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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

ปีที่ 7 ฉบับที่ 3 ประจ�ำเดือน กันยำยน-ธันวำคม 2560 / Vol. 7 No. 3 September-December 2017



เลขานุการ

ออกแบบปก/จัดรูปเล่ม

พิสูจน์อักษรประจ�าฉบับ

รองศาสตราจารย์ นภาลัย สุวรรณธาดา  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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นางสาวพิมพ์ลดา พิทักษ์เศรษฐการ  มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

นายคีตกานต์ มัธหา    มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
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ศาสตราจารย์ นครินทร์ เมฆไตรรัตน์  
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รองศาสตราจารย์ ประโยชน์ ส่งกลิ่น  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรธิดา วิเศษศิลปานนท์ 

ศาสตราจารย์ พลภัทร บุราคม   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิพัฒน์ นนทนาธรณ์  
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รองศาสตราจารย์ เมธินี วงศ์วานิช รัมภกาภรณ์ 

รองศาสตราจารย์ วิทยา จิตนุพงศ์   
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรพรรณ บุตรกตัญญู  
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วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ได้ด�าเนินการเข้าสู่ปีที่ 7 

ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม 2560) ในช่วง 4 เดือนของการจัดท�าวารสารฉบับนี้ เป็นช่วงท่ีชาวไทยตกอยู่ในความ

ทุกข์ครั้งใหญ่ คือ วันที่ 26 ตุลาคม 2560 ตรงกับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพของพระบาทสมเด็จพระปร

มินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิเราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 

9 ถือเป็นฉบับส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย และปลายเดือนธันวาคมก็เป็นเดือนแห่งเทศกาลสิ้นปีเก่าเตรียมต้อนรับปีใหม่

ที่จะมาถึง ในส่วนของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับแนวทางการผลิตวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย 

ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์มีการเปลี่ยนแปลงเช่นกัน คือ ฉบับท่ี 3 นี้ กองบรรณาธิการได้ผลิตวารสาร

จากรูปเล่ม ออกมาในรูป CD เฉพาะฉบับที่ 3 นี้เท่านั้น เพื่อจัดส่งให้กับสมาชิกและหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งนี้เนื้อหา

ของวารสารทั้งหมดยังสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของวารสาร และจากฐานข้อมูล ThaiJo วารสารฉบับนี้

ยังคงความเข้มข้นทางวิชาการ บทความได้รับความอนุเคราะห์จากนักวิชาการทั้งในภาครัฐ และเอกชน ตลอดจน

นักศึกษาระดับปริญญาโท - เอก ที่ประกอบด้วย บทความวิชาการ 3 เรื่อง บทความวิจัย 32 เรื่อง บทความวิชาการ

น�าเสนอเรื่องเกี่ยวกับเนื้อหาของค�าศัพท์ภาษาอังกฤษธุรกิจ ปัญหาด้านกฎหมาย และกลยุทธ์ทางการตลาด ส่วน

บทความวิจัยอีก 32 เรื่อง น�าเสนอแง่มุมด้านการบริหารจัดการ บริหารธุรกิจ การศึกษา และอื่น ๆ บทความทุก

บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนี้ ได้ผ่านการตรวจสอบและกลั่นกรองจากกองบรรณาธิการ รวมไปถึงผู้ทรง

คุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญ ได้ให้การประเมินและข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ต่อผู้เขียน เพื่อน�าไปพัฒนาและ

ปรับปรุงคุณภาพของบทความให้มีมาตรฐาน และส่งท้ายด้วยแนะน�าหนังสือชวนอ่านเรื่อง Fortress Besieged 

น�าเสนอโดย อาจารย์ Li Zhao Di อาจารย์ประจ�าสาขาวิชาจีนศึกษา คณะศิลปศาสตร์ 
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Abstract

This documentary analysis was specifically concerned with how vocabulary acts as a fundamental  

element in an English as a second or foreign language education setting, and also, as a vital language element 

that supports the learning of the four primary language skills. Asgari and Mustapha (2011) stated that vocabulary  

appears to be a significant point of target language acquisition. Jahan and Jahan (2011) indicated that with  

adequate knowledge of vocabulary in the target language, the learners were able to overcome many problems 

in comprehending the target language, and difficulties associated with the production of the target language. 

Hence, Boonkongsaen and Intaraprasert (2014) established that exposing a learner to a variety of authentic  

Business English vocabulary learning experiences better prepared the learner to comprehend the use of the new 

Business English vocabulary.

Keywords: business English, vocabulary, acquisition, corpus, lexicon

The Substance of Business English Vocabulary

David Perrodin and Narumon Somboon
Faculty of Liberal Arts, Eastern Asia University

Introduction

The conventional definition of vocabulary is the 

body of words in a particular language used by or known 

to a particular group of persons. According to Liu (1995), 

a person’s vocabulary is the set of words within a language 

that is familiar to that person. Jiang (2015) stated that 

business vocabulary, in likeness, is a list or collection of 

the specific words or phrases within the general vocabulary 

that apply to the technical field of business. Liu (1995) 

continued that a vocabulary typically develops with  

experience, and serves as a useful and fundamental tool for  

c o m m u n i c a t i o n  a n d  a c q u i r i n g  k n o w l e d g e .  

Likewise, the acquisition of specific business vocabulary  

occasionally takes place within a specific instructive setting  

encompassing the use of real-life situations. 

Business English vocabulary taught in a group 

setting offers a unique scope of learning with the 

use of authentic business materials and occupational  

sceneries where specific industry jargon can be  

utilized within an English as a Second or Foreign 

Language classroom environment. Boonkongsaen and  

Intaraprasert (2014) found that authentic English language-

learning experiences had a greater effect on the learners’  

production of the target language in major fields of 

study as Business English, Aviation English, Tourism 

English, and Medical English. They further found that 

limiting a learner to a formal classroom instruction setting  

hampered the development of necessary skills associated 

with the learning of new vocabulary. Therefore, utilizing 

a Business English lexicon in language education would 

make learning terminology more efficient by exposing 

the learner to an extensive collection of specific Business 

English terminology, and would offer an opportunity for 
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a more systematic, prearranged and structured approach 

to the target language. 

Literature Review

Marzano (2004) demonstrated that increasing a 

learner’s target vocabulary directly within the classroom 

affects their overall achievement. They recognized that 

growing the learners’ corpus of vocabulary produces 

a significant increase in the comprehension of content 

area material. Marzano (2004) further suggested that 

acquiring an extensive vocabulary is one of the greatest 

challenges in learning a target language.

Acquiring appropriate Business English  

vocabulary likewise proves to be challenging for some 

learners because the lexicon greatly differs from the 

general English lexicon. Determining and acquiring 

specialized technical terminologies within the areas 

of finance and banking, for instance, tend to prove 

more challenging for Business English learners. Ha 

and Hyland (2017) stated that the identification of  

appropriate technical text to be used in teaching subject-

specific terminology was a challenge for educators. 

They found that categorizing technical terms into an 

industry-specific lexicon for traditional English for 

Specific Purpose curriculum development proved to be 

a greater task for there is technical terminology which 

can be applied to both specific business elements and 

general elements. 

Kuo (2016) found that differentiating between 

English words that take on specialized meanings in 

particular contexts proved to be a more straightforward 

task for native English speakers and a more perplexing 

task for non-native or near-native English speakers. They 

stated that there is a necessity to build cognitive awareness 

by the acquisition of explicit knowledge to differentiate 

between English vocabulary for a particular business 

use and general English vocabulary for non-native or 

near-native English speakers. Kuo (2016) continued that 

supporting learners in managing the current demands 

of various professional fields is the ultimate goal of  

educators. Therefore, they found that learners who focused 

categorically on vocabulary for business use showed a 

greater degree of acquisition in contrast to those who 

absorbed an intensified quantity of general vocabulary.

Challenges In Business English Vocabulary Instruction

Chal lenges  o f t en  a r i se  in  p roduc ing  

a target language, especially when learners use general  

vocabulary that is appropriate for the desired  

business context. Tangpijaikul (2014) stated that business 

vocabulary must be compiled from authentic business 

related materials that are relevant to business activities 

rather than limited to a formal classroom instruction 

setting and that this corpus should be incorporated 

into Business English vocabulary exercises. To better  

f a c i l i t a t e  B u s i n e s s  E n g l i s h  v o c a b u l a r y  

acquisition, most educators resort to utilizing an already  

existing corpus to assist in the acquisition of the target 

language. Ellis (2002) states that general vocabulary  

instruction encompasses instruction in the meaning of the  

terminology along with implicit instruction of the  

terminology. The implicit instruction should provide 

the learners with both the contextual understanding and 

strategies to assist the learners in connecting their prior 

knowledge with the new concepts associated with the 

new vocabulary. An educator, incorporating the previous 

guidelines in Business English vocabulary, will offer more 

significant solutions to experiences typically encountered 

in Business English vocabulary comprehension.

Resources  For Effect ive  Business  Engl ish  

Vocabulary Instruction

Tangpijaikul (2014) found that educators 

who teach Business English have introduced various  
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multi-media methods of vocabulary instruction into the 

formal classroom instruction setting which includes audio 

recordings of authentic business conversations about 

words to build word consciousness, vocabulary lists with 

individual word knowledge to develop comprehension, 

and computer-based games designed to facilitate the use 

of the target word strategies. Jiang (2015) established 

that these methods had been used to grow the corpus of 

the learner, so they may effectively facilitate Business 

English vocabulary instruction skills. 

T a n g p i j a i k u l  ( 2 0 1 4 )  c o n t i n u e d  t h a t  

incorporating various forms of multi-media into Business 

English vocabulary instruction supports the learners in 

realizing how to connect new words to their background 

knowledge of the target vocabulary, and assists the 

learner in grasping more than just a definition. Miller 

(2011) explained vocabulary instruction; that it is like any 

other part of instruction, combining proven practices for  

a balanced approach to building vocabulary, and  

vocabulary comprehension work best. Miller (2011) 

further pointed out that a balanced approach to  

vocabulary instruction with learners will contribute to 

the educator more efficiently by instructing the learner in 

building vocabulary, and in the impacting of vocabulary 

comprehension.

Business English Vocabulary Teaching Tips

Ell i s  (2002)  s ta ted  there  are  severa l  

vocabulary expansion techniques that appear to be  

compelling ways to implement better comprehension, 

and memory of new specific terms for the learners. 

Ellis (2002) continued that evidently teaching new  

terminology to the learner in the context of an authentic 

and meaningful subject-matter lesson, and facilitate 

the learner’s discussion that centers on the use of the 

new term seemed to be an instrumental vocabulary  

teaching technique whereby the learner will be able to 

use the newly learned terminology within the context of  

d i scuss ing  broader  top ics .  E l l i s  (2002) ,  in  

dscribing another valuable vocabulary teaching  

technique,  said an educator should facil i tate  

paraphrasing of definitions of new terms so that learners 

can identify additional features of the target vocabulary. In 

addition, Stahl (1996) stated that educators should make 

background knowledge connections to the new terms 

while instructing the learner on new terms in the context 

of a subject-matter lesson is an essential instructional 

method. An equally important elaboration technique is 

for a learner to relate the terms to something with the 

learners are already familiar. 

Ellis (2002) indicated that assisting the learner 

in identifying examples or applications related to a 

new term’s meaning would lead to a substantially  

enhanced comprehension. This technique, according to  

Boonkongsaen and Intaraprasert (2014), should result in 

the learner being able to accurately identify examples of 

the words or ways the new words can be appropriately 

applied within the context of discussing a particular 

field of study.

Lastly, Ellis (2002) discussed that creating 

multiple formats for which learners can elaborate on 

the meaning of new terms will allow educators to utilize 

many various vocabulary teaching techniques within the 

context of a class discussion.

Silver (2012) stated there are three distinct ways 

to cultivate a target vocabulary. First, he said that one 

way to nurture a vocabulary is through wide reading. 

A commonly held explanation of wide reading is that  

learners fundamentally independently read books,  

magazines, and newspapers related to the target  

vocabulary. Several minutes of sustained silent  

reading each day is said to be an efficient use of wide  

reading instructional time. In addition, Jahan and 

Jahan (2011) further established that wide reading  

exposes learners to more words, thereby increasing word  
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recognition and reading fluency, resulting in the  

facilitation of word learning and, as a result, helps l 

earners gain a greater knowledge base. Secondly,  

vocabulary grows through experience. Apparently, 

we acquire vocabulary as we communicate, and  

interact in many natural paths of life. Finally, Silver 

(2012) stated that direct vocabulary instruction helps 

expand the learner’s vocabulary development. Direct  

vocabulary instruction is commonly recognized as where the  

educator assigns specific vocabulary words and guides 

the learners in finding the definition whereby the  

attention of the learner is focused on the target vocabulary 

they will need to succeed.

Conclusion

Vocabulary is the knowledge of words 

and meanings of words. Stahl (1996) said that  

vocabulary knowledge is not merely knowledge 

of a definition of a word but also how that word 

will fit into our world. Kuo (2016) acknowledged 

that business English vocabulary knowledge is not  

something that can ever be fully mastered. The knowledge 

of Business English vocabulary is something that expands 

and deepens over the course of a learner’s’ professional 

lifetime, so educators must recognize that Business 

English vocabulary instruction and applying authentic 

materials involves far more than learners finding words 

in a dictionary and utilizing the phrase in a sentence.
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บทคัดย่อ

หลกัการของสิทธิมนุษยชน สิทธิของบุคคลท่ีจะเขา้ถึงกระบวนการยติุธรรมไดโ้ดยง่าย สะดวก รวดเร็ว และทัว่

ถึง รวมทั้งสิทธิในการไดรั้บการสอบสวนหรือการพิจารณาคดีท่ีถูกตอ้ง รวดเร็ว และเป็นธรรม ไดรั้บการรับรองและ

คุม้ครองโดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย และผกูพนัรัฐสภา คณะรัฐมนตรีศาล รวมทั้งองคก์รตามรัฐธรรมนูญ 

และหน่วยงานของรัฐ โดยตรงในการตรากฎหมาย การใชบ้งัคบักฎหมาย และการตีความกฎหมายทั้งปวง การใชอ้ �านาจ

โดยองคก์รของรัฐทุกองคก์ร จึงตอ้งค�านึงถึงศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์และสิทธิและเสรีภาพดว้ยการด�าเนินกระบวนการ

ยติุธรรมโดยรวดเร็ว เป็นหลกัคุม้ครองความยติุธรรมในการด�าเนินการดงักล่าวให้เสร็จส้ินโดยปราศจากความล่าชา้ท่ี

ไม่มีเหตุผล เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกันิติรัฐโดยลดความไม่ยติุธรรมท่ีผูต้อ้งหาหรือจ�าเลยตอ้งสูญเสียไปในระหวา่งเวลา

นั้น รวมถึงเป็นหลกัประกนัส�าคญัในการปกป้องมิให้มีการคุมขงัผูต้อ้งหาก่อนการพิจารณาคดีท่ีเกินเลยหรือไม่เหมาะ

สม เพื่อบรรเทาความกงัวลของประชาชนและสามารถต�าหนิกล่าวโทษต่อรัฐหากมีกรณีดงักล่าวเกิดข้ึน

ค�ำส�ำคัญ: ผูต้อ้งขงั, เรือนจ�า, การอายดัตวั ผูต้อ้งขงั

Abstract

The principles of human and individual rights guarantee the alleged offender to a convenient and speedy 

judicial proceeding without prejudice in appropriate time and manner, including the rights to a fair and proper  

interrogation or court sentencing as stipulated and recognized by the Constitution of Kingdom of Thailand,  

Parliament House of Thailand, Thai Cabinet, Courts, and other appointed organizations operating under Thai  

Constitution and the State Agencies which are directly responsible for enacting, enforcing the laws and overseeing 

their legal interpretation. Therefore, the exercise of authority by all state organizations must follow the concepts 

of human dignity and rights, liberty and justice for all.  A speedy trial is the protection of a legitimate judicial  

ปัญหำกำรปฏิบัติอำยัดตัวผู้ต้องขังในเรือนจ�ำหรือทัณฑสถำน

ที่มีคดีท�ำให้เป็นกำรละเมิดสิทธิและเสรีภำพของบุคคล

Problems Rising from Violating Individual Rights and Freedoms during the Seizure of 

Alleged Offenders while in Detention at the Prison or Correctional Institution
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บทน�ำ

การท่ีพนกังานสอบสวนในหลายทอ้งท่ีไดก้ล่าว

หาผูต้อ้งขงัดงักล่าวเป็นผูต้อ้งหาในอีกคดีหน่ึง แลว้ท�าการ

ขออายดัตวัผูต้อ้งขงัต่อเรือนจ�าหรือทณัฑสถานท่ีผูต้อ้ง

ขงัคนนั้นถูกคุมขงัอยู่ แต่เม่ือระยะเวลาได้ล่วงผ่านไป

พอสมควรแลว้พนกังานสอบสวนท่ีท�าการขออายดัตวัผู ้

ตอ้งขงัไวก้ลบัไม่มีการสอบสวน สรุปส�านวน และเสนอ

ส�านวนคดีพร้อมความเห็นไปยงัพนกังานอยัการเพื่อมีค�า

สัง่ฟ้องหรือไม่ฟ้องคดีต่อศาล ท�าใหเ้กิดสภาพคดีท่ีถกูอายดั

ไวน้ั้นล่าชา้ และอาจจะกระทบต่อประโยชน์ของผูต้อ้ง

ขงัท่ีอาจจะไดรั้บตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขในพระราช

บญัญติัราชทณัฑ ์พุทธศกัราช 2479 โดยเฉพาะประโยชน์

ในการไดรั้บการลดวนัตอ้งโทษและประโยชน์ในการได้

รับ สิทธิในการเป็นนกัโทษเด็ดขาด หรือสิทธิในการ ได้

รับพระราชทานอภยัโทษ (โดยเฉพาะในปีใดท่ี คาดว่าจะ

มีการตราพระราชกฤษฎีกาพระราชทาน อภยัโทษเน่ืองใน

วาระพิเศษก็จะมีผูต้อ้งขงัยื่นเร่ืองร้องเรียนขอตรวจสอบ

การอายดัตวั หรือเร่งรัดคดี มากยิง่ข้ึน เพราะตอ้งการไดรั้บ

ประโยชน์จากการ พระราชทานอภยัโทษในคดีท่ีถูกอายดั

ไวต้วัดว้ย ตาม รัฐธรรมนูญ 2540 มาตรา 237 บญัญติัเก่ียว

กบัการจบักมุคุมขงับุคคลใด จะตอ้งมีหมายหรือค�าสัง่ของ

ศาล ฉะนั้น เม่ือผูต้อ้งขงัซ่ึงอยูใ่นความควบคุมของเรือน

จ�าหรือทณัฑสถานใด ไดจ้ �าคุกมาครบก�าหนดโทษ หรือ

ศาลไดมี้ค�าสั่งหรือหมายให้ปล่อยตวัแลว้ เรือนจ�าหรือ

ทณัฑสถานกต็อ้งรีบด�าเนินการปล่อยตวัผูน้ั้นไปทนัที ไม่

สามารถกกัตวัผูต้อ้งขงัไวไ้ดอี้ก ส�าหรับรายท่ีทางต�ารวจ

ไดมี้หนงัสือขออายดัตวัมาพร้อมกบัหมายจบัของศาลแลว้   

เรือนจ�าหรือทณัฑสถานจึงจะสามารถส่งตวัผูต้อ้งขงัดงั

กล่าวให้กบัเจา้หน้าท่ีต�ารวจท่ีมารอรับตวัไปด�าเนินคดี

ต่อไปได ้ ในการขออายดัตวัผูต้อ้งหาและด�าเนินคดีกบัผู ้

process without unreasonable delay and must be in line with the principles of law as well as the eradication of any the  

injustices that the alleged offender or defendant may encounter during such judicial process. This is also a firm 

guarantee to prevent excessive confinement of the alleged offender prior to the trial as the medication to cure public 

anxiety. At the same time, the public is entitled to protest or petition against government misconduct or wrongdoing.

Keywords: alleged offender, prison, seizure of alleged offender

ตอ้งหาท่ีถกูคุมขงัในคดีอ่ืนนั้น แนวทางปฏิบติัดงักล่าวให้

พนกังานสอบสวนรีบด�าเนินการขอใหศ้าลออกหมายจบั

ผูต้อ้งหา หลงัจากศาลออกหมายจบัแลว้ ให้รีบมีหนงัสือ

ขออายดัผูต้อ้งหาพร้อมกบัส่งส�าเนาหมายจบัไปยงัสถาน

ท่ีคุมขงัผูต้ ้องหาโดยเร็วและให้พนักงานสอบสวนรีบ

สอบสวนด�าเนินคดีกบัผูต้อ้งหาซ่ึงถูกคุมขงัในคดีอ่ืนให้

แลว้เสร็จส้ินและมีความเห็นควรสัง่ฟ้องผูต้อ้งหาอายดัตวั

หลงัจากส่งส�านวนสอบสวนให้อยัการแลว้ให้พนกังาน

สอบสวนหมัน่ติดตามผลของคดีของพนกังานอยัการจน

กระทัง่พนักงานอยัการมีค�าสั่งฟ้องผูต้อ้งหาอายดัตวัต่อ

ศาลและเรือนจ�าไดรั้บหมายนดัพิจารณาของศาลนั้นแลว้

หรือพนกังานอยัการมีค�าสัง่ไม่ฟ้องผูต้อ้งหาอายดัแลว้ ให้

พนกังานสอบสวนรีบหนงัสือถอนอายดัไปยงัสถานท่ีคุม

ขงัผูต้อ้งหาท่ีอายดัไวโ้ดยเร็วท่ีสุด เพื่อใหก้ารปฏิบติัต่อผู ้

ตอ้งขงัท่ีมีอายดัเป็นไปโดยถูกตอ้ง อนัเป็นการไม่เป็นการ

ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล

ข้อกฎหมำย ระเบียบ และข้อส่ังกำรที่เกี่ยวข้อง

1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 

2550

มาตรา 39 บญัญติัว่าบุคคลไม่ตอ้งรับโทษทาง

อาญา เวน้แต่ไดก้ระท�าการอนักฎหมายท่ีใชอ้ยูใ่นเวลาท่ี

กระท�านั้นบญัญติัเป็นความผิดและก�าหนดโทษไว ้ และ

โทษท่ีจะลงแก่บุคคลนั้น จะหนกักวา่โทษท่ีก�าหนดไวใ้น

กฎหมายท่ีใชอ้ยูใ่นเวลากระท�าความผิดมิได ้

ในคดีอาญา ตอ้งสันนิษฐานไวก่้อนว่าผูต้อ้งหา

หรือจ�าเลยไม่มีความผิด ก่อนมีค�าพิพากษาอนัถึงท่ีสุด
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แสดงว่าบุคคลใดไดก้ระท�าความผิด จะปฏิบติัต่อบุคคล

นั้นเสมือนเป็นผูก้ระท�าความผิดมิได้

มาตรา 40 บัญญัติว่า บุคคลย่อมมีสิทธิใน

กระบวนการยติุธรรมดงัต่อไปน้ี

(1) สิทธิเขา้ถึงกระบวนการยติุธรรมไดโ้ดยง่าย 

สะดวก รวดเร็ว และทัว่ถึง

(2) …

(3) บุคคลยอ่มมีสิทธิท่ีจะใหค้ดีของตนไดรั้บการ

พิจารณาอยา่งถูกตอ้ง รวดเร็ว และเป็นธรรม

(4) ผูเ้สียหาย ผูต้อ้งหา โจทก ์จ�าเลย คู่กรณี ผูมี้

ส่วนไดเ้สีย หรือพยานโนต้มีสิทธิไดรั้บการปฏิบติัท่ีเหมาะ

สมในการด�าเนินการตามกระบวนการยติุธรรม  รวมทั้ง

สิทธิในการไดรั้บการสอบสวนอยา่งถูกตอ้ง รวดเร็ว เป็น

ธรรม และการไม่ให้ถอ้ยค�าเป็นปฏิปักษต่์อตนเอง

(5) …

(6) …

(7) ในคดีอาญา ผูต้อ้งหาหรือจ�าเลย มีสิทธิไดรั้บ

การสอบสวนหรือการพิจารณาคดีท่ีถูกตอ้ง รวดเร็ว และ

เป็นธรรมโอกาสในการต่อสู้คดีอยา่งเพียงพอ การตรวจ

สอบหรือไดรั้บทราบพยานหลกัฐานตามสมควร การได้

รับความช่วยเหลือในทางคดีจากทนายความ และการได้

รับการปล่อยตวัชัว่คราว

2. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา 47 ภูมิล �าเนาของผูท่ี้ถูกจ�าคุกตามค�า

พิพากษาถึงท่ีสุดของศาลหรือตามค�าสั่งโดยชอบด้วย

กฎหมายไดแ้ก่เรือนจ�าหรือทณัฑสถานท่ีถูกจ�าคุกอยูจ่นกวา่

จะไดรั้บการปล่อยตวั

3. ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

มาตรา 22 เม่ือความผิดเกิดข้ึน อา้งหรือเช่ือว่าได้

เกิดข้ึนในเขตอ�านาจของศาลใดให้ช�าระท่ีศาลนั้น แต่ถา้

(1) เม่ือจ�าเลยมีท่ีอยู่ หรือถูกจบัในทอ้งท่ีหน่ึง

หรือเม่ือเจา้พนกังานท�าการสอบสวนในทอ้งท่ีหน่ึงนอก

เขตของศาลดงักล่าวแลว้จะช�าระท่ีศาลซ่ึงทอ้งท่ีนั้นๆ อยู่

ในเขตอ�านาจก็ได้

(2) เม่ือความผิดเกิดข้ึนนอกราชอาณาจกัรไทย

ช�าระคดีนั้นท่ีศาลอาญา ถา้หากการสอบสวนไดก้ระท�า

ลงในทอ้งท่ีหน่ึงซ่ึงอยู่ในเขตของศาลใด ให้ช�าระท่ีศาล

นั้นไดด้ว้ย

มาตรา 130 ให้เร่ิมการสอบสวนโดยมิชกัชา้ จะ

ท�าการในท่ีใดเวลาใด แลว้แต่จะเห็นสมควร โดยผูต้อ้งหา

ไม่จ�าตอ้งอยูด่ว้ย

มาตรา 134 เม่ือผูต้อ้งหาถูกเรียก หรือส่งตวัมา 

หรือเขา้หาพนกังานสอบสวนเอง หรือปรากฏว่าผูใ้ดซ่ึง

มาอยูต่่อหนา้พนกังานสอบสวนเป็นผูต้อ้งหา ให้ถามช่ือ

ตวั ช่ือรอง ช่ือสกุล สัญชาติ บิดา มารดา อาย ุอาชีพ ท่ีอยู ่

ท่ีเกิด และแจง้ใหท้ราบถึงขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบัการกระท�าท่ี

กล่าวหาวา่ผูต้อ้งหาไดก้ระท�าผดิ แลว้จึงแจง้ขอ้หาใหท้ราบ

การแจง้ขอ้หาตามวรรคหน่ึง จะตอ้งมีหลกัฐาน

ตามสมควรว่าผูน้ั้นน่าจะไดก้ระท�าผิดตามขอ้หานั้น ผู ้

ตอ้งหามีสิทธิไดรั้บการสอบสวนดว้ยความรวดเร็ว ต่อ

เน่ือง และเป็นธรรม พนักงานสอบสวนตอ้งให้โอกาส

ผูต้อ้งหาท่ีจะแกข้อ้หาและท่ีจะแสดงขอ้เท็จจริงอนัเป็น

ประโยชน์แก่ตนได ้ เม่ือไดมี้การแจง้ขอ้กล่าวหาแลว้ ถา้

ผูต้อ้งหาไม่ใชผู้ถู้กจบัและยงัไม่ไดมี้การออกหมายจบั แต่

พนกังานสอบสวนเห็นวา่มีเหตุท่ีจะออกหมายขงัผูน้ั้นได้

ตามมาตรา 71 พนกังานสอบสวนมีอ�านาจสั่งใหผู้ต้อ้งหา

ไปศาลเพื่อขอออกหมายขงัโดยทนัที แต่ถา้ขณะนั้นเป็น

เวลาศาลปิดหรือใกลจ้ะปิดท�าการ ให้พนกังานสอบสวน

สัง่ใหผู้ต้อ้งหาไปศาลในโอกาสแรกท่ีศาลเปิดท�าการ กรณี

เช่นว่าน้ีให้น�ามาตรา 87 มาใชบ้งัคบัแก่การพิจารณาออก

หมายขงัโดยอนุโลม หากผูต้อ้งหาไม่ปฏิบติัตามค�าสั่ง

ของพนกังานสอบสวนดงักล่าว ให้พนกังานสอบสวนมี

อ�านาจจบัผูต้อ้งหานั้นได ้ โดยถือว่าเป็นกรณีจ�าเป็นเร่ง

ด่วนท่ีจะจบัผูต้อ้งหาไดโ้ดยไม่มีหมายจบั และมีอ�านาจ

ปล่อยชัว่คราวหรือควบคุมตวัผูต้อ้งหานั้นไว้

มาตรา 140 เม่ือพนกังานสอบสวนผูรั้บผิดชอบ

ในการสอบสวนเห็นว่าการสอบสวนเสร็จแลว้ให้จดัการ

อยา่งหน่ึงอยา่งใดดัง่ต่อไปน้ี

(1) ถา้ไม่ปรากฏวา่ผูใ้ดเป็นผูก้ระท�าความผดิและ

ความผิดนั้นมีอตัราโทษจ�าคุกอย่างสูงไม่เกินสามปีให้

พนกังานสอบสวนงดการสอบสวนและบนัทึกเหตุท่ีงดนั้น
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ไวแ้ลว้ใหส่้งบนัทึกพร้อมกบัส�านวนไปยงัพนกังานอยัการ

ถา้อตัราโทษอยา่งสูงเกินกว่าสามปีให้พนกังาน

สอบสวนส่งส�านวนไปยงัพนกังานอยัการพร้อมทั้งความ

เห็นท่ีควรให้งดการสอบสวน

ถ้าพนักงานอัยการสั่ งให้งดหรือให้ท�าการ

สอบสวนต่อไปให้พนกังานสอบสวนปฏิบติัตามนั้น

(2) ถา้รู้ตวัผูก้ระท�าผดิใหใ้ชบ้ทบญัญติัในส่ีมาตรา

ต่อไปน้ี

มาตรา 141 ถา้รู้ตวัผูก้ระท�าความผิดแต่เรียกหรือ

จบัตวัยงัไม่ไดเ้ม่ือไดค้วามตามทางสอบสวนอยา่งใดให้

ท�าความเห็นวา่ควรสัง่ฟ้องหรือสัง่ไม่ฟ้องส่งไปพร้อมกบั

ส�านวนยงัพนกังานอยัการ

ถา้พนกังานอยัการเห็นชอบดว้ยวา่ควรสัง่ไม่ฟ้อง

ให้ยติุการสอบสวนโดยสั่งไม่ฟ้องและให้แจง้ค�าสั่งน้ีให้

พนกังานสอบสวนทราบ

ถา้พนกังานอยัการเห็นว่าควรสอบสวนต่อไปก็

ให้สั่งพนกังานสอบสวนปฏิบติัเช่นนั้น

ถา้พนกังานอยัการเห็นวา่ควรสั่งฟ้องกใ็หจ้ดัการ

อยา่งหน่ึงอยา่งใดเพื่อให้ไดต้วัผูต้อ้งหามาถา้ผูต้อ้งหาอยู่

ต่างประเทศให้พนักงานอยัการจดัการเพื่อขอให้ส่งตวั

ขา้มแดนมา

มาตรา 142 ถา้รู้ตวัผูก้ระท�าความผิดและผูน้ั้นถูก

ควบคุมหรือขงัอยู ่หรือปล่อยชัว่คราวหรือเช่ือวา่คงไดต้วั

มาเม่ือออกหมายเรียก ใหพ้นกังานสอบสวนท�าความเห็น

ตามทอ้งส�านวนการสอบสวน ว่าควรสั่งฟ้องหรือสั่งไม่

ฟ้องส่งไปยงัพนกังานอยัการพร้อมดว้ยส�านวน

ในกรณีท่ีเสนอความเห็นควรสัง่ไม่ฟ้อง ใหส่้งแต่

ส�านวนพร้อมดว้ยความเห็นไปยงัพนกังานอยัการ ส่วน

ตวัผูต้อ้งหาใหพ้นกังานสอบสวนมีอ�านาจปล่อยหรือปล่อย

ชัว่คราว ถา้ผูต้อ้งหาถกูขงัอยูใ่หข้อเองหรือขอใหพ้นกังาน

อยัการขอต่อศาลให้ปล่อย

ในกรณีท่ีเสนอความเห็นควรสัง่ฟ้อง ใหพ้นกังาน

สอบสวนส่งส�านวนพร้อมกับผูต้ ้องหาไปยงัพนักงาน

อยัการ เวน้แต่ผูต้อ้งหาถูกขงัอยูแ่ลว้

แต่ถา้เป็นความผิดท่ีพนักงานสอบสวนเปรียบ

เทียบได ้และผูก้ระท�าความผิดไดป้ฏิบติัตามเปรียบเทียบ

นั้นแลว้ ให้บนัทึกการเปรียบเทียบนั้นไว ้ แลว้ส่งไปยงั

พนกังานอยัการพร้อมดว้ยส�านวน

4. พระราชบญัญติัราชทณัฑ ์พุทธศกัราช 2479

มาตรา 32 นักโทษเด็ดขาดคนใดแสดงให้เห็น

ความประพฤติดี มีความอุตสาหะ ความกา้วหนา้ในการ

ศึกษาและท�าการงานเกิดผลดี หรือท�าความชอบแก่ราชการ

เป็นพิเศษ อาจไดรั้บประโยชน์อยา่งหน่ึงหรือหลายอยา่ง

ดงัต่อไปน้ี

(1) ใหค้วามสะดวกในเรือนจ�าตามท่ีอธิบดีก�าหนด

ไวใ้นขอ้บงัคบั

(2) เล่ือนชั้น

(3) ตั้งใหมี้ต�าแหน่งหนา้ท่ีช่วยเหลือเจา้พนกังาน

เรือนจ�า

(4) ลาไม่เกินส่ีวนัในคราวหน่ึง โดยไม่รวมเวลา

ท่ีตอ้งใช้ในการเดินทางเขา้ดว้ย เม่ือมีความจ�าเป็นเห็น

ประจกัษเ์ก่ียวดว้ยกิจธุระส�าคญัหรือกิจการในครอบครัว 

แต่ห้ามมิให้ออกไปนอกราชอาณาจกัรสยาม และตอ้ง

ปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีรัฐมนตรีไดก้ �าหนดไว ้ ระยะเวลาท่ี

อนุญาตให้ลาน้ีมิให้หกัออกจากการค�านวณก�าหนดโทษ

(5) พกัการลงโทษภายใตบ้งัคบัเง่ือนไขตามท่ี

รัฐมนตรีก�าหนดไว ้แต่การพกัการลงโทษน้ีจะพึงกระท�า

ไดต่้อเม่ือนักโทษเด็ดขาดไดรั้บโทษมาแลว้ไม่น้อยกว่า

หน่ึงในสามของก�าหนดโทษตามหมายศาลในขณะนั้น 

หรือไม่นอ้ยกว่าสิบปีในกรณีท่ีตอ้งโทษจ�าคุกตลอดชีวิต

และระเวลาท่ีจะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขนั้นให้ก�าหนด

ไม่นอ้ยกวา่หน่ึงปีแต่ไม่เกินกวา่ก�าหนดโทษท่ียงัเหลืออยู่

(6) ลดวนัตอ้งโทษจ�าคุกให้เดือนละไม่เกินห้า

วนัตามหลกัเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขท่ีก�าหนดในกฎ

กระทรวง แต่การลดวนัตอ้งโทษจ�าคุกจะพึงกระท�าไดต่้อ

เม่ือ นกัโทษเด็ดขาดไดรั้บโทษจ�าคุกตามค�าพิพากษาถึงท่ี

สุดมาแลว้ไม่น้อยกว่าหกเดือนหรือไม่น้อยกว่าสิบปีใน

กรณีท่ีตอ้งโทษจ�าคุกตลอดชีวิตท่ีมีการเปล่ียนโทษจ�าคุก

ตลอดชีวิตเป็นโทษจ�าคุกมีก�าหนดเวลา

(7) ในการลดวนัต้องโทษตาม (6) ให้มีคระ

กรรมการประกอบดว้ยผูแ้ทนของกรมราชทณัฑ ์กรมต�ารวจ 
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กรมอยัการ กรมพฒันาสงัคมและสวสัดิการและจิตแพทย์

จากกรมการแพทย ์เป็นผูพ้ิจารณาโดยมติเสียงส่วนมาก

(8) นกัโทษเดด็ขาดท่ีส่งออกไปท�างานสาธารณะ

นอกเรือนจ�าตามมาตรา 22ทวิ ใหไ้ดล้ดวนัตอ้งโทษจ�าคุก

ลงอีกไม่เกินจ�านวนวนัท่ีท�างานสาธารณะนั้น และอาจ

ไดรั้บรางวลัดว้ยก็ได ้ ทั้งน้ี ตามหลกัเกณฑ ์ วิธีการ และ

เง่ือนไขท่ีก�าหนดในกฎกระทรวง

5. ระเบียบส�านักงานอยัการสูงสุดและหนังสือ

แจง้แนวทางการปฏิบติั

ระเบียบส�านกังานอยัการสูงสุด วา่ดว้ยการด�าเนิน

คดีอาญาของพนกังานอยัการ พ.ศ. 2547เร่ืองการด�าเนิน

คดีกบัผูต้อ้งหาท่ีถูกคุมขงัในคดีอ่ืนท่ีเรือนจ�า ซ่ึงอยู่ใน

เขตอ�านาจศาลอ่ืนไดบ้ญัญติัถึงวิธีการด�าเนินการไวใ้น

ขอ้ 8 ขอ้ 99ไวด้งัน้ี

ขอ้ 8 (หนา้ท่ีเร่งรัดคดี) พนกังานอยัการตอ้งด�าเนิน

คดีทุกคดีใหเ้สร็จไปโดยรวดเร็ว โดยเฉพาะคดีท่ีผูต้อ้งหา

หรือจ�าเลยถูกดคุมขงัอยู ่ให้ด�าเนินคดีโดยเร็วเป็นพิเศษ

ขอ้ 99 (ส�านวนท่ีผูต้อ้งหาถูกคุมขงัอยูใ่นคดีอ่ืนท่ี

เรือนจ�าซ่ึงอยูใ่นเขตอ�านาจศาลอ่ืน) ส�านวนการสอบสวน

ท่ีผูต้อ้งหาถูกคุมขงัอยู่ในคดีอ่ืน ท่ีเรือนจ�าซ่ึงอยู่ในเขต

อ�านาจศาลอ่ืน หากคดีอ่ืนนั้นศาลไดมี้ค�าพิพากษาถึงท่ี

สุดให้จ�าคุก ให้พนกังานอยัการประจ�าศาลท่ีมีเขตอ�านาจ

เหนือเรือนจ�าท่ีผูต้อ้งหาตอ้งโทษจ�าคุกอยู่นั้น เป็นผูรั้บ

ส�านวนการสอบสวนจากพนกังานสอบสวนเพ่ือด�าเนิน

คดีต่อไป  แต่ถา้ศาลในคดีอ่ืนยงัมิไดมี้ค�าพิพากษาถึงท่ี

สุด พนกังานอยัการจะรับส�านวนการสอบสวนไวไ้ม่ได ้

จนกวา่พนกังานสอบสวนจะด�าเนินการ ใหผู้ต้อ้งหามาอยู่

ในเขตอ�านาจศาลท่ีพนกังานอยัการจะฟ้องคดีได ้หรือน�า

ผูต้อ้งหามาส่งพร้อมส�านวนการสอบสวนฯ

หนงัสือส�านกังานอยัการสูงสุด ท่ี สอ (สาป) 0081/

ว 145ลง 302541ก�าหนดให้พนกังานอยัการ รับส�านวน

การสอบสวนท่ีพนักงานสอบสวนมีความเห็นควรสั่ง

ฟ้อง แต่ผูต้อ้งหาถูกคุมขงัอยูใ่นคดีอ่ืนท่ีเรือนจ�าซ่ึงอยูใ่น

เขตอ�านาจศาลอ่ืนต่อเม่ือศาลมีค�าพิพากษาถึงท่ีสุดในคดี

ท่ีถูกคุมขงันั้นแลว้ หรือเม่ือพนกังานสอบสวนด�าเนินการ

ให้ผูต้อ้งหามาอยู่ในเขตอ�านาจศาลท่ีพนกังานอยัการจะ

ฟ้องไดแ้ลว้เท่านั้น

6. บันทึกข้อตกลงระหว่างกรมราชทัณฑ์กับ

ส�านกังานต�ารวจแห่งชาติ

บันทึกข้อตกลงว่าด้วย การย ้ายผู ้ต้องขังไป

ด�าเนินคดีในเขตอ�านาจศาลอ่ืนระหวา่งกรมราชทณัฑก์บั

ส�านกังานต�ารวจแห่งชาติ ท่ีวา่ เพื่อใหก้ารยา้ยผูต้อ้งขงัไป

ด�าเนินคดีในเขตอ�านาจศาลอ่ืน เป็นไปเพื่อประโยชน์แห่ง

ความยติุธรรม และรักษาไวซ่ึ้งความสงบเรียบร้อยของบา้น

เมือง อนัเป็นความรับผิดชอบร่วมกนัของหน่วยงานใน

กระบวนการยติุธรรม อธิบดีกรมราชทณัฑก์บัผูบ้ญัชาการ

ต�ารวจแห่งชาติ จึงไดท้�าบนัทึกขอ้ตกลงไวด้งัต่อไปน้ี

(1) การยา้ยผูต้อ้งขงัจากเรือนจ�าหน่ึงไปยงัอีก

เรือนจ�าหน่ึง เพื่อด�าเนินคดีในเขตอ�านาจศาลอ่ืนให้กรม

ราชทณัฑจ์ดัก�าลงัเจา้หนา้ท่ีส�าหรับควบคุมผูต้อ้งขงั เวน้

แต่กรณีท่ีเห็นว่าจะไม่ไดรั้บความปลอดภยั หรือมีเหตุ

จ�าเป็น อาจขอรับก�าลงัสนบัสนุนก�าลงัเจา้หน้าท่ีต�ารวจ 

จากส�านกังานต�ารวจแห่งชาติร่วมด�าเนินการ

(2) ให้กรมราชทณัฑจ์ดัยานพาหนะส�าหรับยา้ย

ผูต้อ้งขงั กรณีไม่มียานพาหนะหรือมีแต่ไม่เพียงพอหรือ

ใชง้านไม่ได ้ใหป้ระสานขอใชย้านพาหนะของส�านกังาน

ต�ารวจแห่งชาติตามสมควรแก่กรณี หากมีความเสียหายท่ี

เกิดข้ึนกบัยานพาหนะระหวา่งขนยา้ยไม่วา่กรณีใด ๆ  กรม

ราชทณัฑจ์ะเป็นผูรั้บผิดชอบค่าเสียหาย

(3) ให้กรมราชทณัฑเ์ป็นผูข้อจดัตั้งงบประมาณ

ประจ�าปี ส�าหรับการยา้ยผูต้ ้องขงัไปด�าเนินคดีในเขต

อ�านาจศาลอ่ืน

(4) ค่าใชจ่้ายการยา้ยผูต้อ้งขงั เช่น ค่าน�้ ามนัเช้ือ

เพลิงค่าเบ้ียเล้ียงเจา้หนา้ท่ี ค่าท่ีพกัเจา้หนา้ท่ี ให้เบิกจ่าย

จากเงินงบประมาณของกรมราชทณัฑ์

(5) ขอ้ตกลงหรือหนงัสือสั่งการใดท่ีขดัหรือแยง้

กบับนัทึกขอ้ตกลงน้ีให้ใชข้อ้ตกลงน้ีแทน

(6) บนัทึกขอ้ตกลงน้ีใหมี้ผลใชบ้งัคบัตั้งแต่บดัน้ี

เป็นตน้ไป

บนัทึกขอ้ตกลงฉบบัน้ีท�าข้ึน เม่ือวนัท่ี 31 มีนาคม 

พ.ศ. 2554 ระหว่างอธิบดีกรมราชทณัฑแ์ละผูบ้ญัชาการ

ต�ารวจแห่งชาติ

7. กติการะหวา่งประเทศวา่ดว้ยสิทธิพลเมืองและ



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ปีที่ 7 ฉบับที่ 3 ประจ�าเดือน กันยายน-ธันวาคม 2560 11

สิทธิทางการเมือง

ขอ้ 14 วรรคสาม ในการพิจารณาคดีอาญา บุคคล

ทุกคนซ่ึงตอ้งหาว่ากระท�าความผิดยอ่มมีสิทธิท่ีจะไดรั้บ

หลกัประกนัขั้นต�่าดงัต่อไปน้ีโดยเสมอภาค ... 

(ค) สิทธิท่ีจะไดรั้บการพิจารณาโดยไม่ชกัชา้เกิน

ความจ�าเป็น

...

8. แนวค�าพิพากษาศาลฎีกา

8.1 ค�าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 14/2537 สรุปวา่ ... มูล

คดีเกิดในเขตอ�านาจของศาลจงัหวดัฝาง พยานหลกัฐาน

ต่าง ๆ  กอ็ยูใ่นเขตอ�านาจของศาลจงัหวดัฝาง ถา้โจทกฟ้์อง

คดีท่ีศาลจงัหวดัฝางก็จะเป็นการสะดวกแก่การพิจารณา

พพิากษาคดียิง่กวา่การฟ้องต่อศาลอาญาแมจ้�าเลยจะตอ้งขงั

อยูใ่นเขตอ�านาจศาลอาญา โจทกก์ช็อบท่ีจะร้องขอต่อศาล

อาญาใหส้ั่งใหเ้รือนจ�าท่ีคุมขงัจ�าเลยอยูส่่งตวัจ�าเลยไปคุม

ขงัยงัเรือนจ�าอ�าเภอฝางได ้ดงันั้น ท่ีศาลอาญาใชดุ้ลพินิจ

ไม่อนุญาตให้โจทกฟ้์องจ�าเลยต่อศาลอาญา จึงชอบแลว้

8.2 ค�าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 2646/2543 สรุปว่า ... 

แมท้ณัฑสถานวยัหนุ่มกลางจะเป็นภูมิล�าเนาของจ�าเลย

ในขณะท่ีโจทกฟ้์องคดีน้ีตามประมวลกฎหมายแพ่งและ

พาณิชย ์มาตรา 47 และถือไดว้า่จ�าเลยมีท่ีอยูใ่นเขตอ�านาจ

ศาลชั้นตน้ (ศาลจงัหวดัธญับุรี) ตามท่ีประมวลกฎหมาย

วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 22 (1) บญัญติัไว ้แต่ตาม

บทบญัญติัดงักล่าวมิไดบ้งัคบัใหศ้าลชั้นตน้ซ่ึงเป็นศาลทอ้ง

ท่ีท่ีจ�าเลยมีท่ีอยูใ่นเขตอ�านาจตอ้งรับคดีท่ีโจทกฟ้์อง หาก

แต่บญัญติัใหอ้ยูใ่นดุลพินิจของศาลชั้นตน้ท่ีจะรับช�าระคดี

ในกรณีเช่นว่านั้นหรือไม่ก็ได ้ประกอบกบัความผิดคดีน้ี

เกิดข้ึนในทอ้งท่ีซ่ึงอยู่ในเขตอ�านาจศาลจงัหวดัแม่สอด 

ทั้งพนกังานสอบสวนสถานีต�ารวจภูธรอ�าเภอแม่สอดได้

ท�าการสอบสวนคดีน้ีแลว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่ปรากฏ

ขอ้เทจ็จริงวา่หากมีการช�าระคดีท่ีศาลชั้นตน้ (ศาลจงัหวดั

ธญับุรี) จะเป็นการสะดวกยิง่กวา่การช�าระคดีท่ีศาลจงัหวดั

แม่สอดซ่ึงเป็นศาลทอ้งท่ีท่ีความผิดคดีน้ีเกิดข้ึนอย่างไร 

ส่วนท่ีโจทกอ์า้งวา่กรมราชทณัฑไ์ม่อนุญาตใหย้า้ยจ�าเลย

ไปคุมขงัท่ีเรือนจ�าจงัหวดัแม่สอดนั้นเป็นเพียงขอ้ขดัขอ้ง

ในทางปฏิบติัเท่านั้น จึงไม่มีเหตุสมควรใหศ้าลชั้นตน้ (ศาล

จงัหวดัธญับุรี) รับช�าระคดีน้ี

8.3 ค�าพพิากษาศาลฎีกาท่ี 516/2548 สรุปวา่ ... แม้

เรือนจ�ากลางบางขวางเป็นภูมิล�าเนาของจ�าเลยทั้งสองใน

ขณะท่ีโจทกย์ื่นฟ้องคดีน้ี ตามนยัแห่ง ป.พ.พ. มาตรา 47 

ถือไดว้า่จ�าเลยทั้งสองมีท่ีอยูใ่นเขตอ�านาจศาลชั้นตน้ตาม 

ป.วิ.อ. มาตรา 22 (1) แต่บทกฎหมายดงักล่าวไม่เป็นบท

บงัคบัให้ศาลชั้นตน้ท่ีจ�าเลยมีท่ีอยู่ในเขตอ�านาจตอ้งรับ

ช�าระคดีท่ีโจทกฟ้์อง ศาลชั้นตน้จึงใชดุ้ลพนิิจท่ีจะรับช�าระ

คดีเช่นว่านั้นหรือไม่ก็ได ้เหตุคดีน้ีเกิดข้ึนในทอ้งท่ีซ่ึงอยู่

ในเขตอ�านาจศาลจงัหวดัภูเก็ต และพนักงานสอบสวน 

สถานีต�ารวจภูธรอ�าเภอเมืองภูเก็ต เป็นผูส้อบสวนคดี ไม่

ไดค้วามวา่หากมีการช�าระคดีท่ีศาลชั้นตน้แลว้จะสะดวก

ยิ่งกว่าการช�าระคดีท่ีศาลจงัหวดัภูเก็ตแต่อย่างใด ส่วน

การยา้ยจ�าเลยทั้งสองไปด�าเนินคดีท่ีศาลจงัหวดัภูเก็ตจะ

ไม่ปลอดภยัในการควบคุมและอาจเกิดความเสียหายใน

ระหวา่งการยา้ยนั้น เป็นเพยีงปัญหาในทางปฏิบติัของกรม

ราชทณัฑท่ี์อาจป้องกนัและแกไ้ขได ้ ยงัไม่มีเหตุสมควร

ให้ศาลชั้นตน้รับช�าระคดี

8.4 ค�าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 1965/2549 สรุปว่า ... 

เรือนจ�ากลางนครศรีธรรมราชเป็นภูมิล�าเนาของจ�าเลยใน

ขณะท่ีโจทกย์ืน่ฟ้องคดีน้ี ตาม ป.พ.พ. มาตรา ๔๗ยอ่มถือ

ไดว้่าจ�าเลยมีท่ีอยูใ่นเขตอ�านาจศาล ตาม ป.วิ.อ. มาตรา 

22 (1) แต่บทกฎหมายดงักล่าวมิไดเ้ป็นบทบงัคบัให้ศาล

ชั้นตน้ท่ีจ�าเลยมีท่ีอยูใ่นเขตอ�านาจตอ้งรับช�าระคดีท่ีโจทก์

ฟ้อง จึงใชดุ้ลพินิจท่ีจะรับช�าระคดีเช่นว่านั้นหรือไม่ก็ได ้

แม ้ป.ว.ิอ. มาตรา 22 (1)ไม่ไดบ้ญัญติัใหศ้าลทอ้งท่ีท่ีจ�าเลย

มีท่ีอยูห่ยบิยกเหตุเร่ืองความไม่สะดวกของศาลท่ีรับช�าระ

คดีมาเป็นเหตุไม่รับฟ้องหรือไม่ช�าระคดี แต่การใชดุ้ลพินิจ

ท่ีจะรับช�าระคดีหรือไม่กต็อ้งค�านึงถึงความสะดวกในการ

พิจารณาคดีดว้ย เหตุคดีน้ีเกิดข้ึนในทอ้งท่ีซ่ึงอยู่ในเขต

อ�านาจศาลจงัหวดัสุราษฎร์ธานี และพนกังานสอบสวน

สถานีต�ารวจภูธรอ�าเภอพุนพินเป็นผูส้อบสวนคดี แสดง

ว่าพยานหลกัฐานของโจทก์อยูใ่นเขตอ�านาจศาลจงัหวดั

สุราษฎร์ธานี การส่งประเด็นไปสืบพยานโจทกก์็ยอ่มไม่

สะดวกในการส่งตวัจ�าเลยตามประเดน็ไปและส่งตวักลบั

มาควบคุมท่ีเรียนจ�ากลางนครศรีธรรมราช ทั้งไม่ไดค้วาม

วา่หากมีการช�าระคดีท่ีศาลชั้นตน้แลว้จะสะดวกยิง่กวา่การ

ช�าระคดีท่ีศาลจงัหวดัสุราษฎร์ธานีแต่อยา่งใด ท่ีโจทกอ์า้ง

ว่าการยา้ยจ�าเลยไปด�าเนินคดีท่ีศาลจงัหวดัสุราษฎร์ธานี 
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ไม่สามารถท�าไดเ้พราะติดขดัเร่ืองงบประมาณและความ

ปลอดภยัในการยา้ยนั้น เป็นเพียงปัญหาในทางปฏิบติัของ

กรมราชทณัฑท่ี์อาจแกไ้ขและป้องกนัไดก้รณียงัไม่มีเหตุ

สมควรให้ศาลชั้นตน้รับช�าระคดี

แนวทำงและควำมเห็นของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง

1. กรมราชทณัฑมี์หนงัสือท่ี ยธ 0711.1/30947 

ลงวนัท่ี 24 พฤศจิกายน 2554 แจง้ขอ้เทจ็จริงสรุปว่า การ

อายดัตวัผูต้อ้งขงั ไดแ้ก่ การท่ีเจา้พนกังานซ่ึงส่วนใหญ่คือ

พนกังานสอบสวนมีหนงัสือแจง้ให้เรือนจ�า/ทณัฑสถาน

ทราบวา่ ผูต้อ้งขงัท่ีจะปล่อยตวัพน้โทษเป็นผูต้อ้งหาในอีก

คดีหน่ึง และพนกังานสอบสวนตอ้งการตวัไปด�าเนินการ

ต่อ ตามกฎหมายภายหลงัท่ีผูต้อ้งขงันั้นพน้โทษจากเรือน

จ�า/ทณัฑสถานแห่งนั้น ซ่ึงจากการตรวจสอบตามหลกัฐาน

ท่ีปรากฏในอดีต กรมราชทณัฑไ์ดก้�าหนดแนวทางใหเ้รือน

จ�า/ทณัฑสถาน ถือปฏิบติัตามล�าดบั ดงัน้ี

(1) กรมราชทณัฑมี์หนงัสือ ท่ี 114/2495 ลงวนัท่ี 

19 พฤศจิกายน 2495 แจง้ใหเ้รือนจ�าถือปฏิบติัตามหนงัสือ

กระทรวงมหาดไทย ท่ี 160/2495 ลงวนัท่ี 7 พฤศจิกายน 

2495 วา่ หากพนกังานสอบสวนตอ้งการอายดัตวัผูต้อ้งขงั

คนใด ก็ให้แจง้เจา้หนา้ท่ีต�ารวจแห่งสถานีต�ารวจท่ีตั้งอยู่

ใกลเ้รือนจ�านั้น เป็นผูอ้ายดั ถา้เป็นกรณีเร่งด่วน พนกังาน

สอบสวนจะอายดัเองก็ได ้แต่ตอ้งแจง้ให้สถานีต�ารวจดงั

กล่าวทราบอีกชั้นหน่ึง ส่วนทางเรือนจ�าเม่ือมีหมายปล่อย

ก็แจง้เจา้หนา้ท่ีต�ารวจแห่งสถานีต�ารวจแห่งนั้นรับตวัไป

ส่งต่อไปยงัพนกังานสอบสวนอีกต่อหน่ึง ส่วนค่าใชจ่้าย

ต่าง ๆ ให้เบิกจ่ายจากเงินค่าใชส้อยของกรมมหาดไทย

(2) สืบเน่ืองจากขอ้ 1 ปรากฏว่าการปฏิบติัยงัไม่

เป็นไปในแนวทางเดียวกนั 

กรมราชทณัฑจึ์งมีหนงัสือท่ี 51/2503 ลงวนัท่ี 12 

พฤษภาคม 2503 ให้เรือนจ�าถือปฏิบติั ดงัน้ี

(2.1) ให้เรือนจ�าท่ีผูต้ ้องขงัหลบหนีติดต่อกับ

พนกังานสอบสวนท่ีเรือนจ�าตั้งอยู ่เพ่ือใหแ้จง้ไปยงัผูก้ �ากบั

การต�ารวจภูธรจงัหวดั หรือผูบ้งัคบักองต�ารวจอ�าเภอท่ีผู ้

ตอ้งขงัไดไ้ปกระท�าความผิดข้ึนใหม่ และถูกควบคุมอยู่

ในทอ้งท่ีนั้น ใหอ้ายดัตวัผูต้อ้งขงัไว ้และเม่ือเจา้พนกังาน

ทอ้งท่ีท่ีผูต้อ้งขงัหลบหนีไปกระท�าความผิดข้ึนใหม่ได้

ด�าเนินคดีเสร็จแลว้ ก็ให้เรือนจ�าแจง้กรมราชทณัฑ์ขอ

อนุมติัยา้ยผูต้อ้งขงัไปคุมขงั ณ เรือนจ�าเดิมท่ีผูต้อ้งขงัได้

หลบหนีไป เพื่อเรือนจ�าจะไดด้�าเนินคดีหลบหนีท่ีคุมขงั

หรือคดีอ่ืน ๆ ได้

(2.2) การส่งและรับตวัผูต้อ้งอายดันั้น ให้เป็น

หนา้ท่ีของผูก้ �ากบัการต�ารวจภธูรหรือผูบ้งัคบักอง ผูมี้หนา้

ท่ีในการอายดั จดัเจา้หนา้ท่ีต�ารวจไปรับและส่งตวัผูต้อ้ง

อายดัโดยมีก�าลงัพอสมควรแก่การควบคุม ค่าใชจ่้ายให้

เบิกจ่ายจากเงินของกรมต�ารวจ

(3) กรมราชทณัฑ์เห็นว่า เรือนจ�าหลายแห่งยงั

เขา้ใจและปฏิบติัสับสนกนัอยู ่จึงมีหนงัสือซกัซอ้มความ

เขา้ใจในการปฏิบติั ดงัน้ี (3.1) การอายดัตวั หากยงัไม่

พน้โทษ เรือนจ�าจะส่งตวัไปให้ผูข้ออายดัไม่ได ้(3.2) ใน

กรณีท่ีศาลมีค�าสั่งใหย้า้ยผูต้อ้งขงัไปด�าเนินคดียงัเขตทอ้ง

ท่ีเรือนจ�าอ่ืน ก็ใหด้�าเนินการยา้ยผูต้อ้งขงัไปได ้และ (3.3) 

หากเจา้หนา้ท่ีอ่ืนนอกจากศาลขอใหเ้รือนจ�าส่งตวัผูต้อ้งขงั

ไปด�าเนินคดี ณ ท่ีใด ซ่ึงจ�าเป็นตอ้งยา้ยผูต้อ้งขงัไปคุมขงั

ท่ีเรือนจ�าอ่ืน ถือว่าเป็นการยา้ยผูต้อ้งขงัธรรมดา จะตอ้ง

ไดรั้บอนุมติัจากอธิบดีกรมราชทณัฑก่์อน

(4) กรมราชทณัฑมี์หนงัสือ ด่วนมาก ท่ี มท 1005/

ว 32 ลงวนัท่ี 29 มีนาคม 2534 ทบทวนและซกัซอ้มทาง

ปฏิบติัเก่ียวกบัเร่ืองการอายดัตวัผูต้อ้งขงัและเร่ืองเจา้หนา้ท่ี

อ่ืนนอกจากศาลขอใหย้า้ยหรือโอนตวัผูต้อ้งขงัไปด�าเนิน

คดีท่ีเรือนจ�าอ่ืน โดยการอายดั หากยงัไม่พน้โทษ เรือน

จ�าจะส่งตวัไปให้ผูข้ออายดัไม่ได ้ และกรณีเจา้หนา้ท่ีอ่ืน

นอกจากศาลขอให้เรือนจ�าและทณัฑสถานส่งตวัผูต้อ้ง

ขงัไปด�าเนินคดีท่ีเรือนจ�าอ่ืน จะตอ้งไดรั้บอนุมติัจากกรม

ราชทณัฑก่์อน ในกรณีน้ี เม่ือเรือนจ�าและทณัฑสถานขอ

อนุมติัการยา้ยไปยงักรมราชทณัฑ์ ให้ส่งส�าเนาหนงัสือ

ขออายดัตวัและส�าเนาค�าขอให้ยา้ยหรือโอนตวัผูต้อ้งขงั

ของพนกังานสอบสวนไปยงักรมราชทณัฑเ์พื่อประกอบ

การพิจารณาดว้ย

(5) เรือนจ�ากลางคลองเปรมและเรือนจ�าพิเศษ

ธนบุรีไดห้ารือกรมราชทณัฑเ์ก่ียวกบัการปฏิบติัต่อผูต้อ้ง

ขงัมีอายดัท่ีพนกังานสอบสวนมิไดส่้งหมายจบัของศาล

มาประกอบการขออายดัวา่ หากผูต้อ้งขงัถึงก�าหนดปล่อย
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ตวัแลว้ เรือนจ�าจะสามารถกกัตวัผูต้อ้งขงัไวร้อเจา้หนา้ท่ี

ต�ารวจเจา้ของคดีมารับตวัไปควบคุมต่อไดห้รือไม่ หรือ

หากเจา้หนา้ท่ีต�ารวจไม่มาติดต่อหรือประสานงานขอรับ

ตวัในวนัปล่อยตวั เรือนจ�าจะสามารถปล่อยตวัไปไดห้รือ

ไม่ ซ่ึงกรมราชทณัฑไ์ดพ้ิจารณาปัญหาดงักล่าวแลว้ จึงมี

หนงัสือแจง้เรือนจ�า/ทณัฑสถานทัว่ประเทศใหถื้อปฏิบติั

ว่า เม่ือรัฐธรรมนูญ 2540 มาตรา 237 บญัญติัเก่ียวกบัการ

จบักุมคุมขงับุคคลใด จะตอ้งมีหมายหรือค�าสั่งของศาล 

ฉะนั้น เม่ือผูต้อ้งขงัซ่ึงอยูใ่นความควบคุมของเรือนจ�าหรือ

ทณัฑสถานใด ไดจ้ �าคุกมาครบก�าหนดโทษ หรือศาลไดมี้

ค�าสัง่หรือหมายใหป้ล่อยตวัแลว้ เรือนจ�าหรือทณัฑสถานก็

ตอ้งรีบด�าเนินการปล่อยตวัผูน้ั้นไปทนัที ไม่สามารถกกัตวั

ผูต้อ้งขงัไวไ้ดอี้ก ส�าหรับรายท่ีทางต�ารวจไดมี้หนงัสือขอ

อายดัตวัมาพร้อมกบัหมายจบัของศาลแลว้ เรือนจ�าหรือ

ทณัฑสถานจึงจะสามารถส่งตวัผูต้อ้งขงัดงักล่าวให้กบั

เจา้หน้าท่ีต�ารวจท่ีมารอรับตวัไปด�าเนินคดีต่อไปได ้ ดงั

นั้น เพื่อใหก้ารปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัท่ีมีอายดัเป็นไปโดยถูก

ตอ้ง ไม่เป็นการกระทบสิทธิและเสรีภาพของบุคคล จึงให้

เรือนจ�าและทณัฑสถานไดก้�ากบัเจา้หนา้ท่ีคอยตรวจสอบ

เอกสารเก่ียวกบัผูต้อ้งขงัอายดัท่ีใกลก้ �าหนดพน้โทษหรือ

ท่ีเขา้ข่ายการพกัการลงโทษลดวนัตอ้งโทษจ�าคุกหรือ เม่ือ

รับเอกสารหนงัสือแจง้ขออายดัวา่มีหมายจบัของศาลแลว้

หรือไม่ หากพบวา่พนกังานสอบสวนยงัไม่ไดส่้งหมายจบั

มาให ้กใ็หเ้รือนจ�าและทณัฑสถานท�าหนงัสือสอบถามไป

ยงัหวัหนา้สถานีต�ารวจท่ีขออายดัตวัไว ้วา่ยงัตอ้งการตวัผู ้

ตอ้งขงัเพื่อน�าไปด�าเนินคดีต่อไปอีกหรือไม่ ถา้ยงัตอ้งการ

ก็รีบน�าส่งหมายจบัมาให้เรือนจ�าโดยด่วนภายในเวลาท่ี

เรือนจ�าก�าหนด พร้อมกบัเจา้หนา้ท่ีต�ารวจมารอรับตวัใน

วนัปล่อยตวั หรือหากไม่ตอ้งการตวัแลว้กใ็หแ้จง้ถอนการ

อายดันั้นดว้ย เม่ือล่วงเลยเวลาท่ีก�าหนดหรือถึงก�าหนดวนั

ปล่อยตวัพน้โทษแลว้ สถานีต�ารวจท่ีขออายดัตวัยงัไม่ได้

ส่งหมายจบัหรือแจง้ผลใด ๆ  กลบัมาท่ีเรือนจ�า ใหถื้อวา่ไม่

ประสงคจ์ะอายดัตวัต่อไป กรณีน้ีเรือนจ�าหรือทณัฑสถาน

จ�าเป็นตอ้งปล่อยตวัผูต้อ้งขงันั้นไป มิฉะนั้น จะเป็นการ

ควบคุมกกัขงัโดยไม่มีอ�านาจ อนัเป็นการละเมิดสิทธิและ

เสรีภาพของบุคคลตามรัฐธรรมนูญ

อย่างไรก็ดี ส�าหรับการอายดัตัวนักโทษชาว

ต่างประเทศท่ีเจา้หน้าท่ีต�ารวจตอ้งรับตวัไปด�าเนินการ

ตามพระราชบญัญติัคนเขา้เมืองเพื่อส่งตวัออกนอกราช

อาณาจกัรภายหลงัปล่อยตวัพน้โทษแลว้ กรณีดงักล่าว

จะไม่มีหมายจบัประกอบการอายดัตวั ดงันั้น เม่ือจะตอ้ง

ปล่อยตวันกัโทษใหเ้รือนจ�าหรือทณัฑสถานประสานงาน

กบัสถานีต�ารวจแห่งทอ้งท่ีท่ีเรือนจ�า/ทณัฑสถานตั้งอยู ่

หรือสถานีท่ีมีหนงัสือขออายดัตวัไวห้รือส�านกังานตรวจ

คนเขา้เมืองใหม้ารับตวันกัโทษดงักล่าวไปด�าเนินการตาม

อ�านาจหนา้ท่ีต่อไป

(6) กรมราชทณัฑ์ไดต้อบขอ้หารือปัญหาเก่ียว

กบัการอายดัตวัผูต้อ้งขงัของเรือนจ�ากลางอุดรธานี ดงัน้ี 

(6.1) ผูต้อ้งขงัท่ีมีคดีอายดัและสถานีต�ารวจทอ้ง

ท่ีไดส้�าเนาหมายจบัส่งให้เรือนจ�าแลว้ แต่ผูต้อ้งขงัท่ีถูก

อายดัตวัถูกพิพากษาใหจ้�าคุกมากกวา่อายคุวามของหมาย

จบั ให้ถือว่าวนัส้ินสุดอายคุวามตามหมายจบัเป็นวนัส้ิน

สุดการอายดัในคดีท่ีอายดันั้นหรือไม่ 

กรณีน้ี การอายดัตวัในคดีดงักล่าวยอ่มส้ินผลไป

โดยผลเม่ือคดีตามหมายจบัไดข้าดอายคุวามตามกฎหมาย 

ผูต้อ้งขงัดงักล่าวจึงอยูใ่นข่ายไดรั้บประโยชนต์ามกฎหมาย

ราชทณัฑ ์ เช่น การพกัการลงโทษ ลดวนัตอ้งโทษ หรือ

ประโยชน์อ่ืน ๆ ต่อไป แต่ทั้งน้ีเรือนจ�าควรประสานงาน

ให้ต�ารวจท่ีขออายดัตวัทราบดว้ย

(6.2) ผูต้อ้งขงัมีคดีอายดั ซ่ึงสถานีต�ารวจทอ้งท่ี

เจา้ของคดีไม่น�าหมายจบัส่งใหเ้รือนจ�าภายในเวลาท่ีเรือน

จ�าก�าหนดใหถื้อวา่อายดัในคดีนั้น ๆ  หมดส้ินไปตามเง่ือน

เวลาท่ีเรือนจ�าก�าหนดหรือไม่

กรมราชทณัฑก์�าหนดแนวทางปฏิบติัไวว้่า เม่ือ

เรือนจ�าไดท้ �าหนงัสือสอบถามไปยงัสถานีต�ารวจ พร้อม

ทั้งใหรี้บน�าส่งหมายจบัมาใหเ้รือนจ�าภายในเวลาท่ีก�าหนด 

หรือหากไม่ตอ้งการตวัแลว้กข็อใหแ้จง้ถอนอายดั เม่ือสถานี

ต�ารวจท่ีขออายดัไมแ่จง้ผลใด ๆ  กลบัมาภายในระยะเวลาท่ี

ก�าหนด หนงัสืออายดัดงักล่าวกย็งัคงเป็นหนงัสือประสาน

ราชการอยู ่แต่เม่ือถึงก�าหนดวนัปล่อยตวัพน้โทษ เรือนจ�า

ก็ไม่มีอ�านาจท่ีจะควบคุมผูต้อ้งขงันั้นไวอี้ก

(6.3) ผูต้อ้งขงัท่ีคดีมีอายดัสมบูรณ์ แต่เม่ือครบ

ก�าหนดอายุความของหมายจบั และหรือกรณีผูต้อ้งขงั

มีคดีอายดั ซ่ึงสถานีต�ารวจทอ้งท่ีเจา้ของคดีไม่น�าหมาย

จบัส่งเรือนจ�าภายในก�าหนดระยะเวลาท่ีเรือนจ�าก�าหนด 
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เรือนจ�าสามารถท่ีจะให้ประโยชน์แก่ผูต้ ้องขงักรณีดัง

กล่าวไดห้รือไม่

กรณีน้ีมีแนวทางปฏิบติั 2 ประการ คือ (1) เม่ือคดี

ซ่ึงเป็นมูลเหตุในการอายดัไดข้าดอายคุวามแลว้ สามารถ

ด�าเนินการไดต้ามขอ้ 6.1) และ (2) กรณีสถานีต�ารวจเจา้ของ

คดีไม่ส่งส�าเนาหมายจบัมาประกอบการขออายดั ทั้งท่ีเรือน

จ�าไดมี้หนงัสือประสานไปใหท้ราบแลว้ กรณีน้ีควรจะได้

ตรวจสอบประสานงานใหไ้ดค้วามชดัเจนก่อนท่ีจะใหไ้ด้

รับพกัการลงโทษ ลดวนัตอ้งโทษ ใหอ้อกท�างานภายนอก

เรือนจ�า หรือประโยชน์อ่ืน ๆ 

(7) ส�านักงานผู ้ตรวจการแผ่นดินแจ้งกรม

ราชทณัฑว์่า ยงัคงพบขอ้เทจ็จริงกรณีพนกังานสอบสวน

หลายแห่งมีหนังสือขออายดัตวัผูต้อ้งหาไปยงัเรือนจ�า/

ทณัฑสถาน โดยไม่มีหมายจบัไปดว้ย ซ่ึงเป็นการปฏิบติั

ท่ีผิดรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย จึงขอความร่วม

มือให้กรมราชทณัฑแ์จง้เรือนจ�า/ทณัฑสถาน ตรวจสอบ

หลกัฐานการอายดัตวัผูต้ ้องหาของพนักงานสอบสวน 

หากพบว่าไม่มีส�าเนาหมายจบั ให้ประสานสถานีต�ารวจ

หรือกองบงัคบัการต�ารวจท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือด�าเนินการให้

เป็นไปตามกฎหมาย ซ่ึงต่อมากรมราชทณัฑไ์ดมี้หนงัสือ

ท่ี ยธ 0711/667 ลงวนัท่ี 18 มีนาคม 2554 แจง้ให้เรือน

จ�า/ทณัฑสถานทราบและด�าเนินการ พร้อมทั้งก�าชบัให้

ปฏิบติัตามหนงัสือกรมราชทณัฑ ์ท่ี ยธ 0711/557 ลงวนั

ท่ี 15 มีนาคม 2546 เร่ือง การปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัมีอายดั

โดยเคร่งครัดดว้ย 

2. ส�านักงานอัยการสูงสุด มีหนังสือ ท่ี อส 

0007(สอ)/914 ลงวนัท่ี 3 กุมภาพนัธ์ 2555 ให้ความเห็น

ไว ้การปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัท่ีมีคดีอายดั กฎหมาย ระเบียบ

ท่ีเก่ียวขอ้ง ปัญหาท่ีพบ การแกไ้ขปัญหาท่ีผ่านมา และ

แนวทางการด�าเนินการในอนาคต ไม่ได้อยู่ในอ�านาจ

หนา้ท่ีของส�านกังานอยัการสูงสุด แต่เป็นการปฏิบติังาน

ในหนา้ท่ีของกรมราชทณัฑ ์กระทรวงยติุธรรม ส�านกังาน

อยัการสูงสุดจึงไม่อาจแจง้ขอ้เทจ็จริงและขอ้กฎหมายดงั

กล่าวให้ทราบตามท่ีขอได้

3. ส�านักงานศาลยุติธรรม มีหนังสือ ท่ี ศย 

016/49800 ลงวนัท่ี 3 พฤศจิกายน 2554 แจง้ขอ้เทจ็จริง

วา่ การอายดัตวัผูต้อ้งขงันั้น ประมวลกฎหมายวธีิพิจารณา

ความอาญามิไดมี้บทบญัญติัเก่ียวกบักระบวนการดงักล่าว

ไว ้ แต่ในทางปฏิบติั กระบวนการดงักล่าวหมายถึงการ

ท่ีพนักงานสอบสวนในคดีหน่ึง ซ่ึงมีหมายจบัผูต้อ้งขงั

หรือกล่าวหาผูต้อ้งขงัเป็นผูต้อ้งหา ไดมี้ค�าขอต่อศาลใน

คดีอ่ืนซ่ึงไดข้งัผูต้อ้งขงันั้นเพื่อขอให้ส่งตวัผูต้อ้งขงันั้น

ให้แก่พนกังานสอบสวนน�าตวัผูต้อ้งขงันั้นไปด�าเนินคดี

อาญาของตน การอายดัจึงมิใช่กระบวนการทางกฎหมาย

วิธีพิจารณาความอาญา แต่เป็นเพียงกระบวนการใน

การประสานงานระหว่างพนกังานสอบสวนกบัศาล ซ่ึง

กระบวนการขอออกหมายจบัและหมายขงัมีกฎหมายและ

ระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งต่อไปน้ี

(1) ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

มาตรา 57 มาตรา 58 มาตรา 59/1 และมาตรา 66

(2) ขอ้บงัคบัของประธานศาลฎีกา ว่าดว้ยหลกั

เกณฑแ์ละวิธีการเก่ียวกบัการออกค�าสั่งหรือหมายอาญา 

พ.ศ. 2548

(3) ระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยติุธรรม ว่า

ดว้ยแนวทางปฏิบติัในการออกหมายจบัและหมายคน้ใน

คดีอาญา พ.ศ. 2545

(4) ระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยติุธรรม ว่า

ดว้ยแนวปฏิบติัในการออกหมายขงัในคดีอาญา พ.ศ. 2545

เม่ือตรวจสอบกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง 

ประกอบกบัแนวปฏิบติัของศาลต่าง ๆ แลว้ ไม่ปรากฏว่า

มีบทบญัญติัหรือขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบักรณีการ

อายดัตวัผูต้อ้งขงัแต่อยา่งใด ดงันั้น การอายดัตวัผูต้อ้งขงั

จึงเป็นเพียงการขอความร่วมมือจากศาลใหส่้งตวัผูต้อ้งขงั

ใหแ้ก่พนกังานสอบสวนเพื่อน�าตวัผูต้อ้งขงันั้นไปด�าเนิน

คดีในส่วนของตนได ้โดยมิไดมี้ขอ้ก�าหนดเป็นพเิศษอยา่ง

ใด การท่ีพนกังานสอบสวนจะด�าเนินคดีหรือขงัผูต้อ้งขงั

รายนั้นต่อไปในคดีของตนได ้ก็จะตอ้งด�าเนินการไปเช่น

เดียวกบัคดีอ่ืน ๆ  ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ

อาญา และการอายดัตวัก็มิไดมี้ผลกระทบต่อการด�าเนิน

คดีเดิมแต่อยา่งใด

การพกัการลงโทษและการลดวนัตอ้งโทษ เป็น 

กระบวนการในชั้นของการบงัคบัโทษในคดีอาญา ซ่ึง

มีบทบญัญติัท่ีกล่าวถึงไวใ้นพระราชบญัญติัราชทณัฑ ์

พุทธศกัราช 2479 ส่วนการขอพระราชทานอภยัโทษนั้น 
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เป็นกระบวนการท่ีบัญญัติไวใ้นประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความอาญา มาตรา 259 ซ่ึงกระบวนการทั้งสาม

ประเภทนั้นใชบ้งัคบักบันกัโทษเดด็ขาดหรือผูต้อ้งโทษท่ี

ศาลมีค�าพิพากษาถึงท่ีสุดแลว้ เม่ือปรากฏวา่การอายดัตวัผู ้

ตอ้งขงัมิไดมี้ผลกระทบต่อการด�าเนินคดีทั้งในส่วนของคดี

เดิมของผูต้อ้งขงัและในส่วนของคดีท่ีพนกังานสอบสวน

ท�าการอายดั กระบวนการอายดัตวัผูต้อ้งขงัจึงมิไดมี้ผลก

ระทบต่อสิทธิของผูต้อ้งขงัในการพกัการลงโทษ การลด

วนัตอ้งโทษ และการขอพระราชทานอภยัโทษแต่อยา่งใด 

ส่วนในการด�าเนินคดีของศาลยุติธรรม ก็ไดมี้การเร่งรัด

พิจารณาด�าเนินคดีต่าง ๆ  ใหเ้ป็นไปดว้ยความรวดเร็วและ

เป็นธรรมอยูแ่ลว้

4. ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ มีหนังสือ ท่ี ตช 

0031.212/6569 ลงวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2549 ถึงอธิบดี

กรมคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพ แจง้แนวทางปฏิบติัของ

การด�าเนินคดีอายดั สรุปไดด้งัน้ี

(1)  ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ มีหนังสือ ท่ี 

0004.6/9610 ลงวนัท่ี 16 กนัยายน 2546 ไปยงัหน่วยงาน

ภายในสังกดั ก�าหนดแนวทางปฏิบติัเก่ียวกบัการอายดั

ตวัผูต้อ้งหา สรุปว่า 

กรณีพนกังานสอบสวนจ�าเป็นตอ้งไดต้วัผูต้อ้งหา

ซ่ึงถูกคุมขงัในคดีอ่ืนไวเ้พ่ือสอบสวนด�าเนินคดีอีกคดีหน่ึง 

ให้พนกังานสอบสวนรีบมีหนงัสือแจง้ไปยงัสถานท่ีคุม

ขงัผูต้อ้งหา เพื่อเป็นขอ้มูลเบ้ืองตน้ส�าหรับสถานท่ีคุมขงั

ในการคุมขงั การพิจารณาปล่อยชัว่คราว หรือคดัคา้นการ

ปล่อยชัว่คราวจากนั้นใหพ้นกังานสอบสวนด�าเนินการขอ

ใหศ้าลออกหมายจบั หลงัจากศาลออกหมายจบัแลว้ ใหรี้บ

มีหนงัสือขออายดัตวัผูต้อ้งหาพร้อมกบัส่งส�าเนาหมายจบั

ไปยงัสถานท่ีคุมขงัโดยเร็ว ในกรณีท่ีศาลไม่ออกหมายจบั

ไม่วา่ดว้ยเหตุใด พนกังานสอบสวนไม่สามารถมีหนงัสือ

ขออายดัตวัผูต้อ้งหาได ้หากผูต้อ้งหาไดรั้บการปล่อยจาก

สถานท่ีคุมขงัและพนกังานสอบสวนยงัมีความจ�าเป็นท่ีจะ

ตอ้งไดต้วัผูต้อ้งหา ให้พนกังานสอบสวนออกหมายเรียก 

หากผูต้อ้งหาไม่มาตามหมายเรียก จึงร้องขอต่อศาลให้

ออกหมายจบัต่อไป

ใหพ้นกังานสอบสวนรีบสอบสวนด�าเนินคดีกบัผู ้

ตอ้งหาซ่ึงถูกคุมขงัอยูโ่ดยไม่ตอ้งรอใหพ้น้โทษในคดีเดิม

ก่อน และส่งส�านวนให้พนกังานอยัการโดยเร็ว การส่ง

ส�านวนคดีท่ีผูต้อ้งหาบางคนถูกจ�าคุกตามค�าพิพากษาถึงท่ี

สุดของศาลอ่ืน ใหถื้อปฏิบติัตามหนงัสือ ท่ี 0004.6/10615 

ลงวนัท่ี 27 สิงหาคม 2545 การส่งส�านวนคดีท่ีผูต้อ้งหา

ถูกคุมขงัในคดีอ่ืนท่ีเรือนจ�าซ่ึงอยู่ในเขตอ�านาจศาลอ่ืน 

ให้ถือปฏิบติัตามหนังสือ ท่ี 0004.6/6167 ลงวนัท่ี 20 

พฤษภาคม 2545

ในระหว่างท่ีผูต้ ้องหาอายดัถูกคุมขงัอยู่  เม่ือ

พนกังานสอบสวนเห็นวา่ ไม่จ�าเป็นตอ้งขงัผูต้อ้งหาอายดั

ไวร้ะหวา่งการสอบสวนในคดีท่ีขออายดั เช่น ในคดีความ

ผิดส่วนตวัท่ีไดมี้การถอนค�าร้องทุกขห์รือยอมความหรือ

คดีเลิกกนั ใหพ้นกังานสอบสวนรีบมีหนงัสือขอถอนการ

อายดัตวัไปยงัสถานท่ีท่ีขออายดัไวโ้ดยด่วนท่ีสุด

ในกรณีท่ีการสอบสวนเสร็จส้ินและมีความ

เห็นควรสั่งฟ้องผูต้อ้งหาอายดั หลงัจากส่งส�านวนการ

สอบสวนให้พนกังานอยัการแลว้ ให้พนกังานสอบสวน

หมัน่ติดตามผลการสั่งคดีของพนกังานอยัการ จนกระทัง่

พนักงานอยัการมีค�าสั่งฟ้องผูต้อ้งหาท่ีถูกอายดัต่อศาล 

และเรือนจ�าไดรั้บหมายนดัพิจารณาของศาลนั้นแลว้ หรือ

พนกังานอยัการมีค�าสัง่เดด็ขาดไม่ฟ้องผูต้อ้งหาอายดัแลว้ 

ใหพ้นกังานสอบสวนรีบมีหนงัสือขอถอนอายดัผูต้อ้งหา

ดงักล่าวไปยงัสถานท่ีท่ีขออายดัไวโ้ดยด่วนท่ีสุด

(2)  ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ มีหนังสือ ท่ี 

0004.6/10615 ลงวนัท่ี 27 สิงหาคม 2545 ไปยงัหน่วยงาน

ภายในสังกดั ก�าหนดแนวทางปฏิบติัเก่ียวกบัส�านวนการ

สอบสวนคดีผูต้อ้งหาหลบหนีประกนัและคดีท่ีผูต้อ้งหา

บางคนถูกจ�าคุกตามค�าพิพากษาถึงท่ีสุดของศาลอ่ืน สรุป

วา่ เน่ืองจากคณะกรรมการกฤษฎีกามีความเห็นวา่ ส�านวน

การสอบสวนตามมาตรา 142 แห่ง ป.วิอาญา ท่ีพนกังาน

สอบสวนไดป้ล่อยตวัผูต้อ้งหาชั่วคราว ต่อมาผูต้อ้งหา

หลบหนีประกนั ไม่มีผลท�าใหส้�านวนนั้นเป็นส�านวนตาม

มาตรา 141 ซ่ึงเป็นกรณีจบัตวัผูต้อ้งหายงัไม่ได ้พนกังาน

สอบสวนตอ้งส่งส�านวนการสอบสวนพร้อมตวัผูต้อ้งหาไป

ยงัพนกังานอยัการ ดงันั้น จึงใหห้วัหนา้พนกังานสอบสวน

และพนกังานสอบสวนปฏิบติั ดงัน้ี

ในคดีท่ีผูต้อ้งหาหลบหนีประกนั ให้พนักงาน

สอบสวนรีบสอบสวนและสรุปส�านวนการสอบสวน
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เสนอผูบ้งัคบับญัชาเพ่ือพิจารณาและมีความเห็นทางคดี 

ในกรณีท่ีผูบ้งัคบับญัชามีความเห็นควรสั่งฟ้อง ให้เก็บ

ส�านวนไวท่ี้ท�าการของพนกังานสอบสวนและให้จดัท�า

สมุดสารบบคุมส�านวนประเภทอยัการไม่รับส�านวนแลว้

เก็บเป็นสัดส่วนโดยเฉพาะ และให้จ�าหน่ายคดีออกจาก

สมุดสถิติคดีอาญาและสมุดบนัทึกคดีประจ�าตวัพนกังาน

สอบสวน เม่ือไดต้วัผูต้อ้งหามาแลว้ ใหด้�าเนินการตาม ป.วิ

อาญา มาตรา 142 วรรคสาม ต่อไป

ในกรณีท่ีผูต้ ้องหาหลายคนกระท�าผิดร่วมกัน 

เป็นคดีเก่ียวพนักนั และผูต้อ้งหาบางคนถูกจ�าคุกตามค�า

พิพากษาถึงท่ีสุดของศาลอ่ืน กบัผูต้อ้งหาบางคนถูกคุม

ขงัในคดีอ่ืนในอ�านาจศาลอ่ืน ซ่ึงคดียงัไม่ถึงท่ีสุดตามค�า

พิพากษาของศาลอ่ืน ให้พนกังานสอบสวนผูรั้บผิดชอบ

แยกส�านวนท�าความเห็นควรสัง่ฟ้องผูต้อ้งหาท่ีถกูจ�าคุกตาม

ค�าพพิากษาถึงท่ีสุดส่งไปยงัพนกังานอยัการประจ�าศาลท่ีมี

เขตอ�านาจเหนือเรือนจ�าท่ีผูถู้กจ�าคุกตอ้งโทษอยู ่แมว้า่จะ

อยูค่นละเขตทอ้งท่ีหรือคนละจงัหวดัก็ตาม ส่วนผูต้อ้งหา

ท่ีถูกคุมขงัในคดีอ่ืนซ่ึงคดียงัไม่ถึงท่ีสุด ให้ด�าเนินการ

ตามหนงัสือ ท่ี 0004.6/6167 ลงวนัท่ี 20 พฤษภาคม 2545

ทั้ งน้ี หากเกิดความบกพร่องหรือเสียหายแก่

ทางราชการข้ึน หวัหนา้พนกังานสอบสวนและพนกังาน

สอบสวนตอ้งรับผิดชอบทางวินยัตามควรแก่กรณี

(3) ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ มีหนังสือ ท่ี 

0004.6/6167 ลงวนัท่ี 20 พฤษภาคม 2545 ไปยงัหน่วย

งานภายในสงักดั ก�าหนดแนวทางปฏิบติัในการส่งส�านวน

คดีท่ีผูต้ ้องหาถูกคุมขงัอยู่ในคดีอ่ืนท่ีเรือนจ�าซ่ึงอยู่ใน

เขตอ�านาจศาลอ่ืน สรุปว่า คณะกรรมการประสานงาน

กระบวนการยุติธรรมมีมติในการประชุมคร้ังท่ี 1/2545 

เม่ือวนัท่ี 23 มกราคม 2545 ก�าหนดแนวทางปฏิบติัในการ

ส่งส�านวนให้พนกังานอยัการตาม ป.วิอาญา มาตรา 142 

วรรคสาม กรณีท่ีผูต้อ้งหาถูกคุมขงัอยูใ่นคดีอ่ืนท่ีเรือนจ�า

ซ่ึงอยูใ่นเขตอ�านาจศาลอ่ืน ศาลยงัไม่ไดมี้ค�าพิพากษาถึงท่ี

สุดในคดีท่ีถูกคุมขงัและคดีใกลข้าดอายคุวามวา่ ใหมี้การ

ประสานงานกนัระหว่างต�ารวจและพนกังานอยัการ เพื่อ

ขอต่อศาลใหโ้อนตวัผูต้อ้งหาไปยงัศาลท่ีมีอ�านาจพิจารณา

คดี ดงันั้น จึงให้หวัหนา้พนกังานสอบสวนและพนกังาน

สอบสวนปฏิบติั ดงัน้ี

ในกรณีคดีใกลข้าดอายคุวาม ใหห้วัหนา้พนกังาน

สอบสวนประสานกบัพนกังานอยัการ เพื่อขอต่อศาลให้

โอนตวัผูต้อ้งหาไปยงัศาลท่ีมีอ�านาจพิจารณาคดี

ในคดีอ่ืน ๆ ให้พนกังานสอบสวนรีบสอบสวน 

และสรุปส�านวนเสนอผูบ้งัคบับญัชาผูมี้อ �านาจสั่งคดีตาม

ระเบียบ เพื่อพิจารณาและมีความเห็นทางคดี ในกรณีท่ี

เสนอความเห็นควรสั่งฟ้อง ให้เก็บส�านวนไวท่ี้ท�าการ

ของพนักงานสอบสวน โดยให้อยู่ในความรับผิดชอบ

ของหวัหนา้พนกังานสอบสวน และให้หวัหนา้พนกังาน

สอบสวนติดตามผลคดี เม่ือศาลมีค�าพิพากษาถึงท่ีสุดให้

จ�าคุก ใหข้อคดัส�าเนาค�าพิพากษาถึงท่ีสุดประกอบส�านวน 

แลว้ส่งส�านวนให้พนักงานอยัการต่อไป หรือถา้ต่อมา

ศาลยงัไม่ไดมี้ค�าพิพากษาถึงท่ีสุดแต่คดีใกลจ้ะขาดอายุ

ความ ให้พนักงานสอบสวนรีบด�าเนินการประสานกบั

พนกังานอยัการ เพื่อขอต่อศาลให้โอนตวัผูต้อ้งหาไปยงั

ศาลท่ีมีอ�านาจพิจารณาคดีต่อไป

ทั้ งน้ี หากเกิดความบกพร่องหรือเสียหายแก่

ทางราชการข้ึน หวัหนา้พนกังานสอบสวนและพนกังาน

สอบสวนตอ้งรับผิดชอบทางวินยัตามควรแก่กรณี

บทสรุป

โดยหลกัการของสิทธิมนุษยชน สิทธิของบุคคลท่ี

จะเขา้ถึงกระบวนการยติุธรรมไดโ้ดยง่าย สะดวก รวดเร็ว 

และทัว่ถึง รวมทั้งสิทธิในการไดรั้บการสอบสวนหรือการ

พิจารณาคดีท่ีถูกตอ้ง รวดเร็ว และเป็นธรรม ไดรั้บการ

รับรองและคุม้ครองโดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัร

ไทย พุทธศกัราช 2550 และผกูพนัรัฐสภาคณะรัฐมนตรี

ศาลรวมทั้งองค์กรตามรัฐธรรมนูญและหน่วยงานของ

รัฐโดยตรงในการตรากฎหมายการใชบ้งัคบักฎหมายและ

การตีความกฎหมายทั้งปวง การใชอ้ �านาจโดยองคก์รของ

รัฐทุกองคก์รจึงตอ้งค�านึงถึงศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์และ

สิทธิและเสรีภาพดว้ย 

การด�าเนินกระบวนการยติุธรรมโดยรวดเร็ว เป็น

หลกัคุม้ครองความยุติธรรมในการด�าเนินการดงักล่าว

ให้เสร็จส้ินโดยปราศจากความล่าช้าท่ีไม่มีเหตุผล เพื่อ

ให้สอดคลอ้งกบัหลกันิติรัฐโดยลดความไม่ยุติธรรมท่ีผู ้

ตอ้งหาหรือจ�าเลยตอ้งสูญเสียไปในระหวา่งเวลานั้น รวม



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ปีที่ 7 ฉบับที่ 3 ประจ�าเดือน กันยายน-ธันวาคม 2560 17

ถึงเป็นหลกัประกนัส�าคญัในการปกป้องมิใหมี้การคุมขงั

ผูต้อ้งหาก่อนการพิจารณาคดีท่ีเกินเลยหรือไม่เหมาะสม  

เพื่อบรรเทาความกงัวลของประชาชนและสามารถต�าหนิ

กล่าวโทษต่อรัฐหากมีกรณีดงักล่าวเกิดข้ึน 

ปัจจยัท่ีน�ามาพิจารณาประกอบว่าการสอบสวน

หรือการพิจารณาคดีไดก้ระท�าอย่างล่าชา้โดยปราศจาก

เหตุผลหรือไม่นั้น น่าจะตอ้งดูท่ีระยะเวลาของการด�าเนิน

การ เหตุผลท่ีใชเ้วลาเช่นนั้น และความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจาก

การด�าเนินการ อยา่งไรก็ตาม พฤติการณ์แห่งความล่าชา้

นั้นบางคร้ังกต็อ้งพิจารณาจากขอ้เทจ็จริงและสภาวการณ์

ท่ีเกิดข้ึนในแต่ละคดีไป 

แมจ้ะพบว่ามีปัญหาจากการอายดัตวัผูต้อ้งขงัท่ี

มีสถานะเป็นผูต้อ้งหาเกิดข้ึน แต่ในการหาแนวทางการ

แกไ้ข ปัจจุบนัยงัคงไม่สามารถท่ีจะด�าเนินการไดอ้ย่าง

จริงจงัดว้ยปัญหาดา้นต่างๆ หลายดา้น โดยเฉพาะในเร่ือง

ของความสัมพนัธ์ของกฎหมายหลายฉบบัท่ีเก่ียวดว้ยกบั

การโอนตวัผูต้อ้งหาไปยงัทอ้งท่ีอ่ืน ท�าให้เกิดความซับ

ซอ้นในการท�างานของเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติั นอกจากน้ียงัมี

ปัญหาเร่ืองขอ้มูลในทางคดีของผูต้อ้งขงัท่ียงัไม่สามารถ

ตรวจสอบไดอ้ยา่งสมบูรณ์ เจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติัยงัไม่ทราบ

ขั้นตอนด�าเนินการท่ีถกูตอ้งชดัเจนและยงัไม่มีความรอบรู้

ในเร่ืองของกฎหมาย ระเบียบปฏิบติัท่ีให้อ �านาจเอาไว ้ 

และการขาดตรวจสอบท่ีแทจ้ริง

จากการศึกษา พบว่า การอายดัตวัผูต้อ้งหาท่ีมี

สถานะเป็นผูต้อ้งขงัท่ีถูกคุมขงัอยู่ในเรือนจ�าในคดีอ่ืน 

โดยทัว่ไปแลว้ พนกังานสอบสวนจะขอรับตวัผูต้อ้งหาท่ีมี

สถานะเป็นผูต้อ้งขงัจากเรือนจ�าหรือทณัฑสถานไปด�าเนิน

คดีท่ีอายดัไวต่้อเม่ือคดีท่ีผูต้อ้งหาท่ีมีสถานะเป็นผูต้อ้งขงั

นั้น ศาลไดมี้ค�าพิพากษาถึงท่ีสุดแลว้ หรือเป็นกรณีท่ีคดีท่ี

อายดัไวจ้ะขาดอายคุวาม พนกังานสอบสวนจึงจะด�าเนิน

การขอโอนตวัผูต้อ้งหาท่ีมีสถานะเป็นผูต้อ้งขงัไปฟ้องต่อ

ศาลท่ีมีเขตอ�านาจพิจารณาคดีท่ีมูลคดีเกิด ผลท่ีเกิดข้ึนคือ มี

ความล่าชา้ในการด�าเนินคดี หรืออาจกล่าวไดว้า่เป็น ความ

ล่าชา้ของกระบวนการยติุธรรม เพราะพนกังานสอบสวน

ถือเป็นผูท่ี้ท�าหนา้ท่ีในตน้ทางของกระบวนการยติุธรรม

ทางอาญา หากพนกังานสอบสวนไม่ท�าการสอบสวนคดี

ใหแ้ลว้เสร็จ การสรุปส�านวนเพื่อมีความเห็นทางคดีไปยงั

พนกังานอยัการกจ็ะไม่สามารถกระท�าได ้พนกังานอยัการ

ก็มิอาจพิจารณาส�านวนการสอบสวนเพื่อมีค�าสั่งทางคดี

ว่าจะฟ้องหรือไม่ฟ้องผูต้อ้งหาต่อศาลในความผิดท่ีถูก

กล่าวหาหรือไม่ และสุดทา้ย ศาลยติุธรรมกมิ็อาจพิจารณา

พิพากษาคดีความให้เสร็จส้ินไปในเวลาอนัสมควรได ้

ทั้งท่ีในความเป็นจริงแลว้ พนกังานสอบสวนสามารถท่ี

จะขอโอนตวัผูต้อ้งหาท่ีมีสถานะเป็นผูต้อ้งขงัไปฟ้องต่อ

ศาลท่ีมูลคดีเกิด อา้งหรือเช่ือว่าคดีเกิด ไดท้นัทีเม่ือการ

สอบสวนเสร็จส้ิน โดยไม่จ�าตอ้งรอให้ผูต้อ้งขงัพน้โทษ

หรือคดีจะขาดอายคุวาม ซ่ึงจะก่อให้เกิดความรวดเร็วใน

การด�าเนินคดีท่ีกล่าวหาผูต้อ้งขงัรายนั้นเป็นผูต้อ้งหา โดย

ศาลอาจมีค�าพิพากษาลงโทษจ�าคุกจ�าเลยโดยนบัโทษต่อ

จากคดีก่อนหน้า หรือนบัโทษจ�าเลยตั้งแต่วนัท่ีศาลมีค�า

พิพากษายกฟ้อง ลงโทษปรับ หรือกกัขงั ตามความหนกั

เบาแห่งขอ้หาและพฤติการณ์ในการกระท�าความผิด หรือ

หากไม่เขา้เง่ือนไขท่ีจะตอ้งเพิม่โทษฐานกระท�าผดิซ�้ าตาม

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 92 และมาตรา 93 หรือพระ

ราชบญัญติัยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 97 ผูต้อ้ง

ขงัก็อาจจะไดรั้บสิทธิหรือประโยชน์ตามพระราชบญัญติั

ราชทณัฑ ์พทุธศกัราช 2479 ดงัท่ีบญัญติัไวใ้นมาตรา 32 ทั้ง

ในการพกัการลงโทษ ลดวนัตอ้งโทษจ�าคุก หรือไดรั้บการ

พระราชทานอภยัโทษตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทาน

อภยัโทษในวาระส�าคญัต่าง ๆ ซ่ึงอาจไดรั้บการปล่อยตวั 

หรือปล่อยตวัโดยคุมประพฤติตามท่ีกฎหมายก�าหนดไว ้

แมสิ้ทธิตามพระราชบญัญติัราชทณัฑ์ในการท่ีจะไดรั้บ

การพกัการลงโทษ หรือลดวนัตอ้งโทษจ�าคุกจะไม่เป็น

สิทธิเด็ดขาดในทางกฎหมาย แต่เม่ือผูต้อ้งขงัไดป้ระพฤติ

ตนอยูใ่นกรอบท่ีกฎหมาย ระเบียบขอ้บงัคบัไดก้ �าหนดไว้

แลว้ กไ็ม่มีเหตุผลท่ีจะไม่มีสิทธิไดรั้บการพจิารณาพกัการ

ลงโทษ หรือลดวนัตอ้งโทษจ�าคุก ดงันั้น เม่ือมีการอายดั

ตวัไวด้�าเนินคดีแลว้ ยอ่มส่งผลกระทบต่อสิทธิในการท่ีจะ

ไดรั้บการพกัการลงโทษ หรือลดวนัตอ้งโทษจ�าคุก หรือ

สิทธิท่ีจะไดรั้บการปล่อยตวัในกรณีท่ีมีการพระราชทาน

อภยัโทษ หรือพน้โทษตามค�าพิพากษา และอาจก่อใหเ้กิด

ความไม่เป็นธรรมต่อผูต้อ้งขงัได้

จากการตรวจสอบขอ้เท็จจริงตามค�าร้องท่ีร้อง

เรียนต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ แลว้เห็น

ว่าโดยทางปฏิบติัแลว้ พนักงานสอบสวนสามารถท่ีจะ

ประสานงานกบัเรือนจ�าหรือทณัฑสถานพนกังานอยัการ 
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เพือ่ขอต่อศาล ใหโ้อนตวัผูต้อ้งขงัไปฟ้องหรือด�าเนินคดีใน

เขตอ�านาจศาลท่ีความผดิเกิดข้ึน อา้งหรือเช่ือวา่ไดเ้กิดข้ึน

ในเขตอ�านาจของศาล ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญา มาตรา 22 วรรคหน่ึงเพ่ือด�าเนินการในกระบวน

กระบวนยติุธรรมไดท้นัทีโดยไม่จ�าตอ้งรอใหผู้ต้อ้งขงัใน

คดีนั้นมีค�าพพิากษาถึงท่ีสุดหรือคดีใกลจ้ะขาดอายคุวามแต่

ประการใด ซ่ึงเป็นไปตามมาตรา 40 ของรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2550 และช่วยคุม้ครองสิทธิ

ของผูต้อ้งขงัท่ีควรจะไดรั้บตามบทบญัญติัของกฎหมาย

ตามพระราชบญัญติัราชทณัฑ ์ พ.ศ. 2479 มาตรา 32ใน

เร่ืองของการพกัการลงโทษ ลดวนัตอ้งโทษจ�าคุก หรือ

ไดรั้บการพระราชทานอภยัโทษ ตามพระราชกฤษฎีกา

พระราชทานอภยัโทษในวาระส�าคญัต่าง ๆเป็นตน้ เพื่อ

จะเป็นการหลีกเล่ียงการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อผูต้อ้งขงั

ตามหนัง สือส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ  ท่ี 

0004.6/6167 ลงวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2545 เร่ืองแนวทาง

ปฏิบติัในการส่งส�านวนคดีท่ีผูต้อ้งหาถูกคุมขงัอยู่ในคดี

อ่ืนท่ีเรือนจ�าซ่ึงอยู่ในเขตอ�านาจศาลอ่ืน ก็ไดก้�าหนดให้

พนกังานสอบสวนประสานงานกบัพนกังานอยัการเพื่อ

ร้องขอต่อศาลขอโอนตวัผูต้อ้งขงัไปยงัเรือนจ�าในเขต

อ�านาจศาล ท่ีความผิดเกิดข้ึน อา้งหรือเช่ือวา่ไดเ้กิดข้ึนใน

เขตอ�านาจของศาล ท่ีพนกังานอยัการสามารถจะฟ้องผูต้อ้ง

ขงัยงัศาลนั้น ตามประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา

มาตรา 22 วรรคหน่ึง ได ้ในเฉพาะกรณีความผิดนั้นใกล้

ขาดอายคุวามเท่านั้น ซ่ึงในกรณีดงักล่าวโดยเจตนารมณ์

จะป้องกนัมิใหเ้ป็นการเสียหายต่อคดี และต่อกระบวนการ

ยุติธรรมได ้ อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาในแง่ของสิทธิ

มนุษยชน ท่ีมีเจตนารมณ์คุม้ครองมิให้มีการละเมิดสิทธิ

มนุษยชนเกิดข้ึนต่อผูต้อ้งขงั ซ่ึงถือว่าเป็นเหตุจ�าเป็นเพื่อ

ไม่ใหเ้ป็นการกระทบต่อสิทธิในกระบวนการยติุธรรมของ

ผูต้อ้งขงัท่ีควรจะไดรั้บและไม่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษย

ชน ดงันั้น หากกรณีมีการร้องขอจากผูต้อ้งขงัเพื่อตอ้งการ

ใชสิ้ทธิของตน อนัพึงมีอยูต่ามพระราชบญัญติัราชทณัฑ ์

พุทธศกัราช 2479 แลว้ พนักงานสอบสวนควรตอ้งรีบ

ด�าเนินการประสานกบัพนกังานอยัการเพือ่ขอโอนตวัผูต้อ้ง

ขงัไปยงัเรือนจ�าในเขตอ�านาจศาลท่ีพนกังานอยัการสามารถ

ฟ้องคดีต่อศาลไดท้นัที โดยไม่จ�าตอ้งรอใหผู้ต้อ้งขงัในคดี

นั้นมีค�าพิพากษาถึงท่ีสุดก่อน หรือใกลข้าดอายคุวาม และ

จะเป็นการคุม้ครองสิทธิมนุษยชนไดเ้ป็นอยา่งดี ซ่ึงจะเป็น

ผลสอดคลอ้งตามระเบียบส�านกังานอยัการสูงสุด ว่าดว้ย

การด�าเนินคดีอาญาของพนกังานอยัการ พ.ศ. 2547 เร่ือง

การด�าเนินคดีกบัผูต้อ้งหาท่ีถกูคุมขงัในคดีอ่ืนท่ีเรือนจ�า ซ่ึง

อยูใ่นเขตอ�านาจศาลอ่ืนตามท่ีไดบ้ญัญติัไวใ้นขอ้ 8 ขอ้ 99 

รวมทั้งเป็นไปตามบทบญัญติัของกฎหมาย และไม่เป็นการ

กระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจกัรไทย ประกอบกบัการด�าเนินการใน

เร่ืองดงักล่าวไดมี้บนัทึกขอ้ตกลงระหว่างกรมราชทณัฑ์

กบัส�านกังานต�ารวจแห่งชาติ สนบัสนุนใหส้ามารถด�าเนิน

การเป็นไปไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพต่อไปดว้ย
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บทคัดย่อ

บทความวิชาการเร่ืองน้ี กล่าวถึง กลยทุธ์การตลาดในรูปแบบต่างๆ ส�าหรับผูป้ระกอบธุรกิจ เพื่อแสดงให้เห็น

วา่ กลยทุธ์การตลาดนั้นสามารถสร้างอตัราผลตอบแทนทางบญัชีไดอ้ยา่งไร ตอ้งใชก้ลยทุธ์ประเภทใดส�าหรับลูกคา้กลุ่ม

เป้าหมาย เพื่อตอบสนองความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของลูกคา้ และสามารถวดัผลได ้ เพื่อประโยชน์ในการสร้างศกัยภาพ

ทางการแข่งขนั และท�าให้ผูป้ระกอบการไดรั้บผลตอบแทนสูงสุด

ค�ำส�ำคัญ: กลยทุธ์การตลาด, ศกัยภาพทางการแข่งขนั, อตัราผลตอบแทนทางบญัชี

Abstract

This article discusses various marketing strategies. For business operators to show. How can marketing 

strategies generate return on account? What type of strategy is required for the target group? To meet the true needs 

of customers and measurable. For the sake of competitive advantage and make the entrepreneur get the highest return.

Keywords: marketing strategy, competitive advantage, accounting rate of return

กลยุทธ์กำรตลำดเพิม่ศักยภำพทำงกำรแข่งขันและสร้ำงอัตรำผลตอบแทนทำงบัญชีได้จริงหรือ

Does Marketing Strategy Increase Competitive Advantage 

and Generate an Accounting Rate of Return? 

วีดา้ สัตยารมณ์ และ และ ศิรประภา ศรีวิโรจน ์

Vida Sattayarom and Siraprapha Sriviroj
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัอีสเทิร์นเอเชีย

Faculty of Business Administration, Eastern Asia University

บทน�ำ

ธุรกิจการคา้ท่ีประสบความส�าเร็จ เพราะพวก

เขารู้ว่าตวัเองควรอยู่ท่ีจุดไหน สาเหตุท่ีธุรกิจเกิดใหม่

ประสบความลม้เหลวคือการตดัสินใจท่ีผิดพลาดทางการ

ตลาด(Cooper, 2001) ธุรกิจท่ีเกิดใหม่มีอตัราการอยูร่อด

เพียง 30 %ใน 5 ปีแรก (Reynolds, Bygrave, Autio, Cox, 

& Hay, 2002) หน่ึงในเหตุผลท่ีอา้งถึงมากท่ีสุด คือ การ

ขาดการวางแผนหรือทิศทางธุรกิจ (เช่นไม่มีกลยุทธ์ท่ี

ชัดเจน) นอกจากน้ีธุรกิจใหม่มกัละเลยความเส่ียงดา้น

ตลาด นักลงทุนคิดว่า 60% ของกิจการใหม่ท่ีลม้เหลว

อาจด�าเนินธุรกิจอยูร่อดได ้หากไดรั้บการวิเคราะห์ตลาด

ท่ีดีก่อนเปิดด�าเนินกิจการ (Lodish, Morgan, & Kallian-

pur, 2001) ทั้ งน้ีการท่ีผูล้งทุนตดัสินใจเร่ิมลงทุนหรือ

เร่ิมด�าเนินงานในโครงการใหม่ หรือ เร่ิมประกอบธุรกิจ

มีความส�าคญัและจ�าเป็นตอ้งใชห้ลกัวิชาการหลากหลาย

ศาสตร์ร่วมกนัในการวิเคราะห์การลงทุน อาทิ ดา้นการ

ตลาด ดา้นเศรษฐศาสตร์ ดา้นการเงิน ดา้นบญัชี ดงันั้น

การวิเคราะห์ดา้นต่างๆ เพื่อให้การลงทุนประสบความ

ส�าเร็จ อาทิ การวิเคราะห์ดา้นการตลาด (market analysis) 
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การวิเคราะห์ดา้นเศรษฐกิจและการเงิน (economic and 

financial) เพือ่วดัความคุม้ค่าในการลงทุน จุดมุ่งหมายของ

บทความน้ีคือการพิจารณาดา้นกลยทุธ์ทางการตลาดโดย

รวม แนวคิดและองคป์ระกอบหลกัท่ีควรพิจารณาในการ

พฒันาตลาดเพื่อเพิ่มศกัยภาพทางการแข่งขนัดว้ยกลยทุธ์

ทางการตลาด ขอ้ผดิพลาดต่างๆสามารถบรรเทาหรือหลีก

เล่ียงไดโ้ดยการวางแผนการตลาด รวมถึงการพฒันาและ

การใชก้ลยทุธ์ท่ีมีประสิทธิภาพ กรอบการพฒันากลยทุธ์มี

ประเด็นส�าคญั 3 ขอ้ ท่ีจ�าเป็นตอ้งใชใ้นการตดัสินใจ คือ 

การแบ่งส่วนตลาด (segmentation) การเลือกตลาดเป้าหมาย  

(targeting) และการวางต�าแหน่งผลิตภณัฑ ์(positioning) 

เม่ือวางกลยทุธ์และด�าเนินการตามกลยทุธ์นั้น ธุรกิจยอ่ม

ไดรั้บผลผลตอบแทนตามเป้าหมายท่ีธุรกิจก�าหนด สะทอ้น

ให้เห็นไดถึ้งศกัภาพของธุรกิจ 

เนือ้หำ

กลยทุธ์การตลาด (marketing strategy) กลยทุธ์

การตลาดคืออะไร

โดยทัว่ไปกลยุทธ์สามารถก�าหนดต�าแหน่งของ

บริษทัเพื่อใชใ้นการแข่งขนั (Juga, 1999, Teece, Pisano, 

& Shuen,1997) การวิเคราะห์สถานภาพขององคก์รเพื่อ

ก�าหนดยุทธศาสตร์การบริหารเป็นส่ิงส�าคญัและจ�าเป็น 

เพราะนอกจากจะท�าใหผู้บ้ริหารทราบถึงความเปล่ียนแปลง

ต่างๆท่ีเกิดข้ึนแลว้ การวเิคราะห์องคก์รยงัเป็นการก�าหนด

กรอบการท�างานเพ่ือให้บรรลุวตัถุประสงคต์ามท่ีตั้งเป้า

หมายไว ้ โดยใชแ้นวคิดท่ีเรียกว่า SWOT มาเป็นเคร่ือง

มือในการประเมินสถานการณ์ S หรือ Strengths หมาย

ถึง ปัจจยัต่างๆภายในองคก์ร ท่ีท�าให้เกิดความเขม้แข็ง

หรือเป็นจุดแข็งขององค์กรท่ีจะน�าไปสู่การไดเ้ปรียบคู่

แข่งขนั เป็นขอ้ดีท่ีเกิดจากสภาพแวดลอ้มภายใน W หรือ 

Weaknesses หมายถึง ปัจจยัต่างๆภายในองคก์รท่ีท�าใหเ้กิด

ความอ่อนแอ หรือเป็นจุดอ่อน น�าไปสู่การเสียเปรียบคู่แข่ง 

เป็นปัญหาหรือขอ้บกพร่องท่ีเกิดจากสภาพภายใน O หรือ 

Opportunities หมายถึง ปัจจยัต่างๆ ภายนอกองคก์รท่ีเอ้ือ

ประโยชนใ์หซ่ึ้งเป็นโอกาสท่ีช่วยส่งเสริมการด�าเนินธุรกิจ 

T หรือ Threats หมายถึง ปัจจยัต่างๆภายนอกองคก์รท่ีเป็น

อุปสรรคต่อการด�าเนินงาน เป็นขอ้จ�ากดัท่ีเกิดจากสภาพ

แวดลอ้มภายนอก ดงันั้นกลยทุธ์กลายเป็นแนวทางส�าคญั

ท่ีท�าใหบ้ริษทัประสบความส�าเร็จ การวางแผนกลยทุธ์ไม่

จ�ากดัเพียงแค่บริษทัขนาดใหญ่ท่ีมีทรัพยากรท่ีมัน่คงและ

ฐานลูกคา้มากเท่านั้น เป้าหมายของกลยทุธ์คือการเขา้ใจ

โอกาสท่ีมีอยูภ่ายในตลาด และพฒันาแผนปฏิบติัการท่ีเอ้ือ

ใหเ้กิดการเพิ่มประสิทธิภาพ การพฒันากลยทุธ์การตลาด

ท่ีดีตอ้งตรวจสอบให้ถูกตอ้งว่าผลิตภณัฑท่ี์ถูกตอ้งไดรั้บ

การพฒันาส�าหรับตลาดท่ีเหมาะสม โดยมีขอ้ไดเ้ปรียบใน

การแข่งขนั กล่าวอีกนยัหน่ึงคือกลยทุธ์การตลาดให้ภาพ

โดยรวมเก่ียวกบัการวางต�าแหน่งผลิตภณัฑอ์ยา่งถกูตอ้งใน

ตลาดไปยงักลุ่มลกูคา้ท่ีถกูตอ้ง ขณะเดียวกนักต็อ้งค�านึงถึง

ขอ้จ�ากดั ทั้งภายในและภายนอก Armstrong, J. S. (1982) 

กล่าวว่า สองแนวทางส�าหรับการพฒันากลยทุธ์ประการ

แรกคือกลยุทธ์ควรมีลกัษณะครบถว้นและควรพิจารณา

ปัจจยัส�าคญัทั้งหมด ประการท่ีสองกลยทุธ์ควรตระหนกั

ถึงความไม่แน่นอนและมีความยดืหยุน่ภายในแผนกลยทุธ์ 

การตลาด เป็นกิจกรรมและกระบวนการใน

การสร้างการส่ือสาร และการแลกเปล่ียนข้อเสนอ มี

การส่งมอบคุณค่าต่อลูกคา้ คู่คา้ และสังคม (American  

Marketing Association, 2013) ใช้ค �านิยามน้ีเป็นคู่มือ

กลยุทธ์การตลาด สามารถก�าหนดเป็นกระบวนการท่ี

บริษทัจะก�าหนดลูกคา้เป้าหมายและก�าหนดส่วนประสม

การตลาด เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค ใน

ตลาดเป้าหมาย (Ferrell,Hartline, & Lucas, 2002) การ

เลือกตลาดเป้าหมาย ตอ้งท�าความเขา้ใจกบัความตอ้งการ

ของลูกค้าและระบุผูท่ี้มีศักยภาพมากท่ีสุด จากนั้ นจึง

ด�าเนินการใชก้ารประสมประสานดา้นการตลาดเพื่อให้

เกิดความพึงพอใจแก่ลูกคา้ ส่วนประสมการตลาดเรียกวา่ 

“4 Ps” ผลิตภณัฑ ์(Product) ราคา(Price) ช่องทางการจดั

จ�าหน่าย(Place) และการส่งเสริมการตลาด(Promotion) 

(Grewal & Levy, 2014)

1.การแบ่งส่วนตลาด (Segmentation) การก�าหนด

กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย (Target market selection) และการ

วางต�าแหน่งผลิตภณัฑ ์(Positioning): STP

ขั้นตอนแรกในการก�าหนดกลยทุธ์ทางการตลาด 

คือ การท�าความเขา้ใจว่าใครเป็นลูกคา้เป้าหมายของคุณ 

ลกัษณะควรเป็นอยา่งไร และควรวางต�าแหน่งผลิตภณัฑ์

ของคุณไวท่ี้ใด กระบวนการเลือกตลาดเป้าหมายเร่ิมตน้
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ดว้ยการแบ่งส่วนตลาด การแบ่งส่วนให้ขอ้มูลเชิงลึกว่า

เป็นอย่างไร เช่น กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีแตกต่างกนัอาจอยู่ใน

ตลาดเดียวกนั ความตอ้งการท่ีแตกต่างกนัของกลุ่มลูกคา้

แต่ละกลุ่ม บริษทัสามารถเลือกกลุ่มลกูคา้ (ตลาดเป้าหมาย) 

จากนั้ นพิจารณาการวางต�าแหน่งผลิตภัณฑ์ ต�าแหน่ง

ผลิตภณัฑช่์วยให้ผูบ้ริโภคเขา้ใจจุดยืนของสินคา้ ดงันั้น 

การแบ่งส่วนตลาด การก�าหนดกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย และ

การวางต�าแหน่งผลิตภณัฑ ์ถือเป็นรากฐานของการตลาด 

การด�าเนินการท่ีองค์กรหรือกิจการใหม่ด�าเนินการเพื่อ

การแข่งขนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ (Bearden, Ingram & 

LaForge, 2004)

1.1 การแบ่งส่วนตลาด (segmentation)

การแบ่งส่วนตลาด หมายถึง กระบวนการท่ีบริษทั

จดัแบ่งประเภทลูกคา้ภายในตลาดเป็นกลุ่มท่ีมีลกัษณะ

บางอยา่งคลา้ยกนั เช่น ความตอ้งการหรือความปรารถนา 

(Hunt & Mello, 2014) การแบ่งส่วนตลาดเพื่อสร้างกลุ่ม

ผูบ้ริโภคท่ีมีความต้องการคลา้ยกัน ลูกคา้ภายในกลุ่ม

ท่ีก�าหนดควรมีลกัษณะคลา้ยกนั ประโยชน์ในการแบ่ง

ส่วนตลาด คือ บริษทัสามารถตอบสนองความตอ้งการ

เฉพาะของแต่ละกลุ่มยอ่ยไดดี้ข้ึน ผ่านกลยทุธ์การตลาด

ท่ีไม่ซ�้ ากัน เพื่อส่งมอบคุณค่าท่ีต้องการในแต่ละส่วน

ตลาด (Lodish, et al., 2001) การแบ่งส่วนตลาดไม่พียงแต่

จะเป็นประโยชน์ส�าหรับองคก์รท่ีจดัตั้งข้ึนเท่านั้น แต่ยงั

สามารถให้ผลประโยชน์ดา้นการลงทุนกบักิจการไดเ้ช่น

กนั (Bearden, et al., 2004)

1.1.1 เกณฑส์�าหรับการแบ่งส่วนตลาด

หลงัจากแบ่งส่วนตลาดแลว้ ส่ิงท่ีจะตอ้งท�าต่อ

คือการประเมินศกัยภาพและโอกาสท่ีมีอยู่ในส่วนตลาด

ต่างๆ ดว้ยการเลือกกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย บริษทัตอ้งแน่ใจ

ว่ามีเป็นโอกาสท่ีมากเพียงพอ โดยใช ้เกณฑด์งัต่อไปน้ี

ตำรำง 1

เกณฑ์การแบ่งส่วนตลาด

เกณฑ์กำรแบ่งส่วนตลำด ลักษณะกำรแบ่งส่วนตลำด

ธุรกิจสู่ผู้บริโภค (B2C)

• แบ่งตามประชากรศาสตร์ อายแุละหมวดหมู่ generational ( Baby Boomers, Gen X, 

Gen Y, Gen Z ) เพศ ชาติพนัธ์ุ รายได ้การศึกษา อาชีพ

ประเภทของครัวเรือน ศาสนา สัญชาติ

• แบ่งตามปัจจยัจิตวิทยา ค่านิยม วิถีชีวิต

• แบ่งตามภูมิศาสตร์ ประเทศ รัฐ เมือง ชนบท

• แบ่งตามลกัษณะผลิตภณัฑ์ การใชผ้ลิตภณัฑ ์ความภกัดี สถานการณ์การซ้ือ สินคา้

ประโยชน์ท่ีตอ้งการ

ธุรกิจกับธุรกิจ (B2B)

• แบ่งตามขนาดธุรกิจ ยอดขายรายปี ฐานลูกคา้

• แบ่งตามอตัราการใชง้าน ผูใ้ชเ้ทียบกบัผูไ้ม่ใช้

• แอพพลิเคชัน่ของผลิตภณัฑ์ การขายต่อ ส่วนประกอบในการผลิต

• แบ่งตามประเภทอุตสาหกรรม องคก์ารอุตสาหกรรม

• แบ่งตามภูมิศาสตร์ ประเทศ ภูมิภาค รัฐ

• แบ่งตามการซ้ือ ลูกคา้ใหม่ และลูกคา้ซ้ือซ�้ า
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และการเติบโตของส่วนตลาด ในการก�าหนดขนาดของ

กลุ่มท่ีมีศกัยภาพ บริษทัสามารถประเมินศกัยภาพในการ

ขายท่ีอาจเกิดข้ึนจากกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย โดยการเก็บ

ขอ้มูลทุติยภูมิหรือรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกับขนาดตลาด 

และใชข้อ้มูลน้ีเพื่อคาดการณ์ประมาณการยอดขายและ

การยอมรับผลิตภณัฑภ์ายในตลาด การท�าเช่นน้ีบริษทัจะ

ตอ้งทราบขอ้มูลดงัต่อไปน้ีคือ (1) ศกัยภาพทางการตลาด

ของกลุ่ม คือ ยอดขายสูงสุดท่ีเป็นไปไดภ้ายในกลุ่มส�าหรับ

ช่วงเวลาท่ีก�าหนด (2) ประมาณการศกัยภาพการขาย คือ

การประมาณการยอดขายสูงสุด บริษทัจะคาดการณ์ส่ิง

ท่ีเช่ือว่าสามารถบรรลุไดข้องยอดขายน้ีในตลาด การท่ี

บริษทัท�าการประเมินส่วนแบ่งการตลาดท่ีหวงัว่าจะได้

รับในตลาดท่ีมีศกัยภาพ จะท�าให้ทราบสภาพแวดลอ้ม

การแข่งขนัภายในตลาดนั้นๆ (Kurtz & Boone, 2015)

การท่ีบริษทัตอ้งท�าการตลาด เก่ียวขอ้งโดยตรง

กบัการสร้างศกัยภาพของบริษทัเพื่อให้บรรลุผลก�าไรใน

ช่วงเวลาท่ีก�าหนด การแบ่งส่วนตลาดอาจไม่เหมาะหาก

ตลาดโดยรวมมีขนาดเลก็ บริษทัตอ้งประเมินวา่ลกูคา้กลุ่ม

ท่ีตอ้งการจะมีเสถียรภาพมากนอ้ยเพียงใด. ความเป็นไป

ไดท่ี้ความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้จะยงัคงอยู ่ขณะเดียวกนั

เม่ือเวลาผา่นไป หากคาดการณ์วา่ความตอ้งการของลูกคา้

จะเปล่ียนแปลง หรือเปล่ียนแปลงไปตามกาลเวลา บริษทั

จ�าเป็นตอ้งพิจารณาปัจจยัเหล่าน้ี ก่อนท่ีจะเลือกกลุ่มลกูคา้

เป็นลูกคา้เป้าหมาย นอกจากน้ีกลุ่มตอ้งสามารถเขา้ถึงได ้

บริษทัควรก�าหนดเป้าหมายผูบ้ริโภคเหล่านั้นวา่จะตอบรับ

กลยทุธ์ทางการตลาดของบริษทั มิเช่นนั้น การแบ่งส่วน

ตลาดจะไม่ไดผ้ลลพัธ์ท่ีตอ้งการ และการท�าการตลาดไป

ยงัตลาดโดยรวมอาจเป็นแนวทางท่ีเหมาะสมกว่า

1.2 การก�าหนดเป้าหมาย (targeting)

หลงัจากท่ีบริษทัระบุและประเมินกลุ่มผลิตภณัฑ์

ท่ีแตกต่างกนัแลว้ จึงท�าการก�าหนดเป้าหมายส�าหรับตลาด 

ตลาดเป้าหมายคือกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย เช่น บุคคลหรือ

องค์กรท่ีบริษทัจะมุ่งเน้นในการท�าการตลาด นอกจาก

น้ีตลาดเป้าหมายท่ีเลือกจะส่งผลต่อส่วนประสมการ

ตลาดท่ีบริษัทต้องจัดการเพ่ือเข้าถึงตลาดน้ีได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ ในการเลือกตลาดเป้าหมาย บริษทัควร

ตอ้งพิจารณาผลิตภณัฑใ์ห้ตรงกบัความตอ้งการของกลุ่ม 

เป้าหมาย (Lodish, et al., 2001) บ่อยคร้ังท่ีผูจ้ดัการตอ้ง

ตดัสินใจอย่างหนักเก่ียวกบัแนวทางการตลาดท่ีดีท่ีสุด 

แมว้า่จะมีแนวทางการก�าหนดเป้าหมายหลายวธีิ โดยมุ่งเนน้

ไปท่ีสามวธีิการแบบดั้งเดิมท่ีใชคื้อ การตลาดแบบมวลชน 

การตลาดท่ีแตกต่างกนั และการตลาดแบบเฉพาะเจาะจง

1.2.1 กลยุทธ์การตลาดแบบมวลชน (mass  

marketing strategy)

การตลาดแบบมวลชน เป็นกลยุทธ์ท่ีไม่ไดแ้บ่ง

แยกตลาดออกเป็นกลุ่มย่อย กลยุทธ์น้ีมักเรียกกันว่า

กลยุทธ์ท่ีไม่แตกต่างกัน (undifferentiated strategy)  

(Hunt & Mello, 2014) ดว้ยกลยทุธ์น้ีการเลือกตลาดเป้า

หมายจะไม่มีการแบ่งส่วนตลาด ดงันั้นจึงมองวา่ผูบ้ริโภค

ทุกคนมีความตอ้งการท่ีคลา้ยคลึงกนักบัผลิตภณัฑท่ี์บริษทั

น�าเสนอ บริษทัท่ีใชว้ิธีน้ีจะพฒันาส่วนประสมทางการ

ตลาดเพยีงแบบเดียว กล่าวคือ ผลิตภณัฑ ์ราคา ช่องทางการ

จดัจ�าหน่าย และการส่งเสริมการตลาด จะใชก้ลยทุธ์เดียวกนั

เพื่อเขา้ถึงส่วนตลาดทั้งหมด การตลาดแบบกลุ่มท�าให้

บริษทัต่างๆ มีความเส่ียงในการแข่งขนัจากคู่แข่งขนั ซ่ึง

คู่แข่งขนัอาจพฒันาผลิตภณัฑโ์ดยปรับแต่งให้เหมาะสม

กบักลุ่มลูกคา้ในแต่ละกลุ่มดว้ยคุณประโยชน์ท่ีเหนือกวา่

ให้แต่ละกลุ่มยอ่ยของตลาด

1.2.2 กลยุทธ์การแบ่งส่วนตลาดท่ีแตกต่าง  

(differentiated marketing strategy)

บริษทัท่ีใชก้ลยทุธ์การแบ่งส่วนท่ีแตกต่างกนั จะ

ตอ้งแบ่งผูบ้ริโภคเป็นอนัดบัแรก โดยแบ่งกลุ่มตามลกัษณะ

หรือความตอ้งการของผูบ้ริโภค ในการเลือกตลาดเป้า

หมายบริษทัจะระบุกลุ่มของผูบ้ริโภคท่ีจะมีความตอ้งการ

ท่ีแตกต่างกนัและมีแนวโนม้ท่ีจะตอบสนองต่อกลยทุธ์การ

ตลาดท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑข์องบริษทั หลงัจากแบ่งกลุ่ม

ตลาด บริษทัท่ีใชก้ารแบ่งส่วนตลาดท่ีแตกต่างกนัจะเลือก

กลุ่มเป้าหมายหลายกลุ่ม และพฒันากลยุทธ์การตลาดท่ี

มีลกัษณะเฉพาะตามลกัษณะของผูบ้ริโภคภายในกลุ่มท่ี

เลือก ขอ้ดีของการแบ่งส่วนตลาดท่ีแตกต่างกนัคือบริษทั

สามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีแตกต่าง

กนัได ้ช่วยเพิ่มความพึงพอใจของลูกคา้และยอดขายของ

บริษทั เน่ืองจากเขา้ถึงลูกคา้ท่ีมีความตอ้งการเฉพาะราย 

(Hunt & Mello, 2014) 
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ส�าหรับบริษทัขนาดเลก็หรือบริษทัท่ีเร่ิมตน้ธุรกิจ 

จ�าเป็นตอ้งใชท้รัพยากรจ�านวนมากทั้งดา้นบุคลากร เงิน

ลงทุน การบริหารจดัการ อยา่งไรก็ตามเม่ือบริษทัเติบโต

ข้ึน กลยทุธ์น้ีจะมีประสิทธิภาพมากในการใหค้วามส�าคญั

กบัความแตกต่างของกลุ่มผูบ้ริโภคผ่านการขยายตวัของ

ผลิตภณัฑข์องบริษทั (Ferrell, et al., 2002)

1.2.3 กลยทุธ์การตลาดเขม้ขน้หรือการตลาดแบบ

มุ่งลูกคา้เฉพาะกลุ่ม (market concentration strategy or 

niche marketing)

วิธีท่ีสามท่ีบริษทัสามารถใช้ในการเลือกตลาด

เป้าหมาย คือ เน้นกลุ่มลูกคา้เพียงกลุ่มเดียวและพฒันา

ส่วนประสมทางการตลาดให้ดีท่ีสุด โดยบริษทัเลือก

กลุ่มผูบ้ริโภคเพียงกลุ่มเดียวเพื่อท�าการตลาด และพฒันา

ผลิตภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจดัจ�าหน่าย และการส่งเสริม

การตลาดท่ีเหมาะสมตอ่ความตอ้งการเฉพาะของกลุม่น้ี การ

มุ่งเนน้เฉพาะกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมีคุณสมบติัเฉพาะ ผูบ้ริโภค

ไม่ไดเ้ห็นราคาส�าคญัเพราะผลิตภณัฑน้ี์เหมาะกบัพวกเขา 

(Bearden, et al., 2004) อยา่งไรก็ตามมีขอ้ จ�ากดั เก่ียวกบั

กลยทุธ์ทางการตลาดน้ี ประการแรกศกัยภาพดา้นการตลาด

ของกลยทุธ์น้ีต�่ากวา่กลยทุธ์อ่ืน และมีลูกคา้จ�านวนนอ้ยราย

1.3 การวางต�าแหน่งผลิตภณัฑ์

เม่ือบริษทัไดต้ลาดเป้าหมายแลว้ ขั้นตอนต่อไป

คือ การวางต�าแหน่งผลิตภณัฑ์ส�าหรับตลาดเป้าหมาย

นั้น การจดัต�าแหน่งหมายถึงความตอ้งการของผลิตภณัฑ์

หรือบริการในการรับรู้หรือแบ่งประเภทภายในจิตใจของ

ตลาดเป้าหมาย การวางต�าแหน่งคือวิธีท่ีผลิตภณัฑ์หรือ

เทคโนโลยีใหม่ไดรั้บการรับรู้ในจิตใจของผูบ้ริโภคเม่ือ

เทียบกบัผลิตภณัฑคู่์แข่งท่ีมีใหก้บัผูบ้ริโภค มีปัจจยัหลาย

ประการท่ี บริษทั ตอ้งค�านึงถึงเม่ือพิจารณาวา่กลยทุธ์การ

วางต�าแหน่งใดจะท�างานไดดี้ท่ีสุด โดยทัว่ไปสามารถ

ใชก้ลยุทธ์การก�าหนดต�าแหน่งท่ีแตกต่างกนัหลายแบบ

เพื่อแยกแยะผลิตภณัฑข์องคนอ่ืน ๆ ออกจากตลาดอ่ืน ๆ 

(Boone & Kurtz, 2006) ไดแ้ก่ ตวัผลิตภณัฑ ์(เช่น ลกัษณะ

ภายนอกท่ีมองเห็น) คุณค่า (เช่นราคาเทียบกบัคุณภาพ) 

การแข่งขนั (คู่แข่งในตลาด) เพื่อก�าหนดต�าแหน่งทางการ

ตลาด บริษทั ตอ้งค�านึงถึงขอ้ไดเ้ปรียบดา้นการแข่งขนั

ของผลิตภณัฑข์องตนและพยายามท่ีจะใชม้ลูคา่ท่ีสร้างข้ึน

ส�าหรับผูบ้ริโภคเพื่อเป็นพื้นฐานในการจ�าแนกผลิตภณัฑ ์

ดงันั้นการแข่งขนัก่อใหเ้กิดประโยชน์ท่ีผูบ้ริโภคจะไดรั้บ 

ไม่วา่จะเป็นผลประโยชนท่ี์มากข้ึน หรือราคาท่ีต�่ากวา่ หรือ

ทั้งสองอยา่ง กุญแจส�าคญัในการชนะลูกคา้คือการเขา้ใจ

ถึงความตอ้งการของพวกเขาท่ีดีกว่าคู่แข่ง และเพื่อน�า

ความตอ้งการเหล่านั้นเขา้สู่ตลาดของผลิตภณัฑ ์นอกจาก

น้ีเพื่อความไดเ้ปรียบดา้นการแข่งขนัท่ีจะมีอยูต่ลอดเวลา

เทคโนโลยีของ บริษทั ควรจะสามารถป้องกนัไดแ้ละ

ท�าใหผู้อ่ื้นไม่สามารถเลียนแบบได ้(Barney, 1991) ดงันั้น

ผลิตภณัฑจ์ะตอ้งสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของลกูคา้ใน

ตลาดเป้าหมายเพื่อใหส้ามารถก�าหนดต�าแหน่งผลิตภณัฑ์

ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพในใจของผูบ้ริโภคและสร้างความ

แตกต่างของผลิตภณัฑจ์ากการแข่งขนั

การแบ่งส่วนตลาด การเลือกตลาดเป้าหมาย และ

การวางต�าแหน่งผลิตภณัฑ์ ถือเป็นการตดัสินใจเชิงกล

ยุทธ์ท่ีส�าคญัซ่ึงตอ้งไดรั้บการพิจารณาก่อนจะวางแผน

ดา้นกลยทุธ์ทางการตลาดอ่ืน ๆ  โดยเฉพาะอยา่งยิง่ส�าหรับ

สภาพแวดลอ้มท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างต่อเน่ือง เม่ือ

ขอ้มูลใหม่ ๆ  ปรากฏข้ึน บริษทัควรรวมขอ้มูลเหล่าน้ีและ

ปรับการก�าหนดตลาดเป้าหมายและการตดัสินใจเก่ียวกบั

ต�าแหน่งทางการตลาดของผลิตภณัฑ ์ เพื่อช่วยให้บริษทั 

เขา้ใจคุณค่าท่ีผูบ้ริโภคพึงพอใจและเปรียบเทียบกบัคู่แข่ง

2. กลยทุธ์ส่วนประสมการตลาด

เป้าหมายของการผสมผสานดา้นการตลาดคือการ

สร้างความตระหนกัและการรับรู้แก่ผูบ้ริโภค ท่ีเก่ียวขอ้ง

กับคุณค่าของสินค้าในรูปแบบท่ีส่งเสริมการทดลอง

ใช้และการน�าผลิตภณัฑ์ไปใช้ในตลาด (Crawford & 

DiBenedetto, 2005) 

2.1.1 กลยทุธ์ผลิตภณัฑ์

เม่ือเลือกตลาดเป้าหมายและก�าหนดต�าแหน่ง

ทางการตลาดแลว้ บริษทัตอ้งหาแนวทางในการเพิ่มมูลค่า

ผลิตภณัฑใ์ห้กบัตลาดเป้าหมายได ้ งานดา้นการตลาด 2 

งานท่ีถือเป็นส่ิงส�าคญัเพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภณัฑท่ี์วางอยู่

ดา้นหนา้ผูบ้ริโภคเป็นผลิตภณัฑท่ี์พวกเขาตอ้งการอย่าง

แทจ้ริงคือ การทดสอบแนวคิดและการทดสอบการใช้

ผลิตภณัฑ ์ (Cooper, 2001; Crawford & DiBenedetto, 

2005) เพื่อลดความเส่ียงในความลม้เหลวของผลิตภณัฑ ์
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บริษทัควรด�าเนินการทดสอบแนวคิดและทดสอบการใช้

ผลิตภณัฑร์ะหวา่งการพฒันาผลิตภณัฑ ์การทดสอบแนวคิด

เก่ียวขอ้งกบัการติดต่อลูกคา้ท่ีมีศกัยภาพภายในตลาดเป้า

หมาย การอธิบายการใชผ้ลิตภณัฑ ์และการพิจารณาว่ามี

ความตอ้งการผลิตภณัฑ์น้ีในตลาดหรือไม่ การทดสอบ

แนวคิดควรเกิดข้ึนก่อนท่ีจะมีการพฒันาตน้แบบท่ีแท้

จริงเพื่อให้ขอ้เสนอแนะของลูกคา้สามารถรวมเขา้กับ

การออกแบบผลิตภณัฑไ์ด ้การทดสอบแนวคิดจะช่วยให้

บริษทัสามารถระบุคุณลกัษณะส�าคญัและผลประโยชน์

ท่ีตลาดเป้าหมายพิจารณาว่าส�าคญัท่ีสุด หลงัจากสร้าง

ตน้แบบเสร็จส้ินแลว้ก็ถึงเวลาท่ีจะรวบรวมขอ้เสนอแนะ

จากตลาดดว้ยการทดสอบการใชผ้ลิตภณัฑ ์ในการทดสอบ

ลูกคา้นั้น บริษทัจะน�าเสนอผลิตภณัฑจ์ริงหรือตน้แบบแก่

ผูบ้ริโภคและถามวา่ผลิตภณัฑท่ี์สร้างนั้นเป็นไปตามความ

ตอ้งการท่ีอธิบายไวใ้นการทดสอบแนวคิดหรือไม่ ความ

คิดเห็นของตลาดน้ีเป็นส่ิงส�าคญั และอาจหมายถึงความ

แตกต่างระหว่างผลิตภณัฑ์ใหม่ท่ีประสบความส�าเร็จท่ี

ตอบสนองความตอ้งการของตลาดกบัผลิตภณัฑใ์หม่ไม่ได้

ใหคุ้ณค่าท่ีแทจ้ริงแก่ผูบ้ริโภค เม่ือพฒันากลยทุธ์ทางการ

ตลาดตอ้งพิจารณาขั้นตอนของวงจรชีวิตผลิตภณัฑ ์ การ

พจิารณากลยทุธ์การตลาดสู่ตลาดท่ีมีประสิทธิภาพ ในช่วง

ระยะเวลาของผลิตภณัฑ์น้ี บริษทัจะน�าเสนอผลิตภณัฑ์

ท่ีมีคุณค่าต่อผูบ้ริโภครวมถึงการปรับแต่งผลิตภณัฑต์าม

ความตอ้งการเฉพาะของตลาดเป้าหมาย การตลาดของ

ผลิตภณัฑท่ี์ออกแบบมาตามความตอ้งการของลูกคา้ช่วย

ใหก้ารตลาดของผลิตภณัฑมี์ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน (Ferrell 

& Hartline, 2008) 

กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์จะมุ่งเน้นการสร้างความ

ตระหนักและความรับรู้แก่ผูบ้ริโภคเก่ียวกบัประโยชน ์

เม่ือค�านึงถึงคุณลักษณะเฉพาะและผลประโยชน์ของ

ผลิตภณัฑ์ ส่ิงส�าคญัคือต้องค�านึงถึงการสร้างแบรนด์

ของบริษทั แบรนดคื์อวิธีท่ีจะแยกความแตกต่างระหว่าง

ผลิตภณัฑภ์ายในตลาด (Hunt & Mello, 2014) แบรนด์

สามารถเป็นหน่ึงในสินทรัพยท่ี์มีค่ามากท่ีสุด ในขณะท่ีผู ้

บริโภคยนิดีท่ีจะจ่ายราคาท่ีสูงข้ึนส�าหรับแบรนดท่ี์พวกเขา

เช่ือว่าให้คุณค่ามากข้ึน (Srivastava, Shervani, & Fahey, 

1998) อยา่งไรก็ตามแบรนดมุ่์งเนน้ท่ีคุณลกัษณะเฉพาะท่ี

ผูบ้ริโภคเช่ือมโยงกบับริษทั แบรนดส์ามารถก�าหนดเป็น 

ช่ือ เคร่ืองหมาย สัญลกัษณ์ การออกแบบ หรือหลายอยา่ง

รวมกนัท่ีระบุว่าผลิตภณัฑช์นิดหน่ึงมีความแตกต่างจาก

คู่แข่งขนั (Kurtz, 2015) ประโยชน์ของการสร้างแบรนด ์

คือ แบรนดท่ี์มีประสิทธิภาพจะส่งผลต่อการรับรู้แบรนด์

และการรับรู้ของผูบ้ริโภคท่ีเพิ่มข้ึน ตลอดจนการรับรู้ถึง

คุณภาพผลิตภณัฑ์และความภกัดีของแบรนด์ (Keller, 

1993) กระบวนการสร้างแบรนด์เป็นส่ิงท่ีตอ้งมีwการ

วางแผนเชิงกลยทุธ์และไม่เกิดข้ึนโดยบงัเอิญ ในการเร่ิม

ตน้กิจการตอ้งสร้างแบรนดต์ั้งแต่เร่ิมตน้ การสร้างแบรนด์

ท่ีแข็งแกร่งกิจการควรมีภาพลกัษณ์ท่ีชดัเจนและเร่ิมตน้

ดว้ยการสร้างความน่าเช่ือถือให้กบัลูกคา้และนกัลงทุนท่ี

มีศกัยภาพ สถานท่ีแรกท่ีจะเร่ิมตน้ก็คือการมีผลิตภณัฑ์

ท่ีมีคุณภาพสูง (Hunt & Mello, 2014) 

2.2 กลยทุธ์การตั้งราคา

การก�าหนดราคาของผลิตภณัฑ์ อาจเป็นงานท่ี

ทา้ทายมากและมกัเป็นส่วนประกอบของส่วนประสมการ

ตลาดท่ีผูบ้ริหารเขา้ใจนอ้ย (Grewal & Levy, 2014) ราคา

เป็นองคป์ระกอบเฉพาะของส่วนประสมการตลาดท่ีมีผล 

กระทบโดยตรงต่อความสามารถในการท�าก�าไรและเป็น

กลยทุธ์ส�าคญัในการตดัสินใจของ บริษทั (Hunt & Mello, 

2014) หากธุรกิจตอ้งการเพิ่มผลก�าไรเป็นเป้าหมายเชิงกล

ยทุธ์จะมีเพียง 2 หลกัสูตรเท่านั้นคือเพิ่มปริมาณการขาย

สินคา้หรือเพิ่มราคาสินคา้ (Hunt & Mello, 2014) นอก

เหนือจากการก�าหนดราคาท่ีมีผลต่อความสามารถในการ

ท�าก�าไรส่วนประกอบดา้นราคาของส่วนประสมทางการ

ตลาดคือ ระดบัการตลาดท่ีง่ายท่ีสุดในการเปล่ียนแปลง

เปรียบเทียบกบัการตดัสินใจเลือกผลิตภณัฑก์ารจดัต�าแหน่ง

และการส่งเสริมการขาย เป้าหมายท่ีผลกัดนัใหใ้ชก้ลยทุธ์

การก�าหนดราคา มองจากการอยูร่อดของตลาด การเติบโต

ของยอดขาย หรือการสร้างภาพลกัษณ์ท่ีมีคุณค่าสูงอาจมี

บทบาทส�าคญัในการก�าหนดราคาท่ีเหมาะสม (Bearden, 

et al., 2004) 

เม่ือพิจารณาวิธีการก�าหนดราคาผลิตภณัฑ์ตอ้ง

พิจารณาปัจจยัต่างๆ ปัจจยัเหล่าน้ีเรียกว่า 5 Cs ของการ

ก�าหนดราคา ดงัน้ี ตน้ทุน (costs) ลูกคา้ (customers) ช่อง

ทางการจดัจ�าหน่าย (channels of distribution) การแข่งขนั 

(competition) และความเขา้กนัไดก้บัวตัถุประสงคข์อง

บริษทั (compatibility with company objectives) (Bearden, 
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et al., 2004; Grewal & Levy, 2014) ในการก�าหนดราคาขั้น

ต�่าส�าหรับผลิตภณัฑ ์บริษทัตอ้งพิจารณาตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัการพฒันาและท�าการตลาดของผลิตภณัฑ ์รวมถึงตน้ทุน

คงท่ีและตน้ทุนผนัแปร ในการประมาณน้ีจ�าเป็นตอ้งรวม

ตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิต การจดัจ�าหน่าย และการส่ง

เสริมการตลาด ราคาท่ีเลือกจะตอ้งครอบคลุมการลงทุนและ

การสนบัสนุนผลิตภณัฑเ์พื่อใหก้ารเสนอขายผลิตภณัฑมี์

ความสมเหตุสมผล นัน่คือ ราคาตอ้งครอบคลุมทั้งค่าใช้

จ่ายทั้งทางตรงและทางออ้ม มิฉะนั้นจะไม่มีความเป็นไป

ไดใ้นการอยู่รอดหากรายไดท่ี้มาจากการขายผลิตภณัฑ์

ไม่สามารถครอบคลุมตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจากการพฒันาการ

ตลาดและการด�าเนินงานในชีวิตประจ�าวนั

บริษทัควรประเมินความคาดหวงัดา้นราคาของ

ลูกคา้และความเตม็ใจท่ีจะจ่ายค่าผลิตภณัฑ ์เน่ืองจากการ

พิจารณาน้ีค�านึงถึงมูลค่าท่ีไดจ้ากการใชผ้ลิตภณัฑ์ เป็น

เร่ืองจ�าเป็นท่ีตอ้งทราบความคิดความตอ้งการของตลาด

เป้าหมาย ส�าหรับกิจการท่ีใชช่้องทางการจดัจ�าหน่ายทาง

ออ้ม ตอ้งตั้ งค่าราคาผลิตภณัฑ์เพื่อให้สมาชิกรายอ่ืนๆ 

ภายในช่องทางสามารถรับผลตอบแทนท่ีเพียงพอจาก

การขายผลิตภณัฑ์ได ้ ถา้ผลตอบแทนไม่เหมาะสมอาจ

เกิดเหตุการณ์ดงัน้ี สมาชิกช่องทางไม่เลือกท่ีจะเป็นส่วน

หน่ึงของช่องทางการจดัจ�าหน่าย หรือผลิตภณัฑ์จะถูก

ละเลยและไม่ไดท้�าการตลาดใหเ้ตม็ศกัยภาพ นัน่คือ ราคา

ควรจะสะทอ้นถึงการตดัสินใจเก่ียวกบัเครือข่ายการจดั

จ�าหน่ายท่ีจ�าเป็นในการส่งมอบผลิตภณัฑใ์หก้บัผูบ้ริโภค 

นอกจากน้ีคู่แข่งจะตอบสนองต่อการแนะน�าผลิตภณัฑ์

ท่ีพวกเขาเห็นว่าเป็นภยัคุกคาม สุดทา้ยราคาท่ีก�าหนดไว้

ส�าหรับผลิตภณัฑใ์หส้ญัญาณแก่ผูบ้ริโภคในตลาดเก่ียวกบั

คุณภาพท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑ ์บริษทัตอ้งแน่ใจวา่ราคา

ของผลิตภณัฑบ่์งบอกถึงขอ้มูลท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบัคุณภาพ

ของผลิตภณัฑ ์เทคโนโลยี ตราสินคา้ และเสริมสร้างเป้า

หมายเชิงกลยทุธ์ของการลงทุนแก่ธุรกิจ

2.3 กลยทุธ์ช่องทางการจดัจ�าหน่าย

การจดัการซพัพลายเชนและการกระจายผลิตภณัฑ์

มุ่งเนน้ไปท่ีส่วนประกอบท่ีเรียกว่า “สถานท่ี” ของกลุ่ม

การตลาด การแจกจ่ายผลิตภณัฑมี์ความส�าคญัต่อการส่ง

มอบคุณค่าให้กบัผูบ้ริโภคและอ�านวยความสะดวกใน

กระบวนการผลิตสินคา้ใหก้บัผูบ้ริโภคหรือการแลกเปล่ียน

ทางการตลาด (Kurtz, 2015) ห่วงโซ่อุปทานสามารถระบุ

ไดว้า่เป็นเครือขา่ยท่ีเช่ือมโยงโดยตรงกบัผลิตภณัฑ ์บริการ 

การเงิน และขอ้มูลจากแหล่งหน่ึงไปยงัลูกคา้ (Hunt & 

Mello, 2014) เม่ือมองถึงห่วงโซ่อุปทานโดยรวม นอกจาก

ผูบ้ริโภคแลว้ยงัรวมถึงธุรกิจอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้าง

ผลิตภณัฑใ์ห้กบัผูบ้ริโภคดว้ย และพิจารณาประเด็นและ

ความสัมพนัธ์ในการจัดหาช่องทางการตลาดหมายถึง

ตวักลางท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งในการส่งมอบผลิตภณัฑไ์ปยงั

ผูบ้ริโภคปลายทาง มีการตดัสินใจท่ีส�าคญัหลายอย่างท่ี

ตอ้งพิจารณาเพื่อสร้างช่องทางการจดัจ�าหน่าย เม่ือบริษทั

ตดัสินใจเลือกกลยุทธ์ช่องทางการจดัจ�าหน่ายท่ีถูกตอ้ง 

ปัจจยัส�าคญัท่ีจะผลกัดนัการเลือกช่องทางการจดัจ�าหน่าย

คือมูลค่าของลูกคา้ บริษทัควรพิจารณาถึงความสามารถ

ของช่องทางการจดัจ�าหน่ายเพื่อจดัหาผลิตภณัฑ์ท่ีลูกคา้

ช่ืนชอบในแบบท่ีพวกเขาตอ้งการและมีคุณค่า (Ferrell & 

Hartline, 2008) การตดัสินใจในช่องทางการจดัจ�าหน่าย

มีผลโดยตรงจากการตดัสินใจเก่ียวกบักลุ่มตลาดเป้าหมาย

รวมถึงการท�าให้ผลิตภณัฑจ์ะอยูใ่นใจผูบ้ริโภค

การตัดสินใจเลือกช่องทางการจัดจ�าหน่าย

เก่ียวขอ้งกบัเส้นทางการยา้ยผลิตภณัฑ์จากสถานท่ีผลิต

ไปจนถึงปลายทาง ช่องทางการจดัจ�าหน่ายอาจมีลกัษณะ

เป็นทางตรงหรือทางออ้ม ดว้ยช่องทางตรงผลิตภณัฑจ์ะ

ขายตรงไปยงัตลาดเป้าหมายจากผูผ้ลิต ส่วนช่องทางออ้ม

จะเก่ียวขอ้งกบัคนกลางในการกระจายผลิตภณัฑไ์ปยงัผูใ้ช้

ปลายทาง ซ่ึงหมายถึง ผูค้า้ส่ง ศูนยก์ระจายสินคา้ และร้าน

คา้ปลีก คนกลางเหล่าน้ีมกัท�าหนา้ท่ีหลกั ๆ  หลายอยา่งเช่น

การจดัการสินคา้คงคลงั การจดัซ้ือคลงัสินคา้ และการขนส่ง 

(Hunt & Mello, 2014) สมาชิกช่องทางสามารถมีบทบาท

ส�าคญัในการส่ือสารขอ้มูลกบัลูกคา้เก่ียวกบัผลิตภณัฑท่ี์

จะส่งผลต่อความเป็นไปไดท่ี้จะซ้ือ ตวัอยา่งเช่น บริษทั

ท่ีใชร้้านคา้ปลีก มกัให้แรงจูงใจเพิ่มเติมแก่พนกังานขาย

ท่ีร้านคา้ เพื่อช่วยให้ผูบ้ริโภคเขา้ใจคุณค่าของผลิตภณัฑ์

และเพิ่มโอกาสในการซ้ือสินคา้ นอกจากน้ีคนกลางอาจ

มีส่วนร่วมในการโฆษณาหรือการส่งเสริมการขายซ่ึงจะ

เพิ่มยอดขาย และส่งต่อขอ้มูลเก่ียวกบัความคิดเห็นของ

ลูกคา้ ความพึงพอใจ และแนวคิดส�าหรับผลิตภณัฑใ์หม่

อ่ืน ๆ ท่ีตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้ให้แก่บริษทัได ้

โดยทั่วไปช่องทางตรงเหมาะส�าหรับตลาด
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อุตสาหกรรม การบริการท่ีให้ความส�าคญัสูง ผลิตภณัฑ์

มีความซบัซอ้นทางเทคโนโลย ีและสายผลิตภณัฑมี์ขนาด

เลก็ (Ferrell & Hartline, 2008; Kurtz, 2015) ในทางตรง

กนัขา้มช่องทางออ้มมีการใชก้นัอยา่งแพร่หลายในการขาย

ผลิตภณัฑ์ในตลาดผูบ้ริโภค หรือผูบ้ริโภคท่ีอยู่ในพื้นท่ี

ทางภูมิศาสตร์ท่ีแตกต่างกนั ช่องทางออ้มช่วยใหส้ามารถ

ขยายขอบเขตการเขา้ถึงลูกคา้ไดโ้ดยไม่ตอ้งใชค่้าใชจ่้าย

เพิ่มเติมในการสร้างช่องทางโดยตรงใหก้บัผูบ้ริโภคเหล่า

นั้น (Kurtz, 2015) โดยทัว่ไปช่องทางออ้มเหมาะส�าหรับ

ผลิตภณัฑท่ี์มีมาตรฐาน ตน้ทุนต�่า และทนทาน (Ferrell 

& Hartline, 2008) 

บริษัท ท่ีตัดสินใจใช้ตัวกลางเ พ่ือแจกจ่าย

ผลิตภณัฑสู่์ตลาดตอ้งค�านึงถึงความเขม้ของการกระจาย

สินคา้ดว้ย จ�านวนตวักลางท่ีจะเผยแพร่ผลิตภณัฑ ์ความเขม้

ของการกระจายมีสามทางเลือก ไดแ้ก่ เขม้ขน้ เลือก และ

พิเศษ (Bearden, et al., 2004) การกระจายตวัแบบเร่งรัดจะ

ครอบคลุมตลาดท่ีกวา้งขวางและเหมาะท่ีสุดส�าหรับสินคา้

สะดวกซ้ือ การกระจายตวัแบบเร่งรัดเหมาะสมส�าหรับ

ธุรกิจท่ีใชต้ลาดมวลชนหรือกลยทุธ์การแบ่งส่วนท่ีไม่แตก

ต่างกนั (Ferrell & Hartline, 2008; Kurtz, 2015) การกระ

จายแบบเลือก คือ บริษทัเลือกช่องทางท่ีจ�ากดัจ�านวนและ

ระบุสินคา้ท่ีสามารถขายได ้ และสร้างความสัมพนัธ์ใน

การท�างานท่ีดีกบัผูค้า้ปลีก (Kurtz, 2015) ทางเลือก คือ

การพิจารณาการแจกจ่ายเฉพาะ ซ่ึงจะใหท้างเลือกเดียวใน

การขายผลิตภณัฑภ์ายในพื้นท่ีทางภูมิศาสตร์ท่ีก�าหนดไว ้

สินคา้หรูหรามกัมีการกระจายผา่นช่องทางพเิศษ นอกจาก

น้ี การกระจายเฉพาะสามารถมีประสิทธิภาพมากเม่ือใช้

กลยุทธ์การตลาดแบบเฉพาะเจาะจงและเน้นกลุ่มตลาด

เฉพาะกลุ่ม (Ferrell & Hartline, 2008)

2.4 กลยทุธ์การส่งเสริมการตลาดและการส่ือสาร

การตลาดเชิงบูรณาการ

โดยทัว่ไปการส่งเสริมการตลาดประกอบด้วย

การผสมผสานของแนวทางท่ีบริษทัจะใชใ้นการถ่ายทอด

ขอ้มูลเก่ียวกบัผลิตภณัฑใ์หม่ๆไปยงัตลาดเป้าหมาย การ

ส่งเสริมการตลาดสร้างความตระหนกัถึงผลิตภณัฑก์บัผู ้

บริโภคและมีความส�าคญัในการสร้างความรู้ความเขา้ใจ

ไปสู่การทดลองใชผ้ลิตภณัฑ ์ เป้าหมายของการส่งเสริม

การตลาดคือการส่ือสารคุณคา่ของผลิตภณัฑไ์ปยงัผูบ้ริโภค

ขั้นปลาย (Hunt & Mello, 2014) การส่งเสริมการตลาด

สามารถใชแ้นวทางต่างๆไดห้ลายวิธี ไดแ้ก่ การโฆษณา 

การประชาสัมพนัธ์ การส่งเสริมการขาย และการขาย

ส่วนบุคคล (Ferrell & Hartline, 2008) ผลิตภณัฑจ์ะเป็น

ตวัก�าหนดประเภทของโปรโมชัน่ท่ีแตกต่างกนั ตวัอยา่ง

เช่นเม่ือส่งเสริมการขายผลิตภณัฑท่ี์มีลกัษณะซบัซอ้นการ

ขายส่วนบุคคลมีแนวโนม้ท่ีจะมีประสิทธิภาพมากกวา่การ

โฆษณา (Lilien, 1979) ในแต่ละช่วงเวลากระบวนการซ้ือ

ผลิตภณัฑ์อาจมีเคร่ืองมือส่งเสริมการขายท่ีแตกต่างกนั

ออกไป เพื่อแสดงให้เห็นถึงคุณค่าท่ีส�าคญัแก่องคก์รการ

ประชาสัมพนัธ์อาจเป็นเคร่ืองมือท่ีมีประโยชน์ในการ

สร้างความรับรู้ภายในตลาดเป้าหมาย บริษทัควรจดัท�า

แผนการส่ือสารการตลาดแบบครบวงจรเพื่อให้มัน่ใจได้

ว่าแนวทางต่างๆท่ีใชใ้นการส่งเสริมการขายผลิตภณัฑมี์

ความชดัเจนและเป็นขอ้ความท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ

ของผูบ้ริโภค (Hunt & Mello, 2014)

2.4.1 การโฆษณา

การโฆษณา ส่วนมากใชส้�าหรับผลิตภณัฑเ์พื่อผู ้

บริโภค การโฆษณาเป็นการส่ือสารท่ีช่วยใหผู้บ้ริโภคและ

กลุ่มเป้าหมายรับรู้ถึงผลิตภณัฑ ์บริษทัควรใชต้ �าแหน่งของ

ตนเป็นจุดเร่ิมตน้เม่ือสร้างโฆษณาท่ีมุ่งเป้าไปยงัผูบ้ริโภค 

การโฆษณาเป็นประโยชนอ์ยา่งมากในช่วงเร่ิมตน้ของวงจร

ชีวิตผลิตภณัฑ ์(Hunt & Mello, 2014) การพิจารณาการ

วางแผนกลยทุธ์การโฆษณา จะช่วยใหส้ามารถส่ือสารเขา้

ถึงตลาดเป้าหมายไดดี้ท่ีสุด ส�าหรับบริษทัท่ีมีงบประมาณ

จ�ากดั การโฆษณาอาจเป็นกิจกรรมส่งเสริมการขายท่ีมี

ราคาแพงมาก อาจใชต้วัเลือกส่ือโฆษณาเช่น โฆษณาทาง

อินเทอร์เน็ตรวมถึงโฆษณาแบนเนอร์ส่ือสังคมออนไลน ์

และโฆษณาทางอีเมลโ์ดยตรง อาจเป็นส่วนหน่ึงท่ีช่วยลด

ตน้ทุนการโฆษณาลง

นอกจากน้ีความจริงท่ีว่าโฆษณาเขา้ถึงกลุ่มผูช้ม

เป้าหมาย ไม่ไดห้มายความวา่ผูช้มจะสนใจผลิตภณัฑห์รือ

ใหค้วามสนใจกบัโฆษณา การโฆษณาอาจมีราคาแพงเม่ือ

เทียบกบัเทคนิคการส่งเสริมการขายอ่ืนๆ และผลตอบรับ

อาจไม่คุม้กบัค่าใชจ่้าย ดงันั้นบริษทัตอ้งประเมินการเขา้

ถึงของโฆษณาและตรวจสอบการจ่ายเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบั

การโฆษณา 
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2.4.2 การประชาสัมพนัธ์

ประชาสัมพนัธ์ (PR) คือการส่ือสารท่ีไม่เป็น

ส่วนตวัเพื่อผูบ้ริโภค ท่ีมุ่งเน้นการส่งเสริมองค์กรและ

ผูค้นผลิตภณัฑห์รือแนวคิดของตนกบัลกูคา้เป้าหมายและ

สังคม (Hunt & Mello, 2014) PR การประชาสัมพนัธ์มี

ประสิทธิภาพในการสร้างและเสริมสร้างภาพลกัษณ์ท่ี

เก่ียวขอ้งกบักิจการ ช่วยให้บริษทัสามารถบอกเล่าเร่ือง

ราวของตนผา่นทางบุคคลท่ีสามท�าใหผู้บ้ริโภคมีทศันคติ

ท่ีดีกบับริษทั เช่น การแถลงการณ์หรือข่าวประชาสมัพนัธ์

และการพดูหรือเขียนขอ้ความเชิงบวก น�าเสนอในรูปแบบ

ต่างๆโดยถ่ายทอดขอ้มูลเก่ียวกบัองคก์รหรือผลิตภณัฑข์อง

บริษทั จุดประสงคข์องการประชาสัมพนัธ์ ประการแรก

คือการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพนัธ์หรือมีการแถลงข่าว

เม่ือมีส่ิงท่ีเป็นบวกเช่นการแนะน�าผลิตภณัฑใ์หม่ท่ีมีคุณค่า

ใหม่ หรือบทความในส่ือมวลชนในสาขาอุตสาหกรรมท่ี

มุ่งเนน้ดา้นบวกของผลิตภณัฑใ์หม่ ๆ อาจมีผลอยา่งมาก

ต่อการสร้างความตระหนกัและความสนใจในผลิตภณัฑ ์

สุดทา้ยการมีส่วนร่วมในชุมชนสามารถช่วยให้ช่ือและ

ผลิตภณัฑข์องบริษทัเผยแพร่ออกไปเพื่อเป็นการปลูกฝัง

ภาพลกัษณ์ท่ีดี 

กิจการใหม่หลายแห่งควรมุ่งมั่นท่ีจะใช้การ

ประชาสัมพนัธ์ เพื่อพฒันากลยทุธ์การตลาดของตน การ

ประชาสัมพนัธ์มีราคาถูกกว่าการโฆษณา นอกจากน้ี

การประชาสัมพนัธ์ช่วยสร้างความน่าเช่ือถือไม่เพียงแต่

ผลิตภณัฑ์เท่านั้น แต่ยงัรวมถึงการสร้างภาพลกัษณ์ให้

แก่บริษทัดว้ย 

2.4.3 การส่งเสริมการขาย

การส่งเสริมการขาย เป็นกิจกรรมท่ีสร้างแรงจูงใจ

ให้กบัผูบ้ริโภคในการทดลองใชผ้ลิตภณัฑ ์เช่น ตวัอยา่ง

ฟรี การทดลองใชฟ้รี คูปองฟรี การแข่งขนัโปรแกรมความ

ภกัดี หรือแจกของรางวลั ดว้ยความหวงัวา่ผูบ้ริโภคจะซ้ือ

ผลิตภณัฑด์งักล่าวในอนาคต (Hunt & Mello, 2014) การ

ส่งเสริมการขายท�างานไดดี้ส�าหรับผลิตภณัฑ์ส�าหรับผู ้

บริโภคและธุรกิจในองค์กรขนาดใหญ่และขนาดเล็ก: 

สร้างแรงจูงใจในแก่ผูบ้ริโภคในการซ้ือผลิตภณัฑ์และ

สามารถกระตุ้นความต้องการภายในช่องทางการจัด

จ�าหน่ายผลิตภณัฑ ์(Bearden, et al., 2004) แมว้่าการส่ง

เสริมการขายจะเป็นประโยชน์ในการกระตุน้การทดลอง

ใชผ้ลิตภณัฑ์และการซ้ือของผูบ้ริโภค การส่งเสริมการ

ขายอาจมีราคาแพงมากและอาจไม่น�าไปสู่ความภกัดีของ

ผลิตภณัฑ ์ นอกจากน้ีบริษทัตอ้งพิจารณาอยา่งรอบคอบ

เม่ือใช้การส่งเสริมการขาย เพื่อไม่ให้การจดัต�าแหน่ง

ผลิตภณัฑเ์ปล่ียนไปเน่ืองจากการส่งเสริมการขาย (กล่าว

คือราคาท่ีต�่ากว่าอาจส่งผลต่อคุณค่าท่ีลดลงแก่ผูบ้ริโภค) 

การส่งเสริมการขายตอ้งมีความสอดคลอ้งและสัมพนัธ์

กนัระหว่างรูปแบบการส่งเสริมการขายท่ีใชแ้ละการวาง

ต�าแหน่งผลิตภณัฑส์�าหรับตลาดเป้าหมาย

2.4.4 การขายโดยบุคคล

การขายโดยบุคคลเป็นเคร่ืองมือส่งเสริมการขาย

ท่ีมีลกัษณะเฉพาะตวัและใชก้ารส่ือสารแบบตวัต่อตวักบั

ตลาดเป้าหมาย โดยการชักชวนให้ลูกคา้ซ้ือผลิตภณัฑ ์

(Ferrell & Hartline, 2008) การขายโดยบุคคลให้ขอ้มูล

รายละเอียดมากท่ีสุดเก่ียวกบัผลิตภณัฑแ์ก่ผูบ้ริโภค เม่ือ

เทียบกบัเทคนิคการส่งเสริมการตลาดอ่ืน ๆ การขายโดย

บุคคลเป็นประโยชน์อย่างยิ่งส�าหรับผลิตภณัฑ์ท่ีมีความ

ซับซ้อนสูงท่ีตอ้งใช้ความรู้ดา้นเทคนิคเพื่อถ่ายทอดผล

ประโยชน์ของผลิตภณัฑไ์ปยงัตลาดเป้าหมาย 

2.4.5 ส่ือสังคม

การพฒันาเทคโนโลยไีดเ้ปล่ียนวิธีท่ีลูกคา้มีส่วน

ร่วมกบับริษทั และผูบ้ริโภครายอ่ืนๆ นอกเหนือจากวิธี

ดั้ งเดิมในการส่ือสารกับลูกค้าเก่ียวกับผลิตภัณฑ์หรือ

เทคโนโลยีแลว้ จ�าเป็นอยา่งยิ่งท่ีกลยทุธ์ทั้งหมดจะตอ้งมี

การประสานงานทางธุรกิจกบัส่ือต่างๆ ส่ือสงัคมออนไลน์

เป็นการก�าหนดรูปแบบการส่ือสารทางอิเล็กทรอนิกส์ท่ี

แตกต่างกนัซ่ึงผูใ้ชส้ามารถสร้างชุมชนออนไลน์เพื่อแลก

เปล่ียนขอ้มูลความคิดขอ้ความและเน้ือหาอ่ืน ๆ (Kurtz, 

2015) แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย ไดแ้ก่ ไซตเ์ครือข่ายโซ

เชียลเช่น Facebook, Twitter และ LinkedIn รวมถึงไซต์

แบ่งปันส่ือเช่น You Tube และอ่ืน ๆ  เช่นบลอ็กและไมโคร

บลอ็ก (Kurtz, 2015) การใชส่ื้อทางสงัคมในดา้นการตลาด

ถือเป็นองคป์ระกอบส�าคญัของเครือข่าย และยงัมีผลต่อ

องคป์ระกอบอ่ืนๆ ของส่วนประสมทางการตลาดอีกดว้ย 

การใชส่ื้อสงัคมออนไลนส์ามารถบรรลุเป้าหมาย

หลายประการส�าหรับธุรกิจ นอกจากน้ีการใชส่ื้อสังคม
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ออนไลนค์าดวา่จะเกิดข้ึนจากผูบ้ริโภค ส่ือสงัคมออนไลน์

สามารถใหโ้อกาสกบัการจดัหาเน้ือหาใหก้บัผูบ้ริโภคเช่ือม

ต่อกบัผูบ้ริโภคและสร้างชุมชนในหมูผู่บ้ริโภค (Blakeman 

& Brown, 2010) การติดต่อกบัลูกคา้ท�าไดดี้ท่ีสุดผ่าน 

Twitter หรือกิจกรรม microblog อ่ืน ๆ ซ่ึงลูกคา้สามารถ

รับขอ้มูลอปัเดทสั้น ๆ จากบริษทัได ้ขอ้ความสั้นๆ เหล่า

น้ีอาจเป็นเคร่ืองมือส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพมากส�าหรับ

บริษทั และเป็นวธีิท่ีมีประสิทธิภาพในการเช่ือมตอ่กบัลกูคา้ 

(Kurtz, 2015) สุดทา้ยโซเชียลมีเดียสามารถอ�านวยความ

สะดวก เช่น Facebook เป็นเคร่ืองมือส่ือสังคมออนไลน์ท่ี

ใชเ้พือ่กระตุน้ใหล้กูคา้เช่ือมต่อกบัลูกคา้รายอ่ืน ๆ  การสร้าง

หนา้ Facebook ส�าหรับธุรกิจและการกระตุน้ให้ลูกคา้ให้

ขอ้เสนอแนะและแบ่งปันโพสตข์อง บริษทั อาจเป็นองค์

ประกอบส�าคญัของแผนการส่ือสารทางการตลาด นอกจาก

การสร้างเน้ือหาใน Facebook แลว้การซ้ือโฆษณาบน 

Facebook อาจเป็นวิธีท่ีมีประสิทธิภาพมากในการบรรลุ

เป้าหมายเฉพาะตามตวัแปรทางประชากรศาสตร์และวิถี

การด�าเนินชีวิตบางอยา่ง

นอกจากน้ี YouTube ก็เป็นอีกหน่ึงพ้ืนท่ีในส่ือ

สงัคมออนไลนท่ี์ บริษทัอาจพจิารณาใชเ้ป็นส่วนหน่ึงของ

แผนการส่งเสริมการขายของตน บริษทัสามารถสร้างวิดี

ทศัน์ท่ีอธิบายถึงผลิตภณัฑแ์ละคุณค่าท่ีจะใหแ้ก่ผูบ้ริโภค

และโพสตว์ิดีทศัน์เหล่านั้นไปยงั YouTube น่ีก็เป็นการ

เปิดโอกาสใหว้ิดีโอปรากฏในผลการคน้หาออนไลน์และ

สามารถเป็นเคร่ืองมือท่ีดีส�าหรับการเขา้ถึงลูกคา้ท่ีสนใจ 

(Grewal & Levy, 2014) YouTube มีประสิทธิภาพในการ

จดักิจกรรมการตลาดท่ีสร้างสรรคอ่ื์น ๆ  เช่นการแข่งขนัและ

วิดีทศัน์แนะน�า (Grewal & Levy, 2014) การใชส่ื้อสังคม

ออนไลนไ์ดข้ยายโอกาสท่ีธุรกิจจะตอ้งมีส่วนร่วม กระตุน้

ลกูคา้เก่ียวกบัผลิตภณัฑข์องตน และเป็นส่ิงจ�าเป็นส�าหรับ

ธุรกิจขนาดเลก็ท่ีมีงบประมาณทางการตลาดท่ี จ�ากดั

อตัราผลตอบแทนทางบญัชี (Accounting Rate 

of Return--ARR)

อตัราผลตอบแทนทางบญัชี คือ เคร่ืองมือการ

วิเคราะห์และประเมินโครงการเพ่ือการตดัสินใจในการ

ลงทุน ซ่ึงการลงทุนในโครงการต่างๆ ของธุรกิจ จะมี

ทั้ งในส่วนท่ีเป็นโครงการท่ีสัมพนัธ์กันหรือเก่ียวขอ้ง

กนั (Mutually Exclusive Project) และโครงการท่ีไม่

สัมพนัธ์กนั หรือไม่เก่ียวขอ้งกนั เรียกว่าโครงการท่ีเป็น

อิสระจากกนั (independent project) ทั้งน้ีประเภทของการ

ลงทุนสามารถจ�าแนกไดต้ามวตัถุประสงคข์องการลงทุน 

ซ่ึงสามารถจ�าแนกเป็นประเภทใหญ่ๆได ้ 6 ประเภท คือ  

(1) การทดแทนและบ�ารุงรักษาสินทรัพยเ์ดิม (2) การ

ลงทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ (3) การขยายก�าลงัการผลิต

ท่ีมีอยูเ่ดิม (4) การขยายสายผลิตภณัฑแ์ละตลาดใหม่ ๆ  

(5) การควบคุมความปลอดภยัรวมทั้งรักษาส่ิงแวดลอ้ม และ  

(6) โครงการลงทุนอ่ืนๆ (Aurjirapongpan, 2006)

ในท่ีน้ีผูเ้ขียนขออธิบายโครงการลงทุนเก่ียวกบั

การขยายสายผลิตภณัฑ์และการตลาดใหม่ๆ เพราะเป็น

ส่วนส�าคญัส่วนหน่ึงของกิจการในการปรับตวัหาลูกคา้

ในยคุท่ีการแข่งขนัมีความเขม้ขน้ และเป็นส่วนส�าคญัท่ี

กิจการตอ้งวางกลยทุธ์การตลาดตามโครงการลงทุน อะไร

คือโครงการลงทุนเก่ียวกบัการขยายสายผลิตภณัฑแ์ละการ

ตลาดใหม่ๆ กล่าวกนัง่ายๆ คือ เม่ือธุรกิจวิเคราะห์ SWOT 

ของตนเอง ไดว้ิเคราะห์ส่วนแบ่งการตลาด กลุ่มลูกคา้เป้า

หมาย ต�าแหน่งผลิตภณัฑ ์ยอ่มจะท�าให้ธุรกิจทราบไดว้่า 

ธุรกิจตอ้งใชก้ลยทุธ์การตลาดใด ตอ้งลงทุนในโครงการ

ใด เช่น ตอ้งออกผลิตภณัฑใ์หม่สู่ตลาดซ่ึงผลิตภณัฑใ์หม่

ท่ีออกสู่ตลาดอาจมีความสัมพนัธ์กบัผลิตภณัฑเ์ดิมท่ีมีอยู ่

หรือจ�าหน่ายผลิตภณัฑเ์ดิมท่ีมีอยูไ่ปสู่กลุ่มลกูคา้เป้าหมาย

ใหม่ในตลาดใหม่ 

การตดัสินใจลงทุนในโครงการเก่ียวกบัการขยาย

สายผลิตภณัฑแ์ละการตลาดใหม่ๆ  นั้นตอ้งท�าอยา่งรวดเร็ว 

ทนัต่อการแข่งขนั ทนัต่อโอกาส ทนัต่อความตอ้งการ

ของลูกคา้ จึงมีลกัษณะการลงทุนในระยะสั้นโดยมีการ

ปรับเปล่ียนรูปแบบการลงทุน เนน้ท่ีการเลือกใชก้ลยทุธ์

ทางการตลาดเพื่อความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั ทั้งน้ีการ

ลงทุนตามวตัถุประสงค์ย่อมตอ้งมีการวดัผลการด�าเนิน

งานเพื่อสามารถเปรียบเทียบกบัเป้าหมายของการลงทุน 

และสะทอ้นกลบัมาไดว้่าคุม้ค่าหรือไม่ 

การวดัวา่โครงการลงทุนคุม้ค่าแก่การลงทุนหรือ

ไม่ จะมีเคร่ืองมือวดัท่ีสอดคลอ้งกบัลกัษณะของการลงทุน 

ซ่ึงแบ่งออกเป็น 2 ลกัษณะคือ (1) การลงทุนท่ีไม่ค �านึงถึง

มูลค่าของเงินตามเวลา และ (2) การลงทุนท่ีค�านึงถึงมูลค่า

เงินตามเวลา ซ่ึงทั้ง 2 ลกัษณะจะมีเคร่ืองมือการวิเคราะห์

เพื่อตดัสินใจลงทุนต่างกนัและมีหลากหลายวิธีในการ
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วดั รวมถึงขอ้ดีขอ้เสียของแต่ละเคร่ืองมือ ซ่ึงแสดงเป็น ตวัอยา่งไวใ้นตารางท่ี 2 

ตำรำง 2

ตัวอย่างเคร่ืองมือการวิเคราะห์เพ่ือตัดสินใจลงทุน

ลักษณโครงกำร กำรวิเครำะห์เพือ่ตัดสินใจลงทุน หลักในกำรตัดสินใจ

เคร่ืองมือ ขอ้ดี ขอ้เสีย

การลงทุนท่ีไม่ค�านึง

ถึงมูลค่าของเงินตาม

เวลา

1.งวดระยะเวลาคืนทุน 

(Payback Period--PP)

1. ค �านวณและ

ท�าความเขา้ใจไดง่้าย

2. ลดความเส่ียงใน

การตดัสินใจคืนทุน

3. สามารถใชเ้ป็น

เคร่ืองมือในการวดั

สภาพคล่อง

1. ไม่ค�านึงถึงมูลค่าของ

เงินตามเวลา

2. ไม่ค�านึงถึงกระแส

เงินสดรับสุทธิท่ีกิจการ

จะไดรั้บเม่ือพน้ช่วงเวลา

คืนทุนแลว้

ควรเลือกลงทุนใน

โครงการท่ีมีงวดระยะ

เวลาคืนทุนสั้นท่ีสุด

2.อตัราผลตอบแทน

ทางบญัชี (Accounting 

Rate of Return--ARR) 

หรือ อตัราผลตอบแทน

เฉล่ีย (Average Rate of 

Return--ARR)

1. ค �านวณและ

ท�าความเขา้ใจไดง่้าย

2.สะดวกในการ

วิเคราะห์ขอ้มูล 

เน่ืองจากใชก้�าไรสุทธิ

ทางบญัชี

1.ไม่ค�านึงถึงมูลค่าของ

เงินตามเวลา

2.ขอ้มูลทางบญัชีให้

ประโยชน์ในการตดัสิน

ใจไดไ้ม่เท่ากบัขอ้มูล

ของกระแสเงินสด

ควรเลือกลงทุนใน

โครงการท่ีมีค่า ARR 

สูงท่ีสุด หรือ สูงกว่า

อตัราผลตอบแทนท่ี

กิจการก�าหนด

การลงทุนท่ีค�านึงถึง

มูลค่าเงินตามเวลา

1.มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ 

(Net Present Value 

--NPV) 

1. ค �านึงถึงมูลค่าของ

เงินตามเวลา

2. ค �านวณไดง่้าย

1. อาจมีความผิดพลาด

ไดง่้ายในการประมาณ

ขอ้มูลเน่ืองจากเป็นการ

พยากรณ์ขอ้มูลกระแส

เงินสดในระยะยาว

ควรเลือกลงทุนใน

โครงการท่ีมีค่า NPV 

เป็นบวก และปฏิเสธ

การลงทุนเม่ือค่า NPV 

เป็นลบ

2.อตัราผลตอบแทน

ของโครงการลงทุน 

หรืออตัราผลตอบแทน

ภายใน (Internal Rate 

of Return--IRR) 

1. ค �านึงถึงมูลค่าของ

เงินตามเวลา

2. ให้ประโยชน์การ

ตดัสินมากกว่าการใช ้

ARR

1. วิธีการค�านวณค่อน

ขา้งยุง่ยาก

2. ไม่ไดค้ �านึงถึงขนาด

ของโครงการลงทุน

3. ไม่ไดค้ �านึงถึงความ

สามารถในการท�าไร

4.อาจตดัสินใจผิด

เน่ืองจากอาจมีค่า IRR 

หลายค่า

ควรเลือกลงทุนใน

โครงการท่ีมีค่า IRR 

มีค่าเกินกว่าตน้ทุน

ของเงินทุน (cost of 

capital) หรือมากกว่า

อตัราผลตอบแทนจาก

การลงทุนท่ีตอ้งการ

3.ดชันีความสามารถใน

การท�าไร 

(Profit Index--PI)

1.ค�านึงถึงมูลค่าของ

เงินตามเวลา/ค�านวณ

ไดง่้าย

2.ใชป้ระโยชน์ใน

เร่ืองของการจดัล�าดบั

ความสามารถในการ

ท�าก�าไร

1. อาจมีความผิดพลาด

ไดง่้ายในการประมาณ

ขอ้มูลเน่ืองจากเป็นการ

พยากรณ์ขอ้มูลกระแส

เงินสดในระยะยาว

ควรเลือกลงทุนใน

โครงการท่ีมีค่า PI 

มากกกว่า

Note. From Managerial accounting, by Aurjirapongpan, S., 2006, Bangkok: McGraw-Hill.
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ตามท่ีไดก้ล่าวแลว้วา่การลงทุนในโครงการเก่ียว

กบัการขยายสายผลิตภณัฑแ์ละการตลาดใหม่ๆ นั้นตอ้ง

ท�าอยา่งรวดเร็ว ทนัต่อการแข่งขนั ทนัต่อโอกาส ทนัต่อ

ความตอ้งการของลูกคา้ จึงมีลกัษณะการลงทุนในระยะ

สั้น ซ่ึงอาจไม่ตอ้งค�านึงถึงมูลค่าเงินตามเวลาเพ่ือลดขอ้

ผิดพลาดท่ีอาจเกิดข้ึนจากการประมาณขอ้มูลจากการ

พยากรณ์ขอ้มลูกระแสเงินสดในระยะยาว  การลงทุนเก่ียว

กบัการขยายสายผลิตภณัฑแ์ละการตลาดใหม่ๆ มกัปรับ

เปล่ียนรูปแบบการลงทุนโดยเนน้ไปท่ีการเลือกใชก้ลยทุธ์

ทางการตลาดเพื่อความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั ทั้งน้ีการ

ลงทุนตามวตัถุประสงคย์อ่มตอ้งมีการวดัผลการด�าเนินงาน

เพื่อสามารถเปรียบเทียบกบัเป้าหมายของการลงทุน และ

สะทอ้นกลบัมาไดว้่าคุม้ค่าหรือไม่  ซ่ึงจากตารางท่ี 2 จะ

สามารถพิจารณาไดว้่าเคร่ืองมือการวิเคราะห์เพื่อตดัสิน

ใจลงทุนในโครงการเก่ียวกบัการขยายสายผลิตภณัฑแ์ละ

การตลาดใหม่ๆ นั้นเราควรใชอ้ตัราผลตอบแทนทางบญัชี 

(Accounting Rate of Return--ARR) 

หากโครงการดงักล่าวท�าให้เกิดรายไดส่้วนเพิ่ม 

อตัราผลตอบแทนทางบญัชีจะค�านวณจากสูตร

อตัราผลตอบแทนทางบญัชี = รายไดส่้วนเพิ่ม – ตน้ทุนส่วนเพิ่มและค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยใ์หม่ x 100

      เงินลงทุนสุทธิ 

อยา่งไรก็ดีจากสูตรขา้งตน้ก็สามารถค�านวณหา

อตัราผลตอบแทนทางบญัชีไดจ้ากก�าไรสุทธิหารดว้ยเงิน

ลงทุนเร่ิมแรกหรือเงินลงทุนถวัเฉล่ีย

อตัราผลตอบแทนทางบญัชี = ก�าไรสุทธิส่วนท่ีเพิ่ม x 100

       เงินลงทุนเร่ิมแรก

รายไดส่้วนเพิ่ม คือ เม่ือกิจการไดเ้ลือกลงทุนแลว้

จะมีรายไดท่ี้ไดรั้บเพิ่มข้ึนเม่ือเทียบกบัรายไดเ้ดิมก่อนการ

ตดัสินใจลงทุน

ตน้ทุนส่วนเพิม่ คือ เม่ือกิจการไดเ้ลือกลงทุนแลว้

จะมีตน้ทุนท่ีธุรกิจตอ้งเสียเพิ่มข้ึนเม่ือเทียบกบัตน้ทุนเดิม

ก่อนการตดัสินใจลงทุน

ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยใ์หม่ คือ เม่ือกิจการได้

เลือกลงทุนแลว้ และหากมีการลงทุนในสินทรัพยถ์าวรใหม่

กจ็ะมีค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยถ์าวรท่ีลงทุนใหม่ ซ่ึงการ

ค�านวณค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยถ์าวรมีหลายวิธี ข้ึนอยู่

กบันโยบายของกิจการนั้นๆ ทั้งน้ีวธีิการค�านวณตอ้งเป็นไป

ตามหลกัการบญัชีและสะทอ้นการด�าเนินงานของกิจการ

ก�าไรสุทธิ คือ รายไดส่้วนเพิม่ หกัดว้ยตน้ทุนส่วน

เพิ่มหรือค่าใชจ่้ายในการด�าเนินงานส่วนเพิ่ม หักดว้ยค่า

เส่ือมราคา ทั้งน้ีหากมีตน้ทุนท่ีกิจการสามารถประหยดั

จากการลงทุนไดก้็น�าไปบวกถือว่าตน้ทุนท่ีประหยดัได้

เป็นรายไดส่้วนเพิ่ม 

เงินลงทุนสุทธิ หรือ เงินลงทุนเร่ิมแรก คือ เงิน

ลงทุนในสินทรัพยถ์าวรใหม่ หกัดว้ย ภาษีท่ีประหยดัได้

จากการลงทุน หกัดว้ย เงินสดท่ีไดรั้บจากการขายสินทรัพย์

ถาวรเก่า บวกดว้ยเงินทุนหมุนเวียนท่ีตอ้งการเพิ่มข้ึน 

ผูเ้ขียนขอยกตวัอยา่งการค�านวณเพื่อใหเ้กิดความ

เขา้ใจในเบ้ืองตน้ ดงัน้ี

ตวัอยา่งท่ี 1 บริษทั ACB จ�ากดั ก�าลงัพจิารณาขยาย

สายการผลิต โดยซ้ืออุปกรณ์ส�าหรับการผลิตสินคา้ใหม่ ซ่ึง

สายการผลิตสินคา้ใหม่สามารถเพิ่มรายไดเ้ป็นเงิน 75,000 

ดอลล่าร์ต่อปี และมีรายจ่ายส่วนพิ่ม (ค่าใชจ่้ายด�าเนินการ

ต่างๆ รวมถึงค่าใชจ่้ายทางการตลาด) เท่ากบั 20,000 ดอล

ล่าร์ต่อปี โดยอุปกรณ์ท่ีซ้ือมาส�าหรับการผลิตสินคา้ใหม่

มีราคา 90,000 ดอลล่าร์ มีอายกุารให้ประโยชน์ 9 ปี และ

ไม่มีมูลค่าคงเหลือหลงัการใชป้ระโยชน์ และมีนโยบาย

ในการค�านวณค่าเส่ือมราคาแบบเส้นตรง (เท่ากนัทุกปี)
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(1) รายไดส่้วนเพิ่มต่อปี $ 75,000

(2) ค่าใชจ่้ายในการด�าเนินงานส่วนเพิ่มต่อปี $ 20,000

(3) ค่าเส่ือมราคาต่อปี ($90,000 - $0) ÷ 9 ปี  $ 10,000

(4) ตน้ทุนส่วนเพิ่มหรือค่าใชจ่้ายส่วนเพิ่มต่อปี มาจาก (2) + (3) $ 30,000

(5) ก�าไรจากการด�าเนินงานสุทธิส่วนเพิ่มต่อปี มาจาก (1) – (4) $ 45,000

อัตราผลตอบแทนทางบญัชี = 45,000 x 100 = 50 %

    90,000

 จากผลอตัราตอบแทนทางบญัชี 50 % กิจการ

จะเลือกตดัสินใจว่าจะลงทุนขยายสายการผลิต โดยซ้ือ

อุปกรณ์ส�าหรับการผลิตสินคา้ใหม่โดยเปรียบเทียบวา่ อตัรา

ตอบแทนทางบญัชี 50 % เป็นอตัราท่ีกิจการตอ้งการหรือ

ไม่ หรือหากมีหลายโครงการท่ีจะตดัสินใจลงทุน กิจการ

ควรเลือกโครงการท่ีให้อตัราตอบแทนทางบญัชีสูงท่ีสุด

 จะเห็นได้ส่วนประกอบหน่ึงท่ีท�าให้กิจการมี

รายไดส่้วนเพิ่ม หรือมีก�าไรสุทธิ นั้นคือกิจการมีรายได้

จากการขายสินคา้หรือบริการ และส่วนหน่ึงท่ีส�าคญัของ

การให้ไดม้าซ่ึงรายไดจ้ากการขายสินคา้หรือบริการ นัน่

คือกลยทุธ์ทางการตลาดท่ีกิจการเลือกใช ้ไม่ว่าจะท�าเพื่อ

พฒันาผลิตภณัฑท่ี์แตกต่างเพื่อตอบสนองความตอ้งการ

ของกลุ่มลูกคา้ท่ีแตกต่าง หรือเม่ือเกิดการขยายตวัของ

ผลิตภัณฑ์และยอดขายผลิตภัณฑ์อาจมีความจ�าเป็นท่ี

บริษทัจะตอ้งเปล่ียนจากกลยทุธ์ทางการตลาด เพื่อความ

ไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั อยา่งไรก็ดีการเลือกใชก้ลยทุธ์

ทางการตลาดยงัมีส่วนท่ีผลกัดนัให้กิจการตอ้งตดัสินใจ

ลงทุน เช่น การขยายสายผลิตภณัฑ ์ตอ้งลงทุนในอุปกรณ์

หรือสินทรัพยถ์าวร ซ่ึงกิจการยอ่มวางแผนในเบ้ืองตน้แลว้

ว่ารายไดส่้วนเพิ่มท่ีไดรั้บตอ้งสูงว่าตน้ทุนส่วนเพิ่มและ

ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยใ์หม่ และเม่ือน�ารายไดส่้วน

เพิ่มท่ีไดรั้บหกัดว้ยตน้ทุนส่วนเพิ่มและค่าเส่ือมราคาของ

สินทรัพยใ์หม่ตอ้งสูงกวา่เงินลงทุนของกิจการ หรือก�าไร

สุทธิท่ีไดรั้บตอ้งสูงเงินลงทุนเร่ิมแรก หรือ เงินลงทุนถวั

เฉล่ีย

 การค�านวณหาอัตราผลตอบแทนทางบัญชี

ท่ีกิจการเลือกลงทุนจะน�ามาเปรียบเทียบกับอัตราผล

ตอบแทนทางบญัชีท่ีกิจการก�าหนดไว ้การเลือกโครงการ

ลงทุนจะพิจารณาจากโครงการท่ีมีอตัราผลตอบแทนทาง

บญัชีท่ีสูงท่ีสุด หรืออาจพิจารณาจากโครงการท่ีมีอตัรา

ผลตอบแทนทางบญัชีสูงกว่าอตัราผลตอบแทนท่ีกิจการ

ตอ้งการ

 อย่างไรก็ดีในกรณีท่ีกิจการเลือกลงทุนใน

โครงการลงทุนประเภทอ่ืน ปัจจยัในการวิเคราะห์เพื่อ

ตดัสินใจลงทุนก็จะเปล่ียนไป เช่น วศิวฒัน์ วศินสมบติั

และธีระวฒัน ์จนัทึก (Wasin & Theerawat, 2016) ไดก้ล่าว

ถึง กิจการท่ีตอ้งการลงทุนในธุรกิจผลิตคอนกรีตอดัแรง

ควรลงทุนหรือไม่ ซ่ึงพบว่าการวิเคราะห์ตน้ทุนและการ

วเิคราะห์ในผลตอบแทนทางการเงินอยูใ่นเกณฑน่์าลงทุน 

เน่ืองจากมลูค่าปัจจุบนัสุทธิเป็นบวก และอตัราผลตอบแทน

ภายในของกิจการมีค่ามากกว่าการลงทุนในลกัษณะอ่ืน 

ทั้งน้ีไดมี้การให้ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมไวว้่า ควรท�าการ

ศึกษาความเป็นไปไดข้องโครงการในดา้นอ่ืนๆ เพ่ิมเติม 

ไดแ้ก่ ดา้นการตลาด ดา้นส่ิงแวดลอ้ม ดา้นเศรษฐกิจ และ

ความพึงพอใจต่อผลิตภณัฑ ์

สรุป

 เพื่อตรวจสอบว่ากิจการท่ีใช้กลยุทธ์การตลาด

สามารถเพิ่มศกัยภาพทางการแข่งขนัและสร้างอตัราผล

ตอบแทนทางบญัชีได้จริงหรือไม่ เร่ิมจากการน�าองค์

ประกอบของส่วนประสมผลิตภณัฑเ์พื่อวางแผนก�าหนด

กลยุทธ์การตลาดท่ีมีประสิทธิภาพ หน่ึงในความยาก

ล�าบากหลกัท่ีตอ้งเผชิญของกิจการนัน่คือการตดัสินใจวา่

ผลิตภณัฑใ์ด ใชก้บักลุ่มลูกคา้ใด ซ่ึงอาจท�าให้การพฒันา

กลยทุธ์ดา้นการตลาดมีความซบัซอ้นมากข้ึน อาจมีตวัเลือก

ตลาดเป้าหมายหลายแบบท่ีแตกต่างกนัโดยมีแนวทางการ

ผสมผสานดา้นการตลาดท่ีแตกต่างกนั 

 การพฒันาผลิตภณัฑ์ท่ีแตกต่างเพื่อตอบสนอง

ความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้ท่ีแตกต่างกนัและมีแนวโนม้

ท่ีจะใชก้ลยทุธ์ทางการตลาดแบบเฉพาะเจาะจง การแบ่ง

กลุ่มตลาดและพฒันาผลิตภณัฑส์�าหรับกลุ่มต่างๆภายใน

ตลาด โดยการส่งเสริมการขายจะเปล่ียนจากการรับรู้และ
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การทดลองผลิตภณัฑใ์หเ้กิดการซ้ือผลิตภณัฑ ์น�าไปสู่การ

เติบโตของตลาดเป้าหมายโดยใช้กลยุทธ์ทางการตลาด

แบบเฉพาะกลุ่ม บริษทั สามารถใช้ประโยชน์จากการ 

กระจายสินคา้แบบพิเศษและใหค้วามส�าคญักบัทรัพยากร

ท่ีมีอยูอ่ยา่งจ�ากดั ในการน�าเสนอผลิตภณัฑท่ี์ครบถว้นแก่

กลุ่มยอ่ยท่ีแตกต่างกนัของตลาด บริษทัจะสามารถเขา้ถึง

วงจรการเจริญเติบโตของผลิตภณัฑ์ได ้ ขณะท่ีธุรกิจจะ

ตอ้งพฒันาผลิตภณัฑ์ให้ตอบสนองความตอ้งการให้กบั

ผูบ้ริโภคอยา่งต่อเน่ือง

 เน่ืองจากการขยายตวัของผลิตภณัฑแ์ละยอดขาย

ผลิตภณัฑ์อาจมีความจ�าเป็นท่ี บริษทัจะตอ้งเปล่ียนจาก

กลยทุธ์การตลาดแบบเจาะจงไปเป็นกลุ่มเป้าหมายท่ีมุ่งสู่

ตลาดโดยรวม บริษทั จะเปล่ียนจากกลยทุธ์เฉพาะไปเป็น

กลยทุธ์การแบ่งส่วน (หรือการตลาดแบบกลุ่ม) ท่ีไม่แตก

ต่างกนั ตลาดเป้าหมายจะถูกก�าหนดไวอ้ยา่งกวา้งๆ และ

การเปล่ียนแปลงน้ีจะตอ้งมีการปรับส่วนประสมทางการ

ตลาดให้สอดคลอ้งกนั ในส่วนของผลิตภณัฑจ์ะเปล่ียน

จากผลิตภณัฑท่ี์ปรับแต่งตามความตอ้งการของกลุ่มเป็น

กลยทุธ์ผลิตภณัฑเ์ดียวในการเขา้สู่ตลาด ก�าหนดมาตรฐาน

อุตสาหกรรม การเติบโตของความตอ้งการ และขนาดของ

ตลาด ท�าใหต้อ้งกระจายผลิตภณัฑใ์หม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็น

ไปไดใ้หก้บัผูบ้ริโภคใหม้ากท่ีสุดในตลาดเป้าหมาย ในช่วง

น้ีจะมีคู่แข่งขนัเขา้สู่ตลาดมากข้ึน และบริษทัจะตอ้งปรับ

เปล่ียนกลยทุธ์การก�าหนดราคาและการส่งเสริมการขาย

เพื่อพิจารณาการแข่งขนัใหม่ ราคาจะเร่ิมลดลงและโปร

โมชัน่จะเนน้ไปท่ีมูลค่าของผลิตภณัฑเ์ม่ือเทียบกบัคู่แข่ง

 การพฒันากลยทุธ์ทางการตลาดเป็นกระบวนการท่ี

ซบัซอ้นข้ึนอยูก่บัปัจจยัหลายประการ ดว้ยตวัเลือกกลยทุธ์

การตลาดท่ีแตกต่างกนัมากมาย เร่ิมตน้จาก กระบวนการ

ในการตดัสินใจเก่ียวกบัตลาดเป้าหมาย การวางต�าแหน่ง

ผลิตภณัฑ ์และส่วนประสมการตลาด เป็นส่ิงท่ีทา้ทายมาก 

เพื่อให้มีการตดัสินใจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวางแผนกลยทุธ์

ทางการตลาดไดอ้ยา่งถูกตอ้งภายใตส้ภาวการณ์แข่งขนัท่ี

ไม่หยดุน่ิง นัน่เป็นการสะทอ้นใหเ้ห็นถึงความพร้อม และ

ศกัยภาพทางการแข่งขนัของกิจการ ในทา้ยท่ีสุดแลว้การ

ลงทุนยอ่มตอ้งการผลตอบแทน และการสร้างผลตอบแทน

จากการลงทุนท่ีสามารถวดัความคุม้ค่าของการลงทุนจาก

กลยุทธ์การตลาดท่ีกิจการตดัสินใจเลือกใช้ ซ่ึงหน่ึงใน

เคร่ืองมือวดัการลงทุนท่ีน่าสนใจคืออตัราผลตอบแทน

ทางบญัชี
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Abstract

The study describes the characteristics of mixing English, by Thai speakers, with Thai-based discourses in 

the general daily conversations of young Thai learners. The possible functions of code-mixing English loanwords, 

the factors of such loanwords, and the new language identities built by mixing languages were also explored. The 

research sample consisted of eighty learners classified into sixty learners from Mathayom Suksa 1 and twenty  

learners from Mathayom Suksa 2, obtained by purposive sampling. The research instrument used for gathering data 

was the spreadsheet. The statistics used for data analysis were frequency and percentage. The findings revealed that 

code mixing of English loanwords occurred mainly during the informal, casual discussion of hobbies or interests 

among the young Thai samples.

Keywords: code-mixing, English loanwords, young Thai learners

The Code-Mixing of English Loanwords

by Mathayom Suksa 1 and Mathayom Suksa 2 Thai Learners 

David D. Perrodin
Faculty of Liberal Arts, Eastern Asia University

Introduction

English is the universal language or the lingua 

franca of the world. It has become increasingly important 

in most aspects of the global society. An analysis of 

daily conversation and speech, as well as the content of 

communication with Mathayom Suksa 1 and Mathayom 

Suksa 2 Thai learners, reflect that the Thai language 

is greatly influenced by the English language. It is  

commonly accepted that English plays a significant role 

in Thai society in general, especially among adolescent 

Thai learners. 

According to Preechaamornkul (2005), the 

presence of English has gradually expanded to become 

an aspect of the daily activities of Thais, such as in  

communicating with foreigners, listening to foreign 

music, watching foreign movies, and pursuing higher 

education in western English speaking countries. 

As a result, the English language’s influence in the 

daily life of young Thai people is every expanding.  

Adolescent Thais often code-mix, or mix and use written and  

spoken English in Thai contexts. Code-mixing reflects 

the tremendous impact the English loanwords are having 

in the Thai language. 

Rationale

Woon Yee Ho (2007), defined code mixing as 

the “act of combining one language with another in the 

same utterance or sentence. It is a common phenomenon 

in societies in which there are bilingual or multilingual 

elements.” Code mixing is the embedding of various 

linguistic units, such as morphemes, words, phrases, and 
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clauses to better understand each other (Ayeomoni, 2006). 

This mixing of English loanwords and Thai frequently 

occurs in both the spoken and written Thai language 

among adolescent Thai learners.

A loanword is a borrowed word from a donor 

language that is incorporated into a recipient language. 

The terms borrow and loanword conflict with the ordinary 

meaning of those words because nothing is returned to 

the donor languages. 

It is observed that young Thais often code mix 

English loanwords with Thai when they talk about fashion, 

entertainment, or new technology. Code mixing also occurs 

when young Thais are talking with friends who have the 

same level of English skills.  It was anticipated that this 

study would give a better understanding of the mixing 

of English and Thai, particularly shifting to English in 

Thai dominant utterances, in the general conversation 

of Thai learners. In relation to a study conducted by 

Yiamkhamnuan (2011), the findings from that study were 

used for foreign language learning in Thailand in regard 

to substitute teaching tools and activities, and effective 

curriculum design to fulfill the communicative needs of 

the Thai learners. Also, the findings of that study might 

be of notice to those who are interested in other aspects 

of a language code mixing and possible socio-economic, 

cultural influence in the Thai language. 

Purpose of the Study

This study aimed to (1) explore the frequency 

and recognition of mixing English loanwords in 

Thai dominant utterances in general conversational  

settings, and (2) investigate the possible functions of code  

mixing English loanwords. Also, this study might generate 

interest in other aspects of a language code mixing and 

possible socio-economic, cultural influence in the Thai 

language. The characteristics of code mixing are varied 

according to age, gender, social status, and education 

level just to name a few. Code mixing can encompass 

many types of linguistic units such as words, phrases, 

and clauses. 

D i f f e r e n t  p a r t s  o f  s p e e c h  a r e  a l s o  

affected. Whereas, nouns, the part of speech describing  

something which is physical and tangible, such as a person, 

place, or object, were the most affected part of speech  

according to this research.

Research Methodology

The data for this study was collected from  

a collection survey completed by sixty Mathayom Suksa 1 

and twenty Mathayom Suksa 2 Thai learners, ages twelve 

years old and thirteen years old respectively with English 

language proficiency levels ranging from Intermediate to 

Advanced. This study only focused on commonly used 

or recognized English language loanwords mixed in a 

Thai context. Therefore, in this study, proper names such 

as people’s names, business names, names of places, or 

brand names were not considered.

Data Collection Procedure

The first step, the learners were encouraged 

to brainstorm in small group settings with two to three 

learners in each group. This process of brainstorming 

in a small group setting was used to assist all learners 

participating in this study to generate a list of at least 

twenty English loanwords within a forty-five minute 

class period. Learners were asked to individually and 

anonymously write common English words that they 

use in daily conversation. The learners were also asked 

to write the Thai spelling of each word.

The samples were instructed that this study 

only focused on commonly used or recognized English 

language loanwords mixed in a Thai context. It was  

clarified that proper names such as people’s names, 
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business names, names of places, or brand names would 

not be considered as viable loanwords in this study. The 

samples were further instructed to hand in the survey 

sheets upon completion, and avoid assisting their fellow 

samples in the completion of their surveys.

The second step, the samples consisted of 

eighty learners classified into sixty Mathayom Suksa 1  

learners and twenty Mathayom Suksa 2 learners, divided 

through purposive sampling. The samples were selected 

to partake in this small-scale research in conjunction 

with previously scheduled educational standardized test 

preparation groups. The samples were first chosen upon 

prior standardized testing scores. The two groups equally 

consisted of learners whom either received mean scores 

above the median (50% or greater) and mean scores below 

the median standardized testing scores (49% or less). 

The two groups were further regulated by gender, which 

was equally distributed within the populations. It was 

believed that the nearness in age and grade level within 

the two groups, would lead to lessening the uncertainty 

margins in the data. It was believed that minimizing the 

diversity of the groups would offer reliable research 

data within the groups and would give a correct image 

of each particular group.

Research Tools

The spreadsheet was carried out as a research 

tool and through which data was collected for the study. 

The data from the eighty surveys was then inserted into 

a spreadsheet format. Once the one thousand and six 

hundred words (twenty words per survey form x a total 

of eighty learners) were entered into the spreadsheet, 

the words were then alphabetically sorted. This process 

caused the individual words to group together with like 

words. It was discovered that there were three hundred 

and twenty separate groups of words in the collected 

data. The words were then separated into groups, and 

the frequency of each word was then calculated. 

Due to a large amount of data collected in this 

research, only the top ten most frequently used words 

within the data are shown in the following table.

Table 1

English Loanwards from Mathayom Suksa 1 and Mathayom Suksa 2

Mathayom Suksa 1 Mathayom Suksa 2

Loanwards Frequency Percentage Loanwards Frequency Percentage

1. Computer 36 60.00 1. Guitar 18 90.00

2. Football 30 50.00 2. Hamburger 17 85.00

3. Apple 25 41.67 3. Chocolate 15 75.00

4. Strawberry 25 41.67 4. Computer 12 60.00

5. Hamburger 23 38.33 5. Mouse 11 55.00

6. Chocolate 21 35.00 6. Sandwich 11 55.00

7. Game 21 35.00 7. Football 10 50.00

8. Basketball 20 33.33 8. Keyboard 10 50.00

9. Ice-cream 19 31.67 9. Cheese 8 40.00

10. Pizza 19 31.67 10. French fries 8 40.00
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Data Analysis

The statistics employed for analyzing the data 

for frequency and percentage. The results of survey data 

from the Mathayom Suksa 1 and Mathayom Suksa 2 

samples are presented in the Table 1.

Table 1 showed that code-mixing of English 

loanwords occurred more within the scope of interests 

or hobbies of the speaker seeing as “computer” was the 

most familiar English loanword for Mathayom Suksa 1 

and “guitar” was the most common English loanword 

for Mathayom Suksa 2. 

Results and Discussion

This study showed that code-mixing English 

loanwords occurred mostly functioning as a noun rather 

than as a verb, adjective, adverb, noun phrase, and verb 

phrase seeing as thirty-six (60.00%) respondents in the 

Mathayom Suksa 1 group chose computer as the most 

recognized English loanword, and “guitar” is the most 

recognized English loanword for Mathayom Suksa 2 

with eighteen respondents (90.00%). Thais choose and 

use English words of all grammatical functions, mostly 

as nouns, then as verbs, adjectives, and adverbs. 

In agreement with a study conducted by  

Radcharak (2011), Thai learners choose and use English 

words of all grammatical functions, mostly as nouns, 

then as verbs, adjectives, and adverbs. This study showed 

that code-mixing English loanwords occurred mostly 

functioning as a noun rather than as a verb, adjective, 

adverb, noun phrase, and verb phrase. This study further 

showed that code-mixing English loanwords were mostly 

used when the samples were familiar with the English 

vocabulary related to each purpose or meaning.

Nouns, words that name a thing, or that denote 

a thing as a member of a class of similar things, were 

more often used in reference to interests or hobbies. 

English nouns may be substantive (having a physical and 

tangible referent, such as a person, place, or object), or 

they may be abstract (having a non-physical or intangible  

referent, such as an idea or abstraction). A proper noun 

is a special class of noun that names a particular where 

in its primary application refers to a unique entity, such 

as Chicago, Saturn, Jonathon, or Apple, as differentiated 

from a common noun.

Conclusion and Recommendation

The  u se  o f  code  sw i t ch ing  Eng l i sh  

loanwords has been playing a more significant role in  

communication among adolescent Thai learners. 

Adolescent Thais communicate on a variety of topics 

by speaking, and typing or writing utterances. Hence, it 

is worth further investigating the phenomenon of code-

mixing in order to provide a better understanding of 

a new variety of language code-mixing influenced by 

digitally mediated communication. 
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บทคัดย่อ

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์ (1) เพ่ือหาประสิทธิภาพชุดการสอนความเป็นจริงเสริม เร่ือง ชนิดพรรณไม ้

ส�าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 (2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลงัใชชุ้ดการสอนความ

เป็นจริงเสริม เร่ือง ชนิดพรรณไม ้ส�าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5และ (3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียน

ท่ีศึกษาดว้ยชุดการสอนความเป็นจริงเสริม เร่ือง ชนิดพรรณไม ้ส�าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ประชากรท่ีใช้

ในการศึกษา คือ นกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางคจ์�านวน 42 คน โดยใชว้ิธีการเลือก

แบบเจาะจง เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มลูประกอบดว้ยแบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนแบบประเมินความพงึ

พอใจสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบค่าที (t-test dependent) 

ผลการวิจยัพบว่า (1) ชุดการสอนความเป็นจริงเสริม เร่ือง การศึกษาชนิดพรรณไม ้ส�าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปี

ท่ี 5 มีประสิทธิภาพเท่ากบั 85.56/80.70 ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑท่ี์ก�าหนด 80/80 (2) การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียน พบวา่ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิติท่ีระดบั.05 และ (3) ระดบัความ

พึงพอใจของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ต่อชุดการสอนความเป็นจริงเสริม เร่ืองชนิดพรรณไม ้ส�าหรับนกัเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 5 อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด

ค�ำส�ำคัญ: ชุดการสอน, ส่ือความเป็นจริงเสริม, ชนิดพรรณไม้

Abstract

This research aimed to: (1) explore the efficiency of the use of an augmented reality instructional  

package on the topic of plant types for Prathomsuksa 5 students, (2) compare students’ learning achievements  

before and after by using an augmented reality instructional package on plant types for Prathomsuksa 5 students, and,  

(3) examine students’ satisfaction after using the instructional package on the topic of plant types for Prathomsuksa 5 

students. Purposive sampling was employed to select a sample of 42 students enrolled in Prathomsuksa 5 students at  

Suanpakaochaang School. Pretests, posttests and an evaluation form for surveying the students’ satisfaction were used 

to collect the data. The statistics used to analyze the data included the average, standard deviation, and t-test statistics 

(t-test dependent). The results from this research are: (1) the use of an augmented reality instructional package on the 

topic of plant types for Prathomsuksa 5 students showed an efficiency of  85.56/80.70, meaning that it could reach  

a set criteria of 80/80, (2) with regards to comparing the achievement of learning outcomes before and after using 

ชุดกำรสอนควำมเป็นจริงเสริม เร่ือง ชนิดพรรณไม้ ส�ำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษำปีที่ 5

An Augmented Reality Instructional Package of Plant Types

for Science Lessons for Prathomsuksa 5 Students
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บทน�ำ

การศึกษาเป็นรากฐานท่ีส�าคญัประการหน่ึง ใน

การสร้างสรรคค์วามเจริญกา้วหนา้ให้กบัผูเ้รียนและจาก

สภาพการเรียนการสอนในปัจจุบนัน้ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส�าคญั

ทั้งกระบวนการเรียนรู้ ส่ือการเรียนรู้และเทคโนโลยท่ีีจะ

น�ามาใชใ้นกระบวนการเรียนการสอน จึงส่งผลให้ครูผู ้

สอนมีบทบาทนอ้ยลงในการจดัการเรียนการสอนแต่น�า

เทคโนโลยีเขา้มาช่วยเพ่ือให้ผูเ้รียนเกิดความสนใจมาก

ข้ึนการรับรู้ของผูเ้รียนในวยัท่ีแตกต่างกนัส่งผลให้ครูผู ้

สอนตอ้งพฒันาส่ือท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพเพื่อ

ให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้อยู่ตลอดเวลา เทคโนโลยีความเป็น

จริงเสริม จึงเป็นอีกหน่ึงทางเลือกท่ีครูผูส้อนสามารถน�า

มาจดักระบวนการเรียนรู้ดว้ยตนเองของผูเ้รียน ไดอ้ยา่ง

มีประสิทธิภาพโดยน�าความรู้และน�าเทคโนโลยีเขา้มา

มีบทบาทในการจดัการเรียนการสอน เน่ืองจากปัจจุบนั

เทคโนโลยีท่ีใชใ้นการส่ือสารนั้นส่วนมากใชโ้ทรศพัท์

เคล่ือนท่ีในการติดต่อส่ือสารหรือแมก้ระทัง่การศึกษา

ขอ้มูลต่างๆสามารถศึกษาผ่านเทคโนโลยี Augmented 

Reality Technology  ซ่ึงเป็นเทคโนโลยใีหม่ท่ีผสานความ

เป็นจริง (real world) เขา้กบัโลกเสมือน (virtual world) 

โดยใชว้ิธีการซ้อนภาพเสมือนซ่ึงอาจเป็นภาพน่ิง คลิป

วิดีทศัน์ หรือ 3D Model ซ่ึงถูกสร้างข้ึนดว้ยเทคนิคทาง

คอมพิวเตอร์ แลว้ซ้อนทบัลงบนภาพฉากหลงั ซ่ึงเป็น

ภาพท่ีปรากฏอยูบ่นโลกจริง ผา่นทางเวบ็แคม หรือกลอ้ง

ถ่ายภาพของแทป็เลต็ และสมาร์ทโฟน การน�าเทคโนโลยี

ความจริงเสริม Augmented Reality Technology หรือ 

AR Technology เขา้มาช่วยในกระบวนการจดัการเรียน

การสอนนั้นเป็นการให้ผูเ้รียนสามารถศึกษาคน้ควา้ได้

ดว้ยตนเอง สอดคลอ้งกบัการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีกลุ่ม 

เกสตลัท ์(Gestalt psychology) (Nana-bio.com, 2015) ท่ีผู ้

the supplementary package, it was found that the students’ learning achievement after studying with this package 

was higher than the students’ achievement before studying the package at a 0.05 level of statistical significance, and  

(3) the level of  Prathomsuksa 5 students’ satisfaction towards the augmented reality instructional package on the 

topic of plant types for Prathomsuksa 5 was at the highest level.

