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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/	

ศูนย์ผลิตเอกสารทางวิชาการ/	กองบรรณาธิการวารสารฯ	

นโยบายการรับบทความ

ก�าหนดการเผยแพร่

การจัดพิมพ์

แหล่งผลิต



ที่ปรึกษา

คณะที่ปรึกษากอง

บรรณาธิการ (Editorial 

Advisory Board)

  

ประธานบรรณาธิการ

บรรณาธิการ

กองบรรณาธิการ

  

  

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



รองศาสตราจารย์ กิดานันท์ มลิทอง   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กุลพร หิรัญบูรณะ   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ กุลภัทรา สิโรดม    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รองศาสตราจารย์ แก้วตา โรหิตรัตนะ   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศาสตราจารย์ กฤษ เพิ่มทันจิตต์    สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
รองศาสตราจารย์ จตุพร บานชื่น    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รองศาสตราจารย์ เฉลิมพงศ์ มีสมนัย   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รองศาสตราจารย์ ไชยยศ เหมะรัชตะ   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ เชาว์ โรจนแสง    มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รองศาสตราจารย์ ดนุชา คุณพนิชกิจ   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ ด�ารงค์ วัฒนา    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ ตระกูล มีชัย    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ ทิพย์รัตน์ เลาหวิเชียร   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รองศาสตราจารย์ เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ นิตยา เงินประเสริฐศรี   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ศาสตราจารย์ นิพนธ์ คันธเสวี    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รองศาสตราจารย์ นิติพงษ์ หังสพฤกษ์   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นุชนารถ รัตนสุวงศ์ชัย   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รองศาสตราจารย์ บุญชัย หงส์จารุ    สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
รองศาสตราจารย์ บุญมี เณรยอด    มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รองศาสตราจารย์ ปธาน สุวรรณมงคล   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปราโมทย์ ประจนปัจจนึก  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปิยบุตร แสงกนกกุล   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ปิติกุล จีระมงคลพาณิชย์   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รองศาสตราจารย์ พรธิดา วิเศษศิลปานนท์   มหาวิทยาลัยมหิดล
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ท่านสมาชิกและผู้อ่านที่เคารพทุกท่าน	วารสารฉบับนี้เป็นฉบับท่ี	2	(พฤษภาคม	-	สิงหาคม	2561)	ของปีท่ี	8	การ

ด�าเนินงานของวารสารยังคงตระหนักถึงคุณภาพโดยคงนโยบายเผยแพร่ผลงานวิชาการด้านบริหารธุรกิจ	บัญชี	เศรษฐศาสตร์	

นิเทศศาสตร์	นิติศาสตร์	รัฐศาสตร์	วิทยากกรจัดการ	ศิลปศาสตร์	ศึกษาศาสตร์	ปรัชญา	ศาสนา	และสาขาท่ีเก่ียวข้องทาง

สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

บทความในวารสารฉบับน้ีมีบทความพิเศษ	 1	 บทความเกี่ยวกับด้านกฎหมาย	 บทความวิชาการ	 11	 บทความ	

บทความวิจัย	22	บทความ	รวมเป็น	34	บทความ	แนะน�าหนังสือท่ีน่าอ่านอีก	2	เล่ม	โดยผู้เขียนท้ังภายในและภายนอก

สถาบัน	 บทความแต่ละเรื่องแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าในศาสตร์ของสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์	 ไม่ว่าจะเป็นการ

ศึกษา	กฎหมาย	ธุรกิจ	การเงิน	เศรษฐกิจ	ตลอดจนการบิรหารจัดการ	ได้มีการต่อยอดงานวิจัยเพื่อพิสูจน์ทราบทฤษฎี	เพ่ือ

ตอบปัญหาหรือแก้ปัญหาในเรื่องนั้น	ๆ	

นอกจากนี้ยังน�าเสนอแนะน�าหนังสือน่าอ่าน	เล่มแรกเรื่อง	โคะโคะโระ	เป็นวรรณกรมนิยายแปลภาษาไทย	แปล

โดย	ศ.ดร.	ปรียา	อิงคาภิรมย์	และ	กนก	รุ่งกีรติกุล	เป็นหนังสือนิยายท่ีสะท้อนแนวคิดเรื่องความรัก	การเปลี่ยนแปลงใน

สังคมของญ่ีปุ่นได้อย่างน่าสนใจ	เล่มที่	2	เป็นหนังสือนิยายต่างประเทศฉบับภาษาอังกฤษ	เก่ียวกับครอบครัวท่ีเต็มไปด้วย

ชีวิตชีวาและเรื่องราวทางประวัติศาสตร์	ทั้ง	2	เล่มนี้แนะน�าโดย	อาจารย์คณะศิลปศาสตร์	มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

กองบรรณาธิการหวังเป็นอย่างยิ่งว่า	 องค์ความรู้จากบทความที่ได้ตีพิมพ์ในวารสาร	 จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้

อ่านและผู้สนใจ	ส�าหรับท่านผู้สนใจท�าบทความเผยแพร่ลงในวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย	ฉบับสังคมศาสตร์

และมนุษยศาสตร์	สามารถดูรายละเอียดและส่งบทความได้ท่ีเว็บไซต์ของวารสาร	https://eauheritage.eau.ac.th/หรือ	

https://www.tci-thaijo.org/
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บทคัดย่อ

ทนายความเป็นตัวแทนของผู้มีอรรถคดีในการด�าเนินกระบวนพิจารณาในช้ันศาล แต่ปรากฏว่าในทุก ๆ ปีมี

ทนายความจ�านวนมากถูกร้องเรียนมายังคณะกรรมการมรรยาททนายความว่ามีการประพฤติตนที่ไม่เหมาะสม แม้ว่า

ข้อบังคับสภาทนายความว่าด้วยมรรยาททนายความ พ.ศ. 2529 แต่บทบัญญัติของข้อบังคับดังกล่าวเป็นการบัญญัติที่

เป็นเพียงการก�าหนดลักษณะการกระท�า ไม่ได้ก�าหนดให้บทนิยามความหมายของการกระท�าหรือความประพฤตินั้น ๆ 

ไว้อย่างชัดแจ้งแต่อย่างใด การศึกษาแนวค�าวินิจฉัยคดีมรรยาททนายความท่ีมีการด�าเนินคดีของคณะกรรมการมรรยาท

ทนายความในช่วง พ.ศ. 2553 ถึง พ.ศ. 2557 เพื่อศึกษาวิเคราะห์เป็นข้อมูล ข้อเท็จจริงแห่งคดีมรรยาทนายความ เพื่อ

สร้างองค์ความรู้ในเรื่องจรรยาบรรณทางวิชาชีพและมรรยาททนายความ เก่ียวกับการปรับใช้และตีความ ข้อบังคับสภา

ทนายความว่าด้วยมรรยาททนายความ พ.ศ. 2529 เพื่อก่อให้เกิดความเข้าใจต่อบทบัญญัติของข้อบังคับสภาทนายความ

ว่าด้วยมรรยาททนายความดังกล่าว ต่อไป

ค�ำส�ำคัญ: ทนายความ, มรรยาททนายความ, คณะกรรมการมรรยาททนายความ, ข้อบังคับสภาทนายความว่าด้วย

มรรยาททนายความ

Abstract

Lawyer acts as an agent of the his/her clients in the courts’ proceedings, however, a number 

of complaints against lawyers who committed misconduct have been submitted to the Lawyer’s 

Ethics Committee continuingly. Even the Regulations on Lawyer’s Ethics was enacted and has been 

applied since B.E. 2529, but the provisions only provide the definition of lawyer’s misconducts and 

the provisions themselves are still unclear. This study aims at analyzing the decisions of the Lawyer’s 

Ethics Committee between B.E. 2553 - 2557 for creating the new knowledge on the application and 

interpretation of the Lawyer Council Regulations on the Lawyers’ Ethics B.E. 2529 of the Lawyer’s 

Ethics Committee. The result of this study will make a clear understanding on the provisions of such 

Lawyer Council Regulations.

Keywords: lawyer, lawyer’s ethics, lawyer’s ethics committee, regulations on lawyer’s ethics
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บทน�ำ

ในกระบวนการยตุธิรรม การเข้าถงึความเป็นธรรม 

หมายถงึ การทีส่ทิธขิองประชาชนในการเข้าถงึกระบวนการ

ยติุธรรมอย่างเท่าเทยีมกนัได้รบัการรบัรอง (Cohen, Lee & 

Mohan, 2001) โดยการเข้าถงึความเป็นธรรมน้ีเป็นหลักการ

ส�าคัญประการหน่ึงภายใต้หลักนิติธรรม (rule of law) อัน

เป็นหลักการพ้ืนฐานแห่งกฎหมาย ที่กระบวนการยุติธรรม 

หรือการกระท�าใด ๆ จะฝ่าฝืน ขัด หรือแย้งไม่ได้ (คณะ

กรรมการอิสระว่าด้วยการส่งเสริมหลักนิติธรรมแห่งชาติ, 

2558) การที่ประชาชนเข้าถึงความเป็นธรรมได้นั้น บทบาท

ของนักกฎหมายจึงมีความส�าคัญอย่างมาก ทั้งบทบาทของ

พนักงานอัยการ ผู้พิพากษา และทนายความ ซึ่งต่างก็เป็น

กลไกส�าคัญที่ท�าหน้าที่ขับเคลื่อนกระบวนการยุติธรรมให้มี

ประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบทบาทของทนายความ

ซึ่งมีความส�าคัญอย่างยิ่งในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม

ของประชาชน ดังนั้น “ทนายความ” จึงเป็น บุคคลผู้ซ่ึง

ประกอบวิชาชีพกฎหมาย ซึ่งเป็นผู้มีบทบาทหน้าที่ส�าคัญ

ในการท�าหน้าที่เป็นตัวแทนของผู้มีอรรถคดีทั่วไปในการ

ด�าเนินกระบวนพิจารณา (ราชบัณฑิต, 2554)

วิชาชีพทนายความนี้ ได ้รับการยอมรับกันใน

อารยประเทศว่ามีส่วนส�าคัญอย่างยิ่ง เพราะนอกเหนือ

จากที่ทนายความจะมีส่วนส�าคัญในการคุ้มครองสิทธิใน

กระบวนการยุติธรรมของประชาชนแล้ว ทนายความยังมี

บทบาทในการควบคมุกลไกการใช้อ�านาจรฐัในกระบวนการ

ยุติธรรมอีกด้วยจากบทบาทดังกล่าว ผู้ที่ประกอบวิชาชีพ

ทนายความจึงต้องตระหนักว่าการท�าหน้าที่ของตนใน

ฐานะทนายความนั้น เป็นการปฏิบัติหน้าที่เพื่อช่วยเหลือ

ประชาชนที่มีความเดือดร้อน และการปฏิบัติหน้าที่ใน

ฐานะทนายความดังกล่าวจะต้องมีคุณธรรมจริยธรรมที่ดี

งาม ตลอดจนปฏิบัติตามมรรยาททนายความ และมีความ

ซ่ือสัตย์สุจริตต่อวิชาชีพและต่อประชาชนที่ตนเข้าไปให้

ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ 

แต่เน่ืองจากในกระบวนการยุติธรรม ทนายความ

จะท�างานสัมผัสกับประชาชนโดยตรงทนายความมีหน้า

ที่ช ่วยเหลือประชาชนที่มีคดีขึ้นสู ่ชั้นศาล จนบางครั้ง

บทบาทของทนายความถูกมองเหมารวมและสันนิษฐาน

ไปว่าทนายความจะต้องท�าทุกวิถีทางเพื่อให้ได้ชัยชนะ

หรือท�าให้ลูกความของตนเป็นฝ่ายได้เปรียบ นอกจากนั้น 

ยังปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีทนายความบางคนถูกร้องเรียน

มายังคณะกรรมการมรรยาททนายความว่ามีการประพฤติ

ตนท่ีไม่เหมาะสม แทนท่ีจะท�าหน้าท่ีช่วยเหลือประชาชนผู้

เดอืดร้อนกบัอาศยัความรูค้วามสามารถ และบทบาทหน้าที่

ทนายความไปเอารัดเอาเปรียบลูกความ หรือประชาชน

ท่ีไม่รู้กฎหมาย จึงเกิดความเข้าใจท่ีคลาดเคลื่อนเก่ียวกับ

บทบาทของวิชาชีพทนายความในสังคมซึ่งมักถูกมองไปใน

แง่ลบ ดงันัน้ กลไกในการก�ากบัดแูลให้ทนายความประพฤติ

ปฏิบัติตนให้ดี เป็นที่พึ่งพิงแก่ประชาชนผู้มีคดีความได้ 

จึงมีความส�าคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าการปฏิบัติหน้าที่ของ

ทนายความในสังคมในปัจจุบันแต่อย่างใด

ส�าหรบัประเทศไทย วชิาชพีทนายความ ถอืก�าเนดิ

ขึ้นมาครั้งแรกเมื่อใด ไม่มีผู้ใดทราบอย่างแน่ชัด แต่คาด

หมายได้ว่าวิชาชีพทนายความในประเทศไทยนั้นได้ปรากฏ

ข้ึนมาเป็นเวลาช้านานแล้วควบคูไ่ปกบัพฒันาการของระบบ

กฎหมายและวิธีพิจารณาความ (อภิชัย มานิตยกุล และธัญ 

สกุลธัญ, 2556) ส่วนวิชาชีพทนายความในประเทศไทย ได้

รับการรับรองอย่างเป็นรูปธรรมเมื่อมีการประกาศใช้พระ

ราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. 2457 เมื่อวันท่ี 1 มกราคม 

พ.ศ. 2457 และในขณะเดยีวกนักม็กีารจดัสร้างกลไกในการ

ควบคุมผู้ประกอบวิชาชีพทนายความข้ึนมาด้วย โดยตาม

บทบัญญัติของพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. 2457 ให้

เป็นอ�านาจเนติบัณฑิตยสภา โดยเนติบัณฑิตยสภาได้ออก

ข้อบังคับว่าด้วยมรรยาททนายความมีเนื้อความท้ังหมด 12 

ข้อและวันท่ี 28 พฤษภาคม พ.ศ.2459 ได้ออกข้อบังคับ

มรรยาททนายความว่าด้วยเครื่องแต่งกายสุภาพและมีการ

แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับมรรยาททนายความว่าด้วยเครื่อง

แต่งกายสุภาพอีกสองครั้งคือฉบับลงวันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 

2475 และฉบับลงวันท่ี 11 มิถุนายน พ.ศ. 2477 ซ่ึงเป็น

แบบอย่างข้อบังคับว่าด้วยมรรยาททนายความในยุคต่อมา 

(พ.ร.บ.ทนายความ พ.ศ. 2457, มาตรา 18)

ปัจจุบัน การควบคุมผู้ประกอบวิชาชีพทนายความ

ในประเทศไทยจะด�าเนินการโดย“สภาทนายความใน

พระบรมราชูปถัมภ์” ซึง่เป็นองค์กรวชิาชีพของทนายความที่

จดัตัง้ข้ึนมาตามพระราชบัญญตัทินายความ พ.ศ. 2528 โดย

มีวัตถุประสงค์ประการหนึ่ง คือ เพื่อควบคุมดูแลจริยธรรม

และมรรยาททนายความตามข้อบังคับสภาทนายความว่า
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ด้วยมรรยาททนายความ พ.ศ. 2529 ซึง่ถอืเป็นหน้าทีส่�าคญั

