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ความเป็นมา 	 วารสารวชิาการมหาวทิยาลยัอสีเทร์ินเอเชยี	(EAU	Heritage)	ฉบบัสงัคมศาสตร์

และมนษุยศาสตร์	ISSN	2286-6183	เดมิมกี�าเนดิพร้อมฉบบัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2550	ด้วยความหลากหลายของบทความและต้องการให้มีความชัดเจน

ของการเป็นแหล่งข้อมูล	จึงได้มีการบริหารจัดการแยกออกจากฉบับวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี	เป็นฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์	ในปี	พ.ศ.	2554	โดยใช้การนับเวลา

การเผยแพร่ต่อเนื่องเป็นปีท่ี	5	ฉบับท่ี	1	เผยแพร่ปีละ	2	ฉบับ	จนถึงปี	พ.ศ.	2559	ได้

มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มการออกเผยแพร่วารสารเป็นปีละ	3	ฉบับ	(ราย	4	เดือน)	และ

ในปีที่	7	ฉบับท่ี	3	(กันยายน	–	ธันวาคม	2560)	ได้มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการผลิต

วารสารจากตัวเล่มหนังสือเป็นการผลิตแบบ	CD	ในปีที่	8	ฉบับที่	1	(มกราคม	–	เมษายน	

2561)	 ได้มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการผลิตอีกครั้ง	 โดยการผลิตเป็น	 Flash	 Drive	

ส่งมอบให้สมาชิก	หากไม่ได้สมัครสมาชิก	สามารถสืบค้นเพื่ออ้างอิงหรืออ่านบทความ

ได้ที่	https://eauheritage.eau.ac.th/	หรือสืบค้นได้จากฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการ

อ้างอิงวารสารไทย	(Thai	Journal	Citation	Index	Center:	TCI)	

	 ปัจจุบันวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย	 ฉบับสังคมศาสตร์และ

มนุษยศาสตร์ได้ผ่านการรับรองคุณภาพจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย	(TCI)	โดย

ได้รับการรับรองคุณภาพจัดให้เป็นวารสารกลุ่มท่ี	2	จนถึงวันท่ี	31	ธันวาคม	2562	

	 1.	 เพื่อเผยแพร่บทความวิจัย	 (Research	 Paper)	 บทความวิชาการ	 

(Academic	 Paper)	 ที่มีคุณภาพของอาจารย์ประจ�า	 บุคคลภายนอก	 ตลอดจน

ผู้ทรงคุณวุฒิ	 ในสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์	 ได้แก่	 สาขาบริหารธุรกิจ	บัญช	ี

เศรษฐศาสตร์	นิเทศศาสตร์	นิติศาสตร์	รัฐศาสตร์	วิทยาการจัดการ	ภาษาศาสตร์	ศึกษา

ศาสตร์	ปรัชญา	ศาสนา	และสาขาท่ีเก่ียวข้อง

	 2.	เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการแก่สังคม	โดย

สนับสนุนให้อาจารย์ประจ�า	 และบุคคลภายนอกน�าเสนอผลงานวิชการในสาขาวิชา

บริหารธุรกิจ	บัญชี	เศรษฐศาสตร์	นิเทศศาสตร์	นิติศาสตร์	รัฐศาสตร์	วิทยาการจัดการ	

ภาษาศาสตร์	ศึกษาศาสตร์	ปรัชญา	ศาสนา	และสาขาท่ีเก่ียวข้อง
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วัตถุประสงค์



 กองบรรณาธิการวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียฉบับสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์	มีความยินดีรับตีพิมพ์บทความสาขาบริหารธุรกิจ	บัญชี	เศรษฐศาสตร์	
นิเทศศาสตร์	นิติศาสตร์	รัฐศาสตร์	วิทยาการจัดการ	ภาษาศาสตร์	ศึกษาศาสตร์	ปรัชญา	
ศาสนา	และสาขาที่เกี่ยวข้อง	เป็นภาษาไทย	และภาษาอังกฤษ	ดังนี้
	 1.	ผลงานวิชาการที่ส่งมาขอตีพิมพ์	ต้องไม่เคยเผยแพร่่ในสิ่งพิมพ์อื่นใดมาก่อน	
และต้องไม่อยู่ในระหว่างการพิจารณาของวารสารอื่น
	 2.	การละเมิดลิขสิทธิ์ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ส่งบทความโดยตรง	กอง
บรรณาธิการฯ	ขอสงวนสิทธิ์ในการรับหรือปฏิเสธบทความเข้าสู่กระบวนการประเมิน
คุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ	บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ต้องผ่านการพิจารณากลั่นกรอง
คุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิ	(Double	Blind	Review)	และได้รับความเห็นชอบจากกอง
บรรณาธิการ
	 3.	ข้อความที่ปรากฏภายในบทความแต่ละเรื่องที่ตีพิมพ์ในวารสารเล่มนี้	
เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียนแต่ละท่านไม่เกี่ยวข้องกับกองบรรณาธิการและ
คณาจารย์ท่านอื่น	ๆ	ในมหาวิทยาลัยแต่อย่างใด	ความรับผิดชอบด้านเนื้อหา	และการ
ตรวจร่างบทความแต่ละเรื่องเป็นของผู้เขียนแต่ละท่าน	หากมีความผิดพลาดใดๆ	ผู้เขียน
จะต้องรับผิดชอบบทความของตนเอง
	 4.	ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ถือเป็นลิขสิทธิ์ของวารสาร
	 5.	ผู้ประสงค์จะส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารฯ	สามารถส่งบทความ	 
ออนไลน์ได้ที่	https://eauheritage.eau.ac.th/	หรือ	https://www.tci-thaijo.org/	
	 หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม	สามารถติดต่อกองบรรณาธิการวารสาร
วิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย	อาคาร	ชวน	ชวนิชย์	ชั้น	4	ห้อง	C423	 
เลขที่	200	หมู่	1	ถ.รังสิต-นครนายก	ต.รังสิต	อ.ธัญบุรี	จ.ปทุมธานี	12110	 
โทรศัพท์	0-2577-1028	ต่อ	377,	378		อีเมล์	eau_heritage@eau.ac.th
	 ผู้สนใจส่งบทความกรุณาอ่านรายลละเอียดการส่งบทความ	ซึ่งระบุไว้ใน	 
website	https://eauheritage.eau.ac.th/	และ	https://www.tci-thaijo.org/

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย	ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร	์ 
ก�าหนดออกเผยแพร่ราย	4	เดือน	ปีละ	3	ฉบับ	ดังนี้

	 ฉบับที่	1:	มกราคม-เมษายน	(ก�าหนดออก	เมษายน)

	 ฉบับที่	2:		พฤษภาคม-สิงหาคม	(ก�าหนดออก	สิงหาคม)

	 ฉบับที่	3:	กันยายน-ธันวาคม	(ก�าหนดออก	ธันวาคม)

ผลิตเป็นอิเล็กทรอนิกส์	(Flash	Drive)	และเผยแพร่ฉบับ	Online	ท่ี	website	 
https://eauheritage.eau.ac.th/	และ	https://www.tci-thaijo.org/	
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เลขานุการ

ออกแบบปก/จัดรูปเล่ม

พิสูจน์อักษรประจ�าฉบับ

อาจารย์โชติรัส	ชวนิชย์	 	 	 อธิการบดี

อาจารย์สุภกัญญา	ชวนิชย์		 	 รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์	บุษยมาส	สินธุประมา	 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

ศาสตราจารย์	อุดม	วโรตม์สิกขดิตถ์		 ราชบัณฑิต

ศาสตราจารย์	จงจิตร์	หิรัญลาภ	 	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ศาสตราจารย์พิเศษ	ประสิทธิ์	โฆวิไลกูล	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์	ครรชิต	มาลัยวงศ์		 ราชบัณฑิต

รองศาสตราจารย์	บุญมี	เณรยอด	 	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์	สมพร	กันทรดุษฎี	เตรียมชัยศรี	 มหาวิทยาลัยมหิดล

รองศาสตราจารย์	เพลินทิพย์	โกเมศโสภา	 	 มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์	บุษยมาส	สินธุประมา	 มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

อาจารย์นันทิยา	จรูญแสง	 	 	 มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

รองศาสตราจารย์	เชาว์	โรจนแสง	 	 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ศาสตราจารย์กิตติคุณ	สุเทพ	เชาวลิต	 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

รองศาสตราจารย์	โคริน	เฟื่องเกษม		 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รองศาสตราจารย์	นภาลัย	สุวรรณธาดา	 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

รองศาสตราจารย์	อรุณีประภา	หอมเศรษฐี	 ประธานสภาวิชาชีพกิจการการแพร่ภาพ

	 	 	 	 	 และการกระจายเสียง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ประภาส	ภาวินันทน์	 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ชญาพิมพ์	อุสาโห	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Mr.O.	Leorard	Trudo	 	 	 มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

Mr.Joseph	C.	Gumbel	 	 	 ส�านักงานทนายความบ�ารุง

นางสาวพิมพ์ลดา	พิทักษ์เศรษฐการ		 มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

อาจารย์วิลาวรรณ	สุขมาก		 	 มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

นางสาวพิมพ์ลดา	พิทักษ์เศรษฐการ		 มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

นางสาวพิมพ์ลดา	พิทักษ์เศรษฐการ		 มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

นายคีตกานต์	มัธหา	 	 	 มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

นางสาวเสาวลักษณ์	ชัยสิทธิ์	 	 มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย



ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กนกกานต์ แก้วนุช  
รองศาสตราจารย์ กนกพร นุ่มทอง
รองศาสตราจารย์ กิติพัฒน์ นนทปัทมะดุลย์
ศาสตราจารย์ จรัส สุวรรณมาลา
รองศาสตราจารย์ เฉลิมพล ศรีหงษ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัญญพร จาวะลา
รองศาสตราจารย์ เชาว์ โรจนแสง   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดนุพล หุ่นโสภณ
รองศาสตราจารย์ ดุษฎี โยเหลา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทวิดา กมลเวชช  
รองศาสตราจารย์ ทิพย์รัตน์ เลาหวิเชียร
รองศาสตราจารย์ เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์  
ศาสตราจารย์ ธเนตร นรภูมิพิภัชน์
รองศาสตราจารย์ นิตยา เงินประเสริฐศรี
รองศาสตราจารย์ บุปผชาติ ทัฬหิกรณ์
ศาสตราจารย์ บุษบา กนกศิลปธรรม
รองศาสตราจารย์ ปธาน สุวรรณมงคล  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรธิดา วิเศษศิลปานนท์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พลอย สืบวิเศษ
รองศาสตราจารย์ พสุ เดชุรินทร์
ศาสตราจารย์ พิษณุ ศุภนิมิตร
รองศาสตราจารย์ มาฆะศิริ เชาวกุล
รองศาสตราจารย์ ระพิณ ทรัพย์เอนก
รองศาสตราจารย์ ลือชัย ศรีเงินยวง
รองศาสตราจารย์ วรนารถ แสงมณี
ศาสตราจารย์ วรเดช จันทรศร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรัชญ์ ครุจิต
รองศาสตราจารย์ วินัย ด�าสุวรรณ
รองศาสตราจารย์ วิโรจน์ สารรัตนะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วีระศักดิ์ เครือเทพ
อาจารย์ศยามล เจริญรัตน์   
รองศาสตราจารย์ ศิริโสภาคย์ บูรพาเดชะ  
ศาสตราจารย์ ศุภชัย ยาวะประภาษ

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยมหิดล
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
มหาวิทยาลัยมหิดล

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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ศาสตราจารย์ อุดม วโรตม์สิกขดิตถ์
รองศาสตราจารย์ เอกจิตต์ จึงเจริญ   
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มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สถาบันการตลาดเพื่อสังคมแห่งประเทศไทย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ราชบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์



สวัสดีค่ะ	พบกันอีกครั้งในช่วงเดือนมกราคม-เมษายน	ฉบับนี้เป็นฉบับแรกของปี	พ.ศ.	2561	เป็นฉบับท่ีเปิดฉบับ

ในช่วงเทศกาลปีใหม่สากล	และปิดฉบับออกเผยแพร่ในช่วงเทศกาลปีใหม่ไทย	(สงกรานต์)	ซ่ึงเป็นปีท่ี	8	ของวารสารที่มี

การเปล่ียนแปลงรูปแบบการผลิต	จากฉบับสุดท้ายในปีท่ี	7	ฉบับท่ี	3	ปี	พ.ศ.	2560	เราได้มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการ

ผลิตไปแล้ว	ครั้งนั้นเปลี่ยนการผลิตจากตัวเล่มหนังสือเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์	(CD)	และตั้งแต่ฉบับท่ี	1	ปีพ.ศ.	2561	ได้มี

การผลิต	การเผยแพร่บทความเป็นแบบจัดเก็บข้อมูลท้ังเล่มในรูปแบบของการบันทึก	Flash	Drive	ขนาด	2	GB	 ให้แก่

สมาชิก	ส่วนการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานหรือผู้ไม่ได้เป็นสมาชิก	สามารถเข้าถึงบทความของวารสารได้โดยการ

เข้าระบบออนไลน์ฐานข้อมูล	ThaiJo	ของ	TCI	ไม่ว่าการเปลี่ยนแปลงด้านการผลิตจะเปลี่ยนไปอย่างไร	กองบรรณาธิการ

ยังคงมุ่งมั่น	 คัดสรรผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพในด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์	 เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ให้แก่ผู้

อ่านทั้งในรูปบทความวิจัย	และบทความวิชาการ	ในสาขาวิชาตามวัตถุประสงค์ของวารสาร

ส�าหรับวารสารวิชาการฉบับน้ี	 น�าเสนอผลงานท่ีผ่านการประเมินคุณภาพอย่างเป็นระบบจากผู้ทรงคุณวุฒิทาง

วิชาการที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขารวม	32	 เรื่อง	ประกอบด้วย	บทความพิเศษ	1	 เรื่อง	บทความวิชาการ	3	 เรื่อง	

บทความวิจัย	27	เรื่อง	และ	Book	Review	1	เรื่อง	โดยมีเนื้อหาครอบคลุมองค์ความรู้ตามศาสตร์ด้านสังคมศาสตร์และ

มนุษยศาสตร์	ตลอดจนสาขาที่เกี่ยวข้องทั้งสิ้น

ในจ�านวนบทความวิจัยที่น่าสนใจ	คือ	บทความพิเศษมีเนื้อหาครอบคลุมองค์ความรู้ด้านการตลาด	ธุรกิจ	พฤติกรรม

ผู้บริโภค	การพัฒนาผลิตภัณฑ์	และการสร้างคุณค่าให้แก่ธุรกิจ	 ซ่ึงสามารถค้นคว้าอ้างอิงส�าหรับการวิจัยในอนาคต	หรือ

น�าไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ได้จริงในบริบททางธุรกิจและเศรษฐกิจท่ีใกล้เคียงกัน

นอกจากนี้บทความที่ตีพิมพ์เผยแพร่	 ไม่ว่าจะเป็นบทความวิชาการ	หรือบทความวิจัย	ยังเก่ียวข้องกับการศึกษา	

บริหารธุรกิจ	รัฐประศาสนศาสตร์	นิเทศศาสตร์	ภาษาศาสตร์	และการท่องเท่ียว

กองบรรณาธิการมีขั้นตอนการคัดสรรบทความอย่างเป็นระบบ	 เพื่อให้ผู้เขียนได้มีโอกาสพัฒนาผลงานวิชาการ

ในขั้นต้น	 กองบรรณาธิการเชื่อมั่นว่ากระบวนการคัดกรองที่เข้มข้นจะช่วยเสริมสร้างมาตรฐานคุณภาพทางวิชาการ

ของวารสารฉบับน้ีให้ได้รับการจัดล�าดับอยู่ในกลุ่มที่	 1	 ตามเกณฑ์ของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย	 (Thai	 Journal	 

Citation	Index	Center:	TCI)	ในการประเมินรอบท่ี	4	พ.ศ.	2563	จึงขอเชิญชวนคณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิ	ตลอดจนนัก

วิชาการจากทุกสถาบันทั้งภายในและต่างประเทศ	เสนอผลงานทางวิชาการของท่าน	เพื่อเผยแพร่เป็นคุณค่าแก่สังคมต่อไป

          

		 	 	 	 	 	 	 	 	 บรรณาธิการ

บทบรรณำธิกำร



1

บทความพิเศษ

	สมรรถนะของพนักงานนวดแผนไทยเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของสถาน	 

				ประกอบการนวดแผนไทยในเขตพื้นท่ีเทศบาลนครล�าปาง	จังหวัดล�าปาง

Thai	Masseurs/Masseuses’	Competency	for	Building	the	Competitive	Abilities	of	 

				Thai	Massage	Entrepreneurship	in	the	Region	of	Lampang	Metropolitan	 

				Municipality,	Lampang	Province

นภาวรรณ เนตรประดิษฐ์

บทความวิชาการ

	การจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐานในประเทศนิวซีแลนด์

Research-Based	Learning	(RBL)	in	New	Zealand

สุภาภรณ์ มาชัยวงศ์, สุทธิวรรณ ปิติภาคย์พงษ์, มงคล จิตรโสภิณ และ วิภารัตน์ แสงจันทร์

	สภาพและปัจจัยที่ท�าให้เกิดผลกระทบต่อแรงจูงใจในการเรียนภาษาจีนของนักเรียนไทยที ่

				ประเทศจีน

Factors	Affecting	Thai	Students’	Motivation	in	China

ปุนญิศา คงทน

	ภาพลักษณ์ของ	“จีน”	ที่ปรากฏในบันทึกการเดินทางของชาวไทย	ภายหลังการเปิดสัมพันธ ์

				ทางการฑูตไทยจีน	พ.ศ.2518	(ตอนท่ี1)-องค์ประกอบด้านโครงเรื่อง

The	China	Images	Appeared	in	Travel	Writings	of	Thai	People	after	the	Opening				 

				of	Diplomatic	Relation	between	Thailand	and	China	in	1975	–	(Chapter	1:	 

				Story	Plot)

วิภาพรรณ ขุนบุญจันทร์

สำรบัญ
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บทความวิจัย

 การบริหารจัดการด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกันยาเสพติดของโรงเรียนในจังหวัด 

				นครราชสีมา	ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

Public	Relations	Administration	of	Drug	Abuse	Prevention	of	Schools	in	 

				Nakhon	Ratchasima	Province	According	to	the	Sufficiency	Economy	Philosophy

สุรศักดิ์ โชติทินวัฒน์ และ วิรัช วิรัชนิภาวรรณ

 การพัฒนาการบริหารจัดการพื้นท่ีท่องเท่ียวของจังหวัดเพชรบูรณ์	ตามปรัชญา 

				ของเศรษฐกิจพอเพียง

Administration	Development	of	Tourism	Areas	of	the	Phetchabun	Province	 

				According	to	the	Sufficiency	Economy	Philosophy

จิราพร เทืองน้อย และ สัมพันธ์ พลภักดิ์

 การบริหารจัดการพื้นที่ป่าชายเลนของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	ตามปรัชญาของ	 

				เศรษฐกิจพอเพียง

Administration	of	Mangrove	Areas	of	the	Department	of	Marine	and	Coastal	 

				According	to	the	Sufficiency	Economic	Philosophy

อรอุฬาร จิรชัยศรี และ สัมพันธ์ พลภักดิ์

 การบริหารจัดการการละเมิดสัญญาโครงการอสังหาริมทรัพย์ประเภทท่ีอยู่อาศัยของส�านักงาน 

				คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค	ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

Administration	of	the	Office	of	the	Consumer	Protection	Board	in	Handling				 

				Breaches	of	Residential	Property	Contracts	According	to	the	Sufficiency	 

				Economic	Philosophy

ประยูร ด�ารงชิตานนท์ และ สัมพันธ์ พลภักดิ์

 การพัฒนาการบริหารจัดการด้านการวางแผนของการท่าเรือแห่งประเทศไทย	 

				ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

Administration	Development	for	Planning	of	Port	Authority	of	Thailand	Base	on	 

				the	Sufficiency	Economy	Philosophy

พิทักษ์ ศิลป์ประสิทธิ์ และ สัมพันธ์ พลภักดิ์
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 การบริหารจัดการร่วมกับภาคเอกชนเพื่อป้องกันยาเสพติดของส�านักงานคณะกรรมการ 

				ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

Administration	of	Private	Sector	Cooperation	of	the	Narcotics	Control	the	Board	 

				Office

อมรารัตน์ เชื้อแขก และ สัมพันธ์ พลภักดิ์

 การบริหารจัดการด้านการส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะมูลฝอยของเทศบาล 

				ในจังหวัดสิงห์บุรี

Administration	of	Community	Participation	Promotion	in	Waste	Segregation	of	 

				Municipalities	in	Singburi	Province

อาคม สุวรรณโน และ สัมพันธ์ พลภักดิ์

 การบริหารจัดการด้านการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลขององค์การบริหารส่วนต�าบล 

				หนองแหน	อ�าเภอพนมสารคาม	จังหวัดฉะเชิงเทรา

Administration	of	Solid	Waste	Collection	of	the	Nongnae	Subdistrict	 

				Administrative	Organization	in	Phanom	Sarakham	District	of	Chachoengsao	 

				Province

สุพรรษา พาหาสิงห์ และ สัมพันธ์ พลภักดิ์

 การบริหารจัดการเพื่อเผยแผ่ความรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรมของคณะสงฆ์จังหวัดชลบุรี

Administration	of	Dissemination	of	Morality	and	Ethics	Knowledge	of	the	Sangha			 

				in	Chonburi	Province

พระมหาสาธิต เวชเจริญ และ สัมพันธ์ พลภักดิ์

 ประสิทธิผลของการบริหารกิจการคณะสงฆ์

The	Effectiveness	of	the	Sangha	Administration

พระสมบัติ สุขทวีเลิศพงศ์ และวรเดช จันทรศร

 การบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมการส่งออกช้ินส่วนยานยนต์ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่าง 

				ประเทศ

Administration	of	Automotive	Parts	Export	Promotion	of	the	Department	of	 

				International	Trade	Promotion

อภิชาติ สมรพิทักษ์กุล และ ประณต นันทิยะกุล
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 การบริหารจัดการเพื่อพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลรัฐในจังหวัดนครราชสีมา

Administration	of	Medical	Personnel	Development	of		Public	Hospitals	in	 

				Nakhon	Ratchasima	Province

ณรงค์ หงส์บิน และ ประณต นันทิยะกุล

 การบริหารจัดการเพื่อความมั่นคงทางสุขภาพของโรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดชลบุรี

Administration	of	Health	Security	Model	for	Community	Hospitals	in	Chonburi	 

				Province

สุจินต์ ชัยมังคลานนท์ และ สัมพันธ์ พลภักดิ์

 การบริหารจัดการเพื่ออ�านวยความสะดวกในการให้บริการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง	 

				กรมทางหลวง	ตามแนวคิดการบริหารจัดการท่ียั่งยืน

Administration	of	Service	Facilitating	of	the	intercity	Motorway	of	the	Highways			 

				Department	According	to	the	Sustainable	Administration	Concept

ทรงยศินทร์ ชนปทาธิป และประณต นันทิยะกุล

 แนวทางเสริมสร้างสวัสดิการของข้าราชการต�ารวจช้ันประทวน	สังกัดต�ารวจภูธร	 

				จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Approach	to	Support	Benefits	for	Non-Commissioned	Police	Office	of	Suratthani	 

				Provincial	Police	

ศศิธร เทือกสุบรรณ, พูลฉัตร วิชัยดิษฐ และ วาสนา จาตุรัตน์

 คุณภาพชีวิตการท�างานของลูกจ้างในสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตภาคใต้

The	Study	of	Quality	of	Working	Life	of	Employees	of	Institute	of	Physical	 

				Education,	Southern	Campus	

ปิยานันท์ นิ่มวุ่น, พูลฉัตร วิชัยดิษฐ และ สนชัย ใจเย็น
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บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อศึกษาความสัมพันธ์เชิงเหตุผลตามแบบจ�าลองสมการโครงสร้าง และ น�าเสนอ

แนวทางที่เหมาะสมต่อการพัฒนาสมรรถนะของพนักงานนวดแผนไทยในการสร้างความสามารถทางการแข่งขันของ

สถานประกอนวดแผนไทยในเขตพื้นที่เทศบาลนครล�าปาง ข้อมูลจากแบบสอบถามพนักงานนวดแผนไทย 312 คนจาก

การเลือกสุ่มทั้งหมด 320 คน (97.50% ของกลุ่มตัวอย่าง) ถูกวิเคราะห์โดยค่าสถิติ จ�านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยง

เบนมาตรฐาน One-sample t-test การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน และ การวิเคราะห์เส้นทางโดยใช้โปรแกรม  

LISREL แบบ Basic Model ผลการวิจัยเป็นดังนี้ ความสัมพันธ์เชิงเหตุผลตามแบบจ�าลองฯ เป็นไปตามข้อตกลงทางสถิติคือ  

Chi-square = 358.17, df = 225, P-value = 0.123, RMSEA = 0.051 สรุปได้ว่า สมรรถนะของพนักงานนวดแผน

ไทย ได้รับอิทธิพลทางตรงมาจากปัจจัยด้านทักษะและการปฏิบัติในระดับสูง ขณะเดียวกันได้รับอิทธิพลทางอ้อมมาจาก

ปัจจัยด้านพฤติกรรมการเรียนรู้ ในระดับสูง โดยส่งผ่านปัจจัยด้านความเช่ือมั่นในอาชีพและปัจจัยด้านทักษะและการ

ปฏิบัติ และ ได้รับอิทธิพลทางอ้อมมาจากปัจจัยด้านความเชื่อมั่นในอาชีพในระดับปานกลาง โดยส่งผ่านปัจจัยด้านทักษะ

และการปฏิบัติของพนักงานนวดแผนไทย ปัจจัยท้ังหมดสามารถท�านายสมรรถนะของของพนักงานนวดแผนไทยได้ร้อย

ละ 78.10, (P<.05) และแนวทางที่เหมาะสมต่อการพัฒนาสมรรถนะของพนักงานนวดแผนไทยฯ มีอยู่ 4 ประเด็นส�าคัญ 

(5 แนวทาง) คือ การพัฒนาความรู้นวดแผนไทย (2 แนวทาง) การพัฒนากลยุทธ์ปฏิบัติการ (1 แนวทาง) การมีส่วนร่วม

กิจกรรม (1 แนวทาง) และ การจัดเก็บความรู้ (1 แนวทาง)

ค�ำส�ำคัญ: สมรรถนะ, พนักงานนวดแผนไทย, ความสามารถในการแข่งขัน 

Abstract

The main objectives of this study were to examine the causal relationship with the structural 

equation model, and to present the appropriate approaches for building competitive abilities of Thai 

massage entrepreneurship in the region of Lampang metropolitan municipality. Data from a set of 

312 of 320 all masseurs/masseuses’ questionnaires (97.50% of sample with random sampling) were 

drawn and analyzed with these statistics: frequency, percentage, mean, standard deviation, one-sample 

สมรรถนะของพนักงำนนวดแผนไทยเพื่อสร้ำงควำมได้เปรียบทำงกำรแข่งขันของ

สถำนประกอบกำรนวดแผนไทยในเขตพื้นที่เทศบำลนครล�ำปำง จังหวัดล�ำปำง
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การนวดแผนไทยเป็นภมูปัิญญาไทยและ ภมูปัิญญา

ชาวบ้านที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษไทย ถือเป็นศาสตร์

และศิลป์ที่ช่วยในเรื่องสุขภาพ แม้ว่าความเจริญก้าวหน้า

ทางเทคโนโลยีอันทันสมัยทางการแพทย์แผนปัจจุบันจะ

มีบทบาทส�าคัญในการดูแลสุขภาพของคนทั่วโลก แต่ใน

ประเทศไทยยังมีคนอีกหลายคนเสาะแสวงหาทางเลือก

อื่นในการดูแลสุขภาพด้วยเหตุผลที่แตกต่างกัน โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งการนวดแผนไทยที่เป็นการนวดเชิงศิลปะของการ

สัมผัสที่สร้างความรู้สึก อบอุ่น ผ่อนคลาย ท�าให้รู้สึกสดช่ืน 

คลายความเมือ่ยล้าทัง้ร่างกายและจติใจ การบรหิารจดัการ

และการด�าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการนวดแผนไทยจึงมี

หลายปัจจัยที่มีความไวต่อความรู้สึกของผู้รับบริการ ดังนั้น

สมรรถนะของพนักงานนวดแผนไทยก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่

มีความส�าคัญอย่างยิ่ง 

แนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะเริ่มมาจากการน�า

เสนอบทความของ แมคเคลแลนด์ (McClelland, 1973) 

เมื่อปี 1960 เรื่อง “Testing for competence rather 

than for intelligence” ในวารสาร American Psy-

chologist ได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปฏิบัติเป็น

เลิศ (excellent performer) ในองค์การกับทักษะความ

t-test, confirmatory factor analysis and path analysis by LISREL program and basic model. Research 

results were: As a result of causal analysis with the structural model, empirical data fit the model 

and statistical results: Chi-square = 358.17, df = 225, P-value = 0.123, RMSEA = 0.051. It could be  

explained that masseurs/masseuses’ competency received direct effect at a high level from skills 

and practice aspect. Moreover, it received indirect effect at the same high level from learning  

behaviors aspect through occupational belief and skills and practice aspects. Also, it received indirect 

effect at the moderate level from an occupational belief aspect through skills and practice aspect. 

Finally, all aspects could predict the masseurs/masseuses’ competency at 78.10 percent, (P<.05); and  

appropriate approaches toward the development of masseurs/masseuses’ competency, it consisted 

of 4 crucial issues (5 approaches) as follows: development of Thai massage knowledge (2 approaches), 

development of practical strategies (1 approach), Activity participation (1 approach), and knowledge 

storage (1 approach).

Keywords: competency, Thai masseurs, masseuses, competitive ability 

รู้ ความสามารถ โดยกล่าวว่า การวัด IQ และการทดสอบ

บุคลิกภาพยังไม่เหมาะสมต่อการท�านายความสามารถหรือ

สมรรถนะของบุคคลได้ (เท้ือน ทองแก้ว, 2550) ส�าหรับ

คุณลักษณะของสมรรถนะของบุคคลที่อยู่ในเบื้องลึกและ

ฝังแน่นเป็นแนวพฤติกรรมและแนวคิดที่จะน�าไปใช้ใน

สถานการณ์ต่าง ๆ  แบ่งออกได้เป็น 5 ลกัษณะคอื (1) ความรู้  

(knowledge) หมายถึง ข้อมูลหรือองค์ความรู ้เฉพาะ 

เจาะจงที่บุคคลนั้นๆ มีความรู้ เป็นสมรรถนะที่ซับซ้อน  

(2) ทักษะ (skill) เป็นความสามารถในการท�างานท่ีใช้ความ

สามารถทางร่างกาย (3) อตัมโนทัศน์ (self-concept) หมาย

ถึงทัศนคติ (attitudes) ค่านิยม (values) หรือจินตนาการ  

(imagination) (4) คุณลักษณะเฉพาะ (traits) หมายถึง 

ทักษะทางกายภาพ (physical) และ ลักษณะนิสัยของ

บุคคลที่แสดงออกต่อสถานการณ์ต่างๆ สม�่าเสมอ และ  

(5) แรงจูงใจ (motive) หมายถึงสิ่งท่ีบุคคลคิดค�านึง พัฒนา

หรือต้องการเป็นแรงขับเพื่อการแสดงออกของพฤติกรรม 

เป็นแรงจูงใจท่ีส่งเสริมเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีต้องการ

และเป็นสาเหตุที่ท�าให้บุคคลแสดงพฤติกรรมแตกต่างกัน 

ส�าหรับประเด็นเกี่ยวกับสมรรถนะของพนักงานนวดแผน

ไทยนั้น ผลการวิจัยของ นภาวรรณ เนตรประดิษฐ์ (2558, 

น. 130) เรื่อง “ความ ส�าเร็จในการจัดการของกลุ่มอาชีพ
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นวดแผนไทยในเขตพื้นที่เทศบาลนครล�าปาง” ได้พบข้อมูล

ที่ส�าคัญเกี่ยวกับสมรรถนะของพนักงานนวดแผนไทยพบ

ว่า มี 10 ประเด็นส�าคัญควรมีการพัฒนาให้กับพนักงาน

นวด เรียงล�าดับความส�าคัญจากมากถึงน้อยคือ (1) ทักษะ 

(ความสามารถ) ในการนวดแผนไทย: นวดประคบสมุนไพร 

(2) ทักษะ (ความสามารถ) ในการนวดแผนไทย: นวดเพื่อ

รกัษา (3) ความมศีีลธรรมและสมัมาอาชวีะในอาชพีนวดของ

พนักงานนวด (4) ความรู้ในการนวดแผนไทยของพนักงาน

นวด (5) ทักษะ (ความสามารถ) ในการนวดแผนไทย: กด

จุด จับเส้น (6) การแสวงหาความรู้และพัฒนาตนเองใน

อาชีพนวดแผนไทย (7) ความพึงพอใจในอาชีพนวดแผน

ไทยของพนักงานนวด (8) ความพร้อมและความเต็มใจให้

บริการของพนักงานนวด (ความซือ่สตัย์ จรงิใจ สภุาพ พดูจา

ไพเราะ และ มนุษยสัมพันธ์) (9) ทักษะ (ความสามารถ) 

ในการนวดแผนไทย: นวดฝ่าเท้า และ (10) อาชีพนวด

แผนไทย เป็นอาชีพสุจริต ใช้เลี้ยงตนเองได้ ส่วนข้อค้นพบ

อื่นๆ เกี่ยวกับความมีน�้าใจ (courtesy) มี 2 ประเด็นส�าคัญ 

คือ (1) มนุษยสัมพันธ์ระหว่างพนักงานกับลูกค้า และ (2) 

ความเป็นกันเองกับลูกค้า ท�านองเดียวกันสมรรถนะหรือ

ความสามารถให้บริการ (competence) ของพนักงาน

มี 3 ประเด็นส�าคัญคือ (1) ทัศนคติต่ออาชีพของพนักงาน

นวด (2) ทักษะในการนวดของพนักงาน และ (3) ความรู้

เกี่ยวกับการนวดแผนไทยของพนักงาน 

จากความเป็นมาและปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยมีความ

สนใจที่จะศึกษาสมรรถนะของพนักงานนวดแผนไทยเพื่อ

สร้างความสามารถทางการแข่งขันของสถานประกอบการ

นวดแผนไทยในเขตพื้นที่เทศบาลนครล�าปาง เพื่อน�าผล

การศึกษาไปเผยแพร่ให้กับผู้ประกอบการและผู้ท่ีเก่ียวข้อง

สามารถน�าไปประยุกต์การบริหารจัดการการนวดแผนไทย

ให้มีคุณภาพ ประสิทธิผล และ ประสิทธิภาพต่อไป

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

1. เพื่อศึกษาสมรรถนะของพนักงานนวดแผน

ไทยในการสร้างความสามารถทางการแข่งขันของสถาน

ประกอบการนวดแผนไทยในเขตพื้นที่เทศบาลนครล�าปาง 

เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 

2. เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันปัจจัยคัด

สรรตามแบบจ�าลองฯ สมรรถนะของพนักงานนวดแผน

ไทยในการสร้างความสามารถทางการแข่งขันของสถาน

ประกอบการนวดแผนไทย

3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์เชิงเหตุผลตามแบบจ�า

ลองฯ สมรรถนะของพนกังานนวดแผนไทยในการสร้างความ

สามารถทางการแข่งขันของสถานประกอบการนวดแผนไทย 

4. เพื่อน�าเสนอแนวทางที่เหมาะสมต่อการพัฒนา

สมรรถนะของพนักงานนวดแผนไทยในการสร้างความ

สามารถทางการแข่งขันของสถานประกอบการนวดแผนไทย

กรอบแนวคิดกำรวิจัย

กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย เป็นไปตามแบบ

จ�าลอง ตามภาพท่ี 1 ประกอบ ด้วยตัวแปรแฝง (latent 

variable) และ ตัวแปรเชิงสังเกต (observed variable) 

เป็นไปตามหลักระยะเวลา (chronological order) ที่

เกิดข้ึนก่อนหลังดังนี้ (1) ปัจจัยแฝงพฤติกรรมการเรียนรู้ 

(ใช้สัญลักษณ์ LearnBehave) ใช้แนวคิด พระราชวรมุนี 

(ประยูร ธมฺมจิตฺโต) (2008) ประกอบด้วย 3 องค์ ประกอบ

คือ (1) การตั้งใจฟัง (attention) การคิดตาม(thinking) 

และ การปฏิบัติตาม (practicing) (2) ปัจจัยแฝงการจัดการ

ความรู้ (ใช้สัญลักษณ์ KnowlgeMagmt) ใช้แนวคิดของ 

Marquardt & Reynalds (2002) จ�านวน 6 องค์ ประกอบ

คือ การแสวงหาความรู้ (acquisition) การสร้างความ

รู้ (creation) การจัดเก็บความรู้ (storage) การเข้าถึง

ความรู้ (access) การเผยแพร่ความรู้ (transfer) และ การ

ประยุกต์ใช้ความรู้ (application) (3) ปัจจัยแฝงความเชื่อ

มั่นในอาชีพ (ใช้สัญลักษณ์ OccupBelief) ใช้แนวคิดของ 

สุทธนู ศรีไสย์ (2554) ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบคือ 

ความคาดหวงั (expectation) แรงจงูใจ (motivation) และ 

ความสนกุในอาชพี (enjoyment) (4) ปัจจยัแฝงทกัษะและ

การปฏิบัติ (ใช้สัญลักษณ์ Skil&Ability) ใช้แนวคิดเกี่ยว

กับมาตรฐานกระบวนการ (process standards) (สุทธนู  

ศรีไสย์, 2557) ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบคือ ทักษะ

การแก้ปัญหา (problem solving) ทักษะการมีเหตุผล

และพิสูจน ์ได ้ (reason&proof) ทักษะการสื่อสาร  

(communication) ทักษะการเชื่อมโยงและบูรณาการ 

(connect ion)  และ ทักษะการน� า เสนอใหม ่ ได ้  
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(representation) และ (5) ปัจจัยแฝงสมรรถนะพนักงาน

นวดแผนไทย (ใช้สัญลักษณ์ Effect Compet) ใช้แนวคิด

เกี่ยวกับสมรรถนะของ McClelland (1973) ประกอบ

ด้วย 6 องค์ประกอบคือ การท�างานเป็นทีม (teamwork) 

ความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าและให้บริการด้วยความเต็มใจ 

(service mind) การคิดเป็นระบบ (system thinking) 

ความสามารถใช้ภาษาอังกฤษ (English literacy) ความ

ละเอียดรอบคอบในการทางาน (attention to details) 

และ ความสามารถท�างานภายใต้แรงกดดนั/สามารถจดัการ

กับความเร่งด่วนของงาน (dealing with urgency)

ภำพ 1 แบบจ�าลองโครงสร้างเต็มรูปแบบ (full path model) ปัจจัยสมรรถนะของพนักงานนวดแผนไทย

เพื่อสร้างความสามารถทางการแข่งขันของสถานประกอบการนวดแผนไทย

หมายเหต:ุ สญัลกัษณ์ของแต่ละปัจจัยแฝง และองค์ประกอบ

เชิงสังเกต เป็นดังนี้

1. พฤตกิรรมการเรยีนรู ้(LearnBehave) ประกอบ

ด้วย

1.1 Attention = การตั้งใจฟัง

1.2 Thinking = การคิดตาม

1.3 Practicing = การปฏิบัติตาม 

2. การจดัการความรู ้(KnowlgeMagmt) ประกอบ

ด้วย 

2.1 Acquisition = การแสวงหาความรู้

2.2 Creation = การสร้างความรู้

2.3 Storage = การจัดเก็บความรู้

2.4 Access = การเข้าถึงความรู้

2.5 Transfer or Dissemination = การเผย

แพร่ความรู้

2.6 Application = การประยุกต์ใช้ความรู้

3. ความเชือ่มัน่ในอาชพี (OccupBelief) ประกอบ

ด้วย

3.1 Expectation = ความคาดหวัง

3.2 Motivation = แรงจูงใจ

3.3 Enjoyment = ความสนุกในอาชีพ

4. ทักษะและการปฏิบัติ (Skil&Ability) ประกอบ

ด้วย

4.1 ProblemSolv = ทักษะการแก้ปัญหา

4.2 Reason&Proof = ทักษะการมีเหตุผล

และพิสูจน์ได้



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
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4.3 Communication = ทักษะการสื่อสาร

4.4 Connection = ทักษะการเชื่อมโยงและ

บูรณาการ

4.5 Representation = ทักษะการน�าเสนอ

ใหม่ได้

5. สมรรถนะ (EffectCompet) ประกอบด้วย 

5.1 Teamwork = การท�างานเป็นทีม

5.2 Service Mind ความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า

และให้บริการด้วยความเต็มใจ

5.3 System Thinking = การคิดเป็นระบบ

5.4 English Literacy = ความสามารถใช้

ภาษาอังกฤษ

5.5 Attention to Details = ความละเอียด

รอบคอบในการทางาน 

5.6 Dealing with Urgency = ความสามารถ

ท�างานภายใต้แรงกดดัน/สามารถจัดการกับความเร่งด่วน

ของงาน

สมมติฐำนกำรวิจัย 

 1. สมรรถนะของพนักงานนวดแผนไทยเพื่อสร้าง

ความสามารถทางการแข่งขัน อยู่ในระดับสูง เมื่อเปรียบ

เทียบกับเกณฑ์ที่ตั้งไว้ (80% ขึ้นไป)

 2. ทกุองค์ประกอบทีน่�ามาใช้ในการวจิยัของแต่ละ

ปัจจัยตามแบบจ�าลองฯ เป็นองค์ประกอบส�าคัญตามเกณฑ์

ที่ตั้งไว้ (Lambda-standardized solution coefficient 

>.70)

 3. ปัจจัยคัดสรรที่น�ามาศึกษาทุกด้าน ได้แก่ 

พฤติกรรมการเรียนรู ้ การจัดการความรู ้ ความเชื่อใน

อาชีพ และ ทักษะและการปฏิบัติ] มีอิทธิพลทางตรงและ

ทางอ้อมต่อสมรรถนะของพนักงานนวดแผนไทยเพื่อสร้าง

ความสามารถทางการแข่งขันของสถานประกอบการนวด

แผนไทยในเขตพื้นที่เทศบาลนครล�าปางดังนี้

 โมเดลที ่1: ความเชือ่มัน่ในอาชพีนวดแผนไทย (ใช้

สัญลักษณ์ OccupBelief) (ตัวแปรตาม) ได้รับอิทธิพลทาง

ตรงมาจาก 2 ปัจจัยที่ศึกษา (ตัวแปรอิสระ) คือ พฤติกรรม

การเรียนรู้ (ใช้สัญลักษณ์ LearnBehave) และ การจัดการ

ความรู้ (ใช้สัญลักษณ์ KnowlgeMagmt) อย่างมีนัยส�าคัญ

ท่ีระดับ .05 

 โมเดลท่ี 2: ทักษะและการปฏิบัติของพนักงาน

นวดแผนไทย (ใช้สัญลักษณ์ Skil&Ability) (ตัวแปร

ตาม) ได้รับอิทธิพลทางตรง และ/หรือ ทางอ้อม มาจาก 

3 ปัจจัยท่ีศึกษา (ตัวแปรอิสระ) คือ พฤติกรรมการเรียน

รู้ (ใช้สัญลักษณ์ LearnBehave) การจัดการความรู้ (ใช้

สัญลักษณ์ KnowlgeMagmt) และ ความเช่ือมั่นในอาชีพ 

(ใช้สญัลกัษณ์ OccupBelief) ในขณะเดยีวกนัได้รบัอทิธพิล

ทางอ้อมจาก 2 ปัจจัยท่ีศึกษา (พฤติกรรมการเรียนรู้ และ 

การจัดการความรู้) โดยส่งผ่าน ความเช่ือมั่นในอาชีพนวด

แผนไทย อย่างมีนัยส�าคัญท่ีระดับ .05 

 โมเดลท่ี 3: สมรรถนะ (EffectCompet) ของ

พนักงานนวดแผนไทยเพื่อสร้างความ สามารถทางการ

แข่งขันของสถานประกอบการนวดแผนไทยในเขตพื้นที่

เทศบาลนครล�าปาง (ตัวแปรตาม) ได้รับอิทธิพลทางตรง

มาจาก 4 ปัจจัยท่ีศึกษา (ตัวแปรอิสระ) คือ พฤติกรรมการ

เรียนรู้ (ใช้สัญลักษณ์ LearnBehave) การจัดการความรู้ 

(ใช้สัญลักษณ์ KnowlgeMagmt) ความเช่ือมั่นในอาชีพ 

(ใช้สัญลักษณ์ OccupBelief) และ ทักษะและการปฏิบัติ

ของพนักงานนวดแผนไทย (ใช้สัญลักษณ์ Skil&Ability) ใน

ขณะเดียวกันได้รับอิทธิพลทางอ้อมจาก 3 ปัจจัยที่ศึกษา 

(พฤติกรรมการเรียนรู้ การจัดการความรู้ และ/หรือ ทักษะ

และการปฏิบัติของพนักงานนวดแผนไทย) โดยผ่าน ปัจจัย

ความเชื่อมั่นในอาชีพนวดแผนไทย และ/หรือ ปัจจัยทักษะ

และการปฏิบัติของพนักงานนวดแผนไทย อย่างมีนัยส�าคัญ

ท่ีระดับ .05 

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย 

 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงส�ารวจและพรรณนา 

(survey & descriptive research)

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

 กลุ ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย เป็นเป็นตัวแทน
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กลุ่มพนักงานนวดแผนไทยในเขตพื้นที่เทศบาลนครล�าปาง 

320 คนจากประชากรทั้งหมด 1,600 คน (จดทะเบียนขอ

ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตาม 

พรบ. สาธารณสุข พ.ศ. 2535 ข้อมูลจากเทศบาลนคร

ล�าปาง เมื่อ 15 พฤศจิกายน 2556) ก�าหนดขนาดกลุ่ม

ตัวอย่างจากตารางสุ่ม เครจซี่ และ มอร์แกน (Krejcie & 

Morgan, 1970 อ้างถึงใน สุทธนู ศรีไสย์, 2551, น. 132-

133) โดยใช้วธิกีารเลอืกสุม่แบบหลายขัน้ตอน (multi-stage 

random sampling)

เครื่องมือท่ีใช้ในกำรวิจัย

 ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการท�าวิจัย

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล

 เก็บรวบรวมข้อมลูจากแบบสอบถาม ซึง่ตรวจสอบ

ความเที่ยงตรง (validity) จากผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่าน และ 

ค่าสัมประสิทธ์ิความเที่ยงแบบอัลฟ่า หลังการน�าเครื่องมือ

ไปลองใช้ (tryout) กับกลุ่มตัวอย่างที่มิใช่เป็นกลุ่มตัวอย่าง

จริง 30 คน ได้ค่าสัมประสิทธิ์ความเที่ยงแบบอัลฟ่าท้ังฉบับ

เป็น 0.949

กำรวิเครำะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้

 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าสถิติ จ�านวน ร้อยละ ค่า

เฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน One-sample t-test การ

วิเคราะห์องค์ประกอบ และการวิเคราะห์เส้นทาง โดยใช้

โปรแกรม LISREL แบบ Basic Model

ผลกำรวิจัย 

 1. ศกึษาตามวตัถปุระสงค์ข้อที ่1 “ศึกษาสมรรถนะ

ของพนกังานนวดแผนไทยในการสร้างความสามารถทางการ

แข่งขันของสถานประกอบการนวดแผนไทยในเขตพื้นที่

เทศบาลนครล�าปาง” เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ตั้งไว้” 

พบว่า โดยรวมสมรรถนะของพนักงานนวดแผนไทย อยู่

ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเป็น 4.03 เมื่อเปรียบเทียบ

กับเกณฑ์ที่ตั้งไว้ (P<.05) และ และ อยู่ในระดับสูง 3 ด้าน 

ได้แก่ ปัจจัยด้านพฤติกรรมการเรียนรู ้ ปัจจัยด้านการ

จัดการความรู้ และ ปัจจัยด้านความเช่ือมั่นในอาชีพ โดย

มีค่าเฉลี่ยเท่ากันทั้งสามด้านคือ 4.07 ส่วนปัจจัยสมรรถนะ

ท่ีอยู่ในระดับปานกลาง (P<.05) มีอยู่ 1 ด้านคือ ปัจจัย

ด้านทักษะและการปฏิบัติ มีค่าเฉลี่ยเป็น 4.04 ซ่ึงไม่เป็น

ไปตามสมมุติฐานการวิจัยท่ีตั้งไว้

 2. ศึกษาตามวัตถุประสงค์ข้อท่ี 2 “วิเคราะห์องค์

ประกอบเชิงยืนยันตามแบบจ�าลองฯ” กับเกณฑ์ Lambda 

>.70 .ขึ้นไป ดังภาพที่ 2 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบ

เชิงยืนยันสรุปได้ดังนี้ (2.1) ตัวแปรแฝงด้านพฤติกรรม

การเรียนรู้ (สัญลักษณ์ LearnBehave) ทั้ง 3 เป็นองค์

ประกอบส�าคัญเชิงยืนยันคือ การตั้งใจฟัง การคิดตาม และ 

การปฏิบัติตาม มีค่าน�้าหนักองค์ประกอบเป็น 0.77, 0.81 

และ 0.81 ตามล�าดับ ซ่ึงเป็นไปตามสมมุติฐานการวิจัยที่

ตั้งไว้ (2.2) ตัวแปรแฝงด้านการจัดการความรู้ (สัญลักษณ์ 

KnowlgeMagmt) ทั้ง 6 องค์ ประกอบได้แก่ การแสวงหา

ความรู้ การสร้างความรู้ การจัดเก็บความรู้การเข้าถึงความ

รู้ การเผยแพร่ความรู้ และ การประยุกต์ใช้ความรู้ มีเพียง 

2 ใน 6 องค์ประกอบเท่านั้นท่ีเป็นองค์ประกอบส�าคัญเชิง

ยืนยันคือ การแสวงหาความรู้ และ การเข้าถึงความรู้ มี

ค่าน�้าหนักองค์ประกอบเป็น 1.00 และ 1.00 ตามล�าดับ 

ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมุติฐานการวิจัยท่ีตั้งไว้ (2.3) ตัวแปร

แฝงด้านความเชื่อมั่นในอาชีพนวดแผนไทย (สัญลักษณ์ 

OccupBelief) ท้ัง 3 เป็นองค์ประกอบส�าคัญเชิงยืนยันคือ 

ความคาดหวัง แรงจูงใจ และ ความสนุกในอาชีพ มีค่าน�้า

หนักองค์ประกอบเป็น 0.82, 0.80 และ 0.79 ตามล�าดับ 

ซ่ึงเป็นไปตามสมมุติฐานการวิจัยท่ีตั้งไว้ (2.4) ตัวแปรแฝง

ด้านทักษะและการปฏิบัติ (สัญลักษณ์ Skil& Ability) ทั้ง 5 

เป็นองค์ประกอบส�าคัญเชิงยืนยันคือ ทักษะการแก้ปัญหา 

ทักษะการมีเหตุผลและพิสูจน์ได้ ทักษะการสื่อสาร ทักษะ

การเช่ือมโยงและบูรณาการ และ ทักษะการน�าเสนอใหม่

ได้ มีค่าน�้าหนักองค์ประกอบเป็น 0.87, 0.71, 83, 0.76 

และ 0.74 ตามล�าดับ ซ่ึงเป็นไปตามสมมุติฐานการวิจัยที่ตั้ง

ไว้ และ (2.5) ตัวแปรแฝงด้านสมรรถนะพนักงานนวดแผน

ไทย (สัญลักษณ์ Effect Compet) ท้ัง 6 เป็นองค์ประกอบ

ส�าคัญเชิงยืนยันคือ การท�างานเป็นทีม ความสัมพันธ์ที่

ดีกับลูกค้า/ให้บริการด้วยความเต็มใจ การคิดเป็นระบบ 

ความสามารถใช้ภาษาอังกฤษ ความละเอียดรอบคอบใน
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การท�างาน และ ความ สามารถท�างานภายใต้แรงกดดัน/

สามารถจัดการกับความเร่งด่วนของงาน มีค่าน�้าหนักองค์

ประกอบเป็น 0.83, 0.77, 0.76, 0.71, 0.75 และ 0.79 

ตามล�าดับ ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ 

 3. ศึกษาตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 “ศึกษาความ

สมัพนัธ์เชงิเหตผุลตามแบบสมการโครงสร้างสมรรถนะของ

พนักงานนวดแผนไทยฯ” ข้อมูลจากแบบจ�าลองปรับแล้ว

เป็นไปตามข้อตกลงทางสถิติคือ Chi-square = 358.17, 

df = 225, P-value = 0.123, RMSEA = 0.051 [ข้อตกลง

คือ 1) Chi-square Value ต้องไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติท่ี

ระดับ .05 หรือ P >.05 2) ค่า Chi-square หารด้วย ช้ัน

แห่งความเป็นอิสระ (df) ต้องไม่เกิน 2 และ 3) ค่า Root 

Mean Square Error of Approximation หรือ RMSEA 

ต้องมีค่าน้อยกว่า .05 หรือไม่เกิน 0.08 (Kline, 1998; 

Ullman, 2001; Steiger, 1990)] ผลการวิจัยสรุปได้ดัง

รายละเอียดในตารางที่ 1 และ ภาพที่ 2 ดังนี้

 แบบจ�าลองที่ 1 (model 1): ตามข้อเท็จจริงท่ี

ปรากฏพบว่า “ปัจจัยความเชื่อมั่นในอาชีพของพนักงาน

นวดแผนไทยในเขตพื้นที่เทศบางนครล�าปาง ได้รับอิทธิพล

ทางตรงมาจากปัจจัยด้านพฤติกรรมการเรียนรู้อยู่ในระดับ

ปานกลาง (direct effect = 0.97) ขณะที่ปัจจัยการจัดการ

ความรู้ของพนักงานนวดแผนไทย ไม่มีอิทธิพลทางตรงต่อ

ปัจจัยด้านความเชื่อมั่นในอาชีพของพนักงานนวดแผนไทย

เลย ในขณะเดียวกันพบว่า ปัจจัยด้านพฤติกรรมการเรียน

ของพนักงานนวดแผนไทย สามารถท�านายปัจจัยด้านความ

เชื่อมั่นในอาชีพได้ร้อยละ 69.50 จากการทดสอบท่ีระดับ

ความเชื่อมั่นไม่น้อยกว่าร้อยละ 95” ซึ่งข้อค้นพบนี้ไม่เป็น

ไปตามสมมุติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ 

 แบบจ�าลองที่ 2 (model 2): ตามข้อเท็จจริง

ที่ปรากฏพบว่า “ปัจจัยด้านทักษะและการปฏิบัติของ

พนักงานนวดแผนไทยในเขตพื้นท่ีเทศบาลนครล�าปาง ได้

รับอิทธิพลทางตรงมาจากปัจจัยส�าคัญสองด้านคือ ปัจจัย

ด้านพฤติกรรมการเรียนรู้ ในระดับต�่า (direct effect = 

0.37) และ ปัจจัยด้านความเช่ือมั่นในอาชีพ ในระดับปาน

กลาง (direct effect = 0.60) ขณะเดียวกันได้รับอิทธิพล

ทางอ้อมมาจากปัจจัยด้านพฤติกรรมการเรียนรู้โดยส่งผ่าน

ปัจจัยด้านพฤติกรรมความเชื่อมั่นในอาชีพในระดับปาน

กลาง (indirect effect = 0.58) โดยปัจจัยท้ังสองด้านดัง

กล่าวสามารถอธิบายความแปรปรวนหรือท�านาย ตัวแปร

ตามท้ังทางตรงและทางอ้อมต่อปัจจัยด้านทักษะและการ

ปฏิบัติของพนักงานนวดแผนไทยได้ร้อยละ 77.10 อย่างมี

นัยส�าคัญท่ีระดับ .05 ซ่ึงข้อค้นพบนี้เป็นไปตามสมมุติฐาน

การวิจัยท่ีตั้งไว้

 แบบจ�าลองท่ี 3 (model 3): ตามข้อเท็จจริงที่

ปรากฏพบว่า “สมรรถนะของพนักงานนวดแผนไทยใน

การสร้างความสามารถทางการแข่งขันของสถานประกอบ

การนวดแผนไทยในเขตพื้นที่เทศบาลนครล�าปาง ได้รับ

อิทธิพลทางตรงมาจากปัจจัยเดียวคือ ปัจจัยด้านทักษะ

และการปฏิบัติ ในระดับสูง (DE=0.98) ขณะเดียวกันได้

รับอิทธิพลทางอ้อมมาจากปัจจัยด้านพฤติกรรมการเรียนรู้ 

ในระดับสูง (IE=0.94) โดยส่งผ่านปัจจัยด้านความเชื่อมั่น

ในอาชีพ และ ปัจจัยด้านทักษะและการปฏิบัติ นอกจาก

นี้ยังได้รับอิทธิพลทางอ้อมมาจากปัจจัยด้านความเช่ือมั่น

ในอาชีพ ในระดับปานกลาง (IE=0.59) โดยส่งผ่านปัจจัย

ด้านทักษะและการปฏิบัติของพนักงานนวดแผนไทย โดย

ปัจจัยท้ังหมดดังกล่าวสามารถท�านายปัจจัยด้านสมรรถนะ

ของของพนักงานนวดแผนไทยได้ร้อยละ 78.10, (P<.05)” 

ซ่ึงผลการวิจัยนี้ไม่เป็นไปตามสมมุติฐานการวิจัยท่ีตั้งไว้ ดัง

รายละเอียดในตารางท่ี 1 และ ภาพท่ี 2



8 Vol. 8 No. 1 January-April 2018
EAU HEritAgE JoUrnAl

Social Science and Humanity

ตำรำง 1 

สัมประสิทธิ์เส้นทาง ทางตรง (DE) ทางอ้อม (IE) และ รวม (TT) ระหว่างความสัมพันธ์เชิงเหตุผล ตามแบบจ�าลอง หลัง

การปรับแต่ง (overidentified model)

ตัวแปรตาม ตัวแปรอิสระ R-square F Path Coefficients

DE IE TT

การจัดการความรู้ 
(KnowlgeMagmt)

-พฤติกรรมการเรียนรู้ 
(LearnBehave)

0.6210 508.04* 0.79* 0.00 0.79

ความเชื่อมั่นในอาชีพ 
(OccupBelief)

-พฤติกรรมการเรียนรู้
(LearnBehave)

-การจัดการความรู้ 

(KnowlgeMagmt)

0.6950 704.17*

0.97* 0.00 0.97

0.00 0.00 0.00

ทักษะและการปฏิบัติ 
(Skil&Ability)

-พฤติกรรมการเรียนรู้ 
(LearnBehave)

-การจัดการความรู้ 

(KnowlgeMagmt)

-ความเชื่อมั่นในอาชีพ 

(OccupBelief)

0.7710 517.60*

0.37* 0.58 0.95

0.00 0.00 0.00

0.60* 0.00 0.60

สมรรถนะ 

(EffectCompet)

-พฤติกรรมการเรียนรู้ 
(LearnBehave)

-การจัดการความรู้ 

(KnowledgeMagmt)

-ความเชื่อมั่นในอาชีพ 

(OccupBelief)

-ทักษะและการปฏิบัติ 

(Skil&Ability)

0.7810 1101.52*

0.00 0.94 0.94

0.00 0.00 0.00

0.00 0.59 0.59

0.98* 0.00 0.98

* P < .05
Remark: DE = อิทธิพลทางตรง (Direct Effect),
  IE = อิทธิพลทางอ้อม (Indirect Effect),
  TT = อิทธิพลโดยรวม (Total Effect)
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Chi-square = 358.17, df = 225, P-value = 0.123, RMSEA = 0.051

ภำพ 2 ความสัมพันธ์เชิงเหตุผลหลังการปรับแต่งสมรรถนะของพนักงานนวดแผนไทยในการสร้างความสามารถทางการ

แข่งขันของสถานประกอบการนวดแผนไทยในเขตพื้นที่เทศบาลนครล�าปาง

 4. ศึกษาตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 4 “น�าเสนอ

แนวทางที่เหมาะสมต่อการพัฒนาสมรรถนะของพนักงาน

นวดแผนไทยฯ” พบว่า มีแนวทางเบื้องต้นเป็นล�าดับแรก 

4 ประเด็นส�าคัญและ 5 กิจกรรม (แนวทาง) ดังนี้ ประเด็น

ที่ 1 การพัฒนาความรู้นวดแผนไทย มี 2 แนวทางคือ 

แนวทางที่ 1 สร้างเครือข่ายของพนักงานนวดแผนไทย

ในรูปของกลุ่มหรือชมรมเพื่อร่วมกันปรึกษาหารือ แลก

เปลี่ยนความรู้ เทคนิคการนวดที่ได้มีการพัฒนาข้ึนมาโดย

สมาชิกของกลุ่ม รวมทั้งรับความรู้และเทคนิคเพิ่มเติมจาก

ผู้ทรงคุณวุฒิ และ แนวทางที่ 2 จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยน

และเสริมความรู้ให้กับสมาชิกของกลุ่มหรือชมรมอยู่เสมอ 

ประเดน็ที ่2 การพฒันากลยทุธ์การปฏบิตักิาร ม ี1 แนวทาง

คือ แนวทางที่ 3 ผู้ประกอบการและพนักงานนวดวางแผน

ร่วมกันการท�างานเพื่อก�าหนดแนวทางส�าหรับสร้างความ

สัมพันธ์กับลูกค้า รวมทั้งก�าหนดแนวทางการตลาดร่วม

กันอย่างสม�่าเสมอเพื่อดึงดูดลูกค้าให้มีความพึงพอใจต่อ

การให้บริการของสถานประกอบการ ประเด็นท่ี 3 การมี

ส่วนร่วมกิจกรรม มี 1 แนวทางคือ แนวทางที่ 4 ผู้ประกอบ

การร่วมกับพนักงานนวดแผนไทย ร่วมกันรณรงค์จัดแสดง

ความก้าวหน้าในด้านต่างๆ เกี่ยวกับการนวดแผนไทยในรูป

ของ เอกสาร การสาธิต การให้บริการนวด รวมทั้งการเผย

แพร่เอกสารในทางสื่ออิเลคทรอนิกส์ และ การจองล�าดับ

การนวดของสถานประกอบการ ประเด็นท่ี 4 การจัดเก็บ

ความรู้ มี 1 แนวทางคือ แนวทางท่ี 5 จัดท�าฐานข้อมูลทุก

อย่างให้อยู่ในระบบของชมรมสถานประกอบการ รวมทั้ง

จัดท�าระบบ e-Massage เพื่อการประชาสัมพันธ์ทั้งสอง

ระบบคือ ระบบเอกสาร ได้แก่ แผ่นพับ เอกสาร คู่มือ สื่อ 

และ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ สื่อโซเชียลมีเดีย ฯลฯ

กำรอภิปรำยผล 

 1. จากผลการศึกษาท่ีพบว่า ภาพรวมด้าน

พฤติกรรมการเรียนรู้ ด้านการจัดการความรู้ และ ด้าน

ความเช่ือมั่นในอาชีพนวดแผนไทย มีค่าเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์

สูง มีเพียงภาพรวมด้านทักษะและการปฏิบัติและด้าน

สมรรถนะพนกังานนวดแผนไทยอยูใ่นเกณฑ์ปานกลาง หาก

พิจารณาค่าสัมประสิทธ์องค์ ประกอบเชิงยืนยันตั้งแต่ 0.70 

ขึ้นไปจะได้ข้อค้นพบที่ส�าคัญคือ เกือบทุกองค์ประกอบ

ของแต่ละปัจจัยเป็นองค์ประกอบเชิงยืนยันได้อย่างมี

ประสทิธผิล ข้อค้นพบนีส้อดคล้องกบัแนวคดิของพระราชวร
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มุนี (2551); สุทธนู ศรีไสย์ (2554); สุทธนู ศรีไสย์ (2557);  

McClelland (1973) มีเพียง 2 ใน 6 องค์ประกอบเท่านั้น

ที่เป็นองค์ประกอบส�าคัญเชิงยืนยันเป็นไปตามสมมุติฐาน

การวิจัยคือ การแสวงหาความรู้ และ การเข้าถึงความรู้ ข้อ

ค้นพบนี้ไม่สอดคล้องกับแนวคิด Marquardt & Reynalds 

(2002) ดังน้ันในการปรับปรุงสมรรถนะพนักงานนวดแผน

ไทยฯ น้ัน ผู้เกี่ยวข้องควรต้องหาแนวทางที่เหมาะสมกับ

การแก้ไขปัญหา โดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวกับด้านการ

สร้างความรู้ การจัดเก็บความรู้ การเผยแพร่ความรู้ และ 

การประยุกต์ใช้ความรู้ ซึ่งประเด็นที่กล่าวมาหากมีการ

ปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นก็จะท�าให้การจัดการความรู้เกี่ยวกับ

สมรรถนะของพนักงานนวดแผนไทยมีคุณภาพสูงขึ้นด้วย

 2. จากผลการศึกษาความสัมพันธ์เชิงเหตุผล

สมรรถนะของพนักงานนวดแผนไทย ตามแบบจ�าลอง

โครงสร้างที่ปรับแล้ว พบว่า “สมรรถนะของพนักงานนวด

แผนไทยฯ ได้รับอิทธิพลทางตรงมาจากปัจจัยเดียวคือ 

ปัจจัยด้านทักษะและการปฏิบัติ อยู่ในระดับสูง (DE=0.98) 

และ ได้รบัอทิธพิลทางอ้อมมาจากปัจจยัด้านพฤตกิรรมการ

เรียนรู้ในระดับสูง (IE=0.94) โดยส่งผ่านปัจจัยด้านความ

เชื่อมั่นในอาชีพและด้านทักษะและการปฏิบัติ นอกจากนี้

ยังได้รับอิทธิพลทางอ้อมมาจากปัจจัยด้านความเชื่อมั่นใน

อาชีพในระดับปานกลาง (IE=0.59) โดยส่งผ่านปัจจัยด้าน

ทักษะและการปฏิบัติของพนักงานนวดแผนไทย โดยผล

ที่ปรากฏสามารถท�านายสมรรถนะของของพนักงานนวด

แผนไทยได้ร้อยละ 78.10, (P<.05)” ข้อค้นพบดังกล่าว

ชี้ให้เห็นว่า ปัจจัยด้านการจัดการความรู้เกือบจะไม่มีผล

ทางตรงและทางอ้อมต่อสมรรถนะของของพนักงานนวด

แผนไทยเลย ดังน้ันจึงมีข้อค�าถามที่ว่า “ท�าไมข้อค้นพบ

ถึงเป็นเช่นนี้” ในขณะเดียวกันพบว่า ปัจจัยด้านพฤติกรรม

การเรียนรู้ และ ด้านความเชื่อมั่นในอาชีพของพนักงาน

นวด ก็ไม่มีผลทางตรงต่อสมรรถนะของพนักงานนวดแผน

ไทย มีเพียงส่งผลทางอ้อมผ่านปัจจัยอื่นๆ ข้อค้นพบเหล่านี้

ผู้ประกอบการหรือหน่วยงานของรัฐจะได้มีส่วนช่วยเหลือ

เพิ่มสมรรถนะพนักงานนวด โดยอาจต้องหาวิธีการที่เหมาะ

สมในการปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมกับเวลาและสถานท่ี 

ทั้งนี้เพราะข้อค้นพบที่เกิดขึ้นดังกล่าวนับว่า เป็นการศึกษา

แบบเจาะลึกท่ีจะมีส่วนช่วยให้ผู้เก่ียวข้องน�าผลการวิจัยไป

หาแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข โดยเฉพาะ 4 ประเด็น

ส�าคัญ ได้แก่ การพัฒนาความรู้นวดแผนไทย การพัฒนา

กลยุทธ์การปฏิบัติการ การมีส่วนร่วมในกิจกรรม และ การ

จัด เก็บความรู้ และ 5 แนว ทางจากการศึกษาครั้งนี้ หน่วย

งานท่ีเก่ียวข้องควรน�ามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ต่อการการสร้างความสามารถทางการแข่งขันต่อไป

ข้อเสนอแนะกำรวิจัยครั้งนี้ 

 ข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องควรศึกษาผลการวิจัยนี้อย่างละเอียด เพื่อน�า

ผลการวิจัยที่ได้ไปจัดท�าเป็นนโยบายหรือแนวปฏิบัติให้

พนักงานนวดแผนไทยให้มีพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

มีการจัดการความรู้ และ มีทักษะการปฏิบัติเหมาะสม โดย

เฉพาะประเดน็การอภปิรายไว้แล้วเกีย่วกบัองค์ประกอบเชงิ

ยืนยันของแต่ละปัจจัย รวมทั้งการศึกษาความสัมพันธ์ที่ได้

รับจากการศึกษาครั้งนี้ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับพนักงาน

งานนวดแผนไทยได้อย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ยังจะ

เป็นการยกระดับความรู้ ความสามารถของพนักงานนวด

แผนไทยให้มีสมรรถนะที่เหมาะสมกับการประกอบอาชีพ

และเป็นท่ียอมรับ รับรู้ และเช่ือถือของผู้รับบริการได้อย่าง

สนิทใจ

ข้อเสนอแนะกำรวิจัยครั้งต่อไป

 1. ควรมกีารศกึษาซ�า้เพือ่ยนืยนัข้อค้นพบทีไ่ด้จาก

การวิจัยครั้งนี้ 

 2. ควรมีการศึกษาสาเหตุปัจจัยด้านการจัดการ

ความรู้ ด้านพฤติกรรมการเรียนรู้ และ ด้านความเช่ือมั่น

ในอาชีพของพนักงานนวดแผนไทยท่ีไม่มีผลทางตรง (และ

ไม่มีผลทางอ้อม) ต่อสมรรถนะของพนักงานนวดฯ ซ่ึงการ

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจะช่วยให้เข้าใจและหาแนวทางใหม่

มาบริหารจัดการสมรรถนะของพนักงานนวดแผนไทยให้

มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
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บทคัดย่อ

บทความนีมุ้ง่น�าเสนอรปูแบบการจดัการเรยีนรูโ้ดยใช้วจิยัเป็นฐานในประเทศนวิซแีลนด์ ตามทรรศนะของ Healey 

ซ่ึงเป็นรูปแบบที่เชื่อมโยงการเรียนการสอนกับการวิจัย 4 ลักษณะ คือ (1) สอนจากผลการวิจัย (2) สอนจากกระบวนการ

วิจัย (3) สอนการท�าวิจัย และ (4) สอนจากการสัมมนาผลการวิจัย เป็นรูปแบบท่ีผู้สอนใช้ลักษณะการสอนแบบสืบเสาะที่

มีลักษณะเป็นวงจรต่อเนื่อง ที่ครูผู้สอนมีบทบาทในการใช้ค�าถามท่ีหลากหลายกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิด เกิด

การศึกษาค้นคว้า เกิดการค้นพบข้อเท็จจริง เกิดการสร้างความรู้ และการเป็นเจ้าของความรู้ของตนเอง ซ่ึงบทบาทดัง

กล่าวส่งผลให้คุณภาพของครูในประเทศนิวซีแลนด์ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติและส่งผลต่อความมีคุณภาพของ

การศึกษา ที่ท�าให้ประเทศนิวซีแลนด์ได้รับการยอมรับว่ามีระบบการศึกษาท่ีมีคุณภาพประเทศหนึ่งของโลก

ค�ำส�ำคัญ: การจัดการเรียนการสอนที่เน้นการวิจัย, การเช่ือมโยงการเรียนการสอนกับการวิจัย

Abstract

This article aims to present the instructional model by research base in New Zealand as  

perceived by Healey with the instructional connection model with 4 characteristics of research 

that (1) Research-Led Teaching (2) Research-Oriented Teaching (3) Research-Based Teaching and  

(4) Research-Tutored Teaching. This model that instructors used the inquiry process with the continues 

cycle that instructors have the variety questioning role and motivate the thinking process, research, 

fact, knowledge creative and owning knowledge. As a result, the quality of teachers in New Zealand 

has been recognized at international level and affects the education quality. New Zealand recognized 

that the quality of the education system in the world.

Keywords: research based learning, research-teaching nexus
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Research-Based Learning (RBL) in New Zealand
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บทน�ำ

ประเทศนิวซีแลนด์ถือว่าเป็นประเทศที่มีระบบ

การศึกษาที่มีคุณภาพประเทศหนึ่งของโลกในทุกระดับการ

ศึกษาโดยพิจารณาภาพความส�าเร็จในระดับอุดมศึกษา

ได้จากผลการจัดอันดับประเทศที่มีระบบการศึกษาใน

ระดับอุดมศึกษาที่เข้มแข็ง (higher education system 

strength rankings) และผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยใน

ระดับโลก (World University Rankings) ประจ�าปี 2016 

โดยบริษัท QS (Quacquarelli Symonds) พบว่า ระบบ

การศึกษาของประเทศนิวซีแลนด์ได้รับการจัดอันดับเป็น

ล�าดับที่ 16 ของโลก และมหาวิทยาลัยของนิวซีแลนด์ทั้ง 8 

แห่งของประเทศก็ได้รับการจัดอันดับอยู่ใน 450 ของโลก 

เช่นกัน ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานสะท้อนภาพความ

ส�าเร็จได้จากการประเมินผลการสอบ PISA (Program 

for International Student Assessment) ในโครงการ

ประเมินผลการศึกษาของประเทศสมาชิกขององค์การเพื่อ

ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organization 

for Economic Co-operation and Development 

--OECD) พบว่า ผลการสอบได้คะแนนมากกว่าค่าเฉลี่ย

ของ OECD นอกจากนี้ OECD ยังได้จัดท�าเอกสารรายงาน 

เรื่อง คุณภาพของการศึกษาปฐมวัยและศูนย์เด็กเล็ก 

กรณีศึกษาประเทศนิวซีแลนด์ โดยสะท้อนประเด็นที่น่า

สนใจ คือ การออกแบบหลักสูตรที่เน้นการวิจัยเป็นฐาน 

(Research-Based Curriculum) สามารถสร้างความมัน่ใจ

ถึงผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นต่อผู้เรียนทั้งในระยะสั้นและระยะ

ยาว อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มมูลค่าให้เกิดขึ้นกับแนวทางอื่น ๆ  

ด้วย (OECD, 2012) 

จากข้อมลูดังกล่าวแสดงให้เหน็ว่าการจัดการศกึษา

ของประเทศนิวซีแลนด์มีหลักสูตรเป็นเครื่องมือส�าคัญใน

การสร้างความส�าเร็จ เนื่องจากยุทธศาสตร์การขับเคลื่อน

ด้านการศกึษาผ่านหลกัสตูรในแต่ละระดบัเป็นไปในทศิทาง

ที่สอดคล้องและสัมพันธ์กัน คือ การจัดการเรียนรู้โดยใช้

วิจัยเป็นฐาน (Research Based Learning-- RBL) โดย

สังเกตได้ตั้งแต่การวางรากฐานของหลักสูตรที่เน้นการวิจัย

เป็นฐานตัง้แต่ในหลกัสตูรการศกึษาปฐมวยั และต่อเนือ่งไป

ยังการจัดการศึกษาภาคบังคับตามหลักสูตรระดับชาติของ

ประเทศนิวซีแลนด์ (The New Zealand Curriculum) 

ก็มีจุดเน้นที่ส�าคัญ คือ มีลักษณะการสอนแบบสืบเสาะ  

(Teaching as Inquiry) ซ่ึงถือว่าเป็นแนวทางการจัดการ

เรียนการสอนที่ส่งเสริมกระบวนการวิจัย และในระดับ

อุดมศึกษา (tertiary) แต่ละมหาวิทยาลัยในประเทศ

นิวซีแลนด์ต่างก็มีการออกแบบหลักสูตรท่ีเน้นการวิจัย

เช่นกัน

การจัดการเรียนรู ้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน (RBL) 

ในประเทศนิวซีแลนด์จึงเป็นกุญแจส�าคัญท่ีท�าให้การ

ศึกษามีคุณภาพ ซึ่งลักษณะของการจัดการเรียนรู้โดยใช้

วิจัยเป็นฐาน (RBL) มีองค์ประกอบส�าคัญ (Healey &  

Jenkins, 2009) คือ ผู้เรียนเรียนรู้จากการศึกษาค้นคว้า

และค้นพบข้อเท็จจริงต่าง ๆ ในเรื่องที่สนใจศึกษาด้วย

ตนเองโดยแสวงหาความรู้ด้วยกระบวนการวิจัยท่ีมีพื้นฐาน

มาจากการเรยีนรูแ้บบสบืเสาะ (Inquiry-Based Learning) 

และการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based  

Learning) ประเทศนิวซีแลนด์มีรูปแบบการจัดการเรียนรู้

โดยใช้วิจัยเป็นฐาน (RBL) ท่ีหลากหลาย บทความนี้ผู้เขียน

มุ่งที่จะน�าเสนอโดยใช้แนวคิดของ Healey (2005) ซ่ึงเป็น

แนวคิดท่ีได้รับความนิยมและพัฒนามาจากแนวคิดของ 

Griffit เป็นรูปแบบที่มองเห็นการเชื่อมโยงการเรียนการ

สอนกับการวิจัย (Research-Teaching Nexus) ได้อย่าง

ชัดเจนและเป็นรูปธรรม ซ่ึงจะท�าให้ได้ข้อเรียนรู้ท่ีดีให้กับ

ประเทศไทยส�าหรับการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน 

(RLB) ได้อย่างมีคุณภาพ

รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐำน ในประเทศ

นิวซีแลนด์ 

ตามแนวคิดของ Healey (2005) ได้แบ่งรูปแบบ

การเชือ่มโยงการเรยีนการสอนกบัการวจิยั โดยพจิารณาจาก

ลักษณะของการวิจัยที่น�ามาใช้ในการจัดเรียนการสอน คือ 

เน้นทีผ่ลการวจิยั หรอืเน้นทีก่ระบวนการวจิยั และพจิารณา

จากบทบาทของผู้เรียน โดยแบ่งเป็นผู้เรียนมีบทบาทเป็น

ผู้รับกับเป็นผู้ปฏิบัติแบบมีส่วนร่วม ดังภาพท่ี 1 
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ภำพ 1 รูปแบบการเชื่อมโยงการเรียนการสอนกับการวิจัย

ของ Healey (2005) 

 รูปแบบการเชื่อมโยงการเรียนการสอนกับการ

วิจัย แบ่งได้ 4 แบบ คือ

 1. สอนจากผลการวิจัย (Research–Led  

Teaching) เป็นการสอนที่ผู้เรียนมีบทบาทเป็นผู้รับ ผู้สอน

เป็น ผู้ถ่ายทอด ซึ่งเรียนรู้ผลการวิจัยจากเรื่องที่เกี่ยวข้อง

กับเนื้อหาสาระวิชาที่เรียน ตามหลักสูตรที่ผู ้สอนเป็นผู ้

เลือก Williams, Whiting & Adler (2005) เป็นอาจารย์

ที่อยู่ในภาควิชาการบัญชีและกฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัย 

Otago ประเทศนิวซีแลนด์ ได้ใช้กรณีศึกษาทางธุรกิจของ 

Adler, Whiting & Williams (2004) เป็นแนวทางในการ

พฒันาให้นักศกึษาระดับบณัฑติศกึษาได้ฝึกวเิคราะห์เนือ้หา

เกี่ยวกับธุรกิจและการบัญชี พบว่าหลังจากที่นักศึกษาได้

เรียนรู ้จากตัวอย่างงานวิจัยและการบรรยายของผู ้สอน

ท�าให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการ

เรียน ในรายวิชานี้

 2. สอนจากกระบวนการวิจัย (Research- 

Oriented Teaching) เป ็นการสอนที่ผู ้สอนจะน�า

กระบวนการวิจัย มาใช้เป ็นส่วนหนึ่งในการจัด การ

เรียนการสอนแบบสืบเสาะ แต ่ผู ้ เรียนไม ่ ได ้ลงมือ

ปฏิบัติเอง รับรู ้ผ ่านการถ่ายทอดของผู ้สอน โรงเรียน  

Auckland Normal Intermediate (ANI) เป็นโรงเรียนท่ี

ใช้หลักสูตร International Baccalaureate (IB) Primary 

Years Program (PYP) ซึง่เป็นหลกัสตูรการศกึษานานาชาติ

ส�าหรับนักเรียนอายุระหว่าง 3 ถึง 12 ปี หลักสูตรสถาน

ศึกษาเป็นหลักสูตรบูรณาการที่ข้ามวิชาเพื่อออกแบบให้

ผู ้เรียนเป็นนักสืบเสาะ (an inquirer) ทั้งในห้องเรียน

และนอกห้องเรียน โรงเรียนได้ออกแบบการเรียนรู้ที่เน้น

การสืบเสาะ (Inquiry-Based Learning) โดยก�าหนด

หัวข้อการเรียนในแต่ละภาคเรียนเป็นแบบบูรณาการ 

(Transdisciplinary Theme) ไว้ทั้งหมด 6 หัวข้อ คือ  

(1) อัตลักษณ์และตัวตน (Who we are) (2) ยุคสมัยแห่ง

กาลเวลา (Where we are in place and time) (3) วิถี

ชีวิต (How we express ourselves) (4) ปรากฏการณ์ใน

โลก (How the world works) (5) วิธีการจัดการตนเอง 

(How we organize ourselves) และ (6) การอยู่ร่วมกัน

ในโลกใบนี้ (Sharing the planet) ซ่ึงการก�าหนดหัวข้อ

การเรียนจะเป็นแนวทางให้ครูสามารถออกแบบหน่วยการ

เรียนรู้ท่ีเน้นการสืบเสาะ (Units of inquiry) 

 ตัวอย่างแนวการสอนของครู Nicole ระดับช้ัน 

year 7 สอนเกี่ยวกับหัวข้อวิธีการจัดการตนเอง (how we 

organize ourselves) ซึ่งมีค�าอธิบายรายละเอียด ดังนี้ 

การเรียนรู้โดย การสืบเสาะเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่าง

ระบบที่มนุษย์และสังคมสร้างขึ้น โครงสร้างและหน้าที่ของ

องค์กร การตดัสนิใจในเชงิสงัคม กจิกรรมทางเศรษฐกจิและ

ผลกระทบต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม (Auckland Normal 

Intermediate, 2016) 

ตำรำง 1 

ตัวอย่างข้อมูลรายการของการเรียนรู้แบบสืบ

เสาะ(programme of Inquiry) โรงเรียน Auckland  

Normal Intermediate (ANI) ปี 2016

ใจความส�าคัญ ค�าส�าคัญ ประเด็น
การเรียนรู้แบบ
การสืบเสาะ

ชีวิตของเราถูก
จัดระเบียบโดย
ระบบต่างๆ

- ความรับผิดชอบ 
- หน้าที่

- ระบบต่าง ๆ ที่
ควบคุมเรา
- กระบวนการตดัสนิ
ใจ
- สนธิสัญญาและ
ข้อตกลง

กิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียนของครู Nicole 

(Kushner, S., et al, 2015, pp. 4-5) (1) ครูกระตุ้นให้

นักเรียนเกิดความอยากรู้อยากเห็นด้วยค�าถามท่ีเก่ียวข้อง

กับระบบที่มนุษย์สร้างขึ้นได้แก่อะไรบ้าง นักเรียนตอบ

โดยยกตัวอย่าง กฎหมาย สนธิสัญญาและผลกระทบของ



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 ประจ�าเดือน ,มกราคม-เมษายน 2561 15

สนธิสัญญาต่อประชาชน รัฐบาล และการศึกษา สุขภาพ

และระบบยุติธรรม หลังจากนั้นครูเขียนลงบนกระดาน

ที่อยู่อีกด้านหน่ึงของห้องเรียน (2) ครูให้นักเรียนฝึกคิด

ต่อ โดยเปิดประเด็นกว้าง ๆ และต้ังค�าถามเกี่ยวกับสิ่ง

ที่อยากรู้ (questions for inquiry) และครูอธิบายเพิ่ม

เติมเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างค�าถามปลายเปิดและ

ปลายปิด แนะน�าให้นักเรียนจ�าแนวทางเพื่อจะได้น�าไปใช้

กับค�าถามย่อยและค�าถามอื่น ๆ ที่อาจสามารถเช่ือมโยง

ในกระบวนการค้นคว้าของนักเรียนได้ (3) นักเรียนเริ่ม

ฝึกการคิดและต้ังค�าถามย่อยเกี่ยวกับประเด็นต่างๆ เช่น 

ฮิตเลอร์มีอ�านาจขึ้นมาได้อย่างไร ผู ้น�าในระบบรัฐบาล

ต่างจากผู้น�าที่เลือกตั้งขึ้นอย่างไร รัฐบาลมีผลต่อหน่วย

งานกองทัพหรือไม่อย่างไร อะไรเป็นผลกระทบจากสนธิ

สัญญาของ Waitangi ต่อประเทศนิวซีแลนด์ (4) ครู

กระตุ้นให้นักเรียนนึกถึงความรับผิดชอบต่อค�าถามที่อยู่

ในการสืบค้นของพวกเขา เนื่องจากค�าว่า ความรับผิดชอบ  

(responsibility) เป็นค�าส�าคญัทีค่รจูะใช้ในการจดักจิกรรม

เกี่ยวกับการสืบค้นข้อมูลและกิจกรรมผังความคิด โดยขณะ

ที่นักเรียนเกิดกระบวนการคิดเกี่ยวกับวิธีการแก้ปัญหาครู

จะให้นักเรียนได้เชื่อมโยงเกี่ยวกับความรับผิดชอบ หรือ

จิตส�านึกทางจริยธรรมด้วย เช่น ปัญหาด้านมลพิษ หรือ

ด้านสภาพแวดล้อม (5) ครูให้นักเรียนได้ร่วมพูดคุยกันต่อ

เก่ียวกับประเด็นหลักส�าคัญในเรื่องที่ต้องการสืบค้นและ

มอบหมายงานให้นักเรียน โดยให้นักเรียนเขียนประเด็น

ค�าถามหลักและประเด็นค�าถามย่อยลงบนร่มแห่งค�าถาม 

(umbrella questions) โดยให้เชื่อมโยงกับแนวคิดหลัก 

(center idea) ตามที่โรงเรียนก�าหนดไว้ในตารางข้างต้น 

จากนั้นครูกระตุ้นให้นักเรียนได้คิดเชื่อมโยงต่อไปยังค�า

ส�าคัญ คือ ค�าว่าหน้าที่ และ ความรับผิดชอบ (6) นักเรียน

ท�างานกลุ่มในใบงาน โดยฝึกคิดเกี่ยวกับการจ�าแนกข้อ

ค�าถามหรือแนวคิดที่ก�าหนดให้ในประเด็นของหน้าที่ 

(function) และ ความรับผิดชอบ (responsibility) เช่น 

ผลกระทบของสนธิสัญญาแวร์ซายส์ต่อโลก จะถูกน�าไปใส่

ในช่อง column ของความรับผิดชอบ ถ้านักเรียนกลุ่มใดมี

ข้อสงสยัครกูจ็ะเข้าไปให้ความช่วยเหลอืและแนะน�าเพิม่เตมิ

 3. สอนการท�าวจัิย (Research-Based Teaching) 

เป็นรูปแบบที่ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติท�างานวิจัยด้วยตนเอง 

เรียนรู้การท�าวิจัยผ่านวิธีการสืบเสาะ วิธีนี้จะช่วยลดช่อง

ว่างระหว่างผู้เรียนกับผู้สอนให้น้อยลง

 Fuller, Brook & Holt (2010) อาจารย์ใน

มหาวิทยาลัย Massey สาขาวิชาภูมิศาสตร์ ได้ศึกษา

เรื่องการเชื่อมโยงการสอนและการวิจัยในการท�าวิจัยของ

นักศึกษาปริญญาตรีสาขาภูมิศาสตร์ : ตามบทบาทในการ

ท�างานภาคสนาม โดยใช้แนวคิดของ Griffith ในการศึกษา

นี้ได้พัฒนานักศึกษาตั้งแต่ปีหนึ่งถึงปีท่ีสามโดยมีนักศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษาจ�านวน 9 คน เป็นผู้ท่ีติดตาม ให้ค�า

ปรึกษาในการท�างานภาคสนามของนักศึกษาปริญญาตรี 

การออกแบบหลักสูตร การท�างานภาคสนามของสาขา

ภูมิศาสตร์ได้ใช้มามากกว่าห้าปี อาจารย์ผู ้สอนจะสอด

แทรกกระบวนการวิจัยในการสอนทุกระดับ ในระยะเวลา 

3 ปี ดังนี้

 ปีแรก อาจารย์จะแนะน�างานวิจัยทางภูมิศาสตร์ 

การเขียนรายงานผลการวิจัย และงานท่ีได ้รับมอบ 

หมายอื่นๆ โดยส่วนหนึ่งของการประเมินเบื้องต้นนักศึกษา

จะต้องวางแผนการเขยีนรายงานโดยใช้เอกสารอ้างองิอย่าง

น้อย 3 รายการ โดยค้นคว้าจาก Google Scholar และ  

Science Direct เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษารายงานของ

นักศึกษาต้องมีเอกสารอ้างอิงรวมกันไม่ต�่ากว่า 10 รายการ 

ซึ่งในปีแรกนี้เป็นการพัฒนาให้นักศึกษาเลือกงานวิจัยที่

เหมาะสมตรงกับวิชาท่ีเรียน รายการอ้างอิงท่ีค้นคว้าอาจ

มาจากต�าราเรียน ส�าหรับในปีแรกอาจารย์จะพานักศึกษา

ไปออกภาคสนาม 1 วันท่ี Manawatu แล้วในช่ัวโมงเรียน

อาจารย์จะน�ารูปภาพท่ีพานักศึกษาไปออกภาคสนามมา

ใช้ในการสอน ให้นักศึกษาได้อภิปรายแสดงความคิดเห็น

ในช้ันเรียน

 ปีท่ีสอง อาจารย์จะเปิดโอกาสให้นักศึกษาเลือก

ศึกษางานวิจัยในเรื่องที่ตนเองสนใจ เช่น แม่น�้าและ

พื้นที่ลาดเอียง การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศภัยธรรมชาติ  

ชีวภูมิศาสตร์ ธารน�้าแข็งและการเกิดธารน�้าแข็ง เป็นต้น 

ในขั้นตอนนี้เป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาเขียนรายงานการ

วิจัยจากเรื่องที่ได้เลือกศึกษาด้วยตนเอง ซึ่งเป็นโอกาสท่ีดี

ของนกัศกึษาทีจ่ะได้ฝึกอ่านงานวจิยัทีห่ลากหลาย นอกจาก

นี้การอ่านงานวิจัยยังช่วยพัฒนาทักษะในการวิจัยในเบื้อง

ต้น เช่น การสร้างแผนท่ีการส�ารวจแม่น�้า ท่ีเป็นส่วนหนึ่ง

ในการออกภาคสนามของนักศึกษาในการออกภาคสนาม

ของปีท่ีสอง นักศึกษาจะได้ไปศึกษาเรื่องแม่น�้าและที่ลาด
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เอียงเป็นเวลา 1 วัน และไปศึกษาธารน�้าแข็งและการเกิด

ธารน�้าแข็งอีก 1วัน โดยในการออกภาคสนามจะมีนักศึกษา

ระดบับณัฑติศกึษาเป็นผูท้ีติ่ดตามให้ค�าปรกึษา การออกภาค

สนามในปีทีส่องน้ีเป็นโอกาสของนกัศึกษาทีจ่ะได้พฒันาการ

วินิจฉัย การวิเคราะห์ การตีความได้ดีขึ้น ซึ่งเป็นการเช่ือม

โยงความรู้จากที่ได้ศึกษางานวิจัยมา

 ปีทีส่าม นกัศกึษาได้เรยีนรูก้ารท�าวจิยัอย่างเข้มข้น 

อาจารย์จัดการเรียนการสอนที่เน้นการวิจัยเป็นฐานโดยจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนแบบสืบเสาะ (inquiry-based 

activity) อย่างเช่นการสอนเรื่องการเคลื่อนที่ของแม่น�้า ใน

ชั้นเรียนนักศึกษาจะได้เรียนรู้เนื้อหามากมายจากงานวิจัย

ที่อาจารย์น�ามาบรรยายสนับสนุนให้นักศึกษาคิดพิจารณา

จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและน�าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้

ในการเก็บข้อมูลภาคสนาม การปฏิบัติงานในภาคสนาม

นักศึกษาจะได้ปฏิบัติงานด้วยตนเองทุกขั้นตอน ท�าให้

นักศึกษาเกิดการพัฒนาทักษะการสืบเสาะ และสร้างความ

รู้ ความช�านาญในการใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ 

(geographical information systems)ใช้การประเมิน

ผลตามขั้นตอนการสืบเสาะ หลังจากเก็บข้อมูลนักศึกษา

จะต้องน�าเสนองานผลการวิจัยและกระบวนการวิจัยใน

การสัมมนาย่อย ด้วยโปรแกรม power point 

 นักศกึษาได้แสดงความคดิเหน็ต่อการเรยีนการสอน

ในรูปแบบนี้ ว่าเป็นแนวทางการพัฒนาตนเองที่เหมาะสม 

เกิดการพัฒนาตนเองอย่างชัดเจนต้ังแต่ปีหนึ่งถึงปีที่สาม 

การออกภาคสนามในการท�าวิจัยท�าให้งานวิจัยของพวก

เขาเป็นสิ่งที่มีคุณค่า เข้าถึงได้ และก่อให้เกิดความส�าเร็จ

ในการเรียนจนจบการศึกษา

 4. สอนจากการสัมมนาผลการวิจัย (research-

tutored teaching) เป็นข้อที่เพิ่มจากแนวคิดของ Griffith 

การสอนวิธีนี้ท�าให้ผู้เรียนได้เลือกเรื่องวิจัยตามความสนใจ

ของตนเอง ผู ้เรียนได้ค้นคว้าศึกษางานวิจัยและมีการ

อภิปรายร่วมกันในกลุ ่มเล็ก โดยผู ้สอนให้ค�าแนะน�าใน

ประเด็นที่ไม่สมบูรณ์กับผู้เรียน

 Gelderen (2007) อาจารย์จากภาควิชา การ

จดัการและธรุกจิระหว่างประเทศ ของมหาวทิยาลยั Massey 

ประเทศนิวซีแลนด์ ได้พัฒนาสมรรถนะการตัดสินใจของ

นักศึกษา โดยออกแบบหลักสูตรให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติ

และเรียนในปี 2005 ได้ทดลองใช้กับนักศึกษาโปรแกรม

นักบินระดับบัณฑิตศึกษาเพียง 6 คน และในปี 2006 ได้

ใช้สอนอีกครั้งกับนักศึกษาโปรแกรมเดิม จ�านวน 16 คน 

ส�าหรบัหลกัสตูรนี ้นกัศกึษาจะสามารถแสดงพฤตกิรรมการ

ตัดสินใจได้อย่างเด็ดขาด การเรียนการสอนฝึกให้นักศึกษา

มกีารวางแผนและตั้งเป้าหมายในการท�างานภายใต้เงือ่นไข 

ความไม่แน่นอน การยอมรับจากผู้อื่น ความคิดริเริ่ม การ

จูงใจ การท�างานเป็นทีม ความพยายาม การจัดการการ

ความเสี่ยง และการตัดสินใจในช้ันเรียนอาจารย์จะมอบ

หมายงานให้นักศึกษาไปอ่านค้นคว้า เพื่อตอบค�าถามอย่าง

อสิระ การประเมนิพจิารณาจากความพยายามของนกัศกึษา

เป็นหลัก ถ้านักศึกษามีความพยายามอย่างเต็มท่ีจะได้รับ

คะแนนเต็ม วิธีการนี้ได้สร้างแรงจูงใจให้นักศึกษาในชั้น

เรียนมีการเตรียมพร้อมก่อนมาเรียน นอกจากนั้นหัวข้อ

การอภปิรายในชัน้เรยีนมาจากค�าตอบทีน่กัศกึษาทีไ่ด้แสดง

ความคิดเห็น นักศึกษาในหลักสูตรนี้จะมีการคิดวางแผน

บนพื้นฐานของทฤษฎีงานวิจัยเพื่อพัฒนา สมรรถนะไปสู่

การปฏิบัติ ตัวอย่างในกรณีท่ีมีการจูงใจนักศึกษาจะถูกถาม

เทคนิคในการจูงใจจากที่ได้ไปอ่านมา เมื่อนักศึกษามารวม

กลุ่มกันจะมีการสนทนาในประเด็นอื่น ๆ ท่ีตนเองยังไม่รู้ 

เพื่อให้งานที่ออกมาได้รับการยอมรับในการฝึกนี้นักศึกษา

จะเป็นผู้ตัดสินใจก�าหนดเวลาและเนื้อหาในการฝึกเอง ซึ่ง

ในการฝึกมีองค์ประกอบของความเป็นอิสระ การควบคุม 

ความรับผิดชอบ การปรับตัว และความกดดันรวมเข้าด้วย

กันในแต่ละบทเรียน

 ในการรายงานการปฏิบัติงานของนักศึกษา จะ

ไม่ตอบบรรยายเพียงอย่างเดียว แต่ต้องสะท้อนถึงทฤษฎี

และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้วย ซึ่งในการ

รายงานจะมกีารอภปิรายในชัน้เรยีนถงึความเป็นไปได้ หรอื

จุดอ่อนของงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง รูปแบบท่ีใช้ในการประเมิน

นักศึกษามีสองรูปแบบ แบบแรก คือ การสอบความรู้ที่ได้

รับจากการศึกษาบทความ แบบที่สอง นักศึกษาจะต้อง

วิเคราะห์ชีวประวัติของผู้บริหารโดยมุ่งเน้นถึงสมรรถนะ

การบริหาร เช่น นักศึกษาจะถูกถามให้บรรยายเกี่ยวกับ

วิธีการแสดงออกในการบริหารงานจากการศึกษาเอกสาร

และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง

 การประเมินหลักสูตรนี้แสดงให้เห็นว่านักศึกษา

มีความสุขในการเรียนอยู่ในระดับมาก และขณะเดียวกัน 
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ก็มีความรู้สึกกระตือรือร้นในการเรียน ความหลากหลาย

ของปัญหาท�าให้นกัศกึษาเกดิความพยายามต้องการพฒันา

ตนเองให้มากกว่าเดิม เห็นได้จาก (1) ปฏิสัมพันธ์ในช้ัน

เรียนเป็นไปในทางบวก นักศึกษามีความเชื่อมั่นในการ

ตัดสินใจ (2) การเรียนและการฝึกในแต่ละสัปดาห์มีความ

แตกต่างกัน จึงเป็นโอกาสที่ดีที่นักศึกษาจะได้ฝึกการตัดสิน

ใจ (3) นักศึกษาเป็นผู้เลือกหัวข้อในการอภิปราย (4) การ

ท�างานของนักศึกษาจะต้องมีการบูรณาการวิธีการกับการ

พัฒนาสมรรถนะในระดับองค์กรโดยมุ่งเน้นไปที่การจัดการ

และการบริหาร และ (5) ในหลักสูตรนี้ใช้วิธีการเรียนรู้ท่ี

หลากหลาย เช่น อ่านบทความการวางแผน การวิเคราะห์

ชีวประวัติ เป็นต้น

 จากรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็น

ฐาน ในประเทศนิวซีแลนด์ ทั้ง 4 รูปแบบ สะท้อนว่าการ

จัดการศึกษาทั้งในโรงเรียนและมหาวิทยาลัยของประเทศ

นิวซีแลนด์ได้เชื่อมโยงกับการวิจัยในรูปแบบต่าง ๆ ตาม

บริบทและธรรมชาติของวิชาเรียนอย่างเหมาะสม ซึ่งจะก่อ

ให้เกิดผลดีทั้งกับผู้เรียนและผู้สอน ส�าหรับผู้เรียนเกิดการ

ปรบัตวัจาก “ผูร้บั”ความรู ้มาลงมอืปฏบิตั ิน�าไปสูก่ารสร้าง

ความรู้ด้วยตนเอง ส�าหรับผู้สอนมีศักยภาพในการจัดการ

เรียนการสอนมากขึ้น ดังที่ Evans (1998) ได้กล่าวถึงข้อดี

ของการสอนที่เน้นการวิจัยเป็นฐาน มีผลดีต่อผู้เรียน คือ 

เพิ่มคุณภาพการเรียนรู้ ได้แก่ แรงจูงใจในการเรียนรู้ การ

เรียนรู้เชิงรุก คือ เป็นผู้สืบค้นหาความรู้ด้วยตนเอง และ

เพิ่มการมีทักษะการถ่ายโอนความรู้ (transferable skills) 

ข้อดีส�าหรับครู นั่นคือ การสอนและการวิจัย ช่วงแรกอาจ

เป็นกิจกรรม การพยายามที่จะบูรณาการการสอนกับ การ

วิจัยให้ส่งเสริมกันอย่างสมบูรณ์ จึงส่งผลให้เกิดศักยภาพ

กับผู้สอน เพราะท�าให้การสอนมีความสนุกสนานมากขึ้น 

ลดเวลาที่ใช้ในการเตรียม การสอน และมีการช่วยเหลือให้

ค�าแนะน�าระหว่างด�าเนินกิจกรรม ดังนั้นการเข้าใจบทบาท

ครูและนักเรียนเป็นสิ่งส�าคัญในกระบวนการจัดการเรียนรู้

โดยใช้วิจัยเป็นฐานจะท�าให้ประสบผลส�าเร็จ

บทบำทครูและนักเรียนในกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมแนวคิด

แบบ RBL

 ปัจจัยหนึ่งที่ส�าคัญเพื่อให้บรรลุเป ้าหมายใน

กระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน คือ ครูต้อง

เข้าใจบทบาทของตนเองและออกแบบกิจกรรมการเรียน

รู้ให้สอดคล้องกับบทบาทของนักเรียนได้อย่างเหมาะสม

เพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ให้ผู้เรียนสามารถเชื่อม

โยงกับบริบทท่ีเป็นจริงของชีวิต 

 การจัดการเรียนการสอนในโรง เรียนและ

มหาวิทยาลัยของประเทศนิวซีแลนด์ใช้หลักการจัดการ

เรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน (RBL) โดยผู้สอนจะใช้ลักษณะ

การสอนแบบสืบเสาะ (teaching as inquiry) ตามที่

หลักสูตรของประเทศนิวซีแลนด์ก�าหนดไว้ รูปแบบการ

สอนแบบสืบเสาะมีลักษณะเป็นวงจรท่ีต่อเนื่อง ผู้สอนจะ

มีบทบาทส�าคัญในการใช้ค�าถามเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิด

กระบวนการคิดท่ีน�าไปสู่เป้าหมายของการเรียนรู้ โดยจะ

เริ่มจาก

 1. Focusing Inquiry ครูกระตุ้นให้นักเรียนอยาก

รู้อยากเห็นเก่ียวกับสิ่งท่ีนักเรียนสนใจ สร้างสภาพแวดล้อม

ที่สนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียน ให้ตรงกับความต้องการ

ของผู้เรียน

 2. Teaching Inquiry ครูออกแบบกระบวนการ 

แสวงหาวิธีการเพื่อพัฒนานักเรียนให้บรรลุเป้าหมายและ

เป็นผูอ้�านวยความสะดวกใน การเรยีนรูร่้วมกนัของนกัเรียน 

เปิดโอกาสและเวลาในการฝึกปฏิบัติให้นักเรียนอย่างเพียง

พอ 

 3. Learning Inquiry ครูวิเคราะห์ผลที่เกิดขึ้นกับ

นักเรียน ส่งเสริมให้นักเรียนเห็นความสัมพันธ์ของสิ่งที่ได้

เรียนรู้ใหม่เช่ือมโยงสิ่งท่ีเรียนรู้สู่ประสบการณ์จริง สะท้อน

ความคิด หรือสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการท�ากิจกรรม ซึ่งจะช่วย

พัฒนาความคิดริเริ่ม ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของ

นักเรียน

 Taylor (2016) ได้อธิบายเกี่ยวกับบทบาทครูท่ีจะ

ท�าให้การจัดการเรียนการสอนแบบสืบเสาะมีประสิทธิภาพ 

ไว้ดังนี้ 

 1. ครูต้องวางเป้าหมายเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้

ของนักเรียนเป็นส�าคัญ คือ ครูจะก�าหนดวัตถุประสงค์เพื่อ

ให้นกัเรยีนแต่ละคนมโีอกาสพฒันาตนเองอย่างต่อเนือ่งตาม

ศักยภาพ ไม่ได้มองเป้าหมายปลายทางเพียงแค่ผลสัมฤทธิ์

หรือผลงานของนักเรียนเป็นส�าคัญ Taylor (2016) กล่าว
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ว่า จุดประสงค์หลักของการจัดการเรียนการสอนแบบสืบ

เสาะที่มีลักษณะเป็นวงจรที่ต่อเนื่อง คือ มุ่งให้นักเรียน ทุก

คนประสบผลส�าเร็จในการเรียนรู้

 2. ครูเป็นผู้สังเกตและกระตุ้นนักเรียนด้วยค�าถาม

ที่หลากหลายเพื่อน�าพาให้นักเรียนไปยังเป้าหมายของการ

เรียนรู้ ในระหว่างการจัดกระบวนการเรียนรู้ ครูต้องเป็น

ผู้ที่คอยสังเกตและประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนว่าสิ่ง

ที่ได้ออกแบบไว้ มีกิจกรรมใดบ้างที่ท�าให้นักเรียนเกิดการ

เรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ และมีกิจกรรมใดบ้างที่นักเรียน

ยังเกิดปัญหาในการเรียนรู้ เพื่อน�าไปพัฒนาในการจัดการ

เรียนรู้ครั้งต่อไป

 3. ครูต้องออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียน

เป็นผู้ลงมือปฏิบัติ โดยก�าหนดปัญหาหรือประเด็นที่กระตุ้น

ให้นักเรียนได้ฝึกกระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะและแก้ไข

ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ บทบาทส�าคัญในขั้นตอนนี้ คือ ครู

ต้องสามารถสะท้อนให้นักเรียนมองเห็นและเชื่อมโยงความ

สัมพันธ์ของความรู้ที่ถูกต้องในประเด็นปัญหานั้น ๆ ได้

 4. ครตู้องมกีารพฒันาตนเองตลอดเวลา เนือ่งจาก

การจัดการเรียนการสอนแบบสืบเสาะเป็นกระบวนการที่

เน้นให้นักเรียนเกิดความอยากเรียนรู้และท้าทายในการ

แสวงหาความรู้ ดังนั้น ครูจึงต้องเป็นผู้ท่ีรอบรู้และใช้ส่ือ

ต่าง ๆ เพื่อเป็นเครื่องมือในการสร้างการเรียนรู้ให้กับผู้

เรียนได้อย่างเหมาะสม

 บทบาทของนักเรียนถือว่าเป็นสิ่งส�าคัญของการ

จัดการเรียนการสอนแบบสืบเสาะเนื่องจากในระหว่างที่ครู

จัดกระบวนการเรียนรู้ นักเรียน คือ ผู้ลงมือปฏิบัติตามขั้น

ตอนต่าง ๆ  ท่ีผู้สอนได้ออกแบบไว้ และเป็นผู้ท่ีสร้างความ

รู้และเป็นเจ้าของความรู้ของตนเอง Jenkins, Breen, & 

Lindsay, R. (2003) ได้อธิบายว่าการจัดการเรียนสอนที่

เช่ือมโยงกับ การวิจัยจะประสบความส�าเร็จนักเรียนต้อง

มีบทบาทท่ีส�าคัญโดยสรุป คือ (1) นักเรียนเรียนรู้ว่าการ

วิจัยในวิชาท่ีเรียนจะน�าไปสู ่การสร้างความรู ้ได้อย่างไร 

(2) นักเรียนได้รับการแนะน�าเก่ียวกับกระบวนการวิจัยใน

ชั้นเรียน และ (3) นักเรียนมีส่วนร่วมในการเป็นผู้ลงมือ

ปฏิบัติโดยรับค�าแนะน�าจากผู้สอน 

 ตัวอย่างโรงเรียนประถม Long Bay ที่สะท้อน

บทบาทของครูและนักเรียนตามข้ันตอนการจัดการเรียน

การสอนแบบสืบเสาะ 

ตำรำง 2
บทบาทของครูและนักเรียนโดยใช้การจัดการเรียนการสอนแบบสืบเสาะโรงเรียนประถม Long Bay

ขั้นตอน/กิจกรรม บทบาทครูและนักเรียน

1. การน�าเข้าสู่บทเรียน (tuning in) บทบำทครู
สร้างกิจกรรมที่กระตุ้นความอยากรู้ หรือความสนใจให้กับนักเรียน เช่น ตั้งค�าถาม
เกี่ยวกับสิ่งที่เก่ียวข้องกับประเด็นท่ีอยากให้นักเรียนได้เรียนรู้ สถานการณ์จ�าลอง
ที่ยั่วยุให้นักเรียนเกิดความสงสัย 
บทบำทนักเรียน
เกิดความอยากรู้และสงสัยเก่ียวกับประเด็นปัญหาท่ีเกิดข้ึน

2. การค้นหา (finding out) บทบำทครู
สนับสนุนให้นักเรียนเกิดค�าถามรอบด้านที่เพียงพอต่อการน�าไปสืบค้นข้อมูล
ได้อย่างครบถ้วน จัดหาแหล่งเรียนรู้และออกแบบกิจกรรมให้นักเรียนได้ฝึกใช้
ทักษะด้านต่าง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการค้นหาข้อมูล
บทบำทนักเรียน
เกดิการต้ังค�าถามถงึสิง่ทีต่นเองสนใจและส�ารวจข้อมลูเกีย่วกบัสิง่ทีอ่ยากรู ้นกัเรยีน
ได้ฝึกใช้ทักษะด้านต่าง ๆ เพื่อน�าไปสู่การค้นหาสิ่งท่ีอยากรู้

3. การวิเคราะห์/แยกแยะ  
(sorting out)

บทบำทครู
กระตุ้นให้นักเรียนมองมองเห็นความสัมพันธ์ของข้อมูลท่ีรวบรวมได้ พร้อมทั้ง
แนะน�าวิธีการจัดการกับข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ 
บทบำทนักเรียน
รวบรวมข้อมูลท่ีได้เพื่อน�ามาจัดระบบโดยการวิเคราะห์ แยกแยะและน�าเสนอใน
รูปแบบต่าง ๆ เช่น กราฟ แบบจ�าลอง
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ตำรำง 2 (ต่อ)

ขั้นตอน/กิจกรรม บทบาทครูและนักเรียน

4. การขยายความเข้าใจ
(going further)

บทบำทครู
ต้ังค�าถามต่อข้อมูลที่นักเรียนได้รวบรวมมาเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนขยายความ
คิดเพิ่มข้ึน
บทบำทนักเรียน
เชื่อมโยงข้อมูลเพื่อต่อยอดไปสู่ความรู้ท่ีขยายมากข้ึน 

5. การเขียนสรุปผล
(drawing conclusions)

บทบำทครู
ตั้งประเด็นให้นักเรียนได้อภิปรายข้อค้นพบท่ีได้จากกระบวนการสืบเสาะ 
บทบำทผู้เรียน
เขียนสะท้อนการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนในตัวของนักเรียนด้านความรู้ ทักษะและ
ทัศนคติ เช่น มีวิธีการเรียนรู้อย่างไร เรียนรู้อะไรบ้าง ท�าไมถึงเรียนรู้ในสิ่งนั้น 

6. การน�าลงสู่การปฏิบัติ
(taking action)

บทบำทครู
จัดหาช่องทางให้นักเรียนได้น�าข้อค้นพบหรือความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่หรือน�าไป
ใช้ในสถานการณ์จริง 
บทบำทนักเรียน
น�าเสนอ หรือเผยแพร่สิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้สู่สาธารณะเพื่อให้ชุมชน สังคมรับรู้ 
เช่น จัดนิทรรศการ จดหมายข่าว แผ่นพับ โปสเตอร์ เป็นต้น

 จากตัวอย่างการจัดการเรยีนการสอนแบบสบืเสาะ

ของโรงเรียนประถม Long Bay พบว่า กิจกรรมการสอน

ทั้ง 6 ขั้นตอน บทบาทของครูจะเป็นลักษณะของผู้อ�านวย

การเรียนรู้ (facilitator) ให้แก่นักเรียน ส่วนบทบาทของ

นักเรียนเป็นผู้ที่สร้างความรู้ให้เกิดขึ้นด้วยตนเอง ซ่ึงในข้ัน

ตอนที่สะท้อนผลการเรียนรู้ของนักเรียนได้อย่างสมบูรณ์ 

คือ ขั้นตอน Taking Action เนื่องจากนักเรียนสามารถ

น�าเสนอสิ่งที่ตนเองได้เรียนรู ้หรือค้นพบจากการปฏิบัติ

หรือทดลองในเรื่องที่สนใจให้กับเพื่อนร่วมชั้น หรือผู ้ท่ี

เกี่ยวข้องได้รับทราบ ซึ่งจะเป็นสิ่งส�าคัญที่ท�าให้นักเรียน

เกิดความภาคภูมิใจ เชื่อมั่นและกล้าแสดงออกเกี่ยวกับ

สิ่งที่ตนเองเรียนรู ้มาและเป็นเจ้าของความรู ้นั้น ดังที่ 

โรงเรียน Auckland Normal Intermediate (ANI) ก็ได้

จัดโปรแกรมนิทรรศการ (exhibition) เพื่อให้ให้นักเรียน

ที่อยู่ในระดับชั้น year 8 ได้มีโอกาสในการแสดงผลงาน

ที่ได้จากการเรียนรู้ตลอดภาคเรียน โดยเฉพาะ 5 ด้านที่

ส�าคัญ คือ ด้านความรู้(knowledge) ทักษะ (skills) หลัก

การแนวคิด (concepts) และ การแสดงผลงาน (action) 

การจัดนิทรรศการนี้จึงถือเป็นงานที่ท้าทายส�าหรับนักเรียน 

เพราะนักเรียนจะเป็นผู้ด�าเนินการทั้งหมดด้วยตนเองโดยมี

ครู นักเรียนในชั้นเรียนต่าง ๆ ผู้ปกครองและคนในชุมชน

เป็นผู้ที่มารับชมผลงาน 

 จากตัวอย่างแนวทางการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัย

เป็นฐานท�าให้มองเห็นบทบาทของครูและนักเรียนชัดเจน

และเป็นรูปธรรม ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่าย 

เช่น ผู้บริหาร ครู นักเรียนผู้ปกครอง ชุมชน เป็นต้น โดย

ผลจากการจัดกระบวนการนี้จะท�าให้นักเรียนเกิดการรู้ที่

มีคุณภาพและน�าไปสู่การเปลี่ยนแปลง (transformative 

learning) ตนเองได้ 

ภำพสะท้อนควำมส�ำเร็จจำกกำรจัดกำรเรียนรู ้โดยใช้

วิจัยเป็นฐำน

 การจัดการศึกษาของประเทศนิวซีแลนด์มีกลไก

การท�างานจากหน่วยงานภายในประเทศท่ีช่วยก�ากบัตดิตาม

ให้การจัดการศึกษาของประเทศมีคุณภาพและเป็นไปใน

ทิศทางเดียวกับหลักสูตรชาติ จึงท�าให้ผลลัพธ์ท่ีเกิดขึ้นใน

ระบบการศึกษาเห็นผลความส�าเร็จในเชิงประจักษ์ได้อย่าง

ชัดเจนจากการรายงานของ Education Review Office 

(ERO) ซ่ึงเป็นหน่วยงานในก�ากับของรัฐบาลนิวซีแลนด์ มี

บทบาทในการประเมินคุณภาพของสถานศึกษา ได้ลงพื้น

ท่ีประเมินสถานศึกษาในปี 2010โดยศึกษาว่าสถานศึกษา

ได้น�าหลักการและการสอนที่เน้นกระบวนการสืบเสาะตาม

แนวทางของหลักสูตรไปใช้อย่างไรบ้างและได้เผยแพร่เป็น

เอกสาร Directions for Learning: The New Zealand 

Curriculum Principles, and Teaching as Inquiry 
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(ERO, 2011) ผลสะท้อนว่า ครูได้น�ากระบวนการจัดการ

เรียนการสอนแบบสืบเสาะสู่ชั้นเรียนในระดับสูง คิดเป็น 

77% ซึ่งปัจจัยที่ส�าคัญส่งผลให้การจัดการเรียนการสอน

แบบสืบเสาะมีประสิทธิภาพ คือ ผู ้บริหารสถานศึกษา

และเพื่อนร่วมงาน จากบทสัมภาษณ์ตอนหนึ่งในโรงเรียน

ระดับมัธยมศึกษาแห่งหนึ่ง (years 9–15) สะท้อนว่า ครู

มีส่วนในกระบวนการคิดวิเคราะห์เพื่อร่วมสืบเสาะกับ

เพื่อนร่วมงานค�าถามหลักที่ดีเป็นกุญแจส�าคัญแห่งความ

ส�าเร็จของกระบวนการนี้ครูทุกคนมีการจัดเวลาประชุม

วางแผนร่วมกันสม�่าเสมอ (ERO, 2011) จากข้อมูล 

ดังกล่าววิเคราะห์ได้ว่าครูของประเทศนิวซีแลนด์มีความ

เข้าใจเกี่ยวกับการน�าหลักสูตรสู ่การปฏิบัติอย่างชัดเจน

และได้ใช้กระบวนการวิจัยเป็นแนวทางหลักเพื่อพัฒนา 

ผู้เรียนและการสอนของตนเอง สอดคล้องกับประสบการณ์

การศึกษาดูงานที่ประเทศนิวซีแลนด์ ผู้เขียนได้รับฟังการ

บรรยายเรื่อง “Using research to inform teaching 

and improve learning” ผู้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ

การวิจัยปฏิบัติการ (action research) เพ่ือพัฒนาการ

เรียนการสอนในประเทศนิวซีแลนด์ โดยครูจะปรับ

บทบาทเป็นผู้วิจัย (teacher- researcher approach) 

คือ ครูเป็นผู ้ลงมือปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหา ปรับปรุงและ

พัฒนาการสอนของตนเอง ลักษณะของการวิจัยมีทั้งการ

ปฏิบัติแบบวงจร (an action research cycle) และแบบ

หมุนเกลียว (an action research spiral) การน�าวิจัย

ปฏิบัติการมาใช้ท�าให้ครูเกิดความรู้ ความเข้าใจในการ

ปฏิบัติของตนเองมากขึ้นและพัฒนางานของตนเองอย่าง

ต่อเนื่อง การพัฒนาคุณภาพครูของประเทศนิวซีแลนด์

ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ จากผลการส�ารวจ

การจัดการเรียนรู้ของครูระดับนานาชาติ หรือ Teach-

ing and Learning International Survey (TALIS) ซ่ึง

เป็นโครงการขององค์การเพ่ือความร่วมมือทางเศรษฐกิจ

และการพัฒนา หรือ Organization for Economic  

Cooperation and Development (OECD) ผลการ

ส�ารวจในปี 2013 พบว่า ประเทศนิวซีแลนด์ได้รับการจัด

อันดับเป็นล�าดับที่ 4 จากประเทศสมาชิกที่เข้าร่วมทั้งหมด 

34 ประเทศ โดยตัวชี้วัดที่สะท้อนคุณภาพของครูประกอบ

ด้วย (1) ด้านการท�างานเต็มเวลาและสัญญาจ้างประจ�า  

(2) ด ้านส�าเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา (3) ด ้าน

ประสบการณ์การบริหารและประสบการณ์การสอน 

และ (4) ด้านการพัฒนาหรือฝึกอบรมวิชาชีพ จากผล

การประเมินทุกตัวช้ีวัดเกินจากค่าเฉลี่ย TALIS ดังนี้  

(1) ครูของประเทศนิวซีแลนด์ได้รับการจ้างท�างานเต็มเวลา

คิดเป็น 88% และ 86% ได้ท�าสัญญาจ้างงานประจ�า ใน

ขณะที่ค่าเฉลี่ย TALIS ได้รับการจ้างท�างานเต็มเวลาคิด

เป็น 82% และได้ท�าสัญญาจ้างงานประจ�าคิดเป็น 83% 

(2) ครูในประเทศนิวซีแลนด์มีอัตราการส�าเร็จการศึกษา

ในระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่าคิดเป็น 92% ในขณะ

ท่ีค่าเฉลี่ย TALIS คิดเป็น 91% (3) ผู้บริหารโรงเรียนใน

ประเทศนิวซีแลนด์มีประสบการณ์การบริหารงานเฉลี่ยอยู่

ท่ี 12 ปี และครูมีประสบการณ์ในการสอน 26 ปี ในขณะ

ท่ีค่าเฉลี่ย TALIS อยู่ในระดับ 9 ปี และ 21 ปี ตามล�าดับ  

(4) ครูในประเทศนิวซีแลนด์เข้ารับการพัฒนาหรือฝึกอบรม

วิชาชีพระหว่างช่วงเวลา 12 เดือนที่ท�าการส�ารวจ คิดเป็น 

97% ในขณะท่ีค่าเฉลี่ย TALIS คิดเป็น 88%

 นอกจากนี้ผลการส�ารวจยังเชื่อมโยงเกี่ยวกับ

ความพึงพอใจในการประกอบวิชาชีพครูและความเชื่อ

มั่นของครูในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู ้เรียน พบว่า 

(1) ครูสามารถเตรียมทางเลือกในการเรียนให้กับนักเรียน

ได้ คิดเป็น 96% (2) ครูสามารถตั้งความคาดหวังเกี่ยว

กับพฤติกรรมของนักเรียนได้อย่างชัดเจน คิดเป็น 94%  

(3) ครูมีความสุขในการท�างานในสถานศึกษา คิดเป็น 92% 

และ (4) ครูรู้สึกถึงข้อดีของการสอนมากกว่าข้อเสีย คิด

เป็น 89% (New Zealand Education Gazette, 2015)

 คุณภาพของนักเรียนในประเทศนิวซีแลนด์เป็น

ผลสะท้อนจากการพัฒนาคุณภาพครูโดยเฉพาะผลสอบ 

PISA ของนักเรียนในประเทศนิวซีแลนด์ที่ได้คะแนนใน

ระดับมากกว่าค่าเฉลี่ยของ OECD มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง

เป็น การยืนยันได้ว่าพัฒนาการสอนโดยเน้นกระบวนการ

วิจัยแบบสืบเสาะความรู้ เป็นการจัดการเรียนการสอนที่มี

ประสทิธภิาพและพฒันาผูเ้รยีนให้มคีวามรูแ้ละทักษะการคดิ

ได้ดี เนื่องจากข้อสอบ PISA ถือว่าเป็นข้อสอบที่มีคุณภาพ

และมีลักษณะ literacy based test คือ เป็นข้อสอบที่

นักเรียนต้องมีความเข้าใจในเนื้อความรู้ และทักษะของ

การน�าความรู้ความเข้าใจไปแก้ปัญหาและโจทย์ที่เผชิญ
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ในชีวิตประจ�าวันได้ 

บทสรุป 

 จากบทเรียนความส�าเร็จของประเทศนิวซีแลนด์

ในการจดัการเรยีนรูโ้ดยใช้วจิยัเป็นฐานสามารถสรปุเป็นรปู

แบบการจัดการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงการเรียนการสอนกับการ

วิจัยตามทรรศนะของ Healey (2005)ได้ 4 ลักษณะ คือ 

(1) สอนจากผลการวิจัยเป็นการสอนที่ผู้เรียนมีบทบาทเป็น

ผู้รับ และผู้สอนเป็นผู้ถ่ายทอด (2) สอนจากกระบวนการ

วิจัย เป็นการสอนที่ผู้สอนจะน�ากระบวนการวิจัยมาใช้เป็น

ส่วนหนึ่งในการจัดการเรียนการสอนแบบสืบเสาะ (3) สอน

การท�าวิจัยเป็นรูปแบบที่ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติท�างานวิจัย

ด้วยตนเอง และเรียนรู้การท�าวิจัยผ่านวิธีการสืบเสาะ และ 

(4) สอนจากการสมัมนาผลการวจิยัเป็นการสอนทีผู่เ้รยีนได้

เลือกเรื่องวิจัยตามความสนใจของตนเอง ผู้เรียนได้ค้นคว้า

ศึกษางานวิจัยและมีการอภิปรายร่วมกัน ผลส�าเร็จจากรูป

แบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐานสะท้อนว่าการ

วิจัยเป็นวิถีการเรียนรู้ในทุกระดับการศึกษาของประเทศ

นวิซแีลนด์ โดยมคีรเูป็นองค์ประกอบส�าคญัในการยกระดบั

คุณภาพของนักเรียนให้เกิดกระบวนการเรียนรู้และฝึกฝน

ทักษะจนสามารถประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ต่าง ๆ  ได้ เมื่อ

พิจารณาถงึบริบทการจัดการเรยีนการสอนของประเทศไทย

พบว่า ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 

หมวด 4 มาตรา 24 (5) ระบุเกี่ยวกับการใช้การวิจัยเป็น

ส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ ซึ่งผลจากพระราชบัญญัติ

นีท้�าให้เกดิการจดัการเรยีนรูโ้ดยใช้วจิยัเป็นฐานมากขึน้โดย

เฉพาะในรูปแบบการสอนท่ีผู้สอนน�ากระบวนการวิจัยมา

เป็นส่วนหนึ่งในการจัดการเรียนการสอนและรูปแบบการ

สอนทีอ่อกแบบให้นกัเรยีนเป็นผูป้ฏบิตัด้ิวยตนเอง ถงึแม้ว่า

ประเทศไทยจะมีการส่งเสริมให้ครูได้น�าแนวทางนี้ไปใช้ใน

การจัดการเรียนการสอนมากขึ้น แต่ก็ยังไม่สามารถกระท�า

ได้อย่างต่อเนื่องและท่ัวถึง กล่าวคือ หากประเทศไทยจะ

พัฒนาการจัดการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน (RBL)

ให้ประสบความส�าเรจ็ ต้องอาศยัความร่วมมอืจากทกุฝ่ายที่

เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะในระดับสถานศึกษาซึ่งถือว่าเป็นกลไก

ส�าคัญที่เชื่อมต่อไปถึงนักเรียนโดยตรง เริ่มตั้งแต่การพัฒนา

หลกัสตูรสถานศกึษาให้มกีารสร้างจดุเน้นทีช่ดัเจน และเชือ่ม

โยงต่อเนื่องท้ังระบบ ดังท่ี โรงเรียน Auckland Normal  

Intermediate (ANI) ได้พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโดย

บูรณาการข้ามวิชาเพื่อออกแบบให้ผู้เรียนเป็นนักสืบเสาะ 

(an inquirer) จากนั้นจึงมุ่งไปสู่ระดับชั้นเรียนโดยการ

ปรับเปลี่ยนบทบาทครูให้มีลักษณะเป็นผู้อ�านวยการเรียนรู้  

(facilitator) ให้แก่นักเรียนและบทบาทของนักเรียนต้อง

เป็นผู้ที่สร้างความรู้(construct) และเป็นเจ้าของความ

รู้ของตนเอง (ownership) ซ่ึงจะท�าให้มีความหมายและ

คุณค่าต่อผู้เรียนอย่างแท้จริง ซึ่งการออกแบบกระบวน 

การวิจัยสู่ชั้นเรียนต้องยึดเป้าหมายเพื่อมุ่งพัฒนาผู้เรียน

ให้เกิดการเรียนรู้มากกว่าการสอบ แข่งขันเพื่อให้ผู้เรียนได้

พัฒนาตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง นอกจากนี้ 

ผู้บริหารสถานศึกษาก็เป็นปัจจัยส�าคัญที่ท�าให้เกิดพลังการ

ขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐานจึงประสบ

ความส�าเร็จ
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บทคัดย่อ

ในปัจจุบันน้ีการเติบโตทางเศรษฐกิจของจีนพัฒนาไปอย่างรวดเร็วและมีนักลงทุนจ�านวนมากที่เข้ามาลงทุนใน

ประเทศไทย จึงท�าให้มีผู้นิยมเรียนภาษาจีนมากขึ้น และทางประเทศจีนได้เปิดโอกาสทางการศึกษาให้แก่ชาวต่างชาติ

มากขึ้น จึงผู้เรียนบางคนเลือกไปเรียนภาษาจีนท่ีประเทศจีน เมื่อผู้เรียนเริ่มเรียนไปสักระยะ พบว่าภาษาจีนเป็นภาษาที่

ออกเสียงและเขียนค่อนข้างยาก ท�าให้ผู้เรียนเกิดความท้อใจ ดังนั้นบทความนี้ได้รวบรวมปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการ

เรียน ที่เข้ามากระทบกับผู้เรียน อันได้แก่ปัจจัยทางด้านครอบครัว ปัจจัยทางด้านผู้เรียน ปัจจัยทางด้านการสอน ปัจจัย

ทางด้านส่ิงแวดล้อม ในการเรียนภาษาจีนของนักศึกษาชาวไทยที่อยู่ประเทศจีน ในบทความนี้ได้สอดแทรกแนวคิดของผู้

เขียนรวมไปถึงทฤษฎีต่างๆและอุปสรรคในการเรียนภาษาจีนของนักเรียนไทยที่ประเทศจีนที่ท�าให้เกิดผลกระทบต่อแรง

จูงใจ พร้อมทั้งเสนอแนะวิธีการสอนโดยใช้สื่อต่างๆเพื่อเพิ่มความสนใจให้ผู้เรียนมากยิ่งข้ึน

ค�ำส�ำคัญ: เรียนภาษาจีน, ผลกระทบ, แรงจูงใจ

Abstract

At present, China’s economic growth has developed rapidly and many investors are investing in Thailand. 

This makes the Chinese more popular. And China has opened up education opportunities for foreigners. Some  

students choose to study Chinese in China. When students start learning for a while finding that  

Chinese is a very hard to vocal and in the written language. The students are discouraged, plus 

many factors that affect the students. So the purpose of the article is to gather and summarize the  

factors influencing motivation including learning Chinese from Thai students in China. In this article, we  

introduce the concept of the author, including various theories on family factors and the environment 

and cultural differences affected on the motivation. Then, giving more suggestion on the teaching 

methods using various media, in order to increase the interest to the students.

Keywords: Thai student, motivation, affecting
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บทน�ำ

ตั้งแต่ปี 2001 จนถึง ปัจจุบัน ภาษาจีนกลางเป็น

ภาษาที่คนใช้มากที่สุดในโลก รองจากภาษาอังกฤษ การ

เรียนภาษาจีนกลางจะช่วยให้เราเข้าถึงข่าวสารต่างๆได้

สะดวก เท่าทันเหตุการณ์ ปัจจุบันประเทศจีนมีอัตราการ

ขยายตัวทางเศรษฐกิจที่สูง และมีการท�าธุรกิจค้าขายกับ

ประเทศต่างๆ อย่างกว้างขวาง ท�าให้ภาษาจีนกลางมีแนว

โน้มทีจ่ะกลายเป็นภาษาหลกัทีใ่ช้ตดิต่อทางธรุกจิในอนาคต 

ภาษาจีนกลางจึงกลายเป็นสิ่งจ�าเป็นที่ผู้ประกอบการหรือ

นักธุรกิจทุกคนต้อง เรียนรู้ และ ภาษาจีนกลางจะช่วยเพิ่ม

โอกาสติดต่อสื่อสารกับ ต่างชาติได้ จึงท�าให้กระแสนิยมใน

การเลือกเรียนภาษาจีนในระยะเวลาอันรวดเร็ว นอกจากนี้

การเรียนภาษาจีนเข้ามามีบทบาทต่อตลาดแรงงาน ท้ังใน

ด้านของ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม หรือ การร่วมลงทุน

กับนักธุรกิจชาวจีน ท�าให้มีความต้องการผู้ที่มีความรู้ใน

การใช้ภาษาจีนเป็นอย่างมาก จึงมีผู้สนใจเรียนภาษาจีน

เป็นจ�านวนที่มากขึ้น

ในปัจจุบันนี้มีผู ้เรียนจ�านวนไม่น้อยเลือกเรียน

ภาษาจีนที่ประเทศจีน ภาษาจีนเป็นภาษาที่ยากพอเรียน

ไปสักระยะหน่ึง ท�าให้ผู้เรียนเกิดความรู้สึกท้อแท้และขาด

แรงบังดาลใจในการเรียนรวมไปถึงปัจจัยๆอื่นท�าให้ขาด

แรงจูงใจ จึงท�าให้ประสบปัญหาในการเรียนรู้ บทความนี้มี

วัตถุประสงค์ เพื่อรวบรวมและสรุปสภาพปัจจัยที่ส่งผลกระ

ทบต่อแรงจูงใจ ในการเรียนภาษาจีนของนักศึกษาชาวไทย

ที่อยู่ประเทศจีน พบว่าปัญหาด้านการเรียนการสอน เนื่อง

ด้วยสภาพแวดล้อมและวฒันธรรมการสอนในการเรยีนการ

สอนในประเทศจีนแตกต่างจากประเทศไทย ท�าให้ผู้เรียน

ขาดแรงจูงใจ ดังนั่นผู้เขียนจึงรวบรวมปัจจัยและทฤษฎีท่ี

ผลกระทบต่อแรงจูงใจได้ดังนี้

ควำมหมำยของแรงจูงใจ

ผู ้เรียนมีความสนใจในสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็จะท�าให้ผู ้

เรียนมีการเลือกพฤติกรรม ความพึงพอใจที่ได้มีการร่วม

ท�ากิจกรรมน้ันๆซึ่งอาจจะกลายมาเป็นแรงกระตุ้นในการ

ท�ากิจกรรมต่าง ๆ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการ จน

เกิดเป็นค่านิยมภายในสังคม เช่น ค่านิยมทางวัฒนธรรม 

เศรษฐกิจ สังคม เป็นต้น และส่งผลท�าให้ทัศนคติ มีความ

เปลี่ยนแปลงไปตามพฤติกรรมของผู้เรียน เช่นทัศนคติท่ี

ดีในการท�างาน การท�างานด้วยความทุ่มเท ท�าให้ผู้เรียน

เกิดความมุ่งหวังที่จะพยายามท�าให้ได้มากกว่าที่ผู้อื่นหวัง

ไว้ ซ่ึงการแสดงออกในด้านขนบธรรมเนียมประเพณี และ

วัฒนธรรมของสังคมเป็นต้น แต่ละครั้งจะมีความแตกต่าง

กันออกไป ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนเกิดจากการเรียนรู้ของผู้เรียน 

ท�าให้พฤติกรรม กระตุ้น มีความแตกต่างกันออกไป ดังนั้น

พฤติกรรมอาจสนองความต้องการได้ในหลายๆทาง เพื่อที่

จะท�าให้เกิดความก้าวหน้าทางการงาน การมีชื่อเสียงและ

การเป็นท่ียอมรับจากผู้อื่น

เกษตรชัย และคณะ (2550) กล่าวว่าแรงจูงใจมี

บทบาทส�าคญัต่อพฤตกิรรมการเรยีนรู ้นกัเรยีนทีต่ัง้ใจเรียน

สูงมักประสบความส�าเร็จในการเรียนรู้ เป็นความปรารถนา

ท่ีจะกระท�าสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้ส�าเร็จลุล่วงไปด้วยดี พยายาม

เอาชนะอุปสรรค มีความพยายามท่ีจะท�าให้สัมฤทธิ์ผลได้

มาตรฐานดีเยี่ยมกว่าคนอื่นๆ

ทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจ

Hidi (1990) ให้ค�าจัดความว่า ผลกระทบจากแรง

จูงใจ สิ่งเร้าจากภายใน สิ่งจูงใจ หรือสิ่งโน้มน้าวใจให้ เกิด

ความคิดความเชื่อ และความพยายามในการกระท�าเพื่อ

จะบรรลุเป้าหมายหรือ บรรลุตามเป้าหมายท่ีตั้งไว้ ค�าว่า 

“แรงจูงใจ” มาจากค�ากริยาในภาษาละตินว่า “Movere” 

ซ่ึงมีความหมายตรงกับค�าในภาษาอังกฤษว่า “to move” 

อันมีความหมายว่า “เป็นสิ่งท่ีโน้มน้าวหรือมักชักน�าบุคคล

เกิดการกระท�าหรือปฏิบัติการ To move a person to 

a course of action”ดังนั้นแรงจูงใจจึงได้รับความสนใจ 

มากในทุกๆวงการ ฮิลการ์ด (Hilgard, 1981, pp. 321-

322) แบ่งแรงจูงใจออกเป็น 3 ประเภท คือ 

1. แรงจูงใจเพื่อการอยู ่รอด (the survival  

motive) หมายถึง ความต้องการทางกาย ซ่ึงเป็นสิ่งที่จะ

ขาดเสยีมไิด้เช่น ความต้องการน�า้ความต้องการอาหารความ 

ต้องการอณุหภมูพิอเหมาะ ความต้องการในการขับถ่ายของ

เสีย ความต้องการพักผ่อน และความต้องการท�ากิจกรรม

2.แรงจูงใจทางสังคม (the social motive) หมาย

ถึง แรงจูงใจอันเกิดจากความต้องการของมนุษย์ในการ

เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับบุคคลอื่น ได้แก่ความต้องการความ

รักความต้องการต�าแหน่งในสังคม ความต้องการทางเพศ 
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ความต้องการเหล่านีก้ระตุ้นให้เกดิแรงจูงใจให้คนเรากระท�า

พฤติกรรมทางสังคม 

3.แรงจูงใจในทางอวดตน (ego-integrative  

motives) หมายถึง แรงจูงใจ อันเกิดจากความต้องการ

ความส�าเร็จ ความต้องการปรัชญาชีวิตที่น่าพอใจ ความ

ต้องการในการสร้างและประดิษฐ์ เพื่อให้เกิดความรู้สึก

นับถือตนเองซึ่งจะเป็นทางให้บุคคลสามารถหลีกเลี่ยงจาก

การมีปมด้อยและความรู้สึกว่าตนไม่มีค่า หรือจะกล่าวอีก

นัยหน่ึงว่าตนจะได้มีความรู้สึกว่าตนมีความสามารถ ส่วน

แรงจูงใจที่เกิดจากความต้องการปรัชญาชีวิตที่น่าพอใจ 

องค์ประกอบของแรงจูงใจ

1. แรงจูงใจเพื่อการอยู ่รอด (the survival  

motive) หมายถึง ความต้องการทางกาย ซึ่งเป็นสิ่งท่ีจะ

ขาดเสยีมไิด้เช่น ความต้องการน�า้ความต้องการอาหารความ 

ต้องการอณุหภมูพิอเหมาะ ความต้องการในการขับถ่ายของ

เสีย ความต้องการพักผ่อน และความต้องการท�ากิจกรรม

2. แรงจูงใจทางสังคม (the social motive) 

หมายถึง แรงจูงใจอันเกิดจากความต้องการของมนุษย์

ในการเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับบุคคลอื่น ได้แก่ความต้องการ

ความรักความต้องการต�าแหน่งในสังคม ความต้องการทาง

เพศ ความต้องการเหล่านี้กระตุ้นให้เกิดแรงจูงใจให้คนเรา

กระท�าพฤติกรรมทางสังคม 

3. แรงจูงใจในทางอวดตน (ego-integrative  

motives) หมายถึง แรงจูงใจ อันเกิดจากความต้องการ

ความส�าเร็จ ความต้องการปรัชญาชีวิตที่น่าพอใจ ความ

ต้องการในการสร้างและประดิษฐ์ เพื่อให้เกิดความรู้สึก

นับถือตนเองซึ่งจะเป็นทางให้บุคคลสามารถหลีกเลี่ยงจาก

การมีปมด้อยและความรู้สึกว่าตนไม่มีค่า หรือจะกล่าวอีก

นัยหน่ึงว่าตนจะได้มีความรู้สึกว่าตนมีความสามารถ ส่วน

แรงจูงใจที่เกิดจากความต้องการปรัชญาชีวิตที่น่าพอใจ 

ปัจจัยที่ท�ำให้เกิดผลกระทบในกำรเรียนภำษำจีน

ตามกระบวนการการเรียนไม่ว่าจะเป็นภาษาจีน

หรือวิชาอื่นๆผู้เรียนต้องมีแรงจูงใจ ในด้านการสร้างแรง

จูงใจคือผู้เรียนต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วย

ตนเอง ถ้าหากไม่สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียน

ได้ จะเป็นปัญหาในการเรียนภาษาจีนต่อไปในภายภาค

หน้า ดังนั้นต้องอาศัยกระบวนการต่างๆ และต้องใช้เวลา

ในการกล่อมเกลาเพื่อปรับเปลี่ยน ทัศนคติและสร้างนิสัย

ในการเรียนรู้และการสร้างแรงจูงใจควรให้ความส�าคัญกับ

ผู้เรียนอาจจะต้องจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อช่วยให้เกิดความ

สนใจและเห็นความส�าคัญของการเรียน เช่น กิจกรรมด้าน

การส่งเสริมการใช้ภาษาจีนให้ผู้เรียนสามารถน�าความรู้ที่

ได้มาใช้จริง เพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจในการเรียน 

จากการสอบถามได้พบถึงผลกระทบต่างๆท่ีส่งผลต่อการ

เรียนภาษาจีนดังต่อไปนี้

ปัจจัยทำงด้ำนครอบครัว

ครอบครัว ซึ่งเป็นสถาบันหนึ่งที่มีอิทธิพลในการ

ดูแลควบคุมทุกคนภายในครอบครัว ซึ่งยังรวมไปถึงปัจจัย

หลักทางด้านการศึกษาของบุตร ครอบครัวตั้งความหวัง

ความส�าเร็จของบุตรหลานและรวมถึงการเลี้ยงดู ซึ่งรูป

แบบการเลี้ยงดูของครอบครัวเป็นปัจจัยหลักส�าคัญท่ีมีผล

ต่อการเรียนของบุตรอีกด้วย เมื่อน�าปัจจัยต่างๆ ในด้าน

ครอบครัว พบว่าความรักความเอาใจใส่ของบิดามารดาที่มี

ต่อบุตร การหย่าร้างของบิดามารดา อาชีพของบิดามารดา 

สถานภาพเศรษฐกิจทางครอบครัว ซึ่งสิ่งเหล่านี้อาจจะไม่มี

ความสัมพันธ์โดยตรงในทางด้านการศึกษา แต่สามารถ

กลายเป็นแรงจูงใจส�าคัญท่ีท�าให้การเรียนของบุตรและ

ท�าให้บตุรรูจ้กัจดุด้อยจดุแขง็ในเรือ่งใดบ้าง ซึง่เป็นสิง่ส�าคัญ

ต่ออนาคตในภายภาคหน้า สิ่งเหล่านี้มีผลมาจากครอบครัว 

บุญช่วย โชคอ�านวยชัย (2537, น. 89–92) ได้

ศึกษาปัจจัยทางครอบครัวท่ี ส่งผลกระทบต่อทางการเรียน

ระดับประถมศึกษาในเขตเทศบาลเมืองอุทัยธานี จังหวัด

อุทัยธานี จ�านวน 79 รายผลการศึกษาพบว่าตัวแปร ที่มี

ความสัมพันธ์ กับการเรียนในทิศทางบวกอย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถติไิด้แก่ การศกึษาของบดิามารดา ประเภทอาชพีของ 

บิดาและมารดาฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว ความ

สัมพันธ์ภายในครอบครัวความคาดหวังของบิดามารดาต่อ

อนาคตการศึกษาของนักเรียน

ปัจจัยด้ำนผู้เรียน

ปัจจัยที่ส่งผลด้านผู้เรียน คือลักษณะพฤติกรรม

และเจตคติของผู้เรียนรวมไปถึงความรู้พื้นฐานทางภาษา

จีน เพราะการเรียนภาษาจีนต้องอาศัยความพยายามของ

ผู้เรียน ท่ีจะพัฒนาทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน โดย
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เฉพาะการเขียนภาษาจีน เพราะผู้เรียนต้องใช้ความพยาม

ในการฝึกฝนเป็นอย่างมาก ถ้าผู้เรียนขาดการฝึกฝนจะส่ง 

กระทบในเรื่องคะแนน ในปัจจุบันผลการเรียนถือเป็นเรื่อง

ส�าคญัมาก เสมอืนเป็นแรงจงูใจในการเรยีนเพราะสงัคมไทย

ในปัจจุบัน น�าผลคะแนนมาตัดสิน ถ้าหากผู้เรียนภาษาจีน

ไม่มั่นฝึกฝนในการเรียน ท�าให้ส่งผลต่อความคาดหวังของ

บิดามารดา 

ปัจจัยทำงด้ำนกำรสอน

เน่ืองจากปัจจุบันยังขาดแคลน ผู้สอนที่มีคุณภาพ 

บางส่วนไม่ได้จบการสอนภาษาจีนมาโดยตรงและส่วนใหญ่

ยงัขาดประสบการณ์การสอน ถ้าหากผูเ้รยีนเรยีนทีป่ระเทศ

จีน วัฒนธรรมการเรียนรู้ที่แตกต่างกันระหว่างผู้เรียนชาว

จีนและชาวไทย จึงท�าให้เกิดปัญหาทางวัฒนธรรม และ

ปัญหาในการแสดงออกทางภาษา จึงเกิดความไม่เข้าใจกัน

มากยิ่งขึ้น ด้านวิธีสอนควรแบ่งผู้เรียนที่มีพื้นฐานและไม่มี

พ้ืนฐานทางภาษาจีนแยกออกจากกัน เพราะถ้าหากผู้เรียน

ได้เรียนร่วมกันจะท�าให้ผู้เรียนให้ผู้เรียนที่ไม่มีพื้นฐานเกิด

ความรู้สึก เครียด และกดดัน มีผลท�าให้ขาดแรงจูงใจใน

การเรียน ในคาบเรียนผู้สอนควรจะฝึกทักษะ ให้ครบทุก

ด้าน ควรให้นักเรียนมีโอกาสโต้ตอบกันในห้องเรียน ควร

ฝึกฝนทางด้านการสื่อสารเพื่อท�าให้ผู ้เรียนได้มีส่วนร่วม

ในการท�ากิจกรรม และฝึกฝนการใช้ภาษาที่มีลักษณะการ

สื่อสารในชีวิตประจ�าวันมากที่สุดเพื่อให้ผู ้เรียนสามารถ

น�าไปใช้ในชีวิตจริง ท�าการจัดกิจกรรมเพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้

ความรู้ ประสบการณ์มาทดสอบในการท�ากิจกรรมฝึกฝน

ให้ผู้เรียนเกิดความเคยชินกับการใช้ภาษา เพื่อเป็นการส่ง

เสริมให้ผู้เรียนกล้าสนทนา และกล้าแสดงออก และควรมี

การส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่ผู้เรียนสามารถท�าร่วมกันได้

ในการท�ากิจกรรมอย่างต่อเน่ือง การเลือกต�าราเรียนถือ

เป็นส่วนส�าคัญ ในปัจจุบันต�าราเรียนมีความหลากหลาย 

ถ้าหากผู้สอนเลือกเน้ือหาไม่สอดคล้องกับเน้ือหารายวิชา 

จะท�าให้ผู้เรียนมีความรู้ ไม่บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ส่ง

ผลให้ผู้เรียนขาดความมั่นใจในศักยภาพของตนเอง

ปัจจัยทำงด้ำนสิ่งแวดล้อม

ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมถือว่าเป็นปัจจัยส�าคัญ

ที่ส่งผลต่อแรงจูงใจ เพราะสามารถส่งผลกระทบสภาพ

จิตใจโดยตรง เช่นถ้าหากผู้เรียนไปศึกษายังต่างประเทศ 

ผู้เรียนต้องปรับตัวตามสภาพสิ่งแวดล้อมนั่นๆ ไม่ว่าเป็น

เรื่องวัฒนธรรม ภาษา อาหารการกิน การใช้ชีวิตเป็นต้น 

เพราะแต่ละประเทศก็จะมีวัฒนธรรมสภาพความเป็นอยู่ที่

ไม่เหมอืนกนั ดงันัน่ผูเ้รยีนจงึเป็นต้องปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม

ความเป็นอยู ่ เพื่อให้สอดคล้องกับประเทศนั่นๆ ดังท่ี  

มาริสา ธรรมะ (2545, น. 8) ได้กล่าวว่า สภาพแวดล้อมที่

เป็นนามธรรม (abstract environment) ได้แก่ ระบบบุคคล

ท่ีมีคุณค่าท่ีควรยึดถือ ซ่ึงเป็นส่วนส�าคัญของวัฒนธรรมของ

กลุ่มสังคม ข่าวสารความรู้ความคิด ตลอดจนความรู้สึกนึก 

คิดและทัศนคติต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นของตนเองหรือคนอื่น

ก็ตาม สภาพแวดล้อมท่ีเป็นนามธรรม อาจกล่าวโดยสรุปว่า 

สภาพแวดล้อมท่ีเป็นนามธรรม ก็คือ สภาพทางเศรษฐกิจ 

สังคม การเมือง และวัฒนธรรมนั่นเอง สิ่งต่าง ๆ  เหล่านี้เป็น

ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเรียนการสอนอย่างยิ่ง โดยเฉพาะทาง

ด้านสังคมท่ีเก่ียวข้องกับพฤติกรรมของมนุษย์ โดยสาเหตุ

ท่ีการเรียนการสอนในช้ัน จะเป็นรูปแบบกลุ่มปฏิสัมพันธ์

ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนและผู้เรียนกับผู้เรียนด้วยกัน

อุปสรรคในกำรเรียนภำษำจีนของนักเรียนไทยที่ประเทศ

จีน

นอกจากปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อความสนใจในการ

เรียนภาษาจีนของนักเรียนไทยดังที่ได้กล่าวมายังมีสาเหตุ

อืน่ทีท่�าให้การเรยีนภาษาจนีมคีวามยากและอปุสรรค ท�าให้

ความสนใจในการเรียนภาษาจีนลดลง จากการส�ารวจอย่าง

ละเอียด อุปสรรคหลักในการเรียนภาษาจีนของนักเรียน

ไทย มีดังนี้

ปัญหำในกำรประยุกต์ใช้

ความสามารถทางด้านการฟังและการพูดของ

นักเรียนไม่ดี เป็นเพราะว่าในช่วงมัธยมปลายนักเรียนตั้งใจ

เรยีนอย่างหนกัเพือ่สอบเข้ามหาวทิยาลยั แต่ข้อสอบจะเป็น

ข้อสอบแบบตัวเลือก นักเรียนจึงมุ่งเน้นพัฒนาด้านการอ่าน

และการเขียน โดยไม่ค�านึงถึงความสามารถทางด้านการฟัง

และการพดู และหลงัจากเข้าเรยีนมหาวทิยาลยัแล้วเพือ่เพิม่

โอกาสในการหางานที่ดี พวกเขาจ�าเป็นต้องพัฒนาความ

สามารถทางด้านการฟังและการพูด จุดอ่อนในการเรียน

ภาษาต่างประเทศของนักเรียนไทยคือการพูด การฟัง และ

ไวยากรณ์ สถาบันสอนภาษาต่างประเทศควรเน้นเรื่องการ

พดูและการฟังให้มากขึน้ หากไม่เน้นความสามารถทางด้าน
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การพูดและการฟัง ส่งผลให้เกิดปัญหาด้านการสื่อสารได้

ง่าย และสถาบันสอนภาษาก็จะไม่ประสบความส�าเร็จอย่าง

แท้จริง การฟังเป็นพื้นฐานในการเรียนภาษาต่างประเทศ 

หากฟังไม่เข้าใจ ก็ไม่สามารถพูดออกมาได้ หากพูดไม่ได้ 

นักเรียนจะยิ่งขาดความมั่นใจมากขึ้น ท�าให้นักเรียนเกิด

ความกลัวในการเรียนภาษา เพราะฉะนั้นโรงเรียนควรเน้น

ความสามารถด้านการพูดและการฟัง

ไม่คุ้นเคยกับกำรใช้ชีวิตนักเรียนในต่ำงประเทศ

อันดับแรก แน่นอนว่าการเตรียมภาษาเป็นสิ่งท่ี

ส�าคัญ แต่ก่อนจะเดินทางไปต่างประเทศ การศึกษาความ

เป็นอยูข่องนักเรยีนต่างชาต ิศาสนา และวฒันธรรมกส็�าคญั

เช่นกนั ควรท�าความเข้าใจความแตกต่างทางด้านวฒันธรรม 

เรียนรู้การสื่อสารโดยใช้พื้นฐานทางด้านวัฒนธรรม คุ้นเคย

กับข้อห้ามทางวัฒนธรรมต่างๆ จะท�าให้เข้าถึงคนพื้นท่ีได้

ง่ายขึ้น ต่อมาเมื่อเดินทางถึงต่างประเทศแล้ว นักเรียนควร

จัดการด้านชีวิตความเป็นอยู่ตัวเอง เริ่มจากการหาท่ีพัก

ไปจนถึงการซื้อของท�ากับข้าวและซักผ้า ส�าหรับนักเรียน

ที่อายุน้อยถือเป็นบททดสอบใหม่ บ่อยครั้งที่พวกเขามัก

จะกังวลเรื่องต่างๆ เมื่อพบเจอปัญหาไม่สามารถเผชิญ

และแก้ไขสถานการณ์ได้ มักยอมรับว่าเป็นความโชคร้าย 

นักเรียนไม่สามารถปกป้องตัวเองได้ ขาดความสามารถ

ในการใช้ชีวิตด้วยตัวเองและยังขาดความสามารถทางด้าน

การสื่อสาร นักเรียนส่วนใหญ่จะไม่คุ้นเคยกับความเป็น

อยู่ในต่างประเทศไม่มากก็น้อย ซึ่งมีผลมาจากภาษาและ

วัฒนธรรม หากไม่สามารถปรับตัวได้ท�าให้มีแรงกดดันสูง

และส่งผลต่อการใช้ชีวิตในประเทศนั้นๆ 

ควำมสนใจลดลง เพรำะควำมยำกของภำษำจีน

เหตุผลส่วนใหญ่ที่ผู ้เรียนไม่อยากเรียนภาษาจีน 

สาเหตุใดเป็นอุปสรรคหลักในการเรียนภาษาจีน นักเรียน

คิดว่าภาษาจีนเข้าใจยาก ท�าให้รู้สึกท้อแท้จนไม่อยากเรียน

ต่อ ข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่านักเรียนส่วนใหญ่ยังไม่

เข้าใจภาษาจีน คิดว่าภาษาจีนยากต่อการเรียนรู้ สถานะ

ของภาษาจีนยังไม่สูงเท่ากับภาษาอังกฤษจึงท�าให้ไม่สนใจ

เรียนภาษาจีน จากทฤษฎีนี้สามารถอธิบายได้ว่า นักเรียน

ใช้ความผิดพลาดเป็นสาเหตุหลักและไม่สามารถควบคุมได้ 

พวกเขาเชื่อว่าไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ได้ จึง

ไม่อดทนเรียนต่อไป เพราะฉะน้ันถ้านักเรียนคิดว่าภาษา

จีนยาก ไม่สนใจก็อาจท�าให้ไม่อยากเรียนมากยิ่งข้ึน และ

ในที่สุดก็จะเลิกล้มความคิดที่จะเรียน เพราะฉะนั้นครูผู้

สอนควรหาวิธีเพิ่มความน่าสนใจในการเรียน เพื่อลดการ

ขาดเรียนและยกเลิกเรียนวิชาภาษาจีน

วิธีกระตุ้นแรงจูงใจให้กับผู้เรียน

1. เพิ่มความน่าสนใจในการสอนภาษาจีน

หน้าท่ีหลักของผู้สอนคือให้ก�าลังใจผู้เรียนและ

พยามให้ผู ้เรียนได้มีส่วนร่วมในการแสดงออกในแนวคิด

ของตนเอง ให้ผู้เรียนฝึกคิดวิเคราะห์ แต่ไม่ควรน�าความ

คิดของผู้สอนมาตัดสินทุกอย่าง ผู้สอนควรหาสื่อการสอน 

คลิปวิดีโอ เพลง หรือการเต้นร�า สามารถกระตุ้นแรงจูงใจ 

เพื่อให้ผู้เรียนเรียนภาษาด้วยความกระตือรือร้น เป็นวิธี

การสอนท่ีดีวิธีหนึ่งเพราะการเรียนการสอนแบบบรรยาย

อย่างเดียวท�าให้ผู้เรียนรู้สึกเบื่อ ถ้าหากผู้สอนใช้วิธีการที่

กล่าวมา จะท�าให้เกิดการสร้างความร่วมมือของอาจารย์

และศิษย์ ส่งผลให้บรรยากาศในห้องเรียนน่าเรียนมากยิ่ง

ข้ึน เพราะผู้สอนเปรียบเสมือนแรงผลักดันให้ผู้เรียนมีความ

มั่นใจกล้าแสดงออกมากยิ่งข้ึน ดังท่ีสุวรรณ เลียงหิรัญถาวร 

(2553, น. 5) กล่าวว่า เครื่องช่วยสอน ช่วยให้การเรียน

การสอน ด�าเนินไป จนบรรลุจุดมุ่งหมายที่ก�าหนดไว้ส่ือ

การสอนจะมีส่วนช่วยเสริมสร้างประสบการณ์การ เรียนรู้

ให้แก่ผู้เรียน สื่อการเรียนการสอนจะช่วยให้ครูหรือผู้สอน

ถ่ายทอดความรู้ได้ชัดเจนข้ึน ซ่ึงจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถ

เข้าใจเนื้อหาหรือบทเรียนได้ง่ายและรวดเร็วยิ่งข้ึน

2. ปรับเปลี่ยนเจตคติผู้เรียน

ผู้สอนมีส่วนร่วมในการปรับเจตคติของผู้เรียน

ในด้านการเรยีนภาษาจนี คอยปลกูฝังจติส�านกึการให้ความ

ส�าคัญในการเรียนรวมไปถึงเป้าหมายต่ออนาคต เพราะ

หลายครอบครวัยงัเกดิความไม่เข้าใจ เรยีนภาษาจนี สามารถ

ไปประกอบอาชีพอะไรในอนาคต จึงท�าให้ผู้เรียนรู้สึกกังวล

ใจและท้อแท้และขาดเป้าหมายในการเรียน Belkin และ 

Skydell (1979, p. 13) ให้ความหมายเจตคติ คือ แนว

โน้มทีบ่คุคลจะตอบสนอง ในทางทีเ่ป็นความพอใจ ไม่พอใจ 

ต่อผู้คน เหตุการณ์ และสิ่งต่างๆอย่างสม�่าเสมอและคงที่ 

ดังนั้นสรุปความหมายของเจตคติ คือ ความรู้สึก

ของบุคคลที่มีต่อสิ่งใดๆ ซึ่งแสดงออกมาเป็นพฤติกรรม

ในลักษณะชอบ ไม่ชอบ อาจเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย พอใจ 
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ไม่พอใจ ต่อส่ิงใดๆ ในลักษณะเฉพาะตัวตามทิศทางของ

ทัศนคติที่มีอยู่ และจะท�าให้เป็นตัวก�าหนดแนวทางของ

บุคคลในการที่จะมีปฎิกริยาตอบสนอง เราสามารถรู้ได้

แล้วว่าค�าว่าเจตคติมีความหมายว่าอย่างไรบ้างและคงเป็น

ประโยชน์ไม่มากก็น้อย

บทสรุป

ผู ้เขียนพบว่าปัจจัยที่ท�าให้นักศึกษาชาวไทยท่ี

ศึกษาอยู่ประเทศจีน ขาดแรงจูงใจในการเรียนคือ เมื่อผู้

เรียนศึกษาไปสักระยะหนึ่ง ผู้เรียนมีปัญหาในการประยุกต์

ใช้ภาษาจีน ไม่คุ้นชินกับการใช้ชีวิตนักเรียนในต่างประเทศ 

หรือความยากในการเรียนภาษาจีนล้วนเป็นผลกระทบต่อ

แรงจูงใจ เพราะฉะนั้นแรงจูงใจจึงเป็นบทบาทส�าคัญท่ี

สะท้อนให้เห็นว่าผู้เรียนถ้าหากยังไม่มีความพร้อมในการ

ศึกษาหาความรู้โดยเฉพาะการเรียนรู้ที่ต่างประเทศ จะ

ส่งผลให้ทักษะทางด้านการเรียนภาษาจีนไม่มีการพัฒนา

ขึ้น จึงท�าให้เกิดปัจจัยที่เป็นสาเหตุหลักที่ท�าให้ผู้เรียนเกิด

ความล้มเหลวในการเรียนรู้ทางด้านภาษาจีนได้แก่ ปัจจัย

ทางด้านครอบครัว ปัจจัยทางด้านผู้เรียน ปัจจัยทางด้าน

การสอน ปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อม ถ้าหากผู้เรียนไม่มี

ความกระตือรือร้นก็จะท�าให้ผู้เรียนไม่เข้าใจในเนื้อหาของ

บทเรียน การเรียนรู้ที่ส�าคัญคือผู้เรียนได้ทบทวนท�าความ

เข้าใจกับเนื้อหาของบทเรียนที่ได้เรียนมา เพื่อสามารถ

พัฒนาทักษะทางด้านภาษาจีนได้ ดังนั้นแรงจูงใจในการ

เรียนเป็นสิ่งที่ผู้สอนไม่ควรจะมองข้ามเพราะจะมีผลกระ

ทบต่อการพัฒนาความสามารถทางด้านภาษาจีนของผู ้

เรียนและผู้สอนต้องท�าหน้าที่เป็นแรงผลักดันเพื่อให้ผู้เรียน

ได้บรรลุตามเป้าหมายท่ีตั้งไว้

ข้อเสนอแนะ

1. การจัดการเรียนการสอนท่ีมหาวิทยาลัยใน

ประเทศจีน เรียนในชั้นเรียนมีจ�านวนมากเกินไปท�าให้

อาจารย์ไม่สามารถดูแลนักศึกษาได้อย่างท่ัวถึง จึงส่งผลให้

ประสิทธิภาพในการเรียนการสอนลดลงตามไปด้วย

2. ควรให้ผู้เรียน ได้พบปะกับเพื่อนชาวจีนเพื่อ

เป็นการช่วยเหลือในการเรียนภาษาจีนถือเป็นการน�าความ

รู้มาใช้ในชีวิตจริง

3. ผูเ้รยีนควรได้รบัการฝึกฝนความรูค้วามสามารถ

ในการสือ่สารตัง้แต่ครัง้แรกท่ีได้มกีารเริม่ต้นเรยีน ควรมกีาร

ฝึกฝนทางด้านการสื่อสารเพื่อท�าให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมใน

การท�ากิจกรรม ควรฝึกฝนภาษาใช้ชีวิตประจ�าวันมากที่สุด 

เพราะผู้เรียนสามารถน�าไปใช้ได้ในชีวิตจริง 

4. ผู้สอนควรท�ากิจกรรมเพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้ความ

รู้ ท�ากิจกรรมฝึกฝนให้ผู้เรียนเกิดความเคยชินกับการใช้

ภาษาโดยมีความมั่นใจในการพูดและไม่กลัวที่จะพูดผิด 

เน้นการใช้ภาษาตามสถานการณ์มากกว่าการใช้หลกัทฤษฎี

ภายในห้องเรียน 
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บทคัดย่อ

บทความนีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่เป็นการรวบรวมบนัทกึการเดนิทางของคนไทยทีไ่ด้ไปยงัประเทศสาธารณรฐัประชาชน

จีน ช่วงภายหลังเปิดสัมพันธ์ทางการฑูต พ.ศ. 2518 (ค.ศ.1975) เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยเป็นกรณีศึกษาจากบันทึก

การเดินทางทั้งหมด 12 เล่ม และอีกหนึ่งรายการโทรทัศน์ เพื่อศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างบริบททางสังคมไทยและจีน

ที่มีผลต่อบันทึกการเดินทางของคนไทย อีกทั้งเพื่อศึกษาวิเคราะห์ องค์ประกอบของเรื่องเล่าท่ีพบในบันทึกการเดินทาง 

โดยวิเคราะห์จากหลักเกณฑ์การเล่าเรื่องที่ประยุกต์จากเกณฑ์การวิเคราะห์วรรณกรรมของ John Cawelti (1971 อ้าง

ถึงใน วิริยา วิฑูรย์สฤษฎ์ศิลป์, 2548) เพื่อศึกษาเรื่องของการรับรู้ในอัตลักษณ์ท่ีแฝงไว้ในบันทึกการเดินทาง โดยเฉพาะ

ในบทความนี้จะน�าเสนอในมุมมองของ “โครงเรื่อง” มาวิเคราะห์ถึงการรับรู้และอาศัยทฤษฎีการส่งสารและตีความทาง

ด้านอัตลักษณ์ จากทฤษฎีของ Stuart McPhail Hall (1997) ได้น�ามาปรับประยุกต์ใช้ในเรื่องของการสื่อความหมาย 

ตีความจากส่ิงที่พบในบันทึก กล่าวถึงผู้เขียนในแต่ละยุคสมัยท่ีไปเยือนประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน มีการรับรู้และ

ตีความต่อสิ่งที่ได้พบเห็นในสังคมบ้านเมืองอย่างไร มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรจากอดีตจนถึงปัจจุบัน โดยอาศัยการ

จัดรวบรวมหมวดหมู่ของบันทึกการเดินทางตามล�าดับกาลเวลา เพื่อน�ามาเป็นกรณีศึกษาท้ังนี้จุดมุ่งหมายของการเขียน

บทความก็เพื่อที่จะจัดหมวดหมู่งานเขียนทางประวัติศาสตร์โดยเฉพาะบันทึกการเดินทางของชาวไทยที่ได้ไปเยี่ยมเยือน

สาธารณรัฐประชาชนจีน ต้ังแต่ภายหลังเปิดความสัมพันธ์ทางการฑูตอย่างเป็นทางการเป็นต้นมา จวบจนถึงปัจจุบัน 

โดยเน้นการวิเคราะห์แนวเขียน เนื้อหา ตามองค์ประกอบและวิธีการเล่าเรื่อง เพื่อใช้ในการศึกษาการรับรู้ของคนไทยที่

มีต่อบ้านเมือง ประชากร วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ รวมถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ต่างๆ ของผู้คน โดยมองผ่าน

การเล่าเรื่องราวที่ปรากฏในบันทึก แล้ววิเคราะห์ถึงการรับรู้อัตลักษณ์ที่เกี่ยวกับตนเองและผู้อื่น ดั่งที่ได้ปรากฏในบันทึก

การเดินทางในแต่ละยุคแต่ละสมัย อันจะน�ามาสู่การเข้าใจมุมมองของนักเดินทางชาวไทยที่มีต่ออัตลักษณ์ของ “จีน” ใน

แต่ละช่วงเวลาได้ดียิ่งขึ้น โดยในบทความชิ้นนี้จะน�าเสนอในประเด็นขององค์ประกอบด้านโครงเรื่องของเรื่องเล่า อันจะ

เป็นประเด็นหลักในการท�าความเข้าใจเกี่ยวกับเกี่ยวกับพัฒนาการท่ีเกิดข้ึน

ค�ำส�ำคัญ: บันทึกการเดินทาง, อัตลักษณ์, องค์ประกอบการเล่าเรื่อง (โครงเรื่อง), สาธารณรัฐประชาชนจีน,  

นักเดินทางชาวไทย

ภำพลักษณ์ของ “จีน” ที่ปรำกฏในบันทึกกำรเดินทำงของชำวไทย ภำยหลัง 

กำรเปิดสัมพันธ์ทำงกำรฑูตไทยจีน พ.ศ.2518 (ตอนที่1)-องค์ประกอบด้ำนโครงเรื่อง

The China Images Appeared in Travel Writings of Thai People  

after the Opening of Diplomatic Relation between Thailand and China  

in 1975 – (Chapter 1: Story Plot)

วิภาพรรณ ขุนบุญจันทร์

Wiphaphan Khunboonchan
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บทน�ำ

ในช่วงปีพ.ศ. 2518 หรือ ค.ศ. 1975 เป็นต้น

มา เกิดการเปลี่ยนแปลงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและ

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะการ

เปล่ียนแปลงของประเทศทีเ่ป็นยกัษ์ใหญ่อย่าง “สาธารณรฐั

ประชาชนจนี” ทีส่ัน่สะเทอืนประเทศเลก็ๆ โดยเฉพาะอย่าง

ยิ่งประเทศไทยก็ได้รับผลกระทบอย่างเลี่ยงไม่ได้ กอปร

กับเมื่อเปิดสัมพันธ์ทางการฑูตอย่างเป็นทางการระหว่าง

ประเทศไทยและจนี กย็ิง่เป็นการกระตุน้ส�านกึรูข้องคนไทย

ต่อประเทศจีน ออกเดินทางไปเยี่ยมชมประเทศท่ีข้ึนช่ือว่า

ปิดตวัอยูห่ลังม่านไม้ไผ่มาโดยตลอด อกีทัง้ยงัเป็นประเทศที่

มกีารการปกครองทีแ่ตกต่างจากไทยและประเทศเสรตีะวนั

ตกอื่นๆ ในขณะนั้นเป็นอย่างยิ่ง บรรยากาศทางการเมือง

ตั้งแต่หลังเปิดการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการฑูตตั้งแต่

ปีพ.ศ. 2518 เป็นต้นมา ปัญญาชนชาวไทยก็เริ่มให้ความ

Abstract

The purpose of this article is to gather of Thai travelers’ writings to the People’s Republic of 

China after the opening of the diplomatic relations since 1975 to the present. In order to study the 

relationship between Thai and Chinese contexts that affects Thai travelers, 12 travel writings and one 

television program are collected. Moreover, to analyze source of the stories found in the records, 

the principles of narrative applied from the criteria of literary analysis of John Cawelti (1971 cited 

in Viriya Vitoonsalidsilp, 2005) is used. To study the perception of latent identities in travel writings, 

this article is presented in the perspective of the “storyline”. “Story Plot” in particular and analyze 

the perception and theories of theoretical identification (encoding and decoding) of Stuart McPhill 

Hall (1977), applied to interpret the finding of travel writings. In speaking, author of each era, visiting 

to the People’s Republic of China in different period of time, may have different perceptions and 

perspectives due to culture changes. By scheduling of writings, would help to analyze data found in 

writings. For the purpose of this article that is to categories historical writings, especially Thai journeys 

to China visit since the opening of the diplomatic relations to the present. The emphasis content is 

on content analysis, composition and narrative, in order to study the perception of Thai affected by 

Chinese culture, history, economy and living with analyzing Chinese identity perception. This would 

be a differentiation in different period of time. This article intends to present the storyline source of 

the story. Perhaps this is a core issue in understanding and development.

Keywords: travel writings, identity, element of the narrative (story plot), People’s Republic of China, 

Thai travelers

ส�าคัญแก่การเดินทางไปแสวงหาความรู้สิ่งใหม่ ณ ดินแดน

ต่างบ้านต่างเมือง โดยเฉพาะประเทศจีน เกิดการจดบันทึก

ทางประวัติศาสตร์ ที่เรียกว่า “บันทึกการเดินทาง” ส�าหรับ

รูปแบบเและเนื้อหาในบันทึกการเดินทางเหล่านี้ นับว่าเป็น

งานเขียนทางประวัติศาสตร์ที่ส�าคัญที่ท�าให้เห็นถึงบริบท

ทางสังคมไทยและจีนในแต่ละช่วงเวลา เนื้อหาในบันทึก

การเดินทางก็สามารถน�ามาวิเคราะห์เพื่อให้เห็นความ

หมายที่แฝงอยู่ในตัวอักษรเหล่านั้น ซึ่งองค์ประกอบของ

เรื่องราวที่ปรากฏในบันทึกการเดินทางแต่ละช่วงเวลา ช้ีให้

เห็นการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการเก่ียวกับการตระหนัก

รู้เรื่องราวต่างๆ ของท้ังผู้บันทึกเองและสิ่งท่ีผู้บันทึกได้พบ

เจอในแต่ละยุคสมัย

การศึกษาการรับรู ้ของคนไทยเก่ียวกับจีนผ่าน
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บันทึกการเดินทางหลากหลายเล่ม นับเป็นการศึกษาอัต

ลักษณ์การมองจีนของคนไทยในช่วงเวลาที่ผ่านมาว่ามีการ

พัฒนาเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร ผู้เขียนผู้เดินทางชาวไทย

มีส�านึกรู้เกี่ยวกับตนเองและผู้อื่นที่ได้พบเจอระหว่างทาง

อย่างไร โดยวเิคราะห์ผ่านการเล่าเรือ่งทีป่ระยกุต์จากเกณฑ์

ของ John G. Cawelti (1971) ที่ศึกษาทั้งหมด 9 องค์

ประกอบคือ โครงเรื่อง แนวคิดของเรื่อง ตัวเอก ผู้อื่น ช่วง

เวลา สถานที่ เครื่องแต่งกาย ยานพาหนะและกลวิธีการเล่า

เรื่อง ที่ใช้ในการจัดการกับสถานการณ์ต่างๆในที่เกิดขึ้นใน

เรื่องราว โดยบทความชิ้นนี้จะขอกล่าวถึงองค์ประกอบด้าน

โครงเรื่องเป็นส�าคัญ แต่ยังคงใช้เอกสารอ้างอิงคือ บันทึก

การเดินทางทั้ง 12 เล่ม และอีกหนึ่งรายการโทรทัศน์เป็น

แกนส�าคัญในการศึกษา

ส่วนขอบเขตของการศึกษา คือ ศึกษางานเขยีนทาง

ประวัติศาสตร์ของปัญญาชนชาวไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ.2518 

หรือ ค.ศ.1975 ในรูปแบบบันทึกการเดินทางที่บุคคลต่างๆ

ได้เดินทางไปเยือนภูมิภาคต่าง ๆ ของสาธารณรัฐประชาชน

จีน ต่างเวลา ต่างวาระ ต่างจดุมุง่หมาย แต่เนือ่งจากปรมิาณ

งานเขยีนมอียูเ่ป็นจ�านวนมาก มเีนือ้หาและแนวการเขยีนที่

แตกต่างกนัออกไป ฉะนัน้การเลอืกงานเขยีนบนัทกึการเดนิ

ทางครั้งนี้ จึงเลือกงานเขียนบางชิ้นที่สามารถเป็นตัวแทน

ผลงานชิ้นอื่น ๆได้ ส่วนขอบเขตทางด้านพื้นที่การท่อง

เที่ยว เนื่องจากสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นประเทศท่ีมี

พ้ืนที่กว้างขวาง และสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆมากมาย อาทิ

เช่น ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ กวางตุ้ง คุณหมิง ซีอาน เทียนจิน ฯลฯ 

ดังน้ัน การเลือกบันทึกการเดินทาง จึงเลือกน�าเอาบันทึก

การเดินทางที่มีเส้นทางการเดินทางไปยังหัวเมืองส�าคัญ

ของประเทศจีน และประกอบกับผู้เขียนมีความน่าเช่ือถือ 

และได้รับตีพิมพ์ในส�านักพิมพ์ที่มีชื่อเสียงของไทย จัดเป็น

หนังสือบันทึกการเดินทางที่อยู่ในประเภทเดียวกัน ผู้เขียน

หรือผู้จัดรายการเป็นผู้ทรงอิทธิพลในยุคคนั้นๆ ได้รับความ

นิยมในยุคน้ันๆ รูปแบบการเดินทางอาจมีจุดประสงค์ของ

การท่องเทีย่วทีแ่ตกต่างกนัไปตามกาลเวลา และมกีารเรยีบ

เรียงจัดเป็นบันทึการเดินทางตามล�าดับเวลา ตลอด 41 ปี

ที่ผ่านมา โดยมีทั้งหมด 12 เล่มดังนี้
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และสารคดีทางโทรทัศน์อีก 1 เรื่อง คือ รายการ

หนังพาไป ทางช่อง Thai PBS โดยบันทึกการเดินทางเหล่า

นี้จะเป็นตัวแทนในการแสดงให้เห็นว่าผู้เขียนและหนังสือ

ของพวกเขา เป็นผลผลิตของสังคมไทยร่วมสมัย สะท้อน

ให้เห็นถึงอัตลักษณ์และการเผยแพร่แนวคิดของผู้เขียน

ในด้านการให้อัตลักษณ์แก่ตนเองและผู้อื่น (ประเทศจีน 

ชาวจีน) โดยในศตวรรษท่ี 20 บันทึกการเดินทางเป็นสื่อ

สิ่งพิมพ์ท่ีได้รับความนิยมมากในประเทศไทย โดยเฉพาะ

บันทึกการเดินทางไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีนซ่ึงนับ

เป็นสิ่งใหม่หลังจากท่ีไทยและจีนได้เปิดสัมพันธ์ทางการฑูต 

อย่างเป็นทางการ จะเหน็ได้ว่าจ�านวนเล่มของบันทึกการเดนิ

ทางและจ�านวนครั้งท่ีตีพิมพ์ในแต่ละเล่มเริ่มมีจ�านวนมาก
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ขึ้น เร่ืองราวต่าง ๆ ในบันทึกล้วนแต่น่าสนใจและเนื่องจาก

ประเทศจีนในยุคสมัยนั้น เพิ่งจะเปิดประเทศให้แก่นักท่อง

เที่ยวชาวต่างชาติ มีโอกาสเดินทางเข้าไปท่องเที่ยวภายใน

ประเทศจีน ดังนั้น ในแต่ละช่วงยุคเวลาที่นักเดินทางชาว

ไทยได้ไปเยือนประเทศจีน จึงมีมุมมองที่แตกต่างกัน รวม

ถงึมพีฒันาการด้านการมองจนี ให้ความหมาย ให้อตัลกัษณ์

แก่จีนที่ได้พบเห็นจากการเดินทาง 

หลังจากที่สถาปนาความสัมพันธ ์ทางการทูต

อย่างเป็นทางการ ก็เริ่มเกิดการเคลื่อนไหวทางบันทึกทาง

ประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับประเทศจีน นับตั้งแต่พ.ศ. 

2518 ภาครัฐบาลและภาคประชาชน โดยเฉพาะชนชั้นผู้น�า

ของไทยเกิดการตื่นตัวที่จะศึกษาเกี่ยวกับประเทศจีนมาก

ยิ่งขึ้น มีการเดินทางไปยังประเทศจีนของทั้งภาครัฐและ

ภาคเอกชน โดยในบทความนี้จะแสดงเห็นถึงความสัมพันธ์

ของไทยจีนตั้งแต่ช่วง พ.ศ.2518 หรือ ค.ศ.1975 เป็นต้น

ไป โดยในช่วงน้ีเอง เร่ิมเกิดงานเขียนบันทึกการเดินทาง

อย่างค่อยเป็นค่อยไป ท�าให้ผู้เขียนมีแนวคิดในการรวบรวม

น�าเอาบันทึกการเดินทางตั้งแต่หลังช่วงความสัมพันธ์ไทย

จีนครั้งนี้ มาท�าการศึกษาโดยท�าการวิเคราะห์เนื้อหาของ

บันทึกการเดินทาง อาศัยหลักการวิเคราะห์วรรณกรรมทั้ง 

9 องค์ประกอบของ ของ John Cawelti (1971 อ้างถึงใน 

วิริยา วิฑูรย์สฤษฎ์ศิลป์, 2548) มาวิเคราะห์ ซึ่งหากกล่าว

โดยรวม บันทึกทั้งหมดมีลักษณะส�าคัญอย่างเห็นได้ชัดอยู่ 

2 ประการดังนี้ ประการเเรก ในช่วงแรกของงานเขียน มัก

เป็นเร่ืองราวที่เกี่ยวข้องกับการเมืองการปกครองเป็นส่วน

ใหญ่ และเน้ือหาส�าคัญของบันทึกการเดินทางได้เก่ียวข้อง

กบัการเจรญิสัมพนัธไมตรทีางการทตูการเมอืงการปกครอง 

และการไปเพื่อศึกษาดูงานในประเทศจีนซึ่งมีการปกครอง

แตกต่างจากประเทศไทยเป็นส�าคัญ ประการที่สอง คือใน

ช่วงหลังปี ค.ศ. 2000 เริ่มมีรูปแบบบันทึกการเดินทางท่ีมี

แนวการเขียนเชิงสมัยใหม่มากขึ้น รูปแบบการเดินทางไป

ประเทศจีนเพ่ือการท่องเที่ยวมีบทบาทมากยิ่งขึ้นในงาน

เขียน และรูปแบบการเขียนมีความหลากหลาย สถานท่ีท่ี

ผู้เขียนเดินทางท่องเที่ยวในประเทศจีนก็เริ่มมีความหลาก

หลายมากยิ่งขึ้น เทคโนโลยีต่างๆมีการเปลี่ยนแปลง เอื้อ

อ�านวยแก่การท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น และยิ่งมาสมัยภายหลัง 

งานเขยีนบนัทกึการเดินทางได้มุง่น�าเสนอด้านทีเ่กีย่วกบัการ

ท่องเที่ยวและความสวยงามของประเทศจีนอย่างเห็นได้ชัด 

ซ่ึงไม่เคยปรากฏอย่างชัดเจนในงานเขียนสมัยก่อนหน้านั้น 

เช่นงานของเสกสรร ประเสริฐกุล ปริวัฒน์ จันทร ธีรภาพ 

โลหิตกุล ได้บรรยายการเดินทางของตนเองได้อย่างแปลก

ใหม่ จะเห็นได้ว่าสถานท่ีท่ีผู้เล่าได้เดินทางไปมีหลากหลาย

มากขึ้น ส�านวนการเล่าเรื่องบันทึกการเดินทางก็เปลี่ยนไป 

โดยมุ่งเน้นการบรรยายความประทับใจระหว่างการเดิน

ทางไปเพื่อแสวงหาความสุข มากกว่าการไปเพื่อศึกษาดู

งาน หรอืเรยีนรูเ้กีย่วกบัการเมอืงการปกครองดงัเช่นบนัทกึ

เดินทางในอดีต นอกจากนี้ รูปแบบของบันทึกการเดินทาง

หน้าใหม่ ท่ีไม่เคยได้รับความนิยมมาก่อน ยังได้รับความ

นิยมอย่างมาก เช่นรายการทีวีที่มีพิธีกรคือวัยรุ่นยุคใหม่ 

ที่ได้เดินทางแบบแบ็คแพ็ค น�าเสนอรูปแบบการเดินทางใน

ประเทศจีนด้วยตนเอง ออกมาเป็นรายการทีวีท่ีได้รับการ

เผยแพร่ในสถานีโทรทัศน์หลักของประเทศไทย และได้น�า

เสนอมุมมองการมองประเทศจีนของคนไทยผ่านภาพและ

เสียง ที่ประชาชนไทยสามารถรับชมได้ง่าย โดยไม่ต้องอ่าน

ดังที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่านับตั้งแต่ไทย

และจีนสถาปนาความสัมพันธ์ทางการฑูตในปีพ.ศ. 2518 

งานเขียนทางประวัติศาสตร์ ประเภทบันทึกการเดินทาง

ของคนไทยที่ได้ไปเยือนจีน มีพัฒนาการที่น่าสนใจ โดย

ได้มีการปรับเปลี่ยนแนวทางการเขียน การบรรยาย และ

ผลจากบันทึกการเดินทางเหล่านี้ ท�าให้เกิดการเริ่มรู ้จัก 

“จีน” ในกลุ่มของผู้อ่านชาวไทยมากยิ่งข้ึน ซ่ึงการเขียน

บันทึกการเดินทางนั้น ย่อมหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะเกิดส�านึก

ของผู ้คน ท่ีแยกแยะระหว่างอัตลักษณ์ตนเองและผู้อื่น 

ในระหว่างที่ตนเองได้เดินทางพบเห็นสิ่งใหม่ๆ อาทิเช่น 

ความต่างกันและเหมือนกันระหว่างไทยและจีน ท่ีแฝงอยู่

ในงานเขียนของผู้เขียนทุกท่าน ก่อเกิดความหมายที่เรียก

ว่า “อัตลักษณ์” 

ภายหลังการเปิดสัมพันธ์ทางการทูตไทยจีนท�าให้

หนังสือประเภทบันทึกการเดินทางไปยังเมืองจีน มีให้เลือก

อ่านมากมายยิ่งขึ้น (ต่างผู้เขียนต่างส�านักพิมพ์) ถึงร้อย

กว่าเรื่อง ซึ่งปริมาณการผลิตหนังสือเดินทางท่ีก�าลังเพิ่ม

มากข้ึนนี้ แสดงให้เห็นว่ามีการเดินทางเข้าไปยังประเทศ

จีนของคนไทยเพิ่มมากข้ึน การท่องเท่ียวกลายมาเป็นส่วน

หนึ่งของชีวิตผู้คน การอ่านบันทึกการเดินทางจึงเป็นเคร่ือง

มือท่ีสะท้อนให้เห็นถึงมุมมองต่ออัตลักษณ์ของตนเองและ

ผู้อื่นได้เป็นอย่างดี 
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แนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง

การศึกษาเกี่ยวกับบันทึกการเดินทางของคนไทย

ที่ได้ไปยังประเทศจีน เป็นการศึกษางานเขียนรูปแบบหนึ่ง

ที่ยังไม่เคยมีการเก็บรวบรวมข้อมูลมาก่อน โดยแนวคิดที่

เกี่ยวข้องที่จะน�ามาใช้ในการศึกษามีดังนี้

แนวคิดเรื่องอัตลักษณ์

Berger & Luckmann (1967, อ้างถึงใน ประสิทธิ์ 

ลีปรีชา 2547) “อัตลักษณ์ คือ สิ่งที่ถูกสร้างขึ้นโดย

กระบวนการทางสังคม ครั้นเมื่อตกผลึกแล้วอาจมีความ

คงที่ ปรับเปลี่ยน หรือแม้กระทั่งเปลี่ยนแปลงรูปแบบไป 

ท้ังน้ีขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ทางสังคมเป็นหลัก” ดังนั้นอัต

ลักษณ์จึงเป็นเรื่องของความเข้าใจและการรับรู้ว่าเราเป็น

ใครและคนอื่นเป็นใคร ดังน้ัน บุคคลหน่ึงๆจึงมีหลายอัต

ลักษณ์ สามารถมองผู้อื่น อีกทั้งยังให้อัตลักษณ์แก่ผู้อื่นได้

อีกด้วย โดยบันทึกการเดินทางจึงเป็นเครื่องมืออีกประเภท

หน่ึงที่จะช่วยสะท้อนเรื่องราวของอัตลักษณ์ได้เป็นอย่างดี 

โดยเฉพาะช่วงเวลาแห่งการเดินทางในดินแดนที่ไม่ใช่บ้าน

เมืองของตนเอง ว่าผู้เขียนมองตนเองหรือบ้านเมืองของ

ตนเองเป็นอย่างไร แตกต่างจากผู้อื่นหรือไม่ในแง่มุมของ

อัตลักษณ์ที่พบระหว่างการเดินทาง

แนวคิดเกี่ยวกับกำรเล่ำเรื่อง

การเล่าเรื่อง คือ การถ่ายทอดเรื่องราวจากบุคคล

หนึ่งไปสู่อีกบุคคลหน่ึง โดยอาศัยภาษาพูดหรือเขียนเป็น

เครื่องมือในการถ่ายทอด ซึ่งรูปแบบการเล่าเรื่องราวนั้น

มีหลายรูปแบบเช่น การเล่าเรื่องในนวนิยาย เรื่องสั้น 

ประวัติศาสตร์ ละคร อัตชีวประวัติ การรายงานข่าว หรือ

บันทึกการเดินทางเป็นต้น ซึ่งจากการศึกษาทฤษฎีของ 

John G. Cawelti ในหนังสือ The Six-Gun Mystique 

ได้ระบุว่าผลผลิตทางวัฒนธรรมทั้งหลาย เช่น นวนิยาย 

งานเขียนต่างๆ จะประกอบไปด้วยโครงสร้างหรือองค์

ประกอบของเน้ือเรื่อง ทั้ง 9 สิ่งดังที่กล่าวไว้ในข้างต้น ท่ีใช้

ในการถ่ายทอดเรื่องราวของสถานการณ์ต่างๆในที่เกิดข้ึน

ช่วยให้การด�าเนินเรื่องเป็นไปอย่างราบรื่นตั้งแต่ต้นจนจบ 

บทความชิ้นนี้จะขอน�าเสนอเกี่ยวกับ “โครงเรื่อง” 

ที่พบในหนังสือบันทึกการเดินทางที่รวบรวมมาไว้ทั้งหมด 

เพ่ือที่จะเข้าใจในภาพรวมขององค์ประกอบส�าคัญๆจาก

บันทึก สะท้อนให้เห็นถึงการน�าเอาประสบการณ์ท่อง

เที่ยวหรือเรื่องราวที่พบเจอระหว่างทางมาเป็นการเขียน

บันทึก โดยมีรูปแบบการวางโครงเรื่องในวิธีทางต่างๆ ที่

ดึงดูดผู ้อ่าน ในขณะเดียวกันก็สามารถสะท้อนแนวคิด

การมองจีนของผู้เขียนได้เป็นอย่างดี ส่วนในเรื่องขององค์ 

ประกอบอื่นๆ เช่น ตัวเอก ผู้อื่น ช่วงเวลา สถานท่ี เครื่อง

แต่งกาย ยานพาหนะ หรอือาวธุและกลวธิกีารเล่าเรือ่งต่างๆ 

จะไม่น�าเสนอในบทความนี้ เนื่องด้วยข้อจ�ากัดในการเรียบ

เรียงพื้นท่ี และเพื่อความสะดวกในการวิเคราะห์เจาะลึกลง

ไปในประเด็นต่างๆ ทีละประเด็น 

สภำพท่ัวไปของสังคมไทยท่ีก่อให้เกิดบันทึกกำรเดินทำง

ด้านความสัมพันธ์ของไทย-จีน นับตั้งแต่พรรค

คอมมิวนิสต์จีนภายใต้การน�าของเหมาเจ๋อตุงปกครอง

แผ่นดินจีนและสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนในวัน

ท่ี 1 ตุลาคม ค.ศ. 1949 ผู้น�าของไทยในอดีต โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งผู้น�าทางทหารของไทยในช่วงแรก มองสาธารณรัฐ

ประชาชนจีนด้วยความหวาดระแวง และหวั่นเกรงว่าจีน

จะเผยแพร่ลัทธิคอมมิวนิสต์หรือขยายอิทธิพลมาในแถบ

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมทั้งในประเทศไทย อีกท้ัง

ท่าทีและนโยบายของจีนต่อชาวจีนโพ้นทะเล ท�าให้รัฐบาล

ไทยวิตกว่าสาธารณรัฐประชาชนจีนจะใช้คนจีนในไทยเป็น

เครื่องมือแทรกแซงกิจการภายใน ดังนั้น ในช่วงก่อนปีค.ศ.