Keywords: an instructional package, augmented reality materials, plant types

เรียนสามารถเรียนรู้ไดด้ว้ยกระตุน้ดว้ยส่ิงเร้าเพื่อการรับรู้

โดยรวมเรียนรู้ดว้ยตนเอง เพื่อแกปั้ญหา สร้างทกัษะและ

เจตคติจากประสบการณ์เดิมเพื่อสร้างการเรียนรู้ คิดคน้ส่ิง

ใหม่ ๆ  และไดล้งมือปฏิบติัจริง และยงัสอดคลอ้งกบัทฤษฎี

กระบวนการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีประสบการณ์นิยม 

(experimentalism) ของจอห์นดิวอ้ี (John Dewey, 1959) 

ท่ีเน้นให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้จากส่ิงแวดลอ้มรอบตวัเพื่อให้

เกิดประสบการณ์และลงมือปฏิบติัจริง ฝึกคิด ฝึกลงมือท�า

ฝึกทกัษะกระบวนการต่าง ๆ จากการส�ารวจสภาพความ

ตอ้งการและสภาพปัญหา เร่ืองการศึกษาชนิดพรรณไม ้

ตามโครงการอนุรักษพ์นัธุกรรมพืชอนัเน่ืองมาจากพระ

ราชด�าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี 

งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนของโรงเรียนสวนป่าเขา

ชะอางค ์องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชลบุรี 

ตามท่ีสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช

กุมารีทรงมีพระราชด�าริบางประการเก่ียวกบั การอนุรักษ์

พนัธุกรรมพืชใจความตอนหน่ึงว่า “การสอนและอบรม

ให้เด็กมีจิตส�านึกในการอนุรักษพ์ืชพรรณนั้น ควรใชว้ิธี

การปลูกฝังให้เด็กเห็นความงดงาม ความน่าสนใจ และ

เกิดความปิติท่ีจะท�าการศึกษาและอนุรักษพ์ืชพรรณต่อ

ไป การใชว้ิธีการสอนการอบรมท่ีให้เกิดความรู้สึกกลวั

วา่ หากไม่อนุรักษแ์ลว้จะเกิดผลเสีย เกิดอนัตรายแก่ตนเอง 

จะท�าให้เด็กเกิดความเครียด ซ่ึงจะเป็นผลเสียแก่ประเทศ

ในระยะยาว” โครงการอนุรักษพ์นัธุกรรมพืชอนัเน่ืองมา

จากพระราชด�าริสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรม

ราชกุมารี (Plant Genetic Conservation Project Under the 

Royal Initiation of Her Royal Highness Princess Maha 

Chakri Sirindhorn, 2000)
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โครงการอนุรักษพ์นัธุกรรมพืชอนัเน่ืองมาจาก

พระราชด�าริฯ ไดด้�าเนินงานสนองพระราชด�าริ จดัตั้ง

งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เพื่อเป็นส่ือในการสร้าง 

จิตส�านึกดา้นอนุรักษพ์นัธุกรรมพืช โดยให้เยาวชนนั้น

ไดใ้กลชิ้ดกบัพืชพรรณไมเ้ห็นคุณค่า ประโยชน์ ความ

สวยงาม อนัจะก่อให้เกิดความคิดท่ีจะอนุรักษพ์ืชพรรณ

ต่อไป ซ่ึงสามารถด�าเนินการสวนพฤกษศาสตร์ในพื้นท่ี

ของโรงเรียน โดยมีองคป์ระกอบ เป็นสวนพฤกษศาสตร์

โรงเรียนใชใ้นวตัถุประสงคด์งักล่าวอีกทั้งใชใ้นการศึกษา

และเป็นประโยชนต่์อเน่ืองในการเรียนการสอนวชิาต่าง ๆ  

โครงการอนุรักษพ์นัธุกรรมพืชอนัเน่ืองมาจากพระราชด�าริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (Plant 

Genetic Conservation Project Under the Royal Initiation 

of Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn, 

2000) สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเป็นสวนท่ีใชป้ระโยชน์

สามารถน�ามาเป็นส่ือการเรียนการสอนและสร้างจิตส�านึก

ในการอนุรักษ์พืชพรรณ เป็นการรวบรวมพนัธ์ุไม้หา

ยาก พนัธ์ุไมใ้กลสู้ญพนัธ์ุ พรรณไมท่ี้เป็นประโยชน์ พืช

สมุนไพร พืชผกัพื้นเมือง (Sakornnawin, 2003) ในการ

จดัการเรียนการสอนนั้นจะตอ้งมีการจดัล�าดบัการเรียนรู้

โดยมีการก�าหนดพื้นท่ีศึกษาการส�ารวจพรรณไมใ้นพื้นท่ี

ศึกษาการท�าและติดป้ายรหสัประจ�าตน้ไมก้ารตั้งช่ือหรือ

สอบถามช่ือและศึกษาขอ้มูลพื้นบา้น (ก.7-003) การท�าผงั

แสดงต�าแหน่งแสดงพรรณไมก้ารศึกษาและบนัทึกลกัษณะ

ทางพฤกษศาสตร์ (ก.7-003) การบนัทึกภาพหรือวาด

ภาพทางพฤกษศาสตร์ การท�าตวัอยา่งพรรณไม ้(ทั้งแห้ง 

ชนิดดอง และแยกเฉพาะส่วน) การเปรียบเทียบขอ้มูลท่ี

สรุป (ก.7-003) กบัขอ้มูลท่ีสืบคน้จากเอกสาร แลว้บนัทึก

ใน (ก.7-003) การจดัท�าระบบขอ้มูลทะเบียนพรรณไม ้ 

(ก.7-005) การท�าร่างป้ายช่ือพรรณไมส้มบูรณ์การตรวจ

สอบความถูกต้องทางวิชาการด้านพฤกษศาสตร์และ

การท�าป้ายช่ือพรรณไมส้มบูรณ์ต่าง ๆ โครงการอนุรักษ์

พนัธุกรรมพืชอนัเน่ืองมาจากพระราชด�าริสมเด็จพระ

เทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (Plant Genetic  

Conservation Project Under the Royal Initiation of Her Royal  

Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn, 2000) งาน

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเป็นส่ิงใหม่ส�าหรับผูเ้รียนจึง

ท�าใหเ้กิดปัญหาในการจดักระบวนการเรียนการสอน การ

ศึกษาชนิดพรรณไมน้ั้นผูเ้รียนตอ้งเรียนรู้องค์ประกอบ

ทั้งหมดของพรรณไม ้ เร่ิมตั้งแต่การศึกษาลกัษณะวิสัย 

ช่ือพรรณไม ้ช่ือพื้นเมือง ช่ือวงศ ์และช่ือวิทยาศาสตร์ของ

พรรณไม ้และเน่ืองจากช่ือองคป์ระกอบต่าง ๆ ของพรรณ

ไมน้ั้นลว้นแต่เป็นภาษาองักฤษจึงท�าให้ยากต่อการจดจ�า

และออกเสียงในการศึกษาชนิดพรรณไม ้ จึงอาจท�าให้ผู ้

เรียนเกิดการเบ่ือหน่ายในการศึกษาอีกทั้งการศึกษาใน

รายวชิาวทิยาศาสตร์น้ีเป็นรายวชิาท่ีผูเ้รียนตอ้งลงมือปฏิบติั

จริงและทดลองจริงซ่ึงส่งผลใหต้อ้งน�าส่วนประกอบต่างๆ 

ของพชืนั้นมาปฏิบติัจริงส่งผลใหพ้ชืถกูท�าลายมากเช่นการ

ทดลองเก่ียวกบัใบ ดอก และผล ดงันั้นการน�าเทคโนโลยี

ความเป็นจริงเสริมเขา้มามีบทบาทช่วยเหลือในการสอน

ส่งผลดีกบัทั้งผูเ้รียนและส่ิงแวดลอ้มเพราะผูเ้รียนสามารถ

เรียนซ�้ าไปซ�้ ามาทบทวนบทเรียนไดต้ลอดเวลาโดยไม่

ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและการท�าลายตน้พืช และ

ทางดา้นการบริหารจดัการเร่ืองระบบเครือข่ายในการใช้

อินเทอร์เน็ตในโรงเรียนสวนป่าเขาชะอางคน์ั้นมีการจดั

ให้ผูเ้รียนสามารถใชส้ัญญาณอินเทอร์เน็ตไดทุ้กพื้นท่ีจึง

สะดวกในการใชส่ื้อความเป็นจริงเสริมผา่นเครือข่ายรวม

ถึงการท่ีโรงเรียนไดรั้บการสนบัสนุนจากองคก์ารบริหาร

ส่วนจงัหวดัชลบุรี ในการจดัซ้ืออุปกรณ์คอมพวิเตอร์พกพา

หรือแทบ็เลต็ (tablet) เพือ่ใหผู้เ้รียนสามารถศึกษาขอ้มลูได้

ทุกท่ีในบริเวณโรงเรียน จากสภาพปัญหาและความส�าคญั

ดงักล่าวขา้งตน้ผูว้จิยัจึงไดท้ �าการวจิยั ชุดการสอนความเป็น

จริงเสริม เร่ือง ชนิดพรรณไม ้ส�าหรับนกัเรียนชั้นประถม

ศึกษาปีท่ี 5 โดยการสอนผา่นชุดการสอนความจริงเสริม 

Augmented Reality Technology หรือ AR Technology 

เขา้มาช่วยในการศึกษาและเรียนรู้เพื่อส่งเสริมให้ผูเ้รียน

มีความสนใจ อยากรู้อยากเห็น เรียนรู้จากส่ิงท่ีเสริมสร้าง

ประสบการณ์ท่ีแตกต่างออกไป และมีส่วนร่วมในการ

จดัการเรียนรู้ กระตุน้ใหผู้เ้รียนมีการเรียนรู้ กระตือรือร้น 

มีปฏิสมัพนัธ์ในการเรียนรู้ดว้ยตนเอง และส่งผลใหผู้เ้รียน

มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสูงข้ึน

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

1. เพื่อหาประสิทธิภาพชุดการสอนความเป็นจริง

เสริม เร่ือง ชนิดพรรณไม ้ ส�าหรับ นกัเรียนชั้นประถม

ศึกษาปีท่ี 5
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2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อน

และหลงัใช้ชุดการสอนความเป็นจริงเสริม เร่ือง ชนิด

พรรณไม ้ส�าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 

3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีศึกษา

ดว้ยชุดการสอนความเป็นจริงเสริม เร่ือง ชนิดพรรณไม ้

ส�าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5

กรอบแนวคิดกำรวิจัย

      ตวัแปรตน้                  ตวัแปรตาม

 

ชุดการสอนความเป็นจริงเสริม 

เร่ือง ชนิดพรรณไม ้ส�าหรับ

นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากชุดการสอนความเป็นจริงเสริม เร่ือง ชนิด

พรรณไมส้�าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5

ความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการเรียนดว้ยชุดการสอนความเป็นจริง

เสริม เร่ือง ชนิดพรรณไม ้ส�าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5

ภำพ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั

สมมติฐำนกำรวิจัย

1. ชุดการสอนความเป็นจริงเสริม เร่ือง ชนิดพรรณ

ไม ้ส�าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 มีประสิทธิภาพ

ตามเกณฑม์าตรฐาน 80/80

2. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนชั้นประถม

ศึกษาปีท่ี 5 ท่ีเรียนดว้ยชุดการสอนความเป็นจริงเสริม เร่ือง 

ชนิดพรรณไม ้หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

3. นกัเรียนมีความพึงพอใจต่อชุดการสอนความ

เป็นจริงเสริม เร่ือง ชนิดพรรณไม ้ ส�าหรับนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 5 อยูใ่นระดบัมาก

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย 

1. ศึกษาเน้ือหา หลกัการ ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบั

การพฒันาชุดการสอน

2. ศึกษาแนวคิด หลกัการ ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบั

ความเป็นจริงเสริม Augmented Reality

3. น�าปัญหาท่ีไดรั้บจากการจดัการเรียนการสอน

เร่ืองการศึกษาชนิดพรรณไม ้ เพื่อน�าไปก�าหนดปัญหา 

แนวทางแกไ้ขและพฒันา 

4. ก�าหนดจุดประสงคส์�าคญัของการวิจยั

5. พฒันาชุดการสอนความเป็นจริงเสริม เร่ือง ชนิด

พรรณไม ้ส�าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 

6. น�าชุดการสอนความเป็นจริงเสริม เร่ือง ชนิด

พรรณไม ้ ส�าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ไปให้

ผูเ้ช่ียวชาญดา้นเน้ือหา ดา้นส่ือ ประเมินความเหมาะสม 

จากนั้นปรับปรุงแกไ้ขตามค�าแนะน�าของผูเ้ช่ียวชาญ โดย

มีผูเ้ช่ียวชาญดา้นเน้ือหา จ�านวน 3 ท่าน ผูเ้ช่ียวชาญดา้น

ส่ือ จ�านวน 3 ท่าน

7. พฒันาชุดการสอนความเป็นจริงเสริมเร่ือง ชนิด

พรรณไม ้ส�าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ส�าหรับ

ใชใ้นขั้นตอนการทดลองเพื่อหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์

มาตรฐาน 80/80 (Brahmawong, 2013)

8. น�าชุดการสอนความเป็นจริงเสริม เร่ือง ชนิด

พรรณไม ้ส�าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ไปทดลอง

ใชก้บันกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนสวนป่าเขาชะ

อางค ์องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชลบุรี จ�านวน 3 ขั้นตอน

9. ทดลองรายบุคคล 1:1 กบันกัเรียน 3 คนและ

ปรับปรุงแกไ้ข

10. ทดลองกลุ่มเล็กกับนักเรียน 10 คน และ

ปรับปรุงแกไ้ข



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ปีที่ 7 ฉบับที่ 3 ประจ�าเดือน กันยายน-ธันวาคม 2560 43

11. ทดลองกลุ่มใหญ่กบันกัเรียน 30 คน และหา

ประสิทธิภาพ

12. น�าไปทดลองกบักลุ่มตวัอยา่งจ�านวน 42 คน 

วนัท่ี 23 พฤษภาคม 2559 ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โดยใชค่้าเฉล่ีย ( ) 

และร้อยละ

13. น�าแบบประเมินความพึงพอใจ ใหแ้ก่นกัเรียน

ชั้ นประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค ์ 

(Srisaard, 2010)

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างประชากรท่ีใช้ใน

การวิจยัคร้ังน้ีประชากร นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 

โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค ์ สังกดัองคก์ารบริหารสวน

จงัหวดัชลบุรี มีทั้งหมด 2 ห้องเรียน จ�านวน 82 คน

กลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปี

ท่ี 5 โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค ์ สังกดัองคก์ารบริหาร

ส่วนจงัหวดัชลบุรี จ�านวน 42 คน โดยการเลือกตวัอยา่ง

แบบเจาะจง

 

เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรวิจัย

1. ป้ายช่ือพรรณไมภ้ายในเขตรับผิดชอบของ

นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์

2. หนังสือโครงการอนุรักษ์พนัธุกรรมพืชอนั

เน่ืองมาจากพระราชด�าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนสวนป่า

เขาชะอางค์

3. แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนเร่ืองศึกษา

พรรณไมส้วนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

4. แบบสอบถามความพึงพอใจต่อชุดการสอน

ความเป็นจริงเสริมวทิยาศาสตร์ เร่ือง ชนิดพรรณไม ้ส�าหรับ

นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5

 

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล

1. น�าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิไปทดสอบก่อน

เรียน (pretest) กบัผูเ้รียนกลุ่มตวัอยา่ง

2. การด�าเนินการสอน ผูว้ิจยัไดด้�าเนินการสอน

ด้วยตนเองโดยใช้เทคโนโลยีใช้ความเป็นจริงเสริม  

(Augmented Reality--AR) 

3. หลงัส้ินสุดการสอน ท�าการทดสอบวดัผล

สมัฤทธ์ิทางการเรียน (posttest) โดยใชแ้บบทดสอบชุดเดิม 

4. ให้ผูเ้รียนท�าแบบสอบถามความพึงพอใจใน

การเรียนดว้ย ชุดการสอนความเป็นจริงเสริมวทิยาศาสตร์ 

เร่ือง ชนิดพรรณไม ้ส�าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 

กำรวิเครำะห์และสถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล

การพฒันาชุดการสอนความเป็นจริงเสริม เร่ือง 

ชนิดพรรณไม ้ ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 

ด�าเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย 

(mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) t-test Dependent 

(Saiyos, 1993)

ผลกำรวิจัย

ผลการวิจยัพบว่า (1) ชุดการสอนความเป็นจริง

เสริม เร่ืองชนิดพรรณไม้

ส� า ห รั บ นัก เ รี ย น ชั้ น ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า ปี ท่ี  5 มี

ประสิทธิภาพเท่ากบั 85.56/80.70 ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ์

ท่ีก�าหนด 80/80 (2) การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียน พบวา่ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อน

เรียนอยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิติท่ีระดบั.05 และ (3) ระดบั

ความพึงพอใจของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ต่อชุด

การสอนความเป็นจริงเสริม เร่ืองชนิดพรรณไม ้ส�าหรับ

นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด

กำรอภิปรำยผล

การวจิยัเร่ืองชุดการสอนความเป็นจริงเสริม เร่ือง 

ชนิดพรรณไม ้ส�าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ตาม
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วตัถุประสงคแ์ละสมมติฐานของการวจิยัซ่ึงผลการวจิยัน�า

มาอภิปรายผลไดด้งัน้ี

1. จากการหาคุณภาพของการจดัท�าส่ือความเป็น

จริงเสริม เร่ือง ชุดการสอนความเป็นจริงเสริม เร่ือง ชนิด

พรรณไม ้ส�าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 จะเห็น

ไดว้่าส่ือท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนมีคุณภาพตามเกณฑ์ท่ีก�าหนด

ประสิทธิภาพเท่ากบั 85.56/80.70 ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ์

ท่ีก�าหนดไวซ่ึ้งสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ชวนพิศ จะรา 

(Jara, 2013) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ืองการพฒันาการเรียนดว้ย

เทคโนโลยีผสานความจริง (AR) รวมกบัหนงัสือนิทาน

สองภาษาโดยใชก้ระบวนการลุ่มเพ่ือส่งเสริมทกัษะทาง

ภาษาดา้นการฟังของเด็กปฐมวยั โดยใช้ภาพและเสียง

ในการสอนและบรรยาย ผลการศึกษา พบว่า เทคโนโลยี

ผสานความจริง (AR) รวมกบัหนังสือนิทานสองภาษา

โดยใชก้ระบวนการกลุ่มเพื่อส่งเสริมทกัษะทางภาษาดา้น

การฟังของเดก็ปฐมวยั โดยใชภ้าพเหมาะสมกบัเน้ือหาส่ือ

ความหมายไดช้ดัเจนการบรรยายชดัเจนมีความสอดคลอ้ง

กบัเน้ือหาและเหมาะสมกบัผูเ้รียน อยูใ่นระดบัดีมาก ท่ีค่า

เฉล่ีย 4.53 ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑท่ี์ก�าหนด

2. จากผลความพึงพอใจในการใชส่ื้อความเป็น

จริงเสริม ชุดการสอนความเป็นจริงเสริม เร่ือง ชนิดพรรณ

ไม ้ ส�าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 พบว่า อยูใ่น

เกณฑพ์ึงพอใจระดบัมากท่ีสุด ค่าร้อยละ เท่ากบั 91.38 

ค่า (SD) 0.67 ค่า ( ) = 4.67 ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั

ของ ปิยะภรณ์ นวลเจริญ (Nuancharoen, 2013) ไดว้ิจยั

เร่ือง การพฒันาชุดการเรียนรู้ร่วมกบัเทคโนโลยีเสมือน

จริง โดยใชเ้ทคนิคช่วยจ�าเพื่อส่งเสริมการอ่านเร่ืองมาตรา

ตวัสะกด ส�าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 ผลวิจยั

พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสุดท่ีค่า

เฉล่ีย 4.68 และงานวิจยัของ อาทิตยา บุญเกิด (Boonkerd, 

2014) ท่ีไดว้ิจยัเร่ือง การสร้างบทเรียนมลัติมีเดียร่วมกบั

เทคโนโลยีผสานความจริงวิชาคอมพิวเตอร์ เร่ืองการใช้

งานคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจ�าวนัส�าหรับนักเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 1 ผลวิจยัพบว่า นกัเรียนมีความพึงพอใจ

ในระดบัมากท่ีสุดท่ีค่าเฉล่ีย 4.75

3. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ของนกัเรียนท่ีเรียนดว้ยส่ือความเป็นจริงเสริม ชุดการสอน

ความเป็นจริงเสริม เร่ือง ชนิดพรรณไม ้ส�าหรับนกัเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 5 ผลการวเิคราะห์คะแนนเฉล่ียผลสมัฤทธ์ิ

ทางการเรียนพบวา่ผูเ้รียนมีคะแนนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อน

เรียน มีค่าเฉล่ีย = 10.19 และ16.14 คะแนน ตามล�าดบัอยา่ง

มีนยัส�าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 แสดงว่าผูเ้รียนเกิดการ

เรียนรู้หลงัเรียนเพิม่ข้ึนมากกวา่ก่อนเรียนสอดคลอ้งกบังาน

วิจยัของปัญจรัตน์ ทบัเปีย (Tuppeer, 2012) ไดท้ �าการวิจยั

เร่ือง การพฒันาชุดส่ือประสม แบบโลกเสมือนจริงเร่ือง

โครงสร้างและการท�างานของหวัใจ ส�าหรับนกัเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีมีการท�าสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน

ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 โดยใชชุ้ดส่ือประสม 

แบบโลกเสมือนจริงมีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั18.47 คะแนน 

และ25.97 คะแนนตามล�าดบั โดยคะแนนหลงัเรียนสูงกวา่

ก่อนเรียนอย่างมีนยัส�าคญัทางสถิติท่ี 0.05 และงานวิจยั

ของนงคราญ ศรีสะอาด (Srisaard, 2010) เร่ืองการสร้าง

สภาพแวดลอ้มทางการเรียนจากเทคโนโลยีเสมือนจริง

โดยใชก้ระบวนการสืบเสาะหาความรู้ เพื่อพฒันาทกัษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เร่ือง ระบบสุริยะ ส�าหรับ

นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 พบวา่หลงัจากไดเ้รียนดว้ย

สภาพแวดลอ้มทางการเรียนจากเทคโนโลยีเสมือนจริง 

นักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูง

กว่าก่อนเรียนอยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิติท่ี 0.05 

สรุปไดว้่า ส่ือความเป็นจริงเสริม ชุดการสอน

ความเป็นจริงเสริม เร่ือง ชนิดพรรณไม ้ส�าหรับนกัเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีพฒันาข้ึนในคร้ังน้ี มีคุณภาพตาม

เกณฑ์ท่ีก�าหนดไว ้ สามารถน�าไปใชใ้นการจดัการเรียน

การสอนไดจ้ริง

ข้อเสนอแนะกำรวิจัยคร้ังนี้

1. ควรมีการเตรียมความพร้อมกลุ่มตวัอยา่งก่อน

จะมีการทดลองส่ือ เพื่อให้เกิดความเขา้ใจท่ีตรงกนัและ

ความรวดเร็วในการทดลองส่ือ

2. การเรียนส่ือความเป็นจริงเสริมท่ีจะไดผ้ลดีดี

ครูผูส้อนควรศึกษาขั้นตอนการใชอ้ยา่งละเอียดและช้ีแจง

นกัเรียนเป็นขั้นตอนต่าง ๆ

3. การเรียนดว้ยส่ือความเป็นจริงเสริม ชุดการสอน

ความเป็นจริงเสริม เร่ือง ชนิดพรรณไม ้ส�าหรับนกัเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 นั้นเป็นเร่ืองใหม่ส�าหรับผูเ้รียน



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ปีที่ 7 ฉบับที่ 3 ประจ�าเดือน กันยายน-ธันวาคม 2560 45

ครูผูส้อนจึงตอ้งเขา้ใจในบทเรียนและสามารถให้ความ

รู้ในเร่ืองนั้น ๆไดเ้พื่อเป็นการเสริมความรู้จากส่ือท่ีเรียน

ข้อเสนอแนะกำรวิจัยคร้ังต่อไป

ควรมีการพฒันาชุดการสอนส่ือความเป็นจริงเสริม

ให้นกัเรียนทุกระดบัชั้นและในรายวิชาอ่ืนๆเพื่อเป็นการ

กระตุน้ความสนใจให้ผูเ้รียนและในการพฒันาส่ือความ

เป็นจริงเสริมในบางรายวิชาควรน�านักเรียนท่ีสนใจใน
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บทคัดย่อ

งานวจิยัน้ีมีวตัถุประสงค ์(1) เพ่ือแสดงใหเ้ห็นสภาพเก่ียวกบัปัจจยั และสภาพเก่ียวกบัพฤติกรรมท่ีไม่พงึประสงค์

ของนกัเรียนกลุ่มเส่ียง (2) เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจยัต่างๆท่ีมีผลต่อพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงคข์องนกัเรียน

กลุ่มเส่ียง และ (3) เพื่อไดแ้นวทางในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาพฤติกรรมไม่พึงประสงคข์องนกัเรียน การวิจยัคร้ัง

น้ีเป็นการพฒันาแนวทางการป้องกนัพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงคข์องนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ จากระบบช่วย

เหลือนกัเรียนโดยในขั้นแรกเป็นการคน้ควา้วิจยัทางแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งมีเน้ือหาดงัน้ี ความเขา้ใจ

พื้นฐานเก่ียวกบัพฤติกรรมพฒันาการและพฤติกรรมวยัรุ่นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมนกัเรียนวยัรุ่นลกัษณะและการ

ก่อก�าเนิดพฤติกรรมไม่พึงประสงค ์และการป้องกนัพฤติกรรมไม่พึงประสงค ์ขั้นต่อมาเป็นการศึกษาปัจจยัท่ีท�าให้เกิด

พฤติกรรมท่ีไม่พงึประสงค ์วเิคราะห์ดว้ย Multiple Regression Analysis โดยกลุ่มตวัอยา่งคือนกัเรียนท่ีไม่ผา่นคุณลกัษณะ

อนัพึงประสงคใ์นโรงเรียนสามเสนวิทยาลยั โรงเรียนสตรีวิทยา 2 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสตรีวิทยา 2 จ�านวน 400 คน 

วิเคราะห์ไดว้า่ปัจจยัเก่ียวกบัตวัเองครอบครัว เพื่อน โรงเรียน ชุมชน และส่ือมวลชนมีผลต่อพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์

ของนกัเรียน เม่ือไดปั้จจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงคผ์นวกกบัการคน้ควา้วิจยัทางแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั

ท่ีเก่ียวขอ้ง จึงกลายมาเป็นแนวทางการป้องกนัพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงคข์องนกัเรียน โดยแนวทางการป้องกนัมีอยูด่ว้ย

กนัสองส่วนคือทางโรงเรียน และทางครอบครัว โดยภารกิจหลกัของโรงเรียน ก�ากบัดูแลในเร่ืองปัจจยัดา้นเพื่อน ปัจจยั

ดา้นส่ือ และปัจจยัดา้นโรงเรียน ภารกิจหลกัของครอบครัวก�ากบัดูแลในเร่ืองปัจจยัดา้นตนเอง ปัจจยัดา้นชุมชน ปัจจยั

ดา้นครอบครัว ปัจจยัดา้นเพื่อน และปัจจยัดา้นส่ือ หากจะใหแ้นวทางการป้องกนัด�าเนินไปไดด้ว้ยดีควรท่ีจะอาศยัความ

ร่วมมือจากทั้งสองฝ่ายอยา่งใกลชิ้ดโดยการถ่ายทอด หรือแลกเปล่ียนขอ้มูลซ่ึงกนัและกนั

ค�ำส�ำคัญ: การป้องกนัพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค,์ นกัเรียนมธัยมศึกษาตอนตน้, กลุ่มเส่ียง

Abstract

The objectives of this research were (1) to demonstrate the factors influencing undesirable behavior  

(2) To study the relationship between factors and undesirable behavior (3) to study the guidelines for prevention 

and modification of undesirable behavior. This research was conducted by using two steps. The first step was to 

study concept, theories, and related research consisting of basic understanding of behavior development and youth  

behavior, the factors which influence young learner’s behaviors, characteristics and causes of undesirable  

behaviors, and undesirable behavior prevention. The second step was a survey that was carried out with a population 
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บทน�ำ

ปัจจุบนัสถานการณ์ของสงัคมไทยไดเ้ปล่ียนแปลง

ไปอย่างรวดเร็วจากผลของปัจจัยภายในและภายนอก

ประเทศ การขาดความสมดุลในกระบวนการพฒันา 

ปัญหาวิกฤตของประเทศไทยท่ีก�าลงัเกิดข้ึนในดา้นสงัคม

วฒันธรรม การศึกษา เศรษฐกิจ การเมือง หลาย ๆ  สาเหตุ

มาจากความเจริญกา้วหนา้ของเทคโนโลยสีารสนเทศหรือ

กระแสโลกาภิวตัน์ตามลกัษณะของโลกยุคการส่ือสาร

อย่างไร้พรมแดนในปัจจุบนัเป็นท่ียอมรับโดยทัว่ไปว่า 

นอกจากจะน�ามาซ่ึงขอ้มลูอนัเป็นประโยชนต่์อการพฒันา

ประเทศแลว้ ยงัมีส่วนหน่ึงท่ีน�ามาซ่ึงปัญหาทางสงัคมและ

วฒันธรรมนานปัการ อนัเป็นผลพวงสืบเน่ืองมาจากทิศทาง

การพฒันาประเทศในอดีต ท่ีมุ่งเนน้จะพฒันาสังคมไทย

ไปสู่ความทนัสมยัตามอย่างชาติตะวนัตก ละท้ิงวิถีชีวิต

ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและภาคเกษตรกรรมซ่ึงเป็นรากฐาน

ของสังคมไทยมา สู่การพฒันาภาคอุตสาหกรรมและภาค

บริการ ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงคร้ังใหญ่ต่อวิถีชีวิต

วฒันธรรมไทยเกิดค่านิยมใหม่ ๆ ท่ีน�าไปสู่การเบ่ียงเบน

ทางพฤติกรรมท่ีดีงาม โครงสร้างทางสังคมเปล่ียนแปลง

ผูค้นหลั่งไหลจากชนบทเข้าสู่เมืองท�าให้เกิดช่องว่าง

ระหว่างเมืองกบัชนบทมากข้ึน ครอบครัว มีขนาดเลก็ลง

และอ่อนไหวมากข้ึน ชุมชนอ่อนแอลง สังคมมีความซบั

ซอ้นมากข้ึน เกิดปัญหาอาชญากรรมและปัญหาทางสงัคม

มากยิง่ข้ึน จนอาจสรุปไดว้่าสังคมไทยก�าลงัด�าเนินไปใน

ทิศทางท่ีน่าเป็นห่วง (Cultural Surveillance Centre, 2010)

of 400 junior high school students with undesirable behaviors and who were at risk from Samsen Wittayalai School, 

Satriwithaya 2 School, Nawamintharachinuthit Satriwithaya 2. The data were analyzed using multiple regression 

analysis. The research findings indicated that the factors concerning family, friends, school, community, and media 

influence the undesirable behaviors of Junior High School students. The results also demonstrated that two factors 

for prevention of undesirable behavior were school and family. The school must supervise the factors of friends, 

media, and school. The other part was for the family to pay attention to the factors of community, family, friends, 

and media. Based on these findings, the undesirable behavior prevention could be changed by collaborating between 

the two parties, school and family, that must work closely together in sharing and exchanging useful information.

Keywords: undesirable behaviors, lower secondary school students, exposed to risky conditions

ความรุนแรงในเด็กวยัรุ่นในสังคมปัจจุบันมี

จ�านวนมากข้ึน และทวีความรุนแรงข้ึนเร่ือยๆ ดงัเราจะ

เห็นเป็นข่าวท่ีปรากฏอยู่ตามหน้าหนังสือพิมพ์รายวนั

ทัว่ไป เช่น เด็กนกัเรียนอาชีวะยกพวกตีกนั เด็กวยัรุ่นใช้

ปืนยิงคู่อริ และยิงตวัตาย กลุ่มเด็กวยัรุ่นรุมข่มขืนเด็กผู ้

หญิง ฯลฯ มีการใชอ้าวุธท่ีรุนแรงและอนัตราย เช่น มีด 

ปืน วตัถุระเบิดความรุนแรงในเด็กวยัรุ่นน�าไปสู่สาเหตุ

การตายในเดก็วยัรุ่นมีจ�านวนมากข้ึน นอกจากสาเหตุจาก

อุบติัเหตุจากยานยนตท่ี์เคยเป็นสาเหตุการตายอนัดบัหน่ึง 

เดก็วยัรุ่นเป็นช่วงระยะเวลาของการเปล่ียนแปลงทางดา้น

ร่างกาย จิตใจ วฒิุภาวะทางดา้นอารมณ์ การปรับตวัเขา้อยู่

ในสงัคมท่ีส�าคญัโดยธรรมชาติของเดก็วยัรุ่น เป็นช่วงระยะ

เวลาแห่งการเรียนรู้หาประสบการณ์ อยากลองส่ิงแปลก

ใหม่และท�าในส่ิงท่ีทา้ทาย โดยมีความรู้สึกว่าตนเองไม่

เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนหลายส่ิงหลายอยา่งท่ีเกิด

กบัคนอ่ืนจะไม่เกิดกบัตนเอง และไม่ค�านึงผลท่ีจะเกิดตาม

มาในอนาคต ซ่ึงเป็นสาเหตุน�าไปสู่การมีพฤติกรรมเส่ียง

หรือพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมต่าง ๆ ในวยัรุ่นมากมาย 

ความเปล่ียนแปลงดา้นเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองทั้ง

ในประเทศ และในระดบัสากลยงัส่งผลใหเ้กิดความทา้ทาย

ใหม่ ๆ  ท่ีส่งผลกระทบต่อเดก็และเยาวชนไทยอยา่งไม่หยดุ

ย ั้งโดยภาพรวม เดก็และเยาวชนไทยยงัตอ้งเผชิญกบัปัญหา

ความมัน่คงในการด�ารงชีวิต รวมถึงการขาดการเล้ียงดูท่ี

เหมาะสมจากพ่อแม่ กระแสการเปล่ียนแปลงทางสังคม
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และเศรษฐกิจท่ีขาดความสมดุล การขาดการกลัน่กรอง

เลือกรับส่ือและส่ิงเร้าจากภายนอก เม่ือประกอบกบัการ

เปล่ียนแปลงโครงสร้างทางครอบครัว จึงส่งผลใหเ้ดก็ไทย

ตกอยูใ่นสภาวะท่ีเปราะบางและตอ้งการการคุม้ครองเป็น

พิเศษ (Jamkatuk, V. (1998) 

จากการศึกษาคน้ควา้จะเห็นไดว้า่ การท่ีเทคโนโลยี

มีความเจริญสูงมากข้ึน หรือความเจริญทางดา้นวตัถุสูง

มากข้ึน แต่ในทางตรงขา้มปัญหาเก่ียวกบัเยาวชนกลบัทวี

ความรุนแรงมากยิง่ข้ึนทั้งการก่ออาชญากรรม การข่มขืน

การละเมิดทางเพศ การก่อวิวาทท�าร้ายร่างกาย หากยอ้นดู

การกระท�าความผดิ หา้ ปียอ้นหลงัโดยแยกตามระดบัการ

ศึกษาแลว้จะเห็นไดว้่าการกระท�าความผิดของเด็กและ

เยาวชน จะอยู่ในช่วงของระดบัการศึกษา มธัยมศึกษา

ตอนตน้และมี แนวโน้มทางสถิติและความรุนแรงท่ีสูง

ข้ึน ปัญหาเหล่าน้ีลว้นส่งผลกระทบต่อสังคมในวงกวา้ง

โดยเฉพาะเดก็และเยาวชนท่ีจะเป็นก�าลงัหลกัของชาติต่อ

ไปในอนาคตซ่ึงตรงกบัขอ้มูลของกรมพินิจ และคุม้ครอง

เด็กและเยาวชน 

ตำรำง 1

จ�านวนคดีเดก็และเยาวชนท่ี ถกูด�าเนินคดี โดยสถานพินิจฯท่ัวประเทศ จ�าแนกตามระดบัการศึกษา ต้ังแต่ ปี พ.ศ. 2552-2556

ระดบัการศึกษา
ปี พ.ศ.

2552 2553 2554 2555 2556

รวม 46,371 44,057 35,049 34,276 36,763

ไม่เคยไดรั้บการศึกษา 2,039 1,874 133 1,047 344

ประถมศึกษา 13,794 13,051 5,040 9,946 8,764

มธัยมศึกษาตอนตน้ 18,403 17,468 19,558 15,212 18,621

มธัยมศึกษาตอนปลายและสูงกว่า 9,336 8,927 10,220 7,951 8,381

อ่ืนๆ 2,798 2,737 98 120 653

หน่วย: คดี

จากขอ้มูลดงักล่าวขา้งตน้ และสภาพทางสงัคมท่ี

มีการเปล่ียนแปลงไปจากในอดีต มีความเป็นโลกาภิวตัน ์

ส่ือสารมวลชนมีอิทธิพลมากข้ึนความสมัพนัธ์ในครอบครัว

แตกต่างจากในอดีตอาจเน่ืองดว้ยสภาพทางเศรษฐกิจท่ีมี

การแข่งขนักนัสูงข้ึนความสมัพนัธ์กนัในชุมชนค่อนขา้งมี

ความห่างเหินมีความเป็นปัจเจกบุคคลมากยิง่ข้ึน ประกอบ

กับเทคโนโลยี และวฒันธรรมจากต่างประเทศท�าให้

พฤติกรรมของคนในสังคมแตกต่างจากในอดีตเป็นอยา่ง

มากโดยเฉพาะกบัเยาวชน พฤติกรรมท่ีควรระวงัป้องกนั

ก็คือพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงคใ์นเยาวชน โดยเฉพาะใน

ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ท่ีมีแนวโนม้จะกระท�าความผดิ

สูงข้ึน การท่ีจะป้องกนัพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค ์ควรท่ี

จะศึกษาถึงเหตุปัจจยัท่ีท�าใหเ้กิดพฤติกรรมดงักล่าว ดงันั้น

จึงมีความจ�าเป็นท่ีจะศึกษาถึงปัจจยัท่ีท�าใหเ้กิดพฤติกรรม

ท่ีไม่พงึประสงคข์องนกัเรียนมธัยมศึกษาตอนตน้กลุ่มเส่ียง

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

1. เพือ่แสดงใหเ้ห็นสภาพเก่ียวกบัปัจจยั และสภาพ

เก่ียวกบัพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงคข์องนกัเรียนกลุ่มเส่ียง

2. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจยัต่างๆท่ีมี

ผลต่อพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงคข์องนกัเรียนกลุ่มเส่ียง 

3. เพือ่ไดแ้นวทางในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา

พฤติกรรมไม่พึงประสงคน์กัเรียนกลุ่มเส่ียง 

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

พฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงคเ์ป็นส่ิงท่ีนักคิดรวม

ถึงนกัวิชาการต่างๆ ไดใ้ห้ความหมายและสาเหตุการเกิด

พฤติกรรมเหล่าน้ีไวม้ากมายตั้ งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

ดงัเช่น แนวคิดของส�านกัปฎิฐานนิยม(positive school)
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โดย ลอมโบรโซไดใ้ห้ความหมายไวว้่าผูมี้พฤติกรรมท่ี

ไม่พึงประสงคคื์อ ผูท่ี้ถูกสภาพแวดลอ้ม และปัจจยัต่างๆ 

บีบบังคบั และสาเหตุท่ีท�าให้เกิดพฤติกรรมเบ่ียงเบน

คือ ตวัเอง ครอบครัว เพื่อน โรงเรียน ชุมชน เศรษฐกิจ 

และส่ือมวลชน (Lombroso, 2006) นอกจากน้ี ชตัเตอร์

แลนด์ช้ีให้เห็นว่า ความถ่ี ล�าดบัความส�าคญั ระยะเวลา 

และความเข้มข้น ของการติดต่อกับใครก็ตามจะมีผล 

อย่างส�าคญัท่ีจะท�าให้พฤติกรรมของปัจเจกบุคคลอาจ

เบ่ียงเบนหรือไม่เบียงเบนตามกลุม่คนท่ีเขาติดต่อเก่ียวขอ้ง

ดว้ย (Sutherland, 1978) และถา้มองในมุมของทฤษฎีทาง

ชีววทิยาท่ีเก่ียวกบัพฤติกรรมเบ่ียงเบนโดยนกัวทิยาศาสตร์

กลุ่มหน่ึง โดยเฉพาะนกัชีววิทยามีความเช่ือวา่พฤติกรรม

เบ่ียงเบนมีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัทางชีววิทยาอนัไดแ้ก่ 

ลกัษณะรูปร่าง และแบบแผนของโครโมโซม และใน

ส่วนของนกัสังคมวิทยาอธิบายถึงสาเหตุของพฤติกรรม

เบ่ียงเบนว่าเป็นผลของการขดัเกลาทางสังคมท่ีไม่ถูก

ตอ้ง พฤติกรรมเบ่ียงเบนเป็นผลจากการท่ีคนอ่ืนประทบั

ตราความเบ่ียงเบนและพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงคน์ั้นเอง 

ปฏิกิริยาของคนอ่ืนจึงมีความส�าคญัยิง่กวา่ตวัพฤติกรรมเอง 

ยิง่กวา่นั้น ผูท่ี้มีบทบาทส�าคญัในการประทบัตรามกัไดแ้ก่ 

กลุ่มท่ีมีอ�านาจ เพราะกลุ่มน้ีเป็นผูส้ร้างกฎหมายและกฎ

เกณฑต่์าง ๆ  ข้ึนมาบงัคบัใชก้บัสมาชิกในสังคม และเป็น

ผูท่ี้คอยช้ีวา่ใครคือผูก้ระท�าความผดิหรือมีพฤติกรรมเบ่ียง

เบนซ่ึงผูท่ี้ถูกประทบัตรามกัไดแ้ก่ กลุ่มคนท่ีไม่มีอ�านาจ 

(Adewatanasit, J., et al., 2000) ดงันั้นเม่ือพิจารณาจาก

แนวคิดต่าง ๆ น้ีผูว้ิจยัจึงสนใจเลือกศึกษาในส่วนท่ีเก่ียว

กบัสาเหตุท่ีท�าเกิดพฤติกรรมเบ่ียงเบนของนักเรียนเป็น

หลกัประกอบดว้ยตวัเอง ครอบครัว เพ่ือน โรงเรียน ชุมชน 

เศรษฐกิจ และส่ือมวลชน

สรุปแนวคิดทฤษฎีท่ีใชเ้ป็นหลกัในการวจิยัคร้ังน้ี

คือ แนวคิดของลอมโบรโซ (Lombroso, 2006 )ท่ีไดก้ล่าว

ถึงสาเหตุท่ีท�าใหเ้กิดพฤติกรรมเบ่ียงเบนโดยเลือกมาศึกษา 

เจ็ดประการคือ ตวัเอง ครอบครัว เพื่อน โรงเรียน ชุมชน 

เศรษฐกิจ และส่ือมวลชน เป็นหลกัในการวิจยัน้ี

สมมติฐำนกำรวิจัย

1.  คุณลักษณะทางประชากรมีอิทธิพลต่อ

พฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ของนักเ รียนกลุ่มเ ส่ียง

มธัยมศึกษาตอนตน้

2. ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมเบ่ียงเบียนมีอิทธิพล

ต่อพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ของนักเรียนกลุ่มเส่ียง

มธัยมศึกษาตอนตน้

กรอบแนวคิดกำรวิจัย

การวิจยัคร้ังน้ีไดท้ �าการศึกษาตวัแปรสามตวัดว้ย

กนัคือ ตวัแปรสถานภาพ ตวัแปรตน้ และตวัแปรตามเพื่อ

ให้ได้แนวทางป้องกนัพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ของ

นกัเรียนมธัยมศึกษาตอนตน้

ตวัแปรสถานภาพประกอบดว้ย เพศ อาย ุระดบั

การศึกษา จ�านวนชัว่โมงการทบทวนบทเรียนต่อสัปดาห์

ตัวแปรต้น ท่ีท�าการศึกษาคือปัจจัยท่ีมีผลต่อ

พฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ประกอบด้วยปัจจัยต่างๆ 

เจ็ดดา้นดว้ยกนัคือปัจจยัเก่ียวกบัตวัเอง ปัจจยัท่ีเก่ียวกบั

ครอบครัว ปัจจยัท่ีเก่ียวกบัเพื่อน ปัจจยัท่ีเก่ียวกบัโรงเรียน 

ปัจจยัท่ีเก่ียวกบัชุมชน ปัจจยัท่ีเก่ียวเศรษฐกิจ และปัจจยัท่ี

เก่ียวกบัส่ือมวลชน

ตวัแปรตาม ท่ีศึกษาคือพฤติกรรมท่ีไม่พงึประสงค์

ของนกัเรียนกลุ่มเส่ียงชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้อนัประกอบ

ด้วยความผิดเก่ียวกบัทรัพย ์ ความผิดเก่ียวกบัชีวิตและ

ร่างกาย ความผิดเก่ียวกบัเพศ ความผิดเก่ียวกบัยาเสพติด

ใหโ้ทษ ความผิดเก่ียวกบัอาวธุและวตัถุระเบิดดงัภาพท่ี 1
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          ตวัแปรสถานภาพ                               ตวัแปรตน้                                                   ตวัแปรตาม

คุณลักษณะทำงประชำกร
- เพศ
- ระดบัการศึกษา
- จ�านวนชัว่โมงการทบทวน 
  บทเรียนต่อสัปดาห์

ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรม
เบี่ยงเบียน 7 ด้ำน

1. ตวัเอง
2. ครอบครัว
3. เพื่อน
4. โรงเรียน
5. ชุมชน
6. เศรษฐกิจ
7. ส่ือมวลชน

พฤตกิรรมทีไ่ม่พงึประสงค์ของนักเรียนกลุ่ม
เส่ียงช้ันมัธยมศึกษำตอนต้นประกอบด้วย
 
- ความผิดเก่ียวกบัทรัพย ์
- ความผิดเก่ียวกบัชีวิตและร่างกาย 
- ความผิดเก่ียวกบัเพศ 
- ความผิดเก่ียวกบัความสงบสุข 
- ความผิดเก่ียวกบัยาเสพติดให้โทษ 
- ความผิดเก่ียวกบัอาวุธและวตัถุระเบิด

สภาพแวดลอ้ม

แ น ว ท า ง ก า ร ป้ อ ง กั น
พฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์
ของนักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนตน้

ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

เพื่อให้การวิจยัด�าเนินไปอยา่งมีประสิทธิภาพ ผู ้

วิจยัไดล้ �าดบัขั้นตอนในการด�าเนินการวิจยัไวส่ี้ขั้นตอน 

ดงัน้ี

ขั้นตอนท่ี 1 คน้ควา้ทฤษฎีและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง

กบั ความเขา้ใจพื้นฐานเก่ียวกบัพฤติกรรม พฒันาการและ

พฤติกรรมวยัรุ่น ลกัษณะและการก่อก�าเนิดพฤติกรรมท่ี

ไม่พึงประสงค ์การป้องกนัพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์

 ขั้นตอนท่ี 2 ศึกษาปัจจยัท่ีท�าให้เกิดพฤติกรรม

ท่ีไม่พึงประสงค ์ด�าเนินการเก่ียวกบัเคร่ืองมือในการวิจยั 

นัน่คือการจดัท�าแบบสอบถาม โดยเร่ิมตั้งแต่เตรียมการ

ออกแบบสอบถาม น�าเสนอผูท้รงคุณวฒิุ ผูเ้ช่ียวชาญตรวจ

สอบ จนถึงการพฒันาใหเ้ป็นแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์และ

น�าไปใชเ้ก็บขอ้มูลจากหน่วยตวัอยา่ง

ขั้นตอนท่ี 3 ด�าเนินการสร้าง แนวทางการป้องกนั

พฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค ์โดยน�าผลท่ีไดจ้ากขั้นตอนท่ี 

2 เป็นพื้นฐานในการจดัท�าแนวทางการป้องกนัพฤติกรรม

ท่ีไม่พึงประสงค ์ พร้อมกบัศึกษาจากเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 

แนวทางการป้องกนัพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงคท่ี์โรงเรียน

ใชอ้ยูใ่นปัจจุบนั ศึกษาถึงขอ้ดีขอ้เสียของแนวทางท่ีใชใ้น

ปัจจุบนัและน�าแนวทางการป้องกนัพฤติกรรมท่ีไม่พึง

ประสงคท่ี์ก�าหนดข้ึนไป

ขั้นตอนท่ี 4 การประเมินแนวทางการป้องกนั

พฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ โดยขอความอนุเคราะห์

ผูเ้ช่ียวชาญ ช�านาญการพิเศษ ตรวจสอบความถูกตอ้ง 

ความเหมาะสม ความเป็นไปได ้ ความมีประโยชน์ และ

ขอ้สังเกตเพื่อการน�าไปปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพและ

ความเหมาะสมยิ่งข้ึน

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

ผูว้จิยัใชห้น่วยประชากรเป็นนกัเรียนท่ีลงทะเบียน

เรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐชั้นมธัยมศึกษาตอน

ตน้ ในปีการศึกษา 2558 โดยในปีการศึกษา 2558 มีจ�านวน

นกัเรียนในกรุงเทพมหานครในระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอน

ตน้ จ�านวน 129,132 คน และจ�านวนสถานศึกษาท่ีสังกดั

ส�านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ชั้น

มธัยมศึกษา จ�านวน119โรงเรียน 
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ใชก้ารเลือกในแบบเจาะจง (purposive sampling) 

หมายถึง การเลือกตวัอย่างโดยใช้หลกัและเหตุผลและ

เกณฑก์ลาง ๆ  เลือกตวัอยา่งท่ีเป็นตวัแทนประชากรตวัอยา่ง

ไดอ้ยา่งเหมาะสม และตรงตามวตัถุประสงคข์องการวิจยั 

โดยในท่ีน้ีไดเ้ลือกตวัอยา่งจากโรงเรียนท่ีมีขนาดใหญ่ข้ึน

ไป ซ่ึงมีปัญหาในเร่ืองพฤติกรรมของนกัเรียนมากและซบั

ซอ้น โดยเช่ือวา่ผลท่ีไดจ้ากการวจิยัจากโรงเรียนตวัอยา่งท่ี

เลือกมีลกัษณะท่ีจะไปใชไ้ดก้บัโรงเรียนมธัยมศึกษาทัว่ไป

ไดใ้กลเ้คียงกนั การวิจยัน้ีจึงไดพ้ิจารณาเลือกโรงเรียนท่ีมี

ลกัษณะดงักล่าวมาศึกษาจ�านวนสามโรงเรียนเพ่ือใชใ้นการ

วิจยั ประกอบดว้ย โรงเรียนสตรีวิทยา 2 โรงเรียนสามเสน

วิทยาลยั และโรงเรียนนวมินทราชินูทิศสตรีวิทยา 2 โดย

แต่ละโรงเรียนใชก้ารสุ่มแบบแบ่งชั้น Stratified Random 

Sampling จากนกัเรียนทั้งหมดของโรงเรียนตวัอยา่ง โดย

มีเหตุผลในการเลือกทั้งสามโรงเรียนเป็นตวัแทนเพราะทั้ง

สามโรงเรียนอยูภ่ายใตม้าตรฐานและกฎเกณฑข์องกระทรง

ศึกษาธิการและเง่ือนไขการด�าเนินงานของโรงเรียนเช่น

เดียวกบัโรงเรียนอ่ืนทัว่ประเทศ แต่จะมีขอ้แตกต่างจาก

โรงเรียนอ่ืนในส่วนท่ีสภาวะแวดลอ้มของเดก็และโรงเรียน

ท่ีมีความแตกต่างกนั โดยการวิจยัทั้งส่วนท่ีหน่ึง ส่วนท่ี

เป็นปัจจยัให้เกิดพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ใชต้วัอย่าง

นกัเรียน จ�านวน 400 คน จากนกัเรียนทั้งหมดของโรงเรียน

ตวัอยา่งโดยใชต้วัแทนนกัเรียนกลุ่มเส่ียงคือนกัเรียนท่ีไม่

ผา่นเกณฑคุ์ณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องโรงเรียน 

เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรวิจัย

การวิจัยในคร้ังน้ีแบ่งเป็นสองส่วนคือ ส่วน

ท่ีเป็นปัจจยัให้เกิดพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ โดยใช้

แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัท่ีเป็นเหตุให้เกิดพฤติกรรม

ท่ีไม่พึงประสงค์ สอบถามนักเรียนท่ีเลือกเป็นตวัอย่าง

เก่ียวกบัปัจจยัท่ีเป็นเหตุใหเ้กิดพฤติกรรมท่ีไม่พงึประสงค์

เจ็ดประการ ประกอบดว้ยปัจจยัท่ีเก่ียวกบัตวัเอง ปัจจยั

ท่ีเ ก่ียวกับครอบครัว ปัจจัยท่ีเ ก่ียวกับเพ่ือน ปัจจัยท่ี

เก่ียวกบัโรงเรียน ปัจจยัท่ีเก่ียวกบัชุมชน ปัจจยัท่ีเก่ียว

เศรษฐกิจ ปัจจยัท่ีเก่ียวกบัส่ือมวลชน โดยเร่ิมจากการสร้าง

แบบสอบถามประกอบไปดว้ยส่ีตอน ตอนท่ีหน่ึง เป็น

ค�าถามเก่ียวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม ตอนท่ี

สองเป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัประเภทต่าง ๆ ท่ีมีผล

ต่อพฤติกรรมท่ีไม่พงึประสงคข์องนกัเรียน โดยเป็นค�าถาม

เลือกตอบวดัค่าตวัแปรแบบ Interval Scale และ Rubric 

Scale มีจ�านวนทั้งหมด 18 ขอ้ โดยขอ้ 1-4 เป็นปัจจยัท่ี

เก่ียวกบัตวัเอง ขอ้ 5-7 เป็นปัจจยัท่ีเก่ียวกบัครอบครัว ขอ้ 

8-11 เป็นปัจจยัท่ีเก่ียวกบัโรงเรียน ขอ้ 12-13 เป็นปัจจยัท่ี

เก่ียวกบัชุมชน ขอ้ 14 เป็นปัจจยัท่ีเก่ียวกบัเพื่อน ขอ้ 15-16 

เป็นปัจจยัท่ีเก่ียวเศรษฐกิจและขอ้17-18 เป็นปัจจยัท่ีเก่ียว

กบัส่ือมวลชน ตอนท่ีสามเป็นแบบสอบถามพฤติกรรมท่ี

ไม่พงึประสงคข์องนกัเรียน โดยในขั้นตอนน้ีมีการวดัค่าตวั

แปรของพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงคแ์ต่ละพฤติกรรมแบบ 

Interval Scale เช่นเดียวกนักบัการวดัค่าตวัแปรปัจจยัท่ีเป็น

เหตุใหเ้กิดพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค ์ซ่ึงทั้งสองตอนเป็น

ตวัแปรต่อเน่ือง และตอนท่ีส่ีเป็นขอ้เสนอแนะเพิม่เติม จาก

นั้นน�าเสนอผูท้รงคุณวุฒิ ผูเ้ช่ียวชาญ จ�านวนหา้คน ตรวจ

สอบความเท่ียงตรง (validity) ผูว้ิจยัน�าแบบสอบถามท่ีได้

จากการทบทวนเอกสารและ งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งไปให้

พจิารณาและตรวจสอบความเท่ียงตรงตามเน้ือหา (content 

validity) และความเหมาะสมของภาษาท่ีใช ้(wording) และ

ใหมี้ความถูกตอ้งสอดคลอ้ง กบัวตัถุประสงคข์องการวจิยั 

เพื่อน�าไปปรับปรุงแกไ้ขและหาค่าดชันีความสอดคลลอ้ง 

(Index of Item Objective Congruence--IOC) จนพฒันา

ใหเ้ป็นแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์และน�าไปใชเ้กบ็ขอ้มูลจาก

หน่วยตวัอยา่งและในส่วนท่ีสองเก่ียวกบัแนวทางการป้อง

ปรามพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค ์ซ่ึงการด�าเนินการสร้าง

แนวทางการป้องปรามพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค ์จะน�า

ผลท่ีไดจ้ากส่วนท่ี 1 เป็นพื้นฐานในการจดัท�าแนวทางการ

ป้องปรามพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงคพ์ร้อมกบัศึกษาจาก

เอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง แนวทางการป้องปรามพฤติกรรมท่ี

ไม่พึงประสงคท่ี์โรงเรียนใชอ้ยูใ่นปัจจุบนั ศึกษาถึงขอ้ดี

ขอ้เสียของระบบท่ีใชอ้ยู่ในปัจจุบนัและน�าแนวทางการ

ป้องปรามพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงคท่ี์ก�าหนดข้ึนไปโดย

ขอความอนุเคราะห์ผูเ้ช่ียวชาญ ช�านาญการพิเศษซ่ึงเป็นผู ้

บริหารสถานศึกษา และครูผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งกบังาน

พฤติกรรมของนกัเรียนจ�านวน 40 คน ตรวจสอบความถูก

ตอ้ง ความเหมาะสม ความเป็นไปได ้ความมีประโยชน ์และ

ขอขอ้สงัเกต โดยใชค่้าสถิติร้อยละ เพือ่การน�าไปปรับปรุง

ให้มีประสิทธิภาพและความเหมาะสมยิ่งข้ึน
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ก า ร วิ จัย ค ร้ั ง น้ี ส่ ว น ท่ี ห น่ึ ง เ ก็ บ ข้อ มู ล จ า ก

แบบสอบถามท่ีสอบถามจากนักเรียนในโรงเรียนสาม

โรงเรียนเพื่อใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย โรงเรียน

สตรีวิทยา 2 ในพระราชูประถมัภส์มเด็จพระศรีนครินท

ราบรมราชชนนี โรงเรียนสามเสนวิทยาลยั และโรงเรียน

นวมินทราชินูทิศสตรีวทิยา 2 โดยใชต้วัแทนนกัเรียนกลุ่ม

เส่ียงคือนกัเรียนท่ีไม่ผา่นเกณฑคุ์ณลกัษณะอนัพึงประสงค์

ของแต่ละโรงเรียนจ�านวน 134 คน 133 คน และ 133 คน 

ตามล�าดบัรวม 400 คนเกบ็ขอ้มลูในช่วงเดือนตุลาคม 2558

ส่วนท่ีสองเก็บขอ้มูลจากแบบประเมินความถูก

ตอ้ง ความเหมาะสม ความเป็นไปได ้ ความมีประโยชน ์

จากผูเ้ช่ียวชาญ ช�านาญการพิเศษซ่ึงเป็นผูบ้ริหารสถาน

ศึกษา และครูผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งกบังานพฤติกรรม

ของนักเรียน ในช่วงเดือนเมษายน – พฤษภาคม 2559 

จ�านวน 40 คน

กำรวิเครำะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้

การน�าเสนอขอ้มูลจะน�าเสนอตามค�าถามวจิยั รวม

ถึงสรุปผลตามเน้ือหา โดยมีวิธีการน�าเสนอและวิเคราะห์

ขอ้มูลดงัน้ี

1. ปัจจยัประเภทต่างๆมีความสัมพนัธ์เชิงเหตุผล

ต่อการเกิดการเกิดพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงคข์องนกัเรียน

หรือไม่ เพื่อดูว่าปัจจัยท่ีศึกษาใดสัมพนัธ์กับการเกิด

พฤติกรรมท่ีไม่พงึประสงค ์โดยส่วนของขอ้มูลพ้ืนฐานของ

ผูต้อบ ใชก้ารวิเคราะห์โดยแสดงค่าร้อยละแสดงจ�านวน

และฐานนิยมในการสรุปผล ในส่วนของขอ้ค�าถาม ผูว้ิจยั

ใชก้ารวเิคราะห์ทางสถิติ โดยใชค่้าเฉล่ียเลขคณิต และส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ในส่วนของการพิจารณาปัจจัยประเภทต่างๆ

ท่ีเส่ียงต่อการเกิดพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ ใช้การ

วิเคราะห์ดว้ย Multiple Regression Analysis ทั้งน้ี เพราะ

พฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ของนักเรียนแต่ละเร่ืองเป็น

อิสระต่อกนัและผูว้ิจยัตอ้งการทราบสาเหตุปัจจยัท่ีมีผล

ต่อพฤติกรรมเป็นรายขอ้โดยใช้ระดบันัยส�าคญัท่ี 0.05 

เป็นเกณฑ์การพิจารณา และน�าเสนอออกมาในรูปแบบ

ของตารางดว้ยค่า Sig 

2. น�าแนวทางการป้องกันพฤติกรรมท่ีไม่พึง

ประสงคข์องนกัเรียนมธัยมศึกษาตอนตน้ไปใหผู้เ้ช่ียวชาญ 

และผูช้ �านาญการ (พเิศษ) ประเมินในประเดน็ความถกูตอ้ง 

ความเหมาะสม ความเป็นไปได ้และประโยชน์ ผูว้ิจยัใช้

ร้อยละในการวิเคราะห์ทางสถิติ 

ผลกำรวิจัย

ผลการศึกษาพบวา่ การป้องกนัพฤติกรรมท่ีไม่พงึ

ประสงคข์องนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้กลุ่มเส่ียง

คร้ังน้ี สามารถสรุปไดต้ามวตัถุประสงคข์องการวจิยัไดด้งัน้ี

1. สภาพปัจจัยท่ีไม่พึงประสงค์พบว่าเพื่อนมี

อิทธิพลมากท่ีสุด รองลงมาคือ ส่ือ ตนเอง ครอบครัว 

โรงเรียน เศรษฐกิจ และชุมชนตามล�าดบั โดยท่ีอิทธิพล

ดา้นตนเอง มีปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดไดแ้ก่ เกรดเฉล่ีย

สะสม ลกัษณะทางอารมณ์และความสนใจเร่ืองเพศ ตาม

ล�าดบั อิทธิพลดา้นครอบครัว มีปัจจยัยอ่ยท่ีมีคา่เฉล่ียสูงสุด

ไดแ้ก่ กิจกรรมในครอบครัว ลกัษณะของครอบครัว และ

การกระท�าความผิดของสมาชิก ตามล�าดบั อิทธิพลดา้น

โรงเรียน มีปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดไดแ้ก่ ครู ผูบ้ริหาร 

และลกัษณะโรงเรียนตามล�าดบั อิทธิพลดา้นชุมชน มีปัจจยั

ยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดไดแ้ก่ ละแวกท่ีพกัอาศยั และบุคคล

ละแวก ตามล�าดบั อิทธิพลดา้นเพื่อน มีปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่า

เฉล่ียสูงสุดไดแ้ก่ การกระท�าความผิดของเพื่อน อิทธิพล

ดา้นเศรษฐกิจ มีปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดไดแ้ก่ ระดบั

การศึกษาผูป้กครอง ลกัษณะทางเศรษฐกิจ ตามล�าดบั 

อิทธิพลดา้นส่ือ มีปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดไดแ้ก่ การ

บริโภคส่ือ พฤติกรรมเลียนแบบตามล�าดบั

 สภาพพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงคเ์ก่ียวกบัทรัพย ์

ชีวิตและร่างกาย เพศ ความสงบสุข ยาเสพติด อาวุธและ

วตัถุระเบิด พบวา่นกัเรียนเคยกระท�าความผดิส่ีประเภทคิด

เป็นร้อยละ 49 รองลงมาคือกระท�าความผิด สามประเภท

ร้อยละ 39.75 รองลงมากระท�าความผิดสองประเภทคิด

เป็นร้อยละ 8 นอ้ยท่ีสุดกระท�าความผิดประเภทเดียวคิด

เป็นร้อยละ 3.25

2. ปัจจยัเก่ียวกบัตวัเอง ปัจจยัท่ีเก่ียวกบัครอบครัว 
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ปัจจยัเก่ียวกบัเพื่อน ปัจจยัท่ีเก่ียวกบัโรงเรียน ปัจจยัท่ี

เก่ียวกบัชุมชน และปัจจยัท่ีเก่ียวกบัส่ือมวลชน มีผลต่อ

พฤติกรรมท่ีไม่พงึประสงคข์องนกัเรียนมธัยมศึกษาตอนตน้

3. แนวทางการป้องกนัพฤติกรรมท่ีไม่พงึประสงค์

ของนักเรียนในระดับชั้นมธัยมศึกษาตอนต้นควรเป็น

อย่างไรจาก การศึกษาปัจจยัด้านต่างๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อ

พฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ของนักเรียนกลุ่มเส่ียงชั้น

มัธยมศึกษาตอนต้น จึงได้เป็นแนวทางการป้องกัน

พฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงคท่ี์เป็นกระบวนการด�าเนินงาน

ดูแลและช่วยเหลือนกัเรียนอยา่งมีขั้นตอน เป็นกระบวนการ

ด�าเนินงานดูแลช่วยเหลือนกัเรียนอยา่งมีขั้นตอน ซ่ึงมีครูท่ี

ปรึกษา เป็นบุคลากรหลกัในการปฏิบติังาน โดยประสาน

งานหรือไดรั้บการสนบัสนุนจากผูบ้ริหาร ครูท่ีเก่ียวขอ้ง

รวมทั้งผูป้กครอง การท่ีด�าเนินการใหป้ระสบความส�าเร็จ

ตามวตัถุประสงคมี์องคป์ระกอบส�าคญัอยู ่5 ประการดว้ย

กนั คือ (1) การรู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคล (2) การคดักรอง

นกัเรียน (3) การส่งเสริมนกัเรียน (4) การป้องกนัและการ

แกไ้ขปัญหา และ (5) การส่งต่อ แนวทางการป้องกนัมี

อยู่ดว้ยกนัสองส่วนคือทางโรงเรียน และทางครอบครัว 

โดยภารกิจหลกัของโรงเรียน (ผูบ้ริหารสถานศึกษา ครู 

นกัเรียน คณะกรรมการเครือข่ายผูป้กครอง) ก�ากบัดูแลใน

เร่ืองปัจจยัดา้นเพ่ือน ปัจจยัดา้นส่ือ และปัจจยัดา้นโรงเรียน 

ภารกิจหลกัของครอบครัว (พอ่ แม่ และผูป้กครอง) ก�ากบั

ดูแลในเร่ืองปัจจยัดา้นตนเอง ปัจจยัดา้นชุมชน ปัจจยัดา้น

ครอบครัว ปัจจยัดา้นเพ่ือน และปัจจยัดา้นส่ือ กล่าวคือ ทาง

ครอบครัวจะตอ้งมัน่สงัเกตพฤติกรรมของนกัเรียนในดา้น

ความผดิปกติของร่างกาย อารมณ์ และความสนใจในดา้น

เพศ อีกทั้งผลการเรียนของนกัเรียนหากพบส่ิงผิดปกติให้

ประสานงานกบัทางโรงเรียน ทางครอบครัวควรหาเวลาท�า

กิจกรรมร่วมกบันกัเรียน เปิดโอกาสให้นกัเรียนไดแ้สดง

ความคิดเห็น พร้อมทั้งเป็นแบบอยา่งท่ีดีใหก้บันกัเรียนควร

สอดส่องการคบเพื่อนของนกัเรียนหลีกเล่ียงการคบเพื่อน

ท่ีมีพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค ์ หลีกเล่ียงแหล่งอบายมุข 

จะตอ้งให้ความใส่ใจเป็นพิเศษหากบริเวณท่ีอยู่อาศยัมี

แหล่งอบายมุข และไม่ควรใหน้กัเรียนคลุกคล่ีกบับุคคลท่ี

มีพฤติกรรมไม่พึงประสงคท่ี์อาศยัอยูใ่นชุมชน ครอบครัว

ควรสอดส่องการบริโภคส่ือของนกัเรียนทั้งในแง่ของคุณ 

และปริมาณ อีกทั้งการเลียนแบบส่ือควรเป็นในทางท่ีดี 

ส�าหรับโรงเรียนครูควรเอาใจใส่นกัเรียนเป็นรายบุคคล 

มีการเตรียมการสอนท่ีดี มอบหมายงานอย่างเหมาะสม 

เปิดโอกาสให้นกัเรียนแสดงความคิดเห็น และเป็นแบบ

อย่างท่ีดีของนักเรียน ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรพฒันา

โรงเรียนอย่างต่อเน่ือง รับฟัง และแกไ้ขปัญหานกัเรียน 

มีความสัมพนัธ์ท่ีดีกบันกัเรียน ครู ผูป้กครอง โรงเรียน

ควรมีบรรยากาศท่ีร่มร่ืน มีสาธารณูปโภคท่ีครบถว้น มี

สถานท่ีออกก�าลงักาย มีความปลอดภยั มีกิจกรรมท่ีส่ง

ผลต่อพฤติกรรมของนกัเรียน มีการให้รางวลัแก่นกัเรียน

ท่ีประพฤติดีเป็นตวัอยา่ง ควรแยกนกัเรียนท่ีมีพฤติกรรม

ไม่พึงประสงคอ์อกจากกนัไม่ใหร้วมกลุ่ม ใหค้วามรู้ความ

เขา้ใจในการเลือกคบเพื่อน สอดส่องการบริโภคส่ือ และ

พฤติกรรมเลียนแบบส่ือของนกัเรียนอยา่งใกลชิ้ด หากจะ

ให้แนวทางการป้องกนัด�าเนินไปไดด้ว้ยดีควรท่ีจะอาศยั

ความร่วมมือจากทั้งสองฝ่ายอยา่งใกลชิ้ดโดยการถ่ายทอด 

หรือแลกเปล่ียนขอ้มูลซ่ึงกนัและกนั จากนั้นน�าไปให้ผู ้

เช่ียวชาญ และผูช้ �านาญการพิเศษประเมินมีผลดงัต่อไป

น้ี แนวทางการป้องกนัพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ของ

นักเรียนมธัยมศึกษาตอนตน้กลุ่มเส่ียงส�าหรับโรงเรียน 

ปัจจยัโรงเรียนอนัประกอบดว้ยดา้นครู ดา้นผูบ้ริหาร ดา้น

ลกัษณะของโรงเรียน และดา้นกิจกรรมของโรงเรียนมีความ

ถูกตอ้ง ความเหมาะสม ความเป็นไปได ้ความมีประโยชน์

อยูใ่นระดบัดีมากคือค่าเฉล่ียร้อยละ 80-100 ปัจจยัเพ่ือน

มีความถูกตอ้ง ความเหมาะสม ความเป็นไปได ้ ความมี

ประโยชน์อยู่ในระดบัดีมากคือค่าเฉล่ียร้อยละ 80-100 

ปัจจยัส่ืออนัประกอบดว้ยดา้นการบริโภคส่ือ และดา้น

พฤติกรรมการเลียนแบบส่ือ มีความถูกตอ้ง ความเหมาะ

สม ความเป็นไปได ้ ความมีประโยชน์อยูใ่นระดบัดีมาก

คือค่าเฉล่ียร้อยละ 80-100 

การพิจารณาความถูกตอ้ง ความเหมาะสม ความ

เป็นไปได้ การมีประโยชน์ของแนวทางการป้องกัน

พฤติกรรมท่ีไม่พงึประสงคข์องนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษา

ตอนตน้กลุ่มเส่ียง เป็นค่าเฉล่ียร้อยละพบว่าแนวทางการ

ป้องกนัพฤติกรรมท่ีไม่พงึประสงคข์องนกัเรียนมธัยมศึกษา

ตอนต้นกลุ่มเส่ียงส�าหรับครอบครัว ปัจจัยตนเองอัน

ประกอบดว้ยดา้นความผิดปกติทางร่างกาย ดา้นอารมณ์ 

ดา้นความสนใจเก่ียวกบัเพศตรงขา้ม ดา้นผลคะแนนของ

นกัเรียนมีความถูกตอ้ง ความเหมาะสม ความเป็นไปได ้
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ความมีประโยชน์อยู่ในระดับดีมากคือค่าเฉล่ียร้อยละ 

80-100 ปัจจยัครอบครัวประกอบดว้ย ดา้นการท�ากิจกรรม

ร่วมกนัของครอบครัว ดา้นลกัษณะของครอบครัว และ

ดา้นสมาชิกในครอบครัวมีความถูกตอ้ง ความเหมาะสม 

ความเป็นไปได ้ ความมีประโยชน์อยู่ในระดบัดีมากคือ

ค่าเฉล่ียร้อยละ 80-100 ปัจจยัเพื่อนมีความถูกตอ้ง ความ

เหมาะสม ความเป็นไปได ้ความมีประโยชน์อยูใ่นระดบั

ดีมากคือค่าเฉล่ียร้อยละ 80-100 ปัจจยัชุมชนอนัประกอบ

ดว้ยดา้นแหล่งอบายมุข และดา้นบุคคลละแวกใกลเ้คียง

ท่ีพกัอาศยัมีความถูกตอ้ง ความเหมาะสม ความเป็นไป

ได ้ความมีประโยชน์อยูใ่นระดบัดีมากคือค่าเฉล่ียร้อยละ 

80-100 ปัจจยัส่ือประกอบดว้ย ดา้นการบริโภคส่ือ และ

พฤติกรรมการเลียนแบบส่ือมีความถูกตอ้ง ความเหมาะ

สม ความเป็นไปได ้ ความมีประโยชน์อยูใ่นระดบัดีมาก

ปัจจัยโรงเรียน

- ครู

- ผูบ้ริหาร

- ลกัษณะของโรงเรียน

- กิจกรรมของโรงเรียน

ปัจจัยเพือ่น

- เพื่อนท่ีสนิทในโรงเรียน

ปัจจัยส่ือ

- การบริโภคส่ือ

- พฤติกรรมการเลียนแบบส่ือ

ส�าหรับโรงเรียน

แนวทางการป้องกนัพฤติกรรม

ท่ีไม่พึงประสงค์

ส�าหรับครอบครัวปัจจัยตนเอง
- ความผิดปกติทาง 
   ร่างกาย
- ดา้นอารมณ์
- ความสนใจเก่ียว 
  กบัเพศตรงขา้ม
- ผ ล ค ะ แ น น ข อ ง 
  นกัเรียน

ปัจจัยครอบครัว
- การท�ากิจกรรม
   ร่วมกนัของครอบครัว
- ลกัษณะของครอบครัว
- สมาชิกในครอบครัว

ปัจจัยเพือ่น
- เพื่อนในละแวกท่ีพกั 
  อาศยั หรือเพื่อนท่ี 
  ติดต่อกนัขณะอยูบ่า้น

ปัจจัยชุมชน

- แหล่งอบายมุข
- บุคคลละแวกใกลเ้คียง     
   ท่ีพกัอาศยั

ปัจจัยส่ือ
- การบริโภคส่ือ
- พฤติกรรมการ     
  เลียนแบบส่ือ

ภำพ 2 แนวทางการป้องกนัพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์

ผลการวิจัยตรงกับสมมุติฐานข้อท่ี 1 คุณลกัษณะทาง

ประชากรมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ของ

นกัเรียนมธัยมศึกษาตอนตน้กลุ่มเส่ียง กล่าวคือจากกลุ่ม

ตวัอยา่งทั้งหมด 400 คนพบวา่ ตวัอยา่งเป็นเพศชายมากกวา่

เพศหญิง โดยมีเพศชายจ�านวน 298 คนคิดเป็นร้อยละ 74.5 

และเพศหญิงจ�านวน 102 คนคิดเป็นร้อยละ 25.5 ระดบัชั้น

การศึกษา มธัยมศึกษาปีท่ี 2 มากท่ีสุดจ�านวน 170 คนคิด

เป็นร้อยละ 42.5 รองลงมาคือระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี3 จ�านวน 

126 คนคิดเป็นร้อยละ 31.5 นอ้ยท่ีสุดคือระดบัมธัยมศึกษา

ปีท่ี1จ�านวน 104 คน คิดเป็นร้อยละ 26 จ�านวนชัว่โมงต่อ

สัปดาห์โดยประมาณ ในการทบทวนบทเรียนนอกเหนือ

จากท่ีโรงเรียนมากท่ีสุด 0-5 ชัว่โมงต่อสปัดาห์จ�านวน 166 

คนคิดเป็นร้อยละ 41.5 รองลงมา 6-10 ชัว่โมงต่อสัปดาห์

จ�านวน 128 คนคิดเป็นร้อยละ 32 ล�าดบัต่อมา 11-15 ชัว่โมง

ต่อสัปดาห์จ�านวน 54 คนคิดเป็นร้อยละ 13.5 ล�าดบัต่อมา 

16-20 ชัว่โมงต่อสัปดาห์จ�านวน 38 คนคิดเป็นร้อยละ 9.5 
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นอ้ยท่ีสุด 20ชัว่โมงข้ึนไปต่อสัปดาห์จ�านวน 14 คนคิด

เป็นร้อยละ 3.5 และตรงกบัสมมุติฐานขอ้ท่ี 2 ปัจจยัท่ีมี

ผลต่อพฤติกรรมเบ่ียงเบนมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมท่ีไม่พึง

ประสงคข์องนกัเรียนมธัยมศึกษาตอนตน้กลุ่มเส่ียงกล่าว

คือปัจจยัเก่ียวกบัตวัเอง ปัจจยัท่ีเก่ียวกบัครอบครัว ปัจจยั

เก่ียวกบัเพื่อน ปัจจยัท่ีเก่ียวกบัโรงเรียน ปัจจยัท่ีเก่ียวกบั

ชุมชน และปัจจยัท่ีเก่ียวกบัส่ือมวลชน มีผลต่อพฤติกรรม

ท่ีไม่พึงประสงคข์องนกัเรียนมธัยมศึกษาตอนตน้

กำรอภิปรำยผล

 จากการสรุปผลการวจิยัเร่ืองการป้องกนัพฤติกรรม

ท่ีไม่พึงประสงค ์ ของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้

กลุ่มเส่ียงขอน�าเสนอการอภิปรายผลดงัน้ี

 1. จากค�าถามท่ีวา่นกัเรียนในระดบัชั้นมธัยมศึกษา

ตอนตน้ มีสภาพปัจจยัและสภาพพฤติกรรมท่ีไม่พงึประสงค์

เพียงใด เม่ือพิจารณาในรูปแบบอิทธิพลดา้นต่าง ๆ ทั้ง

เจ็ดประการพบว่าปัจจยัเพื่อนมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด รองลง

มาคือปัจจยัส่ือ รองลงมาคือปัจจยัตนเอง รองลงมาคือ

ปัจจยัครอบครัว รองลงมาคือปัจจยัโรงเรียน รองลงมาคือ

ปัจจยัเศรษฐกิจ และตวัแปรชุมชนมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด จะ

เห็นไดว้า่เพือ่นเป็นปัจจยัส�าคญัต่อพฤติกรรมของนกัเรียน

ซ่ึงอยู่ในวยัรุ่นซ่ึงสอดคลอ้งกบัการวิจยัของสมร ทองดี 

(Tongdee, 1989) ท่ีกล่าวว่าปัจจยัท่ี ส่งผลต่อพฤติกรรม

ท่ีไม่พึงประสงคเ์ก่ียวกบัการสร้างสัมพนัธภาพกบัเพื่อน

ความตอ้งการท่ีส�าคญัอยา่งหน่ึงของวยัรุ่น คือการไดรั้บ

การยอมรับจากเพ่ือนเพศเดียวกนัและเพศตรงขา้มหาก

เขารู้สึกว่าไม่สามารถสร้างสัมพนัธภาพท่ีดีกบัเพื่อนได ้

ก็จะเกิดความรู้สึกลม้เหลวทอ้แท ้ และสูญเสียความเช่ือ

มัน่ตนเองไปและสอดคลอ้งกบัการวิจยัของโสภา ชูพิกุล

ชยั (Chupikulchai, 1986) ท่ีกล่าวว่าปัจจยัจากกลุ่มเพื่อน

มีอิทธิพลต่อเด็กในช่วงระยะวยัรุ่น ถา้เด็กตกอยู่ในกลุ่ม

เพื่อนไม่ดี จะท�าให้มีพฤติกรรมไม่ดีตามไปดว้ย 

 2. จากค�าถามท่ีว่าปัจจยัส่งผลต่อพฤติกรรมท่ี

ไม่พึงประสงคข์องนกัเรียนในระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอน

ตน้หรือไม่ พบว่าปัจจยัท่ีเก่ียวกบัตนเอง ปัจจยัท่ีเก่ียวกบั

ครอบครัว ปัจจยัท่ีเก่ียวกบัเพื่อน ปัจจยัท่ีเก่ียวกบัโรงเรียน 

ปัจจยัท่ีเก่ียวกบัชุมชน และปัจจยัท่ีเก่ียวกบัส่ือมวลชน มี

อิทธิพลต่อพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงคข์องนกัเรียนกลุ่ม

เส่ียงชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ แต่ปัจจยัทางดา้นเศรษฐกิจ

ไม่มีผลต่อพฤติกรรมดงักล่าว พฤติติกรรมท่ีไม่พงึประสงค์

ในเด็กและเยาวชนนั้นเกิดจากปัจจยัหลายปัจจยัประกอบ

กนัทั้งจากส่ิงแวดลอ้มจากภายนอก และภายในของเด็ก

เองซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมโภชน์ เอ่ียมสุภาษิต (Iamsupasit, 

2007) ท่ีกล่าววา่เพื่อนมีความหมายมากส�าหรับวยัรุ่น และ

มกัจะเห็นว่าเพื่อนเป็นส่ิงจ�าเป็นขาดเสียมิได ้ ในการท�า

อะไรทุกอยา่งมกัอาศยัเพื่อน เล่าประสบการณ์ใหเ้พื่อนฟัง 

ขอความเห็น ปรับทุกข ์และเท่ียวดว้ยกนัเพราะสนุกสนาน

กว่าเท่ียวกบัพ่อแม่ เพื่อนจึงมีอิทธิพลต่อการแสดงออก

ทางพฤติกรรมอยา่งมาก 

 3. จากค�าถามท่ีวา่แนวทางการป้องกนัพฤติกรรม

ท่ีไม่พงึประสงคข์องนกัเรียนในระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอน

ตน้ควรเป็นอยา่งไรพบวา่ แนวทางการป้องกนัพฤติกรรม

ท่ีไม่พงึประสงคข์องนกัเรียนมธัยมศึกษาตอนตน้ควรเช่ือม

โยงกบัระหวา่งบา้น และโรงเรียนโดยโรงเรียนหมายถึงผู ้

บริหารสถานศึกษา ครู นกัเรียน คณะกรรมการเครือข่ายผู ้

ปกครอง ส่วนครอบครัวหมายถึงสถาบนัท่ีอยูใ่กลชิ้ดกบั

นกัเรียน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ สุรางค ์โคว้ตระกลู 

(Kowtakul, 2010) ท่ีศึกษาเร่ืองการปรับพฤติกรรม คือตอ้ง

ระบุพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค ์หรือพฤติกรรมท่ีตอ้งการ

แกไ้ข เรียกวา่พฤติกรรมเป้าหมาย ต่อมาวเิคราะห์พฤติกรรม

นั้น หาสาเหตุของพฤติกรรมนั้น เลือกเทคนิค หรือวิธีการ

ในการปรับพฤติกรรมให้เหมาะสมกบัพฤติกรรมหรือ

ทิศทางท่ีตอ้งการ แลว้ค่อยน�าแนวทางนั้นมาปฏิบติั มีการ

ประเมินผลเป็นระยะ 

 แนวทางการป้องกนัพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์

ของนักเรียนในระดับชั้นมธัยมศึกษาตอนต้น หากจะ

สามารถใชไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพจะตอ้งไดรั้บความร่วม

มือจากทั้งทางโรงเรียน และทางบา้นซ่ึงสอดคลอ้งกบังาน

วิจยัของ เบญจพร เอ่ียมแสงธรรม (Iamsangtham, 2007) 

เร่ืองการศึกษายุทธศาสตร์การบริหารจดัการระบบการ

ดูแลช่วยเหลือนกัเรียน ใหป้ระสบความส�าเร็จมีหา้ประการ

ไดแ้ก่ 

 1. เง่ือนไขจากครู คือความเอาใจใส่นกัเรียนทุก

คนเป็นอยา่งดี การไปเยีย่มบา้นนกัเรียนทุกคนนอกเหนือ

เวลาราชการ 
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 2. เง่ือนไขจากผูบ้ริหารพบว่าการมีภาวะผูน้�า มี

ความรู้ความสามารถในการท�างาน เป็นแบบอย่าง การ

ดูแลเอาใจใส่นกัเรียนดว้ยตนเอง และการมีสัมพนัธภาพ

ท่ีดีกบัชุมชนท�าใหเ้ขา้ถึงชุมชนเพื่อแลกเปล่ียนขอ้มูลของ

โรงเรียนกบัชุมชน พร้อมทั้งน�าศกัยภาพของชุมชนมาช่วย

ในการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 

 3. เง่ือนไขจากผูป้กครองนกัเรียนและชุมชน ผู ้

ปกครองเป็นแบบอย่างท่ีดี อบรมสั่งสอนลูกหลานให้

ความร่วมมือกับโรงเรียนในการแลกเปล่ียนข้อมูลท่ี

เป็นประโยชน์ในการส่งเสริม พฒันา ป้องกนัและแกไ้ข

ปัญหานกัเรียน ชุมชนช่วยสอดส่องดูแลนกัเรียน จดัสภาพ

แวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการพฒันานกัเรียน และเป็นแหล่งเรียน

รู้เพื่อพฒันาศกัยภาพของนกัเรียน 

 4. เง่ือนไขการท�างานของบุคลากร ทุ่มเทการ

ท�างานทั้งในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ โดยใช้

เวลาหลงัเลิกเรียนและในวนัหยดุเขา้เยีย่มนกัเรียนจึงท�าให้

การดูแลนกัเรียนมีประสิทธิภาพ 

 5. เง่ือนไขจากสภาพแวดลอ้มและสภาพสังคม 

โรงเรียนตั้งอยูใ่นสภาพแวดลอ้มท่ีดีมีธรรมชาติท่ีสวยงาม

และมีสภาพสังคมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ไม่มีแหล่งมัว่สุม 

คนในชุมชนเป็นคนมีน�้ าใจ เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ ่อยูก่นัอยา่งพี่

นอ้ง ซ่ึงทั้งหมดน้ีเป็นองคป์ระกอบท่ีส�าคญัท่ีท�าใหร้ะบบ

การดูแลช่วยเหลือนกัเรียนท่ีสร้างข้ึนมีประสิทธิภาพ และ

สามารถน�าไปใชง้านไดก้บัโรงเรียนต่าง ๆ ไดต่้อไป

ข้อเสนอแนะในกำรวิจัยคร้ังนี้

 ในการน�างานวจิยัน้ีเพื่อไปใชใ้นเชิงนโยบายการ

ป้องกนัพฤติกรรมท่ีไม่พงึประสงคข์องนกัเรียนมธัยมศึกษา

ตอนตน้มีขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมดงัน้ี

 1. กระทรวงศึกษาธิการควรใหค้วามส�าคญัเก่ียว

กบันโยบายการป้องกนัพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงคข์อง

นกัเรียน โดยก�าหนดเป็นนโยบายหลกัของกระทรวง

 2. ควรก�าหนดใหแ้ต่ละเขตพื้นท่ีการศึกษาพยาม

ยามลดพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ของนักเรียนท่ีอยู่ใน

สังกดัสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษานั้นๆ อย่างนอ้ย

ควรมีสถิติท่ีต�่ากว่าปีการศึกษาท่ีผา่นมา

 3. กระทรวงศึกษาธิการควรมีนโยบายประสาน

ความร่วมมือจากภาคส่วนต่าง ๆ  เพื่อป้องกนัพฤติกรรมท่ี

ไม่พึงประสงคข์องนกัเรียน หรือลดปัจจยัเส่ียงต่างๆ ท่ีส่ง

ผลต่อพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงคข์องนกัเรียน

 4. จากปัจจัยด้านโรงเรียน ควรมีการก�าหนด

บทบาทของบุคคลากรของโรงเรียนในการป้องกัน

พฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงคอ์ยา่งชดัเจนรวมถึงควรมีการ

ประสานงานกบัฝ่ายต่าง ๆ ของโรงเรียนอยา่งสม�่าเสมอ 

มีการประเมินผล และรายงานผลจากการปฏิบติัอย่าง

สม�่าเสมอ เพื่อการป้องกนัพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงคมี์

ประสิทธิภาพ และสามารถใชง้านไดจ้ริง อีกทั้งบุคคลา

กรของโรงเรียนควรท่ีจะเสียสละเวลามาในงานป้องกนั

พฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงคข์องนกัเรียน ผูบ้ริหารไม่ว่า

จะในโรงเรียน หรือหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้งควรให้

ความส�าคญักบัการป้องกนัพฤติกรรมท่ีไม่พงึประสงคข์อง

นกัเรียนมธัยมศึกษาตอนตน้ โดยการสนบัสนุนดา้นก�าลงั

คน และงบประมาณ มีการให้รางวลัหรือให้ขวญัก�าลงัใจ

กบัผูป้ฏิบติังาน

 5. จากปัจจยัดา้นตนเอง ควรใหน้กัเรียนไดบ้นัทึก

พฤติกรรมของตนเอง เพื่อให้นกัเรียนเรียนรู้ตนเอง และ

ฝึกการควบคุมตนเอง แบบบนัทึกควรเป็นแบบท่ีเหมาะ

สมกบัวยัใชง่้ายสะดวก เพื่อท่ีนกัเรียนจะไดใ้หข้อ้มูลตาม

ความเป็นจริงมากท่ีสุด

 6. จากปัจจยัดา้นครอบครัว และชุมชน ควรให้

ครอบครัว และชุมชนมีบทบาท และมีส่วนร่วมในการ

ติดตามการป้องกนัพฤติกรรมท่ีไม่พงึประสงคข์องนกัเรียน

มธัยมศึกษาตอนตน้ ในทุกขั้นตอนมีการแลกเปล่ียนความ

คิดเห็นต่าง ๆ  อยา่งต่อเน่ือง เพื่อใหเ้กิดความร่วมมือท่ีดีต่อ

กนั อีกทั้งก่อนการน�าแนวทางการป้องกนัไปปฏิบติั ควร

ท่ีจะสร้างความตระหนกั และใหค้วามรู้กบัทางครอบครัว

เน่ืองดว้ยครอบครัวแต่ละครอบครัวมีบริบทท่ีแตกต่างกนั

 7. ปัจจยัดา้นเพื่อน และส่ือเป็นส่ิงท่ีควบคุมได้

ล �าบากเน่ืองดว้ยเป็นส่ิงท่ีใกลต้วันกัเรียน อยูใ่นชีวติประจ�า

วนั และเขา้ถึงไดง่้าย ดงันั้นทางโรงเรียนและครอบครัว

ควรท่ีจะให้ความรู้ความเขา้เก่ียวกบัส่ิงเหล่าน้ีว่าอะไรดี 

ไม่ดี อะไรควรเสพ ไม่ควรเสพ ลกัษณะของเพื่อนท่ีดีเป็น

อยา่งไร ลกัษณะของส่ือท่ีสร้างสรรคเ์ป็นอยา่งไร พร้อม
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ทั้งควรท่ีจะติดตามผลเป็นระยะ

 8. เม่ือน�าแนวทางการป้องกนัไปปฏิบติัแลว้ ควร

มีการติดตามประเมินผลอยา่งสม�่าเสมอ และความพงึพอใจ

จากหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อท่ีจะไดมี้การพฒันา

หรือปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง

 9. ควรมีการประสานงานท่ีนอกเหนือจากโรงเรียน

และครอบครัว คือชุมชน และหน่วยงานของภาครัฐต่างๆ 

เพื่อป้องกนัแหล่งอบายมุขท่ีมีอยูใ่นชุมชน ลดโอกาสใน

การเขา้ถึงแหล่งอบายมุขของเยาวชนมากยิ่งข้ึน

ข้อเสนอแนะกำรวิจัยคร้ังต่อไป

 ส�าหรับผูท่ี้สนใจในการท�าวจิยัในหวัขอ้พฤติกรรม

ท่ีไม่พงึประสงคข์องนกัเรียน หรือระบบการดูแลช่วยเหลือ

นกัเรียน มีขอ้เสนอแนะเพื่อการท�างานวิจยัต่อไปดงัน้ี

 1. งานวิจัยน้ีกลุ่มตัวอย่างยงัจ�ากัดอยู่ในเขต

กรุงเทพมหานครเท่านั้น ในการวิจยัคร้ังต่อไปควรท่ีจะ

ขยายครอบคลุมกลุ่มประชากร และกลุ่มตวัอยา่งท่ีอาศยั

อยูใ่นส่วนของภูมิภาค

 2. จากงานวจิยัน้ี พบวา่พฤติกรรมท่ีไม่พงึประสงค์

ในปัจจุบนัมีความหลากหลายมากข้ึน มีพฤติกรรมท่ีไม่

พึงประสงค์หลายพฤติกรรมท่ียงัไม่ไดศึ้กษาเช่น ความ

ผิดทางอิเล็กทรอนิกส์ ดงันั้นจึงควรเพิ่มพฤติกรรมท่ีไม่

พึงประสงคใ์หท้นัสมยัสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ปัจจุบนั

  3. งานวจิยัน้ีควรขยายผลไปยงัระดบัมธัยมศึกษา

ตอนปลาย เพื่อท่ีจะได้ดูแลพฤติกรรมของนักเรียนได้

อย่างต่อเน่ือง และควรปรับเปล่ียนแนวทางการป้องกนั

พฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงคใ์หส้อดคลอ้งกบัระดบัชั้นของ

นกัเรียน

 4. งานวิจยัน้ีเป็นแนวทางการป้องกนัพฤติกรรม

ท่ีไม่พึงประสงคโ์ดยภาพรวม ในการวิจยัคร้ังต่อไปควร

ศึกษาแบบเฉพาะเจาะจงมากยิ่งข้ึน โดยใชแ้นวทางการ

ป้องกนัพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงคแ์บบเฉพาะเจาะจงเช่น 

การท�าร้ายร่างกาย ส่ิงเสพติด เพือ่ท่ีจะไดเ้กิดประสิทธิภาพ

มากท่ีสุด และสามารถแกไ้ขปัญหาไดท้นัท่วงที

 5. ในการวิจยัคร้ังต่อไปอาจเพิ่มฝ่ายในการดูแล

พฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงคข์องนกัเรียนเช่น ชุมชน สถานี

ต�ารวจ สถานพยาบาล หน่วยงานราชการอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง 

เพือ่ใหแ้นวทางการป้องกนัพฤติกรรมท่ีไม่พงึประสงคข์อง

นกัเรียนมธัยมมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน
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บทคัดย่อ

การวิจยัคร้ังน้ี เป็นการวิจยัเชิงผสมผสาน (mixed method) มีวตัถุประสงคเ์พื่อ (1) ศึกษาระดบัการบริหารงาน

กิจการนกัศึกษา (2) เปรียบเทียบระดบัการบริหารงานกิจการนกัศึกษา และ(3) เสนอแนวทางการพฒันาการบริหารงาน

กิจการนกัศึกษาคณะแพทยศาสตร์ สังกดัมหาวิทยาลยัของรัฐ ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชแ้บบสอบถาม ท่ีมีความ

เท่ียงตรงรายขอ้ระหว่าง 0.67-1.00 ระดบัความเช่ือมัน่ 0.97 กลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ นกัศึกษาแพทย ์จ�านวน 354 คน คิด

เป็นร้อยละ 100 และใชแ้บบสัมภาษณ์ ท่ีมีความเท่ียงตรงรายขอ้ระหว่าง 0.67-1.00 สัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ จ�านวน  7 คน 

ท�าการวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติท่ีเป็น ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวเิคราะห์ความแปรปรวน

ทางเดียว เม่ือพบความแตกต่าง จึงทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ดว้ยวิธีของ LSD และการวิเคราะห์เน้ือหา ผลการวิจยั

พบวา่ (1) ระดบัการบริหารงานกิจการนกัศึกษาโดยรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น (2) การเปรียบเทียบระดบั

การบริหารงานกิจการนกัศึกษา จ�าแนกตามสังกดั ปฏิบติัแตกต่างกนัทั้งโดยรวมและรายดา้นแต่ละดา้นทุกดา้น อยา่งมี

นยัส�าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (3) แนวทางการพฒันาการบริหารงานกิจการนกัศึกษา ประกอบดว้ย ควรวางโครงสร้าง

งานตลอด 6 ปี และจดัสมัมนาสโมสรนิสิตชุดใหม่  ส่งเสริมกิจกรรมท่ีเนน้การมีส่วนร่วมเชิงสร้างสรรคท่ี์เหมาะสมและ

คุม้ค่า มีประโยชน์ เกิดการเรียนรู้และความสามารถหลากหลาย เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและประโยชน์เพื่อสังคม 

สนบัสนุนงบประมาณและส่ิงอ�านวยความสะดวก ให้ค �าปรึกษาแนะน�า และตรวจเยี่ยม เพิ่มขวญัและก�าลงัใจแก่ผูท่ี้ท�า

ช่ือเสียง เสริมสร้างความรักและผูกพนัในสถาบนัและวิชาชีพ จดัเตรียมความพร้อม จดัท�าเอกสารและส่ือในการให้

บริการตั้งแต่แรกเขา้ จดัสรรตามสิทธิอยา่งทัว่ถึงและสะดวกในการใชบ้ริการ จดัทุนการศึกษาและทุนฉุกเฉิน จดัคลินิก

บริการสุขภาพ จดัหอผูป่้วยเป็นการเฉพาะ ประกนัอุบติัเหตุ จดัโครงการดูแลจิตใจ และประเมินความพึงพอใจ จดัการ

ปฐมนิเทศ ปัจฉิมนิเทศ การแนะน�าวิชาชีพ ติดตาม วิเคราะห์ขอ้มูล คน้หาสาเหตุผูท่ี้มีปัญหาในการศึกษา ปรับปรุงและ

จดัท�าระเบียบ กฎเกณฑ ์ รณรงคเ์ร่ืองวินยันกัศึกษา จดักิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมสร้างการผกูพนั

ระหว่างครู-ศิษย ์หรือ รุ่นพี่-รุ่นนอ้ง มีการประชาสัมพนัธ์และเจา้หนา้ท่ีดูแลอยา่งใกลชิ้ด
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Abstract

The purposes of this mixed method research were: (1) to study the level of student affairs administration, 

(2) to compare the level of student affairs administration divided by faculty of medicine, and (3) to approach the 

improvement guidelines of student affairs administration of the faculty of medicine under the government University 
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บทน�ำ

สถาบนัอุดมศึกษามีบทบาทส�าคญัในการจดัการ

ศึกษาระดบัสูงท่ีมุ่งเนน้การผลิตบณัฑิตเขา้สู่สาขาวิชาชีพ

เพือ่พฒันาสงัคมและประเทศชาติ ดงันั้น การพฒันาคุณภาพ

การศึกษาจึงมีความจ�าเป็นและส�าคญัอย่างยิ่ง เพราะจะ

ส่งผลให้สถาบันอุดมศึกษาและบัณฑิตเป็นท่ียอมรับ

ในสังคม และสามารถแข่งขนักบันานาชาติได ้ สถาบนั

อุดมศึกษา จึงตอ้งตระหนกัถึงภารกิจในการผลิตบณัฑิต

ให้มีคุณภาพ และมีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องสังคม 

ซ่ึงบณัฑิตท่ีมีคุณภาพถือเป็นองคป์ระกอบส�าคญัท่ีแสดง

ใหเ้ห็นถึงคุณภาพและประสิทธิภาพของสถาบนัอุดมศึกษา 

โดยคุณภาพบณัฑิต ไดถู้กก�าหนดให้เป็นหน่ึงในเกณฑ์

มาตรฐานการอุดมศึกษา ตามประกาศของกฎกระทรวง

ศึกษาธิการ ลงวนัท่ี 7 สิงหาคม 2549 ซ่ึงประกอบดว้ยสาระ

ส�าคญั 3 ดา้น พอสรุป ไดด้งัน้ี (1) มาตรฐานดา้นคุณภาพ

บณัฑิต มาตรฐานดา้นการบริหารจดัการ (2) มาตรฐาน

in Bangkok Metropolis. The 354 questionnaires were used to collect the data from the student samples (100 %). 

The data was statistically analyzed by using frequency, percentage, mean, standard deviation, one way ANOVA 

and LSD (Least Significant Difference) technique was used when the difference was founded and content analysis. 

The research findings revealed as follows: (1) the level of student affairs administration in overall and each aspects 

were at  the  high  level, (2) the comparison of student affairs administration divided by faculty of medicine in 

overall and each aspects were difference statistically at the 0.05, (3) the  improvement guidelines were; they should  

constructed 6 years student activities and  have the new student committee’s seminar, promote the activities  

emphasizing in suitable and worthy  creativity participation, have advantage,  be learning and  various capability, 

promote the merit and social advantage, support the budget and facilities suitably and adequately, give the guidance and 

supervision, have an incentive reword for sport man or ones who made the faculty reputation, and also promote love and  

connection in organization and careers’ founding, prepare various services completely, set the documents and media 

about various services for students to know at the first entrance, allocate various services equity and convenience 

to be served, establish scholarship and emergency foundation, set the specific students’  health clinic and patient 

building, set the emergency insurance, set the project for looking after student mind and also evaluate desirability, set 

the first and final orientation, have the career guidance activity, follow-up, analyze and find out the cause of student 

abuse, improve and set the rules and regulation, activate the student discipline though various medias, set the merit 

and discipline promotion’s activities, set the teacher and student or among students connection’s activities, have the 

public relation and the personnel officer to look after students closely.

Keywords: student affairs administration, faculty of medicine, government university

ดา้นการสร้างและพฒันาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่ง

การเรียนรู้ ซ่ึงมาตรฐานน้ีประกอบดว้ย มาตรฐานยอ่ย อีก 

2ประการคือ (2.1) แนวการพฒันาคุณลกัษณะของคนไทย

ท่ีพึงประสงคท์ั้งในฐานะพลเมืองและพลโลก (2.2) แนว

การจดัการศึกษาในการพฒันาคน (3) มาตรฐานดา้นการ

สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้/สังคมแห่งความรู้ นอกจาก

มาตรฐานดงักล่าวแลว้ คณะกรรมการอุดมศึกษาไดจ้ดัท�า

เกณฑม์าตรฐานอ่ืน ๆ  ท่ีส่งเสริมความเป็นอิสระ และความ

เป็นเลิศของของสถาบนัอุดมศึกษา (The Office of Higher 

Education Commission, 2007) ส่งผลให้มหาวิทยาลยัน�า

มาก�าหนดเป็นนโยบายและแนวทางในการด�าเนินการ

ในการบริหารกิจการนกัศึกษา เพื่อให้กระบวนการผลิต

บณัฑิตมีประสิทธิภาพซ่ีงจะส่งผลใหผ้ลผลิตของสถาบนั

อุดมศึกษาท่ีเป็นบณัฑิตท่ีดี มีคุณภาพและตรงตามความ

ตอ้งการของสังคม ดงันั้นการบริหารกิจการนกัศึกษา จึง



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ปีที่ 7 ฉบับที่ 3 ประจ�าเดือน กันยายน-ธันวาคม 2560 61

เป็นกลไกส�าคญัท่ีสถาบนัอุดมศึกษาตอ้งให้ความส�าคญั

อยา่งยิง่ในการผลิตบณัฑิตใหมี้คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์

ของสังคม และตลาดแรงงานดงักล่าว

การบริหารกิจการนกัศึกษา เป็นกิจกรรมท่ีสถาบนั

หรือองคก์ารนกัศึกษาจดัด�าเนินการเพื่อสนบัสนุนและส่ง

เสริมให้นักศึกษาเป็นบณัฑิตท่ีมีคุณสมบติัพร้อม นอก

เหนือจากการจดัการเรียนการสอนท่ีจดัข้ึนตามหลกัสูตร 

โดยนักศึกษาจะได้พฒันาร่างกาย อารมณ์ สังคม สติ

ปัญญา ตลอดจนคุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงค ์ไดแ้ก่ 

ความรู้ ทกัษะการคิด ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล 

ความรับผิดชอบ ทกัษะการวิเคราะห์และการส่ือสาร และ

การพฒันาคุณธรรมและจริยธรรม โดยการบริหารกิจการ

นักเรียนนักศึกษา มีความส�าคญัโดยตรงกบัการจดัการ

ศึกษา ซ่ึงมีส่วนสนบัสนุนใหน้กัเรียน นกัศึกษา ไดมี้ส่วน

ร่วมกบักิจกรรมของโรงเรียน ช่วยใหน้กัเรียนนกัศึกษา มี

ความรู้จากประสบการณ์ออกนอกห้องเรียนมีการพฒันา

ตนเอง ความถนดัและความสนใจส่งผลใหเ้กิดการพฒันา

ทั้งทางดา้นร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา เสริม

สร้างบุคลิกภาพและพฒันาการ เด็กมีความคิดสร้างสรรค์

รับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม สามารถอยู่ร่วมกบัสังคม

ไดอ้ย่างเป็นสุข (Nearmnom, 2007) ดงันั้นการบริหาร

กิจการนักศึกษามีความส�าคญัท่ีช่วยให้นักศึกษาได้รับ

ประสบการณ์ท่ีมีคุณค่าและเป็นประโยชน์ท่ีอาจน�าไปใช้

ในอนาคต มีการพฒันาตนเอง ความถนดัและความสนใจ 

ช่วยพฒันานกัศึกษาใหมี้พฒันาการทั้งทางกาย สติปัญญา 

สังคม และอารมณ์ ช่วยพฒันาภาวะผูน้�าให้นกัศึกษากลา้

แสดงออกในดา้นการเขา้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ  ท่ีตนเองสนใจ

การบริหารงานกิจการนกัศึกษาคณะแพทยศาสตร์ 

สงักดัมหาวทิยาลยัของรัฐ ในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีการ

เปิดการเรียนการสอนมาเป็นเวลามากกวา่ 10 ปี ประกอบ

ด้วย คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลยั

มหิดล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั และ

คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลยั

มหิดล มีการจัดด�าเนินการในแต่ละมหาวิทยาลัยด้วย

รูปแบบ แนวทาง วิธีการและขั้นตอนท่ีหลากหลายตาม

บริบทของแต่ละมหาวิทยาลยับนพ้ืนฐาน หลกัการและ

เป้าหมายเดียวกนัท่ีจะมุ่งพฒันาบณัฑิตในวิชาชีพทางการ

แพทยใ์ห้มีคุณภาพ ท่ีจะตอ้งไปรับผิดชอบต่อชีวิตผูป่้วย

ในอนาคต แต่จากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารและผูเ้ก่ียวขอ้ง

กบัการบริหารกิจการนกัศึกษาแพทยท์ั้ง 3 แห่งเบ้ืองตน้ 

พบว่า สภาพการบริหารงานกิจการนกัศึกษามีความแตก

ต่างกนัในการปฏิบติัในดา้นต่าง ๆ หลายดา้น อนัอาจจะ

ส่งผลเป้าหมายท่ีตอ้งการสร้างบณัฑิตแพทยท่ี์มีคุณภาพ 

คุณธรรม จริยธรรม และคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคสู่์การ

บริการทางการแพทยแ์ก่สังคมในอนาคต (ผูบ้ริหารท่าน

ท่ี 1, การสัมภาษณ์, 15 มิถุนายน 2558, ผูบ้ริหารท่านท่ี 

2, การสัมภาษณ์, 18 มิถุนายน 2558, นกัศึกษาคนท่ี 1, 

การสัมภาษณ์, 20 มิถุนายน 2558, นกัศึกษาคนท่ี 2, การ

สัมภาษณ์, 27 มิถุนายน 2558) สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ

พงษศ์กัด์ิ แกว้แสนเมือง (Kaewsaenmuang, 2009) ท่ีศึกษา

วจิยัเร่ืองปัญหาและแนวทางแกไ้ขในการบริหารงานกิจการ

นกัศึกษามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ผลการ

วิจยัพบว่า ปัญหาและแนวทางแกไ้ขในการบริหารงาน

กิจการนกัศึกษา มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา

ใน 8 ดา้นมีดงัน้ี (1) ขาดการติดตามผลการด�าเนินงานตาม

แผนการปฏิบติังาน ควรจดัท�าแผนการติดตามผลควบคู่

กบัแผนการปฏิบติังาน (2) โครงสร้างการบริหารงานใน

ระดบัมหาวทิยาลยั และระดบัเขตพื้นท่ี มีการบงัคบับญัชา 

การสั่งการ และการก�าหนดสายงานเกินความจ�าเป็น และ

ขาดความคล่องตวัในการบริหารงาน ควรมีการปรับปรุง

พฒันาโครงสร้างการบริหารงาน (3) จ�านวนบุคลากรสาย

สนบัสนุนดา้นกิจการนกัศึกษาไม่เพียงพอต่อการด�าเนิน

งาน ควรจัดสรรอัตราก�าลังพนักงานมหาวิทยาลัยให้

สอดคลอ้งกบัภารกิจ (4) ผูบ้ริหารขาดประสบการณ์ ดา้น

กิจการนกัศึกษา และทกัษะในการประสานงาน ควรจดั

หลกัสูตรพฒันาผูบ้ริหาร และการศึกษาดูงานดา้นกิจการ

นกัศึกษา (5) หน่วยงานดา้นกิจการนกัศึกษามีความเขา้ใจ

ไม่ตรงกนั และขาดช่องทางส่ือสารภายในองค์กร ควร

มีการจดักิจกรรมสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างเขตพื้นท่ี 

และน�าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นการส่ือสารภายใน

องคก์ร (6) ขาดฐานขอ้มูลดา้นกิจการนกัศึกษา ควรน�า

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเขา้มาสนบัสนุนการจดัเก็บ

ขอ้มูล (7) จานวนงบประมาณในการด�าเนินงานกิจการ

นกัศึกษาไม่เพียงพอ ควรจดัหางบประมาณสนบัสนุนจาก

หน่วยงานภายนอก และ (8) ไม่มีการประกาศเป้าหมาย

และค่านิยมร่วมในดา้นกิจการนกัศึกษาให้แพร่หลาย จึง

ควรก�าหนดเป้าหมายค่านิยมร่วมให้ชดัเจน และประกาศ
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เป้าหมายให้แพร่หลาย และงานวิจยัของชะเอ้ิน พิศาล

วชัรินทร์ (Pisarnwutcharin, 2010) ศึกษาวิจยัเร่ือง ความ

พึงพอใจของนกัศึกษามหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตยท่ี์มีต่อ

การใหบ้ริการงานกิจการนกัศึกษา ผลการวจิยัพบวา่ ความ

พงึพอใจของนกัศึกษาในคณะวชิาต่าง ๆ  ท่ีมีต่องานบริการ

กิจการนกัศึกษาในทุกหน่วยงาน พบว่าโดยรวมมีความ

พึงพอใจแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

จากความเป็นมา หลกัการ และสภาพของปัญหาดงั

กล่าวมาขา้งตน้ ผูว้จิยัในฐานะท่ีปฏิบติังานกิจการนกัศึกษา 

ส�านกังานการศึกษา สงักดัคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาล

รามาธิบดี มหาวิทยาลยัมหิดล พิจารณาวา่การบริหารงาน

ด้านกิจการนักศึกษาเป็นภารกิจส�าคญัท่ีจะตอ้งด�าเนิน

การควบคู่ไปพร้อม ๆ กบังานดา้นวิชาการในการศึกษา

ของนักศึกษาแพทย ์ จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาเปรียบ

เทียบการบริหารกิจการนกัศึกษาและก�าหนดแนวทางการ

พฒันาการบริหารงานกิจการนกัศึกษา คณะแพทยศาสตร์ใน

มหาวทิยาลยัของรัฐในเขตกรุงเทพมหานคร เพ่ือน�าผลท่ีได้

จากการวจิยัไปเป็นขอ้มลูและสารสนเทศส�าหรับผูบ้ริหาร 

อาจารย ์และเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบังานกิจการนกัศึกษา 

รวมไปถึงหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ใชเ้ป็นแนวทางในการ

พฒันาการบริหารงานกิจการนกัศึกษาให้มีประสิทธิภาพ

และเกิดประสิทธิผลต่อการผลิตบณัฑิตแพทยต่์อไป

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย

1. เพือ่ศึกษาระดบัการบริหารงานกิจการนกัศึกษา

คณะแพทยศาสตร์ สังกัดมหาวิทยาลยัของรัฐ ในเขต

กรุงเทพมหานคร

2. เพื่อเปรียบเทียบระดบัการบริหารงานกิจการ

นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ สังกดัมหาวิทยาลยัของรัฐ 

ในเขตกรุงเทพมหานคร จ�าแนกตามคณะแพทยศาสตร์

ของมหาวิทยาลยัท่ีจดัการศึกษา

3. เพื่อเสนอแนวทางการพฒันาการบริหารงาน

กิจการนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ สังกดัมหาวิทยาลยั

ของรัฐ ในเขตกรุงเทพมหานคร

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

การบริหารกิจการนกัศึกษา หมายถึง กระบวนการ

ด�าเนินงานเก่ียวกบักิจกรรมท่ีสถาบนัจดัข้ึนเพือ่สนบัสนุน

และส่งเสริมให้นกัศึกษาเป็นบณัฑิตท่ีมีคุณสมบติัพร้อม 

นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนท่ีจัดข้ึนตาม

หลกัสูตร โดยนกัศึกษาจะไดพ้ฒันาร่างกาย อารมณ์ สงัคม 

สติปัญญา ตลอดจนคุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพงึประสงค ์ไดแ้ก่ 

ความรู้ ทกัษะการคิด ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล 

ความรับผิดชอบ ทกัษะการวิเคราะห์และการส่ือสาร และ

การพฒันาคุณธรรมและจริยธรรม (Nearmnom, 2007; 

Manusawat, 2010; Sritanasarom, 2009; Kaewsaenmuang, 

2009; Hanthongchai, 2012; Panboonhom, 2012)

การบริหารกิจการนักศึกษามีความส�าคญัท่ีจะ

ช่วยให้นักศึกษาไดรั้บประสบการณ์ท่ีมีคุณค่าและเป็น

ประโยชน์ท่ีอาจน�าไปใชใ้นอนาคต มีการพฒันาตนเอง 

ความถนัดและความสนใจ ช่วยพฒันานักศึกษาให้มี

พฒันาการทั้งทางกาย สติปัญญา สังคม และอารมณ์ ช่วย

พฒันาภาวะผูน้�าให้นักศึกษากลา้แสดงออกในดา้นการ

เขา้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีตนเองสนใจ (Pilavard, 2003; 

Teesuwan, 2003; Kaosam-ang, 2007; Nearmnom, 2007)

นกัวิชาการและหน่วยงานต่าง ๆ ไดเ้สนอหลกั

การ แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการบริหารกิจการนกัศึกษา

ไวอ้ย่างหลากหลาย มีการน�ามาใช้เป็นแนวทางในการ

พฒันานิสิตนกัศึกษาโดยนกักิจการนิสิตนกัศึกษา นกัการ

นักศึกษา และผูบ้ริหารสถาบนัอุดมศึกษานั้น โดยมาก

มกัจะเป็นแนวคิดทฤษฎีในดา้นความรู้ความเขา้ใจ และ

แนวคิดทฤษฎีด้านจิตสังคม เป็นส่วนใหญ่โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งทฤษฎีการพฒันานิสิตนักศึกษาของชิคเกอร่ิง

และไรเซอร์ (Chickering & Reiser, 1993) เป็นทฤษฎี

ทางจิตสังคมท่ีแพร่หลายและเป็นท่ียอมรับกนัทัว่ไป ซ่ึง

สถาบนัอุดมศึกษาหลายแห่งกไ็ดน้�ามาใชเ้ป็นแนวทางใน

การพฒันานิสิตนกัศึกษาของตนเอง นอกจากน้ีทฤษฎีดงั

กล่าวยงัสอดคลอ้งกบัแนวคิดต่างๆ เก่ียวกบังานกิจการ

นิสิตนกัศึกษา โดยเฉพาะงานกิจกรรมนิสิตนกัศึกษาดว้ย 

เพราะกิจกรรมนิสิตนักศึกษาจะมีบทบาทในการพฒันา

นิสิตนกัศึกษาในดา้นความสามารถในการอยูร่่วมกนัใน

สังคมมากเป็นพิเศษ สอดคลอ้งกบัแนวทางในการพฒันา

ทางจิตสังคม การพฒันานิสิตนักศึกษาตามแนวคิดของ
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ชิคเกอร์ร่ิง และไรเซอร์ (Chickering & Reiser, 1993) 

ประกอบดว้ย 7 ดา้น ไดแ้ก่ (1) การพฒันาความสามารถ  

(developing competence) (2) การจดัการดา้นอารมณ์  

(developing competence) (3) การพฒันาจากความเป็น

ตวัของตวัเองไปสู่การพ่ึงพาอาศยักนั (moving through 

autonomy toward interdependence) (4) การพฒันา

สัมพนัธภาพกบัผูอ่ื้นอยา่งมีวุฒิภาวะ(developing mature 

interpersonal relationships) (5) การสร้างเอกลกัษณ์

เฉพาะตน (establishing identity) (6) การพฒันาเป้าหมาย 

(developing purpose) (7) การพฒันาความมีคุณธรรม 

(developing integrity)

การพฒันานิสิตนักศึกษา จึงเป็นความพยายาม

ใด ๆ ของสถาบนัอุดมศึกษาท่ีจะส่งเสริมให้นกัศึกษามี

พฒันาการในดา้นต่าง ๆ อยา่งสมบูรณ์ และตอ้งค�านึงถึง

ความแตกต่างของนิสิตนกัศึกษาแต่ละคนซ่ึงการพฒันา

นิสิตนักศึกษาถือเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการพฒันา

และมีความส�าคญัต่อสถาบนัอุดมศึกษา ให้สามารถผลิต

บณัฑิต ให้มีความสมบูรณ์ทั้งทางดา้นวิชาการ วิชาชีพ 

สติปัญญา สงัคมอารมณ์ ใหเ้ป็นบณัฑิตท่ีพึงประสงคข์อง

สังคม และประเทศชาติ แมว้่ากิจกรรมนิสิตนกัศึกษาจะ

เป็นท่ียอมรับในสถาบนัอุดมศึกษามาเป็นเวลานาน ว่ามี

ประโยชน ์สามารถน�าไปสู่การพฒันานิสิตนกัศึกษาได ้แต่

กไ็ม่มีทฤษฎีท่ีกล่าวถึงบทบาทของกิจกรรมนิสิตนกัศึกษา

ในการพฒันานิสิตนกัศึกษาไวอ้ยา่งชดัเจน

นอกจากทฤษฎีการพฒันานิสิตนกัศึกษาของชิค 

เกอร์ร่ิง และไรเซอร์ (Chickering & Reiser, 1993) ท่ีกล่าว

ถึงกิจกรรมนิสิตนกัศึกษาไวว้่าเป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อการ

พฒันาของนิสิตนกัศึกษาแลว้ ทฤษฎีการมีส่วนร่วมของ

นิสิตนกัศึกษา (the theory of student involvement) ของ 

แอสติน (Astin, 1999) ก็เป็นอีกทฤษฎีหน่ึงในวงการ

อุดมศึกษาท่ีสามารถอธิบายให้เห็นถึงความสัมพันธ์

ระหว่างการมีส่วนร่วมในกิจกรรมนิสิตนกัศึกษากบัการ

พฒันาของตวันิสิตนกัศึกษาได ้โดยแอสติน (Astin, 1999) 

ไดอ้าศยัผลจากการศึกษาเก่ียวกบันิสิตนกัศึกษาเป็นเวลา

นานและเผยแพร่แนวคิดดงักล่าวอยา่งกวา้งขวางในวงการ

อุดมศึกษาว่า การมีส่วนร่วมของนิสิตนกัศึกษา หมายถึง 

ปริมาณของแรงกายและแรงใจท่ีนิสิตนกัศึกษามีส่วนร่วม 

ไดแ้ก่ นิสิตนกัศึกษาท่ีอุทิศพลงังานมากในการเรียน ใช้

เวลาในสถานศึกษามากกวา่เขา้ร่วมองคก์รนิสิตนกัศึกษา

ต่างๆ อยา่งจริงจงั และมีปฏิสัมพนัธ์กบัอาจารยแ์ละนิสิต

นกัศึกษาอ่ืน ๆ มากในทางกลบักนั นิสิตนกัศึกษาท่ีไม่มี

ส่วนร่วมอาจไม่สนใจการเรียน ใชเ้วลาอยูใ่นมหาวทิยาลยั

นอ้ยไม่ท�ากิจกรรมนอกหลกัสูตรต่าง ๆ และมีการติดต่อ

กบัอาจารยแ์ละนิสิตนกัศึกษาอ่ืน ๆ การมีส่วนร่วมของ

นิสิตนกัศึกษา ประกอบดว้ยสาระส�าคญั 5 ประการ คือ 

(1) การมีส่วนร่วม หมายถึงการใช้แรงกายและแรงใจ 

เขา้ไปสัมพนัธ์กบัส่ิงต่าง ๆ (2) การมีส่วนร่วมจะเกิดข้ึน

ในลกัษณะท่ีต่างกนั (3) การมีส่วนร่วมนั้นมีทั้งในเชิง

ปริมาณและเชิงคุณภาพ (4) การพฒันาดา้นการเรียนรู้

และบุคลิกภาพของนิสิตนกัศึกษาท่ีเกิดจากโปรแกรมการ

ศึกษา (5) ประสิทธิภาพของนโยบายหรือการปฏิบติัการ

ใดๆ ทางการศึกษานั้น เก่ียวขอ้งโดยตรงกบัความสามารถ

ของนโยบายและการปฏิบติันั้น ๆ ในการท่ีจะเพิ่มการมี

ส่วนร่วมของนิสิตนกัศึกษา

จะเห็นไดว้า่ การบริหารงานกิจการนกัศึกษา เป็น 

กระบวนการทางการศึกษาส�าคญัของสถาบนัอุดมศึกษา

ท่ีใชพ้ฒันานกัศึกษาใหเ้ป็นบุคคลท่ีมีความสมบูรณ์ทั้งใน

ดา้นสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย และจิตใจ ท�าให้

บรรลุเป้าหมายในการจดัการศึกษา การท�างานร่วมกนั

ระหว่างอาจารยแ์ละนักศึกษาในกระบวนการกิจกรรม

ของนกัศึกษา ท�าใหน้กัศึกษาเกิดความอบอุ่น เกิดการเรียน

รู้มีความเขา้ใจต่ออาจารยแ์ละสถาบนัอุดมศึกษาดียิ่งข้ึน 

สามารถท�าให้นกัศึกษาไดมี้โอกาสเลือกท�ากิจกรรมตาม

ความถนัดและความใจของแต่ละบุคคล ทั้งน้ีเน่ืองจาก

ตระหนกัดีว่า การเรียนรู้ของนกัศึกษานั้นมิไดเ้กิดข้ึนแต่

ในชั้นเรียนเท่านั้น แต่ส่ิงอ่ืนๆ ท่ีปฏิบติันอกชั้นเรียนและ

กิจกรรมต่างๆ ในสถาบนัอุดมศึกษาท่ีนกัศึกษามีส่วนร่วม 

โดยเฉพาะกิจกรรมท่ีเกิดจากความคิดริเร่ิม การใชแ้รงกาย 

แรงใจ ของนกัศึกษาเองนั้น จะมีส่วนช่วยใหเ้กิดการพฒันา

อยา่งเตม็ท่ีดว้ยเช่นกนั (Panboonhom, 2012; Kaosam-ang, 

2007; Kaewsaenmuang, 2009; Panboonhom, 2012)

นักวิชาการและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ก�าหนด

ขอบข่ายของการบริหารกิจการนักศึกษาไวต่้าง ๆ กนั 

สรุปไดว้่า ขอบข่ายการบริหารกิจการนกัศึกษา ประกอบ

ดว้ยงาน (1) งานกิจกรรมนกัศึกษา (2) งานบริการและ

สวสัดิการนักศึกษา (3) งานแนะแนวการศึกษาและ
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อาชีพ และ (4) งานปกครองและวินยันกัศึกษา (Kaosam-

ang, 2007; Nearmnom, 2007; Kaewsaenmuang, 2009;  

Suphirat & Rujasiri, 2012; Panboonhom, 2012; Tripp, 

1970)

กรอบแนวคิดกำรวิจัย

ผูว้ิจยัไดศึ้กษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร ต�าราและ

งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งแลว้ท�าการวิเคราะห์เน้ือหา (content 

analysis) ทั้งหมดเพื่อก�าหนดเป็นกรอบแนวคิดการวิจยั 

ดงัภาพต่อไปน้ี

   ตวัแปรอิสระ                 ตวัแปรตาม

คณะแพทยศำสตร์ของมหำวิทยำลัยของรัฐที่จัดกำรศึกษำ

1. คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลยัมหิดล 

2. คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

3. คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวทิยาลยัมหิดล 

การบริหารงานกิจการนกัศึกษา 

1. งานกิจกรรมนกัศึกษา

2. งานบริการและสวสัดิการนกัศึกษา

3. งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

4. งานปกครองและวินยันกัศึกษา

แ น ว ท า ง ก า ร พัฒ น า ก า ร บ ริ ห า ร ง า น

กิ จ ก า ร นัก ศึ ก ษ า ค ณ ะ แ พ ท ย ศ า ส ต ร์ 

สั ง กัด ม ห า วิ ท ย า ลัย ข อ ง รั ฐ  ใ น เ ข ต

กรุงเทพมหานคร

ภำพ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั

สมมุติฐำนกำรวิจัย

ระดับการบริหารงานกิจการนักศึกษาคณะ

แพทยศาสตร์  สังกัดมหาวิทยาลัยของรัฐ ในเขต

กรุงเทพมหานคร ของมหาวิทยาลยัท่ีจดัการศึกษาแตก

ต่างกนั มีระดบัการบริหารงานกิจการนกัศึกษาแตกต่างกนั

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

การวิจัยในคร้ังน้ีเป็นการวิจัยแบบผสมผสาน 

(mixed method) ผูว้ิจยัไดด้�าเนินการวิจยัดงัน้ี

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

ประชากรเพ่ือศึกษาระดบัและเปรียบเทียบการ

บริหารกิจการนกัศึกษาแพทย ์ ไดแ้ก่ นกัศึกษาแพทยทุ์ก

ชั้นปีของคณะแพทยศาสตร์ สังกดัมหาวิทยาลยัของรัฐ 

ในเขตกรุงเทพมหานคร 3 แห่ง ไดแ้ก่ คณะแพทยศาสตร์ 

ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลยัมหิดล คณะแพทยศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  และคณะแพทยศาสตร์ 

โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวทิยาลยัมหิดล รวมทั้งส้ิน 4,175 

คน กลุ่มตวัอยา่ง จ�านวน 354 คน โดยใชต้ารางเครซ่ีและ

มอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970) ท�าการสุ่มแบบชั้น

ภูมิ (stratified sampling) 

ประชากรเพือ่เสนอแนวทางการพฒันาการบริหาร

งานกิจการนกัศึกษา ไดแ้ก่ ผูท่ี้มีความรู้และประสบการณ์

ในการบริหารงานกิจการนกัศึกษา หรือผูท่ี้รับผดิชอบการ

บริหารงานกิจการนกัศึกษาแพทย ์ กลุ่มตวัอยา่ง จ�านวน 

7 คนจากการเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (purposive 

samples)โดยก�าหนดคุณสมบติั (1) เป็นผูท่ี้ส�าเร็จการศึกษา

อยา่งต�่าในระดบัปริญญาโท และ(2) เป็นหวัหนา้งานหรือผู ้

บริหารท่ีมีประสบการณ์ในการบริหารงานกิจการนกัศึกษา 

หรือผูท่ี้รับผิดชอบการบริหารงานกิจการนกัศึกษาแพทย์

ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี

เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรวิจัย 

เป็นแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์รวม 2 ชุด 
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1. แบบสอบถามระดับและเปรียบเทียบการ

บริหารกิจการนกัศึกษาแพทย ์ท่ีผูว้ิจยัไดส้ร้างข้ึนเอง เป็น

แบบมาตรวดั (scale) 5 ระดบั มีความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา 

(Content Validity) มีค่า IOC เป็นรายขอ้อยูร่ะหวา่ง 0.67-

1.00 และมีความเช่ือมัน่โดยมีค่าแอลฟ่า (α) ทั้งฉบบั 0.97

2. แบบสัมภาษณ์ แนวทางการพฒันาการบริหาร

งานกิจการนกัศึกษาแพทย ์เป็นแบบสมัภาษณ์ท่ีมีโครงสร้าง 

ท่ีผูว้ิจยัสร้างและพฒันาข้ึน มีลกัษณะเป็นแบบสอบถาม

ปลายเปิด (open – ended questions) มีความเท่ียงตรงเชิง

เน้ือหา (content validity) มีค่า IOC เป็นรายขอ้ระหว่าง 

0.67-1.00

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

โดยขอหนงัสือแนะน�าตวัเพื่อขอความร่วมมือใน

การเก็บรวบรวมขอ้มูล จากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยั

ราชภฎัสวนสุนนัทา แลว้ส่งหนงัสือและแบบสอบถามถึงผู ้

อ �านวยการส�านกัวชิาการของคณะแพทยศาสตร์ทั้ง 3 แห่ง

ดว้ยตนเอง หลงัจากนั้น 1 เดือนจึงรวบรวมและติดตาม

ขอ้มลูดว้ยตนเอง ตรวจสอบความถูกตอ้งและความสมบูรณ์

ของขอ้มูลในแบบสอบถามก่อนท่ีจะน�ามาวเิคราะห์ผล ใน

ขณะเดียวกนัไดน้�าส่งหนงัสือถึงผูท้รงคุณวุฒิ 7 ท่าน เพื่อ

ขอนดัวนัเวลาในการสัมภาษณ์ดว้ยตนเองแลว้ด�าเนินการ

สัมภาษณ์และบนัทึกผลการสัมภาษณ์

สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล

ไดแ้ก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-

way ANOVA) เม่ือพบความแตกต่าง จึงทดสอบความ

แตกต่างเป็นรายคู่ดว้ยวิธีของ LSD (Least Significant 

Difference)ส่วนขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสัมภาษณ์ น�าขอ้มูล

มาตรวจสอบความถกูตอ้งดว้ยเทคนิคการตรวจสอบขอ้มลู

แบบสามเส้า (triangulation) แลว้ท�าการวิเคราะห์เน้ือหา 

(content analysis) 

ผลกำรวิจัย

1. ระดับการบริหารงานกิจการนักศึกษาคณะ

แพทยศาสตร์โดยรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น 

2. การเปรียบเทียบระดบัการบริหารงานกิจการ

นกัศึกษาคณะแพทยศาสตร์ จ�าแนกตามสงักดั มีการปฏิบติั

แตกต่างกนัทั้ งโดยรวมและรายด้านแต่ละด้านทุกด้าน

สอดคลอ้งกบัสมมุติฐานการวจิยั โดยรวมคณะแพทยศาสตร์ 

ศิริราชพยาบาลและจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยัมีการบริหาร

งานกิจการนกัศึกษามากกวา่ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล

รามาธิบดี เม่ือพิจารณารายดา้นพบว่า (1) งานกิจกรรม

นักศึกษา (2) งานบริการและสวสัดิการนักศึกษา และ  

(3) งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ คณะแพทยศาสตร์ 

ศิริราชพยาบาลและจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยัมีการบริหาร

งานกิจการนักศึกษา มากกว่า คณะแพทยศาสตร์โรง

พยาบาลรามาธิบดี และ (4) งานปกครองและวนิยันกัศึกษา

คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาลมีการบริหารงานกิจการ

นกัศึกษามากกวา่ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั อยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิติท่ี

ระดบั 0.05

3. แนวทางการพฒันาการบริหารงานกิจการ

นกัศึกษาคณะแพทยศาสตร์ ประกอบดว้ย (1) งานกิจกรรม

นักศึกษา ควรมีการวางโครงสร้างงานกิจการนักศึกษา

ตลอด 6 ปี และจดัสัมมนาสโมสรนิสิตชุดใหม่ ควรส่ง

เสริมกิจการจดักิจกรรมท่ีเนน้การมีส่วนร่วมของนกัศึกษา

หรือสโมสรนกัศึกษาในเชิงสร้างสรรค ์ ท่ีเหมาะสมและ

คุม้ค่า มีประโยชน์ เกิดการเรียนรู้ เกิดความสามารถหลาก

หลายสู่การเปล่ียนแปลง เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม

และประโยชน์เพื่อสังคม ควรสนบัสนุนงบประมาณและ

ส่ิงอ�านวยความสะดวกอยา่งเพียงพอเหมาะสม ควรใหค้ �า

ปรึกษาแนะน�าเก่ียวกบัการท�ากิจกรรม และตรวจเยีย่มแก่

นกัศึกษา ควรมีการเพิ่มขวญัและก�าลงัใจแก่นกักีฬาหรือผู ้

ท่ีท �าช่ือเสียง และควรส่งเสริมใหส้ร้างความรักและผกูพนั

ในสถาบนัและวิชาชีพ (2) งานบริการและสวสัดิการ ควร

มีการจดัเตรียมความพร้อมของสวสัดิการต่าง ๆ จดัท�า

เอกสารและส่ือเก่ียวกบัการให้บริการดา้นต่าง ๆ แจง้ให้

ทราบตั้งแต่แรกเขา้ ควรจดัสรรสวสัดิการต่าง ๆ  ตามสิทธิ

อย่างทัว่ถึงและสะดวกในการใชบ้ริการ ควรจดัทุนการ

ศึกษาและทุนฉุกเฉินเพือ่ช่วยเหลือใหส้ามารถศึกษาจนจบ
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การศึกษา ควรจดัใหมี้คลินิกใหก้ารบริการสุขภาพ จดัหอ

ผูป่้วยแยกต่างหาก และประกนัอุบติัเหตุ ควรจดัโครงการ

ดูแลจิตใจห่างไกลความเส่ียงใหไ้ดรั้บการปรึกษาตั้งแต่แรก

เร่ิมเพื่อป้องกนัและคน้หาผูท่ี้มีปัญหาทางสุขภาพจิต และ

ควรมีการประเมินความพงึพอใจแลว้น�าปัญหาและขอ้เสนอ

แนะมาปรับปรุง (3) งานแนะแนวการศึกษา ควรจดัให้มี

การปฐมนิเทศ ควรจดัใหมี้การปัจฉิมนิเทศ ควรมีกิจกรรม

การแนะน�าวิชาชีพ ควรติดตาม วิเคราะห์ ขอ้มูล คน้หา

สาเหตุในกรณีนกัศึกษาท่ีมีปัญหาในการศึกษา (4) งาน

ปกครองและวนิยันกัศึกษา ควรปรับปรุงและจดัท�าระเบียบ 

กฎเกณฑ ์โดยสอดคลอ้งกบัระเบียบของมหาวทิยาลยัและ

จรรยาบรรณของแพทยสภา ควรรณรงคเ์ร่ืองวนิยันกัศึกษา

ตั้งแต่เร่ิมปีการศึกษาผา่นส่ือต่าง ๆ  ควรจดักิจกรรมส่งเสริม

คุณธรรม จริยธรรม ควรใหค้วามส�าคญัในการจดักิจกรรม

สร้างการผกูพนัระหว่างครู-ศิษย ์หรือ รุ่นพี่-รุ่นนอ้ง และ

ควรมีการประชาสมัพนัธ์และมีเจา้หนา้ท่ีดูแลประสานงาน

ติดตามพฒันานกัศึกษาอยา่งใกลชิ้ด

กำรอภิปรำยผล

1. ระดับการบริหารงานกิจการนักศึกษาคณะ

แพทยศาสตร์โดยรวมและรายดา้นท่ีพบว่าอยู่ในระดบั

มากทุกดา้น โดยงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพมีค่า

เฉล่ียมากท่ีสุด และงานปกครองและวินัยนักศึกษามีค่า

เฉล่ียน้อยท่ีสุด เม่ือเปรียบเทียบกบังานดา้นอ่ืน ๆ ทั้งน้ี

อาจจะเน่ืองมาจากงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพเป็น

กิจกรรมท่ีส�าคญัท่ีคณะแพทยศาสตร์จะตอ้งด�าเนินการ

อย่างต่อเน่ืองและใกล้ชิดกับนักศึกษาแพทยแ์ต่ละคน 

ดว้ยขอ้มูลประกอบการแนะแนวท่ีเหมาะสมทนัสมยัจะ

ส่งผลต่อการพิจารณาตดัสินใจของนกัศึกษาแพทยท์ั้งใน

ขณะท่ีก�าลงัศึกษาอยู่และการด�าเนินอาชีพในอนาคตใน

ฐานะแพทยเ์ฉพาะทางในดา้นต่าง ๆ ส่วนงานปกครอง

และวินยันกัศึกษาท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดนั้น อาจเน่ืองมา

จากนักศึกษาแพทยเ์ป็นผูมี้วุฒิภาวะสูง มีความพร้อมท่ี

จะปกครองตนเอง มีวินยัในตนเองสูง การด�าเนินการทั้ง

ในงานพฒันาและปลูกฝังวินยั คุณธรรมและจริยธรรม จึง

อาจจะไม่ตอ้งเขม้งวดเท่าท่ีควร ส่วนงานวชิาการทหารนั้น

นกัศึกษาแพทยก์็ไดรั้บการยกเวน้อยู่แลว้ สอดคลอ้งกบั

งานวิจยัของปัทมา ปานบุญห้อม (Panboonhom, 2012) 

ท่ีศึกษาวิจยัเร่ือง การบริหารกิจการนกัศึกษามหาวิทยาลยั

มหิดล อ�าเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม ท่ีพบวา่ความ

คิดเห็นของบุคลากรโดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ใน

ระดบัมาก ผลการพิจารณาเป็นรายดา้นเรียงล�าดบัจากมาก

ไปหานอ้ยคือ ดา้นงานกิจกรรมนกัศึกษา ดา้นงานบริการ

และสวสัดิการนกัศึกษา ดา้นงานแนะแนวและจดัหางาน 

ดา้นงานธุรการ ดา้นงานวินยันกัศึกษาและดา้นงานกีฬา 

ส�าหรับความคิดเห็นของนักศึกษาเก่ียวกับการบริหาร

กิจการนกัศึกษา โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบั

มาก ผลการพิจารณาเป็นรายดา้นเรียงล�าดบัจากมากไปหา

นอ้ยคือ ดา้นงานกิจกรรมนกัศึกษา ดา้นงานบริการและ

สวสัดิการนกัศึกษา ดา้นงานธุรการ ดา้นงานแนะแนวและ

จดัหางาน ดา้นงานวินยันกัศึกษาและดา้นงานกีฬา

2. ผลการเปรียบเทียบระดับการบริหารงาน

กิจการนกัศึกษาคณะแพทยศาสตร์ จ�าแนกตามสังกดั ท่ี

พบว่ามีการปฏิบติัแตกต่างกนัทั้งโดยรวมและรายด้าน

แต่ละดา้นทุกดา้นสอดคลอ้งกบัสมมุติฐานการวิจยั โดย

รวมคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาลและจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยัมีการบริหารงานกิจการนักศึกษามากกว่า 

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เม่ือพิจารณา

ในแต่ละดา้นพบว่า ในดา้น (1) งานกิจกรรมนักศึกษา  

(2) งานบริการและสวสัดิการนักศึกษา และ (3) งาน

แนะแนวการศึกษาและอาชีพ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราช

พยาบาลและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยัมีการบริหารงาน

กิจการนกัศึกษา มากกว่า คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล 

รามาธิบดี อย่างมีนัยส�าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ทั้งน้ี

อาจจะเน่ืองมาจากคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยัมีการจดัด�าเนินการในการ

บริหารงานกิจการนกัศึกษามาก่อน มีการปรับปรุงพฒันา

มาตามล�าดบั เป็นระยะเวลานานกวา่คณะแพทยศาสตร์โรง

พยาบาลรามาธิบดี ท่ีตั้งข้ึนในภายหลงัดงันั้นการจดัการดา้น 

(1) งานกิจกรรมนกัศึกษา (2) งานบริการและสวสัดิการ

นกัศึกษา และ(3) งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ จึง

เป็นระบบระเบียบในการด�าเนินการมากกวา่ ไม่วา่จะเป็น 

งานกิจกรรมนกัศึกษาดา้นกิจกรรมสโมสรนกัศึกษา ดา้น

ศิลปวฒันธรรม อาสาพฒันาและบ�าเพญ็ประโยชน์ ดา้น

กีฬาและนันทนาการ และดา้นศิษยเ์ก่าและชุมชน งาน

บริการและสวสัดิการนกัศึกษาดา้นงานกองทุนกูย้มืเพือ่การ
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ศึกษาและดา้นงานสวสัดิการและสุขภาพอนามยั และงาน

แนะแนวการศึกษาและอาชีพ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ

ชวนี สุภิรัตน์ และปิยธิดา รุจะศิริ (Suphirat & Rujasiri, 

2012) ท่ีศึกษาวิจยัเร่ือง ความพึงพอใจของนกัศึกษา มทร. 

พระนครท่ีมีต่อการบริหารงานดา้นกิจการนกัศึกษา พบ

ว่า ความพึงพอใจของนกัศึกษา มทร.พระนครท่ีมีต่อการ

บริหารงานดา้นกิจการนกัศึกษามีระดบัความพึงพอใจอยู่

ในระดบัมาก และความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีมีต่อการ

บริหารงานดา้นกิจการนกัศึกษา จ�าแนกตามคณะท่ีศึกษา 

มีความพึงพอใจโดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส�าคญัทาง

สถิติ ท่ี 0.05 และเม่ือพิจารณาความพึงพอใจแยกแต่ละ

งาน พบว่า นกัศึกษาแต่ละคณะมีความพึงพอใจในงาน

แนะแนว งานศิลปวฒันธรรม งานกีฬา งานกองทุนกูย้ืม

เพื่อการศึกษา และงานกิจกรรมสโมสรนกัศึกษา แตกต่าง

กนัอยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิติท่ี 0.05

3. จากผลการวิจยัพบวา่ผลการเปรียบเทียบระดบั

การบริหารงานกิจการนกัศึกษา

คณะแพทยศาสตร์ จ�าแนกตามสงักดั มีการปฏิบติั

แตกต่างกนัทั้งโดยรวมและรายดา้นแต่ละดา้นทุกดา้น โดย

รวมคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาลและจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยัมีการบริหารงานกิจการนักศึกษามากกว่า 

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เม่ือพิจารณาใน

แต่ละดา้นพบวา่ ในดา้น (4) งานปกครองและวนิยันกัศึกษา

คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาลมีการบริหารงานกิจการ

นกัศึกษามากกวา่ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั อย่างมีนยัส�าคญัทางสถิติ

ท่ีระดบั 0.05 ทั้งน้ีอาจจะเน่ืองมาจากคณะแพทยศาสตร์ 

ศิริราชพยาบาล เป็นคณะแพทยศาสตร์แห่งแรกท่ีเปิด

ด�าเนินการเรียนการสอน มีการบริหารกิจการนกัศึกษามา

อยา่งต่อเน่ืองเป็นเวลานาน จนเกิดเป็นวฒันธรรมองคก์ร

ท่ีมีลกัษณะเฉพาะท่ีเรียกวา่วฒันธรรมศิริราช ดงัจะเห็นได้

จากประเพณีรับนอ้งขา้มฟากของนกัศึกษาแพทย ์มีระบบ

ระเบียบการแต่งกาย ความประพฤติปฏิบติัท่ีเขม้งวดเป็น

แบบแผนชดัเจน เคารพนบัถือและปฏิบติัตอ่รุ่นพีห่รือแพทย์

ผูป้ฏิบติังานในฐานะผูท่ี้เป็นอาจารย ์ตามวฒันธรรมองคก์ร

ท่ีสั่งสมกนัมา ในขณะท่ีคณะแพทยศาสตร์ รามาธิบดี

และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยัจะมีลกัษณะการปกครอง

แบบรุ่นพี่รุ่นนอ้ง ส่งเสริมความคิดอิสระ ความเป็นผูน้�า

ทางวิชาการและความคิดเชิงสร้างสรรค ์ การบริหารงาน

กิจการนกัศึกษา ดา้น งานปกครองและวินยันกัศึกษาจึง

อาจจะไม่ไดเ้ขม้งวดกวดขนัดงัเช่นท่ีศิริราช อนัเน่ืองมา

จากวฒันธรรมองคก์รท่ีแตกต่างกนัดงักล่าวขา้งตน้

ข้อเสนอแนะในกำรวิจัยคร้ังนี้

1. ผู ้บริหารคณะแพทยศาสตร์ควรให้ความ

ส�าคญัในการด�าเนินงานเก่ียวกบัการปกครองและวินัย

นกัศึกษาท่ีพบว่ามีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด เพื่อให้เป็นกิจกรรม

เสริมหลกัสูตรท่ีจะเสริมสร้างบุคลิกลกัษณะท่ีดี ภาวะผูน้�า 

มนุษยสัมพนัธ์ จิตอาสาและอ่ืน ๆ ติดตวันกัศึกษาแพทย์

ไปใชใ้นอนาคต

2. ผูบ้ริหารคณะแพทยศาสตร์ควรสนับสนุน

กิจกรรมต่าง ๆ ในการด�าเนินการบริหารกิจการนกัศึกษา

ท่ีพบว่าแต่ละสังกัดมีการปฏิบัติแตกต่างกัน เพื่อเป็น

กิจกรรมเสริมหลกัสูตรท่ีจะสามารถพฒันาและปลูกฝัง

วินัย คุณธรรมและจริยธรรมแก่นักศึกษาแพทยใ์ห้มาก

ข้ึน ควบคู่ไปกบักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพ

เพื่อผลิตแพทยท่ี์ทั้งเก่งและดีท่ีจะมารับใชส้ังคม

3. กระทรวงสาธารณสุข หน่วยงานตน้สงักดัและ

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควรพิจารณาก�าหนดนโยบาย และ

การสนบัสนุนแนวทางพฒันาการบริหารกิจการนกัศึกษา 

คณะแพทยศาสตร์เพื่อน�าไปสู่การปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ (best 

practice) ท่ีจะน�าไปสู่ประสิทธิภาพการผลิตแพทยสู่์สงัคม

ท่ีเหมาะสมต่อไป

ข้อเสนอแนะในกำรวิจัยคร้ังต่อไป

1. ควรศึกษาวจิยัการบริหารกิจการนกัศึกษา คณะ

แพทยศาสตร์ สงักดัมหาวทิยาลยัทั้งของรัฐและเอกชน ใน

เขตกรุงเทพมหานครและภูมิภาคต่าง ๆ เพื่อให้ไดรั้บผล

การวิจยัท่ีครอบคลุมทุกสังกดั

2. ควรศึกษาวิจยัและพฒันาการบริหารกิจการ

นกัศึกษา คณะแพทยศาสตร์เพื่อน�าไปสู่การปฏิบติัท่ีเป็น

เลิศ (best practice) ท่ีจะส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต

แพทยสู่์ศตวรรษท่ี 21 เพื่อความเป็นเลิศในการส่งเสริม

การผลิตแพทยใ์ห้ทนัสมยั ทนัการเปล่ียนแปลง
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บทคัดย่อ

การวิจยัคร้ังน้ี เป็นการวิจยัเชิงทดลอง มีวตัถุประสงคเ์พื่อ (1) พฒันาส่ือวีดิทศัน์เพื่อการเรียนรู้ตามแนวคิด 

Flipped Classroom เร่ือง การตรวจร่างกาย (2) เปรียบเทียบทกัษะปฏิบติัก่อนเรียนและหลงัเรียนดว้ยส่ือวีดิทศัน์เพื่อการ

เรียนรู้ตามแนวคิด Flipped Classroom และ (3) ศึกษาความพึงพอใจของผูเ้รียนท่ีมีต่อส่ือ   วีดิทศัน์เพื่อการเรียนรู้ตาม

แนวคิด Flipped Classroom  กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั คือ นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ชั้นปีท่ี 2 สาขาวิชาพยาบาล 

มหาวิทยาลยัอีสเทิร์นเอเชีย จ�านวน 40 คน ไดม้าจากวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (cluster sampling) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 

คือ วีดิทศัน์เพื่อการเรียนรู้ตามแนวคิด Flipped Classroom เร่ือง การตรจร่างกาย รายวิชาการประเมินภาวะสุขภาพ ซ่ึง

ประกอบดว้ยเน้ือหาการตรวจระบบทางเดินหายใจ แบบประเมินคุณภาพบทเรียน แบบประเมินทกัษะปฏิบติั และแบบ

ประเมินความพึงพอใจ วิเคราะห์ขอ้มูลโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบค่า t-test แบบ 

Dependent ผลการวิจยัพบว่า (1) วีดิทศัน์เพื่อการเรียนรู้ตามแนวคิด Flipped Classroom ในรูปแบบดิจิทลั มีคุณภาพ

ระดบัดีมาก (2) ทกัษะปฏิบติัหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (3) ความพึงพอใจของผู ้

เรียนท่ีมีต่อส่ือวีดิทศัน์เพื่อการเรียนรู้ตามแนวคิด Flipped Classroom อยูใ่นระดบัพึงพอใจมากท่ีสุด

ค�ำส�ำคัญ: วีดิทศัน์เพื่อการเรียนรู้, flipped classroom, การตรวจร่างกาย, การประเมินภาวะสุขภาพ

Abstract

This research aimed to: (1) develop videos for learning based on the notion of the flipped classroom, which 

is when the students are introduced to content at home and practice working through it at school, on the topic of 

physical examination; (2) compare practical skills of learners before and after the use of the videos in the flipped 

classroom; and (3) study the satisfaction of the learners toward videos for learning used in the flipped classroom. 

The sample of this research was comprised of 40 second-year nursing students from Eastern Asia University, 

who were selected by using the random cluster sampling method. The research instruments included videos for  

learning based on the flipped classroom, the content of which consisted of respiratory system examination in the Health  

Assessment course. Other instruments were an evaluation form on quality of the lessons, a skill evaluation form, and 

a satisfaction evaluation form. Data were analyzed using percentage, standard deviation, and t-test (dependent). The 

กำรพฒันำส่ือวีดิทัศน์เพือ่กำรเรียนรู้ตำมแนวคิด Flipped Classroom
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บทน�ำ

การศึกษาเป็นพ้ืนฐานส�าคัญในการจัดการ

ทรัพยากรมนุษย ์ การน�าเทคโนโลยีเขา้มาช่วยในด้าน

การศึกษาจึงเป็นส่ิงส�าคญัในการพฒันาประเทศ จาก

กรอบนโยบายเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารของ

ประเทศไทย ระยะ พ.ศ. 2554-2563 สนบัสนุนการสร้าง

นวตักรรมทางการเรียนรู้ ท่ีช่วยลดความเหล่ือมล�้าในการ

เขา้ถึงการศึกษา โดยสร้างโอกาสในการเขา้ถึงและใช้

ประโยชน์จากเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร เพื่อ

การเรียนรู้ของเดก็และเยาวชน โดยก�าหนดใหส้ถาบนัการ

ศึกษาตอ้งน�าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชเ้ป็นเคร่ืองมือใน

การเรียนการสอนเพิ่มมากข้ึน ส่ือการเรียนการสอนจึงมี

ความส�าคญัและมีคุณค่าต่อผูเ้รียน

วีดิทศัน์เป็นส่ือการศึกษา ท่ีเรานิยมน�ามาใชใ้น

การเรียนการสอน เพราะสามารถส่ือสารไปยงัคนกลุ่ม

มากได้ และสามารถจดัเก็บเป็นขอ้มูลหรือไฟล์ระบบ

ดิจิทลัได ้การเรียนรู้จากวดิีทศันข์องผูเ้รียนจะท�าใหผู้เ้รียน

สามารถสร้างประสบการณ์ท่ีเป็นรูปธรรมไดเ้ป็นอยา่งดี 

และเสียงก็สามารถท�าให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ไดอี้กทาง

หน่ึงดว้ย (Buajama, 2012) ปัจจุบนัวีดิทศัน์สามารถส่ง

ข้ึนไปเป็นไฟลอ์อนไลน์อยูบ่นระบบอินเทอร์เน็ตได ้เพื่อ

ตอบสนองความตอ้งการของผูเ้รียน สามารถเรียนจากวีดิ

ทศัน์ตอนใดหรือช่วงเวลาใดกไ็ด ้จึงเกิดความสะดวกและ

ช่วยลดปัญหาดา้นระยะเวลาท่ีใชใ้นการเรียนรู้ วีดิทศัน์จึง

เป็นส่ือการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถใชใ้นการเรียน

การสอนโดยเป็นทั้งส่ือหลกัและส่ือเสริมของการเรียนการ

สอนได ้ดงังานวิจยัของจีรวรรณ ศรีวิลยั (Srivilai, 2010) 

ไดส้ร้างส่ือวีดิทศัน์ประกอบการเรียนการสอนสาธิตแบบ

ฝึกปฏิบติั เร่ือง งานใบตอง ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ 

results revealed that (1) the videos for learning in a digital format being used in the flipped classroom were of very 

high quality; (2) the practical skills after the use of the videos were at a higher level than before at the statistically 

significant level of .05 level of statistical significance; and (3) satisfaction of the learners on the videos for learning 

in the flipped classroom was at the highest level.

Keywords: video for learning, flipped classroom, physical examination, health assessment

พบวา่ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนท่ีเรียนดว้ยส่ือ

วีดิทศัน์ประกอบการเรียนการสอนสาธิตแบบฝึกปฏิบติั 

เร่ือง งานใบตอง ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ หลงัเรียน

สูงกว่าก่อนเรียน

การเรียนการสอนรายวิชาการประเมินภาวะ

สุขภาพ เป็นการเรียนรู้โดยมุ่งให้ผูเ้รียนมีความเขา้ใจ

แนวคิด หลกัการ และวิธีการประเมินสุขภาพแบบองค์

รวมของบุคคลในทุกช่วงวยั มีการจดัการเรียนการสอน

โดยเนน้การเรียนรู้ดว้ยตนเอง มีการสาธิตและสาธิตยอ้น

กลบั ผูเ้รียนจะตอ้งฝึกปฏิบติัการประเมินภาวะสุขภาพขั้น

ตน้ดว้ยตนเอง แต่อุปสรรคในการฝึกปฏิบติัการประเมิน

ภาวะสุขภาพ คือ การสังเกตความผิดปกติในส่วนต่างๆ

ท่ีผูเ้รียนสงัเกตไดย้าก วีธีการคล�าและการเคาะบนร่างกาย

ในจุดต่าง ๆ ท่ีเกิดความเส่ียง รวมถึงการฟังเสียงภายใน

ร่างกายท่ีผูเ้รียนจะตอ้งมีความเขา้ใจ ซ่ึงเป็นกระบวนการ

ท่ีมีความละเอียดมาก จนเป็นเหตุท�าให้วิธีการสอนของผู ้

สอนเพยีงอยา่งเดียวอาจไม่เพยีงพอและทัว่ถึง จึงจ�าเป็นท่ีจะ

ตอ้งใชส่ื้อมาประกอบเพื่อใหก้ารเรียนการสอนบรรลุตาม

วตัถุประสงค ์ดงังานวิจยัของ วิยะดา เปาวนา (Paowana, 

2013) ไดศึ้กษาประสิทธิภาพส่ือวีดิทศัน์ เร่ือง การสวน

ลา้งช่องคลอด ในรายวชิาการปฏิบติัการพยาบาลบุคคลท่ีมี

ปัญหาสุขภาพ 3 วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี 

พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีทดลองใชส่ื้อวีดิทศัน์ เร่ือง การสวน

ลา้งช่องคลอด สามารถปฏิบติัการสวนลา้งช่องคลอดได้

สูงกว่าค่าเป้าหมายท่ีตั้งไว้

การจดัการศึกษาใหเ้หมาะสมต่อผูเ้รียนเป็นอีกส่ิง

หน่ึงท่ีส�าคญั เน่ืองจากเน้ือหาของรายวชิาท่ีมีจ�านวนมากกบั

เวลาท่ีมีอยูอ่ยา่งจ�ากดั ผูเ้รียนจึงจดจ�าเน้ือหาจากท่ีผูส้อนน�า
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เสนอเท่านั้น ไม่ไดพ้ฒันาทกัษะดา้นกระบวนการคิด การ

คน้ควา้ จนไม่สามารถน�าความรู้ท่ีไดไ้ปใชก้บัการท�างาน

ในชีวติจริงได ้Flipped Classroom เป็นการเรียนรู้แบบผสม

ผสานท่ีเขา้ใกลก้ารสอนแบบผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลาง เป็นการ

เรียนการสอนท่ีสร้างผูเ้รียนใหเ้กิดการเรียนรู้แบบรอบดา้น 

ผูเ้รียนจะไดเ้รียนรู้ผ่านการเรียนดว้ยส่ือวีดิทศัน์ (video) 

นอกชั้นเรียน เป็นการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้อยา่งอิสระ

ทั้งทางดา้นความคิดและวิธีปฏิบติั มุ่งเนน้การสร้างสรรค์

องคค์วามรู้ดว้ยตนเองตามทกัษะความรู้ ความสามารถ และ

สติปัญญาของแต่ละบุคคล โดยน�าช่องทางการเรียนรู้ของ

เทคโนโลยสีารสนเทศมาประยกุตเ์ป็นเคร่ืองมือใหผู้เ้รียน

สามารถเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง ดงังานวิจยัของ พิมพป์ระภา 

พาลพ่าย (Phanphai, 2014) ไดศึ้กษาการใชส่ื้อสังคมตาม

แนวคิดหอ้งเรียนกลบัดา้น เร่ือง ภาษาเพื่อการส่ือสาร เพื่อ

ส่งเสริมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนชั้นประถม

ศึกษาปีท่ี 6 พบว่า นกัเรียนท่ีเรียนรู้ส่ือสังคมตามแนวคิด

ห้องเรียนกลบัดา้นเพ่ือส่งเสริมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 มีคะแนนผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนสูงกว่าคะแนนทดสอบก่อนเรียนอยา่งมีนยั

ส�าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05

จากท่ีมาและความส�าคญัของปัญหาท่ีกล่าวมา

ขา้งตน้ ผูว้ิจยัจึงเห็นสมควรท่ีจะท�าการพฒันาส่ือวีดิทศัน์

เพื่อการเรียนรู้ตามแนวคิด Flipped Classroom เร่ือง การ

ตรวจร่างกาย รายวิชา การประเมินภาวะสุขภาพ โดยมี

วตัถุประสงค์เพื่อเรียบเรียงขอ้มูลความรู้ในรูปแบบส่ือ

วีดิทศัน์ท่ีเก่ียวขอ้งกบั เร่ือง การตรวจร่างกาย รายวิชา 

การประเมินภาวะสุขภาพ เพื่อช่วยให้เกิดความเขา้ใจใน

เน้ือหาสาระไดอ้ย่างดียิ่งข้ึน เป็นประโยชน์แก่นกัศึกษา 

และผูส้นใจไดเ้ป็นอยา่งดี

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

1. เพือ่พฒันาส่ือวดิีทศันเ์พ่ือการเรียนรู้ตามแนวคิด 

Flipped Classroom เร่ือง การตรวจร่างกาย รายวิชา การ

ประเมินภาวะสุขภาพ ท่ีมีคุณภาพ

2. เพือ่เปรียบเทียบทกัษะปฏิบติัก่อนเรียนและหลงั

เรียนจากส่ือวีดิทศัน์เพ่ือการเรียนรู้ตามแนวคิด Flipped 

Classroom เร่ือง การตรวจร่างกาย รายวิชา การประเมิน

ภาวะสุขภาพ

3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูเ้รียนท่ีมีต่อส่ือ

วีดิทศัน์เพื่อการเรียนรู้ตามแนวคิด Flipped Classroom 

เร่ือง การตรวจร่างกาย รายวิชา การประเมินภาวะสุขภาพ

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

1. ความรู้เก่ียวกบัส่ือวีดิทศัน์เพื่อการศึกษา

1.1 ความหมายของวีดิทศัน์เพื่อการศึกษา

วีดิทัศน์เพื่อการศึกษาได้รับความนิยมทั้ งจาก

วงการบนัเทิงและวงการการศึกษา สามารถน�าไปใชง้าน

ไดส้ะดวก ปัจจุบนัวีดิทศัน์ไดป้ระยุกต์เขา้กบัเครือข่าย

อินเทอร์เน็ต จึงท�าให้การรับชมแพร่หลายและการเขา้ถึง

วีดิทศัน์สามารถท�าไดม้ากข้ึน ส�าหรับความหมายของวีดิ

ทศัน์ มีผูใ้ห้ค �านิยามไวด้งัน้ี

กิดานนัท ์ มลิทอง (Malithong, 2000) กล่าวว่า 

ราชบณัฑิตยสถาน จะเรียกว่า วีดิทศัน์ โดยแบ่งวสัดุ คือ 

แถบวีดิทศัน์และอุปกรณ์เคร่ืองเล่นวีดิทศัน์ แถบวีดิทศัน์

เป็นวสัดุท่ีสามารถใชบ้นัทึกภาพและเสียงไวไ้ดใ้นรูปแบบ

คล่ือนแม่เหลก็ไฟฟ้า และสามารถลบแลว้บนัทึกใหม่ได้

1.2 ประเภทรายการวีดิทศัน์เพื่อการศึกษา

มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช (Sukhothai 

Thammathirat University, 1993) แบ่งรายการวีดิทศัน์เพื่อ

การศึกษาไว ้2 ประเภท คือ

1.2.1. รายการความรู้ทัว่ไป หมายถึง รายการท่ี

มุ่งให้ความรู้ในเร่ืองต่าง ๆ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อให้ผู ้

ชมไดรั้บความรู้ท่ีเป็นประโยชน์ ไดแ้ง่คิด คติสอนใจ อนั

เป็นประโยชนใ์นการด�าเนินชีวติประจ�าวนั มุ่งเนน้เพือ่การ

สอนในหลกัสูตรใดหลกัสูตรหน่ึงเฉพาะ 

1.2.2 รายการเพื่อการสอน หมายถึง รายการท่ี

ผลิตข้ึนมาเพื่อวตัถุประสงคใ์นการสอน ลกัษณะรายการ

มกัจะมีแนวโนม้ท่ีคลา้ยบทเรียน โดยมีวิธีการน�าเสนอท่ี

น่าสนใจ การจดัเน้ือหาอาจแบ่งเป็นตอนหรือไม่เป็นตอน

ก็ได ้แต่เน้ือหาจะสอดคลอ้งกบัหลกัสูตรการศึกษาระดบั

ใดระดบัหน่ึง รายการเพื่อการสอน

1.3 รูปแบบรายการวีดิทศัน์เพื่อการศึกษา
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วิธีการด�าเนินการเสนอรายการวีดิทศัน์มีหลาย

รูปแบบ ตามจุดประสงคข์องการท�ารายการรูปแบบราย

การวีดิทศัน์มีการน�าเสนอหลากหลาย วิภา อุตมฉันท ์

(Utamachan, 1995) จ�าแนกไว ้3 ประเภท

1.3.1 รายการพดูคนเดียว (straight talk program) 

เป็นรายการท่ีผลิตในสตูดิโอ ผูพ้ดูจะพดูคนเดียวต่อหนา้

กลอ้ง ดงันั้น ศิลปะการพดู และบุคลิกของผูพ้ดูจึงเป็นส่ิง

ส�าคญัส�าหรับรายการประเภทน้ี

1.3.2 รายการสัมภาษณ์และสนทนา (interview 

and forum program) เป็นรายการแลกเปล่ียนความคิด

เห็นในกลุ่มคนร่วมรายการมากกว่าสองคนข้ึนไป และมี

คนหน่ึงท่ีท�าหนา้ท่ีพิธีกรคอยก�ากบัรายการ

1.3.3 รายการสารคดี (documentaries) ท�าหนา้ท่ี

เสนอเหตุการณ์และเร่ืองราวท่ีเกิดข้ึนตามความเป็นจริง 

ไม่เพียงบนัทึกเอาไวเ้ท่านั้น แต่ยงัน�าเร่ืองราวในอดีตมา

เสนอใหม่ตามแต่โอกาส

1.4 การสร้างขั้นตอนการผลิตวีดิทศัน์เพื่อการ

ศึกษา ประทิน คลา้ยนาค (Klaynak, 1998) ไดก้ล่าวถึงขั้น

ตอนการผลิตรายการโทรทศัน์ไว ้5 ขั้นตอน คือ

1.4.1 ขั้นตอนการวางแผน (planning) เป็นขั้น

ตอนท่ีผูผ้ลิตหาส่วนประกอบของรายการ วา่เป็นรายการท่ี

เก่ียวกบัอะไร ใหป้ระโยชน์อะไรกบัผูช้ม ใชง้บประมาณ

เท่าไร ลกัษณะรายการเป็นอยา่งไร และมีความยาวของ

รายการก่ีนาที

1.4.2 ขั้นเตรียมการ (preparation) เม่ือวางแผน

เรียบร้อยแลว้ก่อนลงมือปฏิบติัจริง ตอ้งจดัเตรียมส่ิงของ

ต่างๆ เพื่อใหเ้กิดความพร้อมทั้งทางดา้นบุคลากร อุปกรณ์ 

สถานท่ี ฉาก และอุปกรณ์ประกอบ

1.4.3 ขั้นด�าเนินการผลิต (production) แบ่งออก

เป็น 2 ขั้นตอน ไดแ้ก่ การซอ้มและการถ่ายท�ารายการจริง 

เป็นการเตรียมตวัให้ทุกคนพร้อมก่อนเร่ิมการแสดงจริง

1.4.4 ขั้นตดัต่อ (post production) รายการท่ีถูก

ถ่ายท�าไวแ้ลว้ จะถูกน�ามาตดัต่อใหเ้ป็นรายการท่ีสมบูรณ์ 

โดยใชเ้คร่ืองตดัต่อหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการเรียง

ล�าดบัภาพและเสียง ซ่ึงท�าใหไ้ดเ้ทคนิคพิเศษซบัซอ้นยิง่ข้ึน

1.4.5 ขั้นประเมินผลรายการ จะท�าหลงัจากท่ีแพร่

ภาพออกอากาศ โดยประเมินจากผูดู้หรือดูจากการจ�าหน่าย

สินคา้ของสปอนเซอร์วา่ยอดจ�าหน่ายสินคา้สูงข้ึนหรือไม่ 

หรือจะใชว้ิธีการวิจยัดว้ยการสุ่มตวัอย่างหาขอ้มูล เพื่อ

ให้ทราบว่ารายการท่ีผลิตนั้นประสบความส�าเร็จเพียงใด

1.5 แนวทางการประเมินประสิทธิภาพส่ือการเรียน

การสอน บุญชม ศรีสะอาด (Srisaard, 2002) ไดจ้ �าแนกวิธี

การประเมินส่ือการเรียนการสอน เป็น 3 วิธี ดงัน้ี

วิธีท่ี 1 ประเมินโดยผูเ้ช่ียวชาญหรือผูส้อน โดย

ใชแ้บบประเมินใหผู้เ้ช่ียวชาญหรือผูส้อน พจิารณาทั้งดา้น

คุณภาพ และเน้ือหาสาระ แบบประเมินมีลกัษณะเป็นแบบ

ประมาณค่า (rating scale) สรุปผลความถ่ีแลว้อาจทดสอบ

ความแตกต่างระหว่างความถ่ีดว้ยไคร์สแควร์

วิธีท่ี 2 ประเมินโดยผูเ้รียน มีลกัษณะเช่นเดียวกบั

การประเมินผลโดยผูเ้ช่ียวชาญหรือผูส้อน แต่เนน้การรับ

รู้คุณค่าของผูเ้รียนเป็นส�าคญั

วธีิท่ี 3 ประเมินโดยการตรวจสอบผลท่ีเกิดข้ึนกบั

ผูเ้รียน เป็นการประเมินประสิทธิภาพส่ือการเรียนการสอน

ท่ีมีความเท่ียงตรง เพื่อพิสูจน์ถึงคุณภาพและคุณค่า โดย

วดัจากผลท่ีเกิดจากการเรียนรู้ของผูเ้รียนเป็นหลกั โดย

วดัตามวตัถุประสงคข์องการสอน

2. เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัแนวคิดทฤษฎีการสอน

แบบ Flipped Classroom การจดัการเรียนการสอนแบบ

ห้องเรียนกลบัดา้น (flipped classroom) เป็นรูปแบบการ

เรียนการสอนท่ีช่วยผูเ้รียนให้เกิดการเรียนรู้ โดยมีองค์

ประกอบส�าคญั 4 องคป์ระกอบ ดงัต่อไปน้ี

2.1 การก�าหนดยุทธวิธีเพิ่มพูนประสบการณ์  

(experiential engagement) มีครูผูส้อนเป็นผูช้ี้แนะวิธีการ

เรียนรู้ให้กบัผูเ้รียน เพื่อศึกษาเน้ือหาโดยวิธีการท่ีหลาก

หลาย ทั้ งการใช้กิจกรรมและใช้ส่ือการสอนประกอบ

การเรียน

2.2 การสืบค้นเพื่อให้เกิดมโนทัศน์รวบยอด 

(concept exploration) มีครูผูส้อนเป็นผูช้ี้แนะให้กบัผู ้

เรียน ในการเรียนจากกิจกรรมหรือส่ือการสอนประกอบ

การเรียนประเภทต่างๆ

2.3 การสร้างองค์ความรู้อย่างมีความหมาย  

(meaning making) ผูเ้รียนบูรณาการความรู้ ท่ีไดรั้บดว้ย
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ตนเอง จากรูปแบบการเรียนหรือส่ือประกอบการสอน

ต่างๆ เพื่อสร้างทกัษะและองคค์วามรู้

2.4 การสาธิตและประยุกต์ใช ้ (demonstration 

& application) การสร้างองค์ความรู้โดยผูเ้รียนเองใน

เชิงสร้างสรรค์ โดยการจัดท�าเป็นโครงงานและผ่าน

กระบวนการน�าเสนองาน

3. แนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้ 

3.1 ทฤษฎีทางดา้นจิตวิทยาการเรียนรู้

ในการสร้าง ส่ือวี ดิทัศน์ เพื่ อการ เ รียน รู้จะ

ต้องค�านึงถึงหลักจิตวิทยา 2 ทฤษฎี คือ ทฤษฎีของ 

สกินเนอร์ และทฤษฎีของธอร์นไดค ์(Office of the Council 

of Education, 2004)

3.1.1 หลกัและทฤษฎีของสกินเนอร์ น�าไปใช้

ประโยชน์ในการสร้างส่ือวีดิทศัน์เพ่ือการเรียนรู้ให้เกิด

ประสิทธิภาพ ไดแ้ก่ เง่ือนไขการตอบสนอง (operant  

conditioning) การเสริมแรง (reinforcement) การดดั

พฤติกรรม (shaping) และหลกัแห่งความแตกต่างระหวา่ง

บุคคล

3.1.2 หลกัและทฤษฎีของธอร์นไดค์ (Edward 

Lee Thorndike) น�ามาใช้กบัส่ือวีดิทศัน์เพ่ือการเรียนรู้

ในการเสริมแรงและการจูงใจ ไดแ้ก่ กฎแห่งผล (law of 

effect) กฎแห่งการฝึกหดัหรือการกระท�าซ�้ า (the law of 

exercise or repetition) และกฎแห่งความพร้อม (the law 

of readiness)

3.2 แนวคิดเ ก่ียวกับการเ รียนรู้ด้วยตนเอง  

(self – directed learning) การเรียนรู้ดว้ยตนเอง เป็นวิธี

การท่ีท�าให้ผูเ้รียนมีความตระหนักและรับผิดชอบต่อ

แผนการเรียนของตนเอง ผูเ้รียนจะท�าการวางแผนและ

ก�าหนดกิจกรรมการเรียนรู้ เลือกแหล่งขอ้มูลเลือกวิธีการ

เรียนรู้ และการประเมินผลดว้ยตนเอง โดยจะมีผูช่้วยเหลือ

หรือไม่มีผูช่้วยเหลือก็ได ้โดยลกัษณะของ Self Directed 

Learning จะ มีอยู ่2 ประการ คือ

3.2.1 ลกัษณะทางบุคลิกภาพของผูเ้รียนท่ีมีค่า

นิยม เจตคติ และความสามารถท่ีจะรับผิดชอบควบคุม

จดัการตนเองได้

3.2.2 ลกัษณะสภาพการจดัการเรียนการสอน ท่ี

มีศูนยก์ลางอยูท่ี่ตวัผูเ้รียน มีความพร้อมดา้นแหล่งขอ้มูล

ส�าหรับการศึกษาคน้ควา้ ผูเ้รียนมีความรู้ ความเขา้ใจ

กระบวนการคิด การวางแผนการเรียน การลงมือปฏิบติั

ด�าเนินไปตามแผน และการประเมินผลการเรียน

3.3 ทฤษฎีการเรียนรู้ของ Ehrman และ Oxford

เฮอร์แมน และ อ๊อกฟอร์ด (Ehrman & Oxford, 

1989) กล่าวถึงยทุธวิธีในการจ�าวา่ประกอบดว้ย 4 วิธี และ

แต่ละวิธีประกอบดว้ยวิธียอ่ย ๆ คือ

3.3.1 วธีิสร้างการเช่ือมโยงในใจ (creating mental 

linkages) ซ่ึงประกอบดว้ยวิธียอ่ย ๆ 3 วิธี คือการจดักลุ่ม 

(grouping) การรวมพวกและขยายรายละเอียด (associating/

elaborating) และการใส่ค�าใหม่ลงไปในบริบท (placing 

new words into a context)

3.3.2 วิธีการใชภ้าพและเสียง (applying images 

and sounds) ซ่ึงประกอบดว้ยวธีิยอ่ย 4 วธีิคือการสร้างภาพ 

(using imagery) การสร้างแผนท่ีความหมาย (semantic 

mapping) การใชค้ �าส�าคญั (using keywords) และการ

ใชเ้สียงเพื่อการจดจ�า (representing sounds in memory)

3.3.3 วิธีการทบทวนบ่อย ๆ (reviewing well) 

เนน้การทบทวนส่ิงท่ีตอ้งการจ�า

3.3.4 วธีิการแสดงกริยาอาการ (employing action) 

ซ่ึงประกอบดว้ยวิธียอ่ย 2 วิธีคือการใชก้ารตอบสนองทาง

ร่างกาย หรือทางอารมณ์ (using physical response or 

sensation) และการใชเ้ทคนิคทางช่าง (using mechanical 

techniques)

3.4 ทฤษฎีการเรียนรู้ของกาเย ่(Robert Gange)

ทิศนา แขมมณี (Khammani, 2010) กล่าวว่า  

ทฤษฎีการเรียนรู้ของกาเย ่ เป็นการผสมผสานทฤษฎีการ

เรียนรู้ของกลุ่มพฤติกรรมนิยม และพุทธินิยมเขา้ดว้ยกนั 

สามารถแบ่งออกเป็น 2 ดา้นดงัน้ี

3.4.1 ประเภทของการเรียนรู้เป็นล�าดบัขั้นตอน

จากง่ายไปหายาก 8 ประการ ไดแ้ก่ การเรียนรู้สัญญาณ 

(signal-learning) การเรียนรู้ส่ิงเร้า-การตอบสนอง  

(stimulus-response learning) การเรียนรู้การเช่ือมโยง

แบบต่อเน่ือง (chaining) การเช่ือมโยงทางภาษา (verbal 

association) การเรียนรู้ความแตกต่าง (discrimination 
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learning) การเรียนรู้ความคิดรวบยอด (concept learning) 

การเรียนรู้กฎ (rule learning) การเรียนรู้การแกปั้ญหา 

(problem solving)

3.4.2 สมรรถภาพการเรียนรู้ของมนุษย ์5 ประการ 

ได้แก่ สมรรถภาพในการเรียนรู้ข้อเท็จจริง (verbal  

information) ทกัษะเชาวปั์ญญา (intellectual skills) หรือ

ทกัษะทางสติปัญญา

4. เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัแนวคิดทฤษฎีความพึง

พอใจ

4.1 ความหมายของความพึงพอใจ

เวธกา หนูเพช็ร (Nhuphet, 2007) กล่าวว่า ความ

พึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกเชิงจิตใจท่ีเกิดข้ึนภายในตวัผู ้

เรียน โดยครอบคลุมองคป์ระกอบ 4 ดา้น คือ ดา้นความรู้ 

ดา้นความเขา้ใจ ดา้นความรู้สึก และดา้นพฤติกรรม

พรปวณ์ี ศิริรักษ ์(Sirirak, 2008) กล่าววา่ ความพึง

พอใจ หมายถึง ความรู้สึกของมนุษยท่ี์เก่ียวขอ้งกบัอารมณ์ 

จากการไดรั้บการตอบสนองความตอ้งการท่ีแสดงออก

ทางพฤติกรรม ซ่ึงสังเกตไดจ้ากสายตา ค�าพูดและการ

แสดงออกทางพฤติกรรม

4.2 ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัความพึงพอใจ

กลุ่มทฤษฎีความตอ้งการของมาสโลว ์(Maslow’s 

of Needs) (Maslow, 1970) กล่าวว่า ล�าดบัความตอ้งการ

ของบุคคลมี 5 ขั้นตอนตามล�าดบัขั้น ดงัน้ี

4.2.1 ความตอ้งการทางร่างกาย (physiological 

needs) เป็นความตอ้งการเบ้ืองตน้เพ่ือความอยูร่อดของชีวติ 

เช่น อาหาร น�้า อากาศ เคร่ืองนุ่งห่ม ยารักษาโรค ท่ีอยูอ่าศยั

4.2.2 ความตอ้งการความปลอดภยัและมัน่คง 

(security or safety needs) เป็นความรู้สึกท่ีตอ้งการความ

ปลอดภยัหรือมัน่คงในปัจจุบนัและอนาคต

4.2.3 ความตอ้งการทางดา้นสังคม (social or  

belonging needs) เป็นความตอ้งการท่ีจะเขา้ร่วมและไดรั้บ

การยอมรับในสงัคม ความเป็นมิตรและความรักจากเพือ่น

4.2.4 ความตอ้งการท่ีจะไดรั้บการกย่องนับถือ 

(esteem needs) เป็นความตอ้งการให้คนอ่ืนยกย่อง ให้

เกียรติ และเห็นความส�าคญัของตน อยากเด่นในสังคม 

รวมถึงความส�าเร็จ

4.2.5 ความตอ้งการความส�าเร็จในชีวิต (self-

actualization) เป็นความตอ้งการระดบัสูงสุดของมนุษย ์

อยากจะเป็นอยากจะไดต้ามความคิดของตน

5. เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจร่างกาย เร่ือง 

การตรวจระบบทางเดินหายใจรายวิชา การประเมิน

ภาวะสุขภาพ (health assessment) รหัสวิชา 00728313 

กลุ่มวิชาการพยาบาลอนามยัชุมชนและจิตเวช หลกัสูตร

พยาบาลศาสตรบณัฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยั

อีสเทิร์นเอเชีย ประกอบดว้ยเน้ือหาเก่ียวกบั หลกัและวิธี

การประเมินภาวะสุขภาพแบบองคร์วมทุกช่วงวยัของชีวติ 

หลกัและวิธีการซกัประวติัสุขภาพ การตรวจร่างกาย การ

ประเมินทางดา้นจิตใจ อารมณ์ สงัคม และจิตวญิญาณ การ

ตรวจทางหอ้งปฏิบติัการ การตรวจพเิศษต่าง ๆ  การแปลผล 

และสรุปผลเพือ่การวเิคราะห์ภาวะสุขภาพของผูรั้บบริการ 

และฝึกการปฏิบติัการซกัประวติั การตรวจร่างกายและการ

ประเมินสุขภาพดา้นจิตใจ อารมณ์ สังคม และจิตวิญญาณ

การตรวจร่างกายระบบทางเดินหายใจ สามารถตรวจโดย

ใชเ้ทคนิคการดู คล�า เคาะ และฟัง ควรตรวจจากส่วนบน

ลงมาส่วนล่างของทรวงอก และเปรียบเทียบความแตกต่าง

ของอวยัวะทั้งสองขา้ง ในภาวะปกติส่ิงท่ีตรวจพบทั้ง 2 

ขา้งควรจะเท่ากนั (symmetry) การตรวจบริเวณทรวงอก
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กรอบแนวคิดกำรวิจัย

ทกัษะปฏิบติั

วีดิทศัน์เพื่อการเรียนรู้ตามแนวคิด

Flipped Classroom เร่ือง การตรวจร่างกาย 

รายวิชา การประเมินภาวะสุขภาพ

ความพึงพอใจ

ภำพ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั

สมมติฐำนกำรวิจัย

1. ส่ือวีดิทศัน์เพื่อการเรียนรู้ตามแนวคิด Flipped 

Classroom เร่ือง การตรวจร่างกาย รายวิชา การประเมิน

ภาวะสุขภาพ มีคุณภาพอยูใ่นระดบัดีมาก

2. ทกัษะปฏิบติัจากการใชส่ื้อวดิีทศันเ์พ่ือการเรียน

รู้ตามแนวคิด Flipped Classroom เร่ือง การตรวจร่างกาย 

รายวิชา การประเมินภาวะสุขภาพ หลงัเรียนสูงกว่าก่อน

เรียน อยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05

3. ความพึงพอใจของผูเ้รียนท่ีมีต่อส่ือวีดิทศัน์

เพื่อการเรียนรู้ตามแนวคิด Flipped Classroom เร่ือง การ

ตรวจร่างกาย รายวิชา การประเมินภาวะสุขภาพ มีความ

พึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

ในการพัฒนาส่ือวีดิทัศน์เพื่อการเรียนรู้ตาม

แนวคิด Flipped Classroom เร่ือง การตรวจร่างกาย 

รายวิชา การประเมินภาวะสุขภาพ คณะพยาบาลศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัอีสเทิร์นเอเชีย ผูว้ิจยัไดด้�าเนินการวิจยัและ

พฒันา (research development) ประกอบดว้ย 4 ขั้นตอน 

ดงัต่อไปน้ี

ขั้นตอนท่ี 1 ศึกษาขอ้มูล ทฤษฎี หลกัการ ขั้น

ตอนการพฒันา และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง โดยแบ่งออก

เป็น 4 ส่วน ดงัน้ี

1. ศึกษาเน้ือหาและรวบรวมเน้ือหาเก่ียวกบั เร่ือง 

การตรวจร่างกาย

2. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลกัการ และกระบวนการ

พฒันาวีดิทศัน์เพื่อการเรียนรู้

3. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และหลกัการ ในการจดัการ

เรียนการสอนในรูปแบบ Flipped Classroom

4. ศึกษาและรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัการประเมิน

ทกัษะปฏิบติัทางการพยาบาล และการสร้างแบบวดัทกัษะ

ปฏิบติัในการเรียนการสอน

ขั้นตอนท่ี 2 การสร้างวีดิทศัน์เพื่อการเรียนรู้ตาม

แนวคิด Flipped Classroom เร่ือง การตรวจร่างกาย รายวชิา

การประเมินภาวะสุขภาพ

1. ขั้นตอนการวางแผน (planning) ผูว้ิจยัก�าหนด

ประเภทของวีดิทศัน์ เป็นวีดิทศัน์การสอน มีรูปแบบเป็น

รายการสาธิต ระยะเวลา 15 นาที ประกอบดว้ยเน้ือหา เร่ือง 

การตรวจระบบทางเดินหายใจ

2. ขั้นเตรียมการ (preparation) ก�าหนดให้ผูส้อน

เป็นผูบ้รรยายเน้ือหา ควบคุมเน้ือหาในการถ่ายท�าและตดั

ต่อทั้งหมด

3. ขั้นด�าเนินการผลิต (production) ผูว้ิจยัไดใ้ห้ผู ้

สอนซอ้มบทบรรยายพร้อมการสาธิตก่อนการด�าเนินการ

ถ่ายท�าวีดิทศัน์จริง เพื่อดูความเหมาะสมของภาพรวมใน

ทุกๆดา้น

4. ขั้นตดัต่อ (post production) ผูว้ิจยัน�าดิจิทลั

ไฟลท่ี์ไดบ้นัทึก มาตดัต่อให้เป็นวีดิทศัน์เพื่อการเรียนรู้

ตามแนวคิด Flipped Classroom เร่ือง การตรวจร่างกาย 

ท่ีสมบูรณ์ข้ึน โดยใชโ้ปรแกรม Adobe Premirer Pro CS6

5. ขั้นประเมินผลรายการ (evaluation production) 



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ปีที่ 7 ฉบับที่ 3 ประจ�าเดือน กันยายน-ธันวาคม 2560 77

ผูว้จิยัไดน้�าวดิีทศันท่ี์ด�าเนินการตดัต่ออยา่งสมบูรณ์แลว้ ไป

ใหผู้เ้ช่ียวชาญประเมินคุณภาพดา้นเน้ือหา จ�านวน 3 ท่าน 

และดา้นเทคโนโลยีการศึกษา จ�านวน 3 ท่าน

ขั้นตอนท่ี 3 การทดลองใชว้ีดิทศัน์เพื่อการเรียน

รู้ตามแนวคิด Flipped Classroom เร่ือง การตรวจร่างกาย 

รายวิชาการประเมินภาวะสุขภาพ

1. ให้กลุ่มตวัอยา่งศึกษาเน้ือหา เร่ือง การตรวจ

ร่างกาย แลว้ท�าการทดสอบทกัษะปฏิบติัท่ีได้จากการ

เรียนในภาคทฤษฎี เพื่อประเมินความรู้ของกลุ่มตวัอยา่ง

ก่อนการใชส่ื้อวีดิทศัน์

2. จดัการเรียนการสอนโดยใหก้ลุ่มตวัอยา่งเรียน

รู้จากส่ือวีดิทศัน์ผูว้ิจยัไดส้ร้างข้ึน โดยมีผูส้อนเป็นผูค้อย

ช้ีแนะในระหว่างการเรียนรู้

3. หลงัจากเรียนจากส่ือวีดิทศัน์เรียบร้อยแลว้ ให้

กลุ่มตวัอย่างซักถาม และพูดคุยขอ้ค�าถามระหว่างเพื่อน

และผูส้อน เพื่อใหเ้กิดความคิดรวบยอดในเร่ืองการตรวจ

ร่างกาย

4. ใหก้ลุ่มตวัอยา่งทดสอบทกัษะปฏิบติัท่ีไดห้ลงั

จากการเรียนจากส่ือวีดิทศัน์เพ่ือการเรียนรู้อีกคร้ัง เพื่อ

ประเมินความรู้ของกลุ่มตวัอยา่งหลงัการใชส่ื้อวีดิทศัน์

ขั้นตอนท่ี 4 การประเมินผลการพฒันาส่ือวดิีทศัน์

เพื่อการเรียนรู้ตามแนวคิด Flipped Classroom เร่ือง การ

ตรวจร่างกาย รายวิชาการประเมินภาวะสุขภาพ

1. คุณภาพของส่ือวดิีทศัน ์ประเมินโดยผูเ้ช่ียวชาญ

ดา้นเน้ือหา จ�านวน 3 ท่าน และผูเ้ช่ียวชาญดา้นเทคโนโลยี

การศึกษา จ�านวน 3 ท่าน โดยใชแ้บบประเมินคุณภาพดา้น

เน้ือหา และแบบประเมินคุณภาพดา้นเทคโนโลยกีารศึกษา 

และใชเ้กณฑข์องลิเคิร์ท แบบ 4 ระดบั จ�านวน 10 ขอ้

2. ทกัษะปฏิบติั เกบ็ขอ้มูลจากการทดสอบทกัษะ

ปฏิบติัโดยกลุ่มตวัอยา่ง จ�านวน 40 คน โดยใชแ้บบประเมิน

ทกัษะปฏิบติั และใชเ้กณฑก์ารประเมินภาพรวมแบบรูบริค 

(Holistic Rubrics) จ�านวน 7 ขอ้

3. ความพึงพอใจ ประเมินโดยกลุ่มตวัอย่างท่ี

เรียนจากส่ือวีดิทศัน์เพ่ือการเรียนรู้ตามแนวคิด Flipped 

Classroom เร่ือง การตรวจร่างกาย จ�านวน 40 คน โดย

ใชแ้บบประเมินความพึงพอใจ และใชเ้กณฑข์องลิเคิร์ท 

แบบ 4 ระดบั จ�านวน 10 ขอ้

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี คือ นักศึกษา

ชั้นปีท่ี 2 สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัอีสเทิร์นเอเชีย ท่ีศึกษาอยูใ่นภาคเรียนท่ี 1 ปี

การศึกษา 2559 จ�านวน 80 คน

กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ นกัศึกษา

ชั้นปีท่ี 2 สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัอีสเทิร์นเอเชีย ท่ีศึกษาอยูใ่นภาคเรียนท่ี 1 ปี

การศึกษา 2559 จ�านวน 40 คน โดยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม 

(cluster sampling)

เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรวิจัย

1.วีดิทศัน์เพื่อการเรียนรู้ตามแนวคิด Flipped 

Classroom เร่ือง การตรวจร่างกาย รายวิชา การประเมิน

ภาวะสุขภาพ พิจารณาคุณภาพวีดิทศัน์โดยผูเ้ช่ียวชาญ 

จ�านวน 6 ท่าน

2. แบบประเมินคุณภาพส่ือวีดิทศัน์เพื่อการเรียน

รู้ตามแนวคิด Flipped Classroom เร่ือง การตรวจร่างกาย 

รายวชิา การประเมินภาวะสุขภาพ จ�านวน 10 ขอ้ พิจารณา

ค่าความเช่ือมัน่โดยผูเ้ช่ียวชาญ จ�านวน 3 ท่าน

3. แบบประเมินทกัษะปฏิบติั เร่ือง การตรวจ

ร่างกาย รายวิชา การประเมินภาวะสุขภาพ จ�านวน 7 ขอ้ 

พิจารณาค่าความเช่ือมัน่โดยผูเ้ช่ียวชาญ จ�านวน 3 ท่าน

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล

1. ประเมินคุณภาพของส่ือวีดิทศัน์เพื่อการเรียน

รู้ตามแนวคิด Flipped Classroom เร่ือง การตรวจร่างกาย 

รายวิชา การประเมินภาวะสุขภาพ โดยน�าส่ือท่ีพฒันา

และแบบประเมินคุณภาพดา้นเน้ือหาและดา้นส่ือไปให้

ผูเ้ช่ียวชาญดา้นเน้ือหา จ�านวน 3 ท่านและดา้นส่ือจ�านวน 

3 ท่าน ประเมิน

2. ประเมินทกัษะปฏิบติัของผูเ้รียนดว้ยการตรวจ
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ร่างกาย โดยแบบประเมินทกัษะปฏิบติั ทั้งก่อนเรียนและ

หลงัเรียนจากส่ือวดิีทศันเ์พ่ือการเรียนรู้ตามแนวคิด Flipped 

Classroom เร่ือง การตรวจร่างกาย รายวิชา การประเมิน

ภาวะสุขภาพ จ�านวน 40 คน

3. ประเมินความพึงพอใจต่อส่ือวีดิทศัน์เพื่อการ

เรียนรู้ตามแนวคิด Flipped Classroom เร่ือง การตรวจ

ร่างกาย รายวิชา การประเมินภาวะสุขภาพ หลงัจากกลุ่ม

ตวัอยา่งเรียนจากส่ือแลว้ จ�านวน 40 คน

สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล

การพฒันาส่ือวีดิทศัน์เพื่อการเรียนรู้ตามแนวคิด 

Flipped Classroom เร่ือง การตรวจร่างกาย รายวิชา การ

ประเมินภาวะสุขภาพ ด�าเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้

สถิติค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย (mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(SD) t-test Dependent

ผลกำรวิจัย

จากการพฒันาส่ือวีดิทัศน์เพ่ือการเรียนรู้ตาม

แนวคิด Flipped Classroom เร่ือง การตรวจร่างกาย รายวชิา 

การประเมินภาวะสุขภาพ ผลการวิจยัพบว่า

1. คุณภาพของวดิีทศันเ์พื่อการเรียนรู้ตามแนวคิด 

Flipped Classroom เร่ือง การตรวจร่างกาย รายวิชา การ

ประเมินภาวะสุขภาพ มีคุณภาพอยูใ่นระดบัดีมาก

2. ผลทกัษะปฏิบติัหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่ง

มีนยัส�าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยผูเ้รียนมีผลทกัษะ

ปฏิบติัสูงข้ึนตามสมมติฐานท่ีตั้งไว้

3. ความพึงพอใจของกลุ่มตวัอยา่งท่ีเรียนดว้ยวีดิ

ทศัน์เพื่อการเรียนรู้ตามแนวคิด Flipped Classroom เร่ือง 

การตรวจร่างกาย รายวชิา การประเมินภาวะสุขภาพ อยูใ่น

ระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุด

กำรอภิปรำยผล

การพฒันาวีดิทัศน์เพื่อการเรียนรู้ตามแนวคิด 

Flipped Classroom เร่ือง การตรวจร่างกาย รายวิชา การ

ประเมินภาวะสุขภาพ ตามวตัถุประสงค ์สามารถอภิปราย

ผลไดด้งัน้ี

1. จากการหาคุณภาพของการพฒันาส่ือวีดิทศัน์

เพื่อการเรียนรู้ตามแนวคิด Flipped Classroom เร่ือง การ

ตรวจร่างกาย รายวิชาการประเมินภาวะสุขภาพ โดยผู ้

เช่ียวชาญดา้นเน้ือหา จ�านวน 3 ท่าน และดา้นเทคโนโลยี

การศึกษา จ�านวน 3 ท่าน จะเห็นไดว้า่วดิีทศันท่ี์ผูว้จิยัสร้าง

ข้ึนมีคุณภาพ จึงท�าใหผู้เ้รียนมีผลของทกัษะปฏิบติัสูงข้ึน 

ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สุธญัญา นวลประสิทธ์ิ, พวง

เพชร วฒิุพงศ ์และ กษิรา จนัทรมณี (Nuanprasit, Wuttipon 

& Juntraramane, 2010) ไดท้ �าการวิจยัเร่ือง ผลของการใช้

ส่ือวีดิทศัน์โปรแกรมการดูแลตนเองต่อความรู้ และความ

สามารถในการดูแลตนเองของผูป่้วยตาตอ้กระจกและญาติ

ผูดู้แล พบวา่ การใชส่ื้อวดิีทศันป์ระกอบการสอนช่วยใหผู้ ้

เรียนเห็นภาพหรือการเคล่ือนไหวท่ีเกิดข้ึนอยา่งชดัเจน ส่ง

ผลใหผ้ลการเรียนรู้หรือผลสมัฤทธ์ิของการเรียนรู้เพิ่มข้ึน

ได ้และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ กนัตพร ยอดไชย, อารีย์

วรรณ อ่วมตานี และ วิฑูรย ์สังฆรักษ ์(Yodchai, Umtanee 

& Sangkharak, 2007) ไดท้ �าการวิจยัเร่ือง ผลการใชส่ื้อวีดิ

ทศันค์าราโอเกะ เร่ือง หลกัการพยาบาลผูป่้วยโรคหวัใจและ

หลอดเลือด ต่อความรู้ของนกัศึกษาพยาบาล คณะพยาบาล

ศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ พบวา่ คะแนนเฉล่ีย

ความรู้ เร่ือง หลกัการพยาบาลผูป่้วยโรคหวัใจและหลอด

เลือดหลงัจากใชส่ื้อวีดิทศัน์คาราโอเกะสูงกวา่ก่อนใชส่ื้อ

วีดิทศัน์คาราโอเกะอยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

2. จากผลทกัษะปฏิบติั เร่ือง การตรวจร่างกาย 

รายวิชา การประเมินภาวะสุขภาพ ของผูเ้รียนท่ีเรียนจาก

ส่ือวดิีทศันเ์พือ่การเรียนรู้ พบวา่ ผลทกัษะปฏิบติัหลงัเรียน

ของผูเ้รียนสูงกว่าก่อนเรียน เน่ืองจากการเรียนรู้จากส่ือ

วีดิทศัน์ในรูปแบบ Flipped Classroom เป็นการเรียนท่ีมี

ความยืดหยุ่น ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ไดเ้ท่าท่ีตนตอ้งการ 

สามารถเรียนซ�้า ยอ้นกลบัไปกลบัมา และทบทวนเน้ือหาท่ี

มีอยูใ่นวดิีทศันไ์ดอ้ยา่งเตม็ท่ี จนเกิดความเขา้ใจในเน้ือหา

อยา่งลึกซ้ึง ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วิยะดา เปาวนา 

(Paowana, 2013) ไดท้ �าการวิจยัเร่ือง ประสิทธิภาพส่ือวีดิ

ทศัน์ เร่ือง การสวนลา้งช่องคลอด ในรายวิชาปฏิบติัการ

พยาบาลบุคคลท่ีมีปัญหาสุขภาพ 3 วิทยาลยัพยาบาลบรม

ราชชนนี อุดรธานี พบว่า กลุ่มตวัอยา่งท่ีทดลองใชส่ื้อวีดิ
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ทศัน ์เร่ือง การสวนลา้งช่องคลอด สามารถปฏิบติัการสวน

ลา้งช่องคลอดจากสถานการณ์จริงไดค่้าร้อยละของคะแนน

เฉล่ียสูงกว่าค่าเป้าหมายท่ีก�าหนดไว ้ และสอดคลอ้งกบั

งานวิจยัของ บุญธิดา ลิมาพงษภ์าส (Limapongpas, 2015) 

ไดท้ �าการวิจยัเร่ือง ผลของการสอนก่อนผา่ตดัโดยใชส่ื้อ

วีดิทศัน์ต่อความรู้และการปฏิบติัตนในผูป่้วย ท่ีไดรั้บยา

ระงบัความรู้สึกดว้ยการฉีดยาเขา้ช่องไขสันหลงั พบว่า 

การสอนโดยใชส่ื้อวีดิทศัน์ท�าใหผู้ป่้วยสามารถปฏิบติัตน

ไดถู้กตอ้งมากกวา่การสอนแบบบรรยาย อยา่งมีนยัส�าคญั

ทางสถิติท่ีระดบั .01

3. จากผลความพึงพอใจในการใช้วีดิทศัน์เพื่อ

การเรียนรู้ตามแนวคิด Flipped Classroom เร่ือง การตรวจ

ร่างกาย รายวิชา การประเมินภาวะสุขภาพ พบว่า อยูใ่น

ระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุด โดยส่วนใหญ่ผูเ้รียนให้

ความเห็นว่าวีดิทศัน์เพ่ือการเรียนรู้ตามแนวคิด Flipped 

Classroom เร่ือง การตรวจร่างกาย รายวิชา การประเมิน

ภาวะสุขภาพ มีการน�าเสนอท่ีท�าใหเ้กิดความเขา้ใจไดง่้าย 

สามารถสร้างความรู้และประสบการณ์ไดโ้ดยตรง เหมาะ

ส�าหรับการทบทวนความรู้ไดด้ว้ยตนเอง และมีความเหมาะ

สมท่ีจะน�ามาใชป้ระกอบการสอน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังาน

วิจยัของ วิยะดา เปาวนา (Paowana, 2013) ไดท้ �าการวิจยั 

เร่ือง ประสิทธิภาพส่ือวดิีทศัน ์เร่ือง การสวนลา้งช่องคลอด 

ในรายวิชาปฏิบติัการพยาบาลบุคคลท่ีมีปัญหาสุขภาพ 3 

วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี พบว่า ความพึง

พอใจของนกัศึกษาต่อส่ือวีดิทศัน์ เร่ือง การสวนลา้งช่อง

คลอด มีความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย

เท่ากบั 4.76 และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ พชัราภรณ์ วริิยะ

ประสพโชค และ ศิลปะ ไชยขนัธ์ (Wiriyaprasobchok & 

Chaikan, 2012) ไดท้ �าการวิจยัเร่ือง ประสิทธิภาพของการ

สอนญาติผูป่้วยหลงัผา่ตดัตาตอ้กระจกโดยใชส่ื้อวีดิทศัน ์

หอผูป่้วยโสตศอนาสิกและจกัษุ โรงพยาบาลเชียงราย

ประชานุเคราะห์ พบว่า ความพึงพอใจต่อการสอนโดย

ใช้ส่ือวีดิทศัน์ในระดบัมากท่ีสุด เพราะส่ือวีดิทศัน์ช่วย

ใหเ้กิดการเรียนรู้เร็ว จดจ�าง่าย สะดวก และประหยดัเวลา

ข้อเสนอแนะ

ควรมีการพฒันาวีดิทศัน์เพื่อการเรียนรู้ในเน้ือหา

เร่ือง การตรวจร่างกาย ในการตรวจร่างกายในระบบ อ่ืนๆ 

เพิ่มเติม เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผูเ้รียนในการเรียนรู้ใน

รายวิชาการประเมินภาวะสุขภาพอยา่งครบถว้น
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บทคัดย่อ

การวิจยัในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ (1) พฒันาชุดฝึกทกัษะแบบสตีมศึกษาเพื่อการสร้างสรรคช้ิ์นงาน เร่ือง

พลงังานรอบตวัเรา (2) วดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์จากการเรียนรู้ดว้ยชุดฝึกทกัษะและ (3) ศึกษาระดบั

ความสามารถในการสร้างสรรคช้ิ์นงานหลงัจากท่ีไดเ้รียนจากการพฒันา กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยั เป็นนกัเรียนระดบั

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนสาธิตนวตักรรม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี จ�านวน 26 คน ไดม้าจากวิธี

การสุ่มแบบกลุ่ม เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั คือ (1) ชุดฝึกทกัษะแบบสตีมศึกษาเพื่อการสร้างสรรคช้ิ์นงาน เร่ืองพลงังาน

รอบตวัเรา (2) แบบวดัผลสัมฤทธ์ิวิชาวิทยาศาสตร์เป็นแบบปรนยัชนิดเลือกตอบจ�านวน 10 ขอ้ (3) แบบประเมินความ

สามารถในการสร้างสรรคช้ิ์นงาน สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การ

ทดสอบค่าที ผลการวิจยัพบว่า (1) ชุดฝึกทกัษะแบบสตีมศึกษาโดยการสร้างสรรคช้ิ์นงาน เร่ืองพลงังานรอบตวัเรา 

เป็นการเรียนรู้แบบบูรณาการหลายวิชากบักิจกรรมการเรียนการสอน ทั้ง 5 ศาสตร์ คือ (1.1) วิทยาศาสตร์ ดา้นพลงังาน

แสงอาทิตย ์พลงังานไฟฟ้า การเปล่ียนรูปพลงังาน การเสียดสีของพื้นผิว (1.2) เทคโนโลย ีดา้นการใชอุ้ปกรณ์ การยดึติด

ตั้งอุปกรณ์อยา่งแม่นย �าและปลอดภยั (1.3) ศิลปะ ดา้นการผสมสี การตกแต่ง ความสวยงามของผลงาน (1.4) วิศวกรรม 

ดา้นการวางแผนสร้างสรรคช้ิ์นงานและแกไ้ขปัญหาตามกระบวนการทางวิศวกรรม (1.5) คณิตศาสตร์ ดา้นการค�านวณ

ระยะทาง เวลา การคาดคะเน โดยชุดฝึกทกัษะมีประสิทธิภาพ 80.76/81.52 (2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์

หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และ (3) ความสามารถในการสร้างสรรคช้ิ์นงานหลงั

เรียนโดยใชชุ้ดฝึกทกัษะพบว่านกัเรียนมีความสามารถในการสร้างสรรคช้ิ์นงานอยูใ่นระดบัดี

ค�ำส�ำคัญ: สตีมศึกษา ชุดฝึกทกัษะ การสร้างสรรคช้ิ์นงาน

Abstract

The objectives of this research were to (1) develop a training package for work creation through 

STEAM education (Science, Technology, Engineering, Arts and Math) approach on energy around us, (2) assess  

learning achievement in Science through STEAM education approach, and (3) study the ability level in work creation 

after learning through STEAM education approach. Research samples were 26 grades 4 students studying at The  

Innovation Demonstration School Rajamangala University of Technology Thanyaburi, selected by cluster random 

sampling. Research tools were (1) a training package for work creation through STEAM education approach on 

energy around us, (2) 10 multiple choice questions of the achievement test in Science, and (3) evaluation form for 

work creation. Descriptive statistics included percentage, mean ( ), SD (Standard Deviation) and t-test were used 
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บทน�ำ

แผนพฒันาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 

ฉบบัท่ี 11 พ.ศ.2555-2559 ไดส่้งเสริมการวิจยัและพฒันา 

ถ่ายทอดองคค์วามรู้เทคโนโลย ีนวตักรรมเพื่อการพฒันา

สังคมและประเทศโดยมุ่งส่งเสริมและสนบัสนุนการวิจยั

และพฒันาท่ีสามารถน�าไปใช้ประโยชน์ทั้งในดา้นการ

พฒันาการศึกษาและในเชิงพาณิชย ์ส�าหรับแนวการศึกษา

ท่ีเหมาะสมกบัยคุปัจจุบนั ระดบันานาชาติก�าลงัสนใจใน

การศึกษาท่ีเก่ียวกบัวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีคณิตศาสตร์ 

และวิศวกรรมเป็นอยา่งมาก (Chanprasert, 2014) 

ความส�าคญัของวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีและ

ส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

เพือ่พฒันาความสามารถทางวทิยาศาสตร์ ไดอ้ยา่งเตม็ตาม

ศกัยภาพตั้งแต่เยาวว์ยั โรงเรียนหรือสถานศึกษาควรเนน้

การจดัการเรียนการสอนให้ทนัสมยั และตรงตามความ

ตอ้งการของชุมชน การท�างานต่างๆลว้นแลว้แต่เป็นผล

มาจากความรู้ดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยการ

เช่ือมโยงวิทยาศาสตร์กบัวิชาอ่ืนๆ และตลอดชีวิต การ

จดักิจกรรมการเรียนการสอนในทางวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี จึงเป็นกิจกรรมท่ีทา้ทายความคิดและความ

สามารถของผูเ้รียน เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดร่้วมกนัคิด

ลงมือปฏิบติัสร้างงานตามแนวคิดของทฤษฎีการเรียนรู้

เพื่อสร้างสรรคช้ิ์นงาน (constructionism) ดงันั้น การจดั

กิจกรรมการออกแบบและการสร้างสรรคช้ิ์นงานจึงเป็น

for data analysis. The research showed that (1) a training package for work creation through STEAM education 

approach on energy around us included the integration of 5 fields of study: (1.1) the science field included solar 

energy, electrical energy, energy transformation, and surface friction energy, (1.2) the technology field in using and 

fastening devices safely and correctly. (1.3) the art field included the combination of colors and decoration of work 

piece, (1.4) the engineering field included creative planning for work creation and modification based on engineering 

process, and (1.5) the math field included calculation for distance, time, and conjecture. The training package showed 

the effective index at 80.76/81.54. (2), the later learning achievement was higher than for former at a statistically 

significant difference, 0.05 and (3) the students’ ability to develop work creation after learning through STEAM 

education approach was at good level.

Keywords: STEAM education, training package, work creation

กิจกรรมท่ีใช้ส�าหรับส่งเสริมให้ผูเ้รียนเกิดความรู้และ

ทกัษะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีบบบูรณาการแก่

ผูเ้รียนไดเ้ป็นอยา่งดี (Sirisawat, 2554) 

ห ลัก สู ต ร แ ก น ก ล า ง ก า ร ศึ ก ษ า ขั้ น พื้ น ฐ า น 

พทุธศกัราช 2551 เนน้ถึงความส�าคญัของวทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี และส่งเสริมให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้กระบวนการ

ทางวทิยาศาสตร์ เพือ่พฒันาความสามารถทางวทิยาศาสตร์ 

ไดอ้ยา่งเตม็ตามศกัยภาพตั้งแต่เยาวว์ยั โรงเรียนหรือสถาน

ศึกษาควรเนน้การจดัการเรียนการสอนใหท้นัสมยั และรู้จกั

ใชพ้ลงังานใหเ้กิดคุณค่ามากท่ีสุด โดยสนบัสนุนกิจกรรม

ภายในโรงเรียนในดา้นส่ิงแวดลอ้มและอนุรักษพ์ลงังาน ครู

ท่ีอยูใ่นสถานศึกษาควรมีส่วนรวมในการจดักิจกรรมการ

เรียนการสอน โดยบูรณาการเร่ืองเก่ียวกบัการใชพ้ลงังาน 

เพือ่พฒันาวธีิคิด ทั้งความคิดเป็นเหตุเป็นผล คิดสร้างสรรค ์

คิดวเิคราะห์ วจิารณ์ มีทกัษะส�าคญัในการคน้ควา้หาความ

รู้ มีความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งเป็นระบบ สามารถ

ตดัสินใจโดยใชข้อ้มลูท่ีหลากหลายใหก้บันกัเรียน สามารถ

น�าความรู้ไปใชอ้ยา่งมีเหตุผล สร้างสรรค ์และมีคุณธรรม 

(The Ministry of Education Thailand, 2008)

การพฒันาชุดฝึกทกัษะโดยรูปแบบการบูรณาการ 

ดา้นวิทยาศาสตร์ (science) ดา้นเทคโนโลยี(technology) 

ด้านวิศวกรรม (eng ineer ing)  ด้านคณิตศาสตร์  

(mathematics) ซ่ึงเป็นแนวทางตามรูปแบบสตีมศึกษาเดิม 
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ส่งผลให้ช่วยเสริมการเรียนรู้ การคิดอย่างเป็นระบบแก่

นกัเรียน ผนวกกบัดา้นศิลปะ(art) ท่ีจะส่งเสริมความคิด

สร้างสรรค ์และจินตนาการของนกัเรียนไดเ้ป็นอยา่งดีก่อ

ใหเ้กิดแนวทางการเรียนการสอนแบบสตีมศึกษา โดยสตีม

ศึกษาจะเป็นตวักลางแทนส่ิงพิมพห์รือส่ือประเภทอ่ืนๆ ท่ี

ท�าใหน้กัเรียนมีส่วนร่วมอยา่งเตม็ท่ีและมีปฏิสัมพนัธ์กบั

บทเรียนอยูต่ลอดเวลา การจดักิจกรรมการเรียนรู้เป็นส่ิง

ทา้ทายให้นกัเรียนเพื่อแกปั้ญหาต่างๆ ช่วยส่งเสริมความ

คิดสร้างสรรค ์ส่งผลให้ผูเ้รียนไดมี้ประสบการณ์ ในการ

แกปั้ญหาหลายๆปัญหาโดยใชแ้นวคิดหรือเพียงวิธีการ

เดียว ซ่ึงสอดคลอ้งต่อพนัธกิจโรงเรียนสาธิตนวตักรรม

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (Curriculum 

Development Committee, 2012) ท่ีมุ่งจดัการเรียนรู้และ

กิจกรรมเนน้กระบวนการการปฏิบติั คน้พบตนเอง รักการ

ประดิษฐ์คิดคน้นวตักรรม โดยประยุกตใ์ชว้ิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีจดัการพลงังาน 

จากเหตุผลดังกล่าวผูว้ิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะ

พฒันาชุดฝึกทกัษะแบบสตีมศึกษาเพื่อการสร้างสรรคช้ิ์น

งาน มุ่งส่งเสริมใหก้ารจดักิจกรรมการเรียนการสอนบรรลุ

ตามวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร รวมทั้งยงัเป็นแนวทางใน

การพฒันาชุดฝึกทกัษะในสาระการเรียนรู้อ่ืน ๆ ต่อไป

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

1. เพื่อพฒันาชุดฝึกทกัษะแบบสตีมศึกษาเพื่อ

การสร้างสรรคช้ิ์นงาน เร่ืองพลงังานรอบตวัเรา ส�าหรับ

นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี4โรงเรียนสาธิตนวตักรรม 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี

2. เพือ่วดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวชิาวทิยาศาสตร์

จากการเรียนรู้ดว้ยชุดฝึกทกัษะแบบสตีมศึกษาเพื่อการ

สร้างสรรคช้ิ์นงาน เร่ืองพลงังานรอบตวัเรา

3. เพือ่ศึกษาระดบัความสามารถในการสร้างสรรค์

ช้ินงานหลงัเรียนดว้ยชุดฝึกทกัษะแบบสตีมศึกษาเพื่อการ

สร้างสรรคช้ิ์นงาน เร่ืองพลงังานรอบตวัเรา

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

1. ชุดฝึกทกัษะ

1.1 ความหมายของชุดฝึกทกัษะ 

ปราโมทย ์จนัทร์เรือง (Chanrueng, 2009) กล่าว

วา่ชุดฝึกทกัษะวา่ ส่ือท่ีช่วยพฒันาความรู้ความสามารถใน

การเช่ือมโยงความรู้กบักระบวนการเพื่อใหน้กัเรียนฝึกวธีิ

การคิด ฝึกปฏิบติั ฝึกทกัษะดว้ยตนเองใหน้กัเรียนเกิดการ

เรียนรู้ มีความรู้ ความเขา้ใจ สามารถคิดวิเคราะห์ได ้โดย

มีครูเป็นผูแ้นะน�าช่วยเพิ่มพูนความรู้ให้กบันกัเรียนและ

เจตคติตามจุดประสงคก์ารเรียนรู้และตามจุดมุ่งหมาย โดย

ภาพรวมแลว้ชุดฝึกทกัษะเป็นวิธีการหน่ึงของการจดัการ

เรียนการสอนท่ีไดแ้นวคิดหลาย ๆ แนวมาใชร่้วมกนัเพื่อ

ใหน้กัเรียนไดฝึ้กปฏิบติั และเรียนรู้ดว้ยตนเอง ท�าใหผู้เ้กิด

ความสนใจเม่ือไดป้ฏิบติัจริง มีความรู้ ความเขา้ใจ สามารถ

วิเคราะห์ได ้โดยให้ครูเป็นผูแ้นะน�า

1.2 การสร้างชุดฝึกทกัษะ ควรมีหลกัในการสร้าง

ดงัน้ี (Chathong, 2007)

1.2.1 การสร้างชุดฝึกตอ้งยึดหลกัการสร้างตาม

ทฤษฎี และมีจิตวิทยาในการสร้างเพื่อใหเ้หมาะสมกบัวยั

และความแตกต่างระหว่างบุคคล

1.2.2 มีจุดมุ่งหมายท่ีฝึกทกัษะดา้นใดดา้นหน่ึง 

ก�าหนดชดัเจนแน่นอน

1.2.3 เรียงล�าดบัเน้ือหาจากง่ายไปหายาก ตรงตาม

จุดประสงค ์มีค�าช้ีแจงง่าย ๆ สั้น ๆ อ่านแลว้เขา้ใจ พร้อม

ทั้งมีตวัอยา่งประกอบ

1.2.4 ชุดฝึกมีรูปแบบหลากหลาย เพื่อเร้าความ

สนใจและส่งเสริมความคิดสร้างสรรคห์รือความคิดแบบ

อเนกนยัของนกัเรียน

1.2.5 ชุดฝึกควรมีภาพประกอบ เพื่อดึงดูดความ

สนใจและใชเ้วลาไม่ควรเกิน 40 นาที

1.2.6 ชุดฝึกตอ้งมีประสิทธิภาพ มีความเช่ือมัน่จะ

ช่วยส่งเสริมให้การเรียนรู้ของนกัเรียนพฒันาดีข้ึน

1.3 การหาประสิทธิภาพของชุดฝึกทกัษะ 

ชยัยงค ์ พรหมวงศ์ (Brahmawong, 2013) การ

หาประสิทธิภาพไวว้่า การน�าส่ือหรือชุดการสอนไป
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ทดสอบดว้ยกระบวนการสอนขั้นตอน คือ การทดสอบ

ประสิทธิภาพเบ้ืองตน้ และการทดสอบประสิทธิภาพจริง 

เพ่ือหาคุณภาพของส่ือตามขั้นตอนท่ีก�าหนดใน 3 ประเดน็ 

คือ ให้นกัเรียนมีความรู้เพิ่มข้ึน การช่วยให้นกัเรียนผา่น

กระบวนการเรียนและท�าประเมินสุดทา้ยไดดี้ และท�าให้

นกัเรียนมีความพึงพอใจ น�าผลท่ีไดม้าปรับปรุงแกไ้ข จะ

ตอ้งเป็นไปตามเกณฑท่ี์ตั้งไว ้เช่น 80/80 ส�าหรับแบบกลุ่ม 

โดยหมายความว่า เม่ือเรียนจากชุดการสอนแลว้นกัเรียน

จะสามารถท�าแบบฝึกปฏิบติั หรืองานไดผ้ลเฉล่ีย 80% 

และประเมินหลงัเรียนและงานสุดทา้ยไดผ้ลเฉล่ีย 80%

2. การจดัการเรียนรู้รูปแบบสตีมศึกษา (STEAM 

education)

2.1. การนิยามความหมายของสตีมศึกษา (STEM 

education) การจัดการศึกษาท่ีบูรณาการวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลย ีวิศวกรรมศาสตร์ และ คณิตศาสตร์ มุ่งจดัการ

เรียนรู้ใหเ้ดก็เรียนรู้กบัการจดัการกบัปัญหาต่างๆ ตอ้งเรียน

รู้ท่ีจะเพิ่มการฝึกปฏิบติัให้มาก ลดการสอนจ�าให้นอ้ยลง 

ท�างานคนเดียวใหน้อ้ย ท�างานเป็นทีมใหม้าก รู้จกัการแก้

ปัญหา ตดัสินใจ ในชั้นเรียนท่ีสอนส่ิงท่ีนกัเรียนทุกคนจะ

ตอ้งปฏิบติัในห้องเรียน

2.2 รูปแบบของสตีมศึกษา (STEM education) 

เป็นการจดัการเรียนรู้แบบการบูรณาการท่ีช่วยให้เช่ือม

โยงความรู้และทกัษะท่ีเรียนรู้จากวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ี

วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ กบัชีวิตจริงโดยอาศยั

กระบวนการเชิงวิศวกรรมเป็นขั้นตอนของการแก้ไข

ปัญหาหรือสนองความตอ้งการ ดงัน้ี (National Research 

Council, 2012)

2.2.1 ระบุปัญหา (problem identification) เป็นการ

ท�าความเขา้ใจปัญหาหรือความทา้ทาย วิเคราะห์เง่ือนไข

หรือขอ้จ�ากดัของสถานการณ์ปัญหา เพื่อก�าหนดขอบเขต

ของปัญหา ซ่ึงจะน�าไปสู่การสร้างช้ินงานหรือวิธีการใน

การแกปั้ญหา 

2.2.2 รวบรวมขอ้มูลและแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบั

ปัญหา (related information search) เป็นการรวบรวมขอ้มลู

และแนวคิดทางวทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี

ท่ีเก่ียวขอ้งกบั แนวทางการแกปั้ญหาและประเมินความ

เป็นไปได ้ขอ้ดีและขอ้จ�ากดั

2.2.3 ออกแบบวธีิการแกปั้ญหา (solution design) 

เป็นการประยกุตใ์ชข้อ้มูลและแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อการ

ออกแบบช้ินงานหรือวธีิการในการแกปั้ญหา โดยค�านึงถึง

ทรัพยากร ขอ้จ�ากดัและเง่ือนไขตามสถานการณ์ท่ีก�าหนด

2.2.4 วางแผนและด�าเนินการแกปั้ญหา (planning 

and development) เป็นการก�าหนดล�าดบัขั้นตอนของการ

สร้างช้ินงานหรือวธีิการ แลว้ลงมือสร้างช้ินงานหรือพฒันา

วิธีการเพื่อใชใ้นการแกปั้ญหา

2.2.5 ทดสอบ ประเมินผล และปรับปรุงแกไ้ขวิธี

การแกปั้ญหาหรือช้ินงาน (testing, evaluation and design 

improvement) เป็นการทดสอบและประเมินการใชง้าน

ของช้ินงานหรือวิธีการ โดยผลท่ีไดอ้าจน�ามาใชใ้นการ

ปรับปรุงและพฒันาให้มีประสิทธิภาพในการแกปั้ญหา

ไดอ้ยา่งเหมาะสมท่ีสุด

2.2.6 น�าเสนอวิธีการแกปั้ญหา ผลการแกปั้ญหา

หรือช้ินงาน (presentation) เป็นการน�าเสนอแนวคิดและขั้น

ตอนการแกปั้ญหาของการสร้างช้ินงานหรือการพฒันาวธีิ

การ ใหผู้อ่ื้นเขา้ใจและไดข้อ้เสนอแนะเพือ่การพฒันาต่อไป 

2.3 การประยกุตส์ตีมศึกษา (STEM education) 

สู่สตีมศึกษา (STEAM education) ตีมศึกษา (STEAM) 

เป็นการต่อยอดจากสะเตม็ศึกษาเดิม เป็นแบบบูรณาการ

หลายวิชากับกิจกรรมการเรียนการสอน (Integrated) 

แทนการแยกสอนเป็นทีละศาสตร์จากเพียง 4 ศาสตร์ 

วทิยาศาสตร์ (science) เทคโนโลย ี(technology) วศิวกรรม 

(engineering) คณิตศาสตร์ (mathematics) โดยเพิ่มข้ึน

อีก 1 ศาสตร์ คือ ศิลปะ (art) เขา้ไป เพื่อให้นกัเรียนได้

พฒันาสมองซีกขวาในเร่ืองของความคิดสร้างสรรคแ์ละ

จินตนาการ ซ่ึงเป็นส่วนท่ีส�าคญัในกระบวนการเรียนรู้ 

ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทกัษะอาชีพท่ีจ�าเป็นในทกัษะการเรียนรู้

ในศตวรรษท่ี 21 ดว้ยวธีิ เพื่อประยกุตใ์ชใ้นโลกแห่งความ

เป็นจริง (real-world application)

2.4 กิจกรรมสตีมศึกษาช่วงชั้นท่ี 2 (ป.4 – ป.6) 

วตัถุประสงค ์ ทดลองและอธิบายปัจจยัการเคล่ือนท่ีของ

วตัถุโดยใช้พลงังานไฟฟ้า ออกแบบและสร้างของเล่น

ไฟฟ้าจากวสัดุท่ีเหมาะสม ค�านวณตน้ทุนการผลิตของ

เล่น สาระส�าคญั ของเล่นในปัจจุบนัมีหลากหลายชนิด 

บางชนิดสามารถพฒันาใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อ



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ปีที่ 7 ฉบับที่ 3 ประจ�าเดือน กันยายน-ธันวาคม 2560 85

ให้ของเล่นนั้นเคล่ือนท่ีไดด้ว้ยพลงังานไฟฟ้า กิจกรรมน้ี

ตอ้งการใหน้กัเรียนรู้เก่ียวกบัวงจรไฟฟ้า การต่อไฟฟ้าและ

น�าความรู้มาใชใ้นการออกแบบของเล่นไฟฟ้าใหเ้คล่ือนท่ี

ไดด้ว้ยพลงังานไฟฟ้า ประโยชน์ท่ีไดรั้บ นกัเรียนสามารถ

น�าความรู้เก่ียวกบัหลกัการท�างานไฟฟ้าในชีวิตจริง ผา่น

การสร้างช้ินงานอยา่งง่าย ๆ (The Ministry of Education 

Thailand, 2008) การน�าสตีมศึกษา (STEAM ) วทิยาศาสตร์ 

เทคโนโลย ีวิศวกรรมศาสตร์ ศิลปะ และ คณิตศาสตร์ เขา้

มาบูรณาการการเรียนรู้ ซ่ึงกระทรวงศึกษาธิการไดพ้ฒันา

หลกัสูตรการศึกษาตั้งแต่ระดบัปฐมวยัจนถึงอุดมศึกษาให้

สอดคลอ้งกบัทกัษะอาชีพท่ีจ�า เป็นในทกัษะการเรียนรู้ใน

ศตวรรษ ท่ี 21 (Kanpawit, 2013)

3. การประเมินตามสภาพจริง 

การประเมินตามสภาพจริง คือ การประเมิน

ความสามารถแทจ้ริงของนกัเรียน จากการแสดงออก การ 

กระท�าหรือผลงาน เพื่อสร้างความรู้ดว้ยตนเอง ในขณะ

ท่ีนกัเรียนแสดงออกในการปฏิบติักิจกรรมหรือสร้างช้ิน

งาน ซ่ึงสามารถสะทอ้นให้เห็นถึงกระบวนการคิดระดบั

สูง กระบวนการท�างานและความสามารถในการแกปั้ญหา 

หรือการแสวงหาความรู้ การประเมินจากสภาพจริงจะ

มีประสิทธิภาพก็ต่อเม่ือมีการประเมินหลายๆ ดา้น โดย

ใชว้ิธีประเมินหลากหลายวิธีในสถานการณ์ต่าง ๆ (The 

Institute for the Promotion of Teaching Science and 

Technology. 2014) องคป์ระกอบของแบบประเมินรูบริค 

ประกอบดว้ย (Boonlue, 2014)

3.1 ช่วงชั้นของความสามารถ (scale) หมายถึง การ

ก�าหนดช่วงความสามารถ เพื่อใชใ้นการวดัและประเมิน

ค่าความสามารถ

3.2 ค�าอธิบาย (description) หรือดชันีช้ีวดัในแแต่

ละช่วงชั้นของ ความสามารถ ซ่ึงตอ้งเป็นค�าอธิบายให้

เห็นว่าในแต่ละช่วงชั้นนั้นตอ้งมีความสามารถแบบใด มี

คุณลกัษณะ มีคุณภาพแบบใด 

3.3 มีการก�าหนดถึงสาระ ทกัษะ หรือส่ิงท่ีตอ้งการ

จะวดัและประเมินผล คือ การก�าหนดว่า จะท�าการวดัผล 

ประเมินผลในส่ิงท่ีครูไดก้�าหนดไวว้า่ อะไรคือส่ิงท่ีนกัเรียน

ควรจะรู้ และสามารถท�าได้

3.4 การวดัและประเมินผลแบบวดัองคค์วามรู้แบบ

ภาพรวม (holistic) หรือแบบวดั เฉพาะเจาะจง (analytic) 

ในการวดัและประเมินผลทั้งสองแบบต่างมีขอ้ดี และขอ้

ดอ้ย การน�าไปใชจึ้ง ข้ึนอยูก่บัว่าครูตอ้งการจะวดัอะไร 

4.หลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนสาธิต

นวตักรรม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี ราชมงคลธญับุรี 

4.1 พนัธกิจของหลกัสูตร หลกัสูตรสถานศึกษา

โรงเรียนสาธิตนวตักรรมมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราช

มงคลธญับุรี มุ่งพฒันานกัเรียนให้ผูส้ร้างความรู้จากการ

ปฏิบติั คน้พบตนเอง รักการประดิษฐคิ์ดคน้นวตักรรม โดย

ประยกุตใ์ชว้ทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีจดัการพลงังาน มี

มโนธรรม ยดึมัน่ในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย

อนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข รักและภาคภูมิใจ

ในทอ้งถ่ิน เพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยืน จึงก�าหนดเป็นจุดมุ่ง

หมายเพื่อใหเ้กิดกบันกัเรียน เม่ือจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

สมรรถนะส�าคญัของนกัเรียน

4 .2  สมรรถนะของหลัก สูตรสถานศึกษา

โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนวัตกรรม

เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มุ่งเน้นพฒันานกัเรียนให้มี

คุณภาพตามมาตรฐานท่ีก�าหนด ซ่ึงจะช่วยให้นักเรียน

เกิดสมรรถนะส�าคญัและคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ดงัน้ี 

4.2.1 ความสามารถในการส่ือสาร 

4.2.2 ความสามารถในการคิดวิเคราะห์

4.2.3 ความสามารถในการแกปั้ญหา 

4.2.4 ความสามารถในการใชท้กัษะชีวิต 

4.2.5 ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลย ี

4.2.6 ความสามารถในการใชก้ระบวนการทาง

วิศวกรรม

จากการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง พบว่า สตีม

ศึกษาช่วยส่งเสริมความสามารถในการแกไ้ขปัญหาของ

นกัเรียนได ้นกัเรียนเกิดกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ 

กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม การเลือกใชเ้คร่ือง

มือเพื่ออ�านวยความสะดวก และการค�านวณตามแนว

ของสตีมศึกษา ซ่ึงหากน�ามาประยุกต์เพิ่มเติมในความ

คิดสร้างสรรค ์การต่อยอดประสบการณ์ดว้ยศิลป์โดยใช้

ทฤษฎีการสร้างความรู้ดว้ยตนเองโดยการสร้างสรรคช้ิ์น
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งาน ไดรั้บประเมินความสามารถแทจ้ริงจะช่วยใหน้กัเรียน

มีสมรรถนะและคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องหลกัสูตร 

มีกระบวนการท�างานและความสามารถในการแกปั้ญหา 

หรือการแสวงหาความรู้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

กรอบแนวคิดกำรวิจัย

วิทยาศาสตร์

ตวัช้ีวดั

มาตรฐาน ว 4.1

มาตรฐาน ว 5.1

มาตรฐาน ว 8.1

เทคโนโลยี

การคิดแก้ปัญหา

เพื่ออ�านวยความ

สะดวก

วิศวกรรม

กระบวนการ

ออกแบบ 

วางแผนอยา่ง

ระบบ

ศิลปะ

ตวัช้ีวดั

มาตรฐาน ศ 1.1

คณิตศาสตร์

ตวัช้ีวดั

มาตรฐาน ค 1.2

วิทยาศาสตร์เร่ือง พลงังาน

(เน้ือหาวชิาพลงังานรอบตวัเรา)

การจดักิจกรรม

การฝึกทกัษะ

ชุดฝึกทกัษะแบบสตีมศึกษาเพื่อการสร้างสรรคช้ิ์นงาน เร่ืองพลงังานรอบตวัเรา

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนประถมศึกษาปีท่ี 4 

โรงเรียนสาธิตนวตักรรม มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี

ภำพ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั

สมมติฐำนกำรวิจัย

1. การพฒันาชุดฝึกทกัษะแบบสตีมศึกษาเพือ่การ

สร้างสรรคช้ิ์นงาน เร่ืองพลงังานรอบตวัเรา มีประสิทธิภาพ

ตามเกณฑม์าตรฐาน 80/80

2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ จาก

การพฒันาชุดฝึกทกัษะแบบสตีมศึกษาเพ่ือการสร้างสรรค์

ช้ินงาน เร่ืองพลงังานรอบตวัเรา หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน

3. ความสามารถในการสร้างสรรคช้ิ์นงานหลงั

จากท่ีไดเ้รียนจากการพฒันาชุดฝึกทกัษะแบบสตีมศึกษา

เพื่อการสร้างสรรคช้ิ์นงาน เร่ืองพลงังานรอบตวัเรา อยู่

ในระดบัดี

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย 

การวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดท้ �าการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

ศึกษาปัญหาการเรียนการสอนจากครูผูส้อน และนโยบาย

การจดัการเรียนการสอนของสถานศึกษา เพือ่น�าไปปรึกษา

กบัผูเ้ช่ียวชาญ ในระหวา่งเรียนนั้นไดใ้หน้กัเรียนท�าแบบ

ทดสอบหลงัเรียนของแต่ละหน่วย การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการ

สุ่มแบบกลุ่ม (cluster ramdom sampling) ซ่ึงด�าเนินการ

ทดลองตามแบบแผนและวดัก่อน-หลงัการทดลอง มี

ลกัษณะการทดลอง ดงัน้ี

1. ขั้นตอนการสร้างชุดฝึกทกัษะแบบสตีมศึกษา

โดยการสร้างสรรคช้ิ์นงาน เร่ืองพลงังานรอบตวัเรา เพือ่เป็น

แนวทางในการจดักิจกรรมการฝึกทกัษะส�าหรับนกัเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ดงัน้ี

1.1 ผู ้วิจัยได้ส�ารวจข้อมูลจากครูผู ้สอนวิชา

วิทยาศาสตร์ของโรงเรียนสาธิตนวตักรรม มหาวิทยาลยั

เทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี ซ่ึงให้ค �าแนะน�าเก่ียวกบัการ

สร้างชุดฝึกทักษะแบบสตีมศึกษาโดยการสร้างสรรค์
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ช้ินงาน ควรจะมุ่งให้นักเรียนได้เรียนรู้เก่ียวกับการ

เปล่ียนแปลงพลงังาน

1.2 ผูว้ิจยัไดป้รึกษาอาจารยท่ี์ปรึกษา เสนอการ

ออกแบบขั้นตน้โดยใชแ้ผงโซล่าเซลลแ์ละมอเตอร์ไฟฟ้า

เป็นหลกั และท�าการทดลอง

1.3 ผูว้จิยัไดรั้บค�าแนะน�าจากผูเ้ช่ียวชาญทางดา้น

ฟิสิกส์จ�านวน 1 ท่านวา่ควรสร้างวตัถุท่ีเคล่ือนท่ีไดเ้พื่อให้

นกัเรียนค�านวณเร่ืองระยะทาง และการคาดคะเน ซ่ึงมีความ

เห็นตรงกนัในการตั้งโจทยเ์ป็นเรือพลงังานแสงอาทิตย ์

1.4 ผูว้จิยัไดรั้บค�าแนะน�าจากผูเ้ช่ียวชาญทางดา้น

วิทยาศาสตร์ 1 ท่าน ให้ปรับแต่งขนาดของเรือพลงังาน

แสงอาทิตยเ์พื่อลดแรงเสียดทาน 

1.5 ผูว้ิจยัขอค�าแนะน�าจากผูเ้ช่ียวชาญทางดา้น

คอมพวิเตอร์และเทคโนโลย ี1 ท่าน ซ่ึงใหค้ �าแนะน�าในส่วน

บงัคบัทิศทาง โดยใชเ้คร่ืองพิมพช์นิด 3 มิติ (3D printer) 

สร้างส่วนบงัคบัทิศทาง เพื่อเหมาะสมกบันกัเรียนระดบั

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 

1.6 ผูว้ิจยัน�าแนวการจดักิจกรรมการฝึกทกัษะ

ส�าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ปรึกษาผูเ้ช่ียวชาญ

ทางดา้นเทคโนโลยีการศึกษา จ�านวน 3 ท่าน และท�าการ

สร้างส่ือประกอบการสอนโดยผูเ้ช่ียวชาญแนะน�าใหส้ร้าง

ส่ือการสอนเป็น 2 เร่ืองคือ (1) พลงังานแสงและแหล่งท่ีมา

ของแสง (2) การน�าพลงังานแสงมาใชป้ระโยชน์

1.7 ท�าการตรวจสอบส่ือประกอบการสอนโดย

อาจารยท่ี์ปรึกษา ผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นเทคโนโลยกีารศึกษา 

จ�านวน 3 ท่าน และน�าผลมาปรับปรุงแกไ้ข 

2. สร้างแผนการจดัการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ 

พลงังานรอบตวัเรา เร่ือง พลงังานแสง ระดบัชั้นประถม

ศึกษาปีท่ี 4 โดยใชก้ระบวนการจดัการเรียนการสอนในรูป

แบบสตีมศึกษา ตามแนวทางการจดัการเรียนรู้กระบวนการ

ออกแบบเชิงวศิวกรรมคือ (1) การระบุปัญหา (2) การคน้หา

แนวคิดท่ีเก่ียวขอ้ง (3) การวางแผนพฒันา (4) การทดสอบ

และประเมินผล (5) การน�าเสนอผลลพัธ์ โดยผูว้จิยัยดึองค์

ประกอบของแผนการจดัการเรียนรู้ตามหลกัสูตรแกนกลาง

การศึกษาข้ึนพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 

3. ท�าการตรวจสอบแผนการจดัการเรียนรู้โดย

อาจารยท่ี์ปรึกษาและผูเ้ช่ียวชาญดา้นหลกัสูตรและการ

สอน จ�านวน 3 ท่านแลว้น�าผลมาปรับปรุงแกไ้ข

4. ท�าการสร้างแบบวดัผลสัมฤทธ์ิแบบเลือกตอบ 

(ปรนยั) จ�านวน 25 ขอ้ ก่อนเรียนและหลงัเรียนหน่วยการ

เรียนรู้ พลงังานรอบตวัเรา เร่ือง พลงังานแสง ระดบัชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 4

5. ท�าการตรวจสอบแบบวดัผลสมัฤทธ์ิแบบเลือก

ตอบ (ปรนยั) ก่อนเรียนและหลงัเรียนหน่วยการเรียนรู้ 

พลงังานรอบตวัเรา เร่ือง พลงังานแสง ระดบัชั้นประถม

ศึกษาปีท่ี 4โดยอาจารยท่ี์ปรึกษาและผูเ้ช่ียวชาญดา้นการ

วดัประเมินผลจ�านวน 3 ท่าน แลว้น�าผลมาปรับปรุงแกไ้ข

6. ท�าการตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา 

หน่วยการเรียนรู้ พลงังานรอบตวัเรา เร่ือง พลงังานแสง 

ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4โดยอาจารยท่ี์ปรึกษาและผู ้

เช่ียวชาญแลว้น�าผลมาปรับปรุงแกไ้ข 

7. ท�าการหาคุณภาพ แบบวดัผลสมัฤทธ์ิแบบเลือก

ตอบ (ปรนยั) โดยหาความเช่ือมัน่ (reliability) ความยาก 

(difficulty) อ �านาจจ�าแนก (discrimination) กบันกัเรียนท่ี

ไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง (เก่ง กลาง อ่อน) น�าผลท่ีไดม้าปรึกษา

กบัอาจารยท่ี์ปรึกษาและผูเ้ช่ียวชาญแลว้น�าผลมาปรับปรุง

แกไ้ข จนไดจ้�านวน 10 ขอ้ 

8. ท�าการสร้างแบบประเมินตามสภาพจริง (แบบ

วดัแบบคะแนนรูบริค (scoring rubric) ซ่ึงมีประเด็นการ

ประเมิน ไดแ้ก่ (1) วธีิด�าเนินการทดลอง (2) การปฏิบติังาน

ทดลอง (3) ความคล่องแคล่วในขณะปฏิบติังาน 4) การน�า

เสนอ โดยใชว้ิธีการประมาณค่า 5 ระดบั (rating scale)

9. ท�าการตรวจสอบแบบประเมินตามสภาพจริง 

(แบบวดัแบบคะแนนรูบริค Scoring Rubric) โดยอาจารย์

ท่ีปรึกษาและผูเ้ช่ียวชาญดา้นการวดัประเมินผลจ�านวน 3 

ท่าน แลว้น�าผลมาปรับปรุงแกไ้ข

10. น�าชุดฝึกทักษะแบบสตีมศึกษาโดยการ

สร้างสรรค์ช้ินงาน เ ร่ืองพลังงานรอบตัวเราเพ่ือหา

ประสิทธิภาพโดยให้นกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 

4 จ�านวน 3 คน (เก่ง กลาง อ่อน)

11. ท�าการตรวจสอบผลชุดฝึกทกัษะแบบสตีม

ศึกษาโดยการสร้างสรรค์ช้ินงาน เร่ืองพลงังานรอบตวั
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เรา โดยอาจารยท่ี์ปรึกษาและผูเ้ช่ียวชาญแลว้น�าผลมา

ปรับปรุงแกไ้ข

12. ท�าการทดสอบผลสัมฤทธ์ิดว้ยแบบทดสอบ

ก่อนเรียน ระยะเวลา 20 นาที

13. น�าชุดฝึกทักษะแบบสตีมศึกษาโดยการ

สร้างสรรค์ช้ินงาน เร่ืองพลงังานรอบตวัเราทดลองใช้

กบักลุ่มตวัอยา่งจ�านวน 26 คน ผูว้ิจยัท�ากิจกรรมร่วมกบั

ครูประจ�าวิชา ตามแผนการจดัการเรียนรู้โดยแบ่งเป็น 2 

คร้ัง คร้ังละ 2 ชัว่โมงดงัน้ี

สัปดาห์ท่ี 1 ( 60 นาที)

13.1 ระบุปัญหา น�าเขา้สู่บทเรียนโดยตั้งค �าถาม

ใหน้กัเรียน แลว้จุดประกายความคิดดว้ยส่ือการสอน เร่ือง

พลงังานแสงและแหล่งท่ีมาของแสง 

13.2 คน้หาแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้ง โดยคน้หาการ

ใชป้ระโยชน์ของแสงในชีวิตประจ�าวนั และแลกเปล่ียน

ขอ้มูลซ่ึงกนัและกนั

13.3 การวางแผนและพฒันา ผูว้ิจยัแจกอุปกรณ์

ประกอบชุดฝึกทกัษะ ให้นักเรียนวางแผนการท�างาน 

ลงมือสร้างสรรคช้ิ์นงาน

สัปดาห์ท่ี 2 ( 60 นาที)

13.4 การทดสอบและประเมินผล ให้นักเรียน

ทดลอง ปรับแต่ง แกปั้ญหา ช้ินงาน จดบนัทึกและท�าแข่งขนั 

13.5 การน�าเสนอผลลพัธ์ ใหน้กัเรียนสรุปส่ิงท่ีได้

รับ น�าเสนอปัญหา และวิธีการแกไ้ขของช้ินงาน

14. ในระหว่างการท�ากิจกรรม ผูว้ิจัยและครู

ประจ�าวิชาท�าการประเมินตามสภาพจริง (แบบวดัแบบ

คะแนนรูบริค Scoring Rubric) ของนักเรียนระดบัชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 4 

15. ท�าการทดสอบผลสัมฤทธ์ิดว้ยแบบทดสอบ

หลงัเรียน หน่วยการเรียนรู้ พลงังานรอบตวัเรา เร่ือง 

พลงังานแสง ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ระยะเวลา 20 นาที

16. น�าผลการทดสอบทั้งหมดมาวิเคราะห์ผล

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 

ประชากรท่ีใชคื้อ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 

4 โรงเรียนสาธิตนวตักรรม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราช

มงคลธัญบุรี จงัหวดัปทุมธานี ในภาคการศึกษาท่ี 1 ปี

การศึกษา 2559 

กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีคือ นกัเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนสาธิตนวตักรรม มหาวทิยาลยั

เทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี ในภาคการ

ศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2559 จ�านวน 1 หอ้งเรียน จ�านวน 26 

คน โดยใชว้ธีิการเลือกแบบกลุม่ (cluster random sampling)

เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรวิจัย 

1. แบบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองพลงังาน

รอบตวัเรา

2. แบบประเมินตามสภาพจริง (แบบวดัแบบ

คะแนนรูบริค Scoring Rubric)

3. แบบหาประสิทธิภาพชุดฝึกทกัษะ

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

1. ท�าหนังสือขออนุญาตจากคณะครุศาสตร์

อุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

เพื่อขอความอนุเคราะห์ไปยงัผูอ้ �านวยการโรงเรียนสาธิต

นวตักรรม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี

2. วางแผนเก็บขอ้มูล โดยปรึกษากบัครูผูส้อน

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

3. ด�าเนินการทดลอง วิชาวิทยาศาสตร์ เร่ือง

พลงังานงานแสงโดยใชชุ้ดฝึกทกัษะแบบสตีมศึกษาโดย

การสร้างสรรคช้ิ์นงาน เร่ืองพลงังานรอบตวัเรา ท่ีผูว้ิจยั

สร้างข้ึน และน�าเคร่ืองมือท่ีสร้างข้ึนมาใชใ้นระหวา่งการ

เรียนการสอนโดยในการวิจยัจะด�าเนินการสอนในกลุ่ม

ท่ีใชใ้นการทดลอง คือนักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีท่ี 

5 แลว้ท�าการพฒันาและปรับปรุงคุณภาพของแผนและ

เคร่ืองมือจึงน�าไปใชก้บักลุ่มท่ีใชใ้นการศึกษาผลการวิจยั 

คือนกัเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีท่ี 4 



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ปีที่ 7 ฉบับที่ 3 ประจ�าเดือน กันยายน-ธันวาคม 2560 89

4. เม่ือส้ินสุดการทดลองผูว้ิจัยให้นักเรียนท�า

ขอ้สอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองพลงังานงานแสง

น�าผลคะแนนมาวิเคราะห์

5. ท�าการปรับปรุง ชุดฝึกทกัษะแบบสตีมศึกษา

โดยการสร้างสรรคช้ิ์นงาน เร่ืองพลงังานรอบตวัเราเพื่อ

เตรียมพร้อมส�าหรับการทดลองกบักลุ่มตวัอยา่ง

6. ด�าเนินการทดลอง วิชาวิทยาศาสตร์ เร่ือง

พลงังานงานแสงโดยใชชุ้ดฝึกทกัษะแบบสตีมศึกษาโดย

การสร้างสรรคช้ิ์นงาน เร่ืองพลงังานรอบตวัเรา

7. น�าผลคะแนนท่ีไดจ้ากแบบประเมิน มาวเิคราะห์

ขอ้มูล

สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 

1. สถิติพื้นฐาน ค่าเฉล่ีย ร้อยละ

1.1. ค่าร้อยละ (percentage)

1.2. ค่าเฉล่ีย (average)

2. สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ความตรงเชิงเน้ือหา

โดยผูเ้ช่ียวชาญ

3. สถิติท่ีใช้ในการหาค่าความยากง่ายและค่า

อ�านาจจ�าแนกของแบบประเมิน

4. สถิติท่ีใช้ในการหาค่าความเท่ียงของแบบ

ประเมินวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

5. สถิติท่ีใชใ้นการหาค่าความเท่ียงของผลสมัฤทธ์ิ

ทางการเรียน

6. สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์หาประสิทธิภาพของ

แบบประเมินวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ผลกำรวิจัย 

1. ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพตามเกณฑ์

มาตรฐาน 80 ตวัแรก (E1) ของการพฒันาชุดฝึกทกัษะ

แบบสตีมศึกษาโดยการสร้างสรรคช้ิ์นงาน เร่ือง พลงังาน

รอบตวัเรา มีค่าเฉล่ียโดยรวมเท่ากบั 80.76 ซ่ึงสูงกวา่เกณฑ์

มาตรฐาน 80 ท่ีก�าหนดไว ้โดยแบบฝึกหดัทา้ยหน่วยท่ี 1 

เร่ือง พลงังานแสง และแหล่งท่ีมา คะแนนเตม็ 10 คะแนน 

รวมคะแนนท่ีได ้211 คะแนน คะแนนเฉล่ีย 8.12 คิดเป็น 

ร้อยละ 81.20 และแบบฝึกหดัทา้ยหน่วยท่ี 2 เร่ือง การน�า

พลงังานแสงอาทิตยม์าใชป้ระโยชน ์คะแนนเตม็ 10 คะแนน 

รวมคะแนนท่ีได ้209 คะแนน คะแนนเฉล่ีย 8.03 คิดเป็น

ร้อยละ 80.38 ประสิทธิภาพตามเกณฑม์าตรฐาน 80 ตวั

หลงั (E2) ของการพฒันาชุดฝึกทกัษะแบบสตีมศึกษาโดย

การสร้างสรรคช้ิ์นงาน เร่ืองพลงังานรอบตวัเรา มีค่าเฉล่ีย

เท่ากบั 8.15 จากการท�าแบบวดัผลสัมฤทธ์ิหลงัเรียน เร่ือง

พลงังานแสง จ�านวน 26 คน คะแนนเตม็ 10 คะแนน ได้

คะแนนรวม 212 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 81.54 สรุปไดว้่า 

การพฒันาชุดฝึกทกัษะแบบสตีมศึกษา มีประสิทธิภาพ 

80.76/81.54 

2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีเรียนดว้ยการ

พฒันาชุดฝึกทกัษะแบบสตีมศึกษา โดยการเปรียบเทียบ

คะแนนเฉล่ียจากการทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ก่อนเรียน และคะแนนเฉล่ียจากการท�าแบบวดัผลสมัฤทธ์ิ

ทางการเรียนหลงั ค่าเฉล่ียคะแนนจากการทดสอบก่อน

เรียนซ่ึงมีคะแนนเตม็ 10 คะแนน นกัเรียนไดค้ะแนนเฉล่ีย 

5.12 ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.36 และจากการทดสอบ

หลงัเรียน ซ่ึงมีคะแนนเตม็ 10 คะแนน นกัเรียนไดค้ะแนน

เฉล่ีย 8.15 ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.88 เม่ือทดสอบ

ดว้ยค่าสถิติทดสอบ t พบว่า ค่า t ได ้10.64 มีค่าความน่า

จะเป็นซ่ึงนอ้ยกว่า .05 แสดงว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

หลงัเรียนของนักเรียนท่ีไดรั้บการเรียนรู้ โดยใช้ชุดฝึก

ทกัษะแบบสตีมศึกษา อย่างมีนยัส�าคญัทางสถิติท่ีระดบั 

.05 ตามตารางดงัน้ี

คะแนน N  SD t p

ก่อนเรียน 10 26 5.12 1.36
10.64 0.000

หลงัเรียน 10 26 8.15 0.88
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 3. ผลการประเมินตามสภาพจริง (แบบวดัแบบ

คะแนนรูบริค Scoring Rubric) มีประเด็นการประเมิน วิธี

ด�าเนินการทดลอง การปฏิบติังานทดลอง ความคล่องแคล่ว

ในขณะปฏิบติังาน การน�าเสนอ โดยใชว้ิธีการประมาณ

ค่า 5 ระดบั (rating scale) พบว่า ระดบัความสามารถ

จากแบบประเมินความสภาพจริง ของนกัเรียนมีค่าเฉล่ีย  

(  = 3.09) ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD = 0.67) ค่า

เฉล่ียระดบัความสามารถโดยรวมระดบัดี

กำรอภิปรำยผล 

 1. ผลจากการพฒันาชุดฝึกทกัษะแบบสตีมศึกษา

โดยการสร้างสรรคช้ิ์นงาน เร่ืองพลงังานรอบตวัเรา ของ

นกัเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีท่ี 4 โรงเรียนสาธิตนวตักรรม 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เร่ืองพลงังาน

รอบตวัเรา ไดท้ �าการหาประสิทธิภาพชุดฝึกทกัษะแบบ

สตีมศึกษาสามารถอภิปรายไดด้งัน้ี 

 1.1 ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของชุดฝึก

ทกัษะของการพฒันาชุดฝึกทกัษะแบบสตีมศึกษาโดยการ

สร้างสรรคช้ิ์นงาน เร่ืองพลงังานรอบตวัเรา มีประสิทธิภาพ

ก่อนเรียน 80.76 และหลังเรียน 81.54 สูงกว่าเกณฑ์

มาตรฐาน 80/80 ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ระพีพร  

ชูเสน (Chusan, 2010) ท่ีไดท้ �าการศึกษา การพฒันาชุดฝึก

ทกัษะการคิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

ส�าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ของโรงเรียนบา้น

ท่าบ่อ อ�าเภอเมือง จงัหวดัอุบลราชธานี ในปีการศึกษา 2552 

โดยจ�าแนกนกัเรียนเป็น 2 กลุ่ม ซ่ึงไดป้ระสิทธิภาพของชุด

ฝึกทกัษะ สูงกวา่เกณฑม์าตรฐาน 80/80 เช่นเดียวกนั ทั้งน้ี

เป็นเพราะ ไดท้�าการทดสอบประสิทธิภาพเบ้ืองตน้ และ

การทดสอบประสิทธิภาพจริง ตามขั้นตอนประสิทธิภาพ

ของชุดฝึกทกัษะโดยมุ่งเนน้ใน 3 ประเด็น คือ ใหน้กัเรียน

มีความรู้เพิม่ข้ึน การช่วยใหน้กัเรียนผา่นกระบวนการเรียน

และท�าประเมินสุดทา้ยไดดี้

 1.2 ผลการประเมินตามสภาพจริง (แบบวดัแบบ

คะแนนรูบริค Scoring Rubric) มีประเด็นการประเมิน วิธี

ด�าเนินการทดลอง การปฏิบติังานทดลอง ความคล่องแคล่ว

ในขณะปฏิบติังาน การน�าเสนอ โดยใชว้ิธีการประมาณ

ค่า 5 ระดบั (rating scale) พบว่า ระดบัความสามารถ

จากแบบประเมินความสภาพจริง ของนกัเรียนมีค่าเฉล่ีย  

(  = 3.09) ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD = 0.67) ค่าเฉล่ีย

ระดบัความสามารถโดยรวมระดบัดี ซ่ึงสอดคลอ้งกบังาน

วิจยัของ วงนุช แหยมแสง (Yamsang, 2010) ไดก้ล่าวว่า 

การประเมินตามสภาพจริงจะท�าใหน้กัเรียนเรียนรู้วิธีการ

ประยุกต ์ ทกัษะเชิงวิเคราะห์ของนกัเรียน เน้นความคิด

สร้างสรรค ์ เนน้ความสามารถ ส่งเสริมส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้มา 

ในการท�างานอย่างร่วมมือร่วมใจเพื่อความส�าเร็จ ทั้งน้ี

เพราะการระดับประเมินความสามารถในการทดลอง 

การปฏิบติังานของนกัเรียนไดท้ดลองนั้น ควรท่ีจะไดรั้บ

การประเมินความสามารถในแต่ละประเด็นอยา่งแทจ้ริง

 1.3 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ของชุดฝึกทกัษะแบบสตีมศึกษา จากการทดสอบหลงั

เรียน ไดค้ะแนนเฉล่ีย 5.12 ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

1.36 และจากการทดสอบหลังเรียน ได้คะแนนเฉล่ีย 

8.15 ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.88 พบว่าผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อยา่งมีนยัส�าคญั

ทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ขนิษฐา เวชรังสี 

(Wecharangse, 2007) ศึกษาเร่ือง การศึกษาผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และความสามารถในการสร้าง

ช้ินงานของ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีเรียนโดยใช้

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบโยนิโสมนสิการ

จ�านวน 29 คน ใชแ้บบแผนการทดลองแบบ One Group 

Pretest – Posttest ผลการวิจยัท่ีไดคื้อ ผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 หลงั

เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคญัทางสถิติท่ีระดบั 

.05 และความสามารถในการสร้างช้ินงานของนกัเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 6 หลงัเรียนอยูใ่นระดบัเกณฑท่ี์ก�าหนดอยา่ง

มีนยัส�าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ทั้งน้ีเพราะมีการประเมิน

ดว้ยแบบทดสอบก่อนเรียนเพื่อตรวจสอบความรู้ และ

แบบทดสอบหลงัเรียนเพื่อเปรียบเทียบกบัความรู้ ท�าให้

ทราบความกา้วหนา้ของการเรียนรู้ ในส่วนของกิจกรรม

ก�าหนดใหผู้เ้รียนไดล้งมือปฏิบติัดว้ยตนเองอยา่งอิสระ ซ่ึง

นกัเรียนมีบทบาทในการสร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเองตาม

ความสามารถดว้ยวิธีการท่ีเหมาะสมกบัตนเอง

 1.4 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ดา้นปฏิบติังานดว้ย

การพฒันาชุดฝึกทกัษะแบบสตีมศึกษาการจดัการเรียนรู้

และกระบวนการวดัผลมีความสอดคลอ้งกนั สามารถจดั



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ปีที่ 7 ฉบับที่ 3 ประจ�าเดือน กันยายน-ธันวาคม 2560 91

ประสบการณ์การเรียนรู้ไดเ้หมาะสม ตรงกบัสภาพผูเ้รียน 

และความพร้อมทางดา้นส่ือ วสัดุอุปกรณ์ มีการท�างานร่วม

กนัเป็นกลุ่ม ร่วมกนัคิดและท�างานงานร่วมกนั จนสามารถ

แกไ้ขปัญหา ลงมือปฏิบติัมีการช่วยเหลือกนัภายในกลุ่ม 

การสร้างสรรค์ช้ินงานอาศยัวิธีการเหมาะสม แสดงให้

เห็นวา่นกัเรียนไดป้ฏิบติัการแกไ้ขปรับปรุงสร้างสรรคช้ิ์น

งานใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 

พลศกัด์ิ แสงพรมศรี (Saengpromsri, 2015) ไดศึ้กษาการ

เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ทกัษะกระบวนการ

ทางวทิยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ และเจตคติต่อการเรียนวชิา

เคมี ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีไดรั้บการจดัการ

เรียนรู้สตีมศึกษากบัแบบปกติ ซ่ึงมีกลุ่มตวัอย่างในการ

วิจยัในคร้ังน้ี คือ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรียน

ท่ี 2 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนพยคัฆภูมิวิทยาคารอ�าเภอ

พยคัฆภูมิพิสัย จงัหวดัมหาสารคาม จ�านวน 2 ห้องเรียน 

102 คน ซ่ึงผลท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้สตีมศึกษา มีผล

สมัฤทธ์ิทางการเรียน ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์

ขั้นบูรณาการ สูงกว่านักเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้

แบบปกติ อยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 อาจเพราะ

ใชต้ามแนวทางการจดัการเรียนรู้กระบวนการออกแบบ

เชิงวิศวกรรมในรูปแบบสตีมศึกษา ตามขั้นตอนดังน้ี  

(1) การระบุปัญหา (2) การคน้หาแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้ง (3) การ

วางแผนพฒันา (4) การทดสอบและประเมินผล (5) การน�า

เสนอผลลพัธ์ อีกทั้งยงัมีขอ้เสนอแนะใหค้วรสนบัสนุนให้

ครูผูส้อนไดน้�าแนวคิดสะเตม็ศึกษาไปประยกุตใ์ชใ้นการ

จดัการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

และวิชาท่ีเก่ียวขอ้งกบัสตีมศึกษาต่อไป 

ข้อเสนอแนะกำรวิจัย

 1. การสร้างสรรคช้ิ์นงานของนกัเรียนใชเ้วลานาน 

อีกทั้งมีขั้นตอนและรายละเอียดจ�านวนมาก ครูประจ�าวชิา

และผูว้ิจยัเพียง 2 คนอาจไม่เพียงพอต่อการดูแลนกัเรียน

อยา่งทัว่ถึง ผูว้จิยัจึงตอ้งจดัการเวลาใหเ้หมาะสมตอ่จ�านวน

นกัเรียน

 2. ควรมีการศึกษาประสิทธิผลของการเรียน

การสอนในระยะยาวจากการเรียนการสอนโดยชุดฝึก

ทกัษะแบบสตีมศึกษาโดยการสร้างสรรค์ช้ินงาน เร่ือง 

พลงังานรอบตวัเรา ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีท่ี 

4 โรงเรียนสาธิตนวตักรรม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราช

มงคลธญับุรี
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บทคัดย่อ

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาระดบัความพึงพอใจต่อสภาพการด�าเนินงานการบริหารจดัการคุณภาพ

การศึกษา และน�าเสนอขอ้เสนอแนะในการบริหารจดัการคุณภาพการศึกษาศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ ในสังกดัองคก์ารบริหาร

ส่วนต�าบลคลองส่ี อ�าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี โดยเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ กลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ คณะครู ผูดู้แล

เด็ก และผูป้กครองของนกัเรียนศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ รวมจ�านวนทั้งส้ิน 163 คน ใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บ

รวบรวมขอ้มูล วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�าเร็จรูป สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ 

ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการวิจยั พบวา่ ขอ้มูลความพึงพอใจต่อสภาพการด�าเนินงานบริหารจดัการคุณภาพ

การศึกษาของศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ในสังกดัองคก์ารบริหารส่วนต�าบลคลองส่ี อ�าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี พบวา่ 

ความพึงพอใจต่อสภาพการด�าเนินงานบริหารจดัการคุณภาพการศึกษาของศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ในสังกดัองคก์ารบริหาร

ส่วนต�าบลคลองส่ี อ�าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี ในภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณา เป็นรายดา้น พบว่า 

กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัความพึงพอใจต่อสภาพการด�าเนินงานบริหารจดัการคุณภาพการศึกษาของศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ดา้น

วิชาการและกิจกรรมตามหลกัสูตรมากท่ีสุด รองลงมาคือ ดา้นการบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ดา้นการมีส่วนร่วม

และการสนบัสนุนจากทุกภาคส่วน ดา้นอาคาร สถานท่ี ส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยั ดา้นบุคลากร และดา้นส่งเสริม

เครือข่ายการพฒันาเดก็ปฐมวยัตามล�าดบั ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการบริหารจดัการคุณภาพการศึกษาของศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็

ในสังกดัองคก์ารบริหารส่วนต�าบลคลองส่ี อ�าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี จากการประมวลแบบสอบถาม สามารถ

สรุปขอ้เสนอแนะจากกลุ่มตวัอยา่งโดยเรียงจากมากไปหานอ้ย 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ (1) จดัระบบดูแลการเล่นให้มีความ

ปลอดภยั และปรับสนามให้เอ้ือต่อการจดักิจกรรม (2) ควรจดัให้มีสถานท่ีพกัรอส�าหรับผูป้กครองท่ีมารอรับเด็ก และ

จดัให้มีมุมการเรียนรู้ (3) ครูผูส้อนควรมีการประเมินพฒันาการเด็กอยา่งต่อเน่ือง มีการเก็บขอ้มูลอยา่งเป็นระบบและ

หมวดหมู่ รวมทั้งควรประสานกบัผูป้กครองร่วมกนัวางแผนพฒันาเด็กอยา่งต่อเน่ือง และสม�่าเสมอ

ค�ำส�ำคัญ: ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็, การบริหารจดัการคุณภาพการศึกษา, ความพึงพอใจ, จงัหวดัปทุมธานี

กำรพฒันำกำรบริหำรจัดกำรคุณภำพกำรศึกษำศูนย์พฒันำเด็กเล็กในสังกัดองค์กำรบริหำรส่วน

ต�ำบลคลองส่ี อ�ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธำนี
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บทน�ำ

การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์เป็นส่ิงส�าคญัอยา่งยิง่

ต่อการพฒันาประเทศใหมี้ความเจริญกา้วหนา้ โดยเฉพาะ

การจดัการศึกษาแก่เดก็เลก็ในช่วงวยั 3-5 ปี เพื่อใหมี้ความ

พร้อมในดา้นร่างกายจิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 

ถือเป็นส่ิงท่ีส�าคญัเน่ืองจากเด็กในวยัน้ีเป็นวยัท่ีส�าคญัต่อ

การวางรากฐานทางบุคลิกภาพและการพฒันาการทาง

สมอง (Dechakupt, 1999) เดก็ท่ีอยูใ่นช่วงปฐมวยัจึงจ�าเป็น

ตอ้งไดรั้บการพฒันาอยา่งถูกวิธี เพื่อให้เป็นทรัพยากรท่ี

มีคุณค่าซ่ึงมีความส�าคญัต่อการพฒันาประเทศให้เจริญ

กา้วหน้าต่อไปในอนาคต องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

ในฐานะองคก์รท่ีมีหนา้ท่ีในการรับผดิชอบในการจดัการ

ศึกษาและพฒันาคุณภาพชีวติของประชากร รวมถึงการจดั

Abstract

This research aims to study the level of satisfaction regarding the implementation of quality management in 

education and study the recommendations for managing the quality of child development centers under supervision 

of Klong Si Sub-District Administrative Organization, Klong Luang District, Pathumthani Province. The quantitative 

research is implemented. The sampling consisted of 163 questionnaires were used as a tool in collecting data. Data 

were analyzed by a computer program. The statistics used for data analysis were percentage, average, and standard 

deviation. The results showed that satisfaction regarding the implementation of quality management in education in 

Child Development Centers under supervision of Klong Si Sub-District Administrative Organization, Klong Luang 

Distinct Pathumthani found that satisfaction regarding the implementation of quality management in education in 

Child Development Centers under supervision of Klong Si Sub-District Administrative Organization,. Klong Luang 

Distinct Pathumthani in overall is good. If considering in each section, it was found that the samples had levels 

of satisfaction regarding the implementation of quality management in education in Child Development Centers 

in academic and activities of the course most. It all level down to management of Child Development Centers, the 

participation and support of all parties, building, environmental and security, personnel, and promote early childhood 

development networks, respectively. Recommendation on quality management in education in Child Development 

Center under supervision of Klong Si Sub-District Administrative Organization, Klong Luang District Pathumthani. 