ของสภาทนายความในการควบคุมดูแลมาตรฐานวิชาชีพ

ทนายความ เพ่ือให้การประกอบวชิาชพีทนายความเป็นการ

ให้ความรู ้ทางกฎหมายควบคู่คุณธรรมและจริยธรรมใน

วิชาชีพ และการควบคุมให้ทนายความปฏิบัติตามข้อบังคับ

มรรยาททนายความดังกล่าว ก็เป็นการสร้างความมั่นใจใน

มาตรฐานวิชาชีพทนายความในการรับใช้ประชาชนและ

เสริมสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมอย่างแท้จริง

ปัจจบุนั พระราชบญัญติัทนายความ พ.ศ. 2528 ได้

ก�าหนดระบบและกลไกในการควบคุมมรรยาททนายความ

ไว้ใน หมวดที่ 6 และเพื่อให้เกิดความชัดเจนในเรื่องการก

ระท�า หรือความประพฤติของทนายความที่ผิดมรรยาท 

พระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. 2528 จึงได้ก�าหนดให้

ทนายความต้องประพฤติตนตามข้อบังคับว่าด้วยมรรยาท

ทนายความ การมีการก�าหนดข้อบังคับสภาทนายความ

ว่าด้วยมรรยาททนายความที่ครอบคลุมทั้งมรรยาทของ

ทนายความต่อศาลและในศาล มรรยาทของทนายความ

ต่อตวัความ มรรยาทของทนายความต่อทนายความด้วยกนั 

มรรยาทของทนายความต่อประชาชนผู้มีอรรถคดี มรรยาท

เกี่ยวกับความประพฤติของทนายความ การแต่งกายของ

ทนายความ และการปฏิบัติตามค�าสั่งของคณะกรรมการ

มรรยาททนายความคณะกรรมการหรือสภานายกพิเศษ 

แล้วแต่กรณี (มาตรา 53) หากทนายความผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่

ปฏิบัติตามข้อบังคับที่สภาทนายความตราขึ้น (มาตรา 51) 

ก็ให้ถือว่าทนายความผู้นั้นประพฤติผิดมรรยาททนายความ 

ซึ่งอาจถูกลงโทษไม่ว่าจะโดยการภาคทัณฑ์ การห้ามเป็น

ทนายความมีก�าหนดไม่เกินสามปี หรือการลบชื่อออกจาก

ทะเบียนทนายความ แล้วแต่กรณี

อนึ่ง แม้ว่าสภาทนายความจะได้ออกข้อบังคับ

สภาทนายความว่าด้วยมรรยาททนายความ พ.ศ. 2529 

เพื่อควบคุมดูแลมาตรฐานวิชาชีพทนายความมานานแล้ว 

แต่ปัจจุบัน พบว่า ยังมีทนายความที่ยังมีความบกพร่อง

ด้านจริยธรรมและมรรยาททนายความ โดยไม่ประกอบ

วิชาชีพทนายความตามมาตรฐานที่สภาทนายความก�าหนด 

เป็นเหตุให้ประชาชนและกระบวนการยุติธรรมได้รับความ

เสียหาย อีกทั้งยังปรากฏข้อเท็จจริงว่า ตั้งแต่มีใช้บังคับข้อ

บังคับสภาทนายความว่าด้วยมรรยาททนายความมา ตั้งแต่

ปี พ.ศ. 2529 เป็นต้นมา มีผู้ประกอบวิชาชีพทนายความ

ถูกร้องเรียนกล่าวหาว่าประพฤติผิดมรรยาททนายความ

มายังคณะกรรมการมรรยาททนายความเป็นคดีมรรยาท

ทนายความจ�านวนมาก และมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นทุกปี 

โดยในช่วงตั้งแต่ พ.ศ. 2529 ถึง 2557 มีการกล่าวหาและ

แจ้งกล่าวหาทนายความเป็นคดีต่อคณะกรรมการมรรยาท

ทนายความ ประมาณ 300 - 400 คดี (สภาทนายความ, 

2558)

จากการศึกษาเบ้ืองต้น พบว่า แม้ว่าข้อบังคับ

สภาทนายความว่าด้วยมรรยาททนายความ พ.ศ. 2529 

จะมีการบัญญัติขึ้นมาใช้บังคับเป็นเวลาเกือบ 30 ปีแล้ว 

แต่บทบัญญัติของข้อบังคับดังกล่าวเป็นการบัญญัติท่ีเป็น

เพียงการก�าหนดลักษณะการกระท�า และความประพฤติ

ท่ีผิดมรรยาททนายความเท่านั้น ไม่ได้ก�าหนดให้บทนิยาม

ความหมายของการกระท�าหรือความประพฤตินั้น ๆ ไว้

อย่างชัดแจ้งแต่อย่างใด ส่งผลให้ในการท�าความเข้าใจข้อ

บังคับดังกล่าวอาจมีความไม่ชัดเจนเกิดขึ้นอีกทั้งในบาง

กรณอีาจมกีารใช้ถ้อยค�าทีม่คีวามหมายเคลอืบคลมุในสาระ

ส�าคัญหลัก ๆ โดยเฉพาะพฤติการณ์ หรือการกระท�าที่ผิด

มรรยาทตามวิชาชีพทนายความได้ โดยไม่มีอรรถาธิบาย

ว่าการกระท�าทีถ่อืว่าเป็นการกระท�าผดิมรรยาททนายความ

ดังกล่าว เป็นการกระท�าที่มีลักษณะของการกระท�าเช่นใด 

ท�าให้การบังคับใช้ข้อบังคับดังกล่าวไม่สามารถกระท�าการ

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ดังนั้น จึงควรด�าเนินการศึกษาแนวค�าวินิจฉัยคดี

มรรยาททนายความท่ีมีการด�าเนินคดีของคณะกรรมการ

มรรยาททนายความในช่วงย้อนหลัง 5 ปี (พ.ศ. 2553 

ถึง พ.ศ.2557) เพื่อศึกษาวิเคราะห์เป็นข้อมูล ข้อเท็จจริง

แห่งคดีมรรยาทนายความ เพื่อสร้างองค์ความรู้ในเร่ือง

จรรยาบรรณทางวิชาชีพและมรรยาททนายความ เกี่ยว

กับการปรับใช้และตีความ ข้อบังคับสภาทนายความว่า

ด้วยมรรยาททนายความ พ.ศ. 2529 เพื่อก่อให้เกิดความ

เข้าใจต่อบทบัญญัติของข้อบังคับสภาทนายความว่าด้วย

มรรยาททนายความดังกล่าว ต่อไป

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์หลัก คือ ศึกษา

แนวคิดเกี่ยวกับจรรยาบรรณทางวิชาชีพทนายความ 
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มรรยาททนายความ และการกระท�าผิดคดีมรรยาท

ทนายความตามข้อบังคับสภาทนายความว่าด้วยมรรยาท 

ทนายความ พ.ศ. 2529 การท�าความเข้าใจแนววินิจฉัย

ในคดีมรรยาททนายความของคณะกรรมการมรรยาท

ทนายความ ทั้งการปรับใช้และการตีความ ข้อบังคับสภา

ทนายความว่าด้วยมรรยาทนายความ พ.ศ. 2529 ในช่วง

ปี พ.ศ. 2553 ถึง พ.ศ. 2557 และน�าผลการศึกษามาจัด

เรยีบเรยีงเป็นคูม่อืข้อบงัคบัสภาทนายความว่าด้วยมรรยาท

ทนายความ พ.ศ. 2529 (ฉบับอ้างอิง)

วิธีกำรด�ำเนินกำรวิจัยศึกษำ

1. การส�ารวจวรรณกรรม ศกึษาทบทวนข้อมลูจาก

การศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ จากเอกสาร วรรณกรรม 

และสารสนเทศต่าง ๆ  (Literature Review)  ด้านจรรยา

บรรณทางวิชาชีพทนายความ และการด�าเนินคดีมรรยาท

ทนายความ 

2. การส�ารวจและวิเคราะห์ค�าวินิจฉัยคดีมรรยาท

ทนายความของคณะกรรมการมรรยาททนายความย้อน

หลัง 5 ปี (พ.ศ. 2553 – 2557)

3. น�าผลการศึกษามาพัฒนาร่างคู ่มือข้อบังคับ

สภาทนายความว่าด้วยมรรยาททนายความ พ.ศ. 2529 

(ฉบับอ้างอิง)

กรอบแนวคิดกำรวิจัย

ผลกำรศึกษำ

จากศึกษา พบว่านับตั้งแต่มีการตราข้อบังคับสภา

ทนายความว่าด้วยมรรยาททนายความขึ้นใช้บังคับในปี 

พ.ศ. 2529 เป็นต้นมา จ�านวนการกล่าวหาว่าทนายความ

ฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏบิติัตามมรรยาททนายความตามข้อบงัคบัดงั

กล่าวก็มีจ�านวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ  โดยเฉพาะเมื่อจ�านวน

ทนายความที่ขึ้นทะเบียนกับสภาทนายความที่มีจ�านวน

เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง จ�านวนคดีมรรยาททนายความ

ที่ถูกน�าเข้าสู ่การพิจารณาของคณะกรรมการมรรยาท

ทนายความก็เพิ่มมากขึ้นด้วย โดยจากแนวค�าวินิจฉัยของ

คณะกรรมการมรรยาททนายความ สภาทนายความในคดี

มรรยาททนายความที่ถูกกล่าวหาและแจ้งกล่าวหามายัง

คณะกรรมการมรรยาททนายความ โดยเป็นการวินิจฉัยคดี

มรรยาทนายความในช่วงปี พ.ศ. 2553 ถึง พ.ศ. 2557 โดย

ในค�าสัง่ช้ีขาดของสภาทนายความในคดมีรรยาททนายความ

ได้มีการวินิจฉัยถึงลักษณะของการกระท�าที่เป็นการผิด

มรรยาททนายความตามข้อบังคับสภาทนายความว่าด้วย

มรรยาททนายความ พ.ศ. 2529 แยกตามกลุ่มของมรรยาท

ได้ 4 กลุ่มคดี ดังนี้

1 คดีมรรยาทต่อศาลและในศาล

ทนายความมกีารว่าต่างแก้ต่างเพือ่น�าเสนอข้อเทจ็

จริง ในอีกแง่มุมหนึ่งที่ต่างไปจากคู่ความฝ่ายตรงข้าม เพื่อ

ให้ศาลได้มีโอกาสในการพิจารณาคดีได้อย่างรอบคอบ รวม

ตลอดถึงมีหน้าท่ีรับเป็นทนายความขอแรงของจ�าเลยในคดี



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 ประจ�าเดือน พฤษภาคม-สิงหาคม 2561 5

อาญาที่มีกฎหมายก�าหนดให้รัฐ หรือศาลจัดหาทนายความ

ให้แก่ผู้ต้องหา หรือจ�าเลย หากปรากฏว่าทนายความท่ี

ว่าต่างแก้ต่างในคดีไม่ปฏิบัติหน้าที่ หรือปฏิบัติหน้าท่ีแต่

น�าเสนอข้อเท็จจริงที่มีเจตนาบิดเบือน ท�าให้ศาลไม่ได้

พิจารณาข้อเท็จจริงที่ถูกต้อง ส่งผลให้ไม่สามารถอ�านวย

ความยตุธิรรมให้แก่ประชาชนได้ มรรยาทต่อศาลและในศาล 

เป็นมรรยาทของทนายความที่ปรากฏอยู่ในหมวดท่ี 2 ข้อ 

5 ถึง ข้อ 8 ของข้อบังคับสภาทนายความว่าด้วยมรรยาท

ทนายความ ซ่ึงเป็นการก�าหนดเกีย่วกบัมรรยาททนายความ

ต่อศาลและในศาล ทั้งนี้เนื่องจากการทนายความมีการว่า

ต่างแก้ต่างเพื่อน�าเสนอข้อเท็จจริงในอีกแง่มุมหนึ่งท่ีต่าง

ไปจากคู่ความฝ่ายตรงข้าม เพ่ือให้ศาลได้มีโอกาสในการ

พิจารณาคดีได้อย่างรอบคอบ ทนายความจึงต้องมีอิสระ

ในการน�าเสนอหลักฐานต่อศาล รวมตลอดถึงมีหน้าที่รับ

เป็นทนายความขอแรงของจ�าเลยในคดีอาญาที่มีกฎหมาย

ก�าหนดให้รฐั หรอืศาลจดัหาทนายความให้แก่ผูต้้องหา หรอื

จ�าเลย เพื่อให้ศาลได้พิจารณาข้อเท็จจริงจากทุกฝ่าย คดี

มรรยาททนายความของคณะกรรมการมรรยาททนายความ 

ได้มีการพิจารณาและวินิจฉัยถึงลักษณะของการกระท�าที่

เป็นการผิดมรรยาทต่อศาลและในศาล ดังนี้

1.1 การปฏิเสธไม่รับเป็นทนายความขอแรง 

(ข้อ 5) 

ในการน�าเสนอข้อเท็จจริงของทนายความ

เพื่อให้ศาลได้มีโอกาสในการพิจารณาคดีได้อย่างรอบคอบ 

ทนายความต้องมอีสิระในการน�าเสนอหลกัฐานต่อศาล รวม

ตลอดถึงมีหน้าที่รับเป็นทนายความขอแรงของจ�าเลยในคดี

อาญาที่มีกฎหมายก�าหนดให้รัฐ หรือศาลจัดหาทนายความ

ให้แก่ผูต้้องหา หรอืจ�าเลยตามเพือ่ให้ศาลได้พจิารณาข้อเทจ็

จริงจากทกุฝ่าย ดังนัน้ การปฏบิติัหน้าทีข่องทนายความท่ีว่า

ต่างแก้ต่างในคดีต้องน�าเสนอข้อเท็จจริงที่ไม่มีการบิดเบือน 

เพ่ือให้ศาลได้พจิารณาข้อเทจ็จรงิทีถ่กูต้อง ส่งผลให้สามารถ

อ�านวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนได้ การพิจารณาคดี

มรรยาททนายความของคณะกรรมการมรรยาททนายความ 

การไม่รับเป็นทนายความขอแรงเมื่อศาลมีหนังสือมาถึง

นั้น ต้องพิจารณาเป็นกรณีไปว่ามีข้อแก้ตัวโดยสมควร

หรือไม่ เพียงใด อาทิ กรณีการที่ทนายความขึ้นทะเบียน

ทนายความขอแรงไว้ในเขตอ�านาจศาลแห่งหนึ่งแล้วต่อ

มาย้ายภูมิล�าเนาไปท�าให้ไม่ได้รับหนังสือขอแรง หรือได้

รับแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีทนายความขอแรงได้ กรณี

ทนายความได้เปลี่ยนอาชีพไปเป็นอย่างอื่นแล้ว หรือกรณี

ทนายความเป็นผู้มีส่วนได้เสียเป็นญาติกับฝ่ายผู้เสียหายใน

คดี เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีพฤติการณ์ท่ีถือเป็นการปฏิเสธ

