสมอเพื่อความเขา้ใจอยา่งถ่องแทช้ดัเจนในหลกัการ

นโยบายหรือแนวทางการปฏิบติัท่ีเป็นรายละเอียดใหค้รบ

ถว้นถูกตอ้ง

  3 . 5  ด้ า น ก า ร ป ร ะ ส า น ง า น  

(coordinating) การประสานงานระหว่างหน่วยงานหรือ

เครือข่ายท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อให้การด�าเนินงานของโครงการ

เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย และบรรลุวตัถุประสงค ์โครง

การฯ มีการประสานความร่วมมือในทุกระดบักบัหน่วย

งานภายนอกและภายในโครงการฯ เอง ท�าให้การพฒันา

โครงการฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสามารถบริหาร

จดัการไดบ้รรลุตามวตัถุประสงค ์

  3.6 ดา้นการรายงาน (reporting) การ

รายงานในสายงานบงัคบับญัชา เป็นแบบการส่ือสารสอง

ทาง (2-way communication) เนน้การส่ือสารแบบไม่เป็น

ทางการ แต่ตอ้งมีการพฒันาฐานขอ้มลูและเอกสารทางสถิติ

ใหม้ากข้ึนเพื่อช่วยใหโ้ครงการฯ มีขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์

ในการพฒันาประสิทธิภาพของโครงการฯ และเครือข่าย

เกษตรกรในระยะยาว

  3 . 7  ด้ า น ก า ร ง บ ป ร ะ ม า ณ  

(budgeting) ควรมีการจดัตั้งเป็นกองทุนเพื่อใชห้มุนเวียน

สร้างเกษตรกรตน้แบบ การใชง้บประมาณตอ้งมีเหมาะสม

กบัการด�าเนินงาน เพื่อสร้างความคุม้ค่าเพื่อให้เกิดสภาพ

คล่องในการบริหารจดัการ และอีกแนวทางคือการสร้าง

เครือข่ายพนัธมิตรกับบุคลากรหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ี

พร้อมสนบัสนุนดา้นงบประมาณและสนบัสนุนโครงการ

ท่ีนอ้มน�าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใชใ้นการ

ด�าเนินงาน สอดคลอ้งกบัขอ้มูลท่ีไดจ้าก

นายสมกรณ์ ปรัชญาวฒิุรัตน ์ท่ีใหข้อ้มลูวา่ ผลการ
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ผลกัดนัในเบ้ืองตน้ โครงการฯ จะไดรั้บการสนบัสนุนงบ

ประมาณบางส่วนจากส�านกังานปลดันายกรัฐมนตรี โดย

ไดรั้บการคดัเลือกให้การสนบัสนุนงบประมาณอยา่งต่อ

เน่ืองในอนาคตอนัใกล ้

4. โครงการ 1 ไร่ ได ้1 แสนบาท มีแนวนโยบาย

หลักท่ีเป็นหัวใจส�าคญัของการด�าเนินโครงการฯ คือ

การนอ้มน�าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาท

สมเด็จพระเจา้อยู่หัวฯ ท่ีมุ่งให้คนไทยมีระบบเศรษฐกิจ

ท่ีพึ่งตนเองได ้ เกษตรกรก็จะไม่ตอ้งแบมือรับความช่วย

เหลือจากโครงการประชานิยมท่ีรัฐบาลเป็นผูก้ �าหนด แนว

พระราชด�าริเร่ืองเกษตรทฤษฎีใหม่ คือทฤษฎีแห่งการ

ใชน้�้ าและการบริหารงานพฒันาการเกษตรแผนใหม่ ท่ี

พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัฯ ทรงพระราชด�าริข้ึนและ

พระราชทานไวแ้ก่พสกนิกรชาวไทย เพ่ือแกไ้ขปัญหา

เกษตรกรรมในเขตแหง้แลง้ขาดแคลนน�้ า โดยเฉพาะการ

ประกอบอาชีพทางการเกษตรท่ีอาศยัน�้ าฝนเป็นหลกัจะมี

ความเส่ียงสูงมากในการขาดแคลนน�้า กรณีฝนท้ิงช่วงและ

ปริมาณน�้าฝนไม่เพียงพอในฤดูปลกู เกษตรทฤษฎีใหม่ คือ 

แนวทางท่ีจะท�าใหเ้กษตรกรรายยอ่ยท่ีมีท่ีดินจ�านวนนอ้ย

สามารถเล้ียงตวัเองได ้เนน้การผลิตขา้วใหเ้พียงพอต่อการ

บริโภคตลอดทั้งปี โดยใหมี้พชืผกัและอาหารจากการเล้ียง

ปลา เป็ด ไก่ ไวบ้ริโภคไดต้ลอดทั้งปีเช่นกนั เกษตรกรท่ี

เขา้ร่วมโครงการฯ ไดรั้บความรู้ทั้งทฤษฎีและภาคปฏิบติั

ในการท�าเกษตรแบบผสมผสาน ท�านา ปลูกพืชเสริม และ

เล้ียงสตัวเ์พื่อเอาไวบ้ริโภคและขายเป็นรายได ้แต่อยา่งไร

ก็ตามทุกคน ตอ้งขยนัข้ึน เหน่ือยข้ึน แต่หากท�าไดต้าม

แนวทางท่ีแนะน�า ในระยะยาวก็จะมีความสุขข้ึน ถือเป็น

โครงการฯ เร่ิมตน้ท่ีจะช่วยลดความเหล่ือมล�้าบนความรู้

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

แนวทางการส่งเสริมการบริหารจดัการเพ่ือพฒันา

โครงการ 1 ไร่ ได ้ 1 แสนบาท นั้นคือการส่งเสริมให้

เกษตรกรท่ีเขา้รับอบรมในโครงการฯ สามารถน�าองคค์วาม

รู้ไปประยกุตใ์ชใ้นพ้ืนท่ีของตนเองไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

ผลิต “เกษตรกรตน้แบบ” ท่ีเป็นทั้ง นกัวิจยั นกัทดลอง นกั

ธุรกิจเกษตรกร เป็นปราชญช์าวนา ขยายองคค์วามรู้สู่พื้นท่ี

ของตน เป็นศูนยเ์รียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ตามโครงการ 1 

ไร่ ได ้1 แสนบาท เผยแพร่ถ่ายทอดประสบการณ์ให้กบั

เกษตรกรรายอ่ืน ๆ ท่ีสนใจ ซ่ึงแนวทางท่ีจะสร้างให้เป็น 

“เกษตรกรตน้แบบ” ในชุมชนได ้ตอ้งเร่ิมจาก (1) จดัท�า

ศูนยก์ารเรียนรู้ในพื้นท่ีของตนเอง โดยมีแผนและเป้า

หมายท่ีชดัเจน (2) มีการจดัเวทีแลกเปล่ียนความรู้ หลกั

คิดภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและภาคปฏิบติัของเกษตรทฤษฎี

ใหม่ เพื่อเรียนรู้ภายในชุมชนของตนเอง (3) ปฏิบติัจริง

ให้เกิดประจกัษใ์นชุมชนแลว้จะท�าให้เกิดการเลียนแบบ 

เพื่อต่อยอดเป็นการวิจยัเชิงปฏิบติัการ (4) พฒันาความรู้ 

ประสบการณ์ การทดลอง ท�าให้เกิดนวตักรรมใหม่และ

สร้างระบบการจดัการท่ีเหมาะสม (5) ส่งเสริมการรวม

กลุ่ม สร้างเครือขา่ย และร่วมมือแบบภาคีการพฒันาท่ีหลาก

หลายมากข้ึนทั้งในระดบัชุมชน และประเทศ

กำรอภิปรำยผล

1. การบริหารจดัการโครงการ 1 ไร่ ได ้1 แสน

บาท มีระบบการบริหารจดัการโครงการท่ีมีเป้าหมาย

เพื่อเสริมสร้างอาชีพและคุณภาพชีวิตท่ีดีท่ีย ัง่ยืนให้กบั

เกษตรกร รวมทั้งตอ้งการสร้างทายาทเกษตรกรรุ่นใหม่

ให้ประสบความส�าเร็จในการท�าอาชีพเกษตรกรรม โดย

เนน้การพึ่งตนเองและการใชท้รัพยากรธรรมชาติในพื้นท่ี

อยา่งคุม้ค่า ร่วมกบัภมิูปัญญาชาวบา้นท่ีมีอยูเ่ดิม โครงการฯ 

น้ี เปิดโอกาสให้เกษตรกรเขา้รับการฝึกอบรมในชุดวิชา

ความรู้ต่างๆ มากมาย และหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการ

จดัเตรียมแปลงนา การดูแลตน้กลา้ การจดัการน�้ าในพื้นท่ี

นา รวมถึงการจดัการโรคและแมลง ซ่ึงองคค์วามรู้เหล่า

น้ีเม่ือเกษตรกรน�าไปใชใ้นพื้นท่ีนาของตน การปลูกขา้ว

จะไดผ้ลผลิตสูง ตน้ทุนต�่า และเกิดก�าไรนั้น ไม่ไกลเกิน

เอ้ือม การด�าเนินงานของโครงการ 1 ไร่ ได ้1 แสนบาท 

น้ี ไม่ไดมุ่้งเนน้ในดา้นผลก�าไร แต่ให้ความส�าคญัในการ

สร้างเกษตรกรตน้แบบเพื่อใหย้กระดบัการพฒันาคุณภาพ

ชีวิตของเกษตรกรทุกคนให้มีความมัน่คงย ัง่ยืน ส�าหรับ

หลกัสูตรของโครงการฯนั้นใชก้ลยทุธ์การตลาดเป็นตวัน�า 

ในเร่ืองของรายได ้ เพื่อสร้างความสนใจให้กบัเกษตรกร 

ประยกุตก์บัหลกัเกษตรทฤษฎีใหม่ ซ่ึงเป็นเกษตรอินทรีย์

ทั้งหมด เน่ืองจากไม่ใชส้ารเคมี ซ่ึงกระบวนการเหล่าน้ีจะ

มีนาอยู่ตรงกลาง ลอ้มรอบดว้ยคูน�้ า ตามคนันาปลูกพืช

ผกั และเล้ียงสัตวด์ว้ย ก่อเกิดทฤษฎีแปลงนาท่ีสามารถ

ป้องกนัลม ผสมเกสร และเก้ือกลูกนัระหวา่งสัตวบ์กและ

สัตวน์�้ า ท่ีส�าคญัเกษตรกรจะสามารถบริหารจดัการน�้ าใน
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แปลงนาจากคูน�้ าโดยรอบไดม้ากข้ึน เกษตรกรแต่ละรุ่นท่ี

เขา้รับการอบรมมีความหลากหลายทั้งเพศ อาย ุการศึกษา 

อาชีพ ขอ้มูล จากการศึกษาพบว่าบุคคลทัว่ไปท่ีมีความรู้ 

การศึกษาท่ีไม่ใช่เกษตรกรเร่ิมหนัมาสนใจอาชีพเกษตรกร

มากข้ึนหลายคนถึงกบัท้ิงงาน เงินเดือนลูกจา้งประจ�ามา

อบรมเน่ืองจากเห็นว่าเป็นอาชีพท่ีมีความมัน่คง ไม่ตอ้ง

เส่ียงชีวิตจากการกินอาหารท่ีปลูกดว้ยเคมี ไดใ้ชชี้วิตทาง

สายกลาง ไม่มีวนัเกษียณอายุ

แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความ

เหมาะสมและจ�าเป็นในการน�ามาใช้บริหารจัดการใน 

โครงการฯ โดยองคค์วามรู้ท่ีน�ามาเผยแพร่ในโครงการฯ 

ล้วนน้อมน�าแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา

เป็นหลกัในการเรียนการสอนอนัประกอบดว้ย ความพอ

ประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุม้กนั บนเง่ือนไขความ

รู้คู่คุณธรรม ซ่ึงสอดคลอ้งกบั สุเมธ ตนัติเวชกุล (2550) 

กล่าววา่ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง เศรษฐกิจ

ท่ีสามารถอุม้ชูตวัเองอยูไ่ดโ้ดยไม่ตอ้งเดือดร้อน โดยตอ้ง

สร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจของตนเองใหดี้ เสียก่อนคือตั้ง

ตวัใหมี้ความพอกิน พอใช ้ไม่มุ่งหวงัแต่จะทุ่มเทสร้างความ

เจริญ ยกเศรษฐกิจไดร้วดเร็วแต่เพียงอยา่งเดียว เพราะผู ้

ท่ีมีอาชีพและฐานะเพียงพอท่ีจะพ่ึงตนเอง ยอ่มสามารถ

สร้างความเจริญกา้วหนา้และฐานะทางเศรษฐกิจท่ีสูงข้ึน

ไปตามล�าดบั ส่วนประเวศ วสี (2541) กล่าวว่า เศรษฐกิจ

พอเพียง เป็นเศรษฐกิจพื้นฐานชุมชนว่า ถา้สังคมไทย

ท�าความเขา้ใจเร่ืองเศรษฐกิจพ้ืนฐานกนัอย่างทัว่ถึง เรา

สามารถขจดัความยากจนของคนทัว่ประเทศพร้อมกบั

สร้างรากฐานของสังคมและธรรมชาติแวดลอ้มให้ฟ้ืนฟู

บูรณะเพิ่มพนูข้ึนเตม็ประเทศ ความขดัแยง้ท่ีเป็นพื้นฐาน

ทั้งทางเศรษฐกิจสังคมและส่ิงแวดลอ้มจะส่งผลให้การ

พฒันาเศรษฐกิจในระดับมั่นคงและยัง่ยืน ส่วนจิราย ุ 

อิศรางกรู ณ อยธุยา (2550) กลา่วไวว้า่ คนส่วนใหญ่มีความ

เขา้ใจค�าว่า “เศรษฐกิจพอเพียง” ในระดบัหน่ึง ทว่ายงัคง

มองวา่ เป็นเร่ืองของความประหยดัมธัยสัถใ์นการใชชี้วิต

ประจ�าวนั หรือมองว่าเป็นการน�ามาประยุกต์ใชใ้นภาค

เกษตรกรรมเท่านั้น ซ่ึงอนัท่ีจริงแลว้ปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงสามารถน�าไปประยกุตใ์ชใ้นทุกภาคส่วนและน�า

มาประยกุตใ์ชอ้ยา่งเป็นรูปธรรมเพ่ือใหง่้ายในการท�าความ

เขา้ใจ ในขณะท่ีต่างชาติมกัเขา้ใจผิดคิดว่า พอเพียง แปล

วา่ ไม่กา้วหนา้ ซ่ึงไม่เป็นความจริงท่ีสุด โลกาภิวฒัน์มีทั้ง

ดา้นดีและดา้นลบ ส่ิงท่ีดีก็น�ามาประยุกต์ใชใ้ห้ประเทศ

กา้วหนา้ แต่ความกา้วหนา้ตอ้งสมดุลกบัประเทศดว้ย ท่ี

ส�าคญัการน�าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยกุตใ์ช้

ใหไ้ดผ้ลตอ้งพยายามลบค่านิยมดา้นวตัถุนิยม ท่ีเนน้ความ

ฟุ้ งเฟ้อ ฟุ่ มเฟือย พร้อมปลกูจิตส�านึกใหป้ระชาชนในเร่ือง

ของการเอ้ือเฟ้ือแบ่งปันเสริมเขา้ไปดว้ย มุ่งหวงัใหส้ังคม

รู้จกัค�าวา่พอเพียงมากข้ึน ไม่หลงตามกระแสบริโภคนิยม 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีงเปรียบเสมือนเขม็ทิศ เพือ่น�า

ไปสู่หนทางการตดัสินใจท่ีถูกตอ้งและยัง่ยืน

2. ปัญหาและอุปสรรคของการบริการจัดการ

โครงการ 1 ไร่ ได ้1 แสนบาทของจงัหวดันนทบุรี ตาม

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไดแ้ก่

1) ความพอประมาณ การท�าความเข้าใจกับ

เกษตรกรว่าไม่จ�าเป็นตอ้งมีท่ีดินมากมาย

2) ท�าการเกษตรแบบเกินตวั แต่มุ่งเนน้แกปั้ญหา

ตน้ทุนการผลิตท่ีสูง ผลตอบแทนต�่า ปัญหาสุขภาพอนัเกิด

จากการใชส้ารเคมีในการท�าเกษตรแบบดั้งเดิม ปัญหาดา้น

ตลาด การท�านาเพียง 1 ไร่ ช่วยใหเ้กษตรกรมีความเป็นอยู ่

คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนในระยะยาวไดไ้ม่ยาก

3) ความมีเหตุผล การท�าความเขา้ใจกบัเกษตรกร

ให้หาสาเหตุของปัญหาและแกไ้ขปัญหาให้ตรงประเด็น

ไม่ใช่เช่ือในส่ิงท่ีบอกต่อ ๆ กนัมา แต่ลงมือปฏิบติัใน

พื้นท่ี 1 ไร่ของตนเองใหป้ระจกัษ ์วางแผนอยา่งรอบคอบ 

ปฏิบติัและทดสอบจริงในแปลงนาของตนเองแลว้ค่อย

เช่ือ เม่ือเห็นผลแลว้ค่อยน�าไปถ่ายทอดความรู้ต่อยอดให้

เกษตรกรคนอ่ืน ๆ

4) การมีภูมิคุม้กนั การสอนใหเ้กษตรกรรู้จกัการ

แกไ้ขปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ผ่านการเปิดกวา้งรับรู้

ทางเทคโนโลยีการเกษตรแบบภูมิปัญญาชาวบา้น โดย

เร่ิมตน้ท่ีตวัเกษตรกรเองก่อน เพื่อแปลงทฤษฎีท่ีเรียนรู้

มาเป็นภูมิคุม้กนัตอนปฏิบติัจริงและต่อยอดไดใ้นกลุ่ม

เกษตรกรย่อยและกลุ่มใหญ่เพื่อป้องกนัผลกระทบจาก

การเปล่ียนแปลงจากภายนอก

5) เง่ือนไขความรู้ การปรับทศันคติของเกษตรกร

โดยการไม่ปิดกั้นความรู้ใหม่ ๆ  ไม่ยดึติดกบัการท�านาแบบ

เดิมๆ ใชเ้กษตรทฤษฎีใหม่เป็นแม่แบบผนวกกบัภมิูปัญญา
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ชาวบา้นในการแกปั้ญหาอุปสรรคในการบริหารจดัการโค

รงการฯ และศูนยเ์รียนรู้ยอ่ยอ่ืน ๆ

6) เ ง่ือนไขคุณธรรม การท�าความเข้าใจกับ

เกษตรกรให้รู้จกัช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัในหมู่ผูร่้วมอม

รม เช่น ระบบลงแขก ฯลฯ เก้ือกูลสังคมกลุ่มเล็กแบบ

พี่ๆนอ้งๆ ถอ้ยทีถอ้ยอาศยั โดยใชห้ลกัจริยธรรมในการ

บริหารโครงการฯ เพื่อลดปัญหาการบริหารจดัการแบบ

ธุรกิจ ซ่ึงจะใหค้วามส�าคญัหลกัในเร่ืองผลประโยชนส่์วน

ตวัมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวมของสังคม 

3. ปัจจยัแห่งความส�าเร็จของการบริหารจดัการ

โครงการ 1 ไร่ ได ้1 แสนบาท ของจงัหวดันนทบุรี ตาม

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถสรุปไดด้งัน้ี

เป้าหมายหลกัของโครงการฯ คือ การสร้างเครือ

ข่ายเกษตรกรตน้แบบเพ่ือน�าองคค์วามรู้ท่ีไดรั้บไปประยกุต์

ใชใ้นพื้นท่ีของตนเองจนประสบผลส�าเร็จ แลว้เกิดการเผย

แพร่ ถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้นั้นใหก้บัเกษตรกรราย

อ่ืน ๆ  ในชุมชนท่ีสนใจ ซ่ึงถือวา่มีเป้าหมายเพื่อแกปั้ญหา

หรือตอบสนองความตอ้งการในเร่ืองของการท�าการเกษตร

ทฤษฎีใหม่ใหไ้ดผ้ล โดยการบริหารจดัการในโครงการฯ 

ก็ยึดหลกัความเท่าเทียม ความเสมอภาค การมีส่วนร่วม 

การเคารพซ่ึงกนัและกนั สอดคลอ้งกนักบั Boissevain 

and Mitchell (1973) ท่ีไดช้ี้ให้เห็นว่าความสัมพนัธ์ท่ีดี 

การพฒันาองค์กรท่ีดีให้มีความเจริญก้าวหน้าได้ด้วยดี

และเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายไดดี้ เกิดข้ึนจากการสร้างเครือ

ข่ายท่ีมีประสิทธิภาพสามารถท�าให้บุคลากรในองค์กร

หรือโครงการฯ มีการเช่ือมโยงประสานงานกนัท่ีดี การ

สร้างองค์ความรู้ในการบริหารจดัการทรัพยากรท่ีมีอยู่

ในพื้นท่ีเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงท่ีสุดและการสร้างเครือ

ข่าย ถือวา่เป็นเคร่ืองมือท่ีมีประสิทธิภาพท่ีสุดของการเผย

แพร่ถ่ายทอดองคค์วามรู้ในเชิงรุกเพ่ือใหเ้ขา้ถึงกบักลุ่มเป้า

หมาย เป็นเสมือนการบริหารจดัการรูปแบบแชร์ลูกโซ่ 

โดย Wasserman, Stanley and Katherine Faust (1994) 

เช่ือวา่ในปัจจุบนัน้ีมีหน่วยงานหรือองคก์รจ�านวนมากได้

ตระหนกัและใหค้วามส�าคญักบัรูปแบบการสร้างเครือขา่ย

ท่ีเป็นเคร่ืองมือท่ีมีคุณคา่ในการแบ่งปัน เผยแพร่ ขยายองค์

ความรู้ข่าวสารระหวา่งกนัขององคก์รหรือโครงการฯ ท่ีมี

เป้าหมายเดียวกนัหรือเก่ียวขอ้งกนัใหไ้ดป้ระโยชน์สูงสุด

ภายใตท้รัพยากรท่ีมีอยูใ่นพื้นท่ี ดงันั้น โครงการ 1 ไร่ ได ้

1 แสนบาท ของจงัหวดันนทบุรีไดใ้ห้ความส�าคญัในการ

สร้างเครือข่ายเป็นรูปแบบของศนูยก์ารเรียนรู้ การท�าเกษตร

ท่ีถูกตอ้งตามแนวพระราชด�าริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อเผยแพร่องคค์วามรู้ของการท�าเกษตรกรรมท่ีถูกตอ้ง

อยา่งย ัง่ยืนสู่เกษตรกรทัว่ประเทศโดยปัจจยัท่ีส�าคญัของ

การบริหารจดัการเพื่อพฒันาโครงการฯ ใหป้ระสบความ

ส�าเร็จท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ขอ้มูลในการสมัภาษณ์เชิงลึก

และขอ้มลูสนทนากลุ่ม สามารถสรุปการบริหารจดัการโค

รงการฯ ไดต้ามทฤษฎีและแนวคิดของการบริหารจดัการ

ดา้นรัฐประศาสนศาสตร์ โดยในการน้ีจะไดน้�าเอาทฤษฎี

การบริหารของ Gulick & Urwick, (1973) ท่ีไดก้ล่าวถึง

กระบวนการบริหารจดัการท่ีส�าคญัไว ้7 ประการ ดงัน้ี

  3.1 การวางแผน (planning)โครงการฯ 

มีการวางแผนดา้นการถา่ยทอดองคค์วามรู้ใหไ้ปปฏิบติัจริง

ไดใ้นพื้นท่ีของตนเอง จนสามารถเป็นเกษตรกรตน้แบบ 

เป็นผูมี้ความสามารถในการถ่ายทอดและเผยแพร่ความ

รู้ให้กบัเกษตรกรในชุมชนใกลเ้คียงท่ีสนใจไดป้ระกอบ

ด้วยหลกัสูตรเกษตรทฤษฎีใหม่ องค์ความรู้ท่ีทนัสมยั 

การเปล่ียนแปลงลกัษณะการท�าการเกษตรท่ีเนน้การสร้าง

คุณภาพความยัง่ยนื การใชท้รัพยากรท่ีมีอยูจ่ �ากดัในพื้นท่ี

ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ภายใตก้ารด�าเนินโครงการตาม

หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเต็มรูปแบบการ

จดัท�าแผนงานของโครงการฯ น้ีมีการสอดแทรกการสอน

ดา้นจริยธรรมและคุณธรรมดว้ย มีการน�าเอาหลกัธรรม

ทางศาสนามาสอนทั้งดา้นการปฏิบติังาน การด�าเนินชีวิต 

ท่ีตอ้งอยูบ่นทางสายกลาง ไม่ประมาทในการใชอ้ยา่งพอ

เพียง พึ่งตนเองให้ไดอ้ยา่งสมบูรณ์แบบ

  3.2 การจดัองค์กร (organizing) การ

ด�าเนินการของโครงการ 1 ไร่ ได ้1 แสนบาท มีโครงสร้าง

องค์กรก่ึงทางการเป็นโครงสร้างท่ีมีการปรับเปล่ียนอยู่

เสมอ เพื่อให้เกิดความเหมาะสมกบัรูปแบบการด�าเนิน

โครงการฯ ในแต่ละรุ่น เพราะตอ้งการความยืดหยุน่ใน

การปฏิบติังานสูงโครงสร้างองค์กรเป็นแบบครอบครัว

แบบพี่แบบนอ้ง การด�าเนินงานประสบความส�าเร็จและมี

ประสิทธิภาพ โดยให้ความส�าคญักบัการมีส่วนร่วม การ

ให้อ �านาจหน้าท่ีความรับผิดชอบแบบยืดหยุ่นตามเน้ือ

งาน มีการจดัระบบการด�าเนินงานของโครงสร้างท่ีมีการ 

กระจายอ�านาจในการตดัสินใจ เพื่อให้แนวร่วมเครือข่าย 
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หน่วยงาน องคก์ร ต่าง ๆ มีการบูรณาการร่วมกนั 

  3.3 ด้านการจัดบุคลากร (staffing) 

โครงการฯ มีบุคลากร เจา้หนา้ท่ีประจ�านอ้ยเกินไป หาก

เทียบกบัขนาดเป้าหมายของโครงการฯ คือ กลุ่มเกษตรกร

เป้าหมายทัว่ประเทศ แต่อย่างไรก็ตามการจดัการด้าน

ทรัพยากรบุคคลในโครงการฯ เน้นการเฟ้นหาบุคลากร

ท่ีมีอุดมการณ์และความเช่ือมัน่ มีเป้าหมายร่วมกนักบั

โครงการฯ จึงท�าให้เกิดผลดีท่ีโครงการฯ มีบุคลากรท่ีมี

ความสามารถในการท�างานและขบัเคล่ือนการด�าเนินงาน

ไปในทิศทางเดียวกนั ปัจจยัส�าคญัของความส�าเร็จของ

การบริหารจดัการเพ่ือพฒันาโครงการฯ คือ ผูน้�าหรือผู ้

บริหารโครงการฯ ท่ีมีวิสัยทศัน์กวา้งไกลตามท่ีงานวิจยั

ของ พนัธ์ุบุณย ์ ทองสังข์ (2549) พบว่า ผูบ้ริหารหรือ

ผูน้�าองคก์ร คือ ปัจจยัท่ีท�าให้เกิดความส�าเร็จในการน�า

หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบติั โดยผูบ้ริหาร 

โครงการฯ ต้องศึกษาและเข้าใจในหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงอย่างถ่องแทถ่้ายทอดให้บุคลากรใน

องคก์รจบัตอ้งได ้การบริหารจดัการดา้นบุคลากรของโค

รงการฯ ใหค้วามส�าคญัมากต่อการพฒันาองคก์รโดยการ

มุ่งเน้นแนวทางการพฒันาศกัยภาพของบุคลากรทั้งใน

ดา้นการสร้างองคค์วามรู้ ประสบการณ์ ทศันคติเชิงบวก

ใหม่ๆ ใหส้ามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ซ่ึงโค

รงการฯ มีแนวทางในการบริหารจดัการทรัพยากรบุคคล

ภายในโครงการฯ ดว้ยการสร้างบุคลากรจากเกษตรกรท่ี

เขา้ร่วมโครงการฯ ให้เป็นเครือข่ายและจิตอาสาในการ

พฒันาเกษตรกรตน้แบบ เพื่อเผยแพร่ถ่ายทอดความรู้ดา้น

เกษตรทฤษฎีใหม่และภมิูปัญญาชาวบา้นในการขบัเคล่ือน

โครงการฯ ให้ประสบความส�าเร็จ

  3.4 ด้านการอ�านวยการ (directing) 

อาจารยแ์ละวิทยากรของโครงการฯ มีภาวะผูน้�าสูงและ

ประสบผลส�าเร็จในการโนม้น�าผูเ้ขา้รับการอบรมใหเ้ขา้ใจ

ในองคค์วามรู้ดว้ยการส่ือสารท่ีเขา้ใจง่าย เป็นผูน้�าท่ีรับ

ฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่าย ท�าใหก้ารบริหารจดัการโครง

การฯ เป็นไปดว้ยความราบร่ืน ไม่มีความขดัแยง้ ทุกฝ่าย

ให้ความร่วมมือร่วมใจ

  3.5 การประสานงาน (coordinating) การ

ประสานงานระหว่างหน่วยงานหรือเครือข่ายท่ีเก่ียวขอ้ง

เป็นไปดว้ยความเรียบร้อยตามวตัถุประสงค ์นบัเป็นปัจจยั

แห่งความส�าเร็จท่ีโดดเด่นของโครงการฯ ไม่วา่จะเป็นการ

ประสานงานกบัหน่วยงานของรัฐและเอกชนอ่ืน ๆ การ

ประสานงานระหว่างศูนยก์ารเรียนรู้ดว้ยกนั ท�าให้การ

บริหารจดัการเป็นไปดว้ยความราบร่ืนและต่อเน่ือง

  3.6 การรายงาน (reporting) ส่ือสาร

ระหวา่งเกษตรกรกบัอาจารยห์รือผูบ้ริหารในระดบันโยบาย

เป็นแบบส่ือสารสองทาง (2-way communication) เป็น 

รูปแบบท่ีใชแ้ทนการรายงานเอกสารอยา่งมีประสิทธิภาพ 

ซ่ึงรูปแบบดงักล่าวมีความเหมาะสมกบัการบริหารจดัการ

ภายในโครงการฯ หรือศนูยเ์รียนรู้เฉพาะแห่งเท่านั้นแต่การ

ขาดการเกบ็ขอ้มลูหรือเอกสารทางสถิติอยา่งต่อเน่ือง ท�าให้

ขาดมาตรฐานของเน้ือหาหลกัในการส่ือสารระหวา่งศูนย์

เรียนรู้ต่างๆ ขอ้มูลหลกัท่ีเป็นประโยชน์กบัโครงการฯจะ

ถูกถ่ายทอดโดยข้ึนอยูก่บัความสามารถของอาจารยห์รือ

วทิยากรแต่ละคน ท�าใหม้าตรฐานของขอ้มลูท่ีถ่ายทอดใน

แต่ละคร้ังหรือแต่ละศูนยเ์รียนรู้มีความแตกต่างกนัไปบา้ง

  3.7 การงบประมาณ (budgeting) โครง

การฯ ในช่วงเร่ิมแรกใชง้บประมาณหลกัจากธนาคารเพื่อ

การเกษตรและสหกรณ์ แต่ในช่วงหลงัใชเ้งินสนบัสนุน 

โครงการฯ จากงบส่วนตวัของประธานโครงการฯ เป็นหลกั 

ขาดการสนบัสนุนงบประมาณจากหน่วยงานของรัฐและ

เอกชน ท�าใหก้ารบริหารโครงการฯ และต่อยอดขยายศูนย์

เรียนรู้เป็นไปไดช้า้ และไม่เตม็ประสิทธิภาพ โครงการฯ

4. แนวทางการบริการจดัการเพื่อพฒันาโครงการ 

1 ไร่ ได ้1 แสนบาท ของ จงัหวดันนทบุรีตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

1) ความพอประมาณ ดา้นการด�าเนินการเนน้การ

สร้างความเสมอภาค การมีส่วนร่วม ในหลกัการท่ีว่ามี

ความเป็นอยูอ่ยา่งพออยู ่พอกิน พอใชป้ระหยดั ลดความ

ฟุ่ มเฟือยในการใชจ่้ายท่ีไม่จ�าเป็น มีการเก็บออมเพื่อเป็น

ทุนส�ารอง เนน้การผลิตและบริโภคในระดบัพอประมาณ

และสามารถพึ่งพาตนเองได ้ส่วนดา้นการบริหารจดัการ

โครงการฯ เอง ก็ยึดความพอประมาณ ปรับความเหมาะ

สมทั้งดา้นงบประมาณ พื้นท่ี บุคลากร จ�านวนเกษตรกร

ท่ีเขา้อบรมแต่ละรุ่นใหส้อดคลอ้งเหมาะสม เนน้การสร้าง

เกษตรตน้แบบท่ีมีคุณภาพในการถ่ายทอดเผยแพร่องค์

ความรู้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างต่อเน่ือง และให้ความ
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ร่วมมือกบัหน่วยงานอ่ืนๆ มีเน้ือหาหลกัสูตรท่ีสอดคลอ้ง

กบัวิถีชีวิตท่ีเรียบง่าย

2) ส่งเสริมให้เกษตรกรสร้างความพอดีใน

ครอบครัว เช่น การผลิตและการบริโภคท่ีอยู่ในระดบั 

พอประมาณ มีกิจกรรมลดรายจ่ายในครัวเรือน ลดตน้ทุน

การผลิตในการประกอบอาชีพ สร้างขนาดการผลิตให้

สอดคลอ้งกบัความสามารถในการบริหารจดัการ สร้าง

กระบวนการผลิตท่ีเนน้เพ่ือการบริโภค หรือจ�าหน่ายภายใน

ชุมชนเป็นหลกั หากมีส่วนเหลือจึงขายให้ทอ้งท่ีอ่ืน ๆ

3) ความมีเหตุผล การบริหารจดัการโครงการฯ 

ตอ้งอยู่บนเหตุผล ความเหมาะสมของทรัพยากรท่ีมีอยู ่

สามารถใชพ้ื้นท่ีของตนเองให้เกิดประโยชน์สูงสุดและ

สอดคลอ้งกบัทรัพยากรท่ีมีในทอ้งถ่ินดว้ยการท�าการเกษตร

บนพื้นฐานการไม่ใชส้ารเคมีในทุกกิจกรรมเพ่ืออนุรักษ์

ส่ิงแวดลอ้ม ประกอบอาชีพดว้ยความรอบคอบ และมี

การแลกเปล่ียนเรียนรู้อยูเ่สมอสร้างนกัปราชญช์าวนาเพื่อ

เป็นทายาทในการต่อยอดความรู้ท่ีแทจ้ริงของโครงการฯ 

ใหเ้ป็นท่ีประจกัษข์องสงัคม ขยายเผยแพร่องคค์วามรู้เพื่อ

ให้เกษตรทัว่ประเทศท่ีสนใจไดรั้บการถ่ายทอดรวมทั้ง

แนะน�าแนวปฏิบติัท่ีถูกตอ้ง 

4) พฒันาส่งเสริมอาชีพเกษตรกรท่ีสอดคลอ้ง

กบัสภาพความเป็นจริงตามภูมิศาสตร์ และส่ิงแวดลอ้ม

ของพื้นท่ีรวบรวมขอ้มูลต่างๆอยา่งเป็นระบบ วางระบบ

แนวทางการพฒันาใหเ้กษตรกรใชท้รัพยากรอยา่งประหยดั 

ใชป้ระโยชนคุ์ม้ค่า ส่งเสริมใหชุ้มชนมีกฎระเบียบใชป้ฏิบติั

ร่วมกนัรวมทั้งใหมี้กิจกรรมสืบทอดวฒันธรรมภูมิปัญญา 

5) การสร้างภูมิคุม้กนั การบริหารจดัการโครง

การฯ มีการเปิดรับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ท่ี

มีอุดมคติหรือแนวความคิดในรูปแบบเดียวกนั คือการ

ท�างานเพื่อประโยชนสุ์ขของประชาชน สร้างเกษตรกรให้

มีคุณภาพชีวิตท่ีดี สร้างเกษตรกรใหมี้ความขยนั ประหยดั 

ท�าทุกอยา่งตามความถนดัดว้ยตนเองควบคู่ไปกบัการรับ

ฟังความคิดเห็นต่าง ๆ  จากทุกฝ่าย ท�าใหเ้กิดการเช่ือมโยง

เครือข่ายและการพึ่งพาอาศยักนัของกลุ่มต่าง ๆ ภายใน

ชุมชน รวมทั้งการประยกุตบู์รณาการองคค์วามรู้ท่ีหลาก

หลายอยา่งต่อเน่ือง สร้างกฎระเบียบท่ีเคร่งครัดในโครง

การฯ ท่ีเสมอภาคกนัและกนัและถือเป็นกฎเกณฑก์ติกา 

ท่ีท�าให้ทุกคนท่ีเก่ียวขอ้งตอ้งปฏิบติั การบริหารจดัการ 

โครงการฯ อยูภ่ายใตก้รอบการบริหารและการก�ากบัดูแล

ท่ีดีอยา่งต่อเน่ืองมาโดยตลอด 

6) เง่ือนไขดา้นความรู้ โครงการฯไดพ้ฒันาต่อย

อดองคค์วามรู้ใหผู้เ้ขา้อบรมอยา่งต่อเน่ือง ดว้ยการพฒันา

นวตักรรมใหม่ทางการเกษตร แสวงหาความรู้แลว้น�า

ความรู้ท่ีไดป้ระยกุตใ์ชใ้นการประกอบอาชีพในพื้นท่ีของ

ตนเองอยา่งไดผ้ล และถ่ายทอดใหก้บัเกษตรกรในชุมชน

ท่ีสนใจ การเสริมสร้างสติปัญญาท่ีถูกตอ้งใหเ้กษตรกรน�า

ไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ�าวนัต่อยอดเป็น “ชาวนานกั

วจิยั” สร้างกลไกกระบวนการ ถ่ายทอดความรู้สู่เกษตรกร

รุ่นใหม่ตลอดจนใหค้วามรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีงแก่

บุคลากร เกษตรกรท่ีสนใจ มีการพฒันาบุคลากรเพื่อสร้าง

องคค์วามรู้ใหม่ ๆ ในการพฒันาอาชีพของตนเอง ส่งเสริม

เกษตรกรใหมี้การสืบทอดและประยกุตใ์ชภู้มิปัญญาทอ้ง

ถ่ินเพื่อการพึ่งพาตนเองอยา่งสมบูรณ์แบบ และการสร้าง

เครือข่าย ชุมชนท่ีมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และท�ากิจกรรม 

ร่วมกนัอยา่งสม�่าเสมอ

7) เง่ือนไขด้านคุณธรรม ใช้สติปัญญาในการ

ด�าเนินชีวิต มีความรักสามคัคี มีความอดทนขยนัหมัน่

เพียรไม่ทอ้ถอย รู้จกัแบ่งปันเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผแ่ก่ชุมชน การ

รับความร่วมมือจากหน่วยงานทั้งภาครัฐหรือเอกชนจะ

ตอ้งอยูบ่นพื้นฐานของคุณธรรมดา้นความสุจริต โปร่งใส 

ตรวจสอบได ้ปราศจากผลประโยชน์แอบแฝง โครงการฯ 

ตอ้งก�าหนดกฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั และวิธีปฏิบติั เพื่อให้

บุคลากรและเครือข่ายเกษตรกรมีคุณธรรมและจริยธรรม

ในการปฏิบติั ป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ส่ง

เสริมให้ตระหนักในคุณธรรมตามหลกัศาสนา มีความ

ซ่ือสัตยสุ์จริต 

ข้อเสนอแนะในกำรวิจัยคร้ังนี้

1. ยึดแนวทางสายกลาง ใช้น้อยพอจ�าเป็น ไม่

ฟุ่ มเฟือย ไม่วิ่งตามวฒันธรรมตะวนัตก ใชจ่้ายอย่างสม

เหตุสมผล เรียบง่าย มีความพอดีในการใช้ชีวิต ไม่ท�า

อะไรเกินตวั

2. โครงการฯ สอนให้ผูเ้ขา้ร่วมอบรมคิดก่อน

ลงมือท�าในแปลงเกษตรของตนเอง มีเหตุและผลประกอบ
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การตดัสินใจ โดยดูจากปัจจยัของทรัพยากร เช่น น�้ า ดิน 

เมลด็พนัธ์ุ สภาวะอากาศ สอนใหอ้ยา่เช่ือส่ิงท่ีบอกต่อ แต่

ให้พิสูจน์ดว้ยตนเอง

3. โครงการฯ ขาดงบประมาณสนบัสนุนอย่าง

เพียงพอ ท�าให้ผูเ้ขา้ร่วมอบรม การขยายศูนยค์วามรู้และ

เครือข่ายเกษตรกรตน้แบบมีจ�านวนลดลง

ข้อเสนอแนะในกำรวิจัยคร้ังต่อไป

1. ควรศึกษาถึงการบริหารจดัการโครงการ 1 ไร่ 

ได ้ 1 แสนบาท โดยการใชว้ิธีวิจยัแบบผสมผสาน เพื่อ

คน้ควา้และสร้างนวตักรรมใหม่ในการพฒันาการบริหาร

จดัการโครงการฯ ให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน

2. ควรศึกษาแนวทางความร่วมมือในการบริหาร

จดัการโครงการ 1 ไร่ ได ้1 แสนบาทกบัหน่วยงานภาครัฐ

และเอกชนอ่ืน ๆ  เพื่อพฒันาการบริหารจดัการโครงการฯ 

ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน

3. การศึกษาโครงการ 1 ไร่ ได ้1 แสนบาท ควร

ใชว้ิธีการวิจยัเชิงปริมาณเพื่อสอบถามความคิดเห็นของ

เกษตรกรท่ีส�าเร็จการอบรมจากโครงการฯ ว่าสามารถ

น�าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในพื้นท่ีของตนเองได้อย่างมี

ประสิทธิภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไดม้าก

หรือนอ้ยเพียงใด

4. ปัจจุบันได้มีการพฒันารูปแบบ โครงการ

ลกัษณะน้ีจากการท�านาไปเป็นการปลูกผลิตผลทางการ

เกษตรอ่ืน ๆ  โดยมีลกัษณะการบริหารการจดัการภาพรวม

โครงการฯคลา้ยกบัโครงการ 1 ไร่ ได ้ 1 แสนบาท เช่น 

“โครงการ 1 ไร่ 1 ลา้นบาท เปล่ียนอีสานเป็นทองค�า” โดย

ชมรมเกษตรกรผูป้ลูกอินทผลมัภาคอีสานหรือ “โครงการ 

เกษตรผสมผสาน 5 ไร่ ได ้1 ลา้นบาท” ซ่ึงเป็นสวนเกษตร

ของเกษตรกรจงัหวดัสุราษฏร์ธานี ฯลฯ โดยมีความน่า

สนใจท่ีควรท�าการศึกษาวิจยัเปรียบเทียบ เน่ืองจากเป็น

โครงการฯ ท่ีมุ่งเน้นสร้างรายไดใ้ห้เกษตรกรและให้มี

คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน เช่นกนั
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บทคัดย่อ

บทความน้ีมีวตัถุประสงคท่ี์ส�าคญัเพ่ือศึกษา (1) ปัญหาการบริหารจดัการดา้นการอ�านวยความสะดวกและ

ให้บริการประชาชน (2) แนวทางการพฒันาการบริหารจดัการดา้นการอ�านวยความสะดวกและให้บริการประชาชน  

(3) ปัจจยัท่ีมีส่วนส�าคญัท�าใหแ้นวทางการพฒันาการบริหารจดัการดา้นการอ�านวยความสะดวกและใหบ้ริการประชาชน

ของกรุงเทพมหานครตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประสบผลส�าเร็จ และ (4) ตวัแบบการบริหารจดัการดา้นการ

อ�านวยความสะดวกและการให้บริการประชาชนของกรุงเทพมหานครตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ใชรู้ปแบบ

การวิจยัแบบผสมผสานประชากรคือ จ�านวนประชาชนเป้าหมายทั้งหมดในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 3 เขตไดแ้ก่เขต

บางเขน เขตสายไหม และเขตบางแค รวม 574,199 คน กลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด มีจ�านวน 1,112 คน โดยใชแ้บบสอบถาม

เป็นเคร่ืองมือมีค่าความเท่ียงตรงท่ากบั 0.75 ส�าหรับสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ค่าการถดถอยพหุคูณ และการหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน นอกจากน้ี ยงัมีการสัมภาษณ์แนวลึกเฉพาะผู ้

เช่ียวชาญ จ�านวน 9 คน ผลการศึกษาพบวา่ (1) ปัญหาเก่ียวกบัการบริหารจดัการท่ีส�าคญัคือ กรุงเทพมหานครไม่ไดเ้ตรียม

ความพร้อม และไม่มีความยืดหยุน่ในการอ�านวยความสะดวกและให้บริการประชาชนในเร่ืองทะเบียนราษฎร์เม่ือเกิด

ภาวะวิกฤต (2) แนวทางการพฒันาการบริหารจดัการท่ีส�าคญัคือ กรุงเทพมหานครควรเตรียมความพร้อม และมีความ

ยดืหยุน่ในการอ�านวยความสะดวกและใหบ้ริการประชาชนในเร่ืองทะเบียนราษฎร์เม่ือเกิดภาวะวิกฤต (3) ปัจจยัท่ีส�าคญั

คือ การท่ีผูบ้ริหารของกรุงเทพมหานครมีภาวะความเป็นผูน้�าสูง และ (4) ตวัแบบการบริหารจดัการ คือ กรุงเทพมหานคร

ควรก�าหนดตวัแบบการบริหารจดัการดา้นการอ�านวยความสะดวกและให้บริการประชาชนของกรุงเทพมหานคร

ค�ำส�ำคัญ: การบริหารจดัการ, การอ�านวยความสะดวกและให้บริการประชาชน, กรุงเทพมหานคร,  

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

Abstract

Objectives of this research were to study (1) administrative problems of facilitating and people service  

rendering of the Bangkok, (2) means to develop the administration of facilitating and people service rendering of the 

Bangkok, (3) factors affecting the development of administration of facilitating and people service rendering of the 

Bangkok, and (4) an administrative model of facilitating and people service rendering of the Bangkok Metropolitan 

กำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรอ�ำนวยควำมสะดวกและให้บริกำรประชำชนของกรุงเทพมหำนคร ตำม

ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพยีง

Administration of Facilitating and People Service Rendering of the Bangkok  

Metropolitan Administration According to the Sufficiency Economy Philosophy 
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บทน�ำ

กรุงเทพมหานครเป็นหน่วยการปกครองทอ้งถ่ิน

รูปแบบพเิศษท่ีเกิดข้ึนตามพระราชบญัญติัพระราชบญัญติั

ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 มี

วิวฒันาการและมีความส�าคญัควบคู่กบัการปกครองของ

ประเทศ โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง กรุงเทพมหานคร เป็นเมือง

หลวง และเมืองท่าของประเทศ เป็นศูนยก์ลางของความ

เจริญดา้นเศรษฐกิจ สงัคม การเมือง การปกครอง และการ

บริหารจดัการของประเทศ กรุงเทพมหานครยงัเป็นเมือง

ขนาดใหญ่ท่ีมีอตัราความเจริญเติบโตขยายตวัอยา่งรวดเร็ว 

ทุกรัฐบาลไดพ้ยายามปรับปรุงการเปล่ียนแปลงรูปแบบการ

บริหารจดัการกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง การ

ใหบ้ริการประชาชนใหเ้หมาะสมและสามารถสนองตอบ

ความตอ้งการของประชาชนไดอ้ยา่งครอบคลุมและทัว่ถึง 

รวมทั้งสามารถแกปั้ญหาต่าง ๆ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ

มาตลอดระยะเวลากว่า 62 ปี นบัแต่ประกาศใชพ้ระราช

บญัญติัระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 

2528 ดงักล่าว 

กรุงเทพมหานครมีพื้นท่ี 1,568,737 ตาราง

กิโลเมตร แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 50 เขต ปัจจุบนั 

(พ.ศ. 2557) คาดวา่ มีประชากรอาศยัอยูใ่นกรุงเทพมหานคร

Administration according to the Sufficiency Economy Philosophy. Methodology was the mixed methods research. 

The population was comprised of 574,199 people from 3 districts areas of Bangkaen district, Saimai district, and 

Bangkae district. The statistics used to analyze data were mean and standard deviation, multiple regression and 

Pearson’s correlation Coefficient and descriptive interpretation of data from in-depth-interview of 9 key informants. 

Findings were as follows: (1) the problems of administration were that Bangkok Metropolitan Administration did not 

prepare the readiness and was not flexible to  facilitate and service rendering in case of the house registration during 

the crisis of flood or on line service failure, (2) the important means for the  development  of  the administration was 

that Bangkok Metropolitan Administration should be well prepared and flexible in facilitating and service rendering 

( to people in case of the house registration during the crisis of flood or online service failure, (3) the main factors 

affecting the administration was that administrators must have high leadership with creative thinking and decision 

making for the benefits of the whole in the area of administration of facilitating public needs, especially during the 

crisis, (4) the administrative model was that Bangkok Metropolitan Administration should determine the model.

Keywords: administration, facilitating, people service rendering, Bangkok Metropolitan, administration,  

the Philosophy of the Sufficiency Economy

ประมาณ 10 ลา้นคน ใน 1,500,000 หลงัคาเรือน โดยเป็น

ประชากรท่ีมีช่ืออยูใ่นทะเบียนบา้น จ�านวน 5,674,843 คน 

(กระทรวงมหาดไทย, 2555) และท่ีเหลือเขา้มาอาศยัอยู่

ชัว่คราวเพื่อรับจา้งใชแ้รงงาน เพื่อการศึกษา การประกอบ

อาชีพ และการคา้ เป็นตน้ โดยไม่แจง้ยา้ยทะเบียนบา้น การ

ท่ีกรุงเทพมหานครเป็นมหานครแห่งเดียวของประเทศท่ี

มากดว้ยผูค้นซ่ึงหลัง่ไหลมาจากทัว่ประเทศ และมากดว้ย

ปัญหานานปัการ รวมทั้งการเจริญเติบโตแบบต่อเน่ืองอยา่ง

ไม่มีทิศทางในอตัราสูงดงัเช่นท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนั นบัเป็น

ภาระอนัหนกัยิง่ในการบริหารจดัการดา้นการอ�านวยความ

สะดวกและการใหบ้ริการประชาชนของกรุงเทพมหานคร

ให้สามารถสนองความตอ้งการและความคาดหวงัของ

ประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานครมีอ�านาจหน้าท่ีตามท่ีบญัญติั

ไวใ้นกฎหมาย อนัไดแ้ก่ พระราชบญัญติัระเบียบบริหาร

ราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 และพระราชบญัญติั

ก�าหนดแผนและขั้นตอนกระจายอ�านาจให้แก่องค์กร

ปกครองทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 ท่ีส�าคญัเช่น มาตรา 79 (4) 

ให้ค �าแนะน�าหรือขอ้สังเกตต่อผูอ้ �านวยการเขตเก่ียวกบั

การปรับปรุงหรือแกไ้ขการบริการประชาชนภายในเขต 

หากผูอ้ �านวยการเขตไม่ด�าเนินการใด ๆ  โดยไม่แจง้เหตุผล
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ใหท้ราบ ใหส้ภาเขตแจง้ใหผู้ว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร

พิจารณาด�าเนินการต่อไป มาตรา 92 กรุงเทพมหานคร

อาจให้บริการแก่เอกชน ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ 

รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนทอ้งถ่ินโดยเรียกค่าบริการ

ได ้โดยตราเป็นขอ้บญัญติักรุงเทพมหานคร นอกจากน้ี ยงั

มีอ�านาจหนา้ท่ีอ่ืนอีก เป็นตน้ว่า มาตรา 89 การทะเบียน

ตามท่ีกฎหมายก�าหนด การรักษาความสะอาดและความ

เป็นระเบียบเรียบร้อยของบา้นเมือง การรักษาความสงบ

เรียบร้อยของประชาชน 

ขอ้เทจ็จริงปรากฏวา่ เท่าท่ีผา่นมากรุงเทพมหานคร

ไดป้ระสบกบัปัญหาการบริหารจดัการดา้นการอ�านวยความ

สะดวกและใหบ้ริการประชาชนตามปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงบางประการ โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง (1) ปัญหาดา้น

ความประมาณ เช่น กรุงเทพมหานครอ�านวยความสะดวก

และใหบ้ริการประชาชนโดยไม่ค�านึงถึงทางสายกลาง และ

ไม่ประหยดัในการใชง้บประมาณท่ีไดรั้บ (2) ปัญหาดา้น

การมีเหตุผล เช่น กรุงเทพมหานครไม่ไดส้นบัสนุนให้

บุคลากรปฏิบติังานอ�านวยความสะดวกและให้บริการ

ประชาชนตามหนา้ท่ีบนพ้ืนฐานของเหตุผล และความเป็น

ธรรม (3) ปัญหาดา้นการมีภมิูคุม้กนั เช่น กรุงเทพมหานคร

ไม่ไดมี้การวางแผนเก่ียวกบัการอ�านวยความสะดวกและ

ใหบ้ริการประชาชนเพื่อใหมี้ความยดืหยุน่และพร้อมท่ีจะ

รับมือไดก้บัปัญหาท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต (4) ปัญหาดา้น

การพึ่งตนเอง เช่น กรุงเทพมหานครไม่ไดค้ �านึงถึงหลกั

การพึ่งตนเองโดยไม่ไดใ้ชบุ้คลากรของกรุงเทพมหานคร

เป็นหลกัในการปฏิบติังานอ�านวยความสะดวกและให้

บริการประชาชน และ (5) ปัญหาดา้นการเสริมสร้างคน

ให้มีความรู้และคุณธรรม เช่น กรุงเทพมหานครไม่ไดจ้ดั

กิจกรรมเพื่อพฒันาคุณภาพบุคลากรท่ีปฏิบติังานอ�านวย

ความสะดวกและใหบ้ริการประชาชนทั้งในดา้นวตัถุและ

ดา้นจิตใจ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ กิจกรรมท่ีส่งเสริมบุคลากร

ใหล้ะความชัว่ ท�าความดี และไม่เบียดเบียน เหล่าน้ีเป็นตน้ 

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

1. เพื่อศึกษาปัญหาการบริหารจัดการด้าน

การอ�านวยความสะดวกและให้บริการประชาชนของ

กรุงเทพมหานครตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2. เพือ่ศึกษาแนวทางการพฒันาการบริหารจดัการ

ดา้นการอ�านวยความสะดวกและใหบ้ริการประชาชนของ

กรุงเทพมหานครตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

3. เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีส่วนส�าคัญท�าให้การ

บริหารจดัการดา้นการอ�านวยความสะดวกและใหบ้ริการ

ประชาชนของกรุงเทพมหานครตามปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงประสบผลส�าเร็จ 

4. เพื่อศึกษาแนวโนม้ของการบริหารจดัการดา้น

การอ�านวยความสะดวกและการใหบ้ริการประชาชนของ

กรุงเทพมหานครตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

5. เพื่อศึกษาตวัแบบในการบริหารจดัการดา้น

การอ�านวยความสะดวกและการใหบ้ริการประชาชนของ

กรุงเทพมหานครตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

1. แนวคิดหรือความหมายของการบริหารจดัการ

และการอ�านวยความสะดวก

การบริหาร (administration) มีรากศพัทม์าจาก

ภาษาลาติน “administatrae” หมายถึง ช่วยเหลือ (assist) 

หรืออ�านวยการ (direct) การบริหารมีความสัมพนัธ์หรือ

มีความหมายใกลเ้คียงกบัค�าวา่“minister” ซ่ึงหมายถึงการ

รับใช ้หรือผูรั้บใช ้หรือผูรั้บใชรั้ฐ คือ รัฐมนตรี ส�าหรับ

ความหมายดั้งเดิมของ ค�าว่า administer หมายถึง การ

ติดตามดูแลส่ิงต่าง ๆ  ส่วนค�าวา่ การจดัการ (management) 

นิยมใชใ้นภาคเอกชนหรือภาคธุรกิจซ่ึงมีวตัถุประสงคใ์น

การจดัตั้งเพื่อมุ่งแสวงหาก�าไร (profits) หรือก�าไรสูงสุด 

(maximum profits) ส�าหรับผลประโยชน์ท่ีจะตกแก่

สาธารณะถือเป็นวตัถุประสงคร์องหรือเป็นผลพลอยได ้

(by product) เม่ือเป็นเช่นน้ี จึงแตกต่างจากวตัถุประสงค์

ในการจดัตั้งหน่วยงานภาครัฐท่ีจดัตั้งข้ึนเพื่อให้บริการ

สาธารณะทั้งหลาย (public services) แก่ประชาชน การ

บริหารภาครัฐทุกวนัน้ีหรืออาจเรียกวา่ การบริหารจดัการ 

(management administration) เก่ียวขอ้งกบัภาคธุรกิจมาก

ข้ึน (สมพงศ ์เกษมสิน, 2523)

ติน ปรัชญพฤทธ์ิ (2535) มองการบริหารใน

ลกัษณะท่ีเป็นกระบวนการโดยหมายถึงกระบวนการน�า
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เอาการตดัสินใจ และนโยบายไปปฏิบติั ส่วนการบริหาร

รัฐกิจ หมายถึง เก่ียวขอ้งกบัการน�าเอานโยบายสาธารณะ

ไปปฏิบติั 

ส�านกัราชบณัฑิตยสภา (2546) ไดใ้หค้วามหมาย

ค�าว่า อ �านวย หมายถึง ให้ หรือสั่ง

ส�านกัราชบณัฑิตยสภา (2546) ไดใ้หค้วามหมาย

ค�าว่า สะดวก หมายถึง คล่อง ไม่ติดขดั

New Model English-Thai Dictionary (2538) ได้

ให้ความหมายว่า Facile (แฟซ-อิล) facility (ฟะซีล-อิทิ) 

ง่าย, ท�าให้ง่าย, สะดวก, ความสะดวก, ส่ิงอ�านวยความ

สะดวก, ทางสะดวก, ความคล่องแคล่ว

ชมเพลิน สุวรรณภาณุ (2548) ให้นิยามว่า การ

อ�านวยความสะดวกทางการคา้ เป็นการลดความซบัซอ้น 

และตน้ทุนทางธุรกรรมดา้นการคา้ และท�าให้ผูค้า้มัน่ใจ

ว่า กระบวนการและกิจกรรมต่าง ๆ ด�าเนินไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถคาดเดาได ้ โดยอยู่

บนพื้นฐานธรรมเนียมปฏิบติัซ่ึงไดรั้บการยอมรับ และ

เป็นมาตรฐานระดบันานาชาติ

2. แนวคิดเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีส่วนส�าคญัต่อการ

บริหารจดัการตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 7 ดา้น 

(ตัวแปรอิสระ) ผู ้ศึกษาได้น�าปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงท่ีประกอบด้วย 8 ด้าน มาปรับใช้เป็นกรอบ

แนวคิดหลกัส่วนท่ีเป็นตวัแปรอิสระในการศึกษาคร้ัง

น้ี ทั้ง 8 ดา้น ไดแ้ก่ (1) ความประมาณ (2) การมีเหตุผล  

(3) การมีภมิูคุม้กนั (4) การพ่ึงตนเอง (5) การเสริมสร้างคน

ให้มีความรู้และคุณธรรม (6) การรวมกลุ่ม (7) การสร้าง

เครือข่าย และ (8) ความสมดุลยแ์ละการพฒันาท่ีย ัง่ยืน  

(ผูศึ้กษาไดน้�าขอ้ความขา้งหนา้น้ีไปปรับใชใ้นบทท่ี 1 บทน�า 

หวัขอ้ นิยามศพัทเ์ฉพาะ หวัขอ้ยอ่ย ปัจจยัท่ีมีส่วนส�าคญั

ต่อการบริหารจดัการตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง)

ส�าหรับเหตุผลท่ีผูศึ้กษาน�ากรอบแนวคิดดงักล่าวมาปรับ

ใช ้เน่ืองจากเป็นกรอบแนวคิดทางรัฐประศาสนศาสตร์ท่ี

สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์ารวิจยัท่ีท�าการศึกษา

3. ปัญหา และแนวทางการพฒันาการบริหาร

จัดการด้านการอ�านวยความสะดวกและให้บริการ

ประชาชน ศิรินทร์ ธูปกล�่า (2548) ไดอ้ธิบาย การพฒันา

บุคลากรควรเน้นการเพิ่มศกัยภาพของบุคลากรทุกสาย

งาน โดยการท�าแผนพฒันาบุคลากรเร่ิมตั้งแต่กระบวนการ

สรรหาบุคคลท่ีมีคุณภาพ ความรู้ ความสามารถ และจดั

กระบวนการพฒันาตั้งแต่แรกเขา้ คือ การปฐมนิเทศให้

ความรู้เก่ียวกับองค์กร และปรับทัศนคติวิสัยทัศน์ให้

สอดคลอ้งกบัลกัษณะการให้บริการ แกปั้ญหาความทุกข์

ร้อนของประชาชน รวมทั้งการเพิ่มความสามารถเฉพาะ

ในดา้นต่าง ๆ

ภาสกร เหมกรณ์ (2549) ไดเ้สนอแนะวา่ ส�านกังาน

เขตราชเทวีควรพฒันา และฝึกอบรมขา้ราชการท่ีรับผิด

ชอบใหมี้ความเขา้ใจการจดัท�าแผนงบประมาณรายรับราย

จ่าย ให้สอดคลอ้งกบัแผนปฏิบติัราชการของส�านกังาน

เขตราชเทวีหรือหน่วยงาน

Millet (1954) ไดก้ล่าวถึงความพึงพอใจในการ

ให้บริการ หรือความสามารถท่ีจะพิจารณาว่า บริการนั้น

เป็นท่ีพึงพอใจหรือไม่

4. ความเป็นมา โครงสร้าง และอ�านาจหนา้ท่ีของ

กรุงเทพมหานคร

กรอบแนวคิดกำรวิจัย

ผูศึ้กษาได้น�ากรอบแนวคิดการวิจยัส่วนท่ีเป็น

ตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม มาปรับใชใ้นการศึกษา การ

บริหารจดัการดา้นการอ�านวยความสะดวกและการให้

บริการประชาชนของกรุงเทพมหานครตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง โดยกรอบแนวคิดประกอบดว้ยส่วนท่ี

เป็นตวัแปรอิสระ และส่วนท่ีเป็นตวัแปรตาม โดยกรอบ

แนวคิดส่วนท่ีเป็นตวัแปรอิสระ คือ ปัจจยัท่ีมีส่วนส�าคญัต่อ

การบริหารจดัการตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (the 

sufficiency economy philosophy) 7 ดา้น ไดแ้ก่ (1) ความ

พอประมาณ (moderation) (2) การมีเหตุผล (rationality) 

(3) การมีภมิูคุม้กนั (self-immunity) (4) การพึ่งตนเอง (self-

reliance) (5) การเสริมสร้างคนให้มีความรู้และคุณธรรม 

(strengthening the qualities of people in both knowledge 

and morality) (6) การรวมกลุ่ม(cohesiveness) และ (7) 

การสร้างเครือข่าย (network establishment) (equilibrium 

and sustainable development) วิรัช วิรัชนิภาวรรณ (2550)

ส�าหรับกรอบแนวคิดส่วนท่ีเป็นตัวแปรตาม 
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คือ ปัจจยัท่ีมีส่วนส�าคญัต่อประสิทธิภาพในการบริหาร

จัดการท่ีเรียกว่า 10M ประกอบด้วย 10 ด้าน ได้แก่   

(1) การบริหารจดัการทรัพยากรมนุษย ์(man) (2) การบริหาร

จดัการงบประมาณ (money) (3) การบริหารจดัการงาน

ทัว่ไป (management) (4) การบริหารจดัการวสัดุอุปกรณ์ 

(material) (5) การบริหารจดัการคุณธรรม (morality)  

(6) การบริหารจัดการข่าวสาร หรือข้อมูลข่าวสาร  

(message) (7) วธีิการ ระเบียบ แบบแผน หรือเทคนิค (method)  

(8) การบริหารจดัการเวลา หรือกรอบเวลาในการปฏิบติั

งาน (minute) (9) การประสานงาน หรือการประนีประนอม 

(mediation) และ(10) การวดัผลหรือการประเมินผลการ

ปฏิบติังาน (measurement) ดงัภาพ 1

กรอบแนวคิดกำรวิจัย

                   ตวัแปรอิสระ (เหตุ)                         ตวัแปรตาม (ผล)

การบริหารจดัการดา้นการอ�านวยความสะดวก
และให้บริการประชาชนของกรุงเทพมหานคร
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พอเพียง

ปัจจยัท่ีมีส่วนส�าคญัต่อปัญหาการบริหารจดัการดา้นการอ�านวยความ
สะดวกและให้บริการประชาชนของกรุงเทพมหานครตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 7 ดา้น
1) ความประมาณ   2) การมีเหตุผล  3) การมีภูมิคุม้กนั 
4) การพึ่งตนเอง    5) การเสริมสร้างคนให้มีความรู้และคุณธรรม 
6) การรวมกลุ่ม     7) การสร้างเครือข่าย

การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจดัการหรือ
ปัจจัยท่ีมีส่วนส�าคัญต่อประสิทธิภาพในการ
บริหารจดัการท่ีเรียกวา่ 10M” ท่ีประกอบดว้ย 10 
ดา้น

1) การบริหารจดัการทรัพยากรมนุษย ์(man) 
2) การบริหารจดัการงบประมาณ (money) 
3) การบริหารจดัการงานทัว่ไป (management) 
4) การบริหารจดัการวสัดุอุปกรณ์ (material) 
5) การบริหารจดัการคุณธรรม (morality) 
6) การบริหารจดัการข่าวสาร หรือขอ้มูล  
     ข่าวสาร (message) 
7) วธีิการ ระเบียบ แบบแผน หรือเทคนิค 
     (method) 
8) การบริหารจดัการเวลา หรือกรอบเวลาในการ   
     ปฏิบติังาน (minute) 
9) การประสานงาน หรือการประนีประนอม 
     (mediation) 
10) การวดัผลหรือการประเมินผลการปฏิบติั         
       งาน (measurement)

ปัจจยัท่ีมีส่วนส�าคญัต่อแนวทางการพฒันาการบริหารจดัการดา้นการ
อ�านวยความสะดวกและใหบ้ริการประชาชนของกรุงเทพมหานครตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 7 ดา้น
1) ความประมาณ  2) การมีเหตุผล   3) การมีภูมิคุม้กนั 
4) การพึ่งตนเอง    5) การเสริมสร้างคนให้มีความรู้และคุณธรรม  
6) การรวมกลุ่ม     7) การสร้างเครือข่าย

แนวโนม้ของการบริหารจดัการดา้นการอ�านวยความสะดวกและ
การให้บริการประชาชนของกรุงเทพมหานครตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

ปัจจยัท่ีมีส่วนส�าคญัท�าให้แนวทางการพฒันาการบริหารจดัการ
ดา้นการอ�านวยความสะดวกและให้บริการประชาชนของ
กรุงเทพมหานครตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประสบผลส�าเร็จ 
ท่ีแบ่งเป็น 2 ปัจจยั
1) ปัจจยัภายใน   2) ปัจจยัภายนอก

ตวัแบบ การบริหารจดัการดา้นการอ�านวยความสะดวกและให้
บริการประชาชนของกรุงเทพมหานครตามปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง

ภำพ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั
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วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

ใชว้ิธีวิจยัแบบผสมผสาน

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

ส�าหรับการวจิยัเชิงปริมาณ ประชากร คือ จ�านวน

ประชาชนเป้าหมายทั้งหมดในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 

3 เขต ไดแ้ก่ (1) ประชาชนในเขตบางแค จ�านวน 192,119 

คน (2) ประชาชนในเขตบางเขน จ�านวน 191,536 คน 

และ (3) ประชาชนในเขตสายไหม จ�านวน 190,544 คน 

รวมทั้งส้ิน 574,199  คน ส่วนกลุ่มตวัอยา่ง คือ จ�านวน

ประชาชนในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 3 เขตดงักล่าว

ท่ีตอบแบบสอบถาม จ�านวน 1,112 คน ในส่วนของการ

สมัภาษณ์แนวลึกเฉพาะผูเ้ช่ียวชาญ (in-depth interview of 

experts) ซ่ึงเป็นบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถ และความ

เช่ียวชาญเก่ียวกบัการบริหารจดัการของกรุงเทพมหานคร 

จ�านวน 9 คน แบ่งเป็นผูเ้ช่ียวชาญท่ีอยูใ่นระดบัสูง ระดบั

กลาง และระดบัล่าง ระดบัละ 3 คน ทั้งน้ี เพื่อใหไ้ดข้อ้มูล

เชิงคุณภาพ

เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรวิจัย

ส�าหรับการวิจยัเชิงปริมาณ ใชแ้บบสอบถามเป็น

เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลเพ่ือให้ไดข้อ้มูลจาก

ประชากรเป็นจ�านวนมาก โดยแบบสอบถามไดผ้่านการ

ทดสอบเพื่อหาค่าความเท่ียงตรง (validity) ซ่ึงเป็นการ

ทดสอบเพื่อหาค่าความเท่ียงตรงตามเน้ือหา หรือหาค่า

ความสอดคลอ้งระหว่างขอ้ค�าถามกบัวตัถุประสงค์การ

วิจยั (Index of item Objective Congruence--IOC) จากผู ้

เช่ียวชาญจ�านวน 5 คน ไดค้่าความเท่ียงตรงเท่ากบั 0.75

ในส่วนของการวจิยัเชิงคุณภาพ ใชแ้บบสมัภาษณ์

เชิงลึกท่ีมีโครงสร้าง (structured in-depth interview form) 

เป็นเคร่ืองมือเพื่อใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล

เก็บขอ้มูลดว้ยตนเอง และผูช่้วยอีก 5 คน ด�าเนิน

การเก็บรวบรวมขอ้มูลระหว่างวนัท่ี 26 สิงหาคม ถึง วนั

ท่ี 25 เดือน กนัยายน 2558 รวม 30 วนั โดยเก็บรวบรวม

แบบสอบถามท่ีสมบูรณ์กลบัคืนมาไดจ้�านวน 980 คน คิด

เป็นร้อยละ 88.12 ของกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด

กำรวิเครำะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ 

สถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistics) ไดแ้ก่ ค่า

เฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าการถดถอยพหุคูณ และค่า

สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน ส�าหรับการวิจยัเชิง

คุณภาพ เป็นการน�าขอ้มลูท่ีไดจ้ากการสมัภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ

หรือผูใ้หข้อ้มูลหลกัมาประมวลและน�าเสนอขอ้มูลในเชิง

พรรณนา (descriptive interpretation) หรือวิเคราะห์เชิง

พรรณนา (descriptive analysis) โดยเขียนบรรยายขอ้มูล

ไวใ้ตต้ารางสรุปความคิดเห็นท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ ทั้งน้ี 

เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลเชิงคุณภาพซ่ึงน�ามาเสริม หรือเทียบเคียง

กบัขอ้มลูเชิงปริมาณซ่ึงเป็นขอ้มลูหลกัของการศึกษาคร้ังน้ี

ผลกำรวิจัย

1. ปัญหาการบริหารจดัการดา้นการอ�านวยความ

สะดวกและให้บริการประชาชนของกรุงเทพมหานคร

ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 7 ดา้น (สอดคลอ้งกบั

วตัถุประสงคก์ารวจิยั ขอ้ 1) พบวา่ ปัญหาการบริหารจดัการ

ท่ีส�าคญัท่ีสุดคือ ปัญหาการบริหารจดัการดา้นความพอ

ประมาณ ไดแ้ก่ กรุงเทพมหานครใชง้บประมาณส�าหรับ

การบริหารจดัการดา้นการอ�านวยความสะดวกและให้

บริการประชาชนในเร่ืองทะเบียนราษฎร์อย่างไม่เหมาะ

สม หรือนอ้ยเกินไป

2. แนวทางการพฒันาการบริหารจัดการด้าน

การอ�านวยความสะดวกและให้บริการประชาชนของ

กรุงเทพมหานครตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 7 ดา้น 

(สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์ารวจิยั ขอ้ 2) พบวา่ แนวทาง

การพฒันาการบริหารจดัการท่ีส�าคญัท่ีสุดคือ แนวทางการ

พฒันาการบริหารจดัการดา้นความพอประมาณ ไดแ้ก่ 

กรุงเทพมหานครควรใช้งบประมาณ และเวลาส�าหรับ

การบริหารจดัการดา้นการอ�านวยความสะดวกและให้

บริการประชาชนในเร่ืองทะเบียนราษฎร์อยา่งเหมาะสม 

ไม่นอ้ยหรือไม่มาก
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3.  ปัจจัย ท่ี มี ส่วนส�าคัญท�าให้แนวทางการ

พฒันาการบริหารจัดการด้านการอ�านวยความสะดวก

และใหบ้ริการประชาชนของกรุงเทพมหานครตามปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงประสบผลส�าเร็จท่ีแบ่งเป็นปัจจยั

ภายในและภายนอก (สอดคล้องกับวตัถุประสงค์การ

วิจยั ขอ้ 3) พบว่า ปัจจยัท่ีมีส่วนส�าคญัท�าให้แนวทางการ

พฒันาการบริหารจดัการดา้นการอ�านวยความสะดวกและ

ใหบ้ริการประชาชนของกรุงเทพมหานครตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงประสบผลส�าเร็จท่ีส�าคญัท่ีสุดคือ ปัจจยั

ภายใน ไดแ้ก่ การท่ีผูบ้ริหารของกรุงเทพมหานครมีภาวะ

ความเป็นผูน้�าสูง เช่น กลา้ริเร่ิม กลา้คิด และกลา้ตดัสินใจ

เพื่อส่วนรวม ในการบริหารจดัการดา้นการอ�านวยความ

สะดวกและให้บริการประชาชนในเร่ืองทะเบียนราษฎร์

ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

4. แนวโน้มของการบริหารจัดการด้านการ

อ�านวยความสะดวกและการให้บริการประชาชนของ

กรุงเทพมหานครตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 7 ดา้น 

(สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์ารวิจยั ขอ้ 4) พบว่า แนว

โนม้ของการบริหารจดัการดา้นการอ�านวยความสะดวก

และการให้บริการประชาชนของกรุงเทพมหานครตาม

ปรัชญาของเศรษฐกิจท่ีส�าคญัท่ีสุดคือ ในภาพรวม ใน

ปัจจุบนักรุงเทพมหานครมีแนวโน้มการบริหารจดัการ

ดา้นการอ�านวยความสะดวกและให้บริการประชาชนใน

เร่ืองทะเบียนราษฎร์ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

อยา่งมีประสิทธิภาพมากกว่าในอดีต

5. ปัจจยัท่ีมีส่วนส�าคญัต่อประสิทธิภาพในการ

บริหารจดัการท่ีเรียกวา่ 10M (ตวัแปรตาม) (สอดคลอ้งกบั

วตัถุประสงคก์ารวจิยั ขอ้ 5) พบวา่ ปัจจยัท่ีมีส่วนส�าคญัต่อ

ประสิทธิภาพในการบริหารจดัการท่ีเรียกวา่ 10M (ตวัแปร

ตาม) ท่ีส�าคญัท่ีสุดคือ ดา้นการบริหารจดัการข่าวสาร หรือ

ขอ้มูลข่าวสาร ไดแ้ก่ กรุงเทพมหานครประชาสัมพนัธ์ 

ให้ข่าวสาร หรือเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารเพ่ืออ�านวยความ

สะดวกและให้บริการประชาชนในเร่ืองทะเบียนราษฎร์

อยา่งเพียงพอ

6. ตวัแบบการบริหารจดัการดา้นการอ�านวยความ

สะดวกและใหบ้ริการประชาชนของกรุงเทพมหานครตาม

ปรัชญาของเศรษฐกิจ 7 ดา้น (สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์

การวิจยั ขอ้ 5) พบว่า ปัจจยัท่ีมีส่วนส�าคญัต่อการบริหาร

จัดการด้านการอ�านวยความสะดวกและให้บริการ

ประชาชนของกรุงเทพมหานครตามปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง ทั้ง 7 ดา้น เป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อปัจจยัท่ีมีส่วน

ส�าคญัต่อประสิทธิภาพในการบริหารจดัการท่ีเรียกวา่ 10M 

ท่ีประกอบดว้ย 10 ดา้น และดา้นท่ีส�าคญัท่ีสุดคือ ดา้น

การมีภูมิคุม้กนั ไดแ้ก่ กรุงเทพมหานครควรเตรียมความ

พร้อม และมีความยดืหยุน่ในการอ�านวยความสะดวกและ

ใหบ้ริการประชาชนในเร่ืองทะเบียนราษฎร์เม่ือเกิดภาวะ

วิกฤต เช่น ในภาวะน�้ าท่วมหรือในกรณีท่ีระบบส่ือสาร

ออนไลน์ใชง้านไม่ได้

กำรอภิปรำยผล

1. การอภิปรายผล ปัญหาและแนวทางการ

พฒันาการบริหารจัดการด้านการอ�านวยความสะดวก

และให้บริการประชาชนของกรุงเทพมหานครตาม

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 7 ดา้น ผูศึ้กษามีความเห็น

วา่ กรุงเทพมหานครมี “ปัญหา” ในการบริหารจดัการตาม

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 7 ดา้น และเน่ืองจากปัญหา

แต่ละดา้น มีหลายปัญหา ข้ึนอยูก่บัมุมมองของแต่ละคน 

แต่ในท่ีน้ี ผูศึ้กษาไดย้กตวัอยา่งเฉพาะปัญหาท่ีส�าคญัท่ีสุด 

ในเวลาเดียวกนั ไดเ้สนอสาเหตุ และแนวทางแกไ้ข หรือ 

แนวทางการพฒันา การบริหารจดัการควบคู่ไปดว้ย

2. การอภิปรายผล ปัจจยัท่ีมีส่วนส�าคญัท�าให้

แนวทางการพฒันาการบริหารจดัการดา้นการอ�านวยความ

สะดวกและใหบ้ริการประชาชนของกรุงเทพมหานครตาม

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประสบผลส�าเร็จท่ีแบ่งเป็น

ปัจจยัภายในและภายนอก

ผลการศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งเห็นดว้ยในระดบั

ปานกลางทั้งปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอก กลุ่มตวัอยา่ง

ซ่ึงเป็นประชาชนชนในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 3 เขต 

ไดแ้ก่ (1) ประชาชนในเขตบางแค (2) ประชาชนในเขต

บางเขน และ (3) ประชาชนในเขตสายไหม เห็นดว้ยใน

ระดบัปานกลางดงักล่าวแทนท่ีจะเห็นดว้ยในระดบัมาก

หรือในระดบันอ้ย ผูศึ้กษามีความเห็นวา่ ถึงแมว้า่ (1) การ

ท่ีผูบ้ริหารของกรุงเทพมหานครมีภาวะความเป็นผูน้�าสูง 

เช่น กลา้ริเร่ิม กลา้คิด และกลา้ตดัสินใจเพื่อส่วนรวม ใน

การบริหารจดัการดา้นการอ�านวยความสะดวกและให้
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บริการประชาชนในเร่ืองทะเบียนราษฎร์ตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง และ (2) การท่ีกรุงเทพมหานครเปิด

โอกาสใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการบริหารจดัการ

ดา้นการอ�านวยความสะดวกและให้บริการประชาชนใน

เร่ืองทะเบียนราษฎร์ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

อย่างจริงจงัแลว้เป็นตน้ ก็ตาม แต่ในเวลาเดียวกนักลุ่ม

ตวัอย่างบางส่วนก็ยงัเห็นว่า (1) ยงัไม่แน่ใจว่าผูบ้ริหาร

ของกรุงเทพมหานคร จะน�าไปใชใ้นการบริหารจดัการ

ด้านการอ�านวยความสะดวกและให้บริการประชาชน

ในเร่ืองทะเบียนราษฎร์ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอ

เพียงจนประสบผลส�าเร็จหรือไม่ และ (2) ยงัไม่แน่ใจว่า

กรุงเทพมหานครจะเปิดโอกาสใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วน

ร่วมในการบริหารจดัการดา้นการอ�านวยความสะดวกและ

ให้บริการประชาชนในเร่ืองทะเบียนราษฎร์ตามปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างจริงจงัจนประสบผลส�าเร็จ

หรือไม่ เม่ือเป็นเช่นน้ี จึงมีส่วนส�าคญัท�าให้กลุ่มตวัอยา่ง

ส่วนใหญ่ลว้นเห็นดว้ยในระดบัปานกลางต่อปัจจยัท่ีมี

ส่วนส�าคญัท�าให้แนวทางการพฒันาการบริหารจดัการ

ด้านการอ�านวยความสะดวกและให้บริการประชาชน

ของกรุงเทพมหานครตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ประสบผลส�าเร็จ แทนท่ีจะเห็นดว้ยในระดบัมากหรือใน

ระดบันอ้ยดงักล่าว

3.การอภิปรายผลตวัแบบการบริหารจดัการดา้น

การอ�านวยความสะดวกและให้บริการประชาชนของ

กรุงเทพมหานครตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผู ้

ศึกษาขออภิปรายผล ดงัน้ี

จากผลการหาตัวแบบการบริหารจัดการด้าน

การอ�านวยความสะดวกและให้บริการประชาชนของ

กรุงเทพมหานครตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พบวา่ 

ปัจจยัท่ีมีส่วนส�าคญัต่อการบริหารจดัการดา้นการอ�านวย

ความสะดวกและใหบ้ริการประชาชนของกรุงเทพมหานคร

ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 7 ด้าน ล้วนเป็น

ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อปัจยัท่ีมีส่วนส�าคญัต่อประสิทธิภาพ

ในการบริหารจดัการท่ีเรียกว่า 10M ประกอบดว้ย 10 

ดา้น ไดแ้ก่ ดา้น (1) การบริหารจดัการทรัพยากรมนุษย ์ 

(2) การบริหารจดัการงบประมาณ (3) การบริหารจดัการ

งานทัว่ไป  (4) การบริหารจดัการวสัดุอุปกรณ์ (5) การ

บริหารจดัการคุณธรรม (6) การบริหารจดัการข่าวสาร หรือ

ขอ้มูลข่าวสาร (7) วิธีการ ระเบียบ แบบแผน หรือเทคนิค  

(8) การบริหารจดัการเวลา หรือกรอบเวลาในการปฏิบติั

งาน (9) การประสานงาน หรือการประนีประนอม และ  

(10) การวดัผลหรือการประเมินผลการปฏิบติังาน ทั้งน้ี 

ปัจจยัท่ีมีส่วนส�าคญัต่อการบริหารจดัการดา้นการอ�านวย

ความสะดวกและใหบ้ริการประชาชนของกรุงเทพมหานคร

ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 7 ดา้น ในแต่ละดา้น

ล้วนมีอิทธิพลต่อปัจจัยท่ีมีส่วนส�าคัญต่อการบริหาร

จดัการท่ีเรียกว่า 10M โดยเรียงล�าดบัความส�าคญัจากมาก

ไปนอ้ย ไดด้งัน้ี (1) ดา้นการมีภูมิคุม้กนั (2) ดา้นการเสริม

สร้างคนให้มีความรู้และคุณธรรม (3) ดา้นการพึ่งตนเอง  

(4) ดา้นการสร้างเครือข่าย (5) การรวมกลุ่ม (6) ดา้น

ความพอประมาณ และ (7) ด้านการมีเหตุผล (วิรัช  

วิรัชนิภาวรรณ, 2550)

ผูศึ้กษาเห็นวา่ เหตุผลส�าคญัท่ีท�าใหปั้จจยัท่ีมีส่วน

ส�าคญัต่อการบริหารจดัการดา้นการอ�านวยความสะดวก

และใหบ้ริการประชาชนของกรุงเทพมหานครตามปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง 7 ดา้น ลว้นเป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพล

ต่อประสิทธิภาพในการบริหารจดัการท่ีเรียกวา่ 10M และ

เรียงตามล�าดบัควสส�าคญัดงักล่าวนั้น เน่ืองจากปัจจยัท่ี

มีส่วนส�าคญัต่อการบริหารจดัการดา้นการอ�านวยความ

สะดวกและใหบ้ริการประชาชนของกรุงเทพมหานครตาม

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยเฉพาะอยา่งยิง่ปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงทั้ง 7 ดา้น ลว้นมีความส�าคญั จ�าเป็น 

ชดัเจน และสามารถน�ามาปรับใชใ้นการบริหารจดัการ

ดา้นการอ�านวยความสะดวกและให้บริการประชาชนให้

เกิดประโยชน์อยา่งเป็นรูปธรรมได ้รวมทั้งมีการน�ามาใช้

กนัอยา่งแพร่หลายและเป็นท่ียอมรับในวงกวา้ง อีกทั้งทุก

ดา้นลว้นสอดคลอ้งกบัสภาพการบริหารจดัการของสงัคม 

และกรุงเทพมหานคร

ข้อเสนอแนะกำรวิจัยคร้ังนี้

1. ขอ้เสนอแนะส�าหรับแนวทางการพฒันาการ

บริหารด้านการอ�านวยความสะดวกและให้บริการ

ประชาชนของกรุงเทพมหานครตามปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 7 ดา้น (สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์ารวิจยั ขอ้ 

2) ดา้นความพอประมาณ ไดแ้ก่ กรุงเทพมหานครควรหา
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แหล่งงบประมาณเพิม่เติม หรือจดัสรรงบประมาณใหเ้พยีง

พอกบัความตอ้งการในการบริหารจดัการดา้นการอ�านวย

ความสะดวกและใหบ้ริการประชาชนดา้นทะเบียนราษฎร์ 

และกรุงเทพมหานครควรใชง้บประมาณ และเวลาส�าหรับ

การบริหารจดัการดา้นการอ�านวยความสะดวกและให้

บริการประชาชนในเร่ืองทะเบียนราษฎร์อยา่งเหมาะสม 

ไม่นอ้ยหรือไม่มาก

2. ขอ้เสนอแนะส�าหรับปัจจยัท่ีมีส่วนส�าคญัท�าให้

แนวทางการพฒันาการบริหารดา้นการอ�านวยความสะดวก

และใหบ้ริการประชาชนของกรุงเทพมหานครตามปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงประสบผลส�าเร็จท่ีแบ่งเป็นปัจจยั

ภายในและภายนอก (สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์ารวิจยั 

ขอ้ 3) ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารของกรุงเทพมหานครควรมีภาวะ

ความเป็นผูน้�าสูง เช่น กลา้ริเร่ิม กลา้คิด และกลา้ตดัสิน

ใจเพือ่ส่วนรวมในการบริหารจดัการดา้นการอ�านวยความ

สะดวกและใหบ้ริการประชาชนในเร่ืองทะเบียนราษฎร์ตาม

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยเปิดโอกาสใหป้ระชาชน

เขา้มามีส่วนร่วมในการบริหารจดัการดา้นการอ�านวยความ

สะดวกและให้บริการประชาชนในเร่ืองทะเบียนราษฎร์

ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยา่งจริงจงั 

3. ขอ้เสนอแนะส�าหรับตวัแบบการบริหารจดัการ

ด้านการอ�านวยความสะดวกและให้บริการประชาชน

ของกรุงเทพมหานครตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

(สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์ารวิจยั ขอ้ 5) จากผลการ

ศึกษาหาตวัแบบการบริหารจดัการดา้นการอ�านวยความ

สะดวกและให้บริการประชาชนของกรุงเทพมหานคร

ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 7 ดา้น มีอิทธิพลต่อ

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการอ�านวยความ

สะดวกและให้บริการประชาชนท่ีเรียกว่า 10M 10 ดา้น 

โดยเรียงล�าดับความส�าคัญจากมากไปน้อย ได้ดังน้ี  

(1) ดา้นการมีภูมิคุม้กนั (2) ดา้นการเสริมสร้างคนให้มี

ความรู้และคุณธรรม (3) ดา้นการพึ่งตนเอง (4) ดา้นการ

สร้างเครือข่าย (5) การรวมกลุ่ม (6) ดา้นความพอประมาณ 

และ (7) ดา้นการมีเหตุผล

ข้อเสนอแนะกำรวิจัยคร้ังต่อไป

1. ท�าวจิยัต่อยอดจากการศึกษาคร้ังน้ีเพือ่หาเหตุผล

ว่า ถา้เป็นการบริหารจดัการดา้นการอ�านวยความสะดวก

และใหบ้ริการประชาชนเก่ียวกบัเร่ืองอ่ืนๆท่ีไม่ใช่ทะเบียน

ราษฏร์ เช่นดา้นการจดัเก็บภาษี ดา้นการจดัเก็บขยะ จะมี

ผลการวิจยัสอดคลอ้งไปในแนวทางดียวกนัหรือไม่

2. ท�าวิจยัแบบเจาะลึกดา้นการบริหารจดัการของ

กรุงเทพมหานครแต่ละดา้นอยา่งเจาะจง เช่น ดา้นการมี

ภมิูคุม้กนั ดา้นการเสริมสร้างคนใหมี้ความรู้และคุณธรรม 

และดา้นการรวมกลุ่ม เป็นตน้

3. ท�าวิจยัเชิงคุณภาพ โดยมุ่งเนน้กลุ่มตวัอยา่งท่ี

มีส่วนเก่ียวขอ้งและบุคลากรในกรุงเทพมหานคร เพื่อหา

แนวทางในการสร้างกรอบแนวคิด หรือตวัแบบในการ

บริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพเป็นเลิศ
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บทคัดย่อ

การวิจยัแบบผสมผสานน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาสภาพปัญหา แนวทางการพฒันา และปัจจยัท่ีมีส่วนส�าคญั

ท่ีท�าให้การบริหารจดัการดา้นการประชาสัมพนัธ์เพื่อเผยแพร่มรดกทางวฒันธรรมของวดัประยุรวงศาวาสวรวิหาร

ประสบผลส�าเร็จ โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือซ่ึงผา่นการทดสอบเพื่อหาความเท่ียงตรงของแบบสอบถามไดค้่า 

IOC ท่ีระดบั 0.88 และค่าความเช่ือถือไดข้องแบบสอบถามท่ีระดบั 0.86 ประชากร คือประชาชนในเขตพื้นท่ีธนบุรี 

จ�านวน 127,708 คน คน กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถามไดม้าจากการค�านวณโดยใชสู้ตรหาขนาดกลุ่มตวัอยา่งของ 

ทาโร ยามาเน่ ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 97 และความคลาดเคล่ือนของการสุ่มตวัอยา่งท่ีระดบั 0.03 จ�านวน 1,101 คน 

การวิจยัเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์แนวลึกเฉพาะผูเ้ช่ียวชาญ จ�านวน 9 คน การเก็บรวบรวมแบบสอบถามด�าเนิน

การระหว่างวนัท่ี 1-30 พฤศจิกายน 2558 รวม 30 วนั ส่วนวิธีการวิเคราะห์ขอ้มูล เป็นการวิเคราะห์ในรูปของตาราง

ประกอบค�าบรรยาย รวมทั้งใชรู้ปแบบการวิเคราะห์เชิงพรรณนา โดยวิธีการทางสถิติท่ีใชใ้นการวิจยั คือ ค่าความถ่ี ค่า

ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าการถดถอยพหุคูณ และค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน ผลการวิจยั

พบว่า ปัจจยัท่ีมีส่วนส�าคญัท่ีท�าให้การบริหารจดัการดา้นการประชาสัมพนัธ์เพื่อเผยแพร่มรดกทางวฒันธรรมของวดั 

ประยรุวงสาวาสวรวิหารประสบผลส�าเร็จทั้ง 2 ดา้น เป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการบริหารจดัการท่ีเรียก

ว่า 4M

ค�ำส�ำคัญ: การบริหารจดัการ, การประชาสัมพนัธ์, มรดกทางวฒันธรรม, วดัประยรุวงศาวาสวรวิหาร

Abstract

The main objectives of this study were (1) to investigate the conditional problems of Administration of public 

relations of cultural heritage of Wat Prayulrawongsawasworaviharn, (2) to study the development of administration 

regarding public relations of cultural heritage of Wat Prayulrawongsawasworaviharn, and (3) to explore factors which 

play an important role in the accomplishment of the development guidelines of administration of public relations of 

cultural heritage of Wat Prayulrawongsawasworaviharn. The methodology used was the mixed methods research with 

the major application of the quantitative research emphasizing survey research which used questionnaires as a tool. 

The questionnaires passed the validity test, achieving the IOC level of 0.87, and the reliability test level of 0.96. Data 
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บทน�ำ

วดัประยุรวงศาวาสวรวิหาร หรือช่ือท่ีชาวบา้น

เรียกกันว่า วดัร้ัวเหล็ก เป็นพระอารามหลวงชั้ นโท 

ชนิดวรวิหาร ตั้ งอยู่ใกล้กับเชิงสะพานพระพุทธยอด

ฟ้า ฝ่ังธนบุรี ซ่ึงสมเด็จเจา้พระยาบรมมหาประยูรวงศ ์ 

(ดิศ บุญนาค) หรือสมเด็จเจา้พระยาองคใ์หญ่ ทรงสร้าง

ข้ึนเม่ือ พ.ศ. 2371 โดยชาวบา้นในบริเวณวดัเรียกกนัว่า 

วดัร้ัวเหลก็ เพราะสมเด็จเจา้พระยาองคใ์หญ่ สั่งร้ัวเหลก็

มาจากองักฤษ เพื่อน�ามานอ้มเกลา้ฯ ถวายรัชกาลท่ี 3 ใช้

เป็นก�าแพงในพระบรมมหาราชวงั แต่ทรงไม่โปรด จึง

ขอรับพระราชทานมาใชเ้ป็นก�าแพงวดัแทน จนกลายมา

เป็นวดัท่ีชาวบา้นให้ความเคารพ 

ปัจจุบนัวดัแห่งน้ี อยู่ภายใตก้ารบริหารของเจา้

อาวาสรูปท่ี 14 คือ พระพรหมบณัฑิต (ประยรูธมฺมจิตฺโต) 

โดยภายในวดัออกแบบพระอุโบสถดว้ยสถาปัตยกรรม

แบบไทย หนา้บนัเป็นลายดอกบุนนาค พระวิหารเป็นท่ี

ประดิษฐานพระพุทธนาคน้อย ซ่ึงนัยว่าอญัเชิญมาจาก

สุโขทยั รวมทั้ งมีส่ิงก่อสร้างท่ีน่าสนใจอีกหลายอย่าง 

เช่น ร้ัวเหล็กรูปหอก ดาบ และขวาน พระเจดียใ์หญ่

เป็นท่ีประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ และอัฐิคนใน

ตระกูลบุนนาค ภูเขาจ�าลอง หรือเขาเต่าก่อด้วยหินอยู่

ขา้งประตูทางเขา้วดั มีโบสถแ์ละเจดียข์นาดเล็กบนยอด 

สระน�้ าเป็นท่ีอาศยัของเต่า อนุสาวรียรู์ปปืนใหญ่ เป็น

อนุสรณ์ถึงเหตุการณ์คราวฉลองวดัเม่ือ พ.ศ. 2380 (วดั 

ประยรุวงศาวาสวรวหิาร, 2558) นอกจากน้ี วดัประยรุวงศา

วาสวรวิหาร ยงัเป็นองค์กรการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 

เป็นท่ีตั้งส�านกัฝึกอบรมพระนกัเทศน ์เป็นส�านกัเรียนพระ

ปริยติัธรรมทั้งแผนกธรรมและแผนกบาลี เป็นศูนยก์ลาง

ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน เป็นส�านกัปฏิบติัธรรมประจ�า

กรุงเทพมหานคร ฯลฯ

การท่ีวดัประยุรวงศาวาสวรวิหาร ภายใต้การ

บริหารจดัการของเจา้อาวาสรูปปัจจุบนั คือ พระพรหม

บณัฑิต (ประยูร กุสลจิตโต) เป็นองค์กรท่ีมีสมรรถนะ

สูงเป็นท่ีรู้จกัทัว่โลกจนไดรั้บรางวลัยอดเยี่ยมอนัดบั 1 

จากองค์การยูเนสโกดงักล่าว ผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะศึกษา 

แนวคิด วิสัยทศัน์ หลกัการ หลกัธรรมและการน�าปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพยีง มาประยกุตใ์ชใ้นการบริหารจดัการ

ดา้นการประชาสัมพนัธ์เพื่อเผยแพร่มรดกทางวฒันธรรม

ของวดัประยรุวงศาวาสวรวิหารเพื่อขยายผลของการวิจยั

ไปสู่วดัอ่ืน ๆ  เพือ่ใหผู้บ้ริหารวดัอ่ืน ๆ  ไดพ้ฒันาวดัสู่ความ

เป็นองคก์รท่ีมีประสิทธิภาพสูงต่อไป 

จากการท่ีวดัประยรุวงศาวาสวรวหิาร เป็นวดัไทย

ในสมยัรัตนโกสินทร์ เป็นองคก์รท่ีมีสมรรถนะสูงภายใต้

การบริหารของเจา้อาวาสองคท่ี์ 14 คือ พระเดชพระคุณพระ

พรหมบณัฑิต นอกจากพระคุณท่านจะเป็นเจา้อาวาสแลว้ 

ยงัเป็นอธิการบดีมหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณ์ราชวทิยาลยั 

เป็นกรรมการมหาเถระสมาคม และยงัเป็นเจา้คณะภาค 2 

อีกดว้ย ดว้ยความสามารถของพระพรหมบณัฑิต เจา้อาวาส 

บริหารวดัให้เป็นองคก์รท่ีมีสมรรถนะสูงโดยการบูรณะ

พระเจดียเ์ก่าแก่ภายในวดัและเสนาสนะท่ีส�าคญั ๆ  จนได้

รับรางวลัยอดเยีย่มอนัดบั 1 หรือ Award of Excellence in 

the 2013 จากองคก์าร UNESCO Asia Pacific Heritage 

Awards for Cultural Heritage Conservation จากโครงการ

ประกวดรางวลั เพื่อการอนุรักษม์รดกทางวฒันธรรมใน

were collected from 1.101 samples derived from the populations of 127.708 people using Taro Yamane’s formula at 

the 0.03 significant level or 97% reliability. Data were also collected by the qualitative method from 9 key informants 

and analyzed by descriptive interpretation. The distribution and recollection of the questionnaires had been handled 

from February to March 2014. The data analysis methods applied were both the table analysis with explanations and 

the delineated analysis. The statistics used in the analysis were frequency distribution, percentage, average, standard 

deviation, t-test, multiple regression, and Pearson’s coefficient of correlation. The effective factors of success of the 

Public Relations Administration Development regarding publicity relations of cultural heritage was 4 M’s model.