1975 ทางรัฐบาลไทยจึงออกนโยบายต่อต้านคอมมิวนิสต์

ในไทย (เขียน ธีระวิทย์, 2517) เช่น การปิดโรงพิมพ์และ

หนังสือพิมพ์จีน ห้ามส่งเงินออกนอกประเทศผ่านธนาคาร

จีน การลดประชากรจีนหรือความเป็นจีนในไทยด้วยการ

กีดกันไม่ให้คนจีนเข้ามาในไทยมากข้ึน การออกกฎหมาย

ให้ผู้ที่เกิดในไทยต้องถือสัญชาติไทย การบังคับเรียนภาษา

ไทย ท�าให้รูปแบบการเขียนบันทึกทางประวัติศาสตร์เกี่ยว

กับจีนในช่วงนั้นถูกกวาดล้างจนหมดสิ้น และแทบจะไม่พบ

บนัทกึการเดนิทางของคนไทยทีไ่ปประเทศจนีในช่วงนัน้เลย

จนกระทั่งสถานการณ์โลกเปลี่ยนแปลงไปเป็น

ปัจจัยที่ท�าให้ไทยปรับเปลี่ยนนโยบายทางการทูตที่มีต่อจีน 

การที่สหรัฐอเมริกา ได้ตัดสินใจลดบทบาททางการทหารใน

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประธานาธิบดีนิกสันมีแนวคิดใหม่

ที่จะเปลี่ยนนโยบาย “เผชิญหน้า”กับจีนมาเป็น “เจรจากับ

จีน” และประกาศการยอมรับจีนแผ่นดินใหญ่ ด้วยความ

เปลี่ยนแปลงในเวทีการเมืองโลก ก็ส่งผลให้ประเทศในแถบ

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เริ่มปรับปรุงท่าทีของตน รวมถึง
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ประเทศไทยเองก็เริ่มปรับเปลี่ยนนโยบายที่มีต่อจีน

ในขณะเดียวกันหลังจากการก�าจัดอ�านาจของ

แก๊งส่ีคน (gang of four) ในปี ค.ศ. 1976 จีนก็มีความ

มั่นคงในประเทศมากขึ้น รวมถึงการเข้ามามีบทบาทของ  

ฮวากั๋วเฟิง และ เติ้งเสี่ยวผิง ท�าให้จีนเองเกิดความมั่นคง

ทางการเมืองอย่างมาก มีการปฏิรูปเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว

และการเปิดประเทศ การใช้นโยบายหนึง่ประเทศสองระบบ 

ด�าเนินนโยบายสี่ทันสมัย ในแผนพัฒนาฉบับที่ 6 ของจีน 

(four modernization) ท�าให้จีนก้าวเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ

ทนุนิยมของโลกมากยิง่ขึน้ และมอีทิธพิลต่อระบบเศรษฐกจิ

ของโลกในปัจจุบันเป็นอย่างมาก (ทวีป วรดิลก, 2538)

อีกทั้งนโยบายของทางการจีนเอง ที่แสดงความ

เป็นมิตรกับเพื่อนบ้าน ทางประเทศไทยเองจึงเกิดแนวคิด

นโยบายที่จะหันมา สร้างความสัมพันธ์อันดีที่มีต่อจีน อัน

เป็นส่วนที่ส�าคัญที่สุดที่ท�าให้บันทึกการเดินทางระหว่าง

ไทยจีนเกิดขึ้น จากที่ท่านนายกรัฐมนตรี หม่อมราชวงศ์ 

คึกฤทธิ์ ปราโมช ได้เดินทางไปลงนามเปิดสัมพันธ์ทางการ

ทูตอย่างเป็นทางการ ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 

ตามค�าเชิญของนายกรัฐมนตรี โจวเอินไหล ไทยและจีนต่าง

ก็มีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้น ท�าให้เริ่มการเดินทางไปมาระหว่าง

ชาวไทยและชาวจีน ส่งผลต่อการบันทึกประวัติศาสตร์ใน

แง่ของบันทึกการเดินทางโดยตรง ท�าให้ชาวไทยสามารถ

เดินทางไปจีนได้โดยไม่มีอุปสรรคมากเท่าในอดีต (โกวิท 

ตั้งตรงจิต, 2522)

ภายหลังจากเปิดความสัมพันธ์ทางการทูตอย่าง

เป็นทางการ บุคคลหลายคณะของไทยได้เยือนประเทศ

จีนมากขึ้น และไปเยือนในระยะเวลาต่างๆกัน บ้างก็ไปใน

ระยะที่เมืองจีนยังไม่เปิดประเทศมากนัก อีกทั้งเสรีภาพ

ของประชาชนก็ยังคงถูกจ�ากัด บ้างก็ไปเยือนในระยะท่ี

ก�าลังมีการเปลี่ยนเแปลงทางการเมืองที่ส�าคัญในประเทศ

จีน เช่น ก่อนจะมีการ “ผลัดแผ่นดิน” คือในช่วงท่าน

ประธานเหมาถึงแก่กรรม อันเป็นช่วงเวลาระส�่าระส่าย 

และอยู่ในกระบวนการของการเลือกเฟ้นผู้น�าคนใหม่ บาง

บันทึกกการเดินทางได้เข้าไปประเทศจีนในช่วงยุคแก๊งค์สี่

คน (gang of four) เรืองอ�านาจ และบ้างก็ไปในช่วงการ

ปกครองของผู้น�าฮวากั๋วเฟิง หรือบ้างก็ไปในช่วงผู้น�าเติ้ง

เสี่ยว ผิง ท�าให้เราได้อ่านบันทึกการเดินทางทางท่ีหลาก

หลายช่วงเวลา และโดยรวมคือมีจุดเริ่มต้นจากช่วงเวลา

นี้เอง ท�าให้ได้พบงานทางประวัติศาสตร์โดยเฉพาะเร่ือง

ของบันทึกการเดินทางของคนไทย โดยเฉพาะในบันทึกการ

เดินทาง 4 ช้ินแรก คือ ตั้งแต่ช่วงปี ค.ศ. 1978 ถึง 1981 

เป็นช่วงท่ีจีนเพิ่งเปิดม่านไม้ไผ่ยุคแรกเริ่ม และทางด้านผู้

เดินทางชาวไทยที่ไปเยือนจีนส่วนใหญ่ เป็นระดับชนช้ัน

ปัญญาชนของไทย เพื่อไปศึกษาดูงานรวมถึงท่องเท่ียว

ในประเทศจีน โดยมีทางการจีนให้การรับรองและจัดการ

เป็นธุระพาเท่ียว จากการอ่านบันทึกแต่ละเล่ม ส่วนใหญ่

ผู้บันทึกมีโอกาสได้เข้าไปใกล้ชิดท�าความรู้จักหน่วยการ

ปกครองท้องถิ่นของจีนแต่ละหน่วย โดยเฉพาะหน่วยที่

เล็กท่ีสุดคือ ระดับคอมมูน (people’s commune) เห็น

ภาพการใช้ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนชาวจีนในขณะ

นั้น และใช้ภาษาในการบรรยายเล่าเรื่องออกมาให้ผู้อ่าน

เห็นภาพตามและเกิดความเข้าใจ

บันทึกการเดินทางเหล่านี้นับว่าเป็นของล�้าค่ายิ่ง

ในการท�าความเข้าใจอดีตที่ส่งผลมาในยุคปัจจุบัน และ

หลังจากสิ้นสุดบุคคลส�าคัญคือประธานาธิบดีเหมาเจ๋อตุง

และการล่มสลายของระบบคอมมูนในปีค.ศ. 1982 ก็จะ

พบบันทึกการเดินทางท่ีค่อนข้างหลากหลายข้ึน อีกทั้ง

เห็นพัฒนาการของจีนผ่านสิ่งท่ีบันทึกไว้ในหนังสือบันทึก

การเดินทาง รวมถึงการเดินทางค้นพบสิ่งใหม่ๆ มากยิ่ง

ข้ึน รูปแบบการบันทึกหลากหลายมากยิ่งข้ึนเช่นเดียวกัน

กำรสื่อสำรควำมหมำยและกำรเล่ำเรื่องในบันทึกกำร

เดินทำง

วิธีการวิเคราะห์ความหมายผ่าน “กระบวนการ

สร้างความหมาย” จากองค์ประกอบต่างๆท่ีอยู่รวมกันใน

การเล่าเรือ่ง จะช่วยให้เกดิความเข้าใจในแต่ละองค์ประกอบ 

เพราะทกุส่วนของเรือ่งราวทีถ่กูบนัทกึไว้ต่างกม็คีวามหมาย

ในตวัเอง และต้องท�างานประสานกนั เพือ่น�าไปสูก่ารอธิบาย

ความหมายและศึกษาอัตลักษณ์ที่แฝงไว้ในเรื่องราว รวมถึง

การพิจารณาดูความหมายท่ีมีไว้ในหนังสือนั้นจะช่วยท�าให้

เกิดความเข้าใจว่า ผู้เล่า มองเห็นและอธิบายเรื่องราวในสิ่ง

ที่ตนเองเห็นอย่างไร ดังนั้น จากบันทึกการเดินทางทั้งหมด 

ผู้วิจัยจึงต้องวิเคราะห์องค์ประกอบทั้งหมด 9 องค์ประกอบ 

แต่ในบทความชิ้นนี้ ทางผู้เขียนจะขอรวบรวมจัดหมวดหมู่

เป็นทีละหนึ่งถึงสองหัวข้อเอาไว้ด้วยกัน เพื่อความสะดวก

ในการอ่าน โดยในบทความช้ินนี้จะขอกล่าวถึง หมวดหมู่ 

“โครงเรื่อง” หรือ Plot ที่พบในหนังสือบันทึกการเดิน
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ทางเพื่อให้เห็นองค์ประกอบหลักๆของเรื่องราว มุมมอง

การเรียบเรียงเนื้อหารวมถึงมุมมองการให้ความหมายใน

ด้านอัตลักษณ์แก่สิ่งที่ตนเองได้พบเห็นระหว่างการเดินทาง

1. โครงเรื่อง

การเล่าเรื่องการเดินทางในหนังสือบันทึกกการ

เดินทางตั้งแต่ปี ค.ศ. 1975 ภายในช่วงระยะเวลาเพียง 40 

ปี ประเทศจีนเองมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทั้งใน

ด้านสังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรม ดังน้ันย่อมส่งผลต่อ

บันทึกการเดินทางอย่างแน่นอน “โครงเรื่อง” จึงเป็นองค์

ประกอบของการเขียนวรรณกรรมองค์ประกอบแรก ท่ีจะ

ท�าให้พิจารณาภาพรวมของเร่ืองเล่าได้อย่างชัดเจน และ

บันทึกการเดินทางทั้ง 12 ชิ้น ต่างก็มีภาพรวมของโครง

เรื่องที่เหมือนกันอยู่คือ เป็นการเดินทางเพื่อไปท่องเที่ยว 

เรียนรู้โลกกว้าง ที่ท�าให้มีความสุขเพิ่มพูนประสบการณ์ใน

ชีวิต แต่ในด้านของโครงเรื่องหลักๆที่ใช้ด�าเนินเรื่อง ได้แก่ 

การเริม่ต้น ระหว่างการเดนิทาง และการสิน้สดุการเดนิทาง 

แต่ว่าจะมีแนวทางในการเดินเรื่องหรือสร้างสถานการณ์

การเดินทางที่แตกต่างกัน โดยหลักเกณฑ์การแบ่งประเภท 

อ้างอิงจากวิริยา วิฑูรย์สฤษฏ์ศิลป์ (2548) สามารถเเบ่งได้

เป็น การเริ่มต้นจนสิ้นสุดการเดินทางนั้นมีแต่ความสุข และ 

การเริม่ต้นจนสิน้สดุการเดินทางเป็นการผจญภยั เต็มไปด้วย

ความยากล�าบากและสถานการณ์ที่คาดไม่ถึงตลอดเวลา

1.1 การเดินทางที่เต็มไปด้วยความสุข

โครงเรื่องของการเดินทางในจีนรูปแบบ

ที่ผู้เล่ามีความรู้สึกว่า การเดินทางในจีนเต็มไปด้วยความ

สุข ตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุด การเดินทางที่ปรากฏ คือ การ

เดินทางในสภาวการณ์ที่เต็มไปด้วยความสุข เพราะตลอด

การเดินทางผู้เล่าพบเจอแต่เร่ืองราวๆทีดี เช่น ผู้คนเป็น

มิตร ในบรรยากาศที่สวยงาม สังคมมีมาตรฐานความเป็น

อยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีอันเป็นสิ่งที่ผู ้เล่าต้องการ และมี

ความใฝ่ฝันถึง ดังนั้น การเล่าเรื่องจึงมีแต่ความรื่นรมย์

และความสุขเป็นโครงเรื่องหลักที่พบ ไม่ว่าจะผ่านไปใน

ยุคสมัยใด หนังสือบันทึกการเดินทางหลายเล่มๆ ก็ยังพบ

การเล่าเรื่องเช่นนี้อยู่ โดยในบันทึกการเดินทางสามารถจัด

ประเภทได้ 3 อย่างที่ตัวอย่างหนังสือบันทึกการเดินทางมี

ลักษณะการเล่าเรื่องที่เหมือนกันคือ

1.1.1 เริม่ต้นด้วยความต้ังใจว่าจะไปทีไ่หน

1.1.2 ระหว่างการเดินทางพอใจที่พบ

กับสิ่งดีๆ และการมีอุปสรรคเล็กน้อยนั้นช่วยเพิ่มความ

สนุกสนานให้กับชีวิต

1.1.3 สิ้นสุดการเดินทางสมความตั้งใจ

และมีความสุข

ทั้งนี้เพื่อให้เห็นภาพ ผู้วิจัยจะยกตัวอย่าง

ข้อความในหนังสือบันทึกการเดินทางบางเล่ม ท่ีกล่าวถึง

การเริ่มต้นด้วยความสุข การตั้งใจไปเมืองจีนเพื่อท่องเที่ยว 

ศึกษาเรียนรู้ดูงาน

1.1.1 เริ่มต้นด้วยความตั้งใจว่าจะไปที่ใด

มีจ�านวนบันทึกการเดินทางไม่น้อย ท่ีบท

แรกของการเดินทางด้วยการมีแรงบันดาลใจหรือมีภาพ

ความฝันในใจเก่ียวกับจีนไว้อยู่แล้ว ได้รับรู้ว่าเมืองจีนเป็น

ประเทศในฝัน เช่น ตัวอย่างหนังสือบันทึกการเดินทางของ 

วีระ มุสิกพงศ์ (2521) กล่าวไว้ก่อนการออกเดินทางไปดู

งานทีป่ระเทศจนีดงันี ้“ผมเองกเ็ป็นหนึง่ในจ�านวนคนทีไ่ด้มี

โอกาสไปดูงานท่ีจีน ดังนั้น เมื่อมีโอกาส แล้วไปพร้อมกับผู้

แทน สส.แต่ละจังหวัดแล้ว ความอยากรู้จักของผมจึงท�าให้

ผมต้องผึ่งหูเปิดตาออก ให้กว้างมากท่ีสุดเท่าท่ีจะท�าได้” 

นอกเหนือจากนี้ยังพบลักษณะการวาง

โครงเรื่องด้วยความตั้งใจว่าจะไปท่ีใด ในบันทึกของ เขียน 

ธีระวิทย์ (2521) ในฐานะนักวิชาการด้านจีนศึกษาดังนี้ 

“ภายหลังจากปธน.นิกสันของเมกาไปเยือนปักก่ิง คณะผู้

แทนกลุ่มต่างๆ และเหล่านักกีฬาของไทย ก็เริ่มทะยอยไป

เยือนจีนมากขึ้น การไปสาธารณรัฐประชาชนจีนจึงกลาย

เป็นแฟชัน่ของชนชัน้น�าในไทย ข้าพเจ้าคดิเหน็ว่าการศกึษา

เรื่องจีน ถ้าขยันหาข้อมูลดีๆก่อน ก็พอเข้าใจการเปล่ียน 

เเปลงในจีนตอนนี้ได้ แต่จะให้ดี ก็ต้องไปตรวจสอบข้อเท็จ

จริงด้วยตนเอง ข้าพเจ้าในฐานะนักวิชาการด้านจีนศึกษา 

จึงเห็นความจ�าเป็นของการไปจีนในครั้งนี้” 

หรือแม้แต่ที่พบในหนังสือบันทึกการเดิน

ทางของโกวิท ตั้งตรงจิตร (2522) ที่กล่าวว่า “ในชีวิต

การเดินทางท่องเที่ยวไปในโลกกว้างของผมหลากหลาย

ประเทศ ผมสามารถยืนยันได้ว่า ประเทศที่ผมใฝ่ฝันมา

นานว่าจะได้ไปเยือน นั่นคือเมืองจีน คงเป็นเพราะจีนคือ

แผ่นดินท่ีบรรพบุรุษผมมีส่วนเป็นเจ้าของแผ่นดินมา และ

เมืองจีนเป็นแผ่นดินท่ียิ่งใหญ่ มีสิ่งท่ีน่าสนใจต่างๆมากมาย 
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การมาจีนจึงเหมือนการกลับบ้านมาเยี่ยมญาติพี่น้อง” อีก

ทั้งยังรวมถึงการวางโครงเรื่องว่าอยากเดินทางไปประเทศ

จีนยังพบได้ในหนังสือบันทึกการเดินทางของ ผุสสดี สัตย

มานะ (2523) ดังนี้ “เมืองจีนอยู่ในความใฝ่ฝันของข้าพเจ้า

ที่อยากจะมาเยือนนานแล้ว บรรดาหนังสือนวนิยาย งาน

เขียนต่างๆที่เกี่ยวกับจีน ข้าพเจ้าได้อ่านมาหมดแล้วอย่าง

ทะลุปรุโปร่ง ชื่อเสียงต่างๆ เช่นซูสีไทเฮา อี้เหอหยวน ทะเล

สาบคุนหมิง ข้าพเจ้าเพียงแค่หลับตาก็มองเห็นปักก่ิงทะลุ

ปรุโปร่งก่อนได้ไปเยือนจริงๆ เสียอีก”

จากเนื้อหาเหล่านี้จะเห็นได้ว่า รูปแบบ

การเดินทางไปเยือนจีนในช่วงก่อนปี ค.ศ.2000 เป็นการ

วางโครงเรื่องท่ีมีการปูเน้ือหาที่เกี่ยวข้องกับทางการเมือง

เป็นส่วนใหญ่ เพราะเนือ่งด้วยรปูแบบการเดินทางทีเ่ป็นการ

ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในสมัยนั้น ดัง

นั้นการเขียนเรื่องราวจึงมักพบแนวการเขียนที่กล่าวถึง

การเร่ิมต้นด้วยความต้ังใจว่าจะไป มีจุดมุ่งหมายเพื่อไป

ศึกษาการเมือง วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในอีกประเทศ

หนึ่งที่มีรูปแบบการปกครองทางการเมืองที่แตกต่างไปจาก

ประเทศของผู้เล่าเอง ความตั้งใจเหล่านี้มีความหมายแฝง

ในด้านนัยทางการเมืองอีกด้วย 

ส่วนส�าหรับบันทึกการเดินทางในช่วงหลัง

จากปี ค.ศ.2000 พบเห็นการเปลี่ยนแปลงในจุดมุ่งหมาย

ของการเดินทาง ถึงแม้จะเริ่มด้วยความความตั้งใจว่าจะไป

เช่นเดียวกัน เเต่พบว่าเน้ือหาที่แฝงเร่ืองนัยทางการเมือง

เร่ิมลดน้อยลง พบการวางโครงเรื่องที่เกี่ยวกับการเดินทาง

และการผจญภยัมากยิง่ขึน้ ดังเช่นในบนัทกึการเดนิทางหลงั

จากปี ค.ศ.2000 ของนักเดินทางชาวไทย ปริวัฒน์ จันทร 

(2546) “ในคศ.1981 ทีมงาน NHK ของญี่ปุ ่นกับทาง 

CCTV ของจีนได้จัดท�าสารคดีโทรทัศน์เชิงประวัติศาสตร์

และวัฒนธรรม ในรูปแบบกึ่งเดินทางบุกเบิกผจญภัยใน

ดินแดนทางภาคตะวันตกของจีนที่มีวิถีชีวิตอันแตกต่าง

กับภาคกลางและภาคตะวันออกของจีนเป็นอย่างยิ่ง ผม

ไดิติดตามสารคดีชุดนี้อย่างสนใจ และสารคดีชุดนี้เองที่ได้

จดุประกายความฝันของผม ทีส่กัวนัหนึง่จะขอเดนิตามรอย

เส้นทางสายไหม....และในวันนี้ฝันผมก็เป็นจริง โดยผมกับ

คณะรวมสิบชีวิต ได้วางแผนเดินทางมากกว่า 4 เดือน และ

ได้มัคคุเทศก์ที่มีประสบการณ์อย่างดี”

ดังนั้นจะเห็นได้ว่า การวางโครงเรื่องแบบ

เริ่มเรื่องที่น่าสนใจสามารถพบได้มากในหลากหลายบันทึก

การเดินทาง จากบันทึกการเดินทางท่ีได้ยกตัวอย่างมา จะ

เหน็ไดว่้ารปูแบบการเริ่มต้นออกเดนิทางของคนไทยทีไ่ด้ไป

จีนในบันทึกการเดินทางท่ีได้ยกตัวอย่างมานั้น ผู้เล่าต่างมี

ความตั้งใจว่าจะไป เกิดจากการมีความใฝ่ฝันมาก่อน หรือ

การได้เป็นตัวแทนประเทศในสาขาวิชาต่าง ๆ ที่ถูกคัดเลือก

ไปดงูานทีจ่นี หรอืไม่กเ็คยมปีระสบการณ์ต่าง ๆ  ผ่านส่ือเช่น 

หนังสือนวนิยาย สารคดี และการบอกเล่าของคนอื่น ๆที่

เคยไปมาก่อน จึงท�าให้ผู้บันทึกเหล่านี้ มองเห็นว่าจีนเป็น

ประเทศท่ีน่าสนใจมเีสน่ห์ และต้องการไปพบเหน็ด้วยตนเอง 

โดยรูปแบบการบรรยายเรื่องราวเหล่านั้น พบเจอได้ในช่วง

ต้นตั้งแต่เริ่มเปิดสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยจีน จนถึง

ปัจจุบันโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ  จะเห็นได้ว่าผู้เขียน

บันทึกการเดินทางชาวไทย มักมีจุดประสงค์มีจุดมุ่งหมาย

ไปยังประเทศจีนด้วยความสมัครใจและเต็มใจท่ีจะไปพบ

สิ่งใหม่ ๆ  สร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตให้แก่ตนเองนั่นเอง

1.1.2 ระหว่างการเดินทางพอใจท่ีพบ

กับสิ่งดี ๆ

สิ่งท่ีได้พบเจอในเมืองจีนท�าให้ผู้เล่ารู้สึก

ช่ืนชม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเก่ียวกับอุปนิสัย ความซ่ือตรงของ

คนจีนในยุคสมัยก่อนการปฏิรูปเปิดประเทศ ดังท่ีกล่าวไว้

ในบันทึกของ วีระ มุสิกพงศ์ (2521) ดังนี้ “ขณะที่เราก�าลัง

จะอ�าลาปักก่ิงกลับไปยังกวางเจา คณะของเราบางคนลืม

เงินสดหรือข้าวของอื่นๆ ไว้ตามเมืองท่ีเราพัก ก็ปรากฏว่า

เจ้าหน้าท่ีจีนน�ามาคืนให้ด้วยความเรียบร้อย ไม่มีของหาย

ตกหล่นแม้แต่คนเดียว นี่นับเป็นความดีอีกหนึ่งอย่างที่ผม

จะไม่พูดถึงไม่ได้” 

หรือแม้แต่ในระหว่างการเดินทาง ในช่วง

เปิดประเทศใหม่ ๆ ชนช้ันปัญญาชนชาวไทยมองว่า การ

เดนิทางในประเทศจนี ยงัไม่มอีสิรภาพเท่าทีค่วร การรบัรอง

แขกต่างชาติจ�าเป็นต้องมีผู ้น�าของทางการจีน น�าพาไป

เยี่ยมชมสถานท่ีต่างๆ ขณะเดียวกันผู้เขียนบันทึกก็สัมผัส

ได้ถึงความดีงามระหว่างการเดินทาง รสชาติแห่งความ

แปลกใหม่ท่ีพบในสังคมอันบริสุทธิ์ของจีน การเดินทางได้

พบเห็นสิ่งดีดี เช่นในบันทึกของ ผุสสดี สัตยมานะ (2523) 

เล่าว่า “เมื่อเราเดินเข้าไปในอาคารผ่านตามห้องเล้ียงเด็ก 

ทุกห้องมเีครือ่งเล่นท่ีเหมาะสมกบัวยัเดก็ และในห้องนัน้เดก็

โตก�าลังร้องเพลงและปรบมือต้อนรับพวกเราอย่างพร้อม
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เพรียง เด็กทุกคนอ้วนจ�้าม�่าดูสุขภาพดี เด็กบางห้องก�าลัง

วาดรูป และเมื่อก่อนจากลากัน พวกเขาได้มอบภาพนั้นให้

แก่ข้าพเจ้า เป็นของขวัญจากมิตรผู้เยาว์วัย ข้าพเจ้าจึงคิด

ว่าแม้เราจะต่างวัย ต่างภาษา ต่างเชื้อชาติ ต่างรูปแบบการ

ปกครอง และเราก็เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันได้”

ซ่ึงจะเห็นได้ว่า ความพึงพอใจระหว่าง

การเดินทางในช่วงที่จีนและไทยเปิดสัมพันธไมตรีใหม่ๆนั้น 

ทางการจีนต้อนรับคณะผู้น�าของไทยเป็นอย่างดี ในบันทึก

การเดินทางช่วงระยะนี้ ล้วนแล้วแต่มีโครงเรื่องที่กล่าว

ถึงความพึงพอใจต่อการไปเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆของจีน 

ชื่นชมชีวิตความเป็นอยู่และกฎระเบียบที่เรียบร้อยของคน

จีนในสมัยการปกครองแบบคอมมิวนิสต์ของประธานาธิบดี

เหมาเจ๋อตุง 

นอกจากนี้เนื้อเรื่องที่กล่าวถึงความพึง

พอใจกับสิ่งดีดีระหว่างการเดินทางในช่วงก่อนมีการปฏิรูป

และเปิดประเทศของจีน (ค.ศ.1978) โดยท่านผู้น�าเติ้ง

เส่ียวผิง ได้ท�าลายระบบเก่าที่เรียกว่าข้าวหม้อใหญ่ ก็คือ

ไม่ว่าท�ามากหรือท�าน้อยก็จะได้รับส่วนแบ่งอย่างเท่าเทียม

ด้วยกันทุกคน แต่ในขณะเดียวกันบันทึกการเดินทางท่ี

ได้เดินทางไปยังในช่วงเวลาก่อนการปฏิรูปประเทศ และ

บันทึกที่ได้ไปจีนในช่วงเวลาเพ่ิงมีการปฏิรูปช่วงแรกๆนั้น 

ได้ชี้ให้เห็นถึงส่วนดีของสังคม ที่เกี่ยวกับของคุณภาพทาง

จิตใจของประชาชนทั่วไปอันจะเห็นได้ว่ามีศีลธรรมดีงาม 

และสังคมมีความสงบในระบอบคอมมิวนิสต์ ชี้ให้เห็นถึง

ข้อดีของการปกครองด้วยระบอบคอมมิวนิสต์ที่แตกต่าง

ไปจากไทย แสดงถึงความนิยมเชิดชูในบางส่วนของสังคม

จีน ที่หาได้ยากในสังคมไทยสมัยนั้น การพบเจอเรื่องราวที่

น่าสนใจท�าให้ต้องมีการจดบันทึก นับได้ว่าเป็นการสะท้อน

ว่าผู้เขียนให้ความส�าคัญต่อเรื่องเหล่านั้น ระหว่างการเดิน

ทางเป็นพิเศษ

นอกเหนือจากนี้ยังพบได้ในบันทึกอื่นๆ

ในช่วงเวลาอื่นๆ ดังเช่นตัวอย่างบันทึกการเดินทางหลัง

จากปีค.ศ. 1990 ได้อีกดังนี้ สุลักษณ์ ศิวลักษณ์ (2523) 

กล่าวถึงการเดินทางในเมืองซีอาน มณฑลส่านซี ที่ค้นพบ

สิ่งที่มีคุณค่ายิ่งทางประวัติศาสตร์ ดังนี้ “การมา Banpo 

(neolithic archaeological site) เท่ากับการมาได้เห็น

รากฐานทางวัฒนธรรมของคนเมื่อ 7-8 พันปี การมาที่

นี่โดยบังเอิญนับว่าเป็นประโยชน์ในทางวิชาการอย่าง

คุ้มค่า เมื่อข้าพเจ้ามาซีอาน คราวก่อนก็ไม่ได้มา คราว

นี้จึงดีใจมากที่ได้บังเอิญคุยกับเพื่อนฝรั่งแล้วเขาแนะน�า

ให้มาดูท่ีนี่” หรือแม้แต่การเดินทางในยุคสมัยใหม่ของ  

ปริวัฒน์ จันทร (2546) กล่าวถึงศิลปะ ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น

ของจีน ท่ีทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์เป็นอย่างยิ่ง เป็น

ความพึงพอใจระหว่างการเดินทาง ดังนี้ “สินค้าในตัวเมือง

ตุนหวงนี้ ล้วนใช้ศิลปะจากถ�้าโม่เกามาเป็นจุดขาย ราคา

จัดว่าไม่ถูกนัก แต่มีคนเลือกซ้ือไม่น้อย เพราะสินค้าเหล่า

นี้มีเสน่ห์เฉพาะตัว และไม่สามารถหาซ้ือจากสถานท่ีอื่นๆ

ในประเทศจีนได้ ข้าพเจ้าเองพอใจกับของสิ่งหนึ่งท่ีเรียก

ว่า เย่กวงเปย (หรือ The Magic Cup)”

นอกจากนี้ยังพบกับการบันทึกช่ืนชม

ประเทศจีน ในระหว่างการเดินทางที่พบกับความพึงพอใจ

ในหลายๆด้าน เช่น งานเขียนของ วิภา อุตมฉันท์ (2548) 

ท่ีกล่าวว่า “ผู้เขียนได้รับความสนุกจากการท่องเท่ียวตั้งแต่

วนัแรกจนถึงวนัสดุท้าย และกลบัถึงบ้านด้วยความปลอดภยั 

ไม่เคยรู ้สึกวิตกถึงภัยอันตราย กลับรู ้สึกว่าระบบความ

ปลอดภัยของเขาเข้มแข็งมาก ไม่ว่าไปท่ีไหนมีคนเยอะๆ 

เหน็ทัง้ต�ารวจและทหารหลายๆคนเดนิไปมาปะปนกบัฝงูชน 

ใครไปเมืองจีนลองสังเกตดู จะรู้สึกอบอุ่นใจแบบข้าพเจ้า” 

จะเห็นได้ว่าการเดินทางแล้วผู้เดินทางพึงพอใจกับสิ่งดีๆ

ท่ีพบระหว่างทางส่วนใหญ่ ในช่วงหลังจากยกเลิกระบบ

คอมมูนแล้ว การท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นสิ่งที่นักท่องเท่ียว

เลือกสถานที่เดินทางเอง ไม่ต้องเข้าไปดูในสิ่งที่ทางการจีน

ต้องการให้เห็นแค่เพียงเท่านั้น ดังนั้น ความพึงพอใจที่ได้

พบระหว่างการท่องเที่ยวจึงจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับวัฒนธรรม 

สถานที่และประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่ดั้งเดิมของจีนและชี

วิตท่ัวๆไปของประชาชนตามพื้นท่ี การอาศัยความรู้เดิมที่

มี การเข้าใจถึงความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรม และการ

ปรับตัว เป็นเครื่องมือหลักท่ีท�าให้นักเดินทางพอใจกับสิ่ง

ท่ีเห็น ถึงแม้บางเรื่องจะเป็นเรื่องธรรมดาในชีวิตประจ�า

วันของชาวจีนเอง แต่เมื่อผู้เขียนได้พบก็เกิดความพอใจ

1.1.3 จบการเดินทางอย่างมีความสุข สม

กับความตั้งใจ

บันทึกการเดินทางส่วนใหญ่ มักมีแนว

เรื่องในการเริ่มต้นท่ีอาจแตกต่างกันบ้าง แต่ผู้วิจัยพบว่าใน

บันทึกการเดินทางทั้งหมดกลับมีโครงเรื่องที่เป็นแบบแผน

เดียวกัน คือการจบเรื่องอย่างมีความสุข ไม่รู้สึกทุกข์ใจหรือ
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การกล่าวถึงว่าไม่คุ้มค่าต่อการเดินทาง แต่หลายๆเรื่องเล่า

ว่าสิ้นสุดการเดินทางด้วยความสุข สมกับความตั้งใจ ทุก

บันทึกการเดินทางที่ได้ไปเยือนยังประเทศจีน ถึงแม้จะมี

อุปสรรคระหว่างการท่องเที่ยวอยู่บ้าง แต่ก็พบกับความสุข

ในช่วงสุดท้ายของการเดินทาง บันทึกในหนังสือให้เห็นได้

อย่างชัดเจน บันทึกของ โกวิท ตั้งตรงจิตร (2522) กล่าว

ในบันทึกของเขาว่า “ขณะน้ีรถไฟโบกี้สุดท้ายได้ข้ามพ้น

พรมแดนจีนไปแล้ว ผมรู้สึกใจหายเมื่อรู้ตัวว่าได้จากแผ่น

ดินอันสวยงามและมีความประทับใจในมิตรไมตรีของจีน 

และไม่ทราบว่าจะได้กลับไปเห็นแผ่นดินจีนอีกหรือไม่ แต่

จะจดไว้ตลอดชีวิตคือ มิตรอันซาบซึ้งระหว่างชาวจีนและ

ชาวไทย” อีกท้ังยังรวมถึง บันทึกของผุสสดี สัตยมานะ 

(2523) กล่าวดังนี้ “ลาก่อนเมืองจีน 14 วัน ให้อะไรแก่

เรามากมายเกินคาด ให้ความรู้ความบันเทิง ความเป็น

มิตร ความเข้าใจกระจ่างในเมืองจีน ซึ่งเราจะไม่มีวันลืม

เลย” รวมถึงบันทึกของเมธาวุฒิ พีรพรวิทูร (2548) กล่าว

ถึงประสบการณ์ในจีนว่า “ผมคงจะเสียดายมากหากไม่ได้

มาจีนในคร้ังน้ี เพราะได้รับประสบการณ์ที่ไม่อาจประเมิน

ค่าได้ เมืองจีนที่ได้สัมผัสไม่ใช่แค่เปิดโลกทัศน์ใหม่ แต่มัน

เปลี่ยนแปลงชีวิตผม มันท�าให้ผมรู้สึกปลาบปลื้มและภูมิใจ

ที่ได้เกิดมาเป็นคนผิวเหลือง มันท�าให้ผมเริ่มเรียนภาษาจีน

อย่างจริงจัง และอ่านสามก๊กรวมทั้งเรื่องเกี่ยวกับจีน ท�าให้

หัวใจผมร้องเรียกจะกลับไปจีนอีก นี่จึงเป็นประสบการณ์ท่ี 

Best Buy จริงๆ เมื่อเทียบกับเงินตราและเวลาท่ีเสียไป”

จากบนัทกึการเดินทางทีย่กตัวอย่างมาข้าง

ต้น จะเห็นได้ว่าถึงแม้เรื่องเล่าก�าลังคลี่คลายไปสู่ตอนจบ 

หรือก่อนการเดินทางสิ้นสุดลง ผู้เล่าก็ยังอยู่ในภาวะรื่นรมย์ 

จนกระทั่งกล่าวว่าการเดินทางสิ้นสุดลงด้วยความประทับ

ใจ มีความสุขที่ได้ท�าตามฝัน หรือการพบเจอเหตุการณ์

ที่น่าประทับใจจากชาวจีน และการที่ผู้เล่าใช้ค�าบรรยาย

ความรู้ว่าใจหาย หรืออาลัยอาวรณ์ไม่อยากจากเมืองจีน 

เป็นประสบการณ์ที่คุ้มค่า หรือสถานที่ต่างๆจะอยู่ในความ

ทรงจ�าตลอดไป นั่นคือการแสดงความพอใจต่อจีนอย่าง

สูง และจีนยังมีอิทธิพลต่อผู้เล่าในการที่สามารถท�าให้ผู ้

เล่าต้องเดินทางกลับมาอีก แต่ในขณะเดียวกัน การเดิน

ทางในหนังสือเดินทางเล่มอื่นๆ ก็ปรากฏการเล่าเรื่องท่ีผู้

เล่ามีรูปแบบการเดินทางที่แตกต่างออกไป การให้ความ

รู้สึกและการถ่ายทอดอารมณ์ กล่าวถึงเร่ืองที่เต็มไปด้วย

ความยากล�าบาก หรือสถาการณ์ท่ีคาดไม่ถึง เช่น มีการ

ขัดแย้งกับผู้อื่น อีกทั้งมีอุปสรรคมากมายตลอดการเดิน

ทาง ท�าให้ผู้เล่าต้องสิ้นเปลืองเวลาไปกับการแก้ไขปัญหา 

เรียกได้ว่าเป็นรูปแบบ ”การผจญภัยที่เต็มไปด้วยความ

ล�าบาก” ซ่ึงก็มีพบได้บ้างในบันทึกการเดินทางแต่ละเล่ม

1.2 การผจญภัยท่ีเต็มได้วยความล�าบาก

เป็นการเล่าเรื่องที่กล่าวถึงความยากล�าบากใน

การเดินทางท่องเท่ียว ผู้เล่าต้องแก้ไขปัญหาต่างๆ ตลอด

การเดินทาง แปลกใจกับบางสิ่งท่ีไม่คาดคิด การเดินทาง

ช่วยท�าให้เกิดข้อคิดเตือนใจอะไรบางอย่าง แต่เมื่อใกล้

จบการเดินทางสามารถเปลี่ยนทัศนคติมาเป็นการให้อภัย 

รวมถึงการสร้างความรู้สึกท่ีว่าการเดินทางในจีนเป็นความ

ส�าเร็จอย่างหนึ่ง อย่างไรก็ดี ความยากล�าบากจากอุปสรรค

ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนระหว่างการเดินทางก็มีมากมายหลากหลาย 

เกิดข้ึนในสถานท่ีท่ีไม่เหมือนกัน และรูปแบบของปัญหาก็

แตกต่างกันไป

1.2.1 เริ่มต้นเดินทางด้วยความต้องการ

ไปผจญภัย ค้นหาดินแดนท่ีไม่รู้จัก

ผูเ้ขยีนบันทกึสว่นใหญ่มักพรรณาถงึความ

ยากล�าบากใจและความไม่มั่นใจต่อสถานการณ์ที่ตนเอง

จะได้พบเจอ การคาดการณ์ว ่าจะต้องไปพบเจอกับ

ความยากล�าบาก ไม่มีการอ�านวยความสะดวกให้ ตั้งแต่

ก่อนออกเดินทาง หรือการคาดการณ์ล่วงหน้าว่าจะต้อง 

เตรียมตัวอย่างดี เพื่อไปผจญภัยในดินแดนท่ีตนเองไม่คุ้น

ชิน ดังนั้นจะเห็นได้ว่า การเดินทางของนักเดินทางชาวไทย

ในช่วงเปิดสัมพันธไมตรีใหม่ ค.ศ. 1975 นักเดินทางไทยยัง

มีความเคลือบแคลงใจอยู่บ้าง การหวั่นใจต่อประเทศที่มี

การปกครองในระบอบสังคมนิยม เช่น บันทึกการเดินทาง

ของวีระ มุสิกพงศ์ (2521) ท่ีกล่าวว่า “ผมขอพูดตรงๆ ถึง

แม้ว่าสภาพทั่วไปของจีนเท่าที่ผมไปเห็นมาจะเป็นสภาพท่ี

ดี สะอาดและสงบ แต่ผมก็อยู่เมืองจีนไม่ได้ด้วยเหตุผลพื้น

ฐาน 2 ข้อ คือ (1) จีนไม่ใช่บ้านเกิดเมืองนอนผม จึงไม่มี

ความผกูพนัใดๆ (2) คอื ผมเป็นคนรกัและเทิดทูนในเสรภีาพ 

เมืองจีนนั้นถึงจะมีข้อดีหลายสิ่ง แต่เมื่อขาดเสรีภาพแล้ว

อะไรอย่างอื่นก็หมดความหมาย ด้วยเหตุผลพื้นๆสองข้อ

นี้ ท�าให้ผมอาจจะอยู่เมืองจีนไม่ได้” ถึงแม้ว่าผู้เขียนได้วาง

โครงเรื่องในประเด็นอุปสรรคของการเดินทางในช่วงแรก
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ของบันทึกที่มี น่ันคือความกังวลด้านความแตกต่างของ

การปกครอง หรือในงานเขียนของโกวิท ตั้งตรงจิตร (2522) 

ที่กล่าวไว้ตั้งแต่ช่วงต้นก่อนการเดินทางว่า “เมื่อมองจาก

เครื่องบิน ภาพแผ่นดินไทยค่อย ๆ เลือนลับไป ผมรู้สึกใจ

หายนิดๆ คิดถึงบ้านเกิดเมืองนอน คิดถึงว่าเราคงจะต้อง

ล�าบากไม่น้อยเลยในการเดินทางครั้งนี้ ที่จะต้องเดินทางไป

ยังประเทศที่ปกครองด้วยระบอบสังคมนิยม ผมเคยแต่ไป

เที่ยวในดินแดนเสรีประชาธิปไตย การเดินทางครั้งนี้ท�าให้

ผมอึดอัดใจไม่น้อย” แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าความแตก

ต่างทางด้านการเมืองจะเป็นขีดจ�ากัดในการเดินทาง เพียง

แต่การเล่าเรื่องเริ่มต้นในหนังสือบันทึกการเดินทางมีการ

มุ่งเน้นไปที่การดึงดูดให้ผู้อ่านคล้อยตาม และต่ืนเต้นกับ

ผู้เล่าที่จะไปค้นหาสิ่งแปลกใหม่ที่แตกต่างออกไป อีกท้ัง

ยังมีการกล่าวครอบคลุมไปถึงเรื่องภูมิศาสตร์ พื้นท่ีอาณา

บริเวณกว้างใหญ่ที่ยากต่อการเดินทางเข้าถึง เช่นงานของ 

เสกสรรค์ ประเสริฐกุล (2549) ที่กล่าวว่า “ในคู่มือการท่อง

เที่ยว Lonely Planet กล่าวว่าจะไปท่องเที่ยวลี่เจียง จะไป

ชมแก่งเสือเต้น ต้องเตรียมเวลาอย่างน้อย 2-3 วันส�าหรับ

การเดินทางไปกลับ ซึ่งพอรู้ล่วงหน้าเช่นน้ีแล้วก็ได้แต่นั่ง

ถอนใจ ยอมแพ้ต่อความล�าบาก”

จากเรื่องราวในบันทึกการเดินทางไปยัง

พื้นที่ห่างไกลของจีนน้ัน ส่วนใหญ่พบว่าผู้เล่าต้องเตรียม

ความพร้อมด้านร่างกายและจิตใจเป็นอย่างดี การวางโครง

เรื่องจึงเน้นให้ผู้อ่านรู้สึกถึงผู้เล่าเป็นนักเดินทาง ค้นพบ

โลกใหม่ มีการเตรียมตัวค้นหาความรู้และตั้งเป้าหมายจุด

ประสงค์ของการเดินทางในครั้งนี้ หรือการมีประสบการณ์

จากการท่องเที่ยวครั้งเก่า จึงท�าให้ต้องเตรียมตัวเดินทาง

ครั้งใหม่อย่างระมัดระวังและรอบคอบมากยิ่งขึ้น

แต่หากกล่าวถงึการเดินทางในช่วงระหว่าง

ทางที่พบเจอกับความยากล�าบากในบันทึกยุคก่อน มักจะ

พบว่า ในช่วงจีนสิ้นสุดการปฏิวัติวัฒนธรรมในปี ค.ศ. 1976 

ความยากล�าบากที่นักเดินทางชาวไทยตระหนักได้ มักมี

ความเกี่ยวเน่ืองกับการที่จะต้องถูกบังคับไปดูตามสถาน

ท่ีต่างๆ ที่ทางการจีนจัดไว้ต้อนรับ ส่วนการเห็นสภาพการ

ด�ารงชีวิตประจ�าวันของชาวจีน รวมถึงระบอบคอมมิวนิสต์

ที่ให้ทุกคนท�างานอย่างเท่าเที่ยมกัน ไม่ต้องแข่งขันอย่าง

ระบบประชาธิปไตย แต่กลับท�าให้เกิดผลเสีย อาทิ ระบบ

การปกครองท�าให้คนท�างานขาดใจรกัการบรกิาร ระบบเข้ม

งวดกวดขันท�าให้ผู้คนขาดความคิดสร้างสรรค์ เป็นต้น แต่

หลังจากการเปิดประเทศและเปลี่ยนนโยบายเป็นระบอบ

สังคมนิยมสมัยใหม่ของจีน ในสมัยเติ้งเสี่ยวผิง การกล่าว

ถึงความยากล�าบากในบันทึกการเดินทางกลับพบว่ามีจุด

เปลี่ยน คือ จากเดิมทีท่ีกล่าวถึงความยากล�าบากของชีวิต

ชาวบ้าน แต่เปลีย่นมาเป็นเกีย่วเนือ่งกบัความไม่สะดวกของ

การคมนาคมมากกว่า และพฤติกรรมบางอย่างของชาวจีน

รุ่นใหม่ในหลายๆ ด้าน เป็นต้น ส่วนนอกเหนือจากนี้ ยัง

พบเจอรูปแบบการบรรยายเรื่องความยากล�าบากในการ

เดินทางอีกอย่างหนึ่งคือ ความไม่เอื้ออ�านวยของสภาพดิน

ฟ้าอากาศ หรือสภาพภูมิประเทศท่ียากล�าบากต่อการเข้า

ถึงหรือใช้ชีวิตท่ีชาวไทยกลับรู้สึกว่าแผ่นดินของตนเองมี

สภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศท่ีดีกว่า หรือเหมาะสมใน

การด�ารงชีวิตอยู่มากกว่า เช่นงานเขียนของ ปริวัฒน์ จันทร 

(2546) “ผมมาถึงตนุหวงในเวลาเท่ียง ท่ีสนามบินท้องฟ้าปิด 

มีฝนตกโปรยปรายพร้อมลมหนาว มองไปเห็นแต่ที่ราบสูง 

หินทรายปนกรวด ผมโชคไม่ดีเมื่อวานที่นี่ก็เพิ่งเกิดพายุ

ทรายจากทะเลทรายโกบี วันนี้ก็มีฝนมาต้อนรับพวกเรา” 

รวมถึงงานเขียนของ ธีรภาพ โลหิตกุล (2553) ท่ีกล่าวถึง

ปัญหาที่จะต้องพบจากการเดินทางในสถานที่ที่ยากต่อการ

เข้าถึง หรือเผชิญอุปสรรคทางด้านภูมิประเทศท่ีไม่คุ้นต่อ

ชาวไทย เช่น“ผมต้องปิดประตูใจให้แน่น จนกว่าอาการ

จากโรค Altitude Sickness จะเข้ามาจู่โจมผมไม่ได้ เมื่อ

ผมไม่แยแสไม่ใส่ใจมัน แต่ว่าเราจะใส่ใจมันท�าไมกัน ในเมือ

ทะเลสาบสีฟ้าสดเบ้ืองหน้า ไม่เป็นเพียงแต่ทะเลสาบน�้าจืด

ท่ีสูงท่ีสุดในโลกแล้ว แต่สีเขียวของน�้าท�าให้ผมไม่อยากเชื่อ

ว่าจะมีทะเลสาบสวยงามแบบนี้อยู่บนโลกจริง ๆ ” การเดิน

ทางในจีน ในช่วงยุคสมัยใหม่นี้ การพบเจอกับความยาก

ล�าบากในรูปแบบเก่าๆได้เริ่มหมดไป แต่จะพบกับโครง

เรื่องแนวใหม่ท่ีผู้เขียนได้เล่าเรื่องราวท่ีตนเองต้องประสบ

พบเจอกับความยากล�าบากในการเดินทางไปสถานที่ที่ยาก

แก่การเข้าถึงมากกว่า แต่ก็คุ้มค่าท่ีแลกมาด้วยวิวทิวทัศน์

ท่ีสวยงามและประทับใจยากจะรู้ลืม อีกท้ังด้วยจีนมีพื้นที่

ท่ีกว้างขวาง กอปรกับปัจจัยเรื่องความสะดวกในการเดิน

ทางเข้าและการเปิดให้มีสรีภาพให้แก่นักท่องที่ยวต่างชาติ

มากข้ึน จึงสามารถพบโครงเรื่องต่างๆท่ีเปลี่ยนแปลงไป

1.2.2 สิ้นสุดการเดินทางประสบความ

ส�าเรจ็ในการค้นพบ เอาชนะอปุสรรค สิน้สดุสามารถเปลีย่น
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ทัศนคติของผู้เล่าจากเชิงลบ หรือจากที่เคยคิดเชิงลบ มา

เป็นบวก และให้อภัย เข้าใจความต่างก่อนสิ้นสุดการเดิน

ทาง เช่น งานเขียนของผุสสดี สัตยะมานะ (2523) ที่กล่าว

ว่า “ในการมาจีนครั้งนี้ ข้าพเจ้าได้ให้ความสนใจในเมือง

จีนไปทุกๆด้าน มองเมืองจีนอย่างเป็นกลาง มาอย่างคน

รู้น้อย จึงสัมผัสทุกสิ่งทุกอย่างให้มากที่สุด จีนยุคใหม่ใน

ทัศนะของชาวบ้านแบบข้าพเจ้า รู้สึกไม่ต่างจากจีนยุคก่อน 

ผู้คนยังสุภาพต่อแขกต่างประเทศ บ้านเมืองใหญ่โตเหมือน

เก่า” รวมถึงงานเขียนของสมศรี สุกุมลนันท์ (2534) “เมื่อ

ถามความคิดเห็นว่าการเที่ยวครั้งนี้เป็นอย่างไร ขอตอบว่า

สนุก ให้ไปอีกครั้งก็ไป มีชีวิตชีวามากกว่าตอนที่ไป สิกขิม 

อินเดีย เสียอีก ความสนุกได้มาจากการพบเห็นสิ่งแปลกตา 

ทั้งที่คาดหวังและไม่คาดหวังมาก่อน ข้าพเจ้ามองว่าความ

ล�าบากเป็นส่วนหนึ่งของความสนุก” หรือแม้แต่งานเขียน

ของ ส.ศิวลักษณ์ (2523) ที่กล่าวว่า “การเดินทางมาตุน

หวงคราวน้ี เรายอมเสียเวลาหนึ่งวันที่หลานโจวและบน

รถไฟอีก28ชั่วโมง ถึงล�าบากอย่างไรแต่ก็เห็นว่าคุ้มค่า” 

รวมถึงงานของเสกสรรค์ ประเสริฐกุล (2549) ที่กล่าวถึง

ความประทับใจของการเดินทางจนสิ้นสุดเส้นทาง “แต่นั่น

แหล่ะ รางวัลที่พวกเราทุกคนได้รับจากการเสี่ยงภัย คือการ

ได้เห็นภูมิทัศน์ที่สวยงามและหาดูได้ยากเต็มที คนเดินทาง

อย่างเราแม้มีจุดหมายของการเดินทาง แต่ความประทับใจ

กลับอยู่ที่เรื่องราวต่างๆที่ผ่านพบบนเส้นทาง”

ในบันทึกการเดินทางช่วงแรก โครงเรื่อง

ของการเดินทางที่เต็มไปด้วยผจญภัย เมื่อเร่ืองด�าเนินมา

ถึงใกล้สิ้นสุดเรื่อง สถานการณ์ต่างๆก็เริ่มคลี่คลาย ด้วย

ความแปลกใจกับบางสิ่งบางอย่าง เช่น ถึงแม้จีนจะมีการ

ปกครองที่เข้มงวด บ้านเมืองที่เป็นคอมมิวนิสต์ ไร้เสรีภาพ 

แต่ตอนจบกลับกล่าวถึงบ้านเมืองอันเป็นระเบียบเรียบร้อย 

ผู้คนสุภาพมีมารยาทต่อแขกบ้านแขกเมือง หรือในบันทึก

การเดินทางรุ่นหลัง มุ่งเน้นการออกเดินทางไปยังสถานที่ที่

ไปล�าบาก แต่ผลลัพธ์แลกกับการได้พบเห็นทัศนียภาพทาง

ธรรมชาติที่สวยงาม และจากสิ่งเหล่านี้เองที่ท�าให้เรารับรู้

ได้ว่าการมาเยือนเมืองจีนของนักเดินทางชาวไทยไม่ว่าใน

ยุคสมัยใด กาลเวลาผ่านไปเท่าใด รูปแบบของการวางโครง

เร่ืองในการเดินทางทั้งหมด ล้วนกล่าวถึงตอนจบท้ังหมดท่ี

มีความคล้ายคลึงกัน นั่นคือมีความพึงพอใจหลังจากได้เดิน

ทางไปประเทศจนี ประเทศทีม่คีวามแตกต่างหลากหลายทัง้

ในด้านการเมืองการปกครอง สังคมวัฒนธรรม ภาษาและ

สิ่งแวดล้อมต่างๆ โดยรวมแล้วโครงเรื่องท่ีวางไว้ในบันทึก

การเดนิทาง เป็นการวางโครงเรือ่งทีมุ่ง่เน้นอธบิายสิง่แปลก

ใหม่ การผจญภัย รวมถึงให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้อ่าน นับ

เป็นการได้รับประสบการณ์ท่ีมีคุณค่ายิ่งและควรท่ีจะแพร่

ประสบการณ์เหล่านี้ให้แก่ชนรุ่นหลังสืบต่อไป

บทสรุป 

การศกึษาเรือ่งเกีย่วกบัการรบัรูข้องคนไทยเกีย่วกบั

ประเทศจีนผ่านการเล่าเรื่องในหนังสือบันทึกการเดินทาง

นั้นเป็นการวิจัยศึกษาเชิงคุณภาพ การวิเคราะห์ตัวบทเป็น

หลกัศกึษาการเล่าเรือ่งโดยการวเิคราะห์องค์ประกอบต่างๆ 

โดยเฉพาะองค์ประกอบ “โครงเรื่อง” โดยในองค์ประกอบ

ของโครงเรือ่งจะพบความคล้ายคลงึกนัในลกัษณะเด่นๆ ส่วน

ลักษณะปลีกย่อยต่างข้ึนกับสิ่งท่ีผู้บันทึกได้เผชิญ สถานที่ที่

ได้ไป จุดมุ่งหมายของการเดินทาง เป็นรายละเอียดที่แตก

ต่างกัน กล่าวคือการเล่าเรื่องในหนังสือบันทึกการเดินทาง

เป็นวธิกีารหนึง่ทีใ่ช้ในการทบทวนตนเอง และการรบัรูเ้กีย่ว

กับตนเอง เพื่อน�าไปสู่การตีความโลกรอบตัว หรือให้ความ

หมายเก่ียวกับผู้อื่นได้มากยิ่งข้ึน แต่ว่าก่อนท่ีเราจะให้ความ

หมายของเราหรือเขาได้ เราจ�าเป็นต้องสร้างความหมายให้

กบัคนอืน่หรอืสิง่อืน่ก่อนว่า ต่างจากตนเองอย่างไร สามารถ

บอกได้ว่าเราเป็นใครและผู้อื่นเป็นใคร

จากการวิเคราะห์การเล่าเรื่องการเดินทางในส่วน

ของโครงเรื่อง พบว่าเรื่องเล่าในการเดินทางท้ัง 12 ชิ้น 

ต่างก็มีภาพรวมของโครงเรื่องท่ีเหมือนกันอยู่คือ เป็นการ

เดินทางเพื่อไปท่องเท่ียว เรียนรู้โลกกว้าง ท่ีท�าให้มีความ

สุข เพิ่มพูนประสบการณ์ชีวิต จากการรวบรวมในหนังสือ

บันทึกการเดินทางท้ังหมด จะมีโครงเรื่องหลักๆ 3 ขั้นตอน

ท่ีใช้ด�าเนินเรื่องเหมือนกัน ได้เเก่ การเริ่มต้น ระหว่างการ

เดินทาง และการสิ้นสุดการเดินทาง แต่ว่าจะมีแนวทาง

ในการเดินเรื่องหรือการสร้างสถานการณ์การเดินทางที่

แตกต่างกัน โดยสามารถเเบ่งได้เป็น การเริ่มต้นจนสิ้นสุด

การเดินทางนั้นมีแต่ความสุข เช่น ผู้เล่าเป็นตัวเเทนของ

ประเทศได้ไปท่องเท่ียวศึกษาดูงานท่ีเมืองจีน มีความตั้งใจ

ที่จะไป เนื่องจากเป็นเรื่องที่ตนเองสนใจ จีนเปรียบเหมือน

ประเทศเปิดใหม่ และส่วนตัวมีประสบการณ์ท่ีเกี่ยวข้อง
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กับจีนมาก่อน จึงอยากไปเห็นด้วยตาตนเอง เป็นการเดิน

ทางในฝัน คาดหวังและสร้างภาพไว้ในใจ โดยเฉพาะบันทึก

การเดินทางช่วงก่อนปี ค.ศ. 2000 ผู้เล่าส่วนใหญ่เป็นผู้ทรง

อิทธิพลและเป็นชนชั้นปัญญาชนในสังคมไทย โครงเรื่องที่

เล่าเกี่ยวกับการเดินทางที่มีความสุขน้ัน จึงเป็นแบบแผน

สร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้เดินทางคนอื่นๆ ได้ด�าเนินรอย

ตาม เป็นการสร้างอัตลักษณ์ให้แก่สิ่งที่ได้พบเห็นว่า เป็น

สิ่งที่ทรงคุณค่าแก่การมาเรียนรู้

ส่วนโครงเรื่องอีกอย่างคือ การเริ่มต้นจนสิ้นสุด

การเดินทางเป็นการผจญภัย เต็มไปด้วยความยากล�าบาก

และสถานการณ์ที่คาดไม่ถึงตลอดเวลา การเดินทางช่วยให้

ข้อคิดเตือนใจ อย่างเช่นในบันทึกการเดินทางบางเล่ม พบ

ได้จากบันทึกบางเล่มโดยเฉพาะก่อนปีค.ศ. 2000 ผู้เล่ามี

ความเคลือบแคลงใจต่อจีน เนื่องจากนักเดินทางส่วนใหญ่

ในสมัยนั้น มักเดินทางไปยังประเทศโลกเสรี ดังนั้น การเดิน

ทางไปจีน ถึงแม้ว่าจะไปต่างหัวเมืองส�าคัญต่างๆ ผู้เล่าคาด

ว่าอาจจะเจอสิง่แปลกใหม่ ในประเทศทีม่รีะบบการปกครอง

ที่แตกต่างกัน จึงต้องเตรียมตัวอย่างดีทั้งทางร่างกายและ

จิตใจ เตรียมแผนการต่างๆด้วยความละเอียดรอบคอบ

แต่หลังจากปีค.ศ. 2000 เป็นต้นไป พบบันทึกการ

เดินทางแนวใหม่ ที่มีโครงเรื่องผจญภัยในดินแดนชนบท

ห่างไกลของจีน การเดินทางไปสถานที่ที่คนไทยน้อยคน

รู้จัก และมีการเดินทางเข้าถึงที่ยากล�าบาก เป็นรูปแบบ

บันทึกการเดินทางที่เปลี่ยนไป มักไม่เกี่ยวข้องกับความ

กังวลใจด้านความแตกต่างของการปกครอง แต่เป็นการ

เล่าเรื่องเกี่ยวกับดินแดนใหม่ๆ ที่ผู้เล่าได้ไปพบเห็น โดย

เฉพาะภายหลังปีค.ศ. 2010 พบว่า ปัญหาส่วนใหญ่มัก

เกิดจากความไม่เข้าใจในความแตกต่างด้านวัฒนธรรมและ

ภาษา ท�าให้เกิดปัญหาในการสื่อสารซึ่งกันและกัน เรื่อง

ทั้งหมดจะมีบทสรุปที่คล้ายคลึงกัน น่ันคือได้รับความสุข 

จากการเดินทาง ทั้งความสุขที่ได้ท�าตามความตั้งใจได้รับ

ในสิ่งที่คาดหวังต่างๆ หรือการได้รับความสุขที่สามารถ

ฝ่าฟันอุปสรรค แก้ไขต่างๆ เอาชนะกับสถานการณ์ท่ีเกิด

ขึ้นได้ รวมทั้งความสุขในการค้นพบดินแดนแห่งใหม่ นั่น

หมายถึงการเล่าเรื่องนั้นผู้เล่ามองจีนด้วยมุมมองท่ีแตกต่าง

กัน จึงท�าให้มีโครงเรื่องที่พบมีลักษณะแตกต่างกัน แต่โดย

สรุปแล้ว ทุกคนได้รับความสุขจากการท่องเท่ียวในจีน มา

ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

ดังนั้น เมื่อบุคคลหนึ่งๆได้พบกับสังคมแปลกใหม่

หรือจ�าเป็นต้องอาศัยอยู่ในสังคมนั้นๆเป็นช่วงเวลา จึง

อาจจะเกิดการปรับเปลี่ยนการรับรู้อัตลักษณ์ไปตามสภาพ

แวดล้อม สังคมและบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น อัต

ลักษณ์เป็นกระบวนการสร้างส�านึกท�าให้ตระหนักได้ถึง

ลักษณะร่วมของกลุ่มและเข้าใจว่าพวกเรามีลักษณะแตก

ต่างไปจากพวกเขาอย่างไร สิ่งที่แปลกใหม่ระหว่างการเดิน

ทางในประเทศจีนนั้นคืออะไร ซึ่งในบางมุมมอง คนจีนเอง

อาจจะไม่ได้รู้สึกแปลกใจแต่อย่างใด แต่กลับกลายเป็นเรื่อง

ราวแปลกใหม่ในหมู่นักเดินทางชาวไทย ซึ่งสามารถศึกษา

ได้จากการวางโครงเรื่องและแนวคิดของเรื่องที่ก�าหนด

ไว้ในหนังสือบันทึกการเดินทาง ท�าให้เราพอจะเข้าใจใน

การพัฒนาการการให้ความหมายกับสิ่งที่ได้เห็น การให้

อัตลักษณ์แก่สิ่งรอบตัวขณะเดินทางไปยังท่ีแปลกใหม่ ที่

พบกับความแตกต่างหลากหลายท้ังด้านสังคม การเมือง 

วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม สถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ ท่ีช้ีชัดว่า

ผู้เล่ามีความตระหนักรู้ต่อตัวเองอย่างไร ตระหนักรู้เกี่ยว

กับจีนอย่างไรและน�ามาวางเป็นโครงเรื่องในการเล่าเรื่อง 

รวมถึงมีแนวคิดเบ้ืองหลังอย่างไรต่อเรื่องท่ีได้พบระหว่าง

การเดินทาง นอกเหนือจากนี้ยังสามารถเห็นพัฒนาการ

ของสรรพสิ่งว่ามีสิ่งใดในโครงเรื่องและแนวคิดเก่ียวกับ

การเดินทางของจีนท่ีเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา และ

สิ่งใดท่ีไม่เคยเปลี่ยนแปลงไป นับตั้งแต่เปิดความสัมพันธ์

ทางการฑูตเป็นต้นมาจวบจนถึงปัจจุบัน 
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บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาปัญหาการบริหารจัดการด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกันยาเสพติดของ

โรงเรียนในจังหวัดนครราชสีมาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) ศึกษาแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการด้าน

การประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกันยาเสพติดของโรงเรียนในจังหวัดนครราชสีมาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (3) ศึกษา

แนวโน้มการบริหารจัดการด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกันยาเสพติดของโรงเรียนในจังหวัดนครราชสีมาตามปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง และ (4) ศึกษายุทธศาสตร์การบริหารจัดการด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกันยาเสพติดของ

โรงเรียนในจังหวัดนครราชสีมาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ใช้การวิจัยแบบผสมผสาน โดยใช้แบบสอบถามในการ

เกบ็รวบรวมข้อมลู จากนกัเรยีนทีศ่กึษาอยูใ่นระดบัมธัยมของโรงเรยีนในสงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 

31 จังหวัดนครราชสีมา จ�านวน 107,437 คน กลุ่มตัวอย่าง จ�านวน 1,111 คน และแบบสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้เช่ียวชาญ

จ�านวน 9 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าการถดถอยพหุคูณ และการหา

ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน ผลการวิจัยพบว่า (1) ปัญหาการบริหารจัดการด้านการประชาสัมพันธ์คือ การ

ประชาสัมพันธ์ หรือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพื่อป้องกันยาเสพติด ยังไม่ครอบคลุมทั่วถึง (2) แนวทางการพัฒนาการบริหาร

จัดการด้านการประชาสัมพันธ์ คือ ควรประชาสัมพันธ์ หรือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพื่อป้องกันยาเสพติดอย่างรวดเร็ว ทัน

ต่อเหตุการณ์ ครอบคลุม และทั่วถึง (3) แนวโน้มการบริหารจัดการด้านการประชาสัมพันธ์ คือ การท่ีโรงเรียนในจังหวัด

นครราชสมีา สนับสนนุให้ภาคเอกชนหรอืภาคธรุกจิเข้ามามส่ีวนร่วมในการประชาสมัพนัธ์เพือ่ป้องกนัยาเสพตดิตามปรชัญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงเพิ่มมากขึ้น และ (4) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกันยาเสพติด

ของโรงเรียนในจังหวัดนครราชสีมาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ควรประกอบด้วย ยุทธศาสตร์การใช้เทคโนโลยีที่

ทันสมัยและเหมาะสม และยุทธศาสตร์การพัฒนาประสิทธิภาพของโรงเรียนและคุณภาพบุคลากรของโรงเรียน

ค�ำส�ำคัญ: การพัฒนา, การบริหารจัดการ, การประชาสัมพันธ์, ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

Abstract

This research aims to: (1) study the problems of public relations administration of drug 

abuse prevention of schools in Nakhon Ratchasima province according to the sufficiency economy 

กำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรประชำสัมพันธ์เพื่อป้องกันยำเสพติดของโรงเรียน

ในจังหวัดนครรำชสีมำ ตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
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According to the Sufficiency Economy Philosophy
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บทน�ำ

ปัญหายาเสพติด เป็นปัญหาส�าคัญที่มีผลกระทบ

และเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศ ซึ่งรัฐบาลได้ให้

ความส�าคัญและด�าเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อ

ยุติสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติด และน�าความ

สงบสขุกลบัมาสูส่งัคมไทยอย่างยัง่ยนื ในปีงบประมาณ พ.ศ. 

2553-2558 ได้ก�าหนดแนวคิดและแนวทางการปฏิบัติใน

การหยุดยั้งและลดระดับการขยายตัวของปัญหายาเสพติด 

ในขอบเขตโรงเรียนมัธยมศึกษาให้ได้มากที่สุดโดยในพื้นที่

จงัหวดันครราชสมีาเป็นพืน้ทีท่ีม่กีารเสพยาเสพติดมากทีส่ดุ 

ส่งผลต่อความรนุแรงของปัญหายาเสพตดิในระดบัโรงเรยีน 

ทั้งเป็นพ้ืนที่ทางผ่านยาเสพติดไปยังพื้นที่ต่าง ๆ  พบปัญหา

เครือข่ายการค้ารายส�าคญั เป็นศนูย์กลางความเจรญิทัง้การ

ค้า การท่องเที่ยว และการศึกษาที่เยาวชนและประชาชน

มีความเสี่ยงสูงต่อปัญหาหาการเสพและการค้ายาเสพติด 

philosophy, (2) development guidelines of public relations administration (3) trends of public  

re la t ions  admin i s t ra t ion ,  and (4 )  s t ra teg ies  o f  publ i c  re la t ions  admin i s t ra t ion .  

Methodology of mixed method population was all 107,437 personnel operating in 9 municipalities of  

secondary school students of 50 secondary schools in the Secondary Educational Service Area 

Office 31 of Nakhon Ratchasima province. Sample size of 1,111 personnel and people to collect 

data from a data provider or specialist subject in-depth interviews 9 people for using statistics to  

analyze information include: standard deviation, multiple regression and correlation coefficient 

of Pearson. It was found that the results showed that (1) the major problems of public relations 

administration was the schools in Nakhon Ratchasima province’ s publicizing or disseminating non- 

comprehensively or information of drug abuse prevention, (2) the major development guidelines of public  

relations administration was the schools in Nakhon Ratchasima province should publicize or disseminate 

information of drug abuse prevention rapidly, up-to-the-minute, comprehensively, and thoroughly,  

(3) the major trend of public relations administration was the schools in Nakhon Ratchasima  

province’ s supporting progressively the private and business sectors to participate in public relations 

of drug abuse prevention according to the sufficiency economy philosophy, and (4) the strategies of 

public relations administration of drug abuse prevention of schools in Nakhon Ratchasima province 

according to the sufficiency economy philosophy should consist of 2 strategies, in priority, as follows: 

the strategy of modern and appropriate technology utilization, and the strategy of school efficiency 

and personnel quality development.

Keywords: development, administration, public relations, the sufficiency economy philosophy

ที่ผ่านมาส�านักประชาสัมพันธ์โรงเรียนมัธยมศึกษา เขต 

31 จังหวัดนครราชสีมา ในฐานะหน่วยงานที่ก�ากับดูแล

สื่อวิทยุกระจายเสียงและสื่อวิทยุโทรทัศน์ในสังกัดพ้ืนที่

โรงเรียนมัธยมศึกษา เขต 31 จังหวัดนครราชสีมา 50 

แห่ง ได้ด�าเนินการสนับสนุนการบริหารจัดการแบบบูรณา

การด้านงานประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ปฏิบัติการโรงเรียนเข้ม

แข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืนบรรลุผลตามเป้าหมายท่ีก�าหนด 

(ส�านักประชาสัมพันธ์โรงเรียนมัธยมศึกษา เขต 31 จังหวัด

นครราชสีมา, 2559)

ปัญหาการวิจัย หมายถึง ปัญหาการบริหารจัดการ

ด้านการประชาสัมพันธ์ หรือการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

เพื่อป้องกันยาเสพติดของโรงเรียนในจังหวัดนครราชสีมา

ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไม่มีประสิทธิภาพ

เท่าที่ควร คือ ไม่มากเพียงพอ และไม่รวดเร็ว นอกจาก
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นี้ โรงเรียนในจังหวัดนครราชสีมาในสังกัดส�านักงานเขต

พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (มัธยมศึกษาตอนต้นและ

ตอนปลาย) เขต 31 (สพม.31) จังหวัดนครราชสีมา ยังได้

ประสบกบัปัญหาการบรหิารจดัการด้านการประชาสมัพนัธ์

เพื่อป้องกันยาเสพติดของโรงเรียนในจังหวัดนครราชสีมา

ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 5 ด้าน ตัวอย่าง

เช่น (1) ปัญหาการบริหารจัดการด้านความพอประมาณ 

คือ โรงเรียนประชาสัมพันธ์ หรือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

เพื่อป้องกันยาเสพติดโดยใช้งบประมาณไม่เหมาะสม 

เช่น ใช้งบประมาณในการประชาสัมพันธ์น้อยเกินไป  

(2) ปัญหาการบริหารจัดการด้านความมีเหตุมีผล คือ 

โรงเรียนประชาสัมพันธ์ หรือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพื่อ

ป้องกันยาเสพติดอย่างไม่สมเหตุสมผล เช่น ประชาสัมพันธ์

ล่าช้า หรือไม่ทันต่อเหตุการณ์ (3) ปัญหาการบริหารจัดการ

ด้านการมีภูมิคุ้มกัน คือ โรงเรียนประชาสัมพันธ์ หรือเผย

แพร่ข้อมูลข่าวสารเพื่อป้องกันยาเสพติดโดยขาดความ

พร้อม เช่น ขาดความพร้อมด้านวัสดุอุปกรณ์ หรือเครื่องมือ  

(4) ปัญหาการบรหิารจดัการด้านการพึง่ตนเอง คอื โรงเรยีน

ประชาสัมพันธ์ หรือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพื่อป้องกันยา

เสพติดโดยยึดหลักการพึ่งตนเองไม่มากเท่าที่ควร เช่น ใช้

บุคลากรของตนเองไม่มากเพียงพอ และ (5) ปัญหาการ

บริหารจัดการด้านความรู ้ คือ โรงเรียนประชาสัมพันธ์ 

หรือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพื่อป้องกันยาเสพติดโดยให้

ข้อมูลข่าวสารในปริมาณที่ไม่มากเพียงพอ เหล่านี้เป็นต้น 

(ที่มา: การสัมภาษณ์แนวลึกผู้เชี่ยวชาญในเบื้องต้นเกี่ยว

กับปัญหาการบริหารจัดการด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อ

ป้องกันยาเสพติดของโรงเรียนในจังหวัดนครราชสีมาตาม

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 5 ด้าน จ�านวน 2 คน ได้แก่ 

(1) นายบุญเลิศ พ่วงเพ็ชร ต�าแหน่งผู้อ�านวยการโรงเรียน

ราชสีมาวิทยาลัย อ�าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวัน

ที่ 11 กรกฎาคม 2559 ระหว่างเวลา 9.00 น.-10.00 น. 

รวม 60 นาที ณ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย อ�าเภอเมือง 

จังหวัดนครราชสีมา และ (2) นายณัฐพัชร์ พินพัฒนกุล 

ต�าแหน่งผู้อ�านวยการโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญา อ�าเภอ

เมือง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 

ระหว่างเวลา 10.00 น.-11.00 น. รวม 60 นาที ณโรงเรียน

อุบลรัตนราชกัญญา อ�าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา)

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

1. ศึกษาป ัญหาการบริหารจัดการด ้านการ

ประชาสมัพนัธเ์พือ่ป้องกนัยาเสพตดิของโรงเรยีนในจงัหวดั

นครราชสีมาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2. ศึกษาแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการ

ด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกันยาเสพติดของโรงเรียน

ในจังหวัดนครราชสีมาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

3. ศึกษาแนวโน้มการบริหารจัดการด้านการ

ประชาสมัพนัธเ์พือ่ป้องกนัยาเสพตดิของโรงเรยีนในจงัหวดั

นครราชสีมาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

4. ศึกษายุทธศาสตร์การบริหารจัดการด้านการ

ประชาสมัพนัธเ์พือ่ป้องกนัยาเสพตดิของโรงเรยีนในจงัหวดั

นครราชสีมาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 5 ด ้าน โดย

วิรัช วิรัชนิภาวรรณ (2550, น. 63-67) ได้น�าเสนอหลัก

การการบริหารจัดการตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

จากพระบรมราโชวาทและพระราชด�ารัสของพระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติที่ผ่านมา สรุปสาระส�าคัญเป็นหลักการ

ของการบริหารจัดการตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 8 

ประการ  และประสิทธิภาพในการบริหารจัดการท่ีเรียก

ว่า 5M โดยผู ้ศึกษาได้น�าปัจจัยที่มีส่วนส�าคัญต่อการ

บริหารจัดการท่ีเรียกว่า 11 M ซ่ึงประกอบด้วย (1) การ

บริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Man) (2) การบริหาร

จัดการงบประมาณ (Money) (3) การบริหารจัดการงาน

ท่ัวไป (Management) (4) การบริหารจัดการวัสดุอุปกรณ์ 

(Material) (5) การบริหารจัดการคุณธรรม หรือจริยธรรม 

(Morality) (6) การให้บริการประชาชน (Market) (7) การ

บริหารจัดการข่าวสาร หรือข้อมูลข่าวสาร (Message)  

(8) วิธีการ ระเบียบ แบบแผน หรือเทคนิค (Method)  

(9) การบรหิารจดัการเวลา หรอืกรอบเวลาในการปฏบัิตงิาน 

(Minute) (10) การประสานงาน หรือการประนีประนอม 

(Mediation) และ (11) การวัดผล หรือการประเมินผล

การปฏิบัติงาน (Measurement) มาปรับใช้ โดยผู้ศึกษา
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1. ปัจจัยที่มีส่วนส�าคัญต่อปัญหาการบริหารจัดการด้านการ
ประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกันยาเสพติดของโรงเรียนในจังหวัด
นครราชสีมาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพอเพียง 5 ด้าน
1) ความพอประมาณ            2) ความมีเหตุผล
3) การมีภูมิคุ้มกัน               4) การพึ่งตนเอง 
5) ความรู้

ป ัจจัยที่มีส ่วนส�าคัญต่อประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการท่ีเรียกว่า 11M ประกอบด้วย 11 
ด้าน แต่น�ามาปรัชใช้ 5 ด้าน หรือ 5M เรียกว่า 
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการท่ี
เรียกว่า 5M

1) การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Man) 
2) การบริหารจัดการงบประมาณ (Money)
3) การบริหารจัดการข่าวสาร หรือข้อมูล
    ข่าวสาร (Message)
4) วิธีการ ระเบียบ แบบแผน หรือเทคนิค 
    (Method)
5) การวัดผลหรือการประเมินผลการปฏิบัติ
    งาน (Measurement)

2. ปัจจัยที่มีส่วนส�าคัญต่อแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการ
ด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกันยาเสพติดของโรงเรียนใน
จังหวัดนครราชสีมาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 5 ด้าน
1) ความพอประมาณ          2) ความมีเหตุผล
3) การมีภูมิคุ้มกัน             4) การพึ่งตนเอง 
5) ความรู้

3. แนวโน้มการบริหารจัดการด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกัน
ยาเสพติดของโรงเรียนในจังหวัดนครราชสีมา

4. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อ
ป้องกนัยาเสพตดิของโรงเรยีนในจงัหวดันครราชสมีา ตามปรชัญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงที่จัดแบ่งเป็น 5 ด้าน

ภำพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

ใช้การวิจัยแบบผสมผสาน ระหว่างการวิจัยเชิง

คุณภาพ และการวิจัยเชิงปริมาณ

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

การวจิยัเชงิปรมิาณ เกบ็รวบรวมข้อมลูจากนกัเรยีน

ที่ก�าลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนในสังกัด

ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา (มธัยมศกึษาตอน

ต้นและตอนปลาย) เขต 31 (สพม.31) จังหวัดนครราชสีมา 

จ�านวน 50 โรง รวม 107,437 คน กลุ่มตัวอย่าง จ�านวน 

1,111 คน ซึ่งได้มาจากการค�านวณโดยการใช้สูตรการหา

ขนาดของกลุ่มตัวอย่างของทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane, 

1973) 

การวิจัยเชิงคุณภาพเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ให้

ข้อมลูหลกั 9 คน ท�าการคดัเลอืกและสมัภาษณ์แบบเจาะจง

เฉพาะบุคคล (purposeful sampling หรือ purposive  

sampling) เพื่อให้ได้ผู้เช่ียวชาญ หรือผู้ให้ข้อมูลหลักซึ่ง

เป็นบคุคลทีม่คีวามรูค้วามสามารถและความเชีย่วชาญเกีย่ว

กบัการบรหิารจดัการด้านการประชาสมัพนัธ์เพือ่ป้องกนัยา

เสพติดของโรงเรียนในจังหวัดนครราชสีมา 

น�ามาปรับใช้ 5 ด้าน โดยเรียกว่า ปัจจัยที่มีส่วนส�าคัญ

ต่อประสิทธิภาพในการบริหารจัดการที่เรียกว่า 5M หรือ 

ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการที่เรียกว่า 5M ได้แก่  

(1) การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Man) (2) การ

บริหารจัดการงบประมาณ (Money) (3) การบริหารจัดการ

งานท่ัวไป (Management) (4) วิธีการ ระเบียบ แบบแผน 

หรอืเทคนคิ (Method) และ (5) การวดัผลหรอืการประเมนิ

ผลการปฏิบัติงาน (Measurement) (วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, 

2552, น. 24-26) 

กรอบแนวคิดกำรวิจัย

   ตัวแปรอิสระ     ตัวแปรตาม
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เครื่องมือท่ีใช้ในกำรวิจัย

ผู้วิจัยใช้แบบสอบถาม และ แบบสัมภาษณ์เชิงลึก

ที่มีโครงสร้าง ในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูล

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล

ผู ้วิจัยใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการใช้

แบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่าง และการสัมภาษณ์เชิงลึก 

กำรวิเครำะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้

วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ โดยใช้ค่าเฉลี่ย ค่า

เบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าการถดถอยพหุคูณ และการหาค่า

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน

ผลกำรวิจัย

1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ ่ม

ตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่

เป็นหญิง (ร้อยละ 56.31) และส่วนใหญ่เป็นนักเรียนของ

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 (ร้อยละ 28.57)

2. ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง

ต่อปัญหาการบริหารจัดการด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อ

ป้องกันยาเสพติดของโรงเรียนในจังหวัดนครราชสีมาตาม

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 5 ด้าน (สอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์การวิจัย ข้อ 1) พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่

เห็นด้วยในระดับปานกลางทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้าน (1) ความ

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

พ่ึงตนเอง และ (5) ความรู้ โดยปัญหาการบริหารจัดการ

ด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกันยาเสพติดของโรงเรียน

ในจังหวัดนครราชสีมาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ี

มีค่าเฉล่ียสูงที่สุด (ค่าเฉลี่ย 2.15)

3.  ผลการวิ เคราะห ์ความคิดเห็นของกลุ ่ม

ตัวอย่างต่อแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการด้าน

การประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกันยาเสพติดของโรงเรียนใน

จังหวัดนครราชสีมาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 5 

ด้าน (สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย ข้อ 2) พบว่า กลุ่ม

ตัวอย่างส่วนใหญ่ล้วนเห็นด้วยในระดับมากทั้ง 5 ด้านท้ัง 

2 ข้อค�าถาม ผู้ศึกษาได้น�าเสนอตัวอย่างเฉพาะ “ค�าถาม

ท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ส�าหรับแนวทางการพัฒนาการบริหาร

จัดการด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกันยาเสพติดของ

โรงเรียนในจังหวัดนครราชสีมาตามปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงท่ีสุด (ค่าเฉลี่ย 2.71)

4. ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง

ต่อแนวโน้มการบริหารจัดการด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อ

ป้องกันยาเสพติดของโรงเรียนในจังหวัดนครราชสีมาตาม

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สอดคล้องกับวัตถุประสงค์

การวิจัย ข้อ 3) ประกอบด้วยค�าถาม 2 ข้อค�าถาม ปรากฏ

ว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นด้วยในระดับปานกลางท้ัง 2 

ข้อค�าถาม ผู้ศึกษาได้น�าเสนอแนวโน้มการบริหารจัดการ

เรียงตามล�าดับค่าเฉลี่ย จากมากไปน้อย ดังนี้

1 )  แน ว โ น ้ ม ก า รบ ริ ห า ร จั ด ก า รด ้ า น

การประชาสัมพันธ ์ ท่ีว ่า การบริหารจัดการด้านการ

ประชาสมัพนัธเ์พือ่ป้องกนัยาเสพตดิของโรงเรยีนในจงัหวดั

นครราชสีมาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในอนาคต

มีแนวโน้มมีประสิทธิภาพสูงกว่าในปัจจุบัน เช่น โรงเรียน

สนับสนุนให้ภาคเอกชนหรือภาคธุรกิจเข้ามามีส่วนร่วม 

หรอืสนบัสนนุการประชาสมัพนัธ์เพือ่ป้องกนัยาเสพตดิตาม

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพิ่มมากข้ึน (ค่าเฉลี่ย 1.95)

2 )  แน ว โ น ้ ม ก า รบ ริ ห า ร จั ด ก า รด ้ า น

การประชาสัมพันธ ์ ท่ีว ่า การบริหารจัดการด้านการ

ประชาสมัพนัธเ์พือ่ป้องกนัยาเสพตดิของโรงเรยีนในจงัหวดั

นครราชสีมาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในปัจจุบัน

มีแนวโน้มมีประสิทธิภาพสูงกว่าในอดีต เช่น ผู้บริหารของ

โรงเรียนมีเจตนารมณ์และท�าการประชาสัมพันธ์ หรือเผย

แพร่ข้อมูลข่าวสารเพื่อป้องกันยาเสพติดตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงเพิ่มมากข้ึน (ค่าเฉลี่ย 1.91)

5. ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง

ต่อยุทธศาสตร์การบริหารจัดการด้านการประชาสัมพันธ์

เพื่อป้องกันยาเสพติดของโรงเรียนในจังหวัดนครราชสีมา

ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่จัดแบ่งเป็น 5 ด้าน 

(สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย ข้อ 4) ในแต่ละด้าน

ประกอบด้วย 1 ข้อค�าถาม ปรากฏว่า กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วย

ในระดับมากทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้าน (1) การมีภาวะผู้น�าและ

เจตนารมณ์ (2) การจัดตั้งแกนน�า (3) การใช้เทคโนโลยีที่
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ทันสมัยและเหมาะสม (4) การก�าหนดแผนงาน และกรอบ

เวลาทีช่ดัเจน และ (5) การพฒันาประสทิธภิาพและคณุภาพ

1) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการด้านการใช้

เทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะสม ได้แก่ การที่โรงเรียนมี

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่สนับสนุนการใช้เทคโนโลยี

ที่ทันสมัยและเหมาะสม เช่น อินเทอร์เน็ต (internet) สื่อ

สังคม (social media) และเครือข่าย (network) ในการ

ป้องกันยาเสพติดตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ค่า

เฉล่ีย 2.90, ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.30) 

2) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการด้านการจัด

ตั้งแกนน�า ได้แก่ การที่โรงเรียนมียุทธศาสตร์การบริหาร

จัดการด้านการประชาสัมพันธ์ที่สนับสนุนการจัดตั้งแกน

น�าในโรงเรียนเพื่อร่วมมือ และประสานงานกันในเรื่องการ

ป้องกันยาเสพติดตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ค่า

เฉล่ีย 2.90, ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.31) 

3) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการด้านการ

พัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพ ได้แก่ การที่โรงเรียน

มียุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่มุ่งพัฒนาประสิทธิภาพ

และคุณภาพของโรงเรียน รวมทั้งพัฒนาบุคลากรต้นแบบ

ส�าหรับการป้องกันยาเสพติดตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอ

เพียง (ค่าเฉล่ีย 2.90, ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.32) 

4) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการด้านการ

มีภาวะผู้น�าและเจตนารมณ์ ได้แก่ การที่ผู ้บริหารของ

โรงเรียนมีภาวะความเป็นผู้น�าสูง พร้อมทั้งมีเจตนารมณ์ท่ี

แน่วแน่ กล้าริเริ่ม กล้าคิด และกล้าตัดสินใจเพื่อส่วนรวมใน

การบริหารจัดการด้านการประชาสัมพันธ์อย่างกว้างขวาง 

ครอบคลุม ทั่วถึง และทันต่อเหตุการณ์เพื่อป้องกันยาเสพ

ติดตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ค่าเฉลี่ย 2.90, ค่า

เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.35) 

5) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการด้านการ

ก�าหนดแผนงาน และกรอบเวลาที่ชัดเจน ได้แก่ การที่

โรงเรียนมียุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ก�าหนดแผนงาน 

และกรอบเวลาท่ีชดัเจนในการป้องกนัยาเสพติดตามปรชัญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง (ค่าเฉลี่ย 2.89)

6. ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง

ต่อประสทิธิภาพในการบรหิารจดัการทีเ่รยีกว่า 5M (ตวัแปร

ตาม) (สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย ข้อ 4) พบว่า 

กลุม่ตวัอย่างเหน็ด้วยในระดบัปานกลางต่อประสทิธภิาพใน

การบริหารจัดการท่ีเรียกว่า 5M ท้ัง 5 ด้าน ท้ังนี้ ผู้ศึกษา

ได้น�าเสนอเรียงตามล�าดับจากค่าเฉลี่ยมากไปน้อย ดังนี้

1) ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการที่เรียก

ว่า 5M ด้านการวัดผล หรือการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ได้แก่ โรงเรียนประชาสัมพันธ์ หรือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

เพื่อป้องกันยาเสพติดโดยมีการประเมินผล หรือสอบถาม

ความคดิเหน็ หรอืความพงึพอใจของนกัเรยีน (ค่าเฉลีย่ 2.09) 

2) ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการที่เรียก

ว่า 5M ด้านวิธีการ ระเบียบ แบบแผน หรือเทคนิค ได้แก่ 

โรงเรียนประชาสัมพันธ์ หรือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพ่ือ

ป้องกันยาเสพติดโดยใช้วิธีการ แนวทาง หรือเทคนิคที่

เหมาะสม หรือยอมรับได้ (ค่าเฉลี่ย 2.01) 

3) ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการที่เรียก

ว่า 5M ด้านการบริหารจัดการข่าวสาร หรือข้อมูลข่าวสาร 

ได้แก่ โรงเรียนประชาสัมพันธ์ หรือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

เพื่อป้องกันยาเสพติดโดยให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นจริงและ

เช่ือถือได้ (ค่าเฉลี่ย 1.94) 

4) ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการที่เรียก

ว่า 5M ด้านการบริหารจัดการงบประมาณ ได้แก่ โรงเรียน

ประชาสัมพันธ์ หรือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพื่อป้องกันยา

เสพติดโดยสนับสนุนงบประมาณอย่างมากเพียงพอ (ค่า

เฉลี่ย 1.77) 

5) ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการที่เรียก

ว่า 5M ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ได้แก่ 

โรงเรียนประชาสัมพันธ์ หรือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพ่ือ

ป้องกันยาเสพติดโดยใช้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ 

(ค่าเฉลี่ย 1.73) 

7. ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง

ต่อยุทธศาสตร์การบริหารจัดการด้านการประชาสัมพันธ์

เพื่อป้องกันยาเสพติดของโรงเรียนในจังหวัดนครราชสีมา

ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่จัดแบ่งเป็น 5 ด้าน 

ที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการบริหารจัดการที่เรียก

ว่า 5M (สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย ข้อ 4) พบ

ว่า ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการด้านการประชาสัมพันธ์

เพื่อป้องกันยาเสพติดของโรงเรียนในจังหวัดนครราชสีมา

ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่จัดแบ่งเป็น 5 ด้าน 
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ได้แก่ ด้าน (1) การมีภาวะผู้น�าและเจตนารมณ์ (2) การ

จัดตั้งแกนน�า (3) การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะ

สม (4) การก�าหนดแผนงาน และกรอบเวลาที่ชัดเจน และ  

(5) การพัฒนาประสทิธภิาพและคณุภาพ มเีพยีง 2 ด้าน เป็น

ปัจจยัทีม่ส่ีวนส�าคญัต่อประสทิธภิาพในการบรหิารจดัการที่

เรียกว่า 5M ที่ประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่ (1) การบริหาร

จัดการทรัพยากรมนุษย์ (Man) (2) การบริหารจัดการงบ

ประมาณ (Money) (3) การบริหารจัดการข่าวสาร หรือ

ข้อมูลข่าวสาร (Message) (4) วิธีการ ระเบียบ แบบแผน 

หรือเทคนิค (Method) และ (5) การวดัผล หรอืการประเมนิ

ผลการปฏิบัติงาน (Measurement) โดยยุทธศาสตร์

การบริหารจัดการด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกันยา

เสพติดของโรงเรียนในจังหวัดนครราชสีมาตามปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง 2 ด้านนั้น เรียงตามล�าดับความ

ส�าคัญจากมากไปน้อยได้ดังนี้ (1) ยุทธศาสตร์การบริหาร

จัดการด้านการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะสม และ  

(2) ยุทธศาสตร ์การบริหารจัดการด ้านการพัฒนา

ประสิทธิภาพและคุณภาพ

8. ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ

ท่ีได้จากการสัมภาษณ์แนวลึกเฉพาะผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้

ให้ข้อมูลหลัก จ�านวน 9 คน ต่อแนวทางการพัฒนาการ

บริหารจัดการ และยุทธศาสตร์การบริหารจัดการด้าน

การประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกันยาเสพติดของโรงเรียนใน

จังหวัดนครราชสีมาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

(สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย ข้อ 2 และข้อ 4) ผู้

ศึกษาได้น�าค�าถามที่ได้จากการวิจัยเชิงปริมาณที่ส�าคัญ 

จ�านวน 2 ข้อค�าถาม มาเป็นแนวทางในการก�าหนดค�าถาม

ในแบบสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้ให้ข้อมูลหลักจ�านวน 

9 คน ซึ่งเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ 

หรือมีอ�านาจหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านการ

ประชาสมัพนัธ์เพือ่ป้องกนัยาเสพตดิของโรงเรยีนในจงัหวดั

นครราชสีมาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งนี้ เพื่อ

ให้ได้ข้อมูลเชิงคุณภาพ และหลังจากได้ข้อมูลมาแล้ว ผู้

ศึกษาน�าข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพดังกล่าวมา

วิเคราะห์เปรียบเทียบ หรือเทียบเคียงกันว่า ข้อมูลท้ัง 2 

ส่วนน้ี สนับสนุน หรือคัดค้านกันหรือไม่ อย่างไร โดยน�า

ใช้เป็นส่วนส�าคัญส�าหรับการเสนอข้อเสนอแนะในบทที่ 5 

นี้ต่อไป ค�าถามทั้ง 2 ข้อค�าถาม ได้แก่

1) ค�าถามเกี่ยวกับ แนวทางการพัฒนาการ

บริหารจัดการด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกันยาเสพ

ติดของโรงเรียนในจังหวัดนครราชสีมาตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงด้านความมีเหตุผล ซึ่งมีค่าเฉลี่ยสูง

ที่สุด (ค่าเฉลี่ย 2.71) ได้แก่ ค�าถามที่ว่า โรงเรียนควร

ประชาสัมพันธ์ หรือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพื่อป้องกันยา

เสพติดให้ครอบคลุม และทั่วถึง (สอดคล้องกับวัตถุประสงค์

การวิจัย ข้อ 2) 

2) ค�าถามเก่ียวกับยุทธศาสตร์การบริหาร

จัดการด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกันยาเสพติดของ

โรงเรียนในจังหวัดนครราชสีมาตามปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงที่จัดแบ่งเป็น 5 ด้าน ที่ว ่า ยุทธศาสตร์การ

บริหารจัดการด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกันยาเสพ

ติดของโรงเรียนในจังหวัดนครราชสีมาตามปรัชญาของ

เศรษฐกจิพอเพยีงควรเรยีงตามล�าดบัจากมากไปน้อยได้ดังนี้  

(1) ยทุธศาสตร์การบรหิารจดัการด้านการใช้เทคโนโลยท่ีีทนั

สมัยและเหมาะสม และ (2) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ

ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพ (สอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์การวิจัย ข้อ 4)

กำรอภิปรำยผล

1. การอภิปรายผลปัญหา และแนวทางการ

พฒันาการบรหิารจดัการด้านการประชาสมัพนัธ์เพือ่ป้องกนั

ยาเสพติดของโรงเรียนในจังหวัดนครราชสีมาตามปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง 5 ด้าน (เป็นการน�าปัญหา และ

แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการมาอภิปรายผลควบคู่

กันใน กระบวนการพิจารณาแก้ไขปัญหาท่ีประกอบด้วย 3 

ขั้นตอน หรือในภาพ 2) (สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การ

วิจัย ข้อ 1 และข้อ 2) ผู้ศึกษามีความเห็นว่า โรงเรียนใน

จังหวัดนครราชสีมามีปัญหาการบริหารจัดการตามปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง 5 ด้าน และเนื่องจากปัญหาแต่ละ

ด้าน มีหลายปัญหา ขึ้นอยู่กับมุมมองของแต่ละคน เช่น 

เฉพาะปัญหาการบริหารจัดการด้านการประชาสัมพันธ์

เพื่อป้องกันยาเสพติดของโรงเรียนในจังหวัดนครราชสีมา

ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านความพอประมาณ 

อาจแบ่งเป็น (1) โรงเรียนประชาสัมพันธ์ หรือเผยแพร่

ข้อมูลข่าวสารเพื่อป้องกันยาเสพติดโดยใช้งบประมาณไม่
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เหมาะสม เช่น ใช้งบประมาณในการประชาสัมพันธ์น้อย

เกินไป และ (2) โรงเรียนประชาสัมพันธ์ หรือเผยแพร่ข้อมูล

ขา่วสารเพือ่ป้องกันยาเสพติดโดยใช้บุคลากรในจ�านวนที่ไม่

เหมาะสม เช่น ใช้บุคลากรในการประชาสัมพันธ์น้อยเกิน

ไป เป็นต้น แต่ในที่นี้ ผู้ศึกษาได้ยกตัวอย่างเฉพาะ ปัญหา

ท่ีส�าคัญท่ีสุด ด้านละ 1 ปัญหาเท่านั้น ในเวลาเดียวกัน ได้

เสนอสาเหตุ และแนวทางแก้ไข หรือ แนวทางการพัฒนา 

การบริหารจัดการควบคู่ไปด้วยดังภาพ 2

กระบวนการพิจารณาแก้ไขปัญหา

         (1)       (2)     (3)

ปัญหา สาเหตุ แนวทางการพัฒนา

     สอดคล้อง

1. ด้านความพอประมาณ ที่ส�าคัญที่สุดตาม
ความเห็นของกลุ ่มตัวอย่าง ได้แก่ โรงเรียน
ประชาสัมพันธ์ หรือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพื่อ
ป้องกันยาเสพติดโดยใช้งบประมาณไม่เหมาะสม 
เช่น ใช้งบประมาณในการประชาสมัพนัธ์น้อยเกนิ
ไป (ค่าเฉลี่ย 1.97)

1. โรงเรียนในจังหวัดนครราชสีมาไม่เห็นความ
ส�าคัญและความจ�าเป็นของการบริหารจัดการ
ด้านการประชาสัมพันธ์ หรือการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารเพือ่ป้องกนัยาเสพตดิ อกีทัง้ยงัมข้ีอจ�ากดั
ด้านงบประมาณ

1. โรงเรียนในจังหวัดนครราชสีมาควรจัดการ
ฝ ึกอบรมผู ้บริหารให ้ เห็นความส�าคัญและ
ความจ�าเป็นของการบริหารจัดการด้านการ
ประชาสัมพันธ์ หรือการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
เพ่ือป้องกันยาเสพติด รวมตลอดไปถึงการฝึก
อบรมในเร่ืองการใช้จ่ายงบประมาณส�าหรับ
การประชาสัมพันธ์ที่มีอยู่อย่างเหมาะสม อย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง

2. ด้านความมีเหตุผล ที่ส�าคัญที่สุดตามความเห็น
ของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ โรงเรียนประชาสัมพันธ์ 
หรือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพื่อป้องกันยาเสพติด
อย่างไม่สมเหตุสมผล เช่น ประชาสัมพันธ์ล่าช้า 
หรือไม่ทันต่อเหตุการณ์ (ค่าเฉล่ีย 1.95) 

2. ผู ้บริหารบางส่วนของโรงเรียนในจังหวัด
นครราชสีมาขาดความรู ้ความเข้าใจในเรื่องการ
ประชาสัมพันธ์ หรือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพื่อ
ป้องกันยาเสพติดอย่างสมเหตุสมผล เช่น การ
ประชาสัมพันธ์อย่างรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์
ครอบคลุม และทั่วถึง

2. โรงเรียนในจังหวัดนครราชสีมาควรท�าความ
เข้าใจ และเพ่ิมพูนความรู้ ความเข้าใจให้กับผู้
บริหารในเรื่องการประชาสัมพันธ์ หรือเผยแพร่
ข้อมลูข่าวสารเพ่ือป้องกนัยาเสพตดิอย่างรวดเรว็ 
ทันต่อเหตุการณ์ ครอบคลุม และทั่วถึง

3. ด้านการมีภมิูคุ้มกนั ทีส่�าคญัทีสุ่ดตามความเหน็
ของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ โรงเรียนประชาสัมพันธ์ 
หรือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพื่อป้องกันยาเสพติด
โดยขาดการวางแผน หรือขาดการเตรียมการที่ดี 
เช่น ขาดการวางแผนที่ชัดเจนและต่อเนื่อง (ค่า
เฉลี่ย 1.96) 

3. ผู ้บริหารบางส่วนของโรงเรียนในจังหวัด
นครราชสีมาประชาสัมพันธ ์ หรือเผยแพร ่
ข้อมูลข่าวสารเพ่ือป้องกันยาเสพติดโดยขาด
การวางแผน หรือขาดการเตรียมการที่ดี เช่น 
ขาดการวางแผนที่ชัดเจนและต่อเนื่อง 

3. โรงเรียนในจังหวัดนครราชสีมาควรจัดการฝึก
อบรมผู้บริหารเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในเรื่องความ
ส�าคัญและความจ�าเป็นของการประชาสัมพันธ์ 
หรือการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพ่ือป้องกันยา
เสพติดโดยมีการวางแผน หรือการเตรียมการที่ดี 

4. ด้านการพึ่งตนเอง ที่ส�าคัญที่สุดตามความเห็น
ของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ โรงเรียนประชาสัมพันธ์ 
หรือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพื่อป้องกันยาเสพ
ติดโดยยึดหลักการพึ่งตนเองไม่มากเท่าที่ควร 
เช่น ใช้บุคลากรของตนเองไม่มากเพียงพอ (ค่า
เฉลี่ย 1.92) 

4. โรงเรียนในจังหวัดนครราชสีมาไม่ได้ให้ความ
ส�าคัญกับการประชาสัมพันธ์ หรือการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารเพ่ือป้องกันยาเสพติดโดยยึดหลัก
การพึ่งตนเองมากเท่าที่ควร เช่น ใช้บุคลากรของ
ตนเองไม่มากเพียงพอ 

4. โรงเรียนในจังหวัดนครราชสีมาควรให้ความ
ส�าคัญกับการประชาสัมพันธ์ หรือการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารเพื่อป้องกันยาเสพติดโดยยึดหลัก
การพึ่งตนเองเพิ่มมากขึ้น เช่น ใช้บุคลากรของ
ตนเองในการประชาสัมพันธ์เพิ่มมากขึ้น

5. ด้านความรู ้ทีส่�าคญัทีส่ดุตามความเหน็ของกลุม่
ตัวอย่าง ได้แก่ โรงเรียนประชาสัมพันธ์ หรือเผย
แพร่ข้อมูลข่าวสารเพือ่ป้องกนัยาเสพตดิไม่ชดัเจน 
หรือไม่น่าสนใจ (ค่าเฉล่ีย 2.15) 

5. ผู ้บริหารบางส่วนของโรงเรียนในจังหวัด
นครราชสีมาขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องการ
ประชาสัมพันธ์ หรือการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
เพื่อปัองกันยาเสพติด

5. โรงเ รียนในจังหวัดนครราชสีมาควรมี 
นโยบายและแผนงานทีช่ดัเจนต่อเนือ่ง สนบัสนนุ
ให้ผู ้บริหารมีความรู ้ความเข้าใจในเรื่องการ
ประชาสัมพันธ์ หรือการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
เพ่ือป้องกันยาเสพติดอย่างชัดเจน และน่าสนใจ 
ทั้งนี้ ควรเผยแพร่ผ่านเครือข่ายที่หลากหลาย 
เช่น อินเทอร์เน็ต หรือ social media พร้อมกัน
นั้น ควรจัดเตรียมบุคลากรที่มีความรู้และความ
ช�านาญในเร่ืองดังกล่าวในจ�านวนที่มากเพียงพอ 
รวมตลอดทั้งปฏิบัติงานเป็นทีมด้วย

ภำพ 2 ภาพรวมปัญหา สาเหตุ และแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกันยาเสพติด

ของโรงเรียนในจังหวัดนครราชสีมาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง



52 Vol. 8 No. 1 January-April 2018
EAU HEritAgE JoUrnAl

Social Science and Humanity

2. การอภิปรายผลแนวโน้มการบริหารจัดการ

ด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกันยาเสพติดของโรงเรียน

ในจังหวัดนครราชสีมาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอ

เพียง (สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย ข้อ 3) ผล

การศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ล้วนเห็นด้วยใน

ระดับปานกลางต่อแนวโน้มการบริหารจัดการด้านการ

ประชาสมัพนัธเ์พือ่ป้องกนัยาเสพตดิของโรงเรยีนในจงัหวดั

นครราชสีมาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เหตุผล

ส�าคัญที่ท�าให้กลุ ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ซึ่งเป็นนักเรียนที่

ศึกษาอยู ่ในระดับมัธยมของโรงเรียนในสังกัดส�านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 (สพม.31) จังหวัด

นครราชสีมา จ�านวน 4 โรง ได้แก่ โรงเรียนสีดาวิทยา 

โรงเรียนมหิศราธิบดี โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 และโรงเรียน

ขามสะแกแสง เห็นด้วยในระดับปานกลาง แทนที่จะเห็น

ด้วยในระดับมากหรือในระดับน้อย ผู้ศึกษามีความเห็นว่า 

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เชื่อมั่นว่า หากโรงเรียนในจังหวัด

นครราชสีมาบริหารจัดการด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อ

ป้องกันยาเสพติดตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้

อย่างมีประสิทธิภาพโดยมีแนวทางการพัฒนาการบริหาร

จัดการที่ส�าคัญเช่น (1) โรงเรียนควรประชาสัมพันธ์ หรือ

เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพื่อป้องกันยาเสพติดให้ครอบคลุม 

และทั่วถึง (ค่าเฉล่ีย 2.71) (2) โรงเรียนควรประชาสัมพันธ์ 

หรือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพื่อป้องกันยาเสพติดโดยมี

การวางแผนที่ชัดเจนและต่อเน่ือง (ค่าเฉลี่ย 2.67) และ  

(3) โรงเรียนควรประชาสัมพันธ์ หรือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

เพื่อป้องกันยาเสพติดโดยใช้บุคลากรในจ�านวนที่เหมาะ

สม ไม่มากหรือน้อยเกินไป (ค่าเฉลี่ย 2.64) เป็นต้น ย่อม

จะมีส่วนส�าคัญท�าให้แนวโน้มการบริหารจัดการด้านการ

ประชาสมัพนัธเ์พือ่ป้องกนัยาเสพตดิของโรงเรยีนในจงัหวดั

นครราชสีมาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นไป

ในลักษณะที่ (1) มีประสิทธิภาพสูงกว่าในปัจจุบัน เช่น 

โรงเรียนสนับสนุนให้ภาคเอกชนหรือภาคธุรกิจเข้ามามี

ส่วนร่วม หรือสนับสนุนการประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกันยา

เสพติดตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพิ่มมากขึ้น (ค่า

เฉลี่ย 1.95) และ (2) มีประสิทธิภาพสูงกว่าในอดีต เช่น ผู้

บรหิารของโรงเรียนมเีจตนารมณ์และท�าการประชาสมัพนัธ์ 

หรอืเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารเพือ่ป้องกนัยาเสพติดตามปรชัญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงเพิ่มมากขึ้น (ค่าเฉลี่ย 1.91) แต่ใน

เวลาเดียวกัน กลุ่มตัวอย่างก็ยังไม่มั่นใจ ยังลังเล หรือยัง

ไม่เช่ือมั่นว่า โรงเรียนจะน�าแนวทางการพัฒนาการบริหาร

จัดการด้านการประชาสัมพันธ์ หรือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

เพื่อป้องกันยาเสพติดตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ได้อย่างครอบคลุม และท่ัวถึง โดยมีการวางแผนท่ีชัดเจน

และต่อเนื่อง รวมทั้งใช้บุคลากรในจ�านวนที่เหมาะสมดัง

กบล่าว เมื่อเป็นเช่นนี้ จึงมีส่วนส�าคัญท�าให้กลุ่มตัวอย่าง

ส่วนใหญ่ล้วนเห็นด้วยในระดับปานกลางต่อแนวโน้มการ

บริหารจัดการด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกันยาเสพ

ติดของโรงเรียนในจังหวัดนครราชสีมาตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงดังกล่าว แทนท่ีจะเห็นด้วยในระดับมาก

หรือในระดับน้อยดังกล่าว

3. การอภิปรายผลยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ

ด้านการประชาสมัพนัธ์เพือ่ป้องกนัยาเสพตดิของโรงเรยีนใน

จงัหวดันครราชสมีาตามปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงทีจ่ดั

แบ่งเป็น 5 ด้าน ท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการบริหาร

จัดการท่ีเรียกว่า 5M (สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย 

ข้อ 4) ผลการศึกษาพบว่า ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ

ด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกันยาเสพติดของโรงเรียน

ในจังหวัดนครราชสีมาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ท่ีจัดแบ่งเป็น 5 ด้าน ได้แก่ ด้าน (1) การมีภาวะผู้น�าและ

เจตนารมณ์ (2) การจัดตั้งแกนน�า (3) การใช้เทคโนโลยีที่

ทันสมัยและเหมาะสม (4) การก�าหนดแผนงาน และกรอบ

เวลาทีช่ดัเจน และ (5) การพฒันาประสทิธภิาพและคณุภาพ 

มีเพียง 2 ด้าน เป็นปัจจัยท่ีมีส่วนส�าคัญต่อประสิทธิภาพใน

การบริหารจัดการท่ีเรียกว่า 5M ท่ีประกอบด้วย 5 ด้าน 

ได้แก่ ด้าน (1) การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Man) 

(2) การบรหิารจดัการงบประมาณ (Money) (3) การบรหิาร

จัดการข่าวสาร หรือข้อมูลข่าวสาร (Message) (4) วิธีการ 

ระเบียบ แบบแผน หรือเทคนิค (Method) และ (5) การ

วดัผล หรอืการประเมนิผลการปฏบัิตงิาน (Measurement) 

โดยยุทธศาสตร์การบริหารจัดการด้านการประชาสัมพันธ์

เพื่อป้องกันยาเสพติดของโรงเรียนในจังหวัดนครราชสีมา

ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2 ด้านนั้น เรียงตาม

ล�าดับความส�าคัญจากมากไปน้อยได้ดังนี้ (1) ยุทธศาสตร์

การบริหารจัดการด้านการใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัยและ

เหมาะสม และ (2) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการด้าน

การพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพเหตุผลส�าคัญท่ีท�าให้

กลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นนักเรียนที่ศึกษาอยู่ในระดับมัธยมของ
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โรงเรียนในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 31 (สพม.31) จังหวัดนครราชสีมา จ�านวน 4 โรง ได้แก่ 

โรงเรียนสีดาวิทยา โรงเรียนมหิศราธิบดี โรงเรียนสุรนารี

วิทยา 2 และโรงเรียนขามสะแกแสง มีความเห็นดังกล่าว 

ผู้ศึกษามีความเห็นว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นถึงความ

จ�าเป็นและความส�าคัญของยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ 

2 ด้านดังกล่าว ว่า หากโรงเรียนในจังหวัดนครราชสีมาน�า

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทั้ง 2 ด้านไปปรับใช้ ย่อมมี

ส่วนช่วยท�าให้การบริหารจัดการด้านการประชาสัมพันธ์

เพื่อป้องกันยาเสพติดของโรงเรียนในจังหวัดนครราชสีมา

ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประสบความส�าเร็จได้

มากกว่าด้านอื่น ๆ  เช่น ด้านการจัดตั้งแกนน�า และด้านการ

ก�าหนดแผนงาน และกรอบเวลาที่ชัดเจน ไม่เพียงเท่านั้น 

กลุ่มตัวอย่างยังเห็นว่า ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทั้ง 

2 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและ

เหมาะสม ได้แก่ ่โรงเรียนมียุทธศาสตร์การบริหารจัดการ

ที่สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะสม เช่น 

อินเทอร์เน็ต (internet) สื่อสังคม (social media) และ

เครือข่าย (network) ในการป้องกันยาเสพติดตามปรัชญา

ของเศรษฐกจิพอเพยีง (ค่าเฉลีย่ 2.90, ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน 

0.30) และ (2) ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพ 

อันได้แก่ การที่โรงเรียนมียุทธศาสตร์การบริหารจัดการท่ี

มุ่งพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพของโรงเรียน รวมท้ัง

พัฒนาบุคลากรต้นแบบส�าหรับการป้องกันยาเสพติดตาม

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ค่าเฉลี่ย 2.90, ค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 0.32) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านการใช้เทคโนโลยี

ที่ทันสมัยและเหมาะสมดังกล่าวน้ัน เป็นยุทธศาสตร์การ

บรหิารจดัการทีส่�าคญัยิง่และจะมส่ีวนช่วยท�าให้การบรหิาร

จัดการด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกันยาเสพติดของ

โรงเรียนในจังหวัดนครราชสีมาตามปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงประสบผลส�าเร็จ 

4. การอภิปรายผลความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ

ที่ได้จากการสัมภาษณ์แนวลึกเฉพาะผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้

ให้ข้อมูลหลัก จ�านวน 9 คนต่อแนวทางการพัฒนาการ

บริหารจัดการ และยุทธศาสตร์การบริหารจัดการด้านการ

ประชาสมัพนัธ์เพือ่ป้องกนัยาเสพตดิของโรงเรยีนในจงัหวดั

นครราชสีมาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สอดคล้อง

กับวัตถุประสงค์การวิจัย ข้อ 2 และข้อ 4) 

ผลการศึกษาพบว่า ผู้เช่ียวชาญ หรือผู้ให้ข้อมูล

หลัก เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ 

หรือมีอ�านาจหน้าท่ีเก่ียวกับการบริหารจัดการด้านการ

ประชาสมัพนัธ์เพือ่ป้องกนัยาเสพตดิของโรงเรยีนในจงัหวดั

นครราชสีมาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เห็นด้วย

กับแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการ และยุทธศาสตร์

การบริหารจัดการด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกันยา

เสพติดของโรงเรียนในจังหวัดนครราชสีมาตามปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งนี้ เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงคุณภาพ

ดังได้กล่าวไว้แล้ว โดยแบ่งการอภิปรายผลเป็น 2 ข้อ ดังนี้ 

1. การท่ีผู้เช่ียวชาญ หรือผู้ให้ข้อมูลหลักเห็นด้วย

กับแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการท่ีว่า โรงเรียนควร

ประชาสัมพันธ์ หรือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพื่อป้องกันยา

เสพติดให้ครอบคลุม และท่ัวถึง ผู้ศึกษามีความเห็นว่า ผู้

เช่ียวชาญ หรือผู ้ให้ข้อมูลหลักเช่ือมั่นว่า หากโรงเรียน

ประชาสัมพันธ์ หรือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพื่อป้องกันยา

เสพติดอย่างชัดเจน และน่าสนใจ ย่อมมีแนวโน้มท�าให้การ

บริหารจัดการของโรงเรียนในจังหวัดนครราชสีมาในเรื่อง

ดังกล่าวประสบผลส�าเร็จและเกิดประโยชน์ต่อนักเรียน

เพิ่มมากข้ึน

2. การท่ีผู้เช่ียวชาญ หรือผู้ให้ข้อมูลหลักเห็นด้วย

กับยุทธศาสตร์การบริหารจัดการท่ีว่า ยุทธศาสตร์การ

บริหารจัดการด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกันยาเสพ

ติดของโรงเรียนในจังหวัดนครราชสีมาตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง ควรเรียงตามล�าดับความส�าคัญจากมาก

ไปน้อย ดังนี้ (1) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการด้านการใช้

เทคโนโลยทีีท่นัสมยัและเหมาะสม และ (2) ยทุธศาสตร์การ

บริหารจัดการด้านการพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพ ผู้

ศึกษามีความเห็นว่า ผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้ให้ข้อมูลหลัก ทราบ

และเข้าใจถงึสาระส�าคญัของปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง

ทีป่ระกอบด้วย 5 ด้านว่า เป็นยทุธศาสตร์การบรหิารจดัการ 

หรือกลุ่มตัวชี้วัดของการบริหารจัดการ หรือขั้นตอนการ

ปฏิบัติงานที่ส�าคัญและจ�าเป็นต่อการบริหารจัดการด้าน

การประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกันยาเสพติดของโรงเรียนใน

จังหวัดนครราชสีมาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ฉะนั้น โรงเรียนจึงควรน�ายุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่

เรียงตามล�าดับดังกล่าวไปปรับใช้
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ยุทธศำสตร์กำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำร

ประชำสัมพันธ ์ เพื่อป ้องกันยำเสพติด

ของโรงเรียนในจังหวัดนครรำชสีมำตำม

ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงที่จัดแบ่ง

เป็น 5 ด้ำน

ประสทิธภิำพในกำรบรหิำรจดักำรทีเ่รยีก

ว่ำ 5M

1. ด้านการมีภาวะผู้น�าและเจตนารมณ์ 1. ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์

2. ด้านการจัดตั้งแกนน�า 2. ด้านการบริหารจัดการงบประมาณ

3. ด้านการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและ

เหมาะสม

1.052

0.715

0.958

1.130

3. ด้านการบริหารจัดการข่าวสาร หรือ

ข้อมูลข่าวสาร

4. ด้านการก�าหนดแผนงาน และกรอบ

เวลาที่ชัดเจน

4. ด้านวิธีการ ระเบียบ แบบแผน หรือ

เทคนิค

5. ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพและ

คุณภาพ

0.306 5. ด้านการวัดผล หรือการประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน

ภำพ 3 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกันยาเสพติดของโรงเรียนในจังหวัดนครราชสีมาตาม

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ข้อเสนอแนะกำรวิจัยครั้งนี้

สรุปข้อเสนอแนะที่ส�าคัญซึ่งเกี่ยวกับการบริหาร

จัดการด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกันยาเสพติดของ

โรงเรียนในจังหวัดนครราชสีมาตามปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงดังนี้

1. ข้อเสนอแนะส�าหรับแนวทางการพัฒนาการ

บริหารจัดการด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกันยาเสพ

ติดของโรงเรียนในจังหวัดนครราชสีมาตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงด้านความมีเหตุผล (สอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์การวิจัย ข้อ 2) ได้แก่ โรงเรียนในจังหวัด

นครราชสีมาควรท�าความเข้าใจ และเพิ่มพูนความรู้ความ

เข้าใจให้กับผู้บริหารทุกระดับในเรื่องการประชาสัมพันธ์ 

หรือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพื่อป้องกันยาเสพติดอย่าง

รวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ ครอบคลุม และท่ัวถึง 

 2. ข้อเสนอแนะส�าหรบัแนวโน้มการบรหิารจดัการ

ด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกันยาเสพติดของโรงเรียน

ในจังหวัดนครราชสีมาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

(สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์การวจิยั ข้อ 3) เพือ่ให้สอดคล้อง

กับผลการศึกษาที่เกี่ยวกับแนวโน้มการบริหารจัดการ 

ได้แก่ โรงเรียนในจังหวัดนครราชสีมาควรสนับสนุนให้ภาค

เอกชนหรือภาคธุรกิจเข้ามามีส่วนร่วม หรือควรสนับสนุน
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การประชาสัมพันธ์เพ่ือป้องกันยาเสพติดตามปรัชญาของ

เศรษฐกจิพอเพยีงเพิม่มากขึน้ ในเวลาเดียวกนั ผูบ้รหิารของ

โรงเรียนในจังหวัดนครราชสีมาควรมีเจตนารมณ์สนับสนุน 

และท�าการประชาสัมพันธ์ หรือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพื่อ

ป้องกันยาเสพติดตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่าง

ชัดเจน จริงจัง และต่อเนื่องเพิ่มมากขึ้น 

3. ข้อเสนอแนะส�าหรับยุทธศาสตร์การบริหาร

จัดการด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกันยาเสพติดของ

โรงเรียนในจังหวัดนครราชสีมาตามปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง (สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย ข้อ 4) ได้แก่ 

โรงเรียนในจังหวัดนครราชสีมาควรน�ายุทธศาสตร์การ

บริหารจัดการตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2 ด้าน 

ไปปรับใช้เป็นเป็นกลุ่มตัวชี้วัดส�าคัญส�าหรับการปฏิบัติงาน

เพื่อป้องกันยาเสพติดของโรงเรียนในจังหวัดนครราชสีมา

ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยยุทธศาสตร์การ

บริหารจัดการควรเรียงตามล�าดับจากความส�าคัญมากไป

น้อย ดังน้ี (1) ด้านการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะ

สม และ (2) ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพ

ข้อเสนอแนะกำรวิจัยครั้งต่อไป

1. ควรน�ากรอบแนวคิดนี้ไปประยุกต์ใช้ตามความ

เหามะสมในหน่วยงานอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการพิสูจน์

ผลการวิจัยซึ่งจะน�าไปสู่การพัฒนาการบริหารจัดการต่อไป 

อย่างไรก็ตาม ในการศึกษา หรือการวิจัยครั้งต่อไป อาจน�า

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 5 ด้าน ซึ่งผู้ศึกษาได้น�ามา

เป็นแนวคิดในคร้ังน้ีไปปรับใช้เฉพาะบางด้านท่ีเหมาะสม

กับหน่วยงานท่ีศึกษาก็ได้ หรือตัดบางด้านออกก็ได้ โดย

ไม่จ�าเป็นต้องน�าไปใช้ครบท้ังหมดทุกด้าน ในทางตรงกัน

ข้าม อาจเพิ่มจ�านวนด้านหรือตัวช้ีวัดข้ึนอีกก็ได้ ตามความ

เหมาะสม แต่ควรให้เหตุผลไว้ด้วยเสมอ

2. โรงเรียนในจังหวัดนครราชสีมา บุคลากร หรือ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรท�าการวิจัยแบบเจาะลึกด้านการ

บริหารจัดการของโรงเรียนในจังหวัดนครราชสีมาตาม

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแต่ละด้านอย่างเจาะจง เช่น 

ด้านความมีเหตุผล และด้านการพึ่งตนเอง เป็นต้น

3. โรงเรียนในจังหวัดนครราชสีมา บุคลากร หรือ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรท�าการวิจัยคุณภาพในเชิงเปรียบ

เทียบ เช่น วิจัยการบริหารจัดการของโรงเรียนในจังหวัด

นครราชสีมานครในจังหวัดนครราชสีมากับโรงเรียนใน

จงัหวดัอืน่ทีม่กีรอบภาระงานใกล้เคยีงหรอืคล้ายกนั เป็นต้น

4. โรงเรียนในจังหวัดนครราชสีมา บุคลากร หรือ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรท�าการวิจัยโดยใช้กรอบแนวคิด

อื่น หรือตัวแบบอื่นส�าหรับการศึกษาวิเคราะห์การบริหาร

จัดการด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกันยาเสพติด เช่น 

การบริหารจัดการตามแนวคิดการบริหารจัดการที่ยั่งยืน 

และการบริหารจัดการตามแนวคิดการปฏิบัติราชการตาม

ค�ารับรองของหน่วยงาน เป็นต้น

5. โรงเรียนในจังหวัดนครราชสีมา บุคลากร หรือ

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องควรท�าการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการ

สัมภาษณ์ผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีเก่ียวข้องกับการบริหาร

จัดการด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกันยาเสพติดของ

โรงเรียนในจังหวัดนครราชสีมาตามปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงโดยตรง เช่น บุคลากรของโรงเรียนในจังหวัด

นครราชสีมา และผู้ปกครองของนักเรียน เป็นต้น 
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บทคัดย่อ

การศกึษาครัง้นีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่ศกึษา (1) ปัญหาเกีย่วกบัการบรหิารจดัการพืน้ทีท่่องเทีย่วของจงัหวดัเพชรบรูณ์

ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการพื้นท่ีท่องเท่ียวฯ (3) ปัจจัยท่ีมีส่วนส�าคัญ

ท�าให้แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการพื้นท่ีท่องเท่ียวฯ และ (4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการพื้นที่ท่อง

เที่ยวฯ ใช้การวิจัยแบบผสม ระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณเป็นหลักและการวิจัยเชิงคุณภาพมาเสริม โดยใช้แบบสอบถาม

ในการเก็บรวมรวมข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง ที่เป็นประชาชนในเขตพื้นท่ีจังหวัดเพชรบูรณ์ 2 อ�าเภอ จ�านวน 1,090 คน เก็บ

รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้เช่ียวชาญหรือผู้ให้ข้อมูลหลัก แบบ

สัมภาษณ์เชิงลึก จ�านวน 9 คน ส�าหรับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าการ

ถดถอยพหุคูณ และการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน ผลการวิจัยพบว่า (1) ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการ

พื้นที่ท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบูรณ์ คือ ปัญหาด้านการมีภูมิคุ้มกันในการท่ีจังหวัดไม่ได้มีการบังคับใช้กฎหมายในการ

อนุรักษ์พ้ืนที่ท่องเที่ยวอย่างเข้มงวดเท่าที่ควร (2) แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการพื้นท่ีท่องเท่ียวฯ คือจังหวัดฯ ควร

มีการบังคับใช้กฎหมายในการอนุรักษ์พื้นที่ท่องเท่ียว เช่น การท้ิงขยะไม่เป็นท่ีเป็นทาง และ/หรือเกิดการบุกรุกท�าลาย

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อน�ามาสร้างรีสอร์ท (3) ปัจจัยท่ีมีส่วนส�าคัญท�าให้แนวทางการพัฒนาการบริหาร

จัดการพื้นที่ท่องเที่ยวฯ ประสบผลส�าเร็จที่ส�าคัญ คือ การท่ีผู้บริหารจังหวัดควรมีวิสัยทัศน์ท่ีดี มีคุณธรรมและมีแนวทาง

การบริหารจัดการที่ดี และ (4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการพื้นที่ท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบูรณ์ฯ คือ จังหวัด

ควรมียุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวที่สนับสนุนในการพัฒนาระบบบริหารจัดการ และปัจจัยพื้นฐานด้าน

การท่องเที่ยว ที่เป็นปัจจัยที่มีส่วนส�าคัญต่อประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการมีส่วนร่วมของประชาชนท้ัง 4 ด้าน

ค�ำส�ำคัญ: การพัฒนา, การบริหารจัดการ, ท่องเท่ียว, ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

Abstract

This study aims to: (1) problems administration of tourism areas of the Phetchabun province 

according to the sufficiency economy philosophy, (2) guidelines of administration development of 

tourism (3) main factors to be successful in administration development of tourism, and (4) the  

strategies of administration development of tourism. Methodology is mixed method. Samples were 

กำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรพื้นที่ท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบูรณ์

ตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
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บทน�ำ

จังหวัดเพชรบูรณ์มีการท่องเที่ยวหลายรูปแบบ 

ได้แก่ การท่องเทีย่วเชงิธรรมชาต ิท่องเทีย่วเชงิสขุภาพ ท่อง

เที่ยวเชิงเกษตร ท่องเที่ยวเชิงศิลปะโบราณสถานโบราณ

วัตถุ วัฒนธรรม ประเพณี และการท่องเที่ยวผจญภัย การ

ท่องเที่ยวจึงเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ส�าคัญของจังหวัด

เพชรบูรณ์ซ่ึงจังหวัดได้จัดท�าแผนพัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ์ 

พ.ศ. 2558–2561 โดยจัดประชุมหารือทุกภาคส่วน เพื่อ

ร่วมกันก�าหนดวิสัยทัศน์และจัดท�าแผนพัฒนาจังหวัด

เพชรบูรณ์ เมื่อเดือนสิงหาคม 2555เห็นชอบให้ก�าหนด

วิสัยทัศน์เป็น “ดินแดนแห่งความสุขของคนอยู่และผู้มา

เยือน” แต่จากการพัฒนาที่รวดเร็ว การเจริญเติบโตของ

การท่องเที่ยวที่ขาดการจัดการที่ดีและเหมาะสมก็ย่อมก่อ

ให้เกิดความเสื่อมโทรมของสภาพแวดล้อมโดยเฉพาะอย่าง

ยิ่งสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ เมื่อเกิดความเสื่อมโทรมแล้ว

ไม่สามารถแก้ไข ฟื้นฟูได้เหมือนเดิมจะเห็นได้ว่า การที่

แหล่งท่องเที่ยวเกิดความเสื่อมโทรม สาเหตุมาจากนักท่อง

เที่ยวซ่ึงอาจเกิดจากรู้เท่าไม่ถึงการณ์ การขาดจิตส�านึกท่ีดี 

และการไม่มีความรู้ความเข้าใจในสิ่งที่กระท�าว่าจะก่อให้

เกิดความเสียหาย เช่น การทิ้งขยะ การเด็ดดอกไม้ การ

ท�าร้ายสัตว์ ดังนั้นการให้ความรู้ความเข้าใจ การให้การ

ศึกษาในรูปแบบของสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยว เพื่อ

1,090 populations from convenience sampling in Amphur Khao Koh and Amphur Nam Noa. To  

collect data from a data provider or specialist subject in-depth interviews 9 people for using  

statistics to analyze information include: standard deviation, multiple regression and correlation 

coefficient of Pearson. It was found that the results showed that (1) the problems administration of  

tourism area management in Phetchabun province according to sufficiency economy philosophy was  

protection problem; (1) the conservative tourism areas law was not enough strict, (2) Phetchabun 

province should enforce conservative law such as littering and disposing, and/or the invasion of natural  

forest to development resorts, (3) the visionary, moral and clear management plan of Phetchabun  

province management was main factors to be the guidelines of development tourism area  

management. Also, government or public sector should support operation project of Phetchabun 

province and (4) Phetchabun province should have strategy to support tourism administration and 

basic facilities which were a main factor to manage the participation of citizen in Phetchabun province.

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

ให้บุคคลมีการรับรู ้และมีบทบาทที่จะปลูกฝังความรู ้สึก

รักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติในแหล่งท่องเที่ยว 

ส่งเสริมให้บุคคลตระหนักและมีความรู้สึกตอบสนองต่อ

สิ่งแวดล้อมจึงเป็นสิ่งส�าคัญ

จากการพัฒนาการท่องเที่ยวในช่วงเวลาที่ผ่านมา

ท�าให้ อ�าเภอเขาค้อและอ�าเภอน�า้หนาวได้รบัความนยิมจาก

นักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นเป็นจ�านวนมาก โดยนักท่องเที่ยวส่วน

ใหญ่จะมีจุดประสงค์หลักเพื่อมาชมทะเลหมอก ในช่วงเช้า

เวลาเช้าและสัมผัสอากาศเย็น 

การชมทะเลหมอกตอนเช้า ซึง่การท่องเท่ียวจ�าเป็น

ท่ีต้องพักค้างคืน เพื่อสะดวกในการชมทะเลหมอกในยาม

เช้า ซ่ึงสามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชน และก่อให้เกิดผล

ดีต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในชุมชน ให้กับอ�าเภอ

เขาค้อเป็นอันมาก ส่งผลให้การพัฒนาธุรกิจการท่องเที่ยว

ของอ�าเภอเขาค้อเจริญขึ้นอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจ

ท่ีพัก (โรงแรม รีสอร์ท โฮมสเตย์ และพื้นท่ีกางเต็นท์) ธุรกิจ

ร้านอาหารและเครื่องดื่ม และธุรกิจร้านขายของฝากและ

ของท่ีระลึก เพียงแต่การเจริญเติบโตของการท่องเท่ียวยัง

ขาดการบริหารจัดการท่ีดี ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวิถี

ชีวิต และอาชีพของคนในพื้นท่ี และเกิดความเสื่อมโทรม
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ของแหล่งท่องเที่ยว รวมถึงสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ จาก

ปัญหาการบกุรกุทีดิ่น เพือ่ถางป่าท�าลายทรพัยากรธรรมชาติ 

เพื่อครอบครองที่ดิน การสะสมของขยะที่เกิดจากการท่อง

เที่ยว รวมถึงการเกิดน�้าเสียและสิ่งปฏิกูล โดยรอบบริเวณ

พื้นที่แหล่งท่องเที่ยว ท�าให้การท่องเที่ยวในพื้นที่อาจต้อง

เข้าสู่ภาวะหยุดชะงัก และชะลอตัวลงได้ เพราะเมื่อเกิด

ความเสื่อมโทรมแล้วก็ย่อมท�าให้การแก้ไขฟื้นฟูให้มีสภาพ

เหมือนเดิม ได้ยากและต้องใช้ระยะเวลานานมีผลกระทบ

ต่างๆที่เกิดขึ้นแสดงให้เห็นถึง การบริหารจัดการแหล่งท่อง

เที่ยวยังขาดประสิทธิภาพ ขาดการบูรณาการในการท�างาน

ร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการ รวม

ถงึการทีอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่และชมุชนยงัขาดความ

รู้ และการมีส่วนร่วมในฐานะเจ้าของพื้นที่ 

ในการบรหิารจัดการการท่องเทีย่ว โดยเฉพาะอย่าง

ยิ่งการจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและ

การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น โครงการที่เสนอของบประมาณ

ด้านการท่องเที่ยว มากกว่า ร้อยละ 80 ต่างมุ่งเน้นท่ีจะ

พัฒนาสิ่งอ�านวยความสะดวกสบาย พัฒนาถาวรวัตถุ และ

ก่อสร้างเพียงด้านเดียวมากกว่าการให้ความส�าคัญกับ

คุณภาพชีวิตของประชาชน การจัดการสิ่งแวดล้อมและภูมิ

สังคม (ชาญชัย สุขสกุล, 2554, น. 8) ส่งผลให้การพัฒนา

มีแนวโน้มจะก้าวถึงจุดอิ่มตัว และเข้าสู่ภาวะทดถอยได้ใน

อนาคต เพราะขาดความยังยืน

จากข้อมูลข้างต้นผู้ศึกษาในฐานะที่ผู ้ศึกษาเป็น

สมาชิกสภาจังหวัดเพชรบูรณ์ จึงทราบถึงปัญหาเหล่านี้เป็น

อย่างดีพร้อมทั้งสนใจที่จะศึกษาถึงแนวทางการพัฒนาการ

บริหารจัดการให้เกิดความยั่งยืนในประเด็น เรื่องการ

พัฒนาการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาพื้นที่ท่องเท่ียวของ

จังหวัดเพชรบูรณ์ ที่เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน โดย

น�าเอาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นกรอบแนวคิด

ในการศึกษาในครั้งนี้

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

1. เพื่อศึกษาปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการ

พื้นที่ท ่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบูรณ์ตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง

2. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการบริหาร

จัดการพื้นที่ท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบูรณ์ตามปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง

3. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีส่วนส�าคัญท�าให้แนวทาง

การพัฒนาการบริหารจัดการพื้นที่ท่องเที่ยวของจังหวัด

เพชรบูรณ์ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประสบผล

ส�าเร็จ

4. เพื่อศึกษายุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหาร

จัดการพื้นที่ท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบูรณ์ตามปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการ

บริหารจัดการ การบริหารจัดการ หมายถึง แนวทาง วิธี

การ หรือข้ันตอนการด�าเนินงานหรือการปฏิบัติงานใด ๆ 

ในลักษณะที่เป็นตัวชี้วัดกลุ่มตัวชี้วัด กรอบแนวคิด หรือ

ตัวแบบที่น�าไปปรับใช้ในทางวิชาการ เช่น ในการวิจัย และ

ในทางปฏิบัติของหน่วยงานและบุคลากรของหน่วยงานทั้ง

ภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งนี้ เพื่อน�าไปสู่จุดหมายปลายทาง

ที่ท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้นกว่าเดิม (วิรัช 

วิรัชนิภาวรรณ, 2558, น. 51)

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการ

พัฒนาและการท่องเท่ียว การพัฒนา คือ เปลี่ยนแปลงที่มี

การกระท�าให้เกิดขึ้นหรือมีการวางแผนก�าหนดทิศทางไว้

ล่วงหน้า โดยการ เปลี่ยนแปลงนี้ต้องเป็นไปในทิศทางที่ดี

ข้ึน ถ้าเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีไม่ดี ก็ไม่เรียกว่าการพัฒนา 

ขณะเดียวกัน การพัฒนามิได้ หมายถึงการเพิ่มขึ้นปริมาณ

สิ้นค้าหรือรายได้ของ ประชาชนเท่านั้น แต่หมายความรวม

ไปถึงการเพิม่ความพงึพอใจและเพิม่ความสขุของประชาชน

ด้วย ( วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, 2548, น. 25) ผู้ศึกษาได้น�า

ความหมายการพัฒนาของ พะยอม วงศ์สารศรี (2551, น. 

156) และ ชนิศฏ์สรฐ์ สืบสังข์ (2556, น. 30) มาปรับใช้ใน

การศึกษาวิจัยครั้งนี้โดยหมายถึง กระบวนการ พัฒนาพ้ืนท่ี

การท่องเที่ยวให้มีการเปลี่ยนแปลงให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

และมีความยั่งยืน ด้านความรู้ ด้านทัศนคติ ด้านเศรษฐกิจ 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการมี

ส่วนร่วมของประชาชนในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ศึกษาการ
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มีส่วนร่วมของประชาชนของ Cohen & Uphoff (1981) 

โดยหมายถึง การมีส่วนของประชาชนในการบริหารจัดการ

พื้นที่ท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบูรณ์ ประกอบด้วย 4 ด้าน 

(1) การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (2) การมีส่วนร่วมใน

การด�าเนินงาน (3) การได้รับประโยชน์ (4) การติดตาม

และประเมินผล

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผู้ศึกษาได้น�าความ

หมายของปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงของส�านกังานคณะ

กรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2554) 

มาปรับใช้ในการศึกษาครั้งนี้โดยได้หมายถึงปัจจัยที่มีส่วน

ส�าคญัท�าให้แนวทางการพฒันาการบรหิารจดัการพืน้ทีท่่อง

เท่ียวของจังหวัดเพชรบูรณ์ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอ

เพียง 5 ด้านได้แก่ (1) ความพอประมาณ (2) ความมีเหตุผล 

(3) การมีภูมิคุ้มกัน (4) การมีความรู้ (5) การมีคุณธรรม 

ปัจจัยที่มีส่วนส�าคัญต่อปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการพื้นที่

ท ่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบูรณ์ตามปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียง 5 ด้าน

1. ความพอประมาณ       2. ความมีเหตุผล

3. การมีภูมิคุ้มกัน           4. การมีความรู้

5. การมีคุณธรรม

การพัฒนาการบริหารจัดการพื้นท่ีท่องเท่ียวของ

จังหวัดเพชรบูรณ์ตามปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียง

ปัจจัยท่ีมีส่วนส�าคัญต่อการเพิ่มในประสิทธิภาพ

ในการบริหารจัดการพื้นท่ีท่องเท่ียวของจังหวัด

เพชรบูรณ์ ตามกรอบแนวคิดการมีส่วนร่วมใน

การบริหารจัดการของประชาชน 4 ด้านของ 

Cohen & Uphoff, (1981, pp. 183-185)

1. การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ

 (decision making)

2. การมีส่วนร่วมในการด�าเนินงาน  

(implementation)

3. การได้รับประโยชน์

(benefit)

4. การติดตามและประเมินผล 

(evaiuation)

ปัจจัยที่มีส่วนส�าคัญต่อแนวทางในการพัฒนาการบริหารจัดการ

พื้นที่ท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบูรณ์ตามปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 5 ด้าน

1. ความพอประมาณ      2. ความมีเหตุผล

3. การมีภูมิคุ้มกัน          4. การมีความรู้

5. การมีคุณธรรม

ปัจจัยที่มีส่วนส�าคัญที่ท�าให้แนวทางในการพัฒนาการบริหาร

จัดการพ้ืนที่ท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบูรณ์ตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงประสบความส�าเร็จที่จัดกลุ่มและวิเคราะห์

ตามกรอบแนวคิดที่แบ่งเป็น 2 ปัจจัยได้แก่ ปัจจัยภายในและ

ปัจจัยภายนอก

1.ปัจจัยภายใน                2.ปัจจัยภายนอก

ยทุธศาสตร์การพฒันาการบรหิารจัดการพืน้ทีท่่องเท่ียวของจงัหวดั

เพชรบูรณ์ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ภำพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

กรอบแนวคิดกำรวิจัย

   ตัวแปรอิสระ             ตัวแปรตาม
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วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

ใช้การวิจัยแบบผสมผสาน ระหว่างการวิจัยเชิง

คุณภาพเป็นหลัก และน�าการวิจัยเชิงปริมาณมาเสริม

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

ส่วนการวิจัยเชิงปริมาณ เก็บรวบรวมข้อมูลจาก

ประชาชนในพืน้ทีอ่�าเภอเขาค้อและอ�าเภอน�า้หนาว จงัหวดั

เพชรบูรณ์ จากประชาการจ�านวน 1,090 คน ซึ่งจ�านวนนี้

ได้มาจากการค�านวณโดยการใช้สูตรการหาขนาดของกลุ่ม

ตัวอย่างของทาโร ยามาเน่ (Yamane, 1967, p. 398)

ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพเก็บรวบรวมข้อมูลจาก

ผู้ให้ข้อมูลหลัก โดยเลือกแบบเจาะจง ท�าการเลือกกลุ่ม

ตัวอย่างที่เป็นผู้ให้ข้อมูลส�าคัญแบบเจาะจง (purposeful 

sampling) โดยการสัมภาษณ์แนวลึกเฉพาะผู้เชี่ยวชาญ

ข้าราชการระดับสูงที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ผู้บริหาร

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และตัวแทนผู้ประกอบการ

เกี่ยวกับการท่องเที่ยว จ�านวน 9 คน

เครื่องมือท่ีใช้ในกำรวิจัย

ผู้วิจัยใช้แบบสอบถาม และ แบบสัมภาษณ์เชิงลึก

ที่มีโครงสร้าง ในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูล

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล

ผู้วิจัยใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการใช้แบบ

แบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่าง และการสัมภาษณ์เชิงลึก

1. การสงัเกตภาพรวมจากวธิกีารในพืน้ทีท่่องเทีย่ว

ของอ�าเภอน�้าหนาว และอ�าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

จ�านวน 2 อ�าเภอ รวมทัง้สงัเกตภาพรวมขณะทีก่ลุม่ตวัอย่าง

กรอกแบบสอบถาม

2. การสังเกตสภาพแวดล้อมของพ้ืนที่ท่องเที่ยว

อ�าเภอน�้าหนาว และอ�าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

ข้อมูลในส่วนนี้เป็นเพียงข้อมูลเสริมข้อมูลหลักที่ได้จาก

การรวบรวมข้อมูลจากการวิจัยภาคสนาม

กำรวิเครำะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้

การวเิคราะห์ข้อมลูเชงิปรมิาณ ด้วยการใช้ค่าเฉลีย่ 

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าการถดถอยพหุคูณ และการหา

ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน

ผลกำรวิจัย

1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่ม

ตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม พบว่า กลุ ่มตัวอย่างส่วน

ใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 63.5) และมีการศึกษาต�่ากว่า

ปริญญาตรี (ร้อยละ 74.4 )

2. ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง

ต่อปัจจยัทีม่ส่ีวนส�าคญัต่อปัญหาเกีย่วกบัการบรหิารจดัการ

พื้นที่ท ่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบูรณ์ตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 5 ด้าน (สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การ

วิจัย ข้อ 1)โดยแต่ละด้าน มีค�าถามเก่ียวกับปัญหาด้านละ 

2 ข้อค�าถาม พบว่า กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยอยู่ในระดับปาน

กลางทุกด้านท้ัง 5 ด้าน 

ท้ังนี้ผู้ศึกษาได้น�าเสนอปัญหาเรียงล�าดับ ค่าเฉลี่ย

สูงสุดแต่ละข้อ ท้ัง 5 ด้าน ตามล�าดับ นอกจากนี้ผู้ศึกษา

ยังได้น�าเสนอในค�าถามท้ายสุดของปัญหาได้มีการน�า

เสนอ ปัจจัยท่ีมีส่วนส�าคัญต่อปัญหาเกี่ยวกับการบริหาร

จัดการพื้นที่ท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบูรณ์ตามปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงในภาพรวมท้ังหมด

3. ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง

ต่อแนวทางการบริหารจัดการพื้นที่ท่องเที่ยวของจังหวัด

เพชรบูรณ์ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 5 ด้าน 

(สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย ข้อ 2)ในแต่ละด้าน

ประกอบด้วยค�าถาม 2 ข้อค�าถาม ปรากฏว่า กลุ่มตัวอย่าง

เห็นด้วยในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 2.30) 

ท้ังนี้ผู้ศึกษาได้น�าเสนอแนวทางการบริหารจัดการ

พื้นที่ท ่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบูรณ์ตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง เรียงตามล�าดับ “ค่าเฉลี่ยรวมของแต่ละ

ด้าน” จากมากไปหาน้อย ดังนี้

1) แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการพ้ืนท่ี

ท่องเท่ียวของจังหวัดเพชรบูรณ์ตามปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง ด้านการมีภูมิคุ้มกันกลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยอยู่ใน
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ระดับมาก (  =2.35) กล่าวคือ จังหวัดเพชรบูรณ์ควรมี

การบังคับใช้กฎหมายในการอนุรักษ์พื้นที่ท่องเที่ยว เช่น 

การทิ้งขยะไม่เป็นที่เป็นทาง และ/หรือเกิดการบุกรุก

ท�าลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อน�ามา 

สร้างรีสอร์ท เป็นต้น

2) แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการพื้นที่

ท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบูรณ์ตามปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง ด้านการมีคุณธรรมกลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยอยู่ใน

ระดับมาก (  = 2.35) กล่าวคือ จังหวัดเพชรบูรณ์ควรส่ง

เสรมิให้บคุลากรของหน่วยงานมจีติส�านกึทีด่ใีนการอนรุกัษ์

พ้ืนที่ท่องเที่ยว

3) แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการพื้นที่

ท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบูรณ์ตามปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง ด้านการมคีวามรู ้กลุม่ตัวอย่างเหน็ด้วยอยูใ่นระดบั

ปานกลาง (  =2.31) กล่าวคือ จังหวัดเพชรบูรณ์ ควร

พัฒนาความรูค้วามสามารถให้กบับคุลากรในด้านการบรกิาร 

จัดการพ้ืนที่ท่องเที่ยวและความรู้ในการท�างานร่วมกับผู้

ประกอบการภาคเอกชน และภาคประชาชนเจ้าของพื้นท่ี

4) แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการพื้นที่

ท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบูรณ์ ตามปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง ด้านความมีเหตุผล กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยอยู่ใน

ระดับปานกลาง (  =2.26) กล่าวคือ จังหวัดเพชรบูรณ์ควร

วางแผนร่วมกับผู้ประกอบการภาคเอกชน และประชาชน 

ในการบรหิารจดัการให้เกดิประสทิธภิาพและสามารถท�างาน

ร่วมกันได้อย่างบูรณาการให้เป็นไปตามแผนงาน

5) แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการพื้นที่

ท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบูรณ์ตามปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง ด้านความพอประมาณ กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยอยู่

ในระดับปานกลาง (  =2.26) กล่าวคือจังหวัดเพชรบูรณ์

ควรมีการประชาสัมพันธ์พื้นที่ท่องเที่ยว และมีจุดให้บริการ

ในการให้ข้อมูลข่าวสารอย่างเพียงพอ

6) สรุปในการวิเคราะห์ความคิดเห็นของกลุ่ม

ตัวอย่างต่อแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการพื้นท่ีท่อง

เที่ยวของจังหวัดเพชรบูรณ์ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอ

เพียงทั้ง 5 ด้าน พบว่า ค่าเฉลี่ยรวมของกลุ่มตัวอย่างเห็น

ด้วยในระดับปานกลาง (  =2.30)

กำรอภิปรำยผล

1. การอภิปรายผลปัญหาเกี่ยวกับการบริหาร

จัดการพื้นที่ท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบูรณ์ตามปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง 5 ด้าน

การท่ีกลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยอยู่ในระดับปานกลาง  

(  =2.13) ต่อปัญหาเก่ียวกับการบริหารจัดการพื้นท่ีท่อง

เท่ียวของจังหวัดเพชรบูรณ์ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอ

เพียง 5 ด้านเหตุผลส�าคัญท่ีกลุ่มตัวอย่างซ่ึงเป็นประชาชน

ในพื้นท่ีท่องเท่ียวของจังหวัดเพชรบูรณ์เห็นด้วยในระดับ

ปานกลาง (  =2.13) เนื่องจากจังหวัดเพชรบูรณ์ท่ีมีการ

บริหารจัดการพื้นท่ีท่องเท่ียวได้ในระดับหนึ่งแล้ว กล่าว

คือ จังหวัดเพชรบูรณ์มีการบริหารจัดการด้านการให้มีสิ่ง

อ�านวยความสะดวกต่าง ๆ  เช่น การให้บริการเก่ียวกับ ถัง

ขยะ ถนน ห้องสุขา จุดชมวิว และลานจอดรถท่ีไม่เพียงพอ

ต่อความต้องการของนักท่องเท่ียว แต่ผู้ประกอบการภาค

เอกชนและภาคประชาชนในพื้นท่ีท่องเท่ียวยังขาดความรู้ 

ความเข้าใจในการท�างานร่วมกบัเจ้าหน้าทีข่องภาครฐั ท�าให้

มีการแยกส่วน หรือต่างคนต่างท�า ท�าให้ผลของการด�าเนิน

งานขาดประสิทธิภาพ และผู้ประกอบการภาคเอกชนและ

ประชาชนส่วนใหญ่ยงัขาดจติส�านกึทีด่กีารอนรุกัษ์พืน้ทีท่่อง

เท่ียวแล้วในบางครั้งยังขาดการสนับสนุนงบประมาณและ

เครือ่งวสัดอุปุกรณ์ให้กบัภาคเอกชน และภาคประชาชนเข้า

มามีส่วนร่วมในการด�าเนินงานในพื้นท่ีท่องเท่ียวอย่างเป็น

ระบบ เช่น จังหวัดเพชรบูรณ์ไม่ได้มีการบังคับใช้กฎหมาย

ในการอนุรักษ์พื้นท่ีท่องเท่ียวอย่างเข้มงวดเท่าท่ีควร เช่น 

การทิง้ขยะไม่เป็นทีเ่ป็นทาง และ/หรอืเกดิการบุกรกุท�าลาย

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อน�ามาสร้างรีสอร์ท 

เป็นต้น และจังหวัดเพชรบูรณ์ไม่ได้มีการวางแผนร่วมกับ

ผู้ประกอบการภาคเอกชน และประชาชน ในการบริหาร

จัดการให้เกิดประสิทธิภาพและสามารถท�างานร่วมกันได้

อย่างบรูณาการให้เป็นไปตามแผนงานทีก่�าหนดไว้ เช่น การ

บริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมและการจัดการ

ขยะภายในจังหวัด จึงเป็นผลท�าให้กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วย

กับสภาพปัญหาในระดับปานกลางแทนที่จะเห็นด้วยใน

ระดับมากในระดับน้อย

นอกจากนี้แล้ว การที่กลุ ่มตัวอย่างเห็นด้วยใน

ระดับปานกลาง (  = 2.22) ต่อภาพรวมทั้งหมดของ

ปัญหา ดังปรากฏในข้อค�าถามที่ว่า ในภาพรวมทั้งหมด 
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จังหวัดเพชรบูรณ์มีปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการพื้นท่ี

ท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบูรณ์ตามปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้าน (1) ความพอประมาณ (2) 

ความมีเหตุผล (3) การมีภูมิคุ้มกัน (4) การมีความรู้ (5) 

การมีคุณธรรม ซึ่งความเห็นของกลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยใน

ระดับปานกลางต่อภาพรวมทั้งหมดของปัญหานี้ ผู้ศึกษามี

ความคิดเห็นว่า จังหวัดเพชรบูรณ์ควรมีแนวทางการพัฒนา

พื้นที่ท่องเที่ยว ในเรื่องการบริหารจัดการด้านการให้มีสิ่ง

อ�านวยความสะดวกต่าง ๆ ในสถานที่ท่องเที่ยวและให้ผู้

ประกอบการภาคเอกชนและประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม

ในการบริหารจัดการในสิ่งอ�านวยความสะดวกด้วย รวมทั้ง

ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการภาคเอกชนและภาคประชาชนใน

พื้นที่ให้มีความรู้ ความเข้าใจในการท�างานร่วมกับภาครัฐ 

และมีจิตส�านึกในการอนุรักษ์พื้นที่ท่องเที่ยว โดยให้มีการ

บังคับใช้กฎหมายในการอนุรักษ์พื้นที่ท่องเที่ยวอย่างเข้ม

งวด แต่ทั้งนี้ในการด�าเนินงานจะต้องใช้เวลาการด�าเนิน

งานจึงยังไม่บรรลุเป้าหมายสูงสุดที่ตั้งไว้ จึงเป็นเหตุให้

กลุ ่มตัวอย่างเห็นด้วยในระดับปานกลาง ท�าให้ผลการ

วิจัยสอดคล้องกับ ทรงศักด์ิ สินวิมล (2558) ที่ได้ศึกษา

เรื่อง การพัฒนาการบริหารจัดการการเกษตรของจังหวัด

พระนครศรีอยุธยาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผล

การศึกษาพบว่า ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างเห็นด้วย

อยู่ในระดับปานกลางต่อปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการ

การเกษตรของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงทั้ง 5 ด้าน (1) ด้านความพอประมาณ 

(2) ด้านความมีเหตุผล (3) ด้านการมีภูมิคุ้มกัน (4) ด้าน

การพึ่งตนเอง และ(5) ด้านความรู้คู่คุณธรรม

2. การอภิปรายผลปัญหาและแนวทางการ

พัฒนาการบริหารจัดการพื้นที่ท ่องเที่ยวของจังหวัด

เพชรบูรณ์ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 5 ด้าน

ผูศ้กึษามคีวามเหน็ว่า จงัหวดัเพชรบูรณ์ม ีปัญหาใน

การบรหิารจดัการพืน้ทีท่่องเทีย่วของจงัหวดัเพชรบรูณ์ตาม

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 5 ด้าน และเนื่องจากปัญหา

แต่ละด้าน มีหลายปัญหา ข้ึนอยู่กับมุมมองของแต่ละคน 

เช่น เฉพาะปัญหาเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการพื้นที่

ท่องเท่ียวของจังหวัดเพชรบูรณ์ตามปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงแบ่งเป็นจังหวัดเพชรบูรณ์มีการประชาสัมพันธ์

พื้นที่ท่องเที่ยวและมีจุดให้บริการในการให้ข้อมูลข่าวสาร

ไม่เพียงพอและ ผู้ประกอบการภาคเอกชนและประชาชน

ส่วนใหญ่ยังขาดจิตส�านึกท่ีดีการอนุรักษ์พื้นท่ีท่องเที่ยว 

เป็นต้น แต่ในท่ีนี้ ผู้ศึกษาได้ยกตัวอย่างเฉพาะ ปัญหาที่

ส�าคัญท่ีสุด ด้านละ 1 ปัญหาเท่านั้น มาศึกษาวิเคราะห์) 

ในเวลาเดียวกันได้เสนอ สาเหตุ และแนวทางแก้ไข หรือ 

แนวทางการพัฒนา การบริหารจัดการควบคู่ไปด้วย

ผู ้ศึกษาได ้น�ากรอบแนวคิดทางวิชาการ คือ 

กระบวนการพิจารณาแก้ไขปัญหา มาปรับใช้ในการ

ศึกษาวิเคราะห์ กรอบแนวคิดนี้ประกอบด้วย 3 ข้ันตอนที่

สอดคล้องกัน ได้แก่ ปัญหา สาเหตุ และแนวทางการแก้ไข

หรือการพัฒนา (วิรัช วิรัชนิภาวรรณ (2552, น. 57) ดังได้

สรุปไว้ในภาพ 2 ดังนี้



64 Vol. 8 No. 1 January-April 2018
EAU HEritAgE JoUrnAl

Social Science and Humanity

กระบวนการพิจารณาแก้ไขปัญหา

         (1)             (2)     (3)

ปัญหา สาเหตุ แนวทางการพัฒนา

     สอดคล้อง

1. ด้านความพอประมาณ ที่ส�าคัญที่สุดตาม

ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง คือ จังหวัด

เพชรบรูณ์มกีารประชาสมัพนัธ์พืน้ทีท่่องเทีย่ว

และมีจุดให้บริการในการให้ข้อมูลข่าวสาร

ไม่เพียงพอ 

1. ผู้บริหารของจังหวัดเพชรบูรณ์ขาดการส่ง

เสริมสนับสนุนและไม่เข้าถึงตัวนักท่องเที่ยว

ท�าให้การประชาสมัพนัธ์ท�าให้นกัท่องเทีย่วไม่

ทราบว่าพืน้ทีไ่หนเป็นพืน้ทีแ่ละมจีดุให้บรกิาร

นักท่องเที่ยวไม่เพียงพอต่อนักท่องเที่ยว

1. ด้านความพอประมาณ

จังหวัดเพชรบูรณ์ควรมีการประชาสัมพันธ์

พื้นที่ท่องเที่ยว และมีจุดให้บริการให้ข้อมูล

ข่าวสารอย่างเพียงพอ

2. ด้านความมีเหตุผล ที่ส�าคัญที่สุดตามความ

คดิเหน็ของกลุม่ตวัอย่าง คอื จงัหวดัเพชรบรูณ์

ไม่ได้มกีารวางแผนร่วมกบัผูป้ระกอบการภาค

เอกชน และประชาชน ในการบริหารจัดการ

ให้เกิดประสิทธิภาพและสามารถท�างานร่วม

กันได้อย่างบูรณาการให้เป็นไปตามแผนงาน

2. ผู้บริหารขาดการวางแผนงานในการจัดท�า

โครงการหรือด�าเนินงานในด้านต่างๆ ในการ

จัดการพ้ืนที่ท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบูรณ์

2. ด้านความมีเหตุผล

จังหวัดเพชรบูรณ์ควรวางแผนร่วมกับผู ้

ประกอบการภาคเอกชน และประชาชน ใน

การบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพและ

สามารถท�างานร่วมกันได้อย่างบูรณาการ

ให้เป็นไปตามแผนงาน

3. ด้านการมีภูมิคุ้มกันที่ส�าคัญที่สุดตามความ

คดิเหน็ของกลุม่ตวัอย่าง คอื จงัหวดัเพชรบรูณ์

ไม่ได้มีการบังคับใช้กฎหมายในการอนุรักษ์

พื้นที่ท่องเท่ียวอย่างเข้มงวดเท่าที่ควร เช่น 

การท้ิงขยะไม่เป็นที่เป็นทาง และ/หรือเกิด

การบุกรุกท�าลายทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมเพื่อน�ามาสร้างรีสอร์ท เป็นต้น 

3. ผู ้บริหารของจังหวัดเพชรบูรณ์หรือผู้มี

อ�านาจขาดการบังคับใช้กฎ ข้อบังคับและ

กฎหมายที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวอย่างจริงจงั

ภายในพ้ืนที่ เช่น การบุกรุกท�าลายป่าสร้าง

รีสอร์ท

3. ด้านการมีภูมิคุ้มกัน

จงัหวดัเพชรบรูณ์ควรมกีารบงัคบัใช้กฎหมาย

ในการอนรุกัษ์พืน้ทีท่่องเทีย่ว เช่น การทิง้ขยะ

ไม่เป็นที่เป็นทาง และ/หรือเกิดการบุกรุก

ท�าลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เพื่อน�ามาสร้างรีสอร์ท เป็นต้น

4. ด้านการมคีวามรูท้ีส่�าคญัทีส่ดุตามความคดิ

เห็นของกลุ่มตัวอย่าง คือผู้ประกอบการภาค

เอกชนและภาคประชาชนในพ้ืนที่ท่องเที่ยว

ยังขาดความรู้ ความเข้าใจในการท�างานร่วม

กับเจ้าหน้าท่ีของภาครัฐ ท�าให้มีการแยกส่วน 

หรือต่างคนต่างท�า ท�าให้ผลของการด�าเนิน

งานขาดประสิทธิภาพด้านการอนุรักษ์พ้ืนที่ 

4. ผูป้ระกอบการภาคเอกชนและประชาชนใน

พื้นที่ท่องเที่ยวขาดความรู้ความเข้าใจในการ

บรหิารจดัการสถานทีท่่องเทีย่วในพืน้ทีต่นเอง 

โดยไม่สนใจเจ้าหน้าที่รัฐเข้ามามีส่วนร่วมใน

การพฒันาสถานทีท่่องเทีย่ว (แยกส่วนกนัท�า)

4. ด้านการมีความรู้

จงัหวดัเพชรบรูณ์ควรให้ความรู ้และท�าความ

เข้าใจ กบัผูป้ระกอบการภาคเอกชนและภาค

ประชาชนในการท�างานร่วมกับภาครัฐ เพื่อ

ไม่ให้มกีารแยกส่วนกนัท�า หรอืต่างคนต่างท�า 

ที่ส่งให้ผลของการด�าเนินงานด้านอนุรักษ์

พื้นที่ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร

5. ด้านการมีคุณธรรมที่ส�าคัญที่สุดตามความ

คิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ประกอบการ

ภาคเอกชนและประชาชนส่วนใหญ่ยังขาด

จิตส�านึกที่ดีการอนุรักษ์พ้ืนที่ท่องเที่ยว

5. ผูป้ระกอบการภาคเอกชนและประชาชนไม่

ค่อยให้ความส�าคญัในการดแูลรกัษาธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม ได้แต่เห็นประโยชน์ของ

ตนเองมากกว่าส่วนร่วม

5. ด้านการมีคุณธรรม

เจ้าหน้าที่ภาครัฐควรส่งเสริมให้ผู้ประกอบ

การภาคเอกชนและประชาชนมีจิตส�านึกใน

การอนุรักษ์พื้นที่ท่องเที่ยวของจังหวัด

ภำพ 2 ภาพรวมปัญหา สาเหตุ และแนวทางการบริหารจัดการพื้นที่ท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบูรณ์ตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 5 ด้าน
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3. การอภิปรายผลปัจจัยที่มีส่วนส�าคัญที่ท�าให้

แนวทางบริหารจดัการพืน้ทีท่่องเทีย่วของจงัหวดัเพชรบรูณ์

ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประสบผลส�าเร็จที่แบ่ง

เป็นปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก

ผู้ศึกษาขออภิปรายผล ดังนี้

การทีก่ลุม่ตวัอย่างเหน็ด้วยในภาพรวมอยูใ่นระดบั

ปานกลาง (  =2.22) ส่วนรายด้านภายในมค่ีาเฉลีย่มากกว่า

ภายนอกเล็กน้อย แต่ทั้งสองด้านมีความคิดเห็นของกลุ่ม

ตัวอย่างอยู่ในระดับปานกลางต่อปัจจัยที่มีส่วนส�าคัญท่ี

ท�าให้แนวทางบริหารจัดการพื้นที่ท่องเที่ยวของจังหวัด

เพชรบูรณ์ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงน้ัน เหตุผล

ที่ส�าคัญที่กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยอยู่ในระดับปานกลาง ดัง

กล่าว ผู้ศกึษามคีวามเหน็ว่า ในแต่ละข้อค�าถามกลุม่ตวัอย่าง

ได้ให้ความเห็นอยู่ในระดับปานกลางทั้งหมด ได้แก่ ปัจจัย

ภายใน ผู้บรหิารจงัหวดัเพชรบรูณ์มวีสิยัทศัน์ทีด่ ีมคีณุธรรม

และมีแนวทางการบริหารจัดการ รวมถึงมีแผนการด�าเนิน

แต่ยังไม่ชัดเจนในการบริหารจัดการพื้นที่ท่องเที่ยวของ 

จังหวัดเพชรบูรณ์ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ

ผู้บริหารมีการจัดสรรงบประมาณที่เหมาะสมในการด�าเนิน

งานตามแผนการบริหารจัดการพื้นที่ท่องเที่ยวตามปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง โดยท�าให้ประชาชนรู้สึกว่ายังไม่คุ้ม

ค่าของการด�าเนนิกจิกรรม โครงการว่าสิง่ทีค่ดิจะท�านัน้เกดิ

ประโยชน์ต่อประชาชนมากน้อยแค่ไหน แล้วต้องท�าให้เห็น

เด่นชัดมากกว่าเท่าที่ท�าอยู่ เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดปัจจัย

ภายนอก ภาครัฐและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องมีนโยบายท่ี

ชัดเจนรวมถึงให้ความสนับสนุนการด�าเนินงานของจังหวัด

เพชรบรูณ์ ในทกุกจิกรรม/โครงการ และผูป้ระกอบการภาค

เอกชนและประชาชนสมัครใจเข้าร่วมกับจังหวัดเพชรบูรณ์ 

ในการด�าเนินตามแผนงานในการบริหารจัดการพื้นที่ท่อง

เที่ยวของจังหวัดเพชรบูรณ์ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอ

เพียงในทุกกิจกรรม/โครงการ ควรมีนโยบายให้ชัดเจนกว่า

เดิมเพื่อการสนับสนุนในการจัดท�าโครงการ กิจกรรม เพื่อ

ด�าเนินงานของจังหวัดเพชรบูรณ์ และส่งเสริมให้ประชาชน

และผู้ประกอบการภาคเอกชนมาเข้าร่วมโครงการมากกว่า

ทีท่�าอยู ่จงึท�าให้กลุม่ตวัอย่างเหน็ด้วยอยูใ่นระดบัปานกลาง

ต่อปัจจัยที่มีส่วนส�าคัญที่ท�าให้แนวทางบริหารจัดการพื้นท่ี

ท่องเทีย่วของจงัหวดัเพชรบรูณ์ตามปรัชญาของเศรษฐกจิพอ

เพียง4. การอภิปรายผลยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหาร

จัดการพื้นที่ท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบูรณ์ตามปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง

ผู้ศึกษาขออภิปรายผล ดังนี้

การท่ีกลุม่ตวัอย่างเหน็ด้วยในระดบัปานกลางทัง้ใน

ภาพรวม และรายข้อทั้ง 5 ข้อต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาการ

บริหารจัดการพื้นที่ท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบูรณ์ตาม

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั้น เหตุผลส�าคัญท่ีกลุ่ม

ตัวอย่างซึ่งเป็นประชาชนในเขตพื้นที่ท่องเที่ยวจังหวัด

เพชรบูรณ์เหน็ด้วยในระดบัปานกลาง ผูศ้กึษามคีวามเห็นว่า 

(1) จังหวัดเพชรบูรณ์มียุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาการ

ท่องเทีย่วทีส่นบัสนนุในการพฒันาระบบบรหิารจดัการ และ

ปัจจัยพื้นฐานด้านการท่องเที่ยว (2) จังหวัดเพชรบูรณ์มี

ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวที่สนับสนุนใน

การสร้าง ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติและ

ความหลากหลายทางวัฒนธรรม (3) จังหวัดเพชรบูรณ์มี

ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวที่สนับสนุน

ในการส่งเสริมและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน และผลิตผล

การเกษตร (4) จังหวัดเพชรบูรณ์มียุทธศาสตร์ส่งเสริมและ

พฒันาการท่องเทีย่วทีส่นบัสนนุในการประชาสมัพนัธ์ สร้าง

เครอืข่ายความร่วมมอืด้านการท่องเท่ียวจากทุกภาค และ(5) 

จังหวัดเพชรบูรณ์มียุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาการท่อง

เทีย่วทีส่นบัสนนุในการพฒันาศกัยภาพบคุลากรทีเ่กีย่วข้อง

กับการท่องเที่ยว เมื่อเป็นเช่นนี้แสดงให้เห็นว่ายุทธศาสตร์

การบรหิารจดัการพืน้ทีท่่องเทีย่วของจงัหวดัเพชรบรูณ์ตาม

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้นมีการก�าหนดยุทธศาสตร์แล้ว

แต่ในการท�าตามยุทธศาสตร์นั้นยังไม่ค่อยที่จะชัดเจนหรือ

ทั่วถึงแก่ประชาชนท�าให้ประชาชนยังไม่ค่อยเห็นด้วยกับ

ยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการพื้นท่ีท่องเท่ียวทั้งหมด 

จึงเป็นเหตุท�าให้กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยในระดับปานกลาง

ต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการพื้นที่ท่องเท่ียว

ของจังหวัดเพชรบูรณ์ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

5. การอภิปรายผลประสิทธิภาพในการบริหาร

จัดการพื้นที่ท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบูรณ์ตามกรอบ

แนวคิดการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการของประชาชน 

4 ด้าน

การท่ีกลุ ่มตัวอย่างเห็นด้วยในระดับปานกลาง 

(  =2.20) ทั้งในภาพรวม และรายด้านทั้ง 4 ด้านต่อ
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ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการพ้ืนที่ท่องเที่ยวของ

จังหวัดเพชรบูรณ์ตามกรอบแนวคิดการมีส่วนร่วมในการ

บริหารจัดการของประชาชน 4 ด้านน้ัน เหตุผลส�าคัญที่

กลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นประชาชนในเขตพื้นที่ท่องเที่ยวจังหวัด

เพชรบรูณ์เหน็ด้วยในระดับปานกลาง ผูศ้กึษามคีวามเหน็ว่า

ในการด�าเนินงานจังหวัดเพชรบูรณ์สนับสนุนให้ประชาชน

ทกุภาคส่วนมส่ีวนร่วมคดิและเสนอความเหน็ในการบรหิาร

จัดการพ้ืนที่ท่องเที่ยวในทุกกิจกรรม/โครงการและจังหวัด

เพชรบูรณ์สนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนทุกภาคส่วน 

มีส่วนร่วมในการด�าเนินงานในทุกขั้นตอนของการด�าเนิน

งานตามแผนการบริหารจัดการพื้นที่ท่องเที่ยว แต่ในเวลา

เดียวกันประชาชนในพื้นที่โครงการต่างได้รับผลประโยชน์

ร่วมกนั ซ่ึงอาจไม่จ�าเป็นต้องอยูใ่นรปูของเงนิ วตัถสุิง่ของแต่

อาจจะเป็นความสุขสบายและความพึง่พอใจในสภาพความ

เป็นอยู่และสนับสนุนให้ประชาชนทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วน

ร่วมในการติดตามผลการด�าเนินงานในกิจกรรม/โครงการ

ในการบริหารจัดการพื้นที่ท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบูรณ์

และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและปรับปรุงกิจกรรม/

โครงการให้มีประสิทธิภาพในการด�าเนินงาน เมื่อเป็นเช่น

นี้ควรให้ประชาชนเกิดการมีส่วนร่วมกับจังหวัดเพชรบูรณ์

ในการด�าเนินกิจกรรม โครงการต่าง ๆ ให้มากกว่านี้ เพื่อ

ให้ประชาชนให้ประชาชนในแต่ละพ้ืนที่มีส่วนร่วมในการ

พัฒนา จึงท�าให้กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยในระดับปานกลาง

ต่อประสิทธิภาพในการบริหารจัดการพ้ืนที่ท่องเที่ยวของ

จังหวัดเพชรบูรณ์ตามกรอบแนวคิดการมีส่วนร่วมในการ

บริหารจัดการของประชาชน4 ด้าน 

6. การอภิปรายผลเปรียบเทียบความคิดเห็นของ

กลุ ่มตัวอย่างบางกลุ ่มต่อภาพรวมประสิทธิภาพในการ

บริหารจัดการพื้นที่ท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบูรณ์ตาม

กรอบแนวคิดการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการของ

ประชาชน 4 ด้าน

ผู้ศึกษาขออภิปรายผล ดังนี้

6.1 จากผลการเปรียบเทียบภาพรวมความคิด

เหน็ของกลุม่ตวัอย่าง 2 กลุม่ จ�าแนกตามเพศ ได้แก่เพศชาย

กับเพศหญิงต่อภาพรวมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ

พื้นที่ท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบูรณ์ตามกรอบแนวคิดการ

มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการของประชาชน 4 ด้าน พบ

ว่า ความคิดเห็นระหว่างกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มที่เป็นเพศชาย

กบัเพศหญงิไม่แตกต่างกนัเหตผุลส�าคญัท่ีท�าให้กลุม่ตวัอย่าง 

2 กลุ่ม คือ กลุ่มตัวอย่างที่เป็นเพศชายกับเพศหญิงมีความ

เห็นต่อภาพรวมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการพื้นที่

ท่องเทีย่วของจงัหวดัเพชรบรูณ์ตามกรอบแนวคดิการมส่ีวน

ร่วมในการบริหารจัดการของประชาชน 4 ด้าน ไม่แตกต่าง

กันนั้น อาจเป็นเพราะกลุ่มตัวอย่างที่เป็นเพศชายและเพศ

หญิงต่างก็เป็นคนท่ีอยู่ในพื้นท่ีเดียวกัน มีพื้นฐานทางด้าน

ความรู้และสังคมท่ีเหมือนกัน และเป็นประชาชนท่ีมีส่วน

ได้ส่วนเสียท่ีได้รับผลกระทบจากการบริหารจัดการพื้นที่

ท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบูรณ์โดยตรงด้วยกันทั้งสิ้น ไม่ว่า

จะเป็นประสิทธิภาพในการบริหารจัดการในการมีส่วนร่วม

ของประชาชนใน ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ด้าน

การมีส่วนร่วมในการด�าเนินงาน ด้านการได้รับประโยชน์ 

และด้านการติดตามและประเมินผล ท่ีท้ังเพศชายและเพศ

หญิงรับรู้และสัมผัสได้เฉกเช่นเดียวกัน ดังนั้นจึงท�าให้กลุ่ม

ตัวอย่างท่ีเป็นเพศชายกับเพศหญิงล้วนมีความเห็นต่อภาพ

รวมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการพื้นท่ีท่องเท่ียวของ

จังหวัดเพชรบูรณ์ตามกรอบแนวคิดการมีส่วนร่วมในการ

บริหารจัดการของประชาชน 4 ด้านไม่แตกต่างกัน

6.2 จากผลการเปรียบเทียบภาพรวมความคิด

เห็นของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม จ�าแนกตามระดับการศึกษา 

ได้แก่ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างท่ีมีระดับการศึกษา

ต�่ากว่าปริญญาตรีกับการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไปต่อภาพ

รวมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการพื้นท่ีท่องเท่ียวของ

จังหวัดเพชรบูรณ์ตามกรอบแนวคิดการมีส่วนร่วมในการ

บริหารจัดการของประชาชน 4 ด้านพบว่า ความคิดเห็น

ระหว่างกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มท่ีมีการศึกษาต�่ากว่าปริญญา

ตรีกับการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ไม่แตกต่างกันเหตุผล

ส�าคัญที่ท�าให้กลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม คือ กลุ่มตัวอย่างที่มี

ระดบัการศกึษาต�า่กว่าปรญิญาตรกีบักลุม่ตวัอย่างทีม่รีะดบั

การศึกษาปริญญาตรีข้ึนไปมีความคิดเห็นภาพรวมต่อภาพ

รวมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการพื้นท่ีท่องเท่ียวของ

จังหวัดเพชรบูรณ์ตามกรอบแนวคิดการมีส่วนร่วมในการ

บริหารจัดการของประชาชน 4 ด้านไม่แตกต่างกัน อาจเป็น

เพราะว่ากลุ่มตัวอย่างท้ัง 2 กลุ่มจะมีระดับการศึกษาต่าง

กัน แต่กลุ่มตัวอย่างท้ัง 2 กลุ่มต่างก็มีท่ีอยู่ในพื้นท่ีเดียวกัน 

มีพื้นฐานทางด้านความรู้ที่เหมือนกันหรือคล้ายคลึง จึงส่ง

ผลต่อความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่มที่มีต่อภาพ
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รวมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการพื้นที่ท่องเท่ียวของ

จังหวัดเพชรบูรณ์ตามกรอบแนวคิดการมีส่วนร่วมในการ

บริหารจัดการของประชาชน 4 ด้านไม่แตกต่างกัน

7. การอภิปรายผลตามแนวทางการบริหารจัดการ

พื้นที่ท ่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบูรณ์ตามปรัชญาของ

เศรษฐกจิพอเพยีง ทีม่อีทิธพิลต่อประสทิธภิาพในการบรหิาร

จัดการในการมีส่วนร่วมของประชาชน 4 ด้าน

จากผลการวิเคราะห์แนวทางการบริหารจัดการ

พื้นที่ท ่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบูรณ์ตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการ

บริหารจัดการในการมีส่วนร่วมของประชาชน 4 ด้าน พบ

ว่า แนวทางการบริหารจัดการพ้ืนที่ท่องเที่ยวของจังหวัด

เพชรบูรณ์ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง5 ด้าน (1) 

ด้านความพอประมาณ (2) ด้านความมีเหตุผล (3) ด้าน

การมีภูมิคุ ้มกัน (4) ด้านการมีความรู ้ และ (5) ด้าน

การมีคุณธรรม เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพ

ในการบริหารจัดการในการมีส่วนร่วมของประชาชน 4 

ด้าน เหตุผลส�าคัญที่ท�าให้กลุ ่มตัวอย่างมีความเห็นว่า

แนวทางการบริหารจัดการพื้นที่ท ่องเที่ยวของจังหวัด

เพชรบูรณ์ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 5 ด้าน  

(1) ด้านความพอประมาณ (2) ด้านความมีเหตุผล (3) 

ด้านการมีภูมิคุ้มกัน (4) ด้านการมีความรู้ และ (5) ด้าน

การมีคุณธรรม เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพใน

การบริหารจัดการในการมีส่วนร่วมของประชาชน 4 ด้าน

ผู ้ศึกษามีความเห็นว่า กลุ ่มตัวอย่างที่เป็นประชาชนใน

เขตพื้นที่ท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์เห็นถึงความส�าคัญ

ของแนวทางการบริหารจัดการพื้นที่ท่องเที่ยวของจังหวัด

เพชรบูรณ์ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทั้ง 5 ด้านท่ีมี

ปัจจัยที่มีส่วนส�าคัญต่อประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ

ในการมีส่วนร่วมของประชาชนทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ (1) ด้าน

การมีส่วนร่วมในการตัดสินใน (2) ด้านการมีส่วนร่วมใน

การด�าเนินงาน (3) ด้านการได้รับประโยชน์ (4) ด้านการ

ติดตามและประเมินผล พร้อมกันนั้นการน้อมน�าแนวทาง

การบรหิารจดัการพืน้ทีท่่องเทีย่วของจงัหวดัเพชรบรูณ์ตาม

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ (1) ด้าน

ความพอประมาณ (2) ด้านความมีเหตุผล (3) ด้านการมี

ภูมิคุ้มกัน (4) ด้านการมีความรู้ และ(5) ด้านการมีคุณธรรม

เป็นเร่ืองที่กลุ่มตัวอย่างสัมผัสได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะ

แนวทางการบริหารจัดการพื้นที่ท่องเที่ยวตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงด้านการมีคุณธรรม ด้านการมีภูมิคุ้มกัน 

และด้านการมีความรู้ ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการบริหาร

จดัการในการมส่ีวนร่วมของประชาชนในทกุด้าน ท�าให้กลุ่ม

ตัวอย่างสัมผัสได้ถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ัน เพราะท้ัง 3 ด้านมี

ส่วนเก่ียวข้องกับการบริหารจัดการของประชาชนในพื้นที่

ท่องเท่ียวมากท่ีสุด รองลงมา คือ ด้านความพอประมาณ

และด้านความพอประมาณ ซ่ึงปัจจัยดังกล่าวหากมีพร้อม

จะส่งผลดต่ีอความเป็นอยูข่องตนเองโดยตรง ดงันัน้จงึท�าให้

กลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ท่องเท่ียว

ของจังหวัดเพชรบูรณ์ เห็นว่า แนวทางการบริหารจัดการ

พื้นที่ท่องเที่ยวตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง5 ด้าน 

(1) ด้านความพอประมาณ (2) ด้านความมีเหตุผล (3) ด้าน

การมีภูมิคุ้มกัน (4) ด้านการมีความรู้ และ(5) ด้านการมี

คุณธรรม เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการ

บริหารจัดการในการมีส่วนร่วมของประชาชน

8. การอภิปรายผลความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ

ที่ได้จากการสัมภาษณ์แนวลึกเฉพาะผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้

ให้ข้อมูลหลัก จ�านวน 9 คนต่อแนวทางการบริหารจัดการ 

ยทุธศาสตร์ส่งเสรมิและพฒันาการท่องเทีย่ว และทีม่อีทิธพิล

ต่อประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน 4 ด้าน เห็นด้วยว่าแนวทางการบริหารจัดการ

พื้นที่ท ่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบูรณ์ตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงท้ัง 5 ด้านล้วนเป็นปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อ

ประสิทธิภาพในการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการการ

มีส่วนร่วมของประชาชน 4 ด้านเช่นนี้อาจเกิดจากการที่

ผู้เช่ียวชาญเห็นตรงกันว่า จังหวัดเพชรบูรณ์ได้มีแนวทาง

การบรหิารจดัการพืน้ทีท่่องเทีย่วของจงัหวดัเพชรบรูณ์ตาม

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 5 ด้าน ท่ีประกอบด้วย (1) 

ด้านความพอประมาณ (2) ด้านความมีเหตุผล (3) ด้าน

การมีภูมิคุ้มกัน (4) ด้านการมีความรู้ และ(5) ด้านการมี

คณุธรรม ซึง่เป็นปรชัญาทีช่ีแ้นวทางการด�ารงอยูแ่ละปฏบิตัิ

ของประชาชน เป็นปรัชญาท่ีได้รับพระราชทานมาจาก

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงพร้อมที่จะน้อมรับการส่ง

เสรมและสนับสนุนจากภาครัฐ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอ

เพียง” ท่ีถูกน�ามาแปลงเป็นแผนปฏิบัติการบริหารจัดการ

ในการมีส่วนร่วมของประชาชน 4 ด้าน ท่ีประกอบด้วย (1) 

ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ในการจัดการพื้นท่ีท่อง
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เที่ยว เป็นเรื่องของการใช้ประโยชน์ทรัพยากรของชาติ ร่วม

กันของภาคส่วนต่างๆ จึงควรได้ รับรู้และเกี่ยวข้องในการ

ตัดสินใจท�าให้หลายพื้นที่ของจังหวัดเพชรบูรณ์ มีการรวม

ตัวกันของชุมชนและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง อย่างเข้มแข็งเพื่อ

พัฒนาและเสนอแนวทางการบริหารจัดการท่องเที่ยว (2) 

ด้านการมีส่วนร่วมในการด�าเนินงาน จังหวัดเพชรบูรณ์

สนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนทุกภาคส่วน มีส่วนร่วม

ในการด�าเนินงานในทุกขั้นตอนของการด�าเนินงานตาม

แผนการบริหารจัดการพื้นที่ท่องเที่ยว (3) ด้านการได้รับ

ประโยชน์ ประชาชนในพืน้ทีโ่ครงการต่างได้รบัผลประโยชน์

ร่วมกัน ซ่ึงอาจไม่จ�าเป็นต้องอยู่ในรูปของเงิน วัตถุ สิ่งของ 

แต่อาจจะเป็นความสุขสบายและความพึ่งพอใจ ในสภาพ

ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น แต่ต้องค�านึงถึงความเสื่อมโทรมของ

ทรพัยากร และพืน้ทีท่่องเทีย่ว โดยมมีาตรการต่างๆ เพือ่ลด

ผลกระทบต่อพื้นที่ท่องเที่ยวของแต่ละชุมชนและ(4) ด้าน

การติดตามและประเมินผลจังหวัดเพชรบูรณ์ส่งเสริมให้ทุก

ภาคส่วน ได้แก่ ภาคราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ภาคเอกชน ภาคประชาชน เข้ามามีส่วนร่วม ต้ังแต่การ

ก�าหนดยุทธศาสตร์ การน�าเสนอแผนงานโครงการผ่าน

กระบวนการมีส่วนร่วมในการรับฟังความคิดเห็นเข้ามา

มีส่วนร่วมในการติดตามผลการด�าเนินงานในกิจกรรม/

โครงการ ในการบริหารจัดการพื้นที่ท่องเที่ยวของจังหวัด

และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและปรับปรุงกิจกรรม/

โครงการให้มีประสิทธิภาพ ในการด�าเนินงานเพิ่มมากข้ึน

ข้อเสนอแนะกำรวิจัยครั้งนี้

1. แนวทางการบริหารจัดการพื้นที่ท่องเที่ยวของ

จังหวัดเพชรบูรณ์ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้าน

ภูมิคุ้มกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ควรมีการ

ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการพื้นที่ท่องเที่ยวภายใน

ชมุชน เพ่ือให้ชมุชนเป็นเกาะป้องกนัในดูแลรกัษาทรพัยากร

และสิ่งแวดล้อมในชุมชนของตนเองขั้นเบื้องต้น ควบคู่กับ

การบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง

2. แนวทางการบริหารจัดการพ้ืนที่ท ่องเท่ียว

ของจังหวัดเพชรบูรณ์ตามปรัชญาเศรษฐกิจด้านการมี

คุณธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดเพชรบูรณ์ควรมีการ

พัฒนาบุคลากร เจ้าหน้าที่ และประชาชน ให้มีจิตส�านึก

ในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และให้มีการคัด

แยกขยะเพื่อสะดวกในการบริหารจัดการของเจ้าหน้าที่

ในพื้นที่ เนื่องจากจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นสถานที่ที่เหมาะ

กับการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ

3. ส�าหรับประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการ

มีส่วนร่วมของประชาชน 4 ด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้าน

การมีส่วนร่วมในการด�าเนินงาน จังหวัดเพชรบูรณ์ควรมี

การด�าเนินงานร่วมกับประชาชน เพื่อให้ประชาชนเป็น

ส่วนหนึ่งของกิจกรรมหรือโครงการท่ีทางภาครัฐมาจัดท�า

โครงการและมีส่วนในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของ

การจัดโครงการในแต่ละครั้ง

ข้อเสนอแนะในกำรวิจัยครั้งต่อไป

1. ควรน�ากรอบแนวคิดนี้ไปประยุกต์ใช ้ตาม

ความเหมาะสมในหน่วยงานอื่นๆ นอกเหนือจากจังหวัด

เพชรบูรณ์เพื่อเป็นการพิสูจน์ผลการวิจัยซ่ึงจะน�าไปสู่การ

พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการต่อไป อย่างไร

ก็ตาม ในการศึกษาหรือการวิจัยครั้งต่อไป อาจน�าปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง 5 ด้าน ซ่ึงผู ้ศึกษาได้น�ามาเป็น 

กรอบแนวคิดในครั้งนี้ไปปรับใช้เฉพาะบางด้านที่เหมาะ

สมกับหน่วยงานท่ีศึกษาก็ได้ หรือตัดบางด้านออก โดยไม่

จ�าเป็นต้องน�าไปใช้ครบท้ังหมดทุกด้าน ในทางตรงกันข้าม 

อาจเพิ่มจ�านวนด้านหรือตัวชี้วัดขึ้นได้ตามความเหมาะสม 

แต่ควรให้เหตุผลก�ากับไว้ด้วยเสมอ

2. การวจิยัแบบเจาะลกึแนวทางการบรหิารจดัการ

พื้นที่ท ่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบูรณ์ตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงแต่ละด้าน โดยเปรียบเทียบหรือเทียบ

เคียงกับจังหวัดอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันกับแหล่งอื่นๆ 

ท้ังภายในประเทศและภายนอกประเทศ เป็นต้น

3. การวิจัยโดยใช้กรอบแนวคิดหรือตัวแบบอื่น

ส�าหรับการศึกษาวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการบริหาร

จัดการอื่น ๆ
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บทคัดย่อ

การวิจัยแบบผสมผสานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) สภาพปัญหาของการบริหารจัดการพื้นที่ป่าชายเลน  

(2) แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการพื้นที่ป่าชายเลน และ (3) ปัจจัยท่ีมีส่วนส�าคัญท�าให้การพัฒนาการบริหารจัดการ

พ้ืนที่ป่าชายเลนของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประสบผลส�าเร็จ ค่าความเที่ยง

ตรงที่ระดับ 0.86 และค่าความเชื่อถือได้ของแบบสอบถามที่ระดับ 0.89 เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประชากร 

คือ ประชาชนที่อาศัยอยู่ใน 3 อ�าเภอในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร รวมจ�านวน 194,189 คน มีกลุ่มตัวอย่าง จ�านวน 1,105 

คน ส�าหรับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าการถดถอย

พหุคูณ และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน นอกจากนี้ ยังมีการสัมภาษณ์แนวลึกเฉพาะผู้เช่ียวชาญ จ�านวน 9 คน 

เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงคุณภาพอีกด้วย ผลการศึกษาพบว่า (1) ปัญหาเก่ียวกับการบริหารจัดการท่ีส�าคัญ คือ กรมทรัพยากร

ทางทะเลและชายฝั่งมีบุคลากรไม่เพียงพอต่อการท�างานในด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูพื้นที่ป่าชายเลน ซึ่งเป็นปัญหาการ

บริหารจัดการด้านความพอประมาณ (2) แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการ ท่ีส�าคัญ คือ กรมทรัพยากรทางทะเลและ

ชายฝั่งควรผลักดันให้มีการเพิ่มบุคลากรให้เพียงพอต่อการท�างานด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูพื้นที่ป่าชายเลน (3) ปัจจัยที่มีส่วน

ส�าคัญท�าให้การพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการประสบผลส�าเร็จท่ีส�าคัญ คือ จังหวัด เจ้าของพื้นท่ีและส่วนราชการที่

เก่ียวข้องควรให้ความร่วมมือในการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าชายเลนในทุกกิจกรรมและโครงการตามแผนงาน และ (4) ตัวแบบใน

การบริหารจัดการประกอบด้วย 4 ด้าน ตามปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการบริหารจัดการหน่วยงานแบบสมดุล

ค�ำส�ำคัญ: การบริหารจัดการ, การอนุรักษ์ ฟื้นฟู, พื้นท่ีป่าชายเลน, กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง,  

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

Abstract

Research hybrid aimed to study (1) the issue of the management of mangrove  

(2) guidelines for management development mangrove areas and (3) the factors that have contributed  

signifcantly to the development, management of mangrove areas of the department of marine and 

coastal following the philosophy of sufficiency economy successful. The precise level of .86 and 

the reliability of the questionnaire 0.89 level as a tool to collect demographic is people living in 

three districts in Samut Sakhon province, totaling 194 ,189 people, with a sample of one.105. The  

กำรบริหำรจัดกำรพื้นที่ป่ำชำยเลนของกรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง

ตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง

Administration of Mangrove Areas of the Department of Marine and Coastal 

According to the Sufficiency Economy Philosophy
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บทน�ำ

การบรกิารจัดการของกรมทรพัยากรทางทะเลและ

ชายฝั่ง ด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่ป่าชายเลนยังไม่มี

ประสิทธิภาพเท่าที่ควร ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของ

ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณชายฝั่งและมีท�าให้ระบบนิเวศ

และสิ่งแวดล้อมถูกท�าลายอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังส่งผลต่อ

การมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ซึ่งผู้ศึกษาได้พิจารณา

เห็นว่าหากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งไม่ด�าเนิน

การแก้ไขให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นจะมีผลกระทบต่อ

องค์กรหรือกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มีผลกระ

ทบต่อบุคลากรของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 

และมีผลกระทบต่อประชาชน โดยสรุปได้ดังนี้ คือ (1) ผล

เสียต่อหน่วยงาน เช่น การบริหารจัดการด้านการอนุรักษ์

และฟื้นฟูพื้นที่ป่าชายเลนของกรมทรัพยากรทางทะเลและ

ชายฝั่ง ไม่ได้รับการยอมรับจากภาครัฐ และไม่ได้รับงบ

ประมาณสนับสนุนเท่าที่ควร เนื่องจากไม่สามารถด�าเนิน

การให้บรรลุผลส�าเร็จได้ตามนโยบายรัฐบาล (2) ผลเสีย

ต่อบุคลากรของหน่วยงาน เช่น ประชาชนไม่เช่ือถือ และ

ไม่ให้ความร่วมมือในการประสานงาน รวมถึงขาดความ

เลื่อมใสศรัทธาต่อการบริหารจัดการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

การประสานความร่วมมือกับบุคลากรของกรมทรัพยากร

ทางทะเลและชายฝั่ง และ (3) ผลเสียต่อประชาชนหรือ

statistics used for data analysis were frequency, percentage, average, standard deviation. The  

multiple regression and a correlation coefficient of Pearson also has depth expert interviews of 9 

people to get qualitative data as well. The results showed that: (1) problems with the management of  

important coastal and marine resources are not enough personnel to work in the field of  

conservation, restoration of mangrove areas. This is a problem of management of the modest  

(2) Guidelines for management development is the department of marine and coastal should push 

to increase staff to meet the functional areas of conservation mangroves (3) factors contributed 

significantly to the development of successful management practices is the host province and  

relevant government agencies should cooperate in the conservation and restoration of mangroves 

in the project plan and (4) model management consists of the following four factors that influence 

the effectiveness of the management bodies balanced.