การเป็นทนายความขอแรง อาทิ

- การเรียกร้องเงินตอบแทนการเข้าเป็น

ทนายความขอแรง ทนายความขอแรงแจ้งแก่จ�าเลยว่า 

จ�าเลยต้องจ่ายค่าพาหนะในการเดินทางให้แก่ผู ้ถูกแจ้ง

กล่าวหา (คดีแดงเลขท่ี 49/2556)

- การไม่ปฏิบัติหน้าท่ีทนายความขอแรง ศาลมี

หนงัสอืขอแรงให้เป็นทนายความ ซึง่ก�าหนดให้มาพบจ�าเลย

และศาลนัดพร้อม เมื่อถึงวันนัดทนายความไม่มาท�าหน้าที่

ทนายความขอแรง (คดีแดงเลขท่ี 188/2557, 307/2557, 

347/2557) ทนายความได้รับหนังสือขอแรงของศาลทาง

ไปรษณย์ี แต่ไม่ได้เปิดอ่าน ซึง่ถอืได้ว่าเป็นการบกพร่องและ

ประมาทเลินเล่อของผู้นั้นอันพึงมีต่อหน้าท่ีของทนายความ 

จึงไม่ได้ไปศาลตามนัด (คดีแดงเลขท่ี 189/2557)

1.2 การไม่เคารพ และดูหมิ่นศาล (ข้อ 6)

โดยทั่วไป ศาล หรือผู้พิพากษา เป็นผู้พิจารณา

พิพากษาอรรถคดีในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์ เพ่ือ

ยังความยุติธรรมให้แก่ประชาชนผู้มีอรรถคดี การท�าหน้าที่

ของศาลในการวินิจฉัยคดีเป็นการอ�านวยความยุติธรรม 

ซ่ึงอาจส่งผลให้คู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเสียประโยชน์ และ

อาจเกิดความไม่พอใจการปฏิบัติหน้าที่ของศาลก็เป็นได้ 

มรรยาททนายความนี้ หมายรวมถึงการไม่เคารพย�าเกรง

อ�านาจศาล และการกระท�าอันเป็นการดูหมิ่นศาล หรือ

ผู้พิพากษา ซ่ึงท้ังสองกรณีเป็นการท�าให้เสื่อมเสียอ�านาจ

ศาลหรือผู้พิพากษา โดยค�าว่า “ศาล” ในท่ีนี้หมายความ

ถึง สถาบันศาล และตัวผู้พิพากษาท่ีท�าหน้าท่ีพิจารณาคดี

ด้วย และการกระท�าดังกล่าวไม่ว่าจะกระท�าในศาล หรือ

นอกศาลก็ถือว่าเป็นความผิด

พฤติการณ์หรือการกระท�าท่ีผิดมรรยาท

ทนายความไม่เคารพหรือดูหมิ่นศาล อาทิ

- กรณทีีถ่กูศาลลงโทษในคดลีะเมดิอ�านาจศาล 

เป็นกรณีท่ีทนายความต้องค�าพิพากษาและถูกลงโทษฐาน

กระท�าการละเมิดอ�านาจศาล (คดีแดงเลขท่ี 220/2552, 

125/2552, 95/2553, 31/2556, 291/2556, 329/2556, 
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378/2556, 117/2557, 348/2557) 

-  การดูหมิ่ นการปฏิบัติหน ้ าที่ ของศาล 

ทนายความเห็นว่าเป็นที่พิรุธของซองใส่ค�าพิพากษา แต่

ก็มิได้คัดค้านหรือโต้แย้งใด ๆ อีกทั้งยังได้ลงลายมือชื่อ

ในรายงานกระบวนพิจารณาเป็นที่ถูกต้อง แต่กลับเพิ่งมา

ยื่นค�าร้องขอให้ศาลฎีกาตรวจสอบหลังเวลาล่วงไปกว่า 

2 เดือน ถือว่าข้อกล่าวอ้างว่ามีพิรุธนั้น ไม่เป็นความจริง 

การยื่นค�าร้องดังกล่าวของผู้ถูกแจ้งกล่าวหาเพ่ือประสงค์

ให้มีผลอย่างใดอย่างหน่ึง อันจะเป็นประโยชน์ในทางคดี 

(คดีแดงเลขที่ 191/2557) 

- การกล่าวความอนัเป็นเทจ็ต่อศาล ทนายความ

ย่ืนค�าร้องขอเลือ่นคดีต่อศาลไม่สามารถกลบัมาได้ทนัอนัเป็น

ความเท็จต่อศาล ศาลอนุญาตให้เลื่อนและมีค�าสั่งให้คัด

ถ่ายเอกสารผลการบังคับคดีมาแสดงต่อศาลในนัดหน้า แต่

ทนายความไม่สามารถคัดถ่ายเอกสารผลการบังคับคดีมา

แสดงตามค�าส่ังศาลได้ (คดีแดงเลขที่ 328/2552) 

- การไม่ปฏิบัติตามค�าสั่งศาล ทนายความได้

มอบให้เสมียนทนายความและขอเลื่อนคดีต่อศาล ถือว่าผู้

ถูกแจ้งกล่าวหาได้รับเป็นทนายความให้แก่จ�าเลยแล้ว การ

ที่ทนายความไม่ไปศาลและไม่ได้ส่งส�าเนารายงานกระบวน

พิจารณาของศาลตามที่อ้างว่าติดว่าความส่งต่อศาลตามค�า

สั่งศาล (คดีแดงเลขที่ 69/2556)

1.3 การกล่าวความ หรอืท�าเอกสารเทจ็ (ข้อ 7)

การกระท�าใดของทนายความที่เป็นการขัด

ขวางกระบวนการยุติธรรม ถือเป็นความผิดร้ายแรง การผิด

มรรยาททนายความในข้อน้ีก�าหนดขึ้นเพ่ือให้ทนายความ

ปฏบิตัหิน้าทีอ่ย่างตรงไปตรงมา โดยเฉพาะการปฏบิตัหิน้าท่ี

ในการน�าข้อเท็จจริงเข้าสู่ศาล เพื่อให้ศาลได้พิจารณาคดีได้

อย่างถูกต้องยุติธรรม การผิดมรรยาททนายความในข้อนี้ 

แบ่งแยกออกได้เป็น 4 ประการคือ 

(1) การกล่าวความเทจ็ หมายถงึ การแถลงด้วย

วาจา หรือยื่นค�าแถลงเป็นหนังสือที่เป็นเท็จ อาทิ กรณียื่น

ค�าร้องของเลือ่นคดีโดยอ้างความเทจ็ว่าติดว่าความทีศ่าลอืน่ 

หรืออ้างว่าทนายความป่วย เมื่อศาลทีค�าสั่งให้ยื่นรายงาน

กระบวนการพิจารณาคดีของศาลที่ติดว่าความ หรือให้น�า

ใบรบัรองแพทย์มาแสดงต่อศาลว่าป่วย กไ็ม่สามารถกระท�า

ได้ (คดีแดงเลขที่ 328/2552) 

(2) การท�าเอกสาร หรือหลักฐานอันเป็นเท็จ 

หมายถึง การท�าหรือสร้างเอกสาร หลักฐานอันเป็นเท็จ

เพื่อน�ามาแสดงต่อศาลให้คดีของตนชนะ อาทิ ทนายความ

ร้องขัดทรัพย์ โดยอ้างว่าที่ดินที่ถูกบังคับคดียึดขายทอด

ตลาดเป็นที่ดินของผู้ร้อง เป็นเหตุให้เจ้าพนักงานบังคับ

คดีมีค�าสั่งให้งดการขายทอดตลาด ทั้งที่ผู ้ถูกกล่าวหารู้

ดีว่าท่ีดินท่ีถูกบังคับคดียึดขายทอดตลาดเป็นกรรมสิทธ์ิ

ของจ�าเลยท้ังสิ้น มิใช่เป็นของผู้ร้องแต่อย่างใด ซ่ึงเป็นการ

แสดงข้อความอันเป็นเท็จต่อศาล บิดเบือนข้อเท็จจริง

เพื่อประวิงการขาดทอดตลาด (คดีแดงเลขท่ี 138/2552) 

ทนายความได้ท�าการเปลี่ยนแปลงหมายแจ้งค�าสั่งศาล

ปกครอง โดยตัดข้อความรายละเอียดค�าสั่งศาล (คดีแดง

เลขที่ 95/2553) ทนายความมิได้เข้าร่วมการสอบสวน

สิทธิผู้กล่าวหา แต่ร่วมมือกับพนักงานสอบสวนลงลายมือ

ชื่อในเอกสารที่พนักงานสอบสวนจัดท�าขึ้น โดยอ้างว่าเพื่อ

ให้การสอบสวนเป็นไปโดยชอบ (คดีแดงเลขที่ 444/2555) 

ทนายความตกลงรบัเป็นทนายความ โดยทราบว่าจ�าเลยเสยี

ชีวิตก่อนท่ีจะมีการท�าสัญญา จ�าเลยย่อมไม่มีสถานะบุคคล

ในขณะถูกฟ้องคดี โจทก์จึงไม่มีอ�านาจฟ้อง  (คดีแดงเลข

ท่ี 73/2556) ทนายความได้ปลอมลายมือช่ือลูกความใน

ใบแต่งทนายความโดยพลการ (คดีแดงเลขท่ี 269/2555) 

ทนายความมอบฉันทะให้เสมียนทนายไปตรวจสอบขอดู

ส�านวนที่ศาล ด้วยการแอบอ้างว่าผู้มอบฉันทะมีสถานะ

เป็นทนายจ�าเลย ท้ังท่ีไม่ได้รับการแต่งตั้งจากคู่ความให้

เป็นทนายความในคดี (คดีแดงเลขท่ี 118/2553)

(3) การใช้อบุายลวงให้ศาลหลง หมายถึง การที่

ทนายความแถลงข้อเท็จจรงิบางประการเพือ่ให้ศาลหลงเชือ่ 

รวมถึงกรณีท่ีทนายความทราบข้อเท็จจริงบางประการแล้ว 

แต่กลับไม่แถลงให้ศาลทราบ จนท�าให้ศาลผิดหลงอีกด้วย   

(4) การกระท�าการใดเพื่อทราบค�าสั่ง หรือค�า

พิพากษาของศาลที่ยังไม่เปิดเผย หมายถึงกรณีก่อนที่ศาล

จะอ่านค�าสั่ง หรือค�าพิพากษา ทนายความจึงกระท�าการ

เพื่อให้ทราบค�าสั่ง หรือค�าพิพากษาดังกกล่าว เพื่อเตรียม

การกรณีที่ต�าสั่งหรือค�าพิพากษานั้นเป็นผลร้ายต่อลูกความ

ตน หรอืใช้อ้างเพือ่เรยีกร้องเงนิ หรอืผลประโยชน์ตอบแทน

จากลูกความของตนให้มากข้ึน

1.4 การสมรู้เป็นใจในการท�าพยานหลักฐาน

เท็จ หรือการให้สินบน (ข้อ 8)
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การควบคุมทนายความมิให้ทนายความสมรู้น�า

เอาความเท็จมาเสนอต่อศาล รวมทั้งการให้สินบนแก่

เจ้าพนักงาน เพื่อให้กระท�าการใดๆ อันเป็นการท�าให้

กระบวนการยุติธรรมต้องเสียไป การท�าพยานหลักฐานเท็จ  

หรือการเสี้ยมให้พยานเบิกความเท็จ  หรือการให้สินบน

แก่เจ้าพนักงาน เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา 

ทนายความต้องไม่ร่วมกระท�าความผิดดังกล่าว รวมทั้งไม่

ไปมีส่วนร่วม หรือสมรู้เป็นใจด้วย หากทนายความเข้าร่วม

ในการกระท�าความผิดดังกล่าวแล้ว ทนายความสมควรจะ

ได้รับโทษมากกว่าประชาชนโดยทั่วไปที่ท�าความผิดในฐาน

เดียวกัน ความผิดมรรยาทในข้อนี้ แบ่งแยกออกได้เป็น 5 

ประการคือ ได้แก่

(1) การสมรู้ร่วมใจโดยทางตรงหรือทางอ้อม

เพื่อท�าพยานหลักฐานเท็จ หมายถึง การที่ทนายความ

ร่วมคิด หรือรู้กัน หรือรู้เห็นในการท�าพยานหลักฐานเท็จ

ไม่คัดค้าน หรือห้ามปราม อาทิ กรณีทนายความมิได้เข้า

ร่วมการสอบสวนสิทธิผู้กล่าวหา แต่ร่วมมือกับพนักงาน

สอบสวนลงลายมือชื่อในเอกสารที่พนักงานสอบสวนจัด

ท�าขึ้น (คดีแดงเลขที่ 444/2555)

(2) การเสี้ยมสอนพยานให้เบิกความเท็จ คือ 

การแนะน�า สั่งสอน หรือยุยงส่งเสริมให้พยานเปิกความ

เท็จ โดยทนายความทราบอยู่แล้วว่าเป็นความเท็จ ในกรณี

ที่ทนายความสอบถาม หรือทบทวนความจ�าของพยาน

ก่อนการสืบพยานนั้น ไม่ใช่การเสี้ยมสอนใหเบิกความเท็จ

(3) การปกปิดซ่อนง�า อ�าพรางหลายหลักฐาน

ใดๆ ซึง่ควรน�ามายืน่ต่อศาล หมายถงึการทีท่นายความทราบ

ว่ามีพยานหลักฐานส�าคัญที่ควรยื่นต่อศาล แต่ทนายความ

ปกปิด หรือซ่อนง�า หรืออ�าพรางพยานหลักฐานนั้นไว้ เพื่อมิ

ให้ศาลทราบ อาท ิกรณีทนายความรูข้้อเทจ็จรงิว่าพนิยักรรม

ของเจ้ามรดกที่ใช้กล่าวอ้างในคดีที่ตนร้องขอให้ศาลตั้งผู้

จัดการมรดกมีข้อพิพาทอยู่ในระหว่างการพิจารณาคดีของ

ศาลอยู่แล้ว แต่ปกปิดไม่แจ้งให้ลูกความทราบ กลับด�าเนิน

กระบวนการพิจารณาต่อไป (คดีแดงเลขที่ 83/2557) ลูก

ความร่วมกนัน�าพยานหลกัฐานสญัญาเงินกูอ้นัเป็นความเทจ็

ที่ปราศจากมูลความจริงและน�าไปฟ้องคดีต่อศาล โดยการ

แนะน�าเสีย้มสอนจากทนายความ (คดีแดงเลขที ่322/2552)

(4) การให้สนิบนแก่เจ้าพนกังาน หมายถงึ กรณี

ท่ีทนายความรู้เห็น หรือมีส่วนร่วมในการให้ หรือสัญญาว่า

จะให้สินบนแก่เจ้าพนักงาน 

(5) การสมรู ้เป็นใจในการให้สินบนแก่เจ้า

พนกังาน หมายถงึกรณ ีผูใ้ห้สนิบนมใิช่ทนายความ อาจเป็น

ตัวความหรือบุคคลท่ีสาม แต่ทนายความได้เข้าไปร่วมคิด 

หรือรู้เห็นในการให้สินบน แล้วไม่คัดค้าน หรือห้ามปราม 

การที่ทนายความสมรู้ร่วมคิด รู้เห็นและมีส่วนเกี่ยวข้อง

กับผลประโยชน์ เป็นค่าวิ่งเต้นในการขอประกันต่อศาล 

(คดีแดงเลขท่ี 125/2552) ทนายความตกลงค่าด�าเนินการ

ต่างหากจากค่าทนายความเพือ่จงูใจหรอือย่างใด เพือ่ให้เจ้า

พนักงานสั่งไม่ฟ้องผู้กล่าวหา (คดีแดงเลขท่ี 257/2553)