Keywords: administration, public relations, cultural heritage, Wat Prayulrawongsawasworaviharn
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ภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ประจ�าปี พ.ศ. 2556 ชนะเลิศ

อนัดบัท่ี 1 จาก 47 โครงการจากผูเ้ขา้ร่วมกว่า 16 ประเทศ

ทัว่โลก  การบริหารวดัในพระพุทธศาสนา เป็นความ

สามารถเฉพาะตวัของเจา้อาวาสแต่ละรูป 

พระพรหมบณัฑิต เป็นผูมี้วสิยัทศันท่ี์มีทั้งศาสตร์ 

และศิลป์ในการบริหารวดั ท่ีสมควรไดรั้บการศึกษาและ

เผยแพร่ให้เป็นตัวอย่างส�าหรับผูบ้ริหารวดัอ่ืน ๆ ใน

ประเทศ และต่างประเทศ แต่ในปัจจุบนัยงัไม่มีการเผย

แพร่ประชาสัมพนัธ์ให้เป็นตวัอย่างส�าหรับผูบ้ริหารวดั

อ่ืนๆ ในประเทศแต่อยา่งใด ซ่ึงประเด็นน้ีไดจุ้ดประกาย

ให้ผูศึ้กษาสนใจท่ีจะศึกษาถึงแนวทางการบริหารจดัการ

ดา้นการประชาสัมพนัธ์เพื่อเผยแพร่มรดกทางวฒันธรรม

ของวดัประยุรวงศาวาสวรวิหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ

ศึกษาถึงสภาพปัญหาของการบริหารจัดการด้านการ

ประชาสัมพนัธ์ การศึกษาถึงแนวทางและการศึกษาถึง

ปัจจยัท่ีมีส่วนส�าคญัท่ีท�าให้การบริหารจดัการดา้นการ

ประชาสัมพนัธ์เพ่ือเผยแพร่มรดกทางวฒันธรรมของวดั

ประยุรวงศาวาสวรวิหารประสบผลส�าเร็จ เพ่ือให้ไดผ้ล

การศึกษาท่ีเป็นประโยชนต่์อผูบ้ริหารวดัอ่ืนๆ ในประเทศ

และต่างประเทศตามวตัถุประสงคข์องการศึกษาในคร้ังน้ี

การบริหารวัดในพระพุทธศาสนาเป็นความ

สามารถเฉพาะตวัของเจา้อาวาสแต่ละรูป 

พระพรหมบัณฑิต เป็นผูมี้วิสัยทัศน์ ศาสตร์ 

และศิลป์ในการบริหารวดั จากปัญหาการวิจยัท่ีบ่งบอก

ว่าการท่ีวดัประยรุวงศาวาสวรวิหาร เป็นวดัไทยในสมยั

รัตนโกสินทร์ ไดก้ลายเป็นองคก์รท่ีมีสมรรถนะสูง ภายใต้

การบริหารของเจา้อาวาสองคท่ี์ 14 คือ พระเดชพระคุณพระ

พรหมบณัฑิต นอกจากพระคุณท่านจะเป็นเจา้อาวาสแลว้ 

ยงัเป็นอธิการบดี มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณ์ราชวทิยาลยั 

เป็นกรรมการมหาเถระสมาคม และยงัเป็นเจา้คณะภาค 2 

อีกดว้ย ดว้ยความสามารถของพระพรหมบณัฑิต เจา้อาวาส 

บริหารวดัให้เป็นองคก์รท่ีมีสมรรถนะสูงโดยการบูรณะ

พระเจดียเ์ก่าแก่ภายในวดัและเสนาสนะท่ีส�าคญั ๆ  จนได้

รับรางวลัยอดเยีย่มอนัดบั 1 หรือ Award of Excellence in 

the 2013 จากองคก์าร UNESCO Asia Pacific Heritage 

Awards for Cultural Heritage Conservation องคแ์ห่งความ

รู้ทางการบริหารวดัเช่นน้ี สมควรไดรั้บการศึกษา และเผย

แพร่ให้เป็นตวัอยา่งส�าหรับผูบ้ริหารวดัอ่ืน ๆ  ในประเทศ 

และต่างประเทศ หากไม่เช่นนั้นแลว้ องคค์วามรู้ในการ

บริหารวดัให้เป็นองคก์รสมรรถนะสูง จะจ�ากดัอยูเ่ฉพาะ

ภายในวดัประยรุวงศาวาสวรวิหารเท่านั้นและจะสูญหาย

ไปตามกาลเวลา หากไม่มีการเผยแพร่ต่อไป งานวิจยัเร่ือง

น้ี จึงมีความส�าคญัอยา่งยิง่อนัจะก่อใหเ้กิดประโยชนต่์อทั้ง

พทุธศาสนา การยกระดบัคุณธรรมจริยธรรมของประชาชน 

และการเผยแพร่เกียรติคุณของประเทศชาติไปสู่สงัคมไทย

และสงัคมโลกโดยตรง รวมทั้งผลของการศึกษาจะสามารถ

ใชเ้ป็นตวัแบบท่ีศาสนสถานหรือองคก์รพฒันาเอกชนท่ีไม่

หวงัผลก�าไรประเภทอ่ืนๆ สามารถน�าไปประยกุตใ์ชเ้พื่อ

เสริมสร้างประสิทธิภาพในการประชาสัมพนัธ์องคค์วาม

รู้และกิจกรรมขององคก์รเหล่านั้นไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ

อีกดว้ย (องคก์ารการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวฒันธรรม

แห่งสหประชาชาติ (UNESCO,  2558)

ดว้ยความส�าคญัน้ีท�าใหผู้ศึ้กษาจึงสนใจท่ีจะศึกษา

ในประเดน็เร่ืองการบริหารจดัการดา้นการประชาสมัพนัธ์ 

เพือ่เผยแพร่มรดกทางวฒันธรรมของวดัประยรุวงศาวาสวร

วหิาร โดยคาดหวงัวา่ ผลของการศึกษาจะเป็นประโยชนท์ั้ง

ในทางวิชาการ ประโยชน์ในการน�าไปปฏิบติั ประโยชน์

ต่อประชาชนและประเทศชาติ

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

1. เพื่อศึกษาสภาพปัญหาการบริหารจดัการดา้น

การประชาสมัพนัธ์เพือ่เผยแพร่มรดกทางวฒันธรรมของวดั

ประยรุวงศาวาสวรวิหาร 

2. เพือ่ศึกษาแนวทางการพฒันาการบริหารจดัการ

ดา้นการประชาสัมพนัธ์เพื่อเผยแพร่มรดกทางวฒันธรรม

ของวดัประยรุวงศาวาสวรวิหาร 

3. เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีส่วนส�าคัญท่ีท�าให้การ

บริหารจดัการดา้นการประชาสัมพนัธ์เพื่อเผยแพร่มรดก

ทางวฒันธรรมของวดัประยุรวงศาวาสวรวิหารประสบ

ผลส�าเร็จ

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

ผูศึ้กษาไดก้�าหนดแนวทางในการศึกษาแนวคิด 

ทฤษฎี และงานวิจยั ให้สอดคลอ้งกบัหวัขอ้วิทยานิพนธ์ 
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และกรอบแนวคิดการวจิยั ในประเดน็ต่าง ๆ  ประกอบดว้ย

เน้ือหาสาระท่ีเป็นประเด็นหลกั 5 ประการ คือ

1. แนวคิดเก่ียวกบัการบริหารจดัการ และการ

ประชาสัมพนัธ์

2. แนวคิดเก่ียวกบัการบริหารจดัการตามปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง

3. ปัจจยัท่ีมีส่วนส�าคญัท�าให้การบริหารจดัการ

ดา้นการประชาสัมพนัธ์เพื่อเผยแพร่มรดกทางวฒันธรรม

ของวดัประยรุวงสาวาสวรวิหารประสบผลส�าเร็จ

4. ความเป็นมา โครงสร้าง และอ�านาจหน้าท่ี

ของวดัประยรุวงศาวาสวรวิหาร

5. งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง

จากการศึกษาแนวคิดหรือความหมายของการ

บริหารจดัการของนกัวิชาการทั้งหลาย ผูศึ้กษาไดน้�ามา

สรุปเป็นความหมายของการบริหารจดัการในการศึกษาคร้ัง

น้ี หมายถึง ระบบท่ีใชใ้นการด�าเนินการน�าเอาทรัพยากร

ทั้งคน และวตัถุส่ิงของ มาใชใ้ห้เกิดประโยชน์สูงสุดและ

บรรลุตามวตัถุประสงคข์ององคก์ร การบริหารมีลกัษณะ

เป็นกระบวนการ ไดแ้ก่ กระบวนการคิด การวางแผน 

การจดัองคก์ร การบริหารงานบุคคล การอ�านวยการ การ

บงัคบั การรายงาน การงบประมาณ การประสานงาน 

การควบคุมงานการตดัสินใจ และนโยบาย ซ่ึงจะท�าให้

องคก์รท่ีน�าระบบการบริหารมาใชน้ั้นเกิดประสิทธิภาพ

ในองคก์รนั้น ๆ และส�าหรับในการวิจยัในคร้ังน้ี ผูศึ้กษา

ไดเ้ลือกใชก้ารบริหารจดัการประกอบดว้ย 4M ท่ี (วิรัช  

วิ รัชนิภาวรรณ,  2548)  ได้น�า เสนอไว้ อันได้แก่  

(1) ทรัพยากรมนุษย ์ (2) งบประมาณ (3) วสัดุอุปกรณ์ 

และ (4) การจดัการ มาใชเ้ป็นตวัแปรส�าคญัในการศึกษา 

เพราะเป็นแนวคิดท่ีมีความสั้น กระชบั และครอบคลุม

ต่อการศึกษาในคร้ังน้ี ประชาสัมพนัธ์ในการศึกษาคร้ังน้ี 

หมายรวมถึง ความรู้และความสามารถของบุคลากรผูรั้บ

ผิดชอบในการใชเ้ทคโนโลยแีละการส่ือสาร เพื่อเผยแพร่

ขอ้มูลข่าวสารมรดกทางวฒันธรรมของวดัประยุรวงศา

วาสวรวิหารโดยใชจ่้ายงบประมาณอย่างประหยดั และ

คุม้ค่าในการส่ือสารกบัพุทธศาสนิกชนและชุมชนรวม

ถึงทอ้งถ่ินโดยใชส่ื้อส�าหรับการประชาสัมพนัธ์ตามแผน

งานและโครงการท่ีดีในการเผยแพร่มรดกทางวฒันธรรม

อยา่งต่อเน่ือง

จากการศึกษาแนวคิดหรือความหมายของการ

บริหารจดัการตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สรุปว่า 

กรอบความคิด ของปรัชญาน้ี เป็นการช้ีแนะแนวทางการ

ด�ารงอยูแ่ละปฏิบติัตนทั้งแนวทางปฏิบติัและตวัอยา่งการ

ประยุกต์ท่ีเกิดข้ึน โดยปรัชญาใชไ้ดท้ั้งระดบัปัจเจกชน

ครอบครัว ชุมชน ประเทศ ในท่ีน้ีมองในแง่การบริหาร

เศรษฐกิจ (ระดบัประเทศ) เป็นการมองโลกในลกัษณะ

ท่ีเป็นพลวตั มีการเปล่ียนแปลง มีความไม่แน่น และมี

ความเช่ือมโยงกบักระแสโลก คือไม่ใช่ปิดประเทศ แต่

ในขณะเดียวกนัก็ไม่เป็นเสรีเต็มท่ีอย่างไม่มีการควบคุม

ดูแล ไม่ใช่อยู่อย่างโดดเด่ียวหรืออยู่โดยพึ่งพิงภายนอก

ทั้งหมด คุณลกัษณะเนน้การกระท�าท่ีพอประมาณบนพื้น

ฐานของความมีเหตุมีผลและการสร้างภูมิคุม้กนัเน้ือหา 

ความพอเพียง คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุมีผล มี

ระบบภูมิคุม้กนัท่ีดีต่อผลกระทบของการเปล่ียนแปลง 

หากขาดองคป์ระกอบใดกไ็ม่เป็นความพอเพียงท่ีสมบูรณ์

จากการศึกษาแนวคิดหรือความหมายของ

ปัจจัยท่ีมีส่วนส�าคัญท�าให้การบริหารจัดการด้านการ

ประชาสัมพนัธ์ สรุปไดว้่า ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส�าเร็จ

ในการบริหารจดัการ ประกอบดว้ย ปัจจยัภายใน อนัไดแ้ก่ 

โครงสร้างองคก์ร ยทุธศาสตร์องคก์ร ภาวะผูน้�าขององคก์ร 

บุคลากรขององคก์ร การส่ือสารและการประชาสัมพนัธ์

องค์กร และปัจจัยภายนอก อนัได้แก่ สภาพแวดลอ้ม

ดา้นการเมือง สภาพแวดลอ้มดา้นสังคมและวฒันธรรม 

สภาพแวดลอ้มดา้นดา้นเทคโนโลยแีละส่ิงแวดลอ้ม สภาพ

แวดลอ้มดา้นเศรษฐกิจ

ทฤษฎี  ผู ้ศึกษาน�าปรัชญาของเศรษฐกิจพอ

เพียงเป็นปัจจัยท่ีส่งผลต่อการบริหารจัดการด้านการ

ประชาสัมพนัธ์เพื่อเผยแพร่มรดกทางวฒันธรรมของวดั

ประยรุวงศาวาสวรวหิาร ท่ีมีองคป์ระกอบ 5 ดา้น ประกอบ

ดว้ย (1) ความพอประมาณ (2) ความมีเหตุผล (3) การมี

ภูมิคุม้กนั (4) ความรู้ (5) คุณธรรม 

งานวิจัยท่ีเ ก่ียวข้อง งานวิจัยของ นงคราญ  

ไชยเมืองและคณะ (2554) กล่าวว่า การพฒันาตามหลกั

เศรษฐกิจพอเพียง คือ การพฒันาท่ีตั้งอยูบ่นพื้นฐานของ

ทางสายกลาง และความไม่ประมาท โดยค�านึงถึงความ
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พอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุม้กนัท่ีดี ในตวั 

ตลอดจนใชค้วามรู้ความรอบคอบ และคุณธรรมประกอบ

การวางแผน การตดัสินใจ และการกระท�า 

กรอบแนวคิดกำรวิจัย

กรอบแนวคิดการวจิยั ประกอบดว้ยกรอบแนวคิด

ส่วนท่ีเป็นตวัแปรอิสระ และกรอบแนวคิดส่วนท่ีเป็น

ตวัแปรตาม โดยกรอบแนวคิดส่วนท่ีเป็นตวัแปรอิสระ 

คือ ปัจจยัท่ีมีส่วนส�าคญัต่อปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

5 ดา้น (1) ดา้นความพอประมาณ (2) ดา้นความมีเหตุผล  

(3) ดา้นการมีภมิูคุม้กนั (4) ดา้นการพึ่งตนเอง (5) ดา้นความ

รู้คู่คุณธรรม (วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, 2550) ส่วนตวัแปรตาม 

หรือเป็นผล (effect) คือ ปัจจยัท่ีมีส่วนส�าคญัในการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการบริหารจดัการดา้นการประชาสัมพนัธ์

เพื่อเผยแพร่มรดกทางวฒันธรรมของวดัประยุรวงศา 

วาสวรวิหาร ตามกรอบแนวคิดการบริหารจดัการท่ีเรียก

ว่า 4 M อนัประกอบดว้ย ทรัพยากรมนุษย ์ งบประมาณ 

วสัดุอุปกรณ์ และการจดัการ ดงัภาพ 1

  ตวัแปรอิสระ (เหตุ)       ตวัแปรตาม (ผล)

การบริหารจดัการดา้นการประชาสมัพนัธ์เพื่อเผยแพร่

มรดกทางวฒันธรรมของวดัประยรุวงสาวาสวรวหิาร

1.ปัจจยัท่ีมีส่วนส�าคญัต่อสภาพปัญหาการบริหารจดัการดา้น

การประชาสัมพนัธ์เพ่ือเผยแพร่มรดกทางวฒันธรรมของวดั 

ประยรุวงสาวาสวรวิหาร ตามกรอบแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง

1) ความพอประมาณ   2) ความมีเหตุผล   3) การมีภูมิคุม้กนั  

4) การมีความรู้            5) การมีคุณธรรม

ปัจจัยท่ีมีส่วนส�าคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการ

บริหารจัดการด้านการประชาสัมพนัธ์เพ่ือเผยแพร่

มรดกทางวฒันธรรมของวดัประยรุวงสาวาสวรวิหาร 

ตามกรอบแนวคิดการบริหารจดัการท่ีเรียกวา่ 4 M

1) ทรัพยากรมนุษย์

2) งบประมาณ

3) วสัดุอุปกรณ์

4) การจดัการ
2.ปัจจัยท่ีมีส่วนส�าคัญต่อแนวทางการบริหารจัดการด้าน

การประชาสัมพนัธ์เพ่ือเผยแพร่มรดกทางวฒันธรรมของวดั 

ประยุรวงสาวาสวรวิหาร ตามกรอบแนวคิดปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง

1) ความพอประมาณ  2) ความมีเหตุผล  3) การมีภูมิคุม้กนั  

4) การมีความรู้            5) การมีคุณธรรม

3.ปัจจยัท่ีมีส่วนส�าคญัท�าให้การบริหารจดัการดา้นการ

ประชาสัมพนัธ์เพื่อเผยแพร่มรดกทางวฒันธรรมของวดั

ประยรุวงสาวาสวรวิหารประสบผลส�าเร็จท่ีประกอบดว้ย

ปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอก

1) ปัจจยัภายใน         2) ปัจจยัภายนอก

ภำพ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั
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วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

ผูศึ้กษาไดอ้อกแบบการวิจยั (research design) 

เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน (mixed method  

research) ซ่ึงเนน้ (1) การวจิยัเชิงปริมาณ ซ่ึงเป็นการวจิยัเชิง

ส�ารวจเป็นหลกั พร้อมกบัใช ้(2) การวิจยัเชิงคุณภาพเพื่อ

น�าขอ้มูลมาเสริมและเทียบเคียงกบัการวจิยัเชิงปริมาณ การ

วจิยัเชิงปริมาณประกอบดว้ย 3 หวัขอ้ ไดแ้ก่ (1) ประชากร 

(2) กลุ่มตัวอย่าง (3) เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย และ  

(4) การเก็บรวบรวมขอ้มูลและการวิเคราะห์ขอ้มูล ตาม

ล�าดบั

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

ประชากร คือ ประชาชนเป้าหมายทั้งหมดในเขต

พื้นท่ี 7 แขวง ของเขตธนบุรีในกรุงเทพมหานคร ทั้ง 7 

แขวง ไดแ้ก่ (1) แขวงวดักลัยาณ์ (ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของวดัประยรุ

วงศาวาสวรวิหาร) (2) แขวงหิรัญรูจี (3) แขวงบางยี่เรือ  

(4) แขวงบุคคโล (5) แขวงตลาดพลู (6) แขวงดาวคะนอง 

และ (7) แขวงส�าเหร่ มีประชากรรวม 127,708 คน

กลุ่มตวัอยา่ง คือ ประชาชนท่ีตอบแบบสอบถาม

ท่ีเป็นตวัแทนของประชากรในเขตพื้นท่ี 7 แขวงของเขต

ธนบุรี รวม 1,101 คน ซ่ึงไดม้าจากการค�านวณโดยใชสู้ตร

ของการหาจ�านวนกลุ่มตวัอยา่งของ ทาโร ยามาเน่ (Taro 

Yamane) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 97% หรือความคลาดเคล่ือน

ของการสุ่มตวัอยา่งท่ีระดบั 0.03 (Yamane, 1967)

ส่วนของการวจิยัเชิงคุณภาพได ้เป็นการสมัภาษณ์

แนวลึกเฉพาะผูเ้ช่ียวชาญ (in-depth interview of experts) 

หรือผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั (key informants) จากผูท่ี้มีความรู้

ความสามารถ มีประสบการณ์ และความเช่ียวชาญเก่ียว

กบัการบริหารจดัการดา้นการประชาสมัพนัธ์เพื่อเผยแพร่

มรดกทางวฒันธรรมของวดัประยรุวงศาวาสวรวิหารตาม

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จ�านวน 9 คน ซ่ึงใชเ้ป็น

ขอ้มูลเสริมการวิจยัเชิงปริมาณ

เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรวิจัย

ก า ร วิ จั ย เ ชิ ง ป ริ ม า ณ  ใ ช้ แ บ บ ส อ บ ถ า ม  

(questionnaire) แบบมาตราประเมินค่า หรือมาตราส่วน

ประเมินค่า (rating scale) 3 ระดบัไดแ้ก่ มาก ปานกลาง 

นอ้ย ตามแบบของ Likert (1961) เป็นเคร่ืองมือ และท่ี

ผ่านการทดสอบมีค่าความเช่ือถือไดข้องแบบสอบถามท่ี

ระดบั 0.86 

การวิจัยเชิงคุณภาพ เป็นการสัมภาษณ์เชิงลึก

เฉพาะผูเ้ช่ียวชาญ จ�านวน 9 คน โดยใชแ้บบสมัภาษณ์เป็น

เคร่ืองมือส�าหรับการวิจยั 

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล

ผูศึ้กษาได้ก�าหนดการเก็บรวบรวมขอ้มูลไว ้ 3 

วิธี ไดแ้ก่ (1) การรวบรวมขอ้มูลจากเอกสารหรือการวิจยั

เอกสาร (2) การรวบรวมขอ้มูลจากการวิจยัสนาม และ  

(3) การรวบรวมขอ้มูลจากการสังเกตการณ์

การรวบรวมข้อมูลจากเอกสารหรือการวิจัย

เอกสาร ส�าหรับการวจิยัเชิงปริมาณและการวจิยัเชิงคุณภาพ 

ผูศึ้กษาไดศึ้กษาคน้ควา้ขอ้มลูจากต�ารา หนงัสือ รายงานผล

การวิจยั สถิติ ตวัเลข และเอกสารต่าง ๆ  ทั้งภาษาไทยและ

ภาษาต่างประเทศ รวมตลอดถึงขอ้มลูท่ีไดจ้ากอินเทอร์เน็ต

การรวบรวมขอ้มูลจากการวิจยัสนาม การแจก

และการเก็บรวบรวมแบบสอบถาม ผูศึ้กษา และผูช่้วยอีก 

3 คน ไดแ้จกและเกบ็รวบรวมขอ้มลูภาคสนามในเขตพื้นท่ี

ของ 7 แขวงของเขตธนบุรีโดยแจกแบบสอบถามใหก้ลุ่ม

ตวัอยา่งทั้งหมดในพื้นท่ีดงักล่าว 1,101 คน ผูศึ้กษา และผู ้

ช่วยเกบ็รวบรวมแบบสอบถามกลบัคืนมาไดจ้�านวน 1,030 

คน เม่ือไดข้อ้มูลมาแลว้ ผูศึ้กษาไดว้ิเคราะห์ขอ้มูลเชิง

ปริมาณดว้ยสถิติวิเคราะห์เพื่อตอบวตัถุประสงคก์ารวิจยั

ต่อไป ส�าหรับการวิจยัเชิงคุณภาพ การเกบ็รวบรวมขอ้มูล

เป็นลกัษณะของการสัมภาษณ์แนวลึกเฉพาะผูเ้ช่ียวชาญ 

ซ่ึงเป็นบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถและความเช่ียวชาญ

เก่ียวกบัการบริหารจดัการดา้นการประชาสมัพนัธ์เพื่อเผย

แพร่มรดกทางวฒันธรรมของวดัประยรุวงศาวาสวรวหิาร 

จ�านวน 9 คน เก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยการสัมภาษณ์แบบ

ตวัต่อตวั และน�าขอ้มูลมาวิเคราะห์ดว้ยการเขียนบรรยาย

หรือพรรณนาใน ขั้นตอนของการอภิปรายผล และการ

ให้ขอ้เสนอแนะ
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กำรวิเครำะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้

เป็นการวิเคราะห์แสดงผลการศึกษาในรูปของ

ตาราง ประกอบกบัการใชรู้ปแบบของการวิเคราะห์เชิง

พรรณนา สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูลจะใช้สถิติท่ี

สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการวิจยั  ดงัน้ี (1) ค่าร้อย

ละ (2) ค่าเฉล่ีย (3) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (4) ค่าการถดถอย

พหุคูณ และ (5) ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน 

ผลกำรวิจัย

ผลการวิจยัขอ้มูลเชิงปริมาณ

1. กลุ่มตวัอย่างเห็นดว้ยในระดบัปานกลางต่อ 

ปัญหาเก่ียวกบัการบริหารจดัการดา้นการประชาสัมพนัธ์

เพื่อเผยแพร่มรดกทางวฒันธรรมของวดัประยุรวงศา

วาสวรวิหารตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 5 ดา้น 

โดยมีค่าเฉล่ียรวมทั้ง 5 ดา้น (  = 2.08, SD = 0.59) 

และค่ า เฉ ล่ียรวมของแต่ละด้านเ รียงตามล�าดับค่า

เฉล่ียจากมากไปน้อย ได้แก่ ด้าน (1) การมีภูมิคุม้กัน  

(  = 2.15, SD = 0.64) (2) ความมีเหตุผล (  = 2.12, 

SD = 0.56) (3) การมีคุณธรรม (  = 2.09, SD = 0.55)  

(4) ความพอประมาณ (  = 2.03, SD = 0.50) (5) การมี

ความรู้ (  = 2.03, SD = 0.72)

2.  กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยในระดับมาก ต่อ 

แ น ว ท า ง ก า ร พัฒ น า ก า ร บ ริ ห า ร จัด ก า ร ด้ า น ก า ร

ประชาสัมพนัธ์เพื่อเผยแพร่มรดกทางวฒันธรรมของวดั

ประยุรวงศาวาสวรวิหารตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอ

เพียง 5 ดา้น โดยมีค่าเฉล่ียรวมทั้ง 5 ดา้น (  = 2.65,  

SD = 0.55) และค่าเฉล่ียรวมของแต่ละดา้นเรียงตามล�าดบั

ค่าเฉล่ียจากมากไปน้อย ไดแ้ก่ ดา้น (1) ความมีเหตุผล  

(  = 2.72, SD = 0.48) (2) การมีภูมิคุม้กนั (  = 2.69,  

SD = 0.53) (3) ดา้นการมีความรู้ (  = 2.65, SD = 0.57) 

ความพอประมาณ (  = 2.62, SD = 0.56) (4) ความรู้คู่

คุณธรรม (  = 2.56, SD = 0.63) และ (5) ตามล�าดบั ดงั

ตาราง 1

ตำรำง 1

ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างต่อปัญหา และแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการด้านการประชาสัมพันธ์เพ่ือ

เผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรมของวัดประยรุวงศาวาสวรวิหารตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 5 ด้าน จ�าแนก

ตามค่าเฉล่ียรวมท้ัง 5 ด้าน และค่าเฉล่ียรวมแต่ละด้านเรียงตามล�าดับค่าเฉล่ียรวมจากมากไปน้อย

ปัญหา แนวทางการพฒันา

ค่าเฉล่ียรวมทั้ง 5 ดา้น (SD)

2.08 (0.59) 2.65 (0.55)

ค่าเฉล่ียรวมแต่ละดา้นเรียงตามล�าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ย (SD)

1. ดา้นการมีภูมิคุม้กนั          2.15 (0.64)

ไดแ้ก่ ค �าถามท่ีวา่ “วดัประชาสมัพนัธ์เผยแพร่ขอ้มลูข่าวสาร

เก่ียวกบัมรดกทางวฒันธรรมของวดัโดยขาดการวางแผนไว้

ล่วงหนา้เพื่อรองรับสถานการณ์ต่าง ๆ  เช่น ในช่วงเทศกาล

ท�าบุญ ไดอ้ยา่งรัดกุม”

1. ดา้นความมีเหตุผล         2.72 (0.48)

ไดแ้ก่ ค �าถามท่ีว่า “วดัควรประชาสัมพนัธ์เผยแพร่ขอ้มูล

ข่าวสารเก่ียวกบัมรดกทางวฒันธรรมของวดัใหน่้าเช่ือถือ 

และเป็นท่ียอมรับเพิ่มมากข้ึน”

2. ดา้นความมีเหตุผล            2.12 (0.56) 2. ดา้นการมีภูมิคุม้            2.69 (0.53)

3. ดา้นการมีคุณธรรม           2.09 (0.55) 3. ดา้นการมีความรู้           2.65 (0.57)

4. ดา้นความพอประมาณ      2.03 (0.50) 4. ดา้นพอประมาณ           2.62 (0.56)

5. ดา้นการมีความรู้               2.03 (0.72) 5. ดา้นการมีคุณธรรม       2.56 (0.63)
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3.  กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยในระดับมาก ต่อ 

ปัจจยัท่ีมีส่วนส�าคญัท่ีท�าให้การบริหารจดัการดา้นการ

ประชาสัมพนัธ์เพื่อเผยแพร่มรดกทางวฒันธรรมของวดั

ประยรุวงศาวาสวรวหิารประสบผลส�าเร็จ ท่ีแบ่งเป็นปัจจยั

ภายในและปัจจยัภายนอก (สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์าร

วิจยั ขอ้ 3.) เรียงล�าดบัค่าเฉล่ียรวมจากมากไปนอ้ย ไดแ้ก่ 

(1) ปัจจยัภายใน (  = 2.36, SD = 0.72) และ (2) ปัจจยั

ภายนอก (  = 2.35, SD = 0.69) ตามล�าดบั

ผลการศึกษาขอ้มูลเชิงคุณภาพ

ผลจากการการสัมภาษณ์แนวลึกผู ้เ ช่ียวชาญ 

จ�านวน 9 คน ปรากฏว่า

1. ผูเ้ช่ียวชาญ มีความเห็นไปในทิศทางเดียวกนั

ต่อแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการด้านการ

ประชาสัมพนัธ์เพื่อเผยแพร่มรดกทางวฒันธรรมของวดั

ประยุรวงศาวาสวรวิหารตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอ

เพียงโดยผูเ้ช่ียวชาญเห็นว่า การแสดงเหตุผลอยา่งชดัเจน

และครอบคลุมเป็นส่ิงจ�าเป็นส�าหรับการบริหารจดัการ

ท่ีช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านการ

ประชาสัมพนัธ์ของวดัใหสู้งข้ึน และเป็นมาตรฐานสากล

มากข้ึน

2. ผูเ้ช่ียวชาญ มีความเห็นไปในทิศทางเดียวกนั

ต่อปัจจยัท่ีมีส่วนส�าคญัท่ีท�าใหก้ารบริหารจดัการดา้นการ

ประชาสัมพนัธ์เพื่อเผยแพร่มรดกทางวฒันธรรมของวดั

ประยุรวงศาวาสวรวิหารประสบผลส�าเร็จโดยเห็นว่า 

เน่ืองจากสาระส�าคญัของปัจจยัภายนอก อนัไดแ้ก่ การ

เปิดโอกาสให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมอย่างชัดเจน

และต่อเน่ือง และการประสานงานกบัหน่วยงานภายนอก 

เช่น หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน อย่างเป็นระบบ 

และเป็นเครือข่าย เป็นส่ิงส�าคญัส�าคญั และจ�าเป็นอย่าง

ยิ่งท่ีช่วยให้การบริหารจดัการดา้นการประชาสัมพนัธ์มี

ประสิทธิภาพสูงข้ึน 

กำรอภิปรำยผล

1. จากผลการศึกษาขอ้มูลเชิงปริมาณ พบว่ากลุ่ม

ตวัอย่างเห็นดว้ยในระดบัปานกลางทั้งในภาพรวมและ

รายดา้นทั้ง 5 ดา้น ต่อปัญหาเก่ียวกบัการบริหารจดัการ

ดา้นการประชาสัมพนัธ์เพื่อเผยแพร่มรดกทางวฒันธรรม

ของวดัประยรุวงศาวาสวรวหิารตามปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 5 ดา้น วดัประชาสัมพนัธ์เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสาร

เก่ียวกบัมรดกทางวฒันธรรมของวดั โดยใชง้บประมาณ

อย่างไม่เหมาะสม คือ ใชใ้นจ�านวนท่ีนอ้ยเกินไป อย่าง

ไม่น่าเช่ือถือเท่าท่ีควร และขาดการวางแผนไวล่้วงหนา้

เพื่อรองรับสถานการณ์ต่าง ๆ โดยเฉพาะในช่วงเทศกาล

ท�าบุญ เหล่าน้ีเป็นต้น เม่ือเป็นเช่นน้ี จึงมีส่วนส�าคญั

ท�าให้กลุ่มตวัอย่างเห็นดว้ยในระดบัปานกลางต่อสภาพ

ปัญหาเก่ียวกบัการบริหารจดัการดา้นการประชาสัมพนัธ์

เพื่อเผยแพร่มรดกทางวฒันธรรมของวดัประยรุวงศาวาส 

วรวหิารตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีงดงักล่าว เป็นตน้ 

2. จากผลการศึกษาท่ีพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งเห็นดว้ย

ในระดบัมาก ต่อ แนวทางการพฒันาการบริหารจดัการ

ดา้นการประชาสัมพนัธ์เพื่อเผยแพร่มรดกทางวฒันธรรม

ของวดัประยรุวงศาวาสวรวหิารตามปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 5 ดา้น (สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์ารวิจยั ขอ้ 

2) ผูศึ้กษามีความเห็นท่ีสอดคลอ้งกบักลุ่มตวัอย่าง ใน

ขณะเดียวกนัก็มีมุมมองท่ีเป็นไปในทิศทางเดียวกบักบัผู ้

เช่ียวชาญทั้ง 9 คนท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์แนวลึก ว่าวดั

ควรประชาสัมพนัธ์เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัมรดก

ทางวฒันธรรมของวดัโดยให้ความรู้เก่ียวกบัมรดกทาง

วฒันธรรมของแก่ประชาชนหรือสังคมอยา่งมากเพียงพอ 

และต่อเน่ือง และให้ความรู้เก่ียวกบัมรดกทางวฒันธรรม

ของแก่ประชาชนหรือสงัคมอยา่งกวา้งขวาง และครอบคลุม

เน้ือหาสาระส�าคญัเพิ่มมากข้ึน โดยใชบุ้คลากรท่ีมีความ

เสียสละ ขยนั และอดทน เป็นตน้

3. จากผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอยา่งเห็นดว้ย

ต่อภาพรวม ปัจจยัท่ีมีส่วนส�าคญัท่ีท�าใหก้ารบริหารจดัการ

ดา้นการประชาสัมพนัธ์เพื่อเผยแพร่มรดกทางวฒันธรรม

ของวดัประยรุวงศาวาสวรวิหารประสบผลส�าเร็จ ผูศึ้กษา

มีความเห็นว่า ปัจจยัท่ีมีส่วนส�าคญัต่อการบริหารจดัการ

ดา้นการประชาสัมพนัธ์เพื่อเผยแพร่มรดกทางวฒันธรรม

ของวดัประยุรวงศาวาสวรวิหารประสบผลส�าเร็จท่ีเรียง

ตามล�าดบัจากมากไปน้อยดงักล่าว นั้น มีสาระส�าคญัท่ี

สอดคลอ้งและตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มตวัอยา่ง

หรือประชาชนอยา่งมาก ประกอบกบักลุ่มตวัอยา่งมัน่ใจ

วา่ปัจจยัภายนอกและปัจจยัภายในดงักล่าวจะมีส่วนส�าคญั
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ช่วยใหก้ารบริหารจดัการดา้นการประชาสัมพนัธ์ประสบ

ผลส�าเร็จ 

ข้อเสนอแนะกำรวิจัยคร้ังนี้

1. วดัประยรุวงศาวาสวรวหิารควรประชาสมัพนัธ์

เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัมรดกทางวฒันธรรมของวดั

โดยใชบุ้คลากรอยา่งเหมาะสม เช่น ใชบุ้คลากรท่ีมีความ

รู้ความสามารถในจ�านวนท่ีมากเพียงพอ นอกจากน้ีวดั

ประยรุวงศาวาสวรวหิารควรพฒันาหรือฝึกอบรมผูบ้ริหาร

ทุกระดบัให้ปรับปรุงการปฏิบติังานของตนเอง

2. วดัประยรุวงศาวาสวรวหิารควรประชาสมัพนัธ์

เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัมรดกทางวฒันธรรมของวดั

โดยใชห้รือแสดงเหตุผลอยา่งชดัเจน และครอบคลุมเพิ่ม

มากข้ึน

3. วดัประยรุวงศาวาสวรวหิารควรประชาสมัพนัธ์

เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัมรดกทางวฒันธรรมของวดั

โดยวางแผนไวล่้วงหนา้เพื่อรองรับสถานการณ์ต่าง ๆ

4. วดัประยรุวงศาวาสวรวหิารควรประชาสมัพนัธ์

เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับมรดกทางวฒันธรรม

ของวดัโดยให้ความรู้เก่ียวกบัมรดกทางวฒันธรรมของ

แก่ประชาชนหรือสังคมอยา่งกวา้งขวาง และครอบคลุม

เน้ือหาสาระส�าคญัเพิ่มมากข้ึน 

5. วดัประยรุวงศาวาสวรวหิารควรประชาสมัพนัธ์

เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัมรดกทางวฒันธรรมของวดั

ดว้ยความรับผิดชอบ และทุ่มเทเพิ่มมากข้ึน

ข้อเสนอแนะกำรวิจัยคร้ังต่อไป

1. ในการศึกษาคร้ังต่อไป หน่วยงานของรัฐ วดั

หรือบุคลากรของวดัอ่ืน จึงควรน�ากรอบแนวคิดท่ีส�าคญั 

โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 5 ดา้น

น้ีไปท�าวิจัยในหน่วยงานอ่ืนนอกเหนือจากวดัประยุร

วงศาวาสวรวิหาร ทั้งน้ีเพื่อเป็นการพิสูจน์ผลการวิจยัว่า

จะเหมือนกนั คลา้ยคลึงกนั หรือแตกต่างกนั อนัจะน�าไป

สู่การพฒันาการบริหารจดัการของหน่วยงานของรัฐต่อไป 

2. หน่วยงานของรัฐ วดัหรือบุคลากรของวดั ซ่ึง

รวมทั้งวดัประยรุวงศาวาสวรวหิารควรท�าวจิยัต่อเน่ืองเพือ่

ศึกษาว่า เพราะเหตุใดผลการศึกษาคร้ังน้ี จึงท�าให้ปัจจยั

ภายในมีความสัมพนัธ์ต่อประสิทธิภาพในการบริหาร

จดัการท่ีเรียกว่า 4M น้อยกว่าเม่ือเปรียบเทียบกบัปัจจยั

ภายนอกดงักล่าว

3. หน่วยงานของรัฐ วดัหรือบุคลากรของวดัควร

ท�าวจิยัแบบเจาะลึกเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีส่วนส�าคญัท่ีท�าใหก้าร

บริหารจดัการดา้นการประชาสัมพนัธ์เพื่อเผยแพร่มรดก

ทางวฒันธรรมของวดัประยุรวงศาวาสวรวิหารประสบ

ผลส�าเร็จแต่ละปัจจยัอยา่งเจาะจง 

4. หน่วยงานของรัฐ วดัหรือบุคลากรของวดัควร

ท�าวิจยัเชิงเปรียบเทียบ เช่น วิจยัปัจจยัท่ีมีส่วนส�าคญัท่ี

ท�าให้การบริหารจดัการดา้นการประชาสัมพนัธ์เพื่อเผย

แพร่มรดกทางวฒันธรรมของวดัประยรุวงศาวาสวรวหิาร 

กบัวดัอ่ืนท่ีมีภาระงานใกลเ้คียงหรือคลา้ยกนั เป็นตน้

5. หน่วยงานของรัฐ วดัหรือบุคลากรของวดั

ควรท�าวิจยัโดยใช้กรอบแนวคิดการวิจยัหรือปัจจยัอ่ืน

ส�าหรับการศึกษาวิเคราะห์การบริหารจัดการด้านการ

ประชาสัมพนัธ์เพื่อเผยแพร่มรดกทางวฒันธรรมของวดั

ประยรุวงศาวาสวรวิหาร 

6. หน่วยงานของรัฐ วดัหรือบุคลากรของวดัควร

ท�าวิจยัเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์ผูมี้ส่วนไดเ้สียหรือ

เก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการดา้นการประชาสัมพนัธ์

เพื่อเผยแพร่มรดกทางวฒันธรรมของวดัประยุรวงศา 

วาสวรวิหารโดยตรง เช่น กลุ่มผูน้�าทอ้งถ่ิน และผูบ้ริหาร

ของวดั เป็นตน้
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บทคัดย่อ

การวจิยัแบบผสมผสานน้ี มีวตัถุประสงคเ์พือ่ศึกษา (1) สภาพปัญหาเก่ียวกบัการบริหารจดัการเพือ่ประชาสมัพนัธ์ 

(2) แนวการบริหารจดัการเพ่ือประชาสัมพนัธ์ (3) ปัจจยัท่ีมีส่วนส�าคญัท�าให้การบริหารจดัการเพื่อประชาสัมพนัธ์ 

และ (4) ยทุธศาสตร์การบริหารจดัการเพื่อประชาสัมพนัธ์ ให้เกษตรกรข้ึนทะเบียนเป็นแรงงานนอกระบบของจงัหวดั

เชียงใหม่ ประชากรท่ีศึกษาไดแ้ก่ เกษตรกรในจงัหวดัเชียงใหม่จ�านวน 1,103 คน ส�าหรับสถิติท่ีใชใ้นการศึกษา ไดแ้ก่ 

ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าการถดถอยพหุคูณ และการหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เพียร์สัน ผลการศึกษาพบ

ว่า (1) ปัญหาท่ีส�าคญั คือ การประชาสัมพนัธ์เพื่อให้เกษตรกรข้ึนทะเบียนเป็นแรงงานนอกระบบของจงัหวดัเชียงใหม่

ยงัไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร (2) แนวทางการบริหารจดัการเพื่อประชาสัมพนัธ์ ให้เกษตรกรข้ึนทะเบียนเป็นแรงงาน

นอกระบบของจงัหวดัเชียงใหม่ ควรวางแผนโครงการต่าง ๆ เพื่อประชาสัมพนัธ์อยา่งทัว่ถึง การเขา้ถึงกลุ่มเกษตรกร 

และ (3) ตวัแบบยทุธศาสตร์การบริหารจดัการเพื่อประชาสัมพนัธ์ให้เกษตรกรข้ึนทะเบียนเป็นแรงงานนอกระบบของ

จงัหวดัเชียงใหม่ ไดแ้ก่แนวทางการบริหารกิจการบา้นเมือง ท่ีดี ท่ีเป็นปัจจยัท่ีมีส่วนส�าคญัต่อประสิทธิภาพในการ

บริหารจดัการหน่วยงานแบบสมดุล

ค�ำส�ำคัญ: การบริหารจดัการ, การประชาสัมพนัธ์, เกษตรกรข้ึนทะเบียน, แรงงานนอกระบบ

Abstract

This mixed research method the main objectives of this research were to study (1) public relation  

administration problems for farmers to register as informal workers in Chiang Mai province (2) public relation  

administration guidelines for farmers to register as informal workers in Chiang Mai province (3) factors are  

contributed significantly to the management of public relations for farmers to register are informal workers in  

Chiang Mai province successful and (4) study to publicize administration strategy for farmers to register are  

informal workers in Chiang Mai province. Population surveyed included the entire population of 1,103 farmers in 

Chiang Mai province. Statistics used were mean, standard deviation, multiple regression, and Pearson’s correlation. 

The study findings showed that (1) a major problem was reasonableness aspect because the Chiang Mai Official did 

not effectively public relation for farmers to register are informal workers (2) a major administration guideline for 

กำรบริหำรจัดกำรเพือ่ประชำสัมพนัธ์ให้เกษตรกรขึน้ทะเบียน

เป็นแรงงำนนอกระบบของจังหวัดเชียงใหม่

Public Relation Administration for Farmers to 

Register as Informal Worker in Chiangmai Province
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บทน�ำ

กลุ่มแรงงานนอกระบบส่วนใหญ่เป็นผูใ้ชแ้รงงาน

ภาคเกษตร และผูป้ระกอบอาชีพท่ีไม่มีนายจา้งยงัไม่ได้

รับความคุม้ครองทางสังคม มีรายได้ไม่แน่นอน ไม่มี

ระบบภาษี ไม่มีระบบบญัชีเงินเดือน มีการเคล่ือนยา้ย

แรงงานสูง ไม่มีหลกัแหล่งท่ีแน่นอน และเปราะบางต่อ

ความผนัผวนของรายไดท่ี้จะน�าไปใชใ้นการบริโภค เม่ือ

เทียบกับประเทศท่ีมีรายได้ประชาชาติต่อหัวในระดับ

เดียวกนั ประเทศไทยมีสัดส่วนเศรษฐกิจนอกระบบท่ีสูง

กวา่ประเทศอ่ืน ๆ  คือ คิดเป็นสองในสามของ การจา้งงาน

ทั้งหมด หรือประมาณสามในส่ีของสถานประกอบการใน

ประเทศ สาเหตุของสภาพการณ์ดงักล่าวอาจยงัไม่สามารถ

ระบุไดอ้ย่างแน่ชดั แต่ส่วนหน่ึงอาจเป็นเพราะภาคการ

ผลิต ในระบบ (formal-sector establishments) มีการวา่จา้ง

หรือต่องาน (sub-contracting) ใหภ้าคการผลิตนอกระบบ 

(formal-sector enterprise) เป็นจ�านวนมาก หรืออาจเป็น

ความตั้งใจของผูป้ระกอบการ ท่ีตอ้งการหลีกเล่ียงการเสีย

ภาษี หรือหลีกเล่ียงการปฏิบติัตามกฎหมายต่างๆ โดยการ

ท�าธุรกิจ ในครอบครัวขนาดเลก็และอยูน่อกระบบ หรือ

อาจเป็นเพราะกรอบโครงสร้างทางกฎหมายและสถาบนั

โดยรวม (ส�านกังานเลขาธิการวุฒิสภา, 2549)

เฉพาะกรณีจังหวดัเชียงใหม่ ข้อมูลสถิติด้าน

แรงงานในปี 2557 ช้ีใหเ้ห็นวา่ จ�านวนแรงงานรวมทั้งหมด 

992,811 คน จ�าแนกเป็นแรงงานในระบบจ�านวน 442,377 

คน แต่มีแรงงานนอกระบบสูงถึง 550,434 คน คิดเป็น

ร้อยละ 55.44 ของจ�านวนแรงงานทั้งหมดและท่ีส�าคญั

คือ เป็นแรงงานท่ีเป็นเกษตรกรรวมถึง 134,426 ครัว

เรือน จากครัวเรือนทั้งหมด 732,313 หลงั ซ่ึงจากขอ้มูล

สถิติแสดงให้เห็นว่า ถึงแม้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องจะมี

ความพยายามในการบริหารจดัการแรงงานนอกระบบ

ให้เขา้สู่ระบบอย่างเป็นรูปธรรม แต่ยงัมีขอ้จ�ากดัหลาย

ประการ เช่น ภาครัฐไม่สามารถให้การสนับสนุนและ

ส่งเสริมไดอ้ย่างทัว่ถึงและต่อเน่ือง เน่ืองจากผูป้ระกอบ

การส่วนใหญ่มีขนาดเลก็ (รวมทั้งผูป้ระกอบอาชีพอิสระ

ต่าง ๆ) กระจดักระจาย ขาดความมัน่คงในการประกอบ

อาชีพ รายไดน้้อย และไม่มีความมนัคงดา้นรายได ้ อีก

ทั้งไม่ทราบ สิทธิประโยชน์ของการเขา้สู่ระบบ ส่งผล 

กระทบใหแ้รงงานท่ีอยูน่อกระบบไม่ไดรั้บความคุม้ครอง

ทางสงัคม ดว้ยลกัษณะของแรงงานนอกระบบ เป็นแรงงาน

ทีมีความหลากหลายในดา้นสถานภาพการท�างาน (เช่น 

นายจา้ง ลูกจา้ง ผูป้ระกอบอาชีพอิสระ ผูรั้บงานไปท�า

ท่ีบา้น) ลกัษณะงาน (เช่น งานในภาคเกษตร และนอก

ภาคเกษตร) และลกัษณะของแรงงาน (เช่น แรงงานเด็ก 

แรงงานสูงอาย ุแรงงานต่างดา้ว) ท�าใหก้ารบริหารจดัการ

เพื่อแรงงานกลุ่มน้ี มีความซับซ้อน ทั้งในเชิงเป้าหมาย 

มาตรการ และพื้นท่ีการท�างาน เป็นตน้ (สถาบนัวิจยัเพื่อ

การพฒันาประเทศไทย, 2554)

ถึงแม้จะมีข้อมูลทางสถิติท่ีแสดงออกมาเป็น

ตวัเลขจากหน่วยงานท่ีเช่ือถือได ้แต่การส�ารวจขอ้มูลเป็น

เพียงการสุ่มตวัอย่างและผ่านกระบวนการค�านวณดว้ย

วิธีทางคณิตศาสตร์ จึงไดผ้ลสรุปขอ้มูลตวัเลขทางสถิติท่ี

แสดงออกมาในแต่ละปี วธีิการดงักล่าวเป็นวธีิหน่ึงท่ีไดผ้ล

เป็นอยา่งดีในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู แต่ยงัมีปัจจยัอีกหลาย

ประการท่ีอาจท�าใหข้อ้มลูนั้นมีความคลาดเคล่ือนจากความ

เป็นจริงท่ีแตกต่างกนัตามแต่สภาพบริบทของแต่ละพื้นท่ี 

เช่น วิถีการด�ารงชีวิต การประกอบอาชีพ การอยูร่วมหมู่ 

และความเช่ือ รวมถึงการยา้ยถ่ินฐานทั้งระยะสั้นและระยะ

ยาว เป็นตน้ ดงัเช่นจงัหวดัเชียงใหม่ ท่ีมีความแตกต่างกนั

ในบริบทดว้ยเหตุแห่งความหลากหลายทางชาติพนัธ์ุและ

Chiang Mai Official was to take active in the planning process of public relation projects for approach to farmers 

(3) the Chiang Mai Official strategic administrative model of public relation for farmers to register are informal 

workers according to the Good Governance that factors are contributed significantly to effectiveness administration 

Balance Scorecard organization.

Keywords: administration, public relation, farmer register, Informal worker



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 ประจ�าเดือน พฤษภาคม-สิงหาคม 2560 249

วิถีการด�ารงชีวิตทั้งท่ีเป็นประชาชนคนไทยเช่นเดียวกนั 

ประเด็นดา้นขอ้มูลจึงเป็นปัญหาต่อการแกไ้ขให้ตรงต่อ

สภาพความเป็นจริงตามเป้าหมายของกระทรวงแรงงาน 

นอกจากนั้นยงัพบว่าสภาพปัญหาท่ีเกิดจากการบริหาร

ราชการท่ีไม่เอ้ือต่อการด�าเนินงานหลายประการ เช่น 

จ�านวนของเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานไม่เพียงพอต่อภาระงาน

ท่ีเพิ่มมากข้ึนอยา่งต่อเน่ือง หรือการท่ีอาสาสมคัรแรงงาน

ปฏิบติัหนา้ท่ีไดอ้ยา่งไม่เตม็ก�าลงัความสามารถ หรือการ

ไม่ไดรั้บความร่วมมือจากหน่วยงานหรือองค์กรต่าง ๆ 

เหล่าน้ีลว้นเป็นปัญหาในการบริหารจดัการดา้นแรงงาน

นอกระบบทั้งส้ิน เหตุผลในการศึกษาคร้ังน้ี จึงจ�าเป็น

อยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งคน้หาค�าตอบเชิงประจกัษเ์พ่ือใหส้ามารถ

พฒันาไปสู่แนวทางการปฏิบติัไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรมและ

สอดคลอ้งกบัทิศทางการพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ ประกอบ

กบัการรับรู้ขอ้มูลและความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของแรงงาน

นอกระบบ สถานการณ์ของแรงงานนอกระบบท่ีเก่ียว 

เน่ืองกบัระบบสังคม ระบบเศรษฐกิจ ระบบส่ิงแวดลอ้ม 

การสร้างและพฒันาเครือข่ายแรงงานนอกระบบให้เขม้

แข็ง ซ่ึงจะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของแรงงานนอกระบบ

ไดใ้นอนาคต (ณัฏฐ์ดนยั ประเทืองบริบูรณ์, 2558) กรณี

ดงักล่าวจึงเกิดเป็นปัญหาดา้นการบริหารจดัการในเร่ือง

ท่ีจงัหวดั โดยเฉพาะอย่างยิ่งส�านักงานแรงงานจงัหวดั 

บริหารจดัการ หรือให้บริการดา้นขอ้มูลข่าวสาร หรือ

ท�าการประชาสัมพนัธ์ในเร่ืองการข้ึนทะเบียนแรงงาน

นอกระบบไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร ประกอบกบัการ

ประชาสัมพนัธ์ไม่มีความหลากหลายและกวา้งเพียงพอท่ี

จะท�าให้ขอ้มูลข่าวสารท่ีเก่ียวขอ้งไม่สามารถเขา้ถึงกลุ่ม

เป้าหมายแรงงานนอกระบบได้

ในเม่ือประเดน็ส�าคญัของสภาพปัญหาในภาพรวม

ของการไม่เขา้สู่ระบบประกนัตนเพ่ือรองรับสวสัดิการท่ีพงึ

มีพึงไดจ้ากภาครัฐของแรงงานนอกระบบท่ีเป็นเกษตรกร 

และไม่ไดเ้ป็นเกษตรกร เป็นประเด็นปัญหาในดา้นการ

ประชาสมัพนัธ์เป็นหลกั ผูศึ้กษาจึงสนใจท่ีจะท�าการศึกษา

ในประเดน็เร่ือง การบริหารจดัการเพื่อประชาสัมพนัธ์ให้

เกษตรกรข้ึนทะเบียนเป็นแรงงานนอกระบบ เพือ่แสวงหา

ค�าตอบท่ีถกูตอ้งและตรงต่อสภาพความเป็นจริงถึงแนวทาง

การพฒันาการบริหารจดัการแรงงานนอกระบบท่ีเป็น

เกษตรกรจากการประชาสัมพนัธ์ท่ีมีประสิทธิภาพท่ีจะ

ท�าให้เกษตรกรเขา้ถึงขอ้มูลในดา้นต่างๆ เพื่อการพฒันา

คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน ด้วยการข้ึนทะเบียนแรงงานนอก

ระบบ ทั้งน้ีผูศึ้กษาไดส้นใจท่ีจะศึกษาในพื้นท่ีภาคเหนือ

ในพื้นท่ีจงัหวดัเชียงใหม่ ดว้ยเหตุผลท่ีวา่ จงัหวดัชียงใหม่

เป็นจงัหวดัท่ีมีจ�านวนประชากร และจ�านวนแรงงานนอก

ระบบสูงท่ีสุดในภาคเหนือ ในช่ือเร่ือง การบริหารจดัการ

เพื่อประชาสัมพนัธ์ให้เกษตรกรข้ึนทะเบียนเป็นแรงงาน

นอกระบบของจงัหวดัเชียงใหม่

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

1. เพื่อศึกษาสภาพปัญหาเก่ียวกับการบริหาร

จดัการเพื่อประชาสัมพนัธ์ ให้เกษตรกรข้ึนทะเบียนเป็น

แรงงานนอกระบบของจงัหวดัเชียงใหม่ 

2 .  เ พื่ อ ศึ ก ษ า แ น ว ก า ร บ ริ ห า ร จัด ก า ร เ พ่ื อ

ประชาสัมพนัธ์ ให้เกษตรกรข้ึนทะเบียนเป็นแรงงาน

นอกระบบของจงัหวดัเชียงใหม่ 

3. เพือ่ศึกษาปัจจยัท่ีมีส่วนส�าคญัท�าใหก้ารบริหาร

จดัการเพื่อประชาสัมพนัธ์ ให้เกษตรกรข้ึนทะเบียนเป็น

แรงงานนอกระบบของจงัหวดัเชียงใหม่ประสบผลส�าเร็จ

4. เพื่อศึกษายุทธศาสตร์การบริหารจดัการเพื่อ

ประชาสมัพนัธ์ ใหเ้กษตรกรข้ึนทะเบียนเป็นแรงงานนอก

ระบบของจงัหวดัเชียงใหม่

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

Kaplan & Norton (1992) ประกอบด้วย  

(1) ดา้นภายนอกหน่วยงาน (external perspective or  

customer perspective (2) ดา้นภายในหน่วยงาน (internal  

perspective) เช่น กระบวนการบริหารภายในหน่วยงาน 

(3) ดา้นการเรียนรู้และการเติบโต (learning and growth 

perspective) เช่น ความสามารถในการสร้างหรือพฒันา

หน่วยงาน หรือ การมีบุคลากรท่ีมีคุณภาพ ท่ีมีความรู้ความ

สามารถมีการพฒันาตนเอง และมีทศันคติ และ (4) ดา้น

การเงิน (financial perspective)
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กรอบแนวคิดกำรวิจัย

กรอบแนวคิดในการศึกษาคร้ังน้ี ประกอบดว้ย

ส่วนท่ีเป็นตวัแปรอิสระคือ แนวทางการบริหารกิจการ

บา้นเมืองท่ีดี 7 ดา้น ซ่ึงการศึกษาคร้ังน้ีน�ามาใชเ้พียง 4 

ดา้น ไดแ้ก่ (1) การบริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์

สุขของประชาชน (2) การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผล

สัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ (3) การปรับปรุงภารกิจของ

ส่วนราชการหรือหน่วยงาน และ (4) การประเมินผลการ

ปฏิบติัราชการ ส่วนตวัแปรตาม คือ ปัจจยัท่ีมีส่วนส�าคญัต่อ

ประสิทธิภาพในการบริหารจดัการหน่วยงานแบบสมดุล

ท่ีเรียกวา่ บาลา้นซ์ สกอร์การ์ด (balance scorecard) 4 ดา้น 

ของ Kaplan & Norton (1992) 

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

การวิจยัคร้ังน้ี เป็นการวิจยัผสมผสาน (mixed 

method) ประกอบดว้ยการวิจยัเชิงปริมาณ (quantitative 

research) เป็นหลกั โดยใชแ้บบสอบถามจากกลุ่มตวัอยา่ง

และวเิคราะห์ทางสถิติ และการวจิยัเชิงคุณภาพ (qualitative 

research) มาสนบัสนุน ซ่ึงเป็นการศึกษาขอ้มูลเอกสาร 

ศึกษากลุ่ม หรือบุคคลโดยการสัมภาษณ์ ทั้งก่อนและภาย

หลงัจากการวเิคราะห์ขอ้มลูท่ีไดจ้ากการวจิยัเชิงปริมาณ ผู ้

วิจยัตอ้งการท�าการศึกษาวิเคราะห์เพ่ือคน้หาค�าตอบเชิง

ประจกัษเ์พื่อให้สามารถพฒันาไปสู่แนวทางการปฏิบติั

ไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรมและสอดคลอ้งกบัทิศทางการพฒันา

จงัหวดัเชียงใหม่ ประกอบกบัการรับรู้ขอ้มูลและความ

ตอ้งการท่ีแทจ้ริงของแรงงานนอกระบบ สถานการณ์

ของแรงงานนอกระบบท่ีเก่ียวเน่ืองกบัระบบสงัคม ระบบ

เศรษฐกิจ ระบบส่ิงแวดลอ้ม การสร้างและพฒันาเครือข่าย

แรงงานนอกระบบใหเ้ขม้แขง็ ซ่ึงจะส่งผลต่อคุณภาพชีวติ

ของแรงงานนอกระบบไดใ้นอนาคต 

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

การวิจยัเชิงปริมาณ ประชากรเป้าหมายท่ีท�าการ

ศึกษาทั้งหมด ไดแ้ก่เกษตรกรท่ียงัไม่ไดข้ึ้นทะเบียนเป็น

แรงงานนอกระบบท่ีเป็นเกษตรกรในพ้ืนท่ีของจงัหวดั

เชียงใหม่ จ�านวน 134,426 ครัวเรือน จากจ�านวนครัวเรือน

ทั้งหมด 732,313 ครัวเรือน (ส�านกังานสถิติแห่งชาติ, 2557) 

กลุ่มตวัอยา่งเป็นแรงงานนอกระบบในพื้นท่ีของจงัหวดั

เชียงใหม่ จ�านวน 25 อ�าเภอ 204 ต�าบล จ�านวน 1,103 คน 

ซ่ึงไดม้าจากการค�านวณเพื่อหาขนาดกลุ่มตวัอย่างตาม

สูตรของ Taro Yamane (1973) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 97% 

และค่าความคาดเคล่ือนของการสุ่มตวัอยา่งท่ีระดบั 0.03 

เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรวิจัย

1. การวิจยัเชิงปริมาณ ผูศึ้กษาใชแ้บบสอบถาม 

(questionnaire) เป็นเคร่ืองมือเพื่อใหไ้ดข้อ้มูลจากการสุ่ม

ตวัอยา่งภาคสนามท่ีไดน้�ามาใชใ้นการทดสอบหาค่า IOC 

จากผูเ้ช่ียวชาญจ�านวน 10 ท่านไดค่้าความเท่ียงตรงทั้งฉบบั

เท่ากบั 0.87 และภายหลงัจากท�าการปรับปรุงแลว้ท�าการ

ทดสอบหาค่าความเช่ือถือไดข้องแบบสอบถามจ�านวน 

50 ชุด จากกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีลกัษณะเดียวกนั ไดค่้าความ

เช่ือถือทั้งฉบบัไดเ้ท่ากบั 0.95

2. การวจิยัเชิงคุณภาพ ผูศึ้กษาไดท้�าการสมัภาษณ์

แนวลึกเฉพาะผูเ้ช่ียวชาญ หรือผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัโดยใช้

แบบสอบถามแนวลึกท่ีมีโครงสร้าง (structured in-depth 

interview form) และท�าการสัมภาษณ์ดว้ยตวัเองแบบ

ตวัต่อตวั (face to face interview) จนครบทั้ง 10 คน 

ต่อจากนั้น จึงน�าผลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์มาประมวล 

วิเคราะห์ และน�าเสนอดว้ยวิธีการบรรยาย (descriptive  

interpretation) ไดน้�าผลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ซ่ึงถือเป็น

ขอ้มูลเสริมท่ีไดจ้ากการวิจยัเชิงคุณภาพไปเปรียบเทียบ

หรือเทียบเคียงกบัขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิจยัเชิงปริมาณว่ามี

ความเห็นเหมือนกนั คลา้ยกนั หรือแตกต่างกนั เป็นตน้

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล

เก็บรวบรวบรวมดว้ยตนเอง

กำรวิเครำะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้

เป็นการวิเคราะห์ในรูปตาราง (contingency 

analysis) รวมทั้ งใช้รูปแบบวิเคราะห์เชิงพรรณนา  

(descriptive analytical approach) ส�าหรับสถิติท่ีใชใ้น
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การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ ประกอบดว้ย (1) ค่าสถิติ

ร้อยละ (percentage) ใชว้ิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไป โดยเฉพาะ

อยา่งยิ่ง ขอ้มูลส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง เช่น เพศ และ

ระดบัการศึกษา เป็นตน้ (2) ค่าเฉล่ีย (mean) และค่าเบ่ียง

เบนมาตรฐาน (standard deviation) หรือ SD ใชว้ิเคราะห์

ขอ้มูลเก่ียวกบัความคิดเห็นของประชากร และ(3) ค่าการ

ถดถอยพหุคูณ (multiple regression) และค่าสัมประสิทธ์ิ

สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s Correlation  

Coefficient) ใชใ้นการวิเคราะห์หรือพิสูจน์การส่งผลของ

ตวัแปรอิสระต่อตวัแปรตาม 

 

ผลกำรวิจัย

ส่วนท่ี 1 ขอ้มลูส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 

พบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ ร้อยละ 55.99 เป็นชาย และ

ท่ีเหลือ ร้อยละ 44.01 เป็นหญิง กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ 

ร้อยละ 32.30 มีอาย ุ 25-34 ปี และ ร้อยละ 54.79 มีการ

ศึกษาต�่ากว่า ม.6 

ส่วนท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้รับจาก

แบบสอบถาม พบว่า (1) กลุ่มตวัอยา่งเห็นดว้ยในระดบั

มาก (ค่าเฉล่ีย 2.99) ว่า จงัหวดัมีปัญหาดา้นประโยชน์

สุขของเกษตรกร เห็นดว้ยในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 2.93) 

วา่ ส่ือประชาสัมพนัธ์ของจงัหวดัไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ี

ควร ท�าให้เกษตรกรไม่ทราบว่ามีสิทธิสมคัรข้ึนทะเบียน

เป็นผูป้ระกนัตนกบัราชการ เพื่อขอรับความช่วยเหลือขั้น

พื้นฐาน (2) กลุ่มตวัอยา่งเห็นดว้ยในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 

2.99) ว่า จงัหวดัมีปัญหาดา้นการประชาสัมพนัธ์ให้เกิด

ผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจภาครัฐ และ เห็นดว้ยในระดบัมาก 

(ค่าเฉล่ีย 2.99) ว่า จงัหวดัไม่มีแผนปฏิบติัการดา้นการ

ประชาสมัพนัธ์ท่ีชดัเจนและต่อเน่ือง เช่น ไม่ไดม้อบหมาย

ให้ฝ่ายปกครองทอ้งท่ี (ก�านนั, ผูใ้หญ่บา้น) และองคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (อบจ. , เทศบาล และ อบต.) เป็น

ผูด้ �าเนินการทั้ง ๆ ท่ีเป็นผูใ้กลชิ้ดกบัเกษตรกร (3) กลุ่ม

ตวัอยา่งเห็นดว้ยในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 2.99) ว่า จงัหวดั

ไม่ได้ก�าหนดให้ปัญหาแรงงานนอกระบบในจังหวดั 

ชียงใหม่ ซ่ึงเป็นจ�านวนสูงถึง 550,000 คน เป็นภารกิจท่ี

ส�าคญัในการพฒันาของจงัหวดั และ เห็นดว้ยในระดบัมาก 

(ค่าเฉล่ีย 2.99) วา่ จงัหวดัมีปัญหาดา้นการปรับปรุงภารกิจ

ของจงัหวดัให้ทนัต่อสถานการณ์ (4) กลุ่มตวัอย่างเห็น

ดว้ยในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 2.99) ว่า จงัหวดัไม่ไดติ้ดตาม

ผลการประชาสัมพนัธ์แลว้น�าจุดอ่อนมาปรับปรุง พฒันา 

เพื่อให้การประชาสัมพนัธ์ถึงมือเกษตรกรไดอ้ยา่งทัว่ถึง 

และมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด และ เห็นดว้ยในระดบัมาก 

(ค่าเฉล่ีย 2.99) วา่จงัหวดัมีปัญหาดา้นการประเมินผลการ

ปฏิบติังานราชการอยา่งสม�่าเสมอ

ข ณ ะ ท่ี แ น ว ท า ง ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร เ พื่ อ

ประชาสัมพนัธ์ใหเ้กษตรกรข้ึนทะเบียนเป็นแรงงานนอก

ระบบของจงัหวดัเชียงใหม่ พบวา่ (1) กลุ่มตวัอยา่งเห็นดว้ย

ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 2.99) ว่า จงัหวดัควรแกไ้ขปัญหา

ดา้นประโยชน์สุขของเกษตรกร และเห็นดว้ยในระดบั

มาก (ค่าเฉล่ีย 2.93) ว่า ส่ือประชาสัมพนัธ์ของจงัหวดั

ควรมีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร ท�าให้เกษตรกรทราบว่ามี

สิทธิสมคัรข้ึนทะเบียนเป็นผูป้ระกนัตนกบัราชการ เพื่อ

ขอรับความช่วยเหลือขั้นพื้นฐาน (2) กลุ่มตวัอยา่งเห็นดว้ย

ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 2.99) ว่า จงัหวดัตอ้งมีแผนปฏิบติั

การดา้นการประชาสัมพนัธ์ท่ีชดัเจนและต่อเน่ือง เช่น ไม่

ไดม้อบหมายให้ฝ่ายปกครองทอ้งท่ี (ก�านนั, ผูใ้หญ่บา้น) 

และองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (อบจ. เทศบาล และ 

อบต.) เป็นผูด้ �าเนินการทั้งๆ ท่ีเป็นผูใ้กลชิ้ดกบัเกษตรกร 

และเห็นดว้ยในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 2.99) ว่า จงัหวดัตอ้ง

แกไ้ขปัญหาดา้นการประชาสมัพนัธ์ใหเ้กิดผลสมัฤทธ์ิต่อ

ภารกิจภาครัฐ (3) กลุ่มตวัอยา่งเห็นดว้ยในระดบัมาก (ค่า

เฉล่ีย 2.51) ว่า จงัหวดัตอ้งก�าหนดให้ปัญหาแรงงานนอก

ระบบในจงัหวดัชียงใหม่ ซ่ึงเป็นจ�านวนสูงถึง 550,000 คน 

เป็นภารกิจท่ีส�าคญัในการพฒันาของจงัหวดั และเห็นดว้ย

ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 2.45) ว่า จงัหวดัตอ้งแกไ้ขปัญหา

ดา้นการปรับปรุงภารกิจของจงัหวดัใหท้นัต่อสถานการณ์ 

(4) กลุ่มตวัอย่างเห็นดว้ยในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 2.41) 

ว่า จงัหวดัไม่ไดติ้ดตามผลการประชาสัมพนัธ์แลว้น�าจุด

อ่อนมาปรับปรุง พฒันา เพื่อให้การประชาสัมพนัธ์ถึง

มือเกษตรกรไดอ้ยา่งทัว่ถึง และมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 

และเห็นดว้ยในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 2.41) ว่า จงัหวดัตอ้ง

แกไ้ขปัญหาดา้นการประเมินผลการปฏิบติังานราชการ

อยา่งสม�่าเสมอ

ปัจจยัท่ีมีส่วนส�าคญัท�าใหแ้นวการบริหารจดัการ

เพื่อประชาสัมพนัธ์ให้เกษตรกรข้ึนทะเบียนเป็นแรงงาน
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นอกระบบของจงัหวดัเชียงใหม่ประสบผลส�าเร็จ พบว่า 

กลุ่มตวัอย่างลว้นเห็นดว้ยในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 2.92) 

ว่า จา้หนา้ท่ีของจงัหวดัและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งมีความ

รู้ในกฎหมายประกนัสังคม และบูรณาการร่วมกนัในการ

ประชาสัมพนัธ์ และรณรงค์ให้เกษตรกรสมคัรเขา้เป็น

ผูป้ระกนัตนเพื่อให้เขา้ถึงสิทธิท่ีควรจะไดรั้บ และเห็น

ดว้ยในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 2.74) ว่า การท่ีจงัหวดัไดรั้บ

ความร่วมมือจากเกษตรกร และสมคัรใจข้ึนทะเบียนเป็น

ผูป้ระกนัตน กองทุนประกนัสังคม เห็นดว้ยในระดบัมาก 

(ค่าเฉล่ีย 2.68) วา่ การท่ีผูบ้ริหารระดบัสูงของจงัหวดัเห็น

ความส�าคญั และมีนโยบายท่ีชดัเจนในการส่งเสริมให้

แรงงานนอกระบบท่ีเป็นเกษตรกรสมคัรเขา้เป็นผูป้ระกนั

ตน และ (2) เห็นดว้ยในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 1.95) วา่ 

การท่ีรัฐบาลมีนโยบายท่ีชดัเจน และสนบัสนุนใหจ้งัหวดั

ส่งเสริมใหแ้รงงานนอกระบบท่ีเป็นเกษตรกรสมคัรเป็นผู ้

ประกนัตน พร้อมทั้งใหก้ารสนบัสนุนดา้นงบประมาณใน

การด�าเนินการอยา่งเหมาะสมและเพียงพอ

การพฒันายุทธศาสตร์การบริหารจัดการเพื่อ

ประชาสัมพนัธ์ให้เกษตรกรข้ึนทะเบียนเป็นแรงงาน

นอกระบบของจงัหวดัเชียงใหม่ พบว่า กลุ่มตวัอยา่งเห็น

ดว้ยในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 2.86)ว่า จงัหวดัควรให้ความ

ส�าคญัต่อยุทธศาสตร์ดา้นการบริหารราชการเพ่ือให้เกิด

ประโยชน์สุขของประชาชน เห็นดว้ยในระดบัมาก (ค่า

เฉล่ีย 2.79) ว่า จงัหวดัควรให้ความส�าคญัต่อยทุธศาสตร์

ด้านการบริหารราชการเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนหรือแรงงาน เห็นดว้ยในระดบัปานกลาง (ค่า

เฉล่ีย 2.13) ว่า จงัหวดัควรให้ความส�าคญัต่อยทุธศาสตร์

ดา้นการปรับปรุงภารกิจของราชการหรือหน่วยงาน และ 

เห็นดว้ยในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 2.03) ว่า จงัหวดั

ควรให้ความส�าคญัต่อยุทธศาสตร์ด้านการประเมินผล

การปฏิบติัราชการ

การวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นระหว่าง

กลุ่มตวัอย่าง 2 กลุ่มต่อภาพรวมประสิทธิภาพในการ

บริหารจดัการหน่วยงานแบบสมดุล จ�าแนกตามเพศ ไดแ้ก่ 

เพศชาย และเพศหญิง พบว่า ค่า Sig. (2-tailed) มากกว่า

ระดบันยัส�าคญัทางสถิติ Sig. (2-tailed) < 0.05) (ค่า Sig. 

(2-tailed) เท่ากบั 0.068) ซ่ึงความหมายว่า ความคิดเห็น

ระหวา่งกลุ่มตวัอยา่ง 2 กลุ่มท่ีเป็นเพศชายกบัเพศหญิงไม่

แตกต่างกนั ขณะท่ี การวเิคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็น

ระหว่างกลุ่มตวัอยา่ง 2 กลุ่มต่อภาพรวมประสิทธิภาพใน

การบริหารจดัการหน่วยงานแบบสมดุล จ�าแนกตามระดบั

การศึกษา ไดแ้ก่การศึกษาต�่ากวา่ ป.6 และการศึกษาสูงกวา่ 

ป.6 พบวา่ Sig.(2-tailed) มากกวา่ระดบันยัส�าคญัทางสถิติ 

(Sig.(2-tailed) <0.05) (ค่า Sig.(2-tailed) เท่ากบั 0.557) 

ซ่ึงหมายความว่า ความคิดเห็นระหว่างกลุ่มตวัอย่าง 2 

กลุ่มท่ีมีการศึกษาต�่ากว่า ป.6 และมีการศึกษาสูงกว่า ป.

6 ไม่แตกต่างกนั

ส่วนท่ี 3 สรุปผลการวิเคราะห์ท่ีไดจ้ากความคิด

เห็นหรือขอ้เสนอแนะของกลุ่มตวัอย่าง ผลการทดสอบ

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเพื่อประชาสัมพนัธ์ให้

เกษตรกรข้ึนทะเบียนเป็นแรงงานนอกระบบของจงัหวดั

เชียงใหม่ตามการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี 4 ดา้นท่ี

มีอิทธิพลต่อปัจจัยท่ีมีส่วนส�าคัญต่อประสิทธิภาพใน

การบริหารจดัการหน่วยงานแบบสมดุล 4 ดา้น พบว่า 

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเพื่อประชาสัมพนัธ์ให้

เกษตรกรข้ึนทะเบียนเป็นแรงงานนอกระบบของจงัหวดั

เชียงใหม่ตามการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 4 ด้าน 

เป็นปัจจยัท่ีมีส่วนส�าคญัต่อประสิทธิภาพในการบริหาร

จัดการหน่วยงานแบบสมดุล ซ่ึงสามารถเขียนเป็นตวั

แบบยทุธศาสตร์การบริหารจดัการเพื่อประชาสมัพนัธ์ให้

เกษตรกรข้ึนทะเบียนเป็นแรงงานนอกระบบของจงัหวดั

เชียงใหม่ ไดด้งัรูป
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ภำพ 1 ตวัแบบยทุธศาสตร์การบริหารจดัการเพื่อประชาสัมพนัธ์ให้เกษตรกรข้ึนทะเบียนเป็นแรงงานนอกระบบของ

จงัหวดัเชียงใหม่ตามการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี ท่ีมีอิทธิพลต่อปัจจยัท่ีมีส่วนส�าคญัต่อประสิทธิภาพในการบริหาร

จดัการหน่วยงานแบบสมดุล 

ส่วนท่ี 4 การสัมภาษณ์แนวลึกเฉพาะผูเ้ช่ียวชาญ 

พบว่าผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัทั้ง 10 คน เห็นดว้ยว่า (1) จงัหวดั

เชียงใหม่ควรประชาสัมพนัธ์ให้เกษตรกรข้ึนทะเบียน

เป็นแรงงานนอกระบบ (2) ยทุธศาสตร์การบริหารจดัการ

เพื่อประชาสัมพนัธ์ให้เกษตรกรข้ึนทะเบียนเป็นแรงงาน

นอกระบบของจงัหวดัเชียงใหม่ เป็นการร่วมมือระหว่าง

ภาครัฐกบัเกษตรกรท่ีใชเ้ป็นยุทธศาสตร์หลกัในการส่ง

เสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตเกษตรกร ควรขยายขอบข่าย

การสร้างศูนยป์ระสานงานการเรียนรู้ ครอบคลุมไปทัว่

ทั้งจงัหวดั และ (3) ยุทธศาสตร์การบริหารจดัการเพื่อ

ประชาสัมพนัธ์ใหเ้กษตรกรข้ึนทะเบียนเป็นแรงงานนอก

ระบบของจงัหวดัเชียงใหม่ตามแนวทางการบริหารกิจการ

บา้นเมือง 4 ดา้น เป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อปัจจยัท่ีมีส่วน

ส�าคญัต่อประสิทธิภาพในการบริหารจดัการหน่วยงาน

แบบสมดุลทั้งส้ิน
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กำรอภิปรำยผล

เหตุผลส�าคญัท่ีกลุ่มตวัอยา่งซ่ึงเป็นเกษตรกรใน

เขตพื้นท่ีจงัหวดัเชียงใหม่เห็นดว้ยในระดบัมากต่อสภาพ

ปัญหาเก่ียวกบัการประชาสมัพนัธ์ ในเร่ืองสิทธิประโยชน์

และสวสัดิการต่างๆ ท่ีจะไดรั้บ รวมถึงการข้ึนทะเบียน

แรงงานนอกระบบท่ีเป็นเกษตรกรจงัหวดัเชียงใหม่นั้น 

เน่ืองจากแรงงานนอกระบบท่ีเป็นเกษตรกรส่วนใหญ่ไม่

สามารถเลือกงานท่ีจะท�าไดต้ามความตอ้งการ ประสบกบั

ปัญหาค่าตอบแทนนอ้ย งานขาดความต่อเน่ือง ซ่ึงการแกไ้ข

ปัญหาตอ้งสร้างโอกาสใหก้บัแรงงานนอกระบบอยา่งเป็น

รูปธรรมดว้ยการพฒันาความรู้และศกัยภาพใหเ้พิ่มข้ึน ให้

ความรู้ถึงสิทธิท่ีควรจะไดรั้บและการเขา้ถึงสิทธิ

ถึงแมว้่าจงัหวดัเชียงใหม่จะได้ด�าเนินการเพื่อ

ประชาสัมพนัธ์ให้เกษตรกรข้ึนทะเบียนเป็นแรงงาน

นอกระบบของจงัหวดัเชียงใหม่ ในเร่ืองสิทธิประโยชน์

และสวสัดิการต่าง ๆ ท่ีจะไดรั้บ รวมถึงการข้ึนทะเบียน

แรงงานนอกระบบท่ีเป็นเกษตรกรจงัหวดัเชียงใหม่แลว้ ซ่ึง

แนวทางการด�าเนินภารกิจตามนโยบายดงักล่าว สอดคลอ้ง

กบัแผนยทุธศาสตร์การบริหารจดัการแรงงานนอกระบบ 

พ.ศ. 2555-2559 ท่ีก �าหนดไวเ้พื่อเป็นแผนการด�าเนินงาน

ต่อเน่ืองและเกิดผลการปฏิบติังานท่ีเป็นรูปธรรม แต่การ

ท่ีแรงงานนอกระบบไม่มีนายจา้ง จึงท�าให้ไม่ไดรั้บการ

คุม้ครองจากกฎหมายแรงงาน ไม่มีหลกัประกันความ

มัน่คงใด ๆ ในการท�างานไม่ว่าจะเป็นเร่ืองงานท่ีมัน่คง 

ค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรม ความปลอดภยัในการท�างานและ

ความมัน่คงในการด�ารงชีวิต การเขา้ไม่ถึงทรัพยากรและ

การสนบัสนุนจากภาครัฐ ไม่มีองคก์รตวัแทน ท�าให้ขาด

อ�านาจการเจรจาต่อรอง รวมทั้งขาดความรู้ความเขา้ใจใน

กฎหมาย สิทธิ และสุขภาพความปลอดภยัในการท�างาน

ท่ีพึงมีพึงไดรั้บในฐานะท่ีเป็นก�าลงัแรงงาน ของประเทศ 

และถึงแมว้า่ในปัจจุบนัจะมีบริการภาครัฐเกิดข้ึนมากมาย

ท่ีครอบคลุมประชากร ทุกกลุ่ม จึงควรลดการควบคุมจาก

ส่วนกลางและเพิ่มอิสระในการบริหารใหแ้ก่หน่วยงานท่ี

ยงัขาดการเช่ือมโยงตามเหตุผลท่ีต่อเน่ืองจากสภาพปัญหา

ท่ีเกิดจากการบริหารราชการท่ีไม่เอ้ือต่อการด�าเนินงาน

หลายประการ เช่น จ�านวนของเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานไม่

เพียงพอต่อภาระงานท่ีเพิ่มมากข้ึนอยา่งต่อเน่ือง หรือการ

ท่ีอาสาสมคัรแรงงานปฏิบติัหน้าท่ีไดอ้ย่างไม่เต็มก�าลงั

ความสามารถ หรือการไม่ไดรั้บความร่วมมือจากหน่วย

งานหรือองคก์รต่างๆ เป็นตน้ เหล่าน้ีลว้นเป็นปัญหาใน

การบริหารจดัการดา้นแรงงานนอกระบบทั้งส้ิน ดงันั้น 

จงัหวดัเชียงใหม่จึงตอ้งตระหนักถึงความส�าคญัในการ

ด�าเนินภารกิจเพื่อแกไ้ขปัญหาและช่วยเหลือแรงงานนอก

ระบบตามแนวนโยบายดงักล่าว

ข้อเสนอแนะกำรวิจัยคร้ังนี้

จงัหวดัเชียงใหม่ควรบริหารราชการเพื่อให้เกิด

ประโยชนสุ์ขของประชาชน ดว้ยการประชาสมัพนัธ์ขอ้มลู

ข่าวสารท่ีเป็นประโยชนอ์ยา่งทัง่ถึงและครอบคลุม เพือ่ให้

เกษตรกรสามารถเขา้ถึงการบริการของรัฐโดยไม่สร้าง

ความเดือดร้อนแก่ตนเองและผูอ่ื้น ควรส่งเสริมหน่วย

งานท่ีเก่ียวขอ้งเตรียมความพร้อมท่ีจะเผชิญกบัผลกระทบ

และการเปล่ียนแปลงดา้นต่าง ๆ อนัอยูเ่หนือการควบคุม

ของเราดว้ยการสร้างภูมิคุม้กนั ดว้ยการปรับปรุงภารกิจ

ให้เป็นไปโดยเหมาะสมกบัสภาพการณ์ท่ีเปล่ียนไปของ

สงัคม หรือสอดคลอ้งกบัการปฏิบติังานตามนโยบายหรือ

แผนการปฏิบติัราชการ ควรติดตามผลการประชาสมัพนัธ์

ว่าประสบความส�าเร็จไดต้ามเป้าหมายท่ีก�าหนดไวห้รือ

ไม่ ซ่ึงการติดตามผลการประชาสมัพนัธ์แลว้น�าจุดอ่อนมา

ปรับปรุง พฒันา เพือ่ใหก้ารประชาสมัพนัธ์ถึงมือเกษตรกร

ไดอ้ยา่งทัว่ถึง และมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด

ขณะท่ี จงัหวดัเชียงใหม่ควรส่งเสริมเกษตรกร

ได้รับการสนับสนุนสู่ระบบการเป็นผูป้ระกันตนแล้ว

ช่วยในการประชาสัมพนัธ์ให้เกษตรกรในชุมชนสมคัร

เป็นผูป้ระกนัตน และควรประชาสัมพนัธ์ให้เกษตรกร

ทราบถึงสิทธิประโยชน์ท่ีควรจะไดรั้บความช่วยเหลือ 

และติดตามการสมคัรข้ึนทะเบียนเป็นผูป้ระกนัตนอย่าง

ต่อเน่ือง โดยบุคลากรของจงัหวดัเชียงใหม่ควรพฒันา

ตนเอง หรือมีการเพิ่มพนูความรู้ความสามารถในเร่ืองการ

ประชาสัมพนัธ์เชิงรุกในการรณรงคใ์หเ้กษตรกรทั้งหมด

สมคัรเป็นผูป้ระกนัตนเพื่อสามารถเขา้ถึงสิทธิประโยชน์

ท่ีราชการมอบให้ พร้อมทั้งควรเพิ่มงบประมาณส�าหรับ

การส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้ด้านสิทธิประโยชน ์

และสมคัรเป็นผูป้ระกนัตนและให้การสนบัสนุนดา้นงบ

ประมาณอยา่งเพียงพอ
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ข้อเสนอแนะกำรวิจัยคร้ังต่อไป

ควรศึกษาเร่ืองการประชาสัมพนัธ์ในกลุ่มอ่ืน ๆ 
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บทคัดย่อ

การวิจยัเป็นแบบผสมผสานน้ีมีวตัถุประสงคส์�าคญัเพื่อ (1) ศึกษาปัญหาเก่ียวกบัการบริหารจดัการ (2) ศึกษา

แนวทางการพฒันาการบริหารจดัการ และ (3) เสนอขอ้เสนอแนะและเสนอตวัแบบการบริหารจดัการเพื่อฟ้ืนฟทูรัพยากร

ป่าไมข้องกรมป่าไมใ้นจงัหวดัเพชรบุรีตามแนวพระราชด�าริ ประชากร คือ สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต�าบลของ

สภาองคก์รบริหารส่วนต�าบลทั้งหมด 69 แห่ง ในจงัหวดัเพชรบุรี จ�านวน 1,096 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือ

ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล แบบสอบถามไดผ้า่นการทดสอบเพื่อหาค่าความเท่ียงตรงไดค้่าเท่ากบั 0.91 และผา่นการหา

ค่าความเช่ือถือได ้ท่ีระดบั 0.91 การวิเคราะห์ในรูปตาราง รวมทั้งใชรู้ปแบบการวิเคราะห์เชิงพรรณนา ส�าหรับสถิติท่ีใช้

ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ค่าเฉล่ียค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานค่าการถดถอยพหุคูณ และการหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์

ของเพียร์สัน ส�าหรับการวิจยัเชิงคุณภาพ มีการสัมภาษณ์แนวลึกเฉพาะผูเ้ช่ียวชาญ จ�านวน 9 คน แบบตวัต่อตวั ดว้ยแบบ

สมัภาษณ์แนวลึกท่ีมีโครงสร้าง ผลการศึกษาพบวา่ (1) ปัญหาเก่ียวกบัการบริหารจดัการท่ีส�าคญัคือ กรมป่าไมใ้นจงัหวดั

เพชรบุรีด�าเนินการเพื่ออนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูป่าไมโ้ดยใชบุ้คลากรไม่มากเท่าท่ีควร และใชว้สัดุอุปกรณ์ท่ีไม่ทนัสมยัเท่าท่ี

ควร รวมทั้งขาดตวัแบบการบริหารจดัการ (2) แนวทางการพฒันาการบริหารจดัการท่ีส�าคญัคือ กรมป่าไมใ้นจงัหวดั

เพชรบุรีควรบริหารด�าเนินการเพื่ออนุรักษแ์ละฟ้ืนฟสูภาพพื้นท่ีป่าไมใ้นจงัหวดัเพชรบุรีโดยใชบุ้คลากรเพิ่มมากข้ึน และ

ควรใชว้สัดุอุปกรณ์หรือเคร่ืองมือท่ีทนัสมยั เช่น อุปกรณ์ส่ือสาร และแผนท่ีภาพถ่ายทางอากาศ รวมทั้งควรก�าหนดตวั

แบบการบริหารจดัการไวด้ว้ย และ (3) ขอ้เสนอแนะท่ีส�าคญั คือ กรมป่าไมใ้นจงัหวดัเพชรบุรีควรก�าหนดตวัแบบการ

บริหารจดัการเพื่อฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไมต้ามแนวพระราชด�าริ 5 ดา้น เพื่อน�าไปใชใ้นการวางแผน และการก�าหนดตวัช้ี

วดัหลกัส�าหรับการปฏิบติังานทั้ง 5 ดา้น

ค�ำส�ำคัญ: การบริหารจดัการ, การฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม,้ กรมป่าไม,้ จงัหวดัเพชรบุรี

Abstract

The objectives of this study were mainly to (1) examine administrative problems of forest resource 

restoration, (2) examine development guidelines of forest resource restoration and (3) present suggestions 

of administrative models of forest resource restoration of the Forest Department in Phetchaburi Province 

according to the Royal Initiatives. Research methodology of this study was set as mixed methods research 
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ตำมแนวพระรำชด�ำริ
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บทน�ำ

การศึกษาคร้ังน้ี เป็นการศึกษาการบริหารจดัการ

เพื่อฟ้ืนฟทูรัพยากรป่าไมข้องกรมป่าไม ้ซ่ึงเป็นหน่วยงาน

ของรัฐ โดยเป็นลกัษณะของการศึกษาเพื่อ พฒันาหน่วย

งาน คือ กรมป่าไม ้หรือ พฒันาการบริหารจดัการของกรม

ป่าไม ้ ท่ีเนน้การฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไมใ้นจงัหวดัเพชรบุรี 

เน่ืองจากกรมป่าไมบ้ริหารจดัการเพื่อฟ้ืนฟ ูดูแล เอาใจใส่

ทรัพยากรป่าไมไ้ม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร นอกจากน้ี 

ท่ีผา่นมา กรมป่าไมไ้ดป้ระสบปัญหาเก่ียวกบัการบริหาร

จัดการเพื่อฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไมต้ามแนวพระราชด�าริ 

(ส�านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ, 2558) บางประการ ตวัอยา่งเช่น (1) ปัญหาดา้น

การอนุรักษแ์ละการฟ้ืนฟสภาพพ้ืนท่ีเช่น กรมป่าไมบ้ริหาร

จดัการ หรือด�าเนินการเพื่ออนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูสภาพพื้นท่ี

ป่าไมใ้นจงัหวดัเพชรบุรีโดยใชบุ้คลากรไม่มากเท่าท่ีควร  

(2) ปัญหาดา้นการป้องกนัควบคุมการบุกรุกป่า เช่น กรมป่า

ไมด้�าเนินการเพื่อฟ้ืนฟทูรัพยากรป่าไมใ้นจงัหวดัเพชรบุรี

โดยไม่ไดก้ระท�าการป้องกนัควบคุมการบุกรุกป่ามากเท่า

ท่ีควร เช่น ไม่ไดจ้ดัสายตรวจลาดตระเวนมากเท่าท่ีควร 

(3) ปัญหาดา้นการปลูกป่าเพื่อใชป้ระโยชน์จากป่า เช่น

กรมป่าไมด้�าเนินการเพื่อฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไมใ้นจงัหวดั

เพชรบุรีโดยไม่ไดมี้การปลูกป่าเพื่อเพิ่มพื้นท่ีป่าและใช้

ประโยชน์จากป่ามากข้ึน (4) ปัญหาดา้นการมีส่วนร่วม

ดูแลรักษาป่าและไม่ท�าลายป่าไม ้ เช่น กรมป่าไมด้�าเนิน

การเพือ่ฟ้ืนฟทูรัพยากรป่าไมใ้นจงัหวดัเพชรบุรีโดยไม่ได้

สนบัสนุนใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการดูแลรักษา

ป่ามากเท่าท่ีควร และ (5) ปัญหาดา้นการยกยอ่งและการ

สนบัสนุนคนดีเขา้สู่ต�าแหน่ง เช่น กรมป่าไมด้�าเนินการ

เพื่อฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไมใ้นจงัหวดัเพชรบุรีโดยยกย่อง

คนท่ีปฏิบติังานดีในพื้นท่ีไม่มากเท่าท่ีควร เหล่าน้ี เป็นตน้ 

หากกรมป่าไมบ้ริหารจดัการเพื่อฟ้ืนฟดููแล เอาใจ

ใส่ทรัพยากรป่าไมไ้ม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร ยอ่มท�าให้

เกิดผลเสีย ดงัน้ี

ผลเสียต่อหน่วยงาน คือ กรมป่าไม ้เช่นการบริหาร

จดัการของกรมป่าไมไ้ม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร ไม่เป็น

มาตรฐาน และไม่เป็นสากล ประสิทธิภาพในการบริหาร

จดัการเพื่อฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไมข้องกรมป่าไมไ้ม่เพิ่มข้ึน 

รวมทั้งไม่ไดรั้บการยอมรับหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง

using quantitative research as main means and supported by qualitative research. Population comprised 1,096 

Council Members of the 69 sub districts Administration Organization Councils in Phetchaburi Province 

and was selected as sample size. Statistics applied were mean, standard deviation, multiple regression, and  

Pearson’s Correlation Coefficient. For the qualitative research, face-to-face in-depth interviews of 9 experts 

were conducted together with the use of a structured in-depth interview form. Research results revealed 

the main administrative problems were: (1) the Forest Department in Phetchaburi Province’s insufficient  

provision of personnel for the operation of forest conservation and restoration, (2) the use of outdated  

equipment as well as the lack of an administrative model, (3) the lack of an administrative model. The 

main suggestion for improvement was that the Forest Department in Phetchaburi Province should establish  

administrative models of forest resource restoration according to the Royal Initiatives, which consist of 5 aspects for  

planning and for forming of Key Performance Indicators (KPI). The 5 aspects, in priority, are: participation 

in forest monitoring and prevention of deforestation, reforestation for utilization, conservation and restoration 

of forest areas, protection and controlling of wild space invasion, and respecting and supporting good person 

approaching in responsible position.

Keywords: administrative, forest resource, Phetchaburi province
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ผลเสียเสียต่อบุคลากรของหน่วยงาน คือ บุคลากร

ของกรมป่าไมข้าดความภาคภูมิใจ ขาดแรงจูงใจ และขาด

ขวญัก�าลงัในการปฏิบติังาน รวมทั้งไม่ไดรั้บการยอมรับ

จากหน่วยงานและประชาชนเท่าท่ีควร

ผลเสียต่อประชาชนและสงัคม คือ ท�าใหป้ระชาชน

เดือดร้อน เช่น ทรัพยากรป่าไมไ้ม่ไดรั้บการฟ้ืนฟ ูส่งผลเสีย

ต่อระบบนิเวศ รวมทั้งสภาพความเป็นอยูข่องประชาชนใน

ส่วนของผลเสียต่อสงัคม ท�าใหพ้ื้นท่ีป่าไมข้องประเทศถกู

ท�าลาย ลดลง และจะมีการบุกรุกพื้นท่ีป่าเพิ่มข้ึน

ดว้ยเหตุผลท่ีแสดงถึงความเป็นมา ความส�าคญั

และความจ�าเป็น อ�านาจหนา้ท่ี ปัญหาการวจิยั ความส�าคญั

ของปัญหาการวิจยั ตลอดจนปัญหาเก่ียวกบัการบริหาร

จดัการเพื่อฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไมข้องกรมป่าไมข้า้งตน้ 

ท�าใหผู้ศึ้กษาสนใจท่ีจะศึกษา เร่ือง การบริหารจดัการเพื่อ

ฟ้ืนฟทูรัพยากรป่าไมข้องกรมป่าไมใ้นจงัหวดัเพชรบุรีตาม

แนวพระราชด�าริโดยน�าแนวพระราชด�าริ 5 ดา้น มาเป็น 

กรอบแนวคิดหลกัในการศึกษาคร้ังน้ี อนัจะเป็นประโยชน์

ทั้งในทางวิชาการและทางปฏิบติัต่อหน่วยงานของรัฐ เจา้

หนา้ท่ีของรัฐ และประชาชนต่อไป

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

1. เพือ่ศึกษาปัญหาเก่ียวกบัการบริหารจดัการเพือ่

ฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไมข้องกรมป่าไมใ้นจงัหวดัเพชรบุรี

ตามแนวพระราชด�าริ

2. เพือ่ศึกษาแนวทางการพฒันาการบริหารจดัการ

เพือ่ฟ้ืนฟทูรัพยากรป่าไมข้องกรมป่าไมใ้นจงัหวดัเพชรบุรี

ตามแนวพระราชด�าริ

3. เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีส่วนส�าคญัท�าให้แนวทาง

การพฒันาการบริหารจดัการเพื่อฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้

ของกรมป่าไมใ้นจงัหวดัเพชรบุรีตามแนวพระราชด�าริ

ประสบความส�าเร็จ

4. เพื่อเสนอขอ้เสนอแนะและเสนอตวัแบบการ

บริหารจดัการเพื่อฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไมข้องกรมป่าไมใ้น

จงัหวดัเพชรบุรีตามแนวพระราชด�าริ

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

1. การบริหารจดัการ การฟ้ืนฟู และทรัพยากร

ป่าไม ้

2. ปัจจัยท่ีมีส่วนส�าคัญต่อแนวพระราชด�าริ 

(ตวัแปรอิสระ)

3. การบริหารจดัการ ท่ีเรียกว่า 7M (ตวัแปรตาม) 

4. แนวทางการพฒันาการบริหารจดัการเพือ่ฟ้ืนฟู

ทรัพยากรป่าไม ้

5. ความเป็นมา โครงสร้าง และอ�านาจหน้าท่ี

ของกรมป่าไม้

กรอบแนวคิดกำรวิจัย

1. ปัจจัยท่ีมีส่วนส�าคญัต่อปัญหาเก่ียวกับการ

บริหารจดัการเพื่อฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไมข้องกรมป่าไมใ้น

จงัหวดัเพชรบุรีตามแนวพระราชด�าริ 5 ดา้น ไดแ้ก่ (1) ดา้น

การอนุรักษแ์ละการฟ้ืนฟูสภาพพื้นท่ี (2) ดา้นการป้องกนั

การบุกรุกป่า (3) ดา้นการปลูกป่าเพื่อใชป้ระโยชน์จากป่า 

(4) ดา้นการมีส่วนร่วมดูแลรักษาป่าและไม่ท�าลายป่าไม ้

และ (5) ดา้นการยกยอ่งและสนบัสนุนคนดีเขา้สู่ต�าแหน่ง 

2. ปัจจยัท่ีมีส่วนส�าคญัต่อแนวทางการพฒันาการ

บริหารจดัการเพื่อฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไมข้องกรมป่าไมใ้น

จงัหวดัเพชรบุรีตามแนวพระราชด�าริ 5 ดา้น 

3.  ปัจจัย ท่ี มี ส่วนส�าคัญท�าให้แนวทางการ

พฒันาการบริหารจดัการเพื่อฟ้ืนฟูทรัพยากร ป่าไมข้อง

กรมป่าไมใ้นจงัหวดัเพชรบุรีตามแนวพระราชด�าริประสบ

ความส�าเร็จ ท่ีจดัแบ่งเป็นปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอก

4. เสนอขอ้เสนอแนะและเสนอตวัแบบการบริหาร

จดัการเพื่อฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไมข้องกรมป่าไมใ้นจงัหวดั

เพชรบุรีตามแนวพระราชด�าริ

ผูศึ้กษาก�าหนดกรอบแนวคิดส่วนท่ีเป็นตวัแปร

ตาม (ผล) ไดแ้ก่ ปัจจยัท่ีมีส่วนส�าคญัต่อประสิทธิภาพ

ในการบริหารจดัการท่ีเรียกว่า 11M ซ่ึงประกอบดว้ย 11 

ดา้น แต่ในการศึกษาคร้ังน้ี มาปรับใชเ้พียง 7 ดา้น เรียกวา่ 

“ปัจจยัท่ีมีส่วนส�าคญัต่อประสิทธิภาพในการบริหารจดัการ 

ท่ีเรียกวา่ 7M” หรือเรียกยอ่วา่ “ประสิทธิภาพในการบริหาร
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จดัการท่ีเรียกว่า 7M” โดยตดัดา้น (3) การบริหารจดัการ

งานทัว่ไป (management) ออก เน่ืองจากดา้นน้ีซ�้ าซอ้นกบั

วตัถุประสงคก์ารวิจยั (4) เสนอขอ้เสนอแนะและเสนอตวั

แบบการบริหารจดัการตดัดา้น (5) การบริหารคุณธรรม 

(morality) ออก เน่ืองจากมีตวัแปรอิสระ (5) ดา้นการยกยอ่ง

และสนบัสนุนคนดีเขา้สู่ต�าแหน่งแลว้จึงไม่มีความจ�าเป็น

ตอ้งใชอี้ก ตดัดา้น (6) การให้บริการประชาชน (market) 

และ (10) ประสานงานหรือประนีประนอม (mediation) 

ออก เน่ืองจากมีตวัแปรอิสระตวัท่ี 4 ท่ีเป็นการมีส่วน

ร่วมของประชาชนอยูแ่ลว้ เพื่อไม่ให้เกิดการซ�้ าซ้อนกนั

มาปรับใชเ้ป็นกรอบแนวคิดส่วนท่ีเป็นตวัแปรตาม (ผล) 

(วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, 2555) ดงัภาพ 1 

   ตวัแปรอิสระ (เหตุ)        ตวัแปรตาม (ผล)

1. ปัจจยัท่ีมีความส�าคญัต่อปัญหาเก่ียวกบัการบริหาร

จดัการเพือ่ฟืนฟทูรัพยากรป่าไมข้องกรมป่าไมใ้นจงัหวดั

เพชรบุรีตามแนวพระราชด�าริ 5 ดา้น

1. การอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูสภาพพื้นท่ี

2. การป้องกนัควบคุมการบุกรุกป่า

3. การปลูกป่าเพื่อใชป้ระโยชน์จากป่า

4. การมีส่วนร่วมดูแลรักษาป่าและไม่ท�าลายป่าไม้

5. การยกยอ่งและการสนบัสนุนคนดีเขา้สู่ต�าแหน่ง

การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเพื่อฟ้ืนฟู

ทรัพยากรป่าไม ้หรือปัจจยัท่ีมี ส่วนส�าคญัต่อประสิทธิภาพ

ภายในการบริหารจดัการเพื่อฟ้ืนฟูทรัพยารป่าไมข้องกรม

ป่าไมใ้นจงัหวดัเพชรบุรี ท่ีเรียกวา่ 7M

1. การบริหารจดัการทรัพยากรมนุษย ์(man)

2. การบริหารจดัการงบประมาณ (money)

3. การบริหารจดัการวสัดุอุปกรณ์ (material)

4. การบริหารจดัการข่าวสารหรือขอ้มูลข่าวสาร (message)

5. วธีิการ ระเบียบ แบบแผน หรือเทคนิค (method)

6. การบริหารจดัการเวลา หรือ กรอบเวลาในการปฏิบติังาน 

(minute)

7. การวดัผล หรือการประเมินผลการปฏิบติังาน 

(measurement)

2. ปัจจัยท่ีมีความส�าคญัต่อแนวทางการพฒันาการ

บริหารจดัการเพื่อฟืนฟูทรัพยากรป่าไมข้องกรมป่าไม้

ในจงัหวดัเพชรบุรีตามแนวพระราชด�าริ 5 ดา้น

1. การอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูสภาพพื้นท่ี

2. การป้องกนัควบคุมการบุกรุกป่า

3. การปลูกป่าเพื่อใชป้ระโยชน์จากป่า

4. การมีส่วนร่วมดูแลรักษาป่าและไม่ท�าลายป่าไม้

5. การยกยอ่งและการสนบัสนุนคนดีเขา้สู่ต�าแหน่ง

3. ปัจจยัท่ีมีส่วนส�าคญัท�าให้แนวทางการพฒันาการ

บริหารจดัการเพ่ือฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไมข้องกรมป่า

ไมใ้นจงัหวดัเพชรบุรีตามแนวพระราชด�าริประสบ

ความส�าเร็จท่ีแบ่งเป็นปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอก

4. ขอ้เสนอแนะและตวัแบบการบริหารจดัการเพือ่ฟ้ืนฟู

ทรัพยากรป่าไมข้องกรมป่าไมใ้นจงัหวดัเพชรบุรีตาม

แนวพระราชด�าริ

ภำพ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั
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วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

การวิจยัแบบผสมผสาน

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ สมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนต�าบลทั้ งหมดในจังหวดัเพชรบุรี

จ�านวน 1,096 คน (ทอ้งถ่ินจงัหวดัเพชรบุรี, 2557) โดย

เป็นการน�าประชากรทั้งหมดดงักล่าวมาเป็นกลุ่มตวัอยา่ง

ส�าหรับการวิจยัเชิงคุณภาพ การสมัภาษณ์แนวลึกเฉพาะผู ้

เช่ียวชาญ (in-depth interview of experts) หรือผูใ้หข้อ้มูล

หลกั (key informants) จ�านวน 9 คน

เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรวิจัย

ใชแ้บบสอบถาม เป็นเคร่ืองมือส�าหรับรวบรวม

ขอ้มูลมีลกัษณะแบบมาตราประเมินค่า ตามแนวคิดของ 

Likert (1961) และการสมัภาษณ์แนวลึกเฉพาะผูเ้ช่ียวชาญ

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล

ผูว้ิจยัก�าหนดวิธีการรวบรวมขอ้มูลจากการวิจยั

สนามเกบ็รวบรวมขอ้มลูท่ีสมบูรณ์กลบัคืนมาได ้มีจ�านวน 

1,025 คน และ การรวบรวมขอ้มูลจากการสัมภาษณ์แนว

ลึกเฉพาะผูเ้ช่ียวชาญ จ�านวน 9 คน ระหว่างวนัท่ี 1-30 

พฤศจิกายน 2558 รวม 30 วนั

กำรวิเครำะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้

หลงัจากเก็บรวบรวมแบบสอบถามจากการวิจยั

สนามแลว้ ผูศึ้กษาไดน้�าแบบสอบถามประมวลผลขอ้มูล

ดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สถิติท่ีใชคื้อ ค่าร้อยละ ค่า

เฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าการถดถอยพหุคูณ และค่า

สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน

ผลกำรวิจัย

ลกัษณะของกลุ่มตวัอยา่ง

กลุ่มตวัอย่างในการวิจยัคร้ังน้ีพบว่าประชากร

ส่วนใหญ่เป็นชาย ร้อยละ 88 มีการศึกษาต�่ากว่าปริญญา

ตรี ร้อยละ 67.61 และเป็นสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วน

ต�าบลร้อยละ 93.76

การวเิคราะห์ความคิดเห็นของประชากรตอ่ปัญหา

เก่ียวกบัการบริหารจดัการเพื่อฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไมใ้น

จงัหวดัเพชรบุรีตามแนวพระราชด�าริ 5 ดา้น พบว่ามีค่า

เฉล่ียรวมทั้ง 5 ดา้นอยูใ่นระดบัปานกลาง ค่าเฉล่ีย 2.07 

ความคิดเห็นของประชากรต่อแนวทางการพฒันาการ

บริหารจดัการเพื่อฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไมข้องกรมป่าไม้

ในจงัหวดัเพชรบุรีตามแนวพระราชด�าริ 5 ดา้น พบว่ามี

ค่าเฉล่ียรวมทั้ง 5 ดา้นอยูใ่นระดบัมาก ค่าเฉล่ีย 2.47 เม่ือ

พจิารณารายดา้นจากค่าเฉล่ียของภาพรวม พบวา่ประชากร

ส่วนใหญ่เห็นดว้ยในระดบัมาก ทั้ง 5 ดา้น ดา้นแนวทาง

การพฒันาการบริหารจดัการดา้นการอนุรักษแ์ละการฟ้ืนฟู

สภาพพื้นท่ี ค่าเฉล่ีย 2.52 

ความคิดเห็นของประชากรต่อปัจจัยท่ีมีส่วน

ส�าคญัท�าใหแ้นวทางการพฒันาการบริหารจดัการเพือ่ฟ้ืนฟู

ทรัพยากรป่าไมข้องกรมป่าไมใ้นจงัหวดัเพชรบุรีตามแนว

พระราชด�าริประสบความส�าเร็จท่ีแบ่งเป็นปัจจยัภายในและ

ปัจจยัภายนอกพบวา่ค่าเฉล่ียรวมของทั้ง 2 ปัจจยั ประชากร

ส่วนใหญ่เห็นดว้ยระดบัปานกลาง2.21การวเิคราะห์ความ

เห็นของประชากรต่อประสิทธิภาพในการบริหารจดัการ

ท่ีเรียกว่า 7Mโดยภาพรวม ค่าเฉล่ียรวมทั้ง 7 ดา้น หรือ

ภาพรวมค่าเฉล่ียรวมทั้ง 7 ดา้น พบว่าประชากรเห็นดว้ย

ในระดบัปานกลางทั้ง 7 ดา้นค่าเฉล่ีย 1.95

การวิเคราะห์ตวัแบบการบริหารจดัการเพื่อฟ้ืนฟู

ทรัพยากรป่าไม้ของกรมป่าไม้ในจังหวดัเพชรบุรีตาม

แนวพระราชด�าริ 5 ดา้น ท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพใน

การบริหารจดัการท่ีเรียกว่า 7M ดา้นการบริหารจดัการ

ทรัพยากรมนุษยพ์บวา่ปัจจยัท่ีมีส่วนส�าคญัต่อการบริหาร

จดัการเพื่อฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไมข้องกรมป่าไมใ้นจงัหวดั

เพชรบุรีตามแนวพระราชด�าริ 3 ด้าน ท่ีมีอิทธิพลต่อ

ประสิทธิภาพในการบริหารจดัการท่ีเรียกวา่ 7M ดา้นการ

บริหารจดัการทรัพยากรมนุษย ์ไดแ้ก่ ดา้น (1) การอนุรักษ์

และการฟ้ืนฟูสภาพพื้นท่ี มีอิทธิพล 0.131 (2) การปลูกป่า

เพื่อใชป้ระโยชน์จากป่า มีอิทธิพล 0.292 และ (3) การมี

ส่วนร่วมดูแลรักษาป่าและไม่ท�าลายป่าไม ้มีอิทธิพล 0.116 
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อยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ส่วนท่ีเหลืออีก 2 ดา้น 

ไดแ้ก่ ดา้นการป้องกนัควบคุมการบุกรุกป่า และดา้นการ

ยกยอ่งและการสนบัสนุนคนดีเขา้สู่ต�าแหน่ง ไม่มีอิทธิพล

ต่อปัจจยัท่ีมีส่วนส�าคญัต่อประสิทธิภาพในการบริหาร

จดัการท่ีเรียกว่า 7M ดา้นการบริหารจดัการทรัพยากร

มนุษยส์ามารถอธิบายความแปรปรวนของประสิทธิภาพ

ในการบริหารจดัการท่ีเรียกวา่ 7M ดา้นการบริหารจดัการ

ทรัพยากรมนุษย ์โดยมีความแม่นย �าในการพยากรณ์ ร้อย

ละ 23.80 (R2 = 0.238) ทั้งน้ีปัจจยัท่ีมีส่วนส�าคญัต่อการ

บริหารจดัการเพื่อฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไมข้องกรมป่าไมใ้น

จงัหวดัเพชรบุรีตามแนวพระราชด�าริทั้ง 3 ดา้นดงักล่าว 

และปัจจยัท่ีมีส่วนส�าคญัต่อประสิทธิภาพในการบริหาร

จดัการท่ีเรียกว่า 7M ดา้นการบริหารจดัการทรัพยากร

มนุษย ์ มีความสัมพนัธ์ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ ร้อยละ 99 

(Sig. = 0.000, F test = 31.621) 

การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยท่ีมี

ส่วนส�าคญัต่อการบริหารจดัการเพ่ือฟ้ืนฟูทรัพยากรป่า

ไมข้องกรมป่าไมใ้นจงัหวดัเพชรบุรีตามแนวพระราชด�าริ

กบัประสิทธิภาพในการบริหารจดัการท่ีเรียกว่า 7M ดา้น

การบริหารจดัการทรัพยากรมนุษย ์พบวา่ ดา้นการอนุรักษ์

และการฟ้ืนฟสูภาพพื้นท่ี และดา้นดา้นการปลูกป่าเพื่อใช้

ประโยชนจ์ากป่า มีความสมัพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนักบั

ประสิทธิภาพในการบริหารจดัการท่ีเรียกวา่ 7M ดา้นการ

บริหารจดัการทรัพยากรมนุษย ์ในระดบัค่อนขา้งต�่า (R= 

0.241, R= 0.247)ตามล�าดบั อยา่งมีนยัส�าคญัท่ีระดบั 0.01 

ดา้นการมีส่วนร่วมดูแลรักษาป่าและไม่ท�าลายป่าไม ้ มี

ความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนักบัประสิทธิภาพใน

การบริหารจดัการท่ีเรียกว่า 7M ดา้นการบริหารจดัการ

ทรัพยากรมนุษย ์ ในระดบัต�่าต�่า (R= 0.100)อย่างมีนัย

ส�าคญัท่ีระดบั 0.01 

ตวัแบบการบริหารจดัการเพื่อฟ้ืนฟูทรัพยากรป่า

ไมข้องกรมป่าไมใ้นจงัหวดัเพชรบุรีตามแนวพระราชด�าริ

ท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการบริหารจดัการท่ีเรียก

วา่ 7Mปรากฏวา่ปัจจยัท่ีมีส่วนส�าคญัต่อการบริหารจดัการ 

เพือ่ฟ้ืนฟทูรัพยากรป่าไมข้องกรมป่าไมใ้นจงัหวดัเพชรบุรี

ตามแนวพระราชด�าริ 5 ดา้นอนัไดแ้ก่ ดา้น (1) การอนุรักษ์

และการฟ้ืนฟูสภาพพื้นท่ี (2) การป้องกันควบคุมการ

บุกรุกป่า (3) การปลูกป่าเพื่อใชป้ระโยชน์จากป่า (4) การ

มีส่วนร่วมดูแลรักษาป่าและไม่ท�าลายป่าไม ้และ (5) การ

ยกยอ่งและการสนบัสนุนคนดีเขา้สู่ต�าแหน่ง เป็นปัจจยัท่ี

มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการบริหารจดัการท่ีเรียกวา่ 

7M ท่ีประกอบดว้ย 7 ดา้น อนัไดแ้ก่ดา้น (1) การบริหาร

จดัการทรัพยากรมนุษย ์(2) การบริหารจดัการงบประมาณ 

(3) การบริหารจดัการวสัดุอุปกรณ์ (4)การบริหารจดัการ

ข่าวสาร หรือขอ้มูลข่าวสาร (5) วิธีการ ระเบียบ แบบแผน 

หรือเทคนิค (6) การบริหารจดัการเวลา หรือกรอบเวลา

ในการปฏิบติังาน และ (7) การวดัผล หรือการประเมิน

ผลการปฏิบติังานโดยตวัแบบการบริหารจดัการเพื่อฟ้ืนฟู

ทรัพยากรป่าไมข้องกรมป่าไมใ้นจงัหวดัเพชรบุรีตามแนว

พระราชด�าริ 5 ดา้นเรียงตามล�าดบัความส�าคญัจากมากไป

นอ้ยไดด้งัน้ี (1) ดา้นการมีส่วนร่วมดูแลรักษาป่าและไม่

ท�าลายป่าไม ้(2) ดา้นการปลูกป่าเพื่อใชป้ระโยชน์จากป่า 

(3) ดา้นการอนุรักษแ์ละการฟ้ืนฟสูภาพพื้นท่ี (4) ดา้นการ

ป้องกนัควบคุมการบุกรุกป่า และ (5) ดา้นการยกยอ่งและ

การสนบัสนุนคนดีเขา้สู่ต�าแหน่ง

กำรอภิปรำยผล

การบริหารจดัการเพื่อฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไมข้อง

กรมป่าไมใ้นจงัหวดัเพชรบุรีตามแนวพระราชด�าริ5 ดา้น

ผลจากการศึกษาพบวา่ ประชากรส่วนใหญ่ลว้นเห็นดว้ยใน

ระดบัปานกลาง กรมป่าไมด้�าเนินการเพื่อฟ้ืนฟูทรัพยากร

ป่าไมใ้นจงัหวดัเพชรบุรีโดยไม่ไดส้นบัสนุนงบประมาณ

ส�าหรับการปลูกป่าเพื่อใชป้ระโยชน์จากป่ามากเท่าท่ีควร 

ยกยอ่งคนท่ีปฏิบติังานดีในพื้นท่ีไม่มากเท่าท่ีควร ไม่ได้

กระท�าการป้องกันควบคุมการบุกรุกป่ามากเท่าท่ีควร 

เช่น ไม่ไดจ้ดัสายตรวจลาดตระเวนมากเท่าท่ีควรแต่ใน

เวลาเดียวกนั ประชากรก็ยงัมีความเห็นดว้ยว่า กรมป่าไม้

ไดด้�าเนินการแกไ้ขปัญหาเก่ียวกบัการบริหารจดัการบาง

อยา่งไปบา้งแลว้ ท�าใหมี้ปัญหาเก่ียวกบัการบริหารจดัการ

ไม่มาก เช่น (1) กรมป่าไมบ้ริหารจดัการ หรือด�าเนินการ

เพื่ออนุรักษแ์ละฟ้ืนฟสูภาพพื้นท่ีป่าไมใ้นจงัหวดัเพชรบุรี

โดยใชว้สัดุอุปกรณ์หรือเคร่ืองมือส่ือสารท่ีทนัสมยั (2) มี

การปลูกป่าเพื่อเพิ่มพื้นท่ีป่าและใชป้ระโยชน์จากป่าและ 

(3) สนบัสนุนให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการดูแล

รักษาป่าเหล่าน้ีเป็นตน้
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ปัญหา และแนวทางการพฒันาการบริหารจดัการ

เพือ่ฟ้ืนฟทูรัพยากรป่าไมข้องกรมป่าไมใ้นจงัหวดัเพชรบุรี

ตามแนวพระราชด�าริ 5 ดา้น เน่ืองจากปัญหาแต่ละดา้น มี

หลายปัญหา ข้ึนอยูก่บัมุมมองของแต่ละคน เช่น ปัญหา

เก่ียวกบัการบริหารจดัการเพ่ือฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไมข้อง

กรมป่าไมใ้นจงัหวดัเพชรบุรีตามแนวพระราชด�าริดา้นการ

ป้องกนัควบคุมการบุกรุกป่าอาจแบ่งเป็น (1) กรมป่าไมด้�า

เนินการโดยไม่ไดก้ระท�าการป้องกนัควบคุมการบุกรุกป่า

มากเท่าท่ีควร เช่น ไม่ไดจ้ดัสายตรวจลาดตระเวนมากเท่า

ท่ีควรและ (2) ไม่ไดท้ �าแนวเขตป่าให้ชดัเจนเพื่อป้องกนั

ควบคุมการบุกรุกป่าของประชาชนเป็นตน้ แต่ในท่ีน้ี ผู ้

ศึกษาไดย้กตวัอยา่ง ปัญหาท่ีส�าคญัท่ีสุด ดา้นละ 1 ปัญหา

เท่านั้น (โดยไดเ้ลือกปัญหาท่ีส�าคญัท่ีสุดตามความคิดเห็น

ของประชากรในแต่ละดา้นจากบทท่ี 4) ในเวลาเดียวกนั 

ไดเ้สนอสาเหตุ และ แนวทางแกไ้ข หรือแนวทางการ

พฒันาการบริหารจดัการควบคู่ไปดว้ย

ปัจจยัท่ีมีส่วนส�าคญัท�าใหแ้นวทางการพฒันาการ

บริหารจดัการเพื่อฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไมข้องกรมป่าไมใ้น

จงัหวดัเพชรบุรีตามแนวพระราชด�าริประสบความส�าเร็จท่ี

แบ่งเป็นปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอกผลจากการศึกษา

ปรากฏวา่ ประชากรส่วนใหญ่ลว้นเห็นดว้ยในระดบัปาน

กลางต่อปัจจยัภายใน และปัจจยัภายนอกท่ีมีส่วนส�าคญั

ท�าให้แนวทางการพฒันาการบริหารจัดการเพ่ือฟ้ืนฟู

ทรัพยากรป่าไมข้องกรมป่าไมใ้นจงัหวดัเพชรบุรีตามแนว

พระราชด�าริประสบความส�าเร็จส�าหรับเหตุผลส�าคญัท่ี

ประชากรส่วนใหญ่ลว้นเห็นความส�าคญั ความจ�าเป็น และ

เห็นดว้ยกบัปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอกท่ีมีส่วนส�าคญั

ท�าให้แนวทางการพฒันาการบริหารจดัการ ไดแ้ก่ การท่ี

รัฐบาลมีนโยบายท่ีสนบัสนุนใหอ้งคก์ารปกครองส่วนทอ้ง

ถ่ินเขา้มามีส่วนร่วมในการด�าเนินการเพื่อฟ้ืนฟทูรัพยากร

ป่าไมใ้นจงัหวดัเพชรบุรีตามแนวพระราชด�าริอยา่งจริงจงั

และต่อเน่ืองแต่ในเวลาเดียวกนั ประชากรดงักล่าวกย็งัไม่

แน่ใจว่า กรมป่าไมจ้ะน�าทั้ง 2 ปัจจยัดงักล่าวมาใชใ้นทาง

ปฏิบติัจริงให้บงัเกิดผลส�าเร็จไดห้รือไม่ 

ประสิทธิภาพในการบริหารจดัการท่ีเรียกว่า 7M 

ผลจากการศึกษาปรากฏว่า ประชากรส่วนใหญ่ลว้นเห็น

ดว้ยในระดบัปานกลางต่อประสิทธิภาพในการบริหาร

จดัการท่ีเรียกว่า 7M ทั้ง 7 ดา้น ส�าหรับเหตุผลส�าคญัท่ี

ประชากรส่วนใหญ่ ลว้นเห็นดว้ยในระดบัปานกลางถึงแม้

ประชากรดงักล่าวพึงพอใจและเห็นดว้ยกบัประสิทธิภาพ

ในการบริหารจดัการท่ีเรียกวา่ 7M ดงัตวัอยา่งจากค�าถามท่ี

วา่ (1) ประสิทธิภาพในการบริหารจดัการดา้นการบริหาร

จดัการงบประมาณ คือ กรมป่าไมบ้ริหารจดัการเพื่อฟ้ืนฟ ู

ดูแล เอาใจใส่ทรัพยากรป่าไมโ้ดยใช้งบประมาณอย่าง

ประหยดั คุม้ค่า และเกิดประโยชนสู์งสุด (2) ประสิทธิภาพ

ในการบริหารจดัการด้านการบริหารจดัการทรัพยากร

มนุษย ์คือ กรมป่าไมบ้ริหารจดัการเพื่อฟ้ืนฟู ดูแล เอาใจ

ใส่ทรัพยากรป่าไมโ้ดยจดับุคลากรอยา่งมากเพียงพอ และ 

(3) ประสิทธิภาพในการบริหารจดัการดา้นวธีิการ ระเบียบ 

แบบแผน หรือเทคนิค คือ กรมป่าไมบ้ริหารจดัการเพื่อ

ฟ้ืนฟ ูดูแล เอาใจใส่ทรัพยากรป่าไมโ้ดยใชว้ธีิการท่ีทนัต่อ

เหตุการณ์ เป็นตน้ กต็าม แต่ในเวลาเดียวกนั กย็งัมีประชากร

บางส่วนมีความเห็นแตกต่างกนั หรือไม่สอดคลอ้งกนั

ดว้ย ดงัตวัอยา่งจากค�าถามเช่น (1) ประสิทธิภาพในการ

บริหารจดัการดา้นการบริหารจดัการข่าวสาร หรือขอ้มูล

ข่าวสาร คือ กรมป่าไมบ้ริหารจดัการเพื่อฟ้ืนฟ ูดูแล เอาใจ

ใส่ทรัพยากรป่าไมโ้ดยเผยแพร่ขอ้มลูข่าวสารต่อประชาชน

ไม่มากเพียงพอ (2) ประสิทธิภาพในการบริหารจดัการ

ดา้นการบริหารจดัการวสัดุอุปกรณ์ คือ กรมป่าไมบ้ริหาร

จดัการเพือ่ฟ้ืนฟ ูดูแล เอาใจใส่ทรัพยากรป่าไมโ้ดยใชว้สัดุ

อุปกรณ์ท่ีทนัสมยัไม่มากเพียงพอและ (3) ประสิทธิภาพ

ในการบริหารจดัการดา้นการวดัผล หรือการประเมินผล

การปฏิบติังาน คือ กรมป่าไมบ้ริหารจดัการเพื่อฟ้ืนฟ ูดูแล 

เอาใจใส่ทรัพยากรป่าไมโ้ดยมีการประเมินผลการด�าเนิน

งานไม่มากเพียงพอ เป็นตน้ 

ตวัแบบการบริหารจดัการเพื่อฟ้ืนฟูทรัพยากรป่า

ไมข้องกรมป่าไมใ้นจงัหวดัเพชรบุรีตามแนวพระราชด�าริ 

5 ดา้น ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัท่ีมีส่วนส�าคญัต่อการ

บริหารจดัการเพื่อฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไมข้องกรมป่าไมใ้น

จงัหวดัเพชรบุรีตามแนวพระราชด�าริ 5 ดา้นเป็นปัจจยัท่ีมี

อิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการบริหารจดัการท่ีเรียกว่า 