Keywords: administration, mangrove areas, conservation, department of marine and coastal,  

the sufficiency economy philosophy

สังคม เช่น ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณชายฝั่งถูกคลื่นทะเล

กัดเซาะได้รับความเดือดร้อนในเรื่องท่ีอยู่อาศัย และการ

ประกอบอาชีพประมงเพราะมีปริมาณสัตว์น�้าลดลงจาก

ความเสื่อมโทรมของป่าชายเลน

จากปัญหาดงักล่าว จงึท�าให้ผูศ้กึษามคีวามสนใจที่

จะศกึษาในเรือ่ง การบรหิารจดัการพืน้ท่ีป่าชายเลนของกรม

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งตามปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัญหาการ

บริหารจัดการพื้นท่ีป่าชายเลนของกรมทรัพยากรทางทะเล

และชายฝั่งตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อศึกษา

แนวทางการการบริหารจัดการพื้นที่ป่าชายเลนของกรม

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งตามปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง และเพื่อศึกษาปัจจัยที่มีส่วนส�าคัญที่ท�าให้การ

พฒันาการบรหิารจดัการพืน้ทีป่่าชายเลนของกรมทรพัยากร

ทางทะเลและชายฝั่งตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ประสบผลส�าเร็จ ซ่ึงจะเป็นการสนับสนุนข้อมูลเชิงวิชาการ

ให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งท่ีสามารถน�าผลการ

ศึกษาที่ได้ไปใช้ในบริหารจัดการด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟู

พืน้ทีป่่าชายเลนได้อย่างเหมาะสม และมปีระสทิธภิาพต่อไป
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วัตถุประสงค์กำรวิจัย

1. เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาการบริหารจัดการพื้นท่ี

ป่าชายเลนของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งตาม

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2. เพือ่ศกึษาแนวทางการพฒันาการบรหิารจดัการ

พ้ืนที่ป่าชายเลนของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

3. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีส ่วนส�าคัญท�าให ้การ

พัฒนาการบรหิารจดัการพืน้ทีป่่าชายเลนของกรมทรพัยากร

ทางทะเลและชายฝั่งตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ประสบความส�าเร็จ ที่แบ่งออกเป็นปัจจัยภายในและปัจจัย

ภายนอก

แนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง

1. แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวกับการ

บริหารจัดการ และการพัฒนา

กิติมา ปรีดีดิลก (2528, น. 11-12) กล่าวว่า

ถึงปัจจุบันเมื่อกล่าวถึงปัจจัยพื้นฐานอันเป็นทรัพยากร

ในการบริหาร องค์ประกอบที่ส�าคัญในการบริหารงาน

ประกอบด้วย 4 ปัจจัยหรือที่เรียกว่า ทฤษฎี 4 M’s ได้แก่ 

คน (Man) เงิน (Money) วัสดุสิ่งของ (Material) และวิธี

จัดการ (Management)

สมาน รังสิโยกฤษฎ์ (2537, น. 22 - 23) 

กระบวนการบริหารที่มีประสิทธิภาพ ที่ท�าให้องค์การ

ธ�ารงอยู่และเกิดสัมฤทธิผลตามเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ โดย

การรู้จักใช้เทคนิควิธีต่าง ๆ  ที่จะน�าองค์การไปสู่เป้าหมาย

หรือจุดมุ่งหมายขององค์การ

วิรัช วิรัชนิภาวรรณ (2007, น. 2-4) ได้ให้ความ

หมายของค�าว่า การบริหาร การจัดการ และการบริหาร

จัดการ อาจกล่าวได้ว่า มีความหมายใกล้เคียงกันและอาจ

น�ามาใช้แทนกันได้ถึงแม้ว่าแต่ละค�าจะมีความแตกต่างใน

รายละเอียดบางประการ

2. แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวกับพื้นที่ป่า

ชายเลน และการอนุรักษ์ ฟื้นฟูพื้นที่ป่าชายเลน

กรมส ่ ง เสริมคุณภาพสิ่ งแวดล ้อม (2534,  

น. 49-53) ป่าชายเลน เป็นระบบนิเวศท่ีประกอบด้วยพืช

และสัตว์นานาชนิด ด�ารงชีวิตร่วมกันในสภาพแวดล้อมที่

เป็นดินเลน น�้ากร่อย หรือมีน�้าทะเลท่วมถึงสม�่าเสมอ พบ

ท่ัวไปตามท่ีราบปากแม่น�้าอ่าว บริเวณชายฝั่งทะเลในเขต

น�้าข้ึนน�้าลง ทะเลสาบ และบริเวณรอบเกาะต่าง ๆ 

ป่าชายเลน ประกอบด้วยพันธุ์ไม้หลายชนิดหลาย

ตระกูล และเป็นพันธุ์ไม้ไม่ผลัดใบ (evergreen species) 

ซึ่งมีลักษณะทางสรีรวิทยาและความต้องการสิ่งแวดล้อม

ท่ีคล้ายกัน ส่วนใหญ่ประกอบด้วยพันธุ ์ไม้สกุลโกงกาง 

(Rhizophora sp.) เป็นไม้ส�าคัญและมีไม้ตระกูลอื่นบ้าง 

ตัวอย่างเช่น ถ่ัวด�า ถ่ัวขาว พังกาหัวสุม ดอกแดง โปรงขาว 

โปรงแดง ตะบูนด�า ตะบูนขาว แสมขาว แสมทะเล ล�าพู 

ล�าพูทะเล ตาตุ่มทะเล เหงือก ปลาหมอ เป็นต้น

สภาพแวดล้อมโดยท่ัวไปของป่าชายเลนมีความ

แตกต่างออกไปอย่างมากจากป่าชนิดอื่น ๆ  โดยเฉพาะดิน 

ดนิในป่าชายเลนมคีวามอดุมสมบูรณ์สงูจากธาตอุาหารทีม่า

จากการกัดเซาะตามชายฝั่ง และแหล่งน�้าล�าธารสารอินทรี

จากซากพืชซากสัตว์ในบริเวณป่าชายเลนเอง โดยเฉพาะ

ใบไม้ท่ีร่วงหล่นทับถมกันเป็นจ�านวนมาก แพลงตอนพืช

และสาหร่าย น�้าบริเวณนี้มีความเค็มค่อนข้างต�่า ระดับ

ความเค็มของน�้าเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาตามระดับน�้าที่

ขึ้นลงและปริมาณน�้าจืดไหลมาจากแม่น�้าล�าคลอง สัตว์ต่าง 

ๆ ท่ีอาศัยอยู่ในป่าชายเลน ต่างก็ได้รับอิทธิพลจากสภาพ

แวดล้อมท่ีต่างไปจากสัตว์ในป่าบกท่ัวไปเช่นกัน โดยเฉพาะ

สัตว์ท่ีอาศัยอยู่ตามพื้นป่า ซ่ึงอาศัยคืบคลานหรือเกาะหรือ

ขดุรอูยูต่ามพืน้ดนิ รวมทัง้ชนดิทีอ่าศยัอยูใ่นน�า้จะต้องมกีาร

ปรับตัวอย่างมากเพื่อการอยู่รอด เนื่องจากต้องประสบกับ

สภาวะต่าง ๆ  ที่เปลี่ยนแปลงอยู่เป็นประจ�าหรือต้องอยู่ใน

สภาพไม่เหมาะสมต่อการด�ารงชีวิตโดยทั่วไป เช่น สภาวะ

ที่ท�าให้มีการสูญเสียน�้าออกจากล�าตัว สภาพอุณหภูมิสูง 

สภาพที่มีปริมาณออกซิเจนค่อนข้างต�่าของดินเลน และ

การเปลี่ยนแปลงความเค็มของน�้า สัตว์พวกนี้ได้แก่ หอย 

ปู กุ้ง หนอนตัวกลม หนอนตัวแบน ไส้เดือนทะเล และค

รัสเตเชียน (สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังจ�าพวกกุ้ง ปู) เป็นต้น 

ชุมชนในป่าชายเลนจะประกอบไปด้วยสิ่งมีชีวิตชนิดต่าง 

ๆ จ�านวนมากท่ีสามารถปรับตัวอยู่ได้ ท�าให้ป่าชายเลนมี

ความอุดมสมบูรณ์ เป็นท่ีวางไข่และอนุบาลตัวอ่อนและที่

อยู่อาศัยของสัตว์ท่ีมีความส�าคัญทางเศรษฐกิจหลายชนิด
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3. ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เกษม วัฒนชัย (2549, น. 56-57) ค�าว่า 

“เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นหลักปรัชญาที่พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยูห่วัทรงมพีระราชด�ารสัชีแ้นะแนวทางการด�าเนนิ

ชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดตลอดนานกว่า 25 ปี ตั้งแต่

ก่อนเกิดวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ และเมื่อภายหลังทรงได้

เน้นย�้าแนวทางการแก้ไขเพื่อให้รอดพ้น และสามารถด�ารง

อยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์และ

ความเปล่ียนแปลงต่าง ๆ

4. แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวกับการ

บริหารจัดการหน่วยงานแบบสมดุล

ดัชนีวัดความส�าเร็จแบบสมดุล (Balanced  

Scorecard--BSC) ตามที่ Kaplan & Norton ได้ให้ความ

หมายไว้ คือเครื่องมือที่ท�าหน้าที่เปลี่ยนพันธกิจ (mission) 

และกลยุทธ์ (strategy) เป็นชุดของการวัดผลการปฏิบัติ

งานที่มีส่วนช่วยก�าหนดกรอบของระบบการวัด และการ

บริหารกลยุทธ์ที่ครอบคลุมประเด็นครบถ้วนตัวเลขที่ได้

จากการวัดจะท�าหน้าที่วัดผลการปฏิบัติงานขององค์การ

ที่ครอบคลุมด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องไว้ครบถ้วน เช่น ด้าน

การเงิน ด้านลูกค้า ด้านกิจการภายใน และด้านการเรียน

รู้และการเติบโตขององค์การ แนวคิดพื้นฐานของดัชนีวัด

ความส�าเร็จแบบสมดุล (BSC) Kaplan& Norton (2001) 

ได้พัฒนา BSC3 ขึ้นมาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการประเมิน

ผลขององค์กร ซึ่งแนวคิดพื้นฐานของ BSC มีปัจจัยวัดผล

ส�าเร็จครอบคลุมมุมมอง (perspectives) 4 มิติ ได้แก่ (1) 

มิติด้านการเงิน (financial perspective) (2) มิติด้านลูกค้า 

(customer perspective) (3) มิติด้านกระบวนการภายใน 

(internal process perspective) (4) มิติด้านการเรียนรู้

และการพัฒนา (leaning and growth perspective) 

5. ความเป็นมา โครงสร้าง และอ�านาจหน้าท่ีของ

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ประวัติกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจาก

การพัฒนาของประเทศในด้านต่าง ๆ  ตลอดระยะเวลาผ่าน

มา เช่น การท�าการประมง อุตสาหกรรม เกษตรกรรม การ

พัฒนาแหบ่งชุมชนและอื่น ๆ  ท�าให้มีการใช้ประโยชน์จาก

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างมาก ก่อให้เกิดการ 

เปลี่ยนแปลงและส่งผลกระทบต่อความเสื่อมโทรมของ

ทรัพยากร โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีการท่ีดินชายฝั่งทะเลมาก 

จนเกิดความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ และมีการกัดเซาะ

ชายฝ่ังทะเลอย่างรนุแรง พืน้ท่ีป่าชายเลนลดลงอย่างรวดเรว็ 

เนื่องจากการบุกรุกและเปลี่ยนแปลงสภาพเพื่อประโยชน์

ในด้านอื่นๆ แหล่งปะการังและหญ้าทะเล อยู่ในสภาพ

เสื่อมโทรมเช่นกัน ปริมาณสัตว์น�้าท่ีจับได้ลดลงอย่างมาก 

ประกอบกับสภาพแวดล้อมของแหล่งน�้าเสื่อมโทรม ซึ่งเอื้อ

อ�านวยต่อการด�ารงชีวติและขยายพนัธุข์องสตัว์น�า้ ตระหนกั

ว่าการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ในอดีตท่ีผ่านมา ยังไม่มีเอกภาพ ขาดการบูรณาการ ไม่มี

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบโดยตรง หรือมีหน่วยงานท่ีท�าหน้าที่

เป็นเจ้าภาพ จึงได้มีการปฏิรูประบบราชการและมีพระราช

บัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ก�าหนด

ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่

เกี่ยวกับการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิง

แวดล้อม และรวมท้ังการจัดการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั ่ง (ทช.) จึง

ได้ถูกจัดตั้งข้ึน โดยรวมงานท่ีเกี่ยวข้องในด้านทรัพยากร

ทางทะเลและชายฝั่ง จากกรมประมง กรมป่าไม้ และกรม

พัฒนาที่ดินในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มาอยู่ภายใต้

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) โดย

มีภารกิจในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู บริหารจัดการทรัพยากร

ทางทะเลและชายฝั่ง โดยเฉพาะพื้นทีดินชายทะเล ป่าชาย

เลน แนวปะการัง หญ้าทะเล และสัตว์ทะเล ท้ังนี้เพื่อให้

เกิดความสมดุลและเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคมและ

เศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน
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กรอบแนวคิดกำรวิจัย
  ตัวแปรอิสระ (เหตุ)          ตัวแปรตาม (ตาม)

ปัจจยัทีม่ส่ีวนส�าคญัเกีย่วกบัสภาพปัญหาของการบรหิาร

จัดการพื้นที่ป่าชายเลนของกรมทรัพยากรทางทะเลและ

ชายฝั่งตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 5 ด้าน

1. ด้านพอประมาณ

2. ด้านความมีเหตุผล

3. ด้านความมีภูมิคุ้มกัน

4. ด้านความรู้

5. ด้านคุณธรรม

การบริหารจัดการพื้นที่ป ่าชายเลนของกรม

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ ั ่ งตามปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง

ปัจจยัทีม่ส่ีวนส�าคญัต่อการเพิม่ประสทิธภิาพในการ

บริหารจัดการพื้นที่ป่าชายเลนของกรมทรัพยากร

ทางทะเลและชายฝั่งตามกรอบแนวคิดการบริหาร

จัดการหน่วยงานแบบสมดุล 4 ด้าน

1. ด้านภายนอกหน่วยงาน

2. ด้านภายในหน่วยงาน

3. ด้านการเรียนรู้และการเจริญเติบโต

4. ด้านการงบประมาณ

ปัจจยัทีม่ส่ีวนส�าคญัต่อแนวการพฒันาการบรหิารจดัการ

พื้นที่ป่าชายเลนของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 5 ด้าน

1. ด้านพอประมาณ

2. ด้านความมีเหตุผล

3. ด้านความมีภูมิคุ้มกัน

4. ด้านความรู้

5. ด้านคุณธรรม

ปัจจัยที่มีส่วนส�าคัญท�าให้การพัฒนาการบริหารจัดการ

พื้นที่ป่าชายเลนของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประสบความส�าเร็จท่ี

แบ่งออกเป็น

1. ปัจจัยภายใน

2. ปัจจัยภายนอก

ภำพ 1 กรอบแนวคิดที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม ตามวัตถุประสงค์การวิจัย 3 ข้อ ที่ใช้

ในการศึกษาครั้งนี้

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

ใช้การวิจัยแบบผสมผสาน

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

เชิงปริมาณ

ประชากร คือ ประชาชนทั้งหมดที่อาศัยอยู ่ใน

พื้นท่ีท่ีมีพื้นท่ีติดกับทะเลในจังหวัดสมุทรสงคราม จ�านวน 

3 อ�าเภอ ได้แก่ ประชาชนในเขตอ�าเภอเมือง อ�าเภออัมพวา 

และอ�าเภอบางคนที มีประชากรรวมท้ังสิ้น 194,189 คน

กลุ่มตัวอย่าง คือ จ�านวนประชากรท่ีเป็นตัวแทน

ของประชากรดังกล่าวที่ตอบแบบสอบถาม จ�านวน 1,105 

คน ที่ได้มาจากการค�านวณโดยใช้สูตรของ Yamane 



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 ประจ�าเดือน ,มกราคม-เมษายน 2561 75

(1967, p. 398) ที่ระดับความเชื่อมั่น 97.0% หรือท่ีระดับ

ความคลาดเคลื่อน 0.03 ซึ่งเป็นการสุ่มแบบใช้ความน่า

จะเป็น

เชิงคุณภาพ

กลุ่มตัวอย่างส�าหรับการวิจัยเชิงคุณภาพในการ

ศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษาได้เก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก

เฉพาะผู้เชี่ยวชาญ (in-depth Interview of experts) จาก

ผู้ให้ข้อมูลหลัก โดยเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (purposive 

sampling) จากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ

พื้นที่ป่าชายเลนจังหวัดสมุทรสงครามของกรมทรัพยากร

ทางทะเลและชายฝ่ังตามปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง จ�านวน 

9 คน ได้จากการสุ่มแบบเจาะจงบุคคลที่ไม่อาจระบุจ�านวน

ประชากรที่แท้จริงได้ง่าย (Guest, Namey & Mitchell, 

2013, pp.48-52) โดยเป็นผู้ที่มีความเกี่ยวข้องและมีความ

รู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการพื้นที่ป่าชายเลน 

การเจาะจงเลือกผู้ให้ข้อมูลหลักทั้ง 9 คนนี้ เพราะเป็นผู้ที่มี

ประสบการณ์และมีความส�าคัญต่อการบริหารจัดการพื้นท่ี

ป่าชายเลนจังหวัดสมุทรสงครามตามปรัชญาเศรษฐกิจพอ

เพียง ได้แก่ (1) นางสาวสุทธิลักษณ์ ระวิวรรณ อธิบดีกรม

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (2) นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ 

รองอธิบดีทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (3) นายณรงค์

ฤทธิ์ เลิศเกษตรวิทยา หัวหน้าชุดปฏิบัติการงานการวิจัย

ระดับกลาง (4) นางสาวนฤมล กรคณิตนันท์ ผู้อ�านวยการ

ศูนย์วิจัย (5) นายมนตรี หามนตี ผู้อ�านวยการการอนุรักษ์

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (6) นายสืบสกุล หนูไชยา 

ผู้อ�านวยการส่วนส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล

และชายฝั่งระดับสูง (7) นายธเนศ มั่นน้อย ผู้อ�านวยการ

บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 (8) นาย

พรเทพ ทองดี หัวหน้าชุดปฏิบัติการงานเรือและชายฝั่ง 

และ (9) นายไกรศร พรหมหาญ หัวหน้าชุดปฏิบัติการ

พัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7

เครื่องมือท่ีใช้ในกำรวิจัย

เชิงปริมาณ ใช้แบบสอบถาม เป็นเครื่องมือแบ่ง

ออกเป็น 6 ส่วน

เชิงคุณภาพ ใช้การสัมภาษณ์แนวลึกเฉพาะผู ้

เชี่ยวชาญ จ�านวน 9 คน โดยใช้แบบสัมภาษณ์แนวลึกท่ี

มีโครงสร้าง (structured in-depth interview form) 

และท�าการสัมภาษณ์ด้วยตัวเองแบบตัวต่อตัว (face to 

face interview)

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล

การเกบ็รวบรวมข้อมลู 3 วธิ ีได้แก่ (1) การรวบรวม

ข้อมูลจากเอกสารหรือการวิจัยเอกสาร (2) การรวบรวม

ข้อมูลจากการวิจัยสนาม และ (3) การรวบรวมข้อมูลจาก

การสังเกตการณ์

กำรวิเครำะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ 

ค่าสถิติร้อยละค่าเฉลี่ยและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน

ค่าการถดถอยพหุคูณและค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของ

เพียร์สัน

ผลกำรวิจัย

เชิงปริมาณ

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีการศึกษา

ต�่ากว่าปริญญาตรี

1. ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างต่อสภาพปัญหา

การบริหารจัดการพื้นที่ป่าชายเลนของกรมทรัพยากรทาง

ทะเลและชายฝั ่งตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 5 

ด้าน พบว่า 

1.1 ปัญหาการบริหารจัดการพื้นที่ป่าชายเลน

ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงด้านความพอประมาณ กลุ่มตัวอย่าง

เห็นด้วยระดับปานกลาง ( =1.88, SD=0.706) กล่าวคือ 

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งมีบุคลากรไม่เพียงพอ

ต่อการท�างานในด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูพื้นท่ีป่าชายเลน

1.2 ปัญหาการบริหารจัดการพื้นที่ป่าชายเลน

ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงด้านความมีเหตุผล กลุ่มตัวอย่างเห็น

ด้วยระดับปานกลาง ( =1.84, SD= 0.643) กล่าวคือ กรม

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งไม่ได้มีการประชาสัมพันธ์

ให้ประชาชนมีความเข้าใจถึงความส�าคัญของป่าชายเลน 

ท่ีจะส่งผลทางบวกต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนเท่าที่ควร
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1.3 ปัญหาการบริหารจัดการพื้นที่ป่าชาย

เลนของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งตามปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการมีภูมิคุ้มกัน กลุ่มตัวอย่าง

เห็นด้วยระดับปานกลาง ( =1.85, SD=0.688) กล่าวคือ 

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งไม่ได้มีการบังคับใช้

กฎหมายในการอนุรักษ์พื้นที่ป่าชายเลนอย่างเข้มงวดเท่า

ที่ควร นอกจากจะส่งผลให้ป่าถูกท�าลายแล้ว ยังท�าให้การ

ฟื้นฟูไม่สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์

1.4 ปัญหาการบริหารจัดการพื้นที่ป่าชายเลน

ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงด้านการมีความรู้ กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วย

ระดับปานกลาง ( =1.86, SD=0.685) กล่าวคือ บุคลากร

ของ กรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝ่ังยงัขาดความรู ้และ

ความเชี่ยวชาญในการท�างานร่วมกับประชาชน

1.5 ปัญหาการบริหารจัดการพื้นที่ป่าชาย

เลนของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งตามปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการมีคุณธรรม กลุ่มตัวอย่าง

เห็นด้วยระดับปานกลาง ( =1.86, SD=0.685) กล่าวคือ 

ประชาชนส่วนใหญ่ยังขาดจิตส�านึกที่ดีและส่วนใหญ่ยังไม่

ให้ความส�าคัญกันการอนุรักษ์ฟื้นฟูพื้นที่ป่าชายเลน

1.6 ปัญหาการบริหารจัดการพื้นที่ป่าชาย

เลนของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งตามปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงในภาพรวมทั้งหมดในการวิเคราะห์

ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างต่อภาพรวมทั้งหมด กลุ่ม

ตัวอย่างเห็นด้วยระดับปานกลาง ( =1.87, SD=0.643) 

กล่าวคือ ในภาพรวมทั้งหมด จังหวัดมีปัญหาเกี่ยวกับการ

บริหารจัดการพื้นที่ป่าชายเลนของกรมทรัพยากรทาง

ทะเลและชายฝั ่งตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท้ัง  

5 ด้าน ได้แก่ ด้าน (1) ความพอประมาณ (2) ความมีเหตุผล  

(3) การมภีมูคิุม้กนั (4) การมคีวามรู ้และ (5) การมคีณุธรรม

2. ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างต่อแนวทางการ

พัฒนาการบรหิารจัดการพืน้ทีป่่าชายเลนของกรมทรพัยากร

ทางทะเลและชายฝั่งตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

5 ด้าน พบว่า

2.1 แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการ

พ้ืนที่ป่าชายเลนของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านพอประมาณ กลุ่ม

ตัวอย่างเห็นด้วยระดับปานกลาง ( =1.97, SD=0.707) 

กล่าวคือ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งควรผลักดัน

ให้มีการเพิ่มบุคลากรให้เพียงพอต่อการท�างานด้านการ

อนุรักษ์ฟื้นฟูพื้นท่ีป่าชายเลน

2.2 แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการ

พื้นท่ีป่าชายเลนของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านความมีเหตุผล 

กลุ ่มตัวอย ่างเห็นด ้วยระดับปานกลาง (  = 1.92,  

SD = 0.717) กล่าวคือ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ควรมกีารประชาสมัพนัธ์ให้ประชาชนมคีวามเข้าใจถงึความ

ส�าคัญของป่าชายเลน ท่ีจะส่งผลทางบวกต่อคุณภาพชีวิต

ของประชาชน

2.3 แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการ

พื้นที่ป ่ าชายเลนของกรมทรัพยากรทางทะเลและ

ชายฝั ่งตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการมี

ภูมิคุ้มกัน กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยระดับปานกลาง ( =1.93, 

SD = 0.689) กล่าวคือ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ควรมีการบังคับใช้กฎหมายในการอนุรักษ์พื้นท่ีป่าชายเลน

อย่างเข้มงวด เพื่อให้การฟื้นฟูได้บรรลุตามวัตถุประสงค์

2.4 แนวทางการพฒันาการบรหิารจดัการพืน้ที่

ป่าชายเลนของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งตาม

ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงด้านการมคีวามรู ้กลุม่ตวัอย่าง

เห็นด้วยระดับปานกลาง ( =1.97, SD=0.712) กล่าวคือ 

ประชาชนควรมีความรู้ความเข้าใจถึงความส�าคัญของการ

เข้าร่วมงานด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูร่วมกับ กรมทรัพยากร

ทางทะเลและชายฝั่งซ่ึงส่งผลให้การด�าเนินงานเป็นไปใน

ทิศทางเดียวกันและเกิดประสิทธิผลท่ีดี

2.5 แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการ

พื้นท่ีป่าชายเลนของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการมีคุณธรรม กลุ่ม

ตัวอย่างเห็นด้วยระดับปานกลาง ( =1.88, SD=0.644) 

กล่าวคือ บุคลากรของ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ควรมีจิตส�านึกท่ีดีในการอนุรักษ์ฟื้นฟูพื้นท่ีป่าชายเลน

3. ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างต่อปัจจัยท่ีมีส่วน

ส�าคัญที่ท�าให้การบริหารจัดการพื้นที่ป่าชายเลนของกรม

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งตามปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพยีงประสบผลส�าเรจ็ทีแ่บ่งเป็นปัจจยัภายในและปัจจยั
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ภายนอกพบว่า 

3.1 ปัจจัยภายนอก กลุ ่มตัวอย่างเห็นด้วย

ระดับปานกลาง ( =1.90, SD=0.616) กล่าวคือ จังหวัด 

เจ้าของพื้นที่และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ให้ความร่วมมือ

ในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูในทุกกิจกรรม

3.2 ปัจจัยภายใน กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยระดับ

ปานกลาง ( =1.87, SD=0.595) กล่าวคือ ผู้บริหารของ 

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งมีคุณธรรม มีภาวะผู้น�า

และมีวิสัยทัศน์ที่ดี พร้อมทั้งให้การสนับสนุนและส่งเสริม

การด�าเนินงานในด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟูเข้าถึงบุคลากร

และหน่วยงานของ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

และประชาชนในทุกกิจกรรม

เชิงคุณภาพ

ผูศ้กึษาได้น�าค�าถามทีไ่ด้จากการวจัิยเชงิปรมิาณท่ีมี

ค่าเฉลี่ยสูงที่สุด 3 ข้อค�าถามมาเป็นแนวทางในการก�าหนด

ค�าถามในแบบสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้ให้ข้อมูลหลัก 

จ�านวน 9 คน ทั้งนี้เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงคุณภาพดังกล่าวมา

วิเคราะห์เปรียบเทียบ หรือเทียบเคียงกันว่า ข้อมูลท้ัง 2 

ส่วนนี้ สนับสนุน หรือคัดค้านกันหรือไม่อย่างไร โดยน�า

มาใช้เป็นส่วนส�าคัญเพื่อเป็นข้อเสนอแนะ ค�าถามทั้ง 3 

ข้อค�าถามได้แก่ 

1. ท่านเห็นด้วยหรือไม่ และมีความคิดเห็นอย่างไร

ต่อแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการพ้ืนที่ป่าชายเลน

ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 5 ด้าน (สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การ

วิจัย ข้อ 2) ประกอบด้วย

1.1 ด้านพอประมาณ เช่น กรมทรัพยากร

ทางทะเลและชายฝั่งควรผลักดันให้มีการเพ่ิมบุคลากรให้

เพียงพอต่อการท�างานด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟูพื้นท่ีป่าชาย

เลน”โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 1.97

1.2 ด้านความมีเหตุผล เช่น กรมทรัพยากร

ทางทะเลและชายฝั่งควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน

มีความเข้าใจถึงความส�าคัญของป่าชายเลน ที่จะส่งผลทาง

บวกต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุด 

คือ 1.92

1.3 ด้านความมีภูมิคุ้มกัน เช่น กรมทรัพยากร

ทางทะเลและชายฝั่งควรมีการบังคับใช้กฎหมายในการ

อนุรักษ์พื้นท่ีป่าชายเลนอย่างเข้มงวด เพื่อให้การฟื้นฟูได้

บรรลุตามวัตถุประสงค์ โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 1.93

1.4 ด้านการมีความรู้ เช่น ประชาชนควรมี

ความรู้ความเข้าใจถึงความส�าคัญของการเข้าร่วมงานด้าน

การอนรุกัษ์ฟ้ืนฟรู่วมกบักรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝ่ัง

ซึง่ส่งผลให้การด�าเนนิงานเป็นไปในทศิทางเดยีวกนัและเกดิ

ประสิทธิผลท่ีดี โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 1.97

1.5 ด้านคุณธรรม เช่น บุคลากรของกรม

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งควรมีจิตส�านึกที่ดีในการ

อนุรักษ์ ฟื้นฟูพื้นที่ป่าชายเลน โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 1.88 

2. ท่านเห็นด้วยหรือไม่ และมีความคิดเห็นอย่างไร

ต่อปัจจัยท่ีมีส่วนส�าคัญท่ีท�าให้แนวทางการพัฒนาการ

บริหารจัดการพื้นท่ีป่าชายเลนของกรมทรัพยากรทางทะเล

และชายฝั่งตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประสบผล

ส�าเร็จ (สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย ข้อ 3)

2.1 ปัจจัยภายใน เช่น ผู ้บริหารของกรม

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งมีคุณธรรม มีภาวะผู้น�าและ

มีวิสัยทัศน์ที่ดี พร้อมทั้งให้การสนับสนุนและส่งเสริมการ

ด�าเนนิงานในด้านการอนรุกัษ์ฟ้ืนฟเูข้าถึงบุคลากรและหน่วย

งานของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและประชาชน

ในทุกกิจกรรม โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 1.89

2.2 ปัจจัยภายนอก เช่น จังหวัดเจ้าของพื้นที่

และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ให้ความร่วมมือในการอนุรักษ์

ฟื้นฟูในทุกกิจกรรม โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 1.94

3. ท่านเห็นด้วยหรือไม่ และมีความคิดเห็นอย่างไร

ต่อปัจจยัทีม่ส่ีวนส�าคญัต่อการเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิาร

จัดการพื้นท่ีป่าชายเลนของกรมทรัพยากรทางทะเลและ

ชายฝั่งตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวคิดการ

บริหารจัดการหน่วยงานแบบสมดุล 4 ด้าน (ตัวแปรตาม)

3.1 ด้านภายนอกหน่วยงาน เช่น การบริหาร

จัดการด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟูพื้นที่ป่าชายเลนถูกก�าหนด

ให้เป็นนโยบายของชาติท่ีท�าให้ทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นก

รมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งหน่วยงานภาครัฐและ

ภาคประชาชนร่วมในการด�าเนินงานอย่างบูรณาการ ภาย

ใต้การสนับสนุนและส่งเสริมของภาครัฐ โดยมีค่าเฉล่ีย
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สูงสุด คือ 1.95

3.2 ด้านภายในหน่วยงาน เช่น กรมทรัพยากร

ทางทะเลและชายฝั่งได้รับการสนับสนุนให้มีการปรับปรุง

แก้ไขในด้านของกฎหมายและระเบียบต่างๆ ให้สอดคล้อง

กับข้อเท็จจริงในประเด็นที่เป็นปัญหาและอุปสรรคในการ

ด�าเนินงาน ท�าให้เอื้ออ�านวยต่อการน�าไปปฏิบัติได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 1.93

3.3 ด้านการเรียนรู้และเจริญเติบโต เช่น กรม

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้รับการสนับสนุนในด้าน

การเพิ่มบุคลากรให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน รวมถึงได้

รับการสนับสนุนจากภาครัฐในด้านการพัฒนาบุคลากร

ให้มีความรู้ความสามารถ โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 1.91

3.4 ด้านการเงิน เช่น กรมทรัพยากรทางทะเล

และชายฝั่งได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณอย่างเพียง

พอในทุกกิจกรรม/โครงการด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ท้ังใน

ด้านงบด�าเนินงาน และงบลงทุนในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ 

โดยมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ 1.90

กำรอภิปรำยผล

1. ปัญหาการบริหารจัดการพื้นที่ป ่าชายเลน

ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 5 ด้าน

การที่กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยในระดับปานกลาง 

( =1.82, SD=0.490) ต่อภาพรวมทั้ง 5 ด้านของปัญหา

การบริหารจัดการพื้นที่ป่าชายเลนของกรมทรัพยากรทาง

ทะเลและชายฝั่งตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

เหตุผลที่ส�าคัญที่กลุ ่มตัวอย่างเห็นด้วยในระดับ

ปานกลาง ( =1.82, SD=0.490) ผู้ศึกษามีความเห็นว่า 

ถึงแม้ (1) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งมีบุคลากร

ไม่เพียงพอต่อการท�างานในด้านการอนุรักษ์ฟื ้นฟูพื้นท่ี

ป่าชายเลน (2) บุคลากรของกรมทรัพยากรทางทะเลและ

ชายฝั่งยังขาดความรู้ และความเชี่ยวชาญในการท�างาน

ร่วมกับประชาชน แต่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ยังสามารถที่จะด�าเนินการได้ตามนโยบายของหน่วยงาน

ในระดับหนึ่งถึงแม้จะยังไม่สามารถแก้ปัญหาให้ประสบผล

ส�าเรจ็ทัง้หมด อย่างไรกต็ามในเวลาเดยีวกนั กรมทรพัยากร

ทางทะเลและชายฝั่งยังมีปัญหาท่ีว่า (1) กรมทรัพยากร

ทางทะเลและชายฝั่งยังขาดการสสร้างเสริมให้ประชาชน

ส่วนใหญ่มีจิตส�านึกที่ดีและให้ความส�าคัญกันการอนุรักษ์ 

ฟื้นฟูพื้นที่ป่าชายเลนและ (2) กรมทรัพยากรทางทะเล

และชายฝั ่งไม่ได้มีการบังคับใช้กฎหมายในการอนุรักษ์

พื้นที่ป่าชายเลนอย่างเข้มงวดเท่าที่ควร นอกจากจะส่ง

ผลให้ป่าถูกท�าลายแล้ว ยังท�าให้การฟื้นฟูไม่สามารถบรรลุ

ตามวัตถุประสงค์ จึงมีส่วนส�าคัญท�าให้กลุ่มตัวอย่างเห็น

ด้วยในระดับปานกลางต่อปัญหาการบริหารจัดการพื้นที่

ป่าชายเลนของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งตาม

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแทนที่จะเห็นด้วยในระดับ

มากหรือในระดับน้อย ดังกล่าว

นอกจากนีแ้ล้ว การท่ีกลุม่ตวัอย่างเหน็ด้วยในระดบั

ปานกลาง ( =1.87, SD=0.643) ต่อภาพรวมทั้งหมดของ

ปัญหา ดังปรากฏในข้อค�าถามที่ว่า “ในภาพรวมทั้งหมด 

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งมีปัญหาการบริหาร

จัดการพื้นท่ีป่าชายเลนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงท้ัง 5 ด้าน ได้แก่ ด้าน (1) ความพอประมาณ  

(2) ความมีเหตุผล (3) การมีภูมิคุ้มกัน (4) การมีความรู้ และ 

(5) ด้านคณุธรรม” ผูศ้กึษามคีวามเหน็ว่า กรมทรพัยากรทาง

ทะเลและชายฝั่งยังสามารถที่จะด�าเนินการได้ตามนโยบาย

ของหน่วยงานในระดับหนึ่ง โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในการ

บริหารจัดการพื้นที่ป่าชายเลน แต่ทั้งนี้การด�าเนินการดัง

กล่าวต้องใช้เวลาพอสมควรจึงจะบรรลุเป้าหมายสูงสุดที่

ตั้งไว้ เมื่อเป็นเช่นนี้จึงมีส่วนส�าคัญท�าให้กลุ่มตัวอย่างเห็น

ด้วยในระดับปานกลาง 

2. ปัญหา และแนวทางการพัฒนาการบริหาร

จัดการพื้นท่ีป่าชายเลนของกรมทรัพยากรทางทะเลและ

ชายฝั่งตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 5 ด้าน

ผูศ้กึษามคีวามเหน็ว่า กรมทรพัยากรทางทะเลและ

ชายฝ่ังมปัีญหาในการบรหิารจดัการการบรหิารจดัการพืน้ที่

ป่าชายเลนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 5 ด้าน และ

เนื่องจากปัญหาแต่ละด้านมีหลายปัญหา ขึ้นอยู่กับมุมมอง

ของแต่ละคน เช่น เฉพาะปัญหาการบริหารจัดการพื้นท่ี

ป่าชายเลนของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งตาม

ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงด้านพอประมาณ ทีแ่บ่งเป็นว่า 

(1) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งมีบุคลากรไม่เพียง

พอต่อการท�างานในด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูพื้นท่ีป่าชายเลน 
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และ (2) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งมีเครื่องมือ

และอุปกรณ์ในการท�างานด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูพื้นที่ป่า

ชายเลนไม่เพียงพอ เช่น เรือตรวจการชายฝั่งทะเลและทุ่น

วางแนว เป็นต้น ผู้ศึกษามีความเห็นที่สอดคล้องกับกลุ่ม

ตวัอย่าง ในขณะเดียวกนักม็ีมุมมองทีเ่ป็นไปในทศิทางเดียว

กับกับผู้เชี่ยวชาญทั้ง 9 คนที่ได้จากการสัมภาษณ์แนวลึก 

ว่า กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในฐานะที่เป็นหน่วย

งานที่มีอ�านาจและรับผิดชอบโดยตรงเกี่ยวกับการบริหาร

จัดการพ้ืนที่ป่าชายเลนของกรมทรัพยากรทางทะเลและ

ชายฝั่งควรมีแนวทางหรือนโยบายในการเพ่ิมบุคลากรให้

เพียงพอต่อการท�างานด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟูพื้นท่ีป่าชาย

เลน และส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจถึงความ

ส�าคญัของการเข้าร่วมงานด้านการอนรุกัษ์ฟ้ืนฟรู่วมกบักรม

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งซึ่งส่งผลให้การด�าเนินงาน

เป็นไปในทิศทางเดียวกันและเกิดประสิทธิผลที่ดี

3. ป ัจจัยที่มีส ่วนส�าคัญที่ท�าให ้แนวทางการ

พฒันาการบรหิารจัดการพืน้ทีป่่าชายเลนของกรมทรพัยากร

ทางทะเลและชายฝ่ังตามตามปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง

ประสบผลส�าเรจ็ทีแ่บ่งเป็นปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอก

ผู้ศึกษาขออภิปรายผล ดังนี้

การที่กลุ ่มตัวอย่างเห็นด้วยในระดับปานกลาง  

( =2.22, SD=0.481) ทั้งในภาพรวม และรายด้านท้ัง 2 

ด้านต่อปัจจัยที่มีส่วนส�าคัญที่ท�าให้แนวทางการพัฒนาการ

บริหารจัดการพื้นที่ป่าชายเลนของกรมทรัพยากรทางทะเล

และชายฝ่ังตามตามปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงนัน้เหตผุล

ที่ส�าคัญที่กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยในระดับปานกลาง ผู้ศึกษา

มีความเห็นว่า ในแต่ละข้อค�าถามกลุ่มตัวอย่างได้ให้ความ

เห็นอยู ่ในระดับปานกลางทั้งหมด ได้แก่ ปัจจัยภายใน  

(1) การที่ผู้บริหารของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

มีคุณธรรม มีภาวะผู้น�าและมีวิสัยทัศน์ที่ดี พร้อมท้ังให้การ

สนับสนุนและส่งเสริมการด�าเนินงานในด้านการอนุรักษ์

ฟื้นฟูเข้าถึงบุคลากรและหน่วยงานของกรมทรัพยากรทาง

ทะเลและชายฝั่งและประชาชนในทุกกิจกรรม และ (2) การ

ทีบ่คุลากรของกรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝ่ังประกอบ

ด้วยผู้มีความรู้ความสามารถในการท�างาน สามารถท�างาน

ให้เป็นไปตามกรอบของกฎหมาย และเป็นที่รักใคร่ของ

ประชาชน ท�าให้ประชาชนให้ความร่วมมือในทุกกิจกรรม 

ปัจจัยภายนอก (1) การที่จังหวัดเจ้าของพื้นที่และส่วน

ราชการที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือในการอนุรักษ์ฟื้นฟูใน

ทุกกิจกรรม และ (2) การท่ีประชาชนท่ีเก่ียวข้องกับการ

ด�าเนินงานด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟู ให้การสนับสนุนกับการ

ด�าเนินงานของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในทุก

กจิกรรม จงึมส่ีวนส�าคญัท�าให้กลุม่ตวัอย่างเหน็ด้วยในระดบั 

ปานกลางต่อปัจจัยที่มีส่วนส�าคัญที่ท�าให้แนวทางการ

พฒันาการบรหิารจดัการพืน้ทีป่่าชายเลนของกรมทรพัยากร

ทางทะเลและชายฝ่ังตามตามปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง

และสอดคล้องกับความเห็นของผู้เช่ียวชาญ ท่ีเห็นว่า “การ

ท่ีผูบ้รหิารของกรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝ่ังมคีณุธรรม 

มีภาวะผู้น�าและมีวิสัยทัศน์ที่ดี พร้อมทั้งให้การสนับสนุน

และส่งเสริมการด�าเนินงานในด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟูเข้า

ถึงบุคลากรและหน่วยงานของกรมทรัพยากรทางทะเลและ

ชายฝ่ังและประชาชนในทกุกจิกรรม และประสานความร่วม

มือกับจังหวัดเจ้าของพื้นที่และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้

ความร่วมมือในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูในทุกกิจกรรม”

ข้อเสนอแนะกำรวิจัยครั้งนี้

1. ปัจจัยท่ีมีส่วนส�าคัญท่ีท�าให้แนวทางการพัฒนา 

การบริหารจัดการพื้นที่ป่าชายเลนของกรมทรัพยากรทาง

ทะเลและชายฝั่งตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประสบ

ผลส�าเร็จโดยเฉพาะอย่างยิ่ง กรมทรัพยากรทางทะเลและ

ชายฝั่งควรส่งเสริมและสนับสนุนให้จังหวัดเจ้าของพื้นที่

และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือในการอนุรักษ์

ฟื้นฟูในทุกกิจกรรม

2. แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการพื้นที่ป่า

ชายเลนของกรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝ่ังตามปรชัญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการพึ่งตนเอง โดยเฉพาะอย่าง

ยิ่ง ผู้บริหารของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งควร

วางแผนกรอบอัตราก�าลังให้สอดคล้องกับภารงานและผลัก

ดันให้มีการเพิ่มบุคลากรให้เพียงพอต่อการท�างานด้านการ

อนุรักษ์ฟื้นฟูพื้นท่ีป่าชายเลน

ข้อเสนอแนะกำรวิจัยครั้งต่อไป

1. การวจิยัแบบเจาะลกึแนวทางการบรหิารจดัการ

ด้านการอนรุกัษ์ฟ้ืนฟพูืน้ทีป่่าชายเลนของกรมทรพัยากรทาง
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ทะเลและชายฝ่ังแต่ละด้าน โดยเปรยีบเทยีบหรอืเทยีบเคยีง

กับพื้นที่อื่นที่ติดชายฝั่งทะเลที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันกับ

แหล่งอ่ืน ๆ  ทัง้ภายในประเทศและภายนอกประเทศ เป็นต้น

2. การวิจัยโดยใช้กรอบแนวคิดหรือตัวแบบอื่น

ส�าหรับการศึกษาวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการบริหาร

จดัการ เช่น แนวทางการบรหิารกจิบ้านเมอืงทีด่ ี5 ด้าน การ

บริหารจัดการตามแนวคิดองค์การแห่งการเรียนรู้ เป็นต้น
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บทคัดย่อ

การวิจัยแบบผสมผสานผสมผสานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) สภาพปัญหาการบริหารจัดการ (2) แนวทางการ

พัฒนาการบริหารจัดการและ (3) ปัจจัยที่มีส่วนส�าคัญท�าให้แนวทางการพัฒนาปัจจัยท่ีมีส่วนส�าคัญท�าให้การพัฒนาการ

บริหารจัดการการละเมิดสัญญาโครงการอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัยของส�านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีค่าความเท่ียงตรงท่ีระดับ 0.85 และค่าความเช่ือถือได้ของแบบสอบถามที่ระดับ 

0.89 เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล กลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชนท่ีเป็นผู้ซ้ืออสังหาริมทรัพย์ประเภทท่ีอยู่อาศัย

ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล จ�านวน 1,000 คน สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย 

และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน นอกจากนี้ ยังมีการสัมภาษณ์แนวลึกเฉพาะผู้เช่ียวชาญ จ�านวน 15 คน ผลการศึกษาพบว่า 

(1) ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการที่ส�าคัญ คือ ส�านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคไม่ได้ปฏิบัติต่อผู้ประกอบ

การและ/หรือผู้บริโภคที่ผิดสัญญาตามหลักคุณธรรม (2) แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่ส�าคัญ คือ ส�านักงาน

คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคควรจัดเจ้าหน้าท่ีดูแลในการละเมิดสัญญาบ้านจัดสรรให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน และ 

(3) ปัจจัยที่มีส่วนส�าคัญท�าให้การพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการประสบผลส�าเร็จท่ีส�าคัญ คือ การท่ีส�านักงานคณะ

กรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้รับความร่วมมือจากเจ้าของโครงการและผู้ซื้อทุกโครงการเป็นอย่างดี และในทุกกิจกรรม

ที่ส�านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด�าเนินการส่งเสริมหรือให้การสนับสนุน

ค�ำส�ำคัญ: การบริหารจัดการ, การละเมิดสัญญา, โครงการอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัย, ส�านักงานคณะกรรมการ

คุ้มครองผู้บริโภค, ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

Abstract

Research eclectic mix aimed to study (1) the issue of management (2) the development, management, and  

(3) the factors that have contributed significantly to the development of the factors that have contributed  

significantly to the development, management, breach of contract projects. The residential real estate sector of the 

consumer protection commission following the philosophy of sufficiency economy. The precise level of .85 and the  

reliability of the questionnaire 0.89 level as a tool to collect data. The statistics used for data analysis 

กำรบริหำรจัดกำรกำรละเมิดสัญญำโครงกำรอสังหำริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อำศัย

ของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภคตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง

Administration of the Office of the Consumer Protection Board  

in Handling Breaches of Residential Property Contracts  

According to the Sufficiency Economic Philosophy
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บทน�ำ

สภาพของสงัคม เศรษฐกจิและระบบอตุสาหกรรม

ที่มีความเปล่ียนแปลงเจริญก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว จึง

ท�าให้ระบบเศรษฐกิจ การค้าขายหรือบริการต่าง ๆ นั้น

มีกระบวนการผลิตที่สลับซับซ้อนมากขึ้นเกินกว่าความรู้

ธรรมดาของผู้ใช้หรือผู้บริโภคซึ่งเป็นประชาชนส่วนใหญ่

จะเข้าใจและสามารถปรับตัวให้เข้ากับความเจริญทาง

เทคโนโลยีต่าง ๆ ได้ทัน ในขณะเดียวกันผู้ผลิตต่างท�า

ทุกวิถีทางที่จะลดต้นทุนในการผลิตและเพิ่มผลก�าไรให้

กับกิจการของตนมากที่สุดเท่าที่จะสามารถท�าได้ (สุษม 

ศุภนิตย์, 2551, น. 2) นอกจากน้ี ผู้ประกอบการยังได้

พยายามเอารัดเอาเปรียบผู ้บริโภคทางด้านการเข้าท�า

สัญญา โดยอาศัยอ�านาจทางเศรษฐกิจ หรือความรู้ความ

เชี่ยวชาญในทางวิชาชีพที่เหนือกว่า และอาศัยช่องทาง

ของหลักกฎหมายคือหลักเสรีภาพในการท�าสัญญาและ

หลักความศักดิ์สิทธิ์ ในการแสดงเจตนา อันเป็นหลัก

กฎหมายในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ใช้กับคู่

สัญญาที่มีฐานะเท่าเทียมกันในการท�าสัญญา (ศนันท์กรณ์  

were frequency, percentage, average and standard deviation are also interviews depth expert 15 results 

showed that: (1) problems with management is the office of consumer protection did not treat the 

operator and/ or consumer contract by virtue (2) guidelines for management development is the office 

of consumer protection should be arranged in the abuse. promised housing to meet the operational and 

(3) the factors that contributed significantly to the development of management practices to achieve the 

key is that the office of consumer protection has received cooperation from the owner and buyer for 

every project. And in all the activities of the consumer protection commission to promote or to provide 

support. Commission consumer protection should be arranged in a breach of contract housing to meet 

the operational and (3) the factors that have contributed significantly to the development of guidelines for  

managing successful is the office of protection consumers have the cooperation of all project owners and  

buyers as well. And in all the activities of the consumer protection commission to promote or to provide support. 

Commission consumer protection should be arranged in a breach of contract housing to meet the operational and  

(3) the factors that have contributed significantly to the development of guidelines for managing successful is 

the office of protection. Consumers have the cooperation of all project owners and buyers as well. And in all the  

activities of the consumer protection commission to promote or to provide support.

Keywords: administration, handling breaches, residential property contracts, the sufficiency economy 

philosophy

โสตถพินัธุ,์ 2550, น. 413) ด้วยเหตผุลข้างต้นนีร้ฐัจงึมคีวาม

จ�าเป็นต้องเข้าแทรกแซงกิจการของเอกชน เพื่อคุ้มครองผู้

บริโภคไม่ให้ต้องถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้ประกอบธุรกิจ

จนเกินสมควร โดยการตราพระราชบัญญัติคุ ้มครองผู ้

บริโภค พ.ศ. 2522 ข้ึน เพื่อให้ความคุ้มครองแก่ผู้บริโภค

ในด้านต่าง ๆ มากยิ่งข้ึน (สุษม ศุภนิตย์, 2551, น. 259) 

จนกระท้ังในปี พ.ศ.2541 จึงได้มีการเพิ่มเติมบทบัญญัติว่า

ด้วยการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสัญญาไว้ในพระราชบัญญัติ

คุ้มครองผู้บริโภคฉบับท่ี 2 

จากปัญหาดงักล่าว จงึท�าให้ผูศ้กึษามคีวามสนใจที่

จะศึกษาเกี่ยวกับ เรื่องการบริหารจัดการการละเมิดสัญญา

โครงการอสังหาริมทรัพย์ประเภทท่ีอยู่อาศัยของส�านักงาน

คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคตามปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพยีง เพือ่ศกึษาสภาพปัญหาการบรหิารจดัการ แนวทาง

การพัฒนาการบริหารจัดการ และปัจจัยท่ีมีส่วนส�าคัญท�า

ที่ท�าให้แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการการละเมิด

สัญญาโครงการอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู ่อาศัยของ
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ส�านักงานคณะกรรมการคุ ้มครองผู ้บริโภคตามปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงประสบความส�าเร็จ ซึ่งผลการศึกษา

จะเป็นประโยชน์กับ ส�านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้

บริโภคที่รับผิดชอบงานด้าน การละเมิดสัญญาโครงการ

อสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัย และจะสามารถบริหาร

งานได้บรรลุผลส�าเร็จ

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

1. เพื่อศึกษาสภาพปัญหาการบริหารจัดการการ

ละเมิดสัญญาโครงการอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัย

ของส�านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคตามปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง

2. เพ่ือศกึษาแนวทางการพฒันาการบรหิารจดัการ

การละเมิดสัญญาโครงการอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่

อาศัยของส�านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคตาม

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

3. เพือ่ศึกษาปัจจัยทีม่ส่ีวนส�าคัญท�าให้แนวทางการ

บริหารจัดการการละเมิดสัญญาโครงการอสังหาริมทรัพย์

ประเภทที่อยู่อาศัยของส�านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้

บริโภคตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประสบผลส�าเร็จ 

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

1. แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการ

บริหารจัดการ

วิรัช วิรัชนิภาวรรณ (2546, น. 39) ได้กล่าว

ว่า กระบวนการบริหารเกิดได้หลายแนวคิด เช่น โพ

สด์คอร์บ (POSDCoRB) เกิดจากแนวคิดของกูลิค และ 

เออร์วิค (Gulick & Urwick, 1937) ประกอบด้วย

ขั้นตอนการบริหาร 7 ประการ ได้แก่ การวางแผน  

(planning) การจัดองค์การ (organizing) การบริหารงาน

บคุคล (staffing) การอ�านวยการ (directing) การประสานงาน  

(coordinating) การรายงาน (reporting) และการงบ

ประมาณ (budgeting) ขณะที่กระบวนการบริหารตาม

แนวคิดของ Henry Fayol (1947) นักวิชาการเหมือง

แร่ชาวฝรั่งเศส ผู้เป็นต้นก�าเนิดในการเสนอองค์ประกอบ

มูลฐานของการบริหารแบบกระบวนการ 5 ประการ ที่

เรียกว่า POCCC ไว้ดังนี้ (1) การวางแผน (planning) 

หมายถึง การสร้างทางเลือกหรือแนวทางด�าเนินการไว้ล่วง

หน้า เพื่อใช้ในการตัดสินใจในอนาคต (2) การจัดองค์การ 

(organizing) หมายถึง การก�าหนดโครงสร้างหน่วยงาน

และระบุหน้าท่ีโดยการผสมผสานระหว่างวัตถุ คน และเงิน 

(3) การบังคับบัญชา (commanding) หมายถึง การท�าให้

เกิดการด�าเนินงานตามท่ีได้มีการก�าหนดไว้ ซ่ึงการบังคับ

บัญชาที่ดีนั้นจะต้องมีการติดต่อสื่อสาร 2 ทาง กล่าวคือ 

การยอมให้ผู้ใต้บังคับบัญชาสามารถแสดงความคิดเห็นได้ 

(4) การประสานงาน (coordinating) หมายถึง การรวม

ความพยายามของผู้ปฏิบัติงานและช่วยสนับสนุนให้เกิด

การติดต่อสื่อสารระหว่างกัน เพื่อให้การท�างานส�าเร็จ (5) 

การควบคุม (controlling) การติดตามการด�าเนินงานให้

บรรลุตามวัตถุประสงค์

2. แนวคิดเกี่ยวกับหลักในการท�าสัญญาโครงการ

อสังหาริมทรัพย์ประเภทท่ีอยู่อาศัย

การท�านิติกรรมของบุคคล ที่เป็นบุคคลตั้งแต่ 2 

ฝ่ายหรือหลายฝ่ายซึ่งจะต้องมีการแสดงเจตนา “เสนอ 

สนอง” ต้องตรงกัน โดยมุ่งจะก่อให้เกิด เปลี่ยนแปลง 

โอน สงวน หรือระงับซ่ึงสิทธิ จากความหมายของสัญญา

ท�าให้พบว่า สัญญาก็คือการท�านิติกรรมประเภทหนึ่ง ท่ี

บุคคลท่ีเข้าท�านิติกรรมนั้น (เพื่อนิติกรรมจะกลายเป็น

สัญญา) จะต้องมีตั้งแต่ 2 ฝ่ายขึ้นไป เพื่อให้เกิดความเข้าใจ

ท่ีชัดเจนในเรื่องสัญญา เราจ�าต้องเข้าใจถึง “นิติกรรม” 

ว่าหมายถึงอะไร ส�าหรับความหมายของนิติกรรมก็คือ  

การกระท�าของบคุคลทีม่คีวามตัง้ใจหรอืมเีจตนาเพือ่ทีจ่ะให้

เกิดผลในทางกฎหมาย (ส�านักงานคณะกรรมการคุ้มครอง 

ผู้บริโภค, 2555, p. 5)

ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาและทบทวน

วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับแนวคิด ทฤษฎี และวิวัฒนาการ

การคุ้มครองสิทธิของผู้ซื้อ โดยได้แบ่งการน�าเสนอออก

เป็น 3 ข้อ ดังนี้ (1) วิวัฒนาการการคุ้มครองสิทธิของผู้ซื้อ 

(2) ทฤษฏีทางกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคในการซื้อบ้าน

จัดสรร (3) สิทธิของผู้บริโภค (4) บทบาทของรัฐในการ

เข้ามาคุ้มครองผู้บริโภคในการซ้ือโครงการอสังหาริมทรัพย์

ประเภทท่ีอยู่อาศัย และ (5) ข้ันตอนการรับเรื่องร้องเรียน

จากผู้บริโภค 
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3. แนวคิด ทฤษฎี และวิวัฒนาการการคุ้มครอง

สิทธิของผู้ซ้ือโครงการอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัย 

สัญญาหมายถึงนิติกรรมสองฝ่ายที่เกิดจากการแสดงเจตนา

เสนอสนองต้องตรงกันของบุคคลตั้งแต่สองฝ่ายขึ้นไปที่มุ่ง

จะก่อให้เกิดเปลี่ยนแปลงหรือระงับนิติสัมพันธ์ (อนุพงษ์ 

มานะกิจรุ่งเรือง, 2551, น. 28-29)

4. แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ

คุณธรรมจริยธรรม ลิขิต ธีรเวคิน (2548 , น. 17) ได้ให้

ความหมายของ “คุณธรรม”ไว้ว่าหมายถึงจิตวิญญาณของ

ปัจเจกบุคคลศาสนาและอุดมการณ์เป็นดวงวิญญาณของ

ปัจเจกบุคคลและสังคมด้วยปัจเจกบุคคลต้องมีวิญญาณ

สังคมต้องมีจิตวิญญาณคุณธรรมของปัจเจกบุคคลอยู ่ที่

การกล่อมเกลาเรียนรู้โดยพ่อแม่ สถาบันการศึกษา ศาสนา 

พรรคการเมือง และองค์กรของรัฐ

5. แนวคิดเกี่ยวกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ประเภท

ที่อยู ่อาศัย ธุรกิจบ้านจัดสรร คือ รูปแบบของธุรกิจ

อสังหาริมทรัพย์ที่นอกจากผู้ประกอบธุรกิจจะจัดหาท่ีดิน

เปล่ามาแบ่งเป็นแปลงย่อยแล้วยังสร้างบ้านลงบนที่ดิน

แต่ละแปลงเพื่อจ�าหน่ายด้วย ผู ้ซื้อจึงสามารถเลือกซื้อ

ที่ดินพร้อมบ้านได้ในคราวเดียวกัน ธุรกิจบ้านจัดสรรเกิด

ขึ้นเนื่องจากผู้ซื้อที่ดินเปล่าส่วนมากประสบกับความไม่

สะดวกในการก่อสร้างท่ีอยู่อาศัย ท้ังนี้ไม่ว่าจะด�าเนินการ

ด้วยตนเอง หรือว่าจ้างผู้รับเหมาก่อสร้างให้ด�าเนินการ

ให้ก็ล้วนแต่เป็นวิธีท่ีต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงท้ังสิ้น เนื่องจาก

การที่ต่างคนต่างสร้าง จึงขาดการพึ่งพาหรือเฉลี่ยต้นทุน

ซึ่งกันและกันในการก่อสร้างธุรกิจการจัดสรรที่ดินพร้อม

บ้านหรือบ้านจัดสรรถือว่าเป็นการจัดสรรที่ดินตามพระ

ราชบญัญตักิารจดัสรรทีด่นิ พ.ศ.2543 และเป็นการค้าทีด่นิ

ตามประมวลกฎหมายที่ดินเช่นเดียวกับธุรกิจการจัดสรร

ที่ดิน ผู้ประกอบธุรกิจบ้านจัดสรรจึงต้องขออนุญาตจัดสรร

ท่ีดินและขออนุญาตท�าการค้าท่ีดินด้วย (จุลธิดา จงกลนี, 

2548, น. 15)

6. ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

7. โครงสร้าง และอ�านาจหน้าที่ของส�านักงาน

กรอบแนวคิดกำรวิจัย
  ตัวแปรอิสระ (เหตุ)          ตัวแปรตาม (ตาม)

สภาพปัญหาการบรหิารจดัการการละเมดิสญัญาโครงการอสงัหารมิทรพัย์
ประเภทที่อยู่อาศัยของส�านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 5 ด้าน
1. ด้านความประมาณ     2. ด้านความมีเหตุผล 
3. ด้านการมีภูมิคุ้มกัน    4. ด้านการมีความรู้
5. ด้านการมีคุณธรรม

การบริหารจัดการการละเมิดสัญญาโครงการ
อสงัหารมิทรพัย์ประเภททีอ่ยูอ่าศยัของส�านกังาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

ปัจจัยที่มีส่วนส�าคัญต่อการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการการละเมิดสัญญาโครงการ
อสงัหารมิทรพัย์ประเภททีอ่ยูอ่าศยัของส�านกังาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการการละเมิดสัญญาโครงการ
อสงัหารมิทรพัย์ประเภททีอ่ยูอ่าศยัของส�านกังานคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภคตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 5 ด้าน
1. ด้านความประมาณ    2. ด้านความมีเหตุผล 
3. ด้านการมีภูมิคุ้มกัน   4. ด้านการมีความรู้
5. ด้านการมีคุณธรรม

ปัจจัยที่มีส่วนส�าคัญต่อแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการการละเมิด
สัญญาโครงการอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัยของส�านักงานคณะ
กรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประสบผลส�าเร็จ แบ่งเป็น
 1. ปัจจัยภายใน       2. ปัจจัยภายนอก

ภำพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
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วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

ประชากร คือ ประชาชนทีเ่ป็นผูซ้ือ้อสงัหารมิทรพัย์

ประเภทที่อยู่อาศัยในเขตกรุงเทพและปริมณฑล จ�านวน 

30 โครงการ จ�านวน 2,169 คน

ส�าหรับกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยเชิงคุณภาพ คือ 

ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการบริหารจัดการการละเมิดสัญญา

โครงการอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัย โดยได้จาก 

การสุ่มแบบเจาะจงบุคคล เป็นการเลือกสุ่มตัวอย่างจาก

ประชากรแฝง ที่ไม่อาจระบุจ�านวนประชากรที่แท้จริง

ได้ง่าย และใช้แบบสัมภาษณ์แนวลึกที่มีโครงสร้าง และ

ท�าการสัมภาษณ์ด้วยตัวเองตัวต่อตัว จนได้ความคิดเห็น

ของผู้เชี่ยวชาญที่สอดคล้องตรงกันในแต่ละประเด็น รวม

จ�านวน 15 คน

เครื่องมือท่ีใช้ในกำรวิจัย

เชิงปริมาณ ใช้แบบสอบถาม เป็นเครื่องมือแบ่ง

ออกเป็น 4 ส่วน

เชิงคุณภาพ ใช้การสัมภาษณ์แนวลึกเฉพาะผู ้

เชี่ยวชาญ จ�านวน 15 คน โดยใช้แบบสัมภาษณ์แนวลึก

ที่มีโครงสร้าง (structured in-depth interview form) 

และท�าการสัมภาษณ์ด้วยตัวเองแบบตัวต่อตัว (face to 

face interview)

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล

การวิจัยเชิงปริมาณ ใช้การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ดังนี้ (1) จากเอกสารหรือการวิจัยเอกสาร (2) การวิจัย

สนาม และ (3) การรวบ รวมข้อมูลจากการสังเกตการณ์

การวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งเป็นการสัมภาษณ์แนวลึก

เฉพาะผู้เชี่ยวชาญ (in-depth interview of experts) 

จ�านวน 15 คน ด้วยแบบสัมภาษณ์แนวลึกแบบโครงสร้าง

กำรวิเครำะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ 

ใช้รปูแบบการวเิคราะห์เชงิพรรณนา (descriptive 

analytical approach) ส�าหรับสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์

ขอ้มูล มีดังนี้ ค่าสถติิรอ้ยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

และวิเคราะห์เชิงเนื้อหา

ผลกำรวิจัย

ข ้อมูลส ่ วนบุคคลของกลุ ่ มตั วอย ่ า งที่ ตอบ

แบบสอบถามพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 

มีการศึกษาต�่ากว่าปริญญาตรี

1. ความคิดเห็นของกลุ ่มตัวอย ่างต ่อสภาพ

ปัญหาการบริหารจัดการการละเมิดสัญญาโครงการ

อสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู ่อาศัยของส�านักงานคณะ

กรรมการคุ้มครองผู้บริโภคตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอ

เพียง 5 ด้านโดยภาพรวมกลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยระดับปาน

กลาง (  = 2.22, SD = 0.408)

2. ความคิดเห็นของกลุ ่มตัวอย่างต่อแนวทาง

การพัฒนาการบริหารจัดการการละเมิดสัญญาโครงการ

อสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู ่อาศัยของส�านักงานคณะ

กรรมการคุ้มครองผู้บริโภคตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอ

เพียง 5 ด้านโดยภาพรวมกลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยระดับปาน

กลาง (  = 2.28, SD = 0.621)

3. ความคิดเห็นของกลุ ่มตัวอย่างต่อปัจจัยท่ีมี

ส่วนส�าคัญท�าให้แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการ

การละเมิดสัญญาโครงการอสังหาริมทรัพย์ประเภทท่ีอยู่

อาศัยของส�านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคตาม

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประสบผลส�าเร็จท่ีแบ่งเป็น

ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกปรากฏว่า กลุ่มตัวอย่าง

ล้วนเห็นด้วยในระดับปานกลางในทุกข้อค�าถาม

4. ความคิดเห็นของผู ้เชี่ยวชาญที่ได ้จากการ

สัมภาษณ์แนวลึกเฉพาะผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้ให้ข้อมูลหลัก 

จ�านวน 15 คนต่อปัญหาการบริหารจัดการ แนวทางการ

พัฒนาการบริหารจัดการ และ ปัจจัยท่ีมีส่วนส�าคัญที่ท�าให้

แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการการละเมิดสัญญา

โครงการอสังหาริมทรัพย์ประเภทท่ีอยู่อาศัยของส�านักงาน

คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
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พอเพียงประสบผลส�าเร็จ ผู้ศึกษาได้น�าค�าถามที่ได้จากการ

วิจัยเชิงปริมาณที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด 3 ข้อค�าถามมาเป็น

แนวทางในการก�าหนดค�าถามในแบบสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ 

หรือผู้ให้ข้อมูลหลัก จ�านวน 15 คน ทั้งนี้เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิง

คุณภาพดังกล่าวมาวิเคราะห์เปรียบเทียบ หรือเทียบเคียง

กันว่า ข้อมูลทั้ง 2 ส่วนนี้ สนับสนุน หรือคัดต้านกันหรือ

ไม่อย่างไร โดยน�ามาใช้เป็นส่วนส�าคัญส�าหรับการเสนอข้อ

เสนอแนะในบทที่ 5 นี้ต่อไป ค�าถามทั้ง 3 ข้อค�าถามได้แก่ 

1. ท่านเห็นด้วยหรือไม่ และมีความคิดเห็นอย่างไร

ต่อปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการการละเมิดสัญญา

โครงการอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัยของส�านักงาน

คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคตามปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 5 ด้าน

2. ท่านเห็นด้วยหรือไม่ และมีความคิดเห็นอย่างไร

ต่อแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการการละเมิดสัญญา

โครงการอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัยของส�านักงาน

คณะกรรม การคุ้มครองผู้บริโภคตามปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 5 ด้าน

3. ท่านเห็นด้วยหรือไม่ และมีความคิดเห็นอย่างไร

ต่อปัจจัยที่มีส่วนส�าคัญที่ท�าให้แนวทางการพัฒนาการ

บริหารจัดการการละเมิดสัญญาโครงการอสังหาริมทรัพย์

ประเภทที่อยู่อาศัยของส�านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้

บริโภคตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประสบผลส�าเร็จ

สรุปการวิเคราะห์ความคิดเห็นที่ ได ้จากการ

สัมภาษณ์แนวลึกเฉพาะผู้เชี่ยวชาญ หรือ ผู้ให้ข้อมูลหลัก 

จ�านวน 15 คนต่อ (1) ปัญหาการบริหารจัดการการละเมิด

สัญญาโครงการอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู ่อาศัยของ

ส�านักงานคณะกรรมการคุ ้มครองผู ้บริโภคตามปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง (2) แนวทางการพัฒนาการบริหาร

จัดการการละเมิดสัญญาโครงการอสังหาริมทรัพย์ประเภท

ที่อยู่อาศัยของส�านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ (3) ปัจจัยท่ีมีส่วน

ส�าคญัท�าให้แนวทางการพฒันาการบรหิารจัดการการละเมดิ

สัญญาโครงการอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู ่อาศัยของ

ส�านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงประสบผลส�าเร็จ พบว่า (1) ปัญหาการ

บริหารจัดการการละเมิดสัญญาโครงการอสังหาริมทรัพย์

ประเภทที่อยู่อาศัยของส�านักงานคณะกรรมการคุ้มครอง

ผู้บริโภคตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผู้เชี่ยวชาญ 

หรือ ผู้ให้ข้อมูลหลัก ท้ัง 15 คน ล้วนเห็นว่าส�านักงานคณะ

กรรมการคุ้มครองผู้บริโภคไม่ได้ปฏิบัติต่อผู้ประกอบการ

และ/หรือผู้บริโภคท่ีผิดสัญญาตามหลักคุณธรรม เช่น ช่วย

ประนีประนอมด้วยหลักคุณธรรมต่อผู้ผิดสัญญาแทนการมี

คดีความต่อกัน (2) แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการ

การละเมิดสัญญาโครงการอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่

อาศัยของส�านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคตาม

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผู้เช่ียวชาญ หรือ ผู้ให้ข้อมูล

หลัก ท้ัง 15 คน ล้วนเห็นว่า “ส�านักงาน คณะกรรมการ

คุม้ครองผูบ้รโิภคควรจดัเจ้าหน้าทีด่แูลในการละเมดิสญัญา

บ้านจัดสรรให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน และส�านักงาน

คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคควรประชาสัมพันธ์เพื่อ

สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับเจ้าของบ้านจัดสรรและ

ผู้ซื้อให้มีข้อตกลงในการท�าสัญญาระหว่างกันในเงื่อนไข

ของการซ้ือ/ขายให้ชัดเจน” และ (3) ปัจจัยท่ีมีส่วนส�าคัญ

ท�าให้แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการการละเมิด

สัญญาโครงการอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู ่อาศัยของ

ส�านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงประสบผลส�าเร็จ ผู้เช่ียวชาญ หรือ ผู้ให้

ข้อมูลหลัก ท้ัง 15 คน ล้วนเห็นว่า “การท่ีผู้บริหารระดับ

สูงของส�านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู ้บริโภคมีวิสัย

ทัศน์และเห็นรวมท้ังมีนโยบายท่ีชัดเจนท่ีสนับสนุนการ

บริหารจัดการการละเมิดสัญญาโครงการบ้านจัดสรรอย่าง

ต่อเนื่องและครอบคลุมทุกโครงการและการที่ส�านักงาน

คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้รับความร่วมมือจาก

เจ้าของโครงการและผู้ซ้ือทุกโครงการเป็นอย่างดี และใน

ทุกกิจกรรมที่ส�านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

ด�าเนินการส่งเสริมหรือให้การสนับสนุน” 

กำรอภิปรำยผล

1. การบริหารจัดการการละเมิดสัญญาโครงการ

อสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู ่อาศัยของส�านักงานคณะ

กรรมการคุ้มครองผู้บริโภคตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอ

เพียง 5 ด้าน

การท่ีกลุ ่มตัวอย่างเห็นด้วยในระดับปานกลาง 
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(  = 2.22, SD = 0.408) ต่อภาพรวมทั้ง 5 ด้านของ

ปัญหาการบริหารจัดการการละเมิดสัญญาโครงการ

อสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู ่อาศัยของส�านักงานคณะ

กรรมการคุ้มครองผู้บริโภคตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอ

เพียง

เหตุผลที่ส�าคัญที่กลุ ่มตัวอย่างเห็นด้วยในระดับ

ปานกลาง (  = 2.22, SD = 0.408) ผู้ศึกษามีความเห็นว่า 

ถึงแม้ (1) ส�านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคไม่ได้

ปฏิบัติต่อผู้ประกอบการและ/หรือผู้บริโภคที่ผิดสัญญาตาม

หลักคุณธรรม เช่น ช่วยประนีประนอมด้วยหลักคุณธรรม

ต่อผู้ผิดสัญญาแทนการมีคดีความต่อกัน (2) ส�านักงาน

คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคไม่ได้จัดเตรียมข้อมูลด้าน

การจะซื้อจะขายของโครงการบ้านจัดสรรที่ได้รับอนุญาต

ให้ด�าเนินการไว้อย่างสมบูรณ์ ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน 

เพื่อให้สามารถเข้าไปให้ความช่วยเหลือแก่คู่กรณีทั้งผู้ซื้อ

และผู้ขายได้อย่างรวดเร็ว และทันต่อเหตุการณ์เมื่อได้

รับแจ้ง แต่ส�านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคยัง

สามารถที่จะด�าเนินการได้ตามภาระงานปกติเกี่ยวกับการ

บริหารจัดการการละเมิดสัญญาโครงการอสังหาริมทรัพย์

ประเภทที่อยู ่อาศัยในระดับหนึ่งถึงแม้จะยังไม่สามารถ

แก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการประชาชนผู้ซื้อและ

เจ้าของโครงการอย่างเป็นรูปธรรมและให้ประสบผลส�าเร็จ

ทั้งหมดได้ อย่างไรก็ตามในเวลาเดียวกัน ส�านักงานคณะ

กรรมการคุ้มครองผู้บริโภคยังมีปัญหาที่ว่า (1) ส�านักงาน

คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคไม่ได้ประชาสัมพันธ์เพื่อ

สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับเจ้าของบ้านจัดสรรและผู้

ซื้อให้มีข้อตกลงในการท�าสัญญาระหว่างกันในเงื่อนไขของ

การซื้อ/ขายให้ชัดเจนมากเท่าที่ควร และ (2) ส�านักงาน

คณะกรรมการคุม้ครองผูบ้รโิภคเจ้าหน้าทีดู่แลในการละเมดิ

สัญญาบ้านจัดสรรไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน นอกจาก

จะส่งผลให้ประชาชนไม่เข้าใจและสร้างความร่วมมือให้

ปฏิบัติตามระเบียบของกฏหมายได้น้อยแล้ว ยังท�าให้การ

บริหารจัดการการละเมิดสัญญาโครงการอสังหาริมทรัพย์

ประเภทที่อยู่อาศัยของส�านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้

บริโภคตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไม่สามารถบรรลุ

ตามวัตถุประสงค์ จึงมีส่วนส�าคัญท�าให้กลุ่มตัวอย่างล้วน

เห็นด้วยในระดับปานกลางต่อปัญหาการบริหารจัดการ

การละเมิดสัญญาโครงการอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่

อาศัยของส�านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคตาม

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

นอกจากนี้ การที่กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยในระดับ

มาก (  = 2.59, SD = 0.565) ต่อภาพรวมทั้งหมด

ของปัญหา ดังปรากฏในข้อค�าถามท่ีว่า “ในภาพรวม

ทั้งหมด ส�านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคมีปัญหา

ส�านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคของส�านักงาน

คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคตามปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านความพอประมาณ  

(2) ด้านความมีเหตุผล (3) ด้านการมีภูมิคุ้มกัน (4) ด้าน

การมีความรู้ และ (5) ด้านคุณธรรม” ผู้ศึกษามีความ

เห็นว่า ส�านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคยังต้อง

พัฒนาแนวทางส�านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

ในหลายๆ ด้านไปพร้อมๆ กัน อาทิเช่น การประชาสัมพันธ์

ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องเป็นไปในทิศทาง

เดียวกัน การจัดบุคลากรให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน รวม

ทั้งส่งเสริมให้ประชาชนใช้แบบมาตรฐานในการท�าสัญญา 

ตลอดจนการจดัตัง้ศนูย์ให้ค�าปรกึษาแลตดิตาม ประเมินผล

การด�าเนินงานอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง เพื่อแก้ปัญหาดัง

กล่าวให้ลุล่วงไปได้ และท้ังนี้การด�าเนินการดังกล่าวต้องใช้

เวลาพอสมควรจึงจะบรรลุเป้าหมายสูงสุดท่ีตั้งไว้ 

2. ปัญหา และแนวทางการพัฒนาการบริหาร

จัดการการละเมิดสัญญาโครงการอสังหาริมทรัพย์ประเภท

ที่อยู่อาศัยของส�านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 5 ด้าน

ผู้ศึกษามีความเห็นว่า ส�านักงานคณะกรรมการ

คุ้มครองผู้บริโภคมี ปัญหาในการบริหารจัดการการละเมิด

สัญญาโครงการอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู ่อาศัยของ

ส�านักงานคณะกรรมการคุ ้มครองผู ้บริโภคตามปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง 5 ด้าน และเนื่องจากปัญหาแต่ละ

ด้านมีหลายปัญหา ขึ้นอยู่กับมุมมองของแต่ละคน เช่น 

เฉพาะปัญหาการบริหารจัดการการละเมิดสัญญาโครงการ

อสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู ่อาศัยของส�านักงานคณะ

กรรมการคุ ้มครองผู ้บริโภคตามปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงด้านคุณธรรม ท่ีแบ่งเป็นว่า (1) ส�านักงานคณะ

กรรมการคุ้มครองผู้บริโภคไม่ได้ปฏิบัติต่อผู้ประกอบการ

และ/หรือผู้บริโภคท่ีผิดสัญญาตามหลักคุณธรรม เช่น ช่วย

ประนีประนอมด้วยหลักคุณธรรมต่อผู้ผิดสัญญาแทนการมี
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คดีความต่อกัน และ (2) ส�านักงานคณะกรรมการคุ้มครอง

ผู้บริโภคไม่ได้รณรงค์ให้เจ้าของโครงการบ้านจัดสรรและผู้

ซื้อปฏิบัติต่อกันด้วยความมีคุณธรรมจริยธรรม เช่น การท�า

สัญญาที่ไม่เอาเปรียบซึ่งกันและกัน ผู้ศึกษามีความเห็นที่

สอดคล้องกับกลุ่มตัวอย่าง ในขณะเดียวกันก็มีมุมมองท่ี

เป็นไปในทิศทางเดียวกับกับผู้เชี่ยวชาญทั้ง 15 คนที่ได้

จากการสัมภาษณ์แนวลึก ว่า ส�านักงานคณะกรรมการ

คุ้มครองผู้บริโภคในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่มีอ�านาจและ

รับผิดชอบโดยตรงเกี่ยวกับการบริหารจัดการการละเมิด

สัญญาโครงการอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู ่อาศัยของ

ส�านักงานคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้รโิภค จงึควรมแีนวทาง

หรือนโยบายชัดเจนในการบริหารจัดการการละเมิดสัญญา

โครงการอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัยของส�านักงาน

คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

3. ป ัจจัยที่มีส ่วนส�าคัญที่ท�าให ้แนวทางการ

พัฒนาการบริหารจัดการการละเมิดสัญญาโครงการ

อสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู ่อาศัยของส�านักงานคณะ

กรรมการคุ้มครองผู้บริโภคตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอ

เพียงประสบผลส�าเร็จที่แบ่งเป็นปัจจัยภายในและปัจจัย

ภายนอก

ผู้ศึกษาขออภิปรายผล ดังนี้

การที่กลุ ่มตัวอย่างเห็นด้วยในระดับปานกลาง 

( =1.75, SD=0.628) ทั้งในภาพรวม และรายด้านท้ัง 2 

ด้านต่อปัจจัยที่มีส่วนส�าคัญที่ท�าให้แนวทางการพัฒนาการ

บริหารจัดการการละเมิดสัญญาโครงการอสังหาริมทรัพย์

ประเภทที่อยู่อาศัยของส�านักงานคณะกรรมการคุ้มครอง

ผู้บริโภคตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั้น

เหตุผลที่ส�าคัญที่กลุ ่มตัวอย่างเห็นด้วยในระดับ

ปานกลาง ผู้ศึกษามีความเห็นว่า ในแต่ละข้อค�าถามกลุ่ม

ตัวอย่างได้ให้ความเห็นอยู่ในระดับปานกลางทั้งหมด ได้แก่ 

ปัจจัยภายใน (1) การที่ผู้บริหารระดับสูงของ ส�านักงาน

คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคมีวิสัยทัศน์และเห็นความ

ส�าคัญ รวมทั้งมีนโยบายที่ชัดเจนที่สนับสนุนการบริหาร

จัดการการละเมิดสัญญาโครงการบ้านจัดสรรอย่างต่อ

เนื่องและครอบคลุมทุกโครงการ และ (2) เจ้าหน้าท่ีของ

ส�านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคและส่วนงานที่

เกี่ยวข้องมีความรู้และความสามารถอย่างเพียงพอในการ

บริหารจัดการการละเมิดสัญญาโครงการบ้านจัดสรรให้

กับประชาชนได้อย่างถูกต้อง ถูกวิธี และสอดคล้องเหมาะ

สมกับความต้องการของคู่สัญญา ปัจจัยภายนอก (1) การ

ที่ส�านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้รับความ

สนับสนุนด้านการด�าเนินงานและด้านงบประมาณอย่าง

เพียงพอจากรัฐบาล และองค์กรภาคเอกชน ในการด�าเนิน

กจิกรรมสนบัสนนุและส่งเสรมิการบรหิารจดัการการละเมดิ

สัญญาโครงการบ้านจัดสรรอย่างครอบคลุมและทั่วถึง และ 

(2) การท่ีส�านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้รับ

ความร่วมมือจากเจ้าของโครงการและผู้ซื้อทุกโครงการ

เป็นอย่างดี และในทุกกิจกรรมท่ีส�านักงานคณะกรรมการ

คุ้มครองผู้บริโภคด�าเนินการส่งเสริมหรือให้การสนับสนุน 

ต่อปัจจยัทีม่ส่ีวนส�าคญัท�าให้แนวทางการพฒันาการบรหิาร

จัดการการละเมิดสัญญาโครงการอสังหาริมทรัพย์ประเภท

ที่อยู่อาศัยของส�านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสอดคล้องกับ

ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ ที่เห็นว่า “การที่ส�านักงานคณะ

กรรมการคุ้มครองผู้บริโภคมีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ 

ความเข้าใจ เพือ่ส่งเสรมิให้ประชาชนทีเ่ป็นเจ้าของโครงการ

และผู ้ซ้ือท�าสัญญาโครงการอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่

อยู่อาศัย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เป็นการป้องกันปัญหาการ

ละเมิดสัญญาสัญญาโครงการอสังหาริมทรัพย์ประเภท

ท่ีอยู่อาศัยเจ้าของโครงการและผู้ซื้อในภายหลัง รวมทั้ง

ส�านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจะได้รับความ

ร่วมมือจากเจ้าของโครงการและผู้ซ้ือทุกโครงการเป็นอย่าง

ดีท�าให้การด�าเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อตอบ

สนองความต้องการของประชาชนในทุกโครงการ ทุกพื้นท่ี

ได้อย่างท่ัวถึง ครอบคลุม และทันเวลา คือ ปัจจัยท่ีมีส่วน

ส�าคัญที่ท�าให้แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการการ

ละเมิดสัญญาโครงการอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัย

ของส�านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคตามปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงประสบผลส�าเร็จ 

4. ความคิดเห็นของผู ้เชี่ยวชาญที่ได ้จากการ

สัมภาษณ์แนวลึกเฉพาะผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้ให้ข้อมูลหลัก 

จ�านวน 15 คนต่อปัญหาการบริหารจัดการ แนวทางการ

พัฒนาการบริหารจัดการ และ ปัจจัยท่ีมีส่วนส�าคัญท่ีท�าให้

แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการการละเมิดสัญญา

โครงการอสังหาริมทรัพย์ประเภทท่ีอยู่อาศัยของส�านักงาน
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คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคตามปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงประสบผลส�าเร็จ

สามารถอภิปรายผลการสัมภาษณ์แนวลึกเฉพาะ

ผู้เชี่ยวชาญได้ ดังนี้

จากการสัมภาษณ์แนวลึกเฉพาะผู ้ เ ช่ียวชาญ 

จ�านวน 15 คนต่อปัญหาการบริหารจัดการการละเมิด

สัญญาโครงการอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู ่อาศัยของ

ส�านักงานคณะกรรมการคุ ้มครองผู ้บริโภคด้วยระบบ

คุณธรรมจริยธรรมตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดย

ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 15 คน ล้วนเห็นด้วยว่า “ส�านักงานคณะ

กรรมการคุ้มครองผู้บริโภคไม่ได้ปฏิบัติต่อผู้ประกอบการ

และ/หรือผู้บริโภคที่ผิดสัญญาตามหลักคุณธรรม เช่น ช่วย

ประนีประนอมด้วยหลักคุณธรรมต่อผู้ผิดสัญญาแทนการ

มีคดีความต่อกัน และส�านักงานคณะกรรมการคุ้มครอง

ผู้บริโภคไม่ได้จัดเตรียมข้อมูลด้านการจะซื้อจะขายของ

โครงการบ้านจัดสรรที่ได้รับอนุญาตให้ด�าเนินการไว้อย่าง

สมบรูณ์ ครบถ้วน และเป็นปัจจบุนั เพือ่ให้สามารถเข้าไปให้

ความช่วยเหลือแก่คู่กรณีทั้งผู้ซื้อและผู้ขายได้อย่างรวดเร็ว 

และทันต่อเหตุการณ์เมื่อได้รับแจ้ง” เช่นนี้อาจเกิดจาก

การที่ผู้เชี่ยวชาญล้วนมีความเห็นไปในทางเดียวกันว่าการ

บริหารจัดการการละเมิดสัญญาโครงการอสังหาริมทรัพย์

ประเภทที่อยู่อาศัยของส�านักงานคณะกรรมการคุ้มครอง

ผู้บริโภคตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงน้ัน จ�าเป็นท่ี

ส�านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคควรส่งเสริมให้

ประชาชนผู้เป็นเจ้าของโครงการและผู้ซื้อเข้าถึงข้อมูลท่ี

ส�าคัญเกี่ยวกับสัญญาโครงการอสังหาริมทรัพย์ประเภท

ที่อยู่อาศัยก่อนท�าสัญญาเพื่อประกอบการตัดสินใจที่ถูก

ต้องเป็นไปตามกฏหมายและระบบคุณธรรมจริยธรรม 

โดยส�านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคควรเตรียม

ฐานข้อมูลดังกล่าวให้พร้อมเพื่อรองรับการใช้บริการของ

ประชาชนอย่างครอบคลุม ทันต่อเวลา และเมื่อมีกรณีพิ

พาษระหว่างเจ้าของโครงการกบัผูซ้ือ้ด้วยการละเมดิสญัญา

ระหว่างกันส�านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคควร

ช่วยประนีประนอมด้วยหลักคุณธรรมจริยธรรมต่อผู้ผิด

สัญญาแทนการมีคดีความต่อกัน ซึ่งส่งผลให้การด�าเนิน

การเป็นไปอย่างมีประสิทธิผลที่ดี 

จากการสัมภาษณ์แนวลึกเฉพาะผู ้ เ ช่ียวชาญ 

จ�านวน 15 คนต่อแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการ

การละเมิดสัญญาโครงการอสังหาริมทรัพย์ประเภทท่ีอยู่

อาศัยของส�านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคตาม

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยผู้เช่ียวชาญท้ัง 15 คน 

ล้วนเห็นด้วยว่า ส�านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

ควรจัดเจ้าหน้าท่ีดูแลในการละเมิดสัญญาบ้านจัดสรรให้

เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน และส�านักงานคณะกรรมการ

คุ้มครองผู้บริโภคควรประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจ

ที่ถูกต้องให้กับเจ้าของบ้านจัดสรรและผู้ซื้อให้มีข้อตกลง

ในการท�าสัญญาระหว่างกันในเงื่อนไขของการซ้ือ/ขายให้

ชัดเจน เช่นนี้อาจเกิดจากการที่ผู้เชี่ยวชาญล้วนมีความเห็น

ไปในทางเดียวกันว่าการบริหารจัดการการละเมิดสัญญา

โครงการอสังหาริมทรัพย์ประเภทท่ีอยู่อาศัยของส�านักงาน

คณะกรรมการคุ ้มครองผู ้บริโภคปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง นั้นจ�าเป็นท่ีส�านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้

บริโภคควรจัดเตรียมเจ้าหน้าของส�านักงานคณะกรรมการ

คุ้มครองผู้บริโภคเองให้มีความพร้อมท้ังจ�านวนและมีความ

รู้ ความเข้าใจสัญญาโครงการอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่

อาศัย เพื่อจะได้ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมให้ประชาชน

ทั้งเจ้าของโครงการและผู ้ซื้อโครงการอสังหาริมทรัพย์

ประเภทท่ีอยู่อาศัยมีความเข้าใจท่ีถูกต้องในข้อตกลงของ

การท�าสัญญาระหว่างกันในเง่ือนไขของการซ้ือ/ขายให้

ชัดเจน และส�านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคควร

ส่งเสริมให้ใช้แบบฟอร์มตามสัญญาซื้อขายที่เป็นไปตาม

มาตรฐานของส�านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

ในการท�าสัญญาจะซื้อจะขายเพื่อให้เกิดความยุติธรรมกับ

ท้ังสองฝ่าย การบริหารจัดการการละเมิดสัญญาโครงการ

อสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู ่อาศัยของส�านักงานคณะ

กรรมการคุ้มครองผู้บริโภคตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอ

เพียง จึงเป็นไปในทิศทางที่ถูกต้องเหมาะสม และเป็นการ

ป้องกันปัญหาการละเมิดสัญญาระหว่างเจ้าของโครงการ

และผู้ซ้ือโครงการอสังหาริมทรัพย์ประเภทท่ีอยู่อาศัย ซึ่ง

ส่งผลให้การด�าเนินการเป็นไปในทิศทางเดียวกันและเกิด

ประสิทธิผลท่ีดี 

จากการสัมภาษณ์แนวลึกเฉพาะผู ้ เ ช่ียวชาญ 

จ�านวน 15 คนต่อปัจจัยท่ีมีส่วนส�าคัญท�าให้แนวทาง

การพัฒนาการบริหารจัดการการละเมิดสัญญาโครงการ

อสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู ่อาศัยของส�านักงานคณะ

กรรมการคุ้มครองผู้บริโภคตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอ
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เพียงประสบผลส�าเร็จ โดยผู้เชี่ยวชาญทั้ง 15 คน เห็นด้วย

ว่า การที่ผู ้บริหารระดับสูงของส�านักงานคณะกรรมการ

คุ้มครองผู้บริโภคมีวิสัยทัศน์และเห็นความส�าคัญ รวมทั้ง

มนีโยบายทีช่ดัเจนทีส่นบัสนนุการบรหิารจดัการการละเมดิ

สัญญาโครงการบ้านจัดสรรอย่างต่อเน่ืองและครอบคลุม

ทุกโครงการ และ การที่ส�านักงานคณะกรรมการคุ้มครอง

ผู้บริโภคได้รับความร่วมมือจากเจ้าของโครงการและผู้ซื้อ

ทุกโครงการเป็นอย่างดี และในทุกกิจกรรมที่ ส�านักงาน

คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด�าเนินการส่งเสริมหรือ

ให้การสนับสนุน เช่นนี้อาจเกิดจากการที่ผู้เชี่ยวชาญล้วน

มีความเห็นไปในทางเดียวกันว่า ปัจจัยที่มีส่วนส�าคัญท�าให้

แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการการละเมิดสัญญา

โครงการอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัยของส�านักงาน

คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคตามปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงประสบผลส�าเร็จนั้น จ�าเป็นอย่างยิ่งที่ผู ้บริหาร

ของส�านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคต้องมีความ

ชัดเจนใน 2 ประเด็น คือ (1) ผู้บริหารระดับสูงของเทศบาล

ต้องให้เห็นความส�าคัญและมีนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับการ

สนับสนุนการบริหารจัดการการละเมิดสัญญาโครงการ

บ้านจัดสรรอย่างต่อเนื่องและครอบคลุมทุกโครงการ โดย

การจัดท�าแผนงานไว้เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ของส�านักงานคณะ

กรรมการคุ ้มครองผู ้บริโภคน�าไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 

และ (2) ส�านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคควร

ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ความเข้าใจ เพื่อสร้างความร่วม

มือกับเจ้าของโครงการและผู้ซื้อโครงการอสังหาริมทรัพย์

ประเภทที่อยู่อาศัย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ส�านักงานคณะ

กรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจะลดภาระงานเกี่ยวกับการ

บริหารจัดการการละเมิดสัญญาระหว่างเจ้าของโครงการ

และผู้ซื้อได้ เน่ืองจากทั้งสองฝ่ายให้ความร่วมมือและมี

ความเข้าใจในการท�าสัญญาอย่างชัดเจน ส�านักงานคณะ

กรรมการคุ ้มครองผู ้บริโภคสามารถขับเคลื่อนแนวทาง

การพัฒนาการบริหารจัดการการละเมิดสัญญาโครงการ

อสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู ่อาศัยของส�านักงานคณะ

กรรมการคุ้มครองผู้บริโภคตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอ

เพียงประสบผลส�าเร็จได้ ดังนั้น จึงเป็นเหตุให้ผู้เชี่ยวชาญ

ล้วนเห็นด้วยว่า การที่ผู้บริหารระดับสูงของส�านักงานคณะ

กรรมการคุ้มครองผู้บริโภคมีวิสัยทัศน์และเห็นความส�าคัญ 

รวมทั้งมีนโยบายที่ชัดเจนที่สนับสนุนการบริหารจัดการ

การละเมิดสัญญาโครงการบ้านจัดสรรอย่างต่อเน่ืองและ

ครอบคลุมทุกโครงการ และ การที่ส�านักงานคณะกรรมการ

คุ้มครองผู้บริโภคได้รับความร่วมมือจากเจ้าของโครงการ

และผู ้ซื้อทุกโครงการเป็นอย่างดี และในทุกกิจกรรมท่ี 

ส�านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด�าเนินการส่ง

เสริมหรือให้การสนับสนุน เป็นปัจจัยท่ีมีส่วนส�าคัญต่อ

แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการการละเมิดสัญญา

โครงการอสังหาริมทรัพย์ประเภทท่ีอยู่อาศัยของส�านักงาน

คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคตามปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงให้ประสบผลส�าเร็จได้

ข้อเสนอแนะกำรวิจัยครั้งนี้

1. ส�านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคควร

จัดเจ้าหน้าท่ีดูแลในการละเมิดสัญญาบ้านจัดสรรให้เพียง

พอต่อการปฏิบัติงาน

2. ส�านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคควร

ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจท่ีถูกต้องให้กับเจ้าของ

บ้านจัดสรรและผู้ซ้ือให้มีข้อตกลงในการท�าสัญญาระหว่าง

กันในเงื่อนไขของการซ้ือ/ขายให้ชัดเจน

3. ส�านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคควร

จัดเตรียมข้อมูลด้านการจะซื้อจะขายของโครงการบ้าน

จัดสรรท่ีได้รับอนุญาตให้ด�าเนินการไว้อย่างสมบูรณ์ ครบ

ถ้วน และเป็นปัจจุบัน เพื่อให้สามารถเข้าไปให้ความช่วย

เหลือแก่คู่กรณีท้ังผู้ซ้ือและผู้ขายได้อย่างรวดเร็ว และทัน

ต่อเหตุการณ์เมื่อได้รับแจ้ง

4. เจ้าหน้าทีข่องส�านกังานคณะกรรมการคุม้ครอง

ผู้บริโภคบางคนควรมีความรู้ ความเข้าใจในตัวสัญญาและ

การปฏิบัติตามสัญญา

ข้อเสนอแนะกำรวิจัยครั้งต่อไป

1. อาจน�าการบริหารจัดการตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 5 ด้าน ซ่ึงผู้ศึกษาได้น�ามาเป็นแนวคิด

ในครั้งนี้ไปปรับใช้เฉพาะบางด้านที่เหมาะสมกับหน่วยงาน

ที่ศึกษาก็ได้ หรือตัดบางด้านออกก็ได้ โดยไม่จ�าเป็นต้องน�า

ไปใช้ครบท้ังหมดทุกด้าน ในทางตรงข้าม อาจเพิ่มจ�านวน

ด้านหรือตัวช้ีวัดข้ึนอีกก็ได้ตามความเหมาะสม แต่ควรให้

เหตุผลก�ากับไว้ด้วยเสมอ 

2. การวจิยัแบบเจาะลกึแนวทางการบรหิารจดัการ
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การละเมิดสัญญาโครงการอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่

อาศัยของส�านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคตาม

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแต่ละด้าน โดยเปรียบเทียบ

หรือเทียบเคียงกับหน่วยงานอื่น ทั้งภายในประเทศและ

ภายนอกประเทศ เป็นต้น

3. การวจิยัโดยเพิม่การใช้กรอบแนวคดิหรอืตวัแบบ

อื่นส�าหรับการศึกษาวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการบริหาร

จัดการ เช่น แนวทางการบริหารกิจบ้านเมืองท่ีดี 5 ด้าน 

การบริหารจัดการตามแนวคิดองค์การแห่งการเรียนรู้ หรือ

การบริหารจัดการหน่วยงานแบบสมดุล เป็นต้น
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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาปัญหาการบริหารจัดการด้านการวางแผนของการท่าเรือแห่ง

ประเทศไทย (2) ศึกษาแนวการพัฒนาการบริหารจัดการด้านการวางแผนของการท่าเรือแห่งประเทศไทยตามปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง (3) ศึกษาปัจจัยที่มีส่วนส�าคัญท�าให้การพัฒนาการบริหารจัดการด้านการวางแผนของการท่าเรือ

แห่งประเทศไทยตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประสบผลส�าเร็จ ระเบียบวิธีวิจัยของการศึกษาครั้งนี้ใช้รูปแบบการ

วิจัยแบบผสมผสาน ประชากร คือ พนักงานระดับต่าง ๆ ของการท่าเรือแห่งประเทศไทย ณ ท่าเรือกรุงเทพ และ ท่าเรือ

แหลมฉบัง จ�านวน 2,410 คน ได้กลุ่มตัวอย่าง จ�านวน 855 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม สถิติท่ีใช้ในการ

วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า (1) การท่าเรือแห่ง

ประเทศไทยมีปัญหาในการบริหารจัดการตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อยู่ในระดับปานกลาง (2) การท่าเรือแห่ง

ประเทศไทยขาดการวางแผนงานที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ ด้านบุคลากร ด้านวัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือ 

การวางแผนการให้บริการแก่ผู้รับบริการที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ และไม่เป็นไปตามกรอบเวลาที่

เหมาะสม (3) ปัจจัยที่มีส่วนส�าคัญท�าให้การบริหารจัดการของการท่าเรือแห่งประเทศไทยประสบผลส�าเร็จ ต้องอาศัย

ทั้งปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอกควบคู่กัน

ค�ำส�ำคัญ: การบริหารจัดการ, การท่าเรือแห่งประเทศไทย, ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

Abstract

This research aims to study: (1) problem of planning administration of Port Authority of Thailand  

(2) development plan of Port Authority of Thailand according to the sufficiency economy philosophy and (3) the 

factor affecting to development of planning administration according to sufficiency economy philosophy. This  

research uses a mixed methodology. The population is 2,410 staffs from Bangkok port and Lam 

Cha-Bang port. Sampling size is 855 people. Collecting data from questionnaire and analyze data 

by using frequency, percentage, mean and standard deviation. The result of this research found 

that (1) Port Authority of Thailand has a problem about planning administration according to the  

sufficiency economy philosophy, (2) Port Authority of Thailand lack of planning administration including  

กำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรวำงแผนของกำรท่ำเรือ

แห่งประเทศไทยตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง

Administration Development for Planning of Port Authority of Thailand  

Base on the Sufficiency Economy Philosophy
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บทน�ำ

โครงการเสาหลกัเพือ่แผ่นดินต้ังขึน้โดยคณะท�างาน

ซึ่งประกอบด้วย ศาสตราจารย์ ดร. บุญรอด บิณฑ์สันต์ ผู้

ช่วยศาสตราจารย์สมศรี ประทุมสูตรและนายศุภพสิษฐ์ 

นวลปานวรชาต ิมวีตัถปุระสงค์การจดัท�าโครงการหลกัสตูร

เสาหลักเพื่อแผ่นดิน “เกียรติยศ” ใต้ร่มพระบารมีรุ่นท่ี 1 

ให้เป็นหลักสูตรขั้นสูง และเป็นการต่อยอดหลักสูตรเสา

หลักเพื่อแผ่นดิน ผู้น�าระดับสูงตามแนวพระราชด�าริของ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ซึ่งใช้เป็นแนวทางในการ

ด�าเนินโครงการเพื่อเทิดพระเกียรติและแสดงความจงรัก

ภักดี ด้วยการแสดงออกถึงความรักและความสามัคคี

ของเราชาวไทย ที่ส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณ ส�าหรับ

แนวทางการด�าเนินงาน และกิจกรรมความร่วมมือระหว่าง

ส�านักงานใต้ร่มพระบารมี กับหลักสูตรเสาหลักเพื่อแผ่นดิน 

ประกอบด้วยการพัฒนาหลักสูตรการรับนักศึกษา การร่วม

มือในการใช้สิ่งอ�านวยความสะดวกทางการศึกษา ความ

ร่วมมือด้านกิจกรรมทางวิชาการ รวมทั้งความร่วมมือใน

เรื่องอื่นใด ในการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้า

อยู่หัวฯ และเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและอยู่ภายใต้

ส�านักงานใต้ร่มพระบารมีที่ส�าคัญยิ่งในการเทิดพระเกียรติ

และน�าเสนอตัวแบบการพัฒนาตามแนวพระบรมราโชบาย

ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ให้เป็นที่เข้าใจในหมู่

ผู้บริหารระดับสูง (ไทยรัฐออนไลน์, 2556) ซึ่งจะมีส่วน

ผลักดันให้การด�าเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระ

ราชด�าริซึ่งมีจ�านวนหลายพันโครงการ ประสบความส�าเร็จ

และเป็นตัวแบบให้ภาครัฐและเอกชน รวมทั้งประชาชน

ทั่วไป สามารถน�าไปประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ใน

การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ท้องถิ่นและประเทศ

ชาติโดยส่วนรวม โครงการเสาหลักเพื่อแผ่นดิน จึงได้เข้า

มาเป็นส่วนหนึ่งของส�านักงานใต้ร่มพระบารมี สถาปนา

ความร่วมมือในการเป็นองค์การพันธมิตรภายใต้นโยบาย

manpower and material supply that can’t support a good service to people and can’t support  

a service on time, (3) success factors affecting to administration of Port Authority of Thailand will 

depend on both internal and external factors.

Keywords: administration, Port Authority of Thailand, the sufficiency economy philosophy

ของส�านักงานใต้ร่มพระบารมี เพื่อจัดกิจกรรมเทิดพระ

เกียรติและเผยแพร่แนวพระราชด�าริของพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวฯ ไปสู่สังคมอย่างกว้างขวาง ทั้งในและนอก

ประเทศ ดังนั้น จึงมีความจ�าเป็นจะต้องท�าการศึกษาและ

พัฒนาการบริหารจัดการโครงการเสาหลักเพื่อแผ่นดิน

ตามแนวพระราชด�าริ ให้มีความเหมาะสมกับบทบาทและ

การด�าเนินงานที่เปลี่ยนแปลงไปจากในอดีตในฐานะท่ีเป็น

องค์กรหนึ่งของส�านักงานใต้ร่มพระบารมีประกอบกับ เรื่อง

นี้ยังไม่ได้มีการท�าวิจัยมาก่อน ผู้วิจัยจึงหยิบยกเรื่องนี้ขึ้น

มาท�าการศึกษาวิจัย ซ่ึงจะท�าให้เพิ่มคุณค่าทางด้านเกี่ยว

กับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริและเป็นประโยชน์

ต่อการบริหารจัดการโครงการเสาหลักเพื่อแผ่นดิน อันจะ

เป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่เพื่อภารกิจในการเทิดพระ

เกียรติและเผยแพร่แนวพระราชด�าริของพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวฯ ให้มีิประสิทธิภาพสูงสุด (โครงการเสาหลัก

เพื่อแผ่นดิน, 2555) เพื่อจะได้น�าเอาองค์ความรู้ไปใช้ก่อให้

เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติในการพัฒนาให้ยั่งยืนสืบไป 

นอกจากนี้ ผลที่ได้รับจากการวิจัย ย่อมก่อให้เกิดประโยชน์

ต่อสังคม ประเทศชาติ และประชาชน ท้ังนี้ เป็นการศึกษา

วิจัยด้านรัฐประศาสนศาสตร์ หรือเน้นเรื่องการบริหาร

จัดการ โดยให้ความส�าคัญกับการบริหารจัดการโครงการ 

อันได้แก่ โครงการเสาหลักเพื่อแผ่นดิน เพื่อน�าไปสู่ข้อเสนอ

แนะ หรือ แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการโครงการ

ดังกล่าว ก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ 

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

1. เพือ่ศกึษาปัญหาเกีย่วกบัการบรหิารจดัการด้าน

การวางแผนของการท่าเรือแห่งประเทศไทยตามปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง
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2. เพือ่ศกึษาแนวทางการพฒันาการบรหิารจดัการ

ด้านการวางแผนของการท่าเรือแห่งประเทศไทยตามปรชัญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง

3. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีส ่วนส�าคัญท�าให ้การ

พัฒนาการบริหารจัดการด้านการวางแผนของการท่าเรือ

แห่งประเทศไทยตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประสบ

ผลส�าเร็จ

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาการบริหารจัดการ ของ

การท่าเรือแห่งประเทศไทย ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอ

เพียง แนวคิดเกี่ยวกับพระราชด�าริของพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว เก่ียวกับปัจจัยที่มีส่วนส�าคัญต่อแนวทาง

การพัฒนาการการบริหารจัดการ ของการท่าเรือแห่ง

ประเทศไทย (ตัวแปรอิสระ) ปัจจัยที่มีส ่วนส�าคัญต่อ

ประสิทธิภาพในพัฒนาการการบริหารจัดการของการ

ท่าเรือแห่งประเทศไทย ตามกรอบแนวคิดของการพัฒนา

องค์การตามมาตรฐาน มอก.9999 ในการน�าองค์การ 6 

ด้าน (ตัวแปรตาม) 

แนวคิดเก่ียวกับปัญหา และข้อเสนอแนะส�าหรับ

บริหารจัดการเพื่อการพัฒนาการบริหารจัดการของการ

ท่าเรือแห่งประเทศไทย ตลอดจนความเป็นมา โครงสร้าง 

และอ�านาจหน้าทีเ่กีย่วกบัการพฒันาการบรหิารจดัการสูก่าร

ท่าเรือแห่งประเทศไทยข้างต้น เรื่องการพัฒนาการบริหาร

จัดการของการท่าเรือแห่งประเทศไทย ตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจโดยน�าความคิดเกี่ยวกับปัจจัยที่มีส่วนส�าคัญต่อ

การบรหิารจดัการตามแนวพระราชด�ารขิองพระบาทสมเดจ็

พระเจ้าอยู่หัวฯ ท่ีเกี่ยวกับการพัฒนาการบริหารจัดการ

ของการท่าเรือแห่งประเทศไทย มาปรับใช้เป็นตัวแปร

อิสระ พร้อมก�ากับแนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยที่มีส่วนส�าคัญ

ต่อปัจจัยที่มีส่วนส�าคัญต่อประสิทธิภาพในพัฒนาการการ

บริหารจัดการ ของการท่าเรือแห่งประเทศไทย ตามกรอบ

แนวคิดของการพัฒนาองค์การตามมาตรฐาน มอก.9999 

ในการน�าองค์การ 6 ด้าน มาปรับใช้เป็นตัวแปรตามของ

กรอบแนวคิดหลักในการศึกษา ผู้ศึกษาน�ามาปรับใช้เป็น

แนวทางในการเสนอปัญหา และข้อเสนอแนะพัฒนาการ

การบรหิารจดัการเพือ่พฒันาการการบรหิารจดัการ ของการ

ท่าเรือแห่งประเทศไทย ส่วนข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาการ

การบริหารจัดการ ของการท่าเรือแห่งประเทศไทย



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
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กรอบแนวคิดกำรวิจัย
  ตัวแปรอิสระ (เหตุ)          ตัวแปรตาม (ตาม)

ปัจจัยที่มีส่วนส�าคัญต่อปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการ

ด้านการวางแผนของการท่าเรือแห่งประเทศไทยตาม

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

1. ความพอประมาณ        2. ความมีเหตุผล

3. ความมีภูมิคุ้มกัน          4. การมีความรู้

5. การมีคุณธรรม

การพัฒนาการบริหารจัดการ

ด้านการวางแผนของการท่าเรือ

ปัจจัยท่ีมีส ่วนส�าคัญต่อการเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการบริหารจัดการด้านการวางแผนของการ

ท่าเรือแห่งประเทศไทย ตามกรอบแนวคิดของ

การพัฒนาองค์การตามมาตรฐาน มอก.9999 ใน

การน�าองค์การ 6 ด้าน

1. การวางแผน

2. การน�าแผนไปปฏิบัติ

3. การติดตามและเฝ้าระวัง

4. การวัดผล

5. การทบทวน และ

6. การปรับปรุง

ปัจจัยที่มีส่วนส�าคัญต่อแนวทางการพัฒนาการบริหาร

จัดการด้านการวางแผนของการท่าเรือแห่งประเทศ 

1. ความพอประมาณ        2. ความมีเหตุผล 

3. ความมีภูมิคุ้มกัน          4. การมีความรู้

5. การมีคุณธรรม

ปัจจัยที่มีส ่วนส�าคัญที่ท�าให ้การพัฒนาการบริหาร

จัดการด้านการวางแผนของการท่าเรือแห่งประเทศไทย

ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประสบผลส�าเร็จ ที่

ประกอบด้วย

1. ปัจจัยภายใน                2. ปัจจัยภายนอก

ภำพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

ใช้การวิจัยแบบผสมผสาน ระหว่างการวิจัยเชิง

คุณภาพเป็นหลัก และน�าการวิจัยเชิงปริมาณมาเสริม

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

การวิจัยเชิงคุณภาพเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ให้

ข้อมูลหลัก 27 คน โดยเลือกแบบเจาะจง จากผู้ให้ข้อมูล 

(1) คณะผู้บริหารประจ�าหลักสูตร และอาจารย์ท่ีปรึกษา

ประจ�ากลุ ่ม (2) กลุ ่มผู ้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิทาง

วิชาการและทางการบริหารจัดการ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการ

ฝึกอบรม คณะที่ปรึกษา ตัวแทนนักศึกษา และผู้ปฏิบัติการ 

ส่วนการวิจัยเชิงปริมาณ เก็บรวบรวมข้อมูลจาก

ประชากรทีเ่ข้ารบัการศึกษาในหลกัสตูรเสาหลกัเพีอ่แผ่นดนิ 

“เกียรติยศ” ใต้ร่มพระบารมี รุ่นที่ 1จ�านวน 87คน และผู้

เข้ารับการศึกษาหลักสูตรเสาหลักเพื่อแผ่นดิน: ผู้น�าระดับ

สงูตามแนวพระราชด�ารขิองพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูหั่วฯ 

รุ่นท่ี 2 จ�านวน 128 คน รวมท้ังสิ้น 215 คน 

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย

ใช ้แบบสัมภาษณ ์ เชิ งลึกที่มี โครงสร ้างและ

แบบสอบถาม ซ่ึงมีข้ันตอนดังต่อไปนี้

1. แบบส�ารวจ ประเมินและสรุปสภาพท่ัวไปของ

การจัดการศึกษาตามโครงการเก่ียวกับหลักสูตร และการ

ด�าเนินการจัดการศึกษา

2. แบบสัมภาษณ์เชิงลึกท่ีมีโครงสร้าง เพื่อใช้

ในการบันทึกข้อมูลที่จะได้รับจากผู ้ให้สัมภาษณ์แต่ละ

คนที่เป็นผู ้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญเพื่อหารูปแบบใน
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การบริหารจัดการคุณภาพการสัมภาษณ์ที่ใช้ในการวิจัย

คร้ังน้ี มีเป้าหมายในการเก็บรวบรวมข้อมูลตรงระหว่าง

ผู ้วิจัยและผู ้ ให ้สัมภาษณ์ในลักษณะ One to One  

Interaction แบบ Structured of Formal Interview 

โดยการเจาะจงประเด็นค�าถาม 

3. การหาคุณภาพของเครื่องมือรวบรวมข้อมูล ใช้

เทคนิค IOC ซึ่งผู้วิจัยได้พิจารณาใช้ผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะ

กรรมการที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ เพื่อพิจารณาให้ความเห็น

ถึงข้อค�าถามแต่ข้อในแบบสอบถามและในแบบสัมภาษณ์ 

โดยก�าหนดระดับคะแนน ดังต่อไปนี้

คะแนน 1 หมายถึง เห็นด้วยกับข้อค�าถาม

คะแนน 0 หมายถึง ไม่แน่ใจ/ไม่มีความเห็น

คะแนน -1 หมายถึง ไม่เห็นด้วยกับข้อค�าถาม

เม่ือน�าคะแนนทีผู่ท้รงคุณวฒุกิ�าหนดให้ในแต่ละข้อ

ค�าถามมาท�าการหาค่าเฉลี่ยแต่ละข้อ ปรากฏว่าทุกค�าถาม

ได้คะแนนเกิน 0.5 จึงถือว่ามีความเหมาะสมที่จะน�าไปใช้

ในการสัมภาษณ์ได้ 

การรวบรวมข้อมลูเชงิปรมิาณ ผูว้จิยัได้สร้างเครือ่ง

มือในรูปของแบบสอบถาม ซึ่งคณะกรรมการที่ปรึกษาได้

พิจารณาให้ความเห็นชอบ และท�าการรวบรวมข้อมูลจาก

กลุ่มประชากรทั้งหมด จ�านวน 215 คน จากแบบสอบถาม

ที่ทอดไปทั้งหมดได้รับกลับคืนมาเป็นจ�านวน 206 คน คิด

เป็นร้อยละ 95.81 ของประชากรทั้งหมด

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล

ผูว้จิยัใช้วธิกีารเกบ็รวบรวมข้อมลูโดยการสมัภาษณ์

เชิงลึก และใช้แบบสัมภาษณ์กับกลุ่มตัวอย่าง

กำรวิเครำะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพนั้นผู ้วิจัยได้น�า

ทฤษฎีโครงสร้างและหน้าที่ และทฤษฎี มาใช้ในการ

วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับจากการสัมภาษณ์และการทบทวน

วรรณกรรมโดยการพิจารณาว่าองค์ประกอบในการ

พัฒนาการบรหิารจดัการโครงการฯและประเดน็ทีม่อีทิธพิล

เกี่ยวข้องย่อมเป็นผลมาจากโครงสร้างทางด้านต่างๆ เก่ียว

กับสภาวะแวดล้อมท่ีมีผลต่อตัวแปรตามท่ีก�าหนดไว้ซึ่ง

โครงสร้างเหล่านี้มีผลให้การท�าหน้าที่ตามพันธกิจที่ก�าหนด

ไว้ให้สามารถท�าหน้าที่ได้มากหรือน้อยแตกต่างกันการที่ผู้

วิจัยน�าทฤษฎีโครงสร้างและหน้าที่มาวิเคราะห์ข้อมูลเชิง

คุณภาพในครั้งนี้จึงเป็นการพยายามอนุมานค�าตอบท่ีค้น

พบจากการศึกษาไปสู่ระดับท่ีกว้างข้ึนซ่ึงก็คือการก�าหนด

รูปแบบและแนวทางการด�าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สอดคล้องกับเป้าหมายท่ีก�าหนดไว้ตามวัตถุประสงค์ของ

การวิจัยในขณะเดียวกันก็เป็นการเตรียมการเพื่อรองรับ

ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต

วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ด้วยการใช้ค่าสถิติเชิง

พรรณนา ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน

ผลกำรวิจัย

ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง จ�าแนกตาม

เพศ พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นชาย ร้อยละ 80.9 

และมีการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่าปริญญาตรี

ร้อยละ 88.5

1. ปัญหาเก่ียวกับการบริหารจัดการด้านการ

วางแผนของการท่าเรือแห่งประเทศไทยตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง ด้านความพอประมาณพบว่ากลุ ่ม

ตัวอย่าง คือ เห็นด้วยในระดับปานกลาง ( =1.98) ด้าน

ความมีเหตุผล พบว่า กลุ่มตัวอย่าง คือ เห็นด้วยในระดับ

ปานกลาง ( =1.88, SD=.568)

2. ปัญหาเก่ียวกับการบริหารจัดการด้านการ

วางแผนของการท่าเรือแห่งประเทศไทยตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงด้านความมีภูมิคุ ้มกัน กลุ ่มตัวอย่าง

เห็นด้วยในระดับปานกลางท้ัง 2 ข้อค�าถาม คือ (1) กลุ่ม

ตัวอย่างเห็นด้วยในระดับปานกลาง ( =1.98, SD=.666) 

ว่า การท่าเรือแห่งประเทศไทยขาดการวางแผนงานที่มี

ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการในทุกด้านได้แก่ ด้าน

บุคลากร ด้านวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือ เป็นต้นและ 

(2) กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยในระดับปานกลาง ( =1.93, 

SD=.643) ว่า การท่าเรือแห่งประเทศไทยขาดวางแผนใน

การให้บริการแก่ผู้รับบริการท่ีสอดคล้องกับความต้องการ

ของผู้รับบริการ และไม่เป็นไปตามกรอบเวลาท่ีเหมาะสม
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ในส่วนของภาพรวม กลุม่ตัวอย่างเหน็ด้วยในระดบั

ปานกลาง ( =1.91, SD=624) ว่าในภาพรวมดังกล่าวไว้ใน 

2 ข้อค�าถามข้างต้น แสดงว่าการท่าเรือแห่งประเทศไทยมี

ปัญหาในการบริหารจัดการตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอ

เพียง ด้านความมีภูมิคุ้มกัน

สรุป ในการวิเคราะห์ของกลุ่มตัวอย่างต่อปัญหา

เกี่ยวกับการบริหารจัดการของการท่าเรือแห่งประเทศไทย

ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

ด้านความมีภูมิคุ้มกัน รวม 3 ข้อ พบว่า ค่าเฉล่ียรวมของ

กลุ่มตัวอย่าง คือ เห็นด้วยในระดับปานกลาง ( =1.94, 

SD=.527)

3. ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านการ

วางแผนของการท่าเรือแห่งประเทศไทยตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงด้านการมีความรู้ กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วย

ในระดับปานกลางทั้ง 2 ข้อค�าถาม คือ (1) กลุ่มตัวอย่าง

เห็นด้วยในระดับปานกลาง ( =1.95, SD=.742) ว่า การ

ท่าเรือแห่งประเทศไทยขาดการวางแผนด้านการส่งเสริม

ให้มีการพัฒนาองค์กรให้เจริญก้าวหน้าไปในอนาคตได้

อย่างต่อเนื่องด้วยการเสริมสร้างผู ้บริหารยุคใหม่ให้มี

ความพร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้าแทนผู้บริหารยุคเก่าใน

อนาคตและ (2) กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยในระดับปานกลาง  

( =1.76, SD=.637) ว่า การท่าเรือแห่งประเทศไทย

ขาดการวางแผนด้านการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรของ

องค์กร ทั้งระดับบริหาร และระดับปฏิบัติการให้มีความ

รู้ความสามารถเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ 

ด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยี

ในส่วนของภาพรวม กลุม่ตัวอย่างเหน็ด้วยในระดบั

ปานกลาง ( =1.98, SD=.669) ว่าในภาพรวมดังกล่าวไว้

ใน 2 ข้อค�าถามข้างต้น แสดงว่าการท่าเรือแห่งประเทศไทย

มีปัญหาในการบริหารจัดการตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอ

เพียง ด้านการมีความรู้

สรุป ในการวิเคราะห์ของกลุ่มตัวอย่างต่อปัญหา

เกี่ยวกับการพัฒนาการบริหารจัดการของการท่าเรือ

แห่งประเทศไทยตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดย

เฉพาะอย่างยิ่ง ด้านการมีความรู้ รวม 3 ข้อ พบว่า ค่า

เฉลี่ยรวมของกลุ่มตัวอย่าง คือ เห็นด้วยในระดับปานกลาง  

( =1.90, SD=.627)

4. ปัญหาเก่ียวกับการบริหารจัดการด้านการ

วางแผนของการท่าเรือแห่งประเทศไทยตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงด้านคุณธรรม กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยใน

ระดับปานกลางท้ัง 2 ข้อค�าถาม คือ (1) กลุ่มตัวอย่างเห็น

ด้วยในระดับปานกลาง ( =1.88, SD=.674) ว่า การท่าเรือ

แห่งประเทศไทยขาดการวางแผนด้านการพัฒนาคุณธรรม

ให้กบัผูบ้รหิารของการท่าเรอืแห่งประเทศไทยในการบรหิาร 

และความมุง่มัน่ท่ีจะพฒันาองค์กรและ (2) กลุม่ตวัอย่างเหน็

ด้วยในระดับปานกลาง ( =1.86, SD=.625) ว่า การท่าเรือ

แห่งประเทศไทยขาดการวางแผนด้านการพัฒนาบุคลากร

ให้เป็นผู้มีคุณธรรมในการปฏิบัติงาน มีความซื่อสัตย์สุจริต 

รวมท้ังมีความเต็มใจในการปฏิบัติงาน

ในส่วนของภาพรวม กลุม่ตวัอย่างเหน็ด้วยในระดบั

ปานกลาง ( =1.94, SD=1.94) ว่าในภาพรวมดังกล่าวไว้

ใน 2 ข้อค�าถามข้างต้น แสดงว่าการท่าเรือแห่งประเทศไทย

มีปัญหาในการบริหารจัดการตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอ

เพียง ด้านคุณธรรม

สรุป ในการวิเคราะห์ของกลุ่มตัวอย่างต่อปัญหา

เกี่ยวกับการพัฒนาการบริหารจัดการของการท่าเรือ

แห่งประเทศไทยตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดย

เฉพาะอย่างยิ่ง ด้านคุณธรรม รวม 3 ข้อ พบว่า ค่าเฉลี่ย

รวมของกลุ ่มตัวอย่าง คือ เห็นด้วยในระดับปานกลาง  

( =1.86, SD=.541)

5. สรุปในการวิเคราะห์ความคิดเห็นของกลุ่ม

ตวัอย่างต่อปัญหาเกีย่วกบัการพฒันาการบรหิารจดัการด้าน

การวางแผนของการท่าเรอืแห่งประเทศไทยตามปรชัญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงพบว่า ค่าเฉลี่ยรวมของกลุ่มตัวอย่าง คือ 

เห็นด้วยในระดับปานกลาง ( =1.91, SD=.399)

6. ปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาการบริหารจัดการ

ของการท่าเรือแห่งประเทศไทยตามปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงทั้งหมด ในการวิเคราะห์ความคิดเห็นของกลุ่ม

ตัวอย่างต่อภาพรวมท้ังหมด กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยระดับ

ปานกลาง ( =1.87, SD=.634) ว่า ในภาพรวมทั้งหมด 

การท่าเรือแห่งประเทศไทยมีปัญหาในการบริหารจัดการ

ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ท้ัง 5 ด้าน อันได้แก่  

(1) ด ้านความพอประมาณ (2) ด ้านความมีเหตุผล  

(3) ด้านความมีภูมิคุ ้มกัน (4) ด้านการมีความรู ้ และ  
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(5) ด้านการมีคุณธรรม

สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่มีส่วน

ส�าคญัต่อแนวการพฒันาการบรหิารจดัการด้านการวางแผน

ของการท่าเรือแห่งประเทศไทย 5 ด้าน 

โดยภาพรวมของแนวทางการพัฒนาการบริหาร

จัดการด้านการวางแผนของการท่าเรือแห่งประเทศไทย 

ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทั้ง 5 ด้าน พบว่า มีค่า

เฉลีย่รวมทัง้ 5 ด้าน อยูใ่นระดับปานกลาง และเมือ่พจิารณา

รายด้าน พบว่า แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการด้าน

การวางแผนของการท่าเรือแห่งประเทศไทย ตามปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง 5 ด้าน ด้านละ 2 ข้อค�าถาม พบ

ว่า กลุ่มตัวอย่างล้วนเห็นด้วยในระดับปานกลางทั้ง 2 ข้อ

ค�าถาม จ�านวน 5 ด้าน ทั้งนี้ผู้ศึกษาได้น�าเสนอแนวทาง

การพัฒนาการบริหารจัดการด้านการวางแผน เรียงตาม

ล�าดับ ค่าเฉลี่ยของแต่ละข้อค�าถาม จากมากไปหาน้อย 

นอกจากนี้ในแต่ละด้าน ยังได้เสนอสรุปค่าเฉลี่ยรวมของ 

2 ข้อค�าถามของแต่ละด้าน ไว้ในส่วนท้ายสุดอีกด้วย ดังนี้

1. แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการด้านการ

วางแผนของการท่าเรือแห่งประเทศไทย ด้านความพอ

ประมาณ พบว่า กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยในระดับปานกลาง

ทั้ง 2 ข้อค�าถาม คือ (1) กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยในระดับปาน

กลาง ( =2.04, SD=.563) ว่า การท่าเรือแห่งประเทศไทย

ควรมกีารวางแผนด้านด้านงบประมาณในการบรหิารจดัการ

ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยสอดคล้องกับปริมาณ

งาน และ (2) กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยในระดับปานกลาง  

( =1.96, SD=.614) ว่า การท่าเรือแห่งประเทศไทยควร

มีการวางแผนด้านการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ให้มี

ประสิทธิภาพทั้งด้านด้านบุคลากร ด้านวัสดุอุปกรณ์และ

เครื่องมือ เป็นต้น

สรุป ในการวิเคราะห์ของกลุ่มตัวอย่างต่อแนวทาง

การพฒันาการบรหิารจัดการของการท่าเรือแห่งประเทศไทย

ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

ด้านความพอประมาณ รวม 2 ข้อค�าถาม พบว่า ค่าเฉลี่ย

รวมของกลุ่มตัวอย่าง คือ เห็นด้วยในระดับปานกลาง  

( =2.00, SD=.485)

2. แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการด้านการ

วางแผนของการท่าเรอืแห่งประเทศไทย ด้านความมเีหตผุล 

พบว่า กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยในระดับปานกลางท้ัง 2 ข้อ

ค�าถาม คือ (1) กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยในระดับปานกลาง  

( =1.85, SD=.576) ว่า การท่าเรือแห่งประเทศไทยควร

มีการวางแผนงานท่ีมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการใน

ทุกด้านได้แก่ ด้านบุคลากร ด้านวัสดุอุปกรณ์และเครื่อง

มือ เป็นต้น (2) กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยในระดับปานกลาง  

( =1.80, SD=.611) ว่า การท่าเรือแห่งประเทศไทยควร

วางแผนในการให้บริการแก่ผู ้รับบริการท่ีสอดคล้องกับ

ความต้องการของผู้รับบริการ และไม่เป็นไปตามกรอบ

เวลาท่ีเหมาะสมเช่น การให้บริการประชาชนในกรอบเวลา

ท่ีเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ

สรุป ในการวิเคราะห์ของกลุ่มตัวอย่างต่อแนวทาง

การพฒันาการบรหิารจดัการของการท่าเรอืแห่งประเทศไทย

ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้าน

ความมีเหตุผล รวม 2 ข้อค�าถาม พบว่า ค่าเฉลี่ยรวมของ

กลุ่มตัวอย่าง คือ เห็นด้วยในระดับปานกลาง ( =1.82, 

SD=.465)

3. แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการด้าน

การวางแผนของการท่าเรือแห่งประเทศไทย ด้านความมี

ภูมิคุ้มกัน พบว่า กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยในระดับปานกลาง

ทั้ง 2 ข้อค�าถาม คือ (1) กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยในระดับปาน

กลาง ( =2.10, SD=.523) ว่า การท่าเรือแห่งประเทศไทย

ควรมีการวางแผนล่วงหน้าในกรณีเกิดวิกฤติ กรณีฉุกเฉิน

ท่ีไม่คาดคิด ท้ังแผนงานด้านการขอใช้งบประมาณฉุกเฉิน 

คน และเครื่องมือ โดยมีแนวทางการปฏิบัติของพนักงาน

ด้านต่าง ๆ  ในการให้บริการแก่ผู้รับบริการได้รับการชี้แจง

และท�าความเข้าใจกับพนักงานอย่างชัดเจน และ (2) กลุ่ม

ตัวอย่างเห็นด้วยในระดับปานกลาง ( =2.04, SD=.500) 

ว่า การท่าเรือแห่งประเทศไทยควรมีการวางแผนงานที่มี

ประสิทธิภาพท่ีสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงท่ีอาจจะ

เกิดข้ึนได้ในอนาคต โดยมีการก�าหนดแนวทางการปฏิบัติ

ในการให้บริการแก่ผู้รับบริการอย่างชัดเจน

สรุป ในการวิเคราะห์ของกลุ่มตัวอย่างต่อแนวทาง

การพฒันาการบรหิารจดัการของการท่าเรอืแห่งประเทศไทย

ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

ด้านความมีภูมิคุ้มกัน รวม 2 ข้อค�าถาม พบว่า ค่าเฉลี่ย

รวมของกลุ ่มตัวอย่าง คือ เห็นด้วยในระดับปานกลาง  

(  =2.07, SD=.447)
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4. แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการด้านการ

วางแผนของการท่าเรือแห่งประเทศไทย ด้านการมีความรู้ 

พบว่า กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยในระดับปานกลางท้ัง 2 ข้อ

ค�าถาม คือ (1) กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยในระดับปานกลาง  

( =2.11, SD=.569) ว่า การท่าเรือแห่งประเทศไทยควร

มีการวางแผนด้านการส่งเสริมให้มีการพัฒนาองค์กรให้

เจริญก้าวหน้าไปในอนาคตได้อย่างต่อเนื่องด้วยการเสริม

สร้างผู ้บริหารยุคใหม่ให้มีความพร้อมที่จะก้าวไปข้าง

หน้าแทนผู ้บริหารยุคเก่าในอนาคต โดยน�าผลจากการ

ประเมินความรู ้สามารถน�ามาใช้ในการปรับปรุงการให้

บริการแก่ผู้ใช้บริการของการท่าเรือแห่งประเทศไทยอย่าง

แท้จริงและ (2) กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยในระดับปานกลาง  

( =2.02, SD.=.553) ว่า การท่าเรือแห่งประเทศไทยควร

มีการวางแผนด้านการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรของ

องค์กร ทั้งระดับบริหาร และระดับปฏิบัติการให้มีความ

รู้ความสามารถเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ 

ด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยี โดยมีการ

ประเมินความรู้ของบุคลากรในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ

อย่างสม�่าเสมอ

สรุป ในการวิเคราะห์ของกลุ่มตัวอย่างต่อแนวทาง

การพฒันาการบริหารจัดการของการท่าเรือแห่งประเทศไทย

ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยเฉพาะอย่าง

ยิ่ง ด้านการมีความรู้ รวม 2 ข้อค�าถาม พบว่า ค่าเฉลี่ย

รวมของกลุ่มตัวอย่าง คือ เห็นด้วยในระดับปานกลาง  

( =2.06, SD.=.419)

5. แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการด้านการ

วางแผนของการท่าเรือแห่งประเทศไทย ด้านคุณธรรม 

พบว่า กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยในระดับปานกลางท้ัง 2 ข้อ

ค�าถาม คือ (1) กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยในระดับปานกลาง  

( =2.13, SD=.565) ว่า การท่าเรือแห่งประเทศไทยควร

มีการวางแผนด้านการพัฒนาคุณธรรมให้กับผู้บริหารของ

การท่าเรือแห่งประเทศไทยในการบริหาร และความมุ่ง

มั่นที่จะพัฒนาองค์กร โดยการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการควร

ยึดถือหลักความถูกต้องและธรรมาภิบาลอย่างเคร่งครัด

และผู้ใช้บริการไม่จ�าเป็นต้องจ่ายเงินเพิ่มนอกเหนือจาก

ที่ได้ก�าหนดไว้ในระเบียบของการท่าเรือแห่งประเทศไทย 

และ (2) กลุ ่มตัวอย ่างเห็นด ้วยในระดับปานกลาง 

( =2.03, SD=.573) ว่า การท่าเรือแห่งประเทศไทยควร

มีการวางแผนด้านการพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้มีคุณธรรม

ในการปฏิบัติงาน มีความซ่ือสัตย์สุจริต รวมท้ังมีความ

เต็มใจในการปฏิบัติงาน โดยการพิจารณามอบหมายงาน

ให้พนักงานด�าเนินการในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการเป็น

ไปด้วยความยุติธรรมและเหมาะสม

สรุป ในการวิเคราะห์ของกลุ่มตัวอย่างต่อแนวทาง

การพฒันาการบรหิารจดัการของการท่าเรอืแห่งประเทศไทย

ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

ด้านคุณธรรม รวม 2 ข้อค�าถาม พบว่า ค่าเฉลี่ยรวมของ

กลุ่มตัวอย่าง คือ เห็นด้วยในระดับปานกลาง ( =2.08, 

SD=.497)

6. สรุปในการวิเคราะห์ความคิดเห็นของกลุ่ม

ตัวอย่างต่อแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการด้านการ

วางแผนของการท่าเรือแห่งประเทศไทย ทั้ง 5 ด้าน พบว่า 

ค่าเฉลี่ยรวมของกลุ่มตัวอย่าง คือ เห็นด้วยในระดับปาน

กลาง ( =2.01, SD=.339)

สรปุผลวเิคราะห์ข้อมลูเกีย่วกบัปัจจยัทีม่ส่ีวนส�าคญั

ที่ท�าให้การพัฒนาการบริหารจัดการด้านการวางแผนของ

การท่าเรือแห่งประเทศไทยประสบผลส�าเร็จ

โดยภาพรวมของปัจจัยท่ีมีส่วนส�าคัญท่ีท�าให้การ

พัฒนาการบริหารจัดการด้านการวางแผน มีค่าเฉลี่ยรวม

อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ปัจจัยที่

มีส่วนส�าคัญท่ีท�าให้การพัฒนาการบริหารจัดการด้านการ

วางแผน ด้านละ 2 ข้อค�าถาม พบว่า กลุ่มตัวอย่างล้วนเห็น

ด้วยในระดับมากท้ัง 2 ข้อค�าถาม จ�านวน 2 ด้าน ทั้งนี้ผู้

ศกึษาได้น�าเสนอปัจจยัทีม่ส่ีวนส�าคญัทีท่�าให้การพฒันาการ

บริหารจัดการด้านการวางแผน เรียงตามล�าดับ ค่าเฉล่ีย

ของแต่ละข้อค�าถาม จากมากไปหาน้อย ดังนี้

1. ปัจจัยที่มีส่วนส�าคัญที่ท�าให้การพัฒนาการ

บริหารจัดการด ้านการวางแผนของการท ่าเรือแห ่ง

ประเทศไทยประสบผลส�าเร็จ ด้านปัจจัยภายใน พบ

ว่า กลุ ่มตัวอย่างเห็นด้วยในระดับปานกลางท้ัง 2 ข้อ

ค�าถาม คือ (1) กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยในระดับปานกลาง  

( =1.97, SD=.633) ว่าการที่ผู ้บริหารของหน่วยงาน

มีภาวะความเป็นผู้น�าสูง และมีวิสัยทัศน์ในการก�าหนด

ให้การท่าเรือแห่งประเทศไทยมีการวางแผนงานที่ดีในทุก

กิจกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการโดย
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สอดคล้องกับกรอบภารกิจในการด�าเนินงานที่ได้หรือมอบ

หมายทั้งภายใต้กฎหมายและนโยบายของรัฐ และ (2) กลุ่ม

ตัวอย่างเห็นด้วยในระดับปานกลาง ( =1.96, SD=.637) 

ว่าแห่งประเทศไทยมแีผนงานทีม่ปีระสทิธภิาพในการพฒันา

บุคลากรของการท่าเรือแห่งประเทศไทย เป็นผู้มีความรู้ มี

คุณธรรม และมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสูง

สรุป ในการวิเคราะห์ของกลุ่มตัวอย่างต่อปัจจัยท่ี

มีส่วนส�าคัญที่ท�าให้การพัฒนาการบริหารจัดการของการ

ท่าเรือแห่งประเทศไทย ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ประสบผลส�าเรจ็ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ด้านปัจจยัภายใน รวม 

2 ข้อค�าถาม พบว่า ค่าเฉลี่ยรวมของกลุ่มตัวอย่าง คือ เห็น

ด้วยในระดับปานกลาง ( =1.96, SD=.582)

2. ปัจจัยที่มีส่วนส�าคัญที่ท�าให้การพัฒนาการ

บริหารจัดการด ้านการวางแผนของการท ่าเรือแห ่ง

ประเทศไทยประสบผลส�าเร็จ ด้านปัจจัยภายนอก พบ

ว่า กลุ ่มตัวอย่างเห็นด้วยในระดับปานกลางทั้ง 2 ข้อ

ค�าถาม คือ (1) กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยในระดับปานกลาง  

( = 2.05, SD=.558) ว่า การท่าเรือแห่งประเทศไทยได้

รับการยอมรับและได้รับความสนับสนุน รวมถึงการได้รับ

ความร่วมมือจากผู ้ใช้บริการทุกขั้นตอนการด�าเนินงาน

ตามแผนงานของการท่าเรือแห่งประเทศไทยและ (2) กลุ่ม

ตัวอย่างเห็นด้วยในระดับปานกลาง ( =2.04, SD=.625) 

ว่า การท่าเรือแห่งประเทศไทยได้รับการสนับสนุนจาก

ภาครัฐในการด�าเนินงานภายใต้กรอบของแผนงานในทุก

กิจกรรมและโครงการ

สรุป ในการวิเคราะห์ของกลุ่มตัวอย่างต่อปัจจัยท่ี

มีส่วนส�าคัญที่ท�าให้การพัฒนาการบริหารจัดการของการ

ท่าเรือแห่งประเทศไทย ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ประสบผลส�าเร็จ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านปัจจัยภายนอก 

รวม 2 ข้อค�าถาม พบว่า ค่าเฉลี่ยรวมของกลุ่มตัวอย่าง คือ 

เห็นด้วยในระดับปานกลาง ( =2.05, SD=.522)

3. สรุปในการวิเคราะห์ความคิดเห็นของกลุ ่ม

ตัวอย่างต่อปัจจัยที่มีส่วนส�าคัญที่ท�าให้การพัฒนาการ

บริหารจัดการของการท่าเรือแห่งประเทศไทย ตามปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงประสบผลส�าเร็จ พบว่า ค่าเฉลี่ย

รวมของกลุ่มตัวอย่าง คือ เห็นด้วยในระดับปานกลาง  

( =2.00, SD=.487)

สรปุผลวเิคราะห์ข้อมลูเกีย่วกบัปัจจยัทีม่ส่ีวนส�าคญั

ต่อประสิทธิภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการด้านการ

วางแผนของการท่าเรือแห่งประเทศไทยตามกรอบแนวคิด

ของการพฒันาองค์การตามมาตรฐาน มอก.9999 ในการน�า

องค์การ 6 ด้าน (ตัวแปรตาม)

โดยภาพรวมของป ั จจั ยที่ มี ส ่ วนส� าคัญต ่อ

ประสิทธิภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการด้านการ

วางแผน ท้ัง 6 ด้าน แบ่งการน�าเสนอเป็น (1) ค่าเฉลี่ยรวม

แต่ละด้าน และ (2) ค่าเฉลี่ยรวมท้ัง 6 ด้าน พบว่า 

1. ค่าเฉลี่ยรวมแต่ละด้าน พบว่า กลุ่มตัวอย่าง

เห็นด้วยในระดับปานกลางต่อปัจจัยที่มีส่วนส�าคัญต่อ

ประสิทธิภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการทั้ง 6 ด้าน 

โดยเรียงตามล�าดับจากค่าเฉลี่ยรวมจากมากไปหาน้อยได้ 

ดังนี้ (1) ด้านการน�าแผนไปปฏิบัติ (2) ด้านการวางแผน 

(3) ด้านการติดตามและเฝ้าระวัง (4) ด้านการปรับปรุง 

(5) ด้านการวัดผล (6) ด้านการทบทวน

2. ค่าเฉลี่ยรวมท้ัง 6 ด้าน พบว่า กลุ่มตัวอย่าง

เห็นด้วยในระดับปานกลางต่อปัจจัยที่มีส่วนส�าคัญต่อ

ประสิทธิภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการทั้ง 6 ด้าน  

( =2.01, SD=.432 รวมท้ัง 6 ด้าน)

สรุปผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็น

ของกลุ่มตัวอย่างบางกลุ่มต่อภาพรวมปัจจัยที่มีส่วนส�าคัญ

ต่อประสิทธิภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการด้านการ

วางแผนของการท่าเรือแห่งประเทศไทย ตามกรอบแนวคิด

ของการพฒันาองค์การตามมาตรฐาน มอก.9999 ในการน�า

องค์การ 6 ด้าน 

การวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นระหว่าง

กลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มต่อภาพรวมปัจจัยท่ีมีส่วนส�าคัญต่อ

ประสิทธิภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการด้านการ

วางแผน จ�าแนกตามเพศ ได้แก่ เพศชาย และเพศหญิง 

พบว่า ค่า Sig. (2-tailed) มากกว่าระดับนัยส�าคัญทาง

สถิติ (Sig. (2-tailed) < 0.05) (ค่า Sig. (2-tailed) เท่ากับ 

0.231 ซ่ึงหมายความว่า ความคิดเห็นระหว่างกลุ่มตัวอย่าง 

2 กลุ่มท่ีเป็นเพศชายกับเพศหญิงไม่แตกต่างกัน

จ�าแนกตามระดับการศึกษา ได้แก่ ต�่ากว่าปริญญา

ตรี และปริญญาตรี หรือสูงกว่าปริญญาตรี พบว่า ค่า Sig. 

(2-tailed) มากกว่าระดบันยัส�าคญัทางสถติ ิ(Sig. (2-tailed) 
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< 0.05) (ค่า Sig. (2-tailed) เท่ากับ 0.549 ซึ่งหมายความ

ว่า ความคิดเห็นระหว่างกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มที่มีการศึกษา

ต�่ากว่าปริญญาตรี และมีการศึกษาปริญญาตรี หรือสูงกว่า

ปริญญาตรี ไม่แตกต่างกัน

กำรอภิปรำยผล

ในการอภปิรายผล ผูศ้กึษาได้แบ่งการน�าเสนอเป็น 

6 หัวข้อย่อย ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้

การอภิปรายผลปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการ

ด้านการวางแผนของการท่าเรือแห่งประเทศไทย ตาม

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 5 ด้าน

การทีก่ลุม่ตวัอย่างล้วนเหน็ด้วยในระดบัปานกลาง

ต่อปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านการวางแผนของ

การท่าเรือแห่งประเทศไทยตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอ

เพียง 5 ด้าน เหตุผลส�าคัญที่กลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นพนักงาน

ในการท่าเรือแห่งประเทศไทย เห็นด้วยในระดับปานกลาง

ผู้ศึกษามีความเห็นว่า พนักงานส่วนใหญ่ เชื่อมั่นว่าหาก

การท่าเรือแห่งประเทศไทยมีการพัฒนาบริหารจัดการ

ที่มีประสิทธิภาพ โดยมีแนวทางการพัฒนาการบริหาร

จัดการด้านการวางแผนที่ส�าคัญ เช่น (1) ส่งเสริมให้มีการ

พัฒนาองค์กรให้เจริญก้าวหน้าไปในอนาคตได้อย่างต่อ

เน่ือง ต้องการเสริมสร้างผู้บริหารยุคใหม่ให้มีความพร้อม

ที่จะก้าวไปข้างหน้าแทนผู้บริหารยุคเก่าในอนาคต และ  

(2) ส่งเสรมิและพฒันาบคุลากรขององค์กร ทัง้ระดบับรหิาร 

และระดับปฏิบัติการให้มีความรู ้ความสามารถเท่าทัน

ต่อการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ ด้านเศรษฐกิจ สังคม 

การเมือง และเทคโนโลยีแล้ว เป็นต้น ย่อมจะมีแนวโน้ม

ของแนวทางการพัฒนาบริหารจัดการของการท่าเรือแห่ง

ประเทศไทยตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 5 ด้านเป็น

ไปในลักษณะที่ (1) ส่งเสริมให้มีการจัดการทรัพยากรท่ีมี

อยู่ให้มีประสิทธิภาพ ทั้งด้านคน เงิน และเครื่องมือ และ 

(2) การเตรียมความพร้อมในการวางแผนล่วงหน้าในกรณี

เกิดวิกฤต ิกรณฉีกุเฉนิทีไ่ม่คาดคิด ทัง้แผนงานด้านการขอใช้

งบประมาณฉุกเฉิน คน และเครื่องมือ จึงมีส่วนส�าคัญท�าให้

กลุ่มตวัอย่างล้วนเหน็ด้วยในระดบัปานกลางต่อปัญหาเกีย่ว

กับการพัฒนาการบริหารจัดการด้านการวางแผนของการ

ท่าเรือแห่งประเทศไทยตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

นอกจากนี ้การท่ีกลุม่ตวัอย่างเหน็ด้วยในระดบัปาน

กลางต่อภาพรวมทั้งหมดของปัญหา ดังปรากฏในข้อความ

ท่ีว่า “ในภาพรวมท้ังหมด การท่าเรือแห่งประเทศไทย มี

ปัญหาเกี่ยวกับการการพัฒนาการบริหารจัดการด้านการ

วางแผนของการท่าเรือแห่งประเทศไทย ตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 5 ด้าน อันได้แก่ ด้าน (1) ความพอ

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

มีความรู้ และ(5) คุณธรรม” เหตุผลส�าคัญท่ีกลุ่มตัวอย่าง

ซึ่งเป็นพนักงานในการท่าเรือแห่งประเทศไทย เห็นด้วย

ในระดับปานกลางดังกล่าวแทนที่จะเห็นด้วยในระดับมาก

หรือระดับน้อย ผู้ศึกษามีความเห็นว่าถึงแม้ การท่าเรือแห่ง

ประเทศไทย จะได้ด�าเนินการ (1) ในเรื่องส่งเสริมให้การ

ท่าเรือแห่งประเทศไทยใช้บุคลากรในจ�านวนท่ีเหมาะสม 

เช่น ในการปฏิบัติงานด้านการบริการ (2) ส่งเสริมให้การ

ท่าเรอืแห่งประเทศไทยใช้เวลาในการให้บรกิารประชาชนใน

กรอบเวลาท่ีเหมาะสม และ (3) ส่งเสริมให้การท่าเรือแห่ง

ประเทศไทยให้บริการแก่ผู้รับบริการที่สอดคล้องกับความ

ต้องการของผู้รับบริการ เป็นต้น เป็นอย่างดีแล้วก็ตาม แต่

ในเวลาเดียวกัน การท่าเรือแห่งประเทศไทย (1) ส่งเสริม

และพัฒนาบุคลากรขององค์กร ทั้งระดับบริหาร และ

ระดับปฏิบัติการให้มีความรู้ความสามารถเท่าทันต่อการ

เปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ  ด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 

และเทคโนโลยี (2) ส่งเสริมให้มีการพัฒนาองค์กรให้เจริญ

ก้าวหน้าไปในอนาคตได้อย่างต่อเนื่อง ต้องการเสริมสร้าง

ผู้บริหารยุคใหม่ให้มีความพร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้าแทนผู้

บริหารยุคเก่าในอนาคต และ (3) ส่งเสริมใช้งบประมาณ

ในการบริหารจัดการด้านการวางแผนอย่างไม่ประหยัดโดย

สอดคล้องกับปริมาณงาน เป็นต้น จึงท�าให้กลุ่มตัวอย่าง

เห็นด้วยในระดับปานกลาง และเป็นท่ีน่าสังเกตว่า ความ

คิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างต่อภาพรวมท้ังหมดนี้สอดคล้อง

หรอืเป็นไปในทศิทางเดยีวกบัความคดิเหน็ของกลุม่ตวัอย่าง

การอภปิรายผลปัญหา และแนวทางการพฒันาการ

บริหารจัดการด ้านการวางแผนของการท ่าเรือแห ่ง

ประเทศไทย ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 5 ด้าน

ผูศ้กึษามคีวามเหน็ว่าการท่าเรอืแห่งประเทศไทย มี 

“ปัญหา” ในการพัฒนาการบริหารจัดการด้านการวางแผน

ของการท่าเรือแห่งประเทศไทยตามปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 5 ด้าน และเนื่องจากปัญหาแต่ละด้าน มีหลาย
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ปัญหา ขึ้นอยู่กับมุมมองของแต่ละคน เช่น เฉพาะปัญหา

เกี่ยวกับการพัฒนาการบริหารจัดการด้านการวางแผนของ

การท่าเรือแห่งประเทศไทย ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอ

เพียง แบ่งเป็น (1) การท่าเรือแห่งประเทศไทยไม่ได้บริหาร

จัดการทรัพยากรที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพ ทั้งด้านคน เงิน 

และเครื่องมือ และ (2) การท่าเรือแห่งประเทศไทยใช้งบ 

ประมาณในการบริหารจัดการด้านการวางแผนอย่างไม่

ประหยัดโดยสอดคล้องกับปริมาณงาน เป็นต้น แต่ในท่ีนี้

ผู้ศึกษาได้ยกตัวอย่างเฉพาะ “ปัญหาที่ส�าคัญที่สุด” ด้าน

ละ 1 ปัญหาเท่านั้น (โดยได้เลือกปัญหาที่ส�าคัญที่สุดตาม

ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างในแต่ละด้านจากบทที่ 4 

ตาราง 4.2 ซ่ึงมีเครื่องหมาย* มาศึกษาวิเคราะห์” การ

บริหารจัดการด้านการวางแผนควบคู่ไปด้วย

ผู ้ศึกษาได ้น�ากรอบแนวคิดทางวิชาการ คือ 

“กระบวนการพิจารณาแก้ไข้ปัญหา” มาปรับใช้ในการ

ศึกษาวิเคราะห์ กรอบแนวคิดนี้ประกอบด้วย 3 ข้ันตอน 

ท่ีสอดคล้องกัน ได้แก่ ปัญหา สาเหตุ และแนวทางแก้ไข 

หรือแนวทางการพัฒนา (วิรัช วิรัชนิภาวรรณ (2552, น. 

57) ดังได้สรุปไว้ในภาพ 2 ดังนี้ 
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1. ด้านความพอประมาณ ทีส่�าคญัทีส่ดุ การท่าเรอื

แห่งประเทศไทยขาดการวางแผนในด้านการ

บริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพ

ทั้งด้านคน เงิน และเคร่ืองมือ

1.1 คณะผูบ้รหิาร ขาดการวางแผน

กลยทุธ์ขององค์กร ไม่มกีารก�าหนด

เป้าหมายที่ชัดเจน

1.1 การท่าเรือแห่งประเทศไทยควรมีการวางแผน

ด้านการบรหิารจดัการทรพัยากรให้มปีระสทิธภิาพ

ทั้งด้านด้านบุคลากร ด้านวัสดุอุปกรณ์และเครื่อง

มือ เป็นต้น

2. ด้านความมเีหตผุล ทีส่�าคญัทีส่ดุ การท่าเรอืแห่ง
ประเทศไทยขาดการวางแผนงานทีม่ปีระสทิธภิาพ
ในการบรหิารจัดการในทกุด้านได้แก่ ด้านบคุลากร 
ด้านวัสดุอุปกรณ์และเคร่ืองมือ เป็นต้น

2.1 นโยบายเขยีนไว้ตามแผน แต่ไม่
สามารถท�าให้บรรลุได้จริงทั้งหมด

2.1 ฝ่ายบริหารการท่าเรือแห่งประเทศไทยควร
มีการวางแผนงานที่มีประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการในทุกด้านได้แก่ ด้านบุคลากร ด้านวัสดุ
อุปกรณ์และเครื่องมือ เป็นต้น

3. ด้านความมีภูมิคุ้มกัน ที่ส�าคัญที่สุด การท่าเรือ

แห่งประเทศไทยขาดการวางแผนล่วงหน้าในกรณี

เกดิวิกฤต ิกรณฉีกุเฉนิทีไ่ม่คาดคดิ ทัง้แผนงานด้าน

การขอใช้งบประมาณฉุกเฉิน คน และเคร่ืองมือ

3.1 มีแผนรองรับในหลายๆ ด้าน 

แต่ยังขาดความร่วมมือ และความ

ทันสมัยอยู่บ้าง

3.1 การท่าเรือแห่งประเทศไทยควรมีการวางแผน

ล่วงหน้าในกรณีเกิดวิกฤติ กรณีฉุกเฉินที่ไม่คาดคิด 

ทั้งแผนงานด้านการขอใช้งบประมาณฉุกเฉิน คน 

และเครือ่งมอืโดยมแีนวทางการปฏบิตัขิองพนกังาน

ด้านต่าง ๆ  ในการให้บรกิารแก่ผูร้บับรกิารได้รบัการ

ชี้แจงและท�าความเข้าใจกับพนักงานอย่างชัดเจน

4. ด้านการมีความรู้ ที่ส�าคัญที่สุดการท่าเรือแห่ง

ประเทศไทยขาดการวางแผนด้านการส่งเสรมิให้มี

การพฒันาองค์กรให้เจรญิก้าวหน้าไปในอนาคตได้

อย่างต่อเนื่องด้วยการเสริมสร้างผู้บริหารยุคใหม่

ให้มคีวามพร้อมทีจ่ะก้าวไปข้างหน้าแทนผูบ้รหิาร

ยุคเก่าในอนาคต

4 . 1  บุ ค ล า ก ร ไ ม ่ ไ ด ้ รั บ ก า ร

ประชาสัมพันธ์ข้อมูล อบรม ให้

ความรู้อย่างเพียงพอ

4.1 การท่าเรือแห่งประเทศไทยควรมีการวางแผน

ด้านการส่งเสริมให้มีการพัฒนาองค์กรให้เจริญ

ก้าวหน้าไปในอนาคตได้อย่างต่อเนื่องด้วยการ

เสริมสร้างผู้บริหารยุคใหม่ให้มีความพร้อมท่ีจะ

ก้าวไปข้างหน้าแทนผูบ้รหิารยคุเก่าในอนาคต  โดย

น�าผลจากการประเมินความรู้สามารถน�ามาใช้ใน

การปรับปรุงการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการของการ

ท่าเรือแห่งประเทศไทยอย่างแท้จริง

5. ด้านคุณธรรม ที่ส�าคัญที่สุด 

การท่าเรือแห่งประเทศไทยขาดการวางแผนด้าน

การพัฒนาคุณธรรมให้กับผู้บริหารของการท่าเรือ

แห่งประเทศไทยในการบริหาร และความมุ่งมั่น

ที่จะพัฒนาองค์กร

5.1 องค์กรยังยึดติดระบบอุปถัมภ์ 5.1 การท่าเรือแห่งประเทศไทยควรมีการวางแผน

ด้านการพัฒนาคุณธรรมให้กับผู้บริหารของการ

ท่าเรือแห่งประเทศไทยในการบริหาร และความ

มุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กร โดยการให้บริการแก่ผู้ใช้

บรกิารควรยดึถอืหลกัความถกูต้องและธรรมาภบิาล

อย่างเคร่งครัดและผู้ใช้บริการไม่จ�าเป็นต้องจ่าย

เงินเพ่ิมนอกเหนือจากที่ได้ก�าหนดไว้ในระเบียบ

ของการท่าเรือแห่งประเทศไทย

ภำพ 2 ภาพรวมปัญหา สาเหตุ และแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการด้านการวางแผนของการท่าเรือแห่งประเทศไทย 

ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 5 ด้าน โดยน�ากรอบแนวคิดทางวิชาการที่เรียกว่า “กระบวนการพิจารณาการแก้ไข

ปัญหา” ที่ประกอบด้วยปัญหา สาเหตุ และแนวทางการแก้ไข หรือแนวทางการพัฒนามาปรับใช้

กระบวนการพิจารณาแก้ไขปัญหา

         (1)             (2)     (3)

ปัญหา สาเหตุ แนวทางการพัฒนา

     สอดคล้อง
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การอภิปรายผลปัจจัยที่มีส่วนส�าคัญที่ท�าให้การ

พัฒนาการบริหารจัดการด้านการวางแผนของการท่าเรือ

แห่งประเทศไทยตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

การที่กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยในระดับปานกลางทั้ง

ในภาพรวม และรายด้านทั้ง 5 ด้านต่อปัจจัยที่มีส่วนส�าคัญ

ที่ท�าให้การพัฒนาการบริหารจัดการด้านการวางแผนตาม

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้น เหตุผลส�าคัญที่กลุ่มตัวอย่าง

ซ่ึงเป็นพนักงาน ในเขตพื้นที่การท่าเรือแห่งประเทศไทย

เห็นด้วยในระดับปานกลาง ผู้ศึกษามีความเห็นว่า ถึงแม้ว่า 

การท่าเรือแห่งประเทศไทยจะได้ด�าเนินยุทธศาสตร์การ

ด�าเนินงานเพื่อที่ผู้บริหารของหน่วยงานมีภาวะความเป็น

ผู้น�าสูง เช่นกล้าริเริ่ม กล้าคิด และกล้าตัดสินใจเพื่อส่วน

รวม ในการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการด้านการ

วางแผนของการท่าเรือแห่งประเทศไทย แล้วก็ตาม แต่ใน

เวลาเดียวกันการท่าเรือแห่งประเทศไทยมีการเสริมสร้าง

บคุลากรของการท่าเรอืแห่งประเทศไทยมคีวามรู ้มคุีณธรรม 

และมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสูง เมื่อเป็นเช่นนี้ จึง

มีส่วนส�าคัญท�าให้กลุ่มตัวอย่างล้วนเห็นด้วยในระดับปาน

กลางต่อปัจจัยที่มีส่วนส�าคัญที่ท�าให้การพัฒนาการบริหาร

จัดการด้านการวางแผนตามปรัชญาเศรษฐกิจ

ก า รอภิ ป ร ายผลป ั จ จั ยที่ มี ส ่ วนส� า คัญต ่ อ

ประสิทธิภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการด้านการ

วางแผนของการท่าเรือแห่งประเทศไทย ตามกรอบแนวคิด

ของการพฒันาองค์การตามมาตรฐาน มอก.9999 ในการน�า

องค์การ 6 ด้าน นั้น

กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยในระดับปานกลางต่อปัจจัย

ที่มีส่วนส�าคัญต่อประสิทธิภาพในการพัฒนาการบริหาร

จัดการด้านการวางแผนทั้ง 6 ด้าน โดยเรียงตามล�าดับจาก

ค่าเฉลี่ยรวมจากมากไปหาน้อยได้ ดังน้ี (1) ด้านการน�า

แผนไปปฏิบัติ (2) ด้านการวางแผน (3) ด้านการติดตาม

และเฝ้าระวัง (4) ด้านการปรับปรุง (5) ด้านการวัดผล  

(6) ด้านการทบทวน กลุม่ตัวอย่างเหน็ด้วยในระดับปานกลาง

ต่อปัจจัยที่มีส่วนส�าคัญต่อประสิทธิภาพในการพัฒนาการ

บริหารจัดการด้านการวางแผนทั้ง 6 ด้าน

การอภิปรายผลเปรียบเทียบความคิดเห็นของ

กลุ ่มตัวอย่างบางกลุ ่มต่อภาพรวมปัจจัยที่มีส่วนส�าคัญ

ต่อประสิทธิภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการด้านการ

วางแผนด้านการวางแผนของการท่าเรือแห่งประเทศไทย 

ตามกรอบแนวคิดของการพัฒนาองค์การตามมาตรฐาน 

มอก.9999 ในการน�าองค์การ 6 ด้าน

ผู้ศึกษาขออภิปรายผลดังนี้

1. จากผลการเปรียบเทียบภาพรวมความคิดเห็น

ของกลุ่มตัวอยา่ง 2 กลุม่ จ�าแนกตาม เพศ ไดแ้ก่เพศชายกับ

เพศหญิงต่อภาพรวมปัจจัยท่ีมีส่วนส�าคัญต่อประสิทธิภาพ

ในการพัฒนาการบริหารจัดการด้านการวางแผน พบว่า 

ความคดิเหน็ระหว่างกลุม่ตวัอย่าง 2 กลุม่ ทีเ่ป็นเพศชายกบั

เพศหญิงไม่แตกต่างกัน เหตุผลส�าคัญท่ีท�าให้กลุ่มตัวอย่าง 

2 กลุ่ม คือ กลุ่มตัวอย่างที่เป็นเพศชายกับเพศหญิงมีความ

เหน็ต่อภาพรวมปัจจยัทีม่ส่ีวนส�าคญัต่อประสทิธภิาพในการ

พัฒนาการบริหารจัดการไม่แตกต่างกันนั้นอาจเป็นเพราะ

กลุ่มตัวอย่างที่เป็นเพศชายกับเพศหญิงต่างก็เป็นพนักงาน

ในการท่าเรอืแห่งประเทศไทย ซึง่เป็นผูไ้ด้รบัผลกระทบจาก

การบริหารจัดการของการท่าเรือแห่งประเทศไทยโดยตรง

ด้วยกันท้ังสิ้น ไม่ว่าจะเป็นประสิทธิภาพ ด้านการน�าแผน

ไปปฏิบัติ ด้านการวางแผน ด้านการติดตามและเฝ้าระวัง 

ด้านการปรับปรุง ด้านการวัดผล ด้านการทบทวนล้วนส่ง

ผลกระทบต่อท้ังชายและหญิงเฉกเช่นเดียวกัน ดังนั้น จึง

ท�าให้กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นเพศชายกับเพศหญิงล้วนมีความ

เหน็ต่อภาพรวมปัจจยัทีม่ส่ีวนส�าคญัต่อประสทิธภิาพในการ

พัฒนาการบริหารจัดการด้านการวางแผน ไม่แตกต่างกัน

2. จากผลการเปรียบเทียบภาพรวมความคิดเห็น

ของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม จ�าแนกตามระดับการศึกษา ได้แก่ 

ความเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาต�่ากว่าระดับ

ปรญิญาตร ีและมกีารศกึษาปรญิญาตร ีหรอืสงูกว่าปรญิญา

ตรีท่ีมีต่อภาพรวมปัจจัยท่ีมีส่วนส�าคัญต่อประสิทธิภาพใน

การพัฒนาการบริหารจัดการด้านการวางแผน พบว่า ความ

คิดเห็นระหว่างกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มที่มีระดับการศึกษาต�่า

กว่าปริญญาตรี และมีการศึกษาปริญญาตรี หรือสูงกว่า

ปรญิญาตรไีม่แตกต่างกนั เหตผุลส�าคญัทีท่�าให้กลุม่ตวัอย่าง 

2 กลุ่ม คือกลุ่มตัวอย่างท่ีมีการศึกษาต�่ากว่าระดับปริญญา

ตรีกับกลุ่มการศึกษาปริญญาตรี หรือสูงกว่าปริญญาตรีมี

ความเห็นต่อภาพรวมปัจจัยที่มีส่วนส�าคัญต่อประสิทธิภาพ

ในการพฒันาการบรหิารจดัการด้านการวางแผนไม่แตกต่าง

กัน อาจเป็นเพราะว่า กลุ่มตัวอย่างท้ัง 2 กลุ่ม จะมีระดับ

การศึกษาต่างกัน แต่กลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่ม ต่างก็มีอาชีพ
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ที่คล้ายคลึงกัน ดังที่กล่าวไปแล้วในข้อ 2.5.1 ข้างต้นเมื่อ

เป็นเช่นน้ี จึงส่งผลต่อความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างท้ัง 2 

กลุม่ทีม่ต่ีอภาพรวมปัจจยัทีม่ส่ีวนส�าคญัต่อประสทิธภิาพใน

การพฒันาการบรหิารจัดการด้านการวางแผนไม่แตกต่างกนั

การอภิปรายผลความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่ได้

จากการสมัภาษณ์แนวลกึเฉพาะผูเ้ชีย่วชาญ หรอืผูใ้ห้ข้อมลู

หลัก จ�านวน 9 คน ต่อการพัฒนาการบริหารจัดการด้าน

การวางแผนของการท่าเรือแห่งประเทศไทยตามปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถอภิปรายผลการสัมภาษณ์

แนวลึกเฉพาะผู้เชี่ยวชาญได้ดังนี้

1. การสมัภาษณ์แนวลกึเฉพาะผูเ้ชีย่วชาญ จ�านวน 

9 คน ต่อแนวทางในการบรหิารจดัการด้านการวางแผนของ

การท่าเรือแห่งประเทศไทยตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอ

เพียง โดยผู้เชี่ยวชาญ ทั้ง 9 คน ล้วนเห็นด้วยว่า แนวทาง

ในการพัฒนาการบริหารจัดการด้านการวางแผนของการ

ท่าเรือแห่งประเทศไทยตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ที่กลุ่มตัวอย่างได้แสดงความคิดเห็นไว้ในแบบสอบถามท้ัง 

5 ด้าน คือ ด้านความพอประมาณ (1) การที่องค์กรจะเป็น

องค์กรที่มีสมรรถนะสูง ไม่ใช่สิ่งที่วัดหรือบอกได้ในระยะ

ส้ัน แต่ต้องอาศัยความต่อเนื่องสม�่าเสมอ และมุ่งมั่นท่ีจะ

พัฒนาองค์กรที่มีขีดสรรถนะสูง ด้านความมีเหตุผล (2) มี

การก�าหนดเป้าหมาย นโยบาย ขั้นตอนขององค์กรชัดเจน

ว่าเป็นอย่างไร เพื่อที่จะได้น�าสิ่งที่ไม่ตรงตามความต้องการ

มาแก้ไข ด้านการมีภูมิคุ ้มกัน (3) ในองค์กรมีการซ้อม

รับมือกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในองค์กร เพื่อให้คนใน

องค์กรเตรียมพร้อมกับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด เมื่อเกิด

เหตุฉุกเฉินขึ้นจริง จะท�าให้คนในองค์กรรับมือได้อย่างเท่า

ทัน ด้านความรู้ (4) การท่าเรือแห่งประเทศไทยมีหน่วย

งานที่พัฒนาบุคลากรเพื่อเข้าอบรมในหลักสูตรต่างๆ เพื่อ

เพิ่มประสิทธิภาพในตัวบุคลากรให้มีความสามารถมาก

ขึ้น ด้านคุณธรรม (5) การท่าเรือแห่งประเทศไทยยึดมั่น

ในระบบความมีคุณธรรม เพราะจะพัฒนาองค์กรไปอย่าง

มีประสิทธิภาพ โปร่งใส

2. การสมัภาษณ์แนวลกึเฉพาะผูเ้ชีย่วชาญ จ�านวน 

9 คน ต่อแนวทางในการพัฒนาการบริหารจัดการด้านการ

วางแผนของการท่าเรือแห่งประเทศไทยตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง โดยผู้เชี่ยวชาญ ทั้ง 9 คน ล้วนเห็น

ด้วยว่าปัจจัยท่ีมีส่วนส�าคัญที่ท�าให้การพัฒนาการบริหาร

จัดการด้านการวางแผนของการท่าเรือแห่งประเทศไทย

ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประสบผลส�าเร็จ ท่ีแบ่ง

ออกเป็นมีปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอก ท่ีกลุ่มตัวอย่าง

ได้แสดงความคิดเห็นไว้ในแบบสอบถาม ดังนี้ (1) ปัจจัย

ภายใน การท่าเรือแห่งประเทศไทยมีความหลากหลายใน

องค์กรมาก มีหลายฝ่าย หลายส่วน จึงจ�าเป็นมากที่จะต้อง

ใช้ความร่วมมือในการท�างานมากเพราะเป็นองค์กรขนาด

ใหญ่ (2) ปัจจัยภายนอก การท่าเรือแห่งประเทศไทยควร

น�านโยบายท่ีมีมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์เพื่อให้ส่งผลที่ดี

ต่อ การท่าเรือแห่งประเทศไทย

3. การสมัภาษณ์แนวลกึเฉพาะผูเ้ชีย่วชาญ จ�านวน 

9 คน ต่อแนวทางในการพัฒนาการบริหารจัดการด้าน

การวางแผนของการท่าเรือแห่งประเทศไทยตามปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง โดยผู้เชี่ยวชาญ ทั้ง 9 คน ล้วน

เห็นด้วยว่าแนวทางในการพัฒนาการบริหารจัดการด้าน

การวางแผนของการท่าเรือแห่งประเทศไทยตามปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง ท่ีกลุ ่มตัวอย่างได้แสดงความ

คิดเห็นไว้ในแบบสอบถามทั้ง 5 ด้าน คือ ด้านความพอ

ประมาณ ด้านความมีเหตุผล ด้านการมีภูมิคุ้มกัน ด้าน

ความรู้ ด้านคุณธรรม ท่ีกลุ่มตัวอย่างได้แสดงความคิด

เห็นไว้ในแบบสอบถาม ดังนี้ (1) องค์กรของการท่าเรือ

แห่งประเทศไทย สามารถบริหารจัดการในด้านบุคลากร

ท่ีมีประสิทธิภาพให้ก้าวไปสู ่องค์กรท่ีมีสมรรถนะสูงได้  

(2) องค์กรได้มีการก�าหนดเป้าหมาย ซึ่งตระหนักถึงขั้น

ตอนกระบวนการท�างาน (3) การเกิดสถานการณ์ที่มีผล 

กระทบต่อองค์กร การท่าเรือแห่งประเทศไทย ได้วางแผน

ป้องกันต่อการเปลี่ยนแปลง แต่ต้องมีการฝึกซ้อมแผน

ปฏิบัติการ (4) การท่าเรือแห่งประเทศไทย มีหน่วยงานที่

เกีย่วข้องในการจดัฝึกอบรมด้านตวับคุลากร โดยมหีลกัสตูร

ที่ควบคุมหน่วยงานทุกระดับ (5) องค์กรมีการให้พนักงาน

อบรมด้านคุณธรรมตลอด องค์กรมุ่งเน้นให้ปฏิบัติงานภาย

ใต้กรอบคุณธรรมโดยน�ามาใช้ในการปฏิบัติงานจริง ส่งผล

ให้องค์กรมีสมรรถนะสูงได้มากยิ่งข้ึน

4. การสมัภาษณ์แนวลกึเฉพาะผูเ้ชีย่วชาญ จ�านวน 

9 คน ต่อแนวทางในการพัฒนาการบริหารจัดการด้านการ

วางแผนของการท่าเรือแห่งประเทศไทยตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง โดยผู้เช่ียวชาญ ท้ัง 9 คน ล้วนเห็นด้วย

ว่าความคิดเห็นอื่นๆ ที่จะท�าให้คุณภาพการให้บริการของ
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การท่าเรือแห่งประเทศไทยเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการ

ด�าเนินงาน คือ (1) ควรมีการวางแผนงานให้สอดคล้อง

กับนโยบายที่ได้เพื่อที่จะได้ด�าเนินงานภายในองค์กรไป

ในทิศทางเดียวกันต้ังแต่ระดับผู้บริหาร จนถึง พนักงาน

ที่ปฏิบัติงานเพื่อที่จะท�างานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

เพื่อขับเคล่ือนการท่าเรือแห่งประเทศไทย ด�ารงอยู่ได้ต่อ

ไป (2) ควรมีการปรับปรุงในเรื่องต่างๆ ที่ควรแก้ไขปรับปรุง

การท่าเรือแห่งประเทศไทยตั้งแต่ผู้บริหารจนถึงระดับล่าง 

หรอืผู้ปฏบิตังิาน (3) ควรมกีารปรบัปรงุฝ่ายบรหิารก่อนเป็น

อันดับแรก (4) การด�าเนินงานในองค์กรเกิดประสิทธิภาพ

สงูสดุ ควรปรบัปรงุตัง้แต่ระดบัผูบ้รหิารจนถงึระดบัผูป้ฏบิตัิ

งาน (5) ปรบัปรงุทีท่รพัยากรบคุคล และผูบ้รหิารต้องมคีวาม

ชัดเจนตรงไปตรงมา และให้ความใกล้ชิดกับพนักงานมาก

ยิ่งขึ้น (6) ปรับปรุงแก้ไข พรบ. การท่าเรือแห่งประเทศไทย 

พ.ศ. 2494 ให้งานของการท่าเรือแห่งประเทศไทย เป็นงาน

ขนส่งตามที่รับโอนมาจากกระทรวงคมนาคม และตามท่ี

คณะกรรมการกฤษฎีกาวินิจฉัยไว้ และประธานกรรมการ

ที่ได้รับแต่งตั้งด�ารงต�าแหน่ง 4 ปี เมื่อครบก�าหนด 2 ปี ให้

ออกจากต�าแหน่งกึ่งหนึ่งโดยวิธีจับสลากเพื่อไม่ให้มีอ�านาจ

แฝงในการครอบง�าพนักงานในองค์กร (7) แก้ไขประกาศ

คณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เรื่องสภาพ

การจ้างในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2549 เป็นงานขนส่งที่ต้องให้

บริการตลอด 24 ชั่วโมง และเปลี่ยนสภาพการจ้างงาน

เป็นกะ เนื่องจากเป็นหลักการท�างานสากลทั่วโลก และ

ตามกฎหมายแรงงานขนส่งที่ต้องท�างานต่อเน่ือง เพื่อให้

พนักงานได้พักผ่อนและมีเวลาอยู่กับครอบครัว

ข้อเสนอแนะกำรวิจัยครั้งนี้

1. ข้อเสนอแนะส�าหรับแนวทางการพัฒนาการ

บริหารจัดการด้านการวางแผนด้านความพอประมาณ 

ได้แก่ การท่าเรือแห่งประเทศไทยควรใช้บุคลากรในจ�านวน

ที่เหมาะสม โดยปรับปรุงทรัพยากรบุคคลในปริมาณที่

เหมาะสมและผู้บริหารต้องมีความชัดเจนตรงไปตรงมา 

และให้ความใกล้ชิดกับพนักงานมากยิ่งขึ้น และควรมีการ

อบรมพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ ให้แก่พนักงานการท่าเรือ

แห่งประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง เพื่อน�าไปใช้ในการเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการท�างานของพนักงานได้อย่างเต็มท่ี 

และควรมีการจัดพนักงานให้ปฏิบัติงานในต�าแหน่งหน้าท่ี 

ที่เหมาะสมกับความรู้และความสามารถของพนักงานเพื่อ

เพิ่มประสิทธิผลท่ีดีเยี่ยมของการท�างาน

2. ข้อเสนอแนะส�าหรับแนวทางการพัฒนาการ

บริหารจัดการด้านการวางแผนด้านความมีเหตุผล ได้แก่

2.1 การท่าเรือแห่งประเทศไทยควรให้บริการ

แก่ผูร้บับรกิารทีส่อดคล้องกบัความต้องการของผูร้บับรกิาร 

ซ่ึงสอดคล้องกับวิรัช นิภาวรรณ (2550, น. 21 - 60) โดย

การทีป่ระชาชนและชมุชนตดัสนิใจและลงมอืปฏบิตักิจิกรรม

ต่าง ๆ เก่ียวกับระดับของความพอเพียงนั้นจะต้องเป็นไป

อย่างมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุ ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง และ

ค�านึงถึงผลท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนจากการกระท�านั้นๆ อย่าง

รอบคอบ ตลอดจนอาศยัทัง้ความรูแ้ละคณุธรรมเป็นพืน้ฐาน

ในการตัดสินใจ ปฏิบัติและประเมินผล ด้วยความซ่ือสัตย์ 

สุจริต อดทน ความเพียร และสติปัญญา

2.2 การท่าเรือแห่งประเทศไทยควรให้บริการ

ด้านต่าง ๆ  แก่ผู้รับบริการเป็นไปในกรอบเวลาที่เหมาะสม 

ซึ่งสอดคล้องกับ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมอก.

9999 เล่ม 1-2556 ด้านความมีเหตุผล ในการตัดสินใจ

เกี่ยวกับระดับของความพอประมาณในมิติต่างๆ ที่เป็น

ไปอย่างมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุ ปัจจัย และข้อมูล

ท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจนผลท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนจากการกระท�า

นั้น ๆ อย่างรอบคอบและถูกต้อง

3. ข้อเสนอแนะส�าหรับแนวทางการพัฒนาการ

บริหารจัดการด้านการวางแผนด้านการมีภูมิคุ้มกัน ได้แก่

3.1 การท่าเรือแห่งประเทศไทยควรมีการ

ก�าหนดแนวทางการปฏิบัติในการให้บริการแก่ผู้รับบริการ

อย่างชัดเจน สอดคล้องกับ ช�านาญ ไชยฤทธิ์ (สัมภาษณ์

ส่วนบุคคล, 24 พฤศจิกายน 2557) ท่ีเห็นว่า ในด้านการ

มีภูมิคุ้มกัน องค์กรควรมีการซ้อมรับมือกับสถานการณ์ที่

จะเกิดข้ึนในองค์กร เพื่อให้คนในองค์กรเตรียมพร้อมกับ

สถานการณ์ที่ไม่คาดคิด เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นจริง จะ

ท�าให้คนในองค์กรรับมือได้อย่างเท่าทัน; โกมล ศรีบางพลี

น้อย (สัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 27 พฤศจิกายน 2557) ท่ีเห็น

ว่าการเกิดสถานการณ์ท่ีมีผลกระทบต่อองค์กร การท่าเรือ

แห่งประเทศไทย ได้วางแผนป้องกันต่อการเปลี่ยนแปลง 

แต่ต้องมีการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการและธวัชชัย วิทโยฬาร

โกวิท (สัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 24 พฤศจิกายน 2557) การ
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วางแผนรองรับการเปลี่ยนแปลง หรือกรณีเกิดวิกฤติ แต่

แผนงานขาดการฝึกที่จะสามารถน�าไปใช้ได้จริงรวมถึง

ขาดการส่ือสารท�าความเข้าใจกับทุกภาคส่วนที่เก่ียวข้อง

3.2 การท่าเรือแห่งประเทศไทยควรมีแนวทาง

การปฏิบัติของพนักงานด้านต่าง ๆ ในการให้บริการแก่

ผู้รับบริการได้รับการชี้แจงและท�าความเข้าใจกับพนักงาน

อย่างชัดเจนสอดคล้องกับ ซึ่งสอดคล้องกับวิรัช นิภาวรรณ 

(2550, น. 21 - 60) ที่กล่าวถึงการเสริมสร้างคุณภาพคน 

คือ การเสริมสร้างจิตใจของประชาชน และชุมชนในระดับ

ชาต ิเช่น การมคีณุธรรม การละความชัว่และท�าความด ีการ

ไม่เบียดเบียนมีความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์สุจริต ความ

เพียร ความอดทน ความรอบคอบ เป็นต้นเพื่อให้บรรลุผล

ส�าเร็จของชุมชนที่ได้ก�าหนดไว้

4. ข้อเสนอแนะส�าหรับแนวทางการพัฒนาการ

บริหารจัดการด้านการวางแผนด้านการมีความรู้ ได้แก่

4.1 การท่าเรือแห่งประเทศไทยควรมีการ

ประเมินความรู ้ของบุคลากรในการให้บริการแก่ผู ้ใช ้

บริการอย่างสม�่าเสมอ เทียบเคียงได้กับข้อเสนอแนะของ

ผู้เชี่ยวชาญดังนี้โดย นิพนธ์ เพชรพูล (การสัมภาษณ์ส่วน

บุคคล, 25 พฤศจิกายน 2557) ได้เสนอแนะว่า มีการ

อบรมพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ ให้แก่พนักงานการท่าเรือ

อย่างต่อเนื่อง เพื่อน�าไปใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพใน

การท�างานของพนักงานได้อย่างเต็มที่ และควรมีการจัด

พนักงานให้ปฏิบัติงานในต�าแหน่งหน้าที่ ที่เหมาะสมกับ

ความรู้และความสามารถของพนักงาน มีการปรับปรุงท่ี

ทรพัยากรบคุคล และผูบ้รหิารต้องมคีวามชดัเจนตรงไปตรง

มา และให้ความใกล้ชิดกับพนักงานมากยิ่งขึ้น และสมพร  

กัณฐัศว์ก�าพล (การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 25 พฤศจิกายน 

2557) ได้เสนอแนะว่า มีการจัดอบรมและให้ความรู้แก่

พนักงานอย่างพอเพียง และครอบคลุม พัฒนาทักษะด้าน

ต่างๆ ให้แก่พนักงานการท่าเรืออย่างต่อเนื่องเพื่อน�าไปใช้

ในการเพิม่ประสทิธภิาพในการท�างานของพนกังานได้อย่าง

เต็มที่ และควรมีการจัดพนักงานให้ปฏิบัติงานในต�าแหน่ง

หน้าที ่ทีเ่หมาะสมกบัความรูแ้ละความสามารถของพนกังาน

เพื่อเพิ่มประสิทธิผลที่ดีเยี่ยมของการท�างาน

4.2 การท่าเรือแห่งประเทศไทยควรมีการ

ประเมินความรู ้ความสามารถของบุคลากรในทุกระดับ

เพราะผลจากการประเมินความรู้สามารถน�ามาใช้ในการ

ปรับปรุงการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการของการท่าเรืออย่าง

แท้จริงพอเทียบเคียงได้กับแนวคิดของคณะอนุกรรมการ

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง ส�านักงานคณะกรรมการ

เศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ (2550) ท่ีกล่าวถึงขั้นตอน

การด�าเนินงานขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไว้ว่า 

ควรจัดชุดปฏิบัติการสนับสนุนเวทีประชาคม เพื่อ พิจารณา

ครัวเรือนที่ปฏิบัติตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงในการ

ด�ารงชีวิต แล้วให้เป็นตัวอย่างในหมู่บ้าน ส�าหรับครัวเรือน

ท่ีปฏิบัติและยังไม่ปฏิบัติให้ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ให้

ก�าลังใจและสร้างแรงจูงใจให้สามารถปฏิบัติตามเศรษฐกิจ

พอเพียงเพื่อเป็นรากฐานของชีวิต

5. ข้อเสนอแนะส�าหรับแนวทางการพัฒนาการ

บริหารจัดการด้านการวางแผนด้านคุณธรรม ได้แก่  

(1) การท่าเรือแห่งประเทศไทยควรพิจารณามอบหมาย

งานให้พนักงานด�าเนินการในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ

เป็นไปด้วยความยุติธรรมและเหมาะสม โดยความพอเพียง

หมายถึงทางสายกลางและพอเทยีบเคยีงได้กบัข้อเสนอแนะ

ของผู้เช่ียวชาญดังนี้ โกมล ศรีบางพลีน้อย (การสัมภาษณ์

ส่วนบุคคล, 27 พฤศจิกายน 2557) ได้เสนอแนะว่าองค์กร

มีการให้พนักงานอบรมด้านคุณธรรมตลอด องค์กรมุ่งเน้น

ให้ปฏิบัติงานภายใต้กรอบคุณธรรมโดยน�ามาใช้ในการ

ปฏิบัติงานจริง ส่งผลให้องค์กรมีสมรรถนะสูงได้มากยิ่งขึ้น

และ (2) การท่าเรือแห่งประเทศไทยควรมีการให้บริการ

แก่ผู้ใช้บริการของการท่าเรือแห่งประเทศไทยโดยยึดถือ

หลักความถูกต้องและธรรมาภิบาลอย่างเคร่งครัดโดยผู้ใช้

บรกิารไม่จ�าเป็นต้องจ่ายเงนิเพิม่นอกเหนอืจากทีไ่ด้ก�าหนด

ไว้ในระเบียบของการท่าเรือ 

6. ข้อเสนอส�าหรับภาพรวมปัจจัยที่มีส่วนส�าคัญ

ต่อประสิทธิภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการด้านการ

วางแผนของการท่าเรือแห่งประเทศไทยตามกรอบแนวคิด

ของการพฒันาองค์การตามมาตรฐาน มอก.9999 ในการน�า

องค์การ 6 ด้าน การท่าเรือแห่งประเทศไทยต้องมีการ

ก�าหนดนโยบายและแผนงานที่ชัดเจน และน�าไปปฏิบัติ

ได้จริง โดยผู้บริหารท่าเรือแห่งประเทศไทยต้องมีความ

ชัดเจนตรงไปตรงมา และให้ความใกล้ชิดกับพนักงานมาก

ยิ่งขึ้น ดังนี้

6.1 ด้านการวางแผน ต้องมีการวางแผนและ
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สามารถน�าไปสู่ความส�าเรจ็ตามแผนได้อย่างมปีระสทิธภิาพ

6.2 ด้านการน�าแผนไปปฏิบัติ ควรมีแผนที่

สามารถน�าไปปฏิบัติให้เกิดผลที่ดีเป็นรูปธรรมได้

6.3 ด้านการติดตามและเฝ้าระวัง การติดตาม

และเฝ้าระวังอย่างจริงจัง โดยมีการน�าผลการติดตามมาใช้

6.4 ด้านการวัดผลการวัด Output ต้องค�านึง

ถึง Outcome และความสัมฤทธิ์ผล ประโยชน์และความ

คุ้มค่าท�าให้แผนงานโครงการขาดประสิทธิภาพ 

6.5 ด้านการทบทวน ทบทวนต้ังแต่กระบวนการ 

การจัดท�าแผนงานโครงการ วัตถุประสงค์ต้องสอดคล้อง

อย่างจริงจัง เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพ 

6.6 ด้านการปรับปรุง ต้องเริ่มต้นที่ปรับปรุง

การบริหารจัดการด้านการวางแผนบุคลากรทั้ง HRM และ 

HRD คนคือปัจจัยส�าคัญในทุกเรื่อง

ข้อเสนอแนะกำรวิจัยครั้งต่อไป

1. ในการศึกษาคร้ังน้ีผู้ศึกษาได้น�า ปรัชญาของ

เศรษฐกจิพอเพยีง 5 ด้าน มาใช้เป็นแนวคดิส�าหรบัประยกุต์

ใช้ในการวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการ

ด้านการวางแผนของการท่าเรือแห่งประเทศไทย ท�าให้

ทราบและเข้าใจ (1) ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้าน

การวางแผน (2) แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการด้าน

การวางแผน (3) ปัจจัยที่มีส่วนส�าคัญต่อประสิทธิภาพใน

การพัฒนาการบริหารจัดการด้านการวางแผนของการ

ท่าเรือแห่งประเทศไทย ตามกรอบแนวคิดของการพัฒนา

องค์การตามมาตรฐาน มอก.9999 และ (4) การเปรยีบเทยีบ

ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างบางกลุ่มต่อภาพรวมปัจจัย

ที่มีส่วนส�าคัญต่อประสิทธิภาพในการพัฒนาการบริหาร

จัดการด้านการวางแผนของการท่าเรือแห่งประเทศไทย 

ตามกรอบแนวคิดของการพัฒนาองค์การตามมาตรฐาน 

มอก.9999 ตามวัตถุประสงค์การวิจัยอย่างชัดเจนและ

ครอบคลุมมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นด้าน (1) ความพอประมาณ 

(2) ความมีเหตุผล (3) การมีภูมิคุ้มกัน (4) ความรู้ และ  

(5) คุณธรรม ดังนั้นในการศึกษาครั้งต่อไปจึงควรน�ากรอบ

แนวคิดนี้ไปประยุกต์ใช้ตามความเหมาะสมในหน่วยงาน

อื่น นอกเหนือจากการท่าเรือแห่งประเทศไทยเพื่อเป็นการ

พิสูจน์ผลการวิจัยซ่ึงจะน�าไปสู่การพัฒนาประสิทธิภาพการ

บริหารจัดการด้านการวางแผนต่อไป อย่างไรก็ตามในการ

ศกึษาหรอืการวจิยัครัง้ต่อไปอาจน�าปรชัญาของเศรษฐกจิพอ

เพียง 5 ด้าน ซึ่งผู้ศึกษาได้น�ามาเป็นแนวคิดในครั้งนี้ไปปรับ

ใช้เฉพาะบางด้านทีเ่หมาะสมกบัหน่วยงานทีศ่กึษากไ็ด้ หรือ

ตัดบางด้านออกก็ได้โดยไม่จ�าเป็นต้องน�าไปใช้ครบท้ังหมด

ทุกด้านในทางตรงกันข้ามอาจเพิ่มจ�านวนด้านหรือตัวชี้วัด

ขึ้นอีกกไ็ด้ตามความเหมาะสมแต่ควรให้เหตผุลไว้ด้วยเสมอ

2. การวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมุ่งเน้นกลุ่มตัวอย่างที่

มีความรู้ความช�านาญ และประสบการณ์ ท่ีเก่ียวข้อง กับ 

กิจการของการท่าเรือแห่งประเทศไทย ตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง อาทิเช่น ผู้บริหารของการท่าเรือแห่ง

ประเทศไทยที่มีประสบการณ์ ด้านการบริหารจัดการด้าน

การวางแผน ผู้ประกอบการสายการเดินเรือและสินค้า เพื่อ

หาแนวทางในการพฒันาการบรหิารจดัการด้านการวางแผน

ของการท่าเรือแห่งประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพต่อไป
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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) สภาพปัญหาเก่ียวกับการบริหารจัดการ (2) แนว ทางการพัฒนาการ

บริหารจัดการ และ (3) ปัจจัยที่มีส่วนส�าคัญท�าให้การพัฒนาบริหารจัดการร่วมกับภาคเอกชนเพื่อป้องกันยาเสพติดประสบ

ผลส�าเร็จ ประชากรคือ พนักงานของบริษัทนิ่มซี่เส็งขนส่ง 1988 จ�า กัด จ�านวน 1,676 คน เลือกกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตร

ของ ทาโร่ยามาเน่ ได้กลุ่มตัวอย่างจ�านวน 323 คน สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย 

และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า (1) ปัญหาเก่ียวกับการบริหารจัดการท่ีส�าคัญ ด้านการประสานงาน คือ 

ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดร่วมกับภาคเอกชน มีการประสานงานกับองค์กรท่ีเกี่ยวข้อง

ค่อนข้างน้อย (2) แนว ทางบริหารจัดการที่ส�าคัญของส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดร่วมกับ

ภาคเอกชน ควรประสานงานกับองค์กรที่เกี่ยวข้องหรือผู้เข้าร่วมโครงการอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การท�างานมีประสิทธิภาพ

เพิ่มมากขึ้น และ (3) ปัจจัยที่มีส่วนส�าคัญซึ่งท�าให้การพัฒนาการบริหารจัดการของส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและ

ปราบปรามยาเสพติดร่วมกับภาคเอกชนประสบผลส�าเร็จ แบ่งเป็นปัจจัยภายนอกได้แก่ ภาคเอกชนและภาคประชาชน

ให้ความร่วมมือกับการด�าเนินงานของส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ทั้งในด้านการสอดส่อง

ดูแล การแจ้งเบาะแส และร่วมสนับสนุนการด�าเนินงาน และปัจจัยภายในได้แก่ การที่ผู้บริหารมีภาวะผู้น�าสูง มีวิสัยทัศน์

ที่ดีในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

ค�ำส�ำคัญ: การบริหารจัดการ, ภาคเอกชน, การป้องกันยาเสพติด , ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยา

เสพติด

Abstract

The objectives of this research were to study (1) problems of administration of private sector  

cooperation of the Narcotics Control the Board Office, (2) development guidelines of administration of private sector  

cooperation of the Narcotics Control the Board Office and (3) main factors taking important part of the success of the  

development guidelines of administration of private sector cooperation of the Narcotics  

Control the Board Office. Population was 1,676 peoples of the company’s employees Nim See Seng  

Transport 1988, using sampling group by Taro Yamane’s solution for 323 peoples. Statistical analysis 

was frequency, percentage, mean, and standard aviation. The study results showed that (1) the major 

กำรบริหำรจัดกำรร่วมกับภำคเอกชนเพื่อป้องกันยำเสพติดของส�ำนักงำน

คณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด

Administration of Private Sector Cooperation of  

the Narcotics Control the Board Office
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บทน�ำ

ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม

ยาเสพติดเป็นองค์กรภาครัฐที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ

ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2519 แก้ไข

เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2534 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 

และ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2545 ด้วยเหตุว่า ยาเสพติดเป็นภัย

อย่างร้ายแรงต่อการด�าเนินการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

ของประเทศ และรัฐบาลมีนโยบายที่จะป้องกันและปราบ

ปรามยาเสพติดอย่างเข้มงวดกวดขัน ในการนี้จ�าเป็นต้องมี

กฎหมายเพื่อก�าหนดมาตรการ และให้อ�านาจในการด�าเนิน

การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดให้ได้ผลโดยเด็ดขาด

และมีประสิทธิภาพ จึงจ�าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

ขึ้น โดยให้มีอ�านาจหน้าที่ในการป้องกันและปราบปราม

ยาเสพติดในการด�าเนินการ (1) ด�าเนินการในฐานะหน่วย

งานปฏิบัติของคณะกรรมการตามอ�านาจหน้าที่ที่ก�าหนด 

(2) ประสานนโยบาย แผน งบประมาณและการปฏิบัติ

งานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกับหน่วยงานอื่นที่

เกีย่วข้องทัง้ภาครฐัและเอกชน (3) สนบัสนนุข้อมูล ข่าวสาร 

วิชาการ ตลอดจนพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ทัง้ภาครัฐและเอกชนในประเทศและต่างประเทศ (4) ปฏบัิติ

งานด้านการประชาสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด (5) ประสาน

ความร่วมมือกับต่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศ

ในด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (6) ประสาน

ตรวจสอบ ตลอดจนติดตามประเมินผลการด�าเนินงาน

ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

(7) ปฏิบัติราชการอื่นตามที่คณะกรรมการมอบหมายหรือ

problem of administration of private sector cooperation of the Narcotics Control the Board Office 

have not enough to coordinate activities with the private sector because of the human resources are 

limited (2) the development guidelines of administration of private sector cooperation of the Narcotics 

Control the Board Office should closely coordinate activities with the private sector and (3) the main  

factors taking important parts of the success of the development guidelines of the administration was there are  

internal factors, namely, the private sector and public sector give a cooperate and encourage to the 

operation of the Office of Narcotics Control Board and external factors namely, the leaders of the 

Office of Narcotics Control Board has high a leadership and good vision

Keywords: administration, private sector, drugs protection, Office of the Narcotics Control Board

ตามท่ีกฎหมายก�าหนด

ในด้านการบริหารจัดการเพื่อป้องกันปัญหายา

เสพติดของส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบ

ปรามยาเสพติดภายใต้ความร่วมมือกับองค์กรภาคเอกชนที่

ประกอบธุรกิจขนส่งสินค้าคือ บริษัท นิ่มซ่ีเส็ง ขนส่ง 1988 

จ�ากัด ซ่ึงเป็นองค์กรภาคเอกชนขนาดใหญ่ในการประกอบ

ธุรกิจด้านการขนส่งสินค้า มีสาขารวมทั้งหมด16 สาขา

ท่ัวประเทศ ผู้ศึกษาพบปัญหาในการบริหารจัดการหลาย

ประการท่ีเก่ียวข้องกับการป้องกันยาเสพติด รายละเอียด

ตามปัญหาการวิจัย ความส�าคัญกับการบริหารจัดการของ

หน่วยงานของรัฐ ได้แก่ ส�านักงานคณะกรรมการป้องกัน

และปราบปรามยาเสพติดเป็นลักษณะของการศึกษาเพ่ือ

เพิ่มประสิทธิภาพหน่วยงานในการบริหารจัดการร่วมกับ

ภาคเอกชนของส�านัก งานคณะกรรมการป้องกันและปราบ

ปรามยาเสพติด โดยเน้นศึกษาเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการ

บริหารจัดการร่วมกับภาค เอกชน เพื่อป้องกันปัญหายา

เสพติดของส�านักงานคณะกรมการป้องกันและปราบปราม

ยาเสพติด เนื่องจากผู้ศึกษาได้พบปัญหายาเสพติดมีส่วน

เกี่ยวข้องโดยตรงกับปัญหาซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา

ประเทศ และน�าไปสู่การสร้างปัญหาสังคม เช่น ปัญหา

อาชญากรรม ปัญหาครอบครัว ปัญหาท่ีใช้ความรุนแรง

ในการตัดสินปัญหา ปัญหาการว่างงานมากยิ่งขึ้น หาก

ไม่สามารถแก้ไขปัญหายาเสพติดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แล้ว ปัญหายาเสพติดจะเพิ่มขึ้นโดยส่งผลกระทบให้เกิด

การแพร่ระบาดในหมู่บ้าน/ชุมชน ประกอบกับความเจริญ
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ก้าวหน้าของเทคโนโลยีการสื่อสาร ท�าให้เกิดการลอกเลียน

แบบพฤติกรรมซ่ึงเป็นช่องทางติดต่อสื่อสารระหว่างผู้เสพ 

ผู้ค้ายาเสพติด และกลุ่มเสี่ยงโดยเฉพาะกลุ่ม เยาวชนอัน

เป็นผลให้เกิดการขยายตัวของปัญหายาเสพติดอย่างสลับ

ซับซ้อนมากขึ้น ผลการด�าเนินจับกุมของส�านักงานป้องกัน

และปราบปรามยาเสพติดตั้งแต่ปี 2555-2557 ได้จับกุม

คดียาเสพติด 264,955 คดี ในปี 2556 จับกุมได้ทั้งหมด 

312,300 คดี และปี 2557 จับกุมได้ทั้งหมด 262,934 คดี 

สถิติการจับกุมนักค้ายาเสพติด มักซุกซ่อนยาเสพติดปนมา

กับสินค้าอื่นๆโดยการล�าเลียงผ่าน บริษัทนิ่มซี่เส็ง ขนส่ง 

1988 จ�ากัด โดยเฉพาะปี 2556 นักค้ายาเสพติดลักลอบ

ล�าเลียงสิ่งเสพติดมากับ บริษัท นิ่มซี่เส็ง ขนส่ง 1988 จ�ากัด 

จ�านวนทั้งหมด 912,000 เม็ด และ ปี 2557 จ�านวนทั้งหมด 

1,478,000 เม็ด จากผลการด�าเนินการปราบปรามยาเสพ

ติดตั้งแต่ปี 2556-2557 ท�าให้บริษัทฯ ดังกล่าวเสื่อมเสียชื่อ

เสียงเป็นอย่างมาก เนื่องจากบริษัทฯ ประกอบธุรกิจขนส่ง

สินค้าและไม่สามารถเปิดกล่องทีบ่รรจสุนิค้าของผูใ้ช้บรกิาร

ก่อนน�าสินค้าขึ้นรถได้ ปัญหาดังกล่าว ท�าให้รัฐต้องสูญเสีย 

งบประมาณในการป้องกันปราบปรามทั้งผู ้ค้าและผู้เสพ

ยาเสพติด รัฐบาลทุกยุคทุกสมัยรวมทั้งหน่วยงาน หรือ

องค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้พยายามหาวิธีต่างๆ แก้ไข

ปัญหา เช่น การออกพระราชบัญญัติป้องกันและปราบ

ปรามยาเสพติด การเพิ่มบทลงโทษผู้ค้ายาเสพติดให้รุนแรง

ยิ่งขึ้น แต่ถึงกระน้ันก็ยังไม่สามารแก้ปัญหานี้ให้หมดไปได้ 

เนื่องจากปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาที่ละเอียดอ่อนและลึก

ซ้ึงมีขบวนการต่าง ๆ ที่สลับซับซ้อน และมีสภาพปัญหาท่ี

เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นวัตถุประสงค์ของ

การเสพ ตัวผู้เสพ ตัวยาหรือเล่ห์เหลี่ยมของขบวนการค้า

ยาเสพติด ซ่ึงมีการพัฒนาไปตามเทคโนโลยีและยุคสมัย

ที่เปลี่ยนไป จากการส�ารวจครัวเรือนเพื่อประมาณการ

จ�านวนผู้เก่ียวข้องกับสารเสพติดในปี 2554 (ส�านักงาน

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด, 2554, 

น. 1-8) พบว่าการแพร่ระบาดของสารเสพติดรุนแรงข้ึน

ทั้งทางปริมาณ (จ�านวนผู้เกี่ยวข้อง) และความหลากหลาย

ของตัวยาสารเสพติดชนิดต่าง ๆ มีความเชื่อมโยงกัน ท้ัง

ด้านอุปทานและอุปสงค์การใช้สารเสพติดมีทั่วประเทศ

และกระจายอยู่ทุกเพศ และกลุ่มอายุ 

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

1. เพื่อศึกษาสภาพปัญหาเก่ียวกับการบริหาร

จัดการร ่วมกับภาคเอกชนเพื่อป้องกันยาเสพติดของ

ส�านักงานคณะ กรรมการเพื่อป้องกันและปราบปรามยา

เสพติด

2. เพือ่ศกึษาแนวทางการพฒันาการบรหิารจดัการ

ร่วมกบัภาคเอกชนเพือ่ป้องกนัยาเสพตดิของส�านกังานคณะ 

กรรมการเพื่อป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

3. เพื่อศึกษาปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอกที่มี

ส่วนส�าคัญท�าให้แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการร่วม

กับภาค เอกชนเพื่อป้องกันยาเสพติดของส�านักงานคณะ

กรรมการเพื่อป้องกันและปราบปรามยาเสพติดประสบ

ผลส�าเร็จ

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

เช่ียวชาญ อาศุวัฒนกุล (2530, น. 108) กล่าวว่า 

การพัฒนา หมายถึง กระบวนการเปลี่ยนแปลงของสิ่งใดส่ิง

หนึ่งไปในทางท่ีดี หรือมีการวางแผนก�าหนดทิศทางไว้ล่วง

หน้า และด�าเนินงาน ท�าให้เกิดการเปลี่ยน แปลงจากสภาพ

หนึ่งไปสู่อีกสภาพหนึ่งท่ีดีกว่าเดิมอย่างเป็นระบบ ท้ังทาง

ด้านคุณภาพ ปริมาณ และสิ่งแวดล้อม

วิรัช วิรัชนิภาวรรณ (2553) กล่าวว่า การบริหาร

จัดการ หมายถึง กระบวนการท�างานอย่างมีศิลปะ และมี

เป้าหมาย มีแผนงานการด�าเนินงานอย่างมีเหตุผล ตรงตาม

วัตถุประสงค์ รวมท้ังการก�ากับและติดตามดูแลสิ่งต่าง ๆ

ท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง จากสภาพเดิมที่เป็นอยู่ให้ดีขึ้น

อย่างมีระบบ ตามกรอบแนวคิดการบริหารจัดการ 7 ด้าน

พระราชบัญญัติยาเสพย์ติดให้โทษ พุทธศักราช 

2522 กล่าวว่า สารเคมีหรือยาอาจเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีสกัด

จากพืชท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติจากการสังเคราะห์ เมื่อ

พนักงานหรือประชาชนทั่วไป เสพเข้าสู่ร่างกายไม่ว่าจะ

โดยรับประทาน ดม สูบ ฉีด หรือด้วยวิธีการใดๆ เป็น 

ระยะๆ แล้วท�าให้เกิดผลต่อร่างกายและจิตใจท�าให้ต้องตก

เป็นทาสของสิ่งเสพติดทั้งทางด้านร่างกายและด้านจิตใจ 

อีกท้ังผู้เสพยังต้องเพิ่มขนาดของการเสพเรื่อย ๆ
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จากการศึกษาของ ยุบลวรรณ ประมวลรัฐกา 

(2532) พบว่า ปัจจัยที่ท�าให้คนเสพยาเสพติดแบ่งเป็น 

ปัจจัยส่วนบุคคล (individual factor) ได้แก่ ความคิด 

ความเชื่อ ทัศนคติ ความโน้มเอียงทางจิตใจที่จะกระท�า

ความผิด อารมณ์ บุคลิกภาพ วุฒิภาวะ การเรียนรู้ แรง

จูงใจเกี่ยวกับรายได้ ความต้องการ ความกดดัน ความขัด

แย้งในตัวเอง และทางออกของตนเอง (self-exit) ปัจจัย

ภายนอก ได้แก่ ครอบครัว การอบรมเลี้ยงดู ประเพณี 

สมัยนิยม (fashion) ค่านิยม กลุ่มย่อย ความไร้ระเบียบ 

พฤติกรรมตามสังคม พฤติกรรมต่อต้านสังคม ปัจจัยสิ่ง

แวดล้อม ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม ซ่ึง

เป็นปัจจัยและเงื่อนไขให้เกิดผลต่อปัญหายาเสพติดทั้งใน

ด้านการผลิต การตลาด และระบาดของสารเสพติด เช่น 

ความสามารถในการหาสารเสพติด โอกาส การสือ่สารข้อมลู 

ค่านิยมในสังคม ความสัมพันธ์ ระหว่างเมืองกับปริมณฑล 

(center – periphery relation) 

Gulick & Urwick (1937, p.13) กล่าวถึง 

กระบวนการบริหารจัดการ “POSDCORB” ซึ่งท่ียอมรับ

กันอย่างกว้างขวางในการน�ามาประยุกต์ใช้ โดยประกอบ

ด้วย (1) การวางแผน (Planning: P) หมายถึง การจัดวาง

โครงการแผนการปฏิบัติงานและวิธีการปฏิบัติ งานไว้ล่วง

หน้า เพื่อให้งานบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ (2) การจัดหน่วย

งาน (Organizing: O) หมายถึง การก�าหนดโครงสร้าง

ของหน่วยงาน การแบ่งส่วนงาน การจัดสรรงานต�าแหน่ง

ต่าง ๆ และก�าหนดอ�านาจหน้าที่ให้ชัดเจน (3) การจัดตัว

บุคคล (Staffing: S) หมายถึง การบริหารงานด้านบุคลากร 

ได้แก่ การจัดอัตราก�าลัง การสรรหา การเลื่อนข้ัน การ

พัฒนาบุคลากร เลื่อนต�าแหน่ง การส่งเสริมขวัญและก�าลัง

ใจ สวัสดิการ การเสริมสร้างบรรยากาศในการท�างาน การ

ประเมินผลการปฏิบัติงาน (4) การอ�านวยการ (Direction: 

D) หมายถึง การวินิจฉัยสั่งการ ควบคุม บังคับบัญชา การ

ควบคุมการปฏิบัติงาน และควบคุมดูแลการปฏิบัติของผู้

บริหารในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน (5) การประสานงาน 

(Coordination: Co) หมายถึง การประสานกิจการด้าน

ต่าง ๆ ของหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือที่ดีและ

น�าไปสู่เป้าหมายเดียวกัน (6) การรายงาน (Reporting: 

R) หมายถึง การรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากร

ระดับต่าง ๆ ในหน่วยงานเพื่อให้ผู้บริหารและสมาชิกของ

หน่วยงานได้ทราบความเคลื่อนไหวและความคืบหน้าของ

ภารกิจอย่างสม�่าเสมอ (7) การงบประมาณ (Budgeting: 

B) หมายถึง การจัดท�างบประมาณการจัดท�าบัญชีการใช้

จ่ายเงินและการควบคุมตรวจสอบทางด้านการเงินและ

ทรัพย์สิน โดยทฤษฎีท้ัง 7 ข้ันตอนนี้สามารถน�ามาปรับใช้

ในการบริหารจัดการร่วมกับภาคเอกชนเพื่อป้องกันยาเสพ

ติดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สุธี สุทธิสมบูรณ์ และ สมาน รังสิโยกฤษฏ์ (2542, 

น. 72) กล่าวว่า การประสานงาน เป็นการจัดระเบียบ

วิธีการท�างาน เพื่อให้ฝ่ายต่าง ๆ มีความร่วมมือในการ

ประสานโครงสร้างบุคลากร งบประมาณ สถานที่ วัสดุ

อุปกรณ์ และเครื่องมือเครื่องใช้ ไปสู่การปฏิบัติท่ีสัมฤทธิ

ผลหรือท่ีประสบผล ขจัดความขัดแย้ง งานส�าเร็จตามเป้า

หมายในเวลาท่ีก�าหนด

ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม

ยาเสพติด เป็นหน่วยราชการในระดับกรม สังกัดกระทรวง

ยุติธรรม จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบ

ปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519 โดยมีเลขาธิการส�านักงานคณะ

กรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเป็นหัวหน้า

หน่วยงาน แบ่งโครงสร้างภายในออกเป็น 21 กอง/ส�านัก 

และ 3 กลุ่มขึ้นตรง โดยมีส�านักงานคณะกรรมการป้องกัน

และปราบปรามยาเสพติดภาค จ�านวน 9 แห่ง

บริษัท นิ่มซ่ีเส็ง ขนส่ง 1988 จ�ากัด ตั้งข้ึนท่ีจังหวัด

เชียงใหม่ และขยายกิจการเพื่อการขนส่งในระดับประเทศ 

ก่อตั้งโดย นายอุทัต สุวิทย์ศักดานนท์ นายอุทาน สุวิทย์

ศักดานนท์ และ นายอุดม สุวิทย์ศักดานนท์ เริ่มธุรกิจจาก

การค้าผลไม้ในตลาดวโรรส และต่อมาได้รับจ้างขนส่งผลไม้

และสินค้าระหว่างเชียงใหม่และภูมิภาคต่าง ๆ ในปี พ.ศ. 