2 คดีมรรยาทต่อตัวความ

ทนายความมีหน้าท่ีต้องดูแลประโยชน์ของลูก

ความอย่างเคร่งครัด ปฏิบัติต่อลูกความอย่างตรงไปตรงมา 

เพื่อสร้างความเชื่อมั่นของลูกความที่ต้องมีต่อทนายความ 

หากปรากฏว่าทนายความไม่สุจริต ย่อมมีความสุ่มเสี่ยงสูง

ที่จะสร้างความเสียหายให้แก่ลูกความได้เป็นอย่างมาก อัน

เป็นการซ�้าเติมให้ลูกความผู้มีอรรถคดีได้รับความทุกข์มาก

ขึน้ ทนายความจงึต้องรกัษาวนิยัในข้อนีอ้ย่างเคร่งครดั เพือ่

ให้ตนเองและสถาบันทนายความได้รับความเชื่อถือจาก

ลูกความ และประชาชนทั่วไป จากการศึกษาถึงมรรยาท

ทนายความท่ีพึงมีต่อตัวความ บัญญัติอยู่ในหมวดที่ 3 ของ

ข้อบังคับสภาทนายความว่าด้วยมรรยาททนายความ (ข้อ 

9 ถึง ข้อ 15) รวม 7 ข้อ ข้อบังคับท่ีก�าหนดข้ึนเนื่องจาก

ทนายความมีหน้าที่ต้องดูแลประโยชน์ของลูกความอย่าง

เคร่งครัด เพื่อให้ทนายความประพฤติปฏิบัติต่อลูกความ

อย่างตรงไปตรงมา เพื่อสร้างความเช่ือมั่นของลูกความที่

ต้องมีต่อทนายความ ทนายความเป็นผู้ท�างานเกี่ยวข้องกับ

ผลประโยชน์ของลูกความอย่างใกล้ชิด และได้รับความไว้

วางใจอย่างมากจากลกูความ หากทนายความไม่สจุรติ ย่อม

มีความสุ่มเสี่ยงสูงที่จะสร้างความเสียหายให้แก่ลูกความได้

เป็นอย่างมาก อันเป็นการซ�้าเติมให้ลูกความผู้มีอรรคคดีได้

รับความทุกข์มากขึ้น การพิจารณาคดีมรรยาททนายความ

ของคณะกรรมการมรรยาททนายความ ได้มีการพิจารณา

และวนิจิฉยัถึงลกัษณะของการกระท�าทีเ่ป็นการผดิมรรยาท

ต่อตัวความไว้ดังนี้

2.1 การยุยงส่งเสริมให้เป็นคดีความกัน (ข้อ 9)
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การยุยงให้ลูกความเป็นคดีความในกรณีท่ีไม่มี

มลู เพ่ือให้ทนายความได้รบัค่าจ้างว่าความหรอืผลประโยชน์

อื่นใด ซ่ึงถือว่าเป็นการเกื้อหนุน หรือหนุนหลังให้ลูกความ

เป็นความ รวมถึงกรณี การซื้อคดีความ (การที่ทนายความ

ออกค่าฤชาธรรมเนยีมให้แก่ลกูความเพือ่เป็นคดคีวาม หาก

ได้ผลชนะคดีแล้ว ทนายความจะขอแบ่งผลประโยชน์ที่ได้

รับด้วย) อาทิ กรณีทนายความร้องขัดทรัพย์ โดยอ้างว่าท่ี

ดินที่ถูกบังคับคดียึดขายทอดตลาดเป็นที่ดินของผู้ร้อง เป็น

เหตใุห้เจ้าพนักงานบงัคบัคดีมคี�าสัง่ให้งดการขายทอดตลาด 

ทัง้ทีผู่ถ้กูกล่าวหารู้ดีว่าทีดิ่นทีถ่กูบงัคบัคดียดึขายทอดตลาด

เป็นกรรมสิทธิ์ของจ�าเลยทั้งสิ้น มิใช่เป็นของผู้ร้องแต่อย่าง

ใด (คดีแดงเลขที่ 138/2552) ทนายความหลอกลวงแอบ

บันทึกเสียงการสนทนาเป็นการละเมิดกฎหมาย และน�า

มาเป็นหลักฐานในการด�าเนินคดีกับผู ้กล่าวหาโดยไม่มี

มูลเหตุอันใดที่จะฟ้องผู้กล่าวหาและสามี (คดีแดงเลขที่ 

380/2555) ทนายความของจ�าเลยฟ้องเงินค่าทนายความ

คืนจากทนายความเดิม โดยบรรยายในค�าฟ้องว่าผู้กล่าวหา

เป็นฝ่ายผิดสัญญา อันเป็นเหตุให้เกิดสิทธิเรียกร้อง จึงไม่

ตรงตามข้อเท็จจริง (คดีแดงเลขที่ 33/2553)

2.2 การจูงใจให้มอบคดีให้ว่าต่างแก้ต่าง (ข้อ 

10)

ทนายความจะต้องใช้ความรู ้ความสามารถ

อย่างตรงไปตรงมาในการด�าเนินคดี หากทนายความปกปิด

ข้อเท็จจริง หรือกระท�าการอย่างหน่ึงอย่างใดเพื่อให้เกิด

ความเข้าใจผิดในสิ่งที่ควรเข้าใจให้ถูกต้องในการประกอบ

วิชาชีพทนาคยาวม ถือได้ว่าเป็นความผิด การผิดมรรยาท

ในข้อน้ีมีอยู่ 5 ประการ ได้แก่ 

(1) การหลอกลวงว่าถ้ามอบคดีให้ตนว่าความ

ให้แล้วจะชนะคดทีัง้ทีท่นายความรูอ้ยูแ่ก่ใจอยูแ่ล้วว่าจะแพ้ 

การปฏิบัติหน้าที่ทนายความจะต้องท�าอย่างตรงไปตรงมา 

หากเห็นว่าคดีจะแพ้ ก็ควรแจ้งให้ลูกความทราบว่าคดีจะ

แพ้ในประเด็นใดบ้างโดยไม่ต้องกังวลว่าลูกความจะให้ตน

ว่าความ หรือแก่ต่างในคดีดังกล่าวหรือไม่ หากทนายความ

เห็นว่าคดีมีทางชนะ ก็ไม่ควรเข้ารับรองว่าจะชนะอย่าง

แน่นอน เพราะทนายความไม่ใช่ผู ้เขียนค�าพิพากษาเอง 

และในการพิจารณาคดี คู่ความอีกฝ่ายอาจน�าเสนอพยาน

หลักฐานที่หักล้างข้อเท็จจริงที่ทนายความรับทราบจากลูก

ความของตนก็ได้ ดังนั้น ทนายความควรแจ้งว่าคดีมีทาง

ชนะได้ เพราะหลักกฎหมายข้อใด อาทิ กรณีทนายความ

อ้างว่ามผีูท้ีรู่จ้กัสามารถวิง่เต้นให้คดชีนะได้ทัง้ทีเ่ป็นคดต้ีอง

ห้ามฎีกา (คดีแดงเลขท่ี 189/2552) ทนายความแจ้งว่าจะ

ต่อสู้คดีให้ผู้กล่าวหาได้รับโทษเพียงเสียค่าปรับ  หากไม่ได้

ผลยินดีคืนเงินท้ังหมด ผู้กล่าวหาเช่ือจึงตกลงและมอบเงิน

ค่าท�าคดีให้ การกระท�าของผู้ถูกกล่าวหาเป็นการใช้อุบาย

หลอกลวงให้ผู้กล่าวหาหลงเชื่อว่าคดีที่ผู้กล่าวหาจะไม่ต้อง

ถูกลงโทษตามท่ีผู้ถูกกล่าวหาอวดอ้างเพื่อให้ผู้กล่าวหาจ่าย

เงิน (คดีแดงเลขท่ี 140/2553) ทนายความอ้างว่ามีญาติ

เป็นอัยการศาล สามารถยื่นฎีกาและขอประกันตัวได้ ท�าให้

ผู้กล่าวหาหลงเช่ือจ่ายเงินให้ (คดีแดงเลขท่ี 398/2555)

(2) การอวดอ้างว ่าตนมีความรู ้ดียิ่ งกว ่า

ทนายความคนอื่นหมายถึง การอวดอ้างว่าตนเองเคยศึกษา

ในต่างประเทศจึงมีความรู้ดีกว่า อาทิ ทนายความอวดอ้าง

ว่าตนเองสามารถท่ีจะช่วยผู้กล่าวหาปรับปรุงโครงสร้างหนี้

ให้โดยรับจะหานายทุนมารับจ�านองท่ีดิน ท�าให้ผู้กล่าวหา

หลงเชื่อจึงมอบที่ดินให้ผู้ถูกกล่าวหาไปจ�านอง การกระท�า

ของผู้ถูกกล่าวหาถือได้ว่าเป็นการอวดอ้างว่าตนมีความรู้

ความสามารถ เพื่อให้ลูกความหลงเช่ือว่าตนจะท�าให้ลูก

ความได้รบัผลประโยชน์เป็นพเิศษ  (คดแีดงเลขที ่83/2552) 

ทนายความแนะน�าว่า ทนายความทีอ่ดุรธานมีปีระสบการณ์

และคุณภาพต�่า ทนายความท่ีมีความสามารถสูงสามารถ

เรียกเงินคืน จะอยู่ที่กรุงเทพฯและเชียงใหม่เท่านั้น ผู้กล่าว

หาจงึตกลงว่าจ้างและจ่ายเงนิไป (คดแีดงเลขที ่228/2553)

(3) การอวดอ้างว่าเก่ียวเป็นสมัครพรรคพวก 

รู้จักคุ้นเคยกับผู้ใดอันท�าให้เขาหลงเชื่อว่า ตนสามารถที่

จะท�าให้เขาได้รับผลเป็นพิเศษ นอกจากทางว่าความ เช่น 

กรณีทนายความอวดอ้างว่าสนิทกับผู้พิพากษา สามารถขอ

อะไรก็ได้ โดยไม่จ�าเป็นต้องมีการจูงใจถึงขนาดว่าจะไป

ร้องขอให้คดีชนะ อาทิ กรณีผู้ถูกกล่าวหาเป็นทนายความ

แก้ต่างในคดีอาญาอ้างว่าสามารถช่วยคดี ให้อัยการสั่งไม่

ฟ้อง หรือไม่คดีก็จะยกฟ้อง โดยเรียกเงินจากผู้กล่าวหาไป

วิ่งเต้นอัยการ (คดีแดงเลขท่ี 157/2557) ทนายความอ้าง

ว่ามีผู้ที่รู ้จักสามารถวิ่งเต้นให้คดีชนะได้ทั้งที่เป็นคดีต้อง

ห้ามฎีกา (คดีแดงเลขท่ี 189/2552) 

(4) การหลอกลวงว่าจะชักน�าจูงใจให้ผู้นั้นช่วย

เหลือคดีในทางใด ๆ ได้ ได้แก่ การที่ทนายความหลอก

ลวงว่ารู้จักสนิทสนมกับผู้พิพากษาเป็นอย่างดี สามารถพูด
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จูงใจให้ช่วยเหลือในทางคดีได้ อาทิ กรณีทนายความอวด

อ้างว่าตนมีสมัครพรรคพวกรู้จักคุ้นเคยกับผู้ที่สามารถจะ

ช่วยเหลือในทางคดีได้นอกจากการว่าความ (คดีแดงเลข

ที่ 56/2557) ทนายความได้เรียกค่าใช้จ่าย และเรียกเงิน

เพื่อไปให้ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ให้ช่วยเขียนค�าพิพากษา

ศาลอุทธรณ์ให้กลับค�าพิพากษาศาลชั้นต้น (คดีแดงเลขท่ี 

158/2557) ทนายความอ้างว่ามีพนักงานต�ารวจ พนักงาน

อัยการ ช่วยเหลือไม่ให้ถูกฟ้องหรือถูกด�าเนินคดี (คดีแดง

เลขที่ 62/2555) ผู้ถูกกล่าวหาใช้อุบายหลอกลวง เพื่อ

ให้ผู้กล่าวหามอบเงินให้โดยโอ้อวดว่าสามารถประกันตัว

ได้ (คดีแดงเลขที่ 69/2552, 276/2553, 445/2555)  

ทนายความอ้างว่ามีสมัครพรรคพวกรู ้ จักคุ ้นเคยกับผู ้

พิพากษาสามารถช่วยเหลอืคดไีด้ (คดแีดงเลขที ่273/2552, 

166/2555, 468/2555) การวิ่งเต้นเพื่อไม่ให้ถูกไล่ออกจาก

ราชการ เป็นการกระท�าที่ไม่ชอบด้วยวิชาชีพทนายความ

และมรรยาททนายความ การกระท�าของผู้ถูกกล่าวหาจึง

เป็นการอวดอ้างว่าเป็นสมัครพรรคพวก รู้จักคุ้นเคยกับผู้

ใดอันจะท�าให้หลงว่าตนสามารถจะท�าให้เขาได้รับผลพิเศษ 

(คดีแดงเลขที่ 150/2555) 

(5) การแอบอ้างขู่ว่าถ้าไม่ให้ตนว่าคดีนั้นแล้ว

จะหาหนทางให้ผู้นั้นกระท�าให้คดีของเขาแพ้หมายถึง กรณี

ที่ทนายความขู่ลูกความโดยเอาการแพ้ชนะของคดีมา 

กล่าวอ้าง เพื่อให้ตนได้เป็นทนายความว่าต่างแก้ต่าง

2.3 การเปิดเผยความลบัของลกูความ (ข้อ 11)

การท�าหน้าที่ของทนายความจ�าเป็นต้องท่ีจะ

ต้องรบัทราบข้อเทจ็จรงิทีเ่กีย่วข้องกบัคดนีัน้ ๆ  ทัง้หมดเพือ่

ใช้เป็นประโยชน์ในการต่อสู้คดีของลูกความ ซึ่งข้อเท็จจริง

เหล่านั้นถือเป็นความลับของลูกความ ทนายความจึงมีหน้า

ที่ในการรักษาความลับของลูกความในการไม่น�าข้อเท็จ

จริงเหล่าน้ันไปเปิดเผยให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลาย

คนทราบ“ความลับของลูกความ” ในข้อนี้จึงหมายถึง ข้อ

เท็จจริงทุกเร่ืองที่ลูกความได้แจ้งให้ทนายความทราบ โดย

ความไว้วางใจ ซึ่งหากเปิดเผยออกไปจะท�าให้ลูกความได้

รับความเสียหาย ไม่ใช่ว่าจะต้องเป็นเรื่องที่ถูกต้องหรือ

ยุติธรรมต่อสังคม อาทิ กรณีการที่ทนายความกลับไปรับ

เป็นทนายความให้แก่ฝ่ายปรปักษ์กับผู้กล่าวหาท่ีเป็นลูก

ความเดิม โดยอาศัยความรู้เรื่องกรณีพิพาทแห่งคดีต่าง ๆ  ที่

ผู้ถูกกล่าวหาเคยเป็นทนายความให้แก่ผู้กล่าวหา ยื่นค�าร้อง

คดัค้านอนัเป็นปรปักษ์กบัผูก้ล่าวหาต่อศาลซึง่เป็นความลบั

ท่ีผู้ถูกกล่าวหาได้รับมาจากการท่ีเคยเป็นทนายความให้แก่

ผู้กล่าวหามาเปิดเผย (คดีแดงเลขท่ี 330/2555)