7Mท่ีประกอบดว้ย 7 ดา้น โดยตวัแบบการบริหารจดัการ

เพือ่ฟ้ืนฟทูรัพยากรป่าไมข้องกรมป่าไมใ้นจงัหวดัเพชรบุรี

ตามแนวพระราชด�าริ 5 ดา้นเรียงตามล�าดบัความส�าคญัจาก

มากไปนอ้ยไดด้งัน้ี (1) ดา้นการมีส่วนร่วมดูแลรักษาป่า

และไม่ท�าลายป่าไม ้(2) ดา้นการปลูกป่าเพื่อใชป้ระโยชน์
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จากป่า (3) ด้านการอนุรักษ์และการฟ้ืนฟูสภาพพื้นท่ี  

(4) ดา้นการป้องกนัควบคุมการบุกรุกป่า และ (5) ดา้นการ

ยกยอ่งและการสนบัสนุนคนดีเขา้สู่ต�าแหน่งเหตุผลส�าคญั

ท่ีประชากรมีความเห็นว่า ตวัแบบการบริหารจดัการเพื่อ

ฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไมข้องกรมป่าไมใ้นจงัหวดัเพชรบุรี

ตามแนวพระราชด�าริ5 ดา้น เรียงตามล�าดบัความส�าคญั

จากมากไปน้อยได้ดงักล่าว นั้น ผูศึ้กษามีความเห็นว่า 

เน่ืองจากประชากร (1) เห็นความส�าคญัและความจ�าเป็น

ของตวัแบบการบริหารจดัการเพ่ือฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้

ของกรมป่าไมใ้นจงัหวดัเพชรบุรีตามแนวพระราชด�าริทั้ง 

5 ดา้น (2) เห็นว่า ตวัแบบการบริหารจดัการดงักล่าวเป็น

สาระส�าคญัของแนวพระราชด�าริท่ีเก่ียวกบัหรือสนบัสนุน

การบริหารจดัการเพือ่ฟ้ืนฟทูรัพยากรป่าไมข้องกรมป่าไม้

ในจงัหวดัเพชรบุรี และ (3) เห็นว่า ตวัแบบการบริหาร

จดัการดงักล่าวสอดคลอ้งกบัแนวพระราชด�าริท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัการฟ้ืนฟทูรัพยากรป่าไม ้และหากน�าไปปฏิบติัยอ่มช่วย

ใหป้ระสิทธิภาพในการบริหารจดัการเพื่อฟ้ืนฟทูรัพยากร

ป่าไมข้องกรมป่าไมใ้นจงัหวดัเพชรบุรี เป็นตน้ 

ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญท่ีไดจ้ากการสมัภาษณ์

แนวลึกเฉพาะผูเ้ช่ียวชาญ หรือผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั จ�านวน 9 

คน ต่อแนวทางการพฒันาการบริหารจดัการและตวัแบบ

การบริหารจดัการเพ่ือฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไมข้องกรมป่า

ไมใ้นจงัหวดัเพชรบุรีตามแนวพระราชด�าริ 5 ผูศึ้กษาขอ

อภิปรายผลการสัมภาษณ์แนวลึกเฉพาะผูเ้ช่ียวชาญ หรือ

ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั ซ่ึงไดจ้ากการแนวลึกเฉพาะผูเ้ช่ียวชาญ 

จ�านวน 9 คน โดยผูศึ้กษาไดพ้ิจารณาคดัเลือกแบบเจาะจง

บุคคลจากบุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ ความเช่ียวชาญ 

และมีประสบการณ์เก่ียวกบัการบริหารจดัการเพื่อฟ้ืนฟู

ทรัพยากรป่าไมข้องกรมป่าไม ้การสัมภาษณ์เป็นลกัษณะ

ของการสัมภาษณ์ดว้ยตวัผูศึ้กษาเอง และสัมภาษณ์แบบ

ตวัต่อตวั โดยใชแ้บบสอบสัมภาษณ์เชิงลึกท่ีมีโครงสร้าง

เฉพาะในประเดน็ท่ีเก่ียวกบัแนวทางการพฒันาการบริหาร

จดัการ และตวัแบบการบริหารจดัการเพื่อฟ้ืนฟทูรัพยากร

ป่าไม้ของกรมป่าไม้ในจังหวดัเพชรบุรีตามแนวพระ

ราชด�าริ ทั้งน้ี เน้ือหาสาระในการสัมภาษณ์สอดคลอ้งกบั

วตัถุประสงคก์ารวิจยัคร้ังน้ี ดงัน้ี 

1. ค �าถามเก่ียวกบั แนวทางการพฒันาการบริหาร

จดัการเพื่อฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไมข้องกรมป่าไมใ้นจงัหวดั

เพชรบุรีตามแนวพระราชด�าริ

2. ค �าถามเก่ียวกบั ตวัแบบการบริหารจดัการเพื่อ

ฟ้ืนฟทูรัพยากรป่าไมข้องกรมป่าไมใ้นจงัหวดัเพชรบุรีตาม

แนวพระราชด�าริท่ีวา่ ตวัแบบการบริหารจดัการเพื่อฟ้ืนฟู

ทรัพยากรป่าไมข้องกรมป่าไมใ้นจงัหวดัเพชรบุรีตามแนว

พระราชด�าริ 5 ดา้น ควรเรียงตามล�าดบัความส�าคญัจากมาก

ไปนอ้ยไดด้งัน้ี (1) ดา้นการมีส่วนร่วมดูแลรักษาป่าและ

ไม่ท�าลายป่าไม ้(2) ดา้นการปลูกป่าเพื่อใชป้ระโยชน์จาก

ป่า (3) ดา้นการอนุรักษแ์ละการฟ้ืนฟูสภาพพื้นท่ี (4) ดา้น

การป้องกนัควบคุมการบุกรุกป่า และ (5) ดา้นการยกยอ่ง

และการสนบัสนุนคนดีเขา้สู่ต�าแหน่ง” 

ผลการศึกษาพบว่า ผูเ้ช่ียวชาญ หรือผูใ้ห้ขอ้มูล

หลกั จ�านวน 9 คน (1) เห็นดว้ยกบัแนวทางการพฒันาการ

บริหารจดัการ และ (2) เห็นดว้ยกบัตวัแบบการบริหาร

จดัการ จ�านวน 7 คน ในขณะท่ีอีก 2 คน ไม่มีความเห็น/

ไม่เห็นดว้ย

เหตุผลส�าคญัท่ีท�าให้ผูเ้ช่ียวชาญ หรือผูใ้ห้ขอ้มูล

หลกัซ่ึงเป็นผูท่ี้มีความรู้ ความสามารถ ความเช่ียวชาญ 

และมีประสบการณ์เก่ียวกบัการบริหารจดัการเพื่อฟ้ืนฟู

ทรัพยากรป่าไมมี้ความเห็นเช่นนั้น ผูศึ้กษามีความเห็น

ว่า อาจเกิดจากการท่ี (1) ผูเ้ช่ียวชาญ หรือผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั

เห็นความส�าคญั ความจ�าเป็น และประโยชน์ของแนวทาง

การพฒันาการบริหารจดัการเพื่อฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้

ของกรมป่าไมใ้นจงัหวดัเพชรบุรีตามแนวพระราชด�าริ 

อันได้แก่ ค �าถามท่ีว่า กรมป่าไม้ด�าเนินการเพื่อฟ้ืนฟู

ทรัพยากรป่าไมใ้นจงัหวดัเพชรบุรีโดยไม่ไดส้นับสนุน

งบประมาณส�าหรับการปลูกป่าเพื่อใชป้ระโยชน์จากป่า

มากเท่าท่ีควร และขณะเดียวกนั (2) ผูเ้ช่ียวชาญ หรือผู ้

ให้ขอ้มูลหลกั จ�านวน 7 คน เห็นถึงคุณค่า และประโยชน์

ของแนวพระราชด�าริ 5 ดา้นท่ีปรากฏอยู่ในตวัแบบการ

บริหารจดัการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ค �าถามท่ีว่า ตวัแบบ

การบริหารจดัการเพื่อฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไมข้องกรมป่า

ไมใ้นจงัหวดัเพชรบุรีตามแนวพระราชด�าริ 5 ดา้น ควร

เรียงตามล�าดบัความส�าคญัจากมากไปนอ้ย ดงัน้ี (1) ดา้น

การมีส่วนร่วมดูแลรักษาป่าและไม่ท�าลายป่าไม ้(2) ดา้น

การปลูกป่าเพื่อใชป้ระโยชน์จากป่า (3) ดา้นการอนุรักษ์

และการฟ้ืนฟูสภาพพื้นท่ี (4) ดา้นการป้องกนัควบคุมการ

บุกรุกป่า และ (5) ดา้นการยกยอ่งและการสนบัสนุนคนดี
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เขา้สู่ต�าแหน่ง ไม่เพียงเท่านั้น ผูเ้ช่ียวชาญ หรือผูใ้หข้อ้มูล

หลกั ยงัอาจมีความเห็นดว้ยวา่ หากกรมป่าไมน้�าแนวพระ

ราชด�าริดงักล่าวมาปรับใชเ้ป็นตวัแบบการบริหารจดัการ 

โดยใชเ้ป็นกรอบแนวคิด ตวัช้ีวดั หรือกลุ่มตวัช้ีวดัส�าคญั

ของการปฏิบติังาน (Key Performance Indicators) หรือ 

KPIs) ยอ่มมีส่วนช่วยใหก้รมป่าไมมี้แนวโนม้ท่ีจะบริหาร

จดัการเพือ่ฟ้ืนฟทูรัพยากรป่าไมไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพสูง

ข้ึน ดว้ยเหตุผลดงักล่าว จึงมีส่วนส�าคญัท�าให้ผูเ้ช่ียวชาญ 

หรือผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัเห็นดว้ยกบัแนวทางการพฒันาการ

บริหารจดัการ และตวัแบบการบริหารจดัการ

ข้อเสนอแนะกำรวิจัยคร้ังนี้

1. กรมป่าไมค้วรหาแหลง่งบประมาณเพิม่ส�าหรับ

ด�าเนินการเพื่อฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไมใ้นจงัหวดัเพชรบุรี 

ซ่ึงรวมทั้งการปลูกป่าเพ่ือใชป้ระโยชน์จากป่า โดยควร

ขอความร่วมมือหรือประสานงานกบัหน่วยงานทั้งภาครัฐ 

2. กรมป่าไมค้วรมีนโยบายและแผนงานท่ีชดัเจน

ในการด�าเนินการเพื่อฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้ในจังหวดั

เพชรบุรีโดยยกย่องคนท่ีปฏิบติังานดีในพื้นท่ี อีกทั้ งผู ้

บริหารทุกระดบัควรท�าตวัเป็นแบบอยา่งท่ีดี

3. กรมป่าไมแ้ละผูบ้ริหารทุกระดบัควรประสาน

งานหรือขอความร่วมมือกบัประชาชนในพ้ืนท่ี และหน่วย

งานทั้ งภาคเอกชนและภาครัฐ โดยเฉพาะการป้องกัน

ควบคุมการบุกรุกป่า

ข้อเสนอแนะกำรวิจัยคร้ังต่อไป

1. กรมป่าไม ้ บุคคล หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง

จึงควรน�ากรอบแนวคิดการวิจยัส่วนท่ีเป็นตวัแปรอิสระ 

และตวัแปรตามในงานวจิยัคร้ังน้ี ไปประยกุตใ์ชต้ามความ

เหมาะสมในหน่วยงานอ่ืน

2. บุคคลหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควรท�าการวจิยั

เชิงคุณภาพ โดยมุ่งศึกษาจากผูเ้ช่ียวชาญ หรือผูใ้ห้ขอ้มูล

หลกัท่ีมีความรู้ ความช�านาญ และประสบการณ์เก่ียวกบั

การบริหารจดัการเพือ่ฟ้ืนฟทูรัพยากรป่าไมข้องกรมป่าไม้

ในจงัหวดัเพชรบุรีตามแนวพระราชด�าริ ทั้งน้ี เพื่อน�าไปสู่

การพฒันาองคค์วามรู้ใหม่ทางการบริหารจดัการ

3. บุคคลหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควรท�าการ

วิจัยแบบเจาะลึกในส่วนท่ีเก่ียวกับตวัแบบการบริหาร

จดัการ และ/หรือ ยทุธศาสตร์การบริหารจดัการเพื่อฟ้ืนฟู

ทรัพยากรป่าไม้ของกรมป่าไม้ในจังหวดัเพชรบุรีตาม

แนวพระราชด�าริแต่ละดา้นอยา่งเจาะจงเช่น ตวัแบบการ

บริหารจดัการด้านการมีส่วนร่วมดูแลรักษาป่าและไม่

ท�าลายป่าไม ้และดา้นการยกยอ่งและการสนบัสนุนคนดี

เขา้สู่ต�าแหน่งเป็นตน้ 

4. บุคคลหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควรท�าการ

วิจยัโดยใช้กรอบแนวคิด หรือกลุ่มตวัช้ีวดัส�าหรับการ

ศึกษาวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการบริหารจดัการเพ่ือ

ฟ้ืนฟทูรัพยากรป่าไมข้องกรมป่าไมใ้นจงัหวดัเพชรบุรีโดย

ก�าหนดให้เป็นกรอบแนวคิดส่วนท่ีเป็นตวัแปรตาม เช่น 

การบริหารจดัการตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตาม

แนวคิดคุณธรรมตามแนวคิดตะวนัออก และตามแนวคิด

การบริหารจดัการแนวใหม่ เป็นตน้

5. บุคคลหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควรท�าการ

วิจยัในเชิงเปรียบเทียบ เช่น การวิเคราะห์เปรียบเทียบการ

บริหารจดัการเพือ่ฟ้ืนฟทูรัพยากรป่าไมใ้นจงัหวดัเพชรบุรี

ระหวา่งกรมป่าไมก้บัหน่วยการปกครองทอ้งถ่ินตามแนว

พระราชด�าริ หรือการบริหารจดัการเพื่อฟ้ืนฟูทรัพยากร

ป่าไมข้องกรมป่าไมใ้นจงัหวดัอ่ืนท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึง

กนัเป็นตน้

6. บุคคลหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควรท�าการวจิยั

เพือ่ศึกษาต่อยอดการศึกษาคร้ังน้ี โดยอาจขยายกลุม่ตวัอยา่ง

หรือประชากรให้ครอบคลุมทุกหน่วยงานในจังหวดั

เพชรบุรี รวมไปถึงการศึกษาต่อยอด หรือศึกษาต่อเน่ือง

โดยใชป้ระชากรหรือกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นขา้ราชการ หรือ

เจา้หนา้ท่ีของรัฐ แทนท่ีจะใชป้ระชากรท่ีเป็นสมาชิกสภา

องคก์ารบริหารส่วนต�าบลทั้งหมดในจงัหวดัเพชรบุรีเท่านั้น
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บทคัดย่อ

การวิจยัแบบผสมผสานผสมผสานน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา (1) ปัญหาการบริหารจดัการ (2) แนวทางการ (3) 

ปัจจยัท่ีมีส่วนส�าคญั และ (4) แนวทางการเพิม่ประสิทธิภาพในการบริหารจดัการดา้นการวางแผนขององคก์ารบริหารส่วน

ต�าบลในจงัหวดัปทุมธานีตามแนวทางการบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดี การศึกษาน้ีเนน้วจิยัเชิงปริมาณ มีแบบสอบถามเป็น

เคร่ืองมือการวิจยั โดยเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นประชาชนผูมี้สิทธิเลือกตั้งในเขตพื้นท่ีจงัหวดัปทุมธานี จ�านวน 

1,108 คน สถิติท่ีใชใ้นการวิจยั คือ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ การทดสอบค่าที นอกจากน้ี 

ยงัมีการสัมภาษณ์แนวลึกเฉพาะผูเ้ช่ียวชาญ จ�านวน 9 คน ผลการศึกษา (1) ปัญหาเก่ียวกบัการบริหารจดัการท่ีส�าคญั คือ 

องคก์ารบริหารส่วนต�าบลขาดการวางแผนพฒันาโครงสร้างพื้นฐานท่ีจ�าเป็น อาทิเช่น ถนน และคลองน�้ า (2) แนวทาง

การพฒันา ท่ีส�าคญั คือ องคก์ารบริหารส่วนต�าบลควรมีการวางแผนงานดา้นพฒันาโครงสร้างพื้นฐานท่ีจ�าเป็น และ (3) 

ปัจจยัท่ีส�าคญั คือ เจา้หนา้ท่ีขององคก์ารบริหารส่วนต�าบล มีความรู้ สามารถและมีคุณธรรมในการปฏิบติังานอยา่งเพียง

พอ และ (4) แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจดัการดา้นการวางแผน ท่ีส�าคญั คือองคก์ารบริหารส่วนต�าบล

ไดรั้บความสนบัสนุนดา้นงบประมาณในการด�าเนินงานจากภาครัฐ และภาคเอกชนท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเพียงพอ ตามแผน

งานและมีการใชง้บประมาณอยา่งประหยดัเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน

ค�ำส�ำคัญ: การบริหารจดัการ, การวางแผน, องคก์ารบริหารส่วนต�าบล, จงัหวดัปทุมธานี,  

การบริหารจดัการกิจกาบา้นเมืองท่ีดี

Abstract

The main objectives of this study were to study 1) administrative problems, (2) development guidelines,  

(3) most important factors), and (4) enhancement of the administration for planning of sub district administrative 

organization in Pathumthani Province according to the good governance guideline. This study used (set) mixed 

methods research which emphasized on survey research using questionnaires with passed try-out of validity check 

at 0.87 level and reliability check at 0.89 level. A total of 1,108 samples were calculated by using Taro Yamane 

Formula. And 1,083 set questionnaires were completed which equaled with 97.74 % of total samples. Statistics 

used were mean, standard deviation, and t- test, In addition. The structured in-depth interview was applied with 9 
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ตำมแนวทำงกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี
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บทน�ำ

พระราชบัญญัติก�าหนดแผนและขั้นตอนการ 

กระจายอ�านาจอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้อง

ถ่ิน พ.ศ. 2542 ไดก้ �าหนดรายละเอียดเก่ียวกบัขั้นตอน

และการถ่ายโอนภารกิจ งบประมาณและอตัราก�าลงัของ

ขา้ราชการส่วนกลางและราชส่วนภูมิภาคให้แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ินโดยก�าหนดเง่ือนไขและเวลาไว้

อยา่งชดัเจน เพ่ือให้บงัเกิดผลในทางปฏิบติัอยา่งแทจ้ริง 

ซ่ึงการกระจายอ�านาจท�าให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

มีภารกิจหน้าท่ีความรับผิดชอบเพ่ิมมากตามไปดว้ย ซ่ึง

หมายความว่าองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จะตอ้งเร่ง

ก�าหนดจุดมุ่งหมายหรือทิศทางในการพฒันาของตนให้

ชดัเจน มีการก�าหนดยทุธศาสตร์และแนวทางการพฒันา

ท่ีสอดคลอ้งกบัจุดมุ่งหมายในการพฒันาอยา่งเป็นระบบ 

โดยมีความครอบคลุมภารกิจการพฒันา ในทุกดา้น และ

ท่ีส�าคญัสามารถตอบสนองต่อปัญหาและความตอ้งการ

ของประชาชน โดยมุ่งเนน้การมีส่วนร่วมของประชาชน

ในการสะทอ้นปัญหาของต�าบลและระเบียบกระทรวง

มหาดไทยว่าดว้ยการจดัท�าแผนพฒันาขององคป์กครอง

ส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2548 เพื่อเป็นกรอบในการก�าหนด

ทิศทางการพฒันาท่ีชดัเจน ซ่ึงการจดัท�าแผนพฒันาตอ้ง

มาจากปัญหาและความตอ้งการของประชาชนในทอ้งถ่ิน 

โดยมุ่งเนน้ การมีส่วนร่วมของประชาชน (ส�านกังานคณะ

กรรมการกฤษฎีกา, 2546)

องคก์ารบริหารส่วนต�าบลจงัหวดัปทุมธานีเป็น

หน่วยงานองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบหน่ึงท่ีจดั

ตั้งข้ึนตามรพระราชบญัญติัสภาต�าบลและองคก์ารบริหาร

ส่วนต�าบล พ.ศ. 2537 เป็นรูปแบบของการปกครองท่ีเกิด

จากการกระจายอ�านาจการปกครอง เพื่อวตัถุประสงค์

ให้ประชาชนในทอ้งถ่ินไดมี้โอกาสเรียนรู้ และด�าเนิน

กิจกรรมต่าง ๆ ในการปกครองส่วนทอ้งถ่ินดว้ยตนเอง

เพื่อตอบสนองต่อสนองแก้ปัญหาความต้องการของ

ประชาชนในทอ้งถ่ิน ซ่ึงเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการแกปั้ญหา

ความตอ้งการของประชาชนไดอ้ยา่งแทจ้ริง คือ การจดัท�า

แผนพฒันาต�าบลแบบมีส่วนร่วม แผนพฒันาต�าบลจึงเป็น

มือขององคก์ารบริหารส่วนต�าบลในการวิเคราะห์สภาพ

ปัญหาและความตอ้งการของประชาชน เพื่อน�าไปสู่ การ

ก�าหนดจุดมุ่งหมายในการพฒันา การก�าหนดภารกิจและ

แนวทางการด�าเนินงานอยา่งเป็นระบบและการจดัท�าแผน

จะสามารถบรรลุวตัถุประสงคต์ามเป้าหมายได ้จะตอ้งมี

ส่วนร่วมจากประชาชนในการสะทอ้นปัญหาต่าง ๆ ใน

หมู่บา้น การมีส่วนร่วมของประชานจะเป็นลกัษณะร่วม

เป็นประชาชน คือ เป็นความรู้สึกร่วมและผกูพนัร่วมของ

ประชาชนสมาชิกกลุ่ม สมาชิกองคก์รในต�าบล ท่ีตอ้งการ

เขา้มามีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหาของต�าบล ตลอดจน

ร่วมรับผลประโยชน ์และรวมถึงการมีส่วนร่วมในฐานะผู ้

แทนประชาคมท่ีประชาคมคดัเลือก เพื่อเขา้ร่วมเป็นคณะ

กรรมการพฒันาองคก์ารบริหารส่วนต�าบล คณะกรรมการ

สนบัสนุนการจดัท�าแผนพฒันาองคก์ารบริหารส่วนต�าบล 

(สุดาวรรณ์ มีบวั, 2547)

ปัจจุบนัภาพรวมการบริหารจดัการในความรับผดิ

ชอบขององคก์ารบริหารส่วนต�าบลในจงัหวดัปทุมธานีมี

การประเมินผลงานในรอบปีท่ีผ่านมาพบปัญหาในการ

วางแผนท่ีส�าคญัในการก�ากบัดูแลขององคก์ารบริหารส่วน

ต�าบล โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ปัญหาดา้นการพฒันาโครงสร้าง

พื้นฐานท่ีจ�าเป็น เช่น ดา้นสาธารณูปโภค ในพื้นท่ีของ

องค์การบริหารส่วนต�าบลบางพื้นท่ียงัมีเส้นทางการ

คมนาคมท่ีไม่สะดวก ถนนขรุขระ เป็นหลุมเป็นบ่อ ท�าให้

ในฤดูฝนมีการสญัจรท่ีค่อนขา้งล�าบากงบประมาณในการ

experts for qualitative data. The results showed that (1) the major problem was that there was not good planning for 

infrastructure, (2) the major development guidelines should encourage good planning for infrastructure, and (3) the 

most important factors were knowledge and work skills, and (4) development guideline of sub district administrative 

organization require budgeting support by governments.

Keywords: administration, planning, sub district administrative organization, Pathumthani province, good governance
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ก่อสร้างมีจ�ากดั ท�าใหถ้นนมีไม่เพียงพอโดยเฉพาะอยา่งยิง่ 

ดา้นโครงสร้างพื้นฐานท่ีจ�าเป็นส�าหรับประชาชนในพื้นท่ี

ขององคก์ารบริหารส่วนต�าบลในจงัหวดัปทุมธานีในขา้ง

ตน้ แสดงใหเ้ห็นวา่การบริหารจดัการขององคก์ารบริหาร

ส่วนต�าบลมีความส�าคญัยิง่ต่อประโยชนสุ์ขของประชาชน

ทั้งดา้นการสาธารณูปโภค ดา้นส่งเสริมคุณภาพชีวิตและ

ส่ิงแวดลอ้ม ดา้นการส่งเสริมพฒันาเศรษฐกิจ และดา้นการ

บริหารจดัการองคก์ารตามแนวทางการบริหารจดัการบา้น

เมืองท่ีดี แต่ในช่วงเวลาท่ีผา่นมา พบวา่ การบริการจดัการ

ขององคก์ารบริหารส่วนต�าบลในจงัหวดัปทุมธานียงัไม่มี

ประสิทธิภาพเท่าท่ีควร ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยูข่อง

ประชาชนท่ีจะไดรั้บประโยชน์จากการพฒันาโครงสร้าง

พื้นฐานท่ีจ�าเป็นเพื่อความสะดวกและการมีคุณภาพชีวิต

ท่ีดี ดว้ยเหตุผลดงักล่าวน้ีจึงท�าให้ผูศึ้กษามีความสนใจท่ี

จะศึกษาในเร่ืองการบริหารจดัการดา้นการวางแผนของ

องคก์ารบริหารส่วนต�าบลในจงัหวดัปทุมธานี โดยเฉพาะ

อยา่งยิง่ดา้นการพฒันาโครงสร้างพื้นฐานท่ีจ�าเป็นโดยใช้

กรอบแนวคิดการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี 7 ดา้นมา

เป็นกรอบในการศึกษาคร้ังน้ี 

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

1. ปัญหาการบริหารจดัการดา้นการวางแผนของ

องคก์ารบริหารส่วนต�าบลในจงัหวดัปทุมธานีตามแนวทาง

การบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี

2. แนวทางการพฒันาการบริหารจดัการดา้นการ

วางแผนขององคก์ารบริหารส่วนต�าบลในจงัหวดัปทุมธานี

ตามแนวทางการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี

3. ปัจจยัภายในและภายนอกท่ีมีส่วนส�าคญัท�าให้

แนวทางการพฒันาการบริหารจดัการดา้นการวางแผนของ

องคก์ารบริหารส่วนต�าบลในจงัหวดัปทุมธานีตามแนวทาง

การบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดีประสบความส�าเร็จ

4. เพื่อศึกษาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพใน

การบริหารจดัการดา้นการวางแผนขององค์การบริหาร

ส่วนต�าบลในจงัหวดัปทุมธานีตามแนวทางการบริหาร

จดัการบา้นเมืองท่ีดี

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

แนวคิด และทฤษฎี ประกอบด้วยแนวคิด

ด้าน การบริหารจัดการ ผูศึ้กษาน�าความหมายของค�า

ว่า “การบริหารจดัการ” มาจากการให้ความหมายของ 

นักวิชาการ 5 ท่าน ประกอบด้วย ประกอบด้วย เชอ

ร์เมอร์ฮอร์น (Shermerhorn,1999), (Certo, 2007),  

(Taylor, 1967) และ (Weber, 1996) มาใชเ้ป็นพื้นฐานใน

การก�าหนดความหมายของการบริหารจดัการท่ีเป็นแนวคิด

ของผูศึ้กษา สรุปความหมายของการบริหารจดัการไดว้่า 

หมายถึง กระบวนการในการบริหารจดัการขององคก์าร

บริหารส่วนต�าบลในจงัหวดัปทุมธานี ท่ีมีจุดมุ่งหมายน�า

ไปสู่ ความเป็นองคก์รท่ีมีสมรรถนะสูง แนวทางหรือวิธี

การด�าเนินการใด ๆ  ท่ีองคก์ารบริหารส่วนต�าบลในจงัหวดั

ปทุมธานี ไดว้างแผน ตั้งเป้าหมาย และก�าหนดกลยุทธ์

ไว ้ เพื่อด�าเนินการให้บรรลุเป้าหมายท่ีก�าหนดไวอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสู์งสุดต่อประชาชนจงัหวดั

ปทุมธานี และต่อประเทศชาติโดยรวม ตามแนวทางการ

บริหารจดัการกิจการบา้นเมืองท่ีดี 7 ดา้น โดยค�านึงถึง

แนวทางการพฒันาการบริหารจดัการดา้นการวางแผน และ

ปัจจยัท่ีมีส่วนส�าคญัท่ีท�าใหแ้นวทางการพฒันาการบริหาร

จดัการดา้นการวางแผนขององคก์ารบริหารส่วนต�าบลใน

จงัหวดัปทุมธานีประสบความส�าเร็จ รวมทั้งการน�ากรอบ

แนวคิดการบริหารจดัการหน่วยงานแบบแบบสมดุล 

ดา้นการน�ามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ

สูงสุด งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งของ วารุณี ชินวินิจกุล (2549) 

ศึกษาเร่ือง กระบวนการเรียนรู้ของชุมชนตามแนวคิด

เศรษฐกิจพอเพียง: กรณีศึกษาชุมชนไม้เรียง อ�าเภอ

ฉวาง จงัหวดันครศรีธรรมราช พบว่า กระบวนการเรียน

รู้ของชุมชนไมเ้รียงเร่ิมจากการรวมตวัของผูน้�าชุมชน 

กระบวนการถ่ายทอดความรู้ของชุมชนไมเ้รียงเป็นการ

ให้โอกาสคนเกิดร่วมกัน หรือเป็นการยกระดับความ

สามารถในการคิดวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาคน้หาและ

ตดัสินใจก�าหนดแผนหรือกิจกรรมทางเลือกใหม่ ๆ ใน

การแกไ้ขปัญหา
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กรอบแนวคิดกำรวิจัย

กรอบแนวคิดการวิจยั ประกอบดว้ย ส่วนท่ีเป็น

ตวัแปรอิสระ คือ ปัจจยัท่ีมีส่วนส�าคญัเก่ียวกบัปัญหาเก่ียว

กบัการบริหารจดัการดา้นการวางแผนขององคก์ารบริหาร

ส่วนต�าบลในจงัหวดัปทุมธานีตามแนวทางการบริหาร

กิจการบา้นเมืองท่ีดี 7 ดา้น และ ปัจจยัท่ีมีส่วนส�าคญัต่อ

แนวทางการพฒันาการบริหารจดัการดา้นการวางแผน

ขององค์การบริหารส่วนต�าบลในจงัหวดัปทุมธานีตาม

แนวทางกานบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี 7 ดา้น ส�าหรับ

กรอบแนวคิดส่วนท่ีเป็นตวัแปรตาม คือ แนวทางการเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการบริหารจดัการขององคก์ารบริหารส่วน

ต�าบลในจงัหวดัปทุมธานีตามแนวทางการบริหารจดัการ

แบบสมดุล 4 ดา้น (วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, 2555)

ในขณะเดียวกนั ผูศึ้กษายงัไดน้�า ปัจจยัภายใน

และปัจจยัภายนอก มาเป็นกรอบแนวคิดรอง ส�าหรับการ

จดักลุ่ม และการวิเคราะห์วตัถุประสงค์ท่ีมีความส�าคญั

ในล�าดบัรอง หรือวตัถุประสงคก์ารวิจยัรอง ไดแ้ก่ ปัจจยั

ภายในและภายนอกท่ีมีส่วนส�าคญัท�าให้แนวทางการ

พฒันาการบริหารจดัการดา้นการวางแผนขององค์การ

บริหารส่วนต�าบลในจงัหวดัปทุมธานีตามแนวทางการ

บริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี 7 ดา้น ประสบผลส�าเร็จ เป็น

ตวัแปรอิสระ หรือเป็นเหตุ 

ส�าหรับเหตุผลท่ีผู ้ศึกษาน�าปัจจัยภายในและ

ปัจจยัภายนอก มาเป็นกรอบแนวคิดรองในการศึกษาคร้ัง

น้ี เพราะเป็นกรอบแนวคิด หรือตวัช้ีวดัการบริหารจดัการ

ท่ีครอบคลุมสาระส�าคญัของการบริหารจดัการท่ีมีความ

ชดัเจน และกะทดัรัด ดงัภาพ 1
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   ตวัแปรอิสระ (เหตุ)         ตวัแปรตาม (ผล)

ปัจจยัท่ีมีส่วนส�าคญัเก่ียวกบัปัญหาการบริหารจดัการดา้นการวางแผนของ

องคก์ารบริหารส่วนต�าบลในจงัหวดัปทุมธานีตามแนวทางการบริหารกิจการ

บา้นเมืองท่ีดี 7 ดา้น

1. การเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน

2. การเกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ

3. การมีประสิทธิภาพและเกิดความคุม้ค่าในเชิงภารกิจของรัฐ

4. การลดขั้นตอนการปฏิบติังาน

5. การปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทนัต่อเหตุการณ์

6. การอ�านวยความสะดวกและการตอบสนองความตอ้งการของประชาชน

7. การประเมินผลการปฏิบติัราชการอยา่งสม�่าเสมอ

การบริหารจดัการดา้นการวางแผน

ขององค์การบริหารส่วนต�าบลใน

จงัหวดัปทุมธานี

ปัจจยัท่ีมีส่วนส�าคญัต่อแนวทางการพฒันาการบริหารจดัการดา้นการวางแผน

ขององค์การบริหารส่วนต�าบลในจงัหวดัปทุมธานีตามแนวทางการบริหาร

กิจการบา้นเมืองท่ีดี 7 ดา้น

1. การเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน

2. การเกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ

3. การมีประสิทธิภาพและเกิดความคุม้ค่าในเชิงภารกิจของรัฐ

4. การลดขั้นตอนการปฏิบติังาน

5. การปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทนัต่อเหตุการณ์

6. การอ�านวยความสะดวกและการตอบสนองความตอ้งการของประชาชน

7. การประเมินผลการปฏิบติัราชการอยา่งสม�่าเสมอ

แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพใน

การบริหารจดัการดา้นการวางแผน

ขององคก์ารบริหารส่วนต�าบลใน

จงัหวดัปทุมธานีตามแนวทางการ

บริหารจดัการแบบสมดุล   

(Balanced Scorecard) 4 ดา้น 

1. ดา้นภายนอกหน่วยงาน

2. ดา้นภายในหน่วยงาน

3. ดา้นเรียนรู้ และเจริญเติบโต

4. ดา้นการเงิน

ปัจจยัท่ีมีส่วนส�าคญัท�าใหแ้นวทางการพฒันาการบริหารจดัการดา้นการวางแผน
ขององค์การบริหารส่วนต�าบลในจงัหวดัปทุมธานีตามแนวทางการบริหาร
กิจการบา้นเมืองท่ีดี   ประสบความส�าเร็จ
1. ปัจจยัภายใน
2. ปัจจยัภายนอก

ภำพ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั
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วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

การศึกษาคร้ังน้ี เป็นการวจิยัแบบผสมผสาน โดย

ใชก้ารการวิจยัเชิงปริมาณเป็นหลกั ใชว้ิธีเก็บขอ้มูลจาก

แหล่งขอ้มูล 3 ประเภท ไดแ้ก่ (1) เอกสาร และงานวิจยั

ท่ีเก่ียวขอ้ง (2) เก็บขอ้มูลปริมาณจากกลุ่มตวัอย่างโดย

ใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือ และ (3) จากการสังเกต

พฤติกรรมของกลุ่มตวัอย่างท่ีเก่ียวขอ้งกับการบริหาร

จัดการด้านวางแผนขององค์การบริหารส่วนต�าบลใน

จงัหวดัปทุมธานี

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

ประชากร คือ ประชาชนในเขตพื้นท่ีขององคก์าร

บริหารส่วนต�าบลในจงัหวดัปทุมธานี ทั้งหมด 37 แห่ง 

จ�านวน 361,510 คน (ส�านกังานองคก์ารบริหารส่วนต�าบล

ในจงัหวดัปทุมธานี, 2558)

กลุ่มตวัอยา่ง คือ ประชาชนท่ีตอบแบบสอบถาม

แทนประชากรทั้งหมด ท่ีไดจ้ากการจ�านวนหาขนาดของ

กลุ่มตวัอยา่งโดยใชสู้ตรของ ทาโร่ ยามาเน่ Taro Yamane

โดยการก�าหนดความคาดเคล่ือนท่ีระดบั 0.03 (Yamane, 

1967) ได ้จ�านวน 1,108 คน 

ส่วนการวิจยัเชิงคุณภาพ กลุ่มตวัอยา่งไดจ้ากการ

สุ่มดว้ยวิธี snowball sampling เกบ็รวบรวมขอ้มูลโดยการ

สัมภาษณ์แนวลึกเฉพาะผูเ้ช่ียวชาญ จ�านวน 9 คน ดว้ย

แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ซ่ึงใช้เป็นขอ้มูลเสริม

การวิจยัเชิงปริมาณ

เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรวิจัย

ก า ร วิ จั ย เ ชิ ง ป ริ ม า ณ  ใ ช้ แ บ บ ส อ บ ถ า ม  

(questionnaire) แบบมาตราประเมินค่า หรือมาตราส่วน

ประเมินค่า (rating scale) 3 ระดบั ไดแ้ก่ มาก ปานกลาง 

นอ้ย ตามแบบของ เร็นสิส เอ.ลิเคิร์ท (Likert, 1961) เป็น

เคร่ืองมือ และท่ีผา่นการทดสอบมีค่าความเท่ียงตรง (IOC) 

ท่ีระดบั 0.87 และค่าความเช่ือถือไดข้อ้งแบบสอบถามท่ี

ระดบั 0.89 

การวิจยัเชิงคุณภาพ ใช้แบบสัมภาษณ์แนวลึก

แบบมีโครงสร้างเป็นเคร่ืองมือสมัภาษณ์เฉพาะผูเ้ช่ียวชาญ 

จ�านวน 9 คน

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล

เก็บขอ้มูลจากเอกสาร หรือวิจยัเอกสาร เพ่ือใช ้

เป็นพื้นฐานส�าหรับการก�าหนดวตัถุประสงคข์องการวิจยั 

กรอบแนวคิดการวจิยั ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง การสร้าง

แบบสอบถาม การอภิปรายผล และการให้ขอ้เสนอแนะ 

การเก็บขอ้มูลเชิงปริมาณจากการวิจยัสนาม เก็บ

รวบรวมขอ้มูลท่ีสมบูรณ์กลบัมาได ้จ�านวน 1,082 ชุด คิด

เป็นร้อยละ 97.65 ของกลุม่ตวัอยา่งทั้งหมด โดยมีผูช่้วยวจิยั 

5 คน ต่อจากนั้น ผูศึ้กษาไดต้รวจสอบความสมบูรณ์ของ 

แบบสอบถามอีกคร้ังเพื่อน�าเขา้สู่การด�าเนินการตาม ขั้น

ตอนของการศึกษาต่อไป ทั้งน้ี ผูศึ้กษาไดต้ั้งเป้าหมายของ

ปริมาณแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์ท่ีไดก้ลบัมานั้น ไวว้า่ตอ้ง

มีจ�านวนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 80 ของกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 

เม่ือไดข้อ้มูลมาแลว้ ผูศึ้กษาไดว้ิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ

ดว้ยสถิติวิเคราะห์เพื่อตอบวตัถุประสงคก์ารวิจยัต่อไป 

การเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการสังเกตการณ์ เพื่อ

ใชเ้ป็นขอ้มูลหลกัท่ีไดจ้ากการวิจยัภาคสนามใน ขั้นตอน

ของการอภิปรายผล และการให้ขอ้เสนอแนะ

กำรวิเครำะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้

เป็นการวิเคราะห์แสดงผลการศึกษาในรูปของ

ตาราง ประกอบกบัการใชรู้ปแบบของการวิเคราะห์เชิง

พรรณนา สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูลจะใช้สถิติท่ี

สอดคลอ้งกับวตัถุประสงค์ของการวิจัย ดังน้ี ค่าสถิติ 

ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบ

ดว้ยค่าที (T-test)

ผลกำรวิจัย

ผลการวิจยัเชิงปริมาณ 

1. กลุ่มตวัอย่างเห็นดว้ยในระดบัปานกลางต่อ

ปัญหาเก่ียวกบัการบริหารจดัการดา้นการวางแผนของ

องคก์ารบริหารส่วนต�าบลในจงัหวดัปทุมธานีตามแนวทาง
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การบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี กลุ่มตวัอยา่งเห็นดว้ยระดบั

ปานกลาง (  = 2.04, SD = 0.26) ค่าเฉล่ียภาพรวมทั้ง 7 

ดา้น เรียงตามล�าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ย ไดแ้ก่ (1) ดา้น

การวางแผนงานดา้นการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการ

ใหท้นัต่อเหตุการณ์ (2) ดา้นการวางแผนใหเ้กิดประโยชน์

สูงสุดแก่ประชาชน (3) ดา้นการวางแผนใหเ้กิดผลสมัฤทธ์ิ

ต่อภารกิจของรัฐ (4) ดา้นการประเมินผลการปฏิบติัราชการ

อยา่งสม�่าเสมอ (5) ดา้นการวางแผนให้ประชาชนไดรั้บ

ความสะดวก และตอบสนองความตอ้งการ (6) ดา้นการ

วางแผนงานดา้นการมีประสิทธิภาพและเกิดความคุม้ค่า

ในเชิงภารกิจของรัฐ และ (7) ดา้นการวางแผนในการลด

ขั้นตอนการปฏิบติังาน 

2. กลุ่มตวัอย่างเห็นดว้ยในระดบัปานกลางต่อ

แนวทางการพฒันาการบริหารจดัการดา้นการวางแผน

ขององค์การบริหารส่วนต�าบลในจงัหวดัปทุมธานีตาม

แนวทางบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี ในภาพรวม 7 ดา้น 

(สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์ารวิจยั ขอ้ 2.) กลุ่มตวัอยา่ง

เห็นดว้ยระดบัปานกลาง (  = 2.48, SD = 0.34) ค่าเฉล่ีย

ภาพรวมทั้ง 7 ดา้น เรียงตามล�าดบัความส�าคญัจากมาก

ไปนอ้ย ดงัน้ี แนวทางการพฒันาการบริหารจดัการดา้น  

(1) การวางแผนในการประเมินผลการปฏิบติัราชการ

อยา่งสม�่าเสมอ (  = 2.69, SD = 0.58) (2) การวางแผน

งานด้านการมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าใน

เชิงภารกิจของรัฐ (  = 2.48, SD = 0.56) (3) การ

วางแผนให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน (  = 2.48,  

SD = 0.38) (4) การวางแผนในการลดขั้นตอนการปฏิบติั

งาน (  = 2.36, SD = 0.64) (5) การวางแผนให้ประชาชน

ไดรั้บความสะดวก และไดรั้บการตอบสนองความตอ้งการ  

(  = 2.30, SD = 0.45) (6) การวางแผนให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ

ต่อภารกิจของรัฐ (  = 2.29, SD = 0.56) และ (7) การ

วางแผนการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทนัต่อ

เหตุการณ์ (  = 2.22, SD = 0.61) ตามล�าดบั ดงัตาราง 1
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ตำรำง 1

ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างต่อปัญหา และแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการการบริหารจัดการด้านการ

วางแผนขององค์การบริหารส่วนต�าบลในจังหวัดปทุมธานีตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี จ�าแนก

ตามค่าเฉล่ียรวมท้ัง 7 ด้าน และค่าเฉล่ียรวมแต่ละด้านเรียงตามล�าดับค่าเฉล่ียรวมจากมากไปน้อย

ปัญหา แนวทางการพฒันา

ค่าเฉล่ียรวมทั้ง 5 ดา้น (SD)

2.04 (0.26) 2.48 (0.34)

ค่าเฉล่ียรวมแต่ละดา้นเรียงตามล�าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย

1. ดา้นการวางแผนใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 

2.15 (0.38) ไดแ้ก่ ค �าถามท่ีวา่ “อบต.ขาดการวางแผนใน

การใหบ้ริการสาธารณะแก่ประชาชนท่ีสอดคลอ้งความ

กบัตอ้งการของประชาชนเท่าท่ีควร เช่น แผนพฒันา

โครงสร้างพื้นฐานท่ีจ�าเป็น อาทิเช่น ถนน และคลอง

น�้ า เป็นตน้”

1. แนวทางการพฒันาการบริหารจดัการดา้นการวางแผนใน

การประเมินผลการปฏิบติัราชการอยา่งสม�่าเสมอ 2.69 (0.58) 

ไดแ้ก่ ค �าถามท่ีวา่ “อบต. ควรมีแผนงานในการประเมินผลการ

ปฏิบติัราชการอยา่งสม�่าเสมอ”

2.ดา้นการวางแผนให้เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ 

2.11 (0.46)

2. ดา้นการวางแผนงานดา้นการมีประสิทธิภาพและเกิดความ

คุม้ค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 2.48 (0.56)

3.ดา้นการวางแผนงานดา้นการประเมินผลการปฏิบติั

ราชการอยา่งสม�่าเสมอ 2.09 (0.49)

3. ดา้นการวางแผนให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 2.45 

(0.38)

4. ดา้นการวางแผนงานดา้นการปรับปรุงภารกิจของส่วน

ราชการให้ทนัต่อเหตุการณ์ 2.08 (0.42)

4. ดา้นการวางแผนในการลดขั้นตอนการปฏิบติังาน 2.36 (0.64)

5. ดา้นการวางแผนใหป้ระชาชนไดรั้บความสะดวก และ

ไดรั้บการตอบสนองความตอ้งการ 2.01 (0.42)

5. ดา้นการวางแผนให้ประชาชนไดรั้บความสะดวก และได้

รับการตอบสนองความตอ้งการ2.30 (0.45)

6. ดา้นการวางแผนงานดา้นการมีประสิทธิภาพและเกิด

ความคุม้ค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 2.00 (0.41)

6. ดา้นการวางแผนให้เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ 2.29 

(0.56)

7. ด้านการวางแผนในการลดขั้นตอนการปฏิบติังาน 

1.90 (0.46)

7. ดา้นการวางแผนการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้

ทนัต่อเหตุการณ์ 2.22 (0.61)

3. กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยในระดับปานกลาง 

ต่อ ปัจจยัท่ีมีส่วนส�าคญัท่ีท�าให้การบริหารจดัการดา้น

การวางแผนขององคก์ารบริหารส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดั

ปทุมธานีตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ี

ดีประสบผลส�าเร็จท่ีแบ่งเป็นปัจจัยภายในและปัจจัย

ภายนอก (สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์ารวิจยั ขอ้ 3.) เรียง

ล�าดบัค่าเฉล่ียรวมจากมากไปนอ้ย ไดแ้ก่ (1) ปัจจยัภายใน  

(  = 2.52, SD = 0.42) และ (2) ปัจจยัภายนอก (  = 2.29, 

SD = 0.46) ตามล�าดบั 

4. กลุ่มตวัอยา่งเห็นดว้ยในระดบัมาก (  = 2.15, 

SD = 0.22) ต่อภาพรวมแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพใน

การพฒันาการบริหารจดัการดา้นการวางแผนขององคก์าร

บริหารส่วนต�าบลในจงัหวดัปทุมธานีตามแนวทางการ

บริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี โดยเรียงตามล�าดบั “ค่าเฉล่ีย

รวมของแต่ละดา้น” จากมากไปหานอ้ย ดงัน้ี ดา้น (1) การ

เงิน (  = 2.19, SD = 0.39) (2) การเรียนรู้และการเติบโต  

(  = 2.18, SD = 0.49) (3) ภายนอกหน่วยงาน  

(  = 2.13, SD = 0.65) และ (4) ภายในหน่วยงาน  
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(  = 2.12, SD = 0.49) 

5. เปรียบเทียบความคิดเห็นของกลุ่มตวัอย่าง

บางกลุ่มต่อภาพรวมประสิทธิภาพในการบริหารจดัการ

แบบสมดุล ดงัน้ี (1) เม่ือจ�าแนกเพศ พบว่า ความคิดเห็น

ระหวา่งกลุ่มตวัอยา่ง 2 กลุ่มท่ีเป็นเพศชายกบัเพศหญิงไม่

แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส�าคญัทางสถิติ 0.05 และ (2) เม่ือ

จ�าแนกตามระดบัการศึกษา พบว่า ความคิดเห็นระหว่าง

กลุ่มตวัอยา่ง 2 กลุ่มท่ีมีระดบัการศึกษาต�่ากว่าปริญญาตรี 

และมีการศึกษาปริญญาตรี หรือสูงกวา่ปริญญาตรี ไม่แตก

ต่างกนั ท่ีระดบันยัส�าคญัทางสถิติ 0.05

 ผลการวิจยัเชิงคุณภาพ

ผลจากการการสัมภาษณ์แนวลึกผู ้เ ช่ียวชาญ 

จ�านวน 21คน พบว่า

1. ผูเ้ช่ียวชาญ มีความเห็นไปในทิศทางเดียวกนัต่อ

สภาพปัญหาการบริหารจดัการมลพิษทางน�้ าจากโรงงาน

อุตสาหกรรมขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดั

ปทุมธานีตามแนวทางการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี โดย

ผูเ้ช่ียวชาญเห็นวา่ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดั

ปทุมธานียงัขาดการวางแผนในการให้บริการสาธารณะ

แก่ประชาชนท่ีสอดคลอ้งความกบัตอ้งการของประชาชน

เท่าท่ีควร เช่น แผนพฒันาโครงสร้างพื้นฐานท่ีจ�าเป็น อาทิ

เช่น ถนน และคลองน�้ า เป็นตน้ 

2. ผูเ้ช่ียวชาญ มีความเห็นไปในทิศทางเดียวกนัต่อ

แนวทางการการบริหารจดัการมลพิษทางน�้ าจากโรงงาน

อุตสาหกรรมขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดั

ปทุมธานีตามแนวทางการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี โดย

ผูเ้ช่ียวชาญเห็นวา่ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดั

ปทุมธานีควรมีแผนงานในการประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการอยา่งสม�่าเสมอ

3. ผูเ้ช่ียวชาญ มีความเห็นไปในทิศทางเดียวกนั

ต่อปัจจยัท่ีมีส่วนส�าคญัต่อแนวทางการพฒันาการบริหาร

จดัการมลพิษทางน�้ าจากโรงงานอุตสาหกรรมขององคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัปทุมธานีตามแนวทาง

การบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี โดยเห็นว่า ผูบ้ริหารและ 

เจา้หนา้ท่ีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีความรู้ และ

สามารถในการปฏิบติัอยา่งเพียงพอและมีคุณธรรม

กำรอภิปรำยผล

1. จากผลการศึกษาข้อมูลเชิงปริมาณ พบว่า 

กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยในระดับปานกลาง (  = 2.04,  

SD = 0.26) ต่อภาพรวมปัญหาเก่ียวกบัการบริหารจดัการ

ดา้นการวางแผนขององคก์ารบริหารส่วนต�าบลในจงัหวดั

ปทุมธานีตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

เหตุผลท่ีส�าคญัท่ีกลุ่มตวัอยา่งซ่ึงเป็นประชาชนในสังกดั

องคก์ารบริหารส่วนต�าบลต่าง ๆ  ในจงัหวดัปทุมธานี เห็น

ดว้ยในระดบัปานกลาง ผูศึ้กษามีความเห็นว่า ถึงแมว้่า 

ประชาชนส่วนหน่ึงจะรับรู้ไดว้า่องคก์รปกครองส่วนทอ้ง

ถ่ินจงัหวดัปทุมธานีไม่ไดมี้การวางแผนงานและแผนปฏิบติั

การท่ีประชาชนรับรู้ไดอ้ยา่งชดัเจน แต่ประชาชนอีกส่วน

หน่ึงหรืออาจซ�้ากบักลุ่มเดิมยงัมองวา่ องคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ินตอ้งมีการวางแผนงานในทุกดา้นเพื่อเป็นเคร่ือง

น�าทางในการปฏิบติัเป็นประจ�าทุกปีอยูแ่ลว้ จึงท�าใหก้ลุ่ม

ตวัอยา่งเห็นดว้ยในระดบัปานกลางต่อปัญหาเก่ียวกบัการ

บริหารจดัการดา้นการวางแผนขององคก์ารบริหารส่วน

ต�าบลในจงัหวดัปทุมธานีตามแนวทางการบริหารกิจการ

บา้นเมืองท่ีดีวา่ ความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่งต่อภาพรวม

ทั้งหมดน้ีสอดคลอ้งหรือเป็นไปในทิศทางเดียวกบัความคิด

เห็นของผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 9 คนต่อปัญหาเก่ียวกบัแนวทางการ

เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจดัการดา้นการวางแผน

ขององค์การบริหารส่วนต�าบลในจงัหวดปทุมธานีตาม

แนวทางการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี คือลว้นเห็นดว้ย

ว่าเป็นปัญหาท่ีส�าคญัตอ้งไดรั้บการแกไ้ขต่อไป

2. จากผลการศึกษาท่ีพบว่า กลุ่มตวัอย่างเห็น

ดว้ยในระดบัปานกลางต่อแนวทางการพฒันาการบริหาร

จดัการดา้นการวางแผนขององคก์ารบริหารส่วนต�าบลใน

จงัหวดัปทุมธานีตามแนวทางบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี 

ในภาพรวม 7 ดา้น (สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์ารวิจยั 

ขอ้ 2.) กลุ่มตวัอยา่งเห็นดว้ยระดบัปานกลาง (  = 2.48, 

SD = 0.34) ค่าเฉล่ียภาพรวมทั้ง 7 ดา้น ผูศึ้กษามีความเห็น

ท่ีสอดคลอ้งกบักลุ่มตวัอยา่ง ในขณะเดียวกนัก็มีมุมมอง

ท่ีเป็นไปในทิศทางเดียวกบักบัผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 9 คนท่ีได้

จากการสัมภาษณ์แนวลึก ว่า องคก์ารบริหารส่วนต�าบล

ในจงัหวดัปทุมธานีควรมีการวางแผนงานและแผนปฏิบติั

การท่ีชดัเจนและด�าเนินการตามแผนอยา่งจริงจงั
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3. จากผลการศึกษาท่ีพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งเห็นดว้ย

ในระดบัปานกลางต่อ ปัจจยัท่ีมีส่วนส�าคญัท่ีท�าให้การ

พฒันาการบริหารจดัการดา้นการวางแผนขององค์การ

บริหารส่วนต�าบลในจงัหวดัปทุมธานีตามแนวทางบริหาร

กิจการบา้นเมืองท่ีดี ประสบความส�าเร็จ กล่าวคือ การ

เจา้หน้าท่ีขององคก์ารบริหารส่วนต�าบลมีความรู้ ความ

สามารถและมีคุณธรรมในการปฏิบติัอย่างเพียงพอ ซ่ึง

กลุ่มตวัอย่างไดใ้ห้ความส�าคญัเป็นพิเศษ ผูศึ้กษาเห็นว่า 

การบริหารจดัการดา้นการวางแผนโดยเฉพาะอยา่งยิง่ดา้น

โครงสร้างพื้นฐานท่ีจ�าเป็นนั้น เป็นหวัใจส�าคญัในการเร่ิม

ตน้ท่ีจะขบัเคล่ือนการพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานใหป้ระสบ

ความส�าเร็จได ้ซ่ึงตอ้งเร่ิมท่ีทรัพยากรบุคคลก่อนเสมอ โดย

การติดอาวธุทางความรู้ ความเขา้ใจ ในการจดัท�าแผนงาน/

โครงการ เพือ่เป็นแนวทางในการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน

ใหบ้รรลุตามเป้าหมายท่ีตั้งไว ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบั การศึกษา

ของ วารุณี ชินวินิจกุล (2549) ศึกษาเร่ือง กระบวนการ

เรียนรู้ของชุมชนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง: กรณี

ศึกษาชุมชนไมเ้รียง อ�าเภอฉวาง จงัหวดันครศรีธรรมราช 

ท่ีพบวา่ กระบวนการเรียนรู้ของชุมชนไมเ้รียงเร่ิมจากการ

รวมตวัของผูน้�าชุมชน (2) กระบวนการถ่ายทอดความรู้

ของชุมชนไมเ้รียงเป็นการให้โอกาสคนเกิดร่วมกนั หรือ

เป็นการยกระดบัความสามารถในการคิดวิเคราะห์สาเหตุ

ของปัญหาคน้หาและตดัสินใจก�าหนดแผนหรือกิจกรรม

ทางเลือกใหม่ ๆ ในการแกไ้ขปัญหา

ข้อเสนอแนะกำรวิจัยคร้ังนี้

1. องคก์ารบริหารส่วนต�าบลควรมีการวางแผน

งานและแผนปฏิบติัการอยา่งชดัเจน เพื่อเป็นแนวทางใน

การปฏิบติังานเพื่อพฒันาแกไ้ขปัญหาความเดือดร้อนของ

ประชาชนในพื้นท่ีให้ทนัต่อเวลา

2. องคก์ารบริหารส่วนต�าบลมีการด�าเนินงานดา้น

การพฒันาศกัยภาพของเจา้หนา้ท่ีใหมี้ความรู้ สามารถและ

มีคุณธรรมในการปฏิบติัอยา่งเพยีงพอในการบริหารจดัการ

ดา้นการวางแผนโดยเฉพาะอยา่งยิง่ดา้นโครงสร้างพื้นฐาน

ท่ีจ�าเป็นนั้น เป็นหวัใจส�าคญัในการเร่ิมตน้ท่ีจะขบัเคล่ือน

การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานใหป้ระสบความส�าเร็จได ้ซ่ึง

ตอ้งเร่ิมท่ีทรัพยากรบุคคลก่อนเสมอ

ข้อเสนอแนะกำรวิจัยคร้ังต่อไป

1. ในการศึกษาคร้ังต่อไปจึงควรน�ากรอบแนวคิด

น้ีไปประยกุตใ์ชต้ามความเหมาะสมในหน่วยงานอ่ืน นอก

เหนือจากจงัหวดัปทุมธานี เพื่อเป็นการพิสูจน์ผลการวิจยั

ซ่ึงจะน�าไปสู่การพฒันาประสิทธิภาพการบริหารจดัการ

 2. การวิจยัเชิงคุณภาพ โดยมุ่งเนน้ตวัอย่างท่ีมี

ความรู้ ความช�านาญท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารกิจการบา้น

เมืองท่ีดี เช่น ขา้ราชการ ประชาชน ผูบ้ริหารระดบัสูงของ

จงัหวดัปทุมธานีท่ีมีประสบการณ์ดา้นการบริหารงาน เพ่ือ

หาแนวทางในการพฒันาองคค์วามรู้ใหม่

3. การวิจยัโดยใชก้รอบแนวคิดหรือตวัแบบอ่ืน

ส�าหรับการศึกษาวิเคราะห์แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการพฒันาการบริหารจัดการด้านการวางแผนของ

องคก์ารบริหารส่วนต�าบลในจงัหวดัปทุมธานีตามแนวทาง

การบริหารจัดการหน่วยงานแบบสมดุลของจังหวัด

ปทุมธานี เช่น แนวทางการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี 

7 ดา้น 
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บทคัดย่อ

การวิจยัแบบผสมผสานน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา (1) สภาพปัญหาการบริหารจดัการทรัพยากรน�้ า (2) ปัจจยั

ท่ีมีส่วนส�าคญัท�าให้แนวทางการพฒันาการบริหารจดัการทรัพยากรน�้ า และ (3) แนวทางการพฒันาการบริหารจดัการ

ทรัพยากรน�้าเพือ่สนบัสนุนโครงการแกม้ลิงของกรมชลประทานในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา โดยใชแ้บบสมัภาษณ์ และ

แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือ กลุ่มตวัอยา่งส�าหรับการวิจยัเชิงคุณภาพ คือ ผูเ้ช่ียวชาญเก่ียวกบัการบริหารจดัการทรัพยากร

น�้ าเพื่อสนบัสนุนโครงการแกม้ลิงของกรมชลประทานในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา จ�านวน 20 คน ส่วนกลุ่มตวัอยา่ง

ส�าหรับการวิจยัเชิงปริมาณ คือ ประชาชนในเขตพื้นท่ีโครงการแกม้ลิงของจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา จ�านวน 400 คน 

วเิคราะห์ขอ้มูลส�าหรับการวจิยัเชิงคุณภาพ เป็นการแปลความหมายและน�าเสนอขอ้มูลในตาราง ส่วนการวเิคราะห์ขอ้มูล

เชิงปริมาณ เป็นการวิเคราะห์ในรูปตารางและใชก้ารวิเคราะห์เชิงพรรณนาโดยสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ 

ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า (1) สภาพปัญหาสภาพปัญหาการบริหารจดัการทรัพยากรน�้ าท่ี

ส�าคญัคือ กรมชลประทานด�าเนินงานโครงการแกม้ลิงในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยาไม่แลว้เสร็จสมบูรณ์ตามเป้าหมาย 

(2) ปัจจยัท่ีมีส่วนส�าคญัท�าให้การบริหารจดัการทรัพยากรน�้ าประสบความส�าเร็จท่ีส�าคญัคือ การท่ีกรมชลประธานได้

รับงบประมาณสนบัสนุนโครงการแกม้ลิงท่ีมากเพียงพอ และไดรั้บความร่วมมือจากทอ้งถ่ิน และ (3) แนวทางการ

พฒันาการบริหารจดัการทรัพยากรน�้ าท่ีส�าคญัคือ กรมชลประทานควรด�าเนินงานโครงการแกม้ลิงให้แลว้เสร็จตาม

ก�าหนดเวลา และตามเป้าหมายโดยมีแผนการปฏิบติังานท่ีชดัเจน นอกจากน้ีแลว้ ควรประสานงานกบัทอ้งถ่ินเพ่ือให้

เขา้มามีส่วนร่วมเพิ่มในโครงการแกม้ลิงมากข้ึน

ค�ำส�ำคัญ: การบริหารจดัการ, ทรัพยากรน�้ า, โครงการแกม้ลิง กรมชลประทาน, จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา

Abstract

The mixed methods research was to study: (1) situational problems of water resource administration,  

(2) factors effecting important parts of the successful of development and guidelines of water resource  

administration promoting the Monkey Cheek Project of the Irrigation Department in Ayutthaya Province, and  

(3) development guidelines of water resource administration to promote the Monkey Cheek Project of the  

Irrigation Department in Ayutthaya Province. The methodology of this study used interview forms and questionnaire.  

กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน�้ำเพือ่สนับสนุนโครงกำรแก้มลิงของกรมชลประทำน

ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ
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the Irrigation Department in Ayutthaya Province
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บทน�ำ

การศึกษามีผูน้�าทอ้งถ่ินหลายคนมีความเห็นต่อ

การบริหารจดัการทรัพยากรน�้าเพ่ือสนบัสนุนโครงการแกม้

ลิงของกรมชลประทานในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา วา่จะ

ไม่สามารถไม่เป็นไปตามวตัถุประสงค ์เน่ืองจากเทคนิคท่ี

ไม่สอดคลอ้งกบัสภาพความเป็นจริง เพราะน�้ าจะเร่ิมไหล

เขา้ทุ่ง กต่็อเม่ือระดบัน�้ าลน้จากตล่ิงแม่น�้ ามีระดบัมากกวา่ 

4 เมตรข้ึนไป โดยน�้ าจะค่อย ๆ  ไหลเขา้ทุ่ง (พื้นท่ีแกม้ลิง) 

ไม่ใช่ไหลพรวดเขา้ไปเตม็ตามปริมาณความจุของแกม้ลิง

ท่ีประมาณการไวโ้ดยทนัทีและในคราวเดียว

กล่าวอีกนยัหน่ึง น�้ าทุ่งจะไม่ไหลเขา้ไปเก็บใน

พื้นท่ีแกม้ลิงไดต้ามท่ีตอ้งการในระดบั 3 เมตร ท�าให้เกิด

ปัญหา นอกจากนั้น การชดเชยในพ้ืนท่ีแกม้ลิงยงัไม่มี

การประเมินความเสียหายหรือผลกระทบ และยงัขาดการ

มีส่วนร่วมของผูท่ี้อยู่ในพื้นท่ีแกม้ลิง ผูน้�าทอ้งถ่ินและ

ประชาชนในพื้นท่ีเห็นว่าจ�าเป็นตอ้งพิจารณาทั้งในดา้น

การชดเชยและการฟ้ืนฟูคุณภาพชีวิตของชาวบางบาลท่ี

เป็นรูปธรรมชดัเจน และหลกัประกนัว่ามาตรการเหล่า

นั้นจะถูกน�าไปสู่การปฏิบติัจริง (เลิศศกัด์ิ ค �าคงศกัด์ิ และ

พรพนา ก๊วยเจริญ, 2556)

จากสภาพการกระจายตวัของน�้ าฝนและน�้ าท่าท่ี

ไม่สม�่าเสมอตลอดปี จะส่งผลให้เกิดปัญหาอุทกภยัและ

ปัญหาการขาดแคลนน�้ ารุนแรงข้ึน ดงันั้น การเคล่ือนยา้ย

มวลน�้ าส่วนหน่ึงท่ีมีปริมาณมากเกินไปจากพื้นท่ีบริเวณ

หน่ึงไปใช้งานหรือไปเก็บกักไวใ้นพื้นท่ีท่ีปริมาณน�้ า

น้อย การท่ีจะแกไ้ขหรือชะลอปัญหา เร่ืองอุทกภยัและ

การขาดแคลน โดยแนวทางการด�าเนินงานอาจจะใช้

แหล่งเกบ็น�้ าเดิมท่ีมีอยูเ่ป็นหลกั แลว้ทา้ยสุดกส็ร้างระบบ

แพร่กระจายน�้ าเพื่อส่งล�าเลียงน�้ านั้น ๆ ไปพกัตวัอยูท่ี่หว้ย 

หนอง บึง แหล่งน�้ าขนาดเลก็ตามธรรมชาติ รวมทั้งสระ

เกบ็น�้าประจ�าแปลงการเกษตรของเกษตรกรตามโครงการ

เกษตรทฤษฎีใหม่ การจะด�าเนินการเก็บกกัน�้ าในพื้นท่ีได้

ตอ้งไดรั้บความยินยอมพร้อมใจจากเกษตรกรในพื้นท่ี 

จึงจะท�าการระบายน�้ าเขา้พื้น จะท�าให้มีปริมาณน�้ าใชใ้น

ฤดูแลง้เพิ่มข้ึนและแกไ้ขปัญหาพื้นท่ีแห้งแลง้ซ�้ าซากได ้

ดงันั้น จะตอ้งเร่งท�าการศึกษาความเหมาะสมและความ

เป็นไปไดใ้นแผนปฏิบติังานโดยด่วน พร้อมทั้งเร่งลงมือ

ด�าเนินงานในท่ีเหมาะสมอยา่งจริงจงั การพฒันาการบริหาร

จดัการทรัพยากรน�้ าเพื่อสนบัสนุนโครงการแกม้ลิงของ

กรมชลประทานในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยาตาม จึงมี

ความส�าคญัอยา่งยิง่ในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาอุทกภยั

Qualitative samples were 20 experts in water resource administration to promote the Monkey Cheek Project of the 

Irrigation Department in Ayutthaya Province. Quantitative samples were 400 people in the areas of the Monkey 

Cheek Project of Ayutthaya Province. A total of 400 completed sets of questionnaires were returned. Data analysis 

of the qualitative research was interpreted and represented in tables with description beneath the tables. For the  

quantitative analysis, data was analyzed and represented in contingency tables with descriptive approach using  

descriptive statistics of mean and standard deviation. Research Results were (1) the main situational problem of 

Water Resource Administration was the Irrigation Department’s unsuccessful performance of the Monkey Cheek 

Project in Ayutthaya Province, (2) the main factors effecting important parts of the successful development  

guidelines of water resource administration were the Irrigation Department’s sufficient subsidies for the Monkey Cheek 

Project including local cooperation, and (3) the main development guidelines of water resource administration were 

the Irrigation Department should accomplish the Monkey Cheek Project on time and meet performance targets with 

explicit performance plans, including increasing the local cooperation to participate in the Monkey Cheek Project.

Keywords: administration, water resource, the Monkey Cheek Projects, the Irrigation Department, Ayutthaya province
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น�้ าเพื่อสนับสนุนโครงการแกม้ลิงของกรมชลประทาน

ในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา

2. เพื่อศึกษาปัญหาการบริหารจดัการทรัพยากร

น�้ าเพื่อสนับสนุนโครงการแกม้ลิงของกรมชลประทาน

ในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา

3. เพื่อศึกษาปัจจยัการบริหารจดัการทรัพยากร

น�้ าเพื่อสนับสนุนโครงการแกม้ลิงของกรมชลประทาน

ในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา

4. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการบริหาร

จดัการทรัพยากรน�้ าเพ่ือสนบัสนุนโครงการแกม้ลิงของ

กรมชลประทานในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

การบริหารเป็นการใชศ้าสตร์และศิลป์ของบุคคล

ตั้งแต่ 2 คนข้ึนไป ร่วมมือกนัด�าเนินกิจกรรมหรืองานให้

บรรลุวตัถุประสงคท่ี์วางไวร่้วมกนัโดยอาศยักระบวนการ

และทรัพยากรทางการบริหารเป็นปัจจยัอยา่งประหยดั และ

ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยการบริหารจดัการจะมีหลกั

ในการบริหารเป็นแบบ 4 M ซ่ึงหลกั 4 M ประกอบดว้ย  

(1) ดา้นคน (man) หมายถึง การบริหารก�าลงัคนขององคก์ร

ใหเ้กิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล (2) ดา้นเงิน (money) 

หมายถึง การบริหารเงินโดยการใชจ่้ายเงินในตน้ทุนท่ีนอ้ย

ท่ีสุด แต่ใหไ้ดผ้ลผลิตท่ีมีคุณภาพและปริมาณตามท่ีตั้งไว ้

(3) ดา้นวสัดุอุปกรณ์ (material) หมายถึง การบริหารวสัดุ

ในการด�าเนินงานใหมี้การใชว้สัดุอุปกรณ์นอ้ยท่ีสุดแต่เกิด

ประโยชน์คุม้ค่าท่ีสุด (4) ดา้นการจดัการ (management) 

หมายถึง การบริหารจดัการเพื่อให้งานเกิดประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลมากท่ีสุด

POSDCoRB ประกอบดว้ย ขั้นตอนการบริหาร 

7 ประการ ไดแ้ก่ การวางแผน (planning) การจดัองคก์าร 

(organizing) การบริหารงานบุคคล (staffing) การอ�านวย

การ (directing) การประสานงาน (coordinating) การ

รายงาน (reporting) และการงบประมาณ (budgeting)

พระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยูห่วั ไดมี้พระ

ราชด�าริวา่ หนา้ท่ีของกรมทดน�้ ามิไดป้ฏิบติังานอยูเ่ฉพาะ

แต่การทดน�้ าเพียงอย่างเดียว งานท่ีกรมทดน�้ าปฏิบติัอยู่

จริงในขณะนั้นมีทั้งการขดุคลอง การทดน�้ า รวมทั้งการ

ส่งน�้ าตามคลองต่าง ๆ อีกทั้งการสูบน�้ าเพื่อช่วยเหลือการ

เพาะปลูก จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหเ้ปล่ียนช่ือจาก 

กรมทดน�้า เป็น กรมชลประทาน เม่ือวนัท่ี 21 มีนาคม พ.ศ. 

2470 โดยให้มีหนา้ท่ีรับผิดชอบงานการขดุคลอง การทด

น�้ า การส่งน�้ า และการสูบน�้ าช่วยเหลือพื้นท่ีเพาะปลูก

อยา่งทัว่ถึง กรมชลประทาน เป็นหน่วยงานในกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ มีหนา้ท่ีจดัให้ไดม้าซ่ึงน�้ าเพื่อกกัเก็บ

รักษา ควบคุม ส่ง ระบาย หรือ แบ่งน�้ าเพื่อการเกษตร การ

พลงังาน การสาธารณูปโภค หรือการอุตสาหกรรม และ

หมายรวมถึงการป้องกนัความเสียหายอนัเกิดจากน�้ า กบั

การคมนาคมทางน�้ าซ่ึงอยูใ่นเขตชลประทาน

อ�านาจและหนา้ท่ี

1. เป็นหน่วยงานหลกัในการพฒันาแหล่งน�้ าตาม

ศกัยภาพของลุ่มน�้ าให้เพียงพอ

2. จดัการน�้ าใหก้บัผูใ้ชน้�้ าทุกประเภทอยา่งทัว่ถึง 

เป็นธรรม และยัง่ยืน

3. เสริมสร้างใหป้ระชาชนมีส่วนร่วม เพื่อใหก้าร

และบริหารจดัการน�้ า ทุกระดบัอยา่งบูรณาการ

4. ด�าเนินการป้องกนัและบรรเทาภยัทางน�้ า

หนา้ท่ีรับผิดชอบดงัน้ี

1. ควบคุม ก�ากบัดูแล ตรวจสอบการบริหารงาน

ก่อสร้างของโครงการชลประทานขนาดใหญ่ โครงการ

อนัเน่ืองมาจากพระราชด�าริ และโครงการอ่ืนตามท่ีกรมฯ

มอบหมาย

2. ด�าเนินการเก่ียวกบัการรับฟังความคิดเห็นของ

ประชาชนและกระบวนการการมีส่วน ร่วมของประชาชน

ในขั้นตอนการก่อสร้างโครงการใหเ้ป็นไปอยา่งครบถว้น

3. ปฏิบติังานร่วมกบัหรือสนบัสนุนการปฏิบติั

งานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งหรือท่ีไดรั้บมอบหมาย

แต่ละส�านกังานก่อสร้าง

4. ให้ค �าปรึกษาแนะน�าเทคนิคการก่อสร้าง

5. ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืน ๆ  ตามผูบ้งัคบับญัชามอบหมาย
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งานบริหารทัว่ไป มีหนา้ท่ีรับผิดชอบดงัน้ี

1. ควบคุม ตรวจสอบ งานสารบรรณ รับ-ส่ง 

ร่าง พิมพห์นงัสือและเอกสารราชการบริการคน้หา จดั

เก็บ รวบรวมข้อมูลเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตาม

ระเบียบและมาตรฐานท่ีก�าหนดและด�าเนินการดา้นบริหาร

ทรัพยากรบุคคล

2. ควบคุม ตรวจสอบ งานการเงินและบญัชี การ

จดัท�าบญัชี การเบิกจ่ายเงินการควบคุมงบประมาณ การจดั

ท�ารายงานแสดงฐานะทางการเงิน และการบริหารตน้ทุน

การผลิตเพื่อให้การปฏิบติังานเป็นไปตามมาตรฐานและ

ขอ้ก�าหนด

3. ควบคุม ตรวจสอบ งานพสัดุ การจดัซ้ือจดั

จา้ง การบริหารสัญญา การจดัท�าบญัชี พสัดุ การจดัท�า

ระเบียน การเบิกจ่าย การจดัท�าคลงัพสัดุ การจ�าหน่าย และ

การบริหารสินทรัพย ์ เพ่ือให้การปฏิบติังานเป็นไปตาม

มาตรฐานและถูกตอ้งตามกฎหมาย ระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง

4. วางแผน ดูแล การจดัสวสัดิการ และการเสริม

สร้างความผาสุก เพื่อให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิตท่ีดี

5. ศึกษา พฒันา และประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยใีหม่ๆ 

เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพดา้นการบริหารงานทัว่ไปของ

ส�านกังานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่

6. ดูแลงานดา้นประชาสัมพนัธ์ เผยแพร่ข่าวสาร 

กิจกรรม ผลการด�าเนินงาน ของส�านักงานก่อสร้าง

ชลประทานขนาดใหญ่ เพื่อให้ผูเ้ก่ียวขอ้งรับทราบขอ้มูล

ของหน่วยงานอยา่งต่อเน่ือง

7. ปฏิบติัหน้าท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีผูบ้งัคบับญัชามอบ

หมาย

ฝ่ายวิศวกรรม มีหนา้ท่ีรับผิดชอบดงัน้ี

1. ศึกษา วิเคราะห์ จดัท�าแผนก่อสร้าง แผนงาน

โครงการ แผนงบประมาณและแผนจัดซ้ือจัดจ้างของ

ส�านกังานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่เพ่ือใชใ้นการ

จดัท�าค�าของบประมาณให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์

ในงานดา้นพฒันาแหล่งน�้ าขนาดใหญ่

2. บริหารสญัญาจา้งก่อสร้าง เพ่ือใหเ้ป็นตามแบบ

ขอ้ก�าหนด และเง่ือนไขในสัญญา

3. ควบคุมการบริหารสญัญาจา้งท่ีปรึกษา ควบคุม

งานก่อสร้าง เพื่อให้เป็นไปตามแบบข้อก�าหนด และ

เง่ือนไขสัญญา

4. จดัท�าเอกสารประกวดราคาและราคากลาง เพือ่

ใชใ้นการประกวดราคา

5. ด�าเนินการส่งมอบงานท่ีแลว้เสร็จ เพื่อใชใ้น

โครงการส่งน�้ าและบ�ารุงรักษารับมอบ และด�าเนินการ

ต่อไป

6. ควบคุม ตรวจสอบ งานส�ารวจเพื่อการก่อสร้าง 

ของส�านกังานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ เพื่อใหง้าน

ก่อสร้างสามารถด�าเนินการไดแ้นวระดบั ท่ีถูกตอ้งตาม

แบบและหลกัการดา้นวิศวกรรมส�ารวจ

7. ควบคุม ตรวจสอบ งานตรวจสอบและวเิคราะห์

ของส�านกังานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ เพื่อใหก้าร

ก่อสร้างไดว้สัดุท่ีไดคุ้ณภาพเป็นไปตามขอ้ก�าหนดดา้น

วิศวกรรม และท�าให้งานก่อสร้างมีความแขง็แรงและใช้

งานตามวตัถุประสงค์

8. ศึกษา วิจยัและพฒันา ประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยี

ใหม่ๆ ในการก่อสร้าง เพื่อพฒันาปรับปรุงงานก่อสร้าง

ให้ทนัสมยั

9. ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีผูบ้งัคบับญัชามอบ

หมาย

ฝ่ายก่อสร้างท่ี 1 – 3 มีหนา้ท่ีรับผิดชอบดงัน้ี

1. วางแผนการก่อสร้าง โดยค�านวณปริมาณงาน

และวสัดุก่อสร้าง ตรวจสอบแหล่งวสัดุจดัท�าแผนจดัซ้ือจดั

จา้ง จดัท�ารายงานความตอ้งการวสัดุและก�าหนดขั้นตอน

การก่อสร้างเพื่อให้งานก่อสร้างเป็นไปตามหลกัวิชาการ

2. ด�าเนินการก่อสร้าง และแก้ไขปัญหาต่างๆ 

ระหว่างการก่อสร้าง เพื่อให้บรรลุสู่ความส�าเร็จ

3. ควบคุม ดูแล งานก่อสร้างโครงการต่างๆใน

ความรับผดิชอบ เพือ่ใหง้านก่อสร้างมีคุณภาพ เป็นไปตาม

มาตรฐาน ขอ้ก�าหนด แลว้เสร็จตามแผนงบประมาณท่ีไดรั้บ

4. วางแผน ประสานงาน ในการดา้นการขอใช้

พื้นท่ี จากหน่วยงานราชการอ่ืน ๆ  หรือผูดู้แลพื้นท่ีในเขต

ก่อสร้าง การไดม้าซ่ึงท่ีดิน เพื่อจดัเขา้แผนงานโครงการ 
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และมีความพร้อมในการก่อสร้าง

5. ด�าเนินการเก่ียวกบัการรับฟังความคิดเห็นของ

ประชาชนก่อนการก่อสร้าง ระหวา่งการก่อสร้าง เพือ่สร้าง

กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน

6. รวบรวมและจดัท�าเอกสารการส่งมอบโครงการ

ก่อสร้างท่ีแลว้เสร็จใหโ้ครงการส่งน�้ าและบ�ารุงรักษา เพื่อ

น�าไปดูแลรักษาและใชป้ระโยชนใ์นการบริหารจดัการน�้า

7. ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีผูบ้งัคบับญัชามอบ

หมาย

ฝ่ายช่างกล มีหนา้ท่ีรับผิดชอบดงัน้ี

1. ควบคุมการให้บริการ ยานพาหนะส่วนกลาง 

เพื่อให้มีความพร้อมในการใชง้าน

2. วางแผน ควบคุม ยานพาหนะ เคร่ืองจกัรกล 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการก่อสร้างเพ่ือให้การด�าเนินงานแลว้

เสร็จตามแผนงานอยา่งมีประสิทธิภาพ

3. ซ่อมแซม ปรับปรุง และบ�ารุงรักษายานพาหนะ 

เคร่ืองจกัรกล เคร่ืองจกัรมือ ท่ีใชใ้นการก่อสร้าง เพื่อให้

อยูใ่นสภาพท่ีสมบูรณ์พร้อมใชง้านตลอดเวลา

4. ติดตั้ง ควบคุม ดูแลรักษา ใหบ้ริการระบบไฟฟ้า 

ประปา ระบบส่ือสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใช้

งานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและความปลอดภยั

5. ควบคุม การติดตั้งและดูแลรักษาอุปกรณ์บงัคบั

น�้ าของส�านกังานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ เพื่อให้

ถูกตอ้งตามรูปแบบท่ีก�าหนด

6. ควบคุมและบริหารงานจา้งเหมาของงานดา้น

เคร่ืองกล ระบบไฟฟ้า – ประปาเพื่อให้งานด�าเนินการ

ไดต้ามรูป และเง่ือนไขสัญญาท่ีก�าหนดไดม้าตรฐานงาน

ก่อสร้าง

7. จดัท�าเอกสารรายงานดา้นเคร่ืองกล ทั้งงาน

ท่ีด�าเนินการเองและงานจา้งเหมา เพื่อให้มีความถูกตอ้ง 

ครบถว้น ตามระเบียบท่ีก�าหนด

8. ถ่ายทอดเทคโนโลยีและพฒันาบุคลากรดา้น

เคร่ืองกล เพือ่ใหส้ามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ

9. วางแผน ก�ากบัดูแล พฒันาปรับปรุงซ่อมแซม 

และบ�ารุงรักษาอาคารสถานท่ีและบริเวณโดยรอบ เพ่ือให้

มีสภาพแวดลอ้มในการท�างานท่ีดี

10. ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีผูบ้งัคบับญัชามอบ

หมาย

กรอบแนวคิดกำรวิจัย

1. สภาพการบริหารจดัการทรัพยากรน�้ าเพื่อสนบัสนุนโครงการแกม้ลิงของกรมชลประทานในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา

2. ปัญหาการบริหารจดัการทรัพยากรน�้ าเพื่อสนบัสนุนโครงการแกม้ลิงของกรมชลประทานในจงัหวดั

3. ปัจจยัการบริหารจดัการทรัพยากรน�้ าเพื่อสนบัสนุนโครงการแกม้ลิงของกรมชลประทานในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา

POSDCoRB (7 ดา้น)
1) การวางแผน  2) การจดัองคก์าร            3) การบริหารงานบุคคล 4) การอ�านวยการ
5) การประสานงาน 6) การรายงาน                 7) งบประมาณ

4. แนวทางการพฒันาการบริหารจัดการทรัพยากรน�้ าเพื่อสนับสนุนโครงการ แก้มลิงของกรมชลประทานในจังหวดั
พระนครศรีอยธุยา

ภำพ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั
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วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

ใชก้ารวิจยัแบบผสมผสาน

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

ประชากรท่ีผูศึ้กษาก�าหนดเป็นผูใ้หข้อ้มูลส�าคญั

ส�าหรับการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์

เชิงลึก แบบมีโครงสร้าง ประกอบดว้ยผูบ้ริหารหน่วย

งานภาครัฐ นกัวิชาการ และหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัการแกไ้ขปัญหาการบริหารจดัการทรัพยากรน�้ าเพื่อ

สนบัสนุนโครงการแกม้ลิงของกรมชลประทานในจงัหวดั

พระนครศรีอยธุยา การวจิยัเชิงคุณภาพประชากรท่ีก�าหนด

จะท�าการสมัภาษณ์ประกอบการศึกษาในงานวจิยัคร้ังน้ี มี

จ�านวนรวม 20 คน 

ส่วนประชากรท่ีจะท�าการสอบถาม เพื่อรวบรวม

ความคิดเห็นในเชิงปริมาณ ได้ก�าหนดเป็นประชาชน

ทั้งหมดท่ีอยูใ่นอ�าเภอท่ีมีพ้ืนติดโครงการแกม้ลิงในจงัหวดั

พระนครศรีอยธุยาสุ่มตวัอยา่งโดยชสู้ตร ทาโร่ ยามาเน่ ได้

ตวัอยา่งจ�านวน 400 คน

เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรวิจัย

1. แบบสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง แบบ

สัมภาษณ์เชิงลึกแบบมีโครงสร้าง เพื่อสัมภาษณ์ผูใ้ห้

ขอ้มูลหลกั ถึงสภาพการบริหารจดัการทรัพยากรน�้ าเพื่อ

สนบัสนุนโครงการแกม้ลิงของกรมชลประทานในจงัหวดั

พระนครศรีอยุธยา ปัญหาและอุปสรรค ์ รวมถึงทิศทาง

ในอนาคต เป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลเชิงคุณภาพกบัการ

ศึกษาจากเอกสาร และงานวิจยั

2. แบบสอบถาม เพ่ือค้นหาปัจจัยสนับสนุน

พฒันาการการบริหารจดัการทรัพยากรน�้ าเพื่อสนบัสนุน

โครงการแก้ม ลิงของกรมชลประทานในจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา ซ่ึงเป็นแบบสอบถามมาตราส่วน

ประมาณ 5 ระดบั และมีแบบสอบถามปลายเปิดท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล

เชิงคุณภาพ

1. ทบทวนทฤษฎีและแนวความคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบั

การบริหารจดัการทรัพยากรน�้ าเพื่อสนับสนุนโครงการ

แกม้ลิงของกรมชลประทานในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา

2. ศึกษานโยบาย รูปแบบการบริหารจัดการ

ทรัพยากรน�้ า เพื่ อสนับสนุนโครงการแก้มลิงของ

กรมชลประทานในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา

3. สร้างเคร่ืองมือรวบรวมขอ้มูลในรูปของแบบ

สัมภาษณ์เชิงลึก ชนิดมีโครงสร้าง

4. ขอหนงัสือจากมหาวทิยาลยัเพือ่สมัภาษณ์บุคคล

เป้าหมายท่ีก�าหนดไว้

5. จดัหมวดหมูข่องขอ้มลูท่ีไดรั้บจากการสมัภาษณ์

6. น�าขอ้มลูท่ีตดัหมวดหมู่แลว้มาท�าการวเิคราะห์

หาปัจจัยท่ีมีผลต่อการบริหารจัดการทรัพยากรน�้ าเพื่อ

สนบัสนุนโครงการแกม้ลิงของกรมชลประทานในจงัหวดั

พระนครศรีอยธุยา ปัญหาอุปสรรค และแนวทางในการ

พฒันาการบริหารจดัการ

7. น�าผลการวเิคราะห์ตามขอ้ 6. มาสงัเคราะห์เพื่อ

หาค�าตอบตามท่ีก�าหนดไว้

เชิงปริมาณ

1. ผูว้ิจยัได้ขอหนังสือขอความร่วมมือในการ

เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัยจากบัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลยัอีสเทิร์นเอเชีย

2. ผูว้จิยัประสานงานและติดต่อกบัองคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ินต่างๆ เพื่อขอความช่วยเหลือในการแจกและ

เก็บรวบรวมแบบสอบถาม

3. ผูว้ิจยัท�าการรวบรวมขอ้มูลแบบสอบถามท่ีได้

รับคืนมาจากกลุ่มตวัอยา่งมาตรวจสอบความสมบูรณ์ของ

แบบสอบถาม และท�าการตรวจสอบคะแนนตามเกณฑท่ี์

ก�าหนดไว ้เพื่อน�าคะแนนไปวิเคราะห์ทางสถิติ

4. ผูว้ิจยัไดน้�าคะแนนท่ีไดรั้บจากแบบสอบถาม 

เพื่อน�าไปใชใ้นการวิเคราะห์ส�าหรับงานวิจยัต่อไป
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กำรวิเครำะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ 

การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ 

ในการวจิยัคร้ังน้ี ใชต้วัแบบของการวเิคราะห์การ

บริหารจดัการโครงการ และการวิเคราะห์องคก์าร เป็น

เคร่ืองมือในการสร้างความเขา้ใจในการด�าเนินงานของ

กรมชลประทานในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา โดยการ

ศึกษาสถานภาพเก่ียวกบัการบริหารจดัการทรัพยากรน�้ า

เพื่อสนับสนุนโครงการแกม้ลิงของกรมชลประทานใน

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ในประเด็นหลกั ดงัต่อไปน้ี 

1. การวางแผน

2. การจดัองคก์าร

3. บุคลากร

4. การสั่งการ

5. การประสานงาน

6. การรายงาน

7. การจดัสรรงบประมาณ

การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ

ผูว้ิจัยใช้สถิติพรรณา เพ่ือการแจกแจงข้อมูล 

ความถ่ี (frequency distribution) ร้อยละ (percentage) วดั

แนวโนม้เขา้สู่ส่วนกลาง ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย (mean) น�าขอ้มูล

ทั้งหมดมารวมกนัแลว้หารดว้ยจ�านวนขอ้มูล/ มธัยฐาน 

(median) เป็นสถิติในการจดัอนัดบัขอ้มูล เป็นค่าท่ีอยูต่รง

กลาง เม่ือน�าค่าท่ีไดจ้ากากรวดัมาเรียงล�าดบัจากมากไป

นอ้ย หรือจากนอ้ยไปมาก/ ฐานนิยม (mode) หรือคะแนน

ท่ีมีความถ่ีสูงท่ีสุด วดัการกระจายของขอ้มูล ไดแ้ก่ พิสัย 

(range) หรือค่าสูงสุด-ค่าต�่าสุด ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(standard deviation) ความปรวนแปรของขอ้มลู (variance)

ผลกำรวิจัย

1.  การวิ เคราะห์สภาพเก่ียวกับการบริหาร

จดัการทรัพยากรน�้ าเพ่ือสนบัสนุนโครงการแกม้ลิงของ

กรมชลประทานในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา (สอดคลอ้ง

กบัวตัถุประสงค์การวิจยั ขอ้ 1) พบว่า ในการบริหาร

จดัการทรัพยากรน�้ าเพ่ือสนบัสนุนโครงการแกม้ลิงของ

กรมชลประทานในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง

มีความรู้ความเขา้ใจในการบริหารจดัการทรัพยากรน�้ า

จากอดีตถึงปัจจุบันด้วยสภาพพื้นท่ีแก้มลิงในจังหวดั

พระนครศรีอยุธยามีน�้ าท่วมเกือบทุกปี แต่หน่วยงาน

ราชการท่ีเก่ียวขอ้งยงัขาดการประสานงาน และการขาด

ความร่วมมือจากหน่วยงานองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

ซ่ึงอยู่ใกลชิ้ดกบัประชาชนในการประชาสัมพนัธ์ขอ้มูล

ต่างๆ หน่วยงานราชการตั้งมีการจดัท�าเอกสารหรือขอ้มูล

ให้ประชาชนทราบ ประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นท่ีจงัหวดั

พระนครศรีอยธุยามีการท�าเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ดงัน้ี 

การใหข้อ้มูลการใหค้วามรู้ หรือการประชาสัมพนัธ์ต่างๆ 

เก่ียวกบัเร่ืองน�้ าหน่วยงานตอ้งจดัท�าให้ประชาชนทราบ

และมีขอ้มูลว่าพื้นท่ีส่วนไหนตอ้งการน�้ ามากท่ีสุด เวลา

น�้ ามีมากท่ีสุดทางกรมชลประทาน ในบางหมู่บา้นยงัขาด

ความรู้ความเขา้ใจท่ีมาและวตัถุประสงคอ์ยา่งรอบดา้น เป็น

ผลท�าใหโ้ครงการแกม้ลิงเกิดปัญหาบางอยา่งเก่ียวกบัการ

บริหารจดัการ ต่อกรณีดงักล่าวปัจจุบนัหน่วยงานราชการ

ตอ้งสร้างความเขา้ใจอนัถูกตอ้งในการวางแผนการรับน�้ า

และการบริหารจดัการน�้ าให้กบัประชาชน เพราะความ

เขา้ใจและความร่วมมือของประชาชนจะมีส่วนส�าคญัใน

การป้องกนัความเสียหายท่ีเกิดไดเ้ป็นอยา่งมาก ในขณะ

เดียวกนัขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีไดรั้บจากประชาชนในพื้นท่ีรวม

ถึงความร่วมมือได้ท�าให้กรมชลประทานสามารถมอง

เห็นสภาพการบริหารจดัการไดอ้ยา่งเป็นระบบมากข้ึน

2. ศึกษาปัญหาการบริหารจดัการทรัพยากรน�้ า

เพื่อสนับสนุนโครงการแกม้ลิงของกรมชลประทานใน

จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา (สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์

การวิจยั ขอ้ 2) พบว่า การบริหารจดัการทรัพยากรน�้ ามี

ปัญหาเร่ืองการวางแผน ขาดการวางแผนจาก ระดบับน

สู่ระดบัล่าง ดว้ยเหตุผลท่ียงัไม่มีขอ้มูลท่ีชดัเจนจากภาค

ประชาชนจึงไม่สามารถวางแผนไดอ้ย่างชดัเจนการได้

ทราบแผนท่ีชัดเจนก็น�าไปสู่การจัดสรรค์งบประมาณ

เพื่อน�าไปฟ้ืนฟูหรือการจดัการในการบริหารการจดัการ

น�้ าของกรมชลประทาน ในพื้นท่ีแกม้ลิมงบประมาณไป

ไม่ถึงประชาชน ดงันั้นจึงตอ้งมีการแกปั้ญหาเก่ียวกบัการ

วางแผนของกรมชลประทาน และมีแผนใหป้ระชาชนได้

ทราบถึงการบริหารจดัการน�้ าของกรมชลประทาน เวลา

ท่ีมีน�้ า และไม่มีน�้ า การเปิดให้มีกลไกหรือช่องทางการมี
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ส่วนร่วมของประชาชนและองคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

พบว่า มากท่ีสุดเป็นปัญหาดา้นการบริหารงานบุคคล ซ่ึง

มีปัญหาการบริหารอยูใ่นระดบัปานกลาง คิดเป็นค่าเฉล่ีย 

 = 3.1 และ SD = 0.83 รองลงมาเป็นปัญหาการบริหาร

จดัดา้นงบประมาณ เป็นปัญหาอยูใ่นระดบัปานกลาง คิด

เป็นค่าเฉล่ีย  = 2.9 และล�าดบัท่ี 3 กรมชลประทานมี

ปัญหาการบริหารดา้นการวางแผน เป็นปัญหาอยูใ่นระดบั

ปานกลาง คิดเป็นค่าเฉล่ีย  = 2.8 ซ่ึงเท่ากบัปัญหาดา้น

การอ�านวยการ ซ่ึงก็เป็นอยู่ในระดบัปานกลาง คิดเป็น

ค่าเฉล่ีย  = 2.8 จะเห็นไดว้่าความคิดเห็นการสะทอ้น

ปัญหาของกลุ่มตวัอย่างนั้นสอดคลอ้งกบัความคิดเห็นท่ี

สะทอ้นปัญหาฯ ของผูเ้ช่ียวชาญการจดัการทรัพยากรน�้ า

ในตอนท่ี 1 ซ่ึงพบปัญหาในลกัษณะเดียวกนั คือ ปัญหา

ดา้นทรัพยากรบุคล ดา้นงบประมาณ และดา้นการวางแผน 

ซ่ึงใน 3 ปัญหาน้ีมนัจะส่งผลในตวัของมนัเอง คือ เม่ืองบ

ประมาณไม่เพียงพอ จะท�าใหก้ระทบต่อแผนงานและการ

จา้งบุคลากร

3. ศึกษาปัจจัยสนับสนุนการบริหารจัดการ

ทรัพยากรน�้ า เพื่ อสนับสนุนโครงการแก้มลิงของ

กรมชลประทานในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา (สอดคลอ้ง

กบัวตัถุประสงคก์ารวจิยั ขอ้ 3) พบวา่ ปัจจยัดา้นทรัพยากร

มนุษยเ์ป็นปัจจยัท่ีผูเ้ช่ียวชาญส�าคญัมากท่ีสุดในการบริหาร

จดัการงานให้ประสบผลส�าเร็จโดยเนน้ไปท่ีการส่งเสริม

การมีส่วนร่วมใหป้ระชาชนไดมี้การแสดงความคิดเห็นตอ่

การจดัการน�้าเพราะประชาชนในพ้ืนท่ีต่าง ๆ  สามารถบอก

ถึงรายละเอียดผลกระทบและผลดีในการบริหารจดัการ

น�้ าให้แก่ทางหน่วยงานราชการเพราะประชาชนในพื้นท่ี

จะทราบถึงปัญหาและอุปสรรค์ในเชิงลึกแก่หน่วยงาน

ราชการไดเ้ป็นอย่างมาก และการบริหารงานของหน่วย

งานของรัฐกต็อ้งตอบสนองโดยการใหบ้ริการแก่ประชาชน

เพื่อตอบสนองความตอ้งการคนประชาชนในพ้ืนท่ี เพื่อ

เป็นประโยชน์และมีผลดีต่อการพฒันาพื้นท่ีนั้นต่อไป 

พบว่า ประสิทธิภาพดา้นการบริหารจดัการดา้นการให้

บริการ ผลการศึกษาความคิดเห็นต่อปัจจยัท่ีมีส่วนส�าคญั

ต่อประสิทธิภาพในการบริหารจดัการทรัพยากรน�้ าเพื่อ

สนบัสนุนโครงการแกม้ลิงของกรมชลประทานในจงัหวดั

พระนครศรีอยธุยา ในดา้นการใหบ้ริการ กลุ่มตวัอยา่งเห็น

วา่ กรมชลประทานมีการบริการใหค้วามรู้ และความช่วย

เหลือดา้นขอ้มูลตลอดเวลา อยูใ่นระดบัปานกลาง คิดเป็น

ค่าเฉล่ีย  = 3.3 และ SD = 0.69

4. ศึกษาแนวทางการพฒันาประสิทธิภาพการ

บริหารจดัการทรัพยากรน�้ าเพื่อสนบัสนุนโครงการแกม้

ลิงของกรมชลประทานในจังหวดัพระนครศรีอยุธยา 

(สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์ารวจิยั ขอ้ 4) พบวา่ (1) แนวทาง

การพฒันาประสิทธิภาพจ�าเป็นตอ้งกรมชลประทานควรมี

การวางแผนในการบริหารจดัการทรัพยากรน�้ าให้ชดัเจน

และต่อเน่ือง (2) แนวทางการพฒันาการบริหารจดัการ

ดา้นการจดัองค์การ กรมชลประทานควรมีการจดัแบ่ง

งานในการบริหารจดัการทรัพยากรน�้ าอยา่งชดัเจนและมี

ประสิทธิภาพและเหมาะสมกบัทุกหน่วยงาน (3) แนวทาง

การพฒันาการบริหารจดัการดา้นการบริหารงานบุคคล และ

ควรใชบุ้คลากรท่ีมีความรู้ในการบริหารจดัการทรัพยากร

น�้าอยา่งสมเหตุผล (4) แนวทางการพฒันาการบริหารจดัการ

ดา้นการอ�านวยการ กรมชลประทาน ควรควบคุม ก�ากบั 

ดูแล การบริหารจดัการทรัพยากรน�้ าอยา่งมีประสิทธิภาพ

และการเตรียมพร้อมในยามฉุกเฉิน (5) แนวทางการ

พฒันาการบริหารจดัการดา้นการประสานงาน ควรจะมี

ประสานงานกบัหน่วยงานอ่ืน ๆ ในการบริหารจดัการ

ทรัพยากรน�้ าอยา่งมีประสิทธิภาพและให้ความส�าคญักบั

ร่วมมือและการประสานงานกบัหน่วยงานอ่ืน ๆ ในการ

บริหารจดัการทรัพยากรน�้ า (6) แนวทางการพฒันาการ

บริหารจดัการดา้นการรายงาน กรมชลประทานควรมีการ

ประเมินผลการบริหารจดัการทรัพยากรน�้ า อยา่งชดัเจน

และเป็นรูปธรรม ควรช้ีแจงประชาชนให้มีความเขา้และ

มีการรายงาน การประเมินผลการบริหารจดัการทรัพยากร

น�้ าใหป้ระชาชนไดรั้บทราบอยา่งชดัเจน (7) แนวทางการ

พฒันาการบริหารจดัการดา้นงบประมาณ กรมชลประทาน

ควรใชง้บประมาณในการบริหารจดัการทรัพยากรน�้าอยา่ง

เหมาะสม สอดคลอ้งกบัสภาพความเป็นจริงของปัญหาและ

ความตอ้งการของประชาชนพบวา่ แนวทางการพฒันาการ

บริหารจดัการดา้นงบประมาณ ผลการศึกษาการบริหาร

จดัการทรัพยากรน�้ าของกรมชลประทานในแนวทางการ

บริหารจดัการทรัพยากรน�้ าของกรมชลประทานในพื้นท่ี

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยาตามโครงการแกม้ลิงตามกรอบ

แนวคิด POSDCoRB 7 ในดา้นงบประมาณ กลุ่มตวัอยา่ง

เห็นวา่ กรมชลประทานควรใชง้บประมาณในการบริหาร
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จดัการทรัพยากรน�้าอยา่งเหมาะสม ในระดบัปานกลาง คิด

เป็นค่าเฉล่ีย  = 3.4 และ SD = 0.83 และกรมชลประทาน

ควรใชง้บประมาณในการบริหารจดัการทรัพยากรน�้ าไป

ในทิศทางท่ีสอดคลอ้งกบัสภาพความเป็นจริงของปัญหา 

และความตอ้งการของประชาชนในระดบัปานกลาง คิด

เป็นค่าเฉล่ีย  = 3.2

กำรอภิปรำยผล

ผลการวิจัยข้างต้นสามารถท�ามาอภิปรายผล

ไดด้งัน้ี ดา้นสภาพการบริหารจดัการทรัพยากรน�้ าเพื่อ

สนบัสนุนโครงการแกม้ลิงของกรมชลประทานในจงัหวดั

พระนครศรีอยุธยา (สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์ขอ้ 1) 

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของร�าลึก อิงเอนุ (2553) เร่ือง การ

พฒันาความร่วมมือในการบริหารจดัการน�้าเพ่ือการเกษตร

ขององคก์ารบริหารส่วนต�าบลหว้ยยาง อ�าเภอเมืองสกลนคร 

จงัหวดัสกลนคร พบวา่ลกัษณะความร่วมมือระหวา่งหน่วย

งานในการบริหารจดัการน�้าเพื่อ การเกษตร มีลกัษณะการ

ประสานงานในรูปแบบคณะกรรมการร่วมกนัอยา่งเป็น

ทางการ มีการประชุมตามระเบียบกฎหมายก�าหนด เป็น

ความร่วมมือกนัแบบหลวม ๆ ขาดการติดตามประเมิน

ผล ไม่มีการตรวจสอบขอ้มูลในการเสนอต่อท่ีประชุม

ส�าหรับวางแผนร่วมกนั ส�าหรับปัจจยัท่ีเป็นอุปสรรคต่อ

การพฒันาความร่วมมือ คือการประสานขาดความจริงใจ 

การขาดความเขา้ใจในการจัดการน�้ าโดยแนวทางการ

พฒันาความร่วมมือการเพิ่มตวัแทนภาคเกษตรกรผูใ้ช้

น�้ าในคณะกรรมการ การก�าหนดจุดมุ่งหมายของหน่วย

งานควรให้สอดคลอ้งกนั นโยบายชดัเจนปฏิบติัไดง่้าย 

หน่วยงานตอ้งบูรณาการขอ้มูลและเกษตรกรผูใ้ชน้�้ าตอ้ง

ตระหนักถึงความส�าคญัของทรัพยากรน�้ า ผูป้ฎิบติัตอ้ง

ประสานงานกนั เพิ่มความสัมพนัธ์ระหว่างหน่วยงาน มี

การอบรมศึกษาดูงานร่วมกนั

ปัญหาการบริหารจัดการทรัพยากรน�้ า เพื่อ

สนับสนุนโครงการแก้มลิงของกรมชลประทานใน

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา (สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์อ้ 

2) สอดคลอ้งกบังานวิจยัของสุเทพ นอ้ยไพโรจน์ (2549) 

เร่ือง การบริหารจดัการน�้าในลุ่มน�้าแม่จาง โครงการพฒันา

แหล่งน�้าท่ีด�าเนินการก่อสร้างแลว้ทั้งหมดในลุ่มน�้าแม่จาง 

ซ่ึงพบวา่ไม่สามารถตอบสนอง ความตอ้งการต่อการใชน้�้า

ในดา้นต่าง ๆ ไดอ้ยา่งทัว่ถึง ในหลายพื้นท่ีไม่มีโครงการ

พฒันาแหล่งน�้ าหรือบางพื้นท่ีไม่มีศกัยภาพต่อการพฒันา 

จากสภาพปัญหาต่าง ๆ จ�าเป็นตอ้งมีการรวบรวมและ

วิเคราะห์ขอ้มูลทางลุ่มน�้ าดา้นวิศวกรรมและการบริหาร

จดัการรวมทั้งการให้ราษฎรผูใ้ชน้�้ าเขา้มามีส่วนร่วมใน

การบริหารจดัการ ซ่ึงกรณีดงักล่าวการขาดการมีส่วน

ร่วมของประชาชนนบัว่าเป็นปัญหาส�าคญัในการบริหาร

จดัการ ในขณะเดียวกนัตอ้งมีการจดัระบบเครือข่ายการ

จดัการขอ้มูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ใหเ้ป็นระบบ เพื่อเป็น

กลไกในการก�ากบั ดูแลและประสานการพฒันาทรัพยากร

น�้ าทั้ งในระดับชาติและระดับลุ่มน�้ าโดยมีตัวกฎหมาย

รองรับเพื่อให้มีการประสานงานในทิศทางเดียวกนัและ

สอดคลอ้งอยา่งต่อเน่ือง

ปัจจยัสนบัสนุนการบริหารจดัการทรัพยากรน�้ า

เพื่อสนับสนุนโครงการแกม้ลิงของกรมชลประทานใน

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา (สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์อ้ 

3) สอดคลอ้งกบังานวิจยัของอนนัต ์แยม้ไพบูลย ์(2555) 

เร่ือง โอกาสและความเป็นไปไดใ้นการจดัท�าโครงการ

แกม้ลิงตามแนวพระราชด�าริในบริเวณทะเลสาบดอยเต่า 

อ�าเภอดอยเต่า จงัหวดัเชียงใหม่ และอจัฉรา สวนสมุทร 

(2543) เร่ืองผลกระทบทางสังคมภายหลงัการก่อสร้าง

โครงการฝายเชียงราย ทั้งน้ีโอกาสในความส�าเร็จของ

โครงการส่วนหน่ึงข้ึนอยูก่บัผลกระทบท่ีประชาชนจะได้

รับจากโครงการ ซ่ึงหากเป็นเชิงบวกเกิดผลประโยชน์ต่อ

ประชาชนในพื้นท่ีและส่วนร่วมการไดรั้บการสนบัสนุน

นบัเป็นปัจจยัส�าคญัท่ีจะท�าให้โครงการฯ ประสบความ

ส�าเร็จ ในขณะเดียวกนัหากการด�าเนินการภายใตห้น่วย

งานของรัฐมกัประสบความลม้เหลวหรือไม่อาจประสบ

ความส�าเร็จตามวตัถุประสงค์หรือเป้าหมายหลักของ 

โครงการฯ ทั้งการถูกต่อตา้นหรือมิให้ความร่วมมือใด ๆ 

แนวทางการพฒันาประสิทธิภาพการบริหาร

จดัการทรัพยากรน�้ าเพื่อสนบัสนุนโครงการแกม้ลิงของ

กรมชลประทานในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา (สอดคลอ้ง

กบัวตัถุประสงคข์อ้ 4) สอดคลอ้งกบังานวิจยัของสมชาย 

จินดารัตน์ (2553) เร่ืององค์ความรู้และปัจจยัหลกัของ

ความส�าเร็จในการบริหารจดัการทรัพยากรน�้าในเขตพื้นท่ี

อ�าเภอบ่อทอง อ�าเภอบ่อทอง จงัหวดัชลบุรี เป็นการเสนอ
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แนวทางในการบริหาร จดัการทรัพยากรน�้ าท่ีไดป้ระสบ

ผลส�าเร็จสามารถแกปั้ญหาการขาดแคลนน�้ าและปัญหา

น�้ าท่วม ท่ีเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานต่าง ๆ แนวคิด

ภูมิปัญญาชาวบา้นในการสร้างองคค์วามรู้ในการบริหาร

จดัการทรัพยากรน�้า องคค์วามรู้ดงักล่าวเกิดจากการสัง่สม

ประสบการณ์ ความคิด การปฏิบติั ทฤษฎีแนวทางเศรษฐกิจ

พอเพียงบนพื้นฐานปัจจยัแห่งความส�าเร็จการมีส่วนร่วม

ของประชาชน ผลการศึกษา พบว่าองคค์วามรู้และปัจจยั

หลกัของความส�าเร็จในการบริหารจดัการน�้ าในเขตพื้นท่ี 

อ �าเภอบ่อทอง จงัหวดัชลบุรี ท�าใหพ้ื้นท่ีอ�าเภอบ่อทองมีน�้า

ใชอุ้ปโภคบริโภค และใชด้า้นเกษตรกรรมอยา่งพอเพียง 

และสามารถแกไ้ขปัญหาภยัแลง้ น�้ าท่วม สามารถสนอง

ตอบพื้นท่ีไดเ้ป็นอยา่งดี เช่นเดียวกบังานวิจยัของอดิศวร 

ศรีเมืองบุญ (2553) เร่ือง ความจ�าเป็นในการฝึกอบรมดา้น

การบริหารจดัการน�้ าแบบบูรณาการของบุคลากรส่วน

โยธาองคก์ารบริหารส่วนต�าบลในจงัหวดัขอนแก่น งาน

วิจยัของฤทธิรงค ์พิมพะสาลี (2550) เร่ือง การมีส่วนร่วม

ของผูใ้หญ่บา้นในการบริหารจดัการน�้าชลประทานในเขต

อ�าเภอเมืองมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม งานวิจยั 

ของกาจ กล้าหาญ (2548) เร่ืองการบริหารจัดการน�้ า

โครงการส่งน�้ าและบ�ารุงรักษาสองพ่ีน้องโดยระบบ

สารสนเทศทางภมิูศาสตร์ และงานวจิยัของกรวรรณ พรหม

ศิริ (2553) เร่ือง การบริหารจดัการน�้าเพื่อการเกษตรในฤดู

แลง้: กรณีศึกษาโครงการฝายและแฝกของเทศบาลต�าบล

พนันา อ�าเภอสวา่งแดนดิน จงัหวดัสกลนคร พบวา่ เก่ียวขอ้ง

กบัคน งบประมาณ วสัดุอุปกรณ์ และการจดัการ ซึงตอ้งมี

การประสานงานเพือ่ใหก้ารด�าเนินงานบรรลุวตัถุประสงค์

ท่ีวางไว ้เช่นเดียวกบังานวจิยัของอุทุมพร นิตยาคม (2551) 

เร่ือง การศึกษาการบริหารจดัการน�้ าหลากในกลุ่มน�้ ายม 

ปัญหาน�้ าท่วมในลุ่มน�้ ายมเร่ิมจากจงัหวดัแพร่เร่ือยลงมา

ดา้นทา้ยน�้ าจนถึงจุดบรรจบแม่น�้ าน่าน ท่ีอ �าเภอชุมแสง 

จงัหวดันครสวรรค ์ซ่ึงเป็นปัญหาท่ีมีมานาน ท�าความเสีย

หายต่อทั้งพื้นท่ีเกษตรกรรม ท่ีอยูอ่าศยัและเศรษฐกิจ โดย

เฉพาะอย่างยิ่งพื้นท่ีจงัหวดัแพร่ และจงัหวดัสุโขทยั ซ่ึง

เป็นพื้นท่ีเศรษฐกิจท่ีส�าคญั ผลการศึกษาประสิทธิภาพ 4 

ทางเลือก พบว่า มาตรการในการบริหารจดัการน�้ าหลาก

ในลุ่มน�้ ายมสรุปไดด้งัน้ี คือ การพฒันาโครงการอ่างเก็บ

น�้ าสามารถลดระดบัน�้ าท่วมสูงไดช่้วยบรรเทาน�้ าท่วมได้

เฉพาะลุ่มน�้ ายมตอนบนบริเวณอ�าเภอเมือง จงัหวดัแพร่

ได ้ การเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน�้ าของลุ่มน�้ ายม

ตอนล่าง โดยการขุดลอกล�าน�้ า จะสามารถลดระดบัน�้ า

ท่วมสูงสุดบริเวณลุ่มน�้ ายมตอนล่างได ้ การพฒันาพื้นท่ี

แกม้ลิง จะช่วยลดระดบัน�้ าท่วมสูงสุดบริเวณลุ่มน�้ ายม

ตอนล่างตั้งแต่จงัหวดัสุโขทยัลงมา และเพือ่ใหก้ารบริหาร

จดัการน�้ าหลากมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึนควรจะท�าหลาย

ทางเลือกพร้อมกนัเป็นระบบทั้งลุ่มน�้ า

ข้อเสนอแนะกำรวิจัยคร้ังนี้

1.  ในการบริหารจัดการทรัพยากรน�้ า เพื่อ

สนบัสนุนโครงการแกม้ลิงของกรมชลประทานในจงัหวดั

พระนครศรีอยธุยาจ�าเป็นตอ้งใหค้วามส�าคญัหรือตระหนกั

ในการมีส่วนร่วมของประชาชน องคก์รปกครองทอ้งถ่ินใน

พื้นท่ี และการใหค้วามส�าคญักบัการบูรณาการความร่วมมือ

จากหน่วยงาน องคก์รของรัฐท่ีเก่ียวขอ้ง โดยตอ้งก�าหนด

วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายร่วมกนั เพื่อใหก้ารด�าเนินงาน

บรรลุตามเป้าหมายโครงการอยา่งแทจ้ริง

2. หน่วยงานท่ีรับผิดชอบตอ้งใหค้วามส�าคญักบั

การประเมินผลกระทบท่ีมีต่อประชาชน สงัคมและชุมชน

ทอ้งถ่ินอยา่งต่อเน่ืองและจริงจงั ดว้ยลกัษณะของโครงการ

เก่ียวขอ้งกบัวิถีชีวิตความเป็นอยูข่องประชาชน ความต่อ

เน่ืองและความจริงจงัของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในความ

รับผิดชอบต่อประชาชนดงักล่าวจะท�าให้ไดรั้บความไว้

วางใจและเช่ือถือจากประชาชน และท�าใหโ้ครงการประสบ

ความส�าเร็จตามวตัถุประสงคท่ี์ก�าหนดไว้

3. หน่วยงานจ�าเป็นตอ้งบูรณาการทั้งการวางแผน

การใช้งบประมาณ บุคลากร วสัดุอุปกรณ์เคร่ืองมือ

ซ่ึงจะท�าให้การบริหารจัดการโครงการเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพประสิทธิผลอยา่งเทจ้ริง

ข้อเสนอแนะกำรวิจัยคร้ังต่อไป

1. ควรศึกษาพื้นท่ีในเชิงลึกมากกว่าน้ี และมีการ

จดัเก็บขอ้มูลใหค้รอบครุมทั้งประเทศ เน่ืองจากโครงการ

แกม้ลิงสามารถบริหารจดัการน�้ าไดจ้ริงเพื่อใหก้ารด�าเนิน

งานบรรลุตามเป้าหมายโครงการอยา่งแทจ้ริง

2. ควรมีหน่วยงานท่ีรับผดิชอบตอ้งใหค้วามส�าคญั
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กบัการประเมินผลกระทบท่ีมีต่อประชาชน สังคมและ

ชุมชนทอ้งถ่ินอยา่งต่อเน่ืองและจริงจงั ดว้ยลกัษณะของ

โครงการเก่ียวขอ้งกบัวิถีชีวิตความเป็นอยูข่องประชาชน 

ความต่อเน่ืองและความจริงจงัของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง

ในความรับผิดชอบต่อประชาชนดังกล่าวจะท�าให้ได้

รับความไวว้างใจและเช่ือถือจากประชาชน และท�าให้

โครงการประสบความส�าเร็จตามวตัถุประสงคท่ี์ก�าหนด

ไวใ้นการบริหารจดัการ

3. ควรมีการศึกษาเร่ืองการมีคณะกรรมการน�้ า

จากภาคประชาชนและทอ้งถ่ินดว้ยหรือไม่ หรือศึกษาเร่ือง

นโยบายของทางราชการในการท่ีจะให้กรมชลประทาน

บริหารจดัการน�้าอยา่งไร และในส่วนส�าคญัควรศึกษาและ

สอบถามความคิดเห็นของประชาชนในพื้นท่่ี
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บทคัดย่อ

การศึกษาวิจยัน้ีวิทยาลยันวตักรรมการจดัการ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ไดรั้บความไว้

วางใจจากจงัหวดัสมุทรสงครามใหเ้ป็นผูด้ �าเนินการศึกษาวิจยัและจดัท�าแผนแม่บทอนุสรณ์สถานแฝดอิน-จนั โครงการ

พฒันาแหล่งท่องเท่ียวจงัหวดัสมุทรสงคราม ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 โดยมีวตัถุประสงคข์องการศึกษาวิจยัเพื่อ

เพิ่มจ�านวนนกัท่องเท่ียวในจงัหวดัสมุทรสงครามและกระจายการท่องเท่ียวไปสู่สถานท่ีท่องเท่ียวแห่งใหม่ สร้างรายได ้

อาชีพและการจา้งงานภายในพื้นท่ีอนัจะส่งผลต่อเน่ืองใหผ้ลิตภณัฑม์วลรวมของจงัหวดัสมุทรสงครามเพิม่ข้ึน อีกทั้งเพือ่

สร้างความยัง่ยืนของชุมชนและทอ้งถ่ิน ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจดัการการท่องเท่ียว และร่วมกนัรักษาส่ิงแวดลอ้ม

จากการศึกษาและวิเคราะห์ขอ้มูลสามารถจดัท�าแผนแม่บทอนุสรณ์สถานแฝดอิน-จนั ประกอบดว้ย แผนส่งเสริมการ

ท่องเท่ียว แผนประชาสัมพนัธ์ แผนธุรกิจ แผนพฒันาธุรกิจเชิงประวติัศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัอนุสรณ์สถานแฝดอิน-จนั 

แผนบริหารอนุสรณ์สถานแฝดอิน-จนั แผนพฒันาและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเท่ียวในบริเวณใกลเ้คียงให้เกิดความยัง่ยืน และ

แผนพฒันาพนัธมิตรหุ้นส่วน เครือข่ายภาครัฐและเอกชนและภาคประชาชนเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวในบริเวณใกล้

เคียงกบัอนุสรณ์สถานแฝดอิน-จนั เป็นการการแสดงศกัยภาพ ความโดดเด่น และคุณค่าของแหล่งท่องเท่ียวให้เป็นท่ี

รู้จกั ซ่ึงจะน�าไปสู่การเป็นแหล่งท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยืน

ค�ำส�ำคัญ: อนุสรณ์สถานแฝดอิน-จนั, ยทุธศาสตร์, การพฒันาแหล่งท่องเท่ียวจงัหวดัสมุทรสงคราม

Abstract

This research, done by the College Management Innovation, Rajamangala University of Technology  

Rattanakosin, has been entrusted by the Samut Sakhon Province to conduct a research study and master plan for 

memorial twin monuments in In-Chan. The aim of this tourism development research project, in Samut Sakhon for 

Fiscal Year 2015, was to increase the number of tourists in the province and to increase the sightseeing sites to generate 

new revenue and increase local employment and jobs as a result of this tourism development. The total mass of the 

province increased, in addition to building sustainable communities and local development. Community participation 

in the management of tourism and environmental protection together. The study analyzed data to the master plan 

memorial twins In- Chan plans include promoting tourism. PR plan Business plan development, business-related 

ยุทธศำสตร์กำรพฒันำกำรท่องเที่ยวอนุสรณ์สถำนแฝดอิน-จันของจังหวัดสมุทรสงครำม

Strategic Tourism Development of Memorial Twin Monuments in In-Chan, 

Samut Sakhon Province
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บทน�ำ

การท่องเท่ียวเป็นอุตสาหกรรมท่ีมีความส�าคญั

ต่อการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศ โดยสามารถสร้าง

รายไดเ้ขา้สู่ประเทศไทยเป็นจ�านวนมากติดต่อกนัมาเป็น

ระยะเวลานานหลายปี นอกจากน้ียงัส่งผลใหธุ้รกิจการผลิต

สินคา้และบริการต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งขยายตวั ก่อใหเ้กิดการ

จา้งงานและเป็นกลไกท่ีส�าคญัในการกระจายรายไดแ้ละ

ความเจริญสู่ภูมิภาค ภาครัฐจึงใหค้วามส�าคญักบัการท่อง

เท่ียว โดยก�าหนดใหเ้ป็นวาระแห่งชาติ และก�าหนดไวใ้น

แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี11 (พ.ศ. 