2514 ได้จดทะเบยีนเป็นห้างหุน้ส่วน “นิม่ซีเ่สง็” และต่อมา

ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทจ�ากัดเมื่อวันท่ี 22 มีนาคม 2553 

ได้จดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เป็น

นิติบุคคล ทะเบียนเลขท่ี 05055531000273 กับส�านักงาน

ทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดเชียงใหม่ กรมพัฒนาธุรกิจ

การค้า กระทรวงพาณิชย์ มีพนักงานทั้งหมดเป็นจ�านวน 

1,670 คนสาขารวมทั้งหมด 16 แห่ง (นิ่มซี่เส็ง ขนส่ง 

1988 จ�ากัด, 2558) 
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กรอบแนวคิดกำรวิจัย

การศึกษานี้ ผู้วิจัยได้น�ากรอบแนวคิดการบริหาร

จัดการ 7 ด้าน ประกอบด้วย (1) การวางแผน (planning) 

(2) การจัดองค์การ (organizing) (3) การบริหารทรัพยากร

มนุษย์ (staffing) (4) การอ�านวย การ (directing) (5) การ

ประสานงาน (coordinating) (6) การรายงาน (reporting) 

(7) การงบประมาณ (budgeting) มาเป็นตัวแปรอิสระ 

และก�าหนดให้การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการร่วม

กับภาคเอกชนเพื่อป้องกันยาเสพติดของส�านักงานคณะ

กรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพตดิเป็นตวัแปรตาม

  ตัวแปรอิสระ (เหตุ)          ตัวแปรตาม (ตาม)

ปัจจัยที่มีส่วนส�าคัญต่อแนวทางการพัฒนาการบริหาร

จัดการร่วมกับภาค เอกชนเพื่อป้องกันยาเสพติดของส�า 

นักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพ

ติดตามกรอบแนวคิดการบริหารจัดการ 7 ด้าน

1) การวางแผน (planning)

2) การจัดองค์การ (organizing)

3) การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (staffing)

4) การอ�านวยการ (directing) 

5) การประสานงาน (coordinating)

6) การรายงาน (reporting) 

7) การงบประมาณ (budgeting)

การบริหารจัดการร่วมกับภาคเอกชนเพื่อป้องกัน

ยาเสพติดของส�านักงานคณะกรรมการป้องกัน

และปราบปรามยาเสพติด

การเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารจดัการร่วมกบัภาค

เอกชนเพื่อป้องกันยาเสพติดของส�านักงานคณะ

กรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดตาม

กรอบแนวคิดการบริหารจัดการ 7 ด้าน

ปัจจัยที่มีส่วนส�าคัญการบริหารร่วม กับภาคเอกชนเพื่อ

ป้องกันยาเสพติดของส�านักงานคณะกรรมการป้องกัน

และปราบปรามยาเสพติด

1) ปัจจัยภายใน         2) ปัจจัยภายนอก

ภำพ 1 กรอบแนวคิดที่แสดงถึงคามสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตามท่ีสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

เป็นการวิจยัเชงิปรมิาณ (quantitative research) 

เก็บรวบรวมข้อมูลจาการวิจัยสนาม (field research) และ

ข้อมูลจากเอกสาร (document research)

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

ประชากรได้แก่ พนักงานของบริษัท นิ่มซ่ีเส็ง 

ขนส่ง 1988 จ�ากัด จ�านวน 1, 670 คน กลุ่มตัวอย่างท่ีถูก

เลือกเป็นตัวแทนในการตอบแบบสอบถามจ�านวน 323 

คน ได้จากสูตรของทาโร่ ยามาเน่ (Yamane, 1973) ท่ี

ระดับความเช่ือมั่น 95 % และความคลาดเคลื่อนของการ

สุ่มตัวอย่างท่ีระดับ 0.05

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 

ผู ้วิจัยใช้แบบสอบถามที่มีการทดสอบค่าความ

สอดคล้องระหว่างค�าถามกับวัตถุประสงค์การวิจัย (Index 

of item Objective Congruence--IOC) จากผู้เช่ียวชาญ

จ�านวน 5 คนโดยได้ค่าเท่ากบั 0.87 พร้อมกนันี ้แบบสอบถาม

ยังมีการทดสอบ (try-out) จ�านวน50 ชุดและผ่านการ
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ทดสอบหาความเที่ยงตรง (validity) และความเช่ือถือได้  

(rel iabil ity) แบบสอบถามทั้งฉบับมีค ่าครอนบาค  

(Cornbrash) ในระดับความเชื่อถือเท่ากับ 0.86 

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล

ผู้วิจัยได้ท�าวิจัยเชิงปริมาณ โดยน�าแบบสอบถาม 

จ�านวน 323 ชุด ให้กลุ่มตัวอย่างกรอก และสามารถเก็บ

รวบรวมแบบสอบถามคืนมาได้จ�านวน 315 ชุด คิดเป็นร้อย

ละ 97.53 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด โดยน�าแบบสอบถาม

ที่เก็บรวบรวมมาได้ทั้งหมด มาตรวจสอบและคัดแยก

แบบสอบถามออกเป็น 2 กลุ่มได้ แก่ (1) กลุ่มตัวอย่าง

ที่เห็นด้วยว่า “การบริหารจัดการร่วมกับภาคเอกชนเพื่อ

ป้องกันยาเสพติดของส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและ

ปราบปรามยาเสพติด” ไม่มีผู้ตอบว่าไม่มีปัญหาเกี่ยวกับ

การบริหารจัด การร่วมกับภาคเอกชนเพ่ือป้องกันยาเสพ

ติด คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของกลุ่มตัวอย่างที่เก็บรวบรวม

มาได้ทั้งหมด 315 คน (2) กลุ ่มตัวอย่างที่เห็นด้วยว่า 

“การบริหารจัดการร่วมกับภาคเอกชนเพื่อป้องกันยาเสพ

ติดของส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม

ยาเสพติด” มีจ�านวน 315 คน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 100.00 

ดังนั้น จึงได้น�าแบบสอบถามจ�านวน 372 ชุดดังกล่าว มา

ประมวลและวิเคราะห์

สถิติท่ีใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล

ได้แก่ ค่าร ้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

ผลกำรวิจัย

1. สรปุผลการวเิคราะห์ (สอดคล้องกบัวตัถุประสงค์ 

ข้อ 1) ตามความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างต่อสภาพปัญหา

การบรหิารจดัการร่วมกบัภาคเอกชนเพือ่ป้องกนัและปราบ

ปรามยาเสพติดของส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและ

ปราบปรามยาเสพตดิตามกรอบแนวคดิการบรหิารจดัการ 7 

ด้าน พบว่าในภาพรวมของกลุม่ตวัอย่างทีเ่หน็ด้วยว่ามปัีญหา

รวมทุกด้านอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย ( =2.31,  

SD=0.291) และเรียงล�าดับปัญหาท่ีพบมากท่ีสุดจ�านวน 2 

ด้าน คือ (1) ด้านการประสานงาน โดยมีค่าเฉลี่ย ( =2.34, 

SD=0.429) (2) ด้านการอ�านวยการ โดยมค่ีาเฉลีย่ ( =2.34, 

SD=0.444) และรองลงมาคือ ด้านการงบ ประมาณ ด้าน

การจัดองค์การ ด้านการวางแผน ด้านรายงาน และ ด้าน

การบริหารทรัพยากรมนุษย์

2. สรปุผลการวเิคราะห์ (สอดคล้องกบัวตัถุประสงค์ 

ข้อ 2) ตามความคิดเห็นของกลุ ่มตัวอย่างต่อแนวทาง

การพัฒนาการบริหารจัดการเพื่อป้องกันยาเสพติดของ

ส�านกังานคณะกรรมการเพือ่ป้องกนัและปราบปรามยาเสพ

ติดร่วมกับภาคเอกชน โดยภาพรวมกลุ่มตัวอย่างล้วนเห็น

ด้วย โดยมีค่าเฉลี่ย ( =2.28, SD=0.331) โดยแนวทางที่

ส�าคัญท่ีสุดคือ ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ มีค่าเฉล่ีย  

( =2.35, SD=0.493) รองลงมาด้านการจัดองค์การ ด้าน

การวางแผน ด้านการอ�านวยการ ด้านการประสานงาน 

ด้านการายงาน ด้านการงบประมาณ
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สรุปความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างต่อปัญหาการบริหารจัดการร่วมกับภาคเอกชนเพื่อป้องกันยาเสพติดและแนวทางการ

พัฒนาการบริหารจัดการจัดการร่วมกบัภาคเอกชนเพือ่ป้องกนัยาเสพตดิของส�านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปราม

ยาเสพติด จ�าแนกตามค่าเฉลี่ยรวมทั้ง 7 ด้าน และค่าเฉลี่ยรวมแต่ละด้านเรียงตามล�าดับค่าเฉลี่ยรวมจากมากไปหาน้อย

ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการ แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการ

ค่าเฉลี่ยรวมท้ัง 7 ด้าน

1) ด้านการประสานงาน                      2.34

2) ด้านการอ�านวยการ                        2.34

3) ด้านการงบประมาณ                       2.32

4) ด้านการจัดองค์การ                        2.31

5) ด้านการวางแผน                           2.31

6) ด้านการรายงาน                           2.28

7) ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์         2.26

1) ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์       2.35

2) ด้านการจัดองค์การ                      2.34

3) ด้านการวางแผน                         2.33

4) ด้านการอ�านวยการ                      2.29

5) ด้านการประสานงาน                    2.28

6) ด้านการรายงาน                          2.19

7) ด้านการงบประมาณ                     2.16

ค่าเฉล่ียรวม ทั้ง 7 ด้าน                       2.31 ค่าเฉลี่ยรวม ท้ัง 7 ด้าน                     2.28

หมายเหตุ: ปัญหาเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการร่วมกับภาคเอกชนเพื่อป้องกันยาเสพติดของส�านักงาน

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ตามกรอบแนวคิดการบริหารจัดการ 7 ด้าน

3.สรุปผลการวเิคราะห์ (สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์

ข้อ 3 ) ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างต่อปัจจัยภายในและ

ปัจจัยภายนอกที่มีส่วนส�าคัญท�าให้แนวทางการพัฒนาการ

บริหารจัดการร่วมกับภาคเอกชนเพื่อป้องกันยาเสพติดของ

ส�านักงานคณะกรรมการเพื่อป้องกันและปราบปรามยา

เสพติดประสบผลส�าเร็จในภาพรวมเห็นด้วย อยู่ในระดับ

ปานกลาง ( =2.12, SD=0.336) ทั้งปัจจัยภายในและ

ปัจจัยภายนอก พิจารณารายละเอียดทั้ง 2 ด้าน แล้วพบ

ว่าปัจจัยที่ส�าคัญที่สุด คือ ปัจจัยภายนอก การที่รัฐบาลให้

ความส�าคัญและสนับสนุนงบประมาณในการด�าเนินงาน

ด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอย่างเพียงพอ  

( =2.16, SD=0.422) มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง 

และรองลงมาคือปัจจัยภายในที่ส�าคัญได้แก่ผู้บริหารของ

ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันปราบปรามยาเสพติดมี

ภาวะผู้น�าสูง มีวิสัยทัศน์ที่ดีในการป้องกันและปราบปราม

ยาเสพติดรวมถึงให้การสนับสนุนด้านงบประมาณอย่าง

เพียงพอในกิจกรรม/โครงการ ( =2.08, SD=0.439) มี

ความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง

กำรอภิปรำยผล

1. การอภิปรายผลสภาพปัญหาเกี่ยวกับการ

บริหารจัดการร่วมกับภาคเอกชนเพื่อป้องกันยาเสพติดของ

ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 

จากข้อมูลท่ีได้จากการสรุปผล การวิเคราะห์ความคิดเห็น

ของกลุ่มตัวอย่าง โดยภาพรวมของปัญหากลุ่มตัวอย่าง

เห็นด้วยระดับปานกลางต่อสภาพปัญหาเกี่ยวกับการ

บริหารจัดการร่วมกับภาคเอกชนเพื่อป้องกันยาเสพติดของ

ส�านักงานคณะกรรม การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 

ผู้วิจัยมีความเห็นว่า ส�านักงานป้องกันและปราบปรามยา

เสพติดมีอ�านาจหน้าท่ีความรับผิดชอบอยู่แล้ว เพียงแต่ยัง

มีการบริหารจัดการด้านการป้องกันยาเสพติดยังไม่ถูกต้อง

และเหมาะสมเท่าท่ีควร 

2. การอภิปรายผลต่อแนวทางการพัฒนาการ

บริหารจัดการร่วมกับภาคเอกชนเพื่อป้องกันยาเสพติด

ของส�านักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดตามกรอบ

แนวคิดการบริหารจัดการ 7 ด้านจากผลการส�ารวจผู้วิจัย

มีความเห็นว่าส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบ

ปรามยาเสพติดมีปัญหาในการบริหารจัดการร่วมกับภาค

เอกชนเพื่อป้องกันยาเสพติดของส�านักงานคณะกรรมการ
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ป้องกนัและปราบปรามยาเสพตดิ ตามกรอบแนวคดิบรหิาร

จดัการ 7 ด้าน และเนือ่งจากปัญหาแต่ละด้านมหีลายปัญหา 

ขึ้นอยู่กับมุมมองของแต่ละคนที่มีส่วนได้รับผลกระทบจาก

การบริหารจัดการร่วมกับภาคเอกชนเพื่อป้องกันยาเสพติด

ของส�านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพ

ตดิ ในการอภปิรายผล ทัง้น้ีผูว้จัิยได้ยกตัวอย่างเฉพาะปัญหา

ที่ส�าคัญที่สุดของแต่ละด้าน ด้านละ1 ปัญหาเท่านั้น โดยได้

เลือกปัญหาทีส่�าคญัทีส่ดุตามความคดิเหน็ของกลุม่ตวัอย่าง

ในแต่ละด้าน ผลการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากแบบสอบถาม

ค่าสถิติ การวิเคราะห์ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างต่อ

ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการร่วมกับภาคเอกชนเพื่อ

ป้องกันยาเสพติดของส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและ

ปราบปรามยาเสพติด ตามกรอบแนวคิดการบริหารจัดการ 

7 ด้านซ่ึงน�ามาวิเคราะห์ ในขณะเดียวกันได้น�าเสนอสาเหตุ 

และแนวทางการแก้ไขหรือแนวทางการพัฒนาการบริหาร

ควบคู่กันไปด้วยดังสรุปไว้ในภาพดังนี้

1. ด้านการวางแผน ได้แก่ การไม่ถ่ายทอด
เทคนิคและวิธีการป ้องกันยาเสพติดที่มี
ประสิทธิภาพให้กับบริษัท ท�าให้บริษัทไม่
สามารถจัดท�าแผนงานในการป้องกันยาเสพ
ติดที่ดีและมีประ สิทธิภาพได้

1. ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดและพนักงานของ
บริษัทยังขาดความรู้ไม่มีเทคนิควิธีการ
รวมถึงการวางแผนงานในการป้องกัน
ยาเสพติด

1. ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบ
ปรามยาเสพติดควรถ่าย ทอดเทคนิคและวิธีการ
ป้องกันยาเสพยาติดให้กับบริษัท เพื่อให้บริษัท 
สามารถจัดท�าแผนในการป้องกันยาเสพติดท่ีดี
มีประสิทธิ ภาพได้

2. ด้านการจัดองค์การ ได้แก่ ส�านักงานคณะ
กรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
มีโครงสร้างองค์กรที่มีเขตขอบ หน้าที่ความ
รับผิดชอบที่กว้างเกินไปในขณะที่มีบุคลากร
จ�านวนจ�ากัด

ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดมีขอบเขตหน้า 
ที่ความรับผิดชอบที่กว้างรวมทั้งยังขาด
จ�านวนบุคลากร

ส�านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปราม
ยาเสพติดควรมีโครงสร้างองค์กรที่มีขอบเขต
หน้าที่ ที่ไม่กว้างมากเกินไป โดยสอดคล้องกับ
จ�านวนบุคลากร

3. ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ได้แก่ ไม่มี
การพฒันาให้บคุลากรของหน่วยงาน ให้มคีวาม
รู้และทักษะที่เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง ท�าให้รู้ไม่
เท่าทันกลุ่มผู้ค้ายาเสพติด

บุคลากรขาดความรู้และทักษะในการ
ป้องกันยาเสพติด

ส�านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปราม
ยาเสพติดควรจัดฝึกอบรมให้ ความรู้ ทักษะใน
การป้องกันยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง ท�าให้รู้ไม่
เท่าทันกลุ่มผู้ค้ายาเสพติด

4. ด้านการอ�านวยการ ได้แก่ ส�านักงานคณะ
กรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ไม่
ได้มอบอ�านาจในการวินิจฉัยสั่งการและตัดสิน
ใจให้กับทีมป้องกันและ ปราบปรามยาเสพติด
อย่างเพียงพอ

ขาดการมอบอ�านาจในการวินิจฉัยส่ัง
การและการตัดสินใจให้กับทีมป้องกัน
และปราบปรามยาเสพตดิอย่างเพยีงพอ

บคุลากรของส�านกังานคณะกรรมการป้องกนัและ
ปราบปรามยาเสพตดิควรมอี�านาจในการวนิจิฉยั
สั่งการและการตัด สินใจให้กับทีมป้องกันและ
ปราบ ปรามยาเสพติดอย่างเพียงพอ

5. ด้านการประสานงานได้แก่ ส�านักงานคณะ
กรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
มีการประสานงานกับองค์กรที่เก่ียวข้องค่อน
ข้างน้อยที่

ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดขาดการประสาน
งานกับองค์กรที่ เกี่ยวข ้องหรือภาค
เอกชน

ส�านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปราม
ยาเสพติดควรประสานงานกับองค์กรที่เกี่ยวข้อง
อย่างใกล้ชิด เพื่อให้การท�างานมีประสิทธิภาพ
เพิ่มมากขึ้น

6. ด้านการรายงาน ได้แก่ ไม่มีการสนับสนุน
ให้เอกชนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ
รายงานผลการป้องกันยาเสพติดให้ส�านักงาน
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดทราบ 

ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดขาดการสนับสนุน
ให้เอกชนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้
ในการรายงานผล

ส�านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปราม
ยาเสพติดควรสนับสนุนให้มีการน�าเทคโนโลยีท่ี
ทันสมัยมาใช้ในการรายงานผล

7. ด้านงบประมาณ ส�านักงานคณะกรรม 
การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดไม่ได้
สนับสนุนในเรื่องของงบประมาณ และจัดหา
วัสดุ อุปกรณ์ที่ทันสมัยให้กับภาคเอกชนใน
การตรวจค้นหาสารเสพติดให้กับบริษัทผู้เข้า
ร่วมโครงการ

ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดขาดการสนับสนุน
ในเร่ืองของงบประมาณและจัดหาวัสดุ
และอปุกรณ์ทีท่นั สมยัให้กบัภาคเอกชน
ในการตรวจค้นหาสารเสพติดให้กับ
บริษัทผู้เข้าร่วมโครงการ

ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบ
ปรามยาเสพติดควรสนับสนุนงบประมาณและ/
หรือจัดหาวัสดุและอุปกรณ์ที่ทันสมัยให้กับภาค
เอกชนในการตรวจค้นหาสารเสพตดิให้กบับรษิทั

กระบวนการพิจารณาแก้ไขปัญหา

         (1)       (2)     (3)

ปัญหา สาเหตุ แนวทางการพัฒนา

     สอดคล้อง
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การอภปิรายผลทัง้ข้อที ่1 และข้อที ่2 ซึง่สอดคล้อง

กับแนวคิดของ Gulick & Urwick (1937) ที่กล่าวว่า

กระบวนการบริหารจัดการ ประกอบด้วย การวางแผน 

(Planning) การจัดองค์การ (Organizing) การจัดคนเข้า

ท�างาน (Staffing) การอ�านวยการ (Directing) การประสาน

งาน (Coordinating) การรายงานผล (Reporting) และ

การงบประมาณ (Budgeting) ซึง่นยิมเรยีกว่า POCDCORB 

และสามารถน�ามาปรับใช้กับการบริหารจัดการร่วมกับ

ภาคเอกชนเพื่อป้องกันยาเสพติดให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

3. การอภิปรายผลปัญหาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีส่วน

ส�าคัญท�าให้การบริหารจัดร่วมกับภาคเอกชนการเพื่อ

ป้องกันยาเสพติดของส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและ

ปราบปรามยาเสพติดประสบผลส�าเร็จ จากผลส�ารวจความ

คิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างต่อปัจจัยที่มีส่วนส�าคัญท�าให้การ

บริหารจัดการร่วมกับภาคเอกชนเพื่อป้องกันยาเสพติดของ

ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

ประสบผลส�าเร็จทีแ่บ่งเป็นปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอก 

พบว่า ปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอก กลุ่มตัวอย่างเห็น

ด้วยในระดับปานกลางรวมทั้ง 2 ปัจจัย ข้อมูลที่ได้อยู่ใน

ระดับเห็นด้วยปานกลาง ( =2.12, SD=0.336) อภิปราย

ผลได้ดังนี้ (1) ปัจจัยภายในพบว่า กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วย

ในระดับปานกลางผู้บริหารของ ส�านักงานคณะกรรมการ

ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดมีภาวะผู้น�าสูง มีวิสัย

ทัศน์ที่ดีในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด รวมถึง

ให้การสนับสนุนด้านงบประมาณอย่างเพยีงพอในกจิกรรม/

โครงการอกีทัง้บคุลากรของส�านักงานคณะกรรมการป้องกนั

และปราบปรามยาเสพติดมีความรู ้ความสามารถและมี

ทักษะในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปราม

ยาเสพติดเป็นอย่างดีรวมถึงมีคุณธรรมในการปฏิบัติงาน 

ซ่ึงสอดคล้องกับ Brady (1985) กล่าวว่า ผู้น�า คือ บุคคล

ที่สามารถจูงใจ ให้คนอื่นปฏิบัติตามด้วยความเต็มใจ ท�าให้

ผู้ตามมีความเชื่อมั่นในตัวเอง สามารถช่วยคลี่คลายความ 

ตึงเครียดต่าง ๆ ลงได้ และน�ากลุ่มให้บรรลุเป้าหมายท่ี

ตั้งเอาไว้ ลักษณะของผู้น�า นักสังคมวิทยาได้ให้ทรรศนะ

เกี่ยวกับลักษณะของผู้น�าเอาไว้ว่า ลักษณะของผู้น�าจะ

เป็นแบบใดนั้น ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของสังคมในแต่ละ

แห่งเป็นตัวก�าหนดเพราะผู้น�า คือ บุคคลธรรมดาท่ีได้รับ

การยอมรับ จากมติของมหาชน จึงต้องปรับปรุงตนเอง

ให้เข้ากับสภาพแวดล้อม และสภาพการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลง

อยู่เสมอ (2) ปัจจัยภายนอกพบว่า กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วย

ในระดับปานกลาง รัฐบาลให้ความส�าคัญและสนับสนุน

งบประมาณในการด�าเนินงานด้านการป้องกันและปราบ

ปรามยาเสพติดอย่างเพียงพอ รวมถึงภาคเอกชนและภาค

ประชาชนให้ความร่วมมือกับการด�าเนินงานของส�านักงาน

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดทั้งในด้าน

การสอดส่องดูแลการแจ้งเบาะแสและร่วมสนับสนุนการ

ด�าเนินงานของส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบ

ปรามยาเสพติด ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2545, น. 18) กล่าว

ถึงปัจจัยในการจัดการท่ีเป็นมูลเหตุท่ีส�าคัญและผู้บริหาร

ทุกคน ต้องสนใจในงานด้านการบริหารจัดการ การบริหาร

จัดการทุกประเภทจ�าเป็นต้องอาศัยปัจจัยหรือทรัพยากร

ทางการบริหารจัดการที่ส�าคัญ ได้แก่ บุคลากร(Man)  

งบประมาณ (Money) วัสดุอุปกรณ์ (Material) และการ

จัดการ (Management) หรือท่ีเรียกย่อ ๆ ว่า 4M’s ถือ

เป็นปัจจัยพื้นฐานที่ใช้ในการบริหาร เพราะการบริหาร

จะประสบผลส�าเร็จตามเป้าหมาย ต้องอาศัยบุคลากรที่มี

คุณภาพมีปริมาณเพียงพอ ต้องได้รับงบประมาณสนับสนุน

การด�าเนนิการเพยีงพอ ต้องมวีสัดอุปุกรณ์ทีเ่หมาะกบัความ

ต้องการของแผนงานและโครงการและต้องมีระบบ การ

จัดการท่ีดีมีประสิทธิภาพเพื่อให้ทรัพยากรท่ีมีอยู่จ�ากัดให้

เกิดประโยชน์สูงสุด

ข้อเสนอแนะกำรวิจัยครั้งนี้

1.ข้อเสนอแนะพัฒนาการบริหารจัดการร่วม

กับภาคเอกชนเพื่อป้องกันยาเสพติดของส�านักงานคณะ

กรรมการป้องกนัยาเสพตดิ ด้านการจดัการบรหิารทรพัยากร

มนุษย์ พบว่า ส�านักงานคณะ กรรมการป้องกันและปราบ

ปรามยาเสพติดเป็นผู้มีความรู้มาจากหลากหลายอาชีพจะ

ท�าให้ขาดทักษะในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

ควรมีการพัฒนาให้บุคลากรของหน่วยงานมีความรู้และ

ทักษะที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ท�าให้รู้ไม่เท่าทันกลุ่มผู้ค้า

ยาเสพติด ซึ่งสอดคล้องกับนักวิชาการ Nadler (1980, 

pp.4-5) ได้อธิบายเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

(Human Resource Development--HRD)ไว้ว่า การ
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พัฒนาทรัพยากรมนษุย์เป็นการจัดด�าเนนิการให้พนกังานได้

รับประสบการณ์และการเรยีนรูใ้นช่วงระยะเวลาหนึง่ ในอนั

ที่จะน�ามาซ่ึงการปรับปรุงความสามารถในการท�างานและ

ส่งเสริมความก้าวหน้าของพนักงาน การพัฒนาทรัพยากร

มนุษย์ มิได้หมายถึงเฉพาะการฝึกอบรม (training) เท่านั้น 

แต่อาจจะมีจุดก�าเนิดที่มาของการฝึกอบรมการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์อันเป็นประสบ การณ์ที่ก่อให้เกิดการเรียน

รู้ที่นายจ้างจัดให้แก่ลูกจ้าง หรือเป็นกระบวนการของกลุ่ม

กิจกรรม ที่ปฏิบัติจัดท�าในช่วงเวลาที่ก�าหนดเพื่อให้เกิด

ผลในการเปลี่ยน แปลงพฤติกรรม การพัฒนาทรัพยากร

มนุษย์และ การเรียนรู ้จากประสบการณ์ (learning  

experience) ที่เกิดจากการจัดขึ้นในช่วงเวลาท่ีก�าหนด

เฉพาะเจาะจง และได้รับการออกแบบที่จะไปสู่ความเป็น

ไปได้ของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมว่าเป็นการพัฒนา

บุคลากรในองค์กรโดยใช้กิจกรรมการพัฒนา การพัฒนาจะ

ต้องใช้ครอบคลุมทั้ง 2 ด้าน คือ ด้านบุคคลจะต้องพัฒนา

ในด้านความรู้ ทักษะ และทัศนคติ และด้านองค์กร คือ 

นโยบายโครงสร้าง และการจัดการ เพื่อน�าไปสู่คุณภาพ

และความสามารถในการผลิตที่สูงขึ้น และเกิดความพึง

พอใจกับผู้ปฏิบัติงาน ผู้จัดการ และสมาชิกในองค์กรมาก

ขึ้นโดยมีเป้าหมาย คือ คุณภาพสูงสุดของพนักงาน ความ

สามารถในการผลิต บริการอย่างมีคุณภาพ ตามสภาพ

แวดล้อมขององค์กร

2. ข้อเสนอแนะพัฒนาการบริหารจัดการร่วมกับ

ภาคเอกชนเพื่อป้องกันยาเสพติดของส�านักงานคณะกรรม

การป ้องกันยาเสพติดด ้านการจัดองค ์การ 

ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบ ปรามยาเสพ

ติดควรมีโครงสร้างองค์กรที่มีขอบเขตหน้าที่ไม่กว้างมาก

เกินไปและต้องสอดคล้องกับจ�านวนบุคลากรของหน่วย

งาน ควรมีบุคลากรที่ท�าหน้าที่ในการประสานงานกับภาค

เอกชนให้สามารถลงพื้นที่ในการประสานการให้ค�าปรึกษา

และแนะน�าได้อย่างทั่วถึง สอดคล้องแนวคิดพื้นฐานการ

บริหารจัดการของ Gulick & Urwick (1937) กล่าวว่า

ในการบริหารจัดการส�าหรับหน่วยงานซึ่งสามารถน�ามา

ประยุกต์ใช้กับการบริหารจัดการหลักการจัดองค์การ (or-

ganizing) เป็นกระ บวนการที่จัดตั้งขึ้นเพื่อความสัมพันธ์

ขององค์ประกอบต่าง ๆที่สามารถเอื้ออ�านวยให้แผนท่ีจัด

ท�าขึ้นได้บรรลุวัตถุ ประ สงค์ตามเป้าหมายที่ได้วางไว้อย่าง

มีประสิทธิภาพและแนวคิดเก่ียวกับองค์การแบ่งตามหลัก

การจัดระเบียบภายในองค์การ 2 ประเภท (1) องค์การ

ที่เป็นทางการ หรือองค์การรูปนัย ตั้งขึ้นโดยกฎหมาย

รับรอง มีวัตถุประสงค์ ระเบียบแบบแผนสายบังคับบัญชา

แน่นอน (2) องค์การที่ไม่เป็นทางการ หรือองค์การอรูปนัย 

เกิดจากความสัมพันธ์ส่วนตัว และหน้าท่ีของผู้บริหารใน

การจัดองค์การ (organizing) ท่ีดีคือหลักการจัดองค์การ 

(organizing principles) คือกฎหลักเกณฑ์พื้นฐานหรือข้อ

เท็จ จริง ท่ีเป็นท่ียอมรับและควรน�าไปใช้ภายในองค์การ

เพื่อให้เกิดประสิทธิผลในการปฏิบัติงานสูงสุด คือ (1) หลัก

การก�าหนดวัตถุประสงค์ (definition of objectives)  

(2 )  หลักการของการรับผิดชอบ (pr inc iple of  

responsibility) (3) หลักการของการมอบอ�านาจหน้าที่

ควบคู ่กับความรับผิดชอบ (principle of delegate  

authority with responsibil ity) อ�านาจหน้าท่ี  

(authority) หมายถึง สิทธิที่จะออกค�าสั่งและอ�านาจหน้าที่

ท่ีจะท�าให้ผู้อื่นปฏิบัติตาม ซึ่งอ�านาจหน้าท่ีจะต้องได้รับ

มอบหมายจากผู้บังคับบัญชาท่ีอยู่เหนือข้ึนไป แต่ละบุคคล

ในองค์การต้องได้รับอ�านาจหน้าท่ีท่ีเหมาะสมกับความรับ

ผิดชอบ (responsibility) ตามหน้าท่ีท่ีได้รับ และจ�าเป็น

ต้องท�าควบคู่กัน เพื่อท่ีจะสามารถปฏิบัติหน้าท่ีให้ลุล่วงไป

ได้ด้วยด ี(4) หลกัการมผีูบ้งัคบับญัชาคนเดยีวหรอืมเีอกภาพ

ในการบังคับบัญชา (principle of unity of command) 

หลักข้อนี้ถือว่าผู้ใต้บังคับบัญชาควรปฏิบัติตามค�าสั่งของผู้

บังคับบัญชาเพียงคนเดียวเท่านั้น (5) หลักการมอบหมาย

งานอย่างมีประสิทธิผล (effective delegation) (6) หลัก

การก�าหนดขนาดของการควบคุม (principle of span of 

control) มีก�าหนดสายการบังคับบัญชาภายในหน่วยงาน

ให้ชัดเจน (7) หลักของการมีจุดมุ่งหมายร่วมกัน (unity of 

direction) (8) หลกัการก�าหนดความสมัพนัธ์ระหว่างหน้าที่ 

บุคลากร และสิ่งอ�านวยความสะดวกต่าง ๆ (defining of 

work related relationships) (9) หลักการจัดแบ่งงาน

ออกตามความเหมาะสม (work assignment) เพ่ือให้

บุคลากรเกิดความช�านาญเฉพาะอย่าง ในการท�างาน เมื่อมี

การแบ่งงานกันท�าแล้วจะต้องสรรหาหรืออบรมบุคลากรให้

มีความรู้ความสามารถท�างานที่มีอยู่ (10) หลักการก�าหนด

โครงสร้างขององค์การ (organization structure) ความ

ส�าคัญและความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานหลัก (line) 

และ หน่วยงานท่ีปรึกษา (staff) เป็นประเด็นหนึ่งในการ
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พิจารณาจัดโครงสร้างขององค์การ เป็นหลักการที่จะช่วย

ลดปัญหาความขดัแย้งทีอ่าจเกดิขึน้ได้ในการท�างานระหว่าง

หน่วยงานหลัก และหน่วยงานที่ปรึกษาเป็นต้น

3. ข้อเสนอแนะแนวทางพัฒนาการบริหารจัดการ

ร่วมกับภาคเอกชนเพื่อป้องกันยาเสพติดของส�านักงาน

คณะกรรมการป้องกนัยาเสพตดิด้านการวางแผนส�านกังาน

คณะกรรมการป้องกันและปราบ ปรามยาเสพติดควร

ถ่ายทอดเทคนิคและวิธีการป้องกันยาเสพติดให้กับบริษัท

เพื่อให้บริษัทสามารถจัดท�าแผนในการป้องกันยาเสพติด

ที่ดีมีประสิทธิภาพได้ และ ควรมีส่วนร่วมในการวางแผน

ในการป้องกันยาเสพติดร่วมกับบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับ

แนวคิด สมคิด บางโม (2538 ) มีความเห็นว่า การจัดการ

เป็นศิลปะในการใช้คน เงิน วัสดุอุปกรณ์ของหน่วยงาน

และนอกหน่วยงาน เพื่อให้หน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์

อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งผู ้บริหารที่ดีควรยึดถือว ่าการ

จัดการเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์และการบริหารจัดการเพื่อ

ให้กิจกรรมต่าง ๆ  ด�าเนินการได้ต้องค�านึงถึงสิ่งต่อไปนี้คือ  

(1) เป้าหมายของหน่วยงาน (goals) (2) วัตถุประสงค์

ของหน่วยงาน (objectives) (3) นโยบายของหน่วยงาน 

(policies) (4) การวางแผนหน่วยงาน (planning) คือ การ

ตระเตรียมการเพื่อการปฏิบัติงานหากแผนงานใดที่กระท�า

ไปแล้วสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้ได้แผนงานนั้นก็

อาจถูกก�าหนดเป็นนโยบายและใช้เป็นหลักเกณฑ์ ในการ

ปฏิบัติต่อไป

4. ข้อเสนอแนะส�าหรับแนวทางพัฒนา ต่อปัจจัยท่ี

มส่ีวนส�าคญัท�าให้การบรหิารจดัการร่วมกบัภาคเอกชนเพือ่

ป้องกันยาเสพติดของส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและ

ปราบปรามยาเสพติดประสบผล ส�าเร็จที่แบ่งเป็นปัจจัย

ภายในและปัจจัยภายนอก (1) ปัจจัยภายในผู้บริหารของ

ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพ

ติดมีภาวะผู้น�าสูง มีวิสัยทัศน์ที่ดีในการป้องกันและปราบ

ปรามยาเสพติด ควรให้การสนับสนุนด้านงบประมาณ

อย่างเพียง พอในการกิจกรรมโครงการอีกทั้งบุคลากรของ

ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบ ปรามยาเสพ

ติดมีความรู้ความ สามารถและมีทักษะในการปฏิบัติงาน

ด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเป็นอย่างดีและ

ควรมีคุณธรรมในการปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคล้องกับ Brady 

(1985) กล่าวว่า ผู้น�า คือ บุคคลที่สามารถจูงใจ ให้คนอื่น

ปฏบิตัติามด้วยความเตม็ใจ ท�าให้ผูต้ามมคีวามเชือ่มัน่ในตวั

เอง สามารถช่วยคลี่คลายความตึงเครียดต่างๆ ลงได้ และ

น�ากลุ่มให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ ลักษณะของผู้น�า นัก

สงัคมวทิยาได้ให้ทรรศนะเกีย่วกบัลกัษณะของผูน้�าเอาไว้ว่า 

ลักษณะของผู้น�าจะเป็นแบบใดนั้น ข้ึนอยู่กับสถานการณ์

ของสังคมในแต่ละแห่งเป็นตัวก�าหนดเพราะผู ้น�า คือ 

บุคคลธรรมดาท่ีได้รับการยอมรับจากมติของมหาชน จึง

ต้องปรับปรุงตนเองให้เข้ากับสภาพแวดล้อม และสภาพ

การณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ (2) ปัจจัยภายนอก รัฐบาล

ควรให้ความส�าคัญและสนับสนุนงบประมาณในการด�าเนิน

งานด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอย่างเพียง

พอ รวมถึงภาคเอกชนและภาคประชาชนควรให้ความร่วม

มือกับการด�าเนินงานของส�านักงานคณะกรรมการป้องกัน

และปราบปรามยาเสพติดทั้งในด้านการสอดส่องดูแลการ

แจ้งเบาะแสและร่วมสนบัสนนุการด�าเนนิงานของส�านกังาน

ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด

ของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2545, น. 18) กล่าวถึง

ปัจจัยในการจัดการที่เป็นมูลเหตุที่ส�าคัญและผู้บริหารทุก

คนต้องสนใจในงานด้านการบริหารจัดการ การบริหาร

จัดการทุกประเภทจ�าเป็นต้องอาศัยปัจจัยหรือทรัพยากร

ทางการบริหารจัดการท่ีส�าคัญ ได้แก่ บุคลากร(man) งบ

ประมาณ (money) วัสดุอุปกรณ์ (material) และการ

จัดการ (management) ถือเป็นปัจจัย พื้นฐานท่ีใช้ในการ

บรหิาร เพราะการบรหิารจะประสบผลส�าเรจ็ตามเป้าหมาย

ได้ ต้องอาศัยบุคลากรที่มีคุณภาพมีปริมาณที่เพียงพอ และ

ได้รับงบประมาณสนับสนุนการด�าเนินการเพียงพอ ต้อง

มีวัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะกับความต้องการของแผนงานและ

โครงการและต้องมีระบบ การจัดการท่ีดีมีประสิทธิภาพ

เพื่อให้ทรัพยากรท่ีมีอยู่จ�ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ข้อเสนอแนะกำรวิจัยครั้งต่อไป

การวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ท�าการศึกษาในงานการ

บริหารจัดการเพื่อป้องกันยาเสพติดของส�านักงานคณะ 

กรรม การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดร่วมกับภาค

เอกชน ซ่ึงรายละเอียดแต่ละด้านจ�าเป็นต้องมีการศึกษา

วิจัยหรือการท�าวิจัยเชิงลึก ท้ังในด้านการบริหารทรัพยากร

มนุษย์ ด้านการจัดองค์กร และด้านการวางแผน รวมทั้ง

ศึกษาปัจจัยภายในและ ปัจจัยภายนอกที่ ที่มีส่วนส�าคัญ
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ท�าให้การบริหารจดัการเพือ่ป้องกนัยาเสพติดของส�านกังาน

คณะกรรมการเพ่ือป้องกันและปราบปรามยาเสพติดร่วม

กับภาคเอกชนประสบผลส�าเร็จเป็นต้น
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บทคัดย่อ

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) สภาพปัญหาของการบริหารจัดการ (2) แนวทางการพัฒนาการบริหาร

จัดการ และ (3) ปัจจัยที่มีส่วนส�าคัญที่ท�าให้แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมใน

การคัดแยกขยะมูลฝอยของเทศบาลในจังหวัดสิงห์บุรีตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประสบผลส�าเร็จ โดยใช้การวิจัย

แบบผสมผสานผสมผสาน เน้นวิจัยเชิงปริมาณมีแบบสอบถามเป็นเครื่องมือการวิจัย ประชากร คือ ประชาชนท่ีอาศัยอยู่

ใน 8 เทศบาลในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี รวมจ�านวน 61,280 คน โดยเลือกกลุ่มตัวอย่าง จ�านวน 1,100 คน ซ่ึงได้มาจากการ

ค�านวณโดยใช้สูตรของทาโร ยามาเน่ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

นอกจากน้ี ยังมีการสัมภาษณ์แนวลึกเฉพาะผู้เชี่ยวชาญจ�านวน 10 คน ผลการศึกษาพบว่า (1) ปัญหาเกี่ยวกับการบริหาร

จัดการที่ส�าคัญ คือ ด้านความมีภูมิคุ้มกันเทศบาลขาดความต่อเนื่องในการส่งเสริมให้ประชาชนและชุมชนคัดแยกขยะ

ท�าให้มีปริมาณขยะตกค้างอยู่ในชุมชนเป็นจ�านวนมากและก่อให้เกิดปัญหากับชุมชน (2) แนวทางการพัฒนาการบริหาร

จัดการที่ส�าคัญ คือ ด้านการสร้างเครือข่าย เทศบาลควรสนับสนุนให้กลุ่มของประชาชนสร้างเครือข่ายในการมีส่วนร่วม

ในการด�าเนินงานร่วมกับเทศบาล และ(3) ปัจจัยที่มีส่วนส�าคัญท�าให้แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการประสบผล

ส�าเร็จที่ส�าคัญ คือ การที่ผู้น�าของเทศบาลมีวิสัยทัศน์และให้ความส�าคัญกับการสนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนท�าการ

คัดแยกขยะมูลฝอย

ค�ำส�ำคัญ: การบริหารจัดการ, การมีส่วนร่วม,การคัดแยกขยะมูลฝอย,ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

Abstract

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

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

success of administration of community municipality promotion in waste segregation of  

municipalities in Singburi province according to the sufficiency economy philosophy.The research 

methodology was designed as mixed methods research using the quantitative research as the  

principal. Population was 61,280 people residing in 8 cold Singburi municipalities area. Total of 1,100 

samples were calculated by using Taro Yamane formula. Descriptive statistics analysis including mean 

กำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกำรคัดแยก

ขยะมูลฝอยของเทศบำลในจังหวัดสิงห์บุรี

Administration of Community Participation Promotion 
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บทน�ำ

การที่จะแก้ไขปัญหาด้านการลดจ�านวนขยะ

มูลฝอยต้องแก้ปัญหาที่ต้นเหตุและต้องอาศัยความร่วมมือ

จากประชาชนในการลดปริมาณขยะมูลฝอย ไม่ว่าจะลด

ปริมาณการเกิดขยะ การคัดแยกขยะที่ต้นเหตุเพื่อน�ากลับ

มาใช้ใหม่ เนื่องจากประชาชนเป็นผู้ท�าให้เกิดขยะมูลฝอย 

เป็นผู้ทิ้งขยะมูลฝอยและเป็นผู้ได้รับผลกระทบ รัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 ได้บัญญัติให้

ประชาชนมส่ีวนร่วมในการจดัการสิง่แวดล้อม ซึง่สอดคล้อง

กับยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อมของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมฉบับที่ 11 

พ.ศ. 2555-2559 ที่มีเป้าหมายอย่างถูกวิธีและปลอดภัยไม่

น้อยกว่าร้อยละ 50 และมกีารใช้ประโยชน์มลูฝอยไม่ต�า่กว่า

ร้อยละ 30 ของปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นโดยมีแนวทางการ

พัฒนาด้านส่งเสริมการพัฒนาระบบก�าจัดของเสียอันตราย

ที่เป็นที่ยอมรับของชุมชนส่วนหนึ่งก็คือการสนับสนุน

การลดปริมาณขยะของเสีย และการน�าของเสียกลับมา

ใช้ประโยชน์ใหม่ (ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2554, น. 101) ซ่ึงจากพระ

ราชบัญญัติก�าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ�านาจให้

แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ก�าหนดแผน

และขั้นตอนกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้อง

ถิ่น ได้ให้ความส�าคัญบทบาทของภาคประชาสังคม เปิด

โอกาสให้สาธารณชนมีส่วนร่วมในการท�างานกับภาครัฐ

มากขึ้น ท้องถิ่นมีอิสระมากขึ้นในการก�าหนดนโยบายและ

การให้บริการก�าจัดขยะมูลฝอย(กรมควบคุมมลพิษ, 2546,  

and standard deviation were used to analyze data. In addition, there was a supportive in-depth  

interview of 10 experts for qualitative data. Findings were as follow: (1) the major administrative  

condition of problem was municipaliting lack of supporting people constantly to separate waste make 

waste residue in a number of communities and causing problems for the community (2) the major 

development guideline was municipalities should be encouraged to create a network of people to  

participate in co-operation with the municipalities (3) the main factors taking important part of the  

success of the development guideline was administrate or who has the vision to focus on supporting and  

encouraging the public to separate waste.

Keywords: administration, participation, waste segregation, the sufficiency economy philosophy

น. 5) และคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้เห็นความส�าคัญ

ของปัญหาขยะมูลฝอยชุมชนประเทศที่จะต้องแก้ไขโดย

เร่งด่วนก�าหนดให้เรื่องการจัดการขยะมูลฝอยเป็นวาระ

แห่งชาติโดยมอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมเป็นเจ้าภาพด�าเนินการร่วมกับหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้องในการก�าหนดมาตรการแนวทางแก้ไขปัญหา

ขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายและคณะรักษาความสงบ

แห่งชาตไิด้เหน็ชอบ roadmap การจดัการขยะมลูฝอยและ

ของเสียอันตรายเมื่อวันท่ี 26 สิงหาคม 2557

การบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลใน

จังหวัดสิงห์บุรีท่ีแล้วมาได้พยายามสร้างจิตส�านึกและส่ง

เสริมการคัดแยกเพื่อน�าไปสู ่การลดปริมาณขยะมูลฝอย 

เช่น การส่งเสริมการคัดแยกขยะในครัวเรือนแต่การด�าเนิน

การดังกล่าวข้างต้น แต่ก็ยังไม่ประสบผลส�าเร็จ เนื่องจาก

การบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลบางแห่งยังไม่มี

ประสทิธภิาพเท่าทีค่วร และไม่ได้ส่งเสรมิให้ประชาชนเข้ามา

มีส่วนร่วมในการบริหารร่วมกับเทศบาล และ/หรือส่งเสริม

ได้ไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร รวมถึงไม่ได้น�าหลักปรัชญา

ของเศรษฐกจิพอเพยีงมาประยกุต์ให้เกดิประสทิธภิาพ และ

ประสิทธิผลท่ีเป็นรูปธรรม ในช่วงเวลาท่ีผ่านมา

จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น ผู้ศึกษาจึงสนใจที่จะ

ศึกษาในเรื่อง การบริหารจัดการด้านการส่งเสริมให้ชุมชน

มีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะมูลฝอยของเทศบาลในจังหวัด

สิงห์บุรีตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยหวังว่าผล
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การศึกษาจะก่อให้เกิดความรู ้ใหม่ทางวิชาการ และจะ

เป็นการสนับสนุนข้อมูลเชิงวิชาการให้เทศบาลในจังหวัด

สิงห์บุรี สามารถน�าผลการศึกษาที่ได้ไปบริหารจัดการการ

ก�าจดัขยะได้อย่างเหมาะสม สามารถน�าไปปฏบิติัและพฒันา

เทศบาลในจังหวัดสิงห์บุรี ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติ

งานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

1. ศึกษาสภาพปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการ

ด้านการส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะ

มูลฝอยของเทศบาลในจังหวัดสิงห์บุรีตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง

2. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการบริหาร

จัดการด้านการส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการคัดแยก

ขยะมูลฝอยของเทศบาลในจังหวัดสิงห์บุรีตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง

3. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีส่วนส�าคัญที่ท�าให้แนวทาง

การพัฒนาการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมให้ชุมชนมี

ส่วนร่วมในการคัดแยกขยะมูลฝอยของเทศบาลในจังหวัด

สิงห์บุรีตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประสบผลส�าเร็จ

แนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง

แนวคิด ประกอบด้วยแนวคิดด้าน การบริหาร

จัดการ ผู้ศึกษาน�าความหมายของค�าว่า “การบริหาร

จดัการ” มาจากการให้ความหมายของนกัวชิาการ ประกอบ

ด้วย Shermerhorn (1999, p. 2) , Certo, (2007, p. 

555), Taylor, F. (1967, p.27), Weber, M. (1996, 

p.340)  และวิรัช วิรัชนิภาวรรณ (2550, น. 2-4) มา

ใช้เป็นพ้ืนฐานในการก�าหนดความหมายของการบริหาร

จัดการที่เป็นแนวคิดของผู้ศึกษา สรุปความหมายของการ

บริหารจัดการได้ว่า หมายถึง การด�าเนินงาน หรือแนวทาง

การด�าเนินงานที่หน่วยงานของรัฐ และ/หรือ เจ้าหน้าที่

ของรัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทศบาล น�ามาใช้ในการปฏิบัติ

ราชการเพื่อช่วยในการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมให้

ชุมชนมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะมูลฝอยของเทศบาล

ในจังหวัดสิงห์บุรี ให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์

ของการด�าเนินงานท่ีได้ก�าหนดไว้ ท้ังนี้ ตามกรอบแนวคิด

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 6 ด้าน ท่ีประกอบด้วย  

(1) ความพอประมาณ (2) ความมเีหตผุล (3) การมภีมูคิุม้กนั  

(4) การเสริมสร้างความรู้คู่คุณธรรม (5) การรวมกลุ่ม และ 

(6) การสร้างเครือข่าย

ทฤษฎผีูศ้กึษาน�าปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง ซึง่

หมายถึง ตัวช้ีวัด หรือกลุ่มตัวช้ีวัด หรือกรอบแนวคิดส่วน

ที่เป็นตัวแปรอิสระที่น�ามาปรับใช้ในการศึกษาการบริหาร

จัดการด้านการส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการคัดแยก

ขยะมูลฝอยของเทศบาลในจังหวัดสิงห์บุรีตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงครั้งนี้ (วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, 2550, น. 

63-68) โดยแบ่งเป็น 6 ด้าน ได้แก่ (1) ความพอประมาณ 

หมายถึง เทศบาลควรจัดให้มีภาชนะคัดแยกขยะให้กับ

ชุมชนอย่างเพียงพอและทั่วถึง (2) ความมีเหตุผล หมายถึง 

เทศบาลควรมีนโยบายท่ีชัดเจนในการส่งเสริมให้ประชาชน

และชุมชนท�าการคัดแยกขยะครัวเรือน (3) การมีภูมิคุ้มกัน 

หมายถึง เทศบาลควรเตรียมงบประมาณในการจัดหาวัสดุ

และอุปกรณ์ในการส่งเสริมให้ประชาชนและชุมชนท�าการ

คดัแยกขยะย่างเพยีงพอต่อความต้องการของชุมชน (4) การ

สร้างความรู้คู่คุณธรรม หมายถึง เทศบาลควรให้ความรู้กับ

ประชาชนในเรื่องการคัดแยกขยะเพื่อน�าส่วนเหลือกลับไป

ใช้เป็นประโยชน์ควบคู่ไปกับการรักษาความสะอาดเพื่อสุข

อนามัยและการมีสิ่งแวดล้อมท่ีดี (5) การรวมกลุ่ม หมาย

ถึง เทศบาลควรให้ความรู้กับประชาชนในเรื่องการคัดแยก

ขยะเพื่อน�าส่วนเหลือกลับไปใช้เป็นประโยชน์ควบคู่ไปกับ

การรักษาความสะอาดเพื่อสุขอนามัยและการมีสิ่งแวดล้อม

ที่ดี และ (6) การสร้างเครือข่าย หมายถึง เทศบาลควร

สนับสนุนให้กลุ่มของประชาชนสร้างเครือข่ายในการมีส่วน

ร่วมในการด�าเนินงานร่วมกับเทศบาล

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องการศึกษาวิจัยของ วีระยุทธ 

ด้วงชนะ (2552) ศึกษาแนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วม

ของประชาชนในการบรหิารจดัการขยะมลูฝอย: กรณศีกึษา

เทศบาลต�าบลโพธิ์ทอง อ�าเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง พบ

ว่า (1) การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการ

ขยะมูลฝอย ในด้านร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมวางแผน 

ร่วมปฏิบัติ ร่วมรับประโยชน์ และร่วมประเมินผล มีส่วน

ร่วมอยู่ในระดับปานกลาง (2) การพัฒนาการมีส่วนร่วม

ของประชาชนในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ได้ก�าหนด
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เป็นยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการขยะ

มูลฝอย และตัวชี้วัดในแต่ละด้านคือ ยุทธศาสตร์การมี

ส่วนร่วมคิดของประชาชน ยุทธศาสตร์มีส่วนร่วมตัดสิน

ใจของประชาชน ยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมวางแผนของ

ประชาชน ยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมปฏิบัติของประชาชน 

ยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ของประชาชน 

และยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมประเมินผลของประชาชน

กรอบแนวคิดกำรวิจัย

กรอบแนวคดิทีใ่ช้ในการศกึษาครัง้นี ้ประกอบด้วย

กรอบแนวคิดหลักส่วนที่เป็นตัวแปรอิสระ แบ่งเป็น 3 ด้าน 

ได้แก่ (1) ปัจจัยที่มีส่วนส�าคัญต่อสภาพปัญหาเกี่ยวกับการ

บรหิารจดัการด้านการส่งเสรมิให้ชมุชนมส่ีวนร่วมในการคดั

แยกขยะมูลฝอยของเทศบาลในจังหวัดสิงห์บุรีตามปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง 6 ด้าน และ (2) ปัจจัยท่ีมีส่วนส�าคัญ

ต่อแนวทางการพัฒนาการ บริหารจัดการด้านการส่งเสริม

ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะมูลฝอยของเทศบาล

ในจังหวัดสิงห์บุรีตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 6 ด้าน 

และ (3) ปัจจัยท่ีมีส่วนส�าคัญท�าให้แนวทางการพัฒนาการ

บรหิารจดัการด้านการส่งเสรมิให้ชมุชนมส่ีวนร่วมในการคดั

แยกขยะมูลฝอยของเทศบาลในจังหวัดสิงห์บุรีสิงห์บุรีตาม

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประสบผลส�าเร็จแบ่งเป็น

ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ส�าหรับกรอบแนวคิดหลัก

ในส่วนท่ีเป็นตัวแปรตาม คือ ปัจจัยท่ีมีส่วนส�าคัญต่อการ

เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการตามกรอบแนวคิด 

PAMS-POSDCoRB 6 ด้าน ดังภาพ

  ตัวแปรอิสระ (เหตุ)          ตัวแปรตาม (ตาม)

1.ปัจจัยที่มีส่วนส�าคัญต่อสภาพปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้าน

การส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะมูลฝอยของเทศบาล

ในจังหวัดสิงห์บุรีตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 6 ด้าน

1) ความพอประมาณ      2) ความมีเหตุผล 

3) การมีภูมิคุ้มกัน          4) การเสริมสร้างความรู้คู่คุณธรรม

5) การรวมกลุ่ม              6) การสร้างเครือข่าย 

การบริหารจัดการด้านการส่งเสริมให้

ชุมชนมีส ่วนร ่วมในการคัดแยกขยะ

มูลฝอยของเทศบาลในจังหวัดสิงห์บุรี

ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ป ั จจั ยที่ มี ส ่ วนส� าคัญต ่ อการ เ พ่ิ ม

ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการตาม

กรอบแนวคดิ PAMS-POSDCoRB 6 ด้าน

1) การบริหารนโยบาย 

2) การบริหารอ�านาจหน้าท่ี 

3) การบริหารคุณธรรม 

4) การบริหารท่ีเก่ียวข้องกับสังคม 

5) การวางแผน 

6) การจัดองค์การ 

2.ปัจจัยที่มีส่วนส�าคัญต่อแนวทางการพัฒนาการ บริหารจัดการด้าน

การส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะมูลฝอยของเทศบาล

ในจังหวัดสิงห์บุรีตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 6 ด้าน

1) ความพอประมาณ      2) ความมีเหตุผล 

3) การมีภูมิคุ้มกัน          4) การเสริมสร้างความรู้คู่คุณธรรม 

5) การรวมกลุ่ม              6) การสร้างเครือข่าย 

3.ปัจจัยที่มีส่วนส�าคัญท�าให้แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการ

ด้านการส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะมูลฝอยของ

เทศบาลในจังหวัดสิงห์บุรีสิงห์บุรีตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ประสบผลส�าเร็จ

1) ปัจจัยภายใน             2) ปัจจัยภายนอก

ภำพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
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วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

การศึกษาครั้งน้ี เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน 

(mixed methods research) โดยใช้การการวิจัยเชิง

ปริมาณเป็นหลัก ใช้วธิเีกบ็ข้อมลูจากแหล่งข้อมลู 3 ประเภท 

ได้แก่ (1) เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2) เก็บข้อมูล

ปริมาณจากกลุ่มตัวอย่างโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่อง

มือ และ (3) จากการสังเกตพฤติกรรมของกลุ่มตัวอย่างท่ี

เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมให้ชุมชนมี

ส่วนร่วมในการคัดแยกขยะมูลฝอยของเทศบาลในจังหวัด

สิงห์บุรีตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

ประชากรคือ ประชาชนเป้าหมายทั้งหมดที่ท�าการ

ศึกษาส�าหรับการวิจัยเชิงปริมาณ คือ ประชาชนที่อาศัยอยู่

ในเขตเทศบาลพื้นจังหวัดสิงห์บุรีทั้งหมด 8 แห่งในพื้นท่ี 

6 อ�าเภอ อันได้แก่ เทศบาลเมืองสิงห์บุรี จ�านวน 17,635 

คน เทศบาลเมืองบางระจัน จ�านวน 14,507 คน เทศบาล

ต�าบลอินทร์บุรี จ�านวน 5,031 คน เทศบาลต�าบลทับยา 

จ�านวน 6,064 คน เทศบาลต�าบลโพสังโฆ จ�านวน 2,201 

คน เทศบาลต�าบลบางน�้าเชี่ยว จ�านวน 3,475 คน เทศบาล

ต�าบลพรหมบุรี จ�านวน 3,244 คน เทศบาลต�าบลถอนสมอ 

จ�านวน 9,123 คน รวมทั้งหมดจ�านวน 61,280 คน 

กลุ ่มตัวอย่าง คือประชาชนที่อาศัยอยู ่ในเขต

เทศบาลพืน้จงัหวดัสงิห์บรุทีัง้หมด 8 แห่งจ�านวน 1,100 คน 

ซ่ึงได้มาจากการค�านวณโดยใช้สูตรของ Yamane (1967, 

p. 398) โดยตั้งค่าความคลาดเคลื่อนที่ 0.03 

ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพ กลุ่มตัวอย่างได้จากการ

สุ่มแบบเจาะจงเกบ็รวบรวมข้อมลูโดยการสมัภาษณ์แนวลกึ

เฉพาะผู้เชี่ยวชาญ จ�านวน 10 คน ด้วยแบบสัมภาษณ์แบบ

มีโครงสร้าง ซึ่งใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนการวิจัยเชิงปริมาณ

เครื่องมือท่ีใช้ในกำรวิจัย

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

(questionnaire) แบบมาตราประเมินค่า หรือมาตราส่วน

ประเมินค่า (rating scale) 3 ระดับ ได้แก่ มาก ปานกลาง 

น้อย ตามแบบของ Likert (1961, pp. 166-169) เป็น 

เครื่องมือ และที่ผ่านการทดสอบมีค่าความเที่ยงตรง (IOC) 

ท่ีระดับ 1.00 และค่าความเช่ือถือได้ของแบบสอบถามที่

ระดับ 0.93 ส่วนของเนื้อหาภายในแบบสอบถามที่ใช้ใน

การศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วยข้อค�าถามปิดและข้อค�าถาม

เปิด โดยแบ่งแบบสอบถามเป็น 5 ส่วนดังนี้

ส่วนที่หนึ่ง ถามเกี่ยวกับสถานภาพกลุ่มตัวอย่าง

ท่ีตอบแบบสอบถามได้แก่ ประเภท เพศอายุ ข้อมูลส่วน

นี้ประกอบด้วย 2 ข้อค�าถาม

ส่วนท่ีสอง เป็นข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของ

กลุ่มตัวอย่างต่อการวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับการบริหาร

จัดการด้านการส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการคัดแยก

ขยะมูลฝอยของเทศบาลในจังหวัดสิงห์บุรีตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 6 ด้าน ได้แก่ (1) ความพอประมาณ  

(2) ความมีเหตุผล (3) การมีภูมิคุ้มกัน (4) การเสริมสร้าง

ความรู้คู่คุณธรรม (5) การรวมกลุ่ม (6) การสร้างเครือข่าย 

ข้อมูลส่วนนี้ประกอบด้วย 19 ข้อค�าถาม

ส่วนที่สาม เป็นข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของ

กลุ ่มตัวอย่างต่อการวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาการ

บริหารจัดการด้านการส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการ

คัดแยกขยะมูลฝอยของเทศบาลในจังหวัดสิงห์บุรี 6 ด้าน 

ประกอบด้วย 12 ข้อค�าถาม

ส่วนท่ีสี่ เป็นข้อมูลเก่ียวกับความคิดเห็นของกลุ่ม

ตวัอย่างต่อการวเิคราะห์ปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอกที่

มส่ีวนส�าคญัท�าให้การพฒันาบรหิารจดัการด้านการส่งเสรมิ

ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะมูลฝอยของเทศบาล

ในจังหวัดสิงห์บุรี จ�านวน 2 ด้านมี 4 ข้อ

ส่วนที่ห้า เป็นข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของกลุ่ม

ตัวอย่างต่อการการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

ด้านการส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะ

มลูฝอยของเทศบาลในจงัหวดัสงิห์บรุตีามแนวคดิแพม็ส์-โพ

สคอร์บ(PAMS-POSDCoRB) 6 ด้าน ข้อมูลส่วนนี้ประกอบ

ด้วย 6 ข้อค�าถาม

การวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้แบบสัมภาษณ์แบบมี

โครงสร้างเป็นเครือ่งมอืสมัภาษณ์แนวลกึเฉพาะผูเ้ชีย่วชาญ 

จ�านวน 10 คน
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กำรเก็บรวบรวมข้อมูล

ผู้ศึกษาได้ก�าหนดวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้ 

3 วิธี คือ (1) เก็บข้อมูลจากเอกสาร หรือวิจัยเอกสาร  

(2) เกบ็ข้อมลูปรมิาณจากการวจัิยสนามโดยใช้แบบสอบถาม

เป็นเครื่องมือ และ (3) เก็บข้อมูลจากการสังเกตพฤติกรรม

ของกลุ่มตัวอย่าง

เก็บข้อมูลจากเอกสาร หรือวิจัยเอกสาร เพื่อใช้ 

เป็นพื้นฐานส�าหรับการก�าหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัย 

กรอบแนวคดิการวจิยั ประชากรและกลุม่ตวัอย่าง การสร้าง

แบบสอบถาม การอภิปรายผล และการให้ข้อเสนอแนะ 

เก็บข้อมูลปริมาณจากการวิจัยสนาม เก็บรวบรวม

ข้อมูลที่เป็นแบบสอบถามที่ครบถ้วนสมบูรณ์กลับมาได้ 

1,100 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของกลุ่มตัวอย่างท้ังหมด 

โดยมีผู้ช่วยวิจัย 10 คน ต่อจากนั้น ผู้ศึกษาได้ตรวจสอบ

ความสมบูรณ์ของ แบบสอบถามอีกครั้งเพื่อน�าเข้าสู่การ

ด�าเนินการตาม ขั้นตอนของการศึกษาต่อไป ทั้งนี้ ผู้ศึกษา

ได้ตัง้เป้าหมายของปรมิาณแบบสอบถามทีส่มบรูณ์ทีไ่ด้กลบั

มานั้น ไว้ว่าต้องมีจ�านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของกลุ่ม

ตัวอย่างทั้งหมด เมื่อได้ข้อมูลมาแล้ว ผู้ศึกษาได้วิเคราะห์

ข้อมูลเชิงปริมาณด้วยสถิติวิเคราะห์เพื่อตอบวัตถุประสงค์

การวิจัยต่อไป

การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสังเกตการณ์ เพื่อ

ใช้เป็นข้อมูลหลักที่ได้จากการวิจัยภาคสนามใน ข้ันตอน

ของการอภิปรายผล และการให้ข้อเสนอแนะ

กำรวิเครำะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้

เป็นการวิเคราะห์แสดงผลการศึกษาในรูปของ

ตาราง ประกอบกับการใช้รูปแบบของการวิเคราะห์เชิง

พรรณนา สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลจะใช้สถิติท่ี

สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้ ค่าร้อยละค่า

เฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานและการทดสอบค่าที

ผลกำรวิจัย

ผลการวิจัยข้อมูลเชิงปริมาณ 

1. กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยในระดับปานกลางต่อ 

ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมให้

ชุมชนมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะมูลฝอยของเทศบาล

ในจังหวัดสิงห์บุรีตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 6 

ด้าน (สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย ข้อ 1) โดยมีค่า

เฉลี่ยรวมท้ัง 6 ด้าน ( =1.91, SD=0.46) และค่าเฉลี่ย

รวมของแต่ละด้านเรียงตามล�าดับค่าเฉลี่ยจากมากไป

น้อย ได้แก่ ด้าน (1) การมีภูมิคุ้มกัน( =1.99, SD=0.50) 

(2) การสร้างความรู ้คู ่คุณธรรม( =1.94, SD=0.60) 

(3) ความพอประมาณ ( =1.92, SD=0.51) (4) ความ

มีเหตุผล ( =1.88, SD=0.55) (5) การบริหารจัดการ

รวมกลุ่ม ( =1.85, SD=0.59) และ (6) สร้างเครือข่าย 

( =1.85, SD=0.61) ตามล�าดับ 

2. กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยในระดับปานกลางต่อ 

แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมให้

ชุมชนมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะมูลฝอยของเทศบาล

ในจังหวัดสิงห์บุรีตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง6ด้าน 

(สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย ข้อ 2) โดยมีค่าเฉลี่ย

รวมท้ัง 6 ด้าน ( =2.10, SD=0.58) และค่าเฉลี่ยรวม

ของแต่ละด้านเรียงตามล�าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย 

ได้แก่ ด้าน (1)การสร้างเครือข่าย ( =2.16, SD=0.66) 

(2) การสร้างความรู ้คู ่คุณธรรม ( =2.15, SD=0.68)  

(3) การมีภูมิคุ้มกัน ( =2.12, SD=0.65) (4) ความมีเหตุผล  

( =2.07, SD=0.67) (5) ความพอประมาณ ( =2.07, 

SD=0.69) และ (6) การรวมกลุ่ม ( =2.02, SD= 0.76)

ตามล�าดับ ดังตาราง 1
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ตำรำง 1

ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างต่อปัญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วม

ในการคัดแยกขยะมูลฝอยของเทศบาลในจังหวัดสิงห์บุรีตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จ�าแนกตามค่าเฉลี่ยรวมท้ัง 

6ด้าน และค่าเฉลี่ยรวมแต่ละด้านเรียงตามล�าดับค่าเฉลี่ยรวมจากมากไปน้อย

ปัญหา แนวทางการพัฒนา

ค่าเฉลี่ยรวมท้ัง 6 ด้าน (SD)

1.91 (0.46) 2.10 (0.58)

ค่าเฉลี่ยรวมแต่ละด้านเรียงตามล�าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย (SD)

1. ด้านการมีภูมิคุ้มกัน                         1.99 (0.50)

ได้แก่ ค�าถามที่ว่า “เทศบาลขาดความต่อเนื่อง

ในการส่งเสริมให้ประชาชนและชุมชนคัดแยกขยะท�าให้

มีปริมาณขยะตกค้างอยู่ในชุมชนเป็นจ�านวนมากและ

ก่อให้เกิดปัญหากับชุมชน”

1. การสร้างเครือข่าย                           2.16 ( 0.66)

ได้แก่ ค�าถามท่ีว่า “เทศบาลควรสนับสนุนให้กลุ ่มของ

ประชาชนสร้างเครือข่ายในการมีส่วนร่วมในการด�าเนิน

งานคัดแยกขยะร่วมกับเทศบาล”

2. ด้านการสร้างความรู้คู่คุณธรรม          1.94 ( 0.60) 2. ด้านการสร้างความรู้คู่คุณธรรม           1.94 (0.60)

3. ด้านความพอประมาณ                    1.92 ( 0.51) 3. ด้านการมีภูมิคุ้มกัน                         2.12 (0.65)

4. ด้านความมีเหตุผล                         1.88 ( 0.55) 4.ด้านความมีเหตุผล                           2.07(0.67)

5. ด้านการบริหารจัดการรวมกลุ่ม          1.85 (0.59) 5. ด้านความพอประมาณ                     2.07 (0.69)

6. ด้านสร้างเครือข่าย                        1.85 (0.61) 6. ด้านการรวมกลุ่ม                             2.02 ( 0.76)

หมายเหตุ: ปัญหา และแนวทางการพัฒนาการบริการจัดการ รวม 6 ด้านในตาราง 1 ข้างบนนี้ ผู้ศึกษาได้เรียงตามล�าดับ

ค่าเฉลี่ยรวมจากมากไปน้อย และในกรณีที่ด้านใดมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากัน ผู้ศึกษาได้น�าด้านที่มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานต�่ากว่า

มาแสดงเรียงไว้ล�าดับก่อน

3. กลุ่มตัวอย่างล้วนเห็นด้วยในระดับปานกลาง 

ต่อ ปัจจัยที่มีส่วนส�าคัญที่ท�าให้แนวทางการพัฒนาการ

บรหิารจดัการด้านการส่งเสรมิให้ชมุชนมส่ีวนร่วมในการคดั

แยกขยะมูลฝอยของเทศบาลในจังหวัดสิงห์บุรีตามปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงประสบผลส�าเร็จที่แบ่งเป็นปัจจัย

ภายในและปัจจัยภายนอก (สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การ

วิจัย ข้อ 3) เรียงล�าดับค่าเฉลี่ยรวมจากมากไปน้อย ได้แก่  

(1) ปัจจัยภายนอกกลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยระดับปานกลาง  

( =2.06, SD=0.66) กล่าวคอื การทีจ่งัหวดัสงิห์บรุใีห้ความ

ส�าคญัและสนับสนุน ทัง้ด้านการด�าเนนิงานและงบประมาณ

ต่อเทศบาลเพื่อการส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการคัด

แยกขยะมูลฝอยอย่างเพียงพอตามแผนการบริหารจัดการ  

(2) ด้านปัจจัยภายในกลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยระดับปานกลาง  

( =2.06, SD=0.67) กล่าวคือ การที่ผู้น�าของเทศบาลมี

วิสัยทัศน์และให้ความส�าคัญกับการสนับสนุนและส่งเสริม

ให้ประชาชนท�าการคัดแยกขยะมูลฝอยร่วมกับเทศบาล 

รวมท้ังให้ความรู้และสนับสนุนเครื่องมือท่ีจ�าเป็นต่อการ

ด�าเนินงานอย่างเพียงพอตามล�าดับ

4. ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างต่อประสิทธิภาพ

ในการบริหารจั ดการตามกรอบแนวคิ ด  PAMS- 

POSDCoRB 6 ด้าน (ตัวแปรตาม) พบว่า กลุ่มตัวอย่างเห็น

ด้วยในระดับปานกลางต่อภาพรวมท้ัง 6 ด้าน ( =2.08, 

SD=0.60) ต่อภาพรวมค่าเฉลี่ยประสิทธิภาพในการบริหาร

จัดการด้านการส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการคัดแยก

ขยะมูลฝอยของเทศบาลในจังหวัดสิงห์บุรีตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงตามกรอบแนวคิด PAMS-POSDCoRB

5. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของกลุ ่ม

ตัวอย่างบางกลุ่มต่อประสิทธิภาพในการบริหารจัดการตาม

กรอบแนวคิด PAMS-POSDCoRB 6 ด้าน ดังนี้ (1) เมื่อ

จ�าแนกตามเพศ พบว่าความคิดเห็นระหว่างกลุ่มตัวอย่าง 2 
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กลุ่มที่เป็นเพศชายกับเพศหญิงไม่แตกต่างกันและ (2) เมื่อ

จ�าแนกตามระดับการศึกษา พบว่าความคิดเห็นระหว่าง

กลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มที่มีการศึกษาต�่ากว่าปริญญาตรี และ

มีการศึกษาปริญญาตรี หรือสูงกว่าปริญญาตรีแตกต่างกัน

ผลการศึกษาข้อมูลเชิงคุณภาพ

ผลจากการการสัมภาษณ์แนวลึกผู ้ เชี่ยวชาญ 

จ�านวน 10 คน ปรากฏว่า

1. ผู้เชี่ยวชาญ มีความเห็นไปในทิศทางเดียวกัน

ต่อแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการด้านการส่งเสริม

ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะมูลฝอยของเทศบาล

ในจังหวัดสิงห์บุรีตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 6 ด้าน 

โดยผู้เชี่ยวชาญเห็นว่า “เทศบาลควรสนับสนุนให้กลุ่มของ

ประชาชนสร้างเครอืข่ายในการมส่ีวนร่วมในการด�าเนนิงาน

ร่วมกับเทศบาล” (สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์การวจิยั ข้อ 2)

2. ผูเ้ชีย่วชาญ มคีวามเหน็ไปในทศิทางเดยีวกนัต่อ

ปัจจัยที่มีส่วนส�าคัญที่ท�าให้แนวทางการพัฒนาการบริหาร

จัดการด้านการส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการคัดแยก

ขยะมูลฝอยของเทศบาลในจังหวัดสิงห์บุรีตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงโดยเห็นว่า “การที่ผู ้น�าของเทศบาลมี

วิสัยทัศน์และให้ความส�าคัญกับการสนับสนุนและส่งเสริม

ให้ประชาชนท�าการคัดแยกขยะมูลฝอยร่วมกับเทศบาล 

รวมทั้งให้ความรู้และสนับสนุนเครื่องมือที่จ�าเป็นต่อการ

ด�าเนินงานอย่างเพียงพอ” (สอดคล้องกับวัตถุประสงค์

การวิจัย ข้อ 3)

3. ผูเ้ชีย่วชาญ มคีวามเหน็ไปในทศิทางเดยีวกนัต่อ

ปัจจัยที่มีส่วนส�าคัญที่ท�าให้แนวทางการพัฒนาการบริหาร

จัดการด้านการส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการคัดแยก

ขยะมูลฝอยของเทศบาลในจังหวัดสิงห์บุรีตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงตามกรอบแนวคิดแนวคิดแพ็มส์-โพส

คอร์บ (PAMS-POSDCoRB โดยเห็นว่า “การที่เทศบาลมี

เป้าหมายที่ชัดเจนในการส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการ

คัดแยกขยะมูลฝอยโดยค�านึงถึงประโยชน์ของประชาชน

และสภาพแวดล้อมของชุมชนเป็นหลัก”

กำรอภิปรำยผล

1. จากผลการศึกษาข้อมูลเชิงปริมาณ ปรากฏว่า 

กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยในระดับปานกลางทั้งในภาพรวมและ

รายด้านทัง้ 6ด้าน ต่อปัญหาเกีย่วกบัการบรหิารจดัการด้าน

การส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะมูลฝอย

ของเทศบาลในจงัหวดัสงิห์บรุตีามปรชัญาของเศรษฐกจิพอ

เพียง (สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัยข้อ 1) ผู้ศึกษามี

ความเห็นว่าถึงแม้ (1) เทศบาลขาดความต่อเนื่องในการส่ง

เสรมิให้ประชาชนและชมุชนคดัแยกขยะท�าให้มปีรมิาณขยะ

ตกค้างอยู่ในชุมชนเป็นจ�านวนมากและก่อให้เกิดปัญหา

กับชุมชนและ (2) เทศบาลเทศบาลไม่ได้จัดให้มีภาชนะ

คัดแยกขยะให้กับชุมชนอย่างเพียงพอและทั่วถึงเท่าที่ควร 

ผู้ศึกษามีความเห็นว่า ประชาชนบางส่วนยังได้รับความ

สะดวกในระดับหนึ่งในการส่งเสริมและการจัดหาภาชนะ

คัดแยกขยะจากเทศบาลบางแห่งในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี 

แม้ประชาชนบางส่วนยังไม่ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารและการ

ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะมูลฝอยของ

เทศบาลก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น จึงมีส่วนส�าคัญท�าให้

กลุ่มตัวอย่างล้วนเห็นด้วยในระดับปานกลางต่อปัญหาการ

บรหิารจดัการด้านการส่งเสรมิให้ชมุชนมส่ีวนร่วมในการคดั

แยกขยะมูลฝอยของเทศบาลในจังหวัดสิงห์บุรีตามปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง แทนท่ีจะเห็นด้วยในระดับมากหรือ

ในระดับน้อย ดังกล่าว

2. จากผลการศึกษาท่ีปรากฏว่า กลุ่มตัวอย่างเห็น

ด้วยในระดับปานกลางต่อแนวทางการพัฒนาการบริหาร

จัดการด้านการส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการคัดแยก

ขยะมูลฝอยของเทศบาลในจังหวัดสิงห์บุรีตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 6 ด้าน (สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การ

วิจัย ข้อ 2) ผู้ศึกษามีความเห็นท่ีสอดคล้องกับกลุ่มตัวอย่าง 

ในขณะเดียวกันก็มีมุมมองที่เป็นไปในทิศทางเดียวกับกับ

ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 10 คนที่ได้จากการสัมภาษณ์แนวลึก ว่า

เทศบาลควรสนับสนุนให้กลุ ่มของประชาชนสร้างเครือ

ข่ายในการมีส่วนร่วมในการด�าเนินงานร่วมกับเทศบาล

เพื่อให้แนวทางพัฒนาการบริหารจัดการด้านการส่งเสริม

ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะมูลฝอยของเทศบาล

ในจังหวัดสิงห์บุรีตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเกิด

ความยั่งยืนต่อไป

3. จากผลการศึกษาที่ปรากฏว่า กลุ่มตัวอย่าง

เห็นด้วยในระดับปานกลางต่อภาพรวมของปัจจัยที่มีส่วน

ส�าคัญที่ท�าให้แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการด้าน
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การส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะมูลฝอย

ของเทศบาลในจังหวัดสิงห์บุรีตามปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงประสบผลส�าเร็จ (สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การ

วิจัย ข้อ 3) ผู้ศึกษามีความเห็นว่าในแต่ละข้อค�าถามกลุ่ม

ตัวอย่างได้ให้ความเห็นอยู่ในระดับปานกลางทั้งหมด ได้แก่ 

ปัจจัยภายใน คือการที่ผู ้น�าของเทศบาลมีวิสัยทัศน์และ

ให้ความส�าคัญกับการสนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชน

ท�าการคัดแยกขยะมูลฝอยร่วมกับเทศบาล รวมทั้งให้ความ

รู้และสนับสนุนเคร่ืองมือที่จ�าเป็นต่อการด�าเนินงานอย่าง

เพียงพอและ ปัจจัยภายนอก คือ การที่จังหวัดสิงห์บุรีให้

ความส�าคัญและสนับสนุนทั้งด้านการด�าเนินงานและงบ

ประมาณต่อเทศบาลเพื่อการส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วม

ในการคัดแยกขยะมูลฝอยอย่างเพียงพอตามแผนการ

บริหารจัดการ รวมถึงการที่ประชาชนให้ความร่วมมือกับ

เทศบาลในการคัดแยกขยะมูลฝอย มีการรวมกลุ่มเพื่อช่วย

เหลือกันและกันและมีการขยายเครือข่ายความร่วมมือกับ

เทศบาลจนครอบคลุมทุกพื้นที่ด�าเนินการของเทศบาลคัด

แยกขยะมูลฝอยที่ชัดเจนแลสอดคล้องกับความต้องการ

ของชุมชน สอดคล้องกับผลการศึกษาวิจัยของ วีระยุทธ  

ด้วงชนะ (2552) ศึกษาแนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วม

ของประชาชนในการบรหิารจดัการขยะมลูฝอย: กรณศีกึษา

เทศบาลต�าบลโพธิ์ทอง อ�าเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง พบ

ว่า (1) การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการ

ขยะมูลฝอย ในด้านร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมวางแผน 

ร่วมปฏิบัติ ร่วมรับประโยชน์ และร่วมประเมินผล มีส่วน

ร่วมอยู่ในระดับปานกลาง (2) การพัฒนาการมีส่วนร่วม

ของประชาชนในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ได้ก�าหนด

เป็นยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการขยะ

มูลฝอย และตัวชี้วัดในแต่ละด้านคือ ยุทธศาสตร์การมี

ส่วนร่วมคิดของประชาชน ยุทธศาสตร์มีส่วนร่วมตัดสิน

ใจของประชาชน ยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมวางแผนของ

ประชาชน ยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมปฏิบัติของประชาชน 

ยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ของประชาชน 

และยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมประเมินผลของประชาชน 

และเทียบเคียงได้กับความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ ที่เห็นว่า 

การที่เทศบาลเมืองสิงห์บุรีได้รับสนับสนุนงบประมาณจาก

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาด�าเนิน

การส่งเสริมและสนับสนุนในเร่ืองของการก�าจัดขยะแบบ

ครบวงจรและให้ความรู้กับประชาชน และเทศบาลต่างๆ 

ในการคัดแยกขยะเพื่อลดปริมาณขยะตั้งแต่ต้นทางลง

ได้ อีกท้ังในกระบวนการด�าเนินนั้น จังหวัดสิงห์บุรีมีการ

บริหารจัดการขยะภายใต้คณะกรรมการแก้ไขปัญหาขยะ 

โดยคณะอนุกรรมการพิจารณาเทคโนโลยีที่เหมาะสมเข้า

มาพัฒนาโครงการ และจัดสรรงบประมาณด�าเนินการภาย

ใต้แผนพัฒนาจังหวัดไว้รองรับการแก้ปัญหาดังกล่าวด้วย 

เมื่อเป็นเช่นนี้ จึงมีส่วนส�าคัญท�าให้กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วย

ในระดับปานกลางต่อปัจจัยที่มีส่วนส�าคัญที่ท�าให้แนวทาง

การพัฒนาการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมให้ชุมชนมี

ส่วนร่วมในการคัดแยกขยะมูลฝอยของเทศบาลในจังหวัด

สิงห์บุรีตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ข้อเสนอแนะกำรวิจัยครั้งนี้

1. แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการด้านการ

ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะมูลฝอยของ

เทศบาลในจังหวัดสิงห์บุรีตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอ

เพียงท่ีส�าคัญ คือ

1.1 เทศบาลควรสนับสนุนให ้กลุ ่มของ

ประชาชนสร้างเครือข่ายในการมีส่วนร่วมในการด�าเนิน

งานร่วมกับเทศบาล

1.2 เทศบาลควรเตรียมงบประมาณในการ

จัดหาวัสดุและอุปกรณ์ในการส่งเสริมให้ประชาชนและ

ชุมชนท�าการคัดแยกขยะอย่างเพียงพอต่อความต้องการ

ของชุมชน

1.3 เทศบาลควรให้ความรูก้บัประชาชนในเรือ่ง

การคัดแยกขยะเพื่อน�าส่วนเหลือกลับไปใช้เป็นประโยชน์

ควบคู่ไปกับการรักษาความสะอาดเพื่อสุขอนามัยและการ

มีสิ่งแวดล้อมท่ีดี

2. ป ัจจัยที่มีส ่วนส�าคัญที่ท�าให ้แนวทางการ

พัฒนาการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วน

ร่วมในการคัดแยกขยะมูลฝอยของเทศบาลในจังหวัด

สิงห์บุรีตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประสบผลส�าเร็จ

ที่ส�าคัญ คือ ปัจจัยภายใน การที่ผู้น�าของเทศบาลมีวิสัย

ทัศน์และให้ความส�าคัญกับการสนับสนุนและส่งเสริมให้

ประชาชนท�าการคัดแยกขยะมูลฝอยร่วมกับเทศบาล รวม

ทั้งให้ความรู้และสนับสนุนเครื่องมือที่จ�าเป็นต่อการด�าเนิน
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งานอย่างเพียงพอ

ข้อเสนอแนะกำรวิจัยครั้งต่อไป

1. การศึกษาครั้งต่อไป ควรน�าแนวทางหรือกรอบ

ความคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 6 ด้าน คือ ด้าน  

(1) ความพอประมาณ (2) ความมเีหตุผล (3) การมภีมูคิุม้กนั 

(4) การเสริมสร้างความรู้คู่คุณธรรม (5) การรวมกลุ่ม และ 

(6) การสร้างเครอืข่าย ไปประยกุต์ใช้ให้เหมาะสม ซึง่สมารถ

พิสูจน์หรือยืนยัน ว่าแนวทางนี้มีเนื้อหาสาระที่ชัดเจน และ

ครอบคลุมแนวคิดทางรัฐประศาสนศาสตร์ หรือการบริหาร

ทั้งภายในและหน่วยงานภายนอกเพียงพอ โดยเฉพาะอย่าง

ยิ่งน�าไปเปรียบเทียบกับกรอบแนวคิดอื่น

2. ศกึษาเจาะลกึด้านการศกึษาเชงิคณุภาพ เพราะ

เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้แสดงความ

คิดเห็นมากข้ึน

3. การศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาเฉพาะในครัว

เรือนเท่านั้นควรจะได้ท�าการศึกษาในสถานท่ีต่าง ๆ เช่น 

ศึกษาพฤติกรรมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย

บริเวณสถานท่ีท�างาน เป็นต้น

4. ในการศึกษาครั้งต่อไปจึงควรน�ากรอบแนวคิด

นี้ไปประยุกต์ใช้ตามความเหมาะสมในหน่วยงานอื่น นอก

เหนือจากเทศบาลในจังหวัดสิงห์บุรีเพื่อเป็นการพิสูจน์

ผลการวิจัยซึ่งจะน�าไปสู ่การพัฒนาประสิทธิภาพในการ

บริหารจัดการต่อไป
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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) สภาพปัญหาการบริหารจัดการด้านการจัดเก็บขยะมูลฝอยและ

สิ่งปฏิกูล (2) แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการด้านการจัดเก็บขยะ มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล และ (3) ปัจจัยท่ีมีส่วน

ส�าคัญท�าให้การพัฒนาการบริหารจัดการด้านการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลขององค์การบริหารส่วนต�าบลหนอง

แหน อ�าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทราประสบผลส�าเร็จ การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ใช้แบบสอบถาม

ซ่ึงผ่านการทดสอบจากผู้เชี่ยวชาญ ได้ค่าความเที่ยงตรงท่ีระดับ 0.96 และค่าความเช่ือถือได้ของแบบสอบถามท่ีระดับ 

0.94 ประชากร คือ ประชาชนในเขตต�าบลหนองแหน อ�าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา จ�านวน 9,579 คน กลุ่ม

ตัวอย่าง คือ ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถาม จ�านวน 384 คนได้มาจากการค�านวณ โดยใช้สูตรของทาโร่ ยามาเน่ สถิติ

ที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า (1) ปัญหา

ที่ส�าคัญ คือ องค์การบริหารส่วนต�าบลหนองแหนไม่ได้จัดหาภาชนะรองรับขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลให้กับชุมชนอย่าง

เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน (2) แนวทางการพัฒนาท่ีส�าคัญ คือ องค์การบริหารส่วนต�าบลหนองแหนควร

จัดหาภาชนะรองรับขยะให้กับชุมชนอย่างเพียงพอกับความต้องการของประชาชน และ (3) ปัจจัยท่ีมีส่วนส�าคัญท�าให้

การพัฒนาการบริหารจัดการด้านการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลประสบผลส�าเร็จ แบ่งเป็น ปัจจัยภายใน ได้แก่ การ

ที่องค์การบริหารส่วนต�าบลหนองแหนมีการวางแผนการจัดการท่ีดี และเจ้าหน้าท่ีจัดเก็บขยะมีความตั้งใจ มีความรับผิด

ชอบ มีจิตส�านึกที่ดีในการให้บริการจัดเก็บขยะ และปัจจัยภายนอก ได้แก่ การที่ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ  ให้ความ

ร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนต�าบลหนองแหนในการทิ้งขยะให้เป็นที่และให้ความร่วมมือในการคัดแยกขยะอย่างจริงจัง

ค�ำส�ำคัญ: การบริหารจัดการ, การจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล, องค์การบริหารส่วนต�าบลหนองแหน,

อ�าเภอพนมสารคาม, จังหวัดฉะเชิงเทรา

Abstract

The objective of this research were to study (1) problems of administration of solid waste 

collection of the Nongnae subdistrict administrative organization in Phanom Sarakham district  

กำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

ขององค์กำรบริหำรส่วนต�ำบลหนองแหน อ�ำเภอพนมสำรคำม จังหวัดฉะเชิงเทรำ

Administration of Solid Waste Collection  

of the Nongnae Subdistrict AdministrativeOrganization  

in Phanom Sarakham District of Chachoengsao Province
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บทน�ำ

องค์การบริหารส่วนต�าบลหนองแหนเป็นหน่วย

การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ที่ได้รับการจัดตั้งขึ้นตาม 

พระราชบัญญัติสภาต�าบล และองค์การบริหารส่วนต�าบล 

พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 มีพื้นท่ี

ทั้งหมด 73 ตารางกิโลเมตรแบ่งเขตการปกครองท้ังหมด 

15 หมู่บ้านมีจ�านวนครัวเรือน 3,437 ครัวเรือน จ�านวน

ประชากร 9,579 คน (อ�าเภอพนมสารคาม, 2558, น. 1) 

มีโรงงานอุตสาหกรรม จ�านวน 4 แห่ง วัด 8 แห่ง โรงเรียน

ประถมศึกษา 6 แห่ง โรงเรียนมัธยมศึกษา 1 แห่ง ศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน 5 แห่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุข

ภาพประจ�าต�าบล 2 แห่ง และสถานีต�ารวจภูธร 1 แห่ง 

ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการเกษตรกรรม 

เช่น ท�านา ท�าสวน ท�าไร่ เลี้ยงสัตว์ (องค์การบริหารส่วน

ต�าบลหนองแหน, 2558) องค์การบรหิารส่วนต�าบลมอี�านาจ

Chachoengsao province (2) development guidelines of administration of solid waste collection of 

Nongnae subdistrict administrative organization Phanom Sarakham district Chachoengsao province  

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

of solid waste collection of the Nongnae subdistrict administrative organization Phanom Sarakham 

district Chachoengsao province. This study was a survey research using questionnaires passed try-out 

with validity check at 0.96 level and reliability check at 0.94 level. Population was 9,579 people in 

area Nongnae subdistrict administrative organization Phanom Sarakham district Chachoengsao province, 

using sampling group by Taro Yamane’s solution for 384 persons. Statistical analysis was frequency, 

percentage, mean and standard deviation. The study results showed that (1) the major problem of 

administration was Nongnae subdistrict administrative organization does not supply container waste 

and sewage to the community to meet the needs of the people (2) the development guidelines of 

administration was Nongnae subdistrict administrative organization should provide trash containers 

to the community adequately to the needs of the people and (3) the main factors taking important 

parts of the success of the development guidelines of the administrative was there are internal  

factors, namely Nongnae Subdistrict administrative organization with a great deal of planning and waste 

collection authorities are intent have responsibility a good attitude in providing waste collection and 

external factors namely including the public and various agencies to cooperate with the Nongnae  

subdistrict administrative organization of the trash to be and to cooperate in waste separation seriously.

Keywords: administration, solid waste collection, the Nongnae subdistrict administrative organization,  

Phanom Sarakham district, Chachoengsao province

หน้าท่ีซ่ึงได้บัญญัติไว้ในมาตรา 67 ความว่า ภายใต้บังคับ

แห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนต�าบล มีหน้าท่ีต้องท�า

ในเขตองค์การบริหารส่วนต�าบล ดังต่อไปนี้ (1) จัดให้มี

และบ�ารุงรักษาทางน�้าและทางบก (2) รักษาความสะอาด

ของถนน ทางน�้า ทางเดิน และท่ีสาธารณะ รวมท้ังก�าจัด

มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (3) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ 

(4) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (5) ส่งเสริมการศึกษา 

ศาสนา และวัฒนธรรม (6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก 

เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ (7) คุ้มครอง ดูแล และบ�ารุง

รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (8) บ�ารุงรักษา

ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และวัฒนธรรมอัน

ดีของท้องถ่ิน (9) ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามท่ีทางราชการมอบ

หมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความ

จ�าเป็นและสมควร (กระทรวงมหาดไทย, 2552, น. 21-22)
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การศึกษาครั้งน้ีให้ความส�าคัญกับการบริหาร

จัดการของหน่วยงานภาครัฐ อันได้แก่ องค์การบริหาร

ส่วนต�าบลหนองแหน และเป็นลักษณะของการศึกษาเพื่อ

เพิ่มประสิทธิภาพหน่วยงาน หรือ เพิ่มประสิทธิภาพในการ

บริหารจัดการด้านการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

เนื่องจากผู ้ศึกษาเป็นผู ้ที่อยู ่ในหน่วยงาน จึงพบว่าการ

ด�าเนินงานในหลาย ๆ ด้านยังมีปัญหาอุปสรรค ซึ่งทราบ

ได้จากการที่ผู้น�าชุมชน อาทิ สมาชิกสภาองค์การบริหาร

ส่วนต�าบล ผู้ใหญ่บ้าน ก�านันซึ่งเป็นตัวแทนของประชาชน

จะน�าเรื่องร้องเรียนจากประชาชนมาบอกกับทางองค์การ

บริหารส่วนต�าบลเพื่อด�าเนินการแก้ไข และผู้ศึกษาก็ได้

ทราบถึงปัญหาด้วยตนเอง จากการที่ออกพื้นที่ในชุมชน 

จึงได้มีโอกาสพบปะพูดคุยกับประชาชน จึงท�าให้ทราบถึง

ปัญหาว่าองค์การบริหารส่วนต�าบลหนองแหน มีปัญหาใน

เรือ่งการจดัเกบ็ขยะมลูฝอยและสิง่ปฏกิลู เป็นปัญหาหลกัที่

ส�าคัญมากกว่าปัญหาในการให้บริการประชาชนด้านอื่น ๆ  

สาเหตุจากการที่ไม่สามารถเก็บขยะได้อย่างครอบคลุมทั่ว

ถึงในทุกพ้ืนที่ได้ในแต่ละวัน เนื่องจากในพื้นที่ขององค์การ

บรหิารส่วนต�าบลหนองแหน มทีัง้หมด 15 หมูบ้่าน บ้านเรอืน 

3,437 ครัวเรือน จ�านวนประชากร 9,579 คน มีโรงงาน 

4 แห่งมีบ้านเช่าและร้านค้าอีกเป็นจ�านวนมาก ท�าให้มี

ปริมาณขยะเกิดขึ้นโดยประมาณถึง 4,000 กิโลกรัม/วัน 

การจัดเก็บขยะจะใช้รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย จ�านวน 1 

คัน ซึ่งสามารถจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลได้เพียงวัน

ละ 3,500 กิโลกรัม โดยขยะที่ตกค้างจะเป็นขยะประเภท

เศษวัสดุที่เหลือใช้จากบ้านเรือนและร้านค้าขยะที่จัดเก็บ

ได้องค์การบริหารส่วนต�าบลหนองแหนจะน�าไปทิ้งที่บ่อ

ฝังกลบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา ซ่ึงอยู่

ในพื้นที่ต�าบลเขาหินซ้อน อ�าเภอพนมสารคาม จังหวัด

ฉะเชิงเทรา การจัดเก็บได้แค่วันละ 1 เที่ยว เพราะบ่อฝัง

กลบมีระยะเวลาในการเปิด-ปิดท�าการโดยเริ่มเปิดเวลา 

08.30 น. และปิดเวลา 16.30 น. เป็นเหตุให้มีขยะมูลฝอย

และส่ิงปฏิกูลตกค้าง 

นอกจากปัญหาดังกล่าวในข้างต้นแล้ว ข้อเท็จจริง

ยังปรากฏว่า สถิติการทิ้งขยะจากบ่อฝังกลบขององค์การ

บริหารส่วนต�าบลหนองแหน มีปริมาณขยะมูลฝอยและ

สิ่งปฏิกูลเป็นจ�านวนมากที่สุดซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับหน่วย

งานอื่น ๆ ทั้งที่พื้นที่ขององค์การบริหารส่วนต�าบลหนอง

แหนเป็นพื้นที่ชนบท แต่กลับมีปริมาณขยะมากกว่าเขต

พื้นที่ที่เป็นชุมชน ตลาด หมู่บ้านจัดสรร สาเหตุเป็นเพราะ

ประชาชนในชุมชนไม่มีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย

และสิ่งปฏิกูลด้วยตนเอง ไม่มีการคัดแยกขยะ ไม่เห็นมูลค่า

ของขยะ จึงท�าให้มีปริมาณขยะเพิ่มมากข้ึน

จากปัญหาการวิจัยในข้างต้น สรุปได้ว่าองค์การ

บริหารส่วนต�าบลหนองแหน มีปัญหาในการให้บริการ

ประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการให้บริการจัดเก็บ

ขยะที่ยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ส่งผลให้มีปริมาณ

ขยะตกค้าง ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ต่อสุขภาพ

อนามยัของประชาชน อกีทัง้ยงัเป็นแหล่งเพาะพนัธุข์องเชือ้

โรคต่าง ๆ  ได้ ในฐานะท่ีผู้ศึกษาเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ

บรหิารส่วนต�าบลหนองแหน ซึง่เป็นองค์กรปกครองส่วนท้อง

ถิ่นที่มีบทบาทส�าคัญในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมส่วนท้อง

ถิน่และสขุภาพอนามยัทีด่ขีองประชาชน ผูศ้กึษาจงึทราบถงึ

ปัญหาดังกล่าวท่ีเกิดข้ึนเป็นอย่างดี จึงท�าให้ผู้ศึกษาสนใจ

ท่ีจะท�าการศึกษาเรื่อง การบริหารจัดการด้านการจัดเก็บ

ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลขององค์การบริหารส่วนต�าบล

หนองแหน อ�าเภอพนมสารคาม จงัหวดัฉะเชงิเทรา ในครัง้นี้

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

1. เพื่อศึกษาสภาพปัญหาเก่ียวกับการบริหาร

จดัการด้านการจดัเกบ็ขยะมลูฝอยและสิง่ปฏกิลูขององค์การ

บริหารส่วนต�าบลหนองแหน อ�าเภอพนมสารคาม จังหวัด

ฉะเชิงเทรา 

2. เพือ่ศกึษาแนวทางการพฒันาการบรหิารจดัการ

ด้านการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลขององค์การ

บริหารส่วนต�าบลหนองแหน อ�าเภอพนมสารคาม จังหวัด

ฉะเชิงเทรา 

3. เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีส ่วนส�าคัญ ท�าให้การ

พัฒนาการบริหารจัดการด้านการจัดเก็บขยะมูลฝอยและ

สิ่งปฏิกูลขององค์การบริหารส่วนต�าบลหนองแหน อ�าเภอ

พนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ประสบผลส�าเร็จ

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

Gulick & Urwick (1937, p.13) กล่าวถึง 
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กระบวนการบริหารจัดการ “POSDCORB” ซึ่งท่ียอมรับ

กันอย่างกว้างขวางในการน�ามาประยุกต์ใช้ โดยประกอบ

ด้วย (1) การวางแผน (Planning: P) หมายถึง การจัดวาง

โครงการแผนการปฏิบัติงานและวิธีการปฏิบัติ งานไว้ล่วง

หน้า เพื่อให้งานบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ (2) การจัดหน่วย

งาน (Organizing: O) หมายถึง การก�าหนดโครงสร้าง

ของหน่วยงาน การแบ่งส่วนงาน การจัดสรรงานต�าแหน่ง

ต่างๆ และก�าหนดอ�านาจหน้าที่ให้ชัดเจน (3) การจัดตัว

บุคคล (Staffing: S) หมายถึง การบริหารงานด้านบุคลากร 

ได้แก่ การจัดอัตราก�าลัง การสรรหา การเลื่อนข้ัน การ

พัฒนาบุคลากร เลื่อนต�าแหน่ง การส่งเสริมขวัญและก�าลัง

ใจ สวัสดิการ การเสริมสร้างบรรยากาศในการท�างาน การ

ประเมินผลการปฏิบัติงาน (4) การอ�านวยการ (Direction: 

D) หมายถึง การวินิจฉัยสั่งการ ควบคุม บังคับบัญชา การ

ควบคุมการปฏิบัติงาน และควบคุมดูแลการปฏิบัติของผู้

บริหารในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน (5) การประสานงาน 

(Coordination: Co) หมายถึง การประสานกิจการด้าน

ต่าง ๆ ของหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือที่ดีและ

น�าไปสู่เป้าหมายเดียวกัน (6) การรายงาน (Reporting: 

R) หมายถึง การรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากร

ระดับต่าง ๆ ในหน่วยงานเพื่อให้ผู้บริหารและสมาชิกของ

หน่วยงานได้ทราบความเคลื่อนไหวและความคืบหน้าของ

ภารกิจอย่างสม�่าเสมอ (7) การงบประมาณ (Budgeting: 

B) หมายถึง การจัดท�างบประมาณการจัดท�าบัญชีการใช้

จ่ายเงินและการควบคุมตรวจสอบทางด้านการเงินและ

ทรัพย์สิน โดยทฤษฎีท้ัง 7 ข้ันตอนนี้สามารถน�ามาปรับใช้

ในการบริหารจัดการร่วมกับภาคเอกชนเพื่อป้องกันยาเสพ

ติดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การบริหารจัดการ หมายถึง แนวทาง วิธีการ หรือ

ขั้นตอนการด�าเนินงานหรือการปฏิบัติงานใด ๆ  ในลักษณะ

ทีเ่ป็นตวัชีว้ดักลุม่ตวัชีว้ดั กรอบแนวคดิ หรอืตวัแบบทีน่�าไป

ปรับใช้ในทางวิชาการ เช่น ในการวิจัย และในทางปฏิบัติ

ของหน่วยงานและบุคลากรของหน่วยงานท้ังภาครัฐและ

ภาคเอกชน ท้ังนี้ เพื่อน�าไปสู่จุดหมายปลายทางที่ท�าให้

เกิดการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้นกว่าเดิม (วิรัช วิรัช

นิภาวรรณ, 2558, น. 51)

กรอบแนวคิดกำรวิจัย

ในการศึกษาครั้งนี้ ผู ้ศึกษาได้น�าปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 8 ด้านได้แก่ (1) ความพอประมาณ (2) 

ความมีเหตุผล (3) การมีภูมิคุ้มกัน (4) ความรู้ (5) คุณธรรม 

(6) การรวมกลุ่ม (7) การสร้างเครือข่าย และ (8) ความ

สมดุลและการพัฒนาที่ยั่งยืน มาเป็นกรอบแนวคิดส่วนท่ี

เป็นตัวแปรอิสระ และก�าหนดให้ “การเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการบริหารจัดการด้านการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่ง

ปฏิกูลขององค์การบริหารส่วนต�าบลหนองแหน อ�าเภอ

พนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ตามกรอบแนวคิดการ

บริหารจัดการหน่วยงานแบบสมดุล เป็นตัวแปรตาม 



136 Vol. 8 No. 1 January-April 2018
EAU HEritAgE JoUrnAl

Social Science and Humanity

กรอบแนวคิดกำรวิจัย
  ตัวแปรอิสระ (เหตุ)          ตัวแปรตาม (ตาม)

1. ปัจจยัทีม่ส่ีวนส�าคญัต่อสภาพปัญหาเกีย่วกบัการบรหิารจดัการ

ด้านการจดัเกบ็ขยะมลูฝอยและสิง่ปฎกิลูขององค์การบรหิารส่วน

ต�าบลหนองแหน อ�าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ตาม

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 5 ด้าน ได้แก่

1) ความพอประมาณ     2) ความมีเหตุผล

3) การมีภูมิคุ้มกัน         4) ความรู้

5) คุณธรรม                6) การรวมกลุ่ม

7) การสร้างเครือข่าย     8) ความสมดุลและการพัฒนาที่ยั่งยืน

การพฒันาการบรหิารจดัการด้านการจดัเกบ็ขยะ

มูลฝอยและสิ่งปฎิกูลขององค์การบริหารส่วน

ต�าบลหนองแหน อ�าเภอพนมสารคาม จังหวัด

ฉะเชิงเทรา

การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้าน

การจดัเกบ็ขยะมลูฝอยและสิง่ปฎกิลูขององค์การ

บรหิารส่วนต�าบลหนองแหน อ�าเภอพนมสารคาม 

จงัหวดัฉะเชงิเทรา ตามกรอบแนวคดิการบรหิาร

จัดการหน ่วยงานแบบสมดุล (Balanced 

scorecard) 4 ด้าน

1) ด้านภายนอกหน่วยงาน

2) ด้านภายในหน่วยงาน

3) ด้านการเรียนรู้และการเติบโต

4) ด้านการเงิน

2. ปัจจัยที่มีส่วนส�าคัญต่อแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการ

ด้านการจดัเกบ็ขยะมลูฝอยและสิง่ปฎกิลูขององค์การบรหิารส่วน

ต�าบลหนองแหน อ�าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ตาม

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 5 ด้าน ได้แก่

1) ความพอประมาณ     2) ความมีเหตุผล

3) การมีภูมิคุ้มกัน         4) ความรู้

5) คุณธรรม                6) การรวมกลุ่ม

7) การสร้างเครือข่าย     8) ความสมดุลและการพัฒนาที่ยั่งยืน

3. ปัจจัยที่มีส ่วนส�าคัญท�าให้การพัฒนาการบริหารจัดการ

ด้านการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูลขององค์การบริหาร

ส่วนต�าบลหนองแหน อ�าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 

ประสบผลส�าเร็จ

1) ปัจจัยภายใน           2) ปัจจัยภายนอก

ภำพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

สมมติฐำนกำรวิจัย

ผู้ศึกษาไม่ได้ตั้งสมมติฐานไว้ด้วย เพราะ (1) การ

ตั้งสมมติฐานเป็นการชี้น�าท�าให้การศึกษาขาดความเป็น

อิสระ เนื่องจากได้ตีกรอบหรือก�าหนดทิศทางไว้ล่วงหน้า

โดยไม่ปล่อยให้การศึกษาเป็นไปตามธรรมชาติ (2) การ

ก�าหนดสมมติฐานไว้ อาจเป็นการซ�้าซ้อนกับหัวข้อย่อยของ

วัตถุประสงค์การวิจัย และ (3) อาจท�าให้หลงประเด็นไป

เน้นการพิสูจน์สมมติฐาน หรือให้ความส�าคัญกับสมมติฐาน

เทียบเท่าหรือมากกว่าวัตถุประสงค์การวิจัยซึ่งถือว่าเป็น

หัวใจของการศึกษาครั้งนี้

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

การศึ กษาครั้ ง นี้ เ ป ็ นการวิ จั ย เ ชิ งปริ ม าณ  

(quantitative research) ที่ให้ความส�าคัญกับการเก็บ

รวบรวมข้อมูลสนามหรือวิจัยสนาม (field research) ใน

ขณะเดียวกันก็ได้ให้ความส�าคัญกับการเก็บรวบรวมข้อมูล

จากเอกสาร (document research) ด้วย เช่น การเก็บ

รวบรวมข้อมูลในลักษณะของการทบทวนวรรณกรรมที่

เก่ียวข้อง (reviewed literature)



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
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ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

ประชากร คือ จ�านวนประชากรทั้งหมดท่ีท�าการ

ศึกษา อันได้แก่ ประชากรทั้งหมดในเขตพื้นที่ขององค์การ

บริหารส่วนต�าบลหนองแหน อ�าเภอพนมสารคาม จังหวัด

ฉะเชิงเทรา จ�านวน 9,579 คน 

กลุ่มตัวอย่าง คือ จ�านวนตัวแทนของประชากร

ที่ตอบแบบสอบถาม อันได้แก่ ประชากรในเขตพื้นท่ี

องค์การบริหารส่วนต�าบลหนองแหน อ�าเภอพนมสารคาม 

จังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ถูกเลือกเพื่อเป็นตัวแทนในการตอ

แบบสอบถาม จ�านวน 384 คน ซึ่งได้มาจากขนาดกลุ่ม

ตัวอย่างของทาโร ยามาเน่ (Yamane, 1967) ที่ระดับ

ความเชื่อมั่น 95 % และระดับความคลาดเคลื่อนของการ

สุ่มตัวอย่าง 0.05 

เครื่องมือท่ีใช้ในกำรวิจัย

ผู ้ศึกษาใช้แบบสอบถาม ซึ่งผ ่านการทดสอบ 

(try-out)จ�านวน 50 ชุด และผ่านการทดสอบหาความ

เที่ยงตรง(validity) และความเชื่อถือได้ (reliability) 

แบบสอบถามทั้งฉบับมีค่าครอนบาค (Cronbach, 1963)

ในระดับความเชื่อถือ เท่ากับ 0.94 พร้อมกันนั้น ยังมีการ

ทดสอบหาค่าความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม ซ่ึงเป็นการ

ทดสอบเพื่อหาค่าความเที่ยงตรงตามเนื้อหา หรือหาค่า

ความสอดคล้องระหว่างข้อค�าถามกับวัตถุประสงค์การวิจัย 

(Index of item Objective Congruence--IOC) จาก

ผู้เชี่ยวชาญจ�านวน 5 คนโดยได้ค่าเท่ากับ 0.96 อีกด้วย

 

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล

ผู้ศึกษาได้แจกแบบสอบถาม จ�านวน 384 ชุด ให้

กลุ่มตัวอย่างกรอก โดยในการแจกและการเก็บรวบรวม

แบบสอบถามสามารถเก็บรวบรวมแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์

กลับคืนมาได้จ�านวน 384 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของกลุ่ม

ตัวอย่างทั้งหมด โดยน�าแบบสอบถามที่เก็บรวบรวมมาได้

ทัง้หมด 384 ชดุ มาตรวจสอบและคัดแยกแบบสอบถามออก

เป็น 2 กลุ่มได้แก่ (1) แบบสอบถามที่กลุ่มตัวอย่างเห็นว่า 

“องค์การบรหิารส่วนต�าบลหนองแหน อ�าเภอพนมสารคาม 

จังหวัดฉะเชิงเทรา ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการ

ด้านการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล” จ�านวน 0 ชุด 

คิดเป็นร้อยละ0.00 และ (2) แบบสอบถามท่ีกลุ่มตัวอย่าง

เห็นว่า “องค์การบริหารส่วนต�าบลหนองแหน อ�าเภอ

พนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา มีปัญหาจ�านวน 384 ชุด 

คิดเป็นร้อยละ 100.0 ดังนั้น จึงได้น�าแบบสอบถามจ�านวน 

384 ชุดดังกล่าว มาประมวล และวิเคราะห์ 

สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล

ได้แก่ ค่าร ้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน

 

ผลกำรวิจัย

1. สรุปผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของกลุ่ม

ตวัอย่างต่อสภาพปัญหาเกีย่วกบัการบรหิารจดัการด้านการ

จัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลขององค์การบริหารส่วน

ต�าบลหนองแหน อ�าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 8 ด้าน (สอดคล้อง

กับวัตถุประสงค์การวิจัย ข้อ 1) พบว่าโดยภาพรวมกลุ่ม

ตัวอย่างเห็นด้วยในระดับมากทุกด้าน ( =2.72) ปัญหาที่

ส�าคัญที่สุด คือ ด้านความสมดุลและการพัฒนาที่ยั่งยืน รอง

ลงมาคือ ด้านการรวมกลุ่ม ด้านการสร้างเครือข่าย ด้าน

ความพอประมาณ ด้านคุณธรรม ด้านความรู้ ด้านความ

มีเหตุผล และ ด้านการมีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี

2. สรุปผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของกลุ่ม

ตัวอย่างต่อแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการด้านการ

จัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลขององค์การบริหารส่วน

ต�าบลหนองแหน อ�าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 8 ด้าน (สอดคล้องกับ

วตัถปุระสงค์การวจิยั ข้อ 2) พบว่าโดยภาพรวมกลุม่ตวัอย่าง

ล้วนเห็นด้วยในระดับมาก ( =2.80) โดยแนวทางการ

พัฒนาท่ีเห็นด้วยมากท่ีสุด คือ ด้านคุณธรรม รองลงมาคือ 

ด้านความสมดุลและการพัฒนาท่ียั่งยืน ด้านการรวมกลุ่ม 

ด้านความรู้ ด้านความมีเหตุผล ด้านการสร้างเครือข่าย 

ด้านความพอประมาณ และด้านการมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
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ตำรำง 1

สรุปความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างต่อปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการ และแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการด้าน

การจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลขององค์การบริหารส่วนต�าบลหนองแหน อ�าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จ�าแนกตามค่าเฉลี่ยรวมทั้ง 8 ด้าน และค่าเฉลี่ยรวมแต่ละด้านเรียงตามล�าดับค่าเฉล่ีย

รวมจากมากไปน้อย

ปัญหำเกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำร แนวทำงกำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำร

ค่ำเฉลี่ยรวมทั้ง 5 ด้ำน

2.72 2.80

ค่ำเฉลี่ยรวมแต่ละด้ำนเรียงตำมล�ำดับค่ำเฉลี่ยจำกมำกไปน้อย

1.ด้านความสมดุลและการพัฒนาท่ียั่งยืน   2.82 (SD = .445)  1. ด้านคุณธรรม                                    2.94 (SD = .232)  

2. ด้านการรวมกลุ่ม                               2.70 (SD = .524)  2. ด้านความสมดุลและการพัฒนาที่ยั่งยืน  2.92 (SD = .290)     

3. ด้านการสร้างเครือข่าย                         2.63 (SD = .563)  3. ด้านการรวมกลุ่ม                                2.86 (SD = .331)  

4. ด้านความพอประมาณ                         2.58 (SD = .535)  4. ด้านความรู้                                       2.84 (SD = .333)  

5. ด้านคุณธรรม                                    2.53 (SD = .540)  5. ด้านความมีเหตุผล                              2.83 (SD = .351)  

6. ด้านความรู้                                       2.50 (SD = .536)  6. ด้านการสร้างเครือข่าย                         2.76 (SD = .408)  

7. ด้านความมีเหตุผล                             2.48 (SD = .555)  7. ด้านความพอประมาณ                          2.68 (SD = .434)  

8. ด้านการมีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี                2.45 (SD = .543)  8. ด้านการมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี                  2.61 (SD = .461)  

หมายเหตุ: หากเกิดกรณีที่ด้านใดมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากัน ผู้ศึกษาได้น�าด้านที่มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานต�่าสุดมาแสดงไว้ดังตาราง

3. สรุปผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของกลุ ่ม

ตัวอย่างต่อปัจจยัทีม่ส่ีวนส�าคญัท�าให้การพฒันาการบรหิาร

จัดการด้านการจดัเกบ็ขยะมลูฝอยและสิง่ปฏกิลูขององค์การ

บริหารส่วนต�าบลหนองแหน อ�าเภอพนมสารคาม จังหวัด

ฉะเชิงเทรา ประสบผลส�าเร็จ พบว่า กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วย

ในระดับมาก ทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกว่า การ

ที่องค์การบริหารส่วนต�าบลหนองแหน มีการวางแผนการ

จดัการทีด่แีละเจ้าหน้าทีจ่ดัเกบ็ขยะมคีวามตัง้ใจ มคีวามรบั

ผิดชอบ มีความขยันหมั่นเพียร และมีจิตส�านึกที่ดี ในการ

ให้บริการจัดเก็บขยะแก่ประชาชนและชุมชน เป็นปัจจัย

ภายในทีส่�าคญั ( = 2.91) ส่วนปัจจัยภายนอกทีส่�าคัญได้แก่ 

การที่ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ ให้ความร่วมมือกับ

องค์การบริหารส่วนต�าบลหนองแหน ในการทิ้งขยะให้เป็น

ที่และให้ความร่วมมือในการคัดแยกขยะอย่างจริงจังและ

ต่อเน่ือง เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะในพื้นที่ (  = 2.81)

กำรอภิปรำยผล

1. การอภปิรายผลสภาพปัญหาเกีย่วกบัการบรหิาร

จดัการด้านการจดัเกบ็ขยะมลูฝอยและสิง่ปฏกิลูขององค์การ

บริหารส่วนต�าบลหนองแหน อ�าเภอพนมสารคาม จังหวัด

ฉะเชิงเทรา ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 8 ด้าน จาก

ข้อมูลท่ีได้จากสรุปผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของกลุ่ม

ตัวอย่างท่ีสรุปได้ว่าโดยภาพรวมของปัญหา กลุ่มตัวอย่าง

เห็นด้วยระดับมากต่อสภาพปัญหาเกี่ยวกับการบริหาร

จดัการด้านการจดัเกบ็ขยะมลูฝอยและสิง่ปฏกิลูขององค์การ

บริหารส่วนต�าบลหนองแหน อ�าเภอพนมสารคาม จังหวัด

ฉะเชิงเทรา ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 8 ด้าน ผู้

ศึกษามีความเห็นว่าองค์การบริหารส่วนต�าบลหนองแหน

มีอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบอยู่แล้ว เพียงแต่ยังมี

การบริหารจัดการในการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

ท่ีไม่ถูกต้องและเหมาะสมเท่าท่ีควร

2. การอภิปรายผลสภาพปัญหาและแนวทางการ

พัฒนาการบริหารจัดการด้านการจัดเก็บขยะมูลฝอยและ 
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สิ่งปฏิกูล ขององค์การบริหารส่วนต�าบลหนองแหน อ�าเภอ

พนมสารคาม จงัหวดัฉะเชงิเทรา ตามปรชัญาของเศรษฐกจิ

พอเพียง 8 ด้าน จากผลการส�ารวจผู้ศึกษามีความเห็นว่า

องค์การบริหารส่วนต�าบลหนองแหนมีสภาพปัญหาในการ

บรหิารจดัการด้านการจดัเกบ็ขยะมลูฝอยและสิง่ปฏกิลูตาม

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 8 ด้าน และเนื่องจากปัญหา

แต่ละปัญหาในแต่ละด้านขึ้นอยู่กับมุมมองของแต่ละคน ท่ี

มีส่วนได้รับผลกระทบจากการบริหารจัดการด้านการจัด

เก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ในการอภิปรายผล ผู้ศึกษา

จะได้ยกตัวอย่างเฉพาะ “ปัญหาท่ีส�าคัญท่ีสุด” ของแต่ละ

ด้านมาด้านละ 1 ปัญหาเท่านั้น โดยเลือกจากปัญหาที่

ส�าคัญท่ีสุดตามความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างในแต่ละด้าน

จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม ในขณะ

เดียวกันก็จะน�าเสนอถึง “สาเหตุ”และ “แนวทางแก้ไข” 

หรือ “แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการ” ควบคู่กัน

ไปด้วยดังสรุปไว้ในภาพ 2 ดังนี้

1. ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านความพอ
ประมาณ พบว่า อบต. ให้บริการประชาชนด้าน
การจัดเก็บขยะในแต่ละชุมชนน้อยเกินไป ท�าให้
มีขยะตกค้าง

1. อบต. ขาดแผนงานที่ชัดเจนในการให้
บรกิาร และมงีบประมาณทีจ่�ากดัในการจ้าง
บุคลากรและจัดซื้อเคร่ืองมือ วัสดุอุปกรณ์
ในการบริหารจัดการไม่เพียงพอ

1. อบต. ควรวางแผนงานทีช่ดัเจน และมปีระสทิธภิาพ
ในการให้บริการงานด้านการจัดเก็บขยะ

2. ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านความ
มีเหตุผล พบว่า อบต. ขาดการวางแผนการจัด
เก็บขยะท่ีดีและมีประสิทธิภาพ ท�าให้มีขยะหลง
เหลือตกค้างเป็นจ�านวนมาก ส่งผลให้เกิดมลภาวะ
กับชุมชนได้

2. อบต. ขาดการวางแผนการจัดเก็บขยะ
ท่ีดีและมีประสิทธิภาพ ท�าให้มีขยะหลง
เหลือตกค้างเป็นจ�านวนมาก ส่งผลให้เกิด
มลภาวะกับชุมชน

2. อบต. ควรมีการวางแผนการจัดเก็บขยะที่ดีและมี
ประสิทธิภาพซึ่งจะท�าให้มีขยะหลงเหลือตกค้างน้อย
ลง ส่งผลให้ชุมชนมีสภาพแวดล้อมที่ดี

3. ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านการมี
ภูมิคุ ้มกันในตัวที่ดี พบว่า อบต. ไม่ได้จัดหารถ
บรรทุกขยะเพิ่มเติมไว้เพื่อรองรับปริมาณขยะมีอยู่
ในปัจจุบัน รวมทั้งไม่มีการบ�ารุงรักษารถบรรทุก
ขยะท่ีดี ซ่ึงหากเกิดการช�ารุด เสียหายก็จะท�าให้ 
อบต. มีปัญหาด้านการจัดการขยะ

3. รถบรรทุกขยะขาดแคลนไม่เพียงพอต่อ
ความการรองรับปริมาณขยะมอียูใ่นปัจจบุนั 
รวมทั้งขาดการบ�ารุงรักษารถบรรทุกขยะ

3. อบต. ควรจัดหารถบรรทุกขยะเพ่ิมเติมไว้เพื่อ
รองรับปริมาณขยะมีอยู ่ในปัจจุบัน รวมทั้งมีการ
บ�ารุงรักษารถบรรทุกขยะที่ดี ไม่ให้เกิดการช�ารุด เสีย
หาย เพ่ือไม่ให้ อบต. เกิดปัญหาด้านการจัดการขยะ

4. ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านความรู้ 
พบว่า อบต. ไม่ได้ส่งเสริมให้เจ้าหน้าท่ีจัดเก็บขยะ 
มีความรู้เรื่องของการคัดแยกขยะและน�าขยะส่วน
หนึ่งกลับไปใช้ประโยชน์ เพื่อน�าไปประชาสัมพันธ์
ให้กับประชาชนได้

4. เจ้าหน้าทีจ่ดัเกบ็ขยะขาดความรูเ้รือ่งการ
คดัแยกขยะและน�าขยะกลบัไปใช้ประโยชน์

4. อบต. ควรส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่จัดเก็บขยะ มี
ความรู้เรื่องของการคัดแยกขยะและน�าขยะส่วนหนึ่ง
กลับไปใช้ประโยชน์ เพื่อน�าไปประชาสัมพันธ์ให้กับ
ประชาชนได้เข้าใจ

5. ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านคุณธรรม
พบว่า อบต. ไม่ได้รณรงค์ให้ประชาชนมีจิตส�านึก
ท่ีดีในการทิ้งขยะ เช่น ทิ้งขยะให้เป็นที่เป็นทาง 
เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมและสร้างสุขอนามัยท่ี
ดีให้แก่ชุมชน

5. ประชาชนขาดจติส�านกึทีด่ใีนการทิง้ขยะ
ให้เป็นที่เป็นทาง

5. อบต. ควรรณรงค์ให้ประชาชนมีจิตส�านึกที่ดีใน
การทิ้งขยะ ให้เป็นที่เป็นทาง

6. ปัญหาเก่ียวกับการบริหารจัดการด้านการรวม
กลุ่มพบว่า อบต. ไม่ได้ส่งเสริมให้กลุ่มมีความเข้ม
แข็งเพยีงพอ โดยให้การสนบัสนนุด้านวสัด ุอปุกรณ์
ท่ีจ�าเป็นบางส่วนในการคัดแยกขยะ รวมถึง การ
แปรรูปขยะให้กับชุมชน เช่น ถังคัดแยกขยะ และ
วัสดุท่ีจ�าเป็นในการท�าปุ๋ยอินทรีย์จากขยะ เป็นต้น

6. ขาดการส่งเสริมให้กลุ่มมีความเข้มแข็ง
เพียงพอ และขาดการสนับสนุนด้านวัสดุ 
อุปกรณ์ที่จ�าเป็นบางส่วนในการคัดแยก
ขยะ รวมถึง การแปรรูปขยะให้กับชุมชน

6. อบต. ควรส่งเสริมให้กลุ่มมีความเข้มแข็งเพียง
พอ โดยให้การสนับสนุนด้านวัสดุ อุปกรณ์ที่จ�าเป็น
บางส่วนในการคัดแยกขยะ รวมถึงการแปรรูปขยะ
ในชุมชน

กระบวนการพิจารณาแก้ไขปัญหา

         (1)        (2)     (3)

ปัญหา สาเหตุ แนวทางการพัฒนา

     สอดคล้อง
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7. ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านการสร้าง
เครือข่าย พบว่า อบต. ไม่ได้สนับสนุนการสร้าง
เครือข่ายระหว่างกลุ่มต่าง ๆ เพื่อเข้าไปมีส่วน
ร่วมในการบริหารจัดการด้านการจัดเก็บขยะร่วม
กับ อบต. และหรือเป็นฐานรองรับความช่วยเหลือ
จาก อบต. ในด้านต่าง ๆ ทุกด้าน เพื่อประโยชน์
ของทุกชุมชน

7. อบต. ไม่ได้สนับสนุนการสร้างเครือข่าย
ระหว่างกลุ่มต่าง ๆ เพื่อเข้าไปมีส่วนร่วม
ในการบริหารจัดการด้านการจัดเก็บขยะ
ร่วมกับ อบต.

7. อบต. ควรสนับสนุนการสร้างเครือข่ายระหว่าง
กลุ่มต่าง ๆ  เพื่อเข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
ด้านการจัดเก็บขยะร่วมกับ อบต.

8. ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านความ
สมดุลและการพัฒนาที่ยั่งยืน พบว่า อบต. ไม่ได้
จัดหาภาชนะรองรับขยะอันตราย ขยะติดไฟ และ
ขยะปนเปื้อนเชื้อโรคให้กับชุมชนอย่างเพียงพอกับ
ความต้องการของประชาชน

8. อบต. ไม่ได้จัดหาภาชนะรองรับขยะ
อันตราย ขยะติดไฟ และขยะปนเปื ้อน
เชื้อโรคให้กับชุมชนอย่างเพียงพอกับความ
ต้องการ

8. อบต. ควรจัดหาภาชนะรองรับขยะอันตราย ขยะ
ติดไฟ และขยะปนเปื้อนเชื้อโรคให้กับชุมชนอย่าง
เพียงพอกับความต้องการของประชาชน

ภำพ 2 กระบวนการพิจารณาแก้ไขปัญหา

กระบวนการพิจารณาแก้ไขปัญหา (ต่อ)

         (1)        (2)     (3)

ปัญหา สาเหตุ แนวทางการพัฒนา

     สอดคล้อง

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะเรียงล�าดับตามความเห็นของกลุ่ม

ตัวอย่างเฉพาะที่ส�าคัญรวม 3 ข้อ ดังนี้

1. ข้อเสนอแนะส�าหรับการพัฒนาการบริหาร

จัดการด้านการจดัเกบ็ขยะมลูฝอยและสิง่ปฏกิลูขององค์การ

บริหารส่วนต�าบลหนองแหน อ�าเภอพนมสารคาม จังหวัด

ฉะเชงิเทรา ด้านคณุธรรมโดยเฉพาะอย่างยิง่องค์การบรหิาร

ส่วนต�าบลหนองแหนควรส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่จัดเก็บขยะ

ท�างานด้วยความอดทน และมีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี 

โดยค�านึงถึงความต้องการและประโยชน์ที่ประชาชนควร

จะได้รับเป็นหลักตามที่ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนา

ระบบราชการ (2558, น. 5-12) เกณฑ์คุณภาพการบริหาร

จัดการภาครฐัระดบัพืน้ฐาน ฉบบัที ่2 เรือ่ง ความรบัผดิชอบ

ต่อสังคม ผู้บริหารของส่วนราชการควรให้ความส�าคัญต่อ

พฤติกรรมที่มีจริยธรรม ความรับผิดชอบที่มีต่อสาธารณะ

และการพจิารณาถงึความผาสกุของสงัคมและประโยชน์สขุ

ของสังคมด้วย ผู้บริหารของส่วนราชการควรเป็นแบบอย่าง

ที่ดีในการมุ่งเน้นจริยธรรม และการค�านึงถึงความปลอดภัย

และสิ่งแวดล้อมของสาธารณะครอบคลุมถึงการปฏิบัติการ

ของส่วนราชการ และวงจรชีวิตของการบริการทั้งนี้ส่วน

ราชการไม่เพียงต้องปฏิบัติตามหลักนิติธรรมเท่านั้น แต่

ควรถอืเอาข้อบงัคบัต่าง ๆ  และกฎหมายเป็นโอกาสเพือ่การ

ปรับปรุง “ให้ดีกว่าสิ่งที่จ�าเป็นต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ” 

ส่วนราชการควรตอกย�้าให้เกิดการประพฤติปฏิบัติอย่าง

มีจริยธรรมในการด�าเนินการและการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียในทุกกรณีผู้บริหารของส่วนราชการควร

ก�าหนดข้อปฏิบัติด้านจริยธรรมในมาตรฐานระดับสูงและ

ต้องมีการติดตามผลการปฏิบัติในทุกด้านอย่างสม�่าเสมอ

2. ข้อเสนอแนะส�าหรับการพัฒนาการบริหาร

จดัการด้านการจดัเกบ็ขยะมลูฝอยและสิง่ปฏกิลูขององค์การ

บริหารส่วนต�าบลหนองแหน อ�าเภอพนมสารคาม จังหวัด

ฉะเชิงเทราด้านความสมดุลและการพัฒนาที่ยั่งยืน โดย

เฉพาะอย่างยิ่งองค์การบริหารส่วนต�าบลหนองแหนควร

จัดหาภาชนะรองรับขยะอันตราย ขยะติดไฟ และขยะปน

เปื้อนเชื้อโรคให้กับชุมชนอย่างเพียงพอกับความต้องการ

ของประชาชนซ่ึงสอดคล้องกับผลการศึกษาวิจัยของรวิ

กานต์ แสนไชย (2544) การมีส่วนร่วมของชุมชนในการ

จัดการแบบยั่งยืน: กรณีศึกษาธนาคารขยะชุมชนวัดกลาง 

เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร พบว่า (1) รูปแบบการ

จัดการธนาคารขยะชุมชนวัดกลาง เป็นการใช้การมีส่วน

ร่วมของสมาชิกในชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหาขยะท่ีเกิดข้ึนใน

ชุมชนเป็นการจัดการแบบยั่งยืน เพราะมีความสัมพันธ์กัน

ระหว่างสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม (2) การมีส่วน

ร่วมของสมาชิกในชุมชนจะต้องเกิดจากความสมัครใจ เร่ิม

ตั้งแต่ข้ันตอนคิด ริเริ่มค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหา
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ของชุมชน วางแผนด�าเนินกิจกรรมลงทุนและปฏิบัติงาน

และติดตามและประเมินผลการด�าเนินงาน (3) ปัจจัยท่ี

ท�าให้สมาชิกในชุมชนวัดกลางเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการ

ธนาคารขยะมี 11 ประการ คือ รูปแบบของโครงการ การ

ประชาสัมพันธ์ สื่อมวลชน ความพร้อมของประชาชนใน

ชุมชน การสนับสนุนจากภายนอก ผู้บริหารโครงการ ความ

เข้มแข็งของชุมชน ความต้องการแก้ไข ปัญหาของชุมชน 

ผลประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ ความต้องการการยอมรับ

จากสังคม และความต้องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

ไว้ให้ชนรุ่นหน้า (4) รูปแบบการด�าเนินงานของธนาคาร

ขยะชุมชนวัดกลาง เป็นกลยุทธ์หนึ่งของการจัดการขยะ

มูลฝอยที่ดีและเหมาะสมส�าหรับชุมชนในระดับท้องถ่ินท้ัง

ในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด

3. ข้อเสนอแนะส�าหรับปัจจัยที่มีส่วนส�าคัญท�าให้

การพัฒนาการบริหารจัดการด้านการจัดเก็บขยะมูลฝอย

และสิ่งปฏิกูลขององค์การบริหารส่วนต�าบลหนองแหน 

อ�าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทราประสบผลส�าเร็จ 

แบ่งเป็นปัจจยัภายใน ได้แก่ การทีอ่งค์การบรหิารส่วนต�าบล

หนองแหนมีการวางแผนการจัดการที่ดีและเจ้าหน้าที่จัด

เก็บขยะมีความตั้งใจ มีความรับผิดชอบ มีความขยันหมั่น

เพียร มีจิตส�านึกที่ดีในการให้บริการ และการที่องค์การ

บริหารส่วนต�าบลหนองแหนมีผู้บริหารที่ดีและมีความเป็น

ผู้น�าสูง กล้าคิด กล้าริเริ่ม และมีนโยบายในการเก็บขยะ

ที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพรวมถึงมีการติดตามประเมิน

ผล ส่วนปัจจัยภายนอก ได้แก่ การที่ประชาชนและหน่วย

งานต่าง ๆ  ให้ความร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนต�าบลใน

การทิ้งขยะให้เป็นที่และให้ความร่วมมือในการคัดแยกขยะ

อย่างจริงจังและต่อเน่ือง และการที่องค์การบริหารส่วน

ต�าบลหนองแหนได้รับการสนับสนุนงบประมาณสมทบจาก

หน่วยงานอื่น ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชนซ่ึง

สอดคล้องกับแนวคิดของ วิรัช วิรัชนิภาวรรณ (2552, น. 

31-40) ตามกรอบแนวคิด PAMS-POSDCoRB ท่ีประกอบ

ด้วย11 ด้าน ได้แก่ (1) การบริหารนโยบาย (Policy) 

โดยหน่วยงานต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจน และเปิดโอกาส

ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการก�าหนดนโยบาย (2) 

การบริหารอ�านาจหน้าท่ี (Authority) หน่วยงานก�าหนด

อ�านาจหน้าท่ีของบุคลากรไว้อย่างชัดเจน (3) การบริหาร

คุณธรรม (Morality) หน่วยงานควบคุมดูแลและป้องกัน

บุคลากรมิให้ประพฤติมิชอบและบุคลากรของหน่วยงาน

มีจิตส�านึกท่ีดีในการปฏิบัติหน้าท่ีเพื่อผลประโยชน์ของ

ส่วนรวม (4) การบริหารท่ีเก่ียวข้องกับสังคม (Society) 

โดยหน่วยงานมีเป้าหมายที่ค�านึงถึงผลประโยชน์ของ

ประชาชนเป็นหลัก และจัดฝึกอบรมหรือพัฒนาบุคลากร

อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อส่วนรวม (5) การ

วางแผน (Planning) หน่วยงานมีแผนการปฏิบัติราชการ

อย่างชัดเจน และน�าแผนไปปฏิบัติอย่างครบถ้วน รวมทั้ง

เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผน 

(6) การจัดองค์การ (Organizing) หน่วยงานมีการก�าหนด

สายการบังคับบัญชาเพื่อแก้ไขปัญหาไว้อย่างเหมาะสม (7) 

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Staffing) ผู้บริหารของหน่วย

งานเห็นถึงความส�าคัญและให้ความส�าคัญกับบุคลากรและ

การพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน (8) การอ�านวยการ 

(Directing) หน่วยงานเปิดโอกาสให้ประชาชนหรือหน่วย

งานภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติ

ราชการของหน่วยงาน (9) การประสานงาน (Coordinat-

ing) หน่วยงานจดัการฝึกอบรมบคุลากรในเรือ่งความส�าคญั

และความจ�าเป็นของการประสานงาน (10) การรายงาน 

(Reporting) หน่วยงานควบคุมตรวจสอบการประเมิน

ผลการปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างเข้มงวด (11) การงบ

ประมาณ (Budgeting) หน่วยงานมีระบบการควบคุมตรวจ

สอบการใช้จ่ายงบประมาณอย่างเข็มงวด
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บทคัดย่อ

การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) สภาพปัญหาของการบริหารจัดการเพื่อเผยแผ่ความรู้ด้านคุณธรรม

และจริยธรรมของคณะสงฆ์จังหวัดชลบุรี (2) แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการเพื่อเผยแผ่ความรู้ด้านคุณธรรมและ

จริยธรรมของคณะสงฆ์จังหวัดชลบุรี และ (3) ปัจจัยท่ีมีส่วนส�าคัญท่ีท�าให้แนวทางแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการ

เพื่อเผยแผ่ความรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรมของคณะสงฆ์จังหวัดชลบุรีประสบผลส�าเร็จ การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบ

ผสมผสาน เน้นวิจัยเชิงปริมาณ มีแบบสอบถามเป็นเครื่องมือการวิจัย โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างท่ีประชาชนที่อาศัย

อยู่ในพื้นจังหวัดชลบุรีทั้งหมด 11 อ�าเภอ จ�านวน 1,100 คน สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย 

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าการถดถอยพหุคูณ และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน นอกจากนี้ ยังมีการสัมภาษณ์

แนวลึกเฉพาะผู้เชี่ยวชาญ จ�านวน 9 คน ผลการศึกษาพบว่า (1) ปัญหาเก่ียวกับการบริหารจัดการท่ีส�าคัญ คือ คณะสงฆ์

จังหวัดชลบุรีโดยพระสังฆาธิการบางวัด ขาดการบูรณาการการท�างานร่วมกันระหว่างวัดต่อวัดในเขตพื้นท่ี เพื่อช่วยเหลือ

ซึ่งกันและกัน ให้กว้างขว้างครอบคลุมทั้งพื้นที่ (2) แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการ ท่ีส�าคัญ คือ คณะสงฆ์จังหวัด

ชลบุรีโดยพระสังฆาธิการบางวัดใน ควรให้ความส�าคัญกับการเผยแผ่ความรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ให้มากกว่าที่เป็น

อยู่ (3) ปัจจัยที่มีส่วนส�าคัญท�าให้การพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการประสบผลส�าเร็จท่ีส�าคัญ คือ การท่ีภาคเอกชน 

องค์กรอิสระ และหน่วยงานต่าง ๆ ให้ความร่วมมือและให้การสนับสนุนคณะสงฆ์จังหวัดชลบุรี ในการด�าเนินงานเกี่ยว

กับการเผยแผ่ความรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม และ (4) ตัวแบบในการบริหารจัดการ ควรประกอบด้วย 5 ด้าน เรียง

ตามล�าดับจากความส�าคัญมากไปน้อย ดังนี้ (1) ด้านการสร้างเครือข่าย (2) ด้านความรู้คู่คุณธรรม (3) ด้านพอประมาณ 

(4) ด้านความมีภูมิคุ้มกัน และ (5) ด้านความมีเหตุผล

ค�ำส�ำคัญ: การบริหารจัดการ, การเผยแผ่, คุณธรรมและจริยธรรม

Abstract

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

dissemination of morality and ethics knowledge of the Sangha in Chonburi province (2) development  

guidelines of administration of dissemination of morality and ethics knowledge of the Sangha in 

Chonburi province and (3) main factors taking important parts of the success of the development 

guidelines of administration of dissemination of morality and ethics knowledge of the Sangha in 

กำรบริหำรจัดกำรเพื่อเผยแผ่ควำมรู้ด้ำนคุณธรรมและจริยธรรมของคณะสงฆ์จังหวัดชลบุรี
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บทน�ำ

การเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้เป็นที่แพร่หลาย

ในทุกยุคทุกสมัยน้ัน พระสงฆ์สาวกนับว่าเป็นผู้มีบทบาท

ส�าคัญ เพราะพระสงฆ์เป็นส่วนหนึ่งของพระรัตนตรัย  

และยังถือว่าเป็นองค์ประกอบหนึ่งของหลักการศาสนา  

การเผยแผ่พระพุทธศาสนานั้น ท�ากันหลายรูปแบบโดย

เฉพาะอย่างยิ่งการใช้วัดเป็นศูนย์กลางในเชื่อมประสาน

การพัฒนาวัดอย ่างต ่อเนื่อง การจัดกิจกรรมที่ เป ็น

ประโยชน์ต่อชุมชนเพียงอย่างเดียวยังไม่สามารถพัฒนา

วัดได้สมบูรณ์ครบถ้วน การพัฒนาวัดที่สมบูรณ์ครบถ้วน

จะต้องพัฒนาวัดแบบบูรณาการโดยการเชื่อมโยงกิจกรรม

ของวัดให้สอดคล้องกับการบริหารงานคณะสงฆ์ และให้

สอดคล้องกับเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน โดย 

บรูณาการให้สอดคล้องกบัภารกจิ ๖ ด้านของคณะสงฆ์ ดงันี้  

(1) การปกครอง (2) การศาสนศึกษา (3) การเผยแผ่ 

(4) การสาธารณูปการ (5) การศึกษาสงเคราะห์ (6) การ

สาธารณสงเคราะห์ (ส�านักงานพระพุทธศาสนา, 2554, 

น. 4) การน�าแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 5 ด้าน

มาปรับใช้กับการเผยแผ่คุณธรรมและจริยธรรมของคณะ

สงฆ์เพื่อให้สอดคล้องกับการประกอบภารกิจที่มีอยู่ท้ัง 6 

ด้านให้เป็นไปด้วยความเหมาะสม โดยมีวัดเป็นศูนย์กลาง

Chonburi province. The research methodology was designed as mixed methods research using the 

quantitative research as the principal. Questionnaires were used to collect data from 1,100 samples. 

Descriptive statistics analysis including, mean, standard deviation, multiple regression and Pearson’s 

correlation coefficient 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 

condition of problem was some the Sangha in Chonburi province lack of integration teamwork  

between the temples in Chonburi province area (2) the major development guideline was some the 

Sangha in Chonburi province should focus on dissemination of morality and ethics knowledge than it 

is to (3) the main factors taking important part of the success of the development guideline was the 

private sector, independent organizations and other organizations to cooperate and to support the 

Sangha in Chonburi province for dissemination of morality and ethics knowledge and (4) the model 

of administration was respectively as follows: networking, both knowledge and morality, moderation, 

self-immunity, and rationality. 

Keywords: administration, dissemination, morality and ethics

แห่งกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน เป็นแหล่งการศึกษาของ

ประชาชนและท�าหน้าที่เป็นสถาบันหลักในการฝึกอบรม

พระสงฆ์ ทีจ่ะสบืต่อพระศาสนาและพลเมอืงทีจ่ะรบัผดิชอบ

สังคมที่ส�าคัญนอกจากนี้แล้ววัดยังมีฐานะเป็นโรงเรียนอีก

ด้วย แม้ปัจจุบันความเป็นศูนย์กลางในบางเรื่องจะลดลงแต่

ความส�าคัญก็ยังคงอยู่ บทบาทของวัดยังคงมีค่อนข้างมาก 

คือ เรื่องของการพัฒนาชุมชน การพัฒนาอาชีพ หรือการ

เป็นหน่วยสังคมสงเคราะห์และความเป็นศูนย์กลางทาง

ด้านจิตใจ ซึ่งยังคงมีอยู่มิเสื่อมคลายแต่อย่างใด วัดจึงมี

บทบาทอย่างยิ่งในสังคมไทย (ส�านักงานคณะกรรมการการ

ศึกษาแห่งชาติ, 2545, น.12) โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการ

เผยแผ่ความรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรมให้กับประชาชน 

การบริหารจัดการเพื่ อ เผยแผ ่ความรู ้ ด ้ าน

คุณธรรมและจริยธรรมของคณะสงฆ์จังหวัดชลบุรียังไม่มี

ประสิทธิภาพเท่าควร โดยเฉพาพอย่างยิ่ง บุคลากรผู้ปฏิบัติ

หน้าที่ยังขาดความรู้ ความเข้าใจ ในการเผยแผ่ความรู้ด้าน

คุณธรรมและจริยธรรมแก่ประชาชน อาทิเช่น บุคลากร

ปฏิบัติท�าหน้าท่ีในการเผยแผ่ยังขาดความรู้ ความเข้าใจ

ด้านคุณธรรมและจริยธรรม บุคลากรปฏิบัติท�าหน้าท่ีใน

การเผยแผ่ยังขาดความรู้ ความเข้าใจในการเผยแผ่ และ
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คณะสงฆ์จังหวัดชลบุรีมีนโยบายที่ไม่ชัดเจนทั้งด้านการ

พัฒนาศักยภาพบุคลากร การน�าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมา

ใช้ และกรอบเวลาในการเผยแผ่ความรู้ด้านคุณธรรมและ

จริยธรรมแก่ประชาชนก็ไม่มีก�าหนดเวลาที่ชัดเจนและ

เหมาะสม ซ่ึงสอดคล้องกับความเห็นของผู้เชี่ยวชาญท่ีผู้

ศึกษาได้ท�าการสัมภาษณ์ผู้มีประสบการณ์ในการท�างาน

เผยแผ่ความรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ซึ่งเป็นพระภิกษุ

สงฆ์ จ�านวน 2 รูป เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบในการศึกษา

ครั้งน้ี ได้แก่ (1) พระครูสุธีวราลังการ และ (2) พระมหา

นรินทร์ หิริสมฺปนฺโน

จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น ผู ้ศึกษาจึงสนใจท่ี

จะศึกษาเร่ือง การบริหารจัดการเพื่อเผยแผ่ความรู้ด้าน

คุณธรรมและจริยธรรมของคณะสงฆ์จังหวัดชลบุรี โดยหวัง

ว่าผลการศึกษาจะก่อให้เกิดความรู้ใหม่ทางวิชาการ เกิดผล

ดต่ีอการบรหิารของคณะสงฆ์จงัหวดัชลบรุใีนการน�าผลวจิยั

มาใช้ คณะสงฆ์จังหวัดชลบุรีสามารถบริหารจัดการจัดการ

เพื่อเผยแผ่ความรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรมแก่ประชาชน

ได้อย่างทัง่ถงึครอบคลมุ และเกดิผลดต่ีอประชาชนผูร้บัการ

เผยแผ่ความรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรมต่อไป

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

1. เพื่อศึกษาสภาพปัญหาของการบริหารจัดการ

เพื่อเผยแผ่ความรู ้ด้านคุณธรรมและจริยธรรมของคณะ

สงฆ์จังหวัดชลบุรี

2. เพือ่ศกึษาแนวทางการพฒันาการบรหิารจดัการ

เพื่อเผยแผ่ความรู ้ด้านคุณธรรมและจริยธรรมของคณะ

สงฆ์จังหวัดชลบุรี

3. เพื่อศึกษาปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่

มีส่วนส�าคัญท�าให้แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการ

เพื่อเผยแผ่ความรู ้ด้านคุณธรรมและจริยธรรมของคณะ

สงฆ์จังหวัดชลบุรีประสบผลส�าเร็จ

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

แนวคิด ประกอบด้วยแนวคิดด้าน การบริหาร

จดัการ ผูศ้กึษาน�าความหมายของค�าว่า “การบริหารจดัการ” 

มาจากการให้ความหมายของนักวิชาการ ประกอบด้วย 

ประกอบด้วย Shermerhorn (1999, p. 2), Certo (2007,  

p. 555), Taylor (1967, p. 27), Weber (1996, p. 340) 

และวิรัช วิรัชนิภาวรรณ (2550, น. 2-4) มาใช้เป็นพ้ืนฐาน

ในการก�าหนดความหมายของการบริหารจัดการท่ีเป็น

แนวคิดของผู้ศึกษา สรุปความหมายของการบริหารจัดการ

ได้ว่า หมายถึง แนวทางการด�าเนินงานเก่ียวกับการบริหาร

จัดการด้านการเผยแผ่ความรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม

ของคณะสงฆ์จังหวัดชลบุรี โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเผยแผ่

ความรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรมของคณะสงฆ์จังหวัด

ชลบุรี เป็นภารกิจที่คณะสงฆ์จังหวัดชลบุรี และผู้เกี่ยวข้อง

มีความจ�าเป็นที่จะต้องด�าเนินการเตรียมความพร้อมเกี่ยว

กับบุคลากรท่ีมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าท่ีการเผยแผ่

ความรูด้้านคณุธรรมและจรยิธรรมให้เกดิประโยชน์สงูสดุต่อ 

ประชาชน ท้ังนี้ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 5 ด้าน

ทฤษฎี  ผู ้ศึกษาน�าปรัชญาของเศรษฐกิจพอ

เพียง ซึ่งหมายถึง ตัวชี้วัด หรือกลุ่มตัวชี้วัด หรือกรอบ

แนวคิดส่วนท่ีเป็นตัวแปรอิสระท่ีน�ามาปรับใช้ในการศึกษา

การบริหารจัดการด้านการเผยแผ่ความรู ้ด้านคุณธรรม

และจริยธรรมของคณะสงฆ์จังหวัดชลบุรี ครั้งนี้ (วิรัช  

วิรัชนิภาวรรณ, 2550, น. 63-68) การน�าแนวคิดปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง 5 ด้านมาปรับใช้กับการเผยแผ่

คุณธรรมและจริยธรรมของคณะสงฆ์เพื่อให้สอดคล้อง

กับการประกอบภารกิจที่มีอยู ่ทั้ง 6 ด้านให้เป็นไปด้วย

ความเหมาะสม โดยแบ่งเป็น 5 ด้าน ได้แก่ (1) ความพอ

ประมาณ หมายถึง คณะสงฆ์โดยพระสังฆาธิการบางวัด

ควรมอบหมายให้บุคลากรที่มีความรู้และความสามารถ 

สอดคล้องกับหัวข้อที่ต้องการเผยแผ่ความรู้ด้านคุณธรรม

และจริยธรรม เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ (2) ความมีเหตุผล 

หมายถึง คณะสงฆ์โดยพระสังฆาธิการบางวัด ควรให้ความ

ส�าคัญกับการเผยแผ่ความรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ให้

มากกว่าท่ีเป็นอยู่ (3) การมีภูมิคุ้มกัน หมายถึง วัดบางวัด 

ควรจัดเตรียมปัจจัยในด้านการเผยแผ่ไว้ให้เพียงพอต่อ

การด�าเนินงานด้านการเผยแผ่ความรู้ด้านคุณธรรมและ

จริยธรรม ให้กับประชาชน (4) ความรู้คู่คุณธรรม หมาย

ถึง พระสังฆาธิการบางวัด ควรได้รับการเพิ่มเติมความรู้

ในด้านการบริหารจัดการวัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการ

เผยแผ่ความรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม รวมถึงความรู้

ทางด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อให้มีความรู้ความสารารถ
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เพียงพอที่จะน�ามาใช้ในการเผยแผ่ความรู้ (5) การสร้าง

เครือข่าย หมายถึง คณะสงฆ์โดยพระสังฆาธิการบางวัด 

ควรมีการเสริมสร้างให้วัดในเขตพื้นที่มีการสร้างเครือข่าย

กับชุมชน เพื่อให้ชุมชนเป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดความ

รู้โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเป็นเครื่องมือ เช่น การใช้ CD 

หรือทางอินเทอร์เน็ต

พระใบฎีกาณัฏฐพร ฐานวุฑฺ โฒ (2555, น. 2) 

ศึกษาเรื่อง บทบาทพระสงฆ์กับการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

ในจังหวัดนครปฐม พบว่า ปัญหาและอุปสรรคของพระสงฆ์

กับการเผยแผ่พระพุทธศาสนา และ ณัฐพงศ์ชัย ไทรพงษ์

พันธุ์ (2550, น. 91) ได้สังเคราะห์รูปแบบการเรียนการ

สอนเพื่อเสริมสร้าง จริยธรรมส�าหรับนักศึกษาในระดับ

อุดมศึกษาด้วยการวิเคราะห์อภิมาน ผลการวิจัย พบว่า 

ตัวแปรที่ มีความสัมพันธ์กับค่าขนาดอิทธิพล คือ บทบาทผู้

สอน คือ เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้โดยการแสดงให้ดู ถ่ายทอด

ความรู้โดยการให้ฟังและจัดสภาพแวดล้อมและช่วยเหลือ

ผู้เรียน และ การเลือกใช้สื่อการเรียนการสอน คือ เป็นท้ัง

สื่อเพื่อการมองเห็นและสื่อเพื่อการฟัง เป็นต้น

กรอบแนวคิดกำรวิจัย

กรอบแนวคิดท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบ

ด้วยกรอบแนวคิดหลักส่วนท่ีเป็นตัวแปรอิสระ แบ่งเป็น 3 

ด้าน ได้แก่ (1) ปัจจัยท่ีมีส่วนส�าคัญต่อสภาพปัญหาเกี่ยว

กับการบริหารจัดการเพื่อการเผยแผ่ความรู้ด้านคุณธรรม

และจริยธรรมของคณะสงฆ์จังหวัดชลบุรีตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 5 ด้าน (2) ปัจจัยที่มีส่วนส�าคัญต่อ

แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการการเผยแผ่ความรู้

ด้านคุณธรรมจริยธรรมของคณะสงฆ์จังหวัดชลบุรีตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 5 ด้าน และ (3) ปัจจัยที่มี

ส่วนส�าคัญท�าให้แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการการ

เผยแผ่ความรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรมของคณะสงฆ์จังหวัด

ชลบุรีตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประสบผล

ส�าเร็จแบ่งเป็นปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ส�าหรับ

กรอบแนวคิดหลักในส่วนท่ีเป็นตัวแปรตาม คือ ปัจจัยที่มี

ส่วนส�าคัญต่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ

ตามกรอบการบริหารจัดการหน่วยงานแบบสมดุล 4 ด้าน 

ดังภาพ

  ตัวแปรอิสระ (เหตุ)          ตัวแปรตาม (ตาม)

ปัจจัยที่มีส่วนส�าคัญต่อสภาพปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการเพื่อการ

เผยแผ่ความรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรมของคณะสงฆ์จังหวัดชลบุรีตาม

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 5 ด้าน

1) ความพอประมาณ           2) ความมีเหตุผล        3) การมีภูมิคุ้มกัน

4) การมีความรู้คู่คุณธรรม   5) การสร้างเครือข่าย 

การบริหารจัดการเพื่อเผยแผ่ความรู้

ด้านคุณธรรมและจริยธรรมของคณะ

สงฆ์จังหวัดชลบุรี

ป ั จจัยที่ มี ส ่ วนส� าคัญต ่อการเพิ่ ม

ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ

ตามกรอบการบรหิารจดัการหน่วยงาน

แบบสมดุล 4 ด้าน

1) ด้านภายนอกหน่วยงาน

2) ด้านภายในหน่วยงาน

3) ด้านการเรียนรู้และการเจริญเติบโต

4) ด้านการเงิน

ปัจจัยที่มีส่วนส�าคัญต่อแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการการเผยแผ่

ความรู้ด้านคณุธรรมจรยิธรรมของคณะสงฆ์จงัหวดัชลบรุตีามหลกัปรชัญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง 5 ด้าน

1) ความพอประมาณ            2) ความมีเหตุผล       3) การมีภูมิคุ้มกัน

4) การมีความรู้คู่คุณธรรม    5) การสร้างเครือข่าย    

ปัจจยัทีม่ส่ีวนส�าคญัท�าให้แนวทางการพฒันาการบรหิารจดัการการเผยแผ่

ความรู้ด้านคณุธรรมจรยิธรรมของคณะสงฆ์จงัหวดัชลบรุตีามหลกัปรชัญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงประสบผลส�าเร็จ

1) ปัจจัยภายใน      2) ปัจจัยภายนอก

ภำพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
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วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

การศึกษาครั้งน้ี เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน 

(mixed methods research) โดยใช้การวิจัยเชิงปริมาณ

เป็นหลัก ใช้วิธีเก็บข้อมูลจากแหล่งข้อมูล 3 ประเภท ได้แก่  

(1) เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2) เก็บข้อมูลปริมาณ

จากกลุ่มตัวอย่างโดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือ และ  

(3) จากการสงัเกตพฤติกรรมของกลุม่ตัวอย่างทีเ่กีย่วข้องกบั

การบรหิารจดัการการเผยแผ่ความรูด้้านคณุธรรมจรยิธรรม

ของคณะสงฆ์จังหวัดชลบุรีและประชาชน

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

ประชากร คอื ประชาชนเป้าหมายทัง้หมดทีท่�าการ

ศึกษาส�าหรับการวิจัยเชิงปริมาณ อันได้แก่ ประชาชนที่

อาศัยอยู่ในพื้นจังหวัดชลบุรีทั้งหมด 11 อ�าเภอ จ�านวน 

555,517 คน

กลุม่ตวัอย่าง คือ ประชาชนทีอ่าศัยอยูใ่นพืน้จงัหวดั

ชลบุรีทั้งหมด 11 อ�าเภอ จ�านวน 1,100 คน ซึ่งได้มาจาก

การค�านวณโดยใช้สูตรของ Yamane (1967, p. 398) โดย

ตั้งค่าความคลาดเคลื่อนที่ 0.03 

ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพ กลุ่มตัวอย่างได้จากการ

สุ่มแบบเจาะจง เกบ็รวบรวมข้อมลูโดยการสมัภาษณ์แนวลกึ

เฉพาะผู้เชี่ยวชาญ จ�านวน 9 คน ด้วยแบบสัมภาษณ์แบบ

มีโครงสร้าง ซึ่งใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนการวิจัยเชิงปริมาณ

เครื่องมือท่ีใช้ในกำรวิจัย

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

(questionnaire) แบบมาตราประเมินค่า หรือมาตราส่วน

ประเมินค่า (rating scale) 3 ระดับ ได้แก่ มาก ปานกลาง 

น้อย ตามแบบของ Likert (1961, pp. 166-169) เป็น

เคร่ืองมือ โดยก�าหนดให้มีน�้าหนักเปรียบเทียบกันเป็นการ

แบ่งมาตราส่วนประมาณค่าของการตีความหมายออกเป็น 

3 ระดบั ได้จดัรปูแบบทีเ่อือ้ต่อการประเมนิผลให้มคีวามง่าย

ต่อผู้ตอบแบบสอบถามและการวิเคราะห์ผล ผู้ศึกษาจึงได้

สร้างหรือออกแบบสอบถาม และสร้างตัวชี้วัด (indicator 

) ให้สอดคล้องตามวัตถุประสงค์การวิจัยขอบเขตการวิจัย 

และกรอบแนวคิดงานวิจัยของการศึกษาครั้งนี้ และเพื่อให้

แบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนนี้มีความเท่ียงตรง (validity) โดย

ผ่านการทดสอบมีค่าความเท่ียงตรง (IOC) ท่ีระดับ 0.90 

และความเชื่อถือได้ (reliability) ค่าความเชื่อถือได้ของ

แบบสอบถามท่ีระดับ 0.88 

การวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้แบบสัมภาษณ์แบบมี

โครงสร้างเป็นเครือ่งมอืสมัภาษณ์แนวลกึเฉพาะผูเ้ชีย่วชาญ 

จ�านวน 9 คน

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล

ผู้ศึกษาได้ก�าหนดวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้ 

3 วิธี คือ (1) เก็บข้อมูลจากเอกสาร หรือวิจัยเอกสาร  

(2) เกบ็ข้อมลูปรมิาณจากการวจิยัสนามโดยใช้แบบสอบถาม

เป็นเครื่องมือ และ (3) เก็บข้อมูลจากการสังเกตพฤติกรรม

ของกลุ่มตัวอย่าง

เก็บข้อมูลจากเอกสาร หรือวิจัยเอกสาร เพ่ือใช้ 

เป็นพื้นฐานส�าหรับการก�าหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัย 

กรอบแนวคดิการวจิยั ประชากรและกลุม่ตวัอย่าง การสร้าง

แบบสอบถาม การอภิปรายผล และการให้ข้อเสนอแนะ 

เก็บข้อมูลเชิงปริมาณจากการวิจัยสนาม เก็บ

รวบรวมข้อมูลที่สมบูรณ์กลับมาได้ 1,057 ชุด คิดเป็น 

ร้อยละ 96.00 ของกลุ่มตัวอย่างท้ังหมด โดยมีผู้ช่วยวิจัย 

5 คน ต่อจากนั้น ผู้ศึกษาได้ตรวจสอบความสมบูรณ์ของ 

แบบสอบถามอีกครั้งเพื่อน�าเข้าสู่การด�าเนินการตาม ขั้น

ตอนของการศึกษาต่อไป ท้ังนี้ ผู้ศึกษาได้ตั้งเป้าหมายของ

ปริมาณแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์ท่ีได้กลับมานั้น ไว้ว่าต้องมี

จ�านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของกลุม่ตวัอย่างทัง้หมด เมือ่

ได้ข้อมูลมาแล้ว ผู้ศึกษาได้วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณด้วย

สถิติวิเคราะห์เพื่อตอบวัตถุประสงค์การวิจัยต่อไป 

การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสังเกตการณ์ เพื่อ

ใช้เป็นข้อมูลหลักท่ีได้จากการวิจัยภาคสนามใน ขั้นตอน

ของการอภิปรายผล และการให้ข้อเสนอแนะ

สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล

ได้แก่ ค่าความถ่ี (frequency) ค่าร้อยละ  

(percentage) ค่าเฉลี่ย (mean) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 



148 Vol. 8 No. 1 January-April 2018
EAU HEritAgE JoUrnAl

Social Science and Humanity

(standard deviation) ค่าการถดถอยพหุคูณ (mutiple 

regression) และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน 

(Pearson correlation coefficient)

ผลกำรวิจัย

ผลการวิจัยข้อมูลเชิงปริมาณ

1. กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยในระดับปานกลางต่อ 

ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการเพื่อการเผยแผ่ความรู้

ด้านคุณธรรมและจริยธรรมของคณะสงฆ์จังหวัดชลบุรี

ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 5 ด้าน (สอดคล้อง

กับวัตถุประสงค์การวิจัย ข้อ 1.) โดยมีค่าเฉลี่ยรวมท้ัง 5 

ด้าน ( =2.16, SD=0.324) และค่าเฉลี่ยรวมของแต่ละ

ด้านเรียงตามล�าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ได้แก่ ด้าน 

(1) ความมีเหตุผล ( =2.18, SD=0.526) (2) การสร้าง

เครือข่าย ( =2.17, SD=0.502) (3) ความพอประมาณ  

( =2.15, SD=0.613) (4) การมีภูมิคุ ้มกัน ( =2.14,  

SD=0.475) และ (5) การมีความรู้คู่คุณธรรม ( =2.10, 

SD=0.509) ตามล�าดับ 

2. กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยในระดับปานกลางต่อ 

แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการเพื่อการเผยแผ่ความ

รู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรมของคณะสงฆ์จังหวัดชลบุรี

ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 5 ด้าน (สอดคล้อง

กับวัตถุประสงค์การวิจัย ข้อ 2.) โดยมีค่าเฉลี่ยรวมท้ัง 5 

ด้าน ( =2.36, SD=0.325) และค่าเฉลี่ยรวมของแต่ละ

ด้านเรียง ตามล�าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ได้แก่ ด้าน 

(1) ความมีเหตุผล =2.24, SD=0.521) (2) ความพอ

ประมาณ ( =2.39, SD=0.456) (3) การสร้างเครือข่าย  

( =2.39, SD=0.502) (4) การมคีวามรูคู้ค่ณุธรรม ( =2.37 , 

SD=0.595) และ (5) การมีภูมิคุ้มกัน ( =2.21, SD=0.618) 

ตามล�าดับ ดังตาราง 1

ตาราง 1

ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างต่อปัญหา และแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการเพื่อการเผยแผ่ความรู้ด้านคุณธรรม

และจริยธรรมของคณะสงฆ์จังหวัดชลบุรีตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จ�าแนกตามค่าเฉลี่ยรวมท้ัง 5 ด้าน และค่า

เฉลี่ยรวมแต่ละด้านเรียงตามล�าดับค่าเฉลี่ยรวมจากมากไปน้อย

ปัญหำ แนวทำงกำรพัฒนำ

ค่ำเฉลี่ยรวมท้ัง 5 ด้ำน (SD)

2.16 (0.324) 2.36 (0.325)

ค่ำเฉลี่ยรวมแต่ละด้ำนเรียงตำมล�ำดับค่ำเฉลี่ยจำกมำกไปน้อย (SD)

1. ด้านความพอประมาณ                     2.19 (0.501)

ได้แก่ ค�าถามที่ว่า “คณะสงฆ์จังหวัดชลบุรีโดยพระสังฆาธิ

การบางวัด ไม่ได้จัดให้มีช่วงเวลาในการเผยแผ่ความรู้ด้าน

คุณธรรมและจริยธรรมให้กับประชาชนมากเท่าที่ควร เช่น 

ไม่ได้ก�าหนดวัน/เวลา ในการเผยแผ่ความรู้ไว้อย่างชัดเจน”

1. ด้านความมีเหตุผล                           2.24 (0.521)  

ได้แก่ ค�าถามท่ีว่า “คณะสงฆ์จังหวัดชลบุรี โดยพระสังฆ

าธิการบางวัดควรให้ความส�าคัญกับการเผยแผ่ความรู้ด้าน

คุณธรรมและจริยธรรม ให้มากกว่าท่ีเป็นอยู่”

2. ด้านความมีเหตุผล                           2.18 (0.526) 2. ด้านความพอประมาณ                     2.39 (0.456)

3. ด้านการสร้างเครือข่าย                     2.17 (0.502) 3. ด้านการสร้างเครือข่าย                     2.39 (0.502)

4. ด้านการมีภูมิคุ้มกัน                         2.14 (0.475) 4. ด้านการมีความรู้คู่คุณธรรม               2.37 (0.595)

5. ด้านการมีความรู้คู่คุณธรรม               2.10 (0.509) 5. ด้านการมีภูมิคุ้มกัน                          2.21 (0.618)

หมายเหตุ: ปัญหา และแนวทางการพัฒนาการบริการจัดการ รวม 5 ด้านในตาราง 1 ข้างบนนี้  ผู้ศึกษาได้เรียงตามล�าดับ

ค่าเฉลี่ยรวมจากมากไปน้อย และในกรณีที่ด้านใดมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากัน  ผู้ศึกษาได้น�าด้านที่มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานต�่า

กว่ามาแสดงเรียงไว้ล�าดับก่อน
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3. กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยในระดับปานกลาง ต่อ 

ปัจจัยที่มีส่วนส�าคัญที่ท�าให้แนวทางการพัฒนาการบริหาร

จัดการเพื่อเผยแผ่ความรู ้ด ้านคุณธรรมและจริยธรรม

ของคณะสงฆ์จังหวัดชลบุรีตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอ

เพียง ประสบผลส�าเร็จที่แบ่งเป็นปัจจัยภายในและปัจจัย

ภายนอก (สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย ข้อ 3) 

เรียงล�าดับค่าเฉลี่ยรวมจากมากไปน้อย ได้แก่ (1) ปัจจัย

ภายใน กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยระดับปานกลาง ( =2.15,  

SD=0.619) กล่าวคือ การที่คณะสงฆ์ โดยพระสังฆาธิ

การบางวัดมีการวางแผนการบริหารจัดการท่ีดีในด้าน

การเผยแผ่ความรู ้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม รวมถึง

มีการให้ความสนับสนุนด้านงบประมาณกับเร่ืองต่าง ๆ 

ในการเผยแผ่ความรู ้ฯ ให้กับประชาชนอย่างเพียงพอ  

(2) ด้านปัจจัยภายนอก กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยระดับปาน

กลาง ( =1.24, SD=0.556) กล่าวคือ การที่ภาคเอกชน 

องค์กรอิสระ และหน่วยงานต่าง ๆ ให้ความร่วมมือและ

ให้การสนับสนุนกับคณะสงฆ์ในการเผยแผ่ความรู ้ด้าน

คณุธรรมและจรยิธรรม รวมถงึให้ความสนบัสนนุด้านปัจจยั

ที่จ�าเป็นต่อการด�าเนินงาน ตามล�าดับ

4. ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างต่อประสิทธิ ภาพ

ในการบรหิารจดัการตามกรอบแนวคิดการบรหิารหน่วยงาน

แบบสมดุล (balance scorecard) 4 ด้าน (ตัวแปรตาม) 

พบว่า กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยในระดับปานกลางต่อภาพรวม

ทั้ง 4 ด้าน ( =2.13, SD=0.394) ต่อภาพรวมค่าเฉลี่ย

ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านการเผยแผ่ความรู้

ด้านคุณธรรมและจริยธรรมของคณะสงฆ์จังหวัดชลบุรี

ตามกรอบแนวคิดการบริหารจัดการหน่วยงานแบบสมดุล

5. ผลการวิเคราะห์แนวทางการบริหารจัดการเพื่อ

เผยแผ่ความรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรมของคณะสงฆ์

จังหวัดชลบุรีตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 5 ด้านที่มี

อทิธพิลต่อประสิทธภิาพในการบรหิารจัดการหน่วยงานแบบ

สมดลุ วเิคราะห์โดยการน�าข้อมลูมาหาค่าการถดถอยพหคุณู 

(multiple regression analysis) และค่าสัมประสิทธิ์สห

สัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson correlation) ได้ตัวแบบ

ในการบริหารจัดการด้านการเผยแผ่ความรู้ด้านคุณธรรม

และจริยธรรมของคณะสงฆ์จังหวัดชลบุรีตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วย 5 ด้าน เรียงตามล�าดับ

จากความส�าคัญมากไปน้อย ดังนี้ (1) การสร้างเครือข่าย  

(2) ความรู้คู่คุณธรรม (3) พอประมาณ (4) ความมีภูมิคุ้มกัน 

และ (5) ความมีเหตุผล

ผลการวิจัยข้อมูลเชิงคุณภาพ

ผลจากการการสัมภาษณ์แนวลึกผู ้ เชี่ยวชาญ 

จ�านวน 9 คน ปรากฏว่า

1. ผู้เช่ียวชาญ มีความเห็นไปในทิศทางเดียวกัน

ต่อปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการการเผยแผ่ความรู้ด้าน

คุณธรรมและจริยธรรมของคณะสงฆ์จังหวัดชลบุรี โดยผู้

เช่ียวชาญเหน็ว่า“คณะสงฆ์ควรให้ความส�าคญักบัการเผยแผ่

ความรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรมให้มากกว่าท่ีเป็นอยู่” 

(สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย ข้อ 1)

2. ผู้เช่ียวชาญ มีความเห็นไปในทิศทางเดียวกัน

ต่อแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการด้านการเผยแผ่

ความรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรมของคณะสงฆ์จังหวัด

ชลบุรี โดยเห็นว่า “การท่ีภาคเอกชน องค์กรอิสระ และ

หน่วยงานต่าง ๆ ให้ความร่วมมือและให้การสนับสนุนกับ

คณะสงฆ์ในการเผยแผ่ความรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

รวมถึงให้ความสนับสนุนด้านปัจจัยที่จ�าเป็นต่อการด�าเนิน

งาน” (สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย ข้อ 2)

3. ผูเ้ชีย่วชาญ มคีวามเหน็ไปในทศิทางเดยีวกนัต่อ

ปัจจัยท่ีมีส่วนส�าคัญท่ีท�าให้แนวทางการพัฒนาการบริหาร

จัดการด้านการเผยแผ่ความรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม

ของคณะสงฆ์จังหวัดชลบุรี ประสบผลส�าเร็จ โดยเห็นว่า 

“คณะสงฆ์โดยพระสังฆาธิการบางวัด สนับสนุนให้วัดและ

วัดมีการเสริมสร้างบุคลากรผู้ท�าหน้าที่ในการเผยแผ่ความ

รู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ให้มีจ�านวนท่ีเพียงพอต่อการ

เผยแผ่ความรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม รวมถึงสนับสนุน

ให้มีการจัดท�าแผนงานท่ีดีและมีความชัดเจน รวมถึงมีแผน

ปฏบิตักิารในการด�าเนนิงานที”่ (สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์

การวิจัย ข้อ 3)

กำรอภิปรำยผล

1. จากผลการศึกษาข้อมูลเชิงปริมาณ ปรากฏว่า 

กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยในระดับปานกลางทั้งในภาพรวมและ

รายด้านท้ัง 5 ด้าน ต่อปัญหาเก่ียวกับการบริหารจัดการ

ด้านการเผยแผ่ความรู ้ด้านคุณธรรมและจริยธรรมของ
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คณะสงฆ์จังหวัดชลบุรี (สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย 

ข้อ 1) ผู้ศึกษามีความเห็นว่า ถึงแม้ (1) คณะสงฆ์โดยพระ 

สังฆาธิการบางวัดขาดการบูรณาการการท�างานร่วมกัน

ระหว่างวัดต่อวัดในเขตพื้นที่ เพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 

ให้กว้างขว้างครอบคลุมทั้งพ้ืนที่ (2) พระสังฆาธิการบาง

วัดไม่ได้เผยแผ่ความรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ให้กับ

ประชาชนอย่างต่อเนือ่งเพือ่ให้ประชาชนมคีวามเข้าใจอย่าง

ท่องแท้ในหลักการและสามารถน�าไปปฏิบัติได้จริงอย่างมี

คุณภาพ ผู้ศึกษามีความเห็นว่า ประชาชนยังได้รับความ

สะดวกในระดับหนึ่งในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารการเผยแผ่

ความรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรมของคณะสงฆ์จังหวัด

ชลบุรีจากการเข้าวัดท�าบุญเนื่องในโอกาสต่างๆ อีกทั้งเมื่อ

พระภกิษสุงฆ์ได้รบันมินต์ไปงานบญุในครอบครวัและชมุชน

ก็มีโอกาสเทศนาเผยแผ่ให้ประชาชนได้รับรู้ เข้าใจในเรื่อง

คุณธรรมและจริยธรรมอยู่เนืองๆ จึงมีส่วนส�าคัญท�าให้กลุ่ม

ตัวอย่างเห็นด้วยในระดับปานกลางต่อปัญหาการบริหาร

จัดการเพื่อเผยแผ่ความรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรมของ

คณะสงฆ์จังหวัดชลบุรีตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2. จากผลการศึกษาที่ปรากฏว่า กลุ่มตัวอย่างเห็น

ด้วยในระดับปานกลางต่อ แนวทางการพัฒนาการบริหาร

จัดการด้านการเผยแผ่ความรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม

ของคณะสงฆ์จังหวัดชลบุรี (สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การ

วิจัย ข้อ 2) ผู้ศึกษามีความเห็นที่สอดคล้องกับกลุ่มตัวอย่าง 

ในขณะเดียวกันก็มีมุมมองที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับผู้

เชี่ยวชาญทั้ง 9 คนที่ได้จากการสัมภาษณ์แนวลึก ว่าคณะ

สงฆ์จังหวัดชลบุรีโดยพระสังฆาธิการบางวัด ควรให้ความ

ส�าคัญกับการเผยแผ่ความรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ให้

มากกว่าที่เป็นอยู่ ต่อไป

3. จากผลการศึกษาที่ปรากฏว่า กลุ่มตัวอย่าง

เห็นด้วยในระดับปานกลางต่อ ภาพรวมของปัจจัยที่มี

ส่วนส�าคัญที่ท�าให้แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการ

ด้านการเผยแผ่ความรู ้ด้านคุณธรรมและจริยธรรมของ

คณะสงฆ์จังหวัดชลบุรี ประสบผลส�าเร็จ (สอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์การวิจัย ข้อ 3) ผู้ศึกษามีความเห็นว่า ใน

แต่ละข้อค�าถามกลุ่มตัวอย่างได้ให้ความเห็นอยู่ในระดับ

ปานกลางทั้งหมด ได้แก่ ปัจจัยภายใน คือ การที่คณะสงฆ์ 

มกีารวางแผนการบรหิารจดัการทีด่ใีนด้านการเผยแผ่ความ

รู้ด้านคณุธรรมและจรยิธรรม รวมถงึมกีารให้ความสนบัสนนุ

ด้านงบประมาณกับเรื่องต่าง ๆ ในการเผยแผ่ความรู้ฯ ให้

กับประชาชนอย่างเพียงพอ และ ปัจจัยภายนอก คือ การ

ท่ีภาคเอกชน องค์กรอิสระ และหน่วยงานต่างๆ ให้ความ

ร่วมมอืและให้การสนบัสนนุกบัคณะสงฆ์ในการเผยแผ่ความ

รู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม รวมถึงให้ความสนับสนุนด้าน

ปัจจัยท่ีจ�าเป็นต่อการด�าเนินงาน เทียบเคียงได้กับความ

เห็นของผู้เช่ียวชาญ คือ ท่ีให้ความเห็นว่า การท่ีคณะสงฆ์

โดยพระสังฆาธิการบางวัดมีการวางแผนการบริหารจัดการ

ท่ีดีในด้านการเผยแผ่ความรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

รวมถึงมีการให้ความสนับสนุนด้านงบประมาณกับเรื่อง

ต่างๆ ในการเผยแผ่ความรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรมให้

กับประชาชนอย่างเพียงพอ จะท�าให้การเผยแผ่ความรู้ด้าน

คุณธรรมและจริยธรรมของคณะสงฆ์จังหวัดชลบุรีประสบ

ผลส�าเร็จได้ จึงมีส่วนส�าคัญท�าให้กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยใน

ระดบัปานกลางต่อปัจจยัทีม่ส่ีวนส�าคญัทีท่�าให้แนวทางการ

พัฒนาการบริหารจัดการเพื่อเผยแผ่ความรู้ด้านคุณธรรม

และจริยธรรมของคณะสงฆ์จังหวัดชลบุรีตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงประสบผลส�าเร็จ และสอดคล้องกับงาน

วิจัยของ พระใบฎีกาณัฏฐพร ฐานวุฑฺโฒ (2555, น. 2) 

ศึกษาเรื่อง บทบาทพระสงฆ์กับการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

ในจังหวัดนครปฐม พบว่า ปัญหาและอุปสรรคของพระสงฆ์

กับการเผยแผ่ พระพุทธศาสนาดังกล่าว มีดังนี้ (1) พระสงฆ์

ไม่ค่อยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องในการ

ท่ีพระสงฆ์จะเข้าไปเผยแผ่พระพุทธ ศาสนา (2) ขาดการ

สนับสนุนงบประมาณ จากองค์กรของคณะสงฆ์เอง รวมทั้ง

จากหน่วยงานของรัฐท่ีมีส่วนเก่ียวข้อง (3) ประชาชนไม่มี 

ความเข้าใจในการท่ีพระสงฆ์เข้าไปเผยแผ่พระพุทธศาสนา

ในท่ีต่างๆ (4) อุปกรณ์ในการให้ ความสะดวกแก่พระสงฆ์

ในการอบรมหรือในการเผยแผ่มีไม่เพียงพอ 

ข้อเสนอแนะกำรวิจัยครั้งนี้

1. แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการด้านการ

เผยแผ่ความรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรมของคณะสงฆ์

จังหวัดชลบุรี ท่ีส�าคัญ คือ 

1.1 คณะสงฆ์จังหวัดชลบุรีโดยพระสังฆาธิ

การบางวัด ควรให้ความส�าคัญกับการเผยแผ่ความรู้ด้าน

คุณธรรมและจริยธรรม ให้มากกว่าท่ีเป็นอยู่



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 ประจ�าเดือน ,มกราคม-เมษายน 2561 151

1.2 คณะสงฆ์จังหวัดชลบุรีโดยพระสังฆาธิ

การบางวัด ควรมีการเสริมสร้างให้วัดในเขตพื้นที่มีการ

สร้างเครือข่ายกับชุมชน เพื่อให้ชุมชนเป็นศูนย์กลางใน

การถ่ายทอดความรู้โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเป็นเครื่อง

มือ เช่น การใช้ CD หรือทางอินเทอร์เน็ต

1.3 คณะสงฆ์จังหวัดชลบุรีโดยพระสังฆาธิการ

บางวัด ควรมอบหมายให้บุคลากรที่มีความรู ้และความ

สามารถ สอดคล้องกับหัวข้อที่ต้องการเผยแผ่ความรู้ด้าน

คุณธรรมและจริยธรรม เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้

2. ป ัจจัยที่มีส ่วนส�าคัญที่ท�าให ้แนวทางการ

พัฒนาการบริหารจัดการด้านการเผยแผ่ความรู ้ด ้าน

คุณธรรมและจริยธรรมของคณะสงฆ์จังหวัดชลบุรี ประสบ

ผลส�าเร็จ ที่ส�าคัญ คือ ปัจจัยภายใน การที่คณะสงฆ์โดย

พระสังฆาธิการบางวัด มีการวางแผนการบริหารจัดการท่ีดี

ในด้านการเผยแผ่ความรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม รวม

ถึงมีการให้ความสนับสนุนด้านงบประมาณกับเรื่องต่าง ๆ 

ในการเผยแผ่ความรู้ฯ ให้กับประชาชนอย่างเพียงพอ และ 

ปัจจัยภายนอก การที่ภาคเอกชน องค์กรอิสระ และหน่วย

งานต่าง ๆ ให้ความร่วมมือและให้การสนับสนุนกับคณะ

สงฆ์ในการเผยแผ่ความรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม รวม

ถึงให้ความสนับสนุนด้านปัจจัยที่จ�าเป็นต่อการด�าเนินงาน 

จะเป็นปัจจัยที่มีส่วนส�าคัญที่ท�าให้แนวทางการพัฒนาการ

บริหารจัดการด้านการเผยแผ่ความรู ้ด้านคุณธรรมและ

จริยธรรมของคณะสงฆ์จังหวัดชลบุรีประสบผลส�าเร็จได้

ข้อเสนอแนะกำรวิจัยครั้งต่อไป

1. ท�าการศึกษาเพื่อต่อยอดจากการศึกษาครั้ง

นี้ เพื่อค้นหาองค์ความรู้ใหม่เกี่ยวกับการน�ากรอบความ

คิดตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 5 ด้าน มาใช้เป็น

แนวคิดส�าหรับประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ประสิทธิภาพใน

การบริหารจัดการ ดังนั้น ในการศึกษาครั้งต่อไปจึงควรน�า

กรอบแนวคิดนี้ไปประยุกต์ใช้ตามความเหมาะสมในหน่วย

งานอื่น นอกเหนือจากคณะสงฆ์จังหวัดชลบุรีเพื่อเป็นการ

พิสูจน์ผลการวิจัยซ่ึงจะน�าไปสู่การพัฒนาประสิทธิภาพใน

การบริหารจัดการต่อไป 

2. ท�าการวิจัยแบบเจาะลึกแนวทางการบริหาร

จัดการของคณะสงฆ์จังหวัดชลบุรีในหลาย ๆ ด้าน ไม่

เพียงแต่ด้านการเผยแผ่ความรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม

เท่านั้น เพื่อเป็นองค์ความรู้ในการน�าไปใช้ประโยชน์ได้จริง

และครอบคลุมภารกิจของคณะสงฆ์ต่อไป

3. การวิจัยโดยใช้กรอบแนวคิดหรือตัวแบบอื่น

ส�าหรับการศึกษาวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการบริหาร

จัดการ เช่น การบริหารจัดการ 7 ด้าน (7M) การบริหาร

จัดการตามทางแนวคุณธรรม หรือ แนวทางการบริหารกิจ

บ้านเมืองท่ีดี 5 ด้าน เป็นต้น 
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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพมีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาประสิทธิผลของการบริหารกิจการคณะสงฆ์ของ

คณะสงฆ์ เป็นกรณีศึกษาวัดในเขตจังหวัดนครปฐม 6 ด้าน โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างพระสังฆาธิการจ�านวน 400 

รูป จากประชากรพระสังฆาธิการจ�านวน 1,273 รูป ผลการวิจัยพบว่าพระสังฆาธิการส่วนใหญ่มี อายุ 41 – 50 ปี มี

พรรษา 21 – 30 พรรษา จบปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จบนักธรรมช้ันเอกและไม่มีวุฒิทางเปรียญธรรม ประสิทธิผลของ

การบริหารกิจการคณะสงฆ์ พบว่า อยู่ในระดับมากในทุกด้าน ซึ่งได้แก่ ด้านงานสาธารณูปการ ด้านงานการปกครอง ด้าน

งานศึกษาสงเคราะห์ ด้านงานศาสนศึกษา ด้านงานเผยแผ่ศาสนธรรมและด้านงานสาธารณสงเคราะห์ ผลการวิเคราะห์

การถดถอยพหุคูณ สรุปได้ว่า ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดประสิทธิผลของการบริหารกิจการคณะสงฆ์ มากท่ีสุดโดยล�าดับได้แก่ 

ภาวะผู้น�าของเจ้าอาวาส (X
1
) คุณภาพการบริหาร (X

2
) และการมีส่วนร่วมสนับสนุน (X

3
) ตามล�าดับ โดยมีสมการพยากรณ์ 

Y = 0.759 + 0.4291 + 0.4212+ 0.4183 ค่า R Square = 0.761 การวิจัยนี้ ได้ค้นพบทฤษฎีส�าคัญท่ีส่งผลให้เกิด

ประสิทธิผลการบริหารกิจการคณะสงฆ์ คือ ทฤษฎีภาวะผู้น�า ทฤษฎีการบริหารและทฤษฎีการมีส่วนร่วมและได้สะท้อน

ให้เห็นว่าวัดยังมีการบริหารงานตามทฤษฎีองค์การในระบบปิดเพราะประสิทธิผลของการบริหารกิจการคณะสงฆ์ยังขึ้นอยู่

กับภาวะผู้น�าของเจ้าอาวาสเป็นหลัก จึงควรที่จะเปิดการบริหารกิจการวัดให้มีผู้มีส่วนร่วมสนับสนุนจากสภาพแวดล้อม

ภายนอกตามทฤษฎีองค์การระบบเปิดให้มากยิ่งข้ึน

ค�ำส�ำคัญ: ประสิทธิผล, การบริหาร, คณะสงฆ์

Abstract

This is a qualitative research that has the objective of studying the effectiveness in the  

administration of ecclesiastical affairs by the Sangha committee, a case study of temples in the 

area of  Nakornpathom province on 6 aspects, collecting data from a sample population of 400 

abbots from a population of 1,273 Buddhist abbots. Research findings found that the majority 

of abbots are aged between 41-50 years, having experienced 21-30 Buddhist Lent periods, with  

bachelor’s degree or equivalent, completed advanced level Dharma studies, and without Buddhist  

theological qualifications. Effectiveness in the administration of ecclesiastical affairs was found to 

be at a high level in every aspect, namely construction/renovation, administration, social welfare  

education, religious education, religious propagation, and public assistance. Results of multiple  

regression analysis concluded that factors leading to the effectiveness in the administration of  

ประสิทธิผลของกำรบริหำรกิจกำรคณะสงฆ์

The Effectiveness of the Sangha Administration
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บทน�ำ

ประเทศไทยในอดีตพระพุทธศาสนารวมทั้งการ

บริหารกิจการคณะสงฆ์มีขึ้นในยุคสมัยสุโขทัยโดยมีปรากฏ

อย่างชัดเจนในยุคสมัยกรุงรัตนโกสินทร์มีการจารึกไว้เป็น

ลายลักษณ์อกัษรในโครงสร้างอ�านาจการปกครองคณะสงฆ์

เมือ่ครัง้สมยัพระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่วัรชักาล

ที่ 4 ได้มีการตราไว้ในกฎมณเฑียรบาลกาลต่อมาในสมัย

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์ทรง

อนเุคราะห์ในการจดัระบบการปกครองคณะสงฆ์ขึน้เป็นครัง้

แรกด้วยการทีต่ราพระราชบญัญติัคณะสงฆ์รตันโกสนิทร์ศก 

121 (ร.ศ. 121) ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

อานันทมหดิลรัชกาลที ่8 ได้ทรงมพีระบรมราชโองการโปรด

เกล้าให้ตราพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2484 โดยทรง

ยกเลิกฉบับแรกที่ใช้ในการปกครองนั้นก็เพื่อจัดระบบการ

ปกครองคณะสงฆ์ให้คล้ายกับการปกครองฝ่ายอาณาจักร 

ครั้นถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล

อดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ทรงมีพระบรมราชโองการโปรด

เกล้าฯ ให้มีการตราพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ขึ้นใหม่ พ.ศ. 

2505 ทรงยกเลิกพระราชบัญญัติคณะสงฆ์พ.ศ. 2484 และ

ต่อมาในปี พ.ศ. 2535 ได้ทรงตราพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 ซึ่งเป็นการแก้ไเพิ่มเติมจากฉบับท่ี

ใช้อยู่ให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น พระราชบัญญัติคณะ

สงฆ์ทั้งสองฉบับนี้เป็นฉบับที่ใช้อยู่ในปัจจุบันที่ถือว่าเป็นรูป

แบบการปกครองคณะสงฆ์ และเป็นหลักในการจัดระเบียบ

การปกครองคณะสงฆ์ด้วย และต่อมาก็ได้ก�าหนดให้มีเถร

สมาคมออกข้อบังคับวางระเบียบออกค�าสั่งมีมติและออก

ecclesiastical affairs, accordingly ranked from the highest are as follows: the abbot’s leadership (X
1
), quality of  

administration (X
2
), and supportive participation (X

3
), whereby the predicting equation is Y = 0.759 

+ 0.4291 + 0.4212+ 0.4183 , R Square value = 0.761 Research discovered important theories which 

brings about effective administration of ecclesiastical affairs, namely leadership theory, managment 

theory, and participation theory;  and also reflected  that temples are still managed in accordance 

with the closed system organizational theory, since the effectiveness in the administration of  

ecclesiastical affairs continues to depend mainly on the abbot’s leadership. Hence the administration 

of ecclesiastical affairs should be increasingly opened up  with the open system organizational theory.