2.4 การขาดนัด ทอดท้ิงคดี ละเว้นหน้าที่ และ

ปิดบังข้อความท่ีควรแจ้ง (ข้อ 12)

ทนายความเป็นผู้ท่ีกระท�าการในศาลแทนลูก

ความ ผลการปฏิบัติหน้าที่ของทนายความ ไม่ว่าจะเป็นผล

ร้ายหรือผลดีย่อมตกแก่ลูกความ ซึ่งอาจส่งผลถึงแก่ชีวิต 

หรืออาจสูญเสียทรัพย์สินเงินทอง ได้แก่

(1)  การจงใจขาดนัด หมายถึง กรณี ท่ี

ทนายความทราบนัดการพิจารณาคดีของศาลแล้ว แต่ไม่

ไปศาล และไม่แจ้งเหตุขัดข้องให้ศาลทราบ หรือไม่ยื่น

ค�าร้องขอเลื่อนคดี โดยการขาดนัดดังกล่าวต้องมีเจตนา

ประกอบด้วย ซ่ึงค�าว่า “จงใจ” ในท่ีนี้มีความหมายที่กว้าง

ตามหลักมาตรฐานของผู้ประกอบวิชาชีพท่ีจะต้องใช้ความ

รู้ ความสามารถ และความช�านาญเป็นพิเศษ ต้องใช้ความ

รอบคอบ ความระมัดระวัง และความเอาใจใส่ในการปฏิบัติ

หน้าที่ยิ่งกว่าอาชีพอื่น การท�าหน้าที่ผิดพลาดเพราะเหตุ

เพียงเพราะว่าทนายความหลงลืม หรือเกิดความประมาท

เลินเล่อ หรือไม่ตั้งใจ หรือเพราะไม่ทราบกฎหมาย ถือได้

ว่า เป็นการจงใจ พฤติการณ์ท่ีถือว่าเป็นการจงใจขาดนัด 

อาทิ กรณีทนายความได้ฟ้องคดีและแจ้งให้ผู้กล่าวหาทราบ

ก�าหนดวันนัดไต่สวนมูลฟ้อง ก่อนถึงวันนัดผู้กล่าวหาติดต่อ

ผู้ถูกกล่าวหาไม่ได้ (คดีแดงเลขท่ี 362/2556) ทนายความ

หรอืตวัแทนไม่มาศาลในวนันดัไกล่เกลีย่และสบืพยานโจทก์

จ�าเลย (คดีแดงเลขท่ี 36/2557) เมื่อถึงวันนัดทนายความ

มิได้ไปศาลเพื่อท�าหน้าท่ีทนายความโดยไม่แจ้งเหตุขัดข้อง

และมิได้เข้ามาช่วยเหลือในการด�าเนินคดี (คดีแดงเลขที่ 

359/2556, 116/2557, 261/2557) 

(2) การทอดท้ิงคดี เกิดจากการท่ีทนายความ

ไม่เอาใจใส่ในการด�าเนินคดี รับค่าจ้างมาแล้วแต่ไม่ท�าการ

ฟ้องคดีให้แก่ลูกความ หรือเมื่อยื่นค�าร้อง หรือค�าแถลงต่อ

ศาล หรือยื่นค�าฟ้องอุทธรณ์ หรือฎีกาแล้วไม่ติดตามเพื่อ

ทราบค�าสั่งศาล หรือเพื่อน�าหมาย หรือเพื่อปฏิบัติตามค�า

สั่งของศาล พฤติการณ์ที่ถือว่าเป็นการทอดทิ้งคดี อาทิ 

กรณีทนายความแจ้งว่าด�าเนินคดีให้แล้ว แต่เมื่อไปศาล

เพื่อตรวจสอบความคืบหน้าของคดีกลับพบว่าผู้ถูกกล่าว
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หายังไม่ได้ด�าเนินคดีตามที่แจ้งให้ผู้กล่าวหาทราบแต่อย่าง

ใด (คดีแดงเลขที่ 360/2556) ทนายความที่รับท�าคดีแต่

ไม่ท�าการฟ้องคดี (คดีแดงเลขที่ 362/2556)ทนายความ

ปล่อยปละละเลยทิ้งไว้จนคดีขาดอายุความ (คดีแดงเลขที่ 

60/2557)ทนายความไม่ปฏิบัติหน้าที่ แม้จ�าได้ท�าค�าร้อง

ขอถอนทนายต่อศาล แต่ศาลยังไม่อนุญาต ยังต้องปฏิบัติ

หน้าที่  (คดีแดงเลขที่ 313/2552)ทนายความได้รับเงิน

ค่าธรรมเนียมจากผู้กล่าวหาไปแล้วไม่ได้ด�าเนินคดีให้แก่ผู้

กล่าวหา (คดีแดงเลขที่ 82/2552, 170/2552, 11/2553, 

92/2553,141/2553, 280/2557)

(3) การจงใจละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ท่ีควร

กระท�าในการด�าเนินคดี หมายถึง การที่ทนายความละเว้น

หน้าที่ที่ต้องกระท�าในการด�าเนินคดีของลูกความตน เช่น 

กรณีทนายความไม่ยื่นบัญชีพยานภายในก�าหนดเวลา หรือ

กรณีการไม่แถลงคัดค้านการด�าเนินกระบวนพิจารณาที่ไม่

ชอบด้วยกฎหมาย เป็นต้น พฤติการณ์ที่ถือว่าเป็นการจงใจ

ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ทนายความ อาทิ กรณีทนายความ

รับเงินค่าธรรมเนียมในการฟ้องคดีแพ่งจากผู ้กล่าวหา

แล้ว แต่มิได้ฟ้องให้ผู้กล่าวหา (คดีแดงเลขที่ 82/2552) 

ทนายความอาสาของส�านักงานคณะกรรมการช่วยเหลือ

ประชาชนทางกฎหมาย สภาทนายความ เรียกเก็บรับเงิน

และไม่ด�าเนินการฟ้องคดใีห้ตามทีไ่ด้รบัมอบหมาย (คดแีดง

เลขที่ 438/2555)  ทนายความยื่นค�าร้องถอนตัวจากการ

เป็นทนายความจ�าเลย แล้วกลับไปโดยไม่รอฟังค�าส่ังศาล

ว่าจะอนุญาตหรือไม่อาจเป็นผลเสียแก่คดีของจ�าเลยและ

การด�าเนินกระบวนพิจารณาของศาลได้ (คดีแดงเลขที่ 

15/2557)ทนายความไม่ไปศาลในวันนัดพร้อม และไม่

น�าหมายนัดส่งให้แก่จ�าเลย (คดีแดงเลขที่ 30/2557)ผู้

ถูกกล่าวหาไม่ได้ยื่นเอกสารอันเป็นสาระส�าคัญประกอบ

การพิจารณาของศาลในคดีหมิ่นประมาท เป็นเหตุให้ศาล

พิพากษายกฟ้อง (คดีแดงเลขที่ 100/2557) ทนายความ

ปล่อยให้คดีขาดอายุความโดยไม่ได้ด�าเนินการฟ้องร้อง 

(คดีแดงเลขที่ 60/2557, 55/2557)

(4) การปิดบงัข้อความทีค่วรแจ้งให้แก่ลกูความ

ทราบ มักปรากฏในกรณีที่ทนายความด�าเนินกระบวน

พิจารณาคดีผิดพลาดแล้วไม่กล้าแจ้งให้ลูกความตนทราบ 

ซึ่งเท่ากับเป็นสร้างความเสียหายเพิ่มมากขึ้นไปอีก ซึ่งโดย

หลักแล้วทนายความต้องแจ้งข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องในการ

ด�าเนินคดีแก่ลูกความของตน แม้กรณีท่ีลูกความจะไม่ซัก

ถามก็ตาม พฤติการณ์ที่ถือว่าเป็นการปิดบังข้อความที่ควร

แจ้งแก่ลกูความ อาท ิทนายความเรยีกค่าธรรมเนยีมศาลเป็น

เงนิจ�านวนสงูกว่าทีเ่ป็นจรงิ แล้วไม่คนืเงนิค่าธรรมเนยีมส่วน

ทีเ่หลอืให้แก่ผูก้ล่าวหา หรอืชีแ้จงให้ผูก้ล่าวหาทราบ(คดแีดง

เลขท่ี 344/2556) ทนายความฟ้องต่อศาลแทนโดยผู้กล่าว

หามิได้รู้เห็นยินยอม ต่อมาศาลมีค�าสั่งจ�าหน่ายคดี ท�าให้

ผู้กล่าวหาได้รับความเสียหาย (คดีแดงเลขท่ี 361/2556)

2.5 การเอาข้อเทจ็จรงิทีต่นรูม้าจากการปฏบิตัิ

หน้าท่ีทนายความ ไปใช้เป็นประโยชน์แก่อีกฝ่าย (ข้อ 13)

หลักมรรยาททนายความในข้อนี้ คือ การที่

ทนายความจะต้องไม่เป็นปฏิปักษ์กับลูกความตน การท่ี

ทนายความรับเป็นทนายความให้แก่ลูกความ ทนายความ

ก็จะรับทราบข้อเท็จจริงของลูกความ ดังนั้นหน้าที่ของ

ทนายความเมื่อรับทราบข้อมูลข้อเท็จจริงดังกล่าวแล้ว

นอกจากจะไม่น�าไปเปิดเผยตามที่ได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้

แล้ว หากต่อมาทนายความได้ไปให้ค�าปรึกษาหรือไปเป็น

ทนายความให้คู่ปรปักษ์ของลูกความ แล้วทนายความน�า

เอาข้อเท็จจริงที่ได้รับทราบมาใช้เป็นประโยชน์ในการช่วย

เหลือคดีลูกความที่เป็นคู่ปรปักษ์ดังกล่าว ก็จะผิดมรรยาท

ตามนัยของข้อนี้ พฤติการณ์ที่ผิดมรรยาททนายความในข้อ

นี้ อาทิ กรณีผู้ถูกกล่าวหาได้ถูกถอนการเป็นทนายความ 

แต่กลับไปรับเป็นทนายความให้แก่ฝ่ายปรปักษ์กับผู้กล่าว

หาที่เป็นลูกความเดิม โดยอาศัยความรู้เรื่องกรณีพิพาท

แห่งคดีต่าง ๆ ท่ีผู้ถูกกล่าวหาเคยเป็นทนายความให้แก่ผู้

กล่าวหา ยื่นค�าร้องคัดค้านอันเป็นปรปักษ์กับผู้กล่าวหา

ต่อศาลซึ่งเป็นความลับท่ีผู้ถูกกล่าวหาได้รับมาจากการที่

เคยเป็นทนายความให้แก่ผู้กล่าวหามาเปิดเผย (คดีแดง

เลขท่ี 330/2555)ทนายความไปรับเป็นทนายความโจทก์

ยื่นฟ้องผู้กล่าวหาเป็นจ�าเลย ปรากฏว่าผู้ถูกกล่าวหาได้

น�าความหรือข้อเท็จจริงที่ผู้ถูกกล่าวหาได้รู้มาโดยหน้าท่ีท่ี

เป็นท่ีปรึกษากฎหมายของผู้กล่าวหาช่วยเหลือคู่กรณีและ

ฝ่ายท่ีเป็นปรปักษ์กับผู้กล่าวหา (คดีแดงเลขท่ี 20/2557)

ทนายความไปรับเป็นทนายความช่วยเหลือคู่ความอีกฝ่าย

หนึ่งซ่ึงเป็นปรปักษ์ในคดี (คดีแดงเลขท่ี 194/2557)

2.6 การใช้อุบายหาประโยชน์เพิ่ม (ข้อ 14)

โดยทั่วไปแล้วลูกความที่มาใช้บริการจาก
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ทนายความมักไม่มีความรู้ทางด้านกฎหมาย จึงจ�าเป็นต้อง

พ่ึงพาทนายความ ทนายความจึงมีหน้าที่ส�าคัญในการช่วย

เหลือทางคดีแก่ลูกความตน เมื่อลูกความได้บอกเล่าข้อเท็จ

จริงทั้งหมดแก่ทนายความแล้ว ปรากฏว่าทนายความได้ใช้

อุบายเพื่อให้ตนได้รับประโยชน์นอกเหนือจากที่ได้ตกลงไว้

กับลูกความ ก็จะเป็นการผิดมรรยาทตามนัยของข้อนี้ อาทิ 

ทนายความได้ถอนตัวจากการเป็นทนายความให้แก่ผู้กล่าว

หาดังกล่าวแล้ว แต่ก็ยังได้เสนอตัวที่จะด�าเนินการเรียก

เอกสารที่เคยเรียกจากธนาคาร (คดีแดงเลขที่ 56/2555)

ทนายความได้มีหนังสือแจ้งค่าใช้จ่ายรวมค่าธรรมเนียม

อุทธรณ์ เพื่อวางประกันความเสียหาย แต่กลับน�าไปช�าระ

ศาลเพียงบางส่วน และไม่ได้น�าเงินไปวางประกันความเสีย

หายตามทีต่กลง หากแต่ได้น�าทีโ่ฉนดทีดิ่นของตนมาวางแทน 

ศาลจึงไม่อนุญาตให้ทุเลาการบังคับคดีดังกล่าว ผู้กล่าวหา

จึงได้มีหนังสือแจ้งให้ทนายความน�าเงินที่เหลือมาคืนให้แก่

ผู้กล่าวหา (คดีแดงเลขที่ 272/2555) การที่จ�าเลยถึงแก่

ความตายไม่ได้ท�าให้หน้าทีข่องทนายความสิน้สดุลงแต่อย่าง

ใด ทนายความยังคงต้องท�าหน้าที่ต่อไป กรณีจ�าเลยในคดี

เสียชีวิต แล้วทนายความแจ้งว่าตนหมดหน้าที่หากจะให้ผู้

ถูกกล่าวหาท�าหน้าที่ต่อไปต้องคิดค่าจ้างใหม่จึงผิดมรรยาท

ทนายความ  (คดีแดงเลขที่ 35/2555) ทนายความด�าเนิน

การฟ้องคดีให้แก่ผู้กล่าวหา โดยตกลงค่าทนายความและ

ค่าธรรมเนียมวางศาลซึ่งเกินกว่าค่าธรรมเนียมศาลตามจริง 

(คดีแดงเลขที่ 300/2556) ทนายความใช้อุบายหลอกลวง

เพื่อให้ตนได้รับประโยชน์นอกเหนือจากที่ลูกความได้ตกลง

สญัญาให้ (คดแีดงเลขที ่299/2551, 185/2553, 310/2554, 

123/2555, 111/2556, 61/2557, 176/2557)