2555-2559) ท่ีมุ่งเนน้วิสัยทศัน์ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2570 

เป็นส�าคญั ควบคู่ไปกบัการพฒันาประเทศตามหลกัปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงโดยยึดคนเป็นศูนยก์ลางของการ

พฒันา และมุ่งเปิดโอกาส ให้ทุกภาคส่วนไดเ้ขา้มาร่วม

กนัพฒันาประเทศ (Choochart, C., 2004) จึงไดก้ �าหนด

แนวทางการพฒันาการท่องเท่ียว ให้มีการเสริมสร้างขีด

ความสามารถในการแข่งขนัของธุรกิจบริการท่ีมีศกัยภาพ

สู่ธุรกิจเชิงสร้างสรรค ์ อีกทั้งยงัมุ่งพฒันาคุณภาพแหล่ง

ท่องเท่ียวและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเท่ียวหลกัท่ีเส่ือมโทรม ให้

สอดคลอ้งกบัศกัยภาพของพื้นท่ีและกระแสความตอ้งการ

ของตลาดโลก ทั้งการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ การท่องเท่ียวเชิง

ศึกษาเรียนรู้ประวติัศาสตร์ และวฒันธรรม 

จังหวดัสมุทรสงครามเป็นหน่ึงในจังหวดัท่ีมี

ศกัยภาพในการเป็นแหล่งท่องเท่ียว เน่ืองจากมีทรัพยากร

ดา้นการท่องเท่ียวท่ีหลากหลาย มีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั มี

ระยะทางท่ีไม่ไกลจากกรุงเทพมหานคร จึงท�าให้มีความ

สะดวกในการท่องเท่ียวทั้งในเร่ืองระยะทางและระยะเวลา 

ส่งผลใหส้ามารถจดักิจกรรมการท่องเท่ียวในหลากหลาย

รูปแบบ รวมทั้งจงัหวดัสมุทรสงครามเป็นเมืองท่ีมีความ

ส�าคญัในดา้นประวติัศาสตร์ ศิลปวฒันธรรม และมีแหล่ง

ท่องเท่ียวตามธรรมชาติหลายแหล่ง และไดรั้บความนิยม

เป็นอยา่งมากเห็นไดจ้ากแนวโนม้การเพิ่มข้ึนของจ�านวน

นกัท่องเท่ียว และรายไดจ้ากการท่องเท่ียว ท่ีมีอตัราสูงข้ึน

อยา่งต่อเน่ือง และดว้ยความสะดวกในเร่ืองระยะทางและ

ระยะเวลา จงัหวดัสมุทรสงครามจึงเป็นสถานท่ีท่องเท่ียว

ท่ีนักท่องเท่ียวนิยมมาพกัผ่อนในช่วงวนัหยุด ส่งผลให้

กิจกรรมการท่องเท่ียวในจงัหวดักระจุกตวัเฉพาะช่วงวนั

หยุดสุดสัปดาห์ (Rajabhadharaks, C. ,2001) ในแหล่ง

ท่องเท่ียวเดิมๆ เพียงไม่ก่ีแห่ง การฟ้ืนฟูและพฒันาแหล่ง

ท่องเท่ียวท่ีมีศกัยภาพแต่ขาดการบ�ารุงรักษาใหเ้ป็นแหล่ง

ท่องเท่ียวแห่งใหม่ จึงมีความส�าคญั เพือ่รองรับการเพิม่ข้ึน

ของนกัท่องเท่ียว เน่ือง ปี พ.ศ. 2558 ภาครัฐโดยการท่อง

เท่ียวแห่งประเทศไทย ไดส่้งเสริมการท่องเท่ียวไทยภายใต้

แนวคิด “ปีท่องเท่ียววิถีไทย 2558” และโครงการ “เมือง

ตอ้งหา้ม....พลาด” และคดัเลือกให ้จงัหวดัสมุทรสงคราม

เป็น 1 ใน 12 เมืองตอ้งหา้มพลาด และวางแนวทางในการ

ปรับปรุงพฒันาและฟ้ืนฟแูหล่งท่องเท่ียว โดยการปรับปรุง

ภูมิทศัน์ ส่ิงอ�านวยความสะดวก และจดักิจกรรมส่งเสริม

การท่องเท่ียว ในบริเวณแหล่งท่องเท่ียว 

อนุสรณ์สถานแฝดอิน-จนั นับไดว้่าเป็นสถาน

ท่ีท่องเท่ียวอีกแห่งหน่ึงของจงัหวดัสมุทรสงคราม ท่ีมี

เอกลกัษณ์เร่ืองราวเฉพาะตวัท่ีโดดเด่นของบุคคลท่ีสร้าง

ช่ือเสียงให้ประเทศไทย เป็นท่ีรู้จกัไปทัว่โลก อีกทั้งใน

บริเวณดงักล่าวยงัมีพิพิธภณัฑ์เรือของไทย ท่ีถูกปล่อย

ท้ิงไวใ้ห้รกร้าง ขาดการบ�ารุงรักษาและพฒันาศกัยภาพ

ของพื้นท่ีและฟ้ืนฟูใหเ้ป็นแหล่งท่องเท่ียว การศึกษาและ

จดัท�าแผนแม่บทในการพฒันาอนุสรณ์สถานแฝดอิน-จนั 

คร้ังน้ี จึงเป็นการศึกษาเพื่อเสนอแนะแนวทางการด�าเนิน

งานในด้านการส่งเสริมการท่องเท่ียว การตลาดและ

historical monuments twins In- Chan Management Plan Memorial twins In- Chan. Development and reconstruction 

tourist attraction in the area of sustainability. The partnership and development plan and the network of public and 

private sectors to promote tourism near the Twin Monument of In- Chan is showing its potential and the value of 

tourism is being recognized which will lead to sustainable tourism.

Keywords: memorial twins In-Chan, strategy, development of tourism
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ประชาสมัพนัธ์ การบริหารจดัการ การสร้างพนัธมิตรเครือ

ข่าย การประกอบธุรกิจการพฒันาธุรกิจและฟ้ืนฟูแหล่ง

ท่องเท่ียวอนุสรณ์สถานแฝดอิน-จนัให้มีความสามารถ

ในการแสดงศกัยภาพ ความโดดเด่น และคุณค่าของแหล่ง

ท่องเท่ียวให้เป็นท่ีรู้จกั ซ่ึงจะน�าไปสู่การเป็นแหล่งท่อง

เท่ียวอยา่งย ัง่ยืน

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

เพื่อศึกษาและจดัท�าแผนแม่บทอนุสรณ์สถาน

แฝดอิน-จนั ประกอบดว้ย แผนธุรกิจ แผนบริหารอนุสรณ์

สถานแฝดอิน-จนั แผนประชาสัมพนัธ์ แผนส่งเสริมการ

ท่องเท่ียว แผนพฒันาธุรกิจเชิงประวติัศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัอนุสรณ์สถานแฝดอิน-จนั ศึกษาพฒันาและฟ้ืนฟแูหล่ง

ท่องเท่ียวในบริเวณใกลเ้คียงใหเ้กิดความยัง่ยนื ศึกษาและ

พฒันาพนัธมิตรหุน้ส่วน เครือข่ายภาครัฐและเอกชนและ

ภาคประชาชนเพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวในบริเวณใกล้

เคียงกบัอนุสรณ์สถานแฝดอิน-จนั 

กรอบแนวคิดกำรวิจัย

อ นุ ส ร ณ์ ส ถ า น แ ฝ ด อิ น - จั น  แ ห่ ง น้ี เ ป็ น

อนุสรณ์สถานท่ีเก่ียวกบับุคคลท่ีมีถ่ินก�าเนิดในจงัหวดั

สมุทรสงครามและได้ไปสร้างช่ือเสียงในต่างประเทศ

ในฐานะนกัแสดง ซ่ึงต่อมาจงัหวดัสมุทรสงครามไดก่้อ

ตั้งเป็นอนุสรณ์สถานข้ึนท่ีต�าบลลาดใหญ่ อ�าเภอเมือง

สมุทรสงคราม เพ่ือเชิดชูเกียรติยศและคุณความดีของบุคคล

ผูน้ี้ และมีแนวคิดวา่จะใหอ้นุสรณ์สถานแห่งน้ีเป็นสถาน

ท่ีท่องเท่ียวส�าคญัของจงัหวดัสมุทรสงคราม 

เม่ือก่อตั้งอนุสรณ์สถานข้ึนแลว้ ส่วนราชการต่างๆ 

ท่ีเก่ียวขอ้ง ไม่ไดจ้ดัท�าแผนการบริหารพื้นท่ีน้ี ขาดการดูแล

บ�ารุงรักษาสถานท่ีท่ีเหมาะสม นกัท่องเท่ียวใหค้วามสนใจ

ไปท่องเท่ียวนอ้ยมาก ไม่มีการประชาสมัพนัธ์ ไม่มีการจดั

กิจกรรมส่งเสริมการท่องเท่ียว (Suma, K., 2006) ส�านกังาน

การท่องเท่ียวและกีฬาจงัหวดัสมุทรสงครามจึงมีแนวคิด

ท�าการฟ้ืนฟูอนุสรณ์สถานแฝดอิน-จนั ให้เป็นสถานท่ี

ท่องเท่ียวท่ีส�าคญัของจงัหวดัสมุทรสงคราม จึงไดจ้ดัท�า

แผนแม่บทข้ึนเพื่อบริหารจดัการพื้นท่ีอนุสรณ์สถานแฝด

อิน-จนั ข้ึนโดยมีแนวคิดวา่หากไดมี้การท�าแผนพฒันาพื้นท่ี

ในลกัษณะเป็นแผนแม่บทใหค้รอบคลุมในหลากหลายมิติ 

ส่วนราชการและผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกภาคส่วนสามารถน�า

ขอ้มูลน้ีไปใชเ้ป็นแนวทางในการบริหารจดัการ เพ่ือให้

อนุสรณ์สถานน้ีเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีส�าคญัในระดบั

ชาติต่อไป ซ่ึงมีความคาดหวงัวา่แผนพฒันาท่ีศึกษาและจดั

ท�าข้ึนน้ีจะส่งผลให้จงัหวดัสมุทรสงครามมีนกัท่องเท่ียว

เพิ่มข้ึน ผลิตภณัฑม์วลรวมของจงัหวดัสมุทรสงครามเพิ่ม

ข้ึน น�าไปสู่ความยัง่ยืนของชุมชนและทอ้งถ่ิน การรักษา

ส่ิงแวดลอ้ม ชุมชนมีส่วนร่วมในการจดัการการท่องเท่ียว 

รวมทั้งการเพิ่มคุณค่าในดา้นประวติัศาสตร์โดยมีแนวคิด

เพือ่เพิม่จ�านวนนกัท่องเท่ียวในจงัหวดัสมุทรสงครามและ

กระจายการท่องเท่ียวไปสู่สถานท่ีท่องเท่ียวแห่งใหม่ สร้าง

รายได ้อาชีพและการจา้งงานภายในพื้นท่ีอนัจะส่งผลต่อ

เน่ืองใหผ้ลิตภณัฑม์วลรวมของจงัหวดัสมุทรสงครามเพิ่ม

ข้ึน อีกทั้งเพื่อสร้างความยัง่ยนืของชุมชนและทอ้งถ่ิน ให้

ชุมชนมีส่วนร่วมในการจดัการการท่องเท่ียว และร่วมกนั

รักษาส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงแนวคิดในการจดัท�าแผนแบบบูรณ

าการท่ีเช่ือมโยงทั้ง 7 แผน โดยมีรายละเอียดแสดงตาม

แผนภาพดงัต่อไปน้ี
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แผนส่งเสริมการท่องเท่ียว

1. ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวดั  

สมุทรสงครามเพิ่มข้ึน

2. ความย ัง่ยนืของชุมชนและทอ้งถ่ิน

3. ชุมชนมีส่วนร่วมในการจดัการ

การท่องเท่ียว

4. การรักษาส่ิงแวดลอ้ม

5. จ�านวนนกัท่องเท่ียวเพิ่มข้ึน

แผนประชาสัมพนัธ์

แผนธุรกิจ

แผนบริหารอนุสรณ์สถานแฝดอิน - จนั

แผนพฒันาธุรกิจเชิงประวติัศาสตร์

แผนพฒันาและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเท่ียวบริเวณใกลเ้คียง

แผนพฒันาพนัธมิตรหุ้นส่วนเครือข่ายระหว่างภาครัฐ เอกชน ประชาชน

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

การศึกษาวิจยัน้ีเป็นการศึกษาวิจยัพื้นท่ีเฉพาะ ณ 

อนุสรณ์สถานแฝดอิน-จนั ตั้งอยู ่ณ ถนนเอกชยั ต�าบลลาด

ใหญ่ อ�าเภอเมือง จงัหวดัสมุทรสงคราม และพื้นท่ีแหล่ง

ท่องเท่ียว ณ พื้นท่ีบริเวณโดยรอบในเขตการปกครอง

ทอ้งถ่ินในจงัหวดัสมุทรสงคราม เป็นการศึกษาวิจยัใน

เชิงคุณภาพเป็นหลกั ใชว้ิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูลหลาก

หลายวิธี คือ 

1. เก็บขอ้มูลจากนกัท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียว

ของจงัหวดัสมุทรสงคราม จ�านวน 10 แห่ง ๆ ละ ไม่นอ้ย

กว่า 30 คน คือ (1) ตลาดร่มหุบ (2) ตลาดน�้ าบางน้อย 

(3) ตลาดน�้ าอมัพวา (4) วดับางกุง้ (5) วดัศทัธาธรรม  

(6) แหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศคลองโคน (7) ดอนหอยหลอด 

(8) อุทยาน ร.2 (9) อาสนวิหารพระแม่บงัเกิด (10) ศาล

กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศกัด์ิ 

2. สมัภาษณ์นกัท่องเท่ียว ผูบ้ริหารองคก์รปกครอง

ทอ้งถ่ิน หวัหนา้ส่วนราชการ บุคคลผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีนกั

วิจยัเห็นว่าเป็นผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีดี และการสังเกต

3. การประชุมกลุ่มยอ่ยและการระดมสมองของ

นกัวิจยั 

หลงัจากนั้นคณะผูว้จิยัจะน�าขอ้มูลต่าง ๆ  มาท�าการ

วเิคราะห์ สงัเคราะห์ และจดัท�าข้ึนเป็นแผนงานตามหวัขอ้

ท่ีท�าการศึกษา

กำรวิเครำะห์และกำรน�ำเสนอข้อมูล

การวเิคราะห์และการน�าเสนอขอ้มลูของโครงการ

วิจยัน้ี จะด�าเนินการในลกัษณะของการบูรณาการขอ้มูล 

ขอ้คิดเห็น ขอ้เสนอของผูเ้ก่ียวขอ้งทุกภาคส่วน แลว้จึง

น�าความคิดเห็นต่าง ๆ มาน�าเสนอในลกัษณะของภาพ

รวม แบ่งเน้ือหาการศึกษาเป็น 7 แผนงาน ประกอบดว้ย 

(1) แผนส่งเสริมการท่องเท่ียว (2) แผนประชาสัมพนัธ์  

(3) แผนธุรกิจ (4) แผนบริหารอนุสรณ์สถานแฝด อิน - จนั 

(5) แผนพฒันาธุรกิจเชิงประวติัศาสตร์ (6) แผนพฒันาและ

ฟ้ืนฟูแหล่งท่องเท่ียวบริเวณใกลเ้คียงให้เกิดความยัง่ยืน 

(7) แผนพฒันาพนัธมิตรหุ้นส่วน เครือข่ายระหว่างภาค

รัฐและเอกชนและภาคประชาชน เพื่อส่งเสริมการท่อง

เท่ียวในบริเวณใกลเ้คียงกบัอนุสรณ์สถานแฝด อิน - จนั 

ผลกำรศึกษำวิจัย

1. แผนส่งเสริมการท่องเท่ียว 

มุ่งเน้นการศึกษาดา้นการส่งเสริมการท่องเท่ียว

บริเวณอนุสรณ์สถานแฝดอิน-จนั และรวมถึงบริเวณโดย

รอบอนุสรณ์สถานแฝดอิน-จนั จากการวิเคราะห์ศกัยภาพ
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ดา้นการท่องเท่ียวของอนุสรณ์สถานแฝดสยามอิน-จนั พบ

วา่พื้นท่ีอนุสรณ์สถานแฝดอิน-จนั ซ่ึงตั้งอยูริ่มถนนเอกชยั 

บริเวณศูนยร์าชการของจงัหวดั เป็นถนนคอนกรีตพื้นผิว

เรียบในสภาพดี ขนาด 2 ช่องทางจราจร มีระยะทางห่างจาก

กรุงเทพฯไม่มากนกั มีแหล่งท่องเท่ียวใกลเ้คียงท่ีสามารถ

เช่ือมโยงการท่องเท่ียวแบบไป-กลบัไดภ้ายใน 1วนั เหมาะ

ส�าหรับการท่องเท่ียวในวนัหยดุสุดสัปดาห์ท่ีมีระยะเวลา

จ�ากดัของนกัท่องเท่ียวจากกรุงเทพฯและจงัหวดัใกลเ้คียง 

และมีระยะทางห่างจากศาลากลางจงัหวดัประมาณ 2 กม. 

เท่านั้น ท�าใหก้ารเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียวเป็นไปไดง่้าย และ

ปลอดภยัต่อการขบัข่ี แต่ไม่ไดอ้ยูใ่นเสน้ทางหลกัของแหลง่

ท่องเท่ียวท่ีไดรั้บความนิยมของจงัหวดั อีกทั้งจ�านวนป้าย

บอกทางและป้ายประชาสมัพนัธ์จุดท่องเท่ียวท่ีไม่เพยีงพอ 

และไม่อยูใ่นต�าแหน่งท่ีโดดเด่นชดัเจน ผลการวิเคราะห์

พบว่าศกัยภาพในการรองรับการท่องเท่ียว และศกัยภาพ

ในการดึงดูดใจดา้นความสะดวกในการเขา้ถึงอนุสรณ์

สถานฯมีศกัยภาพในระดบัปานกลาง

ส�าหรับการวิเคราะห์ศกัยภาพและจุดเด่นของ

อนุสรณ์สถานแฝดอิน-จัน พบว่า อนุสรณ์สถานฯมี

ศกัยภาพในการดึงดูดใจ ดา้นคุณค่าของแหล่งท่องเท่ียว

ในระดบัปานกลางค่อนขา้งสูง อีกทั้งในดา้นส่ิงอ�านวย

ความสะดวก ภายหลงัจากการปรับปรุงพ้ืนท่ีเสร็จสมบูรณ์ 

จะท�าให้พื้นท่ีอนุสรณ์สถานแฝดอิน-จนั กลายเป็นแหล่ง

พกัผอ่นหยอ่นใจแห่งใหม่ ท่ีไดรั้บความนิยม นอกจากน้ี

ยงัสามารถดึงดูดนกัท่องเท่ียวท่ีช่ืนชอบการท่องเท่ียวชม

วฒันธรรมภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ซ่ึงส่ือถึงคุณค่าดา้นวิถีชีวิต

ริมสายน�้ าท่ีเป็นเอกลกัษณ์ไดเ้ป็นอยา่งดี พิพิธภณัฑเ์รือท่ี

มีการปรับปรุงและเพิ่มการจดัแสดงเรือพ้ืนบา้นท่ีหลาก

หลายยิ่งข้ึน และเรือนไทยโบราณ ซ่ึงแสดงถึงภูมิปัญญา

ส่ิงปลูกสร้างบา้นทรงไทยท่ียงัคงสภาพความงามของบา้น

เรือนท่ี สะทอ้นชีวิตความเป็นอยู่ของชาวแม่กลอง ตาม

วิถีชุมชนริมสายน�้ า รวมทั้งอาคารจดัแสดงชีวประวติัของ

แฝดสยามอิน-จนั 

ผลการวเิคราะห์ความเห็นของนกัท่องเท่ียวพบวา่

ศกัยภาพในการดึงดูดใจดา้นส่ิงอ�านวยความสะดวก และ

ดา้นสภาพแวดลอ้ม ภมิูทศันข์องอนุสรณ์สถานฯ มีศกัยภาพ

ในระดบัปานกลาง อยา่งไรกต็ามในส่วนของกิจกรรมการ

ท่องเท่ียว ยงัไม่มีความหลากหลาย รวมทั้งยงัไม่มีจุดเด่น

และความต่อเน่ืองท่ีสามารถดึงดูดนกัท่องเท่ียวไดอ้ย่าง

เพียงพอ นอกจากน้ีในดา้นการเสริมสร้างให้เกิดรายได้

จากการท่องเท่ียวท่ีอนุสรณ์สถานฯของชุมชนในท้อง

ถ่ินนั้น พบว่าองคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีการด�าเนิน

การอยู ่นอกจากน้ียงัส่งเสริมการให้ความรู้ในทอ้งถ่ินแก่

ชุมชน อย่างไรก็ดีภายใตข้อ้จ�ากดัดา้นงบประมาณและ

ส่วนหน่ึงมาจากการขาดความรู้ของชุมชนในการบริหาร

จดัการดา้นการตลาด ขาดประสบการณ์ดา้นการจดัการทอ่ง

เท่ียว ท�าใหข้าดการเช่ือมโยงความรู้ในทอ้งถ่ิน เทคโนโลยี

พื้นบา้นและผลผลิตทางการเกษตร เพื่อการเสริมสร้างให้

เกิดรายไดจ้ากการท่องเท่ียวท่ีอนุสรณ์สถานฯของชุมชน

ในทอ้งถ่ิน ซ่ึงจะน�าไปสู่ส�านึกรักและหวงแหนบา้นเกิด 

จึงจ�าเป็นในการให้ความรู้ การสร้างจิตส�านึกและความ

ตอ้งการมีส่วนร่วมให้ชุมชนในการจดัการท่องเท่ียวอนุ

สรณ์สถานฯอยา่งเหมาะสม เพื่อเสริมสร้างความเขม้แขง็

ใหก้บัชุมชนต่อไป จึงสามารถวิเคราะห์ไดว้า่ศกัยภาพใน

การดึงดูดใจดา้นการบริหารจดัการ ในมิติของการใหค้วาม

รู้ การสร้างจิตส�านึกและการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ

จดัการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนืของอนุสรณ์สถานฯมีศกัยภาพ

ในระดบัปานกลางค่อนขา้งต�่า

2. แผนประชาสัมพนัธ์ 

จากการวเิคราะห์พบวา่ อนุสรณ์สถานแฝดอิน-จนั 

มีจุดแข็งในเร่ืองความเป็นเอกลกัษณ์และความโดดเด่น

เฉพาะตวั ซ่ึงสามารถดึงดูดให้นักท่องเท่ียวมาเยี่ยมชม

ได ้ อีกทั้งอนุสรณ์สถานแฝดอิน-จนั ยงัตั้งอยู่ในจงัหวดั

ท่ีมีพื้นฐานอยูก่บัธรรมชาติ มีวฒันธรรม ประเพณี และ

วิถีชีวิตต่าง ๆ อยู่กบั สายน�้ า ทั้งน้ีทางจงัหวดัยงัมีช่อง

ทางการประชาสัมพนัธ์ท่ีสามารถเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้เป้า

หมาย ทั้งส่ือภาครัฐและภาคเอกชน หรือประชาสัมพนัธ์

ผา่นเครือข่ายความร่วมมือการท่องเท่ียวต่าง ๆ ซ่ึงในการ

ประชาสัมพนัธ์ควรท�าอยา่งต่อเน่ืองและสม�่าเสมอ หรือ

อาจให้ส่ือเทคโนโลยีทางการตลาดสมยัใหม่มาเป็นส่วน

ช่วยในการประชาสัมพนัธ์เพื่อพฒันาช่องทางการส่ือสาร

ใหค้รอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายเช่น Facebook, Instragram, 

Google,Twitter,Blogger, Whatsapp, Line เป็นตน้ เป็นการ

ขยายฐานลกูคา้ใหม่ๆ แต่ยงัคงมุ่งเนน้การใชช่้องทางหลกัๆ

ไดแ้ก่ส่ืออินเทอร์เน็ต และส่ือโทรทศัน์ ซ่ึงนบัว่าเป็นส่ือ

ประชาสัมพนัธ์ดา้นการท่องเท่ียวท่ีมีประสิทธิภาพสูง
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3. แผนธุรกิจ 

มุ่งเน้นการศึกษาเชิงธุรกิจ โดยยึดหลกัแนวคิด

การท�าให้อนุสรณ์สถานแฝดอิน-จนั สามารถบริหารงาน

และด�าเนินงานเชิงธุรกิจจดัหารายได ้ ซ่ึงคณะผูว้ิจยัได้

ด�าเนินการวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มทั้งภายในและภายนอก 

(SWOT analysis) จดัท�าแผนการตลาด จดัท�าแผนปฏิบติั

งาน จดัท�าแผนควบคุมการปฏิบติังาน จดัท�าแผนพฒันา

ธุรกิจในอนาคต และวิเคราะห์ความคุม้ค่าในการลงทุน 

รวมถึงความสามารถในการท�าก�าไรของธุรกิจดว้ย จาก

การวิเคราะห์และก�าหนดกลยุทธ์การส่งเสริมการท่อง

เท่ียว ก�าหนดกลยทุธ์การประชาสมัพนัธ์ สามารถสรุปและ

จดัท�าเป็นแผนธุรกิจของอนุสรณ์สถานแฝดอิน-จนั ดงัน้ี

  3.1 ปรับปรุงพิพิธภณัฑเ์รือใหเ้ป็น “หอ

พพิธินิทรรศการแม่กลอง” ท่ีสร้างมูลค่าเพ่ิมดว้ยเทคโนโลยี

ส่ือผสม ภายใตแ้นวคิด “ชัว่โมงเดียว เท่ียวทัว่แม่กลอง”

  3.2 จดัท�าโครงการพฒันา “แม่กลอง

เธียเตอร์” ภายใน”หอพิพิธนิทรรศการแม่กลอง” เพื่อเป็น

ช่องทางในการเผยแพร่ส่ือการเรียนรู้วถีิไทยของชุมชนทอ้ง

ถ่ิน ผา่นส่ือผสม (multimedia) เช่น ภาพยนตร์สั้นและส่ือ

วีดีทศัน์

  3.3 จดัท�าโครงการพฒันา “สวนสามน�้า” 

ภายในพื้นท่ีอนุสรณ์สถานแฝดอิน-จนั เพ่ือเป็นแหล่งเรียน

รู้สภาพแวดลอ้มและพชืพรรณตามธรรมชาติริมสายน�้าจืด 

น�้ากร่อย และน�้าเคม็ และตกแต่งสถานท่ีใหมี้ความสวยงาม

  3.4 จดักิจกรรมออกแบบและตกแต่ง

เรือนไทยริมสระสวนบวัให้มีความสวยงาม

  3.5 จดักิจกรรมการออกแบบและจดั

พื้นท่ีบริเวณลานอเนกประสงคด์า้นหนา้โครงการฯ ให้มี

สถาปัตยกรรมจุดสังเกต (landmark)

  3.6 การปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์

เพื่อการจดันิทรรศการหมุนเวียนให้มีพ้ืนท่ีกิจกรรมการ

แสดงทางศิลปวฒันธรรมและการสาธิตหัตถกรรมพื้น

บา้น เฉพาะในวนัหยดุเทศกาลประเพณีส�าคญั ๆ ท่ีมีนกั

ท่องเท่ียว มาเยี่ยมชมจ�านวนมาก

  3.7 จดัโครงการบูรณาการวฒันธรรม

ความเป็นไทย สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค ์(creative economy) 

อย่างเป็นรูปธรรมโดยการคดัสรร สินคา้ บริการ ท่ีมี

เอกลกัษณ์และจุดเด่นของวฒันธรรมวิถีชุมชน และน�า

มาสร้างอตัลกัษณ์ให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ

4. แผนบริหารอนุสรณ์สถานแฝด อิน - จนั 

จากการวเิคราะห์และก�าหนดกลยทุธ์การส่งเสริม

การท่องเท่ียว ก�าหนดกลยทุธ์การประชาสมัพนัธ์ การจดัท�า

แผนธุรกิจ สามารถสรุปและแสดงแนวทางในการด�าเนิน

งานและกิจกรรมท่ีผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัโครงการฯ จะด�าเนิน

การ โดยสาระส�าคญัของแผนปฏิบติัการบริหาร จะแสดง

ให้เห็นถึงการแปลงประเด็นยทุธศาสตร์และแนวทางใน

การพฒันาโครงการฯ ไปสู่ กิจกรรมและ แนวทางในการ

ด�าเนินงาน สามารถสรุปรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

ของแผนปฏิบติัการบริหาร ดงัน้ี

  4.1 ยทุธศาสตร์ท่ี 1 การพฒันาและฟ้ืนฟู

อนุสรณ์สถานแฝดอิน-จนัอยา่งย ัง่ยืน ไดแ้ก่

  1)โครงการพฒันา “หอพพิธินิทรรศการ

แม่กลอง” 

  2) โครงการปรับปรุงสถานท่ี ภูมิทศัน์

เพื่อพฒันา “หอพิพิธนิทรรศการแม่กลอง” 

  3)โครงการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน 

ดา้นคมนาคมเขา้ถึงใหมี้จ�านวนเส้นทางท่ีหลากหลายเพื่อ

เช่ือมโยงแหล่งกบัท่องเท่ียวอ่ืนๆให้มากข้ึน 

  4)โครงการส่งเสริมการพฒันาส่ิงอ�านวย

ความสะดวกและบริการขั้นพื้นฐานในการเขา้ถึงโครง

การฯ เช่นการจดัให้รถบริการสาธารณะเขา้มาให้บริการ 

  4.2 ยทุธศาสตร์ท่ี 2 การยกระดบัคุณภาพ

และมาตรฐานของแหล่งท่องเท่ียวและสินคา้ บริการ ไดแ้ก่

  1)โครงการพฒันามรดกวฒันธรรมแม่

กลองสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค ์

  2)โครงการผลิตของท่ีระลึก 

  3)โครงการพฒันาศูนยข์อ้มูลดา้นการ

ท่องเท่ียวแบบครบวงจรเบด็เสร็จ

  4)โครงการพฒันานวตักรรมองคค์วามรู้

และเทคโนโลยใีนการแปรรูปผลิตภณัฑชุ์มชน นวตักรรม

แบรนดคุ์ณภาพแม่กลอง 
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  5)โครงการพฒันามาตรฐานสินคา้และ

บริการและการรับรองมาตรฐาน

  6)โครงการพฒันา สติกเกอร์ “แฝดอิน-

จนั” เพื่อรับรองมาตรฐานในคุณภาพสินคา้จากจงัหวดัฯ

  7)โครงการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากร

ทางการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน

  8)โครงการพฒันาศนูยก์ระจายและแสดง

สินคา้ในรูปแบบของการจดัท�าศนูยร์วมของฝาก คดัเฉพาะ

สินคา้คุณภาพแม่กลอง

  9)โครงการพฒันาศูนยจ์ �าหน่ายอาหาร

และเคร่ืองด่ืม

  10)โครงการตลาดนดัยอ้นยคุยามเยน็

  11)โครงการประสานความร่วมมือ

กับ ททท. เพ่ือร่วมกันผลักดันให้โครงการหอพิพิธ 

นิทรรศการฯอยูใ่นเส้นทางการท่องเท่ียวเช่ือมโยง

  12)กิจกรรมการส่งเสริมให้เกิดความ

เช่ือมโยงกบัแหล่งท่องเท่ียวขา้มจงัหวดั ท่ีมีรูปแบบการ

ท่องเท่ียวท่ีแตกต่างกนั

  13)โครงการพฒันาธุรกิจบริการท่ีมี

ศกัยภาพในโครงการฯ เช่นธุรกิจบริการท่องเท่ียวเช่ือม

โยงสถานท่ีท่องเท่ียวในแม่กลอง และจงัหวดัใกลเ้คียง

  1 4 ) โ ค ร ง ก า ร เ ช่ื อ ม โ ย ง เ ค รื อ ข่ า ย 

พิพิธภณัฑแ์ละแหล่งการเรียนรู้ ในจงัหวดัสมุทรสงคราม

ทั้ง 15 แห่ง ท�าโปรโมชัน่แคมเปญ “เท่ียว15 พิพิธภณัฑ์

ทนัใจในบตัรเดียว”

  4.3 ยทุธศาสตร์ท่ี 3 การส่งเสริมและเผย

แพร่ภาพลกัษณ์ดา้นการท่องเท่ียว ไดแ้ก่ 

  1)โครงการจดัท�าแผนการสร้างเสริมอตั

ลกัษณ์เพือ่ก่อใหเ้กิดมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจใหก้บัโครงการ

โดยภาพรวม

  2 )  โ ค ร ง ก า ร จั ด ท� า ส่ื อ โ ฆ ษ ณ า

ประชาสัมพนัธ์ และส่ือการเรียนรู้ในรูปแบบต่าง ๆ

  3) โครงการพัฒนาช่องทางการจัด

จ�าหน่าย และช่องทางการเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์การท่อง

เท่ียว

  4.4 ยทุธศาสตร์ท่ี 4 การบริหารจดัการ

เสริมสร้างความมัน่คง มัง่คัง่ ย ัง่ยืนให้แหล่งท่องเท่ียว

  1) โครงการบริหารจดัการ แหล่งท่อง

เท่ียวอนุสรณ์สถานแฝดอินจนั

  2) โครงการพฒันาศกัยภาพบุคลากร

ดา้นการท่องเท่ียวใหมี้ขีดความสามารถในการแข่งขนัใน

สาขาท่องเท่ียว

  3) โครงการเตรียมความพร้อมในการ

รองรับการเปิดเสรีภาคบริการด้านการท่องเท่ียวของ

บุคลากร กิจกรรม ”ท่องเท่ียวปลอดภยั อุ่นใจในอนุสรณ์

สถานแฝดอิน-จนั”เพื่อพฒันาระบบรักษาความปลอดภยั

ในการท่องเท่ียว

  4) โครงการส่งเสริมกระบวนการมีส่วน

ร่วมของภาคประชาชนและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

ในการบริหารทรัพยากรการท่องเท่ียว

5. แผนพฒันาธุรกิจเชิงประวติัศาสตร์ 

เป็นแผนแม่บทท่ีมุ่งเนน้การศึกษาเชิงธุรกิจทาง

ดา้นประวติัศาสตร์ ท่ีสามารถสร้างรายไดจ้ากโครงการ/

กิจกรรมท่ีเช่ือมโยงกบัประวติัศาสตร์ จากการวเิคราะห์พบ

วา่ จากสภาพปัจจุบนัของการท่องเท่ียวเชิงประวติัศาสตร์

ในจงัหวดัสมุทรสงครามช้ีใหเ้ห็นวา่ เมืองแม่กลองมีหลกั

ฐานทางประวติัศาสตร์ตั้งแต่สมยักรุงศรีอยธุยา ซ่ึงนบัวา่ มี

ความเป็นมาท่ียาวนาน และเป็นสถานท่ีท่ีมีความสัมพนัธ์

กบัราชวงศจ์กัรีเป็นอยา่งยิ่ง ขณะเดียวกนั สถานท่ีต่าง ๆ 

ลว้นมีประวติัศาสตร์ ความเป็นมา ต�านาน เร่ืองเล่าอนัทรง

คุณค่ายิง่ ตลอดจนหลายๆ สถานท่ีไดส้ร้างมลูค่าในดา้นการ

ท่องเท่ียวเชิงประวติัศาสตร์ให้กบัจงัหวดัสมุทรสงคราม

เป็นอนัมาก โดยมีวตัถุประสงคมุ์่งเน้นการพฒันาธุรกิจ

เชิงประวติัศาสตร์ ดงัน้ี

  5 . 1  พัฒนาสินค้าและบริการ เ ชิ ง

ประวติัศาสตร์ เพือ่สร้างมลูคา่เพิม่ และยกระดบัการบริการ

  5.2 พฒันาสถานท่ีในเชิงประวติัศาสตร์ 

เพือ่ตอบสนองความตอ้งการของกลุม่นกัท่องเท่ียวท่ีหลาก

หลาย และใชป้ระโยชนจ์ากสถานท่ีใหเ้กิดประโยชนสู์งสุด 

รวมถึงเช่ือมโยงสถานท่ีท่องเท่ียวแต่ละแห่ง เพื่อให้เกิด

การพฒันาการท่องเท่ียวท่ีครอบคลุมทุกพื้นท่ี
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  5 . 3  พัฒ น า บุ ค ล า ก ร ใ น ธุ ร กิ จ เ ชิ ง

ประวติัศาสตร์ เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกบัการขยายตวั 

และการพฒันาดา้นการท่องเท่ียวเชิงประวติัศาสตร์

6. แผนพฒันาและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเท่ียวบริเวณ

ใกลเ้คียงให้เกิดความยัง่ยืน

เป็นแผนแม่บทท่ีมุ่งเน้นการศึกษาพฒันาและ

ฟ้ืนฟแูหล่งท่องเท่ียวโดยเช่ือมโยงสถานท่ีท่องเท่ียวอ่ืนใน

จงัหวดัสมุทรสงครามกบัอนุสรณ์สถานแฝดอิน-จนั จาก

การวเิคราะห์พบวา่ จงัหวดัสมุทรสงคราม เป็นจงัหวดัหน่ึง

ท่ีมีความไดเ้ปรียบดา้นการท่องเท่ียวอยา่งยิง่ มีความหลาก

หลายทางทรัพยากรธรรมชาติ สงัคม ประเพณี วฒันธรรม 

และวิถีการด�ารงชีวิต ส่งผลให้การจดัการท่องเท่ียวของ

จงัหวดั สามารถแบ่งไดเ้ป็นหลายประเภท ทั้งการท่อง

เท่ียวเชิงนิเวศ การท่องเท่ียวตามเทศกาลและประเพณี 

การท่องเท่ียวเชิงประวติัศาสตร์ และการท่องเท่ียวเชิงวิถี

ชีวิตชุมชน ซ่ึงนบัเป็นการตอบโจทยค์วามตอ้งการของ

กลุ่มนักท่องเท่ียวไดอ้ย่างครอบคลุม เพราะพฤติกรรม

ของนกัท่องเท่ียวในปัจจุบนัมีความหลากหลายและแปลก

ใหม่กวา่เดิมเช่นเดียวกนั ไม่วา่จะเป็นนกัท่องเท่ียวท่ีชอบ

ผจญภยั (adventure) กลุ่มซ้ือของ (shopping) กลุ่มสนใจ

ศาสนา (religion) กลุ่มท่องเท่ียวเพื่อช่ืนชมธรรมชาติ หรือ

การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ (eco-tourism) และกลุ่มท่องเท่ียว

เพื่อสุขภาพ (health)

ส�าหรับแนวทางการพฒันาและฟ้ืนฟูแหล่งท่อง

เท่ียวบริเวณใกลเ้คียงให้เกิดความยัง่ยืนนั้นคณะผูว้ิจยัได้

มุ่งเนน้การพฒันากลุ่มธุรกิจจ�านวน 5 กลุ่ม ไดแ้ก่ 

  6.1 ศึกษาการพฒันากลุ่มธุรกิจเกษตร

และอาหาร : การคา้ผลิตผลทางการเกษตรและอาหาร

ทะเลท่ีส่ือถึงคุณค่าและเอกลกัษณ์เฉพาะตน ใหมี้ช่ือเสียง

ในระดบัประเทศ และสร้างความอยูดี่มีสุขให้คนจงัหวดั

สมุทรสงคราม

  6.2 ศึกษาการพฒันาการท่องเท่ียวเชิง

นิเวศ : ระบบนิเวศ 3 น�้ า ท่ีคงความอุดมสมบูรณ์ และ

สามารถเขา้ถึงอตัลกัษณ์ วิถีความเป็นคนสมุทรสงคราม

  6.3 ศึกษาการพฒันาการท่องเท่ียวเชิง

วถีิชีวติชุมชน: จงัหวดัแห่งการท่องเท่ียวเชิงวถีิชีวติชุมชน

อยา่งสร้างสรรค์

  6.4 ศึกษาการพฒันาการท่องเท่ียวตาม

เทศกาลและประเพณี: จังหวดัแห่งการท่องเท่ียวตาม

เทศกาลและประเพณีท่ีหลากหลาย ตลอดทั้งปี

  6.5 ศึกษาการพฒันาการท่องเท่ียวเชิง

ประวติัศาสตร์: เป็นเส้นทางเรียนรู้ประวติัศาสตร์อนั

ยาวนาน ท่ีทุกคนเขา้ถึงไดภ้ายในวนัเดียวแห่งแรกของ

ประเทศไทย

7. แผนพฒันาพนัธมิตรหุน้ส่วน เครือขา่ยระหวา่ง

ภาครัฐและเอกชนและภาคประชาชน 

เป็นแผนแม่บทท่ีมุ่งเนน้การเสริมสร้างเครือข่าย

ท่ีเขม้แขง็เพื่อร่วมกนัพฒันาอนุสรณ์สถานแฝดสยามอิน-

จนั โดยยึดหลกัแนวคิดการพฒันาเครือข่ายภาครัฐและ

ภาคเอกชนให้เขม้แข็ง เพื่อน�าไปสู่การบริหารกิจกรรม

การท่องเท่ียวของอนุสรณ์สถานแฝดอิน-จนัให้เติบโต

ไดอ้ย่างย ัง่ยืน จากการวิเคราะห์พบว่า ปัจจุบนัจงัหวดั

สมุทรสงคราม หรือท่ีเรียกกนัโดยทัว่ไปวา่ “แม่กลอง” ได้

มีการส่งเสริมการท่องเท่ียวอยา่งแพร่หลาย และก�าลงัไดรั้บ

ความสนใจจากนกัท่องเท่ียว เน่ืองจากการเดินทางมีความ

สะดวกสบายมากข้ึน และกระแสการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 

ก�าลงัเป็นท่ีนิยม โดยมีการพฒันาศกัยภาพของแหล่งท่อง

เท่ียวในจงัหวดัท่ีมีอยูเ่ดิม และสร้างการท่องเท่ียวกระจาย

สู่แหล่งอ่ืนอยา่งสมดุลทัว่จงัหวดัสมุทรสงคราม ตลอดจน

ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายระหว่างภาครัฐ เอกชน และ

ภาคประชาชน เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวในบริเวณใกล้

เคียงโดยรอบอนุสรณ์สถานแฝดสยามอิน-จนั ประกอบ

กบัการส่งเสริมการจดัท�าแผนพฒันามคัคุเทศกใ์นชุมชน 

เพื่อเป็นการกระจายฐานการท่องเท่ียวแก่นกัท่องเท่ียวสู่

ชุมชนทอ้งถ่ินอยา่งย ัง่ยืน 

จากปัจจัยความสมดุล ความหลากหลายทาง

กายภาพและชีวภาพของแหล่งท่องเท่ียวในจังหวัด

สมุทรสงคราม น�าไปสู่การจดัท�าแผนพฒันาพนัธมิตรหุน้

ส่วน เครือข่ายระหวา่งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน 

เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวในบริเวณใกลเ้คียงกบัอนุสรณ์

สถานแฝดสยามอิน - จนั ซ่ึง ประกอบไปดว้ย 3 แผนงาน

หลกั ไดแ้ก่

  7.1 แผนพฒันาเครือข่ายภาครัฐและ

เอกชนเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวบริเวณอนุสรณ์สถาน
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แฝดสยามอิน-จนั : เสริมสร้างเครือข่ายเขม้แขง็ ร่วมพฒันา

อนุสรณ์สถานแฝดสยามอิน-จนั สู่การกระจายแหล่งท่อง

เท่ียวเชิงวิถีชุมชน ทอ้งถ่ิน 

  7.2 แผนพฒันามคัคุเทศกใ์นชุมชน โดย

การสร้างมคัคุเทศกผ์ูน้ �าชุมชนท่ีมีความเป็นอตัลกัษณ์ทอ้ง

ถ่ิน มีความรู้และมีความสามารถในการกระจายนกัท่อง

เท่ียวจากแหล่งท่องเท่ียวยอดนิยม ไปยงัแหล่งท่องเท่ียว

อ่ืนๆ ภายในจงัหวดัสมุทรสงครามไดอ้ยา่งสมดุล

  7.3 แผนการศึกษาความเช่ือมโยงของ

แหล่งท่องเท่ียว ระหว่างแหล่งท่องเท่ียวอ่ืนๆ ในจงัหวดั

สมุทรสงครามกบัอนุสรณ์สถานแฝดสยามอิน-จนั เพื่อ

ใหเ้ป็นเมืองแห่งการท่องเท่ียวท่ีหลากหลายและมากดว้ย

คุณค่าทางทรัพยากรธรรมชาติ ประวติัศาสตร์ และวถีิชีวติ

ชุมชนแห่งสายน�้ า

จากการศึกษาวิจยัเพ่ือจดัท�าแผนแม่บทอนุสรณ์

สถานแฝดอิน-จนัในโครงการพฒันาแหลง่ท่องเท่ียวจงัหวดั

สมุทรสงคราม คณะผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะในภาพรวมของ

แผนแม่บทฯ เพื่อเป็นแนวทางในการด�าเนินงานและการ

พฒันาอนุสรณ์สถานแฝดอิน-จนั ดงัน้ี 

1. ควรเพิ่มจ�านวนเส้นทางในการเขา้ถึงอนุสรณ์

สถานแฝดสยามอิน-จนัและเพิม่ป้ายบอกทาง ทั้งภาษาไทย

และต่างประเทศ เน่ืองจากอนุสรณ์สถานแฝดอิน-จนั ไมไ่ด้

ตั้งอยูใ่นเสน้ทางหลกัของแหลง่ท่องเท่ียวท่ีไดรั้บความนิยม 

2. ควรเพิ่มป้ายโฆษณาประชาสัมพนัธ์แหล่ง

ท่องเท่ียวอนุสรณ์สถานแฝดอิน-จนัตามสถานท่ีท่องเท่ียว

ยอดนิยมต่าง ๆ  เพื่อเช่ือมโยงแหล่งท่องเท่ียวและเป็นการ

กระจายการท่องเท่ียวไปสู่แห่งใหม่ 

3. ควรมีการวางแผนดา้นการบริหารจดัการสถาน

ท่ีจอดรถ และสถานท่ีประกอบการคา้ท่ีมีประสิทธิภาพ

เพียงพอเม่ือมีการพฒันาอนุสรณ์สถานแฝดอิน-จนัเป็น

แหล่งท่องเท่ียวแห่งใหม่แลว้ 

4. ควรมีการพฒันาทกัษะ ความรู้ ให้กบัอาสา

สมคัรดา้นการท่องเท่ียว (มคัคุเทศก)์ ชุมชน ทอ้งถ่ิน 

5. ควรมีการพฒันาส่ิงอ�านวยความสะดวกในการ

เขา้ถึงอนุสรณ์สถานแฝดอิน-จนั เช่นการจดัใหร้ถบริการ

สาธารณะเขา้มาใหบ้ริการรับส่งนกัท่องเท่ียวถึงท่ี เป็นตน้ 

6. ควรมีการจดัสรรงบประมาณเพือ่การพฒันาการ

ท่องเท่ียวอยา่งเหมาะสม ต่อเน่ืองและเพียงพอ

7.  ควรจัดกิจกรรมการท่องเ ท่ียวและการ

ประชาสัมพนัธ์อนุสรณ์สถานแฝดอิน-จนัอยา่งสม�่าเสมอ

และต่อเน่ืองโดยตลอด เพื่อช่วยกระตุน้และสร้างการรับรู้

ให้กบันกัท่องเท่ียว 

8. ควรชูเอกลกัษณ์ความโดดเด่นของผลิตภณัฑ์

ชุมชน วิถีชุมชน วฒันธรรมดา้นอาหารการกิน ประเพณี 

และการละเล่นพื้นบา้นท่ีโดดเด่นในต�าบลลาดใหญ่ เพื่อ

ดึงดูดนกัท่องเท่ียวกลุ่มวฒันธรรมได้

9. ควรสร้างจิตส�านึกของชุมชนในการรักถ่ินฐาน

บา้นเกิด และร่วมกนัพฒันาชุมชน ให้ชุมชนมีส่วนร่วม 

ควรสร้างให้คนในชุมชนมีความรู้ความเขา้ใจ และเขา้มา

มีส่วนร่วมในการด�าเนินงานในรูปแบบต่าง ๆ
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บทคัดย่อ

การท�าวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ (1) เพื่อศึกษาระดบัความพึงพอใจของผูรั้บบริการท่ีมีต่องานบริการท่ีเป็น

ภารกิจหลกัของเทศบาลเมืองบึงยี่โถ อ�าเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี ประจาปีงบประมาณ 2559 (2) เพื่อศึกษาปัญหา 

อุปสรรค และขอ้เสนอแนะท่ีมีต่องานบริการท่ีเป็นภารกิจหลกัของเทศบาลเมืองบึงยี่โถ อ�าเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี 

(3) เพื่อเสนอแนะแนวทางการพฒันางานบริการท่ีเป็นภารกิจหลกัของเทศบาลเมืองบึงยี่โถ อ�าเภอธัญบุรี จงัหวดั

ปทุมธานี ซ่ึงการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเชิงส�ารวจ กลุ่มตวัอยา่งท่ีทาการวจิยั ไดแ้ก่ ประชาชนท่ีอาศยัอยูใ่นเขตเทศบาล

เมืองบึงยี่โถ โดยมีจานวนกลุ่มตวัอยา่ง 500 คน สถิติท่ีใชใ้นการวิจยัประกอบดว้ยสถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ  

(percentage), ค่าเฉล่ีย (), และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD.) ผลการวิจยั พบว่า (1) กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 

ร้อยละ 65.20 มีอายรุะหว่าง 31-40 ปี ร้อยละ 31.60 จบการศึกษาระดบัมธัยมศึกษา/ปวช./ปวส. ร้อยละ 38.40 ประกอบ

อาชีพรับจา้ง คือ ร้อยละ 23.00 มีรายไดอ้ยูร่ะหว่าง 5,001 - 10,000 บาท ร้อยละ 24.60 โดยกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มาใช้

บริการสัปดาห์ละ 1 คร้ัง ร้อยละ 51.2 (2) ในภาพรวมกลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจของผูรั้บบริการท่ีมีต่องานบริการท่ี

เป็นภารกิจหลกัของเทศบาลเมืองบึงยี่โถ อ�าเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานีในภาพรวม อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด โดยพิจารณา

จากผลการส�ารวจความพึงพอใจต่องานบริการท่ีเป็นภารกิจหลกัของเทศบาลเมืองบึงยีโ่ถ อ�าเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี 

พบว่า กลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจในดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้ห้บริการมีความพึงพอใจสูงสุด (  = 4.60 , SD = 0.479) คิดเป็น

ร้อยละ 92.00 รองลงมาคือดา้นช่องทางการให้บริการ (  = 4.55, SD = 0.496) คิดเป็นร้อยละ 91.20 ดา้นกระบวนการ

ขั้นตอนการให้บริการ (  = 4.53, SD = 0.514) คิดเป็นร้อยละ 90.60 และดา้นส่ิงอานวยความสะดวก (  = 4.51, 

SD = 0.511) คิดเป็นร้อยละ 90.20 ตามลาดบั

ค�ำส�ำคัญ: ความพึงพอใจของประชาชน, การให้บริการท่ีเป็นภารกิจหลกั

Abstract

The purposes of this research were to (1) study the level of the community satisfaction toward the services 

that are the main mission of Bueng Yitho Municipality in 2016 (2) study the problems and the suggestions of the 

services that are the main mission of Bueng Yitho Municipality (3) suggest the ways to develop the services that 

are the main mission of Bueng Yitho Municipality. This research used survey research. The samples consisted of 
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บทน�ำ

การปกครองส่วนทอ้งถ่ินเป็นส่วนหน่ึงของการ

จดัระบบการปกครองภายในประเทศไทย ซ่ึงการปกครอง

ทอ้งถ่ินของประเทศไทยไดมี้การพฒันาและเปล่ียนแปลง

มาตามล�าดบัจนถึงปัจจุบนั โดยเป็นแนวความคิดในการ

ให้บริการประชาชนไดป้กครอง บริหาร และพฒันาทอ้ง

ถ่ินของตนเอง มีความสัมพนัธ์อย่างมากกบัแนวคิดการ 

กระจายอ�านาจการปกครอง (decentralization) ซ่ึงหลกั

การกระจายอ�านาจการปกครองน้ีมีเพ่ือใหอ้งคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ินสามารถจดักิจกรรมต่าง ๆ  ไดโ้ดยอิสระปลอด

การช้ีน�าจากรัฐบาล และมีความสามารถตอบสนองความ

ตอ้งการของประชาชนในทอ้งถ่ินไดเ้ป็นอยา่งดี 

ปัจจุบนัแนวทางในการบริหารจดัการองคก์รภาค

รัฐไดเ้น้นไปท่ีการกระจายอ�านาจและการจดัท�าบริการ

สาธารณะขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (อปท.) กล่าว

คือเป็นการเปิดโอกาสและใหอิ้สระแก่ อปท. ตามหลกัแห่ง

การปกครองตนเองตามความตอ้งการของประชาชนในทอ้ง

ถ่ิน โดยการจดัตั้ง อปท. ข้ึนมาให้มีอิสระในการก�าหนด

นโยบาย การปกครอง การบริหารงาน การบริหารบุคลากร 

การเงิน การคลงั และมีอ�านาจหนา้ท่ีของตนเองโดยเฉพาะ

เทศบาลเมืองบึงยีโ่ถ ซ่ึงเป็นองคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ินหน่ึงท่ีอยูใ่นเขตปริมณฑล แวดลอ้มดว้ยโรงงาน

อุตสาหกรรมและหมู่บา้นจดัสรรซ่ึงเป็นท่ีอยู่อาศยัของ

ประชาชนหลากหลายอาชีพ ลกัษณะพ้ืนท่ีโดยรวมเป็น

ชุมชนเมือง มีการขยายตวัทางดา้นเศรษฐกิจและสังคม

อยา่งรวดเร็ว 

ดงันั้น เพือ่ใหก้ารพฒันายกระดบัขีดความสามารถ 

เพิ่มประสิทธิภาพในงานบริการหลกัเพื่อตอบสนองความ

ตอ้งการของประชาชนในเขตเทศบาล เทศบาลเมืองบึงยีโ่ถ

จึงมีความจ�าเป็นตอ้งมีการประเมินผลการให้บริการโดย

ประสานงานให้คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลยั 

อีสเทิร์นเอเชีย มาด�าเนินการส�ารวจคุณภาพของการ

ให้บริการ โดยท�าการศึกษาระดับความพึงพอใจของ

ผูรั้บบริการจากเทศบาลเมืองบึงยี่โถในประเด็นส�าคญัๆ 

ประกอบดว้ย ความพงึพอใจดา้นกระบวนการขั้นตอนการ

ให้บริการ ความพึงพอใจดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้ห้บริการ และ

ความพึงพอใจดา้นส่ิงอานวยความสะดวก ซ่ึงผลท่ีไดรั้บ

จากการประเมินจะน�ามาใชใ้นการปรับปรุงคุณภาพของการ

ใหบ้ริการงานบริการหลกัของเทศบาลเมืองบึงยีโ่ถต่อไป

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

1. เพือ่ศึกษาระดบัความพงึพอใจของผูรั้บบริการท่ี

มีต่องานบริการท่ีเป็นภารกิจหลกัของเทศบาลเมืองบึงยีโ่ถ 

อ�าเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี ประจ�าปีงบประมาณ 2559 

2. เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค และขอ้เสนอแนะ

ท่ีมีต่องานบริการท่ีเป็นภารกิจหลกัของเทศบาลเมืองบึง

ยี่โถ อ�าเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี 

3. เพื่อเสนอแนะแนวทางการพฒันางานบริการ

ท่ีเป็นภารกิจหลกัของเทศบาลเมืองบึงยี่โถ อ�าเภอธญับุรี 

500 people. The data were analyzed using by frequency, percentage, mean, standard deviation. The results of the 

study were as follows (1) The largest samples were as follows: 65.20% were comprised of female respondents; 

31.60% were from age 31-40 years old; 38.40% had finished the High School; 23% worked for private companies; 

24.6% earned between 5,001 -10,000 Baht per month, and 51.2% used the frequency of the service 1 time per week  

(2) When considering the level of the community satisfaction toward the services that are the main mission of Bueng 

Yitho Municipality, this study found that the services at the highest level c were factors of staff at the highest level of  

(  = 4.60, SD = 0.479) 92.00%, next, was the service channel (  = 4.55 , SD = 0.496) at 91.20%, thirdly, the pro-

cess of service (  = 4.53 , SD = 0.514) at 90.60%, and the last was the facilities (  = 4.51 , SD = 0.511) at 90.20%.

Keywords: satisfaction, the service that is the main mission
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จงัหวดัปทุมธานี

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

1. ขอ้มูลพื้นฐานเทศบาลเมืองบึงยี่โถ 

อ�าเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี เทศบาลเมืองบึง

ยี่โถ ไดรั้บการยกฐานะมาจาก “อบต.บึงยี่โถ” (ก่อตั้งเม่ือ 

2 มีนาคม 2538) และจาก “เทศบาลต�าบลบึงยี่โถ” (ยก

ฐานะจาก อบต.บึงยี่โถ เม่ือ 1 สิงหาคม 2550) มาเป็น 

“เทศบาลเมืองบึงยี่โถ” เม่ือวนัท่ี 25 พฤศจิกายน 2554 

ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ือง เปล่ียนแปลงฐานะ

เทศบาลต�าบลบึงยีโ่ถ อ�าเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี เป็น

เทศบาลเมืองบึงยี่โถ ประกาศ ณ วนัท่ี 16 กนัยายน 2554 

โดยมีนายชูชาติ หาญสวสัด์ิ รัฐมนตรีช่วยวา่การกระทรวง

มหาดไทย ปฏิบติัราชการแทน รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

มหาดไทยเป็นผูล้งนาม ปรากฏในราชกิจจานุเบกษา เล่ม

ท่ี 129 ตอนพิเศษ 13 ง หนา้ 44 ลงวนัท่ี 11 มกราคม 2555

สาเหตุท่ีมีการยกฐานะเป็น “เทศบาลเมืองบึงยีโ่ถ” 

สืบเน่ืองจากในปัจจุบนั(ปี พ.ศ.2554) เขตพื้นท่ีต�าบลบึง

ยี่โถมีความเจริญเติบโตและมีการพฒันาในหลาย ๆ ดา้น

อยา่งรวดเร็ว เช่น การพาณิชกรรม การท่องเท่ียว การศึกษา 

การอุตสาหกรรม การกีฬา การคมนาคมขนส่ง และสภาพ

สงัคมมีการเปล่ียนแปลงไปสู่การเป็นสงัคมเมืองมากข้ึน วถีิ

ชีวติความเป็นอยูข่องประชาชนในต�าบลบึงยีโ่ถมีการปรับ

ตวัใหส้อดคลอ้งกบั ความเป็นสงัคมเมือง เทศบาลเมืองบึง

ยีโ่ถในฐานะท่ีเป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีภารกิจ 

หนา้ท่ีในการใหบ้ริการสาธารณะ ดูแลคุณภาพชีวิต ความ

เป็นอยูข่องประชาชนต�าบลบึงยี่โถให้มีความอยูดี่กินดี มี

คุณภาพกายและคุณภาพใจท่ีดี จึงมีความจ�าเป็นตอ้งมีการ

เปล่ียนแปลงฐานะขององคก์รใหใ้หญข้ึ่น เพ่ือใหส้อดคลอ้ง

กบัการเปล่ียนแปลงของสภาพสังคม และเพื่อใหส้ามารถ

ตอบสนองความตอ้งการ แกไ้ขปัญหาความเดือดร้อนของ

ประชาชนเป็นไปอย่างทัว่ถึง ครอบคลุม รวดเร็ว และ

มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน (เทศบาลเมืองบึงยี่โถ, 2559) 

2. แนวคิดเก่ียวกบัความพึงพอใจ 

ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึก หรือทศันคติ

ของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงท่ีเป็นไปในทางท่ีดีและไม่

ดี หรือในดา้นบวกและในดา้นลบ หรือไม่มีปฏิกิริยา คือ 

เฉย ๆ ก็ได ้หรืออาจจะมีในทุกๆดา้น โดยอาจจะมีมากมี

มีนอ้ยต่างกนั ซ่ึงจะเกิดกต่็อเม่ือส่ิงนั้นสามารถตอบสนอง

ความตอ้งการแก่บุคคลนั้น ถา้ตอบสนองไดก้เ็ป็นในแง่บวก 

แต่ถา้ตอบสนองไม่ไดก้็เป็นในแง่ลบ ความพึงพอใจอาจ

เปล่ียนแปลงได ้ เม่ือเวลาและสถานการณ์แวดลอ้มอ่ืนๆ 

เปล่ียนแปลงไป แต่ทั้งน้ีความพึงพอใจของบุคคลยอ่มมี

ความแตกต่างกนัข้ึนอยูก่บัค่านิยมและประสบการณ์ท่ีได้

รับมากนอ้ยเพียงใด

ในการศึกษาท่ีเก่ียวกบัความพงึพอใจต่อการไดรั้บ

บริการนั้นเน่ืองจากความพึ่งพอใจ หมายถึง ปฏิกิริยาดา้น

ความรู้สึกท่ีมีต่อส่ิงเร้าท่ีมากระตุน้ เพราะฉะนั้นส่ิงเร้าจึง

หมายถึงบริการท่ี ไดรั้บ ดงันั้นการศึกษาความพึงพอใจจึง

หมายถึง ความตอ้งการทราบว่าบุคคลมีความรู้สึกเช่นไร

ต่อการบริการท่ีตนไดรั้บนั้น ซ่ึงอาจจะชอบ พอใจหรือ

ไม่พอใจ หรือรู้สึกเฉยๆ อยา่งใดอยา่งหน่ึง โดยความรู้สึก

น้ีเป็นความรู้สึกสุดทา้ยหลงัจากท่ีบุคคลไดป้ระเมินแลว้

โดยท่ีในกรณีของความพึงพอใจในการบริการ 

สาเหตุหรือเหตุปัจจยัแห่งความพงึพอใจอาจเป็นเร่ือง ความ

เสมอภาคของบริการท่ีไดรั้บ ความพอเพียงพอทัว่ถึงของ

การบริการ ความสะดวก รวดเร็วของบริการ ฯลฯ ส่วนใน

เร่ืองความพึงพอใจในงาน สาเหตุท่ีท�าให้พอใจหรือไม่

พอใจอาจเป็นเร่ือง ค่าจา้งสวสัดิการ นโยบายท่ีท�างาน ฯลฯ

3. แนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการให้บริการ 

การใหบ้ริการประชาชนท่ีดี ควรเป็นการใหบ้ริการ

แบบครบถว้นสมบูรณ์เป็นการพฒันาระบบการใหบ้ริการ

และทศันคติ วิธีคิด วิธีทางานของพนกังานส่วนต�าบลท่ีมี

เป้าหมายท่ีจะให้ประชาชนไดรั้บบริการท่ีควรจะไดรั้บ

อยา่งครบถว้นสมบูรณ์ มีความสะดวกรวดเร็วในการให้

บริการมุ่งท่ีจะใหบ้ริการในเชิงส่งเสริม และสร้างทศันคติ

และความสมัพนัธ์ท่ีดีระหวา่งผูใ้หบ้ริการและผูรั้บบริการ 

ตลอดจนเป็นการให้บริการท่ีมีความถูกตอ้งชอบธรรม 

สามารถตรวจสอบไดส้ร้างความเสมอภาคทั้งในการให้

บริการและในการท่ีจะได้รับบริการจากพนักงานส่วน

ต�าบลคลองเจ็ด ท�าให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด
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กรอบแนวคิดกำรวิจัย

ปัจจยัส่วนบุคคล

1. เพศ

2. อายุ

3. การศึกษา

4. รายได้

5. อาชีพ

6. สถานภาพ

7. ความถ่ีในการมาใชบ้ริการ

ความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะ

ของเทศบาลเมืองบึงยี่โถในดา้นคุณภาพ

การใหบ้ริการ

1. ดา้นขั้นตอนการใหบ้ริการ

2. ดา้นช่องทางการใหบ้ริการ

3. ดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการ

4. ดา้นส่ิงอ�านวยความสะดวก

การให้บริการงานหลกัของเทศบาลเมืองบึงยี่โถ

1. งานศูนยพ์ฒันาคุณภาพชีวิตผูสู้งอายหุมู่บา้นปิยวรารมย์

2. งานศูนยพ์ฒันาคุณภาพชีวิตผูสู้งอายหุมู่บา้นสถาพร

3. งานศูนยก์ารแพทยแ์ละฟ้ืนฟู บึงยี่โถ

4. งานศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลบึงยีโ่ถ 

(ศูนยบ์า้นฟ้ารังสิต)

5. งานส�านกังานทะเบียนทอ้งถ่ิน เทศบาลเมืองบึงยี่โถ

ภำพ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

ใชก้ารวิจยัเชิงส�ารวจ

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา คือ ประชาชนท่ีอาศยั

อยูใ่นเขตเทศบาลเมืองบึงยี่โถ จ�านวน31,375 คน (ขอ้มูล

ประชากร ณ วนัท่ี 12 มกราคม 2559 จากส�านกัทะเบียน

ทอ้งถ่ิน เทศบาลเมืองบึงยีโ่ถ) ผูว้ิจยัใชว้ิธีการค�านวณจาก

สูตร โดยสูตรของ Yamane ท่ีช่วงความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 

และมีความคลาดเคล่ือนร้อยละ 0.05 เท่ากบัร้อยละ 5 ดงั

นั้นในระดบัความเช่ือมัน่ดงักล่าวกลุ่มตวัอย่างท่ีใชเ้ก็บ

ขอ้มูลทั้งส้ิน 500 คน

เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรวิจัย

เป็นการศึกษาขอ้มูลเชิงปริมาณใชแ้บบสอบถาม 

และการสัมภาษณ์เชิงลึก เป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล 

ทั้ งน้ีรูปแบบของแบบสอบถามประกอบด้วยค�าถาม 3 

ส่วน คือ

ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลพื้นฐานส่วนบุคคล

ส่วนท่ี 2 ความพึงพอใจท่ีมีต่อกระบวนการใน

การให้บริการของเทศบาลเมืองบึงยี่โถ

ส่วนท่ี 3 ขอ้เสนอแนะของประชาชนท่ีมีต่อการ

ให้บริการของเทศบาลเมืองบึงยี่โถ

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล

ผูว้ิจยัรวบรวมขอ้มูล 2 แหล่งดว้ยกนั คือ

1. การเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากเอกสาร ซ่ึงเป็นการ

รวบรวมขอ้มูลจากต�ารา เอกสารทางวชิาการ ส่ิงพิมพ ์งาน

วจิยั วทิยานิพนธ์และขอ้มลูจากเทศบาลเมืองบึงยีโ่ถ อ�าเภอ

ธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี

2. การเก็บรวบรวมขอ้มูลภาคสนาม โดยการ

ส�ารวจขอ้มลูจากแบบสอบถาม ซ่ึงประกอบดว้ย 3 ส่วน คือ 
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ขอ้มูลพื้นฐานส่วนบุคคล ความพงึพอใจท่ีมีต่อกระบวนการ

ในการใหบ้ริการของเทศบาลเมืองบึงยีโ่ถ ขอ้เสนอแนะของ

ประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการของเทศบาลเมืองบึงยี่โถ

กำรวิเครำะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้

ใชว้ิธีการทางสถิติเชิงพรรณนาในการหาค่าร้อย

ละ, ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน

ผลกำรวิจัย

1. ปัจจัยส่วนบุคคลโดยภาพรวมเก่ียวกับเพศ 

อาย ุ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดต่้อเดือน และความถ่ี

ในการมาใช้บริการ ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ี

ศึกษาในคร้ังน้ีคือ ประชาชนผูม้ารับบริการของแต่ละ

ศูนย ์ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 65.20 และเพศชาย

ร้อยละ 34.80 ส�าหรับอายขุองกลุ่มประชากร พบว่า ส่วน

ใหญ่มีอายรุะหวา่ง 31- 40 ปี ร้อยละ 31.60 รองลงมามีอายุ

ต �่ากว่า 30 ปี ร้อยละ 22.20 และมีอายรุะหว่างอาย ุ41-50ปี 

ร้อยละ 22.40 ระดบัการศึกษาของกลุ่มตวัอย่างพบว่า 

ส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษามธัยมศึกษา/ปวช./ปวส. ร้อย

ละ 38.40รองลงมาระดบัปริญญาตรี ร้อยละ 32.80 และ

ระดบัประถมศึกษา ร้อยละ 24.40 อาชีพของกลุ่มตวัอยา่ง

ส่วนใหญ่มีอาชีพรับจา้ง ร้อยละ 23.0 รองลงมาพนกังาน

บริษทั ร้อยละ 19.0 ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตวั ร้อยละ 

16.0 นกัเรียน/นกัศึกษา ร้อยละ 12.0 และอ่ืนๆ ร้อยละ 9.6 

ซ่ึงส่วนใหญ่มีรายไดต่้อเดือน 5,001 - 10,000 บาท ร้อยละ 

24.6 รองลงมา ต�่ากว่า 5,000 บาท ร้อยละ 22.6 10,001 - 

15,000 บาท ร้อยละ 21.8 และ20,001 บาทข้ึนไป ร้อยละ 

20.2 โดยกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มาใชบ้ริการสัปดาห์ละ 1 

คร้ัง ร้อยละ 51.2 มาใชบ้ริการสัปดาห์ละ 2-3 คร้ัง ร้อยละ 

26.6 มาใชบ้ริการสัปดาห์ละ 4-5 คร้ัง ร้อยละ 15.0 มาใช้

บริการทุกวนั ร้อยละ 7.2

2. ผลการส�ารวจความพึงพอใจของผูรั้บบริการ

ท่ีมีต่อกระบวนการให้บริการของเทศบาลเมืองบึงยี่โถ 

อ�าเภอธัญบุรี จงัหวดัปทุมธานี ในภาพรวมอยู่ในระดบั

มากท่ีสุด (  = 4.55, SD = 0.500) คิดเป็นร้อยละ 91.00 

เม่ือพิจารณาเป็นรายละเอียดพบวา่ ความพึงพอใจในทุกๆ

งานอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ซ่ึงดา้นเจา้หน้าท่ีผูใ้ห้บริการ

มีความพึงพอใจสูงสุด (  = 4.60, SD = 0.479) คิดเป็น

ร้อยละ 92.00 รองลงมาคือดา้นช่องทางการให้บริการ  

(  = 4.55, SD = 0.496) คิดเป็นร้อยละ 91.00 ดา้นกระบวนการ

ขั้นตอนการให้บริการ (  = 4.53, SD = 0.514) คิดเป็น

ร้อยละ 90.6 และดา้นส่ิงอ�านวยความสะดวก (  = 4.51, 

SD = 0.511) คิดเป็นร้อยละ 90.20 ตามล�าดบั

3. ผลการส�ารวจความพึงพอใจในการให้บริการ

ของเทศบาลเมืองบึงยี่โถ อ�าเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี 

ในภาพรวม อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (  = 4.55, SD = 0.547) 

คิดเป็นร้อยละ 91.00 เม่ือพิจารณาเป็นรายละเอียดพบ

ว่า ความพึงพอใจในทุกๆงานอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ซ่ึง

งานศูนยพ์ฒันาคุณภาพชีวิตผูสู้งอายุหมู่บา้นปิยวรารมย ์ 

( = 4.66, SD = 0.445) คิดเป็นร้อยละ 93.20 รองลงมา

คืองานส�านกังานทะเบียนทอ้งถ่ิน เทศบาลเมืองบึงยี่โถ  

(  = 4.56, SD = 0.493) คิดเป็นร้อยละ 91.20 งาน

ศู น ย์พัฒ น า คุ ณ ภ า พ ชี วิ ต ผู ้สู ง อ า ยุห มู่ บ้า น ส ถ า พ ร  

(  = 4.53, SD = 0.851) งานศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็และโรงเรียน

อนุบาลเทศบาลบึงยี่โถ (ศูนยบ์า้นฟ้ารังสิต) (  = 4.53,  

SD = 0.408) คิดเป็นร้อยละ 90.60 และงานศูนยก์ารแพทย์

และฟ้ืนฟู บึงยี่โถ (  = 4.47, SD = 0.539) คิดเป็นร้อย

ละ 89.40

กำรอภิปรำยผล

ความพงึพอใจของผูรั้บบริการท่ีมีต่อกระบวนการ

ให้บริการของเทศบาลเมืองบึงยี่โถ อ�าเภอธญับุรี จงัหวดั

ปทุมธานี ในภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย

เท่ากบั 4.55 คิดเป็นร้อยละ 91.00 พิจารณาแต่ละดา้น พบ

วา่กลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจต่อกระบวนการใหบ้ริการ

ของเทศบาลเมืองบึงยีโ่ถ ในดา้นต่าง ๆ  ซ่ึงงานวิจยัช้ินน้ีมี

ความสอดคลอ้งกบังานวจิยัของสุรพงษ ์พนากิจกลุ (2549) 

ศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของประชาชนต่อการใหบ้ริการ

ขององคก์ารบริหารส่วนต�าบลบา้นแหลม อ�าเภอบางปลามา้ 

จงัหวดัสุพรรณบุรี เพื่อศึกษาระดบัความพึงพอใจของ

ประชาชนต่อการใหบ้ริการของ อบต. และเพือ่ศึกษาปัจจยั

ท่ีมีผลต่อระดบัความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้

บริการของ อบต. และเพื่อทราบถึงปัญหา อุปสรรค และ
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ขอ้เสนอแนะ ต่อการให้บริการของ อบต. ผลการศึกษา

พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ

ของ อบต. โดยรวมและตามรายดา้นอยูใ่นระดบัสูง โดย

ประชาชนมีความพึงพอใจในดา้นการส่งเสริมการศึกษา

และการสาธารณะสุขมากท่ีสุด และรองลงมาเป็นดา้นการ

อนุรักษธ์รรมชาติและวฒันธรรม ดา้นสังคมสงเคราะห์ 

และดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานน้อยท่ีสุด ส่วนปัจจยัท่ีมีผล

ต่อระดบัความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ

ของ อบต. ไดแ้ก่ ความถ่ีในการรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร และ

ปัญหา อุปสรรค และขอ้เสนอแนะ ต่อการให้บริการของ 

อบต. พบว่าประชาชนมีปัญหาในเร่ืองไฟฟ้าสาธารณะ 

โทรศพัทส์าธารณะ น�้ าท่วมถนน ขยะ และหญา้ขา้งถนน 

ทุนการศึกษาของนกัเรียน การสนบัสนุนโรงเรียนในเร่ือง

ส่ือการเรียนการสอน สถานีอนามยัไม่มีแพทยอ์ยูป่ระจ�า

และจ่ายยาท่ีไม่มีคุณธรรม ขาดการกระจายขอ้มูลข่าวสาร 

การอบรมเสริมความรู้ การใหค้วามช่วยเหลือแก่คนพิการ 

การพฒันาหมู่บา้น การส่งเสริมการปลกูตน้ไม ้และการส่ง

เสริมการเรียนรู้วฒันธรรมประเพณีไทยให้แก่วยัรุ่น และ

ด้านเจา้หน้าท่ีมีความสอดคลอ้งกบังานวิจยัของสุวนิช 

ศิลาอ่อน (2538) ศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของประชาชน

ต่อระบบและกระบวนการให้การบริการของส�านกังาน

เทศบาลเมืองนครนายก ผลการศึกษาพบวา่ ความพงึพอใจ

ของประชาชนต่อกิจกรรมใหบ้ริการสาธารณะของเทศบาล

เมืองนครนายกดา้นสาธารณูปโภค กลุ่มงานตวัอย่าง 4 

งานกลุ่ม ตวัอยา่งประชากรส่วนใหญ่มีความพึงพอใจใน

ระดบัค่อนขา้งมาก โดยพึงพอใจมากในงานปกครอง พึง

พอใจปลานกลางในงานอนามยั มีความพึงพอใจค่อนขา้ง

มากในงานโยธาและงานรักษาความสะอาดส่วนสาเหตุ

ท่ีเกิดท�าให้ประชาชนไม่พอใจมีสาเหตุมาจาก การไม่ได้

รับความสะดวกในการติดต่อราชการ ท่าทีมารยาทของ

เจา้หนา้ท่ีในการใหบ้ริการ ความไม่สม�่าเสมอต่อเน่ืองใน

กระบวนการใหบ้ริการ ความซ่ือสัตยสุ์จริตของเจา้หนา้ท่ี

ในการใหบ้ริการและความเสมอภาคในการใหบ้ริการของ

เจา้หนา้ท่ี ซ่ึงสามารถแบ่งเป็นดา้นต่าง ๆ ไดด้งัน้ี

ความพึงพอใจของผูรั้บบริการท่ีมีต่อกระบวนการ

ให้บริการของเทศบาลเมืองบึงยี่โถดา้นกระบวนการขั้น

ตอนการให้บริการจากการศึกษา พบว่า กลุ่มตวัอย่างมี

ความพงึพอใจของผูรั้บบริการท่ีมีต่อกระบวนการใหบ้ริการ

ของเทศบาลเมืองบึงยีโ่ถดา้นกระบวนการขั้นตอนการให้

บริการโดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด คือ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 

4.53 คิดเป็นร้อยละ 90.60 โดยพจิารณาเป็นรายประเดน็พบ

วา่ กลุ่มตวัอยา่งมีความพงึพอใจต่องานศนูยพ์ฒันาคุณภาพ

ชีวิตผูสู้งอายหุมู่บา้นปิยวรารมย ์มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.60 คิด

เป็นร้อยละ 92.00 งานสานกังานทะเบียนทอ้งถ่ิน เทศบาล

เมืองบึงยี่โถ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.60 คิดเป็นร้อยละ 92.00 

และงานศูนยพ์ฒันาคุณภาพชีวิตผูสู้งอายหุมู่บา้นสถาพร 

มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.51 คิดเป็นร้อยละ 90.20

ความพงึพอใจของผูรั้บบริการท่ีมีต่อกระบวนการ

ใหบ้ริการของเทศบาลเมืองบึงยีโ่ถดา้นการใหบ้ริการจาก

การศึกษา พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีความพึงพอใจของผูรั้บ

บริการท่ีมีต่อกระบวนการใหบ้ริการของเทศบาลเมืองบึง

ยี่โถดา้นช่องทางการให้บริการโดยรวมอยู่ในระดบัมาก

ท่ีสุด คือ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.56 คิดเป็นร้อยละ 91.20 โดย

พิจารณาเป็นรายประเด็นพบว่า กลุ่มตวัอย่างมีความพึง

พอใจต่องานศนูยพ์ฒันาคุณภาพชีวติผูสู้งอายหุมู่บา้นปิยว

รารมย ์มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.74 คิดเป็นร้อยละ 94.80 รองลง

มาคืองานศูนยพ์ฒันาคุณภาพชีวติผูสู้งอายหุมู่บา้นสถาพร 

เทศบาลเมืองบึงยีโ่ถ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.60 คิดเป็นร้อยละ 

92.00 และงานศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล

เทศบาลบึงยีโ่ถ (ศูนยบ์า้นฟ้ารังสิต) มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.51 

คิดเป็นร้อยละ 90.80

ความพงึพอใจของผูรั้บบริการท่ีมีต่อกระบวนการ

ให้บริการของเทศบาลเมืองบึงยี่โถด้านเจ้าหน้าท่ีผูใ้ห้

บริการจากการศึกษา พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจ

ของผูรั้บบริการท่ีมีต่อกระบวนการใหบ้ริการของเทศบาล

เมืองบึงยีโ่ถดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการโดยรวมอยูใ่นระดบั

มากท่ีสุด คือ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.60 คิดเป็นร้อยละ 92.00 

โดยพิจารณาเป็นรายประเด็นพบว่า กลุ่มตวัอยา่งมีความ

พึงพอใจต่องานศูนยพ์ฒันาคุณภาพชีวิตผูสู้งอายหุมู่บา้น

ปิยวรารมย ์ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.81 คิดเป็นร้อยละ 96.20 

งานสานักงานทะเบียนทอ้งถ่ิน เทศบาลเมืองบึงยี่โถ มี

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.63 คิดเป็นร้อยละ 92.60 และงานศูนย์

พฒันาเด็กเลก็และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลบึงยี่โถ (ศูนย์

บา้นฟ้ารังสิต) มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.54 คิดเป็นร้อยละ 90.80

ความพงึพอใจของผูรั้บบริการท่ีมีต่อกระบวนการ

ให้บริการของเทศบาลเมืองบึงยี่โถดา้นส่ิงอ�านวยความ
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สะดวกจากการศึกษา พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจ

ของผูรั้บบริการท่ีมีต่อกระบวนการใหบ้ริการของเทศบาล

เมืองบึงยี่โถดา้นส่ิงอ�านวยความสะดวกโดยรวมอยู่ใน

ระดบัมากท่ีสุด คือ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.51 คิดเป็นร้อยละ 

90.20 โดยพิจารณาเป็นรายประเด็นพบว่า กลุ่มตวัอยา่งมี

ความพึงพอใจต่องานส�านกังานทะเบียนทอ้งถ่ิน เทศบาล

เมืองบึงยี่โถมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.54 คิดเป็นร้อยละ 90.80 

รองลงมาคืองานศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็และโรงเรียนอนุบาล

เทศบาลบึงยีโ่ถ (ศูนยบ์า้นฟ้ารังสิต) มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.53 

คิดเป็นร้อยละ 91.10 และงานศูนยพ์ฒันาคุณภาพชีวิตผู ้

สูงอายหุมู่บา้นปิยวรารมย ์มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.50 คิดเป็น

ร้อยละ 90.00

ความพึงพอใจของผูรั้บบริการท่ีมีต่องานบริการ

ท่ีเป็นภารกิจหลกัของเทศบาลเมืองบึงยี่โถ อ�าเภอธญับุรี 

จงัหวดัปทุมธานีในภาพรวม อยู่ในระดบัมากท่ีสุด มีค่า

เฉล่ียเท่ากบั 4.55 คิดเป็นร้อยละ 91.00 พิจารณาแต่ละ

ดา้น พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจงานบริการท่ีเป็น

ภารกิจหลกัของเทศบาลเมืองบึงยี่โถ ในดา้นต่าง ๆ ดงัน้ี

ความพึงพอใจในการใหบ้ริการของเทศบาลเมือง

บึงยี่โถ อ�าเภอธัญบุรี จงัหวดัปทุมธานี ดา้นศูนยพ์ฒันา

คุณภาพชีวิตผูสู้งอายุหมู่บา้นปิยวรารมย ์ จากการศึกษา 

พบว่า กลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจของผูม้ารับบริการท่ี

มีต่อการให้บริการของศูนยพ์ฒันาคุณภาพชีวิตผูสู้งอายุ

หมู่บา้นปิยวรารมย ์ อ�าเภอธัญบุรี จงัหวดัปทุมธานี ใน

ภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด คือ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.66 

คิดเป็นร้อยละ 93.20 โดยพิจารณาเป็นรายประเด็นพบว่า 

กลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการอยู่

ในระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.81 คิดเป็นร้อยละ 

96.20 รองลงมาคือ ดา้นช่องทางการใหบ้ริการอยูใ่นระดบั

มากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.74 คิดเป็นร้อยละ 94.80 และ

ดา้นกระบวนการการใหบ้ริการอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด มีค่า

เฉล่ียเท่ากบั 4.60 คิดเป็นร้อยละ 92.00

ความพึงพอใจในการใหบ้ริการของเทศบาลเมือง

บึงยี่โถ อ�าเภอธัญบุรี จงัหวดัปทุมธานี ดา้นศูนยพ์ฒันา

คุณภาพชีวิตผูสู้งอายหุมู่บา้นสถาพร จากการศึกษา พบวา่ 

กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัความพึงพอใจของผูม้ารับบริการท่ีมี

ต่อการใหบ้ริการศูนยพ์ฒันาคุณภาพชีวิตผูสู้งอายหุมู่บา้น

สถาพร อ�าเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี ในภาพรวมอยูใ่น

ระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.53 คิดเป็นร้อยละ 90.60 

โดยเม่ือพจิารณาเป็นรายประเดน็พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีความ

พึงพอใจดา้นช่องทางการใหบ้ริการอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

คือ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.60 คิดเป็นร้อยละ 92.00 รองลงมา

คือดา้นเจา้หน้าท่ีผูใ้ห้บริการอยู่ในระดบัมากท่ีสุด มีค่า

เฉล่ียเท่ากบั 4.52 คิดเป็นร้อยละ 90.40 และดา้นขั้นตอน

การใหบ้ริการอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.51 

คิดเป็นร้อยละ 90.20

ความพึงพอใจในการใหบ้ริการของเทศบาลเมือง

บึงยีโ่ถ อ�าเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี ดา้นศูนยก์ารแพทย์

และฟ้ืนฟบึูงยีโ่ถ จากการศึกษา พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีระดบั

ความพึงพอใจของผูม้ารับบริการท่ีมีต่อการใหบ้ริการของ

ศูนยก์ารแพทยแ์ละฟ้ืนฟูบึงยี่โถ อ�าเภอธัญบุรี จงัหวดั

ปทุมธานี ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด คือ มีค่าเฉล่ีย

เท่ากบั 4.47 คิดเป็นร้อยละ 89.40 โดยเม่ือพิจารณาเป็น

รายประเด็นพบว่า กลุ่มตวัอย่างมีความพึงพอใจต่อดา้น

เจา้หนา้ท่ีผูใ้ห้บริการอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด คือ มีค่าเฉล่ีย

เท่ากบั 4.50 คิดเป็นร้อยละ 90.00 รองลงมาดา้นส่ิงอ�านวย

ความสะดวกอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.49 

คิดเป็นร้อยละ 89.80 และดา้นกระบวนการช่องทางการ

ให้บริการอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.47 คิด

เป็นร้อยละ 89.40

ความพึงพอใจในการใหบ้ริการของเทศบาลเมือง

บึงยีโ่ถ อ�าเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี ดา้นงานศนูยพ์ฒันา

เด็กเลก็และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลบึงยีโ่ถ(ศูนยบ์า้นฟ้า

รังสิต) จากการศึกษา พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัความพึง

พอใจของผูม้ารับบริการท่ีมีต่อการใหบ้ริการดา้นงานศนูย์

พฒันาเด็กเลก็และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลบึงยี่โถ (ศูนย์

บา้นฟ้ารังสิต) อ�าเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี ในภาพรวม

อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด คือ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.53 คิดเป็นร้อย

ละ 90.60 โดยเม่ือพิจารณาเป็นรายประเด็นพบว่า กลุ่ม

ตวัอยา่งมีความพึงพอใจต่อดา้นส่ิงอ�านวยความสะดวกอยู่

ในระดบัมากท่ีสุด คือ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.55 คิดเป็นร้อย

ละ 91.10 รองลงมาดา้นช่องทางการใหบ้ริการอยูใ่นระดบั

มาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.54 คิดเป็นร้อยละ 90.80 และดา้น

เจา้หนา้ท่ีใหบ้ริการอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.54 

คิดเป็นร้อยละ 90.80

ความพึงพอใจในการใหบ้ริการของเทศบาลเมือง
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บึงยี่โถ อ�าเภอธัญบุรี จงัหวดัปทุมธานี ดา้นส�านักงาน

ทะเบียนทอ้งถ่ินเทศบาลเมืองบึงยี่โถจากการศึกษา พบ

ว่า กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัความพึงพอใจของผูม้ารับบริการ

ท่ีมีต่อการให้บริการของศูนยก์ารแพทยแ์ละฟ้ืนฟูบึงยี่โถ 

อ�าเภอธัญบุรี จงัหวดัปทุมธานี ในภาพรวมอยู่ในระดบั

มากท่ีสุด คือ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.56 คิดเป็นร้อยละ 91.20 

โดยเม่ือพิจารณาเป็นรายประเด็นพบว่า กลุ่มตวัอย่างมี

ความพึงพอใจต่อดา้นเจา้หน้าท่ีผูใ้ห้บริการอยู่ในระดบั

มากท่ีสุด คือ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.63 คิดเป็นร้อยละ 92.60 

รองลงมาดา้นขั้นตอนการใหบ้ริการอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.60 คิดเป็นร้อยละ 92.00 และดา้นส่ิง

อ�านวยความสะดวกอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 

4.54 คิดเป็นร้อยละ 90.80
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1. ดา้นศูนยพ์ฒันาคุณภาพชีวิตผูสู้งอายหุมู่บา้น

ปิยวรารมย ์ เทศบาลควรมีการเพิ่มการประชาสัมพนัธ์ 

กิจกรรม รถเคล่ือนท่ีบริการ ตรวจมวลกระดูกใหผู้สู้งอาย ุ

การฝึกอาชีพให้กบัผูสู้งอาย ุรวมถึงเจา้หนา้ท่ีท่ีให้บริการ

มากยิง่ข้ึนกวา่ปัจจุบนั และควรมีเจา้ท่ีใหบ้ริการระหวา่งท่ี

ผูสู้งอายกุ �าลงัเขา้รับบริการเป็นรายบุคคลเพื่อป้องกนัเหตุ

ฉุกเฉินท่ีอาจเกิดข้ึนได ้ ส่วนดา้นส่ิงอ�านวยความสะดวก

ควรซ่อมแซมอุปกรณ์ท่ีเสียหาย และปรับปรุงสถานท่ีบาง

ส่วนใหดี้ยิง่ข้ึน เช่น ฟิตเนสควรมีการจดัพ้ืนท่ีใหเ้หมาะสม

และติดตั้งผา้ม่านกรองแสงและเพิม่เคร่ืองเลน่ใหม้ากยิง่ข้ึน
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ออกนอกสถานท่ีเพื่อเพิ่มประสบการณ์ร่วมกนัของผูม้า

ใชบ้ริการ และเพิ่มผูดู้แลท่ีจอดรถของผูม้าใชบ้ริการเพื่อ

ความปลอดภยัและมัน่ใจของผูเ้ดินทางมาโดยรถยนตส่์วน

ตวัอีกดว้ย ดา้นส่ิงอ�านวยความสะดวกควรเพิ่มส่ิงต่างๆดงั

ต่อไปน้ี เช่น หลงัคาบงัแดด ท่ีนัง่ อุปกรณ์ว่ายน�้ าและทาง

เดินสระว่ายน�้ าท่ีปลอดภยัมากยิ่งข้ึน เป็นตน้ 

3. ดา้นศูนยก์ารแพทยแ์ละฟ้ืนฟูบึงยี่โถเทศบาล

ควรมีการพฒันาความรวดเร็วในการให้บริการและมี

การลงพื้นท่ี รวมถึงเจา้หน้าท่ีท่ีให้บริการแก่ประชาชน

มากยิ่งข้ึน

4. ดา้นศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล

เทศบาลบึงยีโ่ถ (ศนูยบ์า้นฟ้ารังสิต) ภาพรวมการใหบ้ริการ

ของครูอยูใ่นระดบัดี โดยคณะครูและอาจารย ์ใหค้าปรึกษา

และแนะน�าแนวทางในการสอนเดก็นกัเรียนดี รวมถึงอบรม

สั่งสอนเด็กนักเรียนไดดี้ แต่ควรพฒันาความปลอดภยั

ของเคร่ืองเล่น และความสะอาดของหอ้งน�้ าใหม้ากยิง่ข้ึน

5. ดา้นส�านกังานทะเบียนทอ้งถ่ิน ควรมีเจา้หนา้ท่ี

แนะน�าในการกรอกขอ้มูล เพื่อป้องกนัการกรอกขอ้มูล

ผิดพลาด ท่ีอาจจะเกิดข้ึนไดก้บัขอ้มูลของผูม้ารับบริการ
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บทคัดย่อ

การวจิยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาและวเิคราะห์ผลกระทบของมาตรฐานการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ

ท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในของส่วนราชการและวิเคราะห์มาตรฐานการตรวจสอบภายในของส่วน

ราชการท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพของการตรวจสอบภายใน โดยใชแ้บบสอบถาม (questionnaire) กบัหวัหนา้หน่วยงาน

ตรวจสอบภายในของจงัหวดั นกัวิชาการตรวจสอบภายในและนกัวิชาการตรวจสอบภายในช�านาญการของจงัหวดัใน

ภาคกลางของประเทศไทยทั้งหมด 22 จงัหวดั และท�าการสุ่มตวัอยา่งแบบง่าย (simple random sampling) เลือกจ�านวน 

5 รายจากกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีต�าแหน่งเป็นหวัหนา้หน่วยงานของจงัหวดั ซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีรับการตรวจสอบภายในจาก

หน่วยงานตรวจสอบภายในของจงัหวดั เพื่อท�าการสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview) และวิเคราะห์หาความสัมพนัธ์

โดยใช ้Multiple Correlation Analysis และวิเคราะห์โดยใช ้Multiple Regression Analysis ผลการวิจยัพบว่า มาตรฐาน

การตรวจสอบภายในของส่วนราชการดา้นการปฏิบติังานส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในของส่วน

ราชการมากท่ีสุด และพบว่า ปัจจยัดา้นความเป็นอิสระและความเท่ียงธรรม และปัจจยัดา้นลกัษณะของงานตรวจสอบ

ภายในของมาตรฐานการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัประสิทธิภาพการตรวจสอบ

ภายในของส่วนราชการ อยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิติท่ีระดบันยัส�าคญั P <0.05 และจากการสัมภาษณ์ พบวา่ ผูใ้หส้ัมภาษณ์

ส่วนใหญ่แสดงความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพของการตรวจสอบภายในของส่วนราชการในทางท่ีดี และการแสดงความ

คิดเห็นดงักล่าวสนบัสนุนผลการวิจยัเชิงปริมาณ 

ค�ำส�ำคัญ: การตรวจสอบภายใน, การตรวจสอบภายในส่วนงานราชการ, ประสิทธิภาพ

Abstract

The objectives of this research are to study and analyze factors of the impact of public sector internal audit 

standards to efficiency of public sector internal auditing and to examine the relation between public sector internal 

audit standards and public sector internal auditing. Data was collected from 66public sectorinternal auditor in the 

central part of Thailand. And a total of 5 In-depth Interviewwerealso conducted with selected respondents to gain 

further insights into the surveyfindings. Tool used to collect the data was the questionnaires. The statistics usedfor 

analyzing the collected data were Multiple CorrelationAnalysis, andMultiple Regression Analysis.The findings 

of the study that The public sector internal audit standards of Performance Standardsto efficiency of public sector 

internal auditing and the finding that between the factors of Independence and Objectivity, Engagement Planning 

and the efficiency of public sector internal auditing are positive relationships (P <0.05). And the result of in-depth 
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บทน�ำ

งานตรวจสอบภายในของส่วนราชการเป็นเคร่ือง

มือท่ีส�าคญัของฝ่ายบริหารในการตรวจสอบ ติดตามและ

ประเมินผลการด�าเนินงานภายในส่วนราชการ เพื่อใหผ้ล

การด�าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายท่ีก�าหนด ซ่ึงบทบาท

ท่ีส�าคญัของงานตรวจสอบภายใน คือ การสนบัสนุนส่ง

เสริมให้การปฏิบัติงานในทุกระดับของหน่วยงานใน

ส่วนราชการบรรลุตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายอย่าง

มีประสิทธิภาพ มีการใชท้รัพยากรอยา่งคุม้ค่าภายใตก้าร

บริหารความเส่ียง การควบคุมและการก�ากบัดูแลกิจการท่ี

ดี (good governance) ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล เพื่อ

ช่วยผลกัดนัใหเ้กิดความส�าเร็จในการบริหารงานของส่วน

ราชการ อาทิ ส่งเสริมใหเ้กิดกระบวนการก�ากบัดูแลกิจการ

ท่ีดี การบริหารความเส่ียง การควบคุมการปฏิบติังานของ

ส่วนราชการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การ

บริหารทรัพยากรของส่วนราชการเป็นไปอยา่งคุม้ค่าและ

ก่อใหเ้กิดประโยชนแ์ก่ส่วนรวม และเสริมสร้างมูลค่าเพิ่ม

ให้กบัส่วนราชการ (กรมบญัชีกลาง, 2555) 

จากการท่ีส่วนราชการให้ความส�าคญักบัระบบ

การตรวจสอบภายในของส่วนราชการเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วย

ในการตดัสินใจเก่ียวกบัการพฒันาการบริหารงานของ

ส่วนราชการน้ี ผูว้ิจยัมีความสนใจศึกษาผลกระทบของ

มาตรฐานการตรวจสอบภายในของส่วนราชการท่ีส่งผลต่อ

ประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ โดย

หาผลกระทบจากความคิดเห็นของหน่วยงานตรวจสอบ

ภายในของส่วนงานราชการจงัหวดัในภาคกลางทั้งหมด

ของประเทศไทย เพื่อศึกษาปัจจยัและความสัมพนัธ์ของ

มาตรฐานการตรวจสอบภายในของส่วนราชการท่ีส่งผล

ต่อประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ

ในแต่ละดา้น และจากปัญหาดงักล่าวท�าให้เกิดค�าถาม

และตวัแปรท่ีใชใ้นการวิจยั เพื่อให้ผูว้ิจยัใชเ้ป็นแนวทาง

ในการศึกษาในขั้นตอนต่อไป

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

1. เพื่อวิเคราะห์มาตรฐานการตรวจสอบภายใน

ของส่วนราชการดา้นคุณสมบติัและดา้นการปฏิบติังานท่ีส่ง

ผลต่อประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ

2. เพื่อวิเคราะห์หาปัจจยัของมาตรฐานการตรวจ

สอบภายในของส่วนราชการท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการ

ตรวจสอบภายในของส่วนราชการ

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

สมาคมผูต้รวจสอบภายในสากล (The Institute 

of Internal Auditors, 2012) ไดใ้หค้วามหมายไวด้งัน้ี การ

ตรวจสอบภายใน (internal auditing) หมายถึง การให้

ความเช่ือมัน่และให้ค �าปรึกษาอย่างเท่ียงธรรมและเป็น

อิสระ เพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการด�าเนินงานของ

องค์กร ช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมายดว้ยการประเมิน

และปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความ

เส่ียง การควบคุม และการก�ากบัดูแลอยา่งเป็นระบบและ

เป็นระเบียบ โดยผูต้รวจสอบภายในขององค์กรจะเป็น

ผูท่ี้ท�าหน้าท่ีวิเคราะห์ เสนอแนะ และให้ค �าปรึกษาจาก

กระบวนการตรวจสอบภายในนั้น

สมาคมผูต้รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย ได้

ใหค้วามหมายของงานตรวจสอบภายใน คือ “การใหค้วาม

เช่ือมัน่และการให้ค �าปรึกษาอย่างเท่ียงธรรม เป็นอิสระ 

เพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการด�าเนินงานขององค์กร 

การตรวจสอบภายในช่วยให้องคก์รบรรลุเป้าหมาย ดว้ย

การประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการ

บริหารความเส่ียง การควบคุมและการก�ากบัดูแลอย่าง

เป็นระบบและเป็นระเบียบ”

กรมบญัชีกลาง ไดใ้ห้ความหมายของการตรวจ

สอบภายใน คือ “กิจกรรมการใหค้วามเช่ือมัน่และการให้

ค �าปรึกษาอยา่งเท่ียงธรรมและเป็นอิสระ ซ่ึงจดัใหมี้ข้ึนเพือ่

interview that most of those interviewed reviews the support of quantitative research.