Keywords: effectiveness, administration, Sangha

ประกาศโดยไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายและพระธรรมวินัย

วัดเป็นหน่วยงานปกครองและเป็นหน่วยงาน

ด�าเนินกิจการคณะสงฆ์รวมถึงกิจของพระศาสนาท่ีส�าคัญ

ท่ีสุด และเป็นฐานท่ีส�าคัญยิ่งของคณะสงฆ์และยังเป็น

รากฐานส�าคัญของพระพุทธศาสนา เป็นองค์กรหลักใน

การปกครองคณะสงฆ์ หลักเกณฑ์และวิธีการต่างๆ ตาม

บทบัญญตัเิกีย่วกบัวดั มหาเถรสมาคมซ่ึงเป็นองค์กรปกครอง

คณะสงฆ์สงูสดุได้มบีทบญัญตัติามพระราชบญัญตัคิณะสงฆ์

ไว้ว่า วัดมีฐานะเป็นนิติบุคคลตามความในมาตรา 31 วรรค

สอง และมาตรา 19 แห่งราชบัญญัติคณะสงฆ์ (พรบ.คณะ

สงฆ์ ฉบับท่ี 2 พ.ศ.2535) วัดจึงได้รับความคุมครองจาก

บทบัญญัติตามประมวลกฎหมายแพ่งและพานิช และกฎ

หมายอื่นๆรองรับ วัดทุกวัดในท่ัวอาณาจักรไทยย่อมมีสิทธิ

และหน้าทีต่ามบทกฎหมายดงัเช่นบคุคลธรรมดาเว้นแต่สิทธิ

และหน้าท่ี ในบางประการจะท�าเองมิได้วัดจึงต้องมีผู้แทน 

เพื่อใช้สิทธิและหน้าท่ีหรือการแสดงเจตนา ท่ีด้องการกระ

ท�าตามความเหมาะสมดังเช่นบทบัญญัติในพระราชบัญญัติ

คณะสงฆ์ มาตรา 31 วรรคสาม ว่า “เจ้าอาวาสเป็นผู้แทน

ของวัดในกิจการทั่วไป” ดังนั้น เจ้าอาวาสเป็นทั้งผู้ปกครอง

วัดตามมาตรา 36 มีอ�านาจตามมาตรา 37 และมาตรา 38 

และเป็นผู้แทนวัดตามมาตรา 31 วรรคสาม ท้ังมีฐานะเป็น

เจ้าพนกังานตามความในประมวลกฎหมายอาญาตามความ

ในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์มาตรา 55 และไวยาวัจกรเป็น

เจ้าพนักงานโดยต�าแหน่งที่ให้การสนับสนุนตามความใน

ประมวลกฎหมายอาญา เพราะเหตุนี้ต�าแหน่งเจ้าอาวาส
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จึงเป็นต�าแหน่งที่ส�าคัญเป็นอย่างยิ่งในการบริหารกิจการ

คณะสงฆ์ให้เป็นไปด้วยดี

วัดจึงมีความส�าคัญทางสังคมต้ังแต่อดีตจนถึง

ปัจจุบัน เนื่องจากประเทศไทยมีประชาชนจ�านวนมาก

นบัถอืพระพทุธศาสนาและทีส่�าคัญประชาชนส่วนใหญ่ระดบั

ชั้นผู้ปกครองนับถือพระพุทธศาสนา จนกลายเป็นศาสนา

ประจ�าชาติ และส่งผลให้เกิดเป็นรากฐานทางวัฒนธรรมใน

ทุกด้านของสังคมไทยวัดจึงเป็นสถาบันที่มีความส�าคัญต่อ

ประชาชนและวัดยังเป็นองค์การหลักทางพระพุทธศาสนา 

กล่าวคือ วัดเป็นที่พ�านักอาศัยศึกษาเล่าเรียนและปฏิบัติ

ตามพระธรรมวินัยเพื่อเป็นศาสนทายาทในการสืบสาน

อายุพระพุทธศาสนาของพระภิกษุสามเณรต่อไปและเมื่อ

พิจารณาในทางสังคมจากอดีตที่ผ่านมาแล้วจะพบว่าวัดใน

พระพุทธศาสนามคีวามส�าคญัต่อวถิชีวีติของคนไทย หรอืวถิี

ชีวิตในชุมชนและสังคมไทยเป็นอย่างมาก วัดเป็นสถานท่ี

พ�านักอาศัยเป็นที่ให้ค�าแนะน�าทางจิตใจเป็นที่ให้ค�าปรึกษา

ปัญหาต่างๆ พระสงฆ์จะเป็นผู้น�าท้องถิ่นในการร่วมมือ

พัฒนาชุมชน วัดจะเป็นศูนย์รวมของชุมชนและเป็นสถานที่

ในการประกอบพิธีกรรมต่างๆ ตามประเพณีทางพระพุทธ

ศาสนา วัดเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนในชุมชนท่ีช่วย

ให้เกิดความรัก ความสามัคคี ความสงบเรียบร้อย และการ

ประพฤติที่ดีท�าให้มีศีลธรรมในสังคม ที่ส�าคัญวัดมีส่วนใน

การควบคุมพฤติกรรมทางสังคมไม่ว่าจะเป็นด้านกายภาพ

และหลักของการใช้ชีวิตเพื่อใช้ในการด�าเนินชีวิตในแต่ละ

วันส่วนนี้จึงท�าให้เกิดการเคารพนับถือพระพุทธศาสนา

ไปสู่ทุกชนชั้นของสังคมอย่างกว้างขวาง (พระราชวรมุนี, 

2530) จึงกล่าวได้ว่า พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจ�า

ชาติของคนไทยมาช้านานมีความสัมพันธ์กับคนไทยอย่าง

แน่นแฟ้นพระพุทธศาสนาจึงนับได้ว่าเป็นศาสนาที่ส�าคัญ

ส�าหรับสังคมไทยเป็นอย่างมาก เพราะวิถีชีวิตของชาวไทย

เริ่มตั้งแต่เกิดจนตาย ล้วนมีพฤติกรรมที่ได้รับอิทธิพลหรือ

มีผลมาจากหลักค�าสอนทางพระพุทธศาสนา นับตั้งแต่สมัย

กรงุสโุขทยัเป็นราชธาน ีสงัคมไทยได้นบัถอืพระพทุธศาสนา

เป็นศาสนาประจ�าชาติติดต่อกันมายาวนานจนถึงปัจจุบัน

นี้เป็นระยะเวลาถึง 700 กว่าปี สิ่งที่เห็นได้ในสังคมไทย

ในปัจจุบันจึงเต็มไปด้วยสิ่งที่เป็นสัญลักษณ์ทางพระพุทธ

ศาสนาที่มีจ�านวนมากมาย เช่น วัด โบสถ์ วิหาร ศาลา

การเปรียญ พระปรางค์เจดีย์ ศาลาบ�าเพ็ญกุศล พระพุทธ

รูป พระภิกษุสงฆ์ เป็นต้น (จ�านงค์ ทองประเสริฐ, 2532) 

สอดคล้องกับความเห็นของ (ทินพันธุ์ นาคะตะ, 2543) ว่า

คนไทยเกอืบทัง้ประเทศนบัถือพระพทุธศาสนาโดยมวีดัเป็น

ศนูย์กลางในการศกึษาอบรมศลีธรรม เผยแผ่ศาสนา รวมทัง้

ด้านสาธารณสงเคราะห์ การสมาคม วัดเป็นท่ีให้ค�าปรึกษา

ปัญหา เป็นสถาบันที่ช่วยแก้ไขปัญหาทางครอบครัวทาง

สังคมและชุมชนจึงแสดงให้เห็นถึงความจ�าเป็นท่ีประชาชน

จะต้องพึง่วดัหรอืพระพทุธศาสนาอยูต่ลอดเวลาไม่ว่าจะเป็น

ประเพณีการบวชเรียนประเพณีการท�าความเคารพ การ 

กราบไหว้สมาชกิครอบครวันอกจากจะแสดงให้เหน็ถงึความ

เลือ่มใสศรทัธาแล้วยงัแสดงให้เหน็ความเป็นอนัหนึง่อันเดยีว

ระหว่างฝ่ายภิกษุสงฆ์และฝ่ายฆราวาสวัดจึงมีความส�าคัญ

ต่อคนไทยตั้งแต่สมัยโบราณยาวนานมาจนถึงปัจจุบันวัดยัง

เป็นศูนย์รวมของคนท้องถ่ินเป็นสถานท่ีประกอบพิธีกรรม

ทางศาสนาสืบทอดกันมารวมถึงการด�ารงชีวิตประจ�าวันใน

ชุมชนประชาชนความเป็นอยู่เนื่องด้วยวัดหรือพระพุทธ

ศาสนาวัดจึงมีความสัมพันธ์กับประชาชนหรือชุมชนจึงนับ

ได้ว่าวัดมีความส�าคัญตั้งแต่เกิดจนตายซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นตัว

บ่งช้ีแสดงให้เห็นได้ถึงหน้าท่ีส�าคัญของวัด

เมื่อวัดมีความส�าคัญดังท่ีกล่าวมาแล้วการบริหาร

กจิการของวดัหรอืการบรหิารกจิการของคณะสงฆ์จงึมีความ

ส�าคัญเป็นอย่างยิ่งแต่ในปัจจุบันการบริหารกิจการของวัด

หรือการบริหารกิจการของคณะสงฆ์ยังมีปัญหาโดยเฉพาะ

การบรหิารกจิการคณะสงฆ์ในเขตจงัหวดันครปฐมนัน้ยงัเกดิ

ปัญหาด้านการปกครองการก่อสร้างและการสื่อสารท่ียังไม่

ทัว่ถงึ บางครัง้ยงัมกีารด�าเนนิงานทีล่่าช้าในการจดักจิกรรม

ในทางพระพุทธศาสนาทั้งแต่ละวัดยังมีการประชาสัมพันธ์

ท่ีไม่ท่ัวถึง สถานท่ีของวัดยังจัดการท่ีไม่เรียบร้อยไม่เป็น

สัดส่วนและที่เห็นได้ชัดคือขาดการมีส่วนร่วมในการท�างาน

ไม่มีความกระตือรือร้นในการท�างานของคณะสงฆ์การร่วม

กจิกรรมของสงฆ์ทีค่วรปฏบิตัยิงัขาดตกบกพร่องรวมถงึการ

บริหารคณะสงฆ์ ผู้น�าคณะสงฆ์บางรูปไม่เป็นแบบอย่างที่

เหมาะสมเท่าท่ีควร การบริหารตามภารกิจของสงฆ์ยังขาด

ตกบกพร่องมีการละเลยในการปกครองบางครั้งผู้บริหาร

ไม่ให้การดูแลเอาใจใส่ดูแลพระภิกษุสามเณรที่เป็นสัทธิ 

วิหาริกที่ได้อุปสมบทหรือมาอยู่อาศัยภายในวัดภายไต้การ

ดูแลท�าให้เกิดการปกครองไม่ท่ัวถึงจึงเป็นข่าวไม่เว้นแต่ละ

วันซึ่งส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงแก่พระพุทธศาสนาโดย
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ทางตรงและโดยทางอ้อม ผู้วิจัยในฐานะเป็นพระภิกษุรูป

หนึ่งที่อยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดนครปฐม ซึ่งได้รับข้อมูลจาก

การประชุมประจ�าปี (ส�านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, 

2558) ของคณะสงฆ์ จังหวัดนครปฐมยกตัวอย่างคดีการ

ปลดพระโกศลจิตตานุรักษ์เจ้าอาวาสวัดบ้านยางให้พ้น

จากต�าแหน่งด้วยมีความย่อหย่อนในพระธรรมวินัยและ

ย่อหย่อนในการปกครองคณะสงฆ์จึงให้พ้นจากต�าแหน่ง

คณะสงฆ์และได้มีการไปตรวจเยี่ยมได้ประเมินการปฏิบัติ

หน้าที่ได้ข้อสรุปการประเมินปรากฏว่าหลายวัดในจังหวัด

นครปฐมยังมีปัญหาในการบริหารกิจการคณะสงฆ์และจาก

การปฏิบัติของผู้ศึกษาที่มีประสบการณ์ถึง 20 ปี หรือ 20 

พรรษารวมถึงจากการสังเกตการบริหารงานของคณะสงฆ์

ในเขตจังหวัดนครปฐมโดยทั่วไปมีความเป็นจริงในด้านของ

ปัญหาดังที่ได้กล่าวมาในเบื้องต้นผู้วิจัยจึงมีความต้องการที่

จะศกึษาประสทิธผิลของการบรหิารกจิการคณะสงฆ์ในเขต

จงัหวัดนครปฐมโดยให้เกดิการสอดรบักบัพระพทุธศาสนาที่

ต้องก้าวไปสู่ยุคโลกาภิวัตน์ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

อย่างรวดเร็วและไม่หยุดนิ่งเป็นเหตุให้คณะสงฆ์ต้องมีการ

บริหารกิจการคณะสงฆ์ที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล

มากกว่าที่เคยเป็นมาในอดีต

ในการบริหารกิจการคณะสงฆ์พระสังฆาธิการโดย

เฉพาะเจ้าอาวาสมีภารกิจที่เป็นหน้าที่ต้องรับผิดชอบการ

บริหารจัดการวัดในทุกๆด้าน โดยให้พระภิกษุสามเณรใน

วัดทุกรูปได้ร่วมกันรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่อย่าง

เต็มความสามารถและการปฏิบัติหน้าที่ต ้องก่อให้เกิด

ประสิทธิผลสูงสุด ซึ่งสอดคล้องกับกรมการศาสนา (พระ

พรหมดิลก, 2556)ได้กล่าวไว้ว่าการบริหารวัดที่ดี คือการ

ปกครองการบงัคบับญัชาก�ากบัดแูลการให้ค�าแนะน�าให้การ

สั่งสอนภิกษุสามเณร และชี้แนะหลักธรรมแก่ฆราวาส ผู้อยู่

ในวัดให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ให้อยู่ในศีลธรรมอัน

ดี และด�าเนินกิจกรรมด้วยการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆภายใน

วัดให้ส�าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีอย่างมีประสิทธิภาพและได้

ประสิทธิผลสูงสุด ในที่นี้เจ้าอาวาสจึงมีภารกิจที่ต้องรับผิด

ชอบในการบริหารจัดการภารกิจที่มีวัดในทุกๆด้าน โดยให้

พระภิกษุสามเณรภายในวัดทุก ๆ รูปได้ศึกษาหน้าท่ีของ

ตนและปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถก่อให้เกิด

ประสิทธิภาพส่งผลก่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด แต่ปัญหา

ที่ก่อให้เกิดการบริหารจัดการที่ขาดประสิทธิภาพที่ส�าคัญ

ที่สุดคือ ยังมีเจ้าอาวาสจ�านวนมากที่ยังขาดความรู้ความ

สามารถในการบริหารจัดการวัดอย่างมีประสิทธิภาพขาด

ศกัยภาพในการพฒันาวดั ไม่มคีวามรูเ้พยีงพอในการให้การ

แนะน�าสั่งสอนประชาชนที่มากไปกว่านั้นเจ้าอาวาสจ�านวน

มากยังปล่อยปละละเลยในการดูแลพระภิกษุสามเณร ใน

การปกครองให้ประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามพระธรรม

วนิยัละเลยการดแูลรบัผดิชอบเอาใจใส่ในพระภกิษสุามเณร

ให้ประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวินัยโดยปกครองแบบ

ปล่อยไปตามยถากรรม ไม่มีการสนับสนุนด้านการศึกษา

ไม่ให้ค�าแนะน�าไม่อบรมสั่งสอนด้านพระธรรมวินัย จึงขาด

ประสิทธิภาพในปฏิบัติส่งผลส่งผลให้ขาดประสิทธิผลการ

บริหารจัดการวัดในแนวทางที่ถูกต้องเหมาะสมของการ

เป็นสมณะสารูปท่ีดี ดังนั้น เจ้าอาวาสจึงมีหน้าท่ีส�าคัญใน

การบริหารงานกิจการคณะสงฆ์ (พระราชบัญญัติคณะสงฆ์, 

2505) ตามมาตรา 37 และมาตรา 38

จากเหตุผลเบ้ืองต้นผู้ศึกษาในฐานะเป็นผู้ช่วยเจ้า

อาวาสซึ่งเป็นพระภิกษุรูปหนึ่งที่มีหน้าที่ในการบริหารงาน 

6 ด้านในเขตจังหวัดนครปฐม จึงมีความต้องการศึกษาวิจัย

เรื่องประสิทธิผลของการบริหารกิจการคณะสงฆ์ในเขต

จังหวัดนครปฐมว่ามีการบริหารงานกิจการคณะสงฆ์ที่มี

ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลครบถ้วนทั้ง 6 ด้านหรือ

ไม่ เพื่อน�าผลการศึกษาวิจัยไปเผยแพร่ให้พระสงฆ์ระดับผู้

บริหารและประชาชนท่ัวไปได้ศึกษารับรู้การบริหารกิจการ

คณะสงฆ์วัดในเขตจังหวัดนครปฐมรวมถึงยังสามารถน�า

ผลการศึกษาวิจัยที่ได้ไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและ

ปรับปรุงในการบริหารกิจการของคณะสงฆ์ของวัดในเขต

จังหวัดนครปฐมอีกทั้งเพื่อจะน�าผลการศึกษาวิจัยในครั้งนี้

ไปใช้เป็นแนวทางและข้อเสนอแนะในการพฒันาการบรหิาร

กิจการคณะสงฆ์ในเขตจังหวัดนครปฐมให้มีประสิทธิภาพ

และก่อให้เกิดประสิทธิผลต่อไป

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

1. เพื่อศึกษาประสิทธิผลของการบริหารกิจการ

คณะสงฆ์กรณีศึกษาในเขตจังหวัดนครปฐม

2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดประสิทธิผลของ

การบริหารกิจการคณะสงฆ์ในเขตจังหวัดนครปฐม

3. เพื่อศึกษาแนวทางและข้อเสนอแนะในการ
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พัฒนาการบริหารกิจการคณะสงฆ์ของวัดในเขตจังหวัด

นครปฐมให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารกิจการคณะ

สงฆ์อย่างมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

กรอบแนวคิดงำนวิจัย

การวิจัยเรื่อง ประสิทธิผลของการบริหารงาน

กิจการคณะสงฆ์กรณีศึกษาวัดในเขตจังหวัดนครปฐม มี

กรอบแนวคิดดังนี้

 ตัวแปรต้น (independent variables)    ตัวแปรตาม (dependent variables)

ภำวะผู้น�ำของเจ้ำอำวำส

1. ผู้น�าแบบเผด็จการ

2. ผู้น�าแบบประชาธิปไตย

3. ผู้น�าแบบตามสบายหรือแบบเสรี

4. ผู้น�าแบบวางเฉย

คุณภำพกำรบริหำร

1. แบบกระจายอ�านาจ

2. แบบรวบอ�านาจ

3. แบบมีส่วนร่วม

4. แบบวางเฉย

ประสิทธิผลของกำรบริหำรกิจกำรคณะสงฆ์ 

กรณีศึกษำวัดในเขตจังหวัดนครปฐม

- ด้านงานการปกครอง

- ด้านงานศาสนศึกษา

- ด้านงานเผยแผ่ศาสนธรรม

- ด้านงานศึกษาสงเคราะห์

- ด้านการสาธารณูปการ

 - ด้านการสาธารณสงเคราะห์

กำรสนับสนุนจำกชุมชน

1. การสนับสนุนจากภาครัฐ

2. การสนับสนุนจากชุมชน

3. การสนับสนุนจากเอกชน

4. การสนับสนุนจากคณะสงฆ์

กำรสื่อสำร(กำรเทศน์)

1. ภายในและภายนอกวัด

2. วิทยุโทรทัศน์

3. เสียงตามสาย

4. แผ่นซีดี

คุณภำพคณะสงฆ์

1. การให้การศึกษา

2. การเข้ารับการอบรม

3. การปฏิบัติตามพระธรรมวินัย

4. การลงโทษเมื่อกระท�าความผิด

ภำพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
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วิธีกำรด�ำเนินกำรวิจัย

การศึกษาครั้งนี้มุ ่งศึกษาประสิทธิผลของการ

บริหารงานกิจการคณะสงฆ์ 6 ด้านกรณีศึกษาวัดในเขต

จังหวัดนครปฐม ในการศึกษาคร้ังน้ี ผู ้วิจัยได้ก�าหนด

ขอบเขตเน้ือหา โดยศึกษาเฉพาะประเด็นประสิทธิผลของ

การบรหิารงานกจิการคณะสงฆ์กรณศีกึษาวดัในเขตจงัหวดั

นครปฐมจ�านวน 6 ด้าน ดังนี้ (1) ด้านงานการปกครอง  

(2) ด้านงานศาสนศึกษา (3) ด้านงานศึกษาสงเคราะห์  

(4) ด้านงานเผยแผ่ศาสนธรรม (5) ด้านงานสาธารณูปการ 

(6) ด้านงานสาธารณสงเคราะห์

ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย

1. ตัวแปรอิสระ (independent variables) คือ

ปัจจัยส่วนบุคคลและการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร

ของพระสังฆาธิการในเขตจังหวัดนครปฐมผู้ศึกษาตัวแปร 

ดังนี้

1.1 อายุ

1.2 จ�านวนพรรษา

1.3 วุฒิการศึกษาสามัญ

1.4 วุฒิการศึกษาทางธรรม

1.5 วุฒิการศึกษาทางเปรียญธรรม

1.6 ภาวะผู้น�าของเจ้าอาวาส

1.7 คุณภาพการบริหาร

1.8 การสื่อสาร(การเทศน์)

1.9 การมีส่วนร่วม

1.10 คุณภาพคณะสงฆ์

2. ตัวแปรตาม (dependent variables) คือ 

ประสิทธิผลของการบริหารงานกิจการคณะสงฆ์ วัดใน

เขตจังหวัดนครปฐม จ�าแนกเป็น 6 ด้านตามแบบแผนการ

บริหารกิจการคณะสงฆ์ ได้แก่

2.1 ด้านงานการปกครอง

2.2 ด้านงานศาสนศึกษา

2.3 ด้านงานศึกษาสงเคราะห์

2.4 ด้านงานเผยแผ่ศาสนธรรม

2.5 ด้านงานสาธารณูปการ

2.6 ด้านงานสาธารณสงเคราะห์

ในการศึกษาครั้งนี้ ผู ้วิจัยได้ก�าหนดพื้นที่ในการ

ศึกษา คือ วัดในเขตจังหวัดนครปฐม ท�าการศึกษาตั้งแต่

เดือนพฤษภาคมคม พ.ศ. 2558 ถึง เดือน มกราคม 2559 

เป็นเวลารวม 9 เดือน

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

กลุ ่ ม ตั ว อย ่ า ง ท่ี ใ ช ้ ใ นก า ร วิ จั ย ค รั้ ง นี้  คื อ  

พระสังฆาธิการในเขต จังหวัดนครปฐม จ�านวน 400 รูป 

ซึ่งผู้วิจัยก�าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของคอแครน  

(Cochran,1977) ใช้ได ้ในกรณีที่ไม ่ทราบขนาดของ

ประชากรท่ีแน่นอนแต่ทราบว่ามีจ�านวนมากและต้องการ

ประมาณค่าสดัส่วนของประชากรก�าหนดวธิกีารสุม่ตวัอย่าง

แบบบังเอิญ (accident sampling)

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย

เครื่องมือที่ใช ้ในการวิจัยคือแบบสอบถามที่มี

ประเด็นส�าคัญที่จะใช้วัดประสิทธิผลของการบริหารกิจการ

คณะสงฆ์มีจ�านวนท้ังสิ้น 79 ข้อ หลังจากนั้นผู้วิจัยได้น�า

แบบสอบถามที่ได้ปรับปรุงแก้ไขจากการตรวจสอบของ

ผู้เชี่ยวชาญแล้วไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างประชากรท่ี

เป็นตัวแทนของคณะสงฆ์ซึ่งไม่ได้อยู่ในเขตพื้นท่ีการวิจัย

ท่ีก�าหนดในการวิจัยครั้งนี้ คือ จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัด

สุพรรณบุรี 60 ชุดหลังจากนั้น ท�าการทดสอบหาความ

เชื่อมั่น (reliability) โดยการค�านวณค่าสัมประสิทธ์ิ 

(alpha coefficient) ตามวิธีของครอนบัค (Cronbach) 

โดยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปทางสถิติ ได้ค่าความเช่ือม่ัน 

0.973 ซ่ึงมากกว่า 0.80 ค่าความเช่ือมั่นถือว่าใช้ได้ น�า

แบบสอบถามจากผู้เช่ียวชาญมาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง

ตามวัตถุประสงค์(Index Objective Congruence--IOC) 

ได้ค่า IOC 0.80 มากกว่า 0.70 ข้อค�าถามถือว่าใช้ได้จาก

นั้นน�าแบบสอบถามมาปรบัปรุงแก้ไข และน�าแบบสอบถาม

ที่ปรับปรุงแก้ไขให้เป็นฉบับสมบูรณ์เพื่อน�าไปเก็บรวบรวม

ข้อมูลจริงเป็นอันดับต่อไป
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กำรเก็บรวบรวมข้อมูล

ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยขอหนังสือแนะน�า

ตัวในการเก็บรวบรวมข้อมูล จากมหาวิทยาลัยชินวัตรโดยมี

ขั้นตอน ดังน้ี ผู้วิจัยท�าหนังสือถึงเจ้าคณะจังหวัดและแนบ

หนังสือในการขอเก็บข้อมูลแด่ท่านเจ้าคณะจังหวัดจังหวัด

โดยผ่านทางเลขาเจ้าคณะจังหวดันครปฐม เพือ่ขอเกบ็ข้อมลู

พระสังฆาธิการทกุระดับในเขตจังหวดันครปฐม ก่อนท่ีผูว้จิยั

จะเดนิทางไปแจกแบบสอบถามและเกบ็รวบรวมข้อมลูด้วย

ตนเอง ผู้วิจยัได้ประสานงานแต่ละวดัในเขตจงัหวดันครปฐม

เพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูล หลังจากนั้นจึงน�าแบบสอบถาม

ไปแจกพระสังฆาธิการในเขตจังหวัดนครปฐม พร้อมกัน

น้ันได้มีการชี้แจงรายละเอียดเบื้องต้นของแบบสอบถาม

ทั้งน้ีเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ของข้อมูลที่ได้มากท่ีสุด โดย

แบบสอบถามในการวิจัยมีทั้งหมด 400 ชุด เมื่อผู้วิจัยได้

ชี้แจงแนะน�ารายละเอียดและแจกแบบสอบถามหลังจาก

นั้นแล้วจึงก�าหนดวันไปเก็บแบบสอบถามโดยให้ระยะเวลา

ที่นัดวันเก็บแบบสอบถามใช้ระยะเวลา 60 วัน ก่อนจะถึง

ก�าหนดเวลานัดเก็บแบบสอบถาม ผู้วิจัยได้ประสานงาน

เลขาวัดอีกครั้งหนึ่ง เมื่อมีการยืนยันเป็นที่แน่นอนในการ 

กรอกแบบสอบถามเสร็จสมบูรณ์ทั้งหมดแล้ว ผู้วิจัยจึงได้

เดินทางไปเก็บแบบสอบถามคืนด้วยตัวเองแล้วคัดแยก

แบบสอบถามที่ไม่สมบูรณ์ออกเหลือเพียงแต่แบบสอบถาม

ที่สมบูรณ์ถูกต้องแล้วเท่าเพียงนั้น

สถิติท่ีใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล

การวิ จัยคร้ัง น้ี  ผู ้ วิ จัยใช ้แบบสอบถามแบบ

มาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) เป็นเครื่องมือใน

การเก็บรวบรวมข้อมลูโดยเกบ็ข้อมลูจากกลุม่ตัวอย่าง ได้แก่ 

พระสังฆาธิการ คือ เจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้า

อาวาส ในเขตจังหวัดนครปฐมจ�านวน 400 รูป วิเคราะห์

ข้อมูลโดยใช้สถิติ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบ่ียง

เบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (t-Test) และการทดสอบ

ค่าเอฟ (F-Test) ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนสอง

ทาง (Two Way ANOVA) และการหาความสมัพนัธ์ระหว่าง

ตัวแปรการพัฒนาประสิทธิผลการบริหาร ได้แก่ ด้านภาวะ

ผู้น�าของเจ้าอาวาส ด้านการบริหารของเจ้าอาวาส ด้านการ

ส่ือสาร (การเทศน์) ด้านการสนับสนุนจากชุมชนและด้าน

คุณภาพคณะสงฆ์ กับตัวแปรตาม ได้แก่ ประสิทธิผลของ

การบริหารกิจการคณะสงฆ์ โดยท�าการทดสอบวิเคราะห์

ด้วยสถิติ Multiple Regression Analysis ก�าหนดค่านัย

ส�าคัญทางสถิติไว้ท่ีระดับ 0.05

ผลกำรวิจัย

ค�าถามการวจิัยข้อที่ 1 ประสิทธิผลของการบริหาร

งานกจิการคณะสงฆ์ ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เมือ่พจิารณา

เป็นรายด้าน

1. ด้านงานสาธารณูปการ ประสิทธิผลอยู่ในระดับ

มาก ( =3.90, SD=0.38)

2. ด้านงานการปกครอง ประสิทธิผลอยู่ในระดับ

มาก ( =3.88, SD=0.10)

3. ด้านงานศึกษาสงเคราะห์ ประสิทธิผลอยู่ใน

ระดับมาก ( =3.85, SD=0.33)

4. ด้านงานศาสนศึกษา ประสิทธิผลอยู่ในระดับ

มาก ( =3.81, SD=0.16)

5. ด้านงานเผยแผ่ศาสนธรรม พบว่า ประสิทธิผล

อยู่ในระดับมาก ( =3.75, SD=0.22 )

6. ด้านงานสาธารณสงเคราะห์ พบว่า ประสิทธิผล

อยู่ในระดับมาก ( =3.75, SD=0.22)

ค�าถามการวิจัยข้อท่ี 2 ปัจจัยท่ีส ่งผลให้เกิด

ประสทิธผิลของการบรหิารงานกจิการคณะสงฆ์ ผูว้จิยัจะได้

น�าเสนอผลการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดประสิทธิผล ดังนี้

ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดประสิทธิผลของการบริหาร

งานกิจการคณะสงฆ์โดยภาพรวม ได้แก่ ปัจจัยด้านภาวะ

ผู้น�าของเจ้าอาวาส(X
1
)มากท่ีสุด รองลงมา คือ ปัจจัยด้าน

คุณภาพการบริหาร(X
2
)และอันดับสุดท้าย คือ ปัจจัยการมี

ส่วนร่วมการสนบัสนนุ(X
3
) ตามล�าดบั สามารถแสดงสมการ

ได้ดังนี้ สมการพยากรณ์ Y =0.759 + 0.4291 + 0.4212 

+ 0.4183 ค่า R Square = 0.761 ซ่ึงสามารถพิจารณา

ได้จากตารางดังต่อไปนี้

ค�าถามการวจิยัข้อที ่3 แนวทางและข้อเสนอแนะใน

การพฒันาการบรหิารกจิการคณะสงฆ์ของวดัในเขตจงัหวดั

นครปฐมให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารกิจการคณะ
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สงฆ์อย่างมีประสิทธิผล

การบริหารกิจการคณะสงฆ์ของวัดในเขตจังหวัด

นครปฐมสามารถปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผลได้จ�าเป็นต้อง

อาศัยปัจจัยหลัก 3 ด้าน คือ ปัจจัยด้านภาวะผู้น�าของเจ้า

อาวาส ปัจจัยด้านคุณภาพการบริหาร ปัจจัยด้านการมีส่วน

ร่วมการสนับสนุน จ�าเป็นต้องมีการสนับสนุนให้เกิดปัจจัย 

3 ด้านน้ีจึงเป็นปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดการบริหารงานกิจการ

คณะสงฆ์อย่างมีประสิทธิผล

กำรอภิปรำยผล 

1. ปัจจัยด้านภาวะผู้น�าของเจ้าอาวาสเป็นปัจจัย

อนัดบัแรกทีส่่งผลต่อประสทิธผิลของการบรหิารงานกจิการ

คณะสงฆ์ เพราะเหตุว่า เจ้าอาวาสเป็นผู้รับผิดชอบและมี

อ�านาจสูงสุดในการด�าเนินการการบริหารจัดการองค์กร

ภายในวัดรวมทั้งเป็นผู ้ควบคุมกิจกรรมต่างๆให้บรรลุ

เป้าประสงค์ ซึ่งจะต้องมีคุณสมบัติของความเป็นผู้น�าที่

ดีต้องยึดหลักธรรมอันเป็นคุณธรรม เพื่อน�าพาหมู่คณะ

และสังคมไปสู่ความสงบสุขตามหลักการทางพระพุทธ

ศาสนา ผู้น�าหรือภาวะผู้น�ายังเป็นปัจจัยที่ส�าคัญในการ

ส่งเสริมสร้างให้ผู้บริหารในระดับต่าง ๆ ในฐานะหัวหน้า

งานสามารถควบคุมให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานเป็นไป

ตามเป้าหมาย นโยบาย แผนงาน หรือความต้องการของ

หัวหน้างาน ดังนั้น องค์การทุกองค์การจ�าเป็นต้องให้ความ

ส�าคัญกับการศึกษาเกี่ยวกับภาวะผู้น�า เพื่อที่จะน�าองค์การ

ให้บรรลุวัตถุประสงค์ และน�าไปสู่ความส�าเร็จตามนโยบาย

ขององค์การ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ เทื้อน ทองแก้ว 

(2545, น. 23) ที่ว่า ความเป็นผู้น�าเป็นหน้าที่หนึ่งในหลายๆ 

หน้าที่ของผู้บริหาร ผู้น�ากับผู้บริหารจึงแตกต่างกันกล่าวคือ 

ผู้บริหารเป็นต�าแหน่งที่ก�าหนดขึ้นในองค์การ มีอ�านาจโดย

ต�าแหน่งและได้รับความคาดหวังในหน้าที่เฉพาะเจาะจง 

จะมุ่งเน้นที่การควบคุม การตัดสินใจ และผู้บริหารจะต้อง

มีลักษณะของผู้น�า (leadership) ไม่ว่าจะอยู่ในระดับใด

ก็ตาม ส่วนผู้น�าจะไม่ได้รับมอบอ�านาจทางสายงานแต่มี

อ�านาจโดยวิธีอื่น มีบทบาทที่กว้างกว่าบทบาทผู้บริหาร ดัง

นัน้ ภาวะผูน้�าจงึเป็นปัจจยัส�าคญัต่อการบรหิารหรอืต่อตวัผู้

บริหาร เพราะภาวะผู้น�าจะเป็นเครื่องชี้ให้เห็นความส�าเร็จ

ของหน่วยงานจะด�าเนินไปด้วยดีและบรรลุวัตถุประสงค์

ขององค์การได้นั้นย่อมข้ึนอยู่กับภาวะผู้น�า (leadership)

2. ปัจจัยด้านคุณภาพการบริหารเป็นปัจจัยที่ส่ง

ผลต่อประสิทธิผลของการบริหารงานกิจการคณะสงฆ์จัด

อยู่ในล�าดับที่สอง เพราะ เจ้าอาวาสเป็นผู้ที่รับผิดชอบ

ภารกิจต่างๆ ภายในวัด ดังนั้น เจ้าอาวาสจะต้องเป็นผู้ที่

มีความสามารถในการบริหารงานสูง มิฉะนั้นการบริหาร

งานจะไม่ส�าเร็จ แสดงให้เห็นว่า ผู้บริหารท่ีประสบความ

ส�าเร็จจะต้องเป็นผู้บริหารท่ีดีและมีความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลท�างานเป็นทีมได้ มีความสามารถในการปรับเปลี่ยน

ให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปได้ทุกขณะต้องพร้อม

รับการเปลี่ยนแปลงในทุกสถานการณ์ และมีความสามารถ

ในการบริหารงานให้บรรลุเป้าหมายขององค์การได้ ซึ่ง

สอดคล้องกับแนวคิดของ เสนาะ ติเยาว์ (2544, น. 2) 

ท่ีได้น�าเสนอหลักส�าคัญของการบริหาร มีลักษณะ คือ  

(1) การบริหารเป็นการท�างานกับคน และโดยอาศัยคน การ

บริหารเป็นกระบวนการทางสังคม คือ อาศัยกลุ่มคนที่รวม

กันท�างานเพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์การ ผู้บริหารจะต้อง

รับผิดชอบให้ส�าเร็จโดยอาศัยความร่วมมือของบุคคลอื่น มิ

ฉะนั้นจะท�างานไม่ส�าเร็จ สาระส�าคัญของการบริหารแสดง

ให้เห็นว่า ผู้บริหารท่ีประสบความส�าเร็จจะต้องมีสิ่งต่าง ๆ  

เหล่านี ้คอื มคีวามสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลท่ีด ีมคีวามเป็นผู้น�า

และสามารถท�างานเป็นทีมได้ มีความสามารถในการปรับ

เปลี่ยนให้เข้ากับสภาพแวดล้อมได้หากมีการเปลี่ยนแปลง

ในทุกสถานการณ์และมีความสามารถท�าให้งานบรรลุเป้า

หมายได้ (2) การบริหารท�าให้งานบรรลุเป้าหมายของ

องค์การเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ขององค์การ ต้องอาศัย

ความร่วมมือของคนทุกคนจึงจะท�าให้ส�าเร็จเป้าหมายได้ 

3. ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมการสนับสนุนช่วยส่ง

เสรมิสนบัสนนุให้เกดิประสทิธผิลของการบรหิารงานกจิการ

คณะสงฆ์ เพราะเหตุว่า เจ้าอาวาสมีบทบาทในการเสริม

สร้างการมีส่วนร่วมจากภาครัฐ เอกชนและประชาชนผู้มี

จิตศรัทธา เพื่อท�าให้เกิดการระดมความร่วมมือสนับสนุน

กจิกรรมต่าง ๆ  ของวดั โดยการสนบัสนนุจากภาครฐัเป็นการ

ได้รับการสนับสนุนทางด้านระบบกฎหมายสนับสนุนด้าน

ทุนทรัพย์การก่อสร้างถาวรวัตถุ ช่วยด�ารงรักษาในการ

สืบทอดธรรมสนับสนุนผู้เผยแพร่ธรรมผู้ด�ารงไว้ซึ่งธรรม

และการเผยแผ่เพื่อสืบต่อ สืบทอดธรรมให้ด�ารงอยู่ในโลก 

ส�าหรับการสนับสนุนจากภาคเอกชนนั้น เจ้าอาวาสเป็นผู้
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ที่มีบทบาทส�าคัญ ที่จะจูงใจให้ภาคเอกชนเข้ามาร่วมมือ

กับภาครัฐ เพื่อน�าทรัพยากรและความรู้ความช�านาญมาใช้

ประโยชน์อย่างเต็มที่ และภาครัฐเองจะเตรียมความพร้อม

ตัวเองอย่างไร ทั้งในแง่ความรู้ ความเข้าใจ ในด้านการ

เงินและการบริหารจัดการความร่วมมือที่มีประสิทธิภาพ 

นอกจากนี้ ความส�าเร็จของความร่วมมือภาครัฐและเอกชน

ยังขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นๆ เช่น ความมีประสิทธิภาพในแง่

ของกฎหมายที่มีความชัดเจน และเป็นธรรม ความพร้อม

และบทบาทของสถาบันที่เกี่ยวข้อง การติดต่อสื่อสารที่

รวดเร็ว และโปร่งใส ความเป็นไปได้ของโครงการ และการ

สนับสนุนทางการเมืองของภาคประชาชน ความรับผิดชอบ

ต่อสังคมของภาคเอกชนในการสร้างความคุ้มค่า และบรกิาร

คุณภาพอย่างเสมอภาค และการเปิดโอกาสอย่างเท่าเทียม

กันในการแข่งขันทั้งระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน หรือใน

ระหว่างภาคเอกชนด้วยกันเอง ส่วนการสนับสนุนจากผู้มี

จิตศรัทธา หมายถึง ความศรัทธาในการสนับสนุนทุนทรัพย์

เพือ่สร้างถาวรวตัถใุนและการจัดโครงการบรรพชาอปุสมบท

พระภิกษุ สามเณร ภาคฤดูร้อน บวชชีพราหมณ์ รวมท้ัง

เครื่องใช้ที่มีความจ�าเป็นแก่สงฆ์ เป็นต้น ทั้งนี้ พระพรหม 

คุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) (2537, น. 12-15) ได้กล่าวถึง 

สาเหตุที่รัฐจะต้องมีความสัมพันธ์กับพระพุทธศาสนา คือ 

(1) เป็นหน้าที่เกี่ยวกับธรรม หรือหน้าที่ต่อธรรม คือ รัฐ

โดยเฉพาะผู้ปกครองที่ดี ต้องเป็นผู้ใฝ่ธรรม แสวงหาธรรม

และเป็นผู้เชิดชูธรรม พระสงฆ์หรือทางฝ่ายศาสนานั้นเป็น

ผู้ด�ารงไว้ซึ่งธรรมเป็นผู้เผยแพร่สืบต่อสืบทอดธรรมให้ด�ารง

อยู่ในโลก ในสังคม เพราะฉะนั้น รัฐท�าหน้าที่ในการท่ีจะ

ช่วยผู้ด�ารงรักษาสืบทอดธรรมเผยแพร่ธรรมการท�าเช่นนี้

ได้ชื่อว่า รัฐได้เชิดชูธรรมด้วย

4. จากข้อค้นพบดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า วัดเป็น

องค์การแบบพิเศษ คือ วัดยังมีการบริหารงานแบบดั้งเดิม

หรือเป็นการบริหารงานแบบระบบปิด โดยมีเจ้าอาวาส

เป็นศูนย์กลางท่ีส�าคัญในการบริหาร โดยการรวมอ�านาจ

ในการสั่งการและตัดสินใจไว้ที่บุคคลเพียงคนเดียวท�าให้

การสั่งการ นโยบายต่าง ๆ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

และบุคลากรเกิดความช�านาญเฉพาะด้านการประสาน

งานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งสอดคล้องกับ จักรพันธ์ 

วงษ์บูรณาวาทย์ (2543, น. 47) ที่ว่าหลักการรวมอ�านาจ  

(centralization) เป็นการรวมอ�านาจการปกครอง อ�านาจ

หน้าท่ี (authority) ในการตัดสินใจวินิจฉัยสั่งการไว้ที่รัฐ

ส่วนกลาง อันได้แก่ กระทรวง ทบวง กรม เป็นผู้ด�าเนิน

การปกครองและจัดท�าบริการสาธารณะ มีการจัดระเบียบ

การปกครองท่ีก�าหนดให้หน่วยการปกครองในรัฐมีความ

สัมพันธ์อย่างใกล้ชิดหลักการรวมอ�านาจมีการรวมอ�านาจ

ในการบังคับหน่วยการปกครองต่างๆ ไว้ท่ีส่วนกลางมีการ

รวมอ�านาจในการวนิจิฉยัสัง่การไว้ทีส่่วนกลาง ในการอนมุตัิ 

ระงับหรือแก้ไข เพิกถอนการกระท�าต่างๆ ไว้ท่ีหน่วยงาน

บริหารราชการส่วนกลางการปกครองเป็นไปตามล�าดับชั้น 

ระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินรวมท้ังการบริหารงาน

บุคคลยังขึ้นอยู ่กับส่วนกลางทั้งในด้านการบังคับบัญชา 

การสรรหา การบรรจุ การแต่งตั้งและสอดคล้องกับ ฟลิป

โป้ (Flippo, 1971) ได้กล่าวว่า การบริหารงานแบบรวบ

อ�านาจ เรียกว่า ผู้น�าแบบอ�านาจนิยมจะก�าหนดนโยบาย 

และวางแผนปฏิบัติงานด้วยตนเอง แล้วจึงก�าหนดหรือ

มอบหมายให้กับสมาชิกท�าตามแนวทางและแผนงานที่

ตนก�าหนดไว้มักไม่สนใจรับฟังความเห็นข้อเสนอแนะจาก

สมาชกิผูร่้วมงานต้องท�าตามและค�าสัง่สดุท้ายงานต้องส�าเรจ็ 

ซ่ึงแตกต่างจากองค์การโดยท่ัวไป เช่น องค์การของระบบ

ราชการต�ารวจหรือรัฐวิสาหกิจที่มีการบริหารแบบการ 

กระจายงานไปตามต�าแหน่งหรือสายงานซ่ึงสอดคล้องกับ 

Barber (2003) ได้กล่าวว่า การกระจายอ�านาจภายใต้

หลักการแบ่งอ�านาจของส่วนกลางไปยังองค์การในระดับ

รองท่ีออกไปท�างานในพื้นท่ีนอก ศูนย์กลางโดยท่ีองค์การ

อยู ่ภายใต้หลักการแบ่งอ�านาจนี้จะมีอิสระตามสมควร

ในการตัดสินใจต่างๆ ท้ังนี้อ�านาจการตัดสินใจยังคงอยู่ที่

ส่วนกลาง บางครั้งจึงเรียกการกระจายอ�านาจในลักษณะ

นี้ว่าการกระจายอ�านาจทางการบริหาร (administration 

decentralization) หลักการกระจายอ�านาจการปกครอง 

หมายถึง การโอนอ�านาจด�าเนินกิจการทางปกครองเพื่อ

เป็นอิสระจากส่วนกลางด้วยหลักการกระจายอ�านาจทาง

ปกครอง เช่น รัฐวิสาหกิจหรือองค์การมหาชนท่ีมีการกระ

จายอ�านาจอย่างเป็นระบบ

อย่างไรก็ตาม ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าวัดใช้

ทฤษฎีการบริหารแบบดั้งเดิมคือการบริหารงานแบบรวบ

อ�านาจ โดยไม่ได้เปลี่ยนไปตามสภาพแวดล้อมหากเป็น

เช่นนี้ต่อไปการบริหารของวัดย่อมไม่ก่อให้เกิดความเจริญ

รุ่งเรืองและมีประสิทธิผลในการบริหารงานของวัด ดังนั้น
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วัดจึงควรมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการบริหารงานเสีย

ใหม่ให้มีการเชื่อมโยงมาใช้ทฤษฎีการบริหารงานแบบเปิด

โดยให้มีการแบ่งงานตามสายงานไปสู่รองเจ้าอาวาสผู้ช่วย

เจ้าอาวาสและพระสงฆ์ที่มีความรู้ความสามารถได้เข้ามามี

ส่วนร่วมในการปฏิบัติงานทั้ง 6 ด้าน

ข้อเสนอแนะกำรวิจัยครั้งนี้ 

1. งานวิจัยนี้ พบว่า ปัจจัยด้านภาวะผู้น�าของเจ้า

อาวาสมีผลต่อประสิทธิผลของการบริหารกิจการคณะสงฆ์ 

จึงด�าเนินการต่อไปนี้

1.1 ควรมีการฝึกอบรมเจ้าอาวาสในด้านการ

บริหารก่อนเข้ารับต�าแหน่งเจ้าอาวาส โดยเฉพาะการฝึก

อบรมภาวะผู้น�า หลักการบริหารเพื่อให้เจ้าอาวาสมีความ

พร้อมในการปฏิบัติกิจด้านการเป็นผู้บริหารวัดได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล

1.2 ควรมีการกระจายงานไปสู่รองเจ้าอาวาส

ผู้ช่วยเจ้าอาวาสและควรจัดบุคลากรที่มีประสบการณ์มี

ความรู ้ความเข้าใจการฝึกอบรมกิจกรรมดูงานด้านการ

บริหารในสถานที่ที่ประสบความส�าเร็จในด้านการบริหาร 

เพื่อเสริมสร้างทักษะ ประสบการณ์ในการบริหารให้กับรอง

เจ้าอาวาสผู้ช่วยเจ้าอาวาสรวมถึงพระผู้รับผิดชอบตามสาย

งานการบริหารที่มีในแต่ละแผนกทุกๆ ด้านเพื่อพัฒนาการ

บรหิารงานเป็นการเตรยีมความพร้อมในการเป็นเจ้าอาวาส

ในอนาคตและสามารถน�ามาประยุกต์ใช้กับวัดที่บริหารอยู่

ได้อย่างมีประสิทธิผล

2. เนือ่งจากงานวจัิยน้ี ค้นพบว่า ปัจจัยด้านคุณภาพ

การบริหารมีผลต่อประสิทธิผลของการบริหารกิจการคณะ

สงฆ์ จึงจัดฝึกอบรมหลักการบริหาร แก่เจ้าอาวาสและผู้

ช่วยเจ้าอาวาส ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องที่เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาส

ในการบริหารด้านต่างๆ ทั้ง 6 ด้าน เพื่อให้รู้แนวทางและ

วิธีการบริหารกิจการคณะสงฆ์เพื่อให้มีความพร้อมในการ

ปฏิบัติกิจด้านการเป็นผู้บริหารวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล

3. เนื่องจากงานวิจัยนี้ ค้นพบว่า การมีส่วนร่วม

สนับสนุนมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการบริหารกิจการคณะ

สงฆ์ จึงเสนอว่า ควรส่งเสริมให้อุบาสก อุบาสิกา เข้ามา

มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการวัดในรูปแบบของคณะ

กรรมการวัด ตลอกจนวางระบบและออกแบบกลยุทธ์เพื่อ

สร้างการมีส่วนร่วมจากภายนอกให้มากขึ้น โดยการจัด

กิจกรรมทางศาสนาและขอการสนับสนุนจากภาครัฐและ

เอกชน ตลอดจนประชาชนผู้มีจิตศรัทธาในรูปแบบการเข้า

มาร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมดังกล่าวรวมท้ังระดม

การสนับสนุนจากภายนอกให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น 

จะท�าให้การบรหิารกจิการคณะสงฆ์มปีระสทิธผิลมากยิง่ขึน้

4. เนื่องจากงานวิจัยนี้ ค้นพบว่า วัดมีการบริหาร

องค์การระบบปิดจากทฤษฎีแบบดั้งเดิม กล่าวคือ เจ้า

อาวาสตัดสินใจก�าหนดนโยบาย และวางแผนปฏิบัติงาน

ด้วยตนเอง โดยไม่สนใจรับฟังความเห็นข้อเสนอแนะจากผู้

ใต้บังคับบัญชา คือ ผู้ที่มีต�าแหน่งตั้งแต่รองเจ้าอาวาสลงไป 

โดยจะต้องท�าตามแผนงานท่ีเจ้าอาวาสก�าหนดไว้ให้ส�าเร็จ

ลุล่วง ซ่ึงการบริหารรูปแบบดังกล่าวจะท�าให้ภารงานการ

บริหารตกอยู่กับเจ้าอาวาส ส่งผลให้การบริหารงานเป็นไป

ด้วยความล่าช้าไม่ทันต่อเหตุการณ์และก�าหนดเวลาตลอด

จนผู้ท่ีมีต�าแหน่งตั้งแต่รองเจ้าอาวาสลงไป จะไม่มีโอกาส

ฝึกฝนการบริหารงาน ท้ังทักษะในด้านการวางแผน การ

ตัดสินใจ การแก้ไขปัญหาและการรับผิดชอบต่องานที่ได้

รับมอบหมาย ดังนั้น จึงต้องใช้ทฤษฎีการบริหารกิจการ

คณะสงฆ์แบบระบบเปิดเพื่อให้มีการกระจายงาน กระจาย

อ�านาจและความรับผิดชอบไปสู่รองเจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้า

อาวาสและพระสงฆ์ที่มีความสามารถเข้ามาร่วมบริหาร

งาน เพื่อให้การบริหารเป็นอิสระ โดยกระจายอ�านาจใน

การตัดสินใจไปยังผู้บริหารทุกระดับ ให้มีอ�านาจในการสั่ง

การ แก้ไขปัญหาและตัดสินใจได้ภายในขอบเขตที่ก�าหนด

เป็นการช่วยแบ่งเบาภาระของเจ้าอาวาส และช่วยให้การ

บรหิารงานเป็นไปด้วยความรวดเรว็และทันเหตกุารณ์ ตลอด

จนเป็นการฝึกฝนบุคลากรให้มีทักษะในการวางแผน การ

ตัดสินใจ การแก้ไขปัญหาและการรับผิดชอบต่องานที่ได้

รับมอบหมายอีกด้วย

ข้อเสนอแนะในกำรวิจัยครั้งต่อไป

1. ควรมีการศึกษาประสิทธิผลของการบริหาร

กิจการคณะสงฆ์ของวัดในจังหวัดอื่นๆ 

2. ควรมีการศึกษาประสิทธิผลของการบริหาร
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กิจการคณะสงฆ์ของวัดในระดับต่างๆ เช่น วัดท่ีเป็นพระ

อารามหลวง ชั้น 1 พระอารามหลวง ชั้น 2 ตลอดจนวัด 

ที่ไม่ได้เป็นพระอารามหลวง

3. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของ

การบริหารกิจการของวัดในศาสนาอื่น เพื่อเปรียบเทียบ

ประสิทธิผลการบริหารกับวัดในพุทธศาสนา
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บทคัดย่อ

การศึกษาคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา (1) ปัญหาเก่ียวกับการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมการส่งออกช้ินส่วน

ยานยนต์ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (2) แนวทางการปรับปรุงการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมการส่งออกชิ้น

ส่วนยานยนต์ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และ (3) ยุทธศาสตร์ของแนวทางการปรับปรุงการบริหารจัดการ

เพื่อส่งเสริมการส่งออกชิ้นส่วนยานยนต์ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เป็นวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพ ผล

การวิจัยพบว่า (1) ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการท่ีส�าคัญคือ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศให้ข้อมูลข่าวสาร

เก่ียวกับการตลาดเพื่อการส่งออกชิ้นส่วนยานยนต์กับผู้ผลิตและผู้จ�าหน่ายอย่างล่าช้า (2) แนวทางการปรับปรุงการ

บริหารจัดการที่ส�าคัญคือ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศควรให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการตลาดเพื่อการส่งออก

ชิ้นส่วนยานยนต์กับผู้ผลิตและผู้จ�าหน่ายอย่างสะดวก รวดเร็ว และตอบสนองความต้องการของผู้ผลิตและผู้จ�าน่าย

ชิ้นส่วนยานยนต์เพ่ิมมากขึ้น และ (3) กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศควรก�าหนดและน�ายุทธศาสตร์ของแนวทาง

การปรับปรุงการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมการส่งออกช้ินส่วนยานยนต์ตามแนวคิดการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 7 

ด้าน ไปปรับใช้ในการวางแผนและการพัฒนาหน่วยงาน โดยยุทธศาสตร์ดังกล่าวควรเรียงตามล�าดับความส�าคัญ ดังนี้ 

ด้าน (1) การอ�านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน (2) การประเมินผลการปฏิบัติงาน  

(3) การเกิดประโยชน์สุขของประชาชน (4) การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน (5) การเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของหน่วยงาน  

(6) การมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของหน่วยงาน และ (7) การปรับปรุงภารกิจของหน่วยงานให้

ทันต่อสถานการณ์

ค�ำส�ำคัญ: การบริหารจัดการ, การส่งเสริมการส่งออกช้ินส่วนยานยนต์, กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

Abstract

Objectives of this study were to explore (1) administrative problems of automotive parts  

export promotion of the Department of International Trade Promotion (2) administrative  

improvment guidelines of automotive parts export promotion of the Department of International 

Trade Promotion and (3) strategy of administrative improvement guideline of automotive parts  

export promotion of the Department of International Trade Promotion. Methodology of this research 

was intended as mixed methods research using quantitative research as principal resource and  
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บทน�ำ

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ หรือชื่อเดิม 

กรมส่งเสริมการส่งออก ก่อตั้งขึ้นจากภารกิจหลักตามกฎ

กระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริม

การส่งออก กระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. 2553 ก�าหนดให้กรม

ส่งเสริมการส่งออกมีภารกิจเกี่ยวกับการส่งเสริมการส่ง

ออก ขยายตลาด สินค้าและธุรกิจ บริการของไทย พัฒนา

และสร้างมูลค่าเพ่ิมของสินค้าและธุรกิจบริการส่งออกให้

บริการข้อมูลการค้าและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของผู้

ประกอบการไทยในตลาดโลก เพื่อเพิ่มมูลค่าและปริมาณ

การส่งออกของประเทศไทยเป็นหน่วยงานส่งเสริมการค้า

ระหว่างประเทศชั้นน�าในภูมิภาคเอเชียและพร้อมปรับตัว

ให้ทันความเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและพัฒนา

ขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยให้

เป็นสากลและยั่งยืน โดยส�านักราชกิจจานุเบกษา ได้มี

ประกาศพระราชกฤษฎีกา เปลี่ยนชื่อ กรมส่งเสริมการส่ง

ออก เป็นกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โดยให้มีผล

บังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประะกาศในราชกิจจานุเบกษา 

คือหลังวันที่ 19 กันยายน 2555 เป็นต้นไป ทั้งนี้ เพื่อให้

สอดคล้องกับภารกิจของส่วนราชการ ซึ่งครอบคลุมทั้งด้าน

การส่งเสริมการส่งออก และการส่งเสริมการน�าเข้าปัจจัย

supported by qualitative research. Research findings were (1) the major administrative  

problem was the Department of International Trade Promotion’ s delay market information of the  

automotive parts export to the manufacturers and distributors (2) the major administrative improvement  

guideline was the Department of International Trade Promotion should increasingly provide the market  

information of the automotive parts export with convenience, promptness, and fulfillment to 

the needs of the manufacturers and distributors and (3) the Department of International Trade  

Promotion should create and apply the strategy of administrative improvement guideline of  

automotive parts export promotion according to the good governance concept of 7 aspects in  

planning and developing of the organization. The 7 aspects, in priority, were: (1) facilitation and fulfillment 

people needs (2) performance evaluation (3) benefit of the people (4) reduction operational procedures  

(5) achievement of organizational mission (6) effective performance and valuable of organizational 

mission and (7) improvement of organizational mission to keep up with situation.

Keywords: administration, automotive parts export promotion, the Department of International Trade 

Promotion

การผลิต และสินค้าท่ีจ�าเป็นต่อการเพิ่มศักยภาพในการ

แข่งขันของประเทศ 

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศมีภารกิจหลัก

ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริม

การส่งออก กระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. 2553 ท่ีส�าคัญคือ ให้มี

ภารกิจเก่ียวกับการส่งเสริมการส่งออก ขยายตลาด สินค้า

และธุรกิจ บริการของไทย พัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มของ

สินค้าและธุรกิจบริการส่งออก ให้บริการข้อมูลการค้าและ

เพิ่ม ศักยภาพการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยในตลาด

โลก เพือ่เพิม่มลูค่าและปรมิาณการส่งออกของประเทศไทย 

เป็นหน่วยงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศช้ันน�าใน

ภูมิภาคเอเชียและพร้อมปรับตัวให้ทันความเปลี่ยนแปลง

เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและพัฒนาขีดความสามารถในการ

แข่งขันของผู้ประกอบการไทยให้เป็นสากลและยั่งยืนใน

เวลาเดียวกัน ยังมีวิสัยทัศน์ที่เป็นหน่วยงานส่งเสริมการ

ค้าระหว่างประเทศชั้นน�าในภูมิภาคเอเชีย และพร้อม

ปรับตัวให้ทันความเปลี่ยนแปลง เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและ

พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ

ไทยให้เป็นสากลและยั่งยืน และมีพันธกิจท่ีมุ่งมั่นพัฒนา
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คุณภาพสู่ความเป็นเลิศในการให้บริการแก่ผู้ประกอบการ

ไทยในการด�าเนินธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ โดยอ�านวย

ความสะดวก ลดต้นทุน เสริมสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าและ

ธุรกิจบริการของไทย ชี้แนะลู่ทางการเข้าตลาดและรักษา

ตลาดการค้าในต่างประเทศ และร่วมมือกับภาคเอกชนใน

การพัฒนาให้ไทยเป็นประตูการค้าส�าคัญของภูมิภาคเอเชีย

ในการศกึษาครัง้น้ี ให้ความส�าคัญกบัการศึกษากรม

ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ 

โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการเพื่อส่ง

เสริมการส่งออกชิ้นส่วนยานยนต์ของกรมส่งเสริมการค้า

ระหว่างประเทศ โดยการส่งเสริมการส่งออกชิ้นส่วนยาน

ยนต์มีความส�าคัญและจ�าเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากท�าให้

ประเทศ ผู้ผลิต และผู้ส่งออกมีรายได้เพิ่มมากขึ้น มีความ

มัน่คงเพ่ิมมากขึน้ รวมตลอดไปถงึท�าให้คนมงีานท�าเพิม่มาก

ขึ้น ท�าให้อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์เจริญเติบโตมากข้ึน 

เป็นที่รู้จัก และได้รับการยอมรับ หรือเชื่อถือจากประเทศ

ต่างๆ เพิม่ขึน้ และน�าไปสูม่กีารศึกษาวจัิยต่อยอดและพฒันา

ชิ้นส่วนยานยนต์ตลอดเวลา แต่อย่างไรก็ตาม การบริหาร

จัดการเพ่ือส่งเสริมการส่งออกชิ้นส่วนยานยนต์ของกรม

ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศก็ได้ประสบกับปัญหาบาง

ประการอันน�ามาสู่การศึกษาครั้งนี้ ดังจะได้กล่าวถึงต่อไป

การศึกษาในครั้งนี้ เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการ

บริหารจัดการของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 

ในสังกัดของกระทรวงพาณิชย์ เพื่อน�าไปสู ่การพัฒนา

หน่วยงาน หรือการพัฒนาการบริหารจัดการของหน่วย

งาน อันได้แก่ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศซ่ึงเป็น

หน่วยงานของรัฐ โดยเน้นเรื่องการให้ข้อมูลข่าวสารเก่ียว

กับการตลาดเพื่อการส่งออกกับผู้ผลิตและผู้จ�าหน่าย โดย

ปัญหาการวิจัยของการศึกษาครั้งนี้ คือ ปัญหาเกี่ยวกับการ

บริหารจัดการในเรื่องที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการตลาดเพื่อการส่งออกชิ้น

ส่วนยานยนต์อย่างไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ซึ่งหมาย

ถึง กรมการค้าระหว่างประเทศให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ

การตลาดเพ่ือการส่งออกชิ้นส่วนยานยนต์กับผู้ผลิตและ

จ�าหน่ายไม่กว้างขวาง ไม่ครอบคลุม และไม่ทั่วถึง นโยบาย

ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศอาเซียน

เพื่อรองรับ AEC 2015. โดยเฉพาะตามแนวคิดการบริหาร

กิจการบ้านเมืองท่ีดีที่ประกอบด้วย 7 ด้าน ได้แก่ ด้าน  

(1) การเกิดประโยชน์สุขของประชาชน (2) การเกิดผล

สัมฤทธิ์ต่อภารกิจของหน่วยงาน (3) การมีประสิทธิภาพ

และเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของหน่วยงาน (4) การลด

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน (5) การปรับปรุงภารกิจของหน่วย

งานให้ทันต่อสถานการณ์ (6) การอ�านวยความสะดวกและ

การตอบสนองความต้องการของประชาชน และ (7) การ

ประเมินผลการปฏิบัติงาน นอกจากนี้แล้ว เท่าท่ีผ่านมา 

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้ประสบปัญหาเกี่ยว

กับการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมการส่งออกชิ้นส่วนยาน

ยนต์ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศตามแนวคิด

การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีที่ประกอบด้วย 7 ด้าน 

ตัวอย่างเช่น (1) ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้าน

การเกิดประโยชน์สุขของประชาชน คือ กรมส่งเสริมการค้า

ระหว่างประเทศบริหารให้ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการตลาด

เพื่อการส่งออกช้ินส่วนยานยนต์กับผู้ผลิตและผู้จ�าหน่าย

ในทิศทางที่ไม่เกิดประโยชน์ต่อผู้ผลิตและผู้จ�าหน่ายชิ้น

ส่วนยานยนต์มากเท่าที่ควร (2) ปัญหาเกี่ยวกับการบริหาร

จัดการด้านการเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของหน่วยงาน คือ 

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยว

กับการตลาดเพื่อการส่งออกช้ินส่วนยานยนต์กับผู ้ผลิต

และผู้จ�าหน่ายอย่างไม่ประสบผลส�าเร็จตามแผนที่วางไว้

มากเท่าท่ีควร (3) ปัญหาเก่ียวกับการบริหารจัดการด้าน

การมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของ

หน่วยงาน คือ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศให้ข้อมูล

ข่าวสารเก่ียวกับการตลาดเพื่อการส่งออกช้ินส่วนยานยนต์

กับผู้ผลิตและผู้จ�าหน่ายอย่างไม่ครอบคลุมและไม่ทั่วถึงเท่า

ที่ควร (4) ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านการลดขั้น

ตอนการปฏบิตังิาน คอื กรมส่งเสรมิการค้าระหว่างประเทศ

ให้ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการตลาดเพื่อการส่งออกช้ินส่วน

ยานยนต์กับผู้ผลิตและผู้จ�าหน่ายโดยไม่มีการลดข้ันตอน

การปฏิบัติงานอย่างชัดเจน โดยไม่ได้ใช้เทคโนโลยีที่ทัน

สมัยและระบบเครือข่ายเพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน (5) 

ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านการปรับปรุงภารกิจ

ของหน่วยงานให้ทันต่อสถานการณ์ คือ กรมส่งเสริมการ

ค้าระหว่างประเทศให้ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการตลาดเพื่อ

การส่งออกช้ินส่วนยานยนต์กับผู้ผลิตและผู้จ�าหน่ายโดยไม่

ได้ปรับปรุงการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์หรือ

สภาพในปัจจุบัน (6) ปัญหาเก่ียวกับการบริหารจัดการการ

อ�านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของ
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ประชาชน คือ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศให้ข้อมูล

ข่าวสารเกี่ยวกับการตลาดเพื่อการส่งออกชิ้นส่วนยานยนต์

กบัผูผ้ลติและผูจ้�าหน่ายอย่างไม่สะดวก และไม่รวดเรว็ และ 

(7) ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านการประเมินผล

การปฏิบัติงาน คือ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศให้

ข้อมลูข่าวสารเกีย่วกบัการตลาดเพือ่การส่งออกชิน้ส่วนยาน

ยนต์กับผู้ผลิตและผู้จ�าหน่ายโดยไม่ได้เปิดโอกาสให้หน่วย

งานภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการประเมินผลการปฏิบัติ

งานของกรมส่งเสรมิการค้าระหว่างประเทศในเรือ่งดงักล่าว 

(ที่มา: จากการสัมภาษณ์เบื้องต้นในประเด็นปัญหาเกี่ยว

กับการบริหารจัดการเพ่ือส่งเสริมการส่งออกชิ้นส่วนยาน

ยนต์ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศตามแนวคิด

การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีที่ประกอบด้วย 7 ด้าน 

โดยสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ จ�านวน 2 คน ได้แก่ (1) นายพิรุ

ฬห์ เหมมณฑารพ ต�าแหน่งรองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จ�ากัด (มหาชน) สัมภาษณ์เมื่อ

วันที่ 20 กรกฎาคม 2559 ระหว่างเวลา 10.00 น.-11.00 

น. รวม 1 ชั่วโมง ณ บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จ�ากัด 

(มหาชน) จังหวัดสมุทรสาคร และ (2) นายอัษฎา แก้วรักษ์ 

ต�าแหน่งผู้อ�านวยการฝ่ายขายชิน้ส่วนยานยนต์ บรษิทั ปัญจ

วัฒนาพลาสติก จ�ากัด (มหาชน) สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 20 

กรกฎาคม 2559 ระหว่างเวลา 15.00 น.-16.00 น. รวม 

1 ชั่วโมง ณ บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จ�ากัด (มหาชน) 

จังหวัดสมุทรสาคร)

ถ้าหากปัญหาการวิจัย หรือปัญหาเกี่ยวกับการ

บริหารจัดการในเรื่องที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการตลาดเพื่อการส่งออกช้ินส่วน

ยานยนต์อย่างไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ดังกล่าว ไม่ได้

รับการแก้ไขหรือปรับปรุง ย่อมท�าให้เกิดผลเสียต่อหน่วย

งาน ต่อบุคลากรของหน่วยงาน คือ กรมส่งเสริมการค้า

ระหว่างประเทศ ที่ส�าคัญคือ ท�าให้การบริหารจัดการเพื่อ

ส่งเสรมิการส่งออกชิน้ส่วนยานยนต์ของกรมส่งเสรมิการค้า

ระหว่างประเทศไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร โดยให้ข้อมูล

ข่าวสารเกี่ยวกับการตลาดเพื่อการส่งออกกับผู้ผลิตและ

จ�าหน่ายไม่กว้างขวาง ไม่ครอบคลุม และไม่ทั่วถึง ไม่ได้

มาตรฐาน และไม่เป็นสากล และท�าให้การบริหารจัดการ

เพื่อส่งเสริมการส่งออกชิ้นส่วนยานยนต์ของกรมส่งเสริม

การค้าระหว่างประเทศไม่ได้รับการยอมรับจากหน่วยงาน

อื่น จากผู้ผลิต ผู้ส่งออก และประชาชน อีกท้ังยังท�าให้

บุคลากรของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศที่ปฏิบัติ

งานให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการตลาดเพื่อการส่งออก

ช้ินส่วนยานยนต์กับผู้ผลิตและจ�าหน่ายไม่มีประสิทธิภาพ

เท่าท่ีควร ท�าให้บุคลากรไม่ได้รับความเช่ือถือ และไม่ได้

รับการยอมรับจากผู้ส่งออก ผู้จ�าหน่าย และประชาชน 

รวมท้ังจากหน่วยงานอื่นท้ังภาครัฐและภาคเอกชน ในส่วน

ของผู้ส่งออก ผู้จ�าหน่าย ประชาชน และสังคม ท�าให้ผู้ส่ง

ออกและผู้จ�าหน่ายช้ินส่วนยานยนต์ไม่ได้รับบริการในเรื่อง

การให้ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการตลาดเพื่อการส่งออกกับ

ผู้ผลิตและจ�าหน่ายอย่างมีประสิทธิภาพ อย่างมีมาตรฐาน 

และเป็นสากล และส่งผลให้เศรษฐกิจของประเทศไม่เจริญ

ก้าวหน้าเท่าท่ีควร เป็นต้น

ด้วยเหตุผลท่ีแสดงถึงความเป็นมา ความส�าคัญ

ความจ�าเป็น ภารกิจ ปัญหาการวิจัย ความส�าคัญของ

ปัญหาการวจิยั ตลอดจนตวัอย่างปัญหาเกีย่วกบัการบรหิาร

จัดการเพื่อส่งเสริมการส่งออกชิ้นส่วนยานยนต์ของกรมส่ง

เสริมการค้าระหว่างประเทศข้างต้น จึงท�าให้ผู้ศึกษาสนใจ

ศึกษา เรื่องการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมการส่งออกช้ิน

ส่วนยานยนต์ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โดย

น�าแนวคิดการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีที่ประกอบด้วย 

7 ด้าน มาปรับใช้เป็นกรอบแนวคิดการวิจัย ผลการศึกษา

ครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ท้ังในทางวิชาการและทางปฏิบัติต่อ

หน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าท่ีของรัฐ และประชาชนทั่วไป

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

1. เพื่อศึกษาปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการ

เพื่อส่งเสริมการส่งออกช้ินส่วนยานยนต์ของกรมส่งเสริม

การค้าระหว่างประเทศ

2. เพื่อศึกษาแนวทางการปรับปรุงการบริหาร

จดัการเพือ่ส่งเสรมิการส่งออกชิน้ส่วนยานยนต์กรมส่งเสรมิ

การค้าระหว่างประเทศ

3. เพื่อศึกษายุทธศาสตร์ของแนวทางการปรับปรุง

การบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมการส่งออกช้ินส่วนยานยนต์

ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
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1. แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการ

บริหารจัดการ 

2. แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการ

ส่งเสริมการส่งออกชิ้นส่วนยานยนต์

3. แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการ

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ตัวแปรอิสระ) 

4. ความเป็นมา โครงสร้าง และอ�านาจหน้าท่ีของ

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

กรอบแนวคิดกำรวิจัย

กรอบแนวคิดการวิจัยส�าหรับการวิจัยเชิงปริมาณ

ส�าหรับการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วยกรอบแนวคิดการ

วิจัยส่วนที่เป็นตัวแปรอิสระ และกรอบแนวคิดการวิจัย

ส่วนที่เป็นตัวแปรตาม โดยกรอบแนวคิดการวิจัยส่วนที่

เป็นตัวแปรอิสระ หรือเป็นเหตุ (cause) คือ “แนวคิดการ

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 7 ด้าน” ตามพระราชกฤษฎีกา

ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่

ดี พ.ศ. 2546 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มท่ี 120 

ตอนที่ 100 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2546) ทั้ง 7 ด้านนั้น ได้แก่ 

ด้าน (1) การเกิดประโยชน์สุขของประชาชน (2) การเกิด

ผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของหน่วยงาน (3) การมีประสิทธิภาพ

และเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของหน่วยงาน (4) การลด

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (5) การปรับปรุงภารกิจของหน่วย

งานให้ทันต่อสถานการณ์ (6) การอ�านวยความสะดวกและ

การตอบสนองความต้องการของประชาชน และ (7) การ

ประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ก�าหนดให้กรอบ

แนวคิดการวิจัยส�าหรับตัวแปรอิสระของการศึกษาครั้งนี้ให้

ประกอบด้วย 3 ส่วนท่ีสอดคล้องกันกับวัตถุประสงค์การ

วิจัย 3 ข้อ และท้ัง 3 ข้อนี้ มีความสัมพันธ์กับตัวแปรตาม

ในลักษณะท่ีเป็นเหตุเป็นผลต่อกัน (causality) กล่าวคือ 

ผู้ศึกษาได้จัดแบ่ง หรือจัดกลุ่มแต่ละส่วนท่ีสัมพันธ์กัน ให้

สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย 3 ข้อ ของการศึกษา

ครั้งนี้ ได้แก่ (1) ปัญหาเก่ียวกับการบริหารจัดการเพื่อส่ง

เสริมการส่งออกช้ินส่วนยานยนต์ของกรมส่งเสริมการค้า

ระหว่างประเทศตามแนวคิดการบริหารกิจการบ้านเมืองที่

ดี 7 ด้าน (2) แนวทางการปรับปรุงการบริหารจัดการเพื่อ

ส่งเสริมการส่งออกชิ้นส่วนยานยนต์กรมส่งเสริมการค้า

ระหว่างประเทศตามแนวคิดการบริหารกิจการบ้านเมือง

ท่ีดี 7 ด้าน และ (3) ยุทธศาสตร์ของแนวทางการปรับปรุง

การบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมการส่งออกช้ินส่วนยานยนต์

ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศตามแนวคิดการ

บริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 7 ด้าน 

ส่วนกรอบแนวคิดการวิจัยส่วนที่เป็นตัวแปรตาม 

หรือผลท่ีจะได้รับ หรือผลท่ีจะตามมาในทิศทางท่ีดีข้ึน หรือ

เปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นกว่าเดิม คือ การปรับปรุงการ

บริหารจัดการเพื่อส่งเสริมการส่งออกชิ้นส่วนยานยนต์ของ

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศตามแนวคิดการบริหาร

กิจการบ้านเมืองท่ีดี ดังภาพ 1
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    ตัวแปรอิสระ (เหตุ)                                                  ตัวแปรตาม (ผล)

1. ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการเพ่ือส่งเสริมการส่งออกช้ินส่วนยานยนต์ของกรมส่ง

เสริมการค้าระหว่างประเทศตามแนวคิดการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 7 ด้าน

   1) การเกิดประโยชน์สุขของประชาชน 

   2) การเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของหน่วยงาน 

   3) การมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของหน่วยงาน 

   4) การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

   5) การปรับปรุงภารกิจของหน่วยงานให้ทันต่อสถานการณ์ 

   6) ด้านการอ�านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 

   7) การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

การปรับปรุงการ

บริหารจัดการ

เพื่อส่งเสริมการ

ส่งออกช้ินส่วน

ยานยนต์ของกรม

ส่งเสริมการค้า

ระหว่างประเทศ
2. แนวทางการปรับปรุงการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมการส่งออกช้ินส่วนยานยนต์กรมส่ง

เสริมการค้าระหว่างประเทศตามแนวคิดการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 7 ด้าน

3. ยุทธศาสตร์ของแนวทางการปรับปรุงการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมการส่งออกช้ินส่วน

ยานยนต์ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศตามแนวคิดการบริหารกิจการบ้านเมือง

ที่ดี 7 ด้าน

ภำพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

การศกึษาครัง้นีไ้ด้ออกแบบรปูแบบการวจิยัให้เป็น

รูปแบบการวิจัยแบบผสม (mixed methods research) 

โดยเน้นการวิจัยเชิงปริมาณ ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงส�ารวจ 

(survey research) เป็นหลัก ในสัดส่วนประมาณร้อยละ 

80 พร้อมกับน�าการวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งเป็นการสัมภาษณ์

แนวลึกเฉพาะผู้เชี่ยวชาญในสัดส่วนประมาณร้อยละ 20 

เพือ่น�าข้อมลูมาเสรมิและเทยีบเคยีงกบัการวจิยัเชงิปรมิาณ 

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

ส�าหรับการวิจัยเชิงปริมาณ ประชากร คือ ผู้ผลิต

และผู ้จ�าหน่ายชิ้นส่วนยานยนต์ภายในประเทศท้ังหมด 

จ�านวน 1,243 คน ซึง่อยูใ่น 1,243 บรษัิททัว่ประเทศ บรษิทั

ละ 1 คน (สถาบันยานยนต์, 2556) ส่วนกลุ่มตัวอย่าง คือ 

ประชากรทั้งหมด จ�านวน 1,243 คน ดังกล่าว อันเป็นการ

น�าประชากรทั้งหมดมาเป็นกลุ่มตัวอย่าง เพราะท�าให้ได้

ข้อมูลครอบคลุมและไม่มีความคลาดเคลื่อน หรือคลาด

เคลื่อนน้อยท่ีสุด อันท�าให้ข้อมูลมีแนวโน้มเป็นข้อมูลที่มี

คุณภาพมากท่ีสุด

ในส่วนของการวิจัยเชิงคุณภาพ กล่าวได้ว ่า 

เนื่องจากประชากรของการวิจัยเชิงคุณภาพซึ่งเป็นผู ้

เช่ียวชาญ (experts) หรอืผูใ้ห้ข้อมลูหลกั (key informants) 

เป็นประชากรแฝง (hidden population) ท่ีไม่อาจนับ

จ�านวนประชากรได้ง่ายและชัดเจน เมื่อเป็นเช่นนี้ ผู้ศึกษา

จึงใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างประเภทการกลุ่มตัวอย่างโดยไม่ใช้

ความน่าจะเป็น (non-probability sampling) เพื่อให้ได้

ผู้เช่ียวชาญ จ�านวน 9 คน ส�าหรับท�าการสัมภาษณ์แนวลึก

เฉพาะผู้เชี่ยวชาญ (in-depth interview of experts) หรือ

ผู้ให้ข้อมูลหลัก (key informants) โดยผู้เช่ียวชาญจ�านวน

ดังกล่าวนี้ เป็นประชากรท่ีมีความรู้ความสามารถ มีความ
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เชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ หรือมีอ�านาจหน้าที่เกี่ยวกับการ

บริหารจัดการเพื่อส่งเสริมการส่งออกชิ้นส่วนยานยนต์ของ

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศตามแนวคิดการบริหาร

กิจการบ้านเมืองที่ดี 7 ด้าน ทั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ใช้วิธีการสุ่ม

ตัวอย่างผู ้เชี่ยวชาญตามแนวคิดสโนว์บอล (Snowball 

sampling concept) (Mirela-Cristina Voicu, 2011) 

ข้อมูลส่วนนี้ถือว่าเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพ และเป็นข้อมูล

เสริมส�าหรับน�าไปวิเคราะห์เทียบเคียงกับข้อมูลเชิงปริมาณ

ที่ได้จากการวิจัยสนามจากกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นข้อมูลหลัก 

เครื่องมือท่ีใช้ในกำรวิจัย

ส�าหรับการวิจัยเชิงปริมาณ ใช้แบบสอบถาม 

(questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวม

ข้อมูลเพื่อให้ได้ข้อมูลจากประชากรเป็นจ�านวนมาก โดย

แบบสอบถามได้ผ่านการทดสอบเพื่อหาค่าความเที่ยงตรง 

(validity) ซึ่งเป็นการทดสอบเพื่อหาค่าความเที่ยงตรง

ตามเนื้อหา หรือหาค่าความสอดคล้องระหว่างข้อค�าถาม

กับวัตถุประสงค์การวิจัย (Index of item Objective 

Congruence--IOC) จากผู้เชี่ยวชาญจ�านวน 5 คน ได้ค่า

ความเทีย่งตรงเท่ากบั 0.89 และได้ท�าการทดสอบ (try out) 

จ�านวน 50 ชุด เพื่อหาความเชื่อถือได้ของแบบสอบถาม 

หรือหาค่าครอนบาค (Cronbach) ของแบบสอบถามทั้ง

ฉบับ ได้ค่าความเชื่อถือได้ ที่ระดับ 0.94 ในส่วนของการ

วิจัยเชิงคุณภาพ ใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึกที่มีโครงสร้าง 

(structured in-depth interview form) เป็นเครื่องมือ

เพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล

ส�าหรับการวิจัยเชิงปริมาณ ผู้ศึกษา และผู้ช่วยอีก 

10 คน ด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างวันที่ 1-30 

กรกฎาคม 2559 ผู้ศึกษา และผู้ช่วยแจกแบบสอบถามให้

ประชากรทั้งหมด 1,048 ชุด/คน กรอก และเก็บรวบรวม

แบบสอบถามทีส่มบูรณ์กลบัคนืมาได้ 1,243 ชดุ/คน คดิเป็น

ร้อยละ 84.31 ของประชากรทั้งหมด 1,243 คน ส่วนการ

วิจัยเชิงคุณภาพ ผู้ศึกษาได้ท�าการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วย

การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้ให้ข้อมูลหลัก จ�านวน 9 

คน ด้วยตนเอง และเป็นการสัมภาษณ์ตัวต่อตัว (face to 

face interview) ทีละคน ๆ  ละ 60 นาที จนครบท้ัง 9 คน

กำรวิเครำะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้

ผู้ศึกษาน�าข้อมูลเชิงปริมาณมาท�าการประมวล

และวิเคราะห์ทางสถิติโดยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปส�าหรับ

คอมพิวเตอร์ โดยวิธีวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการวิเคราะห์ใน

รูปตาราง (contingency analysis) รวมทั้งใช้รูปแบบ

การวิเคราะห์เชิงพรรณนา (descriptive analytical 

approach) อันเป็นการน�าเสนอข้อมูลในตารางและเขียน

บรรยายใต้ตาราง ส�าหรับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

เป็นสถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistics) ได้แก่ ค่า

เฉลีย่ และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ส�าหรบัการวจิยัเชิงคณุภาพ 

เป็นการน�าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้

ให้ข้อมูลหลักมาประมวล แปลความ และน�าเสนอข้อมูลใน

เชิงพรรณนา (descriptive interpretation) หรือวิเคราะห์

เชิงพรรณนา (descriptive analysis) โดยเขียนบรรยาย

ข้อมูลไว้ใต้ตารางสรุปความคิดเห็นท่ีได้จากการสัมภาษณ์ 

ผลกำรวิจัย

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของประชากรที่

ตอบแบบสอบถาม ปรากฏว่า ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาย 

(ร้อยละ 90.0) และมีการศึกษาปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 

หรือสูงกว่าปริญญาตรี (ร้อยละ 74.3) ส่วนผลของการวิจัย

ท่ีสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย 3 ข้อ มีดังนี้

1. ปัญหาเก่ียวกับการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริม

การส่งออกชิ้นส ่วนยานยนต์ของกรมส่งเสริมการค้า

ระหว่างประเทศตามแนวคิดการบริหารกิจการบ้านเมือง

ที่ดี 7 ด้าน (สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย ข้อ 1) 

ปรากฏว่า ประชากรส่วนใหญ่เห็นด้วยในระดับปานกลาง

ทั้ง 7 ด้าน ได้แก่ ด้าน (1) การเกิดประโยชน์สุขของ

ประชาชน (2) การเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของหน่วย

งาน (3) การมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิง

ภารกิจของหน่วยงาน (4) การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  

(5) การปรบัปรงุภารกจิของหน่วยงานให้ทนัต่อสถานการณ์  

(6) การอ�านวยความสะดวกและการตอบสนองความ

ต้องการของประชาชน และ (7) การประเมินผลการปฏิบัติ



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 ประจ�าเดือน ,มกราคม-เมษายน 2561 171

งาน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ด้านการอ�านวยความ

สะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 

ได้แก่ ค�าถามท่ีว่า “กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการตลาดเพื่อการส่งออกชิ้น

ส่วนยานยนต์กัผู้ผลิตและผู้จ�าหน่ายอย่างไม่สะดวก และ

ไม่รวดเร็ว” (ค่าเฉลี่ย 2.26)

2. แนวทางการปรับปรุงการบริหารจัดการเพื่อ

ส่งเสริมการส่งออกชิ้นส่วนยานยนต์กรมส่งเสริมการค้า

ระหว่างประเทศตามแนวคิดการบริหารกิจการบ้านเมือง

ที่ดี 7 ด้าน (สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย ข้อ 2) 

ปรากฏว่า ประชากรส่วนใหญ่เห็นด้วยในระดับมากท้ัง 7 

ด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ด้านการอ�านวยความ

สะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 

ได้แก่ ค�าถามท่ีว่า “กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

ควรให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกัการตลาดเพื่อการส่งออกช้ิน

ส่วนยานยนต์กับผู้ผลิตและผู้จ�าหน่ายอย่างสะดวก รวดเร็ว 

และตอบสนองความต้องการของผู้ผลิตและผู้จ�าน่ายชิ้น

ส่วนยานยนต์เพิ่มมากขึ้น” (ค่าเฉลี่ย 2.54)

ส�าหรับผลการสัมภาษณ์แนวลึกเฉพาะผู้เชี่ยวชาญ 

หรอืผูใ้ห้ข้อมลูหลกั จ�านวน 9 คน ต่อแนวทางการพฒันาการ

บริหารจัดการดังกล่าว ปรากฏว่า ผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้ให้

ข้อมูลหลักทั้ง 9 คน เห็นด้วยกับค�าถามดังกล่าว

3. ยุทธศาสตร์ของแนวทางการปรับปรุงการ

บริหารจัดการเพื่อส่งเสริมการส่งออกชิ้นส่วนยานยนต์

ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศตามแนวคิดการ

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (สอดคล้องกับวัตถุประสงค์

การวิจัย ข้อ 3) ปรากฏว่า ประชากรส่วนใหญ่เห็นด้วยใน

ระดับมากทั้ง 7 ด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ด้าน

การอ�านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการ

ของประชาชน ได้แก่ ค�าถามที่ว่า “การที่กรมส่งเสริมการ

ค้าระหว่างประเทศมียุทธศาสตร์ที่ส่งเสริมการส่งออกชิ้น

ส่วนยานยนต์โดยให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการตลาดท่ี

สะดวก รวดเร็ว และตอบสนองความต้องการของผู้ผลิต

และผู้จ�าหน่าย” (ค่าเฉลี่ย 2.47)

ส�าหรับผลการสัมภาษณ์แนวลึกเฉพาะผู้เชี่ยวชาญ 

หรือผู้ให้ข้อมูลหลัก จ�านวน 9 คน ต่อยุทธศาสตร์ของ

แนวทางการปรับปรุงการบริหารจัดการดังกล่าว ปรากฏ

ว่า ผู้เช่ียวชาญ หรือผู้ให้ข้อมูลหลักท้ัง 9 คน เห็นด้วยกับ

ค�าถามดังกล่าว

กำรอภิปรำยผล 

 ผู้ศึกษาได้น�าผลของการวิจัยเฉพาะที่ส�าคัญและ

สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย มาอภิปรายผลรวม 2 

ข้อ ดังนี้

 1. แนวทางการปรับปรุงการบริหารจัดการเพ่ือ

ส่งเสริมการส่งออกชิ้นส่วนยานยนต์กรมส่งเสริมการค้า

ระหว่างประเทศ 7 ด้าน (สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การ

วิจัย ข้อ 2) สืบเนื่องจากประชากรส่วนใหญ่เห็นด้วยใน

ระดับมากท้ัง 7 ด้าน โดยค�าถามท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงท่ีสุดได้แก่ 

ค�าถามที่ว่า “กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศควรให้

ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการตลาดเพื่อการส่งออกชิ้นส่วน

ยานยนต์กับผู ้ผลิตและผู้จ�าหน่ายอย่างสะดวก รวดเร็ว 

และตอบสนองความต้องการของผู้ผลิตและผู้จ�าน่ายชิ้น

ส่วนยานยนต์เพิ่มมากข้ึน” นั้น

 เหตผุลส�าคญัท�าให้ประชากรส่วนใหญ่ซ่ึงเป็นผูผ้ลติ

และผูจ้�าหน่ายช้ินส่วนยานยนต์ภายในประเทศ ล้วนเหน็ด้วย

ในระดับมากดังกล่าว แทนที่จะเห็นด้วยในระดับปานกลาง

หรือในระดับน้อย ผู้ศึกษามีความเห็นว่า (1) เนื่องจากเป็น

แนวทางการปรับปรุงการบริหารจัดการท่ีให้ความส�าคัญ

กับผู้รับบริการ หรือสนับสนุนผู้ผลิตและผู้จ�าหน่ายชิ้นส่วน

ยานยนต์อย่างแท้จริง จึงเป็นประโยชน์อย่างมากหากน�า

ไปปฏิบัติได้จริงและครบถ้วน (2) เนื่องจากการให้ข้อมูล

ข่าวสารเกีย่วกบัการตลาดทีส่่งเสรมิการส่งออกชิน้ส่วนยาน

ยนต์ท่ีสะดวก และรวดเร็ว รวมท้ังตอบสนองความต้องการ

ของผูผ้ลติและผูจ้�าเป็นเป็นสิง่จ�าเป็น และเป็นทีต้่องการของ

ผู้ผลิตและผู้จ�าหน่าย และ (3) เนื่องจากเป็นการส่งเสริมใน

ลักษณะของการให้ข้อมูลข่าวสาร หรือการประชาสัมพันธ์

เกีย่วกบัการตลาดเพือ่การส่งออกชิน้ส่วนยานยนต์กบัผูผ้ลติ

และผู้จ�าหน่ายซึ่งเป็นสิ่งส�าคัญและจ�าเป็นต่อธุรกิจการส่ง

ออกช้ินส่วนยานยนต์อย่างมาก นอกจากนี้แล้ว ความเห็น

ของประชากรดังกล่าวนี้ ยังสอดคล้องกับความเห็นของผู้

เช่ียวชาญ หรือผู้ให้ข้อมูลหลักส่วนใหญ่ ท้ังหมด 9 คนอีก

ด้วย 
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 2. การอภิปรายผลยุทธศาสตร์ของแนวทางการ

ปรับปรุงการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมการส่งออกช้ิน

ส่วนยานยนต์ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศตาม

แนวคิดการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 7 ด้าน (สอดคล้อง

กับวัตถุประสงค์การวิจัย ข้อ 3) สืบเนื่องจากผลของการ

วิจัยปรากฏว่า ประชากรส่วนใหญ่เห็นด้วยในระดับมาก

ทั้ง 7 ด้าน โดยค�าถามที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดได้แก่ ค�าถามท่ี

ว่า “การทีก่รมส่งเสรมิการค้าระหว่างประเทศมยีทุธศาสตร์

ที่ส่งเสริมการส่งออกชิ้นส่วนยานยนต์โดยให้ข้อมูลข่าวสาร

เกี่ยวกับการตลาดที่สะดวก รวดเร็ว และตอบสนองความ

ต้องการของผู้ผลิตและผู้จ�าหน่าย” นั้น

  ส�าหรับเหตุผลส�าคัญท�าให้ประชากรส่วนใหญ่ซึ่ง

เป็นผู้ผลิตและผู้จ�าหน่ายชิ้นส่วนยานยนต์ภายในประเทศ 

เห็นด้วยในระดับมากดังกล่าว ผู้ศึกษามีความเห็นว่า (1) 

เนื่องจากเป็นยุทธศาสตร์ของแนวทางการปรับปรุงดังกล่าว

เป็นหัวใจ หรือเป็นปัจจัยส�าคัญของการปฏิบัติงานเพื่อเผย

แพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการตลาดที่สอดคล้องและตอบ

สนองความต้องการของผู้ผลิตและผู้จ�าหน่ายชิ้นส่วนยาน

ยนต์ (2) เน่ืองจากเป็นยุทธศาสตร์ที่จะได้รับการสนับสนุน

จากผูผ้ลติและผูจ้�าหน่ายชิน้ส่วนยานยนต์ และจะช่วยให้การ

บริหารจัดการเพื่อส่งเสริมการส่งออกชิ้นส่วนยานยนต์ของ

กรมส่งเสรมิการค้าระหว่างประเทศมปีระสทิธภิาพเพิม่มาก

ขึ้น และ (3) เน่ืองจากเป็นยุทธศาสตร์ที่อยู่บนพื้นฐานของ

เหตุผล และสอดคล้องกับแนวคิดการบริหารกิจการบ้าน

เมืองที่ดี นอกจากนี้แล้ว ความเห็นของประชากรดังกล่าวนี้ 

ยังสอดคล้องกับความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้ให้ข้อมูล

หลักส่วนใหญ่ ทั้งหมด 9 คนอีกด้วย 

ข้อเสนอแนะกำรวิจัยครั้งนี้

 1. กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศควรให้

ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการตลาดเพื่อการส่งออกชิ้นส่วน

ยานยนต์กับผู ้ผลิตและผู้จ�าหน่ายอย่างสะดวก รวดเร็ว 

และตอบสนองความต้องการของผู้ผลิตและผู้จ�าน่ายชิ้น

ส่วนยานยนต์เพิ่มมากขึ้น เช่นนี้ สอดคล้องกับแนวคิดของ 

John D. Millet (1954) ที่สนับสนุนให้หน่วยงานให้บริการ

ด้วยความรวดเร็วทันต่อเวลาอย่างมีมาตรฐาน คุณภาพ 

ประสิทธิภาพ ให้บริการตามลักษณะความจ�าเป็นเร่งด่วน 

และให้บริการตามความต้องการของผู้รับบริการ เป็นต้น

 2. กรมส่งเสรมิการค้าระหว่างประเทศควรก�าหนด

นโยบายและแผนงานที่ชัดเจนในการให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยว

กับการตลาดเพื่อการส่งออกช้ินส่วนยานยนต์กับผู้ผลิตและ

ผู้จ�าหน่ายด้วยความสะดวกและรวดเร็ว รวมทั้งควรด�าเนิน

การโดยมอือาชพี ข้อเสนอแนะให้น�ามอือาชพี หรอืผูบ้รหิาร

มืออาชีพมาด�าเนินการ เช่นนี้ พอเทียบเคียงได้กับแนวคิด

ของ วิรัช วิรัชนิภาวรรณ (2559) ท่ีให้ความส�าคัญกับการ

ใช้มืออาชีพ (professional) ในการบริหารจัดการ มิใช่ใช้

มือสมัครเล่น (amateur)

 3. ผู้ศึกษาเห็นว่า ยุทธศาสตร์ของแนวทางการ

ปรับปรุงการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมการส่งออกชิ้น

ส่วนยานยนต์ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

ตามแนวคิดการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 7 ด้าน เรียง

ตามล�าดับความส�าคัญจากมากไปน้อย ที่จะกล่าวต่อไป

นี้ เป็นยุทธศาสตร์ท่ีน�าไปใช้ให้บังเกิดผลในทางปฏิบัติ

ได้จริง เช่น ในการวางแผน ในการก�าหนดขั้นตอนการ

ปฏิบัติงาน และตัวช้ีวัดส�าคัญส�าหรับการปฏิบัติงาน (Key 

performance Indicators--KPIs) รวมทั้งมีส่วนช่วยให้

แนวทางการปรับปรุงการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมการ

ส่งออกชิ้นส่วนยานยนต์ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่าง

ประเทศประสบผลส�าเร็จ

ข้อเสนอแนะกำรวิจัยครั้งต่อไป

 1. กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ บุคคล

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรท�าวิจัยแบบเจาะลึก โดยอาจ

ครอบคลุมเรื่องตัวแบบการบริหารจัดการ หรือยุทธศาสตร์

การบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมการส่งออกช้ินส่วนยานยนต์

ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศตามแนวคิดการ

บริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีแต่ละด้านอย่างเจาะจง เช่น ตัว

แบบการบริหารจัดการ หรือยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ

ด้านการมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ

ของหน่วยงาน และด้านการปรับปรุงภารกิจของหน่วยงาน

ให้ทันต่อสถานการณ์ เป็นต้น เพื่อน�าไปสู่น�าการวิจัยต่อ 

ยอด และการสร้างองค์ความรู้ใหม่ 

 2. กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ บุคคล

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรท�าวิจัยโดยใช้กรอบแนวคิด 



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 ประจ�าเดือน ,มกราคม-เมษายน 2561 173

หรือกลุ่มตัวชี้วัดอื่นส�าหรับการศึกษาวิเคราะห์การบริหาร

จัดการเพื่อส่งเสริมการส่งออกชิ้นส่วนยานยนต์ของกรมส่ง

เสริมการค้าระหว่างประเทศ เช่น การบริหารจัดการตาม

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวคิดการบริหาร

จัดการที่ยั่งยืน และตามแนวคิดการบริหารจัดการแบบ

สมดุล เป็นต้น

 3. กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ บุคคล

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรท�าวิจัยในเชิงเปรียบเทียบ 

เช่น วิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบการบริหารจัดการเพื่อส่ง

เสริมการส่งออกช้ินส่วนยานยนต์ของกรมส่งเสริมการค้า

ระหว่างประเทศกับหน่วยงานอื่น เช่น หน่วยงานในสังกัด

กระทรวงอุตสาหกรรม ทั้งนี้ ตามแนวคิดการบริหารกิจการ

บ้านเมืองท่ีดี เป็นต้น
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บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) ปัญหาเก่ียวกับการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์

ของโรงพยาบาลรัฐในจังหวัดนครราชสีมา (2) แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์

ของโรงพยาบาลรัฐในจังหวัดนครราชสีมา และ (3) แนวโน้มการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ของโรง

พยาบาลรัฐในจังหวัดนครราชสีมา เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลรัฐในจังหวัดนครราชสีมา ใช้วิธีการ

วิจัยแบบเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ผลการศึกษาพบว่า (1) ปัญหาเก่ียวกับการบริหารจัดการท่ีส�าคัญคือ โรงพยาบาล

รัฐในจังหวัดนครราชสีมาไม่ได้น�าขั้นตอนการด�าเนินงานของยุทธศาสตร์การบริหารจัดการท่ีสนับสนุนการฝึกอบรม

บุคลากรทางการแพทย์เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ด้านการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อและการติดเชื้อไปปฏิบัติ

อย่างจริงจัง (2) แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการท่ีส�าคัญคือ ผู้บริหารและบุคลากรของโรงพยาบาลรัฐในจังหวัด

นครราชสีมาควรน�าขั้นตอนการด�าเนินงานของยุทธศาสตร์การบริหารจัดการท่ีสนับสนุนการฝึกอบรมบุคลากรทางการ

แพทย์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อและการติดเชื้อไปปฏิบัติอย่างจริงจังและต่อ

เนื่อง และ (3) แนวโน้มการบริหารจัดการที่ส�าคัญคือ โรงพยาบาลรัฐในจังหวัดนครราชสีมาควรน�าข้อเสนอแนะท่ีเกี่ยว

กับแนวโน้มการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลรัฐตามแนวคิดการบริหารจัดการความ

รู้ 5 ด้าน ไปปรับใช้ในการวางแผนและการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ โดยเรียงตามล�าดับความส�าคัญ ดังนี้ ด้าน (1) 

การเข้าสู่กระบวนการบริหารจัดการความรู้ (2) การก�าหนดวิสัยทัศน์ (3) การก�าหนดรูปแบบการบริหารจัดการความรู้ 

(4) การก�าหนดยุทธศาสตร์ และ (5) การประเมินผล

ค�ำส�ำคัญ: การบริหารจัดการ, การพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์, โรงพยาบาลรัฐ

Abstract

Objectives of this study were to examine (1) administrative problems of medical personnel  

development of public hospitals in Nakhon Ratchasima province (2) administrative development 

guidelines of medical personnel development of public hospitals in Nakhon Ratchasima province 

and (3) administrative trends of medical personnel development of public hospitals in Nakhon 

Ratchasima province. Methodology of this research was designed as mixed methods research  

using quantitative research as principal resource and supported by qualitative research. Research  

findings were (1) the significant administrative problem was the public hospitals in Nakhon Ratchasima  
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บทน�ำ

โรงพยาบาลเป็นสถานที่ส�าหรับให้บริการด้าน

สุขภาพให้กับผู้ป่วย โดยมักที่จะมุ่งเน้นการส่งเสริม ป้องกัน 

รักษา และฟื้นฟูภาวะความเจ็บป่วย หรือโรคต่างๆ ทั้ง

ทางร่างกายและทางจิตใจ ปัจจุบันโรงพยาบาลได้ถูกแบ่ง

ประเภทตามการดูแลควบคุมบริการเป็น โรงพยาบาลรัฐ 

หรือโรงพยาบาลรัฐบาลและโรงพยาบาลเอกชน นอกจาก

น้ี โรงพยาบาลยังถูกแบ่งเป็นสถานพยาบาลเฉพาะทางอีก 

เช่น สถาบันมะเร็งแห่งชาติ, โรงพยาบาลสงฆ์ โรงพยาบาล

ตา โรงพยาบาลฟัน โรงพยาบาลผิวหนัง เป็นต้น โรง

พยาบาลส่วนใหญ่ในประเทศไทยเป็นโรงพยาบาลรัฐบาล

สังกัดกระทรวงสาธารณสุข โดยโรงพยาบาลในส่วนภูมิภาค

จะขึ้นตรงกับส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นโรง

พยาบาลประจ�าจังหวดัหรอือ�าเภอต่างๆ มหีลากหลายระดบั

ตามขีดความสามารถ แต่ส�าหรับโรงพยาบาลในส่วนกลาง 

(กรุงเทพมหานคร) จะขึ้นตรงกับกรมการแพทย์ เช่น โรง

พยาบาลราชวิถี โรงพยาบาลเลิดสิน โรงพยาบาลนพรัตน

ราชธานี โรงพยาบาลสงฆ์ เป็นต้น

ในการศกึษาครัง้นี ้ให้ความส�าคญักบัการศกึษาโรง

พยาบาลรัฐในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเท่านั้น เนื่องจาก

เป็นโรงพยาบาลที่ให้บริการทางการแพทย์ประชาชนอย่าง

กว้างขวาง และมีจ�านวนครอบคลุมพื้นที่ทั่วทุกภาคของ

province’ s neglect seriously to the operational process of administrative strategies supporting the 

medical personnel training to increase knowledge in controlling and preventing of germs spread 

and infection (2) the significant administrative development guideline was the executives and  

personnel of the public hospitals in Nakhon Ratchasima province should take actions seriously and  

continuously in the operational process of administrative strategies supporting the medical pesonnel 

training to increase knowledge in controlling and preventing of germs spread and infection and (3) the  

significant administrative trend was the public hospitals in Nakhon Ratchasima province should apply the  

suggestion on administrative trend of medical personnel development of the public hospitals  

according to the 5 aspects knowledge administration concept in planning and development of  

medical personnel. The 5 aspects respectively were: approach of the knowledge administration  

process, establishment of vision, establishment of the knowledge administration form, establishment 

of strategy and evaluation.

Keywords: administration, medical personnel development, public hospital

ประเทศไทย ดังเช่น โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือซ่ึงเป็นโรงพยาบาลขนาด

ใหญ่ท่ีสุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและในประเทศไทย 

โดยมีจ�านวนเตียง 1,019 เตียง และโรงพยาบาลมหาราช

นครศรีธรรมราชในภาคใต้ มีจ�านวนเตียง 1,000 เตียง 

เป็นต้น และในปี พ.ศ. 2558 โรงพยาบาลมหาราช

นครราชสีมามีจ�านวนเตียง 1,680 เตียง 

โรงพยาบาลรัฐมีหน้าท่ีส�าคัญประการหนึ่งคือ ให้

บริการทางการแพทย์ การควบคุมและป้องกันการแพร่

ระบาดของเช้ือและการติดเช้ือ รวมตลอดไปถึงการพัฒนา

บุคลากรทางการแพทย์ในเรื่องดังกล่าว ดังเห็นตัวอย่างได้

จากวิสัยทัศน์ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา คือ 

สถาบันการแพทย์ชั้นน�าของกระทรวงสาธารณสุข และ

มีพันธกิจ ที่ส�าคัญเช่น ให้บริการ เป็นโรงพยาบาลส่ง

เสริมสุขภาพ ผลิตแพทย์ พัฒนาบุคลากรทางการแพทย์

และสาธารณสุข รวมทั้งให้บริการด้วยมาตรฐานคุณภาพ

ปลอดภัย และยังมียุทธศาสตร์ท่ีส�าคัญเช่น การพัฒนา

ศักยภาพและคุณภาพบริการชั้นน�าระดับภูมิภาค การ

พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 

และการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ  

(โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา, 2559)
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ปัญหาการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาด

ของเชื้อและการติดเชื้อในโรงพยาบาลเป็นปัญหาที่ส�าคัญ

และจ�าเป็นของโรงพยาบาลรัฐอย่างมาก โดยโรคติดเชื้อ

ในโรงพยาบาล (nosocomial infection) คือ โรคติด

เชื้อที่เกิดขึ้นเนื่องจากผู้ป่วยได้รับเชื้อขณะที่รับการรักษา

ในโรงพยาบาล ส่วนอาการของโรคติดเชื้ออาจจะปรากฏ

ขณะที่ผู้ป่วยอยู่ในโรงพยาบาลหรือออกจากโรงพยาบาล

แล้ว (healthcarethai.com, 2559) โดยโรคติดเชื้อในโรง

พยาบาลเป็นปัญหาส�าคัญของทุกโรงพยาบาลทั่วโลกโดยมี

อัตราการติดเชื้อในประเทศไทยร้อยละ 7.8 อัตราการเสีย

ชีวิตร้อยละ 5.9 ซ่ึงท�าให้ผู้ป่วยต้องนอนพักรักษาตัวในโรง

พยาบาลนานขึ้น 5 วันท�าให้มีการสูญเสียค่าใช้จ่ายในการ

รักษาตัวเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ ยังมีผลกระทบอื่น ๆ ท่ี

ไม่สามารถประเมินได้ คือ ความทุกข์ทรมานจากการเจ็บ

ป่วยที่เพ่ิมขึ้นจากเดิมความสูญเสียทางเศรษฐกิจเนื่องจาก

ผู้ป่วยขาดงานรวมทั้งค่าใช้จ่ายของญาติในการดูแลผู้ป่วย

และประสิทธิภาพการรักษาด้อยลงเน่ืองจากมีการติดเช้ือ

แทรกซ้อนเมื่อพิจารณาถึงแนวโน้มของอัตราการติดเชื้อ

ในโรงพยาบาลจะพบว่าถ้ามีการควบคุมโรคที่ดีจะลดอัตรา

การิติดเชื้อลงได้ (อิสยา จันทร์วิทยานุชิต, 2548, น. 103) 

ในเวลาเดียวกัน การพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ในเรื่อง

ดังกล่าวก็เป็นเร่ืองส�าคัญยิ่งควบคู่กันไป โดยเฉพาะการ

ควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อและการติดเช้ือ

ที่พื้นและผนังอาคารของโรงพยาบาลรัฐ ดังนั้น จึงเป็นเรื่อง

ที่น่าสนใจที่จะน�ามาศึกษา เพื่อหาแนวทางการพัฒนาและ

ปรับปรุงบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวให้มีคุณภาพ

สูงเพิม่มากขึน้ นอกจากนีแ้ล้ว การบรหิารจดัการเพือ่พฒันา

บุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลรัฐไม่อาจส�าเร็จได้ 

หากผูบ้ริหารโรงพยาบาลรฐัไม่มนีโยบายทีช่ดัเจน และตัง้งบ

ประมาณสนับสนุน รวมทั้งมีการฝึกอบรมบุคลากรทางการ

แพทย์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านการควบคุมและป้องกันการ

แพร่ระบาดของเชื้อและการติดเชื้ออย่างต่อเนื่อง เป็นต้น

การศกึษาครัง้นี ้เป็นการศกึษาเกีย่วกบัการบรหิาร

จัดการของโรงพยาบาลรัฐในจังหวัดนครราชสีมา เฉพาะท่ี

สงักัดกระทรวงสาธารณสขุ เพือ่น�าไปสูก่ารพฒันาหน่วยงาน 

หรือการพัฒนาการบริหารจัดการของหน่วยงาน อันได้แก่ 

โรงพยาบาลรัฐในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขซึ่งเป็นหน่วย

งานของรัฐ โดยเน้นเรื่องการฝึกอบรมบุคลากรทางการ

แพทย์เพื่อเพิ่มพูนความรู ้ด ้านการควบคุมและป้องกัน

การแพร่ระบาดของเชื้อและการติดเชื้อของโรงพยาบาล

รัฐในจังหวัดดังกล่าว ในส่วนของ ปัญหาการวิจัยของการ

ศึกษาครั้งนี้ คือ ปัญหาเก่ียวกับการบริหารจัดการในเรื่อง

ที่โรงพยาบาลรัฐจัดการฝึกอบรมบุคลากรทางการแพทย์

เพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านการควบคุมและป้องกันการแพร่

ระบาดของเช้ือและการติดเช้ืออย่างไม่มีประสิทธิภาพเท่า

ท่ีควร โดยเฉพาะตามแนวคิดการบริหารจัดการความรู้ 5 

ด้าน ได้แก่ ด้าน (1) การก�าหนดวิสัยทัศน์ (2) การก�าหนด

ยุทธศาสตร์ (3) การก�าหนดรูปแบบการบริหารจัดการ

ความรู้ (4) การเข้าสู่กระบวนการบริหารจัดการความรู้ 

และ (5) การประเมินผล ตัวอย่างการเพิ่มพูนความรู้ด้าน

การควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อและการติด

เช้ือยังไม่มากเพียงพอ เช่น การควบคุมเสื้อผ้าผู้ป่วยที่น�า

ไปซกั ตลอดจนการควบคมุและป้องกนัการแพร่ระบาดของ

เช้ือและการติดเช้ือท่ีพื้นและผนังอาคารของโรงพยาบาล

รัฐ เป็นต้น (กรมการแพทย์, 2558) กล่าวถึง หนังสือเตือน

จากองค์การอนามัยโลกในปี พ.ศ. 2535 ว่า ระบบพื้นและ

ผนังของอาคารโรงพยาบาลรัฐของไทยมีความเสี่ยงต่อการ

แพร่ระบาดเช้ือ pseudo monas ขอให้ท�าการควบคุม

และป้องกันการแพร่ระบาดของเช้ือและการติดเช้ือ พร้อม

กันนั้น ได้กล่าวถึงปัจจัยเสี่ยงไว้ด้วยคือ บุคลากรที่เป็น

เจ้าหน้าท่ีของโรงพยาบาลไม่มีความรู้เพียงพอ และน�้ายา

หรือสารเคมีท่ีใช้ไม่ได้มาตรฐาน ผู้บริหารท่ีมีหน้าท่ีจัดซื้อ

ไม่มีความรู้ในการเลือกซ้ือสินค้าท่ีสามารถควบคุมและฆ่า

เชื้อได้ รวมทั้งงบประมาณด้านนี้ไม่เพียงพอ) นอกจากนี้

แล้ว เท่าท่ีผ่านมา โรงพยาบาลรัฐในจังหวัดนครราชสีมา

ได้ประสบปัญหาเก่ียวกับการบริหารจัดการเพื่อพัฒนา

บคุลากรทางการแพทย์ตามแนวคดิการบรหิารจดัการความรู้ 

5 ด้าน ตัวอย่างเช่น (1) ปัญหาเก่ียวกับการบริหารจัดการ

บุคลากรทางการแพทย์ด้านการก�าหนดวิสัยทัศน์ คือ โรง

พยาบาลรัฐในจังหวัดนครราชสีมาไม่มีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน

และต่อเนื่องที่สนับสนุนการฝึกอบรมบุคลากรทางการ

แพทย์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านการควบคุมและป้องกันการ

แพร่ระบาดของเชื้อและการติดเชื้อ (2) ปัญหาเกี่ยวกับ

การบริหารจัดการบุคลากรทางการแพทย์ด้านการก�าหนด

ยุทธศาสตร์ คือ โรงพยาบาลรัฐในจังหวัดนครราชสีมาไม่

ได้ก�าหนดยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่สนับสนุนการ

ฝึกอบรมบุคลากรทางการแพทย์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้าน
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การควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อและการ

ติดเชื้อเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนอย่างแท้จริง (3) 

ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการบุคลากรทางการแพทย์

ด้านการก�าหนดรูปแบบการบริหารจัดการความรู้ คือ โรง

พยาบาลรัฐในจังหวัดนครราชสีมาไม่ได้ก�าหนดวิธีการหรือ

รูปแบบการบรหิารจดัการทีส่นบัสนนุการฝึกอบรมบคุลากร

ทางการแพทย์เพื่อเพิ่มพูนความรู ้ด้านการควบคุมและ

ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อและการติดเชื้อในทิศทาง

ที่เปิดโอกาสส�าหรับการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายอย่างกว้าง

ขวาง (4) ปัญหาเกีย่วกบัการบรหิารจดัการบคุลากรทางการ

แพทย์ด้านการเข้าสู่กระบวนการบริหารจัดการความรู้ คือ 

โรงพยาบาลรัฐในจังหวัดนครราชสีมาไม่ได้ให้ความส�าคัญ

กับขั้นตอนการบริหารจัดการที่สนับสนุนการฝึกอบรม

บุคลากรทางการแพทย์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านการควบคุม

และป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อและการติดเชื้อ เช่น 

ไม่ได้ก�าหนดขั้นตอนที่เกี่ยวกับความรู้ ความสามารถ และ

ความช�านาญของบุคลากรไว้อย่างชัดเจน และ (5) ปัญหา

เกี่ยวกับการบริหารจัดการบุคลากรทางการแพทย์ด้านการ

ประเมินผล คือ โรงพยาบาลรัฐในจังหวัดนครราชสีมามี

ระบบการประเมินผลการบริหารจัดการที่สนับสนุนการ

ฝึกอบรมบุคลากรทางการแพทย์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้าน

การควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อและการ

ติดเชื้อที่ยังไม่ได้มาตรฐานและไม่อาจวัดผลได้อย่างชัดเจน 

(ที่มา : จากการสัมภาษณ์เบื้องต้นในประเด็นปัญหาเก่ียว

กับการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาบุคลากรของโรงพยาบาล

รัฐในจังหวัดนครราชสีมาตามแนวคิดการบริหารจัดการ

ความรู้ 5 ด้าน โดยสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ จ�านวน 2 คน 

ได้แก่ (1) นายแพทย์ธีรพล โตพันธานนท์ ต�าแหน่งอธิบดี

กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณะสุข สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 

15 สิงหาคม 2559 ระหว่างเวลา 10.00 น.-11.00 น. รวม 

1 ชั่วโมง ณ กระทรวงสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร และ 

(2) นายแพทย์สมชัย อัศวสุดสาคร ต�าแหน่งผู้อ�านวยการ

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 

2559 ระหว่างเวลา 14.00 น.-15.00 น. รวม 1 ช่ัวโมง ณ 

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา)

จากปัญหาการวจิยัดงักล่าว ถ้าหากปัญหาการวจิยั 

หรือ ปัญหาเกีย่วกบัการบรหิารจดัการในเรือ่งทีโ่รงพยาบาล

รัฐจดัการฝึกอบรมบคุลากรทางการแพทย์เพือ่เพิม่พนูความ

รู้ด้านการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อและ

การติดเช้ือดังกล่าวไม่มากเท่าท่ีควร” ดังกล่าว ไม่ได้รับการ

แก้ไขหรือปรับปรุง ย่อมท�าให้เกิดผลเสียต่อหน่วยงานและ

บุคลากร เช่น ท�าให้การบริหารจัดการเพื่อพัฒนาบุคลากร

ทางการแพทย์ของโรงพยาบาลรัฐในจังหวัดนครราชสีมา

ไม่มีประสิทธิภาพ ไม่ได้มาตรฐาน และไม่เป็นสากลเท่าที่

ควร รวมท้ังผลเสียต่อประชาชนและสังคม เช่น ส่งผลให้

ประชาชนไม่ได้รับบริการด้านการควบคุมและป้องกันการ

แพร่ระบาดของเช้ือและการติดเช้ือท่ีดีและมีประสิทธิภาพ

มากเท่าที่ควร สังคมไม่ได้รับความมั่นคง หรือไม่ได้รับ

ความปลอดภัย

ด้วยเหตุผลท่ีแสดงถึงความเป็นมา ความส�าคัญ

และความจ�าเป็น อ�านาจหน้าที ่ปัญหาการวจิยั ความส�าคญั

ของปัญหาการวิจัย ตลอดจนตัวอย่างปัญหาเกี่ยวกับการ

บริหารจัดการเพื่อพัฒนาบุคลากรของโรงพยาบาลรัฐข้าง

ต้น จึงท�าให้ผู้ศึกษาสนใจศึกษาค้นคว้า เรื่อง “การบริหาร

จัดการเพื่อพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาล

รัฐในจังหวัดนครราชสีมา” โดยน�า ปัจจัยที่มีส่วนส�าคัญต่อ

การบริหารจัดการความรู้ (knowledge management) 

5 ด้าน หรืออาจเรียกว่า แนวคิดการบริหารจัดการความรู้ 

5 ด้าน มาปรับใช้เป็นกรอบแนวคิดการวิจัย ผลการศึกษา

ครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ท้ังในทางวิชาการและทางปฏิบัติต่อ

หน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าท่ีของรัฐ และประชาชนทั่วไป

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

1. เพื่อศึกษาปัญหาเกี่ยวกับการบริหารบริหาร

จัดการเพื่อพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาล

รัฐในจังหวัดนครราชสีมา

2. เพือ่ศกึษาแนวทางการพฒันาการบรหิารจดัการ

เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลรัฐใน

จังหวัดนครราชสีมา

3. เพื่อศึกษาแนวโน้มการบริหารจัดการเพื่อ

พฒันาบคุลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลรฐัในจงัหวดั

นครราชสีมาจัดการเพื่อพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ของ

โรงพยาบาลรัฐในจังหวัดนครราชสีมา
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แนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง

ธงชัย สันติวงษ์ (2543, น. 21-22) กล่าวถึง

ลักษณะของงานบริหารจัดการไว้ 3 ด้าน คือ (1) ด้าน

ผู้น�าหรือหัวหน้างาน งานบริหารจัดการ หมายถึง ภาระ

หน้าที่ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่ปฏิบัติตนเป็นผู้น�าภายใน

องค์การ (2) ในด้านของภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท�า งาน

บริหารจัดการ หมายถึง การจัดระเบียบทรัพยากร ใน

องค์การ และการประสานกิจกรรมต่างๆ เข้าด้วยกัน                                                                    

(3) ในด้านของความรับผิดชอบ งานบริหารจัดการ หมาย

ถึง การต้องท�าให้งานต่างๆ ส�าเร็จลุล่วงไปด้วยดีด้วยการ

อาศัยบุคคลเข้าด้วยกัน

ยุวัฒน์ วุฒิเมธี (2526, น. 1) อธิบายค�าว่าพัฒนา 

หมายถึง การกระท�าให้เกิดขึ้น คือเปลี่ยนจากสภาพหนึ่ง

ไปสู่อีกสภาพหนึ่งที่ดีกว่า

พยอม วงศ์สารศรี (2545, น. 156) ให้ความหมาย

ของการพัฒนาว่า หมายถึง การท�าให้มีคุณภาพขึ้น ในกรณี

ท่ีเกี่ยวกับบุคคลก็คือ การด�าเนินการเพิ่มพูนความรู้ ความ

สามารถ และทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานที่ตนรับผิดชอบ

ให้มีคุณภาพประสบผลส�าเร็จเป็นที่น่าพอใจแก่องค์การ

โรคติดเชื้อในโรงพยาบาล (Nosocomial infec-

tion) คือ โรคติดเชื้อที่เกิดขึ้นเนื่องจากผู้ป่วยได้รับเชื้อ

ขณะที่รับการรักษาในโรงพยาบาล ส่วนอาการของโรคติด

เชื้ออาจจะปรากฏขณะที่ผู้ป่วยอยู่ในโรงพยาบาลหรือออก

จากโรงพยาบาลแล้ว (healthcarethai.com, 2559) โรค

ติดเชื้อในโรงพยาบาลเป็นปัญหาส�าคัญของทุกโรงพยาบาล

ทั่วโลกโดยมีอัตราการติดเชื้อในประเทศไทยร้อยละ 7.8 

อัตราการเสียชีวิตร้อยละ 5.9 ซึ่งท�าให้ผู้ป่วยต้องนอนพัก

รักษาตัวในโรงพยาบาลนานขึ้น 5 วันท�าให้มีการสูญเสียค่า

ใช้จ่ายในการรักษาตัวเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ ยังมีผลกระ

ทบอื่นๆที่ไม่สามารถประเมินได้คือความทุกข์ทรมานจาก

การเจ็บป่วยที่เพิ่มขึ้นจากเดิมความสูญเสียทางเศรษฐกิจ

เนื่องจากผู้ป่วยขาดงานรวมทั้งค่าใช้จ่ายของญาติในการ

ดูแลผู้ป่วยและประสิทธิภาพการรักษาด้อยลงเน่ืองจากมี

การตดิเชือ้แทรกซ้อนเมือ่พจิารณาถงึแนวโน้มของอตัราการ

ตดิเชือ้ในโรงพยาบาลจะพบว่าถ้ามกีารควบคมุโรคทีด่จีะลด

อัตราการติดเชื้อลดลงได้ (อิสยา จันทร์วิทยานุชิต, 2548) 

กรอบแนวคิดกำรวิจัย

กรอบแนวคิดการวิจัยส�าหรับการวิจัยเชิงปริมาณ

ส�าหรับการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วยกรอบแนวคิดการ

วิจัยส่วนที่เป็นตัวแปรอิสระ และกรอบแนวคิดการวิจัย

ส่วนที่เป็นตัวแปรตาม โดยกรอบแนวคิดการวิจัยส่วนที่

เป็นตัวแปรอิสระ หรือเป็นเหตุ (cause) คือ ปัจจัยที่มี

ส่วนส�าคัญต่อการบริหารจัดการความรู ้ (Knowledge 

Management--KM) 5 ด้าน หรืออาจเรียกว่า แนวคิดการ

บริหารจัดการความรู้ 5 ด้าน ได้แก่ ด้าน (1) การก�าหนด

วิสัยทัศน์ (2) การก�าหนดยุทธศาสตร์ (3) การก�าหนดรูป

แบบการบริหารจัดการความรู้ (4) การเข้าสู่กระบวนการ

บริหารจัดการความรู้ และ (5) การประเมินผล (วิรัช วิรัช

นิภาวรรณ, 2551, น. 95-98) ท้ังนี้ ผู้ศึกษาได้ก�าหนดให้

กรอบแนวคิดการวิจัยของการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วย 3 

ส่วนท่ีสอดคล้องกันกับวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้

1. ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการเพื่อพัฒนา

บุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลรัฐในจังหวัด

นครราชสีมาตามแนวคิดการบริหารจัดการความรู้ 5 ด้าน

2. แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการเพื่อ

พฒันาบคุลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลรฐัในจงัหวดั

นครราชสีมาตามแนวคิดการบริหารจัดการความรู้ 5 ด้าน

3. แนวโน้มการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาบุคลากร

ทางการแพทย์ของโรงพยาบาลรัฐในจังหวัดนครราชสีมา

ตามแนวคิดการบริหารจัดการความรู้ 5 ด้าน 

ส่วนกรอบแนวคิดการวิจัยส่วนที่เป็นตัวแปรตาม 

หรือเป็นผล (effect) คือ การเพิ่มประสิทธิภาพในการ

บริหารจัดการเพื่อพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ของโรง

พยาบาลรัฐในจังหวัดนครราชสีมา 

การก�าหนดกรอบแนวคดิการวจิยัส่วนทีเ่ป็นตวัแปร

อิสระ และตัวแปรตามข้างต้นนี้ อธิบายได้ว่า ในการศึกษา

ครั้งนี้ หลังจากท่ีผู้ศึกษาได้ท�าการศึกษา (1) ปัญหาเกี่ยว

กับการบริหารจัดการตามแนวคิดการบริหารจัดการความ

รู้ 5 ด้าน (2) แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการตาม

แนวคิดการบริหารจัดการความรู้ 5 ด้าน และ (3) แนว

โน้มการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์

ของโรงพยาบาลรัฐในจังหวัดนครราชสีมาตามแนวคิดการ

บริหารจัดการความรู้ 5 ด้าน โดยได้ก�าหนดให้เป็นตัวแปร
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อิสระ หรือเป็น เหตุ ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย

ข้อ 1-3 ที่สัมพันธ์กันตามล�าดับแล้ว ผลที่จะได้รับ หรือผล

ที่จะตามมาในทิศทางที่ดีขึ้น หรือเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งท่ีดี

ขึ้นกว่าเดิม คือ การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ

เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลรัฐใน

จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งก�าหนดให้เป็นตัวแปรตามของการ

ศึกษาครั้งนี้ ดังภาพ 1

  ตัวแปรอิสระ (เหตุ)                                                          ตัวแปรตาม (ผล)

1. ปัญหาเกีย่วกบัการบรหิารจัดการเพือ่พัฒนาบคุลากรทางการ

แพทย์ของโรงพยาบาลรัฐในจังหวัดนครราชสีมา ตามแนวคิด

การบริหารจัดการความรู้ 5 ด้าน

1) การก�าหนดวิสัยทัศน์

2) การก�าหนดยุทธศาสตร์ 

3) การก�าหนดรูปแบบการบริหารจัดการความรู้ 

4) การเข้าสู่กระบวนการบริหารจัดการความรู้ 

5) การประเมินผล 

การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ

เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ของโรง

พยาบาลรัฐในจังหวัดนครราชสีมา

2. แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาบุคลากร

ทางการแพทย์ของโรงพยาบาลรัฐในจังหวัดนครราชสีมา ตาม

แนวคิดการบริหารจัดการความรู้ 5 ด้าน

1) การก�าหนดวิสัยทัศน์

2) การก�าหนดยุทธศาสตร์ 

3) การก�าหนดรูปแบบการบริหารจัดการความรู้ 

4) การเข้าสู่กระบวนการบริหารจัดการความรู้ 

5) การประเมินผล 

3. แนวโน้มการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาบุคลากรทางการ

แพทย์ของโรงพยาบาลรัฐในจังหวัดนครราชสีมา ตามแนวคิด

การบริหารจัดการความรู้ 5 ด้าน

1) การก�าหนดวิสัยทัศน์

2) การก�าหนดยุทธศาสตร์ 

3) การก�าหนดรูปแบบการบริหารจัดการความรู้ 

4) การเข้าสู่กระบวนการบริหารจัดการความรู้ 

5) การประเมินผล 

ภำพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน 

(mixed methods research)

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

ประชากร คือ บุคลากรทางการแพทย์ทั้งหมด

ของโรงพยาบาลรัฐในจังหวัดนครราชสีมา รวม 1,125 

คน (โรงพยาบาลมหาราชจังหวัดนครราชสีมา, 2558) 

กลุ่มตัวอย่าง คือ บุคลากรทางการแพทย์ท้ังหมดของโรง
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พยาบาลมหาราชนครราชสีมา รวม 1,125 คน อันเป็นการ

น�าประชากรทั้งหมดมาเป็นกลุ่มตัวอย่าง ต่อจากนี้ไปเรียก

ว่า ประชากร ส�าหรับเหตุผลที่ผู้ศึกษาเลือกศึกษาประชากร

ทัง้หมด เพราะท�าให้ได้ข้อมลูครอบคลมุและไม่มคีวามคลาด

เคล่ือน หรือคลาดเคลื่อนน้อยที่สุด อันท�าให้ข้อมูลมีแนว

โน้มที่มีคุณภาพมากที่สุด

ในส ่วนของการวิจัย เชิ งคุณภาพ กล ่าวได ้

ว ่า เนื่องจากประชากรของการวิจัยเชิงคุณภาพซึ่ ง

เป็นผู ้เชี่ยวชาญ (experts) หรือผู ้ให้ข้อมูลหลัก (key  

informants) เป็นประชากรแฝง (hidden population) 

ที่ไม่อาจนับจ�านวนประชากรได้ง่ายและชัดเจน ดังนั้นผู้

ศึกษาจึงใช้วิธีการสุ ่มตัวอย่างประเภทกลุ่มตัวอย่างโดย

ไม่ใช้ความน่าจะเป็น (non-probability sampling) 

(Guest, Namey, & Mitchell, 2013, p. 47)เพื่อให้ได้ผู้

เชี่ยวชาญ จ�านวน 9 คนส�าหรับท�าการสัมภาษณ์แนวลึก

เฉพาะผู้เชี่ยวชาญ (in-depth interview of experts) 

หรือผู้ให้ข้อมูลหลัก (key informants) โดยผู้เชี่ยวชาญ

จ�านวนดังกล่าวน้ี เป็นประชากรที่มีความรู้ความสามารถ 

มีความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ หรือมีอ�านาจหน้าที่เกี่ยว

กับการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์

ของโรงพยาบาลรัฐในจังหวัดนครราชสีมาตามแนวคิดการ

บริหารจัดการคุณภาพ 5 ด้าน ทั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ใช้วิธีการสุ่ม

ตัวอย่างผู้เชี่ยวชาญที่น่าเชื่อถือที่เรียกว่า สโนว์บอล แซมป

ล้ิง (Snowball sampling) (Mirela-Cristina Voicu, 2011)

เครื่องมือท่ีใช้ในกำรวิจัย

ส�าหรับการวิจัยเชิงปริมาณ ใช้แบบสอบถาม 

(questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวม

ข้อมูลเพื่อให้ได้ข้อมูลจากประชากรเป็นจ�านวนมาก โดย

แบบสอบถามได้ผ่านการทดสอบเพื่อหาค่าความเที่ยงตรง 

(validity) ซึ่งเป็นการทดสอบเพื่อหาค่าความเที่ยงตรง

ตามเนื้อหา หรือหาค่าความสอดคล้องระหว่างข้อค�าถาม

กับวัตถุประสงค์การวิจัย (Index of item Objective 

Congruence--IOC) จากผู้เชี่ยวชาญจ�านวน 5 คน ได้ค่า

ความเทีย่งตรงเท่ากบั 0.84 และได้ท�าการทดสอบ (try out) 

จ�านวน 50 ชุด เพื่อหาความเชื่อถือได้ของแบบสอบถาม 

หรือหาค่าครอนบาค (Cronbach) ของแบบสอบถามทั้ง

ฉบับ ได้ค่าความเช่ือถือได้ ท่ีระดับ 0.83 

ส่วนเนื้อหาภายในแบบสอบถาม ประกอบด้วย

ค�าถามปิดและข้อค�าถามเปิด โดยแบ่งแบบสอบถามเป็น 

5 ส่วน ได้แก่ ส่วนท่ี 1 เป็นข้อมูลส่วนบุคคลของประชากร

ท่ีตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ และระดับการศึกษาของ

ประชากร ส่วนท่ี 2 เป็นข้อมูลเก่ียวกับความคิดเห็นของ

ประชากรต่อปัญหาเก่ียวการบริหารจัดการทรัพยากร 

แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการ และแนวโน้มการ

บริหารจัดการเพื่อพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ของโรง

พยาบาลรัฐในจังหวัดนครราชสีมาตามแนวคิดการบริหาร

จัดการความรู้ 5 ด้าน 

ในส่วนของการวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้แบบสัมภาษณ์

เชิงลึกท่ีมีโครงสร้าง (structured in-depth interview 

form) เป็นเครื่องมือเพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก

การสัมภาษณ์

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล

ส�าหรับการวิจัยเชิงปริมาณ ผู้ศึกษา และผู้ช่วย

อีก 5 คน ด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างวันที่ 1-30 

สิงหาคม 2559 ผู้ศึกษา และผู้ช่วยแจกแบบสอบถามให้

ประชากรท้ังหมด 1,125 ชุด/คน กรอก และหลังจากนั้น 

ผู้ศึกษา และผู้ช่วยเก็บรวบรวมแบบสอบถามที่สมบูรณ์

กลับคืนมาได้ 1,002 ชุด/คน คิดเป็นร้อยละ 89.06 ของ

ประชากรท้ังหมด ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู ้ศึกษาได้

ท�าการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ 

หรือผู้ให้ข้อมูลหลัก จ�านวน 9 คน ด้วยตนเอง และเป็นการ

สัมภาษณ์ตัวต่อตัว (face to face interview) ทีละคน ๆ 

ละ 60 นาที จนครบท้ัง 9 คน

กำรวิเครำะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้

ผู้ศึกษาน�าข้อมูลเชิงปริมาณมาท�าการประมวล

และวิเคราะห์ทางสถิติโดยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปส�าหรับ

คอมพิวเตอร์ โดยวิธีวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการวิเคราะห์ใน

รูปตาราง (contingency analysis) รวมทั้งใช้รูปแบบ

การวิเคราะห์เชิงพรรณนา (descriptive analytical 

approach) อันเป็นการน�าเสนอข้อมูลในตารางและเขียน



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 ประจ�าเดือน ,มกราคม-เมษายน 2561 181

บรรยายใต้ตาราง ส�าหรับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

เป็นสถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistics) ได้แก่ 

ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส�าหรับการวิจัยเชิง

คณุภาพ เป็นการน�าข้อมลูทีไ่ด้จากการสมัภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ 

หรือผู้ให้ข้อมูลหลักมาประมวล แปลความ และน�าเสนอ

ข้อมูลในเชิงพรรณนา (descriptive interpretation) 

หรือวิเคราะห์เชิงพรรณนา (descriptive analysis) โดย

เขียนบรรยายข้อมูลไว้ใต้ตารางสรุปความคิดเห็นท่ีได้จาก

การสัมภาษณ์ ทั้งน้ี เพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงคุณภาพซึ่งน�ามา

เสริม หรือเทียบเคียงกับข้อมูลเชิงปริมาณซึ่งเป็นข้อมูล

หลักของการศึกษาครั้งนี้

ผลกำรวิจัย

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของประชากรท่ี

ตอบแบบสอบถาม ปรากฏว่า ประชากรส่วนใหญ่เป็นหญิง 

และมีการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่าปริญญาตรี 

ส่วนผลของการวิจัยที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย 

3 ข้อ มีดังน้ี

1. ปัญหาเกี่ยวการบริหารจัดการเพื่อพัฒนา

บุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลรัฐในจังหวัด

นครราชสีมาตามแนวคิดการบริหารจัดการความรู ้ 5 

ด้าน (สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย ข้อ 1) ปรากฏ

ว่า ประชากรส่วนใหญ่เห็นด้วยในระดับปานกลางทั้ง 5 

ด้าน ได้แก่ ด้าน (1) การก�าหนดวิสัยทัศน์ (2) การก�าหนด

ยทุธศาสตร์ (3) การก�าหนดรปูแบบการบรหิารจดัการความ

รู้ (4) การเข้าสู่กระบวนการบริหารจัดการความรู้ และ  

(5) การประเมินผล โดยปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการ

ที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ด้านการก�าหนดรูปแบบการบริหาร

จัดการความรู้ ได้แก่ ค�าถามที่ว่า “โรงพยาบาลรัฐในจังหวัด

นครราชสีมาก�าหนดวธิกีารหรอืรปูแบบการบรหิารจดัการที่

สนับสนุนการฝึกอบรมบุคลากรทางการแพทย์เพื่อเพิ่มพูน

ความรู้ด้านการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเช้ือ

และการติดเชื้อโดยไม่ได้เปิดโอกาสให้บุคคลหรือหน่วยงาน

ภายนอก เช่น สถาบันการศึกษา เข้ามามีส่วนร่วมในการ

ก�าหนดวิธีการหรือรูปแบบการบริหารจัดการที่สนับสนุน

การฝึกอบรมนั้น”

2. แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการเพื่อ

พฒันาบคุลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลรฐัในจงัหวดั

นครราชสีมาตามแนวคิดการบริหารจัดการความรู้ 5 ด้าน 

(สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย ข้อ 2) ปรากฏว่า 

ประชากรส่วนใหญ่เห็นด้วยในระดับมากทั้ง 5 ด้าน โดย

แนวทางการพฒันาการบรหิารจดัการทีม่ค่ีาเฉลีย่สงูท่ีสุด คือ 

ด้านการก�าหนดยุทธศาสตร์ ได้แก่ ค�าถามท่ีว่า “ผู้บริหาร

และบุคลากรของโรงพยาบาลรัฐในจังหวัดนครราชสีมา

ควรน�าข้ันตอนการด�าเนินงานของยุทธศาสตร์การบริหาร

จัดการที่สนับสนุนการฝึกอบรมบคุลากรทางการแพทย์เพือ่

เพิ่มพูนความรู้ด้านการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาด

ของเชื้อและการติดเชื้อไปปฏิบัติอย่างจริงจังและต่อเนื่อง” 

ส�าหรับผลการสัมภาษณ์แนวลึกเฉพาะผู้เชี่ยวชาญ 

หรอืผูใ้ห้ข้อมลูหลกั จ�านวน 9 คน ต่อแนวทางการพฒันาการ

บริหารจัดการดังกล่าว ปรากฏว่า ผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่ 

จ�านวน 8 คน จากท้ังหมด 9 คน เห็นด้วย ส่วนผู้เช่ียวชาญ

อีก 1 คน ไม่มีความเห็น/ไม่เห็นด้วย 

3. แนวโน้มการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาบุคลากร

ทางการแพทย์ของโรงพยาบาลรัฐในจังหวัดนครราชสีมา

จดัการเพือ่พฒันาบคุลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลรฐั

ในจงัหวดันครราชสมีาตามแนวคดิการบรหิารจดัการความรู้ 

5 ด้าน (สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย ข้อ 3.) ปรากฏ

ว่า ประชากรส่วนใหญ่เห็นด้วยในระดับมากท้ัง 5 ด้าน โดย

ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ด้านการเข้าสู่กระบวนการ

บริหารจัดการความรู้ ได้แก่ ค�าถามท่ีว่า “โรงพยาบาลรัฐ

ในจังหวัดนครราชสีมามีแนวโน้มการบริหารจัดการที่จะ

เข้าสู ่กระบวนการบริหารจัดการความรู ้ท่ีสนับสนุนการ

ฝึกอบรมบุคลากรทางการแพทย์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้าน

การควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเช้ือและการ

ติดเชื้อโดยก�าหนดขั้นตอนการคิด การลงมือปฏิบัติงาน

จริง และการประเมินผลไว้อย่างชัดเจน และเป็นระบบที่

สอดคล้องกันทุกข้ันตอน”

ส�าหรับผลการสัมภาษณ์แนวลึกเฉพาะผู้เชี่ยวชาญ 

หรือผู้ให้ข้อมูลหลัก จ�านวน 9 คน ต่อแนวโน้มการบริหาร

จัดการเพื่อพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาล

รัฐในจังหวัดนครราชสีมาจัดการเพื่อพัฒนาบุคลากร

ทางการแพทย์ของโรงพยาบาลรัฐในจังหวัดนครราชสีมา

ตามแนวคิดการบริหารจัดการความรู้ 5 ด้าน ปรากฏว่า 

ผู้เช่ียวชาญจ�านวน 8 คน จากท้ังหมด 9 คน เห็นด้วยว่า 
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“แนวโน้มการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาบุคลากรทางการ

แพทย์โรงพยาบาลรัฐในจังหวัดนครราชสีมาตามแนวคิด

การบริหารจัดการความรู้ทั้ง 5 ด้าน เรียงล�าดับความส�าคัญ

จากมากไปน้อยได้ดังนี้ (1) ด้านการเข้าสู ่กระบวนการ

บริหารจัดการความรู ้ (2) ด้านการก�าหนดวิสัยทัศน์  

(3) ด้านการก�าหนดรูปแบบการบริหารจัดการความรู ้  

(4) ด้านการก�าหนดยุทธศาสตร์ และ (5) ด้านการประเมิน

ผล” ในขณะที่ผู้เชี่ยวชาญอีก 3 คน ไม่มีความเห็น

กำรอภิปรำยผล

ผู้ศึกษาได้น�าผลของการวิจัยเฉพาะที่ส�าคัญและ

สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย มาอภิปรายผลรวม 

2 ข้อ ดังนี้

1. การอภิปรายผลแนวทางการพัฒนาการบริหาร

จัดการเพ่ือพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาล

รัฐในจังหวัดนครราชสีมาตามแนวคิดการบริหารจัดการ

ความรู้ 5 ด้าน ที่ส�าคัญและมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด (สอดคล้อง

กับวัตถุประสงค์การวิจัย ข้อ 2) สืบเนื่องจากประชากรส่วน

ใหญ่ล้วนเห็นด้วยในระดับมากทั้ง 5 ด้าน โดยค�าถามที่มีค่า

เฉลี่ยสูงที่สุดได้แก่ ค�าถามที่ว่า “ผู้บริหารและบุคลากรของ

โรงพยาบาลรัฐในจังหวัดนครราชสีมาควรน�าขั้นตอนการ

ด�าเนินงานของยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่สนับสนุน

การฝึกอบรมบุคลากรทางการแพทย์เพื่อเพิ่มพูนความรู้

ด้านการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อและ

การติดเชื้อไปปฏิบัติอย่างจริงจังและต่อเนื่อง” นั้น

เหตุผลส�าคัญท�าให้ประชากรซึ่งเป็นบุคลากร

ทางการแพทย์ทั้งหมดของโรงพยาบาลรัฐในจังหวัด

นครราชสีมา ส่วนใหญ่เห็นด้วยในระดับมาก ผู้ศึกษามี

ความเห็นว่า (1) เนื่องจากยุทธศาสตร์การบริหารจัดการท่ี

สนับสนุนการฝึกอบรมบุคลากรทางการแพทย์เพื่อเพิ่มพูน

ความรู้ด้านการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเช้ือ

และการติดเชื้อไม่อาจส�าเร็จได้ หากผู้บริหารและบุคลากร

ทางการแพทย์ของโรงพยาบาลรัฐในจังหวัดนครราชสีมาไม่

น�าไปปฏิบัติอย่างจริงจังและต่อเนื่อง และ (2) เนื่องจาก

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่สนับสนุนการฝึกอบรม

บุคลากรทางการแพทย์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านการควบคุม

และป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อและการติดเช้ือไป

ปฏิบัติเป็นสิ่งส�าคัญและจ�าเป็นต่อการปฏิบัติงานหรือการ

ควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดและการติดเชื้อในโรง

พยาบาลรัฐในจังหวัดนครราชสีมา เมื่อเป็นเช่นนี้ จึงมีส่วน

ส�าคัญท�าให้ประชากรส่วนใหญ่ล้วนเห็นด้วยในระดับมาก 

ดังกล่าว แทนที่จะเห็นด้วยในระดับปานกลางหรือในระดับ

น้อย เป็นต้น นอกจากนี้ ความเห็นของประชากรดังกล่าวนี้ 

ยังสอดคล้องกับความเห็นของผู้เช่ียวชาญ หรือผู้ให้ข้อมูล

หลักส่วนใหญ่ จ�านวน 8 คน จากท้ังหมด 9 คนอีกด้วย 

2. การอภิปรายผลแนวโน้มการบริหารจัดการเพื่อ

พฒันาบคุลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลรฐัในจงัหวดั

นครราชสีมาจัดการเพื่อพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ของ

โรงพยาบาลรฐัในจงัหวดันครราชสมีาตามแนวคดิการบรหิาร

จัดการความรู้ 5 ด้าน (สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย 

ข้อ 3) สืบเนื่องจากผลของการวิจัยปรากฏว่า ประชากร

ส่วนใหญ่ล้วนเห็นด้วยในระดับมากท้ัง 5 ด้าน โดยค�าถาม

ท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงท่ีสุดได้แก่ ค�าถามท่ีว่า “โรงพยาบาลรัฐใน

จังหวัดนครราชสีมามีแนวโน้มการบริหารจัดการท่ีจะเข้า

สู ่กระบวนการบริหารจัดการความรู ้ท่ีสนับสนุนการฝึก

อบรมบุคลากรทางการแพทย์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านการ

ควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเช้ือและการติดเชื้อ

โดยก�าหนดข้ันตอนการคิด การลงมือปฏิบัติงานจริง และ

การประเมินผลไว้อย่างชัดเจน และเป็นระบบท่ีสอดคล้อง

กันทุกข้ันตอน” นั้น

ส�าหรับเหตุผลส�าคัญท�าให้ผลของการวิจัยปรากฏ

เช่นนี้ ผู้ศึกษามีความเห็นว่า เนื่องจากประชากรซึ่งเป็น

บุคลากรทางการแพทย์ท้ังหมดของโรงพยาบาลรฐัในจงัหวดั

นครราชสีมา อันได้แก่ บุคลากรทางการแพทย์ทั้งหมดของ

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ส่วนใหญ่เห็นว่า แนว

โน้มการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์

โรงพยาบาลรัฐในจังหวัดนครราชสีมาดังกล่าวสอดคล้อง

กับสาระส�าคัญของการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ โดย

เฉพาะด้านการเข้าสู่กระบวนการบริหารจัดการความรู้ อีก

ท้ังยังเห็นว่า การเข้าสู่กระบวนการบริหารจัดการความรู้ที่

ก�าหนดข้ันตอนการคิด การลงมือปฏิบัติงานจริง และการ

ประเมนิผลไว้อย่างชดัเจน และเป็นระบบทีส่อดคล้องกนัทกุ

ข้ันตอนั้น มีส่วนส�าคัญท�าให้การบริหารจัดการเพื่อพัฒนา

บุคลากรทางการแพทย์ประสบผลส�าเร็จได้ตามเป้าหมาย 

เมื่อเป็นเช่นนี้ จึงมีส่วนส�าคัญท�าให้ประชากรส่วนใหญ่มี
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ความเห็นดังกล่าว

ข้อเสนอแนะกำรวิจัยครั้งนี้

1. โรงพยาบาลรัฐในจังหวัดนครราชสีมาควรให้

ความส�าคัญกับการก�าหนดยุทธศาสตร์การบริหารจัดการท่ี

สนับสนุนการฝึกอบรมบุคลากรทางการแพทย์เพื่อเพิ่มพูน

ความรู้ด้านการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเช้ือ

และการตดิเชือ้เพือ่ผลประโยชน์ของประชาชนอย่างแท้จรงิ

เพิ่มมากขึ้น พร้อมทั้งควรมีการประเมินผลยุทธศาสตร์

ดังกล่าวอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ว่าได้มีการปฏิบัติตาม

ยุทธศาสตร์ดังกล่าวหรือไม่เพียงใด นอกจากนี้ โรงพยาบาล

รัฐในจังหวัดนครราชสีมาควรน�าเทคโนโลยีที่ทันสมัย และ

เทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใช้ในการบริหารจัดการ โดย

เฉพาะในการฝึกอบรมบุคลากรทางการแพทย์ด้วย เช่นนี้ 

สอดคล้องกับ Turban & Volonino (2011) ท่ีเสนอให้

น�าเทคโนโลยีที่ทันสมัย หรือเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้

ในการบริหารจัดการสมัยใหม่ (สอดคล้องกับวัตถุประสงค์

การวิจัย ข้อ 2)

2. ผู ้บริหารและบุคลากรของโรงพยาบาลรัฐใน

จังหวัดนครราชสีมาควรน�าขั้นตอนการด�าเนินงานของ

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่สนับสนุนการฝึกอบรม

บุคลากรทางการแพทย์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านการควบคุม

และป้องกนัการแพร่ระบาดของเชือ้และการติดเชือ้ไปปฏบัิติ

อย่างจริงจังและต่อเนื่อง (ข้อเสนอแนะ หรือแนวทางการ

พัฒนาข้างหน้านี้ สอดคล้องกับความเห็นของผู้เช่ียวชาญ

ส่วนใหญ่ จ�านวน 8 คน จากทั้งหมด 9 คน) 

3 .  ผู ้บริหารของโรงพยาบาลรัฐ ในจั งหวัด

นครราชสีมาควรน�าข ้อเสนอแนะ หรือแนวทางการ

พัฒนาการบริหารจัดการที่เกี่ยวกับแนวโน้มการบริหาร

จัดการเพ่ือพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาล

รัฐในจังหวัดนครราชสีมาตามแนวคิดการบริหารจัดการ

ความรู้ 5 ด้าน ที่เรียงตามล�าดับความส�าคัญจากมากไป

น้อย คือ (1) ด้านการเข้าสู่กระบวนการบริหารจัดการ

ความรู้ (2) ด้านการก�าหนดวิสัยทัศน์ (3) ด้านการก�าหนด

รูปแบบการบริหารจัดการความรู ้ (4) ด้านการก�าหนด

ยุทธศาสตร์ และ (5) ด้านการประเมินผล ไปปรับใช้ใน

การบริหารจัดการเพื่อพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ของ

โรงพยาบาลรัฐในจังหวัดนครราชสีมา โดยโรงพยาบาล

รัฐในจังหวัดนครราชสีมาควรน�าไปใช้ประโยชน์เพ่ือใช้

ประกอบการวางแผน ก�าหนดขั้นตอน หรือก�าหนดแนว

โน้มการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์

ของโรงพยาบาลรัฐในจังหวัดนครราชสีมาตามแนวคิดการ

บริหารจัดการความรู้ต่อไป(สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การ

วิจัย ข้อ 3) (ข้อเสนอแนะ หรือแนวทางการพัฒนาข้างหน้า

นี้ สอดคล้องกับความเห็นของผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่ จ�านวน 

6 คน จากท้ังหมด 9 คน) 

ข้อเสนอแนะกำรวิจัยครั้งต่อไป

1. โรงพยาบาลรัฐในจังหวัดนครราชสีมา หน่วย

งานอื่น และบุคคลที่เกี่ยวข้องควรท�าวิจัยแบบเจาะลึก โดย

อาจครอบคลุมเรื่องแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการ 

หรอืแนวโน้มการบรหิารจดัการเพือ่พฒันาบคุลากรทางการ

แพทย์ของโรงพยาบาลรฐัในจงัหวดันครราชสมีาตามแนวคิด

การบริหารจัดการความรู้แต่ละด้านอย่างเจาะจง เช่น ด้าน

การก�าหนดยุทธศาสตร์ และด้านการก�าหนดรูปแบบการ

บริหารจัดการความรู้ เป็นต้น 

2. โรงพยาบาลรฐัในจงัหวดันครราชสมีา หน่วยงาน

อื่น หรือบุคคลท่ีเก่ียวข้องควรท�าวิจัยโดยใช้กรอบแนวคิด 

หรือกลุ่มตัวช้ีวัดอื่นส�าหรับการศึกษาวิเคราะห์การบริหาร

จัดการเพื่อพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาล

รัฐในจังหวัดนครราชสีมา เช่น ปรัชญาของเศรษฐกิจพอ

เพียง (sufficiency economy philosophy) แนวคิด

การบริหารจัดการที่ยั่งยืน (sustainable administration 

concept) และแนวคิดการบริหารจัดการแบบสมดุล (bal-

anced scorecard concept) เป็นต้น

3. โรงพยาบาลรัฐในจังหวัดนครราชสีมา หน่วย

งานอื่น หรือบุคคลท่ีเก่ียวข้องควรท�าวิจัยในเชิงเปรียบ

เทียบ เช่น วิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบการบริหารจัดการ

เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ระหว่างโรงพยาบาลรัฐ

กับโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดนครราชสีมาตามแนวคิด

การบริหารจัดการความรู้ เป็นต้น
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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งน้ี เป็นการวิจัยแบบผสมผสานท้ังการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษา  

(1) สภาพปัญหาของการบริหารจัดการ (2) ปัจจัยส่งท่ีมีส่วนส�าคัญท�าให้การพัฒนาประสบผลส�าเร็จ (3) แนวทางการ

พัฒนาการบริหารจัดการและ (4) ตัวแบบการบริหารจัดการ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในเก็บข้อมูลจากเป็น

ประชาชนที่ใช้บริการโรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดชลบุรีทั้ง 4 แห่ง จ�านวน 1,200 คน โดยค�านวณหาขนาดของกลุ่ม

ตัวอย่างใช้สูตรทาโร่ ยามาเน่ ได้จ�านวน 811 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การ

ทดสอบค่าที ค่าการถดถอยพหุคูณ และการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน นอกจากนี้ยังมีการสัมภาษณ์แนว

ลึกเฉพาะผู้เชี่ยวชาญอีกจ�านวน 9 คน ผลการศึกษาพบว่า (1) ปัญหาเก่ียวกับการบริหารจัดการท่ีส�าคัญคือ โรงพยาบาล

ไม่ได้ให้ความส�าคัญกับการส่งเสริมการออกก�าลังกายเท่าที่ควร (2) แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่ส�าคัญคือ โรง

พยาบาลควรให้ความส�าคัญกับการส่งเสริมการออกก�าลังกายเพื่อเสริมสร้างสุขภาพท่ีดีให้กับประชาชน (3) ปัจจัยที่มีส่วน

ส�าคัญท�าให้บริหารจัดการประสบผลส�าเร็จคือ ด้านปัจจัยภายใน ได้แก่ การท่ีบุคลากรของโรงพยาบาลชุมชนมีความรู้

ความสามารถในการด�าเนินงานตามโครงการส่งเสริมสุขภาพ ด้านปัจจัยภายนอก ได้แก่ การท่ีภาครัฐและภาคเอกชนที่

เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือและเข้ามามีส่วนร่วมในการให้การสนับสนุนการด�าเนินงานของโรงพยาบาลชุมชนในทุกกิจกรรม

ด�าเนินงานและ (4) ตัวแบบการบริหารจัดการเพื่อความมั่นคงทางสุขภาพ ท่ีส�าคัญ คือ การได้รับการสนับสนุนด้านงบ

ประมาณอย่างเพียงพอต่อการด�าเนินงาน

ค�ำส�ำคัญ: การบริหารจัดการ,ความมั่นคงทางสุขภาพ, โรงพยาบาลชุมชน, จังหวัดชลบุรี

Abstract

This research aimed to (1) the problems of management (2) guidelines for management  

development (3) factors that have contributed significantly to the successful development and (4) a 

model of management. A questionnaire was used to collect research data from a population of 200 

people using the formula Taro Yamane at a confidence level of 98%, calculated for a sample size of 

811 people as a public service community hospital in Chonburi 4 of the statistics used in data analysis 

were mean, standard deviation, multiple regression and Pearson correlation coefficient. There are also 

depth interviews local experts the results showed that: (1) problems with management is important, 

the hospital did not give priority to promoting exercise as they should (2) guidelines for management 

ตัวแบบกำรบริหำรจัดกำรเพื่อควำมมั่นคงทำงสุขภำพของโรงพยำบำลชุมชนในจังหวัดชลบุรี

Administration of Health Security Model for  

Community Hospitals in Chonburi Province

สุจินต์ ชัยมังคลานนท์ และ สัมพันธ์ พลภักดิ์

Suchin Chaimungkalanon and Sampan Polapak
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

Doctor of Philosophy Program in Public Administration, Eastern Asia University



186 Vol. 8 No. 1 January-April 2018
EAU HEritAgE JoUrnAl

Social Science and Humanity

บทน�ำ

งานให้บริการสุขภาพเป็นงานส�าคัญที่สุดในระบบ

สุขภาพ ถือเป ็นปัจจัยพื้นฐานที่น�าไปสู ่สุขภาวะของ

ประชาชน ซึ่งอาจมีรูปแบบที่มีความแตกต่างกันในแต่ละ

ประเทศ แต่มอีงค์ประกอบหลกัๆ ทีส่�าคญั ได้แก่ การมเีครอื

ข่ายที่ให้บริการครอบคลุมตามความจ�าเป็นของประชาชน

ในกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งรวมถึงงานป้องกัน งานรักษา งานฟื้นฟู

สภาพ และงานสร้างเสริมสุขภาพจะคุณภาพงานบริการ

ต้องเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย

เป็นไปตามความจ�าเป็นของผู้ป่วยอย่างเหมาะสม มีการ

ประสานงานกนั ส่งต่อผูป่้วยในเครอืข่ายบรกิารสขุภาพแบบ

ไร้รอยต่อ และต้องมีประสทิธภิาพในการให้บรกิาร ซึง่มกีาร

จดัการทีด่ ีเพือ่บรรลเุป้าหมายและผลลพัธ์ทีด่เีนือ่งจากการ

ด�าเนินงานในปัจจุบันของโรงพยาบาลชุมชนยังมีปัญหาใน

การให้บริการกับประชาชนที่ยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านความมั่นคง ด้านสุขภาพจึงท�าให้ผู้

ศึกษาสนใจที่จะศึกษาในประเด็นน้ีโดยมีจุดมุ่งหมายท่ีจะ

ศึกษาถงึการบรหิารจดัการของโรงพยาบาลชมุชนในจงัหวดั

ชลบุรี เพื่อศึกษาหาแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการ

ของโรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดชลบุรี ให้สามารถด�าเนิน

งานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้นทั้งน้ีเพือเป็นการสร้าง

ความมั่นคงของสุขภาพให้ประชาชนอันจะส่งผลทางบวก

ต่อการพัฒนาทางด้านวัฒนธรรม เศรษฐกิจ สังคม ฯลฯ 

ของประเทศ

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

1. เพื่อศึกษาสภาพปัญหาของการบริหารจัดการ

เพื่อความมั่นคงทางสุขภาพของโรงพยาบาลชุมชนใน

จังหวัดชลบุรี

development is important, hospitals should focus on promoting physical activity to promote good 

health to the public (3) factors that have contributed significantly to the successful management is. 

The internal factors include the community hospital personnel are competent in the implementation 

of the health promotion program.

Keywords: administration, health security, community hospital, Chonburi province

2. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการบริหาร

จัดการเพื่อความมั่นคงทางสุขภาพของโรงพยาบาลชุมชน

ในจังหวัดชลบุรี

3. เพื่อศึกษาปัจจัยส่งที่มีส่วนส�าคัญท�าให้การ

พัฒนาบริหารจัดการเพื่อความมั่นคงทางสุขภาพของโรง

พยาบาลชุมชนในจังหวัดชลบุรี ประสบผลส�าเร็จ

4. เพื่อศึกษาตัวแบบการบริหารจัดการเพื่อความ

มั่นคงทางสุขภาพของโรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดชลบุรี

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

1. แนวคิดท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารจัดการ และ

การพัฒนา

ความหมายของการบริหารจัดการแบบ 11M วิรัช 

วิรัชนิภาวรรณ (2550) ได้กล่าวถึง ปัจจัยท่ีมีส่วนส�าคัญ

ต่อประสิทธิภาพในการบริหารจัดการท่ีเรียกว่า 11M ซึ่ง

ประกอบด้วย 11 ด้าน ได้แก่ ด้าน (1) การบริหารจัดการ

ทรพัยากรมนษุย์ (man)  (2) การบรหิารจดัการงบประมาณ 

(money) (3) การบรหิารจดัการงานทัว่ไป (management) 

(4) การบริหารจัดการ วัสดุอุปกรณ์ (material) (5) การ

บริหารจัดการคุณธรรม (morality) (6) การให้บริการ

ประชาชน (market) (7) การบริหารจัดการข่าวสาร หรือ 

ข้อมูลข่าวสาร (message) (8) วิธีการ ระเบียบ แบบแผน 

หรือเทคนิค (method) (9) การบริหารจัดการเวลา หรือ

กรอบเวลาในการปฏิบัติงาน (minute) (10) การประสาน

งาน หรือการประนีประนอม (mediation) และ (11) การ

วดัผล หรอืการประเมนิผลการปฏบิตังิาน (measurement)

2. แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิยัทีเ่กีย่วข้องกบัความ
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มั่นคงทางสุขภาพซึ่งความมั่นคงทางสุขภาพ ได้แก่ความไม่

เป็นโรคภัย ไม่เจ็บไข้ได้ป่วย ถึงขั้นที่เป็นอุปสรรคต่อการ

ประกอบอาชีพ หรือการด�าเนินชีวิตตามปกติ

3. แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กันตยา มานะกุล (2550) ศึกษา

เร่ืองการพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอ

เพียง: กรณีศึกษาชุมชนบ้านจอมจันทร์พบว่า หลังเรียน

กลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่วมโครงการ (1) มีคะแนนรวมจากการ

ท�าแบบทดสอบด้านการอ่านออกเขียนภาษาไทยได้เพิ่มขึ้น

ร้อยละ 81.0 (2) มีคะแนนรวมจากการท�าแบบทดสอบด้าน

การกินอาหารถูกต้องครบถ้วนเพ่ิมขึ้นร้อยละ 77.9 และ  

(3) มีคะแนนรวมจากการท�าแบบทดสอบด้านครอบครัวมี

ความอบอุ่นเพิ่มขึ้นร้อยละ 79.4 นอกจากนี้จากการสังเกต

และสัมภาษณ์หลังเรียนพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความเข้าใจท่ี

ถกูต้องและตระหนกัถงึความส�าคญัของการกนิอาหารให้ถกู

ต้องครบถ้วนการสร้างครอบครัวให้มีความอบอุ่นตลอดจน

การน�าเอาหลักการเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจ�า

วันได้ดีขึ้นซึ่งแสดงให้เห็นว่าโครงการการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตโดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนี้สามารถน�าไปใช้

เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนบ้าน 

จอมจันทร์ได้

4. ความเป็นมา โครงสร้าง และ อ�านาจหน้าท่ี

ของโรงพยาบาลชุมชนมิติทางการเมืองในยุคแรกที่เริ่ม

โครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า มีการเรียกเก็บเงิน 

30 บาท จากผู้ที่ใช้สิทธิ แต่เมื่อมีการเปลี่ยนรัฐบาล พรรค

ประชาธิปัตย์ได้ยกเลิกการเรียกเก็บเงินดังกล่าว แต่เมื่อ

รัฐบาลพรรคเพื่อไทยได้เข้าประรัฐบาล คณะกรรมการ

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในสมัยที่นายวิทยา บุรณศิริ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธาน ได้มีมติ

ให้เริ่มเรียกเก็บเงิน 30 บาท ตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2555 

แต่มีข่าวว่านายกรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นให้คณะกรรมการ

ยับยั้งการเก็บเงินไว้ก่อน ในโอกาสที่มีการประชุมวิชาการ 

หลกัประกนัสขุภาพถ้วนหน้าในทศวรรษที ่2 เมือ่ต้นปี 2555 

โดยรัฐบาลมีแนวนโยบายลดความเลื่อมล�้าและสร้างความ

เป็นธรรมในระบบบริการสุขภาพท่ีประชาชนได้รับผ่าน 

การบูรณาการจัดระบบบริหาร ซึ่งนับตั้งแต่ใช้นโยบายหลัก

ประกนัสขุภาพถ้วนหน้ามา มกีารแยกการบรหิารจดัการออก

เป็นสามกองทุน คือ กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

กองทุนประกันสังคม และกองทุนสวัสดิการรักษาพยาบาล

ข้าราชการ ซึง่สองกองทนุหลงันีม้อียูก่่อนจดัตัง้กองทนุหลกั

ประกันสุขภาพแห่งชาติ ท้ังสามกองทุนมีสถานภาพ ทั้งใน

เรื่องงบประมาณและผู้มีสิทธิแตกต่างกัน

กรอบแนวคิดกำรวิจัย

กรอบแนวคิดการวิจัยประกอบด้วย กรอบแนวคิด

ส่วนที่เป็นตัวแปรอิสระและกรอบแนวคิดการวิจัยส่วนที่

เป็นตัวแปรตาม โดยกรอบแนวคิดส่วนที่เป็นตัวแปรอิสระ 

(เหตุ) แบ่งเป็น (1) ปัจจัยที่มีส่วนส�าคัญต่อสภาพปัญหา

เกี่ยวกับการบริหารจัดการเพื่อความมั่นคงทางสุขภาพของ

โรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดชลบุรีตามปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงได้แก่ (1.1) ความพอประมาณ (moderation)  

(1.2) ความมีเหตุผล (rationality) (1.3) การมีภูมิคุ้มกัน 

(self-immunity) (1.4) การมีความรู ้ (knowledge)  

(1.5) การมีคุณธรรม (morality) (วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, 

2550 , น. 63-68) (2) ปัจจัยท่ีมีส่วนส�าคัญต่อแนวทาง

การพฒันาการพฒันาการบรหิารจดัการเพือ่ความมัน่คงทาง

สุขภาพของโรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดชลบุรีตามปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง (3) ปัจจัยท่ีมีส่วนส�าคัญท่ีจะท�าให้การ

พฒันาการบรหิารจดัการเพือ่ความมัน่คงทางสขุภาพของโรง

พยาบาลชุมชนในจังหวัดชลบุรีตามปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงประสบผลส�าเร็จ (4) ตัวแบบการบริหารจัดการ

เพื่อความมั่นคงทางสุขภาพของโรงพยาบาล
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  ตัวแปรอิสระ(เหตุ)                                                         ตัวแปรตาม(ผล)

ปัจจยัทีม่ส่ีวนส�าคญัต่อสภาพปัญหาเกีย่วกบัการบรหิารจดัการ

เพื่อความมั่นคงทางสุขภาพของโรงพยาบาลชุมชนในจังหวัด

ชลบุรีตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1) ความพอประมาณ        2) ความมีเหตุผล

3) การมีภูมิคุ้มกัน            4) การมีความรู้และคุณธรรม

5) การรวมกลุ่ม

ตัวแบบการบริหารจัดการเพื่อความมั่นคงทาง

สุขภาพของโรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดชลบุรี

ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ปัจจัยส่งที่มีส่วนส�าคัญอาจจะท�าให้การพัฒนาการบริหาร

จัดการเพื่อความมั่นคงทางสุขภาพของโรงพยาบาลชุมชนใน

จังหวัดชลบุรีตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1) ความพอประมาณ        2) ความมีเหตุผล

3) การมีภูมิคุ้มกัน            4) การมีความรู้และคุณธรรม

5) การรวมกลุ่ม

การบริหารจัดการเพื่อความมั่นคงทางสุขภาพ

ของโรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดชลบุรี 8 ด้าน

1.การบริหารทรัพยากรมนุษย์

2.การบริหารงบประมาณ

3.การบริหารงานท่ัวไป

4.การบริหารวัสดุอุปกรณ์

5.การให้บริการประชาชน

6.การบริหารคุณธรรม

7.การบริหารข่าวสาร

8.การวัดผลหรือการประเมินผลปฏิบัติงาน

ปัจจัยที่มีส่วนส�าคัญต่อแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการ

เพื่อความมั่นคงทางสุขภาพของโรงพยาบาลชุมชนในจังหวัด

ชลบุรีตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประสบผลส�าเร็จ

1) ปัจจัยภายใน               2) ปัจจัยภายนอก

ภำพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

การวิจัยเป็นการวิจัยแบบผสมผสาน

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

เชิงปริมาณ

ประชากร คือ บุคลากรเป้าหมายทั้งหมดที่ท�าการ

ศึกษา อันได้แก่ ประชาชนทั้งหมดเข้ามารับบริการในโรง

พยาบาลชุมชนทั้ง 4 แห่งในจังหวัดชลบุรี (ชลบุรีมีโรง

พยาบาลชุมชนทั้งหมด 10 โรงพยาบาล (Wikipedia, 

2015) โดยที่โรงพยาบาลชุมชนทั้ง 4 แห่งมีความแตกต่าง

กันคือโรงพยาบาลบางละมุงและโรงพยาบาลแหลมฉบัง

เป็นโรงพยาบาลที่อยู ่เขตนิคมอุตสาหกรรมมีประชาชน

เข้ามาใช้บริการเป็นจ�านวนมาก บุคลากรทางการแพทย์

และเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ยังเพียงพอต่อการ

ให้บริการประชาชนท่ีเขามารับบริการ ส่วนอีก 2 แห่งคือ

โรงพยาบาลวัดญาณสังวรารามวรวิหารและโรงพยาบาล

สัตหีบ เป็นโรงพยาบาลท่ียังห่างไกลจากการเข้าถึงในด้าน

การบริการทางการแพทย์และการบริหารบุคลากรทางการ

แพทย์อีกท้ังยังเป็นโรงพยาบาลขนาดเล็กซ่ึงอาจจะไม่เพียง

พอต่อประชาชนท่ีมารับบริการ

กลุม่ตวัอย่าง คอื ประชากรผูต้อบแบบสอบถาม คอื 

ประชาชนท่ีมาใช้บริการของโรงพยาบาลดังกล่าว จ�านวน 

811 คน จ�านวนนี้ ได้มาจากการค�านวณโดยใช้สูตรของทา

โร่ ยามาเน่ (Yamane, 1967, p. 398) ท่ีระดับความคาด

เคลื่อน 0.02 หรือท่ีระดับความเช่ือมั่น 98%

เชิงคุณภาพ 

การสั มภาษณ ์ แนวลึ ก เ ฉพาะผู ้ เ ชี่ ย วชาญ  

(in-depth interview of experts) หรือผู้ให้ข้อมูลหลัก 
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(key informants) ซึ่งผู้วิจัยพิจารณาด�าเนินการคัดเลือก

จากผู ้รู ้ที่ เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการบริหารจัดการของโรง

พยาบาลชุมชนในจังหวัดชลบุรี จากประชากรและกลุ่ม

ตัวอย่าง จ�านวน 9 คน โดยใช้แนวคิดการสุ่มตัวอย่างท่ี

เรียกว่า สโนบอล แซมปลิ้ง

เครื่องมือท่ีใช้ในกำรวิจัย

เชิงปริมาณ

แบบสอบถามโดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 5 

ส่วน ดังน้ี

ส ่วนที่  1 เป ็นข ้อมูลส ่วนบุคคลของผู ้ตอบ

แบบสอบถาม ได้แก่ เพศ ระดับการศึกษา

ส่วนที่ 2 เป็นข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของกลุ่ม

ตวัอย่างต่อปัญหาเกีย่วกบัปัญหาของการบรหิารจดัการเพือ่

ความมั่นคงทางสุขภาพของโรงพยาบาลชุมชน ตามปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง 5 ด้าน สอดคล้องกับวัตถุประสงค์

ข้อ 1 ข้อมูลส่วนนี้ประกอบด้วยค�าถาม 16 ข้อค�าถาม

ส่วนที่ 3 เป็นข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของกลุ่ม

ตัวอย่างต่อตัวแบบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการ

เพือ่ความมัน่คงทางสขุภาพของโรงพยาบาลชมุชนในจงัหวดั

ชลบรุ ีตามปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 5 ด้าน สอดคล้อง

กับวัตถุประสงค์การวิจัยข้อ 2 ข้อมูลส่วนนี้ประกอบด้วย 

10 ข้อค�าถาม

ส่วนที่ 4 เป็นข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของกลุ่ม

ตัวอย่างต่อประสิทธิภาพในการบริหารจัดการที่เรียกว่า 

8M สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัยข้อ 3 ข้อมูลส่วน

นี้ประกอบด้วย 4 ข้อค�าถาม

ส่วนที่ 5 เป็นข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของกลุ่ม

ตัวอย่างต่อประสิทธิภาพในการบริหารจัดการที่เรียกว่า 

8M สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัยข้อ 4 ข้อมูลส่วน

นี้ประกอบด้วย 8 ข้อค�าถาม

เชิงคุณภาพ

แบบสัมภาษณ์เชิงลึกที่มีโครงสร้าง

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล

ใ นก า รด� า เ นิ น ก า รแจกและ เ ก็ บ ร วบร วม

แบบสอบถาม ผูศ้กึษาได้แจกแบบสอบถามไปทัง้สิน้ จ�านวน 

811 ชุด พร้อมให้ค�าแนะน�าในกรณีท่ีผู้ตอบแบบสอบถาม

ไม่เข้าใจความหมายค�าถามและเก็บรวบรวมแบบสอบถาม

ท่ีสมบูรณ์คืนมาได้ท้ังสิ้น จ�านวน 800 ชุด คิดเป็นร้อยละ 

98.64 ของผู้ตอบแบบสอบถามท้ังหมด 800 คน

กำรวิเครำะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้

เป็นการวิเคราะห์ในรูปตาราง รวมท้ังใช้รูปแบบ

วิเคราะห์เชิงพรรณนา ส�าหรับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์

ข้อมูล มีดังนี้ คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน การทดสอบค่าที ค่าการถดถอยพหูคูณและค่า

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน 

ผลกำรวิจัย

1. สรุปการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่ม

ตัวอย่างท่ีตอบแบบสอบถามพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่

เป็นเพศหญิง มีระดับการศึกษาต�่ากว่าปริญญาตรี

2. สรุปผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของกลุ่ม

ตัวอย่างต่อปัญหาการบริหารจัดการความมั่นคงมั่นคงทาง

สุขภาพของโรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดชลบุรี พบว่ากลุ่ม

ตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นด้วยในระดับมากทุกข้อค�าถามตาม

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 5 ด้าน ดังนี้ (1) ปัญหาการ

บริหารจัดการด้านความพอประมาณ ได้แก่ โรงพยาบาล

ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการบริหารจัดการ ใน

จ�านวนจ�ากัดหรือไม่มากเท่าที่ควร (ค่าเฉลี่ย 2.35) (2) 

ด้านความมีเหตุผลได้แก่ โรงพยาบาล ไม่ได้ให้ความส�าคัญ 

และการส่งเสริมการออกก�าลังกายเพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่

ดีให้กับประชาชนมากเท่าท่ีควร (ค่าเฉลี่ย 2.36) (3) ด้าน

การมีภูมิคุ้มกันได้แก่ ไม่ได้ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้กับ

ประชาชนในการป้องกันโรคอย่างถูกต้องมากเท่าท่ีควร(ค่า

เฉลี่ย 2.34) (4) ด้านความรู้และคุณธรรมได้แก่ บุคลากร

ของโรงพยาบาลขาดความรู้ ด้านเทคนิคการให้บริการกับ

ประชาชนท�าให้ประชาชนบางส่วนไม่พึ่งพอใจต่อการให้

บริการ (ค่าเฉลี่ย 2.33) (5) ด้านการรวมกลุ่มได้แก่ โรง
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พยาบาลไม่ได้ส่งเสริมให้ประชาชนรวมกลุ่มกันเพื่อช่วย

เหลือซึ่งกันและกันในการดูแลและรักษาสุขภาพมากเท่า

ที่ควร (ค่าเฉลี่ย 2.28)

สรุปในภาพรวม กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่าโรง

พยาบาลชุมชนในจังหวัดชลบุรีมีปัญหาเกี่ยวกับการบริหาร

จัดการเพื่อสร้างความมั่นคงทางสุขภาพในระดับปานกลาง

ทั้ง 5 ด้าน อันได้แก่ ด้าน (1) ความพอประมาณ (2) ความ

มีเหตุผล (3) การมีภูมิคุ ้มกัน (4) ความรู้และคุณธรรม  

(5) การรวมกลุ่ม

3. สรุปผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของกลุ ่ม

ตัวอย่างต่อแนวทางพัฒนาการบริหารจัดการความมั่นคง

มั่นคงทางสุขภาพของโรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดชลบุรีใน 

5 ด้าน ดังนี้ (1) ด้านความพอประมาณได้แก่โรงพยาบาล

ควรได้รับงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการให้บริการกับ

ประชาชนอย่างเพียงพอและมากเท่าที่ควร (ค่าเฉลี่ย 2.41 

(2) ด้านความเหตุผลได้แก่ โรงพยาบาลควรให้ความส�าคัญ

กับการส่งเสริมการออกก�าลังกาย เพื่อเสริมสร้างสุขภาพท่ี

ดีให้กับประชาชน (ค่าเฉลี่ย 2.46) (3) ด้านการมีภูมิคุ้มกัน 

ได้แก่ โรงพยาบาลควรประชาสัมพันธ์และให้ความรู้กับ

ประชาชนในการป้องกันโรคระบาดอย่างสม�่าเสมออยู ่

เป็นประจ�าเช่น โรคไข้เลือดออก เป็นต้น (ค่าเฉลี่ย 2.40)  

(4) ด้านความรู ้และคุณธรรมได้แก่บุคคลากรของโรง

พยาบาลควรให้บริการประชาชนโดยอาศัยหลักคุณธรรม 

(ค่าเฉล่ีย 2.3) (5) ด้านการรวมกลุ่ม ได้แก่ โรงพยาบาล

ควรส่งเสริมให้ประชาชนรวมกลุ่มกันเพื่อช่วยเหลือตนเอง

และช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อให้การส่งเสริมสุขภาพเป็น

ไปอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน (ค่าเฉลี่ย 2.37)

4. สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นของ

กลุ่มตัวอย่างต่อปัจจัยที่มีส่วนส�าคัญท�าให้แนวทางพัฒนา

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการความมั่นคงม่ันคงทาง

สุขภาพของโรงพยาบาลชมุชนในจงัหวดัชลบรุปีระสบความ

ส�าเร็จโดยแบ่งเป็นปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก พบว่า 

กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยในระดับปานกลาง ดังนี้ 

4.1 ปัจจัยภายใน ได้แก่ การที่ผู้บริหาร โรง

พยาบาลชุม มีวิสัยทัศน์ มีภาวะผู ้น�าและมีการบริหาร

จัดการตามหลัก ธรรมมาภิบาล การที่บุคลากรของโรง

พยาบาลชุมชน มีความรู้ความสามารถในการด�าเนินงาน

ตามโครงการส่งเสริมสุขภาพ มีความขยันหมั่นเพียรมีความ

อดทนและความมุ่งมั่นที่จะด�าเนินงานให้บรรลุผลส�าเร็จ

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร (ค่าเฉลี่ย 2.25)

4.2 ปัจจัยภายนอก ได้แก่ การท่ีภาครัฐ /ภาค

เอกชน ที่เกี่ยวข้องและชุมชนให้ความร่วมมือและมีส่วน

ร่วมในการสนับสนุนการด�าเนินงานของโรงพยาบาลชุมชน

ในทุกกิจกรรม /โครงการ (ค่าเฉลี่ย 2.23)

5. สรุปผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของกลุ ่ม

ตัวอย่างต่อการบริหารจัดการเพื่อความมั่นคงทางสุขภาพ

ของโรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดชลบุรี พบว่ากลุ่มตัวอย่าง

เห็นด้วยต่อการบริหารจัดการ 8 ด้านในระดับปานกลาง

ดังนี้ คือ (1) ด้านทรัพยากรมนุษย์ (ค่าเฉลี่ย 2.26) ว่าโรง

พยาบาลชุมชน ประกอบด้วยบุคลากรมีผู้มีความรู้ความ

สามารถในการด�าเนินงานตามแผนงานการบริหารจัดการ

ด้านความมั่นคงทางสุขภาพ (2) ด้านงบประมาณ (ค่าเฉล่ีย 

2.28) ว่า การท่ีโรงพยาบาลชุมชน ได้รับการสนับสนุนใน

ด้านงบประมาณในการบริหารจัดการอย่างเพียงพอต่อ

การด�าเนินงาน (3) ด้านการจัดการท่ัวไป (ค่าเฉลี่ย 2.23) 

ว่าการทีโ่รงพยาบาลชมุชน สามารถบรหิารจดัการได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและมีคุณภาพในการให้บริการประชาชน (4) 

ด้านวัสดุอุปกรณ์ (ค่าเฉลี่ย 2.20) ว่าโรงพยาบาลชุมชน ได้

รับการสนับสนุนให้มีวัสดุอุปกรณ์อย่างเพียงพอกับจ�านวน

ของผู้เข้ารับบริการ(5) ด้านการให้บริการประชาชน (ค่า

เฉลี่ย 2.24) ว่าประชาชนได้รับบริการอย่างพึงพอใจ (6) 

ด้านคุณธรรม (ค่าเฉลี่ย 2.25) ว่าได้ให้บริการกับประชาชน

อย่างเท่าเทียมกันทุกคน โดยไม่เลือกปฏิบัติ มีเมตตาต่อ

ประชาชนผู้มารับบริการ (7) ด้านข่าวสาร (ค่าเฉลี่ย 2.23) 

ว่า ได้มีการกระจายข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ ด้านความ

รู ้ในด้านโรคและการป้องกันโรคให้กับประชาชนอย่าง

สม�่าเสมอและท่ัวถึงอยู่เป็นประจ�า (8) ด้านการวัดผลหรือ

การประเมินผลการปฏิบัติงาน (ค่าเฉลี่ย 2.18) ว่า ได้มีการ

ส�ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในการด�าเนินงานของ

โรงพยาบาลชุมชนรวมถึงมีการน�าปัญหาที่เกิดขึ้นมาแก้ไข

ปรับปรุง อยู่อย่างสม�่าเสมอ

ผลที่ได้จากการสัมภาษณ์ด้วยตัวเองแบบตัวต่อตัว 

(face to face interview) ท้ัง 9 คน สรุปได้ดังนี้

1. ค�าถามเก่ียวกับแนวทางการพัฒนาการบริหาร
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จดัการทีว่่า “โรงพยาบาล ควรให้ความส�าคัญกบัการส่งเสรมิ

การออกก�าลังกายเพือ่เสรมิสร้างสขุภาพทีดี่ให้กบัประชาชน 

เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่แข็งแรงและมีความต้านทาน

ต่อโรค (ค่าเฉลี่ย 2.46) ผู้ให้สัมภาษณ์เห็นด้วยท้ัง 9 คน 

โดยให้เหตุผลว่า (1) เนื่องจากการพัฒนาใดก็ตามจะส�าเร็จ

ผลได้ดีและมีความยั่งยืน จ�าเป็นต้องอาศัยผู้คนมาร่วมกัน

ท�างานเป็นทีมเป็นกลุ่มเป็นชมรมหรือคณะกรรมการ ยิ่งมี

การรวมกลุ่มที่เข้มแข็งหลากหลายและเพิ่มจ�านวนมากข้ึน

ก็จะยิ่งเป็นผลดีต่อการสร้างเสริมสุขภาพองค์กรควรให้การ

ส่งเสริมสนับสนุนการรวมกลุ่มและกิจกรรมของกลุ่มให้เต็ม

ที่เท่าที่สามารถจะท�าได้(2)เนื่องจากสอดคล้องกับปรัชญา

เศรษฐกจิพอเพยีงในเรือ่งการมภีมูคุ้ิมกนัทีต้่องมกีารวางแผน

และเตรียมการรับมือเกี่ยวกับโรคระบาด

2. ค�าถามเกี่ยวกับปัจจัยที่มีส ่วนส�าคัญท�าให้

แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการส่งเสริมความมั่นคง

ทางสุขภาพของโรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดชลบุรี ที่ว่า 

“ความมั่นคงทางสุขภาพของโรงพยาบาลชุมชนในจังหวัด

ชลบุรีโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเผยแพร่ความรู้และความเชื่อ

มั่นในการที่ภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องให้ความร่วม

มือและเข้ามามีส่วนร่วมให้การสนับสนุนการด�าเนินงาน

ของโรงพยาบาลชุมชนในทุกกิจกรรมต่อสาธารณชนโดย

ใช้ระบบเครือข่ายที่ทันสมัยภายในและภายนอกอย่างกว้าง

ขว้าง” โดยมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด (ค่าเฉลี่ยรวม2.27) พบว่า ผู้

เชี่ยวชาญ หรือผู้ให้ข้อมูลหลักทั้ง 9 คน เห็นด้วย เนื่องจาก

การให้เครือข่ายทีท่นัสมยัทัง้ภายในและภายนอกอย่างกว้าง

ขวางเป็นปัจจยัหรอืสิง่ส�าคญัและจ�าเป็นทีจ่ะช่วยให้การเผย

แพร่ก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจเกิดความรวดเร็ว

ทันต่อเหตุการณ์ น่าเชื่อถือ ท�าให้การบริหารจัดการความ

มั่นคงทางสุขภาพของโรงพยาบาลชุมชนตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงมีประสิทธิภาพสูง และมีคุณภาพสูงข้ึน

กำรอภิปรำยผล

1. ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการบรหิารจดัการ

เพื่อสร้างความมั่นคงทางสุขภาพของโรงพยาบาลชุมชนใน

จังหวัดชลบุรีปัญหาการบริการจัดการที่ส�าคัญท่ีสุด ตาม

ความเห็นของกลุ่มตัวอย่าง คือ ปัญหาด้านความเหตุผล 

ที่ว่า“โรงพยาบาลไม่ได้ให้ความส�าคัญกับการส่งเสริมการ

ออกก�าลังกายเพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดีให้กับประชาชน 

มากเท่าท่ีควรเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพท่ีแข็งแรงและมี

ความต้านทานต่อโรค” ทั้งนี้เนื่องจากบุคลากรบางส่วน

ของ โรงพยาบาลชุมชนไม่เห็นความส�าคัญของการมีความ

รู้ความสามารถ ความขยันหมั่นเพียร อดทนและมุ่งมั่นที่

จะด�าเนินงานให้บรรลุผลส�าเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้า

หมายขององค์กร นอกจากนี้ผู้บริหารโรงพยาบาลชุมชน

ควรท่ีจะมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น�าและการบริหารจัดการตาม

หลักธรรมาภิบาล ให้มากกว่านี้ แนวทางแก้ไข อาจท�าได้

โดยทีโ่รงพยาบาลควรให้ความส�าคญักบัการส่งเสรมิการออก

ก�าลังกายเพื่อเสริมสร้างสุขภาพท่ีดีให้กับประชาชน และมี

ความต้านทานต่อโรค และท่ีส�าคัญโรงพยาบาลควรจัดสรร

งบประมาณที่มีอย่างจ�ากัดเป็นค่าใช้จ่ายในการให้บริการ

กับประชาชนอย่างเพียงพอท่ีจะท�าให้เกิดประสิทธิภาพ

ในการบริหารจัดการ

2. ปัจจัยภายในและภายนอกที่มีส่วนส�าคัญต่อ

แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการเพื่อสร้างความมั่นคง

ทางสุขภาพของโรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดชลบุรีผลการ

ศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นด้วยในระดับปาน

กลางถึงความส�าคัญของปัจจัยทั้งภายในภายนอกต่อการ

พัฒนาการบริหารจัดการ ผู้ศึกษามีความเห็นว่า ถึงแม้ว่า 

กลุม่ตวัอย่างเหน็ด้วยกบัปัจจยัภายนอกท่ีว่า ภาครฐั /เอกชน 

ท่ีเก่ียวข้องควรให้ความร่วมมือและเข้ามามีส่วนร่วมในการ

ให้การสนับสนุนการด�าเนินงานของโรงพยาบาลชุมชน แต่

ขณะเดยีวกนัอาจไม่แน่ใจกบัปัจจยัภายในทีว่่า บคุลากรของ

โรงพยาบาลชุมชน จะมีความรู้ความสามารถในการด�าเนิน

งาน มีความขยันหมั่นเพียร มีความอดทนและความมุ่งมั่น

เพียงพอที่จะด�าเนินงานให้บรรลุผลส�าเร็จตามวัตถุประสงค์

และเป้าหมายขององค์กร หรือไม่ นอกจากนี้กลุ่มตัวอย่าง

บางส่วนอาจยังไม่แน่ใจว่า ผู้บริหารโรงพยาบาลชุมชนจะ

มีวิสัยทัศน์ มีภาวะผู้น�า มีการบริหารจัดการตามหลักธร

รมาภิบาลเพียงพอหรือไม่ 

3. การสมัภาษณ์แนวลกึเฉพาะผูเ้ชีย่วชาญ จ�านวน 

9 คน เก่ียวกับแนวทางพัฒนาการบริหารจัดการ และปัจจัย

ที่มีส่วนส�าคัญท�าให้แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการ

เพื่อสร้างความมั่นคงทางสุขภาพของโรงพยาบาลชุมชนใน

จังหวัดชลบุรี ผลการสัมภาษณ์ปรากฏว่าผู้เช่ียวชาญทั้ง 9 

คน สอดคล้องกับข้อมูลท่ีได้จากแบบสอบถามเห็นด้วยว่า 
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ภาครัฐ และ ภาคเอกชน ที่เกี่ยวข้องจะต้องให้ความร่วม

มือและเข้ามามีส่วนร่วมในการให้การสนับสนุนการด�าเนิน

งานของโรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดชลบุรีในทุกกิจกรรม

ด�าเนินงานซึ่งและยังควรที่จะแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการที่โรง

พยาบาลไม่ได้ให้ความส�าคัญกับการส่งเสริมการออกก�าลัง

กายเพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดีให้กับประชาชน มากเท่าท่ี

ควรทั้งน้ีเพราะผู้เชี่ยวชาญทั้ง 9 คน เป็นผู้ที่มีความรู้ความ

สามารถ มีความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ หรือมีอ�านาจ

หน้าที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการเพื่อสร้างความมั่นคงทาง

สุขภาพของโรงพยาบาลชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอ

เพียงที่จะเชื่อมั่นว่า ปัจจัยที่มีส่วนส�าคัญต่อแนวทางการ

พัฒนาการบริหารจัดการ คือโรงพยาบาล ควรจัดสรรงบ

ประมาณที่มีอย่างจ�ากัดให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการ

บริหารจัดการ เช่น ควรได้รับงบประมาณเป็นค่าใช้จ่าย

ในการให้บริการกับประชาชนอย่างเพียงพออย่างเพียงพอ

และมากเท่าที่ควร และในขณะเดียวกันโรงพยาบาล ควร

ให้ความ ส�าคัญกับการส่งเสริมการออกก�าลังกายเพื่อเสริม

สร้างสขุภาพทีด่ใีห้กบัประชาชน เพือ่ให้ประชาชนมสีขุภาพ

ที่แข็งแรงและมีความต้านทานต่อโรค

ข้อเสนอแนะกำรวิจัยครั้งนี้

1. โรงพยาบาล ควรได้รบัการจดัสรรงบประมาณที่

มอีย่างจ�ากดัให้เกดิประสทิธภิาพสงูสดุในการบรหิารจดัการ 

เช่น ควรได้รับงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการให้บริการ

กับประชาชนอย่างเพียงพอและมากเท่าที่ควร

2. ควรใช้สมุนไพรธรรมชาติ เช่น มีสรรพคุณที่

ดีและเป็นที่ยอมรับทางการแพทย์มาใช้ เพ่ือประหยัดงบ

ประมาณ

3. ควรให้ความส�าคัญกับการส่งเสริมการออก

ก�าลังกายเพื่อเสริมสร้างสุขภาพให้แข็งแรงและมีความ

ต้านทานโรค

4. ควรประชาสัมพันธ์และให้ความรู้กับประชาชน

ในการป้องกนัโรคระบาดอย่างสม�า่เสมออยูเ่ป็นประจ�า เช่น 

โรคไข้เลือดออก เป็นต้นรวมทั้งประชาสมัพันธ์ให้ประชาชน

ทราบถึงแผนการป้องกันโรคระบาดท่ีอาจจะเกิดข้ึนว่าโรง

พยาบาลมีแผนท่ีจะด�าเนินการอย่างไรในแต่ละปี

5. บุคลากรของโรงพยาบาล ควรมีความรู้ด้าน

เทคนิคการให้บริการเพื่อให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจ

ในบริการท่ีดี และให้บริการโดยอาศัยหลักคุณธรรม

6. ผู้บริหารโรงพยาบาลชุมชนควรมีวิสัยทัศน์ มี

ภาวะผู้น�าและมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

7. บุคลากรของโรงพยาบาลชุมชนควรมีความรู้

ความสามารถในการด�าเนินงานตามโครงการส่งเสริมสุข

ภาพ มีความขยันหมั่นเพียร มีความอดทนและความมุ่ง

มั่นท่ีจะด�าเนินงานให้บรรลุผลส�าเร็จตามวัตถุประสงค์และ

เป้าหมายขององค์กร

ข้อเสนอแนะกำรวิจัยครั้งต่อไป

1. ควรท�าวิจัยแบบเจาะลึกการบริหารจัดการเพื่อ

สร้างความมั่นคงทางสุขภาพของโรงพยาบาลชุมชนแต่ละ

ด้านอย่างเจาะจง เช่น ด้านการมีภูมิคุ้มกัน ด้านความรู้ 

ด้านคุณธรรม เป็นต้น

2. ควรท�าวิจัยเชิงคุณภาพให้มากขึ้นโดยมุ่งเน้น

กลุ ่มตัวอย่างท่ีมีส่วนเก่ียวข้อง เพื่อหาแนวทางในการ

สร้างกรอบแนวคิด หรือตัวแบบในการบริหารจัดการที่มี

ประสิทธิภาพเป็นเลิศ

3. ควรท�าวิจัยโดยเพิ่มกลุ่มตัวอย่างให้มากขึ้น. 

หรือวิจัยกับกลุ่มตัวอย่างอื่นๆ โดยขยายขอบเขตการศึกษา

ให้กว้างขวางขึ้น ทั้งนี้ อาจครอบคลุมถึงผู้เข้าปฏิบัติหน้าที่

ในโรงพยาบาลชุมชน

4. ควรท�าวิจัยโดยใช้กรอบแนวคิดหรือตัวแบบอื่น

ส�าหรบัการศกึษาวเิคราะห์การบรหิารจดัการเพือ่สร้างความ

มั่นคงทางสุขภาพของโรงพยาบาลชุมชน เช่น การบริหาร

จัดการตามแนวพระราชด�าริ เป็นต้น

5. ควรท�าวิจัยในเชิงเปรียบเทียบ เช่น การวิจัย

เปรียบเทียบการบริหารจัดการโรงพยาบาลชุมชนกับหน่วย

งานอื่นท่ีมีกรอบภาระงานใกล้เคียงหรือคล้ายกัน เป็นต้น



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 ประจ�าเดือน ,มกราคม-เมษายน 2561 193

References

Manakul, K. (2007). Improving the quality of life based on the philosophy of sufficiency economy:  

 A case study of Ban Chom Monday Moo 2, Tambon Mae Chan district, Chiang Rai  

 province. Retrieved from http://thesis.swu.ac.th/swuthesis/Adu_Ed/Kantaya_M.pdf (in Thai)

Wikipedia. (2015). List of hospitals in the community. Retrived from  

 https://th.wikipedia.org/wiki/รายชื่อโรงพยาบาลชุมชนในประเทศไทย (in Thai)

Wiruchanipawan, W. (2007). Management guidelines sufficiency in the community. Bangkok:  

 Forepace. (in Thai)

Yamane, T. (1967). Elementary sample theory. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.



194 Vol. 8 No. 1 January-April 2018
EAU HEritAgE JoUrnAl

Social Science and Humanity

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) ปัญหาเก่ียวกับการบริหารจัดการเพื่ออ�านวยความสะดวกในการให้

บริการของกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองตามแนวคิดการบริหารจัดการท่ียั่งยืน (2) แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพใน

การบริหารจัดการเพื่ออ�านวยความสะดวกในการให้บริการของกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองตามแนวคิดการบริหาร

จัดการที่ยั่งยืน และ (3) ยุทธศาสตร์ของแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเพื่ออ�านวยความสะดวกใน

การให้บริการของกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองตามแนวคิดการบริหารจัดการท่ียั่งยืน ระเบียบวิธีวิจัยของการศึกษา

ครั้งนี้ ได้ออกแบบรูปแบบการวิจัยให้เป็นการวิจัยแบบผสมโดยเน้นการวิจัยเชิงปริมาณเป็นหลักและใช้การวิจัยเชิง

คุณภาพเป็นข้อมูลเสริม ผลการศึกษาพบว่า (1) ปัญหาเก่ียวกับการบริหารจัดการท่ีส�าคัญคือบุคลากรของกองทางหลวง

พิเศษระหว่างเมืองน�าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการอ�านวยความสะดวกด้านความปลอดภัยมาใช้อย่างไม่ทุ่มเทและไม่

เอาใจใส่เท่าที่ควร(2)แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการที่ส�าคัญคือ กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองควร

จัดให้มีการฝึกอบรมหรือพัฒนาบุคลากรทุกระดับทั้งในทางทฤษฎีและทางปฏิบัติในเรื่องความทุ่มเทและความเอาใจใส่ใน

การน�าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการอ�านวยความสะดวกหรือให้บริการด้านความปลอดภัยกับประชาชนผู้ใช้ทางอย่าง

น้อยปีละ 1 ครั้ง พร้อมทั้งควรมีการประเมินผลอย่างจริงจังด้วย นอกจากนี้ ควรก�าหนดยุทธศาสตร์ของแนวทางการเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการไว้ด้วย และ (3) กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองควรก�าหนดและน�ายุทธศาสตร์ของ

แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเพ่ืออ�านวยความสะดวกในการให้บริการตามแนวคิดการบริหารจัดการ

ที่ยั่งยืนไปใช้ในการวางแผน หรือก�าหนดขั้นตอนส�าหรับการบริหารจัดการเพื่ออ�านวยความสะดวกในการให้บริการกับ

ประชาชนผู้ใช้ทาง โดยยุทธศาสตร์ดังกล่าวควรเรียงตามล�าดับจากมากไปน้อย ดังนี้ (1) ด้านการใช้นักบริหารมืออาชีพ

ในการปฏิบัติงาน (2) ด้านการให้บริการอย่างมีมาตรฐานและเป็นสากล (3) ด้านการปลูกฝังจิตส�านึกของการให้บริการ

ประชาชนผู้ใช้ทางให้กับบุคลากร (4) ด้านการปรับปรุงการบริหารจัดการให้ทันสมัย และ (5) ด้านการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศและเครือข่ายที่ทันสมัย

ค�ำส�ำคัญ: การบริหารจัดการ, การให้บริการ, กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง, แนวคิดการบริหารจัดการท่ียั่งยืน

กำรบริหำรจัดกำรเพื่ออ�ำนวยควำมสะดวกในกำรให้บริกำรทำงหลวงพิเศษ

ระหว่ำงเมือง กรมทำงหลวง ตำมแนวคิดกำรบริหำรจัดกำรที่ยั่งยืน
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บทน�ำ

กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง กรมทางหลวงมี

ภารกิจหลัก คือ ให้บริการด้านการขนส่งทางบกด้วยระบบ

โครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง และจัดเก็บค่าผ่าน

ทางบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 (กรุงเทพ-ชลบุรี) และ

ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 (บางปะอิน-บางพลี) ซ่ึงเป็น

หน่วยงานที่สังกัดกระทรวงคมนาคม ที่มีพันธกิจ ดังนี้ (1) 

พัฒนาระบบโครงข่ายทางหลวง และเชื่อมโยงระบบขนส่ง 

เพื่อสนับสนุนระบบโลจิสติกส์ภาคการขนส่ง (2) พัฒนา

ระบบโครงข่ายทางหลวง และเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อน

บ้าน เพ่ือรองรับประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน (3) ก�ากบั ดแูล 

ปรับปรุง โครงสร้างพื้นฐานทางด้านการก่อสร้างและบ�ารุง

รักษาทางหลวง เพื่อให้เกดิระบบขนส่งทีม่ีประสทิธิภาพ (4) 

Abstract

Objectives of this study were to explore (1) administrative problems of service facilitating of the Intercity 

Motorway Division according to the sustainable administration concept (2) administrative efficiency increase  

guidelines of service facilitating of the Intercity Motorway Division according to the sustainable administration  

concept and (3) strategy of administrative efficiency increase guidelines of service facilitating of the 

Intercity Motorway Division according to the sustainable administration concept. Methodology of 

this research was designed as mixed methods using quantitative research as principal measure and  

supported by qualitative research. Research results were (1) the main administrative problems was the 

Intercity Motorway Division personnel insufficient dedication and carefulness in applying the modern  

technologies of service facilitating in terms of security (2) the administrative efficiency increase guidelines 

were mainly the Intercity Motorway Division should train or develop conscious mind to personnel at all 

levels particularly on dedication and carefulness in applying the modern technologies of service facilitating 

in terms of security to people using the motorway at least one a year together with active evaluation, as 

well as, should form strategy of administrative efficiency increase guidelines and (3) the Intercity Motorway  

Division should form and apply strategy of administrative efficiency increase guidelines of service facilitating  

according to the sustainable administration concept in planning and establish administration 

process of service facilitating to people using the motorway. The strategy of administration 

should consist of 5 aspects, in priority, (1) professional executives at work (2) standardization and  

internationalization services (3) cultivation of people service mind to personnel (4) improvement to modern  

administration and (5) utilization of information technology and modern network.