2.7 การฉ้อโกง ยักยอก หรือตระบัดสินลูก

ความ (ข้อ 15)

หน้าที่หลักส�าคัญของทนายความนั้นนอกจาก

มหีน้าทีใ่นการรกัษาความเป็นธรรมและยงัมหีน้าทีร่กัษาผล

ประโยชน์ของลูกความอย่างเต็มที่อีกด้วย ทนายความต้อง

ท�าให้ลูกความมีความเชื่อมั่นว่าสามารถรักษาผลประโยชน์

ให้แก่ลูกความได้อย่างเต็มที่ ทนายความต้องปฏิบัติหน้าท่ี

ด้วยความซื้อสัตย์สุจริต และช่วยรักษาผลประโยชน์ของ

ลูกความ จนกระทั่งลูกความยอมมอบเงินหรือทรัพย์สิน

ให้ทนายความยึดถือไว้ หากว่าทนายความทุจริตน�าเอา

เงินหรือทรัพย์สินของลูกความไปใช้เพื่อประโยชน์ของตน

ก็จะมีความผิด 

(1) การฉ้อโกง หมายถึง การท่ีทนายความใช้

อุบายหลอกลวงลูกความโดยการกล่าวค�าเท็จ หรือแกล้ง

ปกปิดความจริงที่ควรจะบอกให้แจ้งโดยเจตนาทุจริต เพื่อ

ให้ลูกความส่งเงินหรือทรัพย์สินให้แก่ตนเองหรือบุคคลอื่น 

หรือเพื่อให้ลูกความกระท�าการหรืองดเว้นกระท�าการอย่าง

หนึ่งอย่างใด เพื่อให้ตนเองหรือบุคคลอื่นได้รับผลประโยชน์ 

ซ่ึงเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 341 

(2) การยักยอก หมายถึง การที่ทนายความได้

ครอบครองทรัพย์สินของลูกความไว้แล้วเบียดบังเอาทรัพย์

ดังกล่าวเป็นของตนเอง หรือบุคคลท่ีสาม ซ่ึงเป็นความผิด

ตามกฎหมายอาญา มาตรา 352

(3) การตระบัดสินลูกความ เป็นค�าโบราณ 

หมายถึง การฉ้อโกง การยักยอกทรัพย์สินของลูกความ

ส่วนเงินหรือทรัพย์สินตามนัยของมรรยาท

ทนายความในข้อนี้ หมายถึงบรรดาเงินและทรัพย์สินที่

ทนายความได้รับมาจากลูกความโดยหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง

ทนายความมีหน้าที่ต้องส่งมอบคืนแก่ลูกความทันที ไม่ควร

ครอบครอง หรือหน่วงเหนี่ยวไว้นานเกินกว่าเหตุโดยไม่ได้

รับความยินยอมจากลูกความ

พฤติการณ์ท่ีผิดมรรยาททนายความในข้อ

นี้ อาทิ 

- การไม่คืนเงินในคดีแก่ลูกความ ทนายความ

น�าไปช�าระศาลเพยีงบางส่วน และไม่ได้น�าเงนิไปวางประกนั

ความเสียหายตามท่ีตกลง หากแต่ได้น�าท่ีโฉนดท่ีดินของ

ตนมาวางแทน ผู้กล่าวหาจึงได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ถูกกล่าว

หาน�าเงินที่เหลือมาคืนให้แก่ผู้กล่าวหา ผู้ถูกกล่าวหาก็ยัง

ไม่คืนเงินให้ (คดีแดงเลขที่ 272/2555) ทนายความใช้

อุบายหลอกลวง เพื่อให้ผู้กล่าวหามอบเงินให้โดยโอ้อวด

ว่าสามารถประกันตัวได้ เมื่อประกันตัวไม่ได้ก็ไม่ยอมคืน

เงินให้ตามข้อตกลง ยอมคืนให้เพียงครึ่งหนึ่ง และในที่สุด

ก็ไม่ยอมคืนให้ (คดีแดงเลขที่ 69/2552) ทนายความได้

รับเงินค่าจ้างจากผู้กล่าวหาครบถ้วนแล้ว แต่มิได้ด�าเนิน

คดีให้แต่อย่างใด เมื่อขอเงินคืนแต่ผู้ถูกกล่าวหาก็มิยอม

คืนให้ (คดีแดงเลขท่ี 280/2557, 245/2557) 

- การยักยอก ฉ้อโกงทรัพย์สินของลูกความ 
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ทนายความรับเงินไปเพื่อช�าระค่าปรับตามค�าสั่งศาล แล้ว

ไม่น�าไปช�าระศาล กลับเอาเงินจ�านวนนั้นเป็นของตนเสีย 

(คดีแดงเลขที่ 143/2557) 

- การหน่วงเหนี่ยวเอกสารของลูกความ ลูก

ความขอถ่ายส�านวนคดีและเอกสารในส�านวนที่มอบให้

ทนายความใช้ฟ้องคดี แต่ทนายความปฏิเสธไม่ยินยอม

ให้ถ่ายเอกสาร โดยอ้างว่าผู้ถูกกล่าวหาไม่ได้รับช�าระค่า

ทนายความ (คดีแดงเลขที่ 21/2557)

3. คดมีรรยาทต่อทนายความด้วยกนั ต่อประชาชน

ผู้มีอรรถคดี และอื่น ๆ

ทนายความต้องมีมรรยาทต่อทนายความด้วย

กันเองในฐานะเพื่อนผู้ร่วมวิชาชีพ ต่อประชาชนผู้มีออรรถ

คดี ซึ่งมิใช่ลูกความของตน และมรรยาทอื่น ๆ ทั้งนี้เพื่อมิ

ให้ผู้ประกอบวิชาชีพทนายความมุ่งแต่ประโยชน์ของตน

เหมือนการประกอบธุรกิจการค้า ที่ต้องการผลก�าไรแต่

เพียงอย่างเดียว เพื่อรักษาระดับวิชาชีพทนายความให้เป็น

วิชาชีพที่มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี เป็นที่เชื่อถือของสังคม และ

เพื่อให้ทนายความท�าหน้าที่ผดุงความยุติธรรมในสังคมโดย

ไม่ต้องห่วงประโยชน์ของตน

3.1 การแย่งคดีที่มีทนายความอื่น (ข้อ 16)

ในการประกอบวชิาชพีทนายความ ทนายความ

ต้องมีความสง่างามทางวิชาชีพ ต้องมีคุณธรรม มีความ

ละอายต่อการประพฤติมิชอบ วิชาชีพทนายความเป็น

วิชาชีพที่มีเกียรติและศักดิ์ศรี การแย่งงานของทนายความ

อื่น หรือการใดในลักษณะประมูลงานคดี (การเสนอค่าจ้าง

ทนายความแข่งขันกับทนายความคนอื่น) เป็นการกระท�า

ให้วิชาชีพทนายความไม่มีศักดิ์ศรี ซึ่งไม่ได้จ�ากัดเฉพาะ

กรณีที่คดีมีทนายความว่าต่างอยู่แล้วเท่านั้น แต่ยังหมาย

รวมถึงกรณีที่เพียงแค่รับ หรือสัญญาว่าจะรับว่าต่างแก้

ต่างในคดี ก็เพียงพอที่จะทราบได้ว่าคดีมีทนายความอื่น

ว่าอยู่แล้ว หากทนายความไปรับว่าต่างแก้ต่างซ้อนอีกก็

จะผิดมรรยาทตามนัยของข้อนี้ เว้นแต่

(1) กรณีที่ได้รับความยินยอมจากทนายความ

ที่ว่าความอยู่ในเรื่องนั้นแล้ว เช่น การได้รับความยินยอม

เป็นหนังสือจากทนายความคนก่อนว่าให้เข้ามาปฏิบัติ

หน้าที่ทนายความได้

(2) กรณีมีเหตุผลอันควรเชื่อว่าตัวความได้

ถอนทนายความคนก่อนจากการเป็นทนายความของเขา

แล้ว เช่น กรณีท่ีลูกความได้น�าค�าร้องขอถอนทนายความ

คนก่อนมาแสดง หรือ

(3) กรณีที่ทนายความผู้ว่าความในเรื่องนั้น

ปฏิเสธ หรือแสดงความไม่สมัครใจท่ีจะว่าความในคดีนั้น

ต่อไป

พฤติการณ์ที่เป็นการผิดมรรยาททนายความ

ในข้อนี้ อาทิ การแย่งคดีที่มีทนายความอื่น ผู้กล่าวหาเป็น

ทนายความของจ�าเลยในคดีอาญาอยู่ก่อน ผู้ถูกกล่าวหาได้

ยื่นใบแต่งทนายความที่จ�าเลยเป็นผู้แต่งตนเป็นทนายความ

เข้ามาในคดีโดยผู้กล่าวหาไม่ทราบมาก่อนและมิได้ยินยอม

ให้ผู ้ถูกกล่าวหาเข้ามาเป็นทนายของจ�าเลยร่วมในคดี 

(คดีแดงเลขท่ี 33/2553)

3.2 การประกาศโฆษณาค่าว่าความ หรอืโอ้อวด

วิชาชีพทนายความ ไม่ใช่วิชาชีพที่ประกอบ

การค้าท่ีมุ่งหาแต่ประโยชน์แก่ตนเองเป็นหลัก จึงต้องแยก

วิชาชีพออกจากการค้า กรณีท่ีทนายความมีพฤติกรรมที่

ส่อไปทางประกอบการค้าจะกระท�าไม่ได้ การประกาศ

โฆษณา หรือยอมให้บุคคลอื่นประกาศโฆษณาท�าไม่ได้ตาม

นัยของมรรยาททนายความข้อนี้ “การประกาศโฆษณา” 

ในที่นี้หมายถึง การท�าหนังสือชี้ชวนส่งโดยตรง หรือส่ง

ทางไปรษณีย์ หรือโทรสาร หรือระบบสื่อสารอื่น ๆ เช่น 

อินเทอร์เน็ต หรือการลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์ นิตยสาร 

หรือท�าใบปลิว แผ่นพับ นามบัตร หรือท�าหนังสือเวียน 

หรือการออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียง หรือโทรทัศน์ 

โดยการผิดมรรยาทข้อนี้แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ 

(1) การประกาศโฆษณา หรือยอมให้บุคคล

อื่นประกาศโฆษณาอัตราค่าจ้างว่าความ หรือแจ้งว่าไม่

เรียกร้องค่าจ้างว่าความ ซ่ึงหมายรวมไปถึงกรณีประกาศ

โฆษณาว่าไม่เรียกร้องค่าจ้างว่าความด้วย  เว้นแต่การ

ประกาศโฆษณาของทนายความเกี่ยวกับการช่วยเหลือ

ประชาชนทางกฎหมายซึ่งด�าเนินการโดยสภาทนายความ

เองหรือโดยสถาบัน สมาคม องค์การ หรือส่วนราชการใดที่

เกีย่วข้อง เช่น ส�านกังานคณะกรรมการช่วยเหลอืประชาชน

ทางกฎหมาย สภาทนายความ เป็นต้น 

(2) การประกาศโฆษณา หรือยอมให้บุคคลอื่น
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ประกาศโฆษณาชือ่ คุณวฒุ ิต�าแหน่ง ถิน่ทีอ่ยู ่หรอืส�านกังาน 

อันเป็นไปในทางโอ้อวดเป็นเชิงชักชวนให้ผู้มีอรรถคดีมาหา

เพื่อเป็นทนายความว่าต่าง หรือแก้ต่างให้ เว้นแต่การแสดง

ชื่อ คุณวุฒิ หรืออื่น ๆ ดังกล่าวตามสมควรโดยสุภาพ เช่น 

การระบุวุฒิการศึกษาด้วยตัวอักษรที่มีขนาดเล็กกว่าชื่อตัว 

ชื่อสกุล ตามปกติ ไม่ถือเป็นความผิด

3.3 การน�าความเสื่อมเสียต่อศักดิ์ศรีและ

เกียรติคุณของทนายความ (ข้อ 18)

มรรยาททนายความในข้อน้ีมขีอบเขตกว้างมาก 

ทนายความที่ผิดมรรยาททนายความในข้ออื่น ๆ ก็อาจมี

ความผิดตามข้อนี้ด้วย รวมถึงกรณีการประกอบวิชาชีพ

ทนายความ หรืออาชีพอื่น หรือด�าเนินธุรกิจ หรือประพฤติ

ตนที่ฝ่าฝืนต่อศีลธรรม หรือเป็นการเสื่อมเสียต่อศักดิ์ศรี

และเกียรติคุณของทนายความ  อาทิ การที่ทนายความ

ท�าแผ่นพับมีพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบิดากฎหมาย

ไทยอยู่ภายใต้ช่ือบริษัทและส�านักงานกฎหมาย เป็นการ

โฆษณาเพื่อประโยชน์ทางการค้ามากกว่าการมุ่งบริการรับ

ใช้ประชาชน (ค�าสั่งสภานายกพิเศษแห่งสภาทนายความ

ที่ 5/2540) การที่ทนายความไปแอบดูนิสิตหญิงท�าธุระ

ส่วนตัวในห้องน�้าหญิง เป็นการกระท�าที่ฝ่าฝืนศีลธรรมอัน

ดี อันเป็นการละเมิดกฎหมาย (ค�าสั่งสภานายกพิเศษแห่ง

สภาทนายความที่ 1/2541) หรือกรณีที่ทนายความท�าร้าย

ร่างกายลกูความ (ค�าสัง่สภานายกพเิศษแห่งสภาทนายความ

ที่ 1/2536) เป็นต้น นอกจากนั้นยังมีพฤติการณ์ที่เป็นการ

ผิดมรรยาททนายความในข้อนี้ ได้แก่

- การไม่รับเป็นทนายความขอแรง (ข้อ 5 และ

ข้อ 18) ทนายความได้รบัแต่งตัง้จากศาลให้เป็นทนายความ

ขอแรงแก้ต่างให้แก่จ�าเลยในคดีอาญาหลายคดีแล้ว แล้ว

มีพฤติการณ์เรียกเงินค่าทนายความหรือค่าใช้จ่ายในการ

ด�าเนินคดี (คดีแดงเลขที่ 85/2553) ทนายความขอแรง

แจ้งแก่จ�าเลยว่า จ�าเลยต้องจ่ายค่าพาหนะในการเดินทาง

ให้แก่ผู้ถูกแจ้งกล่าวหาเพื่อมาพบกับจ�าเลย (คดีแดงเลขท่ี 

49/2556)

- การไม่เคารพ หรือดูหมิ่นศาล (ข้อ 6 และข้อ 

18) ผู้ถูกกล่าวหาส่งมอบเงินให้แก่เจ้าหน้าที่ศาลฎีกาแผนก

คดีอาญาของผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมือง เพื่อน�าไปแบ่ง

กันในระหว่างเจ้าหน้าที่ศาล(คดีแดงเลขที่ 220/2552) ใน

ช่วงระยะเวลาระหว่างการถูกห้ามท�าการเป็นทนายความ 

ไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีทนายความจ�าเลยได้ แต่กลับไปท�า