The questionaires can be concluded that most top 3 are (1) provide system for activity to be safe and adjust the field 

ready for activity. (2) provide a waiting area for parent at pick up time and provide a learning corner. (3) teachers 

should evaluate child development continuous, collecting data systematically and in categories, invite parents to 

participate in development planning continuously and consistently.

Keywords: child development center, quality management in education, satisfaction, Pathumthani province

บริการสาธารณะแก่ประชาชนในพื้นท่ีจึงตอ้งรับผิดชอบ

การจดับริการศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ เพื่อจดัการศึกษาปฐมวยั

ใหเ้ดก็ไดรั้บการพฒันาในดา้นร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สงัคม 

และสติปัญญา อยา่งทัว่ถึง และมีคุณภาพ 

การจดัการศึกษาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

จึงมีวตัถุประสงคเ์พื่อสนบัสนุนและส่งเสริมกระบวนการ

เรียนรู้และส่งเสริมพฒันาการทั้ง 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นร่างกาย 

อารมณ์-จิตใจ สังคม สติปัญญา และเพื่อให้เด็กเล็กมี

คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์สอดคลอ้งกบัช่วงวยั โดยผา่น

กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเหมาะสมตามวยั รวมไปถึงเพื่อให้เด็ก

มีความพร้อมท่ีจะเขา้รับการศึกษาในระดบัสูงข้ึนต่อไป 

กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน กระทรวงมหาดไทย จึง
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ไดมี้การจดัท�ามาตรฐานและด�าเนินการปรับปรุงมาตรฐาน

การด�าเนินงานศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ขององคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ิน พ.ศ.2553 โดยแบ่งมาตรฐาน ออกเป็น 6 ดา้น 

ไดแ้ก่ มาตรฐานท่ี 1 ดา้นการบริหารจดัการศูนยพ์ฒันา

เด็กเลก็ มาตรฐานท่ี 2 ดา้นบุคลากร มาตรฐานท่ี 3 ดา้น

อาคาร สถานท่ี ส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยั มาตรฐาน

ท่ี 4 ดา้นวิชาการ และกิจกรรมตามหลกัสูตร มาตรฐานท่ี 

5 ดา้นการมีส่วนร่วม และการสนบัสนุนจากทุกภาคส่วน 

มาตรฐานท่ี 6 ดา้นส่งเสริมเครือข่ายการพฒันาเดก็ปฐมวยั 

(Department of Local Administration, 2010) โดยการ

จดัการศึกษาใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการด�าเนินงานศูนย์

พฒันาเด็กเล็ก จะตอ้งอาศยัการมีส่วนร่วมของผูบ้ริหาร

สถานศึกษา และผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งในการจดัการศึกษา

ของทุกภาคส่วน เพื่อวางแผนในการปรับปรุง พฒันาศูนย์

พฒันาเดก็เลก็ใหเ้จริญกา้วหนา้ และเป็นไปตามมาตรฐาน

การด�าเนินงานศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก รวมไปถึงเพื่อจดัการ

ศึกษาแก่เดก็เลก็ใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด (Office of the 

Basic Education Commission, 2004) 

องค์การบริหารส่วนต�าบลคลองส่ี  อ�า เภอ

คลองหลวง จังหวดัปทุมธานี ได้ตระหนักถึงบทบาท

หนา้ท่ีในการส่งเสริมสนบัสนุนและพฒันาการศึกษาของ

ทอ้งถ่ินให้เจริญกา้วหนา้ และมีคุณภาพตามหลกัวิชาการ 

และเป็นไปตามมาตรฐานการด�าเนินงานศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็

ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

ปัจจุบนัองคก์ารบริหารส่วนต�าบลคลองส่ีมีศนูยพ์ฒันาเดก็

เลก็ในสังกดัทั้งจดัตั้งเองและศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ของส่วน

ราชการต่างๆ ท่ีถ่ายโอนใหม้าอยูใ่นความดูแลรับผิดชอบ

ขององคก์ารบริหารส่วนต�าบลคลองส่ี รวมจ�านวน 4 แห่ง 

ซ่ึงมีฐานะเทียบเท่าสถานศึกษา ไดแ้ก่ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

องคก์ารบริหารส่วนต�าบลคลองส่ี ศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็บึงเขา

ยอ้น ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็หมู่ 15 และศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดั

ตะวนัเรือง เพื่อให้การส่งเสริมสนบัสนุนและพฒันาการ

ศึกษาเกิดประสิทธิภาพ และความยัง่ยืน องคก์ารบริหาร

ส่วนต�าบลคลองส่ี จึงไดม้อบหมายให้คณะผูว้ิจยัท�าการ

ศึกษาวิจยัเร่ืองการพฒันาการบริหารจดัการคุณภาพการ

ศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กในสังกดัองค์การบริหารส่วน

ต�าบลคลองส่ี อ�าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี เพื่อ

ก�าหนดแผนงานในการพฒันาการบริหารจดัการคุณภาพ

การศึกษาของศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ใหเ้กิดประสิทธิภาพ และ

ประสิทธิผล โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาระดบัความพึง

พอใจต่อสภาพการด�าเนินงานการบริหารจดัการคุณภาพ

การศึกษาของศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ และน�าขอ้เสนอแนะใน

การบริหารจดัการคุณภาพการศึกษาศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ ใน

สงักดัองคก์ารบริหารส่วนต�าบลคลองส่ี อ�าเภอคลองหลวง 

จงัหวดัปทุมธานี ใหมี้คุณภาพและประสิทธิภาพสอดคลอ้ง

ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของกรมส่งเสริมการ

ปกครองทอ้งถ่ิน และเพือ่เป็นขอ้มลูในการวางแผน พฒันา 

และปรับปรุงการบริหารจดัการคุณภาพการศึกษา ศูนย์

พฒันาเด็กเล็กในสังกดัองคก์ารบริหารส่วนต�าบลคลอง

ส่ี อ�าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี ให้ไดม้าตรฐาน มี

คุณภาพ และประสิทธิภาพเพิ่มมากข้ึนต่อไป

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

1. เพื่อศึกษาระดบัความพึงพอใจต่อสภาพการ

ด�าเนินงานการบริหารจดัการคุณภาพการศึกษาของศูนย์

พฒันาเด็กเล็ก ในสังกดัองคก์ารบริหารส่วนต�าบลคลอง

ส่ี อ�าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี

2. เพื่อศึกษาขอ้เสนอแนะในการบริหารจดัการ

คุณภาพการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ในสังกดัองค์การ

บริหารส่วนต�าบลคลองส่ี อ�าเภอคลองหลวง จังหวดั

ปทุมธานี

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย 

การวจิยัเร่ือง การพฒันาการบริหารจดัการคุณภาพ

การศึกษาศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ ในสงักดัองคก์ารบริหารส่วน

ต�าบลคลองส่ี อ�าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี เป็นการ

วิจยัเชิงปริมาณ ใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเกบ็

รวบรวมขอ้มูล มีแนวทางในการวิจยั ดงัต่อไปน้ี 

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

ส่วนท่ี 1 คณะครูและผูดู้แลเด็กศูนยพ์ฒันาเด็ก

เล็ก ในสังกดัองค์การบริหารส่วนต�าบลคลองส่ี อ�าเภอ

คลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี ไดแ้ก่ คณะครูและผูดู้แล
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เด็ก ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กองคก์ารบริหารส่วนต�าบลคลอง

ส่ี, ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กหมู่ 15, ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กบึงเขา

ยอ้น, ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็วดัตะวนัเรือง รวมจ�านวน 11 คน

ส่วนท่ี 2 ผูป้กครองของนกัเรียนศูนยพ์ฒันาเด็ก

เล็ก ในสังกดัองค์การบริหารส่วนต�าบลคลองส่ี อ�าเภอ

คลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี จ�านวน 241 คน

กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัในคร้ังน้ีแบ่งออก

เป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่ 

ส่วนท่ี 1 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ 

คณะครู ผูดู้แลเดก็ศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ สงักดัองคก์ารบริหาร

ส่วนต�าบลคลองส่ี จ�านวน 11 คน โดยไดม้าจากการเลือก

แบบเจาะจง (purposive selection)

ส่วนท่ี 2 กลุ่มตวัอยา่งจากผูป้กครองนกัเรียนศูนย์

พฒันาเด็กเล็ก ในสังกดัองคก์ารบริหารส่วนต�าบลคลอง

ส่ี อ�าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี โดยไดม้าจากการ

เลือกแบบเจาะจง (purposive sampling) โดยไดใ้ชต้าราง

ก�าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งดว้ยตารางส�าเร็จรูปของเครจซ่ี

และเมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1670) ในการก�าหนด

ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งจากกลุ่มผูป้กครอง ไดจ้ �านวนกลุ่ม

ตวัอยา่งทั้งส้ิน 152 คน 

รวมกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้การวิจัยทั้ งส้ิน จ�านวน 

163 คน

เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรวิจัย

ในการวิจัยคร้ังน้ีผูว้ิจัยได้สร้างแบบสอบถาม 

(questionnaire) เพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวม

ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง โดยผูว้ิจยัสร้างข้ึนจากแนวคิด 

ทฤษฎี รวมไปถึงงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัต่อไปน้ี

1. แบบสอบถามส�าหรับกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการ

วิจยัเชิงปริมาณในประเด็นท่ีเก่ียวกบัสภาพการด�าเนิน

งานการบริหารจดัการคุณภาพการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็ก

เล็ก ในสังกดัองค์การบริหารส่วนต�าบลคลองส่ี อ�าเภอ

คลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี แบ่งออกเป็น 3 ตอน ไดแ้ก่ 

ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลปัจจยัส่วน

บุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุรายได ้ระดบัการศึกษา อาชีพ 

ตอนท่ี 2 เป็นขอ้ค�าถามเก่ียวกบัความพึงพอใจต่อ

สภาพการด�าเนินงานการบริหารจดัการคุณภาพการศึกษา

ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ในสังกดัองค์การบริหารส่วนต�าบล

คลองส่ี อ�าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี ลกัษณะค�าถาม

เป็นมาตรประเมินค่า (rating scale) แบ่งออกเป็น 5 ระดบั 

ไดแ้ก่ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด 

ตอนท่ี 3 ข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการ

คุณภาพการศึกษาของศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ ในสงักดัองคก์าร

บริหารส่วนต�าบลคลองส่ี อ�าเภอคลองหลวง จังหวดั

ปทุมธานี โดยเป็นค�าถามแบบปลายเปิด

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล

1. ผูว้จิยัเกบ็รวบรวมขอ้มลูโดยศึกษาจาก หนงัสือ 

เอกสาร บทความทางวิชาการ งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ระบบ

สืบคน้ทางอินเทอร์เน็ต รวมไปถึงแหล่งขอ้มูลจากห้อง

สมุดในมหาวทิยาลยัต่าง ๆ  เช่น มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ มหาวทิยาลยัรามค�าแหง 

มหาวิทยาลยัศิลปากร มหาวิทยาลยัอีสเทิร์นเอเชีย เป็นตน้

2. ผูว้ิจยัเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถาม

จากกลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ คณะครู ผูดู้แลเด็ก และผูป้กครอง

ของนกัเรียนศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ สงักดัองคก์ารบริหารส่วน

ต�าบลคลองส่ี อ�าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี 

3. ผูว้จิยัศึกษาการบริหารจดัการคุณภาพการศึกษา

ของศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ในสงักดัองคก์ารบริหารส่วนต�าบล

คลองส่ี อ�าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี จากการน�า

ขอ้มูลท่ีได ้สภาพปัญหาและจากการแลกเปล่ียนความคิด

เห็น เพือ่ศึกษาเง่ือนไขท่ีมีผลต่อการบริหารจดัการคุณภาพ

การศึกษา เพือ่น�าไปสู่การพฒันาการบริหารจดัการคุณภาพ

การศึกษาศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ ในสงักดัองคก์ารบริหารส่วน

ต�าบลคลองส่ี อ�าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี 

 

กำรวิเครำะห์ข้อมูล

1. การวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัท�าการวิเคราะห์ขอ้มูลโดย

การตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามทุกฉบบั 

ต่อจากนั้นน�าขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถามน�ามาประมวล

ผลดว้ยโปรแกรมส�าเร็จรูปเพื่อการวิจยัทาสังคมศาสตร์ 
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2. ท�าการเรียบเรียงขอ้มูลตามประเดน็และหวัขอ้ท่ี

ไดก้�าหนดไว ้และท�าการวเิคราะห์ขอ้มลูท่ีไดจ้ากการศึกษา 

โดยใชแ้นวคิด ทฤษฎี ผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง และท�าการ

สรุปผลและอภิปรายผลตามวตัถุประสงคท่ี์ไดก้ �าหนดไว้

3. การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงทุติยภูมิ โดยขอ้มูลท่ีได้

จากการศึกษาคน้ควา้จากงานเอกสารต่าง ๆ อาทิเช่น บท

สรุปผูบ้ริหาร งานวิจยั แนวคิด เป็นตน้ และไดจ้ากการ

สังเกตของผูว้ิจยันั้น ส�าหรับในการวิจยัคร้ังน้ีไดน้�ามา

วเิคราะห์ดว้ยวธีิการจ�าแนกประเภทขอ้มลูตามวตัถุประสงค์

ท่ีตั้งไว ้โดยจดัระบบขอ้มูลใหเ้ป็นหมวดหมู่แยกประเภท

ของการด�าเนินงานศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล

ข้อมูลท่ีได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้

แบบสอบถาม จะถูกน�ามาลงรหสัและวเิคราะห์ขอ้มูลโดย

โปรแกรมส�าเร็จรูปเพื่อการวิจยัทางสังคมศาสตร์ (SPSS) 

ส�าหรับสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลมีดงัน้ี

1. ค่าร้อยละ (percentage) ใชใ้นการวิเคราะห์

ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ รายได ้

ระดบัการศึกษา อาชีพ 

2. ค่าเฉล่ียเลขคณิต (mean) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(standard deviation) ใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มลู ระดบัความ

พงึพอใจต่อสภาพการด�าเนินงานการบริหารจดัการคุณภาพ

การศึกษาของศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ 

ผลกำรวิจัย 

ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไป พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่

เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 56.44 มีอายรุะหว่าง 26-40 

ปี มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 46.01 มีรายได ้10,001-20,000 

บาทมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 69.94 ส�าเร็จการศึกษา ระดบั

มธัยมศึกษามากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 61.96 มีอาชีพคา้ขาย

มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 39.26

ส่วนท่ี 2 ขอ้มลูความพึงพอใจต่อสภาพการด�าเนิน

งานบริหารจดัการคุณภาพการศึกษาของศูนยพ์ฒันาเด็ก

เล็ก ในสังกดัองค์การบริหารส่วนต�าบลคลองส่ี อ�าเภอ

คลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี พบว่า ความพึงพอใจต่อ

สภาพการด�าเนินงานบริหารจดัการคุณภาพการศึกษาของ

ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ในสังกดัองค์การบริหารส่วนต�าบล

คลองส่ี อ�าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี ในภาพรวม 

อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.55 เม่ือพิจารณา เป็น

รายดา้น พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีความพึงพอใจต่อสภาพ

การด�าเนินงานบริหารจดัการคุณภาพการศึกษาของศูนย์

พฒันาเด็กเล็ก ดา้นวิชาการและกิจกรรมหลกัสูตรมาก

ท่ีสุด รองลงมาคือ ดา้นการบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็ก

เลก็ ดา้นการมีส่วนร่วมและการสนบัสนุนจากทุกภาคส่วน 

ดา้นอาคาร สถานท่ี ส่ิงแวดลอ้ม ความปลอดภยั และดา้น

บุคลากร กลุ่มตวัอยา่งมีความพงึพอใจต่อสภาพการด�าเนิน

งานบริหารจดัการคุณภาพการศึกษาของศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ 

อยูใ่นระดบัมาก ตามล�าดบั ส่วนดา้นส่งเสริมเครือข่ายการ

พฒันาเด็กปฐมวยั พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจต่อ

สภาพการด�าเนินงานบริหารจดัการคุณภาพการศึกษาของ

ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ นอ้ยท่ีสุด 

ส่วนท่ี 3 ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการบริหารจดัการ

คุณภาพการศึกษาของศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ในสงักดัองคก์าร

บริหารส่วนต�าบลคลองส่ี อ�าเภอคลองหลวง จังหวดั

ปทุมธานี จากการประมวลแบบสอบถาม สามารถสรุปขอ้

เสนอแนะท่ีมากท่ีสุด 3 อนัดบัแรก โดยเรียงล�าดบัจากขอ้

เสนอแนะตามจ�านวนประชากรท่ีเสนอแนะจากมากไปหา

นอ้ย ไดแ้ก่ 1.จดัระบบดูแลการเล่นใหมี้ความปลอดภยั และ

ปรับสนามใหเ้อ้ือต่อการจดักิจกรรม 2.ควรจดัใหมี้สถาน

ท่ีพกัรอส�าหรับผูป้กครองท่ีมารอรับเดก็ และจดัใหมี้มุมการ

เรียนรู้ 3.ครูผูส้อนควรมีการประเมินพฒันาการเดก็อยา่งต่อ

เน่ือง มีการเก็บขอ้มูลอยา่งเป็นระบบและหมวดหมู่ รวม

ทั้งควรประสานกบัผูป้กครองร่วมกนัวางแผนพฒันาเด็ก 

กำรอภิปรำยผล

ข้อมูลความพึงพอใจต่อสภาพการด�าเนินงาน

บริหารจดัการคุณภาพการศึกษาของศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ ใน

สงักดัองคก์ารบริหารส่วนต�าบลคลองส่ี อ�าเภอคลองหลวง 

จงัหวดัปทุมธานี สามารถอภิปรายผล ไดด้งัน้ี 

1. ดา้นการบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ พบ

ว่า กลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจต่อสภาพการด�าเนินงาน
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บริหารจดัการคุณภาพการศึกษา ในภาพรวมอยูใ่นระดบั

มาก ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กในสังกดั

องค์การบริหารส่วนต�าบลคลองส่ี ไดน้�ามาตรฐานดา้น

การบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กของกรมส่งเสริม

การปกครองทอ้งถ่ินมาปฏิบติั และใช้เป็นแนวทางใน

การบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก และมีการติดตาม

ประเมินผล เพื่อน�ามาปรับปรุงการบริหารจดัการอยา่งต่อ

เน่ือง เช่น การจดัเวทีประชาคมเพื่อส�ารวจความตอ้งการ

ของชุมชนเพื่อท่ีจะจดัตั้งศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ การตั้งคณะ

กรรมการศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ซ่ึงประกอบดว้ยบุคลากรหลาย

ภาคส่วน เช่น ผูแ้ทนผูป้กครอง ผูแ้ทนชุมชน เป็นตน้ ซ่ึง

ไดส่้งผลให้การบริหารจดัการเป็นไปตามมาตรฐานศูนย์

พฒันาเด็กเล็กของกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ซ่ึง

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วารุณี ภาชนนท ์(Phachanon, 

2008) ท่ีไดศึ้กษา ความพึงพอใจของผูป้กครองนกัเรียน

ต่อศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดัองค์การบริหารส่วนต�าบล

แม่ใจ จงัหวดัพะเยา พบว่า ความพึงพอใจของผูป้กครอง

นกัเรียนต่อศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ดา้นการบริหารจดัการ ใน

ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 

2. ดา้นบุคลากร พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีความพึง

พอใจต่อสภาพการด�าเนินงานบริหารจดัการคุณภาพการ

ศึกษา ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก

ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กในสังกดัองค์การบริหารส่วนต�าบล

คลองส่ีได้มีการสนับสนุนงบประมาณด้านการพฒันา

บุคลากร เช่น การส่งไปอบรมเพื่อพฒันาทกัษะดา้นต่าง ๆ  

การไปประชุมวิชาการ รวมถึงส่งเสริมและสนบัสนุนการ

ศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึน เป็นตน้ และผูป้ระกอบอาหาร

แต่งกายสุภาพ เรียบร้อย การจดัเก็บขยะถูกสุขลกัษณะ 

รวมถึงการจดัสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการจดัหา

ส่ือ หนงัสือ และวสัดุอุปกรณ์เพื่อใชใ้นการจดัการศึกษา

อยา่งต่อเน่ือง และสอดคลอ้งกบัมาตรฐานศูนยพ์ฒันาเดก็

เลก็ของกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน นอกจากน้ีศูนย์

พฒันาเด็กเลก็ในสังกดัองคก์ารบริหารส่วนต�าบลคลองส่ี

ไดร้ะดมทรัพยากร เพื่อการบริหารและพฒันาศูนยพ์ฒันา

เด็กเล็กโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เช่น ชุมชน  

ผูป้กครอง เป็นตน้ ส่งผลให้บุคลากรศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

ในสงักดัองคก์ารบริหารส่วนต�าบลคลองส่ีสามารถปฏิบติั

หนา้ท่ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั งานวจิยัของ 

ณรงคฤ์ทธ์ิ อุดมรัตนโยธิน (Udomratanayothin, 2007) ท่ี

ไดศึ้กษา ความพึงพอใจของผูป้กครอง และประชาชนท่ีมี

ต่อศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ เทศบาลต�าบลโตนด อ�าเภอคีรีมาศ 

จงัหวดัสุโขทยั พบว่า ความพึงพอใจของผูป้กครองและ

ประชาชนท่ีมีต่อศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ดา้นบุคลากรในภาพ

รวม อยู่ในระดบัมาก และยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ  

เขวิกา นุ่มพุ่ม (Noompoom, 2010) ท่ีไดศึ้กษา การด�าเนิน

งานของศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ สงักดัเทศบาลนครอุดรธานี พบ

ว่า การด�าเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ สังกดัเทศบาล

นครอุดรธานี ดา้นบุคลากรในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก

3. ดา้นอาคาร สถานท่ี ส่ิงแวดลอ้ม และความ

ปลอดภยั พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีความพงึพอใจต่อสภาพการ

ด�าเนินงานบริหารจดัการคุณภาพการศึกษา ในภาพรวมอยู่

ในระดบัมาก ทั้งน้ีอาจเน่ืองมากจาก ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

ในสงักดัองคก์ารบริหารส่วนต�าบลคลองส่ี มีพื้นท่ีใชส้อย

ภายในอาคาร สะอาด อากาศถ่ายเทสะดวก ปลอดภยั มีความ

แขง็แรง และเพียงพอต่อจ�านวนเด็ก รวมไปถึงโรงอาหาร 

หอ้งน�้า และหอ้งพยาบาล แยกเป็นสดัส่วน และมีเวชภณัฑ์

ท่ีจ�าเป็น นอกจากน้ีไดมี้การติดตั้งระบบและอุปกรณ์ใน

การรักษาความปลอดภยั หรือเคร่ืองตดัไฟภายในอาคาร 

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของสุนิษา อรัญมิตร (Aranmitra, 

2009) ท่ีไดศึ้กษา การด�าเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็: 

กรณีศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กองคก์ารบริหารส่วนต�าบล

ห้วยยาง อ�าเภอกระบวน จงัหวดัขอนแก่น พบว่า มีระดบั

ความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก

4. ดา้นวิชาการ และกิจกรรมตามหลกัสูตร กลุ่ม

ตวัอย่างมีความพึงพอใจต่อสภาพการด�าเนินงานบริหาร

จดัการคุณภาพการศึกษา ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ทั้งน้ี

อาจเน่ืองมากจาก ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กในสังกดัองค์การ

บริหารส่วนต�าบลคลองส่ี ไดส่้งเสริมและสนบัสนุนการ

จดัซ้ือส่ือ อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการจดัการเรียนการสอนใหเ้พยีง

พอ เหมาะสมกบัจ�านวนเด็ก และประเมินพฒันาการของ

เด็กเป็นรายบุคคลอยา่งต่อเน่ือง และศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็มี

แผนจดัประสบการณ์ท่ีสอดคลอ้งกบัหลกัสูตรการจดัการ

ศึกษาปฐมวยั มีการใชส่ื้อและแหล่งเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งกบั

หน่วยการเรียนท่ีระบุไวใ้นแผนการจดัประสบการณ์ เปิด

โอกาสใหเ้ดก็ไดเ้รียนรู้จากส่ือต่าง ๆ  เช่น ซีดีรอม วีดิทศัน ์

เป็นตน้ และมีการพฒันาส่ือการสอนและกิจกรรมการส่ง
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เสริมการเรียนรู้ให้มีความทนัสมยั เหมาะสมต่อช่วงวยั

ของเด็ก ซ่ึงสอดคลอ้งกบัวารุณี ภาชนนท ์ (Phachanon, 

2008) ไดศึ้กษา ความพึงพอใจของผูป้กครองนักเรียน

ต่อศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดัองค์การบริหารส่วนต�าบล

แม่ใจ จงัหวดัพะเยา พบว่า ความพึงพอใจของผูป้กครอง

นกัเรียนต่อศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ดา้นวิชาการ และกิจกรรม

ตามหลกัสูตร ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก และสอดคลอ้ง

กบั ส�านกัวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (Office of the 

Basic Education Commission, 2005) ท่ีไดก้ล่าวว่า การ

ประเมินพฒันาการและการเรียนรู้ของเด็กอย่างต่อเน่ือง 

ผูส้อนจะตอ้งสังเกตและประเมินทั้งการสอนของตนและ

พฒันาการการเรียนรู้ของเด็กว่าไดบ้รรลุตามจุดประสงค์

และเป้าหมายท่ีวางไวห้รือไม่ การประเมินทั้งการสอนของ

ตนและพฒันาการของเด็กสามารถบอกไดว้่าเด็กเกิดการ

เรียนรู้และมีความกา้วหนา้เพียงใด รวมถึงช้ีให้เห็นความ

ตอ้งการพิเศษของเด็กแต่ละคน และใชเ้ป็นขอ้มูลในการ

ส่ือสารกบัพ่อแม่ ผูป้กครองเด็กได้

5. ดา้นการมีส่วนร่วม และสนบัสนุนจากทุกภาค

ส่วน กลุ่มตวัอย่างมีความพึงพอใจต่อสภาพการด�าเนิน

งานบริหารจดัการคุณภาพการศึกษา ในภาพรวมอยู่ใน

ระดบัมาก ทั้ งน้ีอาจเน่ืองมาจากศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กใน

สังกดัองคก์ารบริหารส่วนต�าบลคลองส่ีเปิดโอกาส และ

สนบัสนุนให้ทุกภาคส่วน เช่น องคก์รชุมชน ผูป้กครอง 

เป็นตน้ ให้ไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น 

มาร่วมประชุม ช้ีแจง และให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรมของ

ศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ รวมถึงสนบัสนุนการจดักิจกรรมต่างๆ 

ส่ือการสอน และวสัดุต่าง ๆ  ในศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ ซ่ึงสอด

คลอ้งกบัวริยา บุญมี (Boonmee, 2010) ท่ีไดศึ้กษา แนวทาง

การด�าเนินงานศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กขององค์การบริหาร

ส่วนต�าบลแก่งโสภา อ�าเภอวงัทอง จงัหวดัพิษณุโลก พบ

วา่ ดา้นการมีส่วนร่วมและการสนบัสนุนจากชุมชนมีการ

ด�าเนินงานอยูใ่นระดบัสูง 

6. ด้านการส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็ก

ปฐมวยั กลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจต่อสภาพการด�าเนิน

งานบริหารจดัการคุณภาพการศึกษา ในภาพรวมอยู่ใน

ระดบัมาก ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กใน

สังกดัองคก์ารบริหารส่วนต�าบลคลองส่ี ไดส่้งเสริมและ

สนับสนุนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างศูนย์

พฒันาเด็ก เพื่อพฒันาศกัยภาพของเด็ก และมีการเผยแพร่

ประชาสมัพนัธ์งานพฒันาเครือข่ายการพฒันาเดก็ปฐมวยั

อยา่งสม�่าเสมอ และต่อเน่ือง รวมถึงเปิดโอกาสใหทุ้กภาค

ส่วนเขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันาเดก็ปฐมวยั สอดคลอ้ง

กบัสนธยา ตะวงัทนั (Tawangtun, 2011) ท่ีไดศึ้กษา การ

บริหารงานศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กขององคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ินในอ�าเภอธาตุพนม จงัหวดันครพนม พบวา่ มีระดบั

การบริหารงานศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ดา้นส่งเสริมเครือข่าย

การพฒันาเด็กปฐมวยั อยูใ่นระดบัมาก 

ข้อเสนอแนะกำรวิจัยคร้ังนี้

1. ดา้นการบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ ควร

มีนโยบายดา้นงบประมาณเพื่อการศึกษาท่ีชดัเจน และ

จดัสรรงบประมาณเพื่อการศึกษาเพิ่มมากข้ึนให้เพียงพอ

และครอบคลุมต่อการด�าเนินการดา้นการศึกษา และส่ง

เสริมการจดัท�าระบบแผนงาน การจดัเวทีประชาคม การ

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการศูนยพ์ฒันา

เด็กเล็กระหว่างผูบ้ริหาร คณะกรรมการศูนยพ์ฒันาเด็ก

เลก็ และผูป้กครอง และการน�าระบบแผนงานมาใชต้าม

วงจรคุณภาพ ทั้งแผนระยะสั้น แผนระยะยาวและแผน

อ่ืนๆ อยา่งต่อเน่ือง เช่น แผนบริหารความเส่ียง แผนจดัการ

ความรู้ เป็นตน้

2. ดา้นบุคลากร การพฒันาดา้นบุคลากร ควรจดั

ให้มีการฝึกอบรมทกัษะท่ีจ�าเป็นต่อการเล้ียงดูเด็กอยา่งมี

ประสิทธิภาพ และพฒันาศกัยภาพการจดัการเรียนรู้ เพื่อ

ส่งเสริมการเรียนรู้ให้เด็กมีความพร้อมทางดา้นร่างกาย 

อารมณ์-จิตใจ สังคมและสติปัญญาอยา่งมีประสิทธิภาพ 

เช่น การเขา้ร่วมฝึกอบรม การจดักิจกรรมศึกษาดูงานเก่ียว

กบัการดูแลเด็กเล็กท่ีเป็นตวัอย่างท่ีดีหรือประสบความ

ส�าเร็จสูง การเขา้ร่วมประชุมวิชาการ เป็นตน้ 

3. ดา้นอาคาร สถานท่ี ส่ิงแวดลอ้ม และความ

ปลอดภัย ควรมีการตรวจสอบ และดูแลรักษาสภาพ

แวดลอ้มภายในอาคาร พื้นท่ีใชส้อย ให้สะอาด ปลอดภยั 

มีความแขง็แรง และค�านึงถึงความเพียงพอต่อจ�านวนเด็ก 

รวมถึงการตรวจสอบ และบ�ารุงรักษาระบบ และอุปกรณ์

ในการรักษาความปลอดภยัอยา่งต่อเน่ือง และสม�่าเสมอ
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4. ดา้นวิชาการ และกิจกรรมตามหลกัสูตร ควร

พฒันางานดา้นวชิาการและการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ 

ส่งเสริม รักษาทรัพยากรในทอ้งถ่ิน ตลอดจนอนุรักษ ์และ

สืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีในทอ้งถ่ินและประเพณี

ไทย โดยการจดัการท�าแผนประสบการณ์บูรณาการกบั

วฒันธรรมในชุมชน มีการนิเทศ ก�ากบั ติดตามและประเมิน

ผลการท�างานในดา้นต่าง ๆ อยา่งต่อเน่ืองและสม�่าเสมอ 

และจดัใหมี้คู่มือการปฏิบติังานรวมถึงหน่วยงานตน้สงักดั

ควรใหค้วามส�าคญัและเร่งรัดใหมี้การจดัท�าหรือปรับปรุง

หลกัสูตรปฐมวยัโดยผูเ้ช่ียวชาญและผูมี้ประสบการณ์ดา้น

การจดัการศึกษาส�าหรับเด็กปฐมวยั

5. ดา้นการมีส่วนร่วม และสนบัสนุนจากทุกภาค

ส่วน ควรเปิดโอกาสใหผู้ป้กครอง ชุมชนเขา้มามีส่วนร่วม

ในการจดัการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง และสม�่าเสมอ เช่น การ

สนบัสนุนและร่วมประชุมในการจดักิจกรรมต่างๆ การ

สนบัสนุนส่ือการเรียนการสอน และวสัดุต่าง ๆ เป็นตน้

6. ดา้นส่งเสริมเครือข่ายการพฒันาเด็กปฐมวยั 

ควรมีการประสานงาน และสร้างเครือข่ายร่วมกบัศูนย์

พฒันาเด็กเลก็ในพื้นท่ีอ่ืน ๆ ทั้งในระดบัองคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ิน จนถึงระดบัภาค รวมไปถึงระหว่างหวัหนา้

ศูนยพ์ฒันาเด็ก ครูผูแ้ลเด็ก ตลอดจนผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการ

จดัการศึกษา เพื่อร่วมกนัพฒันา และปรับปรุงคุณภาพการ

ศึกษา เพื่อให้เด็กปฐมวยัไดรั้บการพฒันาอยา่งเหมาะสม 

และเตม็ศกัยภาพ

 

ข้อเสนอแนะกำรวิจัยคร้ังต่อไป

 1. ควรมีการศึกษาวจิยัเก่ียวกบัปัญหาและอุปสรรค

ในการด�าเนินงานศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเพื่อให้เป็นไปตาม

มาตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน 

2. ควรมีการศึกษาวิจยัเก่ียวกบั ปัจจยัท่ีส่งผลต่อ

ความส�าเร็จในการบริหารจดัการคุณภาพการศึกษาของ

ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ จงัหวดัปทุมธานี 

3. ควรมีการศึกษาวิจยัเก่ียวกบั ความพร้อมของ

หวัหนา้ศูนยก์บัการปฏิบติังานตามมาตรฐาน
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บทคัดย่อ

การวิจยัแบบผสมผสานน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา (1) ปัญหาเก่ียวกบัการบริหารจดัการเพื่อป้องกนัยาเสพติด

ของกองทพับกตามแนวคิดการบริหารจดัการท่ีย ัง่ยนื (2) แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจดัการเพื่อป้องกนั

ยาเสพติดของกองทพับกตามแนวคิดการบริหารจดัการท่ีย ัง่ยืน และ (3) ยทุธศาสตร์ของแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการบริหารจดัการเพ่ือป้องกนัยาเสพติดของกองทพับกตามแนวคิดการบริหารจดัการท่ีย ัง่ยืนเพื่อให้ไดข้อ้มูลจาก

ประชากรเป็นจ�านวนมาก โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล การหาค่าความเช่ือถือไดข้อง

แบบสอบถาม ท่ีระดบั 0.88 ประชากร คือ ทหารกองประจ�าการทั้งหมดท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีอยูใ่นศูนยก์ารทหารปืนใหญ่ 

กองทพับก ซ่ึงมีจ�านวน 1,087 คน โดยน�าประชากรทั้งหมดดงักล่าวมาเป็นกลุ่มตวัอยา่ง เก็บรวบรวมแบบสอบถามท่ี

สมบูรณ์กลบัคืนมาได ้1,000 คน คิดเป็นร้อยละ 92.00 การวิเคราะห์ขอ้มูลใชก้ารวิเคราะห์ในรูปตารางหรือน�าเสนอใน

ตาราง รวมทั้งใชก้ารวิเคราะห์เชิงพรรณนา ส�าหรับสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ค่าการถดถอยพหุคูณ และการหาค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ของเพยีร์สนั ในส่วนของการวจิยัเชิงคุณภาพ มีการสมัภาษณ์

แนวลึกเฉพาะผูเ้ช่ียวชาญ หรือผูใ้หข้อ้มูลหลกัจ�านวน 9 คน ซ่ึงคดัเลือกโดยใชแ้นวคิดสโนวบ์อล โดยใชแ้บบสัมภาษณ์

แนวลึกท่ีมีโครงสร้างและเป็นการสมัภาษณ์แบบตวัต่อตวั จากนั้น จึงน�าขอ้มลูมาวเิคราะห์และน�าเสนอขอ้มลูไวใ้นตาราง

พร้อมค�าบรรยายใตต้าราง ผลการศึกษาพบวา่ (1) ปัญหาเก่ียวกบัการบริหารจดัการท่ีส�าคญัคือ กองทพับกจดัการฝึกอบรม

ทหารกองประจ�าการเก่ียวกบัการป้องกนัยาเสพติดโดยใชเ้ครือข่ายไม่มากเท่าท่ีควร อีกทั้งกองทพับกขาดยทุธศาสตร์

ของแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจดัการเพื่อป้องกนัยาเสพติดตามแนวคิดการบริหารจดัการท่ีย ัง่ยนื (2) 

แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจดัการท่ีส�าคญัคือ กองทพับกควรจดัการฝึกอบรมทหารกองประจ�าการโดย

ใชเ้ครือข่ายภายในท่ีมีอยู ่และ (3) กองทพับกควรก�าหนดยทุธศาสตร์ของแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร

จดัการเพื่อป้องกนัยาเสพติดของกองทพับกตามแนวคิดการบริหารจดัการท่ีย ัง่ยืนท่ีจดัแบ่งเป็น 5 ดา้น

ค�ำส�ำคัญ: ยาเสพติด, กองทพับก, การบริหารจดัการ, การบริหารจดัการท่ีย ัง่ยืน

Abstract

Objectives of this research were to study (1) administration of the problems of drug prevention, (2) guidelines 

to increase efficiency of administration of drug prevention, and (3) strategy of guidelines to increase efficiency of the 

administration of drug prevention by the Royal Thai Army according to the sustainable administration concept. The 

methodology of this research was mixed methods research. The population and the sample size were 1,087 private 

กำรบริหำรจัดกำรเพือ่ป้องกันยำเสพติดของกองทัพบกตำมแนวคิดกำรบริหำรจัดกำรที่ยั่งยืน

Administration of Drug Prevention by the Royal Thai Army 

According to the Sustainable Administration Concept
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บทน�ำ

ศูนยก์ารทหารปืนใหญ่ข้ึนตรงต่อกรมยทุธศึกษา

ทหารบก และอยูใ่นสงักดัของกระทรวงกลาโหม มีอ�านาจ

หน้าท่ีตามท่ีบญัญติัไวใ้นกฎหมาย อนัได้แก่ พระราช

บญัญติัปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 หมวด 

2 มาตรา 8 กระทรวงกลาโหมมีอ�านาจหน้าท่ีเก่ียวกบั

การป้องกนัและรักษาความมัน่คงของราชอาณาจกัรจาก

ภยัคุกคามทั้งภายนอกและภายในประเทศ การรักษาผล

ประโยชน์แห่งชาติ สนับสนุนการพฒันาประเทศ และ

ราชการอ่ืนโดยรวมถึงการดูแลช่วยเหลือประชาชน ตาม

ท่ีมีกฎหมายก�าหนดให้เป็นอ�านาจหน้าท่ีของกระทรวง

กลาโหมหรือส่วนราชการท่ีสังกดักระทรวงกลาโหม

การศึกษาคร้ังน้ี ให้ความส�าคญักบัการบริหาร

จดัการของหน่วยงานของรัฐ อนัไดแ้ก่ กองทพับกหรือศนูย์

การทหารปืนใหญ่ จงัหวดัลพบุรี ซ่ึงอยูใ่นสงักดัของกองทพั

บก และเป็นลกัษณะของการศึกษาเพื่อ “พฒันาหน่วยงาน

คือ กองทพับก โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ศูนยก์ารทหารปืนใหญ่ 

จงัหวดัลพบุรี” หรือ “พฒันาการบริหารจดัการของกอง

ทพับกหรือศูนยก์ารทหารปืนใหญ่ จงัหวดัลพบุรี” โดย

เฉพาะในส่วนท่ีเก่ียวกบัการป้องกนัยาเสพติด อนัหมาย

armed forces personnel performing in the artillery center of the Royal Thai Army field data collection was exercised 

from August 1-30, 2015. 1,000 completed sets of questionnaire were returned. Data analysis was presented in the 

contingency table with descriptive analysis approach. Descriptive statistics applied were mean, standard deviation, 

multiple regression, and Pearson’s correlation coefficient. For the qualitative research, in-depth interviews of 9  

experts or key informants, selected by the Snowball Sampling Concept, were conducted with face to face  

interviews by structured in-depth interviews. The findings of this research were: (1) the major administrative problems 

were the Royal Thai Army’s utilized insufficient network for training the private armed forces in drug prevention  

Additionally, there was a lack of strategic guidelines to increase efficiency of drug prevention administration  

according to the sustainable administration concept, (2) the major guidelines to increase administration efficiency 

were the Royal Thai Army should train the private armed forces by utilizing internal networks, such as the Army 

Medical Department and other external networks, and (3) the Royal Thai Army should establish strategic guidelines 

to increase the administrative of drug prevention according to the Sustainable administration concept, consisting of 

5 aspects.

Keywords: drug prevention, the Royal Thai Army, the sustainable administration concept

ถึง การจดัฝึกอบรม โดยมีปัญหาการวิจยั คือ กองทพับก

หรือศูนยก์ารทหารปืนใหญ่บริหารจดัการเร่ืองการฝึก

อบรมทหารกองประจ�าการเก่ียวกบัการป้องกนัยาเสพติด

ไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร หรือ กองทพับกหรือศนูยก์าร

ทหารปืนใหญ่บริหารจดัการเร่ืองการฝึกอบรมทหารกอง

ประจ�าการเก่ียวกบัการป้องกนัยาเสพติดไม่มีประสิทธิภาพ 

เช่น นอ้ยเกินไปหรือไม่ต่อเน่ือง 

นอกจากท่ีกล่าวมาแลว้ กองทพับกหรือศูนยก์าร

ทหารปืนใหญ่ยงัประสบปัญหาเก่ียวกบัการบริหารจดัการ

เพื่อป้องกนัยาเสพติด โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง เร่ืองการจดัฝึก

อบรมเพื่อป้องกนัยาเสพติดของกองทพับกแนวคิดการ

บริหารจดัการท่ีย ัง่ยืน 5 ดา้น บางประการ ดงัตวัอยา่งต่อ

ไปน้ี (1) ปัญหาดา้นเศรษฐกิจ เช่น กองทพับกสนบัสนุน

งบประมาณส�าหรับการฝึกอบรมทหารกองประจ�าการ

เก่ียวกบัการป้องกนัยาเสพติดไม่มากเท่าท่ีควร (2) ปัญหา

ดา้นคุณภาพชีวิต เช่น กองทพับกจดัการฝึกอบรมทหาร

กองประจ�าการเก่ียวกบัการป้องกนัยาเสพติดโดยไม่ไดใ้ห้

ความส�าคญักบัสภาพความเป็นอยูข่องทหารกองประจ�าการ  

(3) ปัญหาดา้นความรู้ เช่น กองทพับกจดัการฝึกอบรม
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ทหารกองประจ�าการเก่ียวกบัการป้องกนัยาเสพติดโดย

ไม่ได้ให้ความรู้ความเข้าใจอย่างครอบคลุมและกวา้ง

ขวาง (4) ปัญหาดา้นความสมดุล เช่น กองทพับกจดัการ

ฝึกอบรมทหารกองประจ�าการเก่ียวกบัการป้องกนัยาเสพ

ติดโดยไม่ไดใ้ห้ความส�าคญักบัการแกไ้ขปัญหาเฉพาะ

หน้า ควบคู่ไปกับการป้องกันปัญหาในอนาคต และ  

(5) ปัญหาดา้นการสร้างเครือข่าย เช่น กองทพับกฝึกอบรม

ทหารกองประจ�าการเก่ียวกบัการป้องกนัยาเสพติดโดยไม่

ไดใ้ชเ้ครือข่ายภายในท่ีมีอยู ่เช่น กรมการแพทยท์หารบก 

เหล่าน้ีเป็นตน้ (Aoris, 2015; Paenoy, 2015)

จากปัญหาการวจิยั รวมทั้งตวัอยา่งปัญหาเก่ียวกบั

การบริหารจดัการดงักล่าว หากกองทพับกหรือศูนยก์าร

ทหารปืนใหญ่ฝึกอบรมทหารกองประจ�าการเก่ียวกบัการ

ป้องกนัยาเสพติดอยา่งไม่มีประสิทธิภาพ ยอ่มท�าให้เกิด

ความเสียหาย ดงัน้ี (1) ทหารกองประจ�าการติดยาเสพติด 

(2) ครอบครัวของทหารกองประจ�าการไดรั้บความเดือด

ร้อน (3) ท�าลายภาพลกัษณ์และช่ือเสียงของกองทพับก

หรือศูนยก์ารทหารปืนใหญ่ จงัหวดัลพบุรี ในเร่ืองยาเสพ

ติด (4) ส้ินเปลืองงบประมาณในการปราบปรามและบ�าบดั

ผูติ้ดยาเสพติด และ (5) ปัญหาอาชญากรรมในพ้ืนท่ีเพิม่ข้ึน

ดว้ยเหตุผลท่ีแสดงถึงความเป็นมาและความส�าคญั 

อ�านาจหนา้ท่ี ตลอดจนตวัอยา่งปัญหาการบริหารจดัการเพือ่

ป้องกนัยาเสพติดของกองทพับกตามแนวคิดการบริหาร

จดัการท่ีย ัง่ยนืดงักล่าวขา้งตน้ จึงท�าใหผู้ศึ้กษาสนใจศึกษา 

เร่ือง การบริหารจดัการเพื่อป้องกนัยาเสพติดของกองทพั

บกตามแนวคิดการบริหารจดัการท่ีย ัง่ยนืโดยน�าปัจจยัท่ีมี

ส่วนส�าคญัต่อการบริหารจดัการท่ีย ัง่ยนื 5 ดา้น มาปรับใช้

เป็นกรอบแนวคิด พร้อมทั้งคาดหวงัวา่ผลการศึกษาคร้ังน้ี

จะเป็นประโยชนท์ั้งดา้นวชิาการ และดา้นปฏิบติัต่อบุคคล

และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งประชาชนต่อไป

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

1. เพือ่ศึกษาปัญหาเก่ียวกบัการบริหารจดัการเพือ่

ป้องกนัยาเสพติดของกองทพับกตามแนวคิดการบริหาร

จดัการท่ีย ัง่ยืน

2. เพื่อศึกษาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพใน

การบริหารจดัการเพ่ือป้องกนัยาเสพติดของกองทพับก

ตามแนวคิดการบริหารจดัการท่ีย ัง่ยืน

3. เพื่อศึกษายุทธศาสตร์ของแนวทางการเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเพื่อป้องกันยาเสพ

ติดของกองทพับกตามแนวคิดการบริหารจดัการท่ีย ัง่ยืน

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

1. ปัจจัยท่ีมีส่วนส�าคญัต่อปัญหาเก่ียวกับการ

บริหารจัดการเพื่อป้องกันยาเสพติดของกองทัพบก

ตามแนวคิดการบริหารจัดการท่ีย ัง่ยืน 5 ด้าน ได้แก่  

(1) เศรษฐกิจ (2) คุณภาพชีวิต (3) ความรู้ (4) ความสมดุล 

(5) การสร้างเครือข่าย

2. ปัจจัยท่ีมีส่วนส�าคัญต่อแนวทางการเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเพื่อป้องกันยาเสพ

ติดของกองทพับกตามแนวคิดการบริหารจดัการท่ีย ัง่ยืน 

5 ดา้น ไดแ้ก่ (1) เศรษฐกิจ (2) คุณภาพชีวิต (3) ความรู้  

(4) ความสมดุล (5) การสร้างเครือข่าย

3. ยทุธศาสตร์แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพใน

การบริหารจดัการเพื่อป้องกนัยาเสพติดของกองทพับก

ตามแนวคิดการบริหารจดัการท่ีย ัง่ยนืท่ีจดัแบ่งเป็น 5 ดา้น

4. ปัจจยัท่ีมีส่วนส�าคญัต่อประสิทธิภาพในการ

บริหารจดัการเพื่อป้องกนัยาเสพติดของกองทพับกตาม

แนวคิด 8M ท่ีประกอบดว้ย 8 ดา้น ไดแ้ก่

1. การบริหารจดัการทรัพยากร มนุษย ์(man)

2. การบริหารจดัการงบประมาณ (money)

3. การบริหารจดัการงานทัว่ไป (management) 

4. การบริหารจดัการวสัดุอุปกรณ์ (material) 

5. การบริหารจดัการคุณธรรม (morality)

6. การบริหารจดัการข่าวสาร หรือขอ้มูลข่าวสาร 

(message)

7. วธีิการ ระเบียบ แบบแผน หรือเทคนิค (method)
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กรอบแนวคิดกำรวิจัย

1. ปัจจยัท่ีมีส่วนส�าคญัต่อปัญหาเก่ียวกบัการบริหาร

จดัการเพื่อป้องกนัยาเสพติดของกองทพับกตามแนวคิด

การบริหารจดัการท่ีย ัง่ยืน 5 ดา้น 

1) เศรษฐกิจ                   2) คุณภาพชีวิต

3) ความรู้                       4) ความสมดุล

5) การสร้างเครือข่าย

ปัจจัยท่ีมีส่วนส�าคญัต่อประสิทธิภาพในการบริหาร

จดัการเพื่อป้องกนัยาเสพติดของกองทพับกตามแนวคิด 

8M ท่ีประกอบดว้ย 8 ดา้น 

---------------------------------------------------------------

1) การบริหารจดัการทรัพยากรมนุษย ์(man)

2) การบริหารจดัการงบประมาณ (money)

3) การบริหารจดัการงานทัว่ไป (management) 

4) การบริหารจดัการวสัดุอุปกรณ์ (material) 

5) การบริหารจดัการคุณธรรม (morality)

6) การบริหารจดัการข่าวสาร หรือ ขอ้มูลข่าวสาร 

(message)

7) วิธีการ ระเบียบ แบบแผน หรือเทคนิค (method)

8) การวดัผล หรือการประเมินผลการปฏิบติังาน  

(measurement)

2.ปัจจยัท่ีมีส่วนส�าคญัต่อแนวทางการเพิม่ประสิทธิภาพ

ในการบริหารจดัการเพื่อป้องกนัยาเสพติดของกองทพั

บกตามแนวคิดการบริหารจดัการท่ีย ัง่ยืน 5 ดา้น

1) เศรษฐกิจ                  2) คุณภาพชีวิต

3) ความรู้                      4) ความสมดุล

3. ยุทธศาสตร์แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการ

บริหารจดัการเพื่อป้องกนัยาเสพติดของกองทพับกตาม

แนวคิดการบริหารจดัการท่ีย ัง่ยืนท่ีจดัแบ่งเป็น 5 ดา้น

ภำพ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

 ใชก้ารวิจยัแบบผสมผสาน

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

 ประชากร คือ ทหารกองประจ�าการเป้าหมาย

ทั้งหมดท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีอยูใ่นศนูยก์ารทหารปืนใหญ่ จ�านวน 

1,100 คน (Artillery Battalion, 2015)

 กลุ่มตวัอย่าง คือ ทหารกองประจ�าการท่ีตอบ

แบบสอบถามทั้งหมดท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีอยูใ่นศูนยก์ารทหาร

ปืนใหญ่ จ�านวน 1,100 คน เป็นการน�าประชากรทั้งหมด

มาเป็นกลุ่มตวัอยา่ง

เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรวิจัย

 ใชแ้บบสอบถาม และแบบสมัภาษณ์ก่ึงโครงสร้าง

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล

 เก็บโดยใชผู้ช่้วยนกัวิจยั

กำรวิเครำะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้

 วเิคราะห์โดยน�าเสนอผลการวเิคราะห์ในรูปแบบ

ตาราง ส�าหรับสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ประกอบดว้ย ค่า

สถิติร้อยละ ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบน ค่าการถดถอยพหุคูณ 

และค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน 

ผลกำรวิจัย

 ผูศึ้กษาได้สรุปความคิดเห็นของประชากรต่อ  

(1) ปัญหาเก่ียวกบัการบริหารจดัการ และ (2) แนวทางการ

เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจดัการเพื่อป้องกนัยาเสพ

ติดของกองทพับกตามแนวคิดการบริหารจดัการท่ีย ัง่ยนื 5 

ดา้น โดยน�าเสนอตามค่าเฉล่ีย ( ) รวมทั้ง 5 ดา้น และค่า

เฉล่ียรวมแต่ละดา้นเรียงตามล�าดบัค่าเฉล่ียรวมจากมาก
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ไปนอ้ย โดยปัญหาเก่ียวกบัการบริหารจดัการเพื่อป้องกนั

ยาเสพติดของกองทพับกตามแนวคิดการบริหารจดัการ  

(ค่าเฉล่ียรวม 2.28) และมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 2.29) 

คือ ดา้นเศรษฐกิจ ไดแ้ก่ ค �าถามท่ีวา่ “กองทพับกสนบัสนุน

งบประมาณส�าหรับการจดัการฝึกอบรมทหารกองประจ�า

การเก่ียวกบัการป้องกนัยาเสพติดไม่มากเท่าท่ีควร” ส�าหรับ

แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจดัการเพื่อ

ป้องกนัยาเสพติดของกองทพับกตามแนวคิดการบริหาร

จดัการท่ีย ัง่ยนืท่ีมีค่าเฉล่ียรวมสูงท่ีสุด (ค่าเฉล่ียรวม 2.39) 

และมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 2.40) ไดแ้ก่ ดา้นการสร้าง

เครือข่าย ไดแ้ก่ ค �าถามท่ีว่า “กองทพับกควรจดัการฝึก

อบรมทหารกองประจ�าการเก่ียวกบัการป้องกนัยาเสพติด

โดยใชเ้ครือขา่ยภายในท่ีมีอยู ่เช่น กรมการแพทยท์หารบก” 

กำรอภิปรำยผล

 จากผลการศึกษาพบวา่ ยทุธศาสตร์ของแนวทาง

การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจดัการเพื่อป้องกนัยา

เสพติดของกองทพับกตามแนวคิดการบริหารจดัการท่ี

ย ัง่ยนืท่ีจดัแบ่งเป็น 5 ดา้น (ตวัแปรอิสระ) ลว้นมีอิทธิพลต่อ

ประสิทธิภาพในการบริหารจดัการท่ีเรียกวา่ 8M (ตวัแปร

ตาม) วิรัช  วิรัชนิภาวรรณ (Wiruchnipawan, 2007) โดย

ยุทธศาสตร์ของแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการ

บริหารจดัการตามแนวคิดการบริหารจดัการท่ีย ัง่ยืนท่ีจดั

แบ่งเป็น 5 ดา้น เรียงตามล�าดบัความส�าคญัจากมากไปนอ้ย

ไดด้งัน้ี (1) ดา้นการติดตามและประเมินผลอยา่งสม�่าเสมอ 

(2) ดา้นการใชเ้ทคโนโลยท่ีีทนัสมยัและเหมาะสม (3) ดา้น

การพฒันาประสิทธิภาพและคุณภาพใหเ้ป็นท่ียอมรับและ

เป็นสากล (4) ดา้นการจดัตั้งตวัแทนในแต่ละรุ่นเพื่อดูแล

และประสานงาน และ (5) ดา้นการประชาสัมพนัธ์อยา่ง

กวา้งขวาง ครอบคลุม และทัว่ถึง

 เหตุผลส�าคญัท่ีท�าให้ประชากรมีความเห็นดงั

กล่าว ผูศึ้กษามีความเห็นวา่ เน่ืองจากประชากรส่วนใหญ่

ซ่ึงเป็นทหารกองประจ�าการทั้งหมดท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีอยูใ่น

ศูนยก์ารทหารปืนใหญ่ จงัหวดัลพบุรี เห็นถึงความส�าคญั 

ความจ�าเป็น ความเหมาะสม และความครอบคลุมสาระ

ส�าคญัท่ีเก่ียวกบัการบริหารจดัการของยุทธศาสตร์ของ

แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจดัการเพื่อ

ป้องกนัยาเสพติดของกองทพับกตามแนวคิดการบริหาร

จดัการท่ีย ัง่ยืนท่ีจดัแบ่งเป็น 5 ดา้นดงักล่าว พร้อมกนันั้น 

ยงัเช่ือว่า หากน�ายุทธศาสตร์ดังกล่าวน้ีไปปรับใช้จริง

ย่อมมีส่วนช่วยให้การบริหารจดัการเพื่อป้องกนัยาเสพ

ติดของกองทพับกตามแนวคิดการบริหารจดัการท่ีย ัง่ยืน

ประสบความส�าเร็จเพิ่มมากข้ึน

 การอภิปรายผลความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญท่ีได้

จากการสมัภาษณ์แนวลึกเฉพาะผูเ้ช่ียวชาญ หรือผูใ้หข้อ้มลู

หลกั จ�านวน 9 คน ต่อแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพใน

การบริหารจดัการ และยทุธศาสตร์ของแนวทางการเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการบริหารจดัการเพื่อป้องกนัยาเสพติด

ของกองทพับกตามแนวคิดการบริหารจดัการท่ีย ัง่ยืนท่ี

จดัแบ่งเป็น 5 ดา้น (สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์ารวิจยั 

ขอ้ 2-3) แบ่งเป็น 2 ขอ้ ดงัน้ี

 1. จากผลการสมัภาษณ์แนวลึกเฉพาะผูเ้ช่ียวชาญ 

จ�านวน 9 คน ต่อแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการ

บริหารจดัการเพื่อป้องกนัยาเสพติดของกองทพับกตาม

แนวคิดการบริหารจดัการท่ีย ัง่ยืน โดยผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 9 

คน ลว้นเห็นด้วยว่า ยุทธศาสตร์ของแนวทางการเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการบริหารจดัการตามแนวคิดการบริหาร

จดัการท่ีย ัง่ยืนทั้ง 5 ดา้น ควรเรียงตามล�าดบัความส�าคญั

จากมากไปนอ้ย ดงัน้ี (1) ดา้นการติดตามและประเมินผล 

อยา่งสม�่าเสมอ (2) ดา้นการใชเ้ทคโนโลยีท่ีทนัสมยัและ

เหมาะสม (3) ดา้นการพฒันาประสิทธิภาพและคุณภาพ

ใหเ้ป็นท่ียอมรับและเป็นสากล (4) ดา้นการจดัตั้งตวัแทน

ในแต่ละรุ่นเพื่อดูแลและประสานงาน และ (5) ดา้นการ

ประชาสัมพนัธ์อยา่งกวา้งขวางนั้น เหตุผลส�าคญัท่ีท�าให้

ผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 9 คน มีความเห็นดงักล่าว ผูศึ้กษามีความ

เห็นว่า สืบเน่ืองมาจากผูเ้ช่ียวชาญเช่ือว่า (1) เป็นการ

สนบัสนุน และใชท้รัพยากรภายในท่ีมีอยูใ่หเ้กิดประโยชน ์

(2) สะดวก ประหยดั และไดรั้บความร่วมมือ เพราะอยูใ่น

สังกดัเดียวกนั และ (3) สอดคลอ้งกบัหลกัการพึ่งตนเอง

 2. จากผลการสมัภาษณ์แนวลึกเฉพาะผูเ้ช่ียวชาญ 

จ�านวน 9 คน ต่อยุทธศาสตร์ของแนวทางการเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการบริหารจดัการเพื่อป้องกนัยาเสพติด

ของกองทพับกตามแนวคิดการบริหารจดัการท่ีย ัง่ยืนท่ี

จดัแบ่งเป็น 5 ดา้น โดยผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 8 คน เห็นดว้ยว่า 

ยุทธศาสตร์ของแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
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บริหารจัดการตามแนวคิดการบริหารจัดการท่ีย ัง่ยืนท่ี

จดัแบ่งเป็น 5 ดา้น ควรเรียงตามล�าดบัความส�าคญัจาก

มากไปน้อย ดงัน้ี (1) ดา้นการติดตามและประเมินผล 

อยา่งสม�่าเสมอ (2) ดา้นการใชเ้ทคโนโลยีท่ีทนัสมยัและ

เหมาะสม (3) ดา้นการพฒันาประสิทธิภาพและคุณภาพ

ใหเ้ป็นท่ียอมรับและเป็นสากล (4) ดา้นการจดัตั้งตวัแทน

ในแต่ละรุ่นเพ่ือดูแลและประสานงาน และ (5) ดา้นการ

ประชาสัมพนัธ์อยา่งกวา้งขวาง ส่วนผูเ้ช่ียวชาญอีก 1 คน 

ไม่มีความเห็นนั้น เหตุผลส�าคญัท่ีท�าให้ผูเ้ช่ียวชาญ 8 คน 

จากทั้งหมด 9 คน มีความเห็นดงักล่าว ผูศึ้กษามีความเห็น

ว่า สืบเน่ืองมาจากผูเ้ช่ียวชาญเช่ือว่า (1) เป็นยทุธศาสตร์

ท่ีส�าคญั จ�าเป็น เหมาะสม และสอดคลอ้งกบัแนวคิดการ

บริหารจดัการท่ีย ัง่ยนื (2) เป็นยทุธศาสตร์ท่ีมีสาระส�าคญั

ครอบคลุมการบริหารจดัการเพ่ือป้องกนัยาเสพติดส�าหรับ

กองทพับก และ (3) เป็นยทุธศาสตร์ท่ีมีแนวโนม้น�าไปใช้

ใหเ้กิดประโยชนแ์ละช่วยเพิม่ประสิทธิภาพในการบริหาร

จดัการเพื่อป้องกนัยาเสพติดของกองทพับกไดห้ากน�าไป

ใชอ้ยา่งจริงจงั

ข้อเสนอแนะกำรวิจัยคร้ังนี้

 1. กลุ่มตวัช้ีวดัในการศึกษาคร้ังน้ีไปปรับใชเ้ฉพาะ

บางดา้นท่ีเหมาะสมกบัหน่วยงานท่ีศึกษากไ็ด ้หรือตดับาง

ดา้นออกก็ได ้โดยไม่จ�าเป็นตอ้งน�าไปใชค้รบทั้งหมดทุก

ดา้น ในทางตรงกนัขา้มอาจเพิ่มจ�านวนดา้นหรือตวัช้ีวดั

ข้ึนอีกก็ไดต้ามความเหมาะสม แต่ควรให้เหตุผลไวด้ว้ย

เสมอ

 2. กองทพับก ตลอดจนบุคคลและหน่วยงานท่ี

เก่ียวขอ้งควรท�าการวจิยัเชิงคุณภาพ โดยมุ่งเนน้ประชากร

หรือกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีความรู้ ความช�านาญท่ีเก่ียวขอ้งกบั

แนวคิดการบริหารจดัการท่ีย ัง่ยืน 5 ดา้น เพื่อน�าไปสู่น�า

เสนอผลการวิจยั และการสร้างองคค์วามรู้ใหม่

 3. กองทพับก บุคคลและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควร

ท�าวจิยัแบบเจาะลึก โดยอาจครอบคลุมเร่ืองยทุธศาสตร์ของ

แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจดัการ หรือ

ตวัแบบการบริหารจดัการเพือ่ป้องกนัยาเสพติดของกองทพั

บกตามแนวคิดการบริหารจดัการท่ีย ัง่ยืนแต่ละดา้นอยา่ง

เจาะจง เช่น ยทุธศาสตร์ของแนวทางการเพิม่ประสิทธิภาพ

ในการบริหารจดัการ หรือตวัแบบการบริหารจดัการ ดา้น

คุณภาพชีวิต ดา้นความสมดุล ดา้นส่ิงแวดลอ้ม และดา้น

การสร้างเครือข่าย  เป็นตน้

ขอ้เสนอแนะการวิจยัคร้ังต่อไป

 1. บุคคลและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควรท�าวจิยัใน

เชิงเปรียบเทียบ เช่น วิจยัเร่ือง การเปรียบเทียบการบริหาร

จดัการเพื่อป้องกนัยาเสพติดของกองทพับกตามแนวคิด

การบริหารจดัการท่ีย ัง่ยนืกบัการบริหารจดัการเพือ่ป้องกนั

ยาเสพติดของหน่วยงานของรัฐอ่ืน เช่น ส�านกังานต�ารวจ

แห่งชาติ และกรมราชทณัฑ ์เป็นตน้ 

 2. กองทพับก ตลอดจนบุคลากรและหน่วยงาน

ท่ีเก่ียวขอ้งควรท�าวิจยัโดยใชก้รอบแนวคิด หรือกลุ่มตวั

ช้ีวดัอ่ืนส�าหรับการศึกษาวิเคราะห์การบริหารจดัการเพื่อ

ป้องกนัยาเสพติดของกองทพับก เช่น การบริหารจดัการ

ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การบริหารจดัการตาม

แนวคิดคุณธรรม การบริหารจดัการตามแนวคิดตะวนัออก 

ตลอดทั้งการบริหารจดัการตามค�ารับรองของหน่วยงาน 

เป็นตน้
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บทคัดย่อ

การวจิยัแบบผสมผสานน้ี มีวตัถุประสงคเ์พือ่ศึกษา (1) แนวทางการพฒันาการบริหารจดัการทรัพยากร ธรรมชาติ

ขององคก์ารบริหารส่วนต�าบลในจงัหวดันครราชสีมาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) ปัจจยัท่ีมีส่วนส�าคญัท�าให้

แนวทางการพฒันาการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติขององคก์ารบริหารส่วนต�าบลในจงัหวดันครราชสีมาตาม

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประสบผลส�าเร็จ และ (3) ยทุธศาสตร์การบริหารจดัการทรัพยากร ธรรมชาติขององคก์าร

บริหารส่วนต�าบลในจงัหวดันครราชสีมาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือซ่ึงผา่น

การทดสอบเพื่อหาความเท่ียงตรงของแบบสอบถามไดค้่า IOC ท่ีระดบั 0.79 และค่าความเช่ือถือไดข้องแบบสอบถาม

ท่ีระดบั 0.72 ประชาชนทั้งหมดในเขตพื้นท่ีองคก์ารบริหารส่วนต�าบล 12 แห่ง และบุคลากรทั้งหมดท่ีปฏิบติังานใน

องคก์ารบริหารส่วนต�าบล 12 แห่งในอ�าเภอครบุรี จงัหวดันครราชสีมา ส�าหรับกลุ่มตวัอยา่งมีจ�านวน 1,011 คน แบ่งเป็น

ประชาชน 397 คน ซ่ึงไดม้าจากการค�านวณเพื่อหาขนาดของกลุ่มตวัอยา่งตามสูตรของทาโร่ ยามาเน่ และบุคลากร 614 

คน การเก็บรวบรวมขอ้มูลสนาม ด�าเนินการระหว่างวนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2558 ถึงวนัท่ี 14 ธนัวาคม 2558 ผูศึ้กษา และ

ผูเ้ช่วยอีก 6 คน แจกและเก็บรวบรวมแบบสอบถามกลบัคืนมาได ้988 ชุด/คน คิดเป็นร้อยละ 97.72 ของกลุ่มตวัอยา่ง

ทั้งหมด 1,011 ชุด/คน ส่วนการวิเคราะห์และน�าเสนอขอ้มูลเป็นรูปแบบตารางวิเคราะห์ประกอบค�าบรรยาย ส�าหรับสถิติ

ท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณเป็นสถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าการถดถอยพหุคูณ 

และการหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน ในส่วนของการวิจยัเชิงคุณภาพ ไดมี้การสัมภาษณ์แนวลึกเฉพาะผู ้

เช่ียวชาญ หรือผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั จ�านวน 9 คน ผลการวิจยัพบว่า องคก์ารบริหารส่วนต�าบลในจงัหวดันครราชสีมาควร

ก�าหนดและน�ายทุธศาสตร์การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3 ดา้น ไปปรับใช้

เป็นแนวทาง ขั้นตอน หรือตวัช้ีวดัส�าคญัส�าหรับการปฏิบติังานเก่ียวกบัทรัพยากรธรรมชาติ

ค�ำส�ำคัญ: การบริหารจดัการ, ทรัพยากรธรรมชาติ, องคก์ารบริหารส่วนต�าบล, จงัหวดันครราชสีมา

Abstract

The main objectives of this study were to study (1) administrative conditions and problems (2) development 

guidelines of administration, (3) strategy of natural resource administration of sub district administrative organizations 

in Nakornrajchasema province according to the sufficiency economy philosophy. The methodology of this study was 

formed research design as a mixed methods research, concentrating on quantitative research as principal means and 

กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติขององค์กำรบริหำรส่วนต�ำบล

ในจังหวัดนครรำชสีมำ ตำมปรัชญำเศรษฐกิจพอเพยีง

Administration of Natural Resources of Sub District Administrations in 
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บทน�ำ

การปกครองทอ้งถ่ิน เป็นการปกครองท่ีมีรัฐบาล

มอบอ�านาจใหป้ระชาชนในทอ้งถ่ินใดทอ้งถ่ินหน่ึงจดัการ

ปกครองและด�าเนินการกนัเองเพ่ือบ�าบดัความตอ้งการของ

ประชาชนในทอ้งถ่ินของตน การบริหารงานทอ้งถ่ินมีการ

จดัองคก์ารมีเจา้หนา้ท่ี ซ่ึงประชาชนเลือกตั้งข้ึนมาทั้งหมด

หรือบางส่วนโดยองคก์รปกครองทอ้งถ่ินทั้งหลายมีความ

เป็นอิสระในการก�าหนดนโยบายการปกครอง การบริหาร

งานบุคคล การเงินและการคลงัและมีอ�านาจหน้าท่ีของ

ตน ส�าหรับจงัหวดันครราชสีมา ในอ�าเภอครบุรี มีองคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน โดยเฉพาะองคก์ารบริหารส่วนต�าบล 

(อบต.) 12 แห่ง ซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีท�าการศึกษาในคร้ัง

น้ี ไดเ้ร่ิมปฏิบติัการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 ตามประกาศ

กระทรวงมหาดไทย เร่ืองจดัตั้งองคก์ารบริหารส่วนต�าบล 

องค์การบริหารส่วนต�าบลเป็นหน่วยงานการ

ปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีมีขนาดเล็กท่ีสุด มีฐานะเป็น

นิติบุคคล และเป็นราชการบริหารส่วนทอ้งถ่ิน จดัตั้งข้ึน

ตามพระราชบญัญติัสภาต�าบลและองคก์ารบริหารส่วน

ต�าบล พ.ศ. 2537 มีอ�านาจหนา้ท่ีท่ีครอบคลุมการบริหาร

supported by qualitative research. The quantitative research was survey research collecting a large amount of field 

data with questionnaires which passed pre-test or try out of validity check at level of 0.79 and reliability check at 

level of 0.72. The population was all people residing in areas of the 12-sub district administrative organizations and 

all personnel operating in the 12-sub district administrative organizations in Kornburi district of Nakornrajchasema 

province. The sampling size of 1,011 was divided into 397 people, calculated by Taro Yamane formula, and 614 

personnel drawing from all the population. Field data collection was operated by researcher and 6 assistants, from 

November 15 to December 14, 2015. A total of 988 completed sets of questionnaires which equaled to 97.72 % of 

the 1,011 total samples were returned. Data analysis was performed in contingency table with descriptive approach. 

Descriptive statistics exercised were mean, standard deviation, multiple regression, and Pearson’s Correlation  

Coefficient. For qualitative data, in-depth interviews of 9 experts or key informants were selected by purposive  

sampling which were conducted by face to face interviews along with structured in-depth interview forms. The results 

of this research showed the sub district administrative organizations in Nakornrajchasema province should establish 

and apply the strategy of natural resource administration according to the sufficiency economy philosophy, with 3 

aspects, such as guidelines, process, and Key Performance Indicator (KPI) of the natural resource administration.

Keywords: management natural resources, district administrative, Office in Nakhon Ratchasima

จดัการเพือ่ส่งเสริมทรัพยากรธรรมชาติทั้งในดา้นเศรษฐกิจ 

สังคม และวฒันธรรม สามารถด�าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ได้

ตามกฎหมาย โดยองคก์ารบริหารส่วนต�าบลมีความส�าคญั

ต่อชุมชนในลกัษณะท่ีเป็นองคก์รพื้นฐานของทอ้งถ่ินท่ีใกล้

ชิดกบัประชาชนมากท่ีสุดเป็นกลไกหรือหน่วยงานของรัฐ

ท่ีส�าคญัต่อการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติในระดบั

ต�าบล จึงท�าให้ทราบและเขา้ใจปัญหา และความตอ้งการ

ของประชาชน รวมทั้งแนวทางแกไ้ขปัญหา หรือแนวทาง

การพฒันาการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติไดอ้ยา่ง

มีประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนองความตอ้งการของ

ประชาชนไดอ้ยา่งแทจ้ริง

ส�านักงานจังหวัดนครราชสีมา  (Nakhon  

Ratchasima Administrtive Office, 2015)ทรัพยากรธรรมชาติ 

โดยเฉพาะ ป่าไมใ้นอ�าเภอครบุรี จงัหวดันครราชสีมา ใน

เขตองคก์ารบริหารส่วนต�าบล 12 แห่ง ไดถู้กท�าลาย จาก

ผลการศึกษาพบว่า องคก์ารบริหารส่วนต�าบล 12 แห่งใน

อ�าเภอครบุรี จงัหวดันครราชสีมา ไดป้ระสบกบัปัญหาการ

ลกัลอบตดัไมท้�าลายป่าอย่างมาก ส่วนใหญ่จะเป็นการ
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กระท�าของกลุ่มนายทุนท่ีตอ้งการน�าพนัธ์ุไมท่ี้หาไดย้าก

ไปจ�าหน่ายและส่งออกนอกประเทศ อีกทั้งบางกรณี ยงั

พบว่า มีเจา้หน้าท่ีของรัฐบางส่วนให้ความร่วมมือดว้ย 

จึงท�าให้ยากต่อการปราบปราม เช่นน้ี ท�าให้เกิดผลกระ

ทบโดยตรงต่อความสมดุลทางธรรมชาติ และวิถีชีวิตของ

ประชาชนโดยเฉพาะชาวเกษตรกร ชาวไร่ ชาวนา ไม่ว่า

จะเป็นปัญหาน�้ าท่วม น�้ าป่าไหลหลาก ฝนแลง้ ฝนไม่ตก

ตามฤดูกาล เป็นตน้ การบุกรุกพ้ืนท่ีป่าในหลายพื้นท่ียงั

เป็นเง่ือนไขของความขดัแยง้ในสงัคมระหวา่งกลุ่มผูบุ้กรุก

และเจา้หนา้ท่ีของรัฐอยูต่ลอดเวลาอีกดว้ย ปัญหาภยัพิบติั

ทางธรรมชาติน้ีมีแนวโนม้ท่ีจะรุนแรงมากข้ึน 

ดว้ยความส�าคญัน้ีท�าให้ผูศึ้กษาสนใจท่ีจะศึกษา

ในประเด็นเร่ืองการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติ

ขององคก์ารบริหารส่วนต�าบลในจงัหวดันครราชสีมาตาม

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยคาดหวงัวา่ ผลของการ

ศึกษาจะเป็นประโยชน์ทั้งในทางวิชาการ ประโยชน์ใน

การน�าไปปฏิบติั ประโยชนต่์อประชาชนและประเทศชาติ

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

1. ศึกษาแนวทางการพฒันาการบริหารจดัการ

ทรัพยากรธรรมชาติขององค์การบริหารส่วนต�าบลใน

จงัหวดันครราชสีมาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2. ศึกษาปัจจยัท่ีมีส่วนส�าคญัท�าให้แนวทางการ

พฒันาการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติขององคก์าร

บริหารส่วนต�าบลในจงัหวดันครราชสีมาตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงประสบผลส�าเร็จ 

3. ศึกษายทุธศาสตร์ของแนวทางการพฒันาการ

บริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติขององคก์ารบริหารส่วน

ต�าบลในจงัหวดันครราชสีมาตามปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

1 .  แ น ว คิ ด เ ก่ี ย ว กั บ ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร 

ทรัพยากรธรรมชาติ และยทุธศาสตร์ 

2. แนวคิดเก่ียวกบัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

3. แนวคิดเก่ียวกบัประสิทธิภาพในการบริหาร

จดัการท่ีเรียกวา่ บาลานซ์ สกอร์การ์ด (Balanced Scorecard)

4. ความเป็นมา โครงสร้าง และอ�านาจหนา้ท่ีของ

องคก์ารบริหารส่วนต�าบลในจงัหวดันครราชสีมา

จากการศึกษาความหมายของ ค�าว่า การบริหาร

จดัการ ผูศึ้กษาจึงไดน้�ามาสรุปเป็นความหมายของ การ

บริหารจัดการ หมายถึง การบริหารงานในหน่วยงาน

ของภาครัฐเพื่อให้กระบวนการด�าเนินงานบรรลุตาม

วตัถุประสงคท่ี์วางไว ้ การบริหารและการบริหารจดัการ

มีแนวคิดมาจากธรรมชาติของมนุษยท่ี์เป็นสัตวส์ังคมซ่ึง

จะตอ้งอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม โดยจะตอ้งมีผูน้�ากลุ่มและ

มีแนวทางหรือวิธีการควบคุมดูแลกันภายในกลุ่มเพ่ือ

ให้เกิดความสุขและความสงบเรียบร้อย ซ่ึงอาจเรียกว่า 

ผูบ้ริหารและการบริหาร ตามล�าดบั อย่างไรก็ตาม ทุก

ค�าท่ีกล่าวมาน้ีเฉพาะในภาครัฐ ลว้นหมายถึง (1) การ

ด�าเนินงาน การปฏิบติังาน แนวทาง วิธีการ หรือมรรค

วิธีใดๆ (2) ท่ีหน่วยงานของรัฐ และ/หรือ เจา้หนา้ท่ีของ

รัฐน�ามาใชใ้นการบริหารราชการหรือปฏิบติังาน (3) ตาม

วตัถุประสงคท่ี์ก�าหนดไว ้ (4) เพื่อน�าไปสู่จุดหมายปลาย

ทาง หรือการเปล่ียนแปลงในทิศทางท่ีดีข้ึนกว่าเดิม ส่วน

ค�าว่า ทรัพยากรธรรมชาติ ผูศึ้กษาไดน้�ามาสรุปเป็นความ

หมายของ ทรัพยากรธรรมชาติ หมายถึง ส่ิงท่ีปรากฏอยู่

ตามธรรมชาติหรือส่ิงท่ีข้ึนเอง อ�านวยประโยชนแ์ก่มนุษย์

และธรรมชาติดว้ยกนัเอง และจากการศึกษาแนวคิดหรือ

ความหมายของค�าวา่ ยทุธศาสตร์ ผูศึ้กษาไดน้�ามาสรุปเป็น

ความหมายของ ยทุธศาสตร์ หมายถึง แนวทางการพฒันา

เพื่อบรรลุวตัถุประสงคอ์ยา่งใดอยา่งหน่ึง

จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัท่ี

มีส่วนส�าคญัต่อปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง หรือปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง พบวา่ นกัวชิาการไดใ้หค้วามหมาย

และก�าหนดปัจจยัท่ีมีส่วนส�าคญัต่อการบริหารจดัการไว้

แตกต่างกนั ข้ึนอยูก่บัการเลือกหรือก�าหนดวา่ปัจจยัใดบา้ง

ท่ีมีส่วนส�าคญัต่อการบริหารจดัการ ผูศึ้กษาไดน้�าความ

หมายของ วิรัช วิรัชนิภาวรรณ มาใชเ้ป็นแนวทางในการ

ก�าหนดความหมายของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ท่ี

ใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี โดยหมายถึง ปัจจยั หรือส่ิงท่ีมีส่วน

ส�าคญัต่อปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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จ า ก ก า ร ศึ ก ษ า ปั จ จั ย ท่ี มี ส่ ว น ส� า คั ญ ต่ อ

ประสิทธิภาพในการบริหารจดัการท่ีเรียกว่า Balanced 

Scorecard พบว่า ความหมายและก�าหนดปัจจยัท่ีมีส่วน

ส�าคญัต่อการบริหารจดัการไวแ้ตกต่างกนั ข้ึนอยูก่บัการ

เลือกหรือก�าหนดว่าปัจจยัใดบา้งท่ีมีส่วนส�าคญัต่อการ

บริหารจดัการ ผูศึ้กษาไดน้�า ประสิทธิภาพในการบริหาร

จดัการท่ีเรียกว่า Balanced Scorecard ของ วิรัช วิรัชนิภา

วรรณ (Wiruchnipawan, 2009) มาใชเ้ป็นแนวทางในการ

ก�าหนดความหมายของกรอบแนวคิด Balanced Scorecard  

ซ่ึงเป็นกรอบแนวคิดการวจิยัส่วนท่ีเป็นตวัแปรตามท่ีใชใ้น

การศึกษาคร้ังน้ี โดยหมายถึง ปัจจยั หรือส่ิงท่ีมีส่วนส�าคญั

ต่อประสิทธิภาพในการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติ

ขององคก์ารบริหารส่วนต�าบลในจงัหวดันครราชสีมาท่ี

เรียกว่า บลัล๊านด ์สกอร์การ์ด 

สุชาดา ใช่รุ่งเรือง (Chairungroung, 2007),  

แสงชยั วสุนธรา และ สมาน งามสนิท (Wasunthara & 

Ngamsanit, 2016) ไดเ้สนอแนะเก่ียวกบัการปฏิบติังาน

ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ไวว้า่ ผูบ้ริหารส่วนทอ้ง

ถ่ิน ตอ้งประชาสัมพนัธ์และช้ีแจง เร่ืองการบริหารจดัการ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มให้แก่ประชาชน

กรอบแนวคิดกำรวิจัย

กรอบแนวคิดการวจิยั ประกอบดว้ยกรอบแนวคิด

ส่วนท่ีเป็นตวัแปรอิสระ และกรอบแนวคิดส่วนท่ีเป็น

ตวัแปรตาม โดยกรอบแนวคิดส่วนท่ีเป็นตวัแปรอิสระ 

แบ่งเป็น 4 ส่วน ท่ีสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์ารวจิยั 4 ขอ้ 

ดงัน้ี (1) ปัจจยัท่ีมีส่วนส�าคญัต่อปัญหาเก่ียวกบัการบริหาร

จดัการ (2) ปัจจยัท่ีมีส่วนส�าคญัต่อแนวทางการพฒันาการ

บริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติขององคก์ารบริหารส่วน

ต�าบลในจงัหวดันครราชสีมาตามปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง (3) ปัจจัยท่ีมีส่วนส�าคัญท�าให้แนวทางการ

พฒันาการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติขององคก์าร

บริหารส่วนต�าบลในจงัหวดันครราชสีมาตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงประสบผลส�าเร็จ (4) ยุทธศาสตร์การ

บริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติขององคก์ารบริหารส่วน

ต�าบลในจงัหวดันครราชสีมาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอ

เพียงท่ีจดัแบ่งเป็น 5 ดา้น ส่วนตวัแปรตาม หรือเป็นผล 

(effect) คือ การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจดัการ

ทรัพยากรธรรมชาติขององค์การบริหารส่วนต�าบลใน

จงัหวดันครราชสีมาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง หรือ 

ปัจจยัท่ีมีส่วนส�าคญัต่อประสิทธิภาพในการบริหารจดัการ

ท่ีเรียกว่า Balanced Scorecard 4 ดา้น (Wiruchnipawan, 

2013; Daychanarin, 2013) ตามกรอบแนวคิด ดงัภาพ 1 
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            ตวัแปรอิสระ (เหตุ)                                                                    ตวัแปรตาม (ผล)

1 .  ปั จ จัย ท่ี มี ส่ ว น ส� า คัญ ต่ อ ปั ญ ห า เ ก่ี ย ว กับ ก า ร บ ริ ห า ร จัด ก า ร

ทรัพยากรธรรมชาติขององคก์ารบริหารส่วนต�าบลในจงัหวดันครราชสีมา

ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 8 ดา้น

...............................................................................................................

1) ความพอประมาณ 2) ความมีเหตุผล 3) การมีภูมิคุม้กนั 4) การพึ่งตนเอง 

5) การเสริมสร้างคนให้มีความรู้และคุณธรรม 6) การรวมกลุ่ม  

7) การสร้างเครือข่าย 8) ความสมดุลและการพฒันาท่ีย ัง่ยืน

ก า ร เ พิ่ ม ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ใ น ก า ร

บริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติ

ขององค์การบริหารส่วนต�าบลใน

จงัหวดันครราชสีมาตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

.....................................................

1) การเรียนรู้และการเติบโต 

2) กระบวนการปฏิบติังานภายใน

หน่วยงาน 

3) ประชาชน 

4) การเงิน 

2.  ปัจจัย ท่ี มีส่วนส�าคัญต่อแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติขององคก์ารบริหารส่วนต�าบลในจงัหวดันครราชสีมา

ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 8 ดา้น

...............................................................................................................

1) ความพอประมาณ 2) ความมีเหตุผล 3) การมีภูมิคุม้กนั 

4) การพึ่งตนเอง 5) การเสริมสร้างคนให้มีความรู้และคุณธรรม

6) การรวมกลุ่ม 7) การสร้างเครือข่าย 8) ความสมดุลและการพฒันาท่ีย ัง่ยนื

3. ปัจจัยท่ีมีส่วนส�าคัญท�าให้แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติขององคก์ารบริหารส่วนต�าบลในจงัหวดันครราชสีมา 

ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประสบผลส�าเร็จท่ีจดัแบ่งเป็นปัจจยั

ภายใน และภายนอก

4. ยทุธศาสตร์การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติขององคก์ารบริหาร

ส่วนต�าบลในจงัหวดันครราชสีมาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีจดั

แบ่งเป็น 5 ดา้น

ภำพ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

 เป็นการวิจยัแบบผสมผสาน  ซ่ึงเนน้ (1) การวิจยั

เชิงปริมาณ ซ่ึงเป็นการวิจยัเชิงส�ารวจเป็นหลกั พร้อมกบั

ใช ้(2) การวิจยัเชิงคุณภาพเพื่อน�าขอ้มูลมาเสริมและเทียบ

เคียงกบัการวิจยัเชิงปริมาณ

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

 ประชากร คือ จ�านวนประชาชนและบุคลากร

เป้าหมายทั้งหมดในเขตพ้ืนท่ีองคก์ารบริหารส่วนต�าบล 

12 แห่งในอ�าเภอครบุรี จงัหวดันครราชสีมา แบ่งเป็น 2 

ประเภท ไดแ้ก่ ประเภทท่ีหน่ึง ประชาชนทั้งหมดในเขต

พื้นท่ีองคก์ารบริหารส่วนต�าบล 12 แห่งในอ�าเภอครบุรี 

จงัหวดันครราชสีมา รวมทั้งส้ิน 76,956 คน และประเภทท่ี

สอง บุคลากรทั้งหมดท่ีปฏิบติังานในองคก์ารบริหารส่วน

ต�าบล 12 แห่งในอ�าเภอครบุรี จงัหวดันครราชสีมา รวมทั้ง

ส้ิน 623 คน (รวมทั้งขา้ราชการการเมือง และขา้ราชการ

ประจ�า) (Thailand Local Administration Network, 2015) 

 กลุ่มตวัอยา่ง คือ จ�านวนประชาชนและบุคลากรท่ี

ตอบแบบสอบถาม แบ่งเป็น 2 ประเภทเช่นเดียวกนั ไดแ้ก่ 

ประเภทท่ีหน่ึง ประชาชนในเขตพื้นท่ีขององคก์ารบริหาร
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ส่วนต�าบล 12 แห่งในอ�าเภอครบุรี จงัหวดันครราชสีมา 

ดงักล่าว จ�านวน 397 ซ่ึงไดม้าจากการค�านวณโดยใชสู้ตร

ของการหาจ�านวนกลุ่มตวัอยา่งของ ทาโร ยามาเน่ (Taro 

Yamane, 1967) ท่ีระดบัความคาดเคล่ือน 5% และประเภทท่ี

สอง บุคลากรท่ีปฏิบติังานในองคก์ารบริหารส่วนต�าบล 12 

แห่งในอ�าเภอครบุรี จงัหวดันครราชสีมา ดงักล่าว จ�านวน 

623 คน เป็นการน�าประชากรท่ีเป็นบุคลากรทั้งหมดดงั

กล่าว มาเป็นกลุ่มตวัอยา่งรวม 623 คน รวมกลุ่มตวัอยา่ง

ทั้ง 2 ประเภททั้งหมด (397+623=) 1,020 คน

 ส่วนการวิจยัเชิงคุณภาพได ้ เป็นการสัมภาษณ์

แนวลึกเฉพาะผูเ้ช่ียวชาญ (in-depth interview of experts) 

หรือผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั (key informants) จ�านวน 9 คน ซ่ึง

เป็นนายกองคก์ารบริหารส่วนต�าบลในอ�าเภอครบุรี จงัหวดั

นครราชสีมา จ�านวน 9 แห่ง ซ่ึงใชเ้ป็นขอ้มูลเสริมการวิจยั

เชิงปริมาณ

เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรวิจัย

 แบบสอบถามซ่ึงผ่านการทดสอบ (pre-test 

หรือ try out) จ�านวน 50 ชุด เพ่ือหาค่าความเช่ือถือได้

ของแบบสอบถามหรือค่าครอนบาค ซ่ึงไดค่้าความเช่ือ

มัน่เท่ากบั 0.72 และก่อนหนา้นั้น ไดมี้การทดสอบหาค่า

ความเท่ียงตรงของแบบสอบถาม ซ่ึงเป็นการทดสอบเพื่อ

หาค่าความเท่ียงตรงตามเน้ือหา หรือค่าความสอดคลอ้ง

ระหวา่งขอ้ค�าถามกบัวตัถุประสงคก์ารวจิยั (Index of Item  

Objective Congruence--IOC) จากผูเ้ช่ียวชาญจ�านวน 5 คน

 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 และท่ี

ผ่านการทดสอบมีค่าความเช่ือถือไดข้องแบบสอบถามท่ี

ระดบั 0.72 และการวิจยัเชิงคุณภาพ เป็นการสัมภาษณ์เชิง

ลึกเฉพาะผูเ้ช่ียวชาญ จ�านวน 9 คน โดยใชแ้บบสัมภาษณ์

เป็นเคร่ืองมือส�าหรับการวิจยั

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล

 เกบ็ขอ้มลูทุติยภมิูจากการคน้ควา้ขอ้มลูจากต�ารา

หนงัสือ รายงายผลการวิจยั สถิติ ตวัเลข และเอกสารต่างๆ 

ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศรวมตลอดถึงขอ้มูลท่ี

ไดจ้ากอินเทอร์เน็ต (internet) เก็บรวบรวมแบบสอบถาม

กลบัคืนมาไดจ้�านวน 988 ชุด คิดเป็นร้อยละ 97.72 ของ

กลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 1,011 คน ระยะเวลาท่ีใชคื้อ กนัยายน 

2558 ถึง พฤษภาคม 2559 

กำรวิเครำะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้

 เป็นการวิเคราะห์แสดงผลการศึกษาในรูปของ

ตาราง ประกอบกบัการใชรู้ปแบบของการวิเคราะห์เชิง

พรรณนา สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูลจะใช้สถิติท่ี

สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการวิจยั ดงัน้ีค่าร้อยละ ค่า

เฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าการถดถอยพหุคูณ และค่า

สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน 

ผลกำรวิจัย

 สรุปผลการวิเคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคลของกลุ่ม

ตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถาม ปรากฏว่า (1) ในเร่ืองเพศ 

พบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นหญิง (2) ในเร่ืองระดบั

การศึกษา พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษา

ต�่ากว่าปริญญาตรี และ (3) ในเร่ืองประเภท พบว่า กลุ่ม

ตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นบุคลากรท่ีปฏิบติังานในองค์การ

บริหารส่วนต�าบล

 สรุปผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของกลุ่ม

ตัวอย่างต่อสภาพปัญหาเก่ียวกับการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติขององค์การบริหารส่วนต�าบลใน

จงัหวดันครราชสีมาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 8 

ดา้น พบว่า (1) ปัญหาดา้นความพอประมาณ ตวัอยา่งขอ้

ค�าถาม เช่น องคก์ารบริหารส่วนต�าบลใชง้บประมาณใน

การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติในเร่ืองในการปฏิบติั

งานป้องกนัป่าไมไ้ม่ให้ถูกท�าลายอยา่งไม่เหมาะสม  เช่น 

ใชง้บประมาณนอ้ยเกินไป (2) ปัญหาเก่ียวกบัดา้นความมี

เหตุผล ตวัอยา่งขอ้ค�าถามเช่น องคก์ารบริหารส่วนต�าบล

ปฏิบติังานป้องกนัป่าไมใ้ห้ถูกท�าลายอย่างไม่เหมาะสม

กบัสภาพพื้นท่ี หรืออยา่งไม่สมเหตุสมผล เช่น การห้าม

ประชาชนเขา้ไปในป่าโดยเด็ดขาด ซ่ึงท�าให้ประชาชน
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เดือดร้อนและประชาชนไม่ให้ความร่วมมือ

 สรุปผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของกลุ่ม

ตัวอย่าง ต่อแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติขององค์การบริหารส่วนต�าบลใน

จงัหวดันครราชสีมาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

8 ดา้น คือ (1) แนวดา้นการสร้างเครือข่าย ตวัอยา่ง เช่น 

องคก์ารบริหารส่วนต�าบลควรมีนโยบาย และแผนงานท่ี

ชดัเจนในการสร้างเครือข่ายภายในและภายนอกชุมชนเพือ่

ร่วมมือกนัป้องกนัป่าไมไ้ม่ใหถู้กท�าลาย (2) แนวดา้นการ

พึ่งพาตนเอง ตวัอยา่ง เช่น องคก์ารบริหารส่วนต�าบลควร

รับผดิชอบโดยตรงในการปฏิบติังานป้องกนัป่าไมไ้ม่ใหถ้กู

ท�าลายโดยไม่บ่ายเบ่ียงความรับผิดชอบไปให้ประชาชน

 สรุปผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของกลุ่ม

ตวัอย่างต่อประสิทธิภาพในการบริหารจดัการท่ีเรียกว่า 

บาลานซ์ สกอร์การ์ด 4 ดา้น (ตวัแปรตาม) ปรากฏว่า 

กลุ่มตวัอย่างเห็นดว้ยในระดบัปานกลาง ทั้งน้ี ผูศึ้กษา

ไดน้�าเสนอประสิทธิภาพในการบริหารจดัการท่ีเรียกว่า 

บลัล๊านด ์สกอร์การ์ด 4 ดา้น เรียงตามล�าดบั ค่าเฉล่ียรวม

ของแต่ละดา้น จากมากไปหานอ้ย ไดแ้ก่ ดา้น (1) ภายใน

หน่วยงาน หรือดา้นกระบวนการปฏิบติังานภายในหน่วย

งาน (2) ภายนอกหน่วยงาน หรือดา้นประชาชน (3) การ

เรียนรู้และการเติบโต และ (4) การเงิน

 สรุปผลการวเิคราะห์ความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่ง

ต่อยทุธศาสตร์การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติของ

องค์การบริหารส่วนต�าบลในจงัหวดันครราชสีมาตาม

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 5 ดา้น เป็นการสรุปผล

ของการน�าขอ้มูลมาหาค่าการถดถอยพหุคูณ (multiple 

regression) และค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน 

(Pearson’s correlation coefficient) ทั้งน้ี ไดม้าจากการ

วิเคราะห์หรือพิสูจน์การส่งผล หรืออิทธิพลของตวัแปร

อิสระต่อตวัแปรตาม กล่าวคือ เป็นการวิเคราะห์ความ

คิดเห็นของกลุ่มตวัอย่างต่อการส่งผล หรืออิทธิพลของ  

(1) ยุทธศาสตร์การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติ

ขององค์การบริหารส่วนต�าบลในจงัหวดันครราชสีมา

ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 5 ดา้น (ตวัแปรอิสระ)  

(2) ประสิทธิภาพในการบริหารจดัการท่ีเรียกวา่ บาลานซ์ 

สกอร์การ์ด 4 ดา้น (ตวัแปรตาม) ทั้งน้ี เพือ่น�าไปสู่การเสนอ

ยุทธศาสตร์การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติของ

องคก์ารบริหารส่วนต�าบลในจงัหวดันครราชสีมามีเพียง 

3 ดา้น มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการบริหารจดัการท่ี

เรียกวา่ บาลานซ์สกอร์การ์ด เม่ือน�ามาจดัตามล�าดบัความ

ส�าคญัได ้3 ดา้น (ตวัแปรอิสระ) ดงัน้ี คือ (1) ดา้นการใช้

เทคโนโลยท่ีีทนัสมยัและเหมาะสม (2) ดา้นการจดัตั้งแกน

น�าในชุมชน และ (3) ดา้นการส่งเสริมภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

สรุปไดด้งัภาพ 2



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ปีที่ 7 ฉบับที่ 3 ประจ�าเดือน กันยายน-ธันวาคม 2560 115

ยทุธศาสตร์การบริหารจดัการ

ทรัพยากรธรรมชาติของ

องคก์ารบริหารส่วนต�าบลในจงัหวดั

นครราชสีมาตามปรัชญาwของเศรษฐกิจพอเพียง 

5 ดา้น

ประสิทธิภาพในการบริหารจดัการท่ี

เรียกว่า บลัล๊านด ์สกอร์การ์ด

1. ดา้นการประชาสัมพนัธ์อยา่งกวา้งขวาง 1. ดา้นการเรียนรู้และการเติบโต

2. ดา้นการจดัตั้งแกนน�าในชุมชน 2.  ด้านภายในหน่วยงาน หรือด้าน

กระบวนการปฏิบติังานภายในหน่วยงาน

3. ดา้นการใชเ้ทคโนโลยีท่ีทนัสมยัและเหมาะสม 3. ด้านภายนอกหน่วยงาน หรือด้าน

ประชาชน

4. ดา้นการส่งเสริมภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 4. ดา้นการเงิน

5. ดา้นการพฒันาประสิทธิภาพและคุณภาพของ

องคก์าร

0.106

0.081

0.185

0.149

0.414
0.208

0.224

ภำพ 2 ยุทธศาสตร์การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติขององคก์ารบริหารส่วนต�าบลในจงัหวดันครราชสีมาตาม

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ผลกำรวิจัย

ผลจากการการสัมภาษณ์แนวลึกผู ้เ ช่ียวชาญ 

จ�านวน 9 คน ปรากฏว่า

1. ผูเ้ช่ียวชาญ หรือผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัทั้ง 9 คน เห็น

ดว้ยวา่ องคก์ารบริหารส่วนต�าบลควรมีนโยบาย และแผน

งานท่ีชดัเจนในการสร้างเครือข่ายภายในและภายนอก

ชุมชนเพื่อร่วมมือกนัป้องกนัป่าไมไ้ม่ให้ถูกท�าลาย

2. ผูเ้ช่ียวชาญ มีความเห็นไปในทิศทางเดียวกนั

ต่อยทุธศาสตร์การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติของ

องค์การบริหารส่วนต�าบลในจงัหวดันครราชสีมาตาม

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ว่า ยทุธศาสตร์การบริหาร

จดัการทรัพยากรธรรมชาติขององคก์ารบริหารส่วนต�าบล

ในจงัหวดันครราชสีมาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

3 ดา้น ควรเรียงตามล�าดบัความส�าคญัจากมากไปน้อย 

ดงัน้ี (1) ดา้นการจดัตั้งแกนน�าในชุมชน (2) ดา้นการใช้

เทคโนโลยีท่ีทนัสมยัและเหมาะสม และ (3) ดา้นการส่ง

เสริมภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน

กำรอภิปรำยผล

1. จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอยา่งเห็นดว้ยใน

ระดบัปานกลางต่อภาพรวมปัญหาเก่ียวกบัการบริหาร

จดัการทรัพยากรธรรมชาติขององคก์ารบริหารส่วนต�าบล

ในจงัหวดันครราชสีมาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

8 ด้าน แม้ว่าองค์การบริหารส่วนต�าบลได้ด�าเนินการ 

(1) ปฏิบติังานป้องกนัป่าไมใ้ห้ถูกท�าลายไปในทิศทางท่ี

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของประชาชน (2) ปฏิบติังาน

ป้องกนัป่าไมใ้ห้ถูกท�าลายอยู่บนพื้นฐานของการพึ่งพา

ตนเองเป็นอยา่งดีแลว้ก็ตาม แต่ในเวลาเดียวกนั องคก์าร

บริหารส่วนต�าบล (1) ปฏิบติังานป้องกนัป่าไมไ้ม่ให้ถูก

ท�าลายโดยไม่ไดใ้หค้วามรู้ประชาชนในเร่ืองการป้องกนั

และรักษาป่าไม ้ รวมทั้งเร่ืองการปลูกฝังจิตส�านึกท่ีดีใน
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การป้องกนัและรักษาป่าไม ้ และ (2) ปฏิบติังานป้องกนั

ป่าไมใ้ห้ถูกท�าลายอยา่งไม่เหมาะสมกบัสภาพพื้นท่ี หรือ

อยา่งไม่สมเหตุสมผล เช่น การหา้มประชาชนเขา้ไปในป่า

โดยเด็ดขาด ซ่ึงท�าให้ประชาชนเดือดร้อนและประชาชน

ไม่ให้ความร่วมมือ เม่ือเป็นเช่นน้ี จึงท�าให้กลุ่มตวัอยา่ง

เห็นดว้ยในระดบัปานกลางแทนท่ีจะเห็นดว้ยในระดบั

มากหรือในระดบันอ้ยดงักล่าว

2. การอภิปรายผลแนวทางการพฒันาการบริหาร

จดัการทรัพยากรธรรมชาติขององคก์ารบริหารส่วนต�าบล

ในจงัหวดันครราชสีมาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

8 ดา้น องคก์ารบริหารส่วนต�าบลในจงัหวดันครราชสีมา

นั้น มีปัญหาในการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติตาม

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 8 ดา้น และเน่ืองจากปัญหา

แต่ละดา้น มีหลายปัญหา ข้ึนอยูก่บัมุมมองของแต่ละคน 

เช่น ปัญหาเก่ียวกบัการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติ

ขององคก์ารบริหารส่วนต�าบลในจงัหวดันครราชสีมาตาม

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีงแบ่งเป็น (1) องคก์ารบริหาร

ส่วนต�าบลปฏิบติังานป้องกนัป่าไมใ้หถ้กูท�าลายโดยไม่ได้

ยดึหลกัการรวมกลุ่ม เช่น ไม่ไดป้ระชาสมัพนัธ์หรือแนะน�า

ประชาชนใหใ้ชพ้ลงักลุ่มเพื่อร่วมมือกนัป้องกนัป่าไมไ้ม่

ใหถู้กท�าลาย และ (2) องคก์ารบริหารส่วนต�าบลบ่ายเบ่ียง

ความรับผิดชอบเร่ืองการปฏิบติังานป้องกนัป่าไมใ้ห้ถูก

ท�าลายไปให้กบัประชาชน

3. จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอยา่งเห็นดว้ยใน

ระดบัปานกลาง ต่อปัจจยัท่ีมีส่วนส�าคญัท�าให้แนวทาง

การพฒันาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของ

องค์การบริหารส่วนต�าบลในจงัหวดันครราชสีมาตาม

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประสบผลส�าเร็จท่ีจดัแบ่ง

เป็นปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอก นั้นคือไดเ้ห็นถึงการ

ท่ีผูบ้ริหารขององคก์ารบริหารส่วนต�าบลมีภาวะความเป็น

ผูน้�าสูง เช่น กลา้ริเร่ิม กลา้คิด และกลา้ตดัสินใจเพื่อส่วน

รวม ในการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติตามปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง

4. จากผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างเห็น

ดว้ยในระดบัปานกลางในภาพรวมประสิทธิภาพในการ

บริหารจดัการท่ีเรียกวา่ บาลานซ์ สกอร์การ์ด 4 ดา้นนั้น ผู ้

ศึกษามีความเห็นวา่ (1) องคก์ารบริหารส่วนต�าบลบริหาร

จดัการทรัพยากรป่าไมใ้นเร่ืองการป้องกนัป่าไมไ้ม่ใหถู้ก

ท�าลายไปในทิศทางเพื่อผลประโยชน์ของส่วนรวม และ 

(2) องคก์ารบริหารส่วนต�าบลมีการประชาสัมพนัธ์ หรือ

ช้ีแจงให้ประชาชนไดท้ราบและเขา้ใจอยา่งต่อเน่ืองเก่ียว

กับทรัพยากรธรรมชาติในเร่ืองการปฏิบติังานป้องกัน

ป่าไม่ไม่ให้ถูกท�าลาย แล้วก็ตาม แต่ในเวลาเดียวกัน  

(1) บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต�าบลยงัขาดการ

พฒันาตนเองโดยศึกษาหาความรู้เพิม่เติม รวมทั้งมีทศันคติ

เพือ่ส่วนรวมเก่ียวกบัทรัพยากรธรรมชาติในเร่ืองการปฏิบติั

งานป้องกนัป่าไมไ้ม่ใหถู้กท�าลาย และ (2) องคก์ารบริหาร

ส่วนต�าบลยงัมีศกัยภาพในการหารายได ้หรือแหล่งรายได้

เพือ่น�ามาสนบัสนุนการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติ

ในเร่ืองการป้องกนัป่าไมไ้ม่ให้ถูกท�าลายไม่เพียงพอ

5. จากผลการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์การบริหาร

จดัการทรัพยากรธรรมชาติขององคก์ารบริหารส่วนต�าบล

ในจังหวดันครราชสีมาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอ

เพียง 5 ดา้น ท่ีมีอิทธิพลต่อท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพ

ในการบริหารจดัการท่ีเรียกว่า บาลานซ์ สกอร์การ์ด พบ

ว่า ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

ขององค์การบริหารส่วนต�าบลในจงัหวดันครราชสีมา

ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 5 ดา้น มีเพียง 3 ดา้น

ท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการบริหารจดัการท่ีเรียก

ว่า บาลานซ์ สกอร์การ์ด ไดแ้ก่ ดา้น (1) การจดัตั้งแกน

น�าในชุมชน (2) การใชเ้ทคโนโลยีท่ีทนัสมยัและเหมาะ

สม และ (3) การส่งเสริมภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและเทียบ

เคียงไดก้บัผลการวิจยัของ กนกวรรณ กรรษา (Kansa, 

2007) ท่ีวิจยัเร่ืองความสัมพนัธ์ระหว่างการด�าเนินชีวิต

แบบเศรษฐกิจพอเพียงกบัคุณภาพชีวิตประชาชนต�าบล

กกกุง อ�าเภอเมืองสรวง จงัหวดัร้อยเอด็ พบวา่ การด�าเนิน

ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงท่ีจ�าแนกออกได ้ 5 ดา้นเป็น

ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ในทางบวกกบัการบริหารจดัการ

ทรัพยากรธรรมชาติขององค์การบริหารส่วนต�าบลใน

จงัหวดันครราชสีมา

6. จากผลการสมัภาษณ์แนวลึกเฉพาะผูเ้ช่ียวชาญ 

จ�านวน 9 คนต่อแนวทางการพฒันาการบริหารจดัการ

ทรัพยากรธรรมชาติขององค์การบริหารส่วนต�าบลใน

จงัหวดันครราชสีมาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

โดยผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 9 คน เห็นดว้ยว่า องคก์ารบริหารส่วน

ต�าบลควรมีนโยบาย และแผนงานท่ีชดัเจนในการสร้าง
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บทคัดย่อ

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคท่ี์ส�าคญัเพือ่ศึกษา (1) ปัญหาเก่ียวกบัการบริหารจดัการเพือ่ส่งเสริมการส่งออกของ

การท่าเรือแห่งประเทศไทยตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) แนวทางการพฒันาการบริหารจดัการเพื่อส่งเสริมการ

ส่งออกของการท่าเรือแห่งประเทศไทยตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง และ (3) ยทุธศาสตร์ของแนวทางการพฒันาการ

บริหารจดัการเพื่อส่งเสริมการส่งออกของการท่าเรือแห่งประเทศไทยตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระเบียบวิธีวิจยั

ของการศึกษาคร้ังน้ี ไดใ้ชรู้ปแบบการวิจยัเป็นแบบผสมผสานโดยเนน้การวิจยัเชิงปริมาณเป็นหลกัและใชก้ารวิจยัเชิง

คุณภาพเป็นขอ้มูลเสริม ผลการศึกษาพบว่า (1) ปัญหาเก่ียวกบัการบริหารจดัการท่ีส�าคญัคือ บุคลากรบางส่วนของการ

ท่าเรือแห่งประเทศไทยใหบ้ริการและสนบัสนุนเคร่ืองมือเคร่ืองใชแ้ก่ผูส่้งออกโดยไม่ไดอ้ยูบ่นพื้นฐานของความสุจริต

มากเท่าท่ีควร อีกทั้งการท่าเรือแห่งประเทศไทยขาดยุทธศาสตร์การบริหารจดัการตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

(2) แนวทางการพฒันาการบริหารจดัการท่ีส�าคญัคือ บุคลากรของการท่าเรือแห่งประเทศไทยควรให้บริการเคร่ืองมือ

เคร่ืองใชแ้ก่ผูส่้งออกโดยอยูบ่นพื้นฐานของความสุจริต และ (3) การท่าเรือแห่งประเทศไทยควรก�าหนดยทุธศาสตร์ของ

แนวทางการพฒันาการบริหารจดัการเพื่อส่งเสริมการส่งออกตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีประกอบดว้ย 5 ดา้น 

เรียงตามล�าดบัความส�าคญัจากมากไปนอ้ย ดงัน้ี (1) การก�าหนดกรอบเวลาท่ีรวดเร็วและชดัเจน (2) การมุ่งให้บริการ

เคร่ืองมือเคร่ืองใชท่ี้ทนัสมยัไดม้าตรฐานสากล (3) การพฒันาประสิทธิภาพของหน่วยงานและคุณภาพของบุคลากร  

(4) การวางแผนและการจดัเตรียมบุคลากรใหเ้พียงพอ และ (5) การประชาสมัพนัธ์อยา่งกวา้งขวาง ครอบคลุม และทัว่ถึง

ค�ำส�ำคัญ: การบริหารจดัการ, การส่งเสริมการส่งออก, การท่าเรือแห่งประเทศไทย

Abstract

Objectives of this research were mainly to study (1) administrative problems of export promotion of the 

Port Authority of Thailand according to the Sufficiency Economy Philosophy, (2) administrative development 

guidelines of export promotion of the Port Authority of Thailand according to the Sufficiency Economy Philosophy, 

and (3) administrative strategy of export promotion of the Port Authority of Thailand according to the Sufficiency 

Economy Philosophy. The methodology of this research design was determined as mixed methods research using 

quantitative research as principal mean and supported by qualitative research. The findings of this research were 

(1) the significant administrative problems were that some personnel’ services and provision materials as well as 

กำรบริหำรจัดกำรเพือ่ส่งเสริมกำรส่งออกของกำรท่ำเรือแห่งประเทศไทย

ตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพยีง
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บทน�ำ

การท่าเ รือแห่งประเทศไทย (กทท.)  เ ป็น

รัฐวิสาหกิจสาธารณูปการในสังกดักระทรวงคมนาคม 

ก่อตั้งข้ึนตามพระราชบญัญติัการท่าเรือแห่งประเทศไทย 

พุทธศกัราช 2494 มีวตัถุประสงค ์เพื่อจดัด�าเนินการและ

น�ามาซ่ึงความเจริญของกิจการท่าเรือ เพื่อประโยชน์แห่ง

รัฐและประชาชน โดยการท่าเรือแห่งประเทศไทยรับผิด

ชอบบริหารจดัการท่าเรือท่ีส�าคญั ไดแ้ก่ ท่าเรือกรุงเทพ 

ท่าเรือแหลมฉบงั ท่าเรือเชียงแสน ท่าเรือเชียงของ และ

ท่าเรือระนอง (Port Authority of Thailand, 2014)

หลงัจากประเทศไทยเปล่ียนแปลงการปกครอง

จ า ก ร ะ บ บ ส ม บู ร ณ า ญ า สิ ท ธิ ร า ช ม า เ ป็ น  ร ะ บ อ บ

ประชาธิปไตย เม่ือปี พ.ศ. 2475 ความคิดริเร่ิมท่ีจะก่อสร้าง

ท่าเรือของรัฐให้ทนัสมยั โดย

พลเรือโท พระยาราชวงัสันซ่ึงด�ารงต�าแหน่ง 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ขณะนั้น ได้เสนอ

โครงการขุดลอกสันดอนปากน�้ าเจา้พระยา เพ่ือส่งเสริม

กิจการดา้นพาณิชยน์าวใีหเ้รือเดินสมุทรขนาดใหญ่สามารถ

ผ่านร่อง น�้ าเขา้มาบรรทุก - ขนถ่ายสินคา้จากท่าเรือได้

อยา่งสะดวกและปลอดภยั แทนการล�าเลียงสินคา้ระหวา่ง

กรุงเทพ - เกาะสีชงัท่ีเคยปฏิบติักนัมาแต่เดิม และปรับปรุง

ท่าเรือท่ีมีอยูใ่หเ้ป็นท่าเรือท่ีทนัสมยั เพ่ือส่งเสริมการคา้กบั

ต่างประเทศ แต่โครงการของพลเรือโท พระยาราชวงัสัน 

ตอ้งประสบกบัอุปสรรคนานปัการ ดงันั้น รัฐบาลไทยจึงได้

ส่งเร่ืองขอความช่วยเหลือไปยงัส�านกังานใหญ่สันนิบาต

the export entrepreneurs had a deficiency in honesty. Additionally, the Port Authority of Thailand was lacking 

in administrative strategy according to the Sufficiency Economy Philosophy, (2) the significant administrative  

development guidelines were the personnel of the Port Authority of Thailand should service and provide materials 

to the export entrepreneurs with increasing honesty, and the Port Authority of Thailand should create administrative 

strategies of export promotion according to the Sufficiency Economy Philosophy, consisting of 5 aspects respectively: 

establishment of fast and explicit time frame, service and provision of modern and universal standard materials, 

improvement of organizational efficiency and personnel quality, planning and preparation of adequate personnel, 

as well as widespread, comprehensive and thorough publicity.

Keywords: administration, export promotion, the Port Authority of Thailand

ชาติ ณ กรุงเจนีวา ประเทศสวติเซอร์แลนด ์(Port Authority 

of Thailand, 2014)

สองปีต่อมา สันนิบาตชาติไดส่้งผูเ้ช่ียวชาญเดิน

ทางมาส�ารวจสภาพเศรษฐกิจการคา้ในกรุงเทพ และส�ารวจ

สถานท่ีสร้างท่าเรือของรัฐบาลไทย ผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 3 ได้

เสนอใหมี้การขดุลอกร่องน�้าในแม่น�้าเจา้พระยา และเสนอ

บริเวณท่ีจะก่อสร้างท่าเรือให้รัฐบาลไทยเลือก 2 แห่ง คือ 

ท่ีปากน�้ าสมุทรปราการ กบัท่ีต�าบลคลองเตย รัฐบาลจึง

เลือกท่ีต�าบลคลองเตยเป็นท่ีก่อสร้างท่าเรือ ซ่ึงก็คืออาณา

บริเวณของการท่าเรือแห่งประเทศไทยในปัจจุบนั (พ.ศ. 

2558) (Port Authority of Thailand, 2015)

ต ล อ ด ร ะ ย ะ เ ว ล า ท่ี ผ่ า น ม า ก า ร ท่ า เ รื อ แ ห่ ง

ประเทศไทยไดพ้ฒันาปรับปรุงประสิทธิภาพงานบริการ

ของท่าเรือต่าง ๆ ท่ีอยูใ่นความรับผิดชอบ นอกจากน้ี ยงั

ไดน้�าระบบการบริหารจดัการสมยัใหม่และเทคโนโลยท่ีี

ทนัสมยัมาใช ้ รวมทั้งปรับเปล่ียนระบบการบริหารงาน

เป็นแบบธุรกิจเอกชน เพื่อความคล่องตวัในการด�าเนิน

งานและรองรับการขยายธุรกิจใหม่ ๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองใน

อนาคต ตลอดจนน�าระบบรับรองมาตรฐานคุณภาพต่างๆ 

มาใชเ้พื่อเสริมสร้างความมัน่ใจแก่ผูใ้ชบ้ริการ ซ่ึงส่งผล

ใหก้ารท่าเรือแห่งประเทศไทยกา้วสู่การเป็นรัฐวสิาหกิจท่ี

มีบทบาทส�าคญัต่อการพฒันาอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจ 

การคา้ของประเทศ มีผลประกอบการในระดบัดี 10 อนัดบั

แรกของรัฐวิสาหกิจท่ีน�าเงินรายไดเ้ขา้รัฐสูงสุด อีกทั้งได้
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รับการประเมินผลงานจากรัฐบาลใหเ้ป็นรัฐวสิาหกิจชั้นดี

ติดต่อกนัหลายปี เป็นท่ียอมรับของผูใ้ชบ้ริการทั้งในและ

ต่างประเทศ (Port Authority of Thailand, 2014)

ในการคา้ขายระหวา่งประเทศและภายในประเทศ

จ�าเป็นตอ้งมีการจดัการขนส่งสินคา้ทั้งทางน�้ าและทาง

ขนส่งสินคา้ทางบกท่ีดี และในการด�าเนินการขนส่งดงั

กล่าวนั้น ท่าเรือนบัวา่มีความส�าคญัเป็นอยา่งมากในฐานะ

ท่ีเป็นจุดเช่ือมระหว่างการขนส่งสินคา้ทางน�้ าและการ

ขนส่งสินคา้ทางบก อีกทั้งยงัเป็นประตูทางผา่นของสินคา้

ท่ีคา้ขายระหว่างประเทศและภายในประเทศดว้ย ท่าเรือ

จึงเป็นส่วนหน่ึงของระบบโครงสร้างพื้นฐานท่ีสนบัสนุน

การพฒันาเศรษฐกิจของประเทศและการขนส่งทางน�้าเพือ่

ใหก้ารน�าเขา้และส่งออกสินคา้ผา่นท่าเรือเป็นการส่งท่ีเสีย

ค่าใชจ่้ายต�่าสุด ประหยดัท่ีสุด ทั้งน้ีเพราะสามารถขนส่ง

สินคา้ไดค้ราวละมาก ๆ  และเส้นทางคมนาคมทางน�้ าเป็น

เสน้ทางธรรมชาติไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายสูง เม่ือเทียบกบัการ

ขนส่งในรูปแบบอ่ืน ๆ  ทั้งหลาย โดยรัฐบาลไทยตระหนกั

ถึงความส�าคญัของท่าเรือท่ีมีต่อการพฒันาเศรษฐกิจและ

สังคมของประเทศตลอดมา การท่าเรือแห่งประเทศไทย

เป็นหน่วยงานของรัฐ จดัตั้งข้ึนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2494 ท�าหนา้ท่ี

ใหบ้ริการเก่ียวกบัการส่งออกทางเรือของประเทศไทย การ

บริหารจดัการของการท่าเรือแห่งประเทศไทยยอ่มส่งผล

ต่อการส่งออกของไทยอยา่งมาก โดยพระราชบญัญติัการ

ท่าเรือแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2494 มาตรา 6 ก�าหนดอ�านาจ

หนา้ท่ีของการท่าเรือแห่งประเทศไทยท่ีส�าคญัคือ ให้จดั

ตั้งการท่าเรือข้ึนเรียกว่า “การท่าเรือแห่งประเทศไทย” มี

อ�านาจหนา้ท่ีหรือวตัถุประสงคเ์พื่อประกอบและส่งเสริม

กิจการท่าเรือเพื่อประโยชน์แห่งรัฐและประชาชน รวมทั้ง

ด�าเนินกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวกบัหรือต่อเน่ืองกบัการประกอบ

กิจการท่าเรือ 

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

1. ศึกษาปัญหาเก่ียวกบัการบริหารจดัการเพื่อ

ส่งเสริมการส่งออกของการท่าเรือแห่งประเทศไทยตาม

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2. ศึกษาแนวทางการพฒันาการบริหารจดัการ

เพื่อส่งเสริมการส่งออกของการท่าเรือแห่งประเทศไทย

ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

3. ศึกษายทุธศาสตร์ของแนวทางการพฒันาการ

บริหารจดัการเพื่อส่งเสริมการส่งออกของการท่าเรือแห่ง

ประเทศไทยตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

4. ศึกษาแนวโน้มของแนวทางการพฒันาการ

บริหารจดัการเพื่อส่งเสริมการส่งออกของการท่าเรือแห่ง

ประเทศไทยตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

1. แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

บริหารจดัการ การส่งเสริมการส่งออก และยทุธศาสตร์ 

2. แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบั

ปัจจัยท่ีมีส่วนส�าคญัต่อปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

(ตวัแปรอิสระ)

3. แนวคิด ทฤษฎี และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัจจยั

ท่ีมีส่วนส�าคญัต่อประสิทธิภาพในการบริหารจดัการท่ีเรียก

ว่า 6M (ตวัแปรตาม) 

4. แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบั

แนวทางการพฒันาการบริหารจดัการเพื่อส่งเสริมการ

ส่งออก และ 

5. ความเป็นมา โครงสร้าง และอ�านาจหนา้ท่ีของ

การท่าเรือแห่งประเทศไทย

จากการศึกษาแนวคิดหรือความหมายของการ

บริหารจดัการของนกัวชิาการทั้งหลาย ผูศึ้กษาไดน้�ามาสรุป

เป็นความหมายของการบริหารจดัการในการศึกษาคร้ังน้ี 

หมายถึง การบริหารงานภาครัฐท่ีอาศยัการประสานงาน

และความร่วมมือกนัอยา่งเป็นกระบวนการเพื่อให้บรรลุ

วตัถุประสงคห์รือเป้าหมายท่ีตั้งไวโ้ดยใชท้รัพยากรอยา่ง

เหมาะสมและคุม้ค่า ในขณะท่ีวรรณกรรมและงานวจิยัเก่ียว

กบัแนวทางการพฒันาการบริหารจดัการเพื่อส่งเสริมการ

ส่งออกของการท่าเรือแห่งประเทศไทยตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง นั้นสามารถสรุปไดว้่า การให้บริการ

อยา่งเท่าเทียม คือ การบริการท่ีมีความยติุธรรม เสมอภาค 

ไม่เหล่ือมล�้าในการบริการ การใหบ้ริการท่ีรวดเร็วทนัต่อ

เวลาอย่างมีมาตรฐานคุณภาพประสิทธิภาพ และการให้
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บริการตามลกัษณะความจ�าเป็นเร่งด่วน ตามความตอ้งการ

ของผูรั้บบริการ และเป็นไปตามระเบียบกฎหมายท่ีบงัคบั

ใช ้การใหบ้ริการอยา่งเพียงพอ คือ ความเพียงพอดา้นต่าง 

ๆ ในการใหบ้ริการแก่ประชาชนผูม้ารับบริการ รวมถึงญาติ

ของผูรั้บบริการ ความเพียงพอท่ีอ�านวยความสะดวกดา้น

สถานท่ีท่ีให้บริการ บุคลากรท่ีปฏิบติัหนา้ท่ี รวมถึงวสัดุ

อุปกรณ์ต่าง ๆ ในการปฏิบติังาน

จากการศึกษาแนวคิดหรือความหมายของ 

ยุทธศาสตร์ คือ การก�าหนดทิศทางหรือการวางแผน

การด�าเนินงาน และการจดัสรรทรัพยากรของหน่วยงาน

เพื่อเป็นเคร่ืองมือในการด�าเนินงานให้สัมฤทธ์ิผล หรือ

บรรลุเป้าหมายท่ีก�าหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ แมจ้าก

การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งพบว่า

นกัวิชาการทั้งหลายไดใ้ห้ความหมายของยุทธศาสตร์ท่ี

มีส่วนคลา้ยคลึงและเป็นไปในทิศทางเดียวกนั โดยมุ่ง

เนน้ไปท่ีการก�าหนดเป้าหมาย หรือการวางแผน และวิธี

การด�าเนินงาน รวมทั้งการจดัสรรทรัพยากรท่ีจ�าเป็นเพื่อ

บรรลุถึงภารกิจ หรือเป้าหมายของแต่ละหน่วยงาน แต่มี

ความแตกต่างกนัในการก�าหนดเง่ือนเวลา ดงันั้น ในการ

ศึกษาคร้ังน้ี ผูศึ้กษาจึงก�าหนดใหย้ทุธศาสตร์ของ แนวทาง

การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจดัการเพื่อพฒันาการ

บริหารจดัการเพื่อส่งเสริมการส่งออกของการท่าเรือแห่ง

ประเทศไทยตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

กรอบแนวคิดกำรวิจัย

ผูว้ิจยัไดก้�าหนดกรอบแนวคิดจากการทบทวน

วรรณกรรมเก่ียวกบัไดน้�าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ี

ประกอบดว้ย 5 ดา้นมาปรับใชเ้ป็นกรอบแนวคิด ตวัช้ีวดั 

หรือกลุ่มตวัช้ีวดัท่ีผูศึ้กษาน�ามาปรับใชเ้ป็นกรอบแนวคิด

ส่วนท่ีเป็นตวัแปรอิสระของการศึกษาคร้ังน้ี หมายถึงการ

ด�ารงชีวิตและการปฏิบติังานโดยยึดหลกัทางสายกลาง มี

ความเป็นอยูอ่ยา่งพอเพยีงตามฐานะและอตัภาพของตนเอง 

ไม่เบียดเบียนผูอ่ื้น มีการแบ่งปันช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั มี

ความรักความสามคัคีกนัในสงัคม ใชค้วามรู้อยา่งถูกหลกั

วิชาการดว้ยความรอบคอบและความระมดัระวงั มีการ

วางแผนและการด�าเนินงานเป็นขั้นตอนอย่างรอบคอบ

และระมดัระวงั ควบคู่ไปกบัการมีคุณธรรม (1) ความพอ

ประมาณ (moderation) (2) ความมีเหตุผล (rationality) 

(3) การมีภูมิคุม้กนั (self-immunity) (4) การพึ่งตนเอง 

(self-reliance) (5) การเสริมสร้างคนให้มีความรู้และ

คุณธรรม (strengthening the qualities of people in both 

knowledge and morality) และทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกบั

ประสิทธิภาพในการบริหารจดัการ สรุปไดว้า่ ประสิทธิภาพ

ในการบริหารจดัการท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหาการวิจยัในคร้ัง

น้ี มี 7 ดา้น หรือประสิทธิภาพในการบริหารจดัการท่ีเรียก

ว่า 7M ไดแ้ก่ (1) ดา้นการบริหารจดัการทรัพยากรมนุษย ์

(man) (2) ดา้นการบริหารจดัการงบประมาณ (money) 

(3) ด้านการบริหารจัดการงานทั่วไป (management)  

(4) ดา้นการบริหารจดัการคุณธรรม (morality) (5) ดา้น

การบริหารจดัการข่าวสาร หรือขอ้มูลข่าวสาร (message)  

(6) ด้านการประสานงาน หรือการประนีประนอม  

(mediation) และ (7) ดา้นการวดัผล หรือการประเมิน

ผลการปฏิบติังาน (measurement) โดยประสิทธิภาพใน

การบริหารจดัการทั้ ง 7 ด้านน้ี ได้ปรับมาจากแนวคิด

ประสิทธิภาพในการบริหารจดัการ ท่ีเรียกว่า 11M ของ

วิรัช วิรัชนิภาวรรณ (Wiruchnipawan, 2011) สรุปเป็นก

รอบแนวคิดในการวิจยั ไดด้งัภาพ 1
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1. ปัจจยัท่ีมีส่วนส�าคญัต่อปัญหาเก่ียวกบัการบริหารจดัการเพื่อส่งเสริม

การส่งออกของการท่าเรือแห่งประเทศไทยตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 5 ดา้น

-------------------------------------------------------------------------------------

1) ความพอประมาณ        2) ความมีเหตุผล 

3) การมีภูมิคุม้กนั            4) การพึ่งตนเอง

5) การเสริมสร้างคนให้มีความรู้และคุณธรรม

“การเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการบริหารจดัการ

เพื่อส่งเสริมการส่งออกของ

การท่าเรือแห่งประเทศไทย

ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

หรือ “ปัจจยัท่ีมีส่วนส�าคญัต่อ

ประสิทธิภาพในการบริหารจดัการ

เพื่อส่งเสริมการส่งออกของ

การท่าเรือแห่งประเทศไทย

ท่ีเรียกว่า 6M ประกอบดว้ย 6 ดา้น”

-----------------------------------------

1) การบริหารจดัการทรัพยากร 

มนุษย ์(man) 

2) การบริหารจดัการงบประมาณ   

(money) 

3) การบริหารจดัการงานทัว่ไป 

(management) 

4) การบริหารจดัการวสัดุอุปกรณ์ 

(material) 

5) การให้บริการประชาชน  

(market) 

6) การบริหารจดัการคุณธรรม 

(morality) 

2. ปัจจยัท่ีมีส่วนส�าคญัต่อแนวทางการพฒันาการบริหารจดัการเพือ่ส่งเสริม

การส่งออกของการท่าเรือแห่งประเทศไทยตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอ

เพียง 5 ดา้น

-------------------------------------------------------------------------------------

1) ความพอประมาณ     2) ความมีเหตุผล 

3) การมีภูมิคุม้กนั         4) การพึ่งตนเอง

5) การเสริมสร้างคนให้มีความรู้และคุณธรรม

3. ยทุธศาสตร์ของแนวทางการพฒันาการบริหารจดัการเพื่อส่งเสริมการ

ส่งออกของการท่าเรือแห่งประเทศไทยตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

4. แนวโนม้ของแนวทางการพฒันาการบริหารจดัการเพือ่ส่งเสริมการส่งออก

ของการท่าเรือแห่งประเทศไทยตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ภำพ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

 เป็นการวิจยัแบบผสมผสาน

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

 จ �านวนผูป้ระกอบการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการส่งออก

ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ีตอบแบบสอบถาม 

ซ่ึงมีจ�านวน 2,702 คน อนัเป็นการน�าประชากรทั้งหมด

ขา้งตน้มาเป็นกลุ่มตวัอยา่ง ต่อจากน้ีไปเรียกวา่ ประชากร

 นอกจากน้ี ยงัมีการสัมภาษณ์เชิงลึกเฉพาะผู ้

เช่ียวชาญ (in-depth interview of experts) โดยสัมภาษณ์

เชิงลึกกลุ่มตวัอยา่งหรือประชากรท่ีคดัเลือกแบบเจาะจง

ซ่ึงเป็นผูบ้ริหารของการท่าเรือแห่งประเทศไทย จ�านวน 

9 คน แบ่งเป็นผูบ้ริหารระดบัสูง กลาง และล่าง ระดบัละ 

3 คน

เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรวิจัย

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูลเชิงปริมาณเป็น

แบบสอบถาม ส่วนขอ้มูลเชิงคุณภาพใชแ้บบสัมภาษณ์

แบบมีโครงสร้าง
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กำรเก็บรวบรวมข้อมูล

 เกบ็รวบรวมแบบสอบถามกลบัคืนมาไดจ้�านวน 

2,701 ชุด คิดเป็นร้อยละ 99.96 ของกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 

ระยะเวลาท่ีใชคื้อ สิงหาคม 2558 – มีนาคม 2559

กำรวิเครำะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้

 การวเิคราะห์ขอ้มลูเชิงปริมาณ โดยการหาค่าการ

ถดถอยพหุคูณ (multiple regression) และค่าสัมประสิทธ์ิ

สหสมัพนัธ์ของเพยีร์สนั (Pearson correlation) เชิงคุณภาพ

ท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์แนวลึกเฉพาะผูเ้ช่ียวชาญ ผูว้ิจยัใช้

การวิเคราะห์เชิงเน้ือหา และจดักลุ่มความคิดตามประเดน็

ท่ีศึกษาโดยการวิเคราะห์เน้ือหาไวใ้นลกัษณะบรรยาย

ผลกำรวิจัย

 จากผลการวเิคราะห์ยทุธศาสตร์ของแนวทางการ

เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจดัการเพื่อพฒันาคุณภาพ

ชีวิตประชาชนของเทศบาลในจงัหวดัลพบุรีตามปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงพบว่า ยุทธศาสตร์ของแนวทาง

การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจดัการเพื่อพฒันา

คุณภาพชีวิตประชาชนของเทศบาลในจงัหวดัลพบุรีตาม

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทั้ง5 ดา้น ลว้นเป็นปัจจยั

ท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการบริหารจดัการท่ีเรียก

ว่า 6M ไดแ้ก่ ดา้น (1) การบริหารจดัการทรัพยากรมนุษย ์

(man) (2) การบริหารจดัการงบประมาณ (money) (3) การ

บริหารจดัการงานทัว่ไป (management) (4) การบริหาร

จดัการวสัดุอุปกรณ์ (material) (5) การใหบ้ริการประชาชน 

(market) (6) การบริหารจดัการคุณธรรม (morality) และ 

สรุปไดด้งัภาพ 2

ยทุธศาสตร์ของแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพ
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 5 ดา้น

ประสิทธิภาพในการบริหารจดัการ
ท่ีเรียกว่า 6M

ภำพ 2 ยทุธศาสตร์ของแนวทางการพฒันาการบริหารจดัการเพื่อส่งเสริมการส่งออกของการท่าเรือแห่งประเทศไทย

ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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กำรอภิปรำยผล

 ผลการศึกษาพบวา่ ยทุธศาสตร์ของแนวทางการ

พฒันาการบริหารจดัการเพื่อส่งเสริมการส่งออกของการ

ท่าเรือแห่งประเทศไทยตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ทั้ง 5 ดา้นลว้นเป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพใน

การบริหารจดัการท่ีเรียกวา่ 7M ท่ีประกอบดว้ย 6 ดา้น โดย

ยทุธศาสตร์ของแนวทางการพฒันาการบริหารจดัการเพื่อ

ส่งเสริมการส่งออกของการท่าเรือแห่งประเทศไทยตาม

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทั้ง 5 ดา้น เรียงตามล�าดบั

ความส�าคญัจากมากไปนอ้ยไดด้งัน้ี (1) ยทุธศาสตร์ท่ีมุ่ง

ก�าหนดกรอบเวลาท่ีรวดเร็ว และชดัเจน (2) ยทุธศาสตร์ท่ี

มุ่งใหบ้ริการเคร่ืองมือเคร่ืองใชท่ี้ทนัสมยัไดม้าตรฐานสากล 

(3) ยุทธศาสตร์ท่ีมุ่งพฒันาประสิทธิภาพของหน่วยงาน 

และคุณภาพของบุคลากร (4) ยทุธศาสตร์ท่ีมีการวางแผน 

และจดัเตรียมบุคลากรให้เพียงพอ และ (5) ยทุธศาสตร์ท่ี

มุ่งประชาสัมพนัธ์อยา่งกวา้งขวาง ครอบคลุม และทัว่ถึง

 เหตุผลส�าคญัท่ีท�าใหป้ระชากรซ่ึงเป็นผูป้ระกอบ

การท่ีเก่ียวขอ้งกบัการส่งออกในกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑลทั้งหมดมีความเห็นวา่ ยทุธศาสตร์ของแนวทาง

การพฒันาการบริหารจดัการเพื่อส่งเสริมการส่งออกของ

การท่าเรือแห่งประเทศไทยตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอ

เพียงทั้ง 5 ดา้น มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการบริหาร

จดัการท่ีเรียกว่า 7M ท่ีประกอบดว้ย 6 ดา้นนั้น ผูศึ้กษามี

ความเห็นว่า สืบเน่ืองมาจากประชากรส่วนใหญ่เห็นว่า 

ยทุธศาสตร์ของแนวทางการพฒันาการบริหารจดัการเพื่อ

ส่งเสริมการส่งออกของการท่าเรือแห่งประเทศไทยตาม

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทั้ง 5 ดา้นนั้นครอบคลุมทั้ง

ดา้นวตัถุ (โครงสร้าง อุปกรณ์) และดา้นจิตใจ (บุคคล) ซ่ึง

สอดคลอ้งและตอบสนองกบัความตอ้งการของประชากร

อย่างมาก จึงมีส่วนส�าคญัท�าให้ประชากรดงักล่าวลว้น

เห็นถึงความส�าคญั เห็นดว้ยอย่างมาก หรือพึงพอใจกบั

ยทุธศาสตร์ของแนวทางการพฒันาการบริหารจดัการเพื่อ

ส่งเสริมการส่งออกของการท่าเรือแห่งประเทศไทยตาม

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทั้ง 5 ดา้น

ข้อเสนอแนะกำรวิจัยคร้ังนี้

 1. การท่าเรือแห่งประเทศไทยควรก�าหนดนโยบาย 

และแผนงานท่ีชดัเจน และปฏิบติัไดจ้ริง โดยให้ความ

ส�าคญักบัการน�าเคร่ืองมือเคร่ืองใชท่ี้ทนัสมยัเพื่อรองรับ

การให้บริการผูส่้งออกท่ีรวดเร็วยิ่งข้ึน 

 2. การท่าเรือแห่งประเทศไทยควรเร่งปลูกฝัง

จิตส�านึกในการปฏิบติัหน้าท่ีดว้ยความสุจริต เสียสละ 

และอดทนแก่บุคลากร โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง การใชเ้คร่ือง

มือเคร่ืองใชท่ี้ทนัสมยัในการให้บริการผูส่้งออกของการ

ท่าเรือแห่งประเทศไทยตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ดว้ย 

ข้อเสนอแนะกำรวิจัยคร้ังต่อไป

 1. การท่าเรือแห่งประเทศไทยหรือหน่วยงานท่ี

เก่ียวขอ้งควรท�าการวจิยัแบบเจาะลึกดา้นการบริหารจดัการ

ของการท่าเรือแห่งประเทศไทยแต่ละดา้นอย่างเจาะจง 

เช่น ดา้นความพอประมาณ ดา้นความมีเหตุผล หรือดา้น

การเสริมสร้างคนให้มีความรู้และคุณธรรม เป็นตน้

 2. การท่าเรือแห่งประเทศไทยหรือหน่วยงานท่ี

เก่ียวขอ้งควรท�าการวิจยัคุณภาพในเชิงเปรียบเทียบ เช่น 

วิจยัการบริหารจดัการของการท่าเรือแห่งประเทศไทย

กบัองคก์ารสะพานปลาซ่ึงมีกรอบภาระงานใกลเ้คียงหรือ

คลา้ยกนั เป็นตน้

 3. การท่าเรือแห่งประเทศไทยหรือหน่วยงาน

ท่ีเก่ียวขอ้งควรท�าการวิจยัโดยใชก้รอบแนวคิด หรือตวั

แบบอ่ืนส�าหรับการศึกษาวิเคราะห์การบริหารจดัการเพ่ือ

สนบัสนุนการส่งออกของการท่าเรือแห่งประเทศไทย เช่น 

การบริหารจดัการเพื่อพฒันาทรัพยากรมนุษยต์ามแนวคิด

องคก์รแห่งการเรียนรู้ การบริหารจดัการเพือ่พฒันาองคก์าร

ตามแนวคิดการบริหารจดัการคุณภาพโดยรวม เป็นตน้

 4. การท่าเรือแห่งประเทศไทยหรือหน่วยงานท่ี

เก่ียวขอ้งควรท�าการวิจยัเชิงคุณภาพ โดยการสมัภาษณ์ผูมี้
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ส่วนไดส่้วนเสียท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการของการ

ท่าเรือแห่งประเทศไทยโดยตรง เช่น ผูผ้ลิตสินคา้เพื่อการ

ส่งออก ผูน้�าเขา้สินคา้ ผูป้ระกอบการเรือขนส่งสินคา้ รวม

ถึงชุมชนท่ีพ�านกัอาศยัในบริเวณใกลเ้คียงกบัการท่าเรือ

แห่งประเทศไทย เป็นตน้
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บทคัดย่อ

การศึกษาคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา (1) ปัญหาเก่ียวกบัประสิทธิภาพในการบริหารจดัการทรัพยากรมนุษย์

ของสถาบนัการพลศึกษาตามแนวคิดการปฏิบติัราชการตามค�ารับรองของหน่วยงาน (2) แนวทางการพฒันาประสิทธิภาพ

ในการบริหารจดัการทรัพยากรมนุษยข์องสถาบนัการพลศึกษาฯและ (3) ยทุธศาสตร์การด�าเนินงานท่ีสนบัสนุนแนวทาง

การพฒันาประสิทธิภาพในการบริหารจดัการทรัพยากรมนุษยข์องสถาบนัการพลศึกษาฯ เป็นการวิจยัแบบผสมผสาน

ระหว่างการวิจยัเชิงปริมาณและการวิจยัเชิงคุณภาพโดยใชก้ารวิจยัเชิงปริมาณเป็นหลกัใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือ

ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ประชากร คือ บุคลากรของสถาบนัการพลศึกษาในส่วนกลาง ในจงัหวดักรุงเทพมหานคร 

จ�านวน 1,208 คน เลือกกลุ่มตวัอยา่งโดยใชสู้ตรทาโร่ ยามาเน่ได ้จ�านวน 973 ชุด (คิดเป็นร้อยละ 80.55) สถิติท่ีใชใ้น

การวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ส่วนการวิจยัเชิงคุณภาพผูศึ้กษาไดใ้ช้

แบบสัมภาษณ์สัมภาษณ์แนวลึกเฉพาะผูเ้ช่ียวชาญ จ�านวน 9 คน ผลการศึกษาพบว่า (1) ปัญหาในการบริหารจดัการ

ดา้นประสิทธิภาพ คือ สถาบนัการพลศึกษาขาดความพร้อมในการบริหารจดัการ หรือการจดัการฝึกอบรมไดต้ามเป้า

หมายของแผนปฏิบติังาน (2) แนวทางการพฒันาการบริหารจดัการ คือ สถาบนัการพลศึกษาควรจดัการฝึกอบรมดา้น

เทคโนโลยีท่ีทนัสมยัและเหมาะสมแก่บุคลากรในทิศทางท่ีสอดคลอ้งและตอบสนองความตอ้งการของบุคลากร และ 

(3) ยทุธศาสตร์การบริหารจดัการการโดยการารก�าหนดยทุธศาสตร์การด�าเนินงานในทิศทางท่ีสถาบนัการพลศึกษามี

การพฒันาองคค์วามรู้และประสบการณ์เพื่อประยกุตใ์ชใ้นการบริหารจดัการทรัพยากรมนุษย ์ เช่น การสร้างหลกัสูตร

ท่ีทนัสมยั และทนัเหตุการณ์ส�าหรับการบริหารจดัการทรัพยากรมนุษย์

ค�ำส�ำคัญ: การพฒันา, การบริหารจดัการทรัพยากรมนุษย,์สถาบนัการพลศึกษา

Abstract

This research objective were to study (1) performance problems of human resource management of the 

Institute of Physical Education according to the Agency Performance Agreement Concept, (2) the development 

guidelines of human resources management of the Institute of Physical Education, and (3) strategic operations to 

support development guidelines of human resources management of the Institute of Physical Education. This research 

was mixed methods between quantitative and qualitative researches emphasizing on the quantitative as a basement 

ประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ของสถำบันกำรพลศึกษำ

ตำมแนวคิดกำรปฏิบัติรำชกำรตำมค�ำรับรองของหน่วยงำน
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สถาบนัการพลศึกษาไดต้ระหนกัถึงความส�าคญั

ของประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเพ่ือผลิตและ

พฒันาบุคลากรดา้นกีฬาของชาติ ให้ผูส้�าเร็จการศึกษา

และบณัฑิตของสถาบนัการพลศึกษา มีคุณภาพ และเป็น

ท่ียอมรับของสังคม รวมทั้งสามารถแข่งขนัไดใ้นระดบั

สากล ทั้งดา้นการจดัการศึกษาในระดบัการศึกษาขั้นพื้น

ฐาน อุดมศึกษา และระดบับณัฑิตศึกษา ภายใตแ้นวทาง

ของแผนยทุธศาสตร์สถาบนัการพลศึกษา พ.ศ. 2556-2560 

รวมตลอดทั้งการตระหนกัถึงความส�าคญัของการบริหาร

จดัการทรัพยากรมนุษยข์องสถาบนัการพลศึกษาซ่ึงเป็น

กลไกส�าคญัส�าหรับด�าเนินงานหรือบริหารจดัการภารกิจ

ของสถาบนัการศึกษาให้บรรลุผลส�าเร็จตามเป้าหมาย 

เม่ือเป็นเช่นน้ี การศึกษาคร้ังน้ี จึงมุ่งศึกษาความคิดเห็น

ของประชากรท่ีเป็นบุคลากรของสถาบนัการพลศึกษา

ในส่วนกลาง คือ กรุงเทพมหานคร ทั้งหมดเพ่ือน�าไป

สู่การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ หรือพฒันาบุคลากรของ

หน่วยงาน อนัไดแ้ก่ บุคลากรของสถาบนัการพลศึกษา 

ซ่ึงเป็นหน่วยงานของรัฐในสังกดักระทรวงการท่องเท่ียว

และกีฬา โดยการศึกษาคร้ังน้ีมีปัญหาการวิจยัท่ีส�าคญัคือ 

ปัญหาเก่ียวกบัการบริหารจดัการทรัพยากรมนุษยใ์นเร่ือง

ท่ีสถาบนัการพลศึกษาบริหารจดัการ หรือจดัการฝึกอบรม

in pattern using questionnaire passed try out with validity check at 0.81 level and reliability check at 0.85. The 

population of this study was the middle is the physical, Bangkok. The sample number was 1,208 persons and using 

sampling group by Taro Yamane’s solution for 973 (80. 55%). The analysis was done in contingency table together 

with the use of a description analysis. Statistical data used were frequency, percentage, average, standard deviation. 

Concerning the qualitative research section, the student has used specific in-depth interviews and expert interviews, 

numbering 9 people. The studies have found that (1) the issues in performance management is the physical lack of 

the availability management personnel, or management training, according to the goals of the plan (2) approach to 

development management is that the Institute of physical education should manage training and modern technology 

and appropriate personnel in a consistent direction and meet the needs of individuals, and (3) strategic management, 

by assigning a strategic operations in the direction of physical education Institute, should develop the knowledge 

and experience to apply to human resource management, such as the creation of a modern curriculum and to increase 

human resource management events.

Keywords: development, human resource management, institute of physical education

ดา้นเทคโนโลยท่ีีทนัสมยัและเหมาะสมแก่บุคลากรอยา่ง

ไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร หรือไม่มากเท่าท่ีควร โดยการ

ศึกษาปัญหาดงักล่าวเป็นการศึกษาเฉพาะการบริหารจดัการ

ทรัพยากรมนุษย ์หรือการจดัการฝึกอบรมดา้นเทคโนโลยท่ีี

ทนัสมยัและเหมาะสมของสถาบนัการพลศึกษาตามกรอบ

แนวคิด หรือตามแนวคิดการปฏิบติัราชการตามค�ารับรอง

ของหน่วยงาน 4 ดา้น นอกจากน้ี สถาบนัการพลศึกษายงั

ประสบกบัปัญหาท่ีเก่ียวกบัประสิทธิภาพในการบริหาร

จัดการทรัพยากรมนุษย์ของสถาบันการพลศึกษาตาม

แนวคิดการปฏิบติัราชการตามค�ารับรองของหน่วยงาน 4 

ดา้น ตวัอยา่งเช่น (1) ปัญหาเก่ียวกบัประสิทธิผลตามแผน

ปฏิบติังาน คือ สถาบนัการพลศึกษาขาดความพร้อมในการ

บริหารจดัการ หรือในการจดัการฝึกอบรมดา้นเทคโนโลยี

ท่ีทันสมัยและเหมาะสมแก่บุคลากรได้ตามเป้าหมาย

ของแผนปฏิบติังานของสถาบนัการพลศึกษา (2) ปัญหา

เก่ียวกบัคุณภาพการให้บริการ คือ สถาบนัการพลศึกษา

จดัการฝึกอบรมดา้นเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัและเหมาะสม

แก่บุคลากรในทิศทางท่ีไม่สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ

ของบุคลากร (3) ปัญหาเก่ียวกบัประสิทธิภาพของการ

ปฏิบติังาน คือ สถาบนัการพลศึกษาจดัการฝึกอบรมดา้น

เทคโนโลยท่ีีทนัสมยัและเหมาะสมแก่บุคลากรอยา่งไม่มี
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ประสิทธิภาพมากเท่าท่ีควร และ (4) ปัญหาเก่ียวกบัการ

พฒันาหน่วยงาน คือ สถาบนัการพลศึกษาจดัการฝึกอบรม

บุคลากรดา้นเทคโนโลยโีดยขาดการพฒันาหรือปรับปรุง

การปฏิบติังานอยา่งชดัเจน (การสมัภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญเบ้ือง

ตน้ในประเดน็ปัญหาเก่ียวกบัการบริหารจดัการทรัพยากร

มนุษยข์องสถาบนัการพลศึกษา จ�านวน 2 คน 

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

1. เพื่อศึกษาปัญหาเก่ียวกบัประสิทธิภาพในการ

บริหารจดัการทรัพยากรมนุษยข์องสถาบนัการพลศึกษา

ตามแนวคิดการปฏิบติัราชการตามค�ารับรองของหน่วยงาน

2. เพื่อศึกษาแนวทางการพฒันาประสิทธิภาพใน

การบริหารจดัการทรัพยากรมนุษยข์องสถาบนัการพลศึกษา

ตามแนวคิดการปฏิบติัราชการตามค�ารับรองของหน่วยงาน

3. เพือ่ศึกษายทุธศาสตร์การด�าเนินงานท่ีสนบัสนุน

แนวทางการพฒันาประสิทธิภาพในการบริหารจดัการ

ทรัพยากรมนุษยข์องสถาบนัการพลศึกษาตามแนวคิดการ

ปฏิบติัราชการตามค�ารับรองของหน่วยงาน

3. เพื่อศึกษายุทธศาสตร์การบริหารจัดการ

การเกษตรของจังหวดัพระนครศรีอยุธยาตามปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

1. แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบั

ประสิทธิภาพ การบริหารจดัการ ทรัพยากรมนุษย ์ และ

ยุทธศาสตร์โดยไดมี้นักวิชาการหลายๆคน ไดใ้ห้นิยาม 

แนวคิด ดงัน้ี 

สมใจ ลกัษณะ (Laksana, 2000) ได้กล่าวถึง

ประสิทธิภาพไวด้งัน้ี ประสิทธิภาพเป็นเร่ืองของการใช้

ปัจจยัและกระบวนการในการด�าเนินงานโดยมีผลผลิตท่ีได้

รับเป็นตวัก�ากบัการแสดงประสิทธิภาพของการด�าเนินงาน

ใด ๆ  อาจแสดงค่าของประสิทธิภาพในลกัษณะการเปรียบ

เทียบระหวา่งค่าใชจ่้ายในการลงทุนกบัผลก�าไรท่ีไดรั้บ ซ่ึง

ถา้ผลก�าไรมีสูงกวา่ตน้ทุนเท่าใดยิง่แสดงถึงประสิทธิภาพ

มากข้ึน ประสิทธิภาพอาจไม่แสดงประสิทธิภาพเชิงตวัเลข 

แต่แสดงดว้ยการบนัทึกถึงลกัษณะการใช ้ เงิน วสัดุ คน 

และเวลา ในการปฏิบติังานอย่างคุม้ค่า ประหยดั ไม่มี

การสูญเปล่าเกินความจ�าเป็น รวมถึงการใชก้ลยทุธ์หรือ

เทคนิควธีิการปฏิบติัท่ีเหมาะสมสามารถน�าไปสู่การบงัเกิด

ไดเ้ร็ว ตรง และมีคุณภาพ ประสิทธิภาพมี 2 ระดบั ดงัน้ี  

(1) ประสิทธิภาพของบุคคล และ (2) ประสิทธิภาพของ

องคก์าร ประสิทธิภาพของบุคคล หมายถึง การท�างาน

เสร็จโดยสูญเวลาและเสียพลงันอ้ยท่ีสุด คา่นิยมการท�างาน

ท่ียดึกบัสงัคมคือการท�างานไดเ้ร็ว และไดง้านดีบุคคลท่ีมี

ประสิทธิภาพในการท�า งาน คือ บุคคลท่ีตั้งใจปฏิบติังาน

อย่างเต็มความสามารถใช้กลวิธีหรือเทคนิคการท�างาน

ท่ีจะสร้างผลงานได้มากเป็นผลงานท่ีมีคุณภาพเป็นท่ี

น่าพอใจโดยส้ินเปลืองทุน ค่าใชจ่้าย พลงังาน และเวลา

นอ้ยเป็นบุคคลท่ีมีความสุขและพอใจในการท�างานเป็น

บุคคลท่ีมีความพอใจท่ีจะเพิ่มพูนคุณภาพและปริมาณ

ของผลงาน คิดคน้ ดดัแปลงวิธีการท�างานให้ไดผ้ลดียิ่ง

ข้ึนอยูเ่สมอ ประสิทธิภาพขององคก์าร คือ การท่ีองคก์าร

สามารถด�าเนินงานต่าง ๆ ตามภารกิจหนา้ท่ีขององคก์าร

โดยใช้ทรัพยากรปัจจยัต่าง ๆ รวมถึงก�าลงัคนอย่างคุม้

ค่าท่ีสุดมีการสูญเปล่านอ้ยท่ีสุด มีลกัษณะการด�าเนินงาน

ไปสู่ผลตามวตัถุประสงคไ์ดอ้ยา่งดีโดยประหยดัทั้งเวลา 

ทรัพยากร และก�าลงัคน องคก์ารมีระบบการบริหารจดัการ

ท่ีเอ้ือต่อการผลิตและการบริการไดต้ามเป้าหมาย องคก์าร

มีความสามารถใชย้ทุธศาสตร์ กลยทุธ์ เทคนิควิธีการและ

เทคโนโลยอียา่งฉลาด ท�าใหเ้กิดวธีิการท�างานท่ีเหมาะสม 

มีความราบร่ืนในการด�าเนินงานมีปัญหาอุปสรรคและ

ความขดัแยง้นอ้ยท่ีสุด บุคลากรมีขวญัก�าลงัใจดี มีความ

สุขความพอใจในการท�างาน

สญัญา สญัญาววิฒัน ์(Sanyawiwat, 2001) ไดก้ลา่ว

ถึงประสิทธิภาพไวด้งัน้ี ประสิทธิภาพ หมายถึง การวดัผล

การท�างานขององค์กรนั้นว่าท�างานไดป้ริมาณงานมาก

นอ้ยแค่ไหน คุณภาพงานดีมากนอ้ยแค่ไหน ใชเ้งิน เวลา 

แรงงานไปมากนอ้ยแค่ไหน โดยรวมความมีประสิทธิภาพ

เราจะใหห้มายถึงท�างานไดป้ริมาณและคุณภาพมาก องคก์ร

โดยรวมมีความสมคัรสมานสามคัคีมีสันติภาพและความ

สุขรวม เป็นผลดีต่อส่วนรวมและผูรั้บบริการแต่ใชเ้วลา

แรงงานและงบประมาณนอ้ย

ติน ปรัชญพฤทธ์ิ (Pratyaprut, 2003) อธิบายว่า 
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ประสิทธิภาพ คือ การสนบัสนุนให้มีวิธีการบริหารท่ีจะ

ไดรั้บผลดีมากท่ีสุดโดยส้ินเปลืองค่าใชจ่้ายนอ้ยท่ีสุดนัน่

กคื็อการลดค่าใชจ่้ายทางดา้นวตัถุและบุคลากรลงในขณะ

ท่ีพยายามเพิ่มความแม่นตรงความเร็วและความราบเรียบ

ของการบริหารให้มากข้ึน

ธงชยั สันติวงษ ์ (Santiwong, 1999) กล่าวไวว้่า 

ทรัพยากรมนุษย ์คือ ปัจจยัพ้ืนฐานท่ีส�าคญัท่ีสุดส�าหรับทุก

องคก์าร เพราะเป็นปัจจยัส�าคญัท่ีจะเป็นตวัก�าหนดความ

ส�าเร็จหรือความลม้เหลว เพราะการขาดทรัพยากรมนุษยท่ี์

มีคุณภาพนั้นจะท�าใหปั้จจยัอ่ืน ๆ  ไร้ความหมายไปในท่ีสุด

สมชาย หิรัญกิตติ (Hirankitti, 1999) เห็นว่า 

ทรัพยากรมนุษยเ์ป็นบุคคลท่ีมีความพร้อม มีความจริงใจ 

และสามารถท่ีจะท�างานให้บรรลุเป้าหมายขององคก์าร 

หรือเป็นบุคคลในองค์การท่ีสามารถสร้างคุณค่าของ

ระบบการบริหารงานใหบ้รรลุวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการได ้

ดงันั้น องคก์ารจึงมีหนา้ท่ีในการบริหารทรัพยากรมนุษย์

เพื่อให้ปฏิบติังานจนบรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์าร ซ่ึง

ตอ้งใชก้ารวางแผนเชิงกลยทุธ์ดา้นการบริหารทรัพยากร

มนุษยเ์ขา้ช่วย

ณรงคว์ิทย ์แสนทอง (Santhong, 2005) อธิบาย

วา่ ทรัพยากรมนุษยถื์อเป็นปัจจยัส�าคญัสู่ความส�าเร็จของ

ทุกองคก์าร เพราะเป็นปัจจยัส�าคญัท่ีสุด ทรัพยากรมนุษย์

เป็นทรัพยากรท่ีสร้างสรรคคุ์ณค่าใหแ้ก่องคก์ารสูงสุด โดย

เฉพาะอยา่งยิ่ง เป็นทรัพยากรประเภทมีคุณค่าเพิ่ม (value 

added) เพราะยิง่ใชย้ิง่ท�าใหมี้ประสบการณ์ทกัษะเพิ่มมาก

ข้ึน ดงันั้น ไม่วา่โลกจะเปล่ียนแปลงไปมากเพียงใดก็ตาม 

แต่ทรัพยากรท่ีแต่ละองคก์ารตอ้งการเป็นทรัพยากรพื้นฐาน

คือ คนและในอนาคตมีแนวโนม้วา่ การแข่งขนัจะเปล่ียน

จากยคุขอ้มูลข่าวสาร (information) ไปสู่สังคมของการ

แข่งขนัดา้นองคค์วามรู้ (knowledge based society) มากยิง่

ข้ึน และองคค์วามรู้ต่าง ๆ  จะเกิดข้ึนไม่ไดถ้า้ปราศจากคน

ประภสัสร บุญมี (Boonmee, 2007) มีความเห็น

วา่ ทรัพยากรมนุษยเ์ป็นปัจจยัท่ีส�าคญัยิง่ต่อการปฏิบติังาน

ขององคก์าร องคก์ารจะเจริญเติบโตกา้วหนา้ ถดถอย หรือ

สูญเสีย มกัเกิดจากทรัพยากรมนุษยใ์นองคก์ารนั้น ฉะนั้น 

ทรัพยากรมนุษยจึ์งเป็นตวัจกัรส�าคญัสู่ความส�าเร็จ และ

การสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีขององคก์าร ทั้งน้ี จะตอ้งหมาย

ถึง องคก์ารไดมี้การคดัเลือกคนเขา้ท�างาน เพื่อใหไ้ดค้นท่ี

มีคุณภาพเขา้มายอ่มตอ้งอาศยัการบริหารทรัพยากรมนุษย์

ท่ีมีคุณภาพดว้ย

วิโรจน์ สารรัตนะ (Sararattana, 1999) กล่าวว่า 

ยทุธศาสตร์ หมายถึง ทิศทางหรือแบบแผนการด�าเนินงาน

ในระยะยาวขององคก์าร ก�าหนดข้ึนโดยค�านึงถึงความ

สอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มภายนอก แต่อาจเปล่ียนแปลง

ไดห้ากสภาพแวดลอ้มมีการเปล่ียนแปลงไป การท่ีองคก์าร

จะสามารถเลือกยุทธศาสตร์ไดเ้หมาะสมเพียงใด ข้ึนอยู่

กบัขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้มท่ีองคก์ารจดัหามาได้

ชยัยศ สันติวงษ ์ และคณะ (Santiwong, et al., 

2003) มีความเห็นว่า กลยทุธ์ ยทุธศาสตร์ หรือยทุธวิธี ก็

คือค�า ๆ เดียวกนั โดยสรุปแลว้หมายถึง แนวทาง หรือวิธี

การท�าอยา่งไรท่ีจะไปถึงวตัถุประสงคท่ี์ก�าหนดไว้

ส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน  

(Office of the Civil Service Commission, 2009) ไดอ้ธิบาย

วา่ สรุปไดว้า่การพฒันาหน่วยราชการใหเ้ป็นองคก์ารท่ีมีขีด

สมรรถนะสูงนั้น ความสามารถในการบริหารยทุธศาสตร์

ถือเป็นเคร่ืองมือท่ีส�าคญัในการขบัเคล่ือน ซ่ึงในการบริหาร

ยทุธศาสตร์ใหบ้งัเกิดผลนั้นประกอบดว้ยองคป์ระกอบท่ี

ส�าคญั 3 ประการ ไดแ้ก่ การก�าหนดยทุธศาสตร์ (strategy 

formulation) การแปลงยทุธศาสตร์สู่การปฏิบติั (strategy 

implementation) และการติดตามและประเมินผลการด�าเนิน

งานตามยทุธศาสตร์ (strategy evaluation)

วนัชยั มีชาติ (Meechart, 2006) ใหค้วามหมายของ 

ยทุธศาสตร์ (strategy) หมายถึง การก�าหนดเป้าหมายและ

วตัถุประสงค์ระยะยาวขององค์การ รวมถึงการก�าหนด

กิจกรรม และการจดัสรรทรัพยากรเพื่อน�าไปสู่การบรรลุ

วตัถุประสงคด์งักล่าว

ปิยะนิตย ์โอนพรัตนว์บูิล (Ohnparatwiboon, 2009) 

ใหค้วามหมายของยทุธศาสตร์ในลกัษณะท่ีเป็นกิจกรรมท่ี

องคก์ารเลือกท่ีจะเป็นเลิศ โดยแก่นแทข้องยทุธศาสตร์ คือ

การเลือกท่ีจะด�าเนินการกิจกรรมท่ีแตกต่างจากคู่แข่งเพื่อ

ท่ีจะเสนอขอ้เสนอท่ีมีคุณค่าเป็นเอกลกัษณ์ ยทุธศาสตร์จึง

เป็นการสร้างสรรคต์�าแหน่งท่ีมีเอกลกัษณ์และคุณค่า ดว้ย

การรวมเอากลุ่มของกิจกรรมท่ีมีความแตกต่างเขา้ไวด้ว้ย

กนั ซ่ึงหากว่ามีไดเ้พียงต�าแหน่งเดียวแลว้ ยทุธศาสตร์ก็



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ปีที่ 7 ฉบับที่ 3 ประจ�าเดือน กันยายน-ธันวาคม 2560 131

จะไม่มีความจ�าเป็น ยทุธศาสตร์จะตอ้งมีการก�าหนดทาง

เลือกว่าอะไรไม่ควรท�าดว้ย ซ่ึงมีความส�าคญัเท่า ๆ กบั

ทางเลือกว่าอะไรควรท�า

2. แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบั

แนวคิดการปฏิบติัราชการตามค�ารับรองของหน่วยงาน 

4 ดา้น 

วิรัช วิรัชนิภาวรรณ (Wiruchnipawan, 2009) ได้

กล่าวไวว้า่ ตวัช้ีวดัการบริหารจดัการท่ีเรียกวา่ การปฏิบติั

ราชการตามค�ารับรองของหน่วยงาน เป็นตวัช้ีวดัการ

บริหารจดัการท่ีประกอบดว้ยตวัช้ีวดัหลกั 4 ดา้น ไดแ้ก่ 

(1) ประสิทธิผลตามแผนปฏิบติัราชการ (2) คุณภาพการ

ให้บริการ (3) ประสิทธิภาพของการปฏิบติัราชการ และ 

(4) การพฒันาองคก์รหรือหน่วยงาน

ทั้ งน้ี แนวคิดเก่ียวกับการปฏิบัติราชการตาม

ค�ารับรองของหน่วยงานเป็นมาตรการท่ีก�าหนดตามมติ

ของคณะรัฐมนตรีเพื่อใหส้�านกังานคณะกรรมการพฒันา

ระบบราชการ (ส�านกังาน ก.พ.ร.) ไดก้�าหนดมาตรการใน

การก�ากบั ดูแล และควบคุมการปฏิบติังานของหน่วยงาน

ราชการให้บรรลุตามเป้าหมายท่ีก�าหนด โดยหน่วยงาน

ราชการจะตอ้งท�าขอ้ตกลงการปฏิบติังานต่อหน่วยงาน

ซ่ึงเป็นผูบ้งัคบับญัชา และลงนามขอ้ตกลงนั้นร่วมกนั เพื่อ

เป็นขอ้ผกูมดัวา่จะด�าเนินงานตามท่ีไดต้กลงกนัไว ้โดยขั้น

ตอนการจดัท�าค�ารับรองการปฏิบติัราชการประกอบดว้ย

1. การจดัท�าแผนยทุธศาสตร์ หน่วยงานราชการจะ

ตอ้งร่วมกนัจดัท�าแผนยทุธศาสตร์ของหน่วยงาน ซ่ึงจะตอ้ง

แสดงใหเ้ห็นถึงความสอดคลอ้งกบันโยบายของประเทศ 

โดยก�าหนดเป็นวสิยัทศัน ์กลยทุธ์ และแผนการปฏิบติังาน

2. การจัดท�าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ เม่ือ

ก�าหนดแผนยทุธศาสตร์ของหน่วยงานไดแ้ลว้ จะตอ้งน�า

เสนอให้คณะกรรมการเจรจาขอ้ตกลงเพื่อเจรจากบัคณะ

กรรมการก�ากบัการจดัท�าขอ้ตกลงและการประเมินผล 

เพื่อแกไ้ขปรับปรุงใหเ้กิดความเหมาะสม และน�าเสนอต่อ

คณะรัฐมนตรีไดพ้ิจารณาเพื่ออนุมติัใหด้�าเนินการลงนาม

ขอ้ตกลงในหนงัสือค�ารับรองการปฏิบติัราชการต่อไปได้

3. การประเมินผล เม่ือมีการลงนามขอ้ตกลงการ

ด�าเนินงานระหวา่งผูบ้งัคบับญัชาของหน่วยงานและหน่วย

งานราชการใตบ้งัคบับญัชาแลว้ จะมีคณะกรรมการประเมิน

ผลซ่ึงเป็นบุคคลภายนอกมาท�าการประเมินผลการปฏิบติั

งาน โดยเกณฑก์ารประเมินผลประกอบดว้ย 4 ดา้น

วิรัช วิรัชนิภาวรรณ (Wiruchnipawan, 2007) 

การก�ากบั ดูแล และควบคุมการปฏิบติังานของหน่วยงาน

ของรัฐโดยเฉพาะอยา่งยิ่ง สถาบนัการพลศึกษาให้บรรลุ

วตัถุประสงคห์รือเป้าหมายท่ีก�าหนดไว ้ทั้งน้ี หน่วยงาน

ของรัฐจะตอ้งท�าขอ้ตกลงการปฏิบติังานต่อหน่วยงานซ่ึง

เป็นผูบ้งัคบับญัชา และลงนามขอ้ตกลงนั้นร่วมกนัเพื่อ

เป็นขอ้ผกูมดัวา่จะด�าเนินงานตามท่ีไดต้กลงกนัไว ้ผูศึ้กษา

ไดน้�าแนวคิดการปฏิบติัราชการตามค�ารับรองของหน่วย

งาน 4 ดา้น มาปรับใชเ้ป็นกลุ่มตวัช้ีวดั หรือกรอบแนวคิด

การวิจยัส่วนท่ีเป็นตวัแปรอิสระเพื่อใชใ้นการศึกษาและ

วิเคราะห์การบริหารจดัการทรัพยากรมนุษยใ์นเร่ืองการ

ฝึกอบรมดา้นเทคโนโลยีของสถาบนัการพลศึกษา ทั้ง 4 

ดา้น นั้น ประกอบดว้ย

1. ประสิทธิผลตามแผนปฏิบติังาน หมายถึง การ

บริหารจดัการทรัพยากรมนุษยใ์นทิศทางท่ีใหค้วามส�าคญั

กบัผลงานท่ีบรรลุวตัถุประสงค์และเป้าหมายของแผน

ปฏิบติังานตามท่ีไดรั้บงบประมาณมาด�าเนินการเพื่อให้

เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  

(1) สถาบนัการพลศึกษามีความพร้อมในการบริหารจดัการ 

หรือในการจดัการฝึกอบรมดา้นเทคโนโลยท่ีีทนัสมยัและ

เหมาะสมแก่บุคลากรไดต้ามเป้าหมายของแผนปฏิบติังาน

ของสถาบนัการพลศึกษา และ (2) สถาบนัการพลศึกษา

จดัการฝึกอบรมดา้นเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัและเหมาะสม

แก่บุคลากรในทิศทางท่ีประสบความส�าเร็จตามเป้าหมาย

ของแผนปฏิบติังานของสถาบนัการพลศึกษา

2. คุณภาพการให้บริการ หมายถึง การบริหาร

จดัการทรัพยากรมนุษยใ์นทิศทางท่ีสอดคลอ้งกบัความ

ตอ้งการของบุคลากร รวมทั้งสร้างความพึงพอใจให้กบั

บุคลากร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง (1) สถาบนัการพลศึกษา

จดัการฝึกอบรมดา้นเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัและเหมาะสม

แก่บุคลากรในทิศทางท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ

บุคลากร และ (2) สถาบนัการพลศึกษาจดัการฝึกอบรม

ดา้นเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัและเหมาะสมแก่บุคลากรโดย

น�าเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัมาใชใ้นการฝึกอบรม

3. ประสิทธิภาพของการปฏิบติังาน หมายถึง การ



132 Vol. 7 No. 3 September-December 2017
EAU HEritAgE JoUrnAl

Social Science and Humanity

บริหารจดัการทรัพยากรมนุษยใ์นทิศทางท่ีใหค้วามส�าคญั

กบัผลจากการด�าเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชท้รัพยากรท่ีมี

อยูอ่ยา่งคุม้ค่า โดยเฉพาะอยา่งยิง่ (1) สถาบนัการพลศึกษา

จดัการฝึกอบรมดา้นเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัและเหมาะสม

แก่บุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ และ (2) สถาบนัการ

พลศึกษาจดัการฝึกอบรมดา้นเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัและ

เหมาะสมแก่บุคลากรอยา่งคุม้ค่า และเกิดประโยชนสู์งสุด

4. การพฒันาหน่วยงาน หมายถึง การบริหาร

จดัการทรัพยากรมนุษยใ์นทิศทางท่ีใหค้วามส�าคญักบัความ

สามารถในการบริหารจดัการของหน่วยงานดา้นทรัพยากร

มนุษยท่ี์สนบัสนุนการพฒันาหน่วยงาน โดยเฉพาะอยา่ง

ยิ่ง (1) สถาบนัการพลศึกษาจัดการฝึกอบรมบุคลากร

ดา้นเทคโนโลยีโดยมีการพฒันาหรือปรับปรุงการปฏิบติั

งานอยา่งชดัเจน และ (2) สถาบนัการพลศึกษาจดัการฝึก

อบรมดา้นเทคโนโลยท่ีีทนัสมยัและเหมาะสมแก่บุคลากร

โดยเปิดโอกาสใหบุ้คลากรเขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันา

หรือปรับปรุงหน่วยงาน” ในการศึกษาคร้ัง ผูศึ้กษาไดน้�า

แนวคิดการปฏิบติัราชการตามค�ารับรองของหน่วยงาน 4 

ดา้น ดงักล่าวมาปรับใชเ้ป็นกรอบแนวคิด หรือเป็นตวัช้ีวดั

ส�าหรับศึกษาวเิคราะห์ปัญหาเก่ียวกบัประสิทธิภาพในการ

บริหารจดัการทรัพยากรมนุษยข์องสถาบนัการพลศึกษา

ตามแนวคิดการปฏิบติัราชการตามค�ารับรองของหน่วยงาน 

และแนวทางการพฒันาประสิทธิภาพในการบริหารจดัการ

ทรัพยากรมนุษยข์องสถาบนัการพลศึกษาตามแนวคิดการ

ปฏิบติัราชการตามค�ารับรองของหน่วยงาน

กรอบแนวคิดกำรวิจัย

กรอบแนวคิดการวิจยัส่วนท่ีเป็นตวัแปรอิสระ 

ประกอบดว้ย (1) ปัจจยัท่ีมีส่วนส�าคญัต่อปัญหาเก่ียวกบั

ประสิทธิภาพในการบริหารจดัการทรัพยากรมนุษยข์อง

สถาบนัการพลศึกษาตามแนวคิดการปฏิบติัราชการตาม

ค�ารับรองของหน่วยงาน 4 ดา้น (2) ปัจจยัท่ีมีส่วนส�าคญั

ต่อแนวทางการพฒันาประสิทธิภาพในการบริหารจดัการ

ทรัพยากรมนุษยข์องสถาบนัการพลศึกษาตามแนวคิดการ

ปฏิบติัราชการตามค�ารับรองของหน่วยงาน 4 ดา้นและ  

(3) ยุทธศาสตร์การด�าเนินงานท่ีสนบัสนุนแนวทางการ

พฒันาประสิทธิภาพในการบริหารจดัการทรัพยากรมนุษย์

ของสถาบนัการพลศึกษาตามแนวคิดการปฏิบติัราชการ

ตามค�ารับรองของหน่วยงานท่ีจดัแบ่งเป็น 3 ดา้นและ การ

เพิม่ประสิทธิภาพในการบริหารจดัการทรัพยากรมนุษยข์อง

สถาบนัการพลศึกษาตามแนวคิดการปฏิบติัราชการตามค�า

รับรองของหน่วยงาน ประกอบดว้ย (1) ประสิทธิผลตาม

แผนปฏิบติังาน (2) คุณภาพการใหบ้ริการ (3) ประสิทธิภาพ

ของการปฏิบติังาน และ (4) การพฒันาหน่วยงาน ดงัภาพ 1

1. ปัจจยัท่ีมีส่วนส�าคญัต่อปัญหาเก่ียวกบัประสิทธิภาพในการบริหารจดัการทรัพยากร
มนุษยข์องสถาบนัการพลศึกษาตามแนวคิดการปฏิบติัราชการตามค�ารับรองของหน่วย
งาน 4 ดา้น 
(1) ประสิทธิผลตามแผนปฏิบติังาน                 (2) คุณภาพการให้บริการ 
(3) ประสิทธิภาพของการปฏิบติังาน                (4) การพฒันาหน่วยงาน

การเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
บริหารจดัการทรัพยากรมนุษย์
ของสถาบนัการพลศึกษาตาม
แนวคิดการปฏิบติัราชการตาม

ค�ารับรองของหน่วยงาน

2. ปัจจัยท่ีมีส่วนส�าคญัต่อแนวทางการพฒันาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรมนุษยข์องสถาบนัการพลศึกษาตามแนวคิดการปฏิบติัราชการตามค�ารับรอง
ของหน่วยงาน 4 ดา้น 
(1) ประสิทธิผลตามแผนปฏิบติังาน                 (2) คุณภาพการให้บริการ
(3) ประสิทธิภาพของการปฏิบติังาน                (4) การพฒันาหน่วยงาน

3. ยทุธศาสตร์การด�าเนินงานท่ีสนบัสนุนแนวทางการพฒันาประสิทธิภาพในการบริหาร
จดัการทรัพยากรมนุษยข์องสถาบนัการพลศึกษาตามแนวคิดการปฏิบติัราชการตามค�า
รับรองของหน่วยงานท่ีจดัแบ่งเป็น 3 ดา้น/ขั้นตอน

ภำพ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั
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วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

การศึกษาวิจยัคร้ังน้ี เป็นการวิจยัแบบผสมผสาน 

(mixed methods research) โดยใชก้ารวิจยัเชิงปริมาณ 

(quantitative research) เป็นหลกัโดยใชแ้บบสอบถามเป็น

เคร่ืองมือในการวิจยั ต่อจากนั้น จึงท�าการวิจยัเชิงคุณภาพ 

(qualitative research) จากการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของ

ผูเ้ช่ียวชาญจ�านวน9คนมาเสริมโดยน�าผลการวิจยัท่ีได้

จากแบบสอบถามเฉพาะประเด็นท่ีส�าคญัมาสัมภาษณ์

ผูเ้ช่ียวชาญว่ามีความเห็นเหมือนกนั คลา้ยกนั หรือแตก

ต่างกนั เป็นตน้ 

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

การวิจยัเชิงปริมาณ

ประชากร คือบุคลากรของสถาบนัการพลศึกษา

ในส่วนกลาง คือ กรุงเทพมหานคร จ�านวน 1,208 คน

ประกอบดว้ย (1) ขา้ราชการครูอาจารย ์813 คน (2) บุคลากร

ทางการศึกษา 125 คน (3) ลูกจา้งประจ�า 189 คน และ  

(4) พนักงานราชการ 81 คน จ�านวนประชาชนท่ีเป็น

ตวัแทนของประชากรดงักล่าวท่ีตอบแบบสอบถามไดม้า

จากการใชสู้ตรหาจ�านวนกลุ่มตวัอยา่งของ ทาโร่ ยามาเน่ 

(Taro Yamane, 1967)

กลุ่มตวัอยา่ง คือบุคลากรของสถาบนัการพลศึกษา

ในส่วนกลาง คือ กรุงเทพมหานคร จ�านวน 1,208 คน 

ประกอบดว้ย (1) ขา้ราชการครูอาจารย ์813 คน (2) บุคลากร

ทางการศึกษา 125 คน (3) ลูกจา้งประจ�า 189 คน และ (4) 

พนกังานราชการ 81 คน รวมกลุ่มตวัอยา่ง 1,208คน

การวิจยัเชิงคุณภาพ

การสมัภาษณ์แนวลึกเฉพาะผูเ้ช่ียวชาญ มีจ�านวน

ผูเ้ช่ียวชาญระดบัสูง ระดบักลาง และระดบัล่าง รวม 9 คน 

โดยใชแ้บบสัมภาษณ์แนวลึกท่ีมีโครงสร้าง (structured 

in-depth interview form) และท�าการสัมภาษณ์ดว้ยตวัเอง

แบบตวัต่อตวั (face to face interview)

เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรวิจัย

การวิจยัเชิงปริมาณ

การศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ส�าหรับการวิจยัเชิงปริมาณ 

ใชแ้บบสอบถาม (questionnaire) เป็นเคร่ืองมือ เพื่อใหไ้ด้

ขอ้มลูจากการสุ่มตวัอยา่งภาคสนาม ซ่ึงผา่นการทดสอบหา

ค่าความเท่ียงตรงไดค้่า IOC เท่ากบั 0.81 และหาค่าความ

เช่ือถือไดข้องแบบสอบถาม ไดค้่าครอนบาค เท่ากบั 0.85 

การรวบรวมขอ้มูลสนามไดด้�าเนินการระหวา่งวนัท่ี 1-30 

เมษายน 2559 รวม 30 วนั ผูศึ้กษา และผูช่้วยอีก 4 คน เก็บ

รวบรวมแบบสอบถามกลบัคืนมาไดจ้�านวน 973 คน คิด

เป็นร้อยละ 80.55 ของประชากรทั้งหมด 1,208  คน

การวิจยัเชิงคุณภาพ 

ผู ้ศึกษาได้ท�าการสัมภาษณ์แนวลึกเฉพาะผู ้

เช่ียวชาญ หรือผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัโดยใชแ้บบสอบถามแนว

ลึกท่ีมีโครงสร้าง และท�าการสัมภาษณ์ดว้ยตวัเองแบบตวั

ต่อตวั (face to face interview) จนครบทั้ง 9 คน ต่อจาก

นั้น จึงน�าผลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์มาประมวล วิเคราะห์ 

และน�าเสนอดว้ยวิธีการบรรยาย (descriptive interpreta-

tion) ทา้ยสุด ไดน้�าผลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ซ่ึงถือวา่เป็น

ขอ้มูลเสริมท่ีไดจ้ากการวิจยัเชิงคุณภาพ

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล

การศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ไดก้ �าหนดการเก็บรวบรวม

ขอ้มูลไว ้3 วิธี ไดแ้ก่ (1) การรวบรวมขอ้มูลจากเอกสาร

หรือการวิจยัเอกสาร (2) การรวบรวมขอ้มูลจากการวิจยั

สนาม และ (3) การรวบรวมขอ้มูลจากการสังเกตการณ์

กำรวิเครำะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้

การวิเคราะห์ขอ้มูลในรูปตาราง (contingency 

analysis) รวมทั้งใช้รูปแบบการวิเคราะห์เชิงพรรณนา 

(descriptive analytical approach) ส�าหรับสถิติท่ีใชใ้น

การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณมีดงัน้ี

1.ค่าสถิติร้อยละ (percentage) ใชว้ิเคราะห์ขอ้มูล

ทัว่ไป โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ขอ้มลูส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง 

เช่น เพศ และระดบัการศึกษา เป็นตน้

2. ค่าเฉล่ีย (mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation--SD) ใชว้เิคราะห์ขอ้มลูเก่ียวกบัความ
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คิดเห็นของประชากรต่อ (1) ปัญหาเก่ียวกบัประสิทธิภาพ

ในการบริหารจดัการทรัพยากรมนุษยข์องสถาบนัการ

พลศึกษาตามแนวคิดการปฏิบติัราชการตามค�ารับรองของ

หน่วยงาน (2) แนวทางการพฒันาประสิทธิภาพในการ

บริหารจดัการทรัพยากรมนุษยข์องสถาบนัการพลศึกษา

ตามแนวคิดการปฏิบติัราชการตามค�ารับรองของหน่วยงาน 

และ (3) ยทุธศาสตร์การด�าเนินงานท่ีสนบัสนุนแนวทาง

การพฒันาประสิทธิภาพในการบริหารจดัการทรัพยากร

มนุษยข์องสถาบนัการพลศึกษาตามแนวคิดการปฏิบติั

ราชการตามค�ารับรองของหน่วยงาน

ผลกำรวิจัย

1. สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัญหาเก่ียวกับ

ประสิทธิภาพในการบริหารจดัการทรัพยากรมนุษยข์อง

สถาบนัการพลศึกษาตามแนวคิดการปฏิบติัราชการตาม

ค�ารับรองของหน่วยงาน 4 ดา้น 

1.1 ปัญหาดา้นประสิทธิผลตามแผนปฏิบติังาน 

ไดแ้ก่ ประชากรเห็นดว้ยในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 2.17) 

ว่า สถาบนัการพลศึกษาขาดความพร้อมในการบริหาร

จดัการ หรือในการจดัการฝึกอบรมไดต้ามเป้าหมายของ

แผนปฏิบติังานของสถาบนัการพลศึกษา

1.2 ปัญหาด้านคุณภาพการให้บริการ ได้แก่ 

ประชากรเห็นดว้ยในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 2.11) ว่า 

สถาบนัการพลศึกษาจดัการฝึกอบรมดา้นเทคโนโลยท่ีีทนั

สมยัและเหมาะสมแก่บุคลากรในทิศทางท่ีไม่สอดคลอ้ง

กบัความตอ้งการของบุคลากร

1.3 ปัญหาดา้นประสิทธิภาพของการปฏิบติังาน 

ไดแ้ก่ ประชากรเห็นดว้ยในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 2.07) 

วา่ สถาบนัการพลศึกษาจดัการฝึกอบรมดา้นเทคโนโลยท่ีี

ทนัสมยัและเหมาะสมแก่บุคลากรอยา่งไม่มีประสิทธิภาพ

มากเท่าท่ีควร

1.4 ปัญหาฯ ด้านการพฒันาหน่วยงาน ได้แก่ 

ประชากรเห็นดว้ยในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 2.03) ว่า 

สถาบนัการพลศึกษาจดัการฝึกอบรมดา้นเทคโนโลยีท่ี

ทนัสมยัและเหมาะสมแก่บุคลากรโดยขาดการพฒันาหรือ

ปรับปรุงการปฏิบติังานอยา่งชดัเจน

2. เพื่อศึกษาแนวทางการพฒันาประสิทธิภาพ

ในการบริหารจดัการทรัพยากรมนุษยข์องสถาบนัการ

พลศึกษาตามแนวคิดการปฏิบติัราชการตามค�ารับรอง

ของหน่วยงาน 4 ดา้น

2.1 แนวทางการพฒันาดา้นประสิทธิผลตามแผน

ปฏิบติังาน ไดแ้ก่ ประชากรเห็นดว้ยในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 

2.49) ว่า สถาบนัการพลศึกษาควรจดัการฝึกอบรมดา้น

เทคโนโลยท่ีีทนัสมยัและเหมาะสมแก่บุคลากรในทิศทาง

ท่ีสอดคลอ้งและตอบสนองความตอ้งการของบุคลากร

2.2 แนวทางการพฒันาฯ ด้านคุณภาพการให้

บริการได้แก่ ระชากรเห็นด้วยในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 

2.55) ว่า สถาบนัการพลศึกษาควรจดัการฝึกอบรมดา้น

เทคโนโลยท่ีีทนัสมยัและเหมาะสมแก่บุคลากรในทิศทาง

ท่ีมุ่งความส�าเร็จตามเป้าหมายของแผนปฏิบติังานของ

สถาบนัการพลศึกษา

2.3  แนวทางการพฒันาดา้นประสิทธิภาพของ

การปฏิบติังาน ไดแ้ก่ ประชากรเห็นดว้ยในระดบัมาก  

(ค่าเฉล่ีย 2.40) วา่ สถาบนัการพลศึกษาควรจดัการฝึกอบรม

ดา้นเทคโนโลยท่ีีทนัสมยัและเหมาะสมแก่บุคลากรอยา่ง

มีประสิทธิภาพเพิ่มมากข้ึน เช่น จดัการฝึกอบรมเพิ่มมาก

ข้ึน และมีการประเมินผล

2.4 แนวทางการพฒันาด้านพฒันาหน่วยงาน 

ไดแ้ก่ ประชากรเห็นดว้ยในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 2.58) ว่า 

สถาบนัการพลศึกษาควรจดัการฝึกอบรมดา้นเทคโนโลยี

ท่ีทนัสมยัและเหมาะสมแก่บุคลากรโดยเปิดโอกาสให้

บุคลากรเข้ามามีส่วนร่วมในการพฒันาหรือปรับปรุง

หน่วยงานเพิ่มมากข้ึน

3. เพือ่ศึกษายทุธศาสตร์การด�าเนินงานท่ีสนบัสนุน

แนวทางการพฒันาประสิทธิภาพในการบริหารจดัการ

ทรัพยากรมนุษยข์องสถาบนัการพลศึกษาตามแนวคิด

การปฏิบติัราชการตามค�ารับรองของหน่วยงานท่ีจดัแบ่ง

เป็น 3 ดา้น/ขั้นตอน 

3.1 ยทุธศาสตร์การด�าเนินงานดา้นการมีภาวะผูน้�า 

ประชากรเห็นดว้ยในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 2.49) ไดแ้ก่ การ

ก�าหนดยุทธศาสตร์การด�าเนินงานในทิศทางท่ีผูบ้ริหาร

ของสถาบนัการพลศึกษามีภาวะผูน้�าท่ีสนบัสนุนการเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการบริหารจดัการทรัพยากรมนุษยข์อง
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สถาบนัการพลศึกษาตามแนวคิดการปฏิบติัราชการตาม

ค�ารับรองของหน่วยงานอยา่งจริงจงัและต่อเน่ือง

3.2 ยทุธศาสตร์การด�าเนินงานดา้นการจดัหาเคร่ือง

มือ อุปกรณ์ท่ีเหมาะสมและทนัสมยั ประชากรเห็นดว้ยใน

ระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 2.48) ไดแ้ก่ การก�าหนดยทุธศาสตร์

การด�าเนินงานในทิศทางท่ีสถาบนัการพลศึกษาจดัหา

เคร่ืองมือ อุปกรณ์ และส่ิงอ�านวยความสะดวกส�าหรับการ

บริหารจดัการทรัพยากรมนุษย ์ โดยเฉพาะการฝึกอบรม

ดา้นเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัและเหมาะสมแก่บุคลากรตาม

แนวคิดการปฏิบติัราชการตามค�ารับรองของหน่วยงาน

อยา่งเหมาะสม และทนัสมยั

3.3 ยทุธศาสตร์การด�าเนินงานดา้นการพฒันาองค์

ความรู้และประสบการณ์ ประชากรเห็นดว้ยในระดบัมาก 

(ค่าเฉล่ีย 2.45) ไดแ้ก่ การก�าหนดยทุธศาสตร์การด�าเนิน

งานในทิศทางท่ีสถาบนัการพลศึกษามีการพฒันาองคค์วาม

รู้และประสบการณ์เพื่อประยกุตใ์ชใ้นการบริหารจดัการ

ทรัพยากรมนุษยต์ามแนวคิดการปฏิบติัราชการตามค�า

รับรองของหน่วยงาน เช่น การสร้างหลกัสูตรท่ีทนัสมยั 

และทนัเหตุการณ์ส�าหรับการบริหารจดัการทรัพยากร

มนุษยด์า้นเทคโนโลยี

กำรอภิปรำยผล

1. การอภิปรายผลปัญหาเก่ียวกบัประสิทธิภาพ

ในการบริหารจดัการทรัพยากรมนุษยข์องสถาบนัการ

พลศึกษาตามแนวคิดการปฏิบติัราชการตามค�า

รับรองของหน่วยงาน 4 ดา้นผลการศึกษาพบวา่ ประชากร

ลว้นเห็นดว้ยในระดบัปานกลางทุกขอ้ค�าถามและทั้ง 4 ดา้น

เหตุผลส�าคญัท่ีท�าใหป้ระชากรเห็นดว้ยในระดบัปานกลาง

ทั้ง 4 ดา้นนั้น ผูศึ้กษามีความเห็นวา่ ถึงแมป้ระชากรซ่ึงเป็น

บุคลากรของสถาบนัการพลศึกษาในส่วนกลางทั้งหมด 

ประสบกบัปัญหาเก่ียวกบัการบริหารจดัการทรัพยากร

มนุษย ์และไม่พึงพอใจการบริหารจดัการทรัพยากรมนุษย์

ของสถาบนัการพลศึกษาตามแนวคิดการปฏิบติัราชการ

ตามค�ารับรองของหน่วยงาน 4 ดา้นมากเท่าท่ีควร เห็นได้

จากการท่ีประชากรส่วนใหญ่เห็นดว้ยในระดบัปานกลาง 

โดยเฉพาะอยา่งยิง่ จากค�าถามท่ีวา่ (1) สถาบนัการพลศึกษา

ขาดความพร้อมในการบริหารจดัการ หรือในการจดัการ

ฝึกอบรมไดต้ามเป้าหมายของแผนปฏิบติังานของสถาบนั

การพลศึกษา (ค่าเฉล่ีย 2.17) (2) สถาบนัการพลศึกษา

จดัการฝึกอบรมดา้นเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัและเหมาะสม

แก่บุคลากรในทิศทางท่ีไม่สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ

ของบุคลากร (ค่าเฉล่ีย 2.11) (3) สถาบนัการพลศึกษา

จดัการฝึกอบรมดา้นเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัและเหมาะสม

แก่บุคลากรอยา่งไม่มีประสิทธิภาพมากเท่าท่ีควร (ค่าเฉล่ีย 

2.07) และ (4) สถาบนัการพลศึกษาจดัการฝึกอบรมดา้น

เทคโนโลยีท่ีทนัสมยัและเหมาะสมแก่บุคลากรโดยขาด

การพฒันาหรือปรับปรุงการปฏิบติังานอย่างชดัเจน (ค่า

เฉล่ีย 2.03) แต่ในเวลาเดียวกนั ประชากรส่วนใหญ่ก็ยงั

พึงพอใจการบริหารจดัการทรัพยากรมนุษยข์องสถาบนั

การพลศึกษาตามแนวคิดการปฏิบติัราชการตามค�ารับรอง

ของหน่วยงาน 4 ดา้น เห็นไดจ้ากการท่ีประชากรส่วน

ใหญ่เห็นดว้ยในระดบัมากต่อค�าถามท่ีว่า (1) สถาบนัการ

พลศึกษาควรจดัการฝึกอบรมดา้นเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั

และเหมาะสมแก่บุคลากรโดยเปิดโอกาสให้บุคลากร

เขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันาหรือปรับปรุงหน่วยงาน

เพิ่มมากข้ึน (ค่าเฉล่ีย 2.58) (2) สถาบนัการพลศึกษาควร

จดัการฝึกอบรมดา้นเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัและเหมาะสม

แก่บุคลากรในทิศทางท่ีมุ่งความส�าเร็จตามเป้าหมายของ

แผนปฏิบติังานของสถาบนัการพลศึกษา (ค่าเฉล่ีย 2.55)  

(3) สถาบันการพลศึกษาควรจัดการฝึกอบรมด้าน

เทคโนโลยท่ีีทนัสมยัและเหมาะสมแก่บุคลากรในทิศทาง

ท่ีสอดคลอ้งและตอบสนองความตอ้งการของบุคลากร (คา่

เฉล่ีย 2.49) และ (4) สถาบนัการพลศึกษาควรจดัการฝึก

อบรมดา้นเทคโนโลยท่ีีทนัสมยัและเหมาะสมแก่บุคลากร

อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากข้ึน เช่น จดัการฝึกอบรม

เพิ่มมากข้ึน และมีการประเมินผล (ค่าเฉล่ีย 2.40) เหล่า

น้ี เป็นตน้ เม่ือเป็นเช่นน้ี จึงมีส่วนส�าคญัท�าให้ประชากร

ส่วนใหญ่เห็นดว้ยกบัปัญหาเก่ียวกบัประสิทธิภาพในการ

บริหารจดัการดงักล่าวในระดบัปานกลาง แทนท่ีจะเห็น

ดว้ยในระดบัมาก หรือในระดบันอ้ย

2. การอภิปรายผลแนวทางการพฒันาประสิทธิภาพ

ในการบริหารจดัการทรัพยากรมนุษยข์องสถาบนัการ

พลศึกษาตามแนวคิดการปฏิบติัราชการตามค�ารับรอง

ของหน่วยงาน 4 ดา้น (สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์ารวจิยั 

ขอ้ 2) ผลการศึกษาพบวา่ ประชากรเห็นดว้ยในระดบัมาก
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ทุกขอ้ค�าถามทั้ง 4 ดา้น เหตุผลส�าคญัท่ีท�าให้ประชากร

เห็นดว้ยในระดบัมากทั้ง 4 ดา้นนั้น ผูศึ้กษามีความเห็น

ว่า เน่ืองจากประชากรซ่ึงเป็นบุคลากรของสถาบนัการ

พลศึกษาในส่วนกลางทั้งหมด เห็นดว้ย หรือพึงพอใจการ

บริหารจดัการทรัพยากรมนุษยข์องสถาบนัการพลศึกษา

ตามแนวคิดการปฏิบติัราชการตามค�ารับรองของหน่วยงาน 

4 ดา้น และเช่ือว่า หากสถาบนัการพลศึกษาน�าแนวคิดดงั

กล่าวไปปรับใชอ้ยา่งจริงจงัและต่อเน่ืองแลว้ ยอ่มมีส่วน

ส�าคญัท�าใหแ้นวทางการพฒันาประสิทธิภาพในการบริหาร

จดัการทรัพยากรมนุษยข์องสถาบนัการพลศึกษาประสบ

ผลส�าเร็จตามเป้าหมาย โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง แนวทางการ

พฒันาประสิทธิภาพในการบริหารจดัการของสถาบนัการ

พลศึกษาตามแนวคิดการปฏิบติัราชการตามค�ารับรองของ

หน่วยงาน 4 ดา้น ดงัค�าถาม 4 ขอ้ค�าถามท่ีไดอ้ภิปรายไวแ้ลว้

ในหวัขอ้ 2.1 ขา้งตน้ เม่ือเป็นเช่นน้ี จึงมีส่วนส�าคญัท�าให้

ประชากรเห็นดว้ยกบัแนวทางการพฒันาประสิทธิภาพใน

การบริหารจดัการดงักล่าวในระดบัมาก แทนท่ีจะเห็นดว้ย

ในระดบัปานกลางหรือในระดบันอ้ย

3. การอภิปรายผลยุทธศาสตร์การด�าเนินงานท่ี

สนบัสนุนแนวทางการพฒันาประสิทธิภาพในการบริหาร

จัดการทรัพยากรมนุษย์ของสถาบันการพลศึกษาตาม

แนวคิดการปฏิบติัราชการตามค�ารับรองของหน่วยงานท่ีจดั

แบ่งเป็น 3 ดา้น/ขั้นตอน (สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์าร

วิจยั ขอ้ 3) ผลการศึกษาพบวา่ ประชากรเห็นดว้ยในระดบั

มากทั้ง 3 ดา้น/ขั้นตอนเหตุผลส�าคญัท่ีท�าใหป้ระชากรลว้น

เห็นดว้ยในระดบัมากทั้ง 3 ดา้น/ขั้นตอน ต่อยทุธศาสตร์การ

ด�าเนินงานท่ีสนบัสนุนแนวทางการพฒันาประสิทธิภาพ

ในการบริหารจดัการทรัพยากรมนุษยข์องสถาบนัการ

พลศึกษาตามแนวคิดการปฏิบติัราชการตามค�ารับรองของ

หน่วยงานท่ีจดัแบ่งเป็น 3 ดา้น/ขั้นตอน เช่นน้ี ผูศึ้กษามี

ความเห็นว่า ประชากรซ่ึงเป็นบุคลากรของสถาบนัการ

พลศึกษาในส่วนกลางทั้งหมดเห็นดว้ย พึงพอใจ และเช่ือ

มัน่วา่ ยทุธศาสตร์การด�าเนินงานท่ีสนบัสนุนแนวทางการ

พฒันาประสิทธิภาพในการบริหารจดัการทรัพยากรมนุษย์

ของสถาบนัการพลศึกษาตามแนวคิดการปฏิบติัราชการ

ตามค�ารับรองของหน่วยงานท่ีจดัแบ่งเป็น 3 ดา้น/ขั้นตอน 

และหากสถาบนัการพลศึกษาน�ายุทธศาสตร์การด�าเนิน

งานดงักล่าวไปปรับใชอ้ยา่งจริงจงัและต่อเน่ืองแลว้ ยอ่มมี

ส่วนส�าคญัในการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจดัการ

ทรัพยากรมนุษยข์องสถาบนัการพลศึกษา โดยเฉพาะอยา่ง

ยิ่ง ยุทธศาสตร์การด�าเนินงานท่ีสนับสนุนแนวทางการ

พฒันาประสิทธิภาพในการบริหารจดัการทรัพยากรมนุษย์

ของสถาบนัการพลศึกษาตามแนวคิดการปฏิบติัราชการ

ตามค�ารับรองของหน่วยงาน 3 ดา้น/ขั้นตอน ท่ีวา่ (1) การ

ก�าหนดยุทธศาสตร์การด�าเนินงานในทิศทางท่ีผูบ้ริหาร

ของสถาบนัการพลศึกษามีภาวะผูน้�าท่ีสนบัสนุนการเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการบริหารจดัการทรัพยากรมนุษยข์อง

สถาบนัการพลศึกษาตามแนวคิดการปฏิบติัราชการตาม

ค�ารับรองของหน่วยงานอยา่งจริงจงัและต่อเน่ือง (ค่าเฉล่ีย 

2.49) (2) การก�าหนดยทุธศาสตร์การด�าเนินงานในทิศทาง

ท่ีสถาบนัการพลศึกษาจดัหาเคร่ืองมือ อุปกรณ์ และส่ิง

อ�านวยความสะดวกส�าหรับการบริหารจดัการทรัพยากร

มนุษย ์โดยเฉพาะการฝึกอบรมดา้นเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั

และเหมาะสมแก่บุคลากรตามแนวคิดการปฏิบติัราชการ

ตามค�ารับรองของหน่วยงานอยา่งเหมาะสม และทนัสมยั 

(ค่าเฉล่ีย 2.48) และ (3) การก�าหนดยทุธศาสตร์การด�าเนิน

งานในทิศทางท่ีสถาบนัการพลศึกษามีการพฒันาองคค์วาม

รู้และประสบการณ์เพื่อประยกุตใ์ชใ้นการบริหารจดัการ

ทรัพยากรมนุษยต์ามแนวคิดการปฏิบติัราชการตามค�า

รับรองของหน่วยงาน เช่น การสร้างหลกัสูตรท่ีทนัสมยั 

และทนัเหตุการณ์ส�าหรับการบริหารจดัการทรัพยากร

มนุษยด์า้นเทคโนโลยี (ค่าเฉล่ีย 2.45) เม่ือเป็นเช่นน้ี จึงมี

ส่วนส�าคญัท�าใหป้ระชากรลว้นเห็นดว้ยกบัยทุธศาสตร์การ

ด�าเนินงานท่ีสนบัสนุนแนวทางการพฒันาประสิทธิภาพ

ในการบริหารจดัการดงักล่าวในระดบัมาก แทนท่ีจะเห็น

ดว้ยในระดบัปานกลางหรือในระดบันอ้ย

ข้อเสนอแนะกำรวิจัย

1. ขอ้เสนอแนะตามแนวคิดการปฏิบติัราชการ

ตามค�ารับรองของหน่วยงาน 4 ดา้น

1.1 ขอ้เสนอแนะ หรือแนวทางการพฒันาประ

สิทธิภาพฯ ดา้นประสิทธิผลตามแผนปฏิบติังาน ไดแ้ก่ 

สถาบนัการพลศึกษาควรจดัการฝึกอบรมดา้นเทคโนโลยี

ท่ีทนัสมยัและเหมาะสมแก่บุคลากรในทิศทางท่ีสอดคลอ้ง

และตอบสนองความตอ้งการของบุคลากร
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1.2 แนวทางการพฒันาประสิทธิภาพฯ ด้าน

คุณภาพการให้บริการ ไดแ้ก่ สถาบนัการพลศึกษาควร

จดัการฝึกอบรมดา้นเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัและเหมาะสม

แก่บุคลากรในทิศทางท่ีมุ่งความส�าเร็จตามเป้าหมายของ

แผนปฏิบติังานของสถาบนัการพลศึกษา

1.3 แนวทางการพฒันาประสิทธิภาพฯ ด้าน

ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน ได้แก่ สถาบันการ

พลศึกษาควรจดัการฝึกอบรมดา้นเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั

และเหมาะสมแก่บุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมาก

ข้ึน เช่น จดัการฝึกอบรมเพิม่มากข้ึน และมีการประเมินผล

1.4 แนวทางการพฒันาประสิทธิภาพฯ ดา้นพฒันา

หน่วยงาน ไดแ้ก่ สถาบนัการพลศึกษาควรจดัการฝึกอบรม

ดา้นเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัและเหมาะสมแก่บุคลากรโดย

เปิดโอกาสใหบุ้คลากรเขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันาหรือ

ปรับปรุงหน่วยงานเพิ่มมากข้ึน ซ่ึงรวมถึงการท่ีสถาบนั

การพลศึกษาส่ือสารใหบุ้คลากรไดรั้บทราบและตระหนกั

ถึงความส�าคญัของการมีส่วนร่วม และจดัการฝึกอบรม

บุคลากรเพื่อกระตุน้และสร้างแรงจูงใจให้เขา้มามีส่วน

ร่วม เป็นตน้ ในเร่ืองการมีส่วนร่วม

2. ขอ้เสนอแนะตามยทุธศาสตร์การด�าเนินงานท่ี

สนบัสนุนแนวทางการพฒันาประสิทธิภาพในการบริหาร

จัดการทรัพยากรมนุษย์ของสถาบันการพลศึกษาตาม

แนวคิดการปฏิบติัราชการตามค�ารับรองของหน่วยงาน

ท่ีจดัแบ่งเป็น 3 ดา้น/ ขั้นตอน

2.1 ขอ้เสนอแนะตามยทุธศาสตร์การด�าเนินงาน

ดา้นการมีภาวะผูน้�า ไดแ้ก่ สถาบนัการพลศึกษาควรให้

ความส�าคญักบัการก�าหนดยทุธศาสตร์การด�าเนินงานใน

ทิศทางท่ีผูบ้ริหารของสถาบนัการพลศึกษามีภาวะผูน้�า

ท่ีสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจดัการ

ทรัพยากรมนุษยข์องสถาบนัการพลศึกษาตามแนวคิดการ

ปฏิบติัราชการตามค�ารับรองของหน่วยงานอย่างจริงจงั

และต่อเน่ือง

2.2 ขอ้เสนอแนะตามยทุธศาสตร์การด�าเนินงาน

ดา้นการจดัหาเคร่ืองมือ อุปกรณ์ท่ีเหมาะสมและทนัสมยั 

ไดแ้ก่ สถาบนัการพลศึกษาควรให้ความส�าคญักบัการ

ก�าหนดยุทธศาสตร์การด�าเนินงานในทิศทางท่ีสถาบนั

การพลศึกษาจดัหาเคร่ืองมือ อุปกรณ์ และส่ิงอ�านวยความ

สะดวกส�าหรับการบริหารจดัการทรัพยากรมนุษย ์ โดย

เฉพาะการฝึกอบรมดา้นเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัและเหมาะ

สมแก่บุคลากรตามแนวคิดการปฏิบติัราชการตามค�ารับรอง

ของหน่วยงานอย่างเหมาะสม และทนัสมยั เฉพาะขอ้

เสนอแนะเก่ียวกบัยทุธศาสตร์การด�าเนินงานท่ีสนบัสนุน

ใหจ้ดัหาเคร่ืองมือ อุปกรณ์ และส่ิงอ�านวยความสะดวกท่ี

เหมาะสมและทนัสมยั

2.3 ข้อเสนอแนะตามยุทธศาสตร์การด�าเนิน

งานดา้นการพฒันาองคค์วามรู้และประสบการณ์ ไดแ้ก่ 

สถาบนัการพลศึกษาควรให้ความส�าคญักบัการก�าหนด

ยทุธศาสตร์การด�าเนินงานในทิศทางท่ีสถาบนัการพลศึกษา

มีการพฒันาองค์ความรู้และประสบการณ์เพื่อประยุกต์

ใชใ้นการบริหารจดัการทรัพยากรมนุษยต์ามแนวคิดการ

ปฏิบติัราชการตามค�ารับรองของหน่วยงาน เช่น การสร้าง

หลกัสูตรท่ีทนัสมยั และทนัเหตุการณ์ส�าหรับการบริหาร

จดัการทรัพยากรมนุษยด์า้นเทคโนโลยี
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บทคัดย่อ

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา (1) ศึกษาปัญหาเก่ียวกบัการบริหารจดัการเพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตคน

พิการขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปราจีนบุรีตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) แนวทางการพฒันาการบริหาร

จดัการเพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปราจีนบุรีตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

และ (3) ปัจจยัท่ีสนบัสนุนแนวทางการพฒันาการบริหารจดัการเพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการขององคก์ารบริหาร

ส่วนจงัหวดัปราจีนบุรีตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้ประสบความส�าเร็จ ผลการศึกษาพบว่า (1) ปัญหาเก่ียวกบั

การบริหารจดัการท่ีส�าคญัคือ องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปราจีนบุรีจดัการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมอาชีพให้กบัคนพิการ

โดยสอบถามความคิดเห็นของคนพิการไม่มากเท่าท่ีควร (2) แนวทางการพฒันาการบริหารจดัการท่ีส�าคญัคือ องคก์าร

บริหารส่วนจงัหวดัปราจีนบุรีควรจดัการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมอาชีพให้กบัคนพิการโดยสอบถามความคิดเห็นของคน

พิการก่อน และ (3) ปัจจยัท่ีสนบัสนุนแนวทางการพฒันาการบริหารจดัการให้ประสบความส�าเร็จคือ การท่ีบุคลากร

เอาใจใส่ ทุ่มเท และเสียสละส�าหรับการพฒันาคุณภาพชีวิตดว้ยการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมอาชีพคนพิการตามปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง

ค�ำส�ำคัญ: การบริหารจดัการ,การพฒันาคุณภาพชีวิต, คนพิการ

Abstract

Objectives of this study were to explore (1) administrative problems of quality of life development of people 

with disabilities of the Prachinburi Provincial Administrative Organization according to the Sufficiency Economy 

Philosophy, (2) development guidelines of administration of quality of life development of people with disabilities 

of the Prachinburi Provincial Administrative Organization according to the Sufficiency Economy Philosophy, and  

(3) factors supporting the success of development guidelines of administration of quality of life development of 

people with disabilities of the Prachinburi Provincial Administrative Organization according to the Sufficiency 

Economy Philosophy. Research findings were (1) the major problem was the Prachinburi Provincial Administrative  

Organization’ didn’t include opinions of people with disabilities in training of career promotion, (2) the major 
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องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปราจีนบุรีเป็นองคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ินตามกฎหมายท่ีมีอ�านาจหนา้ท่ีบริหาร

จดัการ และพฒันาจงัหวดั ต�าบล หมู่บา้น และชุมชน มี

ความอิสระ และมีความคล่องตวัในการบริหารงานภายใน

กรอบท่ีกฎหมายก�าหนดไว ้โดยอ�านาจหนา้ท่ีขององคก์าร

บริหารส่วนจังหวดัปราจีนบุรีอยู่ภายใต้กฎหมาย คือ  

พระราชบญัญติัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั พ.ศ. 2540 

และพระราชบญัญติัก�าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย 

อ�านาจให้แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 ซ่ึง

มาตรา 17 (27) บญัญติัให้องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัมี

อ�านาจและหน้าท่ีในการจดัระบบบริการสาธารณะเพื่อ

ประโยชน์ของประชาชนในทอ้งถ่ินของตนเอง อนัไดแ้ก่ 

การสงัคมสงเคราะห์ และการพฒันาคุณภาพชีวติเดก็ สตรี 

คนชรา และผูด้อ้ยโอกาสอนัเป็นอ�านาจหนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง

โดยตรงกบัการศึกษาในคร้ังน้ี

แมค้นพิการในจงัหวดัปราจีนบุรีจะเป็นเพียงคน

กลุ่มเลก็ ๆ  แต่คนพิการกมี็สิทธิท่ีจะไดรั้บบริการสาธารณะ 

และการพฒันาคุณภาพชีวิตเช่นเดียวกบัประชาชนทัว่ไป 

โดยเป็นสิทธิอนัชอบธรรมตามอนุสญัญาระหวา่งประเทศ

ว่าดว้ยสิทธิคนพิการท่ีเน้นการด�ารงชีวิตในสังคมอย่าง

เท่าเทียมกบัคนปกติทัว่ไปในสังคมเม่ือเป็นเช่นน้ี องคก์ร

ปกครองส่วนท้องถ่ินจะต้องมุ่งเน้นตอบสนองความ

ตอ้งการของคนพกิารท่ีสอดคลอ้งกบัวถีิชีวติและวฒันธรรม

แต่ละทอ้งถ่ิน เช่น จดัการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมอาชีพ

ให้กับคนพิการ และสนับสนุนกลุ่มคนพิการเป็นแกน

หลกัในการพฒันาคุณภาพชีวิตตนเองเพื่อช่วยให้ผูพ้ิการ

สามารถพึ่งตนเองไดอ้ยา่งมีศกัด์ิศรีและมีคุณค่า ทั้งน้ี โดย

development guideline was the Prachinburi Provincial Administrative Organization should train the people with 

disabilities in career promotion by asking the people’ s opinions of the training in advance, and (3) the major factors 

supporting the successful development guidelines of administration were the personnel of the Organization acting 

with attention, devotion, and sacrifice on the quality of life development regarding the training of career promotion 

to the people with disabilities according to the Sufficiency Economy Philosophy.