Keywords: administration, service facilitating, the intercity motorway division, the sustainable  

administration concept

ก�ากับ ดูแล และปรับปรุงทางหลวง ให้เกิดความปลอดภัย

ต่อผู้ใช้ทาง (5) พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรให้มี

ประสิทธิภาพ เพื่อให้องค์กรสามารถตอบสนองต่อพลวัต

ของการเปลีย่นแปลงในเชงิบรูณาการ ทัง้ทางด้านเทคโนโลยี 

การบริการ สังคมและ สิ่งแวดล้อม

ปัจจุบัน (พ.ศ. 2559) ทางหลวงพิเศษหมายเลข 

7 และ 9 หรือ มอร์เตอร์เวย์ (motorway) เป็นเส้นทางที่

มีความส�าคัญสูงและมีศักยภาพในการสนับสนุนรองรับการ

ขนส่งสินค้าและบริการต่างๆระดับประเทศเป็นอย่างมาก 

เนื่องจากเป็นเส้นทางเลี่ยงเมืองกรุงเทพมหานครด้านทิศ

ตะวนัออก เช่ือมโยงภาคเหนอืและภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื

กับภาคตะวันออกและเช่ือมโยงทิศใต้กับทิศตะวันออกและ
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ทิศเหนือ โดยไม่ต้องผ่านเข้ากรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นการ

ช่วยลดการแออัดของปริมาณจราจรของยานพาหนะทุก

ประเภทโดยเฉพาะรถบรรทุกภายในกรุงเทพมหานคร 

และช่วยกระจายสินค้าและบริการต่างๆ ออกสู่ภายนอก 

ทั้งนี้ ในปัจจุบันมีปริมาณจราจรที่ใช้เส้นทางมีปริมาณมาก

ถึง 1.2 แสนคัน/วัน และเพิ่มขึ้นทุกปีอันน�ามาซึ่งการเกิด

อุบัติเหตุบนทาง Motorway ทุกวัน โดยสาเหตุหนึ่งมาจาก

การที่ผู้ใช้ทางใช้ความเร็วเกิดก�าหนดและไม่ตระหนักและ

ทราบถึงปัญหาอุบัติเหตุอันเนื่องมาจากความเร็วในการ

ขับขี่อย่างจริงจัง ดังนั้นเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวจึงจ�าเป็น

ต้องศึกษาและพัฒนามาตรการต่างๆซึ่งรวมทั้งการบริหาร

จัดการของกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

การศึกษาครั้งน้ีให้ความส�าคัญกับการบริหาร

จัดการของหน่วยงานภาครัฐ อันได้แก่  กองทางหลวงพิเศษ

ระหว่างเมือง ซึ่งอยู่ในสังกัดของกรมทางหลวง กระทรวง

คมนาคม  และเป็นลักษณะของการศึกษาเพื่อพัฒนาหน่วย

งาน คือ กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหรือ พัฒนาการ

บริหารจัดการของกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง โดย

เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการอ�านวยความสะดวกในการ

ให้บริการประชาชนผู้ใช้ทาง โดยเป็นปัญหาเกี่ยวกับการ

บริหารจัดการในเรื่องที่กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

ให้บริการประชาชนผู้ใช้ทางอย่างไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ี

ควร โดยเฉพาะอย่างยิ่งกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

น�าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการอ�านวยความสะดวก

ด้านความปลอดภัยไม่มากเท่าที่ควร นอกจากที่กล่าวมา

แล้ว กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองยังประสบปัญหา

เกี่ยวกับการบริหารจัดการเพื่ออ�านวยความสะดวกใน

การให้บริการประชาชนผู้ใช้ทาง โดยเฉพาะเรื่องการน�า

เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการอ�านวยความสะดวกด้าน

ความปลอดภัยตามแนวคิดการบริหารจัดการที่ยั่งยืนบาง

ประการ ดังตัวอย่างต่อไปนี้ (1) ปัญหาเกี่ยวกับการบริหาร

จดัการด้านเทคโนโลย ีเช่น กองทางหลวงพเิศษระหว่างเมอืง

น�าเทคโนโลยทีีท่นัสมยัมาใช้ในการอ�านวยความสะดวกด้าน

ความปลอดภัยอย่างมากเพียงพอ (2) ปัญหาเกี่ยวกับการ

บริหารจัดการด้านคุณภาพชีวิตเช่น กองทางหลวงพิเศษ

ระหว่างเมืองน�าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการอ�านวย

ความสะดวกด้านความปลอดภัยโดยสอดคล้องกับความ

ต้องการของผู้ใช้บริการ หรือประชาชนผู้ใช้ทาง และ (3) 

ปัญหาเก่ียวกับการบริหารจัดการด้านเครือข่าย เช่น กอง

ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองน�าเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใช้

ในการอ�านวยความสะดวกด้านความปลอดภัยโดยใช้เครือ

ข่าย เช่น หน่วยงานภายนอก หรือมูลนิธิทางสังคม เหล่านี้ 

เป็นต้น (ศูนย์วิจัยอุบัติเหตุแห่งประเทศไทย, 2558)

จากปัญหาการวิจัย รวมท้ังตัวอย่างเก่ียวกับการ

บริหารจัดการดังกล่าว ถ้าปัญหาดังกล่าวไม่ได้รับการแก้ไข

อย่างถูกต้องนั้น ย่อมท�าให้เกิดผลเสียต่อหน่วยงาน คือ 

กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองบริหารจัดการเพื่ออ�านวย

ความสะดวกในการให้บริการไม่ได้รับการยอมรับและไม่ได้

มาตรฐานสากลซึ่งท�าให้บุคลากรไม่ได้รับความเชื่อถือ และ

ไม่ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานและประชาชนผู้ใช้ทาง 

รวมท้ังท�าให้บุคลากรเสียขวัญและก�าลังใจ นอกจากนี้ ยัง

ท�าให้ประชาชนผูใ้ช้ทางและสงัคมไม่ได้รบัการอ�านวยความ

สะดวกในการให้บริการของกองทางหลวงพิเศษระหว่าง

เมืองมากเท่าที่ควร ได้รับความมั่นคงและความปลอดภัยใน

การใช้ทางไม่มากเท่าท่ีควร และอาจน�าไปสูก่ารเกดิอบัุตเิหตุ 

และการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนผู้ใช้ทาง

ด้วยเหตผุลทีแ่สดงถึงความเป็นมาและความส�าคญั 

อ�านาจหน้าท่ี ตลอดจนตัวอย่างปัญหาการบริหารจัดการ

เพื่ออ�านวยความสะดวกในการให้บริการของกองทางหลวง

พเิศษระหว่างเมอืงตามแนวคดิการบรหิารจดัการทีย่ัง่ยนืดงั

กล่าวข้างต้น จงึท�าให้ผูศ้กึษาสนใจศกึษาครัง้นี ้พร้อมทัง้คาด

หวังว่าผลการศึกษาครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ทั้งด้านวิชาการ 

และด้านปฏิบัติต่อบุคลากรและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง รวม

ท้ังประชาชนผู้ใช้ทางต่อไป

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

1. ศึกษาปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการเพื่อ

อ�านวยความสะดวกในการให้บริการของกองทางหลวง

พิเศษระหว่างเมืองตามแนวคิดการบริหารจัดการท่ียั่งยืน

2. ศึกษาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการ

บริหารจัดการเพื่ออ�านวยความสะดวกในการให้บริการ

ของกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองตามแนวคิดการ

บริหารจัดการท่ียั่งยืน

3. ศึกษายุทธศาสตร ์ของแนวทางการเพิ่ม
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ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเพื่ออ�านวยความสะดวก

ในการให้บริการของกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองตาม

แนวคิดการบริหารจัดการที่ยั่งยืน

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

1. แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยเกี่ยวข้องกับการ

บริหารจัดการ การอ�านวยความสะดวกในการให้บริการ

และยุทธศาสตร์

2. แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิยัเกีย่วกบัการบรหิาร

จัดการที่ยั่งยืน (ตัวแปรอิสระ)

3. แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ

ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการที่เรียกว่า 5M (ตัวแปร

ตาม) 

4. ความเป็นมา โครงสร้าง และอ�านาจหน้าที่

ของกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

กรอบแนวคิดกำรวิจัย

กรอบแนวคิดการวิจัยในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบ

ด้วยกรอบแนวคิดการวิจัยส่วนนี้เป็นตัว

แปรอิสระ (เหตุ) และกรอบแนวคิดการวิจัยส่วนท่ี

เป็นตัวแปรตาม (ผล) โดยกรอบแนวคิดการวิจัยส่วนท่ีเป็น

ตัวแปรอิสระ ได้แก่  ปัจจัยน้ีมีส่วนส�าคัญต่อการบริหาร

จัดการที่ยั่งยืน 8 ด้าน ได้แก่ ด้าน (1) เศรษฐกิจ (2) สังคม 

(3) คุณภาพชีวิต (4) เทคโนโลยี (5) คุณธรรม (6) ความ

สมดุล (7) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ 

(8) เครือข่าย แต่ผู ้ศึกษาน�ามาปรับใช้ 5 ด้านได้แก่ 

ด้าน (1) เทคโนโลยี (2) คุณธรรม (3) คุณภาพชีวิต  

(4) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ (5) เครือ

ข่าย หรืออาจเรียกย่อว่า แนวคิดการบริหารจัดการท่ียั่งยืน 

5 ด้าน ทั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ก�าหนดได้กรอบแนวคิดการวิจัยท่ี

ประกอบด้วยส่วนย่อย 3 ส่วน ซึง่สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์

การวิจัย 3 ข้อ ดังนี้ 

1. ปัจจัยที่มีส่วนส�าคัญต่อปัญหาเกี่ยวกับการ

บริหารจัดการเพื่ออ�านวยความสะดวกในการให้บริการ

ของกองทางหลวงพเิศษระหว่างเมอืงตามแนวคิดการบรหิาร

จัดการท่ียั่งยืน 5 ด้าน 

2. ป ัจจัยนี้มีส ่วนส�าคัญต่อแนวทางการเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเพื่ออ�านวยความสะดวก

ในการให้บริการของกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองตาม

แนวคิดการบริหารจัดการท่ียั่งยืน 5 ด้าน และ 

3. ยุทธศาสตร์ของแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการบริหารจัดการเพื่ออ�านวยความสะดวกในการให้

บริการของกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองตามแนวคิด

การบริหารจัดการที่ยั่งยืนที่จัดแบ่งเป็น 5 ด้าน ได้แก่  

(1) ยุทธศาสตร์การให้บริการอย่างมีมาตรฐานและเป็น

สากล (2) ยุทธศาสตร์การใช้นักบริหารมืออาชีพในการ

ปฏิบัติงาน (3) ยุทธศาสตร์การปรับปรุงการบริหาร

จัดการให้ทันสมัย (4) ยุทธศาสตร์การปลูกฝังจิตส�านึก

ของการให้บริการประชาชนผู้ใช้ทางให้กับบุคลากร และ  

(5) ยุทธศาสตร์การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่าย

ท่ีทันสมัย

ส�าหรับกรอบแนวคิดการวิจัยส่วนที่เป็นตัวแปร

ตาม คอื ปัจจยัทีม่ส่ีวนส�าคญัต่อประสทิธภิาพในการบรหิาร

จัดการท่ีเรียกว่า 11M ประกอบด้วย 11 ด้าน,ได้แก่ ด้าน  

(1) การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ (man) (2) การ

บรหิารจดัการงบประมาณ (money) (3) การบรหิารจดัการ

งานท่ัวไป (management) (4) การบริหารจัดการวัสดุ

อุปกรณ์ (material) (5) การบริหารจัดการคุณธรรม หรือ

จรยิธรรม (morality) (6) การให้บรกิารประชาชน (market) 

(7) การบริหารจัดการข่าวสาร หรือข้อมูลข่าวสาร (mes-

sage) (8) วธิกีาร ระเบียบ แบบแผน หรอืเทคนคิ (method) 

(9) การบรหิารจดัการเวลา หรอืกรอบเวลาในการปฏบิตังิาน 

(minute) (10) การประสานงาน หรือการประนีประนอม 

(mediation) และ (11) การวัดผลหรือการประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน (measurement) (วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, 2556, 

น 24-26) แต่ผู้ศึกษาน�ามาปรับใช้ 5 ด้าน เรียกว่า 5M 

ได้แก่ ด้าน (1) การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์(man) 

(2) การบริหารจัดการงานท่ัวไป (management) (3) การ

บริหารจัดการข่าวสาร หรือข้อมูลข่าวสาร (message)  

(4) การประสานงาน หรือการประนีประนอม (mediation) 

และ (5) การวัดผลหรือการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

(measurement) จากนี้ไปเรียกว่า “ประสิทธิภาพในการ

บริหารจัดการท่ีเรียกว่า 5M” หรือ “แนวคิดประสิทธิภาพ
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ในการบริหารจัดการที่เรียกว่า 5M”

การก�าหนดกรอบแนวคิดการวจัิยส่วนทีเ่ป็นตวัแปร

อิสระ และตัวแปรตามข้างต้นนี้ อธิบายได้ว่า ในการศึกษา

ครั้งนี้ หลังจากที่ผู้ศึกษาได้ท�าการศึกษา (1) ปัญหาเก่ียว

กบัการบรหิารจดัการตามแนวคดิการบรหิารจดัการทีย่ัง่ยนื 

5 ด้าน (2) แนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหาร

จัดการตามแนวคิดการบริหารจัดการที่ยั่งยืน5ด้าน และ 

(3) ยุทธศาสตร์ของแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการ

บริหารจัดการเพื่ออ�านวยความสะดวกในการให้บริการ

ของกองทางหลวงพเิศษระหว่างเมอืงตามแนวคดิการบรหิาร

จัดการท่ียั่งยืนท่ีจัดแบ่งเป็น 5 ด้าน โดยได้ก�าหนดให้เป็น

ตัวแปรอิสระ หรือเป็น เหตุ ซ่ึงสอดคล้องกับวัตถุประสงค์

การวิจัยข้อ 1.-3. ที่สัมพันธ์กันตามล�าดับแล้ว ผลที่จะได้รับ 

หรือผลท่ีจะตามมาในทิศทางท่ีดีข้ึน หรือเปลี่ยนแปลงไปสู่

สิ่งที่ดีขึ้นกว่าเดิม คือ ปัจจัยที่มีส่วนส�าคัญต่อประสิทธิภาพ

ในการบริหารจัดการเพื่ออ�านวยความสะดวกในการให้

บริการของกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองท่ีเรียกว่า 

“5M” ดังภาพ 1

กรอบแนวคิดกำรวิจัย

  ตัวแปรอิสระ (เหตุ)                                                           ตัวแปรตาม (ผล)

1. ปัจจัยที่มีส่วนส�าคัญต่อปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการเพื่อ

อ�านวยความสะดวกในการให้บริการของกองทางหลวงพิเศษ

ระหว่างเมืองตามแนวคิดการบริหารจัดการที่ยั่งยืน 5 ด้าน

1) เทคโนโลยี        2) คุณธรรม           3) คุณภาพชีวิต 

4) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   5) เครือข่าย ปัจจัยที่มีส่วนส�าคัญต่อประสิทธิภาพในการ

บรหิารจดัการเพือ่อ�านวยความสะดวกในการ

ให้บริการของกองทางหลวงพิเศษระหว่าง

เมืองท่ีเรียก า 5M ได้แก่

(1) การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

(man) 

(2) การบริหารจัดการงานท่ัวไป  

(management) 

(3) การบริหารจัดการข่าวสาร หรือข้อมูล

ข่าวสาร (message) 

(4) การประสานงาน หรอืการประนปีระนอม 

(mediation) 

(5) การวัดผลหรือการประเมินผลการปฏิบัติ

งาน (measurement)

2. ปัจจัยที่มีส่วนส�าคัญต่อแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพในการ

บริหารจัดการเพื่ออ�านวยความสะดวกในการให้บริการของกอง

ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองตามแนวคิดการบริหารจัดการท่ี

ยั่งยืน 5 ด้าน

1) เทคโนโลยี       2) คุณธรรม           3) คุณภาพชีวิต 

4) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  5) เครือข่าย 

3. ปัจจัยที่มีส ่วนส�าคัญต่อยุทธศาสตร์ของแนวทางการเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเพื่ออ�านวยความสะดวกในการ

ให้บริการของกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองตามแนวคิดการ

บริหารจัดการที่ยั่งยืนที่จัดแบ่งเป็น 5 ด้าน

1) การให้บริการอย่างมีมาตรฐานและเป็นสากล 

2) การใช้นักบริหารมืออาชีพในการปฏิบัติงาน 

3) การปรับปรุงการบริหารจัดการให้ทันสมัย 

4) การปลูกฝังจิตส�านึกของการให้บริการประชาชน 

   ผู้ใช้ทางให้กับบุคลากร 

5) การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายที่ทันสมัย

ภำพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
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การศึกษาครั้งนี้ ใช ้รูปแบบการวิจัยแบบผสม 

(mixed methods research) (Creswell & Clark, 2011, 

pp. 174-175) ซึ่งเน้น (1) การวิจัยเชิงปริมาณซึ่งมีสัดส่วน

ประมาณร้อยละ 80 โดยเป็นการวิจัยเชิงส�ารวจเป็นหลัก 

และ (2) การวิจัยเชิงคุณภาพซึ่งมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 

20 โดยเป็นการสัมภาษณ์แนวลึกเพื่อน�าข้อมูลมาเสริมและ

เทียบเคียงกับการวิจัยเชิงปริมาณ 

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

ประชากร คือ ประชาชนผู ้ใช้ทางหลวงพิเศษ

หมายเลข 7 (กรุงเทพ-ชลบุรี ) และทางหลวงพิเศษ

หมายเลข 9 (บางปะอิน-บางพลี) รวม 2 เส้นทาง รวม

ประชากร159,520 คน/คนั ต่อ 1 วนั (กรมทางหลวง, 2558) 

จ�านวนประชากร 159,520 คน ดังกล่าว ได้มาจากการน�า

จ�านวนประชาชนผู้ใช้ทาง 2 เส้นทางดังกล่าว โดยเฉลี่ยต่อ

วันในระยะเวลา 1 ปี (Average Annual Daily Traffic 

--AADT) มารวมกัน แล้วน�ามาหาค่าเฉลี่ยรวมทั้ง 2สายทาง 

ได้เท่ากับ 159,520 คนส่วนกลุ่มตัวอย่างมีจ�านวน 1,111 

คน ได้มาจากการค�านวณเพือ่หาขนาดของกลุม่ตัวอย่างตาม

สูตรของทาโร่ ยามาเน่ ที่ระดับความเชื่อมั่น 97% หรือท่ี

ระดับความคลาดเคลื่อน 0.03 (Yamane, 2012) อันเป็น

ลักษณะของการสุ่มตัวอย่างประเภทที่ใช้ความน่าจะเป็น 

(probability sampling) และเป็นการสุ่มตัวอย่างอย่าง

ง่าย (simple random sampling)

เครื่องมือท่ีใช้ในกำรวิจัย

ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวม

ข้อมูลเพื่อให้ได้ข้อมูลจากประชากรเป็นจ�านวนมาก โดย

แบบสอบถามได้ผ่านการทดสอบเพื่อหาค่าความเท่ียงตรง

ซ่ึงเป็นการทดสอบเพือ่หาค่าความเทีย่งตรงตามเนือ้หา หรอื

หาค่าความสอดคล้องระหว่างข้อค�าถามกับวัตถุประสงค์

การวิจัย (Index of Item Objective Congruence--IOC) 

จากผู้เชี่ยวชาญจ�านวน 5 คน ได้ค่าความเที่ยงตรงเท่ากับ 

0.89 และได้ท�าการทดสอบ (pretest) จ�านวน 50 ชุดเพื่อ

หาความเชื่อถือได้ของแบบสอบถาม หรือหาค่าครอนบาค 

(Cronbach) ของแบบสอบถามท้ังฉบับ ได้ค่าความเชื่อถือ

ได้ ท่ีระดับ 0.86

แบบสอบถามท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้ แบ่งเนื้อหา

ออกเป็น 5ส่วน ได้แก่ ส่วนที ่1 เป็นข้อมลูพืน้ฐานส่วนบคุคล

ของประชาชน ได้แก่ เพศ และระดับการศึกษาส่วนที่ 2 

เป็นข้อมลูท่ีครอบคลมุปัญหาเกีย่วกบัการบรหิารจดัการเพือ่

อ�านวยความสะดวกในการให้บรกิารของกองทางหลวงพเิศษ

ระหว่างเมืองตามแนวคิดการบริหารจัดการที่ยั่งยืน ส่วนที่ 

3 ครอบคลุมแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร

จัดการเพื่ออ�านวยความสะดวกในการให้บริการของกอง

ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองตามแนวคิดการบริหารจัดการ

ท่ียั่งยืน และส่วนท่ี 4 ครอบคลุมยุทธศาสตร์ของแนวทาง

การเพิม่ประสทิธภิาพในการบรหิารจดัการเพือ่อ�านวยความ

สะดวกในการให้บริการของกองทางหลวงพิเศษระหว่าง

เมืองตามแนวคิดการบริหารจัดการท่ียั่งยืนและส่วนที่ 5 

เป็นข้อมูลที่ครอบคลุมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ

เพื่ออ�านวยความสะดวกในการให้บริการของกองทางหลวง

พิเศษระหว่างเมืองท่ีเรียกว่า 5M (ตัวแปรตาม) 

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล

ผู ้ศึกษาด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลในวันที่9 

สงิหาคม 2559 ผูศ้กึษา และผูช่้วยเกบ็รวบรวมแบบสอบถาม

ท่ีสมบูรณ์กลบัคนืมาได้จ�านวน 933คนคดิเป็นร้อยละ 83.98 

ของกลุ่มตัวอย่างท้ังหมด 1,112 คน

กำรวิเครำะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้

ผูศ้กึษาน�าข้อมลูเชงิปรมิาณมาท�าการประมวลและ

วิเคราะห์ทางสถิติโดยใช้โปรแกรม SPSS โดยวิธีวิเคราะห์

ข้อมูลเป็นการวิเคราะห์ในรูปตาราง รวมทั้งใช้รูปแบบการ

วิเคราะห์เชิงพรรณนา ส�าหรับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์

ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ยค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานค่าการถดถอย

พหุคูณ และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน

การวิจัยเชิงคุณภาพ

การเก็บรวบรวมข้อมูลเป ็นลักษณะของการ

สัมภาษณ์แนวลึกเฉพาะผู้เช่ียวชาญ ซ่ึงเป็นบุคคลท่ีมีความ

รู ้ความสามารถและความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการบริหาร
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จัดการเพื่ออ�านวยความสะดวกในการให้บริการของกอง

ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองตามแนวคิดการบริหารจัดการ

ที่ย่ังยืนจ�านวน 9 คน โดยใช้การสุ่มตัวอย่างประเภทท่ีไม่

ใช้ความน่าจะเป็น และโดยใช้การสุ่มตัวอย่างตามแนวคิด

สโนว์บอล (Snowball sampling concept) (Biernacki 

&Waldorf, 1981, pp.141-163) ผู้ศึกษาได้เก็บรวบรวม

ข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์แนวลึกแบบตัวต่อตัวทีละคนๆ ละ 

60 นาที ส�าหรับเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

คือ แบบสัมภาษณ์แนวลึกที่มีโครงสร้าง (structured in-

depth interview form) และน�าข้อมูลมาวิเคราะห์ แปล

ความ และเขียนพรรณนาหรือบรรยายไว้ในตาราง เพื่อให้

ได้ข้อมลูเชงิคณุภาพซึง่น�ามาเสรมิ หรอืเทยีบเคยีงกบัข้อมลู

เชิงปริมาณซึ่งเป็นข้อมูลหลักของการศึกษาครั้งนี้

ผลกำรวิจัย

ผลการวิจัยภูมิหลังของกลุ่มตัวอย่างพบว่า กลุ่ม

ตัวอย่างส่วนใหญ่ (ร้อยละ 56.16) เป็นเพศหญิง และ

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ (ร้อยละ 65.27) มีการศึกษาระดับ

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือสูงกว่าปริญญาตรี ส�าหรับผล

การวิจัยที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย 3 ข้อ มีดังนี้

1. ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการเพ่ืออ�านวย

ความสะดวกในการให้บริการของกองทางหลวงพิเศษ

ระหว่างเมืองตามแนวคิดการบริหารจัดการที่ยั่งยืน 5 

ด้าน (สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัยข้อ 1) คือ กลุ่ม

ตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นด้วยในระดับปานกลางทั้ง 5 ด้าน 

ได้แก่ ด้าน (1) เทคโนโลยี (2) คุณธรรม (3) คุณภาพชีวิต 

(4) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ (5) เครือ

ข่ายโดยปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการเพื่ออ�านวยความ

สะดวกในการให้บริการของกองทางหลวงพิเศษระหว่าง

เมืองตามแนวคิดการบริหารจัดการที่ยั่งยืนที่มีค่าเฉลี่ยสูง

ที่สุดคือ ด้านคุณธรรมได้แก่ ค�าถามที่ว่า “บุคลากรของกอง

ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองน�าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้

ในการอ�านวยความสะดวก ด้านความปลอดภัยมาใช้อย่าง

ไม่ทุ่มเทและไม่เอาใจใส่เท่าที่ควร” (ค่าเฉลี่ย 2.13)

2. แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร

จัดการเพื่ออ�านวยความสะดวกในการให้บริการของกอง

ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองตามแนวคิดการบริหารจัดการ

ท่ียั่งยืน5 ด้าน (สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัยข้อ 

2) คือ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ล้วนเห็นด้วยในระดับมาก

ทั้ง 5 ด้านดังกล่าว โดยแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการบริหารจัดการเพื่ออ�านวยความสะดวกในการให้

บริการของกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองตามแนวคิด

การบริหารจัดการที่ยั่งยืน5 ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูง คือ ด้าน

คุณธรรม ได้แก่ ค�าถามท่ีว่า “บุคลากรของกองทางหลวง

พิเศษระหว่างเมืองควรน�าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการ

อ�านวยความสะดวกด้านความปลอดภัยมาใช้อย่างทุ่มเท 

และเอาใจใส่เพิ่มมากข้ึน” (ค่าเฉลี่ย2.71)

นอกจากนี้ ผลการสัมภาษณ์แนวลึกเฉพาะผู ้

เชี่ ยวชาญจ�านวน 9 คนเกี่ยวกับแนวทางการเ พ่ิม

ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด ้วยค�าถามที่ว ่า 

“บุคลากรของกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองควรน�า

เทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใช้ในการอ�านวยความสะดวกด้าน

ความปลอดภัยอย่างทุ่มเท และเอาใจใส่เพิ่มมากข้ึน” พบ

ว่า ผู้เช่ียวชาญ หรือผู้ให้ข้อมูลหลักท้ัง 9 คน เห็นด้วยกับ

ค�าถามดังกล่าว

3. ยทุธศาสตร์ของแนวทางการเพิม่ประสทิธภิาพใน

การบริหารจัดการเพื่ออ�านวยความสะดวกในการให้บริการ

ของกองทางหลวงพเิศษระหว่างเมอืงตามแนวคดิการบรหิาร

จัดการท่ียั่งยืน 5 ด้านท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการ

บริหารจัดการที่เรียกว่า 5M (สอดคล้องกับวัตถุประสงค์

การวิจัย ข้อ 3) พบว่า ยุทธศาสตร์ของแนวทางการเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเพื่ออ�านวยความสะดวก

ในการให้บริการของกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองตาม

แนวคิดการบริหารจัดการท่ียั่งยืนท่ีจัดแบ่งเป็น 5 ด้านล้วน

เป็นปัจจัยท่ีมีส่วนส�าคัญต่อประสิทธิภาพในการบริหาร

จัดการที่เรียกว่า5M ซึ่งประกอบด้วย 5 ด้านได้แก่ ด้าน (1) 

การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ (2) การบริหารจัดการ

งานทั่วไป (3) การบริหารจัดการข่าวสารหรือข้อมูลข่าวสาร 

(4) การประสานงานหรือการประนีประนอม และ (5) การ

วัดผลหรือการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยยุทธศาสตร์

ของแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ

เพื่ออ�านวยความสะดวกในการให้บริการของกองทางหลวง

พิเศษระหว่างเมืองตามแนวคิดการบริหารจัดการที่ยั่งยืน

ท้ัง 5 ด้านนั้น เรียงตามล�าดับความส�าคัญจากมากไปน้อย

ได้ดังนี้ (1) ด้านการใช้นักบริหารมืออาชีพในการปฏิบัติ
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งาน (2) ด้านการให้บริการอย่างมีมาตรฐานและเป็นสากล  

(3) ด้านการปลูกฝังจิตส�านึกของการให้บริการประชาชน

ผู้ใช้ทางให้กับบุคลากร (4) ด้านการปรับปรุงการบริหาร

จดัการให้ทนัสมยั และ (5) ด้านการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ

และเครือข่ายที่ทันสมัย

ส�าหรับผลการสัมภาษณ์แนวลึกเฉพาะผู้เชี่ยวชาญ

จ�านวน 9 คนเกี่ยวกับยุทธศาสตร ์ของแนวทางการ

เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้วยค�าถามท่ีว่า 

“ยุทธศาสตร์ของแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการ

บริหารจัดการเพื่ออ�านวยความสะดวกในการให้บริการ

ของกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองตามแนวคิดการ

บริหารจัดการที่ยั่งยืนที่จัดแบ่งเป็น 5 ด้าน ควรเรียงตาม

ล�าดับความส�าคัญจากมากไปน้อย ดังนี้ (1) ด้านการใช้

นักบริหารมืออาชีพในการปฏิบัติงาน (2) ด้านการให้

บริการอย่างมีมาตรฐานและเป็นสากล (3) ด้านการปลูกฝัง

จติส�านกึของการให้บรกิารประชาชนผูใ้ช้ทางให้กบับคุลากร  

(4) ด้านการปรับปรุงการบริหารจัดการให้ทันสมัย และ  

(5) ด้านการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและเครอืข่ายทีท่นัสมยั 

พบว่า ผู้เช่ียวชาญ หรือผู้ให้ข้อมูลหลัก จ�านวน 8 คน เห็น

ด้วย ส่วนผู้เช่ียวชาญ หรือผู้ให้ข้อมูลหลักอีก 1 คน ไม่มี

ความเห็น ดังภาพ 2-3

ภำพ 2 ยุทธศาสตร์ของแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเพื่ออ�านวยความสะดวกในการให้บริหาร

ของกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองตามแนวคิดการบริหารจัดการที่ยั่งยืนที่จัดแบ่งเป็น 5 ด้าน ที่มีอิทธิพลต่อ

ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการที่เรียกว่า 5M
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ภำพ 3 ยุทธศาสตร์ของแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเพื่ออ�านวยความสะดวกในการให้บริการ

ของกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ตามแนวคิดการบริหารจัดการท่ียั่งยืน 5 ด้าน

กำรอภิปรำยผล

ผลการศกึษาปัญหาเกีย่วกบัการบรหิารจดัการเพือ่

อ�านวยความสะดวกในการให้บริการของกองทางหลวงพเิศษ

ระหว่างเมืองตามแนวคิดการบริหารจัดการที่ยั่งยืน5 ด้าน 

พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นด้วยในระดับปานกลางทั้ง 

5 ด้าน โดยปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการที่มีค่าเฉลี่ยสูง

ที่สุดได้แก่ ค�าถามที่ว่า “บุคลากรของกองทางหลวงพิเศษ

ระหว่างเมืองน�าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการอ�านวย

ความสะดวกด้านความปลอดภัยมาใช้อย่างไม่ทุ่มเทและ

ไม่เอาใจใส่เท่าที่ควร”นั้น

เหตุผลส�าคัญที่กลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นประชาชนผู้ใช้

ทางหลวงพิเศษ 2 เส้นทาง เห็นด้วยในระดับปานกลางดัง

กล่าวข้างต้นผู้ศึกษามีความเห็นว่า ถึงแม้กลุ่มตัวอย่างส่วน

ใหญ่จะไม่เห็นด้วย หรือไม่พึงพอใจการบริหารจัดการเพื่อ

อ�านวยความสะดวกในการให้บริการของกองทางหลวงพเิศษ

ระหว่างเมืองตามแนวคิดการบริหารจัดการที่ยั่งยืน โดย

เฉพาะอย่างยิ่ง (1) การท่ีบุคลากรของกองทางหลวงพิเศษ

ระหว่างเมืองน�าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการอ�านวย

ความสะดวกด้านความปลอดภัยมาใช้อย่างไม่ทุ่มเทและ

ไม่เอาใจใส่เท่าท่ีควร(ค่าเฉลี่ย 2.13) และ (2) การท่ีกอง

ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองน�าเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใช้

ในการอ�านวยความสะดวกด้านความปลอดภัยโดยค�านึงถึง

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้บริการ หรือ

ประชาชนผู้ใช้ทางไม่มากเท่าท่ีควร(ค่าเฉลี่ย 2.12) เป็นต้น 

ก็ตาม แต่ในเวลาเดียวกัน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ก็มีความ

เห็นด้วยด้วยว่า (1) กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองน�า

เทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใช้ในการอ�านวยความสะดวกด้าน

ความปลอดภัยโดยใช้เครือข่ายท่ีทันสมัย เช่น เครือข่าย

สังคม เป็นต้นว่า ไลน์ (Line) และเฟซบุ๊ค (Facebook) 
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(ค่าเฉลี่ย 2.70) และ (2) กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

น�าเทคโนโลยทีีท่นัสมยัมาใช้ในการอ�านวยความสะดวกด้าน

ความปลอดภัยโดยเทคโนโลยีที่น�ามาใช้เป็นเทคโนโลยีท่ี

ทันสมัยและเหมาะสม(ค่าเฉลี่ย 2.64) เป็นต้น ดังนั้นกลุ่ม

ตัวอย่างส่วนใหญ่จึงเห็นด้วยในระดับปานกลาง 

2. ผลการศึกษาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการบริหารจัดการเพื่ออ�านวยความสะดวกในการให้

บริการของกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองตามแนวคิด

การบริหารจัดการที่ยั่งยืน 5 ด้านพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วน

ใหญ่ล้วนเห็นด้วยในระดับมากทั้ง 5 ด้าน โดยแนวทางการ

เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด 

ได้แก่ ค�าถามทีว่่า “บคุลากรของกองทางหลวงพเิศษระหว่าง

เมืองควรน�าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการอ�านวยความ

สะดวกด้านความปลอดภัยมาใช้อย่างทุ่มเท และเอาใจ

ใส่เพิ่มมากขึ้น” น้ัน เหตุผลส�าคัญที่กลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็น

ประชาชนผู้ใช้ทางหลวงพิเศษ 2 เส้นทาง ล้วนเห็นด้วยใน

ระดับมากดังกล่าวข้างต้นผู้ศึกษามีความเห็นว่า เนื่องจาก

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่พึงพอใจ และเห็นว่า แนวทางการ

เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเพื่ออ�านวยความ

สะดวกในการให้บริการของกองทางหลวงพิเศษระหว่าง

เมืองเป็นแนวทางที่เหมาะสม สอดคล้องกับความเป็นจริง 

และมีโอกาสน�าไปปฏิบัติให้ประสบผลส�าเร็จได้ โดยเฉพาะ

อย่างยิง่ การทีบ่คุลากรของกองทางหลวงพเิศษระหว่างเมอืง

น�าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการอ�านวยความสะดวก

ด้านความปลอดภัยอย่างทุ่มเท และเอาใจใส่เพิ่มมากขึ้น

แนวทางการเพิม่ประสทิธภิาพในการบรหิารจดัการดงักล่าว

นี้ สอดคล้องกับแนวคิดของผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้ให้ข้อมูลหลัก

ทั้งหมด 9 คนที่เห็นด้วยกับค�าถามดังกล่าว โดยให้เหตุผลที่

ส�าคัญ ดังนี้ (1) เนื่องจากบุคลากรที่ทุ่มเทและเอาใจใส่เป็น

ปัจจัยหรือสิ่งส�าคัญที่ช่วยให้การบริหารจัดการเพื่ออ�านวย

ความสะดวกในการให้บริการประชาชนผู้ใช้ทางของกอง

ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองมีประสิทธิภาพ และมาตรฐาน

สูงขึ้นและ (2) เนื่องจากบุคลากรที่น�าเทคโนโลยีที่ทันสมัย

มาใช้ในการอ�านวยความสะดวกในการให้บริการด้านความ

ปลอดภัยอย่างทุ่มเทและเอาใจใส่จะช่วยลดอุบัติเหตุ และ

ช่วยป้องกันชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้ทาง ดังนั้นจึงท�าให้

กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยในระดับมากดังกล่าว

3. ผลการศึกษายุทธศาสตร์ของแนวทางการเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเพื่ออ�านวยความสะดวก

ในการให้บรกิารของกองทางหลวงพเิศษระหว่างเมอืงพบว่า 

ยทุธศาสตร์ของแนวทางการเพิม่ประสทิธภิาพในการบรหิาร

จัดการตามแนวคิดการบริหารจัดการท่ียั่งยืนท่ีจัดแบ่งเป็น 

5 ด้านล้วนเป็นปัจจัยที่มีส่วนส�าคัญต่อประสิทธิภาพใน

การบริหารจัดการท่ีเรียกว่า5M โดยเรียงตามล�าดับความ

ส�าคัญจากมากไปน้อยได้ 5 ด้านนั้น เหตุผลส�าคัญที่ท�าให้

กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นดังกล่าว ผู้ศึกษามีความเห็นว่า สืบ

เนื่องจากยุทธศาสตร์ดังกล่าวครอบคลุมปัจจัยส�าคัญหรือ

สาระส�าคญัของแนวคดิการบรหิารจดัการท่ียัง่ยนื และมแีนว

โน้มช่วยให้การบริหารจัดการเพื่ออ�านวยความสะดวกใน

การให้บริการของกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองประสบ

ความส�าเรจ็หากน�าไปใช้อย่างจรงิจงั และต่อเนือ่ง นอกจาก

นี้แล้ว ยุทธศาสตร์ดังกล่าวยังสอดคล้องกับความเป็นจริง 

และชัดเจน โดยเฉพาะด้านการใช้นักบริหารมืออาชีพใน

การปฏิบัติงาน ด้านการให้บริการอย่างมีมาตรฐานและเป็น

สากล เช่นนี้ สอดคล้องกับแนวคิดของผู้เช่ียวชาญ หรือผู้

ให้ข้อมูลหลักส่วนใหญ่จ�านวน 8 คน จากท้ังหมด 9 คน

ข้อเสนอแนะกำรวิจัยครั้งนี้

1 .  ข ้อ เสนอแนะส� าหรับแนวทางการ เพิ่ ม

ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเพื่ออ�านวยความสะดวก

ในการให้บริการตามแนวคิดการบริหารจัดการที่ยั่งยืน คือ 

กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองควรจัดให้มีการฝึกอบรม 

พัฒนา หรือปลูกฝังบุคลากรทุกระดับทั้งในทางทฤษฎีและ

ทางปฏิบัติในเรื่องความทุ่มเทและความเอาใจใส่ในการน�า

เทคโนโลยทีีท่นัสมยัมาใช้ในการอ�านวยความสะดวกหรือให้

บริการด้านความปลอดภัยกับประชาชนผู้ใช้ทางอย่างน้อย 

ปีละ 1 ครั้ง พร้อมทั้งควรมีการประเมินผลอย่างจริงจังด้วย

ว่า บุคลากรท่ีเข้ารับการฝึกอบรมหรือพัฒนาได้น�าความรู้

ไปปรับใช้อย่างเป็นรูปธรรมหรืออย่างจริงจัง หรือไม่เพียง

ใดเฉพาะข้อเสนอแนะให้มีการฝึกอบรมบุคลากรทุกระดับ

ทัง้ในทางทฤษฎแีละทางปฏบิตั ิรวมทัง้มกีารตดิตามผลการ

ปฏิบัติงานหลังจากผ่านการอบรมแล้วนั้น พอเทียบเคียงได้

กับแนวคิดของรวีพร คูหิรัญ (2558, น. 73) ท่ีเสนอแนะ

ไว้ว่า ควรเพิ่มพูนความรู้ให้กับบุคลากรส�านักงานการตรวจ

เงนิแผ่นดนิทัง้ผูบ้รหิารและผูต้รวจสอบโดยมหีลกัสตูรอบรม

ท้ังทฤษฎีและการอบรมเชิงปฏิบัติการรวมท้ังมีการติดตาม
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ผลการปฏิบัติงานหลังจากผ่านการอบรมแล้ว

2. ข้อเสนอแนะส�าหรับยุทธศาสตร์ของแนวทาง

การเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ คือ กอง

ทางหลวงพเิศษระหว่างเมอืงควรก�าหนดและน�ายทุธศาสตร์

ของแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ

เพื่ออ�านวยความสะดวกในการให้บริการตามแนวคิดการ

บริหารจัดการที่ยั่งยืน 5 ด้าน ไปปรับใช้ โดยยุทธศาสตร์

ดังกล่าวควรเรียงตามล�าดับจากมากไปน้อยดังนี้ ด้าน 

(1) การใช้นักบริหารมืออาชีพในการปฏิบัติงาน (2) การ

ให้บริการอย่างมีมาตรฐานและเป็นสากล (3) การปลูก

ฝังจิตส�านึกของการให้บริการประชาชนผู ้ใช้ทางให้กับ

บุคลากร (4) การปรับปรุงการบริหารจัดการให้ทันสมัย 

และ (5) การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายท่ีทัน

สมัย(ข้อเสนอแนะสอดคล้องกับความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

หรือผู้ให้ข้อมูลหลักส่วนใหญ่ จ�านวน 8 คน จากทั้งหมด 

9 คน) ทั้งนี้ กองทางหลวงพิเศษทางหลวงระหว่างเมือง

ควรน�าไปใช้ประโยชน์เพ่ือประกอบการวางแผน ก�าหนด

ขั้นตอน ก�าหนดกลุ่มตัวชี้วัดส�าคัญส�าหรับการปฏิบัติงาน 

(Key Performance Indicators--KPIs) หรือก�าหนด

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเพ่ืออ�านวยความสะดวกใน

การให้บริการตามแนวคิดการบริหารจัดการที่ยั่งยืนต่อไป 

ข้อเสนอแนะกำรวิจัยครั้งต่อไป

1. กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง หน่วยงาน

หรือบุคลากรของหน่วยงานอื่นควรท�าวิจัยต่อเนื่องเพื่อ

ศึกษาว่า เพราะเหตุผลใด ผลการศึกษาครั้งนี้ จึงปรากฏว่า 

แนวคิดการบริหารจัดการท่ียั่งยืน 1 ด้าน อันได้แก่ ด้านการ

ใช้นักบริหารมืออาชีพในการปฏิบัติงาน จึงมีความสัมพันธ์

ต่อประสิทธิภาพในการบริหารจัดการท่ีเรียกว่า 5M เป็น

ล�าดับแรก เป็นต้น

2. กองทางหลวงพเิศษระหว่างเมอืง หน่วยงานหรอื

บุคลากรของหน่วยงานอื่นควรท�าวิจัยเชิงเปรียบเทียบ เช่น 

การเปรยีบเทยีบการบรหิารจดัการเพือ่อ�านวยความสะดวก

ในการให้บริการระหว่างกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

กบัหน่วยงานอืน่ทีม่ภีาระงานใกล้เคยีงหรอืคล้ายกนัเป็นต้น

3. กองทางหลวงพเิศษระหว่างเมอืง หน่วยงานหรอื

บุคลากรของหน่วยงานอื่นควรท�าวิจัยโดยใช้กรอบแนวคิด

หรือยุทธศาสตร์อื่นส�าหรับการศึกษาวิเคราะห์การบริหาร

จัดการเพื่ออ�านวยความสะดวกในการให้บริการของกอง

ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง เช่น ปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง และการบริหารจัดการตามแนวคิดตะวันออก
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บทคัดย่อ

การวจิยัครัง้นี ้เป็นการวจิยัเชงิปรมิาณและเชงิคณุภาพ มวีตัถปุระสงค์เพือ่ ศกึษาเปรยีบเทยีบ และหาแนวทางเสรมิ

สร้างสวัสดิการของข้าราชการต�ารวจชั้นประทวน สังกัดต�ารวจภูธร จังหวัดสุราษฎร์ธานี เก็บรวบรวมข้อมูลจากข้าราชการ

ต�ารวจชั้นประทวน สังกัดต�ารวจภูธร จังหวัดสุราษฎร์ธานี จ�านวน 317 คน โดยใช้แบบสอบถามและ การสัมภาษณ์จาก

ข้าราชการต�ารวจชั้นประทวนและผู้บังคับบัญชา จ�านวน 13 คน แบบสอบถามมีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.96 วิเคราะห์

ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ สถิติทดสอบที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ผลการวิจัย พบว่าสวัสดิการของ

ข้าราชการต�ารวจชั้นประทวน สังกัดต�ารวจภูธร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาใน

แต่ละด้านเรียงตามล�าดับจากมากไปหาน้อย สวัสดิการด้านความมั่นคง สวัสดิการด้านนันทนาการ สวัสดิการด้านการ

สงเคราะห์ สวัสดิการด้านการศึกษา สวัสดิการด้านเศรษฐกิจ สวัสดิการด้านสุขภาพอนามัย ตามล�าดับ ผลการเปรียบ

เทียบการได้รับสวัสดิการของข้าราชการต�ารวจชั้นประทวนท่ีมีเพศ อายุ ระดับช้ันยศ เงินเดือน อายุราชการ สถานภาพ

สมรส จ�านวนสมาชิกในครอบครัว ขนาดสถานีต�ารวจ มีการได้รับสวัสดิการของข้าราชการต�ารวจช้ันประทวน ไม่แตกต่าง

กันและแนวทางเสริมสร้างสวัสดิการของข้าราชการต�ารวจช้ันประทวน คือ ควรมีการส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษาให้

แก่ข้าราชการต�ารวจชั้นประทวน และควรก�าหนดค่าตอบแทนที่มีความเหมาะสมต่อภารกิจหน้าที่ของข้าราชการต�ารวจช้ัน

ประทวน ควรให้การดูแลด้านสุขภาพอนามัยของข้าราชการต�ารวจช้ันประทวนเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาสุขภาพร่างกาย

ให้มีความสมบูรณ์แข็งแรง

ค�ำส�ำคัญ: แนวทาง, สวัสดิการ, ข้าราชการต�ารวจช้ันประทวน

Abstract

This study aimed to examine and compare the manner in which the non-commissioned 

police officers receive benefits, as well as realize an approach to support those benefits. The 

data were collected through a questionnaire from 317 non-commissioned police officers of  

Suratthani provincial police. An interview of 3 supervisors of the related non-commissioned 

police officers was also performed. Quantitative analysis tools included mean score, standard  

deviation, t-test, and one-way ANOVA. The qualitative tool was content analysis. The results found that  

generally the non-commissioned police officers averagely received benefits. When considering each  

แนวทำงเสริมสร้ำงสวัสดิกำรของข้ำรำชกำรต�ำรวจชั้นประทวน 

 สังกัดต�ำรวจภูธร จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี

Approach to Support Benefits for Non-Commissioned

Police Office of Suratthani Provincial Police

ศศิธร เทือกสุบรรณ, พูลฉัตร วิชัยดิษฐ และ วาสนา จาตุรัตน์

Sasithorn Thaugsuban, Poonchat Vichaidit and Wassana Jathurat
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Master of Public Administration Program, Suratthani Rajabhat University



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 ประจ�าเดือน ,มกราคม-เมษายน 2561 207

บทน�ำ

ข้าราชการต�ารวจถือว่าเป็นพนักงานของรัฐ ซึ่ง

ท�างานอยู่ภายใต้กฎระเบียบขององค์กรของรัฐ เรียกได้

ว่าข้าราชการต�ารวจคือ ลูกจ้าง ที่ได้รับค่าตอบแทนหรือ

สวัสดิการต่างๆ จากรัฐ ส่วนข้าราชการต�ารวจชั้นประทวน

ที่มีส่วนท�าให้ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติบรรลุเป้าหมาย

ได้หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน 

ต�ารวจถือเป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีบทบาทส�าคัญต่อสังคม 

ต�ารวจเป็นทรัพยากรกลุ่มหนึ่งที่มีภารกิจและอ�านาจหน้าที่

ที่ส�าคัญ ในประมวลระเบียบการต�ารวจเกี่ยวกับคดี เล่ม

ที่ 1 ภาคที่ 1 ซึ่งเปรียบเสมือนคู่มือปฏิบัติงานของต�ารวจ 

ได้ก�าหนดภารกิจหน้าที่ของต�ารวจไว้คือ รักษาความสงบ

เรียบร้อยทั้งภายในและภายนอกเพื่อประโยชน์สุขของ

ประชาชน รักษากฎหมายเกี่ยวกับการกระท�าผิดในทาง

อาญา บ�าบัดทุกข์ บ�ารุงสุขให้แก่ประชาชน ดูแลและรักษา

ผลประโยชน์ของสาธารณะ ซึ่งถือเป็นหน้าที่ของต�ารวจใน

การปฏิบัติงานเหล่านี้ 

อย่างไรก็ตาม สวัสดิการถือเป็นสิ่งที่องค์กรหรือ

นายจ้างเป็นผู้จัดหาให้แก่บุคลากร เช่น ที่อยู่อาศัย ค่าเล่า

เรียนบุตร ค่ารักษาพยาบาล อาหารกลางวัน และวันหยุด

พิเศษ เป็นต้น ซึ่งเป็นการจัดหาในสิ่งที่นอกเหนือจากค่า

จ้างที่จ่ายให้โดยตรง โดยถือเสมือนเป็นหน้าที่และความรับ

ผิดชอบของนายจ้าง ซึ่งถือเป็นสิ่งที่องค์การสมควรปฏิบัติ 

เพื่อธ�ารงรักษาและจูงใจบุคคลที่มีความสามารถให้ร่วมงาน

กับองค์การ ปัจจุบันการจัดสวัสดิการในองค์การมีความ

ส�าคัญต่อขวัญ ก�าลังใจ การธ�ารงรักษาบุคลากร และความ

aspect separately, “stability” was rated the highest followed by “recreation”, “relief”,  

“education”, “economic”, and “health” respectively. The result of comparison found that the officers with  

different sexes, ages, ranks, salaries, lengths in service, marital statuses, numbers of family members, 

and sizes of police stations received benefits in a similar fashion. An approach to support the benefits 

for non-commissioned officers comprise establishing economic, education, and relief funds, as well 

as having recreational activities. A sufficient and better stability and health benefits should also be 

provided to them.

Keywords: guideline, welfare, non-commissioned police officer

ทุ่มเทท่ีบุคลากรมีให้กับองค์การ (ปฏิพันธ์ สุกด้วง, 2555) 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี ใช้อักษรย่อ “สฎ” เป็น

จังหวัดในภาคใต้ตอนบนมีพื้นท่ีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 6 

ของประเทศ และมีประชากรหนาแน่นอันดับท่ี 59 ของ

ประเทศ แบ่งการปกครองออกเป็น 19 อ�าเภอ 131 ต�าบล 

1,028 หมู่บ้าน และในส่วนของสถานีต�ารวจ สังกัดต�ารวจ

ภูธร จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีกองก�าลังพลในสังกัด ทั้งหมด 

26 สถานี ทั้งหมดมีหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยของ

สังคม รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ

ประชาชน อ�านวยความยุติธรรมให้เกิดความถูกต้องแก่

ประชาชน ต้องด�าเนินการสนองนโยบายของรัฐบาลและ

ต้องพัฒนาส�านักงานต�ารวจแห่งชาติให้มีความเข้มแข็ง 

พร้อมทีจ่ะปฏบิตัภิารกจิอย่างมปีระสทิธภิาพเพือ่รองรบักบั

อาชญากรรมสมัยใหม่ที่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ดังนั้นต�ารวจ

ภูธรจึงเป็นหน่วยงานในสังกัดส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ ที่

รับผิดชอบภารกิจในเขตพื้นท่ี

สุราษฎร์ธานี มีหน้าที่ในการควบคุมดูแลรักษา

ความสงบเรียบร้อยของสังคมและบ้านเมือง ให้เป็นไปตาม

นโยบายของทางราชการ ซึ่งข้าราชการต�ารวจสังกัดต�ารวจ

ภูธร จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีก�าลังพลข้าราชการต�ารวจใน

สังกัด ท้ังหมด 2,600 อัตรา แบ่งเป็นข้าราชการต�ารวจชั้น

สัญญาบัตร 1,088 อัตรา ช้ันประทวน 1,512 อัตรา ซึ่ง

ต�ารวจภูธร มีนโยบายการจัดสวัสดิการให้แก่ข้าราชการ

ต�ารวจเหล่านี้สอดคล้องกับนโยบายด้านสวัสดิการของ

ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ 
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จากความส�าคัญของสวัสดิการข้าราชการต�ารวจ 

โดยพิจารณาประเด็นภารกิจหรือหน้าที่ในการปฏิบัติงาน

ของข้าราชการต�ารวจชั้นประทวนซึ่งมีเป็นจ�านวนมาก แต่

ทางหน่วยงานภาครัฐอาจจะมีการจัดสรรสวัสดิการให้กับ

ข้าราชการชั้นประทวนได้ไม่เพียงพอเท่าที่ควร และผลท่ีได้

จากการวิจัยครั้งน้ีท�าให้ทราบถึงสวัสดิการของข้าราชการ

ต�ารวจชั้นประทวน สังกัดต�ารวจภูธร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

และยงัสามารถน�าไปเป็นแนวทางในการเสริมสร้างสวสัดกิาร

ของข้าราชการต�ารวจชั้นประทวนให้สอดคล้องกับค่าครอง

ชีพในสังคมปัจจุบัน และเพื่อเป็นการสร้างขวัญและก�าลัง

ใจในการปฏิบัติงานต่อไป ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาวิจัย

เร่ืองแนวทางเสริมสร้างสวัสดิการของข้าราชการต�ารวจ

ชั้นประทวน สังกัดต�ารวจภูธร จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อ

ศึกษาระดับการได้รับสวัสดิการของข้าราชการต�ารวจ

ชั้นประทวน สังกัดต�ารวจภูธร จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อ

เปรียบเทียบการได้รับสวัสดิการของข้าราชการต�ารวจชั้น

ประทวน สังกัดต�ารวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยจ�าแนก

ตามสถานภาพส่วนบุคคล และเพื่อหาแนวทางเสริมสร้าง

สวัสดิการของข้าราชการต�ารวจชั้นประทวน สังกัดต�ารวจ

ภูธร จังหวัด สุราษฎร์ธานี

วัตถุประสงค์กำรวิจัย 

1. เพื่อศึกษาสวัสดิการของข้าราชการต�ารวจชั้น

ประทวน สังกัดต�ารวจภูธร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

2. เ พ่ือศึกษาระดับการได ้รับสวัสดิการของ

ข้าราชการต�ารวจช้ันประทวน สังกัดต�ารวจภูธร จังหวัด

สุราษฎร์ธานี

3. เพื่อเปรียบเทียบการได้รับสวัสดิการของ

ข้าราชการต�ารวจชั้นประทวน สังกัดต�ารวจภูธร จังหวัด

สุราษฎร์ธานี โดยจ�าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล

4. เพื่อหาแนวทางเสริมสร ้างสวัสดิการของ

ข้าราชการต�ารวจชั้นประทวน สังกัดต�ารวจภูธร จังหวัด 

สุราษฎร์ธานี

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

พิเชษฐ์ สอนศิริ (2553) ได้ให้ความหมายว่า ค�า

ว่า “สวัสดิการ” ในวงการบริหารธุรกิจและวงการบริหาร

งานบุคคล มีความหมายตรงกับค�าในภาษาอังกฤษหลาย

ค�า เช่น Employee services, Benefit programs และ 

Employee welfare เป็นต้น สวัสดิการ คือ บริการหรือ

กิจกรรมใด ๆท่ีหน่วยงานหรือองค์การจัดให้มีข้ึนเพื่อให้

ข้าราชการ พนักงาน หรือผู ้ที่ปฏิบัติงานอยู่ในองค์การ

นั้น ได้รับความสะดวกสบายในการท�างาน มีความมั่นคง

ในอาชีพ มีหลักประกันท่ีแน่นอนในการด�ารงชีวิต หรือได้

รับประโยชน์ท่ีนอกเหนือจากเงินเดือน หรือค่าจ้างประจ�า 

ท้ังนี้เพื่อเป็นสิ่งจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานมีขวัญและก�าลังใจที่ดี 

เพื่อท่ีจะใช้ก�าลังกาย ก�าลังใจ สติปัญญาความสามารถใน

การปฏิบัติงานอย่างเต็มท่ีไม่ต้องวิตกกังวลกับปัญหาส่วน

ตัวและปัญหาครอบครัว ส่งผลให้มีความพึงพอใจในงาน

ที่ท�าและตั้งใจท�างานนั้นได้นานที่สุด นอกจากนี้พงษ์เทพ 

สันติพันธ์ (2546) ได้ให้ความหมายว่า สวัสดิการ หมาย

ถึง บริการหรือกิจกรรมใดๆ ท่ีองค์กรจัดให้มีข้ึน เพื่อให้

ข้าราชการหรือผู้ท่ีปฏิบัติงานในองค์กรนั้นๆ ได้รับความ

สะดวกสบาย มีความมั่นคงในอาชีพ ทั้งนี้เพื่อก่อให้เกิด

แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ส่งผลให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่

ดี กินดี อยู่ดี และสามารถพึ่งตนเองได้
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สมมติฐำนกำรวิจัย 

สวสัดกิารของข้าราชการต�ารวจชัน้ประทวน สงักดั

ต�ารวจภูธร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยจ�าแนกตามสถานภาพ

ส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน จะมีสวัสดิการของข้าราชการ

ต�ารวจชั้นประทวนแตกต่างกัน

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้  เป ็นการวิจัยเชิงปริมาณและ

เชิงคุณภาพ มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาแนวทางเสริมสร้าง

สวัสดิการของข้าราชการต�ารวจชั้นประทวน สังกัดต�ารวจ

ภูธร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยการวิจัยเชิงปริมาณเป็นการ

ศึกษาข้อมูลเชิงปริมาณที่ได้จากแบบสอบถามเกี่ยวกับ

เกณฑ์การชี้วัดระดับการได้รับสวัสดิการของข้าราชการ

ต�ารวจชั้นประทวน สังกัดต�ารวจภูธร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

6 ด้าน ส่วนการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพเป็นการศึกษาข้อมูล 

จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และการสัมภาษณ์เชิง

ลึกจากกลุ่มตัวอย่าง

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ ข้าราชการ

ต�ารวจชั้นประทวน สังกัดต�ารวจภูธร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ซึ่งปฏิบัติงานในสถานีต�ารวจ ปี พ.ศ.2560 จ�านวน 1,512 

คน ผู้วิจัยก�าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยการค�านวณ

กลุ่มตัวอย่างตามสูตรของ Taro Yamane (1960 อ้างถึง

ใน พิสณุ ฟองศรี, 2554) ในที่นี้ผู้วิจัยท�าการเก็บข้อมูลจาก

กลุ่มตัวอย่าง 317 คน

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 

เครื่องมือท่ีใช ้ในการรวบรวมข้อมูลคร้ังนี้ คือ

แบบสอบถาม (questionnaires) ซ่ึงผู้วิจัยสร้างข้ึนมาจาก

การศึกษาทฤษฎี แนวคิด และผลงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง โดย

แบ่งแบบสอบถามออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ 1 เป็นข้อมูลลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ 

อายุ ระดับช้ันยศ เงินเดือน อายุราชการ สถานภาพการ

สมรส จ�านวนสมาชิกในครอบครัว และขนาดของสถานี

ต�ารวจ จ�านวน 8 ข้อ ซ่ึงเป็นค�าถามปลายปิด

ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับระดับการ

ได้รับสวัสดิการของข้าราชการต�ารวจชั้นประทวน สังกัด

ต�ารวจภูธร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้แก่ สวัสดิการด้าน

เศรษฐกิจ สวัสดิการด้านการศึกษา สวัสดิการด้านการ

สงเคราะห์ สวัสดิการด้านนันทนาการ สวัสดิการด้านความ

มั่นคง และสวัสดิการด้านสุขภาพอนามัย จ�านวน 30 ข้อ 

มี 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

โดยค�าถามครอบคลุมการได้รับสวัสดิการของข้าราชการ

ต�ารวจช้ันประทวน

ส่วนที ่3 ข้อเสนอแนะแนวทางเสรมิสร้างสวสัดกิาร

ของข้าราชการต�ารวจชัน้ประทวน สงักดัต�ารวจภธูร จงัหวดั

กรอบแนวคิดกำรวิจัย

ตัวแปรอิสระ

ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคล

1. เพศ                          2. อายุ

3. ระดับชั้นยศ                 4. เงินเดือน

5. อายุราชการ                 6. สถานภาพการสมรส

7. จ�านวนสมาชกิในครอบครวั  8. ขนาดของสถานตี�ารวจ

ตัวแปรตำม

การได้รับสวัสดิการของข้าราชการต�ารวจชั้นประทวน 

สังกัดต�ารวจภูธร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

1. ด้านเศรษฐกิจ             2. ด้านการศึกษา  

3. ด้านการสงเคราะห์       4. ด้านนันทนาการ  

5. ด้านความมั่นคง          6. ด้านสุขภาพอนามัย  

แนวทางเสริมสร้างสวัสดิการของข้าราชการต�ารวจช้ัน

ประทวน สังกัดต�ารวจภูธร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ภำพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
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สุราษฎร์ธานี เป็นแบบสอบถามปลายเปิด

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

การวิจัยครั้งนี้ ผู ้วิจัยได้ด�าเนินการเก็บรวบรวม

ข้อมูลตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสุราษฎร์ธานี เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บ

ข้อมูลการวิจัย

2. ผู้วิจัยน�าแบบสอบถามไปท�าการเก็บรวบรวม

ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่ก�าหนดไว้ ซึ่งผู ้วิจัยจะท�าการ

ชี้แจงต่อกลุ่มตัวอย่างให้เข้าใจถึงวัตถุประสงค์และวิธีการ

ตอบสอบถาม

3. ด�าเนินการแจกแบบสอบถามและเก็บข้อมูล

ด้วยตนเอง

4. น�าข ้อมูลที่ ได ้มาลงรหัส (coding) ใน

แบบสอบถามทุกชุดที่ได้ท�าการเก็บรวบรวมข้อมูลและ

วิเคราะห์ข้อมูล

สถิติท่ีใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 

การวเิคราะห์ข้อมลูทางสถติิขัน้พ้ืนฐานและทดสอบ

สมมติฐาน โดยใช้สถิติดังนี้

1. สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (mean ) ส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation)

2. สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐานได้แก่ สถิติทดสอบ t 

(t - test) และสถิติทดสอบ F (F-test) เพื่อวิเคราะห์ความ

แปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ใช้ทดสอบความ

แตกต่างของตัวแปรตั้งแต่ 2 กลุ่มขึ้นไป

ผลกำรวิจัย 

1. สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่

เพศชาย มีอายุระหว่าง 31 - 40 ปี ระดับชั้นยศส่วนใหญ่

เป็น จ.ส.ต. ระดับเงินเดือนอยู่ระหว่าง 21,000 – 25,000 

บาท อายุราชการมีอายุงาน 10 ปีหรือต�่ากว่า สถานภาพ

สมรสส่วนใหญ่สมรสแล้วอยู ่ด้วยกัน จ�านวนสมาชิกใน

ครอบครัวท่ีมีจ�านวนมากท่ีสุด คือ 3 คนข้ึนไป ขนาดของ

สถานีต�ารวจท่ีข้าราชการต�ารวจช้ันประทวนสังกัดอยู่ส่วน

ใหญ่เป็นขนาดใหญ่

2. ระดับการได้รับสวัสดิการของข้าราชการต�ารวจ

ชัน้ประทวน สงักดัต�ารวจภธูร จงัหวดัสรุาษฎร์ธาน ีโดยภาพ

รวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยด้านท่ีเห็นว่ามีสวัสดิการของ

ข้าราชการต�ารวจชั้นประทวน สังกัดต�ารวจภูธร จังหวัด

สรุาษฎร์ธาน ีสงูสดุ ได้แก่ สวสัดกิารด้านความมัน่คง รองลง

มาคือ สวัสดิการด้านนันทนาการ สวัสดิการของข้าราชการ

ต�ารวจชั้นประทวนต�่าสุด คือ สวัสดิการด้านสุขภาพอนามัย 

สวัสดิการด้านเศรษฐกิจ ตามล�าดับ

3. ผลการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับความคิดเห็น

ของข้าราชการต�ารวจชั้นประทวนที่มีต่อสวัสดิการของ

ข้าราชการต�ารวจชั้นประทวน สังกัดต�ารวจภูธร จังหวัด

สุราษฎร์ธานี โดยจ�าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล ซ่ึงมี

รายละเอียดดังนี้

3.1 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของ

ข้าราชการต�ารวจชั้นประทวนที่มีต่อการได้รับสวัสดิการ

ของข้าราชการต�ารวจชัน้ประทวน สงักดัต�ารวจภธูร จงัหวดั

สุราษฎร์ธานี โดยภาพรวมและรายด้าน ระหว่างเพศชาย

และเพศหญิง พบว่า ความคิดเห็นของข้าราชการต�ารวจช้ัน

ประทวนที่มีต่อการได้รับสวัสดิการของข้าราชการต�ารวจ

ช้ันประทวนท่ีมีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยรวม ซ่ึงไม่เป็น

ไปตามสมมติฐานท่ีก�าหนด

3.2 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของ

ข้าราชการต�ารวจชั้นประทวนที่มีต่อการได้รับสวัสดิการ

ของข้าราชการต�ารวจชัน้ประทวน สงักดัต�ารวจภธูร จงัหวดั

สุราษฎร์ธานี โดยภาพรวมและรายด้าน จ�าแนกตามอายุ 

พบว่า ความคิดเห็นของข้าราชการต�ารวจช้ันประทวนที่มี

ต่อการได้รับสวัสดิการของข้าราชการต�ารวจช้ันประทวน

ที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกันอย่างมีนัย

ส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยรวม ซ่ึงไม่เป็นไปตาม

สมมติฐานท่ีก�าหนด

3.3 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของ

ข้าราชการต�ารวจชั้นประทวนที่มีต่อการได้รับสวัสดิการ

ของข้าราชการต�ารวจชัน้ประทวน สงักดัต�ารวจภธูร จงัหวดั
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สุราษฎร์ธานี โดยภาพรวมและรายด้าน จ�าแนกตามระดับ

ชัน้ยศ พบว่า ความคิดเหน็ของข้าราชการต�ารวจชัน้ประทวน

ทีม่ต่ีอการได้รับสวสัดิการของข้าราชการต�ารวจชัน้ประทวน 

สังกัดต�ารวจภูธร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยภาพรวมและ

รายด้าน จ�าแนกตามตามระดับชั้นยศ ในข้อค�าถามรวม

ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

และเมื่อแยกวิเคราะห์เป็นรายด้านพบว่า สวัสดิการด้าน

การศึกษา และสวัสดิการด้านความมั่นคงมีความแตกต่าง

กันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงท�าการตรวจ

สอบความแตกต่างเป็นรายคู่ของค�าถามรวม จ�าแนกได้ดังนี้

3.3.1 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่าง

ความคิดเห็นของข้าราชการต�ารวจชั้นประทวนที่มีต่อการ

ได้รับสวัสดิการของข้าราชการต�ารวจชั้นประทวน สังกัด

ต�ารวจภูธร จังหวัดสุราษฎร์ธานี สวัสดิการด้านการศึกษา

และสวัสดิการด้านความมั่นคง จ�าแนกตามระดับชั้นยศ

เป็นรายคู่ พบว่า กลุ่มที่มีระดับชั้นยศต่างๆ มีความคิด

เห็นของข้าราชการต�ารวจชั้นประทวนที่มีต่อการได้รับ

สวัสดิการของข้าราชการต�ารวจชั้นประทวน สังกัดต�ารวจ

ภูธร จังหวัดสุราษฎร์ธานี สวัสดิการด้านการศึกษาและ

สวัสดิการด้านความมั่นคงไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05 

3.4 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของ

ข้าราชการต�ารวจชั้นประทวนที่มีต่อการได้รับสวัสดิการ

ของข้าราชการต�ารวจชัน้ประทวน สงักดัต�ารวจภธูร จงัหวดั

สรุาษฎร์ธาน ีโดยภาพรวมและรายด้าน จ�าแนกตามเงนิเดอืน 

พบว่า ความคิดเห็นของข้าราชการต�ารวจชั้นประทวนท่ีมี

ต่อการได้รับสวัสดิการของข้าราชการต�ารวจชั้นประทวน

ที่มีเงินเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกันอย่างมี

นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยรวม ซึ่งไม่เป็นไปตาม

สมมติฐานที่ก�าหนด

3.5 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของ

ข้าราชการต�ารวจชั้นประทวนที่มีต่อการได้รับสวัสดิการ

ของข้าราชการต�ารวจชัน้ประทวน สงักดัต�ารวจภธูร จงัหวดั

สุราษฎร์ธานี โดยภาพรวมและรายด้าน จ�าแนกตามระยะ

เวลาการท�างาน พบว่า ความคิดเห็นของข้าราชการต�ารวจ

ชัน้ประทวนทีม่ต่ีอการได้รบัสวสัดิการของข้าราชการต�ารวจ

ชัน้ประทวนทีม่รีะยะเวลาการท�างานต่างกนั มคีวามคดิเหน็

ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดย

รวม ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีก�าหนด

3.6 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของ

ข้าราชการต�ารวจชั้นประทวนที่มีต่อการได้รับสวัสดิการ

ของข้าราชการต�ารวจชั้นประทวน สังกัดต�ารวจภูธร 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยภาพรวมและรายด้าน จ�าแนกตาม

สถานภาพสมรส พบว่า ความคิดเห็นของข้าราชการต�ารวจ

ชัน้ประทวนทีม่ต่ีอการได้รบัสวสัดกิารของข้าราชการต�ารวจ

ช้ันประทวนท่ีมีสถานภาพสมรสต่างกัน มีความคิดเห็นไม่

แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยรวม 

ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีก�าหนด

3.7 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของ

ข้าราชการต�ารวจชั้นประทวนที่มีต่อการได้รับสวัสดิการ

ของข้าราชการต�ารวจชัน้ประทวน สงักดัต�ารวจภธูร จงัหวดั

สุราษฎร์ธานี โดยภาพรวมและรายด้าน จ�าแนกตามจ�านวน

สมาชิกในครอบครัว พบว่า ความคิดเห็นของข้าราชการ

ต�ารวจช้ันประทวนท่ีมีต่อสวัสดิการของข้าราชการต�ารวจ

ชั้นประทวนที่มีจ�านวนสมาชิกในครอบครัวต่างกัน มีความ

คิดเห็นไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

โดยรวม ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีก�าหนด

3.8 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของ

ข้าราชการต�ารวจชั้นประทวนที่มีต่อการได้รับสวัสดิการ

ของข้าราชการต�ารวจชั้นประทวน สังกัดต�ารวจภูธร 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยภาพรวมและรายด้าน ขนาดของ

สถานีต�ารวจ พบว่า ความคิดเห็นของข้าราชการต�ารวจช้ัน

ประทวนทีม่ต่ีอการได้รบัสวสัดกิารของข้าราชการต�ารวจชัน้

ประทวน สังกัดต�ารวจภูธร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยภาพ

รวมและรายด้าน จ�าแนกตามขนาดของสถานีต�ารวจ ใน

ข้อค�าถามรวมมีความไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทาง

สถิติที่ระดับ .05 และเมื่อแยกวิเคราะห์เป็นรายด้านพบ

ว่า สวัสดิการด้านความมั่นคง มีความแตกต่างกันอย่างมี

นัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 จึงท�าการตรวจสอบความ

แตกต่างเป็นรายคู่ของค�าถามรวม จ�าแนกได้ดังนี้

3.8.1 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่าง

ความคิดเห็นของข้าราชการต�ารวจชั้นประทวนที่มีต่อการ

ได้รับสวัสดิการของข้าราชการต�ารวจชั้นประทวน สังกัด

ต�ารวจภูธร จังหวัดสุราษฎร์ธานี สวัสดิการด้านความมั่นคง 

จ�าแนกตามขนาดของสถานตี�ารวจเป็นรายคู ่พบว่า กลุ่มทีม่ี



212 Vol. 8 No. 1 January-April 2018
EAU HEritAgE JoUrnAl

Social Science and Humanity

ขนาดของสถานีต�ารวจต่างๆ มีความคิดเห็นของข้าราชการ

ต�ารวจชัน้ประทวนทีม่ต่ีอการได้รบัสวสัดิการของข้าราชการ

ต�ารวจชั้นประทวน สังกัดต�ารวจภูธร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

สวัสดิการด้านความมั่นคงแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทาง

สถิติที่ระดับ .05 มีจ�านวน 1 คู่ ได้แก่ กลุ่มสถานีต�ารวจ

ขนาดกลาง มคีวามคิดเหน็ของข้าราชการต�ารวจชัน้ประทวน

ทีม่ต่ีอการได้รับสวัสดิการของข้าราชการต�ารวจชัน้ประทวน 

สังกัดต�ารวจภูธร จังหวัดสุราษฎร์ธานี สวัสดิการด้านความ

มั่นคง มากกว่ากลุ่มสถานีต�ารวจขนาดใหญ่

4. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาแนวทางเสริม

สร้างเกี่ยวกับสวัสดิการของข้าราชการต�ารวจชั้นประทวน 

สังกัดต�ารวจภูธร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาแนวทางเสริมสร้าง

เกี่ยวกับสวัสดิการของข้าราชการต�ารวจชั้นประทวน 

สังกัดต�ารวจภูธร จังหวัดสุราษฎร์ธานี จากการสัมภาษณ์

ข้าราชการต�ารวจที่เกี่ยวข้องกับการได้รับสวัสดิการของ

ข้าราชการต�ารวจชั้นประทวนจ�านวน 13 คน พบว่าทาง

สังกัดต�ารวจภูธรควรมีการจัดระบบเงินเดือนให้สอดคล้อง

กับการปฏบิตัภิารกจิของข้าราชการต�ารวจชัน้ประทวนตาม

แต่ละหน้าที่อย่างเหมาะสม ควรมีการสนับสนุนทางด้าน

การศึกษาโดยเฉพาะการจัดอบรมทางด้านภาษาอังกฤษ

เพราะในปัจจุบันมีชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาในประเทศ

เป็นจ�านวนมาก ซึ่งส่วนใหญ่จะไม่สามารถสื่อสารเพื่อ

สื่อความเข้าใจได้ไม่มากเท่าที่ควร และควรจัดให้มีการ

ช่วยเหลือในด้านต่างๆของข้าราชการต�ารวจชั้นประทวน

และครอบครัวอย่างเหมาะสมเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพ

เศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน โดยการจัดให้มีการพบปะ

สังสรรค์กับข้าราชการต�ารวจชั้นประทวนในพื้นท่ีต่างๆ

เพ่ือสร้างความสัมพันธไมตรีและสร้างเครือข่ายในการ

ปฏิบัติงาน ควรมีการจัดตั้งสวัสดิการหรือกองทุนต่างๆเพื่อ

เป็นการสะสมเงินไว้ส�าหรับข้าราชการต�ารวจชั้นประทวน

และครอบครัวได้น�ามาใช้ในยามฉุกเฉิน รวมถึงควรจัดให้มี

การตรวจสุขภาพประจ�าปีอย่างสม�่าเสมอ เพื่อคุณภาพชีวิต

ที่ดีของข้าราชการต�ารวจชั้นประทวน

กำรอภิปรำยผล

การวิจัยเรื่อง แนวทางเสริมสร้างสวัสดิการของ

ข้าราชการต�ารวจชั้นประทวน สังกัดต�ารวจภูธร จังหวัด

สุราษฎร์ธานี พบประเด็นท่ีน่าสนใจควรน�ามาอภิปราย

ผล ดังนี้

1. ระดับการได้รับสวัสดิการของข้าราชการต�ารวจ

ชัน้ประทวน สงักดัต�ารวจภธูร จงัหวดัสรุาษฎร์ธาน ีโดยภาพ

รวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยด้านท่ีเห็นว่ามีสวัสดิการของ

ข้าราชการต�ารวจชั้นประทวน สังกัดต�ารวจภูธร จังหวัด

สรุาษฎร์ธาน ีสงูสดุ ได้แก่ สวสัดกิารด้านความมัน่คง รองลง

มาคือ สวัสดิการด้านนันทนาการ สวัสดิการของข้าราชการ

ต�ารวจชั้นประทวนต�่าสุด คือ สวัสดิการด้านสุขภาพอนามัย 

สวัสดิการด้านเศรษฐกิจตาม ตามล�าดับ ท้ังนี้เป็นอาจเป็น

เพราะเงินเดือนเมื่อเทียบกับความสามารถและความรับผิด

ชอบตามต�าแหน่งหน้าท่ีท่ีปฏิบัติในปัจจุบัน ซ่ึงสอดคล้อง

กับทฤษฎีของเฟรดเดอร์ริก เฮอร์ซเบอร์ก (Herzberg & 

Synderman, 1959) กล่าวว่า บุคคลจะปฏิบัติงานได้ผล

ดีมีประสิทธิภาพได้นั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยที่ก่อให้เกิดความพึง

พอใจในการปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติงานได้รับการตอบสนอง

ในทางบวกจะเป็นการกระตุ้นให้ได้รับความก้าวหน้าใน

งาน มีความกระตือรือร้น มีความรับผิดชอบ และการเป็น

ท่ียอมรับยกย่องนับถือ 

2. สวัสดิการด้านเศรษฐกิจ โดยภาพรวมอยู่ใน

ระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะองค์กรมีการจ่ายค่า

ตอบแทนท่ีมคีวามเหมาะสมกบัการปฏบัิตงิาน ซึง่สอดคล้อง

กับทฤษฎีของไพเกอร์กับไมเออร์ (Pigors & Myers, 1981) 

พบว่า สวัสดิการด้านต่าง ๆท่ีองค์กรจัดให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน

เป็นการจ่ายค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ด้านอื่นๆที่ผู ้

ปฏิบัติงานได้รับ เพื่ออ�านวยความสะดวกให้แก่ผู ้ปฏิบัติ

งานมีความสุขสบาย มีความมั่นคงปลอดภัยในการปฏิบัติ

งานมากข้ึน 

3. สวัสดิการด้านการศึกษา โดยภาพรวมอยู่ใน

ระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะองค์กรมีการสนับสนุน

ทางด้านการศึกษาต่อข้าราชการต�ารวจชั้นประทวน ซึ่ง

สอดคล้องกับงานวิจัยของ เสรี วงศ์ทวีลาภ (2552) พบ

ว่า การศึกษาเป็นสิ่งท่ีควรได้รับการส่งเสริมเพื่อให้ผู้ปฏิบัติ

งานได้รับการพัฒนาทั้งด้านความรู้ ความสามารถเพื่อน�า

มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและเต็มรูป

แบบ ส่งผลไปสู่การมีคุณภาพชีวิติท่ีดีต่อไป
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4. สวัสดิการด้านการสงเคราะห์ โดยภาพรวมอยู่

ในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะองค์กรมีเงินช่วย

เหลือข้าราชการต�ารวจที่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย

เน่ืองจากการปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  

ดาร์ส เอส บีช (1971) กล่าวว่า ผลประโยชน์ที่ผู้ปฏิบัติงาน

ได้รับนอกเหนือจากค่าจ้างเงินเดือนแล้ว มีการคุ้มครองให้

ความช่วยเหลือด้านต่างๆ เช่น การเจ็บป่วย หรือการเกิด

อุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้สึก

เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร

5. สวัสดิการด้านนันทนาการ โดยภาพรวมอยู่ใน

ระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะองค์กรมีการจัดแข่งขัน

กีฬาภายในองค์กร ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีของ เอ็ดวิน บี 

ฟลิปโป (Edwin B. Flippo, 1971 อ้างถึงใน ยุวดี ศรี

ธรรมรัฐ, 2541) กล่าวว่า สวัสดิการที่จัดให้ผู้ปฏิบัติงาน

เพื่อความบันเทิง มักจะไม่อยู่ในรูปของตัวเงิน เช่น สโมสร 

ห้องสมุด เป็นต้น

6. สวัสดิการด้านความมั่นคง โดยภาพรวมอยู่

ในระดับปานกลาง ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะองค์กรมีเกณฑ์ใน

การเลื่อนขั้น เลื่อนต�าแหน่ง อย่างยุติธรรมและมีการจ่าย

เงินบ�าเหน็จเมื่อถึงเวลาเกษียณอายุราชการ ซึ่งสอดคล้อง

กับทฤษฎีของ แอลเดอร์เฟอร์ (อ้างถึงใน สมใจ ลักษณะ, 

2549) พบว่า ผูป้ฏบิติังานมคีวามต้องการด้านความก้าวหน้า 

มีความมั่นคงปลอดภัยรวมถึงการได้รับการยอมรับนับถือ

ในองค์กร

7. สวัสดิการด้านสุขภาพอนามัย โดยภาพรวม

อยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะองค์กรมีการให้

บริการตรวจสุขภาพประจ�าปี ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัย พิ

เชษฐ์ สอนศิริ (2553) พบว่า สวัสดิการด้านสุขภาพอนามัย

รวมถงึการส่งเสรมิพฒันาสขุภาพและร่างกาย จติใจ อารมณ์ 

ให้สอดคล้องกับความต้องการและสถานการณ์ในปัจจุบัน

ข้อเสนอแนะ 

1. ทางสังกัดต�ารวจภูธรควรมีการมีการจ่ายค่า

ตอบแทนพิเศษให้สอดคล้องกับการปฏิบัติภารกิจหน้าที่

ของข้าราชการต�ารวจชั้นประทวนตามแต่ละหน้าท่ีอย่าง

เหมาะสม

2. ควรมีการสนับสนุนทางด้านการศึกษาโดย

เฉพาะการจัดอบรมทางด้านภาษาอังกฤษเพราะในปัจจุบัน

มีชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาในประเทศเป็นจ�านวนมาก 

ซึ่งส่วนใหญ่จะไม่สามารถสื่อสารเพื่อสื่อความเข้าใจได้ไม่

มากเท่าท่ีควร

3. ควรจดัให้มกีารสนบัสนนุด้านการศกึษาบตุรของ

ข้าราชการต�ารวจชัน้ประทวนอย่างเหมาะสมและสอดคล้อง

กับสภาพเศรษฐกิจปัจจุบัน 

4. ควรจัดให้มีการพบปะสังสรรค์กับข้าราชการ

ต�ารวจชัน้ประทวนในพืน้ทีต่่างๆเพือ่สร้างความสมัพนัธไมตรี

และสร้างเครือข่ายในการปฏิบัติงาน

5. ควรมีการจัดเครื่องมืออุปกรณ์ส�านักงานที่มี

ความสะดวกและเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

6. ควรเพิม่ค่าตอบแทนเกีย่วกบัการรกัษาพยาบาล

ให้มีความเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน 
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บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา เปรียบเทียบ และศึกษาปัญหา ข้อเสนอแนะ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ของลูกจ้างในสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตภาคใต้ เก็บรวบรวมข้อมูลจาก ลูกจ้างในสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตภาค

ใต้ 4 แห่ง จ�านวน 145 คน โดยใช้แบบสอบถามและการสัมภาษณ์จากผู้บริหารที่เป็น รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา 

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการ

นักศึกษาและกิจการพิเศษ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประเมินผลรองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 

รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ รองคณบดีคณะศิลปศาสตร์ รวมท้ังสิ้น จ�านวน 36 คน ใช้แบบสอบถามท่ีมีค่าความเชื่อมั่น

เท่ากับ 0.96 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและสถิติทดสอบ ได้แก่ สถิติ

ทดสอบที การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว ผลการศึกษาพบว่า คุณภาพชีวิตการท�างานของลูกจ้างในสถาบัน

การพลศึกษา วิทยาเขตภาคใต้ โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาในแต่ละด้านเรียงตามล�าดับจากมาก

ไปหาน้อย ด้านสภาพที่ท�างานปลอดภัยและไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ด้านการพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน ด้าน

ความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว ด้านการปฏิบัติงานร่วมกันและความสัมพันธ์กับผู้อื่นภายในองค์กร ด้านลักษณะ

การบริหารงาน ด้านสิทธิส่วนบุคคล ด้านความก้าวหน้าและความมั่นคงในการท�างาน ด้านผลตอบแทนที่เพียงพอและ

ยุติธรรม ผลการเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการท�างานของลูกจ้างในสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตภาคใต้ ท่ีมีเพศ อายุ 

ระดับการศึกษา ต�าแหน่ง เงินเดือน ระยะเวลาการท�างาน มีคุณภาพชีวิตการท�างานของลูกจ้างในสถาบันการพลศึกษา 

วิทยาเขตภาคใต้ ไม่แตกต่างกัน และแนวทางการพัฒนา คือ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตภาคใต้ ควรส่งเจ้าหน้าที่ให้

มีการอบรมวิชาชีพ ควรก�าหนดอัตราค่าจ้างตามวุฒิการศึกษา จัดให้มีสวัสดิการเก่ียวกับค่ารักษาพยาบาลเช่นเดียวกับ

ข้าราชการหรือลูกจ้างประจ�า

ค�ำส�ำคัญ: คุณภาพชีวิต, การท�างาน, ลูกจ้าง

Abstract

This research aimed to study, compare, and realize issues and suggestions for developing quality of life 

of employees working in the Institute of Physical Education. The data were collected from 145 employees from 

4 institutes through questionnaire with a co-efficient alpha of 0.96. An interview was conducted with 36 vice- 

Chancellors, administrative chancellor assistants, student and special affairs chancellor assistants, research and  

evaluation chancellor assistants, vice-deans of Health and Sport Science Faculty, and vice-deans of 
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ในปัจจุบันองค์การท้ังภาครัฐและเอกชนต่างให้

ความส�าคัญและมีแนวคิดที่จะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

โดยทรัพยากรบุคคลนั้นเป็นสิ่งส�าคัญที่สุดขององค์กร 

ดังน้ันความส�าเร็จหรือความล้มเหลวขององค์การย่อม

ขึ้นอยู่กับบุคคลภายในองค์การหรือหน่วยงานนั้นๆ การ

ท่ีองค์การหรอืหน่วยงานเอาใจใส่ต่อทรพัยากรบคุคลจึง

เป็นเรื่องทีส่�าคญัที่ผูบ้ริหารต้องใหค้วามสนใจไม่น้อยไป

กว่าเรื่องอื่นๆ ซึ่งเมื่อบุคคลภายในองค์การมีคุณภาพที่

ดีในการปฏิบัติงาน องค์การสามารถด�าเนินกิจการจน

บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ซึ่งคุณภาพชีวิตการท�างาน

จะบอกถึงความรู้สึกพึงพอใจที่แตกต่างกัน เพราะมีพ้ืน

ฐาน ภูมิหลัง และคุณลักษณะอื่นๆ ที่แตกต่างกัน บาง

คนสนใจในเนื้องาน บางคนก็สนใจค่าตอบแทน บาง

คนก็สนใจความก้าวหน้าในอาชีพ จึงเป็นสิ่งจ�าเป็นที่

องค์การจะต้องค้นหาและรับรู ้ร ่วมกันของบุคคลใน

องค์การ เพื่อหาทางปรับปรุงปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อ

คุณภาพชีวิตในการท�างาน บุคลากรจะได้ปฏิบัติงาน

อย่างเต็มก�าลังความสามารถ แต่เมื่อโลกธุรกิจปัจจุบัน

มีความเจริญเติบโตขยายตัวมากข้ึน กรอบแนวคิดด้าน

งานบุคคลจึงจ�าเป็นต้องขยายและพัฒนาให้สอดคล้อง

กับความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ซึ่งนักวิชาการส่วนใหญ่

ไม่ได้มองว่าบุคลากรในองค์การเป็นเพียงผู้รับค�าสั่งตาม

ที่มองหมายเท่าน้ัน ในบทบาทใหม่บุคลากรมีฐานะเป็น

Education Faculty. The basic statistics were mean score and standard deviation. The testing statistics 

were t-test and one-way ANOVA. The investigation found that the overall quality of life was average. It 

was also found that “health and safety” was rated the highest followed by “potential development”, 

“work-life balance”, “co-working and interpersonal relationship”, “administrative work”, “personal 

rights”, “work advancement and stability”, and “fair and sufficient compensation”, in respective order. 

The comparison found that employees with different sexes, ages, educational backgrounds, positions, 

salaries, and lengths at work have similar quality of life. A development approach includes having 

career training, salary payment based on educational degrees and health benefits. 

Keywords: working life, employees, institute

ทรัพยากรขององค์การ หรือในปัจจุบันเรียกว่า “ทุน

มนุษย์” ที่มีส่วนร่วมส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาระ

งานต่างๆ ขององค์การด�าเนินปอย่างมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล สร้างความส�าเร็จ ความเจริญเติบโต

ก้าวหน้าให้แก่องค์การ ด้วยเหตุนีเ้องจึงท�าให้การบริหาร

ทรัพยากรมนุษย์เป็นท่ียอมรับและมีความส�าคัญยิ่งต่อ

องค์การ การจัดระเบียบดูแลบุคลากรให้ปฎิบัติงานเพื่อ

ให้บคุลากรได้ใช้ประโยชน์จากความรู ้ความสามารถของ

แต่ละบุคลากรให้ได้มากท่ีสุด อันเป็นผลท�าให้องค์การ

อยู่ในฐานะได้เปรียบทางการแข่งขัน และความสัมพันธ์

ระหว่างผู้บริหารกับบุคลากร ต้ังแต่ระดับสูงสุดและต�่า

สุด รวมตลอดถึงการด�าเนินการต่าง ๆ  อันเกี่ยวข้องกับ

บุคลากรทุกคนในองค์การ (วิลาวรรณ รพีพิศาล, 2554) 

การบริหารงานบุคลากรหรือทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร

หรือหน่วยงานต่าง ๆ ของโลกปัจจุบัน มักจะมีแนวคิด

และกระบวนทัศน์ที่ไม่ค�านึงถึงคุณภาพชีวิตการท�างาน

ของบุคลากรมากนัก นั่นคือ ไม่ค่อยมองประเด็นทาง

สังคม แต่มกัจะเน้นถงึกลยทุธ์และการขบัเคล่ือนองค์กร

ตามความจ�าเป็นทางเศรษฐกิจ บุคลากรถูกเร่งรัดให้

สร้างผลงานและเกิดความเครียดอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 

ซ่ึงส่งผลต่อความสมดุลของชวีติ และเมือ่บคุลากรมชีวีติ

ที่ไม่สมดุลระหว่างงานและคุณภาพชีวิต ย่อมก่อให้เกิด

ความไม่เป็นธรรมหรือเสียงเงียบของกลุ่มคนในสังคม
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อาชีพที่มิอาจเรียกร้องได้ (ฉัตรพงษ์ วงษ์สุข, 2550) 

การมีคุณภาพชีวิตการท�างานท่ีดีท�าให้บุคคล

เกิดความพึงพอใจและมีคุณภาพชีวิตที่ดีเมื่อมีคุณภาพ

ชีวิตที่ดีย่อมส่งผลให้คนมีคุณภาพท�างานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ และน�าไปสู่ความส�าเร็จขององค์กรซ่ึง

เป็นความปรารถนาของมนุษย์ทุกคน แต่เน่ืองจาก

ภาวะปัจจุบันที่ก�าลังเผชิญกับวิกฤตการณ์ในหลายๆ 

ด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และ

วัฒนธรรมซึ่งก�าลังทวีความรุนแรงข้ึนอย่างต่อเนื่อง

ท�าให้ไม่สามารถจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีทุกคนได้ สภาพ

สังคมไทยในปัจจุบันมีความอ่อนแอขาดความมั่นคง 

ขาดประเทศชาติโดยรวม ก�าลังคนที่ขาดคุณภาพย่อม

ไม่อาจคาดหวังได้ว่าจะสามารถสร้างสรรค์ใดๆ ให้มี

คุณภาพได้เพราะตนเองก็ยังอยู่ท่ามกลางชีวิตที่ขาด

คุณภาพชีวิตจะดีงาม มีความสุข ชาติจะเจริญรุ่งเรือง

มั่นคงสังคมจะร่มเย็นด้วยปัจจัยท่ีส�าคัญท่ีสุดคือ การ

พัฒนาคน คุณภาพชีวิตในการท�างานจึงเป็นตัวแปร

ส�าคัญในการพัฒนาองค์การ เนื่องจากมีผลกระทบ

ทั้งต่อตัวบุคคลและการด�าเนินกิจกรรมขององค์การ

เพราะเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดความพึงพอใจและความ

ไม่พึงพอใจในการท�างานของคนซึ่งเป็นองค์ประกอบ

ที่ส�าคัญที่สุดขององค์การเพราะคนเป็นผู ้ใช ้ปัจจัย

อื่น ๆ และเป็นผู้ท�าให้การบริหารงานส�าเร็จตามเป้า

หมายขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ดังค�าที่ว่า คน

ที่มีคุณภาพเป็นกุญแจส�าคัญ ท่ีจะไขไปสู่ความส�าเร็จ

ขององค์กร (ศิริกานต์ ทิมย้ายงาม, 2551) บุคลากรท่ีมี

คุณภาพชีวิตในการท�างานที่ดีสามารถท�างานได้อย่างมี

ความสุข มีความกระตือรือร้น ก่อให้เกิดความคิดริเริ่ม

และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ มาพัฒนางานในองค์กรให้เป็น

ไปอย่างมีประสิทธิภาพ ท�าให้มีความพึงพอใจในการ

ปฏิบัติงาน มีความเต็มใจท่ีจะสร้างความพึงพอใจให้กับ

ผู้รับบริการต่อไป และสามารถปรับตัวให้มีศักยภาพใน

การท�างานภายใต้นโยบายขององค์กรได้ โดยใช้ความ

สามารถของตนเองในการท�างานอย่างมีเป้าหมาย มอง

เห็นผลส�าเร็จที่เกิดจากการท�างานของตนเอง และ

ขององค์กรเป็นหลัก ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเป็นการยกระดับ

คุณภาพของตนเองให้ดีขึ้น นับได้ว่าคุณภาพชีวิตการ

ท�างานมีความสัมพันธ์กับผลการปฏิบัติงาน ถ้าคุณภาพ

ชีวิตการท�างานดีผลการปฏิบัติงานก็ต้องดี ฉะนั้นเมื่อมี

การปฏิบัติงานดี บุคลการย่อมมีความพึงพอใจที่ดีต่อ

องค์กรนั้นๆ (จักรวาล นภากาศ, 2554)

ฉะนั้นการท�างานถือเป็นสิ่งที่ส�าคัญในชีวิต การ

ท�างานอย่างมีความสุขถือเป็นปัจจัยท่ีช่วยท�าให้งาน

ประสบความส�าเร็จ การท�างานนอกจากจะน�ารายได้

มาสู่ตัวเราแล้ว จะมองถึงเรื่องการจัดการเวลาในชีวิต

อย่างเหมาะสมและความสุขร่วมด้วย ในอนาคตข้าง

หน้าเราต้องท�างานร่วมกับผู้อื่นซึ่งมีบทบาทแตกต่าง

กันไป การที่จะท�างานได้อย่างมีประสิทธิภาพเราจะ

ต้องเร่ิมจากการบริหารเวลาในชีวิตอย่างสมดุล ซึ่งก็

คือเราต้องรู้จักแบ่งเวลา ไม่เอาเวลาไปท�าบางสิ่งบาง

อย่างมากเกินไปควรมีทั้งเวลาท�างาน พักผ่อน การมี

ส่วนร่วมกับผู้อื่นและการดูแลตนเอง ถ้าหากสามารถ

จัดการเวลาในชีวิตได้อย่างสมดุลแล้วก็จะมีความสุข

และมีคุณภาพชีวิตที่ดี (ผจญ เฉลิมสาร, 2555) องค์กร

แต่ละองค์กรควรค�านึงถึงความสมดุลในการท�างานของ

บุคลากรและแรงงานด้วยเพราะนอกจากจะท�าให้งาน

มีประสิทธิภาพแล้ว ก็จะเกิดความรักความสามัคคีใน

องค์กร ซึ่งเป็นส่วนส�าคัญของความส�าเร็จขององค์กร

จากความส�าคัญของคุณภาพชีวิตในการท�างาน 

ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษา คุณภาพชีวิตในการท�างาน

ของลกูจ้างในสถาบนัการพลศกึษา วทิยาเขตภาคใต้ โดย

พิจารณาประเด็นผลตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม 

สภาพท่ีท�างานปลอดภัยและไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

การพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน ความก้าวหน้า

และความมั่นคงในการท�างาน การปฏิบัติงานร่วมกัน

และความสัมพันธ์กับผู้อื่นภายในองค์กร ลักษณะการ

บริหารงาน ความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว 

สิทธิส่วนบุคคลและผลท่ีได้จากการวิจัยคร้ังนี้ ท�าให้ได้

ทราบถงึระดบัคณุภาพชวีติการท�างานของของลกูจ้างใน

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตภาคใต้ และยังสามารถ

น�าไปเป็นแนวทางวางแผน ส่งเสริม สนับสนุน ในการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตการท�างานของลูกจ้างในสถาบัน
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การพลศึกษา วิทยาเขตภาคใต้ ให้ดีขึ้น

วัตถุประสงค์กำรวิจัย 

1. เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตการท�างานของ

ลูกจ้างในสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตภาคใต้

2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการ

ท�างานของลูกจ้างในสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขต 

ภาคใต้

3. เพื่อศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะคุณภาพ

ชีวิตการท�างานของลูกจ้างในสถาบันการพลศึกษา 

วิทยาเขตภาคใต้ 

4. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ของลูกจ้างในสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตภาคใต้

แนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง 

กนกวรรณ ชูชีพ (2551) ได้กล่าวว่า คุณภาพ

ชีวิตการท�างาน หมายถึง ความต้องการทั้งด้านร่างกาย

และจิตใจ โดยเป็นความสมัพนัธ์ต่างตอบแทนทีอ่งค์การ

เป็นผู้มอบสิ่งแวดล้อมต่างๆทางกายภาพและลักษณะ

การงานที่มีคุณภาพให้กับผู้ปฏิบัติงาน น�า ไปสู่คุณภาพ

ของความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปฏิบัติงานกับองค์การ และ

เมื่อผู ้ปฏิบัติงานได้รับการตอบสนองความต้องการ

แล้วจะส่งผลต่อไปยังองค์การในรูปของผลผลิตที่มี

ประสิทธิภาพต่อไป

ณัฎฐพันธ์ เขจรนันทน์ (2551) ได้ให้นิยาม 

คุณภาพชีวิตการท�างาน หมายถึง การประเมินสถานะ

ในลักษณะต่างๆ ของงาน ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการสร้าง

สมดุลระหว่างงานและชีวิตของบุคคล คุณภาพชีวิตการ

ท�างานจะให้ความส�าคัญกับผลของงานที่มีต่อบุคคล 

และประสิทธิภาพขององค์การ รวมทั้งความพอใจของ

บุคลากรกับการแก้ไขปัญหา และการตัดสินใจของ

องค์การนอกจากนี้คุณภาพชีวิตการท�างานจะมีผลกระ

ทบต่อบคุคลและองค์การทัง้ในระดบัมหภาคและจลุภาค

แนวคิดของ วอลตัน (Walton, 1973) ได้

ก�าหนดเกณฑ์คุณภาพชีวิตการท�างาน ซึ่งประกอบด้วย

คุณสมบัติ 8 ประการ ดังนี้

1 .  ค ่ าตอบแทนที่ เพียงพอและยุติ ธรรม  

(adequate and fair compensation) หมายถึง ราย

ได้ประจ�า ได้แก่ เงินเดือนหรือเงินตอบแทนที่ได้จาก

การปฏิบัติงานเต็มเวลา ได้รับอย่างเพียงพอที่จะด�ารง

ชีวิตตามอัตภาพของตนและได้รับอย่างยุติธรรมเมื่อ

เปรียบเทียบต�าแหน่งของตนกับต�าแหน่งหน้าที่อื่นที่มี

ลักษณะคล้ายๆกัน

2. สภาพการท�างานที่ค�านึงถึงความปลอดภัย

และสุขอนามัย (safe and healthy condition) หมาย

ถึง สภาพทางกายภาพของสถานที่ท�างาน บริการเกี่ยว

กบัเครือ่งมอืเครือ่งใช้ทีจ่ดัไว้อานวยต่อการปฏบิตัหิน้าที่

ทีดี่ทีสุ่ดค�านงึถงึอบุติัความปลอดภยัจากอบุติัเหตุทีมี่ผล

ต่อสุขภาพอนามัยของผู้ให้บริการและผู้รับบริการน้อย

ท่ีสุด โดยครอบคลุมถึงการป้องกันการแพร่กระจาย

ของเชื้อโรค การใช้ประโยชน์ ความสะดวกสบายและ

ความพอใจของผู้ปฏิบัติงานปลอดภัยจากอุบัติเหตุและ

มีการก�าหนดเป็นระเบียบปฏิบัติและระเบียบการจัด

สภาพการท�างาน

3. โอกาสในการพัฒนาความรู้ความสามารถ

ของคุณบุคคล (development of  human  

capacities) หมายถึง โอกาสในการเสริมสร้างความ

สามารถในการท�างานให้มีคุณภาพ โดยการให้บุคคล

มีอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ สามารถควบคุมงานด้วย

ตนเองได้ สามารถใช้ทักษะความรู้ความสามารถที่มี

อยู่รู้จักหาหรือได้รับสาระสนเทศเกี่ยวกับกระบวนการ

ท�างาน แนวทางปฏิบัติและสามารถคาดคะเนผลของ

การการปฏิบัติได้ถูกต้องเหมาะสม มีการวางแผนการ

ท�างานและได้มส่ีวนช่วยเหลอืในการท�างานทกุๆ ขัน้ตอน

4. ความมั่นคงและความก้าวหน้าในงาน 

(growth and security) หมายถึง การได้รับมอบ

หมายให้รับผิดชอบงานมากขึ้น ได้รับเตรียมความรู ้

และทักษะเพ่ือหน้าที่ ท่ีสูงขึ้นมีโอกาสประสบความ
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ส�าเร็จในงานตามที่มุ่งหวังอันเป็นที่ยอมรับของผู้ร่วม

งาน ครอบครัวและผู้เกี่ยวข้องและมีความมั่นคงในราย

ได้หรือหน้าที่ที่ได้รับ

5. การบูรณาการทางสังคมหรือการท�างานร่วม

กัน (social integration) หมายถึง การที่ผู้ปฏิบัติงาน

รู้สึกมีคุณค่า ได้รับการยอมรับและร่วมมือกันท�างาน

จากกลุ่มเพื่อนร่วมงาน รู ้สึกว่าตนเป็นส่วนหนึ่งของ

กลุ่มเพื่อนร่วมงาน

6. ธรรมนูญในองค์กรหรือประชาธิปไตยใน

องค์กร (constitutionalism) หมายถึง การยึดหลัก

ธรรมนญูเป็นหลกัในการท�างานโดยในการท�างานบคุคล

ได้รับความเคารพในสิทธิส่วนบุคคล มีอิสระในการพูด 

มคีวามเสมอภาคในเรือ่งต่างๆ ของงานตามความเหมาะ

สมและให้ความเคารพต่อความเป็นมนุษย์. ความสมดุล

ระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว (the total life space) 

หมายถึง การแบ่งเวลาให้มีสัดส่วนเหมาะสม ระหว่าง

การใช้เวลาสาหรับกิจกรรมของตน งาน ครอบครัว 

และสังคม

8. ลกัษณะงานทีเ่ป็นประโยชน์ต่อสงัคม (social 

relevance) หมายถึงการท�างานท่ีรับผิดชอบต่อการ

ท�าให้สังคมของชุมชนตลอดจนหน่วยงานอื่นๆในการก

ระท�ากิจกรรมเพื่อสาธารณะประโยชน์อื่นๆ

กรอบแนวคิดกำรวิจัย

        ตัวแปรต้น               ตัวแปรตาม

ปัจจัยส่วนบุคคล

1.เพศ

2.อายุ

3.ระดับการศึกษา

4.ต�าแหน่ง

5. เงินเดือน

6. ระยะเวลาการท�างาน

คุณภาพชีวิตการท�างานของลูกจ้างในสถาบันการพลศึกษา 

วิทยาเขตภาคใต้

1. ผลตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม 

2. สภาพท่ีท�างานปลอดภัยและไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

3. การพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน

4. ความก้าวหน้าและความมั่นคงในการท�างาน 

5. การปฏิบัติงานร่วมกันและความสัมพันธ์กับผู้อื่น ภายในองค์กร

6. ลักษณะการบริหารงาน

7. ความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว

8. สิทธิส่วนบุคคล
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตภาคใต้

1. กระบี่

2. ชุมพร

3. ตรัง

4. ยะลา

การพัฒนาคุณภาพชีวิตการท�างานของลูกจ้างใน

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตภาคใต้

ภำพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
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สมมติฐำนกำรวิจัย 

คุณภาพชีวิตการท�างานของลูกจ้างในสถาบัน

การพลศึกษา วิทยาเขตภาคใต ้ โดยจ�าแนกตาม

สถานภาพส่วนบุคคล ที่แตกต่างกันจะมีคุณภาพชีวิต

ในการท�างานแตกต่างกัน 

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณและ

เชิงคุณภาพ มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตการ

ท�างานของลูกจ้างในสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขต

ภาคใต้ โดยการวิจัยเชิงปริมาณเป็นการศึกษาข้อมูลเชิง

ปริมาณที่ได้จากแบบสอบถามเกี่ยวกับเกณฑ์การชี้วัด

ระดับคุณภาพชีวิตการท�างานของลูกจ้างในสถาบันการ

พลศึกษาวทิยาเขตภาคใต้ 8 ด้าน ส่วนการศกึษาวจิยัเชงิ

คุณภาพเป็นการศึกษาข้อมูล จากเอกสารและงานวิจัย

ที่เก่ียวข้อง และการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้บริหารงาน

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 

ประชากรทีใ่ช้ในการศกึษาครัง้นี ้ได้แก่ บุคลากร

ที่เป็นลูกจ้างในสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตภาคใต้ 

จ�านวน 217 คน จากสถาบันการพลศึกษา 4 วิทยาเขต 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ บุคลากรที่เป็น

ลกูจ้างในสถาบนัการพลศกึษา วทิยาเขตภาคใต้ จ�านวน 

145 คน

เครื่องมือท่ีใช้ในกำรวิจัย 

เครื่องมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูลครั้งนี้คือ

แบบสอบถาม (questionnaire) ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น แบ่ง

ออกเป็น 3 ตอน ดังนี้

ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัย

ส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา 

ต�าแหน่ง เงินเดือน ระยะเวลาการท�างาน สถานภาพ 

ซึ่งเป็นค�าถามปลายปิด

ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถาบัน

การพลศึกษา วิทยาเขตภาคใต้

ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับคุณภาพ

ชีวิตการท�างานของลูกจ้างในสถาบันการพลศึกษา 

วิทยาเขตภาคใต้ 8 ด้าน

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด�าเนินการเก็บรวบรวม

ข้อมูลตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. ขอหนงัสอืจากบณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลัย

ราชภัฏสุราษฎร์ธานี เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการ

เก็บข้อมูลการวิจัย

2. ผูว้จิยัน�าแบบสอบถามไปท�าการเกบ็รวบรวม

ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างท่ีก�าหนดไว้ ซ่ึงผู้วิจัยจะท�าการ

ชี้แจงต่อกลุ่มตัวอย่างให้เข้าใจถึงวัตถุประสงค์และวิธี

การตอบแบบสอบถาม

3. ด�าเนินการแจกแบบสอบถามและเก็บข้อมูล

ด้วยตนเอง

4. น�าข ้อมูลท่ีได ้มาลงรหัส (coding) ใน

แบบสอบถามทุกชุดที่ได้ท�าการเก็บรวบรวมข้อมูลและ

วิเคราะห์ข้อมูล

สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 

ผู้วิจัยได้น�าแบบสอบถามที่รับคืนมาตรวจสอบ

ความสมบูรณ์ของแบบสอบถามจากนั้นด�าเนินการ

วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูป ดังนี้

1. วเิคราะห์ข้อมลูเกีย่วกบัปัจจยัส่วนบคุคลของ

ผู้ตอบแบบสอบถาม โดยแจกแจงความถี่ (frequency) 

และค่าร้อยละ (percentage) น�าเสนอในรูปของตาราง

2. วิเคราะห์คุณภาพชีวิตการท�างานของลูกจ้าง

ในสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตภาคใต้ โดยการหาค่า

เฉลี่ย (mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard 
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deviation)

3. วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการเปรียบเทียบ

ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามจ�าแนกตาม เพศ 

อายุ ระดับการศึกษา ต�าแหน่ง เงินเดือน ระยะเวลาการ

ท�างาน สถานภาพ โดยสถิติทดสอบ t-test ที่ระดับนัย

ส�าคญัทางสถติ ิ0.05 วเิคราะห์ข้อมลูท่ีได้จากการเปรยีบ

เทียบคุณภาพชีวิตการท�างานของลูกจ้างในสถาบันการ

พลศึกษา วิทยาเขตภาคใต้ จ�าแนกตามสถานภาพส่วน

บุคคลโดยใช้สถิติ F-test ในกรณีที่มีความแตกต่างจะ

ทดสอบเป็นรายคู่โดยใช้วิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffé 

Method) 

4. วเิคราะห์ข้อมลูความสมัพนัธ์ระหว่างคณุภาพ

ชีวิตการท�างานโดยการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์

ของเพียร์สัน

ผลกำรวิจัย 

ระดับคุณภาพชีวิตการท�างานของลูกจ้างใน

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตภาคใต้ โดยภาพรวม 

อยู่ในระดับปานกลาง โดยด้านที่เห็นว่ามีคุณภาพชีวิต

การท�างานของลกูจ้างในสถาบันการพลศกึษา วทิยาเขต

ภาคใต้ สูงสุด ได้แก่ ด้านความสมดุลระหว่างงานกับ

ชีวิตส่วนตัว รองลงมาคือ ด้านสภาพที่ท�างานปลอดภัย

และไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ คุณภาพชีวิตการท�างาน

ของลูกจ้างต�่าสุด คือ ด้านความก้าวหน้าและความ

มั่นคงในการท�างาน ด้านผลตอบแทนที่เพียงพอและ

ยุติธรรม ตามล�าดับ

ผลการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับความคิดเห็น

ของบุคลากรที่มีต่อคุณภาพชีวิตการท�างานของลูกจ้าง

ในสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตภาคใต้ โดยจ�าแนก

ตามสถานภาพส่วนบุคคล ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

1. ผลการเปรยีบเทยีบความคดิเหน็ของบคุลากร

ที่มีต่อคุณภาพชีวิตการท�างานของลูกจ้างในสถาบัน

การพลศึกษา วิทยาเขตภาคใต้ โดยภาพรวมและราย

ด้าน ระหว่างเพศชายและเพศหญิง พบว่า ความคิด

เห็นของบุคลากรที่มีต่อคุณภาพชีวิตการท�างานของ

ลูกจ้างในสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตภาคใต้ที่มีเพศ

ต่างกัน มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05 โดยรวม แต่เมื่อพิจารณาเป็นราย

ด้าน พบว่า ด้านความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วน

ตัว ที่มีเพศต่างกัน จะมีความคิดเห็นของบุคลากรที่มี

ต่อคุณภาพชีวิตการท�างานของลูกจ้างในสถาบันการ

พลศึกษา วิทยาเขตภาคใต้ แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านผลตอบแทนที่เพียงพอ

และยุติธรรม ด้านสภาพที่ท�างานปลอดภัยและไม่เป็น

อนัตรายต่อสขุภาพ ด้านการพฒันาศกัยภาพของผู้ปฏบัิติ

งาน ด้านความก้าวหน้าและความมั่นคงในการท�างาน 

ด้านการปฏิบัติงานร่วมกันและความสัมพันธ์กับผู้อ่ืน

ภายในองค์กร ด้านลักษณะการบริหารงาน และด้าน

สิทธิส่วนบุคคล พบว่า ไม่แตกต่างกันเช่นเดียวกับข้อ

ค�าถามโดยรวม ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ก�าหนด

2. ผลการเปรยีบเทยีบความคดิเหน็ของบคุลากร

ทีม่ต่ีอคณุภาพชวีติการท�างานของลูกจ้างในสถาบนัการ

พลศึกษา วิทยาเขตภาคใต้ โดยภาพรวมและรายด้าน 

จ�าแนกตามอายุ พบว่า ความคิดเห็นของบุคลากรที่มี

ต่อคุณภาพชีวิตการท�างานของลูกจ้างในสถาบันการ

พลศึกษา วิทยาเขตภาคใต้โดยภาพรวมและรายด้าน 

จ�าแนกตามอายุ ในข้อค�าถามรวมไม่มีความแตกต่าง

กันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาข้อเสนอแนะ

เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการท�างานของลูกจ้างในสถาบัน

การพลศึกษา วิทยาเขตภาคใต้ ผลการการวิเคราะห์

ข้อมูลเพื่อหาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการ

ท�างานของลูกจ้างในสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขต

ภาคใต้ จากการสัมภาษณ์คณะผู้บริหารและข้าราชการ

ของสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตภาคใต้ จ�านวน 24 

คน พบว่า สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตภาคใต้ควร

จัดหากองทุนส�ารองส�าหรับลูกจ้าง โดยก�าหนดให้วิทยา

เขตนั้นๆ เป็นผู้จัดโครงการ จัดกิจกรรมเพื่อสร้างขวัญ

ก�าลังใจให้กับลูกจ้าง เช่น การประกวดลูกจ้างดีเด่น 

การตรวจสุขภาพประจ�าปี สวัสดิการด้านการรักษา
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พยาบาลให้กับลูกจ้าง เป็นต้น นอกจากนี้จัดให้มีการ

พัฒนาการท�างานและบุคลิกภาพ โดยการจัดอบรม

ให้กับลูกจ้าง เพื่อให้ลูกจ้างมีความคิดสร้างสรรค์และ

สามารถพัฒนางานได้อย่างเป็นระบบมากยิ่งข้ึน จัดให้

มีการเปิดสอบบรรจุลูกจ้างเป็นพนักงานราชการหรือ

ข้าราชการ และควรให้มีกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์

กับบุคลากรในองค์กร ถือเป็นการส่งเสริมให้บุคลากร

มีความสามัคคี มีใจเป็นหนึ่งเดียวเพื่อพร้อมจะพัฒนา

องค์กรให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น

กำรอภิปรำยผล 

จากการวิจัยเรื่อง คุณภาพชีวิตการท�างานของ

ลูกจ้างในสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตภาคใต้ พบ

ประเด็นที่น่าสนใจควรน�ามาอภิปรายผล ดังนี้

1. คณุภาพชวีติการท�างานของลกูจ้างในสถาบนั

การพลศกึษา วทิยาเขตภาคใต้ โดยภาพรวมอยูใ่นระดับ

ปานกลาง โดยที่เห็นว่ามีคุณภาพชีวิตการท�างานของ

ลูกจ้างในสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตภาคใต้ ได้แก่ 

ด้านความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว รองลงมา

คือ ด้านสภาพทีท่�างานปลอดภยัและไม่เป็นอนัตรายต่อ

สุขภาพ คุณภาพชีวิตการท�างานของลูกจ้างต�่าสุด คือ 

ด้านความก้าวหน้าและความมั่นคงในการท�างาน ด้าน

ผลตอบแทนทีเ่พยีงพอและยตุธิรรม ตามล�าดบั ท้ังนีเ้ป็น

อาจเป็นเพราะภาระงานท่ีลกูจ้างรบัผดิชอบในเรือ่งนัน้ ๆ  

ไม่มีผลกระทบกับชีวิตส่วนตัวของลูกจ้าง ซึ่งสอดคล้อง

กับทฤษฎีของริชาร์ด อี.วอลตัน (1975 อ้างถึงใน จรัส 

วาดเขียน, 2553) กล่าวว่า บทบาทของการท�างานที่มี

ความสมดุล (balanced role of work) เกณฑ์ข้อนี้มุ่ง

ที่จะให้องค์การหลีกเลี่ยงการเข้าไปแทรกแซงพนักงาน

ในเรื่องความสมดุลที่เหมาะสมระหว่างงานกับวิถีชีวิต 

เช่น ความเป็นอยู่ภายในครอบครัว เป็นการแบ่งเวลาที่

เหมาะสมสาหรับตัวเอง งาน ครอบครัวและอื่น ๆ  ควร

มีสัดส่วนการใช้เวลาอย่างเหมาะสม 

2. ด้านผลตอบแทนท่ีเพยีงพอและยตุธิรรม โดย

ภาพรวมอยู่ในระดับน้อย ทั้งนี้อาจเป็นเพราะหน่วยงาน

ยังคงขาดสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและยังคงได้รับค่า

ครองชีพที่เพียงพอตามภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน ซึ่ง

สอดคล้องกับทฤษฎีของวอลตัน (Walton, 1973) พบ

ว่า เงินเดือน (salary) ใช้เป็นค่าตอบแทนในรูปแบบ

จากการจ่ายเงินในช่วงเวลาหนึ่งเดือน และไม่คิดเงิน

เดือนตามจ�านวนชั่วโมงที่ท�างาน เงินเดือน จะใช้ตาม

ฐานะต�าแหน่ง ในทัศนะของนายจ้างนั้นค่าจ้างที่จ่าย

ให้แก่ลูกจ้างนั้นถือเป็นต้นทุนของ การด�าเนินธุรกิจ 

เป็นค่าแรงต่อหน่วยของการผลิตซึ่งถือว่าเป็นต้นทุน

ที่ส�าคัญอย่างยิ่งของธุรกิจ ส่วนในทัศนะของลูกจ้างนั้น 

ค่าจ้างเป็นวิธีการที่จัดให้เพื่อตอบสนองความต้องการ

และความจ�าเป็นตามมาตรฐานทัว่ไปตามความรู้สึกของ

ลูกจ้าง ซ่ึงลูกจ้างมีความเชื่อว่า เขาควรได้รับค่าจ้าง

มาก เท่ากับลูกจ้างอื่นท่ีท�างานแบบเดียวกัน และใน

องค์การเดยีวกนั จะต้องไดร้ับค่าจ้างอย่างเพยีงพอ และ

ต้องมากกว่าลูกจ้างที่มีความรู้ ประสบการณ์ทักษะใน

การท�างานที่น้อยกว่า การได้รับค่าจ้างจะเพียงพอหรือ

ไม่นั้นขึ้นอยู่กับ ค่าจ้างที่ได้รับนั้นสามารถเลี้ยงตนเอง

และครอบครัวได้ และความมีเงินเหลือเพื่อการออมพอ

สมควร ตลอดจนสามารถปรับเปลี่ยนอัตราได้ทันกับ

ภาวะการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ และค่าครองชีพ

ต่างๆ ได้ทัน โดยลูกจ้างส่วนมากมักจะมีความต้องการ

ได้รับค่าจ้างอย่างเป็นธรรมในแง่ของความคุ้มค่าความ

เหมาะสมต่อสิ่งที่ตนได้ท�าให้กับงานและเป็นธรรมเมื่อ

เปรียบเทียบกับลูกจ้างอื่นๆ ค่าตอบแทนเป็นสิ่งหนึ่งที่

บอกถึงคุณภาพชีวิตการท�างานได้ เนื่องจากบุคคลมี

ความต้องการทางเศรษฐกิจจะมุ่งท�างานเพื่อให้ได้รับ

การตอบสนองทางเศรษฐกิจ ซึ่งความต้องการนี้เป็น

สิ่งจ�าเป็นส�าหรับการมีชีวิตรอด การตัดสินเกี่ยวกับค่า

ตอบแทนนั้นควรพิจารณาในเร่ืองความเพียงพอในการ

ด�ารงชีพและความยุติธรรม

3. ด้านสภาพที่ท�างานปลอดภัยและไม่เป็น

อันตรายต่อสุขภาพ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้

อาจเป็นเพราะห้องท�างานมแีสงสว่างเพยีงพอเหมาะสม 

บริเวณโดยรอบไม่มีเสียงรบกวนที่ก่อให้เกิดมลภาวะ 

และมีเวรยามรักษาความปลอดภัยในการท�างาน ซึ่ง
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สอดคล้องกบังานวจิยัของ ธดิาวลัย์ ปลืม้คดิ (2551) พบ

ว่า ระดับคุณภาพชีวิตในการท�างานมีความสอดคล้อง

กับบรรยากาศขององค์การ ได้แก่ โครงสร้างองค์การ 

แบบการเป็นผู้น�า เป้าหมายองค์การ การติดต่อสื่อสาร 

อีกทั้งมีความปลอดภัยในการท�างาน

4. ด้านการพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน 

โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เพราะมีโอกาสได้ใช้

ความรูค้วามสามารถในการปฏิบัตงิานอย่างเตม็ที ่อกีทัง้

ยังมีการเรียนรู้เทคนิคการปฏิบัติงานใหม่ๆ อยู่เสมอ ซ่ึง

สอดคล้องกับทฤษฎีของ เจษฎา ธรรมขันติพงศ์ (2544 

อ้างถงึใน มาลนิ ีธรรมบตุร, 2550) กล่าวว่า การก้าวหน้า

และการพัฒนา เป็นผลได้มาจากการท�างานรวมไปถึง

ผลพลอยได้จากงาน เช่น งานที่มีลักษณะท้าทายได้ใช้

ความสามารถเต็มที่ได้มีการพันนาทักษะขณะทางาน

และประสบผลส�าเร็จในหน้าที่การงาน

5. ด้านความก้าวหน้าและความมั่นคงในการ

ท�างาน โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัน้อย ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะ

ไม่มีโอกาสก้าวหน้าในต�าแหน่งหน้าที่ ได้รับการเลื่อน

ต�าแหน่งให้สูงขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีของ Huse & 

Cumming (1980) กล่าวว่า ความก้าวหน้า (growth) 

ถือเป็นสิ่งที่ผู้ปฏิบัติงานมีโอกาสที่จะก้าวหน้าในอาชีพ

และต�าแหน่งได้อย่างมั่นคง 

6. ด้านการปฏบัิตงิานร่วมกนัและความสมัพนัธ์

กบัผูอ้ืน่ภายในองค์กร โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง 

ทัง้น้ีอาจเป็นเพราะสามารถปฏบิตังิานร่วมกบัเพือ่นร่วม

งานได้ด้วยดีและสามารถปฏิบัติงานร่วมกับเพ่ือนร่วม

งานให้ประสบผลส�าเร็จได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย

ของ ล�าจวน โล่ห์เพ็ชร (2550) พบว่า คุณภาพชีวิต

การท�างานของผู้ปฎิบัติงานด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย

เชียงใหม่ โดยรวมอยู่ในระดับสูง โดยเฉพาะด้านการ

ท�างานร่วมกันและความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น แต่ยังพบ

ปัญหาและอุปสรรคในการท�างานของผู้ปฎิบัติงานด้าน

พัสดุของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านกฎ

ระเบียบมากเกินไป ด้านบุคคลที่ขาดความร่วมมือใน

การท�างานเป็นทีม และด้านวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้สนับสนุน

ในการท�างานไม่ทันสมัย

7. ด้านลักษณะการบริหารงาน โดยภาพรวม

อยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะบุคลากรมี

การปฏบิตัติามกฎระเบยีบ ข้อบงัคบัทีส่�าคญัและจ�าเป็น

ต่อการด�าเนินงาน อีกทั้งภารกิจงานที่ก�าหนดมีความ

ชัดเจน กะทัดรัด และเข้าใจง่าย สอดคล้องกับภารกิจ

ขององค์กร ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ โรเดส และ

ไอเซนเบอร์เกอร์ (Rhoades & Eisenberger, 2002) 

พบว่า การได้รับรู้การดูแลที่ดีจากองค์การด้านความ

ยตุธิรรม การสนบัสนนุจากผูบ้งัคบับญัชาและสภาพการ

ท�างานทีน่่าพงึพอใจมคีวามสมัพนัธ์กบัความพงึพอใจใน

งาน อารมณ์ทางบวกความผูกพันต่อองค์การด้านจิตใจ 

ผลการปฏิบัติงานที่ดี และอัตราการลาออกที่ลดลงโดย

มีการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การเป็นตัวแปรก�ากับ 

8. ด้านความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว 

โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะปฏิบัติ

งานไม่เป็นอุปสรรคต่อการด�าเนินชีวิตครอบครัวและ

พอใจในความสมดุลของช่วงเวลาของการปฏบิติังานและ

ช่วงเวลาทีไ่ด้เป็นอสิระจากงานในแต่ละวนั ซึง่สอดคล้อง

กับทฤษฎีของ ริชาร์ด อี.วอลตัน (1975 อ้างถึงใน จรัส 

วาดเขียน, 2553) กล่าวว่า บทบาทของการท�างานที่มี

ความสมดุล (balanced role of work) เกณฑ์ข้อนี้มุ่ง

ที่จะให้องค์การหลีกเลี่ยงการเข้าไปแทรกแซงพนักงาน

ในเร่ืองความสมดุลที่เหมาะสมระหว่างงานกับวิถีชีวิต 

เช่น ความเป็นอยู่ภายในครอบครัว เป็นการแบ่งเวลา

ที่เหมาะสมส�าหรับตัวเอง งาน ครอบครัวและอื่นๆ ควร

มีสัดส่วนการใช้เวลาอย่างเหมาะสม

9. ด้านสทิธส่ิวนบคุคล โดยภาพรวมอยูใ่นระดบั

ปานกลาง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะได้ใช้สิทธิของตนอย่าง

มีขอบเขตและไม่ไปละเมิดสิทธิของผู้อื่นซึ่งสอดคล้อง

กับทฤษฎีของ Richard E. Walton (1975 อ้างถึงใน  

เศกสิน ศรีวัฒนานุกูลกิจ (2541) กล่าวว่า พนักงานควร

มีสิทธิส่วนตัวที่ไม่เกี่ยวข้องกับการท�างาน นายจ้างไม่มี

สทิธทิีจ่ะมาก้าวก่ายได้ มสีทิธใินการพดูถงึการปฏบัิตงิาน 

นโยบาย เศรษฐกิจ หรือสังคมขององค์การต่อผู้บริหาร 
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สามารถแสดงความคดิเหน็ทีแ่ตกต่างจากหวัหน้างานได้

ข้อเสนอแนะกำรวิจัยครั้งนี้

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

ผลจากการศึกษานี้ชี้ให ้เห็นถึงสภาพความ

เป็นจริงที่เกิดขึ้นกับลูกจ้างที่ปฏิบัติงานในสถาบันการ

พลศึกษา วิทยาเขตภาคใต้ จึงขอเสนอแนะแนวทาง

เชิงนโยบายและเชิงปฏิบัติ ดังนี้

1. ค่าตอบแทนเป็นปัจจัย ที่พบว่ามีความพอใจ

น้อยและมีความสอดคล้องกับปัจจัยด้านอื่นๆ ด้วย อีก

ทัง้การปรบัเงินเดอืนของลกูจ้างจะส่งผลต่องบประมาณ

รายจ่ายของสถาบัน หน่วยงานบริหารงานบุคคลภาค

รัฐจะต้องทราบปัญหาและแนวทางแก้ไขอยู่แล้ว และ

ให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างส่งผลให้

ได้อัตราเงินเดือนเพิ่มขึ้นนั้น จะขึ้นอยู่กับตัวของลูกจ้าง

เองด้วย ซึ่งมีความอุทิศ ปฏิบัติงานด้วยความตั้งใจเป็น

ท่ีโดดเด่น ซึ่งเป็นการส่งเสริมขวัญก�าลังใจให้กับลูกจ้าง

ที่อุทิศตนให้แก่สถาบัน สิ่งที่ควรส่งเสริมคือมาตรการ

ที่สร้างความจริงจังในการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมให้กับ

ลูกจ้างทุกคน ให้ลูกจ้างมุ่งไปสู่การมีเกียรติและศักดิ์ศรี

ภายใต้หลักการด�ารงชวีติแบบเศรษฐกจิพอเพยีง รวมถงึ

การส่งเสริมการออมเพื่อเก็บไว้ใช้ประโยชน์ในอนาคต

อย่างมีประสิทธิภาพ

2. ความเป็นธรรมและความโปร่งใสในการ

พิจารณาความดีความชอบ เพื่อสนองต่อปัจจัยความ

ก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน ลูกจ้างมากกว่าครึ่งท่ีปฏิบัติ

งานในสถาบนัการพลศกึษาวทิยาเขตภาคใต้ เหน็ว่า การ

พิจารณาดังกล่าวยังไม่สร้างความเป็นธรรมและความ

โปร่งใสจริง หน่วยงานควรจัดช่องทางส�าหรับการร้อง

ทุกข์ในกรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมในการพิจารณา

ความดีความชอบ ผู้บังคับบัญชา ยังไม่สามารถท�าให้

เกิดเป็นความพึงพอใจกับผู้ใต้บังคับบัญชาได้ ดังนั้น 

เพื่อให้การปฏิบัติมีประสิทธิภาพมากข้ึน ระดับนโยบาย

อาจต้องมีการออกมาตรการการประเมินผลการปฏิบัติ

งานที่สามารถบังคับใช้ได้อย่างจริงจัง นอกจากผู้บังคับ

บัญชาได้ประเมินลูกจ้างแล้ว ลูกจ้างก็ประเมินผู้บังคับ

บัญชาได้ด้วย ซ่ึงสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตภาคใต้ 

ยังไม่เปิดโอกาสให้มีการประเมินแบบนี้ ข้อดีของการ

ประเมินดังกล่าวนี้ท�าให้ทราบจุดดีจุดด้อยของตนเอง 

การเปิดใจยอมรับ การยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้

อื่น สร้างความเข้าใจ สนับสนุนหลักการประชาธิปไตย 

ซ่ึงจะเป็นการพัฒนาสถาบันและพัฒนาบุคลากรท่ีเป็น

ลูกจ้างอย่างแท้จริง

3. ความต้องการความช่วยเหลือสนับสนุน

จากองค์กรภาครัฐ ลูกจ้างที่ปฏิบัติงานในสถาบันการ

พลศึกษา วิทยาเขตภาคใต้ ถือเป็นลูกจ้างองค์กรของรัฐ

ที่จะต้องได้รับการดูแล เนื่องจากสถาบันการพลศึกษา 

วิทยาเขตภาคใต้ บางวิทยาเขตอยู ่ในพ้ืนท่ีเส่ียงภัย

อันตราย ในการปฏิบัติงานท่ามกลางสถานการณ์ที่

หวาดกลัว ความเครียด ความกดดัน สิ่งที่ลูกจ้างมีความ

ต้องการ ได้แก่ ด้านสวัสดิการพิเศษเรื่องการเพิ่มเบ้ีย

เสี่ยงภัย เป็นการส่งเสริมขวัญก�าลังใจในการท�างาน

4. ให้รัฐบาลมีนโยบายที่ให้ความส�าคัญกับเรื่อง

คุณภาพชีวิตการท�างานอย่างจริงจัง การสร้างกลไก 

ติดตาม ประเมินผล และให้รางวัลการด�าเนินงานของ

ส่วนราชการในเร่ืองนี้ การสนับสนุนให้สถาบันการ

พลศึกษา วิทยาเขตภาคใต้ ท�าการส�ารวจปัญหา ความ

ต้องการ ด้านคุณภาพชีวิตและคุณภาพชีวิตการท�างาน

ของลูกจ้างอย่างสม�่าเสมอและน�าไปเป็นส่วนหนึ่งของ

การวางแผนปรับปรุงประสิทธิภาพภายในหน่วยงาน

ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ

1. สถาบนัต้องจัดสวสัดิการให้แก่ลูกจ้างสถาบนั

การพลศึกษา วิทยาเขตภาคใต้ เป็นกรณีพิเศษ ไม่ว่าจะ

เป็นค่าตอบแทน ค่าเบี้ยเลี้ยงเสี่ยงภัย ประกันสังคม ที่

อยู่อาศัยในสถาบัน การมอบเหรียญเชิดชูเกียรติในการ

ท�าความดี และสร้างสวัสดิการใหม่ๆ สร้างขวัญและ

ก�าลังใจแก่ลูกจ้างที่ปฏิบัติงานในสถาบันการพลศึกษา 

วิทยาเขตภาคใต้ ตลอดจนเป็นแรงจูงใจให้บุคลากรใน

สถาบนัเข้ามาท�างานและน�าแนวคดิวธิกีารท�างานใหม่ๆ 
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มาแก้ไขปัญหาในสถาบนัการพลศกึษา วทิยาเขตภาคใต้

2. สถาบันต้องให้การสนับสนุนส่งเสริมการ

ศึกษา ฝึกอบรมดูงาน ให้แก่ลูกจ้างอย่างสม�่าเสมอทั้ง

การศึกษาอบรมดงูานในพืน้ทีแ่ละนอกพืน้ที ่เพือ่เป็นการ

พัฒนาลูกจ้างในสถาบัน ส่งเสริมประสิทธิภาพความ

ก้าวหน้าในหน้าที่การงาน

3. สถาบันต้องสามารถให้ความมั่นคงปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพย์สินของลูกจ้างในระหว่างการปฏิบัติ

หน้าที่ เพื่อเป็นการสร้างความอุ่นใจและศักยภาพของ

สถาบัน โดยผู้บริหารควรให้การดูแลเป็นกรณีพิเศษ 

และควรสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกจ้าง 

4. ผูบ้รหิารควรเปลีย่นกระบวนทศัน์การบริหาร

ใหม่ โดยการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในทิศทางของ

การเห็นค่าความเป็นคน โดยการรณรงค์อย่างจริงจังใน

เรื่องคุณภาพชีวิตการท�างานของลูกจ้าง สร้างเป้าหมาย

ของการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ ให้ลูกจ้างมีชีวิต

ที่มีคุณภาพ คือ การมีความสุขกับการท�างานและการ

ใช้ชีวิต การพัฒนาคนใหม่ที่สอดคล้องกับหลัก “คนคือ

ศูนย์กลางของการพัฒนา” ท่ีไม่เน้นเพียงเร่ืองของงาน

เท่านั้น แต่เน้นเร่ืองสมดุลของชีวิตและการท�างาน โดย

ควรให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้องในสถาบันจัดท�าแบบส�ารวจ

ความต้องการเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการท�างาน และน�า

มาลงในแผนการพัฒนาของหน่วยงาน ทั้งนี้เพื่อให้เกิด

คุณค่าของทั้งลูกจ้าง สถาบัน และสังคมโดยรวม

ข้อเสนอแนะในกำรวิจัยครั้งต่อไป

ควรศึกษาในหน่วยงานภาครัฐที่มีผลการด�า

เนินการดีเด่นในเรื่องการสร้างคุณภาพชีวิตการท�างาน

ให้กับบุคลากรในหน่วยงาน เพื่อให้เห็นปัจจัยความ

ส�าเร็จตลอดจนขั้นตอนการด�าเนินการที่ชัดเจนในการ

สร้างนโยบายและการปฏิบัติ การประเมิน ผลกระทบ

ต่อความส�าเร็จของงานและบุคลกรในองค์กร หรือการ

ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างหน่วยงานดีเด่นและหน่วย

งานที่ควรปรับปรุง เพื่อให้เกิดแนวทางในการพัฒนา

ให้องค์กรมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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บทคัดย่อ

การท�าวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่องานบริการที่เป็น

ภารกิจหลักของเทศบาลเมืองบึงยี่โถ อ�าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ประจ�าปีงบประมาณ 2560 (2) เพื่อศึกษาปัญหา 

อุปสรรค และข้อเสนอแนะที่มีต่องานบริการที่เป็นภารกิจหลักของเทศบาลเมืองบึงยี่โถ อ�าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 

(3) เพื่อเสนอแนะแนวทางการพัฒนางานบริการที่เป็นภารกิจหลักของเทศบาลเมืองบึงยี่โถ อ�าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 

ซึ่งการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงส�ารวจ กลุ่มตัวอย่างท่ีท�าการวิจัย ได้แก่ ประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในเขตเทศบาลบึงยี่โถ 

โดยมีจ�านวนกลุ่มตัวอย่าง 400 คน โดยวิธีของ Taro Yamane สถิติท่ีใช่ในการวิจัยประกอบด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ 

ค่าร้อยละ(percentage), ค่าเฉลี่ย ( ) ,และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) ผลการวิจัย พบว่า (1) กลุ่มตัวอย่างส่วนมาก

เป็นเพศหญิง ร้อยละ 62.00 มีอายุระหว่าง 51-60 ปี ร้อยละ 22.00 จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา/ปวช./ปวส. ร้อย

ละ 38.80 ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว ร้อยละ 21.00 มีรายได้ต�่ากว่า 5,000 บาท ร้อยละ 28.00 โดยกลุ่มประชากร

ตัวอย่างส่วนมากมาใช้บริการสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ร้อยละ 32.00 (2) ในภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่องานบริการ

ที่เป็นภารกิจหลักของเทศบาลเมืองบึงยี่โถ อ�าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานีในภาพรวม อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( =4.59,  

SD=.501) โดยพิจารณาจากผลการส�ารวจความพึงพอใจของผู ้รับบริการท่ีมีต่องานบริการท่ีเป็นภารกิจหลักของ

เทศบาลเมืองบึงยี่โถ อ�าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการมี

ความพึงพอใจสูงสุด ( =4.63, SD=.493) คิดเป็นร้อยละ 92.60 รองลงมาคือด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ  

( =4.63, SD=.482) คิดเป็นร้อยละ 92.60 ด้านสิ่งอ�านวยความสะดวก ( =4.54, SD=.517) คิดเป็นร้อยละ 90.80 และ

ด้านช่องทางการให้บริการ ( =4.56, SD=.513) คิดเป็นร้อยละ 91.20 ตามล�าดับ

ค�ำส�ำคัญ: ความพึงพอใจของประชาชน, การให้บริการท่ีเป็นภารกิจหลัก, เทศบาลเมืองบึงยี่โถ,  

อ�าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

Abstract

The objectives of this research are (1) to study the level of the community satisfaction  

toward the services and mission of Bueng Yitho municipality in 2017 (2) to study the problems 

and comments of the services and mission of Bueng Yitho municipality (3) to recommend the  

development of the services as the main mission of Bueng Yitho municipality. The research used was 

กำรส�ำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรที่มีต่อกำรให้บริกำรของเทศบำลเมืองบึงยี่โถ

อ�ำเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธำนี (ประจ�ำปีงบประมำณ 2560)
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บทน�ำ

การปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นส่วนหนึ่งของการ

จัดระบบการปกครองภายในประเทศไทย ซึ่งการปกครอง

ท้องถิ่นของประเทศไทยได้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง

มาตามล�าดับจนถึงปัจจุบัน โดยเป็นแนวความคิดในการ

ให้บริการประชาชนได้ปกครอง บริหาร และพัฒนาท้อง

ถิ่นของตนเอง มีความสัมพันธ์อย่างมากกับแนวคิดการ 

กระจายอ�านาจการปกครอง (decentralization) ซึ่งหลัก

การกระจายอ�านาจการปกครองนี้มีเพื่อให้องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นสามารถจัดกิจกรรมต่างๆ ได้โดยอิสระปลอด

การชี้น�าจากรัฐบาล และมีความสามารถตอบสนองความ

ต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี

ปัจจุบันแนวทางในการบริหารจัดการองค์กรภาค

รัฐได้เน้นไปที่การกระจายอ�านาจและการจัดท�าบริการ

สาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) กล่าว

survey research. The samples consisted of 400 people. The data were analyzed using by frequency,  

percentage, mean and standard deviation. The results of the study are as follows (1) 66.80 % of 

samples are females, 22% are more than 60 years old, 38.80% have finished in the high school, 21. 

% own their own business, 28% have income under 5,000 Baht per month, 32% received the service 

of at least once per week (2) the level of the community satisfaction toward the services of the main  

mission of Bueng Yitho municipality 2017 is in the highest level ( =4.59, SD=.501). When consider 

the factors, it found that the factor of staff was in the high level ( =4.63, SD=.493, 92.60%); next, 

the service process was at the highest level ( =4.63, SD=.482, 92.60%); the facilities were at the  

highest level ( =4.54, SD=.517, 90.80% and the service channel was in the high level ( =4.56, SD=.513, 

91.20 %). This research founded that the satisfaction of the elderly people in the life development  

center in Sathaporn village was at the highest level as were the services of Bueng Yitho medical and 

rehabilitation center, life development center for the elderly in Banfa-Rangsit village and the young 

children’s center. The researcher recommends the following ways to develop the services of the 

main mission of Bueng Yitho municipality 2017 (1) reduce the services and add more staff (2) add the 

channel of the services and use the social media, Facebook or Line to publicize the activities (3) find 

the cause of the staff problems and solve them. Furthermore, train the staff about the service skills 

and communication skills to stimulate the staff’s productivity. (4) add the facilities by the studying 

the statistics of people who use the service.

Keywords: satisfaction, the service that is the main mission, Bueng Yitho municpality,  

Thanyaburi district Pathumthani province

คือเป็นการเปิดโอกาสและให้อิสระแก่ อปท. ตามหลักแห่ง

การปกครองตนเองตามความต้องการของประชาชนใน 

ท้องถ่ิน โดยการจัดตั้ง อปท. ข้ึนมาให้มีอิสระในการก�าหนด

นโยบาย การปกครอง การบริหารงาน การบริหารบุคลากร 

การเงิน การคลัง และมีอ�านาจหน้าท่ีของตนเองโดยเฉพาะ

เทศบาลเมืองบึงยี่โถ เป็นองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นหนึ่งที่อยู ่ในเขตปริมณฑล แวดล้อมด้วยโรงงาน

อุตสาหกรรมและหมู ่บ้านจัดสรรซึ่งเป็นที่อยู ่อาศัยของ

ประชาชนหลากหลายอาชีพ ลักษณะพื้นท่ีโดยรวมเป็น

ชุมชนเมือง มีการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจและสังคม

อย่างรวดเร็ว

ดงันัน้ เพือ่ให้การพฒันายกระดบัขดีความสามารถ 

เพิ่มประสิทธิภาพในงานบริการหลักเพื่อตอบสนองความ
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ต้องการของประชาชนในเขตเทศบาล เทศบาลเมืองบึง

ยี่โถจึงมีความจ�าเป็นต้องมีการประเมินผลการให้บริการ

โดยประสานงานให้คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยอีส

เทิร์นเอเชีย มาด�าเนินการส�ารวจคุณภาพของการให้บริการ 

โดยท�าการศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการจาก

เทศบาลเมอืงบึงยีโ่ถในประเด็นส�าคญัๆ ประกอบด้วย ความ

พึงพอใจด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ ความพึง

พอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และความพึงพอใจด้านสิ่ง

อ�านวยความสะดวก ซึ่งผลที่ได้รับจากการประเมินจะน�า

มาใช้ในการปรับปรุงคุณภาพของการให้บริการงานบริการ

หลักของเทศบาลเมืองบึงยี่โถต่อไป

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

1. เพือ่ศกึษาระดบัความพงึพอใจของผูร้บับรกิารที่

มีต่องานบริการที่เป็นภารกิจหลักของเทศบาลเมืองบึงยี่โถ 

อ�าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ประจ�าปีงบประมาณ 2560

2. เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะท่ี

มีต่องานบริการที่เป็นภารกิจหลักของเทศบาลเมืองบึงยี่โถ 

อ�าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 

3. เพื่อเสนอแนะแนวทางการพัฒนางานบริการ

ที่เป็นภารกิจหลักของเทศบาลเมืองบึงยี่โถ อ�าเภอธัญบุรี 

จังหวัดปทุมธานี

แนวคิดทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง

1. ประวัติความเป็นมา 

เทศบาลเมืองบึงยี่โถ ได้รับการยกฐานะมาจาก 

“อบต.บึงยี่โถ” (ก่อต้ังเมื่อ 2 มีนาคม 2538) และจาก 

“เทศบาลต�าบลบึงยี่โถ” (ยกฐานะจาก อบต.บึงยี่โถ เมื่อ 

1 สิงหาคม 2550) มาเป็น “เทศบาลเมืองบึงยี่โถ” เมื่อวัน

ที่ 25 พฤศจิกายน 2554 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย 

เรื่อง เปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลต�าบลบึงยี่โถ อ�าเภอธัญบุรี 

จังหวัดปทุมธานี เป็นเทศบาลเมืองบึงยี่โถ ประกาศ ณ วัน

ที่ 16 กันยายน 2554 โดยมีนายชูชาติ หาญสวัสด์ิ รัฐมนตรี

ช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ปฏบิติัราชการแทน รฐัมนตรี

ว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้ลงนาม ปรากฏในราชกิจ

จานุเบกษา เล่มที่ 129 ตอนพิเศษ 13 ง หน้า 44 ลงวันท่ี 

11 มกราคม 2555

สาเหตทุีม่กีารยกฐานะเป็น “เทศบาลเมอืงบงึยีโ่ถ” 

สบืเนือ่งจากในปัจจบัุน (ปี พ.ศ.2554) เขตพืน้ท่ีต�าบลบงึยีโ่ถ

มีความเจริญเติบโตและมีการพัฒนาในหลายๆ ด้านอย่าง

รวดเร็ว เช่น การพาณิชกรรม การท่องเท่ียว การศึกษา 

การอุตสาหกรรม การกีฬา การคมนาคมขนส่ง และสภาพ

สังคมมีการเปลี่ยนแปลงไปสู่การเป็นสังคมเมืองมากขึ้น วิถี

ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในต�าบลบึงยี่โถมีการปรับ

ตัวให้สอดคล้องกับ ความเป็นสังคมเมือง เทศบาลเมืองบึง

ยี่โถในฐานะที่เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีภารกิจ 

หน้าท่ีในการให้บริการสาธารณะ ดูแลคุณภาพชีวิต ความ

เป็นอยู่ของประชาชนต�าบลบึงยี่โถให้มีความอยู่ดีกินดี มี

คุณภาพกายและคุณภาพใจที่ดี จึงมีความจ�าเป็นต้องมีการ

เปลี่ยนแปลงฐานะขององค์กรให้ใหญ่ข้ึน เพื่อให้สอดคล้อง

กับการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคม และเพื่อให้สามารถ

ตอบสนองความต้องการ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ

ประชาชนเป็นไปอย่างท่ัวถึง ครอบคลุม รวดเร็ว และมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

2. แนวคิดเก่ียวกับความพึงพอใจ 

Aday & Andersen (อ้างถึงใน ศิริลักษณ์ มาก

มณี, 2548, น. 25) กล่าวถึงทฤษฎีท่ีช้ีพื้นฐาน 6 ประเภท

ท่ีเก่ียวกับความพึงใจของผู ้มาใช้บริการเป็นสิ่งส�าคัญที่

จะช่วยประเมินระบบบริการว่าได้มีการเข้าถึงผู้ใช้บริการ 

ความพึงพอใจ 6 ประเภทนั้น คือ 

2.1 ความพึงพอใจต่อความสะดวกที่ได้รับ

บริการ ซ่ึงแยกออกเป็น 

2.1.1 การใช้เวลารอคอยในสถานทีบ่ริการ 

2.1.2 การได ้รับการดูแลเมื่อมีความ

ต้องการ

2.1.3 ความสะดวกสบายท่ีได้รับในสถาน

ท่ีบริการ 

2.2 ความพงึพอใจต่อการประสานงานของการ

บริการ ซ่ึงแยกออกเป็น 

2.2.1 การได้รับการบริการทุกประเภท

ในสถานท่ี คือ ผู้ใช้บริการสามารถขอรับบริการตามความ

ต้องการของผู้ใช้บริการ 
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2.2.2 ผูใ้ห้บรกิารให้ความสนใจผูใ้ช้บรกิาร

2.2.3 ได้มีการติดตามผลงาน 

2.3. ความพึงพอใจต่อข้อมูลที่ได้รับจากการ

บริการ 

2.4. ความพึงพอใจต่ออัธยาศัย ความน่าสนใจ

ห่วงใยต่อผู้ใช้บริการแก่การแสดงอัธยาศัยท่าทางที่ดีเป็น

กันเองให้บริการและความสนใจห่วงใยต่อผู้ใช้บริการ 

2.5. ความพึงพอใจต่อคุณภาพของการบริการ 

ได้แก่ คุณภาพของการบริการต่อผู้ใช้บริการ 

2.6. ความพึงพอใจต่อค่าใช้จ่ายเมื่อใช้บริการ 

ได้แก่ ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นของผู้ใช้บริการ

3. แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ

ศศนันท์ วิวัฒนชาต (อ ้างถึงใน คหัฏฐนันท์  

ขวัญทอง, 2548, น. 11) กล่าวว่าการบริการมีลักษณะท่ี

ส�าคัญๆ แตกต่างจากสินค้าโดยทั่วไปหลายประการ ซึ่ง

ก่อให้เกิดความท้าทายและโอกาสใหม่ๆ ในการขาย ได้แก่ 

3.1 ไม่สามารถจบัต้องได้ บรกิารเป็นนามธรรม

ไม่ใช่รูปธรรมจึงไม่มีตัวตนจับต้องไม่ได้ ไม่สามารถให้

ตัวอย่างลูกค้าได้ลิ้มรส สัมผัส เห็น ดมกลิ่น หรือฟังก่อน

ซื้อได้ นักขายบริการจึงมีบทบาทส�าคัญที่จะต้องเน้นผล

ประโยชน์ที่ผู้ซื้อจะได้รับ เช่น ผู้ที่ประกันชีวิตก็จะได้รับ

ความคุ้มครองอุบัติเหตุและการรักษาพยาบาล เป็นต้น นัก

ขายจึงต้องพยายามให้ลูกค้าเกิดความเชื่อถือและไว้วางใจ 

3.2 ไม่สามารถแบ่งแยกได้ บริการไม่สามารถ

แยกจากผู้ขายหรือให้บริการได้ เช่น ทันตแพทย์ที่ในขณะ

ให้บริการที่คนไข้จะต้องอยู่ด้วย ดังนั้น หากพิจารณาจาก

จุดยืนของการขายตรงจะเป็นช่องทางการจ�าหน่ายท่ีมี

ประสิทธิภาพมากท่ีสดุ นอกจากนีก้ารขายบรกิารไม่สามารถ

ท�าได้ในตลาดจ�านวนมาก เนือ่งจากข้อจ�ากดัของการด�าเนนิ

งาน เช่น ในแต่ละวนัช่างซ่อมรถยนต์จะซ่อมรถได้ในจ�านวน

จ�ากัดเท่าที่จะท�าได้ อย่างไรก็ตามธุรกิจบางประเภท เช่น 

ประกันชีวิตและการท่องเที่ยว ฯลฯ นั้นอาจมีบุคคลท่ีเป็น

ตัวแทนเข้ามาช่วยส่งเสริมให้สามารถขยายตลาดได้มากข้ึน 

3.3 ไม่มีมาตรฐานแน่นอน อุตสาหกรรม

บริการหรือแม้แต่ผู ้ขายบริการไม่สามารถท�าให้บริการ

เป็นมาตรฐานแน่นอนได้ เช่น สายการบินไม่สามารถท�าให้

คุณภาพของการบริการเท่ากันทุกเท่ียวบินได้และเป็นการ

ยากท่ีคาดคะเนคุณภาพของการบริการล่วงหน้าได้ ดังนั้น 

บริการจึงมีลักษณะที่ไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการและ

ความร่วมมือของลูกค้าด้วย 

3.4 ไม่สามารถเก็บรักษาได้ บริการไม่สามารถ

เกบ็รกัษาไว้ได้เหมอืนสนิค้าและอปุสงค์มกัจะข้ึนๆ ลงๆ ตาม

ฤดูกาลตามวันหรือช่ัวโมง จึงท�าให้การวางแผนผลิตภัณฑ์

การตัง้ราคาและการส่งเสรมิบรกิารเป็นสิง่ท่ีท้าทายส�าหรบัผู้

บรหิารการโฆษณาและการลดราคาอาจจะช่วยกระตุน้ความ

ต้องการในระหว่างช่วงลูกค้าน้อยได้ เช่น โรงแรมอาจเสนอ

ราคาต�่ากว่าราคาปกติหรือราคาเป็นชุดส�าหรับครอบครัว

4. แนวคิดเก่ียวกับการให้บริการสาธารณะ

Willium H. Lucy Dennis Gilbert และ G.S.  

Birkhead (1977 อ้างถึงใน นิเมธ พรหมพยัต, 2542, น. 

22) มองว่าการให้บริการสาธารณะมี 4 องค์ประกอบที่

ส�าคัญ คือ

4.1 ปัจจัยน�าเข้า (inputs) หรือทรัพยากรอัน 

ได้แก่ บุคลากร ค่าใช้จ่ายอปุกรณ์และสิง่อ�านวยความสะดวก

4.2 กิจกรรม (activities) หรือกระบวนการ 

(process) ซ่ึงหมายถึงวิธีการท่ีจะใช้ทรัพยากร

4.3 ผล (results) หรือผลผลิต (outputs) ซึ่ง

หมายถึง สิ่งท่ีเกิดข้ึนหลังจากการใช้ทรัพยากร

4.4 ความคิดเห็น (opinions) ต่อผลกระทบ 

(impacts) ซึ่งหมายถึงความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อ

บรกิารทีไ่ด้รบั จากความหมายดงักล่าว จะเหน็ได้ว่าเป็นการ

พิจารณาโดยใช้แนวคิดเชิงระบบที่มีการมองว่าหน่วยงานท่ี

มีหน้าท่ีให้บริการน�าปัจจัยน�าเข้า เข้าสู่กระบวนการผลิต 

และออกมาเป็นผลผลิตหรือการบริการ

5. แนวคิดเก่ียวกับการปกครองส่วนท้องถ่ิน

Daniel Wit (1967 อ้างถึงใน ชูวงศ์ ฉายะบุตร, 

2539, น. 11) การปกครองท้องถิ่น หมายถึง การปกครองท่ี

รัฐบาลกลางให้อ�านาจ หรือกระจายอ�านาจไปให้หน่วยการ

ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเปิดโอกาสให้ประชากรในท้องถิ่น

ได้มีอ�านาจในการปกครองร่วมกันท้ังหมดหรือเพียงแต่บาง

ส่วนในการปกครองท้องถิ่นตามหลักการที่ว่า ถ้าอ�านาจ

ปกครองมาจากประชาชนในท้องถ่ินแล้ว รัฐบาลของท้อง
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ถิ่นก็ย่อมเป็นรัฐบาลของประชาชน โดยประชาชน และเพื่อ

ประชาชน ดังนั้นการบริหารการปกครองท้องถิ่นจึงจ�าเป็น

ต้องมอีงค์กรของตนเอง อนัเกนิจากการกระจายอ�านาจของ

รัฐบาลกลางโดยให้องค์กรอันมิได้เป็นส่วนหนึ่งของรัฐบาล

กลาง มีอ�านาจในการตัดสินใจและบริหารงานภายในท้อง

ถิ่นในเขตอ�านาจของตน

6. การกระจายอ�านาจการปกครอง

ประยูร กาญจนดุล (2541, น. 183) ได้ให้ความ

หมายที่เกี่ยวกับการกระจายอ�านาจ คือ รัฐมอบอ�านาจ

หน้าท่ีบางอย่างในการจัดท�าบริหารสาธารณะ ซ่ึงเจ้าหน้าที่

ของราชการส่วนกลางเป็นผู้ด�าเนินงานอยู่ในท้องถิ่น ให้

ท้องถิ่นหรือองค์การอันมิได้เป็นส่วนหนึ่งขององค์การใน

ราชการบริหารส่วนกลางรับไปด�าเนินการด้วยงบประมาณ

และเจ้าหน้าท่ีของท้องถ่ินหรือองค์การนั้นเอง โดยราชการ

บริหารส่วนกลางเพียงแต่ควบคุมดูแลเท่านั้น ไม่ได้เข้าไป

บังคับบัญชาสั่งการ

กรอบแนวคิดกำรวิจัย
  ตัวแปรต้น (independent variables)          ตัวแปรตาม (dependent variables)

ปัจจัยส่วนบุคคล

- เพศ                   - อายุ

- การศึกษา            - อาชีพ

- สถานภาพ           - ความถี่ในการมาใช้บริการท่ีแต่ละศูนย์ 

ความพึงพอใจของผู ้รับบริการที่มี

ต่องานบริการที่เป็นภารกิจหลักของ

เทศบาลเมืองบึงยี่โถ อ�าเภอธัญบุรี 

จังหวัดปทุมธานี

การให้บริการงานสาธารณะ 4 งาน คือ 

1) งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต

ผู้สูงอายุบ้านฟ้ารังสิต

2) งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต

ผู้สูงอายุหมู่บ้านสถาพร

3) งานด้านสาธารณสุข ศูนย์การแพทย์และฟื้นฟู บึงยี่โถ

4) งานด้านการศกึษา ศนูย์พฒันาเดก็เลก็ต�าบลบงึยีโ่ถ ศนูย์ 4 (หมูบ้่าน

อยู่เจริญ 1) 

ประกอบไปด้วย 4 ด้าน คือ

1) ด้านขั้นตอนการให้บริการ       2) ด้านช่องทางการให้บริการ

3) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ        4) ด้านสิ่งอ�านวยความสะดวก

การให้บริการงานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล การบริการจัดเก็บ

ขยะมูลฝอยและการรักษาความสะอาดในที่สาธารณะ ประกอบไป

ด้วย 4 ด้าน คือ

1) การให้บริการด้านเจ้าหน้าที่

2) ด้านอุปกรณ์และยานพาหนะ

3) ด้านระยะเวลาด�าเนินการ

4) ด้านการปฏิบัติหน้าที่

ภำพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
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วิธีกำรด�ำเนินกำรวิจัย

 ใช้การวิจัยเชิงส�ารวจ 

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

 ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ ประชาชนท่ีอาศัย

อยู่ในเขตเทศบาลเมืองบึงยี่โถมี จ�านวน 37,703 คน (ข้อมูล

ประชากร ณ วันที่ 12 มกราคม 2559 จากส�านักทะเบียน

ท้องถิ่น เทศบาลเมืองบึงยี่โถ) ผู้วิจัยใช้วิธีการค�านวณจาก

สูตร โดยสูตรของ Taro Yamane ภายใต้ความเช่ือมั่น 

95% และความคลาดเคลื่อนร้อยละ 0.05 เท่ากับร้อยละ 

5 ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 400 คน

เครื่องมือท่ีใช้ในกำรวิจัย

 เ ป ็ นก า รศึ กษาข ้ อมู ล เ ชิ ง ป ริ ม าณ โดย ใช ้

แบบสอบถาม เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล ทั้งนี้รูป

แบบของแบบสอบถามประกอบด้วย 4 ส่วนคือ

 ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคล

 ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพการให้

บริการงานหลักของเทศบาลเมืองบึงยี่โถ 4 งานหลัก

 ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพการให้

บริการของเทศบาลเมืองบึงยี่โถ อ�าเภอธัญบุรี จังหวัด

ปทุมธานี ด้านงานสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล การจัดเก็บ

ขยะมูลฝอยและการรักษาความสะอาดในที่สาธารณะ

 ส่วนที่ 4  ข้อเสนอแนะของประชาชนที่มีต่อการ

ให้บริการสาธารณะของเทศบาลเมืองบึงยี่โถ

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล

 ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลจาก 2 แหล่งด้วยกัน คือ 

 1. การเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร ซึ่งเป็นการ

รวบรวมข้อมูลจากต�ารา เอกสารทางวิชาการสิ่งพิมพ์ งาน

วิจยั วทิยานิพนธ์และข้อมลูจากเทศบาลเมอืงบงึยีโ่ถ อ�าเภอ

ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

 2. การเก็บรวบรวมข้อมูลจากภาคสนาม โดยการ

ส�ารวจข้อมูลจากแบบสอบถาม ซ่ึงประกอบด้วย 4 ส่วน 

คือ ข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคล ความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพ

การให้บริการงานหลักของเทศบาลเมืองบึงยี่โถ 4 งานหลัก  

ความพงึพอใจทีม่ต่ีอคณุภาพการให้บรกิารของเทศบาลเมอืง

บึงยี่โถ อ�าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ด้านงานสิ่งแวดล้อม

และสุขาภิบาล การจัดเก็บขยะมูลฝอยและการรักษาความ

สะอาดในท่ีสาธารณะ และ  ข้อเสนอแนะของประชาชนที่

มีต่อการให้บริการสาธารณะของเทศบาลเมืองบึงยี่โถ

กำรวิเครำะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้

 ใช้วิธีการทางสถิติเชิงพรรณนาในการหาค่าร้อย

ละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน

ผลกำรวิจัย

 ปัจจัยส่วนบุคคลโดยภาพรวมเก่ียวกับ เพศ อายุ 

ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน ผลการศึกษาพบว่า

กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาในครั้งนี้คือกลุ่มตัวอย่างส่วนมากเป็น

เพศหญิง ร้อยละ 62.00 และ เพศชายเป็นร้อยละ 38.00 

กลุ่มตัวอย่างส่วนมากมีอายุ 51-60 ปี ร้อยละ 22.00 รอง

ลงมาอายุระหว่าง 31-40 ปี ร้อยละ 22.00 อายุต�่ากว่า 30 

ปี ร้อยละ 21.00 อายุระหว่าง 41-50 ปี ร้อยละ 19.00 

และอายุ 61 ปีข้ึนไป ร้อยละ 16.00 กลุ่มตัวอย่างส่วนมาก

มีระดับการศึกษามัธยมศึกษา/ปวช./ปวส. ร้อยละ 38.80 

รองลงมาระดับปริญญาตรี ร้อยละ 35.00 ประถมศึกษา 

ร้อยละ 18.00 และระดับปริญญาโท ร้อยละ 7.00  และ

อื่นๆ ร้อยละ 2.00 กลุ่มตัวอย่างส่วนมากมีธุรกิจส่วนตัว 

ร้อยละ 21.00 รองลงมานักเรียน/นักศึกษา ร้อยละ 17 รับ

ราชการร้อยละ 15.00 ว่างงาน ร้อยละ 13.00 รับจ้าง ร้อย

ละ 10.00 อื่นๆ ร้อยละ13.00 พนักงานบริษัท 10.00 และ

เกษตรกร ร้อยละ 1.00 กลุ่มตัวอย่างส่วนมากมีรายได้ต�่า

กว่า 5,000 บาท ร้อยละ 28.00 รองลงมา รายได้10,001 - 

15,000 บาท รายได้ร้อยละ 19.00 รายได้ 5,001 - 10,000 

บาท ร้อยละ 18.00 รายได้ 15,001 - 20,000 บาท ร้อย

ละ 18.00 และรายได้ 20,001 บาทข้ึนไป ร้อยละ 17.00 

กลุ่มตัวอย่างส่วนมากมาใช้บริการสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ร้อย

ละ 32.00 รองลงมาใช้บริการสัปดาห์ละ 2-3 ครั้ง ร้อยละ 

28.00 มาใช้บริการทุกวัน ร้อยละ 21.00 และมาใช้บริการ
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สัปดาห์ละ 4-5 ครั้ง ร้อยละ 19.00

 ผลการส�ารวจความพึงพอใจของผู้มารับบริการที่

มีต่อการให้บริการของเทศบาลเมืองบึงยี่โถ อ�าเภอธัญบุรี 

จังหวัดปทุมธานี ในภาพรวมอยู ่ในระดับมากที่สุด คือ  

( =4.59, SD=.501) คิดเป ็นร ้อยละ 91.80 เมื่อ

พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านเจ้าหน้าที่ผู ้ให้บริการ 

อยู ่ในระดับมากที่สุด คือ ( =4.63, SD=.493) คิด

เป็นร้อยละ 92.60 รองลงมาคือด้านกระบวนการข้ัน

ตอนการให้บริการ อยู่ในระดับมากที่สุด คือ ( =4.63,  

SD=.482) คิดเป็นร้อยละ 92.60 ด้านสิ่งอ�านวยความ

สะดวก อยู่ในระดับมากที่สุด คือ ( =4.54, SD=.517) 

คิดเป็นร้อยละ 90.80 และด้านช่องทางการให้บริการ อยู่

ในระดับมากที่สุด คือ ( =4.56, SD=.513) คิดเป็นร้อย

ละ 91.20 ตามล�าดับ

กำรอภิปรำยผล

 ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อกระบวนการ

ให้บริการของเทศบาลบงึยีโ่ถ อ�าเภอธญับรุ ีจงัหวดัปทมุธานี 

ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.59 คิด

เป็นร้อยละ 91.80 พิจารณาแต่ละด้าน พบว่ากลุ่มตัวอย่าง

มคีวามพงึพอใจต่อกระบวนการให้บรกิารของเทศบาลเมอืง

บึงยี่โถ ในด้านต่าง ๆ  ซึ่งงานวิจัยชิ้นนี้มีความสอดคล้องกับ

งานวิจัยของพยุง อินทร์วิลัย (2555, บทคัดย่อ) ได้ท�าการ

วจิยัเรือ่ง ความพงึพอใจของประชาชนทีม่ต่ีอการให้บรกิาร: 

ศกึษาเฉพาะกรณีหน่วยสสัดีเขตหลกัสี ่กรงุเทพมหานคร ผล

การวิจัย พบว่า ระดับความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อ

การให้บริการของหน่วยสัสดีเขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 

โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากที่สุด โดยประชานมี

ความพึงพอใจในด้านพนักงานผู้ให้บริการ ด้านสิ่งอ�านวย

ความสะดวกและด้านความรวดเร็วที่ให ้บริการอยู ่ใน

ระดับมากที่สุด รองลงมาเป็นด้านอาคาร/สถานที่และด้าน

ประชาสัมพันธ์เพื่อให้การบริการ อยู่ในระดับมาก 

 ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อกระบวนการ

ให้บริการของเทศบาลบงึยีโ่ถ อ�าเภอธญับรุ ีจงัหวดัปทมุธานี 

ยังมีความสอดคล้องกับผลงานวิจัยของวรวุฒิ สิงห์นิล 

(2550, บทคัดย่อ) ศึกษาความพึงพอใจของประชาชน

ต่อการด�าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต�าบลกองนาง 

อ�าเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย เพื่อเปรียบเทียบความพึง

พอใจของประชาชนท่ีมี เพศ การศึกษา และอาชีพแตกต่าง

กัน ต่อการด�าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต�าบลกอง

นาง และเพื่อศึกษาข้อเสนอแนะในการด�าเนินงาน ของ

องค์การบริหารส่วนต�าบลกองนาง อ�าเภอท่าบ่อ จังหวัด

หนองคายผลการวิจัย พบว่า

 1. ระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต ่อ

องค์การบริหารส่วนต�าบลกองนาง อ�าเภอท่าบ่อ จังหวัด

หนองคาย โดยรวมและจ�าแนกเป็นรายด้าน อยู่ในระดับ

ปานกลาง เรียงล�าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้าน

การให้บริการอย่างต่อเนื่อง ด้านการให้บริหารอย่างทัน

เวลา ด้านการให้บริการอย่างเพียงพอ ด้านการให้บริการ

อย่างก้าวหน้า และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านการ

ให้บริการอย่างเท่าเทียม

 2. การเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของ

ประชาชนที่มีต่อองค์การบริหารส่วนต�าบลกองนาง อ�าเภอ

ท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย จ�าแนกตามเพศ โดยรวมและ

จ�าแนกเป็นรายด้านพบว่าระดบัความถึงพอใจของประชาชน

ที่มีต่อองค์การบริหารส่วนต�าบลกองนาง อ�าเภอท่าบ่อ 

จังหวัดหนองคาย จ�าแนกตามเพศ โดยรวมและจ�าแนก

เป็นรายด้าน แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติที่

ระดับ .05

 3. การเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของ

ประชาชนที่มีต่อองค์การบริหารส่วนต�าบลกองนาง อ�าเภอ

ท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย จ�าแนกตามการศึกษาโดยรวม

และจ�าแนกเป็นรายด้านพบว่า ระดับความพึงพอใจของ

ประชาชนที่มีต่อองค์การบริหารส่วนต�าบลกองนาง อ�าเภอ

ท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย จ�าแนกตามการศึกษาโดยรวม 

และด้านการให้บริการอย่างเท่าเทียม มีความแตกต่างกัน

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยท่ีประชาชนที่จบ

การศึกษาระดับประถมศึกษา มีความพึงพอใจแตกต่างกับ

ประชาชนท่ีจบช้ันมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่าและประชาชน

ท่ีจบการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าข้ึนไป

 4. การเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของ

ประชาชนที่มีต่อองค์การบริหารส่วนต�าบลกองนาง อ�าเภอ

ท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย จ�าแนกตามอาชีพ โดยรวมและ

จ�าแนกเป็นรายด้าน ระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มี
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ต่อองค์การบริหารส่วนต�าบลกองนาง อ�าเภอท่าบ่อ จังหวัด

หนองคาย จ�าแนกตามอาชีพโดยรวมและจ�าแนกเป็นราย

ด้านทุกด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ 

.05 โดยประชาชนที่ประกอบอาชีพเกษตรกรหรือรับจ้างมี

ความพึงพอใจ แตกต่างกับประชาชนที่ประกอบอาชีพรับ

ราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน

และผู้ประกอบอาชีพค้าขายหรือประกอบอาชีพส่วนตัว

 5. ข้อเสนอแนะในการด�าเนินงานขององค์การ

บริหารส่วนต�าบลกองนาง อ�าเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 

ได้แก่ จัดกิจกรรมส่งเสริมการออกก�าลังกายให้กับผู้สูงอายุ 

เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วม ในการติดตาม

ประเมินผลการป้องกันสาธารณะภัย จัดให้มีถังขยะเพิ่ม

ขึ้นและให้มีการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล คุ้มครอง

ป้องกนัและบ�ารงุรกัษาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม

อย่างจริงจังจากทางหน่วยงานปฏิกูล คุ้มครองป้องกันและ

บ�ารงุรกัษาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมอย่างจรงิจงั

จากทางหน่วยงานของรัฐ จัดกิจกรรมการแข่งขันเกี่ยวกับ

การผลิตของใช้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น

 ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อกระบวนการ

ให้บริการของเทศบาลบงึยีโ่ถ อ�าเภอธญับรุ ีจงัหวดัปทมุธานี 

ยงัมคีวามสอดคล้องกบัผลงานวจิยัของจนัทมิาพร ทองนาค 

(2551, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อ

การด�าเนินงานขององค์การบรหิารส่วนต�าบลบ้านปง อ�าเภอ

หางดง จังหวัดเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่าประชาชนส่วน

มากมคีวามรู้ความเข้าใจ เกีย่วกบัองค์การบรหิารส่วนต�าบล

และมีความพึงพอใจต่อการด�าเนินงานขององค์การบริหาร

ส่วนต�าบลอยู่ในระดับปานกลาง โดยตัวแปรภูมิหลังท่ีท�าให้

ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์การบริหารส่วน

ต�าบลแตกต่างกันและมีความพึงพอใจต่อการด�าเนินงาน 

ขององค์การบริหารส่วนต�าบลแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญ 

ได้แก่ ตัวแปร อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ การรับทราบ

ข้อมูลข่าวสารจาก อบต. ส่วนปัญหาและอุปสรรคในการ

ด�าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต�าบลที่พบ ได้แก่ ด้าน

อาคารสถานที่และวัสดุอุปกรณ์ด้านความรู้ ความสามารถ

ของบุคลากร ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนและด้านงบ

ประมาณ

ข้อเสนอแนะ

 1. งานศนูย์พฒันาคณุภาพผูส้งูอายหุมูบ้่านสถาพร 

มีข้อเสนอแนะดังนี้

 ด้านช่องทางการให้บรกิาร เทศบาลควรพฒันาขัน้

ตอนการให้บริการ ควรลดระยะเวลาในการให้บริการ โดย

ก�าหนดระยะเวลาในการให้บริการในแต่ละขั้นตอน เพื่อให้

ประชาชนสามารถค�านวณเวลาในการมารับบริการได้

 2. งานศูนย์การแพทย์และฟื้นฟู บึงยี่โถ มีข้อเสนอ

แนะดังนี้

 ด้านช่องทางการให้บริการ เทศบาลควรพัฒนา

ข้ันตอนการให้บริการ  เทศบาลควรมีการประชาสัมพันธ์

ให้ประชาชนรับทราบข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง โดยมี

การจัดท�าเอกสารหรือให้บริการแบบออกหน่วยเคลื่อนที่

ประชาสัมพันธ์เพื่อตอบข้อสักถามหรือให้บริการประชาชน

อย่างท่ัวถึง

 3. งานศูนย์พัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุ บ้านฟ้ารังสิต 

มีข้อเสนอแนะดังนี้

 ด้านสิง่อ�านวยความสะดวก เทศบาลควรพฒันาขัน้

ตอนการให้บรกิาร ควรปรบัปรงุความสะอาดของสถานทีใ่ห้

มคีวามเป็นระเบยีบเรยีบร้อย และควรมป้ีายประชาสมัพนัธ์

ท่ีชัดเจน

 4. งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต�าบลบึงยี่โถ ศูนย์ 4 

(หมู่บ้านอยู่เจริญ 1) มีข้อเสนอแนะดังนี้

 ด้านสิ่งอ�านวยความสะดวก เทศบาลควรพัฒนา

ข้ันตอนบริการการให้บริการควรเพิ่มอุปกรณ์เครื่องมือให้

เพียงพอต่อการใช้

 5. ข้อเสนอแนะของงานด้านสิ่งแวดล้อมและ

สุขาภิบาลการจัดเก็บขยะมูลฝอย และการรักษาความ

สะอาดในท่ีสาธารณะ มีข้อเสนอแนะดังนี้

5.1 ด้านอปุกรณ์และยานพาหนะ ทางเทศบาล

ควรบ�ารุงรักษารถบรรทุกขยะและถังให้อยู่ในสภาพพร้อม

ใช้งานตลอดเวลา

5.2 ด้านระยะเวลาด�าเนินการ ทางเทศบาล

ควรให้บริการตรงตามระยะเวลาท่ีก�าหนด
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บทคัดย่อ

งานวิจัยเชิงส�ารวจนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) ทัศนคติของประชากร พื้นที่อ�าเภอพนมสารคาม จังหวัด

ฉะเชิงเทรา ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (2) ความพร้อมของประชากร ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และ (3) ทัศนคติ 

และความพร้อมของประชากรจ�าแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล ประชากรได้แก่ประชาชนในพื้นที่อ�าเภอพนมสารคาม จังหวัด

ฉะเชิงเทรา(สถิติกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย มีจ�านวนท้ังสิ้น68,860 คน) กลุ่มตัวอย่างได้จากการสุ่มตัวอย่าง

ประชาชนจ�านวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลได้แก่แบบสอบถาม สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ได้แก่ สถิติเชิง

พรรณา (ประกอบด้วย ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ) และสถิติเชิงอนุมาน ( ประกอบด้วย t-test, 

F-test) ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นหญิง มีอายุระหว่าง 26-35 ปี มีสถานภาพโสด และมี

รายได้เฉล่ียอยู่ที่ 5,001-15,00 บาท ต่อเดือน อาศัยอยู่ในต�าบลพนมสารคาม มีอาชีพรับจ้างท่ัวไป และมีการศึกษาอยู่

ที่ระดับมัธยมศึกษา หรือ อาชีวะศึกษา ในส่วนของทัศนคติเก่ียวกับประชาคมอาเซียน ส่วนใหญ่อยู่ในระดับเห็นด้วย ใน

ส่วนของความพร้อมเกี่ยวกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนมีความพร้อมเพียงพอ ในส่วนของการเปรียบเทียบทัศนคติเกี่ยว

กับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนจ�าแนกตามข้อมูลส่วนบุคคลพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ/รายได้/อาชีพแตกต่างกัน

มีทัศนคติเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนแตกต่างกันในบางประเด็น ในส่วนของความคิดเห็นเก่ียวกับความพร้อมในการเข้าสู่

ประชาคมอาเซียน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุ/รายได้ /อาชีพแตกต่างกันมีความคิดเห็นในความพร้อมเก่ียวกับ

ประชาคมอาเซียนแตกต่างกันในบางประเด็น

ค�ำส�ำคัญ: ตลาดแรงงาน, ประชาคมอาเซียน, ความพร้อม, ทัศนคติ

Abstract

The objectives of this survey research were to study (1) the attitude of people living in Phanomsarakham 

district, Chachoengsao province on ASEAN community (2) their readiness on the advent of ASEAN community 

(3) their attitude and opinion on readiness based upon their personal factors. Population were people living in  

Panomsarkham district, Chachoengsao province (68,860 persons according to statistics issued by Department of 

Public Administration, Ministry of Interior). Samples included 400 persons. Statistics used in the study included  

descriptive statistics (frequency, percentage, mean, standard deviation) and inferential statistics(t-test, F-test).  

ทัศนคติ และควำมพร้อม กำรเข้ำสู่ตลำดแรงงำนประชำคมอำเซียน

ของประชำชน พื้นที่อ�ำเภอพนมสำรคำม จังหวัดฉะเชิงเทรำ

Public’s Attitude and Readiness in Entering Labor Market within the  

ASEAN Community: Phanomsarakham District, Chachoengsao Province

รัชดาพร ใจสว่าง และ ดนัย ปัตตพงศ์

Ratchadaporn Jaisawang and Danai Pattaphongse
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเนชั่น

Master of Business Administration Program, Nation University
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บทน�ำ

การเปิดเสรอีาเซยีน โดยเฉพาะการก้าวสูป่ระชาคม

เศรษฐกจิอาเซยีน (Asian Economic Community--AEC) 

ในปี พ.ศ. 2558 นั้น ประเทศไทยจะต้องเตรียมความ

พร้อมเพื่อรับกับผลกระทบจากการเปิดเสรีต่าง ๆ  เมื่อเข้าสู่

ประชาคมอาเซียน สิ่งส�าคัญสุดประการหนึ่งคือ จ�าเป็นต้อง

ยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศให้สูงขึ้น 

และปัจจัยส�าคัญประการหนึ่งที่มีผลต่อความสามารถใน

การแข่งขัน คือการสร้างความเข้มแข็งให้แก่แรงงานไทย 

เพราะเป็นตัวจักรส�าคัญ ที่จะท�าให้เกิดความได้เปรียบใน

การแข่งขัน

การศึกษามีส่วนเกี่ยวข้องและมีบทบาทส�าคัญใน

การให้ความรู้ที่จ�าเป็นในการขับเคลื่อนและเตรียมการเพื่อ

การก้าวสู่การเป็นประชาคมอาเซียนให้ทันตามก�าหนด ใน

กรอบความร่วมมือของประชาคมอาเซียนทั้ง 3 เสาหลัก 

(three pillars of ASEAN community) ซึ่งประกอบ

ด้วยประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN 

Political and Security Community--APSC) ประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community 

--AEC) และประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN  

Socio-Cultural Community --ASCC) อย่างหลีกเลี่ยง

มิได้ ประชากรไทยทุกคนจ�าเป็นที่จะต้องมีความตระหนัก

รู้และมีความพร้อมในการก�าหนดนโยบายเพื่อขับเคลื่อน

ประเทศไทยให้ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ที่สอดคล้องกับ

นโยบายในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาที่มุ ่งสร้าง

คนไทยยุคใหม่ให้มีความรู้ความดี และสามารถอยู่ร่วมกับ

Outcome of the study revealed that the majority of respondents were female, single , 26-35 years 

of age, secondary-school or vocational school graduates, working for hire with monthly income  

between 5,001-15,00 baht . Study of their attitude showed that the majority of them positively agreed 

with the issues raised. Study of their readiness showed that, overall, the score was moderate. Study 

of their attitude based upon personal factors showed that respondents with different age, income/ 

occupation did differ in their attitude on some aspects. Similarly, study of their opinion on readiness 

based upon personal factors indicated that respondents with different age/income/occupation did 

differ in their opinion on readiness in some aspects.

Keywords: labor market, Asian economic community, readiness, attitude

ผู้อื่นอย่างมีความสุข ซ่ึงหมายรวมถึงการท่ีคนไทยมีความ

พร้อมที่จะเป็นพลเมืองอาเซียนที่สามารถแข่งขันได้และ

อยู่ร่วมกับเพื่อนบ้านอย่างสันติสุข ตลอดจนเป็นต้นแบบ

การด�าเนินการเพื่อขยายผลความร่วมมือที่เป็นรูปธรรม

กับประเทศเพื่อนบ้านต่างๆ ในภูมิภาคเดียวกันอีกด้วย  

(ชิดชนก ทองไทย, 2556)

ประชากรในพื้นท่ีอ�าเภอพนมสารคาม จังหวัด

ฉะเชงิเทรา ซึง่แม้เป็นอ�าเภอเลก็ๆ แต่กเ็ป็นอ�าเภอทีม่หีลาย

ต�าบล ซ่ึงมีธุรกิจหลากหลายประเภท และประชากรส่วน

ใหญ่ทีท่�างานอยูใ่นย่านนีต้้องมส่ีวนร่วมไม่มากกน้็อยในการ

ขับเคลื่อนประเทศไทยให้ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน จึงหลีก

เลี่ยงไม่ได้ท่ีจะต้องรับรู้ ท�าความเข้าใจ มีการเตรียมการ 

มีการปรับตัว ปรับทัศนคติให้พร้อม ประเด็นที่ประชากร

ควรต้องเตรียมตนเองเพื่อท�าให้ตนเองมีความพร้อมเพื่อ

รับมือกับสถานการณ์ในอนาคตเช่นการให้ความสนใจ

และตระหนักผลที่เกิดข้ึนอันเนื่องมาจากการรวมตัวของ

ประเทศต่างๆ สู่ประชาคมอาเซียน ทั้งในเชิงประโยชน์ที่ได้

รับ และข้อควรระวัง ดังนั้นการติดตามข้อมูลข่าวสารความ

เคลือ่นไหวของประเทศเพือ่นบ้านเป็นสิง่จ�าเป็นเพราะจะน�า

ไปสู่ความเท่าทัน มีการเตรียมการเพื่อการปรับตัว มิใช่รอ

ให้ผลเกิดข้ึนก่อนจึงค่อยปรับตัว ซ่ึงอาจจะท�าให้ไม่ทันต่อ 

การเรียนรู้ในยุคใหม่ควรเป็นไปอย่างมีเป้าหมาย อย่างคน

รู้เท่าทันสถานการณ์ การเรียนควรเป็นไปเพื่อสะสมความรู้

และประสบการณ์ รู้จักท่ีจะสร้างมูลค่าเพิ่มในตนเองท�าให้

ตนเป็นคนมีศักยภาพรอบด้าน (ทั้งทางการเรียนรู้ การ
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เสริมสร้างปฏิสัมพันธ์ การสื่อสารการมีวินัยในตนเอง การ

มีภาวะผู้น�า ฯลฯ ) เพราะคู่แข่งในอนาคตมิใช่คนไทยด้วย

กันเท่านั้นแต่เป็นคนต่างชาติต่างวัฒนธรรมที่จะมีจ�านวน

เพิ่มมากขึ้น แนวคิดที่ควรจะเสริมสร้างในตนเอง คือท�าให้

ตนเองสามารถท�างานได้ทั่วอาเซียน นอกจากนี้การเกิดข้ึน

ของประชาคมอาเซียน สอนเราว่าเราต้องมีนิสัยเรียนรู้อยู่

ตลอดเวลาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เพราะสังคมแห่งอนาคต

เป็นสังคมใหม่ที่เราไม่เคยชิน มีความแตกต่างจากอดีตที่

ผ่านมา ความรู้เพื่อการด�ารงตนให้อยู่รอด และอยู่อย่างมี

ความสุขเป็นสิ่งที่เราต้องแสวงหา

จากที่กล่าวมาท�าให้ผู ้วิจัยสนใจที่จะศึกษาเรื่อง 

ทัศนคติ และความพร้อม การเข้าสู่ตลาดแรงงานประชาคม

อาเซียนของประชาชนที่อยู ่ในพื้นที่อ�าเภอพนมสารคาม 

จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อน�าผลที่ได้จากการศึกษาวิจัยใน

ครั้งนี้ ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ส�าหรับผู้ที่สนใจเกี่ยวกับการ 

เตรียมการเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียนในที่สุด

วัตถุประสงค์กำรวิจัย 

1. เพื่อศึกษาทัศนคติของประชากร ในการเข้าสู่

ประชาคมอาเซียน

2. เพื่อศึกษาความพร้อมของประชากร ในการเข้า

สู่ประชาคมอาเซียน

3. เพือ่ศกึษาเปรยีบเทยีบทศันคต ิและความพร้อม

ของประชากรจ�าแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล

แนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง

อาเซียน (ASEAN) เป็นการรวมตัวกันของ 10 

ประเทศ ในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผู้น�าอาเซียนได้

ร่วมลงนามในปฎิญญาว่าด้วย ความร่วมมืออาเซียนเห็น

ชอบ ให้จัดตั้ง ประชาคมอาเซียน (ASEAN community) 

เพ่ือเป็นองค์กรระหว่างประเทศระดับภูมิภาคเอเชียตะวัน

ออกเฉียงใต้ ตามข้อตกลงจะมีการจัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2558 

(ค.ศ. 2015) เมือ่มกีารรวมตวักนัเป็นประชาคมอาเซยีนแล้ว

จะมีการเปิดกว้างให้ประชาชนในแต่ละประเทศสามารถ

เข้าไปท�างานในประเทศอื่นๆ ในประชาคมอาเซียนได้อย่าง

เสรี เสมือนดังเป็นประเทศเดียวกันซึ่งจะมีผลกระทบต่อ

การประกอบอาชีพและการมีงานท�าของคนไทย 

ความหมายของทัศนคติ ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 

2525 (2538, น. 237) ได้ให้ความหมายของ ค�าว่าทัศนคติ 

หมายถึง ท่าทีหรือความรู้สึกของบุคคลต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

อนันต์ชัย คงจันทร์ (2545, น. 46-70) ได้ให้ความ

หมายของค�าว่า ทัศนคติ หมายถึงความเห็นในลักษณะการ

ประเมนิเชงิบวกหรอืลบเป็นการสะท้อนความรูส้กึของบคุคล

ในเรื่องความพอใจหรือไม่พอใจ ความชอบหรือไม่ชอบที่มี

ต่องาน บุคคล วัตถุหรือเหตุการณ์ต่างๆ ซ่ึง ทัศนคติเป็น

ปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรม

ในงานวิจัยนี้ ทัศนคติหมายถึง ความรู้คิด ความ

เชื่อรวมถึงความรู้สึกชอบไม่ชอบที่มีต่อกิจกรรมหรือสิ่งใด

สิ่งหนึ่งไปในลักษณะท่ีสนับสนุนหรือไม่สนับสนุน 

ความหมายของความพร้อม (readiness) กู ๊ด 

(Good, 1973, p. 472) ได้ให้ความหมายของความพร้อม

ไว้ว่าหมายถึง ความตั้งใจ ความต้องการ และความสามารถ

ท่ีจะเข้าร่วมกิจกรรม ความพร้อมข้ึนอยู่กับระดับวุฒิภาวะ 

ประสบการณ์ อารมณ์ และจิตใจ

กมลรัตน์ หล้าสุวงษ์ (2528, น. 220) กล่าวไว้ว่า 

ความพร้อมหมายถึง สภาพความสมบูรณ์ ท้ังทางร่างกาย

และจิตใจ ที่พร้อมจะตอบสนองต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งทางด้าน

ร่างกาย ได้แก่ วุฒิภาวะ (maturity) ซึ่งหมายถึง การเจริญ

เติบโตอย่างเต็มท่ีของอวัยวะของร่างกาย ทางด้านจิตใจ 

ได้แก่ ความพอใจที่จะตอบสนองต่อสิ่งเร้า หรือพอใจที่

จะกระท�าสิ่งต่างๆ

กฤษฎา ศักดิ์ศรี (2530, น. 473) กล่าวว่า ความ

พร้อมหมายถึง ความสามารถท่ีบุคคลท่ีจะด�าเนินกิจกรรม

หนึ่งอย่างได้ผลดีในระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง ความพร้อม

ประกอบด้วย วุฒิภาวะทางกาย กับสภาพการณ์อื่นๆ เช่น 

ความสนใจ แรงจูงใจ ประสบการณ์เดิม ความต้องการ 

สุขภาพจิต เป็นต้น

ในงานวิจัยนี้ ความพร้อมเป็นสภาวะของบุคคล

ท่ีจะกระท�าสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้บังเกิดผลด้วยความตั้งใจ และ

กระตือรือร้น ซ่ึงเกิดจากวุฒิภาวะ ประสบการณ์ อารมณ์ 

และความสมบูรณ์ของร่างกายและจิตใจ

องค ์ประกอบของความพร ้อม ดาวนิ่ง และ 
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แธคเกอร์เรย์ (Downing & Thackrey, 1971, pp. 14-15) 

ได้แบ่งองค์ประกอบของความพร้อมไว้ 4 กลุ่มดังนี้ 

1. องค์ประกอบทางกาย

2. องค์ประกอบทางสติปัญญา 

3. องค์ประกอบทางด้านอารมณ์ แรงจูงใจ และ

บุคลิกภาพ

4. องค์ประกอบทางด้านสิ่งแวดล้อม 

ในงานวิจัยนี้ ผู ้วิจัยขอน�าแนวคิดของธอร์นไดค์ 

(Thorndike,1999) ที่อธิบายถึงความพร้อมว่า หมายถึง 

สภาพความพร้อม หรือความมีวุฒิภาวะ ประสบการณ์

เดิมที่จะเชื่อมโยงกับความรู้ใหม่หรือสิ่งใหม่ ที่จะท�าให้เกิด

ทักษะจากการเรียนรู้ มาใช้เป็นแนวทางในการค้นหาค�า

ตอบกรอบแนวความคิดเกี่ยวกับความพร้อมในการเข้าสู่

ตลาดแรงงานประชาคมอาเซียน 

ชดิชนก ทองไทย (2556) ท�าการศึกษาเรือ่งการรบัรู้ 

และทศันคตทิีม่ผีลต่อความพร้อมในการเข้าสูต่ลาดแรงงาน

ประชาคมอาเซียนของนักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ ผลการวิจัยพบว่า ทัศนคติในการท�างาน

ที่ประกอบด้วย ด้านความเชื่อเกี่ยวกับงานในประชาคม 

อาเซียน ความรูส้กึทีม่ต่ีอประชาคมอาเซยีน และความตัง้ใจ

ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอยู่ในระดับมาก

ทศันย์ี อคัรพนิท์ (2555) ท�าการศึกษาเรือ่ง ทัศนคติ

และความพร้อมของนักศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ต่อการ

เข้าสู่ตลาดแรงงานประชาคมอาเซียน ผลการวิจัยพบว่า 

กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิด

ขึ้นภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีทัศนคติเกี่ยวกับการ

เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นมากที่สุด คือ ผู้ร่วมงานท่ีมีความ

หลากหลาย เช่น เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา และวัฒนธรรม 

เป็นการผสมผสานในการท�างาน เพื่อตอบสนองความ

ต้องการของตลาด

อรวรรณ สีลวานิช (2554) ท�าการศึกษาเรื่อง 

ความพร้อมของนักศึกษาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์กับ

การเข้าสู่ตลาดแรงงานประชาคมอาเซียน ผลงานวิจัยพบ

ว่า กลุ่มตัวอย่างสามารถตอบค�าถามที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล

ทั่วไปที่สื่อได้น�าเสนอต่อสาธารณะอย่างสม�่าเสมอได้เป็น

ส่วนใหญ่ ในทางกลับกันกลุ่มตัวอย่างไม่สามารถตอบค�า

ถามท่ีเก่ียวข้องกับรายละเอียดเชิงลึกของการเคลื่อนย้าย

แรงงานและข้อตกลงที่อาเซียนได้จัดท�าขึ้นเพื่อเตรียมส�าห

รับการเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเสรีในปี พ.ศ. 2558 ได้ถูก

ต้อง ค่าเฉลี่ยรวมของทัศนะเก่ียวกับการปรับตัว และการเต

รียมความพร้อมของกลุ่มตัวอย่างอยู่ในระดับมากเกือบทุก

ด้าน ได้แก่ ด้านความเปลี่ยนแปลงของระบบงาน ด้านเวลา

ท�างาน ด้านรายได้ และด้านความหลากหลายของแรงงาน

ท่ีจะอพยพเข้าประเทศ ในส่วนของทัศนะท่ีมีค่าเฉลี่ยระดับ

ปานกลางคือ ด้านการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาใน

การปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

ธิดารัตน์ โชคสุชาติ (2553) ท�าการศึกษาเรื่อง 

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน: ความส�าคัญและการเตรียม

ความพร้อมของไทย ผลงานวิจัยพบว่า ประเทศไทยต้องเต

รียมความพร้อมดังนี้ 

1. ควรมีการเปลี่ยนแปลงห่วงโซ่อุปทานของ

อุตสาหกรรมไทยเพื่อใช้ประกอบการปรับตัวของภาคการ

ผลิต 

2. การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลอย่าง

ต่อเนื่อง เร่งเสริมสร้างความเข้าใจและความรู้เกี่ยวกับ

ประชาคมอาเซยีนแก่ผูท้ีเ่กีย่วข้องทกุภาคส่วนอย่างครบถ้วน 

3. การเจรจาเพื่อท�าความตกลงการค้าระหว่าง

ประเทศ ควรให้ภาคเอกชนท่ีมีส่วนเก่ียวข้องเข้าไปมีส่วน

ร่วมในการให้ข้อมูล ข้อคิดเห็น และก�าหนดแนวทางเจรจา

มากข้ึน

4. ภาครัฐควรเร่งออกมาตรการหรือแผนรองรับ

ผู้ประกอบการท่ีอาจได้รับผลทางลบอย่างเป็นรูปธรรม

อภิญญา เลื่อนฉวี (2554) ท�าการวิจัยเรื่อง เคลื่อน

ย้ายแรงงานเสรีในอาเซียน: ผลกระทบอย่างไรต่อไทย ผล

การศึกษาพบว่า การเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีจะส่งผลดีท่ี

เห็นได้ชัดต่อตลาดแรงงาน กล่าวคือ ตลาดแรงงานจะมี

ความยืดหยุ่นมากข้ึนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเศรษฐกิจทั่วโลก

ในปัจจุบันมีแนวโน้มท่ีจะผนวกเข้าหากัน แรงงานในแต่ละ

ประเทศจะมีโอกาสเลือกท�างานในสถานที่หรือในประเทศ

ที่มีโอกาสที่เขาจะสามารถแสดงศักยภาพได้สูงสุด และก่อ

ให้เกิดรายได้ท่ีสูงข้ึนตามไปด้วย ซ่ึงจะท�าให้ประเทศมีการ

ขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างกว้างขวาง ส่วนผลเสียอันเกิด

จากการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีนั้นก็คือ อุตสาหกรรมบาง
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ประเภทอาจได้รับผลกระทบจากการไหลเข้าของแรงงาน

ท่ีมาจากประเทศอื่นซึ่งเข้ามาแข่งขันในอีกประเทศหนึ่ง 

นายจ้างจะมีทางเลือกที่จะจ้างแรงงานของประชากร

อาเซียนในประเทศใดประเทศหนึ่งที่มีค่าแรงถูกกว่า เกิด

ปัญหาระหว่างคนในชาติและชาวต่างชาติ และท�าให้เกิด

ปัญหาการเหยยีดเชือ้ชาติตามมา อย่างไรกดี็ เพือ่การเตรยีม

พร้อมในการรองรับการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีที่จะมีข้ึนใน

อนาคต ภาครัฐควรเตรียมการดังนี้ (1) การพัฒนาศักยภาพ

และสมรรถนะผู้ใช้แรงงาน (2) การป้องกันสภาวะ“สมอง

ไหล” (3) การบริหารจัดการภาครัฐ

สมมติฐำนในกำรวิจัย

ประชากรที่มีข้อมูลส่วนบุคคลต่างกันมีทัศนคติ

และความพร้อมต่อการเข้าสู ่ตลาดแรงงาน ประชาคม

อาเซียนแตกต่างกัน

กรอบแนวคิดกำรวิจัย

  ตัวแปรต้น           ตัวแปรตาม

ข้อมูลส่วนบุคคล

- เพศ              - อายุ

- สถานภาพ      - รายได้เฉลี่ยต่อเดือน

- ระดับการศึกษา

ทัศนคติเก่ียวกับประชาคมอาเซียน

ความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ภำพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ เป ็นการวิจัยเชิงส�ารวจ โดยมี

แบบสอบถาม (questionnaire) เป็นเครื่องมือ ในการ

เก็บรวบรวมข้อมูล โดยมีระเบียบวิธีวิจัยเป็นข้อ ๆ ดังนี้

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ประชากรในพื้นท่ี 

อ�าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา จ�านวนทั้งสิ้น 

68,860 คนโดยแยกเป็นต�าบล รวมทั้งสิ้น 8 ต�าบล คือ 

ต�าบลเกาะขนุน ต�าบลบ้านซ่อง ต�าบลพนมสารคาม ต�าบล

เมืองเก่า ต�าบลหนองยาว ต�าบลท่าถ่าน ต�าบลหนองแหน 

และต�าบลเขาหินซ้อน (อ�าเภอพนมสารคาม , 2558)

เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้ทราบจ�านวนประชากร

ที่แน่นอน ผู้วิจัยจึงค�านวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้

ตารางของ Taro Yamane (Yamane. 1970, pp. 580-

581) โดยก�าหนดค่าความเชือ่มัน่ทีร้่อยละ 95 ค่าความคลาด

เคลือ่นในการสุม่ตวัอย่างร้อยละ 5 พบว่า ขนาดกลุม่ตัวอย่าง

ที่เหมาะสมไม่ต�่ากว่า 397 ราย ในงานวิจัยนี้ผู้วิจัยเลือกท่ี

จะสุ่มตัวอย่างจ�านวน 400 ราย

ผูว้จิยัท�าการเกบ็ตวัอย่างโดยใช้วธิกีารเกบ็ตวัอย่าง

แบบหลายข้ันตอน (multi-stage sampling) โดยในข้ันแรก

ท�าการคัดเลือกต�าบลในอ�าเภอที่จะมีการสุ่มตัวอย่างโดยวิธี

การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (simple random sampling) 

คัดเลือก 4 ต�าบลในอ�าเภอพนมสารคาม จากท่ีมีท้ังหมด 

8 ต�าบลจากนั้นท�าการก�าหนดโควต้า(quota sampling) 

จ�านวนตัวอย่างท่ีจะเก็บจากแต่ละต�าบลจ�านวน 100 

ราย หลังจากนั้น ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบตามสะดวก  

(convenience sampling) ท�าการเก็บตัวอย่างจากแต่ละ

ต�าบลจนครบโควตาท่ีก�าหนดไว้

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล

ผู้วิจัยท�าการเก็บตัวอย่างโดยอาศัยผู้ช่วยสามท่าน 

โดยเลือกตลาดนัดหลักในท้องถ่ินของแต่ละต�าบลท่ีมีการ

ขายอาหารและสินค้าอื่นๆรวมอยู่ เวลาท่ีเก็บตัวอย่างเป็น

ช่วงเวลา 16.00 น. ถึง 18.00 น. ซ่ึงเป็นช่วงเวลาท่ีชาว
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บ้านทัง้ชายและหญิงจะออกมาหาซือ้อาหารรับประทานและ

จับจ่ายซื้อของอุปโภคบริโภค การเก็บตัวอย่างจะกระท�าใน

ช่วงสองสัปดาห์ติดต่อกัน ในสัปดาห์แรกจะก�าหนดให้เก็บ

แบบสอบถามได้สูงสุดไม่เกินต�าบลละ 50 ราย ในสัปดาห์

ที่สองก่อนท�าการแจกแบบสอบถาม ได้มีการงดเว้นไม่แจก

แบบสอบถามหากพบว่าได้เคยตอบแบบสอบถามในอาทติย์

แรกไปแล้ว ส�าหรับโควต้าแบบสอบถามในอาทิตย์ที่สองจะ

มี 50 รายในแต่ละต�าบล

เครื่องมือท่ีใช้ในกำรวิจัย

ในการศกึษาวจิยัในครัง้นี ้ผูว้จิยัได้สร้างเครือ่งมอืที่

ใช้ในการเกบ็ข้อมลูโดยอาศยัการศกึษาทฤษฎ ีแนวความคดิ 

สารนิพนธ์และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางในการ

สร้างแบบสอบถาม (questionnaire) ให้ครอบคลุมถึงสิ่งที่

ต้องการศึกษาวิจัย จากนั้น  น�าแบบสอบถามที่สร้างเสร็จ

แล้วเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญ เพื่อตรวจ

สอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (content validity) โดย

การหาดัชนี IOC ( Index of item objective congru-

ence) จากนั้นน�ามาแก้ไข และน�าไปทดสอบ (pre-test) 

กับกลุ่มตัวอย่างจ�านวน 30 ตัวอย่าง จากนั้นท�าการตรวจ

วิเคราะห์หาความเชื่อมั่น โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์คอนบาค

แอลฟ่า (Cronbach’s Alpha) พบว่าเท่ากับ 0.915 แสดง

ว่าแบบสอบถามมีความเชื่อมั่นสูง และพร้อมจะน�าไปใช้ใน

การเก็บข้อมูลจริง

สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล

สถิติเชิงพรรณา ( descriptive statistics) 

ประกอบด้วยค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยง

เบนมาตรฐานสถิติเชิงอนุมาน (inferential statistics) 

ประกอบด้วย independent sample t-test ส�าหรับ

หาความแตกต่างของทัศนคติเกี่ยวกับประชาคมอาเซี่ยน

และความคิดเห็นเก่ียวกับความพร้อมในการเข้าสู่อาเซียน

จ�าแนกตามเพศของผู้ตอบแบบสอบถาม และ F-test หรือ

การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดยีว (One-way analysis 

of variance) ส�าหรบัหาความแตกต่างของทศันคตเิกีย่วกบั

ประชาคมอาเซียนและความคิดเห็นเกี่ยวกับความพร้อมใน

การเข้าสู่อาเซียน จ�าแนกตามอายุ สถานภาพ รายได้เฉลี่ย

ต่อเดือน และระดับการศึกษา

ผลกำรวิจัย 

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นหญิง มีอายุระหว่าง 26-

35 ปี สถานภาพโสด มีรายได้เฉลี่ยอยู่ท่ี5,001 – 15,000 

บาท ต่อเดือน มีอาชีพรับจ้างท่ัวไป และมีการศึกษาอยู่ที่

ระดับมัธยมศึกษา หรือ อาชีวะศึกษา

ทัศนคติเก่ียวกับประชาคมอาเซียน (ตารางที่ 1) 

ส่วนใหญ่อยู่ในระดับเห็นด้วย (ค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.53-

3.64) ตามด้วยระดับไม่แน่ใจ( ค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.36-

3.49) ในส่วนของความพร้อมเก่ียวกับการเข้าสู่ประชาคม

อาเซียน ( ตารางท่ี 2) มีความพร้อมเพียงพอ ( ค่าเฉลี่ยอยู่

ระหว่าง 2.29-2.42) ตามด้วยความพร้อมในด้านเทคโนโลยี

ซ่ึงอยู่ในระดับใช้งานได้ปานกลาง ( ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.67)
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ตำรำง 1

แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงแบนมาตรฐาน ระดับทัศนคติเกี่ยวกับประชาชมอาเซียน

ทัศนะคติเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน SD ระดับ

ความคิดเห็น

1. การก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนจะท�าให้เกิดการแข่งขันในการ

ท�างานสูงสุด

3.64 .950 เห็นด้วย

2. การก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนก่อให้เกิดเสรีในการเคลื่อนย้าย

แรงงานในทุกๆ อาชีพ

3.63 .962 เห็นด้วย

3. ท่านสามารถเรียนรู้และปฏิบัติตามมาตรฐานสากลได้ เช่น การ

ตรงต่อเวลา การมีความรับผิดชอบ และการมีความเคารพ สามารถ

ยอมรับค�าติเตียน

3.62 .934 เห็นด้วย

4. ประชาคมอาเซียนก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของระบบงานอย่าง

รวดเร็ว

3.57 .870 เห็นด้วย

5. ท่านสามารถเดินทางไปท�างานในภูมิภาคอาเซียนได้อย่างเสรี 3.54 .928 เห็นด้วย

6. การก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนจะท�าให้เศรษฐกิจในภูมิภาคดีขึ้น 3.54 .928 เห็นด้วย

7. การท�างานกับแรงงานชาติอาเซียนเป็นงานที่น่าสนใจ 3.35 .978 เห็นด้วย

8. ท่านสามารถท�างานได้โดยอิสระในอาเซียน โดยไม่ต้องมีหัวหน้า

มาควบคุม

3.49 1.860 ไม่แน่ใจ

9. ความหลากหลายของแรงงานจะท�าให้เกดิการพฒันาความสามารถ

ของแรงงานมากขึ้น

3.48 .950 ไม่แน่ใจ

10. บริษัทที่ท�างานของท่านก�าลังขยายตลาดไปสู่ระดับอาเซียน 3.46 .957 ไม่แน่ใจ

11. หากบริษัทส่งตัวท่านไปท�างานในประเทศแถบอาเซียน ท่าน

สามารถเดินทางได้โดยไม่ลังเล

3.43 .950 ไม่แน่ใจ

12. ความหลากหลายทางเชื้อชาติ ภาษา และวัฒนธรรม ไม่เป็น

อุปสรรคในการท�างาน

3.42 .990 ไม่แน่ใจ

13. ความหลากหลายของแรงงานไม่ยากต่อการควบคุมดูแลของ

หัวหน้างาน

3.36 .953 ไม่แน่ใจ

เฉลี่ยโดยรวม 3.51 1.022 เห็นด้วย
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ตำรำง 2

แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงแบนมาตรฐานความคิดเห็นเกี่ยวกับความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ทัศนะคติเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน SD ระดับ

ความคิดเห็น

1. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 2.67 1.154 เพียงพอ

2. ความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับผู้ร่วมงานที่มีความหลาก

หลายทางเชื้อชาติ ภาษา และวัฒนธรรม

2.42 1.216 เพียงพอ

3. หน่วยงานของท่านมแีผนการเตรยีมความพร้อมเมือ่เข้าสูป่ระชาคม

อาเซียน

2.36 1.216 เพียงพอ

4. ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ 2.34 1.172 เพียงพอ

5. หน่วยงานของท่านเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารเกีย่วกบัประชาคมอาเซยีน 2.31 1.168 เพียงพอ

6. ความสามารถในการใช้ภาษากลุ่มประเทศอาเซียน 2.29 1.193 เพียงพอ

รวม 2.39 1.186 เพียงพอ

ตำรำง 3

การเปรียบเทียบทัศนคติเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนจ�าแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล

ทัศนะคติ เพศ อายุ รายได้ อาชีพ การศึกษา

t F F F F

1. การก้าวเข้าสู ่ประชาคมอาเซียนจะท�าให้เศรษฐกิจใน

ภูมิภาคดีขึ้น

-.478 8.184* 3.952* 12.824* 43.008*

2. การก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนจะท�าให้เกิดการแข่งขัน

ในการท�างานสูงสุด

-.572 10.840* 4.274* 14.726* 39.687*

3. การก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนก่อให้เกิดเสรีในการเคลื่อน

ย้ายแรงงานในทุก ๆ อาชีพ

-.581 7.106* 6.9878 7.817* 39.753*

4. ท่านสามารถเรียนรู้และปฏิบัติตามมาตรฐานสากลได้ -.630 10.358* 4.045* 10.171* 27.675*

5. ท่านสามารถท�างานได้โดยอิสระในอาเซียน โดยไม่ต้องมี

หัวหน้ามาควบคุม

.963 3.322* .757 2.865* 7.117*

6. ท่านสามารถเดินทางไปท�างานในภูมิภาคอาเซียนได้อย่าง

เสรี

-.539 11.665* 2.303 12.093* 20.737*

7. ความหลากหลายทางเชื้อชาติ ภาษา และวัฒนธรรมไม่

เป็นอุปสรรคในการท�างาน

-.362 12.290* 6.440* 7.804* 34.940*

8. ความหลากหลายของแรงงานไม่ยากต่อการควบคุมดูแล

ของหัวหน้างาน

-.172 10.243* 3.964* 11.472* 15.001*
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ตำรำง 3 (ต่อ)

การเปรียบเทียบทัศนคติเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนจ�าแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล

ทัศนะคติ เพศ อายุ รายได้ อาชีพ การศึกษา

t F F F F

9. ความหลากหลายของแรงงานจะท�าให้เกิดการพัฒนาความ

สามารถของแรงงานมากขึ้น

-1.496 7.754* 4.800* 9.034* 25.265*

10. ประชาคมอาเซียนก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของระบบ

งานอย่างรวดเร็ว

-1.737 9.319* 6.023* 6.352* 17.150*

11. บริษัทที่ท�างานของท่านก�าลังขยายตลาดไปสู ่ระดับ

อาเซียน

-1.807 10.174* 6.031* 12.082* 24.939*

12. หากบริษัทส่งท่านไปท�างานในประเทศแถบอาเซียน ท่าน

สามารถเดินทางได้โดยไม่ลังเล

-1.228 9.928* 4.830* 14.268* 17.766*

13. การท�างานกับแรงงานอาเซียนเป็นงานที่น่าสนใจ -1.505 9.829* 5.595* 11.315* 24.113*

ในส่วนของการเปรียบเทียบทัศนคติเกี่ยวกับการ

เข้าสูป่ระชาคมอาเซยีนจ�าแนกตามข้อมลูส่วนบคุคล ( ตาราง

ท่ี 3)พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามทีม่เีพศต่างกนัมทีศันคตเิกีย่ว

กับประชาคมอาเซียนไม่แตกต่างกัน ผู้ตอบแบบสอบถามท่ี

มีอายุแตกต่างกันมีทัศนคติเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนแตก

ต่างกันในทุกหัวข้อ ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีรายได้แตกต่าง

กันมีทัศนคติเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนแตกต่างกันเกือบ

ทุกประเด็น ยกเว้นประเด็นท่านสามารถท�างานได้อิสระใน

อาเซียนโดยไม่ต้องมีหัวหน้ามาควบคุม และประเด็นท่าน

สามารถเดินทางไปท�างานในภูมิภาคอาเซียนได้อย่างเสรี 

ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพและการศึกษาแตกต่างกันมี

ทศันคตเิกีย่วกบัประชาคมอาเซยีนแตกต่างกนัในทกุประเดน็

ตำรำง 4

ความคิดเห็นเกี่ยวกับความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนจ�าแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล

ความพร้อมในการเข้าสู่อาเซียน เพศ อายุ รายได้ อาชีพ การศึกษา

t F F F F

1. ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ -1.626 13.313* 6.489* 12.320* 28.345*

2. ความสามารถในการใช้ภาษากลุ่มอาเซียน -.837 12.282* 4.074* 13.695* 23.802*

3. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี -.004 27.464* 1.754 18.228* 29.682*

4. ความสามารถในการปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานที่มีความ

หลากหลายทางเชื้อชาติ ภาษา และวัฒนธรรม

-.984 17.517* 3.422* 14.252* 22.547*

5. หน่วยงานของท่านเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารเกีย่วกบัประชาคม

อาเซียน

-1.697 18.535* 4.394* 17.638* 20.956*

6. หน่วยงานของท่านมีแผนการเตรียมความพร้อมเมื่อเข้าสู่

ประชาคมอาเซียน

-1.985* 19.087* 4.431* 17.576* 20.231*
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ในส่วนของความคิดเห็นเกี่ยวกับความพร้อม

ในการเข้าสู ่ประชาคมอาเซียน (ตารางที่ 4) พบว่า ผู ้

ตอบแบบสอบถามที่มีเพศต่างกันมีความคิดเห็นในความ

พร้อมเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนไม่แตกต่างกัน ผู ้ตอบ

แบบสอบถามที่มีอายุแตกต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ

ความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนแตกต่างกัน ผู้

ตอบแบบสอบถามทีม่รีายได้แตกต่างกนัมคีวามคดิเหน็เกีย่ว

กับความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนแตกต่างกัน

เกือบทุกด้านยกเว้นประเด็นเกี่ยวกับความสามารถในการ

ใช้เทคโนโลยี ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอาชีพและการศึกษา

แตกต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความพร้อมในการเข้าสู่

ประชาคมอาเซียนแตกต่างกันในทุกด้าน

กำรอภิปรำยผล

จากผลการวิจัยแสดงให ้เห็นว ่า กลุ ่มผู ้ตอบ

แบบสอบถามมีทัศนคติเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนใน

ระดับเห็นด้วย หรือมีทัศนคติอยู่ในระดับปานกลาง ซ่ึงไม่

สอดคล้องกับงานวิจัยของชิดชนก ทองไทย (2556) ท่ีพบ

ว่า กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามมีทัศนคติเกี่ยวกับประชาคม

อาเซียนในระดับมาก หรือกับงานวิจัยของทัศนีย์ อัครพินท์ 

(2555) ที่กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามมีทัศนคติเกี่ยวกับการ

เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้เพราะ

กลุ่มตัวอย่างที่เป็นเป้าหมายของการศึกษานี้เป็นชาวบ้าน

ทัว่ไปทีป่ระกอบอาชพีรบัจ้างเป็นส่วนใหญ่ มกีารศกึษาอยูใ่น

ระดับมัธยมศึกษาหรืออาชีวะศึกษา ย่อมมีโอกาสน้อยท่ีจะ

ได้เรียนรู้และเข้าใจการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน ต่าง

จากกลุ่มตัวอย่างที่ชิดชนก ทองไทย (2556) หรือที่ ทัศนีย์ 

อัครพินท์ (2555) ท�าการศึกษา ซึ่งประกอบด้วยนักศึกษา

ในสถาบันการศึกษาที่ใกล้จะเข้าเป็นส่วนหนึ่งของแรงงาน

ในประชาคมอาเซี่ยน จ�าต้องรับรู้และมีความกระตือรือล้น

ในสิ่งที่ใกล้ตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเข้าสู่ประชาคมท่ีจะ

เริ่มต้นตั้งแต่สิ้นปี 2558 เป็นต้นไป

ในท�านองเดียวกัน จากผลการวิจัยแสดงให้เห็น

ว่า กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งเป็นประชากรที่อาศัยอยู่

ในชนบทมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความพร้อมในการเข้าสู่

ประชาคมอาเซยีนได้ในระดับหนึง่ (คะแนนเฉลีย่มค่ีาทีแ่สดง

ความพร้อมในระดับกลาง) ซึ่งมีความแตกต่างค่อนข้างมาก

จากผลการวิจัยของอรวรรณ สีลวานิช (2554) ที่ท�าการ

ศึกษาเรื่อง ความพร้อมของนักศึกษาคณะสังคมสงเคราะห์

ศาสตร์กบัการเข้าสูต่ลาดแรงงานประชาคมอาเซยีน ทีพ่บว่า 

กลุ่มตัวอย่างท่ีประกอบด้วยนักศึกษาคณะสังคมสงเคราะห์

ศาสตร์ ระดับปริญญาตรีช้ันปีท่ี 2 และ 3ส่วนใหญ่ มีทัศนะ

เกี่ยวกับการปรับตัว และการเตรียมความพร้อมอยู่ในระดับ

มากเกือบทุกด้าน ได้แก่ ด้านความเปลี่ยนแปลงของระบบ

งาน ด้านเวลาท�างาน ด้านรายได้ และด้านความหลาก

หลายของแรงงานท่ีจะอพยพเข้าประเทศ ในส่วนของความ

คิดเห็นเก่ียวกับความพร้อมท่ีมีค่าเฉลี่ยระดับปานกลางคือ 

ด้านการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาในการปรับตัว

ให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต นี้ย่อมแสดงให้เห็น

ว่า ความพร้อมของประชากรไทยในการเข้าสู่ประชาคม

อาเซียนไม่เท่าเทียมกันในทุกกลุ่ม หากเป็นกลุ่มชาวบ้าน

ทั่วไปดังเช่นกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษานี้ ความพร้อม

จะด้อยกว่ากลุ่มประชากรในเมืองหลวง หรือกลุ่มประชากร

ท่ีมีการศึกษาค่อนข้างดี

ข้อเสนอแนะ 

1. เพื่อสนับสนุนให้ประชากรไทยโดยทั่วไปมีความ

พร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ภาครัฐควร สนับสนุน

ท้องถ่ินชนบทให้รบัรูแ้ละเตรยีมพร้อมในการเข้าสูป่ระชาคม

อาเซยีน โดยแต่ละต�าบลควรทีจ่ะมกีารประชาสมัพนัธ์ หรอื

จัดประชุมเพื่อช้ีแจงแนวทางการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

และการรับมือกับแรงงานข้ามชาติท่ีจะเข้ามาท�างานใน

พื้นท่ีได้อย่างเสรี รวมไปถึงการค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้า

กับประเทศต่างๆในประชาคมอาเซียนซึ่งนับวันจะมีความ

เข้มข้นเพิ่มข้ึนตามล�าดับ

2. ในยุคท่ีข้อมูลข่าวสารสามารถส่งต่อถึงกันโดย

เทคโนโลยีข้อมูล (IT) ความจ�าเป็นที่จะต้องเรียนรู้และ

เท่าทันเป็นสิ่งจ�าเป็นส�าหรับแรงงานท่ีจะเข้าเป็นส่วนหนึ่ง

ของประชาคมอาเซ่ียน เทคโนโลยีข้อมูลท�าให้รูปแบบการ

ท�ากิจกรรมทางธุรกิจเปลี่ยนแปลงไป แรงงานที่สามารถ

ฉกฉวยโอกาสโลดแล่นไปตามกระแสของเทคโนโลยีข้อมูล  

(riding the wave of IT technology) จะเป็นผู้ได้เปรียบ 

ในงานวิจัยนี้ช้ีให้เห็นว่าความพร้อมทางด้านเทคโนโลยีมี

ค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 2.67 ซ่ึงมีค่าอยู่ในระดับพอใช้ ดังนั้นรัฐบาล
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ต้องหาทางผลักดันให้ประชากรโดยเฉพาะแรงงานไทยให้

มีโอกาสเข้าสู่แหล่งข้อมูลข่าวสารที่ผ่าน IT เสมอกันถ้วน

หน้า เช่นผลักดันให้มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตไร้สายเข้าสู่ทุก

ครัวเรือน สนับสนุนให้โรงเรียนทุกโรงเรียนให้ความส�าคัญ

กับการให้นักเรียนได้เรียนรู้ IT ตลอดจนการน�า IT มาใช้

ให้เกิดประโยชน์

3. ผลการวจิยัยงัชีใ้ห้เหน็ค่าของความพร้อมในการ

ใช้ภาษาอังกฤษ ซึ่งมีค่า 2.34 ซึ่งมีค่าอยู่ในระดับพอใช้หรือ

ปานกลาง แต่การเข้าสู่ตลาดแรงงานในประชาคมอาเซียน

แรงงานไทยต้องมีทักษะในด้านภาษาอังกฤษในระดับสูง 

ยิ่งเมื่อค�านึงถึงประเทศคู ่แข่งบางประเทศ การมีภาษา

ราชการเป็นภาษาอังกฤษท�าให้แรงงานจากประเทศเหล่านี้

ไม่มีอุปสรรคในการเข้าไปท�างานในประเทศอื่น ซึ่งรวมถึง

การเข้ามาแย่งงานบางอย่างจากแรงงานไทยด้วย รัฐบาล

และเอกชนไทยคงต้องหันกลับมาและพิจารณาว่า จะท�า

อย่างไรถึงจะผลักดันขับเคลื่อนให้คนไทยเกิดความกระ

ตือรือล้นและใฝ่ท่ีจะเรียนรู้ภาษาอังกฤษซ่ึงเป็นภาษากลาง

ของประชาคมอาเซียน ตัวอย่างเช่นอาจมีเงื่อนไขบังคับว่า 

ผู้เป็นครูสอนภาษาอังกฤษต้องมีคะแนน TOEFL , IELTS, 

TOEIC ไม่ต�่ากว่าระดับหนึ่งท่ีก�าหนด และต้องผ่านการ

ทดสอบสามปีครั้งดังนี้ เป็นต้น

ข้อเสนอแนะในกำรศึกษำครั้งต่อไป

ควรมีการศึกษาหัวข้อเดียวกันในจังหวัดอื่น โดย

เฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดที่มีพรมแดนติดต่อกับประเทศ

เพื่อนบ้าน ซ่ึงเป็นเสมือนหน้าด่านท่ีจะต้องรับมือกับความ

เปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนก่อนท่ีอื่นๆ ท้ังหมด
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บทคัดย่อ

งานวิจัยเชิงส�ารวจน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) ข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานสายปฏิบัติการ ปตท.  