หน้าท่ีทนายความจ�าเลย ท�าหน้าท่ีทนายความว่าความใน

ศาล (คดีแดงเลขท่ี 273/2555) ทนายความได้กระท�าผิด

ฐานละเมิดอ�านาจศาล อันเป็นการกระท�าความผิดซ�้าซาก

ไม่เคารพศาลและไม่ย�าเกรงต่อกฎหมาย (คดีแดงเลขที่ 

13/2556) ทนายความใช้ข้อความหรือถ้อยค�าท่ีแสดงถึง

ความไม่พอใจศาล เป็นข้อความหรือถ้อยค�าที่กล่าวหาดู

หมิ่นศาลหรือผู้พิพากษาในการพิจารณาคดี (คดีแดงเลข

ท่ี 291/2556)

- การกล่าวความ หรือท�าเอกสารเท็จ (ข้อ 7 

และข้อ 18) ทนายความท�าเอกสารปลอมและใช้เอกสาร

ปลอม เป็นการกระท�าผิดกฎหมายอาญา ถือเป็นการกล่าว

ความหรือท�าเอกสารหรือหลักฐานเท็จหรือใช้กลอุบายลวง

ให้ศาลหลงเช่ือ (คดีแดงเลขท่ี 269/2555)

- การสมรู้เป็นใจในการท�าพยานหลักฐานเท็จ 

หรือการให้สินบน (ข้อ 8 และข้อ 18) ทนายความรู้ว่า

คดีมีข้อพิพาทอยู่ในระหว่างการพิจารณาคดีของศาล แต่

ปกปิดไม่แจ้งให้ผู้กล่าวหาทราบ กลับด�าเนินกระบวนการ

พิจารณาต่อไป (คดีแดงเลขท่ี 83/2551) ทนายความสมรู้

ร่วมคิด รู้เห็นและมีส่วนเก่ียวข้องกับผลประโยชน์ เป็นค่า

วิ่งเต้นในการขอประกันต่อศาล (คดีแดงเลขที่ 125/2552) 

ทนายความร่วมกันน�าพยานหลักฐานสัญญาเงินกู้อันเป็น

ความเท็จที่ปราศจากมูลความจริงและน�าไปฟ้องคดีต่อศาล 

(คดีแดงเลขท่ี 322/2552)

- การยุยงส่งเสริมให้เป็นคดีกัน (ข้อ 9 และ

ข้อ 18) ทนายความหลอกลวงแอบบันทึกเสียงการสนทนา

เป็นการละเมิดกฎหมาย อีกท้ังยังได้น�ามาเป็นหลักฐานใน

การด�าเนินคดีกับผู้กล่าวหาโดยไม่มีมูลเหตุอันใดที่จะฟ้อง

ผู้กล่าวหา (คดีแดงเลขท่ี 380/2555)

- การจูงใจให้มอบคดีให้ว่าต่างแก้ต่าง (ข้อ 10 

และข้อ 18) การใช้อุบายอวดอ้างว่า มีสมัครพรรคพวก

สามารถช่วยให้พ้นจากการลงโทษ เพื่อเรียกเงินค่าจ้าง

เป็นเงินจ�านวนมาก (คดีแดงเลขที่ 140/2553, 165/2555, 

334/2555, 53/2556, 56/2557)

- การขาดนัด ทอดท้ิงคดี ละเว้นหน้าที่ และ

ปิดบังข้อความท่ีควรแจ้ง (ข้อ 12 และข้อ 18) ผู้ถูกกล่าว
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หาทอดทิ้งคดี จงใจละเว้นหน้าที่ที่ควรกระท�าอันเกี่ยว

แก่คดีที่ควรกระท�าต่อลูกความ (คดีแดงเลขที่ 16/2552, 

53/2553, 27/2554, 216/2555, 112/2556, 377/2556)

- การเอาข้อเทจ็จรงิทีต่นรูม้าจากการท�าหน้าที่

ทนายความ ไปใช้ให้เป็นประโยชน์แก่อีกฝ่าย (ข้อ 13 และ

ข้อ 18) ทนายความไปรับเป็นทนายความให้แก่ปรปักษ์กับ

ผู้กล่าวหาที่เป็นลูกความเดิม โดยอาศัยความรู้เรื่องกรณี

พิพาทแห่งคดีต่าง ๆ  ที่ผู้ถูกกล่าวหาเคยเป็นทนายความให้

แก่ผู้กล่าวหา น�าเอาความลับที่ผู้ถูกกล่าวหาได้รับมาจาก

การที่เคยเป็นทนายความให้แก่ผู้กล่าวหามาเปิดเผย ให้ค�า

แนะน�าให้แก่คู่ความที่เป็นปรปักษ์กับผู้กล่าวหา (คดีแดง

เลขที่ 330/2555, 363/2555, 13/2556)

- การใช้อุบายหาประโยชน์เพิ่ม (ข้อ 14 และ

ข้อ 18) ทนายความใช้อุบายที่ปราศจากเหตุผล เพื่อท่ีตน

จะได้รับประโยชน์นอกเหนือจากลูกความตกลงให้ (คดีแดง

เลขที่ 257/2553, 35/2555) ผู้ถูกกล่าวหาได้ถอนตัวจาก

การเป็นทนายความให้แก่ผู้กล่าวหาดังกล่าวแล้ว แต่ก็ยัง

ได้เสนอตัวที่จะด�าเนินการเรียกเอกสารที่เคยเรียกจาก

ธนาคาร เป็นการใช้อุบายโดยปราศจากเหตุผลอันสมควร

เพ่ือจะให้ตนได้รับประโยชน์นอกเหนือจากที่ลูกความได้

ตกลงให้ (คดีแดงเลขที่ 56/2555) ทนายความใช้อุบายด้วย

ประการใด ๆ  โดยปราศจากเหตุผลอันสมควร เพื่อให้ผู้ถูก

กล่าวหากับพวกได้รับประโยชน์ (คดีแดงเลขที่ 13/2556)

- การฉ้อโกง ยักยอก หน่วงเหนี่ยวทรัพย์สิน

ของลูกความ (ข้อ 15 และข้อ 18) กรณีทนายความ

ฉ้อโกง ยักยอก หรือตระบัดสินลูกความ และครอบครอง 

ทรัพย์สนิของลกูความไว้โดยมชิอบ(คดีแดงเลขที3่46/2551, 

55/2552, 104/2553, 128/2555, 52/2556, 364/2556, 

23/2557, 332/2557)

- การปฏิบัติตามค�าสั่งตามกฎหมาย และข้อ

บังคับ (ข้อ 21 และ ข้อ 18) กรณีทนายความถูกลงโทษ

ห้ามท�าการเป็นทนายความตามค�าสั่งคณะกรรมการสภา

ทนายความ ในระหว่างถูกลงโทษดังกล่าว ผู้ถูกกล่าวหา

ได้ละเมิดค�าสั่งคณะกรรมการสภาทนายความที่ลงโทษผู้

ถูกกล่าวหา โดยได้รับจ้างเป็นทนายความให้แก่ผู ้กล่าว

หา (คดีแดงเลขที่ 170/2552) ทนายความด่าพยานและ

ลุกขึ้นพร้อมท�าท่าเอามือชี้ที่อกของพยาน และพูดท�านอง

ว่าอยากเจ็บตัวหรือ และมีการต่อว่ากันด้วยอาการโทสะ 

ประธานกรรมการสอบสวนได้ห้ามปรามให้ทั้งสองฝ่าย

แยกจากกัน และได้ตักเตือนผู้ถูกกล่าวหาว่า เป็นการไม่

ให้เกียรติ ไม่เคารพคณะกรรมการสอบสวนและสถาบัน

วิชาชีพทนายความ (คดีแดงเลขท่ี 343/2552)

- การกระท�าอื่น ๆ  อาทิทนายความปล่อย

เงินกู้แก่บุคคลทั่วไป โดยใช้วิธีการให้ผู ้กู ้ลงชื่อในสัญญา

ไว้แล้วน�าไปกรอกจ�านวนเงินเกินกว่าจ�านวนเงินที่ให้แก่

ผู ้กู ้รับไปจริงและคิดดอกเบ้ียเกินกว่าอัตราท่ีกฎหมาย

ก�าหนด เป็นการกระท�าที่เอาเปรียบ ฉ้อโกงประชาชน 

ขัดต่อกฎหมายเป็นการกระท�าที่ผิดต่อศีลธรรมอันดีและ

ความสงบเรียบร้อยของประเทศ (คดีแดงเลขท่ี 259/2552) 

ทนายความกระท�าลุแก่อ�านาจโดยมิชอบด้วยกฎหมาย 

โดยใช้วิธีการบุกรุกบังคับขู่เข็ญโดยมิชอบด้วยกฎหมาย 

(คดีแดงเลขที่ 94/2553) ทนายความใช้ก�าลังบุกรุกหรือ

ประทุษร้ายจนเป็นเหตุให้ถูกด�าเนินคดีจนถูกศาลพิพากษา

ลงโทษ (คดีแดงเลขท่ี 34/2555) ทนายความมีอาการป่วย

มึนเมาสุรา พูดจาและครองสติไม่ได้จากการดื่มสุราเมื่อ

คืนท่ีผ่านมา จนไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีในการสืบพยาน

ได้ (คดีแดงเลขท่ี 161/2555) ทนายความเอาปืนพกออก

มาข่มขู่ เป็นลักษณะการข่มขู่เพราะไม่มีความจ�าเป็นที่จะ

ต้องน�าอาวุธปืนออกมาแสดงต่อหน้าผู ้กล่าวหากับพวก

ด้วย (คดีแดงเลขท่ี 180/2555) ทนายความไปร่วมออก

รายการโทรทัศน์ โดยได้แสดงตัวอย่างชัดแจ้งว่าตนเป็น

ทนายความ ได้กล่าวถ้อยค�า หรือแสดงท่าทางกับกิริยา

ส่อเสียดลามกอนาจารต่อหน้าผู้ชมเป็นจ�านวนมาก ที่ไม่

เหมาะสมแก่ผู้ประกอบวิชาชีพทนายความ (คดีแดงเลข

ท่ี 305/2555) ทนายความใช้ข้อความหรือถ้อยค�าในการ

เขียนค�าอุทธรณ์และค�าแก้อุทธรณ์ เมื่ออ่านแล้วย่อมเห็น

ได้ว่า เป็นการกล่าวหาผู้กล่าวหา ซึ่งเป็นทนายความอีก

ฝ่ายหนึ่ง เป็นข้อความท่ีดูหมิ่นเหยียดหยาม ใส่ร้าย มิใช่

เป็นการเสนอปัญหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายต่อศาล 

(คดแีดงเลขที ่220/2556) ทนายความหลอกลวงว่าสามารถ

ด�าเนินการเพื่อให้ผู้กล่าวหาสอบใบอนุญาตทนายความได้

ด้วยการเรียกรับเงินจากผู้กล่าวหา โดยอ้างว่ารู้จักกับคณะ

กรรมการสอบใบอนุญาตทนายความ เป็นการอวดอ้างว่า

สามารถวิ่งเต้นให้ผู้กล่าวหาสอบใบอนุญาตทนายความได้ 

ด้วยการเรียกรับเงิน (คดีแดงเลขท่ี 58/2557) 
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3.4 การมีนายหน้าหาคดี (ข้อ 19) 

การประกอบวิชาชีพทนายความ ต่างจากการ

การประกอบธุรกิจการค้า ดังนั้นการที่ทนายความใช้วิธีการ

อย่างธุรกิจการค้าที่มุ่งหางานเข้าส�านักงาน เพื่อให้ได้ราย

ได้มากที่สุด การจัดให้มีนายหน้า หรือค่าบ�าเหน็จ หรือการ

หาวิธีการต่าง ๆ  นา ๆ  ที่จะได้คดีมาให้แก่ทนายความย่อม

กระท�าไม่ได้ ความผิดในข้อนี้แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ 