Keywords: internal audit, public sector internal auditing, efficiency
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เพิม่คุณค่าและปรับปรุงการปฏิบติังานของส่วนราชการให้

ดีข้ึน การตรวจสอบภายในจะช่วยใหส่้วนราชการบรรลุถึง

เป้าหมายและวตัถุประสงคท่ี์ก�าหนดไว ้ดว้ยการประเมิน

และปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความ

เส่ียง การควบคุมและการก�ากบัดูแลอยา่งเป็นระบบ”

มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรม

การปฏิบติังานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ โดย

มาตรฐานการปฏิบติังานตรวจสอบภายในท่ีใช้อา้งอิง

ในระดบัสากล คือมาตรฐานการปฏิบติังานวิชาชีพการ

ตรวจสอบภายใน (The Professional Practice Standards 

for Internal Auditing) ของสถาบนัผูต้รวจสอบภายใน 

(The Institute of Internal Auditors--IIA) และปัจจุบนั 

IIA และIIA Research Foundation ของสหรัฐอเมริกา ได้

ปรับปรุงและแกไ้ขมาตรฐานการปฏิบติังานตรวจสอบ

ใหม่ใหมี้ความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ใน

ปัจจุบนั โดยปรับเปล่ียนค�านิยามของการตรวจสอบภายใน

ใหม่ ซ่ึงเนน้เร่ืองการเป็นหลกัประกนัท่ีเท่ียงธรรม และการ

เป็นท่ีปรึกษาอิสระของผูบ้ริหาร (กรมบญัชีกลาง, 2545) 

ราชบณัฑิตยสถาน (2557) ให้ความหมายของ

ประสิทธิภาพ หมายถึง การใชท้รัพยากรในการด�าเนินการ

ใดๆ ก็ตามโดยมีส่ิงมุ่งหวงัถึงผลส�าเร็จ และผลส�าเร็จนั้น

ไดม้าโดยการใชท้รัพยากรนอ้ยท่ีสุด และการด�าเนินการ

เป็นไปอยา่งประหยดั ไม่ว่าจะเป็นระยะเวลา ทรัพยากร 

แรงงาน รวมทั้งส่ิงต่างๆ ท่ีตอ้งใชใ้นการด�าเนินการนั้นๆ 

ให้เป็นผลส�าเร็จ และถูกตอ้ง

กรอบแนวคิดกำรวิจัย

กรอบแนวคิดการวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัมีวตัถุประสงคท่ี์

จะศึกษาถึงผลกระทบของมาตรฐานการตรวจสอบภายใน

ของส่วนงานราชการท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการตรวจ

สอบภายในของส่วนงานราชการจังหวดัในภาคกลาง

ทั้ งหมดของประเทศไทย โดยผูว้ิจยัได้ท�าการทบทวน

วรรณกรรมงานวิจัยของต่างประเทศและในประเทศ 

เพื่อน�ามาพฒันาเป็นกรอบแนวคิด โดยการสร้างกรอบ

แนวคิดส�าหรับการวจิยัน้ีท�าการศึกษาตวัแปรอิสระส�าหรับ

สร้างกรอบแนวคิด คือ ผูว้ิจยัไดน้�าแนวคิดของ Marinda 

Marais และคณะ (2009) ท่ีท�าการศึกษาโดยใชม้าตรฐาน

การตรวจสอบภายในและการปฏิบติังานตรวจสอบภายใน

เป็นตวัแปร แลว้จึงน�าแนวคิดเก่ียวกบัมาตรฐานการตรวจ

สอบภายในและจริยธรรมการปฏิบติังานตรวจสอบภายใน

ของส่วนราชการจากกรมบญัชีกลาง (2554) ประกอบดว้ย

มาตรฐานดา้นคุณสมบติัและดา้นการปฏิบติังานมาใชเ้ป็น

ตวัแปรอิสระของงานวิจยั และน�าแนวคิดของ Zhang และ 

Zhou (2007) และ Jenny Stewart และ Nava Subramaniam 

(2009) ท่ีท�าการศึกษาโดยใช้ความเป็นอิสระและเท่ียง

ธรรมของการตรวจสอบภายในเป็นตวัแปรในการศึกษา 

ส�าหรับการศึกษาด้านตัวแปรตาม ผู ้วิจัยได้

ประยุกต์ใช้ตวัแปรจากวตัถุประสงค์และเป้าหมายของ 

COSO จากแนวคิดของ Chambers และ Rand (2010) และ

จิตตศุ์ภางค ์ แกว้ค�า (2555) ท่ีมีการศึกษาโดยใชต้วัแปร

เก่ียวขอ้งกบัประสิทธิภาพการตรวจสอบภายใน (efficiency 

of internal auditing) โดยประกอบดว้ย 

1. ดา้นการด�าเนินงาน (operation) 

2. ดา้นการรายงานทางการเงิน (financial  

reporting) 

3. ด้านการปฏิบติัให้เป็นไปตาม กฎ ระเบียบ 

และนโยบาย (compliance with application laws and  

regulations) ซ่ึงสามารถแสดงไดด้งัภาพ

         ตวัแปรอิสระ           ตวัแปรตาม

มาตรฐานการตรวจสอบภายใน

1. มาตรฐานดา้นคุณสมบติั (Attribute Standards--AS)

2. มาตรฐานดา้นการปฏิบติังาน (Performance Standards--PS)

ประสิทธิภาพการตรวจสอบภายใน

1. ดา้นการด�าเนินงาน (Operation--OP)

2. ดา้นการรายงานทางการเงิน (Financial Reporting--FR)

3. ดา้นการปฏิบติัใหเ้ป็นไปตาม กฎ ระเบียบ และนโยบาย 

(Compliance with Application Laws and Regulations 

--LR)
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สมมติฐำนกำรวิจัย

สมมติฐานขอ้ท่ี 1 มาตรฐานการตรวจสอบภายใน

ของส่วนราชการดา้นคุณสมบติัและดา้นการปฏิบติังานท่ีส่ง

ผลต่อประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ

สมมติฐานข้อท่ี 2 ปัจจัยท่ีแตกต่างกันของ

มาตรฐานการตรวจสอบภายในของส่วนราชการท่ีส่งผล

ประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในของส่วนราชการท่ี

แตกต่างกนั

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย 

ขั้นตอนท่ี 1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีต่าง ๆ ทบทวน

วรรณกรรมและศึกษางานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพือ่น�ามาพฒันา

เป็นกรอบแนวคิดการวิจยั 

ขั้นตอนท่ี 2 สร้างแบบสอบถามและค�าถามท่ีใชใ้น

การสมัภาษณ์เชิงลึก โดยสร้างตามกรอบแนวคิดการวจิยัท่ี

ก�าหนด และพจิารณาเน้ือหาใหส้อดคลอ้งกบักรอบแนวคิด 

ค�าถามการวิจยั วตัถุประสงคแ์ละสมมติฐานในการวิจยั

ขั้นตอนท่ี 3 น�าแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนเสนอท่ี

ปรึกษา เพื่อตรวจสอบความเหมาะสม 

ขั้นตอนท่ี 4 ตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ โดย

น�าแบบสอบถามไปทดสอบใช ้ (try-out),ทดสอบหาค่า 

อ�านาจจ�าแนกแบบสอบถามเป็นรายขอ้ (discriminant  

power),ทดสอบหาค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม  

(reliability) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach, 1990)

ขั้นตอนท่ี 5 ขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอ้มูลและ

การวเิคราะห์ขอ้มลูดว้ยแบบสอบถาม (questionnaire) และ

วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติ

ขั้นตอนท่ี 6 ท�าการสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth 

interview) กบัหวัหนา้หน่วยงานของส่วนราชการ ซ่ึงเป็น

หน่วยงานท่ีรับการตรวจสอบภายในจากหน่วยงานตรวจ

สอบภายในของจงัหวดั 

ขั้นตอนท่ี 7 ขั้นตอนการสรุปผล และอภิปราย

ผลการวิจยั 

ขั้นตอนท่ี 8 ขั้นตอนการน�าเสนอผลการวิจยัตาม

ท่ีผูว้จิยัไดท้ �าการวเิคราะห์ สรุปผลและอภิปรายผลการวจิยั 

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง คือ หวัหนา้หน่วยงาน

ตรวจสอบภายในของจงัหวดัจ�านวนจงัหวดัละ 1 ราย นกั

วชิาการตรวจสอบภายในและนกัวชิาการตรวจสอบภายใน

ช�านาญการของจงัหวดัจ�านวนจงัหวดัละ 2 ราย ของจงัหวดั

ในภาคกลางของประเทศไทยทั้งหมด 22 จงัหวดั รวมทั้ง

ส้ินจ�านวน 66 ราย โดยเลือกประชากรทั้งหมด เพื่อท�าการ

เกบ็แบบสอบถาม และท�าการสุ่มตวัอยา่งแบบง่าย (simple 

random sampling) จ�านวน 5 รายจากประชากรจงัหวดัละ 

1 รายรวมทั้งหมดจ�านวน 22 ราย โดยท�าการสุ่มเลือกจาก

ประชากรทั้งหมดท่ีมีต�าแหน่งเป็นหวัหนา้หน่วยงานของ

จงัหวดั ซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีรับการตรวจสอบภายในจาก

หน่วยงานตรวจสอบภายในของจงัหวดัจ�านวน 22 ราย 

เพื่อท�าการสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview) 

เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรวิจัย

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือแบบสอบถาม 

(questionnaire) ซ่ึงไดส้ร้างตามกรอบแนวคิดการวจิยั โดย

ใน ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้รวจสอบภายในของส่วน

ราชการ ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ 

(checklist) จ �านวน 5 ขอ้ และตอนท่ี 2 ความคิดเห็นเก่ียวกบั

มาตรฐานการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ ลกัษณะ

ของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating 

scale) ตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert, 1970) จ�านวนทั้งส้ิน 49 

ขอ้และใชค้ �าถามปลายเปิด (open ended question) เพ่ือใช้

ในการสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview) กบัหวัหนา้

หน่วยงานของส่วนราชการ ซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีรับการ

ตรวจสอบภายในจากหน่วยงานตรวจสอบภายใน

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล

ผูว้จิยัด�าเนินการเกบ็ขอ้มูลดว้ยตนเองทุกขั้นตอน 

โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

1. ด�าเนินการจดัท�าแบบสอบถาม ตามจ�านวน

กลุ่มประชากรพร้อมตรวจสอบความถูกตอ้ง ครบถว้น 

และความสมบูรณ์ของแบบสอบถามเตรียมน�าส่งทาง

ไปรษณียแ์ละอีเมล์
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2. ติดต่อผูต้รวจสอบภายในของส่วนราชการ

ประจ�าจังหวัดจ�านวน 22 จังหวัดในภาคกลางของ

ประเทศไทย ท�าการแนะน�า แจง้วตัถุประสงคข์องการติดต่อ 

และสอบถามช่องทางท่ีสะดวกในการรับแบบสอบถาม

และการรับสัมภาษณ์ 

3. ด�าเนินการส่งแบบสอบถามตามช่องทางการ

รับท่ีผูรั้บแจง้ไวต้ั้งแต่การติดต่อกนัคร้ังแรก 

4. น�าแบบสอบถามท่ีไดรั้บการตอบกลบัจากผู ้

ตอบแบบสอบถามมาท�าการวิเคราะห์ขอ้มูล

5. ท�าการติดต่อนดัหมายหัวหนา้หน่วยงานของ

ส่วนราชการจ�านวน 5 ราย เพื่อท�าการสัมภาษณ์เชิงลึก 

6. ท�าการเขา้สัมภาษณ์หัวหน้าหน่วยงานตรวจ

สอบภายในทั้งหมด 5 ราย การสัมภาษณ์น้ีจะใช้เวลา

ประมาณ 20-30 นาที

7. น�าผลท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ

และขอ้คิดเห็นการสัมภาษณ์มาท�าการสรุปผล และน�าผล

มาอภิปราย

กำรวิเครำะห์และสถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล

ส�าหรับการวิเคราะห์ขอ้มูลความเห็นของผูต้รวจ

สอบภายในของส่วนราชการเก่ียวกบัมาตรฐานการตรวจ

สอบภายในของส่วนราชการท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการ

ตรวจสอบภายในของส่วนราชการ จะบรรยายผลโดยใช้

สถิติเชิงพรรณนา (descriptive approach) ซ่ึงจะน�าขอ้มูล

ท่ีไดจ้ากการตอบแบบสอบถามของผูต้รวจสอบภายใน

ของส่วนราชการท่ีรวบรวมไดม้าวิเคราะห์หาค่าทางสถิติ

ดว้ยโปรแกรมส�าเร็จรูป Statistical Package for the Social 

Science for windows (SPSS) เพ่ืออธิบายลกัษณะทัว่ไปของ

ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย (mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(standard deviation) และท�าการทดสอบหาผลกระทบของ

มาตรฐานการตรวจสอบภายในของส่วนราชการท่ีส่งผลต่อ

ประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ โดยใช้

การทดสอบหาความสมัพนัธ์โดยการวเิคราะห์สหสมัพนัธ์

แบบพหุคูณ (multiple correlation analysis) และวิเคราะห์

ความถดถอยแบบพหุคูณ (multiple regression analysis) 

และตรวจสอบคุณสมบติัของขอ้มลู เพ่ือใหส้อดคลอ้งและ

เหมาะสมกบัการน�ามาวิเคราะห์ความถดถอยแบบพหุคูณ 

(multiple regression analysis) โดยตรวจสอบกบัตวัแปร

อิสระว่ามีความสัมพนัธ์กนัเองหรือไม่ 2 ขั้นตอน คือ ขั้น

ตอนแรกท�าเมทริกชส์หสมัพนัธ์ (correlation matrix) ส่วน

ขั้นตอนท่ี 2 หาค่าความทนทาน (tolerance) และหาค่า VI

Fและวิเคราะห์ผลจากการสมัภาษณ์เชิงลึกดว้ยการบรรยา

ยผลเชิงพรรณนา (descriptive approach) เพื่อน�าผลท่ีได้

จากการสัมภาษณ์มาสนบัสนุนงานวิจยัเชิงปริมาณ

ผลกำรวิจัย

1. สรุปผลการทดสอบสมมติฐานการวิจยั และ

วิเคราะห์ตวัแปรท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพของการตรวจ

สอบภายในของส่วนราชการ 

ผลการทดสอบสมมติฐานการวจิยั พบวา่ มาตรฐาน

การตรวจสอบภายในของส่วนราชการดา้นคุณสมบติัและ

ดา้นการปฏิบติังานท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการตรวจสอบ

ภายในของส่วนราชการ ในระดบันัยส�าคญั 0.05 โดย

มาตรฐานการตรวจสอบภายในของส่วนราชการดา้นการ

ปฏิบติังานท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการตรวจสอบภายใน

ของส่วนราชการมากท่ีสุด และจากการวิเคราะห์ปัจจยัท่ี

แตกต่างกนัของมาตรฐานการตรวจสอบภายในของส่วน

ราชการท่ีส่งผลประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในของ

ส่วนราชการท่ีแตกต่างกนันั้น พบวา่ ปัจจยัดา้นความเป็น

อิสระและความเท่ียงธรรม และปัจจยัดา้นลกัษณะของงาน

ตรวจสอบภายใน ส่งผลกระทบเชิงบวกกบัประสิทธิภาพ

การตรวจสอบภายในของส่วนราชการโดยรวม อยา่งมีนยั

ส�าคญัทางสถิติ (P-value <0.05) 

จากการทดสอบมาตรฐานการตรวจสอบภายใน

ของส่วนราชการโดยรวมท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการ

ตรวจสอบภายในของส่วนราชการดา้นการด�าเนินงาน  

(operation) ด้านการรายงานทางการเงิน (financial  

reporting) และดา้นการปฏิบติัใหเ้ป็นไปตาม กฎ ระเบียบ 

และนโยบาย (compliance with application laws and 

regulations) พบว่า ปัจจยัดา้นความเป็นอิสระและความ

เท่ียงธรรม, ปัจจัยด้านการติดตามผล และปัจจัยด้าน

ลกัษณะของงานตรวจสอบภายใน ส่งผลกระทบเชิงบวก

กบัประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ
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ดา้นการด�าเนินงาน อย่างมีนัยส�าคญั (P-value <0.05) 

ปัจจยัดา้นลกัษณะของงานตรวจสอบภายใน ส่งผลกระทบ

เชิงบวกกบัประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในของส่วน

ราชการดา้นการรายงานทางการเงิน (financial reporting) 

อยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิติ (P-value <0.05) และปัจจยัดา้น

ลกัษณะของงานตรวจสอบภายใน ส่งผลกระทบเชิงบวก

กบัประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ

ดา้นการปฏิบติัให้เป็นไปตาม กฎ ระเบียบ และนโยบาย 

อยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิติ (P-value <0.05) 

จากการทดสอบมาตรฐานการตรวจสอบภายใน

ดา้นคุณสมบติัของส่วนราชการท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพ

การตรวจสอบภายในของส่วนราชการโดยรวม พบว่า 

มาตรฐานการตรวจสอบภายในดา้นคุณสมบติัของส่วน

ราชการ ไม่มีความสัมพนัธ์และส่งผลต่อประสิทธิภาพ

การตรวจสอบภายในของส่วนราชการโดยรวม แต่เม่ือ

ทดสอบมาตรฐานการตรวจสอบภายในดา้นคุณสมบติั

ของส่วนราชการท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการตรวจสอบ

ภายในของส่วนราชการดา้นการด�าเนินงาน (operation) 

ดา้นการรายงานทางการเงิน (financial reporting) และ

ดา้นการปฏิบติัให้เป็นไปตาม กฎ ระเบียบ และนโยบาย 

(compliance with application laws and regulations) พบ

ว่า ปัจจยัดา้นความเป็นอิสระและความเท่ียงธรรม และ

ด้านการประกนัและการปรับปรุงคุณภาพงาน มีความ

สัมพนัธ์เชิงบวกกบัประสิทธิภาพการตรวจสอบภายใน

ของส่วนราชการดา้นการด�าเนินงาน (operation) อยา่งมี

นยัส�าคญัทางสถิติ (P-value <0.05) 

จากการทดสอบมาตรฐานการตรวจสอบ

ภายในด้านการปฏิบติังานของส่วนราชการท่ีส่งผลต่อ

ประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ

โดยรวม พบว่า ปัจจยัด้านลกัษณะของงานตรวจสอบ

ภายใน มีความสมัพนัธ์เชิงบวกกบัประสิทธิภาพการตรวจ

สอบภายในของส่วนราชการโดยรวม อย่างมีนัยส�าคญั

ทางสถิติ (P-value <0.05) แต่เม่ือทดสอบมาตรฐานการ

ตรวจสอบภายในด้านการปฏิบติังานของส่วนราชการ

ท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในของส่วน

ราชการดา้นการด�าเนินงาน (operation) ดา้นการรายงาน

ทางการเงิน (financial reporting) และดา้นการปฏิบติัให้

เป็นไปตาม กฎ ระเบียบ และนโยบาย (compliance with  

application laws and regulations) พบว่า ปัจจยัดา้นการ

บริหารงานตรวจสอบภายใน, ดา้นลกัษณะของงานตรวจ

สอบภายใน , และดา้นการติดตามผล มีความสัมพนัธ์

เชิงบวกกบัประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในของส่วน

ราชการดา้นการด�าเนินงาน (operation) อยา่งมีนยัส�าคญั

ทางสถิติ (P-value <0.05) 

2. สรุปผลการวิเคราะห์ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์

จากการสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview) 

กับหัวหน้าหน่วยงานของส่วนราชการ ซ่ึงเป็นหน่วย

งานท่ีรับการตรวจสอบภายในจากหน่วยงานตรวจสอบ

ภายในจ�านวน 5 ราย โดยใชค้ �าถามปลายเปิด (open ended  

question) ในการสมัภาษณ์ และจากการสมัภาษณ์ พบวา่ ผู ้

ใหส้มัภาษณ์ส่วนใหญ่แสดงความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพ

ของการตรวจสอบภายในของส่วนราชการในทางท่ีดี 
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มาตรฐานการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ ประสิทธิภาพการตรวจสอบภายใน P-value

สัมประสิทธ์ิ

การถดถอย

ความคลาด

เคล่ือนมาตรฐาน

(Constant) 1.048 0.608 0.092

อ�านาจหนา้ท่ี และความรับผิดชอบ (AR) -0.025 0.152 0.869

ความเป็นอิสระและความเท่ียงธรรม (IO) 0.431 0.178 0.020*

ความเช่ียวชาญและความระมดัระวงัรอบคอบ (PD) -0.154 0.121 0.212

การประกนัและการปรับปรุงคุณภาพงาน (QA) -0.103 0.102 0.319

การบริหารงานตรวจสอบภายใน (MA) 0.028 0.123 0.818

ลกัษณะของงานตรวจสอบภายใน (NW) 0.464 0.123 0.001*

การวางแผนการปฏิบติังาน (EP) -0.198 0.121 0.110

การปฏิบติังาน (PE) 0.086 0.145 0.556

การรายงานผลการปฏิบติังาน (CR) 0.038 0.16 0.812

การติดตามผล (MP) 0.233 0.144 0.114

การยอมรับสภาพความเส่ียงของฝ่ายบริหาร (CA) -0.042 0.14 0.765

 R= 0.707        Adjusted R2 = 0. 627       SEest = 0. 3160

หมายเหตุ *มีระดบันยัส�าคญัทางสถิติท่ี 0.05

กำรอภิปรำยผล

ในการวิจัยค ร้ัง น้ี เ ป็นการวิจัย เ ชิ งป ริมาณ  

(quantitative research) และเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ 

(qualitative research) ซ่ึงมุ่งเน้นอธิบายความสัมพนัธ์

ระหว่างตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม โดยการวิเคราะห์

ทางสถิติเพื่อดูผลกระทบของมาตรฐานการตรวจสอบ

ภายในของส่วนราชการท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการตรวจ

สอบภายในของส่วนราชการ โดยมาตรฐานการตรวจ

สอบภายในของส่วนราชการดา้นคุณสมบติัและดา้นการ

ปฏิบติังานท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการตรวจสอบภายใน

ของส่วนราชการ และมาตรฐานการตรวจสอบภายในของ

ส่วนราชการดา้นการปฏิบติังานท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพ

การตรวจสอบภายในของส่วนราชการมากท่ีสุด รองลง

มามาตรฐานการตรวจสอบภายในของส่วนราชการดา้น

คุณสมบติัและปัจจยัดา้นความเป็นอิสระและความเท่ียง

ธรรม และปัจจยัดา้นลกัษณะของงานตรวจสอบภายใน 

ส่งผลกระทบเชิงบวกกับประสิทธิภาพการตรวจสอบ

ภายในของส่วนราชการโดยรวม ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผกามาศ  

มูลวนัดี (2553), จิตตศุ์ภางค ์แกว้ค�า (2555), และสอคลอ้ง

กบังานวจิยัของ Dessalegn G. Mihret (2007) และนอกจาก

น้ียงัมีปัจจัยด้านความเป็นอิสระและความเท่ียงธรรม, 

ปัจจยัดา้นการติดตามผล และปัจจยัดา้นลกัษณะของงาน

ตรวจสอบภายใน ส่งผลกระทบเชิงบวกกบัประสิทธิภาพ

การตรวจสอบภายในของส่วนราชการดา้นการด�าเนินงาน 

สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Priscilla A. Burnaby และ Susan 

Hass (2011) ท่ีกล่าวถึงปัจจยัดา้นลกัษณะของงานตรวจ

สอบภายใน ส่งผลกระทบเชิงบวกกบัประสิทธิภาพการ

ตรวจสอบภายในของส่วนราชการดา้นการรายงานทางการ

เงิน (financial reporting) และปัจจยัดา้นลกัษณะของงาน

ตรวจสอบภายใน ส่งผลกระทบเชิงบวกกบัประสิทธิภาพ

การตรวจสอบภายในของส่วนราชการด้านการปฏิบติั

ให้เป็นไปตาม กฎ ระเบียบ และนโยบาย และเม่ือมีการ

พิจารณารายดา้นนั้น มาตรฐานการตรวจสอบภายในดา้น

คุณสมบติัของส่วนราชการ ไม่มีความสัมพนัธ์และส่งผล

ต่อประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ

โดยรวม สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Jenny Stewart และ 

Nava Subramaniam (2009) ท่ีกล่าวถึงปัจจยัดา้นความ
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บทคัดย่อ

การวิจยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อ (1) ศึกษาถึงแนวความคิดเก่ียวกบัการคุม้ครองผูถู้กล่วงละเมิดทางเพศจาก

บุคคลในครอบครัวตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 285 (2) ศึกษาถึงมาตรการทางกฎหมายเพื่อคุม้ครองผูถู้กล่วง

ละเมิดทางเพศจากบุคคลในครอบครัวตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 285 เปรียบเทียบกบัหลกักฎหมายต่างประเทศ

และ (3) ศึกษาปัญหาในการคุม้ครองผูถู้กล่วงละเมิดทางเพศจากบุคคลในครอบครัวตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 

285 (4) เพื่อเสนอแนะแนวทางและมาตรการท่ีเหมาะสมกบัการคุม้ครองผูถู้กล่วงละเมิดทางเพศจากบุคคลในครอบครัว

ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 285 ผลการวิจยัพบว่าประมวลกฎหมายอาญามาตรา 285 ไม่ไดก้�าหนดการให้ความ

คุม้ครองถึงบุตรบุญธรรมและบุตรเล้ียง อีกทั้งยงัก�าหนดอายผุูท่ี้ไดรั้บความคุม้ครองวา่ไม่เกิน 15 ปี และไม่ไดห้มายความ

รวมถึงการกระท�าอนาจาร จึงควรขยายความคุม้ครองถึงบุตรบุญธรรมและบุตรเล้ียงและการกระท�าอนาจารรวมถึง

ก�าหนดอายุครอบคลุมเด็กท่ีมีอายุกว่า 15 ปี และการใชม้าตรการทางกฎหมายแก่ผูก้ระท�าความผิดและการให้ความ

คุม้ครองแก่ผูเ้สียหายท่ีเป็นเด็กยงัมีความบกพร่องในการน�ามาตรการมาใชแ้ละไม่ครอบคลุมแก่ผูก้ระท�าความผิด ดงั

นั้น จึงควรก�าหนดมาตรการคุม้ครองฉุกเฉิน มาตรการท�างานบริการสังคม และมาตรการคุมความประพฤติแบบเขม้

งวด อนัเป็นมาตรการทางกฎหมายเพื่อคุม้ครองผูถู้กล่วงละเมิดทางเพศจากบุคคลในครอบครัวตามประมวลกฎหมาย

อาญามาตรา 285 อีกทั้งควรจะมีหน่วยงานหรือองคก์รท่ีเขา้มาท�าหนา้ท่ีดูแลสอดส่อง ควบคุม เป็นการเฉพาะ และมี

มาตรการติดตามผลหลงัจากท่ีมีการบ�าบดัรักษา เพื่อคุม้ครองป้องกนัผูถู้กล่วงละเมิดทางเพศจากบุคคลในครอบครัว

ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 285 อยา่งแทจ้ริง 

ค�ำส�ำคัญ: มาตรการทางกฎหมาย, ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 285

Abstract

The purpose of this dissertation is to prescribe the legal measures to protect sexually abused victims by 

a family member under section 285 of the Criminal Code by aiming to primarily protect the victims. The issue of 

domestic sexual abuse affects a family unit which is the main social institution. The author is interested in finding 

means and prescribing the legal measures in relation to those in foreign countries, namely, Malaysia, Singapore, 

England and the United States and thus aims to find the legal measure to protect and provide remedies for the  

มำตรกำรทำงกฎหมำยเพือ่คุ้มครองผู้ถูกล่วงละเมิดทำงเพศ 

จำกบุคคลในครอบครัวตำมประมวลกฎหมำยอำญำมำตรำ 285

Legal Measures to Protect Domestically Sexually Abused Victims  

under Section 285 of the Criminal Code
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บทน�ำ

ในสภาพสังคมปัจจุบนัก่อให้เกิดปัญหาท่ีเรียก

ว่า ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว (domestic violence) 

ทวีความรุนแรงมากข้ึน โดยเฉพาะบุตรบุญธรรม ถือ

เป็นผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบจากความรุนแรงซ่ึงส่งผลให้เกิด

อนัตรายแก่ชีวิต ร่างกายและจิตใจซ่ึงตกเป็นเหยื่อในการ

ท�าความรุนแรงทางเพศท่ีเพิ่มมากข้ึนโดยปรากฏตามข่าว

อาชญากรรมเด็กหญิงวยั 12 ปี ถูกพ่อบุญธรรมข่มขืน

เป็นเวลา 1 ปี และข่าวของส่ือต่างประเทศ เด็กชายและ

เด็กหญิงบุตรบุญธรรมชาวคาซัคสถาน ถูกทารุณกรรม

ทางเพศจากพ่อแม่บุญธรรมเด็กชายและเด็กหญิงชาวคา

ซัคสถานทั้งสองถูกรับเล้ียงโดยครอบครัวเมยอตต์ในปี 

2004 ต่อมาบุตรบุญธรรมถกูข่มขืนติดต่อกนัเป็นเวลานาน

เกือบ 5 ปี และไม่มีการเยียวยาความเสียหายท่ีเกิดข้ึนแก่

บุตรบุญธรรม จากกรณีดงักล่าวถือเป็นการกระท�าความ

รุนแรงท่ีผูรั้บบุตรบุญธรรมกระท�าต่อบุตรบุญธรรม ส่ง

ผลกระทบต่อสถาบนัครอบครัวอนัเป็นสถาบนัหลกัของ

สังคม ในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 285 ก�าหนด

ใหก้ารกระท�าทางเพศต่อเดก็ท่ีอายตุ �่ากวา่ 15 ปี ตอ้งระวาง

โทษหนกัข้ึนหน่ึงในสามในความผิด หากความผิดนั้นได้

กระท�าแก่ ผูสื้บสันดาน ศิษยซ่ึ์งอยูใ่นความดูแล ผูอ้ยูใ่น

ความควบคุมตามหนา้ท่ีราชการ ผูอ้ยูใ่นความปกครอง ผูอ้ยู่

ในความพิทกัษ ์ผูอ้ยูใ่นความอนุบาล จากค�าพิพากษาฎีกา

ท่ี 7795/2538 วางหลกัว่า จ�าเลยมิใช่บิดาเด็กหญิง ม. โดย

เดก็หญิง ม. เป็นบุตรติด ป. มาแลว้ ป. อยูกิ่นเป็นสามีภริยา

กบัจ�าเลย ฉะนั้น อ�านาจปกครองเด็กหญิง ม. จึงตกอยูแ่ก่ 

ป.มารดาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์ มาตรา 

1568 หาใช่อยู่ในความปกครองของจ�าเลยซ่ึงเป็นบิดา

เล้ียงไม่ และค�าว่า “ผูอ้ยูใ่นความปกครอง” ตามท่ีบญัญติั

ไวใ้นประมวลกฎหมายอาญามาตรา 285 หมายถึงความ

ปกครองตามท่ีกฎหมายบญัญติัไว ้มิใช่เป็นความปกครอง

โดยพฤตินยั จ�าเลยกระท�าช�าเราเด็กหญิง ม.จึงไม่ตอ้งรับ

โทษหนกัข้ึนตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 285 นั้น

ไม่ครอบคลุมถึงบุตรบุญธรรมซ่ึงเป็นเดก็ การกระท�าความ

ผดิดงักล่าวมีอิทธิพลต่อเดก็และเป็นการกระท�าต่อเน้ือตวั

ร่างกายโดยตรง ไม่ใช่กระทบเพียงสิทธิ

มาตรการทางกฎหมายในการป้องกนัและคุม้ครอง

ชัว่คราว เป็นมาตรการทางเลือกซ่ึงเป็นลกัษณะของการ

ผสมผสานกนัระหว่างโทษทางอาญา มาตรการบงัคบั

ทางอาญา มาตรการบงัคบัทางแพ่ง และมาตรการบงัคบั

ในทางปกครอง มีลกัษณะของการแกไ้ข ฟ้ืนฟู ผูก้ระท�า

ความผิดและยงัเป็นการเยยีวยาความเสียหายท่ีจะเกิดจาก

การกระท�าความผิดนั้น เพื่อมุ่งโดยตรงต่อการคุม้ครองผู ้

เสียหายเป็นส�าคญั จึงถือไดว้่าเป็นมาตรการทางเลือกท่ีมี

ความส�าคญัในการด�าเนินกระบวนการยติุธรรมทางอาญา 

(criminal justice) เพราะผูก้ระท�าความผิดจะไดรั้บโทษ

ทางกาย ทางทรัพยสิ์นหรือทางอ่ืน ๆ  ท่ีเป็นโทษทางอาญา 

แต่การก�าหนดบงัคบัใชม้าตรการทางกฎหมายข้ึนมาเพ่ือ

protection of victims of domestic sexual abuse under section 285 of the Criminal Code. The finding was that section 

285 of the Criminal Code does not provide protection for adopted children or stepchildren. To make matters worse, 

it provides that a person receiving the protection shall be under 15 years of age and it does not include indecency. 

Thus, it should be extended to protect adopted children or stepchildren and should be extended to include indecent 

acts against children who are over 15 years of age. Moreover, the enforcement of legal measures against offenders 

and protection for child victims are deficient. Therefore, the emergency protective measures, social welfare service 

and strict behavior control measures should be prescribed: the legal measure to protect victims of domestic sexual 

abuse under section 285 of the Criminal Code. In addition, an agency or organization especially taking over the 

supervision, monitoring and control should be established and the measure for evaluation after the rehabilitation to 

prevent the domestic sexual abuse of victims under section 285 of the Criminal Code should also be established.

Keywords: legal, criminal code, section 285
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มุ่งโดยตรงต่อผูก้ระท�าความผิดในความผิดฐานความผิด

เท่านั้น เพื่อลดการกระท�าความผิดซ�้ าและแกไ้ข ฟ้ืนฟู ผู ้

กระท�าความผิดให้กลบัคืนสู่สังคม

จะเห็นไดว้่าการคุม้ครองตามพระราชบญัญติัน้ี

เป็นการคุม้ครองเดก็เท่านั้น ดงันั้นการกระท�าความรุนแรง

ในครอบครัวท่ีจะเป็นความผิดตามพระราชบญัญติัน้ีตอ้ง

เป็นการกระท�าต่อบุตร หลาน ลูกเล้ียง หรือเด็กท่ีอาศยัอยู่

ร่วมกนักบัผูก้ระท�าความรุนแรง ซ่ึงเด็กน้ีจะตอ้งมีอายไุม่

เกินสิบแปดปีบริบูรณ์และจะตอ้งยงัไม่บรรลุนิติภาวะ

เน่ืองจากการสมรส (พิชญาภา เจียมแท,้ 2555) ซ่ึงหมาย

รวมถึงบุตรบุญธรรมและบุตรเล้ียง แต่มีการก�าหนดขอ้

จ�ากดัเร่ืองของอายปุระกอบกบัก�าหนดมาตรการท่ีบงัคบัใช้

ต่อผูก้ระท�าความผดิมุ่งเนน้ในการลงโทษเป็นส�าคญั ไม่มี

การก�าหนดมาตรการในการเยยีวยาความเสียหายและฟ้ืนฟู

ผูก้ระท�าความผิดเท่าท่ีควร จะเห็นไดว้า่พระราชบญัญติัน้ี

บงัคบัใชเ้พื่อการรักษาไวซ่ึ้งความสัมพนัธ์ในครอบครัว 

การปรองดองและการท�าใหบุ้คคลในครอบครัวเขา้ใจกนั

และสามารถท่ีจะกลบัมาอาศยัอยูร่่วมกนัไดอี้กคร้ัง และ

ก�าหนดความผดิฐานกระท�ารุนแรงในครอบครัวเป็นความ

ผิดอนัยอมความได ้และมีการก�าหนดพนกังานเจา้หนา้ท่ี

มีอ�านาจในการไก่เกล่ียประนีประนอมยอมความ และ

อนุสัญญาว่าดว้ยสิทธิเด็ก เป็นการคุม้ครองสิทธิเสรีภาพ

ทัว่ๆไปในแง่ทั้งส่วนบุคคลการแสดงความเห็น ศาสนา 

วฒันธรรม ความเสมอภาคภายใตก้ฎหมายเดียวกนัการ

ศึกษาและอ่ืนๆ หลกัการคุม้ครองร่างกายชีวิต เสรีภาพ 

และสวสัดิภาพของเด็ก มุ่งคุม้ครอง มิให้เด็กถูกละเมิด

สิทธิเหนือร่างกาย ชีวิต และเสรีภาพ ไม่ว่าจะท�าร้าย ฆ่า 

ล่วงเกินทางเพศ ขดูรีด หาก�าไรทางเพศหรือคา้ก�าไรทาง

เศรษฐกิจ (ส�านกังานส่งเสริมสวสัดิภาพและพิทกัษเ์ด็ก 

เยาวชน ผูด้อ้ยโอกาส และผูสู้งอาย,ุ 2532) จะเห็นไดว้่า

อนุสัญญาฯ ฉบบัน้ีมุ่งเนน้เร่ืองสิทธิเสรีภาพของเด็กตาม

รัฐธรรมนูญ และก�าหนดมาตรการท่ีเกิดจากการกระท�า

อนัมิชอบทางเพศขณะอยู่ในการดูแลของบิดามารดา ผู ้

ปกครองตามกฎหมาย และก�าหนดมาตรการในการให้

ความคุม้ครองนั้นก็เป็นเพียงกระบวนการสืบสวน และ

ติดตามกรณีท่ีปฏิบติัต่อเด็กและการให้มีตุลาการเขา้มามี

ส่วนร่วมดว้ยแลว้ แต่ยงัไม่เพียงพอในการคุม้ครองบุคคล

ในครอบครัว เป็นเพียงมาตรการทัว่ ๆ ไป เท่านั้น

ดังนั้ นจะ เ ห็นได้ว่ าประมวลกฎหมายและ 

พระราชบญัญติัดงักล่าวขา้งตน้ นั้นเป็นเพียงบทบญัญติั

ทัว่ไปเท่านั้น ยงัไม่เพียงพอถึงการคุม้ครองบุตรบุญธรรม

และบุตรเล้ียง รวมถึงการก�าหนดอายท่ีุไม่เกิน 18 ปี และ

ยงัไม่หมายความถึงการกระท�าอนาจารอย่างแทจ้ริง ซ่ึง

ปัจจุบนัปัญหาดงักล่าวเป็นปัญหาท่ีมีความส�าคญัส่งผลก

ระทบต่อสถาบนัครอบครัวอนัเป็นสถาบนัหลกัทางสงัคม 

จึงมีความจ�าเป็นอยา่งยิ่งยวดท่ีตอ้งก�าหนดมาตรการทาง

กฎหมายเพือ่คุม้ครองผูถ้กูล่วงละเมิดทางเพศตามประมวล

กฎหมายอาญา มาตรา 285 จากบุคคลในครอบครัว อนั

เป็นการลดการกระท�าความผิดซ�้ าข้ึนมาอีกคร้ังหน่ึงเพ่ือ

เยียวยาความเสียหายแก่ผูเ้สียหายอยา่งแทจ้ริง ซ่ึงตอ้งอยู่

ภายใตบ้ริบททางสังคม

วัตถุประสงค์กำรวิจัย 

1. เพือ่ศึกษาถึงแนวความคิดเก่ียวกบัการคุม้ครอง 

ผู ้ถูกล่วงละเมิดทางเพศจากบุคคลในครอบครัวตาม

ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 285 

2. เพื่อศึกษาถึงมาตรการคุม้ครองผูถู้กล่วงละเมิด

ทางเพศจากบุคคลในครอบครัวตามประมวลกฎหมาย

อาญามาตรา 285 เปรียบเทียบกบัหลกักฎหมายต่างประเทศ

3. เพือ่ศึกษาปัญหาในการคุม้ครองผูถ้กูล่วงละเมิด

ทางเพศจากบุคคลในครอบครัวตามประมวลกฎหมาย

อาญามาตรา 285 

4. เพื่อเสนอแนะแนวทางและมาตรการท่ีเหมาะ

สมกบัการคุม้ครองผูถู้กล่วงละเมิดทางเพศจากบุคคลใน

ครอบครัวตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 285

สมมติฐำนกำรวิจัย 

ปัญหาการกระท�าความรุนแรงในครอบครัว 

เป็นปัญหาท่ีมีความส�าคญัส่งผลกระทบต่อสถาบนัหลกั

ทางสังคม มาตรการท่ีมีอยูต่ามกฎหมายไทย ยงัไม่เพียง

พอในการแกไ้ขฟ้ืนฟูผูก้ระท�าความผิดเท่าท่ีควร อีกทั้ง

มาตรา 285 ของประมวลกฎหมายอาญา ก็ไม่ไดว้างหลกั

ใหค้วามคุม้ครองถึงบุตรบุญธรรมและบุตรเล้ียง อีกทั้งยงั

ก�าหนดอายผุูท่ี้ไดรั้บความคุม้ครองวา่ไม่เกิน 15 ปี และไม่



318 Vol. 7 No. 2 May-August 2017
EAU HEritAgE JoUrnAl

Social Science and Humanity

หมายความรวมถึงการกระท�าอนาจาร จึงควรขยายความ

คุม้ครองถึงบุตรบุญธรรมและบุตรเล้ียงและการกระท�า

อนาจารรวมถึงก�าหนดอายคุรอบคลุมเด็กท่ีมีอายกุว่า 15 

ปี ตลอดจนก�าหนดให้มีมาตรการอ่ืนท่ีเหมาะสม ไดแ้ก่

มาตรการคุม้ครองฉุกเฉิน มาตรการการคุมประพฤติแบบ

เขม้งวด และมาตรการท�างานบริการสงัคม อนัเป็นมาตรการ

ท่ีค�านึงถึงทฤษฎีการลงโทษเพ่ือแกไ้ข ฟ้ืนฟ ูผูก้ระท�าความ

ผดิ เพือ่เป็นมาตรการในการลดปริมาณการกระท�าความผดิ 

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย 

ในการวจิยัน้ี ผูเ้ขียนไดร้วบรวมขอ้มลูเชิงคุณภาพ 

ดว้ยการศึกษาและวิเคราะห์ขอ้มูลต่างๆ มาจากเอกสาร 

(document research) ไดแ้ก่ กฎหมายของต่างประเทศ 

กฎหมายของไทยวิทยานิพนธ์ หนงัสือ วารสาร บทความ 

ตวับทกฎหมาย และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง ค�าพิพากษาของ

ศาลและความเห็นของนกัวิชาการแขนงอ่ืน ๆ

ผลกำรวิจัย

ผลการศึกษา พบวา่ ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 

285 ไม่ไดก้�าหนดการให้ความคุม้ครองถึงบุตรบุญธรรม

และบุตรเล้ียง อีกทั้งยงัก�าหนดอายผุูท่ี้ไดรั้บความคุม้ครอง

ว่าไม่เกิน 15 ปี และไม่ได้หมายความรวมถึงการกระ

ท�าอนาจาร จึงควรขยายความคุม้ครองถึงบุตรบุญธรรม

และบุตรเล้ียงและการกระท�าอนาจารรวมถึงก�าหนดอายุ

ครอบคลุมเด็กท่ีมีอายกุว่า 15 ปี และการใชม้าตรการทาง

กฎหมายแก่ผูก้ระท�าความผดิและการใหค้วามคุม้ครองแก่

ผูเ้สียหายท่ีเป็นเดก็ยงัมีความบกพร่องในการน�ามาตรการ

มาใชแ้ละไม่ครอบคลุมแก่ผูก้ระท�าความผิด

กำรอภิปรำยผล

การใชม้าตรการแก่ผูก้ระท�าความผิดและการให้

ความคุม้ครองแก่เดก็ผูเ้สียหายในปัจจุบนัพบวา่ยงัมีความ

บกพร่องในการน�ามาตรการมาใช้ซ่ึงเห็นได้ว่าการใช้

มาตรการเสริมนั้นขาดความครอบคลุมต่อผูก้ระท�าความ

ผิด อีกทั้งยงัไม่ไดใ้หค้วามคุม้ครองแก่เด็กผูเ้สียหายอยา่ง

แทจ้ริง โดยมีมาตรการทางกฎหมายดงัน้ี

1. มาตรการคุม้ครองฉุกเฉิน

ค�าสัง่ฉุกเฉินเพือ่คุม้ครองบุคคล (expedited order) 

เป็นการใหส้มาชิกในครอบครัวหรือผูแ้ทนโดยชอบธรรม

ของผูเ้ยาวห์รือคนไร้ความสามารถมีสิทธิยืน่ค �าร้องขอให้

ศาลออกค�าสัง่คุม้ครองไดใ้นกรณีท่ีปรากฎวา่ก�าลงัมีการก

ระท�ารุนแรงต่อผูถู้กกระท�ารุนแรง บุตรหรือผูเ้ยาว ์ หรือ

น่าเช่ือว่าจะมีการใชค้วามรุนแรงต่อผูถู้กกระท�ารุนแรง

ท่ีเป็นสตรี คนชรา บุตรหรือผูเ้ยาวอี์ก ศาลมีอ�านาจออก

ค�าสั่งฉุกเฉินหา้มกระท�าการท่ีใชค้วามรุนแรงไดใ้นทนัที 

ค�าสั่งฉุกเฉินมีผลบงัคบัใชไ้ดเ้พียง 28 วนั หรือเม่ือมีการ

ไต่สวนคดีนั้นต่อไป

2. มาตรการท�างานบริการสังคม (Community 

Service--CS)

เป็นการให้ผูก้ระท�าผิดตอ้งท�างานให้กบัชุมชน 

คล้ายกับเป็นการชดใช้ความเสียหาย โดยเน้นการใช้

แรงงานมากกวา่การใชต้วัเงิน เช่น ท�าความสะอาดชุมชน 

ท�างานเป็นอาสาช่วยเหลือผูพ้ิการ ท�างานให้บา้นพกัคน

ชรา เป็นตน้ โดยศาลมีอ�านาจจะสั่งให้ไปท�างานบริการ

สังคมเพียงอย่างเดียวหรือให้ท�าควบคู่ไปกบัการถูกคุม

ความประพฤติดว้ยก็ได้

ในการใช้การท�างานบริการสังคมให้เป็นการ

ลงโทษระดบักลางนั้น จะตอ้งก�าหนดเวลาท�างานไม่นอ้ย

จนเกินไป เช่น ในมลรัฐจอร์เจีย จะใหท้�างานบริการสงัคม

ถึง 132 ชัว่โมง และใชก้ารคุมความประพฤติแบบเขม้งวด

พร้อมไปดว้ย เน่ืองจากวธีิการน้ีไดน้�ามาใชใ้นประเทศไทย

นานพอสมควร แต่มีขอ้สังเกตว่า ในประเทศไทยมีความ

แตกต่างในวธีิปฏิบติัท่ีอาจก่อใหเ้กิดปัญหาเช่น การก�าหนด

ชัว่โมงการท�างานท่ีเหมาะสม การตรวจสอบการท�างาน

บริการสงัคม และการก�าหนดประเภทของงานซ่ึงในส่วน

ของประเภทงานน้ี ในต่างประเทศจะให้เป็นดุลพินิจของ

พนักงานคุมประพฤติ เพราะพนักงานคุมประพฤติจะมี

ขอ้มูลและมีการจ�าแนกผูถู้กคุมความประพฤติ (probation 

classification) อยา่งเป็นระบบ จึงสามารถวางลกัษณะงาน

ท่ีเหมาะสมกบัผูถู้กคุมความประพฤติไดค่้อนขา้งดี อีกทั้ง

ยงัมีงบประมาณท่ีเพียงพอในการจดัเจา้หน้าท่ีออกดูแล

ตรวจสอบการท�างานบริการสังคม ณ หน่วยงานรองรับ

3. มาตรการคุมประพฤติแบบเขม้งวด (Intensive 
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Probation Supervision--IPS หรือ Intensive Supervision 

of Probation--ISP) 

การคุมความประพฤติแบบเขม้งวด เป็นวิธีการ

ท่ีบงัคบัใช้กับผูก้ระท�าความผิดโดยเน้นความเขม้งวด

กบัเสรีภาพของบุคคลดงักล่าวในชุมชน (restrictions on 

freedom in the community) เพ่ือเล่ียงการจ�าคุกและลด

การกระท�าผิดในอนาคต 

วตัถุประสงค์ของการคุมความประพฤติแบบ

เขม้งวด คือ เพิ่มการติดต่อสัมพนัธ์ระหว่างพนกังานคุม

ประพฤติกบัชุมชนเพื่อดูแลผูถู้กคุมความประพฤติให้รับ

ผิดชอบต่อความผิดของตนเอง เช่น ท�างานบริการสังคม 

เป็นตน้ เพื่อลดโอกาสท่ีจะกระท�าผิดซ�้ า 

อยา่งไรกต็าม รูปแบบของ IPS/ISP ไดเ้ปล่ียนแปลง

ไป จากเดิมท่ีเนน้การใหบ้ริการและการแกไ้ขฟ้ืนฟ ูเป็นเนน้

ท่ีการลงโทษ (punishment) และการควบคุม (control)  

ผูก้ระท�าผิด แต่ก็ยงัสนองตอบต่อวตัถุประสงคเ์ร่ิมแรก

ของวิธีการน้ี ก็คือ ลดสภาวการณ์คนลน้คุก 

ตวัอย่างท่ีถือเป็นตน้แบบของการใช้ IPS/ISP 

ได้แก่ โปรแกรมการสอดส่องผูถู้กคุมความประพฤติ

แบบเขม้งวดของกรมแกไ้ขผูก้ระท�าผิด (department of 

corrections) ของมลรัฐจอร์เจียประเทศสหรัฐอเมริกา ซ่ึง

เร่ิมตน้โครงการในปี ค.ศ. 1982 (พ.ศ. 2525) เพื่อลดค่าใช้

จ่ายในเรือนจ�าการคดัเลือกกลุ่มผูก้ระท�าผิดเขา้มาอยู่ใน

โปรแกรมจะไม่พิจารณาเฉพาะแต่ประเภทความผิดทัว่ๆ 

ไปหากพจิารณาถึงการกระท�าผดิคดีอุกฉกรรจ ์แต่ผูก้ระท�า

ไม่มีลกัษณะนิสัยอนัตรายรุนแรง (serious but nonviolent 

offenders) หรือจะตอ้งมีการประเมินความจ�าเป็น (needs 

assessment) อยูใ่นระดบัสูง (และโดยทัว่ไปมกัจะตอ้งมี

การประเมินความเส่ียงหรือ Risk Assessment ดว้ย

จึงมีความจ�าเป็นท่ีจะตอ้งมีมาตรการทางกฎหมาย

อาญาเพื่อใหน้�ามาใชแ้ก่ผูก้ระท�าความผดิทางเพศระหวา่ง

บุคคลในครอบครัวและคงไวซ่ึ้งการใหค้วามคุม้ครองแก่

เด็กผูเ้สียหายอยา่งแทจ้ริง เพราะเด็กถือเป็นทรัพยากรอนั

มีค่าท่ีจะตอ้งใหค้วามคุม้ครองและป้องกนัจากผูท่ี้กระท�า

ความผิดอยา่งถึงท่ีสุด และตอ้งมีการแกไ้ขผูก้ระท�าความ

ผิดเพื่อโดยการแกไ้ขเพื่อให้กลบัคืนสู่สังคมไทยไดอ้ยา่ง

แทจ้ริง 

มาตรการทางกฎหมาย จึงเปรียบเสมือนเคร่ืองมือ

อนัเป็นทางเลือกในการก�าหนดมาตรการท่ีมีความเหมาะ

สม เพื่อใชก้บัผูก้ระท�าความผิด ท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นวา่ ไม่จ�า

ตอ้งลงโทษแก่ผูท่ี้กระท�าความผิดเพียงอยา่งเดียว ควรมี

มาตรการท่ีผอ่นปรนมาตรการลงโทษท่ีใชล้งแก่ผูก้ระท�า

ความผิด และยงัเป็นการคุม้ครองผูเ้สียหาย เพื่อแกไ้ขให้

ผูท่ี้กระท�าความผิดกลบัคืนสู่สังคม และยงัป้องกนัการก

ระท�าความผิดซ�้ าไปซ�้ ามา อีกทั้งตอ้งคุม้ครองผูเ้สียหายท่ี

ตกเป็นเหยือ่ใหไ้ดรั้บความปลอดภยัอยา่งถึงท่ีสุดเพ่ือเป็น

หลกัประกนัขั้นพื้นฐานอนัเป็นเกราะป้องกนัเหยื่อจากผู ้

กระท�าความผิดอีกดว้ย

ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาถึงบทบญัญติัและมาตรการเก่ียว

กับการคุ้มครองผูถู้กล่วงละเมิดทางเพศจากบุคคลใน

ครอบครัวทั้งในกฎหมายไทยและกฎหมายต่างประเทศ

ผูศึ้กษาพบว่ามีประเด็นท่ีเสนอแนะเก่ียวกบัการก�าหนด

มาตรการทางกฎหมายท่ีเหมาะสมเพื่อคุม้ครองผูถู้กล่วง

ละเมิดทางเพศจากบุคคลในครอบครัวตามประมวล

กฎหมายอาญามาตรา 285 

1. ควรแกไ้ขมาตรา 285 ประมวลกฎหมายอาญา

โดยใหผู้ท่ี้กระท�าความผดิท่ีกระท�าแก่ผูสื้บสนัดาน ไม่ตอ้ง

ระวางโทษหนกักวา่ท่ีบญัญติัไว ้หน่ึงในสามซ่ึงถือเป็นการ

เพิม่โทษ การเพิม่โทษอาจเป็นมาตรการท่ีเหมาะสมกบับาง

ความผดิ แต่ไม่ควรน�าการเพิม่โทษมาใชก้บัผูก้ระท�าความ

ผิดและผูเ้สียหายซ่ึงอยู่ในครอบครัวเดียวกนั ความรู้สึก

ของบุคคลท่ีอยูร่่วมกนัในครอบครัวนั้นเป็นเร่ืองท่ีละเอียด

อ่อน หากผูก้ระท�าความผดินั้นเป็นหวัหนา้ครอบครัว ตอ้ง

ประกอบอาชีพหาเล้ียงทุกคนในครอบครัว และผูเ้สียหาย

กต็อ้งด�ารงชีพจากการประกอบอาชีพของผูท่ี้กระท�าความ

ผดิ การลงโทษดว้ยการเพิ่มโทษนั้นจึงอาจเป็นการลงโทษ

ทุกคนในครอบครัวรวมทั้งตวัผูเ้สียหายเองดว้ย

2. ควรแกไ้ขมาตรา 285 ประมวลกฎหมายอาญา

โดยเพิ่มให้มี วรรคสองโดยหากเป็นการกระท�าความผิด

ล่วงละเมิดทางเพศแก่ผูสื้บสนัดานและใหห้มายความรวม

ถึงบุตรบุญธรรม บุตรเล้ียงดว้ยนั้น ให้ใชม้าตรการดงัต่อ

ไปน้ีแทนการลงโทษ
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  2.1 มาตรการคุม้ครองฉุกเฉิน

  มาตรการคุม้ครองฉุกเฉิน เป็นมาตรการ

ในการใชบ้งัคบัเม่ือมีการกระท�าล่วงละเมิดทางเพศเกิดข้ึน 

โดยศาลเป็นผูอ้อกค�าสัง่คุม้ครองฉุกเฉิน และมีการไต่สวน 

แตกต่างจากประเทศไทยท่ียงัไม่มีการก�าหนดมาตรการ

คุม้ครองฉุกเฉินหา้มการกระท�าท่ีใชค้วามรุนแรงในทนัที 

และยงัมีการคุม้ครองทางระบบกลอ้งวิดีโอและการให้

อาสาสมคัรเขา้มามีบทบาทในการให้การช่วยเหลือ ดูแล 

มาตรการคุม้ครองฉุกเฉินจึงเป็นมาตรการท่ีใชคุ้ม้ครองผูท่ี้

ถกูล่วงละเมิดทางเพศจากบุคคลในครอบครัวตามประมวล

กฎหมายอาญา มาตรา 285 

  2.2 มาตรการท�างานบริการสังคม

  มาตรการท�างานบริการสังคมถือเป็น

มาตรการเสริมทางอาญาอีกอย่างหน่ึงเป็นการก�าหนด

ชัว่โมงท�างานระยะเวลาการท�างานใชใ้นประเทศในแถบ

ยโุรป เช่น องักฤษ เป็นตน้ เป็นกระบวนการดูว่าผูก้ระท�า

ความผิดสามารถท�างานบริการสังคมไดห้รือไม่ เป็นการ

ฝึกและยงัเป็นกระบวนการติดตามผลว่าสามารถใชชี้วิต

ไดอ้ย่างปกติในสังคมไดห้รือไม่ โดยเป็นลกัษณะของ

การดูแลเสียมากกว่า ซ่ึงถือว่าเป็นมาตรการทางกฎหมาย

ท่ีเป็นอีกหน่ึงทางเลือกท่ีสามารถใชแ้ก่ผูก้ระท�าความผิด

ทางเพศแก่บุคคลในครอบครัวดว้ย

  2.3 มาตรการคุมความประพฤติแบบ

เขม้งวด

  มาตรการคุมประพฤติแบบเข้มงวด

นั้ นเป็นการคุมประพฤติผู ้กระท�าความผิดมิให้กลับ

มากระท�าความผิดซ�้ าอีก เพราะเป็นเกราะป้องกันการ 

กระท�าความผิดซ�้ าของผูก้ระท�าความผิดถือเป็นมาตรการ

อนัมีลกัษณะเป็นการลงโทษระดบักลาง ซ่ึงถือว่าเป็น

ลกัษณะท่ีไม่รุนแรงเกินไปและไม่นอ้ยจนเกินไป เป็นก

ระบวนการยติุธรรมทางอาญาเปรียบไดก้บักระบวนการ

ติดตามผลผูก้ระท�าความผิดไม่ว่าจะเป็นการสอดส่อง 

เป็นตน้

3. ควรใหค้วามหมายของค�าวา่บุคคลในครอบครัว

ให้กวา้งข้ึน โดยให้รวมถึงการมีเพศสัมพนัธ์กนัระหว่าง

บิดามารดาเล้ียงกบัลูกเล้ียง ผูรั้บบุตรบุญธรรมกบับุตร

บุญธรรม ซ่ึงในประเทศไทยมิได้บญัญติัให้การมีเพศ

สัมพนัธ์ระหว่างบุคคลในกรณีดงักล่าวเป็นความผิดฐาน

มีเพศสัมพนัธ์ท่ีกระท�าต่อบุคคลในครอบครัวจึงท�าใหไ้ม่

สามารถลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 285 ได ้

จึงควรท่ีจะบญัญติักฎหมายใหมี้ความครอบคลุม เพื่อท่ีจะ

ลงโทษแก่ผูก้ระท�าความผดิทางเพศและคุม้ครองผูถู้กล่วง

ละเมิดทางเพศไดอ้ยา่งเหมาะสม

4. ควรมีมาตรการเพื่อช่วยเหลือผูถู้กละเมิดทาง

เพศจากบุคคลในครอบครัว ก่อนท่ีจะมีการกระท�าความ

ผิดเกิดข้ึน เพราะมาตรการต่าง ๆ นั้นจะใชบ้งัคบัเม่ือมี

การกระท�าความผิดเกิดข้ึนแลว้ เช่น มาตรการสอดส่อง

ดูแลจากชุมชนหรือเครือญาติในครอบครัว ซ่ึงตอ้งอาศยั

ความร่วมมือของกนัและกนัจากทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อ

ช่วยยบัย ั้ง และป้องกนัมิให้เกิดการล่วงละเมิดทางเพศ

จากบุคคลในครอบครัวได ้ ซ่ึงสถาบนัครอบครัวนั้นควร

จะเป็นสถาบนัหลกัของสังคม เป็นตน้

5. ควรก�าหนดใหม้ลูนิธิ เป็นศนูยรั์บเร่ืองร้องทุกข์

โดยตรงส�าหรับผูถ้กูล่วงละเมิดทางเพศเป็นกรณีเฉพาะ เพือ่

ใหเ้กิดความรวดเร็วในการเขา้ดูแล และช่วยเหลือไดท้นัที

6. ควรมีหน่วยงาน หรือองคก์รท่ีเขา้มาท�าหนา้ท่ี

ดูแลผูถู้กละเมิดทางเพศจากบุคคลในครอบครัวโดยตรง 

จดัให้มีบา้นพกัหรือสถานท่ีพกัพิงเพื่อเป็นการป้องกนั

และคุม้ครองผูถู้กล่วงละเมิดเป็นการชัว่คราว ควรท่ีจะมี

เจา้หนา้ท่ีหน่วยงานเขา้มาสอดส่อง ควบคุม ดูแล เป็นการ

เฉพาะ 

7. ควรก�าหนดให้มีมาตรการติดตามผล



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 ประจ�าเดือน พฤษภาคม-สิงหาคม 2560 321

References

Department of Children and Youth, Ministry of Social Development and Human Security. (1989). Convention  

 on the rights of the child and optional protocol to the convention on the rights of the child. Bangkok.  

 Author.  (in Thai)

Jiamtae, P. (2012). Definitions and legal measures of domestic violence: A comparative study. Master of Law  

 Thesis, Thammasat University. (in Thai) .



322 Vol. 7 No. 2 May-August 2017
EAU HEritAgE JoUrnAl

Social Science and Humanity

บทคัดย่อ

วตัถุประสงคข์องการศึกษาวิจยัเพื่อทบทวนกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการ

ป่าตน้น�้ า และเพื่อเสนอแนะให้มีการรองรับกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจดัการทรัพยากรป่าตน้ วิธีการ

ศึกษาโดยการทบทวนกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการป่าไม ้ และกฎหมายเก่ียวขอ้งกบัชุมชน ผลการศึกษาในการ

จดัการป่าตน้น�้ า ในปัจจุบนัเนน้วิธีการปราบปรามผูบุ้กรุกมากกว่าการป้องปราม ซ่ึงการป้องปรามเป็นแนวทางส�าคญั

ของการปฏิรูปการท�างานเพื่อให้การดูแลรักษาทรัพยากรป่าไมข้องไทยให้เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน โดยวิธี

การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอนัเน่ืองจากกฎหมายในการจดัการป่าตน้น�้ าในปัจจุบนัเนน้การปราบปรามมากกว่าจึง

ควรออกกฎหมายเพื่อให้ประชาชนไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการป่าไม ้ และการส่งเสริมภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเพื่อการ

ใชป้ระโยชน์ส่งเสริมการปลูกไมป่้าไมย้ืนตน้ในพื้นท่ีท่ีมีเอกสารสิทธ์ิในแต่ละชุมชนโดยการสร้างกติกาชุมชนและ

พฒันาเป็นขอ้บญัญติัทอ้งถ่ิน

ค�ำส�ำคัญ: กฎหมาย, การมีส่วนร่วมของประชาชน, การจดัการป่าตน้น�้ า

Abstract

This study aims to review Watershed Forest Management Laws related to public participation and to suggest 

how to support the community participation process in watershed forest management. This research methodology 

employed documentary analysis of secondary data about Watershed Forest Management Laws and Community Laws. 

It could be found that the recent implementation of forest management is based on “solving strategies” rather than 

“protection strategies”. To explain, the” protection strategy” approach, it is important to reconstruct guideline in order 

to establish effective implementation for forest management and conservation in Thailand. This “protection strategy” 

can be implemented by encouraging stakeholder participation according to the Watershed Forest Management Laws. 

To date, however, only the “solving strategy” is implemented as the main application. Then, it is important to make 

legislative support for public participation in forest management. In addition, it is also important to encourage local 

wisdom to support and promote perennial planting in community areas with land ownership. It is vital to establish 

community agreements in order to potentially develop local legislation in the future.

Keywords: law, public participation, watershed forest management

กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรจัดกำรป่ำต้นน�้ำ

Laws related to Public Participation in Watershed Forest Management

กรกฎ ทองขะโชค, กฤษฎา อภินวถาวรกุล และธีรพร ทองขะโชค

Korakod Tongkachok, Krisda Apinawatawornkul and Teeraporn Tongkachok
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัทกัษิณ (วิทยาเขตสงขลา)  

Faculty of Law, Taksin University (Songkla Campus)



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 ประจ�าเดือน พฤษภาคม-สิงหาคม 2560 323

บทน�ำ

ในอดีตประเทศไทยเคยอุดมสมบรูณ์ไปดว้ยความ

หลากหลายทางชีวภาพไม่วา่จะเป็นพนัธ์ุพืช พนัธ์ุสตัว ์ซ่ึง

ส่วนใหญ่หรือเกือบทั้งหมดอยู่ในบริเวณพ้ืนท่ีท่ีเรียกว่า 

“ป่า” พื้นท่ีป่าของไทยท่ีเคยส�ารวจอยา่งเป็นทางการ กล่าว

คือ ประเทศไทยมีพ้ืนท่ีประมาณ 321 ลา้นไร่ นโยบาย

การป่าไมแ้ห่งชาติ และแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ ฉบบัท่ี 11 ก�าหนดใหมี้พื้นท่ีป่าไมอ้ยา่งนอ้ยร้อย

ละ 40 ของประเทศ หรือประมาณ 128.3 ลา้นไร่ เพื่อการ

อนุรักษ ์ดิน น�้ า และทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน ๆ เพื่อความ

มัน่คงทางเศรษฐกิจ สงัคม และส่ิงแวดลอ้ม จากขอ้มลูสถิติ

พื้นท่ีป่าไม ้ในปี พุทธศกัราช 2504 ประเทศไทย มีพื้นท่ี

ป่าจ�านวนร้อยละ 53.3 ของพื้นท่ีประเทศ หรือประมาณ 

171 ลา้นไร่ และปัจจุบนัพื้นท่ีป่าไมค้งเหลือเพียง 102.1 

ลา้นไร่ คิดเป็น ร้อยละ 31.57 ของประเทศ (กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม, 2016) ซ่ึงการท่ีพื้นท่ี

ป่าลดลงเป็นอย่างมากอนัเน่ืองมาจากการบุกรุกพื้นท่ีป่า

มีมากข้ึนในทุก ๆ ปีและการเปล่ียนแปลงโครงสร้างทาง

เศรษฐกิจจากภาคเกษตรกรรมไปสู่ภาคอุตสาหกรรมส่ง

ผลให้ป่าเส่ือมโทรมและลดลงอย่างรวดเร็ว ทางภาครัฐ

เองก็ไดมี้มาตรการทางนโยบายและกฎหมายท่ีควบคุม

เพื่อรักษาพื้นท่ีป่า เช่น แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ นโยบายป่าไมแ้ห่งชาติ กฎหมายว่าดว้ยอุทยาน

แห่งชาติ กฎหมายว่าดว้ยป่าสงวน เป็นตน้

คณะผูว้ิจยัจึงเห็นความส�าคญัของสภาพปัญหา

การบุกรุกป่าไมแ้ละการมีส่วนร่วมในการจดัการทรัพยากร

ธรรมป่าตน้น�้ าผาด�าโดยชุมชน รวมทั้งศึกษาถึงกฎหมาย

ในการรองรับกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ

จดัการทรัพยากร เพื่อใหชุ้มชนจดัการทรัพยากรป่าตน้น�้ า

ผาด�าไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และใหชุ้มชนตระหนกัในการ

รักษาป่าอนัเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีส�าคญัของประเทศ

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

เ พื่ อ ศึ ก ษ า วิ จัย ถึ ง ก ฎ ห ม า ย ใ น ก า ร ร อ ง รั บ

กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจดัการทรัพยากร

ป่าตน้น�้ า

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

แนวคิดการจดัการทรัพยากรธรรมชาติโดยชุมชน 

เป็นแนวคิดท่ีจดัการโดยชุมชนโดยอาศยัแบบแผนท่ีเป็น

มาตรฐานในสังคมนั้น แต่ไม่ใช่แนวคิดเชิงชุมชนนิยม 

(communitarianism) ซ่ึงเป็นแนวคิดท่ีแบ่งแยกขั้วระหวา่ง

ชุมชนกบัรัฐ อยา่งเด่นชดัท�าให้ละเลยการจดัการร่วมกนั 

(co-management) ระหว่างชุมชนกบัรัฐ

แนวคิดน้ีสอดคล้องกับแนวคิดการสร้างพลัง

ชุมชนในพุทธปรัชญา ซ่ึงรวมถึงการสร้างพลงัทางความ

คิดและพลงัทางการกระท�า นอกจากนั้น Avner (2000) 

ยงักล่าวถึงแนวคิดท่ีเรียกว่า “ชุมชนแห่งการร่วมกนัคิด” 

(the community of thinking together ) ท่ีประกอบไป

ดว้ย (1) การแสดงออกทางความคิดหรือกระบวนการคิด

หาเหตุผล (reflection ) (2) ความมีเหตุผล (rationality) 

และ (3) กระบวนการสร้างความเป็นหน่ึง (collectivity) 

ซ่ึงตวัแบบชุมชนแห่งความคิดน้ีรวมไปถึงการยอมรับ 

การเปล่ียนแปลงอตัลกัษณ์และบุคลิกภาพของสมาชิก

ในชุมชนนั้นหรือกล่าวอยา่งสั้น คือชุมชนจะเป็นตวัสร้าง

กรอบการคิดหาเหตุผลในการจดัการทรัพยากรธรรมชาติ

การมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง การกระ

จายโอกาสใหป้ระชาชนไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมทางการเมือง

การบริหารเก่ียวกบัการตดัสินใจในเร่ืองต่าง ๆ  รวมทั้งการ

จดัสรรทรัพยากรของชุมชนและของชาติท่ีจะส่งผลกระทบ

ต่อวิถีชีวิตและความเป็นอยูข่องประชาชน การมีส่วนร่วม

ในการออกกฎหมายตลอดจนการมีส่วนร่วมในการตรวจ

สอบการใชอ้ �านาจหนา้ท่ีรัฐ” ส่วนทางองคก์ารอนามยัโลก 

(WHO) ไดใ้ห้ค �าจ�ากดัความไวว้่า 

‘ ‘Par t ic ipa t ion  can  be  unders tood as  

contribution, as organization and as empowerment” 

หมายความวา่ การมีส่วนร่วม คือ การสนบัสนุน ช่วยเหลือ 

ความเป็นองคก์ร และการให้อ �านาจ (Mathbor, 2008)

สมมติฐำนกำรวิจัย

หมู่บา้นหรือชุมชนท่ีอยู่ในเขตอนุรักษ์หรือป่า

สงวนแห่งชาติท่ีไดรั้บการผ่อนผนัโดยมติคณะรัฐมนตรี 

และเป็นประชาชนบา้นท่ียากไร้จริง ๆ กฎหมายท่ีบงัคบั
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อยูย่งัไม่สามารถจดัการใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วมใน

การจดัการป่าไมไ้ดอ้ยา่งแทจ้ริง

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

การวิจยัเอกสาร (documentary research) เป็นวิธี

การท่ีใชใ้นการรวบรวมและวิเคราะห์เอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง

ท่ีเป็นงานวิจยับทความ ต�ารากฎหมาย และเอกสารส่ิง

ตีพิมพ์อ่ืน ๆ ทั้ งของไทยและต่างประเทศ กฎหมายท่ี

เก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ 

1) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 

2540

2) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 

2550

3) พระราชบญัญติัป่าไม ้พุทธศกัราช 2484 

4) พระราชบญัญติัอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504

5) พระราชบญัญติัป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507

6) พระราชบญัญติัสงวนและคุม้ครองสัตว์ป่า 

พ.ศ. 2535

7) พระราชบญัญติัสวนป่า พ.ศ. 2535

8) พระราชบญัญติัก�าหนดแผนและขั้นตอนการก

ระจายอ�านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542

9) พระราชบญัญติัสภาต�าบลและองคก์ารบริหาร

ส่วนต�าบล พ.ศ. 2537 

10) พระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพ 

ส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2535 

11) พระราชบญัญติัสภาองคชุ์มชน พ.ศ. 2551

12) พระราชบญัญติัส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 

2548

13) พระราชบญัญติักองทุนหมู่บา้นและชุมชน

เมืองแห่งชาติ พ.ศ. 2547

14) ค�าสัง่ คณะรักษาความสงบแห่งชาติท่ี 64/2557 

เร่ือง การปราบปรามและการหยุดย ั้งการบุกรุกท�าลาย

ทรัพยากรป่าไม้

15) ค �าสัง่คณะรักษาความสงบแห่งชาติท่ี 66/2557 

เร่ือง เพิม่เติมหน่วยงานส�าหรับการปราบปราม หยดุย ั้งการ

บุกรุกท�าลายทรัพยากรป่าไม ้และนโยบายการปฏิบติังาน

เป็นการชัว่คราวในสภาวการณ์ปัจจุบนั 

เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรวิจัย

ใชก้ระบวนวิธีการวิจยัเชิงคุณภาพ (qualitative 

research) ประกอบไปดว้ยการวิจยัเอกสาร ซ่ึงเป็นเคร่ือง

มือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล เพื่อน�ามาใชใ้นการก

ระบวนการสร้างพื้นฐานขององคค์วามรู้อย่างบูรณาการ

ในทางวิชาการเก่ียวกบัการส่งเสิรมการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการจดัการป่าตน้น�้ า

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล

รวบรวมข้อมูลจากเอกสาร แนวทคิด ทฤษฎี 

กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการป่าไมต้น้น�้ า

ผลกำรวิจัย

แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของรัฐ

เก่ียวกบัการบริหารและจดัการทรัพยากรป่าไมส้ามารถ

แบ่งไดเ้ป็น 4 ช่วง กล่าวคือ

1. แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบั

ท่ี 1 – 3 ไดก้�าหนดแนวทางการบริหารจดัการทรัพยากรป่า

ไมข้องรัฐโดยใหค้วามส�าคญัในดา้นการพฒันาป่าไม ้โดย

การน�าทรัพยากรป่าไมม้าใชใ้นทางเศรษฐกิจการลงทุน 

โครงสร้างพื้นฐานเพื่อพฒันาประเทศ

 2. แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบั

ท่ี 4 - 5 ไดก้ �าหนดแนวทางการบริหารจดัการทรัพยากร

ป่าไมข้องรัฐโดยเนน้ประสิทธิภาพและคุณภาพของการ

ใชท้รัพยากรป่าไม ้ โดยมุ่งให้ความส�าคญักบัการแกไ้ข

ปัญหาท่ีเกิดจากการบุกรุกท�าลายป่า ภายหลงัจากท่ีมีการน�า

ทรัพยากรป่าไมม้าใชป้ระโยชน์ทางดา้นเศรษฐกิจมากข้ึน

จนท�าให้พื้นป่าไมข้องประเทศลดลงเป็นอยา่งมาก
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3. แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบั

ท่ี 6 - 7 ไดก้ �าหนดแนวทางการบริหารจดัการทรัพยากร

ป่าไมข้องรัฐโดยให้ความส�าคญัเก่ียวกบัเศรษฐกิจและ

ส่ิงแวดลอ้ม ภายหลงัจากการด�าเนินการตามแผนพฒันา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไม่ประสบความส�าเร็จ และ

เน่ืองจากเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติข้ึนหลายคร้ัง รัฐจึงหนั

มาอนุรักษท์รัพยากรป่าไมม้ากข้ึน โดยการประกาศยกเลิก

สัมปทานการท�าไมท้ัว่ประเทศ

4. แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 

8 - 11 ไดก้�าหนดแนวทางการบริหารทรัพยากรป่าไมข้อง

รัฐโดยใหค้วามส�าคญัเก่ียวกบัการอนุรักษท์รัพยากรป่าไม้

เน่ืองจากพื้นท่ีป่าไมถ้กูท�าลายลงเป็นอยา่งมาก แต่อยา่งไร

กต็ามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติดงักล่าวนั้น

รัฐฝ่ายเดียวท่ีก�าหนดแนวทางการอนุรักษท์รัพยากรป่าไม้

โดยไม่ไดใ้หชุ้มชนในพ้ืนท่ีเขา้มามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์

ทรัพยากรป่าไมแ้ต่อยา่งใด 

การเขา้ใชป้ระโยชนท่ี์ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ

นอกจากพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ

พุทธศกัราช 2507 จะก�าหนดถึงมาตรการในการคุม้ครอง

พื้นท่ีในเขตป่าสงวนแห่งชาติ โดยการหา้มท�ากิจกรรมใดๆ

ตามท่ีก�าหนดแลว้ในขณะเดียวกนักฎหมายก็มิไดส้งวน

พื้นท่ีป่าไมไ้วอ้ยา่งเดียว แต่ยงัไดเ้ปิดโอกาสใหป้ระชาชน

เขา้ท�าประโยชนห์รืออยูอ่าศยัไดภ้ายใตเ้ง่ือนไขท่ีกฎหมาย

ก�าหนดดงัน้ี

1. การใหเ้ขา้ท�าประโยชน์หรืออยูอ่าศยัในเขตป่า

สงวนแห่งชาติตามมาตรา 16 

การอนุญาตใหท้�าประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่ง

ชาติตามาตราน้ีเป็นการอนุญาตใหแ้ก่ประชาชนทัว่ไป ซ่ึง

การขออนุญาตและการอนุญาตจะตอ้งเป็นไปตาม ระเบียบ

กรมป่าไมว้่าดว้ยการให้เขา้ท�าประโยชน์หรืออยูอ่าศยัใน

เขตป่าสงวน พ.ศ. 2548 ซ่ึงมีหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขใน

การอนุญาตดงัน้ี

   1.1 บุคคลท่ีอาจขอเข้าท�า

ประโยชนห์รืออยูอ่าศยัในเขตป่าสงวนแห่งชาติไดจ้ะตอ้ง

เป็นบุคคลซ่ึงมีความจ�าเป็นและประสงคจ์ะขออนุญาตเขา้

ท�าประโยชนห์รืออยูอ่าศยัภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ โดย

ยื่นค�าขอต่อจงัหวดัทอ้งท่ีท่ีป่านั้นตั้งอยู ่หรือหน่วยงานท่ี

กรมป่าไมก้�าหนด1

  1.2 พื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติ ท่ีอาจมีการ

อนุญาตให้เขา้ท�าประโยชน์หรืออยู่อาศยัได ้ จะตอ้งอยู่

ภายใตห้ลกัเกณฑห์ลายประการกล่าวคือจะตอ้งไม่ขดักบั

มาตรการการใชท่ี้ดินในพื้นท่ีลุ่มน�้ า และมาตรการการใช้

ประโยชน์ทรัพยากรและท่ีดินป่าไมใ้นพื้นท่ีป่าสงวนแห่ง

ชาติ ตามท่ีคณะรัฐมนตรีไดมี้มติไวแ้ลว้ หรือผูข้ออนุญาต

จะตอ้งปฏิบติัตามมาตรการท่ีคณะรัฐมนตรีไดก้ �าหนดไว ้

ไม่เป็นบริเวณท่ีมีทิวทศัน์สวยงามอนัควรรักษาไว ้ ไม่มี

ปัญหากบัประชาชนในพื้นท่ีและบริเวณใกลเ้คียงและตอ้ง

ไดรั้บความเห็นชอบจากสภาต�าบลหรือองคก์ารบริหาร

ส่วนต�าบลทอ้งท่ีท่ีป่านั้นตั้งอยู ่2

  1.3 นอกจากหลกัเกณฑ์การอนุญาต

แลว้ หากผูอ้นุญาตเห็นสมควรจะก�าหนดเง่ือนไขใหผู้รั้บ

อนุญาตปฏิบติัอยา่งไรเพิ่มเติมอีกก็ได ้ทั้งน้ีให้ระบุไวใ้น

เง่ือนไขแนบทา้ยหนงัสืออนุญาต3 

การอนุญาตของอธิบดีเพือ่ใหบุ้คคลใดบุคคลหน่ึง

เขา้ท�าประโยชนห์รืออยูอ่าศยัในเขตป่าสงวนแห่งชาติตาม

มาตรา 16 ไดน้ั้น มีผลท�าใหบุ้คคลผูไ้ดรั้บอนุญาตสามารถ

เขา้ท�าประโยชน์หรืออยูอ่าศยัในเขตป่าสงวนแห่งชาติได้

โดยไม่มีความผิดตามมาตรา 14 และมาตรา 31 ซ่ึงผูไ้ดรั้บ

อนุญาตจะไดรั้บความคุม้ครองตามกฎหมายเสมือนสิทธิ

อยา่งหน่ึง แต่มิใช่เป็นการไดก้รรมสิทธ์ิในท่ีดินในเขตป่า

สงวนแห่งชาติแต่อยา่งใด

2. การเข้าท�าประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขต

ปรับปรุงป่าสงวนแห่งชาติตามาตรา 16 ทวิ4

การอนุญาตใหเ้ขา้ท�าประโยชนห์รืออยูอ่าศยั ตาม

มาตรา 16 ทวิ นั้น มีหลกัเกณฑก์ารพิจารณาดงัต่อไปน้ี

1ระเบียบกรมป่าไมว้า่ดว้ยการเขา้ใหท้�าประโยชน์หรืออยู่

อาศยัภายในป่าสงวนแห่งชาติ พุทธศกัราช 2548 ขอ้ 5
2ระเบียบกรมป่าไมว้า่ดว้ยการเขา้ใหท้�าประโยชน์หรืออยู่

อาศยัภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2548 ขอ้ 8
3ระเบียบกรมป่าไมว้่าดว้ยการเขา้ให้ท�าประโยชน์หรือ

ยูอ่าศยัภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  พ.ศ. 2548  ขอ้ 18
4มาตรา 16 ทว ิพระราชบญัญติัป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507
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  2 . 1  ป่ าสงวนท่ีจะสามารถจัดให้

ประชาชนเขา้ท�าประโยชน์หรืออยู่อาศยัตามมาตรา 16 

ทวิ ไดน้ั้น ตอ้งเป็นกรณีท่ีป่าสงวนแห่งชาติทั้งหมดหรือ

บางส่วน มีสภาพเป็นป่าเส่ือมโทรม ซ่ึงป่าเส่ือมโทรม 

คือป่าสงวนแห่งชาติท่ีมีสภาพเป็นป่าไร่ร้างเก่า หรือทุ่ง

หญา้หรือเป็นป่าท่ีไม่มีมีค่าอยูเ่ลย หรือไมมี้ค่าท่ีมีลกัษณะ

สมบูรณ์เหลืออยูเ่ป็นส่วนนอ้ยและป่านั้นยากท่ีจะกลบัฟ้ืน

คืนดีตามธรรมชาติ หากทางราชการจ�าเป็นตอ้งปรับปรุง

ฟ้ืนฟูป่าเส่ือมโทรม สามารถกระท�าไดโ้ดยให้รัฐมนตรี

ประกาศก�าหนดเขตป่าเส่ือมโทรมเป็นเขตปรับปรุงป่า

สงวนแห่งชาติและอาจอนุญาตให้บุคคลหน่ึงบุคคลใด

บ�ารุงป่าหรือปลูกสร้างสวนป่าหรือไมย้ืนตน้ได ้ เวน้แต่

ป่าท่ีอยูใ่นพื้นท่ีคุณภาพชั้นลุ่มน�้ าชั้น 1 เอ ชั้น 1บี และชั้น

ท่ี2เท่านั้นท่ีห้ามมิให้ก�าหนดเป็นป่าเส่ือมโทรม 

  2.2 บุคคลผูไ้ด้รับอนุญาตให้เข้าท�า

ประโยชน์หรืออยูอ่าศยัในเขตปรับปรุงป่าสงวนแห่งชาติ

ได ้ จะตอ้งเป็นบุคคลซ่ึงไดท้�าประโยชน์หรืออยูอ่าศยัใน

เขตดงักล่าวแลว้ก่อน วนัท่ี 1 มกราคม 2525 และยงัคง

ท�าประโยชน์หรืออยู่อาศยัต่อเน่ืองจนถึงวนัท่ีรัฐมนตรี

ประกาศก�าหนดให้ป่าเส่ือมโทรมเป็นเขตปรับปรุงป่า

สงวนแห่งชาติ5

  2.3 บริเวณท่ีจะอนุญาตใหท้�าประโยชน์

หรืออยู่อาศยัในเขตปรับปรุงป่าสงวนแห่งชาติได ้ ตอ้ง

บริเวณท่ีประชาชนไดท้�าประโยชนห์รืออยูอ่าศยัแลว้ และ

มิไดอ้ยู่ในพื้นท่ีป่าท่ีมีสภาพเป็นตน้น�้ าล �าธาร ตามหลกั

เกณฑท่ี์ไดก้�าหนดชั้นคุณภาพลุ่มน�้าตามมติคณะรัฐมนตรี6

  2.4 การอนุญาตใหท้�าประโยชน ์และอยู่

อาศยัตอ้งไม่เกินยี่สิบไร่ต่อหน่ึงครอบครัว โดยมีก�าหนด

เวลาส�าหรับการอนุญาตคราวละห้าปีและเม่ือผูไ้ด้รับ

อนุญาตไดท้�าประโยชนแ์ละอยูอ่าศยัในท่ีดินนั้น โดยปฏิบติั

ตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขท่ีก�าหนดไวใ้นหนงัสืออนุญาต

แลว้ ในการอนุญาตคราวต่อไป ๆ ให้พิจารณาอนุญาตมี

ก�าหนดเวลาคราวละไม่นอ้ยกว่า 30 ปี7

  2.5 การอนุญาตให้ท�าประโยชน์และ

อยูอ่าศยัในเขตปรับปรุงป่าสงวนแห่งชาติคราวแรกใหใ้ช้

หนงัสือแบบ สทก.1ก. ส่วนการอนุญาตคราวต่อๆ ไปให้

ใชห้นงัสืออนุญาตตามแบบ สทก.2ก.8

  2.6 ผูไ้ด้รับอนุญาตขออนุญาตปลูก

ป่า หรือไม่ยืนตน้ในพื้นท่ีท่ีตนเคยท�าประโยชน์ หรืออยู่

อาศยัในเขตปรับปรุงป่าสงวนแห่งชาติเพิ่มเติมจากท่ีได้

รับอนุญาตแลว้ โดยพิสูจน์ให้เห็นว่า ตนมีความสามารถ

และมีเคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ท่ีจะปลูกป่าหรือไมย้ืนตน้

ในพื้นท่ีอนุญาตได ้ ทั้งน้ีผูว้่าราชการจงัหวดัจะพิจารณา

อนุญาตใหท้�าการปลูกป่าหรือไมย้นืตน้ในพื้นท่ีท่ีอนุญาต

ได ้รายละไม่เกินสามสิบหา้ไร่ต่อหน่ึงครอบครัว มีก�าหนด

เวลาคราวละไม่นอ้ยกว่า 5 ปีแต่ไม่เกิน 30 ปี โดยผูไ้ดรั้บ

อนุญาตจะตอ้งท�าการปลูกป่าหรือไมย้ืนตน้ในท่ีดินท่ีได้

รับอนุญาตตามแนวทางและวิธีการท่ีกรมป่าไมก้ �าหนด9

  2.7 การไดรั้บอนุญาตดงักล่าว ไม่ให้

ถือวา่เป็นการไดม้าซ่ึงสิทธิในท่ีดินตามประมวลกฎหมาย

ท่ีดิน10

5ระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยหลกัเกณฑ์ เง่ือนไขในการ

อนุญาตให้ท�าประโยชน์และอยู่อาศยัใยเขตปรับปรุงป่า

สงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2530 ขอ้ 6
6ระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยหลกัเกณฑ์ เง่ือนไขในการ

อนุญาตให้ท�าประโยชน์และอยู่อาศยัในเขตปรับปรุงป่า

สงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2530 ขอ้ 7

7พระราชบญัญติัป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 มาตรา 16 

ทวิวรรคสาม (1) ประกอบ ระเบียบกรมป่าไมว้า่ดว้ยหลกั

เกณฑ ์เง่ือนไขในการอนุญาตและใหท้�าประโยชน ์และอยู่

อาศยัในเขตปรับปรุงป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2530 ขอ้ 9.1

8พระราชบญัญติัป่าสงวนแห่งชาติ พทุธศกัราช 2507 มาตรา 

16 ทวิ วรรคสาม (1) ประกอบ ระเบียบกรมป่าไมว้่าดว้ย

หลกัเกณฑ ์เง่ือนไขในการอนุญาตใหท้�าประโยชนแ์ละอยู่

อาศยัในเขตปรับปรุงป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2530 ขอ้ 9.2

9พระราชบญัญติัป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 มาตรา 16 ทวิ

วรรคสาม (2) ประกอบระเบียบกรมป่าไมว้า่ดว้ยหลกัเกณฑ์

เง่ือนไขในการอนุญาตใหท้�าประโยชนแ์ละอยูอ่าศยัในเขต

ปรับปรุงป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2530 ขอ้ 10 และขอ้ 11

10พระราชบญัญติัป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 มาตรา 16 

ทวิ วรรคส่ี
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  2.8 กรณีผูไ้ดรั้บอนุญาตให้บุคคลอ่ืน

นอกจากบุคคลในครอบครัวเขา้ท�าประโยชนใ์นท่ีดิน ละท้ิง

การท�าประโยชน์หรือไม่อยูอ่าศยัในท่ีดินติดต่อกนัเกิน 2 

ปี11 ไม่ปฏิบติัตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขท่ีก�าหนดหรือ

ไม่ประสงค์จะท�าประโยชน์หรืออยู่อาศยัต่อไปในท่ีดิน

ท่ีไดรั้บอนุญาต ให้ผูว้่าราชการจงัหวดัเพิกถอนหนงัสือ

อนุญาต

จะเห็นไดว้่ากรณีท่ีประชาชนผูไ้ดรั้บความช่วย

เหลือให้สามารถเขา้ประโยชน์หรืออยู่อาศยัในเขตป่า

สงวนแห่งชาตินั้น ไดถ้กูเพิกถอนหนงัสืออนุญาตจะท�าให้

ไม่สามารถอยูอ่าศยัหรือท�าประโยชน์ไดอี้กต่อไป หากไม่

ยอมออกจากพื้นท่ีกฎหมายมีความผดิตามพระราชบญัญติั

ป่าสงวนแห่งชาติ พทุธศกัราช 2507 มาตรา 1412 และมาตรา 

3113 โดยถือว่าเป็นผูบุ้กรุกป่าสงวนแห่งชาติ 

การจดัการพื้นท่ีป่าตน้น�้ าในลุ่มน�้ ามีทะเลสาบ

หรือแม่น�้ าเป็นลุ่มน�้ าหลกั ลุ่มน�้ าท่ีมีความส�าคญัสุด เม่ือ

เป็นพื้นท่ีแบบน้ีของลุ่มน�้ าก็มีอุทยานแห่งชาติบา้ง มีเขต

รักษาพนัธ์ุสัตวป่์าบา้ง มีเขตห้ามล่าสัตวป่์าบา้ง มีพื้นท่ี

การเกษตรท่ีมีเอกสารควบคุมการครอบครองตามประมวล

กฎหมายท่ีดินบา้ง ก็มีพื้นท่ีต่างๆ และท่ีส�าคญัอยา่งหน่วย

ตน้น�้ามาจดัการในพืน้ท่ีตน้น�้าตามหลกัวชิาการจดัการลุ่มน�้า 

พื้นท่ีตน้น�้ า หมายถึงว่า พ้ืนท่ีชั้นคุณภาพลุ่มน�้ า

แบ่งเป็นทั้งหมด 5 ชั้น พื้นท่ีลุ่มน�้ าชั้น 1 กบั ชั้น 2 ตาม

หลกัวิชาการจดัการลุ่มน�้ าเฉพาะชั้น 1 กบัชั้น 2 เท่านั้น

ท่ีเป็นพื้นท่ีตน้น�้ า ชั้น 1 หมายถึงว่าพ้ืนท่ีท่ีมีเปอร์เซ็นต์

ความลาดชนัสูงและเส่ียงต่อการเกิดวิกฤตต่าง ๆ  เช่น ดิน

โคลนถล่ม เส่ียงต่อการถูกบุกรุก ซ่ึงก�าหนดโดยมติคณะ

รัฐมนตรี หน่วยจดัการตน้น�้ าคลองอู่ตะเภามีเป้าหมายใน

การจดัตั้ง ก็เหมือนกบัอุทยานท่ีมีวตัถุประสงคใ์นการจดั

ตั้ง คือ คงไวอ้ยา่งสภาพเดิมหรือปลูกป่า เป็นแหล่งศึกษา

คน้ควา้วิจยั ไวน้นัทนาการ ส�านกังานหน่วยจดัการตน้น�้ า

คลองอู่ตะเภาเป็นส�านักงานชัว่คราว เป็นแนวคิดท่ีทนั

สมยั เน่ืองจากว่าไม่ตอ้งไปเสียเงินสร้างส�านกังานถาวร 

แต่ของหน่วยจดัการตน้น�้ าเม่ือเสร็จก็ยา้ยไปท่ีอ่ืน ท�าให้

สามารถโยกยา้ยไปท่ีอ่ืนได ้ โดยเขา้ไปรณรงค ์ ส่งเสริม

สร้างจิตส�านึกใหก้บัชาวบา้น น่ีคือวธีิการจดัการของหน่วย

จดัการตน้น�้ า แต่ในพื้นท่ีเหล่าน้ีหวัใจของการจดัการลุ่ม

น�้ าก็ตามท่ีในหลวงใหแ้นวด�าริไวว้า่ “ใหเ้ก็บน�้ าไวก้บัดิน 

เก็บดินไวก้บัท่ี” น้ีคือหวัใจของการจดัการลุ่มน�้ า เม่ือดิน

อยู่กบัท่ีได ้ น�้ าก็ติดอยู่กบัดิน ท�าอย่างไรให้เป็นไปตาม

แนวคิดน้ี ก็มีวิธีการมาจดักิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้น�้ าไหล

สู่แม่น�้ า ล �าคลอง อยา่งมีคุณภาพและมีปริมาณท่ีเพียงพอ

เหมาะสม มีกิจกรรมต่าง ๆ  เช่น ฟ้ืนฟปู่า ท�าฝาย ปลกูตน้ไม ้

ปลกูหญา้แฝก ในขอบเขตลุ่มน�้าท่ีวา่ ระยะทางในการไหล

ลงสู่คลองอู่ตะเภาประมาณ 120 กิโลเมตร วิสัยทศัน์คือ

ฟ้ืนฟูป่าท่ีเส่ือมโทรมให้กลบัอุดมสมบรูณ์ หน่วยจดัการ

ตน้น�้ าคลองอู่ตะเภา มีการปลูกจิตส�านึกและส่งเสริมเพื่อ

ฟ้ืนฟู มีการท�าฝาย ปลูกตน้ไม ้ ชุมชนก็เขา้มามีส่วนร่วม 

และมีนกัศึกษาเขา้มาหาความรู้ ไมป่้าใหป้ระโยชนท์ั้งทาง

ตรงและทางออ้ม ให้ออกซิเจน ท่ีส�าคญัเราเก็บเมล็ดไว้

ไปเพาะ การปลูกป่าจริงๆมนัมีหลกัการยอ่ยหลายๆอยา่ง 

เช่น มีแปลงท่ีถูกบุกรุกอยูป่ระมาณ 50 ไร่ หน่วยจดัการ

ตน้น�้ าก็เขา้ไปท�าแปลงตวัอย่างว่ามีไมอ้ะไรบา้ง แลว้ก็

เอาพนัธ์ุไมน้ี้ไปเก็บเมล็ดไวม้าเพาะ คือท�าป่าให้เป็นป่า 

ไม่ใช่แค่ไปปลูกป่า

กำรอภิปรำยผล

ตามบทบญัญติัรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 

พุทธศกัราช 2540 เน่ืองดว้ยการบริหารจดัการของภาครัฐ

นั้นไม่สามารถท่ีจะบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติให้

ประสบความส�าเร็จได ้จึงไดบ้ญัญติัมุ่งเนน้ใหป้ระชาชนผู ้

อยูอ่าศยัใชป้ระโยชน์ และใกลชิ้ดกบัทรัพยากรธรรมชาติ

มากท่ีสุดไดมี้ส่วนในการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติ

ดว้ยอาศยัภูมิปัญญาท่ีมาจากประสบการณ์ หรือการเรียนรู้

มายาวนาน พร้อม ๆ  กบัการใชป้ระโยชน ์ซ่ึงประชาชนเหล่า

น้ีคงสามารถจะบริหารจดัการและดูแลทรัพยากรธรรมชาติ

11พระราชบญัญติัป่าสงวนแห่งชาติ  พ.ศ. 2507  มาตรา 16  

ทววิรรคหก  ประกอบ ระเบียบกรมป่าไมว้า่ดว้ยหลกัเกณฑ์

เง่ือนไขในการอนุญาตให้ท�าประโยชน์และอยู่อาศยัใน

เขตปรับปรุงป่าสงวนแห่งชาติ พุทธศกัราช 2530  ขอ้  15
12มาตรา 14  พระราชบญัญติัป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507
13มาตรา 31  พระราชบญัญติัป่าสงวนแห่งชาติ พทุธศกัราช 

2507
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ไดดี้กวา่ภาครัฐ และดว้ยแนวคิดท่ีวา่ ทรัพยากรธรรมชาติ

เป็นสมบติัของประชาชนทุกคน ไม่ใช่เป็นของภาครัฐ ดงั

นั้นประชาชนจึงมีสิทธิในการมีส่วนร่วมกบัภาครัฐในการ

บ�ารุงรักษา และใชป้ระโยชนจ์าทรัพยากรธรรมชาติ พร้อม

ทั้งมีสิทธิในการคุม้ครองรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และ

ส่ิงแวดลอ้ม เพื่อให้ตนสามารถท่ีจะด�ารงอยูไ่ดใ้นสภาพ

ส่ิงแวดลอ้มท่ีไม่เป็นพิษเป็นภยัแก่ตน

ต่อมาเม่ือมีการใชรั้ฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัร

ไทย พุทธศกัราช 2550 เป็นการท่ีรัฐยอมรับถึงสิทธิของ

ชุมชน ไม่วา่ชุมชนดั้งเดิม ชุมชนทอ้งถ่ิน และชุมชนเมือง

ในการท่ีจะเขา้มามีบทบาท มีสิทธิ มีหนา้ท่ีไม่ว่าทั้งโดย

ส่วนของตนหรือร่วมกบัภาครัฐมีส่วนร่วมในการจดัการ 

บ�ารุงรักษา ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติโดย

การใชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ิน จารีตประเพณีของชุมชนเหล่า

นั้น ซ่ึงเป็นจุดแตกต่างจากรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 กบัทั้ง

บุคคลไดรั้บความคุม้ครองสิทธิจากรัฐในการด�ารงอยูใ่น

สภาพส่ิงแวดลอ้มท่ีไม่ก่อใหเ้กิดอนัตรายต่อการด�ารงชีพ

กฎหมายเก่ียวกบัป่าไมห้ากพิจารณากฎหมายท่ี

บงัคบัในเขตอุทยานแห่งชาติตามพระราชบญัญติัอุทยาน

แห่งชาติ พุทธศกัราช 2504 จะเห็นไดว้า่การคุม้ครองและ

ดูแลรักษาอุทยานกฎหมายซ่ึงการก�าหนดเป็นเขตอุทยาน

นั้น หา้มมิใหป้ระชาชนเขา้ไปเก่ียวขอ้งหรือจะกระท�าการ

ใดในเขตอุทยานโดยเด็ดขาด เพื่อเป็นการรักษาสภาพ

ธรรมชาติเดิมไว ้ และเพ่ือเป็นการสงวนธรรมชาติไวใ้ห้

เป็นประโยชนแ์ก่การศึกษาและร่ืนรมยข์องประชาชน การ

จดัการเขตอุทยานแห่งชาตินั้นเป็นอ�านาจของภาครัฐฝ่าย

เดียวของฝ่ายบริหารและคณะกรรมการตามท่ีรัฐมนตรี

เห็นชอบ แต่งตั้งข้ึน พระราชบญัญติัน้ีไม่มีบทบญัญติัใด

ใหชุ้มชนเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการดูแลรักษา เขา้ใช้

ท�าประโยชน์ในเขตอุทยานแห่งชาติ

ในเขตป่าสงวนแห่งชาติโดยเจตนารมณ์ของ

พระราชบญัญติัป่าสงวนแห่งชาติ พุทธศกัราช 2484ได้

ตราข้ึนเพื่อพิทกัษ์รักษาและควบคุมการท�าไมแ้ละเก็บ

ของป่าในเขตพื้นท่ีป่า การน�าไมแ้ละของป่าเคล่ือนท่ี วาง

หลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัตราประทบัไม ้ควบคุมกิจการแปรรูป

ไม้ และการแผว้ถางป่า พระราชบัญญัติฉบับน้ีมิได้มี

บทบญัญติัใดรับรองสิทธิของชุมชนในมีส่วนการจดัการ

ทรัพยากรธรรมชาติในเขตพื้นป่าไม ้ โดยไดก้�าหนดถึง

มาตรการในการคุม้ครองพื้นท่ีในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 

โดยการห้ามท�ากิจกรรมใดๆในเขตพื้นท่ีป่าสงวนแห่ง

ชาติในขณะเดียวกนัพระราชบญัญติัฉบบัน้ีก็มิไดส้งวน

พื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติไวอ้ยา่งเดียว แต่ยงัไดเ้ปิดโอกาส

ใหป้ระชาชนการใหเ้ขา้ท�าประโยชน์หรืออยูอ่าศยัในเขต

ป่าสงวนแห่งชาติตามมาตรา 16 และการเขา้ท�าประโยชน์

หรืออยู่อาศยัในเขตปรับปรุงป่าสงวนแห่งชาติตามาตรา 

16ทวิหรือการเข้าท�าศึกษาวิจัยตามมาตรา 17 ภายใต้

หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขท่ีพระราชบญัญติัฉบบัน้ีก�าหนด

ซ่ึง ณ จุดน้ี ถือไดว้่าเป็นจุดแตกต่างกบั พื้นท่ีอุทยานท่ีได้

ก�าหนดห้ามไว ้ โดยไม่เปิดช่องให้มีการเขา้ท�าการใด ๆ

ในพื้นท่ีเขตอุทยานแห่งชาติ พระราชบญัญติัฉบบัน้ีมิไดมี้

บทบญัญติัใดรับรองสิทธิของชุมชนในมีส่วนการจดัการ

ทรัพยากรธรรมชาติในเขตพื้นป่าสงวนแห่งชาติ

ตามพระราชบญัญติัสงวนและคุม้ครองสัตวป่์า 

พ.ศ. 2535 มีเจตนารมณ์เพื่อคุม้ครองและป้องกนัสัตวป่์า

ท่ีมีคุณค่าบางประเภทไม่ให้ถูกท�าลาย กรณีการก�าหนด

เขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์าและเขตหา้มล่าสัตวป่์านั้นถือไดว้่า 

เป็นเขตพื้นท่ีบริเวณท่ีห้ามมิให้กระท�าการใด ๆ กบัสัตว์

ป่าโดยตรงไม่วา่จะเป็นสตัวป่์าสงวนหรือสตัวป่์าคุม้ครอง 

รวมทั้งหา้มกระท�าการใดๆอนัในเขตพื้นท่ีบริเวณนั้น ซ่ึง

พระราชบญัญติัฉบบัน้ีมิไดมี้บทบญัญติัท่ีใหชุ้มชนเขา้มา

มีส่วนร่วมในการจดัการทรัพยากรธรรมชาติในเขตพื้นท่ี

รักษาพนัธ์ุสัตวป่์าและเขตห้ามล่าสัตวป่์า

กฎหมายเก่ียวกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

พระราชบญัญติัสภาต�าบลและองคก์ารบริหารส่วน

ต�าบล พ.ศ. 2537 ภายใตบ้งัคบัแห่งกฎหมาย องคก์ารบริหาร

ส่วนต�าบล มีหน้าท่ีตอ้งท�าในเขตองค์การบริหารส่วน

ต�าบล คุม้ครอง ดูแล และบ�ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอ้ม โดยองคก์ารบริหารส่วนต�าบลอาจออก

ขอ้บญัญติัองคก์ารบริหารส่วนต�าบลเพื่อใช ้บงัคบัในเขต

องคก์ารบริหารส่วนต�าบลไดเ้ท่าท่ีไม่ขดัต่อกฎหมาย หรือ

อ�านาจหนา้ท่ีขององคก์ารบริหาร ส่วนต�าบล

พระราชบัญญัติก�าหนดแผนและขั้นตอนการ 

กระจายอ�านาจให้แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 

2542 ให้เทศบาล เมืองพทัยา และองคก์ารบริหารส่วน
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ต�าบลมีอ�านาจและหนา้ท่ีในการจดัการบริการสาธารณะ

เพื่อประโยชน์ของประชาชนในทอ้งถ่ินของตนเองดงัน้ี 

การจดัการ การบ�ารุงรักษาและการใชป้ระโยชน์

จากป่าไม ้ท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัมีอ�านาจและหนา้ท่ีใน

การจดัระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชนข์องประชาชน

ในทอ้งถ่ินของตนเอง ในการคุม้ครอง ดูแล และบ�ารุงรักษา

ป่าไม ้ ท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ตามพ

ระราชบญัญติัสองฉบบัน้ีได ้ ก�าหนดให้องคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ิน มีอ�านาจหนา้ท่ีเก่ียวกบัการจดัการ การบ�ารุง 

รักษา การใชป้ระโยชน์ทรัพยากรป่าไมไ้วอ้ยา่งชดัเจน ซ่ึง

องคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ินถือว่า เป็นองคก์รทางปกครองท่ีอยูใ่กล้

ชิดกบัชุมชนมากท่ีสุด นอกจากน้ีสามารถตอบสนองความ

ตอ้งการและแกไ้ขปัญหาของชุมชนในทอ้งถ่ินไดดี้กว่า

หน่วยงานอ่ืนของภาครัฐ โดยองคก์รปกครองส่วนทอ้ง

ถ่ินสามารถตราขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินในการจดัการทรัพยากร

ป่าไมข้องชุมชนได ้ พระราชบญัญติัสองฉบบัน้ีถือไดว้่า

ไดใ้ห้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีหนา้ท่ีในการจดัการ

ทรัพยากรธรรมชาติป่าตน้น�้ าโดยมีส่วนร่วมกบัชุมชนได้

กฎหมายท่ีเก่ียวกบัชุมชน

พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิง

แวดลอ้ม พ.ศ. 2535 ไดใ้ห้ความส�าคญักบัการมีส่วนร่วม

ของประชาชน โดยการรับรองสิทธิของประชาชน โดย

ให้ประชาชนเขา้มามีสิทธิในการมีส่วนร่วมทั้งโดยส่วน

ตัวหรือร่วมกับชุมชนท้องถ่ิน หรือการรวมกลุ่มเป็น

องคก์รเอกชนในการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิง

แวดลอ้ม ซ่ึงตอ้งการให้ประชาชนท่ีมีส่วนได้เสียหรือ

ได้รับผลจากการฝ่าฝืนกฎหมายได้มีส่วนร่วมในการ

บงัคบัใชก้ฎหมาย จึงให้บุคคลมีสิทธิร้องเรียนหรือกล่าว

โทษผูก้ระท�าผิดต่อเจา้พนกังานในกรณีท่ีไดพ้บเห็นการ 

กระท�าใด ๆ  อนัเป็นการละเมิดหรือฝ่าฝืนกฎหมายท่ีเก่ียว

กบัการควบคุมมลพิษ หรือการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ 

รวมทั้งให้สิทธิในการฟ้องคดีต่อศาลและให้ถือว่าบุคคล

ดงักล่าวเป็นผูเ้สียหาย

พระราชบญัญติัสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551 

วิสาหกิจชุมชน คือ กิจการของชุมชนเก่ียวกบัการผลิต

สินคา้การให้บริการหรือการอ่ืน ๆ ท่ีด�าเนินการโดยคณะ

บุคคลท่ีมีวิถีชีวิตร่วมกนัและรวมตวักนัประกอบกิจการ

ดงักล่าวไม่ว่าจะเป็นนิติบุคคลในรูปแบบใดหรือไม่เป็น

นิติบุคคลเพื่อสร้างรายได ้ และเพื่อการพึ่งพาตนเองของ

ครอบครัวและชุมชนตามพระราชบญัญติัฉบบัน้ีท�าให้

ชุมชนสามารถจดัตั้งวิสาหกิจชุมชน กิจการของชุมชน

เก่ียวกบัการผลิตสินคา้การให้บริการหรือการอ่ืน ๆ ท่ี

ด�าเนินการโดยคณะบุคคลท่ีมีวิถีชีวิตร่วมกนัและ รวมตวั

กนัประกอบกิจการดงักล่าวเพื่อสร้างรายไดแ้ละเพื่อการ

พึ่งพาตนเองของครอบครัวและชุมชนตามมาตรา 3 ซ่ึง

กิจการ วิสาหกิจชุมชนสามารถจดัตั้งเพื่อ เป็นแหล่งการ

ศึกษาเรียนรู้เก่ียวกบัการจดัทรัพยากรป่าไม ้ หรือจดัตั้ง

ในรูปแบบของการอนุรักษท์รัพยากรป่าไมไ้ด ้ โดยคณะ

กรรมการส่งเสริมวสิาหกิจชุมชนมีหนา้ท่ีส่งเสริมบทบาท

ชุมชนในการจดัตั้งวิสาหกิจชุมชนให้บรรลุผล ตามพระ

ราชบญัญติัฉบบัน้ีถือไดว้า่ไดใ้หชุ้มชน มีส่วนร่วมในการ

จดัการทรัพยากรธรรมชาติป่าตน้น�้ าได้

พระราชบญัญติักองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมือง

แห่งชาติ พ.ศ. 2547 มีวตัถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้าง

กระบวนการพึ่งพาตนเองของหมู่บา้นและชุมชนเมืองดว้ย

การใหชุ้มชนเป็นผูก้ �าหนดอนาคตและจดัการหมู่บา้นหรือ

ชุมชน ซ่ึงพระราชบญัญติัฉบบัน้ีชุมชนสามารถใชใ้หเ้กิด

ประโยชน์ในการจดัการทรัพยากรป่าไมได ้หากชุมชนใด

มีกองทุนหมู่บา้นในชุมชน โดยสามารถพิจารณาด�าเนิน

การใด ๆ เพื่อสวสัดิภาพ สวสัดิการ หรือประโยชน์ส่วน

รวมอ่ืนใดของสมาชิกและหมู่บา้นหรือชุมชนเมือง ได้

ให้อ �านาจคณะกรรมการกองทุนสามารถจัดสรรก�าไร

สุทธิเพื่อใชเ้ป็นทุนในจดัการทรัพยากรป่าไม ้ ได ้ ตามพ

ระราชบญัญติัถือไดว้่าให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจดัการ

ทรัพยากรธรรมชาติป่าตน้น�้ า

ค �าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

ค�าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติท่ี 64/2557 

เร่ืองการปราบปรามและการหยุดย ั้งการบุกรุกท�าลาย

ทรัพยากรป่าไมค้ �าสั่งฉบบัน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อให้การ

ปราบปรามและหยดุย ั้งการบุกรุกท�าลายทรัพยากรป่าไม้

ในพื้นท่ีต่าง ๆ เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ สามารถลด

ผลกระทบท่ีจะก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจ 

และส่ิงแวดลอ้มของประเทศโดยรวม โดยการให้หน่วย
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งานของรัฐท่ีเก่ียวขอ้งด�าเนินการอยา่งจริงจงั

ค�าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติท่ี 66/2557 

เร่ือง เพิ่มเติมหน่วยงานส�าหรับการปราบปราม หยุดย ั้ง

การบุกรุกท�าลายทรัพยากรป่าไม ้และนโยบายการปฏิบติั

งานเป็นการชัว่คราวในสภาวการณ์ปัจจุบนั ค�าสัง่ฉบบัน้ีมี

วตัถุประสงคเ์พื่อใหก้ารด�าเนินการและการประสานงาน

ในการปราบปรามและหยดุย ั้งการบุกรุกท�าลาย ทรัพยากร

ป่าไมใ้นพื้นท่ีต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

สามารถลดผลกระทบท่ีจะก่อให้เกิด ความเสียหายต่อ

ระบบเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม ของประเทศ

โดยรวม ทั้งน้ีโดยหน่วยงานของรัฐท่ีด�าเนินการนั้นจะ

ตอ้งค�านึงถึง ประชาชนผูย้ากไร้ หรือไม่มีท่ีท�ากิน แต่

ตอ้งปราบปรามพื้นท่ีท่ีมีการบุกรุกใหม่ และป้องกนัการ

บุกรุกเพิ่มเติม ค�าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติทั้งสอง

ฉบบัมุ่งเน้นใชม้าตรการ การจบักุม ปราบปรามชุมชน

ท่ีอยู่ในเขตพื้นท่ีป่าโดยหากชุมชนใดไม่มีเอกสารแสดง

สิทธิในท่ีดิน ชุมชนนั้นจ�าตอ้งออกจากพ้ืนท่ีป่าไม ้ โดย

รัฐถือว่าชุมชนดงักล่าวเป็นฝ่ายบุกรุก ท�าลายทรัพยากร

ป่าไม ้ โดยมิไดค้ �านึงถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ท่ีชุมชนได้

อยูอ่าศยัในพื้นมาเป็นเวลายาวนาน จะเห็นไดว้่าค �าสั่งทั้ง

สองฉบบัไม่ไดใ้ห้ชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการ

ทรัพยากรธรรมชาติป่าตน้น�้ า

ปัจจุบนัหน่วยงานรัฐซ่ึงควบคุมดูแลป่าไมใ้นเขต

อนุรักษแ์บ่งออกเป็น 3 กรม กรมป่าไม ้กรมอุทยานแห่ง

ชาติสัตวป่์าและพนัธ์ุพืช และกรมทรัพยากรทางทะเล

และชายฝ่ัง และบางส่วนก็ไปเป็นส�านักปลดักระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงมีเจา้หน้าท่ีเท่า

เดิม แต่ในพื้นท่ีหน่ึงกลายเป็นวา่เกิดพื้นท่ีปฏิบติังานท่ีทบั

ซอ้นและยากในการปฏิบติังาน การจดัการเม่ือแยกพื้นท่ี 

แต่แบ่งหนา้ท่ีกนั และไม่เป็นเอกภาพ ถา้เป็นเขตป่าสงวน

อยู่ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม ้ หากพ้ืนท่ีอนุรักษ ์

เช่น เขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์า อุทยาน เป็นของกรมอุทยาน

แห่งชาติ สัตวป่์าและพนัธ์ุพืช หากเป็นเขตป่าสงวนท่ีป่า

ชายเลนเป็นของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง แยก

เจา้หนา้ท่ีออกเป็น 3กรม เม่ือแยกก็มีปัญหาเร่ืองบุคลากร 

บุคลากรของกรมป่าไมบุ้คลากรน้อย ท�าให้ไม่สามมา

รถดูแลไดท้ัว่ถึง เจา้หนา้ท่ีไม่เพียงพอ เพราะพื้นท่ีรับผิด

ชอบมีมาก ขาดแคลนเคร่ืองมือ อุปกรณ์ในการปฏิบติังาน  

เจา้หนา้ท่ีขาดความรู้

การปฏิบติังานในพื้นท่ีตอ้งยอมรับว่า ยงัมีการ

บุกรุก แลว้ปัจจยัส�าคญัในการดูแลรักษาป่าอยูท่ี่หัวหนา้

หน่วยหวัหนา้ตอ้งมีความจริงจงัและความจริงใจต่อกนัทุก

ส่วนราชการ ชาวบา้นท่ีดูแลตอ้งมีความจริงใจต่อกนั เม่ือ

มีหน่วยงานรัฐเกิดข้ึนใหม่กไ็ม่ไดรั้งวดัใหม่ จึงมีปัญหากบั

ราษฎรท่ีใชป้ระโยชน์ในพื้นท่ี

ส่วนท่ีอยู่ในเง่ือนไขตามมติคณะรัฐมนตรี 30 

มิถุนายน 2541 ไดผ้อ่นผนัใหค้นอยูก่บัป่าได ้ส่วนท่ีมีการ

บุกรุกภายหลงั 30 มิถุนายน 2541 จะจบักุมทั้งหมด บาง

กรณีบอกวา่เขา้อยูต่ ั้งแต่สมยัโบราณ แต่หากพิจารณาจาก

ร่องรอยตอ้งไปดูจากทรัพยสิ์น ทุกแปลงท่ีอยูใ่นน้ีจะไม่มี

เอกสารทั้งหมด ถา้คนอยูใ่หม่กดู็พืชท่ีปลูกวา่ก่ีปลูกมาก่ีปี 

ถา้โคนตน้ไมท่ี้ปลูกเก่านั้นก็ไม่สามารถท�าไดเ้พราะผิด

กฎหมาย เพราะไม่ใหเ้อาไมอ้อกจากเขตป่าสงวน ชาวบา้น

ก็ท�ากินกนัอยูป่กติ เพื่อให้คนอยูร่่วมกบัป่าได้

ข้อเสนอแนะกำรวิจัยคร้ังนี้

สร้างกติกาชุมชนท่ีมีความชดัเจนก�าหนดพื้นท่ี

ครอบครองของแต่ละครัวเรือน โดยก�าหนดเง่ือนไขใน

การอนุรักษใ์หก้บัชุมชน อาทิ การปลูกตน้ไมร่้วมและให้

ประชาชนในพื้นท่ีรับผิดชอบไม่ให้มีการบุกรุกในพื้นท่ี

ติดต่อกบัพื้นท่ีของตน

จัดตั้ งองค์กรตามพระราชบัญญัติสภาองค์กร

ชุมชน พ.ศ. 2551 เม่ือชุมชนมีการจดัตั้งป่าองคก์รชุมชน

ข้ึน ท�าให้สามารถรับรองกติกาชาวบา้นไดอ้ย่างเป็นรูป

ธรรมข้ึนและสามารถมีส่วนร่วมกบัองคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ินไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรมข้ึนตามกฎหมาย

ให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจดัท�าขอ้บญัญติั

ทอ้งถ่ินในส่วนของการส่งเสริมให้ประชาชน ชุมชน มี

ส่วนร่วมในการรักษา ดูแลทรัพยากรธรรมชาติในพื้นท่ี

ขององคก์ารบริหารส่วนต�าบลตามพระราชบญัญติัจดัตั้ง

สภาต�าบล พ.ศ. 2537 
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ข้อเสนอแนะกำรวิจัยคร้ังต่อไป

ศึกษาพื้นท่ีชุมชนท่ีอยู่ในเขตอนุรักษ์หรือเขต

สงวนแต่ไดรั้บการผอ่นผนัตามมติคณะรัฐมนตรีใหอ้ยูไ่ด ้

เพื่อสร้างกติการ่วมกนัของชุมชน
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บทคัดย่อ

งานวจิยัเร่ืองความสมัพนัธ์ระหวา่งภาษากบัอุดมการณ์ในวาทกรรมการบ�าบดัฟ้ืนฟผููต้กเป็นเหยือ่ของกระบวนการ

คา้มนุษย:์ การวิเคราะห์วาทกรรมเชิงวิพากษ ์มุ่งศึกษาเร่ือง วิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งกลวิธีทางภาษากบัอุดมการณ์

ในวาทกรรมการบ�าบดัฟ้ืนฟูผูต้กเป็นเหยื่อของกระบวนการคา้มนุษยต์ามแนวคิดวาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ ์ และ

สร้างแบบเรียนจากกลวิธีทางภาษาในวาทกรรมการบ�าบดัฟ้ืนฟูผูต้กเป็นเหยือ่ของกระบวนการคา้มนุษย ์เก็บขอ้มูลจาก

ประชากรการวิจยัในคร้ังน้ีคือประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัจะมีอาสาสมคัรและเจา้หนา้ท่ีขององคก์ร 2 องคก์ร ดงัน้ี องคก์ร 

A และ องคก์ร B โดยการลงพื้นท่ีสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (direct observation) เพื่อสังเกตลกัษณะการส่ือสารทางภาษา

ระหวา่งท�าการบ�าบดัฟ้ืนฟู โดยใชว้ิธีการจดบนัทึกอยา่งละเอียดและบนัทึก ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบรูปแบบทางกลวิธี

ทางภาษาเรียงตามท่ีปรากฏมากท่ีสุดไปหานอ้ยท่ีสุดไดด้งัต่อไปน้ี (1) การถาม (2) การกล่าวช้ีน�า (3) การกล่าวแสดงออก 

(4) การน่ิงเงียบ (5) การทวน (6) การอา้งถึง (7) การใชส้หวาทกรรม และ (8) การขอโทษ ต่อมาการวิเคราะห์วาทกรรม

เชิงวพิากษพ์บไดว้า่กลวธีิทางภาษามีอุดมการณ์ท่ีแฝงอ�านาจซอ้นเร้นของผูใ้ชภ้าษา สามารถสงัเคราะห์เป็นอุดมการณ์ได้

ดงัน้ี (1) อุดมการณ์ผูมี้อ �านาจมากกว่า (2) อุดมการณ์อ�านาจชนชั้น และ (3) อุดมการณ์ความเป็นเมืองพุทธศาสนา จาก

การศึกษาการสร้างแบบเรียนสามารถน�ามาสงัเคราะห์สร้างเป็นแบบเรียนในการสนทนาส่ือสารกบัเหยือ่ถือเป็นแนวทาง

น�าไปปฏิบติัต่อได ้ทั้งน้ีกลวิธีทางภาษาเพื่อการบ�าบดัฟ้ืนฟูผูต้กเป็นเหยือ่ของกระบวนการคา้มนุษยน์ั้น คือการตอ้งการ

ช่วยเหยื่อหรือผูถู้กคา้มนุษยใ์ห้ดีดงัเดิมดว้ยการใชภ้าษาท่ีบ�าบดัฟ้ืนฟูท่ีถูกตอ้งแลว้จริงหรือ

ค�ำส�ำคัญ: อุดมการณ์, วาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ,์ การคา้มนุษย์

Abstract

This research, on the relationship between language and ideology in the discourse of rehabilitation of victims 

of human trafficking, is a critical discourse which aims to study the subject and the relationship between language 

techniques to ideological discourse of rehabilitation of the victims based on the concept of human trafficking and 

to create a critical discourse analysis techniques to study the language in the discourse of rehabilitation of victims 

of human trafficking. The data from the population for this study was a population-based study with volunteers 

and staff of the two organizations. The results are as follows: organization A and organization B, with a space  

ควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงภำษำกับอุดมกำรณ์ในวำทกรรมกำรบ�ำบัดฟ้ืนฟูผู้ตกเป็นเหยื่อ

ของกระบวนกำรค้ำมนุษย์: กำรวิเครำะห์วำทกรรมเชิงวิพำกษ์
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observation without participation (direct observation), so observing the communication language during rehabilitation, 

using notes and detailed recording, to collect information in the enterprise and government. The analysis showed 

patterns of language techniques by the largest to the smallest, are as follows (1) Questioning (2) Guiding (3) Showing 

Expression (4) Being Quiet (5) Iterating or Repeating (6) Referring (7) Using the United Discourse and (8) the United 

discourse sorry. The language techniques to collect data, that is important when analyzing the critical discourse, 

found that language techniques ideology. (1) Ideology is ideology over authority, (2) The racist ideology and (3) The 

ideology of Buddhism. Thus, language techniques for rehabilitation of victims of human trafficking and the need is 

to help the trafficked victim or the trafficked to the original language used by the rehabilitation, is it correct or not?