(2) การรับรู้และช่องทางการรับรู้ด้านความปลอดภัยของประชากร (3)พฤติกรรมด้านความปลอดภัยของประชากร และ  

(4) เปรียบเทียบพฤติกรรมด้านความปลอดภัยจ�าแนกตามข้อมูลส่วนบุคคลของประชากร ประชากรประกอบด้วยพนัก

งานสายปฎิบัติการทั้งหมดของปตท.สี่สายงานจ�านวน 1,852 คน ขนาดของกลุ่มตัวอย่างก�าหนดจากสูตรทาโร่ ยามาเน่ 

เท่ากับ 329 คน ในงานวิจัยนี้ใช้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 340 คนเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้การเก็บตัวอย่างแบบหลาย

ขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ สถิติเชิงพรรณา ประกอบด้วย

ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน ประกอบด้วยการวิเคราะห์ปัจจัย การทดสอบ

สมมติฐานด้วยค่าสถิติ t การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นชาย มีอายุ 

31-40 ปี อายุการท�างานไม่เกิน 5 ปี เป็นพนักงานสังกัดหน่วยงานสายปฏิบัติการคลัง มีการศึกษาในระดับสูงกว่าปริญญา

ตรี มีการรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านความปลอดภัยสูงเกินร้อยละ 91 ทุกด้าน มีแต่เพียงข่าวสารขั้นตอนการสอบสวนอุบัติเหตุ

ที่มีการรับรู้เพียงร้อยละ 77 อาจเป็นเพราะไม่ต้องการเผยแพร่เพราะอาจท�าให้ผู้ท่ีเก่ียวข้องมีความอับอายและรับความ

กดดัน ช่องทางการรับรู้ข้อมูลด้านความปลอดภัยท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุดสามอันดับแรกได้แก่ ข่าวสารทางอีเมล์ การ

สนทนาแลกเปลี่ยนด้านความปลอดภัย และจากเจ้าหน้าที่หรือผู้ประสานงานในหน่วยงาน ในส่วนของการวิเคราะห์ปัจจัย 

พบว่า ตัวก�าหนดพฤติกรรมด้านความปลอดภัย 3 ปัจจัยหลักได้แก่ พฤติกรรมหลีกเลี่ยงความเสี่ยง พฤติกรรมแสดงความ

ละเอียดถี่ถ้วน และพฤติกรรมการมีส่วนร่วม อนึ่ง พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีเพศ อายุ อายุการท�างาน ต�าแหน่งท่ีแตก

ต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมด้านความปลอดภัยแตกต่างกันในบางประเด็น แต่ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีระดับ

การศึกษาแตกต่างกันไม่มีความคิดเห็นแตกต่างกันในพฤติกรรมด้านความปลอดภัย ท้ังนี้ท่ีระดับนัยส�าคัญทางสถิติ 0.05

ค�ำส�ำคัญ: การรับรู้, พฤติกรรม, ความปลอดภัยในการท�างาน

Abstract

The objectives of this survey research were to study (1) personal factors of PTT’s  

operational personnel (2) their awareness and access to knowledge of safety in the work place  

(3) their behavior related to safety in the work place (4) and compare their behavior based upon 

กำรรับรู้และพฤติกรรมด้ำนควำมปลอดภัยของพนักงำนสำยปฏิบัติกำร 
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Awareness and Behavior in Safety of Operations Officers,  
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ประโพธิ อุปถัมภ์ และ ดนัย ปัตตพงศ์

Prapote Upatump and Danai  Pattaphongse
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเนชั่น

Master of Business Administration Program, Nation University
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บทน�ำ

การส่งเสริมพฤติกรรมความปลอดภัยให้เป็น

พฤติกรรมพื้นฐานในการปฏิบัติงานถือเป็นเรื่องท่ีมีความ

ส�าคญั โดยเฉพาะอย่างยิง่ในภาคอตุสาหกรรมทีม่กีารด�าเนนิ

งานในรูปแบบของการผลิตหรือโรงงานอุตสาหกรรม โดย

ในการด�าเนินงานต้องให้ความส�าคัญกับการดูแลสุขภาพ 

และความปลอดภัยของพนักงานทุกคนในองค์กร เพื่อสร้าง

ความมั่นใจและขวัญก�าลังใจให้กับพนักงาน ซึ่งในปัจจุบัน

บริษัทชั้นน�าต่างๆ หันมาให้ความส�าคัญในการส่งเสริม

พฤติกรรมความปลอดภัยในการท�างานให้เป็นพฤติกรรม

พื้นฐานของพนักงานในองค์กร เนื่องจากเป็นวิธีการที่ดี

ที่สุดที่จะสามารถบริหารจัดการงานด้านความปลอดภัย

ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด (มธุริน, 2556)

บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน) เป็นรัฐวิสาหกิจภาย

ใต้การก�ากับดูแลของกระทรวงพลังงาน โดยมีกระทรวง

การคลังเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ด�าเนินธุรกิจด้านพลังงาน

และปิโตรเคมีอย่างครบวงจรในฐานะเป็นบริษัทพลังงาน

their personal factors. Population under study included 1,852 operational personnel from the 

four divisions. Sample size determined by Taro Yamane’s formula was 329 persons. In this study 

340 PTT’s operational personnel was used as samples. Multi-stage sampling was conducted.  

Questionnaire was used to collect the data. Statistics used in this study included both descriptive 

statistics (frequency, percentage, mean and standard deviation) and inferential statistics (factor analysis, 

t-test and F-test). Outcome of the study revealed that the majority of respondents were male, 31-40 

years of age, less than 5 years working experience, higher than bachelor degree graduates, working as 

officer in the oil storage section. The scores on safety awareness were higher than 91 in all aspects. 

The score on scrutiny of the accident, however, was only 77. This might be the organization’s own 

intention to avoid putting pressure and unnecessary humiliation on the personnel involved. The 

three most effective means to access information on safety at the work place were e-mail, verbal 

exchange, intra-departmental coordinators. Factor analysis did identify 3 types of behavior (risk-averse  

behavior, meticulous behavior and participative behavior) related to safety at the work place. Outcome 

of the research did indicate that respondents with different sexes, age, working experience and working  

position did differ in their opinion on the behavior of safety at the work place in some aspects. 

However, respondents with different education did not differ in their opinion on behavior related to 

safety at the work place at 0.05 level of significance.

Keywords: awareness, behavior, safety in the work place

แห่งชาติ โดยมุ่งเน้นให้ความส�าคัญกับการดูแลใส่ใจในด้าน

ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ท้ังนี้เพราะอุบัติเหตุแต่ละ

ครั้งท่ีเกิดกับธุรกิจด้านพลังงานและปิโตรเคมีในโลกล้วน

สร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวงกับชีวิต ทรัพย์สินและ

สิ่งแวดล้อมในวงกว้าง จากบทเรียนที่เกิดในต่างประเทศ

ท�าให้การบริหารจัดการความปลอดภัยของ ปตท. ซึ่ง

ครอบคลุมทั้งความปลอดภัยส่วนบุคคลและความปลอดภัย

ในกระบวนการผลิต มีเป้าหมายมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่ไม่มี

อุบัติเหตุเกิดข้ึน ท้ังนี้เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียทุกกลุ่ม โดยปตท. ได้ท�าการรณรงค์ส่งเสริมการมี

ส่วนร่วมของพนกังานและผูร้บัเหมาด้านความปลอดภยั เพือ่

กระตุ้นให้เกิดวัฒนธรรมความปลอดภัยท่ัวท้ังองค์กร ภาย

ใต้ระบบการบริหารจัดการด้านความมั่นคง ความปลอดภัย 

อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนก�าหนดเป้าหมาย

เชิงกลยุทธ์และเป้าหมายประจ�าปี ส�าหรับควบคุมและ

ติดตามผลการด�า เนินงานอย่างต่อเนื่องของทั้งกลุ่ม ปตท. 
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ถึงแม้ว่าอัตราการประสบอุบัติเหตุที่ผ่านมาของพนักงาน

กลุ่ม ปตท. จะมีแนวโน้มลดลง แต่อุบัติเหตุก็ยังคงเกิดข้ึน

อยู่ และที่ผ่านมายังไม่เคยมีการศึกษาถึงเรื่องพฤติกรรม

ความปลอดภัยในการท�างานของพนักงาน ปตท. มาก่อน 

ดังนั้นการศึกษาในครั้งนี้ จึงมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาการรับ

รู้ทีส่่งผลต่อพฤตกิรรมด้านความปลอดภยัของพนกังานสาย

ปฏิบัติการ ปตท. ที่จะเป็นประโยชน์ต่อปตท. เองและองค์

กรอื่นๆที่ให้ความส�าคัญกับความปลอดภัยในการปฎิบัติ

งานของพนักงาน

วัตถุประสงค์กำรวิจัย 

1. เพื่อศึกษาข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานสาย

ปฏิบัติการ ปตท.ซึ่งเป็นประชากรกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ

ศึกษา

2. เพ่ือศึกษาการรับรู้และช่องทางการรับรู้ด้าน

ความปลอดภัยของประชากร

3. เพื่อศึกษาพฤติกรรมด้านความปลอดภัยของ

ประชากร

4. เพือ่ศกึษาพฤตกิรรมด้านความปลอดภยัจ�าแนก

ตามข้อมูลส่วนบุคคลของประชากร

แนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง

วไลพร ภิญโญ (2544) ได้ให้ความหมายของ

พฤติกรรมความปลอดภัยในการท�างานว่า หมายถึง การ

ปฏิบัติตามกฎระเบียบความปลอดภัยในการท�างาน รวม

ถึงการกระท�าอื่นๆ ที่สนับสนุนให้เกิดความปลอดภัยใน

การท�างาน เช่น การแต่งกายให้เหมาะสมกับการท�างาน 

ไม่ท�างานนอกเหนือจากหน้าที่รับผิดชอบ การไม่ใช้เครื่อง

มือผิดประเภท การใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วน

บุคคลทุกคร้ังเมื่อปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยง รวมถึงการ

แนะน�าเพื่อนร่วมงานที่ท�างานอย่างไม่ปลอดภัยให้ปฏิบัติ

งานอย่างถูกต้องปลอดภัย เป็นต้น

แก้วฤทัย แก้วชัยเทียม (2548) กล่าวถึงพฤติกรรม

ความปลอดภัยในการท�างานที่ครอบคลุม 3 ด้านคือ การ

ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับความปลอดภัย

ในการท�างาน การใช้เครื่องมือ อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย 

และความพร้อมทางด้านร่างกายและจิตใจของพนักงาน 

ณัฐกิตต์ วัฒนพันธ์ (2549) กล่าวถึงพฤติกรรม

การท�างานท่ีปลอดภัยท่ีมีองค์ประกอบ 3 ประการดังนี้คือ 

พฤติกรรมเกี่ยวกับกฎระเบียบ และข้อบังคับ พฤติกรรม

เกีย่วกบัการใช้เครือ่งมอื อปุกรณ์ และเครือ่งจกัร พฤตกิรรม

เก่ียวกับความพร้อมของร่างกายและจิตใจ

ประภาส กันสิทธิ์ (2550) กล่าวว่า พฤติกรรม

ด้านความปลอดภัยในการท�างาน สามารถแบ่งออกได้ 4 

ด้าน คือ ด้านการตรวจความปลอดภัยและพัฒนาสภาพ

การท�างาน ด้านการสนับสนุนกฎความปลอดภัย ด้านการ

แนะน�าและฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัย และด้านการ

สอบสวนและรายงานอุบัติเหตุ

วีรมลล์ ละอองศิริวงศ์ (2541) ได้ให้ความหมาย

ของการรับรู้ว่า เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นภายในตัวบุคคล

หลังจากได้รับสิ่งเร้าหรือข้อมูลต่างๆ แล้วเกิดการเลือก

ด�าเนินการให้ความหมายต่อสิ่งเร้าท้ังภายในและภายนอก 

มีการตีความหมายหรือ แปลความของสิ่งเร้านั้นๆ ออกมา

เป็นการรับรู้และการตอบสนองซึ่งอาจออกมาในรูปความ

คิด ความรู้ ความเข้าใจหรือการกระท�าได้

ในงานวิจัยนี้การรับรู ้ หมายถึง กระบวนการที่

ร่างกายรับสิ่งเร้าต่างๆ ท่ีผ่านมาทางประสาทสัมผัส มา

รวบรวมตีความและตอบสนองต่อสิ่งเร้านั้นออกมา ซ่ึงจะ

แสดงออกมาโดยพฤติกรรม หรือทัศนคติ ทั้งนี้ต้องอาศัย

ประสบการณ์เดิม หรือการเรียนรู้ หรือความคิดในการตี

ความนั้นฯ

ณัฐกิตติ์ วัฒนพันธ์ (2549) ศึกษาเรื่องการรับรู้

ความปลอดภัยในการท�างานและพฤติกรรมการท�างานที่

ปลอดภัยของพนักงาน บริษัทผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง 

จ�ากัด ผลการวิจัยพบว่า พนักงานมีการรับรู้ความปลอดภัย

ในการท�างานและพฤติกรรมการท�างานท่ีปลอดภัยอยู่ใน

ระดับสูง 

บัญชา เข็มทอง (2549) ศึกษาเรื่อง การรับรู้การ

บริหารความปลอดภัยและพฤติกรรมด้านความปลอดภัย

ในการท�างาน ของพนักงานส่วนผลิต บริษัท เฟื่องฟูอนันต์ 

จ�ากดั ผลการวจิยัพบว่า พนกังานมกีารรบัรูก้ารบรหิารความ

ปลอดภัย อยู่ในระดับปานกลางและมีพฤติกรรมด้านความ



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 ประจ�าเดือน ,มกราคม-เมษายน 2561 251

ปลอดภัยในการท�างานอยู่ในระดับดี โดยพบว่าพนักงานรับ

รู้ด้านนโยบายความปลอดภัยของบริษัทมากที่สุด

มธุริน เถียรประภากุล (2556) ศึกษาเรื่อง ปัจจัย

ที่มีผลต่อพฤติกรรมความปลอดภัยของพนักงานหน่วย

งานผลิต โอเลฟินส์ 1 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล 

จ�ากัด (มหาชน) สาขาที่ 2 โรงโอเลฟินส์ ไอ – หนึ่ง ส�ารวจ

ความความคิดเห็นกลุ่มประชากร จ�านวน 130 คน ใช้ 

แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการส�ารวจความคิดเห็น 

ผลการวิจัยพบว่า พนักงานส่วนใหญ่ได้รับข้อมูลข่าวสาร

กิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรมความปลอดภัยในระดับมาก 

มีความรู้ความเข้าใจต่อกิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรมความ

ปลอดภัยในระดับดีมาก และมีทัศนคติที่ดีต่อกิจกรรม

ส่งเสริมพฤติกรรมความปลอดภัย และพบว่าส่วนใหญ่มี

พฤติกรรมความปลอดภัยในระดับสูง 

วิทิต กมลรัตน์ (2552) ศึกษาเรื่อง พฤติกรรม

ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายปฏิบัติ

การบริษัท อดิตยา เบอร์ล่า เคมีคัลส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด 

โดยใช้แบบสอบถาม จ�านวน135 ราย ผลการวิจัย พบว่า 

กลุ่มประชากรส่วนใหญ่มีพฤติกรรมความปลอดภัยด้าน

สภาพแวดล้อมสูงถึงสูงมาก 

ศิริลักษณ์ งิ้วใหญ่ (2556) ศึกษาเรื่อง ความรู้ 

ทศันคต ิพฤตกิรรมความปลอดภยัในการท�างาน และปัจจยัท่ี

เกีย่วข้องของพนกังานฝ่ายผลติโรงงานอตุสาหกรรมรองเท้า 

ในศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานจักราช กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ใน

การศกึษาคอืพนักงานทีป่ฏบิติังานในฝ่ายผลติจ�านวน 94 คน 

การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้แบบสอบถาม ผลการวิจัยพบว่า 

พนักงานมีความรู้ด้านความปลอดภัยอยู่ในระดับปานกลาง 

ทัศนคติ และพฤติกรรมด้านความปลอดภัยอยู่ในระดับดี 

สุรชัย ตรัยศิลานันท์ (2552) ศึกษาเรื่อง ปัจจัย

ที่มีผลต่อการรับรู้การจัดการความปลอดภัยของพนักงาน

โรงงานอุตสาหกรรมพลาสติกในจังหวัดนครราชสีมา 

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา คือ ผู้บริหารของโรงงาน

อุตสาหกรรมพลาสติกในจังหวัดนครราชสีมาจ�านวน 58 

คน เจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยในการท�างานระดับวิชาชีพ 

จ�านวน 58 คนและพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมจ�านวน 

400 คน ผลการวิจัยพบว่า การรับรู้ของพนักงานต่อการ

จัดการความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรมอยู่ในระดับ

สูง โดยมีการรับรู้ด้านการป้องกันความปลอดภัยมากท่ีสุด 

รองลงมาเป็นรับรู้ด้านการส�ารวจความปลอดภัย 

สุริยา ก่อทู (2554) ศึกษาเรื่องการจัดการการรับ

รู้ความปลอดภัยและพฤติกรรมความปลอดภัยในกรท�างาน

ของพนักงานระดับปฏิบัติการในโรงงานอุตสาหกรรม เขต

อ�าเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี กลุ่มตัวอย่างในการศึกษา

คือ เจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยวิชาชีพจ�านวน 30 คน และ

พนักงานระดับปฏิบัติการจ�านวน 385 คน ผลการวิจัยพบ

ว่าการรับรู้พฤติกรรมความปลอดภัยในการท�างานในด้าน

กฎระเบียบข้อบังคับเก่ียวกับความปลอดภัยในการท�างาน 

ด้านการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย และด้าน

ความพร้อมทางด้านร่างกายและจิตใจของพนักงาน อยู่ใน

ระดับมากทุกด้าน และพบว่า การรับรู้การจัดการความ

ปลอดภัยในการท�างาน โดยเฉลี่ย พบว่า ด้านการจัดการ

องค์การ ด้านการจัดสภาพแวดล้อมในการท�างาน ด้านการ

ป้องกนัอบุัตเิหตใุนการท�างาน และดา้นการจัดการดา้นสาร

เคมี อยู่ในระดับมากทุกด้าน

ในงานวิจัยนี้จะเป็นการศึกษาช่องทางการรับรู้

ข่าวสารด้านความปลอดภัย ตลอดจนพฤติกรรมความ

ปลอดภัยของพนักงานสายปฎิบัติการของปตท. 
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กรอบแนวคิดกำรวิจัย
  ตัวแปรอิสระ      ตัวแปรตาม

ลักษณะส่วนบุคคล

-เพศ                                -อายุ

-อายุการท�างานในหน่วยงาน    -ต�าแหน่งงาน

-หน่วยงานต้นสังกัด              -ระดับการศึกษา

พฤติกรรมความปลอดภัย

-พฤติกรรมของตนเอง

-พฤติกรรมในการมีส่วนร่วม และส่งเสริมผู้อื่น

การรับรู้ด้านความปลอดภัย

-ข้อมูล               -ช่องทาง

ภำพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

การวิจัยครั้งนี้ เป ็นการวิจัยเชิงส�ารวจ โดยมี

แบบสอบถาม (questionnaire) เป็นเครื่องมือ ในการเก็บ

รวบรวมข้อมูล โดยมีระเบียบวิธีวิจัยเป็นข้อๆดังนี้

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ พนักงานในสายงาน

ปฏิบัติการของ ปตท. ซึ่งประกอบด้วยพนักงานในสายงาน

ปฏิบัติการคลังปิโตรเลียม (หน่วยธุรกิจน�้ามัน) สายงาน

ปฏิบัติการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ สายงานปฏิบัติการ

แยกก๊าซธรรมชาติ (หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ) และสาย

งานปฏิบัติการก๊าซธรรมชาติส�าหรับยานยนต์ (หน่วยธุรกิจ

โครงสร้างพื้นฐาน) ซึ่งมีจ�านวนทั้งสิ้นรวม 1,852 คน (ฐาน

ข้อมูลบุคคลของ ปตท. ณวันที่ 21 สิงหาคม 2558)

ขนาดของกลุ่มตัวอย่างค�านวณจากสูตรของ Taro 

Yamane (Yamane, 1973) ที่ระดับความเชื่อมั่นเท่ากับ 

95% หรือระดับนัยส�าคัญเท่ากับ 0.05 ได้ขนาดของกลุ่ม

ตัวอย่าง เท่ากบั 329 ในงานวจิยันีใ้ช้ขนาดของกลุม่ตวัอย่าง

เท่ากับ 340

ผู ้วิจัยใช ้การเก็บตัวอย ่างแบบหลายขั้นตอน  

(multi-stage sampling) โดยในขั้นแรกท�าการเจาะจงสา

ยงานปฎิบัติการทั้งสี่สายงานในการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง 

(purposive sampling) จากน้ันท�าการก�าหนดตัวอย่าง

ตามโควต้า (quota sampling) เป็นสัดส่วน ประมาณ

ร้อยละ 18.35 ของจ�านวนพนักงานที่มีอยู่จริงในแต่ละ

สายงาน จากนั้นท�าการคัดเลือกพนักงานจากบัญชีราย

ชื่อที่มีในแต่ละสายงานโดยใช้การคัดเลือกแบบตามระบบ 

(systematic sampling ) ให้ได้จ�านวนครบตามโควต้า

ของแต่ละสายงาน จากนั้นท�าการแจกแบบสอบถามให้

แก่พนักงานท่ีเลือกไว้ แล้วท�าการเก็บแบบสอบถามเมื่อมี

การกรอกเสร็จเรียบร้อย

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย

ผูว้จิยัได้ท�าการทบทวนวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง และ

น�ามาพัฒนาเป็นแบบสอบถาม ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการ

วิจัย ซึ่งแบ่งออกได้เป็น 3 ส่วน ประกอบด้วยลักษณะส่วน

บุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม การรับรู้ข้อมูลด้านความ

ปลอดภัยและช่องทางการรับรู้ข้อมูลด้านความปลอดภัย 

และพฤตกิรรมด้านความปลอดภยั จากนัน้น�าแบบสอบถาม

ทีส่ร้างเสรจ็ไปให้ผูท้รงคณุวฒุ ิ3 ท่านท�าการตรวจสอบความ

เท่ียงตรงของเนื้อหา โดยการค�านวณหา IOC index (Item 

objective Congruence Index) เนือ้หาแบบสอบถามส่วน

ใดท่ีผ่านเกณฑ์ 0.67 ผู้วิจัยได้น�ามาบรรจุเป็นแบบสอบถาม

ที่พร้อมจะใช้งานต่อไป จากนั้นผู้วิจัยได้น�าแบบสอบถาม 

30 ชุดไปท�าการทดลอง (pre-test) กับกลุ่มเป้าหมาย จาก

นั้นค�านวณค่า Cronbach’s alphaเพื่อวัดค่าของความ 

เช่ือมั่น ได้ค่าเท่ากับ0 .925 แสดงว่ามีระดับความเช่ือมั่นสูง
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กำรวิเครำะห์และสถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติดังนี้

1. สถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistics) 

ประกอบด้วยค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน

2. สถิติเชิงอนุมาน (inferential statistics) 

ประกอบด้วย การทดสอบสมมุติบานด้วยค่าสถิติ t การ

วเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดยีว และการวเิคราะห์ปัจจยั 

(factor analysis)

ผลกำรวิจัย 

กลุ ่มผู ้ตอบแบบสอบถามส ่วนใหญ่เป ็นชาย  

(ร้อยละ 80.59) มีอายุ 31 – 40 ปี (ร้อยละ 35.59) มีอายุ

การท�างานในหน่วยงานไม่เกิน 5 ปี (ร้อยละ 31.76) สังกัด

หน่วยงานสายปฏิบัติการคลัง (ร้อยละ 40.00) มีต�าแหน่ง

พนักงาน (ร้อยละ 71.47) มีการศึกษาในระดับปริญญา

โทและปริญญาเอก (ร้อยละ 41.47) ในส่วนของข่าวสาร

ที่ท�าให้รับรู ้ด้านความปลอดภัย พบว่ามีการรับรู ้ข้อมูล

ข่าวสารด้านความปลอดภัยสูงเกินร้อยละ 91 ทุกด้าน มี

แต่เพียงข่าวสารข้ันตอนการสอบสวนอุบัติเหตุท่ีมีการรับรู้

เพียงร้อยละ 77 อาจเป็นเพราะไม่ต้องการเผยแพร่เพราะ

อาจท�าให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมีความอับอายและได้รับความกดดัน 

ในส่วนช่องทางการรับรู้ข้อมูลด้านความปลอดภัย พบว่า

ช่องทางการรบัรูท้ีม่ปีระสทิธภิาพสงูสดุสามอนัดบัแรกได้แก่ 

ข่าวสารทางอีเมล์ การสนทนาด้านความปลอดภัยก่อนการ

ประชุม และข้อมูลที่ได้จากเจ้าหน้าที่หรือผู้ประสานงาน

ในหน่วยงานเอง

ปัจจัยท่ีเป็นตัวก�าหนดพฤติกรรมความปลอดภัย

หลัก

ผู ้วิจัยได้ด�าเนินการใช้การวิเคราะห์ปัจจัยโดย

ใช้ principal component analysis โดยมีข้ันตอนโดย

สังเขปดังนี้

- ค�านวน KMO measure of sample adequacy 

= 0.946 สูงกว่า 0.6 ดังนั้นจ�านวนข้อมูลไม่มีปัญหาการ

วิเคราะห์ปัจจัย

- Bartlett’s test of sphericity มีค่า sig.= 0.00  

ดังนั้น correlation matrix ไม่ได้เป็น identity matrix

ผลจาก KMO และ Bartlett’s test

Kaiser-Mayer-Olkin Measure of Sampling Adequacy .946

Bartlett’s test of sphericity Approx. Chi-Square 3.905E3

df 190

Sig. .000

- Kaiser’s Criterion หรือ Eigen Value Rule 

แสดงให้เห็นปัจจัยที่มีค่า eigen value สูงกว่า 1 สาม

ปัจจัย และผลจากการท�าการวิเคราะห์คู่ขนาน (parallel 

analysis) โดยใช้ Monte Carlo Simulation บ่งบอก

ว่าโอกาสท่ีจะมี Eigen value สูงกว่าหนึ่งสามารถมีได้

ถึง 10 ปัจจัย

ตำรำง 1

ผลจาก KMO และ Bartlett’s test 
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Component

Total Variance Explained (Partial Table)

Initial Eigenvalues

Total % of Variance Cumulative %

1 9.703 48.515 48.515

2 1.209 6.045 54.560

3 1.129 5.646 60.206

4 .798 3.991 64.197

5 .755 3.775 67.972

Carell’s Scree Plot มกีารหกัมมุครัง้แรกอยู่ท่ีสอง

องค์ประกอบ และมีการหักมุมอีกเล็กน้อยที่องค์ประกอบ

ท่ีสาม โดย Eigenvalue ของท้ังสามองค์ประกอบมีค่าไม่

น้อยกว่าหนึ่ง

ตำรำง 2

แสดงค่าปัจจัย Initial Eigenvalues

ภำพ 2 แสดงค่า Carell’s Scree Plot

ผู ้ วิ จั ย ได ้ท� าการ  rotate  ป ั จจั ย  โดยใช ้  

Varimax rotation พบว่าองค์ประกอบทีไ่ด้อยูใ่นรปู simple  

structure (ปัจจัยหรือองค์ประกอบจะมีพฤติกรรมหลัก ๆ  

เพียงไม่ก่ีอย่าง) สรุปได้เป็น 3 ปัจจัยดังนี้
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ตำรำง 5

Factor Loadings ในปัจจัยที่สาม (พฤติกรรมการมีส่วนร่วม)

ข้อ ค�าถาม Factor Loadings

15 เมื่อเกิดอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้อง ท่านเข้าร่วมในการสอบสวนอุบัติเหตุ .653

18 ท่านเข้าร่วมในกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยท่ีองค์กรจัดข้ึนเป็นประจ�า .751

19 ท่านมีการแนะน�าเพื่อนร่วมงานให้ปฏิบัติงานอย่างถูกต้องปลอดภัย .705

20 ท่านควบคุมพนักงานใต้บังคับบัญชาของท่าน ให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ด้านความปลอดดภัย

.636

ผลจากการวิเคราะห์ปัจจัย ท�าให้สามารถสกัด

ปัจจัยที่ เป ็นตัวก�าหนดพฤติกรรมด้านความปลอดภัย 

ประกอบด้วยพฤติกรรมหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (r isk-

averse behavior) พฤติกรรมแสดงความละเอียดถ่ีถ้วน  

(meticulous behavior) และพฤติกรรมการมีส่วนร่วม 

(participative behavior)

ความส�าคัญของพฤติกรรมด้านความปลอดภัย

พิจารณาจากค่าเฉลี่ย พบว่าพฤติกรรมหลีกเลี่ยงความ

เสี่ยงมีค่าเฉลี่ยของแต่ละองค์ประกอบย่อยอยู ่ระหว่าง 

4.45-4.57 ซึ่งอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด พฤติกรรมแสดง

ความละเอียดถี่ถ้วนมีค่าเฉลี่ยของแต่ละองค์ประกอบย่อย

อยู่ระหว่าง 3.93-4.35 ซ่ึงอยู่ในระดับมาก และพฤติกรรม

การมีส่วนร่วมมีค่าเฉลี่ยของแต่ละองค์ประกอบย่อยอยู่

ระหว่าง 3.91-4.36ซ่ึงอยู่ในระดับมาก

ผลของการเปรียบเทียบพฤติกรรมด้านความ

ปลอดภัยจ�าแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล พบว่า ผู ้ตอบ

แบบสอบถามท่ีมีเพศแตกต่างกัน มีความคิดเห็นแตกต่าง

กันในพฤติกรรมหลีกเลี่ยงความเสี่ยง และพฤติกรรมด้าน

การมีส่วนร่วมเฉพาะในบางประเด็น ผู้ตอบแบบสอบถาม

ท่ีมีอายุแตกต่างกันมีความคิดเห็นแตกต่างกันในพฤติกรรม

หลีกเลี่ยงความเสี่ยง พฤติกรรมละเอียดถ่ีถ้วน พฤติกรรม

ด้านการมีส่วนร่วมในหลายประเด็น ผู้ตอบแบบสอบถามที่

ตำรำง 3

Factor Loadings ในปัจจัยที่หนึ่ง (พฤติกรรมหลีกเลืี่ยงความเสี่ยง)

ข้อ ค�าถาม Factor Loadings

6 ท่านไม่ปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยง หากท่านมีสภาพร่างกายท่ีไม่พร้อมในการปฏิบัติงาน .603

7 ท่านไม่หยอกล้อกันกับเพื่อนผู้ปฏิบัติงานในระหว่างการท�างาน .663

12 ท่านไม่ใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ที่ผิดประเภท และวัตถุประสงค์การใช้งาน .688.

13 ท่านจะไม่ใช้เครื่องมือ อุปกรณ์หากพบว่ามีสภาพช�ารุด ผิดปกติ ไม่ปลอดภัย .758

14 ท่านเข้ารับการอบรมด้านความปลอดภัย เมื่อได้รับแจ้งให้เข้าอบรม .716

ตำรำง 4

Factor Loadings ในปัจจัยที่สอง (พฤติกรรมแสดงความละเอียดถี่ถ้วน)

ข้อ ค�าถาม Factor Loadings

4 ท่านรักษาความสะอาด มีการสะสาง จัดระเบียบ บริเวณท่ีท่านท�างานอยู่ .706

5 ท่านท�างานที่ได้รับมอบหมายโดยไม่แทรกท�างานอื่นท่ีไม่เก่ียวข้อง .744

9 ท่านตรวจสอบเครื่องมือ เครื่องจักรอุปกรณ์ ก่อนเริ่มปฏิบัติงานทุกครั้ง .617
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ตำรำง 6

พฤติกรรมหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจ�าแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล

พฤติกรรม
เพศ อายุ อายุงาน ต�าแหน่ง การศึกษา

t/α F/ α F/ α F/ α F/ α
ท่านไม่ปฏิบัติงานท่ีมีความเสี่ยง หากท่านมี

สภาพร่างกายที่ไม่พร้อมในการปฏิบัติงาน

.401/.688 6.341/.000* 3.227/.007* 7.136/.001* .604/613

ท่านไม่หยอกล้อกันกับเพื่อนผู้

ปฏิบัติงานในระหว่างการท�างาน

2.523/.012* 2.534/.057 1.523/.182 6.325/.002* 1.244/.294

ท่านไม่ใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ท่ีผิด

ประเภท และวัตถุประสงค์การใช้งาน

.612/541 1.781/.150 .687/.634 3.022/.050 .407/.748

ท่านจะไม่ใช้เครื่องมือ อุปกรณ์หากพบว่ามีสภาพ

ช�ารุด ผิดปกติ ไม่ปลอดภัย

-258/.796 3.228/.023 .735/598 5.437/.005* .363/.780

ท่านเข้ารับการอบรมด้านความปลอดภัย เม้ือได้

รับแจ้งให้เข้าอบรม

-1.012/.312 .478/.698 .636/.673 1.543/.215 .697/.554

มีอายุการท�างานแตกต่างกันมีความคิดเห็นแตกต่างกันใน

พฤติกรรมหลีกเลี่ยงความเสี่ยง พฤติกรรมละเอียดถี่ถ้วน 

พฤติกรรมด้านการมีส่วนร่วมในหลายประเด็น ผู ้ตอบ

แบบสอบถามที่มีต�าแหน่งต่างกันมีความคิดเห็นแตกต่าง

กันในพฤติกรรมหลีกเลี่ยงความเสี่ยง พฤติกรรมละเอียด

ถ่ีถ้วน พฤติกรรมด้านการมีส่วนร่วมในหลายประเด็น ผู้

ตอบแบบสอบถามที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีความคิด

เห็นในพฤติกรรมหลีกเลี่ยงความเสี่ยง พฤติกรรมละเอียด

ถี่ถ้วน พฤติกรรมด้านการมีส่วนร่วมไม่แตกต่างกันที่ระดับ

นัยส�าคัญทางสถิติ 0.05

ตำรำง 7

พฤติกรรมแสดงความละเอียดถี่ถ้วนจ�าแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล

พฤติกรรม
เพศ อายุ อายุงาน ต�าแหน่ง การศึกษา

t/α F/α F/α F/α F/α
ท่านรักษาความสะอาด มีการสะสาง จัดระเบียบ

บริเวณที่ท่านท�างานอยู่

-.691/.480 3.283/.021* 1.550/.174 4.549/.011* .898/.398

ท่านท�างานทีไ่ด้รับมอบหมายโดยไม่แทรกท�างาน

อื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง

1.074/.284 3.155/.025* 2.075/.068 3.454/.033* 1.431/.233

ท่านตรวจสอบเครือ่งมอื เครือ่งจกัรอปุกรณ์ ก่อน

เริ่มปฏิบัติงานทุกครั้ง

1.283/.200 4.868/.003* 2.359/.040* 7.410/.001* 1.871/.134
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ผลของการวิจัยพบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถามท่ีมี

เพศ อายุ อายุการท�างาน ต�าแหน่งแตกต่างกันมีความคิด

เห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมด้านความปลอดภัยแตกต่างกันซ่ึง

สอดคล้องกับงานวิจัยของแก้วฤทัย ชัยแก้วเทียม (2548) 

ที่พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามที่มีเพศ และอายุการท�างานที่

แตกต่างกนัมคีวามคิดเหน็เกีย่วกบัพฤติกรรม ความปลอดภยั

แตกต่างกัน และงานวิจัยของณัฐกิตติ์ วัฒนพันธ์ (2549) ท่ี

พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามที่มี อายุการท�างานที่แตกต่างกัน

มีความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมด้านความปลอดภัยแตก

ต่างกัน และงานวิจัยของบัญชา เข็มทอง (2549) ที่พบว่าผู้

ตอบแบบสอบถามทีม่เีพศ และอายกุารท�างานทีแ่ตกต่างกนั

มีความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมด้านความปลอดภัยแตก

ต่างกัน อย่างไรก็ตาม ผลการวิจัยไม่สอดคล้องกับงานวิจัย

ของประภาส กันสิทธิ์ (2550) หรืองานวิจัยของ เศรษฐา 

ตันติเดชามงคล (2549) ที่พบว่า สถานภาพส่วนบุคคลไม่มี

ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมด้านความปลอดภัย

อน่ึงในงานวิจัยนี้พบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถาม

ที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ

พฤติกรรมด้านความปลอดภัยไม่แตกต่างกันซึ่งผลการ

ศึกษาขัดแย้งกับงานวิจัยของณัฐกิตต์ิ วัฒนพันธ์ (2549) 

งานวิจัยของเศรษฐา ตันติเดชามงคล (2549) และงานวิจัย

ของสุธาทิพย์ รองสวัสดิ์ (2554) ที่พบว่ามีความแตกต่างกัน

ในงานวิจัยนี้  พบว ่าป ัจจัยที่ เป ็นตัวก�าหนด

พฤติกรรมด้านความปลอดภัยได้แก่ปัจจัยหลัก 3 กลุ่ม

ประกอบด้วย พฤตกิรรมการหลกีเลีย่งความเสีย่ง พฤตกิรรม

แสดงความละเอียดถี่ถ้วน และพฤติกรรมการมีส่วนร่วม ซ่ึง

จะเหน็ได้ว่า การมพีฤตกิรรมหลกีเลีย่งความเสีย่งทีบ่คุลากร

ของหลายองค์กรด�าเนินอยู่นั้น มีส่วนก�าหนดพฤติกรรม

ด้านความปลอดภัยเพียงส่วนเดียว ในงานวิจัยนี้ชี้ให้เห็น

ว่าบุคลากรต้องมีพฤติกรรมในด้านความละเอียดถ่ีถ้วน ทั้ง

ยังต้องมีพฤติกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมในความปลอดภัย

ด้วย จึงจะท�าให้องค์กรบรรลุเข้าใกล้เป้าหมายสู่องค์กรท่ีมี

ความปลอดภัย

ข้อเสนอแนะ 

การสร้างการรับรู้เพื่อให้เกิดพฤติกรรมด้านความ

ปลอดภยัของตนเองให้กบัพนกังาน ควรจะผ่านช่องทางการ

ฝึกอบรม โดยให้มกีารรบัรูใ้นเรือ่งวธิกีารตรวจสอบเครือ่งมอื

เครื่องจักร อุปกรณ์ในการท�างานท่ีใช้งาน และกฎระเบียบ

ด้านความปลอดภัย 

การสร้างการรับรู้เพื่อให้เกิดพฤติกรรมด้านความ

ปลอดภยัในการมส่ีวนร่วม และส่งเสรมิผูอ้ืน่ ให้กบัพนกังาน 

ควรจะผ่านช่องทาง อีเมล์ การสนทนาด้านความปลอดภัย 

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในหน่วยงาน ผู้ประสานงานด้าน 

QSHE ของหน่วยงาน โดยให้มีการรับรู้ในเรื่องข้ันตอนการ

สอบสวนอุบัติเหตุ วิธีการตรวจสอบเครื่องมือเครื่องจักร 

ตำรำง 8

พฤติกรรมการมีส่วนร่วมจ�าแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล

พฤติกรรม
เพศ อายุ อายุงาน ต�าแหน่ง การศึกษา

t/α F/α F/α F/α F/α
เมื่อเกิดอุบัติเหตุท่ีเก่ียวข้อง ท่านเข้าร่วมในการ

สอบสวนอุบัติเหตุ

2.921/.004* 3.099/.027 1.232/.294 8.380/.000* 1.824/.143

ท่านเข้าร่วมในกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยที่

องค์กรจัดขึ้นเป็นประจ�า

-.459/.646 2..867/..37* 1.951/..085 3.367/.036 .559/.642

ท่านมีการแนะน�าเพื่อร่วมงานให้ปฏิบัติงานอย่าง

ถูกต้องปลอดภัย

.913/.362 5.653/.001* 2.346/.041* 8.753/.000* 1.220/.302

ท่านควบคุมพนักงานใต้บังคับบัญชาของท่านให้

ปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านความปลอดภัย

3.149/.002* 8.240/.000* 4.262/.001* 6.710/.001* 2.623/.051
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อุปกรณ์ในการท�างานที่ใช้งาน บทบาท หน้าที่ ในการส่ง

เสริม สร้างแรงจูงใจให้กับเพื่อนร่วมงาน และผู้ใต้บังคับ

บัญชาของพนักงาน และการฝึกอบรมด้านความปลอดภัย

ในงานที่รับผิดชอบ

ข้อเสนอแนะในกำรศึกษำครั้งต่อไป

1. เน่ืองจากในการวจิยัในครัง้นี ้เน้นไปทีก่ารศกึษา

เฉพาะพนักงานสายปฏิบัติการ ดังนั้นควรพิจารณาศึกษา

วจิยัการรบัรูแ้ละพฤตกิรรมด้านความปลอดภยัของพนกังาน

สายงานอื่นๆ เช่น สายส�านักงาน สายการตลาด ให้คลอบ

คลุมทุกหน่วยงานของ ปตท. เพื่อให้ครอบคลุมท้ังองค์กร

2. ควรพิจารณาศึกษาวิจัยการรับรู้และพฤติกรรม

ความปลอดภัยของพนักงานในการวิจัยเชิงคุณภาพ ข้อคิด

เห็นต่างๆ โดยพิจารณาเลือกกลุ่มพนักงานที่เป็นเป้าหมาย

การศึกษาท่ีน่าสนใจ (focus group)
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บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) ข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานที่มีการประเมินผลการปฏิบัติงานโดย

ใช้ CAKE (2) ปัญหาความซ�้าซ้อนของดัชนีที่ใช้ใน CAKE (3) ความเป็นไปได้ที่จะมีการลดรูปดัชนีที่ใช้ใน CAKE ให้

น้อยลง (4) ประเมินความถูกต้องของ CAKE ในการประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานในช้ันต้น ประชากรได้แก่

พนักงานของบริษัทมหาชนแห่งหน่ึง จ�านวน 1,242 คนที่ท�างานอยู่ในโรงงานสี่แห่ง ในงานวิจัยนี้ใช้ประชากรทั้งหมด

เป็นกลุ่มตัวอย่าง เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบฟอรม์การประเมินของ CAKE ที่ประกอบด้วยดัชนี 18 ตัวซ่ึงมี

ค่าอยู่ระหว่าง 1-4 รวมกับคะแนนวินัยของการมาท�างาน สถิติที่ใช้วิเคราะห์ได้แก่สถิติเชิงพรรณา (ประกอบด้วย ค่า

ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) และสถิติเชิงอนุมาน (ประกอบด้วย Pearson’s correlation  

coefficient, factor analysis, multinomial logistic regression) ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า การวิเคราะห์หาความ

เชื่อมั่น โดยใช้ Cronbach’s alpha ค่าความเชื่อมั่นของกลุ่มดัชนี C อยู่ในระดับท่ีดี (good) กลุ่มดัชนี K และ E อยู่ใน

ระดับที่ยอมรับได้ (acceptable) ส่วนกลุ่มดัชนี A นั้นอยู่ในระดับต�่า (poor) ผลการวิเคราะห์ตรวจหาความซ�้าซ้อนโดยใช้  

Pearson’s correlation coefficient พบว่าการประเมินโดยใช้ CAKEไม่น่าจะเป็นปัญหาท่ีต้องกังวล ผลการวิเคราะห์

ความเป็นไปได้ของการลดรูปดัชนีตาม CAKE โดยใช้ factor analysis พบว่าทุกดัชนีล้วนมีส่วนในการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของพนักงาน ผลการใช้ weighted scores และ multinomial logistic regression พบว่า การประเมินผล

การปฏิบัติงานของพนักงานตามแนวของ CAKE มีความแม่นย�าในการแยกแยะพนักงานออกเป็นระดับได้อย่างถูกต้อง

เกินร้อยละ 98

ค�ำส�ำคัญ: การประเมินผลงาน, ความถูกต้อง

Abstract

The objectives of this research were to study (1) personal factors of a Thai public copany’s 

employees appraised on the basis of CAKE, a performance appraisal model developed in-house  

(2) redundancy in some of the indicators used in CAKE (3) the possibility of reduction in various  

indicators used in CAKE (4) and conduct preliminary analysis on the reliability of CAKE as a  

performance appraisal tool. Population under study included 1,242 employees working in 4 factories. In 

this study, the whole population was used as samples. The tool used in this study was CAKE appraisal 

form consisting of eighteen 4- point scale indicators together with score on attendance discipline. 

Statistics used in this study included both descriptive statistics (frequency, percentage, mean, standard  

ควำมถูกต้องของกำรประเมินผลกำรปฎิบัติงำนโดยใช้ CAKE

Validity of Performance Appraisal Using CAKE

สมทรง รักษาพล และ ดนัย ปัตตพงศ์

Somsong Raksapol and Danai Pattaphongse
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเนชั่น

Master of Business Administration Program, Nation University
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บทน�ำ

บริษทัเป็นบรษิทัมหาชนในอตุสาหกรรมผลติภณัฑ์

พลาสติก มีส�านักงานและโรงงานทั้งในประเทศและต่าง

ประเทศ โดยเฉพาะในกลุม่ประเทศ AEC รวมถงึอนิเดยี ท้ังนี้

เน่ืองจากผลิตภณัฑ์ได้รบัความนยิมและเชือ่ถอืจากผูบ้รโิภค

และผู้ประกอบการในด้านคุณภาพ ความปลอดภัยในการ

ใช้งาน ตลอดจนการเป็นธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม 

นอกจากการลงทุนในทรัพย์สินแล้ว การพัฒนา

บุคลากรก็เป็นสิ่งที่บริษัทให้ความส�าคัญอย่างมากเพราะ

บุคลากรเป็นปัจจัยส�าคัญที่สุดที่จะผลักดันให้ธุรกิจเดินต่อ

ไปได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ขณะเดียวกันบุคลากรเหล่านั้น

ก็ต้องท�างานอย่างมีความสุขด้วย และได้ปลูกฝังจิตส�านึก

นี้ให้พนักงานทุกระดับ ไม่เพียงแต่กรรมการและผู้บริหาร

เท่านั้น ผลก็คือบริษัทได้รับรางวัลมาตรฐานสากลจาก

สถาบันต่างๆ ของภาคเอกชนและภาครัฐ ทั้งในประเทศ

และต่างประเทศ 

เพ่ือรองรับความเจริญเติบโตขององค์กร ผู้วิจัยได้

จัดท�าแบบประเมินผลบุคคลากรแบบใหม่ร่วมกับผู้บริหาร 

จ�านวน 70 คน แบบประเมินแบบใหม่นี้เป็นความคิดของ

ผู้บริหารในองค์กร ยังไม่ได้มีการศึกษาวิจัย และทดสอบ

แบบประเมนิดงักล่าวว่าถกูต้องหรอืไม่ และสามารถจ�าแนก

คนในแต่ละกลุ่มได้ชัดเจนหรือไม่ ท�าให้มีความจ�าเป็นท่ีจะ

ต้องประเมนิความถกูต้อง (validity) ของแบบประเมนิแบบ

ใหม่ที่บริษัทจัดท�าขึ้น เพื่อท�าการปรับปรุงก่อนจะมีการน�า

ไปใช้ในองค์กรอย่างกว้างขวางต่อไป

deviation) and inferential statistics (Pearson’s correlation coefficient, factor analysis, multinomial logistic 

regression). Outcome of the study revealed that reliability analysis using Cronbach’s alpha showed 

C group of indicators was good on the rating scale, K and E groups of indicators were acceptable 

while A group of indicators was poor. Redundancy analysis using Pearson’s correlation coefficients 

showed no sign to be concerned. Outcome from factor analysis indicated that all factor loadings 

were significant and did contribute to the performance of CAKE, thus, further indicator reduction was 

not possible. Finally, using weighted scores and multinomial logistic regression indicated that the 

accuracy in prediction exceed 98 percent.

Keywords: performance appraisal, validity

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

1. เพือ่ศกึษาข้อมลูส่วนบคุคลของพนกังานทีม่กีาร

ประเมินโดยใช้ CAKE ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 

ท่ีบริษัทฯ จัดท�าข้ึนใหม่

2. เพื่อศึกษาปัญหาความซ�้าซ้อนของดัชนีที่ใช้ใน

การประเมินตาม CAKE 

3. เพือ่ศกึษาความเป็นไปได้ทีจ่ะมกีารลดรปู CAKE 

จาก 18 ดัชนี ให้เหลือน้อยลง

4. เพือ่ศกึษาประเมนิความถูกต้องของการประเมนิ

ผลงานโดยใช้ CAKE 

ขอบเขตของกำรศึกษำ

ขอบเขตด้านเนื้อหา: มุ ่งประเมินความถูกต้อง

ของเนื้อหา (content validity) ตรวจสอบวิเคราะห์ความ

เช่ือมั่น (reliability analysis) ตรวจสอบความซ�้าซ้อน  

(redundancy) ของดัชนี ศึกษาความเป็นไปได้ของการลด

รูปดัชนี และประเมินความถูกต้องของการประเมินผลงาน

พนักงานตามแนวของ CAKE 

ขอบเขตด้านประชากร: ครอบคลุมพนักงาน 

ของบริษัทฯ ท่ีอยู่ในระดับปฏิบัติการ (ระดับ 1-3) ทั้งหมด

ขอบเขตด้านสถานที:่ ครอบคลมุพนกังานทีท่�างาน

ในส�านกังานและโรงงานในกรงุเทพมหานคร และในโรงงาน 

3 แห่งท่ีตั้งอยู่ในต่างจังหวัด
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ขอบเขตด้านเวลา: ท�าการวิจัยในช่วงระหว่าง

เดือนตุลาคม 2558- กุมภาพันธ์ 2559 (ไม่นับรวมการจัด

ประชุมร่วมหลายครั้งที่มีมาก่อนตั้งแต่ต้นปี พ.ศ. 2558)

แนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง

Walf (1962)ได้ให้ความหมายของการประเมิน

ผลการปฏิบัติงานดังนี้ “การประเมินผลการปฎิบัติงาน 

คือ กระบวนการที่ผู ้บังคับบัญชาใช้ในการตัดสินใจเกี่ยว

กับพนักงานในด้านการปฏิบัติงาน” ส่วน Werther (1990) 

ได้ให้ความหมายไว้ว่า “การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

คือ กระบวนการที่องค์การประเมินผลการปฏิบัติงานของ

พนักงาน ” 

นักวิชาการหลายท่าน อาทิ บวร ประพฤติดี  

(2520), เสนาะ ติเยาว์ ( 2522), อรุณ รักรรม (2533, น. 

311), จ�าเนียร จวงตระกูล (2531, น. 18), ธงชัย สันติวงษ์ 

(2533), เกียรติก้อง คุ้มไพโรจน์ (2542, น. 11) และ ผุสดี 

รุมาคม (2542) ก็ได้ให้ความหมายของการประเมินผลการ

ปฎิบัติงานเช่นกัน ซึ่งมีความคล้ายคลึงกันแต่ในงานวิจัยนี้

จะขอใช้ความหมายของปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์ (2532, น. 

8) ที่ได้นิยามว่าการประเมินผลการปฏิบัติงาน คือ การ

เปรียบเทียบระหว่างผลงานกับมาตรฐานที่วางไว้ส�าหรับ

ต�าแหน่งหน้าที่นั้นๆ โดยอาศัยการยอมรับรวมระหว่างผู้

บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชาในฐานะผู้ปฏิบัติงานตาม

มาตรฐาน ทั้งน้ีก็เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและตรวจ

สอบปริมาณงาน และคุณภาพงานของบุคคลให้สอดคล้อง

กับวัตถุประสงค์ขององค์การ รวมทั้งเพื่อประโยชน์ในการ

ให้รางวัล หรือลงทัณฑ์ ตลอดจนเพื่อการพัฒนาบุคคลต่อ

ไปในอนาคต

เครื่องมือการประเมินผลการปฏิบัติงานสมัยใหม่ 

มีหลายเครื่องมือ เช่น

1. การประเมินผลแบบ 360 องศา หมายถึง วิธี

การประเมินผลความสามารถ (competencies) ผู้ปฏิบัติ

งานโดยอาศัยมุมมองของบุคคลรอบข้างที่เกี่ยวข้อง เช่น 

หัวหน้างาน เพื่อนร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชาตนเอง

2. การประเมินผลแบบ 540 องศา (540-Degree 

feedback) การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานท่ีมี

มุมมองของผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน 

ตนเอง ผู้ใต้บังคับบัญชา ลูกค้าหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

การประเมินแบบนี้จะได้ข้อมูลที่ค่อนข้างครอบคลุมเกือบ

ทุกด้านท่ีเก่ียวข้องกับผู้ปฏิบัติงาน โดยเฉพาะมุมมองของ

ลูกค้าหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องจะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานน�า

มาพัฒนาหรือปรับปรุงแก้ไขพฤติกรรมหรือการปฏิบัติ

งานท่ีดีข้ึน

3. ใช้ตัวชี้วัดผลงานหลัก (Key Performance 

Indicator--KPIs) KPIs หมายถึง ตัวบ่งช้ีถึงผลงานของ

พนักงาน ซ่ึงจะต้องมีคุณสมบัติ คือ มีความเฉพาะเจาะจง 

สามารถวัดได้ มีความเป็นไปได้ ก�าหนดวัดในช่วงเวลา

หนึ่งๆ และสามารถตรวจสอบได้

4. ความสามารถของพนักงาน (competencies) 

หมายถึง ความรู้ ความสามารถ พฤติกรรม ทักษะแรงจูงใจ

ท่ีมีความสัมพันธ์และส่งผลกระทบต่อความส�าเร็จของเป้า

หมายในต�าแหน่งนัน้ๆ โดยพจิารณาจากกลยทุธ์ขององค์การ 

หรือพิจารณาจากคุณค่าขององค์กร ผู้บริหารระดับสูงที่

อาจเป็นผู้ก�าหนดแต่เพียงผู้เดียว ในงานวิจัยนี้ใช้ CAKE 

ในการประเมินผลการปฎิบัติงานซึ่งเป็นการประเมินผล

งานท่ีอาศัยตัวช้ีวัด (KPIs) และความสามารถของพนักงาน

5. การประเมนิผลการปฏบัิตขิองพนกังานตามแนว

ของ CAKE ใช้ KPIs หลักที่ประกอบด้วย C-competency, 

A-attitude, K-knowledge, E-experience โดยมีความ

หมายดังนี้

Competency หมายถึง ความสามารถใน

การสื่อสาร และการประสานงาน ติดตามงานอย่างมี

ประสทิธภิาพ มคีวามสามารถท�างานเป็นทมี การตอบสนอง

อย่างรวดเร็ว การบริหารจัดการงานโดยเน้นผลลัพธ์ของ

งาน การวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และมีปฏิภาณไหวพริบดี 

Attitude หมายถึง การรู้จักเป็นเจ้าขององค์กร 

และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในสิ่งท้าทายใหม่ๆ และ

เช่ือว่าท�าได้

Knowledge ด้านความรู้ หมายถึง มีความรู้ใน

งานท่ีท�า (รู้ลึก รู้จริง) มีความรู้เก่ียวกับวิธีการบริหารงบ

ประมาณ ต้นทุน และค่าใช้จ่ายต่างๆ มีความรอบรู้ในธุรกิจ

ขององค์กร และธรุกจิท่ีเกีย่วข้อง มคีวามรูใ้นหลกัการบรหิาร

งาน และคน มีความรู้เกี่ยวกับการท�างานระหว่างสายงาน 
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และมีความรู้ในหลักธรรมาภิบาล และการควบคุมภายใน

Experience หมายถึง มีผลงานเป็นรูปธรรมใน

งานที่รับผิดชอบ มีผลงานเป็นที่ยอมรับของเพื่อนร่วมงาน 

หรือลูกค้า หรือคู่ค้า มีผลงานโครงการพัฒนาริเริ่ม หรือ

สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ อย่างต่อเน่ือง และสร้างองค์ความรู้

ให้กับองค์กร

ในแต่ละ KPI จะม ีKPI แยกย่อยออกไปอกีหลายตวั

พิสิษฐ์ พลอินทร์ (2557) ท�าการวิจัยเรื่อง การ

ประเมินสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากรในโรง

พยาบาลกลาง ส�านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ผลการ

วิจัยพบว่า สมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากรในภาพ

รวมอยูใ่นระดบัมาก โดยผลการประเมนิเรยีงล�าดบัจากมาก

ไปหาน้อย ได้แก่ ด้านจรยิธรรม ด้านการร่วมแรงร่วมใจ ด้าน

คณุภาพบรกิาร ในส่วนของปัญหาเกีย่วกบัสมรรถนะ พบว่า 

ขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานบริการ สภาพแวดล้อมของ

หน่วยงานไม่เอื้อต่อการให้บริการ และขาดระบบควบคุม

ดูแลเรื่องการให้บริการตามล�าดับ

อัตถ์ เสมอวงศ์ (2553) ท�าการวิจัยเรื่อง การ

วเิคราะห์ปัญหาและอปุสรรคของการน�าแนวคิดการประเมนิ

ผลสัมฤทธิ์ของงานเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงาน กรณี

ศึกษา ฝ่ายผลิตน�้ามัน บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน) 

ผลการศึกษาพบว่า พนักงานเห็นด้วยมากที่สุดกับความ

ส�าคัญของการประเมินผลการปฏิบัติงาน เห็นด้วยมาก

กับด้านประโยชน์ของการประเมินผลการปฏิบัติงาน เห็น

ด้วยปานกลางกับเกณฑ์การประเมินที่บริษัทก�าหนดขึ้น 

และเห็นด้วยปานกลางกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ของหัวหน้างานมาใช้เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงาน กรณี

ศึกษา ฝ่ายผลิตน�้ามัน บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)

สมศักดิ์ ชื่นข�า (2547) ท�าการวิจัยเรื่องการพัฒนา

รปูแบบประเมนิผลการปฏบิตังิานของบคุลากร ศกึษา กรณี

บริษัท อินเตอร์เวิลด์ เน็ตเวิร์ค (ไทยแลนด์) จ�ากัด ผลการ

วิจัยพบว่าในการบริหารงานบุคคลของบริษัท พบว่า เป้า

หมายขององค์การ คือ การมุ่งเน้นสู่ความเป็นเลิศ ในขณะ

ที่พบว่า ปัจจุบันบริษัทมีการแข่งขัน ทางการตลาดสูง แต่

พนักงานมีการใช้ทักษะต�่า ขาดความริเริ่มสร้างสรรค์ผล

งาน ขาดความเป็นผู้น�า ไม่กล้าตัดสินใจในการท�างาน และ

ปรับเปลี่ยนความคิดให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และพบ

ว่ารูปแบบการประเมินผลบุคคลากรบริษัทเป็นแบบการ

บรรยายความ โดยมีข้อจ�ากัดคือ เปิดโอกาสให้ผู้ประเมิน

เสนอความคิดเห็นได้โดยอิสระ ไม่มีการก�าหนดรายละ

เอียดท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกัน ไม่สามารถอธิบายแนวทาง

การปรับปรุงการปฏิบัติงานให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาได้ ก่อ

ให้เกิดปัญหาเก่ียวกับขวัญก�าลังใจของพนักงานในเร่ือง

การประเมินผลการปฏิบัติงาน

พรศิริ บัวผ่อง (2548) ท�าการศึกษาเรื่องความคิด

เห็นของพนักงานระดับปฏิบัติการที่มีต่อการประเมินผล

การปฏิบัติ กรณีศึกษา บริษัท เอ็กโก เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ 

เซอร์วิส จ�ากัด ผลการศึกษา พบว่า พนักงานมีความคิด

ที่เห็นด้วยกับความส�าคัญของการประเมินผลการปฎิบัติ

งาน และกับการประเมินผลการปฎิบัติงานท่ีบริษัทก�าหนด

ข้ึน แต่พนักงานมีความไม่แน่ใจในด้านประโยชน์ของการ

ประเมินผลการปฎิบัติงาน และไม่แน่ใจในการประเมินผล

การปฏิบัติงานของหัวหน้างาน

วาสนา จันทร์แสงสว่าง (2549) ท�าการศึกษาเรื่อง 

ทัศนคติของข้าราชการต่อระบบการประเมินผลการปฏิบัติ

งานกรณีศึกษาส�านักงานปลัดกระทรวงพลังงาน และพบ

ว่า ในภาพรวมข้าราชการมีทัศนคติต่อระบบการประเมิน

ผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับบวก และพบว่าปัญหาส่วน

ใหญ่เกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานเกิดจากผู ้

ประเมินพิจารณาตามความรู้สึก ไม่มีความเป็นรูปธรรม

และมาตรฐานเดียวกัน ข้าราชการจึงเสนอแนะให้ผู้บังคับ

บญัชาควรทีจ่ะชีแ้จ้งให้ผูใ้ต้บงัคบับญัชาได้ทราบหลกัเกณฑ์ 

และวิธีการประเมินผลการปฏิบติงานของหน่วยงานอย่าง

ชัดเจนและเปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้เข้าไปมีส่วน

ร่วมในการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงาน

มีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล

การปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง และยอมรับการประเมินผล

การปฏิบัติงานยิ่งข้ึน
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กรอบแนวคิดกำรวิจัย

  ตัวแปรต้น     ตัวแปรตาม

ข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน

- คะแนนที่ได้จากดัชนีกลุ่ม C- competency

- คะแนนที่ได้จากดัชนีกลุ่ม A- Attitude

- คะแนนที่ได้จากดัชนีกลุ่ม K- Knowledge

- คะแนนที่ได้จากดัชนีกลุ่ม E-Experience

- คะแนนแสดงวินัยการมาท�างาน

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

- เกรดการประเมินที่ได้รับ (A/ B/ C)

การประเมินผลการปฏิบัติงาน

- ความเชื่อมั่น (reliability)

- ความซ�้าซ้อนของดัชนี (redundancy)

- ความเป็นไปได้ของการลดรูปดัชนี

- ความถูกต้องแม่นย�าของการประเมิน

ภำพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

ตัวแปรต้น ได้แก่ ข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน 

คะแนนประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานในรูปดัชนี

ของ CAKE ที่ประกอบด้วยดัชนีกลุ่ม C (ความสามารถ-

Competency) ดัชนีกลุ่ม A (ทัศนคติ –Attitude) ดัชนี

กลุ่ม K ( ความรู้-Knowledge) และดัชนีกลุ่ม E (ผลงาน- 

Experience) จ�านวนทั้งสิ้น 18 ดัชนี

ตัวแปรตาม ได้แก่ การประเมินผลการปฏิบัติ

งานในด้านความเชื่อมั่น ความซ�้าซ้อนระหว่างดัชนี ความ

เป็นไปได้ในการลดรูป และความถูกต้องแม่นย�าในการ

ประเมินผลงาน

สมมติฐำนกำรวิจัย

การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานโดย

ใช้ CAKE มีความถูกต้อง

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

งานวิจัยนี้อาศัยเคร่ืองมือในการวิจัยมาใช้ในการ

ประเมินความถูกต้องของ CAKE model โดยมีขั้นตอน

ต่างๆ ดังต่อไปนี้

1. ทดสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหาในส่วนท่ีเป็น

แบบฟอรม์การประเมินและคู่มือการประเมินโดยใช้การ

ค�านวณหา Index of Congruence (IOC)

2. ท�าการประเมนิพนกังานเสมอืนเช่นการประเมนิ

จริง 

3. วเิคราะห์หาความเชือ่มัน่ (reliability analysis) 

โดยใช้ Cronbach’s alpha

4. ทดสอบความซ�้าซ้อนระหว่างดัชนีโดยใช้ Pear-

son’s correlation

5.ทดสอบความเป็นไปได้ของการลดรูปดัชนีโดย

ใช้ การวิเคราะห์ปัจจัย (factor analysis)

6.ทดสอบความถูกต้องแม่นย�าของ CAKE โดยใช้ 

weighted scores และ multinomial logistic regression

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

ประชากรที่ใช ้ในการศึกษา ได้แก่ พนักงาน 

ของบริษัทในระดับปฏิบัติการท้ังหมด รวมจ�านวนพนักงาน

ท้ังสิ้น 1,242 คน ใช้ประชากรท้ังหมดเป็นกลุ่มตัวอย่าง

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย

1. การตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา  

(content validity) ในส่วนท่ีเป็นแบบฟอรม์การประมิน 
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โดยการค�านวณหาดัชนี (Index of Item Congruence) โดย

อาศัยผู้เชี่ยวชาญที่ประกอบด้วยหัวหน้างาน ผู้ทรงคุณวุฒิ 

ซึ่งเป็นที่ปรึกษาของบริษัท (ที่ปรึกษาบริษัทฯจะมีคุณวุฒิ

ในระดับปริญญาเอกเป็นส่วนใหญ่) จ�านวนทั้งสิ้น 9 ท่าน 

ดัชนีที่ผ่านเกณฑ์ 6 ใน 9 จะถูกน�าไปใช้ในแบบประเมิน

2. การตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา  

(content validity) ในส่วนที่เป็นคู่มือประกอบ CAKE ท่ี

ฝ่ายบุคลากรของบริษัทพัฒนาขึ้นมุ่งหวังที่จะประเมินพนัก

งานผู้ปฎิบัติงานในมุมมองสี่ด้าน คือด้านความสามารถ  

(Competency) ด้านทัศนคติ (Attitude) ด้านความรู้  

(Knowledge) และด้านผลงาน (Experience) โดยเริ่มต้น

นั้นมีดัชนีที่ใช้วัดทั้งสิ้น 41 ดัชนี ประกอบด้วย C21 ดัชนี A 

9 ดัชนี K 7 ดัชนี E 4 ดัชนี โดยการประเมินผลการปฎิบัติ

งานจ�าเป็นต้องอาศัยคู่มือการประเมินควบคู่ไปด้วย และ

เพื่อที่พนักงานระดับหัวหน้างานผู้ที่จะท�าหน้าที่ประเมิน

ได้มีความเข้าใจตรงกันและสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน 

จากคู่มือประเมินที่จัดท�ากันขึ้น ได้มีการกลั่นกรองตรวจ

สอบความเที่ยงตรงของเนื้อหาโดยพนักงานระดับหัวหน้า

งานที่มีหน้าที่จะท�าการประเมินพนักงานในสังกัดจ�านวน 

70 ท่าน โดยใช้ Delphi technique ผลจากการประชุม

กลั่นกรองหลายครั้งที่ท�าในช่วงเวลาหลายเดือน มีผลให้ได้

คู่มือประเมินที่ใช้เป็นแนวอ้างอิงของทุกดัชนี พร้อมท่ีจะน�า

ไปใช้ในการทดลองท�าการประเมินพนักงาน

3. วเิคราะห์หาความเชือ่มัน่ (reliability analysis) 

โดยการค�านวณค่าของ Cronbach’s alpha

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล

ก่อนการประเมนิผลการปฎบิตังิานของพนกังาน ผู้

วิจัยได้ด�าเนินการจัดให้มีการประชุมพนักงานระดับหัวหน้า

งานที่จะเป็นผู้ประเมินพนักงานในสังกัดที่ส�านักงานใหญ่

ในส่วนกลางเพื่อซักซ้อมและตอบข้อซักถามที่พนักงานผู้

ประเมินเหล่านี้อาจมี พร้อมก�าหนดช่วงเวลาที่จะมีการ

ประเมิน เนื่องจากพนักงานผู ้ประเมินทุกท่านซ่ึงมีอยู ่

ด้วยกันจ�านวน 70 ท่านได้มีโอกาสได้เข้าร่วมท�ากิจกรรม 

workshop ทั้งที่ส�านักงานใหญ่และในที่ประชุมสัญจรใน

ต่างจังหวัดหลายครั้งเกี่ยวกับรูปแบบประเมินตามแนวของ 

CAKE นี้ การจัดประชุมจึงสามารถสิ้นสุดในเวลาอันรวดเร็ว

เมือ่ถงึก�าหนดช่วงประเมนิ ได้มกีารแจกแบบฟอรม์

การประเมนิตามแนวของCAKE l ให้กบัผูป้ระเมนิทีก่ระจาย

อยูต่ามโรงงานต่างๆ เนือ่งจากผูป้ระเมนิส่วนใหญ่ได้รบัมอบ

หมายให้ท�าการประเมินพนักงานในสังกัดไม่เกิน 10 คน ดัง

นัน้ ผูป้ระเมนิจะใช้เวลาในการกรอกแบบประเมนิโดยเฉลีย่

ไม่เกิน 1 ช่ัวโมง จากนั้นส่งแบบประเมินให้กับพนักงานฝ่าย

ทรัพยากรบุคคลที่ประจ�าอยู่ตามโรงงานต่างๆซึ่งท�าหน้าที่

ดูแลอ�านวยความสะดวกในการประเมิน และรวบรวมแบบ

ประเมินท้ังหมดส่งคืนส�านักงานใหญ่ส่วนกลาง

สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล

สถิติที่ ใช ้ ในการวิจัย ประกอบด ้วยสถิติ เชิง

พรรณาได้แก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต

และส ่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส ่วนสถิติ เชิ งอนุมาน 

ได้แก่ Pearson’s correlation, factor analysis และ  

multinomial logistic regression

ผลกำรวิจัย

การทดสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหาในส่วนที่

เป็นแบบประเมิน ผู ้วิจัยได้ท�าการตรวจสอบความเที่ยง

ตรงของเนื้อหาของแบบประเมิน โดยการหาดัชนี IOC 

(Item objective Congruence) ท้ังนี้ได้ท�าการคัดเลือก

พนกังานระดบัหวัหน้างานและผูท้รงคณุวฒุซิึง่เป็นทีป่รกึษา

ของบริษัทฯรวมจ�านวนท้ังสิ้น 9 ท่าน ผลจากการท�า IOC 

พบว่าจากดัชนีเริ่มต้น 41 ดัชนี ตัดทอนลงเหลือ18 ดัชนี

การเตรียมการประเมิน ในการประเมินผล

งานพนักงานนี้ ก�าหนดให้หัวหน้างานท�าการประเมิน

พนักงานในสังกัด โดยอาศัยดัชนีตามCAKE (ดัชนีกลุ่ม  

C-competency มีน�้าหนักรวมร้อยละ 20 ดัชนีกลุ่ม A-

attitude มีน�้าหนักร้อยละ10 ดัชนีกลุ่ม K-knowledge มี

น�้าหนักร้อยละ 10 ดัชนีกลุ่ม E-experience มีน�้าหนักร้อย

ละ 50) บวกกับคะแนนท่ีแสดงวินัยของการมาท�างาน(น�้า

หนักร้อยละ 10) จากนั้นให้หัวหน้างานท�าการก�าหนดเกรด

ท่ีจะให้กับพนักงานแต่ละคนเป็น พนักงานเกรด A เกรดB 

และเกรด C ท้ังนี้มีกติกาห้ามใช้เครื่องคิดเลขใดๆในการ

ประเมิน แต่ได้ให้แนวนโยบายไว้กับผู้ประเมินก่อนการ
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ประเมินว่า ในการประเมินพนักงานในสังกัดน้ัน สัดส่วน

พนักงานที่ได้รับเกรด A (ผลงานโดดเด่น-outstanding) 

ควรจะอยูร่ะหว่าง25-30% ของพนกังานทัง้หมด พนกังานที่

ได้รับเกรด B ( ผลงานเป็นที่น่าพอใจ-satisfactory)ควรจะ

อยู่ระหว่าง 65-70% ของพนักงานทั้งหมด และพนักงานท่ี

ได้รับ เกรด C ( ผลงานยังต้องมีการปรับปรุง-poor) ควรจะ

อยู่ระหว่าง 5-10% ของพนักงานทั้งหมด ทั้งนี้การประเมิน

กระท�ากันที่โรงงานที่พนักงานสังกัดอยู่ และผู้ประเมินก็

เป็นหัวหน้างานในโรงงานนั้น 

ผลจากการประเมินพนักงาน พบว่ามีพนักงานท่ี

ได้รับการประเมินให้ได้รับเกรด A จ�านวน 232 คน ( ร้อย

ละ 18.7) ได้รับเกรด B จ�านวน849 คน ( ร้อยละ 68.4) 

ได้รับเกรด C จ�านวน 151 คน ( ร้อยละ 13.0)

จ�านวนพนกังานผูป้ระเมนิพนกังานมจี�านวนทัง้สิน้ 

70 ท่าน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ท�าการประเมินพนักงาน

ต้ังแต่ 11 คนขึ้นไปมีจ�านวน 30 ท่าน (ร้อยละ 42.86) ได้

รับมอบหมายให้ท�าการประเมินพนักงานตั้งแต่ 6-10 คน

มีจ�านวน 17 ท่าน (ร้อยละ 24.29) ได้รับมอบหมายให้

ท�าการประเมินพนักงานตั้งแต่ 1-5 คนมีจ�านวน 23 ท่าน 

(ร้อยละ 32.85)

ค่าต�่าสุดของดัชนีทุกดัชนีท่ีใช้วัดตามแนวของ 

CAKE เท่ากับ 1 และค่าสูงสุดของดัชนีทุกดัชนีท่ีใช้วัดตาม

แนวของ CAKE เท่ากับ 4 กลุ่มของดัชนีท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด

เรียงล�าดับจากมากไปหาน้อยได้แก่กลุ่ม A (A1, A2) กลุ่ม 

E (E1, E2, E3, E4) กลุ่ม C (C1, C2, C3, C4, C5, C6) 

กลุ่ม K (K1, K2, K3, K4, K5, K6) โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 

3.12, 3.11, 3.09 และ 3.02 ตามล�าดับ อนึ่งส่วนเบี่ยงเบน 

มาตฐานท่ีได้ของแต่ละดัชนีไม่มีความแตกต่างกันมาก 

สะท้อนให้เห็นความสอดคล้องของคะแนนการประเมิน

ของผู ้ประเมิน 70 ท่านท่ีต้องท�าการประเมินพนักงาน

รวม 1,242 คน

การวิเคราะห์หาความเชื่อมั่น (reliability analy-

sis) ของแบบประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงาน ผู้วิจัย

ได้ท�าการวิเคราะห์หาค่าของความเชื่อมั่นโดยใช้ข้อมูลของ

พนักงานทุกท่านในการค�านวณหาค่าของ Cronbach’s 

alpha ปรากฏผลแสดงได้ดังตารางท่ี 1

ตำรำง 1 

การวิเคราะห์หาความเชื่อมั่น (reliability analysis)

กลุ่มดัชนี C A K E

Cronbach’s alpha 0.820 0.568 0.788 0.771

ตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่า ค่าความเชื่อมั่นของ

กลุ่มดัชนี C อยู่ในระดับที่ดี (good) กลุ่มดัชนี K และ E 

อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ (acceptable) ส่วนกลุ่มดัชนี A 

นั้นอยู่ในระดับต�่า (poor) 

การทดสอบความซ�้าซ้อนระหว่างดัชนีโดยใช้ 

Pearson’s correlation ผู้วิจัยได้ด�าเนินการค�านวณหา 

Pearson’s correlation coefficient ระหว่างดัชนีใน 

CAKE พบว่า correlation coefficient ที่วัดความสัมพันธ์

ระหว่างคู่ (pairwise correlation) มีค่าอยู่ในระดับ 0.3-

0.4 ดังนั้นการประเมินผลการปฏิบัติงานจากข้อมูลจริงของ

พนักงานตามแนวของ CAKE ไม่น่าจะมีปัญหาเรื่องความ

ซ�้าซ้อนของดัชนีที่เกิดจากปัญหาการมี multicollinearity 

ในระหว่างตัวแปรที่ต้องกังวล

การทดสอบความเป็นไปได้ของการลดรูปดัชนีโดย

ใช้ การวเิคราะห์ปัจจยั (factor analysis) ในการประเมนิผล

งานของพนักงานโดยใช้ CAKE นี้มีการใช้ดัชนีถึง 18 ตัวคือ

ดัชนี C- Competency: ตั้งแต่ C1-C6

ดัชนี A-Attitude: ตั้งแต่ A1-A2

ดัชนี K-Knowledge : ตั้งแต่ K1-K6

ดัชนี E-Experience: ตั้งแต่ E1-E4

วิธีทางสถิติที่ใช้ในการลดรูปตัวแปรคือ factor 

analysis ท้ังนี้หากพบว่า ดัชนีหรือตัวแปรใดมี loadings 

ในอัตราต�่า(0-0.3) ดัชนีหรือตัวแปรนั้นสามารถตัดออก

จากกลุ่มดัชนี โดยไม่ท�าให้ข้อมูลที่ได้จากกลุ่มดัชนีขาด
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ความสมบูรณ์ไป

ผู้วิจัยได้ด�าเนินการวิเคราะห์ปัจจัยโดยใช้ princi-

pal component analysis โดยมีขั้นตอนโดยสังเขปดังนี้

ค�านวน KMO measure = 0.966 สูงกว่า 0.6  

ดังนั้นจ�านวนข้อมูลไม่มีปัญหาการวิเคราะห์ปัจจัย

Bartlett’s test of sphericity มีค่า sig.= 0.00  

ดังนั้น correlation matrix ไม่ได้เป็น identity matrix

ตำรำง 2 

KMO and Bartlett’s Test

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy .966

Bartlett’s Test of Sphericity

Approx. Chi-Square 9.167E3

df 153

Sig. .000

Kaiser’s criterion หรือ eigen value rule แสดง

ให้เห็นปัจจัยเดียวที่มีค่า eigen value สูงกว่า 1 และผล

จากการท�าการวิเคราะห์คู่ขนาน (parallel analysis) โดย

ใช้Monte Carlo simulation บ่งบอกว่าโอกาสที่จะมี 

eigen value สูงกว่าหนึ่งสามารถมีได้ถึง 8 ปัจจัย

Carell’s scree plot มีการหักมุมอยู ่ที่องค์

ประกอบเดียว เป็นการยืนยัน Kaiser’s criterion ที่ระบุ

ว่ามีเพียงหนึ่งปัจจัย

Component
1

C3
E1
K1
E2
C2
C1
C6
K5
A2
K4
C4
E3
C5
E4
A1
K2
K3
K6

.729

.708

.699

.691

.685

.684

.680

.679

.672

.669

.665

.653

.649

.643

.642

.642

.612

.557

ภำพ 2 Scree Plot
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ผลการวิเคราะห์ปัจจัย พบว่า loadings ในทุก

ดัชนีอยู่ในระดับ 0.6-0.7 ยกเว้น K6 ซึ่งมี loadings ต�่า

กว่าดัชนีอื่น (มีค่าเท่ากับ .557) แต่ก็ยังมีค่าอยู่ในระดับสูง

เมื่อเป็นเช่นนี้ ผลจาก factor analysis สะท้อน

ให้เห็นว่า ทุกดัชนีมีความส�าคัญในการมีส่วนประเมินผล

งานของพนักงาน

การตรวจสอบความถูกต้อง (validity) ของ CAKE 

model

1. ใช้เกณฑ์การถ่วงน�้าหนัก (weighted score 

procedure)

ผู ้วิจัยได้ค�านวณค่าถ่วงน�้าหนักของ CAKE ที่

ประกอบด้วยดัชนี 18 ตัวและคะแนนแสดงวินัยของการ

มาท�างาน โดยก�าหนดว่าหากค่าถ่วงน�้าหนักตาม CAKE ต�่า

กว่า 12.7 พนักงานผู้นั้นถูกจัดเป็นพนักงานท่ีได้รับเกรด C 

หากค่าถ่วงน�้าหนักตาม CAKE อยู่ระหว่าง 12.7 และ 14.4 

พนักงานผู้นั้นถูกจัดเป็นพนักงานที่ได้รับเกรด B และถ้าค่า

ถ่วงน�้าหนักตาม CAKE สูงกว่า 14.4 พนักงานผู้นั้นถูกจัด

เป็นพนักงานท่ีได้รับเกรด A และเราสามารถสร้างตาราง

แสดงผลการประเมินพนักงานได้ดังนี้

ตำรำง 3

ตารางแสดงค่าถ่วงน�้าหนัก

เกรดที่ได้รับ
เกรดท่ีได้จาการพยากรณ์

A B C รวม

A 232 - - 232

B - 839 10 849

C - - 151 151

รวม 232 839 161 1232

เมื่อค�านวณความถูกต้องแม่นย�าในการพยากรณ์ = (จ�านวนท่ีพยากรณ์ได้ถูกต้อง/จ�านวนรวมท้ังหมด)

          = 1222/1,232

          = .992

              หรือมีความถูกต้องสูงถึง 99.2%

2. ใช้ Multinomial logistic regression model

ผู้วิจัยได้ด�าเนินการใช้ multinomial logistic  

regression ตรวจสอบความถูกต้องของ CAKE ในการ

ประเมินผลงานของพนักงาน โดยมีขั้นตอนพอเป็นสังเขป

ดังนี้

Likelihood ratio test มีค่า Chi-square เท่ากับ 

1.905E3 ค่า sig.=.000 แสดงว่าจากการใช้ตัวแปรมีผล

ช่วยลดความผันแปรท่ีไม่สามารถอธิบายได้ (deviance) 

ของ null model ลงได้อย่างมีนัยส�าคัญ

ตำรำง 4

Model fitting information

Model

Model Fitting 
Criteria

Likelihood Ratio Tests

-2 Log Likelihood Chi-
Square

df Sig.

Intercept 
Only Final

2.082E3

177.074

1.905E3 106 .000

Pseudo R-Square

Cox and Snell .784

Nagelkerke .965

McFadden .915
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Pseudo R-square (ทัง้ Cox & Snell Nagelkerke 

และ McFadden) มีค่าอยู่ในช่วง 0.784-0.965 แสดงว่า

ค่าของตัวแปรอิสระสามารถอธิบายความผันผวนในค่าของ

ตัวแปรตามได้ในระดับสูง

ค่าของ regression coefficients ของตัวแปร 14 

ตัวใน 18ตัวมีนัยส�าคัญ

Multinomial logistic regression model 

สามารถใช้พยากรณ์ผลของการประเมินผลงานพนักงาน

ออกเป็นเกรดต่าง ๆได้ถูกต้องโดยเฉลี่ยร้อยละ 98.4

ตำรำง 5 

Classification

Observed
Predicted

A B B Percent Correct

A 231 1 0 99.6%

B 4 838 7 98.7%

C 0 8 153 95.0%

Overall Percentage 18.9 % 68.2 % 12.9 % 98.4 %

กำรอภิปรำยผล

ผลการวิจัยนี้เมื่อเปรียบเทียบกับผลการวิจัยของ

สมศักดิ์ ชื่นข�า (2547) ที่ศึกษาเรื่องการพัฒนารูปแบบ

ประเมนิผลการปฏบิติังานของบคุลากร กรณีบรษัิท อนิเตอร์

เวิลด์ เน็ตเวิร์ค (ไทยแลนด์) จ�ากัด ที่พบว่า รูปแบบการ

ประเมนิผลบคุคลากรทีเ่ป็นแบบการบรรยายความ เป็นการ

ประเมินที่ค่อนข้าง subjective ท�าให้เกิดปัญหาด้านอคติ 

ความล�าเอยีงของการประเมนิ หรอืจากผลของการวจิยัของ

วาสนา จันทร์แสงสว่าง (2548) ที่ศึกษาเรื่องทัศนคติของ

ข้าราชการต่อระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานกรณี

ศึกษาส�านักงานปลัดกระทรวงพลังงาน และพบว่า การ

ประเมินผลการปฏิบัติงานเกิดจากผู้ประเมินพิจารณาตาม

ความรู้สึก ไม่มีความเป็นรูปธรรมและมาตรฐานเดียวกัน 

หรือจากงานวิจัยของพรศิริ บัวผ่อง (2548) ที่ศึกษาเรื่อง

ความคิดเห็นของพนักงานระดับปฏิบัติการท่ีมีต่อการ

ประเมินผลการฏิบัติงาน กรณีศึกษา บริษัท เอ็กโก เอ็น

จิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จ�ากัด และพบว่า พนักงานไม่มี

ความแน่ใจในในการประเมินผลการปฎิบัติงานของหัวหน้า

งาน ต่างจากการประเมินตามแนว CAKE ซึ่งมีการแปลง

ผลการปฏิบัติงานให้อยู่ในกรอบของดัชนี 18 ดัชนีที่เป็น

ตัวเลขอย่างชัดเจน มีคู่มือที่อธิบายและแจกแจงตัวบ่งช้ี

โดยละเอียด สามารถสอบทานกลับได้ ช่วยลดอคติหรือ

ความล�าเอียงของหัวหน้างานที่มีต่อพนักงานในสังกัดลงได้ 

การประเมินผลงานที่เป็นมาตรฐานปราศจากอคติจะเป็นท่ี

ยอมรับจากผู้ใต้บังคับบัญชาผู้ถูกประเมินทุกคน โดยเฉพาะ

กับกิจการซ่ึงมีพนักงานอยู่เป็นจ�านวนมากในแต่ละสถานที่ 

และมคีวามเป็นไปได้สงูท่ีจะน�าไปใช้ในการประเมนิพนกังาน

ท่ีสังกัดอยู่ในโรงงานในต่างประเทศอีกหลายประเทศ

ผลจากการวิจัยช้ีให้เห็นจุดอ่อนของดัชนีในกลุ่ม

ทัศนคติ (A-attitude) ซ่ึงในการประชุมจัดวางแนวทางของ

การประเมินโดยใช้ CAKE มีปัญหากับตัวชี้วัดย่อยมาตั้งแต่

การประชุมคราวแรกๆ เมื่อพิจารณาดัชนีกลุ่มทัศนคตินี้จะ

มีตัวช้ีวัดย่อย 2 ตัวได้แก่

1. รูส้กึเป็นเจ้าขององค์กร วดัโดยพจิารณาจากการ

บรหิารจดัการใช้ทรพัย์สนิขององค์กรให้คุม้ค่ากบัการลงทนุ 

บริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อลดโอกาสการเกิดปัญหา/ข้อ

ร้องเรียนท่ีจะเกิดต่อองค์กร ถ่ายทอดนโยบาย สร้างความ

รู้สึกอันดีต่อองค์กรให้แก่พนักงาน

2. พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในสิ่งท้าทายใหม่ๆ 

วัดโดยพิจารณาจากการก�าหนดและวางแผนงานอย่าง

สร้างสรรค์ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงท่ีดี ส่งเสริมผลักดันให้

เกิดการปรับตัวพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ส่ง

เสริมและสนับสนุนให้มีการศึกษา ทดลองคิดวิธีการท�างาน

ใหม่ๆ เกี่ยวกับตัวชี้วัดย่อยทั้งสองตัวนี้ ในความเห็นส่วน
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ตัวของผู้วิจัย ไม่สามารถใช้กับพนักงานในระดับล่างหรือ

ระดับคนงานได้ เพราะพนักงานในระดับนี้ ในทางปฎิบัติมี

โอกาสน้อยที่จะได้บริหารจัดการใช้ทรัพย์สินขององค์กรให้

คุ้มค่ากับการลงทุน ไม่มีโอกาสได้บริหารจัดการความเสี่ยง 

ไม่มีโอกาสที่จะถ่ายทอดนโยบาย ไม่เป็นการง่ายนักที่จะให้

พนักงานในระดับนี้ก�าหนดและวางแผนงาน ทั้งน้ีไม่ต้อง

ค�านึงถงึความเป็นไปได้ทีจ่ะส่งเสรมิให้เกดิการเปลีย่นแปลง

อยู่เสมอ และทดลองคิดวิธีการท�างานใหม่ๆ เนื่องจากต้อง

เป็นภาระของพนักงานในระดับสูงที่มีประสบการณ์เท่านั้น 

ผู้วิจัยมีความเห็นว่าดัชนีในกลุ่มทัศนคตินี้ ควรจะพิจารณา

ตัวชี้วัดย่อยที่กลับไปสู่สิ่งที่เป็นพื้นฐานจริงๆ เช่น วัดการ

มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆขององค์กร วัดความมีน�้าใจให้

กับเพื่อนพนักงานด้วยกัน เพราะพฤติกรรมเหล่านี้แสดงให้

เห็นความผูกพัน ความจงรักภักดีที่มีต่อองค์กร ความรู้สึก

ของการเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร

ข้อเสนอแนะ

1. ควรมีการสอบทาน โดยใช้ CAKE ประเมินผล

งานพนักงานโดยผู้ประเมินท่านเดิมกับพนักงานที่เคยถูก

ประเมิน แต่ให้เวลาประเมินห่างกันอย่างน้อยหน่ึงเดือน 

จากนั้นให้หาความสัมพันธ์ของคะแนนที่ได้ในแต่ละกลุ่ม

ดชัน ีหากมคีวามสมัพนัธ์กนัสงู แสดงว่ารปูแบบการประเมนิ

มีความเท่ียงตรง สามารถน�าไปใช้ในการประเมินได้จริง

2. ควรใช้ CAKE ในการประเมินผลงานของ

พนักงานทุกระดับ ท้ังนี้เพื่อให้พนักงานทุกท่านมีความ

รู ้สึกว่า การประเมินพนักงานมีความยุติธรรมเสมอกัน 

อย่างไรก็ตามน�้าหนักของดัชนีย่อยและดัชนีหลักอาจมีการ

ปรับเปลี่ยนไปตามประเภทผู้ถูกประเมิน ยกตัวอย่างเช่น 

พนักงานระดับสูงอาจต้องมีความเป็นผู้น�าสูง มีความคิด

สร้างสรรค์มีความรอบรู้กว้างขวาง มีความสามารถในการ

บริหารความขัดแย้ง เป็นต้น

3. ก่อนการน�า CAKE ไปใช้ในการประเมิน ควรมี

การประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึง โดยเน้นให้เห็นว่า พนักงานทุก

ระดับ ทุกท่านจะได้รับการประเมินตามแนวของ CAKE ซึ่ง

ใช้ดัชนีถึง 18 ดัชนี มิได้ข้ึนอยู่กับอารมณ์ ความรู้สึก อคติ

หรือความล�าเอียงของหัวหน้างานอีกต่อไป

ข้อเสนอแนะ

ควรท�าการประเมินความถูกต้องของ CAKE 

MODEL โดยใช้สถิติข้ันสูงอื่น ๆ เช่น Ordinal logistic 

regression เพื่อยืนยันความถูกต้องของแบบจ�าลองนี้
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บทคัดย่อ

การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าหน้าท่ีธุรกิจสัมพันธ์ ส�านักธุรกิจ ธนาคาร

พาณิชย์ไทยแห่งหนึ่ง ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด (2) ปัจจัยท่ีเป็นแรงจูงใจในการท�างาน (3) การ

แสดงพฤติกรรมเชิงรุก และ (4) ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจกับพฤติกรรมเชิงรุก ของประชากร รวบรวมข้อมูลโดยใช้

แบบสอบถาม ประชากรได้แก่เจ้าหน้าที่ธุรกิจสัมพันธ์จ�านวน 219 คน ในงานวิจัยนี้ใช้ประชากรทั้งหมดเป็นกลุ่มตัวอย่าง 

สถิติที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติ

เชิงอนุมาน ได้แก่ การหาความสัมพันธ์ของเพียร์สัน และการวิเคราะห์ปัจจัย ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็น

หญิงอายุ 21–30 ปี มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 35,000 บาท อายุการท�างานในธนาคาร

และต�าแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรกิจสัมพันธ์น้อยกว่า 5 ปี ผลการศึกษาพบว่าแรงจูงใจในการท�างานโดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ

มากที่สุด ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ แรงจูงใจด้านบรรยากาศการท�างานที่เอื้ออ�านวยและความสมดุลของ

ชีวิตการท�างาน แรงจูงใจที่มาจากการมีเครื่องมือท่ีทันสมัย แรงจูงใจใฝ่ก้าวหน้าและผลตอบแทน ตามล�าดับ และ พบ

ว่า โดยรวมพฤติกรรมเชิงรุกของเจ้าหน้าที่ธุรกิจสัมพันธ์ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก 

ได้แก่ ด้าน พฤติกรรมเชิงรุกในด้านไม่ผลัดวันประกันพรุ่งและยอมรับในความผิดพลาด พฤติกรรมเชิงรุกท่ีเป็นการเรียน

รู้และปรับตัว และพฤติกรรมเชิงรุกในการรักษาและขยายฐานลูกค้า อนึ่งพบว่า แรงจูงใจ ท้ัง 9 ด้าน มีความสัมพันธ์กับ

พฤติกรรมเชิงรุก อย่างไรก็ตามค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์ มีค่าอยู่ในระดับปานกลางถึงต�่าเท่านั้น จึงน่าจะมีแรงจูงใจด้าน

อื่นๆ รวมทั้งปัจจัยอื่นๆ ที่อาจมีผลต่อพฤติกรรมเชิงรุกเพิ่มเติมกว่าท่ีได้น�ามาศึกษาอีก ซ่ึงควรมีการศึกษาค้นคว้าต่อไป

ค�ำส�ำคัญ: การจูงใจ, ธนาคาร, พฤติกรรม

Abstract

The objectives of this research were to study (1) personal factors of a bank’s business relationship  

personnel working in 20 provinces in the Northeastern region (2) factors motivating them to work (3) their proactive  

behavior and (4) the relationship between motivating factors and their proactive behavior.  

Questionnaire was used as a tool to collect the data. Population included 219 business  

relationship personnel. Samples included everyone in the population. Statistics used in this study included 

both descriptive statistics (frequency, percentage, mean, standard deviation) and inferential statistics  

(Pearson’s correlation and factor analysis). Outcome of the study revealed that the majority of 

กำรจูงใจให้เจ้ำหน้ำที่ธุรกิจสัมพันธ์ของธนำคำรมีพฤติกรรมเชิงรุก

Motivating Bank’s Business Relationship Personnel  

to Adopt Proactive Behavior

สมเกียรติ ล้อมทอง และ ดนัย ปัตตพงศ์
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บทน�ำ

ภายหลงัจากทีธ่นาคารแห่งประเทศไทย ได้ก�าหนด

แผนพัฒนาระบบสถาบนัการเงนิระยะที ่2 (ปี 2553 - 2557) 

ซึ่งประกอบด้วยแนวนโยบายส�าคัญ 3 ส่วนหลัก ได้แก่ การ

ลดต้นทุนของระบบ การส่งเสริมการแข่งขัน และการเข้า

ถึงบริการทางการเงินอย่างทั่วถึง โดยมีเป้าหมายในการ

เปิดตลาดและให้โอกาสสถาบันการเงินต่างชาติ ด�าเนิน

ธุรกิจในประเทศไทยได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น ท้ังในส่วน

ของการอนุญาตให้เพิ่มสาขา เพิ่มตู้เอทีเอ็ม รวมถึงการ

พิจารณาให้ใบอนุญาตการประกอบธุรกิจ ธนาคารพาณิชย์

รายใหม่ ประกอบกับ การเลื่อนก�าหนดระยะเวลาการเปิด

เสรบีรกิารภาคธนาคาร ภายใต้การจัดต้ังประชาคมเศรษฐกจิ

อาเซียน (ASEAN Economic Community--AEC) ให้

เร็วขึ้น (ปัจจุบันอาเซียนอยู่ระหว่างการจัดท�ามาตรฐาน

ของธนาคารพาณิชย์อาเซียน (Qualified ASEAN Bank 

--QAB) ซึ่งจะอนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์ที่มีคุณสมบัติตรง

ตามมาตรฐานดังกล่าว สามารถด�าเนินธุรกิจได้ในท้ัง 10 

ประเทศสมาชกิอาเซยีนในปี 2563 นอกจากนีย้งัมแีนวคดิที่

จะสนับสนุนให้ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ในกลุ่มอาเซียน

บวกสาม รวมจนี ญีปุ่น่ และเกาหลใีต้ เข้ามาด�าเนนิธรุกจิใน

ประเทศไทย ก็จะยิ่งส่งผลให้การแข่งขันของธุรกิจธนาคาร

พาณิชย์ในประเทศไทย มีความรุนแรงยิ่งขึ้นไปอีก

จากข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทย ที่แสดง

samples were female, 21-30 years of age, bachelor degree graduates with monthly income more than 

35,000 baht. They had been working with the bank and had had experience as business relationship  

personnel for less than 5 years. The scores on working motivation, overall, were highest on a 

given rating scale. Top three factors on motivation were relaxing atmosphere & work-life balance,  

modern tool & equipment and advancement & benefits. On the other hand, the scores on proactive  

behavior, overall, were high. Top three behaviors were expeditious & admit failure, learning to be  

adaptive and maintain and expand customer base.. Study of relationship between motivating factors and  

personnel’s proactive behavior showed that 9 factors were correlated to proactive behaviors.  

However, Pearson’s correlation coefficients appeared to be moderate or low. The implication was that 

there might exist other motivating factors that were excluded from this study and further research 

in this matter is needed.

Keywords: motivation, commercial bank, behavior

ถึงจ�านวนสาขาธนาคารพาณิชย์ท้ังระบบใน ประเทศ พบ

ว่า นับตั้งแต่ปี 2549 เป็นต้นมา จ�านวนสาขาของธนาคาร

พาณิชย์ ในช่วง 10 ปีท่ีผ่านมา มีการขยายตัวเพ่ิมขึ้น

เป็นอย่างมาก จาก 4,729 แห่ง ในปี 2549 เพิ่มขึ้นเป็น 

7,059 แห่ง ในปี 2558 ซ่ึงท่ีผ่านมา ธนาคารพาณิชย์ทุก

ธนาคาร ก็ได้ท�าการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงเพื่อรองรับ

การแข่งขันดังกล่าว อาทิเช่น การก�าหนดอัตราดอกเบี้ยที่

จูงใจ มีการเพิ่มและปรับปรุงบริการและผลิตภัณฑ์ต่างๆ 

ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าให้มากที่สุด มีการย้าย

สถานที่ตั้งสาขา ปรับปรุงอาคารส�านักงาน ทาสีอาคารเพ่ือ

สื่อถึงความเป็นเอกลักษณ์ของธนาคารนั้นๆ ตลอดจนการ

ปรับเปลี่ยนโครงสร้างการท�างาน ท้ังด้านต�าแหน่งงานและ

บทบาทหน้าทีข่องพนกังาน เพือ่เสรมิสร้างรายได้และความ

ได้เปรียบเชิงแข่งขัน ดังนั้น ทรัพยากรบุคคลหรือพนักงาน

ของธนาคาร ซ่ึงเป็นองค์ประกอบท่ีส�าคัญในการขับ เคล่ือน

ทรัพยากรส่วนอื่นๆ จึงต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติ

งานให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน กล่าวคือ 

จากเดิมที่มีพฤติกรรมเชิงรับในการท�างาน รอผู้ใช้บริการ

หรือลูกค้าให้เข้ามาหา ไป สู่พฤติกรรมเชิงรุกในการท�างาน 

โดยการออกไปหาผู้ใช้บริการหรือลูกค้าแทน พฤติกรรมเชิง

รุกในการท�างานดังกล่าวจะเกิดขึ้นได้ องค์กรหรือธนาคาร

เอง ย่อมต้องมีการสร้างแรงจูงใจท่ีเหมาะสมตรงกับความ
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ต้องการของผู้ปฏิบัติงาน และการที่จะส่งเสริมให้พนักงาน

เกิดพฤติกรรมเชิงรุกในการท�างานด้านต่าง ๆ ได้นั้น อาจ

จ�าเป็นต้องสร้างแรงจูงใจทีแ่ตกต่างกนั อกีทัง้บท บาทหน้าท่ี

ของพนกังานในต�าแหน่งเจ้าหน้าทีธ่รุกจิสมัพนัธ์เอง มคีวาม

แตกต่างกับพนักงานในต�าแหน่งอื่นๆ ของธนาคาร รวมทั้ง

ภาคธุรกิจอื่นเป็นอย่างมาก ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่

จะศึกษาว่า มีปัจจัยใดบ้างที่มีผลต่อแรงจูงใจในการท�างาน 

และแรงจูงใจเหล่านั้น จะมีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมเชิง

รกุในการท�างานของเจ้าหน้าทีธ่รุกจิสมัพนัธ์อย่างไร ทัง้นีผ้ล

การศึกษาที่ได้ จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาและปรับปรุง

แนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ธุรกิจสัมพันธ์ ส�านัก

ธุรกิจ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป

วัตถุประสงค์กำรวิจัย 

1. เพื่อศึกษาปัจจัยที่เป็นแรงจูงใจในการท�างาน

ของเจ้าหน้าที่ธุรกิจสัมพันธ์

2. เพื่อศึกษาการแสดงพฤติกรรมเชิงรุกของเจ้า

หน้าที่ธุรกิจสัมพันธ์

3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจกับ

พฤติกรรมเชิงรุกของเจ้าหน้าที่ธุรกิจสัมพันธ์

แนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง

แรงจูงใจ (motivation) หมายถึง การกระท�าหรือ

พฤติกรรมในตัวของบุคคล ซึ่งถูกกระตุ้นโดยสิ่งเร้าหรือสิ่ง

จูงใจ ให้แสดงออกซึง่ความต้องการกระท�าสิง่ใดสิง่หนึง่ เพือ่

ให้บรรลุเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ และเมื่อประสบความส�าเร็จก็

จะรู้สึกภาคภูมิใจ และส่งผลต่อประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

ให้องค์กร ประสบความส�าเร็จต่อไป (สุทธิชัย ศรีศิริโชคชัย, 

2557) ซ่ึงความหมายใกล้เคียงกับชูเกียรติ ยิ้มพวง (2554) 

ที่ให้ความหมายของแรงจูงใจในการปฏิบัติงานว่า หมายถึง 

ความรู้สึกหรือทัศนคติเชิงบวกของบุคคลที่มีต่อการท�างาน 

เป็นความรูส้กึทีเ่กดิขึน้เมือ่ความคาดหวงัหรอืความต้องการ

ได้รับการตอบ สนองจากองค์กร อันจะท�าให้บุคคลนั้นเกิด

ความพอใจ และปฏิบัติงานได้อย่างเต็มก�าลังความสามารถ 

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร

ทฤษฎีสองปัจจัยของเฮอร์ซเบอร์ก (สุทธิชัย  

ศรีศิริ โชคชัย, 2557) และกับงานวิจัยของประภา  

สังขพันธ์ (2554) ท่ีพบว่าปัจจัยท่ีเป็นแรงจูงใจในระดับมาก

คือ ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานด้านความสัมพันธ์

กับผู้บังคับบัญชา ด้านความก้าวหน้า ด้านสภาพแวดล้อม

ในการท�างาน แต่ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของปารวี เจริญ

วิริยะภาพ (2556) และของนรินทร์ จันทร์หอม (2557) ที่

พบว่ามีปัจจัยอื่นที่เป็นแรงจูงใจในระดับมากกว่าสองปัจจัย

ท่ีพบในงานวิจัยนี้

เมื่อพิจารณาผลการวิจัยนี้เปรียบเทียบกับผลของ

การวิจัยอื่นๆในส่วนที่เกี่ยวกับพฤติกรรมเชิงรุก พบว่า 

ผลการวิจัยไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของจุฑาทิพย์ เจริญ

รื่น (2556)ที่พบว่า ด้านความคิดริเริ่มด้วยตนเอง เป็น

เป็นทฤษฎีท่ีเก่ียวกับแรงจูงใจ บางทีเรียกว่า“ทฤษฎีองค์

ประกอบคู่” (dual- factor theory) ประกอบด้วยปัจจัย

จูงใจ และปัจจัยค�้าจุน

1. ปัจจัยจูงใจ (motivation factor) เป็นองค์

ประกอบหรือปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับงานโดยตรง เป็นปัจจัยที่

จูงใจบุคลากรในองค์กรให้เกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติ

งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ ความส�าเร็จของงาน 

การได้รับการยอมรับนับถือ ลักษณะของงาน ความรับผิด

ชอบ ความก้าวหน้า 

2. ปัจจัยค�้าจุน (maintenance factor) หมาย

ถึง ปัจจัยที่ช่วยสนับสนุนให้เกิดแรงจูงใจ ในการท�างานของ

บุคลากรในองค์กร ให้มีประสิทธิภาพตลอดเวลา ได้แก่ ค่า

ตอบแทน ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา ความสัมพันธ์กับ

เพื่อนร่วมงาน สถานะของอาชีพ นโยบายและการบริหาร

งาน สภาพแวดล้อมการท�างาน สภาพชีวิตส่วนตัว ความ

มั่นคงในอาชีพ วิธีปกครองของผู้บังคับบัญชา 

ความหมายของพฤติกรรมเชิงรุก มอริสันและ

เฟ็ลฟ์ (Morrison & Phelps, 1993) ให้ค�านิยามว่า เป็น

ความพยายามของบุคคลในการเปลี่ยนแปลงกระบวนการ

ท�างาน เพื่อให้งานบรรลุผลส�าเร็จ

แครนท์ (Crant, 2000) อธิบายว่า พฤติกรรมเชิง

รุก เป็นการริเริ่มให้มีการปรับปรุงสภาพ แวดล้อมหรือ

สร้างสรรค์ข้ึนใหม่ เป็นการให้เกิดการเปลี่ยนมากกว่า

การปรับตัว

ในงานวจิยันี ้ผูว้จิยัขอให้ความหมายของพฤตกิรรม
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เชิงรุกว่า หมายถึง พฤติกรรมการท�างานของพนักงาน ท่ี

ด�าเนินการตามแผนงานที่ก�าหนดไว้

แครนท์ (Crant, 2000) เสนอแบบจ�าลองเกี่ยว

กับสิ่งเร้าและผลของพฤติกรรมเชิงรุก ตามแบบจ�าลองนี้

ประกอบไปด้วย 3 ส่วนหลัก คือ 

1. สิ่งเร ้าของพฤติกรรมเชิงรุก (ปัจจัยความ

แตกต ่างระหว ่างบุคคลและป ัจจัยสภาพแวดล ้อม 

โครงสร้างของพฤติกรรมเชิงรุก (proactive behavior  

costruct) มี 4 ปัจจัย ได้แก่ บุคลิกภาพเชิงรุก (proactive  

personality) ความริเริ่มของบุคคล (personal initiative) 

ความเชื่อมั่นในการขยายบทบาทของตน (role breadth 

self-efficacy) ความรับผิดชอบ (taking charge) ตัวแปร

ความแตกต่างระหว่างบุคคลอื่นๆ เช่น การมีส่วนร่วมใน

งาน (job involvement) การปรับตัวไปสู่เป้าหมาย (goal 

orientation involvement) ความต้องการข้อมลูย้อนกลบั 

(desire for feedback) และความต้องการประสบความ

ส�าเร็จ (need for achievement) สิ่งเร้าของพฤติกรรม

เชิงรุกในส่วนของปัจจัยสภาพแวดล้อม ได้แก่ วัฒนธรรม

องค์กร (organizational culture) บรรทัดฐานขององค์กร 

(organizational norms) สถานการณ์ชี้น�า (situational 

cues) การสนับสนุนของฝ่ายจัดการ (management 

support) และการจัดตั้งในรูปแบบของส่วนบุคคลหรือ

สาธารณะ (public or private setting)

2. พฤติกรรมเชิงรุก ซึ่งเป็นผลมาจากสิ่งเร ้า 

(พฤติกรรมทั่วไปและพฤติกรรมเฉพาะสภาพแวดล้อม) 

3. ผลจากการกระท�าพฤติกรรมเชิงรุก

ประภา สังขพันธ์ (2554) ได้ศึกษาเรื่อง ความ

สมัพนัธ์ของแรงจงูใจกบัประสทิธผิลในการปฏบิตังิานของผู้

ตรวจสอบภายใน กรณศีกึษา บมจ. ธนาคารกรงุไทย ผลการ

ศึกษา พบว่า แรงจูงใจที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฎิบัติ

งาน เรียงจามล�าดับความส�าคัญได้แก่ แรงจูงใจในด้าน

ความก้าวหน้าในหนา้ที่การงานและการได้รบัการสนบัสนนุ

จากฝ่ายบริหาร แรงจูงใจด้านการประเมินผลและการส่ง

เสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง แรงจูงใจด้านความสัมพันธ์

และความร่วมมือของผู้ร่วมงาน แรงจูงใจด้านการยอมรับ

นับถือในสายงาน แรงจูงใจด้านโอกาสในการท�างาน และ

แรงจูงใจด้านงบประมาณและการอบรม 

ปารวี เจริญวิริยะภาพ (2556) ศึกษาเรื่อง ปัจจัย

ท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานระดับชั้น

ปฏิบัติการ ศูนย์สินเชื่ออุปโภคบริโภค ธนาคารกรุงเทพ 

จ�ากัด (มหาชน) ผลการ ศึกษาพบว่าปัจจัยท่ีมีผลต่อแรง

จูงใจในการปฏิบัติงานใน “ระดับมาก” ได้แก่ ด้านความ

ส�าเร็จในการท�างาน ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ ด้าน

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ ด้านความรับผิดชอบ ด้านความ

ก้าวหน้า ด้านนโยบายและการบริหารงาน ด้านความ

สัมพันธ์ภายในหน่วยงาน ด้านผู้บังคับบัญชาในสายงาน 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานใน “ระดับปาน

กลาง” ได้แก่ ด้านสภาพแวดล้อม ในการท�างาน และด้าน

เงิน เดือน ผลตอบแทน 

นรินทร์ จันทน์หอม (2557) ศึกษาเรื่อง แรงจูงใจ

ในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารออมสิน สาขาใน

สังกัดธนาคารออมสินเขตกาฬสินธุ์ ผลการศึกษาพบว่า แรง

จูงใจในการปฏิบัติงานเรียงล�าดับจากมากไปหาน้อยได้แก่ 

ความส�าเร็จของงาน นโยบายและการบริหาร ความรับผิด

ชอบ ลกัษณะของงาน ความก้าวหน้าในต�าแหน่งหน้าที ่การ

ยอมรับนับถือ เงินเดือนและผลประโยชน์เก้ือกูล 

สุทธิชัย ศรีศิริโชคชัย (2557) ศึกษาเรื่อง ปัจจัย

ท่ีผลต่อแรงจูงใจในการท�างาน กรณีศึกษา พนักงานระดับ

ปฏบิตักิาร (officer) หน่วยงานบรหิารสนิเชือ่พเิศษ ธนาคาร

พาณิชย์ไทยแห่งหนึ่ง ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยท่ีมีผลต่อ

แรงจูงใจในการท�างาน เรียงล�าดับจากมากไปหาน้อยได้แก่ 

ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ด้านความสัมพันธ์กับผู้

บังคับบัญชาระดับผู้จัดการ ด้านความมั่นคงในงาน ด้าน

สภาพแวดล้อมในการท�างาน ด้านการติดต่อประสานงาน 

และความร่วมมือของหน่วยงานอื่น ด้านความสัมพันธ์กับ

ผู้บังคับบัญชา ระดับผู้น�าทีม ด้านความร่วมมือของลูกค้า 

ด้านลักษณะงานท่ีท�า และด้านความก้าวหน้าในงาน

จุฑาทิพย์ เจริญรื่น (2556) ศึกษาเรื่อง พฤติกรรม

คิดก้าวหน้าของผู้ปฏิบัติงานเทศบาลต�าบลในจังหวัดชลบุรี: 

การวเิคราะห์องค์ประกอบเชงิยนืยนั ผลการวจิยัพบว่า องค์

ประกอบด้านความริเริ่มด้วยตนเอง เป็นองค์ประกอบของ

พฤติกรรมคิดก้าวหน้า ที่มีน�้าหนักองค์ประกอบมากที่สุด 

ขอบเขตการรับรู้ความสามารถของตนเอง มีน�้าหนักเป็น

ล�าดับที่ 2 ความรับผิดชอบมีน�้าหนักองค์ประกอบเป็น

ล�าดับท่ีสาม และบุคลิกภาพเชิงรุก มีน�้าหนักองค์ประกอบ
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เป็นล�าดับสุดท้าย

กรอบแนวคิดกำรวิจัย 

แนวคิด ทฤษฏี เกี่ยวกับแรงจูงใจ และพฤติกรรม

เชิงรุก ซึ่งประกอบด้วย ปัจจัยจูงใจ ปัจจัยค�้าจุน ตามทฤษฎี

สองปัจจัยของเฮอร์ซเบอร์ก (Herzberg’s two factor 

theory) (Herzberg, 1959) โครงสร้างของพฤตกิรรมเชงิรุก  

(proactive behavior construct) ตามโมเดลของแครนท์ที่ 

รวมทั้งเอกสารก�าหนดหน้าที่งาน (job description) ของ

เจ้าหน้าที่ธุรกิจสัมพันธ์ ส�านักธุรกิจของธนาคารที่ศึกษา มา

ประมวลเป็นกรอบแนวคิดการท�าวิจัย ดังแผนภาพต่อไปนี้

  ตัวแปรต้น     ตัวแปรตาม

ข้อมูลส่วนบุคคล

- เพศ                  - อายุ

- การศึกษา           - รายได้

- อายุการท�างาน     - ประสบการณ์การท�างาน
พฤติกรรมเชิงรุก

ปัจจัยจูงใจ

ปัจจัยค�้าจูน

ภำพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

การวิจัยครั้งนี้ เป ็นการวิจัยเชิงส�ารวจ โดยมี

แบบสอบถาม (questionnaires) เป็นเคร่ืองมือ ในการ

เก็บรวบรวมข้อมูล โดยมีระเบียบวิธีวิจัยเป็นข้อๆดังนี้

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ เจ้าหน้าที่ธุรกิจ

สมัพนัธ์ของหน่วยงานส�านกัธรุกจิ ธนาคารพาณชิย์ไทยแห่ง

หนึ่งในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด ได้แก่ 

จังหวัดอุบลราชธานี ยโสธร สุรินทร์ ศรีสะเกษ ขอนแก่น 

อุดรธานี นครพนม กาฬสินธุ ์ สกลนคร เลย ร้อยเอ็ด 

หนองคาย นครราชสีมา บุรีรัมย์ ชัยภูมิ อ�านาจเจริญ 

มุกดาหาร หนองบัวล�าภู มหาสารคาม และบึงกาฬจ�านวน

ทั้งหมด 243 คนซึ่งจะประกอบไปด้วยพนักงานระดับผู้

ปฏิบัติการ 219 คน และพนักงานระดับบริหาร 24 คน

กลุ่มตัวอย่างคือเจ้าหน้าท่ีธุรกิจสัมพันธ์ข้างต้นที่

เป็นพนักงานระดับผู้ปฏิบัติการท้ังหมด จ�านวน 219 คน 

แยกตามรายจังหวัดแจกแจงได้ดังตารางท่ี 1 
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จ�านวนเจ้าหน้าที่ธุรกิจสัมพันธ์ ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด

จังหวัด จ�านวนเจ้าหน้าที 

ธุรกิจสัมพันธ์ (คน) 

จังหวัด จ�านวนเจ้าหน้าที 

ธุรกิจสัมพันธ์ (คน) 

จังหวัด จ�านวนเจ้าหน้าที 

ธุรกิจสัมพันธ์ (คน) 

นครราชสีมา 38 ยโสธร 6 บึงกาฬ 5

ขอนแก่น 33 นครพนม 6 ศรีสะเกษ 7

อุดรธานี 19 เลย 6 หนองบัวล�าภู 5

อุบลราชธานี 18 กาฬสินธุ์ 5 ชัยภูมิ 8

บุรีรัมย์ 12 ร้อยเอ็ด 5 มหาสารคาม 5

สุรินทร์ 12 อ�านาจเจริญ 5 สกลนคร 8

หนองคาย 11 มุกดาหาร 5

รวม 219 คน

เครื่องมือท่ีใช้ในกำรวิจัย

เครื่องมือที่ ใช ้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ 

แบบสอบถาม (questionnaire) ซึ่งผู้วิจัยได้สร้างขึ้นมา

จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับ ข้อมูลพื้นฐาน

ส่วนบุคคลของเจ้าหน้าที่ธุรกิจสัมพันธ์

ส่วนที ่2 เป็นแบบสอบถามเกีย่วกบัปัจจยัแรงจงูใจ

ในการท�างานของเจ้าหน้าที่ธุรกิจสัมพันธ์ จ�านวน 47 ข้อ 

แบ่งออกเป็น แรงจูงใจด้านปัจจัยจูงใจ 5 ด้าน ได้แก่ ด้าน

ความส�าเร็จของงาน ด้านการยอมรับนับถือ ด้านลักษณะ

ของงาน ด้านความรับผิดชอบ ด้านความก้าวหน้า และ

แรงจูงใจด้านปัจจัยค�้าจุน 9 ด้าน ได้แก่ ด้านค่าตอบแทน 

ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับ บัญชา ด้านความสัมพันธ์กับ

เพื่อนร่วมงาน ด้านสถานะของอาชีพ ด้านนโยบายและการ

บริหารงาน ด้านสภาพแวดล้อมการท�างาน ด้านสภาพชีวิต

ส่วนตัว ด้านความมั่นคงในอาชีพ และด้านวิธีปกครองของ

ผู้บังคับ บัญชา

ลักษณะแบบสอบถาม ใช้มาตรวัดแบบ Rating 

Scale ตามวิธีของ ลิเคิร์ท (Likert scale) ก�าหนดการให้

คะแนนเป็น 5 ระดับ จากน้อยที่สุดไปมากที่สุด 

ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถาม เกี่ยวกับพฤติกรรมเชิง

รุกของของเจ้าหน้าที่ธุรกิจสัมพันธ์ จ�านวน 23 ข้อ โดยแบ่ง

ออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ ด้านบุคลิกภาพเชิงรุก ด้านความ

ริเริ่มของบุคคล ด้านความเช่ือมั่นในการขยายบทบาทของ

ตน ด้านความรับผิดชอบ และ ด้านการปฏิบัติงานเชิงรุก 

ลักษณะแบบสอบถาม ใช้มาตรวัดแบบ Rating 

Scale ตามวิธีของ ลิเคิร์ท (Likert scale) ก�าหนดการให้

คะแนนเป็น 5 ระดบั จากน้อยทีส่ดุไปมากทีส่ดุ เช่นเดยีวกนั

น�าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 

ท่านท�าการตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา (content  

validity)โดยการหาค่าดัชนี IOC (Item objective  

congruence) ค�าถามท่ีมีดัชนี IOC เกิน 0.67 จะยังคงอยู่

ในแบบสอบถาม จากนั้นน�าแบบสอบถามท่ีผ่านการตรวจ

สอบความถูกต้องของเนื้อหา ไปท�าการวิเคราะห์หาความ

เชื่อมั่น (reliability analysis) โดยน�าไปทดสอบ(pre-test)

กบักลุม่ตวัอย่างจ�านวน 30 ราย วเิคราะห์หาค่าสมัประสทิธิ์

แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha) ผลการ

วิเคราะห์ความเช่ือมั่น แสดงได้ดังนี้
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ตำรำง 2

ตารางแสดงค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา

แบบสอบถาม ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา

ปัจจัยจูงใจ

  ด้านความส�าเร็จของงาน

  ด้านการยอมรับนับถือ

  ด้านลักษณะของงาน

  ด้านความรับผิดชอบ

  ด้านความก้าวหน้า

0.909

0.854

0.914 

0.863

0.922 

พฤติกรรมเชิงรุก

  ด้านบุคลิกภาพเชิงรุก

  ด้านความริเริ่มของบุคคล

  ด้านความเชื่อมั่นในการขยายบทบาทของตน

  ด้านความรับผิดชอบ

  ด้านการปฏิบัติงานเชิงรุก   

0.931

0.904

0.813

0.826

0.887

ปัจจัยค�้ำจุน

  ด้านค่าตอบแทน

  ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา

  ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน  

  ด้านสถานะของอาชีพ

  ด้านนโยบายและการบริหารงาน

  ด้านสภาพแวดล้อมการท�างาน

  ด้านสภาพชีวิตส่วนตัว

  ด้านวิธีปกครองของผู้บังคับบัญชา

0.938

0.903

0.973

0.955

0.895

0.803

0.832

0.898

การแปลค่าเฉลี่ยใช้เกณฑ์ในการประเมิน ดังนี้ 

4.21 – 5.00 หมายถึง จูงใจ/ระดับมากที่สุด 

3.41 – 4.20 หมายถึง จูงใจ/ระดับมาก

2.61 – 3.40 หมายถึง จูงใจ/ระดับปานกลาง

1.81 – 2.60 หมายถึง จูงใจ/ระดับน้อย

1.00 – 1.80 หมายถึง จูงใจ/ระดับน้อยที่สุด

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล

ผู ้วิจัยด�าเนินการแจกแบบสอบถามไปยังกลุ ่ม

ตัวอย่างที่จะศึกษา จ�านวน 219 ชุด โดยให้ผู ้ตอบ

แบบสอบถามกรอกข้อมลูด้วยตนเองทัง้หมด จัดเกบ็รวบรวม

โดยผู้วิจัยเอง และตรวจสอบความสมบูรณ์ของค�าตอบ เพ่ือ

น�าข้อมูลไปทดสอบทางสถิติต่อไป

สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล

สถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistics) 

ประกอบด้วย ความถ่ี (frequency) ร้อยละ (percentage) 

ค่าเฉลี่ย (mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน

สถิติเชิงอนุมาน (inferential statistics) ประกอบ

ด้วยการวิเคราะห์ปัจจัย (factor analysis) โดยการใช้  

Principal Component Analysis (PCA) ท�าการสกัด

ปัจจัยโดยใช้เกณฑ์ Kaiser’s eigenvalue rule และ 

Carell’s scree plot จากนั้นท�าการ rotate ปัจจัย โดย

วิธี Varimax ท้ังนี้เพื่อให้องค์ประกอบของปัจจัยอยู่ในรูป
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ที่เป็น simple structure

ผลกำรวิจัย 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่ากลุ่ม

ตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นหญิง อายุ 21–30 ปี การศึกษา

ระดับปริญญาตรี รายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 35,000 

บาท อายุการท�างานในธนาคารน้อยกว่า 5 ปี อายุการ

ท�างานในต�าแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรกิจสัมพันธ์ไม่เกิน 5 ปี และ

ประสบการณ์การท�างานด้านดูแลความสัมพันธ์กับลูกค้า

ไม่เกิน 5 ปี 

ผลการวิเคราะห์ปัจจัย เพื่อที่จะน�าไปใช้ในการ

ศึกษาปัจจัยที่เป็นแรงจูงใจในการท�างาน พบว่าได้แรง

จูงใจ ทั้งหมด 8 ด้าน ให้ชื่อตามลักษณะของตัวแปรท่ีเป็น

องค์ประกอบดังนี้

1. แรงจูงใจใฝ่เรียนรู้และมุ่งสู่เป้าหมาย (learning 

& goal attainment)

2. แรงจูงใจใฝ่สัมพันธ์ (relationship with  

supervisors and co-workers)

3 .  แรง จูงใจใฝ ่ก ้ าวหน ้าและผลตอบแทน  

(advancement & benefits)

4. แรงจูงใจจากรายได ้ด ้านอื่นที่ เป ็นตัวเงิน  

(pecuniary benefits)

5. แรงจงูใจด้านบรรยากาศการท�างานท่ีเอือ้อ�านวย

และความสมดุลของชีวิตท�างาน (relaxing atmosphere 

& work-life balance)

6. แรงจูงใจที่มาจากการเป็นที่ยอมรับนับถือ 

(recognition by co-workers and supervisors)

7. แรงจูงใจท่ีมาจากการยอมรับนับถือจากสังคม 

(social recognition)

8. แรงจูงใจท่ีมาจากมีเครื่องมือท่ีทันสมัย (mod-

ern tool & equipment)

9 .  แรง จูงใจจากการได ้ รับความไว ้ วางใจ  

(trustworthiness)

ภำพ 2 ผลจากการวิเคราะห์ปัจจัยอยู ่ในรูป simple structure ขนาดของ factor loadings ที่ใช้ผ่านเกณฑ์ท่ี

ก�าหนดโดย Field (2005), Stevens (1992), Hair, et al. (1998) และ communalities ผ่านเกณฑ์ท่ีก�าหนดโดย  

MacCallum (1999, 2001)
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ตำรำง 3

แรงจูงใจใฝ่เรียนรู้และมุ่งสู่เป้าหมาย (Learning & Goal Attainment)

ปัจจัยท่ีเป็นแรงจูงใจ Factor Loadings

9. ท่านยินดีที่จะท�างานอย่างเต็มท่ี เม่ืองานท่ีท่านท�าเป็นงานที่ต้องใช้ความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ .614*

10. ท่านยินดีที่จะท�างานอย่างเต็มท่ี เม่ืองานท่ีท่านท�าเป็นงานที่ท�าให้เกิดการพัมนาทักษะ .804*

11. ท่านยินดีที่จะท�างานอย่างเต็มท่ี เม่ืองานท่ีท่านท�าเป็นงานที่ท�าให้เกิดการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ .775*

14. ท่านยินดีที่จะท�างานอย่างเต็มท่ี เม่ือท่านได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานใหม่ๆ อยู่เสมอ .692*

17. ท่านยินดีที่จะท�างานอย่างเต็มท่ี เม่ือได้รับการอบรมพัฒนาอย่างต่อเนื่อง .646*

ตำรำง 4

แรงจูงใจใฝ่สัมพันธ์ (Relationship with Supervisors and Co-Workers)

ปัจจัยท่ีเป็นแรงจูงใจ Factor Loadings

28. ท่านยินดีที่จะท�างานอย่างเต็มท่ี เม่ือผู้บังคับบัญชารับฟังสิ่งที่ท่านเสนอแนะ .627*

29. ท่านยินดีที่จะท�างานอย่างเต็มท่ี เม่ือท่านมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน .759*

30. ท่านยินดีที่จะท�างานอย่างเต็มท่ี เม่ือท่านได้รับความร่วมมือจากเพื่อนร่วมงาน .760*

31. ท่านยินดีที่จะท�างานอย่างเต็มท่ี เม่ือท่านได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมงาน .722*

ตำรำง 5

แรงจูงใจใฝ่ก้าวหน้าและผลตอบแทน (Advancement & Benefits)

ปัจจัยท่ีเป็นแรงจูงใจ Factor Loadings

15. ท่านยินดีที่จะท�างานอย่างเต็มท่ี เม่ือท่านรู้ว่างานที่ท่านท�ามีโอกาสก้าวหน้า .682*

16. ท่านยินดีที่จะท�างานอย่างเต็มท่ี เม่ือท่านรู้ว่างานที่ท่านท�ามีโอกาสได้เลื่อนต�าแหน่ง .644*

18. ท่านยินดีที่จะท�างานอย่างเต็มท่ี เม่ือท่านได้รับเงินเดือนที่เหมาะสมกับคุณวุฒิ .636*

19. ท่านยินดีที่จะท�างานอย่างเต็มท่ี เม่ือท่านได้รับเงินเดือนที่เหมาะสมกับประสบการณ์ .756*

20. ท่านยินดีที่จะท�างานอย่างเต็มท่ี เม่ือท่านได้รับเงินเดือนที่เหมาะสมกับต�าแหน่งงาน .773*

21. ท่านยินดีที่จะท�างานอย่างเต็มท่ี เม่ือท่านได้รับสวัสดิการที่เพียงพอกับความต้องการ .700*

ตำรำง 6

แรงจูงใจจากรายได้ด้านอื่นที่เป็นตัวเงิน (Pecuniary Benefits)

ปัจจัยท่ีเป็นแรงจูงใจ Factor Loadings

22. ท่านยินดีที่จะท�างานอย่างเต็มท่ี เม่ือท่านได้รับโบนัสที่เท่าเทียมกับธนาคารอื่น .801*

23. ท่านยินดีที่จะท�างานอย่างเต็มท่ี เม่ือท่านได้รับเบี้ยเลี้ยงที่เท่าเทียมกับธนาคารอื่น .804*

24.ท่านยินดีที่จะท�างานอย่างเต็มท่ี เม่ือท่านได้รับเงินค่าล่วงเวลาที่เท่าเทียมกับธนาคารอื่น .858*

25. ท่านยินดีที่จะท�างานอย่างเต็มท่ี เม่ือท่านได้รับเงินค่าคอมมิชชั่นจากการขายผลิตภัณฑ์ที่เท่า
เทียมกับธนาคารอื่น

.839*
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ตำรำง 7

แรงจูงใจด้านบรรยากาศการท�างานที่เอื้ออ�านวยและความสมดุลของชีวิตการท�างาน (Relaxing Atmosphere &  

Work-Life Balance)

ปัจจัยท่ีเป็นแรงจูงใจ Factor Loadings

43. ท่านยนิดทีีจ่ะท�างานอย่างเตม็ที ่เมือ่งานทีท่่านท�าไม่กระทบกบัชวีติส่วนตวัและครอบครวัมากเกนิไป .628*

44. ท่านยินดีที่จะท�างานอย่างเต็มท่ี เม่ือต�าแหน่งงานที่ท่านท�ามีความมั่นคง .715*

45. ท่านยินดีที่จะท�างานอย่างเต็มท่ี เม่ือท่านรับรู้ว่าผู้บังคับบัญชาจะประเมินผลงานที่เป็นธรรม .733*

46. ท่านยินดีท่ีจะท�างานอย่างเต็มท่ี เม่ือท่านรับรู้ว่าผู้บังคับบัญชาเปิดโอกาสให้แสดงความคิเห็น
อย่างเปิดเผย

.608*

ตำรำง 8

แรงจูงใจด้านการได้รับการยอมรับนับถือ (Recognition by Co-Workers and Supervisors)

ปัจจัยท่ีเป็นแรงจูงใจ Factor Loadings

3. ท่านยนิดทีีจ่ะท�างานอย่างเตม็ที ่เมือ่ท่านรูว่้าจะได้รบัการยกย่องจากผูบ้งัคบับญัชา เมือ่ท�างานส�าเรจ็ .841*

4. ท่านยินดทีี่จะท�างานอย่างเต็มที่ เมื่อท่านรู้ว่าจะได้รับการยกย่องจากเพื่อนร่วมงานเมื่อท�างานส�าเรจ็ .808*

6. ท่านยินดีที่จะท�างานอย่างเต็มท่ี เม่ือท่านรู้ว่าความคิดเห็นที่ท่านเสนอแนะได้รับการยอมรับจาก
เพื่อนร่วมงาน

.601*

ตำรำง 9

แรงจูงใจที่มาจากการยอมรับนับถือจากสังคม (Social Recognition)

ปัจจัยที่เป็นแรงจูงใจ Factor Loadings

32. ท่านยินดีที่จะท�างานอย่างเต็มที่ เพราะอาชีพท่ีท่านท�าได้รับการนับถือจากสังคม .720*

33. ท่านยินดีที่จะท�างานอย่างเต็มที่ เพราะอาชีพท่ีท่านท�าได้รับการยอมรับจากสังคม .735*

ตำรำง 10

แรงจูงใจที่มาจากมีเครื่องมือที่ทันสมัย (Modern Tool & Equipment)

ปัจจัยที่เป็นแรงจูงใจ Factor Loadings

40. ท่านยินดีที่จะท�างานอย่างเต็มที่ เมื่อสถานท่ีท�างานมีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ Printer ท่ี

รวดเร็วและทันสมัย

.718*

ตำรำง 11

แรงจูงใจที่มาจากได้รับความไว้วางใจ (Trustworthiness)

ปัจจัยที่เป็นแรงจูงใจ Factor Loadings

27. ท่านยินดีที่จะท�างานอย่างเต็มที่ เมื่อท่านได้รับความไว้วางใจจากผู้บังคับบัญชา .573*

28. ท่านยินดีที่จะท�างานอย่างเต็มที่ เมื่อผู้บังคับบัญชารับฟังสิ่งท่ีท่านเสนอแนะ .515*



282 Vol. 8 No. 1 January-April 2018
EAU HEritAgE JoUrnAl

Social Science and Humanity

แรงจูงใจที่ เป ็นผลจากการวิเคราะห์ป ัจจัยนี้ 

สอดคล้องกับทฤษฎีสองปัจจัยของเฮอร์ซเบอร์ก (Herz-

berg’s two factor theory) (Herzberg, 1959) ท่ีผู้วิจัย

ได้ใช้เป็นแนวคิดในการศึกษา

ผลจากการวเิคราะห์ปัจจยั เพือ่ทีจ่ะน�าไปใช้ในการ

ศึกษาพฤติกรรมเชิงรุก พบว่ามีพฤติกรรมเชิงรุกทั้งหมด 4 

ด้าน ให้ชื่อตามลักษณะของตัวแปรที่เป็นองค์ประกอบดังนี้

1 .  พฤติกรรมเชิงรุกที่ เป ็นการแก ้ไขป ัญหา  

(problem-solving) 

2. พฤติกรรมเชิงรุกที่เป็นการเรียนรู้และปรับตัว 

(learning to be adaptive) 

3. พฤติกรรมเชิงรุกในการรักษาและขยายฐาน

ลูกค้า (maintain and expand customer base)

4. พฤติกรรมเชิงรุกในด้านไม่ผลัดวันประกันพรุ่ง

และยอมรับในความผิดพลาด (expeditious & admit 

failure) 

ภำพ 3 ผลจากการวิเคราะห์ปัจจัยอยู่ในรูป simple structure ขนาดของ factor loadings ท่ีใช้ผ่านเกณฑ์ท่ีก�าหนดโดย

Field (2005), Stevens (1992) และ Hair, et al. (1998) communalities ผ่านเกณฑ์ท่ีก�าหนดโดย McCollum, 

Widaman, Zhang & Hong (1999) และ McCallum, Widaman, Preacher & Hong (2001) 
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ตำรำง 12

พฤติกรรมเชิงรุกที่เป็นการแก้ไขปัญหา (Problem-Solving)

ปัจจัยที่แสดงพฤติกรรมเชิงรุก Factor Loadings

9. เมื่อเกิดปัญหาในการท�างาน ท่านมักจะลงมือแก้ปัญหาด้วยตนเองมากกว่าร้องขอความ

ช่วยเหลือจากผู้อื่น

.698

10. ท่านสามารถให้ค�าปรึกษาแก่ผู้ร่วมงานได้ .762

11. ท่านสามารถแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้ร่วมงานได้ .831

12. ท่านสามารถให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ร่วมงานได้ .784

14. เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นโดยไม่คาดคิด ท่านสามารถจัดการปัญหาให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี .636

17. เมื่อไม่สามารถท�างานที่ได้รับมอบหมายได้ ท่านสามารถหาวิธีการท�างานให้งานนั้นส�าเร็จ

ได้ด้วยตนเอง

.601

ตำรำง 12

พฤติกรรมเชิงรุกที่เป็นการเรียนรู้และปรับตัว (Learning to be adaptive)

ปัจจัยที่แสดงพฤติกรรมเชิงรุก Factor Loadings

1. ท่านพัฒนาทักษะการท�างานใหม่ ๆ อยู่เสมอ .740

2. ท่านแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ อยู่เสมอ .763

3. ท่านเป็นผู้สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้นในการท�างานอยู่เสมอ .717

4. เมื่อมีงานเร่งด่วน ท่านสามารถท�างานได้เป็นอย่างดี .686

5. เมื่อมีงานอื่นนอกเหนือจากงานที่ท�าเป็นประจ�า ท่านสามารถท�างานได้เป็นอย่างดี .615

ตำรำง 13

พฤติกรรมเชิงรุกในการรักษาและขยายฐานลูกค้า (Maintain and Expand Customer Base)

ปัจจัยที่แสดงพฤติกรรมเชิงรุก Factor Loadings

20. ท่านออกไปเยี่ยมเยือนดูแลลูกค้ารายเก่าเพื่อรักษาฐานลูกค้าเดิมอยู่เสมอ .650

21. ท่านแสวงหาลูกค้ารายใหม่อยู่เสมอ .770

22. ท่านเสนอขายบริการและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ให้แก่ลูกค้าท่ีมาใช้บริการกับธนาคารอยู่เสมอ .743

23. ท่านปรับปรุง (Update) ข้อมูลลูกค้าให้เป็นปัจจุบันอย่างสม�่าเสมอ .628
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ตำรำง 14

พฤติกรรมเชิงรุกในด้านไม่ผลัดวันประกันพรุ่งและยอมรับในความผิดพลาด (Expeditious & Admit Failure)

ปัจจัยที่แสดงพฤติกรรมเชิงรุก Factor Loadings

16. เมื่อได้รับมอบหมายงาน ท่านสามารถลงมือท�างานนั้นได้ทันที .617

18. เมื่อมีผู้พบว่าท่านท�างานผิดพลาด ท่านยอมรับในข้อผิดพลาดนั้น .730

19. ท่านวิตกกังวล หากงานที่ได้รับมอบหมายด�าเนินไปอย่างล่าช้าไม่เป็นไปตามก�าหนด .695

พฤติกรรมเชิงรุกที่ได้จากการวิเคราะห์ปัจจัย 

สอดคล้องกับโมเดลของแครนท์

ระดับของแรงจูงใจในการท�างานกับพฤติกรรมเชิง

รุก แรงจูงใจในการท�างานที่ส�าคัญที่สุด 5 อันดับแรกได้แก่ 

แรงจูงใจด้านบรรยากาศการท�างานที่เอื้ออ�านวยและความ

สมดุลของชีวิตการท�างาน แรงจูงใจที่มาจากมีเครื่องมือท่ี

ทันสมัย แรงจูงใจใฝ่ก้าวหน้าและผลตอบแทน แรงจูงใจใฝ่

สัมพันธ์ และ แรงจูงใจจากการได้รับความไว้วางใจ โดยอยู่

ในระดับมากที่สุด

ในส่วนของพฤติกรรมเชิงรุกที่ส�าคัญเรียงล�าดับ

จากมากไปหาน้อยได้แก่ พฤติกรรมเชิงรุกในด้านไม่ผลัดวัน

ประกันพรุ่งและยอมรับในความผิดพลาด พฤติกรรมเชิงรุก

ท่ีเป็นการเรียนรู้และปรับตัว พฤติกรรมเชิงรุกในการรักษา

และขยายฐานลูกค้า และพฤติกรรมเชิงรุกที่เป็นการแก้ไข

ปัญหา โดยอยู่ในระดับมากทุกด้าน

ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจกับพฤติกรรมเชิง

รุกของเจ้าหน้าที่ธุรกิจสัมพันธ์ ผลการวิเคราะห์ ความ

สมัพนัธ์ระหว่างแรงจงูใจกบัพฤตกิรรมเชงิรกุ ของเจ้าหน้าที่

ธุรกิจสัมพันธ์ ด้วยวิธีสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson 

product moment correlation coefficient) พบว่า 

แรงจูงใจ ท้ัง 9 ด้าน มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมเชิงรุก

ในภาพรวมในทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่

ระดับ 0.01 และเมื่อพิจารณาหาระดับความสัมพันธ์ของ

แรงจูงใจต่อพฤติกรรมเชิงรุกแยกรายด้าน ก็พบว่า แรง

จูงใจ ท้ัง 9 ด้าน 

ตำรำง 14

แรงจูงใจต่อพฤติกรรมเชิงรุงแยกรายด้าน

แรงจูงใจ  อันดับ

แรงจูงใจใฝ่เรียนรู้และมุ่งสู่เป้าหมาย

แรงจูงใจใฝ่สัมพันธ์ 

แรงจูงใจใฝ่ก้าวหน้าและผลตอบแทน 

แรงจูงใจจากรายได้ด้านอื่นที่เป็นตัวเงิน 

แรงจูงใจด้านบรรยากาศการท�างานที่เอื้ออ�านวยและความสมดุลของชีวิตการท�างาน 

แรงจูงใจด้านการได้รับการยอมรับนับถือ 

แรงจูงใจที่มาจากการยอมรับนับถือจากสังคม 

แรงจูงใจที่มาจากมีเครื่องมือที่ทันสมัย

แรงจูงใจจากการได้รับความไว้วางใจ

4.218

4.248

4.302

4.178

4.453

3.850

3.865

4.340

4.225

6

4

3

7

1

9

8

2

5
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ตำรำง 15

พฤติกรรมเชิงรุงแยกรายด้าน

พฤติกรรมเชิงรุก  อันดับ

พฤติกรรมเชิงรุกที่เป็นการแก้ไขปัญหา 

พฤติกรรมเชิงรุกที่เป็นการเรียนรู้และปรับตัว 

พฤติกรรมเชิงรุกในการรักษาและขยายฐานลูกค้า

พฤติกรรมเชิงรุกในด้านไม่ผลัดวันประกันพรุ่งและยอมรับในความผิดพลาด

3.787

3.876

3.875

4.097

4

2

3

1

ก็มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมเชิงรุกในทุกๆ ด้าน 

ในทิศทางเดียวกันอย่าง มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

เช่นเดียวกัน 

กำรอภิปรำยผล

เมื่อพิจารณาผลการวิจัยนี้ เปรียบเทียบกับผล

ของการวิจัยอื่นๆ พบว่า สอดคล้องกับงานวิจัยของสุทธิ

ชัย ศรีศิริโชคชัย (2557) และกับงานวิจัยของประภา สังข

พันธ์ (2554) ที่พบว่าปัจจัยที่เป็นแรงจูงใจในระดับมากคือ 

ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานด้านความสัมพันธ์กับผู้

บังคับบัญชา ด้านความก้าวหน้า ด้านสภาพแวดล้อมในการ

ท�างาน แต่ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของปารวี เจริญวิริยะ

ภาพ (2556) และของนรินทร์ จันทร์หอม (2557) ท่ีพบ

ว่ามีปัจจัยอื่นที่เป็นแรงจูงใจในระดับมากกว่าสองปัจจัย

ที่พบในงานวิจัยนี้

เมื่อพิจารณาผลการวิจัยนี้เปรียบเทียบกับผลของ

การวิจัยอื่นๆในส่วนที่เกี่ยวกับพฤติกรรมเชิงรุก พบว่า ผล

การวิจัยไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของจุฑาทิพย์ เจริญรื่น 

(2556)ที่พบว่า ด้านความคิดริเริ่มด้วยตนเอง เป็นองค์

ประกอบที่มีน�้าหนักมากที่สุด

ข้อเสนอแนะจำกกำรวิจัยในครั้งนี้

ปัจจัยแรงจูงใจในการท�างานของเจ้าหน้าที่ธุรกิจ

สัมพันธ์ของธนาคาร ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 5 อันดับแรก 

ได้แก่ ด้านบรรยากาศการท�างานที่เอื้ออ�านวยและความ

สมดุลของชีวิตการท�างาน มีเครื่องมือที่ทันสมัย ด้านมี

ความก้าวหน้าและผลตอบแทน ด้านใฝ่สัมพันธ์ และการ

ได้รับความไว้วางใจจากผู้บังบัญชา ดังนั้นธนาคารควรให้

ความส�าคัญกับการสร้างบรรยากาศการท�างานที่ดี ให้ที่

ท�างานเป็นเสมือนบ้านท่ีสองของพนักงาน และเมื่อมีการ

ฝึกอบรมพนักงานธนาคารท่ีมีต�าแหน่งสูงเช่น ผู้จัดการภาค 

ผู้จัดการเขต ผู้จัดการสาขาควรบรรจุจิตวิทยาในการสร้าง

ความสขุในทีท่�างาน ตลอดจนเทคนคิการเป็นผูบ้งัคบับญัชา

ท่ีดีลงในหลักสูตรการอบรมของธนาคาร 

ในส่วนของแรงจูงใจด้านความก้าวหน้าและผล

ตอบแทนด้านเงนิเดอืน เนือ่งมาจาก เจ้าหน้าทีธ่รุกจิสมัพนัธ์ 

ส�านักธุรกิจ เป็นหน่วยงานท่ีท�ารายได้หลักให้กับธนาคาร 

ดังนั้น เมื่อเปรียบเทียบกับพนักงานด้านอื่น ที่มีคุณวุฒิ 

ประสบการณ์ และขั้นต�าแหน่งเดียวกัน เจ้าหน้าที่ธุรกิจ

สัมพันธ์ ส�านักธุรกิจ จะเป็นหน่วยงานท่ีมีเงินเดือน และ

โอกาสท่ีจะก้าวหน้าในหน้าท่ีการงานมากกว่าต�าแหน่งอื่น

ในธนาคาร เมื่อเป็นเช่นนี้ลักษณะงานของเจ้าหน้าที่ธุรกิจ

สัมพันธ์เป็นแรงจูงใจที่เอื้ออ�านวยให้เกิดความก้าวหน้าและ

ผลตอบแทนอยู่แล้ว

ด้านความสัมพันธ์กับผู ้บังคับบัญชาและเพื่อน

ร่วมงานนั้น ต้องท�าความเข้าใจว่า เจ้าหน้าท่ีธุรกิจสัมพันธ์

ของธนาคารอาจมีงานทางด้านสินเชื่อซึ่งเป็นงานที่ค่อน

ข้างเครียด เนื่องจากมีปริมาณงานท้ังงานประจ�าและงาน

เร่งด่วนค่อนข้างมาก ส่งผลกระทบกับชีวิตส่วนตัวและ

ครอบครัว การปกครองของผู้บังคับบัญชาท่ีเป็นกันเอง 

และเปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงความคิดเห็น จะช่วย

ลดบรรยากาศการท�างานที่เคร่งเครียดได้เป็นเป็นอย่าง

ดี การริเริ่มกิจกรรมต่างๆท่ีเป็นการสร้างความสัมพันธ์ใน

ระหว่างพนกังานด้วยกนัเองจะสร้างแรงจงูใจให้กบัพนกังาน

หนึง่ในพฤตกิรรมเชิงรกุของเจ้าหน้าท่ีธรุกจิสัมพนัธ์

คือการไม่ท�างานแบบผลัดวันประกันพรุ่ง ท้ังนี้เนื่องจาก

ลูกค้าท่ีเข้ามาขอสินเช่ือจากธนาคารนั้นส่วนใหญ่มีความ
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บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) ปัจจัยพื้นฐานของผู้ประกอบการธุรกิจท่ีใช้สกรูล�าเลียง ซ่ึงเป็นประชากร

กลุ ่มเป้าหมายที่ต้องการศึกษา (2) ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสกรูล�าเลียงของประชากร  

(3) เปรียบเทียบความคิดเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือสกรูล�าเลียง จ�าแนกตามปัจจัยพื้นฐาน

ของประชากร ผูวิ้จยัได้ท�าการเกบ็ข้อมลูโดยใช้แบบสอบถามกบัผูบ้รหิาร/เจ้าของโรงงานอตุสาหกรรมในเขตกรงุเทพมหานคร

และปริมณฑล ในการวิจัยครั้งนี้ใช้ประชากรทั้งหมดเป็นกลุ่มตัวอย่าง สถิติท่ีใช้ประกอบด้วยสถิติเชิงพรรณา ได้แก่ ค่า

ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) และสถิติเชิงอนุมาน (ประกอบด้วย การทดสอบโดย

ใช้สถิติ F หรือการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว) ผลการวิจัยพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาตั้งแต่

ปริญญาตรีขึ้นไป มีอายุระหว่าง 46-55 ปี เป็นผู้บริหาร/เจ้าของกิจการ มีโรงงานตั้งอยู่ในเขตปริมณฑล มีจ�านวนคนงาน

ในสังกัดมากกว่า 50 คน มีการใช้สกรูล�าเลียงในโรงงานมากกว่า 10 เครื่อง มีประสบการณ์ในการท�างานระหว่าง 3-8 ปี 

ประกอบธุรกิจผลิตและแปรรูปอาหารประเภทแป้ง และไม่เคยเปลี่ยนบริษัทท่ีติดต่อซ้ือสกรูล�าเลียง ผลของการวิจัยยังพบ

ว่าส่วนประสมทางการตลาดทุกปัจจัยมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือสกรูล�าเลียงในระดับมาก เมื่อพิจารณาค่าถ่วงน�้าหนัก 

พบว่าการที่ เครื่องจักรมีคุณภาพ มีอายุการใช้งานนานเป็นปัจจัยท่ีส�าคัญท่ีสุดท่ีมีอิทธิพลในการตัดสินใจซ้ือสกรูล�าเลียง 

ตามด้วยมีบริการหลังการขายดี ราคาอยู่ในระดับที่เหมาะสม และการปรับเปลี่ยนให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าตาม

ล�าดับ ในส่วนของการเปรียบเทียบความส�าคัญของส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสกรูล�าเลียง

จ�าแนกตามปัจจัยพื้นฐานของประชากร พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีปัจจัยพื้นฐาน (ระดับการศึกษา /อายุ/ ต�าแหน่ง 

/ ประสบการณ์การท�างาน ) ต่างกันมีความคิดเห็นเก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือสกรู

ล�าเลียงที่แตกต่างกันในหลายประเด็น

ค�ำส�ำคัญ: ส่วนประสมทางการตลาด, การตัดสินใจ, สกรูล�าเลียง
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The objectives of this research were to study (1) fundamental factors of business  

company executives in Bangkok Metropolis and its vicinity using screw conveyor who were target  

population under study (2) marketing mix influential to their decision to purchase screw conveyor and  

(3) compare the influence of marketing mix based upon their fundamental factors. Questionnaire was 
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บทน�ำ

ในปัจจุบันอุตสาหกรรมการผลิตสินค้าเพื่อใน

ประเทศหรือส่งออกต่างก็ประสบปัญหาต้นทุนการผลิต

สูง เพราะวัตถุดิบและค่าแรงสูงขึ้น การเลือกใช้เครื่องมือ

ในการขนถ่ายวัสดุและการพัฒนาให้ทันต่อเทคโนโลยีสมัย

ใหม่น้ันจงึเป็นสิง่จ�าเป็นต่อหน้าทีท่ีส่�าคญัของวศิวกรขนถ่าย  

ในความเป็นจริงแล้วการขนถ่ายวัสดุตามหน้าที่วิศวกรขน

ถ่ายนั้นมีทุกขั้นตอนของการผลิต งานขนถ่ายวัสดุนั้นรวม

ถึงการเคล่ือนย้ายคนและสัตว์ด้วย ประวัติความเป็นมา

ของการขนถ่ายเกิดขึ้นพร้อมๆกับการมีมนุษย์ในโลกยุค

แรกเริ่มใช้แรงงานคน จากนั้นมีการพัฒนาจากแรงงาน

คนมาใช้เครื่องจักรแทน  เครื่องจักรในการขนถ่ายมีหลาย

ประเภทเช่น สายพานล�าเลียง รอกล�าเลียง และโซ่ในระบบ

การขนถ่ายวัสดุ อุปกรณ์สกรูล�าเลียง (screw conveyor) 

เป็นอุปกรณ์เชิงกลที่ถูกสร้างขึ้นส�าหรับการขนถ่าย โดยมี

การขนถ่ายวัสดุต่างๆ จากแหล่งวัตถุดิบไปยังโรงงานผลิต

เพื่อผลิตสินค้า หรือ แหล่งผลิตหนึ่งไปยังอีกแหล่งผลิต

หนึ่ง วิศวกรการขนถ่ายมีหน้าที่บริหารจัดการการเคลื่อน

ย้ายวัสดุสิ่งของต่างๆในระบบอุตสาหกรรม รวมไปถึง การ

เพิ่มคุณภาพผลิตภัณฑ์ในระหว่างการเคลื่อนย้ายนั้นๆด้วย 

collected from enterprises located in Bangkok Metropolis and its vicinity. The researcher used all 

units of population as samples in this study. Statistics used in this analysis included both descriptive 

statistic (frequency, percentage, arithmetic mean, standard deviation) and inferential statistic (F-test or 

one-way analysis of variance). Outcome of this research showed that the majority of respondents were 

higher than bachelor degree graduates, 46-55 years of age, owners or managers of the firms whose 

factories were located in Bangkok metropolis and its vicinity with more than 50 workforces and using 

more than 10 screw conveyors. They had 3-8 years of experiences. Most of them were flour-based 

food manufacturers and had never changed their screw conveyor suppliers. Outcome of the study 

also revealed that the scores on marketing mix influencing customer’s purchasing decision were high 

on a given rating scale. Using weighted-score, marketing mix in descending order of importance, were 

duration or lifetime of the machine, after-sales service and reasonable price and modification to fit 

customer’s need , respectively. It turned out that the respondents with different fundamental factors 

(educational level/ age/position/working experience) did have different viewpoints with respect to 

the marketing mix in some aspects at 0.05 level of significance.

Keywords: marketing mix, decision, screw conveyor

สกรูล�าเลียงจะมีใช้กับงานอุตสาหกรรมต่างๆ ตัวอย่างเช่น

ในอุตสาหกรรมอาหารใช้ล�าเลียงเกลือ สกรูล�าเลียงจะมี

ส่วนประกอบคือใบสกรู, รางสกรู, ตัวแขวน, ชุดขับและ

โครงเสริมความแข็งแรง การออกแบบสร้างสกรูล�าเลียง

ขึ้นอยู่กับ ผู้ออกแบบจะน�าสกรูไปใช้เพื่อการล�าเลียงวัสดุ

ประเภทไหน เพื่อให้ตรงตามความต้องการในการใช้งาน

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับการน�าไปใช้งานใน

รูปแบบต่าง ๆ

ด้วยเหตุท่ีอุตสาหกรรมการผลิตอาหารมีแนวโน้ม

ท่ีจะเติบโตในอัตราร้อยละ 3.0-5.0  ต่อปี (ศูนย์วิจัยกสิกร

ไทย, 2558) มีผลท�าให้ความต้องการสกรูล�าเลียงมีมาก

ขึ้น กอรปกับการผลิตสกรูล�าเลียงเป็นเครื่องจักรที่ไม่ได้ใช้

เทคโนโลยยีการผลิตข้ันสูง ผู้ประกอบธุรกิจในไทยหลาย

รายจึงให้ความสนใจที่จะผลิตสกรูล�าเลียงเพื่อสนองความ

ต้องการภายในประเทศ ใช้ทดแทนสกรูล�าเลียงที่ผลิตจาก

ต่างประเทศซ่ึงมีราคาค่อนข้างสูง

เนือ่งด้วยเหตทุีผู่ว้จิยัเป็นผูห้นึง่ทีอ่ยูใ่นธรุกจิทีผ่ลติ

สกรูล�าเลียง  จึงใคร่อยากศึกษาว่า มีส่วนประสมทางการ
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ตลาดใดที่มีส่วนส�าคัญ ที่ท�าให้ผู้บริหารองค์กรธุรกิจตัดสิน

ใจซ้ือสกรูล�าเลียง เพื่อไปใช้เป็นเครื่องมือในกิจการของ

ตน ทั้งนี้เพื่อที่จะได้ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นที่จะเป็น

ประโยชน์ในการพัฒนาสกรูล�าเลียง ให้สอดคล้องกับความ

ต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้นต่อไป

แนวคิดทฤษฏีท่ีเกี่ยวข้อง

คอตเลอร์ (Kotler, 2003, p. 288) ได้ให้ความ

หมาย การตัดสินใจซื้อว่าเป็นกระบวนการตัดสินใจท่ีเกิด

ขึ้นโดยองค์กรที่มีความต้องการในการซื้อสินค้าและบริหาร 

องค์กรจะระบุประเมินและเลือกตราสินค้า เลือกซัพพลาย

เออร์จากบรรดาที่มี  แม้ว่าการซื้อของแต่ละองค์กรจะไม่

เหมือนกันแต่ผู้ซื้อสามารถระบุกลุ่มขององค์กรธุรกิจท่ีมีวิธี

การซื้อสินค้าในลักษณะคล้ายคลึงกันเพื่อเป็นประโยชน์ใน

การก�าหนดกลยุทธ์ด้านการตลาด

อดุลย์ จาตุรงคกุล (2546, น. 170)ได้ให้ความ

หมาย การตัดสินใจซื้อว่าเป็นกระบวนการตัดสินใจของ

องค์กรโดยก�าหนดความต้องการสินค้าและบริการที่ต้อง

ซ้ือและแล้วก็จะมีการระบุ ประเมินและเลือกตรายี่ห้อและ

ผู้ขายรายต่างๆ

คอตเลอร์ (Kotler, 2003, p. 22) ได้กล่าวไว้ว่า

ส่วนประสมการตลาด (marketing mix) เป็นชุดเครื่อง

มือทางการการตลาดที่กิจการใช้ด�าเนินงาน เพื่อให้บรรลุ

วัตถุประสงค์ ในตลาดเป้าหมายซึ่งจ�าแนกเครื่องมือนี้ออก

เป็น 4 กลุ่มใหญ่ๆ ซึ่งอาจเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า 4Ps ของการ

ตลาดซ่ึงประกอบด้วย (1) ผลิตภัณฑ์ (product) (2) ราคา 

(price) (3) ช่องทางการจัดจ�าหน่ายและการกระจายสินค้า 

(place) และ (4) การส่งเสริมการตลาด (promotion)

สินธุชัย  ธรรมยศ (2551)ได้ท�าการศึกษาเรื่องการ

ใช้เครื่องจักรกลการเกษตรของเกษตรกรผู้ท�านาในจังหวัด

ปทุมธานี ผลการวิจัยพบว่า เกษตรกรผู้ท�านาส่วนใหญ่ได้

ข้อมูลจากเพื่อนบ้านในการซื้อเครื่องจักรกลการเกษตร  

และจะค�านึงถึงสภาพการใช้งานเป็นเกณฑ์ในการตัดสิน

ใจเลือกยี่ห้อเครื่องจักรกลการเกษตร

วาณิชย์ ทองสง่า, ฐิตินันท์ วารีนิช และวรุณี เชาว์

สุขุม (2553) ท�าการวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ

ส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกซ้ือเครื่องจักรสีข้าว 

ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ปัจจัย

ภายนอกและภายในตลอดจนลักษณะของผู้ซื้อได้แก่ ปัจจัย

ทางด้านสังคม วัฒนธรรม จิตวิทยา และปัจจัยส่วนบุคคล

มีผลต่อการเลือกซ้ือเครื่องจักรสีข้าว ของโรงสีข้าวในเขต

ภาคกลาง  อนึ่งพบว่าปัจจัยส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกันส่งผล

ต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีแตกต่างกัน

เทอดพงษ์ หลเีกษม (2553) ท�าการวจิยัเรือ่งปัจจยั

ท่ีมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซือ้เครือ่งจกัรกลทางการเกษตร

ของเกษตรกร อ�าเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร ผลการวิจัยพบ

ว่า  ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์มีความส�าคัญมากท่ีสุด ตามด้วย

ด้านส่งเสริมการตลาด ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย และ

ด้านราคาตามล�าดับ

ภาวิณี คูทวีทรัพย์ และ ไกรชิต สุตะเมือง (2556) 

ท�าการวิจัยเรื่อง  แรงจูงใจในการเลือกซ้ือเครื่องจักร

กลหนักมือสองจากประเทศญี่ปุ ่นของผู ้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลการวิจัยพบว่า ส่วน

ประสมทางการตลาดที่มีผลต่อแรงจูงใจในการเลือกซ้ือ

เครื่องจักรกลมือสองมากที่สุดได้แก่  ราคา ตามด้วย 

ผลิตภัณฑ์   สถานท่ี และส่งเสริมการตลาดตามล�าดับ

กฤษดา หยกอบุล (2558) ท�าการศกึษาเรือ่ง ปัจจยั

ที่ส่งผลต่อการเลือกซื้อเครื่องจักรรกลการเกษตรส�าหรับ

การเตรียมดิน กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยได้แก่เกษตรกร

ชาวนาจงัหวดัชยันาท ผลการวจิยัพบว่าส่วนประสมทางการ

ตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจโดยรวมอยู่ในระดับน้อย 

โดยเรียงล�าดับความส�าคัญจากมากไปหาน้อยได้แก่ ราคา  

ช่องทางการจัดจ�าหน่าย ส่งเสริมการตลาด สินค้า และพบ

ว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีข้อมูลส่วนบุคคลต่างกันจะมี

ความคิดเห็นเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพล

ต่อการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องจักรกลทางการเกษตรไม่

แตกต่างกันเป็นส่วนใหญ่

ในงานวิจัยนี้ มุ่งศึกษาส่วนประสมทางการตลาด

ที่จะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้บริหารองค์กรธุรกิจ 

ในการเลือกซื้อสกรูล�าเลียง  ผู้วิจัยคาดว่าเมื่อพิจารณา

เปรียบเทียบผู้ผลิตสกรูล�าเลียงในประเทศในสายตาของ

ผู้บริโภค ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา และด้านช่อง

ทางการจ�าหน่ายอาจจะไม่มคีวามแตกต่างกนัมากเนือ่งจาก
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ผลิตภณัฑ์เองไม่มคีวามซบัซ้อนมาก ราคาของผูผ้ลติทกุราย

อยู่ในระดับที่ต้องแข่งขันได้ และช่องทางการจ�าหน่ายเพื่อ

ตดิต่อกบัลกูค้าทัง้ประเทศซึง่มจี�านวนไม่มากอาจใช้รปูแบบ

เหมือนกัน แต่ปัจจัยการตลาดที่จะสร้างความแตกต่างใน

สายตาของผู้บริโภค ในรูปของการให้บริการหลังการขายที่

ดี ความเอาใจใส่และกระตือรือล้นในการให้บริการจะเป็น

ปัจจัยส�าคัญที่ตัดสินแยกแยะผู้ผลิตสกรูล�าเลียงที่ประสบ

ผลส�าเร็จออกจากกลุ่มผู้ผลิตทั้งหมด

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

1. เพื่อศึกษาปัจจัยพื้นฐานของผู้บริหารองค์กร

ธุรกิจที่ใช้สกรูล�าเลียงและเป็นประชากรกลุ่มเป้าหมายที่

ต้องการศึกษา

2. เพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อ

การตัดสินใจซ้ือสกรูล�าเลียงของประชากร

3. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับ

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อ

สกรูล�าเลียงจ�าแนกตามปัจจัยพื้นฐานของประชากร

4. เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นอื่นๆอัน

อาจเป็นประโยชน์ในการปรับเปลี่ยนพัฒนารูปแบบของ 

สกรูล�าเลียงให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า 

กรอบแนวคิดกำรวิจัย

ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ

ส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือ สกรู

ล�าเลียง ซ่ึงสามารถบูรณาการเป็นกรอบการวิจัยได้ดังนี้

  ตัวแปรต้น              ตัวยแปรตาม

ปัจจัยพื้นฐานของผู้ประกอบการ

- อายุ

- วุฒิการศึกษา

- ประสบการณ์  

- ต�าแหน่ง

- ระดับการศึกษา

- จ�านวนคนงานในโรงงาน การตัดสินใจซ้ือสกรูล�าเลียง

ส่วนประสมทางการตลาด

- ผลิตภัณฑ์

- ราคา

- ช่องทางการจ�าหน่าย

- การส่งสริมทางการตลาด

ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

สมมติฐำนกำรวิจัย

ผู้บริหารองค์กรธุรกิจที่มีปัจจัยพื้นฐานต่างกันจะ

ได้รับอิทธิพลจากส่วนประสมการตลาด ในการตัดสินใจ

ซื้ออุปกรณ์สกรูล�าเลียงแตกต่างกัน

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

การศึกษานี้ผู้วิจัยได้ก�าหนดขอบเขตดังต่อไปนี้

ขอบเขตด้านเนื้อหา: มุ่งศึกษาส่วนประสมทางการ

ตลาด (ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการ

จัดจ�าหน่าย ด้านการส่งเสริมการขาย) ที่มีผลต่อการตัดสิน
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ใจซื้อสกรูล�าเลียง

ขอบเขตด้านประชากร: มุ่งศึกษาผู้บริหารองค์กร

ธุรกิจในหมวดอุตสากรรม 4(5) 6(1) และ 13(1-8) ท่ีใช้

สกรูล�าเลียงในการประกอบกิจการ

ขอบเขตด้านสถานที่: มุ่งศึกษาผู้บริหารองค์กร

ธรุกิจทีใ่ช้สกรูล�าเลยีงในเขตกรงุเทพมหานครและปรมิณฑล

ขอบเขตด้านเวลา: ท�าการศึกษาในระหว่างเดือน

มิถุนายน-ธันวาคม 2558

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ผู้บริหารองค์กร

หรอืเจ้าของธรุกจิท่ีจดทะเบยีนกบักรมโรงงงานอตุสาหกรรม 

ณ ส้ินปี 2557 จ�านวนทั้งหมด 189 ใช้ประชากรท้ังหมด

เป็นกลุ่มตัวอย่าง โดยผู้วิจัยเป็นผู้ด�าเนินการเก็บตัวอย่าง

ด้วยตนเอง ทั้งน้ีจะท�าการนัดหมายกับผู้ประกอบการก่อน

ล่วงหน้า และน�าแบบสอบถามไปให้ ซึ่งวันหน่ึงสามารถ

ท�าได้ไม่เกิน 3 ราย ปัญหาที่ประสบในการเก็บตัวอย่างคือ 

กลุ่มตัวอย่างมักไม่ยินดีให้ความร่วมมือ ทั้งที่ได้มีการแสดง

ตนว่าเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และข้อมูลท่ีได้จะ

น�าไปใช้เพื่อการท�าวิจัยเท่านั้น ส่วนใหญ่จะมีความเข้าใจ

ว่า จะไปขายสินค้า เนื่องจากผู้วิจัยเป็นทั้งผู้ผลิตและผู้ขาย

สกรูล�าเลียงด้วย อนึ่งการน�าแบบสอบถามไปแจกนั้นต้อง

รอรับกลับมาทันที การฝากแบบสอบถามเพื่อให้กรอกนั้น

มักไม่ค่อยได้รับการตอบสนอง 

เครื่องมือท่ีใช้ในกำรวิจัย

เครื่องมือที่ ใช ้ ในการเก็บรวบรวมข ้อมูลคือ

แบบสอบถาม (questionnaires) โดยแบ่งออกเป็น 4 

ส่วนดังน้ี

ส่วนที่ 1 ปัจจัยพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม

ส่วนที่ 2 ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการ

ตัดสินใจเลือกซื้อสกรูล�าเลียง

ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นเก่ียวกับ 

สกรูล�าเลียง

จากแบบสอบถามที่ สร ้ างขึ้ น  ผู ้ วิ จั ย ได ้น� า

แบบสอบถามไปให้ผู ้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่านช่วยตรวจสอบ

ความเท่ียงตรงของเนื้อหา (content validity) โดยการ

ค�านวณหา Index of Item Objective Congruence 

(IOC) ค�าถามท่ีมีคะแนนผ่านเกณฑ์ 0.67 จะยังคงอยู่ใน

แบบสอบถามต่อไป 

แบบสอบถามที่แก้ไขแล้วจะถูกน�าไปใช้ทดสอบ 

(pre-test) กับกลุ่มตัวอย่างจ�านวน 30 คน จากนั้นท�าการ

ค�านวณหาค่าของความเช่ือมั่น ( reliability analysis) โดย

การค�านวณค่าของ Cronbach’s alpha พบว่ามีค่า 0.838

สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล

ประกอบด้วยสถิติเชิงพรรณาได้แก่ การแจกแจง

ความถ่ี (frequency) ค่าร้อยละ (percentage) ค่าเฉลี่ย 

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) และสถิติเชิงอนุมานได้แก่ 

การทดสอบด้วยค่าสถิติ t และการทดสอบด้วยค่าสถิติ F 

ผลกำรวิจัย

ปัจจัยพื้นฐานของผู ้ตอบแบบสอบถาม ผลจาก

การวิจัยแสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี

การศึกษาตั้งแต่ปริญญาตรีข้ึนไป มีอายุในระหว่าง 46-55 

ปี มีต�าแหน่ง เป็นเจ้าของกิจการ มีโรงงานตั้งอยู่ในเขต

ปริมณฑล มีคนงานในสังกัดมากกว่า 50 คน มีการใช้สกรู

ล�าเลียงในโรงงานมากกว่า 10 เครื่อง มีประสบการณ์การ

ท�างานระหว่าง 3-8 ปี ประกอบธุรกิจผลิตและแปรรูป

อาหารประเภทแป้ง และไม่เคยเปลี่ยนบริษัทที่ติดต่อซื้อ

สกรูล�าเลียง

ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิน

ใจซ้ือสกรูล�าเลียง ตารางด้านล่างแสดงให้เห็นว่า ในส่วน

ของส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ

ซ้ือสกรูล�าเลียงนั้น พบว่าทุกปัจจัยมีอิทธิพลต่อการตัดสิน

ใจซ้ือสกรูล�าเลียงในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.82 

– 4.39) และมีความสอดคล้องกัน (SD. มีค่าอยู่ระหว่าง.

606 ถึง .854) ส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีค่าเฉลี่ยเรียง

ล�าดับจากมากไปหาน้อยได้แก่ ด้านการส่งเสริมการตลาด 

(4.31) ด้านราคา(4.27) ด้านผลิตภัณฑ์ (4.13) และด้าน
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ตำรำง 1

ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสกรูล�าเลียง

ส่วนประสมทางการตลาด SD แปรผล

คุณภาพของเครื่องจักรได้มาตรฐาน/ อายุการใช้งานนาน 4.15 .674 มาก/ สอดคล้องกัน

มีความปลอดภัยในการใช้งานสูง 4.16 .606 มาก/ สอดคล้องกัน

สะดวกต่อการท�าความสะอาดและบ�ารุงรักษา 4.14 .687 มาก/ สอดคล้องกัน

สามารถออกแบบให้สอดคล้องกับความต้องการได้ 4.39 .732 มาก/ สอดคล้องกัน

เป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงและประสบการณ์มานาน 3.82 .758 มาก/ สอดคล้องกัน

ราคาเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน 4.27 .854 มาก/ สอดคล้องกัน

มีความสะดวกในการติดต่อกับผู้ผลิต/ ตัวแทนจ�าหน่าย 4.12 .805 มาก/ สอดคล้องกัน

มีการให้ค�าปรึกษาและข้อควรระมัดระวังในการใช้ 4.18 .774 มาก/ สอดคล้องกัน

มีการติดตามลูกค้าถึงผลการใช้หรือการซ่อมบ�ารุงเครื่องจักร 4.28 .713 มาก/ สอดคล้องกัน

มีความตรงต่อเวลาในการส่งมอบเครื่องจักร 4.35 .705 มาก/ สอดคล้องกัน

มีการรับประกันสินค้าเป็นระยะเวลาหนึ่งปี 4.39 .738 มาก/ สอดคล้องกัน

มีบริการหลังการขายที่น่าประทับใจ 4.35 .839 มาก/ สอดคล้องกัน

ค่าถ่วงน�า้หนกัปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้

สกรูล�าเลียง หากก�าหนดให้น�้าหนักของปัจจัยท่ีมีอิทธิพล

ส�าคัญมากที่สุดต่อการตัดสินใจซื้อสกรูล�าเลียงมีน�้าหนัก

เท่ากับ 2 และน�้าหนักของปัจจัยที่มีอิทธิพลมากที่สุดอันดับ

สองเท่ากับ1ผู้วิจัยสามารถค�านวณหาค่าถ่วงน�้าหนักของ

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสกรูล�าเลียง ซึ่งพบ

ว่า เครื่องจักรมีคุณภาพมีอายุการใช้งานนานเป็นปัจจัยท่ี

ส�าคัญที่สุด ตามด้วยมีบริการหลังการขายที่ดี ราคาอยู่ใน

ระดับที่เหมาะสม และสามารถปรับเปลี่ยนเครื่องจักรให้

ตรงกับความต้องการของลูกค้าได้

เปรยีบเทยีบส่วนประสมทางการตลาดจ�าแนกตาม

สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ตารางในหน้าถัดไป

แสดงผลจากการทดสอบด้วยค่าสถิติ F หรือการวิเคราะห์

ความแปรปรวนทางเดียว ซ่ึงสามารถสรุปได้ว่า ผู้ตอบ

แบบสอบถามท่ีมีอายุ ประสบการณ์ การศึกษา จ�านวน

คนงาน ต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับส่วนประสมทางการ

ตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสกรูล�าเลียงแตกต่าง

กันในทุกประเด็นยกเว้นในประเด็นคุณภาพของเครื่องจักร

ได้มาตรฐาน/มีอายุการใช้งานนาน และในประเด็นมีความ

ปลอดภัยในการใช้งานสูง และผู ้ตอบแบบสอบถามที่มี

ต�าแหน่งต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับส่วนประสมทางการ

ตลาดแตกต่างกันในเกือบทุกประเด็น ยกเว้นในประเด็น

คุณภาพของเครื่องจักรได้มาตรฐาน/อายุการใช้งานนาน 

สถานที่ (4.12) ตามล�าดับ
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ตำรำง 2

การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวด้วยค่าสถิติ F

ส่วนประสมทางการตลาดจ�าแนกตาม อายุ ต�าแหน่ง ประสบการณ์ การศึกษา จ�านวนคน

งาน

คุณภาพของเครื่องจักรได้มาตรฐาน/ อายุการใช้งานนาน .352 1.926 .125 .750 .501

มีความปลอดภัยในการใช้งานสูง .272 2.829* .383 .612 1.450

สะดวกต่อการท�าความสะอาดและบ�ารุงรักษา 4.780* 6.610* 10.809* 7.160* 3.513*

สามารถออกแบบให้สอดคล้องกับความต้องการได้ 8.200* 2.647* 15.628* 10.910* 10.944*

มีการให้ค�าปรึกษาและข้อควรระวังในการใช้ 10.740* 2.622* 19.615* 14.111* 14.477*

เป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงและประสบการณ์มานาน 9.023* 10.147* 14.021* 15.507* 6.856*

มีการติดตามลูกค้าถึงผลการใช้หรือการซ่อมบ�ารุง

เครื่องจักร

3.700* 4.848* 4.261* 6.923* 7.606*

ราคาเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน 16.570* 9.410* 21.186* 18.553* 20.681*

มีความสะดวกในการติดต่อกับผู้ผลิต/ ตัวแทนจ�าหน่าย 3.700* 4.848* 4.261* 6.923* 7.606*

มีความตรงต่อเวลาในการส่งมอบเครื่องจักร 5.395* 4.722* 9.970* 14.923* 5.438*

มีการรับประกันสินค้าเป็นระยะเวลาหนึ่งปี 13.419* 5.238* 21.939* 34.585* 18.819*

มีบริการหลังการขายที่น่าประทับใจ 14.061* 5.280* 19.233* 23.026* 14.956*

*แสดงผลการทดสอบที่ค่าสถิติ F มีนัยส�าคัญ

ในส่วนข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นของลูกค้าทุก

ราย งดเว้นไม่ระบุออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร แต่จากการ

ที่ได้พูดคุยด้วยวาจากับผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่าประเด็น

ท่ีผู้ประกอบการเป็นกงัวลมากทีส่ดุ จะเป็นเรือ่งความคงทน

ของสกรูล�าเลียงในการใช้งานทั้งนี้เนื่องด้วยธรรมชาติของ

อุตสาหกรรมจะอาศัยวัตถุดิบซึ่งมีเป็นฤดูกาล ดังนั้นในบาง

ช่วงอาจมีความจ�าเป็นต้องใช้งานสกรูล�าเลียงเป็นเวลานาน 

ส่วนอีกประเด็นได้แก่บริการหลังการขาย โดยผู้ประกอบ

การบางรายได้แจ้งให้ทราบว่า มีการเปลี่ยน supplier ผู้

ผลิตสกรูล�าเลียงเนื่องด้วยไม่สามารถให้บริการหลังการ

ขายที่ไว้ใจได้ มีความล่าช้าในการซ่อมและเปลี่ยนอะหลั่ย 

(ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามระบุว่า ร้อยละ 12.1 ของผู้

ประกอบการมีการเปลี่ยน supplier ที่ขายสกรูล�าเลียง )

กำรอภิปรำยผล

ผลจากการวิจัยที่พบว่าส่วนประสมทางการตลาด

ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสกรูล�าเลียงมากที่สุดได้แก่ 

มาตรฐาน/อายุการใช้งานนาน และมีความปลอดภัยในการ

ใช้งานสูง ซึ่งมีเนื้อหาที่เน้นหนักเกี่ยวข้องกับตัวผลิตภัณฑ์ 

ซึ่งจะเห็นได้ว่า มีความสอดคล้องกับงานวิจัยของเทอด

พงษ์ หลีเกษม (2553) ท่ีพบว่าส่วนประสมทางการตลาด

ท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือเครื่องจักรกลทางการเกษตร

มากท่ีสุด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ซ่ึงปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์

นี้จะรวมไปถึงอายุการใช้งานของเครื่องจักร การมีความ

ปลอดภัยในการใช้งานสูง อย่างไรก็ตามผลการวิจัยจะไม่

สอดคล้องกับงานวิจัยของภาวิณี คูทวีทรัพย์ และไกรชิต 

สุตะเมือง (2556) ที่พบว่าส่วนประสมทางการตลาดที่ที่

มีผลต่อแรงจูงใจในการเลือกซ้ือเครื่องจักรกลมือสองมาก

ที่สุดได้แก่ ราคา และกับงานวิจัยของกฤษดา หยกอุบล 

(2558) ที่พบว่าส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อ

การตัดสินใจซื้อเครื่องจักรกลทางการเกษตรเกี่ยวกับการ 

เตรียมดินมากท่ีสุด ได้แก่ ราคาเช่นกัน

อนึ่ง อาจกล่าวได้ว่า การน�าผลที่ได้จากงานวิจัยนี้

ไปเปรียบเทียบกับงานวิจัยเรื่องอื่นๆ อาจไม่สามารถท�าได้

โดยตรง ทั้งนี้เพราะผลิตภัณฑ์ในที่นี้ก็คือ เครื่องจักรซึ่งเป็น
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อุปกรณ์ย่อย ราคาของสกรูล�าเลียงโดยเฉลี่ยจะมีราคาต�่า

กว่าราคาของเครื่องจักรกลการเกษตรโดยเฉลี่ยมาก ใน

โรงงานหน่ึงจึงอาจมีการซื้อหามาใช้หลายเครื่อง ผิดกับ

เครื่องจักรกลทางการเกษตรซึ่งจะมีการจัดซื้อเพียงหนึ่ง

เครื่องเท่านั้น เน่ืองจากเป็นการยากที่เกษตรกรจะหาซื้อ

มาโดยเฉพาะเครื่องจักรกลการเกษตรบางประเภทมีราคา

สูงกว่าล้านบาท 

ข้อเสนอแนะ

1. จากผลของการวิจัยชี้ให้เห็นว่า การผลิตสก

รูล�าเลียงที่มีความคงทนมีอายุการใช้งานนานย่อมเป็น

เป้าหมายส�าคัญที่ผู ้ผลิตในประเทศจะต้องพยายามผลิต

สินค้าที่มีความคงทน สามารถทดแทนสินค้าที่ผลิตจากต่าง

ประเทศซึ่งมีราคาค่อนข้างแพง ยิ่งถ้าค�านึงว่าเทคโนโลยีใน

การผลิตสินค้าชนิดน้ีไม่สูงมากนัก ผู้ประกอบการไทยจึง

ควรเร่งขวนขวาย พัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ให้ดียิ่ง

ขึ้น สามารถแข่งขันกับสินค้าจากต่างประเทศซึ่งมีราคาสูง 

2. สกรูล�าเลียงเป็นเครื่องจักรที่จ�าเป็นส�าหรับ

อุตสาหกรรมเบา เช่นอุตสาหกรรรมผลิต แปรรูปและบรรจุ

อาหารจากเนือ้สตัว์ ผกัและผลไม้ โดยเฉพาะประเทศไทยซึง่

มวีตัถดุบิจ�าพวกอาหารอยูม่าก การรวมตวักนัเป็นประชาคม

อาเซีย่นเท่ากบัเป็นการขยายตลาดผลติภณัฑ์อาหารของไทย 

ซ่ึงย่อมมีผลดีต่อลู่ทางการท�าธุรกิจสกรูล�าเลียง เนื่องจาก

จะมีความต้องการอุปกรณ์เหล่านี้เพิ่มมากข้ึนในอนาคต

ข้อเสนอแนะเพื่อกำรวิจัยครั้งต่อไป

1. การวิจัยครั้งนี้เป็นเพียงการศึกษาครอบคลุม

มุมมองของลูกค้าเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการ

ตลาดของสกรูล�าเลียงเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑลเท่านั้น ยังไม่ได้รวมลูกค้าที่อยู่ในจังหวัดอื่นๆ 

ของประเทศไทย ซ่ึงมีจ�านวนอีกไม่ต�่ากว่า 400 ราย

2. ควรมีการศึกษาทัศนคติและความคิดเห็นของผู้

บรหิารองค์กรธรุกจิเกีย่วกบัสกรลู�าลยีงท่ีผลติในประเทศไทย 

เปรียบเทียบกับสกรูล�าเลียงที่ผลิตในต่างประเทศ ทั้งนี้เพื่อ

ให้ได้แนวทางที่ผู ้บริหารองค์กรธุรกิจไทยจะได้เรียนรู้จุด

แข็งจุดอ่อนของสินค้า และหาทางปรับปรุงคุณภาพให้ดี

ข้ึนทัดเทียมกับของท่ีผลิตจากต่างประเทศ 

References

Jaturongkhahul, A. (2003). Management of marketing strategies and tactics. Bangkok: Thammasat  

 University. (in Thai)

Kasikorn Research Center. (2015). Foods and beverages industry 2015. Retrieved form  

 https://www.kasikornresearch.com/th/k-econanalysis/pages/Search.aspx?cid=5 (in Thai)

Kotler, P. (1997). Marketing management (11th ed.). New Jersey: Prentice Hall.

Kutaveesub, P., & Sutamueng, K. (2556). Factors motivating consumers in Bangkok Metropolis and  

 its vicinity to purchase second-hand heavy machinery from Japan. Journal of Finance,  

 Investment, Marketing and Business Management, 3(1), 365-385. (in Thai)

Lheekasem, T. (2010). Factors influencing the behavior of farmers in Poetalay district, Pichit  

 province to purchase farm machinery. An Independent Study in Master of Business  

 Administration, Naresuan University. (in Thai)



296 Vol. 8 No. 1 January-April 2018
EAU HEritAgE JoUrnAl

Social Science and Humanity

Thammayot, S. (2008). The use of farm machinery of farmers in Pathumthani province. Master of  

 Agriculture Thesis, Sukothai Thammathirat University. (in Thai)

Yokubol, K. (2015). Factors influencing the choice to purchase farm machinery used to prepare  

 land. An Independent Study in Master of Business Administration, Nation University.  

 (in Thai)



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 ประจ�าเดือน ,มกราคม-เมษายน 2561 297

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการศึกษาปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรม

การตัดสินใจเลือกใช้แอพพลิเคชั่นในการจองโรงแรมท่ีพัก โดยกลุ่มตัวอย่างได้แก่ ผู้บริโภคท่ีใช้บริการจองโรงแรมที่พัก

ผ่านทางแอพพลิเคชั่น จ�านวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล และสถิติใช้ในการวิเคราะห์

ข้อมูลคือค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้สถิติการทดสอบไคสเควร์ (Chi-square) และสัมประสิทธ์ิสห

สัมพันธ์แบบสเปียร์แมน (Spearman rank correlation coefficient) ผลการวิจัยพบว่า ผู้ท่ีตัดสินใจเลือกใช้แอพพลิ

เคชั่นในการจองโรงแรมที่พักส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 20-30 ปี อาชีพพนักงานบริษัท รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001-

30,000 บาท มีสถานภาพสมรส ระดับการศึกษาปริญญาตรี ความถ่ีในการจองโรงแรมท่ีพักผ่านแอพพลิเคช่ันใน คือ 4-6 

ครั้ง ต่อ1 ปี ประเภทของที่พักที่ผู้บริโภคค้นหาจากแอพพลิเคช่ันมากท่ีสุด คือ โรงแรม รองลงมาคือ รีสอร์ท และ Pool 

villa โดยสิ่งที่ช่วยให้ผู้บริโภคตัดสินใจเลือกใช้แอพพลิเคช่ันในการจองโรงแรมท่ีพัก มากท่ีสุด คือ ราคา การให้ส่วนลด 

และความสะดวก และผู้บริโภคส่วนใหญ่มีแนวโน้มท่ีจะใช้แอพพลิเคช่ันในการจองโรงแรมท่ีพักครั้งต่อไปแน่นอน สรุป

ได้ว่า ลักษณะทางประชากรศาสตร์และปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์กันกับพฤติกรรมการตัดสินใจเลือก

ใช้แอพพลิเคชั่นในการจองโรงแรมที่พัก

ค�ำส�ำคัญ: ส่วนผสมทางการตลาด, พฤติกรรมการบริโภค

Abstract

The purpose of this research was as follows: the marketing mix factors influencing buying 

behavior in using application to research hotel and accommodation. 400 samples were selected 

from participant who used to make a reservation through online application. Questionnaires were a 

collecting data tool. The statistics techniques were percentage mean standard deviation, chi-square 

and spearman rank correlation coefficient. Results showed that most participants were female, 

age between 20-30 and work in private company. Their average income was 20,001-30,000 baht,  

marriage and they graduated bachelor degree. They most had experienced to make a hotel  

reservation through online application such as Traveloka, Agoda and Booking.com. They used the online  

application 4-5 times/year. Hotel, resort and pool villa were most accommodation they have booked. Price,  

ปัจจัยที่มีผลต่อกำรตัดสินใจเลือกใช้แอพพลิเคชั่น

ในกำรจองโรงแรมที่พักของประชำกรในเขตกรุงเทพมหำนคร
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บทน�ำ

ประเทศไทยได้มีการให้ความส�าคัญกับการท่อง

เที่ยว เป็นอย่างมาก ประกอบกับอุตสาหกรรม การท่อง

เทีย่วเป็นอตุสาหกรรมทีท่�ารายได้ให้กบัประเทศไทยสงูทีส่ดุ 

เมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมอื่นๆ ท�าให้ในแต่ละปีมีนักท่อง

เที่ยว ทั้งจากในประเทศ และจากทุกมุมโลก เดินทางมา

ท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ กระตุ้นให้เกิด การหมุนเวียน

ของเศรษฐกิจ ไปในทางที่ดี ทั้งธุรกิจร้านอาหาร ทัวร์น�า

เที่ยว ห้างสรรพสินค้า รวมไปถึงรีสอร์ท โรงแรมที่พัก ซ่ึง

ได้รับประโยชน์จากการท่องเที่ยว โดยในปี 2559 ธุรกิจ

โรงแรมมีการเติบโตถึงร้อยละ 4.7-6.0 (ศุนย์วิจัยกสิกร

ไทย, 2559) ส่งผลให้ผู้ประกอบการต่างๆ หันมาแข่งขัน

กันเพื่อต้องการมีก�าไร และส่วนแบ่งทางการตลาดมาก

ขึ้นจากการใช้บริการของนักท่องเที่ยว โดยการหันมาใช้

อินเทอร์เน็ต และเทคโนโลยีในการอ�านวยความสะดวกให้

กับลูกค้าผ่านทาง แอพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟนซึ่งในปัจจุบัน

กลุ่มอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและโรงแรมที่พัก ซึ่งได้มี

การปรับเปลี่ยนพัฒนาระบบการจอง จากเดิมต้อง จอง 

ผ่านตัวแทน จองผ่านเว็บไซต์ หรือจองผ่านโรงแรมโดยตรง 

มาเป็นจองผ่านแอพพลเิคชัน่แทน ซึง่ได้มแีอพพลเิคชัน่ทีไ่ด้

รับความนิยม ในประเทศไทย เช่น Hotels.com Book-

ing.com Traveloka Agoda (ชัยพฤกษ์ บุญเลิศ, 2553, 

น. 1) ซึ่งแอพพลิเคชั่นเหล่านี้จะช่วยอ�านวยให้กับนักท่อง

เที่ยวเกิดความสะดวกสบาย ได้ทุกที่ ทุกเวลา ทั้งในเรื่อง

ของข้อมูลที่พัก ราคา เส้นทางการเดินทาง สามารถท�าการ

จองผ่านแอพพลิเคชั่น เลือกห้องพักที่เหมาะกับตามความ

ต้องการ วันที่จะเข้าพัก สามารถเข้าพักล่วงหน้าได้ ตรวจ

สอบบริการเสริมของทางโรงแรมที่พัก ปรับเปลี่ยนได้ตาม

ความต้องการของลูกค้า และยังสามารถตรวจสอบสถานะ 

การเข้าจองได้ รวมถึงระบบการจ่ายเงินแบบ Payment 

gateway เพ่ือช่วยให้ผู้ที่ไม่มีเวลาว่างในการเดินทางไป

promotion and easy to book were the most factors to make a decision. They trended to book through 

online application again. In conclusion, demographic factors and marketing mix related to the buying 

behavior in using application to research hotel and accommodation.