Keywords: administration, quality of life, people with disabilities

น�าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงหน่วยงานทั้งภาครัฐ

และภาคเอกชนน�ามาปรับใชก้นัอยา่งแพร่หลาย มาปรับ

ใชใ้นการบริหารจดัการเพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปราจีนบุรี

การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเก่ียวกบัการบริหาร

จัดการขององค์การบริหารส่วนจังหวดัปราจีนบุรีเพื่อ

น�าไปสู่การพฒันาหน่วยงาน หรือการพฒันาการบริหาร

จัดการของหน่วยงาน อนัได้แก่ องค์การบริหารส่วน

จงัหวดัปราจีนบุรี ซ่ึงเป็นหน่วยงานของรัฐในระดบัทอ้ง

ถ่ินระดบัจงัหวดั ในสังกดัของกรมส่งเสริมการปกครอง

ทอ้งถ่ิน โดยเน้นเร่ืองการพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัเทศบาลในจังหวดัดัง

กล่าวตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปัญหาการวิจยั

ของการศึกษาคร้ังน้ี คือ ปัญหาเก่ียวกบัการบริหารจดัการ

ในเร่ืองท่ีองค์การบริหารส่วนจงัหวดัปราจีนบุรีบริหาร

จดัการ หรือจดัการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมอาชีพให้กบัคน

พิการไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร หรือไม่มากเท่าท่ีควร

โดยการศึกษาปัญหาดังกล่าวเป็นการศึกษาเฉพาะการ

บริหารจดัการ หรือการจดัการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมอาชีพ

ใหก้บัคนพิการขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปราจีนบุรี

ตามกรอบแนวคิด หรือตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

5 ด้าน นอกจากน้ีแลว้ ท่ีผ่านมา องค์การบริหารส่วน

จงัหวดัปราจีนบุรีไดป้ระสบปัญหาเก่ียวกบัการบริหาร

จดัการเพือ่พฒันาคุณภาพชีวติคนพกิารขององคก์ารบริหาร

ส่วนจงัหวดัปราจีนบุรีตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

5 ดา้น ตวัอยา่งเช่น (1) ปัญหาเก่ียวกบัการบริหารจดัการ

ดา้นความพอประมาณ คือ องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั
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ปราจีนบุรีบริหารจดัการ หรือจดัการฝึกอบรมเพือ่ส่งเสริม

อาชีพใหก้บัคนพิการโดยใชง้บประมาณไม่เหมาะสม เช่น 

ใชง้บประมาณนอ้ยเกินไป (2) ปัญหาเก่ียวกบัการบริหาร

จดัการดา้นความมีเหตุผลคือ องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั

ปราจีนบุรีจดัการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมอาชีพให้กบัคน

พกิารโดยไม่มีการสอบถามความคิดเห็นของคนพกิารก่อน  

(3) ปัญหาเก่ียวกบัการบริหารจดัการดา้นการมีภูมิคุม้กนั 

คือ องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปราจีนบุรีจดัการฝึกอบรม

เพื่อส่งเสริมอาชีพใหก้บัคนพิการโดยไม่มีการวางแผนไว้

ล่วงหนา้อยา่งชดัเจน (4) ปัญหาเก่ียวกบัการบริหารจดัการ

ดา้นความรู้ คือ องค์การบริหารส่วนจงัหวดัปราจีนบุรี

จดัการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมอาชีพให้กบัคนพิการโดย

ให้ความรู้ไม่มากเพียงพอ และ (5) ปัญหาเก่ียวกบัการ

บริหารจัดการด้านคุณธรรม คือ องค์การบริหารส่วน

จงัหวดัปราจีนบุรีจดัการฝึกอบรมเพ่ือส่งเสริมอาชีพให้

กบัคนพิการดว้ยความเอาใส่ใจไม่มากเท่าท่ีควร เหล่าน้ี

เป็นตน้ (ท่ีมา: จากการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ จ�านวน 2 คน 

ในเบ้ืองตน้ในประเด็นปัญหาเก่ียวกบัการบริหารจดัการ

เพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการขององคก์ารบริหารส่วน

จงัหวดัปราจีนบุรีตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง ไดแ้ก่  

(1) ผู ้อ �านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจ�าจังหวัด

ปราจีนบุรี เม่ือวนัท่ี 14 มีนาคม 2559 ระหว่างเวลา 10.00 

น.-11.00 น. ณ ศนูยก์ารศึกษาพิเศษประจ�าจงัหวดัปราจีนบุรี 

และ (2) ผูอ้ �านวยการโรงเรียนโสตศึกษาปราจีนบุรี เม่ือ

วนัท่ี 14 มีนาคม 2559 ระหว่างเวลา 13.00 น.-14.00 น. 

ณ โรงเรียนโสตศึกษาปราจีนบุรี หากปัญหาการวิจยัดงั

กล่าวขา้งตน้ไม่ไดรั้บการแกไ้ข หรือปรับปรุง หรือพฒันา

แลว้ ยอ่มเกิดผลเสียต่อหน่วยงาน บุคลากรของหน่วยงาน 

ตลอดจนสังคมและประชาชน ดงัต่อไปน้ี

1. ผลเสียต่อองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปราจีนบุรี 

คือ (1) ท�าให้การบริหารจดัการเพ่ือพฒันาคุณภาพชีวิต

คนพิการขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปราจีนบุรีตาม

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไม่เป็นไปตามวตัถุประสงค์

หรือเป้าหมาย (2) องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปราจีนบุรีส้ิน

เปลืองค่าใชจ่้ายและงบประมาณส�าหรับพฒันาคุณภาพชีวติ

คนพกิาร หรือไม่เกิดประโยชนเ์ท่าท่ีควร โดยเฉพาะอยา่งยิง่ 

การจดัการฝึกอบรมเพ่ือส่งเสริมอาชีพใหก้บัคนพกิารไม่มี

ประสิทธิภาพเท่าท่ีควร หรือไม่มากเท่าท่ีควรและ (3) การ

บริหารจดัการขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปราจีนบุรี

เพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ี

ควร ไม่ไดรั้บการยอมรับและไม่เป็นสากล 

2 .  ผลเ สีย ต่อบุคลากรของหน่วยงาน คือ  

(1) บุคลากรขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปราจีนบุรีขาด

ขวญัและก�าลงัใจในการปฏิบติังานเพือ่พฒันาคุณภาพชีวติ

คนพิการ และ (2) บุคลากรไม่ไดรั้บการยอมรับ และไม่ได้

รับความเช่ือถือจากคนพิการ และประชาชนมากเท่าท่ีควร  

3. ผลเสียต่อสังคมและประชาชน คือ (1) ท�าให้

สงัคมและประชาชน รวมทั้งคนพิการไม่ไดรั้บการพฒันา

คุณภาพชีวติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง โดยเฉพาะ

อยา่งยิ่ง การจดัการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมอาชีพให้กบัคน

พิการไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควรอยา่งมากเพียงพอและ

มีคุณภาพสูงและ (2) ท�าให้ประชาชน และคนพิการให้

ความเช่ือมัน่ และศรัทธาในการบริหารจดัการเพื่อพฒันา

คุณภาพชีวิตคนพิการขององค์การบริหารส่วนจงัหวดั

ปราจีนบุรีตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไม่มากเท่าท่ี

ควร ดว้ยเหตุผลท่ีแสดงถึงความส�าคญั และอ�านาจหนา้ท่ี

ขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปราจีนบุรี รวมทั้งปัญหา

การวจิยั ความส�าคญัของปัญหาการวจิยั และตวัอยา่งปัญหา

เก่ียวกบัการบริหารจดัการเพือ่พฒันาคุณภาพชีวติคนพกิาร

ขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปราจีนบุรีตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง5 ดา้นขา้งตน้ อีกทั้งยงัการศึกษาเร่ืองน้ี

อยา่งจริงจงัมีนอ้ยมาก จึงท�าใหผู้ศึ้กษาสนใจท่ีจะศึกษาน้ี

พร้อมทั้งคาดหวงัว่าผลการศึกษาคร้ังน้ีจะเป็นประโยชน์

ทั้งดา้นวิชาการ และดา้นปฏิบติัต่อหน่วยงานของรัฐ เจา้

หนา้ท่ีของรัฐ และประชาชนต่อไป 

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

1. ศึกษาปัญหาเก่ียวกบัการบริหารจดัการเพ่ือ

พฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการขององค์การบริหารส่วน

จงัหวดัปราจีนบุรีตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2. ศึกษาแนวทางการพฒันาการบริหารจดัการ

เพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการขององคก์ารบริหารส่วน

จงัหวดัปราจีนบุรีตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

3. ศึกษาปัจจยัท่ีสนบัสนุนแนวทางการพฒันาการ
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บริหารจดัการเพือ่พฒันาคุณภาพชีวติคนพิการขององคก์าร

บริหารส่วนจงัหวดัปราจีนบุรีตามปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงให้ประสบความส�าเร็จ

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

1. แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

บริหารจดัการ

2. แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

พฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการ

3. แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบั

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

4. ความเป็นมา โครงสร้าง และอ�านาจหนา้ท่ีของ

องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปราจีนบุรี

กรอบแนวคิดกำรวิจัย

กรอบแนวคิดการวจิยัส�าหรับการวจิยัเชิงปริมาณ

ของการศึกษาคร้ังน้ีประกอบดว้ยกรอบแนวคิดการวิจยั

ส่วนท่ีเป็นตวัแปรอิสระ และกรอบแนวคิดการวิจยัส่วน

ท่ีเป็นตวัแปรตาม โดยกรอบแนวคิดการวิจยัส่วนท่ีเป็น

ตวัแปรอิสระ (เหตุ)ไดแ้ก่ ปัจจยัท่ีมีส่วนส�าคญัต่อปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง (sufficiency economy philosophy) 

หรือ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 5 ดา้นไดแ้ก่ ดา้น  

(1) ความพอประมาณ (2) ความมีเหตุผล (3) การมีภมิูคุม้กนั 

(4) ความรู้และ (5) คุณธรรม (Wiruchnipawan, 2007) โดย

ประกอบดว้ย 3 ส่วน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์าร

วิจยัของการศึกษาคร้ังน้ีทั้ง 3 ขอ้ ไดแ้ก่ 

1. ปัจจัยท่ีมีส่วนส�าคญัต่อปัญหาเก่ียวกับการ

บริหารจดัการเพือ่พฒันาคุณภาพชีวติคนพกิารขององคก์าร

บริหารส่วนจงัหวดัปราจีนบุรีตามปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง5 ดา้น (สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์ารวิจยั ขอ้ 1)

2. ปัจจยัท่ีมีส่วนส�าคญัต่อแนวทางการพฒันาการ

บริหารจดัการเพือ่พฒันาคุณภาพชีวติคนพกิารขององคก์าร

บริหารส่วนจงัหวดัปราจีนบุรีตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอ

เพียง 5 ดา้น (สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์ารวิจยั ขอ้ 2)

3. ปัจจยัท่ีสนบัสนุนแนวทางการพฒันาการบริหาร

จดัการเพือ่พฒันาคุณภาพชีวติคนพกิารขององคก์ารบริหาร

ส่วนจงัหวดัปราจีนบุรีตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีงให้

ประสบความส�าเร็จท่ีจดัแบ่งท่ีจดัแบ่งตามกรอบแนวคิด 3M 

ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นทรัพยากรมนุษย ์(man) ดา้นงบประมาณ 

(money) และดา้นการบริหาจดัการภายใน (management) 

(สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์ารวิจยั ขอ้ 3)

ส่วนกรอบแนวคิดการวิจัยส่วนท่ีเป็นตัวแปร

ตาม (ผล) คือ การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจดัการ

เพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการขององคก์ารบริหารส่วน

จงัหวดัปราจีนบุรีตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดงั

ภาพ 1
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ตวัแปรอิสระ (เหตุ) ตวัแปรตาม (ผล)

1. ปัจจยัท่ีมีส่วนส�าคญัต่อปัญหาเก่ียวกบัการบริหารจดัการเพื่อพฒันาคุณภาพ

ชีวติคนพกิารขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปราจีนบุรีตามปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 5 ดา้น 

--------------------------------------------------------------------------------------------

1) ความพอประมาณ 2) ความมีเหตุผล 

3) การมีภูมิคุม้กนั  4) ความรู้             5) คุณธรรม 

การเพิ่มประสิทธิภาพใน

การบริหารจดัการเพื่อพฒันา

คุณภาพชีวิตคนพิการของ

องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั

ปราจีนบุรีตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง

2. ปัจจยัท่ีมีส่วนส�าคญัต่อแนวทางการพฒันาการบริหารจดัการเพือ่พฒันาคุณภาพ

ชีวติคนพกิารขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปราจีนบุรีตามปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 5 ดา้น 

--------------------------------------------------------------------------------------------

1) ความพอประมาณ 2) ความมีเหตุผล 

3) การมีภูมิคุม้กนั  4) ความรู้          5) คุณธรรม

3. ปัจจยัท่ีสนบัสนุนแนวทางการพฒันาการบริหารจดัการเพื่อพฒันาคุณภาพชีวติ

คนพิการขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปราจีนบุรีตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอ

เพียงให้ประสบความส�าเร็จท่ีจดัแบ่งตามกรอบแนวคิด 3M

--------------------------------------------------------------------------------------------

1) ดา้นทรัพยากรมนุษย ์(man)  

2) ดา้นงบประมาณ (money) 

3) ดา้นการบริหาจดัการภายใน (management) 

ภำพ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

การศึกษาวิจยัคร้ังน้ี เป็นการวิจยัแบบผสมผสาน 

(mixed methods research)

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

ประชากรส�าหรับการวิจยั คือ ผูพ้ิการทั้งหมดใน

เขตพื้นท่ีองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปราจีนบุรี จ�านวน 

14,657 คนส่วนกลุ่มตวัอยา่งคือ ผูพ้กิารท่ีตอบแบบสอบถาม

ในเขตพื้นท่ีองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปราจีนบุรีดงักล่าว 

มีจ�านวน 1,112 คนซ่ึงไดม้าจากการค�านวณเพื่อหาขนาด

ของกลุ่มตวัอยา่งตามสูตรของทาโร่ ยามาเน่

เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรวิจัย

ใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวม

ขอ้มูล แบบสอบถามไดผ้่านการทดสอบเพื่อหาค่าความ

เท่ียงตรง (validity) เพื่อหาความสอดคลอ้งระหว่างขอ้

ค�าถามกบัวตัถุประสงคก์ารวิจยั (Index of item Objective 

Congruence--IOC) จากผูเ้ช่ียวชาญจ�านวน 5 คน ไดค้า่ IOC 

เท่ากบั 0.90 และผา่นการหาค่าความเช่ือถือได ้(reliability) 
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หรือค่าครอนบาค (Cronbach, 1970) ท่ีระดบั0.94 

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล

การเก็บรวบรวมขอ้มูลสนามด�าเนินการระหวา่ง

วนัท่ี 1-30 มีนาคม2559 เก็บรวบรวมแบบสอบถามท่ี

สมบูรณ์กลบัคืนมาไดจ้�านวน 1,012คน (n=1,012) คิดเป็น

ร้อยละ 91.08 ของกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด1,112 คน

กำรวิเครำะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้

การวเิคราะห์ขอ้มูลเป็นการวเิคราะห์ในรูปตาราง 

รวมทั้งใชรู้ปแบบการวิเคราะห์เชิงพรรณนา ส�าหรับสถิติ

เชิงพรรณนาท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มลู ไดแ้ก่ค่าเฉล่ียและ

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานในส่วนของการวิจยัเชิงคุณภาพ มี

การสุ่มตวัอยา่งผูเ้ช่ียวชาญ หรือผูใ้หข้อ้มูลหลกัไดจ้ �านวน 

9 คน ซ่ึงไดจ้ากการสุ่มตวัอย่างตามแนวคิดสโนวบ์อล 

โดยเป็นการสุ่มตวัอยา่งประเภทการไม่ใชค้วามน่าจะเป็น

ในการสัมภาษณ์เป็นการสัมภาษณ์ตวัต่อตวัโดยใชแ้บบ

สัมภาษณ์แนวลึกท่ีมีโครงสร้าง และน�าขอ้มูลเชิงคุณภาพ

มาวิเคราะห์ แปลความ

ผลกำรวิจัย

ผลการวิจัยสรุปได้ว่า ข้อมูลส่วนบุคคลของ

กลุ่มตวัอย่างท่ีตอบแบบสอบถาม(n=1,012)ปรากฏว่า 

กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ (ร้อยละ51.10) เป็นชายและส่วน

ใหญ่ (ร้อยละ 70.30) มีระดบัการศึกษาต�่ากว่าปริญญาตรี 

ส�าหรับสรุปผลการวิจยัท่ีสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์าร

วิจยัทั้ง 3 ขอ้ มีดงัน้ี

1. สรุปความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่งต่อปัญหา

เก่ียวกับเก่ียวกับการบริหารจัดการเพื่อพฒันาคุณภาพ

ชีวิตคนพิการขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปราจีนบุรี

ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง5 ดา้นสอดคลอ้งกบั

วตัถุประสงคก์ารวจิยั ขอ้ 1) กลุ่มตวัอยา่งเห็นดว้ยในระดบั

ปานกลางทั้ง 5 ดา้น ดงัตาราง 1

ตำรำง 1 

สรุปความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างต่อปัญหาเก่ียวกับเก่ียวกับเก่ียวกับการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 5 ด้าน

ปัญหาเก่ียวกับการบริหารจัดการ

เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัตาม

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 5 ดา้น

ระดบัความเห็นดว้ย ค่าเฉล่ีย

( )

SD ระดบั

ความ

เห็นดว้ย
มาก(n)

(%)

ปานกลาง(n)

(%)

นอ้ย(n)

(%)

รวม (n) 

(%)

1. ปัญหาเก่ียวกบัการบริหารจดัการ

ดา้นความพอประมาณ

(284)

28.10

(520)

51.40

(208)

20.60

(1,012)

100.00

2.08 0.69 ปานกลาง

2. ปัญหาเก่ียวกบัการบริหารจดัการ

ดา้นความมีเหตุผล

(317)

31.30

(478)

47.20

(217)

21.40

(1,012)

100.00

2.10 0.72 ปานกลาง

3. ปัญหาเก่ียวกบัการบริหารจดัการ

ดา้นการมีภูมิคุม้กนั

(340)

33.60

(479)

47.30

(193)

19.10

(1,012)

100.00

2.15 0.71 ปานกลาง

4. ปัญหาเก่ียวกบัการบริหารจดัการ

ดา้นความรู้

(313)

30.90

(521)

51.50

(178)

17.60

(1,012)

100.00

2.13 0.68 ปานกลาง

5. ปัญหาเก่ียวกบัการบริหารจดัการ

ดา้นคุณธรรม

(309)

30.50

(521)

51.50

(182)

18.00

(1,012)

100.00

2.13 0.68 ปานกลาง
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2. สรุปความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่งต่อแนวทาง

การพฒันาการบริหารจดัการเพ่ือพฒันาคุณภาพชีวิตคน

พิการขององค์การบริหารส่วนจังหวดัปราจีนบุรีตาม

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 5 ด้าน (สอดคล้องกับ

วตัถุประสงคก์ารวิจยั ขอ้ 2)ปรากฏว่า กลุ่มตวัอยา่งลว้น

เห็นดว้ยในระดบัปานกลางทั้ง 5 ดา้น ดงัตาราง 2

ตำรำง 2 

สรุปความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างต่อแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการขององค์การ

บริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 5 ด้าน

แนวทางการพัฒนาการบริหาร

จดัการเพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตคน

พิการขององค์การบริหารส่วน

จงัหวดัปราจีนบุรีตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 5 ดา้น 

ระดบัความเห็นดว้ย ค่าเฉล่ีย

( )

SD ระดบั

ความ

เห็นดว้ย
มาก(n)

(%)

ปานกลาง(n)

(%)

นอ้ย(n)

(%)

รวม (n) 

(%)

1. แนวทางการพฒันาการบริหาร

จดัการดา้นความพอประมาณ

(386)

38.10

(528)

52.20

(98)

9.70

(1,012)

100.00

2.28 0.63 ปานกลาง

2. แนวทางการพฒันาการบริหาร

จดัการดา้นความมีเหตุผล

(419)

41.40

(495)

48.90

(98)

9.70

(1,012)

100.00

2.32 0.64 ปานกลาง

3. แนวทางการพฒันาการบริหาร

จดัการดา้นการมีภูมิคุม้กนั

(405)

40.00

(474)

46.80

(133)

13.10

(1,012)

100.00

2.27 0.67 ปานกลาง

4. แนวทางการพฒันาการบริหาร

จดัการดา้นความรู้

(426)

42.10

(474)

46.80

(112)

11.10

(1,012)

100.00

2.31 0.66 ปานกลาง

5. แนวทางการพฒันาการบริหาร

จดัการดา้นคุณธรรม

(397)

39.20

(470)

46.40

(145)

14.30

(1,012)

100.00

2.25 0.68 ปานกลาง

3.สรุปความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่งต่อปัจจยัท่ี

สนบัสนุนแนวทางการพฒันาการบริหารจดัการเพือ่พฒันา

คุณภาพชีวิตคนพิการขององค์การบริหารส่วนจงัหวดั

ปราจีนบุรีตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้ประสบ

ความส�าเร็จท่ีจดัแบ่งตามแนวคิด 3Mไดแ้ก่ ปัจจยัดา้น

ทรัพยากรมนุษย ์ (man) ปัจจยัดา้นงบประมาณ (money) 

และปัจจยัดา้นการบริหารจดัการภายใน (management) 

(สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์ารวิจยั ขอ้ 3) กลุ่มตวัอยา่ง

เห็นดว้ยในระดบัมากต่อปัจจยัดา้นทรัพยากรมนุษย ์และ

เห็นดว้ยในระดบัปานกลางต่อปัจจยัดา้นงบประมาณ และ

ดา้นการบริหารจดัการภายใน ดงัตาราง 3
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ตำรำง 3 

สรุปความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างต่อปัจจัยท่ีสนับสนุนแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต

คนพิการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้ประสบความส�าเร็จท่ีจัดแบ่ง

ตามแนวคิด 3M

ปัจจยัท่ีสนบัสนุนแนวทาง

ก า ร พัฒ น า ก า ร บ ริ ห า ร จัด ก า ร

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

ปราจีนบุรีตามปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงใหป้ระสบความส�าเร็จท่ีจดั

แบ่งตามแนวคิด 3M

ระดบัความเห็นดว้ย ค่าเฉล่ีย

( )

SD ระดบั

ความ

เห็นดว้ย
มาก(n)

(%)

ปานกลาง(n)

(%)

นอ้ย(n)

(%)

รวม (n) 

(%)

1. ปัจจยัดา้นทรัพยากรมนุษย ์(man) (434)

42.90

(494)

48.80

(84)

8.30

(1,012)

100.00

2.35 0.62 มาก

2. ปัจจยัดา้นงบประมาณ (money) (437)

43.20

(473)

46.70

(103)

10.10

(1,012)

100.00

2.33 0.65 ปานกลาง

3. ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ

ภายใน (management)

(397)

39.20

(470)

46.40

(145)

14.30

(1,012)

100.00

2.25 0.68 ปานกลาง

กำรอภิปรำยผล

ผูศึ้กษาได้น�าประเด็นส�าคญัจากผลการวิจยัมา

อภิปรายผล ดงัน้ี

1. การอภิปรายผลปัญหาเก่ียวกบัเก่ียวกบัการ

บริหารจดัการเพือ่พฒันาคุณภาพชีวติคนพิการขององคก์าร

บริหารส่วนจงัหวดัปราจีนบุรีตามปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 5 ดา้น (สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์ารวิจยั ขอ้ 

1) ผลการศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งเห็นดว้ยกบัปัญหาเก่ียว

กบัการบริหารจดัการในระดบัปานกลางทั้ง 5 ดา้น 

เหตุผลส�าคญัท่ีท�าให้กลุ่มตวัอย่างเห็นด้วยใน

ระดบัปานกลางทั้ง 5 ดา้นนั้น ผูศึ้กษามีความเห็นว่า ถึง

แมก้ลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นคนพิการในเขตพ้ืนท่ีองคก์ารบริหาร

ส่วนจังหวดัปราจีนบุรีพึงพอใจในการบริหารจัดการ

เพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั

ปราจีนบุรี แต่ในเวลาเดียวกนั กลุ่มตวัอยา่งกย็งัคงประสบ

กบัปัญหาเก่ียวกบัการบริหารจดัการเพ่ือพฒันาคุณภาพชีวติ

คนพกิารตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และปัญหาเก่ียว

กบัการบริหารจดัการและปัญหาดงักล่าวน้ียงัไม่ไดรั้บการ

แกไ้ขอยา่งจริงจงั โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง (1) องคก์ารบริหาร

ส่วนจงัหวดัปราจีนบุรีจดัการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมอาชีพ

ให้กบัคนพิการโดยขาดการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือ

กบัเหตุการณ์ผิดปกติ หรือภาวะวิกฤต (ค่าเฉล่ีย 2.15, ค่า

เบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.71) และ (2) องคก์ารบริหารส่วน

จงัหวดัปราจีนบุรีจดัการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมอาชีพให้

กบัคนพิการดว้ยความเสียสละไม่มากเท่าท่ีควร (ค่าเฉล่ีย 

2.13, ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.68) เหล่าน้ี เป็นตน้ เม่ือ

เป็นเช่นน้ี จึงมีส่วนส�าคญัท�าให้กลุ่มตวัอยา่งเห็นดว้ยกบั

ปัญหาเก่ียวกบัการบริหารจดัการดงักล่าวในระดบัปาน

กลาง แทนท่ีจะเห็นดว้ยในระดบัมากหรือในระดบันอ้ย

2. การอภิปรายผลแนวทางการพฒันาการบริหาร

จัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการขององค์การ

บริหารส่วนจงัหวดัปราจีนบุรีตามปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 5 ดา้น (สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์ารวิจยั ขอ้ 

2) ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอยา่งเห็นดว้ยกบัแนวทาง

การพฒันาการบริหารจดัการในระดบัปานกลางทั้ง 5 ดา้น 

เหตุผลส�าคญัท่ีท�าให้กลุ่มตวัอย่างเห็นด้วยใน

ระดบัปานกลางทั้ง 5 ดา้นนั้น ผูศึ้กษามีความเห็นว่า ถึง
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แมก้ลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นคนพิการในเขตพ้ืนท่ีองคก์ารบริหาร

ส่วนจงัหวดัปราจีนบุรีไม่พึงพอใจในการบริหารจดัการ

เพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั

ปราจีนบุรีมากเท่าท่ีควรหรือพึงพอใจในระดบัปานกลาง

ดงัไดอ้ภิปรายไวใ้นหวัขอ้ 1. ขา้งตน้ แต่ในเวลาเดียวกนั 

กลุ่มตวัอย่างมีความเห็น หรือเห็นดว้ยกบัแนวทางการ

พฒันาการบริหารจดัการเพื่อพฒันาคนพิการขององคก์าร

บริหารส่วนจงัหวดัปราจีนบุรีตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอ

เพียง 5 ดา้น และเช่ือว่า หากองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั

น�าแนวทางการพฒันาการบริหารจดัการไปปรับใชอ้ยา่ง

จริงจงัและต่อเน่ืองแลว้ ยอ่มมีส่วนส�าคญัท�าให้แนวทาง

การพฒันาการบริหารจดัการเพ่ือพฒันาคุณภาพชีวิตคน

พกิารของจงัหวดัปราจีนบุรีประสบผลส�าเร็จตามเป้าหมาย 

โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง แนวทางการพฒันาการบริหารจดัการ

ท่ีวา่ (1) องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปราจีนบุรีควรจดัการ

ฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมอาชีพให้กบัคนพิการโดยสอบถาม

ความคิดเห็นของคนพิการก่อน (ค่าเฉล่ีย 2.32, ค่าเบ่ียง

เบนมาตรฐาน 0.64) และ (2) องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั

ปราจีนบุรีจดัการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมอาชีพให้กบัคน

พิการโดยใหค้วามรู้ท่ีทนัสมยัและทนัเหตุการณ์ (ค่าเฉล่ีย 

2.31, ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.66) เม่ือเป็นเช่นน้ี จึงมีส่วน

ส�าคญัท�าใหก้ลุ่มตวัอยา่งเห็นดว้ยกบัแนวทางการพฒันาการ

บริหารจดัการดงักล่าวในระดบัปานกลาง แทนท่ีจะเห็น

ดว้ยในระดบัมากหรือในระดบันอ้ย

3. การอภิปรายผลปัจจยัท่ีสนบัสนุนแนวทางการ

พฒันาการบริหารจดัการเพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ขององค์การบริหารส่วนจงัหวดัปราจีนบุรีตามปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงให้ประสบความส�าเร็จท่ีจดัแบ่ง

ตามแนวคิด 3M (สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์ารวิจยั ขอ้ 

3) สืบเน่ืองจากผลการวิจยัพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งเห็นดว้ยใน

ระดบัมากต่อปัจจยัดา้นทรัพยากรมนุษย ์และเห็นดว้ยใน

ระดบัปานกลางต่อปัจจยัดา้นงบประมาณ และดา้นการ

บริหารจดัการภายใน ดงักล่าวแลว้นั้น 

3.1 เหตุผลท่ีท�าให้กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยใน

ระดบัปานกลางต่อปัจจยัดา้นทรัพยากรมนุษย ์ (ค่าเฉล่ีย 

2.35, ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.62) ผูศึ้กษามีความเห็นว่า 

เน่ืองจากกลุ่มตวัอยา่งประทบัใจ ช่ืนชอบ หรือคาดหวงั

วา่ ปัจจยัดงักล่าวจะมีส่วนช่วยหรือสนบัสนุนใหแ้นวทาง

การพฒันาการบริหารจดัการเพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตคน

พิการขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปราจีนบุรีประสบ

ผลส�าเร็จ โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง การท่ีองคก์ารบริหารส่วน

จงัหวดัปราจีนบุรีมีบุคลากรส�าหรับการพฒันาคุณภาพชีวติ

ดว้ยการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมอาชีพคนพิการตามปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีเอาใจใส่ ทุ่มเท และเสียสละ

3.2 เหตุผลส�าคญัท่ีท�าใหก้ลุ่มตวัอยา่งเห็นดว้ยใน

ระดบัปานกลางต่อปัจจยัดา้นงบประมาณ (ค่าเฉล่ีย 2.33, 

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.65) และดา้นการบริหารจดัการ

ภายใน (ค่าเฉล่ีย 2.25, คา่เบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.68) ผูศึ้กษามี

ความเห็นวา่ ถึงแมก้ลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นคนพกิารในเขตพื้นท่ี

องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปราจีนบุรีไม่พึงพอใจในการ

บริหารจดัการเพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตขององคก์ารบริหาร

ส่วนจงัหวดัปราจีนบุรีมากเท่าท่ีควรหรือพงึพอใจในระดบั

ปานกลางดงัผลการวจิยัในเร่ืองปัญหาเก่ียวกบัการบริหาร

จดัการขา้งตน้ แต่ในเวลาเดียวกนั กลุ่มตวัอยา่งมีความเห็น 

หรือเห็นดว้ยกบัปัจจยัท่ีสนบัสนุนแนวทางการพฒันาการ

บริหารจดัการเพือ่พฒันาคุณภาพชีวติคนพกิารขององคก์าร

บริหารส่วนจงัหวดัปราจีนบุรีตามปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงให้ประสบความส�าเร็จตามแนวคิด 3M และเช่ือ

ว่า หากองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัน�าปัจจยัท่ีสนบัสนุน

แนวทางการพฒันาการบริหารจัดการไปปรับใช้อย่าง

จริงจงัและต่อเน่ืองแลว้ ยอ่มมีส่วนส�าคญัท�าให้แนวทาง

การพฒันาการบริหารจดัการเพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตคน

พกิารของจงัหวดัปราจีนบุรีประสบผลส�าเร็จตามเป้าหมาย 

โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง ปัจจยัดา้นงบประมาณ การท่ีองคก์าร

บริหารส่วนจงัหวดัปราจีนบุรีจดัสรรงบประมาณส�าหรับ

การพฒันาคุณภาพชีวติดว้ยการฝึกอบรมเพือ่ส่งเสริมอาชีพ

คนพิการตามปรัชญาของเศรษฐกิจเพียงพออยา่งมากเพียง

พอและต่อเน่ือง รวมตลอดทั้งปัจจยัดา้นการบริหารจดัการ

ภายใน ท่ีว่า การท่ีองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปราจีนบุรี

มีการใชเ้ทคโนโลยีท่ีทนัสมยัและเหมาะสมส�าหรับการ

ประชาสัมพนัธ์การพฒันาคุณภาพชีวิตดว้ยการฝึกอบรม

เพือ่ส่งเสริมอาชีพคนพกิารตามปรัชญาของเศรษฐกิจเพยีง

พอ เม่ือเป็นเช่นน้ี จึงมีส่วนส�าคญัท�าให้กลุ่มตวัอยา่งเห็น

ดว้ยกบัปัจจยัท่ีสนบัสนุนแนวทางการพฒันาการบริหาร

จดัการดงักล่าวในระดบัปานกลาง แทนท่ีจะเห็นดว้ยใน

ระดบัมากหรือในระดบันอ้ย
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ข้อเสนอแนะกำรวิจัยคร้ังนี้

ขอ้เสนอแนะท่ีไดจ้ากการวจิยั ประกอบดว้ย 2 ขอ้

ท่ีสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์ารวิจยั

1. ขอ้เสนอแนะส�าหรับแนวทางการพฒันาการ

บริหารจดัการเพือ่พฒันาคุณภาพชีวติคนพิการขององคก์าร

บริหารส่วนจงัหวดัปราจีนบุรีตามปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง (ตามวตัถุประสงคก์ารวิจยั ขอ้ 2) ท่ีส�าคญัคือ 

1.1 องค์การบริหารส่วนจงัหวดัปราจีนบุรีควร

จดัการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมอาชีพให้กบัคนพิการโดย

สอบถามความคิดเห็นของคนพิการก่อน(สอดคลอ้งกบั

ความเห็นของผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 9 คน) ขณะเดียวกนั องคก์าร

บริหารส่วนจงัหวดัปราจีนบุรีควรให้การสนบัสนุนและ

ควบคุมดูแลบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวดั

ปราจีนบุรีให้มีมาตรฐานงานท่ีดีมีประสิทธิภาพและคน

พิการได้มีความพึงพอใจสูงในคุณภาพของการพฒันา

คุณภาพชีวิตคนพิการตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ทั้งน้ี เพื่อให้บริการหรือเพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ขององค์การบริหารส่วนจงัหวดัปราจีนบุรีในทิศทางท่ี

สอดคลอ้งและตอบสนองกบัความตอ้งการของคนพิการ 

เฉพาะขอ้เสนอแนะเร่ืองมาตรฐานงาน ประสิทธิภาพ 

และคุณภาพความพึงพอใจของคนพิการต่อการใหบ้ริการ

นั้ น พอเทียบเคียงได้กับแนวคิดของจอห์นดี. มิลเล็ท 

(John, D. Millet, 1967) ท่ีให้ความส�าคญักบัลกัษณะ

ของการให้บริการท่ีดีไวว้่า การให้การบริการท่ีมีความ

กา้วหนา้คือการพฒันางานการบริหารจดัการดา้นการให้

บริการประชาชนผูม้ารับบริการให้มีมาตรฐานงานท่ีดีมี

ประสิทธิภาพประสิทธิผล ตลอดจนมีคุณภาพความพึง

พอใจสูงในการมารับบริการ นอกจากน้ี องคก์ารบริหาร

ส่วนจงัหวดัปราจีนบุรีควรใหค้วามส�าคญักบัการก�าหนด

มาตรการ และการพฒันาคุณภาพชีวติคนพิการโดยไม่เพยีง

แต่ตอบสนองความตอ้งการของคนพิการ แต่ตอ้งสร้าง

ความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัคนพิการดว้ย 

1.2 องค์การบริหารส่วนจงัหวดัปราจีนบุรีควร

จดัการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมอาชีพให้กบัคนพิการโดย

เตรียมความพร้อมเพ่ือรับมือกบัเหตุการณ์ผิดปกติ หรือ

ภาวะวิกฤตอยา่งรัดกุมขณะเดียวกนัองคก์ารบริหารส่วน

จงัหวดัปราจีนบุรีควรก�าหนดนโยบายและแผนงานใน

ทิศทางท่ีสนบัสนุนการฝึกอบรมเพื่อพฒันาคุณภาพชีวิต

คนพิการ รวมตลอดทั้งเพื่อส่งเสริมอาชีพคนพิการอยา่ง

ชัดเจนและต่อเน่ืองนอกจากน้ี ควรท�าการประเมินผล

ด้วย อีกทั้ งองค์การบริหารจงัหวดัควรประชาสัมพนัธ์

ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

รวมทั้งตลอดทั้งการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมอาชีพคนพิการ

อย่างกวา้งขวางและทัว่ถึง แนวคิดท่ีสนบัสนุนให้มีการ

ประชาสัมพนัธ์อยา่งกวา้งขวางและทัว่ถึงนั้น สอดคลอ้ง

กบัแนวคิดของ วิรัช วิรัชนิภาวรรณ (Wiruchnipawan, 

2009) ท่ีให้ความส�าคญักบัการประชาสัมพนัธ์และการ

เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารและการปฏิบติังานของหน่วยงาน

อยา่งกวา้งขวางและทัว่ถึง 

1.3 องค์การบริหารส่วนจงัหวดัปราจีนบุรีควร

จดัการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมอาชีพใหก้บัคนพิการโดยใช้

บุคลากร และสนบัสนุนงบประมาณใหเ้หมาะสม ไม่มาก

หรือนอ้ยเกินไป เฉพาะในส่วนท่ีเก่ียวกบัการสนบัสนุน

งบประมาณหรือการใช้จ่ายงบประมาณนั้น ควรมีการ

ประเมินผลในเร่ืองดงักล่าวอย่างน้อยปีละ 1-2 คร้ังเพื่อ

ให้เกิดความมัน่ใจว่า การใชจ่้ายงบประมาณเป็นไปโดย

บริสุทธ์ิ และบงัเกิดผลประโยชน์อยา่งแทจ้ริงดว้ย เช่นน้ี 

พอเทียบเคียงไดก้บั พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเดจ็

พระเจา้อยูห่วั พระราชทาน วนัท่ี 25 สิงหาคม 2542 ท่ีว่า 

“.....การควบคุม และตรวจสอบเงินแผน่ดินเป็นส่ิงส�าคญั

และจ�าเป็น เพราะเงินแผ่นดินนั้นคือเงินของประชาชน

ทั้งชาติและให้มัน่ใจไดว้่าการใชจ่้ายเงินของแผ่นดินได้

เป็นไปโดยบริสุทธ์ิ และบงัเกิดผลประโยชน์เต็มเมด็เต็ม

หน่วย.....” (Office of the National Economics and Social 

Development Board, 2013)

2. ขอ้เสนอแนะส�าหรับปัจจยัท่ีสนบัสนุนแนวทาง

การพฒันาการบริหารจดัการเพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตคน

พิการขององค์การบริหารส่วนจังหวดัปราจีนบุรีตาม

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใหป้ระสบความส�าเร็จท่ีจดั

แบ่งตามแนวคิด 3M (ตามวตัถุประสงคก์ารวิจยั ขอ้ 3) ท่ี

ส�าคญัคือ ขอ้เสนอแนะส�าหรับปัจจยัดา้นทรัพยากรมนุษย ์

ไดแ้ก่ การท่ีองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปราจีนบุรีควรมี

บุคลากรส�าหรับการพฒันาคุณภาพชีวิตดว้ยการฝึกอบรม

เพื่อส่งเสริมอาชีพคนพิการตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอ

เพียงท่ีเอาใจใส่ ทุ่มเท และเสียสละ รวมทั้งมีความรู้ความ
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สามารถ (ขอ้เสนอแนะขา้งหนา้น้ี สอดคลอ้งกบัแนวคิด

จากการสัมภาษณ์แนวลึกผูเ้ช่ียวชาญจ�านวน 9 คน ซ่ึงเป็น

ขอ้มูลจากการวิจยัเชิงคุณภาพท่ีน�ามาเสริม)

ข้อเสนอแนะกำรวิจัยคร้ังต่อไป

1. หน่วยงานหรือบุคลากรของหน่วยงาน โดย

เฉพาะองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปราจีนบุรีควรท�าวจิยัต่อ

เน่ือง เช่น การท�าซ�้ ากบักลุ่มเป้าหมายเดิม หรือท�าวิจยัต่อ 

ยอดเพิม่เติมจากเดิม ทั้งน้ีเพ่ือศึกษาวา่ เพราะเหตุใดผลการ

ศึกษาคร้ังน้ีจึงพบว่า ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดา้น

ความมีเหตุผล และดา้นการมีภูมิคุม้กนัตามความคิดเห็น

ของกลุ่มตวัอยา่งมีความส�าคญัมากกว่าดา้นอ่ืน เป็นตน้

2. องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปราจีนบุรี หน่วย

งานหรือบุคลากรของหน่วยงานควรท�าวิจยัแบบเจาะลึก

เก่ียวกับการบริหารจัดการเพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตคน

พิการขององค์การบริหารส่วนจงัหวดัปราจีนบุรีแต่ละ

ดา้นอยา่งเจาะจง เช่น ดา้นความมีเหตุผล และดา้นการมี

ภูมิคุม้กนัเป็นตน้

3. องค์การบริหารส่วนจงัหวดัปราจีนบุรี หรือ

หน่วยงานควรศึกษา หรือท�าวิจยัการบริหารจดัการเพ่ือ

พฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการขององค์การบริหารส่วน

จงัหวดัปราจีนบุรีตามปรัชญาเศรษฐกิจโดยใชก้รอบแนวคิด

อ่ืน เช่น การปฏิบติัราชการตามค�ารับรองของหน่วยงาน 

และการบริหารจดัการท่ีย ัง่ยืน เป็นตน้
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บทคัดย่อ

การวิจยัเร่ืองน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา (1) สภาพปัญหาการบริหารจดัการดา้นการปกครองของคณะสงฆภ์าค 

12 (2) แนวทางการพฒันาการบริหารจดัการดา้นการปกครองของคณะสงฆภ์าค 12 และ (3) ปัจจยัส่งเสริมการบริหาร

จดัการดา้นการปกครองของคณะสงฆภ์าค 12 โดยใชก้ารวิจยัเชิงคุณภาพเป็นหลกัและการวิจยัเชิงปริมาณเป็นขอ้มูล

เสริม กลุ่มตวัอยา่งของการวิจยัเชิงคุณภาพเป็นการเลือกแบบเจาะจงบุคคล จ�านวน 21 รูป/คน เก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ย

การสัมภาษณ์เชิงลึกตวัต่อตวั ดว้ยแบบสัมภาษณ์เชิงลึกท่ีมีโครงสร้าง จากนั้นจึงน�าขอ้มูลมาวิเคราะห์ และเขียนบรรยาย

เชิงพรรณนา ในส่วนของการวิจยัเชิงปริมาณ กลุ่มตวัอย่าง คือ พระสงฆ์ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 12 จ�านวน 

390 รูป โดยใชแ้บบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอ้มูล และน�าขอ้มูลมาวิเคราะห์เป็นสถิติเชิงพรรณนาดว้ยค่าร้อยละ  

ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการวิจยัพบว่า (1) สภาพปัญหาการบริหารจดัการดา้นการปกครองท่ีส�าคญัคือ 

คณะสงฆภ์าค 12  ใหค้วามสนใจกบังานดา้นอ่ืน ๆ  มากกวา่ และไม่สามารถควบคุมบงัคบับญัชาพระภิกษุท่ีมีพฤติกรรม

ขดัต่อระเบียบการปกครองคณะสงฆ ์(2) แนวทางการพฒันาการบริหารจดัการดา้นการปกครองท่ีส�าคญัคือ คณะสงฆ์

ภาค 12 ควรลงโทษอยา่งจริงจงั เจา้คณะผูป้กครองหรือเจา้อาวาส ตอ้งเอาใจใส่ดูแลพระภิกษุสามเณรท่ีตนปกครองอยา่ง

ใกลชิ้ด และ (3) ปัจจยัส่งเสริมการบริหารจดัการดา้นการปกครอง แบ่งเป็นปัจจยัภายใน ไดแ้ก่ การท่ีพระสังฆาธิการมี

ภาวะผูน้�า กลา้ตดัสินใจ อ�านวยการและเอาใจใส่ดูแลพระภิกษุสามเณร ท่ีตนปกครองอยา่งใกลชิ้ด ส่วนปัจจยัภายนอก 

คือ การมีส่วนร่วมของประชาชน ไดแ้ก่ การเปิดโอกาสให้ประชาชนท่ีมีความสามารถ มีความเตม็ใจ ไดเ้ขา้ร่วมในการ

รับรู้ เรียนรู้    ท�าความเขา้ใจ และร่วมแกไ้ขปัญหา

ค�ำส�ำคัญ: การบริหารจดัการ, การปกครอง, คณะสงฆภ์าค 12

Abstract

Objectives of this research were to study (1) conditional problems regarding to administration of the Sangha 

Region 12, (2) development guidelines of administration of the Sangha Region 12, and (3) supporting factors of 

administration of the Sangha Region 12. This researched used qualitative research as principal means and supported 

by quantitative research. Sampling size of the qualitative research was purposive sampling from 21 experts or key 

informants, collected by in-depth and face to face interviews. Then, the data was analyzed by interpretation and  

descriptive analysis. For the quantitative research, sampling size was 390 monks in the areas of the Sangha Region 

12. Questionnaires were used for data collection which was analyzed by descriptive statistics of percentage, mean, 

and standard deviation.  The results’ findings were as follows: (1) the major conditional problems of administration of 

กำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรปกครองเพือ่ควำมมั่นคงแห่งพระพุทธศำสนำของสงฆ์ภำค 12
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บทน�ำ

การปกครองคณะสงฆ ์เป็นปัจจยัท่ีส�าคญั เพราะ

ถา้มีระบบปกครองดี ศาสนาก็มีความเจริญมัน่คง การ

ปกครองหรือการบริหารจดัการท่ีดีนั้น จะตอ้งมีรูปแบบ

และวิธีการบริหารจดัการหรือมีแนวคิด ซ่ึงข้ึนอยูก่บัการ

แบ่งงานมอบอ�านาจกระจายงานให้ผูอ้ยู่ในฝ่ายบริหาร

ระดบัต่าง ๆ รับผิดชอบตามความรู้ความสามารถของตน 

และพฒันาการในดา้นต่าง ๆ  เพราะการปกครองคณะสงฆ์

ปัจจุบนัน้ี มีอ �านาจรัฐและจารีตประเพณีเขา้มาเก่ียวขอ้ง 

เม่ือมีอธิกรณ์เกิดข้ึนตอ้งอาศยัพระราช บญัญติัคณะสงฆ์

เป็นเกณฑจ์ดัระเบียบการปกครองคณะสงฆ ์ (Religious 

Affairs Department, 1997)

ความส�าเร็จในการบริหารจดัการส�าหรับคณะสงฆ์

นั้น จะส�าเร็จลงเช่นเดียวกบัหน่วยงานอ่ืน ๆ ได ้หรือจะ

ประสบผลส�าเร็จตามวตัถุประสงคเ์พียงใดยอ่มข้ึนอยูก่บั

ความสามารถของคณะสงฆ ์ (Phradhampariyatsophon, 

2005) ท่ีจะน�าทรัพยากรดงักล่าวออกมาใชใ้หเ้กิดประโยชน์

และไดผ้ลอยา่งคุม้ค่า ซ่ึงจดัวา่เป็นหนา้ท่ีของคณะสงฆค์วร

ใหค้วามสนใจอยา่งจริงจงักบัการบริหารจดัการ กล่าวคือ 

เพื่อให้การบริหารกิจการคณะสงฆ์มีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล และเพ่ือความมัน่คงแห่งพระพุทธศาสนา 

ในขณะท่ีคณะสงฆถื์อไดว้่าเป็นองคก์รท่ีแทรกตวัอยูก่บั

ชุมชนทั่วประเทศและทุกระดับ ท�าหน้าท่ีหล่อหลอม

กล่อมเกลาทางสังคมโดยยึดพื้นฐานหลกัศาสนา และศีล

ธรรมทางพุทธ 

การปกครองคณะสงฆจึ์งถือวา่เป็นหวัใจหลกัใน

the Sangha Region 12 is inability to command or control the monks’ behavior that was contrary to the Governmental 

Rules of Sangha, (2) the major development guidelines of administration regarding government were the Sangha 

Region 12 should dare to sanction seriously and fairly. Sangha must supervise the monks in the region closely, and 

(3) the supporting factors of administration regarding administration were, as internal factors, the Sangha Region 

12’s leadership with courage to show leadership roles, direct and care for the monks closely; and for the eternal  

factors such as giving opportunities for public participation for those who is willing to participate, having awareness, 

and learning to join and solve problems.

Keywords: administration, regarding government, Sangha Region 12

การบริหารกิจการคณะสงฆ ์ซ่ึงมีดว้ยกนั 6 ดา้น อนัไดแ้ก่ 

ดา้นการปกครอง ดา้นการศึกษา ดา้นการศึกษาสงเคราะห์ 

ด้านการเผยแผ่ ด้านสาธารณูปการ และด้านสาธารณ

สงเคราะห์ ให้ด�าเนินไปตามพระธรรมวินัย กฎหมาย  

กฎ ระเบียบ มหาเถรสมาคม ขอ้บงัคบั มติ พระบญัชา

สมเด็จพระสังฆราชหรือค�าสั่งของผูบ้งัคบับญัชาเหนือ

ตน การระงบัอธิกรณ์ การวินิจฉยั การลงนิคหกรรม การ

วนิิจฉยัขอ้อุทธรณ์ต่าง ๆ  ตลอดถึงการแต่งตั้งถอดถอนเจา้

คณะ พระสังฆาธิการ ควบคุมดูแลให้ถูกตอ้งตามขอ้วตัร

ปฏิบติัของจริยาพระสังฆาธิการ และสถาบนัคณะสงฆ์

ไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนัไดต้ระหนกัถึงความ ส�าคญั

ในระบบการปกครองคณะสงฆใ์นดา้นต่าง ๆ โดยเฉพาะ

ปัจจุบนัน้ี วทิยาการดา้นการบริหารจดัการ และการจดัการ

กา้วหนา้ไปมากคณะสงฆค์วรจะไดใ้ชว้ิทยาการเหล่านั้น

มาช่วยเสริมการบริหารจดัการและการปกครองคณะสงฆ ์

กิจการคณะสงฆบ์างอยา่งอาจอาศยัการบริหารจดัการแบบ

ราชการของฝ่ายบา้นเมือง กิจการคณะสงฆบ์างอยา่งอาจ

อาศยัการบริหารจดัการท่ีคล่องตวัแบบภาคเอกชน และ

กิจการบางอยา่งตอ้งบริหารตามหลกัพระธรรมวินยั (Ph-

rametheedhammaphon, 1996; Sriprasert, 2011) 

ในท่ามกลางกระแสสังคมยคุปัจจุบนั คณะสงฆ์

ภาค 12 มีสภาพปัญหาการปกครองอย่างไร คณะสงฆ์

สามารถบริหารจัดการด้านการปกครอง โดยควบคุม 

ดูแล อย่างเต็มประสิทธิภาพหรือไม่ คณะสงฆ์ภาค 12 

สามารถบริหารจดัการดา้นการปกครองในระดบัต่าง ๆ 
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ให้ปฏิบติัเอ้ือเฟ้ือต่อพระธรรมวินยั พระราชบญัญติัคณะ

สงฆ์ กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบัของมหาเถรสมาคม และ

กฎ ระเบียบของวดั มากนอ้ยเพียงใด คณะสงฆค์วรตอ้ง 

บูรณาการศาสตร์การบริหารจดัการดา้นการปกครองสมยั

ใหม่กบัการบริหารจดัการดา้นการปกครองในรูปแบบเดิม

อยา่งไร เพื่อเป็นการสนบัสนุนคณะสงฆใ์นทุกระดบั ใน

การพฒันาองค์กรในเขตปกครองของตน สภาพปัญหา

ท่ีเป็นภยัคุกคามความมัน่คงของพระพุทธศาสนาควรได้

รับการแกไ้ขอยา่งไร ทั้งน้ี เพื่อใหเ้กิดประโยชน์ทั้งในทาง

วิชาการ และทางปฏิบติัต่อคณะสงฆภ์าค 12 อนัจะส่งผล

ให้พระพุทธศาสนามีความมัน่คง เป็นศูนยก์ลางและเป็น

ศูนยร์วมจิตใจของคนในชุมชน และของประชาชนคน

ไทย ต่อไป

 

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

การวิจยัน้ีมุ่งศึกษา การบริหารจดัการดา้นการ

ปกครองของคณะสงฆใ์นเขตปกครองคณะสงฆภ์าค 12 

โดยมีวตัถุประสงคก์ารวิจยั ดงัน้ี 

1. เพื่อศึกษาสภาพปัญหาการบริหารจดัการดา้น

การปกครองของคณะสงฆภ์าค 12

2. เพือ่ศึกษาแนวทางการพฒันาการบริหารจดัการ

ดา้นการปกครองเพือ่ความมัน่คงแห่งพระพทุธศาสนาของ

คณะสงฆภ์าค 12

3. เพื่อศึกษาปัจจยัส่งเสริมการบริหารจดัการดา้น

การปกครองเพื่อความมัน่คงแห่งพระพุทธศาสนาของ

คณะสงฆภ์าค 12 

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

วรัิช วรัิชนิภาวรรณ (Wiruchnipawan, 2005) กลา่ว

ไวว้า่ การบริหารจดัการ (administration) เป็นแนวทางหรือ

วิธีการบริหารจดัการภาครัฐท่ีองค์กรของรัฐ และ/หรือ 

เจา้หนา้ท่ีของรัฐ น�ามาใช ้ในการปฏิบติัราชการ เพื่อช่วย

เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารราชการ มีกระบวนการ

บริหารจดัการท่ีประกอบดว้ย 3 ขั้นตอน คือ (1) การคิด 

(thinking) หรือการวางแผน (planning) (2) การด�าเนิน

งาน (acting) และการประเมินผล (evaluating) และ  

(3) มีจุดหมายปลายทาง คือ การพฒันา (development) อาจ

สรุปไดว้่า หรือการบริหารจดัการ (administration) เป็น

ค�าท่ีคุน้เคยและใชก้นัอยูเ่สมออยา่งกวา้งขวาง คือ หมาย

ถึงการจดัการภารกิจภายในองคก์รใหบ้รรลุวตัถุประสงค์

และเป็นไปตามนโยบายแผนงานท่ีได้ก�าหนดไว ้ หรือ

หมายถึง ภารกิจของบุคคลหน่ึงบุคคลใดหรือหลายคนท่ี

เขา้มาท�าหนา้ท่ีประสานให้การท�างานของแต่ละบุคคลท่ี

ต่างฝ่ายต่างท�าไม่สามารถบรรลุผลส�าเร็จได้

พระไพศาล วิศาโล (Phra Phaisan Visalo, 2546) 

กล่าวว่า การบริหารปกครอง และการดูแลพระสงฆเ์ป็น

เร่ืองหน่ึงท่ีจะช่วยให้คุณภาพของพระสงฆดี์ข้ึน คุณภาพ

ของพระสงฆจ์ะดีข้ึนไดต้อ้งอาศยัปัจจยัอยา่งอ่ืนอีก ทั้งน้ี

หากระบบการปกครองสงฆเ์ป็นระบบกากบัดูแลพระสงฆ์

ให้มีความประพฤติท่ีถูกตอ้งดีงาม ส่ิงท่ีจะตอ้งมาเสริมคู่

กนัก็คือระบบการกลัน่กรอง และกล่อมเกลา ระบบกลัน่

กรองมีไวส้�าหรับบุคคลท่ีจะมาบวช ส่วนระบบกล่อม

เกลาส�าหรับผูท่ี้ผ่านการบวชมาแลว้ อนัท่ีจริงการกล่อม

เกลาผูบ้วชนั้นมีอยูแ่ลว้ตามพระธรรมวินยั โดยอุปัชฌาย์

เป็นผูม้อบหมายให้ท�าหนา้ท่ีน้ี และเป็นผูรั้บรองต่อคณะ

สงฆ ์อุปัชฌายจ์ะตอ้งมีหนา้ท่ี กลัน่กรอง และกล่อมเกลา 

การกลัน่กรองเป็นขั้นแรกส�าหรับผูท่ี้จะมาเป็นสมาชิกคณะ

สงฆข์ั้นตอนส�าคญักวา่นั้นคือการกล่อมเกลาในดา้นความ

ประพฤติ ความรู้ ความเขา้ใจในทางธรรมใหเ้จริญงอกงาม

ทั้งในคุณธรรมและปัญญา แมค้ณะสงฆจ์ะไม่มีระบบกลัน่

กรองแต่ถา้มีระบบกล่อมเกลาท่ีดีก็ยงัมีหลกัประกนัว่าผู ้

ท่ีจะเขา้มาบวชเป็นพระจะไดรั้บการศึกษาอบรมให้เป็น

พระท่ีดี สามารถท�าหนา้ท่ีตามพระธรรมวนิยัได ้ทั้งน้ีคณะ

สงฆจ์ะตอ้งสร้างระบบกล่อมเกลาท่ีดี ไดแ้ก่ ระบบกล่อม

เกลาท่ีไม่เป็นทางการก็คือ การดูแลเอาใจใส่ท่ีอุปัชฌาย์

อาจารยพ์ึงมีต่อศิษยส่์วนระบบท่ีเป็นทางการก็คือระบบ

การศึกษาดา้นปริยติัธรรมของพระสงฆน์อกจากนั้น การ

ศึกษาโดยใชพ้ระธรรมวินยัเป็นเคร่ืองฝึกฝนพฒันาจิตท่ี

เรียกว่า ปริยติั และปฏิบติั เป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาใน

ชุมชนสงฆ ์วดัไดก้ลายเป็นส่วนหน่ึงของวฒันธรรมไทย

จนเป็นศูนยก์ลางของชุมชนพระสงฆ์ท่ีมีขอ้วตัรปฏิบติั

อยู่ในสังคมท่ีงดงาม และมีความสามารถในการอบรม

ประชาชนให้มีหลกัธรรมทางพุทธศาสนาในการด�าเนิน

ชีวิตนบัว่ามีความส�าคญัมาก
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พระสังฆาธิการเป็นผูป้กครองดูแลคณะสงฆใ์น

เขตปกครองและวดัใหเ้ป็นไปตามพระธรรมวนิยั กฎหมาย 

กฎมหาเถรสมาคม ขอ้บงัคบั ระเบียบ ค�าสั่ง มติ ประกาศ 

และพระบญัชาสมเด็จพระสังฆราช มีหนา้ท่ีควบคุมและ

ส่งเสริมการรักษาความเรียบร้อยดีงามของคณะสงฆ์ให้

เป็นไปดว้ยดี ความส�าเร็จในการบริหารจดัการของคณะ

สงฆ ์ยงัจะตอ้งเกิดข้ึนใน 2 ระดบั ไดแ้ก่ ความส�าเร็จใน

การบริหารจดัการระดบัพระสังฆาธิการ และความส�าเร็จ

ในการบริหารจดัการระดบัคณะสงฆ ์ซ่ึงความส�าเร็จทั้ง 2 

ระดบัน้ี จะมีส่วนเก้ือหนุนและส่งเสริมกนัและกนั กล่าว

คือ หากสร้างความส�าเร็จในพระสังฆาธิการได ้ก็จะมีผล

ท�าใหก้ารบริหารจดัการในระดบัระดบัประสบความส�าเร็จ

ตามไปดว้ย และในขณะเดียวกนั หากมีความสามารถใน

การบริหารระดบัคณะสงฆภ์าพรวมประสบความส�าเร็จ 

ก็จะมีผลให้การบริหารจดัการดา้นต่างๆ ของการบริหาร

กิจการคณะสงฆ ์มีผลส�าเร็จลุล่วงไดง่้ายเช่นกนั

ผู ้น�าหรือความเป็นผู ้น�าท่ีมีประสิทธิภาพนั้ น

มีความส�าคัญต่อความส�าเร็จขององค์กรในอันท่ีจะ

บริหารจดัการดา้นการปกครองของคณะสงฆ์ ให้บรรลุ

วตัถุประสงค์ท่ีก�าหนดไวเ้ป็นอย่างมาก ความลม้เหลว

ขององคก์รต่าง ๆท่ีเป็นมา สืบเน่ืองมาจากการขาดผูน้�า

ท่ีมีประสิทธิภาพแทบทั้งส้ิน ประสิทธิภาพจะเกิดข้ึนก็

ต่อเม่ือผูน้�าไดใ้ชภ้าวะผูน้�า ซ่ึงภาวะผูน้�านั้นมีหลายแบบ 

แลว้แต่ว่าจะเลือกใชแ้บบใดให้เหมาะสมกบัสถานการณ์

ท่ีเก่ียวขอ้ง การเลือกแบบภาวะผูน้�า ผูน้ �าควรค�านึงถึงผูใ้ต้

บงัคบับญัชา สถานการณ์และบุคลิกภาพผูน้�าเอง เพื่อให้

เกิดมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี และเพ่ือให้ผูน้�าสามารถประสาน

งานประสานคนไดอ้ย่างมีดุลยภาพในทางปฏิบติั ท�าให้

สามารถด�าเนินกิจการงานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และ

บรรลุผลส�าเร็จตามเป้าหมายวางไว้

พระพุทธศาสนาจะสามารถด�ารงอยู่อย่างมัน่คง 

ก็ด้วยความปลอดภยัจากภยนัอนัตรายทั้ งปวงไม่ว่าจะ

เป็นเกณฑก์ารเส่ียงใด ๆ ความเกรงกลวัความกงัวลและ

ความสงสยัมีความเจริญกา้วหนา้มีเสรีต่อความกดดนัต่าง 

ๆ ซ่ึงจะประกนัใหเ้กิดอ�านาจหนา้ท่ีของแต่ละส่วนภายใน

ศาสนาด�าเนินไปไดอ้ยา่งอิสระมีความแน่นแฟ้นเป็นปึก

แผ่นมีความแน่นอนไม่เปล่ียนแปลงไปโดยง่ายมีความ

อดทนต่อแรงกดดนัต่างๆท่ีมากระทบในทุกๆดา้นทั้งน้ี

ตอ้งอาศยัองคป์ระกอบกล่าวคือ (1) ตอ้งเพิ่มพูนศรัทธา 

(2) สร้างศรัทธาในพุทธศาสนา (3) การปกป้องคุม้ครอง

องคก์รพุทธ (4) การใชบ้ริการชุมชน (5) การช่วยเหลือ

คนยากจน (6) มีกองทุนสงเคราะห์ (7) การบ�ารุงขวญัของ

ประชาชน (8) การแกไ้ขความขดัแยง้ประชาสงัคม (9) การ

ร่วมสร้างประชาธิปไตย (10) การยนืยนัพิพาทปกป้องคน

ดี (11) การรณรงคข์จดัยาเสพติดทั้งปวง (12) การเป็นผูมี้

วิชาดีและเป็นผูป้ฏิบติัดี (13) การทุ่มเทสร้างองคก์รให้

เขม้แขง็ (14) การอุทิศกาย วาจา ใจใหก้บัศาสนา (15) การ

สร้างวดัใหร่ื้นรมย ์(16) พระเณรปราศจากอบายมุขทั้งปวง

จากสภาพการณ์ปัจจุบนัพระพุทธ ศาสนาถือวา่ถูกทา้ทาย

หลายรูปแบบ เพราะเน่ืองจากสภาพปัญหาปัจจุบนัส่ิงท่ี

เป็นภยัคุกคามทางศาสนามีมากมายและมีหลายรูปแบบ 

จึงมีค�าถามอยูว่่า ศาสนาจะมัน่คงเพราะนโยบายครองใจ

ศรัทธาชนหรือไม่ จะมัน่คงเพราะการบริหารการจดัการ

หรือไม่ จะมัน่คงเพราะศรัทธาจากปัญญาชนหรือไม่ จะ

มัน่คงเพราะศรัทธาและการรักษาศาสนาของหมู่ชนทั้ง

ประเทศหรือไม่ จะมัน่คงเพราะความมีวิชาและจรณะ

หรือไม่ การอยู่กบัธรรมชาติ รักษาธรรมชาติรักษาส่ิง

แวดลอ้มตามหลกัพระพุทธศาสนามากนอ้ยเพียงใด การ

เขา้ใจกระแสสากล และเขา้ใจการสร้างสันติภาพให้เกิด

ข้ึนมีหรือไม่ ส่ิงเหล่าน้ีถือว่าเป็นปัจจยัส�าคญัในการจะ

น�าพาศาสนาใหมี้ความมัน่คงถาวรตอ้งอาศยักระบวน การ

มีส่วนร่วมของเจา้คณะปกครองแต่ละภาค จงัหวดั อ�าเภอ 

ต�าบล และผูมี้อ �านาจ นกัวิชาการ เยาวชนช่วยกนัท�าความ

เขา้ใจในหลกัศาสนา และน�าพาศาสนาใหเ้ป็นปึกแผน่มาก

ยิ่งข้ึน (Dokthaisong, 2010)

ฉะนั้น จึงเห็นไดว้า่ การปกครองของคณะสงฆ ์ใน

ปัจจุบนั จึงยงัเป็นแบบท่ียงัไมไ่ดรั้บการปรับปรุงใหเ้หมาะ

สมกบัสภาพสังคมปัจจุบนั คือ (1) ด�าเนินการปกครอง

คณะสงฆใ์หเ้ป็นไปตามพระธรรมวินยั กฎหมาย กฎมหา

เถรสมาคม ขอ้บงัคบั ระเบียบ ค�าสั่ง มติ ประกาศ พระ

บญัชาสมเด็จพระสังฆราช (2) ควบคุมและส่งเสริมการ

รักษาความเรียบร้อยดีงาม (3) วินิจฉัยการลงนิคหกรรม 

วินิจฉัยขอ้อุทธรณ์ค�าสั่ง หรือค�าวินิจฉัย (4) แก้ไขขอ้ 

ขดัขอ้งให้เป็นไปโดยชอบ (5) ควบคุมบงัคบับญัชาพระ

ภิกษุผูอ้ยู่ในบงัคบับญัชาหรืออยู่ในเขตปกครองของตน 

และช้ีแจงแนะนาการปฏิบติัหนา้ท่ีของผูอ้ยูใ่นบงัคบับญัชา 
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ให้เป็นไปโดยความเรียบร้อย (6) ตรวจการและประชุม

พระสังฆาธิการในเขตปกครองของตน

คณะสงฆภ์าค 12 มีวดัในเขตพื้นท่ีการปกครอง

คณะสงฆค์รอบคลุม 4 จงัหวดั ไดแ้ก่ จงัหวดัปราจีนบุรี 

จงัหวดันครนายก จงัหวดัฉะเชิงเทรา และจงัหวดัสระแกว้ 

จ�านวน 1,341 วดั พระภิกษุ 14,895 รูป (Office of National 

Buddhism, 2015) เป็นองคก์รสงฆภ์ายใตก้ารควบคุมดูแล

ของมหาเถรสมาคม จึงมีหน้าท่ีปฏิบติัตามระเบียบการ

ปกครองคณะสงฆ์ส่วนภูมิภาค อีกทั้งยงัมีหน้าท่ีในการ

สนบัสนุน ส่งเสริมคณะสงฆใ์นทุก ๆ  ดา้น เพื่อให้ด�าเนิน

การดา้นการปกครองเพือ่ความมัน่คงแห่งพระพทุธศาสนา

ของคณะสงฆภ์าค 12 ประสบผลส�าเร็จตามเป้าหมาย

ตวัแปรอิสระ (เหตุ) ตวัแปรตาม (ผล)

1. สภาพปัญหาการบริหารจดัการดา้นการปกครองของคณะสงฆภ์าค 12 ตาม

ระเบียบการปกครองคณะสงฆส่์วนภูมิภาค 3 ดา้น

(สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์ารวิจยั ขอ้ 1)

1) การปกครองตามพระธรรมวินยั

2) การปกครองตามกฎหมาย กฎมหาเถรสมาคม ขอ้บงัคบั ระเบียบ ค�าสัง่ มติ และ

ประกาศของมหาเถรสมาคม 

3) การปกครองตามกฎระเบียบของวดั

การเพิ่มประสิทธิภาพการ

บ ริ ห า ร จัด ก า ร ด้ า น ก า ร

ปกครองเพือ่ความมัน่คงแห่ง

พระพุทธศาสนาของ

คณะสงฆภ์าค 12

2. แนวทางการพฒันาการบริหารจดัการ ดา้นการปกครองของคณะสงฆภ์าค 12  

ตามระเบียบ การปกครองคณะสงฆส่์วนภูมิภาค  3 ดา้น

(สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์ารวิจยั ขอ้ 2)

1) การปกครองตามพระธรรมวินยั

2) การปกครองตามกฎหมาย กฎมหาเถรสมาคม ขอ้บงัคบั ระเบียบ ค�าสัง่ มติ และ

ประกาศของมหาเถรสมาคม 

3) การปกครองตามกฎระเบียบของวดั

3. ปัจจัยส่งเสริมการบริหารจัดการด้านการปกครองของคณะสงฆ์ภาค 12 

(สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์ารวิจยั ขอ้ 3)

1) ปัจจยัภายใน (ผูน้�าและภาวะผูน้�า)

2) ปัจจยัภายนอก (การมีส่วนร่วมของประชาชน)

ภำพ 1 กรอบแนวคิดการวิจยัท่ีสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์ารวิจยั 3 ขอ้

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

การวิจัยคร้ังน้ี ใช้วิธีการวิจัยแบบผสมผสาน 

(mixed method research) เนน้การวิจยัเชิงคุณภาพ และ

ใชก้ารวิจยัเชิงปริมาณในการสนบัสนุนขอ้มูล

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

การวิจยัเชิงคุณภาพ 

สมัภาษณ์เกบ็ขอ้มลูจากผูใ้หข้อ้มลูส�าคญั (key in-

formant) ไดแ้ก่ กรรมการมหาเถรสมาคม เจา้คณะใหญ่หน

ตะวนัออก เจา้คณะภาค เจา้คณะจงัหวดัในเขตปกครองคณะ

สงฆภ์าค 12 พระนกัวิชาการ รองผูอ้ �านวย การส�านกังาน

พระพทุธศาสนาแห่งชาติ ผูอ้ �านวยการส�านกังานพระพทุธ
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ศาสนาจงัหวดั วฒันธรรมจงัหวดัในเขตปกครองคณะสงฆ์

ภาค 12 และนกัวิชาการพระพุทธศาสนา

การวิจยัเชิงปริมาณ 

ประชากรท่ีใช้เป็นกลุ่มตัวอย่างส�าหรับตอบ

แบบสอบถาม ไดแ้ก่ พระภิกษุในเขตปกครองคณะสงฆ์

ภาค 12 จ�านวน 14,895 รูป จากจ�านวนวดั 1431 วดั (Office 

of National Buddhism, 2015) ค�านวณขนาดตวัอยา่งโดย

ใชว้ธีิการของยามาเน่ (Taro Yamane, 1973) ก�าหนดระดบั

ความเช่ือมัน่ท่ี 95% เม่ือแทนค่าในสูตรจะได ้389.513 จึง

ใชก้ลุ่มตวัอยา่งจ�านวน 390 รูป

เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรวิจัย

การวิจยัเชิงคุณภาพ

แบบสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้าง เพ่ือใช้เก็บขอ้มูล

ภาคสนามในการสัมภาษณ์กลุ่มผูใ้ห้ข้อมูลส�าคัญ ซ่ึง

เป็นการเก็บขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก ตามกรอบ

แนวคิดการวิจยั

การวิจยัเชิงปริมาณ

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็น

แบบสอบถาม (questionnaire) การบริหารจดัการดา้นการ

ปกครองของคณะสงฆภ์าค 12 โดยผูว้จิยัสร้างเคร่ืองมือจาก

การศึกษาเอกสารแนวคิด ทฤษฎี และระเบียบการปกครอง

คณะสงฆ ์ เพื่อให้สอดคลอ้งตามวตัถุประสงคแ์ละกรอบ

แนวคิดท่ีก�าหนดข้ึน ซ่ึงผลจากการทดสอบแบบสอบถาม

ดงักล่าว ไดค่้าสัมประสิทธ์ิอลัฟาท่ี 0.98

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล

การวิจยัเชิงคุณภาพ

แบ่งกระบวนการเก็บขอ้มูลออกเป็น 3 รูปแบบ 

เพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบการวิจัย ดัง น้ี  

(1) จากการ ศึกษารวบรวมเอกสารงานวจิยัตา่ง ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัหัวขอ้วิจยัเพื่อหาแนวทางของการบริหารจดัการดา้น

การปกครองเพื่อความมัน่คงแห่งพระพุทธศาสนาของ

คณะสงฆภ์าค 12 (2) จากการสัมภาษณ์ (interview) และ  

(3) การสนทนากลุ่ม (focus group)

การวิจยัเชิงปริมาณ

เก็บรวบรวมขอ้มูลจากพระภิกษุในเขตปกครอง

สงฆภ์าค 12 โดยการใชแ้บบสอบถาม (questionnaire) ท่ี

มีลกัษณะค�าถามตามกรอบแนวคิดการวิจยั

กำรวิเครำะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้

การด�าเนินการวเิคราะห์ขอ้มลูเชิงคุณภาพและเชิง

ปริมาณ โดยจ�าแนกประเดน็การวเิคราะห์ขอ้มลูตามกรอบ

แนวคิดจากเอกสาร จากการสัมภาษณ์ จากการสนทนา

กลุ่ม และจากแบบสอบถาม น�ามาวิเคราะห์ประกอบกนั 

ใช้โปรแกรมวิเคราะห์ทางสถิติในการวิเคราะห์ขอ้มูล 

และพรรณนาลกัษณะประชากรท่ีศึกษาใชส้ถิติพรรณนา 

(descriptive statistics) เพื่ออธิบายขอ้มูลเก่ียวกบัลกัษณะ

ทาง ประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอยา่งท่ีท�าแบบสอบถาม 

โดยแจกแจงเป็น ค่าร้อยละ (percentages) ค่าเฉล่ีย (mean) 

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) 

ผลกำรวิจัย

การวิจยัเชิงคุณภาพ

จากการสัมภาษณ์ พบว่า 

1. สภาพปัญหาการบริหารจดัการดา้นการปกครอง

ของคณะสงฆภ์าค 12 (สอดคลอ้งกบัวตัถุ ประสงคก์ารวจิยั 

ขอ้ 1) จ�าแนกตามกรอบแนวคิดการ วิจยั ทั้ง 3 ดา้น พบว่า

1.1 ดา้นการปกครองตามพระธรรมวินัย คณะ

สงฆ์ภาค 12 ขาดความรู้ ความเขา้ใจในการวินิจฉัยลง

นิคหกรรมตามหลกัพระธรรมวินยั พระสังฆาธิการท่ีได้

รับต�าแหน่งขาดความเหมาะสมดา้นอายุพรรษา ขาดจิต

วิญญาณท่ีดีในการควบคุมพฤติกรรมท่ีขดัต่อพระธรรม

วนิยัของพระสงฆ ์ใชร้ะยะเวลาไม่เหมาะสมในการวนิิจฉยั

อธิกรณ์และลงนิคหกรรม องค์กรดา้นการปกครองใน

ระดบักลางและระดบัล่างจนถึงวดัยงัขาดผูรั้บผดิชอบอยา่ง

แทจ้ริง ขาดความรู้ความเขา้ใจในหลกัพระพุทธศาสนา 

พฤติกรรมของพระสงฆ ์ มีความส�าคญัอยา่งมาก ซ่ึงตอ้ง

ท�าเป็นตวัอยา่งท่ีดี รวมถึงท�าให้เส่ือมศรัทธา พระท่ีบวช

ใหม่ ไม่ไดส้นใจศึกษาหาความรู้ทางพระพทุธศาสนา บวช
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ไม่นานก็ลาสิกขาบทแลว้

1.2 ดา้นการปกครองตามกฎหมาย กฎมหาเถร

สมาคม ขอ้บงัคบั ระเบียบ ค�าสั่ง มติ ประกาศของมหา

เถรสมาคม พระสังฆาธิการส่วนใหญ่ขาดความรู้ทางดา้น

กฎหมาย และไม่ปฏิบติัตามกฎมหาเถรสมาคม ขอ้บงัคบั 

ระเบียบ ค�าสั่ง มติ ประกาศของมหาเถรสมาคมระบบ

อุปถมัภ ์การยดึติดกบัต�าแหน่งและลาภสักการะของคณะ

สงฆ ์ ท�าให้การแต่งตั้งถอดถอนพระสังฆาธิการมีปัญหา 

คณะสงฆภ์าค 12 สนใจท�างานดา้นอ่ืน ๆ มาก กว่างาน

ดา้นการปกครอง ขาดวิสัยทศัน์ในดา้นการปกครอง และ

ยงัขาดแคลนบุคลากรท่ีมีความรู้ความ สามารถ ส่วนใหญ่

มีแต่พระสงฆท่ี์อยากเป็นพระสังฆาธิการเพราะตอ้งการ

ลาภยศมากกว่าอยากท�างาน หาช่อง ทางในการหลีกเล่ียง

กฎหมาย กฎมหาเถรสมาคม ขอ้บงัคบั ระเบียบ ค�าสั่ง มติ 

และประกาศของมหาเถรสมาคมเพื่อประโยชน์ตน ภาพ

รวมเป็นไปแบบต่างคนต่างท�า ยงัขาดการวางแผนและ

ประสานงานร่วมมือ ขาดการสนบัสนุน

1.3 ดา้นการปกครองตามกฎ ระเบียบของวดั คณะ

สงฆภ์าค 12 ไม่สามารถควบคุมบงัคบับญัชาใหพ้ระภิกษุ 

และสามเณรปฏิบติัตามกฎ ระเบียบของวดั ทุกวดัมีกฎ 

ระเบียบของตนเอง แต่ขาดการเอาใจใส่ต่อการควบคุมดูแล

พระภิกษุและสามเณร ไม่ติดตามและแกไ้ขขอ้ขดัขอ้งของ

ผูอ้ยูใ่นบงัคบับญัชา ไม่มีความเป็นเอกภาพในการก�าหนด

กฎ ระเบียบของวดั มีการใชแ้นวทางและรูปแบบวธีิการอนั

เขา้ลกัษณะต่างคนต่างท�า บางคร้ังน�ามาซ่ึงความขดัแยง้ใน

สงัคม หรือเกิดความเคลือบแคลงสงสยัของพทุธศาสนิกชน

2. แนวทางการพฒันาการบริหารจดัการดา้นการ

ปกครองของคณะสงฆภ์าค 12 (สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์

การวิจยั ขอ้ 2)

2.1 ดา้นการปกครองตามพระธรรมวินัย คณะ

สงฆภ์าค 12 และหน่วยงานรัฐท่ีเก่ียวขอ้งกบังานดา้นการ

ปกครองคณะสงฆ ์ ควรมีการฝึกอบรมพระสงฆอ์ยา่งต่อ

เน่ืองและจริงจงั เพือ่เพ่ิมพนูความรู้ทางดา้นพระธรรมวนิยั

ใหก้วา้งขวางข้ึน การปกครองคณะสงฆ ์คือหวัใจของการ

รักษาความมัน่คงของพระพุทธศาสนา ตอ้งปกครองคณะ

สงฆด์ว้ยความซ่ือตรงจริงใจ และเป็นไปตามหลกัพระธรรม

วนิยั อุปถมัภห์รือมอบต�าแหน่งส่งเสริมและสนบัสนุนแก่

ผูท้ �างานในดา้นการปกครองให้เป็นท่ีปรากฏชดั แต่งตั้ง

คณะกรรมการ หรือคณะท�างานดา้นการปกครองในองคก์ร

ระดบักลางและระดบัลา่งจนถึงวดั ร่วมมือวางแผนประสาน

งาน และสนบัสนุนการศึกษาคณะสงฆ ์รัฐควรสนบัสนุน

และเพิ่มงบประมาณในดา้นการปกครองให้เพียงพอ

2.2 ดา้นการปกครองตามกฎหมาย กฎมหาเถร

สมาคม ขอ้บงัคบั ระเบียบ ค�าสั่ง มติ ประกาศของมหาเถร

สมาคม คณะสงฆภ์าค 12 ควรพฒันาในดา้นจริยธรรม เพือ่

น�าไปประพฤติปฏิบติัใหต้นเองมีคุณภาพพฒันาบุคลากรให้

มีความรู้ความสามารถในการปกครอง และองคก์รควรออก

นโยบายในเร่ืองน้ีใหช้ดัเจน โดยมีการติดตาม ตรวจสอบ 

และประเมินผล ควรก�าหนดวิสัยทศัน์ท่ีชดัเจน ปรับปรุง

การด�าเนินงานของคณะสงฆใ์หอ้ยูใ่นความรับผดิชอบของ

คณะสงฆโ์ดยแทจ้ริงและถูกตอ้งตามหลกัพระธรรมวินยั 

เพื่อให้การปกครองมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

ต้องพฒันาการบริหารจัดการด้านการปกครอง ได้แก่  

(1) พฒันากฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปกครอง (2) เพ่ิม

อ�านาจ บทบาทและหนา้ท่ีของฝ่ายปกครอง (3) กระจาย

อ�านาจทางการปกครองในแต่ระดบั (4) จดัตั้งสถาบนั

พฒันาบุคลากรทางการปกครอง และ (5) พฒันางานภาย

ใต้ระบบและกลไกท่ีมีอยู่ ปรับโครงสร้างการบริหาร

จดัการใหท้นัสมยัแยกเป็นดา้นต่าง ๆ  และปรับเปล่ียนการ

บริหารจดัการ ในลกัษณะเชิงบงัคบัเป็นการร่วมประสาน

งานท่ีสอดคลอ้งกบันโยบายในดา้นการบริหารจดัการดา้น

การปกครองเปิดโอกาสให้พระสงฆ์เสนอแนวความคิด 

ดว้ยการระดมความคิดจากพระสังฆาธิการในระดบัต่าง 

ๆ พระนกัวิชาการและนกัวิชาการดา้นพระพุทธ ศาสนา 

โดยการจดัประชุมแบบมีส่วนร่วม ตอ้งอาศยัภาวะผูน้�าเป็น

ส�าคญั ทั้งน้ี เพราะไม่มีระบบการใชก้�าลงับงัคบัใหป้ฏิบติั

ตามผูน้�าในพระพทุธศาสนา การท่ีสมาชิกจะท�าตามค�าสัง่

ของผูบ้ริหารหรือไม่ จึงข้ึนอยูก่บัสภาวะผูน้�าในผูบ้ริหาร

เป็นส�าคญั และควรจดังบ ประมาณสนบัสนุนส่งเสริมการ

ศึกษาสงฆใ์หม้ากยิง่ข้ึน โดยส่งเสริมใหพ้ระสงัฆาธิการเขา้

รับการศึกษาหลกัสูตรประกาศนียบตัรการบริหารกิจการ

คณะสงฆ ์หรือสนบัสนุนใหพ้ระสงัฆาธิการไดศึ้กษาดา้น

การบริหารจดัการในระดบัปริญญา

2.3 ดา้นการปกครองตามกฎ ระเบียบของวดั ผู ้

บริหารควรมีภาวะผูน้�า ตอ้งมีความสามารถในการจูงใจให้
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คนเกิดความอยากปฏิบติัตามค�าสัง่ ผูบ้ริหารตอ้งมีคุณสมบติั

ส�าคญั 2 ประการ คือ ความเพียบพร้อมดว้ยคุณสมบติัส่วน

ตวัท่ีเหมาะกบัการเป็นผูน้�า และ ความมีน�้าใจในการปฏิบติั

งานเพือ่ส่วนรวมและองคก์รของตนสร้างความเป็นเอกภาพ

ในการปกครองคณะสงฆแ์มแ้นวทางและรูปแบบวธีิการจะ

แตกต่างกนับา้งแต่ใหมี้เป้าหมายความส�าเร็จร่วมกนั ควรมี

การคดัสรรฆราวาสเขา้มามีส่วนร่วมดูแลความเป็นไปของ

คณะสงฆใ์นทุกระดบั เช่น มีสภาชาวพุทธระดบัจงัหวดั 

และระดบัอ�าเภอไปจนถึงระดบัต�าบล เพ่ือดูแลเอาใจใส่

เร่ืองต่าง ๆ ของพระภิกษุ เช่น การประพฤติปฏิบติัของ

พระภิกษุ ควรจดัอบรมบุคลากร ให้มีความรู้ความเขา้ใจ

มีการประพฤติปฏิบติัท่ีดีและมีการประสานงานหรือร่วม

มือกนัท�างาน และคณะสงฆ ์ตอ้งบงัคบัใชก้ฎ ระเบียบให้

เคร่งครัด ควรลงโทษอยา่งจริงจงั โดยไม่เห็นแก่พวกพอ้ง 

เจา้อาวาส หรือ เจา้คณะผูป้กครอง ตอ้งเอาใจใส่ดูแลพระ

ภิกษุท่ีตนปกครองอยา่งใกลชิ้ด

3. ปัจจัยส่งเสริมการบริหารจัดการด้านการ

ปกครองของคณะสงฆภ์าค 12 (สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์

การวิจยั ขอ้ 3)

3.1 ปัจจัยส่งเสริมการบริหารจัดการด้านการ

ปกครองของคณะสงฆภ์าค 12 จากภายใน ไดแ้ก่ ผูน้�าและ

ภาวะผูน้�า ซ่ึงหมายถึง ผูน้�าและภาวะผูน้�าในการบริหาร

จดัการดา้นการปกครองของคณะสงฆภ์าค 12 หมายถึง 

พระสังฆาธิการผูมี้อ �านาจ ซ่ึงเป็นผูต้ดัสินใจ และตอ้ง

แสดงบทบาทหน้าท่ีในการจูงใจหรือใชอ้ �านาจบารมีใน

สถานการณ์ต่าง ๆ เพ่ือปฏิบติัการและอ�านวยการให้คน

อ่ืนปฏิบติัตามดว้ยความเตม็ใจ

3.2 ปัจจัยส่งเสริมการบริหารจัดการด้านการ

ปกครองของคณะสงฆภ์าค 12 จากภายนอก ไดแ้ก่ การมี

ส่วนร่วมของประชาชน ซ่ึงหมายถึง เป็นการเปิดโอกาส

ให้ประชาชนผูมี้ความสามารถ มีความเตม็ใจ ไดเ้ขา้ร่วม

ในการรับรู้เรียนรู้ท�าความเขา้ใจร่วมแสดงทศันะร่วมเสนอ

ปัญหาร่วมแกไ้ขปัญหาร่วมคิดแนวทางพฒันาและร่วม

กระบวนการตดัสินใจ ในประเด็นส�าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบั

การบริหารจดัการดา้นการปกครองของคณะสงฆภ์าค 12

โดยสรุปผูใ้ห้ขอ้มูลส�าคญัทั้ งหมดเห็นด้วยกับ

ปัจจยัส่งเสริมการบริหารจดัการด้านการปกครองของ

คณะสงฆภ์าค 12 ทั้ง 2 ดา้น 

การวิจยัเชิงปริมาณ

จากการเก็บขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม พบว่า 

1. สภาพปัญหาบริหารจดัการดา้นการปกครอง

ของคณะสงฆภ์าค 12 โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง โดย

มีสภาพปัญหาดา้นการปกครองตามกฎ ระเบียบของวดั

มากท่ีสุด รองลงมาเป็นสภาพปัญหาดา้นการปกครองตาม

กฎหมาย กฎมหาเถรสมาคม ขอ้บงัคบั ระเบียบ ค�าสั่ง มติ 

และประกาศของมหาเถรสมาคม และสภาพปัญหาดา้น

การปกครองตามพระธรรมวินยั ตามล�าดบั

2. แนวทางการพฒันาการบริหารจดัการดา้นการ

ปกครองของคณะสงฆภ์าค 12 ทั้ง 3 ดา้น ค่าเฉล่ีย 2.96 ควร

มีแนวทางในการพฒันาอยูใ่นระดบัปานกลาง

3. ปัจจยัสนับสนุนการบริหารจดัการด้านการ

ปกครองของคณะสงฆภ์าค 12 

ปัจจยัภายในดา้นผูน้�าและภาวะผูน้�า พระสังฆาธิ

การผูมี้อ �านาจบริหารจดัการดา้นการปกครองของคณะสงฆ์

ภาค 12 ซ่ึงเป็นผูต้ดัสินใจ และไดแ้สดงบทบาทหนา้ท่ีใน

การจูงใจ หรือใชอิ้ทธิพลในสถานการณ์ต่าง ๆ  เพื่อปฏิบติั

การและอ�านวยการให้คนอ่ืนปฏิบติัตามดว้ยความเต็มใจ

ทั้ง 3 ดา้น ค่าเฉล่ีย 3.40 อยูใ่นระดบัปานกลาง

ปัจจยัภายนอกดา้นการมีส่วนร่วมของประชาชน 

การท่ีประชาชนและผูท่ี้เก่ียวขอ้งไดมี้โอกาสเขา้ร่วมใน

การรับรู้ เรียนรู้ ท�าความเขา้ใจ ร่วมแสดงทศันะ ร่วมเสนอ

ปัญหาประเด็นส�าคญัท่ีเก่ียวขอ้ง ร่วมคิดแนว ทาง ร่วม

แกไ้ขปัญหา ร่วมในกระบวนการตดัสินใจในการบริหาร

จดัการดา้นการปกครองของคณะสงฆภ์าค 12 ทั้ง 3 ดา้น 

ค่าเฉล่ีย 3.28 อยูใ่นระดบัปานกลาง

กำรอภิปรำยผล

การปกครองคณะสงฆ ์เป็นหวัใจหลกัท่ีจะท�าให้

เกิดความมัน่คงแก่พระพุทธศาสนาได ้ ผูท่ี้จะเป็นก�าลงั

ส�าคญัก็คือเจา้อาวาส ซ่ึงมีหนา้ท่ีโดยตรงเป็นผูน้�าในวดั

และชุมชน เจา้อาวาสจึงตอ้งเป็นนักบริหาร ฉะนั้นการ

บริหารจดัการดา้นการปกครองของคณะสงฆภ์าค 12 จะ
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ตอ้งใหท้นักบัความเปล่ียนแปลงของสงัคมในขณะเดียวกนั

ก็ตอ้งพิจารณาจุดอ่อนจุดแขง็ของวดัและของชุมชนและ

ตอ้งใหเ้ป็นไปตามหลกัพระธรรมวินยัท่ีพระพุทธเจา้ทรง

บญัญติัไว ้ในปัจจุบนัเห็นไดช้ดัวา่พทุธศาสนาไทยไดสู้ญ

เสียความเช่ือมัน่ลงไปมากเม่ือมีเหตุอ้ือฉาวเก่ียวกบัพระ

สงฆป์รากฏเป็นข่าวติดต่อกนัตลอดหลายปีท่ีผ่านมาชาว

พุทธจ�านวนมากเร่ิมเกิดความหวาดระแวงศาสนาอ่ืนท่ี

ลุกข้ึนมากล่าวโทษอย่างชดัเจนว่าศาสนาอ่ืนเป็นตวัการ

สร้างเหตุอ้ือฉาวเหล่าน้ีก็มีไม่นอ้ยขอ้หาดงักล่าวดูจะได้

ผลไม่นอ้ยดงัจะเห็นไดจ้ากเวลามีการโจมตีพระสงฆห์รือ

ฆราวาสคนใดท่ีมีทศันะทางพทุธศาสนาตา่งไปจากตนหรือ

ขดัผลประโยชนข์องตนขอ้หาท่ีนิยมใชก้นักคื็อกล่าวหาวา่

คนเหล่านั้นรับแผนศาสนาอ่ืนมาบ่อนท�าลายพุทธศาสนา

จากการศึกษาวจิยัปัจจยัส่งเสริมการบริหารจดัการ

ดา้นการเผยแผพ่ทุธศาสนาของคณะสงฆภ์าค 12 ซ่ึงพบวา่

ปัจจยัผูน้�าและภาวะผูน้�าในการบริหารงานของคณะสงฆ์

ซ่ึงมีลกัษณะท่ีควรมีการปรับปรุงให้สอดคลอ้งกบัหลกั

การบริหารในปัจจุบนัและใชศ้กัยภาพท่ีมีอยา่งเตม็ท่ีโดย

จดัระบบใหดี้ กจ็ะช่วยใหก้ารปฏิบติัในการสนองงานดา้น

การปกครองไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึนดว้ย ภาครัฐท่ี

สนบัสนุนก็มีความพยายามท่ีจะปรับปรุง เช่น ส�านกังาน

พระพุทธศาสนาแห่งชาติ แต่ประชาชนเขา้ไม่ถึงความ

จริงการบริหารจดัการทนัสมยัแลว้การติดต่อส่ือสารกนั

ไดเ้น็ตเวิร์คของสังคมมนัเปล่ียนหมดแลว้ อยูใ่นช่วงของ

พฒันาการ ท่ีเกิดเป็นส�านกัพุทธศาสนาแห่งชาติหรือกรม

การศาสนาข้ึนมาก็คือ เกิดจากการปรับตวัเพื่อให้เกิดการ

สนองงานคณะสงฆน์ัน่เอง ณ วนัน้ีส�านกังานพระพุทธ

ศาสนาแห่งชาติและกรมการศาสนา กระทรวงวฒันธรรม 

มีความอิสระคล่องตวัในการจดัการบริหารองคก์รภายใน

ก�าหนดเป้าหมายและมาตรฐานไปสู่การปฏิบติัไดแ้ลว้ แต่

คณะสงฆ์ยงัคงย �่าอยู่ท่ีเดิม คณะสงฆ์ภาค 12 ตอ้งมีเป้า

หมายวตัถุประสงคแ์ละแนวทางปฏิบติัท่ีชดัเจนเพื่อใหว้ดั

ทุกวดัมีแนวทางปฏิบติัท่ีเหมือนกนัเป็นมาตรฐานเดียวกนั

ทัว่ประเทศและไม่ควรปล่อยให้มีวดัหน่ึงวดัใดท่ีกระท�า

การบิดเบือนจากแผนการปฏิบติังานนั้นเม่ือมอบหมาย

แผนการปฏิบติัให้แก่วดัต่าง ๆ แลว้คณะสงฆภ์าค 12 จะ

ตอ้งท�าหนา้ท่ีในการประสานงานควบคุมการปฏิบติังานให้

อยูใ่นกรอบและแผนงานท่ีวางไว ้การควบคุมการปฏิบติั

งานตามล�าดบัของโครงสร้างของคณะสงฆภ์าค 12 ลงไป

ยงัวดัต่าง ๆ  รวมทั้งยงัตอ้งประสานงานกบัหน่วยงานภาค

รัฐภาคเอกชนและประชาชนเพื่อใหเ้กิดการมีส่วนร่วมใน

งานต่าง ๆ ของคณะสงฆภ์าค 12 ดว้ย 

การจดัโครงสร้างองค์กรของคณะสงฆ์ภาค 12 

ก็เป็นอีกปัจจยัหน่ึงท่ีจะท�าให้การบริหารจดัการดา้นการ

ปกครองประสบความส�าเร็จ เน่ืองจากยิ่งมีการจดัองคก์ร

ให้มีความซบัซอ้นมากข้ึนเพียงใด ความส�าเร็จและความ

รวดเร็วของการปฏิบัติงานก็ยิ่งน้อยลงเท่านั้ น เพราะ

ในการสั่งการจะตอ้งมีขั้นตอนในการด�าเนินการมาก มี

กระบวนการและผูมี้อ �านาจสั่งการหลายคน ซ่ึงตามหลกั

การของฟาโยล จะเห็นไดว้่าอ�านาจหน้าท่ีและความรับ

ผดิชอบเป็นส่ิงท่ีแยกออกจากกนัมิได ้ผูท่ี้ไดรั้บมอบหมาย

ใหรั้บผิดชอบต่องานใด จะตอ้งไดรั้บมอบอ�านาจใหเ้พียง

พอท่ีจะท�างานไดส้�าเร็จ ซ่ึงหากองค์กรมีความซับซ้อน

มาก กจ็ะท�าใหมี้ผูท่ี้มีอ �านาจและหนา้ท่ีท่ีตอ้งปฏิบติัต่างๆ 

มากเช่นเดียวกนั 

การก�าหนดโครงสร้างขององคก์รยงัท�าใหส้ามารถ

จ�าแนกลกัษณะเฉพาะของงานให้ชดัเจนและสามารถท่ี

จะมอบหมายงานไดต้รงตามหน่วยงานท่ีสอดคลอ้งกบั

ลกัษณะของงานเน่ืองจากมีสายการบงัคบับญัชาอยู่แลว้

เพื่อแสดงความสัมพนัธ์เรียงล�าดับลดหลัน่กันไปตาม

อ�านาจหนา้ท่ีและความรับผดิชอบของบุคคลในหน่วยงาน

อยา่งชดัเจนง่ายต่อการเขา้ใจตลอดจนป้องกนัการกา้วก่าย

หรือซ�้ าซ้อนของแต่ละงานในการน�าพระธรรมวินยัของ

พระพุทธองค์ไปประพฤติปฏิบติันั้นพระสงฆ์ถือได้ว่า

เป็นผูมี้บทบาทส�าคญัเป็นล�าดบัตน้ ๆ ดงันั้นจึงตอ้งอาศยั

พระสงฆท่ี์มีความรู้ความสามารถและโดยเฉพาะอยา่งยิ่ง

ในสถานการณ์ปัจจุบนัสังคมโลกมีการเปล่ียนแปลงอยู่

ทุกขณะพระท่ีจะท�าหน้าท่ีในดา้นการปกครองตอ้งเป็น

ผูท้นักบัยคุสมยัมีกลยทุธ์มีเทคนิควิธีสามารถปรับให้เขา้

กบัโลกในสมยัปัจจุบนัไดเ้ป็นอยา่งดี

ข้อเสนอแนะกำรวิจัยคร้ังนี้

1. ดา้นการปกครองตามพระธรรมวนิยั ท่ีส�าคญัคือ 

คณะสงฆภ์าค 12 และหน่วยงานรัฐท่ีเก่ียวขอ้งกบังานดา้น

การปกครองคณะสงฆ ์ควรมีการฝึกอบรมพระสงฆอ์ยา่ง
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ต่อเน่ืองและจริงจงั เพื่อเพิ่มพนูความรู้ทางดา้นพระธรรม

วนิยัใหก้วา้งขวางข้ึน ควรส่งเสริมสนบัสนุนและใหค้วาม

ส�าคญักบังานดา้นการปกครองมากข้ึน ควรแต่ง ตั้งคณะ

กรรมการ หรือคณะท�างานดา้นการการปกครองในองคก์ร

ระดบักลางและระดบัล่างจนถึงวดัการปกครองคณะสงฆ ์

คือหวัใจของการรักษาความมัน่คงของพระพุทธ ศาสนา 

ตอ้งปกครองคณะสงฆด์ว้ยความซ่ือตรงจริงใจ และเป็น

ไปตามหลกัพระธรรมวินยั

2. ด้านการปกครองตามกฎหมาย กฎมหาเถร

สมาคม ขอ้บงัคบั ระเบียบ ค�าสั่ง มติ ประกาศของมหาเถร

สมาคม ท่ีส�าคญัคือ คณะสงฆภ์าค 12 ควรพฒันาบุคลากร

ใหมี้ความสามารถในการปกครองคณะสงฆ ์และควรออก

นโยบายในเร่ืองน้ีใหช้ดัเจน โดยมีการติดตาม ตรวจสอบ 

และประเมินผล ควรปรับโครงสร้างการบริหารจดัการให้

ทนัสมยัแยกเป็นดา้นต่าง ๆ และปรับเปล่ียนการบริหาร

จดัการในลกัษณะเชิงบงัคบัเป็นการร่วมประสานงานท่ี

สอดคลอ้งกบันโยบายในดา้นการบริหารจดัการดา้นการ

ปกครอง เพื่อให้การปกครองมีประสิทธิภาพและเกิด

ประสิทธิผล ตอ้งพฒันาการบริหารจดัการดา้นการปกครอง 

ได้แก่ (1) พฒันากฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกับการปกครอง 

(2) เพิ่มอ�านาจ บทบาทและหน้าท่ีของฝ่ายปกครอง  

(3) กระจายอ�านาจทางการปกครองในแต่ระดบั (4) จดั

ตั้งสถาบนัพฒันาบุคลากรทางการปกครอง (5) พฒันา

งานภายใตร้ะบบและกลไกท่ีมีอยู ่เปิดโอกาสใหพ้ระสงฆ์

เสนอแนวความคิดดว้ยการระดมความคิดจากพระสงัฆาธิ

การในระดบัต่างๆ พระนกัวิชาการและนกัวิชาการดา้น

พระพุทธศาสนา โดยการจดัประชุมแบบมีส่วนร่วม และ

ควรมีภาวะผูน้�าเป็นส�าคญั ทั้งน้ี เพราะไม่มีระบบการใช้

ก�าลงับงัคบัให้ปฏิบติัตามผูน้�าในพระพุทธศาสนา การท่ี

สมาชิกจะท�าตามค�าสั่งของผูบ้ริหารหรือไม่ จึงข้ึนอยูก่บั

สภาวะผูน้�าในผูบ้ริหารเป็นส�าคญั

3. ด้านการปกครองตามกฎ ระเบียบของวดัท่ี

ส�าคญัคือ คณะสงฆภ์าค 12 ควรตอ้งมีภาวะผูน้�า ตอ้งมี

ความสามารถในการจูงใจให้คนเกิดความอยากปฏิบติั

ตามค�าสั่ง ผูบ้ริหารตอ้งมีคุณสมบติัส�าคญั 2 ประการ คือ 

ความเพียบพร้อมดว้ยคุณสมบติัส่วนตวัท่ีเหมาะกบัการ

เป็นผูน้�า และ ความมีน�้ าใจในการปฏิบติังานเพื่อส่วน

รวมและองคก์รของตน ควรจดัอบรมบุคลากร ใหมี้ความ

รู้ความเขา้ใจมีการประพฤติปฏิบติัท่ีดีและมีการประสาน

งานหรือร่วม มือกนัท�างาน และคณะสงฆ ์ตอ้งบงัคบัใชก้ฎ 

ระเบียบอยา่งเคร่งครัด และควรลงโทษอยา่งจริงจงั โดยไม่

เห็นแก่พวกพอ้ง เจา้อาวาส หรือ เจา้คณะผูป้กครอง ตอ้ง

เอาใจใส่ดูแลพระภิกษุสามเณรท่ีตนปกครองอยา่งใกลชิ้ด

ข้อเสนอแนะในกำรวิจัยคร้ังต่อไป

1. คณะสงฆภ์าค 12 ควรมีการกระจายอ�านาจพระ

สงฆไ์ม่ควรด�ารงต�าแหน่งหลายอยา่งเปิดโอกาสกบัพระ

สงฆไ์ดท้ �างานมากข้ึนมีการกระจายอ�านาจการบริหารให้

มากข้ึนและสะดวกข้ึนโดยมีหน่วยงานมีช่องทางรองรับ

จากภาครัฐมีงบประมาณและหน่วยงานท่ีดูแลจากภาครัฐ

โดยมีคณะสงฆเ์ป็นผูดู้แลและปฏิบติัการ

2. พระสงฆค์วรยดึหลกัพระธรรมวนิยั ไม่บิดเบือน

ค�าสอนหรือตีความเข้าข้างตัวเองเพราะจะท�าให้เกิด

สัทธรรมปฏิรูป ไม่ควรน�าเร่ืองนอกศาสนาหรือลัทธิ

พิธีกรรมใด ๆ เขา้มาปะปนในค�าสอนหรือเพื่อชกัน�าให้

คนเกิดศรัทธาเพราจะท�าใหค้นหลงเช่ือในส่ิงท่ีเป็นเปลือก

มากกว่าหลกัค�าสอน

3. คณะสงฆภ์าค 12 ควรสร้างเครือข่ายในการ

บริหารด้านการการปกครองมากข้ึนไม่ควรยึดติดกับ

ระบบการปกครองทางคณะสงฆม์ากไปเพราะงานบริหาร

ดา้นการปกครองยิง่กระจายยิง่แตกตวัมากเท่าไร ก็ยิง่เกิด

การร่วมมือมากและมีเครือข่ายในการท�างานมากเท่านั้น

4. คณะสงฆภ์าค 12 ควรเนน้การบริหารในระดบั

ล่างเช่นระดบัจงัหวดัลงมาไม่ควรพึ่งพาองค์กรมหาเถร

สมาคมมากเกินไปเพราะท่านมีศาสนกิจมากและมีอายุ

มากควรบริหารในระดบัพื้นท่ีคือจงัหวดัหรืออ�าเภอซ่ึง

สามารถควบคุมดูแลและประเมินผลงานไดง้่ายกวา่เพราะ

อยูใ่นพื้นท่ีอยูใ่กลชิ้ดกบัสังคมมาก 

5. หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น มหาเถรสมาคมควร

มีการปรับปรุงกฎระเบียบของมหาเถรสมาคมให้มีความ

ทนัสมยัมีการบริหารจดัการโดยใชห้ลกัธรรมาภิบาลไม่

ควรบริหารในลกัษณะเดิมซ่ึงเป็นแนวด่ิงแต่ควรบริหาร

ในแนวราบอาศยัการประสานงานสร้างเครือข่ายองคก์ร

ให้มากข้ึนและเปิดโอกาสให้พระสงฆ์รุ่นใหม่รวมทั้ ง
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ประชาชนไดมี้ส่วนร่วมมากข้ึน

6. คณะสงฆภ์าค 12 ควรมีการปฏิรูปการปกครอง

ใหมี้ความทนัสมยัฝึกระเบียบวินยัใหพ้ระปฏิบติัตามหลกั

พระธรรมวินยั ท�าให้ประชาชนเห็นประโยชน์ของพุทธ

ศาสนาในลกัษณะท่ีเป็นรูปธรรม
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บทคัดย่อ

การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา (1) สภาพปัญหาของการบริหารจดัการ (2) แนวทางการพฒันาการบริหาร

จดัการ และ (3) ปัจจยัท่ีมีส่วนส�าคญัท่ีท�าให้แนวทางการพฒันาการบริหารจดัการการให้บริการประชาชนของเทศบาล

ในพื้นท่ีจงัหวดัสุรินทร์ตามรอยพระยคุลบาทประสบผลส�าเร็จ การศึกษาน้ีเป็นการวิจยัแบบผสมผสานผสมผสานเนน้

วิจยัเชิงปริมาณ มีแบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือการวิจยั โดยเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นประชาชนทั้งหมดในพื้นท่ี

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

ทดสอบค่าที นอกจากน้ี ยงัมีการสัมภาษณ์แนวลึกเฉพาะผูเ้ช่ียวชาญจ�านวน 9 คนผลการศึกษาพบว่า (1) ปัญหาของการ

บริหารจดัการ ท่ีส�าคญั คือ เทศบาลบางแห่งไม่ไดส่้งเสริมใหพ้นกังานปฏิบติังานดว้ยความเมตตา และเห็นอกเห็นใจต่อ

ประชาชนผูม้ารับบริการเท่าท่ีควร (2) แนวทางการพฒันาท่ีส�าคญั คือ เทศบาลบางแห่งควรส่งเสริมให้พนกังานปฏิบติั

งานดว้ยความเมตตา และเห็นอกเห็นใจต่อประชาชนผูม้ารับบริการและ (3) ปัจจยัท่ีส�าคญั คือ การท่ีผูบ้ริหารระดบัสูง

ของเทศบาลเห็นความส�าคญัและมีนโยบายท่ีชดัเจน

ค�ำส�ำคัญ: การบริหารจดัการ,การให้บริการ, เทศบาล, รอยพระยคุลบาท

Abstract

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

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

success of the development guidelines of administration of public service in Surin Province Municipalities  

according to His Majesty’s the King .The research methodology was designed as mixed methods research using the  

quantitative research as the principal. Questionnaires were used to collect data from 1,104 samples. Descriptive 

statistics analysis including, mean, standard deviation and t- test were used to analyze data. In addition, there 

was a supportive in-depth interview from 9 experts for qualitative data. Findings were as follow (1) the major  

administrative conditions and problems were some municipalities do not encourage employees to work with empathy 

and sympathy to people receiving services, (2) the major development guidelines were some municipalities should 

support employees to work with empathy and sympathy to people receiving services, (3) the most important factors 

กำรบริหำรจัดกำรกำรให้บริกำรประชำชนของเทศบำล

ในพืน้ที่จังหวัดสุรินทร์ตำมรอยพระยุคบำท
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บทน�ำ

แนวคิดส�าคญัของการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน คือ

การกระจายอ�านาจเพื่อสร้างและสนบัสนุนให้ประชาชน

ในทอ้งถ่ิน หรือองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีเขม้แข็ง

โดยมีความเช่ือว่าการบริหารจดัการแบบรวมอ�านาจหรือ

รวมศูนยข์องรัฐบาลไม่สามารถตอบสนองความตอ้งการ

ท่ีหลากหลายของประชาชนทั้งในดา้นการใหบ้ริการ การ

ส่งเสริมคุณภาพชีวติของประชาชนระบบการปกครองทอ้ง

ถ่ิน เป็นระบบการปกครองท่ีมีความส�าคญัต่อการเมือง

การปกครองท่ีปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นการ

สร้างเสริมประสิทธิภาพในการบริหารการปกครอง เพื่อ

สนองตอบต่อความตอ้งการของประชาชนไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

และตรงตามวตัถุประสงคข์องทอ้งถ่ิน เป็นการช่วยแบ่ง

เบาภาระของรัฐบาลทั้งดา้นการเงิน ตวับุคคล ระยะเวลา

ด�าเนินการ การปกครองทอ้งถ่ินยงัเป็นเคร่ืองมือส�าคญัใน

การสร้างสรรคค์วามเจริญทั้งดา้นเศรษฐกิจและสงัคม ช่วย

ใหป้ระชาชนมีความเขา้ใจในระบบการเมืองยิง่ข้ึน เขา้ใจ

บทบาทหรือการมีส่วนร่วมทางการเมือง เขา้ใจถึงคุณค่า

ของการควบคุมโดยประชาชน ซ่ึงจะก่อใหเ้กิดการพฒันา

ทางการเมืองในอนาคตต่อไปในอนาคตได้

เทศบาลเป็นการปกครองทอ้งถ่ินในอีกรูปแบบ

หน่ึงท่ีไดจ้ดัตั้งข้ึนตาม พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. 2496 แกไ้ข

ปรับปรุง (ฉบบัท่ี 13) พ.ศ. 2552 ไดก้ �าหนดให้เทศบาลมี

อ�านาจหนา้ท่ี ดงัน้ี เม่ือทอ้งถ่ินใดมีสภาพอนัสมควรยก

ฐานะเป็นเทศบาลใหจ้ดัตั้งทอ้งถ่ินนั้นๆเป็นเทศบาลต�าบล

เทศบาลเมืองหรือเทศบาลนครตามพระราชบญัญติัน้ีมี

อ�านาจหนา้ท่ีตามพระราชบญัญติัน้ีและกฎหมายอ่ืนเม่ือ

มีการจดัตั้งเทศบาลตามพระราชบญัญติัน้ีหรือกฎหมาย

ว่าดว้ยสภาต�าบลและองคก์ารบริหารส่วนต�าบลเทศบาล

เมืองได้แก่ท้องถ่ินอนัเป็นท่ีตั้ งศาลากลางจังหวดัหรือ

ทอ้งถ่ินชุมชนท่ีมีราษฎรตั้งแต่หน่ึงหม่ืนคนข้ึนไปทั้งมี

รายได้พอควรแก่การท่ีจะปฏิบติัหน้าท่ีอนัต้องท�าตาม 

for the success of the development guidelines were for the administrators to focus on clear policies.

Keywords: administration, public service, His Majesty’s the King

พระราชบญัญติัน้ีและซ่ึงมีประกาศกระทรวงมหาดไทย

ยกฐานะเป็นเทศบาลเมืองประกาศกระทรวงมหาดไทย

นั้นให้ระบุช่ือและเขตของเทศบาลไวด้ว้ย (Department 

of Local Administration, 2009) และประเด็นท่ีส�าคญัคือ 

เทศบาลในพื้นท่ีจงัหวดัสุรินทร์ในฐานะองคก์รท่ีรับผิด

ชอบเก่ียวกบัการให้บริการประชาชน ทั้งดา้นนโยบาย 

ดา้นงบประมาณ และดา้นทรัพยากรอ่ืน ๆ ในการบริหาร

จดัการการให้บริการประชาชนยงัไม่มีดีเท่าท่ีควร อาทิ

เช่น เทศบาลบางแห่งไม่ไดส่้งเสริมให้พนกังานเสียสละ

ตนเองและพนกังานบางคน บางต�าแหน่งไม่ปฏิบติังาน

ดว้ยความเมตตา และเห็นอกเห็นใจต่อประชาชนผูม้ารับ

บริการ และไม่ไดส้นบัสนุนให้พนกังานในแต่ละแผนก

มีการพฒันาและเพิ่มเติมความรู้ และทกัษะในการปฏิบติั

งานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการใหบ้ริการประชาชน

ใหมี้ประสิทธิ ภาพเพิ่มมากข้ึน (Jansong, 2016; Polpak & 

Wiruchnipawan, 2016) จากปัญหาดงักล่าวขา้งตน้ ผูศึ้กษา

จึงสนใจท่ีจะศึกษาในหวัขอ้เร่ือง การบริหารจดัการการให้

บริการประชาชนของเทศบาลในพื้นท่ีจงัหวดัสุรินทร์ตาม

รอยพระยุคลบาท โดยหวงัว่าผลการศึกษาจะก่อให้เกิด

ความรู้ใหม่ทางวชิาการ เกิดผลดีต่อการบริหารของเทศบาล

ในการน�าผลวจิยัมาใช ้เทศบาลสามารถบริหารจดัการการ

ใหบ้ริหารประชาชนดว้ยความสะดวก รวดเร็ว ประชาชน

ไดรั้บความเป็นธรรมและไดรั้บประโยชน์จากการบริหาร

จดัการของเทศบาลอยา่งเท่าเทียมและเป็นธรรมต่อไป

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

1. เพื่อศึกษาสภาพปัญหาเก่ียวกับการบริหาร

จดัการการใหบ้ริการประชาชนของเทศบาลในพื้นท่ีจงัหวดั

สุรินทร์ตามรอยพระยคุลบาท

2. เพือ่ศึกษาแนวทางการพฒันาการบริหารจดัการ
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การให้บริการประชาชนของเทศบาลในพ้ืนท่ีจังหวดั

สุรินทร์ตามรอยพระยคุลบาท และ 

3. เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีส่วนส�าคญัท่ีท�าใหแ้นวทาง

การพฒันาการบริหารจดัการการใหบ้ริการประชาชนของ

เทศบาลในพื้นท่ีจงัหวดัสุรินทร์ตามรอยพระยุคลบาท

ประสบผลส�าเร็จ

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

แนวคิด ประกอบดว้ยแนวคิดดา้น การบริหาร

จดัการ ผูศึ้กษาน�าความหมายของค�าวา่ การบริหารจดัการ 

มาจากการให้ความหมายของนกัวิชาการ ประกอบดว้ย 

ประกอบดว้ย Shermerhorn (1999), Certo (2007), Taylor, 

(1967), Weber (1996) และวิรัช วิรัชนิภาวรรณ (Wiruch-

nipawan, 2007) และแนวคิดเก่ียวขอ้งกบัการให้บริการ 

ซ่ึงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 

มาตรา 47 ไดก้�าหนดให้บุคคลย่อมมีสิทธิไดรั้บขอ้มูล 

ค�าช้ีแจง และเหตุผลจากหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ 

รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนทอ้งถ่ิน ก่อนการอนุญาต

หรือการด�าเนินโครงการหรือกิจกรรมใดท่ีอาจมีผลกระ

ทบต่อคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม สุขภาพอนามยั คุณภาพชีวิต 

หรือส่วนไดเ้สียส�าคญัอ่ืนใดท่ีเก่ียวกบัตนหรือชุมชนทอ้ง

ถ่ิน และมีสิทธิแสดงความคิดเห็นของตนต่อหน่วยงานท่ี

เก่ียวขอ้งเพื่อน�าไปประกอบการพิจารณาในเร่ืองดงักล่าว 

และมาตรา 59 ก�าหนดใหบุ้คคลยอ่มมีสิทธิเสนอเร่ืองราว

ร้องทุกข์และได้รับแจง้ผลการพิจารณาภายในเวลาอนั

รวดเร็ว อนัเป็นสิทธิท่ีรัฐธรรมนูญไดรั้บรองไวเ้ก่ียวกบั

การร้องทุกขร้์องเรียนและการไดรั้บขอ้มูลหรือค�าช้ีแจง

จากการร้องทุกขร้์องเรียนดงักล่าว พระราชกฤษฎีกาว่า

ด้วยหลกัเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี 

พ.ศ. 2546 มาตรา 37 ไดก้ �าหนดหลกัเกณฑใ์นการปฏิบติั

ราชการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริการประชาชนหรือติดต่อ

ประสานงานระหว่างส่วนราชการดว้ยกนั โดยให้ส่วน

ราชการก�าหนดระยะเวลาแลว้เสร็จของงานแต่ละงานและ

ประกาศใหป้ระชาชนและขา้ราชการทราบเป็นการทัว่ไป 

โดยใหเ้ป็นหนา้ท่ีของผูบ้งัคบับญัชาท่ีจะตอ้งตรวจสอบให้

ขา้ราชการปฏิบติังานใหแ้ลว้เสร็จตามก�าหนดเวลาดงักล่าว 

และมาตรา 38 ไดก้ �าหนดให้ส่วนราชการใดท่ีไดรั้บการ

ติดต่อสอบถามเป็นหนงัสือจากประชาชน หรือจากส่วน

ราชการดว้ยกนัเก่ียวกบังานท่ีอยูใ่นอ�านาจหนา้ท่ีของ ส่วน

ราชการนั้น ให้เป็นหน้าท่ีของส่วนราชการนั้นท่ีจะตอ้ง

ตอบค�าถามหรือแจง้การด�าเนินการใหท้ราบภายในสิบหา้

วนัหรือภายในก�าหนดเวลาท่ีก�าหนดไว ้และมาตรา 39 ได้

ก�าหนดใหส่้วนราชการจดัใหมี้ระบบเครือข่ายสารสนเทศ

ของส่วนราชการเพื่ออ�านวยความสะดวกใหแ้ก่ประชาชน

ท่ีจะสามารถติดต่อสอบถามหรือขอขอ้มลูหรือแสดงความ

คิดเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติัราชการของส่วนราชการโดย

ระบบเครือข่ายสารสนเทศดงักล่าว จะตอ้งจดัท�าในระบบ

เดียวกบัท่ีกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร

จดัใหมี้ข้ึน และมาตรา 41 ไดก้�าหนดใหส่้วนราชการท่ีได้

รับค�าร้องเรียน เสนอแนะ หรือความคิดเห็นเก่ียวกบัวิธี

ปฏิบติัราชการอุปสรรค ความยุ่งยาก หรือปัญหาอ่ืนใด

จากบุคคลใด โดยมีขอ้มูลและสาระตามสมควร ผูศึ้กษา

ไดน้�าแนวคิดขา้งตน้มาใชเ้ป็นพื้นฐานในการก�าหนดความ

หมายของการบริหารจดัการท่ีเป็นแนวคิดของผูศึ้กษา สรุป

ความหมายของการบริหารจดัการไดว้า่ หมายถึง แนวทาง

การด�าเนินงานเก่ียวกบัการบริหารจดัการการให้บริการ

ประชาชนของเทศบาลในพื้นท่ีจงัหวดัสุรินทร์ โดยเฉพาะ

อยา่งยิง่การใหบ้ริการของเทศบาลในพื้นท่ีจงัหวดัสุรินทร์

เป็นเร่ืองราวท่ีประชาชนใช้บริการเน่ืองจากการปฏิบติั

หน้าท่ีหรือปฏิบติังานของเจา้หน้าท่ีเทศบาลท่ีไม่เหมาะ

สมในการใหบ้ริการแก่ประชาชนในดา้นต่าง ๆ  ทั้งน้ี ตาม

รอยพระยคุลบาท 6 ดา้น

ทฤษฎี ผูศึ้กษาน�าการบริหารจดัการตามรอยพระ

ยคุลบาท หมายถึง แนวพระราชด�าริของพระบาทสมเด็จ

พระเจา้อยู่หัวอนัทรงคุณค่ายิ่งต่อพสกนิกรชาวไทยทั้ง

ประเทศ ท่ีจะไดน้�ามาเป็นแนวทางในการสร้างปรัชญา

ความคิดเก่ียวกบัการมองโลก เอาน�ามาประยกุตเ์ป็นหลกั

ปฏิบติัในการครองชีวิตให้เกิดความสามคัคีและสันติสุข

ในการอยูร่่วมกนัในสังคม และการสร้างพื้นฐานและรูป

แบบชีวิตท่ีมีคุณค่าต่อตนเองและผูอ่ื้นตลอดจนการหา

ทางออกและการแก้ไขปัญหาวิกฤติท่ีเกิดข้ึนในสังคม

ไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผูท่ี้อยู่ในกลุ่มชนชั้นน�า กลุ่ม

อาชีพ และกลุ่มปฏิบติัการท่ีมีหนา้ท่ีความรับผิดชอบใน

การก�าหนดทิศทาง และนโยบายของสังคมในดา้นต่างๆ 

จะไดรั้บประโยชน์จากการนอ้มน�าพระราชด�าริตามหลกั
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การธรรมนูญชีวิตตามรอยพระยุคลบาท 6 ดา้น ไดแ้ก่  

(1) ดา้นความดี (2) ดา้นความเมตตา (3) ดา้นความร่วมมือ 

(4) ดา้นความสามคัคี (5) ดา้นการเรียนรู้ และ (6) ดา้นการ

ปฏิบติัหนา้ท่ี น้ีไปเป็นหลกัคิดและแนวทางปฏิบติัท่ีจะส่ง

เสริมการตอบสนองความตอ้งการและพฒันาสงัคมไทยให้

ประชาชนอยูดี่กินดีมีความสุขในการด�ารงชีวิต (National 

Research Council of Thailand, 2008)

งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งงานวิจยัของ วริฏฐา กลัยาศิริ 

(Kanlayasiri, 2001) ไดท้ �าการศึกษาเร่ือง การบริหารงาน

ดา้นทรัพยากรมนุษยใ์นองค์การท่ีมีการบริหารเป็นเลิศ 

ดา้นการมุ่งเนน้ทรัพยากร ท่ีพบวา่ องคก์ารท่ีมีการบริหาร

งานเป็นเลิศนั้น มีนโยบายการบริหารจดัการกบัทรัพยากร

มนุษยท่ี์เน้นถึงความเหมาะสมระหว่างคุณสมบติับุคคล

กบัความตอ้งการขององคก์าร และใหค้วามส�าคญักบัการ

รักษาบุคคลนอกจากตวันโยบายและแนวคิดท่ีสนบัสนุน

ต่อความส�าเร็จในการบริหารทรัพยากรมนุษยแ์ลว้ ผลการ

ศึกษายงัพบอีกวา่ องคก์ารมีการบริหารทรัพยากรมนุษยท่ี์

น่าสนใจ คือ ระบบการจดัการท่ีดีไดน้�าคนและลกัษณะการ

ปกครองของผูน้�าท่ีมีความมุ่งมัน่ ในการพฒันาบุคคลและ

มีอิสรภาพในการด�าเนินงาน

กรอบแนวคิดกำรวิจัย

กรอบแนวคิดท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ประกอบ

ดว้ยกรอบแนวคิดหลกัส่วนท่ีเป็นตวัแปรอิสระ แบ่งเป็น 

3 ดา้น ไดแ้ก่ 

1. ปัจจยัท่ีมีส่วนส�าคญัต่อสภาพปัญหาเก่ียวกบั

การบริหารจดัการการให้บริการประชาชนของเทศบาล

ในพื้นท่ีจงัหวดัสุรินทร์ตามรอยพระยคุลบาท 6 ดา้น 

2. ปัจจยัท่ีมีส่วนส�าคญัต่อแนวทางการพฒันาการ

บริหารจดัการการใหบ้ริการประชาชนของเทศบาลในพื้นท่ี

จงัหวดัสุรินทร์ตามรอยพระยคุลบาท 6 ดา้น

3. ปัจจัยท่ีมีส่วนส�าคัญท่ีท�าให้แนวทางการ

พฒันาการบริหารจดัการการให้บริการประชาชนของ

เทศบาลในพื้นท่ีจงัหวดัสุรินทร์ตามรอยพระยุคลบาท

ประสบผลส�าเร็จ แบ่งเป็นปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอก 

ส�าหรับกรอบแนวคิดหลกัในส่วนท่ีเป็นตวัแปรตาม คือ การ

เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจดัการการการใหบ้ริการ

ประชาชนของเทศบาลในพื้นท่ีจงัหวดัสุรินทร์ตามกรอบ

แนวคิด 7M ดงัภาพ
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ตวัแปรอิสระ (เหตุ) ตวัแปรตาม (ผล)

ปัจจยัท่ีมีส่วนส�าคญัต่อสภาพปัญหาการบริหารจดัการการให้

บริการประชาชนของเทศบาลในพื้นท่ีจงัหวดัสุรินทร์ตามรอย

พระยคุลบาท 6 ดา้น

-----------------------------------------------------------------------

1. ดา้นความดี       2. ดา้นความเมตตา

3. ดา้นความร่วมมือ   4. ดา้นความสามคัคี

5. ดา้นการเรียนรู้       6. ดา้นการปฏิบติัหนา้ท่ี

การบริหารจัดการการให้บริการประชาชนของ

เทศบาลในพื้นท่ีจงัหวดัสุรินทร์

ตามรอยพระยคุลบาท

ปัจจยัท่ีมีส่วนส�าคญัต่อแนวทางการพฒันาการบริหารจดัการ

การให้บริการประชาชนของเทศบาลในพื้นท่ีจงัหวดัสุรินทร์

ตามรอยพระยคุลบาท 6 ดา้น

------------------------------------------------------------------------

1. ดา้นความดี       2. ดา้นความเมตตา

3. ดา้นความร่วมมือ   4. ดา้นความสามคัคี

5. ดา้นการเรียนรู้       6. ดา้นการปฏิบติัหนา้ท่ี

5. ความรู้คู่คุณธรรม

ปัจจยัท่ีมีส่วนส�าคญัต่อการเพิม่ประสิทธิภาพในการ

บริหารจดัการการใหบ้ริการประชาชนของเทศบาล

ในพื้นท่ีจงัหวดัสุรินทร์ตามรอยพระยคุลบาทตาม

กรอบแนวคิดการบริหารจดัการท่ีเรียกว่า7M

---------------------------------------------------------

1. การบริหารทรัพยากรมนุษย์

2. การบริหารวสัดุอุปกรณ์

3. การบริหารทัว่ไป

4. การบริหารข่าวสารหรือขอ้มูลข่าวสาร

5. การบริหารเวลาหรือกรอบเวลาในการปฏิบติังาน

6. การประสานงาน

7. การวดัผลหรือการประเมินผลการปฏิบติังาน

ปัจจยัท่ีมีส่วนส�าคญัท่ีท�าให้แนวทาง การพฒันาการบริหาร

จดัการการให้บริการประชาชนของเทศบาลในพื้นท่ีจงัหวดั

สุรินทร์ตามรอยพระยคุลบาท ประสบผลส�าเร็จ

-----------------------------------------------------------------------

1. ปัจจยัภายใน        2. ปัจจยัภายนอก

ภำพ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

การศึกษาคร้ังน้ี เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน 

(mixed methods research) โดยใชก้ารการวิจยัเชิงปริมาณ

เป็นหลกั ใชว้ธีิเกบ็ขอ้มลูจากแหล่งขอ้มลู 3 ประเภท ไดแ้ก่ 

(1) เอกสาร และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง (2) เกบ็ขอ้มูลปริมาณ

จากกลุ่มตวัอยา่งโดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือ และ 

(3) จากการสังเกตพฤติกรรมของกลุ่มตวัอยา่งท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัการบริหารจดัการการใหบ้ริการประชาชนของเทศบาล

ในพื้นท่ีจงัหวดัสุรินทร์

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

ประชากรคือ ประชาชนเป้าหมายทั้งหมดท่ีท�าการ

ศึกษาส�าหรับการวิจยัเชิงปริมาณ อนัไดแ้ก่ ประชาชน

ทั้งหมดในเขตพื้นท่ีเทศบาลเมืองและเทศบาลต�าบลของ

จงัหวดัสุรินทร์ รวม 26 แห่งจ�านวน 165,268 คน

กลุ่มตวัอยา่ง คือประชาชนในเขตพื้นท่ีเทศบาล

เมืองและเทศบาลต�าบล รวม 26 แห่ง จ�านวน 1,104 คน ซ่ึง

ไดม้าจากการสุ่มตวัอยา่งทางสถิติโดยการค�านวณตามสูตร

ของ Yamane (1967) โดยตั้งค่าความคลาดเคล่ือนท่ี 0.03 
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ส่วนการวิจยัเชิงคุณภาพ กลุ่มตวัอยา่งไดจ้ากการ

สุ่มแบบเจาะจงบุคคล (purposive sampling) เก็บรวบรวม

ขอ้มูลโดยการสมัภาษณ์แนวลึกเฉพาะผูเ้ช่ียวชาญ จ�านวน 

9 คน ดว้ยแบบสมัภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ซ่ึงใชเ้ป็นขอ้มลู

สนบัสนุนผลการวิจยัเชิงปริมาณ

เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรวิจัย

การวิจยัเชิงปริมาณใชแ้บบสอบถาม  

(questionnaire) แบบมาตราประเมินค่า หรือมาตราส่วน

ประเมินค่า (rating scale) 3 ระดบั ไดแ้ก่ มาก ปานกลาง 

นอ้ย ตามแบบของ Likert (1961) เป็นเคร่ืองมือ และท่ี

ผา่นการทดสอบมีค่าความเท่ียงตรง (IOC) ท่ีระดบั0.83 

และค่าความเช่ือถือไดข้อ้งแบบสอบถามท่ีระดบั 0.88

การวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้แบบสัมภาษณ์แบบมี

โครงสร้างเป็นเคร่ืองมือสมัภาษณ์แนวลึกเฉพาะผูเ้ช่ียวชาญ 

จ�านวน 9 คน

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล

ผูศึ้กษาไดก้�าหนดวธีิการเกบ็รวบรวมขอ้มูล ได ้3 

วิธี คือ (1) เกบ็ขอ้มูลจากเอกสาร หรือวิจยัเอกสาร (2) เกบ็

ขอ้มูลปริมาณจากการวจิยัสนามโดยใชแ้บบสอบถามเป็น

เคร่ืองมือ และ (3) เกบ็ขอ้มลูจากการสงัเกตพฤติกรรมของ

กลุ่มตวัอยา่งท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการการใหบ้ริการ

ประชาชนของเทศบาลในพื้นท่ีจงัหวดัสุรินทร์

เก็บขอ้มูลจากเอกสาร หรือวิจยัเอกสาร เพื่อใช ้

เป็นพื้นฐานส�าหรับการก�าหนดวตัถุประสงคข์องการวิจยั 

กรอบแนวคิดการวจิยั ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง การสร้าง

แบบสอบถาม การอภิปรายผล และการให้ขอ้เสนอแนะ 

เกบ็ขอ้มูลปริมาณจากการวจิยัสนาม เกบ็รวบรวม

ขอ้มูลท่ีสมบูรณ์กลบัมาได ้1,104ชุด คิดเป็นร้อยละ 100.00 

ของกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด โดยมีผูช่้วยวิจยั 5 คน ผูศึ้กษาได้

ตรวจสอบความสมบูรณ์ของ แบบสอบถามอีกคร้ังเพื่อ

น�าเขา้สู่การด�าเนินการตาม ขั้นตอนของการศึกษาต่อไป 

ทั้งน้ี ผูศึ้กษาไดต้ั้งเป้าหมายของปริมาณแบบสอบถามท่ี

สมบูรณ์ท่ีไดก้ลบัมานั้น ไวว้่าตอ้งมีจ�านวนไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 80 ของกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด เม่ือไดข้อ้มูลมาแลว้ 

ผูศึ้กษาไดว้ิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณดว้ยสถิติวิเคราะห์

เพื่อตอบวตัถุประสงคก์ารวิจยัต่อไป

การเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการสังเกตการณ์ เพื่อ

ใชเ้ป็นขอ้มูลหลกัท่ีไดจ้ากการวิจยัภาคสนามใน ขั้นตอน

ของการอภิปรายผล และการให้ขอ้เสนอแนะ

กำรวิเครำะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้

เป็นการวิเคราะห์แสดงผลการศึกษาในรูปของ

ตาราง ประกอบกบัการใชรู้ปแบบของการวิเคราะห์เชิง

พรรณนา สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูลจะใช้สถิติท่ี

สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการวิจยั ดงัน้ี ค่าร้อยละค่า

เฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานและการทดสอบค่าที

ผลกำรวิจัย

1. กลุ่มตวัอย่างเห็นดว้ยในระดบัปานกลางต่อ 

ปัญหาเก่ียวกบัการบริหารจดัการการใหบ้ริการประชาชน

ของเทศบาลในพื้นท่ีจงัหวดัสุรินทร์ตามรอยพระยคุลบาท 

6 ดา้น (สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์ารวิจยั ขอ้ 1) โดย

มีค่าเฉล่ียรวมทั้ง 6 ดา้น (  =1.82, SD = 0.046) และค่า

เฉล่ียรวมของแต่ละดา้นเรียงตามล�าดบัค่าเฉล่ียจากมากไป

นอ้ย ไดแ้ก่ ดา้น (1) ดา้นความดี(  = 1.91, SD = 0.171) 

(2) ดา้นการเรียนรู้ (  = 1.83, SD = 0.166) (3) ดา้นความ

ร่วมมือ (  = 1.80, SD = 0.197) (4) ดา้นการปฏิบติัหนา้ท่ี  

(  = 1.79, SD = 0.170) (5) ดา้นความเมตตา (  = 1.78,  

SD = 0.159) และ (6) ด้านความสามัคคี (  =1.78,  

SD = 0.199) ตามล�าดบั และผลจากการการสัมภาษณ์

แนวลึกผูเ้ช่ียวชาญ จ�านวน 9 คน ปรากฏว่า ผูเ้ช่ียวชาญ

มีความเห็นไปในทิศทางเดียวกนัต่อปัญหาเก่ียวกบัการ

บริหารจดัการการให้บริการประชาชนของเทศบาลใน

พื้นท่ีจงัหวดัสุรินทร์ตามรอยพระยคุลบาทโดยผูเ้ช่ียวชาญ

เห็นว่า เทศบาลบางแห่งไม่ไดส่้งเสริมให้พนกังานไดรั้บ

การฝึกอบรม ใหมี้ความรู้ มีทกัษะท่ีดีในการใหบ้ริการเพื่อ

เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ประชาชน 

เพราะบางคร้ังพนักงานของเทศบาลบางคน/บางแผนก 

ปฏิบติังานในการใหบ้ริการประชาชนโดยค�านึงถึงเฉพาะ

หน้าท่ีในส่วนของตน โดยไม่ช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน
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ในการให้บริการประชาชน (สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์

การวิจยั ขอ้ 1)

2. กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยในระดับปานกลาง

ต่อ แนวทางการพฒันาการบริหารจดัการการให้บริการ

ประชาชนของเทศบาลในพื้นท่ีจังหวัดสุรินทร์ตาม

รอยพระยุคลบาท 6 ดา้น (สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์

การวิจยั ขอ้ 2) โดยมีค่าเฉล่ียรวมทั้ง 6 ดา้น (  = 1.78,  

SD = 0.062) และค่าเฉล่ียรวมของแต่ละดา้นเรียงตามล�าดบั

ค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ย ไดแ้ก่ ดา้น (1) ดา้นการเรียนรู้  

(  = 1.92, SD = 0.179) (2) ด้านการปฏิบัติหน้าท่ี  

(  = 1.90, SD = 0.195) (3) ดา้นความดี (  = 1.86,  

SD = 0.221) (4) ด้านความสามัคคี (  = 1.84,  

SD = 0.263) (5) ดา้นความร่วมมือ (  = 1.76, SD = 0.249)  และ  

(6) ดา้นความเมตตา (  = 1.70, SD = 0.245) ตามล�าดบั 

และผลจากการการสัมภาษณ์แนวลึกผูเ้ช่ียวชาญ จ�านวน 

9 คน ปรากฏว่าผูเ้ช่ียวชาญ ลว้นมีความเห็นไปในทิศทาง

เดียวกนัต่อแนวทางการพฒันาการบริหารจดัการการให้

บริการประชาชนของเทศบาลในพื้นท่ีจงัหวดัสุรินทร์ตาม

รอยพระยคุลบาทโดยเห็นวา่ เทศบาลบางแห่งควรส่งเสริม

ใหพ้นกังานไดรั้บการฝึกอบรม ใหมี้ความรู้ มีทกัษะท่ีดีใน

การใหบ้ริการ และพนกังานของเทศบาลบางคน/บางแผนก 

ควรปฏิบติังานในการใหบ้ริการประชาชนโดยไม่ค�านึงถึง

เฉพาะหนา้ท่ีในส่วนของตน ควรช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั

ในการให้บริการประชาชน(สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์

ตำรำง 1

ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างต่อปัญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการการให้บริการประชาชนของเทศบาล

ในพืน้ท่ีจังหวดัสุรินทร์ตามรอยพระยคุลบาทจ�าแนกตามค่าเฉล่ียรวมท้ัง 6ด้าน และค่าเฉล่ียรวมแต่ละด้านเรียงตามล�าดับ

ค่าเฉล่ียรวมจากมากไปน้อย

ปัญหา แนวทางการพฒันา

ค่าเฉล่ียรวมทั้ง 6ดา้น (SD)

1.82 (0.046) 1.78 (0.062)

ค่าเฉล่ียรวมแต่ละดา้นเรียงตามล�าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ย (SD)

1. ดา้นความดี 1.91(0.171)

ไดแ้ก่ ค �าถามท่ีว่า เทศบาลไม่ไดส่้งเสริมให้พนกังานเสีย

สละตนเองเพ่ือท�าประโยชน์ให้ถึงประชาชนในการให้

บริการในทุกเร่ือง/กิจกรรมท่ีประชาชนมาใช้บริการท่ี

เทศบาล

1. ดา้นการเรียนรู้ 1.92 (0.179)

ได้แก่ ค �าถามท่ีว่า เทศบาลบางแห่งควรสนับสนุนให้

พนักงานในแต่ละแผนกมีการพฒันา และเพิ่มเติมความ

รู้ และทกัษะในการปฏิบติังาน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ

ในการใหบ้ริการในแต่ละดา้นมีประสิทธิภาพเพิ่มมากข้ึน 

และสามารถปฏิบติังานลุล่วงไปไดใ้นระยะเวลาท่ีก�าหนด

2. ดา้นการเรียนรู้ 1.83(0.166) 2. ดา้นการปฏิบติัหนา้ท่ี 1.90 (0.195)

3. ดา้นความร่วมมือ 1.80 (0.197) 3. ดา้นความดี1.86 (0.221)

4. ดา้นการปฏิบติัหนา้ท่ี 1.79(0.170) 4. ดา้นความสามคัคี 1.84 (0.263)

5. ดา้นความเมตตา 1.78(0.159) 5. ดา้นความร่วมมือ1.76 (0.249)

6. ดา้นความสามคัคี 1.78(0.199) 6. ดา้นความเมตตา 1.70 (0.245)

หมายเหตุ: ปัญหา และแนวทางการพฒันาการบริการจดัการ รวม 6 ดา้นในตาราง 1 ขา้งบนน้ี  ผูศึ้กษาไดเ้รียงตามล�าดบั

ค่าเฉล่ียรวมจากมากไปนอ้ย และในกรณีท่ีดา้นใดมีค่าเฉล่ียรวมเท่ากนั  ผูศึ้กษาไดน้�าดา้นท่ีมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานต�่า

กว่ามาแสดงเรียงไวล้ �าดบัก่อน
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3. กลุ่มตวัอยา่งลว้นเห็นดว้ยในระดบัปานกลาง 

ต่อ ปัจจยัท่ีมีส่วนส�าคญัท่ีท�าให้แนวทางการพฒันาการ

บริหารจดัการการใหบ้ริการประชาชนของเทศบาลในพื้นท่ี

จงัหวดัสุรินทร์ตามรอยพระยคุลบาทประสบผลส�าเร็จท่ี

แบ่งเป็นปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอก (สอดคลอ้งกบั

วตัถุประสงคก์ารวิจยั ขอ้ 3) เรียงล�าดบัค่าเฉล่ียรวมจาก

มากไปนอ้ย ไดแ้ก่ (1) ปัจจยัภายใน กลุ่มตวัอยา่งเห็นดว้ย

ระดบัปานกลาง (  = 1.89, SD = 0.203) กล่าวคือ การ

ท่ีผูบ้ริหารระดบัสูงของเทศบาลเห็นความส�าคญัและมี 

นโยบายท่ีชดัเจนท่ีสนบัสนุนและส่งเสริมให้การท�างาน

ของพนกังานในดา้นการใหบ้ริการประชาชนเป็นไปตาม

แนวทางท่ีดี และมีประสิทธิภาพ โดยสอดคลอ้งกบัพระราช

บญัญติัฯ อ�านวยความสะดวกใหป้ระชาชน และ (2) ปัจจยั

ภายนอกกลุ่มตวัอยา่งเห็นดว้ยระดบัปานกลาง (  = 1.83, 

SD = 0.233) กล่าวคือ การท่ีเทศบาลไดรั้บความสนบัสนุน

ทั้งดา้นบุคลากร ดา้นงบประมาณ และทรัพยากรท่ีจ�าเป็น

อยา่งเพยีงพอจากรัฐบาลในการด�าเนินกิจกรรมพฒันาดา้น

โครงสร้างพื้นฐานและดา้นอ่ืน ๆ  ตามความจ�าเป็นต่อการ

ใหบ้ริการตามล�าดบัและผลจากการการสัมภาษณ์แนวลึก

ผูเ้ช่ียวชาญ จ�านวน 9 คน พบวา่ผูเ้ช่ียวชาญ มีความเห็นไป

ในทิศทางเดียวกนัต่อปัจจยัท่ีมีส่วนส�าคญัท่ีท�าใหแ้นวทาง

การพฒันาการบริหารจดัการการใหบ้ริการประชาชนของ

เทศบาลในพื้นท่ีจงัหวดัสุรินทร์ตามรอยพระยุคลบาท

ประสบผลส�าเร็จ โดยเห็นวา่ ผูบ้ริหารระดบัสูงของเทศบาล

ควรใหค้วามส�าคญัและมีนโยบายท่ีชดัเจนท่ีสนบัสนุนและ

ส่งเสริมใหก้ารท�างานของพนกังานในดา้นการใหบ้ริการ

ประชาชนเป็นไปตามแนวทางท่ีดี และมีประสิทธิภาพ 

(สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์ารวิจยั ขอ้ 3)

4. ความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่งต่อประสิทธิภาพ

ในการบริหารจดัการ 7 ดา้น (7M) พบว่า กลุ่มตวัอย่าง

เห็นด้วยในระดับปานกลางต่อภาพรวมทั้ ง  7 ด้าน  

(  = 1.77, SD = 0.095)

5. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของ

กลุ่มตวัอย่างบางกลุ่มต่อภาพรวมประสิทธิภาพในการ

บริหารจดัการ 7 ดา้น (7M) พบว่า (1) เม่ือจ�าแนกตามเพศ 

พบว่า ความคิดเห็นระหว่างกลุ่มตวัอย่าง 2 กลุ่มท่ีเป็น

เพศชายกบัเพศหญิงไม่แตกต่างกนั และ (2) เม่ือจ�าแนก

ตามระดบัการศึกษา พบว่า คิดเห็นระหว่างกลุ่มตวัอยา่ง 

2 กลุ่มท่ีมีระดบัการศึกษาต�่ากว่าปริญญาตรีและมีการ

ศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกว่าปริญญาตรีแตกต่างกนัอยา่ง

มีนยัส�าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05

กำรอภิปรำยผล

1. จากผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างเห็น

ดว้ยในระดบัปานกลางทั้งในภาพรวมและรายดา้นทั้ง 6 

ดา้น ต่อปัญหาเก่ียวกบัการบริหารจดัการการให้บริการ

ประชาชนของเทศบาลในพื้นท่ีจงัหวดัสุรินทร์ตามรอย

พระยคุลบาท(สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์ารวิจยั ขอ้ 1) 

ผูศึ้กษามีความเห็นว่าถึงแม ้(1) เทศบาลไม่ไดส่้งเสริมให้

พนกังานเสียสละตนเองเพื่อท�าประโยชนใ์หถึ้งประชาชน

ในการให้บริการในทุกเร่ือง/กิจกรรมท่ีประชาชนมาใช้

บริการท่ีเทศบาล (2) เทศบาลบางแห่งไม่ไดส่้งเสริมให้

พนกังานปฏิบติังานดว้ยความเมตตา และเห็นอกเห็นใจ

ต่อประชาชนผูม้ารับบริการเท่าท่ีควร แต่ประชาชนท่ีมา

รับบริการของเทศบาลยงัได้รับความสะดวกในระดับ

หน่ึงอย่างไรก็ตามในเวลาเดียวกนั ประชาชนยงัไดรั้บ

บริการท่ีสะดวกในระดบัหน่ึงจากพนกังานของเทศบาล

บางคน/บางแผนกในปฏิบัติงานให้บริการประชาชน

ซ่ึงสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศกัราช 2550มาตรา 47 ไดก้ �าหนดให้บุคคลย่อมมี

สิทธิไดรั้บขอ้มูล ค�าช้ีแจง และเหตุผลจากหน่วยราชการ

หน่วยงานของรัฐ รัฐวสิาหกิจ หรือราชการส่วนทอ้งถ่ินจึง

มีส่วนส�าคญัท�าใหก้ลุ่มตวัอยา่งลว้นเห็นดว้ยในระดบัปาน

กลางต่อปัญหาการบริหารจดัการการใหบ้ริการประชาชน

ของเทศบาลในพื้นท่ีจงัหวดัสุรินทร์ตามรอยพระยคุลบาท

แทนท่ีจะเห็นดว้ยในระดบัมากหรือในระดบันอ้ย ดงักล่าว

2. จากผลการศึกษาท่ีพบว่า กลุ่มตวัอย่างเห็น

ดว้ยในระดบัปานกลางต่อแนวทางการพฒันาการบริหาร

จัดการการให้บริการประชาชนของเทศบาลในพื้นท่ี

จงัหวดัสุรินทร์ตามรอยพระยคุลบาท 6 ดา้น (สอดคลอ้ง

กับวตัถุประสงค์การวิจัย ขอ้ 2) ผูศึ้กษามีความเห็นท่ี

สอดคลอ้งกบักลุ่มตวัอยา่ง ในขณะเดียวกนัก็มีมุมมองท่ี

เป็นไปในทิศทางเดียวกบักบัผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 9 คนท่ีไดจ้าก

การสัมภาษณ์แนวลึก วา่ เทศบาลบางแห่งควรส่งเสริมให้

พนกังานไดรั้บการฝึกอบรม ใหมี้ความรู้ มีทกัษะท่ีดีในการ
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ใหบ้ริการและเพ่ิมเติมความรู้ และทกัษะในการปฏิบติังาน 

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการใหบ้ริการในแต่ละดา้นมี

ประสิทธิภาพเพิม่มากข้ึน และสามารถปฏิบติังานลุล่วงไป

ไดต่้อไป สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ศิริรักษ ์เขียวมีส่วน 

(Kaewmeesuan, 2004) ท�าการศึกษาเร่ือง ประสิทธิผลของ

องคก์ารบริหารส่วนต�าบล ดา้นการบริหาร การเงิน การ

คลงั: กรณีศึกษา อบต.บางตาเถร อ�าเภอสองพี่นอ้งจงัหวดั

สุพรรณบุรี พบวา่ ประสิทธิผลของ อบต. ดา้นการบริหาร 

การเงิน การคลงัอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือแยกพิจารณา

ระดบัประสิทธิผล พบวา่ ประสิทธิผลระดบัค่อนขา้งสูงมี 

3 ส่วน คือ ความรู้ในการจดัเก็บภาษี ความรู้ในระบบดา้น

บญัชี และความรู้เก่ียวกบักฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั

3. จากผลการศึกษาท่ีปรากฏวา่ กลุ่มตวัอยา่งเห็น

ดว้ยในระดบัปานกลางต่อภาพรวมของปัจจยัท่ีมีส่วนส�าคญั

ท่ีท�าใหแ้นวทางการพฒันาการบริหารจดัการการใหบ้ริการ

ประชาชนของเทศบาลในพ้ืนท่ีจงัหวดัสุรินทร์ตามรอยพระ

ยคุลบาท ประสบผลส�าเร็จ (สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์

การวิจยั ขอ้ 3) ผูศึ้กษามีความเห็นว่าในแต่ละขอ้ค�าถาม

กลุ่มตวัอยา่งไดใ้หค้วามเห็นอยูใ่นระดบัปานกลางทั้งหมด 

ไดแ้ก่ ปัจจยัภายใน คือการท่ีผูบ้ริหารระดบัสูงมีนโยบาย

ท่ีชดัเจนท่ีสนบัสนุนและส่งเสริมการใหบ้ริการประชาชน

เป็นไปตามแนวทางท่ีดี และมีประสิทธิภาพ และ ปัจจยั

ภายนอก คือ การท่ีเทศบาลไดรั้บความสนบัสนุนทั้งดา้น

บุคลากร ดา้นงบประมาณ และทรัพยากรท่ีจ�าเป็นอย่าง

เพียงพอเพื่อตอบสนองความตอ้งการของประชาชนแลว้

ก็ตาม ในเวลาเดียวกนัเทศบาลในพื้นท่ีจงัหวดัสุรินทร์ยงั

ใหค้วามส�าคญักบัผูน้�าท่ีจะขบัเคล่ือนนโยบายเพ่ิมขีดความ

สามารถในการให้บริการในแต่ละดา้นมีประสิทธิภาพ

เพิ่มมากข้ึน และสามารถปฏิบติังานลุล่วงไปไดใ้นระยะ

เวลาท่ีก�าหนด เพ่ือให้บริการแก่ประชาชนแบบ one 

stop service สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วริฏฐา กลัยาศิริ  

(Kanlayasiri, 2001) เร่ือง การบริหารงานดา้นทรัพยากร

มนุษยใ์นองคก์ารท่ีมีการบริหารเป็นเลิศ ดา้นการมุ่งเนน้

ทรัพยากร ท่ีพบว่า องค์การท่ีมีการบริหารงานเป็นเลิศ

นั้น มีนโยบายการบริหารจดัการกบัทรัพยากรมนุษยท่ี์

เนน้ถึงความเหมาะสมระหว่างคุณสมบติับุคคลกบัความ

ตอ้งการขององค์การ และให้ความส�าคญักบัการรักษา

บุคคลนอกจากตวันโยบายและแนวคิดท่ีสนบัสนุนต่อความ

ส�าเร็จในการบริหารทรัพยากรมนุษยแ์ลว้ ระบบการจดัการ

ท่ีดีไดน้�าคนและลกัษณะการปกครองของผูน้�าท่ีมีความมุ่ง

มัน่ ในการพฒันาบุคคลและมีอิสรภาพในการด�าเนินงาน

เม่ือเป็นเช่นน้ี จึงมีส่วนส�าคญัท�าใหก้ลุ่มตวัอยา่งลว้นเห็น

ดว้ยในระดบัปานกลางต่อปัจจยัท่ีมีส่วนส�าคญัท่ีท�าใหก้าร

บริหารจดัการการให้บริการประชาชนของเทศบาลใน

พื้นท่ีจงัหวดัสุรินทร์ตามรอยพระยคุลบาทแทนท่ีจะเห็น

ดว้ยในระดบัมากหรือในระดบันอ้ยดงักล่าว

ข้อเสนอแนะกำรวิจัยคร้ังนี้

1. แนวทางการพฒันาการบริหารจดัการการให้

บริการประชาชนของเทศบาลในพื้นท่ีจงัหวดัสุรินทร์ตาม

รอยพระยคุลบาท ท่ีส�าคญั คือ

1.1 เทศบาลบางแห่งควรสนบัสนุนใหพ้นกังานใน

แต่ละแผนกมีการพฒันา และเพิม่เติมความรู้ และทกัษะใน

การปฏิบติังาน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการใหบ้ริการ

ในแต่ละดา้นมีประสิทธิภาพเพิ่มมากข้ึน และสามารถ

ปฏิบติังานลุล่วงไปไดใ้นระยะเวลาท่ีก�าหนด

1.2 เทศบาลควรส่งเสริมให้พนักงานเสียสละ

ตนเองเพื่อท�าประโยชน์ใหถึ้งประชาชนในการใหบ้ริการ

ในทุกเร่ือง/ กิจกรรมท่ีประชาชนมาใชบ้ริการท่ีเทศบาล

1.3 เทศบาลบางแห่งควรส่งเสริมให้พนกังาน มี

ความรัก ความสามคัคีกนัในองคก์ร ไม่ควรมีการแตกแยก

แบ่งพวกแบ่งฝ่ายในการท�างาน เพือ่จะใหบ้ริการประชาชน

ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ

2. ปัจจัยท่ีมีส่วนส�าคัญท่ีท�าให้แนวทางการ

พฒันาการบริหารจดัการการให้บริการประชาชนของ

เทศบาลในพื้นท่ีจงัหวดัสุรินทร์ตามรอยพระยุคลบาท

ประสบผลส�าเร็จท่ีส�าคญั คือ การท่ีผูบ้ริหารระดับสูง

ของเทศบาลเห็นความส�าคญัและมีนโยบายท่ีชัดเจนท่ี

สนบัสนุนและส่งเสริมใหก้ารท�างานของพนกังานในดา้น

การให้บริการประชาชนเป็นไปตามแนวทางท่ีดี และมี

ประสิทธิภาพ โดยสอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติัฯ อ�านวย

ความสะดวกให้ประชาชน

3. ขอ้เสนอแนะส�าหรับภาพรวมประสิทธิภาพใน

การบริหารจดัการ 7 ดา้น (7M) ท่ีส�าคญั คือ การท่ีเทศบาล
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ใหค้วามส�าคญักบัการจดัใหมี้โครงสร้างขององคก์รท่ีเอ้ือ

อ�านวยต่อการบริการประชาชนเป็นหลกัในการใหบ้ริการ 

สร้างการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนในการด�าเนิน

กิจกรรมของเทศบาลเพ่ือให้ประชาชนรับรู้ เขา้ใจ และ

เกิดความรู้สึกเป็นเจา้ของหรือเจา้ภาพร่วมกนั ส่งผลต่อ

การลดขอ้ร้องเรียนลงหรือไม่มีขอ้ร้องเรียนใดๆ

ข้อเสนอแนะกำรวิจัยคร้ังต่อไป

1. ท�าการศึกษาเพ่ือต่อยอดจากการศึกษาคร้ังน้ี เพือ่

คน้หาองคค์วามรู้ใหม่เก่ียวกบัการน�ากรอบความคิดตาม

รอยพระยคุคลบาท 6 ดา้นมาใชเ้ป็นแนวคิดส�าหรับประยกุต์

ใช้ในการวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการบริหารจดัการ 

ดงันั้น ในการศึกษาคร้ังต่อไปจึงควรน�ากรอบแนวคิดน้ี

ไปประยกุตใ์ชต้ามความเหมาะสมในหน่วยงานอ่ืน นอก

เหนือจากเทศบาลเพื่อเป็นการพิสูจน์ผลการวิจยัซ่ึงจะน�า

ไปสู่การพฒันาประสิทธิภาพในการบริหารจดัการต่อไป 

2. ท�าการวิจยัแบบเจาะลึกแนวทางการบริหาร

จดัการของเทศบาลในหลายๆ ดา้น ไม่เพียงแต่ดา้นการให้

บริการประชาชนเท่านั้น เพือ่เป็นองคค์วามรู้ในการน�าไปใช้

ประโยชนไ์ดจ้ริงและครอบคลุมภารกิจของเทศบาลต่อไป

3. การวิจยัโดยใชก้รอบแนวคิดหรือตวัแบบอ่ืน

ส�าหรับการศึกษาวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการบริหาร

จดัการ เช่น แนวทางการบริหารกิจบา้นเมืองท่ีดี 5 ดา้น 

การบริหารจดัการตามทางแนวคุณธรรม หรือการบริหาร

หน่วยงานแบบสมดุล เป็นตน้
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บทคัดย่อ

การวจิยัแบบผสมผสานน้ี มีวตัถุประสงค ์เพือ่ศึกษา (1) สภาพปัจจุบนัการบริหารจดัการในการปกครองของคณะ

สงฆอ์�าเภอชะอ�า จงัหวดัเพชรบุรี (2) ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจดัการในการปกครองของคณะสงฆอ์�าเภอชะอ�า 

จงัหวดัเพชรบุรี (3) ปัจจยัท่ีสนบัสนุนการบริหารจดัการในการปกครองของคณะสงฆอ์�าเภอชะอ�า จงัหวดัเพชรบุรี และ 

(4) รูปแบบท่ีเหมาะสมของการบริหารจดัการในการปกครองของคณะสงฆอ์�าเภอชะอ�า จงัหวดัเพชรบุรีผูใ้หข้อ้มูลหลกั

ในการวิจยัเชิงคุณภาพ คือ ผูท่ี้มีความรู้ ความเขา้ใจ และมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการในการปกครองของคณะ

สงฆอ์�าเภอชะอ�า จงัหวดัเพชรบุรีจ�านวน 11 รูป และการวิจยัเชิงปริมาณผูต้อบแบบสอบถาม คือ พระสงฆท่ี์จ�าพรรษา

ในเขตการปกครองคณะสงฆจ์งัหวดัเพชรบุรีจ�านวน 370 รูป และการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชว้ิธีบรรยายแบบความเรียง

และวิเคราะห์องคป์ระกอบโดยใชค้่าสถิติพรรณนา เคร่ืองมือการวิเคราะห์ขอ้มูล ในการวิจยัเชิงคุณภาพ ผูว้ิจยัไดใ้ชแ้บบ

สมัภาษณ์เชิงลึกท่ีมีโครงสร้างและการวจิยัเชิงปริมาณผูว้จิยัใชแ้บบสอบถามท่ีพฒันามาจากขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสมัภาษณ์

เชิงลึกผลการวิจยัสรุปได ้ดงัน้ี (1) สภาพปัจจุบนัการบริหารจดัการ ประกอบดว้ยมีการบริหารงานและไดป้ฏิบติังานตาม

หนา้ท่ีมีความส�าเร็จเรียบร้อยถูกตอ้งกระบวนการในการปฏิบติัหนา้ท่ีมีรูปแบบการบริหารท่ีต่อเน่ือและมีการบริหาร

ในการพฒันาทรัพยากรบุคคล มีการสร้างและพฒันาภาวะผูน้�าของพระสังฆาธิการให้มีความรู้ความสามารถมากข้ึน  

(2) ปัญหาและอุปสรรค พบว่า ปัจจยัหลกัท่ีส�าคญั ประกอบดว้ย 2 ปัจจยั คือพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะ

สงฆอ์�าเภอชะอ�า ยงัขาดความรู้ความเขา้ใจ และกระบวนการบริหารยงัขาดความร่วมมือในการน�านโยบายมาปฏิบติั

อยา่งจริงจงั (3) ปัจจยัท่ีสนบัสนุนการบริหารจดัการในการปกครองของคณะสงฆคื์อแนวคิดการบริหารการเปล่ียนแปลง 

ไดแ้ก่ ปัจจยัท่ีท�าให้เกิดการเปล่ียนแปลงของคณะสงฆอ์�าเภอชะอ�า 8 ประการ (4)รูปแบบท่ีเหมาะสมของการบริหาร

จดัการในการปกครองของคณะสงฆอ์�าเภอชะอ�า จงัหวดัเพชรบุรีประกอบดว้ย 6 องคป์ระกอบในกระบวนการหลกั

ค�ำส�ำคัญ: การบริหารจดัการ, การปกครอง, คณะสงฆอ์�าเภอชะอ�า

Abstract

This research study is a hybrid research which aims to (1) study the current administration of the Sangha 

region of Cha Am district Phetchaburi province. (2) study the problems and difficulties of the Sangha region of  

รูปแบบกำรบริหำรจัดกำรในกำรปกครองของคณะสงฆ์อ�ำเภอชะอ�ำจังหวัดเพชรบุรี

The Management Model in the Administration of the Monks 

at Cha-Am, Phetchaburi Province
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บทน�ำ

จากอดีตวดัเป็นสถานท่ีท่ีพุทธศาสนิกชนทัว่ไป

ไดใ้ชเ้ป็นสถานศึกษา อบรมให้มีความรู้ในดา้นวิชาชีพ 

ต�าราแพทยแ์ผนโบราณและศิลปกรรมแขนงต่างๆ ใช้

ท�าบุญบ�าเพ็ญกุศลเป็นศูนยก์ลางการบริหาร (Soamin, 

2003) กาลเวลาเปล่ียนไปความเปล่ียนแปลงของวดัท่ีเป็น

ศูนยก์ลางในการถ่ายทอดศีลธรรม จริยธรรม วฒันธรรม 

และประเพณีต่าง ๆ ไปสู่ชุมชนยอ่มมีความเปล่ียนแปลง

เช่นเดียวกนั หากแต่จะท�าอย่างไรให้การเปล่ียนแปลง

นั้นไปสู่การเปล่ียนแปลงท่ีดีงามทั้งน้ี ประเทศชาติจะมี

ความเจริญมัน่คงและเป็นปึกแผ่นทั้ งในด้านเศรษฐกิจ 

การเมือง และสังคมนั้น จ�าเป็นจะตอ้งมีการจดัการและ

การใชท้รัพยากรต่าง ๆ  ทั้งหลายท่ีมีอยูอ่ยา่งรอบคอบและ

ประหยดั ความเจริญมัน่คงและความเป็นปึกแผน่ของชาติ

บา้นเมืองจะเป็นตวับ่งช้ีถึงคุณภาพของการพฒันาประเทศ

โดยตรง การบริหารงานของหน่วยงานใด ๆ รวมทั้งการ

บริหารงานของพระสังฆาธิการตอ้งมีองคป์ระกอบหรือ

Cha Am district Phetchaburi province. (3) study the factors that support the management of the Sangha region of 

Cha Am district Phetchaburi province and (4) study the appropriate form of management in the administration of 

the Sangha Region of Cha Am district Phetchaburi province. The key information in qualitative research gives 

a better understanding of and involvement in the management of the administration of all monks at Phetchaburi  

province. 11 persons and quantitative research respondents who are at the monk’s temple township in the ecclesiastical 

province of 370 images, and analyzing data describing the composition using descriptive statistics, and data analysis 

tools. In a qualitative study, the researchers used structured interviews and quantitative research questionnaires that 

were developed from information obtained from in-depth interviews. The results were as follows: (1) the current  

administration in the rule of the clergy Cha-am, Phetchaburi province administration of Buddhist monks in the  

township clergy require the administration to perform duties until they are completed correctly. A process of working 

with a management style should have continuity and coordination. (2) barriers to management of the administration 

of ecclesiastical Cha-Am, Phetchaburi found that two major factors include: For the Buddhist monks in the township 

clergy, there was the lack of knowledge and understanding of the principles of valid rules and management processes. 

There was lack of cooperation in seriously implementing the policies into practice (3) the factors supporting the 

management in the administration of ecclesiastical Cha-am, Phetchaburi is the concept of change management. These 

are the factors that cause changes of the clergy Cha 8, namely appropriate forms of management in the administration 

of monks at Cha-am, Phetchaburi consisting of six elements of the process.

Keywords: management, administration, clergy of monk at Cha-Am

ทรัพยากรท่ีมีความส�าคญั และตอ้งเป็นพื้นฐานในการ

บริหารนั้น ซ่ึงประกอบไปดว้ย คน เงิน วสัดุส่ิงของ และ

การจดัการดา้นเคร่ืองมือ เคร่ืองจกัร รวมถึงอ�านาจหนา้ท่ี 

ระยะเวลาในการท�างานและความสะดวกต่าง ๆ ในการ

ท�างานดว้ย เท่าท่ีไดก้ล่าวมาน้ีมีความส�าคญัและมีความ

ผกูพนัต่อเน่ืองกนัอยา่งใกลชิ้ด ความส�าเร็จในการบริหาร

ส�าหรับคณะสงฆน์ั้น จะส�าเร็จลงเช่นเดียวกบัหน่วยงาน

อ่ืน ๆ ได้ หรือจะประสบผลส�าเร็จตามวตัถุประสงค์

เพียงใด ยอ่มข้ึนอยูก่บัความสามารถของพระสังฆาธิการ  

(Pharthampariyatsopon, 2005) ในขณะเดียวท่ีคณะสงฆ์

ถือไดว้า่เป็นองคก์รท่ีแทรกตวัอยูก่บัชุมชนทัว่ประเทศและ

ทุกระดบัท�าหนา้ท่ีหล่อหลอมกล่อมเกลาทางสงัคมโดยยดึ

พื้นฐานหลกัศาสนาและศีลธรรมทางพทุธ (Aiewsriwong, 

2006) ในการปกครองคณะสงฆพ์ระสงัฆาธิการจะตอ้งด�า

เนินการให้เป็นไปตามพระธรรมวินยั กฎหมาย กฎ มหา

เถรสมาคม ขอ้บงัคบัหรือระเบียบมหาเถรสมาคมค�าสั่ง 
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มหาเถรสมาคมและพระบญัชาสมเดจ็พระสงัฆราช ผูมี้หนา้

ท่ีเก่ียวกบัการท�านุบ�ารุงพระพุทธศาสนาและอุปถมัภก์า

รด�าเนินการของคณะสงฆเ์พื่อความเรียบร้อยดีงาม การจดั

และด�าเนินการศาสนศึกษาและศึกษาสงเคราะห์ การเผยแผ่

พระพุทธศาสนา การสาธารณูปการและการสาธารณะ

สงเคราะห์อนัเก่ียวกบัการคณะสงฆแ์ละการพระศาสนา 

ตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจกฎหมายว่าด้วยการคณะสงฆ ์

กฎมหาเถรสมาคม ระเบียบและค�าสัง่ของมหาเถรสมาคม 

กฎหมาย กฎ ระเบียบและค�าสัง่มหาเถรสมาคมท่ีใชบ้งัคบั

อยูใ่นปัจจุบนั (Sanprasert, 2006)

ทั้งน้ี ผูว้จิยัมีความสนใจศึกษารูปแบบการบริหาร

จดัการในการปกครองของคณะสงฆอ์�าเภอชะอ�า จงัหวดั

เพชรบุรี ซ่ึงในปัจจุบนัสภาพของการบริหารจดัการในการ

ปกครองของคณะสงฆอ์�าเภอชะอ�า จงัหวดัเพชรบุรี นั้น ยงั

เกิดปัญหาดา้นการปกครองและการส่ือสารท่ียงัไม่ทัว่ถึง 

บางคร้ังก็ยงัมีการการด�าเนินงานท่ีล่าชา้ การจดักิจกรรม

ในทางพุทธศาสนาในแต่ละวดัยงัมีการประชาสัมพนัธ์ท่ี

ไม่ทัว่ถึงโดยผูว้จิยัมีความสนใจน�าหลกัการบริหารจดัการ 

หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และภาวะผูน้�า มาใชใ้น

การบริหารการจดัการของคณะสงฆอ์�าเภอชะอ�า จงัหวดั

เพชรบุรี ผูว้จิยัตอ้งการศึกษาวจิยัรูปแบบการบริหารจดัการ

ในการปกครองของคณะสงฆอ์�าเภอชะอ�า จงัหวดัเพชรบุรี 

ท่ีท�าใหเ้กิดการบริหารการจดัการใหมี้ความสมบูรณ์มากยิง่

ข้ึน ทั้งน้ี ผูว้ิจยัจึงมีความมุ่งมัน่ท่ีจะศึกษาถึงความเป็นไป

ไดใ้นการหารูปแบบการบริหารจดัการในการปกครองของ

คณะสงฆอ์�าเภอชะอ�า จงัหวดัเพชรบุรีเพ่ือน�าไปสู่ความ

มัน่คงของพระพุทธศาสนาสืบต่อไป

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

1. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบนัการบริหารจดัการใน

การปกครองของคณะสงฆอ์�าเภอชะอ�า จงัหวดัเพชรบุรี

2. เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการบริหาร

จดัการในการปกครองของคณะสงฆอ์�าเภอชะอ�า จงัหวดั

เพชรบุรี

3. เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีสนบัสนุนการบริหารจดัการ

ในการปกครองของคณะสงฆอ์�าเภอชะอ�า จงัหวดัเพชรบุรี

4. เพื่อศึกษารูปแบบท่ีเหมาะสมของการบริหาร

จดัการในการปกครองของคณะสงฆอ์�าเภอชะอ�า จงัหวดั

เพชรบุรี

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

การบริหารจดัการ คือ ลกัษณะการท�างานท่ีเป็นขั้น

เป็นตอนหรือการท�างานท่ีมีการวางแผนไวล่้วงหนา้ ทั้งน้ี 

จะเห็นไดว้า่มีนกัวิชาการไดอ้อกแบบขั้นตอนการท�างาน

และการบริหารงานไวห้ลายท่านจากการประมวลแนวคิด

เก่ียวกบัการบริหารมีรายละเอียดเก่ียวกบัการบริหารดงัน้ี

แนวคิดเก่ียวกบัการบริหารจดัการนั้นจะครอบคลุมถึง

หนา้ท่ีในการบริหารจดัการเพือ่การปกครองของคณะสงฆ์

อ�าเภอชะอ�า จงัหวดัเพชรบุรี ประกอบดว้ย การวางแผน 

การจดัองคก์าร การสั่งการหรือการมอบหมายงาน การ

ประสานงาน การรายงานและการงบประมาณองคป์ระกอบ

ท่ีส�าคญัของการบริหารเพื่อการปกครองพระสงฆใ์นเขต

การปกครองคณะสงฆอ์�าเภอชะอ�า จงัหวดัเพชรบุรี มี 5 

ลกัษณะดว้ยกนั คือ (1) การบริหารเป็นการท�างานกบั

คนและโดยอาศยัคน ซ่ึงหมายถึงว่าการบริหารจดัการใน

การปกครองของคณะสงฆอ์�าเภอชะอ�า จงัหวดัเพชรบุรี 

เป็นกระบวนการทางสังคมรูปแบบหน่ึง (2) การบริหาร

จดัการในการปกครองของคณะสงฆอ์�าเภอชะอ�า จงัหวดั

เพชรบุรี จะบรรลุเป้าหมายหรือวตัถุประสงคไ์ดน้ั้นตอ้ง

อาศยัความร่วมมือกนัของทั้ง 2 ฝ่าย หมายถึง พระสังฆ

าธิการทุกระดบัชั้นและพระสงฆท่ี์อยูใ่นเขตการปกครอง

คณะสงฆอ์�าเภอชะอ�า จงัหวดัเพชรบุรี จึงจะท�าให้ส�าเร็จ

ลงได ้(3) การบริหารจดัการในการปกครองของคณะสงฆ์

อ�าเภอชะอ�า จงัหวดัเพชรบุรี ตอ้งเป็นการสมดุลระหว่าง

ประสิทธิผลและประสิทธิภาพของทั้งพระสังฆาธิการทุก

ระดบัชั้นและพระสงฆท่ี์อยูใ่นเขตการปกครองคณะสงฆ์

อ�าเภอชะอ�า จงัหวดัเพชรบุรี (4) การบริหารจดัการในการ

ปกครองของคณะสงฆอ์�าเภอชะอ�า จงัหวดัเพชรบุรี นั้นจะ

ตอ้งใชท้รัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งจ�ากดัใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 

และ (5) การบริหารจดัการในการปกครองของคณะสงฆ์

อ�าเภอชะอ�า จงัหวดัเพชรบุรี จะประสบความส�าเร็จได ้จะ

ตอ้งสามารถคาดคะเนการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนไดอ้ยา่งถกู

ตอ้งและสามารถปรับตวัเองใหเ้ขา้กบัการเปล่ียนแปลงนั้น

ให้ได ้โดยคณะสงฆอ์�าเภอชะอ�า จงัหวดัเพชรบุรี จะตอ้ง
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เป็นตวักลางในการด�าเนินงาน

นักวิชาการหลายท่านไดก้ล่าวถึงกระบวนการ

บริหารท่ีมีแนวคิดต่าง ๆ  กนั ซ่ึงผูเ้ขียนไดร้วบรวมไว ้ดงัน้ี 

Henry Fayol (1961) ไดก้ล่าวถึงกระบวนการ

บริหารหรือการจดัการประกอบดว้ยหนา้ท่ีทางการจดัการ 

5 ประการคือ (1) การวางแผน (planning) หมายถึงภาระ

หน้าท่ีของผูบ้ริหารท่ีจะตอ้งท�าการคาดการณ์ล่วงหน้า

หรือเหตุการณ์ต่างๆท่ีจะมีผลกระทบต่อการด�าเนินงาน

และก�าหนดข้ึนเป็นแผนการปฏิบติังานหรือวิถีทางท่ีจะ

ปฏิบติัเอาไวเ้พ่ือส�าหรับเป็นแนวทางของการท�างานใน

อนาคต (2) การจดัองคก์าร (organizing) หมายถึงภาระ

หนา้ท่ีท่ีผูบ้ริหารจะตอ้งจดัให้มีโครงสร้างของงานต่างๆ

และอ�านาจหน้าท่ีทั้งน้ีเพื่อให้เคร่ืองจกัรส่ิงของและตวั

คนอยูใ่นส่วนประกอบท่ีเหมาะสมในอนัท่ีจะช่วยใหง้าน

ขององคก์ารบรรลุผลส�าเร็จได ้(3) การบงัคบับญัชาสัง่การ 

(commanding) หมายถึงหนา้ท่ีในการสั่งงานต่างๆของผู ้

ใตบ้งัคบับญัชาซ่ึงกระท�าให้งานส�าเร็จผลดว้ยดีโดยท่ีผู ้

บริหารจะตอ้งกระท�าตนเป็นตวัอยา่งท่ีดีจะตอ้งเขา้ใจผูใ้ต้

บงัคบับญัชา (4) การประสานงาน (coordinating) หมาย

ถึงภาระหนา้ท่ีท่ีจะตอ้งเช่ือมโยงงานของทุกคนใหเ้ขา้กนั

ไดแ้ละก�ากบัให้ไปสู่จุดมุ่งหมายเดียวกนั (5) การควบคุม 

(controlling) หมายถึงภาระหนา้ท่ีในการท่ีจะตอ้งก�ากบัให้

สามารถประกนัไดว้า่กิจกรรมต่างๆท่ีท�าไปนั้นสามารถเขา้

กนัไดก้บัแผนท่ีไดว้างไวแ้ลว้

Gulick & Urwick (1973) ไดเ้สนอเป็นหลกัการ

ว่ากระบวนการจดัการประกอบดว้ยขั้นตอนท่ีส�าคญั 7 

ประการหรือเรียกว่า POSDCORB ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

(1) การวางแผน (planning) หมายถึงการวางแผนหรือการ

ก�าหนดการไวล่้วงหนา้วา่จะท�าอะไรในการบริหารงานใดๆ

กต็ามผูบ้ริหารจะตอ้งรู้จกัวางแผนเพราะการวางแผนเป็น

หลกัการส�าคญัมลูฐานของกระบวนการบริหาร (2) การจดั

องคก์าร (organizing) หมายถึงการจดัองคก์ารหรือหน่วย

งานโดยการจดัแบ่งงานขององคก์ารหรือของหน่วยงานเป็น

หน่วยงานย่อยพร้อมทั้งวตัถุประสงคก์�าหนดหนา้ท่ีและ

ความรับผิดชอบของแต่ละส่วนงานตลอดจนก�าหนดงาน

ควบคุมและบงัคบับญัชาในลกัษณะหน่วยงานหลกัหน่วย

งานท่ีปรึกษาและหน่วยงานช่วยพร้อมทั้งก�าหนดช่วงการ

บงัคบับญัชาไวด้ว้ย (3) การจดัคนเขา้ท�างาน (staffing) 

หมายถึงการด�าเนินการบริหารงานบุคคลซ่ึงเป็นกระบวน

การสรรหาและคดัเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมเขา้

มาสู่หน่วยงานมีการปฐมนิเทศและมอบหมายงานให้ทั้ง

บุคคลใหม่และบุคลากรเก่ามีการพจิารณาเร่ืองความดีความ

ชอบและสวสัดิการเน่ืองจากคนเป็นปัจจยัท่ีส�าคญัท่ีสุดของ

กระบวนการบริหารผูบ้ริหารพงึเอาใจใส่ชีวติความเป็นอยู่

และความสุขความทุกขข์องผูร่้วมงานดูแลผูร่้วมงานของ

หน่วยงงานใหอ้ยูใ่นสภาพท่ีจะปฏิบติังานไดอ้ยา่งเตม็ความ

สามารถมีการมอบหมายงานใหม่เหมาะสมกบับุคคลและ

ให้ความเป็นธรรมแก่ผูร่้วมงานโดยเสมอภาคกนัในการ

บริหารงานบุคคลในปัจจุบนัมีใชอ้ยู ่2 ระบบคือ (3.1) ระบบ

คุณธรรม (merit system) เป็นระบบบริหารงานบุคคลท่ี

ใชห้ลกัเกณฑ ์4 ประการ (3.2) ระบบอุปถมัภ ์(patronage 

system) เป็นระบบบริหารงานบุคคลท่ีตรงขา้มกบัระบบ

คุณธรรมส่วนใหญ่จะใชร้ะบบเครือญาติหรือระบบพวก

พอ้ง (4) การอ�านวยการ (directing) เป็นขั้นตอนท่ีส�าคญั

ในกระบวนการบริหารและเป็นบทบาทท่ีส�าคญัของนกั

บริหารเพราะการสั่งการและค�าสั่งของผูบ้ริหารจะมีผล 

กระทบต่อพฤติกรรมขององคก์ารหรือหน่วยงานซ่ึงอาจ

จะเป็นไปตามแผนหรือเป้าหมายท่ีก�าหนดไวห้รือไม่กไ็ด้

การสั่งการเป็นการตดัสินใจของผูบ้ริหารในการก�าหนด

ให้ผูร่้วมงานในการปฏิบติังานหรือ (5) การประสานงาน 

(coordinating) หมายถึงการประสานงานระหวา่งหน่วยงาน

หรือต�าแหน่งท่ีเก่ียวขอ้งรวมทั้งการติดต่อส่ือสารภายใน

องคก์ารเพื่อใหก้ารด�าเนินงานขององคก์ารหรือหน่วยงาน

เป็นไปดว้ยความเรียบร้อยและบรรลุวตัถุประสงค์ของ

องคก์าร (6) การรายงาน (reporting) หมายถึงการรายงาน

ผลการปฏิบติัและการประชาสัมพนัธ์ขององคก์ารในการ

บริหารนั้นผูบ้ริหารจะตอ้งด�าเนินการตามกระบวนการ

บริหารเร่ิมจากการวางแผนการจดัองคก์ารการบริหารงาน

บุคคลการสั่งการการประสานงานต่อจากนั้นก็เป็นหนา้ท่ี

ของผูบ้ริหารท่ีจะตอ้งติดตามผลวา่การท่ีไดส้ัง่การหรือมอบ

หมายใหแ้ก่ผูร่้วมงานนั้นผลการปฏิบติังานรุดหนา้หรือไม่

เพยีงใดมีอุปสรรคและขอ้ขดัขอ้งประการใดผลการปฏิบติั

งานสอดคลอ้งและบรรลุเป้าหมายขององคก์ารหรือไม่ (7) 

งบประมาณ (budgeting) หมายถึงการบริหารงบประมาณ

ในการบริหารงานผูบ้ริหารมีภารกิจหน้าท่ีเก่ียวขอ้งกบั

การบริหารงบประมาณมีภารกิจหนา้ท่ีท่ีจะตอ้งปฏิบติั 2 

ขั้นตอนคือขั้นตอนแรกไดแ้ก่การจดัทางบประมาณซ่ึง
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เป็นการวางแผนล่วงหนา้ในการขอเงินเพื่อจดัซ้ือหรือจดั

จา้งหรือค่าใชจ่้ายและขั้นตอนท่ีสองไดแ้ก่การด�าเนินการ

ใชเ้งินเพื่อจดัซ้ือหรือจดัจา้งตามงบประมาณท่ีไดรั้บนั้น

Bartol & Martin (1997) ไดน้�าเสนอวา่กระบวนการ

จดัการประกอบไปดว้ยขั้นตอนท่ีส�าคญัอยู ่4 ประการดว้ย

กนัคือ (1) การวางแผน (planning) หมายถึงการวางแผน

หรือกาหนดการท�างานขององคก์ารไวล่้วงหน้าว่าจะท�า

อะไรในการบริหารงานใดๆก็ตามผูบ้ริหารจะตอ้งท�าหนา้ท่ี

ในการวางแผนเพราะการวางแผนเป็นหนา้ท่ีประการแรก

ของกระบวนการบริหารผูบ้ริหารจะตอ้งตระหนกัอยูเ่สมอ

วา่แผนงานเป็นกรอบและเป็นแนวทางของการปฏิบติังาน

ทั้งหมดถา้ปราศจากแผนงานแลว้เป็นการยากท่ีผูบ้ริหารจะ

ท�างานใหไ้ดผ้ลดีการวางแผนในการบริหารงานนั้นจะตอ้ง

จดัท�าทั้งแผนระยะสั้นและแผนระยะยาวในการวางแผน

นั้นผูบ้ริหารจะตอ้งค�านึงอยู่เสมอ (2) การจดัองค์การ 

(organizing) หมายถึงการจดัองคก์ารหรือจดัหน่วยงานโดย

การจดัแบ่งงานขององคก์ารหรือของหน่วยงานยอ่ยพร้อม

ทั้งก�าหนดวตัถุประสงคก์�าหนดอ�านาจหนา้ท่ีและความรับ

ผิดชอบของแต่ละส่วนงาน (3) การน�า (leading) หมายถึง

การท่ีผูน้�าใชก้ารโนม้นา้วใหส้มาชิกองคก์ารปฏิบติัตามค�า

สัง่ของตวัเองเพือ่ใหบ้รรลุเป้าหมายในการท�างานนอกจาก

นั้นยงัรวมถึงการติดต่อส่ือสารการสั่งการและการจูงใจ

ภายในองคก์ารอีกดว้ย (4) การควบคุม (control) หมายถึง

กระบวนการในการตรวจสอบการปฏิบติังานขององคก์าร

วา่สมาชิกองคก์ารท่ีเป็นผูป้ฏิบติังานไดป้ฏิบติังานเป็นไป

ตามแผนงานท่ีไดก้�าหนดไวห้รือไม่ โดยดูไดจ้ากการปฏิบติั

งานจริงเม่ือเปรียบเทียบกบัมาตรฐานถา้งานของการท�างาน

ต�่ากวา่เกณฑม์าตรฐานก็จะน�าไปสู่การปรับปรุงแกไ้ขให้

เป็นไปตามมาตรฐานและแผนในการท�างาน

Peter F. Drucker (2005) ไดเ้สนอเป็นหลกัการ

ว่ากระบวนการจัดการประกอบด้วย (1) การวางแผน  

(planning) เป็นการก�าหนดหนา้ท่ีการงานท่ีตอ้งปฏิบติัเพือ่

ใหบ้รรลุเป้าหมายขององคก์รโดยก�าหนดวา่จะด�าเนินการ

อยา่งไรและด�าเนินการเม่ือไรเพ่ือใหค้วามส�าเร็จตามแผนท่ี

วางไวก้ารวางแผนตอ้งควบคุมทั้งในระยะสั้นและระยะ

ยาว (2) การจดัองคก์าร (organizing) เป็นการมอบหมาย

งานใหบุ้คคลในแผนกหรือฝ่ายไดป้ฏิบติัเพื่อใหบ้รรลุเป้า

หมายตามแผนท่ีวางไวเ้ม่ือแผนกหรือฝ่ายประสบความ

ส�าเร็จก็จะท�าให้องค์การประสบความส�าเร็จไปด้วยดี  

(3) การเป็นผูน้�า (leading) เป็นการจูงใจการชกัน�าการ 

กระตุน้และช้ีทิศทางใหด้�าเนินไปสู้เป้าหมายโดยการเพ่ิม

ผลผลิตและเนน้มนุษยส์ัมพนัธ์ท�าใหเ้กิดระดบัผลผลิตใน

ระยะยาวท่ีสูงกวา่ภาวะงานเพราะคนมกัไม่ค่อยชอบภาวะ

งาน (4) การควบคุม (controlling) เป็นภาระหนา้ท่ีของผู ้

บริหารท่ีจะตอ้งรวบรวมขอ้มูลเพื่อประเมินผลการด�าเนิน

งานเปรียบเทียบผลงานปัจจุบนักบัเกณฑม์าตรฐานท่ีตั้งไว้

และท�าการตดัสินใจไปตามเกณฑห์รือไม่

Dalf (2006) กล่าวถึงกิจกรรมหลกัทางการจดัการ

แบ่งออกเป็นกระบวนการซ่ึงประกอบด้วยกิจกรรม 4 

ประการคือ (1) การวางแผน (planning) (2) การจดัองคก์าร 

(organizing) (3) การช้ีน�า (leading) ประกอบดว้ยเน้ือหา 

2 เร่ืองส�าคญัคือภาวะผูน้�า (leadership) ซ่ึงเก่ียวกบัการ

พฒันาตวัผูบ้ริหารเองและการจูงใจ (motivation) ซ่ึงเก่ียว

กบัการชกัจูงหรือการกระตุน้ใหผู้อ่ื้นท�างานไดเ้ตม็ท่ีตาม

ความรู้ความสามารถ (4) การควบคุมองคก์ร (controlling) 

เป็นการควบคุมองคก์รให้การด�าเนินงานต่าง ๆ ภายใน

องคก์รเป็นไปตามแผนงานความคาดหวงัหรือมาตรฐาน

ท่ีก�าหนด

ผู ้วิจัยได้น�าลักษณะส�าคัญของกระบวนการ

การบริหารจดัการ (management process) ตามแนวคิด

กระบวนการบริหาร POLC น�ามาใชเ้ป็นตวัแปรในกรอบ

แนวคิดการวิจยั ส�าหรับงานวิจยักระบวนการบริหาร PO

LCหมายถึงกระบวนการเพือ่ใหบ้รรลุจุดมุ่งหมายขององค ์

กรประกอบดว้ย (1) การวางแผน เป็นการบริหารจดัการ

โดยการใหบ้รรลุเป้าหมายผลลพัธ์ท่ีตอ้งการ (2) การจดัการ 

โดยการพิจารณาถึงส่ิงท่ีตอ้งกระท�าเพื่อให้การบริหาร

จดัการการเพื่อการแกไ้ขปัญหาการปกครองพระสงฆใ์น

เขตการปกครองคณะสงฆอ์�าเภอชะอ�าประสบความส�าเร็จ 

(3) การน�าหรือการสั่งการ(leading or directing) เป็นการ

ด�าเนินการตามกระบวนการบริหารของคณะสงฆอ์�าเภอ

ชะอ�าจงัหวดัเพชรบุรี เพื่อจูงใจให้พระสังฆาธิการของ

คณะสงฆอ์�าเภอชะอ�า และพระสงฆท่ี์จ�าพรรษาอยูใ่นเขต

การปกครองใหป้ฏิบติัตามกฎหมายและระเบียบท่ีก �าหนด

ไว ้และ (4) การควบคุม (controlling) เป็นวิธีการติดตาม

ผลและประเมินการปฏิบติังานของคณะสงฆอ์�าเภอชะอ�า

จงัหวดัเพชรบุรีในการบริหารจดัการในการปกครองของ
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คณะสงฆอ์�าเภอชะอ�า จงัหวดัเพชรบุรี ให้ไปในทิศทางท่ี

ถูกตอ้งและบรรลุวตัถุประสงค์

กรอบแนวคิดกำรวิจัย

การก�าหนดกรอบแนวคิดการวิจยัรูปแบบการ

บริหารจดัการในการปกครองของคณะสงฆอ์�าเภอชะอ�า 

จงัหวดัเพชรบุรีซ่ึงผูว้ิจยัไดท้ �าการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี

และเอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการใน

การปกครองของคณะสงฆอ์�าเภอชะอ�า จงัหวดัเพชรบุรี

แล้วท�าการสังเคราะห์ให้เหลือเฉพาะประเด็นท่ีมีน�้ า

หนกัเท่ากนัหรือใกลเ้คียงกนั โดยสรุปไดป้ระเด็นส�าคญั

ของปัจจยัน�าเขา้ดงัน้ี (1) ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัการบริหารจดัการ (2) แนวคิดการบริหารแบบมุ่งผล

สัมฤทธ์ิ (3) ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวกบัการบริหาร

การเปล่ียนแปลง (4) ภาวะผูน้�า (5) หลกัการทรงงานใน

พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั และ (6) หลกัปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงดงัแสดงในภาพ

กำรบริหำรจัดกำร

1. องคป์ระกอบท่ีส�าคญัของการบริหารจดัการ   2. กระบวนการบริหาร POLC

กำรบริหำรแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ

1.กระบวนการของการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ

2.ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส�าเร็จของการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ

กำรบริหำรกำรเปลี่ยนแปลง

1.แนวคิดเก่ียวกบัการบริหารการเปล่ียนแปลง

2.แนวทางการบริหารการเปล่ียนแปลง

3. การบริหารการปกครองพระสงฆก์บัการเปล่ียนแปลง

ภำวะผู้น�ำ

1. ผูน้�าแห่งการเปล่ียนแปลงมีอิทธิพลต่อการพฒันา

2. ผูน้�าท่ีมีความยืดหยุน่ในการพฒันา

3. พระสังฆาธิการเขตการปกครองท่ีสามารถน�าพาไปสู่อนาคต

หลักกำรทรงงำนในพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว

1. ท�างานแบบองคร์วม  2. การมีส่วนร่วม    3. ตอ้งยึดประโยชน์ส่วนรวม

4. ความซ่ือสัตยสุ์จริต   5. รู้ รัก สามคัคี       6. ท�างานอยา่งผูรู้้จริง 

7. ไม่ติดต�ารา                  8. พิจารณาตามล�าดบั   9. อ่อนนอ้มถ่อมตนและประหยดั 

10. ความเพียร มีความมุ่งมัน่และความมีความตั้งใจในการท�างาน 

11. ท�างานอยา่งมีความสุข

หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพยีง

1. หลกัการพอประมาณ   2. หลกัความมีเหตุผล     3. หลกัการมีภูมิคุม้กนัท่ีดี        

4. เง่ือนไขความรู้             5. เง่ือนไขคุณธรรม

รูปแบบการบริหาร

จดัการในการปกครอง

ของคณะสงฆอ์�าเภอ

ชะอ�า จงัหวดัเพชรบุรี

ภำพ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั



178 Vol. 7 No. 3 September-December 2017
EAU HEritAgE JoUrnAl

Social Science and Humanity

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพไดด้�าเนินการวิจยัตาม

แนวทฤษฎีหลกั Grounded Theory (Creswell, 2007) การ

ศึกษาจากเอกสาร (documentary) และการสัมภาษณ์เชิง

ลึก (in-depth-Interview) และใชก้ารวิจยัเชิงปริมาณ เพื่อ

สนบัสนุนวิธีการวิจยัเชิงคุณภาพ

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

การวิจยัเชิงคุณภาพ ผูว้ิจยัใชผู้ท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง

กบัการบริหารการเปล่ียนแปลงเพื่อส่งเสริมการปกครอง

พระสงฆใ์นเขตการปกครองคณะสงฆอ์�าเภอชะอ�า จงัหวดั

เพชรบุรี จ�านวน 11รูปโดยเลือกแบบเฉพาะเจาะจง 

ก า ร วิ จั ย เ ชิ ง ป ริ ม า ณ ผู ้วิ จั ย ไ ด้ เ ก็ บ ข้อ มู ล

แบบสอบถามจากพระสงฆ์ในเขตการปกครองคณะ

สงฆจ์งัหวดัเพชรบุรีจ�านวน 370 รูป โดยกลุ่มตวัอยา่งผู ้

วิจยัใชว้ิธีคดัเลือก โดยวิธีเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบเฉพาะ

เจาะจง เป็นวิธีเลือกตวัอย่างโดยอาศยัเหตุผลของผูว้ิจยั 

เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัปัญหาและวตัถุประสงคข์องการศึกษา 

โดยท่ีไม่ไดใ้หส้มาชิกทุกหน่วยมีโอกาสถกูเลือกเท่า ๆ  กนั 

เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรวิจัย

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลคร้ังน้ี

ส�าหรับการวจิยัเชิงคุณภาพนั้น ไดแ้ก่ แบบสมัภาษณ์เชิงลึก

ท่ีมีโครงสร้างใชก้บักลุ่มตวัอยา่งจากผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั 

ส�าหรับเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลูใน

ส่วนของการวจิยัเชิงปริมาณ ซ่ึงเป็นการวจิยัเชิงสถิติส�าหรับ

งานวจิยัฉบบัน้ี ผูว้จิยัใชเ้คร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู

ในการวจิยัซ่ึงเป็นการเกบ็ขอ้มลูปฐมภมิู คือ แบบสอบถาม

ท่ีพฒันามาจากขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสมัภาษณ์เชิงลึกประกอบ

ดว้ย 3 ตอน คือ ตอนท่ี 1 บบสอบถามขอ้มูลส่วนตวัของ

พระสงฆ์ในเขตการปกครองคณะสงฆ์จงัหวดัเพชรบุรี 

ตอนท่ี 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัรูปแบบการ

บริหารจดัการในการปกครองของคณะสงฆอ์�าเภอชะอ�า 

จงัหวดัเพชรบุรีและตอนท่ี 3 ขอ้เสนอแนะ

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล

ในการวิจยัเชิงคุณภาพไดก้�าหนดกระบวนการ

หรือแนวทางในการเก็บรวบรวมไว2้ ลกัษณะ คือ (1) การ

ศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลจากเอกสารทางวิชาการ และ (2) การ

เก็บขอ้มูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกดงัน้ี

1. การเก็บขอ้มูลทุติยภูมิ

2. การเก็บขอ้มูลปฐมภูมิ

ส่วนการเกบ็ขอ้มูลการวิจยัเชิงปริมาณ มีขั้นตอน 

ดงัน้ี (1) ผูว้ิจยัไดท้ �าหนงัสือขอความร่วมมือในการเก็บ

รวบรวมขอ้มูลจากผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั (2) ผูว้ิจยัประสาน

งานและติดต่อกบักลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นพระสงฆใ์นเขตการ

ปกครองคณะสงฆจ์งัหวดัเพชรบุรีดว้ยตนเอง (3) ผูว้ิจยั

ท�าการรวบรวมแบบสอบถามเก่ียวกบัการบริหารจดัการ

ในการปกครองของคณะสงฆอ์�าเภอชะอ�า จงัหวดัเพชรบุรี 

และด�าเนินการตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม

และท�าการตรวจสอบคะแนนตามเกณฑท่ี์ก�าหนดไว ้เพื่อ

น�าคะแนนไปวิเคราะห์ทางสถิติต่อไป 

กำรวิเครำะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้

การวิเคราะห์ขอ้มูลการวิจยัเชิงคุณภาพผูว้ิจยัใช้

แนวทางการวิเคราะห์ตามองคป์ระกอบของการวิเคราะห์

ขอ้มูลของ Miles & Huberman (1994) ดงัน้ี (1) การ

เก็บขอ้มูล (data collection) (2) ลดทอนขอ้มูล (data  

reduction) ท่ีซ�้ าหรือไม่จ�าเป็นลง (3) แสดงผลขอ้มูล(data 

display) และ (4) สรุปและรับรองผลขอ้มูล (drawing and  

verifying conclusion) 

การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิงปริมาณผูว้ิจัย

ใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชค่้าสถิติพื้นฐาน คือ (1) ค่า 

ร้อยละ (percentage) (2) การหาค่าเฉล่ีย (mean) (3) ค่า

เบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation)

ผลกำรวิจัย

1. ผลการวเิคราะห์สภาพปัจจุบนัการบริหารจดัการ

ในการปกครองของคณะสงฆอ์�าเภอชะอ�า จงัหวดัเพชรบุรี 

พบวา่ สภาพปัจจุบนัการบริหารจดัการในการปกครองของ
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คณะสงฆอ์�าเภอชะอ�า จงัหวดัเพชรบุรี การบริหารงานของ

พระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆอ์�าเภอชะอ�า 

นั้น ประกอบดว้ย (1) มีการบริหารงานการปกครองเป็น

ไปตามสายงานการบงัคบับญัชา และพระสังฆาธิการใน

เขตการปกครองคณะสงฆอ์�าเภอชะอ�า ไดป้ฏิบติังานตาม

หนา้ท่ีมีความส�าเร็จเรียบร้อยถกูตอ้งเป็นไปตามพระธรรม

วินยั กฎมหาเถรสมาคม กติกาของวดั มีการสอดส่องดูแล

ในเขตการปกครองของตนเองอยา่งเคร่งครัด และในการ

ปกครองมีการลงโทษพระสงฆท่ี์กระท�าผดิพระธรรมวนิยั 

กฎ ระเบียบและขอ้บงัคบั ก�าหนดโทษผูท่ี้ละเมิดกฎระเบียบ

ท่ีวางไว ้(2) กระบวนการในการปฏิบติัหนา้ท่ีมีรูปแบบการ

บริหารท่ีต่อเน่ืองและประสานงานกนั มีการบริหารจดัการ

ในเขตการปกครองของตนเองเปิดโอกาสให้พระสงฆท่ี์

จ�าพรรษาอยู่ในเขตการปกครองรวมถึงพุทธศาสนิกชน

ไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการบริหารจดัการมากข้ึน ร่วมทั้ง

การมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมดว้ย มีการจดัท�าแผนงาน

ใหเ้ป็นระบบมากยิง่ข้ึนและ (3) การบริหารในการพฒันา

ทรัพยากรบุคคล มีการสร้างและพฒันาภาวะผูน้�าของพระ

สังฆาธิการให้มีความรู้ความสามารถมากข้ึน แต่ทั้งหมด

น้ีก็ยงัมีปัญหาและอุปสรรคท่ีแตกต่างกนัออกไปรวมถึง

พระราชบญัญติัคณะสงฆแ์ละกฎหมายหรือ กฎระเบียบ

อ่ืน ๆ ท่ีจะส่งเสริมให้พระสังฆาธิการท�างานให้สะดวก

ยิ่งข้ึนนั้นมีน้อยมาก ท�าให้การบริหารจดัการในเขตการ

ปกครองคณะสงฆอ์�าเภอชะอ�า ไม่สอดคลอ้งกบัสภาวะ

ของสังคมปัจจุบนั สภาพปัจจุบนัการบริหารจดัการใน

การปกครองของคณะสงฆอ์�าเภอชะอ�า จงัหวดัเพชรบุรี 

โดยเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียท่ี 3.87 จากค่าเฉล่ีย 5 

โดยความคิดเห็นมากท่ีสุด คือ พระสังฆาธิการปฏิบติังาน

ตามหนา้ท่ีมีความส�าเร็จเรียบร้อยถูกตอ้งเป็นไปตามพระ

ธรรมวินยั กฎมหาเถรสมาคมมีค่าเฉล่ียท่ี 4.02

2. ผลการวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการ

บริหารจดัการในการปกครองของคณะสงฆอ์�าเภอชะอ�า 

จงัหวดัเพชรบุรีพบว่า ปัญหาและอุปสรรคในการบริหาร

จดัการในการปกครองของคณะสงฆอ์�าเภอชะอ�า จงัหวดั

เพชรบุรีพบวา่ ปัจจยัหลกัท่ีส�าคญั ประกอบดว้ย 2 ปัจจยั คือ 

(1) พระสงัฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆอ์�าเภอชะอ�า 

ยงัขาดความรู้ความเขา้ใจในหลกัการบริหารการปกครอง

ท่ีถูกตอ้ง พระสังฆาธิการรุ่นใหม่ยงัขาดประสบการณ์

ในการปกครองพระสงฆใ์นเขตปกครองของตนเองพระ 

สงัฆาธิการรุ่นเก่ายงัยดึมัน่กบัหลกัการบริหารการปกครอง

แบบเดิม ๆ  หากขาดความรู้ความเขา้ใจในหลกัการบริหาร

การปกครองท่ีถูกตอ้งแลว้จะเกิดปัญหาและอุปสรรคของ

การปกครองพระสงฆใ์นเขตการปกครอง (2) กระบวนการ

บริหารยงัขาดความร่วมมือในการน�านโยบายมาปฏิบติั

อยา่งจริงจงั ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจดัการใน

การปกครองของคณะสงฆอ์�าเภอชะอ�า จงัหวดัเพชรบุรี

โดยเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียท่ี 3.87 โดยความคิด

เห็นมากท่ีสุด คือ พระสงัฆาธิการในเขตการปกครองคณะ

สงฆ์อ�าเภอชะอ�า ยงัขาดความรู้ความเขา้ใจในหลกัการ

บริหารการปกครองท่ีถูกตอ้งมีค่าเฉล่ียท่ี 4.00

3. ผลการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีสนบัสนุนการบริหาร

จดัการในการปกครองของคณะสงฆอ์�าเภอชะอ�า จงัหวดั

เพชรบุรี พบว่า ปัจจยัท่ีสนบัสนุนการบริหารจดัการใน

การปกครองของคณะสงฆอ์�าเภอชะอ�า จงัหวดัเพชรบุรี

คือ แนวคิดการบริหารการเปล่ียนแปลงปัจจยัท่ีสนบัสนุน

การบริหารจดัการในการปกครองของคณะสงฆอ์�าเภอชะอ�า 

จงัหวดัเพชรบุรีโดยเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียท่ี 3.96 

โดยความคิดเห็นมากท่ีสุด คือ การเปล่ียนแปลงของพระ

สงัฆาธิการท่ีมีต่อการเปล่ียนแปลงการบริหารเป็นกระบวน

การปรับ เปล่ียนสภาพการบริหารงานของพระสงัฆาธิการ

4. ผลการวิเคราะห์รูปแบบท่ีเหมาะสมของการ

บริหารจดัการในการปกครองของคณะสงฆอ์�าเภอชะอ�า 

จังหวดัเพชรบุรี พบว่า องค์ประกอบในกระบวนการ

หลกัของรูปแบบท่ีเหมาะสมของการบริหารจดัการใน

การปกครองของคณะสงฆอ์�าเภอชะอ�า จงัหวดัเพชรบุรี 

รูปแบบการบริหารจดัการในการปกครองของคณะสงฆ์

อ�าเภอชะอ�า จงัหวดัเพชรบุรีโดยเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก มี

ค่าเฉล่ียท่ี 3.87 จากค่าเฉล่ีย 5 โดยความคิดเห็นมากท่ีสุด 

คือ ในการปกครองพระสงฆใ์นเขตการปกครองตอ้งเป็น

ไปตามกระบวนการของการเปล่ียนแปลง โดยใชห้ลกัการ

บริหารการปกครองพระสงฆ์แบบมีส่วนร่วม และปรับ

โครงสร้างการปกครองให้เป็นแนวราบมีค่าเฉล่ียท่ี 4.02

กำรอภิปรำยผล

1.ปัจจัยท่ีสนับสนุนการบริหารจัดการในการ
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ปกครองของคณะสงฆอ์�าเภอชะอ�า จงัหวดัเพชรบุรี พบ

ว่า ปัจจยัท่ีสนบัสนุนการบริหารจดัการ และปัจจยัท่ีผลกั

ดนัให้เกิดการเปล่ียนแปลงมี 8 ประการ คือ (1.1) การ

เปล่ียนแปลงของพระสังฆาธิการท่ีมีต่อการเปล่ียนแปลง

การบริหาร (1.2) การน�าเทคโนโลยใีหม่ ๆ  มาใช ้(1.3) การ

เปล่ียนแปลงหรือความผนัผวนทางเศรษฐกิจ (1.4) สภาพ

ทางสังคมในปัจจุบนัมีความแตกต่างกนัจ�าเป็นตอ้งมีการ 

เตรียมความพร้อมในการบริหารการเปล่ียนแปลง  

(1.5) การเงินจากรายไดข้องวดักบัความพร้อมในเร่ืองเงิน

บริจาค (1.6) สภาพการแข่งขนัในสังคมปัจจุบนัมีมากข้ึน 

(1.7) พระสังฆาธิการตอ้งน�าแนวคิดหรือยอมรับแนวคิด

การบริหารจดัการใหม่ ๆ  (1.8) การเปล่ียนแปลงของพระ 

สังฆาธิการน�าไปสู่การเปล่ียนแปลงองคก์ร ซ่ึงสอดคลอ้ง

กบัปัจจยัท่ีท�าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงจากแนวคิดของ Rob-

bins (1994) ในงานเขียนของเขาช่ือ Essential of Organiza-

tion Behavior โดย Robbins ไดส้รุปปัจจยัท่ีผลกัดนัใหเ้กิด

การเปล่ียนแปลงองคก์รมีทั้งส้ิน 8 ประการ (Robbins, 1994) 

ไดแ้ก่ (1.8.1) การเปล่ียนแปลงตามธรรมชาติของแรงงาน 

(the changing of work force) (1.8.2) การเปล่ียนแปลง

เทคโนโลยี (technology) (1.8.3) การเปล่ียนแปลงทาง

เศรษฐกิจ (economic shocks) (1.8.4) การเปล่ียนแปลง

ทางสังคมหรือแนวโนม้ทางสังคม (social trend) (1.8.5) 

การเมืองของโลก (world politics) (1.8.6) การแข่งขนั 

(compettition) (1.8.7) การเปล่ียนแปลงแนวคิดในการ

จดัการแนวความคิดดา้นการจดัการและการบริหารงาน

บุคคล และ (1.8.8) ความตอ้งการเปล่ียนแปลงของบุคคล

ในองคก์รจากปัจจยัท่ีท�าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงในองคก์ร

ของ Robbins ทั้ง 8 ประการดงักล่าวขา้งตน้นั้น หากน�ามา

สงัเคราะห์และปรับใชใ้นการบริหารจดัการในการปกครอง

ของคณะสงฆอ์�าเภอชะอ�า จงัหวดัเพชรบุรีจะพบว่า การ

เปล่ียนแปลงเกิดจากทั้งแรงผลกัดนัภายในคณะสงฆอ์�าเภอ

ชะอ�า จงัหวดัเพชรบุรี เอง และการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจาก

แรงผลกัภายนอกคณะสงฆอ์�าเภอชะอ�า จงัหวดัเพชรบุรี

2. รูปแบบท่ีเหมาะสมของการบริหารจดัการใน

การปกครองของคณะสงฆอ์�าเภอชะอ�า จงัหวดัเพชรบุรี 

ประกอบดว้ย 6 องคป์ระกอบในกระบวนการหลกั คือ 

(2.1) การบริหารการเปล่ียนแปลง ประกอบดว้ย (2.1.1) การ

บริหารการเปล่ียนแปลงของคณะสงฆอ์�าเภอชะอ�า จงัหวดั

เพชรบุรี ในการปกครองพระสงฆ์ในเขตการปกครอง

ตอ้งเป็นไปตามกระบวนการของการเปล่ียนแปลง ซ่ึง

มีการพฒันานวตักรรมท่ีแตกต่างกนัในแต่ละระยะเวลา

การเปล่ียนแปลง โดยพระสังฆาธิการในคณะสงฆอ์�าเภอ

ชะอ�า จงัหวดัเพชรบุรี ตอ้งมีภาวะการเป็นผูน้�ารวมถึง

การใชอ้ �านาจส่วนหน่ึงดว้ย และมีการท�างานเป็นทีม ใช้

หลกัการบริหารการปกครองพระสงฆใ์นเขตการปกครอง

แบบมีส่วนร่วม และปรับโครงสร้างการปกครองให้เป็น

แนวราบ จึงท�าให้เกิดการเปล่ียนแปลงท่ีเร่ิมจากพระ 

สงัฆาธิการระดบัเจา้อาวาส ซ่ึงสภาพแวดลอ้มภายนอกคณะ

สงฆอ์�าเภอชะอ�า จงัหวดัเพชรบุรี จะเป็นฐานการควบคุม 

การจดัการ ส่วนสภาพแวดลอ้มภายในคณะสงฆ์อ�าเภอ

ชะอ�า จงัหวดัเพชรบุรี จะเกิดจากการควบคุมการจดัการ

จากภายในคณะสงฆอ์�าเภอชะอ�า เอง ซ่ึงเป็นไปตามหลกั

การเปล่ียนแปลงท่ีส�าคญั 12 หลกัการตามแนวคิดของ Hall 

& Hord (2001) ไดแ้ก่ หลกัการท่ี 1 การเปล่ียนแปลงเป็น 

กระบวนการ หลกัการท่ี 2 มีความแตกต่างกนัระหวา่งการ

พฒันาและการส่งเสริมการใชน้วตักรรมของแต่ละขั้นตอน

ในการด�าเนินการ หลกัการท่ี 3 องคก์ารจะไม่เปล่ียนแปลง 

จนกวา่บุคคลท่ีท�างานในองคก์ารมีการเปล่ียนแปลง หลกั

การท่ี 4 นวตักรรมใหม่มีลกัษณะท่ีแตกต่างกนั ไม่ว่าจะ

เป็นระยะเวลา แหล่งทรัพยากรและความพยายามในการ

ส่งเสริมการใช ้หลกัการท่ี 5 การกระท�าท่ีเกิดข้ึนเป็นการ

แทรกแซงเป็นกุญแจท่ีท�าให้กระบวนการเปล่ียนแปลง

ประสบผลส�าเร็จ หลกัการท่ี 6 ระบบการบริหารเป็นแบบ

แนวราบดีท่ีสุด ส�าหรับการเปล่ียนแปลงท่ีจะประสบความ

ส�าเร็จผูเ้ขา้ร่วมตอ้งใชค้วามไวว้างใจ ซ่ึงเป็นกญุแจส�าคญั

ในระบบการเปล่ียนแปลง หลกัการท่ี 7 ภาวะผูน้�าเป็น

ส่ิงส�าคญัท่ีท�าให้เกิดความส�าเร็จในการเปล่ียนแปลงใน

ระยะยาว หลกัการท่ี 8 อ�านาจท�าให้เกิดการเปล่ียนแปลง

ไดส่้วนหน่ึง หลกัการท่ี 9 องคก์รเป็นจุดเร่ิมตน้ของการ

เปล่ียนแปลง หลกัการท่ี 10 ทีมงานมีส่วนสนบัสนุนและ

ส่งเสริมการเปล่ียนแปลง หลกัการท่ี 11 การแทรกแซงท่ี

เหมาะสมช่วยลดการต่อตา้นการเปล่ียนแปลง หลกัการท่ี 

12 บริบทขององคก์รมีอิทธิพลต่อกระบวนการเปล่ียนแปลง 

(2.1.2) แนวทางการบริหารการเปล่ียนแปลงอย่างย ัง่ยืน 

ซ่ึงแนวทางดงักล่าวน้ี ส�านักงานคณะกรรมการพฒันา

ระบบราชการ (Office of the Public Sector Development 
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Commission (2007) ไดก้ล่าววา่ การสนบัสนุนใหเ้กิดการ

เปล่ียนแปลงอย่างย ัง่ยืน เป็นขั้นตอนท่ีมุ่งด�าเนินการใน

วิถีทางเหมาะสมท่ีเป็นไปไดเ้พื่อเช่ือมโยงผลงานอนัเป็น

ผลมาจากการเปล่ียนแปลงเขา้สู่กระบวนการให้ความดี

ความชอบทั้งในระดบัหน่วยงานและบุคคล และบูรณา

การเขา้เป็นส่วนหน่ึงของระบบบริหารจดัการทัว่ไปของ

องค์กร อีกทั้งเป็นส่วนหน่ึงของเน้ืองานอนัเป็นกิจวตัร

ของผูป้ฏิบติังาน เพื่อให้การเปล่ียนแปลงด�าเนินไปอยา่ง

ต่อเน่ืองและเกิดประโยชน์แก่องค์กรอย่างย ัง่ยืนถาวร 

เป็นการป้องกนัมิใหบุ้คลากรในองคก์รยอ้นกลบัไปด�าเนิน

วิถีการท�างานแบบเดิม แนวทางการสนบัสนุนใหเ้กิดการ

เปล่ียนแปลงอยา่งย ัง่ยนื ไดแ้ก่ (2.1.2.1) รางวลัแก่ผูป้ฏิบติั

ดี มีผลในการเสริมแรงทางบวก สร้างขวญัก�าลงัใจในการ

เปล่ียนแปลงใหด้�ารงอยูสื่บไป (2.1.2.2) การทบทวนระบบ

บริหารจดัการท่ีเก่ียวขอ้งในกรณีท่ีจ�าเป็น เพื่อสนบัสนุน

ให้การเปล่ียนแปลงน้ีด�าเนินไปไดอ้ย่างถาวร (2.1.2.3) 

การติดตามผล เป็นการประเมินความคืบหนา้ เพ่ือน�าขอ้มลู

ท่ีได้ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนใน

ระหว่างการด�าเนินโครงการบริหารการเปล่ียนแปลงมา

พจิารณาปรับปรุงแกไ้ขในส่ิงท่ีจ�าเป็นตอ้งไดรั้บการพฒันา 

เพื่อวินิจฉยัและเรียนรู้จากประสบการณ์ในโครงการ เพื่อ

ใหก้ารเปล่ียนแปลงในเร่ืองนั้น ๆ  บรรลุผลลพัธ์ผลสมัฤทธ์ิ

ตามท่ีก�าหนดไว ้ (2.2) การบริหารจดัการ ประกอบดว้ย 

(2.2.1) องคป์ระกอบท่ีส�าคญัของการบริหารจดัการเพื่อ

การเปล่ียนแปลง 5 ลกัษณะ คือ (2.2.1.1) การบริหาร

เป็นการท�างานกบัคนและโดยอาศยัคน (2.2.1.2) การ

บริหารเพื่อการเปล่ียนแปลงการปกครองพระสงฆใ์นเขต

การปกครองคณะสงฆ์อ�าเภอชะอ�า ตอ้งอาศยัความร่วม

มือกนัของทั้ง 2 ฝ่าย หมายถึง พระสังฆาธิการทุกระดบั

ชั้นและพระสงฆท่ี์อยูใ่นเขตการปกครองคณะสงฆอ์�าเภอ

ชะอ�า (2.2.1.3) ตอ้งเป็นการสมดุลระหว่างประสิทธิผล

และประสิทธิภาพของทั้งพระสงัฆาธิการทุกระดบัชั้นและ

พระสงฆ์ท่ีอยู่ในเขตการปกครองคณะสงฆ์อ�าเภอชะอ�า 

(2.2.1.4) จะตอ้งใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจ�ากัดให้เกิด

ประโยชน์สูงสุด และ (2.2.1.5) การบริหารเพื่อการ

เปล่ียนแปลงการปกครองพระสงฆ์ในเขตการปกครอง

คณะสงฆ์อ�าเภอชะอ�า จะต้องสามารถคาดคะเนการ

เปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนไดอ้ยา่งถูกตอ้งและสามารถปรับตวั

เองให้เขา้กบัการเปล่ียนแปลงนั้นให้ได ้ องคป์ระกอบท่ี

ส�าคญัของการบริหารเพื่อการเปล่ียนแปลง 5 ลกัษณะ เพ่ือ

การเปล่ียนแปลงการปกครองพระสงฆใ์นเขตการปกครอง

คณะสงฆอ์�าเภอชะอ�า น้ีสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ เสนาะ 

ติเยาว ์(2551) ในหนงัสือเร่ือง หลกัการบริหาร ซ่ึงกล่าว

วา่ การบริหารงานวิจยั คือ กระบวนการท�างานกบัคนและ

โดยอาศยัคน เพื่อบรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์ารภายใต้

สภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลง ซ่ึงแยกตามสาระของความ

หมายน้ีได ้5 ลกัษณะ คือ ลกัษณะท่ีหน่ึง การบริหารเป็นการ

ท�างานกบัคนและโดยอาศยัคน ลกัษณะท่ีสอง การบริหาร

ท�าใหง้านบรรลุเป้าหมายขององคก์าร ลกัษณะท่ีสาม การ

บริหารเ ป็นความสมดุลระหว่างประสิทธิผลและ

ประสิทธิภาพ ลกัษณะท่ีส่ี การบริหารเป็นการใชท้รัพยากร

ท่ีมีอยูอ่ยา่งจ�ากดัให้เกิดประโยชน์สูงสุดและการบริหาร

จะตอ้งเผชิญกบัสภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงไป และ

ลกัษณะท่ีห้า การบริหารท่ีจะประสบผลส�าเร็จจะตอ้ง

สามารถคาดคะเนการเปล่ียนแปลงท่ีอาจจะเกิดข้ึนไดอ้ยา่ง

ถูกตอ้ง (2.2.2) กระบวนการบริหาร POLC เป็นกระบวน

การเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายขององคก์ร ลกัษณะส�าคญั

ของกระบวนการบริหาร POLC เป็นส่ิงท่ีมีความส�าคญั

อยา่งยิง่ในการบริหารจดัการในการปกครองของคณะสงฆ์

อ�าเภอชะอ�า จงัหวดัเพชรบุรี กระบวนการการบริหาร

จดัการตามแนวคิดกระบวนการบริหาร POLC ประกอบ

ดว้ยหนา้ท่ีซ่ึงสมัพนัธ์กนั 4 ประการ เป็นกระบวนการของ

กิจกรรมท่ีต่อเน่ืองและประสานงานกนั ซ่ึงผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง 

คือ พระสงัฆาธิการทุกระดบัชั้นของคณะสงฆอ์�าเภอชะอ�า 

พระสงฆท่ี์จ�าพรรษาอยูใ่นเขตการปกครองคณะสงฆอ์�าเภอ

ชะอ�า และวดัในเขตการปกครองคณะสงฆ์อ�าเภอชะอ�า 

ตอ้งร่วมกนัด�าเนินการเพื่อให้การบริหารของคณะสงฆ์

อ�าเภอชะอ�า บนพื้นฐาน 4 ประการ คือ (2.2.2.1) การ

วางแผน (2.2.2.2) การจดัการ (2.2.2.3) การน�าหรือการสั่ง

การ และ (2.2.2.4) การควบคุม โดยองคป์ระกอบพื้นฐาน

ของกระบวนการการบริหารจดัการทั้ง 4 ประการดงักล่าว

ต่างก็มีความสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนั สอดคลอ้งกบัแนวคิด

กระบวนการจดัการของ Bartol & Martin (1997) ในงาน

เขียนของเขา เร่ือง Management สอดคลอ้งกบัผลงานของ 

Drucker (2005) เร่ือง The Effective Executive in Action 

และสอดคลอ้งกบัแนวคิดกิจกรรมหลกัทางการจดัการของ 

Dalf (2006) เร่ือง The New Era of Management:  

International Edition (2.3) องคป์ระกอบของการบริหาร
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แบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ ดงัน้ี (2.3.1) การก�าหนดส่ิงท่ีตอ้งการ

ในอนาคต ซ่ึงคณะสงฆอ์�าเภอชะอ�าจะตอ้งพยายามใหเ้กิด

ข้ึน (2.3.2) คณะสงฆ์อ�าเภอชะอ�าต้องมีการก�าหนด

วตัถุประสงค ์ โดยก�าหนดข้ึนหลงัจากก�าหนดเป้าหมาย

แลว้ เป็นผลสัมฤทธ์ิท่ีคาดหวงัไวว้่าจะเกิดข้ึนเช่นนั้น 

(2.3.3) คณะสงฆอ์�าเภอชะอ�าตอ้งมีการก�าหนดตวัช้ีวดัการ

บรรลุเป้าหมาย เป็นการก�าหนดปัจจยัหลกัเพื่อใชใ้นการ

ติดตามผลงาน (2.3.4) คณะสงฆ์อ�าเภอชะอ�าตอ้งมีการ

ก�าหนดตวัช้ีวดัผลการปฏิบติังาน เป็นเคร่ืองมือท่ีใชว้ดัผล

การปฏิบติังานหรือประเมินผลการด�าเนินงานในดา้นต่าง 

ๆ ของพระสังฆาธิการทุกระดบัชั้นในเขตการปกครอง 

(2.3.5) คณะสงฆอ์�าเภอชะอ�าตอ้งมีการจดัท�าขอ้ตกลงเพื่อ

ให้รับรู้ถึงเป้าหมาย (2.3.6) คณะสงฆอ์�าเภอชะอ�าตอ้งมี

ก า ร จัด ร ะ บ บ เ ท ค โ น โ ล ยีส า ร ส น เ ท ศ  เ พ่ื อ น�า ม า 

สนบัสนุนการตดัสินใจ ท�าใหก้ารบริหารแบบมุ่งผลสมัฤทธ์ิ

มีประสิทธิภาพข้ึน (2.3.7) คณะสงฆ์อ�าเภอชะอ�าตอ้งมี

การปรับปรุงงานอย่างต่อเน่ือง เป็นการปรับปรุงองค์

ประกอบท่ีส�าคญัอย่างหน่ึงในกระบวนการบริหารแบบ

มุ่งผลสัมฤทธ์ิ (2.3.8) คณะสงฆอ์�าเภอชะอ�า ตอ้งมีการวดั

และประเมินผลงาน ของพระสังฆาธิการในเขตการ

ปกครองเปรียบเทียบกบัเป้าหมายท่ีไดก้ �าหนดไว ้เพื่อน�า

ไปปรับปรุงและพฒันาต่อไป และ (2.3.9) คณะสงฆอ์�าเภอ

ชะอ�าตอ้งมีการจดัวางกลไกการตรวจสอบ การบริหารท่ี

มีความยืดหยุ่นในการบริหารส�าหรับการปรับตัวของ

องคก์ารภายใตก้ารเปล่ียนแปลง ซ่ึงองคป์ระกอบของการ

บริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิเพ่ือส่งเสริมการปกครองพระ

สงฆ์ในเขตการปกครองคณะสงฆ์อ�าเภอชะอ�า จงัหวดั

เพชรบุรี น้ีเป็นแนวทางการบริหารแบบมุ่งผลสมัฤทธ์ิของ 

Louisette Bizier & Bruno Lefèvre (2006) ในบทความ

เร่ือง INF.12: Result-Based Management Framework and 

Roadmap ซ่ึงน�าเสนอต่อ World Heritage Centre, UNES-

CO เม่ือเดือนพฤษภาคม 2006 ไวว้่าเป็นขอ้เสนอพื้นฐาน

ท่ีกล่าวถึงการสร้างผลการปฏิบติังานและการใช้ขอ้มูล

เก่ียวกบัผลการปฏิบติังานในดา้นต่าง ๆ ตอบสนองต่อ

กลุ่มผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียภายนอกและภายในองคก์ารใน

ลกัษณะท่ีช่วยให้เกิดการเรียนรู้เชิงการบริหารและการ

ตดัสินใจ (management learning and decision-making) 

โดยท่ีระบบการบริหารแบบน้ีก็จะมีระดบัท่ี แตกต่างไป

ในแต่ละองคก์าร (2.4) หลกัการทรงงานในพระบาทสมเดจ็

พระเจา้อยูห่วั 3 ขั้นตอนหลกั จากแนวคิดของศาสตราจารย์

เกียรติคุณ นพ.เกษม วฒันชยั องคมนตรี คือ หลกัคิด หลกั

วิชา และหลกัปฏิบติั จ�านวน 11 หลกัการทรงงาน มาเป็น

แนวทางในการบริหารการเปล่ียนแปลงเพื่อส่งเสริมการ

ปกครองพระสงฆใ์นเขตการปกครองคณะสงฆอ์�าเภอชะอ�า 

จังหวัดเพชรบุรี ดังน้ี (2.4.1) ท�างานแบบองค์รวม  

(2.4.2) การมีส่วนร่วม (2.4.3) ตอ้งยดึประโยชน์ส่วนรวม 

(2.4.4) ความซ่ือสัตย์สุจริต (2.4.5) รู้  รัก สามัคคี  

(2.4.6) ศึกษาขอ้มูลอย่างเป็นระบบ (2.4.7) ไม่ติดต�ารา 

(2.4.8) พิจารณาตามล�าดบั (2.4.9) อ่อนนอ้มถ่อมตนและ

ประหยดั (2.4.10) ความเพียร และ (2.4.11) ท�างานอยา่ง

มีความสุข (2.5) หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง ปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถประยกุตใ์ชไ้ดใ้นทุกระดบั

และทุกสาขา โดยมีหลกัการท่ีคลา้ยคลึงกนั คือ เนน้การ

เลือกปฏิบติัอยา่งพอประมาณ มีเหตุผลและสร้างภมิูคุม้กนั

ใหแ้ก่ตนเองและสงัคม โดยด�าเนินการดว้ยความรอบคอบ 

ระมดัระวงั สร้างเครือข่ายเพื่อร่วมมือในกิจกรรมต่าง ๆ 

โดยท่ีรายละเอียดของวธีิการ ขั้นตอน การปฏิบติัจะมีความ

แตกต่างกนัไปตามแต่ละสาขาภารกิจ โดยพระสงัฆาธิการ

ในเขตการปกครองคณะสงฆอ์�าเภอชะอ�า จะตอ้งเร่ิมตน้

สร้างความพอเพียงให้เกิดข้ึนในการด�าเนินชีวิตทั้งการ

สร้างความรู้ ความสามารถ การพฒันาส่ิงท่ีเป็นอยูใ่หดี้ข้ึน 

การครองตนแบบเรียบง่าย ใชชี้วติตามก�าลงัความสามารถ

ของตวัเองตอ้งคิดใชเ้หตุผล ประมาณตนเอง ตอ้งใชส้ติ

ปัญญาสร้างภูมิคุม้กนัในการด�ารงชีวิต โดยตั้งมัน่อยูบ่น

พื้นฐานการท�าความดีตอ้งพฒันาตนเอง ยดึหลกัคุณธรรม 

ความซ่ือสตัยสุ์จริต ความถกูตอ้ง ความดีงาม ในการท�างาน

และปฏิบติัหน้าท่ีจะตอ้งตระหนกัถึงบทบาทหน้าท่ีของ

ตนในการเป็นพระสงัฆาธิการ และร่วมเสริมสร้างสภาวะ

แวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการอยูร่่วมกนัของพระสงฆท่ี์จ�าพรรษา

ในวดัในเขตการปกครอง มีส�านึกในคุณธรรม ความซ่ือสตัย์

สุจริต ปฏิบติัหนา้ท่ีบนพื้นฐานของความมีเหตุมีผล พอ

ประมาณ (2.6) ภาวะผูน้�าการเปล่ียนแปลง ภาวะผูน้�าแห่ง

การเปล่ียนแปลงมีอิทธิพลต่อการพฒันาคณะสงฆอ์�าเภอ

ชะอ�า ในปัจจุบนัเป็นอยา่งมาก เน่ืองจากพระสังฆาธิการ

ทุกระดบัชั้นในเขตการปกครองคณะสงฆอ์�าเภอชะอ�า เป็น

ผูน้�าท่ีมีความยดืหยุน่ในการพฒันาการปกครองคณะสงฆ์

อ�าเภอชะอ�า ขณะท่ีความส�าคญัของพระสังฆาธิการทุก

ระดบัชั้นในเขตการปกครองคณะสงฆอ์�าเภอชะอ�า มุ่งเนน้
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ไปในเร่ืองการสร้างผลงานและสร้างสมัพนัธ์ของพระสงฆ์
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บทคัดย่อ

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา (1) ปัญหาเก่ียวกบัการบริหารจดัการทรัพยากรมนุษย ์ (2) แนวทาง

การพฒันาการบริหารจดัการทรัพยากรมนุษย ์และ (3) ยทุธศาสตร์การบริหารจดัการทรัพยากรมนุษยเ์พื่อสนบัสนุนการ

ปราบปรามยาเสพติดของกองบงัคบัการต�ารวจนครบาล 3 การวิจยัเป็นแบบผสมผสานซ่ึงเนน้การวิจยัเชิงปริมาณและใช้

การวิจยัเชิงคุณภาพเป็นขอ้มูลเสริม กลุ่มตวัอยา่ง คือ ขา้ราชการต�ารวจท่ีปฏิบติังานอยูใ่นสถานีต�ารวจนครบาล11 แห่ง 

ในสังกดักองบงัคบัการต�ารวจนครบาล 3 จ�านวน 1,105 คน สถิติท่ีใชใ้นการศึกษา คือ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน

ค่าการถดถอยพหุคูณ และการหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน ผลการ ศึกษาพบว่า (1) ปัญหาเก่ียวกบัการ

บริหารจดัการท่ีส�าคญัคือ กองบงัคบัการต�ารวจนครบาล 3 ก�าหนดตวัช้ีวดัเพื่อสนบัสนุนหรือฝึกอบรมขา้ราชการต�ารวจ

ท่ีปฏิบติังานเก่ียวกบัการปราบปรามยาเสพติดท่ีเขา้ใจยาก ท�าใหไ้ม่อาจช้ีวดัผลส�าเร็จของการปฏิบติังานได ้(2) แนวทาง

การพฒันาการบริหารจดัการท่ีส�าคญัคือ กองบงัคบัการต�ารวจนครบาล 3 ควรก�าหนดตวัช้ีวดัเพื่อสนบัสนุนหรือฝึกอบรม

ขา้ราชการต�ารวจท่ีปฏิบติังานเก่ียวกบัการปราบปรามยาเสพติดท่ีเขา้ใจและวดัผลไดง้่าย รวมทั้งน�าไปปฏิบติังานได ้และ 

(3) ยทุธศาสตร์การบริหารจดัการ คือ กองบงัคบัการต�ารวจนครบาล 3 ควรก�าหนดและน�ายทุธศาสตร์การบริหารจดัการ

ทรัพยากรมนุษยเ์พื่อสนบัสนุนการปราบปรามยาเสพติดตามแนวคิดการวางแผนยทุธศาสตร์ทั้ง 5 ดา้น ไปปรับใชเ้ป็น

แนวทางขั้นตอนการปฏิบติังานและตวัช้ีวดัส�าคญั โดยยุทธศาสตร์การบริหารจดัการดงักล่าวควรเรียงตามล�าดบัดงัน้ี 

ดา้น (1) ตวัช้ีวดั (2) ยทุธศาสตร์การด�าเนินงาน (3) เป้าหมาย (4) วิสัยทศัน์ และ (5) พนัธกิจ

ค�ำส�ำคัญ: การบริหารจดัการ, ทรัพยากรมนุษย,์ กองบงัคบัการต�ารวจนครบาล 3

Abstract

The objectives of this study were to examine (1) problems of human resource administration of Metropolitan 

Police Division 3, (2) development guidelines of human resource administration and (3) strategy of human resource 

administration to support narcotics suppression by the Metropolitan Police Division 3. This research was a mixed 

method research, focusing mainly on quantitative research and supported by qualitative research. Sampling size was 

1,105 police officers in the 11 Metropolitan Police Stations of the Metropolitan Police Division 3. Statistics used 

were mean, standard deviation, multiple regression, and Pearson’s. The research results were (1) the significant 

กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์เพือ่สนับสนุนกำรปรำบปรำมยำเสพติดของ

กองบังคับกำรต�ำรวจนครบำล 3

Human Resource Administration to Support Narcotics Suppression 

by the Metropolitan Police Division 3
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บทน�ำ

ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาท่ีอยู่คู่สังคมไทยมา

โดยตลอดทั้งจากอดีตถึงปัจจุบนั แมว้่ารัฐบาลทุกยุคทุก

สมยัไดพ้ยายามแกไ้ขปัญหามาโดยตลอดแต่สถานการณ์

ยาเสพติดมิไดเ้บาบางลงแต่กลบัทวีความรุนแรงมากยิ่ง

ข้ึนจากการประมาณการจ�านวนผูเ้ก่ียวขอ้งกบัยาเสพติด

โดยการส�ารวจครัวเรือนทัว่ประเทศในปี พ.ศ. 2550 โดย

คณะกรรมการบริหารเครือข่ายองคก์รวชิาการสารเสพติด 

และส�านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพ

ติด พบว่าประชากรท่ีใชส้ารเสพติดทุกประเภทมีจ�านวน 

2,520,000 ราย และสารเสพติดท่ีใช ้4 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ 

กระท่อม ยาบา้ กญัชา และสารระเหย และพบวา่จ�านวนผู ้

เคยใชส้ารเสพติดร้อยละ 34.97 อยูใ่นภาคตะวนัออกเฉียง

เหนือ (Office of the Narcotics Control Board, 2007) 

รัฐบาลในทุกยคุทุกสมยัไดใ้หค้วามส�าคญักบัปัญหายาเสพ

ติดมาโดยตลอด เพื่อลดระดบัความรุนแรงของปัญหายา

เสพติดให้นอ้ยลง ทั้งมุ่งลดการน�าเขา้ยาเสพติดตามแนว

ชายแดน การคา้ยาเสพติด และลดการแพร่ระบาดของยา

เสพติดในพื้นท่ีตอนใน โดยการจดัการอยา่งบูรณาการ เช่น 

การสกดักั้นการน�าเขา้ยาเสพติดจากประเทศเพ่ือนบา้นตาม

พื้นท่ีชายแดน การควบคุมตวัยาเสพติด การด�าเนินการต่อ

กลุ่มผูมี้พฤติการณ์เก่ียวขอ้งกบัยาเสพติด การเฝ้าระวงัตวั

ยาท่ีอาจน�าไปผลิตเป็นยาเสพติด แต่ปัญหายาเสพติดก็ยงั

มีความต่อเน่ืองมาโดยตลอด จากรายงานผลการจบักมุคดี

ยาเสพติดทัว่ประเทศ ของส�านกังานคณะกรรมการป้องกนั

problem of human resource administration was the Metropolitan Police Division 3’s establishment of hard knowledge 

and unspecific performance standard indicators for supporting or training the police officers in terms of narcotics  

suppression. (2) the significant development guidelines of human resource administration were the  

Metropolitan Police Division 3 should design obvious indicators along with simple evaluations and applications for  

supporting or training the police officers in terms of narcotics suppression, and (3) the strategy of administration 

was the Metropolitan Police Division 3 should establish and apply the strategy of human resource administration 

to support narcotics suppression according to the 5 aspects of the Strategic Planning Concepts, such as guidelines, 

operational processes, and Key Performance Indicators (KPI). The 5 aspects should be, in priority, as follows:  

indicators, operational strategy, goal, vision, and mission.