Keywords: ideology, critical discourse analysis, human trafficking

บทน�ำ

การคา้มนุษย ์(trafficking in persons) สถานการณ์

การคา้มนุษยมี์ความรุนแรงมากข้ึนทุกขณะในปัจจุบนั 

การคา้มนุษยเ์ป็นปัญหาอาชญากรรมขา้มชาติท่ีส�าคญัใน

ระดบัสากล มีผูค้นนบัลา้นคนโดยเฉพาะเดก็และสตรี ตอ้ง

ถูกแสวงหาประโยชน์และถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนไดรั้บ

ความเสียหายทั้งร่างกายและจิตใจ ความสูญเสียเกิดข้ึน

มิไดเ้ฉพาะกบัตวัผูเ้สียหายเท่านั้นบุคคลรอบขา้ง ชุมชน

และสังคม ก็ไดรั้บผลกระทบเช่นกนั ซ่ึงไม่อาจประเมิน

มูลค่าไดเ้ป็นตวัเงิน การคา้มนุษยส่์วนใหญ่ปรากฏในรูป

แบบท่ีมีนายหนา้หรือเอเยน่ต ์แสวงประโยชนต่์อผูเ้สียหาย

เพือ่การคา้ประเวณีและเพ่ือการคา้แรงงาน แต่ในความจริง

แลว้ยงัมีอีกหลายรูปแบบ 

จากบทความเร่ือง “Honesty About Sex Slaves” 

ใน The Washington Post ฉบบัวนัท่ี 29 พฤษภาคม 2545 

ได ้กล่าวถึงการประเมินการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กใน

ไทยมีมากถึง 1 ลา้นคน โดยไม่มีการลงโทษผูก้ระท�าผิด 

และจากการเสนอขา่วของนิตยสารระดบัแนวหนา้ท่ีมียอด

จ�าหน่ายสูง เช่น นิตยสาร TIME, The Washington Times 

และ The Washington Post ไดน้�าเร่ืองการคา้ประเวณีใน

ไทยไปตีแผ่ว่าสถานการณ์ในไทยมีแนวโน้มรุนแรงข้ึน 

และมีความหยอ่นยานในการบงัคบัใชก้ฎหมาย เจา้หนา้ท่ี

ภาครัฐมีส่วนร่วมหรือมีผลประโยชน์ โดยบทความใน

ลกัษณะน้ีไดป้รากฏตามส่ือมวลชนเป็นระยะ ๆ ในช่วง

ปี 2544-2545 ท่ีผ่านมา แสดงถึงแนวโน้มของการเฝ้า

สังเกตการณ์ของพฒันาการในเร่ืองน้ีในไทยอยา่งใกลชิ้ด

โดยหน่วยงานต่างชาติ ซ่ึงมีผลโดยตรงต่อภาพพจน์ของ

ประเทศไทยในทางลบ

มูลนิธิกระจกเงาองค์กรเอกชนองค์กรหน่ึงท่ี

มีบทบาทในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ได้มีการ

รวบรวมสถานการณ์การคา้มนุษยใ์นปี พ.ศ. 2551 ผูเ้สีย

หายมกัเป็นเด็ก ทั้ งเด็กไทยและเด็กจากประเทศเพื่อน

บา้น และพบผูเ้สียหายท่ีเป็นผูช้ายมากข้ึน โดยเฉพาะใน

การคา้มนุษย ์ดา้นแรงงานซ่ึงปรากฏหลายรูปแบบ เช่นมี

การลกัพาตวัเด็ก มีขบวนการซ้ือขายเด็ก การน�าเด็กเป็น

เคร่ืองมือเพศพาณิชย ์การคา้มนุษยแ์รงงานประมงเป็นตน้  

(Wongthammarat, 2008) 

กล่าวไดว้า่ การคา้มนุษยเ์ป็นการละเมิดสิทธิมนุษย

ชนท่ีร้ายแรงท่ีสุด การคา้มนุษยจึ์งไดก้ลายเป็นหน่ึงใน 7 

วาระของประชาคมโลก โดยรวมอยูใ่นเร่ืองอาชญากรรม

ขา้มชาติ

ซ่ึงสภาพปัญหาการคา้มนุษยท่ี์เกิดข้ึน ส่งผลกระ

ทบต่อทั้งประเทศและเหยือ่ในฐานะท่ีเป็นมนุษยค์นหน่ึง

ตามปฏิญญาสากลวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชนและรัฐธรรมนูญ

ของไทย พ.ศ. 2540

นอกจากน้ีประเทศไทยมีบันทึกความเข้าใจ

ระหว่างหน่วยงานของรัฐด้วยกันและระหว่างรัฐกับ

องค์กรเอกชน และมีพ.ร.บ.ป้องกันและปราบการค้า

มนุษย ์ พ.ศ. 2551 ซ่ึงก�าหนดขั้นตอนการด�าเนินการให้

อ �านาจของเจา้หนา้ท่ีต�ารวจเพื่อแกไ้ขปัญหาการคา้มนุษย ์ 
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(Wongthammarat, 2008) แต่ก็ยงัมีปัญหาอยา่งมากอยูใ่น

ปัจจุบนั

ปัญหาการคา้มนุษยเ์ป็นปัญหาทวคูีณข้ึนทุกขณะท่ี

มีผลกระทบโดยตรงต่อความมัน่คงของมนุษย ์เน่ืองจากเป็น

ปัญหาท่ี “มนุษย”์ ถูกลดทอนศกัด์ิศรีของความเป็นคนให้

เป็นเพยีง “สินคา้” ท่ีมีการซ้ือขาย และเอารัดเอาเปรียบโดย

ไม่ค�านึงถึงสภาพร่างกาย จิตใจและความรู้สึก ปัญหาการ

คา้มนุษยจึ์งเป็นเร่ืองของการละเมิดสิทธิมนุษยชนและการ

ไร้ซ่ึงมนุษยธรรม ประกอบส่ือมวลชนท่ีเผยแพร่ข่าวสาร

ขอ้มูลต่างๆ ผูว้จิยัสงัเกตเห็นไดว้า่ส่ือมวลชนพยายามใชผู้ ้

เป็นเหยื่อจากกระบวนการคา้มนุษยเ์ป็นจุดขายข่าว

แฟร์คลฟั (Fairclough, 1995) ไดต้ั้งขอ้สงัเกตท่ีวา่ 

ขอ้มูลท่ีส่ือมวลชนน�าเสนอไม่ใช่เป็นเพียงแค่การสะทอ้น

ภาพความเป็นจริงอยา่งท่ีมกัเขา้ใจกนั แต่เป็นการสร้างภาพ

ความเป็นจริงให้บงัเกิดข้ึนในแบบต่าง ๆ ตามส่ือท่ีเป็น

ผูผ้ลิตจะให้ความสนใจ หรือมีวตัถุประสงคใ์ด ในขณะ

ท่ีอาจเป็นความจริงทุกดา้นของคนบางกลุ่มไดแ้สดงให้

เห็นว่าเป็นแค่การเสนอภาพแทน (representation) ของ

ความเป็นจริงบางดา้นท่ีถ่ายทอดผ่านภาษา ตลอดสังคม 

ความสนใจของผูค้นโดยรอบ แต่ดว้ยภาษาไม่ใช่เคร่ือง

มือท่ีถาวรมัน่คง ส่ือมวลชนสามารถท่ีจะเลือกเรียงร้อย

ถอ้ยค�าในแบบต่าง ๆ กนัได ้

แฟร์คลฟั (Fairclough, 1989) กล่าวว่า ภาษาท่ี

มนุษยใ์ช้อยู่นั้นไม่ใช่เพียงเป็นส่ิงท่ีถูกป้ันแต่ง หรือถูก

สังคมก�าหนดข้ึน แต่ตวัของภาษาเองก็เป็นส่ิงท่ีก�าหนด

สังคมได้เช่นกัน โดยขณะท่ีเราท่ีก�าลงัใช้ภาษาอยู่ เรา

อาจก�าลงัตอกย �้า หรือผลิตซ�้ าอุดมการณ์บางอย่าง เช่น 

ความไม่เท่าเทียม หรือความสมัพนัธ์เชิงอ�านาจแบบต่างๆ 

ปรากฏข้ึนได้

งานวจิยัน้ีผูว้จิยัมุ่งศึกษาท่ีอ�านาจผา่นภาษา เพราะ

ภาษามีอ�านาจในตวัของมนัเอง อ�านาจส่วนหน่ึงของภาษา

อยูท่ี่ความสามารถในการส่ือสะทอ้นความเป็นไป ความคิด 

ความเช่ือต่าง ๆ  ในสังคมท่ีปฏิบติัการอยู ่แต่ยิง่ไปกวา่นั้น

ภาษามีอ�านาจในการควบคุมการมองเห็น ความรับรู้ ซ่ึงน�า

ไปสู่ความคิด ความเช่ือของคนในสงัคมดว้ยจะเห็นไดจ้าก

ตวัอยา่งรอบ ๆ  ตวัเรา หากมีเหตุการณ์บางอยา่งเกิดข้ึน เช่น

มีการชุมนุมท่ีทอ้งสนามหลวง การเลือกภาษาเพื่อบรรยาย

เหตุการณ์นั้นเป็น “การเรียกร้องความยติุธรรม” หรือเป็น 

“การก่อความไม่สงบ” มิใช่เพียงสะทอ้นภาพเหตุการณ์ท่ี

เกิดข้ึน แต่เป็นการประกอบสร้างความหมายและก�าหนด

คุณค่าเชิงบวกลบให้แก่เหตุการณ์นั้น ๆ อยา่งชดัเจนดว้ย

จ า ก ท่ี ผู ้วิ จัย ไ ด้ ศึ ก ษ า ผู ้ ท่ี ต ก เ ป็ น เ ห ยื่ อ ข อ ง

กระบวนการคา้มนุษย ์ พวกเขาเหล่านั้นยอ่มไดรั้บความ

กระทบกระเทือนทั้งทางร่างกายและจิตใจ ไม่วา่จะเป็นการ

ถูกล่อลวง ข่มขู่ ท�าร้ายโดยการใชก้�าลงัหรือการใชอ้ �านาจ

ท่ีเหนือกวา่เพือ่ท่ีจะท�าใหผู้ท่ี้ตกเป็นเหยือ่อยูใ่นสภาพท่ีไม่

สามารถขดัขืนไดแ้ละถกูน�าไปแสวงหาผลประโยชนไ์มว่า่

จะเป็นเร่ืองแรงงานหรือการคา้ประเวณี รวมไปถึงการตดั

อวยัวะ ส�าหรับบุคคลท่ีหลุดพน้จากกระบวนการคา้มนุษย์

มาไดน้ั้นยอ่มจ�าเป็นท่ีจะตอ้งไดรั้บการดูแลบ�าบดัฟ้ืนฟใูห้

ทั้งสภาพทางร่างกายท่ีดี และสภาพจิตใจท่ีเขม้แขง็เพราะ

การฟ้ืนฟูเยียวยาจิตใจเปรียบเสมือนปราการด่านแรกใน

การเช่ือมโยงความสมัพนัธ์ผูท่ี้ตกเป็นเหยือ่ใหก้ลบัสู่สงัคม

ผูว้จิยัจึงมีความสนใจศึกษากลวธีิทางภาษาท่ีสร้าง

อุดมการณ์บางอยา่งในการบ�าบดัฟ้ืนฟูผูต้กเป็นเหยือ่ของ

กระบวนการคา้มนุษยว์่าผูท่ี้บ�าบดัฟ้ืนฟูมีกลวิธีใช้ทาง

ภาษาอยา่งไร จากการศึกษาพบไดว้า่ยงัไม่ปรากฏงานวจิยั

ดา้นวาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษล์กัษณะการศึกษาผา่น

บุคคลท่ีปฏิสมัพนัธ์เฉกเช่นผูต้กเป็นเหยือ่ของกระบวนการ

คา้มนุษย ์ หวงัเป็นอย่างยิ่งงานวิจยัน้ีจะเป็นงานวิจยัแรก

ดา้นการวิเคราะห์ตามแนววาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์

ได ้ ทั้งน้ีสามารถเป็นประโยชน์ต่อการสร้างรูปแบบใน

การบ�าบดัฟ้ืนฟูผูต้กเป็นเหยื่อของกระบวนการคา้มนุษย์

ว่าผูท่ี้บ�าบดัฟ้ืนฟูควรเลือกใชก้ลวิธีทางภาษาอย่างไรจึง

เหมาะสมท่ีสุด

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

1. วเิคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งกลวธีิทางภาษา

กบัอุดมการณ์ในวาทกรรมการบ�าบดัฟ้ืนฟูผูต้กเป็นเหยื่อ

ของกระบวนการคา้มนุษยต์ามแนวคิดวาทกรรมวเิคราะห์

เชิงวิพากษ์

2. สร้างแบบเรียนจากกลวิธีทางภาษาในวาท

กรรมการบ�าบดัฟ้ืนฟูผูต้กเป็นเหยื่อของกระบวนการคา้

มนุษย์
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แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

1. ขอ้มูลเก่ียวกบัการคา้มนุษย์

2. นิยามของการคา้มนุษยต์ามความตกลงระหวา่ง

ประเทศ 

3. แนวคิดทฤษฎีดา้นปริจเฉท

4. แนวคิดทฤษฎีดา้นวาทกรรม

5. แนวคิดเร่ืองวาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ ์

(Critical Discourse Analysis--CDA)

6. แนวคิดทฤษฎีดา้นอ�านาจ

7. แนวคิดทฤษฎีดา้นอุดมการณ์

8. งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง

กรอบแนวคิดกำรวิจัย

แฟร์คลฟั (Fairclough, 1989; 1992; 1995) ได้

อธิบายไวว้่า วาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ (Critical 

Discourse Analysis--CDA) เป็นการวิเคราะห์ตวับททาง

ภาษาศาสตร์ท่ีสมัพนัธ์กบัปริบททางสงัคม ท�าใหเ้ห็นความ

สมัพนัธ์เชิงอ�านาจท่ีไม่เท่าเทียมตลอดจนการครอบง�าผา่น

วาทกรรมหน่ึง ๆ วตัถุประสงคข์องวาทกรรมวิเคราะห์

เชิงวิพากษ ์ สรุปไวว้่าวาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษไ์ม่

ไดมุ่้งเพียงการท�าความเขา้ใจตวัภาษาเท่านั้น แต่ตอ้งการ

จะอธิบายปรากฏการณ์ทางสังคม เพื่อท�าให้คนในสังคม

ตระหนกัถึงส่ิงท่ีอยู่เบ้ืองหลงัการใชภ้าษาและมุ่งให้เกิด

ความเปล่ียนแปลงในดา้นความไม่เท่าเทียมกนัและปัญหา

ทางสังคมนอ้ยลงได ้

นอกจากน้ี แฟร์คลฟั (Fairclough, 1995) ได้

กล่าวถึงกรอบแนวคิดการวิเคราะห์ท่ีเรียกว่า “กรอบมิติ

ทั้งสามของวาทกรรม” คือวาทกรรมประกอบดว้ยองค์

ประกอบ 3 มิติ (three-dimensional framework) ไดแ้ก่ 

ตวับท (text) วิถีปฏิบติัทางวาทกรรม (discourse practice) 

และวิถีปฏิบติัทางสังคมและวฒันธรรม (socio-cultural 

practice) การวิเคราะห์ตวับท (text) นั้นคือค�าพดูหรือขอ้

เขียนท่ีเป็นขอ้ความท่ีต่อเน่ืองและสัมพนัธ์กนั ส่วนท่ี 2 

วิถีปฏิบติัการทางวาทกรรมนั้นเป็นเร่ืองของกระบวนการ

ผลิตและกระจายตวับท และการบริโภคตวับทคือ การรับ

และตีความตวับทวา่ใครคือผูผ้ลิตและผูบ้ริโภค ซ่ึงอยูภ่าย

ใตปั้จจยัทางสงัคมและวฒันธรรมท่ีเขา้มาเก่ียวขอ้งในการ

ผลิตตวับท ส่วนท่ี 3 คือการวิเคราะห์วิถีปฏิบติัทางสังคม

และวฒันธรรมในปริบทต่างๆ ท่ีสมัพนัธ์กนักบั วิถีปฏิบติั

ทางวาทกรรม

อุดมการณ์ เป็นค�าศพัทท่ี์มีความหมายหลากหลาย 

อุดมการณ์อาจจะมีความหมายขั้นพื้นฐาน หมายถึง “ชุด

ความคิดท่ีเป็นระบบหรือระบบความคิด” หรือ “โลกทศัน”์ 

นอกจากน้ีอุดมการณ์ยงัอาจมีความหมายท่ีแฝงการตดัสิน

ค่าในเชิงวิพากษว์ิจารณ์วา่ หมายถึง “ จิตส�านึกท่ีผดิ” หรือ 

“ความคิดท่ีถกูครอบง�าโดยชนชั้นปกครอง” (Kress, 1985 )

ฟาน ไดก ์ (van Dijk , 1995) ไดใ้ห้ความหมาย

ของอุดมการณ์ไวว้่า “Ideologies are defined here as 

fundamental systems of social cognitions shared by 

members of social groups. Besides their social function 

of sustaining the interest of groups, ideologies have the 

cognitive functions of organizing the social representation 

(attitude, knowledge) of the group and they indirectly 

monitor the group-related social practices, and hence 

also the text and talk of its members.” หมายความว่า 

อุดมการณ์ นิยามในท่ีน้ีไดว้า่คือ ระบบพื้นฐานของปริชาน

สงัคมท่ีรับรู้ระหวา่งสมาชิกของกลุ่มสงัคม นอกเหนือจาก

หนา้ท่ีทางสังคมในการรักษาผลประโยชน์ของกลุ่มแลว้ 

อุดมการณ์ยงัมีหน้าท่ีทางปริชานในการจัดระบบภาพ

แทนสังคม (ทศันคติ ความรู้) ของกลุ่มและอุดมการณ์ยงั

ควบคุมวถีิปฏิบติัทางสงัคมท่ีเก่ียวกบักลุ่ม รวมถึงขอ้เขียน

และค�าพดูของสมาชิกในกลุ่ม

จะเห็นว่าอุดมการณ์นั้นถูกเช่ือมโยงอย่างใกล้

ชิดกบัภาษา เพราะว่าเราใชภ้าษาเป็นเคร่ืองมือส�าคญัใน

การน�าเสนอความคิดต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ชุดของความรู้

และความสัมพนัธ์ท่ีมีต่อโครงสร้างทางชนชั้น ความขดั

แยง้ทางชนชั้นและผลประโยชน์ของชนชั้น หรือจะเป็น

รูปแบบของความรู้เก่ียวกบัการปฏิบติัทางสังคมอยา่งใด

อย่างหน่ึง (Kress, 1985) ภาษาจึงมีบทบาทเป็นกลไกล

หลกัในกระบวนการประกอบสร้างทางสังคม เพราะถูก

ใชเ้ป็นเคร่ืองมือส�าหรับท�าให้การครอบง�ามัน่คงข้ึน ภาย

ใตค้วามสัมพนัธ์ในขอบเขตของอ�านาจและการควบคุม 

เราสามารถสรุปไดว้า่ภาษาซ่ึงมาจากการปฏิสัมพนัธ์ของ
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คนในสงัคมนั้น ไม่เพียงใชเ้พื่อเป็นการบงัคบัใชข้องผูท่ี้มี

อ �านาจในสังคมในหลากหลายช่องทางเท่านั้น เช่น การ

ออกค�าสั่ง การออกกฎระเบียบต่าง ๆ เท่านั้น ภาษายงัถูก

ใชเ้ป็นองคป์ระกอบของการรักษาสถานภาพและบทบาท 

เป็นเหมือนขั้นปฏิบติัของการใชอ้ �านาจท่ีอยู่ภายใตก้าร

ควบคุม และเม่ือใดกต็ามท่ีเกิดผลกระทบของภาษากย็อ่มมี

ผลต่อสงัคมดว้ย ดงันั้นจึงกล่าวไดว้า่ภาษาและอุดมการณ์

มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งแยกไม่ออก

นอกจากน้ี ภาษา อุดมการณ์ จึงมีความสัมพนัธ์

กบัเร่ืองของอ�านาจดว้ย เน่ืองจากผูมี้อ �านาจนั้นมกัจะเป็น

ผูท่ี้อยูใ่นสถานภาพทางสังคมสูงกว่า เช่น ผูใ้หญ่กบัเด็ก 

นายจา้งกบัลูกจา้ง หมอกบัคนไข ้ รัฐบาลกบัประชาชน 

เป็นตน้ ความสัมพนัธ์เหล่าน้ีเป็นความสัมพนัธ์ท่ีไม่เท่า

เทียม เน่ืองจากผูมี้อ �านาจมกัจะเป็นผูค้วบคุมวาทกรรมใน

สงัคม ท�าใหเ้กิดชุดความรู้ท่ีเอ้ือประโยชนต่์อตนเอง กล่าว

โดยสรุปจะเห็นไดว้า่นิยามความหมายของอุดมการณ์นั้น

มีหลายนิยาม แต่ความหมายท่ีพบร่วมกนัคืออุดมการณ์

เป็นชุดความคิดท่ีเป็นระบบและเป็นท่ีรับรู้ร่วมกนัในกลุ่ม

สังคม โดยแนวคิดในเร่ืองอุดมการณ์นั้น จะเป็นแนวคิด

ท่ีใชใ้นงานวิจยั และผูว้ิจยัจะใชค้ �าจ�ากดัความของคาว่า 

“อุดมการณ์” ตามความหมายของนักภาษา ฟาน ไดก ์ 

(van Dijk, 1995) ท่ีไดก้ล่าวไวแ้ลว้ขา้งตน้

สมมติฐำนกำรวิจัย

1. กลวธีิทางภาษาในปริจเฉทการบ�าบดัฟ้ืนฟผููต้ก

เป็นเหยือ่ของกระบวนการคา้มนุษย ์ไดแ้ก่ การใชค้ �าสนิท

สนมพวกเดียวกนั การใชค้ �าเล่ียงไม่ให้กระทบกระเทือน

จิตใจ การใชอุ้ปลกัษณ์ การใชเ้ร่ืองเล่า เป็นตน้ โดยมีหนา้

ท่ีเพื่อสร้างอารมณ์ขบขนั โน้มน้าวใจ สร้างสนุกสนาน 

เพ่ือช่วยให้ผูฟั้งเกิดความเช่ือถือและปฏิบติัตาม ตลอด

จนมีสภาพจิตใจท่ีกลบัสู่ภาวะปกติ แต่ประเด็นส�าคญัเกิด

ความไม่เท่าเทียมกนัในสังคม

2. แบบเรียนทางภาษาในแบบการบ�าบดัฟ้ืนฟผููต้ก

เป็นเหยือ่ของกระบวนการคา้มนุษยใ์ชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสม

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

จากการศึกษาใชร้ะเบียบวิธีการวิจยัเชิงคุณภาพ 

(qualitative methodology) โดยผูว้ิจยัอาศยัเกบ็ขอ้มูลแบบ

สหวธีิการ (multiple methodology) ประกอบดว้ยการศึกษา

จากเอกสาร (documentary research) และการสงัเกตการณ์

แบบไม่มีส่วนร่วม (direct observation) ท่ีมุ่งแสวงหาขอ้

เทจ็จริงท่ีเกิดข้ึน และประมวลผลวิเคราะห์ต่อไป

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

ประชากรการวิจยัในคร้ังน้ีคือประชากรท่ีใชใ้น

การวจิยัจะมีอาสาสมคัรและเจา้หนา้ท่ีขององคก์ร 2 องคก์ร 

ดงัน้ี องคก์ร A และ องคก์ร B

กลุ่มตวัอยา่งท่ีจะท�าการวิจยัในคร้ังน้ี คือการเก็บ

ขอ้มูลจากการลงพื้นท่ีสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (direct 

observation) เพื่อสังเกตลกัษณะการส่ือสารทางภาษา

ระหว่างท�าการบ�าบดัฟ้ืนฟู โดยใชว้ิธีการจดบนัทึกอยา่ง

ละเอียดและบนัทึกเทป เพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลในองคก์ร

ภาครัฐบาลและเอกชนโดยเป็นหน่วยงานท่ีมีการด�าเนินงาน

หลกัในเร่ืองของการคุม้ครอง ดูแล ช่วยเหลือผูเ้สียหายจาก

การคา้มนุษยใ์นระยะยาว มิใช่สถานรับตวัชัว่คราว ระยะ

เวลาในการด�าเนินการวิจยั 1ปี (ปี พ.ศ. 2559 )

เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรวิจัย

เคร่ืองมือท่ีใช้ในวิจยั คือการสังเกตพฤติกรรม

ของระหวา่งวทิยากร/ครู/อาสาสมคัรกบัเหยือ่ระหวา่งการ

บ�าบดัฟ้ืนฟู เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีครอบคลุมจะท�าการบนัทึก

เสียงระหว่างการสนทนา

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล

ผูว้ิจัยได้ด�าเนินการวิจัย โดยแบ่งขั้นตอนการ

ด�าเนินการวจิยัคร้ังน้ี ใชว้ธีิการต่างๆเพือ่ใหไ้ดข้อ้มลูท่ีเป็น

ขอ้เทจ็จริงและเป็นประโยชน์ต่อการวิจยัมากท่ีสุด ดงัน้ี

1. ทบทวนวรรณกรรม และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

ไดแ้ก่แนวคิดและงานวิจยั ดงัน้ี วาทกรรมวิเคราะห์เชิง

วิพากษ ์(Critical Discourse Analysis--CDA) อุดมการณ์
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2. ผูว้จิยัท�าหนงัสือขออนุญาตเขา้เกบ็ขอ้มูลไปยงั

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ีผูว้จิยัตระหนกัถึง การเขา้วจิยัเพือ่

รับขอ้มูลท่ีเป็นจริง การวเิคราะห์ขอ้มลูโดยค�านึงถึงสิทธิผู ้

ให้ขอ้มูล การเคารพ ให้เกียรติและยอมรับขอ้มูลทุกอยา่ง

ท่ีไดม้า และจริยธรรมของผูว้ิจยัตลอดการด�าเนินการวิจยั

3.  เก็บรวบรวมข้อมูลจากแถบบันทึกเสียง

บทสนทนาของผู ้บ �าบัดฟ้ืนฟูแก่ผู ้ท่ีตกเป็นเหยื่อของ

กระบวนการค้ามนุษย์ และถ่ายทอดเสียงลงเป็นตัว

อกัษร ในลกัษณะการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (direct  

observation) เพ่ือสังเกตพฤติกรรม ท่าทางการส่ือสาร 

ลกัษณะการส่ือสาร รวมทั้งปฏิกิริยาระหวา่งท�าการบ�าบดั

ฟ้ืนฟ ูโดยใชว้ธีิการจดบนัทึกอยา่งละเอียดและบนัทึกเทป 

เพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูล

กำรวิเครำะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้

การวิเคราะห์ข้อมูล ผูว้ิจัยได้ด�าเนินการวิจัย 

วิเคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี

1. วิเคราะห์ขอ้มูลจากการสังเกตการณ์ทั้งแบบ

ไม่มีส่วนร่วม ซ่ึงขอ้มลูทั้งหมดเป็นการเกบ็รวบรวมขอ้มลู

เชิงคุณภาพ 

  1.1 วิเคราะห์ปริบทในวาทกรรมการ

บ�าบดัฟ้ืนฟูผูต้กเป็นเหยื่อของกระบวนการคา้มนุษย ์

  1.2 วเิคราะห์กลวธีิทางภาษาท่ีปรากฏใน

วาทกรรมการบ�าบดัฟ้ืนฟูผูต้กเป็นเหยือ่ของกระบวนการ

คา้มนุษย์

  1.3 สร้างแบบเรียนทางภาษาในวาท

กรรมการบ�าบดัฟ้ืนฟูผูต้กเป็นเหยื่อของกระบวนการคา้

มนุษย์

2. ส่งผูท้รงคุณวุฒิตรวจสอบความเหมาะสม

3. น�ามาทดลองใช้

4. ปรับแกไ้ข จดัท�าให้สมบูรณ์

5. เรียงเรียงและน�าเสนอผลของการวิจยั

6. สรุป อภิปรายผล และขอ้เสนอแนะ

สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล

สถิติในการวิเคราะห์ขอ้มูลในงานวิจยัน้ีเป็นการ

อธิบายในลกัษณะเชิงคุณภาพ ใชก้ารอธิบายตามสภาพ

ความเป็นจริงท่ีปรากฏและเชิงพรรณนาการคิดค�านวณ

แสดงค่าของขอ้มูลท่ีเป็นจ�านวนร้อยละ (percentage)

หลักจริยธรรมกับกำรเก็บข้อมูล

จริยธรรมในการเก็บขอ้มูลเป็นส่ิงท่ีละเลยไม่ได้

ในการท�าวิจยั เน่ืองจากในการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี 

มีประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งการถูกล่วงละเมิดของผูใ้ห้

ขอ้มูล ฉะนั้นเพื่อรักษาประโยชน์อนัชอบธรรม ผูว้ิจยัจึง

ตอ้งค�านึงถึงประเด็นต่อไปน้ี

1. การแจง้วตัถุประสงคข์องการวิจยัและการเปิด

เผยตนเองของนักวิจยั ในการท�าวิจยัโดยการเก็บขอ้มูล

ในแต่ละคร้ัง ผูว้ิจยัไดท้ �าการแจง้วตัถุประสงค์ของการ

วิจยัให้แก่ผูใ้ห้ขอ้มูลส�าคญัทุกคนทราบ โดยไม่ปิดบงั

รายละเอียดในการท�าวิจยั หรือหลอกหลวง หรือปลอม

ตวัเพื่อสร้างความไวว้างใจซ่ึงกนัและกนั และไดข้อ้มูลท่ี

เป็นประโยชน์มากท่ีสุด

2. การให้ผูใ้ห้ขอ้มูลส�าคญัยินยอมให้เก็บขอ้มูล

โดยสมคัรใจ ทั้งน้ีผูว้ิจยัไดท้ �าการสร้างความคุน้เคยกบัผู ้

ใหข้อ้มูลส�าคญัก่อนการด�าเนินโดยการพดูคุยในประเด็น

ทัว่ ๆ ไป ไม่ว่าจะเป็นสภาพแวดลอ้มหรือประเด็นส�าคญั

ท่ีเกิดข้ึนในสังคม จากนั้นก็เขา้สู่ขอ้มูลท่ีท�าให้ศึกษาวิจยั

3. การรักษาความลบัและความเป็นส่วนตวัของผู ้

ใหข้อ้มลูส�าคญั การรักษาความลบัมีความส�าคญัอยา่งยิง่ใน

การท�าวิจยัในคร้ังน้ี โดยไม่ท�าการเปิดเผยช่ือผูใ้ห้ขอ้มูล

ส�าคญัในส่วนของผูท่ี้ตกเป็นเหยื่อ ผูเ้ช่ียวชาญ วิทยากร 

จากภาครัฐหรือเอกชน

ผลกำรวิจัย

การศึกษาในบทน้ีมุ่งศึกษาถึงภาพรวมของความ

สัมพนัธ์ระหว่างภาษากับอุดมการณ์ในวาทกรรมการ

บ�าบดัฟ้ืนฟูผูต้กเป็นเหยื่อของกระบวนการคา้มนุษยต์าม

การวิเคราะห์วาทกรรมเชิงวิพากษ ์และ เพื่อสังเคราะห์ว่า
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แต่ละองคป์ระกอบนั้นสามารถปรากฏภาษาในการบ�าบดั

ฟ้ืนฟูผูต้กเป็นเหยือ่ของกระบวนการคา้มนุษยไ์ดอ้ยา่งไร 

ดงัจะไดน้�าเสนอต่อไปน้ี

ตอนท่ี 1 กลวิธีทางภาษาท่ีส่ืออุดมการณ์ 

Halliday (1990) กล่าวถึงการวิเคราะห์ภาษาเชิง

วิพากษล์กัษณะพฒันาการของอุดมการณ์ในมุมมองหน่ึง

โดยเฉพาะเร่ืองของภาษาและความไมเ่ท่าเทียมกนัในสงัคม 

เช่นเดียวกนัเลสลีย ์มิลรอย (Milroy, 2001) ท่ีแสดงความ

คิดเดียวกนัในมุมมองภาษาและอุดมการณ์ท�าให้เกิดการ

จดักลุ่มและจดัประเภทของบุคคลในสังคมโดยเฉพาะ

อย่างยิ่งท่ีเก่ียวขอ้งกบัเช้ือชาติ และชนชั้นท่ีมกัแฝงดว้ย

อคติและการแยกพวกเขา พวกเรา ท�าให้เกิดความไม่เท่า

เทียมกนัอยูเ่สมอ

จากการศึกษาซ่ึงพบรูปแบบทางกลวิธีทางภาษา

เรียงตามท่ีปรากฏมากท่ีสุดไปหานอ้ยท่ีสุดไดด้งัต่อไปน้ี

1. การถาม

การถาม เป็นกลวิธีภาษาท่ีพบมากท่ีสุด นอกจาก

การใชเ้พือ่แสวงหาขอ้มลูเพือ่ช่วยผูป่้วยแลว้นั้น ยงัช่วยให้

ผูป่้วยผ่อนคลายตลอดจนเร่ืองรูปคดีความการคา้มนุษย์

ดว้ย เช่น

พระ: ท�าไม! หม�่า จ๊กมก ยงัไดอ้อกทีวี เหมือน

กนัเลย

เด็ก: (หวัเราะ)

พระ: อะ แต่ละคนมีความใฝ่ฝันนะ บางคนฝันไป

ไกลเหลือเกิน แต่ไปไม่ถึง ก็มี พระอาจารยอ์ยากจะฝันมี

โอกาสเดินรอบโลก....

จากตวัอย่างแสดงให้เห็นการใชค้ �าถามเพื่อการ

สนทนาผอ่นคลายให้แก่ผูถู้กคา้มนุษย ์ โดยผูท่ี้ถามก็เป็น

ผูท่ี้มาบ�าบดัผูถู้กคา้มนุษยก่์อน โดยผูถ้ามจะเป็นผูใ้หญ่

หรือผูท่ี้มาบ�าบดัเสมือนมีอ�านาจในการใชค้ �าถามกบัเด็ก

หรือเหยื่อผูถู้กคา้มนุษย์

2. การกล่าวช้ีน�า

การกล่าวช้ีน�าเพ่ือการบ�าบดัผูป่้วย คือการปรับ

เปล่ียนพฤติกรรมของผูป่้วยให้สามารถด�าเนินชีวิตร่วม

กบัคนในสังคมไดใ้กลเ้คียงปกติท่ีสุด เช่น

เด็ก: ไม่ใช่อยา่งงั้นครับ

วิทยากร:  อืม แลว้เป็นไง เล่าซิ

เด็ก: ขอเขามาครับ .......

จากตัวอย่างแสดงให้ เ ห็นการกระตุ้นการ 

สนทนาโดยการแนะน�าเชิงสัง่ใหผู้ป่้วยเล่าเร่ืองต่อไป โดย

ผูท่ี้มีอ �านาจมากกว่าเป็นผูส้ั่งการ

3. การกล่าวแสดงออก

เพื่อการให้ผูป่้วยหรือผูถู้กคา้มนุษยเ์ขา้ใจว่าผู ้

สนทนาด้วยสนใจกับเร่ืองท่ีสนทนากัน นอกจากน้ียงั

เป็นการแสดงถึงความคิด ความรู้สึก ทศันคติ หรือเป็นการ

สร้างสัมพนัธภาพระหว่างกนัทางสังคม เช่นการทกัทาย 

การแนะน�า การให้ก�าลงัใจ การชม หรือการแสดงความ

ชอบหรือไม่ชอบ เป็นตน้ เช่น

อาจารย:์ ค่ะ แลว้เร่ืองการกินเหลา้ล่ะคะ 

เด็ก: ก็ตั้งใจว่าจะเลิกให้ได้

อาจารย:์ ค่ะ ก็อยา่งท่ีหนูบอกนะคะ เหลา้ไม่ได้

ช่วยแกปั้ญหาอะไร นอกจากน้ีเหลา้ก็มีโทษต่อร่างกาย

ดว้ย อาจารยก์็ขอเอาใจช่วยให้หนู เลิกเหลา้ไดส้�าเร็จค่ะ

จากตวัอยา่งแสดงถึงใหก้�าลงัใจผูถ้กูคา้มนุษยแ์ลว้

ติดเหลา้เพราะโดนบงัคบัให้ด่ืมแต่แรก 

4. การน่ิงเงียบ

การน่ิงเงียบ เป็นลกัษณะเพือ่ใหผู้ถ้กูคา้มนุษยเ์ปิด

เผยความคิดและความรู้สึกออกมา นอกจากน้ียงัเป็นการ

ส่ือสารใหผู้ป่้วยทราบวา่ผูส้นทนาดว้ยตอ้งการใหผู้ถู้กคา้

มนุษยเ์ล่าต่อ ถือเป็นการบ�าบดัแบบหน่ึง เช่น

อาจารย:์ เช้าน้ีดูคุณไม่แจ่มใสเลย กังวลใจไม่

สบายใจเร่ืองอะไรหรือเปล่า 

เด็ก: เร่ืองท่ีเขา (หยดุ ไม่พดูต่อ)

อาจารย:์ (เงียบ 30 วินาที) เร่ืองท่ีเขาอะไรค่ะ

เด็ก: กบับางส่ิงบางอยา่งท่ีเขากระท�ากบัหนู.....

จากตวัอยา่งเป็นใชก้ารน่ิงเงียบ เพื่อกระตุน้การ

สนทนาดว้ยความเงียบเพื่อใหผู้ถู้กคา้มนุษยไ์ดเ้ล่าต่อ และ

ใชก้ารถามกลบัเพือ่ช่วยใหท้ราบวา่สนใจเร่ืองท่ีสนทนาอยู ่



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 ประจ�าเดือน พฤษภาคม-สิงหาคม 2560 339

5. การทวน

การทวนเป็นกลวิธีเพ่ือการเน้นย �้ าเ ร่ืองราวท่ี

สนทนากนัใหผู้ป่้วยไดย้นิอีกคร้ังเพื่อใหผู้ป่้วยประเมินค�า

พดูของตนวา่ตรงกบัความรู้สึกจริงๆ หรือไม่ หรือเป็นการ

พดูไปตามอารมณ์ นอกจากน้ียงัใชเ้พ่ือเป็นการยนืยนัความ

ถูกตอ้งของขอ้มูล ซ่ึงต่างจากการสนทนาทัว่ไปท่ีมกัไม่

ค่อยพบการทวนเท่าไร เช่น

เจา้หนา้ท่ี: ว่าแลว้ท�าไงดว้ย

เด็ก: ท�าโทษดว้ย

เจ้าหน้าท่ี: ท�าโทษยงัไง จ�าได้ไหมวนันั้นเคา้

ท�าโทษหนูอยา่งไร

จากตวัอยา่งแสดงใหเ้ห็นวา่มีการทวนย �้ากบัผูถู้ก

คา้มนุษย ์ของผูท่ี้มีอ �านาจมากกว่า

6. การอา้งถึง

การอา้งถึงหรือการอา้งถึงความกล่าวของบุคคลท่ี

มีมา การใชถ้อ้ยค�าในการอา้งเหตุผล ขอ้เทจ็จริงหรือท่ีมา 

ซ่ึงจะช่วยเพิ่มน�้ าหนกัให้น่าเช่ือถือมากยิ่งข้ึน เช่น

เจา้หนา้ท่ี: หนูจ๋าโบราณกบ็อกวา่ การพนนัน่ะไม่

ดี มนัท�าให้คนยอ่ยยบัมามากต่อมากแลว้

เด็ก: ครับ

หรือ

อาจารย:์ การไม่เคารพต่อผูใ้หญ่มนัเป็นส่ิงไม่

สมควรตามวฒันธรรมไทยนะ

เด็ก: ค่ะ

จากตวัอย่างแสดงให้เห็นไดว้่าการกล่าวอา้งถึง

ส่ิงท่ีเป็นนามธรรมเพ่ือช้ีว่าการกระท�านั้นไม่ถูกตอ้ง ไม่

เหมาะสมไดแ้ก่การอา้ง “โบราณ” หรือตวัอยา่งการอา้ง 

“วฒันธรรมไทย” ก็เป็นการอา้งส่ิงในอดีตท่ีเป็นมรดก

ส�าคญัของประเทศไทย

7. การใชส้หวาทกรรม (interdiscursivity)

สหวาทกรรม (interdiscursivity) เป็นแนวคิดของ

แฟร์คลาฟ์ (Fairclough, 1992) ซ่ึงต่อมาคริสติวา (Kristeva) 

เป็นผูเ้ร่ิมใชค้ �าว่า สหบท (intertextuality) ทั้งน้ีก็หมายถึง 

ลกัษณะของตวับทท่ีส่ือให้รู้ว่ามีความคิด หรือวาทกรรม

อ่ืนแทรกอยู่โดยไม่แสดงขอบเขตของความคิดหรือวาท

กรรมท่ีแฝงนั้นหรือไม่ การอา้งถึงแหล่งท่ีมาท่ีชดัเจน หาก

จะตอ้งอาศยัการตีความและพิจารณารูปภาษาในหลาย

ลกัษณะเขา้ดว้ยกนั เช่น

อาจารย:์ กาลคร้ังหน่ึงนานมาแลว้............จาก

นิทานเร่ืองพอ่แม่รังแกฉนัท่ีครูเล่าใหฟั้งไปแลว้นั้น หนู ๆ

คิดวา่พฤติกรรมคนใดไม่เหมาะสมจะ้ และสอนเร่ืองอะไร

เด็ก: พ่อแม่ค่ะ และเร่ืองการใชเ้งินท่ีฟุ่ มเฟือย 

จากตวัอยา่งแสดงใหเ้ห็นวา่มีกลวธีิทางภาษาการ

เล่านิทานเร่ืองพอ่แม่รังแกฉนั ประกอบกบัการกล่าวอา้งถึง

บุคคลท่ีไดก้ล่าวขอ้ความน้ีไวคื้อ คุณพ่อ คุณแม่

8. การขอโทษ

การขอโทษเป็นกลวิธีท่ีปรากฏไดน้อ้ย เป็นการ

แสดงมารยาททางสังคมอย่างหน่ึงเพื่อยุติความขดัแยง้ท่ี

อาจเกิดข้ึน เม่ือมีการส่ือสารท่ีผิดหรือนอกประเด็นหรือ

ท�าให้คู่สนทนาไม่สบายใจ เช่น

เด็ก: มีอีกเร่ืองหน่ึงคือเป็นโรคระแวงแลว้ท�าให้

ชีพจนเตน้เร็ว

เจา้หนา้ท่ี: เพราะอะไรชีพจรถึงเตน้เร็ว

เดก็: เพราะบุหร่ีจะท�าใหชี้พจรเตน้เร็วมากจนผม

ตกใจกลวัหวัใจจะวายเพราะขาดบุหร่ี

เจา้หนา้ท่ี: เพราะอะไรถึงตกใจมาก

เด็ก: ผมไม่ไดบ้อกตกใจมาก 

เจา้หนา้ท่ี: อืม ขอโทษค่ะ คือตกใจกลวัว่าชีพจร

เตน้เร็วน่ะค่ะ

จากตวัอย่างแสดงให้เห็นการกล่าวขอโทษเพื่อ

ยุติความขดัแยง้ เม่ือเจา้หน้าท่ีตีความสารไม่ตรงกบัท่ีผู ้

ป่วยตอ้งการส่ือสาร

จากกลวิธีทางภาษาท่ีส่ืออุดมการณ์ท่ีใชแ้สดงให้

เห็นไดว้่าส่งผลต่อการสร้างอุดมการณ์ในวาทกรรมการ

บ�าบดัฟ้ืนฟูผูต้กเป็นเหยื่อของกระบวนการคา้มนุษย ์ ซ่ึง

สามารถสรุปไดด้งัตารางต่อไปน้ี
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ตำรำง 1 

แสดงค่าความถ่ีของกลวิธีทางภาษาท่ีส่ืออุดมการณ์

กลวิธีทางภาษาท่ีส่ือ

อุดมการณ์

ความถ่ี ค่าเฉล่ียร้อยละ

1. การถาม 487 24.37

2. การกล่าวช้ีน�า 369 18.47

3. การกล่าวแสดงออก 362 18.19

4. การน่ิงเงียบ 242 12.11

5. การทวน 237 11.86

6. การอา้งถึง 126 6.31

7. การใชส้หวาทกรรม 115 5.76

8. การขอโทษ 60 3.00

จากตารางท่ี 1 สามารถอธิบายผลการศึกษากลวิธี

ทางภาษาท่ีส่ืออุดมการณ์มีค่าการปรากฏความถ่ีเรียงล�าดบั

จากมากไปหาน้อย ไดแ้ก่ ล�าดบัท่ี 1 การถาม ปรากฏ

ความถ่ี 487 ธุรกิจ คิดเป็น 24.37 % ล�าดบัท่ี 2 การกล่าว

ช้ีน�า ปรากฏความถ่ี 369 ธุรกิจ คิดเป็น 18.47% ล�าดบัท่ี 

3 การกล่าวแสดงออก ปรากฏความถ่ี 362 ธุรกิจ คิดเป็น 

18.19% ล�าดบัท่ี 4 การน่ิงเงียบ ปรากฏความถ่ี 242 ธุรกิจ 

คิดเป็น 12.11 % ล�าดบัท่ี 5 การทวน ปรากฏความถ่ี 237 

ธุรกิจ คิดเป็น 11.86% ล�าดบัท่ี 6 การอา้งถึง ปรากฏความถ่ี 

126 ธุรกิจ คิดเป็น 6.31% ล�าดบัท่ี 7 การใชส้หวาทกรรม 

ปรากฏความถ่ี 115 ธุรกิจ คิดเป็น 5.76% และล�าดบัท่ี 8 การ

ขอโทษปรากฏความถ่ี 60 ธุรกิจ คิดเป็น 3.00% ตามล�าดบั

การจ�าแนกกลวิธีทางภาษาท่ีส่ืออุดมการณ์ท่ี

ใช้แสดงให้เห็นได้ว่าส่งผลต่อการสร้างอุดมการณ์ใน 

วาทกรรมการบ�าบดัฟ้ืนฟูผูต้กเป็นเหยือ่ของกระบวนการ

คา้มนุษย ์ท�าใหเ้ห็นไดว้า่กลวิธีการถามใชม้ากท่ีสุดท�าให้

เห็นถึงไดว้า่การบ�าบดัฟ้ืนฟผููต้กเป็นเหยือ่นั้นตอ้งไดข้อ้มลู

จากเหยือ่เป็นส�าคญั รองลงมาอนัดบัแรกคือการกล่าวช้ีน�า 

ท่ีพบไดม้ากเป็นเพราะเหยือ่มีความกลวัผูท่ี้ถามขอ้มูลอาจ

ตอ้งใชก้ลวิธีการกล่าวช้ีน�าเพ่ือให้เหยื่อเช่ือใจและไวใ้จ

ในการตอบขอ้มูลหรือร่วมแลกเปล่ียนกิจกรรมต่าง ๆ 

เพ่ือการบ�าบดัฟ้ืนฟูท่ีสมบูรณ์แบบ และล�าดบัสุดทา้ยคือ

การขอโทษ ดว้ยผูท้ �าการบ�าบดัฟ้ืนฟูเป็นผูใ้หญ่กว่าจึง 

ปรากกฎการขอโทษไดน้อ้ย

กล่าวโดยสรุปวา่ การใชก้ลวิธีการถาม การกล่าว

ช้ีน�าเป็นกลไกส�าคญัในการช่วยในการรวบรวมขอ้มลูตรง

ประเดน็ และการใชก้ลไกอ่ืนๆร่วมนั้นท�าใหไ้ดช่้วยสร้าง

ความสัมพนัธ์ระหว่างการสนทนาให้ราบร่ืน ท�าให้การ

ส่ือสารเพื่อการบ�าบดัประสบความส�าเร็จได้

จากกลวิธีทางภาษาท่ีเกบ็ขอ้มูลแลว้นั้นส่ิงส�าคญั

เม่ือผา่นการวิเคราะห์วาทกรรมเชิงวิพากษพ์บไดว้า่กลวิธี

ทางภาษามีอุดมการณ์ท่ีแฝงอ�านาจซอ้นเร้นของผูใ้ชภ้าษา 

ซ่ึงผูใ้ชภ้าษาอาจรู้ตวัหรือไม่กต็าม สามารถสงัเคราะห์เป็น

อุดมการณ์ไดด้งัจะกล่าวต่อไป

ตอนท่ี 2 อุดมการณ์ในวาทกรรมการบ�าบดัฟ้ืนฟู

ผูต้กเป็นเหยื่อของกระบวนการคา้มนุษย์

อุดมการณ์ คือ ระบบความคิด ความเช่ือ ความรู้ 

ค่านิยม ขนบธรรมเนียมต่าง ๆ ท่ีเป็นท่ียอมรับของคนใน

สังคม วนั ไดก ์(Van Dijk, 1995) กล่าวถึงความคิดเก่ียว

กบัอุดมการณ์ไวช้ดัเจนวา่อุดมการณ์เป็นเร่ืองของมุมมอง

และการรับรู้ทางสังคมของกลุ่มบุคคลในสังคมเดียวกนั

ท่ีแสดงออกอยา่งไม่ปรากฏชดั มีลกัษณะทัว่ไป และเป็น

นามธรรม จบัตอ้งไม่ไดแ้ต่แฝงอยูใ่นทุกท่ีและทุกแห่งใน

วถีิปฏิบติัของบุคคล รวมไปถึงการใชภ้าษา ความคิดความ

เช่ือท่ีมีอยูร่่วมกนัน้ีมีอิทธิพลในการควบคุมความคิดเห็น

และทศันคติของกลุ่มบุคคลในการประเมินและตดัสิน

ส่ิงใดส่ิงหน่ึงและมีแนวโน้มท่ีจะแสดงความเหนือกว่า 

(dominate) ในลกัษณะการครอบง�า (hegemony) ความ

คิดอ่ืน ๆ อุดมการณ์ท่ีแฝงอยูใ่นการใชภ้าษาจึงมกัแสดง

การแบ่งแยกและกีดกนั (discrimination) กลุ่มบุคคลใน

สังคมบางกลุ่มอยู่ตลอดเวลาโดยท่ีผูใ้ชภ้าษาบา้งบางคน

อาจจะไม่รู้ตวั

กลุ่มบุคคลในสังคมต่างปฏิบติัตน หรือประกอบ

กิจกรรมต่าง ๆ  ตามกรอบของสังคมจนเห็นเป็นเร่ืองปกติ

ธรรมดา โดยไม่ไดต้ั้งค �าถามกบัส่ิงท่ีถูกท�าใหเ้ช่ือวา่จะส่ง

ผลอยา่งไรแก่ตน ความคิดท่ีสร้างข้ึนจึงสัมพนัธ์กบัเร่ือง

ของอ�านาจ การครอบง�าและผลประโยชน์ (Fairclough, 

1995 ) ดงัน้ี

1. อุดมการณ์ผูมี้อ �านาจมากกว่า

หมายถึง ความหมายท่ีถกูสร้างจากอุดมการณ์ผา่น

กลวธีิทางภาษาท่ีแทรกแฝงวา่สามารถสร้างใหผู้ท่ี้ปกครอง 
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หรือผูท่ี้มีอ �านาจเหนือกว่า เป็นผูก้ �าหนดความถูกตอ้งผูท่ี้

มีอาย ุมีความเป็นอาวโุส ผูท่ี้ความรู้มากกวา่เป็นผูก้ �าหนด

และอยูเ่หนือกว่า เช่น

เด็ก: ขอหลายเพลงไดไ้หม

ครู: ขอเพลงเดียวพอนะ

เด็ก: โธ่ 

หรือ

ครู: เก่งมากเลยค่ะ เรียนรู้ไดเ้ร็วดีค่ะ อะนัง่ลง

ครู: วนัน้ีครูจะให้ฟังเพลง แต่เราตอ้งนัง่ลงอยา่ง

สบาย นัง่พบัเพียบหรือขดัสมาด ให้สบาย ๆ  ไม่นัง่ติดกนั 

นัง่ให้สบายค่ะ แลว้ลองฟังดู นัง่น่ิง ๆ หลงัตรง ๆ เงียบ ๆ 

นะ ไม่คุยกนั หายใจเขา้ลึก ๆหายใจออก ดีมากค่ะ

จากตวัอยา่งแสดงให้เห็นไดว้่าผูท่ี้มีอาย ุ มีความ

เป็นอาวุโส ผูท่ี้ความรู้ หรือผูใ้หญ่ คือผูท่ี้มีประสบการณ์

มากกว่า มองผูน้อ้ย ผูท่ี้อายนุอ้ยกว่า คือเด็ก ตอ้งปฏิบติั

หรือท�าตามผูอ้าวุโสกว่า

2. อุดมการณ์อ�านาจชนชั้น

หมายถึง ระบบชนชั้น ถึงแม้จะไม่มีการแบ่ง

วรรณะอยา่งเช่นประเทศอินเดีย หรือมีการเลิกทาสไปแลว้

นั้น แต่ความเป็นชนชั้นยงัแฝงแทรกอยู ่เป็นไดท้ั้งการกระ

ท�าและการใชภ้าษา เป็นตน้ เช่น

ครู: ท�าย ั้งลา้ 

เด็ก: สวสัดีครับ 

ครู: ท�างานฝีมือ....

เด็ก: เขียนฮกัแม่ ฮกัแม่ม้ิงหรือ ฮกัแม่ร่า?

ครู: ฮกัหมดทุกคน!

จากตวัอยา่งแสดงให้เห็นไดว้่าสังคมไทยมีเร่ือง

ของชนชั้นทางดา้นภาษาไทยราชการ กบัภาษาไทยถ่ิน ท่ี

จะเลือกใชภ้าษาไทยถ่ินส่ือสารเฉพาะบุคคล ท่ีอาจมองวา่

เป็นการแสดงความรู้สึกเป็นพวกเดียวกนั แต่ถือเป็นการ

แบ่งชนชั้นท่ีแอบซอ้นในการส่ือสารท่ีมองว่าเป็นการใช้

เพือ่ส่ือสารใหเ้หยือ่คิดวา่พวกเดียวกนัแต่ความจริงเป็นการ

แฝงชนชั้นทางภาษาระหว่างผูท่ี้ส่ือสารมีความสามารถ

ส่ือสารไดห้ลากหลายภาษามากกว่าผูท่ี้รับสาร 

3. อุดมการณ์ความเป็นเมืองพุทธศาสนา

หมายถึง สร้างความหมายความเป็นเมืองพทุธเช่ือ

เร่ืองเวร-กรรม ในสังคม เช่น

พระ: ตามสบาย, อยา่ให้มนัหืออืออึงจนเกินไป 

เราเป็นธรรมะ บรรยายอยา่เครียดในช่วงน้ี เอาหละธรรมะ

เลก็ ๆ นอ้ย ๆ ท่ีพระอาจารยบ์อก บอก บอกไปนะ หนอ!

เด็ก: ฮ่าๆๆๆๆๆๆๆ (หวัเราะ) อาจารยเ์ป็นไรอะ 

บอกบอกบอกบอกๆๆๆๆ,

พระ: ฮะ, เอา้ถา้เผื่อพดูชดั ๆ แลว้มนัจะไปตลก

ตลกตลก หรอ!

เด็ก: (หวัเราะ)

หรือ

พระ: ยามเรามีความสุขก็เกิดบุญ ยามเรามีความ

ทุกขก์็เกิดบาป

พระ: สติมาปัญญาก็จะ 

เด็ก: เกิด

พระ: สติเตลิดก็จะ

เด็ก: เกิดปัญหา

จากตวัอยา่งแสดงใหเ้ห็นการสอนเร่ืองเวรกรรม 

บาปบุญ คือการกระท�ากรรมใดยอ่มไดก้รรมนั้น ใครท�า

ส่ิงใดก็ไดรั้บผลตอบแทนส่ิงนั้น สะทอ้นความเช่ือทาง

พระพุทธศาสนาท่ีคนไทยเคารพนับถือต่อกันมาอย่าง

ยาวนาน เป็นอ�านาจสร้างความเป็นไทยใหเ้ป็นเมืองพุทธ

จากการวจิยัในคร้ังน้ีสามารถพบไดว้า่ อุดมการณ์

ท่ีแสดงออกมาดงัขา้งตน้สามารถอภิปรายผลต่อไปได้

สะทอ้นลกัษณะกลุ่ม สังคม วฒันธรรม การเหล่ีอมล�้าผู ้

มีอ �านาจมากกว่า อ �านาจชนชั้น หรือความเป็นเมืองพุทธ

ศาสนา ท่ีแฝง ซ้อนแอบอยู่เบ้ืองหลงัของการใช้กลวิธี

ทางภาษาในวาทกรรมการบ�าบดัฟ้ืนฟูผูต้กเป็นเหยื่อของ

กระบวนการคา้มนุษย ์แบ่งความเป็นคน ระหวา่งผูท่ี้บ�าบดั

ฟ้ืนฟูเหยื่อกบัเหยื่อผูท่ี้ถูกคา้มนุษยไ์ด ้

เพราะฉะนั้น กลวธีิทางภาษาเพือ่การบ�าบดัฟ้ืนฟผูู ้

ตกเป็นเหยือ่ของกระบวนการคา้มนุษยน์ั้น คือการตอ้งการ

ช่วยเหยือ่หรือผูถู้กคา้มนุษยใ์หดี้ดงัเดิมดว้ยการใชภ้าษาท่ี
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บ�าบดัฟ้ืนฟูท่ีถูกตอ้งแลว้จริงหรือ 

ตอนท่ี 3 สร้างแบบเรียนจากกลวิธีทางภาษาใน

วาทกรรมการบ�าบดัฟ้ืนฟูผูต้กเป็นเหยือ่ของกระบวนการ

คา้มนุษย์

จากการท่ีผูว้ิจยัไดเ้ก็บขอ้มูลสามารถสังเคราะห์

จากกลวิธีทางภาษาท่ีใชใ้นการส่ือสารเพื่อเยียวยาจิตใจผู ้

ตกเป็นเหยือ่จากการคา้มนุษย ์โดยแบ่งเป็น 4 กลุ่มดว้ยกนั 

ทั้งน้ีแบบเรียนบ�าบดัฟ้ืนฟผููต้กเป็นเหยือ่ของกระบวนการ

คา้มนุษยฉ์บบัน้ีมีประโยชน์แก่ผูท่ี้ศึกษาการใชภ้าษาท่ีถูก

ตอ้งในการบ�าบดัฟ้ืนฟผููต้กเป็นเหยือ่ของการคา้มนุษยห์รือ

ผูท่ี้ใกลเ้คียงกบัการถูกคา้มนุษยต่์อไป ไดแ้นบไวใ้นภาค

ผนวกแลว้ สามารถแบ่งไดด้งัน้ี

1. การสร้างความไวใ้จ

การสร้างความไวใ้จเป็นกลยุทธ์ส�าคญัในการ

ส่ือสาร ส�าหรับการใหก้ารช่วยเหลือแก่เหยือ่ เน่ืองจากความ

ไวใ้จจะช่วยท�าใหเ้ราไดข้อ้มลูท่ีเราตอ้งการ โดยส่วนใหญ่

เหยือ่มกัจะถูกล่อลวงใหต้กมาเป็นเหยือ่ในกระบวนการคา้

มนุษย ์ดงันั้น เหยือ่จะมีปัญหากบัความรู้สึกไวว้างใจ กลวั

ท่ีจะไวว้างใจคนแปลกหนา้ กลวัท่ีจะใหข้อ้มูล ดงันั้น การ

ท่ีเจา้หน้าท่ีพยายามสร้างความไวว้างใจให้เกิดข้ึนในตวั

เหยื่อ จะสามารถท�าให้เจา้หนา้ท่ีเขา้ถึงขอ้มูล รับรู้ในส่ิง

ท่ีเหยื่อรู้สึกและส่ิงท่ีเหยื่อตอ้งการได ้ และมีผลต่อเน่ือง

ไปถึงการช่วยเหลือเหยื่อทางดา้นสภาพจิตใจ และทาง

ดา้นกฎหมายในท่ีสุด

  1.1 การเร่ิมแนะน�าตวัเราเองก่อน

  โดยส่วนใหญ่ในการเจอเหยื่อคร้ังแรก 

เจา้หนา้ท่ีจะเร่ิมเขา้หาเหยือ่โดยการ แนะน�าตวัเราก่อนวา่ 

เราคือใคร มาท�าอะไร มีจุดประสงคห์รือความมุ่งหมาย

อยา่งไร ตอ้งการอะไร เป็นการพูดคุยในรูปแบบการพูด

คุยเพื่อท�าความรู้จกักนั การท่ีเราแนะน�าตวัเราเองก่อน 

เป็นการกระท�าท่ีท�าให้เหยื่อไดส้ังเกตเจา้หนา้ท่ีก่อนดว้ย

ตวัเหยื่อเองดว้ย

  การแนะน�าหน่วยงานให้เหยื่อทราบ 

แนะน�ากระบวนการการท�างาน วิธีการช่วยเหลือใหเ้หยือ่

ทราบ และขอใหเ้หยือ่เล่าความจริงเพราะขอ้มลูท่ีเป็นความ

จริงจะมีประโยชนอ์ยา่งมากในการช่วยเหลือเหยือ่ใหก้ลบั

บา้นไดใ้นท่ีสุด ในการสมัภาษณ์เจา้หนา้ท่ี เจา้หนา้ท่ีแต่ละ

คนจะมีวิธีการแนะน�าหน่วยงานของตนเองท่ีแตกต่างกนั

ไป บา้งก็เปิดซีดีให้ดูถึงกระบวนการท�างานและผลงาน

ทั้งหมดของหน่วยงาน ดูรูปภาพการท�ากิจกรรมของเจา้

หนา้ท่ีและเหยื่อคนอ่ืนๆ บา้งก็แนะน�าโดยการโดยใชค้ �า

พดู 

  1.2 การรักษาความลบั

  การรักษาความลบัเป็นกลยทุธ์หน่ึงใน

การสร้างความไวว้างใจแก่เหยือ่ ท�าใหเ้หยือ่ยอมท่ีจะบอก

ขอ้มูลท่ีเหยือ่ไม่กลา้เปิดเผยใหเ้จา้หนา้ท่ีทราบ เหยือ่ส่วน

ใหญ่จะมีความรู้สึกกลวั ไม่กลา้พดู เพราะกลวัว่าถา้เหยื่อ

บอกขอ้มูลไป ฝ่ายตรงขา้มจะรู้และกลบัมาท�าร้ายเหยื่อ 

ส่งผลให้เหยื่อไม่ไดก้ลบับา้นในท่ีสุด ดงันั้นเจา้หนา้ท่ีจึง

มีกลยุทธ์การรักษาความลบั เพื่อท�าให้เหยื่อไวว้างใจว่า 

ขอ้มูลท่ีเหยื่อบอกมา จะไม่มีใครรู้ และจะเป็นความลบั

ระหว่างเหยื่อกบัเจา้หนา้ท่ีเท่านั้น

  ในการถามข้อมูลใหม่ ๆ หรือการ

สอบถามขอ้มูลเพิ่มเติม เจา้หนา้ท่ีจะมีการย �้ากบัเหยื่อทุก

คร้ังในเร่ืองการรักษาความลบั เพื่อสร้างความมัน่ใจใหแ้ก่

เหยื่อว่า ส่ิงท่ีเหยื่อบอกมาจะถูกรักษาเป็นความลบั และ

หากมีกรณีท่ีเจา้หนา้ท่ีจ�าเป็นตอ้งบอกขอ้มูลเหยื่อให้เจา้

หนา้ท่ีท่านอ่ืนทราบในเร่ืองท่ีเหยือ่อยากใหเ้ก็บเป็นความ

ลบัจริง ๆ เจา้หนา้ท่ีจะขออนุญาตเหยื่อก่อน หรือบอกถึง

ความจ�าเป็นให้เหยื่อรับรู้ก่อน

  1.3 การแสดงออกทางภาษาท่าทาง

  มนุษยเ์รานั้นนอกจากจะส่ือสารกนัดว้ย

ภาษาท่ีใชค้ �าซ่ึงมีความหมายต่างๆ แลว้ เรายงัส่ือสารกนั

ดว้ยภาษาร่างกาย (body language) ซ่ึงแสดงออกมาโดย

อากปักิริยาต่างๆ อีกดว้ย เช่นเดียวกบัการส่ือสารระหวา่ง

เจา้หน้าท่ีและเหยื่อ ในการส่ือสารเพื่อเยียวยาจิตน้ี การ

แสดงออกทางภาษาท่าทางเป็นองคป์ระกอบหน่ึงท่ีส�าคญั

ไม่แพก้นั เพราะ บางคร้ังการส่ือสารดว้ยท่าทางสามารถ

รับรู้ถึงความรู้สึกไดดี้กว่าค�าพดู

  การแสดงออกทางภาษาท่าทางโดยการ

สมัผสัท่ีนุ่มนวลของเจา้หนา้ท่ี ไม่วา่จะเป็นการตบไหล่เบาๆ 

หรือการจบัไหล่เหยื่อเบา ๆ เป็นการแสดงความห่วงใยท่ี

เจา้หนา้ท่ีมีต่อเหยื่อ การแสดงออกทางสีหนา้ท่าทางและ
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แววตา ทุกส่วนในร่างกายลว้นมีผลต่อการรับรู้ความรู้สึก

ท่ีส่งไปถึงเหยือ่ทั้งส้ิน แต่การแสดงออกทางภาษาท่าทาง

ก็มีขอ้จ�ากดั คือ ก่อนท่ีเจา้หนา้ท่ีจะแสดงออกทางภาษา

ท่าทาง ใหเ้หยือ่รับรู้ เจา้หนา้ท่ีตอ้งมีการสังเกตเหยือ่ก่อน

วา่ ในขณะนั้น เหยือ่พร้อมท่ีจะรับการสมัผสัจากเจา้หนา้ท่ี

หรือไม่ หรือพร้อมจะท�าการส่ือสารหรือไม่

  ผู ้ท่ีตกเป็นเหยื่อไม่ได้พร้อมจะรับ

การสัมผสัจากเราทุกคนเสมอไป และการสัมผสั การ

แสดงออกทางท่าทางไม่ไดห้มายความวา่ เหยือ่จะสามารถ

รับรู้ถึงความปรารถนาดีไดทุ้กคร้ัง เพราะเหยือ่อาจมีความ

กลวั ความกงัวล แฝงอยู ่ดงันั้นเจา้หนา้ท่ีตอ้งรู้จกัสังเกต

พฤติกรรมเหยื่อก่อน

  การรักษาระยะห่างระหวา่งการส่ือสาร

ของเจา้หนา้ท่ีกบัเหยื่อ ก็จดัไดว้่าเป็นการแสดงออกทาง

ภาษาท่าทางอีกอย่างหน่ึง เป็นองค์ประกอบหน่ึงท่ีช่วย

ควบคุมบรรยากาศในการสนทนา ลดความตึงเครียด

  นอกจากน้ีการนัง่คุยระหว่างเหยื่อและ

เจา้หน้าท่ี พบว่า การนั่งคุยกบัเหยื่อ ไม่ควรนั่งประจนั

หนา้กนั ควรนัง่ขา้งๆกนัหรือไม่ก็นัง่เฉียงๆกนั จะท�าให้

ทั้งเหยื่อและเจา้หนา้ท่ีรู้สึกสบายไม่อึดอดั บรรยากาศจะ

ไม่เครียด ดูเป็นกนัเอง ให้ความรู้สึกเหมือนเพื่อนคุยกนั 

และจะท�าให้เหยื่อรู้สึกผอ่นคลายและสบายท่ีจะพดูคุย

  1.4 การสร้างความรู้สึกเป็นพวกเดียวกนั

  ความรู้สึกการเป็นพวกเดียวกนั หมายถึง 

การสร้างโดยการใชภ้าษาพดูท่ีเป็นภาษาบา้นเดียวกนั เช่น 

หากเหยือ่เป็นชาวต่างชาติ และไดคุ้ยกบัคนภาษาเดียวกนั 

กบัคนบา้นเดียวกนั จะท�าให้เหยื่ออุ่นใจ และเกิดความ

มัน่ใจท่ีจะบอกขอ้มูลมากกว่า มีความรู้สึกว่าเราเป็นคน

บา้นเดียวกนั

  เจา้หนา้ท่ีใหค้วามส�าคญักบัภาษาท่ีใชใ้น

การส่ือสาร องคก์รจะมีล่ามส�าหรับแปลภาษาทุกองคก์ร 

เพือ่ความสะดวกและง่ายต่อการเขา้ถึงขอ้มลู และนอกจาก

น้ีเร่ืองภาษาเป็นส่ิงท่ีตอ้งระวงั เพราะบางค�าพูดในภาษา

ของเรา อาจกลายเป็นเป็นค�าด่าของอีกภาษาก็เป็นได้

  ไม่เพียงแต่การใชภ้าษาเดียวกนัเท่านั้น 

กลยุทธ์การสร้างความรู้สึกเป็นพวกเดียวกัน ยงัหมาย

รวมถึง การลงไปมีส่วนร่วมกบัเหยื่อในการท�ากิจกรรม 

เน่ืองจากองคก์รท่ีผูท้ �าวิจยัไดศึ้กษานั้น มีรูปแบบขั้นตอน

การปฏิบติังานท่ีมีขั้นตอนการเยียวยาจิตใจเหยื่อ โดยใช้

กิจกรรมเขา้มาบ�าบดัดว้ย ซ่ึงเจา้หนา้ท่ีส่วนใหญ่จะลงไป

คลุกคลีท�ากิจกรรมกบัเหยือ่ เพราะเช่ือวา่ การลงไปมีส่วน

ร่วมกบัเหยือ่ จะเป็นกลยทุธ์หน่ึงท่ีท�าใหเ้หยือ่เปิดใจ และ

ไวว้างใจเรา และในการท�ากิจกรรมร่วมกนันั้น เจา้หนา้ท่ี

ก็จะมีการสังเกตพฤติกรรมเหยื่อไปดว้ย

  1.5 การใชส้รรพนามแทนช่ือ

  ส�าหรับกลยุทธ์การใชส้รรพนามแทน

ตวัเอง และสรรพนามเรียกตวัเหยื่อนั้น จะไม่มีรูปแบบ

ตายตวั ซ่ึงข้ึนอยูก่บัเพศ และวยัวุฒิของทั้งเจา้หนา้ท่ีและ

เหยื่อดว้ย การใชส้รรพนามแทนตวัเช่น ใชค้ �าว่าแม่ แทน

ตวัเอง เพื่อให้เหยื่อรู้สึกถึงความอบอุ่น แต่ถา้เจา้หน้าท่ี

อายยุงัไม่มากจะใหค้ �าวา่ครู เน่ืองจากค�าวา่ครูจะแฝงความ

รู้สึกปรารถนาดี และความสัมพนัธ์ระหวา่งครูกบัลูกศิษย ์

สามารถใชไ้ดใ้นทุกรูปแบบและทุกสถานการณ์มากกว่า 

เพราะเหยือ่บางคนอาจถกูพอ่แม่ตนเองส่งมาขาย หรืออาจ

มีความรู้สึกบาดหมางลึกๆกบัค�าว่าพ่อแม่อยูใ่นใจ

  เห็นได้ว่าใช้สรรพนามแทนตัว เป็น

เร่ืองละเอียดอ่อน เป็นตวัส่งผลต่อการแสดงออกระหวา่ง

บุคคลได ้และเป็นตวัก�าหนดขอบเขตวา่ สามารถพดูอะไร 

แสดงออกอะไรไดม้ากนอ้ยแค่ไหน เช่นค�าว่า แม่ จะส่ือ

ถึงการตอ้งการแสดงความรัก ความอบอุ่น แสดงว่าเรา

เขา้ใจและอยู่เคียงขา้งเสมอ ค�าว่าครู เป็นค�าท่ีแสดงถึง

ความพร้อมท่ีจะใหค้ �าปรึกษาในทุกเร่ือง ครูเขา้ใจในส่ิงท่ี

หนูพดู แต่เวลาคุยกบัเหยือ่ทางโทรศพัท ์ทางเจา้หนา้ท่ีจะ

ใชค้ �าว่า คุณ เพราะค�าว่าคุณ แสดงออกถึงความน่าเช่ือถือ 

และใหเ้กียรติกนั แต่ส�าหรับค�าว่าพี่ เจา้หนา้ท่ีบางท่านจะ

ไม่ใช ้เพราะค�าว่าพี่ ให้ความรู้สึกท่ีมีขอบเขต ไม่แฝงการ

เคารพ และความเป็นผูอ้าวุโส อาจท�าให้เหยื่อบางคนไม่

เคารพก็เป็นได้

2. การเป็นผูฟั้งท่ีดี

การฟังเป็นทกัษะท่ีส�าคญัอยา่งหน่ึง ท่ีช่วยใหเ้รา

เขา้ใจส่ิงต่าง ๆ ไดง่้ายข้ึน การเป็นผูฟั้งท่ีดีจะท�าใหเ้ราเขา้ใจ

ทั้งการส่ือสารและความรู้สึกไดเ้ป็นอยา่งดี ดงันั้นเม่ือเรา

จะรับฟังส่ิงใดเราจึงควรรับฟังอยา่งตั้งใจ พูดทวนในส่ิง
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ท่ีไดย้ินเม่ือไม่แน่ใจว่าเราเขา้ใจถูกหรือไม่ มีการโตต้อบ

อยา่งเหมาะสม อาจใชท่้าทางหรือค�าพดู ท่ีส�าคญัไม่ควร

เปล่ียนหวัขอ้การพดูคุยหากยงัไม่จบเร่ือง ส�าหรับกลยทุธ์

การเป็นผูฟั้งท่ีดีนั้น เป็นกลยทุธ์หน่ึงท่ีเจา้หนา้ทุกคนตอ้ง

ค�านึงถึง เพราะเจา้หนา้ท่ีจะสามารถรับรู้ขอ้มูลจากเหยื่อ

ได ้ก็จากการฟัง

เห็นไดว้่า ในบางกรณีเราสามารถซกัถาม ทวน

ความ จากส่ิงท่ีเหยือ่พดูได ้การเป็นผูฟั้งท่ีดีไม่ไดห้มายความ

ว่า ตอ้งฟังตลอด ฟังอยา่งเดียว ตอ้งมีการวิเคราะห์ก่อน

ว่า หากเราถามในส่ิงท่ีเราไม่เขา้ใจ เหยื่อพร้อมจะตอบ

หรือไม่ ถา้ไม่พร้อมเจา้หนา้ท่ีก็จะไม่พยายามซกั ไล่เล่ียง 

แต่ถา้เหยื่อมีการโตต้อบกลบั เจา้หนา้ท่ีจะให้เทคนิคการ

ทวนความถามซ�้ า จากส่ิงท่ีเหยื่อพดู ไปสู่ประเด็นหลกัท่ี

เหยื่อตอ้งการจะส่ือ

3. การเสนอแนะแนวทาง แต่ไม่สร้างค�ามัน่สญัญา

การเสนอแนะแนวทาง แต่ไม่สร้างค�ามัน่สัญญา 

เป็นอีกกลยุทธ์หน่ึงท่ีเจ้าหน้าท่ีใช้ในการเยียวยาจิตใจ

เหยือ่ โดยส่วนใหญ่แลว้ในการใหเ้สนอแนะแนวทาง เจา้

หนา้ท่ีจะใชค้ �าวา่ “ครูเขา้ใจหนูนะ” ซ่ึงจะท�าใหเ้หยือ่รู้สึก

วา่เจา้หนา้ท่ีเขา้ใจเหยือ่ ใหเ้หยือ่พดูออกมาเลยวา่ ตอ้งการ

อะไร เพราะเหยือ่ส่วนใหญ่จะอยูใ่นวยัรุ่น ซ่ึงวยัรุ่นเป็นวยั

ท่ีตอ้งการอิสระ ไม่ชอบอยูใ่นกฎเกณฑ ์อารมณ์ป่ันป่วน 

เปล่ียนแปลงง่าย และอารมณ์เหล่าน้ีท�าให้เกิดพฤติกรรม

กา้วร้าวได ้ดงันั้น เวลาเจา้หนา้ท่ีให้มีการเสนอแนะแนว

ทางกบัเหยือ่ และสะทอ้นความรู้สึกเห็นอกเห็นใจใหเ้หยือ่

ไดรั้บรู้ แสดงความห่วงใยและสนใจในเร่ืองราวของเหยือ่ 

และการใหค้ �าการเสนอแนะแนวทางอยา่งต่อเน่ือง ติดตาม

เร่ืองราวของเหยือ่กเ็ป็นส่วนหน่ึงของการสร้างสมัพนัธภาพ

ระหว่างกนัได ้แต่ทั้งหมดนั้น ตอ้งอยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขท่ีว่า 

จะไม่มีการสร้างค�ามัน่สัญญาระหว่างเจา้หนา้ท่ีกบัเหยื่อ

ในการใหก้ารเสนอแนะแนวทางแก่เหยือ่ ควรจะ

มีการให้ค �าเสนอแนะอย่างต่อเน่ืองพร้อมทั้งการสังเกต

พฤติกรรมเป็นระยะ และปัญหาของเหยื่อแต่ละคน เจา้

หนา้ท่ีทุกคนควรจะรับรู้โดยเหมือนๆกนั เพราะจะไดเ้ป็น

หูเป็นตา ช่วยสอดส่องดูแล 

ในเวลาท่ีเหยือ่มีปัญหา เจา้หนา้ท่ีจะพยายามเสนอ

แนะแนวทางโดยการถามไปเร่ือย ๆ จนกว่าเหยื่อจะบอก

ในส่ิงท่ีเหยื่อตอ้งการหรือไม่ตอ้งการจะท�า จากนั้นเจา้

หนา้ท่ีจะมีการหาขอ้ตกลง ดงันั้นส่ิงท่ีเหยื่อตกลงก็จะมา

จากขอ้เสนอของเหยื่อเอง อีกประเด็นท่ีน่าสนใจคือ การ

ไม่สร้างค�ามัน่สัญญากบัเหยื่อ เช่น ถา้เหยื่อท�าแบบน้ี จะ

ไดส่ิ้งน้ีเป็นการตอบแทน เพราะการสร้างค�ามัน่สัญญาจะ

ท�าใหเ้หยือ่รอคอย และหากไม่เป็นไปตามสญัญา จะส่งผล

ใหเ้หยือ่ผดิหวงั เสียความรู้สึกและท�าใหไ้ม่ไวใ้จเจา้หนา้ท่ี

4. การให้เกียรติความเป็นมนุษย์

การใหเ้กียรติความเป็นมนุษยเ์ป็นส่ิงท่ีพึงปฏิบติั

อยู่แลว้ ส�าหรับทุกคน เพราะเราทุกคนลว้นมีศกัด์ิศรี มี

สิทธิเสรีภาพ และมีคุณคา่ในตนเอง ส�าหรับกลยทุธ์การให้

เกียรติความเป็นมนุษยน์ั้น เป็นส่ิงท่ีเจา้หนา้ท่ีพึงตระหนกั

มากเพราะ ผูท่ี้ตกเป็นเหยือ่จากกระบวนการคา้มนุษย ์มกั

จะโดนลดทอนความเป็นมนุษยม์าก่อน ดงันั้นเจา้หนา้ท่ีจึง

ตอ้งสร้างความรู้สึกมีคุณค่าในความเป็นมนุษย ์ โดยการ

ให้เกียรติเหยื่อ ไม่มองว่าเหยื่อเป็นคนอ่ืน เป็นผูเ้คราะห์

ร้าย เป็นบุคคลน่าสงสาร และท�าให้เหยื่อเกิดความรู้สึก

เห็นคุณค่าในตนเอง โดยกลยทุธ์ในขอ้น้ี จะประกอบไป

ดว้ยประเด็นยอ่ยดงัต่อไปน้ี

  4.1 การให้ค �าชมเชย

  การให้ค �าชมเชยเป็นส่วนหน่ึงของ

กลยุทธ์ เพราะการให้ค �าชมเชย จะท�าให้เหยื่อเกิดความ

รู้สึกมีคุณค่าในตนเอง และรู้สึกว่าตวัเราเองก็สามารถท�า

อะไรท่ีมีประโยชน์ได ้ท�าอะไรท่ีมีคุณค่าได้

  การสร้างค�าชมเชยใหเ้หยือ่โดยการ มอบ

หมายภาระหนา้ท่ีใหเ้หยือ่ก่อน และรอเวลาท่ีเหยือ่ท�าหนา้

นั้นเสร็จส้ิน เจา้หนา้ท่ีกจ็ะเขา้ไปชมเชยเหยือ่วา่ ส่ิงท่ีท�านั้น

ดีแลว้ ถูกตอ้งแลว้ หรือการไดถ้ามวา่ “วนัน้ีหนูท�าความดี

อะไรบา้ง” เพื่อกระตุน้ใหเ้หยือ่คิดทบทวนส่ิงท่ีไดท้ �าผา่น

มาในแต่ละวนั แต่อยากจะท�าความดีต่อ เพื่อจะมาตอบเจา้

หนา้ท่ีไดว้่า เหยื่อไดท้ �าอะไรดีดีไปแลว้บา้ง

  การใหค้ �าชมเชยกบัเหยือ่นั้นส�าคญัมาก

เป็นจิตวทิยาง่ายๆท่ีเจา้หนา้ท่ีควรใชก้บัเหยือ่ เจา้หนา้ท่ีไม่

ควรหวงค�าชมเชยของท่าน ถา้เหยือ่ท�าความดีอะไร แมจ้ะ

เป็นเพียงเร่ืองเลก็นอ้ย ถา้เร่ืองนั้นไดรั้บค�าชมเชยจากเจา้

หนา้ท่ี จะท�าให้เหยื่อดีใจและภูมิใจเป็นอยา่งมาก ท�าให้

เกิดเจตคติท่ีดีต่อตนเองและต่อเจา้หนา้ท่ีดว้ย
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  4.2 การให้ก�าลงัใจ

  ก�าลงัใจเป็นส่ิงส�าคญัในการท�าให้คน

คนหน่ึงมีแรงพลงัท่ีลุกข้ึนสูต่้อชีวติท่ีเจอเร่ืองราวท่ีกระทบ

กระเทือนอารมณ์ อยา่งเช่นผูต้กเป็นเหยือ่จากกระบวนการ

คา้มนุษย ์การใหก้�าลงัใจเป็นส่วนหน่ึงของกลยทุธ์ การให้

เกียรติความเป็นมนุษย ์มนุษยทุ์กคนมีสิทธิท่ีจะไดรั้บก�าลงั

ใจจากคนรอบขา้ง และมีสิทธิในการใหก้�าลงัใจตนเอง ไม่

ว่าเหยื่อจะเป็นชนชาติไหน เพศใด ต่างก็ตอ้งการก�าลงัใจ

ดว้ยกนัทั้งส้ิน

  เจา้หนา้ท่ีเลือกการให้ก�าลงัใจโดยการ 

ยกตวัอย่างให้เหยื่อเห็นว่า ชีวิตเหยื่อยงัมีทางเลือก ยงัดี

กวา่คนอ่ืนๆท่ีเจา้หนา้ท่ีไม่สามารถไปช่วยได ้ท�าใหเ้หยือ่

รู้สึกวา่ เหยือ่ยงัมีทางเลือกในชีวิตและโชคดีกวา่เหยือ่คน

อ่ืนอีกหลายคน ท่ียงัไม่ไดรั้บการช่วยเหลือ หรือการใชค้ �า

สอนในเร่ืองธรรมะเป็นเคร่ืองมือในการให้ก�าลงัใจ ให้

มองเห็นหนทาง และมีจิตใจท่ีจะสู้ชีวิตต่อไป

  4.3 การไม่ตอกย �้า

  การไม่ตอกย �้าในท่ีน้ี หมายถึง การไม่

พดูถึงซ�้ า ๆ  ย �้า ๆ ในส่ิงท่ีเหยื่อเจอมา เพราะเร่ืองบางเร่ือง

เป็นเร่ืองท่ีละเอียดอ่อนต่อความรู้สึก เป็นแผลลึกๆท่ีฝัง

อยูใ่นจิตใจ พดูไปก็ไม่มีประโยชน์อะไร 

  4.4 การไม่บีบบงัคบั

  การไม่บีบบงัคบัเป็นประเด็นหน่ึงใน

กลยทุธ์การให้เกียรติความเป็นมนุษยแ์ก่เหยื่อ เจา้หนา้ท่ี

เองไม่มีสิทธิไปบงัคบั ขู่เข็ญให้เหยื่อท�าในส่ิงท่ีเหยื่อไม่

ตอ้งการจะท�า เพราะมนุษยทุ์กคนลว้นมีสิทธิ และเสรีภาพ

ของตนเองในการจะท�าอะไรสักอยา่ง เหยือ่ก็เช่นเดียวกนั 

ถึงแมเ้หยือ่จะเป็นผูเ้ขา้รับการขอความช่วยเหลือจากองคก์ร

และเจา้หนา้ท่ี แต่ไม่ไดห้มายความว่า สิทธิและเสรีภาพ

ของเหยื่อจะหายไป

  หากมีเหยือ่ท่ีไม่ตอ้งการท�ากิจกรรมร่วม

กบัเจา้หนา้ท่ี เจา้หนา้ท่ีจะไม่บีบบงัคบั แต่จะพยายามถาม

หาสาเหตุมากกว่า ว่าเพราะอะไรถึงไม่อยากท�า และจะ

แกปั้ญหาโดยการพาเหยือ่ไปนัง่ดูเพื่อนๆท�า แลว้เหยือ่จะ

เกิดความรู้สึกอยากท�าบา้งข้ึนมาเอง เพราะธรรมชาติของ

มนุษยทุ์กคนคือ ตอ้งการมีส่วนร่วมและเป็นส่วนหน่ึงของ

กลุ่ม อยากท�าตามคนหมู่มากอยูแ่ลว้

  การพูดแบบขอความร่วมมือจะท�าให้

เหยื่อรู้สึกไม่ถูกบีบบงัคบั และสบายใจท่ีจะให้ความร่วม

มือกบัเรา และท่ีส�าคญัเราควรสงัเกตพฤติกรรมเหยือ่ขณะ

สอบถามและพดูคุยหากเขามีท่าทีไม่เตม็ใจนกั กค็วรหยดุ

พกัและไม่คาดคั้นเอาค�าตอบเช่นกนั เพราะบางคร้ังถา้เหยือ่

ไม่เตม็ใจและไม่พร้อมจะตอบ เขาจะโกหกเรา ให้ขอ้มูล

เราผิดๆ เพื่อท่ีจะไดจ้บการถามเร็ว

  4.5 การไม่วิพากษ ์วิจารณ์

  เวลารับฟังขอ้มูลเจา้หน้าท่ีตอ้งไม่ไป

ตดัสิน มีหนา้ท่ีฟังอยา่งเดียว หรืออาจท�าไดแ้ค่ พูดทวน

ขอ้ความท่ีเหยื่อพูดมาแลว้ถามว่าใช่หรือไม่ เพื่อเป็นการ

เรียบเรียงประโยค เพราะส่วนใหญ่เหยื่อจะเล่าเหตุการณ์

ท่ีไม่ปะติดปะต่อ อยากพดูอะไร ณ เวลาไหน ก็พดูออก

มา เจา้หนา้ท่ีท�าไดแ้ค่ ทวนซ�้ าในส่ิงท่ีเขาพดูเพื่อความถูก

ตอ้งของขอ้มูล ไม่มีการตดัสิน และไม่ช้ีน�า เพราะปัญหา

หลกัๆของการส่ือสารคือ การเขา้ใจท่ีไม่ตรงกนั 

  ในการท่ีเจา้หนา้ท่ีรับฟังขอ้มลูจากเหยือ่

นั้นเราไม่ควรมีอคติ ไม่วิพากษ ์ วิจารณ์ในส่ิงท่ีเหยื่อพูด

มา เพราะการท่ีเจา้หนา้ท่ีคิดไปเอง คิดไปก่อน จะท�าให้

เจา้หนา้ท่ีไม่มีจิตใจเปิดกวา้งท่ีจะช่วยเหลือเหยือ่ไดเ้ตม็ท่ี 

และท่ีส�าคญัเจา้หนา้ท่ีไม่มีสิทธ์ิไปตดัสิน หรือวิจารณ์ส่ิง

ท่ีเหยื่อพดูออกมาดว้ย ว่าถูกหรือผิด เจา้หนา้เป็นเพียงแค่

ผูใ้ห้ความช่วยเหลือ ให้ค �าแนะน�า เสนอแนะ และส่งตวั

เหยื่อกลบับา้นอยา่งปลอดภยั
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แสดงความสัมพันธ์ระหว่างกลวิธีทางภาษากับประเดน็การสร้างแบบเรียนในวาทกรรมการบ�าบัดฟ้ืนฟูผู้ตกเป็น

เหย่ือของกระบวนการค้ามนุษย์

กลวิธีทางภาษา ประเด็นการสร้างแบบเรียน

1. การถาม การสร้างความไวใ้จ

2. การกล่าวช้ีน�า การเสนอแนะแนวทางแต่ไม่สร้างค�ามัน่สัญญา

3. การกล่าวแสดงออก การสร้างความไวใ้จ การให้เกียรติความเป็นมนุษย์

4. การน่ิงเงียบ การเป็นผูฟั้งท่ีดี

5. การทวน การเป็นผูฟั้งท่ีดี

6. การอา้งถึง การให้เกียรติความเป็นมนุษย์

7. การใชส้หวาทกรรม การให้เกียรติความเป็นมนุษย์

8. การขอโทษ การให้เกียรติความเป็นมนุษย์

จากตารางท่ี 2 สามารถอธิบายผลการศึกษาความ

สัมพนัธ์ระหว่างกลวิธีทางภาษากับประเด็นการสร้าง

แบบเรียนในวาทกรรมการบ�าบดัฟ้ืนฟูผูต้กเป็นเหยือ่ของ

กระบวนการคา้มนุษย ์ดงัน้ี

กลวิธีทางภาษาการถาม ส่ือประเด็นการสร้าง

แบบเรียนดา้นการสร้างความไวใ้จ เร่ิมจากการแนะน�าตวั

เราเองก่อนเพื่อความผกูพนัเหยือ่ไม่กลวั แจง้บอกกล่าววา่

จะรักษาความลบัเพื่อให้เหยื่อเช่ือใจกนั ตลอดจนการใช้

ใชส้รรพนามแทนช่ือท่ีเหมาะสม ก็สร้างความใกลชิ้ดได้

กลวธีิทางภาษาการกล่าวช้ีน�า ส่ือประเดน็การสร้าง

แบบเรียนดา้นการเสนอแนะแนวทางแต่ไม่สร้างค�ามัน่

สัญญา ซ่ึงไดจ้ากการกล่าวช้ีน�าเพื่อใหเ้หยือ่มีแนวทางใน

การใชชี้วติประจ�าวนัอยา่งถกูตอ้งต่อไปดว้ยการเสนอแนะ

ไม่ให้ค �ามัน่สัญญาใด ๆ 

กลวิธีทางภาษาการกล่าวแสดงออก ส่ือประเด็น

การสร้างแบบเรียนด้านการสร้างความไวใ้จด้วยการ

แสดงออกทางภาษาท่าทาง หรืออวจันภาษา ตลอดการ

สร้างความรู้สึกเป็นพวกเดียวกนัผา่นการใชภ้าษาถ่ินหรือ

ภาษาบา้นเกิดเดียวกนั ส่วนอีกดา้นคือการใหเ้กียรติความ

เป็นมนุษยด์ว้ยการใหค้ �าชมเชย การใหก้�าลงัใจการไม่ตอกย �้า 

การไม่บีบบงัคบั และการไม่วิพากษ ์วิจารณ์

กลวิธีทางภาษาการน่ิงเงียบและการทวน ส่ือ

ประเด็นการสร้างแบบเรียนดา้นการเป็นผูฟั้งท่ีดี แสดง

ความสนใจหรือไม่เขา้ใจก็สอบถามเพิ่มเติมจากเหยื่อผู ้

ถูกคา้มนุษยไ์ด้

กลวิธีทางภาษาการอา้งถึง กลวิธีทางภาษาการใช้

สหวาทกรรม และกลวธีิทางภาษาการขอโทษ ส่ือประเดน็

การสร้างแบบเรียนดา้นการใหเ้กียรติความเป็นมนุษย ์เพื่อ

ปลกูฝังสร้างความเป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ใหเ้หยือ่มีจุดยนืบน

โลกมนุษยผ์า่นการให้เกียรติกนัและกนั 

จากการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างกลวิธีทาง

ภาษากับประเด็นการสร้างแบบเรียนในวาทกรรมการ

บ�าบดัฟ้ืนฟูผูต้กเป็นเหยือ่ของกระบวนการคา้มนุษย ์เห็น

ไดว้่า การใชภ้าษาของผูบ้ �าบดัฟ้ืนฟูเหยื่อนั้น สามารถน�า

มาสังเคราะห์สร้างเป็นแบบเรียนในการสนทนาส่ือสาร

กบัเหยื่อถือเป็นแนวทางน�าไปปฏิบติัต่อได ้ (ซ่ึงไดแ้นบ

แบบเรียนไวใ้นภาคผนวกแลว้) นอกจากน้ีถา้กล่าวเสริม

ตามแนวคิดมานุษยวิทยา การท่ีจะสร้างหรือท�าให้บุคคล

ส�านึกและเปล่ียนแปลงพฤติกรรมโดยการปลูกฝัง สอน

จดัเป็นกระบวนการขดัเกลาทางสังคมทางหน่ึง

กำรอภิปรำยผล

จากงานวิจยัน้ีมีประโยชน์ท่ีคาดว่าจะไดรั้บทั้ง

สามารถน�าไปใชใ้นการจดัการเรียนรู้ในวิชาต่าง ๆ ซ่ึง
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จะช่วยให้ผูเ้รียนมีความสามารถในการแก้ปัญหาเชิง

สร้างสรรคสู์งข้ึน รวมทั้งสามารถพฒันาความสามารถใน

การคิดอ่ืนๆ และประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ�าวนัได ้พร้อมยงั

ช่วยใหผู้ส้อนไดแ้นวทางในการสร้างและประยกุตใ์ชรู้ป

แบบการจดัการเรียนการสอนในวิชาและระดบัการศึกษา

อ่ืนๆ ท่ีเนน้การพฒันาผูเ้รียนดา้นความสามารถในการแก้

ปัญหาเชิงสร้างสรรค ์แต่ผูว้ิจยัขออภิปรายดงัน้ี

1. การศึกษาวิจยัเร่ืองสามารถมองได ้สองมิติคือ

ระหวา่งกลวธีิทางภาษาท่ีใชใ้นการท�าแบบเรียนเพือ่บ�าบดั

ฟ้ืนฟผููต้กเป็นเหยือ่นั้นสามารถท�าไดด้งังานวิจยั แต่กลวิธี

ทางภาษากบัอุดมการณ์ท่ีแฝง ซอ้นภายในการใชภ้าษากบั

บริบทสงัคมโดยรอบนั้นท�าใหเ้ห็นไดว้า่ มีการสร้างอ�านาจ

ให้ผูใ้หญ่มีอ�านาจเหนือผูถู้กคา้มนุษย ์ หรือมองภาษาถ่ิน

ดอ้ยกวา่ภาษาราชการ หรือ มองศาสนาพทุธเป็นใหญ่กวา่

ศาสนาอ่ืน ๆ ส่งผลให้ก่อเกิดความไม่เท่าเทียมกนั

2. ปัญหาเร่ืองการส่ือภาษากนั ในกรณีท่ีเด็กต่าง

ชาติ เด็กพม่า เด็กลาวคือผูเ้สียหาย การส่ือสารจะยากถา้

หากเราไม่มีล่าม เช่นเด็กพม่าพูดภาษาไทยไม่ได ้ เราจึง

ตอ้งมีล่ามในการส่ือสาร แต่บางคร้ังก็ตอ้งระวงัในเร่ืองท่ี

ล่ามจะแปลความหมายไม่ตรงกบัเจตนาของเราอาจท�าให้

ความหมายผิดเพี้ยนได ้

3. สภาพร่างกายของผูเ้สียหาย ผูเ้สียหายบางคน

ไม่สามารถให้ขอ้มูลกบัทางเจา้หนา้ท่ีได ้เพราะผูเ้สียหาย

โดนบงัคบัให้ใชย้าจนท�าให้สูญเสียสติ หรือมีอาจมีผลก

ระทบต่อความทรงจ�า การท่ีเขาจ�าอะไรไม่ได ้ท�าใหเ้ราไม่

สามารถส่งตวัผูเ้สียหายกลบัไปบา้นได ้ไม่สามารถทราบ

ท่ีมา ภูมิหลงั ครอบครัว การช่วยเหลือจะเป็นไปไดย้าก

4. ความแตกต่างทางเพศ ระหว่างเหยื่อและเจา้

หนา้ท่ี เจา้หนา้ท่ีท่ีผูว้ิจยัไดไ้ปสัมภาษณ์ จะเป็นเพศหญิง

แต่เหยื่อท่ีเจา้หน้าท่ีจะมีเพศชายอยู่ดว้ย ซ่ึงเพศชายจะมี

ความเป็นผูน้�าครอบครัว มีศกัด์ิศรี มีความเป็นตวัของตวั

เองอยู่ ดงันั้น เวลาเจา้หนา้ท่ีเพศหญิงไปให้ค �าแนะหรือ

ให้ค �าปรึกษา ผูเ้สียหายเพศชายจะไม่ค่อยยอมท�าตาม จะ

แสดงออกมาทางการน่ิงมากกว่า 

ข้อเสนอแนะกำรวิจัยคร้ังนี้

ศึกษาลกัษณะประโยคค�าถามเฉพาะท่ีใชใ้นการ

ส่ือสารการบ�าบดัฟ้ืนฟูผูท่ี้ตกเป็นเหยื่อของกระบวนการ

คา้มนุษยว์่าเป้าหมายมุ่งเพื่ออะไร 

ข้อเสนอแนะกำรวิจัยคร้ังต่อไป

พฒันาแบบฝึกอ่านออกเสียงภาษาไทยตามหลกั

สัทศาสตร์ ส�าหรับชาวต่างชาติท่ีถูกคา้มนุษย ์ หรือภาษา

ถ่ินในจงัหวดัต่าง ๆ
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บทคัดย่อ

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การของ

บุคลากรสังกดัสถาบนัเวชศาสตร์การบิน กองทพัอากาศ กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีคือ บุคลากรสังกดัสถาบนั

เวชศาสตร์การบิน กองทพัอากาศ จ�านวน 155 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือ สถิติท่ีใชใ้นการวิจยัคือ การ

วิเคราะห์การถดถอยพหุแบบขั้นตอน ระยะเวลาท่ีใชใ้นการวิจยัตั้งแต่มกราคม 2558 - มกราคม 2559 ผลการวิจยัพบ

ว่า บุคลากรขา้ราชการชั้นสัญญาบตัร ความผกูพนัต่อองคก์ารดา้นจิตใจ ความผกูพนัดา้นบรรทดัฐาน ความสุขในการ

ท�างานดา้นการมีคุณธรรม และความสุขดา้นการมีความรู้ สามารถร่วมกนัพยากรณ์พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีของ

องคก์ารของบุคลากรสังกดัสถาบนัเวชศาสตร์การบิน กองทพัอากาศไดร้้อยละ 59.4 (Adj R2 = .594) อยา่งมีนยัส�าคญั

ทางสถิติท่ีระดบั .01 (p = .000) โดยปัจจยัท่ีสามารถท�านายพฤติกรรมการเป็นสมาชิก ท่ีดีขององคก์ารไดดี้ท่ีสุดคือ ความ

ผกูพนัต่อองคก์ารดา้นบรรทดัฐาน

ค�ำส�ำคญั: ปัจจยัส่วนบุคคล, ความสุขในการท�างาน, ความผกูพนัต่อองคก์าร, พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์าร

Abstract

The objectives of this research were to study the variables that could predict organizational citizenship  

behavior of personnel at Institute of Aviation Medicine, Royal Thai Air Force. The sample in this research  

consisted of 155 personnel at Institute of Aviation Medicine, Royal Thai Air Force. Questionnaires were used to 

collect data. Analytical statistics used were stepwise multiple regression analysis. The research was carried out from 

January 2015 - January 2016. The results indicated that personnel, who are commissioned officers, have affective  

commitment, normative commitment, happiness of virtue and happiness of knowledge and could jointly predict 59.4 

(Adj R2 = .594) percentage of organizational citizenship behavior of personnel at Institute of Aviation Medicine, 

Royal Thai Air Force at statistically significant level of .01 (p = .000). Normative commitment was the best predictor.