Keywords: marketing mix, buying behavior

ช�าระเงิน หน้าเคาน์เตอร์ หรือผู้ที่สะดวกช�าระเงินผ่านทาง

บัตรเครดิต ได้รับความสะดวกมากข้ึนด้วยเหตุนี้ จึงท�าให้

บริษัทต่างๆ ท่ีเป็นเจ้าของแอพพลิเคช่ัน ได้คิดโปรโมชั่น

ต่างๆ เพื่อเป็นตัวกระตุ้นให้ลูกค้า หันมาดาวน์โหลด และ

เลือกใช้แอพพลิเคช่ันของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นการจองท่ีพัก

ในราคาถูกกว่าการจองจากหน้าเว็บไซต์ การให้ส่วนลดเพิ่ม

ถ้าจองผ่านแอพพลิเคชั่นนั้นๆโดยตรง การสะสมคะแนน

แบบ Rewards การเลือกจองโรงแรมท่ีพักแล้วจ่ายราคา

ตามที่แจ้งโดยไม่มีส่วนเพิ่มของภาษี การจองที่พักโดย

สามารถยกเลิก หรือเลื่อนวันเข้าพักได้ บางแอพพลิเคช่ั

นก็มีบริการจองสายการบินในราคาถูก เพื่ออ�านวยความ

สะดวกให้ลูกค้าแบบครบวงจร เป็นต้น ท�าให้ในปัจจุบัน

มีนักท่องเที่ยวเป็นจ�านวนมากที่ต้องการเดินทางไปท่อง

เที่ยวทั้งใน และนอกประเทศ เลือกใช้บริการจองที่พักผ่าน 

แอพพลเิคช่ัน แทนการจองผ่านตวัแทน หรอืจองผ่านโรงแรม

โดยตรง ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะท�าการศึกษาถึง ปัจจัยที่มี

ผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้แอพพลิเคชั่นในการจองโรงแรม

ที่พักของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นกลุ่มผู้

บริโภคที่ชอบในความสะดวกสบาย ชอบใช้เทคโนโลยีใน

การด�าเนินชีวิต ใช้เวลาในวันหยุดพักผ่อนไปกับการท่อง

เที่ยว ทั้งนี้ผลที่ได้จากการศึกษาจะน�าไปใช้ในการวางแผน

กลยุทธ์ทางการตลาดของ บริษัท เจ้าของแอพลิเคช่ัน เพื่อ

พัฒนาการให้บริการผ่านเทคโนโลยี และ ตอบสนองความ

ต้องการของลูกค้าให้ได้มากท่ีสุด

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

1. เพื่อศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่

มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้แอพพลิเคชั่นในการ จอง

โรงแรมที่พักของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร
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2. เพื่อศึกษาส่วนผสมทางการตลาดที่มีผลต่อ

การตัดสินใจเลือกใช้แอพพลิเคชั่นในการจองโรงแรม

ที่พักของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

1. แนวคิดและทฤษฏพีฤติกรรมผูบ้รโิภค พฤตกิรรม

ผู้บริโภค (consumer behavior) หมายถึง พฤติกรรมการ

บริโภคน้ันเป็นกระบวนการตอบสนองของผู้บริโภค ต่อ

สินค้าและบริการ มีจุดประสงค์เพื่อได้ครอบครองสินค้า

ละบริการนั้นๆ หรือมีความพึงพอใจต่อสินค้าที่ได้บริโภค 

ซึ่งการศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคนั้น สามารถอธิบาย

ถึงการแสดงออกของบุคคล สาเหตุที่บุคคลนั้นบริโภค และ

สามารถน�ามาปรับเปลี่ยนพัฒนาหรือปรับปรุงพฤติกรรม

นั้นๆ ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าว ได้แก่ การศึกษาว่าผู้บริโภคมี 

ลักษณะทางพฤติกรรมอย่างไร ชอบบริโภคสินค้าแบบไหน 

ซื้อสินค้าจากที่ใด มีลักษณะการซื้ออย่างไร ซื้อในปริมาณ

เท่าไหร่ ใครเป็นผู้ซื้อ มีความถี่และอัตราในการซื้อ เป็นต้น 

และน�าข้อมูลที่ได้มาพัฒนา แก้ไขปรับปรุงพฤติกรรมท่ีไม่

ต้องการ เช่น ทัศนคติที่เป็นลบ ความคิดต่อต้าน การวาง

เฉยต่อการบริการให้เปลี่ยนเป็นมีทัศนคติที่ดีการขึ้น มี

ความคิดในเชิงบวก และมีความสนใจในสินค้าและบริการ 

โดยใช้การให้ข้อมูลข่าวสารทางการตลาด การส่งเสริมการ

ตลาด การท�าการโฆษณา การส่งเสริมการขาย การท�าการ

ประชาสัมพันธ์การบอกต่อ การใช้สื่อใหม่มาเพื่อช่วยใน

การโน้มน้าวใจของผู้บริโภค ให้เกิดพฤติกรรมการซ้ือ และ

มีการซื้อซ�้า ซื้ออย่างต่อเนื่อง และจงรักภักดีต่อตราสินค้า

ได้ (เสรี วงษ์มณฑา, 2546, น. 33)

2. แนวคดิและทฤษฎทีีเ่กีย่วกบักระบวนการตดัสนิ

ใจซื้อของผู้บริโภค หมายถึงกระบวนการตัดสินในซ้ือของ

ผู้บริโภค เป็นขั้นตอนที่มีประโยชน์ต่อผู้ผลิต ท่ีจะท�าการ

โฆษณาให้ผู้บริโภคทราบถึงสินค้า และบริการของตน ก่อ

ให้เกิดประโยชน์ในการวางแผนการตลาด เนื่องจากเป็นขั้น

ตอนที่ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อ ประกอบด้วย 5 ขั้นตอนคือ (1) 

การรับรู้ปัญหา (problem recognition) (2) การค้นหา

ข้อมูล (information search) ซึ่งการค้นหาข้อมูลมี 2 วิธี 

คือ การค้นหาข้อมูลจากภายใน (internal search) การ

ค้นหาข้อมูลจากภายนอก (external search) (3) การ

ประเมินผลทางเลือก (alternatives evaluation) (4) การ

ตัดสินใจซื้อ (purchase decision) (5) การประเมินผลภาย

หลังการซ้ือ (post purchase evaluation)

3. แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวกับส่วนผสมทางการ

ตลาด ความหมายของส่วนผสมทางการตลาดจากการ

ศึกษาแนวคิดของนักวิชาการท่านต่างๆสามารถอธิบาย

ได้ดังนี้การตลาดเป็นการท�ากิจกรรมที่มีผลจะท�าให้เกิด

การซ้ือสินค้า จึงส่งผลให้เกิดความพึงพอใจ (สุดาดวง 

เรืองรุจิระ, 2540, น. 2) แบ่งออกเป็น (1) ด้านผลิตภัณฑ์ 

(product) คอืสิง่ทีส่นองความต้องการของผูบ้รโิภคได้ และ

สิ่งท่ีผู้ขายต้องมอบให้ลูกค้า แล้วลูกค้าจะได้รับประโยชน์ 

ของผลิตภัณฑ์ (2) ด้านราคา (price) คือ เป็นคุณค่าของ

ผลิตภัณฑ์ในรูปแบบตัวเงิน ลูกค้าจะเปรียบเทียบระหว่าง

คุณค่า (value) กับราคา (price) ของบริการนั้น ถ้าคุณค่า

มากกว่าราคาลูกค้าจะตัดสินใจซ้ือสินค้า (3) ด้านช่อง

ทางการจัดจ�าหน่าย (place ) เป็นการน�าเสนอบริการ 

ซ่ึงมีผลต่อการรับรู้ คุณค่าและคุณประโยชน์ของบริการที่

ต้องการน�าเสนอ (4) ด้านส่งเสริมการตลาด (promotion) 

เป็นเครื่องมือท่ีมีความส�าคัญในการติดต่อสื่อสารให้กับผู้

ใช้บริการ โดยมีวัตถุประสงค์ท่ีแจ้งข่าวสารหรือชักจูงใจผู้

บริโภคให้เกิดการเลือกซ้ือและพฤติกรรม (5) ด้านบุคคล 

(people ) ต้องอาศัยการคัดเลือกบุคคล การฝึกอบรม 

การจูงใจเพื่อให้มีความสามารถสร้างความพึงพอใจให้กับ

ลูกค้าให้แตกต่างมากกว่าคู่แข่งเป็นความ เจ้าหน้าที่ต้องมี

ความสามารถ มีทัศนคติที่สามารถตอบสนองต่อผู้ใช้บริการ

ได้ (6) ด้านการสร้างและน�าเสนอลักษณะทางกายภาพ  

(physical evidence and presentation) คือการน�า

เสนอลักษณะทางกายภาพให้ลูกค้า โดยพยายามสร้าง

คุณภาพโดยรวม ทั้งทางด้านกายภาพและรูปแบบการให้

บริการเพื่อสร้างคุณค่าให้กับลูกค้า (7) ด้านกระบวนการ 

(process) เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับวิธีการและการปฏิบัติ

ในด้านการบริการ ท่ีเสนอให้กับผู้ใช้บริการเพื่อมอบการ

ให้บริการอย่างถูกต้องรวดเร็ว และท�าให้ผู้ใช้บริการเกิด

ความประทับใจ 
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5. ด้านบุคลากร           6. ด้านกระบวนการ/ การให้บริการ

7. ด้านลักษณะทางกายภาพ/ภายนอก

สมมติฐำนกำรวิจัย 

1. ลักษณะทางประชากรศาสตร์ มีความสัมพันธ์

กับพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใช้แอพพลิเคชั่นในการจอง

โรงแรมที่พักของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร

2. ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาด 7 P’s มีความ

สัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใช้แอพพลิเคช่ันใน

การจองโรงแรมที่พักของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 

ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ที่ ใช้บริการจอง

โรงแรมที่พักผ่านทางแอพพลิเคชั่นทั้งชายและหญิง ซ่ึงไม่

ทราบจ�านวนแน่นอน จึงก�าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 

จากสูตร (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2553, 74) ในระดับความ

เชื่อมั่น 95% ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง จ�านวน 385 คน และ

ส�ารองตัวอย่างเพื่อป้องกันความคลาดเคลื่อนไว้ 25 คน 

โดยคิดรวมเป็น 400 คน

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย

ส่วนท่ี 1 ปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ของผู้

ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบสอบถามปลายปิด (close 

end questions) เป็นแบบสอบถาม เลือกตอบได้ค�าตอบ

เดียว เป็นค�าถามท่ีเก่ียวกับข้อมูลส่วนบุคคลในเรื่อง เพศ 

อายุ อาชีพ ระดับรายได้ สถานภาพ และระดับการศึกษา 

มีค�าถามท้ังหมด 6 ข้อ

ส่วนที่ 2 ค�าถามเกี่ยวกับปัจจัยทางการตลาด 7P’s 

ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้แอพพลิเคชั่นในการจอง

โรงแรมท่ีพักของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งมี

ลักษณะค�าถามเป็นแบบ Interval Scale จ�านวน 27 ข้อ

ส่วนท่ี 3 ข้อมูลด้านพฤติกรรมการตัดสินใจเลือก

ใช้แอพพลิเคช่ันในการจองโรงแรมท่ีพักของประชากรใน

เขตกรุงเทพมหานคร มีค�าถามท้ังหมด 5 ข้อ

ส่วนท่ี 4 ข้อเสนอแนะ

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล

1. แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (primary data) เก็บรวม

รวมข้อมูลเชิงส�ารวจ โดยการใช้แบบสอบถามจากกลุ่ม

ตัวอย่างในกรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างโดย

สะดวก (convenience sampling) ที่ซื้อจองโรงแรมที่พัก

ผ่านแอพพลิเคช่ัน ใช้กลุ่มตัวอย่างท้ังหมด 400 ตัวอย่าง 
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2.แหล่งข้อมลูทติุยภมู ิ(secondary data) เป็นการ

รวบรวมข้อมูลที่รวบรวมจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง วารสาร

วิชาการ

ผลกำรวิจัย 

ข ้อมูลทางด ้านประชากรศาสตร ์ของผู ้ตอบ

แบบสอบถาม จากผลการวิจัยครั้งนี้พบว่าส่วนใหญ่ เป็น

เพศหญิง อายุ 20-30 ปี อาชีพพนักงานบริษัท รายได้เฉลี่ย

ต่อเดือน 20,001-30,000 บาทมีสถานภาพสมรส ระดับ

การศึกษาปริญญาตรี ที่ตัดสินใจเลือกใช้แอพพลิเคชั่นใน

การจองโรงแรมที่พัก

ด้านผลิตภัณฑ์ พบว่าผู้บริโภคที่ตัดสินใจเลือกใช้

แอพพลเิคชัน่ในการจองโรงแรมทีพั่กในเขตกรุงเทพมหานคร 

ให้ความส�าคัญกับปัจจัยส่วนผสมทางการตลาด ด้าน

ผลิตภัณฑ์โดยรวมอยู ่ในระดับมากที่สุดโดยมีค่าเฉลี่ย  

( =4.35) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ให้ความส�าคัญ

อยู ่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ โดยอันดับหน่ึง ได้แก่ มี

โรงแรมที่พัก และบริการ ให้เลือกหลากหลาย ค่าเฉลี่ย  

( =4.44) รองลงมาแอพพลเิคชัน่สามารถใช้งานง่าย/เข้าใจ

ง่าย ค่าเฉลี่ย ( =4.42) และมีข้อมูลครบถ้วน ชัดเจน ค่า

เฉลี่ย ( =4.40)

ด้านราคาพบว่าผู้บริโภคที่ตัดสินใจเลือกใช้แอพ

พลิเคชั่นในการจองโรงแรมที่พักในเขตกรุงเทพมหานคร 

ให้ความส�าคัญกับปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดด้านราคา 

โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย ( =4.43) เมื่อ

พิจารณาเป็นรายข้อพบว่าให้ความส�าคัญอยู่ในระดับมาก

ที่สุดทุกข้อ โดยอันดับหนึ่งได้แก่ ราคาถูกกว่าการจองผ่าน

หน้าเคาท์เตอร์ หรือ เอเจนซี่ (ตัวแทน)ค่าเฉลี่ย ( =4.46) 

รองลงมา ความพึงพอใจต่อราคา หลังได้รับส่วนลด ค่า

เฉลี่ย ( =4.44) และราคาที่พัก ที่ได้รับมีความเหมาะสม 

กับคุณภาพของ โรงแรมที่พัก ค่าเฉลี่ย ( =4.40)

ด้านการจัดจ�าหน่ายพบว่า ผู ้บริโภคที่ตัดสิน

ใจเลือกใช้แอพพลิเคชั่นในการจองโรงแรมที่พักในเขต

กรุงเทพมหานคร ให้ความส�าคัญกับปัจจัยส่วนผสมทางการ

ตลาดด้านการจัดจ�าหน่ายโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมี

ค่าเฉลี่ย ( =4.01) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าให้ความ

ส�าคัญอยู่ในระดับมากทุกข้อโดยอันดับหนึ่งได้แก่ สามารถ

ค้นหาโรงแรมที่พักได้ง่าย ค่าเฉลี่ย ( =4.09) รองลงมา 

ความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลของโรงแรมที่พักค่าเฉลี่ย  

( =4.06) และการจัดประเภท/หมวดหมู่โรงแรมที่พัก

ชัดเจนค่าเฉลี่ย ( =3.98) ตามล�าดับ

ด้านการส่งเสริมการตลาด พบว่าผู้บริโภคที่ตัดสิน

ใจเลือกใช้แอพพลิเคช่ันในการจองโรงแรมท่ีพักในเขต

กรุงเทพมหานคร ให้ความส�าคัญกับปัจจัยส่วนผสมทางการ

ตลาด ด้านด้านการส่งเสริมการตลาด โดยรวมอยู่ในระดับ

มากท่ีสุด โดยมีค่าเฉลี่ย ( =4.27) เมื่อพิจารณาเป็นราย

ข้อพบว่า ให้ความส�าคัญอยู่ในระดับมากท่ีสุด ได้แก่ การ

ให้ส่วนลดในช่วงเทศกาลต่างๆ ค่าเฉลี่ย ( =4.45) และ

การดึงดูดความสนใจด้วยโปรโมช่ัน/ส่วนลด ค่าเฉล่ีย  

( =4.41) และการสะสมแต้มจากการจอง ค่าเฉลี่ย  

( =4.37) และการให้ส่วนลดจากบัตรเครดิต/บัตรเดบิต/

บัตรสมาชิก ค่าเฉลี่ย ( =4.31) รองลงมาให้ความส�าคัญ

อยู่ในระดับมาก ได้แก่ การแนะน�าหรือ การชักชวนจาก

เพื่อน พี่น้อง บุคคลในครอบครัว ค่าเฉลี่ย ( =4.08) และ

การเขียนรีวิว ค่าเฉลี่ย ( =4.00) ตามล�าดับ

ด้านบคุลากร พบว่าผูบ้รโิภคทีต่ดัสนิใจเลอืกใช้แอพ

พลเิคชัน่ในการจองโรงแรมทีพ่กัในเขตกรงุเทพมหานคร ให้

ความส�าคัญกับปัจจัยส่วนผสมทางการตลาด ด้านบุคลากร 

โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย ( =3.92) เมื่อ

พิจารณาเป็นรายข้อพบว่าให้ความส�าคัญอยู่ในระดับมาก

ทุกข้อโดยอันดับหนึ่งได้แก่ เจ้าหน้าท่ีอัธยาศัยดี เป็นมิตร 

ค่าเฉลี่ย ( =3.98) รองลงมาเจ้าหน้าที่มีความรู้ ความ

ช�านาญ ค่าเฉลี่ย ( =3.97) และมีการช้ีแจง และให้ความ

รู้ในการใช้แอพพลิเคช่ัน ค่าเฉลี่ย ( =3.83) ตามล�าดับ

ด้านกระบวนการ/การให้บริการ พบว่าผู้บริโภค

ที่ตัดสินใจเลือกใช้แอพพลิเคชั่นในการจองโรงแรมที่พัก

ในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ความส�าคัญกับปัจจัยส่วนผสม

ทางการตลาด ด้านกระบวนการ/การให้บริการโดยรวมอยู่

ในระดบัมาก โดยมค่ีาเฉลีย่ ( =3.97) เมือ่พจิารณาเป็นราย

ข้อพบว่าให้ความส�าคัญอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยอันดับ

หนึ่งได้แก่ ความถูกต้องในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ค่า

เฉลี่ย ( =4.00) รองลงมา การตอบปัญหาได้อย่างรวดเร็ว 

ค่าเฉลี่ย ( =3.95) และ ความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อ

ประสานงาน ค่าเฉลี่ย ( =3.94) ตามล�าดับ
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ด้านลกัษณะทางกายภาพ/ภายนอก พบว่าผูบ้รโิภค

ที่ตัดสินใจเลือกใช้แอพพลิเคชั่นในการจองโรงแรมท่ีพักใน

เขตกรุงเทพมหานคร ให้ความส�าคัญกับปัจจัยส่วนผสม

ทางการตลาดด้านลักษณะทางกายภาพ/ภายนอก โดย

รวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย ( =4.00) เมื่อพิจารณา

เป็นรายข้อพบว่าให้ความส�าคัญอยู่ในระดับมากทุกข้อโดย

อันดับหน่ึงได้แก่ ความเสถียรของแอพพลิเคชั่น ค่าเฉลี่ย  

( =4.03) รองลงมา มีการออกแบบแอพพลิเคชั่นให้ง่าย

ต่อการใช้งาน และตัวอักษร และรูปภาพมีความชัดเจนซ่ึง

มีค่าเฉล่ีย ( ) เท่ากันอยู่ที่ 3.98 ตามล�าดับ

กำรอภิปรำยผล

สมมติฐานที่ 1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ เช่น 

เพศ อายุ อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน สถานภาพ ระดับ

การศึกษา มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจเลือก

ใช้แอพพลิเคชั่นในการจองโรงแรมที่พัก ในด้านความถ่ีใน

การจองโรงแรม ด้านถูกกว่าจองผ่านเคาoNเตอร์ โรงแรม

ท่ีพัก ด้านสะดวก ด้านรวดเร็ว ประหยัดเวลา ด้านมีข้อมูล

ครบถ้วน ด้านเปรียบเทียบราคา ด้านบริการเสริม ด้าน

ประเภททีพ่กัทีค้่นหาจากแอพพลเิคชัน่ ด้านสิง่ทีช่่วยตดัสนิ

ใจเลือกใช้แอพพลิเคชั่นในการจองโรงแรมที่พัก ด้านแนว

โน้มที่จะใช้แอพพลิเคชั่นในการจองโรงแรมที่พักในครั้งต่อ

ไป ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

สมมตฐิานที ่2 ปัจจยัส่วนผสมทางการตลาด 7 P’s 

มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใช้แอพพลิ

เคชัน่ในการจองโรงแรมทีพ่กั ของลกูค้าในกรงุเทพมหานคร

ด้านผลิตภัณฑ์ กับพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใช้

แอพพลิเคชั่นในการจองโรงแรมที่พักของประชากรในเขต

กรุงเทพมหานคร ในด้านสะดวก ด้านบริการเสริม ด้าน

ความถี่ในการจอง ด้านถูกกว่าจองผ่านเคาน์เตอร์โรงแรม

ที่พัก ด้านรวดเร็วประหยัด เวลา ด้านเปรียบเทียบราคา 

ด้านมีข้อมูลครบถ้วน ด้านแนวโน้มที่จะใช้แอพพลิเคช่ันใน

คร้ังต่อไป มคีวามสมัพนัธ์กนัโดยสอดคล้องสมมติฐานทีต่ัง้ไว้ 

ด้านราคา กับพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใช้

แอพพลิเคชั่นในการจองโรงแรมที่พักของประชากรในเขต

กรุงเทพมหานคร พบว่า ด้านความถี่ในการจองด้านบริการ

เสริม ด้านถูกกว่าจองผ่านเคาน์เตอร์โรงแรมที่พัก ด้านสิ่งท่ี

ช่วยในการตัดสินใจ ด้านประเภทของที่พักที่ค้นหาในแอพ

พลิเคชั่น ด้านรวดเร็วประหยัดเวลา ด้านเปรียบเทียบราคา 

มีความสัมพันธ์กัน โดยสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้

ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย กับพฤติกรรมการ

ตัดสินใจเลือกใช้แอพพลิเคชั่นในการจองโรงแรมที่พักของ

ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านเปรียบเทียบราคา 

ด้านถูกกว่าจองผ่านเคาท์เตอร์โรงแรมท่ีพัก ด้านสะดวก 

ด้านบริการเสริม ด้าน มีความสัมพันธ์กัน โดยสอดคล้อง

กับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 

ด้านส่งเสริมการตลาด กับพฤติกรรมการตัดสิน

ใจเลือกใช ้แอพพลิเคช่ันในการจองโรงแรมท่ีพักของ

ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านความถ่ีในการจอง 

ด้านสะดวก ด้านมีข้อมูลครบถ้วนด้านบริการเสริม ด้าน

เปรียบเทียบราคา ด้านรวดเร็วประหยัดเวลา ด้านถูกกว่า

จองผ่านเคาน์เตอร์โรงแรมที่พัก ด้านแนวโน้มที่จะใช้แอพ

พลิเคช่ันในครั้งต่อไป มีความสัมพันธ์กัน โดยสอดคล้องกับ

สมมติฐานท่ีตั้งไว้ 

ด้านบุคลากร กับพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใช้

แอพพลิเคช่ันในการจองโรงแรมท่ีพักของประชากรในเขต

กรุงเทพมหานคร ด้านเปรียบเทียบราคา ด้านสะดวก ด้าน

บริการเสริมด้านแนวโน้มที่จะใช้แอพพลิเคชั่นในครั้งต่อ

ไปมีความสัมพันธ์กัน โดยสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 

ด้านกระบวนการ/การให้บริการ กับคุณภาพ

ของโรงแรมที่พัก กับพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใช้แอพ

พลิเคช่ันในการจองโรงแรมท่ีพักของประชากรในเขต

กรุงเทพมหานคร ด้านถูกกว่าจองผ่านเคาน์เตอร์โรงแรม

ที่พัก ด้านเปรียบเทียบราคา ด้านบริการด้านความถี่ในการ

จอง ด้านสะดวก ด้านแนวโน้มท่ีจะใช้แอพพลิเคช่ันในครั้ง

ต่อไป มคีวามสมัพนัธ์กนัโดยสอดคล้องกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ 

ด้านลกัษณะทางกายภาพ/ภายนอก กบัพฤตกิรรม

การตัดสินใจเลือกใช้แอพพลิเคช่ันในการจองโรงแรมท่ีพัก

ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านสะดวก ด้านมี

ข้อมูลครบถ้วน ด้านเปรียบเทียบราคา ด้านบริการเสริม 

ด้านแนวโน้มท่ีจะใช้แอพพลิเคช่ันในครั้งต่อไป ด้านส่ิงที่

ช่วยในการตัดสินใจ ด้านรวดเร็วประหยัดเวลา ด้านถูก

กว่าจองผ่านเคาน์เตอร์โรงแรมที่พัก มีความสัมพันธ์กัน

โดยสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 
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การศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อ

การตัดสินใจเลือกใช้แอพพลิเคชั่นในการจองโรงแรมท่ีพัก

ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นการศึกษาจาก

แอพพลเิคชัน่ ตวัอย่างแค่เพยีง 4 แอพพลเิคชัน่หลกั เท่านัน้ 

ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว การจองโรงแรมที่พัก สามารถจอง

ผ่านช่องทางอื่นๆ ได้อีก เช่นการติดต่อผ่านหน้า เว็บไซต์ 

Facebook หรือ อินสตราแกรม จึงท�าให้ไม่ทราบได้ถึง

พฤติกรรมของผู้บริโภคที่ได้อย่างทั่วถึง อีกทั้งการสอบถาม

ยงัเป็นแค่เพียงการสุม่ตัวอย่างในเขตกรงุเทพมหานคร เพยีง 

400 ชุด การจองที่พักผ่านแอพพลิเคชั่น มีผู้ใช้บริการอยู่ท่ัว

ทุกพื้นที่ในประเทศ ซึ่งแต่ละเขต แต่ละจังหวัดผู้บริโภคอาจ

มพีฤตกิรรมในการตัดสนิใจเลอืกใช้แอพพลเิคชัน่แตกต่างกนั 

ดังน้ันในการวิจัยครั้งต่อไป ควรท�าการวิจัยเก่ียว

กบัการจองโรงแรมทีพ่กั ในหลากหลายช่องทาง เพือ่เปรยีบ

เทียบว่าผู้บริโภคมีการตัดสินใจเลือกใช้ช่องทางใดมากท่ีสุด 

เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมท่ีพัก ท่ี

สามารถน�าไปพัฒนาการบริการส�ารองห้องพักของตน และ

ยังสามารถน�าไปใช้เป็นโปรโมชั่นให้กับลูกค้าได้ และควรมี

การท�าการวิจัยในเขตพื้นที่ของจังหวัดอื่นๆ หรือเก็บกลุ่ม

ตัวอย่างให้มีความทั่วถึง เพื่อที่จะได้ทราบพฤติกรรม และ

ความต้องการของผู้บริโภคได้มากยิ่งขึ้น เพื่อน�ามาใช้ในการ

ปรับปรุงและพัฒนาให้สามารถตอบสนองความต้องการ

ของผู้บริโภคได้มากขึ้น

ข้อเสนอแนะกำรวิจัยครั้งนี้

1. ด้านผลิตภัณฑ์ ผู ้บริโภคให้ความส�าคัญใน

ระดับมากที่สุดคือมีโรงแรมที่พัก และบริการให้เลือกหลาก

หลาย ดังนั้น ผู้ผลิตแอพพลิเคชั่นจึงควรอัพเดตข้อมูลอย่าง

สม�่าเสมอ โดยมีการค้นหาโรงแรมใหม่ๆ จากหลากหลาย

พ้ืนที่ และลงข้อมูลรายละเอียด เช่นรูปภาพ สิ่งอ�านวย

ความสะดวก ลักษณะแวดล้อมรอบๆ โรงแรมที่พัก การ

เดินทาง บริการเสริมต่างๆ ที่ทางโรงแรมจัดเตรียมไว้ให้

ลูกค้า โดยคัดเลือก โรงแรมที่ดีมีคุณภาพ เพื่อให้ลูกค้าได้

เลือกได้ตรงตามความต้องการ 

2. ด้านราคา ผู้บริโภคให้ความส�าคัญในระดับมาก

ที่สุดคือ ราคาถูกกว่าการจองผ่านหน้าเคาท์เตอร์ หรือ เอ

เจนซี่ (ตัวแทน) ดังนั้นผู ้ผลิตแอพพลิเคชั่นควรมีการตั้ง

ราคาให้เหมาะสมกับประเภทของโรงแรมที่พัก ไม่สูงจน

เกินไป หรือต�่าเกินไปจนลูกค้าเกิดความไม่มั่นใจ ควรมี

การพิจารณาถึงสถานการณ์ของราคาท่ีพักปัจจุบัน ละต้อง

มีการประเมินการตั้งราคาของคู่แข่งขันด้วย

3. ด้านการจัดจ�าหน่าย ผู้บริโภคให้ความส�าคัญ

ในระดับมากที่สุดคือ สามารถค้นหาโรงแรมที่พักได้ง่าย 

โดยแอพพลิเคชั่นต้องไม่มีความซับซ้อน ตัวอักษร สีสัน  

สมารถมองได้ง่าย อ่านได้เข้าใจ ทุกเพศทุกวัย และมี

ใจความชัดเจน 

4. ด้านการส่งเสริมการตลาด ผู้บริโภคให้ความ

ส�าคัญในระดับมากท่ีสุดคือการให้ส่วนลดในช่วงเทศกาล

ต่างๆ ดังนั้น การวางแผนการท�าโปรโมช่ันในช่วงเทศกาล

เป็นสิ่งส�าคัญที่สุด โดยอาจจะใช้การให้ส่วนลดเพิ่มเติม การ

แจกคูปองอาหาร หรือสถานท่ีท่องเท่ียวใกล้เคียง การให้

ส่วนลดส�าหรับการจองห้องพักติดต่อกันเป็นเวลาหลายวัน 

เพื่อเป็นการย�้าให้ผู้บริโภคซ้ือสินค้า และบริการ

5. ด้านบุคลากร ผู้บริโภคให้ความส�าคัญในระดับ

มากท่ีสุดคือ เจ้าหน้าท่ีอัธยาศัยดี เป็นมิตร ดังนั้น เจ้าหน้าที่ 

ทีม่หีน้าทีค่อยให้ข้อมลูเพิม่เตมิ ถอืเป็นสิง่ส�าคญัอกีประการ

หนึ่ง เนื่องจากการที่ผู้ใช้แอพพลิเคชั่นในการจองโรงแรม

ท่ีพัก เกิดปัญหา หรือข้อสงสัย เจ้าหน้าท่ีต้องมีหน้าที่ให้

ข้อมูลที่ชัดเจน สามารถตอบข้อสงสัยของลูกค้าได้ ด้วย

ความเต็มใจ และยินดีให้บริการ 

6. ด้านกระบวนการ/การให้บริการ ผู้บริโภคให้

ความส�าคัญในระดับมากท่ีสุดคือความถูกต้องในการให้

บริการของเจ้าหน้าท่ี ซ่างต้องมีการให้ข้อมูลท่ีถูกต้อง และ

เป็นความจริง เจ้าหน้าที่ต้องมีการเรียนรู้ และอัพเดทข้อมูล

ใหม่ๆให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ รวมถึงต้องมีความเชี่ยวชาญ

ในการใช้เทคโนโลยี เพื่อสามารถตอบปัญหาของลูกค้าได้

7. ด ้านลักษณะกายภาพ/ภายนอกผู ้บริโภค

ให้ความส�าคัญในระดับมากท่ีสุด คือ ความเสถียรของ 

แอพพลิเคช่ัน เจ้าหน้าท่ีต้องมีการอัพเดตเทคโนโลยี และ

พัฒนาแอพพลิเคช่ันให้มีความทันสมัยท่ีสุด สามารถรองรับ

โปรแกรมต่างๆ ท้ังในระบบแอนดรอยด์ และสมาร์ทโฟน

ได้ทุกเครือข่าย 
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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อการตัดสิน

ใจในการเลือกใช้บริการโอนเงินออนไลน์ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ากัด (มหาชน) (2) เพื่อศึกษาปัญหาและข้อเสนอ

แนะของผู้ที่เข้ามาใช้บริการโอนเงินออนไลน์ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ากัด (มหาชน) โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย

ได้แก่ลูกค้าที่ได้เข้ามาใช้บริการโอนเงินออนไลน์ท่ีธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ากัด (มหาชน) จ�านวน 400 คน ได้มีการใช้

แบบสอบถามเป็นเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัย และมีการคัดเลือกข้อมูลกลุ่มตัวอย่างแบบสะดวก และสถิติท่ีใช้ได้แก่ 

ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนสถิติท่ีใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ t-test f-test LSD และ 

Chi-square ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ (1) ปัจจัยส่วนบุคคลด้าน เพศและสถานภาพจะไม่มีความแตกต่างกัน ส่วนอายุ ระดับ

การศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน จะมีความแตกต่างกันในเรื่องของการตัดสินใจในการเลือกใช้บริการโอนเงิน

ออนไลน์ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ากัด (มหาชน) (2) เรื่องกลยุทธ์ทางการตลาด 8P’S มีผลต่อการตัดสินใจในการเลือก

ใช้บริการโอนเงินออนไลน์ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ากัด (มหาชน) และมีความสัมพันธ์กับในเรื่องบุคคลที่มีอิทธิพลต่อ

การตัดสินใจ วัตถุประสงค์หลักที่ใช้ในการตัดสินใจ สาเหตุหลักท่ีส�าคัญต่อการตัดสินใจ และการบอกกล่าวให้ผู้อื่นตัดสิน

ใจมาใช้บริการโอนเงินออนไลน์ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ากัด (มหาชน)

ค�ำส�ำคัญ: การตัดสินใจเลือกใช้บริการ, การโอนเงินออนไลน์, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ากัด (มหาชน)

Abstract

The objectives are quantitative research (1) to study personal factors that influence  

consumer decision - making toward online money transfer at Krungsri Bank PLC. (2) additionally problems  

involving services. This study is total sampling of 400. Questionnaires were a data collection tools. 

Statistics use for data analysis included percentage, mean, standard deviation and statistics use for 

hypothesis included t-test, f-test, LSD, and Chi-square. The results showed (1) the personal factors 

influenced consumer decision - making toward online money transfer at Krungsri Bank PLC. That 

there is no difference between sex and marital status to consumer’s decision-making. However 

there is difference between age, education, occupation and monthly average income to consumer’s  
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ในปัจจุบันนี้ถ้าได้มีกล่าวถึงในเรื่องของสถาบัน

ทางการเงิน เชื่อได้ว่าทุกคนจะต้องรู้จักกันอย่างดีมาก ใน

เร่ืองของการท�าธุรกรรมทางการเงนิ เพราะในตอนนีส้ถาบัน

ทางการเงินถอืได้ว่าเป็นสิง่ทีส่�าคญัอย่างมากในบทบาทการ

ด�าเนินงานทางด้านธุรกิจ และการใช้ชีวิตประจ�าวันของทุก

คนในประเทศ กล่าวก็คือสถาบันทางการเงินนั้นจะเป็นตัว

ช่วยในการสนับสนุนในการด�าเนนิงานทางธรุกจิกจิ และการ

ครองชีพของผู้คนในประเทศให้เป็นไปอย่างง่ายและราบรื่น 

โดยจะช่วยอ�านวยความสะดวกในการให้บริการเกี่ยวกับ

การท�าธุรกรรมทางการเงินอย่างหลากหลายรูปแบบต่างๆ 

ด้วยวิธีการน�าเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วย เพื่อที่จะเพิ่มความ

ก้าวหน้าให้มากขึ้นกว่าเดิม โดยที่ได้มีเป้าหมายไปในทาง

เดียวกันก็คือต้องท�าให้ลูกค้าเกิดความประทับใจมากท่ีสุด 

ถ้ากล่าวถงึการท�าธรุกรรมทางการเงินในปัจจุบนัน้ีทีม่ผู้ีเลอืก

ใช้บริการมากที่สุด ก็คือการบริการโอนเงินออนไลน์ ถือว่า

เป็นหัวใจหลักส�าคัญของทุกธนาคารพร้อมจะให้บริการกับ

ลูกค้าให้ได้ออกมามีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ปลอดภัย และ

สามารถตรวจสอบได้ทุกเมื่อ เพราะถือได้ว่าเทคโนโลยีสมัย

นีม้คีวามก้าวหน้าเพิม่มากขึน้ ก้าวทันต่อโลกทีเ่ปลีย่นแปลง

รวดเร็ว ดังนั้นการบริการโอนเงินออนไลน์จึงต้องมีความ

ก้าวหน้า และมีระบบขั้นตอนการท�างานที่มีคุณภาพ เพื่อที่

จะได้ช่วยสร้างความสะดวกสบายให้กบัผูม้าใช้บรกิาร ไม่ว่า

จะเป็นในเร่ืองของการโอนเงินออนไลน์ในเรื่องการด�าเนิน

งานทางธุรกิจ เพราะเศรษฐกิจสังคมอาเซียนได้เริ่มเข้ามา

มีบทบาทในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น หรือจะเป็นการโอน

เงินออนไลน์ในเรื่องของการสั่งซื้อของทางออนไลน์ เป็นต้น 

ลูกค้าที่ได้มาใช้บริการนั้นจะต้องได้รับความสะดวกสบาย 

รวดเร็ว และปลอดภัย ในการท�าธุรกรรมทางการเงินทาง

ไกล สถาบันทางการเงินที่ผู ้วิจัยจะหยิบยกขึ้นมาในการ

ท�าการศึกษาวิจัยในเร่ืองของการบริการโอนเงินออนไลน์

decision making. (2) Hypothesis testing revealed that there is difference between marketing 8P’s such 

as influenced people, purpose of decision making, reason for decision making and words of mouth. 

To consumer decision-making toward online money transfer at Krungsri Bank PLC.

Keywords: decision choice of service, online money transfer, Krungsri Bank PLC.

ในครั้งนี้ก็คือ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ากัด (มหาชน) ถือ

ได้ว่าเป็นธนาคารหนึ่งท่ีได้เน้นให้ความส�าคัญในการที่จะ

ให้บริการเรื่องโอนเงินออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมาก

ข้ึน ในปัจจุบันนี้ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ากัด (มหาชน) 

ได้จัดอยู่ในอันดับท่ี 5 เท่าเดิมมาเกือบตลอด ของการให้

บริการลูกค้าที่ลูกค้าได้เกิดความประทับใจมากที่สุดและมี

ผลิตภัณฑ์การบริการท่ีหลากหลาย (รายงานประจ�าปีของ

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ากัด (มหาชน) ในปี พ.ศ. 2558 

ประกาศวันท่ี 22 มีนาคม 2559) ท้ังๆท่ีแนวโน้มของงบ

การเงินธนาคารกรุงศรีนั้นมีแนวโน้มท่ีดีข้ึนเรื่อย จึงส่งผล

ท�าให้ผู้วิจัยจึงอยากจะมีการพัฒนาให้เรื่องธุรกรรมเกี่ยวกับ

การบริการโอนเงินออนไลน์นั้นมีความโดดเด่นขึ้น เพื่อท่ีจะ

เป็นตัวช่วยในการผลักดันให้ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ากัด 

(มหาชน) กลายเป็นติดอันดับ 1 ใน 3 ของธนาคารท่ีเป็น

ท่ีต้องการของลูกค้ามากท่ีสุด

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

1. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อการตัดสิน

ใจในการเลือกใช้บริการโอนเงินออนไลน์ของธนาคารกรุง

ศรีอยุธยา จ�ากัด (มหาชน) 

2. เพื่อศึกษาปัญหา และข้อเสนอแนะ ของผู้ท่ี

ได้เลือกเข้ามาใช้บริการโอนเงินออนไลน์ของธนาคารกรุง

ศรี อยุธยา จ�ากัด (มหาชน) เพื่อน�าไปพัฒนาระบบงาน

และการบริการให้มีประสิทธิภาพท่ีดีข้ึน เป็นไปตามความ

ต้องการของลูกค้าได้อย่างดี
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แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการโอนเงินออนไลน์ 

หมายถึง ในโลกปัจจุบันนี้ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปไดอย่าง

รวดเร็วมาก โดยเฉพาะในเรื่องของเทคโนโลยีท่ีได้มีความ

ทันสมัย และมีความก้าวหน้าที่เพิ่มมากขึ้นกว่าเดิม จึงได้

มีการส่งผลท�าให้คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต และระบบ

ออนไลน์ เข้ามามีบทบาทที่อยู่ใกล้ตัวเราเพิ่มมากข้ึนต่อ

โลก โดยเฉพาะในเรื่องของการท�าธุรกรรมทางการเงินท่ี

ได้เริ่มเอาระบบออนไลน์มาเป็นตัวช่วยในการด�าเนินงาน

ให้มีประสิทธิภาพที่เพิ่มมากขึ้น และมีความสะดวกรวดเร็ว

กว่าเดิม และได้มีการกล่าวถึงพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไว้ว่า 

เป็นการติดต่อสื่อสารที่ได้มีการน�าเอาสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ต่างๆที่ใช้มาเป็นตัวสื่อการในการด�าเนินงาน เช่น ระบบ

ออนไลน์ในเรื่องของการท�าธุรกรรมทางการเงินเป็น  

(จิรธี ก�าไร, 2547)

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจ หมายถึง 

การตดัสนิใจจะเน้นไปทีใ่นเรือ่งของ บคุคลซึง่เป็นหนึง่บคุคล

ที่ได้มีการกระท�าในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยได้มีความสัมพันธ์กับ

เป้าหมาย และสิ่งที่เขาได้มีการตั้งใจไว้ โดยที่เป้าหมายและ

สิ่งที่เข้าได้ตั้งใจไว้นั้นจะต้องเป็นผลที่ได้มาจากทัศนคติที่มี

ผลต่อส่ิงแวดล้อม หรือได้มีการเกิดสิ่งเร้าต่างๆ เพื่อเช่ือม

โยงกับการตัดสินใจในเรื่องนั้น (เชิดศักดิ์ โฆวาสินธุ์, 2520, 

น. 38) การที่จะกระท�าในเรื่องของการตัดสินใจน้ัน จะต้อง

มกีารใช้ข้อมลูท่ีมพีืน้ฐานจากเรือ่งทีก่�าลงัจะท�าการพจิารณา 

โดยได้มีการใช้ความรู้ขั้นพ้ืนฐาน และรวมไปถึงข้อสรุปท่ี

เกิดจากการยอมรับกัน เพื่อที่จะได้น�ามาผสมผสาน และ

ท�าการสรุปออกมาเป็นแหล่งอ้างอิง ในการที่จะส่งผลไปสู่

เป้าหมาย และแสดงทิศทางของผล จนน�าไปถึงในเรื่องของ

การตัดสินใจออกมาในท่ีสุด (บุษกร ค�าคง, 2542)

แนวคิดและทฤษฎีการตัดสินใจเลือกใช้สินค้า

และบริการ หมายถึง กระบวนการในการตัดสินใจในการ

เลือกใช้สินค้าและบริการนั้น ถือได้ว่าเป็นการน�าเรื่องหลัก

เกณฑ์ และเครื่องมือต่างๆ เข้ามาเป็นตัวช่วยในการตัดสิน

ใจเลือกใช้สินค้าและบริการท่ีจะให้เกิดความผิดพลาดน้อย

ที่สุด และต้องได้รับประโยชน์จากการเลือกใช้สินค้าได้มาก

ทีส่ดุ ซึง่การตดัสนิใจนัน้จะได้มกีารเกดิขึน้ภายใต้ของระดบั

สถานการณ์ต่างๆที่ได้มีความสามารถที่จะประเมินผลออก

มาได้ในเรื่องของผลตอบแทนท่ีได้ออกมาอย่างดีท่ีสุด โดย

ได้มีการแบ่งหลักเกณฑ์ในการตัดสินใจเลือกใช้สินค้าและ

บริการไว้ 2 ประการคือปัจจัยภายในบุคคล และปัจจัย

ภายนอกบุคคล (อดุลย์ จาตุรงคกุล, 2543, น. 123) 

แนวคดิและทฤษฎส่ีวนประสมทางการตลาด 8P’s 

หมายถึง ตัวช่วยในการท่ีจะก�าหนดกลยุทธ์ทางการตลาด

เพื่อให้ธุรกิจการบริการนั้นออกมามีประสิทธิภาพมากที่สุด 

และสามารถตอบสนองความต้องการของลกูค้าได้อย่างตรง

ใจ ท่ีส�าคัญนั้นจะต้องสามารถเอาเปรียบคู่แข่งขันได้อย่าง

ชัดเจน ซึ่ง 8P’s นั้นจะประกอบไปด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ 

ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย ด้านส่งเสริม

ทางการตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการให้บริการ 

ด้านกายภาพ และด้านผลิตภาพ (Lovelock & Wright, 

2002, pp. 13 -15)

กรอบแนวคิดกำรวิจัย
   ตัวแปรอิสระ      ตัวแปรตาม

X1: ประชากรศาสตร์
- เพศ                 - อายุ                     -ระดับการศึกษา
- อาชีพ              - รายได้ต่อเดือน    - สถานภาพสมรส

Y: การตัดสินใจเลือกใช้
บริการโอนเงินออนไลน์X2: กลยุทธ์การตลาด 8P’S

- ด้านผลิตภัณฑ์                           - ด้านราคา
- ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย      - ด้านส่งเสริมการตลาด
- ด้านบุคลากรที่ให้บริการ           - ด้านกายภาพ
- ด้านผลิตภาพ 

ภำพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
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สมมติฐำนกำรวิจัย

1. ปัจจัยส่วนบุคคลที่ได้แตกต่างกันจึงได้มีผลต่อ

การตัดสินใจของการเลือกใช้บริการโอนเงินออนไลน์ของ

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ากัด (มหาชน) 

2. กลยุทธ์ทางการตลาด 8P’s ที่ประกอบด้วย 

ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดหน่าย ด้าน

ส่งเสริมทางการตลาด ด้านบุคคล ด้านกระบวนการ และ

ด้านกายภาพ ที่ได้มีผลการตัดสินใจในการเลือกใช้บริการ

โอนเงนิออนไลนข์องธนาคารกรงุศรอียธุยา จ�ากดั (มหาชน)

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

การศกึษาวจัิยในครัง้นีเ้ป็นการศึกษาในเชงิปรมิาณ 

(quantitative research) โดยจะออกมาเป็นในรูปแบบ

เชิงส�ารวจ (survey research) ซึ่งเป็นการวัดผลแบบครั้ง

เดียว (cross – sections survey)

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในครั้งน้ีคือ ลูกค้าท่ีได้

เลือกเข้ามาใช้บริการโอนเงินออนไลน์ของธนาคารกรุง

ศรีอยุธยา จ�ากัด (มหาชน)

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีคือ คือ ลูกค้า

ทั้งเพศชาย และเพศหญิง ที่ได้เข้ามาใช้บริการโอนเงิน

ออนไลน์ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ากัด (มหาชน) ซึ่ง

ไม่ทราบจ�านวนของประชากรได้อย่างชัดเจน จึงได้มีการ

ก�าหนดขนาดกลุม่ตัวอย่างจากสตูร (บญุชม ศรสีอาด, 2535, 

น. 38) โดยได้ก�าหนดสัดส่วนของประชากรที่เท่ากับ 0.5 

ระดับความเชื่อมั่น 95% และมีความคลาดเคลื่อนในการ

เลือกตัวอย่างที่ 5% จากสูตรจึงท�าให้ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง

จ�านวน 385 คน และได้มีการเก็บส�ารองกลุ่มตัวอย่างไว้ 

15 คน เพื่อที่จะป้องกันในความคลาดเคลื่อน และให้ผล

วิจัยมีความสมบูรณ์มากที่สุด ดังนั้นกลุ่มตัวอย่างที่ใช้การ

วิจัย รวมทั้งหมด 400 คน

เครื่องมือท่ีใช้ในกำรวิจัย 

ผูวิ้จยัจะได้มกีารใช้แบบสอบถามเป็นเครือ่งมอืช่วย

ในการเก็บรวมรวมข้อมูลในการท�าวิจัยครั้งนี้ โดยรวมแล้ว

ทั้งหมด ซึ่งแบบสอบถามในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ท�าการแบ่งออก

มาเป็นท้ังหมด 3 ส่วน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

แบบสอบถามส่วนท่ี 1 ลักษณะข้อมูลท่ัวไปในด้าน

ของประชากรศาสตร์ ท้ังหมด 6 ข้อ

แบบสอบถามส่วนท่ี 2 จะเป็นเกี่ยวกับลักษณะ

ของการตัดสินใจของผู้ที่มาใช้บริการโอนเงินออนไลน์ของ

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ากัด (มหาชน) ท้ังหมด 4 ข้อ

แบบสอบถามส่วนท่ี 3 จะเป็นเกี่ยวกับลักษณะ

ของกลยุทธ์ทางการตลาด 8 P’s ท่ีได้มีผลต่อการ

ตัดสินใจเลือกใช้บริการโอนเงินออนไลน์ของ

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ากัด (มหาชน) รวมจ�านวนทั้งหมด 

31 ข้อ 

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

การศึกษาในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส�ารวจ โดย

มุ่งเน้นท่ีจะศึกษาเรื่องการตัดสินใจของลูกค้าท่ีได้เลือกใช้

บริการโอนเงินออนไลน์ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ากัด 

(มหาชน) ซ่ึงผู้วิจัยได้ท�าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่ง

ข้อมูลดังต่อไปนี้ 

1. ข้อมูลปฐมภูมิ ได้มีการแจกแบบสอบถามด้วย

วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก จ�านวน 400 คน 

2. ข้อมูลทุติยภูมิได้มีการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์

ข้อมูลจาก หนังสือ วารสาร สิ่งพิมพ์ เอกสาร วิทยานิพนธ์ 

และฐานข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับงานวิจัยในครั้งนี้

สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 

การใช้สถิติในด้านเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ 

ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ส่วนสถิติท่ีใช้ในการ

ทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ t–test, f–test, Chi–square 

และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์

ผลกำรวิจัย 

ข้อมูลลักษณะประชากรศาสตร์ของลูกค้าในการ
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ตัดสินใจเลือกใช้บริการโอนเงินออนไลน์ของธนาคารกรุง

ศรีอยุธยา จ�ากัด (มหาชน) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า 

กลุ่มตัวอย่างที่ได้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะเป็นเพศ

หญิง อยู่ในช่วงอายุระหว่าง 21 – 30 ปี มีระดับการศึกษา

ระดับปริญญาตรี/เทียบเท่า ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเป็น

ลูกจ้าง/พนักงานบริษัทเอกชน ซึ่งได้มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน

เท่ากับ 10,001 – 20,000 บาทต่อเดือน มีสถานภาพโสด

ข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจของลูกค้าที่ได้เลือก

ใช้บริการโอนเงินออนไลน์ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา 

จ�ากัด (มหาชน) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ส่วนใหญ่

ผู้ที่ได้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการเลือกใช้บริการโอน

เงินออนไลน์ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ากัด (มหาชน) 

มากที่สุด ก็คือตนเองที่เป็นผู้ตัดสินใจ ส่วนในเรื่องของ

วัตถุประสงค์หลักที่ท�าการตัดสินใจในการเลือกใช้บริการ

โอนเงินออนไลน์กับทางกรุงศรีอยุธยา คือ ต้องการช�าระค่า

บริการสินค้าออนไลน์มากที่สุด ต่อมาเรื่องของสาเหตุหลัก

ที่ส�าคัญที่ท�าให้เลือกใช้บริการโอนเงินออนไลน์กับทางกรุง

ศรีอยุธยา จ�ากัด (มหาชน) คือทางธนาคารได้มีพนักงานท่ี

ให้ค�าแนะน�าและการบริการที่ดี สุดท้ายน้ันเร่ืองของการ

บอกกล่าว คือส่วนมากนั้นจะช่วยท�าการแนะน�าให้บุคคล

ใกล้ชิดหรือบุคคลที่รู้จักมาใช้บริการโอนเงินออนไลน์ของ

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ากัด (มหาชน)

ข้อมูลวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของกลยุทธ์

ทางการตลาด 8P’s ที่ได้มีผลต่อการตัดสินใจในการเลือก

ใช้บริการโอนเงินออนไลน์ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ากัด 

(มหาชน) ผลการวิเคราะห์พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วน

ใหญ่ได้มีการให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับกลยุทธ์ทางการตลาด 

8P’s อยู่ในภาพรวมระดับที่มากที่สุด และเมื่อได้น�ามา

พิจารณาเป็นรายด้าน ผลการวิเคราะห์พบว่า ด้านผลิต

ภาพมีค่าเฉลี่ยที่สูงที่สุดอยู่ในอันดับแรก และได้มีระดับ

ความคิดเห็นที่มากที่สุด ส่วนที่รองลงมาตามล�าดับก็คือ 

ด้านบุคลากร ด้านราคา ด้านกายภาพ ด้านช่องทางการ

จัดจ�าหน่าย ด้านกระบวนการใช้บริการ ด้านผลิตภัณฑ์ ซ่ึง

ทั้งหมดน้ี ผลที่ได้ออกมาจะอยู่ในระดับที่มากที่สุด ส่วนใน

ด้านของการส่งเสริมทางการตลาดจะมีค่าเฉลี่ยที่ต�่าที่สุด 

และอยู่ในระดับความคิดเห็นที่มาก

ความสัมพันธ์ในเรื่องอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่ได้มีความแตกต่างกันนั้นได้มีการ

ตดัสนิใจในการเลอืกใช้บรกิารโอนเงนิออนไลน์ของธนาคาร

กรุงศรีอยุธยา จ�ากัด (มหาชน) ท่ีแตกต่างกัน โดยได้อย่าง

มีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05

ความสมัพนัธ์ในเรือ่งเพศและสถานภาพท่ีได้มคีวาม

แตกต่างกันนั้นได้มีการตัดสินใจในการเลือกใช้บริการโอน

เงินออนไลน์ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ากัด (มหาชน) ท่ี

ไม่แตกต่างกัน

กลยุทธ์ในทางการตลาด 8P’s ท่ีเก่ียวกับด้าน

ผลิตภัณฑ์ได้มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจในการเลือกใช้

บริการโอนเงินออนไลน์ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ากัด 

(มหาชน) ในเรื่องของบุคคลท่ีได้มีผลต่อการตัดสินใจมาก

ท่ีสุด วัตถุประสงค์หลักท่ีได้ส่งผลต่อการตัดสินใจมากที่สุด 

สาเหตุหลักที่ส�าคัญต่อการตัดสินใจมากที่สุด การบอก

กล่าวผู้อื่น และความถ่ีในการใช้บริการ อย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ 0.05

กลยุทธ์ในทางการตลาด 8P’s ท่ีเก่ียวข้องกับ

ด้านราคาได้มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจในการเลือกใช้

บริการโอนเงินออนไลน์ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ากัด 

(มหาชน) ในเรื่องของวัตถุประสงค์หลักท่ีได้ส่งผลต่อการ

ตัดสินใจมากท่ีสุด สาเหตุหลักท่ีส�าคัญต่อการตัดสินใจ

มากท่ีสุด การบอกกล่าวผู้อื่น และความถ่ีในการใช้บริการ 

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ยกเว้นเรื่องบุคคล

ที่ได้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจมากที่สุดไม่ได้มีความสัมพันธ์

กับการตัดสินใจในการเลือกใช้บริการโอนเงินออนไลน์ของ

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ากัด (มหาชน)

กลยุทธ์ในทางการตลาด 8P’s ท่ีเก่ียวข้องกับด้าน

ช่องทางการจัดจ�าหน่ายได้มีความสัมพันธ์กับการตัดสิน

ใจในการเลือกใช้บริการโอนเงินออนไลน์ของธนาคาร

กรุงศรีอยุธยา จ�ากัด (มหาชน) ในเรื่องของบุคคลที่ได้มี

ผลต่อการตัดสินใจมากที่สุด สาเหตุหลักที่ส�าคัญต่อการ

ตัดสินใจมากท่ีสุด การบอกกล่าวผู้อื่น และความถี่ในการ

ใช้บริการ อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ยกเว้น

เรื่องวัตถุประสงค์หลักท่ีได้ส่งผลต่อการตัดสินใจมากที่สุด

ไม่ได้มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจในการเลือกใช้บริการ

โอนเงนิออนไลนข์องธนาคารกรงุศรอียธุยา จ�ากดั (มหาชน)

กลยุทธ์ในทางการตลาด 8P’S ท่ีเก่ียวกับด้าน

การส่งเสริมทางการตลาดได้มีความสัมพันธ์กับการตัดสิน
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ใจในการเลือกใช้บริการโอนเงินออนไลน์ของธนาคารกรุง

ศรีอยุธยา จ�ากัด (มหาชน) ในเรื่องบุคคลที่ได้มีผลต่อการ

ตัดสินใจมากที่สุด การบอกกล่าวผู้อื่น และความถี่ในการ

ใช้บริการ อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ยกเว้น

เรื่องวัตถุประสงค์หลักที่ได้ส่งผลต่อการตัดสินใจมากท่ีสุด 

และสาเหตหุลกัทีส่�าคญัในการตดัสนิใจไม่ได้มคีวามสมัพนัธ์

กับการตัดสินใจในการเลือกใช้บริการโอนเงินออนไลน์ของ

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ากัด (มหาชน)

กลยุทธ์ในทางการตลาด 8P’s ที่เกี่ยวกับด้าน

บุคลากรได้มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจในการเลือกใช้

บริการโอนเงินออนไลน์ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ากัด 

(มหาชน) ในเรื่องบุคคลที่ได้มีผลต่อการตัดสินใจมากท่ีสุด 

วตัถปุระสงค์หลกัทีไ่ด้ส่งผลต่อการตัดสนิใจมากทีส่ดุ สาเหตุ

หลักที่ส�าคัญต่อการตัดสินใจมากที่สุด การบอกกล่าวผู้อื่น 

และความถี่ในการใช้บริการ โดยได้อย่างมีนัยส�าคัญทาง

สถิติที่ระดับ 0.05 

กลยุทธ์ในทางการตลาด 8P’s ที่เกี่ยวกับด้าน

กระบวนการของการให้บริการได้มีความสัมพันธ์กับการ

ตัดสนิใจในการเลอืกใช้บรกิารโอนเงนิออนไลน์ของธนาคาร

กรุงศรีอยุธยา จ�ากัด (มหาชน) ในเรื่องบุคคลที่ได้มีผลต่อ

การตัดสินใจมากที่สุด วัตถุประสงค์หลักที่ได้ส่งผลต่อการ

ตัดสินใจมากที่สุดใน สาเหตุหลักที่ส�าคัญต่อการตัดสินใจ

มากที่สุด การบอกกล่าวผู้อื่น และความถี่ในการใช้บริการ 

โดยได้อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

กลยุทธ์ในทางการตลาด 8P’s ที่เกี่ยวกับด้าน

กายภาพ ได้มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจในการเลือกใช้

บริการโอนเงินออนไลน์ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ากัด 

(มหาชน) ในเรื่องสาเหตุหลักที่ส�าคัญต่อการตัดสินใจมาก

ท่ีสุด การบอกกล่าวผู้อื่น และความถี่ในการใช้บริการ โดย

ได้อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ยกเว้นในเรื่อง

วัตถุประสงค์หลักที่ได้ส่งผลต่อการตัดสินใจมากที่สุด และ

บคุคลทีไ่ด้มผีลต่อการตัดสนิใจมากทีส่ดุไม่ได้มคีวามสมัพนัธ์

กับการตัดสินใจในการเลือกใช้บริการโอนเงินออนไลน์ของ

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ากัด (มหาชน)

กลยุทธ์ในทางการตลาด 8P’s ที่ได้เกี่ยวกับด้าน

ผลิตภาพมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจในการเลือกใช้

บริการโอนเงินออนไลน์ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ากัด 

(มหาชน) ในเรื่องบุคคลท่ีได้มีผลต่อการตัดสินใจมากที่สุด 

วัตถุประสงค์หลักท่ีได้ส่งผลต่อการตัดสินใจมากท่ีสุด การ

บอกกล่าวผู้อื่น และความถ่ีในการใช้บริการ อย่างมีนัย

ส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ยกเว้นในเรื่องสาเหตุหลักที่

ส�าคัญต่อการตัดสินใจมากที่สุดไม่ได้มีความสัมพันธ์กับการ

ตดัสนิใจในการเลอืกใช้บรกิารโอนเงนิออนไลน์ของธนาคาร

กรุงศรีอยุธยา จ�ากัด (มหาชน)

กำรอภิปรำยผล

ปัจจัยในส่วนบุคคลซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่ที่ได้ตัดสิน

ใจเข้ามาใช้บริการโอนเงินออนไลน์ที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 

จ�ากดั (มหาชน) นัน้ ส่วนใหญ่จะเป็นเพศหญงิ มอีายรุะหว่าง 

21 – 30 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี/เทียบเท่า ซ่ึงงาน

วจิยันีพ้บว่าได้มคีวามสอดคล้องกบัผลงานวจิยัของ ชนดิาภา 

วรณาภรณ์ (2556) โดยได้ท�าการวิจัยในเรื่องของ ปัจจัยท่ี

มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใช้บริการธนาคารกรุง

ไทย สาขาติวานนท์ – กระทรวงสาธารณสุข เนื่องจากว่า

ลูกค้าท่ีได้เข้ามาใช้บริการท่ีมากท่ีสุดส่วนใหญ่จะเป็นเป็น

เพศหญิง และมีอายุอยู่ในระหว่าง 21 – 30 ปีเช่นกัน

ผลของการวิเคราะห์ปัจจัยท่ีได้ส่งผลต่อการตัดสิน

ใจของลูกค้าในการเลือกใช้บริการโอนเงินออนไลน์ของ

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ากัด (มหาชน) ในเรื่องกลยุทธ์

ทางการตลาด 8P’s ซึ่งประกอบไปด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ 

ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย ด้านการส่งเสริม

ทางการตลาด ด้านบคุลากร ด้านกระบวนการ ด้านกายภาพ 

และด้านผลิตภาพนั้น ซึ่งผลการวิเคราะห์ในภาพรวมพบว่า 

อยูใ่นระดบัความคดิเหน็มากทีส่ดุ ซึง่พบว่างานวจิยัเรือ่งนีม้ี

ความสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ เบญจพร ฉีดอิ่ม (2555) 

ซ่ึงได้ท�าวิจัยเรื่อง ปัจจัยท่ีมีผลต่อการใช้บริการของลูกค้า

ต่อศูนย์แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของธนาคารกรุง

ไทย จ�ากัด (มหาชน) เขตกรุงเทพมหานคร เนื่องจากว่า

ผลของการวิจัยในภาพรวมด้านกลยุทธ์ทางการตลาดอยู่

ในระดับความคิดเห็นท่ีมากท่ีสุดเช่นกัน

กลยุทธ์ทางการตลาด 8P’s ผลวิจัยพบว่า ด้าน

ผลิตภัณฑ์ ได้มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับที่มากที่สุด 

ซ่ึงงานวิจัยนี้พบว่ามีความสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ 

ภัคจิรา เลิศอริยศักดิ์ชัย (2554) โดยได้ท�าการวิจัยในเรื่อง
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การตัดสินใจเลือกใช้บริการบัตรเครดิตของลูกค้าธนาคาร

พาณิชย์ ในเขตอ�าเภอช้างเผือก จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจาก

ว่าได้มีระดับความคิดเห็นมากที่สุดเหมือนกัน แต่ไม่ได้

ความสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ พิริณฎา หลวงเทพ 

(2557) ได้ท�าการวิจัยในเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ

ในการเลือกซื้อสินค้าและบริการผ่านธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์

ของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศ

เพชรบุรี เนื่องจากว่าได้มีระดับความคิดเห็นที่มาก ซึ่งได้

มีความแตกต่างกัน

กลยุทธ์ทางการตลาด 8P’s ผลวิจัยพบว่า ด้าน

ราคา และด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย ได้มีระดับความ

คิดเห็นอยู่ในระดับที่มากที่สุด ซึ่งงานวิจัยน้ีพบว่ามีความ

สอดคล้องกับผลงานวิจัย พิริณฎา หลวงเทพ (2557) โดย

ได้ท�าการวิจัยในเรื่องของ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ

ในการเลือกซื้อสินค้าและบริการผ่านธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์

ของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศ

เพชรบุรี เน่ืองจากว่าได้มีระดับความคิดเห็นมากที่สุด

เหมือนกัน

กลยทุธ์ทางการตลาด 8P’s ผลวจิยัพบว่า ด้านการ

ส่งเสริมทางการตลาด ได้มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับ

ที่มาก ซ่ึงงานวิจัยนี้พบว่ามีความสอดคล้องกับผลงานวิจัย

ของ แครียา ภู่พัฒน์ (2551) โดยได้ท�าการวิจัยในเรื่องของ 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์ โตโยต้า 

นิว วิออส ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องจาก

ว่าได้มีระดับความคิดเห็นที่มากเหมือนกัน

กลยุทธ์ทางการตลาด 8P’s ผลวิจัยพบว่า ด้าน

บุคลากร ได้มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับที่มากที่สุด 

ซึ่งงานวิจัยนี้พบว่ามีความสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ 

เอกรัฐ วงศ์วีระกุล (2553) โดยได้ท�าการวิจัยในเรื่องของ 

ปัจจัยการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเชื่อที่อยู ่อาศัยกับ

ธนาคารพาณชิย์ ของคนท�างานในจังหวดัพระนครศรอียธุยา 

เนื่องจากว่าได้มีระดับความคิดเห็นที่อยู่ในมากที่สุดเหมือน

กัน แต่ไม่ได้มีความสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ชนิดาภา 

วรณาภรณ์ (2556) โดยได้ท�าการวิจัยในเรื่องปัจจัยที่มีผล

ต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใช้บริการธนาคารกรุงไทย 

สาขาตวิานนท์–กระทรวงสาธารณสขุ เนือ่งจากว่าได้มรีะดบั

ความคิดเห็นท่ีอยู่ในระดับน้อย

 กลยุทธ์ทางการตลาด 8P’s ผลวิจัยพบว่า ด้าน

กระบวนการของการให้บริการ ได้มีระดับความคิดเห็นอยู่

ในระดับท่ีมากท่ีสุด ซ่ึงงานวิจัยนี้พบว่ามีความสอดคล้อง

กับผลงานวิจัยของ ภัคจิรา เลิศอริยศักดิ์ชัย (2554) โดยได้

ท�าการวิจัยในเรื่องการตัดสินใจเลือกใช้บริการบัตรเครดิต

ของลูกค้าธนาคารพาณิชย์ ในเขตอ�าเภอช้างเผือก จังหวัด

เชียงใหม่ เนื่องจากว่าได้มีระดับความคิดเห็นท่ีมากที่สุด

เหมือนกัน

กลยุทธ์ทางการตลาด 8P’s ผลของการวิจัยพบ

ว่า ด้านกายภาพ ได้มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับที่

มากที่สุด ซึ่งงานวิจัยนี้ได้พบว่ามีความสอดคล้องกับผล

งานวิจัยของ ทิพชญาณ์ อัศรพงศ์โสภณ (2556) โดยได้

ท�าการวิจัยในเรื่องปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน) ของผู้บริการในเขต

กรุงเทพมหานคร เนื่องจากว่าได้มีระดับความคิดเห็นที่

มากท่ีสุดเหมือนกัน

กลยุทธ์ทางการตลาด 8P’s ผลวิจัยพบว่า ด้าน

ผลิตภาพ ได้มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับที่มากที่สุด 

ซ่ึงงานวิจัยนี้ได้พบว่ามีความสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ 

วิภาวรรณ มโนปราโมทย์ (2556) โดยได้ท�าการวิจัยใน

เรื่องของ ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือสินค้า

ผ่านสังคมออนไลน์ (อินสตาแกรม) ของประชาชนในเขต

กรุงเทพมหานคร เนื่องจากว่าได้อยู่ในภาพรวมที่มีระดับ

มากท่ีสุดเหมือนกัน
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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าในศูนย์แฟชั่น

ค้าส่งเดอะแพลทินัม แฟชั่นมอลล์ จ�าแนกตามข้อมูลลักษณะประชากรศาสตร์ เพื่อศึกษาปัจจัยทางการตลาดท่ีมีผลต่อ

พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้า โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ผู้บริโภคที่เคยซื้อสินค้าภายในศูนย์แฟชั่นค้าส่งเดอะ

แพลทินัม แฟชั่นมอลล์ จ�านวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลและสถิติใช้ในการวิเคราะห์

ข้อมูลคือค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้สถิติการทดสอบไคสเควร์ (Chi-square) และสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธ์แบบสเปียร์แมน (Spearmanrank correlation coefficient) ในการหาความสัมพันธ์ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 

ปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ อายุ รายได้เฉลี่ยต่อเดือนกับพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือสินค้าในศูนย์แฟช่ันค้าส่งเดอะแพลทินัม 

แฟชั่นมอลล์ มีความสัมพันธ์กัน ด้านปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าในศูนย์แฟชั่นค้าส่ง

เดอะแพลทินัม แฟชั่นมอลล์ มีความสัมพันธ์กัน

ค�ำส�ำคัญ: ส่วนประสมทางการตลาด, พฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือสินค้า

Abstract

The objectives of this quantitative research are (1) to study about demography of influencing 

customer’s decision making behavior at Platinum Mall Pratunam (2) to study about marketing mix 

influencing customer’s decision marketing behavior. 400 samples were collected from people with 

experienced in buying at Platinum Mall though questionnaires. The statistics test were percentage, 

mean, standard deviation, chi-square and spearman rank correlation coefficient. Hypothesis testing 

revealed that (1) gender, age and monthly income related to customer’s decision marketing behavior 

at Platinum Mall Pratunam. (2) It is found that marketing mix related to customer’s decision making 

behavior at Platinum Mall Pratunam.

Keywords: marketing mix, customer’s decision marketing behavior
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บทน�ำ

จากสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลง

ต่าง ๆ  ท�าให้ผู้บริโภคมีความจ�าเป็นที่จะต้องเลือกซื้อเสื้อผ้า

เพื่อเสริมเสร้างความมั่นใจให้กับตัวเอง และผู้บริโภคแต่ละ

คนน้ันอาจมีค่านิยมแตกต่างกัน ในรูปแบบของเสื้อผ้าที่

ขายตามร้านค้าเสื้อผ้าผู ้บริโภคแต่ละคนจะมีพฤติกรรม

ท่ีแตกต่างกัน  จึงเป็นเหตุกระตุ้นให้ร้านค้าเสื้อผ้ามีการ

แข่งขันมากขึ้น เพื่อที่จะผลิตและจ�าหน่ายเสื้อผ้าให้ตรงกับ

ความต้องการของผู้บริโภคให้มากที่สุด (ภครินทร์, 2550,  

น. 20)ตลาดเส้ือผ้าส�าเร็จรูปปัจจุบันสามารถแบ่งออกเป็น 

2 ประเภทตามลักษณะการใช้งาน คือ ตลาดเสื้อผ้าชุด

ท�างาน และตลาดเสื้อผ้าล�าลอง กล่าวไว้ใน Mix Match 

แต่ละตลาดยังแบ่งแยกออกเป็นตราสินค้าตลาดน้ัน ต่าง

ด�าเนินกลยุทธ์ที่เหมือนๆ กัน คือการเน้นยอดขายให้เพิ่ม

ขึ้นและพยายามระบายสินค้าเก่าให้หมดโดยการลดราคา

ให้แก่ลูกค้า เพ่ือที่จะสามารถน�าเสนอเสื้อผ้ารูปแบบใหม่ๆ 

เข้าสู่ตลาด ศูนย์แฟชั่นค้าส่งเดอะแพลทินัม แฟชั่นมอลล์ 

เป็นศูนย์ค้าส่งเสื้อผ้าแฟชั่นขนาดใหญ่อยู่ใจกลางเมืองย่าน

ประตูน�้า จึงท�าให้บริเวณศูนย์แฟชั่นค้าส่งเดอะแพลทินัม 

แฟชัน่มอลล์เป็นแหล่งชมุชนและมผีูค้นสญัจรไปมาอยูต่ลอด

เวลา จึงท�าให้มีร้านค้ามากมายน�าเสื้อผ้ามาจ�าหน่าย เพื่อ

ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคและดึงดูดผู้บริโภคให้

มาซื้อเสื้อผ้า โดยพฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผ้าของคนใน

ปัจจบุนัมคีวามละเอยีดอ่อน และเปลีย่นแปลงไปตลอดเวลา  

(ภครินทร์ จันทร์สืบเชื้อสาย, 2550, น. 20) ในปัจจุบันศูนย์

แฟชั่นค้าส่งเดอะแพลทินัม แฟชั่นมอลล์ มีผู้ใช้บริการลด

ลงเนื่องมาจากมีการค้าขายในโลกออนไลน์มากขึ้น ลูกค้า

จึงมีทางเลือกในการซื้อสินค้ามากกว่าเดิมที่สะดวกสบาย

มากกว่าแต่ราคาค่อนจะสูงกว่ามาก จากการแข่งขันท่ี

รุนแรง ท�าให้ผู้วิจัยมีความสนใจในการท�าวิจัยครั้งนี้ในการ

ศึกษาปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจ

ซ้ือสินค้าในศูนย์แฟชั่นค้าส่งเดอะแพลทินัม แฟชั่นมอลล์

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าใน

ศูนย์แฟชั่นค้าส่งเดอะแพลทินัม แฟชั่นมอลล์ จ�าแนกตาม

ข้อมูลลักษณะประชากรศาสตร์

2. เพื่อศึกษาปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต ่อ

พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าและการใช้บริการในศูนย์

แฟช่ันค้าส่งเดอะแพลทินัม แฟช่ันมอลล์

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัพฤตกิรรมของผูบ้รโิภค 

หมายถึง การกระท�าของบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยตรงการใช้

สินค้าและบริการซ่ึงจัดหาให้ได้มา  รวมถึงการตัดสินใจที่

มีอยู่แล้ว มีส่วนก�าหนดให้เกิดผลดังกล่าว (ธงชัย สันติวงษ์, 

2515, น. 8) พฤติกรรมผู้บริโภค คือ บุคคลท่ีแสดงออกสิทธิ

ท่ีจะต้องการและบริโภคผลิตภัณฑ์ท่ีวางขายในตลาด ทุก

คนคือผู้บริโภคและทุกคนไม่จ�าเป็นจะต้องการผลิตภัณฑ์ที่

เหมือนกัน (อดุลย์ จาตุรงคกุล , 2543, น. 5) พฤติกรรมผู้

บริโภค คือ พฤติกรรมของผู้บริโภคท่ีแสวงหา การใช้ การ

ซ้ือ การจ่าย ซ่ึงผู้บริโภคคาดหวังว่า สิ่งเหล่านั้นจะตอบ

สนองความต้องการ (Schiffman & Kanuk, 1994, p. 7) 

พฤตกิรรมผูบ้รโิภค หมายถงึกระบวนการต่างๆทีบ่คุคลและ

กลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้อกับการเลือกซื้อ เลือกใช้ เลือกบริโภค 

ท่ีเก่ียวข้องกับผลิตภัณฑ์ บริการ ความคิด ประสบการณ์ 

เพื่อตอบสนองความต้องการให้ได้รับความพอใจ (ดารา ที

ปะปาล, 2542, น. 3)

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการตัดสินใจ หมายถึง 

กระบวนการตัดสินใจซื้อที่มีทางเลือกที่มีกว่าหนึ่งทางเลือก

ข้ึนไป พจิารณาจากถึงพฤตกิรรมทางกายภาพและความรูสึ้ก 

ของผู้บริโภค (Schiffman & Kanuk. 1994, p. 659) การ

ตดัสนิใจ หมายถงึ การทีผู่ซ้ือ้ตดัสนิใจและมตีวัเลอืกหลายๆ

ทาง และน�าตัวเลือกเหล่านั้นมาเปรียบเทียบกันก่อนที่จะ

ตัดสินใจเลือกตัวเลือกเหล่านั้น เพื่อให้ส�าเร็จตามเป้าหมาย

ท่ีตัดสินใจ (โกวิทย์ กังสนันท์,  2549, น. 3) การตัดสินใจ 

หมายถึง การกระท�าสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยเลือกจากทางเลือก

หลากหลายทางของผูบ้รโิภค (Walters, 1987, p. 115) การ

ตัดสินใจหมายถึง การเลือกหรือเปรียบเทียบ สิ่งที่ต้องการ

จากทางเลือกหลายทาง โดยน�ามาพิจารณาเหตุผล เพื่อ

ให้ได้สิ่งท่ีดีท่ีสุด (Schiffman & Kanuk, 1994, p. 660)

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับส่วนประสมการตลาด 

หมายถึง ส่วนประสมทางการตลาดจากการศึกษาแนวคิด
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ของนักวิชาการท่านต่างๆสามารถอธิบายได้ดังนี้การตลาด

เป็นการท�ากิจกรรมที่มีผลจะท�าให้เกิดการซื้อสินค้า จึงส่ง

ผลให้เกิดความพึงพอใจ (สุดาดวง เรืองรุจิระ, 2540, น. 

2) เครื่องมือทางการตลาดที่องค์กรและบริษัทที่มีขนาด

ใหญ่ควรใช้เพื่อเพิ่มกลยุทธ์ช่องทางการขยายสินค้าให้

กว้างมากขึ้น (พิบูล ทีปะปาล, 2543, น. 200) จากข้อมูล

ข้างต้นสรุปได้ว่า การตลาดคือการท�ากิจกรรมต่างๆ ใน

ธุรกิจที่น�าสินค้าและบริการจากผู้ผลิตไปสู่ผู้บริโภค ให้ได้

รับความพึงพอใจ การด�าเนินงานทางการตลาดจะส่งผล

ดีอย่างกว้างขวางหรือผลประโยชน์ที่จะได้รับ และได้รับ

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

แนวคดิพฤติกรรมการซือ้เสือ้ผ้า การเลอืกซือ้เสือ้ผ้า

ส�าเร็จรูป และในปัจจุบันเสื้อผ้า ส�าเร็จรูปได้รับความนิยม 

อย่างกว้างขวาง เนื่องจาก สามารถเลือกแบบ สี ขนาดได้

ตามความพอใจ ทั้งยังมีราคาถูกและสะดวก รวดเร็วกว่า

การจ้างตัดตามร้านตัดเสื้อผ้า  โคลโรแกน (Corrogan, 

1998, น. 189) กล่าวว่า เสื้อผ้าเป็นสิ่งท่ีแสดงถึงสถานะ

ทางสังคมของผู้สวมใส่ ผู้บริโภคท่ีอยู่ในชนช้ันสังคมที่แตก

ต่างกนัจะสวมใส่เสือ้ผ้าแตกต่างกนั หรอืแม้กระทัง่ในชนชัน้

เดียวกัน  เลวี่ และวิทศ์ (Levy & Weitz, 1996, p. 55) 

กล่าวว่า ผู้บริโภคใช้เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย เพื่อแสดงให้

เห็นถึงเอกลักษณ์ของตัวเอง และสร้างการยอมรับจากผู้

อื่น วรรณา วงศ์รัตนโชติ (2546, น. 23) กล่าวว่า เสื้อผ้า

ไม่ใช่แค่สิ่งที่จะมองเห็นหรือสัมผัสได้ แต่เสื้อผ้ายังเป็นสิ่งที่

บอกหรอืสือ่สารและบอกถงึต�าแหน่งทางสงัคมของผูส้วมใส่

กรอบแนวคิดกำรวิจัย

1. ลักษณะประชากรศาสตร์

- เพศ                       - อายุ

- ระดับการศึกษา         - อาชีพ

- รายได้ต่อเดือน

พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าในศูนย์

แฟช่ันค้าส่งเดอะแพลทินัม แฟช่ันมอลล์2. 7Ps

-  สินค้า                -  ราคา 

 -  สถานที่             -  โปรโมชั่น  

-  บุคคล               -  กายภาพ  

-  กระบวนการ 

ภำพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

สมมติฐำนกำรวิจัย 

1. ลักษณะประชากรศาสตร์มีผลต่อพฤติกรรม

การตัดสินใจซ้ือสินค้าในศูนย์แฟชั่นค้าส่งเดอะแพลทินัม 

แฟชั่นมอลล์

2. ปัจจัยทางการตลาดมีผลต่อพฤติกรรมการ

ตัดสินใจซื้อสินค้าและการใช้บริการในศูนย์แฟชั่นค้าส่ง

เดอะแพลทินัม แฟชั่นมอลล์

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยในครั้งนี้คือ ผู้บริโภคทั้ง

เพศหญงิและเพศชายในเขตกรงุเทพมหานครทีม่าใช้บริการ

ศูนย์แฟช่ันค้าส่งเดอะแพลทินัม แฟช่ันมอลล์ ซ่ึงไม่ทราบ

จ�านวนที่แน่นอนจึงได้ก�าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างจาก

สูตร (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2538, น. 74) ในระดับความ
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เชื่อมั่น 95% ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจ�านวน 385 คน และ

ส�ารองตัวอย่างเพื่อป้องกันความคลาดเคลื่อนไว้ 25 คน 

โดยคิดรวมเป็น 400 คน

เครื่องมือท่ีใช้ในกำรวิจัย

ส่วนที่ 1 ปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ของผู้

ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบสอบถามปลายปิด (close 

and questions) เป็นค�าถามที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

ในเร่ือง เพศ อายุ อาชีพ ระดับรายได้ และระดับการศึกษา 

มีค�าถามทั้งหมด 5 ข้อ

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามข้อมูลด้านความสัมพันธ์

ระหว่างปัจจัยทางการตลาด ที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสิน

ใจซื้อสินค้าในศูนย์แฟชั่นค้าส่งเดอะแพลทินัม แฟชั่นมอลล์ 

ซ่ึงมลีกัษณะค�าถามเป็นแบบ Interval Scale จ�านวน 28 ข้อ

ส่วนที่ 3 ข้อมูลด้านผู้บริโภค พฤติกรรมการการ

ตัดสินใจซื้อสินค้าในศูนย์แฟชั่นค้าส่งเดอะแพลทินัม แฟช่ัน

มอลล์ แบบสอบถามปลายปิด (close and questions ) 

เป็นค�าถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อสินค้าในศูนย์แฟช่ัน

ค้าส่งเดอะแพลทินัม แฟชั่นมอลล์ มีค�าถามทั้งหมด 4 ข้อ

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล

การศึกษาในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส�ารวจ โดยมุ่ง

ศึกษาผู้บริโภคพฤติกรรมการการตัดสินใจซื้อสินค้าในศูนย์

แฟชั่นค้าส่งเดอะแพลทินัม แฟชั่นมอลล์ ซึ่งผู้วิจัยได้ท�าการ

รวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลดังนี้ 

1. ข้อมูลปฐมภูมิ ได้จากการเก็บแบบสอบถาม 

จากกลุ่มตัวอยาง จ�านวน 400 คน 

2. ข้อมูลทุติยภูมิได้จากการค้นข้อมูลจาก หนังสือ 

วารสาร ส่ิงพิมพ์ เอกสาร วิทยานิพนธ์ และ ฐานข้อมูลท่ี

เกี่ยวข้อง

ผลกำรวิจัย

ด้านประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถามจาก

ผลการวิจัยครั้งน้ีพบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 20-30 

ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษัท ราย

ได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001-30,000 บาทที่ใช้บริการศูนย์

แฟช่ันค้าส่งเดอะแพลทินัม แฟช่ันมอลล์ 

ด้านผลิตภัณฑ์ พบว่าผู้บริโภคท่ีซ้ือสินค้าในศูนย์

แฟชั่นค้าส่งเดอะแพลทินัม แฟชั่นมอลล์ ให้ความส�าคัญ

กับส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์โดยรวมอยู่

ในระดับมาก (M=3.93, SD=0.49) เมื่อพิจารณาเป็น

รายข้อพบว่า ให้ความส�าคัญอยู่ในระดับมากทุกข้อโดย

อันดับหนึ่งได้แก่ สินค้ามีขนาดไซส์ท่ีหลากหลายความ

น่าเชื่อถือ (M=4.15, SD=0.55) รองลงมา สินค้ามีรูป

แบบและสีสันที่หลากหลาย ความน่าเชื่อถือ (M=4.13,  

SD=0.60) และสินค้ามีการตัดเย็บที่ประณีต/งานมีคุณภาพ 

(M=3.81, SD=0.64) ด้านราคา พบว่าผู้บริโภคที่ซื้อสินค้า

ในศูนย์แฟช่ันค้าส่งเดอะแพลทินัม แฟช่ันมอลล์ ให้ความ

ส�าคัญกับส่วนประสมทางการตลาดด้านราคาโดยรวม

อยู่ในระดับมาก (M=3.82, SD=0.62) เมื่อพิจารณาเป็น

รายข้อพบว่าราคาถูกกว่าร้านค้าปลีกให้ความส�าคัญอยู่

ในระดับมากท่ีสุด (M=4.34, SD=0.71) รองลงมา ราคา

รวมค่าใช้จ่ายท้ังหมด (ไม่มีค่าใช้จ่ายแฝง)ความส�าคัญอยู่

ในระดับมาก โดยมีค่า (M=3.93, SD=0.56) และราคา

เหมาะสมกับคุณภาพของวัตถุดิบความส�าคัญอยู่ในระดับ

มาก (M=3.61, SD=0.74)

ด้านสถานที่ พบว่าผู ้บริโภคที่ซื้อสินค้าในศูนย์

แฟชั่นค้าส่งเดอะแพลทินัม แฟชั่นมอลล์ ให้ความส�าคัญ

กับส่วนประสมทางการตลาดด้านสถานที่โดยรวมอยู่ใน

ระดับปานกลาง (M=3.39, SD=0.64) เมื่อพิจารณาเป็น

รายข้อพบว่าร้านตั้งอยู่ในท�าเลท่ีเดินทางไปมาสะดวกให้

ความส�าคัญอยู่ในระดับมาก (M=3.64, SD=0.73) รอง

ลงมา การจัดแบ่งโซนสินค้าอย่างชัดเจนให้ความส�าคัญ

อยู่ในระดับมากโดย (M=3.54, SD=0.74) และการวาง

ต�าแหน่งสินค้าเป็นระเบียบให้ความส�าคัญอยู่ในระดับมาก 

(M=3.53, SD=1.64)

ด้านการส่งเสริมการตลาด พบว่าผู้บริโภคที่ซื้อ

สินค้าในศูนย์แฟช่ันค้าส่งเดอะแพลทินัม แฟช่ันมอลล์ 

ให้ความส�าคัญกับส่วนประสมทางการตลาดด้านการ

ส่งเสริมการตลาดโดยรวมอยู ่ในระดับมาก (M=3.49,  

SD=0.61) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าให้ความส�าคัญ

อยู ่ในระดับมากทุกข้อโดยอันดับหนึ่งได้แก่ สามารถ
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ซื้ อ สินค ้า ในราคาขายส ่ งตามเงื่ อนไขของร ้ านโดย  

(M=3.59, SD=0.75) และ มกีารลดราคาในช่วงเทศกาลโดย  

(M=3.51, SD=0.92)

ด้านบุคลากร พบว่าผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าในศูนย์

แฟชั่นค้าส่งเดอะแพลทินัม แฟชั่นมอลล์ ให้ความส�าคัญ

กับส่วนประสมทางการตลาดด้านบุคลากรโดยรวมอยู่ใน

ระดับมาก (M=3.43, SD=0.58) เมื่อพิจารณาเป็นราย

ข้อพบว่าพนักงานมีทักษะด้านภาษาที่ดีให้ความส�าคัญ

อยู่ในระดับมากโดย (M=3.53, SD=0.79) รองลงมา การ

บริการที่ดีและรวดเร็วให้ความส�าคัญอยู ่ในระดับมาก 

(M=3.43, SD=0.69) และ พนักงานแต่งกายและมีกริยา

สุภาพให้ความส�าคัญอยู่ในระดับมาก (M=3.41, SD=0.69)

ด้านกระบวนการ พบว่าผู ้บริโภคที่ซื้อสินค้าใน

ศูนย์แฟชั่นค้าส่งเดอะแพลทินัม แฟชั่นมอลล์ ให้ความ

ส�าคัญกับส่วนประสมทางการตลาดด้านกระบวนการโดย

รวมอยู่ในระดับมาก (M=3.53, SD=0.66) เมื่อพิจารณา

เป็นรายข้อพบว่าให้ความส�าคัญอยู่ในระดับมากทุกข้อโดย

อันดับหน่ึงได้แก่ ขั้นตอนในการซื้อขายสะดวกรวดเร็วโดย 

(M=3.58, SD=0.74) และ มีกระบวนการตรวจสอบสินค้า

รวดเร็ว และถูกต้องโดย (M=3.52, SD=0.74)

ด้านกายภาพ พบว่าผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าในศูนย์

แฟชั่นค้าส่งเดอะแพลทินัม แฟชั่นมอลล์ ให้ความส�าคัญกับ

ส่วนประสมทางการตลาดด้านกายภาพโดยรวมอยู่ในระดับ

มากโดย (M=3.62, SD=0.77) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบ

ว่าให้ความส�าคญัอยูใ่นระดับมากทกุข้อโดยอนัดับหนึง่ได้แก่ 

ชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของร้าน (M= 3.84, SD=2.17) 

และ มีบรรยากาศภายในร้านโดย (M=3.56, SD=0.69)

กำรอภิปรำยผล 

ข ้อมูลทางด ้านประชากรศาสตร ์ของผู ้ตอบ

แบบสอบถาม จากผลการวิจัยครั้งนี้พบว่าส่วนใหญ่เป็น

เพศหญิง อายุ 20-30 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี อาชีพ

พนักงานบริษัท รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001-30,000 บาท

ที่ใช้บริการศูนย์แฟชั่นค้าส่งเดอะแพลทินัม แฟช่ันมอลล์ 

ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของวรฤทัย สุภัทรเกียรติ 

(2552) ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการของลูกค้า

ในศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซ่า รัชดา-พระราม 3 ผลการ

ศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง อายุ 21-29 

ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001-25,000 บาท

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ผู ้บริโภคให้ความส�าคัญ

ในระดับมากที่สุดคือ สินค้ามีขนาดไซส์ที่หลากหลาย ซึ่ง

สอดคล้องกับผลการศึกษาของศรายุธ เทพรังศิริกุล (2555) 

ท่ีศึกษาการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดของร้านขาย

เสื้อผ้า ร้านพาต้า อ�าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ผลการ

ศึกษาพบว่าผู้บริโภคให้ความส�าคัญกับสินค้าท่ีมีขนาดและ

แบบของสินค้าให้เลือกหลากหลาย

ปัจจัยด้านราคา ผู้บริโภคให้ความส�าคัญในระดับ

มากที่สุดคือ ราคาถูกกว่าร้านค้าปลีก ซึ่งสอดคล้องกับ

ผลการศึกษาของธนกร ธัญเจริญ (2556) ท่ีศึกษาปัจจัย

ทางการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือสินค้าส่งโบ๊เบ๊ 

กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่าผู ้บริโภคให้ความ

ส�าคัญกับราคาถูกกว่าร้านค้าท่ัวไป

ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย ผู้บริโภคให้

ความส�าคัญในระดับมากท่ีสุดคือ ร้านตั้งอยู่ในท�าเลที่เดิน

ทางไปมาสะดวก ซึง่สอดคล้องกบัผลการศกึษาของวรฤทยั สุ

ภทัรเกยีรต ิ(2552) ศกึษาเรือ่งปัจจยัทีม่ผีลต่อความต้องการ

ของลูกค้าในศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซ่า รัชดา-พระราม 3 

ผลการศึกษาพบว่า ผู้บริโภคให้ความส�าคัญกับเคาน์เตอร์

จ�าหน่ายสินค้าอยู่ในต�าแหน่งท่ีค้นหาได้ง่าย

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ผู้บริโภคให้ความ

ส�าคญัในระดบัมากทีส่ดุคอื สามารถซือ้สนิค้าในราคาขายส่ง

ตามเงื่อนไขของร้าน ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ 

จงคณา ทองจินดา (2552) ศึกษาเรื่องปัจจัยส่วนประสม

การตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือส้มของผู้ค้าส่ง ในจังหวัด

เชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่าผู้บริโภคสามารถซื้อสินค้า

จ�านวนมาก และสามารถคดัสนิค้า ตามเงือ่นไขของร้านค้าได้

ปัจจัยด้านบุคลากร ผู ้บริโภคให้ความส�าคัญใน

ระดับมากท่ีสุดคือ พนักงานมีทักษะด้านภาษาที่ดี ซึ่ง

สอดคล้องกับผลการศึกษาของพิชัย นิรมานสกุล (2539) 

ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าแฟช่ัน

แบรนด์เนมต่างประเทศ ผลการศึกษาพบว่าผู้บริโภคให้

ความส�าคัญกับพนักงานจะต้องสามารถสื่อสารด้านภาษา

กับลูกค้าได้เป็นอย่างดี
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ปัจจัยด้านกระบวนการ ผู้บริโภคให้ความส�าคัญใน

ระดับมากที่สุดคือ ขั้นตอนในการซื้อขายสะดวกรวดเร็ว ซึ่ง

สอดคล้องกับผลการศึกษาของณัฐวุฒิ ปัจเจกโพธิ์ (2551) 

ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการห้าง

สรรพสินค้าในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่าผู้

บริโภคให้ความส�าคัญกับความสะดวกรวดเร็ว ในการช�าระ

ค่าบริการสินค้าต่าง ๆ

ปัจจัยด้านกายภาพ ผู้บริโภคให้ความส�าคัญใน

ระดบัมากทีส่ดุคอื ช่ือเสยีงและความน่าเชือ่ถอื ซึง่สอดคล้อง

กับผลการศึกษาของมยุรี การกุลธร ศึกษาเรื่องปัจจัยที่

มีความส�าคัญต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสถานเสริม

ความงามในห้างสรรพสินค้า ในเขตกรุงเทพมหานคร ผล

การศึกษาพบว่า ผู้บริโภคให้ความส�าคัญกับชื่อเสียงและ

ความน่าเชื่อถือของสถานเสริมความงาม

ข้อเสนอแนะ

จากการศึกษาปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อ

พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าในศูนย์แฟชั่นค้าส่งเดอะ

แพลทินัม แฟชั่นมอลล์วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้

1. ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ผู้บริโภคให้ความส�าคัญใน

ระดบัมากทีสุ่ดคอื สนิค้ามขีนาดไซส์ทีห่ลากหลายดังนัน้ควร

รกัษามาตรฐานของขนาดไซส์สนิคา้และควรปรบัปรุงสนิค้า

ให้มสัีดส่วนทีเ่หมาะสมเพือ่ให้เป็นมาตรฐานเดียวกนัทกุร้าน

2. ปัจจยัด้านราคา ผูบ้รโิภคให้ความส�าคัญในระดบั

มากที่สุดคือ ราคาถูกกว่าร้านค้าปลีก ควรปรับปรุงหรือ

พัฒนาด้านการช�าระเงินผ่านบัตรเครดิตให้มีประสิทธิภาพ

มากยิ่งข้ึนเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

3. ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย ผู้บริโภคให้

ความส�าคัญในระดับมากท่ีสุดคือ ร้านตั้งอยู่ในท�าเลท่ีเดิน

ทางไปมาสะดวก ดังนั้นร้านค้าควรตั้งอยู่ในท�าเลท่ีเดินทาง

ได้สะดวก และควรจะต้องมีท่ีจอดรถให้เพียงพอกับลูกค้า

ท่ีจะเข้ามาใช้บริการ

4. ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ผู้บริโภคให้

ความส�าคัญในระดับมากที่สุดคือ สามารถซื้อสินค้าในราคา

ขายส่งตามเงื่อนไขของร้าน ดังนั้นร้านค้าควรที่จะคงความ

เป็นร้านค้าส่งและร้านปลีกให้มีความแตกต่างอย่างชัดเจน

และควรปรับปรุงป้ายโฆษณาลดราคาที่ชัดเจนแยกสินค้าท่ี

ลดราคากับสินค้าท่ีไม่ลดราคา

5. ปัจจัยด้านบุคลากร ผู้บริโภคให้ความส�าคัญใน

ระดับมากที่สุดคือ พนักงานมีทักษะด้านภาษาที่ดีและควร

ปรับปรุงในเรื่องของพนักงานมีอัธยาศัย เป็นกันเอง เข้ากับ

ลูกค้าได้ดี ดังนั้นจึงจ�าเป็นที่จะต้องคัดเลือกพนักงานที่มีใจ

รักในการบริการเป็นมิตรแก่ลูกค้า

6. ปัจจัยด้านกระบวนการ ผู้บริโภคให้ความส�าคัญ

ในระดับมากที่สุดคือ ขั้นตอนในการซื้อขายสะดวกรวดเร็ว 

ดังนั้นระบบการให้บริการต่างๆของร้านค้า ไม่ซับซ้อน ถูก

ต้อง บริการได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

7. ปัจจัยด้านกายภาพ ผู้บริโภคให้ความส�าคัญใน

ระดับมากที่สุดคือ ชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือ ปัจจุบัน

นี้ชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือเป็นสิ่งที่ส�าคัญ ควรรักษา

ภาพลักษณ์ไว้ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ และเพิ่มความ

มั่นใจให้กับลูกค้า
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Abstract

This quantitative research aims to study the followings: (1) to determine the level of knowledge and  

interest in the electricity generator from vehicle movement model or EGM model among drivers in slaughter and food  

processing plant - Minburi I, CPF (Thailand) public limited company and (2) to determine the extent of any  

correlation between the attributes of the EGM model and the opinions of the drivers. The study 

used a sample of 174 drivers who drove the vehicles from 4 wheels up to 18 wheels and always 

visited this area by questionnaire. The statistical analysis applied measures such as mean, standard  

deviation, frequency, percentage, and Pearson’s product moment correlation. The findings of the 

study revealed that the participating drivers showed knowledge of the EGM model rated at the good 

and excellent level, with 89% of the drivers scoring above 3.75 from 4.00. The drivers reported that 

the installation of the EGM model would be neither inconvenient (82%) nor would compromise  

traffic safety (90%). Moreover, participants’ opinions worried about vehicle damaging and losing view 

with low level (96% and 98%). Analysis of correlation coefficients found direct correlation between 

convenience and traffic safety with a medium sized effect. Smaller effects were observed for inverse 

correlations between vehicle damaging and losing view, which were significance at the 0.1 level. All 

of the participating drivers expressed interest in having the EGM model installed in this area.

Keywords: electricity generator, vehicle movement, energy harvesting

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ประเมินความรู้และความสนใจของผู้ขับข่ียวดยานที่มี

ต่อแบบจ�าลองการผลิตพลังงานไฟฟ้าเสริมจากการเคลื่อนท่ีของยวดยานในพื้นท่ีโรงงานแปรรูปเนื้อไก่และอาหารแปรรูป 

มีนบุรี 1 บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) และ (2) วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของความคิดเห็นของผู้ขับขี่

ยวดยานที่มีต่อคุณลักษณะของแบบจ�าลองดังกล่าว โดยวิธีสอบถามผู้ขับข่ียวดยานประเภทตั้งแต่ 4 ล้อ ข้ึนไป ถึง 18 ล้อ 

Knowledge, Opinions and Interest of Drivers about the Additional Electricity  

Generator Model from Vehicle Movement within an Industrial Area

ควำมรู้ ควำมคิดเห็นและควำมสนใจของผู้ขับขี่ยวดยำนต่อแบบจ�ำลองกำรผลิต 

พลังงำนไฟฟ้ำเสริมจำกกำรเคลื่อนที่ของยวดยำนในพื้นที่โรงงำนอุตสำหกรรม
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Introduction

The food industry relies upon the 

use of electricity at every stage within the  

production process. The principal electricity source 

in Thailand is power generated from fossil fuels, 

accounting for around 77% of the national supply 

according to the Department of Alternative Energy  

Development and Efficiency (2016). The food 

industry has consistently been the largest  

industrial consumer of electricity and the  

demand for power has been rising steadily  

during recent years (Energy Policy and Planning 

Office, 2016). From this problem, the Ministry 

of Energy’s renewable energy development 

plan over 10 years (2013-2021) has established  

alternative/renewable energy as a goal of 25% for all  

energy requirements in the country (Department 

of Alternative Energy Development and Efficiency, 

2013) The reliance upon electricity in Thailand 

therefore means that further research into energy 

security approaches is essential, and innovation 

in the area of electricity generator is the key area 

ที่เข้าออกพื้นที่โรงงานฯ เป็นประจ�า จ�านวน 174 ราย วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ความถี่ 

ค่าร้อยละ และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน ผลการวิจัย พบว่า กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 89 มีความรู้ใน

แบบจ�าลองในระดับดีและยอดเยี่ยม ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.75 จากคะแนนเต็ม 4.00 ซ่ึงหากมีการติดตั้งแบบจ�าลองจริงใน

พื้นที่โรงงาน ร้อยละ 82 และ 90 คิดว่าจะไม่ท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านความสะดวกและความปลอดภัย นอกจากนี้

ร้อยละ 96 และ 98 มีความกังวลเกี่ยวกับการขับข่ียวดยานผ่านแบบจ�าลองและการสูญเสียทัศนียภาพในระดับต�่า โดย

ความปลอดภัย มีความสัมพันธ์แบบแปรผันตรงกับความสะดวก ในระดับปานกลาง และมีความสัมพันธ์แบบผกผันกับ

การสร้างความเสียหายให้กับยวดยาน และการสูญเสียทัศนียภาพ ในระดับต�่า อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.1 โดย

ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดมีความสนใจอยากให้ติดตั้งแบบจ�าลองนี้ในพื้นท่ีโรงงาน

ค�ำส�ำคัญ: เครื่องก�าเนิดไฟฟ้า, การเคลื่อนที่ของยวดยาน, การเก็บเก่ียวพลังงาน

to study. This research therefore proposes the 

investigation of a means of obtaining electricity 

generated from the movement of vehicles, which 

would serve as an alternative to fossil fuels as a 

source of electrical energy.

The model under examination involves  

electricity generator from vehicle movement and is 

known as the EGM model which is energy harvesting 

generator. As vehicles travel along roads they can 

be used to generate electricity, which can then be 

collected and stored. The mechanism by which 

this process takes place relies upon the interaction 

of air and water pressure, with ambient air used 

as the principal input to the system while the role 

of the water is to provide the generator rotation. 

The system’s advantages are that there is an  

inexhaustible supply of ambient air to serve as the 

input resource, while the use of a closed loop for 

the generator process allows maximum efficiency 

with minimal wastage of water. Figure 1 shows 

the underlying concept of the EGM model design.
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Figure 1 The design concept for the EGM model

This particular EGM model represents an 

ideal design to be used within the locality of the 

industrial zone with support from local drivers. 

The equipment itself comprises a metal platform 

to provide durability and strength, while the 

entire surface has a rubber covering to ensure 

the safety of the drivers and vehicles. To ensure 

a comfortable driving experience, the minimum 

platform length is designed to be at least 8 m and 

sloped. This makes it suitable for larger vehicles, 

typically with more than four wheels. As further 

safety features, the platform has easy pedestrian 

access and is illuminated during hours of darkness 

(Pornpongmetta, Thanuttamavong & Jintana, 2015)

The concept of the EGM model was  

inspired by the notion that vehicle movements 

could potentially generate electricity, leaving only 

the challenge of gathering and storing this energy 

for future use. In particular, the food industry 

which aims to use this source of power would 

also be able to provide the transport vehicles to 

generate the electricity since these are needed 

to move both raw materials and finished food  

products. This study was therefore performed using 

a Bangkok food processing plant owned by Charoen 

Pokphand Foods PLC. (CPF). Approximately 500 

vehicles traveled in and out of the factory area 

every day, with vehicle types including a range 

of sizes from 4 wheels up to 18 wheels (CPF, 

2013), making this location ideal for testing the 

effectiveness of the EGM model design to serve 

as an additional source of electrical energy for the 

food industry. The study aims to determine the 

levels of knowledge and interest of drivers who 

might use the EGM model. The feedback would 

therefore be helpful in informing any alterations 

to the prototype design which might improve the 

efficiency or usability of the device.

Objective

1. To determine the level of interest in the 

EGM model and knowledge of the EGM model 

among drivers visiting the CPF production plant 

near Bangkok. 

2. To determine the extent of any  

correlation between the attributes of the EGM 

model and the opinions of the drivers.

Idea theory

Energy harvesting generator

EGM model is one of type energy  

harvesting generator which is used to convert the 

input ambient energy such as heat (thermoelectric 

modules), light (photovoltaic cells) and vibration 

(piezoelectric, electromagnetic) into electrical 

energy (Spies, Pollak & Mateu, 2015). Moreover, 

this generator type is kinetic energy harvesting, 

a particular transduction mechanism which is 

used to extract electrical energy from motion 

(Kazmierski & Beeby, 2011). The application of 

the energy harvesting generators are available in 
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the environment energy sources to supply power 

such as solar, mechanical, and thermal energy 

(Priya & Inman, 2010).

The example generators by using the 

energy harvesting are the application for  

highway bridges to harvest the movement 

and vibration from vehicle movement. It  

generate electricity by piezoelectric with 13 µJ. 

The electricity is supplied to motion wireless 

sensor module of bridges (Ali, Friswell & Adhikari, 

2011). Moreover, piezoelectric generator can  

generate the electricity by the vibrations of tall 

buildings, vehicle systems, railroads, ocean waves, 

and even human motions. The power is 10 to 

100 mW (Zuo & Tang, 2013). In Japan, the East 

Japan Railway Company (JR East) researched a 

“power-generating floor”, which is equipment 

for harvesting energy from footsteps that was 

installed in Tokyo at the railway station. The 

generated electricity is used for light bulbs (East 

Japan Railway Company, 2008). The generator 

which has characteristics and operation system 

is the same as EGM model. It is not appear in 

any research.

Innovation-Decision Process

Innovations can be defined as ideas, ac-

tions or items which are considered to be new 

to the person making the assessment (Everett, 

1983). When defined in terms of product markets, 

an innovation is a new or radically upgraded 

product or service which has not previously 

been available. Innovation could therefore be 

the result of technical improvements in product 

design, or in the materials or techniques used 

for production, including the computer software 

employed in designing and making the product, 

and encompassing attributes such as ease of 

use, or other novel functional capabilities. To 

innovate in production therefore requires new  

technology or new knowledge, or involves new 

uses of existing knowledge and technology (OECD, 

2005).

This study examines the levels of interest 

and knowledge of drivers with regard to the EGM 

model described, while the use of additional 

electricity generated through the movement of 

vehicles represents a technological innovation. 

In this case, there are five phases through which 

an individual (for the purposes of this study, the 

drivers) must pass with regard to decision making 

about innovations. These can be described as  

follows: i) the knowledge phase, becoming 

aware of the existence of the innovation and its  

function; ii) the persuasion phase, developing an 

opinion of the innovation, whether favorable or  

otherwise; iii) the decision phase, reaching a  

de c i s i on  on  whe the r  t o  a c cep t  t he  

innovation or not; iv) the implementation phase,  

beginning to use the innovation, and finally v) the  

confirmation phase, involving the reinforcement of the  

innovation’s acceptance, except where new  

evidence leads to a change in opinion resulting 

in rejection of the innovation (Rogers, 1983).

Since the EGM model in this study 

was purely conceptual, the objective was 

to use the findings f rom the survey to  

develop an improved prototype version of the 

EGM model for further testing. The improved  

version should be more readily accepted by drivers 

since its early drawbacks in terms of ease of use 

would be eliminated. The study therefore focuses 

upon the initial two phases of the innovation-

decision process, involving only knowledge and 

persuasion. The knowledge phase is evaluated 

through questions about the EGM model, while 

the persuasion phase is evaluated by determin-
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Figure 2 The conceptual framework for the study

Energy Problems
- The food industry has been the  
largest electricity demand and has 
been rising steanily during recent 
years
- Lack of electricity in the future  
because the electricity source in  
Thailand come from fossil fuels.

Design Additional  
Electricity Generator Model 

from Vehicle Movement 
model  

(Energy harvesting generator)

Driver acceptation in EMG

     Innovation-Decision Process
      - Knowledge
      - Persuasion-interested

  Opinion in EGM model  
  characteristics

Support and Opportunity
- Energy Policy of Thailand support to 
generate the electricity by renewable 
energy.
- Food industry area have many  
vehicles movement.

Adjusting for a prototype EGM
EGM constuction will have  
characteristics which satisfy  

the drivers’ needs.

ing the level of driver interest in having the EGM model available for use in their locality.

Hypothesis

1. All of participating drivers has knowledge 

with good level and interested in having the EGM 

model installed in this area.

2 .  The cor relat ions between the  

attributes of the EGM model and the opinions of the  

drivers have direct where positive elements were 

paired with other positive elements and inverse 

where positive elements were paired with other 

negative elements.

Methodology 

This study appl ied a quant itat ive  

approach, using a questionnaire survey to obtain 

data from the drivers. The sample of 174 drivers 

was drawn from the population of CPF drivers; 

the research tool was a questionnaire, and the 

data analysis was carried out as described in the 

following section.

Population/ sample

The number of vehicles traveling to 

the CPF production plant during 2014 formed 

the basis for the design of the EGM model, in 

terms of determining how much traffic would be  

available for the generator of electricity. The data 

are shown, broken down by month, in Figure 3.
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Figure 3 Vehicle traffic levels for CPF in 2014

The traffic levels are consistent on both 

a daily and monthly basis, with just under 500 

vehicles per day. Broken down by vehicle type, 

4-wheeled vehicles were easily the most common, 

followed respectively by 10-wheeled, 6-wheeled 

and 18-wheeled vehicles. The sampling therefore 

encompassed all vehicle types, but given the 

similarity of the days and months, no particular 

consideration was given to the selection of the 

time period. 

The sample comprised 174 CPF drivers, 

driving vehicles of all types which population size 

was 484. The sample size was calculated using 

a method presented by the World Bank (2009) 

as follows:

Where  N = population size

P = population proportion, Q = 1-P   

k = desired level of precision

Z1-α /2 is the value of the normal standard

Coordinate the required level of confi-

dence, 1-α.

Tools to collect data

The principal tool used to gather data was 

a questionnaire constructed with four sections. The 

first section comprised the demographic data of 

the participants, including age, education, gender, 

and type of vehicle driven. The second section 

comprised true or false questions designed to 

determine the level of the participants’ knowledge 

about the EGM model. Participants were asked to 

first read some information explaining the model 

in simple terms, as shown in Figure 4 below. The 

third section investigated the opinions of the  

drivers regarding traffic safety and ease of use, 

with questions offering three possible responses, 

indicated positive, negative, and unchanged 

opinions. This section also comprised questions 

designed to ascertain the participants’ opinions 

about potential vehicle damage and loss of 
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Figure 4 Document explaining the design and 

use of the EGM model

Data collection 

The document shown in Figure 4 was given 

to the participating drivers in order to inform them 

of the principles behind the EGM model, along with  

information regarding its function, installation and 

usage. The document used pictures and simple 

wording to explain the facts. The information and 

survey questionnaire was given to the 174 sample 

drivers at three checkpoints at the CPF production 

plant. The data were thus collected, providing 

information on the participants’ knowledge and 

opinions about the EGM model. The data were 

then checked for completeness before analysis 

was carried out. 

 

Statistical analysis 

The descriptive statistics presented were 

mean, standard deviation, frequency, percent-

age, and Pearson’s product moment correlation. 

The (r2) coefficient of determination referred to 

the effect size as indicated by Cohen (1988). 

A correlation coefficient smaller than 0.1 is  

considered to be trivial; 0.1 – 0.3 is small; 0.3 – 0.5 

is moderate, while a coefficient in excess of 0.5 is  

considered large. Table 1 presents the equivalence 

ranges for the coefficients of determination.

Table 1

The equivalence ranges for the coefficients of  

determination (Cohen, 1988)

Absolute 

value of r

r squared Effect size

0.1≤  |r|<0.3 0.01≤ r^2<0.09 Small

0.3 ≤  |r|<0.5 0.09≤ r^2<0.25 Moderate

|r|≥0.50 r^2≥0.25 Large

view. The final section aimed to determine the  

participants’ level of interest in installing the EGM 

model for their use. The data gathered in response 

to the questionnaire were then analyzed using 

SPSS statistical analysis software.

The example question which appeared 

in the questionnaire. The first, it determined 

the level of the participants’ knowledge about 

the EGM model. The second, it investigated the 

opinions of the drivers regarding traffic safety.

Question 1: What is energy source of EGM 

model to generate the electricity?

a) Solar power

b) Heat

c) Vehicle movement

Question 2: How do you feel with  

traffic safety dimension, if there is the EGM model  

installed in terms of the driving experience?

a) Positive   b) No change   c) Negative
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Findings

 1. Demographic data 

 A very small proportion of the drivers 

were female, with 85% male. A majority were 

aged in the 36-45 years bracket at 43%. Around 

one quarter were educated to bachelor’s degree 

level or higher. The data regarding age, gender, 

and education are shown in Figure 5.

Figure 5 Sex, age and education ratios 

 2. Knowledge about the EGM model

 The participants’ knowledge about the EGM 

model was divided into four separate categories: 

usage, installation, function, and principle, as 

displayed in Table 2 which these knowledge was 

the understanding in EGM model from document 

explaining the design and use of the EGM model. 

The category with the highest knowledge level 

was usage, as the participants readily understood 

how to generate electricity through driving. Instal-

lation was the second most successful knowledge 

category, followed by the general principle, and 

how the system functions respectively. In total, 

89% of the participants were able to answer at 

least one question about the EGM model, indicat-

ing some level of knowledge.

Table 2 

Driver knowledge dimensions for the EGM 

model  

(n = 174)

Elements of 

EGM model 

knowledge

Number of  

Respondents

Position

Persons (%)

Usage 174 (100.00) 1

Installation  163 (93.68) 2

Principles 161 (92.53) 3

Function  155 (89.08) 4

 The knowledge levels regarding the 

EGM model were classified as excellent, good, 

average, fair, and poor, with further classifica-

tion by age, gender, and education. The results 

are shown in Figures 6, 7 and 8. The results 

reveal that a large majority of the respondents 

showed an excellent level of knowledge about 

the EGM model, whether classified by age,  

education, or gender. All of those participants  

educated to bachelor’s degree level or higher 

were in the excellent category.

Figure 6 Participants’ knowledge level by gender
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Figure 7 Participants’ knowledge level by  

education

Figure 8 Participants’ knowledge level by age

3. Participants’ opinions about the 

EGM model 

 The drivers reported that the installation of 

the EGM model had neither negative nor positive 

effects upon convenience or traffic safety. The 

mean scores for these categories were 1.84 and 

1.96 respectively, coming very close to a score 

of 2.00 which would represent no change; this 

reveals that drivers would feel no effects from 

having the EGM model installed in terms of the 

driving experience. Table 3 presents the findings.  

 Furthermore, the drivers reported little  

concern about the potential for damage to their 

vehicles or obstructed views in driving, with means 

scores of 1.06 and 1.01 respectively. Both these 

scores were close to the value of 1.00 which 

would represent the lowest level of concern.

Table 3

Opinions of participants regarding EGM model  

attributes (n=165)

The correlation coefficients for the participants’  

opinions about the EGM model ware analyzed, some 

small correlation was observed among outcomes  

regarding various pairs of opinions. Those pairs which 

showed significant correlation at the 1% level of  

significance were: i) convenience with traffic 

safety; ii) convenience with vehicle damage; iii) 

convenience with loss of view; iv) traffic safety 

with vehicle damage, and v) traffic safety with 

loss of view. The size effects for the correlation 

coefficients were small in all cases with the  

exception of convenience with traffic safety, which 

produced a medium sized effect.

Table 4

Matrix of correlation coefficients (r) showing  

participants’ opinions (n = 165)

** Denotes significance at the 1% level. 

 S o m e  o f  t h e  c o r r e l a t i o n a l  

relationships can be described as direct, where 

if one element falls, the other will also fall. 

Others were inverse, denoting a rise in one 
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element leading to a fall in the other. The  

results are shown below, referring to each of the  

correlational pairs earlier described:

 1) Convenience α  Traffic safety

 2) Convenience α  1/vehicle damage

 3) Convenience α  loss of view 

 4) Traffic safety α  1/vehicle damage 

 5) Traffic safety α  loss of view 

 In general, it can be stated that the  

relationships were direct where posit ive  

elements were paired with other positive  

elements, such as convenience with traffic 

safety, while the inverse relationships came 

when negative elements were paired with 

positive elements, such as vehicle damage with  

convenience. This suggests that the design should 

allow positive aspects to be enhanced while 

simultaneously reducing the negative aspects. 

 T he  r e s u l t s  a l s o  s howed  t h a t  

negative opinions were reduced to a greater  

extent than positive opinions were increased, 

while elements such as convenience and traffic 

safety were seen as essentially neutral. The vehicle  

damage category showed anxiety at a high level 

exceeding that of a medium level, while for loss 

of view, the situation was reversed with medium 

anxiety exceeding high level anxiety. 

4. Interest levels in the EGM model

 The persuasion phase from the innovation-

decision process was evaluated by determining 

the participants’ level of interest in having the 

EGM model installed. The questionnaire thus 

included the item worded as follows: “I am  

interested in the EGM model and have no  

objection to its installation on the factory’s road”. 

Furthermore, respondents were invited to offer their  

opinions and suggestions. Those in favor noted that  

energy security for the factory would be improved 

through this alternative energy source, with support  

levels for this viewpoint measured at 23.7%. Those 

against believed that while the electricity cost to 

the factory might be lowered, 5.3% thought the 

technology itself may be new, unreliable, and 

potentially expensive, while 60.5% advised that 

the location should be chosen carefully and the 

materials used should be strong and durable to 

ensure the project’s success. A further 10.5% sated 

that they did not object and though the decision 

should be the responsibility of senior managers.

Discussion and Conclusion 

 The results of the study revealed that  

overall , the participants, comprising CPF  

drivers of all vehicle types, had excellent  

knowledge of the EGM model, and all expressed  

interest in having the system installed. It can thus be  

concluded that they were able to understand the 

general concept behind the design and the attributes 

of the model and use of the EGM model and its 

operation having studied the documents provided 

as part of the study. However, if EGM model will be  

constructed and installed in this area, the level of  

knowledge of drivers may change because in they 

will available to use a prototype EGM model. It 

may enhance the level knowledge.

 The information document, illustrated 

in Figure 4, provided basic details about the 

EGM model using simple language and sketch 

diagrams to help drivers to understand the  

operation of the system. The results of the  

analysis showed that factors such as education, age 

or gender had no significant influence upon the 

level of understanding achieved. Although a high  
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percentage of participants did not hold a university 

degree, they had sufficient ability to understand 

the explanation provided in the document and 

to understand the EGM model. This success can 

be attributed to the inclusion of both visual and 

textual material to convey the information, with 

the visual communication theory (Barry, 2002) 

explaining the benefits of the use of pictures 

which the results here clearly support. It has also 

been suggested that visual presentation should 

be favored when offering new products to the 

market since customers prefer to see information 

in this format rather than to read. Pavel (2012) 

noted that around 40% of people exhibit a better 

response to visual information when compared 

to text alone. 

 In addition to the clarity of information, 

another factor behind the drivers’ support for 

the system was the fact that the EGM model 

is an approach which supports sustainable  

development, conserves resources, offers a 

clean source of energy, and assists in the  

prevention of activities which lead to climate 

change. This can therefore offer benefits to  

society, the economy, and the environment. This 

has been helpful to CPF, as the company has been 

named to the Dow Jones Sustainability Index in the  

Emerging Markets category since 2015, ranking 

within the top 5 from a total of 31 companies in 

the food sector (CPF, 2015). The EGM model can  

therefore add to achievements such as becoming 

the world’s first sustainable chicken producer as  

measured by the ProSustain standard (DNV Business  

Assurance Group, 2012). It is clear that CPF has 

been taking its responsibilities in the field of  

sustainability very seriously, through an approach 

which has seen staff and suppliers playing a 

key role in terms of heightened awareness of  

issues such as clean technology, and sustainable 

alternative energy. The basic awareness levels 

of these issues would already be expected in 

CPF drivers so it is not surprising that the EGM 

model was readily understood and appreciated 

by these drivers. 

 The analysis of correlation coefficients  

r e v e a l ed  r e l a t i o n sh i p s  be tween  t he  

opinions of the drivers which can guide 

the development of the prototype EGM  

system. Attributes related to the opinions 

revealed in the study can be considered by 

engineers responsible for the installation of 

the system, with factors such as the materials 

used and the safety features added playing a 

key role in ensuring that the system gains the  

support and confidence of the drivers. The EGM 

system will not compromise traffic safety or 

damage vehicles, and will be designed to ensure 

maximized convenience and ease of use. 

 In order to improve the design and the  

future operational capabilities of the EGM  

system, the designers should note that 

among all the opinions reported, the greatest  

concern of the drivers was that the system 

might potentially compromise convenience. This  

particular question drew the most significant  

outcome in terms of the difference between 

positive and negative feelings at 16.09%, while 

the second greatest area of concern was  

traffic safety. These areas should thus attract the  

greatest attention from designers in improving the 

EGM system. In contrast, the negative aspects such 

as vehicle damage were not particularly seen as 

a major concern by the drivers.

 While the drivers will play an important 

role as users of the system, and must thus be 

involved in the consultation process where  
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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาถึงปัจจัยภายในประเทศท่ีมีผลต่อการส่ง

ออกทุเรียนไปประเทศจีน (2) เพื่อศึกษาถึงปัจจัยภายนอกประเทศที่มีผลต่อการส่งออกทุเรียนไปประเทศจีน (3) เพื่อ

หาแนวทางเพิ่มศักยภาพในการส่งออกให้มีประสิทธิภาพและเพิ่มมูลค่าในผลิตภัณฑ์ทุเรียน ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ได้แก่ ข้อมูลปริมาณการส่งออกผลิตภัณฑ์ทุเรียนโดยรวม ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกประเทศที่มีผลต่อปริมาณการ

ส่งออกทุเรียน โดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิรายปี ตั้งแต่พ.ศ.2549 ถึง พ.ศ.2558 รวม 10 ปี วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เครื่องมือทาง

เศรษฐมิติแบบสมการถดถอยพหุเชิงซ้อนและใช้วิธีการประมาณค่าสัมประสิทธิ์แบบก�าลังสองน้อยท่ีสุด (Ordinary Least 

Squares--OLS) ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยในแบบจ�าลองนี้สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงปริมาณการส่งออกทุเรียนไป

ประเทศจีนได้ร้อยละ 90.21 ปัจจัยที่มีผลมากที่สุดได้แก่ ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศจีน รองลงมาคือ ราคาส่งออก 

(F.O.B.) ทุเรียนไทย ผลผลิตทุเรียนไทย อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และมูลค่าการน�าเข้าทุเรียนของประเทศ

จีน ผลการศึกษาในงานวิจัยนี้สนับสนุนให้ผู ้ก�าหนดนโยบายหรือหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง มีการปฏิรูปโครงสร้าง

เศรษฐกิจภาคการเกษตร ปรับโครงสร้างด้านการตลาด หาตลาดส่งออกใหม่ เพิ่มการใช้สินค้า เพิ่มมูลค่าในผลิตภัณฑ์ 

คงไว้ซึ่งประสิทธิภาพและเพิ่มศักยภาพการเป็นผู้น�าการส่งออกทุเรียนอันดับหนึ่งของโลก

ค�ำส�ำคัญ: ส่งออก, ทุเรียน, ประเทศจีน

Abstract

This independent study aimed to study the relationship between internal and external  

factors influencing durian export to People’s Republic of China. The data were collected by using 

the secondary data, i.e. the annual report on durian export from 2006-2015. The EViews program 

with multiple regression and Ordinary Least Squares (OLS) were used for data analysis. Results 

showed that the factors in this model could explain 90.21% of changes in durian export. The most  

influential was China’s GDP followed by F.O.B., Thai durian, Thai durian production, currency exchange 

rate, and China’s durian import value. Furthermore, practical issues drawn from this study for the  

government and policy makers to consider in order to maintain and enhance Thailand’s performance in its  

number one world’s durian exporter were presented: economic structural reform of agricultural sector, 

ควำมสัมพันธ์ของปัจจัยภำยในและปัจจัยภำยนอกประเทศ

ที่มีผลต่อกำรส่งออกทุเรียนไปสำธำรณรัฐประชำชนจีน

Relationship between Internal and External Factors Influencing 

Durian Export to People’s Republic of China
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บทน�ำ

ทุเรียน ผลไม้ที่ได้รับการขนานนามว่าเป็น “ราชา

ผลไม้” ด้วยรูปทรงที่ไม่น่าเชื่อว่าจะรับประทานได้ ทั้งยังมี

รสชาติและกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ เป็นที่ติดอกติดใจทั้งชาว

ไทยและชาวต่างชาติ ประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตทุเรียนอับ

ดันต้น ๆ  ของโลก โดยในช่วงเดือนมกราคม – พฤศจิกายน 

พ.ศ. 2557 ประเทศไทยส่งออกทุเรียนรวมประมาณ 380 

ล้านกิโลกรัม มูลค่ากว่า 13,580 ล้านบาท โดยในท้ังหมด

นี้ส่วนใหญ่เป็นการส่งออกทุเรียนสดประมาณ 364 ล้าน

กิโลกรัม มูลค่ากว่า 12,280 ล้านบาท และประเทศคู่ค้าท่ี

ส�าคัญคือ ประเทศจีน (จินตน์กานต์ งามสุทธา, 2557) 

ทุเรียนเป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมในประเทศจีน

มาก และประเทศไทยก็เป็นผู้ผลิตทุเรียนสดรายเดียวที่จีน

อนุญาตให้น�าเข้า ประเทศจีนเป็นตลาดสินค้าอาหารท่ีน่า

สนใจ เนื่องจากเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดในโลก ด้วยประชากร

ที่มากถึง 1,300 ล้านคน ทั้งยังมีการคาดการณ์ว่าจะเพิ่ม

เป็น 1,475 ล้านคนในพ.ศ. 2050 ประกอบกับประเทศ

จีนมีการพัฒนาทางเศรษฐกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่อง มั่นคง

และรวดเร็ว ปัจจุบันผู้บริโภคชาวจีนมีแนวโน้มในความ

ต้องการผลไม้ไทยเพ่ิมขึ้น จากจ�านวนประชากรที่จะเพิ่ม

มากขึ้นของนโยบายลูกคนเดียว และพฤติกรรมการบริโภค

อาหารที่เปลี่ยนแปลงไปตามรายได้ที่สูงขึ้น ท�าให้ชาวจีน

นิยมสินค้าที่มาจากต่างประเทศและสินค้าที่มีคุณภาพ 

ขั้นตอนการส่งออกทุเรียนไปประเทศจีน จะต้อง

มีการด�าเนินการขออนุญาตก่อนน�าเข้า ทุเรียนสดจาก

ประเทศไทยได้รับอนุญาตจากส�านักควบคุมคุณภาพและ

ตรวจสอบกกักนัโรคแห่งสาธารณรฐัประชาชนจนี(General 

Administration of Quality Supervision Inspection 

and Quarantine of People Republic of China-- 

AQSIQ) ให้เป็นทุเรียนสดที่สามารถน�าเข้าไปจ�าหน่ายใน

ประเทศจีนได้ประเทศเดียว โดยนับว่าเป็นสินค้าช้ันสูง 

(hi-end) ปัญหาทีพ่บในการส่งทเุรยีนไทยไปขายยงัประเทศ

restructuring the marketing, seeking new markets, increasing demand, and adding value to products.

Keywords: export, durian, China

จีนคือ เพลี้ยแป้ง เพลี้ยหอย ท่ีผ่านมาไม่ได้มีการก�าหนด

เป็นศัตรูพืชกักกัน แต่ปัจจุบันประเทศจีนได้มีข้อก�าหนด

นี้ข้ึนแล้ว ซ่ึงหากตรวจพบ เจ้าหน้าท่ีสามารถเผาท�าลาย

หรือปฏิเสธการน�าเข้าได้ในทันที แต่ในทางปฏิบัติหากพบ

แมลงศัตรูพืชดังกล่าว เจ้าหน้าท่ีจะมีการฉีดพ่นด้วยสาร 

Methylbromide ซ่ึงผู้น�าเข้าจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย

ในส่วนนี้เอง (อุไร สุวรรณวงศ์, 2557)

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

1. เพื่อศึกษาถึงปัจจัยภายในประเทศที่มีผลต่อ

การส่งออกทุเรียนไปประเทศจีน

2. เพื่อศึกษาถึงปัจจัยภายนอกประเทศท่ีมีผลต่อ

การส่งออกทุเรียนไปประเทศจีน

3. เพื่อหาแนวทางเพิ่มศักยภาพในการส่งออกให้

มีประสิทธิภาพและเพิ่มมูลค่าในผลิตภัณฑ์ทุเรียน

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

ท ฤ ษ ฎี ค ว า ม ไ ด ้ เ ป รี ย บ โ ด ย เ ป รี ย บ เ ที ย บ  

(comparative advantage) ของ เดวิด ริคาร์โด (David  

Ricardo) ในการยดึหลกัการแบ่งงานกนัท�า ประเทศจะผลิต

สินค้าท่ีตนได้เปรียบโดยเปรียบเทียบท่ีสูงกว่าเมื่อเปรียบ

เทียบกับอีกประเทศหนึ่งหรือผลิตสินค้าด้วยต้นทุนต�่าที่สุด 

และส่งออกสินค้าดังกล่าวไปยังประเทศนั้น ในทางตรงกัน

ข้ามก็จะน�าเข้าสินค้าที่ผลิตแล้วเสียเปรียบโดยเปรียบเทียบ

ท่ีต�่ากว่าหรือต้นทุนค่าเสียโอกาสท่ีสูงกว่าจากประเทศนั้น

การค้าของโลกก็จะเพิ่มข้ึน (ชนงกรณ์ กุณฑลบุตร, 2559)

กลยุทธ์ในการเข้าสู่ตลาดต่างประเทศ ได้แก่ 

1. การส่งออก (exporting) เป็นวิธีท่ีง่ายต่อ
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การเข้าสู่ตลาดต่างประเทศและได้รับผลกระทบจากการ

เปล่ียนแปลงด้านการเมืองของประเทศคู่ค้าน้อยกว่าวิธี

อื่น แบ่งได้เป็น 2 วิธี ได้แก่ 

1.1 การส่งออกทางอ้อม (indirect export-

ing) หมายถึง กิจการจะมอบหมายให้ผู้อื่นท�าหน้าที่ในส่วน

ที่เป็นการส่งออกสินค้าแทนตนเอง โดยจะใช้คนกลางใน

ประเทศของตนช่วยกระจายสินค้าไปต่างประเทศ

1.2 การส่งออกทางตรง (direct exporting) 

หมายถึง กิจการจะท�าหน้าที่ในการส่งสินค้าของตนไปยัง

ลูกค้าในต่างประเทศโดยไม่ผ่านคนกลางใดๆ เช่น การ

ออกงานแสดงสนิค้าในต่างประเทศ มกีารซือ้ขายกนัโดยตรง 

ท�าให้มีก�าไรมากกว่าที่จะต้องผ่านคนกลาง (พงษ์สรรค์ ลีลา

หงส์จุฑา และลักคณา วรศิลป์ชัย, 2553)

2. การแลกเปลี่ยนสินค ้าระหว ่างประเทศ  

(countertrade) เป็นการซื้อขายโดยแลกเปลี่ยนสินค้า

ระหว่างกันและกันแทนการใช้เงินตรา ซึ่งมีรูปแบบ ดังนี้

2.1 การแลกเปลี่ยนสินค้าโดยตรง (pure 

barter) เป็นการแลกเปลี่ยนระหว่างสินค้ากับสินค้า ตาม

สัญญาแห่งการค้าต่างตอบแทน

2.2 การแลกเปลี่ยนผ่านข้อตกลงล่วงหน้า 

(clearing arrangements) เป็นการแลกเปลี่ยนสินค้า

ระหว่างกัน ตามช่วงระยะเวลาที่ก�าหนด หากเกินจากที่

ก�าหนดไว้ ต้องช�าระด้วยเงินตราสกุลเงินหลัก

2.3 การค้าแลกเปลี่ยน (switch trading) เป็น

รูปแบบการค้าที่มีประเทศที่สามเข้ามาเกี่ยวข้องในการซ้ือ

ต่างตอบแทน เนื่องจากประเทศคู่ค้าระหว่างกันอาจไม่

ต้องการสินค้าที่ตนได้แลกเปลี่ยนมา

2.4 การซื้อตอบแทน (counter purchase) 

คือการที่ประเทศคู่ค้าจะท�าข้อตกลงกันในการซื้อสินค้า

ระหว่างกัน เพื่อเป็นการตอบแทนทางการค้าและป้องกัน

การเสียดุลทางการค้า

2.5 การซื้อคืน (buy back) จะเกิดข้ึนในกรณี

ที่ธุรกิจเข้าไปสร้างโรงงาน หรือจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์

เทคโนโลยีหรือบริการอื่นๆ ให้กับประเทศหนึ่ง และยินดีท่ี

จะซื้อสินค้าที่ผลิตจากโรงงานนั้นตามสัดส่วนของการช�าระ

เงินตามสัญญา (ชนงกรณ์ กุณฑลบุตร, 2559)

ในปัจจุบันหลายประเทศพยายามส่งเสริมให้มี

การผลิตสินค้าเพื่อการส่งออก เพื่อน�ารายได้มาสู่ประเทศ 

ขณะเดียวกันมีการก�าหนดมาตรการต่างๆ เพื่อลดการน�า

เข้าจากต่างประเทศ ได้แก่ ภาษีศุลกากร โควต้ามาตรการ

ของรฐับาล การผกูขาด และการเลอืกปฏบิตัใินการคดิราคา

สินค้า มาตรการเหล่านี้นับวันจะมีบทบาทในทางการค้า

ระหว่างประเทศมากข้ึน อันสืบเนื่องจากการขยายตัวทาง

เศรษฐกิจของประเทศต่าง ๆ  ท่ีท�าการค้าระหว่างประเทศ

ร่วมกัน (กนกพร ชัยประสิทธิ์, 2559)

การค้าสินค้าระหว่างไทยกับจีน ประเทศจีนเป็น

ประเทศคู ่ค้าสินค้าการเกษตรอันดับ 1 ของไทย โดย

ในพ.ศ. 2555-2557 มีสัดส่วนการค้าสินค้าการเกษตรร้อย

ละ 10.48 ของมูลค่าการค้าสินค้าการเกษตรของไทยกับ

โลก ในพ.ศ. 2555 มีมูลค่าการค้ารวม 127,355 ล้านบาท 

และมีมูลค่าเพิ่มข้ึนต่อเนื่องในพ.ศ. 2556 และ 2557 เป็น

มูลค่า 140,265 ล้านบาทและ 171,393 ล้านบาท ตาม

ล�าดับ คิดเป็นมูลค่าการค้าเฉลี่ยปีละ 146,338 ล้านบาท 

โดยมีอัตราการค้าเพิ่มข้ึนเฉลี่ยปีละ16.01ต่อปี ท้ังนี้ ไทย

เป็นฝ่ายได้เปรียบดุลการค้าสินค้าการเกษตรกับจีนมาโดย

ตลอด ในด้านของการส่งออกสินค้าเกษตร ประเทศจีนเป็น

ตลาดส่งออกอันดับ 2 ของไทย โดยในพ.ศ. 2555 ไทยส่ง

ออกไปจีนเป็นมูลค่า 85,686 ล้านบาท และมีมูลค่าเพิ่ม

ข้ึนอย่างต่อเนื่องในพ.ศ. 2556 และ 2557 เป็น 97,101 

ล้านบาทและ 123,314 ล้านบาท ตามล�าดับ ในช่วงพ.ศ. 

2555-2557 ไทยมีสัดส่วนการส่งออกไปจีน คิดเป็นมูลค่า

การส่งออกเฉลีย่ปีละ 102,033 ล้านบาท โดยมอีตัราการส่ง

ออกเพิ่มข้ึนเฉลี่ยร้อยละ 19.96 ต่อปี (ส�านักงานเศรษฐกิจ

การเกษตร, 2559)

ประเทศไทยมศีกัยภาพในการผลติสนิค้าหลายชนดิ

ที่ยังคงได้เปรียบเมื่อเทียบกับประเทศจีนและคู่แข่งขัน เช่น 

ทุเรียน ล�าไย ส้มโอ มังคุด เงาะ กล้วยไข่ ลองกอง และ

มะพร้าวอ่อน เป็นต้น อกีท้ังตลาดจนียงัมโีอกาสขยายการส่ง

ออกได้อีกมาก เศรษฐกิจค่อนข้างมีเสถียรภาพ รายได้ของ

ประชากรดีขึ้น โดยเฉพาะเมืองกวางตุ้ง เซี่ยงไฮ้ หนานหนิง 

เซียะเหมิน ฟูเจียน ปักกิ่ง และเฉินตู ซึ่งไทยน่าจะมีโอกาส

ในการเจาะตลาดนี้ได้เพิ่มข้ึน ด้านการขนส่งมีโอกาสขยาย

เส้นทางทะเลมุ่งสู่ตลาดจีนโดยไม่ต้องผ่านฮ่องกง เนื่องจาก

การลดภาษีเป็น 0 เปอร์เซ็นต์ ท�าให้ไทยสามารถส่งสินค้า
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ไปยังท่าเรือในเมืองต่าง ๆ ของจีนได้โดยตรง เช่น นานกิง 

กวางตุ้ง เซี่ยงไฮ้ และเซียะเหมิน เป็นต้น อย่างไรก็ดี เส้น

ทางขนส่งทางอากาศยังสามารถขยายการส่งสินค้าผลไม้ไป

ยังสนามบินเมืองต่างๆ ในมณฑลยูนนานและเมืองอื่นๆ ที่

ส�าคัญได้เพิ่มข้ึนเช่นกัน

กรอบแนวคิดกำรวิจัย

      ตัวแปรต้น      ตัวแปรตาม

ปัจจยัภายในประเทศ

1. ราคาส่งออก (F.O.B.) ทุเรียนไทย (บาท: ตนั)

2. ผลผลิตทุเรียนไทย (หน่วย: กิโลกรัม)

3. อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ (บาท: ดอลล่าร์สหรัฐ)
ปริมาณการส่งออกของทุเรียนไทย

ไปประเทศจีน (หน่วย: กิโลกรัม)

ปัจจยัภายนอกประเทศ

1. ผลิตภณัฑม์วลรวมประเทศจีน (ดอลล่าร์สหรัฐ)

2. มูลค่าการน�าเขา้ทุเรียนของประเทศจีน

ภำพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

สมมติฐำนกำรวิจัย 

1. ราคาส่งออก (F.O.B) ทุเรียนของไทยมีความ

สัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับปริมาณการส่งออกทุเรียน

ของไทย 

2. ผลผลิตทุเรียนไทยมีความสัมพันธ์ในทิศทาง

เดียวกันกับปริมาณการส่งออกทุเรียนของไทย

3. อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศมีความ

สัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับปริมาณการส่งออกทุเรียน

ของไทย 

4. ผลิตภัณฑ์มวลรวมประเทศจีนมีความสัมพันธ์

กับปริมาณการส่งออกทุเรียนของไทย 

5. มูลค่าการน�าเข้าทุเรียนของประเทศจีนมีความ

สัมพันธ์กับปริมาณการส่งออกทุเรียนของไทย

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 

ใช ้หน ่วยวิ เคราะห์ดังนี้  ปริมาณการส ่งออก

ผลิตภัณฑ์ทุเรียนโดยรวม ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก

ท่ีมีผลต่อปริมาณการส่งออกทุเรียนในช่วงระยะเวลาเริ่ม

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 ถึง พ.ศ. 2558 รวม 10 ปี

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 

ใช้โปรแกรมส�าเร็จรูป EViews ในการเก็บรวบรวม

ข้อมูลทุติยภูมิแบบอนุกรมเวลา ซ่ึงเป็นข้อมูลรายปี โดยจะ

เริ่มตั้งแต่ปี 2549 – 2558 จากนั้นน�าข้อมูลท่ีได้มาท�าการ

ค�านวณเพื่อหาค่าต่างๆ โดยมีแบบจ�าลองดังต่อไปนี้ 

Qt = a + b_1PT + b_2QTT + b_3EX + b_4CGDP 

+ b_5 VI

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

ค้นคว้าจากเอกสารต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับงานวิจัย

โดยใช้ข้อมูลย้อนหลัง ได้แก่ ราคาส่งออก (F.O.B) ทุเรียน
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ของไทย (บาท: กิโลกรัม) ผลผลิตทุเรียนไทย (หน่วย: 

กิโลกรัม) อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (บาท: ดอล

ล่าร์สหรัฐ) ผลิตภัณฑ์มวลรวมประเทศจีน (ดอลล่าร์สหรัฐ) 

มูลค่าการน�าเข้าทุเรียนของประเทศจีน ปริมาณการส่งออก

ทุเรียนของไทยไปประเทศจีน (หน่วย: กิโลกรัม) ตั้งแต่พ.ศ.

2549 – 2558 เก็บข้อมูลจากกรมการส่งเสริมการเกษตร 

กรมวิชาการเกษตร สถิติการส่งออกกรมศุลกากร กรม

พัฒนาธุรกิจการค้า กรมการค้าต่างประเทศ สถิติการส่ง

ออก จากงานวิจัยและบทความที่เกี่ยวข้อง เรียบเรียงข้อมูล

ที่ได้มา จัดเป็นหมวดหมู่ตามกลุ่มของตัวแปรที่จะศึกษา

สถิติท่ีใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 

ใช้แบบจ�าลองทางเศรษฐมิติ ในรูปของสมการ

ถดถอยพหุคูณ (multiple regression) ในรูปก�าลังสอง

น้อยที่สุดแบบธรรมดา (Ordinary Least Square--OLS) 

ประมวลผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรม 

Eviews ส�าหรับค่าทางสถิติต่างๆ เช่น ค่า T-value จะ

เป็นค่าที่ใช้ส�าหรับทดสอบตัวแปรอิสระแต่ละตัวว่ามีผล 

กระทบต่อตัวแปรตามอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติหรือไม่ 

โดยค่านี้จะแสดงในรูปวงเล็บ และค่า F-statistic จะใช้

ในการทดสอบนัยส�าคัญของสมการที่ประมาณค่าว่ามีนัย

ส�าคัญทางสถิติหรือไม่ ค่า r^2 เป็นค่าใช้พิจารณาว่าตัวแปร

อิสระทั้งหมดในสมการสามารถอธิบายถึงการเคลื่อนไหว

ขึ้นลงตัวแปรตามได้มากน้อยเพียงใด โดยอธิบายเป็นค่า

ร้อยละ การทดสอบการเกิด Multicollinearity การสร้าง

แบบจ�าลองสมการถดถอยพหุคูณนั้น อาจจะมีตัวแปร

อิสระบางตัวเกิดมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันหรือไม่ โดย

พิจารณาจากค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (coefficient of  

correlation) จะต้องไม่มากกว่า 0.80 การทดสอบสห

สัมพันธ์เชิงอนุกรม (autocorrelation) โดยใช้ค่า Prob-

ability มากกว่า 0.05 แสดงว่าไม่มีปัญหา Autocorrela-

tion และการทดสอบปัญหาความแปรปรวนของตัวแปร

ความคลาดเคลื่อนไม่คงที่ (heteroscedasticity) โดย

ประยุกต์ใช้วิธี White’s Test โดยใช้ค่า Probability 

มากกว่า 0.05 แสดงว่าไม่มีปัญหา Heteroscedasticity 

(ขนิษฐา มีสนาม, 2555)

ผลกำรวิจัย 

ก า ร ห า ค ่ า สั ม ป ร ะ สิ ท ธิ์ ส ห สั ม พั น ธ ์ จ า ก  

Correlation Matrix พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์

ระหว่างตัวแปรอิสระ มีค่าน้อยกว่า 0.80 ทุกคู่ แสดงว่า

ตัวแปรดังกล่าวเป็นอิสระซ่ึงกันและกัน หรือไม่มีความ

สัมพันธ์กันในรูปแบบเชิงเส้น ดังนั้น แสดงว่าไม่เกิดปัญหา  

Multicolinearity การทดสอบการเกิดปัญหาสหสัมพันธ์

เชิงอนุกรมเวลา (autocorrelation) ตกอยู ่ในช่วง

ยอมรับสมมติฐานหลักว่า ไม่มีความสัมพันธ์ล�าดับที่หนึ่ง

ระหว่างค่าคลาดเคลื่อนจากแบบจ�าลอง หรือไม่เกิดปัญหา  

Autocorrelation การทดสอบปัญหาความแปรปรวนของ

ตวัแปรความคลาดเคลือ่นไม่คงท่ี (heteroscedasticity) ตก

อยู่ในช่วงท่ียอมรับสมมติฐานหลัก (null hypothesis) ได้

ว่า ค่า P = 0 แสดงว่าไม่เกิดปัญหา Homoscedasticity

ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัจจัยภายใน

และปัจจัยภายนอกประเทศที่มีต่อการส่งออกทุเรียนไป

ประเทศจีน สามารถประมาณค่าความสัมพันธ์โดยใช้รูป

แบบสมการเส้นตรง โดยให้ตัวแปร YQT คือ ปริมาณการส่ง

ออกทุเรียนของไทยไปประเทศจีน X1PT คือ ราคาส่งออก 

(F.O.B) ทุเรียนของไทย X2QTT คือ ผลผลิตทุเรียนไทย 

X3EX คือ อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ X4CGDP 

คือ ผลิตภัณฑ์มวลรวมประเทศจีน และ X5VI คือ มูลค่า

การน�าเข้าทุเรียนของประเทศจีน ได้ผลการวิเคราะห์ทาง

เศรษฐมิติ ดังนี้

YQT = 716483019.473 + 2182355.112 X1PT 

+ 55.258 X2QTT - 6973470.034 X3EX 

(2.512)* (0.833)* (0.592)* (-0.777)*

- 28666106.599 X4CGDP + 0.00092 X5VI

(-3.482)**(0.070)*

เมื่อพิจารณาค่าสถิติท่ีส�าคัญพบว่า ค่าสัมประสิทธ์ิ

การตัดสินใจ (R^2) มีค่าเท่ากับ 0.9021 หมายความว่า 

ตัวแปรอิสระต่าง ๆ  ซ่ึงได้แก่ ราคาส่งออก (F.O.B) ทุเรียน

ของไทย ผลผลิตทุเรียนไทย อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่าง

ประเทศ ผลิตภัณฑ์มวลรวมประเทศจีน มูลค่าการน�าเข้า

ทุเรียนของประเทศจีน สามารถอธิบายความแปรปรวน

ของตัวแปรตาม คือ ปริมาณการส่งออกทุเรียนของไทย
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ไปประเทศจีนได้ร้อยละ 90.21 ค่า R^2 ของแบบจ�าลอง

มีค่าเข้าใกล้ 1 แสดงว่าแบบจ�าลอง สามารถอธิบายความ

แปรปรวนของตัวแปรตามได้ดี ค่าสถิติ F-Statistic มี

ค่าเท่ากับ 7.3729 หรืออาจจะพิจารณาจากค่า Prob.  

(F-statistic) ที่ค�านวณได้มีค่าเท่ากับ 0.0378 ซึ่งมีค่าน้อย

กว่า 0.05 จึงสรุปได้ว่า ตัวแปรอิสระต่างๆ มีอิทธิผลต่อ

ตัวแปรตาม เท่ากับ 7.3729 

1. ปัจจัยภายในประเทศ 

1.1 ราคาส่งออก (F.O.B.) ทุเรียนของไทย

มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับปริมาณการส่งออก

ของทุเรียนไทยไปประเทศจีนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่

ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 90 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์เท่ากับ 

2182355.112 และค่าสถิติ T-Statistic เท่ากับ 0.833

1.2 ผลผลิตทุเรียนไทย มีความสัมพันธ์ใน

ทิศทางเดียวกันกับปริมาณการส่งออกทุเรียนของไทยไป

ประเทศจีนทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 90 โดย

มีค่าสัมประสิทธิ์เท่ากับ 55.258 และค่าสถิติ T-Statistic 

เท่ากับ 0.592

1.3 อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ มี

ความสัมพันธ์ในทิศทางตรงข้ามกับปริมาณการส่งออก

ทุเรียนของไทยไปประเทศจีน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ี

ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 90 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์เท่ากับ 

- 6973470.034 และค่าสถิติ T-Statistic เท่ากับ -0.777

2. ปัจจัยภายนอกประเทศ

2.1 ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศจีน มี

ความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับปริมาณการส่ง

ออกทุเรียนของไทยไปประเทศจีน อย่างมีนัยส�าคัญทาง

สถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์  

- 28666106.599 และค่าสถิติ T-Statistic เท่ากับ -3.482

2.2 มูลค่าการน�าเข้าทุเรียนของประเทศจีน 

มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับปริมาณการส่งออก

ทุเรียนของไทยไปประเทศจีนทางสถิติที่ระดับความเชื่อ

มั่นร้อยละ 90 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์เท่ากับ 0.00092 และ

ค่าสถิติ T-Statistic เท่ากับ 0.070

กำรอภิปรำยผล

ปัจจัยภายในประเทศ

ราคาส่งออก (F.O.B.) ทุเรียนไทยมีความสัมพันธ์

ในทิศทางเดียวกันกับปริมาณการส่งออกของทุเรียนไทย

ไปประเทศจีน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อภิชาต  

ดะลุณเพธย์ (2534) ได้กล่าวว่า ปัจจัยส�าคัญที่เป็นตัว

ก�าหนดอุปสงค์เพื่อการส่งออกทุเรียนไปยังประเทศฮ่องกง 

คอืราคาส่งออกทเุรยีนของไทย จ�านวนประชากรของฮ่องกง 

และราคาเงาะส่งออกของไทย

ผลผลิตทุเรียนไทยมีความสัมพันธ ์ในทิศทาง

เดียวกันกับปริมาณการส่งออกของทุเรียนไทยไปประเทศ

จนี ซึง่สอดคล้องกบังานวจิยัของ กวนิ ธารกกาญจน์ (2558) 

ได้กล่าวว่า เนื่องจากปัจจุบันประเทศจีนเป็นตลาดการค้า

ที่มีขนาดใหญ่อีกทั้งยังมีประชากรมากติดอันดับต้น ๆ  ของ

โลก ปัจจุบันประเทศไทยยังคงเป็นคู่ค้าที่ส�าคัญส�าหรับ

ประเทศจีน มูลค่าการน�าเข้าผลไม้สดและท�าให้แห้งหมวด 

08 จากประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้นปีละหลายหมื่นล้านบาท 

ส�าหรับประเทศเพื่อนบ้านท่ีเป็นคู่แข่งส�าคัญของการน�าเข้า

สินค้าสู่ประเทศจีนคือ เวียดนาม ซึ่งมีทิศทางหรือแนวโน้ม

ของมูลค่าการน�าเข้าเพิ่มสูงขึ้นทุกปี เนื่องจากมีชายแดนที่

ติดกับมณฑลกวางสี และสามารถร่นระยะเวลาการขนส่ง

ผลไม้ไปยังมณฑลต่างๆ ภายในประเทศจีนได้รวดเร็วกว่า

ขนส่งจากประเทศไทย แต่ผู ้บริโภคในประเทศจีนยังคง

ช่ืนชอบและติดใจในรสชาติของผลไม้ท่ีผลิตจากเมืองไทย

มากกว่าประเทศเพื่อนบ้าน

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศมีความ

สมัพนัธ์ในทศิทางตรงข้ามกบัปรมิาณการส่งออกทเุรยีนของ

ไทยไปประเทศจีน ซ่ึงสอดคล้องการงานวิจัยของ กฤษณี 

พิสิฐศุภกุลและคณะ(2556) พบว่า ค่าเงินของประเทศผู้

ส่งออกหรือผู้น�าเข้ามีผลต่อราคาสินค้า หากเมื่อใดก็ตามที่

ค่าเงินบาทของไทยอ่อนค่า ราคาสินค้าท่ีค�านวณเป็นสกุล

เงินของผู้ส่งออกจะมีค่าเพิ่มขึ้น ความต้องการที่จะส่งออก

สนิค้าจะเพิม่สงูขึน้ ในขณะทีร่าคาสนิค้าเมือ่ค�านวณเป็นสกลุ

เงินของประเทศผู้ซื้อจะมีราคาสินค้าสูงขึ้น ต้องเสียเงินใน

การน�าเข้าสนิค้ามากข้ึน ดงันัน้ ผูซ้ือ้จะรอจนกว่าการอ่อนค่า

ของสกุลเงินประเทศผู้ขายมีน้อยลงจึงจะท�าการซ้ือมากขึ้น
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ปัจจัยภายนอกประเทศ 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมประเทศจีนมีความสัมพันธ์ใน

ทิศทางตรงกันข้ามกับปริมาณการส่งออกทุเรียนของไทย

ไปประเทศจีน ซึ่งขัดแย้งกับ รังสรรค์ โนชัย (2556) พบ

ว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่ออุปสงค์การส่งออกทุเรียน มังคุด และ

ล�าไยของประเทศไทยไปยังประเทศจีนอย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติ คือ ราคาการส่งออกทุเรียน มังคุด และล�าไยของ

ประเทศไทยไปประเทศจีนปรับด้วยดัชนีราคาผู้บริโภคของ

ประเทศจีน และมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ

ต่อหัวของ ประเทศจีนปรับด้วยดัชนีราคาผู้บริโภคของ

ประเทศจีน 

มูลค่าการน�าเข้าทุเรียนของประเทศจีนมีความ

สัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับปริมาณการส่งออกทุเรียน

ของไทยไปประเทศจีน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กวิน 

ธารกกาญจน์ พบว่า ปัจจุบันผลไม้เป็นที่นิยมส�าหรับผู้

บริโภคชาวมณฑลยูนนาน เนื่องจากรสชาติผลไม้จากเมือง

ไทยมีรสชาติที่ดีกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้าน

อีกทั้งผู้บริโภคเชื่อมั่นในคุณภาพของผลไม้ที่น�าเข้ามาจาก

ประเทศไทยโดยเรียกว่าเป็น “ผลไม้ไฮโซ” นับว่าเป็น

ข้อได้เปรียบทางด้านภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ที่มาจาก

ประเทศไทย ท�าให้สินค้ามีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น

ข้อเสนอแนะ

จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า ผลิตภัณฑ์มวล

รวมประเทศจีน เป็นองค์ประกอบส�าคัญในการส่งออก

ทุเรียนของไทยไปประเทศจีน ช้ีให้เห็นถึงความส�าคัญของ

การเติบโตหรือชะลอตัวของเศรษฐกิจประเทศจีนมีผลต่อ

ปริมาณน�าเข้าทุเรียนจากประเทศไทย เมื่อผลิตภัณฑ์มวล

รวมในประเทศจีนเพิ่มข้ึน แสดงให้เห็นว่าผู้บริโภคชาวจีน

มีความต้องการในสินค้าน�าเข้าหลากหลายชนิดมากขึ้น 

การน�าเข้าทุเรียนจากประเทศไทยจึงเป็นหนึ่งในตัวเลือก 

ซึ่งในอนาคตทางสาธารณรัฐประชาชนจีนมีแนวโน้มที่จะ

น�าเข้าทุเรียนจากไทยมากยิ่งขึ้น ผู ้ก�าหนดนโยบายของ

รัฐบาล หรือหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ควรมีนโยบาย

ปฏริปูโครงสร้างเศรษฐกจิภาคการเกษตรเพือ่ปรบัโครงสร้าง

ด้านการตลาด หาตลาดส่งออกใหม่ เพิ่มการใช้สินค้า สร้าง

ความเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิอย่างมเีสถียรภาพและยัง่ยนื 

โดยเน้นการพัฒนาเกษตรกรและสถาบันการเกษตร การ

พัฒนาการผลิต พัฒนาปัจจัยพื้นฐานที่เกี่ยวกับการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการผลิต พัฒนามาตรฐานสินค้า วิจัยและ

พัฒนาสายพันธุ ์เพื่อเพิ่มมูลค่าในผลิตภัณฑ์ ให้คงไว้ซึ่ง

ประสิทธิภาพและเพิ่มศักยภาพการเป็นผู้น�าการส่งออก

ทุเรียนอันดับหนึ่งของโลก
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มคธ ประเทศอินเดีย ศึกษาค้นคว้าพระไตรปิฎกมาอย่าง

ต่อเนื่องและเขียนหนังสือเก่ียวกับพระพุทธศาสนามากกว่า 

30 เรื่อง มีงานวิจัยด้านคัมภีร์พุทธศาสนา 3 เรื่อง บทความ

ทางพุทธศาสนามากกว่า 50 เรื่อง งานในอดีตเป็นอาจารย์
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จิตภาวนา มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาแห่งโลก เจ้าของ

บ้านบรรณรุจิ เปิดสอนหลักสูตรครูสมาธิของหลวงพ่อ 

วิริยังค์ สิรินธโร เขียนหนังสือ และบรรยายธรรมทางสถานี

วิทยุยานเกราะ และ อสมท.

“เปลี่ยนเจ้ากรรมนายเวรให้เป็นมิตร” พิมพ์ครั้ง

ท่ี 2 กรุงเทพมหานคร อมรินทร์ธรรมะ อมรินทร์พริ้นติ้ง

พับลิซซ่ิง 2558 จ�านวน 120 หน้า หนังสือเล่มนี้อยู่ในชุด 

ชีวิตหลังความตาย เล่มท่ี 3

วัตถุประสงค์ของหนังสือเล่มนี้คือ การเสนอความ

รู้ซึ่งเป็นข้อมูลในคัมภีร์พระพุทธศาสนาท่ีคนท่ัวไปเข้าถึง

ได้ โดยไม่ทิ้งความเชื่อถือทางวิชาการ และท�าอย่างไรให้

เจ้ากรรมนายเวรเป็นมิตรด้วยความรู้สึกจากความจริงที่

ว่า สัตว์โลกน่าจะอยู่ร่วมกันฉันมิตรได้ (ค�าน�า)

เปลี่ยนเจ้ากรรมนายเวรให้เป็นมิตร เล่มนี้ผู้เขียน

ได้เสนอเนื้อหาด้วยการปูพื้นฐานความรู้ให้ผู้อ่านได้เข้าใจ

เก่ียวกับ เจ้ากรรม นายเวร หมายถึงอะไร คือใคร มีเจ้า

กรรมนายเวรมาจากท่ีไหนบ้าง เจ้ากรรมนายเวรท่ีเป็นโอป

ปาติกะ ท่ีเป็นกายหยาบ ท่ีเป็นไปตามกรรม เรื่องเล่าด้วย

เจ้ากรรมนายเวร และท�าอย่างไรให้เจ้ากรรมนายเวรเป็น
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มิตร จัดเรียงเนื้อหาให้ผู้อ่านได้มีความรู้ความเข้าใจไล่ไป

ไปตามล�าดับ พร้อมทั้งตัวอย่างของผู้ที่เจ้ากรรมนายเวร

ไล่ล่า วิธีการการสิ้นสุดของการไล่ล่า รูปแบบของการสร้าง

มิตรจากเจ้ากรรมนายเวร

ผู ้เขียนได้ค้นคว้าเรื่องจากพระไตรปิฎก อรรถ

กถา ที่บันทึกเป็นเรื่องราวในอดีตประการหนึ่ง ผสมกับ

เหตุการณ์ในปัจจุบันซึ่งมาจากประสบการณ์ตรงของผู ้

เขียนเอง บางเรื่องได้รับฟังจากสื่อต่าง ๆ  ที่เล่าขานกัน บาง

เรื่องมาจากมีผู้คนที่ได้รับประสบการณ์เกี่ยวกับเจ้ากรรม

นายเวรมาเล่าให้ฟัง ผู้เขียนน�าเรื่องเหล่านั้นมากลั่นกรอง 

โดยใช้ความรู้จากพระไตรปิฎก และอรรถกถาเป็นฐานใน

การพิจารณา ซึ่งมีหลักวิชาการรองรับข้อมูล ส�าหรับชาว

พุทธแล้ว “เปลี่ยนเจ้ากรรมนายเวรให้เป็นมิตร” มีความ

ส�าคัญมากทีเดียว เพราะท�าให้เราสามารถหลุดพ้นจากการ

จองกรรมจองเวรกันชาติแล้วชาติเล่า ด้วยวิธีการที่ถูกต้อง

ตามหลักพุทธศาสนา และสุดท้ายจะท�าให้เราพบทางแห่ง

ความสุข เจริญงอกงามในชีวิต 

ผู้เขียนขึ้นบทน�าด้วยประสบการณ์จริงจากผู้เข้า

ร่วมประชุมวิชาการพัฒนาจริยธรรม เมื่อปี 2552 ด้วย

การยกเรื่องชีวิตจริงของวิทยากรท่านหนึ่งที่ได้รับพิษสง

จากเจ้ากรรมนายเวรเล่นงานอย่างหนักเกือบเอาชีวิตไม่

รอด เธอชื่อ ภูริดา บัวทรัพย์ เป็นคนสวย ใจบุญ เรียน

เก่ง เรียนจบท�างานที่มีอนาคตสวยหรู แต่วันหน่ึงเธอถูก

น�าส่งโรงพยาบาลแบบไม่รู ้สึกตัว เธอสลบไปหนึ่งคืนกับ

หนึ่งวัน ครั้นเธอฟื้นขึ้นมา พ่อกับแม่ยิ่งตกใจมากขึ้นไปอีก 

เมื่อลูกสาวมีความจ�าเลอะเลือน อ่านหนังสือไม่ออก หมอ 

บอกว่า “เธอเป็นโรคที่ไม่ค่อยมีใครเป็นครับ เส้นเลือดด�า

กับเส้นเลือดแดงไม่ต่อกัน” การรักษาต้องผ่าตัดหลายครั้ง 

ครอบครัวมีความทุกข์อย่างมาก วันหนึ่งคุณพ่อของเธอไป

ท�าธุระแถวโรงแรมเอราวัณ เห็นคนไปไหว้ท้าวมหาพรหม

กันมาก ด้วยความสงสารลูกจึงเข้าไปไหว้ขอพรบ้าง แล้วตั้ง

จิตอธิษฐานว่า “ขอให้ท่านท้าวมหาพรหมได้กรุณาแจ้งกับ

เจ้ากรรมนายเวรของลกูสาวผม ให้ช่วยบรรเทาทกุข์บรรเทา

โทษให้ด้วยหากลูกสาวมีอาการดีขึ้น ผมจะขอบวชถวาย” 

(หน้า 3) ปาฎิหาริย์มีจริง จากนั้นลูกสาวก็มีอาการดีข้ึนตาม

ล�าดับจนสามารถลุกขึ้นช่วยเหลือตัวเองได้ แล้วคุณพ่อก็ไป

บวชที่วัดบวรนิเวศวิหาร ภูริดา เล่าต่อว่า “ตอนป่วยใหม่ ๆ  

ท�าใจยากมาก ตอนนี้ท�าใจได้แล้ว เพราะมีครอบครัว ญาติ

พี่น้องให้ก�าลังใจ มีพระช่วยสอนให้คิดเชิงบวก” พอคิดได้ 

คิดตก กลับมาใช้ชีวิตปกติ เริ่มไหว้พระ สวดมนต์ ท�าบุญ 

ใส่บาตร (หน้า 5) ผู้เขียนเห็นว่าครอบครัวบัวทรัพย์ ได้น�า

ความเข้าใจท่ีถูกต้องเรื่องกรรมและเจ้ากรรมนายเวรมาใช้

ประคับประคองชีวิตให้ด�าเนินต่อไป และคุณพ่อรู้สึกได้ว่า 

“เจ้ากรรมนายมีเวรมีจริงและสามารถขอลดหย่อนผ่อน

โทษกันได้” (หน้า 6)

เจ้ากรรมนายเวรคือใคร ผู้เขียนได้อธิบายว่า ชีวิต

ของคนเรานั้นไม่มีอิสระเสียทีเดียว หากมีใครหรืออะไรมา

คอยขัดขวางท�าให้ชีวิตไม่ราบรื่น (หน้า 9) ท�าให้เจ็บป่วย

หรือพบกับความเดือดร้อน บางครั้งหนักหนาจนถึงแก่

ชีวิต ไม่ผิดเสียที่เดียวที่มองอย่างนั้น หากพิจารณาตาม

พุทธพจน์ท่ีว่า “ กัมมุนา วัตตะตีโลโก สัตว์โลกย่อมเป็น

ไปตามกรรม” เจ้ากรรมนายเวรไม่เพียงอยู่ในรูปของโอป

ปาติกะท่ีอยู่คนละมิติเท่านั้น แต่เจ้ากรรมนายเวรอาจมา

ในรูปมนุษย์ สัตว์เดรัจฉาน ที่เราเคยเบียดเบียนท�าร้าย

มาในอดีต หรือบางครั้งเจ้ากรรมนายเวรอาจมาในรูป

ของผลกรรมได้เช่นกัน ผู ้เขียนได้ยกบทพระนิพนธ์ของ

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆ

ปริณายก ในหนังสือ อ�านาจอันยิ่งใหญ่แห่งกรรม อธิบาย

เจ้ากรรมนายเวรไว้ว่า “...เจ้ากรรมนายเวรนั้นคือ ผู้ที่ถูก

ท�าร้ายก่อนและผูกอาฆาตจองเวร หากไม่มีอาการอาฆาต

จองเวรก็ไม่ถือว่าเป็นเจ้ากรรมนายเวร เขาย่อมเป็นผู้ไม่คิด

ร้าย ไม่ติดตามท�าร้ายให้เป็นการตอบสนองหรือท่ีเรียกกัน

ว่าแก้แค้น ผู้ท่ีมีสัมมาทิฏฐิหรือมีความเห็นชอบ แม้จะมอง

ไม่เห็นหน้าตาของงเจ้ากรรมนายเวร แต่ก็ย่อมไม่ประมาท 

และย่อมไม่เห็นเป็นความเหลวไหลไม่มีเหตุผล เหตุท่ีเรามี

เจ้ากรรมนายเวรก็เพราะเราต่างก็มีภพชาติมานับไม่ถ้วนใน

อดีต ต่างก็ท�ากรรมดีและไม่ดีเอาไว้นับไม่ถ้วนในภพชาติทั้ง

หลายนั้น เจ้ากรรมนายเวรท่ีได้ไปก�้าเกินเบียดเบียนท�าร้าย

ไว้ ก็ย่อมมีไม่น้อยเช่นกัน” (หน้า 11)

ผู้เขียนตั้งค�าถามว่า เจ้ากรรมนายเวรมาจากไหน 

หรือเกิดจากอะไร ค�าตอบคือ “กรรม” ผู้เขียนว่าเสียดาย

ท่ีชาวพุทธไทยเราแม้จะคุ้นเคยกับค�าสอนเรื่องกรรม แต่ยัง

เข้าใจได้ไม่ถ่องแท้ เพราะชาวพุทธมักพูดถึงคนที่ประสบ

กับสิ่งไม่ดีว่าเป็นกรรมของเขา แต่กลับพูดกับคนท่ีประสบ

สิ่งดีว่าเป็นโชคของเขา แสดงว่าชาวพุทธไทยเราส่วนใหญ่

เข้าใจเรื่องกรรมไปทางลบ ท้ังท่ีท้ังสองเหตุการณ์เป็นเรื่อง
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ของ “ผลกรรม” ผู้เขียนได้ยกพุทธพจน์ในพระไตรปิฎกเล่ม

ที่ 14 มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์ว่า “ ดูกรภิกษุ สัตว์ท้ัง

หลายเป็นผู้มีกรรมเป็นของตน เป็นผู้รับผลของกรรม เป็น

ผู้มีกรรมเป็นก�าเนิด มีกรรมเป็นพวกพ้องและมีกรรมเป็น

ที่พึ่งอาศัย กระท�ากรรมไว้เป็นกรรมดีหรือกรรมชั่วก็ตาม 

ย่อมเป็นผู้รับผลของกรรมน้ัน”(หน้า13) ผู้เขียน สรุปว่า 

กรรมที่ท�าย่อมส่งผลให้ไม่วันใดก็วันหนึ่ง ให้ผลในชั้นใน

คือด้านจิตใจซึ่งเกิดขึ้นทันทีหลังการกระท�าสิ้นสุดลงแล้ว 

กรรมยังให้ผลช้ันนอก คือให้พบสิ่งที่น่าปรารถนาและไม่

น่าปรารถนา กรรมดีให้ผลชั้นนอกเป็น ลาภ ยศ สรรเสริญ

และความสุข ส่วนกรรมชั่วให้ผลชั้นนอกเป็นความเสื่อม

ลาภ เสื่อมยศ ค�าติฉินนินทาและความทุกข์ กรรมช้ันนอก

มีความซับซ้อนเพราะให้ผลในชาตินี้ ให้ผลในชาติหน้า ใน

ชาติต่อๆ ไป (หน้า 14)

เจ้ากรรมนายเวรที่เป็นโอปปาติกะ ผู ้เขียนได้

อธิบายเรื่องน้ีว่า การเป็นเจ้ากรรมนายเวรกัน ย่อมหนี

ไม่พ้นเหตุและผลตามหลักกฎแห่งกรรม ไม่ใช่แต่กรรม

ในชาติปัจจุบันเท่านั้น หากยังรวมถึงกรรมที่สืบต่อเป็น

สายยาวข้ามภพข้ามชาติ บางทีโกรธแค้นฝังใจจนกลาย

เป็นการผูกอาฆาตจองเวร (หน้า 17) ผู้เขียนยกเรื่องพญา

มารผจญมาเสริมในตอนหนึ่งของพุทธประวัติ เราจะได้ยิน

พระพทุธเจ้าผจญมารต้ังแต่วนัทีเ่สด็จออกบวชเรือ่ยไปจนถงึ

วันตรัสรู้ ในพระไตรปิฎกเรียกมารตนนี้ว่า “มารผู้มีบาป” 

ซ่ึงสะท้อนให้เห็นว่าแม้พระพุทธเจ้าทรงบ�าเพ็ญบารมีเป็น

พระโพธิสัตว์มาหลายภพหลายชาติ ยังถูกพญามารรังควาน 

แรงผลักดันแม้ไม่รุนแรงเหมือนอาฆาตพยาบาท แต่ความ

ริษยาของพญามารนับเป็นกิเลสสายโทสะ กัดกร่อนจิตใจ

ของมนุษย์และเทวดาให้หลงผิดได้ (หน้า 20) เรื่องมาร

พิเรนทร์ เจ้ากรรมนายเวรของพระโมคคัลลานะ ขณะท่ี

พระเถระเดินจงกรมอยู่กลางแจ้ง มารตนหนึ่งได้เนรมิตกาย

แอบหายตัวเข้าไปในช่องท้องของท่าน ผู้เขียนได้อธิบาย

ถึงอดีตชาติของท่านสมัยพระพุทธเจ้ากกุสันธะ ท่านเกิด

เป็นมารชื่อทูสิซึ่งได้ท�าร้ายพระสาวกผูกพยาบาทไว้ในใจ 

จนมาถึงกาลของพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันทูสิมารในอดีต

ได้มาเกิดในตระกูลพราหมณ์ ได้ออกบวชเป็นพระสาวก

ส�าเร็จเป็นพระอรหันต์ด้วยเศษกรรมในอดีตยังหลงเหลือ

อยู่จึงท�าให้มารหาโอกาสท�าร้าย เรื่องจิตของเทวดาหลง 

คิดกลั่นแกล้งพระสาวก 2 รูปให้ทะเลาะกันด้วยเนรมิต

เป็นผู้หญิงแสดงพฤติกรรมจัดมวยผม และจัดผ้านุ่ง เพื่อ

ให้พระเถระอีกรูปเข้าใจว่าพระเถระท่ีเข้าไปปัสสาวะที่พุ่ม

ไม้ท�าศีลขาดแล้วกับตนเอง เทวดาตนนั้นเสวยผลกรรมสิ้น 

พุทธันดรหนึ่ง พ้นกรรมแล้วมาเกิดเป็นชาวเมืองสาวัตถี 

ต่อมาได้บวช ทุกคนเห็นว่าท่านมีผู้หญิงปรากฏตามหลัง

ไปทุกแห่ง ท่านถูกเรียกว่า “โกณฑธานะ” แปลว่าผู้มีสิ่ง

ช่ัวช้าติดตาม ภิกษุรูปอื่น ๆ ทนไม่ไหว เป็นเรื่องโกลาหล

ไปหมด จนพระราชาทรงรับเป็นโยมอุปัฏฐาก จึงไม่ล�าบาก

ด้วยท่ีอยู่ อาหาร ท่านตั้งใจปฏิบัติจนบรรลุพระอรหันต์ รูป

ของหญงิทีต่ดิตามอนัเกดิจากเศษกรรมเก่าทีท่�าไว้ตัง้แต่คร้ัง

เป็นเทวดาก็พลันหายไป (หน้า 31) 

เจ้ากรรมนายเวรท่ีเป็นกายหยาบ เรื่องนี้ผู้เขียน

ได้เสนอข้อมูลไว้ ว่า หลายคนมีความเข้าใจว่า เจ้ากรรม

นายเวรหมายถึงผู้ล่วงลับท่ียังมีความอาฆาตพยาบาท แต่

ความจริงแล้วคนหรือสัตว์เดรัจฉานท่ีอยู ่ในมิติเดียวกับ

มนุษย์ ก็เป็นเจ้ากรรมนายเวรท่ีเบียดเบียนให้ชีวิตคนเรา

ต้องประสบปัญหาหนักเบา บางคราวถึงข้ันเลือดตกยาง

ออกหรือถึงแก่ชีวิตได้เช่นกัน (หน้า 37) ท่านผู้เขียนได้ยก

ตัวอย่างเรื่องท่ีเกิดกับพระพุทธเจ้า คือเรื่องพระเทวทัต ใน

สมัยพุทธกาลท่ีผูกใจเจ็บต่อพระพุทธเจ้าตั้งแต่ยังเป็นพระ

โพธิสัตว์ ตามจองเวรกันอยู่หลายชาติ ในชาติท่ีท้ังสองเกิด

เป็นพ่อค้าค้าขายอยู่ด้วยกัน แต่วันหนึ่งเกิดขัดแย้งกัน พระ

เทวทัตจึงผูกอาฆาตพระโพธิสัตว์นับแต่ชาตินั้นเป็นต้นมา 

มีการจองเวรกันมาจนถึงชาติสุดท้ายของพระพุทธองค์ 

ชาติต่อมาพระเทวทัตเกิดเป็นพระเจ้ากรุงพาราณสี ส่วน

พระพุทธเจ้าเสวยพระชาติเป็นพระโอรส พระราชาไม่ทรง

โปรดพระโอรสทรงคดิก�าจดัพระโอรส ในชาตทิีเ่กดิเป็นสัตว์

เดรัจฉาน พระพุทธเจ้าเสวยพระชาติเป็นลูกลิง ส่วนพระ

เทวทัตเป็นพ่อลิงผู้เป็นจ่าฝูง พ่อลิงท่ีเป็นจ่าฝูงไม่ชอบลูก

ลิงท่ีเป็นตัวผู้ ระแวงว่าจะมาแย่งอ�านาจจากตน จึงคิดจะ

ก�าจัด ด้วยจิตท่ีผูกอาฆาต ลิงตัวร้ายเวียนว่ายตายเกิดใน

ภพภูมิต่างๆ จนกระท่ังมาเกิดเป็นพระเทวทัต พระญาติ

สนทิของพระพทุธเจ้า กย็งัคงขดัแย้งกบัเจ้าชายสทิธตัถะมา

ตัง้แต่ทรงพระเยาว์ จนมาบวชเป็นพระภกิษแุล้วกย็งัมจีติคดิ

ร้ายถึงขั้นมุ่งปลงพระชนม์ชีพของพระพุทธองค์ (หน้า 49) 

ระยะเวลาท่ีพระเทวทัตอาฆาตนั้นยาวนานหลายภพชาติ 

เรือ่งการจองเวรเขน่ฆ่าขา้มภพข้ามชาติ ผู้เขียนยก

เรื่องที่ปรากฏในอรรถกถา เริ่มภพชาติ สามีภรรยาอยู่ด้วย
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กันอย่างมีความสุข แต่ที่ถูกคือ ภรรยาเป็นหมัน จึงเป็นเหตุ

ให้สามีมีภรรยาคนที่สอง มีการฆ่าเด็กทารกด้วยยาท�าแท้ง

ถึง 3 ครั้งถึงขั้นภรรยาคนที่สอง ตายตามพร้อมกับลูกด้วย

จิตอาฆาตพยาบาทจองเวร “ขอให้ฉันได้เกิดมากินเลือด

กินเนื้อลูกของแก่บ้าง” ภพชาติเกิดเป็นแมวและแม่ไก่ก็มี

การกินไข่แม่ไก่ถึง 3 ครั้ง ภพชาติเกิดเป็นแม่เสือดุร้ายพบ

กวางตัวเมียก็เกิดการกินลูกของแม่กวางถึง 3 ครั้ง พร้อม

ทั้งกินแม่กวางด้วย ภพชาตินางยักษิณีกับลูกสาวเศรษฐี 

ลูกสาวเศรษฐีได้สูญเสียลูกน้อยไปถึง 2 ครั้ง ครั้งที่ 3 นาง

ยักษิณีไล่ล่าตามไปทันถึงวัด ไม่ทันที่จะกินเด็กน้อย เพราะ

เข้าวัดไม่ได้ สุมนเทพที่สถิตอยู่ที่ซุ้มประตูไม่ยอมให้เข้าไป

สุดท้ายทั้งสองเลิกเป็นเจ้ากรรมนายเวรต่อกันและกัน หัน

มาเป็นมิตรที่คอยเกื้อหนุนกัน ลูกสาวเศรษฐีท�าพลีกรรม

อุทิศผลบุญให้ยักษิณีสม�่าเสมอ ส่วนนางยักษิณีก็ตอบแทน

คุ้มครองบอกเหตุร้ายเหตุดีที่จะเกิดให้ทราบล่วงหน้า ด้วย

การฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าทั้ง 2 จึงหลุดพ้นจากวงจร

เจ้ากรรมนายเวร ผู้เขียนยังได้ยกเรื่องเวรกรรมจากความ

รัก ทุกข์จากรักต่างฐานะ ของนางปฏาจารา (หน้า 57) 

เรื่องผูกพันเท่ากับผูกกรรม ความรักแบบข้ามภพข้ามชาติ 

ที่ปล่อยวางไม่ได้นั่นเอง (หน้า 61) ผู้เขียนกล่าวถึง “เจ้า

กรรมนายเวร”ที่เกิดจากกรรมของคนเรานั้นแสดงตัวออก

มาในหลายรูปแบบ เราไม่อาจเหน็ไดด้ว้ยตาว่าสรรพชวีิตใน

ชาติหนึ่งเมื่อสิ้นอายุขัยแล้วไปเกิดเป็นอะไรบ้าง แต่ทั้งหมด

นั้นเป็นไปในอ�านาจกฎแห่งกรรม (หน้า 62)

เจ้ากรรมนายเวรเป็นไปตามกฎแห่งกรรม เรื่องนี้ผู้

เขียนได้ยกค�าถามของ สุภมาณพ ที่ได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า 

ณ วัด เชตวัน เมืองสาวัตถี ว่า “ ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ 

อะไรหนอเป็นเหตุ เป็นปัจจัยให้พวกมนุษย์ที่เกิดเป็นมนุษย์

อยู่ ปรากฏความเลวและความประณีตต่างกัน คือ มีอายุ

สั้น มีอายุยืน มีโรคมาก มีโรคน้อย มีผิวพรรณทราม มีผิว

พรรณงาม มีศักดาน้อย มีศักดามาก มีโภคะน้อย มีโภคะ

มาก เกิดในสกุลต�่า เกิดในสกุลสูง ไร้ปัญญา มีปัญญา”(หน้า 

65) พระพุทธเจ้าตรัสตอบว่า “...มาณพ สัตว์ทั้งหลาย

มีกรรมเป็นของตน เป็นทายาทแห่งกรรม มีกรรมเป็น

ก�าเนิด มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย กรรม

ย่อมจ�าแนกสัตว์ให้เลวและประณีตได้ (พระไตรปิฎกเล่มท่ี 

14 มัชฌิมนิกาย จูฬกัมมวิภังคสูตร) ผู้เขียนอธิบายต่อว่า 

ชีวิตของคนและสัตว์ที่ที่เป็นไปต่าง ๆ  นั้น มีทุกข์ สุข ดี ช่ัว 

พื้นฐานมิได้เกิดจากผู้อื่น หรือสิ่งอื่น แต่เกิดจากกรรมที่ตน

ได้ท�าแล้วท้ังสิ้น แต่ละชีวิตล้วนมีกรรมคือการกระท�าของ

ตัวเองเป็นสมบัติข้ามภพข้ามชาติ ซ่ึงสืบเนื่องแบบข้ามภพ

ข้ามชาติ จนดูเป็นเรื่องค่อนข้างซับซ้อน และเป็นเหตุให้

พระพุทธเจ้าตรัสว่า “ผลของกรรมเป็นอจิตไตย” คือคิดให้

เข้าใจด้วยระบบสัมผัสอย่างเดียวไม่ได้ (หน้า 66) ส�าหรับ

เกณฑ์ใช้ตัดสินความแตกต่าง ระหว่างกรรมดีกับกรรมชั่ว 

พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในพระไตรปิฎกเล่มท่ี 25 ขุททกนิกาย 

ธรรมบทว่า “บุคคลท�ากรรมใดแล้วไม่เดือดร้อนในภายหลัง 

กรรมนั้นจัดเป็นกรรมดี บุคคลท�ากรรมใดแล้วเดือนร้อน

ภายหลัง กรรมนั้นจัดเป็นกรรมชั่ว” ผู้เขียนอธิบายเพิ่ม

ว่า “เดือดร้อนภายหลัง เติมให้เป็นเดือดร้อนใจภายหลัง” 

เพราะการท�ากรรมเริ่มจากใจ (จิตหรือวิญญาณ) คนเราคิด

ด้วยใจแล้วจึงท�ากรรมทางกายและทางวาจา (หน้า 67) ผู้

เขียนยังกล่าวถึงกรรมที่จะให้ผลขึ้นอยู่กับปัจจัย 4 ประการ

คือ เวลา สถานท่ีสถานะ ร่างกายบุคลิกภาพ และการท�า

ต่อเนื่อง ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส�าคัญมาก การท�ากรรมดีอย่าง

ต่อเนื่องจะช่วยปรับเวลา สถานท่ี หรือสถานะ ตลอดจน

บุคลิกภาพให้พร้อมรองรับผลของกรรมดี แต่หากท�ากรรม

ชั่วอยู่ไม่เคยเว้น ความต่อเนื่องจะเป็นตัวเร่งให้กรรมชั่วให้

ผลเร็วข้ึน (หน้า 76) 

เรื่องเล่าว่าด้วยเจ้ากรรมนายเวร ในบทนี้ผู้เขียน

ได้ยกเรื่องมาประกอบเพื่อให้ผู้อ่านได้พิจารณา คือ เจ้าป่า

เจ้าเขากับหลวงปู่มั่น การปรากฏตัวของคนรักในอดีตชาติ 

เจ้ากรรมนายเวรในรูปของผลกรรม เจ้ากรรมนายเวรท�าให้

เจ็บป่วย เจ้ากรรมนายเวรท�าให้บาดเจ็บ ความพลัดพราก

ที่เกิดจากรรม กรรมที่ท�าให้ประสบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รัก 

(หน้า 83-97)

ท�าอย่างไรให้เจ้ากรรมนายเวรเป็นมิตร ผู้เขียนได้

หยิบยกเอาเรื่องการประกอบพิธีตัดกรรม ที่ผู้เข้าร่วมพิธีนุ่ง

ขาวห่มขาว น�าด้ายสายสิญจน์พัดรอบศีรษะ ถือมีดคนละ

เล่ม มีพระอาจารย์เจ้าพิธีน�ากล่าวขอขมากรรม กล่าวจบ

ทุกคนได้รับค�าสั่งให้เตรียมเงื้อมีดขึ้นแล้วเปล่งวาจาว่า “ 

นะโม ตัสสะ” จากนั้นเอามีดตัดด้ายสายสิญจน์ให้ขาด 

เป็นอันว่าตัดกรรมได้ส�าเร็จ นับแต่นี้ผู้เข้าร่วมพิธีจะหลุด

พ้นจากกรรรมชั่วต่าง ๆ  จะมีแต่โชคดี ผู้เขียนเห็นว่าพิธีแก้

กรรมดังกล่าวนอกจากไม่ได้ช่วยอะไรแล้ว ยังมีความเส่ียง

ให้เสียเวลา เสียทรัพย์สิน อาจเสียรู้ให้แก่ผู้ประกอบพิธีที่
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จิตไม่บริสุทธิ์ได้ง่าย ๆ สุดท้ายก็จะสร้างเวรสร้างกรรมกัน

ต่อไป (หน้า 102)

ผู้เขียนได้อธิบายต่อว่า ก่อนอื่นเราต้องเข้าใจก่อน

ว่า การแก้กรรมตัดกรรมไม่เหมอืนกบัการซือ้ขายแลกเปลีย่น 

การขอขมาหรืออโหสิกรรมเพื่อสิ้นสุดยุติการจองเวรซึ่งกัน

และกัน ล้วนข้ึนอยู่กับเจ้ากรรมนายเวรทั้งสิ้น เจ้ากรรม

นายเวรอยู่ในฐานะเจ้าหนี้ที่จะทวงคืนจากเราเมื่อไหร่ก็ได้ 

หรืออาจเมตตายกหนี้ให้เราเมื่อไหร่ก็ได้เช่นกัน การขอโทษ

หรือขออภัยแก่เจ้ากรรมนายเวรจึงต้องท�าด้วยเจตนาท่ี

จริงใจ ซึ่งมีวิธีการ คือแผ่เมตตาอย่างมีเมตตา ผู้เขียนได้ยก

วิธีการแก้กรรมที่บริสุทธิ์ รวมทั้งวิธีปฏิบัติเพื่อให้เจ้ากรรม

นายเวรเป็นมิตร อ้างถึงบทสวดสรรเสริญพระพุทธเจ้าท่ี

ว่า “เมตตัมพุเสกะวิธินา ชิตะวา มุนินโท พระจอมมุนีทรง

ชนะด้วยวิธีการรดด้วยน�้าคือเมตตา” คือพระพุทธเจ้าทรง

เอาชนะมารด้วยการแผ่เมตตา ซึ่งพระพุทธเจ้าทรงเน้นย�้า

อย่างมาก ในคมัภร์ีวสิทุธมิรรคได้บนัทกึวธิปีฏบิติัเพือ่ลดการ

จองเวรไว้ว่า “เริ่มต้นให้ฝึกวางจิตเป็นกลางๆ กันในคน 4 

จ�าพวกคือ ในตนเอง ในคนที่ตนเองรัก ในคนที่ตัวเองรู้สึก

กลางๆ (ไม่รักไม่เกลียด)และในคนที่มีเวร (โกรธแค้น) ต่อ

กนั จนเกดิความรูส้กึว่าตัวเองกบัคนเหล่านัน้เป็นอนัหนึง่อนั

เดียวกัน” วิธีการดังกล่าวเป็นการสร้างสมดุลแห่งจิตและ

เป็นพื้นฐานในการสร้างเมตตา (หน้า 103) การแผ่เมตตา

จนเห็นทุกคนเสมอกันดังค�าสอนในคัมภีร์วิสุทธิมรรคจะไม่

ง่ายนัก เพราะต้องฝึกฝนจนได้สภาวธรรมขั้นสูง การแผ่

เมตตาให้เจ้ากรรมนายเวรจะได้ผลก็ต่อเมื่อผู้แผ่เมตตาต้อง

มีเมตตาในจิตใจเสียก่อน(หน้า 104) ส�าหรับในกรณีท่ีไม่รู้

ว่าเจ้ากรรมนายเวรเป็นใคร ให้พยายามท�าจติเป็นสมาธแิล้ว

แผ่เมตตาไปที่ละทิศ ท�าไปให้สม�่าเสมอ เจ้ากรรมนายเวร

ที่เป็นคน สัตว์ และโอปปาติกะในแต่ละทิศจะได้รับพลัง

เมตตาของเราอย่างทั่วถึง การท้าทายต่อกรกับเจ้ากรรม

นายเวรที่เป็นโอปปาติกะ เช่นท่องคาถาขับไล่ ลบหลู่ดูหมิ่น

ด้วยการกระท�าคึกคะนองต่าง ๆ  เป็นสิ่งไม่ควรท�าเป็นอย่าง

ยิ่ง นอกจากไม่เป็นประโยชน์แล้ว ยังเป็นการต่อกรรมเวร

ให้ยืดยาว ขอเพียงตั้งใจแผ่เมตตาอย่างมีเมตตา เพียงเท่า

น้ีก็ช่วยให้เจ้ากรรมนายเวรเป็นมิตรกับเรามากข้ึน เพราะ

จิตที่มีเมตตาเผื่อแผ่แก่สรรพสัตว์นั้นมีอานุภาพกว่าเวท

มนต์คาถาบทใด (หน้า 105) เรารักตัวเองอย่างไร คนอื่น

หรือสัตว์อื่นก็รักตัวเขาเองอย่างนั้น พระพุทธเจ้าทรงสอน

ว่า การแผ่เมตตาต้องท�าอย่างสม�่าเสมอกระท่ังมีความเตตา

เป็นคุณธรรมประจ�าใจ จิตยึดเหนี่ยวเป็นอารมณ์ได้ ก�าหนด

ถึงความเมตตาคราใด ความเมตตาก็เกิดได้ ผู้ที่ท�าเมตตาให้

เกิดได้อย่างนี้ ย่อมได้อานิสงส์ 11 ประการคือ หลับเป็นสุข 

ตื่นเป็นสุข ไม่ฝันร้าย เป็นท่ีรักของมวลมนุษย์ เป็นท่ีรักของ

อมนุษย์ เทวดารักษา ไฟ ยาพิษ หรือศัตราวุธท�าร้ายไม่ได้ 

จิตเป็นสมาธิเร็ว สีหน้าผ่องใส ไม่หลงตา เกิดในพรหมโลก 

หากเรารู้เท่าทันความคิดและระงับความคิดไม่ดีได้ทัน เรา

ย่อมยับยั้งตัวเองไม่ให้ท�ากรรมช่ัวทางวาจาและทางกายได้

บทสรุป พระพุทธเจ้าสอน เราทุกคนเป็นเจ้าของ

การกระท�าของตน แต่ละชีวิตเวียนว่ายรับผลแห่งกรรมที่

ตนได้กระท�า การเดินทางอันยาวไกลในสังสารวัฏย่อมมีทั้ง

การรับผลจากกรรมเก่าและสร้างกรรมใหม่เรื่อยไป เราเกิด

มาเป็นมนุษย์นับว่ามีบุญมาก เกิดมาพบพระพุทธศาสนาใน

ชาตินี้นับว่ามีบุญมหาศาล เราะมีโอกาสได้ศึกษาค�าสอน

เรื่องกรรมและกฎแห่งกรรม ค�าสอนของพระพุทธองค์ก็

ไม่ท�าให้คนเราสิ้นหวังและปล่อยชีวิตไปตามลิขิตของ “เจ้า

กรรมนายเวร” แต่ฝ่ายเดียว ตรงกันข้าม พระพุทธศาสนา

ให้ความส�าคัญกับกรรมในปัจจุบัน สอนให้เช่ือมั่นในความ

เพียรของมนุษย์ คุณธรรมมิได้เกิดจากฤทธิ์เดชเวทมนต์ 

หากเกิดจากการฝึกฝนพัฒนาตนเองอย่างส�่าเสมอ บุคคล

ท่ีใส่ใจการเจริญสติ หมั่นฝึกสมาธิ เจริญวิปัสสนาจนเกิด

ปัญญารู้แจ้งในสัจธรรม ขณะเดียวกันก็มีเมตตาต่อเพื่อน

มนุษย์ ต่อสัตว์เดรัจฉาน ต่อโอปปาติกะท้ังในภพภูมิที่สูง

กว่าและต�่ากว่า ย่อมประคับประคองตนอยู่ในมรรคาที่

เป็นกุศล รอดพ้นจากอาฆาตพยาบาทแต่หนหลัง ยุติการ

ก่อกรรมท�าเข็ญการสร้างเจ้ากรรมนาวเวรใหม่ๆ

หนังสือเล่มนี้ มีเนื้อหาที่อ่านสบาย สนุกด้วย

เรื่องราวท่ีเกิดข้ึนด้วยระยะเวลาอันไกลจากตัวเราสมัย

พระพุทธเจ้า เรื่องราวที่เกิดกับบุคคลต่างๆ ในสมัยอดีต 

เรื่องราวที่เกิดขึ้นในสมัยยุคเราที่สามารถรับรู ้ได้ คือทั้ง

อดีตสมัย ปัจจุบันสมัย ท้ังโลกมิติมนุษย์นี้และโลกมิติอื่น 

แต่เป็นงานวิชาการมีแหล่งอ้างอิง ให้ได้ค้นคว้าเพิ่มเติม

ส�าหรับผู้ที่สนใจ เป็นหนังสืออ่านแล้วเข้าใจเรื่องเจ้ากรรม

นายเวรท่ีชัดเจน ทุกคนล้วนแต่มีเจ้ากรรมนายเวรที่คอย

จ้องท�าร้าย ให้ได้รับอันตรายด้วยเหตุการณ์ต่างๆ ซึ่งเรา

ไม่อาจควบคุมได้ แต่หนังสือเล่มนี้ได้บอกวิธีของการเป็น

มิตรกับเจ้ากรรมนายเวรท่ีเราหวาดกลัว แม้ไม่เคยพบเห็น
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หน้า แต่เวลาท�าบุญก็มักอุทิศไปหาเจ้ากรรมนายเวรเสมอ 

ต่อไปเราไม่ควรกลัวเจ้ากรรมนายเวรอีกต่อไปเพราะเรารู้

วิธีการปฏิบัติต่อพวกเขาได้อย่างถูกต้องตามหลักของพุทธ

ศาสนาด้วยการอ่านหนังสือเล่มนี้ ผู้เขียนมีความรู้ครบท้ัง

การเรียนปริยัติและปฏิบัติ

หากจะมีข้อให้เพิ่มเติมเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้ ให้

สมบรูณ์ยิง่ขึน้ น่าจะเป็นเรือ่งราวของเจ้ากรรมนายเวรทีเ่กดิ

ขึ้นกับผู้คนในโลกยุคแห่งปัจจุบันให้มากตัวอย่างมากเรื่อง

ราว ให้คนรุน่ใหม่ได้อ่านเจ้ากรรมนายเวรในยคุของพวกเขา 

เจ้ากรรมนายเวรที่ยุคของพวกเขาประสบอยู่

คุณูปการของหนังสือเล่มนี้ ผู้วิจารณ์อยากให้คน

ไทยโดยเฉพาะชาวพุทธทั้งรุ ่นเก่า รุ่นกลาง และรุ่นใหม่

ได้อ่านเรื่องนี้ เพราะจะท�าให้ท่านผู้อ่านได้ ประโยชน์ 5 

ประการคือ 1. ได้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเจ้ากรรม

นายเวรในทัศนของพุทธศาสนา 2. ได้รู้ประเภทของเจ้า

กรรมนายเวร 3. ได้รู ้วิธีการรับมือกับเจ้ากรรมนายเวร

อย่างถูกต้อง 4. จะไม่ถูกหลอกให้เข้าร่วมพิธีกรรมในการ

ตัดเจ้ากรรมนายเวร และ 5. จะได้รู้วิธีการของการปรับ

เปลี่ยนเจ้ากรรมนายเวรมาเป็นมิตรที่แสนดี ใช้ชีวิตอยู่ดี

มีสุขหลุดพ้นจากการจ้องเวร ไม่ผูกพยาบาทอาฆาตข้าม

ภพข้ามชาติอีกต่อไป
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