Keywords: administration, human resource, the Metropolitan Police Division 3

และปราบปรามยาเสพติด ปี พ.ศ. 2547-2551 พบวา่ มีการ

จบักุมผูก้ระท�าผิดเก่ียวกบัยาเสพติดทัว่ประเทศ จ�านวน 

446,909 คดี ผูต้อ้งหา จ�านวน 487,754 ราย (Office of the 

Narcotics Control Board, 2008)

จากรายงานสถานการณ์ยาเสพติด ปี 2558 และ

แนวโนม้ของปัญหายาเสพติดของส�านกังานคณะกรรมการ

ป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด (Office of the Narcotics 

Control Board, 2015) พบว่าปัญหาดา้นยาเสพติดยงัคงมี

ความรุนแรงอยา่งต่อเน่ือง และมีแนวโนม้เพิ่มมากข้ึนจาก

ปี 2551 โดยเฉพาะปัญหาการลกัลอบน�าเขา้ยาเสพติดตาม

พื้นท่ีชายแดน เน่ืองจากมีแหล่งผลิตยาเสพติด และแหล่ง

พกัยาเสพติดท่ีส�าคญัอยู่ในประเทศเพื่อนบา้น ทั้งด้าน

ชายแดนประเทศไทย-พม่า สาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว กมัพชูา และมาเลเซีย โดยเฉพาะประเทศ

พม่าซ่ึงเป็นแหล่งผลิต ยาเสพติด และเป็นพื้นท่ีปลูกฝ่ิน มี

แนวโนม้เพิ่มมากข้ึน นั้นยอ่มแสดงใหเ้ห็นวา่ การบริหาร

จดัการดา้นการปราบปรามยาเสพติดในช่วงเวลาท่ีผ่าน

มายงัไม่มีประสิทธิภาพมากเท่าท่ีควร โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง

การปฏิบติังานของเจา้หน้าท่ีต�ารวจในสังกดัส�านักงาน

ต�ารวจแห่งชาติ ซ่ึงสืบเน่ืองมาจากปัญหาดา้นบุคคลากร

ท่ียงัไม่มีกรอบการด�าเนินงานและ/หรือขาดความรู้ ความ

สามารถ และ/หรือขาดเคร่ืองมือเคร่ืองใช ้วสัดุอุปกรณ์ท่ี

จ�าเป็นในการปฏิบติังาน
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การศึกษาคร้ังน้ี เป็นการศึกษาท่ีเก่ียวกับการ

บริหารจดัการทรัพยากรมนุษยเ์พ่ือสนับสนุนการปราบ

ปรามยาเสพติดของกองบงัคบัการต�ารวจนครบาล 3 ซ่ึง

เป็นลกัษณะของการศึกษาเพื่อพฒันาทรัพยากรมนุษย ์

คือ ข้าราชการต�ารวจของหน่วยงาน อันได้แก่ กอง

บงัคบัการต�ารวจนครบาล 3 ซ่ึงเป็นหน่วยงานของรัฐใน

สงักดัส�านกังานต�ารวจแห่งชาติ โดยเนน้เร่ืองการวางแผน

ยทุธศาสตร์เพื่อสนบัสนุนหรือฝึกอบรมขา้ราชการต�ารวจ

ท่ีปฏิบติังานเก่ียวกบัการป้องกนัยาเสพติด การวางแผน

ยทุธศาสตร์นั้นประกอบดว้ย 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นวิสัยทศัน ์

(vision) พนัธกิจ (mission) เป้าหมาย (goal) ยทุธศาสตร์

การด�าเนินงาน (strategic issues) และตวัช้ีวดั (indicator(s)) 

ทั้งน้ี มีปัญหาการวิจยั คือ กองบงัคบัการต�ารวจนครบาล 3 

ใหค้วามส�าคญักบัการวางแผนยทุธศาสตร์เพื่อสนบัสนุน

หรือฝึกอบรมขา้ราชการต�ารวจท่ีปฏิบติังานเก่ียวกบัการ

ปราบปรามยาเสพติดไม่มากเท่าท่ีควร

ดว้ยเหตุน้ีผูศึ้กษาในฐานะท่ีเป็นขา้ราชการต�ารวจ 

ปฏิบติัหนา้ท่ีอยูใ่นสังกดักองบงัคบัการต�ารวจนครบาล 3 

มีส่วนเก่ียวขอ้งกบังานดา้นการปราบปรามยาเสพติด จึงมี

ความสนใจท่ีจะศึกษาเร่ือง การบริหารจดัการทรัพยากร

มนุษยเ์พื่อสนับสนุนการปราบปรามยาเสพติดของกอง

บงัคบัการต�ารวจนครบาล 3 โดยน�ากรอบแนวคิดการ

วางแผนยทุธศาสตร์ 5 ดา้น มาปรับใช ้พร้อมทั้งคาดหวงั

ว่าผลการศึกษาคร้ังน้ีจะเป็นประโยชน์ทั้ งด้านวิชาการ 

และดา้นการปฏิบติัต่อหน่วยงานของรัฐ เจา้หนา้ท่ีของรัฐ 

และประชาชนต่อไป 

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

1. เพื่อศึกษาปัญหาเก่ียวกบัการบริหารจดัการ

ทรัพยากรมนุษยเ์พื่อสนบัสนุนการปราบปรามยาเสพติด

ของกองบงัคบัการต�ารวจนครบาล 3

2. เพือ่ศึกษาแนวทางการพฒันาการบริหารจดัการ

ทรัพยากรมนุษยเ์พื่อสนบัสนุนการปราบปรามยาเสพติด

ของกองบงัคบัการต�ารวจนครบาล 3 

3. เพื่อศึกษายุทธศาสตร์การบริหารจัดการ

ทรัพยากรมนุษยเ์พื่อสนบัสนุนการปราบปรามยาเสพติด

ของ กองบงัคบัการต�ารวจนครบาล 3

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

วิรัช วิรัชนิภาวรรณ (Wiruchnipawan, 2007) 

ไดใ้ห้ความเห็นไวว้่า การบริหารจดัการ (management 

administration) การบริหารการพฒันา (development 

administration) แมก้ระทัง่การบริหารการบริการ (service 

administration) แต่ละค�ามีความหมายคล้ายคลึงหรือ

ใกลเ้คียงกนั ท่ีเห็นไดอ้ยา่งชดัเจนมีอยา่งนอ้ย 3 ส่วน คือ  

(1) เป็นแนวทางหรือวธีิการบริหารงานภาครัฐท่ีหน่วยงาน

ของรัฐ และ/หรือ เจา้หนา้ท่ีของรัฐ น�ามาใชใ้นการปฏิบติั

ราชการเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารราชการ 

(2) มีกระบวนการบริหารงานท่ีประกอบดว้ย 3 ขั้นตอน คือ 

การคิด (thinking) หรือการวางแผน (planning) การด�าเนิน

งาน (acting) และการประเมินผล (evaluating) และ (3) มี

จุดหมายปลายทาง คือ การพฒันาประเทศไปในทิศทางท่ี

ท�าใหป้ระชาชนมีคุณภาพชีวติท่ีดีข้ึน รวมทั้งประเทศชาติมี

ความเจริญกา้วหนา้ และมัน่คงเพิ่มข้ึน ส�าหรับส่วนท่ีแตก

ต่างกนั คือ แต่ละค�ามีจุดเนน้ต่างกนั กล่าวคือ การบริหาร

จดัการเนน้เร่ืองการน�าแนวคิดการจดัการของภาคเอกชน

เขา้มาใชใ้นการบริหารราชการ เช่น การมุ่งหวงัผลก�าไร การ

แข่งขนั ความรวดเร็ว การตลาด การประชาสัมพนัธ์ การ

จูงใจดว้ยค่าตอบแทน การลดขั้นตอน และการลดพิธีการ 

เป็นตน้ ในขณะท่ีการบริหารการพฒันาให้ความส�าคญั

เร่ืองการบริหารรวมทั้งการพฒันานโยบาย แผน แผนงาน 

โครงการ (policy, plan, program, project) หรือกิจกรรม

ของหน่วยงานของรัฐ ส่วนการบริหารการบริการเนน้เร่ือง

การอ�านวยความสะดวกและการให้บริการแก่ประชาชน

ชยัเสฏฐ์ พรหมศรี (Promsri, 2008) กล่าวว่า โดย

สรุปองคก์ารแห่งการเรียนรู้ หมายถึง องคก์ารท่ีสร้างการ

เรียนรู้ร่วมกนัเพื่อสร้างองคค์วามรู้ใหม่ อนัน�าไปสู่การ

พฒันาศกัยภาพ และศกัยภาพในการท�างานขององคก์าร

ท่ีก่อให้เกิดความกา้วหนา้ และน�าองคก์ารไปสู่เป้าหมาย

ท่ีวางไวไ้ด้

แกรี เดสเลอร์ (Gary Dessler, 1997) อธิบายวา่ การ

จดัการทรัพยากรมนุษย ์หมายถึง นโยบายและการปฏิบติั

ท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคลในการท�างาน โดยเฉพาะในเร่ืองการ

สรรหา การฝึกอบรมการประเมินผลการปฏิบติังาน การให้

รางวลั และการเตรียมการในเร่ืองความปลอดภยั จริยธรรม 

และความยติุธรรมให้กบัพนกังานขององคก์าร
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จากความหมาย การบริหารจดัการ องคก์รแห่ง

การเรียน และทรัพยากรมนุษย ์ ของนักวิชาการท่ีไดน้�า

เสนอขา้งตน้ ผูศึ้กษาจึงน�ามาปรับใชเ้ป็นพื้นฐานในการ

ก�าหนดความหมายของการบริหารจัดการท่ีใช้ในการ

ศึกษาคร้ังน้ีโดยหมายถึง การด�าเนินงาน หรือการปฏิบติั

งานใด ๆ ของรัฐ และ/หรือ เจา้หนา้ท่ีของรัฐโดยเฉพาะ

อย่างยิ่งเก่ียวกบัการบริหารจดัการทรัพยากรมนุษยเ์พื่อ

สนับสนุนการปราบปรามยาเสพติดของกองบงัคบัการ

ต�ารวจนครบาล 3

กรอบแนวคิดกำรวิจัย

ผูศึ้กษาไดท้�าการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง

แลว้ก�าหนดเป็นกรอบแนวคิดการวจิยัข้ึน โดยกรอบแนวคิด

การวิจัยประกอบด้วยกรอบแนวคิดส่วนท่ีเป็นตวัแปร

อิสระและส่วนท่ีเป็นตวัแปรตาม โดยกรอบแนวคิดส่วนท่ี

เป็นตวัแปรอิสระหรือเป็นเหตุ (cause) คือ ปัจจยัท่ีมีส่วน

ส�าคญัต่อแนวคิดการวางแผนยทุธศาสตร์ 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้น  

(1) วิสัยทศัน์ (vision) (2) พนัธกิจ (mission) (3) เป้าหมาย 

(goal) (4) ยทุธศาสตร์การด�าเนินงาน (operational strategy) 

และ (5) ตวัช้ีวดั (indicators) (Wiruchnipawan, 2016) 

ส�าหรับกรอบแนวคิดส่วนท่ีเป็นตวัแปรตาม คือ 

ปัจจยัท่ีมีส่วนส�าคญัต่อประสิทธิภาพในการบริหารจดัการ

องค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization--LO) 

5 ดา้น หรือ ประสิทธิภาพในการบริหารจดัการองคก์าร

แห่งการเรียนรู้ 5 ดา้น ตามแนวคิดของ ปีเตอร์เอม็.เซงก้ี 

(Peter M. Senge, 1990) ไดแ้ก่ ดา้น (1) การเป็นตวัของ

ตวัเอง (personal mastery) (2) การมีตวัแบบทางความ

คิด (mental models) (3) การมีวิสัยทศัน์ร่วม (shared  

vision) (4) การเรียนรู้เพื่อปฏิบัติงานเป็นทีม (team  

learning) และ (5) การคิดอยา่งเป็นระบบ (system thinking)  

(Wiruchnipawan, 2014) 

เพื่อให้สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์ารวิจยัทั้ง 3 

ขอ้ ผูศึ้กษาไดก้�าหนดใหก้รอบแนวคิดการวิจยัส่วนท่ีเป็น

ตวัแปรอิสระ หรือเหตุ ประกอบดว้ย 3 ขอ้ เช่นกนั ดงัน้ี 

1. ปัจจยัท่ีมีส่วนส�าคญัเก่ียวกบัปัญหาการบริหาร

จดัการทรัพยากรมนุษยเ์พื่อสนบัสนุนการปราบปรามยา

เสพติดของกองบงัคบัการต�ารวจนครบาล 3 ตามแนวคิด

การวางแผนยทุธศาสตร์ 5 ดา้น (สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์

การวิจยัขอ้ 1)

2. ปัจจยัท่ีมีส่วนส�าคญัต่อแนวทางการพฒันาการ

บริหารจดัการทรัพยากรมนุษยเ์พื่อสนับสนุนการปราบ

ปรามยาเสพติดของกองบงัคบัการต�ารวจนครบาล 3 ตาม

แนวคิดการวางแผนยุทธศาสตร์ 5 ดา้น (สอดคลอ้งกบั

วตัถุประสงคก์ารวิจยัขอ้ 2)

3. ยทุธศาสตร์การบริหารจดัการทรัพยากรมนุษย์

เพือ่สนบัสนุนการปราบปรามยาเสพติดของกองบงัคบัการ

ต�ารวจนครบาล 3 ตามแนวคิดการวางแผนยทุธศาสตร์ 5 

ดา้น (สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์ารวิจยัขอ้ 3)

ในส่วนของกรอบแนวคิดส่วนท่ีเป็นตวัแปรตาม 

หรือผลของการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่ การเพิ่มประสิทธิ ภาพ

การบริหารจดัการทรัพยากรมนุษยเ์พือ่สนบัสนุนการปราบ

ปรามยาเสพติดของกองบงัคบัการต�ารวจนครบาล 3 หรือ 

ปัจจยัท่ีมีส่วนส�าคญัต่อประสิทธิภาพในการบริหารจดัการ

องคก์ารแห่งการเรียนรู้ 5 ดา้น ดงัภาพ 1
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ตวัแปรอิสระ (เหตุ) ตวัแปรตาม (ผล)

1. ปัจจยัท่ีมีส่วนส�าคญัต่อปัญหาเก่ียวกบัการบริหารจดัการ
ทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสนับสนุนการปราบปรามยาเสพติด
ของกองบงัคบัการต�ารวจนครบาล 3ตามแนวคิดการวางแผน
ยทุธศาสตร์ 5 ดา้น 
 ---------------------------------------------------------------------
(1) วิสัยทศัน์       (2) พนัธกิจ     (3) เป้าหมาย         
(4) ยทุธศาสตร์การด�าเนินงาน   (5) ตวัช้ีวดั 

“การเพิม่ประสิทธิภาพการบริหารจดัการทรัพยากร

มนุษยเ์พื่อสนบัสนุนการปราบปรามยาเสพติดของ 

กองบงัคบัการต�ารวจนครบาล 3” หรือ “ปัจจยัท่ีมี

ส่วนส�าคญัต่อประสิทธิภาพในการบริหารจดัการ

องคก์ารแห่งการเรียนรู้ 5 ดา้น”

-----------------------------------------------------------

1) การเป็นตวัของตวัเอง

2) การมีตวัแบบทางความคิด

3) การมีวิสัยทศัน์ร่วม 

4) การเรียนรู้เพื่อปฏิบติังานเป็นทีม

5) การคิดอยา่งเป็นระบบ

2. ปัจจัยท่ีมีส่วนส�าคญัต่อแนวทางการพฒันาการบริหาร
จดัการทรัพยากรมนุษยเ์พ่ือสนบัสนุนการปราบปรามยาเสพติด
ของกองบงัคบัการต�ารวจนครบาล 3ตามแนวคิดการวางแผน
ยทุธศาสตร์ 5 ดา้น 
------------------------------------------------------------------------
(1) วิสัยทศัน์       (2) พนัธกิจ     (3) เป้าหมาย
(4) ยทุธศาสตร์การด�าเนินงาน   (5) ตวัช้ีวดั 

3. ยทุธศาสตร์การบริหารจดัการทรัพยากรมนุษยเ์พือ่สนบัสนุน
การปราบปรามยาเสพติดของกองบงัคบัการต�ารวจนครบาล 3 
ตามแนวคิดการวางแผนยทุธศาสตร์ 5 ดา้น 
------------------------------------------------------------------------
(1) วิสัยทศัน์      (2) พนัธกิจ     (3) เป้าหมาย        
(4) ยทุธศาสตร์การด�าเนินงาน  (5) ตวัช้ีวดั 

ภำพ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

ผูศึ้กษาไดอ้อกแบบรูปแบบการวิจยั (research 

design) ให้เป็นการวิจยัแบบผสมผสาน (mixed methods 

research) (Creswell & Garrett, 2008) ท่ีให้ความส�าคญั

กบัการวิจยัเชิงปริมาณ (quantitative research) ท่ีไดข้อ้มูล

มาจากการวิจยัเชิงส�ารวจ (survey study) ดว้ยการสุ่ม

ตวัอย่างจากกลุ่มตวัอย่างเป็นจ�านวนมากเป็นหลกั โดย

ใชแ้บบสอบถาม ขณะเดียวกนักไ็ดน้�าการวิจยัเชิงคุณภาพ 

(qualitative research) ท่ีไดข้อ้มูลมาจากการสัมภาษณ์

แนวลึกเฉพาะผูเ้ช่ียวชาญ (in-depth interview of experts) 

หรือผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั (key informants) จ�านวน 9 คน ซ่ึง

เป็นขอ้มูลเสริม

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

ประชากร คือ จ�านวนขา้ราชการต�ารวจทั้งหมด

ท่ีท�าการศึกษา ซ่ึงในท่ีน้ีหมายถึงขา้ราชการต�ารวจท่ีปฏิบติั

งานอยู่ในสถานีต�ารวจนครบาล 11 แห่งในสังกดักอง

บงัคบัการต�ารวจนครบาล 3 ไดแ้ก่ สถานีต�ารวจนครบาล

มีนบุรี, หนองจอก, ร่มเกลา้, ฉลองกรุง, ลาดกระบงั,  

จรเขน้อ้ย,  นิมิตใหม่, ล�าผกัชี, สุวินทวงศ,์ ประชาส�าราญ, 

และล�าหิน รวม 1,980 คน กลุ่มตวัอย่าง คือ จ�านวน

ขา้ราชการต�ารวจท่ีเป็นตวัแทนของประชากรดงักล่าวท่ี

ตอบแบบสอบถาม จ�านวน 1,105 คน ตวัเลขดงักล่าวน้ี

ไดม้าจากการใชสู้ตรค�านวณหาจ�านวนกลุ่มตวัอยา่งของ 

ทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane, 1962)



190 Vol. 7 No. 3 September-December 2017
EAU HEritAgE JoUrnAl

Social Science and Humanity

เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรวิจัย

การวิจยัเชิงปริมาณเพ่ือให้ไดข้อ้มูลเชิงปริมาณ 

ผูศึ้กษาใชแ้บบสอบถาม (questionnaire) เป็นเคร่ืองมือ

ส�าหรับเก็บรวบรวมขอ้มูลดงักล่าว ส�าหรับการวิจยัเชิง

คุณภาพ ผูศึ้กษาไดใ้ชแ้บบสมัภาษณ์แนวลึกท่ีมีโครงสร้าง

เฉพาะผูเ้ช่ียวชาญ (structured in-depth interview form) 

เป็นเคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากการสัมภาษณ์

สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล

ส�าหรับสถิติท่ีใชส้�าหรับการวิจยัเชิงปริมาณ คือ 

สถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistics) ไดแ้ก่ ค่าร้อย

ละ (percentage) ค่าเฉล่ีย (mean) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(standard deviation) หรือ SD ค่าถดถอยพหุคูณ (multiple 

regression) และค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน 

(Pearson’s Correlation Coefficient)

ผลกำรวิจัย

1. สรุปผลการวิเคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคลของ

กลุ่มตวัอย่างท่ีตอบแบบสอบถาม พบว่า กลุ่มตวัอย่าง

ส่วนใหญ่เป็นชาย และมีการศึกษาระดบัปริญญาตรี หรือ

สูงกว่าปริญญาตรี

2. สรุปผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของกลุ่ม

ตวัอย่างต่อปัญหาเก่ียวกบัการบริหารจดัการทรัพยากร

มนุษยเ์พื่อสนับสนุนการปราบปรามยาเสพติดของกอง

บงัคบัการต�ารวจนครบาล 3 ตามแนวคิดการวางแผน

ยทุธศาสตร์ 5 ดา้น (สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์ารวิจยั 

ข้อ 1) พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ล้วนเห็นด้วยใน

ระดบัมากทั้ง 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้น (1) วิสัยทศัน์ (2) พนัธกิจ  

(3) เป้าหมาย (4) ยทุธศาสตร์การด�าเนินงาน และ (5) ตวัช้ีวดั 

3. สรุปผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของกลุ่ม

ตวัอยา่งต่อแนวทางการพฒันาการบริหารจดัการทรัพยากร

มนุษยเ์พื่อสนับสนุนการปราบปรามยาเสพติดของกอง

บญัชาการต�ารวจนครบาล 3 ตามแนวคิดการวางแผน

ยทุธศาสตร์ 5 ดา้น (สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์ารวิจยั 

ขอ้ 2) พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เห็นดว้ยในระดบัมาก

ทั้ง 5 ดา้นดงักล่าว ดงัตาราง 1ตำรำง 1 

ค่าสถิติการวิเคราะห์ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างต่อแนวทางการพฒันาการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสนับสนุน

การปราบปรามยาเสพติดของกองบังคับการต�ารวจนครบาล 3 ตามแนวคิดการวางแผนยทุธศาสตร์ 5 ด้าน

แนวทางการพัฒนาการบริหาร

จั ด ก า ร แ น ว คิ ด ก า ร ว า ง แ ผ น

ยทุธศาสตร์ 5 ดา้น

ระดบัความเห็นดว้ย ค่าเฉล่ีย

( )

SD ระดบั

ความ

เห็นดว้ย
มาก(n)

(%)

ปานกลาง(n)

(%)

นอ้ย(n)

(%)

รวม (n) 

(%)

1. แนวทางการพฒันาการบริหาร

จดัการดา้นวิสัยทศัน์

(631)

62.60

(297)

29.46

(80)

7.94

(1,008)

100.00

2.55 0.64 มาก

2. แนวทางการพฒันาการบริหาร

จดัการดา้นพนัธกิจ

(734)

72.82

(229)

22.72

(45)

4.46

(1,008)

100.00

2.68 0.55 มาก

3. แนวทางการพฒันาการบริหาร

จดัการดา้นเป้าหมาย

(703)

69.74

(246)

24.40

(59)

5.86

(1,008)

100.00

2.64 0.59 มาก

4. แนวทางการพฒันาการบริหาร

จดัการดา้นยุทธศาสตร์การด�าเนิน

งาน

(686)

68.06

(250)

24.80

(72)

7.14

(1,008)

100.00

2.61 0.62 มาก

5. แนวทางการพฒันาการบริหาร

จดัการดา้นตวัช้ีวดั

(628)

62.30

(293)

29.07

(87)

8.63

(1,008)

100.00

2.54 0.65 มาก
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 4. ผลการวิเคราะห์ความเห็นของกลุ่มตวัอย่าง

ต่อยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษยเ์พื่อ

สนับสนุนการปราบปรามยาเสพติดของกองบงัคบัการ

ต�ารวจนครบาล 3 ตามแนวคิดการวางแผนยุทธศาสตร์ 

5 ดา้น ท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการบริหารจดัการ

องคก์ารแห่งการเรียนรู้ 5 ดา้น (สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์

การวิจยั ขอ้ 3) อนัเป็นการวิเคราะห์หรือพิสูจน์การส่ง

ผล หรืออิทธิพลของตวัแปรอิสระต่อตวัแปรตาม พบ

ว่า ยุทธศาสตร์การบริหารจดัการทรัพยากรมนุษยเ์พื่อ

สนับสนุนการปราบปรามยาเสพติดของกองบงัคบัการ

ต�ารวจนครบาล 3 ตามแนวคิดการวางแผนยทุธศาสตร์5 

ดา้น ไดแ้ก่ ดา้น (1) วิสัยทศัน์ (2) พนัธกิจ (3) เป้าหมาย 

(4) ยทุธศาสตร์การด�าเนินงาน และ (5) ตวัช้ีวดัมีอิทธิพล

ต่อประสิทธิภาพในการบริหารจดัการองค์การแห่งการ

เรียนรู้ทั้ง 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้น (1) การเป็นตวัของตวัเอง 

(2) การมีตวัแบบทางความคิด (3) การมีวิสัยทศัน์ร่วม  

(4) การเรียนรู้เพื่อปฏิบติังานเป็นทีม และ (5) การคิดอยา่ง

เป็นระบบ โดยยุทธศาสตร์การบริหารจดัการทรัพยากร

มนุษยเ์พื่อสนับสนุนการปราบปรามยาเสพติดของกอง

บงัคบัการต�ารวจนครบาล 3 ตามแนวคิดการวางแผน

ยุทธศาสตร์ทั้ง 5 ดา้น เรียงล�าดบัจากมากไปหาน้อยได้

ดงัน้ี (1) ดา้นตวัช้ีวดั (2) ดา้นยทุธศาสตร์การด�าเนินงาน 

(3) ดา้นเป้าหมาย (4) ดา้นวิสัยทศัน์ และ (5) ดา้นพนัธกิจ

 5. สรุปผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู ้

เช่ียวชาญท่ีไดจ้ากการสมัภาษณ์แนวลึกเฉพาะผูเ้ช่ียวชาญ 

หรือผูใ้ห้ข้อมูลหลัก จ�านวน 9 คน ต่อแนวทางการ

พฒันาการบริหารจดัการและยทุธศาสตร์การบริหารจดัการ

ทรัพยากรมนุษยเ์พื่อสนับสนุนการปราบปรามยาเสพ

ติดของกองบงัคบัการต�ารวจนครบาล 3 ตามแนวคิดการ

วางแผนยทุธศาสตร์ 5 ดา้น (สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์

การวิจยั ขอ้ 2 และขอ้ 3) ซ่ึงเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ พบ

ว่า 

 1. ค �าถามเก่ียวกบั แนวทางการพฒันาการบริหาร

จดัการทรัพยากรมนุษยเ์พื่อสนบัสนุนการปราบปรามยา

เสพติดของกองบงัคบัการต�ารวจนครบาล 3 ตามแนวคิดการ

วางแผนยทุธศาสตร์ ท่ีว่ากองบงัคบัการต�ารวจนครบาล3 

ควรก�าหนดอ�านาจหนา้ท่ีและภารกิจเพื่อสนบัสนุนหรือ

ฝึกอบรมขา้ราชการต�ารวจท่ีปฏิบติังานเก่ียวกบัการปราบ

ปรามยาเสพติดให้ครอบคลุม หรือมากเพียงพอ โดยมีค่า

เฉล่ียรวมสูงท่ีสุด คือ 2.66 (สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์

การวิจยั ขอ้ 2) พบว่า ผูเ้ช่ียวชาญ หรือผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัทั้ง 

9 คน เห็นดว้ยกบัค�าถามดงักล่าว โดยให้เหตุผลส�าคญัไว้

ว่า (1) ขา้ราชการต�ารวจท่ีปฏิบติังานเก่ียวกบัการปราบ

ปรามยาเสพติดจ�าเป็นตอ้งอาศยับทบญัญติัของกฎหมาย 

และตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายอยา่งเคร่งครัด จ�านวน 5 คน 

(2) ขา้ราชการต�ารวจท่ีปฏิบติังานเก่ียวกบัการปราบปราม

ยาเสพติดจ�าเป็นตอ้งมีหรือไดรั้บอ�านาจหนา้ท่ีท่ีครอบคลุม 

และมากเพียงพอ จ�านวน 2 คน และ (3) ท�าให้ขา้ราชการ

ต�ารวจท่ีปฏิบติังานเก่ียวกบัการปราบปรามยาเสพติดปฏิบติั

งานไดส้ะดวก และมีประสิทธิภาพ จ�านวน 2 คน

 2. ค �าถามเก่ียวกบั ยทุธศาสตร์การบริหารจดัการ

ท่ีว่า ยุทธศาสตร์การบริหารจดัการทรัพยากรมนุษยเ์พื่อ

สนับสนุนการปราบปรามยาเสพติดของกองบงัคบัการ

ต�ารวจนครบาล 3 ตามแนวคิดการวางแผนยุทธศาสตร์ 

5 ดา้น ควรเรียงตามล�าดบัความส�าคญัจากมากไปน้อย 

ดงัน้ี (1) ดา้นตวัช้ีวดั (2) ดา้นยทุธศาสตร์การด�าเนินงาน 

(3) ดา้นเป้าหมาย (4) ดา้นวิสัยทศัน์ และ (5) ดา้นพนัธ

กิจ (สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์ารวิจยั ขอ้ 3) พบว่า ผู ้

เช่ียวชาญ หรือผูใ้หข้อ้มลูหลกัส่วนใหญ่ จ�านวน 8 คน จาก

ทั้งหมด 9 คน เห็นดว้ยกบัค�าถามดงักล่าว โดยให้เหตุผล

ส�าคญัไวว้่า (1) เป็นยทุธศาสตร์ท่ีส�าคญั เหมาะสม และ

สอดคลอ้งกบัแนวคิดการวางแผนยทุธศาสตร์การบริหาร

จดัการทรัพยากรมนุษยเ์พื่อสนบัสนุนการปราบปรามยา

เสพติดของกองบงัคบัการต�ารวจนครบาล 3 จ�านวน 4 คน 

(2) เป็นยทุธศาสตร์ท่ีมีสาระส�าคญัครอบคลุมการบริหาร

จดัการทรัพยากรมนุษยเ์พื่อสนบัสนุนการปราบปรามยา

เสพติดของกองบงัคบัการต�ารวจนครบาล 3 จ�านวน 2 คน 

และ (3) เป็นยทุธศาสตร์ท่ีมีแนวโนม้ช่วยให้การบริหาร

จดัการทรัพยากรมนุษยเ์พื่อสนบัสนุนการปราบปรามยา

เสพติดของกองบงัคบัการต�ารวจนครบาล 3 ประสบความ

ส�าเร็จหากน�าไปปฏิบติัอยา่งจริงจงัและต่อเน่ือง จ�านวน 

2 คน ส่วนผูเ้ช่ียวชาญ หรือผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัอีก 1 คน ไม่มี

ความเห็น 
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1. การอภิปรายผลปัญหาเก่ียวกบัการบริหารจดัการ และ

แนวทางการพฒันาการบริหารจดัการทรัพยากรมนุษยเ์พือ่

สนับสนุนการปราบปรามยาเสพติดของกองบงัคบัการ

ต�ารวจนครบาล 3 ตามแนวคิดการวางแผนยทุธศาสตร์ 5 

ดา้นซ่ึงสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์ารวจิยั ขอ้ 1.-2. เฉพาะ

ท่ีส�าคญัท่ีสุด คือ ดา้นตวัช้ีวดั มีดงัน้ี 

กระบวนการพิจารณาแกไ้ขปัญหา

ปัญหา สาเหตุ แนวทางการพฒันา

                         สอดคลอ้ง 

(1) (2) (3)

ดา้นตวัช้ีวดั ท่ีส�าคญัท่ีสุดตามความเห็น

ของกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ คือ กอง

บงัคบัการต�ารวจนครบาล 3 ก�าหนด

ตวัช้ีวดัเพื่อสนับสนุนหรือฝึกอบรม

ข้าราชการต�ารวจท่ีปฏิบัติงานเก่ียว

กบัการปราบปรามยาเสพติดท่ีเขา้ใจ

ยาก ท�าให้ไม่อาจช้ีวดัผลส�าเร็จของ

การปฏิบติังานได ้ค่าเฉล่ีย 2.55

ผูบ้ริหารบางส่วนของกองบงัคบัการ

ต�ารวจนครบาล 3 ไม่เห็นความส�าคญั

และความจ�าเป็นของตวัช้ีวดัการปฏิบติั

งานเก่ียวกบัการปราบปรามยาเสพติด 

และกองบงัคบัการต�ารวจนครบาล3 

ข า ด ผู ้เ ช่ี ย ว ช า ญ ท่ี มี ค ว า ม รู้ ค ว า ม

สามารถในการก�าหนดตวัช้ีวดั

ผูบ้ริหารทุกระดบัของกองบงัคบัการ

ต�ารวจนครบาล 3 ควรเห็นความส�าคญั

และความจ�าเป็นของตวัช้ีวดัการปฏิบติั

งานเก่ียวกบัการปราบปรามยาเสพติด

อย่างต่อเน่ือง พร้อมทั้ งควรจัดการ

ฝึกอบรมขา้ราชการต�ารวจทุกระดบั

เก่ียวกบัตวัช้ีวดั ในเวลาเดียวกนั ควร

สนบัสนุนใหน้�าผูเ้ช่ียวชาญมาก�าหนด

ตวัช้ีวดัท่ีเขา้ใจง่าย และช้ีวดัผลส�าเร็จ

ของการปฏิบติังานไดง่้ายดว้ย

ภำพ 2 ภาพรวมปัญหา สาเหตุ และแนวทางการพฒันาการบริหารจดัการทรัพยากรมนุษยเ์พื่อสนบัสนุนการ ปราบปราม

ยาเสพติดของกองบงัคบัการต�ารวจนครบาล 3 ตามแนวคิดการวางแผนยทุธศาสตร์ 5 ดา้น โดยน�ากรอบแนวคิดทาง

วิชาการท่ีเรียกว่า กระบวนการพิจารณาแกไ้ขปัญหา

 2. การอภิปรายผลประสิทธิภาพในการบริหาร

จัดการองค์การแห่งการเรียนรู้ 5 ด้าน (ตัวแปรตาม) 

(สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์ารวิจยั ขอ้ 3 โดยเป็นการน�า

ขอ้มูลมาอภิปรายผลเพื่อให้ไดข้อ้มูลส�าหรับน�าไปศึกษา

ยทุธศาสตร์การบริหารจดัการต่อไป) พบว่า กลุ่มตวัอยา่ง

ส่วนใหญ่เห็นดว้ยในระดบัปานกลางต่อประสิทธิภาพใน

การบริหารจดัการองคก์ารแห่งการเรียนรู้ทั้ง 5 ดา้น เหตุผล

ส�าคญัท่ีท�าให้กลุ่มตวัอย่างเห็นดว้ยในระดบัปานกลาง 

แทนท่ีจะเห็นดว้ยในระดบัมากหรือในระดบันอ้ย ผูศึ้กษา

เห็นว่าเป็นเพราะกลุ่มตวัอยา่งยงัไม่แน่ใจ ไม่มัน่ใจ หรือ

ยงัลงัเลใจว่า กองบงัคบัการต�ารวจนครบาล 3 จะท�าการ

ฝึกอบรมขา้ราชการต�ารวจท่ีปฏิบติังานเก่ียวกบัการปราบ

ปรามยาเสพติดตามแนวคิดการบริหารจดัการองค์การ

แห่งการเรียนรู้ 5 ดา้น ดงักล่าวไดอ้ยา่งแทจ้ริงและอยา่ง

ต่อเน่ือง เม่ือเป็นเช่นน้ีจึงมีส่วนส�าคญัท�าให้กลุ่มตวัอยา่ง

ส่วนใหญ่เห็นดว้ยในระดบัปานกลางต่อประสิทธิภาพใน

การบริหารจดัการองคก์ารแห่งการเรียนรู้ทั้ง 5 ดา้น

 3.  การอภิปรายผลยุทธศาสตร์การบริหาร

จดัการ (สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์ารวิจยั ขอ้ 3) พบ

ว่า ยุทธศาสตร์การบริหารจดัการทรัพยากรมนุษยเ์พ่ือ

สนับสนุนการปราบปรามยาเสพติดของกองบงัคบัการ

ต�ารวจนครบาล 3 ตามแนวคิดการวางแผนยทุธศาสตร์5 

ด้าน มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
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องค์การแห่งการเรียนรู้ทั้ง 5 ดา้น โดยยุทธศาสตร์การ

บริหารจดัการทรัพยากรมนุษยเ์พ่ือสนับสนุนการปราบ

ปรามยาเสพติดของกองบงัคบัการต�ารวจนครบาล 3 ตาม

แนวคิดการวางแผนยทุธศาสตร์ทั้ง 5 ดา้น เรียงล�าดบัจาก

มากไปหานอ้ยไดด้งัน้ี (1) ดา้นตวัช้ีวดั (2) ดา้นยทุธศาสตร์

การด�าเนินงาน (3) ดา้นเป้าหมาย (4) ดา้นวิสัยทศัน์ และ 

(5) ดา้นพนัธกิจ

 เหตุผลส�าคัญท่ีท�าให้ก ลุ่มตัวอย่าง ซ่ึง เ ป็น

ขา้ราชการต�ารวจท่ีตอบแบบสอบถาม อนัไดแ้ก่ ขา้ราชการ

ต�ารวจท่ีปฏิบติังานอยูใ่นสถานีต�ารวจนครบาล 11 แห่ง 

ในสังกดักองบงัคบัการต�ารวจนครบาล 3 มีความเห็น

ดังกล่าวผูศึ้กษามีความเห็นว่า เน่ืองจากกลุ่มตัวอย่าง  

(1) ไม่เพยีงตระหนกัและเขา้ใจถึงความส�าคญั ความจ�าเป็น 

ตลอดจนลกัษณะส�าคญัของยทุธศาสตร์การบริหารจดัการ

ทรัพยากรมนุษยเ์พื่อสนับสนุนการปราบปรามยาเสพ

ติดของกองบงัคบัการต�ารวจนครบาล 3 ตามแนวคิดการ

วางแผนยทุธศาสตร์5 ดา้น เท่านั้น (2) แต่กลุ่มตวัอยา่งยงั

เห็นว่า ยุทธศาสตร์การบริหารจดัการดงักล่าวเป็นกลุ่ม

ตวัช้ีวดัการปฏิบติังาน หรือเป็นขั้นตอนท่ีส�าคญั จ�าเป็น 

และชดัเจนส�าหรับการบริหารจดัการทรัพยากรมนุษยเ์พื่อ

สนับสนุนการปราบปรามยาเสพติดของกองบงัคบัการ

ต�ารวจนครบาล 3 ตามแนวคิดการวางแผนยทุธศาสตร์ 5 

ดา้น และ (3) หากกองบงัคบัการต�ารวจนครบาล 3 น�าไป

ปรับใช้อย่างจริงจงั ย่อมมีส่วนส�าคญัท�าให้การบริหาร

จดัการทรัพยากรมนุษยเ์พื่อสนบัสนุนการปราบปรามยา

เสพติดของกองบงัคบัการต�ารวจนครบาล 3 ตามแนวคิดการ

วางแผนยทุธศาสตร์ 5 ดา้น มีแนวโนม้ประสบความส�าเร็จ

อีกดว้ย เม่ือเป็นเช่นน้ี กลุ่มตวัอยา่งจึงมีความเห็นดงักล่าว

ข้อเสนอแนะกำรวิจัยคร้ังนี้

 1. ขอ้เสนอแนะส�าหรับแนวทางการพฒันาการ

บริหารจดัการทรัพยากรมนุษยเ์พ่ือสนับสนุนการปราบ

ปรามยาเสพติดของกองบงัคบัการต�ารวจนครบาล 3 ตาม

แนวคิดการวางแผนยุทธศาสตร์ 5 ดา้น (สอดคลอ้งกบั

วตัถุประสงคก์ารวิจยั ขอ้ 2) ท่ีส�าคญัคือ 

 1 .1  ผู ้บ ริหารทุกระดับของกองบังคับการ

ต�ารวจนครบาล 3 ควรเห็นความส�าคญัและความจ�าเป็น

ของตวัช้ีวดัการปฏิบติังานเก่ียวกบัการปราบปรามยาเสพ

ติดอยา่งต่อเน่ือง พร้อมทั้งควรจดัการฝึกอบรมขา้ราชการ

ต�ารวจทุกระดบัเก่ียวกับตวัช้ีวดั ในเวลาเดียวกัน ควร

สนบัสนุนใหน้�าผูเ้ช่ียวชาญมาก�าหนดตวัช้ีวดัท่ีเขา้ใจง่าย 

และช้ีวดัผลส�าเร็จของการปฏิบติังานไดง่้ายดว้ย

 1.2 กองบงัคบัการต�ารวจนครบาล 3 ควรจดัการ

พฒันาหรือฝึกอบรมผูบ้ริหารทุกระดบัในเร่ืองความส�าคญั

และความจ�าเป็นของการก�าหนดวิสัยทศัน์ หรือก�าหนด

นโยบาย 1-5 ปี เพื่อสนบัสนุนหรือฝึกอบรมขา้ราชการ

ต�ารวจท่ีปฏิบติังานเก่ียวกบัการปราบปรามยาเสพติดโดย

ค�านึงถึงผลประโยชนแ์ละใหค้วามส�าคญักบัประชาชนเพิม่

มากข้ึน เช่น การปฏิบติังานเก่ียวกบัการป้องกนัยาเสพติด

ไม่เพียงแต่ตอบสนองความตอ้งการของประชาชนเท่านั้น 

แต่ตอ้งสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัประชาชนดว้ย รวมทั้ง

ให้ความส�าคญักบัความพึงพอใจของประชาชน และการ

บริการอย่างเสมอภาคด้วย เช่นน้ี พอเทียบเคียงได้กบั

ขอ้เสนอของ Denhardt & Denhardt (2003) ท่ีให้ความ

ส�าคญักบัการจดัการภาครัฐแนวใหม่ท่ีเน้นการให้ความ

ส�าคญักบัประชาชนเพื่อมุ่งให้เกิดการบริหารจดัการท่ีดี 

โดยหน่วยงานภาครัฐและเจา้หนา้ท่ีไม่เพียงแต่ตอบสนอง

ความตอ้งการของประชาชน แต่ตอ้งสร้างความสมัพนัธ์ท่ี

ดีกบัประชาชนดว้ย 

 1.3 กองบงัคบัการต�ารวจนครบาล 3 ควรก�าหนด

วิสัยทศัน์เพื่อสนับสนุนหรือฝึกอบรมขา้ราชการต�ารวจ

ท่ีปฏิบติังานเก่ียวกบัการปราบปรามยาเสพติดท่ีเป็นไป

ได ้ชดัเจน และน�าไปปฏิบติัไดจ้ริง เช่นน้ี สอดคลอ้งกบั

แนวคิดของ Morgan, Malek & Levitt (2008) ไดก้ล่าวไว้

ว่า ควรก�าหนดวิสัยทศัน์ท่ีไม่เป็นส่ิงเพอ้ฝัน แต่สามารถ

ท�าได ้หรือน�าไปปฏิบติัได ้กล่าวไดว้า่ วสิยัทศันท่ี์ปราศจาก

การกระท�าก็เท่ากบัว่าฝันไป การกระท�าท่ีไร้วิสัยทศัน์ก็

เสียเวลาเปล่า แต่การมีวิสัยทศัน์และลงมือท�า โลกก็จะ

ถูกเปล่ียนแปลงได ้

 1.4 กองบงัคบัการต�ารวจนครบาล 3 ควรระบุ

พนัธกิจเพื่อสนบัสนุนหรือฝึกอบรมขา้ราชการต�ารวจท่ี

ปฏิบติังานเก่ียวกบัการปราบปรามยาเสพติดใหช้ดัเจนวา่ 

พนัธกิจของหน่วยงานคืออะไร มีลกัษณะเป็นอยา่งไร และ

บุคคลหรือหน่วยงานใดเป็นผูรั้บบริการจากพนัธกิจนั้น 

เช่นน้ี สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ จิรประภา อคัรบวร และ 
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รัตนศกัด์ิ เจริญทรัพย ์ (Akaraborworn & Charoensub, 

2009) ท่ีกล่าวไวว้่า หน่วยงานควรแสดงให้ชัดเจนว่า  

พนัธกิจของเราคืออะไร พนัธกิจของเราควรจะเป็นอยา่งไร 

และใครเป็นผูรั้บบริการของเรา 

 1.5 ขอ้เสนอแนะส�าหรับแนวทางการพฒันาการ

บริหารจดัการทรัพยากรมนุษยเ์พ่ือสนับสนุนการปราบ

ปรามยาเสพติดของกองบงัคบัการต�ารวจนครบาล 3 ตาม

แนวคิดการวางแผนยทุธศาสตร์ดา้นตวัช้ีวดั ไดแ้ก่ ผูบ้ริหาร

ทุกระดบัของกองบงัคบัการต�ารวจนครบาล 3 ควรเห็น

ความส�าคญัและความจ�าเป็นของตวัช้ีวดัการปฏิบติังาน

เก่ียวกบัการปราบปรามยาเสพติดอยา่งต่อเน่ือง พร้อมทั้ง

ควรจดัการฝึกอบรมขา้ราชการต�ารวจทุกระดบัเก่ียวกบัตวั

ช้ีวดั ขณะเดียวกนั ควรสนบัสนุนหรือเปิดโอกาสให้น�าผู ้

เช่ียวชาญซ่ึงเป็นบุคคลภายนอกมาก�าหนดตวัช้ีวดัท่ีเขา้ใจ

ง่าย และช้ีวดัผลส�าเร็จของการปฏิบติังานไดง่้ายดว้ย เฉพาะ

ในส่วนท่ีการจดัจา้งบุคคลภายนอกให้เขา้มาปฏิบติังาน

เป็นการชัว่คราวเฉพาะกิจนั้น สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ 

Boston & Chapple (2014) ท่ีเห็นว่า การบริหารจดัการ

ภาครัฐแนวใหม่ควรให้ความส�าคญักบัการเลียนแบบวิธี

การบริหารจดัการของภาคธุรกิจเอกชน เช่น การวางแผน

กลยทุธ์ การท�าขอ้ตกลงวา่ดว้ยผลงาน และการจดัจา้งบุคคล

ภายนอกให้เขา้มาปฏิบติังานเป็นการชัว่คราวเฉพาะกิจ 

 2. ขอ้เสนอแนะส�าหรับยทุธศาสตร์การบริหาร

จดัการทรัพยากรมนุษยเ์พื่อสนบัสนุนการปราบปรามยา

เสพติดของกองบงัคบัการต�ารวจนครบาล 3 ตามแนวคิด

การวางแผนยทุธศาสตร์ 5 ดา้น (ตวัแปรอิสระ) ท่ีมีอิทธิพล

ต่อประสิทธิภาพในการบริหารจดัการองค์การแห่งการ

เรียนรู้ทั้ง 5 ดา้น (ตวัแปรตาม) (สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์

การวิจยั ขอ้ 3) ผลการศึกษาพบวา่ ยทุธศาสตร์การบริหาร

จดัการทรัพยากรมนุษยเ์พื่อสนบัสนุนการปราบปรามยา

เสพติดของกองบงัคบัการต�ารวจนครบาล 3 ตามแนวคิด

การวางแผนยทุธศาสตร์5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้น (1) วิสัยทศัน ์

(2) พนัธกิจ (3) เป้าหมาย (4) ยทุธศาสตร์การด�าเนินงาน 

และ (5) ตวัช้ีวดั ลว้นมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการ

บริหารจดัการองคก์ารแห่งการเรียนรู้ทั้ง 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้น 

(1) การเป็นตวัของตวัเอง (2) การมีตวัแบบทางความคิด 

(3) การมีวิสัยทศัน์ร่วม (4) การเรียนรู้เพื่อปฏิบติังานเป็น

ทีม และ (5) การคิดอยา่งเป็นระบบ โดยยทุธศาสตร์การ

บริหารจดัการทรัพยากรมนุษยเ์พื่อสนับสนุนการปราบ

ปรามยาเสพติดของกองบงัคบัการต�ารวจนครบาล 3 ตาม

แนวคิดการวางแผนยทุธศาสตร์ทั้ง 5 ดา้น เรียงล�าดบัจาก

มากไปหานอ้ยไดด้งัน้ี (1) ดา้นตวัช้ีวดั (2) ดา้นยทุธศาสตร์

การด�าเนินงาน (3) ดา้นเป้าหมาย (4) ดา้นวิสัยทศัน์ และ 

(5) ดา้นพนัธกิจ ดงัภาพ 3

ภำพ 1 ยทุธศาสตร์การบริหารจดัการทรัพยากรมนุษยเ์พื่อสนบัสนุนการปราบปรามยาเสพติดตามแนวคิดการวางแผน

ยทุธศาสตร์ท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการบริหารจดัการองคก์ารแห่งการเรียนรู้ 5 ดา้น 
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 ดงันั้น ผูศึ้กษาจึงเสนอขอ้เสนอแนะยทุธศาสตร์

การบริหารจดัการ ไดแ้ก่ กองบงัคบัการต�ารวจนครบาล 

3 ควรก�าหนดและน�ายุทธศาสตร์การบริหารจัดการ

ทรัพยากรมนุษยเ์พื่อสนับสนุนการปราบปรามยาเสพ

ติดตามแนวคิดการวางแผนยุทธศาสตร์ทั้ ง 5 ด้าน ไป

ปรับใช้เป็นแนวทาง ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และตัว

ช้ีว ัดส�าคัญของการปฏิบัติงาน (Key Performance  

Indicators--KPIs) ส�าหรับการบริหารจดัการทรัพยากร

มนุษยเ์พื่อสนับสนุนการปราบปรามยาเสพติดของกอง

บงัคบัการต�ารวจนครบาล 3 โดยยทุธศาสตร์การบริหาร

จดัการดงักล่าวควรเรียงตามล�าดบัความส�าคญัจากมาก

ไปน้อย ดงัน้ี (1) ดา้นตวัช้ีวดั (2) ดา้นยุทธศาสตร์การ

ด�าเนินงาน (3) ดา้นเป้าหมาย (4) ดา้นวิสัยทศัน์ และ  

(5) ดา้นพนัธกิจ (ขอ้เสนอแนะ หรือแนวทางการพฒันาการ

บริหารจดัการขา้งหนา้น้ี สอดคลอ้งกบัความคิดเห็นของ

ผูเ้ช่ียวชาญ หรือผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัส่วนใหญ่ จ�านวน 8 คน 

จากทั้งหมด 9 คน) ดงัภาพ 4

1) ดา้นตวัช้ีวดั
2) ดา้นยทุธศาสตร์ 

การด�าเนินงาน
3) ดา้นเป้าหมาย 4) ดา้นวิสัยทศัน์ 5) ดา้นพนัธกิจ

ภำพ 4 ยุทธศาสตร์การบริหารจดัการทรัพยากรมนุษยเ์พื่อสนับสนุนการปราบปรามยาเสพติดของกองบงัคบัการ

ต�ารวจนครบาล 3 ตามแนวคิดการวางแผนยทุธศาสตร์ 5 ดา้น

 ในส่วนของขอ้เสนอแนะส�าหรับยทุธศาสตร์การ

บริหารจดัการทรัพยากรมนุษยเ์พ่ือสนับสนุนการปราบ

ปรามยาเสพติดของกองบงัคบัการต�ารวจนครบาล 3 ตาม

แนวคิดการวางแผนยทุธศาสตร์ 5 ดา้น มีดงัน้ี 

 1. ขอ้เสนอแนะส�าหรับยทุธศาสตร์การบริหาร

จดัการทรัพยากรมนุษยเ์พื่อสนบัสนุนการปราบปรามยา

เสพติดของกองบงัคบัการต�ารวจนครบาล 3 ตามแนวคิด

การวางแผนยทุธศาสตร์ดา้นตวัช้ีวดั ไดแ้ก่ กองบงัคบัการ

ต�ารวจนครบาล 3 ควรก�าหนดยทุธศาสตร์การบริหารจดัการ

เพือ่สนบัสนุนหรือฝึกอบรมขา้ราชการต�ารวจท่ีปฏิบติังาน

ปราบปรามยาเสพติดในทิศทางท่ีสนบัสนุนให้มีตวัช้ีวดั

ท่ีเขา้ใจง่าย และบ่งช้ีผลส�าเร็จของการฝึกอบรมไดอ้ยา่ง

ชดัเจน

 2. ขอ้เสนอแนะส�าหรับยทุธศาสตร์การบริหาร

จดัการทรัพยากรมนุษยเ์พื่อสนบัสนุนการปราบปรามยา

เสพติดของกองบงัคบัการต�ารวจนครบาล 3 ตามแนวคิดการ

วางแผนยทุธศาสตร์ดา้นยทุธศาสตร์การด�าเนินงาน ไดแ้ก่ 

กองบงัคบัการต�ารวจนครบาล 3 ควรก�าหนดยทุธศาสตร์การ

บริหารจดัการเพือ่สนบัสนุนหรือฝึกอบรมขา้ราชการต�ารวจ

ท่ีปฏิบติังานปราบปรามยาเสพติดในทิศทางท่ีสนบัสนุน

ให้มีขั้นตอนการด�าเนินงานท่ีชดัเจนและน�าไปปฏิบติัได้

จริง รวมทั้งควรด�าเนินงานอยา่งเป็นเครือขา่ยท่ีหลากหลาย

และทนัสมยั พร้อมกบัร่วมกนัท�างานเป็นทีมดว้ยการสร้าง

ทีมงานท่ีเกาะเก่ียวกนัเป็นเครือข่ายอย่างมืออาชีพและมี

ประสิทธิภาพสูงข้ึนในกองบงัคบัการต�ารวจนครบาล 3 

เช่นน้ี สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Michael Nir (2014) ท่ี

ให้ความส�าคญักบัแนวทางการสร้างทีมงานท่ีเกาะเก่ียว

กนัเป็นเครือข่ายอยา่งมืออาชีพและมีประสิทธิภาพสูงข้ึน

ในหน่วยงาน 

 3. ขอ้เสนอแนะส�าหรับยทุธศาสตร์การบริหาร

จดัการทรัพยากรมนุษยเ์พื่อสนบัสนุนการปราบปรามยา

เสพติดของกองบงัคบัการต�ารวจนครบาล 3 ตามแนวคิด

การวางแผนยทุธศาสตร์ดา้นเป้าหมาย ไดแ้ก่ กองบงัคบัการ

ต�ารวจนครบาล 3 ควรก�าหนดยุทธศาสตร์การบริหาร

จดัการเพื่อสนับสนุนหรือฝึกอบรมขา้ราชการต�ารวจท่ี

ปฏิบติังานปราบปรามยาเสพติดในทิศทางท่ีสนบัสนุนให้

มีการติดตามหรือตรวจสอบวา่ไดมี้การปฏิบติังานตามเป้า

หมายของการฝึกอบรมท่ีไดก้ �าหนดไว้

 4. ขอ้เสนอแนะส�าหรับยทุธศาสตร์การบริหาร

จดัการทรัพยากรมนุษยเ์พื่อสนบัสนุนการปราบปรามยา

เสพติดของกองบงัคบัการต�ารวจนครบาล 3 ตามแนวคิด

การวางแผนยทุธศาสตร์ดา้นวสิยัทศัน ์ไดแ้ก่ กองบงัคบัการ

ต�ารวจนครบาล 3 ควรก�าหนดยทุธศาสตร์การบริหารจดัการ

เพือ่สนบัสนุนหรือฝึกอบรมขา้ราชการต�ารวจท่ีปฏิบติังาน

ปราบปรามยาเสพติดในทิศทางท่ีสนบัสนุนใหมี้วสิยัทศัน ์

หรือนโยบายท่ีชดัเจน ต่อเน่ือง และค�านึงถึงประโยชนข์อง
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ประชาชน

 5. ขอ้เสนอแนะส�าหรับยทุธศาสตร์การบริหาร

จดัการทรัพยากรมนุษยเ์พื่อสนบัสนุนการปราบปรามยา

เสพติดของกองบงัคบัการต�ารวจนครบาล 3 ตามแนวคิด

การวางแผนยทุธศาสตร์ดา้นพนัธกิจ ไดแ้ก่ กองบงัคบัการ

ต�ารวจนครบาล 3 ควรก�าหนดยทุธศาสตร์การบริหารจดัการ

เพือ่สนบัสนุนหรือฝึกอบรมขา้ราชการต�ารวจท่ีปฏิบติังาน

ปราบปรามยาเสพติดในทิศทางท่ีสนบัสนุนการปฏิบติังาน

ตามอ�านาจหนา้ท่ีและภารกิจท่ีมีอยูอ่ยา่งครบถว้น

ข้อเสนอแนะในกำรวิจัยคร้ังต่อไป

 1. กองบงัคบัการต�ารวจนครบาล 3 หรือบุคลากร

ของหน่วยงานราชการ ควรน�ากรอบแนวคิดท่ีส�าคญั โดย

เฉพาะอยา่งยิ่ง แนวคิดการวางแผนยทุธศาสตร์ทั้ง 5 ดา้น

น้ีไปท�าวจิยัในหน่วยงานอ่ืนนอกเหนือจากกองบงัคบัการ

ต�ารวจนครบาล 3 ทั้งน้ี เพื่อเป็นการพิสูจน์ผลการวิจยัว่า

จะเหมือนกนั คลา้ยคลึงกนั หรือแตกต่างกนั อนัจะน�าไป

สู่การพฒันาการบริหารจดัการของหน่วยงานของรัฐต่อไป

อยา่งไรกต็าม ในการศึกษา หรือการวจิยัคร้ังต่อไป อาจน�า

แนวคิดการวางแผนยทุธศาสตร์5 ดา้น ไปปรับใชเ้ฉพาะ

บางดา้นท่ีเหมาะสมกบัหน่วยงานท่ีศึกษา หรืออาจตดับาง

ดา้นออก โดยไม่จ�าเป็นตอ้งน�าไปใชค้รบทั้งหมดทุกดา้น

ในทางตรงกนัขา้ม อาจเพิ่มจ�านวนดา้นหรือตวัช้ีวดัข้ึนอีก

ก็ไดต้ามความเหมาะสม แต่ควรให้เหตุผลไวด้ว้ยเสมอ

 2. กองบงัคบัการต�ารวจนครบาล 3 หรือบุคลากร

ควรท�าวิจัยแบบเจาะลึกเ ก่ียวกับการบริหารจัดการ

ทรัพยากรมนุษยเ์พื่อสนับสนุนการปราบปรามยาเสพ

ติดของกองบงัคบัการต�ารวจนครบาล 3 ตามแนวคิดการ

วางแผนยทุธศาสตร์แต่ละดา้นอยา่งเจาะจง เช่น ดา้นวิสัย

ทศัน์ และดา้นตวัช้ีวดั เป็นตน้ 

 3. กองบงัคบัการต�ารวจนครบาล 3 หรือบุคลากร

ควรท�าวิจยัเชิงเปรียบเทียบ เช่น วิจยัการบริหารจดัการ

ทรัพยากรมนุษยเ์พื่อสนบัสนุนการปราบปรามยาเสพติด

ของกองบงัคบัการต�ารวจนครบาล 3กบัหน่วยงานอ่ืนท่ี

มีภาระงานใกลเ้คียงหรือคลา้ยกนั เป็นตน้

 4. กองบงัคบัการต�ารวจนครบาล 3 หรือบุคลากร

ควรท�าวิจัยโดยใช้กรอบแนวคิด หรือยุทธศาสตร์อ่ืน

ส�าหรับการศึกษาวิเคราะห์การบริหารจดัการทรัพยากร

มนุษยเ์พื่อสนับสนุนการปราบปรามยาเสพติดของกอง

บงัคบัการต�ารวจนครบาล 3เช่น การบริหารจดัการตาม

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (sufficiency economy 

philosophy) แนวคิดการบริหารจดัการท่ีย ัง่ยนื (sustainable  

administration concept) และการบริหารจดัการตามแนวคิด

ตะวนัออก (eastern concept of administration) เป็นตน้
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บทคัดย่อ

การวิจยัน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อ (1) ศึกษาการบริหารการก�ากบัซ่อมสร้างถนนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

(2) ศึกษาขีดความสามารถขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินของจงัหวดัสมุทรปราการในการบริหารการก�ากบัซ่อมสร้าง

ถนนตามมาตรฐาน (3) ศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งการบริหารการก�ากบัซ่อมสร้างถนนกบัขีดความสามารถขององคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และ (4) แสวงหาตวัแบบขีดความสามารถขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการบริหารการ

ก�ากบัซ่อมสร้างถนนการวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณผสมผสานการวิจยัเชิงคุณภาพ พื้นท่ีศึกษา คือ องคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดัสมุทรปราการจ�านวน 49 แห่ง การวิจยัเชิงปริมาณศึกษากลุ่มตวัอยา่งทั้งส้ิน 1,042 คน การ

วิจยัเชิงคุณภาพศึกษากลุ่มตวัอยา่งทั้งส้ิน 12 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคือแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์เชิงลึก 

การวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์สหสัมพนัธ์คาโนนิคอล 

และตวัแบบเส้นทางผลการศึกษาพบวา่ (1) การบริหารการก�ากบัซ่อมสร้างถนนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจงัหวดั

สมุทรปราการ มีการด�าเนินการในระดบัมาก (2) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัสมุทรปราการมีขีดความสามารถ

ในการบริหารการก�ากบัซ่อมสร้างถนนในระดบัมาก (3) ผลการวิเคราะห์สหสัมพนัธ์คาโนนิคอล พบวา่ การบริหารการ

ก�ากบัซ่อมสร้างถนนมีความสัมพนัธ์กบัขีดความสามารถขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัสมุทรปราการใน

ระดบัสูง และ (4) ผลการวิเคราะห์เส้นทาง พบว่า ตวัแบบขีดความสามารถการบริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินใน

การบริหารการก�ากบัซ่อมสร้างถนนของจงัหวดัสมุทรปราการ เกิดข้ึนไดจ้ากการบริหารการก�ากบัการซ่อมสร้างถนนท่ี

มุ่งเนน้คุณสมบติัผูรั้บจา้งซ่อมสร้างถนน การก�าหนดบุคลากร การตรวจรับการจา้งงานซ่อมสร้างถนน และการควบคุม

งานมีความสัมพนัธ์และสามารถท�าให้เกิดการสร้างขีดความสามารถดา้นความรู้และทกัษะการบริหารการก�ากบัซ่อม

สร้างถนน ไดเ้ป็นอยา่งดี 

ค�ำส�ำคัญ: การบริหารการก�ากบัซ่อมสร้างถนน, ขีดความสามารถขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน,  

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

Abstract

This study has the following objectives (1) to study administrative supervision of local government road 

management rebuilding. (2) to study capability of local governments to manage the offense directed by road  

management rebuilding. (3) to study the relationship between the management capability of local governments of 

to the rebuilding of roads, and (4) to search for model capability of local governments to manage the rebuilding of 

กำรสร้ำงขีดควำมสำมำรถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในกำรบริหำรกำรก�ำกับซ่อมสร้ำงถนน 

Capability of Local Government in Management of Rebuilding Roads

รัชชานนท ์ทองอร่าม, เบญจ ์พรพลธรรม, พลศกัด์ิ จิรไกรศิริ และ สมเจตน์ พนัธุโฆษิต

Ratchanon Thongaram, Ben Pornpolthum, Polsak Jirakraisiri and Somjet Pantukosit
หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบณัฑิต มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

Doctor of Public Administration Program, Rajamangala University of Technology Rattanakosin 
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บทน�ำ

ปัจจุบนัรัฐบาลมีการกระจายอ�านาจอยา่งเต็มรูป

แบบให้แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พิจารณาไดจ้าก

พระราชบัญญัติก�าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย 

อ�านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินพ.ศ. 2542 มีการ

บริหารการใชง้บประมาณรายไดจ้ากการเก็บภาษีต่าง ๆ 

ในทอ้งถ่ิน มีรายไดจ้ากการสนบัสนุนจากส่วนกลาง กรม

ส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ินกระทรวงมหาดไทย และ

แหล่งเงินไดจ้ากการสนับสนุนจากหน่วยงานอ่ืน ๆ ซ่ึง

งบประมาณส่วนใหญ่น�ามาใช้ในการพฒันาโครงสร้าง

พื้นฐานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินโดยเฉพาะการ

ซ่อมสร้างถนน ซ่ึงตอ้งใชง้บประมาณในการด�าเนินการ

เป็นจ�านวนมากในแต่ละปี 

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 �ากบัดูแลในแต่ละพื้นท่ีท่ีรับผิดชอบ

จากการพิจารณาสถานภาพปัจจุบนัของถนนใน

ประเทศไทยท่ีไดรั้บการถ่ายโอนจากกรมทางหลวงชนบท 

roads This research combines quantitative research and qualitative research. The local government study area in is 

49 organizations in Samut Prakan province. The quantitative research sample included 1,042 people and qualitative 

research sample included 12 people.  The tools that used in this study were a questionnaire and interviews. The Data 

analyzed were frequency, percentage, average, standard deviation, Canonical Correlation and Path Analysis. The 

research finding was (1) the administration of the rebuilding of roads by local governments in Samut Prakan province 

has been implemented on a large scale. (2) local governments in Samut Prakan province had the capability to manage 

the rebuilding of roads on a large scale. (3) analysis, canonical correlation was found. The executive director of the 

rebuilding of roads, is associated with the capability of local governments in the offense at a high level and (4) the 

results of the analysis showed that capability of rebuilding roads is depend on personnel qualification, maintain and 

checking process between building.

Keywords: rebuilding road management, capability of local governments, local governments 

ซ่ึงอยูใ่นการก�ากบัดูแลขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

ในประเทศไทย กว่า 7,853 แห่ง (Department of Rural 

Roads, 2015) มีระยะทางกว่า 3 แสนกิโลเมตร ซ่ึงเป็น

จ�านวนไม่นอ้ย อยา่งไรกต็ามองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

บางแห่งท่ีเพิ่งจดัตั้งข้ึนใหม่ท�าให้มีประสบการณ์ในการ

บริหารโครงการก่อสร้างไม่มากนกัและมีประสิทธิภาพ

ในการบริหารโครงการก่อสร้างได้ไม่ดีเท่าท่ีควรทั้ งน้ี

ท�าให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ข้ึนในโครงการก่อสร้างเช่นการ

ส่งมอบโครงการท่ีล่าชา้การประมาณราคากลางท่ีสูงเกิน

จริงคุณภาพของงานท่ีไดไ้ม่เป็นไปตามท่ีมาตรฐานท่ีได้

ก�าหนดไวแ้ละเกิดความเสียหายในโครงการก่อสร้างก่อน

ระยะเวลาอนัควรพบว่าในการปฏิบติังานขององค์การ

บริหารส่วนต�าบลพบปัญหาต่าง ๆ เช่นในขั้นตอนการ

ออกแบบโครงการพบวา่บุคลากรส่วนโยธาส่วนใหญ่ขาด

ความรู้ความเช่ียวชาญทางดา้นเทคนิคทางวศิวกรรมมีการ

ท�าขั้นตอนการส�ารวจท่ีต�่ากวา่มาตรฐานออกแบบโดยไม่

ไดรั้บอนุญาตใหเ้ป็นผูไ้ดรั้บใบประกอบวชิาชีพและมีการ

ใชแ้บบมาตรฐานโดยไม่ไดส้นใจกบัลกัษณะทางกายภาพ

ท่ีเปล่ียนไปในขั้นตอนการก่อสร้างการตรวจการจา้งและ

การควบคุมงานก่อสร้างพบวา่รายละเอียดในการตรวจการ

จา้งและการควบคุมงานก่อสร้างในทางปฏิบติัยงัไม่เพียง

พอขาดการระบุบทบาทของผูรั้บผดิชอบในแต่ละขั้นตอน

อย่างชดัเจนการท�าบนัทึกการปฏิบติังานไม่มีรูปแบบท่ี
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แน่นอนขาดความเขา้ใจถึงวตัถุประสงค์และประโยชน์

ในการท�าบุคลากรท่ีควบคุมและตรวจรับงานขาดความ

รู้เชิงเทคนิคขาดการศึกษาปัญหาล่วงหน้าส่งผลให้งาน

ก่อสร้างไม่ไดม้าตรฐานและนอกจากน้ียงัมีสาเหตุหรือ

ปัจจยัดา้นอ่ืนๆอีกท่ีเกิดจากตวัผูรั้บเหมาก่อสร้างการเขา้

งานท่ีล่าชา้ของผูรั้บเหมาก่อสร้างผูรั้บเหมาก่อสร้างขาด

ความพร้อมทางดา้นการเงินเคร่ืองจกัรหรือแรงงานผูรั้บ

เหมาก่อสร้างขาดความรับผดิชอบท้ิงงานเป็นตน้จากปัญหา

ต่าง ๆ ดงักล่าวท่ีกล่าวมาแลว้นั้นจะเห็นไดว้า่มีผลกระทบ

ต่อคุณภาพของงานทั้งส้ิน

เม่ือพิจารณาการขอรับการจดัสรรงบอุดหนุนใน

การซ่อมบ�ารุงทางหลวงทอ้งถ่ินใหแ้ก่ อปท. ของ จงัหวดั

สมุทรปราการ ตามโครงการแผนแม่บทกรมทางหลวง

ชนบท ปี 2555-2559พบว่า องค์กรปกครองส่วนทอ้ง

ถ่ินในจงัหวดัสมุทรปราการมีแผนงานเก่ียวกบัการซ่อม

สร้างถนนมากถึง 762 โครงการรวมระยะทางในการซ่อม

สร้างถนนมากถึง 719 กิโลเมตร ใชง้บประมาณโครงการ 

160,712,992 บาท โดยเฉพาะอ�าเภอพระสมุทรเจดีย ์ ท่ีมี

การขอรับจดัสรรงบประมาณมากถึง 65 ลา้นบาท รองลง

มาอ�าเภอบางบ่อ 63 ลา้นบาท และอ�าเภอเมือง 12 ลา้นบาท

ตามล�าดบัเน่ืองจากในอนาคตแนวโนม้การซ่อมถนนของ

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดัสมุทรปราการ

เพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ดงันั้น องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

แต่ละแห่งจึงตอ้งให้ความสนใจในการซ่อมถนนให้มาก

ข้ึนและในการซ่อมสร้างถนนของแต่ละองคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ินจะมีขีดความสามารถแตกต่างกนั ทั้งในดา้น

ประสบการณ์ การประเมินราคา การตรวจรับการจา้งดงั

นั้น องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินจึงตอ้งให้ความสนใจ

ในการซ่อมถนนให้มากข้ึนหากมีตวัแบบในการพฒันา

ขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใน

บริหารก�ากบัการซ่อมสร้างถนนใหเ้ป็นมาตรฐานเดียวกนั 

กจ็ะสามารถประหยดังบประมาณของทางราชการไดต้าม

หลกัธรรมาภิบาล

บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเอง 

จ�าเป็นตอ้งมีการบริหารการก�ากบัซ่อมสร้างถนนอยา่งมี

ล�าดบัขั้นตอน และในกระบวนการในการด�าเนินโครงการ

นั้นในแต่ละพื้นท่ีขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ได้

ประสบปัญหา ซ่ึงเกิดข้ึนจากปัจจยัต่าง ๆ ทั้งปัญหาท่ีเกิด

จากองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน บุคลากร ตลอดจนปัญหา

จากผูรั้บเหมาหรือผูรั้บจา้งในโครงการซ่ึงปัญหาต่าง ๆ 

เหล่าน้ีในแต่ละพื้นท่ีก็มีสภาพท่ีแตกต่างกนัออกไป ทั้งน้ี

ข้ึนอยูก่บัขีดความสามารถของทอ้งถ่ินในการบริหารจดัการ

ทั้งความรู้ ทกัษะ คุณลกัษณะ ของผูป้ฏิบติังาน และความ

สามารถของโครงสร้างขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

เพราะฉะนั้น ผูว้จิยัจึงสนใจศึกษา ตวัแบบขีดความ

สามารถขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในการบริหาร

การก�ากบัซ่อมสร้างถนน เพื่อน�ามาพฒันาองคค์วามรู้ของ

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในการบริหารการก�ากบัการ

ซ่อมสร้างถนนให้มีประสิทธิภาพ และเกิดความคุม้ค่า

ในการจดัสรรงบประมาณดา้นการพฒันาโครงสร้างของ

องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ต่อไปจนสู่การตั้งค �าถาม

การศึกษาไวว้่า การบริหารการก�ากบัซ่อมสร้างถนนและ

ขีดความสามารถต่อการบริหารก�ากบัซ่อมสร้างถนนของ

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดัสมุทรปราการมี

ลกัษณะอยา่งไร และตวัแบบขีดความสามารถขององคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการบริหารการก�ากบัซ่อมสร้าง

ถนนควรเป็นอยา่งไร

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

จากความส�าคัญของปัญหาสามารถก�าหนด

วตัถุประสงคข์องการวิจยัดงัน้ี

1. เพื่อศึกษาการบริหารการก�ากบัซ่อมสร้างถนน

ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตามมาตรฐานของจงัหวดั

สมุทรปราการ

2. เพือ่ศึกษาขีดความสามารถขององคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ินของจงัหวดัสมุทรปราการในการบริหารการ

ก�ากบัซ่อมสร้างถนนตามมาตรฐาน

3. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการบริหาร

การก�ากบัซ่อมสร้างถนนกบัขีดความสามารถขององคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

4. เพื่อแสวงหาตัวแบบขีดความสามารถของ

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการบริหารการก�ากบัซ่อม

สร้างถนน
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แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

จากการศึกษาพฒันาการของแนวคิดการจดัการ

การซ่อมสร้างถนนกบัการบริหารองค์กรปกครองส่วน

ทอ้งถ่ิน ในเขตจงัหวดัสมุทรปราการ ซ่ึงเป็นกรอบแนวคิด

ส�าหรับการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดศึ้กษาพฒันาการแนวความ

คิด นิยาม และความหมายตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 ถึงพ.ศ. 

2556สามารถพิจารณาตวัแปรของการบริหารการก�ากบั

ซ่อมสร้างถนน ท่ีมีความสมัพนัธ์กบัขีดความสามารถการ

บริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตพ้ืนท่ีจงัหวดั

สมุทรปราการ ซ่ึงเลือกศึกษาตวัแปรหลกัในการจดัการการ

ซ่อมสร้างถนน ซ่ึงประกอบดว้ย 4 ตวัแปร คือ การศึกษา

ความเหมาะสมการซ่อมสร้างถนน การออกแบบการซ่อม

สร้างถนน การประมาณราคาค่าการซ่อมสร้างถนน การ

ซ่อมสร้างถนน (Department of Local Administration, 

2007) และความคุม้ค่าของการซ่อมสร้างถนน (Office of 

the Civil Service Commission, 2011)

ส�าหรับการศึกษาขีดความสามารถการบริหาร

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดย้ดึ

แนวทางการบริหารองคก์รตามวิธีการบริหารจดัการภาค

รัฐสมยัใหม่ และแนวทางการบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดี 

ซ่ึงส�านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (ก.พ.ร.) 

จดัท�าข้ึนเป็นหลกัในการศึกษา ผูว้ิจยัไดพ้ิจารณาตวัแปร

ของการบริหารองคก์ร ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการจดัการ

ซ่อมสร้างถนนขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขต

พื้นท่ีจงัหวดัสมุทรปราการ ซ่ึงเลือกศึกษาตวัแปรหลกั

ในการบริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประกอบดว้ย  

3 ตวัแปร ดงัน้ี ขีดความสามารถดา้นความรู้ ขีดความ

สามารถด้านทักษะ ขีดความสามารถในคุณลักษณะ

ส่วนบุคคล และขีดความสามารถตามโครงสร้างองคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ทั้ง 4 ตวัแปร ลว้นมีบทบาทส�าคญั

ในการสนบัสนุนการบริหารการก�ากบัซ่อมสร้างถนนของ

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ซ่ึงจะน�าไปสู่ผลสมัฤทธ์ิตาม

แนวทางการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ และสอดคลอ้ง

กบัพระราชบญัญติัก�าหนดแผนและขั้นตอนการกระจา

ยอ�านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 ซ่ึง

มีการถ่ายโอนกิจการจดับริการสาธารณะจากส่วนราชการ

ใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเป็นหน่วยงานด�าเนินการ

มากยิ่ง โดยประชาชนจะตอ้งไดรั้บบริการสาธารณะท่ี

ดีข้ึนหรือไม่ต�่ากว่าเดิม มีคุณภาพมาตรฐาน การบริหาร

จดัการขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีความโปร่งใส 

มีประสิทธิภาพและรับผิดชอบต่อผูใ้ชบ้ริการให้มากข้ึน

กรอบแนวคิดกำรวิจัย

ผูว้จิยัจึงก�าหนดกรอบแนวความคิดการศึกษาการ

บริหารการก�ากบัซ่อมสร้างถนนกบัขีดความสามารถการ

บริหารองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เพื่อหาตวัแบบขีด

ความสามารถการบริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ี

สัมพนัธ์กบัการจดัการการซ่อมสร้างสามารถสร้างกรอบ

แนวคิดในการศึกษา ไดด้งัน้ี 

กำรบริหำรกำรก�ำกับซ่อมสร้ำงถนน

-----------------------------------------------------------------

1. การศึกษาถึงความเหมาะสมการซ่อมสร้างถนน

2. การออกแบบการซ่อมสร้างถนน

3. การประมาณราคาค่าการซ่อมสร้างถนน

4. การซ่อมสร้างถนน

5. ความคุม้ค่าของการซ่อมสร้างถนน

ขดีควำมสำมำรถกำรบริหำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

-----------------------------------------------------------------

1. ขีดความสามารถดา้นความรู้

2. ขีดความสามารถดา้นทกัษะ

3. ขีดความสามารถดา้นคุณลกัษณะส่วนบุคคล

4. ขีดความสามารถตามโครงสร้างองคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ิน

ภำพ 1 ตวัแบบการศึกษาขีดความสามารถการบริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการบริหารการก�ากบัซ่อมสร้างถนน 
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สมมติฐำนกำรวิจัย

จากกรอบแนวความคิดการศึกษาน�าไปสู่การตั้ง

สมมติฐานการวิจยัรวมวา่ การบริหารการก�ากบัซ่อมสร้าง

ถนน มีความสมัพนัธ์กบัขีดความสามารถการบริหารองคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

การวิจยัน้ีใชแ้นวทางการวิจยัเชิงปริมาณผสาน

เชิงคุณภาพ แสวงหาแนวทางการพฒันาตวัแบบขีดความ

สามารถของเจ้าหน้าท่ีในองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

ท่ีสัมพนัธ์กับการบริหารการก�ากับซ่อมสร้างถนนท่ีมี

มาตรฐาน พื้นท่ีศึกษาคือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินใน

เขตจงัหวดัสมุทรปราการ จ�านวน 49 แห่งครอบคลุม 6 

อ�าเภอ โดยวิธีการเลือกพื้นท่ีแบบเจาะจง 

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

ประชากรการวิจยัเชิงปริมาณ คือ เจ้าหน้าท่ีท่ี

เก่ียวขอ้งในการปฏิบติังานดา้นการก�ากบัดูและการบริหาร

จดัการงานซ่อมสร้างถนนขององคก์ารบริหารส่วนต�าบล 

เทศบาล และองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั และตวัแทนบริษทั

ผูรั้บเหมาการซ่อมสร้างถนน ในจงัหวดัสมุทรปราการ 

จ�านวน 49 แห่งในเขตพื้นท่ีจงัหวดัสมุทรปราการโดยวิธี

การเลือกพื้นท่ีแบบเจาะจง โดยการสุ่มแบบแบ่งกลุ่มขั้น

เดียว (single-stage cluster sampling) มีกลุ่มตวัอยา่งการ

วิจยัทั้งส้ิน 1,078 ตวัอยา่ง

ส�าหรับประชากรและพ้ืนท่ีการวิจยัเชิงคุณภาพ

โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกคณะผูบ้ริหารท้องถ่ิน ปลัด

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังาน

จริงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารการก�ากบัซ่อมสร้างถนน

ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัสมุทรปราการ 

และสอบถามเจา้หนา้ท่ี ๆ  เก่ียวขอ้ง ขณะลงพื้นเก็บขอ้มูล 

โดยการสงัเกตการณ์และสมัภาษณ์เชิงลึกผูใ้หข้อ้มลูส�าคญั

จ�านวน 12 ท่าน

เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรวิจัย

การวจิยัเชิงปริมาณใชเ้คร่ืองมือแบบสอบถามเป็น

หลกั โดยการสร้างจากตวัช้ีวดัของกรอบแนวคิดการวิจยั 

ซ่ึงลกัษณะของค�าถามเป็นค�าถามปลายปิด มีมาตรวดัของ

ตวัช้ีวดัแบบ Interval scale มีคะแนนของมาตรวดัคือ มาก

ท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย และนอ้ยมาก ท�าการตรวจสอบ

ความเท่ียงตรงของแบบสอบถามโดยการค�านวณหาค่า 

IVC (Item Variable Congruence Index) โดยผูเ้ช่ียวชาญ 8 

ท่าน มีค่าความสอดคลอ้งเท่ากบั 0.98 และหาความเช่ือมัน่ 

(reliability) จากพื้นท่ี (1) เทศบาลเมืองบา้นสวน อ.เมือง

ชลบุรี จ.ชลบุรี จ�านวน 18 ชุด (2) เทศบาลเมืองพนสันิคม 

อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี จ�านวน 15 ชุด (3) องคก์ารบริหาร

ส่วนต�าบลเกาะขนุน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา จ�านวน 

15 ชุด ค่าสัมประสิทธ์ิ (อลัฟ่า) V=0.995 ส�าหรับการวิจยั

เชิงคุณภาพโดยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มประชากร

ท่ีเก่ียวขอ้งกบังานบริหารก�ากบัการซ่อมสร้างถนนของ 

อปท. ในแต่ละประเด็นของความสัมพนัธ์เชิงประจกัษท่ี์

ผา่นการทดสอบดว้ยสถิติระดบัสูง 

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล

การศึกษาน้ีท�าการรวบรวมขอ้มูลจาก 3 แหล่งทั้ง

การรวบรวมขอ้มูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ คือ

1. การรวบรวมขอ้มลูเชิงคุณภาพจากเอกสาร จาก

หนงัสือทัว่ไป วิทยานิพนธ์ งานวิจยั ต�ารางทางวิชาการ 

และเอกสารฐานขอ้มูลขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

และหน่วยงานราชการต่าง ๆ ซ่ึงขอ้มูลจากเอกสารนั้น

ถือเป็นขอ้มูลทุติยภูมิ ตลอดจน จุลสาร วารสาร เอกสาร 

เวบ็ไซต ์วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง

เก่ียวกบัการบริหารการก�ากบัซ่อมสร้างถนน 

2 .  การรวบรวมข้อมูล เ ชิงปริมาณโดยใช้

แบบสอบถาม ซ่ึงเป็นค�าถามปลายปิดโดยผูศึ้กษาวิจยัได้

สร้างแบบสอบถามข้ึน จ�านวน 203 ขอ้แบ่งออกเป็น 3 

ส่วน ไดแ้ก่ ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

จ�านวน 4 ขอ้ ส่วนท่ี 2 คือ การบริหารการก�ากบัซ่อมสร้าง

ถนนจ�านวน 94 ขอ้ ส่วนท่ี 3 ขีดความสามารถขององคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ินจ�านวน 105 ขอ้
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3. การรวบรวมขอ้มูลเชิงคุณภาพโดยใช้แบบ

สัมภาษณ์เชิงลึก จ�านวน 5 ประเด็นหลกัท่ีสอดคลอ้งตาม

สมติฐานการวิจยัทั้งสมมติฐานย่อยและสมมติฐานรวม

ท�าการออกแบบการสร้างเคร่ืองมือการสัมภาษณ์เชิงลึก

ในประเดน็ตามผลการทดสอบสมมติฐานอีกคร้ังท่ีเก่ียวกบั

ความสัมพนัธ์ของตวัแปรการบริหารการก�ากบัซ่อมสร้าง

ถนนกบัตวัแปรขีดความสามารถขององคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ิน เพื่อน�าขอ้มูลการสัมภาษณ์และการสังเกตการณ์

มาสนบัสนุนขอ้คน้พบของการวิจยัเชิงปริมาณ

กำรวิเครำะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้

การวเิคราะห์ขอ้มลูเชิงปริมาณ ดว้ยสถิติร้อยละค่า

เฉล่ียค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์คา

โนนิคอล (Canonical correlation analysis) เพื่อทดสอบ

สมมติฐานการวจิยั และการวเิคราะห์เสน้ทาง (path analysis 

model) ตามทฤษฎีสัมประสิทธ์ิเส้นทางเพื่อสร้างตวัแบบ

การวิจยั ส�าหรับการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ หลงัจาก

เกบ็รวบรวมขอ้มลูโดยการสมัภาษณ์ และการสงัเกตการณ์

แลว้ น�าขอ้มูลท่ีไดม้าท�าการวิเคราะห์ขอ้มูลในการให้ค �า

อธิบายเหตุผลขอ้เท็จจริงจากความสัมพนัธ์การสร้างขีด

ความสามารถขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินกบัการ

บริหารการก�ากบัซ่อมสร้างถนนโดยใชว้ิธีวิเคราะห์เชิง

บรรยายเพื่อสนบัสนุนขอ้คน้พบเชิงปริมาณ

ผลกำรวิจัย

ผูว้ิจยัขอน�าเสนอผลการวิจยัซ่ึงสอดคลอ้งตาม

วตัถุประสงคข์องการศึกษาดงัน้ี

1. การบริหารการก�ากับซ่อมสร้างถนน ตาม

วตัถุประสงคข์อ้ท่ี 1 เพื่อศึกษาการบริหารการก�ากบัซ่อม

สร้างถนนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตามมาตรฐาน

ของจงัหวดัสมุทรปราการ ผลการศึกษาระดบัการบริหาร

การก�ากบัซ่อมสร้างถนนของจงัหวดัสมุทรปราการ พบ

วา่ ภาพรวมองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีการบริหารการ

ก�ากบัซ่อมสร้างถนนภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก โดยเฉพาะ

เน้นความคุม้ค่าของการซ่อมสร้างถนน รองลงมาการ

ประมาณราคา กระบวนการซ่อมสร้างถนน การออกแบบ

และการศึกษาถึงความเหมาะสมในการซ่อมสร้างถนนตาม

ล�าดบั เม่ือพิจารณาค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน พบว่า ภาพรวม

มีค่าเขา้ใกล ้1 แสดงว่า ขอ้มูลของตวัแปรการบริหารการ

ก�ากบัซ่อมสร้างถนนมีความเบ่ียงแบนนอ้ยสอดคลอ้งกบั

ขอ้มูลการสัมภาษณ์เชิงลึกและการสังเกตการณ์

ภำพ 2 การบริหารการก�ากบัซ่อมสร้างถนนของจงัหวดัสมุทรปราการ
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2. ขีดความสามารถขององคก์รปกครองส่วนทอ้ง

ถ่ิน ตามวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 1 เพ่ือศึกษาขีดความสามารถของ

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินของจงัหวดัสมุทรปราการใน

การบริหารการก�ากบัซ่อมสร้างถนนตามมาตรฐาน ผลการ

ศึกษาพบวา่ ภาพรวม องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจงัหวดั

สมุทรปราการมีขีดความสามารถในการบริหารการก�ากบั

ซ่อมสร้างถนนระดบัมากโดยเฉพาะขีดความสามารถดา้น

คุณลกัษณะส่วนบุคคลท่ีมีระดบัมากท่ีสุด รองลงมาขีด

ความสามารถดา้นโครงสร้างขององค์กรปกครองส่วน

ทอ้งถ่ิน ขีดความสามารถดา้นความรู้ และขีดความสามารถ

ดา้นทกัษะตามล�าดบัเม่ือพิจารณาค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

พบว่า ภาพรวมมีค่าเขา้ใกล ้1 แสดงว่า ขอ้มูลของตวัแปร

ขีดความสามารถขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีความ

เบ่ียงแบนน้อยสอดคลอ้งกบัขอ้มูลการสัมภาษณ์เชิงลึก

และการสังเกตการณ์

ภำพ 3 ขีดความสามารถขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

3. ความสมัพนัธ์ระหวา่งการบริหารการก�ากบัซ่อม

สร้างถนนกบัขีดความสามารถขององคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ินตามวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 3 เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์

ระหวา่งการบริหารการก�ากบัซ่อมสร้างถนน กบัขีดความ

สามารถขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินสามารถแสดง

ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจยั ดงัน้ี

สมมติฐาน 1 ความสัมพนัธ์ระหว่างการบริหาร

การก�ากบัซ่อมสร้างถนนกบัขีดความสามารถขององคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ินดา้นความรู้ พบว่ามีความสัมพนัธ์

ในระดบัสูง (ค่า canonical correlation= 0.87) โดยเฉพาะ

ตวัแปรเร่ิมตน้ของการบริหารการก�ากบัซ่อมสร้างถนนใน

เร่ืองการซ่อมสร้างถนนในระดบัปานกลางมีความสมัพนัธ์

ในระดบัสูงกบัขีดความสามารถขององคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ินดา้นความรู้ในดา้นประสบการณ์และดา้นการศึกษา

ในระดบัต�่า โดยมีความสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนั

สมมติฐาน 2 ความสัมพนัธ์ระหว่างการบริหาร

การก�ากับซ่อมสร้างถนนกับขีดความสามารถด้าน

ทกัษะพบว่ามีความสัมพนัธ์ในระดบัสูง (ค่า canonical  

correlation= 0.87) โดยเฉพาะตวัแปรเร่ิมตน้ของการ

บริหารการก�ากบัซ่อมสร้างถนนในเร่ืองการซ่อมสร้าง

ถนนในระดบัปานกลางและการออกแบบการซ่อมสร้าง

ถนนในระดบัต�่ามีความสัมพนัธ์ในระดบัสูงกบัขีดความ

สามารถดา้นทกัษะในดา้นทกัษะการบริหารงานการซ่อม

สร้างถนนในระดบัปานกลาง และทกัษะเทคนิคเฉพาะ

งานการก�ากบัการซ่อมสร้างถนนในระดบัต�่า โดยมีความ

สัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนั 

สมมติฐาน 3 ความสัมพนัธ์ระหว่างการบริหาร

การก�ากับซ่อมสร้างถนนกับขีดความสามารถด้าน

คุณลกัษณะส่วนบุคคล พบวา่มีความสัมพนัธ์ในระดบัสูง  

(ค่า canonical correlation= 0.85) โดยเฉพาะตวัแปรเร่ิม
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ตน้ของการการบริหารการก�ากบัซ่อมสร้างถนนในเร่ือง

การซ่อมสร้างถนนในระดบัปานกลางมีความสัมพนัธ์ใน

ระดบัสูงกบัขีดความสามารถดา้นคุณลกัษณะส่วนบุคคล

ในดา้นการท�างานเป็นทีม และความส�านึกดา้นคุณภาพ

และบริการในระดบัต�่าโดยมีความสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนั 

สมมติฐาน 4 ความสมัพนัธ์ระหวา่งการบริหารการ

ก�ากบัซ่อมสร้างถนนกบัขีดความสามารถตามโครงสร้าง

องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พบว่ามีความสัมพนัธ์ใน

ระดบัสูง (ค่า canonical correlation= 0.84) โดยเฉพาะ

ตวัแปรเร่ิมตน้ของการการบริหารการก�ากบัซ่อมสร้าง

ถนนในเร่ืองการซ่อมสร้างถนนในระดบัปานกลางมีความ

สัมพนัธ์ในระดบัสูงกบัขีดความสามารถตามโครงสร้าง

องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในดา้นภาวะผูน้�าในระดบั

ปานกลาง และดา้นการวางแผนงาน ในระดบัต�่า โดยมี

ความสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนั

สมมติฐานรวม ความสมัพนัธ์ระหวา่งการบริหาร

การก�ากบัซ่อมสร้างถนนกบัขีดความสามารถขององคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ินพบวา่มีความสมัพนัธ์ในระดบัสูง (ค่า 

canonical correlation= 0.90) โดยเฉพาะตวัแปรเร่ิมตน้

ของการบริหารการก�ากบัซ่อมสร้างถนนในเร่ืองการซ่อม

สร้างถนนในระดบัปานกลางมีความสัมพนัธ์ในระดบัสูง

กบัขีดความสามารถขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ใน

ดา้นขีดความสามารถดา้นความรู้ และขีดความสามารถ

ดา้นทกัษะในระดบัต�่าโดยมีความสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนั 

ภำพ 4 ความสัมพนัธ์ระหว่างการบริหารการก�ากบัซ่อมสร้างถนนกบัขีดความสามารถการบริหารองคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ิน

4. ตวัแบบขีดความสามารถขององคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ินในการบริหารการก�ากบัซ่อมสร้างถนนตาม

วตัถุประสงคข์อ้ท่ี 4 เพือ่แสวงหาตวัแบบขีดความสามารถ

ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการบริหารการก�ากบั

ซ่อมสร้างถนนโดยการวิเคราะห์เส้นทาง path analysis 

ซ่ึงเป็นการวิเคราะห์ทางสถิติแบบถดถอย (regression 

analysis) ท่ีพฒันามาจากการศึกษาระดบัความสัมพนัธ์

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ตวัแปรการบริหารการ

ก�ากบัซ่อมสร้างถนนท่ีมีความสมัพนัธ์กบัขีดความสามารถ

ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัสมุทรปราการ 

มี 1 ตวัแปร ประกอบดว้ย การซ่อมสร้างถนน และตวัแปร

ขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีมี

ความสัมพนัธ์กบัการบริหารการก�ากบัซ่อมสร้างถนนมี  

2 ตวัแปร ประกอบดว้ย ขีดความสามารถการบริหารองคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ินดา้นความรู้ และขีดความสามารถ

การบริหารองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินดา้นทกัษะ น�า

ไปสู่การวิเคราะห์เส้นทางความสัมพนัธ์ของการบริหาร

การก�ากบัซ่อมสร้างถนนกบัขีดความสามารถการบริหาร

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเพื่อสร้างตวัแบบพฒันาองค์

ความรู้ต่อไป
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ภำพ 5 ตวัแบบคณิตศาสตร์การบริหารการก�ากบัซ่อมสร้างถนนกบัขีดความสามารถการบริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

จากตวัแบบคณิตศาสตร์ขา้งตน้เป็นการวิเคราะห์

เส้นทางของตวัแปรท่ีมีองคป์ระกอบท่ีแตกต่างกนัแต่จุด

หมายเดียวกนั เป็นวิธีการสร้างตวัแบบ bipartite graphs 

ซ่ึงตวัแบบดงักล่าวเป็นตวัแบบสัมพนัธ์เชิงสถิติท่ีเต็มไป

ดว้ยค่าความสมัพนัธ์ของตวัแบบท�าใหเ้ขา้ใจยาก ผูศึ้กษาจึง

พฒันาในลกัษณะตวัแบบความสัมพนัธ์ทางสังคมศาสตร์

ท�าให้ผูอ่้านเขา้ใจมากยิ่งข้ึน และน�าไปสร้างองคค์วามรู้

และใชป้ระโยชน์จากตวัแบบไดจ้ริง 

กำรอภิปรำยผล

1. การบริหารการก�ากบัซ่อมสร้างถนนมีความ

สัมพนัธ์กบัขีดความสามารถการบริหารองคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ิน

ผลการพิสูจน์สมมติฐานรวม การบริหารการ

ก�ากบัซ่อมสร้างถนนมีความสมัพนัธ์กบัขีดความสามารถ

การบริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในดา้นขีดความ

สามารถดา้นความรู้ ขีดความสามารถดา้นทกัษะ ขีดความ

สามารถดา้นคุณลกัษณะส่วนบุคคล และขีดความสามารถ

ตามโครงสร้างองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พบวา่ยอมรับ

สมมติฐาน คือการบริหารการก�ากบัซ่อมสร้างถนนมีความ
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สมัพนัธ์กบัขีดความสามารถขององคก์รปกครองส่วนทอ้ง

ถ่ินในระดบัสูง โดยความสัมพนัธ์นั้นเกิดตวัแปรยอ่ยของ

การบริหารการก�ากบัซ่อมสร้างถนนดว้ยการมุ่งเน้นใน

เร่ือง กระบวนการซ่อมสร้างถนน มีความสัมพนัธ์และ

สามารถสนบัสนุนการสร้างขีดความสามารถขององคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน โดยเฉพาะในดา้นขีดความสามารถ

ดา้นความรู้ ขีดความสามารถดา้นทกัษะ จากแนวความ

คิดของการบริหารการก�ากบัซ่อมสร้างถนนกบัขีดความ

สามารถการบริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ซ่ึงใน

ภาพรวมการบริหารการก�ากบัซ่อมสร้างถนนโดยเฉพาะ

ในกระบวนการซ่อมสร้างถนนเป็นเคร่ืองมือส�าคญัใน

การสร้างขีดความสามารถในดา้นความรู้ และขีดความ

สามารถดา้นทกัษะ ท่ีองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินตอ้ง

มุ่งเนน้ส่งเสริมการสร้างกระบวนการส่งเสริมความรู้และ

เนน้เร่ืองการสร้างทกัษะแก่เจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานในการ

ก�ากบัการซ่อมสร้างถนน เป็นการเฉพาะเพื่อการบริหาร

งานโครงการซ่อมสร้างถนนอยา่งมีประสิทธิภาพและการ

ปฏิบติังานให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด

ผลการศึกษาความสัมพนัธ์ในภาพรวมมีความ

สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ วีระศกัดิ ์เครือเทพ ศึกษา

เร่ือง การจดัการภาครัฐสมยัใหม่ บทพิสูจน์เชิงประจกัษ์

ถึงความสามารถขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินพบว่า 

อปท. ท่ีศึกษาไดป้ระยกุตใ์ชว้ธีิการจดัการภาครัฐสมยัใหม่

เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการด�าเนินงาน 

เช่น การจา้งเหมาภาคเอกชนเขา้ด�าเนินการ (contract-out) 

การใหชุ้มชนเขา้มีส่วนร่วมในการด�าเนินการ ผลการศึกษา

ช้ีให้เห็นว่าแนวคิดการจดัการภาครัฐสมยัใหม่สามารถ

น�าไปประยุกต์ใชไ้ดจ้ริง และช่วยเพิ่มขีดความสามารถ

ในการปฏิบติังานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินให้สูง

ข้ึนได ้สาเหตุส�าคญัของผลส�าเร็จดงักล่าวมีหลายประการ 

ได้แก่ ปัจจัยด้านภูมิหลงัของผูน้�า ปัจจัยด้านขอ้จ�ากัด

ทางการคลงั และปัจจยัดา้นการมีส่วนร่วมของประชาชน  

(Krueathep, 2004) สอดคลอ้งกบัการศึกษาของนิยมวิชช  

อุย้เอง้ (Auihang, 2009) เร่ืองประสิทธิผลในการก่อสร้าง

ถนนในเขตพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต�าบลนาเกลือ 

อ�าเภอกนัตงั จงัหวดัตรังพบว่าองคป์ระกอบท่ีส่งผลต่อ

ประสิทธิผลในการก่อสร้างถนนในเขตพื้นท่ีองค์การ

บริหารส่วนต�าบลนาเกลือ คือ กระบวนการและวิธีการ

ก่อสร้างถนน อนัดบัสองคือ องคป์ระกอบดา้นวสัดุ อุปกรณ์ 

เคร่ืองมือ เคร่ืองใช ้ในการก่อสร้างถนน และอนัดบัสาม

คือ องคป์ระกอบดา้นปริมาณและคุณภาพของเจา้หนา้ท่ี

และบุคลากร ในขณะเดียวกนัผลการด�าเนินงานโครงการ

ก่อสร้างถนน 

ผลการศึกษายงัสอดคลอ้งกบัการสัมภาษณ์ นาย

พงษว์รรณ ศุขโภคา นายกองคก์ารบริหารส่วนต�าบลบาง

โปรงไดข้อ้สรุปว่า การซ่อมสร้างถนนกบัความรู้มีความ

สัมพนัธ์กนัอยา่งยิ่ง เพราะความรู้เป็นองคป์ระกอบเบ้ือง

ตน้ ท่ีสามารถจดัการระบบให้เป็นขั้นเป็นตอน มีวิธีการ

ท�างานท่ีเหมาะสม มีช่วงเวลาท่ีพอดี มีการควบคุมการ

ใชง้บประมาณท่ีถูกตอ้ง และบางคร้ังในการท�างาน อาจ

จะตอ้งใชป้ระสบการณ์เขา้มาช่วยปรับปรุงหลกัและวิธี

การท�างาน ให้เกิดความรัดกุมยิ่งข้ึน จนเกิดขอ้ผิดพลาด

น้อยท่ีสุด การฝึกอบรม ก็จะเป็นตวัช่วยเสริม ทางดา้น

ความรู้และประสบการณ์ในการควบคุมงานใหส้�าเร็จตาม

โครงการท่ีตั้งไว ้(Thongaram, et al., 2017)

ส�าหรับการบริหารการก�ากบัซ่อมสร้างถนนกบั

ขีดความสามารถดา้นทกัษะ สมัพนัธ์เพราะ การซ่อมสร้าง

ถนน มีความสมัพนัธ์กบัดา้นทกัษะเน่ืองจากผูค้วบคุมงาน 

จะตอ้งมีทกัษะ เทคนิคเฉพาะดา้นในการก�ากบัดูแลการซ่อม

ถนนใหเ้ป็นไปตามแบบและรายละเอียดองโครงการเพื่อ

ใหก้ารด�าเนินงาน เป็นไปตามขั้นตอนท่ีก�าหนด เทคนิคการ

ควบคุมงานในช่างช่างแต่ละคน อาจจะมีวธีิท่ีต่างกนั แต่ก็

เพือ่ผลส�าเร็จของาน ดงันั้น การมีทกัษะในการควบคุมงาน 

จึงมีความส�าคญัต่อกระบวนการซ่อมสร้างถนน

สอดคล้องกับการสัมภาษณ์นายกอบโชค  

กฎีุศรี ผูอ้ �านวยการกองช่างองคก์ารบริหารส่วนต�าบลศีรษะ 

จรเขใ้หญ่ในประเดน็ความสมัพนัธ์ระหวา่งการบริหารการ

ก�ากบัซ่อมสร้างถนนกบัขีดความสามารถดา้นความรู้ ได้

ขอ้สรุปวา่ สมรรถนะ หรือขีดความสามารถในการท�างาน

ท่ีประสบผลส�าเร็จในองคก์รชั้นน�าวา่มีคุณลกัษณะ พบวา่

ผลลพัธ์ทางการศึกษาท่ีดีเด่นของบุคคลไม่ไดเ้ป็นปัจจยัท่ีจะ

ช้ีวดัวา่บุคคลนั้น ๆ  จะประสบความส�าเร็จในหนา้ท่ีการงาน

เสมอไป หากตอ้งประกอบไปดว้ยคุณลกัษณะอ่ืน ๆ อาทิ 

ความสามารถในการท�างานร่วมกบัผูอ่ื้น ความสามารถใน

การส่ือสาร และการมีปฏิสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น



208 Vol. 7 No. 3 September-December 2017
EAU HEritAgE JoUrnAl

Social Science and Humanity

ส�าหรับขีดความสามารถดา้นทกัษะ ไดข้อ้สรุปวา่ 

ความสมัพนัธ์ระหวา่งขีดความสามารถดา้นทกัษะกบัการ

ปฏิบติังานท่ีตอ้งการ คือ แรงผลกัดนัเบ้ืองลึก หรือแรงจูงใจ

เป็นส่ิงท่ีบุคคลคิดหรือตอ้งการอยา่งแทจ้ริง ซ่ึงจะเป็นแรง

ขบัในการก�าหนดทิศทาง อุปนิสัย เป็นคุณลกัษณะส่วน

บุคคลทางกายภาพ และรวมถึงการตอบสนองของบุคคล

ต่อขอ้มลู ภาพลกัษณะแห่งถนนเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบัทศันคติ 

ค่านิยม และภาพลกัษณ์ของบุคคล ความรู้เป็นขอบเขตของ

ขอ้มูลหรือเน้ือหาเฉพาะดา้น ทกัษะเป็นความสามารถใน

การปฏิบติังานทั้งเก่ียวขอ้งกบัดา้นกายภาพ

ผลการศึกษาด้านการพฒันาขีดความสามารถ

ขององคก์รปกครองปกครองส่วนทอ้งถ่ินสอดคลอ้งกบั 

ด�ารงคว์ฒันาและคณะท�าการศึกษาโครงการศึกษาเบ้ือง

ตน้เร่ืองระบบการบริหารจดัการทอ้งถ่ินในรายละเอียด

มีการระบุเน้ือหาดา้นการพฒันาศกัยภาพหรือขีดความ

สามารถขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประกอบดว้ย

โครงการเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในดา้นบุคลากร

ของทอ้งถ่ินเช่น (1) โครงการประเมินผลการฝึกอบรม

เพิม่พนูประสิทธิภาพองคก์ารบริหารส่วนต�าบล (อบต.) ใน

ประเดน็เก่ียวกบัการพฒันาทรัพยากรบุคคลส่วนถ่ินตั้งแต่

มีการจดัตั้งองคก์ารบริหารส่วนต�าบลในปี 2538 ตามพระ

ราชบญัญติัองคก์ารบริหารส่วนต�าบลและสภาต�าบลพ.ศ. 

2537 ว่ามีสัมฤทธิผลหรือปัญหาอุปสรรคอยา่งไรรวมทั้ง

เพื่อรับทราบความตอ้งการในการฝึกอบรมเพื่อพฒันา

ขีดความสามารถของอบต. ทั้งจากผูบ้ริหารอบต.สมาชิก

สภาอบต. พนกังานของอบต.และจากขา้ราชการในระดบั

จงัหวดัและอ�าเภอท่ีมีหน้าท่ีในการก�ากบัดูแลอบตเพื่อ

เป็นขอ้มูลในการพฒันาหลกัสูตรและการบริหารจดัการ

การฝึกอบรมต่อไป (2) โครงการศึกษาวิจยัเร่ืองโครงการ

ฝึกอบรมบุคลากรของทอ้งถ่ินเพื่อความยัง่ยนืเชิงสถาบนั  

(3) โครงการถ่ายโอนก�าลงัคนเพ่ือสนบัสนุนมาตรการเสริม

การพฒันาชนบทและชุมชนเพื่อให้องคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ินมีขีดความสามารถด�าเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย

และเพื่อให้ส่วนราชการต่างๆสนบัสนุนโครงการน้ีโดย

การอนุญาตให้ขา้ราชการในสังกดัท่ีมีคุณสมบติัตรงตาม

หลกัเกณฑ์ไดเ้ขา้ร่วมอย่างเต็มท่ี (Wattana, D., et al., 

2001) (4) โครงการเพ่ือเสริมสร้างขีดความสามารถในดา้น

การจดับริการสาธารณะเป็นการศึกษาวจิยัเก่ียวกบัการถ่าย

โอนภารกิจดา้นการก่อสร้างทางและการก่อสร้างระบบน�้า

สะอาดใหอ้งคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัและองคก์ารบริหาร

ส่วนต�าบลโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อติดตามผลว่ากรมโยธา 

ธิการไดด้�าเนินการตามหลกัเกณฑแ์ละแนวทางท่ีส�านกังบ

ประมาณก�าหนดหรือไม่รวมทั้งประเมินความพร้อมของ

องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัและองคก์ารบริหารส่วนต�าบล

วา่มีความพร้อมและขีดความสามารถในการรองรับภารกิจ

ดงักล่าวในกิจกรรมใดบา้งรวมทั้งมีขอ้เสนอแนะเพือ่เสริม

สร้างขีดความสามารถขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินใน

ภารกิจดงักล่าว (Wattana, D., et al., 2001)

2. แนวทางการพฒันาขีดความสามารถการบริหาร

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการบริหารการก�ากบัซ่อม

สร้างถนน 

จากการวิเคราะห์เส้นทางผูว้ิจัยได้พฒันาองค์

ความรู้สู่การสร้างตวัแบบทางสังคมศาสตร์ท่ีไดจ้ากการ

วิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณรายละเอียดแนวทางการสร้าง

ขีดความสามารถการบริหารองค์กรปกครองส่วนทอ้ง

ถ่ินในการบริหารการก�ากบัซ่อมสร้างถนนของจงัหวดั

สมุทรปราการ เม่ือพิจารณาอิทธิพลทางตรง ตวัแปรท่ีมี

อิทธิพลทางตรงต่อขีดความสามารถการบริหารองค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน คือ การสร้างขีดความสามารถการ

บริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินดา้นความรู้และดา้น

ทกัษะในการบริหารการก�ากบัซ่อมสร้างถนนท่ีสามารถ

ส่งเสริมกระบวนการด�าเนินงานการควบคุมงานโครงการ

ซ่อมสร้างถนน และการก�าหนดคุณสมบติัผูรั้บจา้งซ่อม

สร้างถนนสามารถอภิปรายผลการศึกษาตวัแบบเส้นทาง

ความสัมพนัธ์ท่ีสอดคลอ้งกบัตวัแบบทางสังคมศาสตร์

ซ่ึงผูว้ิจยัไดส้ร้างข้ึนดงัน้ี

2.1 ขีดความสามารถดา้นความรู้ในการบริหาร

การก�ากบัซ่อมสร้างถนนขององค์กรปกครองส่วนทอ้ง

ถ่ิน ผลการพิสูจน์เส้นทางความสัมพนัธ์ สรุปไดว้่า การ

บริหารการก�ากบัการซ่อมสร้างถนนดา้นการซ่อมสร้าง

ถนนท่ีมีความสัมพนัธ์กบัขีดความสามารถดา้นความรู้ใน

การบริหารการก�ากบัซ่อมสร้างถนนขององคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ินท่ีมุ่งเนน้การพฒันาขีดความสามารถดา้นการ

ศึกษาและการฝึกอบรม ไดเ้ป็นอยา่งดี

2.2 ขีดความสามารถดา้นทกัษะในการบริหารการ
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ก�ากบัซ่อมสร้างถนนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ผล

การพสูิจนเ์สน้ทางความสมัพนัธ์ สรุปไดว้า่ การบริหารการ

ก�ากบัการซ่อมสร้างถนนดา้นการซ่อมสร้างถนนท่ีมีความ

สมัพนัธ์กบัขีดความสามารถดา้นทกัษะในการบริหารการ

ก�ากบัซ่อมสร้างถนนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมุ่ง

เนน้การพฒันาทกัษะการคิดนอกกรอบและการคิดริเร่ิมใน

การบริหารการก�ากบัซ่อมสร้างถนน อาทิ ทกัษะการน�า

เสนอ การจดัท�างบประมาณ การพดู การฟัง การสร้างเครือ

ข่ายและการมีส่วนร่วม การใหร้างวลัใหผ้ลตอบแทน การ

คิดเชิงกลยทุธ์การวางแผน การจดัตั้งทีมงาน การจดัการ

เวลา การจดัการการเปล่ียนแปลง การฝึกและพฒันาผูอ่ื้น 

การจดัการความขดัแยง้ การตดัสินใจ การติดตามงาน การ

คาดการณ์ การแสดงคิดเห็นและการยอมรับความคิดเห็น 

การสร้างนวตักรรม ภาวะผูน้�าการบงัคบับญัชา

ทกัษะเทคนิคเฉพาะงานการก�ากบัการซ่อมสร้าง

ถนนท่ีมุ่งเน้นทกัษะการบริหารโครงการและประเมิน

ผลโครงการ การค�านวณการประสานงานหน่วยงานท่ี

เก่ียวขอ้ง การใชค้อมพิวเตอร์ส�าหรับงานการก่อสร้าง การ

ท�างานเป็นทีม การจดัการฐานขอ้มลูดา้นการก่อสร้างต่างๆ 

ของ อปท. การจดัท�างานงานการควบคุมงาน ความรู้ภาษา

องักฤษ การใชอุ้ปกรณ์เก่ียวกบัการออกแบบก่อสร้างการ

รวบรวมและวิเคราะห์ขอ้มูลดา้นวิศวกรรม การจดัการ

ความขดัแยง้ในชุมชนการบริหารและควบคุมโครงการ 

และท่ีส�าคญัการพดูในท่ีชุมชน

ผลการศึกษาตวัแบบการวิจยัสอดคลอ้งกบัการ

สัมภาษณ์นายรุ่งชยั อิทธิพระประเสริฐ ผูอ้ �านวยการกอง

ช่างองคก์ารบริหารส่วนต�าบลบางโฉลงไดข้อ้สรุปวา่ การ

ซ่อมสร้างถนน จ�าเป็นตอ้งใชบุ้คลากรท่ีขีดความสามารถ

ดา้นความรู้ในดา้นการควบคุมงาน การตรวจรับงาน ใน

การออกแบบ จะตอ้งไดบุ้คลากรท่ีมีความรู้ทางดา้นโยธา 

ดา้นวิศวกรรม จึงสามารถท่ีจะด�าเนินโครงการไดอ้ย่าง

ดี ถูกตอ้ง และขีดความรู้ความสามารถจะตอ้งไดรั้บการ

พฒันาดา้นการศึกษา การอบรมเพิ่มเติมตลอด เน่ืองจาก

งานก่อสร้างไดมี้การพฒันาวสัดุอุปกรณ์ใหม่มาเสนอเพ่ือ

ให้ทนักบัโลกในยุคปัจจุบนั โดยดา้นความรู้ การศึกษา

ไม่มีท่ีส้ินสุด

ส�าหรับการพฒันาขีดความสามารถดา้นทกัษะ ได้

ขอ้สรุปวา่ การซ่อมสร้างถนนนั้นถือเป็นงานท่ีมีเทคนิคและ

วิธีการเฉพาะโดยตรง การด�าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ

จ�าเป็นตอ้งมีทกัษะดา้นการบริหารงานทางดา้นเทคนิคท่ี

ดี จึงสามารถด�าเนินการไดดี้ ทกัษะเป็นตวัก�าหนดความ

รู้ ความสามารถของบุคลากร ถา้องคก์รใดไดบุ้คลากรท่ี

มีทกัษะในการปฏิบติังานท่ีดี องคก์รนั้นก็จะประสบผล

ส�าเร็จอยา่งดี 
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ภำพ 6 ตวัแบบขีดความสามารถการบริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการบริหารการก�ากบัซ่อมสร้างถนนของ

จงัหวดัสมุทรปราการ 

จากการวเิคราะห์ตวัแบบทางสงัคมศาสตร์ท่ีผูว้จิยั

ไดน้�าเสนอ จะเห็นไดว้่า ในปัจจุบนัองคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ินควรเนน้การพฒันาขีดความสามารถของบุคลากร 

เจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังาน ซ่ึงเป็นล�าดบัตน้ ๆ  ท่ีจะตอ้งใหค้วาม

ส�าคญัโดยเฉพาะ ดา้นความรู้และการพฒันาศกัยภาพหรือ

ขีดความสามารถดา้นทกัษะ โดยการส่งเสริม สนบัสนุน

องคค์วามรู้ดา้นทกัษะ และความรู้ต่าง ๆ อยา่งครบวงจร

ทั้งคณะผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน ขา้ราชการทอ้งถ่ินและเจา้หนา้ท่ีผู ้

ปฏิบติังานตลอดจนการสร้างความรู้ความเขา้ในขอ้บงัคบั

ต่าง ๆ แก่ผูรั้บเหมาหรือผูรั้บจา้งตามโครงการซ่อมสร้าง

ถนนขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ซ่ึงแนวทางการ

พฒันาขีดความสามารถดงักล่าว มีความสัมพนัธ์อย่าง

ยิ่งกบัการบริหารการก�ากบัซ่อมสร้างถนน โดยเฉพาะ

กระบวนการซ่อมสร้างถนนในปัจจุบนั ท่ีจ�าเป็นจะตอ้ง

ด�าเนินการควบคู่กนัไป

จากตวัแบบทางสังคมศาสตร์สามารถประยุกต์

ตัวแบบขีดความสามารถการบริหารองค์กรปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ินในการบริหารการก�ากบัซ่อมสร้างถนนของ

จงัหวดัสมุทรปราการ ภายใตแ้นวคิดเชิงระบบ (system’s 

approach) และแนวคิดเชิงบูรณาการแบบองคร์วมท�าให้

เกิดการพฒันาขีดความสามารถขององคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ินในการบริหารการก�ากบัซ่อมสร้างถนนเพื่อใหเ้กิด
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ความคุม้ค่าตามภารกิจของหน่วยงานภาครัฐระดบัพื้นท่ี 

ไดอ้ยา่งจริงจงัและมีประสิทธิภาพ 

ข้อเสนอแนะกำรวิจัย

1. ขอ้เสนอแนะการสร้างขีดความสามารถการ

บริหารองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการบริหารการ

ก�ากบัซ่อมสร้างถนน

1.1 ด้วยข้อจ�ากัดโดยเฉพาะเคร่ืองจักรทั้ ง

เคร่ืองจกัรในการบ�ารุงรักษาปกติเคร่ืองจกัรหนกัท่ีใชใ้น

การซ่อมแซมผิวทาง และอุปกรณ์ส�ารวจและตรวจสอบ

ความเสียหาย ในขณะท่ีบางองคก์ารบริหารส่วนต�าบลมีขอ้

จ�ากดัในเร่ืองดงักล่าวมาก ดว้ยเหตุน้ีองคก์ารบริหารส่วน

จงัหวดัจึงน่าจะมีศกัยภาพในการสนบัสนุนเคร่ืองจกัรให้

กบั อปท. ขนาดเลก็โดยเฉพาะเคร่ืองจกัรหนกั ซ่ึงองคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ินขนาดเลก็ไม่จ�าเป็นตอ้งมี หรือองคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ินขนาดเลก็อาจรวมกลุ่มกนัเพื่อจดัหา

เคร่ืองจกัรเพื่อใชร่้วมกนั

1.2 การจดัซ้ือจดัจา้งของส่วนราชการ ตอ้งด�าเนิน

การตามระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงมกัจะมีขอ้โตแ้ยง้

ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งวา่ มีการด�าเนินการท่ีไม่สุจริต มีพฤติการณ์

ท่ีหลีกเล่ียงกฎหมาย และการก�าหนดคุณสมบติัของผูเ้สนอ

ราคาท่ีไม่มีลกัษณะเป็นการเอ้ือประโยชน์ให้กบัผูเ้สนอ

ราคารายหน่ึงรายใด

1.3 ผูบ้ริหารท่ีเก่ียวขอ้งสามารถน�าตวัช้ีวดัขีด

ความสามารถท่ีใชใ้นการบริหารการก�ากบัการซ่อมสร้าง

ถนน ซ่ึงเนน้การพฒันาการให้ความรู้โดยวิธีการให้การ

ศึกษาอบรม ตลอดจนการศึกษาดูงานเพื่อการสร้างสม

ประสบการณ์ดา้นการบริหารการก�ากบัการซ่อมสร้างถนน

ของเจา้หนา้ท่ีในทุกระดบั

2. ขอ้เสนอแนะตามตวัแบบการวิจยั

2.1 ควรส่งเสริมการให้ความรู้แก่เจ้าหน้าท่ีผู ้

ปฏิบติังานทุกระดบัตั้งแต่เจา้หนา้ท่ีผูรั้บผดิชอบงานทั้งใน

ระดบันโยบาย ระดบัผูบ้ริหาร และระดบัปฏิบติัการอยา่ง

ต่อเน่ือง โดยเนน้วิธีการดา้นการศึกษา และเนน้การสร้าง

สมประสบการท�างานในสภาวการณ์ต่าง ๆ  ซ่ึงผลของการ

ส่งเสริมให้ความรู้เพื่อสร้างขีดความสามารถดา้นความรู้ 

ไม่เพียงแต่เพื่อการสร้างขีดความสามารถในการท�างาน

ดา้นบริหารการก�ากบัซ่อมสร้างถนนแต่ยงัสามารถน�ามา

สู่การสร้างองคค์วามรู้ใหม่ ๆ ในการคิดแกไ้ขปัญหาของ

ทอ้งถ่ินตนเอง 

2.2 ควรส่งเสริมการสร้างขีดความสามารถใน

ระดบัผูบ้ริหาร ไดแ้ก่ การติดต่อส่ือสาร การวางแผน และ

การบริหารงาน การท�างานเป็นทีม ความสามารถเชิงกล

ยุทธ์ และความสามารถในการจัดการตนเอง ในขณะ

เดียวกบัควรพฒันาขีดความสามารถในระดบัส่วนบุคคล 

ได้แก่ การติดต่อส่ือสาร ความมัน่ใจตนเอง ความคิด

สร้างสรรค ์และการสร้างนวตักรรมต่าง ๆ ในการปฏิบติั

งาน โดยเฉพาะในการบริหารการก�ากบัซ่อมสร้างถนนให้

มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

2.3 ควรให้การสนับสนุนกลไกการติดตาม

ประเมินแผนงานโครงการดา้นการพฒันาโครงสร้างพื้น

ฐานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน โดยเฉพาะโครงการ

ด้านการซ่อมสร้างถนนท่ีมีการใช้งบประมาณในการ

พฒันาเป็นจ�านวนมาก และเป็นการทบทวนสมรรถนะ

ขีดความสามารถของเจา้หนา้ท่ีปฏิบติังานในดา้นต่าง ๆ 

อยา่งสม�่าเสมอ 



212 Vol. 7 No. 3 September-December 2017
EAU HEritAgE JoUrnAl

Social Science and Humanity

References

Auihang, N. (2009). Effectiveness in road construction in the area of Naklua sub-district administration  

 organization, Kantang Trang, Trang province. Master of Public Administration Thesis, Khonkaen  

 University. (in Thai)

Department of Local Administration. (2007). The road pavement and sidewalks: The standard of public services  

 of local government. Bangkok: Author. (in Thai)

Department of Rural Roads. (2015). Road status in Thailand. Retrieved  from: http://masterplan.drr .go.th/ 

 gisMasterPlan2/ pmapper/map.phtml?config=default&resetsession= all&zoomLayer=view_gis_road_ 

 master _plan&zoomQuery=id@1@ 1000005720@1@0 (in Thai)

Krueathep, V. (2004). Modern public management: Empirical proof of the ability of local governments. Political  

 Science Review, 39(1), 19-73. (in Thai)

Office of the Civil Service Commission. (2011). Manual techniques and modern management according to the  

 guidelines for good governance. Bangkok: Author. (in Thai)

Thongaram, R., et al. (2017). Conceptual framework of capabilities in managing the rebuilding of local  

 government roads into practice effectively. EAU Heritage Journal Social Science and Humanity, 7(2),  

 31-41. (in Thai)

Wattana, D., et al. (2001). Preliminary study the local administration. Bangkok: Thailand Research Fund.  

 (in Thai)



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ปีที่ 7 ฉบับที่ 3 ประจ�าเดือน กันยายน-ธันวาคม 2560 213

บทคัดย่อ

การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ ศึกษา (1) ปัญหาเก่ียวกบัการบริหารจดัการ (2) แนวทางการพฒันาการบริหาร

จดัการ และ (3) ปัจจยัท่ีมีส่วนส�าคญัท่ีท�าให้แนวทางการพฒันาการบริหารจดัการเพื่อส่งเสริมรายไดข้องประชาชน

ตามโครงการหน่ึงต�าบลหน่ึงผลิตภณัฑข์ององคก์ารบริหารส่วนต�าบลในจงัหวดัปทุมธานีประสบผลส�าเร็จ การศึกษา

น้ีเป็นการวิจยัแบบผสมผสานผสมผสานเนน้วิจยัเชิงปริมาณ มีแบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือการวิจยั โดยเก็บขอ้มูลจาก

กลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นประชาชนทั้งหมดในเขตองคก์ารบริหารส่วนต�าบลในจงัหวดัปทุมธานี จ�านวน 1,108 คน สถิติท่ีใช้

ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และ ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน นอกจากน้ี ยงัมีการสัมภาษณ์แนวลึกเฉพาะ

ผูเ้ช่ียวชาญจ�านวน 9 คนผลการศึกษาพบวา่ (1) ปัญหาเก่ียวกบัการบริหารจดัการ ท่ีส�าคญั คือ องคก์ารบริหารส่วนต�าบล

ไม่ไดส่้งเสริมให้ผูป้ระกอบการโครงการหน่ึงต�าบลหน่ึงผลิตภณัฑย์ึดถือทางสายกลางในการผลิตและการจ�าหน่ายท่ี

สอดคลอ้งกบัความสามารถของตนเองและครอบครัว (2) แนวทางการพฒันาการบริหารจดัการ ท่ีส�าคญั คือ องคก์าร

บริหารส่วนต�าบลควรส่งเสริมให้ผูป้ระกอบการโครงการหน่ึงต�าบลหน่ึงผลิตภณัฑเ์ก่ียวกบัการผลิตและการจ�าหน่าย

ให้สอดคลอ้งกบัสภาวะการตลาด และ (3) ปัจจยัท่ีมีส่วนส�าคญัท�าให้แนวทางการพฒันาการบริหารจดัการประสบผล

ส�าเร็จท่ีส�าคญั คือ การท่ีผูบ้ริหารระดบัสูงเห็นความส�าคญัและมีนโยบายท่ีชดัเจนท่ีสนบัสนุนและส่งเสริมโครงการ

หน่ึงต�าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์

ค�ำส�ำคัญ: การบริหารจดัการ,โครงการหน่ึงต�าบลหน่ึงผลิตภณัฑ,์ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

Abstract

The main objectives of this research were to study (1) problems of administrative conditions  

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

development guidelines of administration of public revenue according to One Tambon One Product in sub district 

administrative organization of Pathumthani province. The research methodology was designed as mixed methods 

research using the quantitative research as the principal. Questionnaires were used to collect data from 1,108samples. 

Descriptive statistics analysis including, frequency, percentage, mean and standard deviation were used to analyze 

data. In addition, there was a supportive in-depth interview from 9 experts for qualitative data. Findings were  

กำรบริหำรจัดกำรเพือ่ส่งเสริมรำยได้ของประชำชนตำมโครงกำร

หน่ึงต�ำบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ขององค์กำรบริหำรส่วนต�ำบลในจังหวัดปทุมธำนี
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องคก์ารบริหารส่วนต�าบลในจงัหวดัปทุมธานีเป็น

หน่วยงานองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบหน่ึงท่ีจดั

ตั้งข้ึนตามรพระราชบญัญติัสภาต�าบลและองคก์ารบริหาร

ส่วนต�าบล พ.ศ.2537 เป็นรูปแบบของการปกครองท่ีเกิด

จากการกระจายอ�านาจการปกครอง เพื่อวตัถุประสงคใ์ห้

ประชาชนในทอ้งถ่ินไดมี้โอกาสเรียนรู้ และด�าเนินกิจกรรม

ต่าง ๆ ในการปกครองส่วนทอ้งถ่ินดว้ยตนเองเพ่ือตอบ

สนองต่อการแกปั้ญหาความตอ้งการของประชาชนใน

ทอ้งถ่ิน ซ่ึงเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการแกปั้ญหาความตอ้งการ

ของประชาชนได้อย่างแทจ้ริง (Mebua, 2004) ดงันั้น 

องค์การบริหารส่วนต�าบลจึงมีหน้าท่ีส่งเสริมโครงการ

หน่ึงต�าบล หน่ึงผลิตภณัฑ์ ของชุมชนทอ้งถ่ิน โดยการ

จดัหาตลาดรองรับการจ�าหน่ายผลิตภณัฑท่ี์ประชาชนใน

พื้นท่ีรับผดิชอบขององคก์ารบริหารส่วนต�าบลผลิตข้ึนเอง 

เพื่อเป็นการส่งเสริมส่งรายไดข้องประชาชน โดยเฉพาะ

อยา่งยิ่งในเขตรับผิดชอบขององคก์ารบริหารส่วนต�าบล

ในจงัหวดัปทุมธานี

โครงการหน่ึงต�าบล หน่ึงผลิตภณัฑ ์(One Tambon 

One Product--OTOP) จึงเป็นแนวคิดท่ีรัฐบาลได ้ด�าเนิน

การตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 ในระยะท่ีผา่นมาผูป้ระกอบการมี

การพฒันาอยา่งต่อเน่ือง แต่ยงัอยูใ่นขอบเขตท่ี จ�ากดั ดงั

นั้น จึงมีความส�าคญัและจ�าเป็นในการส่งเสริม พฒันา และ

ยกระดบั ศกัยภาพในการด�าเนินธุรกิจของผูผ้ลิตสินคา้หน่ึง

ต�าบลหน่ึงผลิตภณัฑใ์ห้สามารถแข่งขนัในตลาดไดด้ว้ย

ตนเองและส่งผลต่อการพฒันาชุมชนภายในประเทศไทย

โครงการหน่ึงต�าบล หน่ึงผลิตภณัฑ ์จึงเป็นนโยบายหลกั

ของรัฐบาลในการเพ่ิมอาชีพและรายไดใ้ห้กบัชุมชนใน

(1) the major administrative condition of problem was sub district administrative organizations do not  

encourage entrepreneurs One Tambon One Product. Take the middle way in the production and sales in line with their  

abilities and their families. (2) the major development guideline was sub district administrative organizations should  

encourage entrepreneurship, the One Tambon One Product on the production and sales in line with market conditions, 

and (3) the main factors taking important part of the success of the development guideline was the administrator of 

sub district administrative organization should have clear policies.

Keywords: administration, One Tambon One Product, the sufficiency economic philosophy

ระดับรากหญา้ ซ่ึงประกอบไปด้วยผูรั้บผิดชอบทั้งใน

ส่วนของกระทรวง ทบวง กรม และฝ่ายสนบัสนุนท่ีเป็น

ภาคเอกชน และถือเป็นรูปแบบของการกระจายรายไดสู่้

ชุมชนท่ีดีท่ีสุดรูปแบบหน่ึง เพื่อส่งเสริมและสนบัสนุน

กระบวนการพฒันาทอ้งถ่ิน สร้างชุมชนให้เขม้แข็ง พึ่ง

ตนเองได้ ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการสร้างรายได้

ดว้ยการน�าทรัพยากร ภูมิปัญญาในทอ้งถ่ินมาพฒันาเป็น

ผลิตภณัฑแ์ละบริการท่ีมีคุณภาพ มีจุดเด่นและมูลค่าเพิ่ม 

เป็นท่ีต้องการของตลาด (Community Development 

Department, 2004) และประเด็นท่ีส�าคญัคือ องค์การ

บริหารส่วนต�าบลในจงัหวดัปทุมธานีในฐานะองคก์รท่ี

รับผดิชอบเก่ียวกบัโครงการหน่ึงต�าบลหน่ึงผลิตภณัฑ ์ยงั

มีการบริหารจดัการเพื่อส่งเสริมรายไดข้องประชาชนตาม

โครงการหน่ึงต�าบลหน่ึงผลิตภณัฑไ์ม่ดีเท่าท่ีควร ไดแ้ก่ 

องคก์ารบริหารส่วนต�าบลในจงัหวดัปทุมธานีจดัหาตลาด

หรือแหล่งจ�าหน่ายผลิตภณัฑไ์ม่มากเท่าท่ีควร

จากปัญหาดงักล่าวขา้งตน้ ผูศึ้กษาจึงสนใจท่ีจะ

ศึกษาในหวัขอ้เร่ือง การบริหารจดัการเพื่อส่งเสริมรายได้

ของประชาชนตามโครงการหน่ึงต�าบลหน่ึงผลิตภณัฑข์อง

องคก์ารบริหารส่วนต�าบลในจงัหวดัปทุมธานี โดยหวงัวา่

ผลการศึกษาจะก่อให้เกิดความรู้ใหม่ทางวิชาการ เกิดผล

ดีต่อการบริหารขององคก์ารบริหารส่วนต�าบลในจงัหวดั

ปทุมธานีในการน�าผลวจิยัมาใช ้องคก์ารบริหารส่วนต�าบล

ในจงัหวดัปทุมธานีสามารถบริหารจดัการโครงการหน่ึง

ต�าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์เพื่อส่งเสริมรายไดข้องประชาชน

ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ปีที่ 7 ฉบับที่ 3 ประจ�าเดือน กันยายน-ธันวาคม 2560 215

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

1. ศึกษาปัญหาเก่ียวกบัการบริหารจดัการเพื่อ

ส่งเสริมรายได้ของประชาชนตามโครงการหน่ึงต�าบล

หน่ึงผลิตภณัฑข์ององคก์ารบริหารส่วนต�าบลในจงัหวดั

ปทุมธานี

2. ศึกษาแนวทางการพฒันาการบริหารจดัการ

เพือ่ส่งเสริมรายไดข้องประชาชนตามโครงการหน่ึงต�าบล

หน่ึงผลิตภณัฑข์ององคก์ารบริหารส่วนต�าบลในจงัหวดั

ปทุมธานี

3. ศึกษาปัจจยัท่ีมีส่วนส�าคญัท่ีท�าใหแ้นวทางการ

พฒันาการบริหารจดัการเพ่ือส่งเสริมรายไดข้องประชาชน

ตามโครงการหน่ึงต�าบลหน่ึงผลิตภณัฑข์ององคก์ารบริหาร

ส่วนต�าบลในจงัหวดัปทุมธานีประสบผลส�าเร็จ

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

แนวคิด ประกอบด้วยแนวคิดเ ก่ียวกับการ

บริหารจัดการ ผู ้ศึกษาน�าความหมายของค�าว่า การ

บริหารจดัการ มาจากการให้ความหมายของนกัวิชาการ 

ประกอบด้วย Shermerhorn (1999), Certo (2007), 

Taylor (1967), Weber (1996) และวิรัช วิรัชนิภาวรรณ  

(Wiruchnipawan, 2007) มาใชเ้ป็นพื้นฐานในการก�าหนด

ความหมายของการบริหารจัดการท่ีเป็นแนวคิดของผู ้

ศึกษา สรุปความหมายของการบริหารจดัการไดว้า่ หมาย

ถึงกระบวนการในการบริหารจดัการขององคก์ารบริหาร

ส่วนต�าบลในจงัหวดัปทุมธานี เพื่อวางแผน ตั้งเป้าหมาย 

และก�าหนดกลยทุธ์ไว ้ เพื่อด�าเนินการให้บรรลุเป้าหมาย

ท่ีก�าหนดอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด

ต่อประชาชนจงัหวดัปทุมธานี และต่อประเทศชาติโดย

รวม ตามแนวทางการบริหารจดัการ โดยค�านึงถึงแนวทาง

การพฒันาประสิทธิภาพการบริหารจดัการการใหบ้ริการ

ประชาชนเพื่อส่งเสริมรายได้ตามโครงการหน่ึงต�าบล

หน่ึงผลิตภณัฑ์

ทฤษฎีผูศึ้กษาน�าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ท่ีมีองค์ประกอบ 5 ด้านมาตั้ งเป็นกรอบส�าคญัในการ

ศึกษาคร้ังน้ีประกอบดว้ยประกอบดว้ย (1) ดา้นความพอ

ประมาณ (2) ดา้นความมีเหตุผล (3) ดา้นการมีภูมิคุม้กนั 

(4) ดา้นความรู้ (5) ดา้นคุณธรรม (Wiruchnipawan, 2007)

งานวิจัย ท่ี เ ก่ียวข้องคือ งานวิจัยของอารีย ์ 

วิบูลยพ์งศ ์ และ ทรงศกัด์ิ ศรีบุญจิตต ์ (Wiboonpong & 

Sriboonchit, 2005) ท่ีศึกษาเก่ียวกบัวิสาหกิจชุมชนกบั

กลยุทธ์เพื่อการพฒันา พบว่า กลุ่มในชุมชนสมควรได้

ความช่วยเหลือ ใหท้ดัเทียมกบัภาคเศรษฐกิจอ่ืน เพือ่ความ

ยติุธรรมในเชิงสังคม แต่ความช่วยเหลือนั้นไม่ควรมีนยั

ท่ีจะบัน่ทอนพลงัพึ่งตนเอง ดงันั้นการช่วยเหลือควรเนน้

หนกัในดา้นการพฒันาทรัพยากรมนุษยด์ว้ยการให้ความ

รู้เพื่อพึ่งตนเองดว้ยการให้การศึกษา (educating) ท่ีไม่ใช่

การฝึกอบรม (training) ซ่ึงหลายกลุ่มไดรั้บการฝึกอบรมมา

มาก แต่ไม่สามารถเขา้ใจอยา่งเพยีงพอท่ีจะน�าไปปฏิบติัได ้

การใหก้ลุ่มไดเ้รียนรู้โดยการบ่มเพาะเป็นวิธีหน่ึงท่ีไดผ้ล 

ทั้งน้ีผูเ้ช่ียวชาญอาจจะเป็นกลุ่มท่ีมี Best Practice ในแต่ละ

ดา้น หรือผูเ้ช่ียวชาญจากภายนอก เป็นตน้ (Techacharn & 

Wiratnipawan, 2016)

กรอบแนวคิดกำรวิจัย

กรอบแนวคิดท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ประกอบ

ดว้ยกรอบแนวคิดหลกัส่วนท่ีเป็นตวัแปรอิสระ แบ่งเป็น 

3 ดา้น ไดแ้ก่ (1) ปัญหาเก่ียวกบัการบริหารจดัการเพื่อ

ส่งเสริมรายได้ของประชาชนตามโครงการหน่ึงต�าบล

หน่ึงผลิตภณัฑข์ององคก์ารบริหารส่วนต�าบลในจงัหวดั

ปทุมธานีตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 5 ด้านและ  

(2) แนวทางการพฒันาการบริหารจดัการเพื่อส่งเสริมราย

ไดข้องประชาชนตามโครงการหน่ึงต�าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์

ขององค์การบริหารส่วนต�าบลในจงัหวดัปทุมธานีตาม

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 5 ดา้นและ (3) ปัจจยัท่ีมีส่วน

ส�าคญัท�าให้แนวทางการพฒันาการบริหารจดัการเพ่ือ

ส่งเสริมรายได้ของประชาชนตามโครงการหน่ึงต�าบล

หน่ึงผลิตภณัฑข์ององคก์ารบริหารส่วนต�าบลในจงัหวดั

ปทุมธานีประสบความส�าเร็จแบ่งเป็นปัจจยัภายในและ

ปัจจยัภายนอก ส�าหรับกรอบแนวคิดหลกัตวัแปรตาม คือ 

ปัจจยัท่ีมีต่อการประสิทธิภาพในการบริหารจดัการเพ่ือ

ส่งเสริมรายได้ของประชาชนตามโครงการหน่ึงต�าบล

หน่ึงผลิตภณัฑข์ององคก์ารบริหารส่วนต�าบลในจงัหวดั

ปทุมธานี ดงัภาพ 
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ตวัแปรอิสระ (เหตุ) ตวัแปรตาม (ผล)

1.ปัญหาเก่ียวกบัการบริหารจดัการเพื่อส่งเสริมรายไดข้อง
ประชาชนตามโครงการหน่ึงต�าบลหน่ึงผลิตภณัฑข์ององคก์าร
บริหารส่วนต�าบลในจงัหวดัปทุมธานีตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 5 ดา้น
-----------------------------------------------------------------------
(1) ความพอประมาณ    (2) ความมีเหตุผล
(3) การมีภูมิคุม้กนั        (4) ความรู้
(5) คุณธรรม

ปัจจยัท่ีมีต่อการเพิม่ประสิทธิภาพการบริหารจดัการ

เพือ่ส่งเสริมรายไดข้องประชาชนตามโครงการหน่ึง

ต�าบลหน่ึงผลิตภณัฑ ์ขององคก์ารบริหารส่วนต�าบล

ในจงัหวดัปทุมธานี

2.แนวทางการพฒันาการบริหารจดัการเพ่ือส่งเสริมรายได้
ของประชาชนตามโครงการหน่ึงต�าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ของ
องค์การบริหารส่วนต�าบลในจงัหวดัปทุมธานีตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 5 ดา้น
------------------------------------------------------------------------
(1) ความพอประมาณ    (2) ความมีเหตุผล
(3) การมีภูมิคุม้กนั        (4) ความรู้
(5) คุณธรรม

3.ปัจจยัท่ีมีส่วนส�าคญัท�าให้แนวทางการพฒันาการบริหาร
จดัการเพื่อส่งเสริมรายไดข้องประชาชนตามโครงการหน่ึง
ต�าบลหน่ึงผลิตภณัฑข์ององคก์ารบริหารส่วนต�าบลในจงัหวดั
ปทุมธานีประสบความส�าเร็จ
------------------------------------------------------------------------
(1) ปัจจยัภายใน            (2) ปัจจยัภายนอก

ภำพ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

การศึกษาคร้ังน้ี เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน 

(mixed methods research) โดยใชก้ารการวิจยัเชิงปริมาณ

เป็นหลกั ใชว้ธีิเกบ็ขอ้มลูจากแหล่งขอ้มลู 3 ประเภท ไดแ้ก่ 

(1) เอกสาร และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง (2) เกบ็ขอ้มูลปริมาณ

จากกลุ่มตวัอยา่งโดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือ และ 

(3) จากการสังเกตพฤติกรรมของกลุ่มตวัอยา่งท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัการบริหารจดัการเพ่ือส่งเสริมรายไดข้องประชาชนตาม

โครงการหน่ึงต�าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ขององค์การบริหาร

ส่วนต�าบลในจงัหวดัปทุมธานี

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

ประชากร คือ ประชาชนท่ีอาศยัอยูเ่ขตองคก์าร

บริหารส่วนต�าบลในจงัหวดัปทุมธานี จ�านวน 37 แห่ง มี

จ�านวนประชากรทั้งส้ิน 361,510 คน

กลุ่มตวัอยา่ง คือ ประชาชนท่ีอาศยัอยูเ่ขตองคก์าร

บริหารส่วนต�าบลในจงัหวดัปทุมธานีและมีความสมัพนัธ์

ใกล้ชิดกับโครงการหน่ึงต�าบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ของใน

จงัหวดัปทุมธานีจ�านวน 1,108 คน ซ่ึงไดม้าจากการค�านวณ

โดยใชสู้ตรของ Yamane (1967) โดยตั้งค่าความคลาด

เคล่ือนท่ี 0.03 
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ส่วนการวิจยัเชิงคุณภาพ กลุ่มตวัอยา่งไดจ้ากการ

สุ่มแบบเจาะจงเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์แนว

ลึกเฉพาะผูเ้ช่ียวชาญ จ�านวน 9 คน ดว้ยแบบสัมภาษณ์

แบบมีโครงสร้าง ซ่ึงใชเ้ป็นขอ้มลูเสริมการวจิยัเชิงปริมาณ

เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรวิจัย

การวิจยัเชิงปริมาณ ใชแ้บบสอบถาม  

(questionnaire) แบบมาตราประเมินค่า หรือมาตราส่วน

ประเมินค่า (rating scale) 3 ระดบั ไดแ้ก่ มาก ปานกลาง 

นอ้ย ตามแบบของ Likert (1961) เป็นเคร่ืองมือ และท่ี

ผา่นการทดสอบมีค่าความเท่ียงตรง (IOC) ท่ีระดบั0.84 

และค่าความเช่ือถือไดข้อ้งแบบสอบถามท่ีระดบั 0.89

การวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้แบบสัมภาษณ์แบบมี

โครงสร้างเป็นเคร่ืองมือสมัภาษณ์แนวลึกเฉพาะผูเ้ช่ียวชาญ 

จ�านวน 9 คน

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล

ผู ้ศึกษาได้ก�าหนดวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

ได ้3 วิธี คือ (1) เก็บขอ้มูลจากเอกสาร หรือวิจยัเอกสาร  

(2 )  เก็บข้อมูลปริมาณจากการวิจัยสนามโดยใช้

แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือ และ (3) เก็บขอ้มูลจากการ

สงัเกตพฤติกรรมของกลุ่มตวัอยา่งท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหาร

จดัการเพื่อส่งเสริมรายไดข้องประชาชนตามโครงการ

หน่ึงต�าบลหน่ึงผลิตภณัฑข์ององคก์ารบริหารส่วนต�าบล

ในจงัหวดัปทุมธานี

เก็บขอ้มูลจากเอกสาร หรือวิจยัเอกสาร เพื่อใช ้

เป็นพื้นฐานส�าหรับการก�าหนดวตัถุประสงคข์องการวิจยั 

กรอบแนวคิดการวจิยั ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง การสร้าง

แบบสอบถาม การอภิปรายผล และการให้ขอ้เสนอแนะ 

เกบ็ขอ้มลูปริมาณจากการวจิยัสนาม เกบ็รวบรวม

ขอ้มูลท่ีสมบูรณ์กลบัมาได ้1,104 ชุด คิดเป็นร้อยละ 99.63 

ของกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด โดยมีผูช่้วยวจิยั 4 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 ประกอบกับการใช้รูปแบบของการวิเคราะห์

เชิงพรรณนา สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลจะใช้

สถิติท่ีสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังน้ี  

(1) ค่าร้อยละ (2) ค่าเฉล่ีย และ (3) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน

ผลกำรวิจัย

ผลการวิจยัขอ้มูลเชิงปริมาณ 

1. กลุ่มตวัอย่างเห็นดว้ยในระดบัปานกลางต่อ 

ปัญหาเก่ียวกบัการบริหารจดัการเพื่อส่งเสริมรายไดข้อง

ประชาชนตามโครงการหน่ึงต�าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ของ

องคก์ารบริหารส่วนต�าบลในจงัหวดัปทุมธานีตามปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง 5 ดา้น (สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์

การวิจยั ขอ้ 1) โดยมีค่าเฉล่ียรวมทั้ง 5 ดา้น (  = 1.85,  

SD = 0.246) และค่าเฉล่ียรวมของแต่ละดา้นเรียงตาม

ล�าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ย ไดแ้ก่ ดา้น (1) ดา้นความพอ

ประมาณ (  = 1.93, SD = 0.171) (2) ดา้นการมีภูมิคุม้กนั 

(  =1.86, SD =0.297) (3) ด้านคุณธรรม (  =1.84,  

SD = 0.266) (4) ดา้นความรู ้(  =1.82, SD =0.299) และ 

(5) ดา้นความมีเหตุผล (  =1.81, SD =0.259) ตามล�าดบั 

2. กลุ่มตวัอย่างเห็นดว้ยในระดบัปานกลางต่อ 

แนวทางการพฒันาการบริหารจดัการเพื่อส่งเสริมรายได้

ของประชาชนตามโครงการหน่ึงต�าบลหน่ึงผลิตภณัฑข์อง

องคก์ารบริหารส่วนต�าบลในจงัหวดัปทุมธานีตามปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง 5 ดา้น (สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์

การวิจยั ขอ้ 2) โดยมีค่าเฉล่ียรวมทั้ง 5 ดา้น (  = 1.84,  

SD = 0.262) และค่าเฉล่ียรวมของแต่ละดา้นเรียงตามล�าดบั

ค่าเฉล่ียจากมากไปน้อย ไดแ้ก่ ดา้น (1) ดา้นคุณธรรม  
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(  = 1.92, SD =0.279) (2) ด้านความพอประมาณ  

(  = 1.89, SD = 0.321(3) ด้านความรู้ (  = 1.84,  

SD = 0.263) (4) ดา้นความมีเหตุผล (  = 1.81, SD = 0.245) 

และ (5) ดา้นการมีภูมิคุม้กนั (  = 1.76, SD = 0.249) ตาม

ล�าดบั ดงัตาราง 1

ตำรำง 1

ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างต่อปัญหาและแนวทางการพฒันาการบริหารจัดการเพ่ือส่งเสริมรายได้ของประชาชน

ตามโครงการหน่ึงต�าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ขององค์การบริหารส่วนต�าบลในจังหวดัปทุมธานีตามปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง จ�าแนกตามค่าเฉล่ียรวมท้ัง 5ด้าน และค่าเฉล่ียรวมแต่ละด้านเรียงตามล�าดับค่าเฉล่ียรวมจากมากไปน้อย

ปัญหา แนวทางการพฒันา

ค่าเฉล่ียรวม 6 ดา้น (SD)

1.85 (0.246) 1.84 (0.262)

ค่าเฉล่ียรวมแต่ละดา้นเรียงตามล�าดบัค่าเฉล่ียเรียงตามล�าดบัจากมากไปหานอ้ย

1.ดา้นความพอประมาณ 1.93 (0.171)

ไดแ้ก่ ค �าถามท่ีวา่ อบต.ไม่ไดส่้งเสริมใหผู้ป้ระกอบการ

โครงการหน่ึงต�าบลหน่ึงผลิตภณัฑย์ดึถือทางสายกลาง

ในการผลิต การจ�าหน่ายท่ีสอดคลอ้งกบัความสามารถ

ของตนเองและครอบครัว

1.ดา้นคุณธรรม 1.92 (0.279)

ไดแ้ก่ ค �าถามท่ีวา่ ผูบ้ริหาร อบต. ควรใหค้วามสนใจ และ

ใหค้วามส�าคญักบัคุณภาพชีวติของประชาชนโดยเฉพาะ

อยา่งยิง่ดา้นผลกระทบดา้นการตลาดท่ีมีไม่เพียงพอเพื่อ

รองรับการจ�าหน่ายผลิตภณัฑ ์OTOP

2.ดา้นการมีภูมิคุม้กนั                            1.86(0.297) 2. ดา้นความพอประมาณ                         1.89(0.321)

3.ดา้นคุณธรรม                                     1.84 (0.266) 3. ดา้นความรู้                                           1.84 (0.263)

4. ดา้นความรู้                                        1.82(0.299) 4.ดา้นความมีเหตุผล                               1.81 (0.245)

5.ดา้นความมีเหตุผล                              1.81(0.259) 5. ดา้นการมีภูมิคุม้กนั                             1.76 (0.249)

หมายเหตุ: ปัญหา และแนวทางการพฒันาการบริการจดัการ รวม 5 ดา้นในตาราง 1 ขา้งบนน้ี  ผูศึ้กษาไดเ้รียงตามล�าดบั

ค่าเฉล่ียรวมจากมากไปนอ้ย และในกรณีท่ีดา้นใดมีค่าเฉล่ียรวมเท่ากนั  ผูศึ้กษาไดน้�าดา้นท่ีมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานต�่า

กว่ามาแสดงเรียงไวล้ �าดบัก่อน

3. กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยในระดับปานกลาง 

ต่อ ปัจจยัท่ีมีส่วนส�าคญัท่ีท�าให้แนวทางการพฒันาการ

บริหารจัดการเพื่อส่งเสริมรายได้ของประชาชนตาม

โครงการหน่ึงต�าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ขององค์การบริหาร

ส่วนต�าบลในจงัหวดัปทุมธานีตามปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงประสบผลส�าเร็จท่ีแบ่งเป็นปัจจัยภายในและ

ปัจจัยภายนอก (สอดคล้องกับวตัถุประสงค์การวิจัย 

ข้อ 3) เรียงล�าดับค่าเฉล่ียรวมจากมากไปน้อย ได้แก่ 

(1) ปัจจยัภายใน กลุ่มตวัอย่างเห็นดว้ยระดบัปานกลาง  

(  = 1.96, SD = 0.293) กล่าวคือ การท่ีผูบ้ริหารระดบั

สูงของ องคก์ารบริหารส่วนต�าบลเห็นความส�าคญัและมี 

นโยบายท่ีชดัเจนท่ีสนบัสนุนและส่งเสริมโครงการหน่ึง

ต�าบล หน่ึงผลิตภณัฑเ์พื่อเพิ่มรายไดใ้หก้บัประชาชน และ 

(2) ปัจจยัภายนอกกลุ่มตวัอยา่งเห็นดว้ยระดบัปานกลาง 

(  = 1.93, SD = 0.338) กล่าวคือ การท่ีองคก์ารบริหาร

ส่วนต�าบลไดรั้บความสนบัสนุนทั้งดา้นบุคลากร ดา้นงบ
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ประมาณ และทรัพยากรท่ีจ�าเป็นอยา่งเพียงพอจากรัฐบาล

ในการด�าเนินกิจกรรมพฒันาดา้นโครงการหน่ึงต�าบลหน่ึง

ผลิตภณัฑเ์พื่อตอบสนองความตอ้งการของประชาชนใน

พื้นท่ีไดอ้ยา่งทัว่ถึง ครอบคลุม และทนัเวลาตามล�าดบั

ผลการศึกษาขอ้มูลเชิงคุณภาพ

ผลจากการการสัมภาษณ์แนวลึกผู ้เ ช่ียวชาญ 

จ�านวน 9 คน ปรากฏว่า

1. ผูเ้ช่ียวชาญ มีความเห็นไปในทิศทางเดียวกนั

ต่อปัญหาเก่ียวกบัการบริหารจดัการเพ่ือส่งเสริมรายได้

ของประชาชนตามโครงการหน่ึงต�าบลหน่ึงผลิตภณัฑข์อง

องคก์ารบริหารส่วนต�าบลในจงัหวดัปทุมธานีตามปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงโดยผูเ้ช่ียวชาญเห็นว่า องค์การ

บริหารส่วนต�าบลไม่ไดส่้งเสริมใหผู้ป้ระกอบการโครงการ

หน่ึงต�าบลหน่ึงผลิตภณัฑย์ดึถือทางสายกลางในการผลิต 

การจ�าหน่ายท่ีสอดคลอ้งกบัความสามารถของตนเองและ

ครอบครัว(สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์ารวิจยั ขอ้ 1) 

2. ผูเ้ช่ียวชาญ มีความเห็นไปในทิศทางเดียวกนั

ต่อแนวทางการพฒันาการบริหารจดัการเพื่อส่งเสริมราย

ไดข้องประชาชนตามโครงการหน่ึงต�าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์

ขององค์การบริหารส่วนต�าบลในจงัหวดัปทุมธานีตาม

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยเห็นวา่ องคก์ารบริหาร

ส่วนต�าบลควรส่งเสริมให้ผูป้ระกอบการโครงการหน่ึง

ต�าบลหน่ึงผลิตภณัฑย์ึดถือทางสายกลางในการผลิต การ

จ�าหน่ายท่ีสอดคลอ้งกับความสามารถของตนเองและ

ครอบครัว (สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์ารวิจยั ขอ้ 2)

3. ผูเ้ช่ียวชาญ มีความเห็นไปในทิศทางเดียวกนัต่อ

ปัจจยัท่ีมีส่วนส�าคญัท่ีท�าใหแ้นวทางการพฒันาการบริหาร

จดัการเพื่อส่งเสริมรายไดข้องประชาชนตามโครงการ

หน่ึงต�าบลหน่ึงผลิตภณัฑข์ององคก์ารบริหารส่วนต�าบล

ในจงัหวดัปทุมธานีตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ประสบผลส�าเร็จ โดยเห็นวา่ การท่ีผูบ้ริหารระดบัสูงของ

องคก์ารบริหารส่วนต�าบลเห็นความส�าคญัและมีนโยบายท่ี

ชดัเจนท่ีสนบัสนุนและส่งเสริมโครงการหน่ึงต�าบล หน่ึง

ผลิตภณัฑเ์พื่อเพิ่มรายไดใ้หก้บัประชาชน (สอดคลอ้งกบั

วตัถุประสงคก์ารวิจยั ขอ้ 3)

กำรอภิปรำยผล

1. จากผลการศึกษาขอ้มูลเชิงปริมาณ พบวา่ กลุ่ม

ตวัอย่างเห็นดว้ยในระดบัปานกลางทั้งในภาพรวมและ

รายดา้นทั้ง 5 ดา้น ต่อปัญหาเก่ียวกบัการบริหารจดัการ

เพือ่ส่งเสริมรายไดข้องประชาชนตามโครงการหน่ึงต�าบล

หน่ึงผลิตภณัฑข์ององคก์ารบริหารส่วนต�าบลในจงัหวดั

ปทุมธานีตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สอดคลอ้ง

กบัวตัถุประสงคก์ารวิจยั ขอ้ 1) ผูศึ้กษามีความเห็นว่า แม้

องคก์ารบริหารส่วนต�าบลไม่ไดส่้งเสริมประชาชนให้มี

รายไดจ้ากการประกอบอาชีพในหลายทางเพือ่ใหส้ามารถ

ด�าชีพอยูไ่ดต้ามปกติสุข หากมีรายไดจ้ากโครงการหน่ึง

ต�าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ลดลงตามภาวะเศรษฐกิจ หรือผล 

กระทบจากกลไกการตลาด แต่ ประชาชนยงัพอมีรายได้

จากการด�าเนินโครงการหน่ึงผลิตภณัฑ ์หน่ึงต�าบลระดบั

พอเพยีงต่อการใชจ่้ายของครอบครัวในปัจจุบนัไดใ้นระดบั

หน่ึง จึงมีส่วนส�าคญัท�าให้กลุ่มตวัอยา่งลว้นเห็นดว้ยใน

ระดบัปานกลางต่อปัญหาเก่ียวกบัการบริหารจดัการเพื่อ

ส่งเสริมรายได้ของประชาชนตามโครงการหน่ึงต�าบล

หน่ึงผลิตภณัฑข์ององคก์ารบริหารส่วนต�าบลในจงัหวดั

ปทุมธานีตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแทนท่ีจะเห็นดว้ย

ในระดบัมากหรือในระดบันอ้ย ดงักล่าว

2. จากผลการศึกษาท่ีพบว่า กลุ่มตวัอย่างเห็น

ดว้ยในระดบัปานกลางต่อแนวทางการพฒันาการบริหาร

จดัการเพื่อส่งเสริมรายไดข้องประชาชนตามโครงการ

หน่ึงต�าบลหน่ึงผลิตภณัฑข์ององคก์ารบริหารส่วนต�าบล

ในจงัหวดัปทุมธานีตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

5 ดา้น (สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์ารวิจยั ขอ้ 2) ผูศึ้กษา

มีความเห็นท่ีสอดคลอ้งกบักลุ่มตวัอยา่ง ในขณะเดียวกนั

ก็มีมุมมองท่ีเป็นไปในทิศทางเดียวกบักบัผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 

9 คนท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์แนวลึก ว่าองค์การบริหาร

ส่วนต�าบลควรส่งเสริมประชาชนใหมี้การเพิ่มรายไดจ้าก

โครงการหน่ึงต�าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ คู่ขนานไปกบัการ

ประกอบอาชีพอ่ืน ๆสร้างความเขา้ใจให้ผูป้ระกอบการ

ในกระบวนการผลิต และกลไกการตลาดอย่างมีเหตุผล

และควรส่งเสริมให้ประชาชนรวมกลุ่มท�ากิจกรรมร่วม

กนั เพื่อช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัใน

โครงการหน่ึงต�าบลหน่ึงผลิตภณัฑ ์รวมถึง การจดัหาตลาด

ร่วมกนัในพื้นท่ีท่ีองคก์ารบริหารส่วนต�าบลใหก้ารส่งเสริม
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สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ ออ้ยทิพย ์ เกตุเอม (Ketaim, 

2005) ซ่ึงไดท้ �าการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมเพื่อ

พฒันามาตรฐานคุณภาพผลิตภณัฑร์ะดบัชุมชนในผา้ทอ

พื้นบา้นภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ: กรณีศึกษาผลิตภณัฑ ์

ผา้หางกระรอก ท่ีพบวา่ สมาชิกกลุ่มทอผา้ไดรั้บการเรียน

รู้ ผา่นกิจกรรมการศึกษาดูงาน การจดัเวทีประชาคม การ

จดัเวทีวพิากษผ์า้ทอตวัอยา่ง ตลอดจนการรับฟังค�าแนะน�า

ทางวิชาการจากผูเ้ช่ียวชาญส่ิงทอหลายท่าน กระบวนการ

เรียนรู้ในชุมชนทั้งหมดน้ีเป็นไปตามแนวคิดหลกัการ

มีส่วนร่วมของประชาชนท่ีสมาชิกกลุ่ม ทุกคนร่วมคิด 

ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบติั และร่วมรับผิดชอบ รวมทั้งได้

มีการสรุปบทเรียนร่วมกนัทุกคร้ังเพื่อน�าไปสู่การจดัการ

ท่ีดีกว่าในคร้ังต่อไป

3. จากผลการศึกษาท่ีพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งเห็นดว้ย

ในระดบัปานกลางต่อภาพรวมของปัจจยัท่ีมีส่วนส�าคญัท่ี

ท�าใหแ้นวทางการพฒันาการบริหารจดัการเพ่ือส่งเสริมราย

ไดข้องประชาชนตามโครงการหน่ึงต�าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์

ขององค์การบริหารส่วนต�าบลในจงัหวดัปทุมธานีตาม

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประสบผลส�าเร็จ (สอดคลอ้ง

กบัวตัถุประสงคก์ารวิจยั ขอ้ 3) ผูศึ้กษามีความเห็นว่าผู ้

บริหารขององคก์ารบริหารส่วนต�าบลในจงัหวดัปทุมธานี

ควรให้การสนบัสนุนทั้งดา้นบุคลากร ดา้นงบประมาณ 

และทรัพยากรท่ีจ�าเป็นอยา่งเพียงพอในการด�าเนินกิจกรรม

พฒันาโครงการหน่ึงต�าบลหน่ึงผลิตภณัฑเ์พื่อตอบสนอง

ความตอ้งการของประชาชนใหค้รอบคลุมทุกดา้นในพื้นท่ี

อยา่งทัว่ถึง สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ อารีย ์วิบูลยพ์งศ ์

และ ทรงศกัด์ิ ศรีบุญจิตต ์(Wiboonpong & Sriboonchit, 

2005) ท่ีศึกษาเก่ียวกบัวิสาหกิจชุมชนกบักลยทุธ์เพื่อการ

พฒันา พบวา่ กลุ่มในชุมชนสมควรไดค้วามช่วยเหลือ ให้

ทดัเทียมกบัภาคเศรษฐกิจอ่ืน เพ่ือความยุติธรรมในเชิง

สงัคม แต่ความช่วยเหลือนั้นไม่ควรมีนยัท่ีจะบัน่ทอนพลงั

พึ่งตนเอง ดงันั้นการช่วยเหลือควรเนน้หนกัในดา้นการ

พฒันาทรัพยากรมนุษยด์ว้ยการให้ความรู้เพ่ือพ่ึงตนเอง

ดว้ยการให้การศึกษา (educating) ท่ีไม่ใช่การฝึกอบรม 

(training) ซ่ึงหลายกลุ่มไดรั้บการฝึกอบรมมามาก แต่ไม่

สามารถเขา้ใจอย่างเพียงพอท่ีจะน�าไปปฏิบติัได ้ การให้

กลุ่มไดเ้รียนรู้โดยการบ่มเพาะเป็นวิธีหน่ึงท่ีไดผ้ล ทั้งน้ีผู ้

เช่ียวชาญอาจจะเป็นกลุ่มท่ีมี Best Practice ในแต่ละดา้น 

หรือผูเ้ช่ียวชาญจากภายนอก เป็นตน้

ข้อเสนอแนะกำรวิจัยคร้ังนี้

1. แนวทางการพฒันาการบริหารจัดการเพื่อ

ส่งเสริมรายได้ของประชาชนตามโครงการหน่ึงต�าบล

หน่ึงผลิตภณัฑข์ององคก์ารบริหารส่วนต�าบลในจงัหวดั

ปทุมธานีตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีส�าคญั คือ

1.1 ผู ้บริหารองค์การบริหารส่วนต�าบลควร

ให้ความสนใจ และให้ความส�าคญักบัคุณภาพชีวิตของ

ประชาชนโดยเฉพาะอยา่งยิง่ดา้นผลกระทบดา้นการตลาด

ท่ีมีไม่เพียงพอเพื่อรองรับการจ�าหน่ายผลิตภณัฑ ์OTOP

1.2 องคก์ารบริหารส่วนต�าบลควรส่งเสริมให้ผู ้

ประกอบการโครงการหน่ึงต�าบลหน่ึงผลิตภณัฑย์ดึถือทาง

สายกลางในการผลิต การจ�าหน่ายท่ีสอดคลอ้งกบัความ

สามารถของตนเองและครอบครัว

1.3 บุคลากรองคก์ารบริหารส่วนต�าบลควรเสีย

สละ มีความอดทนและความตั้งใจท่ีจะปฏิบติังานดา้นการ

จดัการตลาดเพื่อจ�าหน่ายของสินคา้ OTOP

2. ปัจจัยท่ีมีส่วนส�าคัญท่ีท�าให้แนวทางการ

พฒันาการบริหารจดัการเพือ่ส่งเสริมรายไดข้องประชาชน

ตามโครงการหน่ึงต�าบลหน่ึงผลิตภณัฑข์ององคก์ารบริหาร

ส่วนต�าบลในจงัหวดัปทุมธานีตามปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพยีงประสบผลส�าเร็จท่ีส�าคญั คือ การท่ีผูบ้ริหารระดบั

สูงขององคก์ารบริหารส่วนต�าบลเห็นความส�าคญัและมี 

นโยบายท่ีชดัเจนท่ีสนบัสนุนและส่งเสริมโครงการหน่ึง

ต�าบล หน่ึงผลิตภณัฑ์เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน 

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผูบ้ริหารขององค์การบริหารส่วน

ต�าบลในจงัหวดัปทุมธานีควรก�าหนดเป็นนโยบายในการ

พฒันาการบริหารจดัการเพือ่ส่งเสริมรายไดข้องประชาชน

ตามโครงการหน่ึงต�าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ให้เป็นนโยบาย

ส�าคญัขององคก์รและขบัเคล่ือนผา่นเจา้หนา้ขององคก์าร

บริหารส่วนต�าบลประจ�าทุกปีเพื่อเป็นการส่งเสริมรายได้

ของประชาชนในพื้นท่ีรับผิดชอบ
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ข้อเสนอแนะกำรวิจัยคร้ังต่อไป

1. ควรน�ากรอบแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

น้ี ไปประยกุตใ์ชต้ามความเหมาะสมในหน่วยงานอ่ืน นอก

เหนือจากองคก์ารบริหารส่วนต�าบลเพื่อเป็นการพสูิจนผ์ล

การวิจยัซ่ึงจะน�าไปสู่การพฒันาการบริหารจดัการต่อไป 

อยา่งไรกต็าม ในการศึกษาหรือการวิจยัคร้ังต่อไป อาจน�า

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 5 ดา้น ซ่ึงผูศึ้กษาไดน้�ามาเป็น

แนวคิดในคร้ังน้ีไปปรับใชเ้ฉพาะบางดา้นท่ีเหมาะสมกบั

หน่วยงานท่ีศึกษาก็ได ้หรือตดับางดา้นออกก็ได ้โดยไม่

จ�าเป็นตอ้งน�าไปใชค้รบทั้งหมดทุกดา้น ในทางตรงขา้ม 

อาจเพิม่จ�านวนดา้นหรือตวัช้ีวดัข้ึนอีกกไ็ดต้ามความเหมาะ

สม แต่ควรให้เหตุผลก�ากบัไวด้ว้ยเสมอ

2. ควรท�าการวจิยัแบบเจาะลึกแนวทางการบริหาร

จดัการขององคก์ารบริหารส่วนต�าบลในหลาย ๆ  ดา้น ไม่

เพียงแต่ด้านการบริหารจดัการเพื่อส่งเสริมรายได้ของ

ประชาชนตามโครงการหน่ึงต�าบลหน่ึงผลิตภณัฑเ์ท่านั้น 

เพื่อเป็นองคค์วามรู้ในการน�าไปใชป้ระโยชน์ไดจ้ริงและ

ครอบคลุมภารกิจขององคก์ารบริหารส่วนต�าบลต่อไป

3. ควรท�าการวิจยัโดยใช้กรอบแนวคิดหรือตวั

แบบอ่ืนส�าหรับการศึกษาวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการ

บริหารจดัการ เช่น แนวทางการบริหารกิจบา้นเมืองท่ีดี 

5 ดา้น การบริหารหน่วยงานแบบสมดุล หรือ การบริหาร

จดัการตามทางแนวคุณธรรมเป็นตน้
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บทคัดย่อ

งานวจิยัน้ี มีวตัถุประสงคเ์พือ่ (1) ศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารส่วนจงัหวดัชยัภมิูตามแนวคิดของส�านกังาน

คณะกรรมการพฒันาระบบราชการ และ (2) เสนอแนวทางการพฒันาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิตามแนวคิด

ของส�านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ โดยใชก้ารวิจยัเชิงคุณภาพเป็นหลกั และน�าการวิจยัมาวิเคราะห์เชิง

อรรถาธิบายและเชิงพรรณนา ดว้ยการรวบรวมขอ้มูลการวจิยัเชิงคุณภาพเก็บรวบรวมขอ้มูลจากผูใ้หข้อ้มูลหลกั22คนซ่ึง

ประกอบดว้ยกลุ่มประชากรซ่ึงมีส่วนเก่ียวขอ้งในการด�าเนินงานขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิตามแนวคิดของ

ส�านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการโดยเลือกแบบเจาะจง และใชแ้บบสัมภาษณ์เชิงลึก โดยใชแ้บบสอบถาม 

ผลการวิจยัพบว่า (1) องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิตามแนวคิดของส�านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ

เป็นองคก์ารอิสระขนาดเล็ก คล่องตวั สะดวกต่อการบริหารจดัการและประสานงาน แต่มีปัญหาส�าคญัในดา้นบุคคล

ากร การประสานงาน และงบประมาณและ (2) แนวทางการพฒันาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิตามแนวคิดของ

ส�านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการจะตอ้งสร้างความเป็นเลิศในการใหบ้ริการประชาชน พฒันาองคก์ารใหมี้

ขีดสมรรถนะสูงและทนัสมยั บุคลากรมีความเป็นมืออาชีพ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสินทรัพยว์างระบบการบริหาร

งานราชการแบบบูรณาการ ส่งเสริมระบบการบริหารกิจการบา้นเมืองแบบร่วมมือกนั ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนและ

ภาคประชาชน ยกระดบัความโปร่งใสและสร้างความเช่ือมัน่ศรัทธาในการบริหารราชการแผน่ดิน และสร้างความพร้อม

ของระบบราชการไทยเพื่อเขา้สู่การเป็นประชาคมอาเซียน 

ค�ำส�ำคัญ: การบริหารจดัการ, องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ, ส�านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ

Abstract

The objectives of this study were (1) to study the conditions and the related problems of the  

Chaiyapoom Provincial Administrative Organization according to the Office of the Bureaucracy System Development  

Commission’s Guidelines and (2) to suggest the guidelines of Chaiyapoom Provincial Administrative  

Organization according to the Office of the Bureaucracy System Development Commission’s guidelines .This is 

the qualitative study through the analysis method with descriptive analysis by collecting data from the primary  

demographic of a group of 22 samples who were involved with the operation of the Chaiyapoom Provincial Administrative  

กำรบริหำรจัดกำรขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ตำมแนวคิดของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพฒันำระบบรำชกำร

Administration of the Chaiyaphom Provincial Administrative Organization 

According to the Office of the Public Sector Development Commission
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บทน�ำ

ทุกองคก์ารไม่ว่าจะมีขนาด ประเภท หรือสถาน

ท่ีตั้งอยา่งไร จ�าเป็นตอ้งมีการจดัการท่ีดี ซ่ึงการจดัการท่ีดี

เป็นจุดเร่ิมตน้ของการด�าเนินงานขององคก์าร การเติบโต

และการด�ารงอยู่ต่อไปขององค์การ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

องคก์ารในยคุศตวรรษท่ี 21 ซ่ึงตอ้งเผชิญกบั ปัจจยัแวดลอ้ม

ท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นดา้นสังคม 

เศรษฐกิจ โลกาภิวตัน์ และเทคโนโลย ี

ท�าให้องคก์ารตอ้งมีแนวทางในการจดัการท่ีทนั

สมยั ท่ีมีสมรรถนะสูงเพ่ือรับมือกบัการเปล่ียนแปลงท่ี

รวดเร็วน้ี 

องค์การบริหารส่วนจังหวดัชัยภูมิ เป็นส่วน

หน่ึงในการกระจายอ�านาจการปกครองซ่ึงเป็นผลมาจาก

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540 ซ่ึงใน

ปัจจุบนัมีความจ�าเป็นจะตอ้งทบทวนรูปแบบการบริหาร

จดัการองคก์ารใหส้อดคลอ้งกบัภารกิจท่ีเพิ่มมากข้ึน และ

เป็นไปตามกระแสการเปล่ียนแปลงทั้งภายในและภายนอก

ประเทศ นอกจากน้ี การพฒันาองคก์ารภาครัฐอย่างต่อ

เน่ือง เป็นนโยบายท่ีส�านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบ

ราชการ (ก.พ.ร.) ก�าหนดไวว้า่จะตอ้งกระท�าอยา่งต่อเน่ือง 

Organization, according to the Office of the Bureaucracy system Development Commission’s Guideline. The data was  

collected by initiative model and depth interview questionnaires. The results found that; (1) the Chaiyapoom Provincial  

Administrative Organization, according to the Office of the Bureaucracy System Development Commission’s guideline, 

was small, flexible and convenient for the administration and coordination. However, there were still some problems 

including with personnel, coordination and budget and (2) the guidelines of Chaiyapoom Provincial Administrative 

Organization, according to the Office of the Bureaucracy System Development Commission, must be built upon the 

excellence in providing public services. The organization must be developed into an organization with maximum 

performance and style, with the professional personnel, and increased efficiency of asset management network, and 

it must establish and develop an integrated bureaucracy system. Besides, the promotion of cooperative administration 

system among the public and private sectors must be done to enhance the transparency and to create the trust of the 

government and Bureaucracy System as well. Finally, the readiness of Thai Bureaucracy System must be reformed 

completely and rapidly to enter the ASEAN community soon.

Keywords: management, Chaiyaphom Provincial Administrative Organization, Office of the Public Sector  

Development Commission

และเป็นหน้าท่ีของทุกส่วนราชการจะตอ้งรับไปด�าเนิน

งาน ภายใตย้ทุธศาสตร์การพฒันาระบบราชการไทย พ.ศ. 

2556-2561 ซ่ึงวางไว ้7 ประเดน็ยทุธศาสตร์ (Office of the 

Public Sector Development Commission, 2013) ดงัน้ี

1. การสร้างความเป็นเลิศในการให้บริการ

ประชาชน

2. การพฒันาองคก์ารให้มีขีดสมรรถนะสูงและ

ทนัสมยั บุคลากรมีความเป็นมืออาชีพ

3. การเพิม่ประสิทธิภาพการบริหารทรัพยสิ์นของ

ภาครัฐให้เกิดประโยชน์สูงสุด

4. การวางระบบการบริหารราชการแบบบูรณาการ

5. การส่งเสริมระบบการบริหารกิจการบา้นเมือง

แบบร่วมมือกนั ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค

ประชาชน

6. การยกระดบัความโปร่งใส และสร้างความเช่ือ

ถือศรัทธาในการบริหารราชการ

7. การสร้างความพร้อมของระบบราชการ เพื่อ

เขา้สู่การเป็นประชาคมอาเซียน
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ภำพ 1 แนวทางการพฒันาองคก์ารราชการของส�านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ

Note. from Strategy development bureaucracy Thailand year 2012-2018, by Office of the Public Sector Development 

Commission, 2013, Retrieved from http://www.opdc.go.th/page.php?url=link&cid=1.

องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ มีความจ�าเป็น

จะต้องทบทวนรูปแบบการบริหารจัดการองค์การให้

สอดคลอ้งกบัภารกิจท่ีเพิม่มากข้ึน และเป็นไปตามกระแส

การเปล่ียนแปลงทั้งภายในและภายนอกประเทศ บนพื้น

ฐานหลกัการของคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ ผู ้

วจิยัจึงมีความสนใจท่ีจะท�าการศึกษาในเร่ืองดงักล่าว เพื่อ

ให้สามารถน�าไปใช้ในการบริหารจดัการขององค์การ

บริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ รวมถึงองคก์ารปกครองส่วน

ทอ้งถ่ินอ่ืน ๆ ให้สามารถกระท�าไดอ้ยา่งราบร่ืนคล่องตวั

ในอนาคตและสอดคลอ้งกบัแนวทางการพฒันาระบบ

ราชการท่ีก�าหนดไวโ้ดยส�านกังานคณะกรรมการพฒันา

ระบบราชการ

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

1. เพือ่วเิคราะห์สภาพและปัญหาการบริหารจดัการ

ขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ ตามแนวทางของ

ส�านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ

2. เพื่อวิเคราะห์แนวทางการพฒันาการบริหาร

จดัการขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิตามแนวคิด

ของส�านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

วิรัช วิรัชนิภาวรรณ (Wiruchnipawan, 2014) ให้

ความหมายของค�าว่า การบริหาร (administration) ไวว้่า

มีรากศพัทม์าจากภาษาลาติน Administatrae หมายถึงการ

ช่วยเหลือ (assist) หรืออ�านวยการ (direct) การบริหารมี

ความสมัพนัธ์ หรือมีความหมายใกลเ้คียงกบัค�าวา่Minister 

ซ่ึงหมายถึง การรับใช้ หรือผูรั้บใช้ หรือผูรั้บใช้รัฐคือ

รัฐมนตรีส�าหรับความหมายดัง่เดิมของค�าว่า administer 

หมายถึง การติดตามดูแลส่ิงต่างๆส่วนค�าว่าการจดัการ 

(management) นิยมใชใ้นภาคเอกชนหรือภาคธุรกิจซ่ึงมี

วตัถุประสงคใ์นการจดัตั้งเพื่อมุ่งแสวงหาก�าไร (profits) 

หรือก�าไรสูงสุด (maximum profits) ส�าหรับผลประโยชน์

ท่ีจะตกแก่สาธารณะถือวา่เป็นวตัถุประสงคร์องหรือเป็น

ผลพลอยได ้ (by product) เม่ือเป็นเช่นน้ีจึงแตกต่างจาก

วตัถุประสงคใ์นการจดัตั้งหน่วยงานภาครัฐ ท่ีจดัตั้งข้ึน
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เพื่อให้บริการสาธารณะทั้งหลาย (public services) แก่

ประชาชน การบริหารภาครัฐทุกวนัน้ีหรืออาจเรียกวา่ การ

บริหารจดัการ (management administration) เก่ียวขอ้ง

กบัภาคธุรกิจมากข้ึนการบริหารจดัการหมายถึง การท่ี

องคก์ารด�าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายขององคก์าร โดย

อาศยับุคลากรและทรัพยากรเพ่ือให้งานมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลเป็นไปตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้และการ

บริหารเป็นกระบวนการการท�างานดว้ยความร่วมมือกนั

ของกลุ่มบุคคลากรในฝ่ายต่าง ๆ มีการร่วมมือประสาน

งานกนัท�างานอยา่งมีประสิทธิภาพ ภายใตส้ภาพแวดลอ้ม

ท่ีมีการจดัไวอ้ยา่งเหมาะสม

Koontz & Cyril (1964) ให้ความหมายของการ

บริหาร หมายถึง การท�าให้งานบรรลุผลส�าเร็จตามท่ีได้

ก�าหนดไวโ้ดยอาศยัทรัพยากรทางการบริหาร อนัไดแ้ก่ 

คน เงิน วสัดุอุปกรณ์ และการจดัการเป็นองคป์ระกอบท่ี

ส�าคญัของการปฏิบติังาน

Drucker (1968) กล่าววา่การบริหารคือ ศิลปะใน

การท�างานใหส้�าเร็จลุล่วงตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย

ท่ีก�าหนดโดยอาศยัฝีมือคนอ่ืน

ความหมายของการพฒันาองคก์ารราชการ

สถานการณ์และความเส่ียงซ่ึงเกิดข้ึนจากการ

เปล่ียนแปลงในระดบัโลกและภายในประเทศโดยเฉพาะ

ภาวะผนัผวนดา้นเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง 

พลงังาน และภูมิอากาศท่ีเป็นไปอยา่งรวดเร็วและส่งผล 

กระทบอยา่งชดัเจนต่อประเทศไทยทั้งเชิงบวกและลบตาม

ท่ี กล่าวมานั้นมีผลอยา่งสูงต่อการก�าหนดยทุธศาสตร์การ

พฒันาระบบราชการไทยในระยะ 6 ปีขา้งหนา้ ประเทศไทย

ตอ้งปรับตวั และปรับปรุงกลไกภาคราชการ เพื่อใหก้ลไก

การบริหารของหน่วยงานของรัฐมีประสิทธิภาพ โปร่งใส 

สามารถตอบสนองความตอ้งการของประชาชนได ้และก่อ

ใหเ้กิดความเช่ือมัน่ ศรัทธาต่อการท�างานของภาคราชการ

เพิม่ข้ึน ซ่ึงจะเอ้ือต่อการเสริมสร้างรากฐานท่ีเขม้แขง็ทั้งทาง

เศรษฐกิจ และสังคม มีการเช่ือมโยงการพฒันากบันานา

ประเทศ และการรักษาสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติ และ

ส่ิงแวดลอ้มอนัจะเป็นฐานท่ีมัน่คงในการพฒันาประเทศ

และพร้อมท่ีจะรองรับสถานการณ์การเปล่ียนแปลงใน

อนาคต (Office of the Public Sector Development  

Commission, 2013)

แนวความคิดส�าคญัท่ีใชเ้ป็นกรอบในการปฏิรูป

ระบบราชการในการเปล่ียนแปลงหรือปฏิรูประบบราชการ

ให้สอดคลอ้งเหมาะสมกบัการเปล่ียนแปลงของสภาวะ

แวดลอ้มหรือบริบทของระบบราชการนั้นจ�าเป็นจะตอ้ง

มีกรอบแนวคิดหรือทิศทางตลอดจนเป้าหมายของการ

เปล่ียนแปลงท่ีต้องการเห็นหรือต้องการให้เกิดข้ึนกับ

ระบบราชการในอนาคตควรตอ้งเป็นอยา่งไร (what) เม่ือไร 

(when) และเปล่ียนแปลงดว้ยวธีิการอยา่งไร (how) มิใช่แต่

ประเทศไทยเท่านั้นท่ีตอ้งมีการปรับปรุงและเปล่ียนแปลง

ระบบราชการใหท้นัสมยั มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

สอดคลอ้งกบัการปฏิบติัภารกิจของประเทศในยุคโลกา 

ภิวตันแ์ละกระแสประชาธิปไตย หากแต่ทุกประเทศทัว่โลก

ต่างก็ต่ืนตวัท่ีจะปฏิรูประบบราชการของตนให้ทนัสมยั

เช่นเดียวกนั ดงันั้นนกัวชิาการและนกัปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้งกบั

กระบวนการน้ีจึงไดพ้ยายามน�าเสนอแนวคิดต่าง ๆ  ท่ีเห็น

วา่มีความเหมาะสมและน�าไปสู่การเปล่ียนแปลงระบบการ

ท�างานของภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ แนวความคิดต่าง ๆ  

เหล่าน้ี หลายกรณีก็ไดม้าจากการน�าเอาแนวความคิดทาง

ภาคเอกชนเขา้มาประยกุตใ์ช ้เน่ืองจากเห็นว่าการบริหาร

งานของภาคเอกชนก่อใหเ้กิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ดีกว่าภาครัฐในหลายกรณีในการปฏิรูประบบราชการ

ของประเทศต่าง ๆไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกา องักฤษ 

ออสเตรเลียและนิวซีแลนด ์ (Phranakhon Si Ayutthaya 

Rajabhat University, 2012)

แนวคิด ทฤษฎี และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัองคก์าร

ตามแนวคิดของ กพร. 7 ดา้น

องค์การแห่งการเรียนรู้ ท่ีนักวิชาการได้ให้ไว้

อย่างหลากหลาย จะเห็นไดว้่าความหมายขององค์การ

แห่งการเรียนรู้โดยสรุป ได้แก่ (1) องค์การท่ีมีทกัษะ

ในการสร้างสรรค์การเรียนรู้และการถ่ายทอดความรู้  

(2) องคก์ารท่ีมีการเรียนรู้และปรับเปล่ียนตวัเองอยา่งต่อ

เน่ือง (3) องคก์ารท่ีมีความปรารถนา ในการท่ีจะเรียนรู้ส่ิง

ต่างๆ เพือ่การพฒันาการท�างาน (4) องคก์ารซ่ึงคนในองคก์ร

สามารถขยายขอบเขตความสามารถของเขาเพื่อก่อใหเ้กิด

ผลลพัธ์ท่ีตอ้งการไดอ้ยา่งแทจ้ริง (5) องคก์ารท่ีมีทกัษะ

การสร้างการรับและการถ่ายทอดความรู้  ดงันั้นองคก์าร

แห่งการเรียนรู้ (learning organization) จะเก่ียวขอ้งกบั
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การเรียนรู้ การแสวงหาความรู้ การยกระดบัความสามารถ

ในการเรียนรู้โดยเร่ิมตั้งแต่ในระดบับุคคล พฒันามาเป็น

ระดบักลุ่มหรือทีมและระดบัองค์การในท่ีสุด นอกจาก

น้ียงัเก่ียวข้องกับการแบ่งปันและการถ่ายทอดความรู้ 

การสร้างสรรค์ ตลอดจนการปรับตวัและเปล่ียนแปลง

พฤติกรรมอนัเน่ืองมาจากความรู้ใหม่

องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ

องค์การบริหารส่วนจังหวดัชัยภูมิ เป็นส่วน

ราชการท่ีรับผิดชอบการบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ิน ณ 

จงัหวดัชัยภูมิ โดยเป็นองค์การปกครองท่ีรัฐบาลกลาง

มอบอ�านาจให้ประชาชนด�าเนินการปกครองตนเองให้มี

หน่วยการปกครองทอ้งถ่ินท�าหน้าท่ีเก่ียวกบัการบริหาร

พฒันา และให้บริการประชาชนในเขตพ้ืนท่ี  องค์การ

บริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิมีอ �านาจในการก�าหนดนโยบาย 

ตดัสินใจ และด�าเนินกิจการภายใตข้อบเขตของกฎหมาย

ท่ีก�าหนดภายในจงัหวดัชยัภูมิเท่านั้น และอยูภ่ายใตก้าร

ควบคุมนโยบายจากจงัหวดัชยัภูมิ

วสิยัทศัน ์(vision) และพนัธกิจ (mission) แนวทาง

การพฒันาทอ้งถ่ินขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ

วิสัยทศัน์

เป็นศนูยก์ลางการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษธ์รรมชาติ

และวฒันธรรม เป็นแหล่งผลิตอาหารพลงังานทดแทน

ส�าคญั และเป็นสังคมคุณภาพท่ีพร้อมก้าวสู่ประชาคม

อาเซียน

พนัธกิจ

1. ส่งเสริมการพฒันาการศึกษา ศาสนา ศิลป

วฒันธรรม และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน

2. พฒันาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ท่ีดีของ

ประชาชน

3. พฒันาศักยภาพและขีดความสามารถภาค

การเกษตร

4. พฒันาศกัยภาพดา้นการท่องเท่ียว

5. ส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้พลงังานอย่างมี

คุณค่า

6. พฒันาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มขีดความ

สามารถและรองรับการเจริญเติบโตของจงัหวดั

7. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิง

แวดลอ้ม

8. บริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดี มีประสิทธิภาพ

เป้าประสงคห์ลกั

1. เด็ก เยาวชน และประชาชนของจงัหวดัชยัภูมิ

ไดรั้บการศึกษาท่ีมีคุณภาพ

2. ศาสนา ศิลปวฒันธรรม และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน

ไดรั้บการสืบสานคุณค่า

3. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ครอบครัวอบอุ่น 

ชุมชนเขม้แขง็

4. เกษตรกรมีรายไดสู้งข้ึน

5. การท่องเท่ียวของจงัหวดัชัยภูมิได้รับความ

นิยมเพิ่มสูงข้ึน

6. เป็นแหล่งสร้างพลงังานทดแทนท่ีใหญ่ท่ีสุด

ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

7. ประชากรมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และใช้

พลงังานอยา่งมีคุณค่า

8. มีระบบโลจิสติกส์ท่ีรองรับการเป็นศูนยก์ลาง

ทางการตลาดและเช่ือมโยงประเทศสู่ประชาคมอาเซียน

9. ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มไดรั้บการ

อนุรักษแ์ละฟ้ืนฟู

10. มีการบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดี

จากการวิเคราะห์วิสัยทศัน์ พนัธกิจ สามารถน�า

มาก�าหนดประเดน็ยทุธศาสตร์การพฒันาในภาพรวม ดงัน้ี

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพฒันาคนและสังคมท่ีมี

คุณภาพ

ยทุธศาสตร์ท่ี  2 การพฒันาคุณภาพชีวติและความ

เป็นอยูข่องประชาชนให้เขม้แขง็และยัง่ยืน

ยทุธศาสตร์ท่ี  3 การพฒันาศกัยภาพและขีดความ

สามารถดา้นการเกษตร

ยทุธศาสตร์ท่ี  4 การพฒันาศกัยภาพการท่องเท่ียว

ยทุธศาสตร์ท่ี  5 การส่งเสริมการอนุรักษแ์ละใช้
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พลงังานอยา่งมีคุณค่า

ยทุธศาสตร์ท่ี  6 การพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานเพือ่

รองรับการเป็นศูนยก์ลางทางการตลาดและการเช่ือมโยง

สู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

ยทุธศาสตร์ท่ี 7 การบริหารจดัการ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มแบบมีส่วนร่วมและ

ยัง่ยืน

กรอบแนวคิดกำรวิจัย

        ตวัแปรอิสระ (เหตุ)         ตวัแปรตาม (ผล)

สภาพและปัญหาการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วน

จงัหวดัชัยภูมิตามแนวคิดของส�านักงานคณะกรรมการพฒันา

ระบบราชการท่ีแบ่งเป็น 7 ดา้น

1. ดา้นการน�าองคก์าร

2. ดา้นการวางแผนเชิงยทุธศาสตร์

3. ดา้นการใหค้วามส�าคญักบัผูรั้บบริการและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย

4. ดา้นการวดั การวิเคราะห์ และการจดัการความรู้

5. ดา้นการมุ่งเนน้ทรัพยากรบุคคล

6. ดา้นการจดัการกระบวนการ

7. ดา้นผลลพัธ์การด�าเนินการน�าองคก์าร

การเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารจดัการ

ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัชัยภูมิตาม

แนวคิดของส�านักงานคณะกรรมการพฒันา

ระบบราชการ(ก.พ.ร.)แนวทางการพฒันาการบริหารจดัการขององค์การบริหารส่วน

จงัหวดัชัยภูมิตามแนวคิดของส�านักงานคณะกรรมการพฒันา

ระบบราชการ

1. ดา้นการน�าองคก์าร

2. ดา้นการวางแผนเชิงยทุธศาสตร์

3. ดา้นการใหค้วามส�าคญักบัผูรั้บบริการและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย

4. ดา้นการวดั การวิเคราะห์ และการจดัการความรู้

5. ดา้นการมุ่งเนน้ทรัพยากรบุคคล

6. ดา้นการจดัการกระบวนการ

7. ดา้นผลลพัธ์การด�าเนินการ

ภำพ 2 กรอบแนวคิดการวิจยัการบริหารจดัการขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิตามแนวคิดของส�านกังานคณะ

กรรมการพฒันาระบบราชการ

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

ใชก้ารวจิยัเชิงคุณภาพ ไดก้�าหนดรูปแบบเป็นการ

วจิยัเชิงพรรณนา อนัเป็นการบรรยายและแปลความหมาย

ของปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนในสถานการณ์จริง

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

แบ่งประชากรออกเป็น 2 กลุ่มคือ 

1. ผูใ้หข้อ้มลูหลกัท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งในการด�าเนิน

งานของ อบจ.ชยัภูมิ จ �านวน 22 ท่าน

2. ผูใ้ห้ขอ้มูลในการสนทนากลุ่ม จ�านวน 5 ท่าน
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เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรวิจัย

การสร้างเคร่ืองมือในการวิจัยได้น�าแนวทาง

ในการพัฒนาองค์การซ่ึงก�าหนดโดยส�านักงานคณะ 

กรรมการพฒันาระบบราชการ ใน 7 ประเดน็ ประกอบดว้ย  

(1) การน�าองค์กร (2) การการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์  

(3) การให้ความส�าคญักับผูรั้บบริการและผูมี้ส่วนได้

ส่วนเสีย (4) การวดั การวิเคราะห์ และการจดัการความรู้  

(5) การมุ่งเนน้ทรัพยากรบุคคล (6) การจดัการกระบวนการ 

และ (7) ผลลพัธ์การด�าเนินการ มาใชใ้นการสร้างเคร่ืองมือ

1. เคร่ืองมือในการรวบรวมขอ้มูลทุติยภูมิ จะ

สร้างแบบบนัทึกขอ้มูล เพื่อบนัทึกประเด็นหลกัท่ีไดจ้าก

เอกสารต่าง ๆ  ในส่วนท่ีจ�าเป็นตอ้งใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มลู

2. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มลูปฐมภมิู จะ

ออกแบบเป็นแบบสมัภาษณ์เชิงลึกชนิดมีโครงสร้าง เพือ่ใช้

ในการบนัทึกขอ้มลูท่ีจะไดรั้บจากผูใ้หส้มัภาษณ์แต่ละคน

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล

ขอ้มูลปฐมภูมิ

1.  ประสานกับบุคคลเป้าหมายท่ีจะท�าการ

สัมภาษณ์และการจดัการสนทนากลุ่มเพ่ือขอเขา้ท�าการ

สัมภาษณ์ และนดัหมายวนัสนทนากลุ่มดว้ยเคร่ืองมือท่ี

สร้างข้ึนในรูปของแบบสัมภาษณ์และแบบสรุปผลการ

สนทนากลุ่มชนิดมีโครงสร้างซ่ึงได้ผ่านการพิจารณา

เห็นชอบจากคณะกรรมการท่ีปรึกษาเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้

2. ท�าการสัมภาษณ์และจดัการสนทนากลุ่มต่อ

บุคคลเป้าหมายตามวนั-เวลา ท่ีไดรั้บการนดัหมาย

3. น�าผลการสมัภาษณ์มาท�าการสรุปและแยกแยะ

ประเดน็รวมทั้งท�าการสรุปผลการสนทนากลุม่ตามแนวทาง

ท่ีก�าหนด

ขอ้มูลทุติยภูมิ

1. ท�าการทบทวนวรรณกรรม โดยแยกเน้ือหาท่ี

จ�าเป็นจะตอ้งท�าการศึกษาให้ครบถว้น

2. สร้างแบบบนัทึกขอ้มูล เพื่อใชใ้นการบนัทึก

ขอ้มูลส�าคญัท่ีไดจ้ากการทบทวนวรรณกรรม

3. น�าข้อมูลท่ีได้จากการทบทวนวรรณกรรม

มาท�าการสรุป วิเคราะห์ และน�าเสนอไวใ้นบทท่ี 2 ของ

ดุษฎีนิพนธ์

4. น�าตวัแปรท่ีไดจ้ากการทบทวนวรรณกรรม

มาสร้างแบบสัมภาษณ์ชนิดมีโครงสร้าง เพื่อใช้ในการ

รวบรวมขอ้มูลปฐมภูมิ

กำรวิเครำะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพท่ีได้จากการ

รวบรวมขอ้มลูในการวจิยัคร้ังน้ีโดยใชเ้ทคนิคการวเิคราะห์

เน้ือหา (content analysis)

ผลกำรวิจัย

สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพและปัญหา

การบริหารจดัการท่ีไดจ้ากแบบสอบสัมภาษณ์ 7 ดา้น 

(สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์ารวิจยัขอ้ท่ี 1)

สรุปผลการวิเคราะห์ ความคิดเห็นของกลุ่มเป้า

หมายต่อปัญหาเก่ียวกับการพฒันาการบริหารจัดการ

ขององค์การบริหารส่วนจงัหวดัชัยภูมิตามแนวคิดของ

ส�านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ แต่ละดา้น

เม่ือพิจารณารายดา้น

1. สภาพและปัญหาการบริหารจดัการผลจากการ

วิจยั พบวา่ ดา้นการน�าองคก์ารไม่มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

การถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์จากรุ่นสู่รุ่นยงัไม่

เพียงพอและขาดตอน ประกอบกบัการประสานงานการ

ใชข้อ้มูลภายในองคก์ารมีนอ้ย และยงัไม่มีประสิทธิภาพ

เพยีงพออนัเป็นผลมาจากการขาดการติดตามผลการด�าเนิน

การจดัการความรู้อยา่งต่อเน่ือง การไม่ท�าตามระเบียบกฎ

เกณฑท่ี์ก�าหนดไว้

2. สภาพและปัญหาการบริหารจดัการ ผลจากการ

วจิยั พบวา่ ดา้นการวางแผนเชิงยทุธศาสตร์องคก์ารบริหาร

ส่วนจงัหวดัชยัภูมิ ไดก้ �าหนดยทุธศาสตร์ไว ้8 ดา้น แต่ยงั

ขาดยทุธศาสตร์การพฒันาการบริหารจดัการของหน่วยงาน

โดยตรง นอกจากนั้น งบประมาณท่ีไดจ้ากการเก็บภาษี

ต่างๆ ยงัไม่เพียงพอในการใหบ้ริการแก่ประชาชน ดงันั้น 

จ�าเป็นจะตอ้งมีการทวบทวนยทุธศาสตร์เสียใหม่ โดยท่ีทุก
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ภาคส่วนขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภมิู ไดเ้ขา้มามี

ส่วนร่วมในกระบวนการจดัท�าแผนการด�าเนินงานทุกขั้น

ตอนตามบทบาทและความรับผดิชอบของแต่ละภาคส่วน 

ตั้งแต่ขั้นตอนการทบทวนสถานการณ์และความทา้ทายท่ี

ส�าคญัต่อการด�าเนินการขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั

ชยัภมิู การร่วมทบทวนวสิยัทศัน ์พนัธกิจ ยทุธศาสตร์ และ

กลยุทธ์การด�าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจงัหวดั

ชยัภูมิ ในอนาคต การก�าหนดแผนยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 

การก�าหนดแผนงาน/โครงการ การมีตวัช้ีวดัการปฏิบติั

งานตามยทุธศาสตร์ ตลอดจนการก�าหนดผูท่ี้รับผดิชอบท่ี

ชดัเจน ทั้งน้ี เพือ่ใหก้ารด�าเนินงานมีเอกภาพ ด�าเนินไปตาม

จุดมุ่งหมายและเป้าหมายเดียวกนั สามารถสนองนโยบาย

ของรัฐบาลไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพสูงและสมัฤทธ์ิผล เกิด

ประโยชนสุ์ขต่อประชาชน และน�าไปสู่ความสมดุล มัน่คง 

ย ัง่ยืนอยา่งแทจ้ริง

3. สภาพและปัญหาการบริหารจดัการผลจากการ

วิจยั พบว่าดา้นการให้ความส�าคญักบัผูรั้บบริการและผูมี้

ส่วนไดส่้วนเสียยงัขาดการประเมินผลอยา่งเป็นระบบรวม

ทั้งบุคลากรยงัขาดความช�านาญเฉพาะดา้น เพ่ือน�าไปสู่การ

ปรับปรุงการประชาสัมพนัธ์เชิงรุกองคก์ารบริหารส่วน

จงัหวดัชยัภมิูไดก้ �าหนดกลุ่มเป้าหมายเป็น 2 กลุ่ม ประกอบ

ดว้ย กลุ่มผูรั้บบริการและกลุ่มผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย จากกลุ่ม

เป้าหมายท่ีก�าหนดน้ีองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิได้

จดัท�ายทุธศาสตร์การขยายผลและเผยแผอ่งคค์วามรู้ โดย

มีเป้าหมายเพื่อเผยแพร่และขยายผลองคค์วามรู้เก่ียวกบั

การด�าเนินงานขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ ไป

สู่กลุ่มเป้าหมายต่างๆ ให้กวา้งขวาง ตลอดจนขยายผลไป

สู่สากล โดยการจดัท�าศูนยใ์ห้บริการการเรียนรู้องคก์าร

บริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิข้ึน เพื่อเป็นศูนยก์ลางการเรียน

รู้และแหล่งอา้งอิงโดยตรง

4. สภาพและปัญหาการบริหารจัดการผลจาก

การวิจยั พบว่าการวดัการวิเคราะห์และการจดัการเรียนรู้

องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภมิู ยงัไม่มีเคร่ืองมือ

ในการวดัประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการด�าเนินงาน

ในรูปของดชันีช้ีวดัแนวทางการด�าเนินงานตามยทุธศาสตร์

ดา้นต่าง ๆ อยา่งเป็นรูปธรรมในเชิงปริมาณ รวมทั้งขาด

การจดัการความรู้อย่างเป็นระบบ เพ่ือประโยชน์ในการ

ปฏิบติังานของบุคลากรขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั

ชยัภูมิ โดยขาดแผนบริหารจดัการความรู้เป็นเคร่ืองมือ

ช้ีน�าการด�าเนินงาน พฒันาระบบขอ้มูลความรู้ให้ถูกตอ้ง

ครบถว้นสมบูรณ์ และขาดการสร้างทีมงานจดัการความ

รู้องค์การบริหารส่วนจังหวดัชัยภูมิ ท่ีมีประสิทธิภาพ 

ท�างานอย่างมืออาชีพและช�านาญงาน มีความทนัสมยั

ต่อการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ ตลอดจนมีความคิดวิเคราะห์

อย่างเป็นระบบ สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้สู่กลุ่มเป้า

หมายต่าง ๆ ไดช้ดัเจน ทั้งน้ีองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั

ชยัภูมิ ไม่มีหน่วยงานรองรับในเร่ืองการจดัการความรู้

ขององคก์ารโดยตรง

5. สภาพและปัญหาการบริหารจดัการผลจากการ

วิจยั พบว่าการมุ่งเนน้ทรัพยากรบุคคลขาดบุคลากรบาง

ลกัษณะงานท่ีมีจ�านวนจ�ากดั ไม่เพียงพอต่อการท�างาน

ให้ครอบคลุมทุกพื้นท่ี อตัราก�าลงัส่วนหน่ึงมีปัญหาดา้น

คุณภาพก�าลงัคนบุคลากรบางส่วนยงัขาดความรู้ความเขา้ใจ

ในองคค์วามรู้ท่ีจ�าเป็นในการปฏิบติังาน และสถานการณ์

การเปล่ียนแปลงต่าง ๆ  บุคลากรบางส่วนขาดความรู้ความ

เขา้ใจในระบบงบประมาณแบบมุ่งเนน้ผลงาน ท่ีจะตอ้ง

มีผลผลิต และผลลพัธ์การด�าเนินงานท่ีชดัเจน บุคลากร

บางส่วนขาดความสนใจ และให้ความส�าคญักบัการใช้

แผนเป็นเคร่ืองมือและกลไกในการปฏิบติังาน ส่งผล

ให้ทิศทางการด�าเนินงานเปล่ียนแปลงบ่อย เกิดความไม่

ชดัเจนในการปฏิบติังาน

6. สภาพและปัญหาการบริหารจัดการผลจาก

การวิจยั พบว่า การจดัการกระบวนการมีจุดอ่อนในการ

ประสานงานภายในทั้งเน่ืองมาจากปัญหาเก่ียวกบัสาย

การบงัคบับญัชา และการมีหน่วยงานท่ีตอ้งรับผิดชอบ

ดูแลเป็นจ�านวนมาก การประเมินผลการปฏิบติังานภายใน

องคก์ารอยา่งเป็นระบบยงัไม่ชดัเจนเพียงพอ และไม่เห็น

ความส�าคญัของการประเมินผลการปฏิบติังาน และน�ามา

ใชป้ระโยชน์

7. สภาพและปัญหาการบริหารจดัการผลจากการ

วิจยั พบวา่ ผลลพัธ์การด�าเนินการการบงัคบับญัชาสั่งการ 

เน่ืองจากเป็นองคก์รท่ีอยูภ่ายใตว้ฒันธรรมราชการ จึงมี

ความซ�้ าซอ้น และมีสายการบริหารท่ีค่อนขา้งยาว ท�าให้

การพิจารณาตดัสินใจหรือสั่งการตอ้งผา่นสายการบงัคบั

บญัชาตามขั้นตอนต่างๆ หลายระดบั ส่งผลท�าให้งาน

บางอย่างล่าชา้และในหลายกรณีก็มีผลกระทบโดยตรง
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ต่อประสิทธิผลในการด�าเนินโครงการ โดยเฉพาะใน

กรณีของงานเร่งด่วนซ่ึงจ�าเป็นตอ้งแกปั้ญหาดว้ยความ

รวดเร็ว องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ มีทั้งจุดเด่น จุด

ดอ้ย โอกาส และอุปสรรค มากมายหลายประการ โดยมี

จุดเด่นท่ีส�าคญั คือ การมีงบประมาณของตนเองเป็นส่วน

ใหญ่ แต่ไม่เพียงพอท่ีจะด�าเนินงานไดค้รบถว้น แต่บาง

ส่วนก็ไดม้าจากการสนบัสนุนโดยรัฐบาลบา้ง ประการ

ต่อมาก็คือเป็นหน่วยงานท่ีมีมาจากประชาชนโดยตรง ผู ้

บริหารเป็นท่ีรู้จกักนัโดยทัว่ไปในจงัหวดัชยัภูมิ และเป็น

ท่ีรู้จกักนัดีทั้งในส่วนราชการ ภาคเอกชน และสังคมโดย

ทัว่ไปอีกดว้ย ดงันั้น การด�าเนินงานจึงเป็นท่ีเช่ือถือแก่

หน่วยงานทัว่ไปอยา่งเตม็ท่ี

จุดอ่อนขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิก็

คือ การประสานงานภายในและความร่วมมือยงัไม่ดีพอ 

บุคลากรบางส่วนยงัขาดความรู้ความเขา้ใจในองคค์วามรู้ท่ี

จ�าเป็นในการปฏิบติังาน และสถานการณ์การเปล่ียนแปลง

ต่างๆ ขาดการพฒันาทกัษะบุคลากรในบางดา้น บรรยากาศ

การท�างานท่ียงัไม่ดีในบางจุดระบบสารสนเทศยงัตอ้ง

ปรับปรุงการประสานงานการใชข้อ้มูลภายในองคก์ารมี

น้อย และยงัไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอขาดการติดตาม

ผลการด�าเนินการจดัการความรู้อยา่งต่อเน่ืองอตัราบุคคล

ากรระดบัปฏิบติัไม่เพียงพอ การประชาสัมพนัธ์ยงัขาด

ประสิทธิภาพเท่าท่ีควรการปฏิบติังานยงัมีลกัษณะเชิง

รับการด�าเนินงานประชาสัมพนัธ์ขององคก์ารยงัขาดการ

ประเมินผลอยา่งเป็นระบบและภาพลกัษณ์ขององคก์ารยงั

ไม่เป็นท่ีรู้จกักวา้งขวาง

อุปสรรคส�าคญัในการด�าเนินงานขององค์การ

บริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิคือ มียทุธศาสตร์ในการด�าเนิน

งานยังไม่ครอบคลุครบถ้วน และหน่วยรองย ังขาด

ยุทธศาสตร์เฉพาะดา้น เช่น ยุทธศาสตร์ดา้นการศึกษา 

ยทุธศาสตร์ดา้นการพฒันาผูสู้งอาย ุ ยทุธศาสตร์ดา้นการ

สร้างการมีส่วนร่วมในการพฒันาของประชาชนในทอ้ง

ถ่ิน เป็นตน้

โอกาสขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภมิูกคื็อ 

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งให้การยอมรับเช่ือถือและให้ความ

ส�าคญั มีเครือข่ายเสริมพลงัจากภาครัฐ เอกชน ทอ้งถ่ิน 

สรุปผลการวิเคราะห์แนวทางการพฒันาการ

บริหารจดัการจากแบบสอบสัมภาษณ์ 7 ดา้น (สอดคลอ้ง

กบัวตัถุประสงคก์ารวิจยัขอ้ท่ี 2)

สรุปผลการวิเคราะห์ ความคิดเห็นของกลุ่ม

ตัวอย่างต่อแนวทางการพฒันาการบริหารจัดการของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภู มิตามแนวคิดของ

ส�านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ แต่ละดา้น

ดา้นการน�าองคก์าร

ควรก�าหนดแนวคิดนโยบายก�ากบัองคก์รท่ีดีข้ึน 

เพื่อเป็นแนวทางปฏิบติัท่ีชดัเจนท่ีจะส่งเสริมธรรมาภิบาล

ให้เกิดข้ึนในหน่วยงาน 

ดา้นการวางแผนเชิงยทุธศาสตร์

ดา้นการวางแผน ควรให้ ส�านกังาน กพร.ไดเ้ขา้

มาวเิคราะห์การด�าเนินงานขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั

ชยัภมิู โดยใหข้อ้แนะน�าในการพฒันาองคก์าร ซ่ึงองคก์าร

บริหารส่วนจงัหวดัชัยภูมิไดมี้การก�าหนดนโยบายการ

ด�าเนินงานต่างๆ ภายใตย้ทุธศาสตร์ท่ีชดัเจนอยูแ่ลว้ ทั้งน้ี

องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิไดก้�าหนดยทุธศาสตร์

โดยแผนยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ 

8 ดา้น คือ

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพฒันาคนและสังคมท่ีมี

คุณภาพ

ยทุธศาสตร์ท่ี 2 การพฒันาคุณภาพชีวติและความ

เป็นอยูข่องประชาชนให้เขม้แขง็และยัง่ยืน

ยทุธศาสตร์ท่ี 3 การพฒันาศกัยภาพและขีดความ

สามารถดา้นการเกษตร

ยทุธศาสตร์ท่ี 4 การพฒันาศกัยภาพการท่องเท่ียว

ยทุธศาสตร์ท่ี 5 การส่งเสริมการอนุรักษแ์ละใช้

พลงังานอยา่งมีคุณค่า

ยทุธศาสตร์ท่ี 6 การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ

รองรับการเป็นศูนยก์ลางทางการตลาดและการเช่ือมโยง

สู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ท่ี  7  ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มแบบมีส่วนร่วมและ

ยัง่ยืน

ยทุธศาสตร์ท่ี 8 การบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดี 
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มีประสิทธิภาพ

แผนยทุธศาสตร์องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภมิู 

เป็นแผนท่ีมุ่งสู่การบริหารจดัการท่ีมุ่งผลสัมฤทธ์ิในการ

ปฏิบติัราชการ โดยท่ีทุกภาคส่วนขององคก์ารบริหารส่วน

จงัหวดัชยัภูมิ ไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในกระบวนการจดัท�า

แผนการด�าเนินงานทุกขั้นตอนตามบทบาทและความรับ

ผิดชอบของแต่ละภาคส่วน ตั้งแต่ขั้นตอนการทบทวน

สถานการณ์และความทา้ทายท่ีส�าคญัต่อการด�าเนินการ

ขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ การร่วมทบทวน

วิสัยทศัน์ พนัธกิจ ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์การด�าเนิน

งานขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ ในอนาคต การ

ก�าหนดแผนยทุธศาสตร์ 

กลยทุธ์ การก�าหนดแผนงาน/โครงการ 

วิสัยทศัน์

เป็นศนูยก์ลางการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษธ์รรมชาติ

และวฒันธรรม เป็นแหล่งผลิตอาหารพลงังานทดแทน

ส�าคญั และเป็นสังคมคุณภาพท่ีพร้อมก้าวสู่ประชาคม

อาเซียน

พนัธกิจ

1. ส่งเสริมการพฒันาการศึกษา ศาสนา ศิลป

วฒันธรรม และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน

2. พฒันาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ท่ีดีของ

ประชาชน

3. พฒันาศักยภาพและขีดความสามารถภาค

การเกษตร

4. พฒันาศกัยภาพดา้นการท่องเท่ียว

5. ส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้พลงังานอย่างมี

คุณค่า

6. พฒันาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มขีดความ

สามารถและรองรับการเจริญเติบโตของจงัหวดั

7. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิง

แวดลอ้ม

8. บริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดี มีประสิทธิภาพ

เป้าประสงคห์ลกั

1. เด็ก เยาชน และประชาชนของจงัหวดัชยัภูมิ

ไดรั้บการศึกษาท่ีมีคุณภาพ

2. ศาสนา ศิลปวฒันธรรม และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน

ไดรั้บการสืบสานคุณค่า

3. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ครอบครัวอบอุ่น 

ชุมชนเขม้แขง็

4. เกษตรกรมีรายไดสู้งข้ึน

5. การท่องเท่ียวของจงัหวดัชัยภูมิได้รับความ

นิยมเพิ่มสูงข้ึน

6. เป็นแหล่งสร้างพลงังานทดแทนท่ีใหญ่ท่ีสุด

ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

7. ประชากรมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และใช้

พลงังานอยา่งมีคุณค่า

8. มีระบบโลจิสติกส์ท่ีรองรับการเป็นศูนยก์ลาง

ทางการตลาดและเช่ือมโยงประเทศสู่ประชาคมอาเซียน

9. ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มไดรั้บการ

อนุรักษแ์ละฟ้ืนฟู

10. มีการบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดี

แนวทางในการพฒันาการบริหารจัดการของ

องค์การบริหารส่วนจังหวดัชัยภูมิ ตามแนวทางของ

ส�านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ ควรจะตอ้ง

พิจารณาดงัต่อไปน้ี

1. การบริหารจดัการดา้นการน�าองค์การ ควร 

ด�าเนินการบริหารจดัการองค์การภายใตพ้ื้นฐานกรอบ

นโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการ

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวดั

ชัยภูมิและมีการสนับสนุนดา้นงบประมาณจากรัฐบาล

เพิ่มเติมจากท่ี อบจ.ชภ.มีอยูซ่ึ่งไม่เพียงพอต่อการด�าเนิน

โครงการใหค้รอบคลุมภารกิจท่ีรับผดิชอบ รวมทั้งการเพิม่

อตัราบรรจุบุคคลากร และเเคร่ืองมือในการปฏิบติัหนา้ท่ี

ไดอ้ยา่งเพยีงพอรวมทั้งน�าระบบการบริหารจดัการยคุใหม่

เขา้มาใชใ้นการพฒันา อบจ.ชยัภูมิ ร่วมกบัการด�าเนินงาน

ตราแนวทางระบบราชการในปัจจุบนั

2. การก�าหนดยทุธศาสตร์ของ อบจ.ชยัภูมิ ควร
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ครอบคลุมภารกิจของ อบจ.ชภ.ทั้ งในด้านการปรับ

โครงสร้างองคก์ารพ้ืนฐานเพ่ือรองรับบุคลากรให้มีการ

แลกเปล่ียนเรียนรู้กนัไดส้ะดวก เช่น สถานท่ี เคร่ืองมือ 

อุปกรณ์ต่างๆ การปรับขั้นตอนการท�างานใหร้วดเร็ว และ

กระชบัมากข้ึน เพ่ือเอ้ือต่อการแลกเปล่ียนเรียนรู้ให้เกิด

ข้ึนไดอ้ยา่งรวดเร็ว และสะดวกยิ่งข้ึน การพฒันาคนให้มี

ขีดความสามารถ มีระบบการยกยอ่งชมเชย และการให้

รางวลัท่ีเอ้ือต่อการจดัการความรู้ และมีวฒันธรรมการ

ท�างานเชิงรุก และวฒันธรรมของการแลกเปล่ียน และแบ่ง

ปันความรู้ระหว่างบุคลากรในองคก์าร และการปรับกฎ

ระเบียบ และกฎหมายท่ีเป็นอุปสรรคต่อการแลกเปล่ียน

เรียนรู้และรับฟังปัญหาและความตอ้งการของประชาชน

ในแต่ละพื้นท่ีมาด�าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อตอบ

สนองความตอ้งการอยา่งแทจ้ริง

3. ดา้นการให้ความส�าคญักบัผูรั้บบริการและผู ้

มีส่วนไดส่้วนเสีย ควร แสวงหาแนวทางในการปรับปรุง

การให้บริการของ อบจ.ชยัภูมิ ต่อประชาชน เช่น การน�า

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใ้นการให้บริการ หรือ

การกระจายข่าวสารขอ้มูลของหน่วยงานผ่านทางระบบ 

Application บนเคร่ืองโทรศพัท ์เป็นตน้ รวมทั้ง ควรเนน้

ในดา้นการบริการสาธารณะถือเป็นบทบาทท่ีส�าคญัอยา่ง

ยิง่ของทอ้งถ่ิน แบ่งงานออกเป็นหลายส่วน ประกอบดว้ย 

ดา้นโครงสร้างพื้นฐาน การบริการน�้ าประปา ไฟฟ้า และ 

ถนนตอ้งทัว่ถึงชุมชน ดา้นคุณภาพชีวิต เช่น การดูแลเด็ก

และเยาวชน สนบัสนุนดา้นการศึกษา ช่วยเหลือผูป่้วย ผู ้

พิการ ในขณะเดียวกนั เม่ือประชาชนมีความเดือดร้อน 

อปท.ในทอ้งถ่ิน จะตอ้งเป็นหวัหอกในการแกปั้ญหาให้

อย่างทนัท่วงที เวลาท่ีเกิดวิกฤติไม่ว่าจากดา้นเศรษฐกิจ 

หรือภยัธรรมชาติ ทอ้งถ่ินก็มีบทบาทเขา้ไปช่วยเหลือ 

เพราะเป็นหน่วยงานท่ีอยูใ่นพื้นท่ีอยูแ่ลว้ หากเกิดปัญหา

แลว้ตอ้งรอจากส่วนกลางเขา้มาช่วยเหลือคงจะไม่ทนั จึง

ถือวา่ทอ้งถ่ินมีบทบาทท่ีชดัเจน แต่กข้ึ็นอยูก่บัแต่ละพื้นท่ี

วา่ผูบ้ริหารมีวสิยัทศันแ์ละชดัเจนต่อเร่ืองดงักล่าวแค่ไหน

ดา้นการใหค้วามส�าคญักบัผูรั้บบริการและผูมี้ส่วนไดส่้วน

เสีย ยงัไม่สามารถใหบ้ริการแก่ประชาชนในพื้นท่ีไดอ้ยา่ง

ทัว่ถึง ยงัขาดการน�าระบบเทคโนโลยเีพือ่การบริหารมาใช้

ในการบริการประชาชนอยา่งมีประสิทธิภาพ

4. ดา้นการวดั การวิเคราะห์ และการจดัการความ

รู้ ยงัมีไดมี้การเตรียมการเพื่อน�าเขา้สู่สังคมแห่งการเรียน

รู้อยา่งเป็นรูปธรรมท่ีชดัเจน

5. ดา้นการมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล ในปัจจุบนั 

ขา้ราชการของ อบจ.ชภ.ยงัขาดโอกาสในการพฒันาตนเอง 

ทั้งในดา้นการศึกษาต่อหรือการพฒันาทกัษะอ่ืนๆ เน่ืองจาก

ภาระงานท่ีรับผิดชอบมีจ�านวนมาก ถือเป็นปัญหาส�าคญั

ในการบริหารทรัพยากรมนุษยใ์นขณะน้ี

6. ดา้นการจดัการกระบวนการ คือ การพฒันา

องคก์ารใหส้อดคลอ้งกบัการก�าหนดนโยบายการบริหาร

ราชการท่ีดีตามแนวทางของรัฐบาล ซ่ึงจงัหวดัชยัภูมิได้

น�ามาใชเ้ป็นหลกัในการก�าหนดยุทธศาสตร์ของจงัหวดั 

โดย อบจ.ชภ.จะตอ้งจดัท�ายทุธศาสตร์และแผนการพฒันา

ท้องถ่ินให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของจังหวดั

ชยัภมิู เพือ่ใหเ้กิดการบูรณาการอยา่งแทจ้ริง ซ่ีงในปัจจุบนั 

ยทุธศาสตร์ท่ี อบจ.ชยัภูมิ ก�าหนดข้ึนนั้น ยงัไม่ครอบคลุม

มิติในการด�าเนินงานและการบริหารงานอย่างทัว่ถึง จึง

ท�าให้มีขอ้บกพร่องในการปฏิบติังานอย่างชดัเจน เช่น 

ขาดยทุธศาสตร์ในการพฒันาการบริหารจดัการขอ อบจ.