Keywords: personal factors, happiness at work, organizational commitment, organizational citizenship behavior

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมกำรเป็นสมำชิกที่ดีขององค์กำรของบุคลำกร

สังกัดสถำบันเวชศำสตร์กำรบิน กองทัพอำกำศ 

Factors Affecting Organizational Citizenship Behavior of Personnel at

Institute of Aviation Medicine, Royal Thai Air Force

อาคม ศิริพิน และ ศยามล เอกะกุลานนัต์

Arkom Siripin and Sayamon Akakulanan
หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคก์าร), มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์

Master of Science (Industrial and Organizational Psychology) Program, Kasetsart University
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บทน�ำ

ระบบงานราชการ เป็นระบบงานท่ีทุกคนลว้น

ต่างมองว่าเป็นงานท่ีมัน่คง แต่ในอีกมุมท่ีทางรัฐบาล

รวมไปถึงสมาคมการจดัการงานบุคคลแห่งประเทศไทย

ก�าลงัใหค้วามสนใจ คือความทา้ทายการบริหารทรัพยากร

มนุษย ์ความทา้ทายท่ีจะท�าอยา่งไรจึงจะสรรหา พฒันาและ

รักษาไว ้รวมไปถึงใชป้ระโยชน์จากคนรุ่นใหม่ให้ไดดี้มี

ประสิทธิภาพ (พชัรภากร เทวกุล, 2556) เพื่อดึงดูดให้คน

รุ่นใหม่ผูมี้ศกัยภาพมองงานราชการเป็นทางเลือกในการ

ประกอบอาชีพ และรักษาไวใ้หย้าวนานเม่ือเขา้มาท�างาน

กบัราชการ มุมมองแบบน้ี ท�าใหบุ้คคลท่ีไดท้�างานราชการ

หลายคน เล็งเห็นถึงความส�าคญัและอนาคตท่ีดีต่อการ

ท�างานในระบบราชการ เพราะเม่ือเกิดการเปล่ียนแปลงใน

ระบบงานมกัจะไดรั้บการต่อตา้นมากกวา่จะท�าตาม (ชูชยั 

สมิทธิไกร, 2554) จนเกิดเป็นพฤติกรรมการท�างานท่ีไม่ดี

ต่อตวับุคคลและองคก์าร ก่อใหเ้กิดปัญหาและความขดัแยง้

ภายในองคก์าร ซ่ึงวธีิท่ีจะช่วยลดความขดัแยง้ลงและจดัวา่

มีความส�าคญัต่อการอยูร่อดขององคก์ารคือ พฤติกรรมการ

เป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์าร เป็นการลงทุนท่ีถูกท่ีสุดและ

เป็นวิธีท่ีดีท่ีสุดท่ีจะส่งผลต่อประสิทธิภาพขององคก์าร 

ทรัพยากรบุคคลถือว่าเป็นกุญแจส�าคญัในการ

ขบัเคล่ือนองคก์ารให้เดินหน้า การท่ีองคก์ารมีบุคลากร

ท่ีมีความรู้ ความสามารถและทกัษะในการท�างานท่ีเพียบ

พร้อม ก็ย่อมมีชัยไปกว่าคร่ึง แต่ทั้ งน้ีบุคลากรต้องมี

พฤติกรรมการท�างานท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพร่วม

ดว้ย หากบุคลากรขาดพฤติกรรมการท�างานท่ีเหมาะสม 

องคก์ารยอ่มประสบความลม้เหลวอยา่งแน่นอน (วมิลรักษ ์ 

ศานติธรรม, 2553) การท่ีบุคลากรจะมีพฤติกรรมการเป็น

สมาชิกท่ีดีขององคก์ารไดน้ั้น ข้ึนอยูก่บัปัจจยัหลายอยา่ง 

หน่ึงในนั้นคือ ความสุขในการท�างาน ซ่ึงมีส่วนช่วยใหค้น

ท�างานเกิดความรู้สึกท่ีดีต่อตนเอง ต่องานและต่อองคก์าร 

ท�าใหช่้วยลดอตัราการขาดงาน การมาสาย การลาออกและ

การเกิดอุบติัเหตุรวมถึงความเครียดท่ีเกิดจากการท�างาน 

การท�างานใหมี้ความสุข ข้ึนอยูก่บัการปรับตวั ปรับความ

คิดของตวัเรา ให้เห็นความส�าคญัของงาน ปรับตวัเขา้กบั

เพื่อนร่วมงาน รวมทั้งสร้างบรรยากาศให้เกิดความร่วม

มือในการท�างาน เราก็จะรู้สึกมีความสุขในการท�างาน

นอกจากความสุขในการท�างานแลว้ อีกปัจจยั

หน่ึงท่ีส่งผลหรือช่วยให้องคก์ารมีประสิทธิผลและเป็น

แรงผลกัดนัให้บุคลากรมีผลการปฏิบติังานท่ีดี คือ ความ

ผกูพนัต่อองคก์าร การท่ีบุคลากรมีความผกูพนัต่อองคก์าร

นั้นสามารถช่วยใหบุ้คลากรเกิดความทุ่มเทในการท�างาน

อยา่งเตม็ท่ี และเตม็ใจท่ีจะท�าใหก้บัองคก์ารมากยิง่ข้ึน ดงั

ท่ี Allen & Meyer (1990) กล่าวไวว้่า ผลของความผกูพนั

ต่อองคก์ารจะท�าใหบุ้คคลปฏิบติังานอกเหนือจากบทบาท

หนา้ท่ีท่ีก�าหนดไว ้ (extra-role performance) นั้นก็คือมี

พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ารนัน่เอง นอกจาก

น้ีการมีความผูกพนัต่อองคก์ารในการท�างานต่างๆ มาก

เท่าใดยิ่งส่งผลต่อการแสดงพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ี

ดีขององคก์ารมากเท่านั้น และมีส่วนช่วยให้พนกังานมี

แนวโนม้ท่ีจะลาออกนอ้ยลง มีความเต็มใจท่ีจะเสียสละ

เพื่อประโยชน์ส่วนรวม (Greenberg & Baron, 1996) ส่ง

ผลใหอ้งคก์ารบรรลุเป้าหมายและวตัถุประสงคไ์ดดี้ยิง่ข้ึน 

จะเห็นไดว้่า การท่ีบุคลากรท�างานภายใตค้วาม

สุขในการท�างานและมีความผกูพนัต่อองคก์าร จะช่วยให้

เกิดพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ารได ้ดงันั้นผู ้

วิจยัจึงตอ้งการท่ีจะศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม

การเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ โดยศึกษากบับุคลากร

สงักดัสถาบนัเวชศาสตร์ การบิน กองทพัอากาศ เน่ืองจาก

บุคลากรสังกดัสถาบนัเวชศาสตร์การบิน กองทพัอากาศ

ก็ก�าลงัเผชิญกบัปัญหาทางดา้นก�าลงัพลในการท�างาน มี

การลาออกก่อนเกษียณอายรุาชการมากข้ึนทุกปี และก็มี

แนวโนม้ท่ีจะสูงข้ึนเร่ือย ๆ ในช่วง 5 ปียอ้นหลงั มีการ

ลาออกก่อนเกษียณอายรุาชการถึง 25 คน (ขอ้มูลแผนก

ก�าลงัพล สถาบนัเวชศาสตร์การบิน กองทพัอากาศ ณ 

วนัท่ี 1 ต.ค. 58) และพฤติกรรมการท�างานของบุคลากร

ในระบบราชการก็ขาดการท�างานท่ีนอกเหนือจากงาน

ในหนา้ท่ีท่ีรับผิดชอบ โดยคาดหวงัว่าผลการวิจยัจะเป็น

ขอ้มูลท่ีน�าไปประกอบการวางแนวทางในการปรับปรุง

พฒันาพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ารและการ

วางแผนบริหารงานดา้นบุคคลให้เหมาะสมต่อไป

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ

เป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การของบุคลากรสังกดัสถาบนั
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เวชศาสตร์การบิน กองทพัอากาศ

สมมติฐำนกำรวิจัย

ปัจจยัส่วนบุคคล (ประเภทบุคลากร อายุ อายุ

งาน รายไดต่้อเดือน) ความสุขในการท�างาน และความ

ผกูพนัต่อองคก์ารสามารถร่วมกนัพยากรณ์พฤติกรรมการ

เป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การของบุคลากรสังกดัสถาบนั

เวชศาสตร์การบิน กองทพัอากาศ 

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

1. ความสุขในการท�างาน ตามแนวคิดของ  

Gavin & Mason (2004) ประกอบดว้ย 3 ดา้นคือ ความสุข

ในการท�างานดา้นการมีอิสรภาพ ดา้นการมีความรู้และ

ดา้นการมีคุณธรรม

2. ความผูกพันต่อองค์การ ตามแนวคิดของ  

Allen & Meyer (1990) ประกอบดว้ย 3 ดา้นคือ ความผกูพนั

ต่อองคก์ารดา้นจิตใจ ดา้นการคงอยูแ่ละดา้นบรรทดัฐาน

3. พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์าร ตาม

แนวความคิดของ Organ & Bateman (1991) ประกอบดว้ย 

5 ดา้นคือ พฤติกรรมการใหค้วามช่วยเหลือผูอ่ื้น พฤติกรรม

การค�านึงถึงผูอ่ื้น พฤติกรรมความมีน�้าใจนกักีฬา พฤติกรรม

การให้ความร่วมมือและพฤติกรรมความส�านึกในหนา้ท่ี

กรอบแนวคิดกำรวิจัย

ปัจจยัส่วนบุคคล

- ประเภทบุคลากร

- อายุ

- อายงุาน

- รายไดต่้อเดือน

ความสุขในการท�างาน

- ดา้นการมีอิสรภาพ

- ดา้นการมีความรู้

- ดา้นการมีคุณธรรม

พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ร

ความผกูพนัต่อองคก์ร

- ความผกูพนัดา้นจิตใจ

- ความผกูพนัดา้นการคงอยู่

- ความผกูพนัดา้นบรรทดัฐาน

ภำพ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

การวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดท้ �าการตรวจเอกสาร ศึกษา

ทั้งแนวคิด งานวิจยัและขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัความสุขใน

การท�างาน ความผูกพนัต่อองคก์าร และพฤติกรรมการ

เป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์าร เพื่อน�าขอ้มูลมาเป็นแนวทาง

ในการก�าหนดขอบเขตการวิจยัและสร้างเคร่ืองมือในการ

วจิยั ซ่ึงเป็นแบบสอบถามท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึนเอง โดยผา่นการ

ตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ ไดแ้ก่ ควมเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา

จากผูเ้ช่ียวชาญ 3 ท่าน แลว้น�าแบบสอบถามไปทดลองใช้
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กบักลุ่มตวัอยา่งซ่ึงเป็นบุคลากรสังกดัเวชศาสตร์การบิน  

โรงพยาบาลจนัทรุเบกษา กรมแพทยท์หารอากาศ จ�านวน 

30 คน เพื่อหาคุณภาพรายขอ้ (item total correlation) และ

หาค่าความเช่ือมัน่ (reliability) ใชส้มัประสิทธ์ิแอลฟาของ  

ครอน บาค (Cronbach’s Coefficient Alpha)

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี คือ บุคลากรสงักดั

สถาบนัเวชศาสตร์การบิน กองทพัอากาศ จ�านวน 256 คน 

โดยเทียบขนาดประชากรกบัตารางการประมาณขนาด

กลุ่มตวัอย่างของ Krejcie & Morgan (1970 อา้งถึงใน  

กาสัก เต๊ะขนัหมาก, 2553) ซ่ึงขนาดกลุ่มตวัอย่างท่ีจะ

ยอมรับได้เท่ากับจ�านวน 155 คน การเก็บข้อมูลจาก

กลุ่มตวัอย่างใช้การสุ่มตวัอย่างแบบชั้นภูมิตามสัดส่วน  

(proportional stratified sampling) และใชว้ธีิการสุ่มตวัอยา่ง

แบบอยา่งง่าย (simple random sampling) ในแต่ละประเภท

ของบุคลากร โดยการจดัท�าบญัชีรายช่ือแลว้จบัสลาก โดย

บญัชีรายช่ือท่ีใชไ้ม่ใช่ระดบัผูอ้ �านวยการกอง เพื่อใชค้ดั

เลือกเป็นตวัแทนของกลุ่มตวัอยา่งจากประชากรทั้งหมด

เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรวิจัย

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการมีค่าความเช่ือมัน่ดงัน้ี

1. แบบสอบถามเก่ียวกบัความสุขในการท�างาน 

สร้างข้ึนจากแนวคิดของ Gavin & Mason (2004) จ�านวน 

19 ขอ้ ใชต้วัเลือกตอบเป็นมาตรวดัลิเคอร์ท 5 ระดบัคือ 

จริงท่ีสุด (5 คะแนน) ไปจนถึงไม่จริง (1 คะแนน) มีองค์

ประกอบ 3 ดา้น ประกอบดว้ย ความสุขในดา้นการมี

อิสรภาพ ดา้นการมีความรู้ และดา้นการมีคุณธรรม มีค่า

ความเช่ือมัน่เท่ากบั .889

2. แบบสอบถามเก่ียวกบัความผกูพนัต่อองคก์าร 

สร้างข้ึนจากแนวคิดของ Allen & Meyer (1990) จ�านวน 

17 ขอ้ ใชต้วัเลือกตอบเป็นมาตรวดัลิเคอร์ท 5 ระดบัคือ 

จริงท่ีสุด (5 คะแนน) ไปจนถึงไม่จริง (1 คะแนน) มีองค์

ประกอบ 3 ดา้น ประกอบดว้ย ความผกูพนัดา้นจิตใจ ดา้น

การคงอยู ่และดา้นบรรทดัฐานมีคา่ความเช่ือมัน่เท่ากบั .941

3 แบบสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมการเป็น

สมาชิกท่ีดีขององคก์าร สร้างข้ึนจากแนวคิดของ Organ &  

Bateman (1991) จ�านวน 30 ขอ้ ใชต้วัเลือกตอบเป็นมาตร

วดัลิเคอร์ท 5 ระดบัคือ ทุกคร้ัง (5 คะแนน) ไปจนถึงไม่

เคย (1 คะแนน) มีองค์ประกอบ 5 ดา้น ประกอบดว้ย 

พฤติกรรมการใหค้วามช่วยเหลือผูอ่ื้น พฤติกรรมการค�านึง

ถึงผูอ่ื้น พฤติกรรมการมีน�้ าใจเป็นนกักีฬา พฤติกรรมการ

ให้ความร่วมมือ และพฤติกรรมการส�านึกในหนา้ท่ี มีค่า

ความเช่ือมัน่เท่ากบั .949

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล

การเกบ็รวบรวมขอ้มูล ผูว้จิยัไดน้�าแบบสอบถาม

พร้อมหนงัสือขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 

และช้ีแจงวิธีการท�าแบบสอบถามให้แก่บุคลากรสังกดั

สถาบนัเวชศาสตร์การบิน กองทพัอากาศ โดยไดแ้จก

แบบสอบถามไปทั้งส้ิน 155 ชุด และไดรั้บกลบัคืนมา

ครบทั้งหมด

กำรวิเครำะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้

การวิเคราะห์ข้อมูล ผู ้วิจัยน�าข้อมูลท่ีได้เก็บ

รวบรวมจากกลุ่มตวัอยา่งมาวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติตาม

วตัถุประสงค์ของการวิจยั ดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ส�าเร็จรูปในการประมวลผล โดยใชส้ถิติการวิเคราะห์การ

ถดถอยแบบพหุแบบขั้นตอน (stepwise multiple regression 

analysis) การวจิยัคร้ังน้ีใชร้ะดบัความมีนยัส�าคญัทางสถิติ

ท่ีระดบั .05 และ .01
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ตำรำง 1

ค่าสัมประสิทธ์ิถดถอยของปัจจัยส่วนบุคคล ความสุขในการท�างาน ความผูกพันต่อองค์การสามารถร่วมกัน

พยากรณ์พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การของบุคลากรสังกัดสถาบันเวชศาสตร์การบิน กองทัพอากาศ

ด้วยการวิเคราะห์การถดถอยพหุแบบขั้นตอน

ตัวแปรอิสระ b SE b Beta t p

ปัจจัยส่วนบุคคล

  - ขา้ราชการชั้นสัญญาบตัร   -.152 .042  -.187  -3.601 .000

ควำมผูกพนัต่อองค์กำร

  - ดา้นจิตใจ  -.098 .045 -.158  -2.188 .030

  - ดา้นบรรทดัฐาน .484 .058 .601 8.393 .000

ควำมสุขในกำรท�ำงำน

  - ดา้นการมีความรู้ .131 .045  .172  2.938 .004

  - ดา้นการมีคุณธรรม .285 .059 .293 4.833 .000

ค่ำคงที่ (a) (Constant) = .759

R = .779      R2 = .607      R2Adj= .594    Foverall 
overall 

= 46.075        p = .000

จากตารางท่ี 1 พบวา่ ผลการวิเคราะห์การถดถอย

พหุพบว่า ปัจจยัส่วนบุคคล ความสุขในการท�างาน และ

ความผกูพนัต่อองคก์ารสามารถร่วมกนัพยากรณ์พฤติกรรม

การเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ารของบุคลากรสงักดัสถาบนั

เวชศาสตร์การบิน กองทพัอากาศ อย่างมีนัยส�าคญัทาง

สถิติท่ีระดบั .01 (F = 46.075, p = .000) โดยสามารถร่วม

กนัพยากรณ์พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ

ไดถึ้งร้อยละ 59.4 (Adj R2 = .594) และมีค่าสัมประสิทธ์ิ 

สหสัมพนัธ์พหุเท่ากับ .779 โดยเขียนเป็นสมการการ

วิเคราะห์การถดถอยพหุในรูปคะแนนมาตรฐานดงัน้ี

พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์าร = .601 

(ความผกูพนัดา้นบรรทดัฐาน) + .293 (ความสุขดา้นการมี

คุณธรรม) +.172(ความสุขดา้นการมีความรู้) - .158 (ความ

ผกูพนัดา้นจิตใจ) - .187(ขา้ราชการชั้นสัญญาบตัร)

กำรอภิปรำยผล

ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิก

ท่ีดีขององค์การของบุคลากรสังกัดสถาบนัเวชศาสตร์

การบิน กองทพัอากาศ เรียงตามค่ามากท่ีสุดไปถึงน้อย

ท่ีสุด คือ ความผกูพนัดา้นบรรทดัฐาน ความสุขดา้นการมี

คุณธรรม ความสุขดา้นการมีความรู้ ความผกูพนัดา้นจิตใจ 

และบุคลากรขา้ราชการชั้นสัญญาบตัร ตามล�าดบั โดย

สามารถร่วมกนัพยากรณ์ไดร้้อยละ 59.4 (R2 Adj = .594) 

อยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ซ่ึงอภิปรายไดด้งัน้ี

1. ความผกูพนัต่อองคก์ารดา้นบรรทดัฐานสามารถ

พยากรณ์พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ารของ

บุคลากรสงักดัสถาบนัเวชศาสตร์การบิน กองทพัอากาศได้

ในเชิงบวกมากท่ีสุด อาจเน่ืองมาจากในหน่วยงานระบบ

ราชการทหารมีความเป็นระบบและระเบียบอยูใ่นตวัเอง 

ท�าใหบุ้คลากรรู้สึกวา่ตนไดรั้บโอกาสในการท�างานท่ีเท่า

เทียมกบัเพื่อนร่วมงาน ไดรั้บความสัมพนัธ์ท่ีดีจากเพื่อน

ร่วมงานและผูบ้งัคบับญัชาท่ีได้ร่วมงานด้วยกับหน่วย

งานน้ี ซ่ึงความยุติธรรมจากผูบ้งัคบับญัชาท่ีบุคลากรได้

รับในการประเมินผลการปฏิบติังาน ก็เป็นส่ิงส�าคญัท่ี

ท�าใหบุ้คลากร รู้สึกรักและแสดงออกถึงความภกัดีใหก้บั

หน่วยงานมากข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัของมนชัยา  

จนัทเขต (2551) ไดศึ้กษาคา่นิยมในการท�างาน ความผกูพนั
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ต่อองคก์าร ความเช่ืออ�านาจในตนกบัพฤติกรรมการเป็น

สมาชิกท่ีดีขององคก์ารของพนกังานการไฟฟ้าส่วนภมิูภาค 

(ส�านกังานใหญ่) ซ่ึงผลการวจิยัลว้นพบวา่ ความผกูพนัต่อ

องคก์ารดา้นบรรทดัฐานสามารถพยากรณ์พฤติกรรมการ

เป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ารได้

2. ความสุขในการท�างานด้านการมีคุณธรรม

สามารถพยากรณ์พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์าร

ของบุคลากรสังกดัสถาบนัเวชศาสตร์การบิน กองทพั

อากาศไดใ้นเชิงบวก อาจเน่ืองมาจากดว้ยระบบราชการ

บวกกบัความเป็นทหาร ท�าใหมี้กรอบการท�างานท่ีชดัเจน 

รวมไปถึงการประเมินผลการปฏิบติังานก็เป็นธรรมตาม

ดุลยพินิจของผูบ้งัคบับญัชา การท�างานท่ีไดรั้บความเป็น

ธรรม ยอ่มท�าใหต้วับุคลากรเกิดความพอใจในการท�างาน 

ส่งผลใหต้วับุคลากรท�างานดว้ยความเตม็ใจ มีพฤติกรรม

การท�างานท่ีดีตามมาโดยไม่ตอ้งบงัคบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบั

ผลงานวจิยัของชนะพล ชยัทพั (2556) ไดศึ้กษาจิตลกัษณะ

ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง องคก์รแห่งความพอ

เพยีง ความสุขในการท�างาน การสนบัสนุนจากองคก์ารกบั

พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์าร กรณีศึกษากรม

ราชทณัฑ ์ผลการวิจยัพบวา่ ความสุขในการท�างานมีส่วน

ร่วมท�านายพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีต่อองคก์ารได้

3. ความสุขในการท�างานดา้นการมีความรู้สามารถ

พยากรณ์พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ารของ

บุคลากรสังกดัสถาบนัเวชศาสตร์การบิน กองทพัอากาศ 

ไดใ้นเชิงบวก อาจเน่ืองมาจากการท่ีบุคลากรมีความรู้พอ

กบังานท่ีตนเองท�า สามารถท�างานและแกไ้ขปัญหาได้

ระหว่างท�างาน มีการส่งบุคลากรในทุกระดบัไปอบรม

และดูงานขา้งนอกเพื่อน�าความรู้มาต่อยอดในการท�างาน

ท่ีเก่ียวขอ้ง ท�าให้บุคลากรรับรู้ไดท่ี้ผูบ้งัคบับญัชาเห็นถึง

ความส�าคญัในการต่อยอดความรู้ รวมไปถึงการมอบหมาย

งานตามความรู้ความสามารถท่ีมี ก่อใหเ้กิดความพร้อมใน

การท�างานและพฤติกรรมการท�างานท่ีนอกเหนือจากงานท่ี

มอบหมายให ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัของชนะพล ชยั

ทพั (2556) ไดศึ้กษาจิตลกัษณะตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง องคก์รแห่งความพอเพียง ความสุขในการท�างาน 

การสนบัสนุนจากองคก์ารกบัพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ี

ดีขององคก์าร กรณีศึกษากรมราชทณัฑ ์ผลการวิจยัพบวา่ 

ความสุขในการท�างานมีส่วนร่วมท�านายพฤติกรรมการ

เป็นสมาชิก ท่ีดีต่อองคก์ารได้

4. ความผูกพนัต่อองค์การด้านจิตใจสามารถ

พยากรณ์พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ารของ

บุคลากรสงักดัสถาบนัเวชศาสตร์การบิน กองทพัอากาศ ได้

ในเชิงลบ อาจเน่ืองมาจากความผกูพนัดา้นจิตใจเป็นเร่ือง

ความรู้สึกท่ีตนรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงของหน่วยงาน ไดร่้วมรับ

ผิดชอบ มีส่วนร่วมในการตดัสินใจ แต่ก็มีงานบางอยา่งท่ี

บุคลากรในหน่วยงานหลายคนไม่ไดมี้ส่วนร่วม ท�าใหรู้้สึก

เฉยเมยต่องานนั้นๆ รวมไปถึงหน่วยงานดว้ย และพร้อม

จะลาออกเม่ือมีโอกาส นอกจากน้ีอาจเกิดจากปัจจยัอ่ืนท่ี

ท�าให้ความผูกพนัต่อองคก์ารดา้นจิตใจมีอิทธิพลเชิงลบ 

เช่น ในหน่วยงานบุคลากรมีอายนุอ้ยกว่า 35 ปี และมีอายุ

งานต�่ากว่า 10 ปี มากท่ีสุด ซ่ึงบุคลากรกลุ่มน้ียงัตอ้งการ

ท่ีจะเรียนรู้และหาประสบการณ์ในการท�างานจากท่ีต่าง 

ๆ มีโอกาสท่ีจะเปล่ียนงานตามผลตอบแทนท่ีสูงกวา่และ

สวสัดิการดีกวา่ จึงอาจเป็นผลท�าใหบุ้คลากรรู้สึกเป็นส่วน

หน่ึงของหน่วยงานนอ้ย จนมีอิทธิพลเชิงลบต่อพฤติกรรม

การเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์าร ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั

ของป่ินปัทมา ครุฑพนัธ์ุ (2550) ไดศึ้กษาเร่ืองความสมัพนัธ์

ระหวา่งคุณภาพชีวติในการท�างาน ความผกูพนัต่อองคก์าร

กบัพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์าร: กรณีศึกษา

ของกลุ่มบริษทัเคมีแห่งหน่ึงในประเทศไทย ผลการวิจยั

พบว่า ความผูกพนัดา้นจิตใจสามารถท�านายพฤติกรรม

การเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ารได้

5. บุคลากรขา้ราชการชั้นสัญญาบตัรสามารถ

พยากรณ์พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ารของ

บุคลากรสังกดัสถาบนัเวชศาสตร์การบิน กองทพัอากาศ 

ไดใ้นเชิงลบ อาจเป็นเพราะบุคลากรขา้ราชการชั้นสัญญา

บตัรเป็นต�าแหน่งงานทางทหารท่ีสูง ชั้นยศตั้งแต่เรืออากาศ

ตรีข้ึนไป มีภารกิจหนา้ท่ีท่ีตอ้งรับผดิชอบเป็นจ�านวนมาก 

ทั้งงานประจ�าและงานท่ีไดรั้บมอบหมายจากผูบ้งัคบับญัชา 

ประกอบกบัช่วง 5 ปียอ้นหลงั บุคลากรขา้ราชการท่ีลาออก

ก่อนเกษียณอายุราชการก็เป็นขา้ราชการชั้นสัญญาบตัร

เป็นส่วนใหญ่ ปริมาณบุคลากรลดลงแต่ปริมาณงานยงั

คงเท่าเดิมและมากข้ึนเร่ือยๆ ขาดบุคลากรข้ึนมาทดแทน

ไดท้นั ท�าให้บุคลากรกลุ่มน้ีรู้สึกลา้กบัการท�างาน ความ

ตั้งใจในการท�างานก็ลดน้อยลงจนกลายเป็นพฤติกรรม

การท�างานท่ีไม่ดี นอกจากน้ีบุคลากรกลุ่มน้ียงัตอ้งพฒันา
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ตนเองใหมี้ความพร้อมเพ่ือความกา้วหนา้ในสายอาชีพ ให้

มีความรู้อยา่งแทจ้ริงในการท�างาน จึงตอ้งมีความตั้งใจใน

การท�างานสูงและใส่ใจในการเพิ่มขีดความสามารถของ

ตน ท�าใหผู้บ้งัคบับญัชาเห็นถึงความสามารถของตนผา่น

พฤติกรรมในการท�างาน แต่เม่ือใดท่ีคนกลุ่มน้ีรู้สึกไม่เห็น

ถึงความกา้วหนา้ในงาน รู้สึกลา้กบัการท�างานมากข้ึน ก็

พร้อมท่ีจะออกไปท�างานท่ีอ่ืนท่ีตนรู้สึกกา้วหนา้มากกวา่ 

ดว้ยเหตุน้ีท�าให้บุคลากรชั้นสัญญาบตัรมีอิทธิพลไดใ้น

เชิงลบต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ารของ

บุคลากรสังกดัสถาบนัเวชศาสตร์การบิน กองทพัอากาศ 

ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของชีวภาส ทองปาน (2555) ได้

ศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดี

ขององคก์ารของพนกังานในบริษทัผลิตวสัดุก่อสร้างแห่ง

หน่ึง กลุ่มตวัอยา่งเป็นพนกังานทุกระดบัในบริษทัผลิตวสัดุ

ก่อสร้างแห่งหน่ึง ผลการวจิยัพบวา่ ต�าแหน่งงาน สามารถ

พยากรณ์พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ารได้

ข้อเสนอแนะกำรวิจัยคร้ังนี้

1. ความผกูพนัต่อองคก์ารดา้นบรรทดัฐานสามารถ

พยากรณ์พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ารของ

บุคลากรสังกดัสถาบนัเวชศาสตร์การบิน กองทพัอากาศ

ไดใ้นเชิงบวกและพยากรณ์ไดดี้ท่ีสุด ดงันั้นตอ้งท�าให้

บุคลากรเกิดความผูกพนัต่อองคก์ารดา้นบรรทดัฐานให้

มากข้ึนและต่อเน่ือง เพ่ือให้บุคลากรรู้สึกว่าไดรั้บความ

ถกูตอ้งและเหมาะสมในการท�างาน ท�าใหบุ้คลากรรู้สึกได้

รับความเป็นธรรม พอใจและไม่ขดัมากนกัในการท�างาน

กบัหน่วยงาน เช่น การประเมินผลการท�างาน การพจิารณา

ขั้นเงินเดือน การโยกยา้ย การเล่ือนต�าแหน่ง เป็นตน้ โดย

การลดระบบอุปถมัภใ์ห้นอ้ยลง ใชค้วามรู้ความสามารถ

ในการกา้วหนา้ในอาชีพราชการ จะช่วยให้บุคลากรเกิด

ความภกัดีต่อหน่วยงาน มีพฤติกรรมการท�างานท่ีดียิง่ข้ึน 

และอยูร่่วมงานกบัหน่วยงานต่อไปโดยไม่คิดโยกยา้ยหรือ

ลาออกไปไหน 

2. ความสุขในการท�างานด้านการมีคุณธรรม

สามารถพยากรณ์พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์าร

ของบุคลากรสังกดัสถาบนัเวชศาสตร์การบิน กองทพั

อากาศไดใ้นเชิงบวก ดงันั้นตอ้งท�าให้บุคลากรเกิดความ

สุขในการท�างานดา้นการมีคุณธรรมให้มากข้ึนและต่อ

เน่ือง ท�าใหบุ้คลากรมีจิตส�านึกค�านึงถึงผลกระทบต่อตนเอง

และผูอ่ื้นในการท�างาน ยอมรับกบัผลการปฏิบติังานท่ีอาจ

เกิดข้ึนไดใ้นภายหลงั และพร้อมท่ีจะแกไ้ขแทนการโยน

ความผดิใหผู้อ่ื้นรับ โดยหน่วยงานจะตอ้งเป็นตวักลางคอย

ใหค้วามช่วยเหลือและไม่กดดนับุคลากรเม่ือเกิดความผิด

พลาดข้ึน ส่งผลใหบุ้คลากรเกิดความมัน่ใจมากข้ึนในการ

ท�างาน และกลา้ท่ีจะตดัสินใจมากข้ึนเก่ียวกบังานและความ

รับผดิชอบของตน และพร้อมท่ีจะยอมรับผดิเม่ือเกิดปัญหา

3. ความสุขในการท�างานดา้นการมีความรู้สามารถ

พยากรณ์พฤติกรรมการเป็นสมาชิก ท่ีดีขององคก์ารของ

บุคลากรสังกดัสถาบนัเวชศาสตร์การบิน กองทพัอากาศ

ไดใ้นทางบวก ดงันั้นตอ้งท�าให้บุคลากรเกิดความสุขใน

การท�างานดา้นการมีความรู้ใหม้ากข้ึนและต่อเน่ือง ท�าให้

บุคลากรทุกประเภทมีความรู้ในงานท่ีท�าอยา่งแทจ้ริง ไม่

มองเฉพาะงานปัจจุบนัแต่ตอ้งมองถึงอนาคตดว้ยเพือ่จะได้

เตรียมตวัใหพ้ร้อมในความกา้วหนา้ทางอาชีพของบุคลากร 

โดยการใส่ใจส�ารวจในส่ิงท่ียงัขาดกบัความรู้ความสามารถ

ท่ีควรมีเพื่อเล่ือนต�าแหน่งงาน เม่ือบุคลากรไดรั้บโอกาส 

เช่น ไปอบรม ไปศึกษาต่อ ก็จะท�าให้เขารู้สึกไดรั้บความ

ส�าคญัจากผูบ้งัคบับญัชา ก่อให้เกิดความสุขทางใจและ

อยากท่ีจะท�างานมากข้ึนเพื่อตอบแทนโอกาสท่ีไดรั้บ

4. ความผูกพนัต่อองค์การด้านจิตใจสามารถ

พยากรณ์พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ารของ

บุคลากรสังกดัสถาบนัเวชศาสตร์การบิน กองทพัอากาศ

ไดใ้นเชิงลบ ดงันั้นตอ้งระวงัเป็นพิเศษเร่ืองความผกูพนั

ต่อองคก์ารดา้นจิตใจ เพราะเม่ือใดท่ีบุคลากรรู้สึกว่าตน

ไม่เป็นส่วนหน่ึงของหน่วยงาน ความตอ้งการท่ีจะอยูก่บั

หน่วยงานก็จะหมดลง หากจ�าเป็นตอ้งท�างานอยู ่ก็จะท�า

แค่ใหผ้า่นไปวนั ๆ  โดยไม่ไดมี้ความตั้งใจจริงจงั จุดน้ีเอง

เป็นส่ิงท่ีผูบ้งัคบับญัชาไม่ควรมองขา้ม ตอ้งใส่ใจและให้

ความส�าคญัท�าใหบุ้คลากรรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงของหน่วยงาน 

เช่น ใหมี้ส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็น วางแผนและ

ตดัสินใจในการท�างาน มีการกระจายงานหรือมอบหมาย

งานให้ตรงกบัความสามารถของบุคคล เพื่อให้บุคลากร

ไดใ้ช้ความสามารถท่ีมีในการท�างานและพฒันาหน่วย

งาน จะเกิดการท�างานดว้ยความเต็มใจและสนุกกบัการ

ท�างานในหน่วยงานต่อไป
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5. บุคลากรขา้ราชการชั้นสัญญาบตัรสามารถ

พยากรณ์พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ารของ

บุคลากรสังกดัสถาบนัเวชศาสตร์การบิน กองทพัอากาศ 

บวกกบัผลการวิจยัท่ีพบว่า ความผูกพนัต่อองคก์ารดา้น

จิตใจสามารถพยากรณ์พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีของ

องค์การของบุคลากรสังกัดสถาบนัเวชศาสตร์การบิน 

กองทพัอากาศไดใ้นทางลบ ดงันั้นผูบ้งัคบับญัชาจ�าเป็น

ตอ้งใหค้วามส�าคญักบักลุ่มบุคลากรขา้ราชการชั้นสัญญา

บตัร เน่ืองจากมีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์าร

นอ้ยกวา่บุคลากรกลุ่มอ่ืน หากไม่ไดรั้บการดูแลท่ีดีกจ็ะยิง่

ท�าใหพ้ฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ารลดลง ส่ง

ผลต่อหน่วยงานเพราะบุคลากรกลุ่มน้ีมีภาระหนา้ท่ีมากมาย 

หากไดรั้บความใส่ใจและการดูแลท่ีดีในหน่วยงาน อาทิ

เช่น ดา้นสวสัดิการ ดา้นความเป็นอยูห่รือดา้นการศึกษา 

ยอ่มช่วยก่อใหเ้กิดพฤติกรรมในการท�างานท่ีดีต่อไป จาก

ความรู้สึกทางใจท่ีไดรั้บจากผูบ้งัคบับญัชาและหน่วยงาน

ข้อเสนอแนะกำรวิจัยคร้ังต่อไป

1. ควรท�าวิจยัใหม่อีกคร้ังในเร่ืองเดิม โดยท�าแต่

เฉพาะขา้ราชการชั้นสญัญาบตัร แบ่งเป็นสายงานลกัษณะ

เดียวกัน เพื่อต่อยอดจากผลการวิจัยในคร้ังน้ีเก่ียวกับ

อิทธิพลในเชิงลบต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีของ

องคก์าร

2. นอกจากสถาบนัเวชศาสตร์การบิน กองทพั

อากาศแลว้ ผูว้ิจยัเลง็เห็นวา่การวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพล

ต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์าร ควรท�าการ

ศึกษากบัหน่วยงานอ่ืนของกองทพัอากาศดว้ย เพือ่ส่งเสริม

และพฒันาใหเ้กิดพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์าร

ในกองทพัอากาศมากยิ่งข้ึนและหน่วยงานอ่ืนท่ีสนใจ

3. ควรมีการศึกษาวิจยัตวัแปรอ่ืนท่ีมีอิทธิพลต่อ

พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ารร่วมดว้ย เช่น 

ภาวะผูน้�าการเปล่ียนแปลง วฒันธรรมองคก์าร การเมือง

ในองคก์าร การรับรู้ความยติุธรรมในองคก์าร เป็นตน้
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บทคัดย่อ

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์ (1) เพื่อพฒันาชุดการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เร่ือง หน่วยของส่ิงมีชีวิต ส�าหรับ

นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80 และดชันีประสิทธิผลตามเกณฑ ์0.50 ข้ึนไป (2) เพื่อ

ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เร่ืองหน่วยของส่ิงมีชีวิต ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีเรียนโดย

ใชชุ้ดการเรียน และ (3) เพื่อศึกษาการเรียนรู้ดว้ยตนเองของนกัเรียนต่อชุดการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เร่ือง หน่วยของ

ส่ิงมีชีวิต กลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ภาคเรียนท่ี 2 

ปีการศึกษา 2557 จ�านวน 30 คน เลือกโดยการสุ่มอยา่งง่ายจากห้องเรียน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ ชุดการเรียน

วิชาวิทยาศาสตร์ เร่ือง หน่วยของส่ิงมีชีวิต แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ค่าความยากง่ายอยูร่ะหว่าง 0.50 

ถึง 0.77 ค่าอ�านาจจ�าแนกอยูร่ะหว่าง 0.27 ถึง 0.53 ค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.86 และแบบวดัการเรียนรู้ดว้ยตนเองต่อ

การใชชุ้ดการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์มีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.95 ขอ้มูลน�ามาวิเคราะห์ดว้ยค่าเฉล่ีย ( ) ค่าส่วนเบ่ียง

เบนมาตรฐาน (SD) และค่าสถิติ t แบบไม่อิสระ ( t-test dependent ) ผลการวิจยัพบว่า (1) ชุดการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ 

เร่ือง หน่วยของส่ิงมีชีวิตมีประสิทธิภาพเท่ากบั 80.67/80.89 และมีค่าดชันีประสิทธิผลเท่ากบั 0.70 (2) นกัเรียนท่ีเรียน

ดว้ยชุดการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนมีค่าสูงกว่าก่อนเรียนอยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิติท่ี

ระดบั .01 และ (3) นกัเรียนท่ีเรียนดว้ยชุดการเรียนมีการเรียนรู้ดว้ยตนเองอยูใ่นระดบัมาก

ค�ำส�ำคัญ: ชุดการเรียน, การพฒันาชุดการเรียน, ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน, การเรียนรู้ดว้ยตนเอง

Abstract

The purposes of this research were (1) to develop a science learning package for the learning unit of “Cell” 

for Mattayomsuksa 1 students towards the effectiveness standard of 80/80 and effectiveness index of 0.50, (2) to 

study the students’ achievement in the learning unit of “Cell” using the learning package, and (3) to study self-

directed learning of students towards learning package on the topic of “Cell”. The samples were 30 Mattayomsuksa 

1 students studying in the second semester of academic year 2014 at Nikhomsangtoneng School. They were selected 

by simple random assignment. The tools included a learning package on the topic of ”Cell learning” achievement 

tests and self-directed learning ability tests. The learning achievement test item difficulties ranged from 0.50 to 0.77 

and the item discrimination ranged from 0.27 to 0.53. The reliability value was 0.86 and the reliability value of the 

กำรพฒันำชุดกำรเรียนวิชำวิทยำศำสตร์ เร่ือง หน่วยของส่ิงมีชีวิต 

ส�ำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 1

Development of Science Learning Package for the Learning Unit of Cells 

for Mattayomsuksa 1 Students

ดวงกมล พวงแกว้ และวรรณะ บรรจง

Duangkamol Puangkaew and Wanna Banjong
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บทน�ำ

โลกปัจจุบันมีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา  

ดงันั้นรูปแบบการเรียนรู้ตอ้งมีการเปล่ียนแปลงเพือ่ใหท้นั

ต่อววิฒันาการ โดยพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 

2542 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบบัท่ี 3) 

พ.ศ. 2553 ระบุในหมวดท่ี 4 แนวการจดัการศึกษา มาตรา

ท่ี 22 กล่าวว่า การจดัการศึกษาตอ้งยึดหลกัว่า ผูเ้รียนทุก

คนมีความสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองได ้และถือว่า

ผูเ้รียนส�าคญัท่ีสุด กระบวนการจดัการศึกษาตอ้งส่งเสริม

ให้ผูเ้รียนสามารถพฒันาตามธรรมชาติและเต็มศกัยภาพ 

ซ่ึงสอดคลอ้งกบัหลกัการจดัการเรียนรู้ตามหลกัสูตรแกน

กลางการศึกษาข้ึนพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 ยดึหลกัท่ีวา่ 

ผูเ้รียนมีความส�าคญัท่ีสุด เช่ือวา่ทุกคนมีความสามารถใน

การเรียนรู้และพฒันาตนเองได ้ ยึดประโยชน์ท่ีเกิดกบัผู ้

เรียน กระบวนการจดัการเรียนรู้ตอ้งส่งเสริมให้ผูเ้รียน 

สามารถพฒันาตามธรรมชาติและเตม็ตามศกัยภาพ ค�านึง

ถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลและการพฒันาทางสมอง 

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) วิทยาศาสตร์มีบทบาทใน

ชีวิตประจ�าวนั ช่วยให้มนุษยมี์ส่ิงอ�านวยความสะดวกใน

ชีวิตและการท�างาน มีส่วนในการพฒันาวิธีคิด ทั้งความ

คิดเป็นเหตุเป็นผล คิดสร้างสรรค ์คิดวิเคราะห์ วิจารณ์ มี

ทกัษะส�าคญัในการคน้ควา้หาความรู้มีความสามารถใน

การแกปั้ญหาอยา่งเป็นระบบ ดว้ยเหตุน้ีวิชาวิทยาศาสตร์ 

จึงเป็นวิชาท่ีก�าหนดให้มีหลกัสูตรการจดัการเรียนการ

สอนในทุกระดบัชั้น โดยมีวตัถุประสงคคื์อใหผู้เ้รียน เกิด

ทั้งความรู้ ทกัษะ และเจตคติดา้นวทิยาศาสตร์ ปัจจุบนัการ

จดักิจกรรมการเรียนการสอนวชิาวทิยาศาสตร์ในโรงเรียน

นิคมสร้างตนเองมีการผลกัดนัให้เกิดการเปล่ียนแปลง

พฤติกรรมการเรียนการสอนอย่างหลากหลายวิธีก็ตาม 

self-directed learning ability tests was 0.95. The data was analyzed by using mean ( ), standard deviation (SD) and 

t-test dependent. The findings of the research were that (1) the effectiveness of the science package on the topic “Cell 

learning” were 80.67/80.89 and the effectiveness index was 0.70, (2) the students’ achievement post test score was 

significantly higher than the pretest one at .01, and (3) the level of students’ self-directed learning by using science 

learning package was high.

Keywords: learning package, develop learning package, the students’ learning achievement, self-directed learning

แต่ก็ยงัอยู่ในเกณฑ์ท่ีไม่น่าพอใจ จะเห็นได้จากภาพ

รวมผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน  

(Ordinary National Educational Test--O-NET) ของ

นกัเรียนโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ระดบัชั้นมธัยมศึกษา

ปีท่ี 3 มีคะแนนเฉล่ียปีการศึกษา 2555 เท่ากบั 38.13 ปี

การศึกษา 2556 เท่ากบั 36.86 (โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง, 

2556) แสดงใหเ้ห็นวา่ ปีท่ีผา่นมานกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา

ปีท่ี 3 มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดย

เฉล่ียลดลง ส�าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 สาระการ

เรียนรู้ท่ีนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต�่า คือสาระ

การเรียนรู้ท่ี 1 เร่ือง ส่ิงมีชีวิตกบักระบวนการด�ารงชีวิต 

เน่ืองจากมีเน้ือหาในแต่ละหน่วยการเรียนรู้มากและตวั

ช้ีวดัรวม 13 ตวัช้ีวดั ดงันั้นจึงเนน้การสอนแบบบรรยาย 

ส่งผลใหผ้ลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต�่ากวา่เกณฑ ์ผูว้จิยัจึงได้

วิเคราะห์แลว้วา่วิธีการแกปั้ญหาท่ีดีท่ีสุดคือการปรับปรุง

วิธีการสอน และจดัท�าส่ือการสอนใหเ้หมาะสมกบัผูเ้รียน

และเน้ือหาตามสาระการเรียนรู้ การเลือกส่ือการสอนจึง

เป็นเร่ืองท่ีส�าคญั ส่ือการสอนท่ีเหมาะสมกบัเน้ือหาและ

ผูเ้รียนจะท�าให้ผูเ้รียนเกิดความสนใจในการเรียนมากยิ่ง

ข้ึน สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

(2546) ไดก้ล่าวว่า การศึกษาหาความรู้ท่ีให้ผูเ้รียนเรียนรู้

ดว้ยการศึกษาคน้ควา้และลงมือท�าดว้ยตนเอง จะท�าให้ผู ้

เรียนเกิดเจตคติท่ีดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ ชุดการเรียนนบั

เป็นส่ือการสอนชนิดหน่ึงท่ีน�ามาใชใ้นการจดัการเรียน

การสอนวิทยาศาสตร์ เพราะเป็นนวตักรรมท่ีให้นกัเรียน

ไดศึ้กษาคน้ควา้ดว้ยตนเองตามความสามารถและความ

สนใจ โดยค�านึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคล ซ่ึงผูเ้รียน

จะด�าเนินการเรียนตามค�าแนะน�าในชุดการเรียนเป็นไป

ตามล�าดบัขั้นตอนดว้ยตนเอง สอดคลอ้งกบั ชยัยงค ์พรหม
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วงศ ์ (2539) กล่าวว่าชุดการเรียน ช่วยให้ผูส้อนสามารถ

ถ่ายทอดเน้ือหาท่ีสลบัซับซ้อน ให้เป็นรูปธรรมไดดี้ยิ่ง

ข้ึน ส่งเสริมผูเ้รียน ไดแ้สดงความคิดเห็น ฝึกการตดัสิน

ใจ รู้จกัรับผิดชอบและฝึกการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง 

และช่วยให้ผูเ้รียนเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม จาก

สภาพปัญหาของการเรียนการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ 

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ดงัท่ีกล่าวมาในเร่ืองผลสมัฤทธ์ิ

ทางการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ของสถานศึกษา และผลการ

ทดสอบระดบัชาติคะแนนเฉล่ียลดลงในทุกปีการศึกษา 

ผูว้ิจยัจึงสนใจจะพฒันาชุดการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เร่ือง

หน่วยของส่ิงมีชีวิต ซ่ึงเป็นเน้ือหาในสาระการเรียนรู้ท่ี 1 

เร่ือง ส่ิงมีชีวิตกบักระบวนการด�ารงชีวิต ส�าหรับนกัเรียน

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 เพื่อน�ามาใชใ้นการจดัการเรียนการ

สอน แกปั้ญหาดา้นผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต�่า อีกทั้งเพื่อ

เป็นแนวทางในการพฒันากระบวนการเรียนการสอนท่ี

น�านวตักรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช ้ ท�าให้

นกัเรียนเขา้ใจบทเรียนไดดี้ยิ่งข้ึน ประโยชน์จากงานวิจยั

ฉบบัน้ี นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 จะไดชุ้ดการเรียน

ท่ีมีประสิทธิภาพส�าหรับใชเ้รียนดว้ยตนเอง ครูผูส้อนมี

ส่ือนวตักรรมท่ีมีประสิทธิภาพเพื่อใชใ้นการเรียนรู้ และ

นักเรียนไดฝึ้กการท�างานกลุ่มและไดพ้ฒันาทกัษะทาง

สังคม รวมทั้งตระหนกัในคุณค่าของตนเอง

วัตถุประสงค์กำรวิจัย 

1. เพื่อพฒันาชุดการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เร่ือง 

หน่วยของส่ิงมีชีวิต ส�าหรับนกัเรียน ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 

ใหมี้ประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80 และดชันีประสิทธิผล

ตามเกณฑ ์0.50 ข้ึนไป

2.  เพื่อ ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเ รียนวิชา

วิทยาศาสตร์ เร่ืองหน่วยของส่ิงมีชีวิตของนักเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีไดรั้บการเรียนโดยใชชุ้ดการเรียน 

3. เพื่อศึกษาการเรียนรู้ดว้ยตนเองของนกัเรียน

ต่อชุดการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เร่ือง หน่วยของส่ิงมีชีวิต

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

1. หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ 

(2551) หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

ก�าหนดสาระการเรียนรู้เป็น 8 สาระการเรียนรู้ ดงัน้ี สาระ

ท่ี 1 ส่ิงมีชีวิตกบักระบวนการด�ารงชีวิต สาระท่ี 2 ชีวิต

กบัส่ิงแวดลอ้ม สาระท่ี 3 สารและสมบติัของสาร สาระ

ท่ี 4 แรงและการเคล่ือนท่ี สาระท่ี 5 พลงังาน สาระท่ี 6 

กระบวนการเปล่ียนแปลงของโลก สาระท่ี 7 ดาราศาสตร์

และอวกาศ และ สาระท่ี 8 ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี หน่วยการเรียนรู้เร่ือง หน่วยของส่ิงมี

ชีวิต รายวิชาวิทยาศาสตร์เป็นเน้ือหาท่ีอยูใ่นสาระท่ี 1 ส่ิง

มีชีวิตกบักระบวนการด�ารงชีวิต มาตรฐาน ว 1.1 เขา้ใจ

หน่วยพื้นฐานของชีวิต ความสัมพนัธ์ของโครงสร้างและ

หนา้ท่ีของระบบต่าง ๆ  ของส่ิงมีชีวิตท่ีท�างานสัมพนัธ์กนั 

มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และน�า

ความรู้ไปใชใ้นการด�ารงชีวติของตนเองและดูแลส่ิงมีชีวติ 

2. การประเมินผลการเรียนรู้ วิชาวิทยาศาสตร์

สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 

(2551) การวดัผลประเมินผลการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มี

กระบวนการท�างานอย่างมีระบบท่ีประกอบด้วย การ

ก�าหนดจุดมุ่งหมายและวธีิการวดัผลประเมินผล การสร้าง

เคร่ืองมือ และการด�าเนินการตามท่ีวางแผนไว ้

  2.1 การประเมินตามสภาพจริง เป็นการ

ประเมินจาการลงมือปฏิบติัจริงของผูเ้รียน และเช่ือมโยง

การเรียนรู้กบัชีวิตและสังคม ซ่ึงผูเ้รียนไดแ้สดงออกถึง

ความรู้ ความสามารถ กระบวนการคิด และความรู้สึก การ

ประเมินตามสภาพจริงจะเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดมี้ส่วน

ร่วมประเมินผลงานตนเอง และใชว้ิธีการประเมินอย่าง

หลากหลายตามสถานการณ์ท่ีเป็นจริงโดยกระท�าอยา่งต่อ

เน่ือง

  2.2 การประเมินสมรรถภาพของผูเ้รียน 

เป็นการประเมินท่ีจะตอ้งกระท�าอยา่งหลากหลายวิธีการ 

เพื่อให้ไดผ้ลการประเมินครอบคลุมทุกดา้นความรู้ความ

คิด กระบวนการเรียนรู้ เจตคติและโอกาสการเรียนรู้ ผู ้

เรียนจะไดท้�ากิจกรรมการเรียนรู้และแสดงออกตามความ

สนใจ ความถนดัและความชอบ การประเมินสมรรถภาพ

ของผูเ้รียนจะมีการทดสอบดว้ยขอ้สอบอยูเ่ป็นส่วนหน่ึง 

โดยส่วนใหญ่เป็นการประเมินจากพฤติกรรมทุกด้าน

ของผูเ้รียน วิธีการวดัผลประเมินผลท่ีหลากหลายทั้งการ
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ประเมินจากการทดสอบดว้ยขอ้สอบ และการประเมินตาม

สภาพจริงจากการปฏิบติังานและผลงานของผูเ้รียน ทั้งน้ี

จะตอ้งก�าหนดเกณฑท่ี์สามารถน�าไปใชไ้ดอ้ยา่งเท่ียงตรง 

การวดัผลประเมินผลการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในปัจจุบนั

เป็นการประเมินตามสภาพจริงมากกว่าการประเมินจาก

การทดสอบดว้ยขอ้สอบ เน่ืองจากการประเมินตามสภาพ

จริงช่วยสะทอ้นถึงสมรรถภาพของผูเ้รียนไดค้รอบคลุม

ทุกดา้น

3. ชุดการเรียน ชุดการเรียนเป็นส่ือและวิธีการ

สอนท่ีน�ามาใชส้�าหรับการสอนของผูส้อนและใชส้�าหรับ

การเรียนรู้ของผูเ้รียน ประกอบดว้ยส่ือต่าง ๆ เช่น วสัดุ 

อุปกรณ์และวิธีการสอน โดยพฒันาตามรากฐานของ

ทฤษฎีการเรียนรู้และมีการตรวจสอบประสิทธิภาพก่อน

น�าไปใช ้ เพื่อให้ไดผ้ลท่ีดีท่ีสุด ชุดการเรียนท่ีเหมาะสม

กบัครูผูส้อนในการจดัการศึกษาในระบบนั้นสามารถจดั

ท�าได ้4 รูปแบบ คือ

  3.1 ชุดการเรียนส�าหรับครูผูส้อน ซ่ึง

ประกอบดว้ยคู่มือครู ส่ือการสอนท่ีหลากหลาย มีเน้ือหา

สาระเพยีงหน่วยเดียวและใชก้บัผูเ้รียนทั้งชั้น โดยกิจกรรม

ตอ้งเป็นล�าดบัขั้น

   3.2 ชุดการเรียนส�าหรับกิจกรรมกลุ่ม 

เป็นชุดการเรียนท่ีนกัเรียนไดเ้รียนรู้ร่วมกนั ปฏิบติัตาม

ขั้นตอนเป็นขั้น ๆ  ท่ีก�าหนดไว ้หรืออาจจะเรียกวา่ชุดการ

เรียนในศูนยก์ารเรียน

   3.3 ชุดการเรียนรายบุคคล เป็นชุดการ

เรียนท่ีใหผู้เ้รียนศึกษาหาความรู้ดว้ยตนเอง ตามขั้นตอนท่ี

ก�าหนดไวใ้นชุดการเรียน ซ่ึงศึกษาไดท้ั้งในหอ้งเรียนและ

นอกห้องเรียน เม่ือศึกษาจนครบสามารถประเมินตนเอง

ได้

   3.4 ชุดการเรียนแบบผสม เป็นชุดการ

เรียนท่ีมีความหลากหลาย บางขั้นตอนอาจเป็นการบรรยาย 

บางขั้นตอนอาจเป็นการท�างานกลุ่ม หรือท�างานรายบุคคล

4. การเรียนรู้ดว้ยตนเอง สมคิด อิสระวฒัน ์(2532) 

การเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนมิไดเ้กิดจากการฟังค�าบรรยายหรือท�า

ตามท่ีครูผูส้อนบอกเสมอไป แต่อาจเกิดจากสถานการณ์

ต่าง ๆ ต่อไปน้ี 

  4.1 การเรียนรู้ดว้ยตนเอง (self-directed 

learning) เป็นการเรียนท่ีเกิดจากความอยากรู้ อยากเห็น ผู ้

เรียนจะมีการวางแผนดว้ยตนเอง

  4.2 การเรียนรู้ท่ีจดัโดยสถาบนัศึกษา 

(provide sponsored) โดยมีกลุ่มบุคคล จดัก�ากบัดูแล มี

การให้คะแนน ให้ปริญญา หรือประกาศนียบตัร

  4.3 การเรียนรู้จากกลุ่มเป็นการเรียน

รู้แบบไม่เป็นทางการ คือ ช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน  

(collaborative learning)

  4.4 การเรียนรู้โดยบงัเอิญ (random or 

incidental learning) อาจเป็นผลพลอยไดจ้ากเหตุการณ์

อยา่งใดอยา่งหน่ึงท่ีผูเ้รียนมิไดเ้จตนา

ชยัฤทธ์ิ โพธิสุวรรณ (2541) กล่าวว่า การเรียนรู้

ดว้ยตนเอง คือ กระบวนการเรียนรู้ ท่ีผูเ้รียนจะดว้ยความ

ช่วยเหลือสนบัสนุนจากภายนอกตวัผูเ้รียนหรือไม่ก็ตาม 

ริเร่ิมการเรียนรู้ เลือกเป้าหมาย แสวงหาแหล่งทรัพยากร

ของการเรียนรู้ เลือกวธีิการเรียนรู้ จนถึงการประเมินความ

กา้วหนา้ของการเรียนรู้ดว้ยตนเอง

การเรียนรู้ดว้ยตนเอง เป็นวิธีการเรียนรู้วิธีหน่ึง

ท่ีนกัการศึกษาให้ความส�าคญัและเป็นส่ิงท่ีควรส่งเสริม

ให้มีข้ึนในตวัผูเ้รียน เพราะเม่ือใดก็ตามท่ีผูเ้รียนมีใจรัก

ท่ีจะศึกษาคน้ควา้ตามความตอ้งการ กจ็ะเกิดการศึกษาต่อ

เน่ืองโดยไม่ตอ้งบอก และมีแรงกระตุน้ใหเ้กิดความอยาก

รู้อยากเห็นไม่ส้ินสุด ซ่ึงจะน�าไปสู่การเป็นผูเ้รียนรู้ตลอด

ชีวติ (life long learner) หรือบุคคลแห่งการเรียนรู้ท่ีหย ัง่ยนื 

(learning person) อนัเป็นเป้าหมายสูงสุดของการศึกษา

5. งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง

สุภาวญั ค�านวณ (2551) ได้ท�าการวิจัยเร่ือง 

การพฒันาชุดการเรียนการสอนทกัษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน โดยใชก้ารเรียนการสอนซิปปา 

ส�าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 พบวา่ ชุดการเรียน

การสอนมีประสิทธิภาพ 84.77/81.14 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑท่ี์

ก�าหนด 75/75 และความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีเรียนดว้ย

ชุดการเรียนการสอนอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด

วศิิษฐศ์รี โตศุกลวรรณ์ (2556) ไดท้ �าการวจิยัเร่ือง 

การพฒันา บทปฏิบติัการโดยใชว้ิธีการจดัการเรียนรู้แบบ
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สร้างความรู้ดว้ยตนเอง เร่ืองโครงสร้างและหนา้ท่ีของพืช

ดอก ส�าหรับผูเ้รียนในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย พบ

ว่า บทปฏิบติัการเร่ือง โครงสร้างและหนา้ท่ีของพืชดอก 

มีประสิทธิภาพเท่ากบั 81.89/82.67 และมีระดบัความพึง

พอใจต่อการจดัการเรียนรู้แบบสร้างความรู้ดว้ยตนเอง ดา้น

การจดัการเรียนรู้และดา้นบทปฏิบติัการอยูใ่นระดบัมาก

Nadari (2013) ไดท้ �าการวิจยั เร่ือง ผลของการ

ใชชุ้ดการเรียนท่ีไดรั้บการออกแบบ ท�าการทดลองโดย

ใชชุ้ดการเรียนแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มทดลองและกลุ่ม

ควบคุม พบว่า กลุ่มทดลองมีค่าเฉล่ียหลงัเรียนเพิ่มข้ึน

จาก 3.35 เป็น 3.70 ส่วนกลุ่มควบคุมคะแนนลดลง -0.04

Leselari and Widjajakusumat (2009) ไดท้ �าการ

วจิยัเร่ือง ลกัษณะการเรียนรู้ดว้ยตนเองของนกัเรียน ความ

เขา้ใจการเรียนและพฤติกรรมการเรียนโดยนกัเรียนเป็น

ศูนยก์ลาง งานวจิยัน้ีศึกษาจากนกัเรียนแพทย ์205 คน จาก

ปี 2005 ถึง 2006 ในประเทศอินโดนีเซีย โดยแบ่งนกัเรียน

เป็น 2 กลุ่ม กลุ่มเรียนโดยวิธีปกติจ�านวน 82 คน และกลุ่ม

ท่ีใชน้กัเรียนเป็นศนูยก์ลาง จ�านวน 123 คน พบวา่ นกัเรียน

ท่ีเรียนโดยวิธีปกติมีความพร้อมในการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 

26.83 % ส่วนนกัเรียนท่ีเรียนโดยนกัเรียนเป็นศูนยก์ลาง

มีความพร้อมในการเรียนรู้ 65.04 %

กรอบแนวคิดกำรวิจัย 

การวิจัย เ ร่ือง  การพัฒนาชุดการเ รียนวิชา

วิทยาศาสตร์ เร่ือง หน่วยของส่ิงมีชีวิต ส�าหรับนกัเรียน

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 เป็นการศึกษาวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัผล

สัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนหลงั

ใชชุ้ดการเรียน และศึกษาการเรียนรู้ดว้ยตนเองต่อชุดการ

เรียน ดงัภาพท่ี 1

 ตัวแปรต้น    ตัวแปรตำม

การสอนโดยใชชุ้ดการเรียน

เร่ือง หน่วยของส่ิงมีชีวิต

1.ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวชิาวทิยาศาสตร์

2. การเรียนรู้ดว้ยตนเอง

ภำพ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั

สมมติฐำนกำรวิจัย

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ของ

นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีไดรั้บการเรียนโดยใชชุ้ดการ

เรียน เร่ือง หน่วยของส่ิงมีชีวิต หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย 

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

ประชากร ไดแ้ก่นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 

โรงเรียนเครือข่ายขนุทะเล สังกดัส�านกังานเขตพื้นท่ีการ

ศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 จ�านวน 3 โรงเรียน 

คือ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง โรงเรียนบา้นบางใหญ่ 

โรงเรียนวดัสมหวงั เน่ืองจากเป็นโรงเรียนขยายโอกาส

เปิดสอนในระดบั ชั้นอนุบาลถึงระดบัชั้นมธัยมศึกษาปี

ท่ี 3 และเป็นโรงเรียนท่ีมีความสัมพนัธ์กนัมากมีการแลก

เปล่ียนเรียนรู้เก่ียวกบัการวางแนวทางการจดัการศึกษา 

การยกระดบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน และการจดักิจกรรม

พฒันาผูเ้รียน รวมทั้งมีการประชุมเก่ียวกบัการบริหาร

จดัการสถานศึกษาทุกเดือน ประชากรจ�านวนทั้งหมด 120 

คนในปีการศึกษา 2557 ภาคเรียนท่ี 2

กลุ่มตวัอยา่งไดแ้ก่ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง สังกดัส�านกังานเขตพื้นท่ีการ

ศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต 1 จ�านวน 30 คน ในปี

การศึกษา 2557 ซ่ึงไดจ้ากการสุ่มอยา่งง่าย โดยใชโ้รงเรียน

และห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม

เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรวิจัย 

1. ชุดการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เร่ือง หน่วยของ

ส่ิงมีชีวิต จ�านวน 5 หน่วย ดงัน้ี หน่วยท่ี 1 รู้จกัและใชง้าน

กลอ้งจุลทรรศน์ หน่วยท่ี 2 เซลลส่ิ์งมีชีวิต หน่วยท่ี 3 การ

ล�าเลียงสารในเซลล ์หน่วยท่ี 4 การสงัเคราะห์ดว้ยแสงของ
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พืช และหน่วยท่ี 5 การสืบพนัธ์ุของพืช องคป์ระกอบของ

ชุดการเรียนประกอบไปดว้ย

ส่วนท่ี 1 ชุดการเรียน ประกอบด้วย ค�าช้ีแจง

ส�าหรับนักเรียนจุดประสงค์การเรียนรู้ ใบความรู้ ใบ

กิจกรรม แบบทดสอบ เฉลยใบกิจกรรม และเฉลยแบบ

ทดสอบ 

ส่วนท่ี 2 คู่มือครู ประกอบดว้ยค�าช้ีแจงส�าหรับ

ครู และแผนการจดัการเรียนรู้ 

2. แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเป็น

แบบปรนยั 4 ตวัเลือก จ�านวน 30 ขอ้ ใชท้ดสอบก่อนเรียน

และหลงัเรียน ค่าความยากง่ายอยูร่ะหวา่ง 0.50 – 0.77 และ

ค่าอ�านาจจ�าแนกอยูร่ะหว่าง 0.27 – 0.53 ค่าความเช่ือมัน่

ของแบบทดสอบโดยใชสู้ตร KR-20 ของคูเดอร์ ริดชาร์ด

สัน มีค่าความเช่ือมัน่ 0.86 

3. แบบสอบถามวดัการเรียนรู้ดว้ยตนเองแบบ

มาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) จ�านวน 30 ขอ้ค่า

สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของความเท่ียง (
 
coefficient) 

มีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.95 

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล

การวิจยัคร้ังน้ีใชแ้ผนการวิจยัแบบกลุ่มเดียว โดย

กลุ่มตวัอยา่งไม่เป็นอิสระต่อกนั สอบก่อนและสอบหลงั

การทดลอง ผูว้ิจยัไดด้�าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลดงัน้ี

1. ท�าการทดสอบก่อนเรียน กลุ่มตวัอยา่งจ�านวน 

30 คน โดยใชแ้บบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

วิชา วิทยาศาสตร์ เร่ือง หน่วยของส่ิงมีชีวิต ท่ีผูว้ิจยัสร้าง

ข้ึน จ�านวน 30 ขอ้

2. ด�าเนินการทดลอง โดยใชชุ้ดการเรียนท่ีพฒันา

ข้ึน ตามเวลาท่ีก�าหนด 19 ชัว่โมง ให้นักเรียนท�าแบบ

ทดสอบทา้ยหน่วยการเรียนและเก็บคะแนน

3. ท�าการทดสอบหลงัเรียน ดว้ยแบบทดสอบฉบบั

เดียวกบัก่อนเรียนแต่สลบัขอ้ค�าถาม

4. น�าผลคะแนนมาวิเคราะห์โดยวิธีการทางสถิติ 

เพื่อทดสอบสมมติฐาน

5. ประเมินการเรียนรู้ดว้ยตนเองของผูเ้รียนโดย

ใชแ้บบสอบถาม

สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล

1. สถิติพื้นฐาน ไดแ้ก่ 

  1.1 ค่าเฉล่ีย (mean) 

 คือ ค่าเฉล่ีย

 
คือ ผลรวมของขอ้มูลทั้งหมด

N คือ จ�านวนขอ้มูลทั้งหมด

  1.2 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation--SD)  

SD คือ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน

X คือ ขอ้มูลแต่ละตวั

n คือ จ�านวนขอ้มูลทั้งหมด

2. สถิติท่ีใชใ้นการหาคุณภาพเคร่ืองมือ

  2.1 หาความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาหรือ

การหาค่าดชันีความสอดคลอ้งขอ้สอบกบัจุดประสงคก์าร

เรียนรู้ (Index of Item Objective Congruence--IOC)  

 

IOC คือ ดชันีความสอดคลอ้งขอ้สอบ

 
คือ ผลรวมคะแนนของผูเ้ช่ียวชาญทั้งหมด

N คือ จ�านวนผูเ้ช่ียวชาญทั้งหมด
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  2.2 ค่าความยาก (difficulty) 

p คือ ระดบัความยากของค�าถามแต่ละขอ้

R คือ จ�านวนผูต้อบถูกในแต่ละขอ้

N คือ จ�านวนนกัเรียนในกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด

  2.3 ค่าอ�านาจจ�าแนก (discrimination) 

r คือ ค่าอ�านาจจ�าแนก

R
U
 คือ จ�านวนนกัเรียนในกลุ่มสูงท่ีตอบถูก

R
L
 คือ จ�านวนนกัเรียนในกลุ่มต�่าท่ีตอบถูก

N คือ จ�านวนนกัเรียนในกลุ่มสูงหรือกลุ่มต�่า

  2.4 ค่าความเช่ือมัน่ (reliability) ของแบบ

ทดสอบ ใชสู้ตร KR-20 โดยใชสู้ตรของ Kuder Richardson

r
tt
 คือ ค่าความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบ

K คือ จ�านวนขอ้สอบ

p คือ สัดส่วนของผูต้อบถูกในขอ้หน่ึง ๆ 

q คือ สัดส่วนของผูต้อบผิดในขอ้หน่ึง ๆ = 1-p

S2 คือ ความแปรปรวนของคะแนนทั้งฉบบั

  2.5 ค่าความเช่ือมัน่ (reliability) ของ

แบบสอบถาม ใชค้่าสัมประสิทธิอลัฟาของ Cronbach 

 คือ ค่าสัมประสิทธิความเช่ือมัน่

K คือ จ�านวนขอ้ของเคร่ืองมือวดั

S
i

2 คือ ความแปรปรวนของแต่ละขอ้

S
t

2 คือ ความแปรปรวนของคะแนนทั้งฉบบั

  2.6 หาประสิทธิภาพของชุดการเรียน

โดยใชเ้กณฑม์าตรฐาน 80/80 

E
1
 คือ ร้อยละของคะแนนเฉล่ียของผูเ้รียนจากการ 

ท�าแบบฝึกหดัระหว่างเรียน

          คือ คะแนนรวมของผูเ้รียนจากการท�า

แบบฝึกหดัระหว่างเรียน

N คือ จ�านวนผูเ้รียน

A คือ คะแนนเตม็ของแบบฝึกหดัระหว่างเรียน

E2 คือ ร้อยละของคะแนนเฉล่ียของผูเ้รียนจากการ

ท�าแบบทดสอบหลงัเรียน

          คือ คะแนนรวมของผูเ้รียนจาการท�า 

แบบฝึกหดัหลงัเรียน 

N คือ จ�านวนผูเ้รียน

B คือ คะแนนเตม็ของแบบทดสอบหลงัเรียน

  2.7 การวเิคราะห์หาค่าดชันีประสิทธิผล

ของชุดการเรียน 

เม่ือ E.I คือค่าดชันีประสิทธิผล ซ่ึงจะมีค่าตั้งแต่ 

0.50 ข้ึนไป จึงจะยอมรับประสิทธิผลของชุดการเรียน

3. สถิติท่ีใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน

เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวทิยาศาสตร์

ก่อนและหลงัเรียนของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีได้

รับการสอนโดยใชชุ้ดการเรียน เร่ือง หน่วยของส่ิงมีชีวิต 

โดยใชส้ถิติทดสอบ ไดแ้ก่ สถิติที (t-test) 
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t คือ ค่าสถิติท่ีใชพ้ิจารณาความแตกต่าง

D คือ ผลต่างของคะแนนแต่ละคู่

          คือ ผลรวมทั้งหมดของผลต่างระหว่าง

ขอ้มูลแต่ละคู่

           คือ ผลรวมทั้งหมดของผลต่างระหว่าง

ขอ้มูลแต่ละคู่ยกก�าลงัสอง 

n คือ จ�านวนนกัเรียนในกลุ่มทดลองทั้งหมด

ผลกำรวิจัย 

1. ชุดการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เร่ือง หน่วย

ของส่ิงมีชีวิต ส�าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 มีค่า

ประสิทธิภาพ 80.67/80.89 สูงกวา่เกณฑ ์80/80 ท่ีก�าหนดไว ้

ค่าดชันีประสิทธิผลมีค่า 0.70 เป็นไปตามเกณฑท่ี์ก�าหนด

ไว ้คือ ค่าดชันีประสิทธิผล 0.50 ข้ึนไป

2. ศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวชิาวทิยาศาสตร์ 

เร่ืองหน่วยของส่ิงมีชีวติ ส�าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปี

ท่ี 1 ท่ีไดรั้บการเรียนโดยใชชุ้ดการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ 

พบวา่ คะแนนเฉล่ียก่อนเรียน 10.87 คะแนน คะแนนเฉล่ีย

หลงัเรียน 24.27 คะแนน เม่ือทดสอบค่าที พบว่า คะแนน

เฉล่ียหลงัเรียนมีค่าสูงกว่าก่อนเรียนอยา่งมีนยัส�าคญัทาง

สถิติท่ีระดบั .01 แสดงวา่ชุดการเรียนวชิาวทิยาศาสตร์เร่ือง 

หน่วยของส่ิงมีชีวติ ท่ีสร้างข้ึนสามารถท�าใหน้กัเรียนระดบั

มธัยมศึกษาปีท่ี 1 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูง

กว่าก่อนเรียน เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว้

3. ผลการประเมินการเรียนรู้ด้วยตนเองของ

นกัเรียนต่อชุดการเรียนวชิาวทิยาศาสตร์ เร่ือง หน่วยของส่ิง

มีชีวติ ส�าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 พบวา่ นกัเรียน

มีการเรียนรู้ดว้ยตนเองต่อชุดการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ มี

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.17 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.80 ซ่ึงอยู่

ในระดบัมาก 

กำรอภิปรำยผล 

1. ชุดการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เร่ือง หน่วยของ

ส่ิงมีชีวิต ส�าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีผูว้ิจยั

พฒันาข้ึนมีค่าดชันีประสิทธิภาพ 80.67/80.89 สูงกวา่เกณฑ ์

80/80 ท่ีก�าหนดไว ้และค่าดชันีประสิทธิผล 0.70 เป็นไป

ตามเกณฑท่ี์ก�าหนดไว ้คือ ค่าดชันีประสิทธิผล 0.50 ข้ึน

ไป ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ จิราวรรณ รอดโหมง้ 

(2555) ท่ีศึกษาเก่ียวกบัการพฒันาชุดกิจกรรมการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ เร่ือง การด�ารงชีวิตของพืช ส�าหรับนกัเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 รวมทั้งผลวิจยัของ จุรารัตน์ พรหม

มินทร์ (2555) ท่ีศึกษาเก่ียวกบัการพฒันาชุดการสอน

ทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ ์ส�าหรับนกัเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนไทยรัฐวทิยา 97 (บา้นบางบอน) 

พบวา่ ผลของงานวิจยัท่ีกล่าวมา ค่าดชันีประสิทธิภาพสูง

กวา่เกณฑ ์80/80 ท่ีก�าหนดไว ้และค่าดชันีประสิทธิผลเป็น

ไปตามเกณฑท่ี์ก�าหนดไว ้คือ 0.50 ข้ึนไป ชยัยงค ์พรหม

วงศ ์ (2556) กล่าวว่า การยอมรับประสิทธิภาพให้ถือค่า

ความแปรปรวนโดยปกติจะก�าหนดไวท่ี้ 2.5% ถา้ไม่เกิน

ค่าความแปรปรวน เราก็สามารถยอมรับไดว้่าส่ือหรือชุด

การสอนนั้นมีประสิทธิภาพ ทั้งน้ีการท่ีชุดการเรียนวิชา

วทิยาศาสตร์ เร่ือง หน่วยของส่ิงมีชีวติ มีคุณภาพตามเกณฑ์

อาจเน่ืองมาจากผูว้ิจยัไดท้ �าตามขั้นตอนการพฒันาชุดการ

เรียน และมีการแกไ้ขตามค�าแนะน�าของอาจารยท่ี์ปรึกษา 

และผูเ้ช่ียวชาญอย่างเคร่งครัด รวมทั้งผูว้ิจยัคอยสังเกต 

บนัทึกพฤติกรรมนกัเรียนอย่างใกลชิ้ด หากนกัเรียนคน

ใดมีปัญหาจะแนะน�า พดูคุยกบันกัเรียนภายหลงั และให้

นกัเรียนประกอบกิจกรรมจากชุดการเรียนตามธรรมชาติ 

จึงไดรั้บความร่วมมือในการเรียนการสอนเป็นอยา่งดี จาก

เหตุผลดงักล่าว จึงเป็นเหตุใหชุ้ดการเรียนเร่ือง หน่วยของ

ส่ิงมีชีวิต ส�าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 สามารถ

พฒันาคุณภาพไดเ้ป็นไปตามเกณฑท่ี์ก�าหนดได้

2. ชุดการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เร่ือง หน่วยของ

ส่ิงมีชีวติ ท่ีผูว้จิยัพฒันาข้ึนท�าใหน้กัเรียนระดบัมธัยมศึกษา

ปีท่ี 1 มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน

อย่างมีนัยส�าคญัทางสถิติ ทั้งน้ีเน่ืองมาจากชุดการเรียน

นกัเรียนจะไดเ้รียนรู้เป็นขั้นตอนดว้ยตนเอง ท�างานร่วม

กนัเป็นกลุ่มและมีครูคอยช้ีแนะ ท�าให้นักเรียนมีความ

สนใจในการเรียนมากข้ึน ทิศนา แขมมณี (2553) กล่าว
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ถึงไวว้่า การจดัการเรียนการสอนโดยเน้นกระบวนการ

เรียนรู้ดว้ยตนเอง ผูเ้รียนทุกคนมีความสนใจใฝ่รู้อยูเ่ป็น

ธรรมชาติ หากไดรั้บการส่งเสริมให้รับผิดชอบการเรียน

รู้ของตนและไดรั้บการฝึกฝนทกัษะท่ีจ�าเป็นต่อการศึกษา

หาความรู้ด้วยตนเอง ผูเ้รียนจะสามารถเรียนรู้ในส่ิงท่ี

ตนเองสนใจตลอดชีวิต

3. ชุดการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เร่ือง หน่วยของ

ส่ิงมีชีวิต ส�าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีผูว้ิจยั

พฒันาข้ึนนกัเรียนมีการเรียนรู้ดว้ยตนเองอยูใ่นระดบัมาก 

ทั้งน้ีอาจเป็นผลเน่ืองมาจากในการจดักิจกรรมการเรียน

การสอน นกัเรียนไดเ้รียนรู้ดว้ยตนเอง และท�ากิจกรรม

เป็นกลุ่มโดยครูมีหนา้ท่ีในการแนะน�า ท�าให้บรรยากาศ

ในการเรียนไม่เคร่งเครียด นักเรียนมีความสุขในการ

เรียน ไดเ้รียนรู้เต็มท่ีตามความสามารถ การเรียนรู้ดว้ย

ตนเอง มีแนวคิดพื้นฐานมาจากทฤษฎีกลุ่มมนุษยนิยม  

(humanism) ทิศนา แขมมณี (2553) กล่าวว่า มนุษยจ์ะ

สามารถพฒันาตนเองไดดี้หากอยู่ในสภาพการณ์ท่ีผ่อน

คลายและเป็นอิสระ การจดับรรยากาศการเรียนท่ีผอ่นคลาย

และเอ้ือต่อการเรียนรู้ และเนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง โดย

ครูใชว้ิธีการสอนแบบช้ีแนะ และท�าหนา้ท่ีอ�านวยความ

สะดวกในการเรียนรู้ให้แก่ผูเ้รียน และการเรียนรู้จะเนน้

กระบวนการเป็นส�าคญั และยงัมีผลงานวิจยัหลายเร่ืองท่ี

ช้ีให้เห็นว่าเม่ือนกัเรียนไดเ้รียนดว้ยการลงมือปฏิบติัดว้ย

ตนเอง มีผลท�าให้นกัเรียนมีระดบัการเรียนรู้ดว้ยตนเอง

สูงข้ึน วิศิษฐ์ศรี โตศุกลวรรณ์ (2556) ไดท้ �าการวิจยัเร่ือง 

การพฒันาบทปฏิบติัการโดยใชว้ิธีการจดัการเรียนรู้แบบ

สร้างความรู้ดว้ยตนเอง เร่ืองโครงสร้างและหนา้ท่ีของพืช

ดอก ส�าหรับผูเ้รียนในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย พบ

ว่า บทปฏิบติัการเร่ือง โครงสร้างและหนา้ท่ีของพืชดอก 

มีประสิทธิภาพเท่ากบั 81.89/82.67 และมีระดบัความพึง

พอใจต่อการจดัการเรียนรู้แบบสร้างความรู้ดว้ยตนเอง ดา้น

การจดัการเรียนรู้และดา้นบทปฏิบติัการอยูใ่นระดบัมาก 

Leselari and Widjajakusumat (2009) ไดท้ �าการวิจยัเร่ือง 

ลกัษณะการเรียนรู้ดว้ยตนเองของนกัเรียน ความเขา้ใจการ

เรียนและพฤติกรรมการเรียนโดยนกัเรียนเป็นศูนยก์ลาง 

งานวิจยัน้ีศึกษาจากนกัเรียนแพทย ์ 205 คน จากปี 2005 

ถึง 2006 ในประเทศอินโดนีเซีย โดยแบ่งนกัเรียนเป็น 2 

กลุ่ม กลุ่มเรียนโดยวิธีปกติจ�านวน 82 คน และกลุ่มท่ีใช้

นกัเรียนเป็นศูนยก์ลาง จ�านวน 123 คน พบว่า นกัเรียนท่ี

เรียนโดยวิธีปรกติมีความพร้อมในการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 

26.83 % ส่วนนกัเรียนท่ีเรียนโดยนกัเรียนเป็นศูนยก์ลาง

มีความพร้อมในการเรียนรู้ 65.04 % 

ข้อเสนอแนะ

1. ควรท�าวิจยัโดยใชชุ้ดการเรียนท่ีวิจยัข้ึนไปใช้

กบัหน่วยการเรียนอ่ืน หรือวชิาอ่ืน ท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงกนั 

เพื่อดูความคงเสน้คงวาของประสิทธิภาพของชุดการเรียน

ซ่ึงสามารถน�าไปขยายผลไดมิ้ติท่ีหลากหลายมากยิ่งข้ึน

2. การเรียนรู้ดว้ยตนเอง เป็นวิธีการท่ีนักเรียน

ก�าหนดจุดมุ่งหมายและวางแผนในการเรียนดว้ยตนเอง แต่

การใชชุ้ดการเรียนถึงแมว้า่นกัเรียนจะเรียนรู้ดว้ยตนเองแต่

เป็นไปตามขั้นตอนวิธีการท่ีผูส้อนก�าหนด ดงันั้นในการ

พฒันาชุดการเรียนคร้ังต่อไปในขั้นตอนการสร้างชุดการ

เรียนควรใหน้กัเรียนมีส่วนร่วมในการก�าหนดจุดมุ่งหมาย

และวางแผนในการสอนเพื่อให้สอดคลอ้งกบัการเรียนรู้

ดว้ยตนเองของนกัเรียนอยา่งแทจ้ริง
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บทคัดย่อ

การวิจยัคร้ังน้ี เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ มีวตัถุประสงคเ์พื่อ (1) ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมเบ่ียงเบนของ

สมาชิกนกัเรียนอาชีวศึกษาทั้งชาย หญิง ระดบัชั้นประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ป.ว.ช.) สองกลุ่มเส่ียงของรัฐบาล วิทยาเขต

ช่างกลปทุมวนั และวิทยาเขตอุเทนถวาย (2) เพื่อใหเ้ห็นความส�าคญัท่ีจ�าเป็นตอ้งแกไ้ขปัญหาอยา่เร่งด่วน และเป็นวาระ

แห่งชาติท่ีตอ้งแกไ้ขให้ถูกทางทั้งในระยะสั้น และระยะยาว (3) เพื่อเสนอเป็นแนวทางน�าไปสู่การก�าหนดนโยบาย

สาธารณะเพื่อแกไ้ขปัญหานกัเรียนอาชีวศึกษาท่ีก�าลงัเป็นแรงงานขาดแคลนของชาติ ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง เป็น

เป็นศิษยเ์ก่าของทั้งสองสถาบนั สถาบนัละ 8 คนรวมเป็น 16 คน นกัศึกษาปัจจุบนั สถาบนัช่างกลปทุมวนั 15 คน ราช

มงคลอุเทนถวาย 15 คน รวมทั้งหมด 30 คน อาจารยป์ระจ�าช่างกลปทุมวนั 5 คน อาจารยป์ระจ�าราชมงคลอุเทนถวาย 

5 คน รวม 10 คน ผูป้กครองของนกัศึกษาท่ีก�าลงัศึกษาอยูใ่นทั้งสองแห่งจ�านวน 20 คน รวมผูใ้ห้สัมภาษณ์ทั้งหมด 76 

คน เคร่ืองมือเป็นแบบสัมภาษณ์แบบก่ึงมีโครงสร้าง ผูว้ิจยัสัมภาษณ์ดว้ยตนเองทุกราย จนขอ้มูลอ่ิมตวั วิเคราะห์เน้ือหา

เป็นประเด็นต่าง ๆ  พร้อมดว้ยความถ่ี ผลการวิจยั พบว่า สาเหตุท่ีท�าให้นกัศึกษาทั้งสองสถาบนัมีพฤติกรรมท่ีเบ่ียงแบน

จนน�าไปสู่สาเหตุของการทะเละวิวาทกนัของทั้งสองสถาบนั ไดแ้ก่ (1) ค่านิยมท่ีผิด ๆ เก่ียวกบัการรับนอ้งของรุ่นพี่  

(ร้อยละ60) (2) ความคึกคะนองตามประสาวยัรุ่นและค่านิยมท่ีผิด ๆท่ีไดรั้บจากรุ่นพี่ (ร้อยละ 50) (3) เกิดจากการย ัว่ยุ

จากฝ่ายตรงขา้ม (ร้อยละ80) (4) เกิดจากการใชส้ารเสพติดท�าให้ขาดการย ั้งคิด (ร้อยละ60) (5) เพราะคุณภาพการเรียน

การสอนของสถาบนัไม่มีคุณภาพพอ (ร้อยละ 60) (6) เพระความรักสถาบนัของตวัเองไม่ยอมใหใ้ครมาลบลู่ (ร้อยละ50) 

(7) เพราะสีเส้ือและเคร่ืองหมายของสถาบนัท่ีต่างกนั (ร้อยละ78.26) การวิจยัยงัคน้พบ อีกวา่ พฤติกรรมเหล่าน้ีมีผลกระ

ทบต่อสงัคมและเกิดความสูญเสียอยา่งมาก เห็นสมควรใหมี้การแกไ้ขเร่งด่วน และไดข้อ้สรุปจากการแกปั้ญหาหลกั จาก

การวิเคราะห์คร้ังน้ีโดย ให้มีการสร้างหลกัการบริหารองคก์รแนวใหม่ข้ึนมาแทนของเก่า ในเรือง ระบบ ระเบียบ วินยั 

โดยขอเสนอใหร้วมสองสถาบนัอาชีวศึกษาใหเ้ป็นหน่ึงเดียว เพื่อหลอมการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมตวับุคล ท่ีเก่ียวขอ้ง

ให้เขา้กบัระบบการบริหารงานใหม่ท่ีรวมตวัเป็นหน่ึง
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บทน�ำ

สภาพสังคมไทยในปัจจุบนัท่ีเปล่ียนแปลงไปใน

ทุก ๆ  ดา้นอยา่งรวดเร็ว ส่งผลกระทบต่อคนในสงัคมก่อให้

เกิดปัญหาต่าง ๆ จ�านวนมาก ซ่ึงปัญหาเช่น ความขดัแยง้ 

การใชค้วามรุนแรง นบัวนัยิ่งทวีความรุนแรงข้ึน ปัญหา

น้ี ถือไดว้่าเป็นปัญหาระดบัชาติ จะพบเห็นไดจ้าก ความ

ขดัแยง้ท่ีส่งผลต่อการพฒันาประเทศทั้งในดา้นเศรษฐกิจ 

สังคม การเมือง การปกครอง การท่องเท่ียว ปัญหาน้ีมี

ความส�าคญัมาก และเป็นส่ิงท่ีทุกฝ่ายพยายามให้ความ

ร่วมมือ แกไ้ข เพื่อลดปัญหาเหล่าน้ี และส่งผลในทางลบ

Abstract

The purpose of this qualitative research were as follows: (1) To study the factor that have influenced 

to student behavior of both male and female in certificate level of the government in the Institute of technology 

Pathumwan and Institute of technology Utenthawai (2) To be aware the important that must to solve the problem 

immegately and is to be the nation issue that need to solve in short and long term in the right way. (3) To purpose 

guideline into set up the policy administration for solve the student problems that are skill labor rare of Nation. 

This is quality research population and simple are old student of both Institute each 8 total are 16. Currently  

student of Institute of Cheagklptumwan are 15 and Uthenthawai are 15 total are 30 Instructors Cheagklptumwan 5 

Utenthawia are 5 total 10, parents of current students of both Institute are 20 total of interviews 76 persons. Tool is 

questioner semi structure type. Researcher interview by oneself with complete persons until the data is condensed 

analysis data with frequency. The results fond that the root cause that make students of both institute have deviation 

behavior that became into quarrel were: (1) The wrong value about student orientation (60 percent) (2) To prank of  

teens age and wrong value form senior junior (50 percent) (3) To incitement form the others once (80 percent)  

(4) Cased by substance abuse lack of consciousness (60 percent) (5) Because the quality of teaching of institute is too low  

(60 percent) (6) Because sent of belonging don’t like others once look bad (50 percent) (7) because of the shirt 

color and the symbol of Institute are different (78.26 percent). This research are also found that all of this behaviour 

are effect with social and have a lot of loose that need to be manage immediately and got the solution summery 

that generate the principle of administration instead of the old one in case of system, discipline, order by purpose 

to combine both Institute into single unite to harmonize student behaviour to align with new system organization. 

And this research still point out the problem youth of nation was ignore, lack of interesting and need to find out the 

solution to solve this problem if the government wastewater this problem behind it make the case of big problem 

will be happened that can’t to evaluation.

Keywords: developing positive behavior, student Institute of Technology,

Institute of Technology Cheagklptumwan, Rajamangala University of Technology Tawan-ok Uthenthawai.

ให้นอ้ยท่ีสุด ปัญหาส�าคญันั้นเกิดจากการก่อการทะเลาะ

ววิาทของนกัเรียนอาชีวศึกษา ท่ีมีความรุนแรงและส่งผลก

ระทบกบัผูท่ี้เก่ียวขอ้ง และประชาชนเป็นอยา่งมาก หาก

ปัญหาน้ียงัไม่ไดรั้บการป้องกนัและแกไ้ข อาจก่อให้เกิด

ความเสียหายในระดบัสูงมากยิ่งข้ึน

สมาชิกสถาบนัอาชีวศึกษา ส่วนใหญ่จะมีการเจริญ

เติบโตตามสภาพการณ์ท่ีเกิดข้ึนในสงัคมไทย อยา่งเช่น ท่ี

เห็นเป็นรูปธรรมในปัจจุบนั ถา้ไม่มีการปรับตวัใหท้นักบั

เหตุการณ์ตามหลกัทฤษฎีการเรียนรู้ใหเ้ป็นคนดี โดยท่ีรัฐ

จะตอ้งเขา้มาร่วมแกไ้ขอยา่งจริงจงัในปัญหา ดงัต่อไปน้ี 
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1. ตน้เหตุของปัญหาอยา่งครบถว้น ตามขั้นตอน

2. ลงโทษการหยอ่นยานในการบงัคบัใชก้ฎเกณฑ์

ระเบียบ การถือปฏิบติัของเจา้หน้าท่ีพนักงานของรัฐท่ี

ละเวน้การปฏิบติัหนา้ท่ีหรือครูและอาจารยโ์ดยเฉพาะครู

ฝ่ายปกครอง ท่ีละเลยต่อหนา้ท่ีการเป็นครูท่ีดี

3. ลงโทษบิดามารดา หรือผูป้กครองท่ีปล่อย

ปละละเลยการดูแลบุตรของตนเองให้ดีเท่าท่ีควรโดย

ไม่มีการยกเวน้ 

การอาชีวศึกษาเป็นหน่วยงานท่ีส�าคญัของการผลิต

ก�าลงัคนในระดบัก่ึงฝีมือ ระดบัฝีมือ และระดบัช�านาญการ

เฉพาะทาง ซ่ึงปัจจุบนัตลาดแรงงานของไทยก�าลงัประสบ

ปัญหาการขาดแคลนแรงงานเป็นจ�านวนมากโดยเฉพาะ

อยา่งยิ่งแรงงานทั้ง 3 ระดบั ท่ีกล่าวมาแลว้ ประเทศไทย

ก�าลงัอยูใ่นสถานการณ์ท่ีขาดแคลนแรงงานทั้ง 3 ระดบั ใน

ขณะเดียวกนั เยาวชนและสังคมไทยยงันิยมศึกษาในสาย

สามญัมากกว่าสายอาชีวศึกษา ไดมี้การศึกษาเป็นจ�านวน

มากเก่ียวกบัการแกไ้ขปัญหาในเร่ืองน้ี รวมทั้งการศึกษา

ของคณะกรรมาธิการการอาชีวศึกษา แต่ในปัจจุบนัยงัไม่

เกิดผลสัมฤทธ์ิและจากสถิติความรุนแรงในช่วงหลายปี

ท่ีผา่นมากบั พบว่า ปัญหาเด็กช่างกลตีกนัเป็นประเด็นท่ี

ถูกหยิบยกข้ึนมาพดูถึงอยา่งต่อเน่ืองเป็นกรณีพิเศษ ปีต่อ

ปีท่ีความเสียหายท้ิงเป็นบาดแผลไวใ้ห้ผูโ้ชคร้าย จนไม่รู้

จะนับเร่ิมตน้ท่ีจุดไหน แค่ลองยอ้นไปดูในรอบ 5 ปีท่ี

ผา่นมา ความรุนแรงหลายคร้ังถูกตอกย �้าซ�้ าแลว้ซ�้ าอีกถึง

มาตรการแกปั้ญหาท่ีไม่เคยไดผ้ล ตวัอยา่ง เช่น ปี 2551 

สถิติการแจง้เหตุนกัเรียนทะเลาะวิวาทรวม 639 คร้ัง มี

เหยื่อความรุนแรงเป็นเพศหญิง อาย ุ31 ปี ผูจ้ดัการบริษทั

สินเช่ือแห่งหน่ึงในจงัหวดัสมุทรปราการ ถูกกระสุนปืน

ลูกหลงท่ียงิข้ึนมาบนรถโดยสารสองแถวจนกลายเป็นเจา้

หญิงนิทรา และเสียชีวิตลงในเวลาต่อมาปี 2552 สถิติเพิ่ม

มากข้ึนเป็น 4 เท่า (ประมาณ 2,619คร้ัง) เป็นเหตุการณ์ท่ี

ต่ืนตระหนก และเยย้กฎหมายบา้นเมืองมาก คือ การฟัน

ผิดตวับาดเจบ็สาหสัถึงขั้นกะโหลกร้าว ซ่ีโครงหกั เพราะ

ใส่เส้ือช็อปช่างกลในปี 2553 ภายในคร่ึงปีมีการแจง้เหตุ

วิวาท จ�านวน 881 คร้ัง เหตุการณ์ส�าคญัท่ีเกิดข้ึน ไดแ้ก่ 

เหยื่อถูกลูกหลงเป็นด็กชายวยั 9 ขวบ โดยถูกกระสุนปืน

ลูกซองเขา้ท่ีใบหนา้ และล�าคอเสียชีวิต ปี 2554 มีการท�า

สถิติตลอดทั้งปีไวว้่า มีคนตายถึง 26 ศพ จากเหตุการณ์

นักเรียนตีกนั ทั้งผูบ้ริสุทธ์ิ และเหล่านักเรียนอนัธพาล 

เหตุการณ์ท่ีเป็นประวติัศาสตร์ ไดแ้ก่ ช่างกลถล่มรถเมล์

สาย 45 ขณะจอดป้ายฝ่ังตรงขา้มอุดมสุข โดยนกัเรียนกวา่ 

100 คน กรู เขา้ปิดถนน และลอ้มรถเมลก่์อนขวา้งปาส่ิงของ

ต่าง ๆ และยิงปืนจนสภาพรถเมลห์ลงัเกิดเหตุแทบจะไม่

เหลือ พนกังานขบัรถถูกจ้ีดว้ยปืนพร้อมมีดดาบพาดอยูท่ี่

คอก่อนตวัเองจะอาศยัช่วงชุลมุนเอาชีวติรอดมาได ้ปี 2555 

พนกังานขบัรถสาย 131 ถกูกระสุนเขา้ท่ีชายโครงขวาหน่ึง

นดั จากนกัเรียนท่ีขบัมอเตอร์ไซคป์ระกบ เพื่อยงิคู่อริท่ีอยู่

บนรถเมล ์(ผูจ้ดัการรายวนั, 2555) จะเห็นไดว้่านกัศึกษา

อาชีวะเหล่าน้ี มีพฤติกรรมเบ่ียงเบนไปเป็นจ�านวนมากใน

ทิศทางท่ีไม่เป็นประโยชนต่์อสงัคม และสร้างความรุนแรง

ใหเ้ส่ือมเสีย ต่อชีวติและทรัพยสิ์นใหก้บัตวัเองพอ่แม่และ

ผูท่ี้ไม่เก่ียวขอ้งอยา่งต่อเน่ือง จนเป็นปัญหาใหญ่ท่ีจะน�ามา

สู่ปัญหาในระดบัชาติ ปัญหาความรุนแรงของนกัศึกษาท่ีมี

พฤติกรรมการทะเลาะววิาท เป็นข่าวตามหนา้หนงัสือพมิพ ์

ซ่ึงเป็นไปในทางท่ีไม่ดี และก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อตวั

เอง ต่อสถาบนั และต่อช่ือเสียงประเทศชาติในทางลบ ใน

มิติคุณภาพดา้นการเรียนการสอน สุดทา้ยเกิดเป็นปัญหา

ทางสังคมท่ีเร้ือรังและแกไ้ขยาก ความรุนแรงถือเป็นการ

กระท�าใดๆ ท่ีเป็นการล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคลทั้งกาย 

วาจา จิตใจ และทางเพศ โดยการบงัคบัขู่เขน็ ท�าร้ายทุบตี 

คุกคาม จ�ากดั กีดกนัเสรีภาพทั้งในท่ีสาธารณะและในการ

ด�าเนินชีวิต สาเหตุของความรุนแรงเกิดจากปัจจยัภายใน

ตวับุคคล เช่น ผูช้ายมีศกัด์ิศรีใครมาหยามก็ตอ้งต่อสู้กนั

ให้แพช้นะ การใชย้าเสพติด และเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์

ท�าให้คนขาดสติยบัย ั้ง ควบคุมตวัเองไม่ได ้เคยเห็นการก

ระท�ารุนแรง หรือ เคยเป็นเหยื่อการกระท�ารุนแรง ปัจจยั

ท่ีเกิดจากการเล้ียงดูของครอบครัว เช่น การขาดความรัก

ความเขา้ใจและการสนบัสนุนจากครอบครัว เช่น เม่ือมี

ปัญหา ขาดผูใ้หญ่คอยดูแลให้ค �าแนะน�าช่วยเหลือเติบโต

ในบา้นท่ีใช้ความรุนแรง ท�าให้เห็นแบบอย่าง และคิด

ว่าความรุนแรงเป็นเร่ืองปกติในสังคม ปัจจยัจากสภาพ

แวดลอ้ม เช่น ภาพยนตร์ โทรทศัน์ หนงัสือพิมพ ์ท่ีแสดง

ภาพความรุนแรงต่าง ๆ  การท่ีคนมีพฤติกรรมความรุนแรง

ไม่ไดรั้บการลงโทษ ความรุนแรงเป็นเร่ืองปกติในสังคม 

หาอาวุธไดง่้าย ท�าให้เกิดผลกระทบจากความรุนแรงใน

วยัรุ่น ระยะสั้น การเรียนตกต�่า เรียนไม่ทนัเพื่อน หยุด

เรียนกลางคนั มีเจตคติต่อตา้นสังคม มีความกา้วร้าวและ
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วิตกกงัวล ไดรั้บการปฏิเสธจากการเขา้กลุ่มเพื่อน ระยะ

ยาว การท�าผิดกฎหมาย มีประวติัท่ีมวัหมอง มีคดีติดตวั มี

ปัญหาเร่ืองความประพฤติ ถกูพกัการเรียน หรือถกูไล่ออก 

เกิดความซึมเศร้ารุนแรง เสพสารเสพติดและเคร่ืองด่ืมท่ี

มีแอลกอฮอลใ์ชค้วามรุนแรงต่อผูอ่ื้น เป็นภาระแก่สังคม 

จากความส�าคญัดงักล่าวผูว้จิยั พบวา่งานวจิยัในอดีตนั้นยงั

ไม่เคยมีการศึกษาใด ๆ  ท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงสาเหตุท่ีบ่งบอก

ถึงพฤติกรรมความรุนแรงของนกัศึกษาของอาชีวศึกษาใน

ประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถาบนัเทคโนโลยีราช

มงคลวิทยาเขตอุเทนถวาย และมหาวิทยาลยัเทคโนโลยี

ช่างกลปทุมวนัท่ีชดัเจนอย่างเป็นรูปธรรมมาก่อน และ

ผูว้ิจยัเองซ่ึงเป็นผูบ้ริหารสถานศึกษาของอาชีวศึกษามา

เป็นเวลายาวนานกว่า 30 ปี เป็นผูมี้ประสบการณ์ในการ

ดูแลนกัศึกษาอาชีวะมาโดยตลอด จึงตระหนกัและสนใจ

ศึกษาพฤติกรรมของนกัศึกษาสาบนัอาชีวศึกษา เพื่อช่วย

ในการวางแผนระยะสั้ นและระยะยาวให้เป็นขอ้มูลเชิง

ประจกัษ ์ เพื่อท่ีจะน�ามาสู่แนวทางการแกไ้ขปัญหาของ

เยาวชนอาชีวะศึกษา การแกปั้ญหาสังคมเพื่อความเจริญ

กา้วหน้าของประเทศไทย และเป็นแนวทางน�าไปสู่การ

วางแผนนโยบายสาธารณในดา้นแรงงานของชาติดว้ย

ความยัง่ยืนต่อไป

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

1. เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมเบ่ียงเบน

ของสมาชิกนักเรียนอาชีวศึกษาของนักศึกษาวิทยาเขต

ช่างกลปทุมวนัและวิทยาเขตอุเทนถวาย 

2. เพือ่ใหเ้ห็นความส�าคญัท่ีจ�าเป็นตอ้งแกไ้ขปัญหา

อยา่เร่งด่วนในวาระแห่งชาติทั้งระยะสั้นและระยะยาว

3. เพ่ือเสนอเป็นแนวทางน�าไปสู่การก�าหนด

นโยบายสาธารณะในการแกไ้ขปัญหานกัเรียนอาชีวศึกษา

ท่ีก�าลงัเป็นแรงงานขาดแคลนของชาติ 

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

ค�าวา่ วยัรุ่น ในภาษาองัฤกษใชค้ �าวา่ adolescence 

มาจากภาษาลาตินวา่ adolescer หมายความวา่ “to grow in 

to maturity” แปลวา่ การเจริญเติบโตสู่วฒิุภาวะหรือเป็นวยั

ท่ีพฒันามาจากสภาวะความเป็นเด็กไปสู่ความเป็นผูใ้หญ่ 

(Hurlock,1973) และ Crow (1968) ให้ความหมายของ 

วยัรุ่น หมายถึง การเจริญเติบโตอนัเป็นระยะหวัเล้ียวหวัต่อ 

ระหวา่งวยัเดก็กบัวยัผูใ้หญ่ เดก็จะพฒันามาจากการพ่ึงพิง

ผูใ้หญ่ไปสู่ความเป็นอิสระอยา่งเห็นไดช้ดัในทุก ๆ ดา้น 

และการท่ีเดก็จะบรรลุถึงขั้นวฒิุภาวะนั้นมิใช่เจริญเติบโต

แต่เพยีงดา้นร่างกายอยา่งเดียวเท่านั้นทางดา้นจิตใจกเ็จริญ

ตามไปดว้ย นัน่คือตอ้งมีพฒันาการทั้ง 4 ดา้นไปพร้อม ๆ 

กนั ไดแ้ก่ ดา้นร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา

ผูเ้ช่ียวชาญแบ่งเกณฑอ์ายชุ่วงเป็นวยัรุ่น ดงัน้ี

ศรีเรือน แกว้กงัวาล (2545) กล่าววา่ ช่วงอายขุอง

วยัรุ่นเร่ิมตั้งแต่ 12-25 ปี โดยใหเ้หตุผลวา่ เน่ืองจากเดก็ทุก

วนัน้ีตอ้งอยูใ่นสถาบนัการศึกษานานข้ึน การเป็นผูใ้หญ่

ท่ีพึ่งพาตนเองไดท้างเศรษฐกิจตอ้งยึดระยะเวลาออกไป 

อีกทั้งรูปแบบชีวิตสมยัใหม่ท�าใหเ้ดก็มีวฒิุภาวะทางจิตใจ

ชา้กว่ายุคสมยัท่ีผ่านมา ในช่วงยาวของความเป็นวยัรุ่น

นั้น อาจแบ่งช่วงเวลาเป็น 3 ระยะโดยใชเ้กณฑค์วามเป็น

เด็กผูใ้หญ่ตดัสิน ช่วงอาย ุ 12-15 เป็นช่วงวยัแรกรุ่นยงัมี

พฤติกรรมค่อนไปทางเด็กอยูม่ากช่วงอาย ุ 16-17 ปี เป็น

ระยะวยัรุ่นตอนกลาง ซ่ึงมีพฤติกรรมก�้ าก่ึงระหว่างเด็ก

กบัผูใ้หญ่ คือ ช่วงอาย ุ18-25 ปี เป็นระยะวยัรุ่นตอนปลาย 

กระบวนพฤติกรรมค่อนไปทางผูใ้หญ่ ปัญหาพฤติกรรม

ความรุนแรงทั้งต่อตนเอง และต่อผูอ่ื้นไม่เคยหมดไปจาก

สงัคมหรืออาจกล่าวไดว้า่มีเพิม่มากข้ึนกวา่อดีตท่ีผา่นมา ก่อ

ผลเสียมากมายต่อชีวติ และเป็นภยัคุกคามต่อความสงบสุข

ของสมาชิกในสงัคมไม่วา่จะเป็นเช้ือชาติใด วฒันธรรมใด 

ลว้นมีความกงัวลต่อความรุนแรงเกิดข้ึน ดงัจะมีผูใ้หค้วาม

หมายท่ีหลากหลายต่อพฤติกรรมความรุนแรง ดงัต่อไปน้ี 

Dolland and Miller (1939) กล่าวว่า พฤติกรรม

การใชค้วามรุนแรง ท่ีมีความรุนแรงระหวา่งบุคคล ไดถู้ก

ใหค้ �าจ�ากดัความวา่ เป็นพฤติกรรมท่ีบุคคลต่อสู้กบับุคคล

อ่ืน ซ่ึงตั้งใจพยายามคุกคาม ท�าให้ร่างกายไดรั้บบาดเจ็บ 

ทุกข ์ทรมานอยา่งแทจ้ริง พฤติกรรมเหล่าน้ีถูกรวมอยูใ่น 

ค�าจ�ากดัความท่ีกวา้งกว่าค�าจ�ากดัความของความกา้วร้าว

Barden (1994) ใหค้วามหมายวา่ การใชก้�าลงัทาง

ร่างกายหรืออ�านาจในการคุกคามผูอ่ื้น ใหบ้าดเจบ็ทางกาย

หรือทางใจ หรือท�าใหรู้้สึกขาดความปลอดภยัรวมถึงการ
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เมินเฉยและละเลยดว้ย

องคก์ารอนามยัโลก (World Health Organization, 

2002) ให้ความหมายว่า การใชก้�าลงั หรืออ�านาจทางกาย

อยา่งจงใจ เพื่อข่มขู่คุกคาม ต่อตา้น ตนเอง หรือผูอ่ื้น หรือ

กลุ่ม หรือชุมชนซ่ึงก่อให้เกิดผลท่ีท�าให้เกิดการบาดเจ็บ 

การตาย ท�าร้ายจิตใจ การกีดกนัขดัขวางการพฒันาการ

ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสาน

งานสตรีแห่งชาติ (2542) ให้ความหมายว่า การกระท�า

ใด ๆ ท่ีเป็นการล่วงละเมิดส่วนบุคคล ทั้งทางกาย วาจา

และจิตใจ โดยบงัคบัขู่เขญ็ ทุบตี คุกคาม กีดกนัเสรีภาพ

ทั้งในท่ีสาธารณะและในการด�าเนินชีวิต ซ่ึงเป็นผลท�าให้

เกิดความทุกขท์รมานร่างกายจิตใจแก่ผูก้ระท�า

สมมติฐำนกำรวิจัย 

1. ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมเบ่ียงเบนของสมาชิก

นกัเรียนอาชีวศึกษาของนกัศึกษาวทิยาเขตช่างกลปทุมวนั 

และวิทยาเขตอุเทนถวายแตกต่างกนั 

2. ความส�าคญัท่ีจ�าเป็นตอ้งแกไ้ขปัญหาอยา่งเร่ง

ด่วนในวาระแห่งชาติทั้งในระยะสั้ นและระยะยาวแตก

ต่างกนั

3. แนวทางน�าไปสู่การก�าหนดนโยบายสาธารณะ

ในการแกไ้ขปัญหานกัเรียนอาชีวศึกษาท่ีก�าลงัเป็นแรงงาน

ขาดแคลนของชาติ แตกต่างกนั 

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย 

เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ (qualitative research) 

ดว้ยการสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview)

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

ประชากรท่ีศึกษาคร้ังน้ีไดแ้ก่ (1) นกัศึกศึกษาท่ี

ก�าลงัศึกษาในระดบั ปวช. ของสถาบนัอุเทนถวาย และ 

(2) นักศึกษาท่ีก�าลงัศึกษาในระดบั ปวช. ของสถาบนั

เทคโนโลยีช่างกลปทุมวนั 

- นกัศึกษาศิษยเ์ก่าช่างกลปทุมวนั

- นกัศึกษาศิษยเ์ก่าสถาบนัเทคโนโลยอุีเทนถวาย 

- อาจารยท่ี์ปฏิบติัหนา้ท่ีสอนของสถาบนัอุเทน

ถวาย 

-  อาจารย์ท่ีปฏิบัติหน้า ท่ีสอนของสถาบัน

เทคโนโลยีช่างกลปทุมวนั 

- กลุ่มผูป้กครองของสถาบนัอุเทนถวาย

- กลุ่มผูป้กครองสถาบนัเทคโนโลยช่ีางกลปทุมวนั 

กลุ่มตวัอยา่ง แบ่งเป็นออกเป็น 4 กลุ่ม 

กลุ่ม 1 นกัศึกศึกษาท่ีก�าลงัศึกษาในระดบั ปวช. 

ไดแ้ก่ นกัศึกศึกษาท่ีก�าลงัศึกษาในระดบั ปวช. ของสถาบนั

อุเทนถวาย จ�านวน 15 คน และของสถาบนัเทคโนโลยี

ช่างกลปทุมวนั 15 คน

กลุ่ม 2 นักศึกษาศิษยเ์ก่า ไดแ้ก่ นักศึกษาศิษย์

เก่าช่างกลปทุมวนั 8 คน และสถาบนัเทคโนโลยีอุเทน

ถวาย 8 คน

กลุ่ม 3 อาจารย์ท่ีปฏิบัติหน้าท่ีสอน ได้แก่  

อาจายส์ถาบนัอุเทนถวาย 5 คนและสถาบนัเทคโนโลยี

ช่างกลปทุมวนั 5 คน

กลุ่ม 4 กลุ่มผูป้กครอง ไดแ้ก่ ผูป้กครองของสถาบนั

อุเทนถวาย 10 คนและสถาบนัเทคโนโลยีช่างกลปทุมวนั 

10 คน รวมทั้งส้ิน 76 คน

เกณฑ์การคดัเลือก ใช้การคดัเลือกแบบเฉพาะ

เจาะจง (purposive sampling) ซ่ึงก�าหนดคุณสมบติั ดงัน้ี 

1. เป็นศิษยเ์ก่าท่ีเคยเรียนท่ีสถาบนัการศึกษาทั้ง

สองแห่ง คือสถาบนัเทคโนโลยีช่างกลอุเทนถวาย และ

สถาบนัเทคโนโยลีช่างกลปทุมวนั

2. เป็นผูท่ี้เรียนจบจนครบหลกัสูตร 3 ปี และเป็น

ผูท่ี้เรียนส�าเร็จจนไดรั้บใบประกาศนียบตัรวิชาชีพ ปวช. 

3. มีความยินดีเขา้ร่วมการวิจยั 

  3.1 กลุ่มนกัศึกษาท่ีก�าลงัศึกษา คุณสมบติั 

ดงัน้ี (1) เป็นผูท่ี้ก �าลงัศึกษาอยูใ่นระดบั ป.ว.ช. ของสถาบนั

เทคโนโลยีราชมงคลอุเทนถวาย และสถาบนัเทคโนโลยี

ช่างกลปทุมวนั (2) เป็นผูท่ี้ก�าลงัศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญา

ตรีของ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
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(3) เป็นผูท่ี้มีความยนิดีท่ีจะใหผู้ว้ิจยัเขา้ท�าการสังเกตการ

และพดูคุย และรวมจ�านวนผูใ้หส้มัภาษณ์ทั้งส้ินจ�านวน 32 

คน 

  3.2 กลุ่มอาจารยท่ี์ท�าหนา้ท่ีสอนอยูใ่น

สถาบนัเทคโนโลยรีาชมงคลอุเทนถวายและ สถาบนัเทค

โนโยลีช่างกลปทุมวนั ในระดบั ปวช. สถาบนัละ 5 คน คดั

เลือกแบบเฉพาะเจาะจง (purposive sampling) ซ่ึงก�าหนด

คุณสมบติั ดงัน้ี (1) เป็นผูท่ี้เรียนหนงัสืออยูใ่นระดบั ปวช. 

ของสถาบนัเทคโนโลยรีาชมงคลอุเทนถวาย และสถาบนั

เทคโนโลยช่ีางกลปทุมวนั (2) เป็นผูท่ี้เคยผา่นประสบการณ์

หรือรับรู้เก่ียวกบัเหตุการณ์พฤติกรรมการทะเลาะกนัของ

นกัศึกษา (3) เป็นผูท่ี้มีความยินดีท่ีจะให้ผูว้ิจยัเขา้ท�าการ

สมัภาษณ์ และรวมจ�านวนผูใ้หส้มัภาษณ์ทั้งส้ินจ�านวน 10 

คน (4) กลุ่มผูป้กครองของนกัศึกษาท่ีส่งลกูหลานเขา้เรียน

ในสถาบนัช่างกลอาชีวศึกษาท่ีก�าลงัศึกษาในระดบั ปวช. 

หรือเรียนจบในระดบั ปวช. ไปแลว้ 10 คน คดัเลือกแบบ

เฉพาะเจาะจง (purposive sampling) ซ่ึงก�าหนดคุณสมบติั 

ดงัน้ี (1) เป็นผูท่ี้มีบุตรหลานท่ีก�าลงัเรียนอยูใ่นระดบั ปวช. 