ชยัภูมิ โดยเฉพาะอยา่งชดัเจน

7. ดา้นผลลพัธ์การด�าเนินการ คือ ในปัจจุบนัยงั

ขาดดชันีเพื่อการประเมินและพฒันาผลการด�าเนินงาน

อยา่งเป็นรูปธรรมท่ีชดัเจน

กำรอภิปรำยผล

ตอนท่ี 1 สภาพและปัญหาการบริหารจดัการของ

องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ

การบริหารจดัการองค์การบริหารส่วนจงัหวดั

ชยัภูมิในปัจจุบนั (สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์อ้ 1) นบั

วา่เป็นหน่วยงานท่ีประสบความส�าเร็จพอสมควรมาตั้งแต่

เร่ิมการก่อตั้ง จากแนวความคิดท่ีในการกระจายอ�านาจสู่

ทอ้งถ่ิน ให้ประชาชนไดป้กครองตนเอง คือ การน�าหลกั

การจดัตั้งองค์การขนาดเล็กท่ีมีประสิทธิภาพมาบริหาร

งาน สอดคลอ้งกบัแนวทางการพฒันาองคก์ารสมรรถนะ

สูงตามท่ี Holbeche (2004)ไดน้�าเสนอไวว้่า องคก์ารตอ้ง

สร้างวฒันธรรมการเปล่ียนแปลงท่ีมีส่วนร่วมของพนกังาน

ทุกคน ไม่ใช่การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากความตอ้งการของ
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ผูบ้ริหารระดบัสูง ซ่ึงพนกังานตอ้งถูกบงัคบั ให้ยอม รับ

ชะตากรรมเหล่านั้น ซ่ึงการเปล่ียนแปลงแบบท่ีว่าน้ี จะ

ท�าให้เกิดความกดดนัต่อพนักงานอย่างมาก การสร้าง

วฒันธรรมการเปล่ียนแปลงท่ีมีส่วนร่วม ท�าไดโ้ดยองคก์าร

ตอ้งลดอุปสรรคท่ีท�าใหเ้กิดความไม่ยดืหยุน่ การใหร้างวลั

ท่ีไม่เป็นธรรม ความขดัแยง้ระหวา่งกลุ่มงาน โดยองคก์าร

ตอ้งหนัมาเพิ่มการสร้างความสามารถ ใหพ้นกังานท�างาน

ดว้ยความมัน่ใจและปรับตวัเขา้กบัการเปล่ียนแปลงได้

ส�าหรับเป้าหมายในการด�าเนินงาน องคก์ารบริหาร

ส่วนจงัหวดัชยัภูมิไดก้�าหนดเป้าหมายท่ีส่วนราชการท่ี

เก่ียวขอ้ง ประชาชน และหน่วยงานสนบัสนุน ซ่ึงก็เป็น

แนวทางท่ี Linder & Brooks (2004) จากบริษทัท่ีปรึกษา

ทางการจดัการ Accenture ไดเ้นน้ถึงความส�าคญัในประเดน็

หลกั 6 ประเด็น คือ

1. การมุ่งเนน้ท่ีผูรั้บบริการ (client-centered)

2. การมุ่งเน้นท่ีผลผลิตและผลลพัธ์ (outcome-

oriented)

3. สามารถช้ีแจงและรับผิดชอบ (accountable)

4. มีความคิดสร้างสรรค์และมีความยืดหยุ่น  

(innovative and flexible)

5. พร้อมท่ีจะท�างานร่วมกบัหน่วยงานอ่ืน (open 

and collaborative)

6. มีความมุ่งมัน่ (passionate)

เม่ือน�าแนวทางการด�าเนินงานขององคก์ารบริหาร

ส่วนจงัหวดัชยัภูมิมาพิจารณาบนพ้ืนฐานแนวความคิด

องคก์ารสมรรถนะสูงของ Administrative Careers ซ่ึงเห็น

วา่องคก์ารท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถพิจารณาไดใ้นหลาย

มิติ หากจะเนน้ท่ีแนวทางในการด�าเนินการนั้น องคก์าร

ท่ีมีประสิทธิภาพจะตอ้งมีคุณลกัษณะซ่ึงสอดคลอ้งกบั

การบริหารจดัการขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ

ในปัจจุบนัน้ี ไดแ้ก่

1. การมีเป้าหมายขององค์การมีความชัดเจน 

(clear organization goals) คนในองคก์รจ�าเป็นตอ้งเขา้ใจ

วตัถุประสงคท่ี์แทจ้ริงขององคก์รท่ีเราท�างานอยูใ่หช้ดัแจง้ 

โปร่งใส ไม่มีวาระซ่อนเร้น และตอ้งแสดงให้เห็นตลอด

เวลา ทั้งค �าพดูและการกระท�า ทั้งน้ี ถา้เกิดมีการเปล่ียนแปลง 

หรือปรับปรุงเป้าหมายก็ตอ้งแจง้ใหบุ้คลากรทุกระดบัให้

เขา้ใจ ไม่ใช่แจง้เพือ่ใหท้ราบในประเดน็น้ี องคก์ารบริหาร

ส่วนจงัหวดัชยัภูมิไดก้ �าหนดยุทธศาสตร์การด�าเนินงาน

เป็นระยะอย่างต่อเน่ือง โดยน�าแนวนโยบายของรัฐบาล 

มาเป็นเป้าหมายส�าคญั 

2. สายงานบงัคบับญัชาสั้น พร้อมงานบงัคบับญัชา

ท่ีหลากหลาย (flat organization with increased span of 

supervision) พนักงานทุกระดบัชั้นจะตอ้งพฒันาความ

สามารถของตนเองใหสู้งข้ึน และตอ้งรับผดิชอบในองคก์ร

นั้น ๆ พร้อมทั้งลดสายงานการบงัคบับญัชา และขั้นตอน

การท�างาน อยา่งไรกต็าม ผูบ้งัคบับญัชาตอ้งท�างานอยา่งเตม็

ท่ี และมุ่งมัน่กบังานท่ีท�าอยูต่ลอดเวลาในองคก์ารบริหาร

ส่วนจงัหวดัชยัภูมิมีขา้ราชการจ�ากดั ซ่ึงส่วนใหญ่ท�างาน

ร่วมกนัในพื้นท่ีจงัหวดัชยัภูมิ ดงันั้น การถ่ายทอดข่าวสาร 

ค�าสั่ง จึงสามารถกระท�าไดโ้ดยง่ายและมีประสิทธิภาพ 

นอกจากนั้น ยงัมีเคร่ืองมือเสริม ไดแ้ก่ เวบ็ไซต ์ การใช้

ระบบ Line และการติดป้ายประกาศ เพื่อตอกย �้าการกระ

จายข่าวสารให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน

3. มีฐานข้อมูลท่ีสนับสนุนการบริหารงาน  

(data-based self-management system) ตอ้งมีระบบในการ

จดัการการท�างานดว้ยความเช่ือมัน่ และสามารถตดัสินใจ

ดว้ยตนเองให้ถูกตอ้งในระดบัหน่ึง ทั้งน้ี ตอ้งมีประวติั

เก่าท่ีสามารถใชค้น้หาขอ้มูลได ้ เพราะเราจะตอ้งใชเ้ป็น

ขอ้อา้งอิงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท�างาน อีกทั้ง ตอ้งมี

การน�าเอาอุปกรณ์สมยัใหม่มาประยุกต์ใช ้ ส่วนตวัฐาน

ขอ้มูลควรจะตอ้งเป็นขอ้มูลปัจจุบนั

4. มีระบบการจดัการท่ีดี ดว้ยคนท่ีไม่มาก ตอ้ง

มีระบบการจดัการท�างานท่ีมีระบบ โดยใชค้นจ�านวนไม่

มาก ทั้งน้ี องคก์รท่ีดีตอ้งมีการเตรียมงานอยา่งดี ไม่มีการ

สบัสน วุน่วายในการท�างาน ทุกคนต่างรู้หนา้ท่ีของตนเอง 

อยา่งไรก็ตาม ไม่ควรใชร้ะบบกรรมการจนเกินขอบเขต 

หรือการท�างานทุกอยา่งจะตอ้งมีตวัช้ีวดัอยูต่ลอดเวลา

5. เน้นการปฏิบติังานท่ีท�าให้เกิดความน่าเช่ือ

ถือและไวว้างใจ (emphasis on improved operation  

reliability) องคก์รท่ีดีจะตอ้งเนน้หนกัในเร่ืองการปรับปรุง

การท�างานอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้ไดค้วามเช่ือถือและถูก

ตอ้งท่ีสุด ทั้งน้ี ผูบ้งัคบับญัชาสามารถพดูให้คนอ่ืนเขา้ใจ
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ไดง่้าย และค�าพดูนั้นก็ตอ้งเกิดประโยชน์ต่อองคก์ร โดย

ให้ขอ้คิดกบัคนรุ่นหลงัอย่างถูกตอ้ง อย่างไรก็ตาม ผูใ้ต้

บงัคบับญัชาจะตอ้งท�างานดว้ยความตั้งใจจริง และค�านึง

ถึงผลประโยชน์ขององคก์รและส่วนรวม

6. มีการตลาดและประชาสมัพนัธ์ (marketing and 

advertising) การตลาดและการประชาสัมพนัธ์จะตอ้งมี

หน่วยงานดูแลชดัเจน ทั้งน้ีบุคคลในองค์กรทุกระดบัก็

ควรช่วยแนะน�าให้ลูกคา้ หรือผูท่ี้ใชบ้ริการทุกคนทราบ

ถึงเร่ืองราวต่าง ๆ ขององคก์ร อีกทั้ง ตอ้งมีการแนะน�า

อยา่งมีขอ้มูลและถูกตอ้ง มีการชกัชวนให้ซ้ือสินคา้ หรือ

บริการอยูต่ลอดเวลา ส่ิงท่ีส�าคญัท่ีสุดก็คือ ไม่ควรพดูถึง

องคก์รในดา้นลบ

7. มีความร่วมมือ ร่วมใจ และท�างานเป็นทีม (more 

collaboration and teamwork)

8. เนน้มูลค่าในการท�างานในแต่ละต�าแหน่ง และ

ด�าเนินตามนโยบายอยา่งแน่วแน่ (emphasis upon value 

added aspects of each position or policy) องคก์รท่ีดี

ตอ้งปฏิบติัตามนโยบายเป็นหลกั มีการก�ากบั ตรวจสอบ

การท�างานอยา่งสม�่าเสมอ ทั้งน้ี ควรใชก้ารประสานงาน

ท่ีมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลพร้อมทั้งมีการให้ค่า

ตอบแทนอยา่งยติุธรรม 

9. สมาชิกทุกคนท�างานเพื่อองค์การ (for my 

organization) Gartner group 

ตอนท่ี 2 แนวทางการพฒันาการบริหารจดัการ

ขององค์การบริหารส่วนจงัหวดัชัยภูมิตามแนวคิดของ

ส�านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (สอดคลอ้ง

กบัวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 2)

จากสภาพการด�าเนินงานขององคก์ารบริหารส่วน

จงัหวดัชยัภูมิ ตามขอ้เท็จจริงท่ีคน้พบดงัท่ีไดเ้สนอมาน้ี 

ท�าใหผู้ว้จิยัสามารถเสนอแนวทางในการการพฒันาองคก์าร

บริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ ให้เป็นองคก์ารสมรรถนะสูง

ตามแนวนโยบายของรัฐบาล ซ่ึงสามารถด�าเนินการได้

เป็น 6 แนวทาง ดงัต่อไปน้ี

1. การสร้างความเป็นเลิศในการบริการประชาชน 

เพือ่ใหป้ระชาชนสามารถน�าองคค์วามรู้ไปใชป้ระโยชนไ์ด้

อยา่งแทจ้ริง จึงมีความจ�าเป็นจะตอ้งพฒันากร

2. การพฒันาองค์การให้มีประสิทธิภาพตาม

นโยบายของทางราชการควรจะตอ้งด�าเนินการดงัต่อไปน้ี

2.1 ส่งเสริมใหอ้งคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ 

เป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ มีการสนบัสนุนการจดัการความ

รู้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบติังานของบุคลากรส�านกังาน

2.2 พฒันาระบบการจดัการความรู้ขององคก์าร

บริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ โดยมีแผนบริหารจดัการความ

รู้เป็นเคร่ืองมือ ช้ีน�าการด�าเนินงาน พฒันาระบบขอ้มูล

ความรู้ดา้นการพฒันาทอ้งถ่ินใหถ้กูตอ้ง ครบถว้นสมบูรณ์

2.3 ด�าเนินการตามนโยบายและมาตรการของ

รัฐบาลในการพฒันาปรับปรุงการบริหารงานภาครัฐ โดยมี

เป้าหมายเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธ์ิ

ต่อภารกิจในการด�าเนินงานพฒันาทอ้งถ่ิน มีประสิทธิภาพ

และคุม้ค่าการลดขั้นตอนการปฏิบติังานและปรับปรุง

ภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวดัชัยภูมิ ทั้ งน้ี มี

ลกัษณะส�าคญัในการด�าเนินงานคือ การน�าองค์กรการ

วางแผนกลยทุธ์ การจดัและ ปรับปรุงกระบวนงาน และ

การวดั วิเคราะห์และจดัการความรู้

3. การวางระบบงานแบบบูรณาการ โดยการการ

สร้างและพฒันาเครือข่ายพนัธมิตรการด�าเนินงานพฒันา

ทอ้งถ่ิน โดยเสริมสร้างและ ส่งเสริมความร่วมมือระหวา่ง

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทุกภาคส่วนใหเ้ขา้มามีบทบาทและ

ส่วนร่วมในการด�าเนินงาน 

4. การส่งเสริมระบบบริหารราชการแบบความ

ร่วมมือระหวา่งรัฐ เอกชน และประชาชนโดยการประสาน

งานอยา่งใกลชิ้ดกบัภคาเอกชน องคก์ารระหว่างประเทศ 

และภาคประชาสังคม 

5. สร้างความโปร่งใสและมีความเช่ือมัน่ในการ

ด�าเนินงาน

6. เตรียมความพร้อมเพื่อเขา้สู่ประชาคมอาเซียน 

ซ่ึงในปัจจุบนัไม่มีเผนการในการประสานงานกบัองคก์าร

ระหว่างประเทศ องค์การศาสนา หรือรัฐบาลของต่าง

ประเทศ เพื่อให้เขา้มามีส่วนในการสนบัสนุนโครงการ

พฒันา ท�าให้เกิดช่องว่างท่ียงัมิได้มีการหยิบยกข้ึนมา

พิจารณา ดงันั้น จึงควรร่างแผนงานในการสร้างเครือข่าย

การสนบัสนุนจากต่างประเทศให้พร้อมเพื่อการขยายผล
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ให้เกิดประโยชน์มากยิ่งข้ึน

ข้อเสนอแนะกำรวิจัยคร้ังนี้

1. ควรพฒันาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ

ให้เป็นองคก์ารสมรรถนะสูงโดยการออกแบบระบบให้

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และมีการจดัการความรู้ อนั

ประกอบดว้ย การจดัความรู้ให้เป็นระบบ 

2. องค์การบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิควรสร้าง

และพฒันาเครือข่ายพนัธมิตรการด�าเนินงานบริหารงาน

พฒันา โดยเสริมสร้างและ ส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทุกภาคส่วนใหเ้ขา้มามีบทบาทและ

ส่วนร่วมในการด�าเนินงานทุกขั้นตอน 

3 .  องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภู มิควร

พฒันาองค์การให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงของ

สภาพแวดลอ้มภายนอกและภายในประเทศ ในฐานะท่ี

ประเทศไทยเป็นหน่ึงในสมาชิกก่อตั้งประชาคมอาเซียน

ข้อเสนอแนะกำรวิจัยคร้ังต่อไป

เน่ืองจากในการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดท้ �าการศึกษา

ในภาพรวมขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิเพื่อให้

เป็นองคก์ารสมรรถนะสูง ซ่ึงในรายละเอียดแต่ละเร่ือง

จ�าเป็นจะตอ้งมีการศึกษาในเชิงลึกต่อไป ทั้งในดา้น การ

ประเมินผลการปฏิบติังานในแต่ละดา้น การสร้างดชันี

วดัประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการด�าเนินงาน และ

การวิจัยเพื่อปรับปรุงการด�าเนินงานให้สอดคล้องกับ

สถานการณ์ในแต่ละห้วงเวลาท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่าง

รวดเร็วในยคุปัจจุบนั
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บทคัดย่อ

การวิจยัเร่ืองน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา (1) สภาพปัญหาการบริหารจดัการประสิทธิภาพก�านนัผูใ้หญ่บา้นของ

จงัหวดัสมุทรปราการ (2) แนวทางการบริหารจดัการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพก�านนัผูใ้หญ่บา้นของจงัหวดัสมุทรปราการ 

และ (3) ปัจจยัส่งเสริมการบริหารจดัการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพก�านนัผูใ้หญ่บา้นของจงัหวดัสมุทรปราการ การวิจยัคร้ัง

น้ีเป็นการวิจยัแบบผสมผสาน โดยใชก้ารวิจยัเชิงคุณภาพเป็นหลกั และการวิจยัเชิงปริมาณเป็นขอ้มูลเสริม เลือกกลุ่ม

ตวัอยา่งแบบเจาะจงจ�านวน 20 คน เป็นผูใ้ห้ขอ้มูลส�าคญั ดว้ยการสัมภาษณ์เชิงลึกตวัต่อตวั ดว้ยแบบสัมภาษณ์เชิงลึกท่ี

มีโครงสร้าง ในส่วนของการวิจยัเชิงปริมาณ กลุ่มตวัอยา่ง คือ ประชาชนในเขตจงัหวดัสมุทรปราการ จ�านวน 400 คน 

โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล และน�าขอ้มูลมาวิเคราะห์ดว้ยสถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ค่า

ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการวจิยัพบวา่ (1) สภาพปัญหาการบริหารจดัการประสิทธิภาพก�านนัผูใ้หญ่

บา้นพบว่ามีการปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความเสียสละไม่มากเท่าท่ีควรใน 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการปกครองและการรักษาความ

สงบเรียบร้อย ดา้นการพฒันาอาชีพและสังคม ดา้นการอนุรักษท์รัพยากร ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ดา้นการทะเบียน 

และ ดา้นการป้องกนัภยัพลเรือน (2) แนวทางการบริหารจดัการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพก�านนัผูใ้หญ่บา้น คือส่งเสริมให้

มีการปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความเสียสละให้มากข้ึนในการพฒันาการบริหารจดัการ เปล่ียนแปลงวิธีการส่งเสริมอาชีพ ส่ง

เสริมการสร้างสภาพแวดลอ้ม และสร้างสมรรถภาพประสิทธิภาพของบุคลากร (3) ส่งเสริมการบริหารจดัการเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพก�านนัผูใ้หญ่บา้นดว้ย ทฤษฎีการบริหารแบบ 3 Ms ไดแ้ก่ การพฒันาและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษยอ์ยา่ง

สม�่าเสมอ (man) จดัสรรงบประมาณ ใหเ้หมาะสม (money) และปรับการจดัการ (management) เพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพ

สูงสุด และบรรลุวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการ

ค�ำส�ำคัญ: การบริหารจดัการ, ประสิทธิภาพ, ก�านนัผูใ้หญ่บา้น

Abstract

Objectives of this research were to study (1) conditional problems of administration and efficiency of the 

sub-district headman and village headman in Samut Prakan province, (2) guidelines of administration to increase 

efficiency sub-district headman and village headman of Samut Prakan province, and (3) supporting factors of  

administration to increase efficiency sub-district headman and village headman of Samut Prakan province.  

Methodology of this research was designed as mixed methods research using qualitative research as principal means 

and supported by quantitative research. The sampling size of the qualitative research was purposive sampling from 
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บทน�ำ

ในการบริหารท้องท่ีให้เจริญก้าวหน้า ส่ิงท่ี

ส�าคญัคือ การมีนโยบายและการพฒันาต่าง ๆ ทั้งในดา้น

เศรษฐกิจ สังคม และเพื่อท่ีจะให้ด�าเนินงานให้บรรลุผล

ส�าเร็จตามเป้า หมายของนโยบาย การบริหารจดัการเพื่อ

เพิ่มประสิทธิภาพของก�านนัผูใ้หญ่บา้น จึงเป็นเร่ืองส�าคญั 

ในการบริหารงานให้ส�าเร็จตามเป้าหมาย ซ่ึงเก่ียวขอ้ง

กบัปัจจยัการบริหารจดัการทางดา้นสังคม เงิน วสัดุ และ

การจดัการ หรืออ่ืน ๆ  ซ่ึงถือเป็นเร่ืองของการบริหาร การ

พฒันา และประสิทธิผลของหน่วยงานของรัฐในฐานะ

ท่ีเป็นเคร่ืองมือในการพฒันาประเทศ ตามหลกัการของ

ระบบราชการหรือระบบองคก์ารนั้นเป็นการบริหารงาน

แบบมีเหตุผล ดงันั้นในการบริหารงานใหมี้ประสิทธิผล จึง

เป็นเร่ืองท่ีผูท่ี้อยูใ่นองคก์ารจะตอ้งเขา้ใจถึงวตัถุประสงค์

ขององคก์าร ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของเป้าหมายในการพฒันา

ประเทศทั้งหมดของรัฐบาล 

ก�านนัผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัสมุทรปราการยงัคง

ปฏิบติัหนา้ท่ีและมีบทบาทในการบริหารจดัการเสมอมา 

การปรับเปล่ียนและการปฏิรูปทางการเมืองการบริหาร 

และสภาพการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไปในปัจจุบันจึงเป็น

ประเด็นท่ีน่าสนใจศึกษาเพื่อ หาแนวทางในการท่ีจะเพิ่ม

ประสิทธิภาพก�านนัผูใ้หญ่บา้น เพื่อการพฒันาทอ้งท่ีของ

ตนให้เหมาะสมต่อการเปล่ียนแปลงของสังคม

20 key informants, collected by in-depth and face to face interviews. The quantitative research, sampling size was 

400 people in the areas of Samut Prakan province. Questionnaires were used as tool for the field data collection 

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

as follows: (1) the conditional problems of administration to efficiency sub-district headman and village headman 

is the operate with so much a sacrifice is not enough in 5 aspects as follows: govern and maintain peace, develop 

occupation and society, conserve and protect natural resources and the environment, keep registration record, and 

help when natural disasters strike. (2) the guidelines of administration are to increase efficiency of environment, 

create more work positions and build up more efficient personnel, and (3) the supporting factors of administration to 

efficiency sub-district headman and village headman were administration 3 M’s model -Men, Money and Manage-

ment- for efficiency and to achieve the desired objectives.

Keywords: administration, efficacy, sub-district headman and village headman

การบริหารจดัการเพือ่เพิม่ประสิทธิภาพ มีลกัษณะ

เป็นการบริหารท่ีสามารถปรับและดดัแปลงดว้ยเหตุผล ให้

เหมาะสมกบัสถานการณ์อยู่ตลอดเวลา มิใช่การบริหาร

ชนิดท่ีตายตวัแกไ้ขไม่ได ้หรือข้ึนอยูก่บัเหตุการณ์เฉพาะ

หนา้หรืออารมณ์สะดวกและอ�าเภอใจของผูป้ฏิบติั และ

มิใช่การบริหารท่ีคอยควบคุมรักษาสถานการณ์เดิมเขา้

ไว ้เพื่อมิให้มีการเปล่ียนแปลงตามคติดั้งเดิม แต่เป็นการ

บริหารท่ีต้องน�าหรือปฏิบัติให้เกิดผลและเกิดความ

เปล่ียนแปลงไปในแนวทางท่ีตอ้งการอยูเ่สมอ โดยนยัน้ี

นกับริหารจึงตอ้งท�าการส�ารวจแผนงานประเมินผลงาน 

และปรับปรุงวธีิปฏิบติัใหมี้สภาพเพยีบพร้อมประสิทธิภาพ

อยูอ่ยา่งสม�่าเสมอเป็นระยะ ๆ มิไดข้าด เม่ือพิจารณาตาม

เหตุผลขา้งตน้ ท�าใหเ้ห็นไดว้า่ การบริหารจดัการเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพก�านนัผูใ้หญ่บา้นนั้น เป็นการบริหารจดัการ

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพตามอ�านาจหนา้ท่ีของก�านนัผูใ้หญ่

บา้นทั้ง 5 ดา้น ไดแ้ก่ (1) ดา้นการปกครองและการรักษา

ความสงบเรียบร้อย (2) ดา้นการพฒันาอาชีพและสังคม 

(3) ดา้นการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

(4) ดา้นการทะเบียน และ (5) ดา้นการป้องกนัภยัพลเรือน

การบริหารจดัการเพือ่เพิม่ประสิทธิภาพ จะช่วยให้

เกิดภาวะสร้างสรรคค์วามคิดริเร่ิมในการปฏิบติังาน และ

เป็นการบริหารท่ีมีลกัษณะท่ีต่ืนตวัอยูเ่สมอ เพราะจ�าเป็น
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ตอ้งปฏิบติังานใหบ้งัเกิดผล มิฉะนั้นการพฒันาประเทศไม่

อาจประสบความส�าเร็จได ้

ปัจจุบันน้ีกล่าวได้ว่า โครงสร้างการบริหาร

งานส่วนทอ้งถ่ินไดรั้บผลกระทบจากการเปล่ียนแปลง

ในหลายๆ ด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การขยายตัวของ

การปกครองทอ้งถ่ินท่ีมีลกัษณะเป็นการปกครองแบบ 

ประชาธิปไตย มิใช่ก่ึงประชาธิปไตยดงัแต่ก่อน ผลกระ

ทบจากการขยายตวัของชุมชนเมือง และความเจริญต่าง ๆ  

ส่งผลใหก้ารติดต่อส่ือสารระหวา่งภาครัฐ และประชาชน

มีความใกลชิ้ดกนัมากข้ึนกว่าแต่ก่อน ภาครัฐเองก็มีการ

ปฏิรูประบบการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน

และใหป้ระชาชนผูรั้บบริการเป็นศูนยก์ลาง มิใช่เป็นผูถู้ก

ปกครองดงัแต่ก่อน ดว้ยเหตุดงักล่าวบทบาทการบริหาร

ของก�านันผูใ้หญ่บา้น ซ่ึงเป็นการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

และมีส่วนส�าคญัต่อการพฒันาประเทศ จึงตกอยูใ่นสถานะ

ท่ีตอ้งมีการศึกษาเพื่อปรับตวัอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได้

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

การวิจยัน้ีมุ่งศึกษา การบริหารจดัการเพื่อการ

เพิ่มประสิทธิภาพของก�านันผู ้ใหญ่บ้านของจังหวัด

สมุทรปราการ โดยมีวตัถุประสงคก์ารวิจยั ดงัน้ี 

1. เพื่อศึกษาปัญหาการบริหารจดัการเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพก�านนัผูใ้หญ่บา้นของจงัหวดัสมุทรปราการ

2. เพื่อศึกษาแนวทางการบริหารจดัการเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพก�านนัผูใ้หญ่บา้นของจงัหวดัสมุทรปราการ

3. เพื่อศึกษาปัจจัยส่งเสริมการบริหารจัดการ

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพก�านันผู ้ใหญ่บ้านของจังหวัด

สมุทรปราการ

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

วรัิช วรัิชนิภาวรรณ (Wiruchnipawan, 2005) กลา่ว

ไวว้า่ การบริหารจดัการ (administration) เป็นแนวทางหรือ

วิธีการบริหารจดัการภาครัฐท่ีองค์กรของรัฐ และ/หรือ 

เจา้หนา้ท่ีของรัฐ น�ามาใช ้ในการปฏิบติัราชการ เพื่อช่วย

เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารราชการ มีกระบวนการ

บริหารจดัการท่ีประกอบดว้ย 3 ขั้นตอน คือ (1) การคิด 

(thinking) หรือการวางแผน (planning) (2) การด�าเนิน

งาน (acting) และการประเมินผล (evaluating) และ 

(3) มีจุดหมายปลายทาง คือ การพฒันา (development) 

นอกจากน้ี กิตติชยั รุจิราวินิจฉยั (Rujirawinitchai, 2015) 

ยงักล่าวไวว้่า กระบวนการบริหารหรือศาสตร์วิธีการ

บริหารจดัการ ท่ีมีกิจกรรมส�าคญั 7 ประการ หรือท่ีเรียก

ยอ่ ๆ ว่า POSDCoRB Model ประกอบดว้ย การวางแผน 

(planning) การจดัองคก์าร (organizing) การบริหารงาน

บุคคล (staffing) การอ�านวยการ (directing) การประสาน

งาน (coordinating) การรายงานการปฏิบติังาน (reporting) 

และการจดัการงบประมาณ (budgeting) ดงันั้นจึงอาจสรุป

ไดว้า่ หรือการบริหารจดัการ (administration) เป็นค�าท่ีคุน้

เคยและใชก้นัอยู่เสมออย่างกวา้งขวาง คือ หมายถึงการ

จดัการภารกิจภายในองค์กรให้บรรลุวตัถุประสงค์และ

เป็นไปตามนโยบายแผนงานท่ีไดก้ �าหนดไว ้ หรือหมาย

ถึง ภารกิจของบุคคลหน่ึงบุคคลใดหรือหลายคนท่ีเขา้มา

ท�าหนา้ท่ีประสานใหก้ารท�างานของแต่ละบุคคลท่ีต่างฝ่าย

ต่างท�าไม่สามารถบรรลุผลส�าเร็จได้

นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ และคณะ (Mektrirat, 

et al., 2003) ศึกษาบทบาทของก�านนัผูใ้หญ่บา้นภายใต้

บริบทของการปกครองทอ้งท่ีมีลกัษณะเช่นใด และได้

แจกแจงการแสดงบทบาทของก�านนัผูใ้หญ่บา้นออกเป็น

ส่ีลกัษณะ ไดแ้ก่ (1) นกัการเมืองทอ้งถ่ิน (2) ผูน้�าชุมชน

และผูป้กครองลูกบา้น (3) ผูป้ระสานงานและเช่ือมโยง

ระหว่างรัฐกบัชาวบา้น และ (4) เจา้หนา้ท่ีของรัฐ ก�านนั

ผูใ้หญ่บา้น จะมีสถานภาพจากการแสดงบทบาทในฐานะท่ี

เป็นเจา้หนา้ท่ีของรัฐมากท่ีสุด และท่ีใกลเ้คียงกนัคือ การมี

บทบาทในฐานะ ผูป้ระสานงานและเช่ือมโยงระหวา่งรัฐกบั

ชาวบา้น จะอยูใ่นล�าดบัรองลงมา ขณะท่ีบทบาทในฐานะ 

นกัการเมืองทอ้งถ่ิน และ ผูน้�าชุมชนและผูป้กครองลกูบา้น 

จะในระดบัท่ีต�่ากว่า นัน่ยอ่มแสดงให้เห็นว่าบทบาทของ

ก�านนัผูใ้หญ่บา้นไดถู้กยอมรับและยดึถือในลกัษณะท่ีผกู

ติดอยูก่บัภารกิจของรัฐเป็นส�าคญั จนมีลกัษณะคลา้ยคลึง

กบัขา้ราชการ หากแต่ในการปฏิบติังานจริงจะเก่ียวขอ้งกบั

บทบาทในฐานะ ผูเ้ช่ือมประสาน ระหวา่งรัฐกบัประชาชน

ท่ีอยูใ่นความดูแลเป็นส�าคญั นัน่ยอ่มหมายความวา่ ความ

เป็นก�านนัผูใ้หญ่บา้นมิใช่หลกัประกนัท่ีจะท�าใหเ้ราสรุป
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อยา่งเหมารวมไดว้่า ก�านนัผูใ้หญ่บา้นนั้นมีลกัษณะของ

ความเป็นผูน้�าชุมชนตามธรรมชาติอยูใ่นพ้ืนท่ีทอ้งถ่ิน หาก

แต่สถานภาพของความเป็นผูน้�าชุมชนและผูป้กครองลูก

บา้น จะอยูภ่ายใตก้รอบของอ�านาจรัฐและภารกิจหนา้ท่ี

ท่ีก�านนัผูใ้หญ่บา้นมีอยูต่ามกฎหมาย 

ปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อบทบาทหนา้ท่ีของก�านนั

ผูใ้หญ่บา้นในสมยัปัจจุบนัไดแ้ก่ การปรับปรุงและปฏิรูป

ภายในระบบราชการ, การกระจายอ�านาจและขยายบทบาท

ขององคก์รปกครองทอ้งถ่ิน, การจดัตั้งกลุ่มหรือองคก์ร

ประชาชน (ประชาคม), สภาพของชุมชนท่ีมีการเติบโต

และกลายเป็นเมืองมากข้ึน, และ การเพ่ิมบทบาทและความ

เขม้แขง็ของพรรคการเมืองและนกัการเมืองระดบัชาติ 

การกระจายอ�านาจและขยายบทบาทขององคก์ร

ปกครองทอ้งถ่ิน ไดส่้งผลกระทบต่อบทบาทหนา้ท่ีของ

ก�านันผูใ้หญ่บ้านเป็นอย่างมาก เร่ืองน้ีเป็นท่ีเขา้ใจได ้

เน่ืองจากกระบวนการกระจายอ�านาจและการจดัตั้งองคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ินยอ่มกระทบต่อการบริหารปกครอง

นอกศูนยก์ลาง (sub-national government) ของไทยใน

ทุกระดบั ทั้งในส่วนของการปกครองส่วนภูมิภาคและท่ี

ส�าคญัการปกครองทอ้งท่ีโดยก�านนัผูใ้หญ่บา้น โดยเฉพาะ

อยา่งยิ่งบทบาทในดา้นงานพฒันา ซ่ึงมกัจะหมายถึง การ

จดัสร้างส่ิงสาธารณูปโภคพ้ืนฐานต่าง ๆ  ท่ีองคก์รปกครอง

ทอ้งถ่ินเขา้มามีบทบาทน�าในชุมชนทอ้งถ่ินทดแทนก�านนั

ผูใ้หญ่บา้นและหน่วยราชการในส่วนภูมิภาค

นอกจากน้ีการจดัตั้งกลุ่มหรือองคก์รประชาชน 

เช่น ประชาคมต�าบล ประชาคมหมู่บา้น กองทุนหมู่บา้น 

เป็นตน้ ก็กระทบต่อการแสดงบทบาทของก�านนัผูใ้หญ่

บา้นเช่นเดียวกนั เน่ืองจากกลุ่มองคก์รหลายประเภทได้

เขา้มามีบทบาททดแทนภารกิจหลายประเภทของก�านนั

ผูใ้หญ่บา้น ขณะเดียวกนั การมีอยู่ขององค์กรเหล่าน้ีก็

กระทบต่อโครงสร้างทางอ�านาจในฐานะผูน้�าชุมชนและ

ผูป้กครองลูกบา้นของก�านนัผูใ้หญ่บา้นอย่างเล่ียงไม่ได ้

และส่งผลให้ชุมชนทอ้งถ่ินในระดบัต�าบลและหมู่บา้น 

เต็มไปดว้ยกลุ่มองคก์รต่างๆ ทั้งท่ีจดัตั้งโดยรัฐ รวมทั้ง

กลุ่มองคก์รและประชาสังคมต่าง ๆ 

ในการปฏิบติัภารกิจของก�านนัผูใ้หญ่บา้นจะตอ้ง

รับผิดชอบหรือค�านึงถึง หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ลูก

บา้น และนายอ�าเภอ เป็นส�าคญั ขณะท่ี สมาชิกสภาทอ้ง

ถ่ิน และสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร จะอยูใ่นล�าดบัรองลงไป 

ซ่ึงผลการศึกษาน้ียอ่มสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาในสอง

ประเดน็แรก กล่าวคือ ภายใตข้อบขา่ยความรับผดิชอบของ

ก�านนัผูใ้หญ่บา้นจะขอ้งเก่ียวกบัภารกิจของรัฐเป็นส�าคญั 

หากแต่เป็นภารกิจท่ีปรากฏในรูปของการเช่ือมประสาน

กบัลูกบา้น ดงันั้น กลุ่มบุคคลหรือองคก์รท่ีก�านนัผูใ้หญ่

บา้นตอ้งเขา้ไปขอ้งเก่ียวมากท่ีสุดจึงไดแ้ก่ กลุ่มราชการ

บริหารส่วนภูมิภาค หน่วยราชการของรัฐส่วนกลางท่ี

ลงไปปฏิบติัราชการในทอ้งท่ี และลูกบา้นท่ีอยูใ่นความ

ดูแลการท่ีก�านนัผูใ้หญ่บา้นเห็นว่าในการท�างานตนตอ้ง

รับผิดชอบหรือค�านึงถึง หวัหนา้ส่วนราชการต่าง ๆ ยอ่ม

สะทอ้นให้เห็นว่า ปริมาณงานหรือภารกิจท่ีก�านนัผูใ้หญ่

บา้นตอ้งรับผดิชอบมิไดมี้แต่เพียงภารกิจตามกฎหมายใน

ฐานะเจา้พนกังานปกครองทอ้งท่ีและการแสดงบทบาทใน

ฐานะผูน้�าชุมชนเท่านั้น หากแต่งานท่ีส่วนราชการอ่ืน ๆ 

ขอความร่วมมือในลกัษณะของงานจร และ งานฝาก ก็มี

ปริมาณท่ีสูงดว้ย ลกัษณะเช่นน้ีสอดคลอ้งกบัขอ้มูลท่ีได้

จากการสัมภาษณ์ ซ่ึงก�านนัผูใ้หญ่บา้นตอ้งเขา้ไปมีความ

เก่ียวขอ้งสมัพนัธ์กบัส่วนราชการอ่ืน ๆ  ค่อนขา้งมากนอก

เหนือจากนายอ�าเภอ (Mektrirat, et al., 2003)

จงัหวดัสมุทรปราการมีประชาชนทั้งหมดตาม

ทะเบียนราษฎร์ในเขตจงัหวดัสมุทรปราการ รวมจ�านวน 

1,203,223 คน แต่มีประชากรแฝงเกือบ 1 เท่าของประชากร

ตามทะเบียนราษฎร์ รวมทั้งมีแรงงานต่างดา้วจ�านวนมาก 

ซ่ึงก่อให้เกิดปัญหาในการปฏิบติัหนา้ท่ีของก�านนัผูใ้หญ่

บา้นในจงัหวดัสมุทรปราการ สภาพของชุมชนท่ีมีการ

เติบโตและกลายเป็นเมืองมากข้ึน กน็บัไดว้า่เป็นอีกปัจจยั

หน่ึงท่ีกระทบต่อการแสดงบทบาทหนา้ท่ีของก�านนัผูใ้หญ่

บา้น เน่ืองจากความเป็นสถาบนั (institutionalization) ของ

การปกครองทอ้งท่ีโดยก�านนัผูใ้หญ่บา้น เกิดข้ึนและวฒันา

การควบคู่ไปกบัสังคมในแบบชนบทหรือสังคมหมู่บา้น

เกษตรกรรม แต่ยคุสมยัปัจจุบนั ชุมชนในพื้นท่ีต่างๆ ของ

ไทยเร่ิมมีการขยายตวัและเติบโตไปสู่ความเป็นชุมชน

เมือง (urbanization) มากข้ึนเร่ือย ๆ  ดงันั้น บทบาทหนา้ท่ี

ของก�านนัผูใ้หญ่บา้นจึงตอ้งปะทะกบัความเปล่ียนแปลง

ดงักล่าว และเป็นผลให้บทบาทหนา้ท่ีภายใตโ้ครงสร้าง

ชุมชนแบบเดิมเร่ิมจะถูกทา้ทาย ดงัปรากฏตวัอย่างของ
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หมู่บา้นแห่งหน่ึงในจงัหวดับุรีรัมย ์ ซ่ึงแต่เดิมเป็นชุมชน

เกษตรกรรมขนาดเล็กท่ีอยู่ติดกบัเขตเมืองใหญ่ แต่เม่ือ

เมืองมีการขยายตวัเขา้มาและเกิดชุมชนบา้นจดัสรรต่างๆ 

ก็เป็นผลให้ผูใ้หญ่บา้นในเขตนั้นแทบจะไม่มีบทบาทใน

ชุมชนใหม่ท่ีเกิดข้ึนเลย

ตวัแปรอิสระ (เหตุ) ตวัแปรตาม (ผล)

1. ปัญหาการบริหารจดัการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพก�านนัผูใ้หญ่บา้นของจงัหวดั
สมุทรปราการ 5 ดา้น (สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์ารวิจยั ขอ้ 1)
-------------------------------------------------------------------------------------------
1) ดา้นการปกครองและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
2) ดา้นการพฒันาอาชีพและสังคม 
3) ดา้นการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
4) ดา้นการทะเบียน 
5) ดา้นการป้องกนัภยัพลเรือน

การบริหารจดัการ

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

ก�านนัผูใ้หญ่บา้น

ของจงัหวดัสมุทรปราการ

2. แนวทางการพฒันาการบริหารจดัการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ก�านนัผูใ้หญ่บา้น
ของจงัหวดัสมุทรปราการ 5 ดา้น (สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์ารวิจยั ขอ้ 2)
-------------------------------------------------------------------------------------------
1) ดา้นการปกครองและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
2) ดา้นการพฒันาอาชีพและสังคม 
3) ดา้นการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
4) ดา้นการทะเบียน 
5) ดา้นการป้องกนัภยัพลเรือน

3. ปัจจยัส่งเสริมการบริหารจดัการเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพก�านันผูใ้หญ่บา้น
ของจงัหวดัสมุทรปราการ 3 Ms (สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์ารวิจยั ขอ้ 3)
-------------------------------------------------------------------------------------------
1) ทรัพยากรมนุษย ์(man)
2) งบประมาณ (money)
3) การจดัการ (management) 

กรอบแนวคิดกำรวิจัย

ภำพ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

การวิจัยคร้ังน้ี ใช้วิธีการวิจัยแบบผสมผสาน 

(mixed method research) เนน้การวิจยัเชิงคุณภาพ และ

ใชก้ารวิจยัเชิงปริมาณในการสนบัสนุนขอ้มูล

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

การวิจยัเชิงคุณภาพ 

สัมภาษณ์เก็บขอ้มูลจากผูใ้ห้ขอ้มูลส�าคญั (key 

informant) ไดแ้ก่ รองผูว้่าราชการจงัหวดัสมุทรปราการ 

ปลดัจงัหวดั นายอ�าเภอ ปลดัอ�าเภอ นายกเทศมนตรี นายก

องคก์ารบริหารส่วนต�าบล นกัวชิาการ ประธานกลุ่มต่างๆ 
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และปราชญ์ชาวบา้น ในจงัหวดัสมุทรปราการ จ�านวน

รวม 20 คน

การวิจยัเชิงปริมาณ 

ประชากรท่ีใช้เป็นกลุ่มตัวอย่างส�าหรับตอบ

แบบสอบถาม ได้แก่ ประชาชนทั้ งหมดท่ีอาศยัอยู่ใน

เขตจงัหวดัสมุทรปราการ รวมจ�านวน 1,203,223 คน

สุ่มไดก้ลุ่มตวัอยา่ง จ�านวน 400 คน จากตารางของทาโร  

ยามาเน่ (Yamane, 1973) ท่ีระดบัค่าความคลาดเคล่ือน 

ร้อยละ 5.0 (Wiruchnipawan, 2012)

เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรวิจัย

การวิจยัเชิงคุณภาพ

แบบสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้าง เพื่อใช้เก็บขอ้มูล

ภาคสนามในการสัมภาษณ์กลุ่มผูใ้ห้ข้อมูลส�าคัญ ซ่ึง

เป็นการเก็บขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก ตามกรอบ

แนวคิดการวิจยั

การวิจยัเชิงปริมาณ

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล ไดแ้ก่ 

แบบสอบถาม (questionnaire) การบริหารจดัการเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพก�านนัผูใ้หญ่บา้นของจงัหวดัสมุทรปราการ 

โดยผูว้ิจยัสร้างเคร่ืองมือจากการศึกษาเอกสารแนวคิด

ทฤษฎีต่างๆ และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งให้สอดคลอ้งตาม

วตัถุประสงคแ์ละกรอบแนวคิดท่ีก�าหนดข้ึน ซ่ึงผลจาก

การทดสอบแบบสอบถามดงักล่าว ได้ค่าสัมประสิทธ์ิ

อลัฟาท่ี 0.95

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล

การวิจยัเชิงคุณภาพ

ผูว้ิจยั เก็บขอ้มูลดงัน้ี (1)  ศึกษารวบรวมเอกสาร

งานวิจยัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัหัวขอ้วิจยัเพ่ือหาแนวทาง

ของการบริหารจดัการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพก�านนัผูใ้หญ่

บ้านของจังหวัดสมุทรปราการ และ (2) เก็บข้อมูล

การสัมภาษณ์ (interview) จากผูใ้ห้ข้อมูลหลัก (key  

informants) จ�าวน 20 คน 

การวิจยัเชิงปริมาณ

เกบ็รวบรวมขอ้มูลจากประชาชนทั้งหมดท่ีอาศยั

อยูใ่นเขตจงัหวดัสมุทรปราการ จากกลุ่มตวัอยา่งจ�านวน 

400 คนโดยการใช้แบบสอบถาม (questionnaire) ท่ีมี

ลกัษณะค�าถามตามกรอบแนวคิดการวิจยั

กำรวิเครำะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้

การด�าเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพและ

เชิงปริมาณ โดยจ�าแนกประเด็นการวิเคราะห์ขอ้มูลตาม

กรอบแนวคิดจากเอกสาร จากการสัมภาษณ์ และจาก

แบบสอบถาม น�ามาวิเคราะห์ประกอบกนั ใชโ้ปรแกรม

วิเคราะห์ทางสถิติในการวิเคราะห์ขอ้มูล และพรรณนา 

โดยแจกแจงเป็น ค่าร้อยละ (percentages) ค่าเฉล่ีย (mean) 

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) 

ผลกำรวิจัย

การวิจยัเชิงคุณภาพ

1. สภาพปัญหาการบริหารจัดการเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพก�านนัผูใ้หญ่บา้นของจงัหวดัสมุทรปราการ 

(สอดคล้องกับวตัถุประสงค์การวิจัย ข้อ 1) จากการ

สัมภาษณ์  พบว่า บทบาทและอ�านาจหน้าท่ีของก�านัน 

ผูใ้หญ่บา้นไม่ชดัเจนและทบัซ้อนกบัอ�านาจหน้าท่ีของ

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จึงท�าใหบ้ทบาทและอ�านาจ

หนา้ท่ีลดลงไป ก�านนัผูใ้หญ่บา้นอยูใ่นวาระจนถึง 60 ปี 

ของอายุ แต่เร่ืองอ�านาจหน้าท่ีก็ยงัไม่ชดัเจน ในทอ้งท่ี

ยงัมี อบต.และเทศบาลทบัซ้อนกนักบัก�านนัผูใ้หญ่บา้น 

การกระจายอ�านาจท่ีผ่านมาไม่ไดช้ี้ชดัว่า โครงสร้างเดิม

จะตอ้งปรับปรุงบทบาทอยา่งไร ทั้งน้ีก�านนั ผูใ้หญ่บา้น 

ก็ยงัตอ้งท�าหน้าท่ี ทั้ง 5 ดา้น ร่วมกบัหน่วยงานอ่ืน แต่

ไม่มีงบประมาณลงไปโดยตรง เบิกเงินยงัอยูท่ี่ อบต.และ

เทศบาล จึงมีปัญหาในการท�างาน ก�านนัผูใ้หญ่บา้นนั้น

เป็นเจา้หนา้ท่ีของรัฐ ท่ีแตกต่างจากขา้ราชการ ตอ้งอุทิศ

เวลาและความเสียสละในการดูแลราษฎรในทอ้งท่ี แต่

ไดรั้บเงินค่าตอบแทนนอ้ยกว่าราชการ ก�านนัผูใ้หญ่บา้น

ยงัขาดความรู้ ความสามารถในการปฏิบติัหน้าท่ี อยู่ใต้

อ �านาจของนกัการเมือง ขาดความเสียสละ ขาดความรับ
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ผดิชอบตามอ�านาจหนา้ท่ีท่ีมีอยู ่ขาดความเขา้ใจในตวับท

กฎหมายการปกครองทอ้งท่ี และจงัหวดัสมุทรปราการ

เป็นจงัหวดัท่ีมีสภาพเป็นสังคมเมือง การประกอบอาชีพ

ของก�านนัผูใ้หญ่บา้น ส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพธุรกิจ

ส่วน ตวั ซ่ึงธุรกิจส่วนใหญ่จะมีการแข่งขนักนัอยา่งมาก 

ซ่ึงเป็นสภาพปัญหาท่ีท�าให้ก�านนัผูใ้หญ่บา้นของจงัหวดั

สมุทรปราการปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความเสียสละไม่มากเท่า

ท่ีควร ทั้ง 5 ดา้น ดงัน้ี คือ (1) ดา้นการปกครองและการ

รักษาความสงบเรียบร้อย เช่น การจบักุมผูก้ระท�าผิดหรือ

สงสยัวา่กระท�าผดิกฎหมายส่งใหเ้จา้หนา้ท่ีต�ารวจ (2) ดา้น

การพฒันาอาชีพและสังคม เช่น การบ�ารุงและส่งเสริม

อาชีพของราษฎร (3) ดา้นการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอ้ม เช่น การดูแล รักษาทรัพยากรธรรมชาติ 

และสร้างเสริมสภาพแวดลอ้ม (4) ดา้นการทะเบียน เช่น 

การจดัท�าบญัชีส�ามะโนครัวของราษฎรในหมู่บา้น และ  

(5) ดา้นการป้องกนัภยัพลเรือน เช่น การแจง้เตือนภยัและ

ใหค้วามรู้แก่ประชาชน เก่ียวกบัการป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน

2. แนวทางการบริหารจดัการเพือ่เพิม่ประสิทธิภาพ

ก�านนัผูใ้หญ่บา้นของจงัหวดัสมุทรปราการ (สอดคลอ้งกบั

วตัถุประสงคก์ารวิจยั ขอ้ 2) พบว่า ก�านนัผูใ้หญ่บา้นของ

จงัหวดัสมุทรปราการควรปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความเสียสละ

ให้มากข้ึนทั้ง 5 ดา้น ดงัน้ี คือ (1) ดา้นการปกครองและ

การรักษาความสงบเรียบร้อย เช่น การจบักุมผูก้ระท�าผิด

หรือสงสัยว่ากระท�าผิดกฎหมายส่งให้เจา้หน้าท่ีต�ารวจ  

(2) ด้านการพัฒนาอาชีพและสังคม เช่น การบ�ารุง

และส่งเสริมอาชีพของราษฎร (3) ด้านการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เช่น การดูแล รักษา

ทรัพยากรธรรมชาติ และสร้างเสริมสภาพแวดล้อม  

(4) ดา้นการทะเบียน เช่น การจดัท�าบญัชีส�ามะโนครัวของ

ราษฎรในหมู่บา้น และ (5) ดา้นการป้องกนัภยัพลเรือน 

เช่น การแจง้เตือนภยัและใหค้วามรู้แก่ประชาชนเก่ียวกบั

การป้อง กนัภยัฝ่ายพลเรือน ซ่ึงผูเ้ช่ียวชาญใหข้อ้เสนอแนะ

เพิ่มเติมว่า ควรให้ความรู้กบัก�านนัผูใ้หญ่บา้น กล่าวคือ 

มีการจดัท�าโครงการเพิ่มประสิทธิภาพก�านนัผูใ้หญ่บา้น 

ของแต่ละอ�าเภอและ  ของจงัหวดัสมุทรปราการ รวมทั้ง

มีโรงเรียนนกัปกครองทอ้งท่ีจงัหวดัสมุทรปราการในการ

เพิ่มประสิทธิภาพใหก้บัก�านนัผูใ้หญ่บา้น และมีโครงการ

ของกรมการปกครองร่วมกับมหาวิทยาลยัในการเพิ่ม

คุณวฒิุใหก้บัก�านนัผูใ้หญ่บา้น เป็นตน้ เพราะก�านนัผูใ้หญ่

บา้นเป็นผูน้�านโยบายไปแจง้ใหป้ระชาชนทราบ ในขณะ

เดียวกนัก�านนัผูใ้หญ่บา้นก็เป็นตวัแทนของประชาชนใน

การติดต่อกบัทางราชการ จะท�าให้ประสิทธิภาพในการ

ท�างานของก�านนัผูใ้หญ่บา้นเพิ่มข้ึนตามล�าดบั สามารถ

ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลไดเ้ป็นอยา่งดี หน่วยงาน

ภาครัฐทุกหน่วยจะตอ้งใหค้วามส�าคญัต่อการบริหารจดัการ

เพิม่ประสิทธิภาพของก�านนัผูใ้หญ่บา้น จะตอ้งเขา้ไปดูแล

ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองงบประมาณ เร่ืองของระบบการจดัการ

ให้มีตวัช้ีวดัและประเมินผลติดตามงานทุกคร้ัง เพ่ือให้

ไดข้อ้เสนอแนะและยื่นมือเขา้ไปช่วยเหลือ เสริมสร้าง

ก�านนัผูใ้หญ่บา้นให้เขม้แข็งมีประสิทธิภาพ และพร้อม

ท่ีจะปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความเสียสละ 

3. ปัจจัยส่งเสริมการบริหารจัดการเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพก�านนัผูใ้หญ่บา้นของจงัหวดัสมุทรปราการ 

(สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์ารวจิยั ขอ้ 3) พบวา่ ทรัพยากร

ทางการบริหารท่ีเก่ียวขอ้งและสอดคลอ้งกบัสภาพการ

ท�างานของก�านันผูใ้หญ่บ้านในปัจจุบันควรประกอบ

ด้วยปัจจัยส�าคญั และเหมาะสมต่อการบริหารจัดการ

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของก�านันผูใ้หญ่บา้นของจงัหวดั

สมุทรปราการ รวม 3 ปัจจยั ประกอบดว้ย (1) ทรัพยากร

มนุษย ์(man) (2) งบประมาณ (money) และ (3) การจดัการ 

(management) โดยมีรายละเอียดของแต่ละปัจจยั ดงัน้ี

(1) ทรัพยากรมนุษย ์ (man) การท่ีก�านนัผูใ้หญ่

บา้นมุ่งสร้างประสิทธิภาพของตนและบุคลากร ในเร่ือง

ประสิทธิภาพนอกจากจะไดต้ระหนกัวา่ประสิทธิภาพของ

งานยอ่มข้ึนอยูก่บัความสามารถของบุคลากรในการปฏิบติั

หนา้ท่ีของตนใหส้�าเร็จลุล่วงไปดว้ยดีเป็นส�าคญัแลว้ ยงัจะ

ตอ้งมองใหไ้กลออกไปวา่ บุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพจะตอ้ง

รับรู้บทบาทและความรับผดิชอบต่อหนา้ท่ีของตน เพือ่ผล

ประโยชนข์ององคก์ารและสงัคม และท่ีส�าคญัแต่ละคนจะ

ตอ้งรู้ว่าตนเองอยูใ่นฐานะอะไร จะตอ้งประพฤติปฏิบติั

ตนอยา่งไรจึงจะเหมาะสม ซ่ึงแนวคิดเหล่าน้ีมุ่งเป้าหมาย

ท่ีจะไดเ้ห็นการปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องในการปฏิบติั

งานของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน

การบริหารทรัพยากรมนุษย ์ มีความส�าคญัในแง่

ของการบริหารจดัการ ช่วยสร้างความเจริญเติบโตมัน่คง

ให้แก่องคก์าร ในฐานะท่ีงานดา้นการบริหารทรัพยากร
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มนุษยจ์ะท�าใหไ้ดบุ้คลากรท่ีมีความรู้ ความสามารถ และมี

ความพร้อมเขา้มาเช่ือมโยงภารกิจต่าง ๆ  ของแต่ละหน่วย

งานในองคก์าร สร้างขวญัและก�าลงัใจในการปฏิบติังาน  

เม่ือบุคลากรไดป้ฏิบติังานท่ีตนเอง มีความรู้ ความสามารถ 

และยงัจะส่งผลท�าใหเ้กิดการทุ่มเทเสียสละ จงรักภกัดีต่อ

องคก์ารมากข้ึน เป็นการกระตุน้ ให้บุคลากรต่ืนตวัท่ีจะ

เพิ่มศกัยภาพการปฏิบติังานของตนเอง โดยอาศยัความรู้ 

ความสามารถแบบหลากหลาย และ สร้างความมัน่คงให้

แก่สงัคมและประเทศชาติ  โดยเฉพาะการบริหารทรัพยากร

มนุษยท่ี์ดียอ่มจะช่วยเสริมใหบุ้คลากรมีคุณภาพ มีงานท�า 

สร้างผลงานให้แก่องคก์าร และแก่ประเทศชาติ

(2) งบประมาณ (money) การจดัสรรทรัพยากร 

หรือการท�างบประมาณการเงิน วางแผนหรือโครงการ

ในการจ่ายเงิน การบญัชีและการควบคุมดูแลการใชจ่้าย

เงินโดยรอบคอบและรัดกุม โดยการบริหารจดัการและ

วางแผนรวมทั้งการระดมทรัพยากร การรายงานผลการใช้

งบประมาณ เพือ่ความโปร่งใสและตรวจสอบได ้เพ่ือบรรลุ

วตัถุประสงคต์ามกิจกรรม แผนงาน โครงการท่ีหน่วยงาน

และผูเ้ก่ียวขอ้งร่วมกนัก�าหนดใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด จะ

ช่วยใหก้ารท�างานบรรลุผลส�าเร็จไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

โดยมีสาระส�าคญัคือ (1) การวางแผนควบคุมการใชจ่้าย

เงินตามแผนท่ีก�าหนด (2) การบริหารจดัการเพื่อเบิกจ่าย

เงินไดท้นัตามก�าหนด และ (3) การรายงานผลการด�าเนิน

งานตามเป้าหมายโครงการ

(3) การจดัการ (management) การใชศ้าสตร์และ

ศิลป์ในการด�าเนินกิจกรรมร่วมกนัของบุคลากรในองคก์าร

หรือหน่วยงานเพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและ

บรรลุวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการ การจดัการเป็นกระบวนการ

ด�าเนินงานอยา่งเป็นระบบ โดยน�าปัจจยัต่าง ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้ง

ทั้งภายในและภายนอกขององคก์ารมาใชร่้วมกนั เพื่อช่วย

ให้บรรลุผลส�าเร็จตามวตัถุประสงคข์ององคก์ารอย่างมี

ประสิทธิภาพ โดยมีสาระส�าคญัในการจดัการคือ (1) วิธี

การบริหารจดัการท่ีเหมาะสมกบัลกัษณะงาน (2) การใช้

ทรัพยากรทางการบริหารอยา่งคุม้ค่า (3) การด�าเนินงาน

ไดต้ามวตัถุประสงคท่ี์ก�าหนดไว้

กล่าวโดยสรุป ผูเ้ช่ียวชาญทั้งหมด เห็นดว้ย และ

ใหค้วามเห็นไปในแนวทางเดียวกนัว่า ทฤษฎีการบริหาร

จดัการ 3 M’s เป็นปัจจยัท่ีมีส่วนส�าคญั และเหมาะสมต่อ

การบริหารจดัการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของก�านันและ

ผูใ้หญ่บา้นของจงัหวดัสมุทรปราการ

การวิจยัเชิงปริมาณ

จากการเก็บขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม พบว่า 

1.  สภาพปัญหาการบริหารจัดการเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพก�านนัผูใ้หญ่บา้นของจงัหวดัสมุทรปราการ 

โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 2.61) โดยมีสภาพปัญหา

ดา้นการอนุรักษท์รัพยากร ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มมาก

ท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 2.83) รองลงมาเป็นสภาพปัญหาดา้นการ

ปกครองและการรักษาความสงบเรียบร้อย (ค่าเฉล่ีย 2.75) 

ดา้นการพฒันาอาชีพและสังคม (ค่าเฉล่ีย 2.69) ดา้นการ

ป้องกนัภยัพลเรือน (ค่าเฉล่ีย 2.43) และดา้นการทะเบียน 

(ค่าเฉล่ีย 2.35) ตามล�าดบั

2. แนวทางการบริหารจดัการเพือ่เพิม่ประสิทธิภาพ

ก�านนัผูใ้หญ่บา้นของจงัหวดัสมุทรปราการ โดยรวมอยูใ่น

ระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 2.61) ควรมีแนวทางในการพฒันาดา้น

การพฒันาอาชีพและสงัคม มากท่ีสุด (คา่เฉล่ีย 2.83) รองลง

มาเป็นดา้นการปกครองและการรักษาความสงบเรียบร้อย 

(ค่าเฉล่ีย 2.76) ดา้นการป้องกนัภยัพลเรือน (ค่าเฉล่ีย 2.56) 

ดา้นการอนุรักษท์รัพยากร ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม (ค่า

เฉล่ีย 2.53) และดา้นการทะเบียน (ค่าเฉล่ีย 2.35)

3. ปัจจัยส่งเสริมการบริหารจัดการเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพก�านนัผูใ้หญ่บา้นของจงัหวดัสมุทรปราการ

พบว่า ค่าเฉล่ียรวมของกลุ่มตัวอย่าง คือ เห็นด้วยใน

ระดบัมาก (ค่าเฉล่ียรวม 2.62) โดยมี ด้านการจดัการ  

(management )  ซ่ึ งก�านันผู ้ใหญ่บ้านของจังหวัด

สมุทรปราการควรด�าเนิน งานอย่างเป็นระบบ โดยน�า

ปัจจัยต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องทั้ งภายในและภายนอกของ

องค์การมาใช้ร่วมกนั เพื่อช่วย ให้บรรลุผลส�าเร็จตาม

วตัถุประสงคอ์ยา่งเหมาะสม ใชท้รัพยากรทางการบริหาร

อยา่งคุม้ค่า และมีประสิทธิภาพ กลุ่มตวัอยา่งเห็นดว้ยมาก

ท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 2.83) รองลงมาเป็นดา้นทรัพยากรมนุษย ์

(man) ก�านนัผูใ้หญ่บา้นของจงัหวดัสมุทรปราการ ควร

ตอ้งวางแผน สรรหา และจูงใจ บุคลากรท่ีมีความรู้ ความ

สามารถ และประสบการณ์เขา้มาร่วมปฏิบติังาน การ

ปฏิบติังานท่ีดีมีคุณภาพ มีความศรัทธาสามารถยกระดบั

การบริหารงานให้มีคุณภาพ มุ่งสร้างประสิทธิภาพของ
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บุคลากร กลุ่มตวัอย่างลเห็นดว้ยในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 

2.56) และ ดา้นงบประมาณ (money) ก �านนัผูใ้หญ่บา้น

ของจงัหวดัสมุทรปราการควรวางแผน การใชง้บประมาณ

และสินทรัพยมี์ความโปร่งใสและตรวจสอบได ้เพือ่บรรลุ

วตัถุประสงค์ตามกิจกรรม อย่างมีประสิทธิภาพและยงั

ประโยชน์สูงสุดต่อการบรรลุภารกิจ กลุ่มตวัอย่างเห็น

ดว้ยในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 2.46) ตามล�าดบั

กำรอภิปรำยผล

การปฏิบติังานของก�านนัผูใ้หญ่บา้น ซ่ึงมีความ

ใกลชิ้ดกบัประชาชนและส่วนราชการท่ีเก่ียวขอ้งในพื้นท่ี 

มีผลกระทบทั้งทางตรงและทางออ้ม ก�านนัผูใ้หญ่บา้นของ

จงัหวดัสมุทรปราการ ท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีตามบทบาทหนา้ท่ี

ในการป้องกนัปราบปรามอาชญากรรม รักษาความสงบ

เรียบร้อย การด�ารงต�าแหน่งในพื้นท่ีเดิมเป็นเวลานาน 

จะขยายอิทธิพล บารมี และใชเ้วลากบัการแสวงหาความ

ร่วมมือเป็นฐานเสียงทางการเมืองให้กบันกัการเมืองทุก

ระดบั มากกว่าการบ�าบดัทุกขบ์�ารุงสุขแก่ประชาชน การ

ถอดถอนก�านนัผูใ้หญ่บา้นโดยประชาชนเป็นไปไดย้าก 

ก�านนัผูใ้หญ่บา้นมาจากการเลือกตั้งไม่ควรมีวาระการด�ารง

ต�าแหน่งยาวนานถึงอาย ุ60 ปี ซ่ึงเป็นเหตุใหก้�านนัผูใ้หญ่

บา้นของจงัหวดัสมุทรปราการ ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความเสีย

สละไม่มากเท่าท่ีควร ส่วนราชการควรมีมาตรฐานเกณฑ์

การประเมินผลการปฏิบติัหนา้ท่ี และประสิทธิภาพความ

รู้ความสามารถทางการปกครองของก�านนัผูใ้หญ่บา้น ไม่

นอ้ยกวา่ปีละ 1 คร้ัง โดยใหค้วามส�าคญักบัประชาชนภาค

สงัคมในพื้นท่ี มิใช่ส่วนราชการ เพราะประชาชนภาคสงัคม

ในพื้นท่ีไดรั้บผลกระทบทั้งทางตรงและทางออ้มจากการ

ปฏิบติัหนา้ท่ีของก�านนัผูใ้หญ่บา้น

จงัหวดัสมุทรปราการเป็นจงัหวดัท่ีมีสภาพเป็น

สังคมเมือง การประกอบอาชีพของก�านันผูใ้หญ่บ้าน 

ส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตวั ซ่ึงธุรกิจส่วน

ใหญ่จะมีการแข่งขนักนัอยา่งมาก ซ่ึงเป็นสภาพปัญหาท่ี

ท�าให้ก�านนัผูใ้หญ่บา้นของจงัหวดัสมุทรปราการปฏิบติั

หนา้ท่ีดว้ยความเสียสละไม่มากเท่าท่ีควร ทั้ง 5 ดา้น ดงัน้ี 

คือ (1) ดา้นการปกครองและการรักษาความสงบเรียบร้อย 

เช่น การจบักมุผูก้ระท�าผดิหรือสงสยัวา่กระท�าผดิกฎหมาย

ส่งใหเ้จา้หนา้ท่ีต�ารวจ (2) ดา้นการพฒันาอาชีพและสงัคม 

เช่น การบ�ารุงและส่งเสริมอาชีพของราษฎร (3) ดา้นการ

อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เช่น การดูแล 

รักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสร้างเสริมสภาพแวดลอ้ม 

(4) ดา้นการทะเบียน เช่น การจดัท�าบญัชีส�ามะโนครัวของ

ราษฎรในหมู่บา้น และ (5) ดา้นการป้องกนัภยัพลเรือน 

เช่น การแจง้เตือนภยัและใหค้วามรู้แก่ประชาชน เก่ียวกบั

การป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนก�านนัผูใ้หญ่บา้นของจงัหวดั

สมุทรปราการควรปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความเสียสละใหม้าก

ข้ึนทั้ง 5 ดา้น ดงัน้ี คือ (1) ดา้นการปกครองและการรักษา

ความสงบเรียบร้อย เช่น การจบักุมผูก้ระท�าผิดหรือสงสัย

ว่ากระท�าผิดกฎหมายส่งให้เจา้หนา้ท่ีต�ารวจ (2) ดา้นการ

พฒันาอาชีพและสังคม เช่น การบ�ารุงและส่งเสริมอาชีพ

ของราษฎร (3) ดา้นการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อม เช่น การดูแล รักษาทรัพยากรธรรมชาติ 

และสร้างเสริมสภาพแวดลอ้ม (4) ดา้นการทะเบียน เช่น 

การจดัท�าบญัชีส�ามะโนครัวของราษฎรในหมู่บา้น และ  

(5) ดา้นการป้องกนัภยัพลเรือน เช่น การแจง้เตือนภยัและ

ใหค้วามรู้แก่ประชาชนเก่ียวกบัการป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน 

ซ่ึงผูเ้ช่ียวชาญให้ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมว่า ควรให้ความรู้

กบัก�านนัผูใ้หญ่บา้น กล่าวคือ  มีการจดัท�าโครงการเพิ่ม

ประสิทธิภาพก�านนัผูใ้หญ่บา้น ของแต่ละอ�าเภอและของ

จงัหวดัสมุทรปราการ รวมทั้งมีโรงเรียนนกัปกครองทอ้ง

ท่ีจงัหวดัสมุทรปราการในการเพิ่มประสิทธิภาพให้กบั

ก�านนัผูใ้หญ่บา้น และมีโครงการของกรมการปกครอง

ร่วมกบัมหาวทิยาลยัในการเพิ่มคุณวฒิุใหก้บัก�านนัผูใ้หญ่

บา้น เป็นตน้ 

จากการศึกษาเอกสารเก่ียวกับปัจจัยส่งเสริม

การบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพก�านันผูใ้หญ่

บา้นของจงัหวดัสมุทรปราการ ตามกรอบแนวคิดทฤษฎี

การบริหารจดัการ 3 M’s โดยแต่ละปัจจยัยอ่มมีน�้ าหนกั

มากน้อยต่อความส�าเร็จแตกต่างกนัไป ข้ึนอยู่กบัสภาพ 

แวดลอ้มและลกัษณะของภารกิจเป็นหลกั และอาจกล่าว

ไดว้า่ทรัพยากรทางการบริหารท่ีเก่ียวขอ้งและสอดคลอ้ง

กบัสภาพการท�างานของก�านนัผูใ้หญ่บา้นในปัจจุบนัควร

ประกอบดว้ยปัจจยัส�าคญั และเหมาะสมต่อการบริหาร

จดัการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของก�านันผูใ้หญ่บา้นของ

จงัหวดัสมุทรปราการ รวม 3 ปัจจยั ประกอบดว้ย 
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1. ทรัพยากรมนุษย ์(man) การบริหารทรัพยากร

มนุษยจ์ะท�าให้ไดบุ้คลากรท่ีมีความรู้ ความสามารถ และ

มีความพร้อมเขา้มาเช่ือมโยงภารกิจต่าง ๆ ของแต่ละ

หน่วยงาน 

2. งบประมาณ (money) เป็นการจดัสรรทรัพยากร 

หรือการท�างบประมาณการเงิน วางแผนหรือโครงการ

ในการจ่ายเงิน การบญัชีและการควบคุมดูแลการใชจ่้าย

เงินโดยรอบคอบและรัดกุม โดยการบริหารจดัการและ

วางแผนรวมทั้งการระดมทรัพยากร การรายงานผลการใช้

งบประมาณ เพือ่ความโปร่งใสและตรวจสอบได ้เพ่ือบรรลุ

วตัถุประสงคต์ามกิจกรรม แผนงาน โครงการท่ีหน่วยงาน

และผูเ้ก่ียวขอ้งร่วมกนัก�าหนดใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด จะ

ช่วยใหก้ารท�างานบรรลุผลส�าเร็จไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

3. การจดัการ (management) จะเป็นการด�าเนิน

กิจกรรมร่วมกนัของบุคลากรในองคก์ารหรือหน่วยงานเพือ่

ใหเ้กิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและบรรลุวตัถุประสงค์

ท่ีตอ้งการ การจดัการจา้งเปรียบเสมือนเคร่ืองจกัรท่ีคอย

ควบคุมการด�าเนินงานให้องคก์ารนั้น ๆ ไปสู่เป้าหมาย

ท่ีวางไว ้ การจดัการเป็นกระบวนการด�าเนินงานอย่าง

เป็นระบบ โดยน�าปัจจยัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งภายในและ

ภายนอกขององคก์ารมาใชร่้วมกนั เพ่ือช่วยให้บรรลุผล

ส�าเร็จตามวตัถุประสงคข์ององคก์ารอยา่งมีประสิทธิภาพ

ข้อเสนอแนะจำกกำรวิจัยคร้ังนี้

1. ข้อเสนอแนะส�าหรับแนวทางการบริหาร

จดัการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพก�านนัผูใ้หญ่บา้นของจงัหวดั

สมุทรปราการ โดยรวมตามกรอบแนวคิดการวิจยัทั้ง 5 

ดา้น (สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์ารวิจยั ขอ้ 2)

1.1 หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยจะตอ้งให้ความ

ส�าคญัต่อการบริหารจดัการเพิ่มประสิทธิภาพของก�านนั

ผูใ้หญ่บา้น จะตอ้งเขา้ไปดูแลไม่วา่จะเป็นเร่ืองงบประมาณ 

เร่ืองของระบบการจดัการให้มีตวัช้ีวดัและประเมินผล

ติดตามงานทุกคร้ัง เพื่อจะได้ขอ้เสนอแนะและยื่นมือ

เขา้ไปช่วยเหลือ เสริมสร้างและพฒันาประสิทธิภาพของ

ผูน้�าระดบัทอ้งท่ีให้เขม้แขง็มากข้ึน

1.2 ประสิทธิภาพในการท�างานของก�านนัผูใ้หญ่

บา้น คือการมีการเพิ่มพูนเทคนิคดา้นต่าง ๆ ไดแ้ก่ การ

เป็นผูมี้ความรู้ ความสามารถ การจูงใจ ช้ีแนะ สร้างแรง

บนัดาลใจ การโนม้นา้วและแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ี

ของตนให้ลุล่วงไปได ้หรือการสร้างความเป็นผูน้�า และ

พฒันาดา้นภาษาต่างประเทศ เพื่อความพร้อมในการเขา้

ร่วมกบัทุกหน่วยงาน

1.3 การจดัอบรมและพฒันาก�านันผูใ้หญ่บา้น 

เพราะก�านันผูใ้หญ่บ้านเป็นเจ้าพนักงานท�าหน้าท่ีเป็น

หูเป็นตาของทางราชการ เป็นผูน้�านโยบายไปแจ้งให้

ประชาชนทราบ ในขณะเดียวกนัก�านนัผูใ้หญ่บา้นก็เป็น

ตวัแทนของประชาชนในการติดต่อกบัทางราชการ จะ

ท�าให้ประสิทธิภาพในการท�างานของก�านันผูใ้หญ่บา้น

เพิ่มข้ึนตามล�าดบั สามารถตอบสนองนโยบายของรัฐบาล

ไดเ้ป็นอยา่งดี

1.4 ผูบ้งัคบับญัชา ควรเอาใจใส่และเป็นก�าลงัใจ 

เป็นแบบอย่างในการปฏิบติังาน งบประมาณสนบัสนุน 

การชมเชยในการปฏิบติังานของก�านนัผูใ้หญ่บา้น และ

การทดสอบสมรรถภาพก�านนัผูใ้หญ่บา้นทุก ๆ 6 เดือน

1.5 หน่วยงานต่าง ๆ ควรให้การสนับสนุน

งบประมาณในโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ

ก�านันผู ้ใหญ่บ้าน เช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด

สมุทรปราการ และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินภายใน

จงัหวดัสมุทรปราการ สนบัสนุนใหก้�านนัผูใ้หญ่บา้น เขา้

รับการเพิ่มประสิทธิภาพในโรงเรียนนกัปกครองทอ้งท่ี

ของจงัหวดัสมุทรปราการ และให้เขา้ร่วมโครงการเพิ่ม

คุณวุฒิของกรมการปกครอง

1.6 การไดม้าซ่ึงต�าแหน่งหน้าท่ีของก�านันควร

ไดม้าจากประชาชนโดยตรง ประชาชนเป็นผูเ้ลือกผูน้�า

ในการเขา้มาบริหารต�าบล การก�าหนดคุณสมบติัผูจ้ะ

เขา้มาสมคัรก�านนั และผูใ้หญ่บา้น ให้เป็นท่ียอมรับของ

ประชาชน เช่น ตอ้งไม่เป็นผูมี้อิทธิพล เคยตอ้งโทษใน

การการทุจริต มีการศึกษาตั้งแต่ ป.ตรี ข้ึนไป สามารถน�า

ความรู้และเทคโนโลยีสมยัใหม่ในการส่ือสารกบัชุมชน

ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ

1.7 รัฐบาลควรทบทวนปรับปรุงแกไ้ขพระราช

บญัญติัลกัษณะปกครองทอ้งท่ี ก�าหนดอ�านาจหนา้ท่ีของ

ก�านนั ผูใ้หญ่บา้นใหด้�ารงต�าแหน่งเป็นคราว ๆ  ไม่ควรให้
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ด�ารงต�าแหน่งยาวนานถึงอาย ุ 60 ปี เพ่ือลดอิทธิพลของ

ก�านนั ผูใ้หญ่บา้นท่ีมีต่อประชาชน เพือ่ใหก้ �านนั ผูใ้หญ่บา้น

สามารถสนองตอบต่อปัญหา ความตอ้งการของประชาชน

ให้ความส�าคญัในการบ�าบดัทุกขบ์�ารุงสุขแก่ประชาชน

1.8 รัฐบาลควรก�าหนดมาตรฐานการประเมิน

ผลการปฏิบติังานของก�านนั ผูใ้หญ่บา้นให้ชดัเจน มีการ

ประเมินผลการปฏิบติังานของก�านนัผูใ้หญ่บา้นปีละคร้ัง 

โดยใหค้วามส�าคญักบัประชาชนส่วนราชการในพื้นท่ีใน

การประเมินรวมถึงส่วนราชการท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อใหก้�านนั

ผูใ้หญ่บ้าน มีความกระตือรือร้นต่อการปฏิบัติหน้าท่ี

สามารถตอบสนองไดท้ั้งส่วนของรัฐบาลส่วนราชการ 

ประชาชนและความร่วมมอทุกภาคส่วนในพื้นท่ี

1.9 ส่วนราชการควรให้ความรู้แก่ประชาชน ให้

มีความรู้ความเขา้ใจต่ออ�านาจหนา้ท่ีทางการปกครองของ

ก�านนั ผูใ้หญ่บา้น เพื่อใหป้ระชาชนตรวจสอบการปฏิบติั

หน้าท่ีของก�านัน ผูใ้หญ่บา้นให้สอดคลอ้งกบัพระราช

บญัญติัลกัษณะปกครองทอ้งท่ี

1.10 ส่วนราชการควรให้ความรู้แก่ประชาชน

ในการประเมินผลการปฏิบัติหน้าท่ีของก�านันผูใ้หญ่

บา้นเพื่อให้ประชาชนเกิดความรู้ความเขา้ใจเกณฑ์การ

ประเมินท่ีถูกตอ้ง

2. ขอ้เสนอแนะส�าหรับปัจจยัส่งเสริมการบริหาร

จดัการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพก�านนัผูใ้หญ่บา้นของจงัหวดั

สมุทรปราการ (สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์ารวิจยั ขอ้ 3) 

ตามกรอบแนวคิดทฤษฎีการบริหารจดัการ 3 M’s 

2.1 ทรัพยากรมนุษย ์ (man) ก�านันผูใ้หญ่บา้น

ควรมุ่งสร้างประสิทธิภาพของตนเองและบุคลากร และ

พึงตระหนกัว่าประสิทธิภาพของงานยอ่มข้ึนอยูก่บัความ

สามารถในการปฏิบติัหนา้ท่ีของตน ก�านนัผูใ้หญ่บา้นท่ีมี

ประสิทธิภาพจะตอ้งรับรู้บทบาทและความรับผดิชอบต่อ

หนา้ท่ีของตน เพือ่ผลประโยชนข์ององคก์รและสงัคม และ

ท่ีส�าคญัตอ้งรู้วา่ตนเองอยูใ่นฐานะอะไร จะตอ้งประพฤติ

ปฏิบติัตนอย่างไรจึงจะเหมาะสม โดยมุ่งเป้าหมายท่ีจะ

ปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องในการปฏิบติังานของตนเอง

บุคลากรให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

2.2 งบประมาณ (money) ควรจดัสรรทรัพยากร 

หรือการท�างบประมาณการเงิน วางแผนหรือโครงการ

ในการจ่ายเงิน การบญัชีและการควบคุมดูแลการใชจ่้าย

เงินโดยรอบคอบและรัดกุม โดยการบริหารจดัการและ

วางแผนรวมทั้งการระดมทรัพยากร การรายงานผลการใช้

งบประมาณ เพือ่ความโปร่งใสและตรวจสอบได ้เพือ่บรรลุ

วตัถุประสงคต์ามกิจกรรม แผนงาน โครงการท่ีหน่วยงาน

และผูเ้ก่ียวขอ้งร่วมกนัก�าหนดใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด จะ

ช่วยใหก้ารท�างานบรรลุผลส�าเร็จไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ

2.3 การจดัการ (management) ก�านนัผูใ้หญ่บา้น

ควรใชศ้าสตร์และศิลป์ในการด�าเนินกิจกรรมร่วมกนัของ

บุคลากรในองคก์ารหรือหน่วยงานเพือ่ใหเ้กิดประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผลและบรรลุวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการ การจดัการ

จา้งเปรียบเสมือนเคร่ืองจกัรท่ีคอยควบคุมการด�าเนินงาน

ให้องคก์ารนั้น ๆ ไปสู่เป้าหมายท่ีวางไว ้ การจดัการเป็น 

กระบวนการด�าเนินงานอย่างเป็นระบบ โดยน�าปัจจยั

ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งภายในและภายนอกขององคก์ารมา

ใชร่้วมกนั เพื่อช่วยให้บรรลุผลส�าเร็จตามวตัถุประสงค์

ขององคก์ารอยา่งมีประสิทธิภาพ
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บทคัดย่อ

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา (1) ปัญหาเก่ียวกบัการบริหารจดัการดา้นเทคโนโลยีและการส่ือสาร

ของเทศบาลในจงัหวดัภูเกต็ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) แนวทางการพฒันาการบริหารจดัการดา้นเทคโนโลยี

และการส่ือสารของเทศบาลฯ  และ (3) ยุทธศาสตร์การบริหารจดัการดา้นเทคโนโลยีและการส่ือสารของเทศบาลฯ 

โดยใชก้ารวิจยัแบบผสม ระหว่างการวิจยัเชิงคุณภาพเป็นหลกัและการวิจยัเชิงปริมาณมาเสริม  วิธีวิจยัเชิงปริมาณใช้

แบบสอบถามในการเก็บรวมรวมขอ้มูลจากบุคลากรท่ีปฏิบติังานในเทศบาล 9 แห่ง ในจงัหวดัภูเก็ต และประชาชน 

จ�านวน 1,925  กลุ่มตวัอยา่ง เก็บรวบรวมขอ้มูลไดจ้�านวน 1,501 คน คิดเป็นร้อยละ 77.97 ของกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 

วิธีวิจยัเชิงคุณภาพใชก้ารวิเคราะห์เชิงพรรณนา และใชแ้บบสัมภาษณ์ ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากผูเ้ช่ียวชาญหรือผู ้

ให้ขอ้มูลหลกั แบบสัมภาษณ์เชิงลึก จ�านวน 9 คน ส�าหรับสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน ค่าการถดถอยพหุคูณ และการหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน ผลการศึกษาพบว่า (1) ปัญหาเก่ียว

กบัการบริหารจดัการ คือ เทศบาลในจงัหวดัภูเก็ตขาดแคลนบุคลากร และขาดการฝึกอบรมบุคลากรเพื่อเพิ่มพนูความรู้

ดา้นเทคโนโลยีและการส่ือสาร (2) แนวทางการพฒันาการบริหารจดัการ คือ เทศบาลในจงัหวดัภูเก็ตควรแกไ้ขปัญหา

การขาดแคลนบุคลากรดา้นเทคโนโลยแีละการส่ือสารโดยจดัการฝึกอบรมบุคลากรเพื่อเพิ่มพนูความรู้ควบคู่ไปกบัความ

รับผิดชอบในการปฏิบติังานของบุคลากร และควรมีการก�าหนดยทุธศาสตร์การบริหารจดัการ และ (3) ยทุธศาสตร์การ

บริหารจดัการ คือ เทศบาลในจงัหวดัภูเก็ตควรก�าหนดและน�ายุทธศาสตร์การบริหารจดัการดา้นเทคโนโลยีและการ

ส่ือสารตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีจดัแบ่งเป็น 5 ดา้น ไปปรับใชเ้ป็นแนวทาง ขั้นตอนการปฏิบติังาน และตวั

ช้ีวดัส�าคญัของการปฏิบติังาน

ค�ำส�ำคัญ: การพฒันา, การบริหารจดัการ, เทคโนโลยีและการส่ือสาร, ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

Abstract

This study aims to study: (1) administrative problems of information communication technology in the  

administration of municipalities in Phuket province according to the Sufficiency Economy Philosophy  

(2) development guidelines of information communication technology administration and (3) strategy of  

information communication technology administration. A mixed method Methodology was used. Population was all  
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บทน�ำ

จงัหวดัภูเก็ตมีรูปแบบการปกครองของจงัหวดั

ประกอบดว้ย 3 อ�าเภอ และมีเทศบาลรวมทั้งส้ิน 12 แห่ง 

โดยท่ีการบริหารงานเทศบาลมีความส�าคญัและจ�าเป็น

เน่ืองจากเป็นหน่วยการปกครองท้องถ่ินรูปแบบหน่ึง

ท่ีเปิดโอกาสให้ประชาชนเขา้มีส่วนร่วมในการบริหาร

จดัการเทศบาลในจงัหวดัภูเก็ตซ่ึงมีอ�านาจหนา้ท่ีท่ีส�าคญั

ซ่ึงรวมทั้งการบริหารจดัการการเทคโนโลยโีดยมีพนัธกิจ

ดงัน้ี (1) พฒันาก�าลงัคนใหมี้คุณภาพและปริมาณท่ีเพยีงพอ 

(2) พฒันาโครงข่ายเทคโนโลยแีละการส่ือสารความเร็วสูง

ท่ีมีการกระจายอยา่งทัว่ถึง และ (3) พฒันาระบบบริหาร

จดัการเทคโนโลยีและการส่ือสารท่ีมีธรรมาภิบาล

การศึกษาคร้ังน้ี เป็นการศึกษาท่ีเก่ียวกับการ

บริหารจดัการของเทศบาล ซ่ึงเป็นราชการบริหารส่วน

ทอ้งถ่ิน อนัเป็นลกัษณะของการศึกษาเพ่ือพฒันาหน่วยงาน 

คือ เทศบาล หรือ พฒันาการบริหารจดัการของเทศบาลใน

จงัหวดัภูเก็ต ท่ีเน้นดา้นเทคโนโลยีและการส่ือสารของ

เทศบาลดงักล่าว ขอ้เทจ็จริง ปรากฏวา่ เทศบาลในจงัหวดั

ภูเก็ตไดบ้ริหารจดัการเทคโนโลยีและการส่ือสารตลอด

มา แต่เท่าท่ีผ่านมา เทศบาลในจงัหวดัภูเก็ตไดป้ระสบ

personnel operating in 9 municipalities of Phuket province and people residing in these areas. A sample size was 

1,501 personnel and completed questionnaires totaled 1,501 persons which equaled with 77.97 %. To collect data, 

from a data provider or specialists, in-depth interviews were conducted of 9 people for using statistics to analyze  

information which included: standard deviation, the value of multiple regression and correlation coefficient of 

Pearson. It was found that the results showed that (1) the major problems of administration were the municipalities 

in Phuket province’s lack  personnel with expertise in information communication technology as well as personnel 

training to increase knowledge of information communication technology to coincide with operational responsibilities,  

(2) the major development guidelines were the municipalities in Phuket Province should resolve the problem 

of lack of personnel  by setting up personnel training to increase the knowledge of information communication 

technology to coincide with operational responsibilities including  establishment of the strategy of information  

communication technology administration, and (3) the strategy of administration for  municipalities in Phuket province should  

establish and apply the strategy of information communication technology administration according to the 5 aspects 

of the Sufficiency Economy Philosophy: guidelines, operational processes, and Key Performance Indicators (KPI). 

Keywords: development, administration, information communication technology, the sufficiency economy philosophy

กบัปัญหาเก่ียวกบัจดัการดา้นเทคโนโลยีและการส่ือสาร

ตามกรอบแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 7 ดา้น

บางประการ ตวัอย่างปัญหาเก่ียวกบัการบริหารจดัการ

ดา้นเทคโนโลยีและการส่ือสารของเทศบาลในจงัหวดั

ภูเก็ต โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง (1) ปัญหาเก่ียวกบัการบริหาร

จดัการดา้นความพอประมาณ เช่น เทศบาลให้เวลาและ

ใหค้วามส�าคญักบัการแกไ้ขปัญหาการขาดแคลนบุคลากร

ดา้นเทคโนโลยแีละการส่ือสารนอ้ยเกินไป (2) ปัญหาเก่ียว

กบัการบริหารจดัการดา้นความมีเหตุผล เช่น เทศบาล

แกไ้ขปัญหาการขาดแคลนบุคลากรดา้นเทคโนโลยีและ

การส่ือสารอยา่งไม่สมเหตุสมผล เช่น จ่ายค่าตอบแทนให้

บุคลากรนอ้ยเกินไป (3) ปัญหาเก่ียวกบัการบริหารจดัการ

ดา้นการมีภมิูคุม้กนั เช่น เทศบาลขาดการเตรียมความพร้อม

ในการแกไ้ขปัญหาการขาดแคลนบุคลากรดา้นเทคโนโลยี

และการส่ือสาร เช่น ขาดการวางแผนก�าลงัคนและงบ

ประมาณ เพื่อป้องกนัการขาดแคลนบุคลากร (4) ปัญหา

เก่ียวกบัการบริหารจดัการดา้นการพึ่งตนเอง เช่น เทศบาล

แกไ้ขปัญหาการขาดแคลนบุคลากรดา้นเทคโนโลยีและ

การส่ือสารโดยไม่ไดอ้ยูบ่นพื้นฐานของการพึ่งพาตนเอง 
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เช่น ไม่ไดใ้ชง้บประมาณของตนเองเป็นหลกัในการฝึก

อบรมและพฒันาบุคลากร (5) ปัญหาเก่ียวกบัการบริหาร

จดัการดา้นการเสริมสร้างคนให้มีความรู้คู่คุณธรรม เช่น 

เทศบาลแกไ้ขปัญหาการขาดแคลนบุคลากรดา้นเทคโนโลยี

และการส่ือสารโดยไม่ไดใ้หค้วามส�าคญั หรือไม่ไดค้ �านึง

ถึงความรู้และคุณธรรมของบุคลากรควบคู่กนั (6) ปัญหา

เก่ียวกบัการบริหารจดัการดา้นการรวมกลุ่ม เช่น เทศบาล

แกไ้ขปัญหาการขาดแคลนบุคลากรดา้นเทคโนโลยแีละการ

ส่ือสารโดยไม่ไดย้ึดหลกัการรวมกลุ่ม เช่น ไม่ไดจ้ดัการ

ฝึกอบรมและพฒันาบุคลากรโดยผ่านกลุ่ม หรือรวมกนั

เป็นกลุ่ม และ (7) ปัญหาเก่ียวกบัการบริหารจดัการดา้น

การสร้างเครือข่าย เช่น เทศบาลแกไ้ขปัญหาการขาดแคลน

บุคลากรดา้นเทคโนโลยแีละการส่ือสารโดยไม่ไดใ้หค้วาม

ส�าคญัและไม่ไดใ้ชป้ระโยชน์จากเครือข่าย เหล่าน้ีเป็นตน้

จากการศึกษาความเป็นมาและความส�าคญั อ�านาจ

หนา้ท่ี และตวัอยา่งปัญหาเก่ียวกบัจดัการดา้นเทคโนโลยี

และการส่ือสารของเทศบาลในจงัหวดัภูเก็ตดงักล่าวขา้ง

ตน้ จึงท�าให้ผูศึ้กษาสนใจท่ีจะศึกษา เร่ือง การพฒันาการ

บริหารจดัการดา้นเทคโนโลยแีละการส่ือสารของเทศบาล

ในจงัหวดัภูเกต็ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยน�า

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีประกอบดว้ย 8 ดา้น มา

ปรับใชเ้ป็นกรอบแนวคิด 

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

1. ศึกษาปัญหาเก่ียวกบัการบริหารจดัการดา้น

เทคโนโลยีและการส่ือสารของเทศบาลในจงัหวดัภูเก็ต

ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2. ศึกษาแนวทางการพฒันาการบริหารจดัการ

ดา้นเทคโนโลยีและการส่ือสารของเทศบาลในจงัหวดั

ภูเก็ตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

3. ศึกษาปัจจยัท่ีมีส่วนส�าคญัท�าให้แนวทางการ

พฒันาการบริหารจดัการดา้นเทคโนโลยีและการส่ือสาร

ของเทศบาลในจงัหวดัภูเก็ตประสบผลส�าเร็จ 

4. ศึกษายุทธศาสตร์การบริหารจัดการด้าน

เทคโนโลยีและการส่ือสารของเทศบาลในจงัหวดัภูเก็ต

ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

5. ศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชากร

บางกลุ่มต่อภาพรวมประสิทธิภาพในการบริหารจดัการ

ดา้นเทคโนโลยแีละการส่ือสารของเทศบาลในจงัหวดัภเูกต็

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

ในการวิจยัน้ีไดน้�าแนวคิด ทฤษฎีมาใชด้งัน้ี 

1. แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

พฒันา การบริหารจดัการ เทคโนโลยแีละการส่ือสาร และ

ยทุธศาสตร์

2. แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบั

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดย วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, 

(Wiruchnipawan, 2007) ไดท้ �าการศึกษาหลกัการส�าคญั

ของการบริหารจดัการตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงจาก

พระบรมราโชวาทและพระราชด�ารัสของพระบาทสมเดจ็

พระเจา้อยูห่วั และจากแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่ง

ชาติท่ีผ่านมาขา้งตน้ท�าให้ประมวลและสรุปสาระส�าคญั

เป็น หลกัการส�าคญัของการบริหารจดัการตามแนวทาง

เศรษฐกิจพอเพยีง 8 ประการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 

7 ดา้น มาปรับใชเ้ป็นกรอบแนวคิดส่วนท่ีเป็นตวัแปรอิสระ

ของการศึกษาคร้ังน้ี และไดน้�าปรัชญาของเศรษฐกิจพอ

เพียง 7 ดา้น มาเปรียบเทียบกบักรอบแนวคิด หรือตวัช้ีวดั

การบริหารจดัการอ่ืน อนัไดแ้ก่ (1) ปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 7 ด้าน (2) SWOT (4) Benchmarking และ  

(5) Balanced Scorecard โดยจดัแบ่งตามดา้นวตัถุและดา้น

จิตใจ รวมทั้งจดัแบ่งตามงาน (management) เงิน (money) 

คน (man) และคุณธรรม (morality) ทั้งน้ี เพื่อแสดงให้

เห็นถึงความส�าคญัของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 7 ดา้น

3. แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบั

ประสิทธิภาพในการบริหารจดัการท่ีเรียกว่า แพม็ส์-โพ

สคอร์บ (PAMS-POSDCoRB) 11 ดา้น วิรัช วิรัชนิภา

วรรณ (Wiruchnipawan, 2009) อธิบายความหมายของ

แพม็ส์-โพส คอร์บ ไวว้่า เป็นกระบวนการบริหารจดัการ 

หรือปัจจยัท่ีมีส่วนส�าคญัต่อการบริหารจดัการ เป็นตวัช้ี

วดัการบริหารจดัการท่ีพฒันามาจาก POSDCoRB โดย 

PAMS-POSDCoRB นั้น ประกอบดว้ยตวัช้ีวดัหลกั 11 ดา้น 

(ขั้นตอน) ไดแ้ก่ (1) การบริหารนโยบาย (policy) (2) การ

บริหารอ�านาจหนา้ท่ี (authority) (3) การบริหารคุณธรรม 
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(morality) (4) การบริหารท่ีเก่ียวขอ้งกบัสังคม (society)  

(5) การวางแผน (planning) (6) การจัดองค์การ  

(organizing) (7) การบริหารทรัพยากรมนุษย ์(staffing) (8) การ

อ�านวยการ (directing) (9) การประสานงาน (coordinating)  

(10) การรายงาน (reporting) ซ่ึงรวมทั้งการประเมินผล 

และ (11) การงบประมาณ (budgeting) 

4. แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบั

ข้อเสนอแนะ หรือแนวทางการพฒันาบริหารจัดการ

ด้านเทคโนโลยีและการส่ือสาร กระทรวงเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร (Ministry of Information and  

Communication Technology, 2011) กล่าวถึง เป้าหมาย

หลกัของการพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร

ดงัน้ี (1) มีโครงสร้างพ้ืนฐาน ICT ความเร็วสูง (broadband) 

ท่ีกระจายอยา่งทัว่ถึง ประชาชนสามารถเขา้ถึงไดอ้ยา่งเท่า

เทียมกนั เสมือนการเขา้ถึงบริการสาธารณูปโภคขั้นพื้น

ฐานทัว่ไป โดยให้ร้อยละ 80 ของประชากรทัว่ประเทศ 

สามารถเขา้ถึงโครงข่ายโทรคมนาคมและอินเทอร์เน็ต

ความเร็วสูงภายในปี พ.ศ. 2558 และร้อยละ 95 ภายในปี 

พ.ศ. 2563 2) มีทุนมนุษยท่ี์มีคุณภาพ ในปริมาณท่ีเพียงพอ

ต่อการขบัเคล่ือนการพฒันาประเทศสู่เศรษฐกิจฐานบริการ

และฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

โดยประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 มีความรอบรู้ เขา้

ถึง สามารถพฒันาและใชป้ระโยชน์จากสารสนเทศได้

อย่างรู้เท่าทนั และเพิ่มการจา้งงานบุคลากร ICT (ICT  

professional) เป็นไม่ต�า่กวา่ร้อยละ 3 ของการจา้งงานทั้งหมด  

(3) เพิ่มบทบาทและความส�าคญัของอุตสาหกรรม ICT 

(โดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค)์ ต่อระบบ

เศรษฐกิจของประเทศ โดยให้มีสัดส่วนมูลค่าเพิ่มของ

อุตสาหกรรม ICT (รวมอุตสาหกรรมดิจิทลัคอนเทนต ์ต่อ 

GDP ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 184) ยกระดบัความพร้อมดา้น 

ICT โดยรวมของประเทศไทย โดยให้ประเทศไทยอยูใ่น

กลุ่มประเทศท่ีมีการพฒันาสูงท่ีสุดร้อยละ 25 (top quartile) 

ของ Networked Readiness Index (5) เพิ่มโอกาสในการ

สร้างรายไดแ้ละมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน (โดยเฉพาะกลุ่มผู ้

ดอ้ยโอกาสทางสังคม) โดยเกิดการจา้งงานแบบใหม่ ๆ  ท่ี

เป็นการท�างานผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (6) ทุกภาพส่วนใน

สงัคมมีความตระหนกัถึงความส�าคญัและบทบาทของ ICT 

ต่อการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 

และมีส่วนร่วมในกระบวนการพฒันาโดยประชาชนไม่

นอ้ยกว่าร้อยละ 50 ตระหนกัถึงความส�าคญัและบทบาท

ของ ICT ต่อการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมท่ีเป็นมิตรกบั

ส่ิงแวดลอ้ม แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสาร กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2552-2556

5. ความเป็นมา โครงสร้าง และอ�านาจหนา้ท่ีของ

เทศบาลในจงัหวดัภูเก็ต
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กรอบแนวคิดกำรวิจัย

        ตวัแปรอิสระ (เหตุ)         ตวัแปรตาม (ผล)

1. ปัจจยัท่ีมีส่วนส�าคญัต่อปัญหาเก่ียวกบัการพฒันาการบริหาร

จดัการดา้นเทคโนโลยีและการส่ือสารของเทศบาลในจงัหวดั

ภูเก็ตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 7 ดา้น

----------------------------------------------------------------------------

1) ความพอประมาณ      2) ความมีเหตุเหตุผล  

3) การมีภูมิคุม้กนั          4) การพึ่งตนเอง 

5) การเสริมสร้างคนให้มีความรู้และคุณธรรม  

6) การรวมกลุ่ม              7) การสร้างเครือข่าย   

ปัจจยัท่ีมีส่วนส�าคญัต่อการเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการพัฒนาการบริหารจัดการท่ีเรียกว่า 

แพ็มส์-โพสคอร์บ (PAMS-POSDCoRB) 

11 ดา้น

-----------------------------------------------------

1) การบริหารจดัการนโยบาย (policy) 

2) การบริหารจดัการอ�านาจหนา้ท่ี (authority) 

3) การบริหารจดัการคุณธรรม (morality) 

4) การบริหารจัดการท่ีเก่ียวข้องกับสังคม 

(society) 

5) การวางแผน (planning) 

6) การจดัองคก์ร (organization) 

7 )  การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย ์ 

(staffing) 

8) การอ�านวยการ (directing) 

9) การประสานงาน (coordinating) 

10) การรายงาน และการประเมินผล 

(reporting) 

11) การงบประมาณ (Budgeting)

2. ปัจจยัท่ีมีส่วนส�าคญัต่อแนวทางการพฒันาการบริหารจดัการ

ดา้นเทคโนโลยแีละการส่ือสารของเทศบาลในจงัหวดัภูเก็ตตาม

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 7 ดา้น

----------------------------------------------------------------------------

1) ความพอประมาณ      2) ความมีเหตุเหตุผล  

3) การมีภูมิคุม้กนั          4) การพึ่งตนเอง 

5) การเสริมสร้างคนให้มีความรู้และคุณธรรม  

6) การรวมกลุ่ม             7) การสร้างเครือข่าย   

3. ปัจจัยท่ีมีส่วนส�าคญัท�าให้แนวทางการพฒันาการบริหาร

จดัการดา้นเทคโนโลยีและการส่ือสารของเทศบาลในจงัหวดั

ภูเกต็ประสบผลส�าเร็จท่ีแบ่งเป็นปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอก

4. ยทุธศาสตร์การบริหารจดัการดา้นเทคโนโลยแีละการส่ือสาร

ของเทศบาลในจงัหวดัภูเก็ต ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

5. เปรียบเทียบความคิดเห็นของประชากรบางกลุ่มต่อภาพรวม

ประสิทธิภาพในการบริหารจดัการดา้นเทคโนโลยแีละการส่ือสาร

ของเทศบาลในจงัหวดัภูเก็ต

ภำพ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั
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วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

ใชก้ารวิจยัแบบผสมผสาน ระหว่างการวิจยัเชิง

ปริมาณเป็นหลกั และการวิจยัเชิงคุณภาพน�ามาเสริม

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

การวจิยัเชิงปริมาณ โดยท�าการเกบ็รวบรวมขอ้มลู

จากบุคลากรท่ีปฏิบติังานในเทศบาล 9 แห่ง ในจงัหวดั

ภูเกต็ จ�านวน 1,925 คนซ่ึงเป็นประชากรทั้งหมด จากกลุ่ม

ตวัอยา่งโดยใชค้วามน่าจะเป็น (probability sampling)

ส่วนการวจิยัเชิงคุณภาพเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากผู ้

ให้ขอ้มูลหลกั 9 คน โดยเลือกแบบเจาะจง โดยท�าการคดั

เลือกและสัมภาษณ์แบบเจาะจงเฉพาะบุคคล (purposeful 

sampling หรือ purposive sampling) ท่ีมีความรู้ ความ

สามารถ มีความเช่ียวชาญ มีประสบการณ์ หรือมีอ�านาจ

หน้าท่ีเก่ียวกับการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีและ

การส่ือสารของเทศบาลในจงัหวดัภูเก็ตตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง

เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรวิจัย

ผูว้จิยัใชแ้บบสอบถาม และ แบบสมัภาษณ์เชิงลึก

ท่ีมีโครงสร้าง ในการจดัเก็บรวบรวมขอ้มูล

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล

ผูว้ิจยัใช้วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยการใช้

แบบสอบถามกบักลุ่มตวัอยา่ง และการสัมภาษณ์เชิงลึก 

กำรวิเครำะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้

การวเิคราะห์ขอ้มลูเชิงปริมาณ ดว้ยการใชค่้าเฉล่ีย 

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าการถดถอยพหุคูณ และการหาค่า

สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน

ผลกำรวิจัย

1. ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคลของประชากร

ท่ีตอบแบบสอบถาม พบว่า ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาย 

มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี หรือสูงกว่าปริญญาตรี และ

เป็นบุคลากรของเทศบาลเมืองป่าตอง

2. ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชากร

ต่อปัญหาเก่ียวกบัการบริหารจดัการดา้นเทคโนโลยีและ

การส่ือสารของเทศบาลในจงัหวดัภูเก็ตตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 7 ดา้น (สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์

การวิจยั ขอ้ 1) โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ียรวมทั้ง 7 ดา้นอยูใ่น

ระดบัปานกลาง และเม่ือพจิารณารายดา้น พบวา่ ประชากร

เห็นดว้ยในระดบัปานกลางทั้ง 2 ขอ้ค�าถาม จ�านวน 6 ดา้น 

และมี 1 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความพอประมาณประชากรเห็น

ดว้ยในระดบัมาก 1 ขอ้ค�าถาม และระดบัปานกลาง 1 ขอ้

ค�าถาม นอกจากน้ี เม่ือพิจารณาค�าถามเก่ียวกบัปัญหาใน

ภาพรวมทั้งหมด ซ่ึงมีจ�านวน 1 ขอ้ค�าถาม ประชากรเห็น

ดว้ยในระดบัปานกลาง ผูศึ้กษาไดน้�าเสนอปัญหาเก่ียวกบั

การบริหารจดัการตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 7 

ดา้น โดยในแต่ละดา้น ผูศึ้กษาไดย้กตวัอยา่งปัญหาเก่ียว

กบัการบริหารจดัการเฉพาะค�าถามท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดมา 

1 ขอ้ค�าถามเท่านั้น ดงัน้ี (1) ปัญหาเก่ียวกบัการบริหาร

จดัการด้านเทคโนโลยีและการส่ือสารของเทศบาลใน

จงัหวดัภูเก็ตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดา้นความ

พอประมาณ ตวัอยา่งเช่น เทศบาลในจงัหวดัภูเก็ตใชง้บ

ประมาณส�าหรับบริหารจดัการดา้นเทคโนโลยีและการ

ส่ือสาร โดยเฉพาะอยา่งยิง่ การแกไ้ขปัญหาการขาดแคลน

บุคลากรอยา่งไม่เหมาะสม เช่น ใชง้บประมาณนอ้ยเกินไป 

(ค่าเฉล่ีย 2.39) (2) ปัญหาเก่ียวกบัการบริหารจดัการดา้น

เทคโนโลยแีละการส่ือสารของเทศบาลในจงัหวดัภเูกต็ตาม

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดา้นความมีเหตุผล ตวัอยา่ง

เช่น เทศบาลในจงัหวดัภูเก็ตแกไ้ขปัญหาการขาดแคลน

บุคลากรดา้นเทคโนโลยีและการส่ือสารไปในทิศทางท่ี

ไม่สอดคลอ้งกบัการให้บริการประชาชน เช่น มีจ�านวน

บุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญน้อยเกินไปส�าหรับการให้

บริการประชาชน (ค่าเฉล่ีย 2.26) (3) ปัญหาเก่ียวกบัการ

บริหารจดัการดา้นเทคโนโลยแีละการส่ือสารของเทศบาล

ในจงัหวดัภเูกต็ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีงดา้นการ

มีภมิูคุม้กนั ตวัอยา่งเช่น เทศบาลในจงัหวดัภเูกต็ขาดความ

ยืดหยุ่นในการแกไ้ขปัญหาการขาดแคลนบุคลากร เช่น 

การขาดความยดืหยุน่ในการเปิดโอกาสใหจ้า้งผูเ้ช่ียวชาญ 
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(ค่าเฉล่ีย 2.17) (4) ปัญหาเก่ียวกบัการบริหารจดัการดา้น

เทคโนโลยแีละการส่ือสารของเทศบาลในจงัหวดัภเูกต็ตาม

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดา้นการพึ่งตนเอง ตวัอยา่ง

เช่น เทศบาลในจงัหวดัภูเก็ตแกไ้ขปัญหาการขาดแคลน

บุคลากรดา้นเทคโนโลยีและการส่ือสารโดยไม่ไดอ้ยูบ่น

พื้นฐานของการพ่ึงพาตนเอง เช่น ไม่ไดใ้ชง้บประมาณ

ของตนเองเป็นหลกัในการฝึกอบรมและพฒันาบุคลากร 

(ค่าเฉล่ีย 2.05) (5) ปัญหาเก่ียวกบัการบริหารจดัการดา้น

เทคโนโลยแีละการส่ือสารของเทศบาลในจงัหวดัภเูกต็ตาม

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดา้นการเสริมสร้างคนใหมี้

ความรู้คู่คุณธรรม ตวัอยา่งเช่น เทศบาลในจงัหวดัภูเก็ต

แกไ้ขปัญหาการขาดแคลนบุคลากรดา้นเทคโนโลยีและ

การส่ือสารโดยไม่ไดใ้ห้ความส�าคญั หรือไม่ไดค้ �านึงถึง

ความรู้และคุณธรรมของบุคลากรควบคู่กนั (ค่าเฉล่ีย 2.17) 

(6) ปัญหาเก่ียวกบัการบริหารจดัการดา้นเทคโนโลยีและ

การส่ือสารของเทศบาลในจงัหวดัภูเก็ตตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงดา้นการรวมกลุ่ม ตวัอยา่งเช่น เทศบาล

ในจงัหวดัภูเก็ตแกไ้ขปัญหาการขาดแคลนบุคลากรดา้น

เทคโนโลยแีละการส่ือสารโดยไม่ไดแ้นะน�า หรือส่งเสริม

บุคลากรใหร้วมพลงักนัในรูปกลุ่มเพ่ือช่วยเหลือซ่ึงกนัและ

กนั (ค่าเฉล่ีย 2.21) (7) ปัญหาเก่ียวกบัการบริหารจดัการ

ดา้นเทคโนโลยีและการส่ือสารของเทศบาลในจงัหวดั

ภเูกต็ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดา้นการสร้างเครือ

ข่าย ตวัอยา่งเช่น เทศบาลในจงัหวดัภูเกต็แกไ้ขปัญหาการ

ขาดแคลนบุคลากรดา้นเทคโนโลยแีละการส่ือสารโดยไม่

ไดใ้ห้ความส�าคญัและไม่ไดใ้ช้ประโยชน์จากเครือข่าย 

(ค่าเฉล่ีย 2.16)

3. ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชากร

ต่อแนวทางการพฒันาการบริหารจดัการดา้นเทคโนโลยี

และการส่ือสารของเทศบาลในจงัหวดัภูเก็ตตามปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง 7 ดา้น (สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์

การวิจยั ขอ้ 2) โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ียรวมทั้ง 7 ดา้น อยู่

ในระดับปานกลาง และเม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า 

แนวทางการพฒันาการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยี

และการส่ือสารของเทศบาลในจงัหวดัภูเก็ตตามปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง 7 ดา้น ๆ ละ 2 ขอ้ค�าถาม พบว่า  

(1) ประชากรลว้นเห็นดว้ยในระดบัปานกลางทั้ง 2 ขอ้

ค�าถาม จ�านวน 7 ดา้น ผูศึ้กษาไดส้รุปความคิดเห็นของ

ประชากรต่อ (2) ปัญหาเก่ียวกบัการบริหารจดัการดา้น

เทคโนโลยแีละการส่ือสารของเทศบาลในจงัหวดัภเูกต็ตาม

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 7 ดา้น และ (3) แนวทางการ

พฒันาการบริหารจดัการดา้นเทคโนโลยีและการส่ือสาร

ของเทศบาลในจงัหวดัภูเก็ตตามปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 7 ดา้น โดยน�าเสนอตามค่าเฉล่ียรวมทั้ง 7 ดา้น 

และค่าเฉล่ียรวมแต่ละดา้นเรียงตามล�าดบัค่าเฉล่ียรวมจาก

มากไปน้อย โดยปัญหาเก่ียวกบัการบริหารจดัการดา้น

เทคโนโลยีและการส่ือสารของเทศบาลในจงัหวดัภูเก็ต

ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด 

ไดแ้ก่ ค �าถามท่ีว่า เทศบาลในจงัหวดัภูเก็ตแกไ้ขปัญหา

การขาดแคลนบุคลากรดา้นเทคโนโลยีและการส่ือสาร

โดยไม่ไดแ้นะน�า หรือส่งเสริมบุคลากรใหร้วมพลงักนัใน

รูปกลุ่มเพื่อช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั ส�าหรับแนวทางการ

พฒันาการบริหารจดัการดา้นเทคโนโลยีและการส่ือสาร

ของเทศบาลในจงัหวดัภูเก็ตตามปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีได ้ไดแ้ก่ ค �าถามท่ีวา่ เทศบาลใน

จงัหวดัภูเก็ตควรแกไ้ขปัญหาการขาดแคลนบุคลากรดา้น

เทคโนโลยีและการส่ือสารโดยจดัการฝึกอบรมบุคลากร

เพื่อเพิ่มพูนความรู้ควบคู่ไปกบัความรับผิดชอบในการ

ปฏิบติังานของบุคลากร

4. ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชากร

ต่อปัจจัยท่ีมีส่วนส�าคัญท�าให้แนวทางการพฒันาการ

บริหารจดัการดา้นเทคโนโลยแีละการส่ือสารของเทศบาล

ในจังหวดัภูเก็ตประสบผลส�าเร็จตามกรอบแนวคิดท่ี

แบ่งเป็นปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก (สอดคล้อง

กบัวตัถุประสงคก์ารวิจยั ขอ้ 3) ในแต่ละปัจจยัประกอบ

ดว้ย 1 ขอ้ค�าถาม ปรากฏว่า ประชากรเห็นดว้ยในระดบั

ปานกลางต่อปัจจัยท่ีมีส่วนส�าคัญท�าให้แนวทางการ

พฒันาการบริหารจดัการดา้นเทคโนโลยีและการส่ือสาร

ของเทศบาลในจงัหวดัภูเก็ตประสบผลส�าเร็จทั้ง 2 ปัจจยั 

คือ ปัจจยัภายใน และปัจจยัภายนอก ผูศึ้กษาไดน้�าเสนอ

ปัจจยัดงักล่าวเรียงตามล�าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ย ดงัน้ี  

(1) ปัยจยัภายใน ไดแ้ก่ การท่ีผูบ้ริหารของเทศบาลใน

จงัหวดัภเูกต็เห็นความส�าคญัและความจ�าเป็นของบุคลากร

ดา้นเทคโนโลยีและการส่ือสาร พร้อมทั้งมีการวางแผน

ก�าลงัคนและจดังบประมาณเพือ่แกไ้ขปัญหาการขาดแคลน

บุคลากรดงักล่าวอยา่งจริงจงัและต่อเน่ือง (ค่าเฉล่ีย 2.30)  
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(2) ปัยจัยภายนอก ได้แก่ การท่ีรัฐบาลมีนโยบายส่ง

เสริมและพฒันาบุคลากรดา้นเทคโนโลยีและการส่ือสาร

ของเทศบาลในจังหวดัภูเก็ตอย่างชัดเจนและต่อเน่ือง  

(ค่าเฉล่ีย 2.19)

5. สรุปผลการวเิคราะห์ความคิดเห็นของประชากร

ต่อยุทธศาสตร์การบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีและ

การส่ือสารของเทศบาลในจงัหวดัภูเก็ตตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงท่ีจดัแบ่งเป็น 5 ดา้น (สอดคลอ้งกบั

วตัถุประสงคก์ารวิจยั ขอ้ 4) โดยภาพรวม ค่าเฉล่ียรวม

ทั้ง 5 ดา้น อยูใ่นระดบัปานกลาง และเม่ือพิจารณารายดา้น 

ปรากฏวา่ ประชากรส่วนใหญ่เห็นดว้ยในระดบัปานกลาง

ทั้ง 5 ดา้นทุกขอ้ค�าถาม ผูศึ้กษาไดน้�าเสนอยุทธศาสตร์

การบริหารจดัการตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ี

ประกอบดว้ย 5 ดา้น โดยเรียงตามล�าดบัค่าเฉล่ียจากมากไป

นอ้ย ดงัน้ี (1) การท่ีเทศบาลในจงัหวดัภูเก็ตมียทุธศาสตร์

ท่ีพฒันาบุคลากรดา้นเทคโนโลยแีละการส่ือสารใหมี้ความ

เช่ียวชาญในระดบัท่ีสามารถสร้างความรู้ใหมเ่พือ่การสนอง

ตอบต่อภารกิจของเทศบาลตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอ

เพียงได ้(ค่าเฉล่ีย 2.29) (2) การท่ีเทศบาลในจงัหวดัภูเก็ต

มียทุธศาสตร์ท่ีส่งเสริมใหทุ้กเทศบาลในจงัหวดัมีและใช้

เทคโนโลยีและการส่ือสารตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอ

เพียงอยา่งมีมาตรฐานและใชร้ะบบเดียวกนั (ค่าเฉล่ีย 2.16) 

(3) การท่ีเทศบาลในจงัหวดัภูเก็ตมียุทธศาสตร์ท่ีพฒันา

บุคลากรดา้นเทคโนโลยีและการส่ือสารให้มีความรู้และ

ความเช่ียวชาญตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยา่งต่อ

เน่ือง (ค่าเฉล่ีย 2.14) (4) การท่ีเทศบาลในจงัหวดัภูเก็ตมี

ยทุธศาสตร์ท่ีพฒันาระบบเทคโนโลยแีละการส่ือสาร รวม

ทั้งสนบัสนุนใหมี้ศนูยก์ารเรียนรู้และใชเ้ทคโนโลยแีละการ

ส่ือสารของเทศบาลตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดว้ย  

(ค่าเฉล่ีย 2.08) (5) การท่ีเทศบาลในจังหวดัภูเก็ตมี

ยุทธศาสตร์ท่ีส่งเสริมการใชเ้ทคโนโลยีและการส่ือสาร

ภายในเทศบาลตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เช่น 

การน�าระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมาใช้เป็นเคร่ืองมือ

ในการเรียนการสอน และการปฏิบติังาน (ค่าเฉล่ีย 2.00)

6. ผลการวเิคราะห์ความคิดเห็นของประชากรต่อ

ประสิทธิภาพในการบริหารจดัการท่ีเรียกวา่ แพม็ส์-โพส

คอร์บ 11 ดา้น (ตวัแปรตาม) (สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์

การวิจยั ขอ้ 4) โดยภาพรวมค่าเฉล่ียรวมอยูใ่นระดบัปาน

กลาง และเม่ือพิจารณารายดา้น โดยแต่ละดา้นประกอบ

ดว้ย 1 ขอ้ค�าถาม ปรากฏว่า ประชากรส่วนใหญ่ลว้นเห็น

ดว้ยในระดบัปานกลางทั้ง 11 ดา้น ผูศึ้กษาไดน้�าเสนอ

ประสิทธิภาพในการบริหารจดัการท่ีเรียกว่า แพม็ส์-โพ

สคอร์บ 11 ดา้น โดยเรียงตามล�าดบัค่าเฉล่ียจากมากไป

นอ้ย ดงัน้ี (1) ประสิทธิภาพในการบริหารจดัการท่ีเรียก

ว่า แพ็มส์-โพสคอร์บ ด้านการบริหารจัดการองค์กร 

ไดแ้ก่ เทศบาลในจงัหวดัภูเก็ตมีการจดัแบ่งหน่วยงาน

เพื่อแกไ้ขปัญหาการขาดแคลนบุคลากรดา้นเทคโนโลยี

และการส่ือสารอยา่งชดัเจนและมีประสิทธิภาพ (ค่าเฉล่ีย 

2.30, SD = 0.61) (2) ประสิทธิภาพในการบริหารจดัการ

ท่ีเรียกว่า แพ็มส์-โพสคอร์บ ด้านการบริหารนโยบาย 

ไดแ้ก่ เทศบาลในจงัหวดัภเูกต็ก�าหนดนโยบายส�าหรับการ

บริหารจดัการดา้นเทคโนโลยแีละการส่ือสาร โดยเฉพาะ

อย่างยิ่ง การแกไ้ขปัญหาการขาดแคลนบุคลากรดา้นดงั

กล่าวอยา่งชดัเจนและต่อเน่ือง (ค่าเฉล่ีย 2.30, SD = 0.62)  

(3) ประสิทธิภาพในการบริหารจดัการท่ีเรียกวา่ แพม็ส์-โพ

สคอร์บ ดา้นการบริหารจดัการอ�านาจหนา้ท่ี ไดแ้ก่ เทศบาล

ในจงัหวดัภูเก็ตใชอ้ �านาจหน้าท่ีในการแกไ้ขปัญหาการ

ขาดแคลนบุคลากรดา้นเทคโนโลยีและการส่ือสารอยา่ง

เหมาะสมและถูกตอ้ง (ค่าเฉล่ีย 2.23) (4) ประสิทธิภาพ

ในการบริหารจดัการท่ีเรียกว่า แพ็มส์-โพสคอร์บ ดา้น

การรายงาน และการประเมินผลไดแ้ก่ เทศบาลในจงัหวดั

ภูเก็ตมีการประเมินผลการแก้ไขปัญหาการขาดแคลน

บุคลากรด้านเทคโนโลยีและการส่ือสารอย่างชัดเจน  

(ค่าเฉล่ีย 2.21)(5) ประสิทธิภาพในการบริหารจดัการท่ีเรียก

วา่ แพม็ส์-โพสคอร์บ ดา้นการบริหารจดัการคุณธรรม ไดแ้ก่ 

เทศบาลในจงัหวดัภเูกต็แกไ้ขปัญหาการขาดแคลนบุคลากร

ดา้นเทคโนโลยีและการส่ือสารอย่างสุจริตและยุติธรรม  

(ค่าเฉล่ีย 2.18) (6) ประสิทธิภาพในการบริหารจดัการท่ี

เรียกว่า แพม็ส์-โพสคอร์บ ดา้นการงบประมาณ ไดแ้ก่ 

เทศบาลในจังหวัดภู เก็ตใช้งบประมาณส�าหรับการ

แกไ้ขปัญหาการขาดแคลนบุคลากรดา้นเทคโนโลยีและ

การส่ือสารอย่างเกิดประโยชน์สูงสุด (ค่าเฉล่ีย 2.17) 

(7) ประสิทธิภาพในการบริหารจดัการท่ีเรียกวา่ แพม็ส์-โพ

สคอร์บ ดา้นการวางแผน ไดแ้ก่ เทศบาลในจงัหวดัภูเก็ต

มีการวางแผนเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนบุคลากร

ดา้นเทคโนโลยีและการส่ือสารอยา่งชดัเจนและต่อเน่ือง 

(ค่าเฉล่ีย 2.14) (8) ประสิทธิภาพในการบริหารจดัการท่ี
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เรียกว่า แพม็ส์-โพสคอร์บ ดา้นการประสานงาน ไดแ้ก่ 

เทศบาลในจังหวดัภูเก็ตประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหา

การขาดแคลนบุคลากรดา้นเทคโนโลยีและการส่ือสาร

อยา่งมีประสิทธิภาพ (ค่าเฉล่ีย 2.13) (9) ประสิทธิภาพใน

การบริหารจดัการท่ีเรียกว่า แพม็ส์-โพสคอร์บ ดา้นการ

บริหารจดัการทรัพยากรมนุษย ์ไดแ้ก่ เทศบาลในจงัหวดั

ภูเก็ตใชบุ้คลากรส�าหรับการปฏิบติังานเพ่ือแกไ้ขปัญหา

การขาดแคลนบุคลากรดา้นเทคโนโลยีและการส่ือสาร

อยา่งเหมาะสม (ค่าเฉล่ีย 2.12) (10) ประสิทธิภาพในการ

บริหารจดัการท่ีเรียกวา่ แพม็ส์-โพสคอร์บ ดา้นการบริหาร

จดัการท่ีเก่ียวขอ้งกบัสงัคม ไดแ้ก่ เทศบาลในจงัหวดัภเูกต็

แกไ้ขปัญหาการขาดแคลนบุคลากรดา้นเทคโนโลยแีละการ

ส่ือสารโดยค�านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลกั  

(ค่าเฉล่ีย 2.09) (11) ประสิทธิภาพในการบริหารจดัการ

ท่ีเรียกว่า แพม็ส์-โพสคอร์บ ดา้นการอ�านวยการ ไดแ้ก่ 

เทศบาลในจงัหวดัภูเก็ตควบคุมดูแลการแกไ้ขปัญหาการ

ขาดแคลนบุคลากรดา้นเทคโนโลยแีละการส่ือสารอยา่งมี

ประสิทธิภาพ (ค่าเฉล่ีย 2.02)

7. ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชากร

ต่อยุทธศาสตร์การบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีและ

การส่ือสารของเทศบาลในจงัหวดัภูเก็ตตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงท่ีจดัแบ่งเป็น 5 ดา้น (ตวัแปรอิสระ) ท่ี

มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการบริหารจดัการท่ีเรียกวา่ 

แพม็ส์-โพสคอร์บ 5 ดา้น (ตวัแปรตาม) (สอดคลอ้งกบั

วตัถุประสงคก์ารวิจยั ขอ้ 4) ปรากฏว่า ยทุธศาสตร์การ

บริหารจดัการดา้นเทคโนโลยแีละการส่ือสารของเทศบาล

ในจงัหวดัภเูกต็ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีจดัแบ่ง

เป็น 5 ดา้น เรียงตามล�าดบัความส�าคญัจากมากไปนอ้ยได้

ดงัน้ี (1) ยทุธศาสตร์ท่ีพฒันาบุคลากรดา้นเทคโนโลยแีละ

การส่ือสารใหมี้ความรู้และความเช่ียวชาญตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงอยา่งต่อเน่ือง (2) ยทุธศาสตร์ท่ีพฒันา

บุคลากรดา้นเทคโนโลยแีละการส่ือสารใหมี้ความเช่ียวชาญ

ในระดบัท่ีสามารถสร้างความรู้ใหม่เพ่ือการสนองตอบต่อ

ภารกิจของเทศบาลตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได ้

(3) ยทุธศาสตร์ท่ีพฒันาระบบเทคโนโลยแีละการส่ือสาร 

รวมทั้งสนบัสนุนให้มีศูนยก์ารเรียนรู้และใชเ้ทคโนโลยี

และการส่ือสารของเทศบาลตามปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงดว้ย (4) ยทุธศาสตร์ท่ีส่งเสริมการใชเ้ทคโนโลยี

และการส่ือสารภายในเทศบาลตามปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง เช่น การน�าระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมาใชเ้ป็น

เคร่ืองมือในการเรียนการสอน และการปฏิบติังาน และ 

(5) ยทุธศาสตร์ท่ีส่งเสริมให้ทุกเทศบาลในจงัหวดัมีและ

ใชเ้ทคโนโลยีและการส่ือสารตามปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงอยา่งมีมาตรฐานและใชร้ะบบเดียวกนั

8. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความเห็นของ

ประชากรบางกลุ่มต่อภาพรวมประสิทธิภาพในการบริหาร

จดัการด้านเทคโนโลยีและการส่ือสารของเทศบาลใน

จงัหวดัภูเก็ต (สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์ารวิจยั ขอ้ 5) 

แบ่งเป็น (1) เม่ือจ�าแนกตามเพศ พบวา่ ความคิดเห็นระหวา่ง

ประชากร 2 กลุ่มท่ีเป็นเพศชายกบัเพศหญิงไม่แตกต่างกนั 

และ (2) เม่ือจ�าแนกตามระดบัการศึกษาพบว่า ความคิด

เห็นระหว่างประชากร 2 กลุ่มท่ีมีระดบัการศึกษาต�่ากว่า

ปริญญาตรีกบัปริญญาตรี หรือสูงกวา่ปริญญาตรีแตกต่าง

กนัอยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05

9. สรุปผลการวิ เคราะห์ความคิดเห็นของผู ้

เช่ียวชาญท่ีไดจ้ากการสมัภาษณ์แนวลึกเฉพาะผูเ้ช่ียวชาญ 

หรือผูใ้ห้ข้อมูลหลัก จ�านวน 9 คน ต่อแนวทางการ

พฒันาการ บริหารจดัการ และยทุธศาสตร์การบริหารจดัการ

ดา้นเทคโนโลยีและการส่ือสารของเทศบาลในจงัหวดั

ภูเก็ตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีจัดแบ่งเป็น  

5 ดา้น (สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์ารวิจยั ขอ้ 2 และขอ้ 

4) เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ ผูศึ้กษาไดน้�าค�าถามท่ีไดจ้าก

การวิจยัเชิงปริมาณท่ีส�าคญั 2 ขอ้ค�าถาม มาเป็นแนวทาง

ในการก�าหนดค�าถามในแบบสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ หรือ

ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัจ�านวน 9 คน ทั้งน้ี เพื่อให้ไดข้อ้มูลเชิง

คุณภาพ และหลงัจากไดข้อ้มูลมาแลว้ ผูศึ้กษาน�าขอ้มูล

ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพดงักล่าวมาวิเคราะห์เปรียบ

เทียบ หรือเทียบเคียงกนัว่า ขอ้มูลทั้ง 2 ส่วนน้ี สนบัสนุน 

หรือคดัคา้นกนัหรือไม่อยา่งไร โดยน�าใชเ้ป็นส่วนส�าคญั

ส�าหรับการเสนอขอ้เสนอแนะ ไดแ้ก่ 

1) ค �าถามเก่ียวกบั แนวทางการพฒันาการบริหาร

จดัการด้านเทคโนโลยีและการส่ือสารของเทศบาลใน

จังหวดัภูเก็ตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ท่ีว่า 

เทศบาลในจงัหวดัภูเก็ตควรแกไ้ขปัญหาการขาดแคลน

บุคลากรดา้นเทคโนโลยีและการส่ือสารโดยจดัการฝึก

อบรมบุคลากรเพื่อเพิ่มพูนความรู้ควบคู่ไปกบัความรับ
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ผิดชอบในการปฏิบติังานของบุคลากร โดยมีค่าเฉล่ียสูง

ท่ีสุด คือ 2.20 (สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์ารวิจยั ขอ้ 

2) ปรากฏว่า ผูเ้ช่ียวชาญหรือผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัจ�านวน 8 

คน จากทั้งหมด 9 คน เห็นดว้ยกบัค�าถามดงักล่าว โดย

ให้เหตุผลส�าคญัไวว้่า (1) เน่ืองจากบุคลากรในดา้นน้ีมี

น้อย และบุคลากรท่ีมีอยู่อาจจะมีความรู้ความสามารถ

ไม่เพียงพอต่อการใช้เทคโนโลยีในปัจจุบันมากนัก 

ฉะนั้น การฝึกอบรมบุคลากรของเทศบาลใหมี้ความรู้และ

ความรับผิดชอบ จะช่วยให้การปฏิบติังานของบุคลากร

ของเทศบาลมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน จ�านวน 4 คน  

(2) เน่ืองจากช่วยแกไ้ขปัญหากรณีขาดบุคลากรเฉพาะทาง

ได ้จ�านวน 2 คน (3) เน่ืองจากเป็นการสร้างแรงจูงใจและ

การใหโ้อกาสจากผูบ้งัคบับญัชา อนัจะส่งผลต่อการสร้าง

ประสิทธิภาพต่อการบริหารจดัการ จ�านวน 1 คน และ 

(4) เห็นดว้ย และควรให้ระบบจา้งเหมาบุคคลภายนอก  

(out sources) ท่ีมีความช�านาญในงานแต่ละดา้น จ�านวน 

1 คน ส่วนผูเ้ช่ียวชาญ หรือผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัอีก 1 คน ไม่

เห็นดว้ย โดยให้เหตุผลว่า บุคลากรของเทศบาลมีหนา้ท่ี

ตอ้งท�างานเฉพาะทางดา้นอ่ืน หากให้ตอ้งมาเรียนรู้ดา้น

เทคโนโลยแีละการส่ือสารของเทศบาล กเ็ท่ากบัเพิ่มภาระ

และรู้ไม่จริง ควรเน้นหานักศึกษาท่ีจบมาใหม่ตอ้งการ

มีงานท�า หรือส่งเสริมให้นกัเรียน นกัศึกษาในสังกดัได้

ศึกษาต่อเฉพาะทางเทคโนโลยแีละการส่ือสารโดยไดรั้บ

ทุนจากองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และกลบัมาใชทุ้น

 2) ค �าถามเก่ียวกบั ยทุธศาสตร์การบริหารจดัการ

ดา้นเทคโนโลยีและการส่ือสารของเทศบาลในจงัหวดั

ภูเก็ตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีจดัแบ่งเป็น 5 

ดา้น ท่ีว่า ยทุธศาสตร์การบริหารจดัการดา้นเทคโนโลยี

และการส่ือสารของเทศบาลในจงัหวดัภูเก็ตตามปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีจดัแบ่งเป็น 5 ดา้น ควรเรียงตาม

ล�าดบัความส�าคญัจากมากไปนอ้ย ดงัน้ี (1) ยทุธศาสตร์

ท่ีพฒันาบุคลากรด้านเทคโนโลยีและการส่ือสารให้มี

ความรู้และความเช่ียวชาญตามปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงอย่างต่อเน่ือง (2) ยุทธศาสตร์ท่ีพฒันาบุคลากร

ดา้นเทคโนโลยีและการส่ือสารให้มีความเช่ียวชาญใน

ระดบัท่ีสามารถสร้างความรู้ใหม่เพ่ือการสนองตอบต่อ

ภารกิจของเทศบาลตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได ้ 

(3) ยทุธศาสตร์ท่ีพฒันาระบบเทคโนโลยแีละการส่ือสาร 

รวมทั้งสนบัสนุนให้มีศูนยก์ารเรียนรู้และใชเ้ทคโนโลยี

และการส่ือสารของเทศบาลตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอ

เพียงดว้ยงงบ (4) ยทุธศาสตร์ท่ีส่งเสริมการใชเ้ทคโนโลยี

และการส่ือสารภายในเทศบาลตามปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง เช่น การน�าระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมาใชเ้ป็น

เคร่ืองมือในการเรียนการสอน และการปฏิบติังาน และ  

(5) ยทุธศาสตร์ท่ีส่งเสริมให้ทุกเทศบาลในจงัหวดัมีและ

ใชเ้ทคโนโลยแีละการส่ือสารตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอ

เพียงอยา่งมีมาตรฐานและใชร้ะบบเดียวกนั” (สอดคลอ้ง

กบัวตัถุประสงคก์ารวจิยั ขอ้ 4) ปรากฏวา่ ผูเ้ช่ียวชาญ หรือ

ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั จ�านวน 8 คน จากทั้งหมด 9 คน เห็นดว้ย

กบัค�าถามดงักล่าว โดยให้เหตุผลส�าคญั

3) ค �าถามเก่ียวกบั ยทุธศาสตร์การบริหารจดัการ

ดา้นเทคโนโลยีและการส่ือสารของเทศบาลในจงัหวดั

ภูเก็ตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีจดัแบ่งเป็น 5 

ดา้น(สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์ารวิจยั ขอ้ 4) ปรากฏ

ว่า ผูเ้ช่ียวชาญ หรือผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั จ�านวน 8 คน จาก

ทั้งหมด 9 คน เห็นดว้ยกบัค�าถามดงักล่าว โดยให้เหตุผล

ส�าคญัไวว้่า (1) เน่ืองจากเป็นยุทธศาสตร์การบริหาร

จดัการท่ีให้ความส�าคญักบัเทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง

ชดัเจน และหากน�าไปปฏิบติัไดจ้ะเกิดประโยชน์อยา่งยิ่ง 

จ�านวน 4 คน (2) เน่ืองจากการบริหารจดัการควรน�าหลกั

เศรษฐกิจพอเพียงมาใชใ้ห้สอดคลอ้งกบัหลกัการบริหาร

จดัการแนวใหม่มีความเหมาะสมแลว้ จ�านวน 3 คน และ  

(3) เน่ืองจากเทศบาลเมืองป่าตองใหค้วามส�าคญักบันโยบาย

ของนายกเทศมตรีในทุก ๆ  ดา้น ซ่ึงรวมทั้งดา้นเทคโนโลยี

สารสนเทศ จ�านวน 1 คน ส่วนผูเ้ช่ียวชาญ หรือผูใ้หข้อ้มูล

หลกัอีก 1 คน ไม่เห็นดว้ย โดยให้เหตุผลว่า เน่ืองจากการ

บริหารจดัการของทอ้งถ่ินมีวตัถุประสงคเ์พื่อจดักิจกรรม

การบริหารสาธารณะแก่ประชาชน มีจุดมุ่งหมายปลาย

ทางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารหน่วยงาน จึงยงั

มองว่า เทคโนโลยีและการส่ือสารมีส่วนส�าคญัน้อยกบั

กระบวนการบริหารจดัการ หรือมิใช่ปัจจยัท่ีมีส่วนส�าคญั

ในการบริหารจดัการ

กำรอภิปรำยผล

ผูศึ้กษาไดน้�าขอ้มูลท่ีเป็นความคิดเห็นของกลุ่ม
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ตวัอยา่งเฉพาะท่ีส�าคญัและจ�าเป็น รวมทั้งสอดคลอ้งกบั

วตัถุประสงคก์ารวิจยัของการศึกษาคร้ังน้ีมาอภิปรายผล 

ดงัน้ี

1. การอภิปรายผลปัญหา และแนวทางการ

พฒันาการบริหารจดัการดา้นเทคโนโลยีและการส่ือสาร

ของเทศบาลในจงัหวดัภูเก็ตตามปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 7 ด้าน) (สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์การวิจยั 

ขอ้ 2-3) ผูศึ้กษามีความเห็นว่า เทศบาลในจงัหวดัภูเก็ต

มี ปัญหาเก่ียวกบัการบริหารจดัการดา้นเทคโนโลยีและ

การส่ือสารของเทศบาลในจงัหวดัภูเก็ตตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 7 ดา้น และเน่ืองจากปัญหาแต่ละดา้น 

มีหลายปัญหา ข้ึนอยูก่บัมุมมองของแต่ละคน ยกตวัอยา่ง

เช่น เฉพาะปัญหาเก่ียวกบัการบริหารจดัการดา้นเทคโนโลยี

และการส่ือสารของเทศบาลในจงัหวดัภูเก็ตตามปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง อาจแบ่งเป็น (1) เทศบาลในจงัหวดั

ภูเก็ตแกไ้ขปัญหาการขาดแคลนบุคลากรดา้นเทคโนโลยี

และการส่ือสารโดยไม่ได้ให้ความส�าคัญ หรือไม่ได้

ค �านึงถึงความรู้และคุณธรรมของบุคลากรควบคู่กนั และ  

(2) เทศบาลในจงัหวดัภูเก็ตแกไ้ขปัญหาการขาดแคลน

บุคลากรดา้นเทคโนโลยแีละการส่ือสารโดยไม่ไดจ้ดัการ

ฝึกอบรมบุคลากรเพื่อเพิ่มพนูความรู้ควบคู่ไปกบัความรับ

ผิดชอบในการปฏิบติังานของบุคลากร เป็นตน้ 

2. การอภิปรายผลปัจจัยท่ีมีส่วนส�าคัญท�าให้

แนวทางการพฒันาการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยี

และการส่ือสารของเทศบาลในจงัหวดัภูเก็ตประสบผล

ส�าเร็จตามกรอบแนวคิดท่ีแบ่งเป็นปัจจยัภายในและปัจจยั

ภายนอก (สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์ารวิจยั ขอ้ 3) พบ

วา่ ประชากรส่วนใหญ่เห็นดว้ยในระดบัปานกลางเหตุผล

ส�าคญัท่ีประชากรส่วนใหญ่ซ่ึงเป็นบุคลากรท่ีปฏิบติังานใน

เทศบาล 9 แห่งของจงัหวดัภเูกต็เห็นดว้ยในระดบัปานกลาง

ดงักล่าว แทนท่ีจะเห็นดว้ยในระดบัมากหรือในระดบันอ้ย 

ผูศึ้กษามีความเห็นวา่ เน่ืองจากปัจจยัท่ีมีส่วนส�าคญัท�าให้

แนวทางการพฒันาการบริหารจดัการดา้นเทคโนโลยแีละ

การส่ือสารของเทศบาลในจงัหวดัภูเก็ตประสบผลส�าเร็จ

นั้น ไม่เพียงเป็นปัจจยัส�าคญั จ�าเป็น และสอดคลอ้งกบั

ความตอ้งการของประชากรเท่านั้น แต่ถา้หากเทศบาลใน

จงัหวดัภเูกต็ใหค้วามส�าคญัละน�าปัจจยัดงักล่าวมาใชอ้ยา่ง

จริงจงัแลว้ ยอ่มมีส่วนส�าคญัท�าใหก้ารบริหารจดัการดา้น

เทคโนโลยแีละการส่ือสารของเทศบาลในจงัหวดัภูเก็ตมี

แนวโนม้ประสบผลส�าเร็จหรือมีประสิทภาพเพิ่มมากข้ึน 

โดยเฉพาะอยา่งยิง่ (1) ปัจจยัภายในท่ีวา่ การท่ีผูบ้ริหารของ

เทศบาลในจงัหวดัภูเก็ตเห็นความส�าคญัและความจ�าเป็น

ของบุคลากรดา้นเทคโนโลยีและการส่ือสาร พร้อมทั้งมี

การวางแผนก�าลงัคนและจดังบประมาณเพื่อแกไ้ขปัญหา

การขาดแคลนบุคลากรดงักล่าวอยา่งจริงจงัและต่อเน่ือง 

และ (2) ปัจจยัภายนอกท่ีว่า การท่ีรัฐบาลมีนโยบายส่ง

เสริมและพฒันาบุคลากรดา้นเทคโนโลยีและการส่ือสาร

ของเทศบาลในจงัหวดัภูเกต็อยา่งชดัเจนและต่อเน่ือง ดว้ย

เหตุผลดงักล่าวน้ี จึงมีส่วนส�าคญัท�าใหป้ระชากรส่วนใหญ่

เห็นดว้ยในระดบัปานกลางต่อปัจจยัท่ีมีส่วนส�าคญัท�าให้

แนวทางการพฒันาการบริหารจดัการดา้นเทคโนโลยแีละ

การส่ือสารของเทศบาลในจงัหวดัภูเก็ตประสบผลส�าเร็จ

ทั้ง 2 ปัจจยั แทนท่ีจะเห็นดว้ยในระดบัมากหรือในระดบั

นอ้ยดงักล่าว

3. การอภิปรายผลการเปรียบเทียบความเห็น

ของประชากรบางกลุ่มต่อภาพรวมประสิทธิภาพในการ

บริหารจดัการดา้นเทคโนโลยแีละการส่ือสารของเทศบาล

ในจังหวดัภูเก็ต (สอดคล้องกับวตัถุประสงค์การวิจัย 

ขอ้ 5) จากผลการเปรียบเทียบภาพรวมความคิดเห็นของ

ประชากร 2 กลุ่ม จ�าแนกตามเพศ ไดแ้ก่ เพศชายกบัเพศ

หญิงต่อภาพรวมประสิทธิภาพในการบริหารจดัการดา้น

เทคโนโลยีและการส่ือสารของเทศบาลในจงัหวดัภูเก็ต

พบว่า ความคิดเห็นระหว่างประชากร 2 กลุ่มท่ีเป็นเพศ

ชายกบัเพศหญิงไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิติ

ท่ีระดบั 0.05 ผูศึ้กษามีความเห็นว่า เหตุผลส�าคญัท่ีท�าให้

ประชากรซ่ึงเป็นบุคลากรท่ีปฏิบติังานในเทศบาล 9 แห่ง

ของจงัหวดัภูเก็ต 2 กลุ่มดงักล่าว มีความเห็นแตกต่างกนั

นั้น เน่ืองจากเน้ือหาสาระ ความเขม้ขน้ และความลึกซ้ึง

ของการศึกษา ซ่ึงครอบคลุมความรู้และการฝึกอบรมทั้ง

ในทางวิชาการหรือทางทฤษฎี และทางปฏิบติั รวมตลอด

ทั้งเทคโนโลย ีในระดบัท่ีแตกต่างกนั ตวัอยา่งเช่น ความรู้ 

หรือการฝึกอบรมทางวิชาการในระดบัต�่ากว่าปริญญาตรี

กบัสูงกว่าระดบัปริญญาตรีท่ีสถาบนัการศึกษาถ่ายทอด 

พฒันา หรือปลูกฝังให้กบับุคคล ยอ่มเป็นปัจจยัท่ีมีส่วน

ส�าคญัหรือมีอิทธิพลท�าให้ความคิด และการกระท�าของ

บุคคลซ่ึงรวมทั้งความเห็นต่อภาพรวมประสิทธิภาพในการ
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บริหารจดัการดา้นเทคโนโลยแีละการส่ือสารของเทศบาล

ในจงัหวดัภูเก็ต แตกต่างกนัดว้ย จึงมีส่วนส�าคญัท�าให้

ประชากรท่ีมีระดบัการศึกษาต�่ากว่าปริญญาตรีกบัระดบั

ปริญญาตรี หรือสูงกว่าปริญญาตรีมีความเห็นแตกต่าง

กนัดงักล่าว และท�าใหส้รุปไดว้า่ ประชากรทั้ง 2 กลุ่ม เม่ือ

จ�าแนกตามระดบัการศึกษาต�่ากว่าปริญญาตรีกบัปริญญา

ตรี หรือสูงกว่าปริญญาตรี มีแนวโนม้ท่ีจะมีมุมมอง หรือ

มีความคิดเห็นท่ีแตกต่างกนัในเร่ืองภาพรวมประสิทธิภาพ

ในการบริหารจดัการดา้นเทคโนโลยแีละการส่ือสารของ

เทศบาลในจงัหวดัภเูกต็ (การอภิปรายผล และการวเิคราะห์

ดงักล่าวน้ี เป็นเพียงขอ้มูลเบ้ืองตน้เท่านั้น หากตอ้งการ

ทราบรายละเอียด ควรท�าการศึกษายอดต่อไป)

4. การอภิปรายผลยทุธศาสตร์การบริหารจดัการ

ดา้นเทคโนโลยีและการส่ือสารของเทศบาลในจงัหวดั

ภูเก็ตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีจดัแบ่งเป็น 5 

ดา้น (ตวัแปรอิสระ) ท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการ

บริหารจดัการท่ีเรียกวา่ แพม็ส์-โพสคอร์บ 5 ดา้น (ตวัแปร

ตาม) (สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์ารวิจยั ขอ้ 4) ผลการ

ศึกษา พบวา่ ยทุธศาสตร์การบริหารจดัการดา้นเทคโนโลยี

และการส่ือสารของเทศบาลในจงัหวดัภูเก็ตตามปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีจัดแบ่งเป็น 5 ด้าน เรียงตาม

ล�าดบัความส�าคญัจากมากไปนอ้ยไดด้งัน้ี (1) ยทุธศาสตร์

ท่ีพฒันาบุคลากรด้านเทคโนโลยีและการส่ือสารให้มี

ความรู้และความเช่ียวชาญตามปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงอย่างต่อเน่ือง (2) ยุทธศาสตร์ท่ีพฒันาบุคลากร

ดา้นเทคโนโลยีและการส่ือสารให้มีความเช่ียวชาญใน

ระดบัท่ีสามารถสร้าง ความรู้ใหม่เพื่อการสนองตอบต่อ

ภารกิจของเทศบาลตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได ้

(3) ยทุธศาสตร์ท่ีพฒันาระบบเทคโนโลยแีละการส่ือสาร 

รวมทั้งสนบัสนุนให้มีศูนยก์ารเรียนรู้และใชเ้ทคโนโลยี

และการส่ือสารของเทศบาลตามปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงดว้ย (4) ยทุธศาสตร์ท่ีส่งเสริมการใชเ้ทคโนโลยี

และการส่ือสารภายในเทศบาลตามปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง เช่น การน�าระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมาใชเ้ป็น

เคร่ืองมือในการเรียนการสอน และการปฏิบติังาน และ 

(5) ยทุธศาสตร์ท่ีส่งเสริมให้ทุกเทศบาลในจงัหวดัมีและ

ใชเ้ทคโนโลยีและการส่ือสารตามปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงอย่างมีมาตรฐานและใช้ระบบเดียวกนั เหตุผล

ส�าคญัท่ีท�าให้ประชากรซ่ึงเป็นบุคลากรท่ีปฏิบติังานใน

เทศบาล 9 แห่งของจงัหวดัภูเก็ตมีความเห็นดงักล่าวนั้น 

ผูศึ้กษามีความเห็นว่า สืบเน่ืองมาจากประชากร (1) ไม่

เพยีงตระหนกัและเขา้ใจถึงความส�าคญั ความจ�าเป็น ตลอด

จนลกัษณะส�าคญัของยทุธศาสตร์การบริหารจดัการดา้น

เทคโนโลยแีละการส่ือสารของเทศบาลในจงัหวดัภเูกต็ตาม

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีจดัแบ่งเป็น 5 ดา้น เท่านั้น  

(2) แต่ประชากรยงัเห็นว่า ยทุธศาสตร์การบริหารจดัการ

ดงักล่าวเป็นกลุ่มตวัช้ีวดัการปฏิบติังาน หรือเป็นขั้นตอน

ท่ีส�าคญั จ�าเป็น และชดัเจนส�าหรับการบริหารจดัการดา้น

เทคโนโลยีและการส่ือสารของเทศบาลในจงัหวดัภูเก็ต

ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีจดัแบ่งเป็น 5 ดา้น 

และ (3) หากเทศบาลในจงัหวดัภูเก็ตน�าไปปรับใชอ้ยา่ง

จริงจัง ย่อมมีส่วนส�าคญัท�าให้การบริหารจัดการด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของเทศบาลใน

จงัหวดัภูเก็ตมีแนวโน้มประสบความส�าเร็จอีกดว้ย เม่ือ

เป็นเช่นน้ี ประชากรจึงมีความเห็นดงักล่าว
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2. เทศบาลในจงัหวดัภูเกต็ควรใหค้วามส�าคญักบั

ปัจจยัภายในท่ีมีส่วนส�าคญัท�าให้การบริหารจดัการดา้น

ดา้นเทคโนโลยีและการส่ือสารของเทศบาลในจงัหวดั

ภเูกต็ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีงประสบความส�าเร็จ 

ไดแ้ก่ การท่ีผูบ้ริหารของเทศบาลในจงัหวดัภเูกต็เห็นความ

ส�าคญัและความจ�าเป็นของบุคลากรดา้นเทคโนโลยีและ

ข้อเสนอแนะในกำรวิจัยคร้ังนี้

1. เทศบาลในจงัหวดัภูเก็ตควรก�าหนดนโยบาย

ท่ีชดัเจนและต่อเน่ืองท่ีสนับสนุนให้ผูบ้ริหารทุกระดบั

ของเทศบาลในจงัหวดัภเูกต็ใหค้วามส�าคญักบัการบริหาร

จัดการเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนบุคลากรด้าน

เทคโนโลยีและการส่ือสารโดยค�านึงถึงความรู้และ

คุณธรรมของบุคลากรควบคู่กนั 

ภำพ 2 ยทุธศาสตร์การบริหารจดัการดา้นเทคโนโลยีและการส่ือสารของเทศบาลในจงัหวดัภูเก็ตตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง
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การส่ือสาร พร้อมทั้งมีการวางแผนก�าลงัคนและจดังบ

ประมาณเพื่อแกไ้ขปัญหาการขาดแคลนบุคลากรดงักล่าว

อยา่งจริงจงัและต่อเน่ือง 

3. เทศบาลในจงัหวดัภูเก็ตควรก�าหนดและน�า

ยุทธศาสตร์การบริหารจดัการด้านเทคโนโลยีและการ

ส่ือสารตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีจดัแบ่งเป็น 

5 ดา้น ไปปรับใชเ้ป็นแนวทาง ขั้นตอนการปฏิบติังาน 

และตวัช้ีวดัส�าคญัของการปฏิบติังาน (Key Performance 

Indicators--KPIs) ส�าหรับการบริหารจดัการดา้นเทคโนโลยี

การส่ือสาร โดยยทุธศาสตร์การบริหารจดัการควรเรียงตาม

ล�าดบัความส�าคญัจากมากไปนอ้ย ดงัน้ี (1) ยทุธศาสตร์

ท่ีพฒันาบุคลากรด้านเทคโนโลยีและการส่ือสารให้มี

ความรู้และความเช่ียวชาญตามปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงอย่างต่อเน่ือง (2) ยุทธศาสตร์ท่ีพฒันาบุคลากร

ดา้นเทคโนโลยีและการส่ือสารให้มีความเช่ียวชาญใน

ระดบัท่ีสามารถสร้างความรู้ใหม่เพ่ือการสนองตอบต่อ

ภารกิจของเทศบาลตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได ้ 

(3) ยทุธศาสตร์ท่ีพฒันาระบบเทคโนโลยแีละการส่ือสาร 

รวมทั้งสนบัสนุนให้มีศูนยก์ารเรียนรู้และใชเ้ทคโนโลยี

และการส่ือสารของเทศบาลตามปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงดว้ย (4) ยทุธศาสตร์ท่ีส่งเสริมการใชเ้ทคโนโลยี

และการส่ือสารภายในเทศบาลตามปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง เช่น การน�าระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมาใชเ้ป็น

เคร่ืองมือในการเรียนการสอน และการปฏิบติังาน และ 

(5) ยทุธศาสตร์ท่ีส่งเสริมให้ทุกเทศบาลในจงัหวดัมีและ

ใชเ้ทคโนโลยีและการส่ือสารตามปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงอยา่งมีมาตรฐานและใชร้ะบบเดียวกนั

ข้อเสนอแนะในกำรวิจัยคร้ังต่อไป

1. ควรน�ากรอบแนวคิดในการวจิยัน้ีไปท�าวจิยัใน

หน่วยงานอ่ืนนอกเหนือจากเทศบาลในจงัหวดัภูเก็ต โดย

เฉพาะอยา่งยิ่ง ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 7 ดา้นน้ีไป

ท�าวิจยัในหน่วยงานอ่ืนนอกเหนือจากเทศบาลในจงัหวดั

ภูเก็ต ทั้งน้ี เพื่อเป็นการพิสูจน์ผลการวิจยัวา่จะเหมือนกนั 

คลา้ยคลึงกนั หรือแตกต่างกนั อนัจะน�าไปสู่การพฒันาการ

บริหารจดัการของหน่วยงานของรัฐต่อไป อยา่งไรก็ตาม 

ในการศึกษา หรือการวิจยัคร้ังต่อไป อาจน�าปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพยีง 7 ดา้น ไปปรับใชเ้ฉพาะบางดา้นท่ีเหมาะ

สมกบัหน่วยงานท่ีศึกษา หรืออาจตดับางดา้นออก โดยไม่

จ�าเป็นตอ้งน�าไปใชค้รบทั้งหมดทุกดา้น ในทางตรงกนั

ขา้ม อาจเพิ่มจ�านวนดา้นหรือตวัช้ีวดัข้ึนอีกกไ็ดต้ามความ

เหมาะสม แต่ควรให้เหตุผลไวด้ว้ยเสมอ

2. เทศบาลในจงัหวดัภูเก็ต หรือบุคลากรควรท�า

วิจยัแบบเจาะลึกเก่ียวกบัการบริหารจดัการของเทศบาล

แต่ละดา้นอยา่งเจาะจง เช่น ดา้นการมีภูมิคุม้กนั ดา้นการ

เสริมสร้างคนให้มีความรู้คู่คุณธรรม และดา้นการสร้าง

เครือข่าย เป็นตน้ 

3. เทศบาลในจงัหวดัภูเก็ต หรือบุคลากรควร

ท�าวิจยัเชิงเปรียบเทียบ เช่น วิจยัการบริหารจดัการของ

เทศบาลในจงัหวดัภเูกต็กบัหน่วยงานอ่ืนท่ีมีภาระงานใกล้

เคียงหรือคลา้ยกนั เป็นตน้

4. เทศบาลในจงัหวดัภูเก็ต หรือบุคลากรควร

ท�าวิจยัโดยใชก้รอบแนวคิด หรือยทุธศาสตร์อ่ืนส�าหรับ

การศึกษาวิเคราะห์การบริหารจดัการดา้นเทคโนโลยแีละ

การส่ือสารของเทศบาลในจงัหวดัภูเก็ต เช่น การบริหาร

จดัการตามแนวคิดการบริหารจดัการท่ีย ัง่ยนื (sustainable 

administration concept) การบริหารจดัการตามแนวคิด

ตะวนัออก (eastern concept of administration) และการ

บริหารจดัการตามแนวคิด 11M เป็นตน้

5. เทศบาลในจงัหวดัภูเก็ต หรือบุคลากรควรท�า

วจิยัเชิงคุณภาพ โดยการสมัภาษณ์ผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัการบริหารจดัการของเทศบาลในจงัหวดัภเูกต็ เช่น กลุ่ม

ประชาชน และสมาชิกพรรคการเมือง เป็นตน้
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บทคัดย่อ

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ (1) ปัญหาเก่ียวกบัการบริหารจดัการการท่องเท่ียวของเทศบาลในจงัหวดั

ภูเก็ตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) แนวทางการพฒันาการบริหารจดัการการท่องเท่ียวฯ (3) แนวโนม้ของการ

บริหารจดัการการท่องเท่ียวฯ และ (4) ตวัแบบการบริหารจดัการการท่องเท่ียวฯ ใชก้ารวิจยัแบบผสม ระหว่างการวิจยั

เชิงปริมาณเป็นหลกัและการวจิยัเชิงคุณภาพมาเสริม โดยใชแ้บบสอบถามในการเก็บรวมรวมขอ้มูลจากบุคลากรท่ีปฏิบติั

งานในเทศบาล 9 แห่ง ในจงัหวดัภูเก็ต และประชาชน จ�านวน 1,100 กลุ่มตวัอยา่ง เก็บรวบรวมขอ้มูลจ�านวน 996 คน คิด

เป็นร้อยละ 90.55 ของกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด โดยวิเคราะห์เชิงพรรณนา และใชแ้บบสัมภาษณ์ ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล

จากผูเ้ช่ียวชาญหรือผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั แบบสัมภาษณ์เชิงลึก จ�านวน 9 คน ส�าหรับสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ 

ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าการถดถอยพหุคูณ และการหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน ผลการวิจยั

พบว่า ผลการศึกษาพบว่า (1) ปัญหาเก่ียวกบัการบริหารจดัการท่ีส�าคญัคือ เทศบาลในจงัหวดัภูเก็ตใชบุ้คลากรส�าหรับ

การดูแลรักษาความปลอดภยันกัท่องเท่ียวนอ้ยเกินไป (2) แนวทางการพฒันาการบริหารจดัการท่ีส�าคญัคือ เทศบาล

ในจงัหวดัภูเก็ตควรใชบุ้คลากรส�าหรับการดูแลรักษาความปลอดภยันกัท่องเท่ียวอยา่งเหมาะสม (3) แนวโนม้ของการ

บริหารจดัการท่ีส�าคญัคือ เทศบาลในจงัหวดัภูเกต็มีแนวโนม้บริหารจดัการงบประมาณและบุคลากรเพื่อดูแลรักษาความ

ปลอดภยันกัท่องเท่ียวเพิ่มมากข้ึน และ (4) ตวัแบบการบริหารจดัการ คือ เทศบาลในจงัหวดัภูเก็ตควรก�าหนดและน�า

ตวัแบบการบริหารจดัการการท่องเท่ียวตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 5 ดา้น ไปปรับใชเ้ป็นแนวทาง ขั้นตอนการ

ปฏิบติังาน และตวัช้ีวดัส�าคญัของการปฏิบติังาน

ค�ำส�ำคัญ: การพฒันา, การบริหารจดัการ, การท่องเท่ียว, ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

Abstract

This study aims to study: (1) problems of tourism administration of municipalities in Phuket Province  

according to the Sufficiency Economy Philosophy (2) development guidelines of tourism administration (3) trends 

of tourism administration, and (4) model of tourism administration Methodology of mixed method. The population 

was composed of 181,529 personnel operating in 9 municipalities of Phuket Province and the people residing in 

the areas. A sample size of 1,100 personnel and people were given the questionnaire and total 996 completed all 

กำรพฒันำกำรบริหำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวของเทศบำลในจังหวัดภูเก็ต

ตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพยีง

Development of Tourism Administration of Municipalities in Phuket Province 

According to the Sufficiency Economy Philosophy
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บทน�ำ

เทศบาลเป็นหน่วยการปกครองทอ้งถ่ินรูปแบบ

หน่ึงท่ีไดรั้บการยอมรับ ไดรั้บความนิยม มีความส�าคญั

และจ�าเป็น เพราะเป็นหน่วยงานของรัฐท่ีได้รับการ 

กระจายอ�านาจจากส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาคให้บริหาร

จดัการ หรือใหบ้ริการสาธารณะภายในพื้นท่ีหรือทอ้งถ่ิน

ของตนเองไดอ้ยา่งทัว่ถึง โดยเทศบาลในจงัหวดัภูเก็ตได้

อาศยัอ�านาจหน้าท่ีท่ีส�าคญัตามพระราชบญัญติัเทศบาล 

พ.ศ. 2496 พระราชบญัญติัก�าหนดแผนและขั้นตอนการก

ระจายอ�านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 

และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงครอบคลุมไปถึงอ�านาจหนา้ท่ี

ในการบริหารจดัการการและส่งเสริมการท่องเท่ียวตาม

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดว้ย

ในการบริหารจดัการการท่องเท่ียวของเทศบาล ซ่ึง

เป็นราชการบริหารส่วนทอ้งถ่ิน อนัเป็นลกัษณะของการ

ศึกษาเพื่อ พฒันาหน่วยงาน คือ เทศบาล หรือ พฒันาการ

บริหารจดัการของเทศบาล ท่ีเนน้เร่ืองการท่องเท่ียวของ

เทศบาลดังกล่าว ในส่วนของปัญหาการวิจัยของการ

ศึกษาคร้ังน้ี คือ ปัญหาเก่ียวกบัการบริหารจดัการท่ีเก่ียว

กับการดูแลรักษาความปลอดภยัของนักท่องเท่ียว ซ่ึง

หมายความวา่ เทศบาลในจงัหวดัภูเกต็บริหารจดัการหรือ

ดูแลรักษาความปลอดภยันกัท่องเท่ียวไม่มีประสิทธิภาพ

เท่าท่ีควร ประกอบกับเทศบาลในจังหวดัภูเก็ตยงัได้

sets of the questionnaire which equaled 90.55 % of the total. Data were collected from a data provider or specialist 

subjects and in-depth interviews of 9 people were conducted. The statistics used to analyze information included: 

standard deviation, value of multiple regression analysis, and correlation coefficient of Pearson method. It was 

found that (1) the important management issues is a municipality in the province of Phuket is for security personnel 

to be concerned for tourists, too. (2) the key approach to managing a municipality in the province of Phuket is that 

the personnel should be used for maintaining the security of tourists appropriately. (3) the tendency of management 

is important in the Phuket Municipality to manage budgets and personnel to maintain security more and more for 

tourists (4) the Administration in the municipality in the province of Phuket should define and lead the management 

of tourism based on the philosophy of sufficiency economy to adopt its 5 guidelines. Operating procedures and key 

indicators of operation

Keywords: development, administration, tourism, the sufficiency economy philosophy

ประสบกบัปัญหาเก่ียวกบัจดัการการท่องเท่ียวตามปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง 5 ดา้น บางประการ ตวัอยา่งเช่น  

(1) ปัญหาเก่ียวกบัการบริหารจดัการดา้นความพอประมาณ 

เช่น เทศบาลในจงัหวดัภูเก็ตใชง้บประมาณส�าหรับการ

ดูแลรักษาความปลอดภยันกัท่องเท่ียวอยา่งไม่เหมาะสม 

เช่น ใชน้อ้ยเกินไป (2) ปัญหาเก่ียวกบัการบริหารจดัการ

ดา้นความมีเหตุมีผล เช่น เทศบาลบริหารจดัการเพื่อดูแล

รักษาความปลอดภยันกัท่องเท่ียวอย่างไม่สมเหตุสมผล 

เช่น บุคลากรท่ีดูแลรักษาความปลอดภยันักท่องเท่ียวมี

ประสบการณ์ไม่มากเท่าท่ีควร (3) ปัญหาเก่ียวกบัการ

บริหารจดัการดา้นการมีภูมิคุม้กนั เช่น เทศบาลไม่มีการ

วางแผน หรือเตรียมความพร้อมในการดูแลรักษาความ

ปลอดภยันักท่องเท่ียวในภาวะวิกฤตหรือภาวะผิดปกติ 

เช่น ไม่มีระบบการเฝ้าระวงัการป้องกนัและการกูภ้ยัใน

ภาวะวกิฤติท่ีมีมาตรฐานสูง และครอบคลุมพื้นท่ีท่องเท่ียว  

(4) ปัญหาเก่ียวกับการบริหารจัดการด้านความรู้ เช่น 

เทศบาลไม่ไดน้�าวิชาความรู้ท่ีทนัสมยัมาปรับใชใ้นการ

ดูแลรักษาความปลอดภัยนักท่องเท่ียว เช่น ไม่ได้น�า

ความรู้เก่ียวกบัการป้องกนั เฝ้าระวงั และช่วยเหลือนัก

ท่องเท่ียวดว้ยการสร้างเครือข่ายระบบส่ือสารดว้ยกลอ้ง

โทรทศัน์วงจรปิด (CCTV) และ (5) ปัญหาเก่ียวกบัการ

บริหารจดัการดา้นคุณธรรม เช่น เทศบาลไม่ไดพ้ฒันา
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หรือส่งเสริมคุณธรรมในเร่ืองความซ่ือสัตยสุ์จริต ขยนั 

อดทน และเสียสละให้แก่บุคลากรท่ีท�าหนา้ท่ีดูแลรักษา

ความปลอดภยันกัท่องเท่ียว เหล่าน้ีเป็นตน้ 

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

1. เพือ่ศึกษาปัญหาเก่ียวกบัการบริหารจดัการการ

ท่องเท่ียวของเทศบาลในจงัหวดัภูเก็ตตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง

2. เพือ่ศึกษาแนวทางการพฒันาการบริหารจดัการ

การท่องเท่ียวของเทศบาลในจงัหวดัภเูกต็ตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง

3. เพื่อศึกษาแนวโนม้ของการบริหารจดัการการ

ท่องเท่ียวของเทศบาลในจงัหวดัภูเก็ตตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง

4. เพื่อศึกษาตวัแบบการบริหารจดัการการท่อง

เท่ียวของเทศบาลในจงัหวดัภเูกต็ตามปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

ในการวิจยัน้ีไดน้�าแนวคิด ทฤษฎีมีใชด้งัน้ี 

1. แนวคิด ทฤษฎี ท่ีเก่ียวขอ้งกับปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง (ตัวแปรอิสระ) โดยผูศึ้กษาได้น�า

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ วิรัช วิรัชนิภาวรรณ 

(Wiruchnipawan, 2007) มาก�าหนดเป็นความหมายของ

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 5 ดา้น ไดแ้ก่ (1) ความ

พอประมาณ (2) ความมีเหตุมีผล (3) การมีภูมิคุม้กนั 

(4) ความรู้และ (5) คุณธรรม มาปรับใชเ้ป็นกรอบแนวคิด

ส่วนท่ีเป็นตวัแปรอิสระ (เหตุ) 

2. แนวคิด ทฤษฎี หรืองานวิจัยท่ีเ ก่ียวข้อง

กับประสิทธิภาพในการบริหารจัดการท่ีเรียกว่า 11M 

(ตวัแปรตาม) โดยผูศึ้กษาไดน้�าปัจจยัท่ีมีส่วนส�าคญัต่อ

ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการของวิรัช วิรัชนิภา

วรรณ (Wiruchnipawan, 2009) โดยปัจจยัท่ีมีส่วนส�าคญั

ต่อประสิทธิภาพในการบริหารจดัการตามกรอบแนวคิด 

11M ไดแ้ก่ (1) การบริหารจดัการทรัพยากรมนุษย ์(man) 

(2) การบริหารจดัการงบประมาณ (money) (3) การบริหาร

จดัการงานทัว่ไป (management) (4) การบริหารจดัการวสัดุ

อุปกรณ์ (material) (5) การให้บริการประชาชน (market) 

(6) การบริหารจดัการคุณธรรม (morality) (7) การบริหาร

จดัการข่าวสาร หรือขอ้มูลข่าวสาร (message) (8) วิธี

การ ระเบียบ แบบแผน หรือเทคนิค (method) (9) การ

บริหารจดัการเวลาหรือกรอบเวลาท่ีใชใ้นการปฏิบติังาน 

(minute) (10) การประสานงาน หรือการประนีประนอม  

(mediation) (11) การวดัผล หรือการประเมินผลการปฏิบติั

งาน (measurement)

3. แนวคิด ทฤษฎี หรืองานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบั

ขอ้เสนอแนะ หรือแนวทางการพฒันาการบริหารจดัการ

การท่องเท่ียว



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ปีที่ 7 ฉบับที่ 3 ประจ�าเดือน กันยายน-ธันวาคม 2560 267

กรอบแนวคิดกำรวิจัย

  ตวัแปรอิสระ (เหตุ)        ตวัแปรตาม (ผล)

1. ปัจจยัท่ีมีส่วนส�าคญัต่อปัญหาเก่ียวกบัการบริหาร

จดัการการท่องเท่ียวของเทศบาลในจงัหวดัภูเก็ต

ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 5 ดา้น

----------------------------------------------------------

1. ความพอประมาณ     2. ความมีเหตุมีผล 

3. การมีภูมิคุม้กนั         4. ความรู้

5. คุณธรรม

การพฒันาการบริหารจดัการบริหารจดัการการท่องเท่ียว

ของเทศบาลในจงัหวดัภูเก็ต หรือ ปัจจยัท่ีมีส่วนส�าคญัต่อ

ประสิทธิภาพในการบริหารจดัการการท่องเท่ียวของเทศบาล

ในจงัหวดัภูเก็ตท่ีเรียกว่า 11M

-----------------------------------------------------------------------

1) การบริหารจดัการทรัพยากรมนุษย ์(man) 

2) การบริหารจดัการงบประมาณ (money) 

3) การบริหารจดัการงานทัว่ไป (management) 

4) การบริหารจดัการวสัดุอุปกรณ์ (material) 

5) การให้บริการประชาชน (market) 

6) การบริหารจดัการคุณธรรม (morality) 

7) การบริหารจดัการข่าวสาร หรือขอ้มูข่าวสาร (message) 

8) วิธีการ ระเบียบ แบบแผน หรือเทคนิค (method) 

9) การบริหารจดัการเวลา หรือกรอบเวลาท่ีใชใ้นการปฏิบติั

งาน (minute)

10) การประสานงาน หรือการประนีประนอม (mediation) 

11) การวดัผล หรือการประเมินผลการปฏิบติังาน  

(measurement)

2. ปัจจยัท่ีมีส่วนส�าคญัต่อแนวทางการพฒันาการ

บริหารจดัการการท่องเท่ียวของเทศบาลในจงัหวดั

ภูเก็ตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 5 ดา้น

-----------------------------------------------------------

1. ความพอประมาณ      2. ความมีเหตุมีผล 

3. การมีภูมิคุม้กนั          4. ความรู้

5. คุณธรรม

3. แนวโนม้ของการบริหารจดัการการท่องเท่ียวของ

เทศบาลในจงัหวดัภูเก็ตตามปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง

ภำพ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

ใชก้ารวิจยัแบบผสมผสาน ระหว่างการวิจยัเชิง

คุณภาพเป็นหลกั และน�าการวิจยัเชิงปริมาณมาเสริม

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

ส่วนการวิจยัเชิงปริมาณ เก็บรวบรวมขอ้มูลจาก

บุคลากรท่ีปฏิบติังานในเทศบาล 9 แห่ง ในจงัหวดัภูเก็ต 

และประชาชนท่ีอาศยัอยูใ่นพื้นท่ีดงักล่าว รวม 181,529 

คน กลุ่มตวัอยา่ง คือ ตวัแทนของบุคลากรและประชาชน

จ�านวน 1,100 คน ซ่ึงไดม้าจากการค�านวณเพื่อหาขนาด

ของกลุ่มตวัอยา่งตามสูตรของทาโร่ ยามาเน่ 

ส่วนการวจิยัเชิงคุณภาพเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากผู ้

ใหข้อ้มลูหลกั 9 คน โดยเลือกแบบเจาะจง จากผูใ้หข้อ้มลูท่ีมี

ความรู้ ความสามารถ มีความเช่ียวชาญ มีประสบการณ์ หรือ

มีอ�านาจหนา้ท่ีเก่ียวกบัการบริหารจดัการการท่องเท่ียวของ

เทศบาลในจงัหวดัภเูกต็ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง

เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรวิจัย

ผูว้จิยัใชแ้บบสอบถาม และ แบบสมัภาษณ์เชิงลึก

ท่ีมีโครงสร้าง ในการจดัเก็บรวบรวมขอ้มูล

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล

ผูว้จิยัใชว้ธีิการเกบ็รวบรวมขอ้มลู โดยการใชแ้บบ

แบบสอบถามกบักลุ่มตวัอยา่ง และการสัมภาษณ์เชิงลึก 
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กำรวิเครำะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้

การวเิคราะห์ขอ้มลูเชิงปริมาณ ดว้ยการใชค่้าเฉล่ีย 

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าการถดถอยพหุคูณ และการหาค่า

สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน

ผลกำรวิจัย

1. ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคลของกลุ่ม

ตวัอย่าง พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นหญิง และมี

ระดบัการศึกษาปริญญาตรี หรือสูงกว่าปริญญาตรี 

ส่วนใหญ่เป็นประชาชนท่ีอาศยัอยูใ่นเขตเทศบาล

ของจงัหวดัภูเก็ต และส่วนใหญ่อยูใ่นเขตเทศบาลต�าบล

รัษฎา

2. ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่ง

ต่อปัญหาเก่ียวกบัการบริหารจดัการการท่องเท่ียวของ

เทศบาลในจงัหวดัภเูกต็ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 

5 ดา้น (สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์ารวิจยั ขอ้ 1) โดย

ภาพรวมมีค่าเฉล่ียรวมทั้ง 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้น (1) ความพอ

ประมาณ (2) ความมีเหตุมีผล (3) การมีภมิูคุม้กนั (4) ความรู้ 

และ (5) คุณธรรมอยูใ่นระดบัปานกลาง พบวา่ ปัญหาเก่ียว

กบัการบริหารจดัการการท่องเท่ียวของเทศบาลในจงัหวดั

ภเูกต็ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาพรวมทั้งหมด 

โดยค่าเฉล่ียรวมต่อปัญหาเก่ียวกบัการบริหารจดัการการ

ท่องเท่ียวของเทศบาลในจงัหวดัภูเก็ตตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงทั้ง 5 ดา้น พบว่า เห็นดว้ยในระดบัปาน

กลาง (ค่าเฉล่ียรวมทั้ง 5 ดา้น 2.18)

3. ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่ง

ต่อแนวทางการพฒันาการบริหารจดัการการท่องเท่ียวของ

เทศบาลในจงัหวดัภเูกต็ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 

5 ดา้น (สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์ารวิจยั ขอ้ 2) พบว่า 

เห็นดว้ยในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ียรวมทั้ง 5 ดา้น 2.28) 

โดย ผูศึ้กษาได้สรุปความคิดเห็นของกลุ่มตวัอย่างต่อ  

(1) ปัญหาเก่ียวกบัการบริหารจดัการการท่องเท่ียวของ

เทศบาลในจงัหวดัภเูกต็ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 

5 ดา้น และ (2) แนวทางการพฒันาการบริหารจดัการการ

ท่องเท่ียวของเทศบาลในจงัหวดัภูเก็ตตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 5 ดา้น โดยน�าเสนอตามค่าเฉล่ียรวมทั้ง 

5 ดา้น และค่าเฉล่ียรวมแต่ละดา้นเรียงตามล�าดบัค่าเฉล่ีย

รวมจากมากไปนอ้ย โดยปัญหาเก่ียวกบัการบริหารจดัการ

การท่องเท่ียวของเทศบาลในจงัหวดัภเูกต็ตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 2.28) และ

มีค่าเฉล่ียรวมสูงท่ีสุด (ค่าเฉล่ียรวม 2.22) ไดแ้ก่ ค �าถามท่ี

ว่า เทศบาลในจงัหวดัภูเก็ตไม่ไดน้�าวิชาความรู้ท่ีทนัสมยั

มาปรับใชใ้นการดูแลรักษาความปลอดภยันกัท่องเท่ียว 

เช่น ไม่ไดน้�าความรู้เก่ียวกบัการป้องกนั เฝ้าระวงั และ

ช่วยเหลือนกัท่องเท่ียวดว้ยการสร้างเครือข่ายระบบส่ือสาร

ดว้ยกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด (CCTV) ส�าหรับแนวทาง

การพฒันาการบริหารจดัการการท่องเท่ียวของเทศบาล

ในจงัหวดัภูเก็ตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีมีค่า

เฉล่ียสูงท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 2.33, ค่าเฉล่ียรวม 2.31) และมีค่า

เฉล่ียรวมสูงท่ีสุด (ค่าเฉล่ียรวม 2.31) ไดแ้ก่ ค �าถามท่ีว่า 

เทศบาลในจงัหวดัภูเก็ตควรใชบุ้คลากรส�าหรับการดูแล

รักษาความปลอดภยันกัท่องเท่ียวอยา่งเหมาะสม ไม่มาก

หรือนอ้ยเกินไป 

4. ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่ง

ต่อแนวโน้มของการบริหารจัดการการท่องเท่ียวของ

เทศบาลในจงัหวดัภเูกต็ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 

(สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์ารวิจยั ขอ้ 3) พบว่า แนว

โนม้ของการบริหารจดัการการท่องเท่ียวของเทศบาลใน

จงัหวดัภูเก็ตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทั้ง 5 ดา้น 

กลุ่มตวัอยา่งเห็นดว้ยในระดบัปานกลาง ผูศึ้กษาไดน้�าเสนอ

แนวโนม้ของการบริหารจดัการดงักล่าวเรียงตามล�าดบัค่า

เฉล่ียจากมากไปนอ้ย ดงัน้ี

4.1 แนวโนม้ของการบริหารจดัการการท่องเท่ียว

ของเทศบาลในจงัหวดัภูเก็ตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอ

เพียงดา้นคุณธรรม ไดแ้ก่ เทศบาลในจงัหวดัภูเก็ตมีแนว

โนม้ดูแลรักษาความปลอดภยันกัท่องเท่ียวบนพื้นฐานของ

การมีจิตส�านึกและมีการกระท�าท่ีดีในการใหบ้ริการนกัท่อง

เท่ียวอยา่งมีเมตตา และเสียสละเป็นประจ�า (ค่าเฉล่ีย 2.28)

4.2 แนวโนม้ของการบริหารจดัการการท่องเท่ียว

ของเทศบาลในจงัหวดัภูเก็ตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอ

เพยีงดา้นความพอประมาณ ไดแ้ก่ เทศบาลในจงัหวดัภเูกต็

มีแนวโนม้บริหารจดัการงบประมาณและบุคลากรเพือ่ดูแล

รักษาความปลอดภยันกัท่องเท่ียวอยา่งเหมาะสม ไม่มาก

หรือนอ้ยเกินไป (ค่าเฉล่ีย 2.24)
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4.3 แนวโนม้ของการบริหารจดัการการท่องเท่ียว

ของเทศบาลในจงัหวดัภูเก็ตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอ

เพียงดา้นความรู้ ไดแ้ก่ เทศบาลในจงัหวดัภูเก็ตมีแนว

โนม้น�าวิชาความรู้ท่ีทนัสมยัมาใชใ้นการดูแลรักษาความ

ปลอดภยันักท่องเท่ียว รวมทั้งเพิ่มพูนความรู้และความ

ช�านาญใหแ้ก่บุคลากรท่ีท�าหนา้ท่ีดูแลรักษาความปลอดภยั

นกัท่องเท่ียวดว้ย (ค่าเฉล่ีย 2.23)

4.4 แนวโนม้ของการบริหารจดัการการท่องเท่ียว

ของเทศบาลในจงัหวดัภูเก็ตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอ

เพียงดา้นความมีเหตุมีผล ไดแ้ก่ เทศบาลในจงัหวดัภูเก็ต

มีแนวโนม้บริหารจดัการเพื่อดูแลรักษาความปลอดภยันกั

ท่องเท่ียวไปในทิศทางท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ

นกัท่องเท่ียว เช่น การดูแลรักษาความปลอดภยันกัท่อง

เท่ียวอยา่งครอบคลุมหรือทัว่ถึง (ค่าเฉล่ีย 2.22)

4.5 แนวโนม้ของการบริหารจดัการการท่องเท่ียว

ของเทศบาลในจงัหวดัภูเก็ตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอ

เพียงดา้นการมีภูมิคุม้กนั ไดแ้ก่ เทศบาลในจงัหวดัภูเก็ต

มีแนวโนม้ในการเตรียมความพร้อมเพื่อดูแลรักษาความ

ปลอดภยันักท่องเท่ียวในภาวะวิกฤตหรือภาวะผิดปกติ 

เช่น มีระบบการเฝ้าระวงัการป้องกนั และมีหน่วยปฏิบติั

งานเฉพาะกิจ (ค่าเฉล่ีย 2.20) การวิเคราะห์ความคิดเห็น

ของกลุ่มตวัอยา่งต่อแนวโนม้ของการบริหารจดัการการ

ท่องเท่ียวของเทศบาลในจงัหวดัภูเก็ตตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงทั้ง 5 ดา้น พบว่า ค่าเฉล่ียรวมของกลุ่ม

ตวัอย่างทั้ง 5 ดา้น อยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ียรวม

ทั้ง 5 ดา้น 2.23)

5. ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่ง

ต่อประสิทธิภาพในการบริหารจดัการการท่องเท่ียวของ

เทศบาลในจังหวดัภูเก็ตท่ีเรียกว่า 11M (ตวัแปรตาม) 

(สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์ารวิจยั ขอ้ 4 เป็นการสรุป

ตวัแปรตามท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ตวัแบบการบริหารจดัการ) 

โดยภาพรวมค่าเฉล่ียรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง และเม่ือ

พิจารณารายดา้น โดยแต่ละดา้นประกอบดว้ย 1 ขอ้ค�าถาม 

พบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ลว้นเห็นดว้ยในระดบัปาน

กลางทั้ง 11 ดา้น ผูศึ้กษาไดน้�าเสนอประสิทธิภาพในการ

บริหารจดัการท่ีเรียกว่า 11M รวม 11 ดา้น โดยเรียงตาม

ล�าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ย ดงัน้ี 

5.1 ประสิทธิภาพในการบริหารจดัการการท่อง

เท่ียวของเทศบาลในจงัหวดัภูเก็ตท่ีเรียกว่า 11M ดา้นการ

วดัผล หรือการประเมินผลการปฏิบติังาน ไดแ้ก่ เทศบาลใน

จงัหวดัภเูกต็มีการประเมินผลการดูแลรักษาความปลอดภยั

นกัท่องเท่ียวอยา่งต่อเน่ือง (ค่าเฉล่ีย 2.26)

5.2 ประสิทธิภาพในการบริหารจดัการการท่อง

เท่ียวของเทศบาลในจงัหวดัภูเก็ตท่ีเรียกว่า 11M ดา้นการ

ประสานงาน หรือการประนีประนอม ไดแ้ก่ เทศบาลใน

จงัหวดัภูเก็ตประสานงานกบัหน่วยงานอ่ืน เช่น ต�ารวจ

ท่องเท่ียว ในการดูแลรักษาความปลอดภยันกัท่องเท่ียว

อยา่งชดัเจน (ค่าเฉล่ีย 2.25)

5.3 ประสิทธิภาพในการบริหารจดัการการท่อง

เท่ียวของเทศบาลในจงัหวดัภูเก็ตท่ีเรียกว่า 11M ดา้นการ

บริหารจดัการเวลาหรือกรอบเวลาท่ีใชใ้นการปฏิบติังาน 

ไดแ้ก่ เทศบาลในจงัหวดัภูเก็ตมีการก�าหนดเวลาในการ

ปฏิบติังานดูแลรักษาความปลอดภยันกัท่องเท่ียวไวอ้ยา่ง

ชดัเจน (ค่าเฉล่ีย 2.24)

5.4 ประสิทธิภาพในการบริหารจดัการการท่อง

เท่ียวของเทศบาลในจงัหวดัภูเก็ตท่ีเรียกว่า 11M ดา้นการ

บริหารจดัการงบประมาณ ไดแ้ก่ เทศบาลในจงัหวดัภูเก็ต

จดัสรรงบประมาณเพื่อดูแลรักษาความปลอดภยันกัท่อง

เท่ียวในจ�านวนท่ีมากเพียงพอ ไดแ้ก่ เทศบาลในจงัหวดั

ภูเก็ตบริหารจดัการหรือจดับุคลากรเพื่อดูแลรักษาความ

ปลอดภยันกัท่องเท่ียวในจ�านวนท่ีมากเพียงพอ (ค่าเฉล่ีย 

2.23, ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.56)

5.5 ประสิทธิภาพในการบริหารจดัการการท่อง

เท่ียวของเทศบาลในจงัหวดัภูเก็ตท่ีเรียกว่า 11M ดา้นการ

บริหารจดัการทรัพยากรมนุษย ์ไดแ้ก่ เทศบาลในจงัหวดั

ภูเก็ตบริหารจดัการหรือจดับุคลากรเพื่อดูแลรักษาความ

ปลอดภยันกัท่องเท่ียวในจ�านวนท่ีมากเพียงพอ (ค่าเฉล่ีย 

2.23, ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.67)

5.6 ประสิทธิภาพในการบริหารจดัการการท่อง

เท่ียวของเทศบาลในจงัหวดัภูเก็ตท่ีเรียกว่า 11M ดา้นการ

ให้บริการประชาชน ไดแ้ก่ เทศบาลในจงัหวดัภูเก็ตดูแล

รักษาความปลอดภยันกัท่องเท่ียวอยา่งทัว่ถึงและใกลชิ้ด 

(ค่าเฉล่ีย 2.21)
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5.7 ประสิทธิภาพในการบริหารจดัการการท่อง

เท่ียวของเทศบาลในจงัหวดัภูเก็ตท่ีเรียกว่า 11M ดา้นการ

บริหารจดัการคุณธรรม ไดแ้ก่ บุคลากรของเทศบาลใน

จงัหวดัภูเก็ตดูแลรักษาความปลอดภยันักท่องเท่ียวดว้ย

ความอดทน และเสียสละ (ค่าเฉล่ีย 2.19, ค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 0.59)

5.8 ประสิทธิภาพในการบริหารจดัการการท่อง

เท่ียวของเทศบาลในจงัหวดัภูเก็ตท่ีเรียกว่า 11M ดา้นการ

บริหารจดัการข่าวสาร หรือขอ้มูลข่าวสาร ไดแ้ก่ เทศบาล

ในจงัหวดัภูเก็ตให้ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการดูแลรักษา

ความปลอดภยันกัท่องเท่ียวอยา่งกวา้งขวาง (ค่าเฉล่ีย 2.19, 

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.61)

5.9 ประสิทธิภาพในการบริหารจดัการการท่อง

เท่ียวของเทศบาลในจงัหวดัภูเก็ตท่ีเรียกว่า 11M ดา้นวิธี

การ ระเบียบ แบบแผน หรือเทคนิค ไดแ้ก่ เทศบาลใน

จงัหวดัภูเก็ตมีหลกัเกณฑ์ หรือวิธีการดูแลรักษาความ

ปลอดภยันกัท่องเท่ียวอยา่งมีประสิทธิภาพ (ค่าเฉล่ีย 2.17)

5.10 ประสิทธิภาพในการบริหารจดัการการท่อง

เท่ียวของเทศบาลในจงัหวดัภูเก็ตท่ีเรียกว่า 11M ดา้นการ

บริหารจดัการงานทัว่ไป ไดแ้ก่ เทศบาลในจงัหวดัภูเก็ต

เห็นความส�าคัญและให้ความสนใจในการดูแลรักษา

ความปลอดภยันกัท่องเท่ียวอยา่งจริงจงัและต่อเน่ือง (ค่า

เฉล่ีย 2.16)

5.11 ประสิทธิภาพในการบริหารจดัการการท่อง

เท่ียวของเทศบาลในจงัหวดัภูเก็ตท่ีเรียกว่า 11M ดา้นการ

บริหารจดัการวสัดุอุปกรณ์ ไดแ้ก่ เทศบาลในจงัหวดัภูเกต็

จดัเตรียมวสัดุอุปกรณ์ท่ีทนัสมยั เช่น เคร่ืองมือส่ือสาร และ

ระบบวงจรปิด เพื่อดูแลรักษาความปลอดภยันกัท่องเท่ียว

อยา่งทัว่ถึง (ค่าเฉล่ีย 2.15)

การวิเคราะห์ความคิดเห็นของกลุ่มตวัอย่างต่อ

ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการท่องเท่ียวของ

เทศบาลในจงัหวดัภูเก็ตท่ีเรียกว่า 11M ทั้ง 11 ดา้น พบว่า 

ค่าเฉล่ียรวมของกลุ่มตวัอยา่งทั้ง 11 ดา้น ลว้นอยูใ่นระดบั

ปานกลาง (ค่าเฉล่ียรวมทั้ง 5 ดา้น 2.21)

6. ผลการวเิคราะห์เปรียบเทียบความเห็นของกลุม่

ตวัอยา่งบางกลุ่มต่อภาพรวมประสิทธิภาพในการบริหาร

จดัการการท่องเท่ียวของเทศบาลในจงัหวดัภูเกต็ท่ีเรียกวา่ 

11M (สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์ารวิจยั ขอ้ 2) แบ่งเป็น 

(1) เม่ือจ�าแนกตามเพศ พบว่า ความคิดเห็นระหว่างกลุ่ม

ตวัอยา่ง 2 กลุ่มท่ีเป็นเพศชายกบัเพศหญิงแตกต่างกนัอยา่ง

มีนยัส�าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และ (2) เม่ือจ�าแนกตาม

ระดบัการศึกษา พบวา่ ความคิดเห็นระหวา่งกลุ่มตวัอยา่ง 

2 กลุ่มท่ีมีระดบัการศึกษาต�่ากวา่ปริญญาตรีกบัปริญญาตรี 

หรือสูงกว่าปริญญาตรีไม่แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส�าคญั

ทางสถิติ 0.05

7. ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่ง

ต่อตวัแบบการบริหารจดัการการท่องเท่ียวของเทศบาลใน

จงัหวดัภเูกต็ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง (สอดคลอ้ง

กบัวตัถุประสงคก์ารวจิยั ขอ้ 4) พบวา่ ปัจจยัท่ีมีส่วนส�าคญั

ต่อการบริหารจดัการตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ทั้ง 5 ดา้น เป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อปัจจยัท่ีมีส่วนส�าคญั

ต่อประสิทธิภาพในการบริหารจดัการท่ีเรียกว่า 11M 5 

ดา้น ไดแ้ก่ ดา้น (1) การวดัผล หรือการประเมินผลการ

ปฏิบติังาน (measurement) (2) การประสานงาน หรือ

การประนีประนอม (mediation) (3) การบริหารจดัการ

เวลาหรือกรอบเวลาท่ีใช้ในการปฏิบัติงาน (minute)  

(4) การบริหารจดัการงบประมาณ (money) และ (5) การ

บริหารจดัการทรัพยากรมนุษย ์ (man) โดยตวัแบบการ

บริหารจดัการการท่องเท่ียวของเทศบาลในจงัหวดัภูเก็ต

ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทั้ง 5 ดา้น เรียงตาม

ล�าดบัความส�าคญัจากมากไปนอ้ยไดด้งัน้ี (1) ดา้นความ

พอประมาณ (2) ดา้นการมีภูมิคุม้กนั (3) ดา้นความมีเหตุ

มีผล (4) ดา้นความรู้ และ (5) ดา้นคุณธรรม

8. สรุปผลการวิ เคราะห์ความคิดเห็นของผู ้

เช่ียวชาญท่ีไดจ้ากการสมัภาษณ์แนวลึกเฉพาะผูเ้ช่ียวชาญ 

หรือผูใ้ห้ข้อมูลหลัก จ�านวน 9 คน ต่อแนวทางการ

พฒันาการบริหารจดัการ และตวัแบบการบริหารจดัการ

การท่องเท่ียวของเทศบาลในจงัหวดัภเูกต็ตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพยีง (สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์ารวจิยั ขอ้ 

2 และขอ้ 4) เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ พบว่า (1) แนวทาง

การพฒันาการบริหารจดัการการท่องเท่ียวของเทศบาล

ในจงัหวดัภูเก็ตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีว่า 

เทศบาลในจงัหวดัภูเก็ตควรใชบุ้คลากรส�าหรับการดูแล

รักษาความปลอดภยันกัท่องเท่ียวอยา่งเหมาะสม ไม่มาก

หรือนอ้ยเกินไป โดยมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ 2.33 และมีค่า
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เฉล่ียรวมสูงท่ีสุด คือ 2.31 (สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์

การวิจยั ขอ้ 2) พบว่าผูเ้ช่ียวชาญ หรือผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั

ทั้งหมด 9 คน เห็นดว้ยกบัค�าถามดงักล่าว โดยให้เหตุผล

ส�าคญัไวว้่า 1) เพราะภูเก็ตเป็นเมืองท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียง 

ความปลอดภยัเป็นเร่ืองส�าคญัและจ�าเป็นตอ้งมีบุคลากร

ท่ีคอยดูแลรักษาความปลอดนกัท่องเท่ียวอย่างมากเพียง

พอ จ�านวน 7 คน 2) เพราะสถานท่ีท่องเท่ียวในจงัหวดั

ภูเก็ตกวา้งขวาง ซ่ึงรวมทั้งพื้นท่ีท่องเท่ียวทางทะเล หาก

ใช้บุคลากรน้อย จะดูแลรักษาความปลอดภยัไม่ทัว่ถึง 

จ�านวน 2 คน (2) ตวัแบบการบริหารจดัการการท่องเท่ียว

ของเทศบาลในจงัหวดัภูเก็ตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอ

เพียง 5 ดา้นท่ีว่า ตวัแบบการบริหารจดัการการท่องเท่ียว

ของเทศบาลในจงัหวดัภูเก็ตตามปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงทั้ง 5 ดา้น ควรเรียงตามล�าดบัความส�าคญัจาก

มากไปนอ้ย ดงัน้ี (1) ดา้นความพอประมาณ (2) ดา้นการ

มีภูมิคุม้กนั (3) ดา้นความมีเหตุมีผล (4) ดา้นความรู้ และ 

(5) ดา้นคุณธรรม (สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์การวิจยั 

ขอ้ 4) พบว่า ผูเ้ช่ียวชาญ หรือผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั จ�านวน 8 

คน จากทั้งหมด 9 คน เห็นดว้ยกบัค�าถามดงักล่าว โดยให้

เหตุผลส�าคญั (1) เพราะตวัแบบการบริหารจดัการดงักล่าว

มีสาระส�าคญัของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยา่งครบ

ถว้น จ�านวน 4 คน (2) เพราะตวัแบบการบริหารจดัการ

ดงักล่าวน�าไปปรับใชใ้นการส่งเสริมการบริหารจดัการ

การท่องเท่ียวไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพโดยสอดคลอ้งกบั

นโยบายของจงัหวดั จ�านวน 2 คน และ (3) เพราะเทศบาล

ในจงัหวดัภเูกต็ไดใ้หค้วามส�าคญักบัปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง และเม่ือน�าไปใช ้ มีแนวโน้มประสบผลส�าเร็จ

มากข้ึน จ�านวน 2 คน

กำรอภิปรำยผล

ผูศึ้กษาไดน้�าขอ้มูลท่ีเป็นความคิดเห็นของกลุ่ม

ตวัอยา่งเฉพาะท่ีส�าคญัและจ�าเป็น รวมทั้งสอดคลอ้งกบั

วตัถุประสงคก์ารวิจยัของการศึกษาคร้ังน้ีมาอภิปรายผล 

ดงัน้ี

1. การอภิปรายผลเก่ียวกบัปัญหาในการบริหาร

จัดการการท่องเท่ียวของเทศบาลในจังหวดัภูเก็ตตาม

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 5 ดา้น โดยพบว่าปัญหา

เก่ียวกบัการบริหารจดัการการท่องเท่ียวของเทศบาลใน

จงัหวดัภเูกต็ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง อาจแบ่งเป็น  

(1) เทศบาลไม่ไดพ้ฒันาหรือส่งเสริมคุณธรรมในเร่ือง

ความซ่ือสตัยสุ์จริต ขยนั อดทน และเสียสละใหแ้ก่บุคลากร

ท่ีท�าหน้าท่ีดูแลรักษาความปลอดภยันักท่องเท่ียว และ  

(2) เทศบาลไม่ไดดู้แลรักษาความปลอดภยันกัท่องเท่ียวบน

พื้นฐานของการมีจิตส�านึกและมีการกระท�าท่ีดีในการให้

บริการนกัท่องเท่ียวอยา่งมีเมตตา และเสียสละเป็นประจ�า 

ผูศึ้กษาไดย้กตวัอยา่งเฉพาะปัญหาท่ีส�าคญัท่ีสุด ดา้นละ 1 

ปัญหาเท่านั้น (โดยไดเ้ลือกปัญหาท่ีส�าคญัท่ีสุด)

2. การอภิปรายผลแนวโนม้ของการบริหารจดัการ

การท่องเท่ียวของเทศบาลในจงัหวดัภเูกต็ตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพยีง (สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์ารวจิยั ขอ้ 

3) ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เห็นดว้ยใน

ระดบัปานกลางต่อแนวโนม้ของการบริหารจดัการการท่อง

เท่ียวของเทศบาลในจงัหวดัภเูกต็ตามปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง โดยเหตุผลส�าคญัท่ีกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ซ่ึงเป็น

บุคลากรท่ีปฏิบติังานในเทศบาล 9 แห่ง และประชาชนใน

เขตพื้นท่ีเทศบาล 9 แห่งในจงัหวดัภูเกต็ เห็นดว้ยในระดบั

ปานกลางดงักล่าว แทนท่ีจะเห็นดว้ยในระดบัมากหรือ

ในระดบัน้อย เน่ืองจากแนวโน้มของการบริหารจดัการ

การท่องเท่ียวของเทศบาลในจงัหวดัภูเก็ตตามปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงนั้น ไม่เพียงเป็นแนวโนม้ท่ีมีสาระ

ส�าคญัเก่ียวกบัการบริหารจดัการ จ�าเป็น และสอดคลอ้งกบั

ความตอ้งการของกลุ่มตวัอยา่งเท่านั้น แต่ถา้หากเทศบาล

ในจงัหวดัภเูกต็ใหค้วามส�าคญัและน�าเน้ือหาสาระเก่ียวกบั

การบริหารจดัการจากแนวโนม้ของการบริหารจดัการดงั

กล่าวมาปรับใชใ้นการบริหารจดัการการท่องเท่ียวอย่าง

จริงจงัแลว้ กลุ่มตวัอยา่งคาดหวงัและเช่ือมัน่วา่ ยอ่มมีส่วน

ส�าคญัท�าให้การบริหารจดัการการท่องเท่ียวของเทศบาล

ในจงัหวดัภูเก็ตประสบผลส�าเร็จหรือมีประสิทธิภาพเพ่ิม

มากข้ึน ดงัตวัอย่างแนวโน้มของการบริหารจดัการตาม

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีว่า (1) เทศบาลในจงัหวดั

ภเูกต็มีแนวโนม้ดูแลรักษาความปลอดภยันกัท่องเท่ียวบน

พื้นฐานของการมีจิตส�านึกและมีการกระท�าท่ีดีในการให้

บริการนกัท่องเท่ียวอยา่งมีเมตตา และเสียสละเป็นประจ�า 

(2) เทศบาลในจงัหวดัภูเก็ตมีแนวโนม้บริหารจดัการงบ

ประมาณและบุคลากรเพื่อดูแลรักษาความปลอดภยันัก
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ท่องเท่ียวอยา่งเหมาะสม ไม่มากหรือนอ้ยเกินไป (ค่าเฉล่ีย 

2.24) และ (3) เทศบาลในจงัหวดัภูเก็ตมีแนวโนม้น�าวิชา

ความรู้ท่ีทนัสมยัมาใช้ในการดูแลรักษาความปลอดภยั

นกัท่องเท่ียว รวมทั้งเพิ่มพูนความรู้และความช�านาญให้

แก่บุคลากรท่ีท�าหนา้ท่ีดูแลรักษาความปลอดภยันกัท่อง

เท่ียวดว้ย เป็นตน้ ดว้ยเหตุผลดงักล่าวน้ี จึงมีส่วนส�าคญั

ท�าให้กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ลว้นเห็นดว้ยในระดบัปาน

กลางต่อแนวโนม้ของการบริหารจดัการการท่องเท่ียวของ

เทศบาลในจงัหวดัภเูกต็ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 

แทนท่ีจะเห็นดว้ยในระดบัมากหรือในระดบันอ้ยดงักล่าว

3. การอภิปรายผลเปรียบเทียบความเห็นของกลุ่ม

ตวัอยา่งบางกลุ่มต่อภาพรวมประสิทธิภาพในการบริหาร

จดัการการท่องเท่ียวของเทศบาลในจงัหวดัภูเก็ตท่ีเรียก

ว่า 11M (สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์ารวิจยั ขอ้ 2) แบ่ง

เป็น 2 หวัขอ้ ดงัน้ี

3.1 จากผลการเปรียบเทียบภาพรวมความคิดเห็น

ของกลุ่มตวัอยา่ง 2 กลุ่ม จ�าแนกตามเพศ ไดแ้ก่ เพศชายกบั

เพศหญิงต่อภาพรวมประสิทธิภาพในการบริหารจดัการการ

ท่องเท่ียวของเทศบาลในจงัหวดัภูเกต็ พบวา่ ความคิดเห็น

ระหวา่งกลุ่มตวัอยา่ง 2 กลุ่มท่ีเป็นเพศชายกบัเพศหญิงแตก

ต่างกนั อยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 สอดคลอ้ง

กบั อุบลรัตน ์จนัพนัธ์เพชรกลุ (Janpunpetcharakul, 2011) 

พบวา่ ความคิดเห็นระหวา่งกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นประชาชน

ในเขตพื้นท่ีขององคก์ารบริหารส่วนต�าบลหนองเพรางาย 

จ�าแนกตามเพศชายกบัเพศหญิงต่อภาพรวมการพฒันาการ

บริหารจดัการดา้นการให้บริการเพื่อการจดัเก็บรายได้

ขององคก์ารบริหารส่วนต�าบลหนองเพรางายตามกรอบ

แนวคิด POSDCoRB แตกต่างกนั (ท่ีระดบันยัส�าคญัทาง

สถิติ เท่ากบั 0.05) จ�านวน 1 ดา้น

3.2 จากผลการเปรียบเทียบภาพรวมความคิดเห็น

ของกลุ่มตวัอยา่ง 2 กลุ่ม จ�าแนกตามระดบัการศึกษา ไดแ้ก่ 

ต�่าปริญญาตรีกบัปริญญาตรี หรือสูงกว่าปริญญาตรีต่อ

ภาพรวมประสิทธิภาพในการบริหารจดัการการท่องเท่ียว

ของเทศบาลในจงัหวดัภูเก็ต พบว่า ความคิดเห็นระหว่าง

กลุ่มตวัอย่าง 2 กลุ่มท่ีมีระดบัการศึกษาต�่ากว่าปริญญา

ตรีกบัปริญญาตรี หรือสูงกว่าปริญญาตรีไม่แตกต่างกนั 

ท่ีระดบันยัส�าคญัทางสถิติ 0.05 สอดคลอ้งกบัอิสระภทัร์ 

คุณประเสริฐ (Kunprasert, I. (2011) โดยกลุ่มตวัอย่าง 

คือ ขา้ราชการและประชาชนท่ีตอบแบบสอบถาม ท�าการ

วิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นระหวา่งกลุ่มตวัอยา่ง 2 

กลุ่ม ซ่ึงเป็นขา้ราชการท่ีปฏิบติังานในองคก์ารบริหารส่วน

จงัหวดั โดยจ�าแนกตามระดบัการศึกษาต�่ากวา่ปริญญาตรี

กบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือสูงกวา่ปริญญาตรีต่อภาพ

รวมแนวทางการพฒันาการบริหารจดัการดา้นภาวะผูน้�า

ขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสุราษฎร์ธานีตามกรอบ

แนวคิด PAMS-POSDCoRB 10 ดา้น โดยผลการศึกษา

พบวา่ ความคิดเห็นระหวา่งกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นขา้ราชการท่ี

ปฏิบติังานในองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 2 กลุ่ม คือ กลุ่ม

ท่ีมีการศึกษาต�่ากวา่ปริญญาตรีกบักลุ่มท่ีมีระดบัการศึกษา

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือสูงกว่าปริญญาตรีต่อภาพ

รวมแนวทางการพฒันาการบริหารจดัการดา้นภาวะผูน้�า

ขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสุราษฎร์ธานีตามกรอบ

แนวคิด PAMS-POSDCoRB 10 ดา้น ไม่แตกต่างกนัทั้ง 

10 ดา้น (ท่ีระดบันยัส�าคญัทางสถิติ มากกว่า 0.05) พร้อม

กนันั้น ผลการศึกษายงัพบอีกวา่ ความคิดเห็นระหวา่งกลุ่ม

ตวัอยา่งท่ีเป็นประชาชนท่ีอาศยัอยูใ่นเขตพื้นท่ีของจงัหวดั

ราษฎร์ธานี 2 กลุ่ม จ�าแนกตามระดบัการศึกษา คือ กลุ่มท่ี

มีระดบัศึกษาต�่ากวา่ปริญญาตรีกบักลุ่มท่ีมีระดบัการศึกษา

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือสูงกวา่ปริญญาตรี ส่วนใหญ่

ไม่แตกต่างกนั 7 ดา้น จากทั้งหมด 11 ดา้น

4. การอภิปรายผลตวัแบบการบริหารจดัการการ

ท่องเท่ียวของเทศบาลในจงัหวดัภูเก็ตตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 5 ดา้น (ตวัแปรอิสระ) ท่ีมีอิทธิพลต่อ

ประสิทธิภาพในการบริหารจดัการท่ีเรียกว่า 11M 5 ดา้น 

(ตวัแปรตาม) (สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์ารวจิยั ขอ้ 4) ผล

การศึกษาพบวา่ ปัจจยัท่ีมีส่วนส�าคญัต่อการบริหารจดัการ

ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีงทั้ง 5 ดา้น ลว้นเป็นปัจจยั

ท่ีมีอิทธิพลต่อปัจจยัท่ีมีส่วนส�าคญัต่อประสิทธิภาพในการ

บริหารจดัการท่ีเรียกว่า 11M 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้น (1) การ

วดัผล หรือการประเมินผลการปฏิบติังาน (measurement) 

(2) การประสานงาน หรือการประนีประนอม (mediation) 

(3) การบริหารจดัการเวลาหรือกรอบเวลาท่ีใชใ้นการปฏิบติั

งาน (minute) (4) การบริหารจดัการงบประมาณ (money) 

และ (5) การบริหารจดัการทรัพยากรมนุษย ์ (man) โดย

ตวัแบบการบริหารจดัการการท่องเท่ียวของเทศบาลใน

จงัหวดัภูเก็ตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทั้ง 5 ดา้น 
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เรียงตามล�าดบัความส�าคญัจากมากไปนอ้ยไดด้งัน้ี (1) ดา้น

ปัจจยัท่ีมีส่วนส�าคญัต่อการบริหารจดัการ

ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 5 ดา้น

ความพอประมาณ (2) ดา้นการมีภูมิคุม้กนั (3) ดา้นความมี

ปัจจยัท่ีมีส่วนส�าคญัต่อประสิทธิภาพใน

การบริหารจดัการท่ีเรียกว่า 11M 5 ดา้น

ภำพ 2 ตวัแบบการบริหารจดัการการท่องเท่ียวของเทศบาลในจงัหวดัภูเก็ตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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ข้อเสนอแนะกำรวิจัยคร้ังนี้

1. ขอ้เสนอแนะส�าหรับแนวทางการพฒันาการ

บริหารจดัการการท่องเท่ียวของเทศบาลในจงัหวดัภูเก็ต

ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไดแ้ก่ เทศบาลในจงัหวดั

ภเูกต็ควรจดัการฝึกอบรมหรือพฒันาผูบ้ริหารทุกระดบัเพือ่

เสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจและน�าไปใชใ้นการปรับปรุง

หรือพฒันาการปฏิบติังานในเร่ืองความส�าคญัของการใช้

งบประมาณส�าหรับการดูแลรักษาความปลอดภยันกัท่อง

เท่ียวอยา่งเหมาะสม เช่น ใชอ้ยา่งประหยดัและไม่นอ้ยเกิน

ไป ในเวลาเดียวกนั เทศบาลในจงัหวดัภูเก็ตควรก�าหนด

นโยบาย และแผนงานท่ีชัดเจนและต่อเน่ือง พร้อมทั้ง

สนบัสนุนงบประมาณส�าหรับการบริหารจดัการการท่อง

เท่ียว โดยเฉพาะการดูแลรักษาความปลอดภยันกัท่องเท่ียว

อยเ่หมาะสม เช่น ไม่มากหรือนอ้ยเกินไป

2. ขอ้เสนอแนะส�าหรับแนวโนม้ของการบริหาร

จัดการการท่องเท่ียวของเทศบาลในจังหวดัภูเก็ตตาม

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไดแ้ก่ เทศบาลในจงัหวดั

ภูเก็ตควรมีแนวโนม้ท่ีบริหารจดัการ โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง 

ดูแลรักษาความปลอดภยันกัท่องเท่ียวบนพื้นฐานของการ

มีจิตส�านึกและมีการกระท�าท่ีดีในการให้บริการนกัท่อง

เท่ียวอยา่งมีเมตตา และเสียสละเป็นประจ�า 

3. ขอ้เสนอแนะส�าหรับตวัแบบการบริหารจดัการ

การท่องเท่ียวของเทศบาลในจงัหวดัภูเก็ตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ เทศบาลในจงัหวดัภูเก็ตควร

ก�าหนดและน�าตวัแบบการบริหารจดัการการท่องเท่ียว

ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 5 ดา้น ไปปรับใชเ้ป็น

แนวทาง ขั้นตอนการปฏิบติังาน และตวัช้ีวดัส�าคญัของ

การปฏิบติังาน (Key Performance Indicators--KPIs) 

ส�าหรับการบริหารจดัการการท่องเท่ียว โดยตวัแบบการ

บริหารจดัการการท่องเท่ียวของเทศบาลในจงัหวดัภูเก็ต

ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทั้ง 5 ดา้น ควรเรียงตาม

ล�าดบัความส�าคญัจากมากไปนอ้ย ดงัน้ี (1) ดา้นความพอ

ประมาณ (2) ดา้นการมีภูมิคุม้กนั (3) ดา้นความมีเหตุมีผล 

(4) ดา้นความรู้ และ (5) ดา้นคุณธรรม

ข้อเสนอแนะกำรวิจัยคร้ังต่อไป

1. ควรน�ากรอบแนวคิดในการวิจยัน้ีไปท�าวิจยั

ในหน่วยงานอ่ืนนอกเหนือจากเทศบาลในจงัหวดัภูเก็ต 

เพื่อเป็นการพิสูจน์ผลการวิจยัว่าจะเหมือนกนั คลา้ยคลึง

กนั หรือแตกต่างกนั อนัจะน�าไปสู่การพฒันาการบริหาร

จดัการของหน่วยงานของรัฐต่อไป

2. เทศบาลในจงัหวดัภูเก็ต หรือบุคลากรควรท�า

วิจยัแบบเจาะลึกเก่ียวกบัการบริหารจดัการการท่องเท่ียว

ของเทศบาลแต่ละดา้นอยา่งเจาะจง เช่น ดา้นความมีเหตุ

มีผล การมีภูมิคุม้กนั และคุณธรรม เป็นตน้ 

3. เทศบาลในจงัหวดัภูเก็ต หรือบุคลากรควร

ท�าวิจยัเชิงเปรียบเทียบ เช่น วิจยัการบริหารจดัการของ

เทศบาลในจงัหวดัภเูกต็กบัหน่วยงานอ่ืนท่ีมีภาระงานใกล้

เคียงหรือคลา้ยกนั เป็นตน้

4. เทศบาลในจงัหวดัภูเก็ต หรือบุคลากรควรท�า

วจิยัโดยใชก้รอบแนวคิด หรือตวัแบบอ่ืนส�าหรับการศึกษา

วิเคราะห์การบริหารจดัการการท่องเท่ียวของเทศบาลใน

จงัหวดัภเูกต็ เช่น การบริหารจดัการตามแนวคิดการบริหาร

จดัการท่ีย ัง่ยืน (sustainable administration concept) และ

การบริหารจดัการตามแนวคิดตะวนัออก (eastern concept 

of administration) เป็นตน้

5. เทศบาลในจงัหวดัภูเก็ต หรือบุคลากรควรท�า

วจิยัเชิงคุณภาพ โดยการสมัภาษณ์ผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัการบริหารจดัการของเทศบาลในจงัหวดัภูเก็ต เช่น 

สมาชิกพรรคการเมือง เป็นตน้
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บทคัดย่อ

วิจยัน้ีเป็นการวิจยัในเชิงคุณภาพ โดยผูว้ิจยัใชก้ารสมัภาษณ์แบบเชิงลึก เพื่อศึกษาถึงคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์

ของนกัสร้างสรรคใ์นยคุดิจิทลั ผูว้ิจยัใชแ้นวคิดความเป็นนกัวิชาชีพ และทฤษฎีระบบเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษา 

ผลการวิจยัพบว่า นกัสร้างสรรคใ์นยคุดิจิทลันั้นควรเป็นบุคคลท่ีมีความเป็นมืออาชีพ ท่ีมีวินยัมีสัมมาคารวะมีความรับ

ผิดชอบมีการปรับเปล่ียนตวัเองในการเขา้สังคมมีมนุษยส์ัมพนัธท่ีดีมีบุคลิกภาพท่ีดีมีการพฒันาตนเองอยูเ่สมอและมี

ทกัษะการส่ือสารท่ีดี

ค�ำส�ำคัญ: คุณลกัษณะอนัพึงประสงค,์ นกัสร้างสรรค,์ ยคุดิจิทลั

Abstract

This qualitative research used in-depth interview method to study what are the desirable qualities of cre-

ativity in digital era. This research used professional concepts and system theory as conceptual framework for this 

study. The research findings showed that the persons with the qualities of creativity in digital era should be persons 

who are professional and who have discipline, respect, responsibility, social adaptation, good human relations, good 

personality, self-improvement ability, and good communication skills. 