ของสถาบนัอาชีวศึกษา (2) เป็นผูท่ี้มีบุตรหลานเคยผ่าน

ประสบการณ์หรือรับรู้เก่ียวกบัเหตุการณ์พฤตกรรมการ

ทะเลาะกนัของนกัศึกษา (3) เป็นผูท่ี้มีความยนิดีท่ีจะใหผู้ ้

วิจยัเขา้ท�าการสัมภาษณ์และรวมจ�านวน 20 คน รวมผูใ้ห้

สัมภาษณ์เป็นนกัศึกษาทั้งหมด 30 คน ศิษยเ์ก่าทั้งหมด 16 

คน อาจารยใ์นสถาบนั10 คน และผูป้กครอง 20 คน รวม

ผูใ้ห้สัมภาษณ์ทั้งส้ิน จ�านวน 76 คน

เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรวิจัย 

เคร่ืองมือหลกัท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูล คือ ตวัผูว้ิจยั

ซ่ึงมีการเตรียมความรู้ในการท�าวิจยัเชิงคุณภาพ โดยการ

คน้ควา้เพิ่มเติมจากเอกสารและต�าราต่าง ๆ เพื่อให้เขา้ใจ

ถึงปรัชญาการท�าวิจยัเชิงคุณภาพและการใชเ้คร่ืองมืออ่ืน 

ๆ ช่วยในการเก็บขอ้มูล เช่น แนวค�าถามในการสัมภาษณ์

เจาะลึกท่ีสร้างข้ึนจากการทบทวนวรรณกรรม และงาน

วิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง โดยผูเ้ช่ียวชาญการวิจยัเชิงคุณภาพ 1 ท่าน 

ในการพิจารณาความเหมาะสมของแนวค�าถาม และความ

สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์การวิจยั โดยการตรวจสอบ

โดยให้ผูใ้ห้ขอ้มูลร่วมตรวจสอบความถูกตอ้ง (member 

checking) ของขอ้มูลว่าผูว้ิจยัและผูใ้ห้ขอ้มูลเขา้ใจตรง

กนัหรือไม่ โดยใช้ค �าถามยอ้นกลบัและมีการสรุปส่ิงท่ี

ตอ้งการศึกษาเป็นระยะ ๆ ตลอดการสนทนาร่วมกบัใช้

วธีิเกบ็ขอ้มูลหลายแบบเพื่อเพิ่มความน่าเช่ือถือของขอ้มูล 

นอกจากน้ีการยืนยนัผลการวิจยัสามารถตรวจ

สอบไดจ้ากการบนัทึกอยา่งเป็นระบบ ทั้งการบนัทึกเทป

การถอดเทปแบบค�าต่อค�า และมีผูร่้วมตรวจสอบผลวิจยั 

คือ อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ซ่ึงเป็นผูเ้ช่ียวชาญการ

วิจยัเชิงคุณภาพ

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผู ้วิจัยใช้เทคนิคการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก  

(in-depth interview) ร่วมกบัการบนัทึกเทปเป็นวิธีหลกั

ในการเก็บขอ้มูล ใชเ้วลาสัมภาษณ์คร้ังละ 15- 60 นาที

สัมภาษณ์รายละประมาณ 1-2 คร้ัง จนขอ้มูลท่ีไดมี้ความ

อ่ิมตวัไม่มีขอ้มูลใหม่ ๆ  เพิ่มเติม สามารถตอบค�าถามวิจยั

ไดค้รอบคลุม

ขอ้มลูเชิงคุณภาพ (content analysis) การวเิคราะห์

ขอ้มูลเบ้ืองตน้เร่ิม ด�าเนินการพร้อมกบัการสมัภาษณ์ โดย

ถอดค�าสมัภาษณ์แบบค�าต่อค�า ภายหลงัการสมัภาษณ์แตล่ะ

คร้ัง และตรวจทานความถกูตอ้งของขอ้มลูดว้ยการฟังเทป

บนัทึกซ�้ าร่วมกบัอ่านบทสนทนา ท�าเช่นน้ีจนกระทัง่เสร็จ

ส้ินการเก็บขอ้มูลภาคสนาม จากนั้นวิเคราะห์ขอ้มูลเชิง

เน้ือหาตามขั้นตอนของแวน มาเนน (Van Manen, 1990) 

6 ขั้นตอน คือ 

1. คน้หาประสบการณ์ชีวิต (ปรากฏการณ์) โดย

อ่านค�าสัมภาษณ์หลาย ๆ รอบ เพื่อท�าความเขา้ใจเน้ือหา

และอ่านแบบคิดพิจารณาพร้อมกับตั้ งค �าถามเก่ียวกับ

ปรากฏการณ์เพื่อพฒันาขอ้สมมติ 

2. สืบคน้ขอ้เท็จจริงของประสบการณ์เสมือน

หน่ึงเป็นคนใน โดยขณะอ่านบทสนทนาจะอ่านแบบ

บนัทึกขอ้มูลทัว่ไป แผนท่ีความคิดท่ีไดจ้ากการทบทวน

วรรณกรรมเพื่อใช้หาแก่นสาระของขอ้มูล แลว้ท�าการ

ขีดเส้นใตข้อ้ความท่ีส�าคญั พร้อมกบัเขียนก�ากบัดา้นขวา

มือของบทสนทนา 

3. สะทอ้นปรากฏการณ์โดยน�าขอ้ความท่ีแยกไว ้
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มาก�าหนดหมวดหมู่ วเิคราะห์เปรียบเทียบหาความสมัพนัธ์ 

แลว้น�าไปแลกเปล่ียนความคิดเห็นกบัผูเ้ช่ียวชาญจนได้

ประสบการณ์ท่ีมาจากมุมมองของคนใน 

4. ท�าการเขียนขอ้สรุปท่ีไดจ้ากการศึกษา โดย

เรียบเรียงและสังเคราะห์เป็นประโยคท่ีเป็นโครงสร้าง

ประสบการณ์พร้อมยกตวัอยา่งประกอบ 

5. ตรวจสอบความตรงของปรากฏการณ์โดยใหผู้ ้

ให้ขอ้มูลร่วมตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูล

6. น�าเสนอประเด็นหลกัและประเด็นรองอย่าง

สมดุลท่ีแสดงให้เห็นถึงประสบการณ์ทั้งหมด

ตวัอยา่ง แบบสมัภาษณ์เชิงลึก โดยเป็นค�าถามแบบ

ก่ึงโครงสร้าง ประกอบไปดว้ย 4 ชุด ดว้ยกนั 

ชุดท่ี 1 ส�าหรับศิษยเ์ก่า จ�านวน 6 ขอ้

ชุดท่ี 2 ส�าหรับนกัศึกษาปัจจุบนั จ�านวน 6 ขอ้

ชุดท่ี 3 ส�าหรับครู อาจารย ์จ�านวน 6 ขอ้

ชุดท่ี 4 ส�าหรับผูป้กครอง จ�านวน 6 ขอ้ ดงัราย

ละเอียดต่อไปน้ี

ชุดท่ี 1 ส�าหรับศิษยเ์ก่า บทสมัภาษณ์เชิงลึก จ�านวน 

3 ขอ้ ดงัต่อไปน้ี

ค�าช้ีแจง

แบบสอบถามชุดน้ีประกอบดว้ย ขอ้ค�าถาม 2 ส่วน 

จ�านวน 2 หนา้ ดงัน้ี

ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลส่วนบุคคลจ�านวน 3 ขอ้

ส่วนท่ี 2 แบบสัมภาษณ์เชิงลึก จ�านวน 3 ขอ้

ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามปลายเปิด

1. ปัจจยัหรือสาเหตุอะไรบา้งท่ีท�านกัศึกษาทั้งสอง

สถาบนัมีพฤติกรรมท่ีเบ่ียงแบนจนน�าไปสู่สาเหตุของการ

ทะเละวิวาทกนัของทั้งสองสถาบนั

2. ท่านคิดว่าพฤติกรรมเหล่าน้ีมีผลกระทบต่อ

สังคมอย่างไร และท่านคิดว่าพฤติกรรมท่ีเบ่ียงแบนจน

เป็นปัญหาน้ีเป็นส่ิงส�าคญัท่ีมีความจ�าเป็นจะตอ้งไดรั้บ

การแกไ้ขอยา่งเร่งด่วนหรือไม่

3. ท่านคิดว่าควรท่ีจะมีแนวทางในการแก้ไข

ปัญหาน้ีอย่างไร เพื่อน�าเสนอให้กบัรัฐบาลเพื่อก�าหนด

ออกมาเป็นนโยบาย?

ชุดท่ี 2 ส�าหรับนกัศึกษาปัจจุบนั จ�านวน 6 ขอ้

ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลส่วนบุคคล จ�านวน 3 ขอ้ 

ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามปลายเปิด จ�านวน 3 ขอ้

1. ปัจจยัหรือสาเหตุอะไรบา้งท่ีท�านกัศึกษาทั้งสอง

สถาบนัมีพฤติกรรมท่ีเบ่ียงแบนจนน�าไปสู่สาเหตุของการ

ทะเละวิวาทกนัของทั้งสองสถาบนั

2. ท่านคิดว่าพฤติกรรมเหล่าน้ีมีผลกระทบต่อ

สังคมอย่างไร และท่านคิดว่าพฤติกรรมท่ีเบ่ียงแบนจน

เป็นปัญหาน้ีเป็นส่ิงส�าคญัท่ีมีความจ�าเป็นจะตอ้งไดรั้บ

การแกไ้ขอยา่งเร่งด่วนหรือไม่

3. ท่านคิดว่าควรท่ีจะมีแนวทางในการแก้ไข

ปัญหาน้ีอย่างไร เพื่อน�าเสนอให้กบัรัฐบาลเพื่อก�าหนด

ออกมาเป็นนโยบาย?

ชุดท่ี 3 ส�าหรับครู อาจารย ์จ�านวน 6 ขอ้

ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลส่วนบุคคล อาจารยผ์ูส้อน จ�านวน 

3 ขอ้

ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามปลายเปิด

1. ปัจจยัหรือสาเหตุอะไรบา้งท่ีท�านกัศึกษาทั้งสอง

สถาบนัมีพฤติกรรมท่ีเบ่ียงแบนจนน�าไปสู่สาเหตุของการ

ทะเละวิวาทกนัของทั้งสองสถาบนั

2. ท่านคิดว่าพฤติกรรมเหล่าน้ีมีผลกระทบต่อ

สังคมอย่างไร และท่านคิดว่าพฤติกรรมท่ีเบ่ียงแบนจน

เป็นปัญหาน้ีเป็นส่ิงส�าคญัท่ีมีความจ�าเป็นจะตอ้งไดรั้บ

การแกไ้ขอยา่งเร่งด่วนหรือไม่

3. ท่านคิดว่าควรท่ีจะมีแนวทางในการแก้ไข

ปัญหาน้ีอย่างไร เพื่อน�าเสนอให้กบัรัฐบาลเพื่อก�าหนด

ออกมาเป็นนโยบาย?

ชุดท่ี 4 ส�าหรับผูป้กครอง จ�านวน 6 ขอ้

ส่วนท่ี 1 ขอ้มลูส่วนบุคคล ผูป้กครอง จ�านวน 3 ขอ้

ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามปลายเปิด

1. ปัจจยัหรือสาเหตุอะไรบา้งท่ีท�านกัศึกษาทั้งสอง

สถาบนัมีพฤติกรรมท่ีเบ่ียงแบนจนน�าไปสู่สาเหตุของการ
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ทะเละวิวาทกนัของทั้งสองสถาบนั

2. ท่านคิดว่าพฤติกรรมเหล่าน้ีมีผลกระทบต่อ

สังคมอย่างไร และท่านคิดว่าพฤติกรรมท่ีเบ่ียงแบนจน

เป็นปัญหาน้ีเป็นส่ิงส�าคญัท่ีมีความจ�าเป็นจะตอ้งไดรั้บ

การแกไ้ขอยา่งเร่งด่วนหรือไม่

3. ท่านคิดว่าควรท่ีจะมีแนวทางในการแก้ไข

ปัญหาน้ีอย่างไร เพ่ือน�าเสนอให้กบัรัฐบาลเพื่อก�าหนด

ออกมาเป็นนโยบาย?

สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล

ใชก้ารวิเคราะห์เน้ือหาเป็นประเด็นต่าง ๆ ดว้ย

การแจกแจงความถ่ี และค่าร้อยละ 

ผลกำรวิจัย 

วัตถุประสงค์ท่ี 1 เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อ

พฤติกรรมเบ่ียงเบนของสมาชิกนกัเรียนอาชีวศึกษา ชาย

และหญิง ระดบัชั้นประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.) สองกลุม่

เส่ียงของรัฐบาล วิทยาเขตช่างกลปทุมวนัและวิทยาเขตอุ

เทนถวาย ท่ีเป็นตวัแทนท่ีดีของสมาชิกนกัเรียนอาชีวศึกษา 

ดว้ยค�าถามการวิจยัแบบปลายเปิด ปัจจยัหรือสาเหตุอะไร

บา้งท่ีท�านกัศึกษาทั้งสองสถาบนัมีพฤติกรรมท่ีเบ่ียงแบน

จนน�าไปสู่สาเหตุของการทะเลาะวิวาทกนัของทั้งสอง

สถาบนั ของศิษยเ์ก่าอุเทนถวาย พบว่า ปัจจยัขอ้คน้พบท่ี 

1 ปัจจยัหรือสาเหตุท่ีท�าให้นกัศึกษาของทั้งสองสถาบนั

มีพฤติกรรมท่ีเบ่ียงเบนจนน�าไปสู่การทะเลาะท่ีรุนแรง

นั้น พบว่า ผูใ้ห้สัมภาษณ์ตอบว่าเกิดจากค่านิยมท่ีผิด ๆ 

เก่ียวกบัการรับนอ้งของรุ่นพี่มากท่ีสุด (ร้อยละ 60) รองลง

มา คือ เกิดจากการรักเพื่อนฟ้องและเกิดจากการตอ้งการ

โชวเ์พศตรงขา้มในเปอร์เซ็นตท่ี์เท่ากนั คือ (ร้อยละ 20) 

อภิปรายผล ผูใ้ห้สัมภาษณ์ท่ีเป็นศิษยเ์ก่ากล่าวว่า เกิดจาก

ค่านิยมท่ีผดิ ๆ  เก่ียวกบัประเพณีการรับนอ้งท่ีปล่อยใหรุ่้น

พี ่เพยีงไม่ก่ีคนไดมี้การท�ากิจกรรมรับรุ่นนอ้งก่อนท่ีจะเร่ิม

เขา้เรียน และรุ่นพี่เหล่านั้นก็ท�าการปลูกฝังความเช่ือท่ีผิด

ทศันคติท่ีเป็นลบเร่ืองการรักสถาบนัท่ีคิดวา่สถาบนัตวัเอง

นั้นมีความส�าคญัและมีความยิ่งใหญ่กว่าสถาบนัอ่ืนและ

การท่ีรุ่นน้องเล่าน้ียอมท่ีจะเขา้ร่วมกิจกรรมรับน้องกบั

รุ่นพี่ท่ีมีนิสัยไม่ค่อยดีนั้นก็เน่ืองมาจากความเช่ือท่ีว่าจะ

ไดรั้บการยอมรับจากคนทั้งมหาลยัและอาจจะไดรั้บสิทธิ

พิเศษต่าง ๆ นา ๆ จากรุ่นพี่เช่นการจะไดรั้บการพิจารณา

รับเขา้ท�างานดว้ยความเสน่ห์หาเป็นตน้ สอดคลอ้งกบั  

มิลแกรม (1963) กล่าวว่า มีคนจ�านวนมากท่ีเช่ือฟังค�าสั่ง

สอนของผูมี้อ �านาจ ผูมี้อ �านาจนั้นมุ่งใหเ้ราเปล่ียนพฤติกรรม

โดยตรง แต่การชกัชวนเป็นการพยายามเปล่ียนพฤติกรรม

ของเราโดยทางออ้ม การชกัชวนมุ่งท่ีจะใหเ้กิดการเปล่ียน

ทศันคติซ่ึงหวงัวา่จะน�าไปสู่การเปล่ียนพฤติกรรมในภาย

หลงั และเป็นการเปล่ียนทศันคติโดยเปล่ียนการรับรู้ของ

เรา การเปล่ียนทศันคติ อนัเน่ืองมาจากการชกัชวนตอ้ง

อาศยัผูส่ื้อสารซ่ึงจะตอ้งน่าเช่ือถือและดึงดูดใจ ผูส่ื้อสาร

ท่ีน่าเช่ือถือสามารถท�าใหผู้รั้บข่าวสารสามารถคลอ้ยตาม

ได ้ส�าหรับกรณีของ ศิษยเ์ก่าปทุมวนั ขอ้คน้พบท่ี 2 พบวา่ 

ผูใ้ห้สัมภาษณ์กล่าว่าเกิดจากความคึกคะนองตามประสา

วยัรุ่นและค่านิยมท่ีผิด ๆ ท่ีไดรั้บจากรุ่นพี่ มากท่ีสุดเป็น

อนัดบัหน่ึง (ร้อยละ 50) เกิดจากปัญหาทางครอบครัวมา

เป็นอนัดบัสอง (ร้อยละ 30) และอนัดบัสุดทา้ยคือเกิดจาก

การรักพวกฟ้องท่ีตอ้งช่วยเหลือกนั (ร้อยละ 20) อภิปรายผล 

พบว่า ผูใ้ห้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่าเกิดจากความ

คึกคะนองตามประสาวยัรุ่นท่ีเป็นไปตามวยัท่ีก�าลงัเจริญ

เติบโตและฮอร์โมนท่ีตอ้งการแสดงความแขง็แรงตอ้งการ

โชวพ์ลงั ปัจจยัหรือสาเหตุอะไรบา้งท่ีท�าให้นกัศึกษาทั้ง

สองสถาบนัมีพฤติกรรมท่ีเบ่ียงแบนจนน�าไปสู่สาเหตุของ

การทะเละวิวาทกนัของทั้งสองสถาบนั ของอาจารยอุ์เทน

ถวาย ขอ้คน้พบท่ี 3 พบว่า ผูใ้หส้ัมภาษณ์กล่าวว่า เกิดจาก

สารเสพติดสูงสุดมากเป็นอนัดบัหน่ึง (ร้อยละ 60) รองลง

มา คือ เกิดจากยัว่ยขุองฝ่ายตรงขา้ม (ร้อยละ 40) อภิปราย

ผล พบว่า ผูใ้ห้สัมภาษณ์กล่าวว่า เกิดจากการใช่สารเสพ

ติด เช่น พวกแอลกอฮอล ์ แลว้ท�าให้เกิดการมึนเมา เม่ือ

ถูกย ัว่ย ุและขาดสติย ั้งคิดก็ง่ายท่ีจะก่อให้เกิดการทะเลาะ

วิวาทไดโ้ดยง่ายดาย ปัจจยัหรือสาเหตุอะไรบา้งท่ีท�าให้

นกัศึกษาทั้งสองสถาบนัมีพฤติกรรมท่ีเบ่ียงแบนจนน�าไป

สู่สาเหตุของการทะเละววิาทกนัของทั้งสองสถาบนั ของผู ้

ปกครอง ขอ้คน้พบท่ี 4 พบว่า ผูใ้ห้สัมภาษณ์ให้เหตุผลว่า

เพราะคุณภาพการเรียนการสอนของสถาบนัไม่มีคุณภาพ

พอมากท่ีสุด (ร้อยละ 60) อนัดบัสองคือเพราะการคบเพือ่น

ท่ีไม่ดีร้อยละ 30 อนัดบัสุดทา้ยเพราะสภาพการเล้ียงดูของ

ครอบครัว เป็นอนัดบัสุดทา้ย (ร้อยละ 10) อภิปรายผล ผู ้



376 Vol. 7 No. 2 May-August 2017
EAU HEritAgE JoUrnAl

Social Science and Humanity

ใหส้มัภาษณ์ใหเ้หตุผลวา่ เพราะคุณภาพการเรียนการสอน

ของสถาบนัการศึกษาไม่มีคุณภาพพอ ขาดการเรียนการ

สอนท่ีเขม้ขน้ท่ีจะท�าให้เด็กกลายเป็นดีได ้

ปัจจยัหรือสาเหตุอะไรบา้งท่ีท�าให้นักศึกษาทั้ง

สองสถาบนัมีพฤติกรรมท่ีเบ่ียงแบนจนน�าไปสู่สาเหตุ

ของการทะเละวิวาทกนัของทั้งสองสถาบนั ของนกัศึกษา

ช่างกลปทุมวนั ข้อค้นพบท่ี 5 พบว่า เพราะความรัก

สถาบนัของตวัเองไม่ยอมใหใ้ครมาลบลู่สูงสุดเป็นอนัดบั

หน่ึง (ร้อยละ 50) รองลงมาคือ เพราะสีเส้ือไม่เหมือนกนั  

(ร้อยละ 30) และอนัดบัสุดทา้ย คือ การคบเพื่อนไม่ดี  

(ร้อยละ 20) อภิปรายผล พบว่า ผูใ้ห้สัมภาษณ์ให้เหตุผล

ว่าเพราะความรักสถาบนัของตวัเองไม่ยอมให้ใครมาลบ

ลู่สูงสุดมาเป็นอนัดบัหน่ึง และไม่ยอมท่ีจะเห็นเพื่อนตอ้ง

ถูกรังแก เราพร้อมท่ีจะเอาคืนแก ้ เอาคืนแทนเพ่ือนฝูง

รุ่นเดียวกนัและสภาบนัเดียวกนั เราไม่ชอบให้ น.ศ จาก

สถาบนัอ่ืนมารังแก หรือมาท�าร้ายร่างกาย ขู่เขน็ใหเ้รากลวั 

ดงันั้นเราตอ้งเอาคืน ปัจจยัหรือสาเหตุอะไรบา้งท่ีท�าให้

นักศึกษาทั้งสองสถาบนัมีพฤติกรรมท่ีเบ่ียงแบนจนน�า

ไปสู่สาเหตุของการทะเลาะวิวาทกนัของทั้งสองสถาบนั

ของนกัศึกษาอุเทนถวาย ขอ้คน้พบท่ี 6 พบวา่ เพราะสีเส้ือ

และเคร่ืองหมายสถาบนัท่ีต่างกนั (ร้อยละ 78.26 รองลง

มา คือ เพราะสถาบนัปลูกฝังค่านิยมผิดจากบรรดารุ่นพี่ 

(ร้อยละ 13.04) และเพราะวยัวุฒิ ความคึกคะนอง อนัดบั

สุดทา้ย (ร้อยละ 8.69)

วตัถุประสงคท่ี์ 2 เพื่อใหเ้ห็นความส�าคญัท่ีจ�าเป็น

ตอ้งแกไ้ขปัญหาอยา่เร่งด่วนในวาระแห่งชาติ ท่ีตอ้งแกไ้ข

ให้ถูกทางทั้งในระยะสั้ นและระยะยาว ค�าถามการวิจยั

แบบปลายเปิด ท่านคิดว่าพฤติกรรมเหล่าน้ีมีผลกระทบ

ต่อสังคมอย่างไร และท่านคิดว่าพฤติกรรมท่ีเบ่ียงแบน

จนเป็นปัญหาน้ีเป็นส่ิงส�าคญัท่ีมีความจ�าเป็นจะตอ้งได้

รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนหรือไม่ พฤติกรรมเหล่าน้ีมี

ผลกระทบต่อสังคมอยา่งไร ในมุมมองของศิษยเ์ก่าอุเทน

ถวาย ขอ้คน้พบท่ี 7 ผูใ้ห้สัมภาษณ์ ให้ความเห็นว่า มีผล 

กระทบท�าใหเ้กิดความเดือดร้อนแก่คนรอบขา้ง สงัคมและ

ก่อให้เกิดความสูญเสียมากท่ีสุดเป็นอนัดบัหน่ึง ร้อยละ 

(87.50) รองลงมา คือ มีผลกระทบท�าให้เกิดความเดือด

ร้อนแก่สงัคมและความขดัแยง้ของสถาบนั (ร้อยละ 12.50) 

พฤติกรรมเหล่าน้ีมีผลกระทบต่อสงัคมอยา่งไร ในมุมมอง

ของศิษยเ์ก่าปทุมวนั

ขอ้คน้พบท่ี 8 อภิปรายผลผูใ้ห้สัมภาษณ์ตอบ

ว่ามีผลกระทบท�าให้เกิดความเดือดร้อนแก่คนรอบขา้ง 

สังคมและก่อให้เกิดความสูญเสียมากท่ีสุดเป็นอนัดับ

หน่ึง (ร้อยละ 75) รองลงมา คือ มีผลกระทบต่อสังคมและ

ความขดัแยง้ของสถาบนั (ร้อยละ 25) เป็นอนัดบัสุดทา้ย 

พฤติกรรมเหล่าน้ีมีผลกระทบต่อสงัคมอยา่งไร ในมุมมอง

ของอาจารยป์ทุมวนั

ขอ้คน้พบท่ี 9 อภิปรายผลผูใ้หส้มัภาษณ์ตอบวา่มี

ผลกระทบกบัสงัคมรอบขา้ง กระทบกบัสถาบนัการศึกษา 

กระทบกบัตวัเองและท�าให้ผลการเรียนตกต�่ามากท่ีสุด

เป็นอนัดบัหน่ึง(ร้อยละ 80) รองลงมา คือ มีผลกระทบกบั

การด�าเนินชีวิตและผลการเรียนตกต�่าเป็นอนัดบัสุดทา้ย  

(ร้อยละ 20) พฤติกรรมเหลา่น้ีมีผลกระทบต่อสงัคมอยา่งไร 

ในมุมมองของอาจารยอุ์เทนถวาย 

ขอ้คน้พบท่ี 10 อภิปรายผล ผูใ้ห้สัมภาษณ์ ตอบ

ว่ามีผลกระทบกบัครอบครัวของนกัศึกษาเอง มากท่ีสุด

เป็นอนัดบัหน่ึง (ร้อยละ 80) รองลงมา คือ มีผลการเรียน

ตกต�่าเป็นอนัดบัสุดทา้ย (ร้อยละ 20)พฤติกรรมเหล่าน้ีมีผล 

กระทบต่อสังคมอยา่งไร ในมุมของของผูป้กครอง

ขอ้คน้พบท่ี 11 อภิปรายผล ผูใ้หส้มัภาษณ์ตอบวา่

ท�าใหผู้อ่ื้นไดรั้บความเดือดร้อนโดยไม่คาดคิดมากท่ีสุดเป็น

อนัดบัหน่ึง (ร้อยละ 80) รองลงมา สังคมเกิดความวุ่นวาย

ไม่สงบ (ร้อยละ 20) เป็นอนัดบัสุดทา้ย พฤติกรรมเหล่า

น้ีมีผลกระทบต่อสังคมอยา่งไร ในมุมมองของนกัศึกษา

ปทุมวนั

ขอ้คน้พบท่ี 12 อภิปรายผล ผูใ้ห้สัมภาษณ์ตอบ

ว่าท�าให้เกิดความวุ่นวายในทอ้ถนนจนเป็นปัญหาจราจร

ติดขดัมากท่ีสุดเป็นอนัดบัหน่ึง ร้อยละ 80 รองลงมาคือ 

ท�าให้มองสถาบนัการศึกษาในทางลบ (ร้อยละ 20) เป็น

อนัดบัสุดทา้ย พฤติกรรมเหล่าน้ีมีผลกระทบต่อสังคม

อยา่งไร ในมุมมองของนกัศึกษาอุเทนถวาย

ขอ้คน้พบท่ี 13 อภิปรายผล ผูใ้ห้สัมภาษณ์ ตอบ

ว่าท�าให้มุมมองของมองสถาบนัในแง่ลบ มากท่ีสุดเป็น

อนัดบัท่ีหน่ึงร้อยละ (66.67) รองลงมา คือ สังคมอาจจะ

มองนกัศึกษาสายอาชีพในแง่ไม่ดีกา้วร้าว (ร้อยละ 33.34) 

เป็นอนัดบัสุดทา้ย
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พฤติกรรมท่ีเบ่ียงแบนจนเป็นปัญหาน้ีเป็นส่ิง

ส�าคญัท่ีมีความจ�าเป็นจะตอ้งไดรั้บการแกไ้ขอยา่งเร่งด่วน 

หรือไม่ ในมุมมองของทุกฝ่าย

ขอ้คน้พบท่ี 14 สรุปขอ้คน้พบ ผูใ้หส้มัภาษณ์ตอบ

วา่มีความจ�าเป็นท่ีจะตอ้งไดรั้บการแกไ้ขอยา่งเร่งด่วนมาก

ท่ีสุดเป็นอนัดบัหน่ึง (ร้อยละ 100)

วตัถุประสงคท่ี์ 3 เพื่อเสนอเป็นแนวทางน�าไปสู่

การก�าหนดนโยบายสาธารณะในการแกไ้ขปัญหานกัเรียน

อาชีวศึกษาท่ีก�าลงัเป็นแรงงานขาดแคลนของชาติ 

ค�าถามการวิจยั ท่านคิดว่าควรท่ีจะมีแนวทางใน

การแกไ้ขปัญหาน้ีอยา่งไร เพื่อน�าเสนอให้กบัรัฐบาลเพื่อ

ก�าหนดออกมาเป็นนโยบาย

แนวทางในการแกไ้ขปัญหา เพื่อน�าเสนอให้กบั

รัฐบาลเพือ่ก�าหนดออกมาเป็นนโยบาย ในมุมมองของศิษย์

เก่าอุเทนถวาย ขอ้คน้พบท่ี 15 อภิปรายผล ผูใ้ห้สัมภาษณ์

ตอบวา่ ใหย้กเลิกประเพณีการรับนอ้งของทั้งสองสถาบนั

มกท่ีสุดเป็นอนัดบัหน่ึง (ร้อยละ 50) รองลงมา คือ วาง

มาตรการท่ีเขม้ขน้เก่ียวกบักฎระเบียบของสถาบนัการ

ศึกษา (ร้อยละ 37.50) และสุดทา้ย คือ อยากให้รัฐบาล

ให้ความส�าคญักบัสถาบนัครอบครัว (ร้อยละ 12.5) เป็น

อนัดบัสุดทา้ย 

แนวทางในการแกไ้ขปัญหา เพื่อน�าเสนอให้กบั

รัฐบาลเพือ่ก�าหนดออกมาเป็นนโยบายในมุมมองของศิษย์

เก่าปทุมวนั ขอ้คน้พบท่ี 16 อภิปรายผล ผูใ้หส้มัภาษณ์ ตอบ

วา่ ใหย้บุสถาบนัรวมกนัมากท่ีสุดเป็นอนัดบัหน่ึง (ร้อยละ 

50) รองลงมา คือ ภาครัฐตอ้งให้ความส�าคญักบัสถาบนั

ครอบครัว (ร้อยละ 25) และให้ขดัเกลานิสัยและความ

เช่ือท่ีผิด ๆ และ ตอ้งให้หลายฝ่ายร่วมมือกนัทั้งสถาบนั

การศึกษา ครอบครัวและหน่วยงานภาครัฐ (ร้อยละ 12.5) 

เท่ากนั เป็นอนัดบัสุดทา้ย 

แนวทางในการแกไ้ขปัญหา เพื่อน�าเสนอให้กบั

รัฐบาลเพื่อก�าหนดออกมาเป็นนโยบายในมุมมองของ

อาจารยช่์างกลปทุมวนั ขอ้คน้พบท่ี 17 อภิปรายผล ผูใ้ห้

สัมภาษณ์ ตอบว่า ให้ใช้บงัคบัใช้กฎหมายอย่างจริงจงั 

เพราะถือว่าเป็นผูท่ี้มีการศึกษามากท่ีสุดเป็นอนัดบัหน่ึง 

(ร้อยละ60) รองลงมา คือ สถานศึกษาควรเนน้ความเป็น

ระเบียบและเขม้งวดมากข้ึน และภาครัฐควรเขา้มาใหค้วาม

ส�าคญัดูแลอยา่งจริงจงั (ร้อยละ 20) เท่ากนั

แนวทางในการแกไ้ขปัญหา เพื่อน�าเสนอให้กบั

รัฐบาลเพื่อก�าหนดออกมาเป็นนโยบาย ในมุมมองของ

ของอาจารย ์อุเทนถวาย ขอ้คน้พบท่ี 18 อภิปรายผล พบ

วา่ ผูใ้หส้ัมภาษณ์ใหค้ะแนนสูงสุดไปท่ีสถานศึกษาควรมี

ความเขม้งวดมากข้ึนในเร่ืองของการจดัการกบันกัเรียนท่ี

เป็นนกัเลงสูงสุด (ร้อยละ 80) รองลงมาคือควรมีการบงัคบั

ใชก้ฎหมายบา้นเมืองอยา่งจริงจงั (ร้อยละ 20) แนวทางใน

การแกไ้ขปัญหา เพือ่น�าเสนอใหก้บัรัฐบาลเพือ่ก�าหนดออก

มาเป็นนโยบาย ในมุมมองของของผูป้กครอง ขอ้คน้พบ 

19 อภิปราย ขอ้คน้พบ ผูใ้ห้สัมภาษณ์ ให้ความเห็นสูงสุด

ไปท่ีใหค้รูอาจารยข์องแต่ละสถาบนัดูแลนกัศึกษาท่ีอยูใ่น

สังกดัของตวัเองอยา่งใกลชิ้ดสูงสุด (ร้อยละ70) และควร

มีการบงัคบัใชก้ฎหมายบา้นเมืองอยา่งจริงจงั (ร้อยละ 30)

แนวทางในการแกไ้ขปัญหา เพื่อน�าเสนอให้กบั

รัฐบาลเพือ่ก�าหนดออกมาเป็นนโยบายในมุมมองของของ

นกัศึกษาปทุมวนั ขอ้คน้พบท่ี 20 อภิปรายผลผูใ้หส้มัภาษณ์

ใหค้ะแนนสูงสุดไปท่ีใหส้ถาบนักาศึกษาออกกฎระเบียบ

ท่ีชดัเจนเก่ียวกบัเร่ืองการลงโทษของผูก้ระท�าผิดระเบียบ

สูงสุด (ร้อยละ 53.34 ) เป็นอนัดบัหน่ึง รองลงมา คือ ควร

มีการตรวจเขม้ เร่ือง การพกพาอาวธุเขา้มาในสถานศึกษา 

(ร้อยละ 26.67) สุดทา้ย คือ มีเจา้หนา้ท่ีต�ารวจมาคอยประจ�า

การตรวจสอบเป็นประจ�าเป็นอนัดบัสุดทา้ย (ร้อยละ 20) 

แนวทางในการแกไ้ขปัญหา เพื่อน�าเสนอให้กบั

รัฐบาลเพื่อก�าหนดออกมาเป็นนโยบายในมุมมองของ

นักศึกษาอุเทนถวาย ขอ้คน้พบท่ี 21 อภิปรายผล ผูใ้ห้

สัมภาษณ์อยากให้มีการใชก้ฎหมายของบา้นเมืองควบคู่

ไปกบักฎระเบียบของทางสถาบนัสูงสุด (ร้อยละ 46.67) 

เป็นอนัดบัหน่ึง รองลงมาคือ ยกเลิกตราสัญลกัษณ์ต่างๆ 

ออกเพื่อลดความแตกต่าง (ร้อยละ 33.34) และให้มีเจา้

หน้าท่ีต�ารวจออกมาก�ากบัดูแลประจ�าสถาบนั (ร้อยละ 

20) เป็นอนัดบัสุดทา้ย

กำรอภิปรำยผล 

ผลการวิจยัเชิงคุณภาพ จ�านวน 21 ประเด็น

ส า เ ห ตุ ท่ี ท�า ใ ห้นัก ศึ ก ษ า ทั้ ง ส อ ง ส ถ า บัน มี
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พฤติกรรมท่ีเบ่ียงแบนจนน�าไปสู่สาเหตุของการทะเละ

วิวาทกนัของทั้งสองสถาบนั

ขอ้คน้พบท่ี 1 ศิษยเ์ก่าอุเทนถวายให้ความเห็น

ว่า เกิดจากค่านิยมท่ีผิด ๆ เก่ียวกบัการรับนอ้งของรุ่นพี่

ขอ้คน้พบท่ี 2 ศิษยเ์ก่าปทุมวนัให้ความเห็นว่า

เกิดจากความคึกคะนองตามประสาวยัรุ่นและค่านิยมท่ี

ผิด ๆ ท่ีไดรั้บจากรุ่นพี่

ขอ้คน้พบท่ี 3 อาจารยป์ทุมวนัใหค้วามเห็นวา่ เกิด

จากการย ัว่ยจุากฝ่ายตรงขา้ม

ขอ้คน้พบท่ี 4 อาจารยอุ์เทนถวายใหค้วามเห็นว่า 

เกิดจากสารเสพติดท�าให้ขาดการย ั้งคิด

ขอ้คน้พบท่ี 5 ผูป้กครองให้ความเห็นว่า เพราะ

คุณภาพการเรียนการสอนของสถาบนัไม่มีคุณภาพพอ

ข้อค้นพบท่ี 6 นักศึกษาปัจจุบันของสถาบัน

ช่างกลปทุมวนัใหค้วามเห็นวา่ เพระความรักสถาบนัของ

ตวัเองไม่ยอมให้ใครมาลบลู่

ขอ้คน้พบท่ี 7 นักศึกษาปัจจุบนัของสถาบนั อุ

เทนถวาย ให้ความเห็นว่า เพราะสีเส้ือและเคร่ืองหมาย

ของสถาบนัท่ีต่างกนั พฤติกรรมเหล่าน้ีมีผลกระทบต่อ

สังคมอยา่งไร 

ขอ้คน้พบท่ี 8 ศิษยเ์ก่าอุเทนถวายให้ความเห็น

ว่า มีผลกระทบท�าให้เกิดความเดือนร้อนแก่คนรอบขา้ง 

สังคมและก่อให้เกิดความสูญเสีย และมีความจ�าเป็นท่ีจะ

ตอ้งไดรั้บการแกไ้ขอยา่งเร่งด่วน

ขอ้คน้พบท่ี 9 ศิษยเ์ก่าปทุมวนัให้ความเห็นว่า มี

ผลกระทบท�าใหเ้กิดความเดือนร้อนแก่คนรอบขา้ง สงัคม

และก่อให้เกิดความสูญเสียและมีความจ�าเป็นตอ้งไดรั้บ

การแกไ้ขอยา่งเร่งด่วน

ขอ้คน้พบท่ี 10 อาจารยช่์างกลปทุมวนัให้ความ

เห็นวา่ มีผลกระทบกบัสงัคมรอบขา้ง กระทบสถาบนัการ

ศึกษา กระทบตวัเองและท�าให้ผลการเรียนตกต�่า มีความ

จ�าเป็นท่ีจะตอ้งไดรั้บการแกไ้ขอยา่งเร่งด่วน

ขอ้คน้พบท่ี 11 อาจารยอุ์เทนถวายให้ความเห็น

วา่ มีผลกระทบกบัครอบครัวของนกัศึกษาเอง และมีความ

จ�าเป็นท่ีจะตอ้งไดรั้บการแกไ้ขอยา่งเร่งด่วน 

ขอ้คน้พบท่ี 12 ผูป้กครองใหค้วามเห็นวา่ ท�าใหผู้ ้

อ่ืนไดรั้บความเดือดร้อนโดยไม่คาดคิด และมีความจ�าเป็น

ท่ีตอ้งไดรั้บการแกไ้ขอยา่งเร่งด่วนจากภาครัฐ

ขอ้คน้พบท่ี 13 นกัศึกษาปัจจุบนัช่างกลปทุมวนั

ให้ความเห็นว่า ท�าให้เกิดความเกิดความวุ่นวายในทอ้ง

ถนนจนเป็นปัญหาจราจรติดขดั และตอ้งไดรั้บการแกไ้ข

อยา่งเร่งด่วน 

ขอ้คน้พบท่ี 14 นกัศึกษาปัจจุบนัอุเทนถวาย ให้

ความเห็นวา่ ท�าใหมุ้มมองของคนภายนอกมองสถาบนัใน

แง่ลบและมีความจ�าเป็นตอ้งไดรั้บการแกไ้ขอยา่งเร่งด่วน 

แนวทางในการแกไ้ขปัญหา เพือ่น�าเสนอใหก้บัรัฐบาลเพือ่

ก�าหนดออกมาเป็นนโยบาย 

ขอ้คน้พบท่ี 15 ศิษยเ์ก่าอุเทนถวายใหค้วามเห็นวา่ 

ยกเลิกประเพณีการรับนอ้งของทั้งสองสถาบนั

ขอ้คน้พบท่ี 16 ศิษยเ์ก่าปทุมวนัให้ความเห็นว่า 

ให้ยบุสถาบนัรวมกนั

ขอ้คน้พบท่ี 17 อาจารยช่์างกลปทุมวนัให้ความ

เห็นว่า ให้บงัคบัใชก้ฎหมายอยา่งจริงจงัเพราะถือว่าเป็น

ผูท่ี้มีการศึกษา

ขอ้คน้พบท่ี 18 อาจารยอุ์เทนถวายให้ความเห็น

ว่า สถานการศึกษาควรมีความเขม้งวดในการเร่ืองของ

การจดัการกบันกัศึกษาท่ีเป็นนกัเลง

ขอ้คน้พบท่ี 19 ผูป้กครองให้ความเห็นว่า ครู

อาจารยค์วรมีการดูแลนักศึกษาสังกัดของตวัเองอย่าง

ใกลชิ้ด

ขอ้คน้พบท่ี 20 นกัศึกษาปัจจุบนัช่างกลปทุมวนั

ให้ความเห็นว่า ให้สถาบนัทางการศึกษาออกกฎระเบียบ

ท่ีชดัเจนเร่ืองการลงโทษกบัการกระท�าผิดระเบียบ

ขอ้คน้พบท่ี 21 นักศึกษาปัจจุบนัช่างกลอุเทน

ถวายให้ความเห็นว่า อยากให้มีการใชก้ฎหมายของบา้น

เมืองควบคู่ไปกบักฎระเบียบของทางสถาบนั

ข้อเสนอแนะในกำรวิจัย

1. ให้ยกเลิกประเพณีการรับน้องของทั้ งสอง

สถาบนั 
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บทคัดย่อ

การวจิยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ (1) ศึกษาแนวทางการบริหารจดัการเชิงกลยทุธ์ท่ีมีผลกระทบต่อผลการด�าเนินงาน

ของตวัแทนจ�าหน่ายยานยนต ์ (2) เพื่อเปรียบเทียบแนวทางการบริหารเชิงกลยทุธ์ของบริษทัตวัแทนจ�าหน่ายยานยนต ์

BMW และ Audi (3) จดัอนัดบักลยทุธ์ท่ีใชม้ากท่ีสุดของบริษทัตวัแทนจ�าหน่ายยานยนต ์BMW และAudiในประเทศไทย 

(4) เพื่อหาเหตุผลการเลือกซ้ือรถยนตข์องลูกคา้ ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ (1) ผูบ้ริหารท่ีปฏิบติังานในบริษทั

ตวัแทนจ�าหน่ายยานยนต ์BMWและ Audi (2) กลุ่มลูกคา้ท่ีเป็นเจา้ของรถยนต ์BMWและAudi รวมผูใ้ห้สัมภาษณ์ทั้ง

ส้ิน 68 คน ท�าการสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง ประกอบดว้ยขอ้มูลส่วนบุคลและแบบสัมภาษณ์ บนัทึกเทปและถอด

เทปค�าต่อค�าเพื่อน�ามาวิเคราะห์เชิงเน้ือหา ผลการวิจยัพบว่า แนวทางการหารจดัการกลยุทธ์ท่ีมีผลกระทบต่อผลการ

ด�าเนินงานของบริษทัตวัแทนจ�าหน่ายยานยนต ์ ไดแ้ก่ กลยทุธ์ในระดบัองคก์รท่ีมีผลกระทบต่อผลการด�าเนินงานของ

องคก์รบริษทัตวัแทนจ�าหน่ายยานยนต ์BMW คือกลยทุธ์เนน้ความมัน่คง (ร้อยละ 60) ส่วนกลยทุธ์ในระดบัองคก์รท่ีมี

ผลกระทบต่อผลการด�าเนินงานมากท่ีสุดของบริษทัตวัแทนจ�าหน่ายยานยนต ์Audi คือกลยทุธ์เนน้การการเติบโต (ร้อย

ละ 100) กลยทุธ์ระดบัธุรกิจท่ีมีผลกระทบกบัผลการด�าเนินงานมากท่ีสุดของบริษทัตวัแทนจ�าหน่ายยานยนต ์ BMW 

และAudi คือกลยทุธ์ผูน้�าดา้นตน้ทุน (ร้อยละ 76.67, 80) กลยทุธ์ระดบัหนา้ท่ีมีผลกระทบต่อผลการด�าเนินงานมากท่ีสุด

ของบริษทัตวัแทนจ�าหน่ายยานยนต ์BMW และ Audiคือกลยทุธ์การตลาด (ร้อยละ 70,66.67) การเปรียบเทียบแนวทาง

การบริหารเชิงกลยทุธ์ของบริษทัตวัแทนจ�าหน่ายยานยนต ์BMWและAudi พบวา่ กลยทุธ์ในระดบัองคก์รบริษทัตวัแทน

จ�าหน่ายยานยนต ์BMWใชก้ลยทุธ์เนน้ความมัน่คงมากท่ีสุดเป็นอนัดบัหน่ึง (ร้อยละ 60) บริษทัตวัแทนจ�าหน่ายยายนต ์

Audi ใชก้ลยทุธ์เนน้การเติบโตมากท่ีสุดเป็นอบัหน่ึง (ร้อยละ 100) กลยทุธ์ในระดบัธุรกิจพบวา่ทั้งบริษทัตวัแทนจ�าหน่าย

ยานยนต ์BMW และ Audi ใชก้ลยทุธ์ผูน้�าดา้นตน้ทุนมากท่ีสุดเป็นอนัดบัหน่ึง (ร้อยละ76.67, 80) ส่วนกลยทุธ์ในระดบั

หนา้ท่ีพบวา่ทั้งบริษทัตวัแทนจ�าหน่ายยานยนต ์BMW และ Audi ใชก้ลยทุธ์การตลาดมากท่ีสุดเป็นอนัดบัหน่ึง ( ร้อยละ 

70, 66.67)และอนัดบักลยทุธ์ท่ีใชม้ากท่ีสุดของบริษทัตวัแทนจ�าหน่ายยานยนต ์BMW และ Audiในประเทศไทย ไดแ้ก่ 

กลยทุธ์เนน้ความมัน่คง (ร้อยละ 60) กลยทุธ์มุ่งการเติบโต (ร้อยละ 100) กลยทุธ์ผูน้�าดา้นตน้ทุน (ร้อยละ 76.67, 80) และ

กลยทุธ์การตลาด (ร้อยละ 70, 66.67) และเหตุผลในการตดัสินใจซ้ือรถยนตข์องลูกคา้ท่ีบริษทัตวัแทนจ�าหน่ายยานยนต ์

BMW และ Audi เพราะความเช่ือมัน่ในการบริการหลงัการขายเป็นอนัดบัหน่ึง (ร้อยละ 53.33, 60 )

ค�ำส�ำคัญ: การบริหารเชิงกลยทุธ์, บริษทัตวัแทนจ�าหน่ายยานยนต์

กำรบริหำรเชิงกลยุทธ์ของบริษัทตัวแทนจ�ำหน่ำยยำนยนต์ในประเทศไทย 

กรณีศึกษำ BMW และAudi

Strategic Management of Car Dealership Company in Thailand,

Case Study BMW and Audi

สุขโชค ทองสุข-อุฬาร, วรเดช จนัทรศร, ชาญชยั บญัชาพฒันศกัดา และ สมชาย รัตนโกมุท

Sookchok Thongsookularn, Woradech Jantarasorn,

Chanchai Bunchapattanasakda and Somchai Ratanakomut
หลกัสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบณัฑิต มหาวิทยาลยัชินวตัร  
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บทน�ำ

ธุรกิจตวัแทนจ�าหน่ายรถยนต ์(automotive dealer) 

ในประเทศไทยเกิดข้ึนเป็นจ�านวนมากอนัเน่ืองมาจาก

แนวทางในการด�าเนินนโยบายทางธุรกิจของบริษทัแม่

ของค่ายรถยนตฮ่ี์หอ้นั้นๆ ส่งผลใหต้วัแทนจ�าหน่ายรถยนต์

ของแต่ละค่ายเกิดข้ึนมากมายในทุกพ้ืนท่ีจังหวดัของ

ประเทศไทยและบริษทัตวัแทนจ�าหน่ายรถยนตข์องแต่ละ

ค่ายนั้นก็ตอ้งด�าเนินธุรกิจแข่งขนักนัภายในสถานการณ์

ของธุรกิจประเภทเด่ียวกนัอนัเน่ืองมาจากสภาพแวดลอ้มทา

ธุรกิจท่ีมีการเปล่ียนแปลงผนัผวนอยูต่ลอดเวลาซ่ึงผลจาก

สภาวะแวดลอ้มการแข่งขนัทางธุรกิจน้ีเอง ส่งผลใหธุ้รกิจ

ตวัแทนจ�าหน่ายยานยนตมี์ทั้งผูท่ี้ประสบผลส�าเร็จในการ

ด�าเนินธุรกิจต่อไปไดท่ี้ครองส่วนแบ่งยอดขายไดสู้งสุด

และผูท่ี้ประสบความลม้เหลว ไม่สามารถท่ีจะด�าเนินธุรกิจ

ต่อไปไดคื้อตอ้งปิดตวัลงแลว้หนัไปท�าธุรกิจตวัอ่ืนแทนก็

มีไม่นอ้ยเลยทีเดียว ในยคุปัจจุบนัผูว้ิจยัมีความเห็นวา่การ

บริหารเชิงกลยทุธ์นั้นมีความส�าคญัเป็นอนัมากเน่ืองจาก

สภาพแวดลอ้มมีการเปล่ียนแปลงต่างจากอดีตผูบ้ริหาร

จะตอ้งใหค้วามส�าคญักบัเร่ืองน้ีเป็นพเิศษ องคก์รใดท่ีไม่มี

การบริหารเชิงกลยทุธ์ก็เปรียบเสมือนองคก์รด�าเนินงาน

โดยปราศจากทิศทางใชท้รัพยากรอยา่งไม่มีประสิทธิภาพ 

Abstract

This research was aimed to (1) study the guideline of strategic management that affected business running 

of car dealers (2) compare the guideline of strategic management of BMW and Audi dealers (3) rank the strategic 

managements that were used most by the dealers of BMW and Audi in Thailand (4) look for the reason for buying 

cars. The population and samples of this research are BMW and Audi dealer and customer who own BMW and Audi 

cars. Using recording with semi-structure interview. The recorder was decoded word by word to analyze the content 

of the interviews. The result of the study revealed that the guideline of strategic management affecting business 

running of BMW dealers was a strategy at the organization level, namely the strategy focused on stability (60%). 

The strategy at the organization level most affected business running of Audi dealers was the strategic focusing 

on the growth of the company (100%). The strategy at business level that affected business running of BMW and 

Audi was the strategy focusing on the leader of the capital (76.67%, 80%). The strategy at function level that most  

affected business running of BMW and Audi was marketing strategy (70, 66.67%). The comparison of the  

guideline of strategic management of BMW and Audi dealers showed that the strategy at the organization level the  

organization level of BMW dealers utilized first was the strategic management focusing on stability (60%) while Audi  

dealers took the strategy focusing on growth first (100%). It was found out that the strategy at business level focusing 

on capital leader was firstly taken by both BMW and Audi dealers (76.67, 80) and at the strategy at function level, 

it was found out that both BMW and Audi firstly took marketing strategy (70, 66.67%). The ranking of strategic  

management that was mostly used by Thai BMW and Audi dealers were the strategy focusing on stability (60%), 

strategy focusing on growth (100%), strategy focusing on leading in capital (76.67, 80), and strategy focusing on 

marketing (70, 66.67) respectively. The main reason for making decision of customers to buy cars at BMW and Audi 

dealers was they were confident on after sale service (53.33, 60)

Keywords: strategic management, automotive dealer
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วัตถุประสงค์กำรวิจัย

1. เพือ่ศึกษาแนวทางการบริหารจดัการเชิงกลยทุธ์

ท่ีมีผลกระทบต่อผลการด�าเนินงานของตวัแทนจ�าหน่าย

ยานยนต์

2. เพื่อเปรียบเทียบการบริหารเชิงกลยุทธ์ของ

บริษทัตวัแทนจ�าหน่ายยานยนต ์BMW และ Audi

3. เพื่อจดัอนัดบักลยทุธ์ท่ีใชม้ากท่ีสุดของบริษทั

ตวัแทนจ�าหน่ายยานยนต ์BMW และ Audiในประเทศไทย

4. เพื่อหาเหตุผลการเลือกซ้ือรถยนตข์องลูกคา้

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

การบริหารเชิงกลยทุธ์มี 3 ระดบั ประกอบดว้ย 

(Wheelen & Hunger, 1995; Lawrence & Glueck, 1988; 

สมชาย ภคภาศวิวติัณ์, 2552; ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2542)

1. กลยทุธ์ระดบัองคก์ร แยกยอ่ยเป็น 3 ประเภท 

ไดแ้ก่

   1.1 กลยทุธ์การเติบโต 

   1.2 กลยทุธ์ความมัน่คง

   1.3 กลยทุธทก์ารถดถอย

2. กลยุทธ์การแข่งขนั แยกยอ่ยเป็น 3 ประเภท 

ไดแ้ก่

   2.1 กลยทุธ์ผูน้�าดา้นตน้ทุน 

   2.2 กลยทุธ์ดา้นความแตกต่าง 

   2.3 กลยทุธ์การมุ่งเนน้ 

3. กลยทุธ์ระดบัหนา้ท่ี แยกยอ่ยเป็น 3 ประเภท 

ไดแ้ก่

   3.1 กลยทุธ์การตลาด

   3.2 กลยทุธ์ดา้นบุคล

   3.3 กลยทุธ์ดา้นการเงิน 

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

ผู ้วิ จัยท�าการวิจัยในเ ชิง คุณภาพ (qua l i ty  

research)

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

ประชากรท่ีศึกษาได้แก่ ผูบ้ริหารของบริษัท

ตวัแทนจ�าหน่ายรถยนต ์BMW และ Audi และลูกคา้ผูเ้ป็น

เจา้ของรถยนต ์BMWและAudi รวมทั้งส้ิน 68 คน

เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรวิจัย

ประกอบดว้ยแบบสอบถามจ�านวน 2 ชุด ชุดท่ี 1 

ส�าหรับผูบ้ริหาร และชุดท่ี 2 ส�าหรับลูกคา้เจา้ของรถยนต์

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล

ผูว้จิยัเกบ็รวบรวมขอ้มลูระหวา่งวนัท่ี1กมุภาพนัธ์ 

ถึง เดือนมิถุนายนพ.ศ. 2558 รวมระยะเวลา 5 เดือน

โดยประสานงานไปยงับริษทัตวัแทนจ�าหน่ายต่างๆทาง

โทรศพัท ์ สร้างความสัมพนัธ์ ขออนุญาตสัมภาษณ์แลว้

นัดหมายวนัเวลา สถานท่ี เพื่อท�าการบนัทึกเสียงขณะ

สัมภาษณ์ ใชเ้วลาสัมภาษณ์ 10-30 นาทีต่อคร้ัง 

กำรวิเครำะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้

ผูว้ิจยัท�าการถอดเทปบนัทึกเสียง จดัระบบการ

บนัทึกเป็นรหัส A01ไปจนถึง A33 เพื่อน�ามาวิเคราะห์

เชิงเน้ือหา

ผลกำรวิจัย

วตัถุประสงคข์อ้ท่ี 1 เพือ่ศึกษาแนวทางการบริหาร

จดัการเชิงกลยทุธ์ท่ีมีผลกระทบต่อผลการด�าเนินงานของ

ตวัแทนจ�าหน่ายยานยนต ์จากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารของ

บริษทัตวัแทนจ�าหน่าย BMW และ Audi พบว่า
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ตำรำง 1 แสดงกลยทุธ์ระดับองค์กร ของบริษัทตัวแทนจ�ำหน่ำย BMW 

Corporate Strategy BMW ความถ่ี ร้อยละ

Stability Strategy 18 60

Growth Strategy 11 36.67

Retrenchment Strategy 1 3.33

Total 30 100

ตำรำง 2 แสดงกลยทุธ์ระดับองค์กรของบริษัทตัวแทนจ�ำหน่ำย Audi

Corporate Strategy Audi ความถ่ี ร้อยละ

Growth Strategy 3 100

Stability Strategy 3 100

Total 3 100

ตำรำง 3 แสดงกลยทุธ์ระดับธุรกิจบริษัทตัวแทนจ�ำหน่ำย BMW

Business Strategy BMW ความถ่ี ร้อยละ

Cost leadership Strategy 20 66.67

Differentiation Strategy 6 20

Focus Strategy 4 13.33

Total 30 100

ตำรำง 4 แสดงกลยทุธ์ระดับธุรกิจบริษัทตัวแทนจ�ำหน่ำย Audi

Business Strategy level (Audi) ความถ่ี ร้อยละ

Cost leadership 2 80

Differentiation Strategy 1 20

Total 3 100

ตำรำง 5 แสดงกลยทุธ์ระดับหน้ำท่ีบริษัทตัวแทนจ�ำหน่ำยBMW

Functional Strategy (BMW) ความถ่ี ร้อยละ

Marketing Strategy 21 70

HR Strategy 9 30

Total 30 100
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ตำรำง 6 แสดงกลยทุธ์ระดับหน้ำท่ีบริษัทตัวแทนจ�ำหน่ำย Audi

Functional Strategy (Audi) ความถ่ี ร้อยละ

Marketing Strategy 2 66.67

HR Strategy 1 33.33

Total 3 100

วตัถุประสงคข์อ้ท่ี 2 เปรียบเทียบแนวทางการบริหารเชิงกลยทุธ์ของบริษทัตวัแทนจ�าหน่ายยานยนต ์BMW และ Audi 

ผลการวจิยัพบวา่

ตำรำง 7 เปรียบเทียบกลยทุธ์ระดับองค์กรระหว่ำงบริษัทตัวแทนจ�ำหน่ำย BMW and Audi

Corporate strategy BMW (ร้อยละ) Audi (ร้อยละ)

Stability Strategy 60 -

Growth Strategy 36.76 100

Retrenchment Strategy 3.33 -

Total 100 100

ตำรำง 8 แสดงกำรเปรียบเทียบกลยทุธ์ระดับธุรกิจบริษัทตัวแทนจ�ำหน่ำย BMW กับ Audi

Business Strategy level BMW (ร้อยละ) Audi (ร้อยละ)

Cost leadership 76.67 80

Differentiation Strategy 16.67 20

Focus Strategy 6.67 -

Total 100 100

ตำรำง 9 แสดงตำรำงเปรียบเทียบกลยทุธ์ระดับหน้ำท่ีของบริษัทตัวแทนจ�ำหน่ำย BMWและAudi

Functional Strategy BMW (ร้อยละ) Audi (ร้อยละ)

Marketing Strategy 70 66.67

HR Strategy 30 33.33

Total 100 100

วตัถุประสงคข์อ้ท่ี 3 เพื่อจดัอนัดบักลยทุธ์ท่ีใชม้ากท่ีสุดของบริษทัตวัแทนจ�าหน่ายยานยนตใ์นประเทศไทย ผลการวจิยั

พบวา่
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ตำรำง 10 แสดงกำรจัดอันดับกลยทุธ์ของแต่ละระดับท่ีนิยมใช้ในตัวแทนจ�ำหน่ำยยำนยนต์ BMW และAudi

BMW Audi

กลยุทธ์ในระดับองค์กร กลยุทธ์ในระดับองค์กร

1. กลยทุธ์เนน้ความมัน่คง (ร้อยละ60) 1. กลยทุธ์การเติบโต (ร้อยละ100)

2. กลยทุธ์การเติบโต (ร้อยละ36.67) 2. -

3. กลยทุธ์การถอยฉาก (ร้อยละ3.33) 3. -

กลยุทธ์ในระดับธุรกิจ กลยุทธ์ในระดับธุรกิจ

1. กลยทุธ์ผูน้�าดา้นตน้ทุน (ร้อยละ76.67) 1. กลยทุธ์ผูน้�าดา้นตน้ทุน (ร้อยละ80)

2. กลยทุธ์ดา้นความแตกต่าง (ร้อยละ16.67) 2. กลยทุธ์ดา้นความแตกต่าง (ร้อยละ 20) 

3. กลยทุธ์การมุ่งเนน้ (ร้อยละ6.67) 3. -

กลยุทธ์ในระดับหน้ำที่ กลยุทธ์ในระดับหน้ำที่

1. กลยทุธ์การตลาด (ร้อยละ 70) 1. กลยทุธ์การตลาด (ร้อยละ 66.67)

2. HR Strategy (ร้อยละ 30) 2. HR Strategy (ร้อยละ 33.33)

วตัถุประสงคท่ี์ 4 เพื่อหาเหตุผลในการตดัสินใจซ้ือรถของลกูคา้ ผลการวจิยัพบวา่

ตำรำง 11 เหตผุลท่ีลกูค้ำซ้ือรถยนต์ BMW กับบริษทัตัวแทนจ�ำหน่ำย

ค�าถาม จ�านวน ร้อยละ

ความเช่ือมัน่ในบริการหลงัการขายของตวัแทนจ�าหน่าย 16 53.33

ราคาขายสินคา้ท่ีถูกกว่าผูข้ายรายอ่ืน 3 10.00

คุณภาพและเทคโนโลยีของสินคา้ 5 16.67

การน�าเสนอ Promotion ทางการตลาดของตวัแทนจ�าหน่าย 4 13.33

ความมีมษุยสัมพนัธ์ท่ีดีของพนกังานขาย 2 6.67

เครือข่ายตวัแทนจ�าหน่ายของบริษทัครอบคลุมทัว่ประเทศ - -

รวม 30 100
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ตำรำง 12 เหตผุลท่ีลกูค้ำซ้ือรถยนต์ Audi กับบริษตััวแทนจ�ำหน่ำย

หวัขอ้ รวม ร้อยละ

ความเช่ือมัน่ในบริการหลงัการขายของตวัแทนจ�าหน่าย 3 60

คุณภาพและเทคโนโลยีของสินคา้ 1 20

ราคาขายสินคา้ท่ีถูกกว่าผูข้ายรายอ่ืน - -

คุณภาพและเทคโนโลยีของสินคา้ - -

การน�าเสนอ Promotion ทางการตลาดของตวัแทนจ�าหน่าย 1 20

เครือข่ายตวัแทนจ�าหน่ายของบริษทัครอบคลุมทัว่ประเทศ - -

รวม 5 100

ตำรำง 13 เปรียบเทียบเหตผุลในกำรตัดสินใจซ้ือของลกูค้ำ BMWและ Audi

หวัขอ้ BMW (ร้อยละ) Audi ( ร้อยละ)

ความเช่ือมัน่ในบริการหลงัการขายของตวัแทนจ�าหน่าย 33.33 60

คุณภาพและเทคโนโลยีของสินคา้ 26.67 20

การน�าเสนอPromotion ทางการตลาดของตวัแทนจ�าหน่าย 23.33 20

ราคาขายสินคา้ท่ีถูกกว่าผูข้ายรายอ่ืน 10.00

ความมีมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดีของพนกังานขาย 6.67 -

เครือข่ายตวัแทนจ�าหน่ายของบริษทัครอบคลุมทัว่ประเทศ - -

รวม 100 100

กำรอภิปรำยผล

การศึกษาคร้ังน้ีจากกลุ่มตวัอย่างบริษทัตวัแทน

จ�าหน่ายยานยนต ์BMW และ Audi พบว่าทั้งสององคก์ร

ใช้กลยุทธ์ในระดับองค์กรท่ีแตกต่างกัน โดยบริษัท

ตวัแทนจ�าหน่ายยานยนต ์ BMW ให้ความเห็นว่ากลยทุธ์

เน้นความมัน่คงมีผลกระทบต่อผลการด�าเนินงานของ

องค์กรมากท่ีสุด โดยให้เหตุผลอนัเน่ืองจากว่าสภาวะ

สภาพแวดลอ้มโดยเฉพาะเร่ืองการเมืองไทยท่ีไม่มีเสถีร

ยละภาพในปัจจุบนัติดต่อกนัเป็นเวลาหลายปีมีผลกระทบ

กบัเศษกิจและ สงัคมภายในประเทศ ท�าใหต้อ้งระมดัระวงั

ในเร่ืองการลงทุน การขยายกิจการและการด�าเนินธุรกิจท่ี

ไม่ตอ้งการความเส่ียง เป็นประเด็นส�าคญัในการก�าหนด

ทิศทางของกลยุทธ์และแนวทางนโยบายในการด�าเนิน

งานขององคก์ร ซ่ึงก็สอดคลอ้งกบัลิขิต ธีรเวคิน (2557) 

กล่าวว่า โลกปัจจุบนัเป็นโลกท่ีถูกขนานนามว่า “โลก

แบน” ท�าให้ปฏิสัมพนัธ์กนัระหว่างการประกอบกิจการ 

ธุรกิจ เศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย นโยบายต่างประเทศ 

นโยบายความมัน่คง และทหาร รวมทั้งการเกิดสงครามผู ้

ก่อการ้าย เก่ียวพนักนัอยา่งแน่นแฟ้น การมุ่งเขา้ใจเพยีงมิติ

ใดมิติหน่ึงโดยไม่เห็นภาพรวม ยอ่มจะท�าใหก้ารวเิคราะห์

และการมองนโยบายท่ีผิดพลาดได้ ดังนั้นผูน้�าจึงต้อง

เป็นผูท่ี้รอบรู้พอสมควร ท่ีเขา้ใจถึงความซับซ้อนของ

สถานการณ์ส่วนผูบ้ริหารตวัแทนจ�าหน่ายAudi นั้นกล่าว

ว่ากลยุทธ์เน้นการเติบโตมีผลกระทบต่อผลการด�าเนิน

งานขององคก์รมากท่ีสุด โดยผูบ้ริหารAudiให้ความเห็น

ว่าการก�าหนดกลยทุธ์และแนวทางการด�าเนินงานนั้นมา

จากความต้องการของผูท่ี้มีส่วนได้ส่วนเสียเจ้ากิจการ

หรือการก�าหนดกลยุทธ์ขององคก์รนั้นก็เพื่อตอบสนอง

ความพึงพอใจของเจา้ของกิจการท่ีตอ้งการใหกิ้จการของ
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ตวัเองเติบโตอย่างต่อเน่ืองอยู่ตลอดเวลา สอดคลอ้งกบั 

วรเดช จนัทรศร (2554) ท่ีกล่าววา่การก�าหนดแนวนโยบาย

นั้นมากจากผูท่ี้มีอิทธิพลหรือผูท่ี้มีส่วนไดส่้วนเสียส่วน

กลยุทธ์ในระดบัธุรกิจนั้นผูบ้ริหารตวัแทนจ�าหน่ายยาน

ยนต์ทั้งสองค่ายใช้กลยุทธ์ผูน้�าดา้นตน้ทุนและกล่าวว่า

มีผลกระทบกบัผลการด�าเนินงานขององค์กรมากท่ีสุด 

โดยให้เหตุผลว่า เม่ือเปรียบเทียบคุณภาพในตวัสินคา้

และบริการแลว้มีความไม่ต่างกนัมากและเราไม่ไดเ้ป็น

ผูด้ �าเนินธุรกิจเพียงเจา้เดียวในประเทศไทยเรามีคู่แข่งซ่ึง

ลูกคา้สามารถท่ีจะเลือกซ้ือไดจ้ากหลายๆ ท่ี ดงันั้นลูกคา้

จะตดัสินใจซ้ือโดยมองท่ีราคาเป็นตวัตั้ง ซ่ึงสอดคลอ้ง

กบั Porter (1980) กล่าวว่า ผูช้ื้อจะมีอ�านาจแสวงหาผล

ประโยชน์ดว้ยการกดราคาในการซ้ือสินคา้ โดยเฉพาะ

อยา่งยิ่งถา้ผูซ้ื้อมีความอ่อนไหวเร่ืองราคาผูซ้ื้อจะมีความ

ไดเ้ปรียบในการเจรจาต่อรองราคาในกรณีท่ีว่าสินคา้ท่ี

อยูใ่นอุตสาหกรรมมีคุณภาพในระดบัท่ีใกลเ้คียงกนัและ

มาตรฐานเดียวกนัท่ีไม่แตกต่างกนั ผูซ้ื้อเช่ือวา่จะสามารถ

ซ้ือสินคา้ท่ีเทียบเคียงกนัไดจ้ากท่ีไหนกไ็ดเ้สมอ ผูซ้ื้อกจ็ะ

ตดัสินใจโดยเอาราคาเป็นตวัตั้ง และสาเหตุอีกอยา่งท่ีว่า

ผูซ้ื้อสินคา้มีจ�านวนน้อยรายกว่าผูข้าย ก็จะท�าให้ผูช้ื้อมี

อ�านาจในการต่อรองเร่ืองราคามากกว่าผูข้ายและกลยทุธ์

ในระดับหน้าท่ีนั้น พบว่ากลยุทธ์ท่ีมีผลกระทบต่อผล

การด�าเนินงานมากท่ีสุดของบริษทัตวัแทนจ�าหน่ายยาน

ยนตท์ั้ง BMW และ Audiนั้นคือกลยทุธ์การตลาด โดยผู ้

บริหารทั้งสองค่ายต่างให้เหตุผลว่า การท�ากิจกรรมการ

ตลาดนั้นสามารถกระตุน้ผูซ้ื้อและช่วยเพิ่มยอดขายใหก้บั

องคก์รไดซ่ึ้งก็สอดคลอ้งกบั Kotler (2003 ) กล่าวว่า การ

ขายของใหก้บัลูกคา้นั้น องคก์รหรือบริษทันั้นจ�าเป็นท่ีจะ

ตอ้งท�าการวางแผนกิจกรรมทางการตลาดเพื่อท่ีจะท�าให้

ลูกคา้แวะเขา้มาหรือการเขา้หาลูกคา้ โดยมีวิธีการท่ีเป็น

มาตรฐาน ท่ีเรียกว่า เอไอดีเอ (AIDA) กล่าวคือ เป็นการ

ดึงเพื่อให้เกิดความตั้งใจจากลูกคา้ (prospect’s attention) 

การสร้างความสนใจเพื่อติดตาม (create interest) กระตุน้

ให้เกิดความตอ้งการ (develop his desire) และกระตุน้ให้

เกิดการซ้ือ (move him to action) เป็นตน้

ข้อเสนอแนะกำรวิจัยคร้ังนี้

1. ในการก�าหนดกลยทุธ์ในระดบัองคก์รผูบ้ริหาร

ควรท่ีให้ความส�าคัญกับการเปล่ียนแปลงของสภาพ

แวดลอ้มจากภายนอกซ่ึงมีอยู่ดว้ยกนั 2 ลกัษณะไดแ้ก่ 

สภาพแวดลอ้มภายนอกทัว่ไปเช่นสภาวะแวดลอ้มทางเศษ

กิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยี และสภาวะแวดลอ้มทาง

ดา้นอุตสาหกรรมหรือสภาวะแวดลอ้มทางการแข่งขนัท่ีมี

ผลกระทบต่อการแข่งขนัขององคก์รธุรกิจในอุตสาหกรรม

นั้นๆเพือ่ดูความน่าดึงดูดของอุตสาหกรรมและเพือ่ประเมิน

สภาวะทางโอกาสและขอ้จ�ากดัขององคก์ร แต่อยา่งไรกดี็

ในการจดัท�ากลยุทธ์ในระดบัองคก์รนั้นผูบ้ริหารจ�าเป็น

อยา่งยิ่งท่ีจะตอ้งพิจารณาร่วมกบัสภาวะแวดลอ้มภายใน

องคก์รเพื่อท่ีจะก�าหนดต�าแหน่งทางการแข่งขนัของของ

องคก์รหรือความแขง็แกร่งทางธุรกิจของตวัเอง เพื่อท่ีจะ

พจิารณาความสอดคลอ้งแห่งสภาวะความสมดุลทั้งภายใน

และภายนอก ผูบ้ริหารจะไม่สามารถจดัท�ากลยทุธ์ไดอ้ยา่ง

ประสบผลส�าเร็จได ้โดยไม่มีความเขา้ใจถึงความส�าพนัธ์

ของปัจจยัสภาวะแวดลอ้มทั้งภายนอกและภายใน

2. ในการก�าหนดกลยทุธ์ทางธุรกิจท่ีใชเ้ป็นกลยทุธ์

ทางการแข่งขนัเพื่อท่ีจะท�าใหอ้งคก์รธุรกิจมีผลตอบแทน

หรือผลประกอบการท่ีดีไดน้ั้น องคก์รตวัแทนจ�าหน่ายยาน

ยนตจ์�าเป็นท่ีจะตอ้งวางต�าแหน่งกลยุทธ์ทางการแข่งขนั

ของตวัเองในอุตสาหกรรมท่ีจะสามารถมีอิทธิพลอยูเ่หนือ

ปัจจยั 5 ประการหรือ โมเดลพลงัห้าประการของพอร์ต

เตอร์ เพื่อความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัและเพื่อเป็นการ

ป้องกนัตวัเองจากสภาวะความรุ่นแรงการแขง่ขนัทางราคา 

ซ่ึงผูว้ิจยัมีขอ้เสนอดงัต่อไปน้ี 

   2.1 บริษทัตวัแทนจ�าหน่ายยานยนตจ์ะตอ้งมี

ความพยายามท่ีจะป้องกนัไม่ใหอ้งคก์รใหม่ๆใหเ้ขา้มาท�า

ธุรกิจเพื่อแข่งขนัในอุตสาหกรรมเดียวกบัตนเพราะเม่ือ

ใดก็ตามท่ีบริษทัตวัแทนจ�าหน่ายใหม่ๆจากภายนอกเขา้

สู่อุตสาหกรรมไดเ้ยอะก็เท่ากบัว่าเป็นการท�าให้สภาวะ

จ�านวนผูป้ระกอบมีมากข้ึนซ่ึงจะท�าให้มีการแข่งขนักนั

มากข้ึนส่งผลต่อการแย่งส่วนแบ่งทางการตลาดกนัมาก

ข้ึนและจะส่งผลต่อก�าไรของกลุ่มธุรกิจตวัแทนจ�าหน่าย

ยานยนตล์ดลง

   2.2 บริษทัตวัแทนจ�าหน่ายน่ายยานยนตจ์ะตอ้ง

วางต�าแหน่งกลยทุธ์ทางการแข่งขนัโดยพยายามเนน้สร้าง

ความแตกต่างใหเ้ห็นความโดดเด่นอยา่งชดัเจนใหก้บัตวั

เองกวา่คู่แข่งอุตสาหกรรมเดียวกนัและองคก์รท่ีขายสินคา้
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และบริการประเภทเดียวกนั เพื่อสร้างทางเลือกท่ีชดัเจน

ให้กบัลูกคา้ท่ีเน้นด้านคุณประโยชน์ของตวัสินคา้และ

บริการเพราะลูกคา้ในปัจจุบนัเป็นลูกคา้มีอิสระและง่าย

ต่อการเปล่ียนไปซ้ือสินคา้หรือบริการกบับริษทัตวัแทน

จ�าหน่ายรายอ่ืนอนัเน่ืองจากว่าลูกคา้เหล่านั้นมีตน้ทุนใน

การเปล่ียนองค์กรต�่าดงันั้นองค์กรตวัแทนจ�าหน่ายยาน

ยนต์จ�าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะตอ้งสร้างคุณค่าให้ลูกคา้ไดเ้ห็น

ถึงความแตกต่างอยา่งชดัเจนในดา้นการบริการในกลุ่มลกู

คา้พรีเม่ียมท่ีซ้ือรถ เพราะลูกคา้กลุ่มน้ีตอ้งการการบริการ

ท่ีแตกต่างท่ีโดดเด่นเหนือความคาดหมาย

   2.3 และเน่ืองจากว่าอ�านาจต่อรองของผูซ้ื้อจะ

มีมากในกรณีดงัต่อไปน้ี (1) ถา้ผูซ้ื้อซ้ือสินคา้ในปริมาณ

มาก (2) ผูซ้ื้อมองไม่เห็นคุณค่าและความแตกต่างท่ีชดัเจน

ของตวัสินคา้และบริการท่ีจะซ้ือลูกคา้จะเอาราคามาเป็น

องคป์ระกอบในการพิจารณา และ (3) ประการสุดทา้ย 

ตน้ทุนในการเปล่ียนไปซ้ือสินคา้หรือไปใช้บริการกบั

บริษทัตวัแทนจ�าหน่ายอ่ืนของลูกคา้ต�่าอนัเน่ืองมาจากว่า

ลูกคา้มีทางเลือกเยอะดงันั้นผูว้ิจยัจึงไดเ้สนอแนะกลยทุธ์

บนพื้นฐานท่ีเรียกวา่ Strategic Group Mapping แลว้ท�าการ

ว่างต�าแหน่งทางการแข่งขนัของตวัเองโดยเนน้ไปท่ีสอง

มิติเป็นส�าคญั คือมิติในดา้นคุณภาพในตวัสินคา้ท่ีสูงและ

มิติในดา้นคุณภาพในดา้นการบริการท่ีสูงดว้ยเช่นกนัเพื่อ

เนน้ความพึงพอใจสูงสุดให้กบัลูกคา้เป็นส่ิงส�าคญัมิติใน

ดา้นคุณภาพท่ีตวัสินคา้นั้น บริษทัตวัแทนจ�าหน่ายมีอยู่

ในตวัอยู่แลว้เพราะเราขายสินคา้ระดบัแบร์นพรีเม่ียมท่ี

ไดรั้บการแต่งตั้งอยา่งเป็นทางการแต่ส่ิงท่ีบริษทัตวัแทน

จ�าหน่ายควรท่ีจะเพิ่มแลว้ก็มุ่งเน้นแนวทางการบริหาร

คือเพิ่มปรับกลยุทธ์ทางการบริการให้มีคุณภาพท่ีสูงข้ึน

ตามความคาดหวงัของลูกคา้และสูงข้ึนตามคุณภาพของ

ตวัสินคา้ เช่น พนักขายและพนักงานบริการหลงัการมี

ความเป็นมิตรและมีความสุภาพกบัลูกคา้ในระดบัท่ีมาก 

พนกังานบริการหลงัการขายมีความเขา้ใจในความตอ้งการ

ของลูกคา้และมีใจบริการ(service mind) มุ่งการบริการ

ท่ีท�าให้ลูกคา้เกิดความพึงพอใจทั้งก่อนและหลงัการขาย 

ปรับปรุงคุณภาพในดา้นการบริการหลงัการขายทั้งคุณภาพ

งานซ่อมและคุณภาพในงานบริการเพื่อให้ลูกคา้มีความ

ประทบัใจ ไม่ใช่แค่ความพึงพอใจการเพิ่มการบริการรับ

ประกนัท่ีตวัรถและการบริการดา้นการประกนัอุบติัเหตุ 

(quality warranty and quality insurance ) การบริการ

ฉุกเฉิน24ชัว่โมงในกรณีท่ีรถลูกคา้มีปัญหาเสียฉุกเฉิน มี

บริการรถลาก 24 ชัว่โมงไม่จ�ากดัระยะทาง มีบริการรถ

ฟรีทดแทนระหวา่งการซ่อมในกรณีท่ีตอ้งรออะไหล่เกิน 

2 วนั มีบริการรับรถและส่งรถถึงบา้นลูกคา้ฟรีตลอดการ

ใชง้านเหล่าน้ี เป็นตน้

ข้อเสนอแนะกำรวิจัยคร้ังคร้ังต่อไป

1. ควรท่ีจะศึกษาการบริการเชิงกลยทุธ์กบับริษทั

ตวัแทนจ�าหน่ายยานยนตใ์นส่วนของค่ายรถยนตค่์ายอ่ืน 

ไดแ้ก่ ค่ายยโุรป เช่น Benz, Volkswagen, Agent , Volvo, 

Aston Martin, Land Rover , Jaguar และค่ายญ่ีปุ่น เช่น 

Toyota, Honda, Mazda, Nissan

2. ควรท่ีจะศึกษาการบริหารเชิงกลยทุธ์กบัธุรกิจ

อ่ืนทั้งรัฐและเอกชน เช่นโรงพยาบาลธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์

ธุรกิจการท่องเท่ียวการโรงแรม เป็นตน้
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แนะน�าให้อ่านหนงัสือเล่มหน่ึง เป็นหนงัสือส�าหรับผูท่ี้

ตอ้งการมีอิสรภาพทางการเงิน นัน่คือ หนงัสือเร่ือง พ่อ

รวยสอนลูก (Rich Dad Poor Dad) เม่ือไดอ้่านบทน�าของ

หนงัสือ รู้สึกว่าอยากอ่านให้จบเร็ว ๆเพื่อจะไดท้ราบถึง

สาเหตุวา่ท�าไมคนส่วนมากถึงยงัไม่สามารถบริหารจดัการ

เก่ียวกบัการเงินได ้ แลว้จะมีวิธีใดท่ีจะช่วยให้มีอิสรภาพ

ทางดา้นการเงินเร็วกว่าคนอ่ืน 

ผูเ้ขียนหนงัสือเล่มน้ีไดเ้ล่าจากประสบการณ์จริง

ของเขาจากการถูกสั่งสอนโดยพ่อสองคน คนแรกคือพ่อ

แท ้ๆ ของเขาเองท่ีท�างานเหมือนคนปกติทัว่ไป ซ่ึงผูเ้ขียน

เรียกวา่ Poor Dad และ พอ่อีกคนเป็นพอ่ของเพื่อนผูซ่ึ้งไม่

ไดเ้รียนสูงมากมาย แต่กลบัเป็นเจา้ของธุรกิจท่ีประสบ

ความส�าเร็จและมีอาณาจกัรธุรกิจท่ีใหญ่โต ผูเ้ขียนเรียกวา่ 

Rich Dad ค�าสอนของพอ่ทั้งสองคน ช่างแตกต่างกนัอยา่ง

ส้ินเชิง ผูว้ิจารณ์ขอยกตวัอยา่งบางเร่ืองมาเปรียบเทียบวิธี

คิดท่ีแตกต่างระหวา่งพอ่ทั้งสองคน เช่น พอ่จน จะตอกย �้า

และสอนลกูวา่ ตอ้งเรียหนงัสือใหสู้งเพือ่ท่ีจะไดท้�างานใน

ต�าแหน่งสูง ๆ  แต่ในขณะท่ีพ่อรวยสอนว่า ถา้มีความรู้สูง 

สามารถครอบครองบริษทัท่ีมัน่คงได ้อีกหน่ึงตวัอยา่งค�า

สอนของพ่อทั้งสองท่ีแตกต่างอยา่งเห็นไดช้ดัคือ พ่อจน 

จะสอนให้ลูกเขียนประวติัส่วนตวัอยา่งไรเพื่อให้ไดง้าน

ท�า ในขณะท่ีพ่อรวยสอนว่า ตอ้งเขียนแผนธุรกิจอยา่งไร

ถึงจะสร้างงานได ้

บทเรียนท่ี 1: คนรวยจะไม่ท�างานเพื่อเงิน

Rich Dad ได้กล่าวไวว้่า ถ้าอยากท�างานเพ่ือ

หาเงินเล้ียงชีพ หรือเพื่อประทงัชีวิต สามารถเรียนรู้ได้

จากโรงเรียน แต่การเรียนรู้วิธีการใชเ้งินท�างานนั้น มนั
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เป็นการเรียนรู้ท่ีไม่มีวนัส้ินสุด ความขดัสนทางดา้นการ

เงินเป็นเร่ืองท่ีเลวร้ายท่ีสุดในชีวิต เพราะฉะนั้น อย่าใช้

อารมณ์มาเป็นขอ้จ�ากดัทางความคิด แต่จงใชส้มองเป็น

ตวัก�าหนดการกระท�า ซ่ึงผูเ้ขียนยกตวัอย่างค�าพูดท่ีเกิด

จากอารมณ์ซ่ึงมีผลต่อการคิดนอกกรอบ เช่น ตอ้งหางาน

ท�าให้ได,้ ทุกคนคือลูกจา้ง, คนส่วนมากรอคอยวนัท่ีเงิน

เดือนออกและวนัท่ีเงินเดือนข้ึนเพียงเพราะกลวัจะไม่มี

เงินและตอ้งการมนัแค่นั้นเอง ซ่ึงแตกต่างจากความคิด

ท่ีมาจากสมอง คือ ฉนัมองขา้มอะไรไปหรือเปล่า ซ่ึงแปล

วา่ เรายงัท�าอะไรไดอี้กมากมาย และท�าไดม้ากกวา่การมา

นัง่รอคอยเงินเดือน ท�างานแบบเชา้ชาม เยน็ชาม 

บทเรียนท่ี 2: ท�าไมตอ้งเรียนรู้เร่ืองการเงิน

ผูเ้ขียนสรุปไวว้า่การท่ีมีเงินมากมาย ยงัไม่ส�าคญั

เท่ากบัว่าจะท�าอย่างไรให้รู้จกัวิธีการรักษาเงินให้อยู่กบั

เราไปตลอดชีวิต ค�าสอนของพ่อจนจะสอนลูกให้อ่า

นมากๆ แต่ส�าหรับพ่อรวยจะบอกให้ลูกเรียนรู้เร่ืองเงินๆ 

ทอง ๆ เป็นอนัดบัแรก ผูเ้ขียนไดอ้ธิบายการหมุนเวียน

ของกระแสเงินของคนจนกบัคนชั้นกลางวา่ ส่ิงท่ีพวกเคา้

คิดอยา่งแรกคือ แหล่งรายไดม้ากจากเงินเดือนเพียงอยา่ง

เดียวเพื่อน�าไปจ่ายเป็นค่าอาหาร, ค่าเช่าบา้น, ค่าเส้ือผา้ 

คนกลุ่มน้ีจะยงัไม่มีทรัพยสิ์นเพราะรายไดก้็หายไปกบั

ค่าใชจ่้ายต่าง ๆ  ซ่ึงแตกต่างกบัคนรวย ท่ีมีแหล่งรายไดม้า

จากเงินปันผล, ดอกเบ้ีย, ค่าเช่า, ค่าลิขสิทธ์ิ แลว้ทรัพยสิ์น

ก็คือ หุ้น, พนัธบตัร, ตัว๋สัญญาใชเ้งิน, อสังหาริมทรัพย ์

ค�าถามท่ีเกิดข้ึนคือ ถา้พวกเขาหยดุงานในวนัน้ี ใครท่ีจะ

มีเงินหล่อเล้ียงชีวิตไดม้ากกว่ากนั

บทเรียนท่ี 3: รู้จกัเพิ่มทรัพยสิ์น และเรียนรู้ท่ีจะ

เป็นเจา้ของธุรกิจ

ผูเ้ขียน ไดย้กตวัอยา่งคนรวย อยา่ง เรย ์คร๊อก ผูก่้อ

ตั้งร้านแมคโดนลั โดยเรยเ์ล่าใหน้กัศึกษาปริญญาโทคณะ

บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัออสตินฟังว่า ตามแผนธุรกิจ

แลว้เขาขายเฟรนไชดข์องแมคโดนลั แต่มีเง่ือนไขท่ีระบุ

ถึงท�าเลท่ีเหมาะสมดว้ย ดงันั้นคนท่ีซ้ือเฟรนไชด์ไปจะ

ตอ้งซ้ือท�าเลทองดว้ย นัน่คือเรยท์ �าธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

นัน่เอง เพราะฉะนั้น ตอ้งแยกให้ออกระหว่าง อาชีพ กบั

ธุรกิจ ส่ิงท่ีน่าสนใจและเป็นแนวคิดท่ีดีในการจะเร่ิมท�า

ธุรกิจ คือ จงมุ่งมัน่ในงานประจ�าอยา่งเตม็ท่ี แลว้ค่อย ๆ

สร้างธุรกิจโดยการลงทุนท่ีสร้างรายไดเ้พื่อน�าเงินนั้นมา

ท�างานให้คุณ 

บทเรียนท่ี 4: ภาษีและประโยชน์ของนิติบุคคล

ผูเ้ขียนเปรียบเทียบใหเ้ห็นวา่คนท่ีรวยและมีบริษทั

มกัจะคิดถึงรายไดเ้ป็นอนัดบัแรก รองลงมาคือรายจ่ายและ

การเสียภาษีเป็นอนัดบัสุดทา้ย ซ่ึงต่างจากลูกจา้งบริษทัท่ี

มกัจะคิดถึงรายไดแ้ละการเสียภาษีมาเป็นอนัดบัแรก แลว้

ให้ความส�าคญัเร่ืองรายจ่ายเป็นอนัดบัสุดทา้ย ผูเ้ขียนยงั

กล่าวอีกว่า การท่ีมีบริษทันั้นจะเสียภาษีต�่ากว่าบุคคล

ธรรมดา และท่ีมากไปกวา่นั้น รายจ่ายบางรายการยงัไดรั้บ

การยกเวน้ภาษีอีกดว้ย มนัก็เลยเป็นท่ีมาว่าในทุก ๆ คร้ังท่ี

ผูเ้ขียนจดัสัมนาเพื่อถ่ายทอดความรู้ ก็มกัจะกล่าวถึงหลกั

ความส�าคญัของไหวพริบทางการเงิน ว่ามีอยู ่4 ประการ

ดว้ยกนั คือ ตอ้งอ่านงบการเงินให้เป็น, ตอ้งรู้เร่ืองการ

ลงทุนเพื่อให้เงินท�างาน, ตอ้งเขา้ใจตลาดในเร่ืองอุปสงค ์

อุปทาน และตอ้งมีความรู้ในเร่ืองกฎหมาย

บทเรียนท่ี 5: วิธีหาเงินของคนรวย

ผูเ้ขียนอธิบายว่า ไม่จ�าเป็นต้องเป็นคนฉลาด

เท่านั้น ท่ีจะประสบความส�าเร็จ แต่คนท่ีกลา้และมีความ

รู้เท่านั้นมกัจะประสบความส�าเร็จ ไม่จ�าเป็นตอ้งมีเงิน

ทองมหาศาลถึงจะลงทุนได ้คุณสามารถแปรเงินเพียงเลก็

นอ้ยไปเป็นเงินกอ้นโตได ้ถา้คุณมีไหวพริบในการบริการ

จดัการเร่ืองเงิน ยกตวัอยา่งเช่น เม่ือ 300 ปีก่อน ผูท่ี้ครอบ

ครองท่ีดินเท่านั้นถือวา่เป็นเจา้ของขมุทรัพย ์แต่ต่อมาคือผู ้

ท่ีครองครองโรงงานและการผลิต แต่ในยคุปัจจุบนั ในยคุ

ของการส่ือสารแบบไร้พรมแดน ผูท่ี้มีขอ้มลูมากท่ีสุดและ

ทนัสมยัท่ีสุด นัน่แหละ คือเจา้ของขมุทรัพยอ์ยา่งแทจ้ริง

บทเรียนท่ี 6: ท�างานเพือ่เรียนรู้ อยา่ท�างานเพือ่เงิน

การท�างานเพื่อประสบการณ์แลว้เรียนรู้ไปพร้อม 

ๆกนั มนัไดม้ากกว่าผลตอบแทนท่ีเป็นเงินเสียอีก แต่การ

เรียนรู้ไม่มีท่ีส้ินสุด ถา้รู้วา่ขาดทกัษะทางดา้นไหน จงอยา่

รีรอท่ีจะแสวงหาความรู้ในทกัษะนั้น ๆ  มนัอาจจะยากใน

ขั้นตอนการตดัสินใจ เหมือนกนัการท่ีเราตดัสินใจออก

ก�าลงักาย แต่ถา้คุณผ่านจุดนั้นมาได ้ ทุกอย่างจะสบาย

เหมือนกบัคุณรู้สึกมีความสุขท่ีไดอ้อกก�าลงักาย และจะ

ภูมิใจในตวัเองเม่ือเห็นผลลพัธ์ท่ีดีของมนัแลว้ก็จะรู้สึก

ดีใจท่ีคุณคิดถูก ท่ีไดต้ดัสินใจท�าลงไป
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ตอนท่ี 8: ช่วงอุปสรรคท่ีตอ้งผา่นพน้ไปให้ได้

จงอยา่ชะล่าใจว่าไหวพริบทางการเงินท่ีคุณมีจะ

ท�าให้คุณประสบความส�าเร็จทุกอย่าง บางคร้ังมนัอาจ

จะท�าให้คุณตกอยู่ในสถานการณ์ท่ีเลวร้ายก็เป็นได ้ ซ่ึง

ส่วนใหญ่จะมาจากความกลวั, ความคิดดา้นลบ, ความข้ี

เกียจ, นิสัยส่วนตวั, และความเยอ่หยิ่งทะนงตน จงขจดั

ขอ้จ�ากดัเหล่าน้ีออกไปให้หมด พร้อมเปิดใจรับส่ิงใหม่ 

ๆ เพื่อวิสัยทศัน์ท่ีชดัเจนมากข้ึนน�าไปสู่ทางลดัของการ

ประสบความส�าเร็จ

บทเรียนท่ี 9: ตอ้งเร่ิมคิดเร่ิมท�า

บทน้ี ผูเ้ขียนรู้สึกชอบโดยส่วนตัวเพราะเป็น

บทบญัญติั 10 ประการท่ีจะเป็นแนวทางท่ีจะท�าให้เรามี

แรงบนัดาลใจและมีพลงัในการใช้ชีวิตแบบมีอิสรภาพ

ทางดา้นการเงิน บทบญัญติั 10 ประการน้ีประกอบไปดว้ย

1. ตอ้งมีพลงัใจ มุ่งมัน่

2. เลือกอนาคตว่าอยากรวยหรือจน

3. ช�าระหน้ีของตนเองเป็นอนัดบัแรก

4. ดูแลนายหนา้เป็นอยา่งดี เพื่อค�าแนะน�าท่ีดี

5. จงเป็นผูใ้ห้ท่ีดี

6. เลือกคบเพื่อนอยา่งระมดัระวงั

7. ทรัพยสิ์นซ้ือความฟุ่ มเฟือย

8. ทรัพยสิ์นซ้ือความฟุ่ มเฟือย

9. สร้างแรงบนัดาลใจให้ตนเองเสมอ

10. สอนผูอ่ื้นเพื่ออานิสงส์แห่งการให้

ตอนท่ี 10: ลงมือท�า

หลาย ๆ  คนชอบคิดแต่ไม่ชอบท�า และหลาย ๆ คน 

ชอบท�าโดยท่ีไม่คิด เพราะฉะนั้นคุณตอ้งอยูร่ะหวา่ง 2 ส่ิง

น้ี มนัจะท�าให้คุณรู้ว่าส่ิงท่ีท�านั้นมนัดีหรือไม่ดี จงหยุด

ทุกอยา่งแลว้มีสติในการพิจารณาว่า ส่ิงท่ีท�านั้นเป็นผลดี

หรือไม่ดี ตอ้งคอยหาแนวคิดใหม่ ๆมาสนบัสนุนความ

คิดตนเอง เรียนรู้จากผูมี้ประสบการณ์ใหม้าก พฒันาความ

คิดและพฒันาศกัยภาพของตนเองตลอดเวลาโดยการเขา้

ฝึกอบรมในหวัขอ้ต่าง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ มีแผนส�ารอง

เพื่อรองรับความเส่ียงไวเ้สมอ ในเร่ืองของการลงทุนใน

อสังหาริมทรัพย ์ ตอ้งหมัน่คอยไปดูพื้นท่ีสวย ๆบ่อย ๆ 

เพื่อศึกษาความเปล่ียนแปลง ตอ้งเรียนรู้การเล่นหุ้น หัด

ท�าความเขา้ใจว่าท�าไมผูบ้ริโภคถึงไม่รวย ตอ้งมองเกมส์

ให้ออกเพื่อเดินไปในทางท่ีถูก ตอ้งมองหาความตอ้งการ

ในตลาดเสียก่อน ถึงค่อยมองหาตลาดขาย เม่ือเรียนรู้ทุกส่ิง

ทุกอยา่งแลว้ จงอยา่ลงัเลท่ีจะลงมือท�าโดยน�าประวติัศาสตร์

มาเป็นแนวทางในการด�าเนินธุรกิจ

ทั้งหมดทั้งมวลของเน้ือหาในหนงัสือ พอ่สอนลกู 

(Rich Dad Poor Dad) น่าจะเป็นประโยชน์ส�าหรับคนท่ี

ตอ้งการหลุดพน้ออกจากพื้นท่ีเคยชิน (comfort zone) และ

ดว้ยค�าสอนของพอ่ทั้งสองคน รวมถึงวธีิการต่าง ๆ  จะเป็น

แนวทางใหผู้อ้า่นสามารถหาวธีิเพือ่จดัการกบัความคิดและ

ไดผ้ลลพัธ์ท่ีน่าพอใจในการบริหารการเงินไม่มากก็นอ้ย
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เกร่ินน�ำ

หนงัสือเล่มน้ีจะช่วยให้ผูบ้ริหารสามารถท�างาน

ไดดี้ข้ึน และมีประสิทธิภาพมากข้ึน เพราะบทความใน

หนงัสือไดใ้ห้ค �าแนะน�าวิธีการท่ีสามารถน�ามาใชไ้ดจ้ริง 

กล่าวคือผูขี้ยนไดเ้ขียนหนงัสือเล่มน้ีจากการศึกษา คน้ควา้

วิจยั และท่ีส�าคญัจากประสบการณ์จริงของผูเ้ขียนแต่ละ

คนท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีเขียนในแต่ละตอน ยกตวัอยา่งใน

ตอนท่ี 1 “ส่ิงท่ีตอ้งรู้” มีผูเ้ขียนทั้งหมด 9 คน แต่ละคน คือ

ผูท่ี้มีบทบาท หนา้ท่ี ความรับผิดชอบในต�าแหน่งบริหาร 

หรือผูบ้ริหารระดบัสูงขององคก์ร นอกจากน้ี ยงัมีผูท้รง

คุณวุฒิดา้นการจดัการและองคก์ร อย่าง Dr. Daniel R. 

Denison ศาสตราจารยจ์ากสถาบนั IMD (The International 

Institute of Management Development in Lausanne,  

Switzerland) ผูซ่ึ้งมีความเช่ียวชาญดา้นงานวิจยั งานสอน 

และการใหค้ �าปรึกษา ท่ีเนน้เร่ืองวฒันธรรมองคก์ร ความเป็น

ผูน้�า และผลกระทบต่อประสิทธิภาพและความส�าเร็จของ

องคก์ร โดยผลงานท่ีมีช่ือเสียงระดบัโลกและเป็นท่ีรู้จกัคือ  

“Organizational Culture and Business Performance” ความ

น่าสนใจจึงอยู่ท่ีหัวขอ้เร่ืองในประเด็นต่าง ๆ ท่ีหนงัสือ

ไดน้�าเสนอและถ่ายทอดเร่ืองราวจากประสบการณ์ตรง

ท่ีเกิดข้ึนจริงในการท�างานของตน รวมถึงจากการศึกษา 

คน้ควา้ และวิจยัของผูเ้ขียนและทีมงาน เพื่อให้ผูอ่้าน

สามารถน�าองคค์วามรู้ท่ีไดไ้ปปรับใชก้บัตนเอง เพ่ือให้

เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการท�างานต่อไป

วัตถุประสงค์

หนงัสือเล่มน้ีถกูเขียนข้ึนเพือ่ใหผู้บ้ริหารระดบัสูง

ในองคก์รธุรกิจ และนกับริหารระดบัมืออาชีพท่ีตอ้งการ

เพิ่มประสิทธิภาพขององคก์รผา่นความแขง็แกร่ง และผล

ส�าเร็จในการท�างาน โดยหนงัสือจะน�าเสนอขอ้มูลพร้อม

แนวทางปฏิบติัอยา่งเป็นรูปธรรมในเร่ืองต่าง ๆ ดงัน้ี

• การใช้กลยุทธ์ทางธุรกิจในการพฒันาความ

เป็นผูน้�า

• การท�าให้คนเก่งขององคก์รมีความเป็นผูน้�า

• การขบัเคล่ือนองคก์รให้เกิดประสิทธิภาพ
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ผูเ้ขียนไดก้ล่าวถึงหลกัการพ้ืนฐานท่ีสนบัสนุน

หนงัสือเล่มน้ีว่า ความกา้วหนา้ท่ีเกิดข้ึนไดจ้ริงใน 3 เร่ือง

ขา้งตน้นั้น เกิดข้ึนได้จากการใช้กลยุทธ์การเรียนรู้ท่ีมี

ประสิทธิภาพ ทั้งน้ี ผูเ้ขียนเช่ือมัน่และไดพ้ยายามช้ีให้

เห็นว่า การเรียนรู้จะเป็นหนทางเดียว (only way) ท่ีจะ

เพิ่มศกัยภาพขององคก์รและขีดความสามารถของคนใน

องคก์รได้

สำระส�ำคัญ

ผูเ้ขียนไดแ้บ่งเน้ือหาของหนงัสือเล่มน้ีออกเป็น 2 

ส่วน เพราะเลง็เห็นวา่การน�าเสนอท่ีดีจะตอ้งสามารถตอบ

ค�าถามง่าย ๆ ของผูอ้่านไดว้่า “อะไรคือส่ิงท่ีฉนัจะตอ้งรู้ 

(What do I have to know?) และ อะไรคือส่ิงท่ีฉนัจะตอ้งท�า 

(What do I have to do?) หากฉนัจะตอ้งรับมือกบัปัญหา

ทั้งหลายในองค์กร” ฉะนั้น การสร้างความรู้และความ

เขา้ใจอยา่งเป็นระบบจึงเป็นเร่ืองท่ีส�าคญั นอกจากน้ี การ

แบ่งเน้ือหาแบบเฉพาะเจาะจง ยงัเป็นการลดทอนความยุง่

ยากและการเสียเวลาไปกบัการคน้หาส่ิงท่ีตอ้งการจากการ

อ่านหรือการศึกษาแนวคิดจ�านวนมาก (a lot of conceptual 

readings) ไดอี้กดว้ย ซ่ึงเน้ือหาทั้ง 2 ส่วนประกอบดว้ย

ส่วนท่ี 1: ส่ิงท่ีจะตอ้งรู้ (what to know) 

ผูเ้ขียนไดน้�าเสนอประเด็นหลกั 3 ประเด็น ท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการเรียนรู้ท่ีจ�าเป็น แนวโนม้ และวธีิการแกไ้ข

ปัญหา ซ่ึงเน้ือหาท่ีน�าเสนอในส่วนน้ี มีท่ีมาจากการศึกษา

วิจยัท่ีถูกเลือกสรรมาแลว้จ�านวน 6 เร่ืองดว้ยกนั โดยผู ้

เขียนขอน�าเสนอเน้ือหาในแต่ละเร่ืองตามประเด็นหลกั

ท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี

ประเด็นท่ี 1 การผลักดันให้การเรียนรู้ของ

องค์กรและกลยุทธ์ทางธุรกิจเดินไปในทิศทางเดียวกนั  

(closing the alignment gap between learning and business 

strategy…) โดยการลดช่องวา่งระหวา่งการเรียนรู้กบัการ

ท�างานให้รวมเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั ผูเ้ขียน (Michael 

Dulworth) ไดน้�าเสนอการเช่ือมโยงกลยทุธ์ทางธุรกิจ กบั

การผลกัดนัผลประกอบการขององคก์รผา่นกระบวนการ

ในการสร้างองคก์รแห่งการเรียนรู้ (learning organization)

ประเด็นท่ี 2 การวางรากฐานความเป็นผูน้�าให้

กบัองคก์ร (filling the leadership pipeline…) โดยผูเ้ขียน 

(Scott Saslow) ไดน้�าเสนอการศึกษาท่ีเป็น Best Practices 

ขององค์กรระดบัโลกหลายแห่ง เช่น PepsiCo, Credit 

Suisse First Boston, Aetna and Boeing เป็นตน้ รวมถึง

การน�าเสนอให้เห็นความเช่ือมโยงในวิถีการปฏิบติัของ

ผูน้�ากบัผลตอบแทนทางการเงินขององคก์รท่ีเพิ่มข้ึน โดย

การเปรียบเทียบระหว่างบริษทัระดบัแนวหนา้ 20 บริษทั 

(top 20 companies) กบับริษทัทัว่ไป

น อ ก จ า ก น้ี  ผู ้ เ ขี ย น อี ก  2  ค น จ า ก  E D A  

(Executive Development Associates, Inc.) Jim Bolt และ 

John Koriath ไดร่้วมกบั Dulworth น�าเสนอแนวโนม้ท่ี

เป็นจุดเปล่ียนแปลงท่ีส�าคญัในการพฒันาผูบ้ริหาร โดย

การน�าเสนอในประเด็นขององค์กรท่ีมีการพฒันาความ

เป็นผูน้�าใหก้บัผูบ้ริหาร วา่จะตอ้งเผชิญหนา้กบัอะไรบา้ง

ประเด็นท่ี 3 การขบัเคล่ือนองค์กรให้เกิดการ

เปล่ียนแปลงโดยใช้ศักยภาพของผู ้น�า (mobilizing  

others, the leader’s lever for changes…) โดยเช่ือว่า การ

เปล่ียนแปลงในทางท่ีดี มีท่ีมาจากการท่ีเราช่วยให้คนทุก

คนในองคก์รสามารถขยบัไปจากจุดท่ีเขา้อยูไ่ปสู่ส่ิงท่ีดีข้ึน 

ซ่ึงในประเด็นน้ีมีหวัขอ้ยอ่ยท่ีน่าสนใจ 3 เร่ืองดว้ยกนั คือ 

เร่ืองท่ี 1 วิธีปฏิบติัในการสร้างการเรียนรู้เพื่อ

เปล่ียนแปลงวฒันธรรมองคก์ร โดยผูเ้ขียนคือ Dr. Denison 

และ Dr. Bryan Adkins ซ่ึงเป็นผูเ้ช่ียวชาญดา้นการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลและองคก์ร ไดเ้สนอแนะใหทุ้กภาคส่วน

ตอ้งกลบัมาคิดใหม่ในเร่ืองของความสมดุลระหว่างการ

เรียนรู้และการน�าไปสู่การปฏิบติั 

เร่ืองท่ี 2 การติดตาม ตรวจสอบจุดท่ีอาจผดิพลาด 

เร่ืองน้ีผูเ้ขียน คือ Cal Wick และ Roy Pollock ไดช้ี้ใหเ้ห็น

ความส�าคญัของการติดตาม ตรวสอบ และประเมินผลการ

เรียนรู้ขององคก์รว่าจะก่อให้เกิดผลลพัธ์ท่ีดี และท�าให้

องคก์รเกิดการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง การเรียนรู้ท่ีไม่ไดถู้ก

น�ามาใชก้บักระบวนการทางธุรกิจกไ็ม่ต่างจากเศษซากของ

เหลือในโรงงานผลิตท่ีจะไม่ก่อใหเ้กิดประโยชน์ใด ๆ  เลย

และเร่ืองท่ี 3 ความส�าเร็จของการน�าระบบเครือ

ข่ายแบบ Peer-to-peer เขา้มาใชใ้นการสร้างการเรียนรู้

ขององคก์ร โดย Dulworth และ Joseph A. Forcillo ได้

พยายามท่ีจะท�าใหผู้น้ �า และผูบ้ริหารในองคก์รเขา้ใจและ
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เห็นความส�าคญัของเครือข่ายแบบ Peer-to-peer โดยย �้า

ว่า “ระบบฐานเครือข่ายแห่งการเรียนรู้” (network-based 

learning) คือ เคร่ืองมืออนัทรงพลงัของการพฒันาองคก์ร 

เพราะเช่ือมัน่ว่าการสร้างเครือข่ายฐานความรู้จะท�าให้

ผูบ้ริหารลดความกดดนัในการท่ีจะสร้างการเรียนรู้ของ

ตน ผ่านการแลกเปล่ียนประสบการณ์ การสอบถามขอ้

สงสัย หรือการแลกเปล่ียนความคิดเห็นกบัผูบ้ริหารท่ีมี

ต�าแหน่ง หน้าท่ี ประสบการณ์ท่ีคลา้ยคลึงกนั หรือใน

วิชาชีพเดียวกนัในองคก์รอ่ืนได ้ (ความเห็นของผูเ้ขียน: 

ปัจจุบนัการสร้างการเรียนรู้แบบเครือข่ายในการบา้นเรา

ส่วนใหญ่ จะออกมาในรูปของสมาคม หรือชมรมทาง

ดา้นวิชาชีพ เช่น HHRMC (Hotel Human Resources  

Management Committee) ซ่ึงเป็นชมรมของผูบ้ริหารระดบั

สูงของฝ่ายงาน หรือหน่วยงานดา้นการบริหารทรัพยากร

มนุษยข์องกลุ่มธุรกิจโรงแรม) เป็นตน้

ส่วนท่ี 2 ส่ิงท่ีจะตอ้งท�า (what to do)

ส่วนน้ีจะเป็นวิธีการและขั้นตอนในการด�าเนิน

การทั้งหมด ท่ีจะท�าใหผู้อ่้านสามารถน�าประโยชนท่ี์ไดจ้าก

การศึกษาในส่วนท่ี 1 รวบรวมเป็นกลยทุธ์การเรียนรู้เพื่อ

น�าไปสู่การปฏิบติัจริงในองคก์ร Dr. Frank Bordonaro ผู ้

เช่ียวชาญในสาขาการพฒันาภาวะผูน้�า และการเรียนรู้ ได้

เขียนขั้นตอนส่ิงท่ีจะตอ้งท�าไว ้5 ขั้นตอน ดงัน้ี

ขั้นตอนท่ี 1 ฟังเสียงเรียกให้ชุมนุม (hear the  

rallying cry) โดยการใช้เป้าหมายท่ีจะท�าให้ทุกคนใน

องคก์รยินยอมพร้อมใจท่ีจะปฏิบติัตาม 

ขั้นตอนท่ี 2 ลงหลกัปักหมุดท่ีจะด�าเนินการ (put 

stakes in the ground) เม่ือมีเป้าหมายท่ีแน่นอนแลว้ ก็

ตอ้งก�าหนดให้ชดัเจนเพ่ือให้ทุกคนในองค์กรไดท้ราบ 

และยอมรับ

ขั้นตอนท่ี 3 ใส่การเรียนรู้ในการท�างาน (put 

learning where the work is) โดยการสร้างการเรียนรู้ใน

ทุกท่ี ทุกเวลา เพื่อให้มีผลในทางปฏิบติัท่ีสามารถเกิดข้ึน

ไดจ้ริงในองคก์ร

ขั้นตอนท่ี 4 การแบ่งหน้าท่ีการท�างาน (divvy 

up the work) การกระจายงานตามความรับผิดชอบเป็น

อีกส่ิงท่ีส�าคญั เช่นเดียวกบัการมอบหมายงานให้เหมาะ

สมกบัคนในองคก์ร 

ขั้นตอนท่ี 5 การวดั และการปรับปรุงแกไ้ขให้

สามารถด�าเนินการต่อไปได ้(measure, modify, and keep 

it moving) ทั้งน้ี เพื่อประเมินความส�าเร็จของการด�าเนิน

การตอ้งมีการตรวจสอบ ประเมินผล และหากมีขอ้ผิด

พลาดตอ้งปรับแกใ้ห้ถูกตอ้งเหมาะสม

คุณค่ำ

การเปล่ียนแปลงและความกา้วหน้าขององคก์ร

สามารถเกิดข้ึนไดจ้ริงจากการเรียนรู้ โดยเฉพาะจากแหล่ง

ความรู้ท่ีถูกตอ้ง หนังสือไดก้ล่าวถึงหัวขอ้ท่ีแนะน�าว่า 

เราสามารถน�าแนวคิด ทฤษฎีและวิธีปฏิบติัท่ีน�าเสนอใน

หนงัสือเล่มน้ีมาปรับใชใ้นการท�าธุรกิจในโลกปัจจุบนัท่ี

มีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลาไดเ้ป็นอยา่งดี เช่นเดียวกบั

ทุกองค์กรท่ีพยายามสร้างผูน้�าของตนให้เป็นผูมี้ความ

รู้ความสามารถกา้วทนัเหตุการณ์และการเปล่ียนแปลง 

เพื่อรับมือกบัโลกปัจจุบนัท่ีมีการแข่งขนัท่ีสูงมากทั้งใน

ระดบัมหภาคและจุลภาค ดงัจะเห็นไดจ้ากการแข่งขนัใน

ตลาดโลก ของประเทศในภูมิภาคต่าง ๆ เช่น จีน อินเดีย 

และอเมริกา เป็นตน้ และน่ีคือเหตุผลท่ีตอ้งเตรียมความ

พร้อมให้กบัผูน้�า 

แมห้นงัสือเล่มน้ีจะค่อนขา้งอ่านยาก เพราะมีค�า

ศพัทเ์ฉพาะทางธุรกิจ (business technical term) และมีค�า

หรือวลี (phrase) จ�านวนไม่นอ้ยท่ีมีความหมายในลกัษณะ

คลุมเครือเชิงอุปมาอุปมยั (metaphor) ตอ้งตีความหรือดู

บริบททั้งหมดของเร่ืองจึงจะเขา้ใจไดน้ั้น อยา่งไรก็ตาม 

หากเข้าใจในส่ิงท่ีผูเ้ขียนพยายามท่ีจะส่ือออกมาแล้ว

หนงัสือเล่มน้ี เป็นหนงัสือดา้นการจดัการคนและองคก์ร

ท่ีดีมากอีกเล่มหน่ึง ส�าหรับในส่วนของผูเ้ขียนท่ีมีจ�านวน

มากและมีความหลากหลายนบัเป็นขอ้ดีของหนงัสือเช่น

กนั เพราะท�าให้ผูอ่้านไดรั้บความรู้จากผูมี้ประสบการณ์

จริงท่ีตรงกบัสายงาน ความรู้ท่ีไดจึ้งเป็นความรู้ทั้งในเชิง

ทฤษฎี และเชิงปฏิบติัจากผูเ้ช่ียวชาญในศาสตร์สาขานั้น ๆ  

นบัเป็นประโยชนอ์ยา่งมากส�าหรับผูท่ี้ใชห้นงัสือเล่มน้ีเพ่ือ

ความรู้ หรือเพื่อการอา้งอิงในการท�างานต่อไป
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