Keywords: the desirable qualities, creative, digital era

คุณลักษณะอันพงึประสงค์ของนักสร้ำงสรรค์ในยุคดิจิทัล

The Desirable Qualities of Creativity in the Digital Era

อุษา ศิลป์เรืองวิไล

Usa Silraungwilai
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลยัอีสเทิร์นเอเชีย 

Faculty of Communication Arts, Eastern Asia University

บทน�ำ

ในยคุดิจิทลั ผูบ้ริโภคสามารถรับส่ือจากทัว่ทุกมุม

โลก เทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น มือถือ อินเทอร์เน็ต หรือแม้

กระทัง่ระบบขนส่งมวลชนอยา่งรถไฟฟ้า มีผลกระทบต่อ

สังคม เพราะเทคโนโลยไีม่เพียงแต่ท�าหนา้ท่ีอ�านวยความ

สะดวก ทั้งทางการท�างาน และการสร้างความบนัเทิงเริง

รมย ์ท�าใหต้วัแปรการรับรู้และการตดัสินใจของผูบ้ริโภค

ส่ือเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา การบริโภคส่ือมีความซบั

ซอ้นในดา้นพฤติกรรมการบริโภคอยา่งเห็นไดช้ดั 

ส่ือดิจิทลัมีแนวโนม้เติบโตและขยายตวัข้ึน จน

หลายคนมองวา่เทคโนโลยมีีอิทธิพลมาก มากเสียจนเกือบ

จะช้ีน�าชีวติผูค้นใหอ้ยูใ่นวฏัฏะของการส่ือสาร มีทั้งการท่ี

เราเขา้ไปมีส่วนร่วมในชุมชนเสมือนบนเวบ็ (online social 

networking) การเลือกรับขอ้มูล (content) ความบนัเทิง

หลากหลายรูปแบบ ทั้งในมือถือและอินเทอร์เน็ต ท�าให้
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บริษทัในวงการส่ือของไทยหลายแห่งเปิดตลาดและการ

ส่ือสารในรูปแบบของ e-communication มากข้ึน เช่น 

บริการ TV on Mobile เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัพฤติกรรม

ของผูบ้ริโภคส่ือท่ีมีแนวโน้มเปล่ียนไปรับข่าวสารและ

ความบนัเทิงผา่นส่ือดิจิทลัเพิ่มมากข้ึน ผูป้ระกอบวิชาชีพ

นักสร้างสรรค์จึงจ�าเป็นต้องปรับแนวคิดการผลิตงาน 

ตลอดจนปรับรูปแบบการส่ือสารและโครงสร้างทางการ

ผลิตงานให้สอดคลอ้งกบัรูปแบบสังคมท่ีเปล่ียนไป เพื่อ

เพิ่มประสิทธิภาพในการส่ือสารขอ้มูลและข่าวสารให้

เขา้ถึงตวัผูบ้ริโภคไดค้รอบคลุมกวา้งข้ึน อีกทั้งยงัช่วยลด

ตน้ทุนในการด�าเนินงานและขอ้จ�ากดัในการท�างานดว้ย 

(Silraungwilai, 2015a; Silraungwilai, 2015b; Silraung-

wilai& Malisuwan, 2010)

ประเทศไทยมีบริษทัท่ีจดทะเบียนเป็นบริษทัรับ

ผลิตภาพยนตร์โฆษณาหรือโปรดกัชัน่เฮา้ส์ (production 

house) เป็นจ�านวนมาก ทั้งบริษทัท่ีมีขนาดเล็กไปจนถึง

บริษทัท่ีมีขนาดใหญ่ ซ่ึงจากแนวโนม้ทางธุรกิจการผลิต

โฆษณาในปัจจุบนันั้น (Thai Franchise Center, 2016) 

ท�าให้องค์กรมีความตอ้งการนักสร้างสรรค์ (creative) 

มืออาชีพท่ีมีทกัษะท่ีจ�าเป็นในการท�างาน (Manpower 

Group, 2016) นกัสร้างสรรคถื์อเป็นต�าแหน่งท่ีมีหนา้ท่ี

รับผิดชอบมากพอสมควรเพราะผลงานท่ีเกิดจากแนวคิด

การออกแบบสร้างสรรคห์รืองานครีเอทีฟซ่ึงถกูกลัน่กรอง

โดยนักสร้างสรรคท่ี์มีคุณภาพจะเป็นตวัช้ีวดัพฒันาการ

งานครีเอทีฟท่ีสะทอ้นระดบัมาตรฐานนกัสร้างสรรคไ์ทย 

(Manager Online, 2015) 

ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรท่ีมีคุณลกัษณะอนั

พึงประสงคต่์อองคก์รโดยเฉพาะนกัสร้างสรรค ์(l3nr.org, 

2016) ท�าใหผู้ว้จิยัในฐานะนกัวชิาการดา้นนิเทศศาสตร์ซ่ึง

มีหนา้ท่ีในการพฒันาบุคลากรและการเตรียมพร้อมคนรุ่น

ใหม่ท่ีก�าลงัจะกา้วเขา้สู่วงการนิเทศศาสตร์ ผูว้จิยัจึงสนใจ

ท่ีจะศึกษาวา่ คุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องนกัสร้างสรรค์

ในยุคดิจิทัลควรประกอบด้วยอะไรบ้างในยุคดิจิทัลผู ้

บริโภคสามารถรับส่ือจากทัว่ทุกมุมโลก เทคโนโลยตี่าง ๆ  

เช่น มือถือ อินเทอร์เน็ต หรือแมก้ระทัง่ระบบขนส่งมวลชน

อย่างรถไฟฟ้า มีผลกระทบต่อสังคม เพราะเทคโนโลยี

ไดท้ �าหนา้ท่ีอ�านวยความสะดวก ในทางการท�างาน และ

การสร้างความบนัเทิงเริงรมย ์ ท�าให้ตวัแปรการรับรู้และ

การตดัสินใจของผูบ้ริโภคส่ือเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา 

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

เพื่อศึกษาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนัก

สร้างสรรคใ์นยคุดิจิทลั

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

ในการวิจยัเร่ือง คุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์อง

นกัสร้างสรรคใ์นยคุดิจิทลั เป็นการศึกษาถึงคุณลกัษณะ

อนัพึงประสงค์ของนักสร้างสรรค์ในยุคดิจิทลั เพ่ือให้

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการขององคก์ร ทั้งน้ีผูว้ิจยัไดน้�า

แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อใชเ้ป็นกรอบแนวคิดใน

การศึกษา ดงัต่อไปน้ี

แนวคิดความเป็นมืออาชีพ (professional concept) 

ความเป็นมืออาชีพ หรือ professionalism หมายถึง องค์

ความรู้ หรือ ความรอบรู้เก่ียวกบัอาชีพของคนกลุ่มใด

กลุ่มหน่ึง ซ่ึงคนเหล่านั้นเห็นว่ามีค่าและพยายามผลกัดนั

ให้สาธารณชนยอมรับสถานภาพอาชีพของตน (Terry, 

1974; McCurdy, 1077) มีวิธีการต่าง ๆ มากมายท่ีใชจ้ดั

ประเภทวา่งาน (occupation) แบบไหนจึงเขา้ลกัษณะของ

อาชีพ (profession) อยา่งไรก็ตาม Greenwood (1957) นกั

สงัคมศาสตร์สาขาสงัคมวทิยาดา้นการงานไดก้�าหนดเกณฑ ์

5 ประการ ในการนิยามวชิาชีพวา่ตอ้งมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี

1. ตอ้งมีทฤษฎีเป็นระบบ (systematic body of 

theory) เป็นแนวทางในการท�างาน กล่าวคือ นอกจากจะ

มีทกัษะท่ีไดจ้ากการเรียนแลว้ ในการท�างานยงัควรน�าการ

วิจยัไปใชเ้พื่อเพิ่มพนูองคค์วามรู้ในศาสตร์นั้น ๆ

2. มีอ�านาจหนา้ท่ีในอาชีพ (professional authority) 

อ �านาจหนา้ท่ีดงักล่าวมาจากความรู้และทกัษะในศาสตร์

ซ่ึงท�าให้ลูกคา้หรือประชาชนทัว่ไปยอมรับและท�าตาม

ขอ้แนะน�าของผูมี้อาชีพนั้น ๆ

3. ไดรั้บการอนุญาตอยา่งเป็นทางการจากหมูค่ณะ 

(sanction of the community) โดยผูท่ี้สามารถระบุว่าตน

มีอาชีพใดตอ้งไดรั้บการศึกษาฝึกอบรมอยา่งเหมาะสม มี

ทกัษะ ความรู้ในอาชีพอยา่งแทจ้ริงผ่านระบบการศึกษา
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และตอ้งมีใบอนุญาตประกอบอาชีพ

4. มีการก�าหนดหลกัจรรยาบรรณในวชิาชีพ (code 

of ethics) ซ่ึงจรรยาบรรณน้ีอาจจะก�าหนดโดยสมาคม

วชิาชีพ หรือผูว้า่จา้ง ซ่ึงมีการระบุพฤติกรรมท่ีควรท�าและ

ไม่ควรท�า ส�าหรับผูป้ระกอบอาชีพนั้น ๆ

5 .  มีว ัฒนธรรมในอา ชี พ  (p ro fe s s i ona l  

culture) ลกัษณะขอ้น้ีท�าให้เห็นความแตกต่างของอาชีพ  

(profession) กับงาน (occupation) นั่นคืออาชีพจะมี

วฒันธรรมกลุ่ม คลา้ยเป็นวฒันธรรมย่อย เช่น มีภาษา 

สัญลกัษณ์ บรรทดัฐาน เป็นของตวัเอง

ส�าหรับความเป็นมืออาชีพในยุคดิ จิทัลนั้ น 

นักสร้างสรรค์ควรท่ีจะมีทกัษะท่ีจ�าเป็นในการท�างาน  

(Manpower Group, 2016) ซ่ึงประกอบดว้ย

1. ทกัษะในดา้นการส่ือสารและมนุษยสัมพนัธ์ 

(communication & relation skills)

ส่ิงจ�าเป็นในการท�างานร่วมกันคือการส่ือสาร

และมนุษยสัมพนัธ์ซ่ึงเป็นศิลปะในการสร้างเสริมความ

สัมพนัธ์อนัดีต่อกนั เพ่ือให้ไดม้าซ่ึงความรักใคร่ ความ

นบัถือ ความจงรักภกัดี และความร่วมมือดงันั้นทกัษะดา้น

น้ีจึงเป็นทกัษะส�าคญัอนัดบัตน้ ๆ ในการท�างานร่วมกนั

กบัผูอ่ื้นเพราะทกัษะดา้นน้ีเป็นกลไกท่ีสามารถลดความ

ขดัแยง้และช่วยอ�านวยการให้การติดต่อประสานงานกบั

แผนกอ่ืน ๆเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและจะน�ามาซ่ึง

ความส�าเร็จ

2. ทกัษะในการแกปั้ญหา (problem solving skills)

การแก้ปัญหาเป็นทักษะท่ีส�าคญัอย่างหน่ึงใน

การท�างานและบริหารงานเพราะการปฏิบติังานไม่ว่าใน

ต�าแหน่งใด ๆ กต็ามจะตอ้งเผชิญกบัปัญหาและสภาวการณ์

ต่าง ๆ ดงันั้นความสามารถในการจดัการกบัปัญหาท่ีเกิดข้ึน

ไดอ้ยา่งมีระบบไม่เกิดความเครียดทางกายและจิตใจเป็น

ส่ิงท่ีจ�าเป็นท่ีจะท�าใหปั้ญหาไม่ลุกลามเป็นปัญหาใหญ่โต

เกินแกไ้ข การแกปั้ญหาตอ้งมีหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีเป็น

ระบบเร่ิมตั้งแต่การก�าหนดและแยกแยะสาเหตุของปัญหา

มีการตั้งเป้าหมายในการด�าเนินการแกไ้ขและวเิคราะห์รวม

ถึงวธีิการและการวดัผลหลงัการแกไ้ขและสร้างมาตรฐาน

เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเดิม

3. ทักษะในการวางแผน (organizing and  

planning skills)

การท�างานท่ีขาดการวางแผนท่ีดีเป็นส่วนส�าคญั

ท่ีท�าให้ไม่บรรลุเป้าหมายท่ีวางไวด้งันั้นการมีทกัษะใน

การวางแผนของพนกังานยอ่มหมายถึงความส�าเร็จเพราะ

การวางแผนคือการหาทางเลือกท่ีดีท่ีสุดเหมาะสมท่ีสุด

ในการปฏิบติังานเช่นการใชแ้ผนระยะยาวในการพฒันา

ทกัษะและฝีมือของแรงงานท�าให้งานท่ีออกมามีคุณภาพ

เพิ่มมูลค่าให้กบัช้ินงานหรือผลงานนั้นได้

4. ทกัษะในดา้นคอมพิวเตอร์และเทคโนโลย ี

(technology and computer skills)

ดว้ยรูปแบบการท�างานและการพฒันาของการ

ส่ือสารท่ีครอบคลุมมากข้ึนไดก่้อใหเ้กิดการน�าเทคโนโลยี

และคอมพวิเตอร์เขา้มามีส่วนในการก�าหนดความตอ้งการ

ของตลาดแรงงานผูว้า่จา้งส่วนใหญ่ก�าหนดทกัษะในดา้น

เทคโนโลยแีละคอมพวิเตอร์ไวเ้ป็นคุณสมบติัเบ้ืองตน้ของ

การรับพนกังานใหม่ เพราะพนกังานท่ีมีทกัษะในเร่ืองของ

เทคโนโลยแีละคอมพิวเตอร์จะสามารถท�างานไดร้วดเร็ว

และมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน

5.  ทักษะและความสามารถทางด้านภาษา  

(language skills)

ทกัษะการใชภ้าษามีส่วนส�าคญัมากข้ึนโดยเฉพาะ

ภาษาองักฤษเพราะฉะนั้นพนกังานท่ีสามารถส่ือสารภาษา

ต่างประเทศได ้จะถือวา่ไดเ้ปรียบอยา่งมากเพราะปัจจุบนั

มีผูล้งทุนจากต่างประเทศหรือการติดต่อคา้ขายกบัต่าง

ประเทศมากข้ึนองคก์รท่ีมีพนกังานท่ีมีทกัษะและความ

สามารถดา้นภาษาจึงเป็นส่ิงจ�าเป็น

ทฤษฎีระบบ (system theory) ลกัษณะท่ีส�าคญั

ของระบบ คือ ความสมัพนัธ์ท่ีมีต่อกนัระหวา่งระบบหรือ

หน่วยงานยอ่ย ๆ  ภายในระบบ การเปล่ียนแปลงของระบบ

ย่อยหน่ึงจะส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงของระบบอ่ืน

ดว้ย นอกจากน้ี ระบบยงัมีคุณสมบติัในการตอบโตก้บั

สภาพแวดลอ้ม กล่าวคือ สภาพแวดลอ้มเป็นปัจจยัท่ีส่ง

ผลใหร้ะบบตอ้งมีการปรับเปล่ียนเพือ่ใหร้ะบบด�ารงอยูไ่ด้

ทฤษฎีระบบเป็นท่ีนิยมมากในช่วงทศวรรษ

ท่ี 1960 และ 1970 และน�าไปสู่แนวคิดการส่ือสารใน
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องค์กรแบบเครือข่าย ข้อมูลจากหนังสือเร่ือง Mass  

Communication Theory ของ Stanley J. Baran และ  

Dennis K. Davis (2005) ระบุไวว้่าทฤษฎีระบบ ประกอบ

ดว้ย

1. ส่ิงท่ีป้อนเขา้ (input) หมายถึง ขอ้ก�าหนดเก่ียว

กบัคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องของนกัสร้างสรรคใ์นยคุ

ดิจิทลั ซ่ึงในท่ีน้ีหมายถึง ความเป็นมืออาชีพ (professional) 

อนัประกอบไปดว้ย การมีวินยัสัมมาคารวะความรับผิด

ชอบการปรับเปล่ียนตวัเองในการเขา้สงัคมมนุษยสมัพนัธ์

ท่ีดีบุคลิกภาพท่ีดีการพฒันาตนเองอยูเ่สมอและทกัษะการ

ส่ือสารท่ีดี

2. นกัสร้างสรรค ์(creative) หมายถึง เจา้หนา้ท่ีของ

องคก์ร ท่ีท�าหนา้ท่ีออกแบบสร้างสรรคผ์ลงานท่ีมีลกัษณะ

ริเร่ิมท่ีดี เช่น ความคิดสร้างสรรค ์ศิลปะสร้างสรรค ์ซ่ึงใน

ท่ีน้ีหมายถึง นกัสร้างสรรคข์องบริษทั จีเอม็เอม็ แกรมม่ี 

จ�ากดั (มหาชน) บริษทั บางกอกกล๊าส จ�ากดั และบริษทั 

บา้นนา้ โปรดกัชัน่ จ�ากดั

3. กระบวนการ (process) หมายถึง ขอ้ก�าหนดเก่ียว

กบัคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องระบบ วิธีการ ขั้นตอน

การปฏิบติังานของนกัสร้างสรรค ์ เพื่อให้การปฏิบติังาน

ของนกัสร้างสรรคไ์ดม้าตรฐาน ซ่ึงในท่ีน้ีหมายถึง การฝึก

ปฏิบติังานของนกัศึกษาฝึกงานในต�าแหน่งนกัสร้างสรรค์

ท่ีลงทะเบียนรายวิชาการฝึกงานทางนิเทศศาสตร์  

(internship in communication arts: 00348324) จ�านวน 3 คน

4. ปัจจยัผลสัมฤทธ์ิ (output) หมายถึง ขอ้ก�าหนด

เก่ียวกบัคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของผลลพัธ์ท่ีไดจ้าก

การด�าเนินงานและการปฏิบติังานของนกัสร้างสรรค ์ซ่ึง

หมายรวมถึงผลส�าเร็จในเชิงธุรกิจ และผลส�าเร็จในดา้น

ศีลธรรม ซ่ึงในท่ีน้ีหมายถึง นกัสร้างสรรคอ์นัพึงประสงค์

5. ผลยอ้นกลบั (feedback) หมายถึง ขอ้มูลท่ี

สะทอ้นให้เห็นถึงผลการท�างานของนักสร้างสรรค์ ซ่ึง

ในท่ีน้ีหมายถึง การผ่านการประเมินการฝึกปฏิบติังาน  

(probation) ของนกัศึกษาฝึกงานในต�าแหน่งนกัสร้างสรรค์

ท่ีลงทะเบียนรายวิชาการฝึกงานทางนิเทศศาสตร์  

(internship in communication arts: 00348324) จ�านวน 3 คน

จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัแนวคิด

ความเป็นมืออาชีพ (professional concept) และ ทฤษฏี

ระบบ (system theory) ผูว้จิยัจึงไดพ้ฒันาเป็นกรอบแนวคิด

ในการศึกษา (conceptual framework) ตามภาพ 1 (กรอบ

แนวคิดการวิจยั)

กรอบแนวคิดกำรวิจัย

ส่ิงท่ีป้อนเขา้ (input)

---------------------------

ความเป็นมืออาชีพ

กระบวนการ (process)

---------------------------

การฝึกปฏิบติังาน

ผลยอ้นกลบั (feedback)

---------------------------

ผา่นการประเมินการฝึกปฏิบติังาน (probation)

ผลผลิต (output)

---------------------------

นกัสร้างสรรคอ์นัพึง

ประสงค์

RQ1: คุณลักษณะอันพึง

ประสงคข์องนกัสร้างสรรค์

ในยุคดิจิทลัควรประกอบ

ดว้ยอะไรบา้ง

ภำพ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีไดอ้อกแบบการวิจยัเป็นเชิง

คุณภาพ โดยผูว้ิจยัก�าหนดกรอบแนวคิดในการศึกษาบน

พื้นฐานแนวคิดความเป็นมืออาชีพ (professional concept) 

และ ทฤษฏีระบบ (system theory) โดยอาศยัวธีิการส�ารวจ

ต�ารา เอกสาร งานวจิยั (ขั้นตอนท่ี 1) จากนั้นผูว้จิยัจึงพฒันา

เคร่ืองมือวิจยัเพื่อใชส้ัมภาษณ์เจาะลึก โดยก�าหนดเป็น

ประเด็นค�าถามท่ีจะใชเ้ป็นแนวค�าถาม (ขั้นตอนท่ี 2) จาก

นั้นจะเขา้สู่ขั้นตอนการตรวจสอบการความเท่ียงความตรง
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ของเคร่ืองมือวิจยัดว้ยการจดักลุ่มสนทนายอ่ยในชั้นเรียน

วิชาการส่ือสารองคก์ร (organization communication: 

00328317) และ การวจิยัทางนิเทศศาสตร์ (communication 

arts research: 00328212) กบันกัศึกษามหาวทิยาลยัอีสเทิร์น

เอเซียจ�านวน 22 คน (ขั้นตอนท่ี 3) และ เม่ือสามารถหาขอ้

ตกลงร่วมกนัในการเลือกประเดน็ค�าถามท่ีใชจ้ะใชเ้ป็นแนว

ค�าถามในสมัภาษณ์เจาะลึก ผูว้จิยัจึงสร้างเคร่ืองมือวจิยัเพือ่

ใชเ้กบ็รวบรวมขอ้มูลจากผูถู้กสมัภาษณ์ (key informants) 

(ขั้นตอนท่ี 4) โดยแบ่งกลุ่มการท�างานออกเป็น 3 กลุ่ม 

ตามรายช่ือนกัศึกษาฝึกงานในต�าแหน่งนกัสร้างสรรคท่ี์ลง

ทะเบียนรายวิชาการฝึกงานทางนิเทศศาสตร์ (internship 

in communication arts: 00348324) (3 คน) (ขั้นตอนท่ี 5) 

จากนั้นผูว้ิจยัจึงไดส้ิ้นสุดการวิจยัดว้ยการน�าเสนอผลการ

วิจยัในรูปบทความก่ึงตาราง (semi-tabular presentation) 

(Bowarnkitiwong, 2005) (ขั้นตอนท่ี 6) และอภิปรายผล

สรุปเป็นคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องนกัสร้างสรรคใ์น

ยคุดิจิทลั (ขั้นตอนท่ี 7)

เคร่ืองมือในกำรวิจัย

การสมัภาษณ์ตามแนวค�าถามสมัภาษณ์แบบเจาะ

ลึก โดยตั้งค �าถามกบัผูใ้ห้ขอ้มูลว่า ในทรรศนะของท่าน 

คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของบุคคลท่ีรับผิดชอบงาน

นกัสร้างสรรคใ์นยคุดิจิทลั ไดแ้ก่อะไรบา้ง เพื่อใชใ้นการ

สัมภาษณ์แหล่งขอ้มูลประเภทบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบันัก

สร้างสรรค์ โดยมีการจดบนัทึก เพ่ือให้สามารถบนัทึก

ประเด็นท่ีน่าสนใจเพิ่มเติม นอกจากแนวค�าถามท่ีเตรียม

ไว ้และสามารถเช่ือมโยงขอ้มูลทั้งหมด ช่วยเตือนความจ�า

ระหวา่งสมัภาษณ์ รวมทั้งใชเ้ทปบนัทึกเสียง ขอ้มูลจากการ

สมัภาษณ์ใหไ้ดค้วามละเอียดถ่ีถว้นและสะดวกแก่การน�า

ไปถอดความเพือ่ใชใ้นการศึกษาควบคู่ไปกบัการจดบนัทึก 

การทดสอบเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั

ผูว้ิจยัท�าการตรวจสอบความเท่ียงตรง (validity) 

และความเช่ือถือได ้(reliability) ของแนวค�าถามสมัภาษณ์

แบบเจาะลึก ดงัน้ี

1. ในการตรวจสอบความเท่ียงตรง (validity) ของ

แนวค�าถามสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ผูว้ิจยัไดท้ �าการปรึกษา

กบัอาจารยใ์นคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลยัอีสเทิร์น

เอเซีย เพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรง ตามเน้ือหา (content 

validity) และความเหมาะสมของภาษาท่ีใช ้ (wording) 

แลว้น�าแนวค�าถามสมัภาษณ์แบบเจาะลึกท่ีไดม้าปรับปรุง

แกไ้ขก่อนน�าไปใชส้อบถามจริง

2. ผูว้ิจัยน�าแนวค�าถามสัมภาษณ์แบบเจาะลึก

ฉบบัร่างไปทดลองใช้ (pre-test) เพื่อตรวจสอบความ

สมัพนัธ์เก่ียวขอ้ง (relevance) ของเน้ือหา ความเป็นไปได ้ 

(feasibility) ในแง่ของค�าตอบท่ีไดจ้ากผูต้อบแบบสอบถาม 

ตลอดจนถึงความยากง่ายและความเขา้ใจภาษาท่ีใช้ว่า

สามารถส่ือความหมายไดต้รงตามท่ีผูว้ิจยัตอ้งการหรือ

ไม่ โดยน�าไปทดสอบกับนักศึกษาฝึกงานในต�าแหน่ง

นักสร้างสรรค์ท่ีลงทะเบียนรายวิชาการฝึกงานทาง

นิเทศศาสตร์ (internship in communication arts: 00348324) 

(3 คน) 

ผลกำรวิจัย

ในการวิจยัคร้ังน้ี เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพโดย

ใชก้ารสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (in-depth interview) เพื่อ

ศึกษาคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องนกัสร้างสรรคใ์นยคุ

ดิจิทลั โดยด�าเนินการวิจยัระหว่างวนัท่ี 4 มกราคม 2559 

ถึง 17 พฤษภาคม 2559 เป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา 

ในการวิจยัคร้ังน้ี เป็นการเก็บขอ้มูลเก็บรวบรวมขอ้มูล

โดยการสัมภาษณ์เจาะลึกหวัหนา้งาน (3 คน) เพื่อนร่วม

งาน (3 คน) และผูป้ฎิบติังานซ่ึงเป็นนกัศึกษาฝึกงานใน

ต�าแหน่งนกัสร้างสรรคท่ี์ลงทะเบียนรายวิชาการฝึกงาน

ทางนิเทศศาสตร์ (internship in communication arts: 

00348324) (3 คน) จ�านวนทั้งส้ิน 9 คน ผลการวจิยัน�าเสนอ

ในรูปบทความก่ึงตาราง มีรายละเอียดดงัน้ี (ดูตาราง 1-9)
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ตำรำง 1

ข้อค้นพบเก่ียวกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักสร้างสรรค์ในยคุดิจิทัลจากผู้ให้สัมภาษณ์ล�าดับท่ี 1

ผูใ้ห้สัมภาษณ์

(ล�าดบัท่ี)

ค �าตอบ

1 1. มีความอยากรู้อยากเห็น (curiosity) เป็นคุณสมบติัพื้นฐานส�าคญัท่ีนกัสร้างสรรคเ์ป็นผูส้นใจส่ิง

ต่าง ๆ รอบตวัทุกเร่ือง ชอบแสวงหาความรู้ ชอบอ่าน ขอบเปิดรับต่อส่ิงใหม่ ๆ เพื่อเป็นการสะสม

วตัถุดิบส�าหรับงานสร้างสรรค ์และน�าไปสู่การคน้พบส่ิงใหม่ ๆ

2. มีจินตนาการ (imagination) เป็นคุณสมบติัติดตวัท่ีช่วยให้นกัสร้างสรรคส์ามารถพฒันาส่ิงใหม่ 

ช่วยให้สามารถมองเห็นความสัมพนัธ์ใหม่ ๆ ท่ีน�าไปสู่ส่วนประสมอยา่งใหม่หรือรูปแบบใหม่

3. เขา้ถึงความรู้สึกของผูอ่ื้น (empathy) เป็นคุณสมบติัท่ีมีประโยชน์อยา่งยิ่งต่อการส่ือสารและการ

โฆษณา นกัโฆษณาท่ีสามารถเอาใจของตนเองไปรับรู้ความรู้สึกของผูอ่ื้นในสถานการณ์ต่าง ๆ มี

ความสามารถในการเอาความรู้สึกของผูอ่ื้น มาเป็นความรู้สึกของตนเองไดดี้ คุณสมบติัน้ีสามารถ

น�ามาใชเ้พื่อเพิ่มประสิทธิภาพของงานส่ือสารของตนไดเ้ป็นอยา่งดี

4. มีความกระตือรือร้น (enthusiasm) เป็นคุณสมบติัส�าคญัของนกัสร้างสรรค ์เพราะความกระตือรือร้น

เป็นแรงผลกัดนัใหเ้กิดความอยากรู้อยา่งเห็น หล่อหลอมกบัจินตนาการ ท�าใหน้กัสร้างสรรคแ์สวงหา

ลู่ทางใหม่ ๆ หรือความสัมพนัธ์ใหม่ ๆ

5. มีลกัษณะคล่องตวัและรับแนวทางใหม่ ๆ (flexibility) นกัสร้างสรรคมี์ลกัษณะยอมรับความคิด

แปลก ๆ ใหม่ ๆ ไม่ติดยึดอยูก่บัความเคยชินเก่า ๆ

ตำรำง 2

ข้อค้นพบเก่ียวกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักสร้างสรรค์ในยคุดิจิทัลจากผู้ให้สัมภาษณ์ล�าดับท่ี 2

ผูใ้ห้สัมภาษณ์

(ล�าดบัท่ี)

ค �าตอบ

2 นกัสร้างสรรคค์วรเป็นตวัของตวัเอง ไม่ลอกเลียนแบบใคร และกลา้ท�าอะไรใหม่ ๆ การฝึกฝนเพื่อ

เป็นนกัสร้างสรรคท่ี์ดี จึงตอ้งรู้จกัสังเกตผูค้น ลองแทนตวัเองกบัคนอ่ืนดูวา่ ถา้เราเป็นเขา แลว้เราท�า

อยา่งไร พยายามคิด และมองอะไร ให้แปลกออกไปจากคนอ่ืน
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ตำรำง 3

ข้อค้นพบเก่ียวกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักสร้างสรรค์ในยคุดิจิทัลจากผู้ให้สัมภาษณ์ล�าดับท่ี 3

ผูใ้ห้สัมภาษณ์

(ล�าดบัท่ี)

ค �าตอบ

3 1. ความกลา้เส่ียง (willingness to take risks) หมายถึง กลา้เผชิญกบัส่ิงท่ีจะเกิดข้ึน หากผลงานประสบ

ความลม้เหลว หรือไม่เป็นไปอยา่งท่ีคาดคิด รูปแบบของความคิดจะเป็นแบบท่ีใชก้นัทัว่ไป ในงาน

ท่ีตอ้งใชส้ติปัญญาอยา่งมากในการแกปั้ญหาในชีวิต คือ แนวคิดท่ีมุ่งแสวงหาค�าตอบท่ีดีท่ีสุด เพียง

ค�าตอบเดียว (one “best” answer) หรือเรียกว่า “convergent thinking” กระบวนการคิดก็เร่ิมจากการ

พิจารณาขอ้เทจ็จริงต่าง ๆ ท่ีรวบรวมมาได ้ และจ�ากดัขอบเขตความคิดให้แคบลงทนัที ดว้ยการตดั

ความคิดอ่ืน ๆ ท่ีเป็นไปได ้ทั้งหมดออกไป จนเหลือค�าตอบท่ีคิดว่าดีท่ีสุดเพียงค�าตอบเดียว

2. มีความคิดหลากหลายและมุมมองกวา้งไกล (divergent thinking) หมายถึง การมีความคิดท่ีเปิด

กวา้งในการแกปั้ญหา ข้ึนอยูก่บัความเช่ือว่าปัญหาต่าง ๆ สามารถแกไ้ดม้ากกว่าหน่ึงวิธี และทุก ๆ 

ปัญหาจะมีค�าตอบท่ีถูกตอ้งมากกว่าหน่ึงค�าตอบ ลกัษณะความคิดแบบน้ีจะแตกต่างจากความคิดใน

ขอ้แรกท่ีกล่าวมาแลว้ กล่าวคือ แทนท่ีจะจ�ากดัขอบเขตความคิดให้แคบลงทนัที แต่วิธีน้ีจะขายของ

เขตความคิดให้กวา้งออกไป เป็นการเปิดโอกาสให้ส�ารวจความคิดต่าง ๆ ทั้งท่ีสมเหตุผลและไม่สม

เหตุผล เพื่อให้มีตวัเลือกตดัสินใจหลาย ๆ แบบ หลาย ๆ ทาง แลว้จึงเลือกวิธีแกปั้ญหาท่ีดีวิธีเดียว 

จากหลาย ๆ ค�าตอบท่ีถูกตอ้ง การมีแนวความคิดเปิดกวา้ง และหลากหลายแบบน้ี จะช่วยให้การ

สร้างสรรคง์านโฆษณามีลกัษณะเด่นเป็นเอกลกัษณ์ หรือแหวกแนวไม่ซ้ือแบบใคร

3. มีอารมณ์ขนั (sense of humor) หมายถึง คุณลกัษณะของบุคคลท่ีมีลกัษณะนิสัยท่ีมกัเห็นเร่ืองต่างๆ 

เป็นเร่ืองชวนขนั แฝงดว้ยอารมณ์ข้ีเล่นท่ีมีลกัษณะเชิงสร้างสรรคแ์ละฉลาด จุดมุ่งหมายส�าคญัของ

การมีอารมณ์ขนัดงักล่าวน้ี ไม่ใช่เพื่อตอ้งการใหง้านโฆษณาเป็นงานสนุก แต่คุณค่าของการมีอารมณ์

ขนั มีส่วนอยา่งมากต่อการท�าให้สมองหรือจิตใจปลอดโปร่ง ท�าให้เกิดความคิดสร้างสรรคใ์หม่ ๆ 

หรือ สามารถเช่ือมโยงความคิดเดิมให้รวมตวัข้ึนเป็นรูปแบบใหม่ เป็นตน้ อยา่งไรก็ตามอารมณ์ขนั

ยงัสามารถน�าไปใชใ้นส่ิงโฆษณาดว้ย เช่นเดียวกนั

ตำรำง 4

ข้อค้นพบเก่ียวกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักสร้างสรรค์ในยคุดิจิทัลจากผู้ให้สัมภาษณ์ล�าดับท่ี4

ผูใ้ห้สัมภาษณ์

(ล�าดบัท่ี)

ค �าตอบ

4 1. มีหิริโอตตปัปะ (มีความละอายต่อบาป มีความเกรงกลวัต่อบาป ทั้งต่อหนา้และลบัหลงั)

2. ซ่ือสัตยสุ์จริต                                                 3. มีความรับผิดชอบในหนา้ท่ีและมีวินยั

4. มีมนุษยสัมพนัธ์ และบุคลิกภาพดี                   5. รักงานและมีความคิดในการสร้างสรรค ์  

6. เป็นผูน้�าท่ีดีและจดัการดี                                 7. ตรงต่อเวลา

8. รับฟังค�าวิพากษแ์ละวิจารณ์งาน                      9. มีจริยธรรมในการประกอบอาชีพ
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ตำรำง 5

ข้อค้นพบเก่ียวกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักสร้างสรรค์ในยคุดิจิทัลจากผู้ให้สัมภาษณ์ล�าดับท่ี 5

ผูใ้ห้สัมภาษณ์

(ล�าดบัท่ี)

ค �าตอบ

5 คนท่ีมีความคิดสร้างสรรคน์ั้นจะเป็นคนท่ีมี 

1. ความคิดริเร่ิม (originality)  คือมีความคิดท่ีแปลกใหม่ต่างจากความคิดธรรมดาของคนทัว่ ๆ ไป

2. มีความคิดยืดหยุน่ (flexibility) คือมีความสามารถในการคิดหาค�าตอบไดห้ลายทิศทางหลายแง่

หลายมุม

3. มีความคิดคล่องแคล่ว (fluency) คือสามารถคิดหาค�าตอบไดอ้ยา่งคล่องแคล่วว่องไว รวดเร็ว และ

ไดค้ �าตอบมากท่ีสุดในเวลาท่ีจ�ากดั

4. มีความคิดละเอียดลออ (elaboration) คือการคิดไดใ้นรายละเอียดเพื่อขยายหรือตกแต่งความคิด

หลกัให้ไดค้วามหมายท่ีสมบูรณ์ยิ่งข้ึน

ตำรำง 6

ข้อค้นพบเก่ียวกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักสร้างสรรค์ในยคุดิจิทัลจากผู้ให้สัมภาษณ์ล�าดับท่ี 6

ผูใ้ห้สัมภาษณ์

(ล�าดบัท่ี)

ค �าตอบ

6 1. เป็นผูท่ี้มีความคิดสร้างสรรค ์และมีความเช่ือมัน่ในตนเอง

2. เป็นผูท่ี้รู้จกัสังเกตและท�าความเขา้ใจกบัส่ิงแวดลอ้มรอบ ๆ ตวั

3. เป็นผูท่ี้ติดตามการเปล่ียนแปลงและความเคล่ือนไหวของงานออกแบบสร้างสรรคทุ์กสาขาอยูเ่สมอ

4. เป็นผูท่ี้มีความสนใจศึกษาความเช่ือ และผลงานท่ีออกแบบตามความเช่ือในยคุต่าง ๆ  ท่ีผา่นมา เพ่ือ

น�ามาใชเ้ป็นพื้นฐานในการออกแบบสร้างสรรคใ์ห้กา้วหนา้ต่อไปในปัจจุบนัและอนาคต

5. เป็นผูท่ี้เขา้ใจสภาพแวดลอ้มของสังคม และความตอ้งการของประชาชน เพื่อให้การสร้างสรรค์

งานให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของสังคม

6. เป็นผูท่ี้มีความเขา้ใจงานออกแบบแต่ละชนิด เพือ่ใหก้ารออกแบบตอบสนองไดต้รงตามจุดประสงค์

ของงานออกแบบนั้น ๆ เช่น การออกแบบโฆษณามีจุดประสงคใ์นการจูงใจ เป็นตน้
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ตำรำง 7

ข้อค้นพบเก่ียวกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักสร้างสรรค์ในยคุดิจิทัลจากผู้ให้สัมภาษณ์ล�าดับท่ี 6

ผูใ้ห้สัมภาษณ์

(ล�าดบัท่ี)

ค �าตอบ

7 มีความคิดสร้างสรรค ์ทนัต่อเหตุการณ์สงัคม สามารถคิดไดท้ั้งวนั การเป็น Creative มีความยาก เพราะ

เราตอ้งคิดอะไรใหม่ตลอด มนัยากกวา่ท�าหนา้ใหม่อีกอะ555555 โดยส่วนตวัแลว้อะพี่ไม่ไดเ้ก่งแบบ

คิดอะไรใหม่ตลอดอยา่งเน่ีย แต่จริง ๆ การเป็น Creative จะตอ้งคิดส่ิงใหม่ตลอดมนัไม่ใช่ แต่จริง ๆ 

แลว้การท�าส่ิงเก่าใหเ้ป็นส่ิงใหม่มนัก็เป็นการ Creative เหมือนกนั เหมือนการดดัแปลงของเก่าท่ีมีอยู่

แลว้ใหม้นัแตกออกไปอีกในอีกแบบหน่ึงน้ีก็คือการ Creative เหมือนกนั ส่วนตวัพี่แลว้จะถนดัง่ายท่ี

น�าส่ิงเก่าท่ีมีอยูแ่ลว้มาปรับปรุงเปล่ียนแปลงใหเ้ป็นส่ิงใหม่ หรือง่าย ๆ  มนัจะเป็นแบบพวกลอ้เลียนอ่ะ 

ก่อนหนา้เน่ียพี่ก็ท �าคลิปมาก่อน ก่อนมาท�า Creative มนัก็เลยสามารถท่ีจะเอาโน่นเอาน่ีมาลอ้เลียน

อะไรแบบเน่ีย จะสงัเกตไดว้า่งาน เทยเท่ียวไทย จะเป็นแบบ ลอ้เลียนโฆษณาอะไรแบบเน่ียกเ็อามาท�า

ตำรำง 8

ข้อค้นพบเก่ียวกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักสร้างสรรค์ในยคุดิจิทัลจากผู้ให้สัมภาษณ์ล�าดับท่ี 8

ผูใ้ห้สัมภาษณ์

(ล�าดบัท่ี)

ค �าตอบ

8 ตอ้งมีความอดทนสูง สามารถท�างานไม่เป็นเวลา สามารถท�างานภายใตแ้รงกดดนัมาก ๆ  ไดอุ้ปสรรค

อยา่งท่ีบอก ไม่ไดเ้รียนมาก็ตอ้งมาคล�าเอาขา้งหนา้ มีแต่ความชอบอยา่งเดียวมนัก็ไม่ได ้เหมือนอยา่ง

ท่ีบอกเรามีพรสวรรคเ์ราไม่มีพรแสวงมนัก็อาจไม่ไดดี้เท่าท่ีควร อุปสรรคในการท�างานมนัก็เลยมี

ปัญหาเก่ียวกบัทฤษฏีในการคิด บางคนเวลาคิดรายการเขาจะมีรูปแบบ แบบแผนมาวา่ท�าเพื่อใคร ท�า

เพื่ออะไร กลุ่มเป้าหมายเป็นใคร อายเุท่าไหร่ who what when where why อยา่งง้ีท่ีมนัมีมาใช่ไหม 

แต่พอพี่ไม่มีพี่ก็เลยตอ้งมาคล�าเอา มาเรียนรู้เอา บางทีเราก็ใชว้ิธีการของเราเอง เราก็คิดไดเ้องว่าเรา

จะท�ารายการยงัไง เราจะท�าเพื่อใคร แต่บางทีเราก็มานัง่สอบถามกลบัมาหาวิธีการคิดรายการ เพื่อ

ให้มนัออกมาให้ได ้Perfectly ท่ีสุด เรากลบัมายอ้นดู หรือสอบถามผูรู้้ คนท่ีเก่ง หวัหนา้ อยา่งพี่ป๋อม

แป๋มเขาก็จะบอกว่า “อะลองเอากอ้นความคิดนั้นมาใส่ตรงน้ีสิดูว่ามนัขาดอะไรไปไหม” อุปสรรค

มนัก็จะอยูต่รงน้ีแหละตรงท่ีเราไม่ไดศึ้กษาหรือจบมาตรงสายอาชีพน้ี
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ตำรำง 9

ข้อค้นพบเก่ียวกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักสร้างสรรค์ในยคุดิจิทัลจากผู้ให้สัมภาษณ์ล�าดับท่ี 9

ผูใ้ห้สัมภาษณ์

(ล�าดบัท่ี)

ค �าตอบ

9 คือจริง ๆ  อ่ะพี่วา่แต่ละอาชีพอ่ะมนัข้ึนอยูก่บัตวัเราวา่เราชอบรึป่าว คือตวัพี่อ่ะพี่ไม่ไดจ้บทฤษฏีหรือ

ไม่ไดเ้รียนเก่ียวกบัการส่ือสารมา แต่ว่าโชคดีท่ีมนัเป็นอาชีพท่ีพี่ชอบ ฝันมาตั้งแต่เด็กอะแกเหมือน

แบบโตข้ึนตอ้งประกวดนางสาวไทยล่ะกต็อ้งมีการฝึกซอ้มเดินอะไร แบบเน่ีย Creative มนัเป็นอะไร

ท่ีแบบมนัชอบมาตั้งแต่เด็กล่ะ ตอนเด็กน่ะมีความรู้สึกอะไรแบบน้ี ชอบคิดโนน้คิดน้ี มนัก็เลยเป็น

แบบว่าความชอบตรงนั้นอ่ะเป็นส่วนหน่ึง ของคุณสมบติัหน่ึง ลกัษณะหน่ึง ท่ีท�าให้เราอะมีความ

สุขในการท�าอาชีพน้ี เหมือนเป็นแรงขบัเคล่ือนอ่ะ บางงานเราไม่ไดช้อบแต่เงินดีอ่ะสังเกตไหมมนั

ท�าไดไ้ม่นานหรอกเนอะ เน้ียพอมนัชอบการอยากเป็น Creative ตั้งแต่เด็กมนัก็เลยกลายเป็นแบบว่า

ไม่ตอ้งเตรียมตวัมาก พอเรามีความชอบคือความชอบนั้นมนัเป็นเหมือนแบตเตอร์ร่ีกอ้นหน่ึงส�าหรับ

เราอยูแ่ลว้ ในการท�าสายอาชีพน้ีในการเป็น Creative

กำรอภิปรำยผล

ข้อค้นพบเก่ียวกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ของบุคคลท่ีรับผิดชอบงานนักสร้างสรรค์ในยุคดิจิทลั 

(ดูตารางท่ี1-9) เ ม่ือใช้แนวคิดความเป็นนักวิชาชีพ 

และทฤษฎีระบบเป็นกรอบแนวคิดในการอภิปราย 

สามารถสรุปได้ว่าคุณลักษณะอนัพึงประสงค์ของนัก

สร้างสรรคใ์นยุคท่ีเทคโนโลยีสารสนเทศ (information  

Technology หรือไอที) มีอิทธิพลต่อสงัคม ซ่ึงในท่ีน้ีหมาย

ถึง เทคโนโลยดิีจิทลั เช่น ทีวดิีจิทลั วทิยดิุจิทลั ตอ้งประกอบ

ดว้ยคุณสมบติัในการพฒันาความรู้และการพฒันาทกัษะท่ี

ไดจ้ากในห้องเรียนและนอกห้องเรียน 

ความรู้ท่ีไดจ้ากการเรียนในห้องเรียน ซ่ึงความ

รู้ท่ีไดจ้ากการเรียนในห้องเรียนนั้นก็คือ วิชาต่าง ๆ ท่ี

สามารถน�ามาประยกุตใ์ชไ้ดใ้นการท�างานในต�าแหน่งนกั

สร้างสรรคซ่ึ์งมีดว้ยกนัหลายวชิา ไดแ้ก่ ภาษาองักฤษหลกั

นิเทศศาสตร์วาทนิเทศ, ส่ือสารมวลชนเบ้ืองตน้การเขียน

ทางนิเทศศาสตร์การตลาดส่ือกระจายเสียงและแพร่ภาพ

การส่ือสารขา้มวฒันธรรมพ้ืนฐานการแสดงการส่ือสาร

องคก์รการถ่ายภาพน่ิงและภาพเคล่ือนไหวและการวิจยั

ทางนิเทศศาสตร์

ความรู้ท่ีไดจ้ากการเรียนนอกหอ้งเรียน ซ่ึงความ

รู้ท่ีไดจ้ากนอกหอ้งเรียนนั้นก็คือความรู้ท่ีไดจ้ากการออก

ไปฝึกปฏิบติังานในต�าแหน่งนกัสร้างสรรค ์ และความรู้

ท่ีไดก้็คือ

1. ทกัษะในดา้นการส่ือสาร ผูศึ้กษาไดมี้ทกัษะใน

การพดูการเจรจาอยา่งมีประสิทธิภาพและน�ามาซ่ึงผลงาน

ท่ีน่าพึงพอใจ เช่น การของใชพ้ื้นท่ีส่วนบุคคลโดยใชง้บ

ประมาณท่ีน่าพึงพอใจแก่บริษทั

2. ทกัษะในการแก้ไขปัญหา ผูศึ้กษาสามารถ

แกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ไดดี้ โดยเกิดความเสียหายต่อการ

ท�างานนอ้ยท่ีสุด ซ่ึงท�าใหรู้้วา่หากเกิดเหตุการณ์ท่ีไดท้นัตั้ง

ตวัจะตอ้งท�าอยา่งไรโดยใหมี้ผลกระทบกบังานนอ้ยท่ีสุด

3. ทกัษะในการวางแผน ทุก ๆ  คร้ังท่ีเร่ิมท�างานจะ

ตอ้งมีการวางแผนทุกคร้ังเพื่อใหท้ราบวา่วนัไหนท�าอะไร

เพือ่ใหก้ารท�างานด�าเนินไปอยา่งราบร่ืนและเสร็จตรงตาม

เวลาท่ีก�าหนด และการวางแผนงานกเ็ป็นตวัท่ีสามารถลด

การเกิดขอ้ผิดพลาดในการท�างานไดด้ว้ยเช่นกนั

4. ทกัษะในด้านเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ 

สามารถใชโ้ปรแกรมต่าง ๆ ในคอมพิวเตอร์ไดเ้พิ่มมาก

ข้ึน อาทิเช่น  PhotoshopและPremiere pro cc  เป็นตน้

5. ทกัษะและความสามารถทางดา้นภาษา เรียนรู้

ค�าศพัทเ์ฉพาะในการท�างานไดดี้ มีความสามารถฟังและ
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สนทนาเป็นภาษาองักฤษได้เพิ่มมากข้ึน เขา้ใจในการ

ท�างานมากข้ึนเวลาประชุมแลว้มีค�าแปลกๆท่ีเราไม่รู้ก็

สามารถจดจ�าและเขา้ใจไดม้ากข้ึน ซ่ึงการพฒันาความรู้

ท่ีไดจ้ากในหอ้งเรียนและนอกหอ้งเรียนนั้น น�าไปใชโ้ดย

ผ่านกระบวนการฝึกปฏิบติังานและเก็บรวบรวมขอ้มูล

โดยวิธีการสัมภาษณ์เจาะลึก ตามวตัถุประสงคท่ี์ก�าหนด

ไว ้(ดูภาพ 2)

ภำพ 2 คุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องบุคคลท่ีรับผิดชอบงานนกัสร้างสรรคใ์นยคุดิจิทลั

ข้อจ�ำกัดในกำรวิจัยคร้ังนี้

มีขอ้จ�ากดัเร่ืองของเวลาเน่ืองจากการศึกษาคร้ัง

น้ีเป็นการศึกษาในระยะสั้ นจึงท�าให้เน้ือหาท่ีไดอ้าจไม่

ครอบคลุมมากนกั ผลการวิจยัจากการสัมภาษณ์เชิงลึกท่ี

ไดจ้ากกลุ่มตวัอย่างจากการสังเกตทรรศนะ พฤติกรรม

ของผูส้นทนาว่า มีความรู้สึกและความเขา้ใจต่อผูพ้ดูนั้น  

ในแต่ละค�าถามก็จะมีความรู้สึกของอารมณ์และเหตุผลท่ี

ต่างกนัทั้ง เช่น รู้สึกภูมิใจ รู้สึกเขา้ใจคนอ่ืน  รู้สึกมีความ

เป็นผูน้�าสูง เป็นตน้ ซ่ึงความรู้สึกเหล่าน้ีก็จะมีผลต่อผู ้

ฟังให้มีความรู้สึกเช่นเดียวกบัตวัผูพู้ดทั้งในดา้นท่ีดีและ

ในดา้นท่ีไม่ดีตาม ส่วนบุคลิกลกัษณะการสัมภาษณ์นั้น 

จากการสังเกตผูถู้กสัมภาษณ์นั้น ท�าให้เห็นว่า ตวัผูถู้ก

สมัภาษณ์มีการพดูคุยท่ีเป็นกนัเองเหมือนอยูใ่นครอบครัว

เดียวกนั เพือ่ใหเ้กิดความรู้สึกเป็นกนัเองไม่อึดอดัจึงดึงดูด

ผูฟั้งและมีการใชสี้หนา้และท่าทางประกอบการพูด เพ่ือ 
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บทคัดย่อ

การวิจยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พ่ือ (1) ศึกษาระดบัการรับรู้ความสามารถของตนเอง การรับรู้การสนบัสนุน

จากองคก์าร และการปรับตวัในการท�างานของเจา้หนา้ท่ีบริการลูกคา้ (2) เปรียบเทียบการปรับตวัในการท�างานของ

เจา้หนา้ท่ีบริการลูกคา้ จ�าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล (3) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการรับรู้ความสามารถของตนเอง 

การรับรู้การสนบัสนุนจากองคก์ารกบัการปรับตวัในการท�างานของเจา้หนา้ท่ีบริการลูกคา้ และ (4) ศึกษาอิทธิพลของ

การรับรู้ความสามารถของตนเอง การรับรู้การสนบัสนุนจากองคก์ารท่ีมีต่อการปรับตวัในการท�างานของเจา้หน้าท่ี

บริการลูกคา้ กลุ่มตวัอยา่ง คือ เจา้หนา้ท่ีบริการลูกคา้ บริษทั 1577 โฮมชอปป้ิง จ�ากดั จ�านวน 113 คน คดัเลือกดว้ยวิธี

การสุ่มแบบบงัเอิญ เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูลคือ แบบสอบถาม สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ 

ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่า t-Test การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์

สันและการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน ผลการวิจยัพบว่า (1) การรับรู้ความสามารถของตนเอง การรับรู้

การสนบัสนุนจากองคก์าร และการปรับตวัในการท�างานอยูใ่นระดบัสูง (2) ปัจจยัส่วนบุคคล (เพศ สถานภาพ ระดบั

การศึกษา และอายงุานในองคก์าร) ท่ีแตกต่างกนัไม่ท�าให้การปรับตวัในการท�างานแตกต่างกนั เวน้แต่พนกังานท่ีอาย ุ

35-49 ปี มีการปรับตวัในการท�างานดีกว่าพนกังานท่ีมีอายตุ �่ากว่า 24 ปี (3) การรับรู้ความสามารถของตนเอง และการ

รับรู้การสนบัสนุนจากองคก์าร มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัการปรับตวัใน การท�างานของเจา้หนา้ท่ีบริการลูกคา้อยา่งมี

นยัส�าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 (4) ขอ้มูลส่วนบุคคลดา้นอายงุานในองคก์าร การรับรู้ความสามารถของตนเองและการ

รับรู้การสนบัสนุนจากองคก์าร สามารถร่วมกนัพยากรณ์การปรับตวัในการท�างานไดอ้ยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิติท่ีระดบั 

.001 โดยสามารถร่วมกนัพยากรณ์ไดร้้อยละ 76.6

ค�ำส�ำคัญ: การรับรู้ความสามารถของตนเอง, การรับรู้การสนบัสนุนจากองคก์าร, การปรับตวัในการท�างาน

Abstract

The purposes of this research were as follows: (1) to study the level of perceived self-efficacy, perceived 

organizational support, and work adjustment of customer service officers. (2) to compare the work adjustment of 

customer service officers according to personal factors. (3) to find the relationship between perceived self-efficacy, 

perceived organizational support, and work adjustment of customer service officers and (4) to study influence 

อิทธิพลของกำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนเอง และกำรรับรู้กำรสนับสนุนจำกองค์กำรที่มีต่อกำร

ปรับตัวในกำรท�ำงำนของเจ้ำหน้ำที่บริกำรลูกค้ำ บริษัท 1577 โฮมชอปป้ิง จ�ำกัด

The Influence of Perceived Self-Efficacy and Perceived Organizational Support towards 

Work Adjustment of Customer Service Officer in 1577Home Shopping Limited Stores
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บทน�ำ

องคก์ารหน่ึง ๆ มกัประกอบดว้ยบุคคลท่ีมีความ

แตกต่างกนัทั้งอาย ุเพศ ความเช่ือ ทศันคติ ความสามารถ ผู ้

บริหารท่ีมีความรู้เก่ียวกบัความแตกต่างเหล่าน้ี จะสามารถ

วางแผนมอบหมายงาน จูงใจ และส่งเสริมศกัยภาพบุคคล

ไดอ้ย่างเหมาะสม เป็นไปในทิศทางท่ีองค์การตอ้งการ 

ลดอตัราการลาออกได ้ การท่ีผูบ้ริหารจะปรับกลยทุธ์ใน

การบริหารทรัพยากรบุคคล นอกจากลกัษณะส่วนบุคคล

ท่ีแตกต่างกนัแลว้ ยงัตอ้งค�านึงถึงการรับรู้ประมวล การ

ผสมผสานเร่ืองราว การส่ือสาร ความคาดหวงั ความรู้ 

กิจกรรมและประสบการณ์ท่ีผา่นมาของพนกังานดว้ย ซ่ึง

เม่ือบุคคลไดรั้บมอบหมายใหป้ฏิบติัหนา้ท่ีในงานใดงาน

หน่ึง จนมีความเช่ือว่าตนสามารถจดัการกบัสถานการณ์

แวดลอ้มท่ีคลุมเครือและยุ่งยากไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

จะท�าใหบุ้คคลเกิดความมานะพยายาม อดทนต่อความยาก

ล�าบาก มีความตั้งใจมัน่ท่ีจะฝ่าฟันอุปสรรคในการท�างาน 

เป็นผูมี้การรับรู้ความสามารถของตนไดดี้ (Kaeokangwan, 

2010) นอกจากน้ี Weiten and Lloyd (2006) ยงัไดก้ล่าววา่ 

ความรู้สึกท่ีเกิดจากการรับรู้ความสามารถของตนเองส่ง

ผลต่อประสิทธิภาพในการท�างานท่ีสูงข้ึน สามารถจดัการ

ความเครียดไดดี้ข้ึน เปิดกวา้งเพื่อรับการอบรมเรียนรู้ดา้น

of perceived self-efficacy and perceived organizational support towards work adjustment of customer service  

officers. The samples are 133 customer service officers in 1577 Home Shopping Company Limited stores collected by  

questionnaires with accidental sampling. The statistics used in analyzing the data were percentage, mean, standard 

deviation, t-test for testing the difference of means, One-way ANOVA analysis of variance, Pearson’s product  

moment correlation coefficient, and stepwise multiple regression analysis. Research findings were as follows:  

(1) the levels of perception on overall perceived self-efficacy, overall perceived organizational support and work 

adjustment were all at a high level (2) personal factors such as gender, status, education and years of service, caused 

no difference in work adjustment of customer service officers; except only the age factor showed a difference.  

Customer service officers who were between 35-49 years of age could do better than customer service officers who 

were younger than 24 years of age (3) perceived self-efficacy and perceived organizational support had significant and 

positive relationship to work adjustment at the level of .01 (4) years of service, perceived self-efficacy and perceived  

organizational support could significantly and jointly predict work adjustment of customer service officers at the 

level of .001 and at 76.6 percent.

Keywords: perceived self-efficacy, perceived organizational support, work adjustment 

เทคโนโลย ีฯลฯ และจากงานวิจยัของ Onyish & Ogbodo 

(2012) ยงัพบวา่พนกังานมีแนวโนม้ท่ีจะแสดงความรับผดิ

ชอบต่องานเม่ือพวกเขาเช่ือวา่ตนเองมีความสามารถอยูใ่น

ระดบัสูงพอท่ีจะท�าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงในองคก์ารได ้

อีกทั้งความใจกวา้งของผูบ้ริหารท่ีแสดงออกใหพ้นกังาน

เห็นและรับรู้ถึงการสนบัสนุนจากองคก์าร เป็นส่ิงส�าคญั

ท่ีจูงใจพนักงานให้เกิดความรับผิดชอบและปฏิบติังาน

อย่างเต็มความสามารถ น�ามาซ่ึงการเปล่ียนแปลงท่ีดีใน

องคก์ารไดเ้ช่นกนั

นอกจากบุคคลจะต้องปรับตัวเพื่อตอบสนอง

กลยุทธ์ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ขององค์การท่ี 

เปล่ียนแปลงไปแลว้ องค์การเองก็ตอ้งปรับตวัเพื่อให้

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของพนกังานดว้ยเช่นกนั ดว้ย

การจดัการสภาพแวดลอ้มในการท�างานท่ีดีข้ึนในองคก์าร 

(เช่น ค่าจา้ง, การใหเ้กียรติและศกัด์ิศรี, สร้างสมัพนัธภาพ 

ระหว่างบุคคล) เป็นตน้ เม่ือทั้งองคก์ารและพนกังานเติม

เตม็ซ่ึงกนัและกนัจึงเกิดเป็นความสอดคลอ้งกนัข้ึน (Dawis, 

Lofquist & Weiss, 1968) กล่าวคือ เม่ือลูกจา้งพึงพอใจ

กบังานแต่ผลการปฏิบติังานอาจจะยงัไม่ถึงระดบัความ
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พึงพอใจของนายจา้ง ท�าใหเ้กิดความเส่ียงท่ีจะถูกใหอ้อก

จากงาน ในทางกลบักนั นายจา้งอาจจะพงึพอใจกบัผลการ

ปฏิบติังานของลกูจา้ง แต่ลกูจา้งอาจจะรู้สึกไม่พึงพอใจกบั

งานท่ีท�าอยากหางานใหม่ท�าแทน จะเห็นไดว้า่สถานการณ์

การจา้งงานจะถาวรไดก้็ต่อเม่ือทั้งลูกจา้งและนายจา้งต่าง

พงึพอใจซ่ึงกนัและกนั (Eggerth, 2008) การสนบัสนุนจาก

องคก์ารจึงมีส่วนสร้างความพึงพอใจใหแ้ก่พนกังานได ้ดงั

จะเห็นไดจ้ากการส�ารวจ Asia Pacific Employee Benefit 

Trends ประจ�าปี 2556 ซ่ึงจะน�าไปใชใ้นปี 2557 จดัท�าโดย

ทาวเวอร์สวทัสัน ท่ีปรึกษาดา้นการบริหาร องคก์รระดบั

โลกไดท้�าการเก็บขอ้มูลนายจา้งรวมทั้งส้ิน 1,066 รายทัว่

ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก พบว่า นายจา้ง 4 ใน 10 ราย มีราย

จ่ายในดา้นสวสัดิการพนักงานสูงเกินกว่า 20% ของค่า

ตอบแทนพนกังานทั้งหมด แต่ลูกจา้งจ�านวนมาก กลบัไม่

เห็นคุณค่าของการลงทุนมหาศาลน้ีเท่าใดนกั มีองคก์ารจ�า

นวนคร่ึงหน่ึงเท่านั้นท่ีระบุวา่พนกังานของตนเห็น คุณค่า

ดา้นสวสัดิการของบริษทัในระดบัปานกลางถึงสูง และอีก 

15% พบว่าพนกังานของตนไม่เห็นคุณค่าของสวสัดิการ

ท่ีนายจา้งมีให้เลย (Manager Online, 2013) จึงเห็นไดว้่า

พนกังานส่วนใหญ่ยงัขาดการรับรู้และไม่เห็นคุณค่าของ

สวสัดิการท่ีบริษทัมอบให้เพ่ือตอบสนองความตอ้งการ

ของพนกังาน บริษทัจึงควรใหค้วามส�าคญัและหาหนทาง

เพิ่มการรับรู้ของพนักงานให้รู้ถึงคุณค่าของส่ิงท่ีบริษทั

มอบให้เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดความรักความผูกพนั

และอาจเป็นการกระตุน้ให้พนกังานปฏิบติังานเพื่อตอบ

สนองความตอ้งการของบริษทัอีกทางหน่ึงดว้ยโดยจาก

การศึกษาของ Eisenberger, et al. (1986) เร่ืองการรับรู้

การสนบัสนุนจากองคก์าร พบว่า การรับรู้การสนบัสนุน

จากองคก์ารจะเพิ่มความคาดหวงัของพนกังาน และความ

พยายามท่ีมากข้ึนเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์าร

แลว้ไดร้างวลัเป็นส่ิงตอบแทน อน่ึงระดบัของการรับรู้การ

สนบัสนุนจากองคก์ารยงับ่งบอกถึงความตอ้งการไดรั้บ

การยกยอ่งชมเชย และเห็นชอบ โดยพนกังานจะยินดีเขา้

ร่วมเป็นสมาชิกขององคก์าร แสดงบทบาทในการพฒันา 

และมีความรู้สึกผกูพนัในองคก์ารดว้ย จะเห็นไดจ้ากผล

งานของ Takeuchi, et al. (2009) ท่ี ศึกษากบัผูจ้ดัการชาว

ต่างชาติท่ีเขา้มาท�างานในประเทศจีนพบวา่การท่ีองคก์าร

ใหก้ารสนบัสนุนชาวต่างชาติในเร่ืองท่ีพกั อาหาร การจบั

จ่ายใชส้อย การจดัหาโรงเรียนและงานส�าหรับสมาชิกใน

ครอบครัว ช่วยให้พนกังานลดความเครียด และสามารถ

ปรับตวัทั้งในเร่ืองการท�างานและเร่ืองทัว่ไปได้

ดงัจะเห็นไดว้่า การปรับตวัท่ีดีจะมีส่วนท�าให้

พนกังานไม่เครียดและจดัการชีวิตตนเองทั้งในเร่ืองงาน

และเร่ืองส่วนตวัได ้ โดยในการวิจยัน้ี ผูว้ิจยัมุ่งเนน้ไปท่ี

การปรับตวัในการท�างานของพนักงานในต�าแหน่งเจา้

หนา้ท่ีให้บริการลูกคา้ โดยก�าหนดกลุ่มอายตุามช่วงอาย ุ 

(generation) เพื่อพิจารณาว่าพนกังานแต่ละกลุ่มสามารถ

ปรับตัวเพื่อตอบสนองต่อกลยุทธ์ขององค์การ ใน

สภาวการณ์แข่งขนัท่ีตอ้งการเป็นผูน้�าในธุรกิจโฮมชอปป้ิง 

โดยมุ่งเน้นการให้บริการท่ีสุดยอดเพื่อให้ลูกคา้ประทบั

ใจและเกิดการซ้ือซ�้ า และมีพฤติกรรมท่ีสนับสนุนต่อ

เป้าหมายขององคก์ารในการพฒันาตนเองอย่างต่อเน่ือง

เพื่อตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงกลยทุธ์ขององคก์าร

ด้วยเหตุดังกล่าว ผูว้ิจัยจึงต้องการศึกษาเพื่อ

ให้ทราบว่า หากบุคคลรับรู้ความสามารถของตนเองว่า  

สามารถท�างานในหนา้ท่ีของตนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

และรับรู้วา่มีการสนบัสนุนจากองคก์ารท่ีดีแลว้ จะมีผลต่อ

การปรับตวัในการท�างานของตนให้มีประสิทธิภาพมาก

นอ้ยเพยีงใด เพือ่บรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์ารไดใ้นท่ีสุด

วัตถุประสงค์กำรวิจัย 

1. เพื่อศึกษาระดับการรับรู้ความสามารถของ

ตนเอง การรับรู้การสนบัสนุนจากองคก์าร และการปรับ

ตวัในการท�างานของเจา้หนา้ท่ีบริการลูกคา้ บริษทั 1577 

โฮมชอปป้ิง จ�ากดั

2. เพื่อเปรียบเทียบการปรับตวัในการท�างานของ

เจา้หนา้ท่ีบริการลูกคา้ จ�าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ 

เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา และอายงุานในองคก์าร

3. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งการรับรู้ความ

สามารถของตนเอง การรับรู้การสนบัสนุนจากองคก์าร 

กบัการปรับตวัในการท�างานของเจา้หน้าท่ีบริการลูกคา้ 

บริษทั 1577 โฮมชอปป้ิง จ�ากดั

4. เพือ่ศึกษาอิทธิพลของปัจจยัส่วน การรับรู้ความ

สามารถของตนเอง การรับรู้การสนบัสนุนจากองคก์ารท่ี

มีต่อการปรับตวัในการท�างานของเจา้หนา้ท่ีบริการลูกคา้ 
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สมมติฐำนกำรวิจัย 

1. ปัจจยัส่วนบุคคลของเจา้หนา้ท่ีบริการลกูคา้แตก

ต่างกนั มีการปรับตวัในการท�างานแตกต่างกนั

2. การรับรู้ความสามารถของตนเอง มีความ

สมัพนัธ์กบัการปรับตวัในการท�างานของเจา้หนา้ท่ีบริการ

ลูกคา้

3. การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ มีความ

สมัพนัธ์กบัการปรับตวัในการท�างานของเจา้หนา้ท่ีบริการ

ลูกคา้

4. ปัจจยัส่วนบุคคล การรับรู้ความสามารถของ

ตนเอง และการรับรู้การสนบัสนุนจากองคก์าร สามารถ

ร่วมกนัพยากรณ์การปรับตวัในการท�างานของเจา้หนา้ท่ี

บริการลูกคา้ได้

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

ผูว้ิจยัไดท้บทวนแนวคิด ทฤษฎีและวรรณกรรม

ท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อน�ามาปรับใชก้บัการก�าหนดกรอบแนวคิด

และสร้างเคร่ืองมือในการวิจยั โดยแบ่งเป็นทฤษฎีและ

แนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวจิยั ซ่ึงประกอบไปดว้ยแนวคิด

และทฤษฎีเก่ียวกบัการรับรู้ความสามารถของตนเองของ 

Bandura (1997) ซ่ึงจะประเมินความมัน่ใจในการปฏิบติั

งาน โดยผูว้จิยัน�าลกัษณะการท�างานมาประยกุตเ์พ่ือใหเ้ขา้

กบัปัจจยั 4 ประการ คือ ดา้นประสบการณ์ท่ีประสบผล

ส�าเร็จ ดา้นการสังเกตจากผูอ่ื้น ดา้นการชกัจูงดว้ยค�าพูด 

และดา้นการกระตุน้ทางร่างกายและอารมณ์ ส่วนแนวคิด

และทฤษฎีเก่ียวกบัการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ  

ผูว้ิจัยสนใจศึกษาแนวคิดการรับรู้การสนับสนุนจาก

องคก์ารของ Rhoades & Eisenberger (2002) ซ่ึงแบ่งปัจจยั

ท่ีส่งผลต่อการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การออกเป็น  

3 ดา้น คือ ดา้นความยติุธรรม ดา้นการสนบัสนุนจากหวัหนา้

งาน และด้านการให้รางวลัและเง่ือนไขในการท�างาน 

โดยผูว้ิจยัน�ามาปรับให้สอดคลอ้งกบับริบทองคก์ารและ

ลกัษณะงานของพนกังาน และน�าปัจจยัดา้นความยติุธรรม

มาใชใ้นมิติของผลตอบแทนและสวสัดิการ ดงันั้น ปัจจยั

ท่ีส่งผลต่อการรับรู้การสนบัสนุนจากองคก์ารจึงแบ่งออก

เป็น 3 ดา้น คือ ดา้นผลตอบแทนและสวสัดิการ ดา้นการ

สนับสนุนจากหัวหน้างาน และด้านการให้รางวลัและ

เง่ือนไขในการท�างาน ส่วนแนวคิดและทฤษฎีการปรับตวั

ในการท�างาน ผูว้ิจยัสนใจศึกษาทฤษฎีการปรับตวัในการ

ท�างาน (Theory of Work Adjustment--TWA) ของ Dawis 

& Lofquist (1984) ซ่ึงกล่าวถึงความสอดคลอ้งกนัระหวา่ง

บุคคลและสภาพแวดลอ้มในการท�างาน ท่ีส่งผลต่อความ

พึงพอใจของบุคคล ความพึงพอใจขององคก์าร และระยะ

เวลาในการด�ารงอยูใ่นต�าแหน่งงาน โดยแบ่งองคป์ระกอบ

การปรับตวัในการท�างานออกเป็น 2 ดา้น คือ การปรับตวั

ในการท�างานใหเ้ขา้กบัความตอ้งการส่วนบุคคล และการ

ปรับตวัในการท�างานใหเ้ขา้กบัความตอ้งการขององคก์าร

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย 

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี คือ พนักงาน

ต�าแหน่งเจา้หนา้ท่ีบริการลกูคา้ หน่วยงานบริการลกูคา้ของ

บริษทั 1577 โฮมชอปป้ิง จ�ากดั จ�านวน 160 คน ท�าการ

ก�าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งโดยการเปิดตารางส�าเร็จรูปของ 

Krejcie & Morgan (1970) ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจ�านวน 113 คน 

เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรวิจัย

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี เป็นแบบสอบถาม

ท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึนจากการตรวจเอกสารและทบทวนงานวจิยั

ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 4 ส่วน ดงัน้ี

ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลทั่วไป 

จ�านวน 5 ขอ้ เป็นแบบให้เลือกตอบ (check list) และเติม

ขอ้ความ ประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการ

ศึกษา และอายงุานในองคก์าร

ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัการรับรู้ความ

สามารถของตนเอง จ�านวน 47 ขอ้ โดยแบ่งองคป์ระกอบ

ของการรับรู้ความสามารถของตนเองออกเป็น 4 ดา้น ไดแ้ก่ 

ดา้นประสบการณ์ท่ีประสบผลส�าเร็จ ดา้นการสังเกตจาก

ผูอ่ื้น ดา้นการชกัจูงดว้ยค�าพดู ดา้นการกระตุน้ทางร่างกาย

และอารมณ์



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ปีที่ 7 ฉบับที่ 3 ประจ�าเดือน กันยายน-ธันวาคม 2560 293

ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกับการรับรู้การ

สนับสนุนจากองค์การ จ�านวน 38 ข้อ โดยแบ่งองค์

ประกอบของการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การออก

เป็น 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นผลตอบแทนและสวสัดิการ ดา้น

การสนับสนุนจากหัวหน้างาน ด้านการให้รางวลัและ

เง่ือนไขในการท�างาน 

ส่วนท่ี 4 แบบสอบถามเก่ียวกบัการปรับตวัในการ

ท�างาน จ�านวน 42 ขอ้ โดยแบ่งองคป์ระกอบของการปรับ

ตวัในการท�างานออกเป็น 2 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความตอ้งการ

ส่วนบุคคล และดา้นความตอ้งการขององคก์าร

ทั้งน้ี แบบสอบถามท่ีใชใ้นการวิจยั ไดผ้่านการ

ทดสอบการใชง้าน โดยการตรวจสอบความครอบคลุม

เน้ือหาและภาษาท่ีใช้ (content validity) โดยคณะ

กรรมการท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์และการหาค่าความเช่ือมัน่  

(reliability) ของแบบสอบถาม โดยน�าไปทดลองใชก้บั

กลุ่มตวัอย่างคือ เจา้หน้าท่ีบริการลูกคา้ จ�านวน 30 คน 

และน�าขอ้มูลท่ีได้มาท�าการวิเคราะห์เพื่อหาค่าอ�านาจ

จ�าแนก (item-total correlation) และหาค่าความเช่ือมัน่ 

(reliability) โดยใชสู้ตรสัมประสิทธ์ิอลัฟ่าของครอนบาค 

ไดค่้าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม ดงัน้ี

ค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามเก่ียวกบัการรับ

รู้ความสามารถของตนเอง เท่ากบั 0.982

ค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามเก่ียวกบัการรับ

รู้การสนบัสนุนจากองคก์าร เท่ากบั 0.971

ค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามเก่ียวกบัการปรับ

ตวัในการท�างาน เท่ากบั 0.982 (หากเป็นแบบสอบถาม 

ควรใส่จ�านวนขอ้) และการหาค่าความเช่ือมัน่

กำรวิเครำะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้

1. วเิคราะห์ขอ้มลูทัว่ไปโดยใชค้วามถ่ีและร้อยละ

2. วิเคราะห์ระดับการรับรู้ความสามารถของ

ตนเอง, ระดบัการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ และ

ระดบัการปรับตวัในการท�างาน โดยใชค่้าเฉล่ียและส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน

3. วเิคราะห์เปรียบเทียบการปรับตวัในการท�างาน

ของเจา้หน้าท่ีบริการลูกคา้จ�าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 

โดยใชค่้า t-test และค่า F-test

4. วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างการรับรู้ความ

สามารถของตนเอง การรับรู้การสนบัสนุนจากองคก์าร

กบัการปรับตวัในการท�างานของเจา้หน้าท่ีบริการลูกคา้ 

โดยการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์

สัน (pearson’s product moment correlation coefficient)

5. วิเคราะห์อิทธิพลของปัจจยัส่วนบุคคล การ

รับรู้ความสามารถของตนเอง การรับรู้การสนับสนุน

จากองค์การท่ีมีต่อการปรับตัวในการท�างานของเจ้า

หน้า ท่ีบริการลูกค้าในภาพรวม โดยการวิ เคราะห์

การ ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (stepwise multiple  

regression analysis) 

ผลกำรวิจัย 

ผลการวิจัย เร่ือง อิทธิพลของการรับรู้ความ

สามารถของตนเอง และการรับรู้การสนบัสนุนจากองคก์าร

ท่ีมีผลต่อการปรับตวัในการท�างานของเจา้หนา้ท่ีบริการ

ลูกคา้ บริษทั 1577 โฮมชอปป้ิง จ�ากดั สามารถสรุปผล

การวิจยัได ้ดงัน้ี

1. จากขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคล พบว่าเจา้หน้าท่ี

บริการลูกคา้ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายรุะหวา่ง 24 – 34 

ปี (generation Y) ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด มีการศึกษา

ระดบัปริญญาตรีหรือสูงกว่า และมีอายุงานในองค์การ

ต�่ากว่า 1 ปี 

เม่ือพิจารณาระดับการรับรู้ความสามารถของ

ตนเอง พบวา่ เจา้หนา้ท่ีบริการลกูคา้มีการรับรู้ความสามารถ

ของตนเองอยูใ่นระดบัสูง (ค่าเฉล่ีย 3.86) นอกจากน้ี เม่ือ

พิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นประสบการณ์ท่ีประสบ

ผลส�าเร็จอยู่ในอนัดับแรก รองลงมาคือด้านการชักจูง

ดว้ยค�าพูด ดา้นการกระตุน้ทางร่างกายและอารมณ์ และ

ดา้นการสังเกตจากผูอ่ื้น (ค่าเฉล่ีย 3.90, 3.86, 3.84 และ 

3.84 ตามล�าดบั)

เม่ือพิจารณาระดับการรับรู้การสนับสนุนจาก

องค์การ พบว่า เจ้าหน้าท่ีบริการลูกค้ามีการรับรู้การ

สนับสนุนจากองค์การอยู่ในระดับสูง (ค่าเฉล่ีย 3.85) 
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นอกจากน้ี เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นการให้

รางวลัและเง่ือนไขการท�างานอยูใ่นอนัดบัแรก รองลงมา

คือ ดา้นผลตอบแทนและสวสัดิการ และดา้นการสนบัสนุน

จากหวัหนา้งาน (ค่าเฉล่ีย 3.87, 3.86 และ 3.83 ตามล�าดบั)

เม่ือพิจารณาระดบัการปรับตวัในการท�างานของ

เจา้หนา้ท่ีบริการลูกคา้ พบวา่ เจา้หนา้ท่ีบริการลูกคา้มีการ

ระดบัการปรับตวัในการท�างานอยูใ่นระดบัดี นอกจากน้ี 

เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นการปรับตวัในการ

ท�างานใหเ้ขา้กบัความตอ้งการส่วนบุคคลมาเป็นอนัดบัแรก 

รองลงมาคือดา้นการปรับตวัในการท�างานใหเ้ขา้กบัความ

ตอ้งการขององคก์าร (ค่าเฉล่ีย 3.99 และ 3.93 ตามล�าดบั)

2. จากการเปรียบเทียบการปรับตวัในการท�างาน

ของเจา้หนา้ท่ีบริการลกูคา้จ�าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล พบ

วา่ เจา้หนา้ท่ีบริการลูกคา้ท่ีมีเพศ สถานภาพ ระดบัการศึกษา 

และอายงุานท่ีแตกต่างกนั มีการปรับตวัในการท�างานไม่

แตกต่างกนั ยกเวน้อาย ุโดยพบว่าเจา้หนา้ท่ีบริการลูกคา้

ท่ีมีอาย ุ35 – 49 ปี มีการปรับตวัในการท�างานไดดี้กว่าเจา้

หนา้ท่ีบริการลูกคา้ท่ีมีอายตุ �่ากว่า 24 ปี

3. จากการศึกษาความสัมพนัธ์ของการรับรู้ความ

สามารถของตนเองกบัการปรับตวัในการท�างาน พบว่า 

การรับรู้ความสามารถของตนเองมีความสมัพนัธ์ทางบวก

กบัการปรับตวัในการท�างานอยูใ่นระดบัสูง โดย การรับรู้

ความสามารถของตนเองดา้นการกระตุน้ทางร่างกายและ

อารมณ์ ดา้นการชกัจูงดว้ยค�าพดู ดา้นการสังเกตจากผูอ่ื้น

มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัการปรับตวัในการท�างานอยู่

ในระดบัสูง ส่วนการรับรู้ความสามารถของตนเองดา้น

ประสบการณ์ท่ีประสบความส�าเร็จมีความสัมพนัธ์ทาง

บวกกบัการปรับตวัในการท�างานอยูใ่นระดบัปานกลาง

การรับรู้การสนบัสนุนจากองคก์ารมีความสมัพนัธ์

ทางบวกกบัการปรับตวัในการท�างานอยูใ่นระดบัสูง โดย 

การรับรู้การสนบัสนุนจากองคก์ารดา้นการใหร้างวลัและ

เง่ือนไขในการท�างาน ดา้นผลตอบแทนและสวสัดิการ 

ดา้นการสนบัสนุนจากหัวหน้างาน มีความสัมพนัธ์ทาง

บวกกบัการปรับตวัในการท�างานอยูใ่นระดบัสูง

4. การรับรู้การสนบัสนุนจากองคก์าร การรับรู้

ความสามารถของตนเอง และอายงุานในองคก์าร สามารถ

ร่วมกนัพยากรณ์การปรับตวัในการท�างานของพนกังานได ้

โดยสามารถร่วมกนัพยากรณ์การปรับตวัในการท�างาน

ไดร้้อยละ 76.6 

กำรอภิปรำยผล 

1. จากผลการวิจยัพบว่า เจา้หนา้ท่ีบริการลูกคา้

มีการรับรู้ความสามารถของตนเองอยู่ในระดับสูง  

(ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.86) มีการรับรู้การสนบัสนุนจากองคก์าร

อยูใ่นระดบัสูง (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.85) และมีการปรับตวั

ในการท�างานอยูใ่นระดบัดี (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.96) การท่ี

เจา้หนา้ท่ีบริการลูกคา้มีการรับรู้ความสามารถของตนเอง

อยู่ในระดับสูง ทั้ งน้ีอาจเน่ืองมาจาก บริษทัรับสมคัร

บุคคลท่ีมีประสบการณ์ทางดา้นงานขาย, งาน Telesales, 

Call Center หรือสายงานอ่ืนท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัทกัษะ

งานขาย การพูด ซ่ึงคลา้ยคลึงกบัหน้าท่ีงานใหม่ และมี

ประสบการณ์มาบา้งแลว้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัความเช่ือใน

ความสามารถของตนเองท่ีส่งผลต่อการแสดงพฤติกรรม

ทางเลือกของบุคคลของ Bandura (Bandura, 1989) ท่ี

กล่าวไวว้่า บุคคลจะกระท�ากิจกรรมท่ีพวกเขาประเมิน

ตนเองว่าสามารถท่ีจะท�าไดแ้น่นอน นอกจากน้ีการเรียน

รู้โดยมีเพื่อนร่วมงานและหวัหนา้งานเป็นตน้แบบ รวมถึง

การปลูกฝังความคิดเชิงบวกทั้งต่อตนเองและผูอ่ื้น จะเป็น

ปัจจยัท่ีช่วยเพิ่มการรับรู้ความสามารถของแต่ละบุคคลได ้

สอดคลอ้งกบัปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรับรู้ความสามารถ

ของตนเองท่ีน�าเสนอโดย Bandura 4 ปัจจยั คือ ปัจจยัท่ีเกิด

จากประสบการณ์ท่ีประสบผลส�าเร็จ การใชต้วัแบบ การ

ใชค้ �าพดูชกัจูง และการกระตุน้ทางอารมณ์ (Evans, 1989 

cited in Iarmsupasit, 1996) ดงันั้น บุคคลท่ีมีความเช่ือใน

ความสามารถของตนเองจะสามารถจดัการกบัสถานการณ์

และส่ิงท่ีเป็นอุปสรรคไดดี้ ใชค้วามพยายามมากข้ึนเพือ่ให้

งานส�าเร็จ มองวกิฤติเป็นโอกาส มีแรงจูงใจในการท�างาน

ใหบ้รรลุเป้าหมาย ชอบท�ากิจกรรมท่ีทา้ทาย ใหค้วามร่วม

มือในงานอยา่งมีประสิทธิภาพ และพฒันาศกัยภาพของ

ตนเองอยา่งต่อเน่ือง

การท่ี เจ้าหน้า ท่ีบริการลูกค้ามีการรับรู้การ

สนับสนุนจากองคก์ารอยู่ในระดบัสูง ทั้งน้ีอาจเน่ืองมา

จาก การเขา้ร่วมการปฐมนิเทศเป็นระยะเวลา 3 วนั ก่อน

เร่ิมปฏิบติังาน โดยพนกังานจะไดรั้บหนงัสือคู่มือบริษทั 
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และรับทราบขอ้ตกลงร่วมกนั ทั้งในเร่ืองผลตอบแทน 

สวสัดิการ ระเบียบปฏิบติัในการท�างาน ค่านิยมขององคก์าร 

วฒันธรรมองคก์าร รางวลัและโอกาสกา้วหนา้ในต�าแหน่ง

งานของตน โดยจะมีเอกสารใหพ้นกังานเซ็นรับทราบใน

เร่ืองส�าคญัของบริษทั และเม่ือมีการเปล่ียนแปลงนโยบาย

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัพนักงานโดยตรง พร้อมทั้งช้ีแจงเหตุผล

ให้ทราบโดยทัว่ถึงตามช่องทางการส่ือสารภายในบริษทั 

นอกจากสวสัดิการท่ีเป็นตวัเงินแลว้ บริษทัยงัให้ความ

ส�าคญักบัส่ิงท่ีนอกเหนือจากเงินเดือน เช่น ประกาศวนัหยดุ

เพิ่ม การจ่ายเบ้ียเล้ียง การจ่ายค่าล่วงเวลา และสนบัสนุน

อุปกรณ์สันทนาการ เช่น โต๊ะปิงปอง สนามแบตมินตนั 

อุปกรณ์ออกก�าลงักาย เก้าอ้ีนวด เพื่อผ่อนคลายความ

ตึงเครียดจากงานอีกดว้ย ซ่ึงพนกังานสามารถตอบแทน

ความเอาใจใส่เหล่าน้ีของบริษทัไดโ้ดยการตั้งใจท�างาน 

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Eisenberger, et al. (2001) ท่ี

กล่าววา่ การรับรู้การสนบัสนุนจากองคก์ารท�าใหพ้นกังาน

รู้สึกถึงความใส่ใจ ภาระหนา้ท่ีในการดูแลเร่ืองสวสัดิการ

ของตวัแทนขององคก์าร ซ่ึงมีส่วนช่วยเพ่ิมความผูกพนั

ต่อองคก์าร เขา้ใจในองคก์าร และเพ่ิมประสิทธิภาพใน

งานของตน 

การท่ีเจา้หนา้ท่ีบริการลูกคา้มีการปรับตวัในการ

ท�างานอยูใ่นระดบัดี ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก การเขา้ร่วมการ

ปฐมนิเทศ ท�าให้ทราบถึงวฒันธรรมองคก์ารท่ีเนน้เร่ือง

การบริการท่ีสุดยอด (extreme service) ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีบริษทั

ตอ้งการให้พนักงานทุกคนรับทราบ และปฏิบติังานให้

บรรลุตามเป้าหมายของบริษทั นอกจากน้ีบริษทัยงัจดัหา

สวสัดิการเพื่อสนองความตอ้งการพ้ืนฐานของพนกังาน 

และให้การดูแลพนักงานเหมือนเป็นคนในครอบครัว 

ท�าให้พนกังานรู้สึกสบายใจ อุ่นใจ พึงพอใจ มีความสุข 

เกิดความรักและผกูพนัเปรียบบริษทัเหมือนบา้นท่ีอยูร่วม

กนัเป็นครอบครัวใหญ่

2. จากผลการวิจัยเปรียบเทียบการปรับตัวใน

การท�างานของเจา้หน้าท่ีบริการลูกคา้จ�าแนกตามปัจจยั

ส่วนบุคคลพบว่า เพศ สถานภาพ ระดบัการศึกษา และ

อายงุาน ท่ีแตกต่างกนั ไม่ท�าใหก้ารปรับตวัในการท�างาน

แตกต่างกนั ยกเวน้ ปัจจยัดา้นอาย ุ โดยพบว่าพนกังานท่ี

มีอาย ุ35-49 ปี มีการปรับตวัในการท�างานดีกว่าพนกังาน

ท่ีมีอายุต �่ากว่า 24 ปี สอดคล้องกับงานวิจัยของเกษม  

เฉลิมธนะกิจโกศล (Chalermthanakijkosol, 2000) ท่ี

ศึกษาการปรับตวัในการท�างานของพนกังานบริษทัผูใ้ห้

บริการระบบโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี พบว่า พนกังานท่ีมีอายุ

ตั้งแต่ 30 ปีข้ึนไปมีการปรับตวัไดดี้วา่พนกังานท่ีมีอายตุ �่า

กวา่ 30 ปี และงานวิจยัของธนชัพร พรหมทนัต ์(Promtan, 

2004) ท่ีศึกษาภาวะผูน้�า ความเครียดในการท�างานและ

การปรับตวัในการท�างานของพนกังาน: กรณีศึกษา บริษทั  

เวสเทิร์น ดิจิตอล (บางปะอิน) จ�ากดั พบว่า อายแุตกต่าง

กนั มีการปรับตวัในการท�างานแตกต่างกนั และงานวิจยั

ของจิณห์นิภา สุทธาวาส (Sutthavas, 2011) ท่ีศึกษาปัจจยั

ท่ีมีผลต่อการปรับตวัในการท�างานของขา้ราชการรุ่นใหม่

กรมพฒันาท่ีดิน พบว่า อายแุตกต่างกนั มีการปรับตวัใน

การท�างานแตกต่างกนั รวมถึงงานวิจยัของศุภร บวัป้อง 

(Bourpong, 2005) ท่ีศึกษาการปรับตวัในการท�างานของ

พนกังานฝ่ายครัวการบิน บริษทัการบินไทย จ�ากดั (มหาชน) 

พบว่า อายุแตกต่างกนั มีการปรับตวัในการท�างานแตก

ต่างกัน ทั้ งน้ีสาเหตุท่ีพนักงานท่ีมีระดับอายุ 35 – 49  

(generation X) มีการปรับตวัในการท�างานดีกวา่พนกังาน

ท่ีมีอายตุ �่ากว่า 24 ปี (generation M) และระดบัอายแุตก

ต่างกนัส่งผลต่อการปรับตวัในการท�างาน อาจเน่ืองมา

จากพนกังานอยูใ่นวยัท�างานมานานพอท่ีจะทราบหนา้ท่ี

และความรับผิดชอบท่ีแน่นอน ให้ความส�าคญักบั Work 

Life Balance ดงัท่ี สุบทัมา ตนัตยาภินนัท ์(Tantayapinant, 

2011) กล่าววา่พนกังานท่ีมีระดบัอาย ุ35 – 49 ปี มีแนวคิด

และการท�างานแบบรู้รอบดา้น จึงสามารถท�างานไดต้าม

ล�าพงั และยงัสามารถท�างานเป็นส่วนหน่ึงของทีมไดเ้ป็น

อยา่งดี มีความรับผดิชอบ มีนิสยัเปิดกวา้งรับฟังขอ้ติติงเพ่ือ

ปรับปรุงและพฒันาตนเอง ส่วนพนกังานท่ีมีอายตุ �่ากวา่ 24 

ปี ชอบความอิสระ ชอบคิด ชอบการแสดงออก ชอบแสดง

ความคิดเห็น มัน่ใจในตนเองสูง แต่ยงัไม่มีประสบการณ์

ในการท�างาน และไม่ชอบการอยูภ่ายใตก้ฎเกณฑห์รือกฎ

ระเบียบ จึงท�าให้มีการปรับตวัในการท�างานแตกต่างกนั

3. จากผลการวจิยัพบวา่ การรับรู้ความสามารถของ

ตนเองมีความสมัพนัธ์กบัการปรับตวัในการท�างานอยา่งมี

นยัส�าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 กล่าวคือ การท่ีพนกังานมี

การรับรู้ความสามารถของตนเองโดยรวมอยูใ่นระดบัสูง 

จะมีการปรับตวัในการท�างานอยูใ่นระดบัสูงตามไปดว้ย 

ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากพนักงานส่วนใหญ่เป็นพนักงานท่ี
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มีอายรุะหวา่ง 24-34 ปี (generation Y) ซ่ึงมีลกัษณะมัน่ใจ

ในตวัเองสูง คาดหวงัเร่ืองรายไดสู้ง มีความทะเยอทะยาน 

จึงประเมินตนเองว่ามีความสามารถดูแลรับผิดชอบงาน

ในแต่ละวนัให้ผ่านไปไดด้ว้ยดี อีกทั้งลกัษณะงานเป็น

งานบริการและงานขาย หากพนกังานขายไดม้ากก็ไดค่้า

ตอบแทนมากข้ึนตามไปดว้ย พนกังานจึงสามารถบริหาร

ยอดขายไดด้ว้ยตนเอง ดงัท่ี Bandura (1989) ไดก้ล่าวไว้

วา่การประเมินความสามารถยงัเป็นตวัก�าหนดวา่บุคคลมี

ความพยายามมากเท่าใดและสามารถเผชิญกบัอุปสรรคหรือ

ประสบการณ์ท่ีไม่น่าพึงพอใจไดน้านเท่าใด ยิ่งบุคคลรับ

รู้ความสามารถของตนเองมากเท่าใดก็จะยิ่งเขม้แขง็และ

เด็ดเด่ียวในความพยายามมากข้ึน สอดคลอ้งกบังานวิจยั

ของ Harrison, Chadwick & Scales (1996) ท่ีศึกษาความ

สมัพนัธ์ระหวา่งการปรับตวัขา้มวฒันธรรมและบุคลิกภาพ

ท่ีหลากหลายของการรับรู้ความสามารถของตนเองและ

การตรวจตราตนเอง พบว่า การรับรู้ความสามารถของ

ตนเองของชาวอเมริกนัมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัการ

ปรับตวัในการท�างาน และงานวิจยัของ Elias, Noordin & 

Mahyuddin (2010) ท�าการวิจยัเร่ือง แรงจูงใจใฝ่สัมพนัธ์

และการรับรู้ความสามารถของตนเองท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

ปรับตวัของนกัศึกษามหาวิทยาลยั พบวา่ ตวัแปรการปรับ

ตวั, แรงจูงใจใฝ่สัมพนัธ์ และการรับรู้ความสามารถของ

ตนเองมีความสัมพนัธ์ทางบวกซ่ึงกนัและกนั

4. จากผลการวจิยัพบวา่ การรับรู้การสนบัสนุนจาก

องคก์ารมีความสมัพนัธ์กบัการปรับตวัในการท�างานอยา่ง

มีนยัส�าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 กล่าวคือ การท่ีพนกังานมี

การรับรู้การสนบัสนุนจากองคก์ารโดยรวมอยูใ่นระดบัสูง 

จะมีการปรับตวัในการท�างานอยูใ่นระดบัสูงตามไปดว้ย 

ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากการเขา้รับการปฐมนิเทศก่อนปฏิบติั

งาน ท�าให้พนกังานรับทราบเก่ียวกบัขอ้ตกลง นโยบาย 

พนัธกิจ วสิยัทศัน ์สวสัดิการท่ีบริษทัจดัหาให ้อีกทั้งยงัเขา้

ร่วมกิจกรรมระหวา่งพนกังานใหม่เพือ่ปลกูฝังความเป็นผู ้

ให้ และเสริมสร้างทศันคติท่ีดีให้แก่พนกังาน นอกจากน้ี

พนกังานจะมีพี่เล้ียง (mentor) ซ่ึงอยูใ่นแผนกเดียวกนัคอย

ดูแลอยา่งใกลชิ้ดตลอดช่วงเวลาทดลองงาน 3 เดือน โดย

พี่เล้ียงมีส่วนช่วยอย่างมากในการปรับตวัของพนักงาน 

สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Levinson (Levinson, 1965 

cited in Eisenberger, Huntington, Hutchison and Sowa, 

1986) ว่า พนักงานจะพิจารณาการกระท�าของตวัแทน

ขององคก์ารว่าเปรียบเสมือนการกระท�าขององคก์ารเอง 

และการท่ีพี่เล้ียงเอาใจใส่ ห่วงใย นอกจากจะท�าให้เกิด

ความรักและสามคัคีแลว้ ยงัท�าใหพ้นกังานรู้สึกผกูพนักบั

องคก์ารดว้ย สอดคลอ้งกบัค�ากล่าวของ Foa & Foa (Foa &  

Foa , 1980 cited in Rhoades & Eisenberger, 2002) ท่ีกล่าว

วา่ ภาระผกูพนัจากการดูแลเอาใจใส่ซ่ึงกนัและกนัจะเพิ่ม

ความผกูพนัทางอารมณ์ระหว่างพนกังานกบัองคก์าร ดงั

นั้นพี่เล้ียงจึงมีส่วนช่วยลดอตัราการลาออกได้

5. จากผลการวจิยัพบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอายุ

งานในองคก์าร การรับรู้ความสามารถของตนเอง และการ

รับรู้การสนบัสนุนจากองคก์าร สามารถร่วมพยากรณ์การ

ปรับตวัในการท�างานของเจา้หนา้ท่ีบริการลูกคา้ได ้ โดย

การรับรู้การสนบัสนุนจากองคก์าร สามารถอธิบายการ

ปรับตวัในการท�างานไดดี้ท่ีสุด รองลงมาคือ การรับรู้ความ

สามารถของตนเอง และอายงุานในองคก์ารตามล�าดบั ซ่ึง

สามารถอธิบายได ้ดงัน้ี

การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การสามารถ

พยากรณ์การปรับตวัในการท�างานของเจา้หนา้ท่ีบริการ

ลูกคา้ ได้ดีท่ีสุด อาจเน่ืองมาจากบริษทัฯ ให้การดูแล 

ใส่ใจ ให้ผลตอบแทนท่ีเหมาะสม สวสัดิการท่ีดี พฒันา

ศกัยภาพ พนกังานอยา่งสม�่าเสมอ มีการฝึกอบรมในงาน

และการส่งเสริมให้พนกังานหาความรู้จากการอ่าน โดย

จะมีหนังสือท่ี เก่ียวกบังานและการพฒันาตนเองให้ยืม

อ่าน พนักงานสามารถเบิกค่าหนังสือท่ีช่วยพฒันาศกัย

ภาพการท�างานของ ตนเองไดเ้ตม็จ�านวนราคาท่ีพนกังาน

ซ้ือเอง และให้รางวลัพนกังานมีทั้งแบบท่ีเกิดจากความ

ส�าเร็จในงานของพนกังานเอง ของทีม และแบบท่ีเกิดจาก

การเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีองคก์ารจดัในทุกคร้ัง ซ่ึงเป็นการ

กระตุน้ให้พนกังานมีแรงจูงใจในการท�างาน รวมถึงการ

เขา้ร่วมกิจกรรมท่ีองคก์ารจดัให้จะช่วยเสริมสร้างความ

สามคัคี ความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั เกิดความผกูพนัใน

องคก์าร ดงัเช่นท่ี Rhoades & Eisenberger (2002) ไดก้ล่าว

ไวว้่า การรับรู้การสนบัสนุนจากองคก์ารท�าให้เกิดความ

ผูกพนัต่อองคก์าร ความพึงพอใจในงานและอารมณ์ท่ีดี 

การมีส่วนร่วมในงาน เพิ่มประสิทธิภาพการท�างาน ลด

ความเครียดในงาน มีความตอ้งการท่ีจะคงอยูก่บัองคก์าร 

และลดพฤติกรรมแยกตวั นอกจากน้ียงัท�าใหพ้นกังานรู้สึก
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ถึงความเป็นครอบครัว พดูคุยแลกเปล่ียนความคิดเห็นกนั

ได ้และ ยินดีท่ีจะปรับเปล่ียนรูปแบบการท�างานหรือให้

ความร่วมมือในเร่ืองอ่ืน ๆ ตามท่ีองคก์ารร้องขอ นอกจาก

น้ียงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Takeuchi, et al. (2009) 

ศึกษาเร่ือง รูปแบบเฉพาะทางของการรับรู้การสนบัสนุน

จากองคก์ารระหวา่งชาวต่างชาติกบัผลกระทบต่อผลการ

ปฏิบติังาน พบว่าการ รับรู้การสนบัสนุนจากองคก์ารใน

งานปัจจุบนัสามารถพยากรณ์การปรับตวัในการท�างาน

และการปรับตวัในเร่ือง ทัว่ไป อีกทั้งการปรับตวัในการ

ท�างานและในเร่ืองทัว่ไปมีความสมัพนัธ์ทางบวกต่อความ

รู้สึกผกูพนัดา้นจิตใจของ พนกังานชาวต่างชาติและน�าไป

สู่การท�างานท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึนได ้ดงันั้น การรับรู้

การสนบัสนุนจากองคก์ารจึง มีอิทธิพลต่อการปรับตวัใน

การท�างานของพนกังาน 

การรับรู้ความสามารถของตนเองสามารถพยากรณ์

การปรับตวัในการท�างานของพนกังานได ้อาจเป็น เพราะ

การอบรมใหค้วามรู้เพ่ิมเติมเก่ียวกบัผลิตภณัฑท์ั้งหมด และ

การอบรมเสริมทกัษะท่ีเก่ียวขอ้งกบังานอย่างสม�่าเสมอ 

รวมถึงการพูดคุย ช่วยกนัหาแนวทางแกไ้ขและปฏิบติัท่ี

ถูกตอ้งเหมาะสมเม่ือเกิดปัญหา ท�าให้พนกังานเกิดความ 

มัน่ใจ เม่ือเกิดปัญหากบัตนเองก็สามารถแกไ้ขได ้โดยน�า

วิธีการแกปั้ญหาท่ีร่วมกนัคิด การยกตวัอยา่งสถานการณ์ 

จ�าลอง (case study) ในการอบรม และจากขอ้มูลเก่ียวกบั

ผลิตภณัฑท่ี์มี น�ามาใชแ้กปั้ญหาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

การสร้างความมัน่ใจให้พนกังานมีความเช่ือมัน่ในความ

สามารถของตนเอง จะส่งผลให้พนกังานท�างานไดอ้ยา่ง

มี ประสิทธิภาพ ปรับตัวกับปัญหาและสถานการณ์ท่ี

เปล่ียนแปลงในองค์การได้ดี มุ่งมัน่ ทุ่มเท ท�างานให้

บรรลุ เป้าหมายขององคก์าร ทั้งน้ีบุคคลท่ีมีการรับรู้ความ

สามารถของตนเองสูงจะมีความรู้สึกว่าตนท�าได ้ ดว้ยมี

พลงั (แรงจูงใจ), ใชว้ิธีการ (ปัจจยัดา้นสถานการณ์), มี

ความเขา้ใจแนวทางท่ีถูกตอ้งของการกระท�า (การรับรู้

บทบาท), และมีสมรรถนะ (ความสามารถ) ในการท�างาน 

(Bandura 1997 cited in McShane & Von Glinow, 2009) 

และเม่ือบุคคล เผชิญกบัสภาพปัญหาหรืออุปสรรค แลว้

สามารถแกไ้ขปัญหาหรือขจดัอุปสรรคนั้นได ้ แลว้เกิด

ความสุขกายสบายใจ เรียกไดว้่าบุคคลนั้นมีการปรับตวั

แบบบูรณาการแบบผสมผสานหรือท่ีเรียกวา่ การปรับตวั

ท่ีสมบูรณ์ แมว้า่บางปัญหาอาจไม่ไดรั้บการแกไ้ขจนเสร็จ

ส้ิน แต่บุคคลสามารถยอมรับสภาพปัญหา ท�าใจได ้ปรับ

ความคิดความรู้สึกได ้กถื็อเป็นการปรับตวัท่ีสมบูรณ์แบบ

เช่นเดียวกนั สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Elias, Noordin & 

Mahyuddin (2010) ไดศึ้กษาเร่ืองแรงจูงใจ ใฝ่สมัพนัธ์และ

การรับรู้ความสามารถของตนเองท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปรับตวั

ของนกัศึกษามหาวทิยาลยั โดยพบวา่ แรงจูงใจใฝ่สมัพนัธ์

และการรับรู้ความสามารถของตนเองมีความสัมพนัธ์กบั

การปรับตวั ดงันั้น การรับรู้ความสามารถ ของตนเองจึงมี

อิทธิพลทางบวกต่อการปรับตวัในการท�างานของพนกังาน 

อายงุานในองคก์ารสามารถพยากรณ์การปรับตวั

ในการท�างานของเจา้หนา้ท่ีใหบ้ริการลกูคา้ได ้เน่ืองจากการ

มีอายงุานท่ีเพิม่ข้ึน แสดงใหเ้ห็นวา่พนกังานมีประสบการณ์

ในการท�างาน ความรู้ ความเช่ียวชาญ เพิม่ข้ึน ท�าใหส้ามารถ

จดัการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนในงานไดอ้ย่างรวดเร็วและ

ช�านาญ ช่วยให้องคก์ารบรรลุเป้าหมาย ได ้ อีกทั้งยงัเป็น

ตวัอยา่งท่ีดีใหแ้ก่พนกังานใหม่ สามารถใหค้ �าปรึกษาและ

แนะน�าวิธีการปฏิบติังานในองคก์ารอยา่งมี ความสุขและ

บรรลุเป้าหมายขององคก์ารได ้สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 

Elias, Noordin & Mahyuddin (2010) ศึกษาเร่ืองแรง

จูงใจใฝ่สัมพนัธ์และการรับรู้ความสามารถของตนเองท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการปรับตวัของนกัศึกษา มหาวิทยาลยั โดย

พบว่านกัศึกษารุ่นซีเนียร์ (ชั้นปีท่ี 3-4) มีการปรับตวัโดย

รวมดีกวา่นกัศึกษารุ่นจูเนียร์ (ชั้นปีท่ี 1-2) ดงันั้น อายงุาน

ในองคก์ารจึงมีอิทธิพลทางบวกต่อการปรับตวัในการท�า

งานของพนกังาน 

ข้อเสนอแนะกำรวิจัยคร้ังนี้

1. จากผลการวิจยัท่ีพบว่า การปรับตวัในการ

ท�างานแตกต่างกนัตามอาย ุโดยพนกังานท่ีมีอายรุะหว่าง 

35-49 ปี มีการปรับตวัในการท�างานสูงกวา่พนกังานท่ีมีอายุ

ต �่ากวา่ 24 ปี ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากพนกังานท่ีอายนุอ้ย เป็น

ช่วงวยัเร่ิมท�างาน มีประสบการณ์นอ้ย จึงควรสนบัสนุน

ให้พนักงานเหล่านั้นเกิดความมัน่ใจในการท�างานของ

ตนเองมากข้ึน ซ่ึงอาจท�าโดยการจดัอบรมสัมมนาหรือ

เพิ่มพูนทกัษะในงาน และเทคนิควิธีการขาย วิธีการพูด 

และเชิญวิทยากรจากภายนอกมาใหค้วามรู้ใหม่ ๆ  รวมถึง
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จดัใหพ้นกังานหรือทีมขายท่ีท�าผลงานยอดขายไดดี้ท่ีสุด

ของปีมาให้ความรู้ ร่วมแลกเปล่ียนความคิดเห็น เล่าให้

ฟังถึงวิธีการแกปั้ญหา วิธีการท�างานให้ไดป้ระสิทธิภาพ

ดี ในลกัษณะเล่าสู่กนัฟัง เป็นการเพิ่มพนูความสนิทสนม

คุน้เคยระหวา่งพนกังานดว้ยกนั มีการจดักิจกรรมร่วมกนั

อยา่งสม�่าเสมอ เพื่อไม่ให้พนกังานเครียดกบัการท�ายอด

มากเกินไปเพียงอยา่งเดียว

2. จากผลการวิจยัท่ีพบวา่ การรับรู้ความสามารถ

ของตนเองมีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัการปรับตวัในการ

ท�างาน และอยู่ในระดบัสูง ยกเวน้ดา้นประสบการณ์ท่ี

ประสบผลส�าเร็จอยูใ่นระดบัปานกลาง จึงควรสนบัสนุน

ใหเ้กิดประสบการณ์มากข้ึน เพือ่ใหเ้กิดการปรับตวัในการ

ท�างานท่ีดีอย่างต่อเน่ือง อาจท�าไดโ้ดยจดัอบรมพฒันา

ทกัษะความรู้ความสามารถในงานขายและการบริการอยา่ง

สม�่าเสมอ เชิญวทิยากรภายนอกผูมี้ประสบการณ์โดยตรงมา

ใหค้วามรู้เพิม่เติม และกระตุน้ใหพ้นกังานต่ืนตวัมีแรงจูงใจ

ในการท�างาน กระตุน้การเพิม่ยอดขาย โดยจดัใหพ้นกังาน

ดีเด่นหรือพนกังานท่ีมีทศันคติท่ีดีทั้งต่องานและองคก์าร 

มาพูดคุยถึงความส�าเร็จท่ีเคยไดรั้บมาและส่ิงท่ีท�าให้แก่

องคก์าร เพื่อส่งเสริมการรับรู้เก่ียวกบัวฒันธรรมองคก์าร 

ใหเ้ขม้แขง็มากข้ึน ใหค้วามหมายของแต่ละตวัอกัษรเช่ือม

โยงเขา้กบักลยทุธ์ขององคก์าร โดยเร่ิมท่ีผูบ้ริหาร อาจมี

การจดัอบรมทุกเดือนใหผู้บ้ริหารมีส่วนร่วมกบัพนกังาน 

เป็นตวัอยา่งของการท�าวฒันธรรมองคก์ารใหเ้ห็นเป็นรูป

ธรรมว่าการปฏิบติัตามวฒันธรรมองคก์ารจะส่งเสริมให้

เกิดประโยชน์ต่อพนักงานและองค์การไดอ้ย่างไร เช่น 

เม่ือพนกังานสามารถแกไ้ขปัญหาเร่ืองการบริการลูกคา้

ได ้ก็เขียนใส่กระดาษติดบอร์ดในแผนกของตนเอง แชร์

เป็นความรู้ให้พนกังานคนอ่ืนไดท้ราบถึงวิธีการดว้ย จะ

สามารถสร้างก�าลงัใจในการท�างานให้เพ่ือนร่วมงานได ้

และยงัเป็นการส่งเสริมวฒันธรรมองคก์ารในเร่ืองการเป็น

ผูใ้ห้บริการดว้ยใจเป็นอยา่งดีอีกประการหน่ึงดว้ย

3. จากผลการวิจยัท่ีพบวา่ การรับรู้การสนบัสนุน

จากองค์การมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัการปรับตวัใน

การท�างาน และอยูใ่นระดบัสูง จึงควรสนบัสนุนให้เกิด

การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การอย่างต่อเน่ือง โดย

ท�าการจดั Onboarding Program เร่ิมตั้งแต่การรับสมคัร

คดัเลือกพนกังานท่ีตรงตามตอ้งการ พิจารณาจากความ

รู้ ความสามารถ ทกัษะ และทศันคติ จากนั้นก็ท�าการคดั

เลือกพนกังาน โดยการสัมภาษณ์ การตอบแบบสอบถาม 

หรือการสร้างสถานการณ์จ�าลองเพื่อทดสอบการตดัสิน

ใจและการแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ของผูส้มคัรเขา้ท�างานเพือ่

ประกอบการคดัเลือกใหไ้ดพ้นกังานท่ีตรงตามคุณสมบติั

ท่ีองคก์ารตอ้งการ เม่ือตกลงรับพนกังานเขา้ท�างานแลว้ 

ท�าการสร้างความประทบัใจให้กบัพนกังานใหม่ก่อนวนั

เร่ิมงาน โดยใหพ้ีเ่ล้ียงหรือหวัหนา้งานโทรศพัทไ์ปแนะน�า

ตวั พดูคุยกบัพนกังานถึงความตอ้งการให้ช่วยเหลือหรือ

สนับสนุนเร่ืองใดบา้งเพื่อให้พนักงานเรียนรู้งานไดเ้ร็ว

ท่ีสุด และเม่ือถึงวนัปฐมนิเทศก็มาเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆ 

ดว้ย ให้พนกังานเห็นตวัอยา่งรุ่นพี่ท่ีดีและท่ีปรับตวัไดดี้ 

จดัหาเวลาให้พนกังานใหม่และพนกังานเก่าไดมี้โอกาส

ท�ากิจกรรมร่วมกนัมากข้ึน เช่นกิจกรรมท่ีให้ครอบครัว

ของพนกังานเขา้มามีส่วนร่วมหรือไดรั้บประโยชน์ดว้ย

เป็นการส่งเสริมการรับรู้ว่าองคก์ารห่วงใยใส่ใจ ดูแลทั้ง

พนกังานและครอบครัวของพนกังานดว้ย

4. จากผลการวจิยัท่ีพบวา่อายงุานในองคก์าร การ

รับรู้ความสามารถของตนเอง และการรับรู้การสนบัสนุน

จากองคก์าร สามารถร่วมกนัพยากรณ์การปรับตวัในการ

ท�างานของพนักงานได ้ บริษทัฯ อาจพิจารณาเร่ืองการ

สร้างความผูกพนัในองค์การ เพื่อให้พนักงานรู้สึกรัก

องค์การ ภาคภูมิใจท่ีไดเ้ป็นส่วนหน่ึงขององค์การและ

อยู่กบัองคก์ารไดย้าวนานข้ึน และอาจพิจารณาเพิ่มการ

รับรู้ความสามารถของตนเองของพนกังานแต่ละบุคคล 

โดยเน้นท่ีหัวหน้างานและฝ่ายบุคคลท่ีท�าหน้าท่ีสังเกต 

วิเคราะห์ความตอ้งการของพนกังาน และอาจใชผ้ลจาก

การประเมินผลงานประจ�าปี หรือผลการทดลองงานร่วม

ดว้ย มาประกอบการพิจารณาเร่ืองรางวลัและเง่ือนไขใน

งาน เพือ่ใหพ้นกังานมีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมขององคก์าร 

อาจมีการแจกของรางวลัแก่พนกังานเม่ือเขา้ร่วมกิจกรรม 

มีการช่ืนชมพนกังานหรือทีมท่ีท�ายอดขายไดสู้งสุดประจ�า

ไตรมาส หรือมีรางวลัแก่พนกังานดีเด่นประจ�าเดือน เป็นตน้ 

รวมถึงการพจิารณาเร่ืองผลตอบแทนและสวสัดิการเพือ่ให้

เหมาะสมกบัตลาดแรงงานในกลุ่มธุรกิจเดียวกนั อาจมีการ

จดัท�าโครงสร้างเงินเดือนท่ีชดัเจนและเหมาะสมกบัหนา้ท่ี

งาน และเพื่อให้เท่าเทียมกบักลุ่มธุรกิจคู่แข่ง
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ข้อเสนอแนะกำรวิจัยคร้ังต่อไป 

1. ศึกษากบักลุ่มประชากรในแผนกอ่ืน เช่น แผนก 

Logistic แผนกการตลาด ฯลฯ เพื่อส่งเสริมให ้เกิดการรับ

รู้ความสามารถของตน และน�าความสามารถนั้นมาท�างาน

ท่ีมีคุณภาพให้กบัองคก์าร 

2. พิจารณาตวัแปรอ่ืน ๆ ท่ีอาจมีอิทธิพลต่อการ

ปรับตวัในการท�างานมาศึกษาเพิ่มเติม เช่น บุคลิกภาพ 

5 องค์ประกอบ ลกัษณะงาน แรงจูงใจในการท�างาน 

ความเครียดในงาน วฒันธรรมองคก์าร ความผกูพนั ต่อ

องคก์าร 

3. ท�าการศึกษาขอ้มูลเชิงลึก โดยการเกบ็รวบรวม

ขอ้มูลรูปแบบอ่ืนนอกเหนือจากแบบสอบถาม เช่น การ

สัมภาษณ์ การสังเกต เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีใกลเ้คียงกบัความ

เป็นจริงมากท่ีสุด สามารถน�าไปอธิบายผลในเชิงลึกได้

มากยิ่งข้ึน
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บทคัดย่อ

การวิจยัคร้ังน้ี เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ มีวตัถุประสงค ์ เพื่อศึกษาเครือข่ายความสัมพนัธ์ทางสังคม และการ

แสดงออกทางวฒันธรรม ของทายาทของแรงงานขา้มชาติ และศึกษากลไกทางสงัคม ท่ีมีผลต่อการปรับตวั กลุ่มเป้าหมาย 

คือเยาวชนทายาทแรงงานขา้มชาติ ท่ีพกัอาศยัในบริเวณพื้นท่ีอ�าเภอพุทธมณฑล ท่ีเรียนในโรงเรียนร่วมกบัเด็กนกัเรียน

คนไทย เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสัมภาษณ์เชิงลึก ท่ีผูว้ิจยัพฒันาข้ึน ผา่นการทดสอบความตรงเชิงเน้ือหาโดยผู ้

เช่ียวชาญ 3 ท่าน หลงัจากนั้นเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก ใชว้ิธีการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ย วิธีการวิเคราะห์

เน้ือหา (content analysis) ผลการวิจยัพบว่า ลกัษณะของการ ปรับตวัทางสังคม และวฒันธรรม ทายาทแรงงานขา้มชาติ 

ท่ีเขา้เรียนในโรงเรียนไทย สามารถใชภ้าษาไทยไดดี้ มีทศันคติท่ีดีต่อการปรับตวั สามารถรับเอาแบบแผนการปฏิบติั

ทางวฒันธรรมแบบไทยไดม้าก มีเครือข่ายทางสังคมทั้งแรงงานขา้มชาติและคนไทย และมีดา้นพื้นท่ีทางสังคม ดา้น

ความสัมพนัธ์กบัคนไทยพื้นถ่ิน ส่วนมากเป็นความสัมพนัธ์แบบเป็นทางการ ท่ีถูกจดักระท�าโดยกลไก ทางสังคมท่ีเป็น

กลไกของรัฐ เช่น การมีกิจกรรมในโรงเรียน สถานศึกษา และกลไกของชุมชน เช่นการรวมกนัท�าบุญตามวฒันธรรมเดิม 

ทายาทกลุ่มน้ี ครอบครัวมีศกัยภาพและมีความตั้งใจท่ีจะให้ลูกเรียนต่อในระดบัสูงในประเทศไทย ขอ้เสนอแนะ ควร

จะมีแนวทางในการปฏิบติัในกรณีท่ีทายาทผูย้า้ยถ่ิน ตอ้งการเรียนต่อ และท�างานในประเทศไทย และควรมีการศึกษา

ถึงทกัษะชีวิต และปัญหาท่ีเกิดจากการปรับตวัและรับเอาวฒันธรรม ต่างๆของเยาวชนทายาทผูย้า้ยถ่ิน

ค�ำส�ำคัญ: ทายาทแรงงานขา้มชาติ, การยา้ยถ่ิน, การปรับตวั

Abstract

This research aims to study the social relations network and the cultural expression of the youths, who 

are the heirs of migrant workers, and also to study the social mechanism that affects to their social and culture  

adjustment. The qualitative research method was applied in this research study and the target group is the youths 

who are heirs of migrant workers living in the area of Phuttha Monthon district and attend the same schools as  

local Thais. The research findings found the specific characters of social and culture adjustment which are the heirs 

of migrant workers in Thai school setting are able to use Thai fluently and they also have positive attitude towards 

social and culture adjustment. They can widely accept Thai cultural practice patterns and have social networks as 

well as social spaces among both migrant workers and Thai people. Concerning relationship with local Thais, most of  

relations are in the formal forms which arranged by social mechanism that is the state government mechanism such 

as the schools events, and community mechanism such as joining with Thais in the religious ceremony following 

กำรปรับตัวทำงสังคมและวัฒนธรรมของทำยำทแรงงำนข้ำมชำติ

Social and Culture Adjustment of the Heirs of Migrant Workers

สุวิมล แสนเวียงจนัทร์ และ ยพุา โพผา

Suvimon Sanveingchan and Yupa Phopa
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี

Faculty of Nursing, Bangkok Thonburi University
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บทน�ำ

สภาพสงัคมในทศวรรษใหม่ เป็นยคุของความเร็ว

และความล�้าสมยัของเทคโนโลยีการส่ือสารความหลาก

หลายทางเช้ือชาติ วฒันธรรม มีการเคล่ือนยา้ยแรงงาน 

ระหวา่งประเทศมากข้ึน ปัจจุบนัมีการเคล่ือนยา้ยแรงงาน

จากประเทศเพือ่นบา้น เขา้มาท�างานในประเทศไทยมากข้ึน 

โดยเฉพาะแรงงานขา้มชาติ 3 สัญชาติ ไดแ้ก่ พม่า กมัพชูา 

และลาว ซ่ึงมีทั้งแรงงานท่ีไดรั้บอนุญาตและเขา้เมืองโดย

ถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย จากขอ้มูลการเคล่ือนยา้ย

แรงงานในภูมิภาคอาเซียนและสถานการณ์แรงงานไทย

ของส�านกังานกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คง

ของมนุษย ์แรงงานขา้มชาติกลุ่มน้ี ส่วนใหญ่จะถูกน�ามา

ใชท้ดแทนแรงงานในประเทศ ท่ีมีการศึกษาระดบัประถม

ศึกษาหรือต�่ากวา่ ซ่ึงประเทศไทยก�าลงัขาดแคลนแรงงาน

ระดบั น้ีอยา่งต่อเน่ือง แรงงานเหล่าน้ีจะหลัง่ไหลเขา้มา 

กระจายอยูท่ ัว่ไปในแต่ละภมิูภาค จากศนูยข์อ้มลูเศรษฐกิจ

แรงงาน ปี 2556 พบว่าอตัราการจา้งแรงงานขา้มชาติ ต่อ

จ�านวนผูมี้งานท�าทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 2.96 นอกจากน้ี

ยงัมีทายาทของแรงงาน โดยคิดรวมผูท่ี้เกิดในประเทศไทย 

หรือยา้ยมาตั้งแต่ยงัอยูใ่นวยัก่อนเรียน แมจ้�านวนประชากร

ท่ีเป็นทายาทแรงงานขา้มชาติรุ่นท่ี 2 จะไม่มีตวัเลขจากการ

ส�ารวจอยา่งเป็นทางการ แต่ตวัเลขการประมาณการโดยรวม

จากการจดทะเบียนแรงงานยา้ยถ่ินคร้ังแรกในปี 2547 พบ

ว่า ผูติ้ดตามผูอ้พยพรุ่นแรก หรือเรียกว่าประชากรทายาท

รุ่นท่ี 2 ท่ีอายไุม่เกิน 15 ปี มี 84,362 คน (เมียนมาร์ 71,290 

คน) คิดเป็น 6.14% ของแรงงานจดทะเบียนทั้งหมดท่ีมี 

1,161,013 คนรวมกบัการจดทะเบียนผูติ้ดตามในปี 2552 

ซ่ึงเพิ่มข้ึนอีก 5,317 คน (เมียนมาร์ 4,382 คน) นอกจากน้ี

สามารถค�านวณจากจ�านวนแรงงานยา้ยถ่ินท่ีตั้งครรภ ์ซ่ึง

their original culture. The results shown that this group of the heirs is in the potential families whose parents have 

intentions to continue their children’s education in the higher levels in Thailand. The recommendation from the 

study are to have the practical guidelines for the heirs of migrant workers who migrated and would like to continue  

studying and working in Thailand. Moreover, there should be the further studies in life skills and problems in  

adjustment and how to accept the various cultural aspects of the migrant workers’ heirs.

Keywords: the heirs of migrant workers, migration, adjustment

มีตวัเลขจากกระทรวงสาธารณสุขช่วงปี 2547-2552 วา่ มี

แรงงานยา้ยถ่ินตั้งครรภ ์53,630 คน จึงประมาณการว่าถึง

ปี 2553 ทายาทรุ่นท่ี 2 จากเมียนมาร์ ลาว และกมัพชูา น่า

จะมีจ�านวนอยา่งนอ้ย 143,309 คน (Archawanijkul, 2009)

ชุมชนในอ�าเภอพุทธมณฑล เป็นชุมชนแห่ง

หน่ึง ท่ีมีแรงงานขา้มชาติ ท่ีมีทายาทเป็นเด็กและเยาวชน 

มีทั้งท่ีไดเ้รียนหนังสือ และไม่ไดเ้รียนหนังสือ แต่ตอ้ง

ช่วยเป็นแรงงาน เช่นท�างานก่อสร้างช่วยพ่อแม่ จากการ

เปล่ียนแปลงอยา่งมากของสงัคม และวฒันธรรมความเช่ือ 

รวมทั้งภาษา ท�าให้ส่งผลกระทบต่อเด็ก และเยาวชนต่าง

ชาติ ท่ีพ �านกัอาศยัอยูใ่นสังคมไทย ก่อให้เกิดปัญหาดา้น

การปรับตวั ปัญหาดา้นอารมณ์และจิตใจ ปัญหาสุขภาพ 

และปัญหาความรุนแรง โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนต่าง

ชาติท่ีมีทกัษะชีวติต�่า ขาดภมิูคุม้กนัทางสงัคมท่ีดี การศึกษา

เร่ือง การปรับตวัทางสังคม วฒันธรรม ของบุตรแรงงาน

ขา้มชาติ เป็นการศึกษาวธีิการปรับตวัของเยาวชน เพือ่เป็น

แนวทางในการปฏิบติั พฒันาให้เกิดการตระหนกัรู้ เห็น

คุณค่าในตวัเอง และการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์ การ

จดัการกบัอารมณ์ ความเครียด และการสร้างสมัพนัธภาพ

ท่ีดีต่อผูอ่ื้น ความรู้ความเขา้ใจท่ี ไดจ้ากการวิจยัคร้ังน้ีจะ

มีประโยชน์ต่อการ สร้างองคค์วามรู้เก่ียวกบัการปรับตวั

ทางสังคมและวฒันธรรมของบุตรแรงงานขา้มชาติ และ

การผลกัดนันโยบายท่ี จะน�าไปสู่การพฒันาสังคมท่ี มี

ผูค้นต่างวฒันธรรมต่างชาติพนัธ์ุ ให้ อยูร่่วมกนัไดอ้ยา่ง

สงบสุขและสร้างสรรค์
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วัตถุประสงค์กำรวิจัย 

1. เพื่อศึกษาเครือข่ายความสัมพนัธ์ทางสังคม 

และการแสดงออกทางวฒันธรรม ของเยาวชนทายาท

แรงงานขา้มชาติ

2. เพื่อศึกษากลไกทางสังคม ท่ีมีผลต่อการปรับ

ตวัทางสังคมและวฒันธรรม ของเยาวชนทายาทแรงงาน

ขา้มชาติ 

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

ทุกส่ิงในโลกน้ี ยอ่มมีการเปล่ียนแปลงอยูเ่สมอ

ไม่มีส่ิงหน่ึงส่ิงใดท่ีมีสภาพมัน่คง หากแต่ยอ่มเปล่ียนแปลง

ไปตามกาลเวลา สังคมและวฒันธรรมก็มีลกัษณะเช่น

เดียวกนั ไม่มีสังคมและวฒันธรรมใดหยุดอยู่กบัท่ี โดย

แทจ้ริงตลอดเวลามีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึนเสมออนัเป็น

ลกัษณะธรรมดาของสังคมมนุษยห์ากพิจารณาถึงความ

หมายการเปล่ียนแปลงทางสังคมและวฒันธรรมแลว้ การ

เปล่ียนแปลงทางสงัคมอาจเกิดข้ึนไดจ้ากความสมัพนัธ์ทาง

สงัคมในแต่ละเร่ือง อาจเกิดข้ึนในส่วนยอ่ยหรือส่วนใหญ่

ของความสัมพนัธ์ทางสังคมก็ได ้ หรือการเปล่ียนแปลง

ใด ๆ ไม่ว่าการเปล่ียนแปลงจะเปล่ียนเลก็นอ้ยหรือใหญ่

โตเพียงไรก็ตาม ย่อมถือว่าเป็นการเปล่ียนแปลงทาง

สังคมไดท้ั้งส้ิน ส่วนการเปล่ียนแปลงทางวฒันธรรมนั้น 

เป็นการเปล่ียนแปลงในแบบแผนของการด�าเนินชีวติของ

ชนกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง ยอ่มจะมีวิถีชีวิตเป็นของตนเอง การ

เปล่ียนแปลงทางสังคมวฒันธรรมนั้น ในทางปฏิบติัแลว้

ยากท่ีจะแยกออกจากกนัไดโ้ดยเด็ดขาด เพราะหากมีการ

เปล่ียนแปลงเกิดข้ึน ทา้ยท่ีสุดการเปล่ียนแปลงผลกระทบ

ถึงสองลกัษณะดงักล่าวเสมอ (Samakkarn, 2003)

แนวคิดเก่ียวกบัการปรับตวัทางวฒันธรรม การ

ปรับตวั หรือการดัดแปลงตวัของมนุษย ์ (adaptation) 

ตามสารานุกรมศพัทส์ังคมวิทยา-มานุษยวิทยา หมายถึง

กระบวนการท่ีคนกระท�าตวัใหเ้ขา้กบัส่ิงแวดลอ้มโดยการ

ปรับปรุง เปล่ียนแปลงกายภาพใหก้ลมกลืนกบัส่ิงแวดลอ้ม 

เพือ่ความมัน่คงปลอดภยัของตนเอง มีการดดัแปลงตวัเป็น 

4 ประเภท (Hiranyato, 1983) คือ 

1. การดดัแปลงทางกายภาพ (physical adaptation) 

2. การดดัแปลงทางอารมณ์ (emotional adaptation) 

3. การดัดแปลงทางสติปัญญา (intelligence 

adaptation)

4. การดดัแปลงทางอุดมคติ (ideal adaptation) ผู ้

ท่ีดดัแปลงตวัเองใหเ้ขา้กบัส่ิงแวดลอ้มไม่ได ้ยอ่มมิอาจจะ

ด�ารงชีวิตอยูเ่ป็นปกติสุขได ้

เช่นเดียวกบัพจนานุกรมศพัทส์งัคมวทิยา องักฤษ-

ไทย ฉบบัราชบณัฑิตยสถานไดใ้ห้ความหมายของค�าว่า 

Adaptation คือการดดัแปลง ซ่ึงเป็นกระบวนการปรับตวั

ใหเ้หมาะสมท่ีจะมีชีวติอยูใ่นส่ิงแวดลอ้มท่ีก�าหนดให ้โดย

ทัว่ไปจะใชก้บัการเปล่ียนแปลงในลกัษณะทางกายภาพ

ของร่างกาย แต่อาจใชใ้นความหมายถึงการดดัแปลงเชิง

วฒันธรรมเพื่อใหเ้หมาะกบัส่ิงแวดลอ้มเฉพาะของมนุษย์

ไดด้ว้ย (Office of the Royal Society, 1989)

การปรับตวั มกัใช้ในความหมายของการปรับ

เปล่ียนส่วนใดส่วนหน่ึงหรือหลายส่วนเพื่อให้ความ

สัมพนัธ์ลงตวั (Pongsapitchm, 2004) การปรับตวัเกิดข้ึน

เน่ืองจากมนุษยต์อ้งการด�ารงชีวติอยูไ่ดใ้นสภาวะแวดลอ้ม

ต่าง ๆ  เพื่อตอบสนองความตอ้งการจ�าเป็นขั้นพื้นฐานของ

ตวัเองและใหบ้รรลุถึงส่ิงท่ีตนตอ้งการทั้งดา้นร่างกายและ

จิตใจ (Nittayayon, 1987)

การปรับตวัทางวฒันธรรมมีความส�าคญัต่อความ

ส�าเร็จในการปรับตวัของมนุษยใ์นดา้นต่าง ๆ  เน่ืองจากการ

พฒันาบุคลิกของชนแต่ละชาติพนัธ์ุมีผลต่อการท่ีบุคคล

รู้สึกตอ้งการติดต่อกบัผูอ่ื้น วฒันธรรมอ่ืน ๆ ความรู้สึก

ว่าเป็นเจา้ของ หรือการแยกตวัออกหรือความตอ้งการมี

ส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่ม (Bennett, 2001)

การปรับตวัทางวฒันธรรมตามแนวคิดของ Cohen 

(Pongsapitchm, 2004) เสนอขอ้คิดว่า การศึกษาเร่ืองการ

ปรับตวัทางวฒันธรรมควรพจิารณาองคป์ระกอบดา้นศิลป

วฒันธรรม และสังคมวฒันธรรมท่ีเป็นวิถีชีวิต ความเช่ือ 

องคป์ระกอบต่าง ๆ ของวฒันธรรมเรียงร้อยประสานเขา้

เป็นวฒันธรรมท่ีมีลกัษณะเป็นองคร์วม มีลกัษณะเฉพาะ

ของแต่ละสังคมวฒันธรรม การปฏิสัมพนัธ์กบัสังคมขา้ง

เคียงหรือการคน้พบส่ิงใหม่ภายในสังคมตนเองจะท�าให้
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เกิดการปรับเปล่ียนเพื่อการคงอยู่ของสังคมวฒันธรรม

นั้น ๆ  วฒันธรรมคือระบบสัญลกัษณ์ องคป์ระกอบแต่ละ

ส่วนมีความหมายและส่ือความหมายท่ีลึกซ้ึง และกวา้ง

ขวางกวา่ขอ้เทจ็จริง การด�าเนินชีวติของมนุษยต์อ้งด�าเนิน

เป็นกลุ่ม การปรับเปล่ียนสังคมวฒันธรรมเป็นการปรับ

เปล่ียนในกลุ่มมากกวา่ในระดบัปัจเจกบุคคล การสืบทอด

วฒันธรรมตอ้งถ่ายทอดจากรุ่นหน่ึงไปอีกรุ่นหน่ึงเป็นก

ลุ่ม การปรับตวัทางวฒันธรรมจึงเป็นการปรับเปล่ียนของ

กลุ่ม และพฤติกรรมของมนุษยย์ืดหยุ่นและปรับเปล่ียน

ได้ ไม่มีพฤติกรรมใดท่ีไม่สามารถปรับเปล่ียนได้เลย 

และ การถ่ายทอดวฒันธรรมจากรุ่นหน่ึงไปสู่อีกรุ่นหน่ึง

มีกระบวนการและขั้นตอน

จากการศึกษาพบว่า วฒันธรรมท่ีคลา้ยคลึงกนัมี

ส่วนส่งเสริมให้การปรับตวัเป็นไปไดดี้ และเร็วข้ึน เช่น

เดียวกบัทศันคติท่ีดีของผูไ้ปอยูใ่หม่ ต่อสถานท่ีไปอยู ่ก็มี

ผลต่อการปรับตวัและยอมรับสงัคมไดดี้ดว้ย (Kosic, 2002) 

มีการศึกษาการผสมผสานวฒันธรรมท่ีแตกต่างกนัของคน

หลากหลายเช้ือชาติ ท่ีเกิดการยอมรับในกลุ่มท่ีต่างกนั พบ

วา่ ชาวยโุรปสามารถปรับตวัมีวิถีชีวิตในประเทศอเมริกา

ไดดี้กวา่ในประเทศแถบเอเชีย อาฟริกา หรือ อเมริกา เช่น

เดียวกบั Ward & Kennedy (1993) ศึกษาพบว่า นกัศึกษา

ชาวจีน ท่ีไปอยูใ่นประเทศสิงคโปร์สามารถปรับตวัไดดี้

และง่ายกว่าเม่ือยา้ยไปอยูท่ี่ประเทศนิวซีแลนด ์เน่ืองจาก

การมีวฒันธรรมท่ีคลา้ยคลึงกนั การไดรั้บค�าแนะน�าดา้น

วฒันธรรม การใหค้วามรู้ในการปรับตวัทางวฒันธรรมแก่

ผูท่ี้จะยา้ยไปอยูใ่นประเทศใหม่ มีความส�าคญัอยา่งยิง่ จะ

ช่วยให้ผูท่ี้ไปอยูใ่หม่ไดเ้ขา้ใจความเป็นอยู ่เพื่ออยูอ่ยา่งมี

ความสุข ลดอตัราความเสียหายต่าง ๆ ไป

ส่ิงส�าคัญท่ีท�าให้การปรับตัวได้ดีคือ ภาษา 

เน่ืองจากภาษาของมนุษยเ์ป็นเคร่ืองมือในการส่ือสารซ่ึง

กนัและกนั (Chuakul, 1985) ภาษา คือการถา่ยทอดความคิด

ดว้ยระบบสญัลกัษณ์ เป็นพฤติกรรมท่ีเกิดไดด้ว้ยการเรียน

รู้และเป็นส่วนหน่ึงของวฒันธรรม คนท่ีใชภ้าษาเดียวกนั 

สามารถแลกเปล่ียนความคิดเห็นและประสบการณ์ซ่ึงกนั

และ กนัไดอ้ยา่งลึกซ้ึงและกวา้งขวาง (Chuenmanoot, 1999) 

ภาษา จึงท�าให้มนุษยส์ามารถปรับตวัเขา้กบัส่ิงแวดลอ้ม

ใหม่ ถ่ินท่ีอยูใ่หม่ การเขา้ถึงบริการและการมีส่วนร่วมใน

ชุมชนไดง่้ายข้ึน การรู้ภาษาของเจา้ของประเทศ เป็นปัจจยั

ส�าคญัอยา่งยิง่ท่ีท�าใหก้ารปรับตวัใน การอยูใ่นประเทศนั้น 

ๆ ประสบความส�าเร็จ ถา้ไม่รู้ภาษาหรือพดูส่ือสารไดไ้ม่

ดีก็ท�าให้การปรับตวัเป็นไปไดย้าก (McWhirter & King, 

2000) ความสามารถในการใชภ้าษาไทยของแรงงานขา้ม

ชาติท่ีเขา้มาท�างานในประเทศไทยจะท�าใหไ้ดค่้าจา้งรายวนั

สูงกว่าผูท่ี้พดูภาษาไทยไม่ได ้การใชภ้าษาไทยเป็นปัจจยั

ส�าคญัในการผสมผสานเขา้กบัคนไทยและสามารถน�าไป

สู่การตั้งรกรากถาวรข้ึนในประเทศไทยได ้(McWhirter & 

King, 2000) การเรียนรู้ภาษาใหม่ของประเทศท่ีไปอยูใ่หม่

ไม่ใช่ส่ิงท่ีส�าคญัท่ีสุด แต่ควรจะมีการเรียนรู้วฒันธรรม

ใหม่ดว้ย จากการศึกษา พบวา่ ภาษาถ่ินเป็นส่ิงจ�าเป็น และ

เป็นเคร่ืองมือส่ือสารโดยเฉพาะในประเทศท่ีมีผูย้า้ยมาอยู่

จากหลากหลายประเทศ เช่น ประเทศอิสราเอลผูม้าอยู่

ใหม่ตอ้งรู้ภาษาฮีบรู เน่ืองจากเป็นทั้งภาษาพูดและภาษา

ราชการ ผูท่ี้รู้ภาษาฮีบรู สามารถปรับตวัเขา้กบัสังคมและ

วฒันธรรมใหม่ไดง่้ายข้ึน เช่นเดียวกบัท่ี Lybeck (2002) 

ศึกษาคนอเมริกนัท่ีไปอยูใ่นประเทศนอรเวย ์พบวา่ ระดบั

การเรียนรู้ภาษาท่ี 2 สามารถก�าหนดไดว้า่ จะประสบความ

ส�าเร็จในการปรับตวัและเรียนรู้วฒันธรรมใหม่ไดดี้เพียง

ใดดว้ย เน่ืองจากการรู้ภาษาและเขา้ใจถึงการใชภ้าษาได้

ดีท�าให้เรียนรู้วฒันธรรมดีตามไปดว้ย ในกลุ่มเด็กก็พบ

วา่การเปล่ียนแปลงการสอนในโรงเรียนจากการสอนโดย

ใชส้อง ภาษามาเป็นภาษาองักฤษอยา่งเดียวและใหภ้าษาท่ี

สอง เป็นวชิาเลือกท�าใหเ้ดก็ท่ียา้ยมาอยูใ่หม่ปรับตวัในการ

เรียนไดดี้ข้ึน เดก็ท่ีไม่ยอมใชภ้าษาของประเทศท่ีไปอยูใ่หม่

เน่ืองจากไม่มีความคุน้เคย ท�าให้เกิดความขดัแยง้ในการ

ปรับตวัส่งผลต่อสภาวะจิตใจ การเรียนตกต�่า มีการเสพ

ยาเสพติดและเกิดพฤติกรรมเส่ียงต่าง ๆ  ได ้(James, 1997)

ผลการศึกษาของ Poyrazli, Arbona & Bullington 

(2001) พบว่า นกัศึกษาชาวตุรกีท่ีไปศึกษาต่อในประเทศ

อเมริกา ผูท่ี้มีทกัษะการฟัง พดู อ่าน เขียน ภาษาองักฤษ

ไดดี้ จะมีผลการเรียนเฉล่ียสูง และคนท่ีไปอยูเ่ม่ืออายยุงั

น้อยเม่ือมีการทดสอบดา้นภาษาองักฤษก็ท�าคะแนนได้

ดี ท�าให้เห็นว่าภาษามีความส�าคญัต่อการปรับตวัในการ

เรียนของนกัเรียนกลุ่มน้ี Dee & Henkin (1999) ศึกษาการ

ปรับตวัของนกัศึกษาชาวเกาหลีท่ีไปศึกษาต่อในประเทศ

สหรัฐอเมริกา พบวา่ ภาษาเป็นอุปสรรคในการปรับตวัเขา้

กบัวฒันธรรมของประเทศใหม่ท�าให้ไม่สามารถแสดง
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ความคิดเห็นหรือการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ  ได ้งาน

วจิยัในอีกดา้นหน่ึงท่ีน่าสนใจยิง่คือการท่ีภาษาท�าใหค้นละ

ท้ิงวฒันธรรมเดิม เช่น เด็กอะบอริจินท่ีตอ้งเผชิญกบัส่ิง

ท่ีเรียนรู้ใหม่ การมุ่งเรียนภาษา เพื่อการส่ือสาร การเขา้สู่

โรงเรียนท่ีเป็นสถานท่ีขดัเกลา และการเขา้สู่โลกใหม่ท�าให้

ละเลยคุณค่าของวฒันธรรมเดิมไปเสีย หรือการไม่รู้ภาษา

ท�าใหเ้กิดการเลือกปฏิบติัในดา้นต่าง ๆ  ท�าใหเ้ลิกใชภ้าษา

เดิมเน่ืองจากเกิดความอบัอายเกิดความขดัแยง้

การมีเพื่อนเป็นผูท่ี้มาอยูก่่อนหรือการไดอ้ยูร่วม

กลุ่มเดียวกบัผูท่ี้มีพื้น ฐานทางวฒันธรรมเหมือนกนัช่วย

ท�าใหล้ดความตึงเครียดจากปัญหาในการปรับตวั การแยก

ตวัออกจากสงัคมได ้(Zhang & Rentz, 2007) จากการศึกษา

ของ Bar-Yosef (2001) พบวา่ ปัญหาของเดก็ท่ีเป็นบุตรของ

ผูอ้พยพจากเอธิโอเปียเขา้ไปอยูใ่นประเทศอิสราเอล ซ่ึงมี

ความแตกต่างดา้นภาษา สีผิว และวฒันธรรมอยา่งส้ินเชิง 

แต่การมีเพือ่นท่ีเป็นเดก็ชาวอิสราเอลผูเ้ป็นเจา้ของประเทศ

ท�าให้เด็กเหล่าน้ีสามารถปรับตวัไดเ้ร็วข้ึน 

กรอบแนวคิดกำรวิจัย 

การศึกษาการปรับตวัทางสังคม และวฒันธรรม 

ของทายาทแรงงานขา้มชาติ ในเขตอ�าเภอพทุธมณฑล คร้ัง

น้ี เป็นการศึกษาเร่ืองราวชีวติ ของทายาทแรงงานขา้มชาติ

และผูป้กครอง ในเร่ืองการปรับตวั และประสบการณ์เรียนรู้ 

และการท่ีเดก็และเยาวชนไดส้ร้างความหมายใหก้บัตนเอง 

ยงัครอบคลุมถึงกระบวนการเรียนรู้ท่ีเดก็และเยาวชนต่าง

ชาติ ไดป้รับตวัให้สอดคลอ้งกบัสังคมท่ีอาศยัในปัจจุบนั

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย 

การวจิยัใชว้ธีิการเชิงคุณภาพ โดยวธีิการสมัภาษณ์

เชิงลึก ทายาทแรงงานขา้มชาติ ในเขตอ�าเภอพุทธมณฑล 

เป็นการศึกษาเร่ืองราวชีวิต ของทายาท และผูป้กครองท่ี

เป็นแรงงานขา้มชาติ ในเร่ืองการปรับตวัทางสังคม และ

วฒันธรรม 

กลุ่มเป้าหมายในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ทายาท

แรงงานข้ามชาติ ท่ีอาศยัอยู่ในเขตอ�าเภอพุทธมณฑล 

จงัหวดันครปฐม ท่ีไดเ้ขา้เรียนในโรงเรียนร่วมกบันกัเรียน

ไทย และผูป้กครอง โดยมีเกณฑ์ในการคดัเลือก ผูใ้ห้

ขอ้มูลหลกัคือ 

1. เป็นเด็กหรือเยาวชน ท่ีมีทั้งบิดามารดา เป็น

แรงงานขา้มชาติ

2. เป็นแรงงานขา้มชาติ ท่ีมีบุตรหลาน เรียนร่วม

กบันกัเรียนคนไทย

3. พ �านกัอยูใ่นประเทศไทยตั้งแต่หน่ึงปีข้ึนไป 

4. สามารถส่ือสารภาษาไทยได้

5. ยินดีในการให้ขอ้มูล

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั เป็นแนวสมัภาษณ์เชิงลึก 

ท่ีนกัวิจยัพฒันาข้ึน ตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา โดยผู ้

เช่ียวชาญ 3 ท่าน ผูว้ิจยัปรับตามค�าแนะน�าของผูเ้ช่ียวชาญ 

เพื่อน�าไปเป็นแนวทางในการสัมภาษณ์เชิงลึก

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล

คร้ังแรกทีมผูว้จิยั ไดก้ �าหนดสถานท่ีเกบ็ขอ้มลูใน

ชุมชน แต่เน่ืองจากการเก็บขอ้มูลในชุมชน ไม่พบทายาท

แรงงาน ท่ีสามารถส่ือสารภาษาไทยได ้ จึงปรับเปล่ียน

วิธีการเก็บขอ้มูล โดยการเลือกกลุ่มเป้าหมายแบบลูกโซ่ 

(snowball sampling) เร่ิมจากกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นฝาแฝด

ทายาทแรงงานขา้มชาติในชุมชน ติดตามไปท่ีโรงเรียน 

ท่ีผูใ้ห้ขอ้มูลเรียนอยู่ และให้แนะน�าเพื่อนให้ผูว้ิจัยได้

ท�าความรู้จกั และขออนุญาต คุณครูและผูป้กครองในการ

สมัภาษณ์เชิงลึกทายาทแรงงานขา้มชาติ ในการวิจยัคร้ังน้ี 

มีผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัเป็นแรงงานขา้มชาติ 5 คน และทายาท

แรงงานขา้มชาติ จ�านวน 8 คน เม่ือขอ้มูลท่ีสัมภาษณ์เร่ิม

มีขอ้มูลซ�้ าๆ ในเร่ืองเดียวกนั ผูว้ิจยัจึงยติุการเก็บขอ้มูล 

กำรวิเครำะห์ข้อมูล

การวิเคราะห์ขอ้มูลรวม ท�าการวิเคราะห์ เม่ือส้ิน

สุดการเก็บขอ้มูล ทีมผูว้ิจยัไดท้ �าการวิเคราะห์ขอ้มูล ให้

เหลือแต่คุณลกัษณะร่วมท่ีมีความหมาย และไมล่ะเลยขอ้มลู

ท่ีมีลกัษณะต่าง เม่ือไดพ้ิจารณาความสัมพนัธ์ของขอ้มูล

แลว้ จะน�าไปสู่การสร้างขอ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลนั้น ๆ ซ่ึง

การยนืยนัขอ้สรุป จะเป็นรายงานขอ้คน้พบของการศึกษา 
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ส�าหรับการวิเคราะห์ขอ้มูลในคร้ังน้ี ใช้วิธีการ

วิเคราะห์เน้ือหา (content analysis) ประกอบดว้ยขั้นตอน

ต่าง ๆ ดงัน้ี คือการก�าหนดรหสั (coding) เพื่อการจ�าแนก

ขอ้มูล และเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งวธีิการอ่ืนๆ ไดแ้ก่ การวเิคราะห์

เปรียบเทียบ (constant comparative analysis) เพื่อน�าไป

สู่การสร้างขอ้สรุปเชิงนามธรรม (Yoddamnoen-Ettics & 

Tungchonlathip, 2009)

ข้อพจิำรณำจริยธรรมกำรวิจัยในมนุษย์

การวิจัยน้ีผ่านการอนุมัติ จากคณะกรรมการ

จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ คณะพยาบาลศาสตร์ 

มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี เม่ือวนัท่ี 5 มกราคม 2558 

รหสัโครงการวิจยั มกธ. พย.บ. 195.1/2559

ผลกำรวิจัย 

อ�าเภอพทุธมณฑล ตั้งอยูใ่นจงัหวดันครปฐม เป็น

พื้นท่ีเกษตรกรรมท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ และมีภาคธุรกิจ

จ�านวนมาก เป็นท่ีตั้งของสถานศึกษา ในระดบัประถมศึกษา 

ระดบัมธัยมศึกษา และมหาวิทยาลยั ประชาชนในพื้นท่ี 

มีอาชีพทั้งเกษตรกรรม การท�าธุรกิจ อุตสาหกรรม จึงมี

แรงงานขา้มชาติเขา้มาอยูอ่าศยั และท�างานเป็นจ�านวนมาก 

โดยขอ้มลูของจงัหวดันครปฐม ในปีพ.ศ. 2551 พบแรงงาน

ในจงัหวดันครปฐมจ�านวน 37,666 คน(Archawanijkul, 

2009) แรงงานขา้มชาติเหล่าน้ี รับจา้งอยู่ในภาคเกษตร

และอุตสาหกรรม เช่นกิจการสวนกลว้ยไม ้ ฟาร์มสุกร 

ลูกจา้งขายของ และโรงงานขนาดเลก็ รวมทั้งเป็นแม่บา้น

ท�างานบา้น เป็นตน้ 

บริบทชีวิตของทายาทแรงงานขา้มชาติ

ทายาทแรงงานขา้มชาติ ท่ีเป็นผูใ้หข้อ้มลูหลกั ยา้ย

ตามบิดามารดา เขา้มาท�างานในเขตอ�าเภอนครปฐม ส่วน

มากบิดามารดา มีอาชีพไม่มัน่คง เช่น เป็นคนงานสวน

กลว้ยไม ้ รับจา้งขายของ โรงงานตดัเยบ็เส้ือผา้ และเป็น

แม่บา้น การไป-กลบัประเทศตน้ทาง และท�างานอยา่งถูก

กฎหมาย แรงงานบางคน เม่ือตั้งครรภ ์จะเดินทางไปคลอด

ท่ีประเทศตน้ทาง เม่ือบุตรโต ระยะหน่ึง เช่นประมาณ 6 

เดือน ถึง 1 ปี จึงยา้ยกลบัเขา้มาท�างานในประเทศไทยอีก

คร้ังหน่ึง ขณะท่ี มีแรงงานขา้มชาติ ท่ีคลอดในเมืองไทย

แต่ไม่ไดห้ลกัฐานการแจง้เกิด 
ตำรำง 1

ข้อมูลเบือ้งต้นของทายาทแรงงานข้ามชาติท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง

ช่ือ * อาย ุ(ปี) การศึกษา สถานท่ีเกิด สถานภาพของบิดามารดา อาชีพบิดา-มารดา ลกัษณะท่ีอยูอ่าศยั

1. ดญ. นิลใบ 
(แฝดพี่)

12 ป. 5 ไทย มารดาคนกมัพชูา
บิดาคนไทย

คนงานก่อสร้าง
รับจา้งขายของ

แคมป์คนงานก่อสร้าง

2. ดญ.สรัญ 
(แฝดนอ้ง)

12 ป. 5 ไทย มารดาคนกมัพชูา
บิดาคนไทย

คนงานก่อสร้าง
รับจา้งขายของ

แคมป์คนงานก่อสร้าง

3. ดช.เอ 
(พม่า)

12 ป.4 พม่า บิดา-มารดา พม่า รับจา้งท�าสวนกลว้ยไม้
รับจา้งขายของ

บา้นเช่า

4. ดช.วินเอ 
(พม่า)

10 ป.3 พม่า บิดา-มารดา พม่า รับจา้งท�าสวนกลว้ยไม้ บา้นเช่า

5. ดญ.บวัเงิน 
(ลาว)

9 ป.2 ไทย บิดา-มารดา ลาว รับจา้งขายของ
ลูกจา้งโรงงาน

หอพกัโรงงาน

6. ดช.มะแอ 
(พม่า)

13 ป.5 พม่า บิดา-มารดา พม่า โรงงานเยบ็กางเกงยีนส์ ตึกชั้นบนท่ีท�างาน (เช่า)

7. ดช.หม่อง 
(พม่า)

9 ป.1 พม่า บิดา-มารดา พม่า รับจา้งท�าสวนกลว้ยไม้ ท่ีพกัในสวนกลว้ยไม้

นามสมมุติ*
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จากตารางท่ี 1 ทายาทแรงงานขา้มชาติ ท่ีเป็นผูใ้ห้

ขอ้มูลหลกัในการศึกษา มีทั้งท่ีเกิดในประเทศไทย และ

ประเทศตน้ทางแลว้ยา้ยตามบิดามารดา ไดรั้บการศึกษาใน

โรงเรียนไทย โดยใชห้ลกัฐานของนายจา้งของบิดา-มารดา 

โดยท่ีนายจา้งเห็นว่าเป็น วิธีการหน่ึงท่ีเป็นการจูงใจให้

แรงงานขา้มชาติท�างานอยูน่านๆ และดา้นแรงงานขา้มชาติ 

ก็มีความหวงัวา่การท่ีบุตรหลานไดเ้รียนหนงัสือ เป็นการ

ท�าใหก้ารท�างานในประเทศไทยไดง่้ายข้ึน บางคร้ังใชบุ้ตร

หลานเป็นล่ามในการส่ือสาร กบัคนไทย

เครือข่ายความสัมพนัธ์ และพื้นท่ีทางสังคม ของ

แรงงานขา้มชาติและทายาท

แรงงานขา้มชาติท่ีเขา้มาท�างานประเทศไทย ใน

ระยะหลงั ๆ และมาท�างานมากกว่า 5 ปีข้ึนไป การเขา้

มาของแรงงานขา้มชาติ จะมีเครือข่ายอยูก่่อน เช่นเพื่อน

มาท�างานในประเทศไทยแลว้มีการชกัชวนกนัมาท�างาน 

หรือเพื่อท�างานก่อนไดดู้ลู่ทางการท�างานไวแ้ลว้ ความ

สมัพนัธ์ทางสงัคม แรงงานขา้มชาติ จะมีความสมัพนัธ์ทาง

สังคมกบัเพื่อนแรงงานดว้ยกนั การติดต่อเพื่อนท่ีท�างาน

ในจงัหวดัอ่ืน ๆ ใชว้ิธีโทรศพัท ์ติดต่อกนั โดยเฉพาะใน

กลุ่มทายาท ท่ีไดเ้รียนหนงัสือในประเทศไทย จะสามารถ

ใชโ้ทรศพัทมื์อถือไดดี้กวา่ รุ่นพอ่แม่ เวลามีงานท�าบุญ จะ

มีการรวมตวักนัระหวา่งเพื่อนแรงงาน และญาติ ส่วนมาก

ท่ีสนิทกนั ก็จะเป็นเพื่อนแรงงานท่ีท�างานท่ีเดียวกนั หาก

มีงานบุญใหญ่ แรงงานจะไปท�างานบุญร่ืนเริงรวมกนั เช่น

ไปเท่ียวท่ีจงัหวดัสมุทรสาคร เช่น วดัท่าฉลอม วดัโกรก

กราก โดยเฉพาะวดันอ้ยนางหงส์ กลุ่มผูย้า้ยถ่ินเช้ือชาติ 

พม่า ทวายไดร้ะดมทุนสร้างเจดีย ์และมีการจดังานท�าบุญ

กนัเป็นประจ�า ผูย้า้ยถ่ินในจงัหวดัสมุทรสาคร และใกลเ้คียง 

มาร่วมท�าบุญ รวมทั้งแรงงานในอ�าเภอพุทธมณฑล ดว้ย 

แรงงานขา้มชาติมีการกลบัไปเยี่ยมบา้นเกิดบาง

คร้ัง แต่มีการส่งเงินกลบัไปให้ปู่ ยา่ ตา ยาย ท่ีอยูป่ระเทศ

ตน้ทางบ่อย ๆ โดยผา่นนายหนา้ ผูว้ิจยัถามเร่ืองการกลบั

ไปเยี่ยมบา้นเกิดของแรงงาน และทายาท 

“....ส่วนมากไม่ค่อยไดก้ลบัไปเยี่ยมบา้นเกิด ไม่

สะดวกในการท�างาน ตอ้งท�างานเก็บเงิน และเด็กเรียน

หนังสือ แต่ส่งเงินไปให้แม่บ่อย เป็นค่าเล้ียงลูกคนเล็ก 

ฝากให้เพื่อนบา้นเดียวกนักลบัไป เพราะเขากลบัไปเยี่ยม

บา้นบ่อยกวา่เรา กใ็หค่้าฝากเขาดว้ย ..... แลว้โทรศพัทถ์าม 

ว่าไดรั้บเงินหรือไม่ ไดเ้ท่าไหร่ ..ส่วนเราตั้งแต่มาท�างาน

เมืองไทย 6 ปี ไดก้ลบัไปเยี่ยมบา้น 2 คร้ัง ไปล�าบากตอ้ง

พาเด็กไปดว้ย   ”

สมัภาษณ์ แรงงานขา้มชาติพม่า มารดา ด.ช.มะแอ 

ส่วนการรวมกลุ่มของแรงงานขา้มชาติ ท่ีแสดง

ความเป็นชาตินั้น ไม่ค่อยไดแ้สดงออกเน่ืองจากในเขต

อ�าเภอพุทธมณฑล ไม่มีสถานท่ีเฉพาะส�าหรับการรวม

กลุ่มกนั บางคร้ังแรงงานท่ีมีสัญชาติพม่า จะไปรวมกนั

ท�าบุญท่ีจงัหวดัสมุทรสาคร แต่แรงงานขา้มชาติลาว ส่วน

มากจะท�าบุญกบัพระไทย เช่น การใส่บาตร 

ความสัมพนัธ์กบัชุมชนไทย ไม่มีความสัมพนัธ์ 

หรือเกิดความขดัแยง้ท่ีชดัเจน ส่วนมากคนไทยในพื้นท่ีได้

ประโยชนจ์ากผูย้า้ยถ่ินในดา้นเศรษฐกิจ เช่น ค่าเช่าหอ้งพกั 

การเป็นแรงงาน ตามโรงงานขนาดเลก็ และท�าสวน หรือ

การขายของช�าตามพื้นท่ี ท่ีแรงงานอาศยัอยู ่การอยูร่่วมกนั

นานๆ ก็เร่ิมเขา้ใจวฒันธรรมกนั โดยเฉพาะในรุ่นทายาท

ท่ีไดเ้รียนหนงัสือในเมืองไทย จะมีความน่ารัก พดูภาษา

ไทยได ้และมีน�้ าใจช่วยงานเลก็ ๆ นอ้ย ๆ 

ความสมัพนัธ์กบัคนไทย แรงงานขา้มชาติมีความ

สัมพนัธ์ดา้นท่ีเป็นทางการ เช่นผา่นการท�างาน หรือผา่น

การเขา้ร่วมกิจกรรมของโรงเรียนลูก ส่วนใหญ่ผูป้กครอง

นกัเรียนขา้มชาติ จะเขา้มาช่วยกิจกรรมของโรงเรียนตาม

ท่ีครูบอกกล่าวเป็นอย่างดี เน่ืองจากผูป้กครองนักเรียน

ขา้มชาติคิดว่าตนเองมีความผูกพนักบัโรงเรียนลูก การ

ให้ความร่วมมือส่วนมากตามทกัษะท่ีผูป้กครองมี เช่น 

การท�าอาหารทอ้งถ่ิน หรือการแสดงวฒันธรรมประเพณี

ต่าง ๆ นอกจากน้ีการติดตามบุตรเขา้มาช่วยกิจกรรมของ

โรงเรียนยงัเป็นการเปิดพื้นท่ีทางสังคมให้ผูป้กครอง

นกัเรียนขา้มชาติอีกดว้ย และยงัไดติ้ดตามช่วยเหลือบุตร

ในการเรียนอย่างใกลชิ้ด มีความผูกพนักบัโรงเรียนลูก 

และครูมาก ท่ีน่ีเปิดโอกาสให้เราท่ีเป็นคนงานต่างชาติ

เขา้มาร่วมกิจกรรมลูก ไม่ไดรั้งเกียจ ถา้เป็นโรงเรียนอ่ืน

เขาอาจจะไม่ให้เขา้โรงเรียน มาช่วยท�าอาหาร เวลามีการ

แสดงฉนัจะมาท�าอาหารพื้นเมืองบา้นฉนัใหน้กัเรียนไทย

กินดว้ย ชอบมาท�าอาหาร เวลาครูเรียกใหม้าท�า ตอนน้ีลูก

อยู ่ป. 5 แลว้ อีกปีเดียวแม่ก็ไม่ไดม้าโรงเรียนน้ีอีก เพราะ
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ลกูเรียนจบ แม่คงเหงา คิดถึงคุณครู เลยบอกครูวา่ถึงลกูจบ

แลว้ ถา้มีงานให้บอก จะมาท�าอาหารให้อีก

สัมภาษณ์ มารดา ด.ญ.นิลใบ, ด.ญ. สรัญ (ทายาท

แรงงานขา้มชาติเขมร) ป. 5

พื้นท่ีทางสงัคมของทายาทแรงงานขา้มชาติ ส่วน

มากจะเป็นเพื่อนนักเรียนด้วยกนัทั้งนักเรียนไทย และ

นักเรียนทายาทแรงงานขา้มชาติ และคุณครูท่ีโรงเรียน 

การเขา้เรียนของทายาทแรงงานขา้มชาติ ส่วนมากเป็นการ

ดูแลจากนายจา้ง พามาฝากเขา้เรียนและบางส่วนเกิดจาก

แรงงานขา้มชาติกนัเองท่ีมีการแนะน�า ช่วยเหลือพาเด็ก

ไปเรียน โดยสถานศึกษาท่ีรับทายาทแรงงานขา้มชาติเขา้

เรียน มีแนวทางในการปฏิบติัในการรับทายาทแรงงานขา้ม

ชาติท่ีไม่มีสถานะทางทะเบียนของนกัเรียนและผูป้กครอง 

โดยให้นายจา้งของผูป้กครองนกัเรียน เซ็นรับรอง และ

ใชข้อ้มูลทะเบียนบา้นของนายจา้ง เป็นเอกสารเขา้สมคัร

เรียน อย่างไรก็ตามนกัเรียนต่างชาติท่ีไม่ไดข้ึ้นทะเบียน

นั้น แมไ้ดเ้ขา้เรียน แต่ไม่สามารถท�ากิจกรรมบางอยา่งได ้

เช่นการไปทศันศึกษาในต่างจงัหวดั เน่ืองจากไม่สามารถ

ท�าประกนัอุบติัเหตุเป็นกลุ่มได ้

จะพบว่านักเรียนทายาทแรงงานขา้มชาติ ยงัมี

ความจ�ากดัพื้นท่ีทางสังคม แต่นักเรียนทายาทแรงงาน

ขา้มชาติจะมีโอกาสในการพบปะ ปฏิสัมพนัธ์กบัคนไทย

มากกว่ารุ่นพ่อแม่ เน่ืองจากสามารถพดูภาษาไทยได ้บาง

คนสามารถส่ือสารภาษาไทยได ้ดีกวา่ภาษาเดิม  และเป็น

สาเหตุหน่ึงท่ีท�าใหแ้รงงานขา้มชาติรุ่นพ่อแม่ มีพื้นท่ีทาง

สงัคม เพิ่มข้ึนจากการติดตามลูกไปท�ากิจกรรมท่ีโรงเรียน 

จากการท่ีทายาทแรงงานขา้มชาติ ท่ีเกิดและเติบโต

ในเมืองไทย มีความเป็นอยูท่ี่สบายเทียบกบัประเทศตน้ทาง 

มีพื้นท่ีทางสังคมเพ่ิมข้ึน และไดรั้บการยอมรับมากข้ึน

ตามล�าดบั จึงมีทายาทแรงงานขา้มชาติท่ีมีโอกาสดี ๆ ได้

เรียนหนงัสือ ไม่อยากกลบัไปบา้นเกิด ไม่ไดเ้รียนรู้ภาษา 

วฒันธรรมประเพณีเดิม ท�าใหท้ายาทแรงงานงานขา้มชาติ 

อยากท�างานท่ีสบาย จากการสมัภาษณ์ ผูป้กครองแรงงาน

ขา้มชาติ เห็นประเด็นว่าทายาทแรงงานขา้มชาติท่ีเกิดใน

เมืองไทย มีความรู้สึกว่าเมืองไทยคือบา้นเกิด ไม่รู้สึกถึง

การแปลกแยก ดา้นท่ีอยูอ่าศยัและการเติบโต

“....เคยพาลูกไปบา้นเกิดคร้ังน่ึงเขาบอกว่า พ่อ

แม่ไม่ตอ้งพาหนูมาท่ีน่ีอีก เขาไม่ชอบบา้นภูเขา เขากลวั

ล�าบาก...”

“....ไม่รู้ว่าลูกพูดภาษาเดิมไดดี้แค่ไหน ทุกวนัน้ี

ลูกพดูแต่ภาษาไทย พดูกบัพ่อแม่ก็พดูภาษาไทย เขาอยาก

เป็นเหมือนคุณครูท่ีโรงเรียน เดินก็เดินเหมือนคุณครู หดั

สอนหนงัสือ ท�าท่าทางเหมือนคุณครู”

สัมภาษณ์มารดา ด.ญ. บวัเงิน (ทายาทแรงงาน

ขา้มชาติลาว) ป. 2

การปรับตวัของทายาทแรงงานขา้มชาติ 

การปรับตวัดา้นภาษา: ทายาทแรงงานขา้มชาติท่ี

อาศยัอยูใ่นเขตอ�าเภอพุทธมล ท่ีเป็นผูใ้หข้อ้มูลหลกั ส่วน

มากมีอายนุอ้ยกว่า 15 ปี และไดรั้บการศึกษาในโรงเรียน

ไทย จึงสามารถพูดและส่ือสารภาษาไทยได้ดี ทายาท

แรงงานขา้มชาติ สามารถส่ือสารภาษไทยได้ดีกว่ารุ่น

พ่อ แม่ ส่วนมากเด็กท่ีมีอายนุอ้ยจะสามารถปรับตวัดา้น

ภาษาไดดี้ และสามารถเรียนรู้ภาษาใหม่ไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

และเน่ืองจากกลุ่มเป้าหมายในการวิจยัคร้ังน้ี มีโอกาสได้

เรียนในโรงเรียนร่วมกบันกัเรียนไทย ผูป้กครองแรงงาน

ขา้มชาติ คนหน่ึงบอกว่าลูกเกิดในเมืองไทย ตอนน้ีอาย ุ9 

ขวบเรียนอยูช่ั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 บอกว่าตอนน้ีลูกไม่

พูดภาษาเดิมของพ่อแม่เลย อยูท่ี่บา้นลูกจะพูดภาษาไทย 

พดูกบัพ่อแม่ก็ใชภ้าษาไทย 

จากการสัมภาษณ์ทายาทแรงงานขา้มชาติ ส่วน

ใหญ่พูดไดท้ั้งภาษาพื้นถ่ิน และสามารถพูดไทยไดเ้ป็น

อย่างดีเน่ืองจากช่วงท่ีมาโรงเรียนจะไดเ้รียนภาษาไทย 

เม่ือกลบับา้นเด็กจะส่ือสารภาษาพื้นถ่ินกบัพ่อแม่ ท�าให้

เด็กสามารถพูดไดอ้ย่างน้อย สองภาษา  แต่หากเขา้มา

เมืองไทยตอนโตจะปรับตวัดา้นภาษาไดช้้ากว่าเด็กเล็ก 

เน่ืองจากมีการใชภ้าษาแม่เป็นหลกัอยูแ่ลว้ 

เม่ือเทียบกบัรุ่นพ่อแม่ ท่ีแมบ้างคนจะพดูไทยได้

บา้งจากการส่ือสารกบันายจา้งหรือชุมชนไทย แต่ในรุ่น

ทายาท มีการปรับตวัทางภาษาท่ีดีกว่ามาก อยา่งไรก็ตาม

แรงงานขา้มชาติ และทายาท เกือบทั้งหมด รับส่ือสาร

มวลชนไทย เช่นวิทยุ โทรทศัน์ มีเกือบทุกครอบครัว 

ท�าใหมี้ผลต่อการปรับตวัและเรียนรู้ภาษาไทย สังคมไทย

ของกลุ่มทายาทแรงงานขา้มชาติมากข้ึน และเร็วข้ึนดว้ย 
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อย่างไรก็ดี การปรับตัวด้านภาษาของทายาท

แรงงานขา้มชาติ จะพบวา่ทายาทท่ีอาศยัอยูใ่นประเทศไทย

เป็นระยะเวลานาน และต่อเน่ืองกนั ถึงแมจ้ะไม่ไดเ้กิดใน

ประเทศไทย จะมีความสามารถในการใชภ้าษาไทยไดดี้กว่า 

ทายาทแรงงานขา้มชาติท่ี แมจ้ะเกิดในประเทศไทย แตก่ลบั

ไปอยูใ่นประเทศพม่า นานๆ จึงกลบัมาอยูป่ระเทศไทย และ

ส่ิงท่ีส�าคญัในการปรับตวัดา้นภาษาอีกส่วนหน่ึงคือ การ

ไดมี้โอกาสปฏิสัมพนัธ์กบัคนไทย พบว่าทายาทแรงงาน

ขา้มชาติท่ีเขา้โรงเรียนและมีเพื่อนสนิทอยูใ่นกลุ่มคนไทย 

จะสามารถพดูภาษาไทยไดช้ดัเจน และรวดเร็วกวา่ทายาท

แรงงานขา้มชาติท่ีคบกบักลุ่มเพื่อนชาติเดียวกนั

นอกจากน้ีคุณครูของโรงเรียน มีความเห็นตรง

กนัว่าในดา้นการปรับตวัทางดา้นภาษา ทายาทแรงงาน

ขา้มชาติไดเ้ปรียบเด็กนักเรียนไทยมาก เพราะไม่เพียง

แต่ไดภ้าษาไทย ภาษาชาติพนัธ์ุของตน แลว้ บางคร้ังยงั

เรียนภาษาเวียดนาม พม่า และภาษาองักฤษจากศูนยก์าร

เรียนรู้อีกดว้ย 

การปรับตวัดา้นวฒันธรรม: ทางดา้นวฒันธรรม

นั้น ทายาทแรงงานขา้มชาติ มกัจะปฏิบติัตามวฒันธรรม 

ของรุ่นพ่อแม่เป็นหลัก ทั้ งในเร่ืองศาสนา ประเพณี 

วฒันธรรม เช่น การไหวพ้ระ ท�าบุญ โดยเฉพาะเร่ืองการเขา้

ร่วมกิจกรรมทางศาสนาในวนัส�าคญัต่างๆ ทางโรงงานเอง 

หลายโรงงานกจ็ะอะลุ่มอล่วยใหแ้รงงานหยดุงานไดใ้นวนั

ส�าคญัทางศาสนา การเขา้ร่วมงานบุญในวนัหยดุ บางคร้ัง

ก็ไปร่วมประเพณี ท่ีวดัพม่าในจงัหวดัสมุทรสาคร ท�าให้

ไดพ้บปะกนั มีโอกาสแต่งกายแบบดงัเดิม และเรียนรู้วิธี

ปฏิบติัใน กิจกรรมทางศาสนาแบบท่ีกลุ่มชาติพนัธ์ุ ของ

ตนท�า นอกจากนั้นยงัมีการช่วยเหลือกนัในเร่ืองการงาน 

และเร่ืองอ่ืน ๆ ดว้ย

ส่วนท่ีเป็นวฒันธรรมไทย เน่ืองจากแรงงานขา้ม

ชาติในเขตอ�าเภอพทุธมณฑล ส่วนใหญ่เป็นกลุ่ม พม่า เขมร 

ลาว ท่ีนบัถือศาสนาพุทธ ท�าใหมี้วฒันธรรมและศาสนาท่ี 

ใกลเ้คียงกบัวฒันธรรมไทย เช่นวนัส�าคญัทางศาสนาต่าง 

ๆ แต่กมี็ส่วนท่ีปรับเขา้กบัวฒันธรรมไทย เช่นความส�าคญั

แบบไทย อยา่งวนัพ่อ วนัแม่ วนัเด็ก ท่ีทายาทแรงงานเขา้

ร่วมกิจกรรมกบัโรงเรียนเป็นประจ�า ก็มีส่วนส่งเสริมให้

ทายาทเรียนรู้วฒันธรรมการแสดงแบบไทย และจดัทายาท

ไปร�าแบบเด็กไทยในโอกาสส�าคญัดงักล่าว 

ดา้นท่ีอาจเปล่ียนแปลงไปบา้งก็คือเร่ืองของการ

แต่งตวั ท่ีอาจเปล่ียนไปตามเพื่อน เม่ืออยูน่อกบา้น คือเม่ือ

อยูก่บัพ่อแม่ก็จะแต่งตวัตามวฒันธรรมเดิม เช่นใส่ผา้ถุง 

ทาแป้งทานาคา แต่เม่ือไปนอกบา้นหรือไปกบัเพื่อนก็

เปล่ียนไปใส่กางเกง และทาแป้งฝุ่ น เพื่อดูไม่ให้แตกต่าง

กบัคนไทยมาก 

อีกทางหน่ึงทายาทแรงงานขา้มชาติ มกัจะมีความ

แตกต่างกับรุ่นพ่อแม่ในเร่ืองการใช้ชีวิต เช่นเดียวกับ

เยาวชนไทยท่ีพ่อแม่มกัห่วงเร่ืองการติดเพื่อน เท่ียวเตร่ 

อิทธิพลของส่ือท�าใหท้ายาทแรงงานขา้มชาติท่ีเป็นวยัรุ่น

แต่งตวัเลียนแบบดารานกัร้องมากข้ึน 

กลไกทางสงัคมท่ีส่งผลต่อการปรับตวัทางสงัคม

วฒันธรรมของทายาทแรงงานขา้มชาติ

กลไกภาครัฐ เอกชนและชุมชน มีส่วนส�าคญัท่ี

ช่วยเปิดพื้นท่ีทางดา้นสงัคมและวฒันธรรม ท่ีท�าให ้ทายาท

มีโอกาสไดศึ้กษาเรียนรู้ในเร่ืองภาษา และวฒันธรรมใน

สังคมไทยและของผูป้กครองและสามารถขยายเครือข่าย

ความสมัพนัธ์ทั้งในกลุ่มชาติพนัธ์ุ และกบัชุมชนไทยและ

กลุ่มชาติพนัธ์ุอ่ืน ดงัสรุปลกัษณะการท�างานของกลไก

แต่ละประเภทดงัน้ี

กลไกภาครัฐ ท่ีส�าคัญส�าคัญได้แก่ มติคณะ

รัฐมนตรีปี พ.ศ.2548 ท่ีเปิดโอกาสให้บุคคลท่ีไม่มีหลกั

ฐาน ทะเบียนราษฎร หรือไม่มีสัญชาติไทยให้เขา้เรียน

ในโรงเรียนของรัฐไทยได ้ ดว้ยการจดัสรรงบประมาณ

อุดหนุนเป็นค่าใชจ่้ายรายหัวให้แก่สถานศึกษาท่ีจดัการ

ศึกษาแก่กลุ่มบุคคลเหล่านั้น ท�าให้ทายาทของผูย้า้ยถ่ิน

เขา้เรียนในโรงเรียนของรัฐไทยเป็นจ�านวนมากข้ึนทุกปี 

นอกจากน้ีทางกระทรวงมหาดไทยจดัท�าฐานขอ้มูล (เลข

ประจ�าตวั 13 หลกั) ใหก้บัทายาท ท�าใหมี้สถานะท่ีสามารถ

อยูใ่นประเทศไทยไดม้ัน่คงข้ึนและไดรั้บการคุม้ครองใน

เร่ืองท่ีเก่ียวกบัสิทธิเด็ก 

กลไกเอกชน ในทุกพื้นท่ีศึกษาจะมีองคก์รหรือ

โครงการพฒันาและสงเคราะห์ของเอกชนท่ีท�างาน ใน

ดา้นการศึกษา โดยมีการตั้งสถานศึกษาเพื่อรองรับทายาท

ของผูย้า้ยถ่ินตั้งแต่ระดบัอนุบาลจนถึงระดบัอนุปริญญา 

การจัดการศึกษานอกระบบท่ีเน้นสอนภาษาชาติพนัธ์ุ

และดา้นศาสนา เพิ่มเติมทกัษะชีวิต และด�าเนินงานใน
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ดา้นการพฒันาในดา้นต่าง ๆ ไดแ้ก่สุขภาพ เกษตรกรรม 

หตัถกรรม ส่ิงแวดลอ้ม ฯลฯ รวมทั้ง การรณรงคป์กป้อง

สิทธิของแรงงานและทายาท

กลไกชุมชน ไดแ้ก่กลุ่มประชาคมท่ีท�างานในพื้นท่ี

วดัและกลุ่มศาสนาต่าง ๆ  และองคก์รปกครอง ส่วนทอ้งถ่ิน 

วดัจะมีบทบาทท่ีโดดเด่นส�าหรับกลุ่มผูย้า้ยถ่ินและทายาท

ท่ีส่วนใหญ่จะนบัถือศาสนาพทุธ ใน ขณะเดียวกนัศาสนา

คริสต ์และอิสลามก็มีบทบาทในการใหก้ารอุปถมัภผ์ูย้า้ย

ถ่ินและทายาท ส่วนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินทั้งหมดมี

ความเขา้ใจและเห็นใจผูย้า้ยถ่ินและทายาท รับทราบปัญหา

ดีและมีบทบาทในการดูแลและพฒันาส่งเสริมผูย้า้ยถ่ินและ

ทายาทให้ปฏิบติัอยูใ่นกรอบของกฎหมายและศีลธรรม

กำรอภิปรำยผล 

แรงงานขา้มชาติ ส่วนมากมีความสัมพนัธ์ทาง

สังคมกบัเพื่อนแรงงานท่ีมาอยู่ก่อน โดยการเขา้มาของ

แรงงานขา้มชาติ จะมีเครือข่าย เช่นเพ่ือนมาท�างานใน

ประเทศไทยแลว้มีการชกัชวนกนัมาท�างาน หรือเพื่อน

ท่ีมาท�างานก่อนไดดู้ลู่ทางการท�างานไวก่้อนแลว้ 

ความสัมพันธ์กับเพ่ือนแรงงานข้ามชาติด้วย

กนั กบัเพื่อนท่ีท�างาน อาศยัอยู่บริเวณเดียวกนั หรือใน 

แคมป์คนงานดว้ยกนั มีการพดูคุยกนับา้ง กรณีท่ีแรงงาน 

น�าภรรยา สามี หรือบุตร มาท�างาน และเล้ียงดู ส่งเรียน

หนงัสือในประเทศไทย หลายครอบครัวพกัอาศยัอยูใ่กล้

กนั หรือพกัอาศยัอยูด่ว้ยกนั 

ความสมัพนัธ์กบัชุมชนไทย ไม่มีความสมัพนัธ์ท่ี

เด่นชดั หรือเกิดความขดัแยง้ท่ีชดัเจน ส่วนมากคนไทยใน

พื้นท่ีไดป้ระโยชน์จากผูย้า้ยถ่ินในดา้นเศรษฐกิจ เช่น ค่า

เช่าห้องพกั การเป็นแรงงาน ตามโรงงานขนาดเลก็ และ

ท�าสวน หรือการขายของช�าตามพื้นท่ี ท่ีแรงงานอาศยัอยู ่

บางคร้ังความสัมพนัธ์กบัคนไทย แรงงานขา้ม

ชาติมีความสมัพนัธ์ดา้นท่ีเป็นทางการ เช่นผา่นการท�างาน 

หรือผา่นการเขา้ร่วมกิจกรรมของโรงเรียนลูก เพราะขณะ

น้ีบางโรงเรียนมีการเปิดรับบุตรผูย้า้ยถ่ินเขา้เรียนร่วมกบั

นกัเรียนไทย ส่วนใหญ่ผูป้กครองแรงงานขา้มชาติจะเขา้

มาช่วยกิจกรรมของโรงเรียนตามท่ีครูบอกกล่าวเป็นอยา่งดี 

เน่ืองจากผูป้กครองนกัเรียนขา้มชาติ คิดว่าตนเองมีความ

ผกูพนักบัโรงเรียนลูก การให้ความร่วมมือส่วนมากตาม

ทกัษะท่ีผูป้กครองมี เช่น การท�าอาหารทอ้งถ่ิน หรือการ

แสดงวฒันธรรมประเพณีต่างๆ นอกจากน้ีการติดตามลูก

เขา้มาช่วยกิจกรรมของโรงเรียนยงัเป็นการเปิดพื้นท่ีทาง

สังคมให้ผูป้กครองนักเรียนขา้มชาติอีกดว้ย และยงัได้

ติดตามช่วยเหลือบุตรในการเรียนอยา่งใกลชิ้ด 

จะเห็นว่าชนชาติท่ีมีวฒันธรรมคลา้ยคลึงกนั มี

ส่วนส่งเสริมให้เกิดการปรับตวัเป็นไปไดดี้ และเร็วข้ึน 

เช่น เดียวกบัทศันคติท่ีดีของผูไ้ปอยูใ่หม่ต่อสถานท่ีอยู ่ก็

มีผลต่อการปรับตวั และยอมรับสังคมไดดี้ ดว้ย (Kosic, 

2002; Zander, 2008) และการปฏิสัมพนัธ์กบัสังคมขา้ง

เคียง หรือการไดมี้ปฏิสมัพนัธ์กบัคนพื้นถ่ิน ท�าใหเ้กิดการ

เปล่ียนแปลงเพื่อให้เกิดการคงอยู่ของสังคมวฒันธรรม

นั้น (Pongsapitch, 2004) นอกจากน้ีการมีเครือข่าย ความ

สมัพนัธ์ทางสงัคม และการไดรั้บค�าแนะน�าดา้นวฒันธรรม 

การไดรั้บความรู้ดา้นการปรับตวัทางวฒันธรรม มีความ

ส�าคญั และช่วยให้ผูท่ี้ไปอยู่ใหม่ไดเ้ขา้ใจความเป็นอยู ่

และสามารถปรับตวัไดดี้ข้ึน 

การปรับตวัทางสังคมวฒันธรรม ทายาทแรงงาน

ขา้มชาติ

การปรับตวัดา้นภาษา ทายาทแรงงานขา้มชาติท่ี

อาศยัอยูใ่นเขตอ�าเภอพุทธมล ท่ีเป็นผูใ้หข้อ้มูลหลกั ส่วน

มากมีอายนุอ้ยกว่า 15 ปี และไดรั้บการศึกษาในโรงเรียน

ไทย จึงสามารถพูดและส่ือสารภาษาไทยได้ดี ทายาท

แรงงานขา้มชาติ สามารถส่ือสารภาษาไทยไดดี้กวา่รุ่นพอ่ 

แม่ เดก็ท่ีมีอายนุอ้ย จะสามารถปรับตวัดา้นภาษาไดดี้ และ

สามารถเรียนรู้ภาษาใหม่ไดอ้ยา่งรวดเร็ว หากมีการยา้ยถ่ิน

ตอนโต จะปรับตวัดา้นภาษาไดช้า้กวา่เด็กเลก็ เน่ืองจากมี

การใชภ้าษาแม่เป็นหลกัอยูแ่ลว้ ส่ิงส�าคญัท่ีท�าใหก้ารปรับ

ตวัไดดี้คือ ภาษา เน่ืองจากภาษาของมนุษยเ์ป็นเคร่ืองมือ

ในการส่ือสารซ่ึงกนัและกนั (Chuakul, 1985) ภาษาคือ

การถ่ายทอดความคิดดว้ยระบบสญัลกัษณ์ เป็นพฤติกรรม

ท่ีเกิดไดด้ว้ยการเรียนรู้และเป็นส่วนหน่ึงของวฒันธรรม 

คนท่ีใช้ภาษาเดียวกนัสามารถแลกเปล่ียนความคิดเห็น 

และประสบการณ์ซ่ึงกนัและ กนัไดอ้ยา่งลึกซ้ึงและกวา้ง

ขวาง (Chuenmanoot, 1999) ภาษา จึงท�าใหม้นุษยส์ามารถ

ปรับตวัเขา้กบัส่ิงแวดลอ้มใหม่ ถ่ินท่ีอยู่ใหม่ การเขา้ถึง
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บริการและการมีส่วนร่วมในชุมชนไดง่้ายข้ึน การรู้ภาษา

ของเจา้ของประเทศเป็นปัจจยัส�าคญัอย่างยิ่งท่ีท�าให้การ

ปรับตวัใน การอยูใ่นประเทศนั้น ๆ ประสบความส�าเร็จ 

ถา้ไม่รู้ภาษาหรือพูดส่ือสารไดไ้ม่ดีก็ท�าให้การปรับตวั

เป็นไปไดย้าก

ทางด้านวัฒนธรรมนั้ น  ทายาทมักท�าตาม

วฒันธรรมของพ่อแม่ ค่อนขา้งเหนียวแน่น เน่ืองมาจาก

การท่ีอาศยัอยูใ่นชุมชนท่ีมีคนมาจากชาติพนัธ์ุเดียวกนั มี

ความสัมพนัธ์ ใกลชิ้ดกนั เหมือนปฏิบติัตามประเพณีกจ็ะ

ท�ากนัเป็นหมู่คณะ เช่น งานวนัออกพรรษา งานสงกรานต์

ท่ีมีการเตรียมการดว้ยกนั ท�ากิจกรรมดว้ยกนั นอกจากนั้น

ยงัมีการช่วยเหลือกนัในเร่ืองการงาน และเร่ืองอ่ืนๆ ดว้ย 

จะเห็นวา่การท่ีผูย้า้ยถ่ิน มีเพ่ือนเป็นผูท่ี้มาอยูก่่อน หรือการ

ไดอ้ยูร่วมกลุ่มเดียวกบัผูท่ี้มีพ้ืนฐานทางวฒันธรรมเหมือน

กนัช่วยท�าใหล้ดความตึงเครียดจากปัญหาในการปรับตวั 

การแยกตวัออกจากสังคม (Zhang & Rentz, 1996) เช่น

เดียวกนักบัการศึกษาในเด็กท่ีเป็นบุตรของผูอ้พยพจาก

เอธิโอเปีย เขา้ไปอยูใ่นประเทศอิสราเอล ซ่ึงมีความแตก

ต่างดา้นภาษา สีผิว และวฒันธรรมอยา่งส้ินเชิง แต่การมี

เพื่อนท่ีเป็นเด็กชาวอิสราเอลผูเ้ป็นเจา้ของประเทศท�าให้

เด็กเหล่าน้ีสามารถปรับตวัไดเ้ร็วข้ึน 

ส่วนท่ีเป็นวฒันธรรมไทย เน่ืองจากแรงงานขา้ม

ชาติในเขตอ�าเภอพทุธมณฑล ส่วนใหญ่เป็นกลุ่ม พม่า เขมร 

ลาว ท่ีนบัถือศาสนาพุทธ ท�าใหมี้วฒันธรรมและศาสนาท่ี 

ใกลเ้คียงกบัวฒันธรรมไทย เช่นวนัส�าคญัทางศาสนาต่าง 

ๆ แต่กมี็ส่วนท่ีปรับเขา้กบัวฒันธรรมไทย เช่นความส�าคญั

แบบไทย อยา่งวนัพ่อ วนัแม่ วนัเด็ก ท่ีทายาทแรงงานเขา้

ร่วมกิจกรรมกบัโรงเรียนเป็นประจ�า ก็มีส่วนส่งเสริมให้

ทายาทเรียนรู้วฒันธรรมการแสดงแบบไทย และจดัทายาท

ไปร�าแบบเด็กไทยในโอกาสส�าคญัดงักล่าว 

อีกทางหน่ึงทายาทแรงงานขา้มชาติ มกัจะมีความ

แตกต่างกบัรุ่นพ่อแม่ ในเร่ืองการใช้ชีวิต เช่นเดียวกบั

เยาวชนไทยท่ีพ่อแม่มกัห่วงเร่ืองการติดเพื่อน เท่ียวเตร่ 

อิทธิพลของส่ือท�าใหท้ายาทแรงงานขา้มชาติท่ีเป็นวยัรุ่น

แต่งตวัเลียนแบบดารานกัร้องมากข้ึน 

ข้อเสนอแนะ 

ด้านการปรับตัวทางสังคมวฒันธรรมทายาท

แรงงานขา้มชาติกลุ่มท่ีเขา้เรียนร่วม ในโรงเรียน ส่วนหน่ึง

เด็กนกัเรียนกลุ่มน้ี มีความตั้งใจท่ีจะเรียนต่อและท�างาน

ในประเทศไทย แต่ยงัไม่มีแนวทางในการท่ีจะไดเ้รียนต่อ 

และไม่รู้จะท�างานในดา้นท่ีไม่ตอ้งใชแ้รงงานไดห้รือไม่

การท่ีทายาทผูย้า้ยถ่ิน มีความพยายามท่ีจะปรับตวั

เขา้กบัสังคม วฒันธรรมไทย เช่นการกลวัความล�าบากท่ี

จะกลบัไปท�างานถ่ินเดิม การไม่ตอ้งการท�างาน ท่ีสกปรก 

อนัตราย เส่ียง เหล่าน้ี นอกจากน้ีการปรับตวัทางวฒันธรรม 

ของทายาทแรงงานขา้มชาติ ไม่เป็นแต่เพียงปรับตวัเขา้กบั

วฒันธรรมและสงัคมไทย แต่วฒันธรรมต่างๆ กมี็แนวโนม้

ท่ีจะรับเอาวฒันธรรมเหล่านั้นเขา้มา เช่น วฒันธรรม ตะวนั

ตก เกาหลี การแต่งกาย เดก็และเยาวชนเหล่าน้ีอาจจะไม่รู้

เท่าทนัการเปล่ียนแปลง ก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมา

เช่นเด็กติดเกมส์ การตั้งครรภไ์ม่พึงประสงค ์ต่างๆ เหล่า

น้ี ได ้เน่ืองจากพ่อแม่ของทายาทกลุ่มน้ี ตอ้งใชเ้วลาส่วน

ใหญ่ไปในการท�างานเพื่อหาเล้ียงชีพ เช่นเดียวกนักบัพ่อ

แม่ในสังคมไทย ควรมีมาตรการต่าง ๆ ในการดูแลก่อน

ท่ีปัญหาต่าง ๆ จะเกิดข้ึน
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วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ปีที่ 7 ฉบับที่ 3 ประจ�าเดือน กันยายน-ธันวาคม 2560 313

บทคัดย่อ

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์ (1) เพ่ือศึกษาวฒันธรรมองคก์าร ความพึงพอใจในงานและผลการด�าเนินงาน

อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ในเขตภาคตะวนัออก และ (2) เพื่อศึกษาอิทธิพลเชิงโครงสร้างของวฒันธรรม

องคก์ารและความพึงพอใจในการท�างานท่ีส่งผลต่อผลการด�าเนินงานอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ในเขตภาค

ตะวนัออกโดยเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ ศึกษากลุ่มตวัอยา่ง จ�านวน 300 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถาม

วิเคราะห์ดว้ยค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ตวัแบบสมการโครงสร้างโดยใชโ้ปรแกรม 

Visual PLS ผลการวิจยัเชิงปริมาณ พบว่า วฒันธรรมองคก์าร ความพึงพอใจในงาน และผลการด�าเนินงานขององคก์าร 

พบวา่มีความเฉล่ียโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก และผลการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อผลการด�าเนินงานขององคก์าร เป็น

ปัจจยัท่ีไดรั้บอิทธิพลมาจากวฒันธรรมองคก์าร และความพึงพอใจในงาน พบว่า วฒันธรรมองคก์ารมีอิทธิพลสูงท่ีสุด 

(TE = 0.306) และความพึงพอใจในงาน (TE= 0.290) และรวมกนัสามารถควบคุมค่าความผนัแปรของผลการด�าเนิน

งานขององคก์ารท�างานร้อยละ 0.405 และความพึงพอใจในงาน เป็นปัจจยัท่ีไดรั้บอิทธิพลมาจากวฒันธรรมองคก์าร 

มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในงานอยา่งมีนยัส�าคญั และเป็นท่ีสังเกตว่า วฒันธรรมองคก์าร อิทธิพล (TE=0.798) และ

สามารถควบคุมค่าความผนัแปรของความพึงพอใจในงานร้อยละ 0.637 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัขอ้สมมติฐานท่ีระดบันยัส�าคญั

ทางสถิติท่ีระดบั 0.01

ค�ำส�ำคัญ: วฒันธรรมองคก์าร, ความพึงพอใจในงาน, ผลการด�าเนินงานขององคก์าร

Abstract

This research has 2 objectives: (1) to study organization culture, job satisfaction and electricity and 

electric industry performance in Eastern and (2) to study the influence of organization culture structure and job  

satisfaction that influence the electricity and electronic industry performance in Eastern. Quantitative research studied  

sampling group for 300 people, instrument was the questionnaire and analyzed the percentage, mean, standard  

deviation and structural equation modeling analysis by Visual PLS. Quantitative research result found that the mean of  

organization culture, job satisfaction and performance of organization was high level and factor analysis result that 

influence the organization performance was the factor caused the organization culture and job satisfaction found that  

อิทธิพลเชิงโครงสร้ำงของวัฒนธรรมองค์กำรและควำมพงึพอใจในงำนที่ส่งผล

ต่อผลกำรด�ำเนินงำนอุตสำหกรรมไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์ในเขตภำคตะวันออก

The Influence of Organization Culture Structure and Job Satisfaction that 

Influence the Electricity and Electronic Industry Performance in Eastern

พิพรรธน์ พิเชฐศิรประภา
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คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาราชภฏัราชนครินทร์
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บทน�ำ

ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมไฟฟ้า

และอิเลก็ทรอนิกส์มานานกวา่ 40 ปีและเป็นห่วงโซ่อุปทาน

ของอุตสาหกรรมท่ีส�าคญัแห่งหน่ึงของโลกซ่ึงสถานการณ์

ของโลกมีการพฒันาและเปล่ียนแปลงไปเร็วมากดงันั้น

อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไทยต้องมีการ

ก�าหนดต�าแหน่งเชิงยทุธศาสตร์ (strategic positioning) 

ใหม่เพื่อให้แข่งขนัได ้ ส�านกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

ร่วมกบัสถาบนัไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์จึงไดมี้การศึกษา

การก�าหนดต�าแหน่งเชิงยทุธศาสตร์ของอุตสาหกรรมไฟฟ้า

และอิเลก็ทรอนิกส์ไทย (Office of Industrial Economics, 

2014) เพื่อให้สามารถรองรับการน�าเทคโนโลยีท่ีพฒันา

กระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมให้ทนัสมยัท่ีน�าเขา้

มาในประเทศไทย และเพ่ือเป็นการพฒันาศกัยภาพของ

ผูป้ระกอบการในการเตรียมความพร้อม รวมทั้งเป็นการ

เสริมสร้างระบบฐานเศรษฐกิจของประเทศไทยให้เจริญ

เติบโตยิ่งข้ึนไป

ส�าหรับอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

ในปี 2558 คาดว่าการผลิตจะปรับตวัเพิ่มข้ึนร้อยละ 1-2 

เม่ือเทียบกบัปีก่อนโดยอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์จะ

ปรับตวัเพิ่มข้ึนร้อยละ 0.5 -1 ตามความตอ้งการของตลาด

กลุ่มอุปกรณ์ส่ือสารท่ีเพิ่มข้ึน แต่แนวโนม้การขยายตวัจะ

ไม่สูงมากเท่ากบัปีท่ีผ่านมาส�าหรับอุตสาหกรรมไฟฟ้า

จะเพิ่มข้ึนร้อยละ 1-2 เน่ืองจากก�าลงัซ้ือในประเทศจะ

เพิ่มข้ึนตามการขยายตวัของเศรษฐกิจไทยและนโยบาย

กระตุน้เศรษฐกิจของรัฐบาลทั้งดา้นการลงทุนและการเร่ง

การใชจ่้ายของรัฐบาล นอกจากน้ีการส่งออกจะปรับตวัดี

ข้ึนตามภาวะเศรษฐกิจโลก อยา่งไรก็ตามยงัมีปัจจยัเส่ียง

ทางดา้นภาวะเศรษฐกิจของญ่ีปุ่นและสหภาพยุโรปท่ียงั

organization culture influenced highest (TE = 0.306) and job satisfaction (TE= 0.290) and sum up to control the variation of  

organization performance worked 0.405 percent and job satisfaction was the factor influenced significant organization 

culture and it was able to observe that organization culture influenced (TE=0.798) and able to control the variation 

of job satisfaction at 0.637 percent accordance with assumption of statistical significance at 0.01 level

Keywords: organization culture, job satisfaction, organization performance

มีความเปราะบางค่อนขา้งสูงนอกจากน้ีจากการรายงาน  

Semiconductor Industry Association 3 (SIA) ของ

สหรัฐอเมริกาไดค้าดการณ์ว่าตลาด Semiconductor ของ

โลกในปี 2558 จะขยายตวัเพิม่ข้ึน ร้อยละ 3.4 เม่ือเทียบกบัปี

ก่อนซ่ึงเพิม่ข้ึนในเกือบทุกภมิูภาคโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา

จะมีการขยายตวัมากท่ีสุดถึงร้อยละ 5.3 เม่ือเทียบกบัปี

ก่อน รองลงมาคือ เอเชียแปซิฟิก และสหภาพยโุรปเพิ่ม

ข้ึนร้อยละ 3.8 และ 1.5 เม่ือเทียบกบัปีก่อน ตามล�าดบั 

ยกเวน้ญ่ีปุ่นท่ีมีการปรับตวัลดลง ร้อยละ 0.3 เม่ือเทียบ

กบัปีก่อน (Office of Industrial Economics, 2014) จากท่ี

กล่าวมาขา้งตน้จึงท�าใหผู้ป้ระกอบในอุตสาหกรรมไฟฟ้า

และอิเล็กทรอนิกส์ตอ้งมีการพฒันาระบบกระบวนการ

ผลิตให้สามารถรองรับกบัความตอ้งการของตลาดทั้งใน

ประเทศและต่างประเทศ และตอ้งมีการเตรียมแผนรองรับ

การปรับตวัลดลงของความตอ้งการในอุตสาหกรรมไฟฟ้า

และอิเล็กทรอนิกส์ จึงท�าให้ส่งผลต่อปัญหาของผลการ

ด�าเนินงานขององค์การ (performance)ไม่ว่าจะเป็นผล

ประกอบการท่ีจะได้รับ การสร้างความเช่ือมั่นให้กับ

ลูกคา้ และคุณภาพของผลิตภณัฑ ์ ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีส่งผลถึง

ความสามารถในการท�าก�าไรให้กบัองคก์าร และสภาพ

คล่องของอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เช่น

เดียวกบั Tangen (2005) ท่ีพบว่าความสัมพนัธ์ระหว่าง

ผลิตภาพผลก�าไรและผลการปฏิบติังานจะส่งผลต่อผล

การด�าเนินงานขององคก์ารให้ด�ารงอยู่ไดอ้ย่างย ัง่ยืนข้ึน

อยู่กบัผูป้ระกอบการท่ีจะตอ้งมีการพฒันาศกัยภาพของ

องคก์ารให้เตรียมความพร้อมอยูต่ลอดเวลา และเป็นการ

สร้างขวญัและก�าลงัใจให้กับบุคลากรในองค์การท่ีจะ

ตอ้งปรับปรุงกระบวนการท�างานให้สอดคลอ้งกบัการ

เปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา และเป็นการเตรียมความพร้อม
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ของฐานการผลิตท่ีมีการขยายตวัไปยงัประชาคมอาเซียน

ท่ีจะเกิดข้ึนในเดือนธนัวาคม 2558 ซ่ึงปัจจยัเหล่าน้ีท�าให้

ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

ตอ้งการมีพฒันาบุคลากรในดา้นต่าง ๆ ให้เกิดการเรียน

อยูต่ลอดเวลา และก�าหนดนโยบายแนวทางในการบริหาร

จดัการองค์การท่ีเปล่ียนแปลงไปให้กบับุคลากรได้รับ

ทราบและยอมรับกบัการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซ่ึง

จะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท�างาน (efficiency) ของ

บุคลากรในการปฏิบติังานใหต้รงตามเป้าหมายท่ีองคก์าร

ก�าหนดไว ้ และองคก์ารควรใชท้รัพยากรท่ีมีอยู่อย่างคุม้

ค่า (Robbin,1990) จึงจะท�าให้องคก์ารสามารถด�ารงอยู่

ไดอ้ยา่งย ัง่ยนื และองคก์ารจะตอ้งเร่งพฒันาบุคลากรดา้น

ศกัยภาพเก่ียวกบัความเช่ียวชาญใหเ้รียนอยูต่ลอดเวลา เพือ่

เป็นการวดัประสิทธิภาพให้ตรงตามเป้าหมายท่ีองคก์าร

ก�าหนดไว ้ และจะส่งผลต่อประสิทธิผล (effectiveness) 

ท่ีไดรั้บขององค์การ เพราะประสิทธิผลเป็นส่ิงท่ีส�าคญั

ของกระบวนท่ีมุ่งเนน้ใหบ้รรลุตามวตัถุประสงคห์รือเป้า

หมายท่ีพงึปรารถนาหรือเป็นไปตามท่ีคาดหวงัไวจึ้งท�าให้

อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ตอ้งพิจารณาจาก

การน�าผลของการปฏิบติังานงานหรือกิจกรรมต่าง ๆ ท่ี

ไดรั้บน�ามาเปรียบเทียบกบัวตัถุประสงค ์หรือเป้าหมายท่ี

ก�าหนดไวเ้ช่นเดียวกบั Cameron & Quinn (1999) กล่าว

วา่ ตวัแปรท่ีส�าคญัท่ีท�าใหก้�าหนดประสิทธิผลต่อองคก์าร

นั้นเกิดจากตวัช้ีวดัท่ีเป็นตวัเงิน ความจงรักภกัดีของลูกคา้ 

และอตัราความผดิพลาดซ่ึงเป็นส่ิงบ่งช้ีถึงความส�าเร็จของ

องคก์าร จึงจะท�าใหผู้ป้ระกอบการในอุตสาหกรรมไฟฟ้า

และอิเลก็ทรอนิกส์มีความมัน่ใจในการประกอบธุรกิจท่ีจะ

ตอ้งมีการใชท้รัพยากรท่ีมีอยูใ่นองคก์ารไดอ้ยา่งคุม้ค่าใน

การพฒันาความรู้ความสามารถใหเ้กิดประโยชนสู์งสุดต่อ

องคก์ารและเป็นการสร้างศกัยภาพในการแข่งขนัไดอี้กทาง

นอกจากน้ีผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมไฟฟ้าและ

อิเลก็ทรอนิกส์ยงัตอ้งให้ความส�าคญักบัปัญหาของความ

พึงพอใจในงาน (job satisfaction) เพราะถือเป็นหวัใจท่ี

ส�าคญัท่ีจะจูงใจให้บุคลากรอุทิศตนให้กบัองคก์าร เช่น

เดียวกบั เสนาะ ติเยาว ์(Sanao, 2000) พบว่า ความพอใจ

ในงานเป็นปัจจัยท่ีส่งผลต่อความส�าเร็จของงาน และ

มีความสุขในการท�างาน หากบุคลากรมีความพึงพอใจ

สูง จะท�าให้ความตั้งใจในการท�างานมีประสิทธิภาพส่ง

ผลต่อกา้วหนา้ในอาชีพและความส�าเร็จขององคก์าร ดงั

นั้นจึงท�าให้องคก์ารตอ้งมีเทคนิคจูงใจบุคลากรไม่ว่าจะ

เป็นการมอบหมายอ�านาจหนา้ท่ีในการท�างาน การยอมรับ

ในการตดัสินใจ การใหค้วามส�าคญัของบุคคลเขา้มามีส่วน

ร่วมในการท�ากิจกรรมต่าง ๆ โดยมุ่งเนน้การท�างานเป็น

ทีม ซ่ึงจะท�าให้บุคลากรมีขวญั ก�าลงัใจ และเกิดความรัก

ในงาน มีความสุขกบัหน้าท่ีท่ีปฏิบติั และเป็นการสร้าง

ความสามคัคีในหมู่คณะไดเ้ป็นอยา่งดี แต่อยา่งไรก็ตาม

ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์จะ

ตอ้งให้ความส�าคญักบัการจูงใจในดา้นของผลตอบแทน 

(compensation) ไม่วา่จะเป็นการจ่ายผลตอบแทนระหวา่ง

นายจา้งและลูกจา้ง การมีส่วนเก่ียวขอ้งหรือผลประโยชน์

ต่างตอบแทนไม่ว่าจะเป็นเงินเดือน โบนัส สวสัดิการ

ต่างๆ ท่ีเป็นไปตามขอ้ตกลงขององคก์ารและเป็นไปตาม

กฎหมายก�าหนด เพื่อเป็นการสร้างความมัน่ใจและความ

มัน่คงใหก้บับุคลากรท่ีจะท�าใหเ้กิดความพึงพอใจในงาน

ได ้ และส่ิงส�าคญับุคลากรจะสามารถท�างานให้ประสบ

ความส�าเร็จและมีความสุขกบัการท�างานไดก้็ข้ึนอยู่กบั

เพื่อนร่วมงาน (colleague) เพราะถือเป็นปัจจยัท่ีส�าคญัท่ี

จะท�าใหบุ้คลากรมีความตั้งใจในการท�างาน ไม่เกิดความ

ขดัแยง้กบัเพื่อนร่วมงาน ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการ

ท�างาน ทั้งน้ีองคก์ารจะตอ้งเปิดโอกาสให้บุคลากรไดมี้

ส่วนร่วมในการท�ากิจกรรมต่าง ๆ ขององคก์ารอยูเ่สมอ 

เพื่อเป็นการสร้างความสามคัคีในหมู่คณะท่ีตอ้งมุ่งเน้น

การท�างานเป็นทีม สามารถแสดงความคิดร่วมกนั เกิด

การยอมรับในสมาชิก และมีความพึงพอใจต่อการปฏิบติั

งานร่วมกนั จึงจะท�าให้มีความสุขกบัการท�างานและเกิด

ความพึงใจในงานการท�างานได้ เพราะเพื่อนร่วมงาน

ถือเป็นปัจจยัอย่างหน่ึงท่ีจะท�าให้เกิดประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลในงานประสบความส�าเร็จและส่ิงส�าคญัท่ี

จะจูงใจในการท�างานไดคื้อองคก์ารจะตอ้งมีการวางแผน

ทรัพยากรมนุษย ์เร่ิมตั้งแต่งการสรรหา การเขา้มาท�างาน 

จนกระทัง่เกษียณอายกุารท�างานนั้น องคก์ารจะตอ้งมีการ

วางแผนและสนบัความกา้วหน้าในต�าแหน่งงาน (work 

in progress) เพราะถือเป็นการให้ความส�าคญักบัความ

กา้วหนา้ของการปฏิบติังานของบุคลากรท่ีอยูใ่นองคก์ารไม่

วา่จะเป็นการสนบัสนุนในเร่ืองของการพฒันาตนเอง การ

ฝึกอบรม การศึกษาต่อ และรวมถึงการโยกยา้ยต�าแหน่ง

หน้าท่ี เพื่อความกา้วหน้าของสายงานต่าง ๆ ซ่ึงปัจจยั
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เหล่าเป็นส่ิงท่ีบุคลากรมีความตอ้งการของความมัง่คงใน

หนา้ท่ีการงานของตนเอง และท�าใหเ้กิดความพึงพอใจใน

งานไดอี้กทาง และอยา่งไรก็ตามการท่ีองคก์ารจะสรรหา

บุคลากรเขา้ท�างานจะตอ้งมีการพฒันาศกัยภาพบุคคลกร

ให้ตรงตามต�าแหน่งงานหรือตรงตามความเหมาะสมกบั

งาน จึงจะจูงใจให้บุคลากรเกิดความสุขในการท�างานได้

นั้น ปัจจยัท่ีส�าคญัคือลกัษณะงานท่ีปฏิบติั (job location) 

เพราะถือเป็นหวัใจส�าคญัในการสรรหาบุคลากรท่ีมีความรู้ 

ความสามารถในการปฏิบติังานใหเ้หมาะสมกบัคุณสมบติั

ท่ีปฏิบติังานและมีความสุขกับการท�างาน จึงจะท�าให้

บุคลากรมีขวญัและก�าลงัใจในการท�างานไดอี้กทาง และ

องคก์ารตอ้งมีการก�าหนดลกัษณะขอบเขตงานใหช้ดัเจน

ในการปฏิบติังานรวมทั้งสายการบงัคบับญัชาท่ีชดัเจนเพือ่

ให้กระบวนการท�างานมีประสิทธิภาพ และลกัษณะงาน

จะตอ้งสร้างความทา้ทายในการท�างานเพื่อให้บุคลากรมี

การพฒันาศกัยภาพของตนเองอยูเ่สมอ 

ส่ิงส�าคัญอีกประการท่ีเป็นปัญหาท่ีส่งผลต่อ

อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์นั้นคือวฒันธรรม

องคก์าร (organization culture) ซ่ึงเป็นปัญหาท่ีองคก์าร

ตอ้งให้ความส�าคญัเป็นอย่างมาก เพราะเกิดจากค่านิยม

อยา่งหน่ึงในการสร้างเป้าหมายร่วมกนั (Kotter,1996) และ

เกิดจากพฤติกรรมของกลุ่มท่ีเกิดจากการยอมรับและน�ามา

ปฏิบติัสืบทอดต่อ ๆ  กนัมา จึงกลายเป็นวฒันธรรมองคก์าร

และท�าให้บุคคลากรตอ้งมีการปรับตวัให้สอดคลอ้งกบั

วฒันธรรมองคก์ารท่ีเกิดข้ึน ทั้งน้ีวฒันธรรมองคก์ารถือ

เป็นเป้าหมายสูงสุดในการบริหารจดัองคก์ารให้ประสบ

ความส�าเร็จไดน้ั้นข้ึนอยู่กบัการส่งเสริมและสนับสนุน

ขององค์การท่ีตอ้งให้บุคลากรเขา้มามีส่วนร่วมบริหาร

จดัการเพือ่ใหเ้กิดเป็นค่านิยมและยอมรับทั้งสองฝ่าย ดงันั้น

องคก์ารตอ้งใหค้วามส�าคญักบัวฒันธรรมท่ีมุ่งเนน้อ�านาจ 

(power orientation) ท่ีจะส่งเสริมและสนบัสนุนมอบหมาย

ให้บุคคลใดบุคคลหน่ึงมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการปฏิบติั

งาน รวมทั้งมีอ�านาจหนา้ท่ีในการตดัสินใจบริหารจดัการ

องคก์าร เกิดการยอมรับและสามารถควบคุมบุคลากรได้

เกิดความเขา้ใจร่วมกนัได ้ และอ�านาจหนา้ท่ีจากสายการ

บงัคบับญัชาได้ท่ีสามารถส่ือสารหรือแบ่งภาระหน้าท่ี

ความรับผิดชอบไดอ้ย่างชัดเจน จึงจะท�าให้ระบบงาน

ปฏิบติัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ทั้งน้ีองคก์ารตอ้งให้ความ

ส�าคญักบัวฒันธรรมเนน้บทบาท (role orientation) ท่ีตอ้ง

มุ่งเนน้เก่ียวกบันโยบายขององคก์ารไม่วา่จะเป็นกระบวน

การท�างาน กฎระเบียบต่าง ๆ  ในการท�างาน ท่ีตอ้งชดัเจน

เพื่อใหส้ามารถบริหารจดัการไดอ้ยา่งเป็นระบบ และทั้งน้ี

องคก์ารตอ้งสนบัสนุนบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถและ

มีความเขา้ใจกบับุคลากรในแต่ละระดบัเขา้มาวางแผนใน

การจดัการทรัพยากรมนุษยเ์พือ่ใหส้ามารถควบคุมบทบาท

ในแต่ละหนา้ท่ีให้ไดอ้ยา่งชดัเจน นอกจากน้ีองคก์ารจะ

ประสบความส�าเร็จไดต้อ้งให้ความส�าคญักบัวฒันธรรม

เนน้งาน (task orientation ) ท่ีตอ้งสนบัสนุนและเปิดโอกาส

ใหบุ้คลากรท่ีมีความรู้ความสามารถในการปฏิบติังานได้

อยา่งเตม็ความสามารถ ยอมรับการตดัสินใจในการบริหาร

งานของกลุ่มได ้และองคก์ารจะตอ้งมีเทคนิคในการธ�ารง

รักษาบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถท�างานใหก้บัองคก์าร

ไดย้าวนาน และตอ้งสร้างแรงจูงใจในดา้นต่าง ๆ ให้กบั

บุคลากรท่ีท�าใหเ้กิดความตั้งใจในการท�างานและมีระบบ

รางวลัเขา้มาจูงใจเพื่อสร้างขวญัและก�าลงัใจไดอี้กทาง แต่

อยา่งไรก็ตามวฒันธรรมเนน้คน (people orientation ) ถือ

เป็นวฒันธรรมองคก์ารท่ีตอ้งใหค้วามส�าคญักบับุคคลเป็น

อยา่งมากเพราะถือไดว้า่องคก์ารจะประสบความส�าเร็จกข้ึ็น

อยูก่บับุคลากรท่ีมีความจงรักภกัดีต่อองคก์าร มีความรู้ความ

สามารถในการท�างาน และสามารถน�าพาองคก์ารประสบ

ความส�าเร็จได ้และถือเป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่าต่อองคก์าร 

ดงันั้นจากท่ีกล่าวมาขา้งตน้เก่ียวกบัวฒันธรรมองคก์ารถือ

เป็นหวัใจท่ีส�าคญัอีกประการหน่ึงท่ีจะท�าให้องคก์ารนั้น

ประสบความส�าเร็จได ้ และองคก์ารจะตอ้งเขา้มามีส่วน

ร่วมและมีบทบาทท่ีส�าคญัท่ีจะสร้างวฒันธรรมองคก์าร

ไดเ้ขม้แขง็อยูก่บัองคก์ารไดอ้ยา่งยาวนั้น ก็ตอ้งข้ึนอยูก่บั

ความร่วมมือร่วมในขององคก์ารและบุคลากรในองคก์าร

ดังนั้น ท�าให้ผูว้ิจัยมุ่งหวงัว่าผลการวิจัยจะน�า

มาใช้ประโยชน์ในการพฒันาธุรกิจอุตสาหกรรมไฟฟ้า

และอิเล็กทรอนิกส์ และส่งผลดีการพฒันาศกัยภาพของ

บุคลากรให้มีขวญัและก�าลงัใจในการท�างานท่ีจะส่งผล

ต่อความส�าเร็จองคก์ารทางดา้นความยัง่ยืนและภาพรวม

ของเศรษฐกิจในประเทศชาติโดยส่วนรวม



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ปีที่ 7 ฉบับที่ 3 ประจ�าเดือน กันยายน-ธันวาคม 2560 317

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

1. เพื่อศึกษาวฒันธรรมองคก์าร ความพึงพอใจ

ในงานและผลการด�าเนินงานอุตสาหกรรมไฟฟ้าและ

อิเลก็ทรอนิกส์ในเขตภาคตะวนัออก

2. เพือ่ศึกษาอิทธิพลเชิงโครงสร้างของวฒันธรรม

องค์การและความพึงพอใจในการท�างานท่ีส่งผลต่อผล

การด�าเนินงานอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ใน

เขตภาคตะวนัออก

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

วฒันธรรมองคก์าร (organization culture) บทบาท

ท่ีส�าคญัองคก์ารท่ีส่งผลกระทบต่อการบริหารจดัการนั้น

คือวฒันธรรมองคก์ารท่ีสามารถควบคุมไดย้ากเพราะไม่มี

รูปแบบท่ีชดัเจน แต่สมาชิกในองค์การสามารถรับรู้ได้

และยอมรับไดถื้อเป็นส่วนหน่ึงท่ีทุกคนมีส่วนร่วมของ

วฒันธรรมองคก์าร ทั้งน้ีรูปแบบของวฒันธรรมองคก์าร

จากแนวคิดของ Brow (1998), Cameron & Quinn (1999), 

Handy (1991) เพื่อน�ามาวเิคราะห์เป็นตวัแปรช้ีวดังานวจิยั

ไดด้งัน้ี (1) วฒันธรรมเนน้มุ่งอ�านาจ (power orientation) 

เป็นวฒันธรรมท่ีมุง่เนน้ศนูยก์ลางของอ�านาจมีลกัษณะเป็น

ผูน้�าและสามารถควบคุมไดท้ัว่ทั้งองคก์าร เกิดการยอมรับ 

และมุ่งเน้นให้เกิดการแข่งขนัอยู่เสมอ (2) วฒันธรรม

เนน้บทบาท (role orientation) เป็นวฒันธรรมท่ีมุ่งเนน้

กฎระเบียบในการท�างาน มีกระบวนการท�างานท่ีชดัเจน 

ระบุหน้าท่ีความรับผิดชอบ และอ�านาจในการสั่งการท่ี

ชดัเจนในการบริหารจดัการ (3) วฒันธรรมเนน้งาน (task 

orientation ) เป็นวฒันธรรมท่ีมุ่งเนน้ความรู้ความสามารถ

ในการท�างานท่ีมีจุดเด่นในการท�างาน และมีความเหมาะ

สมกับลักษณะงานท่ีท�าและเกิดจากยอมรับในหน้าท่ี  

(4) วฒันธรรมเนน้คน (people orientation ) เป็นวฒันธรรม

ท่ีเนน้ตวับุคคลเป็นหลกัเพราะถือเป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่า

ต่อองค์การและถือเป็นจุดศูนยก์ลางมีอ�านาจหน้าท่ีใน

ความรับผิดชอบและเป็นการมอบหมายอ�านาจหนา้ท่ีใน

การปฏิบติังานอยา่งชดัเจน 

ความพึงพอใจในงาน (job satisfaction) เป็น

ปัจจยัท่ีเกิดจากลกัษณะงาน ส่ิงแวดลอ้มในการท�างาน ค่า

ตอบแทนท่ีไดรั้บ การเล่ือนต�าแหน่งงาน เพื่อนร่วมงาน

และการยอมรับนบัถือ ท่ีส่งผลต่อทศันคติของบุคคลท่ีมี

ต่อองคก์าร ความพึงพอใจในงานนั้นเป็นปัจจยัท่ีส�าคญัท่ี

จะจูงใจใหบุ้คคลเขา้มามีส่วนร่วมในการปฏิบติังาน และ

มีความจงรักภกัดีต่อองคก์าร (Locke & Schweiger, 1979) 

ปัจจยัเหล่าน้ีองคก์ารจะตอ้งให้ความส�าคญัประกอบดว้ย 

(1) ผลตอบแทน (compensation ) เพราะถือเป็นหวัใจท่ี

ส�าคญัท่ีจะจูงใจใหบุ้คลากรตั้งใจปฏิบติังาน ซ่ึงองคก์ารจะ

ตอ้งการก�าหนดรูปแบบของผลตอบแทนระหวา่งนายจา้ง

และลูกจา้งท่ีชดัเจน และมีความเหมาะสมสามารถยอมรับ

ไดท้ั้งสองฝ่าย เพื่อเป็นการสร้างขวญัและก�าลงัใจในการ

ท�างานของบุคคล (2) เพื่อนร่วมงาน (colleague) ถือเป็น

เป้าหมายสูงสุดท่ีจะท�าให้องค์การประสบความส�าเร็จ

และมีความมัง่คงให้กบัองคก์ารไม่ว่าจะเป็นการอุทิศตน

ให้กบัองคก์าร หากองคก์ารไดบุ้คลากรท่ีมีความรู้ความ

สามารถและมีเพือ่นร่วมงานท่ีดีกจ็ะส่งผลต่อผลการด�าเนิน

งานขององค์การได ้ (3) ความกา้วหน้าในต�าแหน่งงาน 

(work in progress) เป็นส่ิงท่ีจะจูงใจให้บุคคลมีขวญัและ

ก�าลงัใจในการท�างานได ้ คือการให้ความส�าคญักบัความ

กา้วหนา้ของการปฏิบติังานของบุคลากรท่ีอยูใ่นองคก์าร

ในเร่ืองของการพฒันาตนเอง การฝึกอบรม การศึกษาต่อ 

การสร้างความทา้ทายในการท�างาน และร่วมถึงการโยก

ยา้ยต�าแหน่งหนา้ท่ี เพื่อความกา้วหนา้ของสายงานต่าง ๆ  

(4) ลกัษณะงานท่ีปฏิบติั (job location) ถือเป็นหัวใจท่ี

ส�าคญัท่ีจะสร้างความพึงพอใจในการท�างานได ้ ซ่ึงตอ้ง

พจิารณาจากลกัษณะของความรู้ความสามารถ ทกัษะ ความ

เช่ียวชาญในการปฏิบติังานใหเ้หมาะสมกบัคุณสมบติัท่ีท�า

และมุ่งเนน้ประสิทธิภาพในการท�างาน

ผลการด�าเนินงานขององค์การ (organization  

performance) เป็นการแสดงถึงกิจกรรมต่าง ๆ  เพือ่ใหบ้รรลุ

เป้าหมายขององคก์ารก�าหนดไวต้ามระยะเวลาท�าให้เกิด

ความส�าเร็จออกมาในรูปแบบของผลตอบแทนท่ีส่งต่อ

เป้าหมายขององคก์ารในเวลาท่ีเหมาะสม (Kotze, 2006) 

และผลการด�าเนินงานขององคก์ารจะเกิดข้ึนไดต้อ้งข้ึนอยู่

กบัความสามารถในการบริหารจดัการองคก์ารให้บรรลุ

เป้าหมายท่ีก�าหนดไว ้ ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบท่ีเป็นตวั

เงินหรือไม่ใช่ตวัเงิน หรือการคาดหวงัผลการก�าไรท่ีได้

รับ อาจจะออกมาในรูปแบบของประสิทธิภาพท่ีเกิดจาก

ปัจจยัน�าเขา้และปัจจยัน�าออกท่ีใชท้รัพยากรอย่างคุม้ค่า
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ประหยดัค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ตามเป้าหมายท่ีองคก์ารก�าหนด

ไว ้รวมไปถึงประสิทธิผลท่ีไดรั้บจากเป้าหมายท่ีก�าหนด

ไวใ้นรูปแบบของการตอบสนองความตอ้งการของปัจจยั

อ่ืน ๆ ท่ีส่งผลต่อผลส�าเร็จขององคก์าร ส่ิงเหล่าน้ีถือเป็น

รูปแบบท่ีส่งผลต่อความส�าเร็จขององค์การท่ีท�าให้ผล

การด�าเนินงานขององค์การนั้นมัง่คงและสร้างความได้

กรอบแนวคิดกำรวิจัย

ในการวิจยัคร้ังน้ีสามารถก�าหนดกรอบแนวคิดในการวิจยัดงัน้ี

ภำพ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั

สมมติฐำนกำรวิจัย

สมมติฐานท่ี 1วฒันธรรมองค์การมีอิทธิพลต่อ

ความพึงพอใจในงาน

สมมติฐานท่ี 2วฒันธรรมองคก์ารมีอิทธิพลต่อผล

การด�าเนินงานขององคก์าร

สมมติฐานท่ี 3ความพึงพอใจในงานมีอิทธิพลต่อ

ผลการด�าเนินงานขององคก์าร

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

ผู ้วิจัยใช้วิ ธีการด�า เ นินการวิจัย เ ชิงปริมาณ  

(quantitative research) ซ่ึงเป็นวิจยัท่ีมุ่งหาขอ้เทจ็จริงและ

ขอ้สรุปเชิงปริมาณ 

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

ประชากรท่ีใช้ในการตอบแบบสอบถามไดแ้ก่ 

พนกังานและผูบ้ริหารท่ีปฏิบติังานในอุตสาหกรรมไฟฟ้า

และอิเลก็ทรอนิกส์ ท่ีตั้งอยูใ่นนิคมอุตสาหกรรม และอยู่

นอกนิคมอุตสาหกรรม ในเขตภาคตะวนัออกโดยแบ่ง

จ�านวนประชากรแบ่งเป็น 2 แหล่งคือ อุตสาหกรรมท่ีตั้ง

อยูใ่นนิคม จ�านวน 519 บริษทั คิดเป็นร้อยละ 24.90 และ

อุตสาหกรรมนอกนิคม จ�านวน 1,565 บริษทั คิดเป็น 

ร้อยละ 75.10

 รวมยอดจ�านวนอุตสาหกรรมทั้งส้ิน 2,084 แห่ง 

และผูต้อบแบบสอบถามคือ ผูบ้ริหารและพนักงานใน

อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ จ�านวน 300 ตวัอยา่ง 

การก�าหนดกลุ่มตวัอยา่งตามแนวคิดของ Comrey & Lee 

(1992) โดยมีเกณฑ์ก�าหนดขนาดตวัอย่างและระดบัท่ี

เหมาะสมในการวิเคราะห์
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เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรวิจัย

เป็นการใชเ้คร่ืองมือในการวิจยั เพ่ือให้เป็นไป

ตามวตัถุประสงค ์โดยแบ่งเป็นวิธีการดงัน้ี

1. แบบสอบถาม (questionnaire) ผูว้ิจยัไดศึ้กษา

คน้ควา้ตามวตัถุประสงคแ์ละกรอบแนวคิดการวิจยั โดย

เช่ือวา่ผูต้อบแบบสอบถามมีลกัษณะใกลเ้คียงกนัสามารถ

ทดแทนกนัได ้และมีเคร่ืองมือท่ีสร้างข้ึนจากตวัแปรหลกั

ในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล ไดแ้ก่ มาตรวดัขอ้มูลทัว่ไปของ

ผูต้อบแบบสอบถามและรายการมาตรวดัตวัแปร 

2. เกณฑก์ารใหค้ะแนนเป็นการศึกษาระดบัความ

ส�าคญั ซ่ึงแบบสอบถามจะมีลกัษณะเป็นมาตรประเมินค่า 

(rating scale) จ�านวน 5 ระดบัตามแบบ Likert Scale ซ่ึง

จะมีเลือกตอบไดเ้พียงค�าตอบเดียว และผูว้ิจยัไดก้ �าหนด

เกณฑใ์นการแปลผลตามแนวคิดของ Best (1981) 

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล

เป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยมุ่งให้ครอบคลุม

งานวจิยัและมีการเกบ็ขอ้มูลท�าหนงัสือขอความอนุเคราะห์

ไปยงัหน่วยงานท่ีจะท�าการส�ารวจ และท�าการทดสอบ

เคร่ืองมือเพื่อตรวจหาความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา และ

หาความเช่ือมัน่ ก่อนท่ีจะจดัส่งแบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์

ไปยงักลุ่มตวัอยา่ง และท�าการเกบ็รวบรวมขอ้มลู ตรวจสอบ

และท�าการบนัทึกขอ้มลู โดยการใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอร์

ส�าเร็จรูป และน�าขอ้มลูท่ีไดท้ �าการประมวลผลมาวเิคราะห์ 

สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล

1. สถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistics) เป็น

สถิติท่ีใชบ้รรยายคุณลกัษณะ คุณสมบติัของกลุ่มตวัอยา่ง

เพื่อสรุปและอธิบายลกัษณะของตวัแปร

2. สถิติอนุมานหรือสถิติอา้งอิง (inferential statis-

tics) ดว้ยตวัแบบสมการโครงสร้าง (Structural Equation 

Modeling--SEM) โดยใชโ้ปรแกรมส�าเร็จรูป Visual PLS

ผลกำรวิจัย

การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเก่ียวกบัองคป์ระกอบ

หลกั สามารถสรุปผลไดด้งัน้ีผลการวิเคราะห์วฒันธรรม

องค์การ ความพึงพอใจในงาน และผลการด�าเนินงาน

ขององคก์าร พบว่า (1) วฒันธรรมองคก์าร ในภาพรวม

อยู่ในระดบัมากและผูใ้ห้ขอ้มูลมีความเห็นคลา้ยคลึงกนั 

เม่ือพิจารณาเฉพาะดา้นพบว่า มีค่าเฉล่ียในระดบัมากทุก

ประเด็น แสดงว่า วฒันธรรมองคก์ารให้ความส�าคญักบั

การคดับุคคลท่ีมีความเหมาะสมกบังานสามารถปฏิบติังาน

ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ รองลงมาคือ องคก์ารมุ่งเนน้การ

ท�างานเป็นทีม เพื่อใหง้านออกมามีประสิทธิภาพตามเป้า

หมายท่ีองคก์ารก�าหนดไว ้(2) ความพงึพอใจในงาน พบวา่ 

ในภาพรวมมีค่าเฉล่ียรวมอยูใ่นระดบัมาก และผูใ้หข้อ้มูล

มีความเห็นคลา้ยคลึงกนั เม่ือพิจารณารายดา้นพบว่า มีค่า

เฉล่ียอยูใ่นระดบัมากทุกประเด็น แสดงว่า ความพึงใจใน

งานซ่ึงเกิดจากองคก์ารมีระบบรางวลัพเิศษใหก้บับุคลากร 

เช่น โบนสั ค่าเบ้ียขยนั พนกังานดีเด่น ให้กบับุคลากรทุก

ปี รองลงมาคือ องคก์ารมีการจ่ายค่าตอบแทนตามกฎหมาย

แรงงานก�าหนดไวอ้ยา่งเหมาะสม และ (3) ผลการด�าเนิน

งานขององค์การพบว่า ในภาพรวมมีค่าเฉล่ียรวมอยู่ใน

ระดบัมาก และผูใ้ห้ขอ้มูลมีความเห็นคลา้ยคลึงกนั เม่ือ

แยกพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก

ทุกประเด็น แสดงว่า ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซ่ึง

เกิดจากมีการใชท้รัพยากรท่ีมีอยูภ่ายในองคก์ารอยา่งคุม้

ค่า รองลงมาคือสามารถปฏิบติังานไดต้รงตามเป้าหมาย

ท่ีองคก์ารก�าหนดไว้

ส�าหรับการวิเคราะห์อิทธิพลเชิงสาเหตุของ

ปัจจยัต่าง ๆ คือ วฒันธรรมองค์การ ความพึงพอใจใน

งานและผลการด�าเนินงานขององค์การ โดยใชต้วัแบบ

สมการโครงสร้างผลการวิเคราะห์ตวัแบบดว้ยโปรแกรม  

Visual PLS ปรากฏว่าอิทธิพลของตวัแปร พบว่า (1) ผล

การด�าเนินงานขององคก์าร เป็นปัจจยัท่ีไดรั้บอิทธิพลมา

จากวฒันธรรมองคก์าร และความพึงพอใจในงาน โดยพบ

วา่ วฒันธรรมองคก์ารมีอิทธิพลสูงท่ีสุด (TE = 0.306) และ

ความพึงพอใจในงาน (TE= 0.290) ทั้งน้ีพบวา่ วฒันธรรม

องคก์าร และความพงึพอใจในงาน รวมกนัสามารถควบคุม

ค่าความผนัแปรของผลการด�าเนินงานขององคก์ารท�างาน

ร้อยละ 0.405 และ (2) ความพึงพอใจในงาน เป็นปัจจยั
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ท่ีไดรั้บอิทธิพลมาจากวฒันธรรมองคก์าร มีอิทธิพลต่อ

ความพึงพอใจในงานอยา่งมีนยัส�าคญั และเป็นท่ีสังเกต

ว่า วฒันธรรมองคก์าร อิทธิพล (TE=0.798) ทั้งน้ีพบว่า 

วฒันธรรมองคก์ารสามารถควบคุมค่าความผนัแปรของ

ความพึงพอใจในงานร้อยละ 0.637 และผลการทดสอบ

สมมติฐานพบวา่วฒันธรรมองคก์ารมีอิทธิพลทางตรงต่อ

ความพึงพอใจในงาน และผลการด�าเนินงานขององคก์าร 

อยา่งมีนยัส�าคญัสถิติท่ีระดบั 0.01 และความพึงพอใจใน

งานมีอิทธิพลทางตรงต่อผลการด�าเนินงานขององคก์าร 

อยา่งมีนยัส�าคญัสถิติท่ีระดบั 0.01 และ ผลการวิเคราะห์

คุณภาพของตวัแบบสมการโครงสร้าง พบว่า โครงสร้าง

ตวัแบบมี fit index คือ GoF เท่ากบั 0.539 แสดงว่าตวั

แบบสอดคลอ้งกบัขอ้มลูเชิงประจกัษใ์นภาพรวมในระดบั

ดี และตวัแปรในสมการเส้นทางสามารถพยากรณ์ตวัช้ี

วดัของตวัแปรตามของเส้นทางไดดี้ ซ่ึงเป็นตวัแบบท่ีมี

คุณภาพในระดบัท่ีดี

กำรอภิปรำยผล

จากผลการศึกษาสามารถอภิปรายผลการวิจัย

ไดด้งัน้ี

1. ผลการศึกษาดา้นวฒันธรรมองคก์ารมีอิทธิพล

ต่อความพึงพอใจในงานพบว่า ข้อมูลเชิงประจักษ์

สนับสนุนสมมติฐานการวิจยัอย่างมีนัยส�าคญัทางสถิติ 

และผลการวเิคราะห์อิทธิพลของตวัแปรพบวา่ วฒันธรรม

องค์การมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในงานโดยรวม 

(TE=0.798) เหตุผลเป็นเช่นน้ีหมายความว่า วฒันธรรม

องค์การถือเป็นหัวใจหลกัส�าคญัในการบริหารจัดการ

องค์การให้สามารถด�ารงอยู่ไดอ้ย่างย ัง่ยืน และเป็นแรง

ยึดเหน่ียวให้บุคคลท่ีอยูใ่นองคก์ารมีความเช่ือมัน่ต่อการ

พฒันาองคก์าร และถือเป็นปัจจยัพ้ืนฐานท่ีสืบทอดต่อ ๆ  กนั

มา จึงท�าใหบุ้คลากรในองคก์ารเขา้ใจและสามารถปฏิบติั

ปรับตวัใหเ้ขา้กบัวฒันธรรมองคก์ารได ้และส่งผลต่อการ

สร้างความพึงพอใจในงานในการพฒันากระบวนการต่าง 

ๆ ภายในองคก์ารไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและท�าใหค้วาม

ผกูพนัต่อองคก์าร เช่นเดียวกบั Karneli, et al. (2015) พบ

วา่ วฒันธรรมองคก์ารเป็นปัจจยัเดียวท่ีสามารถเพิ่มความ

พึงพอใจในงานท่ีก็จะสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพ

การท�างานของพนกังาน ในท�านองเดียวกนัดว้ยความมุ่ง

มัน่ของผูป้ระกอบการควรมีการวางแนวทางเป็นปัจจยั

เดียวกนัท่ีสามารถปรับปรุงความมุ่งมัน่ขององคก์ารซ่ึงก็

คือการปรับปรุงกระบวนการท�างานของพนกังานท่ีปฏิบติั

ให้บรรลุเป้าหมายท่ีก�าหนดไว้

2. ผลการศึกษาดา้นวฒันธรรมองคก์ารมีอิทธิพล

ต่อผลการด�าเนินงานขององคก์าร พบวา่ ขอ้มลูเชิงประจกัษ์

สนับสนุนสมมติฐานการวิจยัอย่างมีนัยส�าคญัทางสถิติ 

และผลการวเิคราะห์อิทธิพลของตวัแปรพบวา่ วฒันธรรม

องคก์ารมีอิทธิพลต่อผลการด�าเนินงานขององคก์ารโดย

รวม (TE=0.306) เหตุผลเป็นเช่นน้ีหมายความวา่วฒันธรรม

เป็นบทบาทท่ีส�าคญัต่อการพฒันาองคก์ารใหย้ ัง่ยนืและส่ง

ผลต่อผลการด�าเนินงานขององคก์ารใหเ้กิดประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล จึงจะท�าให้องค์การประสบผลส�าเร็จ 

เช่นเดียวกบั Adebayo (2011) ผลการศึกษาแสดงให้เห็น

ว่า การบริหารจดัการองคก์ารมีอิทธิพลมาจากวฒันธรรม

องคก์ารท่ีส่งผลประสิทธิภาพในการท�างาน ซ่ึงผลกระทบ

ในเชิงบวกต่อผลการด�าเนินงานขององคก์าร

3. ความพึงพอใจในงานมีอิทธิพลต่อผลการ

ด�าเนินงานขององคก์ารพบวา่ ขอ้มลูเชิงประจกัษส์นบัสนุน

สมมติฐานการวิจยัอยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิติ และผลการ

วิเคราะห์อิทธิพลของตวัแปร พบว่า ความพึงพอใจใน

งานมีอิทธิพลต่อผลการด�าเนินงานขององคก์ารโดยรวม 

(TE=0.290) เหตุผลเป็นเช่นน้ีหมายความว่า องคก์ารจะ

ต้องมีการสร้างขวญัและก�าลงัใจในการท�างานเพื่อให้

บุคลากรในองคก์ารเกิดความจงรักภกัดีต่อองคก์าร และ

สามารถปฏิบติังานใหก้บัองคก์ารไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลตามเป้าหมายท่ีองคก์ารก�าหนดไว ้ เช่น

เดียวกบั Ching Tsung Jen (2013) พบวา่ การบริหารจดัการ

ภายในองคก์ารท่ีไม่ดีถือเป็นศนูยก์ลางความขดัแยง้ภายใน

เครือข่ายความสัมพนัธ์ท่ีเป็นลบท่ีเก่ียวขอ้งกบัความพึง

พอใจในงานท่ีส่งผลต่อผลการด�าเนินงาน แต่ทั้งน้ีความขดั

แยง้มีส่วนของความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพการท�างาน

ของแต่ละบุคคลและส่งผลต่อความพึงพอใจในงานและมี

อิทธิพลในเชิงบวกของต่อผลการด�าเนินงานขององคก์าร 

จึงจะท�าให้องคก์ารประสบผลส�าเร็จ
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ข้อเสนอแนะ

1. ควรศึกษาลกัษณะการประกอบธุรกิจในภาพ

ร่วมในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพควบคู่กนั เพื่อสามารถ

วิเคราะห์อิทธิผลท่ีเป็นตวัแปรส�าคญัในแนวลึกมากข้ึน

2. ควรศึกษาเพิม่เติมเก่ียวกบัการจดัการทรัพยากร

มนุษยเ์ชิงกลยุทธ์ท่ีส่งผลต่อการบริหารจัดการภายใน

องคก์ารและเป็นการรองรับอาเซียนท่ีเขา้มาในธุรกิจ และ

ศึกษาเชิงเปรียบเทียบระหวา่งธุรกิจอ่ืนควบคู่กนั เพือ่จะน�า

ไปปรับใชใ้นพฒันาองคก์ารไดต่้อไปในอนาคต
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Abstract

The purpose of this research was as follows: (1) to study the demographic factors effecting on customer’s 

decision-making to invest in long term equity fund of the consumer in Bangkok. (2) to explore the Marketing-mix 

factors of Asset Management Company effecting on customer’s decision-making to invest in long term equity fund 

of the consumer in Bangkok. (3) to study the internal and external factor effecting on customer’s decision-making 

to invest in long term equity fund of the consumer in Bangkok. This Research is a quantitative analysis by using 

survey research method and will be collecting the data by using the questionnaire. The sample are person who  

liable to income tax in aged between 25-55 years (The working age) who invest in LTF or are likely to invest in 

LTF who work in the business areas of eight districts including Wattana, Phayathai, Pathumwan, Bangrak, Huay 

Kwang, Chatuchak, Sathon and Rat Burana, which is the major business area of Bangkok. Research findings 

were as follows: (1) demographic factor has no effect on the consumers’ decision-making to invest in long term  

equity fund of the consumer in Bangkok with statistically significant at the 0.05, (2) marketing-mix factor of Asset  

Management Company such as place promotion physical evidence people and process has an effect on the  

consumers’ decision-making to invest in long term equity fund of the consumer in Bangkok with statistically  

significant at the 0.01 and (3) internal and External have an effect on the consumers’ decision-making to invest in 

long term equity fund of the consumer in Bangkok.

Keywords: long-term equity fund, marketing mix, investment decision-making

บทคัดย่อ

งานวจิยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ (1) ศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมของผูบ้ริโภค

ในกรุงเทพมหานคร (2) เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนประสมการตลาดเป็นงานท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมของ

ผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร (3) เพื่อศึกษาปัจจยัภายนอกและปัจจยัภายในท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุน
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Introduction

In case the investor to comply with the  

conditions laid down. The Fund must receive attention 

from the public. But today, most investors will pay more 

attention to fund Long-Term Equity Funds (LTF) over. 

Asset management company also referred to ASSET, 

the capital exchange of Thailand predicts the future 

that the number of LTF holder has invested steadily 

increased since the stock exchange of Thailand has been  

promoting investment in the fund management  

company. All under the concept of make money  

throughout fund but is still small compared to the number 

of deposit accounts. However, the current global economic  

situation of LTF facing a lot of challenges. The impact 

of the financial crisis spread around the world such as 

the uncertain political, the economic recession, which 

effect the growth rate of net asset value. So that the LTF 

do not go as expected, therefore, the objective of this 

study was to examine the factors influence the decision 

to invest in LTF of investors in Bangkok. Due to the 

investors in the range of working age, those of them 

have enough money and authority to make decisions on 

saving and investment. The most of that investor have a 

thorough understanding of saving and investment. Hence, 

the researcher intends to study the factors that influence 

the decision to invest in LTF of investors.

กองทุนรวมระยะยาว ท�างานในยา่นธุรกิจในกรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ พญาไท ปทุมวนั บางรัก ห้วยขวาง จตุจกัร สาธร 

และราษฎร์บูรณะ ผลการวิจยัพบว่า (1) ปัจจยัส่วนบุคคลไม่ส่งผล๙๙ต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวม (2) ปัจจยั

ส่วนประสมการตลาดของบริษทัจดัการกองทุน ไดแ้ก่ ช่องทางการจดัจ�าหน่าย การส่งเสริมการตลาด ส่ิงแวดลอ้มทาง

กายภาพ พนกังานและกระบวนการบริการส่งต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวม และ (3) ปัจจยัภายนอกและปัจจยั

ภายในส่งต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวม

ค�ำส�ำคัญ: กองทุนรวมระยะยาว, ส่วนประสมการตลาด, การตดัสินใจลงทุน

Objective

1. To study the demographic factors effecting 

on customer’s decision-making to invest in long term 

equity fund of the consumer in Bangkok.

2. To explore the marketing-mix factors of 

asset management company effecting on customer’s 

decision-making to invest in long term equity fund of 

the consumer in Bangkok. 

3. To study the internal and external factor  

effecting on customer’s decision-making to invest in long 

term equity fund of the consumer in Bangkok.

Literature Review

1. Marketing-mix factors of asset management 

company are: (Kotler & Keller, 2009)

- Product defined is anything that can be offered 

to a market for attention, acquisition, use or consumption 

that might satisfy a want or need.

- Price defined price is a cost of producing, 

delivering and promoting the product charged by the 

organization.

- Place defined place or distribution is a set of 

interdependent organizations involved in the process 

of making a product available for use or consumption.

- Promotion is concerned with any vehicle 

for getting people to know more about your product 
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or service. Advertising, public relations, point-of-sale 

displays, and word-of-mouth promotion are all the ways 

for promoting a product.

- Physical evidence is the thing that can affect 

customers’ perception of their product purchasing or 

services experience directly.

- People are staffs who are working in the  

organization that interact with the customer whenever 

needs.

- Process is a series of actions or steps taken to 

achieve a particular end.

2. Factors influencing investment decision is 

the attributes or elements that are likely to affect the  

decision to invest in the long-term fund of customer asset 

management company in Bangkok. (Pipattanakul, 2006)

- Internal factors inner impulses that affect 

long terms equity fund of the consumer of the asset  

management company in Bangkok such as fundamental 

tax reduction and risk.

- External factors impulses from outside that 

affect the long terms equity fund of the consumer of the 

asset management company in Bangkok such as political 

economic social and technology. 

3. Customer’s decision-making to invest in 

long term equity fund is mean the process of decision-

making of retail investors start to look for problem  

recognition, information search, evaluation of  

alternatives and purchase decision, which on the  

various investments include the average amount invested 

per year, the number of times in each year, pre-investment 

planning, diversification, the duration of the investment, 

the nature of institutional investors, the shareholder 

structure of institutional investors. The investment and 

influence in investment decisions. (Karunakaran, 2013)

4. Long-term equity fund is mutual funds that 

invest in stocks. The authorities are encouraged to set up 

to increase the proportion of long-term investment in the 

stock exchange of Thailand. The authorities are invited to 

set up to increase the proportion of long-term investment 

in the stock exchange of Thailand. Those who invest in 

long -term equity fund who are individuals will receive 

tax benefits as an incentive to invest and earn rewards in 

the form of gains on the sale of investment units.

5. Related researches 

Kahattha (2013) studied the factors affecting 

investment decision in open-end funds of Bangkok 

bank limited. The research of the factors influencing 

investment decision in open-end funds of Bangkok 

bank limited. Using questionnaires as a data collection 

method for selecting the population size of 400 people. 

The results showed that

1. The general status analysis of the samples 

revealed that the majority of respondents are female, 

aged between 31-40 years old, marital status single, 

study at degree level and revenue between 15001-35000 

THB per month.

2. The opinion analysis results about the  

market factors related to investment decision behavior in 

open-end funds of Bangkok Bank Limited showed that 

the Marketing-mix factors, the average value is equal to 

3.80 which is at the most significant level.

4. The research results about economic factors 

related to investment behavior in open-end funds of 

Bangkok Bank Limited showed that the total economic 

factor, the average value is equal to 3.01 which moderate.

5. Marketing-mix factor has a relationship with 

investment decision behavior at significant level 0.05.

6. Economic factors have a relationship with 

investment decision behavior at significant level 0.05.

Panapitakkun (2015) studied the influencing 

of psychological factors towards the decision-making 

of investors in stock market investment. The objectives 



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ปีที่ 7 ฉบับที่ 3 ประจ�าเดือน กันยายน-ธันวาคม 2560 325

of this study were (1) to explore psychological factor 

of investor for investment in the stock market. (2) to 

know how are safety direction thinking and vision  

investment. (3) to examine satisfaction of tool for  

investment. Research methodology: The sample consisted 

of questionnaires were collected from a sample group of 400 

accidental sampling investors who invest in the stock. The  

statistics used for analysis included percentage, standard  

deviation, t-test, One-way ANOVA, and Scheffe’s method. 

Research findings were as follows: 

1. Investor considered investment by the  

different psychological factors which had the statistically 

significant difference at .05 level. 

2. Investor thought to difference method,  

benefit, lose which had a statistical significant  

difference at .05 level. 

3. The tool can be a satisfied interest, lose and 

risk for the investor.

Conceptual Framework

Independent Variable Dependent Variable

Demographic Factors

Investment decision-making to Invest 

in Long-Term Equity Fund
Marketing Mix of Asset 

Management Company

Internai-External Factor

H1

H2

H3

Materials and Methods

This research is a quantitative analysis by using 

survey research method and will be collecting the data 

by using the questionnaire. The population of this study 

is person who is liable to income tax in aged between 

25-55 years. The sample are person who are liable to 

income tax in aged between 25-55 years who invest in 

long–term equity fund or are likely to invest in long–

term equity fund. The calculation will be 400 samples 

by the method of Taro Yamane. And using the quota 

sampling by purposive sampling by dividing to collect 

the sampling from the major business area of Bangkok 

which is Wattana, Phayathai, Pathumwan, Bangrak, Huay 

Kwang, Chatuchak, Sathon and Rat Burana by divided 

to collecte from 50 samples of each area.

The questionnaires have three parts as following:

Part 1: Demographic

Part 2: Marketing mix

Part 3: Factors influencing investment

Part 4: Consumers’ decision-making to invest 
in long term equity fund

The average of agreement level are divided into 
five level as follows; (Vanichbuncha, 2005)

4.21 - 5.00 = strongly agree

3.41 - 4.20 = agree 

2.61 - 3.40 = moderate

1.81 - 2.60 = disagree

1.00 - 1.80 = strongly disagree

The data analysis has 2 statistics as following:

1. Descriptive Statistics as following:
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- Frequency, percentage: Explain the data of 
respondent’s demographic factors

- Mean, S.D: Explain agreement level of  
respondent about marketing-mix factors, internal factor 
external factor and investment decision making to invest 
on long term equity fund

2. Inferential statistics as following:

- Independent samples T-Test, Own-Way 
ANOWA: finding the relationship between demografic 
factors and investment decision making

- Multiple regression analysis: finding the  
relationship between marketing-mix factors and  
investment decision-making, internal-external factor and 
investment decision-making

Result

1. The results of the analysis of respondent’s demographic

Demographic Frequency Percentage

Gender Male 195 48.8

Female 205 51.3

Age 25 – 30 52 13

31 – 35 92 23

36 – 40 107 26.8

41 – 45 77 19.3

46 – 50 42 10.5

51 – 55 30 7.5

Social Status Single 172 43

Married 194 48.5

Divorced 34 8.5

Level of Education Certificate/Diploma 24 6

Bachelor degree 295 73.8

Master degree 61 15.3

Ph.D. 20 5

Occupation Business Owner 49 12.3

Government Officer 58 14.5

State Enterprise Officer 54 13.5

Private Company Employee 232 58

Others 7 1.8

Monthly Income 15,000 – 25,000 232 58

25,001 – 35,000 58 14.5

35,001 – 45,000 54 13.5

45,001 – 50,000 49 12.3

Above 50,000 7 1.8
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2. The results of the analysis of respondent’s agreement toward the marketing-mix factors

Marketing-Mix Mean SD Level of Agreement

Product 4.42 0.53 Strongly Agree

Price 4.05 0.6 Agree

Place 3.96 0.51 Agree

Promotion 4 0.52 Agree

Physical Evidence 4.52 0.5 Strongly Agree

People 4.6 0.48 Strongly Agree

Process 4.59 0.48 Strongly Agree

4. The results of the analysis of respondent’s 

agreement toward the consumer’s decision-making to 

invest in long-term equity fund of consumer in Bangkok

The results of the analysis of respondent’s 

agreement toward the consumer’s decision-making to 

invest in long-term equity fund of consumer in Bangkok 

finding that the respondent’s agreement level of overall 

the consumer’s decision-making to invest in long-term 

equity fund is strongly agree with a mean of 4.59 and 

standard deviation of 0.48.

5. Present the results of testing hypothesis

Testing H1: Demographic factor has an effect on 

the consumer’s decision-making to invest in long-term 

equity fund of the consumer in Bangkok. 

The result of testing hypothesis finging that 

1. Gender has no effect on the consumers’ 

decision-making to invest in long- term equity fund of 

the consumer in Bangkok. (Sig. = 0.224)

2. Age has no effect on the consumer’s decision-

making to invest in long -term equity fund of the consumer 

in Bangkok. (Sig. = 0.260)

3. Social status has no effect on the consumer’s 

decision-making to invest in long-term equity fund of 

the consumer in Bangkok. (Sig. = 0.957)

4. Level of education status has no effect on 

the consumer’s decision-making to invest in long term 

equity fund of the consumer in Bangkok. (Sig. = 0.316)

5. Occupation status has no effect on the  

consumer’s decision-making to invest in long term equity 

fund of the consumer in Bangkok. (Sig. = 0.367)

6. Monthly income status has no effect on the 

consumer’s decision-making to invest in long term equity 

fund of the consumer in Bangkok. (Sig. = 0.599)

Testing H2: Marketing-mix factor of asset 

management company has an effect on the consumers’ 

decision-making to invest in long term equity fund of 

the consumer in Bangkok.

The result of multiple regression testing by  

stepwise regression of dependent variable, decision 

making, has shown that the independent variable, 

marketing-mix, such as product and price, has no  

effect the consumers’ decision-making  in the  

significant statistical level at 0.01 (the significant = 0.985 

and 0.610 respectively), so that has to cut it out from 

the equation. On the other hand, the Marketing-mix of 

asset management company, statistical significant level. 

0.01 are place promotion physical evidence, people and 

process, which is a positive regression coefficient on 

the variable is filled to the brim with a forecast increase 

of the consumers’ decision-making is increased. The 

coefficient correlation of multiple variables on the basis 

of the Marketing-mix equal 0.860, which can forecast 

consumers’decision-making was 73.9 %, indicating that 
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there is still a variable basis in other areas of 26.10% 

effecting consumers’ decision-making, and a standard 

error of prediction was 0.139, and multiple regression 

equations can be written as follows.

Consumer’s decision-making = 0.615place + 

0.551promotion + 0.443physical evidence + 0.130people 

+ 0.354process

Testing H3: Internal and external has an effect 

on the consumers’ decision-making to invest in long term 

equity fund of the consumer in Bangkok.

The result of multiple regression testing 

by stepwise regression of the dependent variable,  

decision making, has shown that the independent  

variable, marketing-mix of asset management company,  

significant statistical level. 0.01 is internal factors 

and external factor, which is a positive regression  

coefficient on the variable is filled to the brim with a forecast  

increase of the consumers’ decision-making is increased. 

The coefficient correlation of multiple variables on the 

basis of the factors influencing investment decision equal 

0.539, which can forecast consumers’ decision-making 

was 29 %, indicating that there is still a variable basis in 

other areas of 71% effecting consumers’ decision-making 

and a standard error of prediction was 0.228 and multiple 

regression equations can write as follows. 

Consumer’s decision-making = 0.281internal 

factor + 0.354external factor

Conclusions and Discussion

The research on factors effecting on the  

consumers’ decision-making to invest in long term equity 

fund of the consumer in Bangkok found the discussions 

with the following results;

Demographic factor has no effect on the  

consumers’ decision-making to invest in long term  

equity fund of the consumer in Bangkok, which agree 

with the study of Pongtherakanyan (2014) studied 

behavior and factors influencing financial instrument 

investment decision. The purpose of this research is to 

study the behavior and factors effecting investment in 

financial instruments of the stock exchange of Thailand. 

The data collected from the population aged 25-49 years 

in Bangkok. The results show that investors are quite 

more general expenditure and liabilities which effect 

savings and investment. Financial instruments that are 

choosing to invest most are equities and mutual funds. 

The demographic factors were gender, age, occupation, 

education and income effect investment style which no 

effect investment decision. 

Marketing-mix factor of asset management  

company has an effect on the consumers’ decision-making 

to invest in long term equity fund of the consumer in 

Bangkok, which agree with the study of  Chunsai (2014) 

studied factors effecting customers’ investment decision 

in retirement mutual fund and long term equity fund of 

Bangkok bank limitied: a case study of Bangkok bank 

in Bangkok metropolitan area. The objective of this 

survey research was to study marketing-mix influencing 

the Bangkok bank customers in Bangkok metropolitan 

area about their decisions to invest in retirement mutual 

fund and long term equity fund of Bangkok bank limited. 

Samples included 400 customers. The questionnaire was 

used as a tool to collect the data. The outcome of the study 

revealed marketing-mix factors (product, price, channel 

of distribution, people, service process and organization 

image) influential to their decision scored high on a given 

rating scale while marketing promotion scored medium 

on the scale. Comparison of marketing-mix influential to 

the investment decision that at 0.05 level of significance. 

And agree with the study of Kahattha (2013) studied 

the factors effecting investment decision in open-end 

funds of Bangkok bank limited in Bangkok. Using the  

questionnaires as data collection method by selecting 

a size for an unknown population for 400 peoples.  
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Objectives (1) to study the factors effecting investment 

decision in open-end funds of BBL asset management Co., 

Ltd in Bangkok. (2) to explore the investment behavior 

of investors who invest in open-end funds of Bangkok 

bank limited in Bangkok. The results showed that The 

opinion analysis results about the market factors related 

to investment decision behavior in open-end funds of 

Bangkok bank limited showed that the marketing-mix 

factors, the average value is equal to 3.80 which is 

at the most significant level. And when considering 

each field found that the creation and presentation of  

physical characteristics, the average value is 4.31 which 

is the highest level. In people, product, price, process, 

promotion field, with a mean 3.70, 3.83, 3.91, 4.13 and 

3.50, respectively, which are moderated level. And the 

distribution with average 3.24 in moderate level and 

marketing-mix factor has a relationship with investment 

decision behavior at significant level 0.05.

The factors influencing investment decision, 

including internal factor and external factor, has an 

effect on the consumers’ decision-making to invest 

in long term equity fund of the consumer in Bangkok, 

which agree with the study of  Pongtherakanyan (2014) 

studied behavior and factors influencing the financial 

instrument investment decision. The purpose of this 

research is the internal factors that the most effect on 

investment is confidence, and the external factors are 

the recognized investment information. The source to 

get information mainly from the internet. And agree 

with the study of  Kahattha (2013) reviewed the factors  

effecting investment decision in open-end funds of 

Bangkok bank limited in Bangkok found that economic 

factors have a relationship with investment decision 

behavior at significant level 0.05.

Recommendation

Investors should study the information about 

the long-term equity fund before deciding to invest,  

including terms of the asset management company, 

choose a company that is reliable, staffs and process 

are excellence be able to help to solve the problems for 

clients, as well as a trading fund system must convenience 

to investors. Also before investing, investors should 

study internal factor and external factor that influencing 

investment to let the investor get more benefit from the 

investment as high as possible 
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บทคัดย่อ

การศึกษาวจิยัน้ีมีวตัถุประสงค ์เพ่ือศึกษาถึงระดบัของความส�าเร็จของการบริหารกิจการอญัมณีและเคร่ืองประดบั

ไทย เพื่อศึกษาถึงปัจจยัต่าง ๆ ไดแ้ก่ ปัจจยัทางการบริหาร และปัจจยัทางธุรกิจท่ีมีผลต่อการบริหารกิจการอญัมณีและ

เคร่ืองประดบัไทย และเพื่อศึกษาแนวโนม้และทิศทางของกิจการอญัมณีและเคร่ืองประดบัไทย ประชากรในการวิจยั

คร้ังน้ีประกอบดว้ย การสัมภาษณ์ผูบ้ริหารของกิจการอญัมณีและเคร่ืองประดบัไทย และผูป้ระกอบกิจการหรือผูแ้ทน

จ�านวน 400 คน ผูว้ิจยัเลือกใชว้ิธีวิจยัผสมผสานระหว่างขอ้มูลเชิงปริมาณ และขอ้มูลเชิงคุณภาพ โดยแบบสอบถาม 

และการสัมภาษณ์เชิงลึก ตวัแปรประกอบดว้ย ตวัแปรทางการบริหาร และตวัแปรทางธุรกิจ และตวัแปรตาม คือ ความ

ส�าเร็จของการบริหาร การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณใชว้ิธีการทางสถิติดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�าเร็จรูป ประกอบ

ดว้ยสถิติพรรณนาประกอบดว้ย ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบสมมติฐานประกอบ

ดว้ย การทดสอบค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวน และการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณ ผลการวิจยั พบว่า (1) ความ

ส�าเร็จของการบริหารกิจการอญัมณีและเคร่ืองประดบัไทย อยูใ่นระดบัค่อนขา้งมาก (2) ตวัแปรจ�านวนทั้งหมด 6 ตวั ส่ง

ผลทั้งทางบวก และทางลบ ต่อความส�าเร็จของการบริหารจดัการอญัมณี กล่าวคือ ปัจจยัท่ีส่งผลทางบวกมี 5 ตวั ไดแ้ก่ 

การป้องกนัความเส่ียงทางธุรกิจ (socp) แหล่งเงินทุน (adc) การสร้างแบรนด ์(socb) นโยบายของรัฐ(socg) การมีเครือ

ข่าย / พนัธมิตรทางการคา้ (adn) และส่วนปัจจยัท่ีมีผลทางลบ คือการตลาด / การโฆษณา(adm) ท่ีมีอิทธิพลต่อความ

ส�าเร็จของการบริหารจดัการอญัมณี คิดเป็นร้อยละ 68 โดยมีความคลาดเคล่ือนเป็นร้อยละ 23.8

ค�ำส�ำคัญ: การบริหาร, อญัมณีเคร่ืองประดบัไทย, หุ้นส่วนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน

Abstract

This research study aims to explore the success level of the management of Thai gems and jewelry, exploring 

factors such as the management factors and business factors which affect the business management of Thai gems and 

jewelry. This research used the mix-method methodology among quantitative and qualitative data, using the structure 

questionnaire and in-depth interview as a research tools. Total population is 400 people included in this study were 

comprised of interviews of entrepreneurs of the business management of Thai gems and jewelry industry or their 

representatives. Variables of the study comprise management variables business variables. The dependent variable 

is the success of management. The quantitative data was statistical analysis using computer program comprised of 

descriptive statistics such as percentage, mean score, and standard deviation. The hypothesis statistic using t-test, 

analysis of variance (ANOVA) and multiple regression analysis. The research result found (1) the success of the 

management of Thai gem and jewelry business was at a rather high level. (2) a total of 6 variables resulted in both 

กำรบริหำรกิจกำรอัญมณีและเคร่ืองประดับไทย
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บทน�ำ

ประเทศไทยนบัเป็นประเทศหน่ึงท่ีมีช่ือเสียงมา

นานมากในเร่ืองของอญัมณี โดยเป็นแหลง่ส�าคญัแห่งหน่ึง

ของโลก และอาเซียนท่ีมีอญัมณีหลายชนิด เช่น ทบัทิม 

ไพลิน บุษราคมั เขียวส่อง เพทาย โกเมน ไข่มุก เป็นตน้ 

อุตสาหกรรมและการคา้อญัมณีและเคร่ืองประดบัของ

ไทย ไดรั้บการยกยอ่งและยอมรับทั้งในดา้นคุณภาพและ

ราคาจากนานาประเทศทัว่โลก สินคา้อญัมณีและเคร่ือง

ประดบั นบัเป็นสินคา้ส่งออกหมวดหน่ึงของไทย ท่ีได้

สั่งสมบทบาทในการเป็นสินคา้ท่ีส�าคญั ท�ารายไดสู้งให้

แก่ประเทศโดยติดอนัดบัตน้ ๆ 1 ใน 5 ของสินคา้ส่งออก

ประเภทต่าง ๆ ของประเทศ และยงัคงมีแนวโนม้ท่ีเพิ่ม

มากข้ึนทุก ๆ ปี นับเป็นสินคา้ท่ีมีอนาคตท่ีสดใสมาก

มีการผลิตและการท�าเหมืองแร่อญัมณีในหลายจงัหวดั 

เช่น กาญจนบุรี,จนัทบุรี, ตราด ค่าแรงงานถูก ช่างฝีมือมี

คุณภาพ มีทกัษะ มีความรู้ ความช�านาญในการเจียระไน 

การออกแบบ และประดิษฐง์านประณีตศิลป์นานาชนิด ทั้ง

ในกรุงเทพ ฯ และต่างจงัหวดั อุตสาหกรรมการผลิต การ

คา้ การส่งออกอญัมณีและเคร่ืองประดบั จึงขยายตวัอยา่ง

รวดเร็วมากในระยะ 10 ปีท่ีผา่นมา 

อุตสาหกรรมอญัมณีและเคร่ืองประดบัไทย มี

ความส�าคญั ต่อการพฒันาเศรษฐกิจของไทย มีอตัรา

การเติบโตอยา่งต่อเน่ือง ตั้งแต่ปี 2550-2554 หากเปรียบ

เทียบมูล ค่าการส่งออกต่อภาษีทางออ้ม (Gross Domestic 

Product--GDP) GDP จะพบวา่ มูลค่าอุตสาหกรรมอญัมณี 

และเคร่ืองประดบั มีสัดส่วนเฉล่ียต่อ GDP อยูป่ระมาณ 

ร้อยละ 3.45 ซ่ึงถือวา่เป็นอุตสาหกรรมท่ีมีความส�าคญั ต่อ

ระบบเศรษฐกิจไทยสูง อญัมณีและเคร่ืองประดบั เป็นสินคา้

ส่งออกท่ีส�าคญัของไทยในอนัดบั ท่ี 4 รองจากอุปกรณ์

และส่วนประกอบเคร่ืองคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วน

the positive and negative effects on the success of the management of Thai gems and jewelry as there are 5 results 

as follows: (socp) + (adc)+ (socd) + ( socg) + (adn) and for factors resulting in negative results (adn) that influenced 

the success of the GEMs management with the percentage 68 and deviation was 23.8.

Keywords: management, Thai jewelly, public and private partership

ประกอบรถยนต ์และยางพารา ในปี 2554 (Siriaramkul 

& Wiruchnipawan, 2016) 

ในปัจจุบนั ภาวะเศรษฐกิจของไทย ได้รับผล 

กระทบจากปัจจยัเส่ียงและ ขอ้จ�ากดัหลายประการโดย

เฉพาะปัจจยัจากภายนอกดา้นราคาน�้ามนั ทิศทางของอตัรา

ดอกเบ้ีย และอตัราแลกเปล่ียนตลอดจนภยั ธรรมชาติท่ียาก

จะคาดการณ์ได ้ และภาวะชะงกังนัทางการเมืองซ่ึงมีผล 

กระทบต่อการใชจ่้ายและการลงทุนของภาครัฐ ซ่ึงปัจจยั 

ต่าง ๆ เหล่าน้ีไดส่้งสัญญาณว่าจะยงัคงมีผลต่อเศรษฐกิจ

ไทยในระยะต่อไป และกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจของ

ธุรกิจอุตสาหกรรมอญั มณี ทั้งขนาดยอ่ม ขนาดกลางและ

ขนาดใหญ่ของไทยดว้ยเช่นกนั เน่ืองจากมีบทเรียนวิกฤติ

เศรษฐกิจในปี 2540-2541 ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวา่ประเทศไทย

ขาดความพอประมาณ ความรู้ ความรอบคอบ และคุณธรรม 

อุตสาหกรรมอญัมณีและเคร่ืองประดบัไทยเป็น

อุตสาหกรรมท่ียงัคงตอ้งพึ่งพิงการน�าเขา้ทั้งในส่วนของ

โลหะมีค่าต่าง ๆ เช่น ทองค�า และเงิน รวมไปถึงอญัมณี

บางประเภท โดยเฉพาะเพชร เน่ืองจากไม่มีวตัถุดิบภายใน

ประเทศ ประกอบกบัวตัถุดิบพลอยท่ีขดุพบภายในประเทศ

เร่ิมมีจ�านวนลดนอ้ยลง รวมถึงค่าจา้งแรงงานฝีมือท่ีสูงข้ึน 

ส่งผลใหค้วามไดเ้ปรียบทางดา้นตน้ทุนการผลิตของไทย

ลดลง ดงันั้นอุตสาหกรรมอญัมณีและเคร่ืองประดบัไทยจึง

จ�าเป็นตอ้งเร่งพฒันาฝีมือแรงงาน และเทคโนโลยใีนการ

ผลิต เพื่อก่อให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบัผลิตภณัฑ์

อญัมณีและเคร่ืองประดบัไดม้ากข้ึน และสร้างเช่ือมโยง

ไปสู่อุตสาหกรรมต่อเน่ืองต่าง ๆ  รวมไปถึงการขยายช่อง

ทางการตลาด เพื่อเสริมสร้างอุตสาหกรรมอญัมณีและ

เคร่ืองประดบัไทย ให้มีศกัยภาพในการแข่งขนัในตลาด

ระดบัโลกไดต่้อไปในอนาคต
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จากความส�าคญัของอุตสาหกรรมอญัมณีและ

เคร่ืองประดบัไทย ดงักล่าว จึงเป็นท่ีมาของการศึกษาวิจยั

ในคร้ังน้ี ผูว้จิยัมีความประสงคต์อ้งการทราบถึง หรือความ

ส�าเร็จ หรือประสิทธิผลในการบริหารของกิจการอญัมณี

และเคร่ืองประดบัไทยของประเทศไทย โดยเฉพาะกรณี

ตามนโยบายของรัฐบาลในการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ

เพื่อยกระดบัภาคอุตสาหกรรมท่ีใชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ินเพื่อ

เขา้สู่กลุ่มประเทศอาเซียน

วัตถุประสงค์กำรวิจัย 

1. เพื่อศึกษาถึงระดบัของความส�าเร็จของการ

บริหารกิจการอญัมณีและเคร่ืองประดบัไทย

2. เพื่อศึกษาถึงปัจจยัต่าง ๆ ไดแ้ก่ ปัจจยัทางการ

บริหาร และปัจจยัทางธุรกิจท่ีมีผลต่อความส�าเร็จของการ

บริหารกิจการอญัมณีและเคร่ืองประดบัไทย

3. เพื่อศึกษาแนวโน้มและทิศทางของกิจการ

อญัมณีและเคร่ืองประดบัไทย

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

1. การบริหาร คือ ผลตามความมุ่งหมายหรือความ

ตั้งใจ อนัเป็นผลเน่ืองมาจากการประกอบกิจการอญัมณี

และเคร่ืองประดบัไทย

หลกัการของการบริหารโดยสถานการณ์ ประกอบ

ดว้ย (1) ถือวา่การบริหารจะดีหรือไม่ข้ึนอยูก่บัสถานการณ์ 

(2) ผูบ้ริหารจะตอ้งพยายามวเิคราะห์สถานการณ์ใหดี้ท่ีสุด 

(3) เป็นการผสมผสานแนวคิดระหวา่งระบบปิดและระบบ

เปิด และยอมรับหลกัการของทฤษฎีระหว่างทุกส่วนของ

ระบบจะตอ้ง สัมพนัธ์ และมีผลกระทบซ่ึงกนัและกนั  

(4) สถานการณ์จะเป็นตวัก�าหนดการตดัสินใจ และรูป

แบบการบริหารท่ีเหมาะสม (5) ค �านึงถึงส่ิงแวดลอ้มและ

ความตอ้งการของบุคคลในหน่วยงานเป็นหลกัมากกว่า

ท่ีจะแสวงหาวิธีการอนัดีเลิศมาใชใ้นการท�างาน โดยใช้

ปัจจยัทางดา้นจิตวิทยาในการพิจารณาดว้ย (6) เน้นให้

บริหารรู้จกัใชก้ารพิจารณาความแตกต่างท่ีมีอยูใ่นหน่วย

งาน เช่น ความแตกต่างระหว่างบุคคล ความแตกต่าง

ระหว่างระเบียบกฎเกณฑ ์วิธีการ กระบวนการ และการ

ควบคุมงาน เป็นตน้ ความแตกต่างระหว่างความสัมพนัธ์

ของบุคคลในองคก์ร และความแตกต่างระหวา่งเป้าหมาย

การก�าหนดงานขององคก์าร เป็นตน้ 

ทฤษฎีระบบ Fiedler (1967) เป็นนักบริหารท่ี

เป็นผูเ้สนอแนวความคิดทางการบริหารน้ี คือ การเอาแนว

ความคิดเชิงระบบเขา้มาใชใ้นการบริหาร ก็ดว้ยเหตุผลท่ี

ว่า ในปัจจุบนัองคก์รมีการขยายตวัสลบัซบัซอ้นมากข้ึน 

จึงเป็นการยากท่ีพจิารณาถึงพฤติกรรมขององคก์ร ไดห้มด

ทุกแง่ทุกมุม นกัทฤษฎีบริหารสมยัใหม ่จึงหนัมาสนใจการ

ศึกษาพฤติกรรมขององคก์าร เพราะคนเป็นส่วนหน่ึงชอง

ระบบองคก์าร และองคก์ารกเ็ป็นส่วนหน่ึงของระบบสงัคม

ทฤษฎีการบริหารเชิงระบบ ในเชิงบริหาร หมาย

ถึง องคก์รประกอบหรือปัจจยัต่าง ๆ  ท่ีมีความสัมพนัธ์กนั 

และมีส่วนกระทบต่อปัจจยัระหวา่งกนั ในการด�าเนินงาน

เพือ่ใหบ้รรลุถึงวตัถุประสงคข์ององคก์าร ซ่ึงองคป์ระกอบ

พื้นฐานของทฤษฎีระบบ ได้แก่ (1) ปัจจัยการน�าเข้า  

(input) (2) กระบวนการ (process) (3) ผลผลิต (output) และ  

(4) ผลกระทบ (impact) วธีิการน้ีใชห้ลกัตรรกศาสตร์ และ

วทิยาศาสตร์อยา่งมีเหตุผล และมีความสมัพนัธ์กนัไปตาม

ขั้นตอนช่วยให้กระบวนการทั้งหลายด�าเนินไปอย่างต่อ

เน่ืองและสามารถช่วยให้การบริหารบรรลุวตัถุประสงค ์

ดว้ยวิธีทางวิทยาศาสตร์อยา่งถูกตอ้งและไม่ล�าเอียง

ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี เพื่อให้สอดคลอ้งและ

เหมาะสมกบัลกัษณะงานและภารกิจของกิจการอญัมณี

และเคร่ืองประดบัไทย ผูว้ิจยัจึงไดก้ �าหนดองคป์ระกอบ

ของการบริหารเป็น 3 ประการ ไดแ้ก่ (1) ยอดขาย หมาย

ถึง ผูป้ระกอบการขายไดต้ามเป้าหมาย ซ่ึงก็คือ ผลิตผล 

(production) (2) ผลก�าไร หมายถึง การไดรั้บผลก�าไร

สูงสุดรวมถึง ประสิทธิภาพ (efficiency) (3) ความพึง

พอใจ (satisfaction) หมายถึง ความพึงพอใจของลูกคา้

และการสนองความตอ้งการของผูรั้บบริการ ซ่ึงก็คือ การ

ปรับเปล่ียน (adaptation) ขององคก์าร มีกลไกท่ีสามารถ

ปรับเปล่ียนการด�าเนินงานให้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์

ท่ีเปล่ียนแปลงได้

วธีิการและองคป์ระกอบหลกัท่ีจะช่วยใหแ้บรนด์

สินคา้ติดตลาด ไดแ้ก่

1. คุณภาพของผลิตภณัฑ์ คือ ส่ิงแรกท่ีตอ้งให้
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ความส�าคญั เพราะส่ิงน่ีถือเป็นปัจจยัพื้นฐานส�าคญัเพราะ

ผูบ้ริโภคสามารถจบัตอ้งและใชผ้ลิตภณัฑไ์ดจ้ริง หากใน

ทรรศนะของผูบ้ริโภคมีความเห็นว่าสินคา้มีคุณภาพดีละ

คุณสมบติัดีสามารถตอบสนองความตอ้งของเขาไดจ้ริง ตวั

ผลิตภณัฑจ์ะไดรั้บการบอกต่อแบบปากต่อปาก ไปสู่กลุ่ม

ผูบ้ริโภคท่านอ่ืน ๆ  ซ่ึงเป็นวิธีการประชาสัมพนัธ์สินคา้ท่ี

ทรงอิทธิพลมากท่ีสุด และไม่เสียค่าใช่จ่ายเลยดว้ย จึงเป็นก

ลุ่มวธีิท่ีนกัการตลาดทุกคนต่างใฝ่ฝันถึง ผูป้ระกอบการจึง

มุ่งพฒันาผลิตภณัฑข์องตนเองใหดี้เป็นอนัดบัแรก โดยเร่ิม

จากเสริมสร้างจุดแขง็ใหเ้หนือกวา่บริษทัคู่แข่งและพร้อม

กนันั้นก็ลดจุดอ่อนไปพร้อม ๆ กนั

2. ความโดดเด่นมีเอกลักษณะเฉพาะตัวท่ีไม่

เหมือนใครของผลิตภณัฑถื์อเป็นส่ิงเร้าอนัอบัตน้ท่ีท�าให้

ผูบ้ริโภคจดจ�าสินคา้ไดเ้ป็นอย่างดีและสร้างโอกาสให้

แบรนด์ติดตลาด เพราะผลิตภัณฑ์ตามท้องตลาดมัก

คลา้ยคลึงกนัไปเสียหมด หากผูป้ระกอบการสามารถฉีก

แนวแสร้างเอกลกัษณ์เฉพาะตวัให้กบัผลิตภณัฑ์ได ้ จะ

ช่วยดึงความสนใจมาจากผูบ้ริโภคไดท้นัทีและเพ่ิมโอกาส

ในการขายอีกดว้ย นอกจากนั้นหากผลิตภณัฑมี์ความเป็น

เอกลกัษณะเฉพาะตวัมาก ๆ  จะท�าใหผู้บ้ริโภคหนัมาเรียก

ช่ือแบรนด์สินคา้แทนท่ีช่ือประเภทสินคา้ไปโดยปริยาย 

เช่น คนไทยมกัเรียกสินคา้ประเภทบะหม่ีก่ึงส�าเร็จรูปว่า 

มาม่า เป็นตน้ ท�าให้ทุกคร้ังท่ีผูบ้ริโภคอยากซ้ือบะหม่ีก่ึง

ส�าเร็จรูปกจ็ะนึกถึงมาม่าก่อนเสมอ การลด แลก แจก แถม 

จดัโปรโมชัน่ส่งเสริมการขาย ณ จุดขาย ถือเป็นเคร่ืองมือ

ทางการตลาดท่ีไดรั้บความนิยมอยา่งมาก และเป็นกลไก

ท่ีท�าแบรนดติ์ดตลาด เพราะกลยทุธ์ส่งเสริมการขายเหล่า

น้ีช่วยเรียกร้องความสนใจของผูบ้ริโภคไดโ้ดยทนัที หาก

ผลิตภณัฑ์ของผูป้ระกอบการจดัโปรโมชัน่ ให้ขอ้เสนอ

ท่ีดีกว่าของคู่แข่ง ผูบ้ริโภคจะตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้

ของผูป้ระกอบการไดง่้ายข้ึน และอาจถูกบอกต่อในหมู่ผู ้

บริโภคจนท�าใหแ้บรนดสิ์นคา้ติดตลาด จึงถือเป็นแนวทาง

ท่ีสนใจอยา่งยิ่ง

ผูป้ระกอบการพึงระวงัไวห้น่ึงอยา่ง คือ การจดั

โปรโมชัน่ประเภทลด แลก แจก แถม แมน้จะไดผ้ลน่า

พอใจมาก แต่ควรค�านึงถึงตน้ทุนและผลก�าไรท่ีจะได้

รับจริง ๆ ว่าคุม้ค่ามากแค่ไหน นอกจากน้ี ควรจดัโปร

โมชัน่ให้สอดคลอ้งกบัแผนธุรกิจและกลยุทธ์การตลาด

อ่ืน ๆ ของบริษทัดว้ย เพราะปัจจยัผูบ้ริโภคฉลาดมากข้ึน

ทั้งยงัมีตวัเลือกมากกว่าในอดีตท่ีผ่านมา โฆษณาจึงมิใช่

อาวุธหลกัท่ีน่าสนใจในการท�าให้แบรนดสิ์นคา้ติดตลาด

เหมือนเช่นดงัแต่ก่อน

ผูบ้ริโภคมีหลายลกัษณะและแตกต่างจากอดีต ซ่ึง

แนวทางการโฆษณาท่ีดีและน่าสนใจคุณภาพของโฆษณา

มากกวา่ปริมาณและใหค้วามสนใจส่ือทางเลือกกระแสอ่ืน 

ๆ เช่น การโฆษณาทางอินเตอร์เน็ต และโซเชียลเน็ตเวิร์ค

ต่าง ๆ  จึงท�าใหผู้บ้ริโภคเขา้ถึง และจดจ�าแบรนดสิ์นคา้ได้

ดีกว่าส่ือกระแสหลกัแต่เพียงอยา่งเดียว

การสร้างคุณคา่ใหต้ราสินคา้ (brand management) 

ตราสินคา้เป็นปัจจยัส�าคญัต่อความส�าเร็จทางการตลาด 

ตราสินคา้ช่วยใหน้กัการตลาดแยกแยะสินคา้หรือบริการ

ของตนเองออกจากผูอ่ื้นและช่วยให้ผูบ้ริโภคแสดงให้

เห็นวา่ตราสินคา้มีความส�าคญัอยา่งมาก สินคา้ท่ีผลิตจาก

โรงงานเดียวกนัต่างมีตราสินคา้ต่างกนั ความนิยมชมชอบ

ของผูบ้ริโภคยอ่มแตกต่างกนัดว้ย เวลาท่ีเปล่ียนไปปัจจยั

ทางการตลาดยอ่มเปล่ียนแปลงตามไปดว้ย และส่งผลต่อ

การให้ความส�าคญัในตราสินคา้ผูบ้ริโภค

ดงันั้น นกัการตลาดจึงควรปรับปรุงกลยทุธ์จาก

การสร้างภาพลกัษณ์ตราสินคา้ท่ียีห่อ้ของผลิตภณัฑ ์(brand 

image) มาเป็นคุณค่าให้ตราสินคา้ (brand equity)

แนวคิดพื้นฐานของ Brand Management

คุณค่าของตราสินคา้ (brand equity) หมายถึง ตรา

ยีห่อ้ของสินคา้ท่ีผูบ้ริโภคมองเห็นว่ามีคุณค่า เป็นตราท่ีผู ้

บริโภคมีทศันคติท่ีดีต่อคุณสมบติัของสินคา้ และช่ืนชอบ

ตราสินคา้นั้น

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัผูน้�า และสภาวะของผูน้�า 

ภาวะผูน้�า เป็นความสามารถผูน้�าท่ีจะสามารถส่ือสารวสิยั

ทศัน์ไดอ้ยา่งชดัเจนแจ่มแจง้ ให้ความหมายท่ีแสดงออก

ถึงคุณค่าและสร้างสรรคส่ิ์งแวดลอ้มภายในองคก์ารเพ่ือ

ใหส้ามารถบรรลุเป้าหมายได ้(Richaards & Eagle, 1986)

กระบวนการท่ีผูน้�าก�าหนดเป้าหมายท่ีมีความ

หมายต่อการช้ีทิศทางอยา่งชดัเจนท่ีท�าใหเ้กิดความพยายาม

ของกลุ่มโดยรวมและพร้อมท่ีจะพยายามผลกัดนัใหเ้กิดผล

ส�าเร็จตามจุดมุ่งหมาย (Jacobs & Jaques, 1990)
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ผูน้�าและภาวะผูน้�า ท่ียกมาส่วนหน่ึงขา้งตน้ อาจ

สรุปไดว้า่ ผูน้�า หมายถึง บุคคลท่ีด�ารงต�าแหน่ง ส่วนภาวะ

ผูน้�า เป็นเร่ืองของความสามารถ ทกัษะ และกระบวนการ

ท่ีผูน้�าใชใ้นการน�ากลุ่มให้ไปสู่จุดมุ่งหมาย 

ภาวะผูน้�าท่ีดีและมีประสิทธิภาพ ประเมินไดจ้าก

การเปล่ียนแปลง ท่ีท�าให้บุคคลมีการปรับตวั และพร้อม

ท่ีจะท�างานไปร่วมกนั เพ่ือความเจริญกา้วหน้าดว้ยกนั 

ส่วนการบริหารจะเก่ียวขอ้งไปในทางการด�าเนินการให้

บรรลุเป้าหมายขององคก์ารตามแผนและใชก้ฎระเบียบ

จดัการให้คงอยูใ่นสภาพท่ีสมดุล สรุปว่า ภาวะผูน้�าไม่มี

แบบแผนตายตวั ก�าหนดว่าตอ้งท�าเป็นประจ�า ภาวะผูน้�า

เป็นเพียงเคร่ืองมือ หรือส่ือท่ีจะมาช่วยกนัประสานใหค้น

ทั้งหลายอยูร่วมกนั ช่วยกนัท�าให้บรรลุผลตามเป้าหมาย 

มีการเคล่ือนไหว และการเปล่ียนแปลงอย่างต่อเน่ือง มี

การน�าและโนม้นา้วใหมี้แรงจูงใจ ใหร่้วมมือร่วมใจ และ

มุมานะท�างาน ทั้งยงัจุดประกายให้เกิดความฮึกเหิมท่ีจะ

มุ่งมัน่ฟันฝ่าอุปสรรค เพื่อให้งานนั้นส�าเร็จให้จงได ้และ

มีความภาคภูมิใจในผลของงาน

ทฤษฎีความเป็นผู ้น�า เ ชิงพฤติกรรมศาสตร์  

(behavioral theories)

1. ภาวะการณ์เป็นผูน้�าแบบอตันิยม (autocratic 

style) หรือ การเป็นผูน้�าแบบเผด็จการ ผูน้�าแบบน้ี จะรวม

อ�านาจการตดัสินใจไวท่ี้ตนเองเป็นหลกั โดยจะสัง่การให้

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาปฏิบติัตาม ไม่เปิดโอกาสให้ผูใ้ตบ้งัคบั

บญัชาแสดงความคิดเห็น และไม่ให้อิสระในการปฏิบติั

งานแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา

2. ภาวะการณ์เป็นผู ้น�าแบบประชาธิปไตย  

(democratic style) เป็นผูน้�าท่ีเปิดโอกาสใหผู้บ้งัคบับญัชา

มีส่วนร่วมในการตดัสินใจ มองผูใ้ตบ้งัคบับญัชาวา่มีความ

รู้ความสามารถและใหผู้บ้งัคบับญัชาไดมี้ส่วนร่วมกบัการ

ก�าหนดเป้าหมาย และวิธีการปฏิบติังาน

3.  ภาวะการณ์เป็นผู ้น�าแบบการปล่อยเสรี  

(Laissze-Faire style) เป็นผูน้�าท่ีมอบอ�านาจให้ผูบ้งัคบั

บญัชาไดต้ดัสินใจและแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ  ดว้ยตวัเอง โดย

ผูน้�าจะค่อยสังเกตการณ์อยูห่่าง ๆ เท่านั้น

จากการศึกษาสภาวะการณ์เป็นผูน้�าทั้ง 3 รูปแบบ 

พบว่า ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาจะชอบผูน้�าแบบประชาธิปไตย

มากท่ีสุด อยา่งไรก็ดี สภาวะการณ์เป็นผูน้�าทั้ง 3 รูปแบบ 

ต่างก็สามารถน�ามาประสงค์ใช้ให้เกิดแก่องค์การ และ

ท�าให้งานบรรลุเป้าหมายไดเ้ช่นเดียวกนั ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบั

สถานการณ์และความเหมาะสม

ท ฤ ษ ฎี ภ า ว ะ ผู ้ น� า ข อ ง ม ห า ลั ย มิ ชิ แ ก น  

(University of Michigan Studies) ในปี ค.ศ. 1947 เรนสิส 

ลิเคอร์ท (Rensis Likert, 1961) ไดท้ �าการศึกษาภาวะผูน้�าท่ี

มหาวิทยาลยัมิชิแกน โดยศึกษาวา่ท�าอยา่งไรจึงจะจดัการ

กบัความพยายามของบุคคลเพื่อท่ีจะท�าให้วตัถุประสงค์

ดา้นการผลิต และความพอใจส�าเร็จไดอ้ยา่งดีท่ีสุด

จากการศึกษาดงักล่าวไดรู้ปแบบพฤติกรรมของ

ผูน้�า 2 รูปแบบ ไดแ้ก่

1. ผูน้�าท่ีมุ่งเนน้คน (employee centered) จะมี

ลกัษณะท่ีมุ่งเนน้การให้สวสัดิการแก่ลูกนอ้ง

2. ผูน้�าท่ีมุ่งเนน้ผลผลิต (production centered) จะ

มีลกัษณะท่ีมุ่งเนน้ความส�าเร็จในการท�างาน

ในภายหลงั ลิเครอร์ทไดศึ้กษาเพิ่มเติมในส่วน

ของผูน้�าแบบมีส่วนร่วม เช่น ผูน้�าควรใชก้ารประชุมของ

กลุ่มเพือ่กระตุน้การมีส่วนร่วมของพนกังานในการท�างาน

ตดัสินใจ การติดต่อส่ือสาร ความร่วมมือ และการแกปั้ญหา

ความขดัแยง้ โดยผูน้�าแบบมีส่วนร่วมจะช่วยสนบัสนุน

และแนะแนวทางการตดัสินใจของกลุ่ม และมุ่งเน้นให้

พวกเขาท�าการตดัสินใจและแกไ้ขปัญหา และตอ้งมีความ

เช่ียวชาญทางดา้นเทคนิค มีพฤติกรรมสนบัสนุน ผูน้�าจะ

ให้ตนเองเป็นศูนยก์ลางในการติดต่อส่ือสาร ซ่ึงมีความ

เก่ียวขอ้งกบัผลลพัธ์ท่ีออกมา เพื่อใหมี้ผลผลิตสูง คุณภาพ

ของการท�างานสูง การขาดงานต�่า และอตัราการร้องทุกขต์ �่า 

ทฤษฎีคุณลกัษณะของผูน้�า คุณลกัษณะของผูน้�า 

เป็นทฤษฎีเก่ียวกบัคุณลกัษณะเฉพาะตวัของผูน้�า ในการ

ศึกษาภาวะผูน้�าในช่องปี ค.ศ. 1940 ปลายปี ค.ศ. 1950 ได้

ใหค้วามส�าคญักบัคุณลกัษณะของผูน้�าและใชคุ้ณลกัษณะ

ของผูน้�าก�าหนดความแตกต่างระหวา่งผูน้�าและผูมิ้ไดเ้ป็น

ผูน้�า โดยคุณลกัษณะท่ีจะช้ีให้เห็นถึงความเป็นผูน้�าของ

บุคคล ไดแ้ก่ ขนาดร่างกาย บุคลิกภาพท่ีปรากฏ ระดบั

ชั้นทางสังคม ความมัน่คงในอารมณ์ ความสามารถใน

การพดู และความสามารถในสังคม มีความสามารถเขา้ใจ

ผูอ่ื้น ท�างานร่วมกบัผูอ่ื้น และปรับตวัใหเ้ขา้กบักลุ่มต่าง ๆ  
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ไดดี้ ซ่ึงราลฟ์ เอม็. สตอกดิลล ์(Ralp M. Stogdill cited in 

Tungsawat, 2005) ไดจ้ �าแนกคุณลกัษณ์ของผูน้�าไวด้งัน้ี

1. ลกัษณะทางกายภาพ (characteristics) คือขนาด

ของร่างกาย ไดแ้ก่ ความสูง น�้ าหนกั ลกัษณะท่าทาง อาย ุ

ผูท่ี้มีรูปร่างล�่าสัน ใหญ่โต พดูจาเสียงดงัฟังชดั มกัจะน�า

ไปสู่ความเป็นผูน้�าท่ีมีประสิทธิภาพ หรือบางหน่วยงาน 

เช่น กองทพั ไดมี้การระบุตามกฎหมาย ส�าหรับผูท่ี้จะเขา้

งานว่าจะตอ้งมีน�้ าหนกั ส่วนสูงเท่าใด ท่ีตอ้งก�าหนดเช่น

น้ีก็เพื่อ ให้บุคลิกดงักล่าวเป็นท่ีน่าเกรงขามและเคารพ

ย �าเกรง แต่อยา่งไรก็ดีในปัจจุบนัลกัษณะทางบุคลิกภาพ

ไดล้ดความส�าคญัลง

2. ความรู้ความสามารถ (intelligence) ผูน้�าท่ีมี

ความรู้ความสามารถมกัจะเป็นผูท่ี้มีการตดัสินใจดี โดย

ทัว่ไปบุคคลท่ีเป็นผูน้�ามกัจะมีความรู้ ความสามารถท่ีค่อน

ขา้งสูงกว่าผูใ้ตบ้งัคบับญัชาหรือผูป้ฏิบติังาน

3. ภูมิหลงัทางสังคม (social background) จาก

การศึกษาเก่ียวกบัภูมิหลงัทางเศรษฐกิจ และสังคมของ

ผูน้�า พบว่า (1) ผูท่ี้มีสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม

สูง จะมีสถานภาพการเป็นผูน้�ามากกว่าผูท่ี้มีสถานภาพ

ทางเศรษฐกิจท่ีต�่ากว่า (2) ผูท่ี้มีสถานภาพทางเศรษฐกิจ

และสังคมต�่าในต�าแหน่งต่าง ๆ  ของโรงงานอุตสาหกรรม

เพิ่มมากข้ึนและ (3) ในปัจจุบนัมีแนวโนม้ในการไดรั้บ

การศึกษาท่ีสูงข้ึน

4 .  ลักษณะท่ี เ ก่ี ยวกับงาน ( t a sk - re l a t ed  

characteristics) การบรรจุคนเขา้ท�างาน และบรรจุใหต้รง

กบัความรู้ความสามารถบุคคลนั้น ๆ  (put the right man on 

the right job) เพื่อท�าให้บุคคลท่ีเป็นผูน้�ามีประสบการณ์

เพิ่มมากข้ึน เป็นผูน้�าท่ีมีความตอ้งการความส�าเร็จ มีความ

คิดริเร่ิมความสร้างสรรค ์และมีความรับผิดชอบสูง

5. บุคลิกภาพ (personality) เป็นตวัก�าหนดท่ีส�าคญั

ของทฤษฎีคุณลกัษณะของผูน้�า เพราะบุคลิกภาพไดร้วมถึง

คุณลกัษณะทางกายภาพ สติปัญญา ความรู้ความสามารถ

และลกัษณะทางสงัคม อาจกล่าวไดว้า่บุคลิกภาพของผูน้�า 

คือ กุญแจท่ีน�าไปสู่ความส�าเร็จ

6. ลกัษณะทางสงัคม (social characteristics) ผูน้�า

ลกัษณะน้ีมกัจะเป็นผูท่ี้ตอ้งการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ 

ชอบให้ความร่วมมือ และชอบพบปะสังสรรค ์เพื่อสร้าง

ความร่วมมือและเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัขององคก์าร

กรอบแนวคิดกำรวิจัย

ตัวแปรต้น ตัวแปรตำม

ปัจจัยทำงกำรบริหำร

----------------------------------------------------

- ลกัษณะของผูน้�า

- แหล่งเงินทุน/ส่งเสริมในและนอกประเทศ

- การตลาด/โฆษณา

- การมีเครือข่าย/พนัธมิตรการคา้

-การบริหารตน้ทุน

กำรบริหำรกิจกำร

อัญมณีและเคร่ืองประดับ

--------------------------------------------

1. ขายไดต้ามเป้าหมายของแผนงาน

2. ไดรั้บผลก�าไรสูงสุด

3. สนองความตอ้งการของผูรั้บบริการ

ปัจจัยทำงธุรกิจ

----------------------------------------------------

 - การสร้างแบรนด์

- การป้องกนัความเส่ียงทางธุรกิจ

- นโยบายของรัฐบาล

ภำพ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยัเชิงปริมาณ
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สมมติฐำนกำรวิจัย

1. ปัจจยัทางการบริหาร ประกอบดว้ย ลกัษณะ

ของผูน้�า แหล่งเงินทุน/ส่งเสริมในและนอกประเทศ การ

ตลาด/การโฆษณา การมีเครือข่าย/พนัธมิตรการคา้ การ

บริหารตน้ทุน มีผลต่อความส�าเร็จของการบริหารกิจการ

อญัมณีและเคร่ืองประดบัไทย 

2. ปัจจยัทางธุรกิจ ไดแ้ก่ การสร้างแบรนด ์การ

ป้องกนัความเส่ียงทางธุรกิจ และนโยบายของรัฐบาล มี

ผลต่อความส�าเร็จของการบริหารกิจการอญัมณีและเคร่ือง

ประดบัไทย 

 

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย 

การศึกษาวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดเ้ลือกใชว้ธีิการศึกษา

วิจยั 2 วิธีประกอบกนั เพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีสามารถอธิบาย

ไดท้ั้งในเชิงกวา้งและเชิงลึก ดงัน้ี (1) การวิจยัเชิงปริมาณ 

(quantitative research) โดยจดัส่งแบบสอบถามไปยงั

ผูป้ระกอบกิจการ อญัมณีและเคร่ืองประดบัไทยท่ีเป็น 

กลุ่มตวัอยา่งจ�านวน 400 คน การศึกษาโดยวิธีน้ีท�าให้ได้

รับขอ้มูลท่ีกวา้งขวาง ครอบคลุมประชากรจ�านวนมาก จึง

สามารถเป็นตวัแทนเพ่ืออธิบายความส�าเร็จของการบริหาร

กิจการอญัมณีและเคร่ืองประดบัไทยท่ีศึกษาไดม้ากยิง่ข้ึน 

(2) การสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview) เป็นการ

สัมภาษณ์ผูบ้ริหารของกิจการอญัมณีและเคร่ืองประดบั

ไทย เพือ่ใหไ้ดข้อ้มลูเชิงลึกเก่ียวกบัปัญหาอุปสรรคในการ

ด�าเนินกิจการอญัมณีและเคร่ืองประดบัไทย ความเส่ียงต่อ

การประกอบการ ทิศทางและแนวโนม้ รวมทั้งความพร้อม

ในการแข่งขนัเชิงธุรกิจสู่กลุ่มประเทศอาเซียน

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

ประชากรในการวิจัยคร้ังน้ีประกอบด้วยการ

สัมภาษณ์เชิงลึกผูบ้ริหารของกิจการอญัมณีและเคร่ือง

ประดบัไทยผูแ้ทนจ�านวน 5 คน และผูป้ระกอบกิจการ

หรือผูแ้ทนแบบสอบถามจ�านวน 400 คน 

เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรวิจัย

ผูว้ิจยัเลือกใช้วิธีวิจยัผสมผสานระหว่างขอ้มูล

เชิงปริมาณและขอ้มูลเชิงคุณภาพ โดยแบบสอบถามและ

การสมัภาษณ์เชิงลึก ตวัแปรประกอบดว้ย ตวัแปรทางการ

บริหารและตวัแปรทางธุรกิจ และตวัแปรตาม คือ ความ

ส�าเร็จของการบริหาร

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล

ผูว้ิจยัท�าการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง 

โดยการเก็บข้อมูลใช้วิ ธีให้กลุ่มตัวอย่างเป็นผู ้ตอบ

แบบสอบถามดว้ยตนเอง ทั้งน้ีผูว้จิยัไดมี้การช้ีแจงท่ีมา และ

วตัถุประสงคใ์หก้บักลุ่มตวัอยา่งทราบ รวมทั้งวิธีการเก็บ

รวบรวมขอ้มูลเพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจตรงกนั ตามขั้นตอน

กำรวิเครำะห์และสถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล

การวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณใชว้ธีิการทางสถิติ

ดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�าเร็จรูป ประกอบดว้ยสถิติ

พรรณนาประกอบดว้ย ค่าร้อยละค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียง

เบนมาตรฐานและสถิติทดสอบสมมติฐานประกอบดว้ย 

การทดสอบค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนและการ

วิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณ 

ผลกำรวิจัย 

ผลการวจิยัเชิงปริมาณ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งเป็นเพศ

หญิงมากกว่าเพศชาย อายอุยูใ่นช่วงระหว่าง 40 ปี ถึง 49 

ปี รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,000 บาทถึง 30,000 บาท การ

ศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรี และอยูใ่นสภาพสมรสมาก

ท่ีสุด และโดยภาพรวม พบวา่ การบริหารมุ่งไปท่ีผลก�าไร

ในระดบัค่อนขา้งมาก ผลการเปรียบเทียบความแตกต่าง

ของลกัษณะส่วนบุคคล พบว่า เฉพาะตวัแปรเพศท่ีต่าง

กนั มีความคิดเห็นต่อความส�าเร็จในการบริหารกิจการ

อญัมณีและเคร่ืองประดบัไทยไม่แตกต่างกนั และจ�าแนก

ตามลกัษณะทางธุรกิจ พบว่า ความส�าเร็จในการบริหาร

กิจการอญัมณีและเคร่ืองประดบัไทยก็ไม่มีความแตกต่าง

กนั แต่จ�าแนกตามปัจจยัทางการบริหาร และปัจจยัทางธุรกิจ  
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พบวา่ ในการบริหารกิจการอญัมณีและเคร่ืองประดบัไทย

มีความแตกต่างกนั (1) ค่าสหสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรตน้ 

จ�านวน 7 ตวั และตวัแปรตาม จ�านวน 1 ตวั รวมทั้งหมด  

8 ตวัมีความสมัพนัธ์กนัทั้งบวกและทางลบ (2) การวเิคราะห์

ถดถอยพหุคูณ พบว่า ตวัแปรจ�านวน 5 ตวั ไดแ้ก่ การ

ป้องกนัความเส่ียงทางธุรกิจ (socp) แหล่งเงินทุน (adc) 

การสร้างแบรนด ์(socb) นโยบายของรัฐ (socg) และการ

มีเครือข่าย /พนัธมิตรทางการคา้ (adn) มีอิทธิพลหรือเป็น

สาเหตุเชิงบวก และการตลาดการโฆษณา (adm) มีอิทธิพล 

หรือเป็นสาเหตุเชิงลบตอ่ความส�าเร็จของการบริหารจดัการ

อญัมณีและเคร่ืองประดบัไทยสามารถพยากรณ์ได ้คิดเป็น

ร้อยละ 68 ซ่ึงสามารถเขียนเป็นสมการถดถอยพหุคูณดงัน้ี

Y = .543 + (.462 socp ) + (.321adc) + (.180 socb) 

+ (.171 socg) + (.128 adn) +(-.379adm)

ผลการวิจยัเชิงคุณภาพ พบว่า (1) ผลของการ

วิเคราะห์การสัมภาษณ์เชิงลึกท�าให้ผูว้ิจยัสามารถมอง

เห็นภาพของธุรกิจอญัมณีและเคร่ืองประดบัไทยอย่าง

ชดัเจน กล่าวคือ ธุรกิจอญัมณีและเคร่ืองประดบัไทยมี

ลกัษณะเด่น 2 ประการคือ (1) รับจา้งท�าโดยลูกคา้เป็น

เจา้ของวสัดุและ (2) รับจา้งผลิตโดยผูป้ระกอบการเป็น

เจา้ของวสัดุลูกคา้นอกจากในประเทศไทยแลว้ยงัมีลูกคา้

ต่างประเทศรายใหญ่ ไดแ้ก่ สหรัฐอเมริกา เยอรมนั และ

ญ่ีปุ่นเป็นต้น แหล่งวตัถุดิบมาจากหลายแหล่ง ได้แก่  

มาดากัสก้า และอินเดีย โดยมีจนัทบุรีเป็นศูนยก์ารคา้ 

ลกัษณะพลอยของจงัหวดัจนัทบุรี มีความหลากหลาย แหลง่

เงินทุนและความช่วยเหลือมาจากต่างประเทศ และรัฐยงั

เห็นความส�าคญัและให้การสนบัสนุนธุรกิจอญัมณีและ

เคร่ืองประดบัไทย ตลาดการคา้ยงัมีความจ�าเป็นและตอ้ง

มีการโฆษณาเพราะลูกคา้เพชรพลอยมาจากต่างประเทศ

เป็นส่วนใหญ่อีกประการหน่ึงยงัท�าใหเ้กิดเครือขา่ยทางการ

ตลาด (2) ผลของการวเิคราะห์เอกสารท�าใหผู้ว้จิยัสามารถ

มองเห็นภาพของธุรกิจอญัมณีและเคร่ืองประดบัไทยได้

อยา่งชดัเจนกล่าวคือธุรกิจอญัมณีและเคร่ืองประดบัไทย

มีวิวฒันาการท่ียาวนานไม่ต�่ากวา่คร่ึงศตวรรษและเร่ิมตน้

จากการเป็นธุรกิจภายในครอบครัวซ่ึงมีเอกลกัษณ์เฉพาะ

ตวัคือมีคุณภาพและความสวยงามเป็นผลท�าใหไ้ม่มีคู่แข่ง

ทางธุรกิจแมว้่าจะเคยประสบวิกฤตจนเกือบล่มแต่จาก

วกิฤติไดน้�าไปสู่โอกาสและเม่ือรัฐส่งเสริมนโยบายส่งออก

อุตสาหกรรมอญัมณีและเคร่ืองประดบัไทยอย่างจริงจงั

อุตสาหกรรมอญัมณีและเคร่ืองประดบัไทยจึงกลายเป็น

อนัดบัหน่ึงของโลก อยา่งไรก็ตามกลยทุธ์ทางการตลาด

ของธุรกิจอุตสาหกรรมอญัมณีและเคร่ืองประดบัไทยอยู่

ท่ีการประชาสัมพนัธ์ให้คนไดต้ระหนกัถึงมูลค่าของการ

เก็บหรือสะสมอญัมณีและเคร่ืองประดบั

ดงันั้นแนวโนม้ของอุตสาหกรรมประเภทน้ีจะยงั

คงด�ารงอยูใ่นประเทศไทยอีกยาวนานเน่ืองจากมีการปรับ

ตวัตามยคุตามสมยัอยา่งต่อเน่ืองและเท่าทนัสถานการณ์ 

กำรอภิปรำยผล 

ผลของการทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 1 พบวา่ ปัจจยั

ทางการบริหารประกอบดว้ย นโยบายของรัฐลกัษณะของ

ผูน้�าแหล่งเงินทุน (การตลาด) และการมีเครือข่ายมีผลต่อ

การบริหารกิจการอญัมณีและเคร่ืองประดบัไทย

การท่ีเป็นดงัน้ี กเ็พราะวา่ นโยบายของรัฐลกัษณะ

ของผูน้�าแหล่งเงินทุน (การตลาด) และการมีเครือข่าย เป็น

ปัจจยัส�าคญัในการประกอบธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจขนาด

กลางและขนาดใหญ่ ดงัท่ี ทองใบ สุดชารี (Sudcharee, 

2002) ช้ีใหเ้ห็นวา่ ประสิทธิผลหรือผลต่อความส�าเร็จของ

การบริหารเป็นแนวคิดในวงกวา้ง จ�าเป็นท่ีตอ้งพิจารณา

ตวัแปรท่ีส�าคญั 2 ระดบั คือ การพิจารณาในระดบัองคก์าร 

และ ระบบย่อยขององคก์าร โดยประเมินจากเป้าหมาย

ต่าง ๆ ขององคก์ารว่าบรรลุผลส�าเร็จเพียงใดและแนวคิด

ของ ธงชยั สันติวงษ ์(Santiwong, 1999) ท่ีวา่ ประสิทธิผล

ขององคก์าร หรือความส�าเร็จของการบริหารยอ่มข้ึนอยู่

กบัเง่ือนไขท่ีว่าองคก์ารสามารถท�าประโยชน์จากสภาพ

แวดลอ้ม หรือปัจจยัจนบรรลุผลส�าเร็จตามเป้าหมายท่ี

ตั้งใจไวโ้ดยมีระบบการท�างานท่ีก่อให้เกิดผลสูงสุดและ

ไดรั้บความส�าเร็จของการบริหารดว้ยผลผลิตท่ีมีมูลค่า

ของทรัพยากรท่ีใชไ้ป

ผลของการทดสอบสมมุติฐานขอ้ท่ี 2 พบวา่ ปัจจยั

ทางธุรกิจ ไดแ้ก่ การสร้างแบรนด ์การป้องกนัความเส่ียง

นโยบายของรัฐบาล และการบริหารตน้ทุนมีผลต่อการ

บริหารกิจการอญัมณีและเคร่ืองประดบัไทย
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ข้อเสนอแนะกำรวิจัยคร้ังนี้

1. ควรส่งเสริมหรือสนบัสนุนให้ผูป้ระกอบการ

รายอ่ืน น�าผลท่ีคน้พบในการวิจยัคร้ังน้ีไปปฏิบติั เช่น 

ลกัษณะผูน้�า แหล่งเงินทุน และการตลาด การสร้างเครือ

ข่ายทางการคา้ และยงัรวมไปถึงการสร้างแบรนด์ หรือ 

การป้องกนัความเส่ียงทางธุจกิจ เป็นตน้ เพื่อจะไดเ้ป็นขอ้

พิสูจน์ว่า ผลวิจยัมีความถูกตอ้งและเท่ียงตรง

2. รัฐบาลควรจะไดน้�าผลวิจยัจากการศึกษาคร้ัง

น้ี ไปทบทวนนโยบายของรัฐบาลเก่ียวกบั การประกอบ

กิจการดา้นอญัมณีและเคร่ืองประดบัไทย เพ่ือจะไดส่้ง

เสริม และพฒันาอุตสาหกรรมประเภทน้ีไดต้รงจุดหมาย 

และเป้าประสงคข์องประเทศ

3. ควรน�าผลวิจยัคร้ังน้ี ไปปฏิบติัให้เช่ือมโยง

กบันโยบายอาเซียนซ่ึงจะเป็นการเช่ือมต่อสัมพนัธ์ภาพ

ระหว่างประเทศต่าง ๆในอาเซียนไดอ้ย่างเป็นรูปธรรม 

โดยเฉพาะอญัมณีและเคร่ืองประดบัไทยเป็นสินคา้ท่ีมีช่ือ

เสียง ซ่ึงจะสามารถเป็นตวัแทนหรือสญัญาลกัษณ์ของไทย

ในโลกแห่งอาเซียนได้

4. ผลการวิจยัคร้ังน้ี จะเป็นแนวทางใหแ้หล่งเงิน

ทุนทั้งภายในและต่างประเทศ ไดต้ระหนกัถึงความส�าคญั

ของอุตสาหกรรมประเภทน้ี โดยอาจจะร่วมมือร่วมใจกนั 

เป็นแหล่งเงินทุนท่ีส�าคญั หรือเป็นเครือข่ายในทางการ

คา้ ท�าให้สินคา้ต่าง ๆ แพร่ขยายและเป็นท่ีนิยมส�าหรับผู ้

บริโภคให้กวา้งขวางยิ่งข้ึน

5. ผลการวิจยัท่ี พบวา่ การป้องกนัความเส่ียงทาง

ธุรกิจ เป็นตวัแปรส�าคญัต่อความส�าเร็จในการบริหารธุรกิจ

ประเภทน้ี ยอ่มเป็นขอ้มูลส�าหรับให้ผูป้ระกอบการ ฯ ได้

ตระหนกัและวางแผนในธุรกิจของตนเอง เพราะว่าการ

ป้องกนัความเส่ียงทางธุรกิจ ควรจะเป็นกิจกรรมท่ีตอ้ง

กระท�าก่อนการลงมือปฏิบติัการ ไม่ใช่เพิ่งมาให้ความ

ระมดัระวงัและใส่ใจ เม่ือเกิดผลเสียหายแลว้

6. งานวิจยัน้ีไดน้�าไปสู่ขอ้คน้พบทางการบริหาร

จดัการท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นวา่แนวทางในการสร้างความร่วม

มือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน โดยเฉพาะอยา่งยิ่งใน

การท่ีรัฐควรจะใหค้วามสนบัสนุน เพื่อลดความเส่ียงทาง

ธุรกิจของผูป้ระกอบกิจการทางดา้นน้ี

ข้อเสนอแนะกำรวิจัยคร้ังต่อไป

1. ควรมีวิจยัเชิงปริมาณ (quantitative research) 

ในพื้นท่ีอ่ืน ๆ ให้กวา้งขวางมากข้ึน เพื่อจะไดน้�าผลการ

วจิยัมาเป็นขอ้มลูท่ีจะน�ามาพฒันาและสนองความตอ้งการ

แต่ละพื้นท่ี เน่ืองจากบุคคลมีความแตกต่างกนัในเร่ือง

รสนิยมของสินคา้

2 .  ควร เพิ่ มจ�านวนผู ้ให้ข้อมูลหลัก  (key  

informants) ในการวิจยัเชิงคุณภาพ (qualitative research) 

ไม่วา่จะเป็นการสมัภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview) หรือ

การวิเคราะห์เอกสาร (documentary analysis) เพื่อให้ได้

ขอ้มูลท่ีหลากหลาย 

3. ควรมีการส�ารวจความคิดเห็นและหรือทศันคติ 

(poll) ของผูบ้ริโภค โดยเฉพาะผูบ้ริโภคกลุ่มเป้าหมายของ

สินคา้ และบริการประเภทน้ี
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บทคัดย่อ

การวจิยัคร้ังน้ี เป็นการวจิยัเชิงปริมาณมีวตัถุประสงคเ์พือ่ (1) เพือ่ศึกษาพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือรถยนตฮ์อนดา้

ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครจ�าแนกตามขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคล (2) เพื่อศึกษาภาพลกัษณ์ บริษทั ฮอนดา้ ออโต

โมบิล (ประเทศไทย) จ�ากดั มีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือรถยนตฮ์อนดา้ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครโดย

กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัไดแ้ก่ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีใชร้ถยนต ์จ�านวน 400 คน โดยใชแ้บบสอบถาม

เป็นเคร่ืองมือเกบ็รวบรวมขอ้มูล และสถิติใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลคือค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และใช้

สถิติการทดสอบไคสเควร์ และสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์แบบสเปียร์แมนในการหาความสมัพนัธ์ ผลการศึกษาพบวา่ ส่วน

ใหญ่เป็นเพศหญิง อาย ุ31-40 ปี ระดบัการศึกษาปริญญาตรี อาชีพพนกังานบริษทั รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001-30,000 

บาท รถยนตฮ์อนดา้รุ่น CIVIC ท่ีใชร้ถยนตฮ์อนดา้ใชร้ะยะเวลาในการหาขอ้มูลเพื่อตดัสินใจซ้ือคือ 1-2 เดือน ส่วนใหญ่

ตดัสินใจซ้ือดว้ยตวัเอง มีแนวโนน้ท่ีจะซ้ือซ�้ า ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มีความภาคภูมิใจในการใชร้ถยนต ์มาก ผลการทดสอบ

สมมติฐานพบว่าปัจจยัส่วนบุคคลดา้น อาย ุรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน กบัพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือรถยนตฮ์อนดา้ มีความ

สัมพนัธ์กนัและพบว่าเพศไม่มีความสัมพนัธ์กนั ส่วนในดา้นภาพลกัษณ์ดา้นองคก์ร ภาพลกัษณ์ดา้นตราสินคา้ มีความ

สัมพนัธ์กนักบัพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือรถยนตฮ์อนดา้

ค�ำส�ำคัญ: ภาพลกัษณ์, การตดัสินใจซ้ือ, พฤติกรรม

Abstract

The objectives of this quantitative research were: (1) to study about personal factors of consumer decision 

behavior (2) to explore Honda car automobile brand image influencing consumer decision behavior.  400 sample 

questionnaires were analyzed.  The statistics test used Percentage, Mean, Standard Deviation, Chi-square and Spear-

man rank correlation coefficient. The results showed that most participants were female, 31-40 years, had bachelor 

degrees, worked at private companies and had monthly income between 20,001-30,000 baht. Mostly, they drove a 

Honda civic car. They took 1-2 months to make their own decision. They were likely to purchase Honda car again 

and they were proud of their cars. Hypothesis testing found that age and monthly income were influencing consumer 

decision behavior. Organization image and brand image related to the consumer decision behavior.
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บทน�ำ

ปัจจุบนัรถยนต์เป็นปัจจยัท่ีเพิ่มเขา้มาเป็นองค์

ประกอบหลกัในการด�าเนินชีวิต และยงัเปรียบเหมือนส่ิง

แสดงฐานะ ยศศกัด์ิ ต�าแหน่ง หรือแมก้ระทัง่ภาพลกัษณ์

ก็เปรียบเหมือนด่านแรกของหน้าตาท่ีส่ือไปถึงบุคคล

ภายนอก ซ่ึงรถยนตฮ์อนดา้เป็นรถตระกลูญ่ีปุ่น มีส�านกังาน

ใหญ่อยูท่ี่เมือง Tokyo เป็นผูผ้ลิตรถยนตญ่ี์ปุ่นรายแรกท่ี

ริเร่ิมผลิตรถหรูอยา่ง Acura ในปี 1996 จากสถิติยอดขาย

รถยนตใ์นประเทศไทย เดือนสิงหาคม ปี 2558 โดยฮอน

ดา้มียอดขายรถยนตอ์นัดบัท่ี 3 ซ่ึงมียอดขายรถยนตจ์�านวน 

8,101 คนั เม่ือเปรียบเทียบกบัเดือนสิงหาคม ปี 2557 ยอด

ขายรถยนตจ์�านวน 8,777 คนั ท�าให้ยอดขายลดลงอยู่ท่ี  

7.7 % (Head Light Magazine, 2015) ปัจจุบนัค่ายรถยนต์

ต่างๆ มีการแข่งขนัอยา่งรุนแรง ท�าใหฮ้อนดา้ผลิตรถยนต์

รุ่นใหม่ๆออกสู่ท้องตลาดเพ่ือตอบโจทย์ผูบ้ริโภคใน

พฤติกรรมการเลือกซ้ือ และมีตวัเลือกให้ผูบ้ริโภคตดัสิน

ใจในการซ้ือหน่ึงในนั้นก็คือภาพลกัษณ์ของบริษทัผูผ้ลิต

รถยนต ์ ฮอนดา้มีเป้าหมายท่ีจะพฒันาผลิตภณัฑใ์ห้ดีข้ึน

เร่ือยๆเพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ทุกระดบั

และท�าให้ฮอนดา้เป็นแบรนดอ์นัดบั 1 ในใจลูกคา้ต่อไป

ในการศึกษาวจิยัคร้ังน้ี ท�าใหผู้ว้จิยัมีความสนใจท่ีจะศึกษา 

ภาพลกัษณ์ของบริษทัฮอนดา้ ออโต โมบิล (ประเทศไทย)

จ�ากดั ในมุมของผูใ้ชร้ถยนตว์า่เป็นอยา่งไรและภาพลกัษณ์

ท่ีผูบ้ริโภคไดรั้บสามารถตอบสนองความตอ้งการของ

ผูบ้ริโภคไดม้ากหรือน้อยเพียงใด และสามารถน�าผลท่ี

ได้รับจากการวิจยัไปปรับใช้ให้เป็นประโยนช์ส�าหรับ

สถานประกอบการหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทางด้าน

อุตสาหกรรมยานยนตต่์อไป

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือรถยนต์

ฮอนดา้ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครจ�าแนกตาม

ปัจจยัส่วนบุคคล

Keywords: brand image, consumer decision, behavior

2.เพื่อศึกษาภาพลกัษณ์ บริษทั ฮอนด้า ออโต

โมบิล (ประเทศไทย) จ�ากดั มีผลต่อพฤติกรรมการตดัสิน

ใจซ้ือรถยนตฮ์อนดา้ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัภาพลกัษณ์ พชัราภรณ์ 

ทองวิเศษ (Thongwiset, 2013) ไดใ้หค้วามหมายของค�าวา่ 

Image จากเดิมใชค้ �าวา่ จินตนภาพหรือจินตภาพ แต่ไม่ได้

รับความนิยม จนถึงปี พ.ศ. 2519 พลเรือตรีพระวรวงคเ์ธอ

กรมหม่ืนนราธิปประพนัธ์พงศ ์ไดเ้สนอให้ใชค้ �าว่า ภาพ

ลกัษณ์ แต่ยงัคงไดรั้บความนิยมนอ้ยอยูเ่พราะมีผูใ้ชค้ �าวา่ 

ภาพพจน์ กนัอยา่งแพร่หลายในความหมายค�าว่า Image 

ทั้งๆท่ีความถกูตอ้งของความหมายควรใชค้ �าวา่ภาพลกัษณ์ 

ความหมายจะตรงกบัค�าวา่ Image ในภาษาองักฤษมากกวา่

ค�าว่า ภาพพจน์ ไดใ้ห้ความหมายร่วมกนัของค�าว่า ภาพ

ลกัษณ์ หมายถึง ภาพต่าง ๆ ท่ีคนรู้สึกนึกคิดเกิดข้ึนภายใน

ใจ จะเป็นภาพอะไรกไ็ด ้ทั้งส่ิงไม่มีชีวติหรือส่ิงมีชีวติ เช่น 

ภาพขององคก์ร หน่วยงาน ภาพของคนให้บริการ สินคา้

หรือผลิตภณัฑเ์ป็นตน้ ภาพลกัษณ์เกิดข้ึนจากการท่ีไดรั้บ

รู้ขอ้มูลข่าวสารต่าง ๆไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์ทางตรง

หรือทางออ้มบวกรวมกบัความรู้สึกนึกคิดท่ีเกิดข้ึนในใจ 

และเป็นภาพในใจท่ีบุคคลรับรู้ต่อ คน สตัว ์ส่ิงของ สถาน

ท่ี วตัถุ ภาพลกัษณ์เป็นส่ิงสะทอ้น ความคิดความรู้สึกของ

คนท่ีมีต่อ สถาบนัหรือบุคคล เป็นคุณค่าหรือความนิยมท่ี

เพิ่มข้ึนซ่ึงจะเป็นพลงัท่ีจะน�าไปสู่พฤติกรรมต่าง ๆ ต่อไป

แนวคิดและทฤษฏีพฤติกรรมผูบ้ริโภคพฤติกรรม

ผูบ้ริโภค หมายถึง กิจกรรมหรือกระบวนการต่างๆ ท่ีมี

บุคคล เขา้ไปมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัส่ิงต่างๆ เช่น การซ้ือ การ

เลือก กระประเมินผล เพื่อตอบสนองความตอ้งการสูงสุด 

พฤติกรรมของผูบ้ริโภค หมายถึง กิจกรรมท่ีบุคคลเขา้ไป

เก่ียวขอ้งกนัโดยตรง ในการไดรั้บการบริโภค การก�าจดั

ผลิตภณ์ั และบริการหลงัซ้ือมาใชแ้ลว้ รวมถึงกระบวนการ
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ตดัสินใจท่ีเกิดข้ึน ก่อนและหลงัการกระท�ากิจกรรมต่างๆ 

เหล่าน้ี พฤติกรรมผูบ้ริโภค คือ กระกระท�าของบุคคล

หน่ึง ซ่ึงเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการเลือกซ้ือสินคา้ การไดรั้บ

หรือการใชสิ้นคา้ท่ีถูกจดัหามา ทั้งน้ีรวมถึงกระบวนการ

ตดัสินใจท่ีเกิดข้ึนก่อน และมีส่วนร่วมให้เกิดการกระท�า 

พฤติกรรมผูบ้ริโภค คือปฏิกริยาของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง กบั

การไดรั้บและการใชสิ้นคา้ โดยแสดงออกท่ีสามารถสงัเกต

เห็นได ้ จากความหมายท่ีกล่าวมา สรุปไดว้่าพฤติกรรม 

หมายถึงการกระท�า หรือการแสดงออกของแต่ละบุคคลต่อ

เหตุการณ์ต่างๆ ท่ีสามารถสังเกตเห็นได ้และไม่สามารถ

สังเกตเห็นได ้ณรงค ์แซ่ตั้ง (Saetang, 2006)

แนวคิดและทฤษฎีการตดัสินใจซ้ือ การตดัสิน

ใจ (decision) หมายถึงการเลือกท่ีจะท�าส่ิงใดส่ิงหน่ึงจาก

บรรดาทางเลือกต่าง ๆ  ท่ีมีอยู ่นงลกัษณ์ ศรีสุกใส (Srisuksai, 

2005) การตดัสินใจ คือ การเลือกปฏิบติัอยา่งใดอยา่งหน่ึง 

จากหลายๆอยา่งท่ีมี การตดัสินใจคือ กระบวนการคดัเลือก 

แนวทางจากทางเลือกต่างๆ เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงคท่ี์

ตอ้งการ จากความหมายขา้งตน้ สรุปไดว้่า การตดัสินใจ

หมายถึง การบวนการในการเลือกทางใดทางหน่ึง จาก

หลาย ๆ ทางเลือก เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงส่ิงท่ีตอ้งการ รวมไปถึง

การตดัสินใจซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภค

กรอบแนวคิดกำรวิจัย

1. ปัจจยัส่วนบุคคล

- เพศ                   - อายุ

- อาชีพ                - ระดบัการศึกษา

- รายได ้              - รุ่นท่ีใช้ พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือ

รถยนตฮ์อนดา้ของผูบ้ริโภค

ในเขตกรุงเทพมหานคร
2. ภาพลกัษณ์ของรถยนตฮ์อนดา้

- ภาพลกัษณ์ดา้นองคก์ร

- ภาพลกัษณ์ดา้นตราสินคา้

- ภาพลกัษณ์ดา้นบริการ

ภำพ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั

สมมติฐำนกำรวิจัย

1. ปัจจยัส่วนบุคคลมีความสมัพนัธ์ต่อพฤติกรรม

การตัดสินใจซ้ือรถยนต์ฮอนด้าของผู ้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร

2. ภาพลกัษณ์ของรถยนตฮ์อนดา้ มีความสมัพนัธ์

กบัระยะเวลาการตดัสินใจซ้ือรถยนตฮ์อนดา้ของผูบ้ริโภค

ในเขตกรุงเทพมหานคร

3. ภาพลกัษณ์ของรถยนตฮ์อนดา้ มีความสมัพนัธ์

กบับุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนต์ฮอนดา้

ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

4. ภาพลกัษณ์ของรถยนตฮ์อนดา้ มีความสมัพนัธ์

กับพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือซ�้ ารถยนต์ฮอนด้าของผู ้

บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

5. ภาพลกัษณ์ของรถยนตฮ์อนดา้ มีความสมัพนัธ์

กับพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือด้วยความภูมิใจรถยนต์

ฮอนดา้ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยในคร้ังน้ีคือ ผูท่ี้ใช้

รถยนตท์ั้งเพศหญิง และเพศชาย ในเขตกรุงเทพมหานคร 

กลุ่มตวัอยา่งท่ีให้ในการวิจยัในคร้ังน้ีคือ ผูใ้ชร้ถยนตท์ั้ง

เพศหญิง และเพศชาย ในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงไม่
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ทราบจ�านวนท่ีแน่นอน ดงันั้นผูว้ิจยัจึงก�าหนดขนาดของ

กลุ่มตวัอยา่งท่ีเหมาสมในการวิจยัคร้ังน้ีโดยค�านวณจาก

สูตรทราบประชากรของ Taro Yamane (1973) ในระดบั

ความเช่ือมัน่ 95% ได้ขนาดกลุ่มตวัอย่างจ�านวน 385 

คน และส�ารองตวัอยา่งเพื่อป้องกนัความคลาดเคล่ือนไว ้ 

25 คน โดยคิดรวมเป็น 400 คน

เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรวิจัย 

ส่วนท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 

เป็นแบบสอบถามปลายปิด (close end questions) เป็น

แบบสอบถาม เลือกตอบไดค้ �าตอบเดียว เป็นค�าถามท่ีเก่ียว

กบัขอ้มูลส่วนบุคคลในเร่ือง เพศ อาย ุการศึกษา อาชีพ ราย

ได ้รุ่นรถท่ีใช ้มีค �าถามทั้งหมด 6 ขอ้

ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามขอ้มูลดา้นภาพลกัษณ์ ท่ีมี

ผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือรถยนตฮ์อนดา้ผูบ้ริโภค

ในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงมีลกัษณะค�าถามเป็นแบบ 

Interval Scale จ�านวน 16 ขอ้ 

ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามข้อมูลด้านผู ้บริโภค 

พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือรถยนตฮ์อนดา้ ของผูบ้ริโภคใน

เขตกรุงเทพมหานคร แบบสอบถามปลายปิด (close end 

questions) เป็นแบบสอบถามสามารถเลือกตอบไดเ้พียง

ค�าตอบเดียว เป็นค�าถามเก่ียวกบัพฤติกรรมการตดัสินใจ

ซ้ือรถยนตฮ์อนดา้ มีค �าถามทั้งหมด 4 ขอ้

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

การศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงส�ารวจ โดย

มุ่งศึกษาพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือรถยนตฮ์อนดา้ ของผู ้

บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงผูว้จิยัไดท้ �าการรวบรวม

ขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลดงัน้ี 

1. ขอ้มูลปฐมภูมิ ไดจ้ากการเก็บแบบสอบถาม 

จากกลุ่มตวัอยาง จ�านวน 400 คน 

2. ขอ้มูลทุติยภมิูไดจ้ากการคน้ขอ้มลูจาก หนงัสือ 

วารสาร ส่ิงพิมพ ์เอกสาร วิทยานิพนธ์ และ ฐานขอ้มูลท่ี

เก่ียวขอ้ง

สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 

การทดสอบไคสแควร์ (Chi-square) และ

สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบสเปียร์แมน (Spearman 

rank correlation coefficient) 

ผลกำรวิจัย 

ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 

จากผลการวิจยัคร้ังน้ีพบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อาย ุ

31-40 ปี ระดบัการศึกษาปริญญาตรี อาชีพพนกังานบริษทั 

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001-30,000 บาท ผูบ้ริโภคส่วน

ใหญ่ใชร้ถยนตฮ์อนดา้รุ่น CIVIC 

ด้านภาพลักษณ์องค์กร พบว่าผู ้บริโภคท่ีใช้

รถยนต ์ในเขตกรุงเทพมหานครให้ความส�าคญักบัระดบั

ภาพลกัษณ์โดยรวมอยูใ่นระดบัดี โดยมีค่าเฉล่ีย 4.14 เม่ือ

พิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้ความ

ส�าคญัอยูใ่นระดบัดีมากไดแ้ก่ เป็นองคก์รท่ีมีช่ือเสียงและ

มัน่คงค่าเฉล่ีย 4.36 และเป็นองคท่ี์มีเทคโนโลยท่ีีทนัสมยั

ค่าเฉล่ีย 4.25 รองลงมาใหค้วามส�าคญัอยูใ่นระดบัดีไดแ้ก่

ผลิตรถยนต์ท่ีมีคุณภาพและไดม้าตราฐานค่าเฉล่ีย 4.02 

และเป็นแบรนดห์รูหรา ค่าเฉล่ีย 3.94

ด้านภาพลกัษณ์ตราสินคา้พบว่าผูบ้ริโภคท่ีใช้

รถยนต ์ในเขตกรุงเทพมหานครให้ความส�าคญักบัระดบั

ภาพลกัษณ์โดยรวมอยูใ่นระดบัดี โดยมีค่าเฉล่ีย 4.00 เม่ือ

พิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้ความ

ส�าคญัอยูใ่นระดบัดีมากไดแ้ก่ HONDA เป็นแบรนดท่ี์มี

ความเป็นเอกลกัษณ์โดดเด่น ค่าเฉล่ีย 4.36 และรองลง

มาให้ความส�าคญัอยูใ่นระดบัดีไดแ้ก่รถยนต ์HONDA มี

ความคงทนแขง็แรงไดม้าตรฐานค่าเฉล่ีย 4.20 และรถยนต ์

HONDA มีการออกแบบดีไซน์ท่ีสวยหรูค่าเฉล่ีย 4.00 

ดา้นภาพลกัษณ์ดา้นบริการผูบ้ริโภคท่ีใชร้ถยนต ์

ในเขตกรุงเทพมหานครใหค้วามส�าคญักบัระดบัภาพลกัษณ์

โดยรวมอยูใ่นระดบัดี โดยมีค่าเฉล่ีย 4.12 เม่ือพจิารณาเป็น

รายขอ้พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส�าคญัอยู่ใน

ระดบัดีมากไดแ้ก่ มีศูนยบ์ริการท่ีทนัสมยัและครอบคลุม

ทัว่ประเทศ ค่าเฉล่ีย 4.42 และมีส่ิงอ�านวยความสะดวก

ระหว่างรอรับบริการ ค่าเฉล่ีย 4.30 รองลงมาให้ความ
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ส�าคญัอยู่ในระดบัดีไดแ้ก่มีอุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีครบ

ครัน ค่าเฉล่ีย 4.11

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้ระยะเวลาใน

การหาขอ้มูลเพื่อตดัสินใจซ้ือคือ 1-2 เดือนและผูบ้ริโภค

ส่วนใหญ่ตดัสินใจซ้ือดว้ยตวัท่านเองแลว้มีแนวโนน้ท่ีจะ

กลบัมาซ้ือซ�้ าผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มีความภาคภูมิใจในการ

ใชร้ถยนตแ์บรนด ์HONDA มาก

สรุปผลกำรวิจัย

ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

ขอ้มูลทางดา้นปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 

จากผลการวิจยัคร้ังน้ีพบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อาย ุ

31-40 ปี ระดบัการศึกษาปริญญาตรี อาชีพพนกังานบริษทั 

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001-30,000 บาท รถยนตฮ์อนดา้

รุ่น CIVIC ท่ีใชร้ถยนตฮ์อนดา้

ส่วนท่ี 2 ข้อมูลความส�าคัญของภาพลักษณ์ 

บริษทั ฮอนดา้ ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จ�ากดั ท่ีมีผล

ต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือรถยนตฮ์อนดา้ของผูบ้ริโภค

ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นภาพลกัษณ์องคก์ร พบว่าผู ้

บริโภคท่ีใชร้ถยนต ์ในเขตกรุงเทพมหานครใหค้วามส�าคญั

กบัระดบัภาพลกัษณ์โดยรวมอยูใ่นระดบัดี โดยมีค่าเฉล่ีย 

4.14 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ผูต้อบแบบสอบถาม

ใหค้วามส�าคญัอยูใ่นระดบัดีมากไดแ้ก่ เป็นองคก์รท่ีมีช่ือ

เสียงและมัน่คงค่าเฉล่ีย 4.36 และเป็นองคท่ี์มีเทคโนโลยท่ีี

ทนัสมยัค่าเฉล่ีย 4.25 รองลงมาใหค้วามส�าคญัอยูใ่นระดบั

ดีไดแ้ก่ผลิตรถยนตท่ี์มีคุณภาพและไดม้าตราฐานค่าเฉล่ีย 

4.02 และเป็นแบรนดห์รูหรา ค่าเฉล่ีย 3.94

ด้านภาพลกัษณ์ตราสินคา้พบว่าผูบ้ริโภคท่ีใช้

รถยนต ์ในเขตกรุงเทพมหานครให้ความส�าคญักบัระดบั

ภาพลกัษณ์โดยรวมอยูใ่นระดบัดี โดยมีค่าเฉล่ีย 4.00 เม่ือ

พิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้ความ

ส�าคญัอยู่ในระดบัดีมากไดแ้ก่ HONDAเป็นแบรนด์ท่ีมี

ความเป็นเอกลกัษณ์โดดเด่น ค่าเฉล่ีย 4.36 และรองลง

มาให้ความส�าคญัอยูใ่นระดบัดีไดแ้ก่รถยนต ์HONDA มี

ความคงทนแขง็แรงไดม้าตรฐานค่าเฉล่ีย 4.20 และรถยนต ์

HONDA มีการออกแบบดีไซน์ท่ีสวยหรูค่าเฉล่ีย 4.00 

ดา้นภาพลกัษณ์ดา้นบริการผูบ้ริโภคท่ีใชร้ถยนต ์

ในเขตกรุงเทพมหานครใหค้วามส�าคญักบัระดบัภาพลกัษณ์

โดยรวมอยูใ่นระดบัดี โดยมีค่าเฉล่ีย 4.12 เม่ือพจิารณาเป็น

รายขอ้พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส�าคญัอยู่ใน

ระดบัดีมากไดแ้ก่ มีศูนยบ์ริการท่ีทนัสมยัและครอบคลุม

ทัว่ประเทศ ค่าเฉล่ีย 4.42 และมีส่ิงอ�านวยความสะดวก

ระหว่างรอรับบริการ ค่าเฉล่ีย 4.30 รองลงมาให้ความ

ส�าคญัอยู่ในระดบัดีไดแ้ก่มีอุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีครบ

ครัน ค่าเฉล่ีย 4.11

ส่วนท่ี 3 ขอ้มูลพฤติกรรมการซ้ือรถยนตฮ์อนดา้

ของผูบ้ริโภค พบวา่ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ใชร้ะยะเวลาในการ

หาขอ้มูลเพื่อตดัสินใจซ้ือคือ 1-2 เดือน มีจ�านวน 202 คน 

คิดเป็นร้อยละ 50.5 รองลงมาคือ 3-4 เดือนจ�านวน 93 คน 

คิดเป็นร้อยละ 23.2 รองลงมาคือ มากกว่า 4 เดือนจ�านวน 

53 คน คิดเป็นร้อยละ 13.3 และ 1 เดือนจ�านวน 52 คน คิด

เป็นร้อยละ 13.0 ตามล�าดบั

พบวา่ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ตดัสินใจซ้ือดว้ยตวัท่าน

เอง มีจ�านวน 213 คน คิดเป็นร้อยละ 53.2 รองลงมาคือ 

บิดา / มารดา จ�านวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 20.8 รองลงมา

คือ สามี / ภรรยา จ�านวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 20.2 และ 

เพื่อน / แฟนจ�านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 4.8 ตามล�าดบั

พบวา่ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มีแนวโนน้ท่ีจะซ้ือซ�้ า มี

จ�านวน 265 คน คิดเป็นร้อยละ 66.2 รองลงมาคือ ซ้ือซ�้ า

แน่นอน จ�านวน 132 คน คิดเป็นร้อยละ 33.0 และไม่ซ้ือ

ซ�้ าแน่นอน จ�านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.8 ตามล�าดบั

พบวา่ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มีความภาคภมิูใจในการ

ใชร้ถยนต ์มาก มีจ�านวน 212 คน คิดเป็นร้อยละ 53.0 รอง

ลงมาคือ มีความภาคภูมิใจมากท่ีสุด จ�านวน 124 คน คิด

เป็นร้อยละ 31.0 และความภาคภูมิใจปานกลาง จ�านวน 

63 คน คิดเป็นร้อยละ 15.7 ตามล�าดบั

ส่วนท่ี 4 การวเิคราะห์ขอ้มลูเพือ่ทดสอบสมมติฐาน

สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคลมีความสัมพนัธ์

ต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือรถยนตฮ์อนดา้ของผูบ้ริโภค

ในเขตกรุงเทพมหานคร
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ตำรำง 1

แสดงภาพรวมการทดสอบความสัมพันธ์ของการทดสอบ Chi-square ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์ต่อ

พฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือรถยนต์ฮอนด้าของผู้ตอบแบบสอบถาม

พฤติกรรมการซ้ือรถยนตฮ์อนดา้ ปัจจยัส่วนบุคคล

เพศ อายุ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน

ระยะเวลาในการหาขอ้มูลเพื่อตดัสินใจซ้ือ x x x

บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ x / /

การกลบัมาซ้ือซ�้ า x x x

ความภาคภูมิใจในการใชร้ถยนต์ x x x

/  สัมพนัธ์กนั         x  ไม่สัมพนัธ์กนั

สมมติฐานท่ี 2 ภาพลกัษณ์ของรถยนตฮ์อนดา้ มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือรถยนตฮ์อนดา้

ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

ตำรำง 2

แสดงภาพรวมสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบสเปียร์แมน ระหว่างภาพลักษณ์ของรถยนต์ฮอนด้า มีความสัมพันธ์กับ

พฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือ

ภาพลกัษณ์ พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือรถยนตฮ์อนดา้

ระยะเวลาในการหา

ขอ้มูลเพื่อตดัสินใจซ้ือ

บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อ

การตดัสินใจซ้ือ

การกลบัมาซ้ือซ�้ า ความภาคภู มิใจใน

การใชร้ถยนต์

ภาพลกัษณ์ดา้นองคก์ร / / / /

ภาพลกัษณ์ดา้นตราสินคา้ / x / /

ภาพลกัษณ์ดา้นบริการ / x / /

/  สัมพนัธ์กนั         x  ไม่สัมพนัธ์กนั

กำรอภิปรำยผล

ขอ้มูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน

สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีความสมัพนัธ์

ต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือรถยนตฮ์อนดา้ของผูบ้ริโภค

ในเขตกรุงเทพมหานคร

ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศกบัพฤติกรรมการตดัสิน

ใจซ้ือรถยนตฮ์อนดา้ พบว่าไม่มีความสัมพนัธ์กนั ซ่ึงไม่

สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว้

ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุมีความสัมพนัธ์กับ

พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือรถยนตฮ์อนดา้ ในดา้นบุคคล

ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือมีความสมัพนัธ์กนั ซ่ึงตรง

สมมติฐานท่ีตั้งไว ้ในส่วนดา้นระยะเวลาในการหาขอ้มูล

เพื่อตดัสินใจซ้ือ การกลบัมาซ้ือซ�้ า และความภาคภมิูใจใน

การใชร้ถยนตไ์ม่มีความสัมพนัธ์กนั ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบั

สมมติฐานท่ีตั้งไว้

ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมีความ

สัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือรถยนตฮ์อนดา้ ใน

ดา้นบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือมีความสมัพนัธ์
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กนั ซ่ึงตรงสมมติฐานท่ีตั้งไวใ้นส่วนดา้นระยะเวลาในการ

หาขอ้มูลเพื่อตดัสินใจซ้ือ การกลบัมาซ้ือซ�้ า และความ

ภาคภูมิใจในการใชร้ถยนตไ์ม่มีความสัมพนัธ์กนั ซ่ึงไม่

สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว้

สมมติฐานท่ี 2 ภาพลกัษณ์ของรถยนตฮ์อนดา้ มี

ความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือรถยนตฮ์อนดา้

ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ภาพลกัษณ์ของรถยนตฮ์อนดา้ ดา้นภาพลกัษณ์

องคก์รมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือรถ

ยนตฮ์อนดา้ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครจ�าแนก

ตามระยะเวลาในการหาขอ้มูลเพ่ือตดัสินใจซ้ือ บุคคลท่ี

มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ ความภาคภูมิใจในการใช้

รถยนต ์การกลบัมาซ้ือซ�้ามีความสมัพนัธ์กนั โดยสอดคลอ้ง

กบัสมมติฐานท่ีตั้งไว้

ภาพลกัษณ์ของรถยนต์ฮอนดา้ดา้นภาพลกัษณ์

ตราสินค้ามีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจ

ซ้ือรถยนตฮ์อนดา้ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

จ�าแนกตามดา้นระยะเวลาในการหาขอ้มลูเพ่ือตดัสินใจซ้ือ 

ความภาคภมิูใจในการใชร้ถยนต ์การกลบัมาซ้ือซ�้ ามีความ

สัมพนัธ์กนัโดยสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้และดา้น

บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ ไม่มีความสัมพนัธ์

กนัซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว้

ภาพลกัษณ์ของรถยนตฮ์อนดา้ดา้นภาพลกัษณ์ดา้น

บริการ มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือรถ

ยนตฮ์อนดา้ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครจ�าแนก

ตามระยะเวลาในการหาขอ้มูลเพื่อตดัสินใจซ้ือ ความภาค

ภูมิใจในการใชร้ถยนต ์การกลบัมาซ้ือซ�้ ามีความสัมพนัธ์

กนั โดยสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้และดา้นบุคคลท่ี

มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ ไม่มีความสมัพนัธ์กนัซ่ึงไม่

สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว้

ข้อเสนอแนะ

จากการศึกษาภาพลกัษณ์ บริษทั ฮอนดา้ ออโต

โมบิล (ประเทศไทย)จ�ากดัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการตดัสิน

ใจซ้ือรถยนตฮ์อนดา้ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะดงัน้ี

1. ภาพลักษณ์ด้านองค์กร ผูบ้ริโภคให้ความ

ส�าคญัในระดบัภาพลกัษณ์ดีมากคือการเป็นองคก์รท่ีมีช่ือ

เสียงและมัน่คงและเป็นองคท่ี์มีเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั ดงั

นั้นHONDA จึงมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค ์พฒันา และ

ผลิตสินคา้ท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของลูกคา้มาก

ท่ีสุด ดงันั้น ท่ีผา่นมาจึงไดเ้ห็นสินคา้ท่ีไดรั้บการพฒันาไป

ตามความตอ้งการของลูกคา้สอดรับกบัยคุสมยั และไลฟ์

สไตลส์ร้างความน่าเช่ือถือ และความมัน่ใจใหก้บัผูบ้ริโภค

2. ภาพลกัษณ์ดา้นตราสินคา้มีผลต่อการตดัสินใจ

ซ้ือรถยนตผ์ูบ้ริโภคใหค้วามส�าคญัในระดบัดีมากท่ีสุดคือ 

HONDAเป็นแบรนดท่ี์มีความเป็นเอกลกัษณ์โดดเด่นคุณ 

สมบติั คงทนแข็งแรงไดม้าตรฐาน การออกแบบดีไซน์

ท่ีสวยหรูซ่ึงมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ และแสดงถึงส่ิงท่ี

สามารถการันตีในเร่ืองของสมรรถนะรถยนต ์ซ่ึงส่ิงส�าคญั

เหล่าน้ีท�าให้ผูบ้ริโภคเกิดการตดัสินใจซ้ือสินคา้ได ้ และ

ท�าให้ผูบ้ริโภคจดจ�าแบรนดไ์ดอ้ยา่งดี

3. ภาพลกัษณ์ดา้นบริการมีศูนยบ์ริการท่ีทนัสมยั

และครอบคลุมทัว่ประเทศผูบ้ริโภคใหค้วามส�าคญัในระดบั

ภาพลกัษณ์ดีมาก และมีส่ิงอ�านวยความสะดวกระหว่าง

รอรับบริการ ดงันั้น จึงท�าให้รู้ว่าการบริการมีส่วนร่วม

ของพนกังานและผูจ้ �าหน่ายฮอนดา้ท่ีไดส่้งมอบความสุข

ในการใชผ้ลิตภณัฑ์ฮอนดา้ให้กบัลูกคา้ทุกคน และการ

สร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัลูกคา้บนพื้นฐานของความเช่ือ

มัน่ซ่ึงกนัและกนั จากศนูยบ์ริการท่ีทนัสมยัและครอบคลุม

ทัว่ประเทศ เพื่ออ�านวยความสะดวกให้กบัลูกคา้ ด้วย

มาตรฐานท่ีไวว้างใจได้
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วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ปีที่ 7 ฉบับที่ 3 ประจ�าเดือน กันยายน-ธันวาคม 2560 349

บทคัดย่อ

การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ออนไลน์ของลูกคา้ใน

เขตกรุงเทพมหานคร จ�าแนกตามขอ้มลูลกัษณะประชากรศาสตร์ และเพือ่ศึกษาการส่ือสารการตลาดแบบดิจิทลัท่ีมีผลต่อ

การซ้ือสินคา้ออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัไดแ้ก่ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

ท่ีเคยใชบ้ริการเวบ็ไซต ์LAZADA จ�านวน 400 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือเก็บรวบรวมขอ้มูล สถิติใชใ้นการ

วเิคราะห์ขอ้มูลคือค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ใชส้ถิติการทดสอบไคสเควร์ (Chi-square) และสมัประสิทธ์ิ

สหสัมพนัธ์แบบสเปียร์แมน (Spearman rank correlation coefficient) ในการหาความสัมพนัธ์ ผลการวิจยัสรุปไดด้งัน้ี 

ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศ อาย ุรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน กบัพฤติกรรมการซ้ือสินคา้มีความสัมพนัธ์กนั และการส่ือสารการ

ตลาดแบบดิจิทลักบัพฤติกรรมการซ้ือสินคา้มีความสัมพนัธ์กนั

ค�ำส�ำคัญ: การส่ือสารการตลาดแบบดิจิทลั, พฤติกรรมการซ้ือสินคา้

Abstract

The objectives of this quantitative research were to study the demographics of buying behavior in Bangkok 

and to study about digital marketing communications influencing buying behavior in Bangkok. 400 samples were 

collected from people with experience in buying through website LAZADA though questionnaires. The statistics 

test was Percentage, Mean, Standard Deviation, Chi-square and Spearman rank correlation coefficient. Hypothesis 

testing revealed that gender, age and monthly income related to buying behavior. It is found that digital marketing 

communications related to buying behavior.

Keywords: digital marketing communications, buying behavior
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บทน�ำ

เทคโนโลยีในปัจจุบนัเติบโตข้ึนอย่างรวดเร็ว 

เทคโนโลยเีหล่าน้ีไดเ้ขา้มามีบทบาทส�าคญั ในการด�าเนิน

ชีวติประจ�าวนัของมนุษยเ์ป็นอยา่งมาก ทั้งดา้นความบนัเทิง 

ดา้นการศึกษา และดา้นธุรกิจ จากความเจริญกา้วหนา้ทาง

เทคโนโลยีน้ี เป็นสาเหตุท่ีท�าให้ธุรกิจการคา้ในปัจจุบนั

ไม่เหมือนเดิม ธุรกิจร้านคา้กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีเขา้ถึงได ้ก็จะ

มีเพียงในพื้นท่ีโดยรอบของธุรกิจร้านคา้ หรือสินคา้บาง

อย่างในพื้นท่ีหาซ้ือสินคา้ไม่ได ้ อาจจะเป็นเพราะระยะ

ทาง ภูมิประเทศ ท�าใหผู้บ้ริโภคมีตวัเลือกในการซ้ือสินคา้

ลดลง แต่ในปัจจุบนัไดมี้การน�าเอาเทคโนโลยีเขา้มาใช้

ในการท�าธุรกิจการคา้หรือพานิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ ซ่ึงใช้

อินเทอร์เน็ตเป็นส่ือกลางระหว่างผูผ้ลิตจดัจ�าหน่ายและ

กลุ่มผูบ้ริโภ เขา้ถึงกนัมากข้ึน โดยเฉพาะอยา่งยิ่งคนไทย

มีแนวโนม้การใชอิ้นเทอร์เน็ต และการซ้ือหรือขายสินคา้

และบริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เพ่ิมมากข้ึนอีกดว้ย

โดยเวบ็ไซต ์LAZADA ไดเ้ป็นตวักลางระหวา่งผูป้ระกอบ

การและกลุม่ผูบ้ริโภค สามารถสัง่ซ้ือสินคา้ไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

ทนัที ปลอดภยั และจดัส่งสินคา้ถึงบา้น โดยผูบ้ริโภคไม่

จ�าเป็นตอ้งไปหาซ้ือสินคา้จากแหล่งอ่ืน (Manopramote, 

2015) ในปัจจุบนัผูบ้ริโภคยงัคิดวา่การซ้ือสินคา้ออนไลน์

มีความไม่ปลอดภัยนัก ยงัคิดว่าซ้ือผ่านทางหน้าร้าน

ปลอดภยัมากกวา่ จึงท�าใหมี้ผูใ้ชง้านบางส่วนเกิดความไม่

มัน่ใจในการสั่งซ้ือสินคา้จากสถานการณ์ดงักล่าวขา้งตน้ 

จะเห็นไดว้่าเวบ็ไซต ์LAZADA เป็นเวบ็ไซตท่ี์น่าเช่ือถือ 

แต่ผูบ้ริโภคยงัไม่มัน่ใจในเวบ็ไซตน้ี์นกั ซ่ึงในอดีตมีการ

ส่งเสริมทางการตลาดก็จะนึกถึงแต่การโฆษณาอย่างไร

มากน้อยแค่ไหน แต่ในปัจจุบันน้ีถ้าการโฆษณาเพียง

อย่างเดียวอาจจะไม่เพียงพอ เน่ืองจากสังคมในปัจจุบนั

เป็นสังคมส่ือสาร เป็นการติดต่อส่ือสารขอ้มูลระหว่างผู ้

ซ้ือและผูข้าย เพื่อสร้างทศันคติท่ีดีและพฤติกรรมการซ้ือ

สินคา้ในเวบ็ไซต ์และหลายช่องทางการจ�าหน่าย เช่น หนา้

ร้าน Instragram Facebook นั้น ดงันั้นการจะแทรกเวบ็ไซต ์

LAZADA ใหเ้ป็นท่ีจดจ�าของผูบ้ริโภค สนใจและกระตุน้

ให้มีพฤติกรรมการซ้ือนั้น จะใชเ้พียงโฆษณาอย่างเดียว

ไม่พอ พิจารณาตามความเหมาะสมของลูกคา้ ผลิตภณัฑ ์

คู่แข่งทางการคา้ โดยบรรลุจุดหมายร่วมกนัได ้

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

1. เพือ่ศึกษาพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ออนไลนข์อง

ลูกคา้ในเขตกรุงเทพมหานคร จ�าแนกตามขอ้มูลลกัษณะ

ประชากรศาสตร์

2. เพื่อศึกษาการส่ือสารการตลาดแบบดิจิทัล

ของเวบ็ไซตข์ายสินคา้ท่ีท�านายพฤติกรรมการซ้ือสินคา้

ออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

1.  แนวคิดและทฤษฏีพฤติกรรมผู ้บ ริโภค 

พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง พฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ี

มีการแสวงหา การซ้ือสินคา้ การใชส้อนคา้ การประเมิน

ผล หรือ การบริโภคผลิตภณัฑ์ ซ่ึงผูบ้ริโภคคาดหวงัว่า 

สินคา้เหล่านั้นจะตอบสนองความตอ้งการของตน ได้

อยา่งพึงพอใจ (Schiffman & Kanuk, 1994) ในปัจจุบนั

ผูบ้ริโภคต่างแตกต่างกนัอยูห่ลายประเด็น เช่น อาย ุ ราย

ได ้ระดบัการศึกษา รสนิยม และความเช่ือเป็นตน้ ท�าให้

มีการบริโภคสินคา้ และบริการอยา่งหลายหลาย นอกจาก

ในเร่ืองประชากรศาสตร์แลว้ ยงัมีปัจจยัอ่ืนอีกท่ีท�าใหก้าร

บริโภคแตกต่างกนัดว้ย นกัการตลาดจึงจ�าเป็นตอ้งศึกษา

และวเิคราะห์พฤติกรรมของผูบ้ริโภค (analyzing consumer 

behavior) เพือ่ใหท้ราบถึงลกัษณะความตอ้งการ พฤติกรรม

การซ้ือและการใชข้องผูบ้ริโภค ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีจะช่วยให้

สามารถจดักลยทุธ์ทางการตลาด (marketing strategies) เพือ่

ใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดอ้ยา่ง

สูงสุด (Sareerat, 1998) การวิเคราะห์เก่ียวกบัพฤติกรรมผู ้

บริโภค (analyzing consumer behavior) เป็นการศึกษาเก่ียว

กบัพฤติกรรมการซ้ือและการใชข้องผูบ้ริโภค เพือ่ใหท้ราบ

ลกัษณะความตอ้งการท่ีเกิดข้ึนกบัผูบ้ริโภค เพื่อจะท�าใหผู้ ้

บริโภคเกิดความพอใจ และค�าตอบท่ีจะช่วยใหเ้ราสามารถ

ก�าหนดกลยทุธ์ทางการตลาด (marketing strategies) เพื่อ

สามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งดี 

2. แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัการตดัสินใจซ้ือ

การตดัสินใจ หมายถึง การเลือกท�าส่ิงเดียว โดยมีทาง

เลือกจากทางเลือกหลากหลายทาง (Walters, 1978) การ

ตดัสินใจของผูบ้ริโภค เกิดจากปัจจยัภายใน คือแรงจูงใจ 

การรับรู้ การเรียนรู้ ทศันคติและบุคลิกภาพ ท่ีจะแสดงให้
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เห็นถึงความตอ้งการของผูบ้ริโภค และรู้ว่ามีสินคา้ ท่ีให้

เลือกอย่างมากมาย จากกิจกรรมท่ีผูบ้ริโภคไดม้ามีส่วน

เก่ียวขอ้ง หรือขอ้มูลต่างๆท่ีผูผ้ลิตส่งมายงัผูบ้ริโภค และ

สุดทา้ยคือการประเมินทางเลือกต่าง ๆ (Kotler, 2000)

3. แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัการส่ือสารการ

ตลาดดิจิทลั Laudon & Traver (2004) การปฏิวติัดิจิทลั

ถือเป็นส่ิงหน่ึงท่ีส�าคญัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมของผูบ้ริโภค 

การใชอิ้นเทอร์เน็ตของผูบ้ริโภคในปัจจุบนั กลายมาเป็น

ส่วนหน่ึงในชีวิตประจ�าวนั และเป็นช่องทางการติดต่อ

ส่ือสารท่ีท�าให้สามารถเขา้ถึงกนัไดอ้ยา่งง่ายดาย รวดเร็ว 

ตลอดเวลา ดว้ยการเติบโตดา้นเทคโนโลยกีารส่ือสารผา่น

อินเตอร์เน็ตท�าใหเ้กิดช่องทางการส่ือสารท่ีหลากหลายซ่ึง

สามารถเช่ือมโยงผูค้นจากทัว่โลกสามารถส่ือสารกบักลุ่ม

คนจ�านวนมากไดอ้ยา่งรวดเร็ว

4. ทฤษฎีพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ความพงึพอใจ และ

ความเช่ือมัน่ต่อเวบ็ไซต ์พาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์(electronic 

commerce) หรืออีคอมเมิร์ซ (e-commerce) หมายถึง การ

ท�าธุรกรรมทุกรูปแบบโดยครอบคลุมถึงการซ้ือขายสิน 

บริการ การช�าระเงิน การโฆษณาประเภทต่าง ๆ โดย

เฉพาะเคร่ืองข่ายทางอินเทอร์เน็ต ในปัจจุบนัการเติบโต

ของการใชง้านอินเทอร์เน็ต และการเพิ่มข้ึนของเวบ็ไซต์

ทางธุรกิจเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ท�าใหใ้นปัจจุบนัธุรกิจบน

อินเทอร์เน็ตเป็นช่องทางการตลาดขนาดใหญ่ของโลกไร้

พรมแดน ท่ีสามารถเขา้ถึงผูโ้ภคไดอ้ย่างรวดเร็ว ไร้ขีด

จ�ากดั ของเร่ืองเวลาและสถานท่ี ทั้งน้ีการน�าเสนอสินคา้

ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ มีความส�าคญัอย่างยิ่งในปัจจุบนั 

พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์จึงเป็นทางเลือกท่ีประกอบธุรกิจ 

และก�าลงัไดรั้บความนิยมเพิ่มมากข้ึน

กรอบแนวคิดกำรวิจัย

1.ลกัษณะประชากรศาสตร์

- เพศ

- อายุ

- อาชีพ

- ระดบัการศึกษา

- รายได้ พฤติกรรมการซ้ือสินคา้ออนไลนบ์นเวบ็ไซต ์

LAZADA ของลูกคา้ในเขตกรุงเทพมหานคร

2. การส่ือสารการตลาดแบบดิจิทลั

- การตลาดผา่นเคร่ืองมือคน้หาบนอินเทอร์เน็ต

- การตลาดเพื่อเป็นการตอกย �้าความสนใจ

- การท�าป้ายโฆษณาตวัสินคา้ท่ีแสดงผา่นหนา้เวบ็ไซต์

- การท�าการตลาดบนสังคมออนไลน์

- การท�าการตลาดผา่นจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์

ภำพ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั

สมมติฐำนกำรวิจัย

1. ปัจจยัส่วนบุคคลมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรม

การซ้ือสินคา้ออนไลน์บนเวบ็ไซต ์LAZADA ของลูกคา้

ในกรุงเทพมหานคร

2. การส่ือสารการตลาดแบบดิจิทลั มีความสมัพนัธ์

กบัพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ออนไลนบ์นเวบ็ไซต ์LAZADA 

ของลูกคา้ในกรุงเทพมหานคร

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ
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ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 

ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัในคร้ังน้ีคือ ผูบ้ริโภค

ทั้งเพศหญิง และเพศชาย ในเขตกรุงเทพมหานครท่ีเคยใช้

บริการเวบ็ไซต ์LAZADA ซ่ึงไม่ทราบจ�านวนท่ีแน่นอน จึง

ไดก้�าหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งจากสูตร (Vanichbuncha, 

2005) ในระดบัความเช่ือมัน่ 95% ไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่ง

จ�านวน 385 คน และส�ารองตวัอยา่งเพ่ือป้องกนัความคลาด

เคล่ือนไว ้25 คน โดยคิดรวมเป็น 400 คน

เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรวิจัย 

ส่วนท่ี 1 ปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์ของผู ้

ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบสอบถามปลายปิด (close 

end questions) เป็นค�าถามท่ีเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลใน

เร่ือง เพศ อาย ุอาชีพ ระดบัรายได ้และระดบัการศึกษา มี

ค�าถามทั้งหมด 5 ขอ้

ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามขอ้มูลด้านการส่ือสาร

การตลาดแบบดิจิทลั มีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือสินคา้

ออนไลน์บนเวบ็ไซต ์LAZADA ซ่ึงมีลกัษณะค�าถามเป็น

แบบ Interval Scale จ�านวน 15 ขอ้

ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามขอ้มูลดา้นพฤติกรรมการ

ซ้ือสินคา้ออนไลน์บนเวบ็ไซต ์LAZADA แบบสอบถาม

ปลายปิด (close end questions ) เป็นค�าถามเก่ียวกบั

พฤติกรรมการซ้ือสินคา้ออนไลน์บนเวบ็ไซต ์LAZADA 

มีค�าถามทั้งหมด 5ขอ้

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

การศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงส�ารวจ โดย

มุ่งศึกษาพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ออนไลน์บนเว็บไซต ์

LAZADA ของลูกคา้ในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงผูว้ิจยัได้

ท�าการรวบรวมขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลดงัน้ี 

1. ขอ้มูลปฐมภูมิ ไดจ้ากการเก็บแบบสอบถาม 

จากกลุ่มตวัอยาง จ�านวน 400 คน 

2. ขอ้มูลทุติยภมิูไดจ้ากการคน้ขอ้มลูจาก หนงัสือ 

วารสาร ส่ิงพิมพ ์เอกสาร วิทยานิพนธ์ และ ฐานขอ้มูลท่ี

เก่ียวขอ้ง

สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 

การทดสอบไคสเควร์ (Chi-square Test) และ

สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์แบบสเปียร์แมน (Spearman rank 

correlation coefficient)

ผลกำรวิจัย 

ข้อมูลทางด้านประชากรศาสตร์ของผู ้ตอบ

แบบสอบถาม จากผลการวิจยัคร้ังน้ีพบว่าส่วนใหญ่เป็น

เพศหญิง อาย ุ20-30 ปี ระดบัการศึกษาปริญญาตรี อาชีพ

พนกังานบริษทั รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001-30,000 บาท

ท่ีเคยใชบ้ริการเวบ็ไซต ์LAZADA

ดา้นการตลาดผา่นเคร่ืองมือคน้หาบนอินเทอร์เน็ต 

พบวา่ผูบ้ริโภคท่ีซ้ือสินคา้ผา่นเวบ็ไซต ์LAZADA ในเขต

กรุงเทพมหานครให้ความส�าคญักบัเคร่ืองมือการส่ือสาร

การตลาดแบบดิจิทลัดา้นการตลาดผ่านเคร่ืองมือคน้หา

บนอินเทอร์เน็ตโดยรวมอยู่ในระดับมาก (M = 4.03,  

SD = 0.56) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ให้ความส�าคญั

อยู่ในระดบัมากทุกขอ้โดยอนัดบัหน่ึงไดแ้ก่ เวบ็ไซต์มี

ความน่าเช่ือถือ (M = 4.12, SD = 0.69) รองลงมาเขา้ชม

สินคา้จากเวบ็ไซตอ์นัดบัแรกในการคน้หาสินคา้ออนไลน ์

(M = 4.10, SD = 0.56) และการคน้หามีความถูกตอ้ง และ

ตรงต่อความตอ้งการ (M = 3.90, SD = 0.70)

ดา้นการตอกย �้าความสนใจ พบว่าผูบ้ริโภคท่ีซ้ือ

สินคา้ผา่นเวบ็ไซต ์LAZADA ในเขตกรุงเทพมหานครให้

ความส�าคญักบัเคร่ืองมือการส่ือสารการตลาดแบบดิจิทลั

ดา้นการตลาดเพื่อเป็นการตอกย �้าความสนใจโดยรวมอยู่

ในระดบัมาก (M = 3.89, SD = 0.61) เม่ือพิจารณาเป็น

รายขอ้พบว่าให้ความส�าคญัอยู่ในระดบัมากทุกขอ้โดย

อนัดบัหน่ึงไดแ้ก่ พบเห็นประเภทสินคา้ท่ีเคยคน้หาบ่อย

คร้ัง (M = 3.95, SD = 0.67) รองลงมามีการน�าเสนอโปร

โมชัน่ท่ีไดส่้วนลดมากกว่าเดิม (M = 3.92, SD = 0.73) 

และมีการน�าเสนอโปรโมชั่นท่ีได้ส่วนลดมากกว่าเดิม  

(M = 3.80, SD = 0.75)

ดา้นการท�าป้ายโฆษณาตวัสินคา้ท่ีแสดงผา่นหนา้

เวบ็ไซตพ์บวา่ ผูบ้ริโภคท่ีซ้ือสินคา้ผา่นเวบ็ไซต ์LAZADA 

ในเขตกรุงเทพมหานครให้ความส�าคญักบัเคร่ืองมือการ
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ส่ือสารการตลาดแบบดิจิทลัดา้นการท�าป้ายโฆษณาตวั

สินคา้ท่ีแสดงผ่านหนา้เวบ็ไซตโ์ดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 

(M = 3.75, SD = 0.63) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่าให้

ความส�าคญัอยูใ่นระดบัมากทุกขอ้โดยอนัดบัหน่ึงไดแ้ก่

ป้ายโฆษณาสินคา้มีความน่าสนใจ (M = 3.89, SD = 0.72) 

รองลงมาป้ายโฆษณาสินคา้มีการวางต�าแหน่งท่ีเห็นไดง่้าย 

(M = 3.77, SD = 0.75) และป้ายโฆษณาสินคา้ให้ขอ้มูล

ครบถว้น (M = 3.61, SD = 0.85)

ด้านการท�าการตลาดบนสังคมออนไลน์ พบ

ว่าผู ้บริโภคท่ีซ้ือสินค้าผ่านเว็บไซต์ LAZADA ใน

เขตกรุงเทพมหานครให้ความส�าคญักับเคร่ืองมือการ

ส่ือสารการตลาดแบบดิจิทัลด้านการท�าการตลาดบน

สังคมออนไลน์โดยรวมอยู่ในระดับมาก (M = 3.82,  

SD = 0.77) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่าให้ความส�าคญั

อยู่ในระดับมากทุกขอ้โดยอนัดับหน่ึงได้แก่ได้รับการ

ประชาสมัพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารผา่น Social Media (M = 4.02,  

SD = 0.77) รองลงมามีกิจกรรมใหเ้ขา้ร่วมผา่น Social Media  

(M = 3.76, SD = 0.90) และสามารถติดต่อส่ือสารผูดู้แล

เวบ็ไซตผ์า่น Social Media (M = 3.70, SD = 1.02)

ดา้นการท�าการตลาดผา่นจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ 

พบวา่ผูบ้ริโภคท่ีซ้ือสินคา้ผา่นเวบ็ไซต ์LAZADA ในเขต

กรุงเทพมหานครให้ความส�าคญักบัเคร่ืองมือการส่ือสาร

การตลาดแบบดิจิทลัดา้นการท�าการตลาดผ่านจดหมาย

อิเลก็ทรอนิกส์โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (M = 4.28, 

SD = 0.56) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่าให้ความส�าคญั

อยู่ในระดบัมากท่ีสุดทุกขอ้โดยอนัดบัหน่ึงไดแ้ก่ มีขอ้

เสนอส่วนลดพิเศษ (M = 4.42, SD = 0.71) รองลงมา

มีขอ้มูลสินคา้ใหม่มาน�าเสนอ (M = 4.24, SD = 0.71) 

และมีการน�าเสนอสินคา้ตรงประเภทท่ีสนใจโดยตรง  

(M = 4.21, SD = 0.70)

ผูบ้ริโภคมีความถ่ีในการซ้ือสินคา้โดยส่วนใหญ่

คือ 1-2 คร้ังต่อ 3 เดือน มีเหตุผลท่ีตดัสินใจซ้ือสินคา้โดย

ส่วนใหญ่คือสินคา้หลากหลาย สะดวกต่อการสั่งซ้ือ มีค่า

ใชจ่้ายในการซ้ือสินคา้โดยส่วนใหญ่คือ 501-1,200 บาท ผู ้

บริโภคทราบข่าวโดยส่วนใหญ่คือ สินคา้จากอินเทอร์เน็ต/

Social Mediaและผูบ้ริโภคจะกลบัมาซ้ือสินคา้โดยส่วน 

ใหญ่คือซ้ือซ�้ าแน่นอน

กำรอภิปรำยผล

ข้อมูลทางด้านประชากรศาสตร์ของผู ้ตอบ

แบบสอบถาม จากผลการวิจยัคร้ังน้ีพบว่าส่วนใหญ่เป็น

เพศหญิง อาย ุ20-30 ปี ระดบัการศึกษาปริญญาตรี อาชีพ

พนกังานบริษทั รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001-30,000 บาท

ท่ีเคยใชบ้ริการเวบ็ไซต ์LAZADA ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการ

ศึกษาของสุภาวรรณ ชยัทวีวุฒิกุล (Chaitaweewutikul, 

2012) พฤติกรรมการซ้ือสินคา้และบริการออนไลน์บน

เวบ็ไซต์ ENSOGO ของลูกคา้ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ผลการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาย ุ 

26-30 อาชีพพนกังานเอกชน มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001-

30,000 บาท และมีระดบัการศึกษาปริญาตรี

ดา้นการตลาดผ่านเคร่ืองมือคน้หาอินเทอร์เน็ต 

ผูบ้ริโภคให้ความส�าคญัในระดับมากท่ีสุดคือเว็บไซต์

มีความน่าเช่ือถือ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของณัฐ 

ฉนัทพิริย ์(Chantapiripan, 1998) ท่ีศึกษาความตอ้งการซ้ือ

สินคา้และบริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของผูใ้ชบ้ริการ

ผ่านอินเทอร์เน็ต ผลการศึกษาพบว่าผูบ้ริโภคให้ความ

ส�าคญักบัเวบ็ไซตท่ี์มีความน่าเช่ือถือเป็นเร่ืองส�าคญัท่ีสุด 

การตลาดเพือ่เป็นการตอกย �้าความสนใจ ผูบ้ริโภค

ใหค้วามส�าคญัในระดบัมากท่ีสุดคือ พบเห็นประเภทสินคา้

ท่ีเคยคน้หาบ่อยคร้ัง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ

ชชัวาลย ์ศรีหม่ืนไวย ์(Srimuenvai, 2012) ท่ีศึกษากลยทุธ์

ส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ เพือ่สร้างการรับรู้ของเครือ

ข่ายวสิาหกิจ ผลการศึกษาพบวา่การพบเห็นประเภทสินคา้

ท่ีเคยคน้หา หรือเคยซ้ือสินคา้ประเภทนั้น ท�าใหผู้บ้ริโภค

ไดรั้บการกระตุน้ให้เกิดความตอ้งการข้ึนมาใหม่อีกคร้ัง 

การท�าป้ายโฆษณาตัวสินค้าท่ีแสดงผ่านหน้า

เว็บไซต์ ผูบ้ริโภคให้ความส�าคญัในระดบัมากท่ีสุดคือ 

ป้ายโฆษณาสินคา้มีความน่าสนใจ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผล

การศึกษาของเอษณีย ์อาษาสุข (Arsasuk, 2007) ท่ีศึกษา

รูปแบบส่ือแบนเนอร์โฆษณาออนไลน์ท่ีมีผลต่อความ

สนใจเขา้ชมสินคา้ และการบริการของผูบ้ริโภค ผลการ

ศึกษาพบว่าผูบ้ริโภคให้ความส�าคญัเก่ียวกบัป้ายโฆษณา

สินคา้ออนไลน์ ตอ้งมีความสนใจ และมีการวางต�าแหน่ง

ป้ายโฆษณาอยูใ่นจุดท่ีมองเห็นไดง่้าย
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การท�าการตลาดบนสังคมออนไลน์ ผูบ้ริโภคให้

ความส�าคญัในระดบัมากท่ีสุดคือ ไดรั้บการประชาสมัพนัธ์

ขอ้มูลข่าวสารผ่านส่ือสังคมออนไลน์ (social media) 

ซ่ึงสอดคล้องกับผลการศึกษาของบงกช ขุนวิทยา  

(Khunwithaya, 2013) ท่ีศึกษาการส่ือสารการตลาดแบบ

ดิจิทลัของผลิตภณัฑข์องใชส่้วนตวั บนเฟซบุ๊กแฟนเพจ 

ผลการศึกษาพบว่าผูบ้ริโภคให้ความส�าคญัในดา้นไดรั้บ

ประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารผา่นแฟนเพจ

การท�าการตลาดผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 

ผู ้บริโภคให้ความส�าคัญในระดับมากท่ีสุดคือ มีข้อ

เสนอส่วนลดพิเศษ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ  

ธีร์จุฆาภรณ์ มุขมัน่ (Mukman, 2011) ท่ีศึกษาทศันคติของ

ลูกคา้ห้างสรรพสินคา้เซ็นทรัลท่ีมีผลต่อการให้บริการ

การตลาดดว้ยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ผลการศึกษาพบ

ว่าผูบ้ริโภคให้ความส�าคญักบัส่วนลดพิเศษท่ีส่งผา่นทาง

จดหมายอิเลก็ทรอนิกส์มากท่ีสุด

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ซ้ือสินคา้เวบ็ไซต ์

LAZADA 1-2 คร้ัง ระยะเวลาภายใน 3 เดือน มีเหตุผลท่ี

ตดัสินใจซ้ือสินคา้ เพราะมีสินคา้หลากหลาย สะดวกต่อ

การสัง่ซ้ือ มีค่าใชจ่้ายในการซ้ือสินคา้ต่อคร้ัง คือ 501-1,200 

บาท ไดรั้บขอ้มูลข่าวสารจากอินเทอร์เน็ต/Social Media 

และจะกลบัมาซ้ือสินคา้ซ�้ าแน่นอน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผล

การศึกษาของ พิชยารักษ ์มณีเลอเลิศ (Maneelerlert, 2010) 

ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ และ

บริการผ่านระบบออนไลน์ ผลการศึกษาพบว่าผูบ้ริโภค

มีเหตุผลท่ีตดัสินใจซ้ือสินคา้ เพราะสินคา้มีหลากหลาย 

สามารถเปรียบเทียบราคาได ้มีค่าใชจ่้ายในการซ้ือสินคา้ 

501-1500 บาทต่อคร้ัง

ข้อเสนอแนะ

จากการศึกษาการส่ือสารการตลาดแบบดิจิทลั 

ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ออนไลน์บนเว็บไซต ์

LAZADA ในกรุงเทพมหานคร ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะดงัน้ี

1. ดา้นการตลาดผา่นเคร่ืองมือคน้หาอินเทอร์เน็ต 

ผูบ้ริโภคให้ความส�าคญัในระดบัมากท่ีสุดคือเวบ็ไซต์มี

ความน่าเช่ือถือ ดงันั้นเวบ็ไซต ์LAZADA ควรออกแบบ

เว็บไซต์ให้มีความน่าเช่ือถือ ใส่ช่ือท่ีอยู่จริงของบริษทั 

และตวัแทนจ�าหน่าย สามารถติดต่อไดง่้าย มีการอพัเดท

ขอ้มูล สินคา้ใหม่ ๆสม�่าเสมอ และมีรีวิวสินคา้จากผูใ้ช้

งานจริง และน�ารางวลั หรือข่าวสารทีเก่ียวกบั LAZADA 

มาแสดงไวท่ี้หนา้เวบ็ไซตเ์พื่อสร้างความน่าเช่ือถือ และ

ความมัน่ใจให้กบัลูกคา้ท่ีเขา้มาในเวบ็ไซต์

2. การตลาดเพื่อเป็นการตอกย �้าความสนใจ ผู ้

บริโภคให้ความส�าคัญในระดับมากท่ีสุดคือ พบเห็น

ประเภทสินค้าท่ี เคยค้นหาบ่อยคร้ัง ดังนั้ นเว็บไซต ์ 

LAZADA ควรสร้างโฆษณาใหติ้ดตามลูกคา้ไปในทุกๆท่ี

ในโลกออนไลน์ ทั้งหนา้เวบ็ไซตต่์าง ๆ และ เฟสบุ๊ค ซ่ึง

ส่ิงส�าคญัเหล่าน้ีท�าให้ผูบ้ริโภคเกิดการซ้ือสินคา้ได ้ และ

ท�าให้ผูบ้ริโภคจดจ�าแบรนดไ์ดอ้ยา่งดีอีกดว้ย

3. การท�าป้ายโฆษณาตวัสินคา้ท่ีแสดงผ่านหนา้

เวบ็ไซต ์ผูบ้ริโภคใหค้วามส�าคญัในระดบัมากท่ีสุดคือ ป้าย

โฆษณาสินคา้มีความน่าสนใจ ดงันั้นเวบ็ไซต ์LAZADA 

ควรท�าป้ายโฆษณาให้มีความน่าสนใจ โดยอาจจะมีการ

ออกแบบท่ีแตกต่างออกไป หรือมีสีสนัท่ีน่าสนใจ ดึงดูดให้

ผูบ้ริโภคมองเห็นใหเ้กิดความสนใจในป้ายโฆษณาสินคา้

4. การท�าการตลาดบนสงัคมออนไลน ์ผูบ้ริโภคให้

ความส�าคญัในระดบัมากท่ีสุดคือ ไดรั้บการประชาสมัพนัธ์

ขอ้มูลข่าวสารผ่านส่ือสังคมออนไลน์ (social media)  

ดงันั้นเว็บไซต์ LAZADA ควรมีอพัเดทแฟนเพจ (fan 

page) อยูเ่ป็นประจ�าสม�่าเสมอ มีการสนทนาโตต้อบกบั

ลูกคา้อยา่งเป็นมิตร น�าขอ้มูลสินคา้ต่างๆ บทความสาระ

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินคา้มาอพัเดทอีกดว้ย

5. การท�าการตลาดผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 

ผูบ้ริโภคให้ความส�าคญัในระดบัมากท่ีสุดคือ มีขอ้เสนอ

ส่วนลดพิเศษ ดงันั้นเวบ็ไซต ์LAZADA ควรส่งจดหมาย

อิเลก็ทรอนิกส์เป็นประจ�าสม�่าเสมอ มอบของขวญัส่วนลด

พเิศษใหแ้ก่ลกูคา้เน่ืองในวนัส�าคญัต่าง ๆ  เพือ่ท�าใหก้ระตุน้

การเกิดการซ้ือสินคา้เพิ่มมากข้ึน 
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บทคัดย่อ

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาความคาดหวงั และความพึงพอใจของสมาชิกต่อคุณภาพการใหบ้ริการ

ของศูนย ์The style by Toyota และเพื่อเปรียบเทียบความคาดหวงัและความพึงพอใจของสมาชิกต่อการให้บริการของ

ศูนย ์The style by Toyota กลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาคร้ังน้ีคือ สมาชิก ศูนย ์The style by Toyota จ�านวน 400 ราย การ

วิเคราะห์ขอ้มูลใชส้ถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistics) ไดแ้ก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ

สถิติอา้งอิง (inferential statistics) ไดแ้ก่ การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียของสองกลุ่มตวัอยา่ง (t-test) และการ

ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียมากกว่าสองกลุ่มตวัอยา่ง (One-way ANOVA) ผลการวิจยัพบว่าสมาชิกมีความคาด

หวงั และความพึงพอใจต่อการให้บริการของศูนย ์The style by Toyota ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยท่ีมีความคาด

หวงัมากกวา่ความพึงพอใจอยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ดา้นท่ีมีความคาดหวงัมากกวา่ความพึงพอใจมากเป็น

อนัดบัท่ีหน่ึง คือ ดา้นกิจกรรม รองลงมา คือ ดา้นการให้ขอ้มูลข่าวสาร และดา้นส่ิงอ�านวยความสะดวก ตามล�าดบั และ

พบวา่สมาชิกท่ีมีเพศ อาย ุระดบัการศึกษา รายได ้และความถ่ีในการเขา้มาใชบ้ริการแตกต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการ

ใหบ้ริการของศูนย ์The style by Toyota ไม่ต่างกนั แต่สมาชิกท่ีมีอาชีพแตกต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการใหบ้ริการต่าง

กนั อยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05

ค�ำส�ำคัญ: ความคาดหวงั, ความพึงพอใจ, คุณภาพการให้บริการ

Abstract

This research aims to study the expectations and satisfaction of the quality of service centers The style 

by Toyota and to compare the expectations and satisfaction of the services of the center The style by Toyota. The 

sample in this study is the Member Center The style by Toyota 400 Data were analyzed using descriptive statistics 

such as frequency, percentage, average, standard deviation and reference statistics, testing the difference between the 

mean of the two samples using a t-test and verify the difference between the two samples using One-way ANOVA 

The results showed that the expectation and satisfaction of the center The style by Toyota in included in high level. 

The expectation more satisfaction significantly by side with the hope over the first satisfaction is the activity,  

followed by the provision of information graphics, and the facilities respectively, and found that members of sex, age,  
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บทน�ำ

บริษทั โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จ�ากัด 

ไดด้�าเนินการเปิดอาคาร The Style by Toyota โดยมี

วตัถุประสงค ์คือ เป็นศนูยก์ารเรียนรู้ (edutainment center) 

เพื่อส่งเสริมและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ของ นกัเรียน 

นิสิต นกัศึกษา และคนรุ่นใหม่ รวมถึงเป็นสถานท่ีพบปะ 

และเพิ่มสีสันการเรียนรู้ผสานความบนัเทิงในรูปแบบ 

Edutainment ท่ีเพียบพร้อมไปดว้ยขอ้มูลข่าวสาร ความ

เคล่ือนไหวในดา้นบนัเทิง เทคโนโลยี แฟชัน่ ดนตรี กีฬา 

และศิลปะแขนงต่าง ๆ นอกจากน้ียงัเป็นสถานท่ีท่ีเปิด

โอกาสให้เยาวชนได้แสดงความสามารถและความคิด

สร้างสรรค ์อาทิ การจดั workshop การออกแบบ โดยนกั

ออกแบบช่ือดงั การบนัทึกรายการ My Style My MTV 

เป็นตน้ The style by Toyota เป็นตึก 4 ชั้น เปิดให้บริการ

คร้ังแรกเม่ือเดือน มกราคม ปี พ.ศ.2549 โดยมุ่งเนน้ไปท่ี

การมีกิจกรรมท่ีหลากหลายเป็นศูนยร์วมของวยัรุ่น และ

รวมเทคโนโลยใีหม่ใหไ้ดเ้รียนรู้ ต่อมาในปี พ.ศ.2556 ไดมี้

การยา้ยท่ีท�าการจากเดิมท่ีอยูร่ะหวา่งซอย 7 ในสยามสแควร์ 

มาอยู ่ในอาคาร SQ1 ท่ีไดส้ร้างข้ึนมาใหม่ บนพื้นท่ีของ

ทรัพยสิ์นทางจุฬาฯ โดย The style by Toyota เป็นส่วน

หน่ึงของตึก SQ1 มี 4 ชั้น ท่ีน�าเทคโนโลย ีนวตักรรมใหม่ๆ 

มาจดัแสดงเพื่อให้ความรู้ 

The style by Toyota ไม่ไดเ้กิดข้ึนเพื่อหวงัผล

ทางดา้นการขายโดยตรง แต่จะหวงัผลไปท่ีกลุ่มเป้าหมาย

ใหม่ๆ ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต ให้มีความรู้สึกดีกบัตราสิน

คา้ ทางบริษทัโตโยตา้ประเทศไทย จึงไดใ้ชง้บประมาณ

จ�านวนมากเพื่อการประชาสัมพนัธ์และเชิญชวนให้กลุ่ม

เป้าหมายไดม้าร่วมกิจกรรมในพ้ืนท่ีแห่งน้ี และในการ

ด�าเนินกิจกรรมท่ีผ่านมาทางบริษทัฯ ยงัไม่ทราบผลการ

ด�าเนินการว่าสามารถบรรลุวตัถุประสงค์ของศูนย ์ The 

style by Toyota หรือไม่ ดงันั้นผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ี

education, income, and frequency of the different satisfaction of the center The style by Toyota different, but  

members of different career have different satisfaction significantly.

Keywords: expectation, satisfaction, quality of service

จะศึกษาปัจจยัดา้นคุณภาพบริการและความพึงพอใจของ

สมาชิกต่อการใชบ้ริการท่ีศูนย ์The style by Toyota ใน

ช่วงท่ีผ่านมาว่าเป็นอย่างไร หรือขอ้ควรปรับปรุงแกไ้ข

ประการใด ซ่ึงผลการวิจยัสามารถน�าไปใช้ประโยชน์

เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างโอกาสและขจดัปัญหาและ

อุปสรรคในการใหบ้ริการท่ีจะท�าให ้The style by Toyota 

มีคุณภาพดา้นการบริการท่ีดียิง่ข้ึนและสามารถตอบสนอง

ความพึงพอใจให้แก่สมาชิก และบรรลุวตัถุประสงคข์อง

องคก์รไดใ้นอนาคต

วัตถุประสงค์กำรวิจัย 

1. เพือ่ศึกษาความคาดหวงัของสมาชิกต่อคุณภาพ

การให้บริการของศูนย ์The style by Toyota

2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของสมาชิกต่อการให้

บริการของศูนย ์The style by Toyota

3. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความคาดหวงัและความ

พึงพอใจของสมาชิกต่อการให้บริการของศูนย ์The style 

by Toyota จ�าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

คุณภาพของการใหบ้ริการวา่ หมายถึง การประเมิน

ของผูรั้บบริการเก่ียวกบัความบริการท่ีเป็นเลิศเหนือกว่า

ความคาดหมายบริการท่ีไดรั้บ ซ่ึงผูบ้ริโภคจะประเมิน

คุณภาพของการบริการ ด้วยการเปรียบเทียบบริการท่ี

คาดหวงักบับริการตามการรับรู้จริงว่าสอดคลอ้งกนัหรือ

ไม่ การบริการท่ีมีคุณภาพจะเป็นบริการท่ีสอดคลอ้งกบั

ความคาดหวงัของผูรั้บบริการ โดยแหล่งท่ีมาของความ

คาดหวงัเก่ียวกบัการบริการของผูรั้บบริการไดรั้บอิทธิพล
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จาก 4 แหล่ง ดงัน้ี

1. ความตอ้งการส่วนบุคคลของผูรั้บบริการจะ

แตกต่างกนัออกไปข้ึนอยูก่บัลกัษณะส่วนบุคคลและสภาพ

แวดลอ้มของผูบ้ริโภคแต่ละคน 

2. การบอกเล่าปากต่อปาก คือขอ้มูลท่ีผูบ้ริโภค

ไดรั้บจากผูอ่ื้นท่ีเคยไดรั้บบริการจาก ผูท่ี้เคยใช้บริการ

มาแลว้ อาจเป็นเชิญชวนให้ไปใชบ้ริการ หรือค�าบอกเล่า

ต่างๆ เก่ียวกบับริการท่ีไดรั้บ

3. ประสบการณ์เดิม ประสบการณ์ตรงเก่ียวกบัการ

บริการของผูรั้บบริการมีอิทธิพลต่อความคาดหวงัเช่นกนั 

เพราะประสบการณ์นั้นจะท�าให้เกิดการเรียนรู้และจดจ�า

ได ้และจะก่อใหเ้กิดความคาดหวงัต่อบริการในคร้ังต่อไป 

4. การโฆษณาประชาสัมพนัธ์ ผูใ้ห้บริการจะ

โฆษณาและประชาสัมพนัธ์ในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือส่ง

เสริมการขาย หรือเพื่อสร้างภาพลกัษณ์ ซ่ึงมีบทบาท

ส�าคญัต่อการสร้างความคาดหวงัท่ีจะไดรั้บการใชบ้ริการ  

(Smitthikrai, 2010) 

การให้บริการของศูนย ์The style by Toyota ซ่ึง

เป็นสถานท่ีท่ีทางโตโยตา้ สร้างข้ึนเพ่ือเสริมสร้างภาพ

ลกัษณ์ท่ีดีต่อองคก์รใหมี้ความทนัสมยั โดยมีเป้าหมายเพือ่

สร้างกลุ่มเป้าหมายท่ีจะซ้ือรถยนต์ในอนาคตให้มีความ

รู้สึกดีกบัตราสินคา้ โดยมีเน้ือหาการใหบ้ริการครอบคลุม

ถึง ศิลปะ ดนตรี แฟชัน่ กีฬา เทคโนโลยีดา้นยานยนต ์ท่ี

จะถ่ายทอดออกมาในรูปแบบของกิจกรรม โดยมีบุคคล

ท่ีมีช่ือเสียง ดารา นกัร้อง และผูเ้ช่ียวชาญในแขนงต่าง ๆ 

ท่ีสามารถ โนม้นา้วหรือมีอิทธิพลต่อกลุ่มเป้าหมายใหม้า

ร่วมกิจกรรม ซ่ึงการวดัคุณภาพการใหบ้ริการของศูนยจ์ะ

สะทอ้นออกมาในกิจกรรมต่างๆ ซ่ึงจะประกอบไปดว้ย 

1. ดา้นบุคลากรผูใ้ห้บริการ 

2. ดา้นสิทธิประโยชน ์

3. ดา้นกิจกรรม 

4. ดา้นการให้ขอ้มูลข่าวสาร 

5. ดา้นส่ิงอ�านวยความสะดวก 

6. ดา้นสถานท่ีให้บริการ

แนวคิดเก่ียวกบัความคาดหวงัของศุภจิต สนิทวงศ ์

ณ อยธุยา (Sanitwong Na Ayutthaya, 2007) ไดอ้ธิบายถึง

ความคาดหวงัว่า ความคาดหวงัของลูกคา้แต่ละรายจะมี

ความแตกต่างกนัไป และจะประกอบดว้ย ความคาดหวงั

และระยะห่างท่ียอมรับได ้3 องคป์ระกอบ ดงัน้ี

1. ความคาดหวงัท่ีผูรั้บบริการหวงัไวว้า่จะไดรั้บ 

(desired service) ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีผูรั้บบริการมีความตอ้งการ

และเช่ือว่ามีความเป็นไปไดท่ี้ควรจะไดรั้บบริการ 

2. ระดบัขั้นต�่าของบริการท่ีผูรั้บบริการยอมรับ

ได ้ (adequate service) ในการรับบริการแต่ละคร้ังอาจมี

อุปสรรคท�าให้ไม่ไดผ้ลลพัธ์ดงัท่ีคาดหวงัไว ้ ระยะห่าง

ระหวา่งความคาดหวงัท่ีผูรั้บบริการหวงัไวว้า่จะไดรั้บ กบั

ระดบัต�่าสุดของบริการท่ีผูรั้บบริการรับได ้เรียกว่า ระยะ

ห่างระหว่างความคาดหวงัของผูใ้ชบ้ริการ

3. ระยะห่างระหวา่งความคาดหวงัของผูรั้บบริการ 

(zone of tolerance) ท่ีไดผ้ลลพัธ์จากการบริการขององคก์ร

ธุรกิจกบัการยอมรับผลลพัธ์ขั้นต�่าท่ีผูรั้บบริการยอมรับได ้

และระยะห่างดงักล่าวยงัเกิดจากความแตกต่างในการให้

บริการประเภทอ่ืน เช่น การบริการท่ีไม่แน่นอนซ่ึงเกิด

ข้ึนจากตวัผูใ้ห้บริการเอง

แนวคิดเก่ียวกบัความพงึพอใจ ความพงึพอใจของ

ผูบ้ริโภค หมายถึง ความรู้สึกตอบสนองของผูบ้ริโภคต่อ

การประมาณค่าในการรับรู้ท่ีไม่ตรงกนัระหว่างส่ิงท่ีคาด

หวงัไวก้บัผลการด�าเนินการท่ีเกิดข้ึนจริงของบริการท่ีรับ

รู้ภายหลงัการรับบริการ จากนิยามน้ีสามารถน�ามาอธิบาย

หลกัการสร้างความพึงพอใจได ้3 ประการ คือ

1. ความคาดหวงัต่อบริการ ลูกคา้มกัตั้งความหวงั

ท่ีอาจเป็นไปไดต่้อบริการ โดยรับรู้จากแหล่งต่าง ๆ เช่น 

ขอ้มูลเก่ียวกบัคุณภาพของสินคา้ การโฆษณา หรือการ

บอกกล่าวแบบปากต่อปาก เป็นตน้

2. ผลการด�าเนินงานท่ีเกิดข้ึนจริง ลูกค้าจะ

ประมาณค่าผลการด�าเนินงานของบริการจากผลการ

ด�าเนินงานท่ีเกิดข้ึนจริง หรือผลการด�าเนินงานท่ีรับรู้ภาย

หลงัการบริโภค

3. ความไม่ตรงกนั ความแตกต่างระหว่างส่ิงท่ี

คาดหวงักบัส่ิงท่ีเกิดข้ึนจริงมกัท�าให้เกิดความพึงพอใจ 

หากความคาดหวงัมีมากกว่าการรับรู้ท่ีเกิดข้ึนจริง จะน�า
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มาซ่ึงความพึงพอท่ีสูงข้ึน (Kongpibulkit, 2006)

วาสนา ธรรมพิทกัษ์ และคณะ (Thampitark, 

et al., 2013) ไดศึ้กษาความคาดหวงัและความพึงพอใจ

ของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียท่ีมีต่อการให้บริการของ บณัฑิต

วิทยาลยั มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ผลการวิจยัพบว่า ระดบั

ความคาดหวงัและระดบัความพึงพอใจต่อการให้บริการ

ของ บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ในภาพรวม

ทั้ง 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นกระบวนการ/ขั้นตอนการปฏิบติังาน 

ดา้นคุณภาพการบริการ ดา้นช่องทางการติดต่อส่ือสาร 

และดา้นเจา้หนา้ท่ี อาจารยแ์ละบุคลากรมีความคาดหวงั

และความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก และการเปรียบเทียบ

ความคาดหวงักบัความพึงพอใจของอาจารย ์และบุคลากร

ท่ีมีต่อคุณภาพการใหบ้ริการของบณัฑิตวทิยาลยั ทั้ง 4 ดา้น 

ในภาพรวมทั้ง 4 ดา้น พบว่า ความคาดหวงัของอาจารย์

และบุคลากร มีค่าคะแนนเฉล่ียมากกวา่ความพึงพอใจใน

ทุกๆ ดา้น โดยผลต่างความคาดหวงัและความพึงพอใจท่ี

มีต่อการใหบ้ริการของบณัฑิตวทิยาลยัของอาจารยสู์งกวา่

ของบุคลากรทุกดา้น

ประชา จิตวิทยากร (Jitvittayakorn, 2009) ได้

ศึกษาคุณภาพบริการในทศันะของลกูคา้ท่ีมีต่อศนูยบ์ริการ 

บริษทั โตโยตา้ บอด้ี เซอร์วิส จ�ากดั สาขาสุขมุวิท เขต

วฒันา กรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบวา่ คุณภาพบริการ

ในทศันะของลูกคา้ท่ีมีต่อศูนยบ์ริการในภาพรวม อยูใ่น

ระดบัมาก ทั้ง 4 ดา้น เรียงตามล�าดบั คือ คุณภาพก่อนรับ

บริการ การสร้างความพึงพอใจแก่ลูกคา้ ขณะรับบริการ 

และหลงัการรับบริการ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า 

คุณภาพก่อนรับบริการ อยูใ่นระดบัมาก จ�านวน 4 รายการ 

2 อนัดบัแรก คือ ภาพพจน์ ช่ือเสียงของศูนยบ์ริการ และ

การยอมรับในบริการของศนูย ์ขณะรับบริการ เม่ือพิจารณา

เป็นรายขอ้ พบว่า อยูใ่นระดบัมาก ทุกรายการ 2 อนัดบั

แรก คือ ความพิถีพิถนัขณะให้บริการ และความสะอาด 

สบายขณะใชบ้ริการดา้นคุณภาพหลงัการรับบริการ อยูใ่น

ระดบัมาก ทุกรายการ 2 อนัดบัแรก คือ ความสมบูรณ์ครบ

ถว้นของบริการ และการปฏิบติัตามค�าร้องเรียนของลูกคา้ 

ส�าหรับการสร้างความพึงพอใจแก่ลูกคา้ อยูใ่นระดบัมาก 

ทุกรายการ 2 อนัดบัแรก คือ พนกังานอธิบายการใหบ้ริการ

อยา่งชดัเจน ความสะดวกดา้นสถานท่ี ผลการเปรียบเทียบ

คุณภาพบริการของศูนยบ์ริการในทศันะของลูกคา้ท่ีมีต่อ

ศูนยบ์ริการ จ�าแนกตามลกัษณะส่วนบุคคล พบว่า ลูกคา้

ท่ีมีอาย ุสถานภาพสมรส อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน

ต่างกนั มีทศันะ เก่ียวกบัคุณภาพบริการของศนูยบ์ริการ ใน

ภาพรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ลูกคา้ท่ีมีอาย ุสถานภาพ

สมรส อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั มีทศันะ โดย

รวม ดา้นคุณภาพขณะรับบริการ และคุณภาพหลงัการรับ

บริการ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

ลูกคา้ท่ีมีสถานภาพสมรส อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน

ต่างกนั มีทศันะ โดยรวม คุณภาพก่อนรับบริการ แตก

ต่างกนัอยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และลูกคา้

ท่ีมีอาย ุสถานภาพสมรส และอาชีพต่างกนั มีทศันะ โดย

รวม ดา้นการสร้างความพึงพอใจแก่ลูกคา้ แตกต่างกนั

อยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01
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สมมติฐำนกำรวิจัย

1. สมาชิกท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั มี

ความพึงพอใจต่อการให้บริการของศูนย ์ The style by 

Toyota ต่างกนั

2. สมาชิกมีความคาดหวงัและความพึงพอใจต่อ

การใหบ้ริการของศนูย ์The style by Toyota ไม่แตกต่างกนั

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

งานวจิยัน้ีเป็นงานวจิยัเชิงส�ารวจ (survey research 

method) และท�าการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม 

(questionnaire) ประชากร ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ัง

น้ี คือ สมาชิกศูนย ์The style by Toyota ซ่ึงมีท่ีตั้งอยูใ่น

ย่านสยามสแควร์ อาคาร SQ1 มีจ�านวนทั้งส้ิน 86,342 

คน สุ่มตวัอยา่งโดยวิธีของ เครซ่ีและมอร์แกน ไดจ้�านวน 

400 และเกบ็แบบสอบถามโดยวธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบง่าย 

(simple sampling random) 

เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรวิจัย

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั คือ แบบสอบถาม โดย

แบ่งออกเป็น 3 ส่วน 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 ประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศึกษา 

อาชีพ รายได ้และความถ่ีในการเขา้มาใชบ้ริการ มีจ�านวน  

6 ขอ้ เป็นแบบสอบถามชนิดปลายปิด มีหลายตวัเลือก

ให้ตอบ

ส่วนท่ี 2 ความคาดหวงัและความพึงพอใจของ

สมาชิกต่อการให้บริการของศูนย ์ The style by Toyota 

ในด้านบุคลากรผูใ้ห้บริการ ด้านสิทธิประโยชน์ ด้าน

กิจกรรม ดา้นการให้ขอ้มูลข่าวสาร ดา้นส่ิงอ�านวยความ

สะดวก และดา้นสถานท่ีให้บริการ ลกัษณะค�าถามเป็น

แบบ Likert Scale มี 5 ระดบั

ส่วนท่ี 3 ขอ้มูลเก่ียวกบัขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ มี

ลกัษณะเป็นค�าถามปลายเปิด 

การพิจารณาระดบัความคิดเห็นของขอ้มูลของ

แต่ละค�าถามแบ่งค่าเฉล่ียของคะแนน เป็น 5 ระดับ 

โดย ก�าหนดความกวา้งของแต่ละอนัตรภาคชั้น = 0.80  

(Vanichbancha, 2006) ดงัน้ี 

4.21 – 5.00 = มากท่ีสุด

3.41 – 4.20 = มาก 

2.61 – 3.40 = ปานกลาง 

1.81 – 2.60 = นอ้ย 

1.00 – 1.80 = นอ้ยท่ีสุด

สถิติที่ใช้ในกำรวิจัย

สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล สามารถจ�าแนก

ได ้ดงัน้ี

1. สถิติเชิงพรรณนา (สถิติพื้นฐาน) ไดแ้ก่ 

1 .1  ค่าความถ่ี  ( f requency)  และร้อยละ  

(Percentage) วิเคราะห์ลกัษณะส่วนบุคคลของผูต้อบ

แบบสอบถาม 

1.2 ค่าเฉล่ีย (mean) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

(Standard Deviation) วเิคราะห์คาดหวงัและความพงึพอใจ

ของสมาชิกต่อการใหบ้ริการของศนูย ์The style by Toyota

2. สถิติเชิงอนุมาน เพื่อใช้ทดสอบสมมติฐาน 

ไดแ้ก่ 

2.1 Paired-samples t-test ใชเ้ปรียบเทียบความ

คาดหวงัและความพึงพอใจของสมาชิกต่อการให้บริการ

ของศูนย ์The style by Toyota 

2.2 Independent-samples t-test ใช้ทดสอบ

สมมติฐานดา้นเพศ กบัความพึงพอใจของสมาชิกต่อการ

ให้บริการของศูนย ์The style by Toyota และ

2.3 One-Way ANOVA ใชท้ดสอบสมมติฐาน 

ดา้นอายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้ และความถ่ีใน

การเขา้มาใชบ้ริการ กบัความพึงพอใจต่อการให้บริการ

ของศูนย ์The style by Toyota

ผลกำรวิจัย 

1. ลกัษณะส่วนบุคคล
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สมาชิกของศูนย์ The style by Toyota เป็น

เพศหญิง จ�านวน 221 คน (ร้อยละ 55.25) เป็นเพศชาย 

จ�านวน179 คน (ร้อยละ 44.75) อาย ุ20-25 ปี จ�านวน 115 คน  

(ร้อยละ 28.75) ต�่ากวา่ 20 ปี จ�านวน 92 คน (ร้อยละ 23.0) อาย ุ 

26-35 ปี จ�านวน 79 คน (ร้อยละ 19.75) อาย ุ 36-45 ปี 

จ�านวน 71 คน (ร้อยละ 17.75) และอาย ุ46 ปี จ�านวน 43 

คน (ร้อยละ 10.75) มีระดบัการศึกษาต�่ากว่าปริญญาตรี 

จ�านวน 184 คน (ร้อยละ 46.00) รองลงมา มีระดบัการ

ศึกษาปริญญาตรี จ�านวน 171 คน (ร้อยละ 42.75) ปริญญา

โท จ�านวน 29 คน (ร้อยละ 7.25) ปริญญาเอก จ�านวน  

16 คน (ร้อยละ 4.00) มีอาชีพนกัศึกษา จ�านวน 125 คน 

(ร้อยละ 31.25) อาชีพคา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั จ�านวน 106 

คน (ร้อยละ 26.50) อาชีพลูกจา้ง/พนกังานเอกชน จ�านวน 

104 คน (ร้อยละ 26.00) จ�านวน 55 คน อาชีพขา้ราชการ/

พนกังานรัฐวิสาหกิจ (ร้อยละ 13.75) อาชีพอ่ืนๆ (เช่น 

รับจา้ง) จ�านวน 10 คน (ร้อยละ 2.50) มีรายได ้10,000 - 

15,000 บาท จ�านวน 146 คน (ร้อยละ 36.50) รายไดต้ �่า

กว่า 10,000 บาท จ�านวน 114 คน (ร้อยละ 28.50) ราย

ได ้15,001 - 20,000 บาท จ�านวน 91 คน (ร้อยละ 22.75)  

รายได ้20,001 - 25,000 บาท จ�านวน 33 คน (ร้อยละ 8.25) 

รายได ้ 25,001 - 30,000 บาท จ�านวน 16 คน (ร้อยละ 

4.00) และมีความถ่ีในการเขา้มาใชบ้ริการ 1-2 คร้ัง/เดือน 

จ�านวน 98 คน (ร้อยละ 24.50)  3-4 คร้ัง/เดือน จ�านวน  

95 คน (ร้อยละ 23.75) 5-6 คร้ัง/เดือน จ�านวน 73 คน  

(ร้อยละ 18.25) มากกว่า 8 คร้ัง/เดือน จ�านวน 70 คน  

(ร้อยละ17.50) 7-8 คร้ัง/เดือน จ�านวน 55 คน (ร้อยละ 13.75) 

อ่ืนๆ (ไม่แน่นอน) จ�านวน 9 คน (ร้อยละ 2.25) ตามล�าดบั

2. ความคาดหวงัและความพึงพอใจ

สมาชิกของศูนย ์The style by Toyota มีความคาด

หวงัต่อการให้บริการของศูนย ์The style by Toyota ใน

ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.93 เม่ือพิจารณา 

รายดา้นอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น โดยดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียความ

คาดหวงัมากเป็นอนัดบัท่ีหน่ึง คือ ดา้นบุคลากรผูใ้หบ้ริการ 

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.04 รองลงมาคือ ดา้นสถานท่ีให้บริการ 

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.00 ดา้นส่ิงอ�านวยความสะดวก ค่าเฉล่ีย

เท่ากบั 3.98 ดา้นสิทธิประโยชน์ ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.93 ดา้น

กิจกรรม ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.82 และดา้นการใหข้อ้มลูข่าวสาร 

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.77 ตามล�าดบั มีความพึงพอใจต่อการ

ให้บริารของศูนย ์The style by Toyota ในภาพรวมอยูใ่น

ระดบัมาก ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.82 เม่ือพิจารณารายดา้นอยูใ่น

ระดบัมากทุกดา้น โดยดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจมาก

เป็นอนัดบัท่ีหน่ึง คือ ดา้นสถานท่ีใหบ้ริการ ค่าเฉล่ียเท่ากบั 

4.01 รองลงมาคือ ดา้นบุคลากรผูใ้หบ้ริการ ค่าเฉล่ียเท่ากบั 

3.99 ดา้นส่ิงอ�านวยความสะดวก ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.86 ดา้น

สิทธิประโยชน์ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.81 ดา้นกิจกรรม ค่าเฉล่ีย

เท่ากบั 3.65 และดา้นการใหข้อ้มูลข่าวสาร ค่าเฉล่ียเท่ากบั 

3.62 ตามล�าดบั

3. การทดสอบสมมติฐาน

สมมติฐานท่ี 1 สมาชิกท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคล แตก

ต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของศูนย ์ The 

style by Toyota ต่างกนั (Sig. = 0.962)

ผลการทดสอบความแตกต่างของระดบัความพึง

พอใจต่อการใหบ้ริการของศูนย ์The style by Toyota โดย

การทดสอบค่าที (t-test) พบว่า 

สมาชิกท่ีมีเพศแตกต่างกนัมีความพึงพอใจต่อ

การให้บริการของศูนย ์ The style by Toyota ไม่ต่างกนั 

(Sig. = 0.962)

ผลการทดสอบความแตกต่างของระดับความ

พึงพอใจต่อการให้บริการของศูนย ์The style by Toyota 

ดว้ยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way 

ANOVA) พบว่า 

สมาชิกท่ีมีอายุแตกต่างกนัมีความพึงพอใจต่อ

การให้บริการของศูนย ์ The style by Toyota ไม่ต่างกนั 

(Sig. = 0.341) 

สมาชิกท่ีมีอาชีพแตกต่างกนัมีความพึงพอใจต่อ

การใหบ้ริการของศูนย ์The style by Toyota ต่างกนั อยา่ง

มีนยัส�าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (Sig. = 0.031) และเม่ือ

พิจารณารายดา้น พบว่า

1) สมาชิกท่ีมีอาชีพแตกต่างกนัมีความพึงพอใจ

ต่อการให้บริการของศูนย ์The style by Toyota ในดา้น

บุคลากรผูใ้ห้บริการต่างกนั อย่างมีนยัส�าคญัทางสถิติท่ี

ระดบั 0.05 (Sig. = 0.000)

2) สมาชิกท่ีมีอาชีพแตกต่างกนัมีความพึงพอใจ

ต่อการให้บริการของศูนย ์The style by Toyota ในดา้น
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สิทธิประโยชน์ไม่ต่างกนั (Sig. = 0.635)

3) สมาชิกท่ีมีอาชีพแตกต่างกนัมีความพึงพอใจ

ต่อการให้บริการของศูนย ์The style by Toyota ในดา้น

กิจกรรมต่างกนั อย่างมีนยัส�าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

(Sig. = 0.039)

4) สมาชิกท่ีมีอาชีพแตกต่างกนัมีความพึงพอใจ

ต่อการให้บริการของศูนย ์The style by Toyota ในดา้น

การให้ขอ้มูลข่าวสารต่างกนั อยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิติท่ี

ระดบั 0.05 (Sig. = 0.013)

5) สมาชิกท่ีมีอาชีพแตกต่างกนัมีความพึงพอใจ

ต่อการให้บริการของศูนย ์The style by Toyota ในดา้น

ส่ิงอ�านวยความสะดวกต่างกนั อยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิติ

ท่ีระดบั 0.05 (Sig. = 0.007)

6) สมาชิกท่ีมีอาชีพแตกต่างกนัมีความพึงพอใจ

ต่อการให้บริการของศูนย ์The style by Toyota ในดา้น

สถานท่ีใหบ้ริการต่างกนั อยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิติท่ีระดบั 

0.05 (Sig. = 0.007)

สมาชิกท่ีมีรายได้แตกต่างกันมีความพึงพอใจ

ต่อการให้บริการของศูนย ์ The style by Toyota ไม่ต่าง

กนั (Sig. = 0.223)

สมาชิกท่ีมีความถ่ีในการเขา้มาใชบ้ริการแตกต่าง

กนัมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของศูนย ์“The style 

by Toyota” ไม่ต่างกนั มีค่านยัส�าคญัทางสถิติเท่ากบั 0.069 

สมมติฐานท่ี 2 สมาชิกมีความคาดหวงัและความ

พึงพอใจต่อการให้บริการของศูนย ์The style by Toyota 

ในด้านบุคลากรผูใ้ห้บริการ ด้านสิทธิประโยชน์ ด้าน

กิจกรรม ดา้นการให้ขอ้มูลข่าวสาร ดา้นส่ิงอ�านวยความ

สะดวก และดา้นสถานท่ี ให้บริการไม่แตกต่างกนั 

ผลการทดสอบความแตกต่างของระดบัความคาด

หวงัและความพงึพอใจต่อการใหบ้ริการของศนูย ์The style 

by Toyota ในดา้นบุคลากรผูใ้ห้บริการ โดยการทดสอบ

ค่าที (t-test) พบว่า 

สมาชิกมีความคาดหวงัและความพึงพอใจต่อการ

ให้บริการของศูนย ์The style by Toyota ในดา้นบุคลากร

ผูใ้ห้บริการไม่แตกต่างกนั (Sig. = 0.088) 

สมาชิกมีความคาดหวงัมากกวา่ความพงึพอใจต่อ

การให้บริการของศูนย ์The style by Toyota ในดา้นสิทธิ

ประโยชน์ แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิติท่ีรระดบั 

0.05 (Sig. = 0.003) 

สมาชิกมีความคาดหวงัมากกว่าความพึงพอใจ

ต่อการให้บริการของศูนย ์The style by Toyota ในดา้น

กิจกรรม แตกต่าง อยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

(Sig. = 0.000)

สมาชิกมีความคาดหวงัมากกวา่ความพงึพอใจต่อ

การให้บริการของศูนย ์The style by Toyota ในดา้นการ

ใหข้อ้มูลข่าวสาร แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิติท่ี

ระดบั 0.05 (Sig. = 0.000)

สมาชิกมีความคาดหวงัมากกว่าความพึงพอใจ

ต่อการให้บริการของศูนย ์The style by Toyota ในดา้น

ส่ิงอ�านวยความสะดวก แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส�าคญัทาง

สถิติท่ีระดบั 0.05 (Sig. = 0.000)

สมาชิกมีความคาดหวงัและความพงึพอใจต่อการ

ให้บริการของศูนย ์The style by Toyota ในดา้นสถานท่ี

ให้บริการไม่แตกต่างกนั (Sig. = 0.774)

กำรอภิปรำยผล 

1. ดา้นบุคลากรผูใ้ห้บริการ พบว่า ในภาพรวม 

สมาชิกมีความคาดหวงัอยู่ในระดบัมาก แต่เม่ือสมาชิก

มาใชบ้ริการแลว้กลบัพบว่า มีความพึงพอใจต่อบุคลากร

ผูใ้ห้บริการของศูนย ์The style by Toyota นอ้ยกว่าท่ีคาด

หวงัไว ้ ซ่ึงอาจมีสาเหตุมาจากปัจจัยดังกล่าวไม่ได้รับ

การตอบสนองตรงตามท่ีตนคาดหวงัไว ้ สอดคลอ้งกบั  

ศิริวรรณ เสรีรัตน ์และคณะ (Sererat, et al., 2003) ไดก้ล่าว

วา่ คุณภาพของการใหบ้ริการมีความสอดคลอ้งกบัเกณฑ์

การพจิารณาคุณภาพการบริการ โดยการตอบสนองลกูคา้ท่ี

ดี คือ พนกังานจะตอ้งใหบ้ริการและแกปั้ญหาแก่ลกูคา้อยา่ง

รวดเร็วตามท่ีลูกคา้ตอ้งการ รวมถึงควรมีน�้ าใจ มีมนุษย์

สัมพนัธ์ท่ีดี น่าเช่ือถือ และมีความเป็นกนัเองกบัลูกคา้ 

2. ดา้นสิทธิประโยชน์ พบวา่ สมาชิกมีความคาด

หวงัอยูใ่นระดบัมาก แต่เม่ือสมาชิกมาใชบ้ริการแลว้กลบั

พบว่า มีความพึงพอใจต่อสิทธิประโยชน์ของศูนย ์ The 
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style by Toyota นอ้ยกว่าท่ีคาดหวงัไว ้ซ่ึงอาจมีสาเหตุมา

จากสิทธิประโยชน์ดงักล่าวไม่ตรงกบัความตอ้งการ หรือ

ไม่จูงใจ หรือไม่น่าสนใจตามท่ีตนคาดหวงัไว ้สอดคลอ้ง

กบั Lewis & Bloom (1983) ไดก้ล่าวว่า คุณภาพการให้

บริการ เป็นส่ิงท่ีช้ีวดัถึงระดบัของการบริการท่ีส่งมอบ

โดยผูใ้หบ้ริการต่อลูกคา้หรือผูรั้บบริการวา่สอดคลอ้งกบั

ความตอ้งการของเขาไดดี้เพียงใด การส่งมอบบริการท่ีมี

คุณภาพจึงหมายถึง การตอบสนองต่อผูรั้บบริการบนพื้น

ฐานความคาดหวงัของผูรั้บบริการ 

3. ดา้นกิจกรรม พบวา่ ในภาพรวมสมาชิกมีความ

คาดหวงัอยูใ่นระดบัมาก แต่เม่ือสมาชิกมาใชบ้ริการแลว้ก

ลบัพบว่า มีความพึงพอใจต่อกิจกรรมของศูนย ์The style 

by Toyotaนอ้ยกวา่ท่ีคาดหวงัไว ้ซ่ึงอาจมีสาเหตุมาจากรูป

แบบของกิจกรรมดงักล่าวไม่จูงใจ ไม่น่าสนใจ หรือไม่มี

ประโยชนต์ามท่ีตนคาดหวงัไว ้สอดคลอ้งกบั สมวงศ ์พงศ์

สถาพร (Pongsathaporn, 2007) ไดเ้สนอความเห็นไวว้่า 

คุณภาพการให้บริการ เป็นทศันคติท่ีผูรั้บบริการสะสม

ขอ้มูลความคาดหวงัไวว้่าจะไดรั้บจากบริการ ซ่ึงหากอยู่

ในระดบัท่ียอมรับได ้ผูรั้บบริการก็จะมีความพึงพอใจใน

การใหบ้ริการ ซ่ึงจะมีระดบัแตกต่างกนัออกไปตามความ

คาดหวงัของแต่ละบุคคล 

4. ดา้นการให้ขอ้มูลข่าวสาร พบว่า ในภาพรวม 

สมาชิกมีความคาดหวงัอยูใ่นระดบัมาก แต่เม่ือสมาชิกมา

ใชบ้ริการแลว้กลบัพบวา่ มีความพึงพอใจต่อการใหบ้ริการ

ขอ้มูลข่าวสารของศูนย ์The style by Toyota นอ้ยกว่าท่ี

คาดหวงัไว ้ซ่ึงอาจมีสาเหตุมาจากการใหข้อ้มลูข่าวสารดงั

กล่าวอาจมีความล่าชา้ หรือไม่ครอบคลุมเน้ือหา หรือไม่

สามารถเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารดงักล่าวไดอ้ยา่งทัว่ถึง หรือ

มีช่องทางการรับรู้ข่าวสารค่อนขา้งน้อยไม่หลากหลาย 

เป็นตน้ จึงส่งผลใหมี้ความพงึพอใจนอ้ยกวา่ท่ีคาดหวงัเอา

ไว ้สอดคลอ้งกบั นายิกา เดิดขนุทด (Durdkuntod, 2006) 

ไดใ้ห้ความหมายของ คุณภาพบริการว่า หมายถึง ความ

สมัพนัธ์ระหวา่งความคาดหวงัต่อบริการของลกูคา้กบัการ

รับรู้บริการท่ีไดรั้บ ซ่ึงอาจเป็นการไดรั้บบริการตามท่ีคาด

หวงัหรือสูงกว่าหรือต�่ากว่าท่ีคาดหวงัก็ได ้

5. ดา้นส่ิงอ�านวยความสะดวก พบวา่ ในภาพรวม

สมาชิกมีความคาดหวงัอยูใ่นระดบัมาก แต่เม่ือสมาชิกมา

ใชบ้ริการแลว้กลบัพบว่า มีความพึงพอใจต่อส่ิงอ�านวย

ความสะดวกของศูนย ์ The style by Toyota นอ้ยกว่าท่ี

คาดหวงัไว ้ซ่ึงอาจมีสาเหตุมาจากส่ิงอ�านวยความสะดวก

ดงักล่าวไม่เพียงพอต่อความตอ้งการ หรือไม่ไดม้าตรฐาน

ตามท่ีตนคาดหวงัเอาไว ้ เอาไว ้ สอดคลอ้งกบั Zeithaml, 

Parasuraman & Berry (1988) ไดก้ล่าว่า คุณภาพการให้

บริการ หมายถึง มโนทศัน์และปฏิบติัการในการประเมิน

ของผูรั้บบริการโดยท�าการเปรียบเทียบระหวา่งการบริการ

ท่ีคาดหวงั กบัการบริการท่ีรับรู้จริงจากผูใ้หบ้ริการ ซ่ึงหาก

ผูใ้ห้บริการสามารถให้บริการท่ีสอดคลอ้งตรงตามความ

ตอ้งการของผูรั้บบริการหรือสร้างการบริการท่ีมีระดบั

สูงกวา่ท่ีผูรั้บบริการไดค้าดหวงั จะส่งผลใหก้ารบริการดงั

กล่าวเกิดคุณภาพการใหบ้ริการซ่ึงจะท�าใหผู้รั้บบริการเกิด

ความพึงพอใจจากบริการท่ีไดรั้บเป็นอยา่งมาก 

6. ด้านสถานท่ีให้บริการในภาพรวมพบว่า 

สมาชิกมีความคาดหวงัและความพึงพอใจอยูใ่นระดบัท่ี

เท่ากนั โดยสมาชิกมีความเห็นวา่สถานท่ีใหบ้ริการมีความ

เหมาะสมดี เน่ืองจากเป็นสถานท่ีท่ีอยูใ่นยา่นใจกลางเมือง 

และอยู่ในแหล่งชอ้ปป้ิงอนัดบัแรก ๆ ท่ีประชาชนส่วน

ใหญ่รู้จกั รวมถึงความสะอาดภายในบริเวณสถานท่ีให้

บริการมีความสะอาดดี ซ่ึงการท่ีสมาชิกมีความคาดหวงั

และความพึงพอใจในดา้นสถานท่ีให้บริการอยูใ่นระดบั

ท่ีเท่ากนันั้น อาจมีสาเหตุมาจากสถานท่ีใหบ้ริการมีปัจจยั

ในดา้นต่าง ๆ ท่ีมีความสะดวกและเหมาะสมตามท่ีตน

คาดหวงัเอาไว ้ สอดคลอ้งกบั วีระรัตน์ กิจเลิศไพโรจน ์ 

(Kitruetpirod, 2005) ไดก้ล่าวว่า การตกแต่งสถานท่ีทั้ง

ภายนอกและภายใน มีอิทธิพลต่อความคาดหวงัของผู ้

บริโภคมาก ซ่ึงหากสถานบริการมีความหรูหรา ทนัสมยั 

จะส่งผลให้ระดบัความคาดหวงัท่ีลูกคา้มีต่อบริการสูง

ข้ึนตามไปดว้ย

ข้อเสนอแนะในกำรวิจัยคร้ังนี้

1. ดา้นบุคลากรผูใ้หบ้ริการ ควรจดัใหมี้เจา้หนา้ท่ี

ผูใ้ห้บริการอย่างเพียงพอและทัว่ถึง เพื่อคอยให้บริการ

สมาชิกท่ีมาใชบ้ริการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และท่ีส�าคญั

เจา้หนา้ท่ีใหบ้ริการควรใหบ้ริการสมาชิกดว้ยความรวดเร็ว 

มีความละเอียดรอบคอบและไม่ผิดพลาด 

2. ดา้นสิทธิประโยชน ์ควรมีการส่ือสารถึงสมาชิก
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ในหลากหลายรูปแบบ เพื่อใหรั้บทราบถึงสิทธิประโยชน์

ต่าง ๆ ท่ีสมาชิกพึงไดรั้บ เช่น สามารถเขา้ร่วมสนุกกบั

กิจกรรมต่าง ๆ ของศูนยฯ์ The style by Toyota ได ้ ซ่ึง

การให้ขอ้มูลข่าวสารในดา้นสิทธิประโยชน์แก่สมาชิก

อยา่งทัว่ถึง จะมีอิทธิพลส�าคญัในการสร้างความคาดหวงั

ข้ึนในใจของสมาชิก อนัจะน�ามาซ่ึงความตอ้งการในการ

เขา้มาใชบ้ริการท่ีเพิ่มข้ึน

3. ดา้นกิจกรรม ควรให้ความส�าคญักบักลุ่มงาน

ดา้นศิลปะมากท่ีสุด เน่ืองจากเป็นกลุ่มท่ีสมาชิกให้ความ

สนใจ และมีความพึงพอใจมากท่ีสุด 

4. ดา้นการให้ขอ้มูลข่าวสาร ควรให้ความส�าคญั

กบัการให้ขอ้มูลข่าวสารท่ีมีความละเอียด และมีความ

ชดัเจนในการแนะน�าบริการต่างๆ อยา่งเหมาะสม 

5. ดา้นส่ิงอ�านวยความสะดวก ควรจดัให้มีวสัดุ

อุปกรณ์ท่ีจ�าเป็นและเหมาะสม เพื่อไวค้อยบริการแก่

สมาชิกท่ีมาใชบ้ริการ เช่น มี iPad ไวส้�าหรับสมคัรสมาชิก

ลงทะเบียน 

ข้อเสนอแนะในกำรวิจัยคร้ังต่อไป

1. ควรศึกษาเร่ืองความพึงพอใจท่ีมีต่อรูปแบบ

กิจกรรมการให้บริการของศูนย ์The Style by Toyota ซ่ึง

จะท�าใหท้ราบวา่ไดช้ดัเจนยิง่ข้ึนวา่ รูปแบบกิจกรรมใดท่ี

สมาชิกมีความพงึพอใจมากท่ีสุดเม่ือมาใชบ้ริการ อนัจะน�า

ไปสู่แนวทางในการปรับปรุงและพฒันารูปแบบกิจกรรม

ต่างๆ เพือ่เป็นการกระตุน้ และจูงใจใหส้มาชิกเขา้มามีส่วน

ร่วมกบั ศูนย ์The Style by Toyota มากยิ่งข้ึน

2. ผูบ้ริหารศนูยฯ์ ควรประเมินความพงึพอใจของ

สมาชิกต่อการให้บริการของศูนย ์ The Style by Toyota 

อยา่งต่อเน่ือง (อาจท�าทุก ๆ 3 ปี) เพื่อให้กิจกรรมการให้

บริการต่างๆ มีความทนัสมยั และเหมาะสมสอดคลอ้งกบั

ความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการในแต่ละช่วงเวลา

3. สามารถเพิ่มเทคนิคในการวิเคราะห์ตวัแปร

ส�าหรับการศึกษาวิเคราะห์ปัจจยัดา้นความคาดหวงัท่ีมี

ผลต่อความพึงพอใจต่อการให้บริการของศูนย ์The style 

by Toyota ดว้ยการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ (multiple  

regressions) ซ่ึงจะท�าให้ทราบว่าปัจจยัความคาดหวงัใน

แต่ละด้านมีผลต่อความพึงพอใจต่อการให้บริการของ

ศูนยฯ์ ในระดบัใด ซ่ึงจะท�าให้การบริหารกิจกรรมการ

ให้บริการของศูนยฯ์ สามารถให้น�้ าหนกักิจกรรมต่าง ๆ 

ได้อย่างชัดเจน และตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ช้

บริการไดม้ากยิ่งข้ึน\
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บทคัดย่อ

งานวจิยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา แนวคิดและเจตนารมยข์องประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์ในส่วนท่ีเก่ียว

กบับทบญัญติัว่าดว้ยหา้งหุน้ส่วนสามญั และประมวลกฎหมายรัษฎากร ในส่วนท่ีเก่ียวกบับทบญัญติัว่าดว้ยคณะบุคคล

ท่ีมิใช่นิติบุคคล ซ่ึงถูกก�าหนดให้เป็นหน่วยภาษีและมีภาระภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา ตลอดจนความเหมือนและความ

แตกต่างของหา้งหุน้ส่วนสามญัตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยแ์ละประมวลรัษฎากร เม่ือวิเคราะห์เปรียบเทียบ

กบัคณะบุคคลท่ีมิใช่นิติบุคคล ตามประมวลรัษฎากร ต่อกรณีดงักล่าว ความไม่ชดัเจนของค�าจ�ากดัความของหน่วยภาษี

คณะบุคคลท่ีมิใช่นิติบุคคลนั้น ก่อให้เกิดปัญหาทั้งการตีความ การใชก้ฎหมาย การปฏิบติัของเจา้หนา้ท่ี การวางแผน

ภาษี การหลีกเล่ียงภาษี และการหนีภาษี อีกดว้ย จึงควรแกปั้ญหาดงักล่าวขา้งตน้โดยการศึกษาเพื่อก�าหนดค�าจ�ากดัความ

ท่ีถูกตอ้งของค�าว่า คณะบุคลลท่ีมิใช่นิติบุคคล ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 39 ให้ชดัแจง้ถูกตอ้งกบัเจตนารมยข์อง

กฎหมาย และมีแนวทางในการป้องกนัการหลีกเล่ียงภาษีและหนีภาษีโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมาย ดงัน้ี (1) ควรแกไ้ขเพื่อ

เติมประมวลรัษฎากร มาตรา 39 ในส่วนค�าจ�ากดัความ ค�าว่า คณะบุคคลท่ีมิใช่นิติบุคคล ให้ชดัแจง้และตรงกบัเจตนา

รมยข์องกฎหมาย (2) ควรบงัคบัใชก้ฎหมายกบัผูท่ี้กระท�าความผิดเก่ียวกบัการทุจริตทางภาษีอยา่งจริงจงั

ค�ำส�ำคัญ: คณะบุคคลท่ีมิใช่นิติบุคคล , ห้างหุ้นส่วนสามญั , ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา

Abstract

This research studies the conceptual ideas and legal intent of the revenue particularly in the area which 

concerns a tax unit called an ordinary partnership and non-juristic body of person. Also, it studies the spirit of The 

Civil and Commercial Code in the role of the partnership, the spirit of The Tax Code in the part of an ordinary  

partnership, and the non-juristic body of person. An unclear definition of an ordinary partnership and non-juristic 

body of person causes the problem of interpretation of law practice for the authorities for tax planning, tax  

evasion and smuggling. This paper should solve this problem by determining the correct definition of an ordinary  

partnership and non-juristic body of person to prevent tax avoidance and tax evasion by analyzing (1) Should the Tax 

Code section 39 be amended in the definition of non-juristic body of person with a clear and direct word meaning 

with the spirit of the law? (2) Should enforce the law against offenders against tax fraud seriously.

Keywords: income tax, non-juristic body of person, partnership

ปัญหำกฎหมำยเกี่ยวกับภำษีเงินได้ของคณะบุคคลและห้ำงหุ้นส่วนสำมัญ

Legal Problems of Income Tax of Non-Juristic Body of Person and Partnership
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บทน�ำ

การคา้ขายของมนุษยชาติตั้งแต่ดั้งเดิมนั้น เร่ิมจาก

การแลกเปล่ียน จนกระทัง่มีการประดิษฐ์เงินตราข้ึนมา

เพื่อเป็นส่ือกลางในการแลกเปล่ียนแทนส่ิงของ (medium 

of exchange)

เป็นบ่อเกิดของรายได้ รัฐในฐานะท่ีมีอ�านาจ

เหนือประชาชนจึงก�าหนดมาตรการในการจดัเก็บภาษี

ข้ึน เพื่อจดัเก็บรายไดส้�าหรับเป็นตน้ทุนในการบริหาร

จดัการภายในรัฐของตน ปรากฏใหเ้ห็นตั้งแต่สมยัโบราณ

ว่ามีการจดัเก็บภาษีเงินไดเ้พ่ือน�ามาเป็นรายไดใ้ห้กบัรัฐ

อนัถือเป็นค่าใชจ่้ายส่วนรวม ยกตวัอย่างเช่น หลกัศิลา

จารึกสมยัพ่อขนุรามค�าแหง หลกัท่ี 1 ขอ้ความว่า “เม่ือชัว่

พอ่ขนุรามค�าแหงเมืองสุโขทยัน้ีดี ในน�้ามีปลา ในนามีขา้ว 

เจา้เมืองบ่เอาจงักอบในไพร่ ลู่ทางเพื่อจูงววัไปคา้ ข่ีมา้ไป

ขาย ใครจกัใคร่คา้ชา้งคา้ ใครจกัใคร่คา้มา้คา้ ใครจกัใคร

คา้ทองคา้ ไพร่ฟ้าหนา้ใสลูกเจา้ลูกขนุผูใ้ดแล ้ลม้ตายหาย

กวา่เหยา้เรือนพ่อเช้ือเส้ือค�ามนั ชา้งขอลูกเมียเยยีเขา้ ไพร่

ฟ้าขา้ไท ป่าหมากป่าพลพูอ่เช้ือมนั ไวแ้ก่ลกูมนัส้ิน” แสดง

ให้เห็นว่า ระบบการจดัเก็บภาษีอากรมีพฒันาการมาเป็น

เวลานานในประเทศไทยตั้งแต่สมยัอาณาจกัสุโขทยัแลว้

กฎหมายภาษีอากรจึงเป็นกฎหมายท่ีบญัญติัข้ึน

เพื่อประโยชน์ในการจดัเก็บรายไดส้�าหรับการบริหารรัฐ

กิจ อนัมีเจตนารมยเ์พื่อประโยชน์สาธารณะ โดยเป็นการ

ก�าหนดหนา้ท่ีตามกฎหมาย แต่กไ็ม่สามารถหลีกเล่ียงการ 

กระทบกระเทือนและจ�ากดัสิทธิของประชาชนได ้ดงันั้น 

กฎหมายภาษีอากรจึงเป็นกฎหมายท่ีเป็นบทบญัญติัอนัมี

ผลกระทบถึงสิทธิตามรัฐธรรมนูญของประชาชนในรัฐ 

และเป็นบทบญัญติัท่ีก�าหนดหน้าท่ีตามรัฐธรรมนูญ ดงั

จะเห็นไดจ้าก รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 

2550 นั้น ในส่วนท่ี 5 ว่าดว้ยสิทธิในทรัพยสิ์นของตาม

มาตรา 41 บญัญติัว่า “สิทธิของบุคคลในทรัพยสิ์นย่อม

ได้รับความคุ้มครอง การจ�ากัดสิทธิเช่นว่าน้ีย่อมเป็น

ไปตามท่ีกฎหมายบญัญติั” โดยหมวดท่ี 4 ว่าดว้ยหนา้ท่ี

ของชนชาวไทยตามมาตรา 73 บญัญติัว่า บุคคลมีหน้า

ท่ีเสียภาษีอากรตามท่ีกฎหมายบญัญติั จากบทบญัญติั

ดงักล่าวกฎหมายภาษีอากรจึงมีความส�าคญัและมีผลก

ระทบต่อรัฐและเอกชนอย่างหลีกเล่ียงไม่ได ้ ประกอบ

กบัเม่ือมีพฒันาการของสังคมท�าให้กฎหมายภาษีอากร

และระบบการจดัเก็บภาษีมีความสลบัซบัซอ้นมากยิ่งข้ึน  

(Federation of Accounting Professions, 2015; Rodjan, 

2013) นอกจากน้ี ในระหว่างผูป้ระกอบการดว้ยกนัเองก็

มีการรวมตวักนัเพื่อประโยชน์ในการต่อรอง การเขา้หุ้น

กนัเพื่อรวบรวมทุนให้ไดม้ากข้ึนอนัก่อให้เกิดประโยชน์

ในแง่ของอ�านาจต่อรองทางเศรษฐกิจการคา้ของตน ก่อ

ให้เกิดรูปแบบการรวมตวัทางการคา้ข้ึนต่างๆกนัหลาย

รูปแบบ โดยมีพฒันาการของรูปแบบไปตามวตัถุประสงค์

และประโยชน์ทางการคา้ท่ีจะไดรั้บ ซ่ึงเม่ือเวลาผ่านไป

รูปแบบการรวมตวัทางการคา้ย่อมมีความสลบัซับซ้อน

มากยิ่งข้ึนตามไปดว้ย 

ในการน้ี พฒันาการทางกฎหมายแพง่และพาณิชย์

ก่อให้เกิดการจัดตั้ งรูปแบบองค์กรทางการค้าข้ึนเพื่อ

วตัถุประสงคต่์างๆกนัไป ประกอบกบัการพฒันาการดา้น

วิชาการทางภาษีอากรมากยิง่ข้ึน ท�าใหมี้การน�าเอาความรู้

ความเช่ียวชาญทางดา้นภาษีอากรมาใชก้บัรูปแบบทางการ

คา้บางประเภท โดยการน�าช่องว่างจากการจดัตั้งรูปแบบ

ทางการค้าบางประเภทข้ึนเพื่อประโยชน์ในการเล่ียง

ภาษีอากรหรือการหนีภาษีอากร แลว้แต่กรณี อนัเป็นการ

บิดเบือนเจตนารมยใ์นการบญัญติัให้มีการจดัตั้งรูปแบบ

ทางการคา้ประเภทนั้น ๆ (Pakeerat, 2010)

ทั้งน้ี พฒันาการทางกฎหมายดงักล่าวมีข้ึนเพื่อ

วตัถุประสงคใ์นการทางสร้างความไดเ้ปรียบทางการคา้

ใหก้บักิจการของตน ทางออกหน่ึงในนั้นคือ การวางแผน

ภาษี แต่ในทางกลบักนักมี็บางกลุ่มใชช่้องวา่งของกฎหมาย

เพือ่เล่ียงภาษี ท่ีเลวร้ายท่ีสุดคือการกระท�าท่ีขดัต่อกฎหมาย

โดยการหนีภาษีไปเลยกต็าม ในการจดัตั้งบุคคลสมมุติหรือ

องคก์รทางการคา้ข้ึนตามท่ีกฎหมายบญัญติกเ็ป็นช่องทาง

หน่ึงท่ีสามารถน�าไปใชเ้พื่อวตัถุประสงคท์ั้งสามประการ

ดงักล่าวขา้งตน้ไดข้ึ้นอยูก่บัผูป้ระกอบการมีวตัถุประสงค์

ในการจดัตั้งอยา่งไรเป็นส�าคญั จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ การ

ศึกษาปัญหาเก่ียวกบัการจดัตั้งคณะบุคคลและหา้งหุน้ส่วน

สามญัเพื่อหลีกเล่ียงภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาย่อมเป็น

ประโยชน์ต่อการจดัเก็บรายไดข้องภาครัฐเพื่อน�ามาใช้

ส�าหรับสาธารณประโยชน์ของสังคมอยา่งมาก ทั้งยงัเป็น

ปัญหาท่ีแมก้ระทัง่กรมสรรพากรซ่ึงเป็นหน่วยงานของรัฐ

ท่ีมีหนา้ท่ีโดยตรงในการจดัเกบ็ภาษีสรรพากรกย็งัมีความ
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คลุมเครือในการจ�ากดัความ การบงัคบัใช้ รวมทั้งแนว

ปฏิบติัในการจดัเก็บภาษีกรณีดงักล่าวอยู ่ หากการศึกษา

สามารถตอบค�าถามไดท้ั้งหมดแลว้ยอ่มเป็นประโยชน์ต่อ

ระบบภาษีสรรพากรเป็นอยา่งมากแน่นอน (The Revenue 

Department, 2015; Trachutham, 2011)

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

1. เพื่อศึกษาประวติัพฒันาการ แนวคิดทฤษฎี 

ความเป็นมา วตัถุประสงค์ และการบงัคบัใช้กฎหมาย

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาต่อกรณีคณะบุคคลและห้าง

หุ้นส่วนสามญั

2. เพื่อศึกษาวิเคราะห์วตัถุประสงค ์รวมทั้งความ

แตกต่างของการจดัตั้งห้างหุ้นส่วนสามญัตามประมวล

กฎหมายแพ่งและพาณิชยก์ับคณะบุคคลตามประมวล

รัษฎากร

3. เพื่อศึกษาวิเคราะห์ปัญหาการตีความหมาย

ในการจดัตั้งคณะบุคคลและห้างหุ้นส่วนสามญัต่อกรม

สรรพากร

4. เพื่อศึกษาวิ เคราะห์ปัญหาการเ ล่ียงภาษี

สรรพากร การหนีภาษีสรรพากร และการบริหารภาษี

สรรพากรโดยการจดัตั้งคณะบุคคลและหา้งหุน้ส่วนสามญั

ขอบเขตของกำรวิจัย 

 1. ศึกษาปัญหาการบงัคบัใชก้ฎหมายภาษีเงินได้

บุคคลธรรมดาต่อกรณีคณะบุคคลและหา้งหุน้ส่วนสามญั

2. ศึกษาปัญหาการจดัตั้ง วตัถุประสงค ์และความ

แตกต่างระหว่างคณะบุคคลกบัห้างหุ้นส่วนสามญั 

3. ศึกษาปัญหาการตีความของกรมสรรพากรใน

การจดัตั้งคณะบุคคลและห้างหุ้นส่วนสามญั 

4. ศึกษาปัญหาการบริหารภาษี การเล่ียงภาษี และ

การหนีภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาจากการจดัตั้งคณะบุคคล

และห้างหุ้นส่วนสามญั (Stock Exchange of Thailand, 

2016)

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย 

ก า ร วิ จั ย ค ร้ั ง น้ี เ ป็ น ก า ร วิ จั ย เ ชิ ง คุ ณ ภ า พ  

(qualitative research) ซ่ึงใชว้ธีิการวจิยัเอกสาร (documentary  

research) โดยการเก็บรวบรวมขอ้มูลและวิเคราะห์ขอ้มูล

จากเอกสารทางกฎหมายประกอบด้วย ต�าราหนังสือ

กฎหมาย รายงานวจิยัและวทิยานิพนธ์/สารนิพนธ์ บทความ

วิชาการ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550  

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์  ประมวลกฎหมาย

รัษฎากร พระราชบัญญัติจัดตั้ งศาลภาษีอากรและวิธี

พิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ. 2528  กฎกระทรวง ประกาศ

กระทรวงพาณิชย ์ท่ีเก่ียวขอ้ง ระเบียบและค�าสั่งของกรม

สรรพากรท่ีเก่ียวขอ้ง ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเก่ียวกบั

ภาษีเงินได ้แนวค�าวินิจฉยัของกรมสรรพากรท่ีเก่ียวขอ้ง

สรุปผลกำรวิจัย 

ปัญหาของการท่ีประมวลรัษฎากรในหมวดภาษี

เงินไดร้ะบุความหมายของคณะบุคคลท่ีมิใช่นิติบุคคล หรือ

แมแ้ต่ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์จะมีเพียงใน

ประมวลรัษฎากร หมวด 4 ภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 77/1 

(3) ท่ีไดบ้ญัญติัความหมายของคณะบุคคลท่ีมิใช่นิติบุคคล

ไวว้่า หมายถึง ห้างหุ้นส่วนสามญั กองทุน หรือมูลนิธิท่ี

มิใช่นิติบุคคล และให้ความหมาย รวมถึงหน่วยงานหรือ

กิจการของเอกชนท่ีกระท�าโดยบุคคลธรรมตั้งแต่สองคน

ข้ึนไปอนัมิใช่นิติบุคคล อีกทั้งในประมวลรัษฎากร มาตรา 

91/1 จดัความหมายของคณะบุคคลไปใชใ้นหมวดของภาษี

ธุรกิจเฉพาะดว้ย ซ่ึงท�าให้เกิดความเห็นท่ีหลากหลายใน

ความหมายหรือลกัษณะของคณะบุคคลท่ีมิใช่นิติบุคคล

ไวใ้นภาษีเงินได ้ เน่ืองจากห้างหุ้นส่วนสามญัและคณะ

บุคคลท่ีมิใช่นิติบุคคลต่างกเ็ป็นหน่วยภาษีส�าหรับภาษีเงิน

ไดบุ้คคลธรรมดา แต่ประมวลรัษฎากรมิไดนิ้ยามของค�า

ว่าห้างหุ้นส่วนสามญัและคณะบุคคลท่ีมิใช่นิติบุคคลไว้

โดยเฉพาะ ดงันั้น หา้งหุน้ส่วนสามญัจึงตอ้งใชค้วามหมาย

ตามมาตรา 1012 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์

ส่วนคณะบุคคลเป็นหน่วยภาษีท่ีก�าหนดข้ึนตามประมวล

รัษฎากรเพื่อความสะดวกและใหค้รอบคลุมถึงการจดัเก็บ

เงินภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมกรณีบุคคลตั้งแต่สองคนข้ึนไป 

ตกลงกนักระท�ากิจกรรมร่วมกนั แต่ไม่มีวตัถุประสงคจ์ะ
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แบ่งปันผลก�าไร (Channarong, 2008)

ปัญหาของความไม่ชัดเจนในความหมายและ

สถานะของห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลท่ีมิใช่

นิติบุคคล ไวเ้ป็น 2 ประเด็น ดังน้ี ปัญหาทางทฤษฎี 

ได้แก่  ความไม่ชัดเจนในเร่ืองของการให้ความหมาย

ของค�า เน่ืองจากไม่มีกฎหมายใดท่ีไดใ้ห้ค �านิยามหรือ

ความหมายของคณะบุคคลท่ีมิใช่นิติบุคคลไว ้ การไม่มี

บทบญัญติัของกฎหมายรองรับสถานะทางกฎหมาย รวม

ถึงสิทธิและหน้าท่ีของคณะบุคคลท่ีมิใช่นิติบุคคลอย่าง

ชดัเจน การจดัเก็บภาษีของห้างหุ้นส่วนสามญัหรือคณะ

บุคคลท่ีมิใช่นิติบุคคล คือการไม่มีการรองรับสถานะของ

คณะบุคคลท่ีมิใช่นิติบุคคลว่าควรมีสถานะเช่นไรตาม

กฎหมาย อีกทั้งปัญหาในทางปฏิบติั คือ ในส่วนของผูมี้

เงินไดจ้ะไม่เขา้ใจความแตกต่างระหว่างคณะบุคคลกบั

หา้งหุน้ส่วนสามญั ท�าใหผู้มี้เงินไดจึ้งไปยืน่ขอเลขประจ�า

ตวัผูเ้สียภาษีผิดประเภท โดยในกิจการท่ีจดัตั้งข้ึนเพื่อหา

ก�าไรบางกิจการก็อาจจะมีการขอเลขประจ�าตวัผูเ้สียภาษี

ในนามคณะบุคคล ซ่ึงหากไม่ถูกตอ้ง นอกจากจะท�าให้

เกิดความสับสนในส่วนของความแตกต่างระหว่างคณะ

บุคคลกบัหา้งหุน้ส่วนสามญัแลว้ หากเจา้หนา้ท่ีไม่มีความ

เขา้ใจในความแตกต่างของหน่วยภาษีทั้งสองจะท�าใหเ้กิด

ความหละหลวมไดใ้นบางกรณี

การจดัตั้งห้างหุ้นส่วนสามญัและคณะบุคคลท่ี

มิใช่นิติบุคคลตามเจตนารมณ์ของประมวลรัษฎากร ได้

มีก�าหนดให้ห้างหุ้นส่วนสามญัหรือคณะบุคคลท่ีมิใช่

นิติบุคคลเป็นหน่วยภาษีและเสียภาษีอาการต่างจากผูเ้ป็น

หุน้ส่วนหรือผูร่้วมเป็นคณะบุคคลท่ีมิใช่นิติบุคคลและเสีย

ภาษีในอตัรากา้วหนา เพื่อเป็นการส่งเสริมใหมี้การด�าเนิน

กิจการร่วมกนัในรูปแบบของคณะบุคคลท่ีมิใช่นิติบุคคล

หรือหา้งหุน้ส่วนสามญั อีกทั้งผูท่ี้เป็นหุน้ส่วนมีสิทธ์ิท่ีจะ

ไม่ตอ้งน�าเงินไดพึ้งประเมินจากห้างหุ้นส่วนสามญัหรือ

คณะบุคคลท่ีมิใช่นิติบุคคลมารวมกบัเงินไดข้องตนเพื่อ

เสียภาษีอากรอีก ส่วนผลก�าไรท่ีไดรั้บจากห้างหุ้นส่วน

สามญัหรือคณะบุคคลท่ีมิใช่นิติบุคคลก็ไดรั้บการยกเวน้

ไม่ตอ้งน�ามาเสียภาษีอากร จะเห็นไดว้่า เจตนารมณ์ของ

ประมวลรัษฎากรตอ้งการท่ีจะสร้างความเป็นธรรมแก่ผู ้

เสียภาษีอากรและยงัเนน้การอ�านวยความสะดวกเป็นไป

ตามหลกัการบริหารภาษีอากรท่ีดี มาตรการการแก้ไข

ปัญหาการวางแผนภาษีโดยการจดัตั้งคณะบุคคลท่ีมิใช่

นิติบุคลจากกระทรวงการคลงัและกรมสรรพากร และ

เสนอแกไ้ขกฎหมายในพระราชบญัญติัประมวลรัษฎากร 

ท่ีมีสาระส�าคญัดงัน้ี

1. การก�าหนดความหมายของค�าว่า คณะบุคลท่ี

มิใช่นิติบุคคลใหมี้ความชดัเจน โดยในร่างพระราชบญัญติั

การแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร ฉบบัดงักล่าว ไดใ้ห้

ความหมายของ คณะบุคคลท่ีมิใช่นิติบุคคลว่า หมายถึง 

บุคคลตั้งแต่สองคนข้ึนไปตกลงเขา้กนัเพื่อกระท�ากิจการ

ร่วมกนัโดยไม่มีวตัถุประสงค์จะแบ่งปันก�าไรอนัพึงได้

แต่กิจการท่ีท�านั้น และไดใ้หค้วามหมายของหา้งหุน้ส่วน

สามญัท่ีมิใช่นิติบุคคล วา่หมายถึง หา้งหุน้ส่วนสามญัท่ีตั้ง

ข้ึนตามกฎหมายไทยหรือท่ีตั้งข้ึนตามกฎหมายของต่าง

ประเทศและให้ความรวมถึงห้างหุ้นส่วนสามญัท่ีอธิบดี

ก�าหนด โดยอนุมติัผ่านรัฐมนตรีและประกาศในราชกิจ

จานุเบกษา

2. การก�าหนดอตัราภาษีของคณะบุคคลใหค้งท่ีท่ี

ร้อยละ 20 ในส่วนของอตัราภาษีคงท่ีท่ีร้อยละ 20 นั้น ค่อน

ขา้งมีความเหมาะสมเน่ืองจากเป็นการปรับฐานอตัราภาษี

ให้สูงข้ึนกว่าเดิม ซ่ึงฐานต�่าสุดอยูท่ี่ร้อยละ 5 น่าจะช่วย

แกไ้ขปัญหาการวางแผนภาษีโดยการจดัตั้งคณะบุคคลได้

พอสมควร นอกจากน้ี การปรับอตัราภาษีให้อยูท่ี่ร้อยละ 

20 กจ็ะเท่ากบัอตัราภาษีนิติบุคคลในปัจจุบนัดว้ย ท�าใหผู้มี้

เงินไดมี้แนวโนม้ท่ีจะไม่เปล่ียนแปลงประเภทองคก์รธุรกิจ

ไปจดัตั้งนิติบุคคลมากเกินไปเพราะใชอ้ตัราภาษีเดียวกนั 

3. การก�าหนดให้กฎหมายท่ีจะแกไ้ขใหม่มีผล

บงัคบัใชย้อ้นหลงั โดยก�าหนดให้มีผลส�าหรับเงินไดพ้ึง

ประเมินในปีภาษี 2556 ซ่ึงยื่นรายการในปี 2557 ในส่วน

น้ีไดแ้สดงความเห็นไวว้่า โดยปกติแลว้ กฎหมายยอ่มมี

ผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ีระบุในกฎหมายซ่ึงส่วนมากจะมี

ผลบงัคบัใชน้บัแต่วนัท่ีประกาศในราชกิจจานุเบกษา หรือ

วนัถดัจากวนัท่ีประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นตน้ไป  

การท่ีกฎหมายจะมีผลบงัคบัยอ้นหลงัจะตอ้งเป็นเพียงขอ้

ยกเวน้เท่านั้น และจะยกเวน้ไดภ้ายใตเ้ง่ือนไข 2 ประการ 

คือ จะตอ้งระบุอยา่งชดัเจนในกฎหมายว่าให้มีผลบงัคบั

ยอ้นหลงั และกฎหมายท่ีมีผลบงัคบัยอ้นหลงันั้นตอ้งไม่

แยง่หรือขดัต่อรัฐธรรมนูญดว้ย (Rochanawanich, Sanesai, 

& Thongpracome, 2016) 



370 Vol. 7 No. 3 September-December 2017
EAU HEritAgE JoUrnAl

Social Science and Humanity

กำรอภิปรำยผล 

การวิจยัน้ีท�าข้ึนเพื่อประโยชน์ในการอุดช่องวา่ง

ของกฎหมายวา่ดว้ยหา้งหุน้ส่วนสามญัและคณะบุคคล รวม

ทั้งกฎหมายว่าดว้ยการจดัเก็บภาษีสรรพากรจากห้างหุ้น

ส่วนสามญัและคณะบุคคล ซ่ึงมีการน�าไปใชป้ระโยชนใ์น

ทางท่ีผดิ กล่าวคือ มีการน�าไปจดัตั้งเพือ่หลีกเล่ียงภาษีและ

หนีภาษี นัน่เอง ดงันั้น การศึกษาวิจยัน้ีจึงคาดว่าจะไดรั้บ

ประโยชน์ในการเป็นแนวทางป้องกนัการหลีกเล่ียงภาษี

และการหนีภาษีไดใ้นระดบัหน่ึง

ข้อเสนอแนะ 

1. ควรศึกษาปัญหาเก่ียวกบัการจดัตั้งคณะบุคคล

และห้างหุ้นส่วนสามญัให้ครอบคลุมทุกประเด็น

2. ควรศึกษาปัญหาเก่ียวกบัการจดัตั้งคณะบุคคล

และห้างหุ้นส่วนสามญัของต่างประเทศ

3. ควรแกไ้ขประมวลรัษฎากร โดยการนิยามค�า

ว่า “คณะบุคคลท่ีมิใช่นิติบุคคล” ให้ชดัแจง้และถูกตอ้ง

ตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย
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Introduction

“Fortress Besieged” is written in the background 

of the war of resistance against Japan and it’s the only 

one long novel written by Qianzhongshu. In satirical 

terms, Qianzhongshu depicted that a group of students 

studying abroad like Fanghongjian in the book came 

back home and how they tried to make a living in that 

kind of complicated and hypocritical society. People 

surrounding them including themselves was thoroughly 

vulgar, selfish and indolent and they wanted to have a 

good reputation, enough rights and money to let people 

recognize and worship them to meet their sheer vanity. 

Nevertheless, someone had the capacity or skills to get 

this kind of vanity, whereas someone just could be a loser 

like Fanghongjian done. This book has been translated 

into five language and it has got a great number of readers 

in the world and it’s worthy of being read.

Chapter One: Fanghongjian was engaged in a 

girl he never met before to their parents’ request. After 

his fiancée’s death, he exploited his father-in-law to study 

aboard and bought a fake diploma. On his journey back 

home, he encountered two girls and he soon fell in love 

with Miss Bao, which caused Suwenwan’s jealous, his 

former classmate. Su once despised of Fang’s coward 

of talking to girls in their university times. But now she 

was attracted by him and complaints arising from her. 

Chapter Two: Fanghongjian lived with his 

father-in-law’s family and worked as a bank clerk in 

his father-in-law’s company temporarily. A principal 

invited him to give a speech to his school. Owning to his 

ignorance and carelessness of his speech draft, he chose 

opium and syphilis as his topic, which embarrassed the 

“antiques” thoroughly. Because of his famous speech, 

Fang got his “reputation” too and some marriage suitors 

gradually drew back their daughters’ information from 

his parents.



372 Vol. 7 No. 3 September-December 2017
EAU HEritAgE JoUrnAl

Social Science and Humanity

Chapter Three: He visited Suwenwan and 

got acquaintance of Tangxiaofu and Zhaoxinmei, the 

pursuer of Su. Fang didn’t love Su but he liked to have 

an ambiguous relationship with her, which mistook  

everyone, including Zhaoxinmei. Zhao often found faults 

with Fang and Su enjoyed it a lot. Fang often privately 

wrote letters to Tangxiaofu, which mainly told her about 

his life things and his love confession to her. 

Chapter Four: Suwenwan deliberately flirted 

with Fanghongjian, which upset Fang a lot and he wrote 

a letter to confess everything. Burnt with anger, Su told 

Tang that Fang’s connection with his father-in-law’s 

family, his fake diploma, his foggy relationship with her 

and the kiss of last night and his temporary love with 

Miss Bao and he was a thorough giddy man. Faced with 

Tang’s questions, Fang chose to be silent and escape to 

Hunan province to be a teacher in Sanlv University. Su 

engaged in Caowenlang, a fake poet, which attacked 

Zhao a lot and he also decided to go Sanlv University. 

Zhao and Fang became friends overnight.

Chapter Five: there were five person to go to 

the Sanlv University. On the journey they had witnessed 

how much the hardness the war had given to the Chinese 

people and how cold and indifferent people had become. 

Limeiting and Gu just brought the three-fourths of their 

journey fee remitted from Sanlv University. Li flirted 

with a widow on the half way and Sunroujia gradually 

fell in love with Fang. After arriving in Sichuan province, 

they had no money left and had to resort to the Sanlv 

University. Lacking in a reference, the money was just 

like a pie in the sky, which tortured them a lot, tired, 

starving, and without any acquaintance, Li even eat a 

sweet potato sneakily in a street corner, witnessed by Fang. 

Chapter Six: Gaosongnian, the principal of 

the new university, was too good, an old cunning fox. 

He had already had the five person taped. Fanghongjian 

was changed to be an associate professor instead of the  

promised professor for his fake diploma. Gao once 

promised Limeiting to be the director of the Chinese 

department, which was wanted by Wangchuhou, the uncle 

of the section chief of Hu Nan province. Gao bought all 

the medicine that Li took from shanghai in a fantastic 

price as a compensation. Zhaoxinmei, a master of an 

American university, smoothly was the director of the 

political department. Hanxueyu, a cunning stutter, having 

the same fake diploma as Fang, was the director of history 

department. Liudongfang, an enemy of Hanxueyu, was 

the director of foreign language department. Miss Fan, 

an average-looking girl and the roommate of Sunroujia, 

was a discipline teacher in the university. There were too 

much schemes and intrigues happened to them. 

Chapter Seven: Wangchuhou and his wife  

invited Fang and Zhao to their home to have a blind date 

with Miss Fan and Miss Liu, the sister of Liudongfang. 

Over the dinner, Gaosongnian dropped by and told that 

Limeiting sued to him that Mrs. Wang played mahjong in 

school, which led Mrs. Wang’s dissatisfaction. And Miss 

Fan told Luzixiao often wrote letters to Sunroujia and 

Fang was jealous a lot. Dinner was over and no couple 

was set. Due to Mrs. Wang’s resemblance to Suwenwan, 

Zhao had an abnormal affair with Mrs. Wang, witnessed 

by her husband. Zhao quit the job overnight and went to 

Chongqing. Fang engaged in Sunroujia.

Chapter Eight: After the engagement, Sunroujia 

concealed her calculating nature to Fang without any fear. 

And Fang decided to leave Sanlv University owing to 

the implacable contradiction between him and Gao. On 

their way back to Shanghai, Fang got married with Sun 

under the persuasion of Zhao.

Chapter Nine: Sun didn’t obey the rules of 

Fang’s family, not kneeing to Fang’s parents at their 

first sight. Sun thought that she was a new times lady 

and shouldn’t do such odd and ridiculous things and 

she also didn’t like the wives of Fang’s two younger  

brothers who were gossip girls without any good  

education. The aunt of Sun, who once studied in American 
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and married a half deaf American, also didn’t satisfied 

with Fang, complaining that Fang was not rich, ignorant 

and a little stupid and didn’t know how to make her niece 

happy. The two family had so many contradictions that 

they found fault with each other, at last the problems 

exploded and they broke up.

Comments: Fanghongjian was a contradictory 

role in the book who was kind and weak, justice and 

stubborn, and he distained to do some wicked things 

but had to surrender to them. He knew nothing about 

life but had to be careful and prudent of everything. He  

accepted the marriage his parents set for him and used his 

father-in-law to study abroad and bought a fake diploma, 

fell in love with Miss Tang but without any courage to 

explain anything, unsophisticated to his work and at 

last went into the trap that Sunroujia set for him. He 

was trapped from one fortress besieged to another and 

was rebuffed in all sides and eventually he lost himself. 

Actually there are too much “Fanghongjian” examples 

in our life. Everyone wants to make some tries for their 

life but can’t find a good point to balance, including their 

family, their career and marriage.

Famous Sentences: Like “it’s cruel to watch 

people who is ugly, except you hate her”, “marriage is 

a siege, people want to go inside the city, the city people 

want to come out”, “there are two kinds of person in 

the world: one would firstly select the best grape to eat 

and another would keep the best to the last and people 

are prone to think that the former is an optimist and 

the latter is a pessimist. On the contrary, the latter has 

some hope left but the former just has the memory”,  

“a sleep, without a dream or feeling inside, is just a dead 

sample”, “most of love is not successful, one is bored 

of what they have got and another is sad for what they 

haven’t got”, “gossip can spread more fast and thoroughly 

than a flu and had more destructive force than a meteor, 

more vicious than a rogue and can make people more 

exhausted than an abortion.” So if you really want to 

feel the wisdom of the book, you can refer to this book, 

and it’s very meaningful.
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