(1) การยินยอมตกลง หรือให้ค�ามั่นสัญญาว่า

จะให้ค่านายหน้าหรือบ�าเหน็จรางวัลใด ๆ ด้วยทรัพย์สิน

หรือประโยชน์ใด ๆ แก่ผู้ที่หาคดีความหรือน�าคดีความมา

ให้ ซึ่งหมายความว่า คนที่หาคดีความมาให้ทนายความ

จะได้รับค่านายหน้าหรือบ�าเหน็จรางวัลเมื่อหาคดีมาให้

ได้เท่าน้ัน โดยค่านายหน้า หรือบ�าเหน็จรางวัลในท่ีนี้ อาจ

เป็นเงิน หรือทรัพย์สินใด ๆ ก็ได้

(2) การที่ทนายความจัดให ้มีคนประจ�า

ส�านกังาน ด�าเนนิการจัดหาคดีความมาให้ว่า โดยทนายความ

ผู้น้ันคิดค่าส่วนลดของค่าจ้างให้ หรือให้เงินเดือน หรือเงิน

จ�านวนหนึ่งจ�านวนใด หรือทรัพย์สินหรือประโยชน์อย่าง

ใด ๆ เช่น โบนัส หรือต�าแหน่งงานที่สูงขึ้น แก่ผู้ท่ีหาคดี

ความมาให้นั้น แม้บุคคลผู้หาคดีความมาให้โดยลักษณะ

ดังกล่าวจะเป็นเสมียนหรือลูกจ้างประจ�าส�านักงานของ

ทนายความผู้นั้นก็ตาม

3.5 มรรยาทในการแต่งกาย 

ในขณะปฏิบัติหน้าที่ในศาลของทนายความใน

การพิจารณาคดคีวามต่าง ๆ  ถอืว่า ศาลเป็นสถานทีศ่กัดิส์ทิธิ์ 

ผู้หนึ่งจะกระท�าการใดภายในศาลต้องท�าด้วยความคารวะ

สูงสุดและด้วยความเคารพย�าเกรง การแต่งกายไปศาลถือ

เป็นการแสดงออกซึ่งการเคารพต่อศาล ทนายความซ่ึงท�า

หน้าที่เป็นทนายความให้แก่ประชาชน เป็นตัวแทนของ

ประชาชนที่ได้รับความเคารพนับถือ ย่อมเป็นตัวอย่างท่ีดี

ในการแสดงออกถึงการให้ความเคารพย�าเกรงต่อศาล ดัง

น้ัน การแต่งกายของทนายความจึงต้องดูสุภาพเรียบร้อย

ตามข้อบังคับในข้อนี้ ซึ่งเป็นแบบอย่างที่ดี ท�าให้ประชาชน

ผูไ้ปศาลได้เหน็ว่าทนายความแต่งกายสภุาพเรยีบร้อย ดงูาม

สง่าภมูฐิานน่าเชือ่ถอื ทนายความจงึต้องให้ความระมดัระวงั

ต่อการแต่งกายเป็นอย่างมากไม่เฉพาะแต่ในขณะว่าความ

เท่าน้ัน แต่ยงัรวมถงึกรณีทีอ่ยูน่อกห้องพจิารณาคดด้ีวย การ

แต่งกายที่สุภาพเรียบร้อยเป็นการให้เกียรติต่อสถาบันศาล 

และสถานบันทนายความ จะท�าให้เป็นท่ีเลื่องลือและเป็น

ท่ียกย่องนับถือของผู้ร่วมอาชีพและบุคคลท่ัวไป

การแต่งกายตามมรรยาททนายความข้อนี้ 

หมายถึง การแต่งกายในขณะปฏิบัติหน้าท่ีทนายความใน

ศาลในการพิจารณาคดีความต่าง ๆ  ซึ่งถือว่าศาลเป็นสถาน

ที่ศักดิ์สิทธิ์ ผู้หนึ่งผู้ใดจะการท�าการใดภายในศาลต้องท�า

ด้วยความคารวะสูงสุดและด้วยความเคารพย�าเกรง การ

แต่งกายไปศาลถือเป็นการแสดงออกซึ่งการเคารพต่อศาล

ประการหนึ่ง การแต่งกายของทนายความจึงต้องดูสุภาพ

เรียบร้อยตามข้อบังคับมรรยาททนายความข้อนี้ 

การแต่งกายของทนายความชาย ข้อบังคับ

มรรยาททนายความนี้ก�าหนดการแต่งกายของทนายความ

ชายไว้สองแบบ คือ

ก. แต่งตามแบบสากลนิยม คือ การแต่งกาย

ตามแบบอย่างของตะวนัตก ประกอบด้วยเสือ้สทู กางเกงขา

ยาว ซ่ึงเสื้อนอกจะมีสีขาวหรือสีอื่นใดก็ได้ท่ีไม่ใช่สีท่ีฉูดฉาด 

สดใสบาดตา หรือจัดจ้าน เช่นสีแดง สีเหลือง เป็นต้น เสื้อ

นอกและกางเกงควรเป็นสีเดียวกัน ส่วนเสื้อเช้ิตต้องเป็นสี

ขาวเท่านั้น ใช้ผ้าผูกคอแบบเง่ือนกะลาสี (เน็คไท) สีด�าหรือ

สีอื่นท่ีสุภาพไม่ฉูดฉาด 

ข .  แต ่ ง เสื้ อ ชุดไทย ท่ี เรี ยก กันว ่ า  “ชุด

พระราชทาน” โดยจะเป็นแบบแขนสั้นหรือยาวก็ได้ แต่

ต้องมีสีสุภาพไม่มีลวดลาย

ท้ังนี่ ไม่ว่าทนายความชายจะแต่งกายเสื้อผ้า

แบบใด ต้องสวมรองเท้าหุ้มส้นสีขาว น�้าตาลหรือด�า และ

สวมถุงเท้าสีคล้ายคลึงกับรองเท้า และแม้ว่าข้อบังคับไม่

ได้ระบุชนิดของรองเท้าไว้ แต่ในการแต่งกายชุดสากลนิยม

สวมรองเท้าหนังเท่านั้น

การแต่งกายของทนายความหญิง ข้อบังคับ

มรรยาททนายความก�าหนดให้ทนายความหญงิต้องแต่งกาย

ตามแบบสากลนิยม คือเสื้อสูทและนุ่งกระโปรง หรืออาจ

สวมเสื้อและกระโปรงโดยไม่มีเสื้อสูทก็ได้ ส่วนความยาว

ของกระโปรงต้องมีความพอเหมาะพอควร ไม่สั้นจนเกิน

งามหรือยาวรุ่มร่าม ส่วนเสื้อต้องมีสีสุภาพ ไม่ใช่สีฉูดฉาด  

ต้องไม่ใช่สีสดใสบาดตา หรือจัดจ้านกว่าปกติ ส่วนรองเท้า

ระบุเพียงรองเท้าหุ้มส้น ส่วนจะมีส้นสูงเพียงใดก็ได้ แต่ควร
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ให้เหมาะสมแก่วิชาชีพอันทรงเกียรติ 

นอกจากนี้ มรรยาททนายความยังก�าหนดการ

แต่งกายของทนายความที่เป็นข้าราชการว่ามีสิทธิที่จะแต่ง

เคร่ืองแบบราชการกไ็ด้ ซึง่โดยปกติแล้วตามพระราชบญัญตัิ

ทนายความ พ.ศ. 2528 ข้อราชการทัว่ไป และพนกังานส่วน

ท้องถิ่น ไม่มีสิทธิขึ้นทะเบียนทนายความ มีเพียงข้าราชการ

การเมืองเท่านั้นที่มีสิทธิขึ้นทะเบียนเป็นทนายความได้  ดัง

นั้นข้าราขการการเมืองดังกล่าวสามารถแต่งเครื่องแบบ

ราชการมาว่าความก็ได้

ในขณะว่าความ ทนายความมีสิทธิสวมครุย

เนติบัณฑิต ตามข้อบังคับเนติบัณฑิตยสภา พ.ศ. 2507 

ข้อ 17 วรรคหนึ่ง ได้แก่ ทนายความที่เป็นสามัญสมาชิก 

สมาชกิวิสามญั และสมาชกิกติติมศกัด์ิแห่งเนติบณัฑติยสภา 

ต้องสวมเสื้อครุยในขณะว่าความด้วย ถ้าไม่สวมก็ถือว่าผิด

มรรยาททนายความในข้อนี้

4. คดมีรรยาทในการปฏบิติัตามค�าสัง่ตามกฎหมาย

และข้อบังคับ

มรรยาทของทนายความในหมวดนี้ เป็นกรณีที่

ทนายความจะต้องปฏิบัติตนตามค�าสั่งของสภานายกพิเศษ

แห่งสภาทนายความ คณะกรรมการสภาทนายความ  และ

คณะกรรมการมรรยาททนายความ ตลอดจนบรรดาข้อ

บังคับหรือข้อก�าหนดที่บุคคลหรือคณะบุคคลดังกล่าวได้

ส่ังหรือมีไว้ แล้วแต่กรณี ตามอ�านาจหน้าที่ซึ่งมีอยู่ตาม

บทบัญญัติแห่งกฎหมายอย่างเคร่งครัด

การทีท่นายความไม่ปฏบิติัตามค�าสัง่ของสภานายก

พิเศษแห่งสภาทนายความ หรือค�าสั่งของคณะกรรมการ

สภาทนายความ หรือคณะกรรมการมรรยาททนายความ

นั้น จะมีความผิดตามมรรยาททนายความข้อนี้ แต่ท้ังนี้ค�า

สัง่นัน้ ๆ  ต้องเป็นกรณีค�าสัง่โดยชอบด้วยกฎหมายตามทีร่ะบุ

ไว้ในพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. 2528 ด้วยเท่านั้น 

พฤติการณ์ที่เป็นการผิดมรรยาททนายความในข้อนี้ อาทิ 

-  การฝ ่าฝ ืนระเบียบการปฏิบั ติหน ้าที่ของ

ทนายความอาสา ผู้ถูกกล่าวหาเป็นทนายความอาสาของ

ส�านกังานช่วยเหลอืประชาชนทางกฎหมาย สภาทนายความ 

ต้องปฏิบัติหน้าที่ตามค�าสั่งคณะกรรมการช่วยเหลือ

ประชาชนทางกฎหมาย เช่น กรณีทนายความได้รับมอบให้

เป็นผู้ท�าการสอบสวนข้อเท็จจริง น�าเอกสารในส�านวนการ

สอบสวน ไปแสดงต่อบุคคลภายนอกโดยพลการ เป็นการ

ฝ่าฝืนระเบียบการปฏิบัติหน้าที่ของทนายความอาสาและ

การที่ผู ้ถูกกล่าวหาซึ่งเป็นทนายความอาสาน�าเรื่องที่ได้

รับมอบให้สอบสวนจากส�านักงานช่วยเหลือประชาชนทาง

กฎหมาย ไปตกลงรับจ้างเป็นทนายความ โดยน�าเอกสาร

ของส�านักงานช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายไปใช้อ้าง

ในคดีที่ฟ้องเป็นคดีส่วนตัวของผู้ถูกกล่าวหา (คดีแดงเลข

ท่ี 3/2552) ทนายความปฏิบัติหน้าท่ีเป็นทนายความ

อาสาของส�านักงานคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนทาง

กฎหมาย การท่ีผู้ถูกกล่าวหาได้เข้าไปให้ค�าแนะน�าและเป็น

ทนายความร่วมกบัทนายความทีผู่ถ้กูกล่าวหาแนะน�าให้เข้า

มาช่วยในคด ีทีไ่ม่เข้าหลกัเกณฑ์ทีจ่ะให้ความช่วยเหลอืตาม

ค�าสั่งของส�านักงานคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนทาง

กฎหมาย สภาทนายความ ให้แก่ผู้กล่าวหา (คดีแดงเลขที่ 

120/2552) ทนายความอาสาของส�านักงานคณะกรรมการ

ช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย สภาทนายความ เรียก

เก็บรับเงินและไม่ด�าเนินการฟ้องคดีให้ตามที่ได้รับมอบ

หมาย (คดีแดงเลขท่ี 438/2555, 48/2556, 74/2556) ผู้

กล่าวหาได้แจ้งขอบอกเลกิการเป็นทนายความให้แก่ผูก้ล่าว

หา โดยสัญญาว่าจะคืนเงินให้ ผู้กล่าวหาจึงจ้างทนายความ

คนใหม่เข้ามาด�าเนินคดีแทนผู้ถูกกล่าวหา ปรากฏว่าเมื่อถึง

ก�าหนดผู้ถูกกล่าวหาไม่ช�าระเงินคืนให้แก่ผู้กล่าวหาตามที่

ได้ตกลงกัน จนกระทั่งผู้กล่าวหาน�าความมาร้องเรียนคดี

มรรยาททนายความต่อสภาทนายความ อกีทัง้ข้อเทจ็จรงิยงั

ปรากฏว่า ในขณะท่ีผู้ถูกกล่าวหากระท�าความผิดมรรยาท

ทนายความดังกล่าว ผู้ถูกกล่าวหาเป็นทนายความอาสา

ในโครงการทนายความอาสาประจ�าส่วนราชการของสภา

ทนายความด้วย อันการฝ่าฝืนข้อบังคับสภาทนายความ ที่

ผู้ถูกกล่าวหาจะต้องถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด เพื่อให้เป็นไป

ตามค�าสั่งของสภานายกพิเศษแห่งสภาทนายความ คณะ

กรรมการสภาทนายความและคณะกรรมการมรรยาท

ทนายความ (คดีแดงเลขท่ี 235/2557) 

- การฝ่าฝืนค�าสั่งรับเป็นทนายความในระหว่าง

ถูกลงโทษคดีมรรยาททนายความ  ทนายความถูกลงโทษ

ห้ามท�าการเป็นทนายความ ในระหว่างถูกลงโทษห้าม

ท�าการเป็นทนายความดังกล่าว ปรากฏว่าผู้ถูกกล่าวหา

ยังคงเป็นทนายความให้แก่ผู้กล่าวหาในคดีแพ่งโดยฝ่าฝืน

ค�าสั่ง(คดีแดงเลขท่ี 236/2555, 423/2555, 31/2556)
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ข้อเสนอแนะ

เพ่ือให้ได้ประโยชน์จากการจัดท�าคู่มือข้อบังคับ

สภาทนายความว่าด้วยมรรยาททนายความ พ.ศ. 2529 

(ฉบบัอ้างองิ) ทีค่ณะผูศ้กึษาได้พฒันาขึน้ เพือ่ใช้ในการสร้าง

ความเข้าใจเกีย่วกบัมรรยาททนายความทีไ่ด้รบัการก�าหนด

ขึน้มา คณะผูศ้กึษามข้ีอเสนอแนะต่อคณะกรรมการมรรยาท

ทนายความ และหน่วยงานของรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1. คณะกรรมการมรรยาททนายความ ควรมกีารจดั

ระบบเกบ็ข้อมลูคดีมรรยาททนายความ ทัง้ข้อมลูเชงิปรมิาณ 

และข้อมูลเชิงคุณภาพ รวมทั้งก�าหนด “กระบวนการการ

รายงานข้อมูล (Reporting Procedure)” ตลอดจนระยะ

เวลาในการรายงาน เพื่อให้สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลคดี

มรรยาททนายความได้อย่างเป็นระบบ

2. คณะกรรมการมรรยาททนายความควรเผยแพร่

คู่มือข้อบังคับสภาทนายความว่าด้วยมรรยาททนายความ 

พ.ศ. 2529 (ฉบับอ้างอิง) ให้ทนายความ และผู้ท่ีศึกษาใน

คณะนิติศาสตร์ในระดับอุดมศึกษา เพื่อท่ีจะเข้าใจเกี่ยวกับ

วิชาชีพทนายความ และมรรยาททนายความต่อไป

3. คณะกรรมการมรรยาททนายความ ควรจัด

อบรมให้ความรู ้ความเข้าใจแก่ทนายความ โดยเฉพาะ

ทนายความรุ่นใหม่ที่เพิ่งเข้าสู่วิชาชีพทนายความเกี่ยวกับ

มรรยาททนายความอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความตระหนัก

เก่ียวกับบทบาททนายความและมรรยาททนายความ

4. คณะกรรมการมรรยาททนายความ ควรมีการ

ทบทวนคู ่มือข้อบังคับสภาทนายความว่าด้วยมรรยาท

ทนายความ พ.ศ. 2529 (ฉบับอ้างอิง) เป็นระยะ ๆ 

เพื่อทบทวนรูปแบบ ลักษณะการกระท�าที่เป็นการผิด

มรรยาททนายความที่เกิดขึ้นจากการวินิจฉัยในคดีมรรยาท

ทนายความเพิ่มมากข้ึน
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บทคัดย่อ

บทความนี้จัดท�าขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการบริหารงานวิสาหกิจชุมชน ซึ่งมีเนื้อหาสาระครอบคลุมถึงพัฒนาการ ค�า

นิยาม รูปแบบ และความส�าเร็จการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชน การทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้องกับบทความนี้ ผู้เขียน

ได้ท�าการทบทวนวรรณกรรมของนักวิชาการของไทยและต่างประเทศ การบริหารงานวิสาหกิจชุมชนนั้นต้องได้รับการส่ง

เสริมจากภาคส่วนต่าง ๆ  ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนท่ีจะท�าให้เกิดความส�าเร็จและการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนอย่างต่อเนื่อง

ค�ำส�ำคัญ: วิสาหกิจชุมชน, การบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชน

Abstract

This article aims to study the concepts of community enterprise management. The content 

covers framework, meaning, the development and the management of community enterprises for 

sustainable development of businesses. The writer has extensively reviewed both Thai and foreign 

language literature which are related to this article. Community enterprise management must be 

encouraged by both the public and private sector not only for the success of community enterprises, 

but also for the sustainable development of business.

Keywords: community enterprise, community enterprise management 

แนวคิดกำรบริหำรงำนวิสำหกิจชุมชน

Concepts of Community Enterprise Management

สุภาวดี พนัสอ�าพน, บัณฑิต พิริยาสัยสันติ, พลศักดิ์ จิรไกรศิริ และ วิพร เกตุแก้ว 

Supawadee Panasampon, Bundith Piriyasaisanti, Polsak Jirakraisiri and Viporn katekao
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

College of Innovation Management, Rajamangala University of Technology Rattanakosin

บทน�ำ

จากการพัฒนาประเทศตามกระแสหลักหรือการ

พัฒนาตามระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมได้แผ่ขยายสู่ชุมชน

ในรูปแบบต่าง ๆ ที่มุ ่งไปสู่ความทันสมัย เน้นการเจริญ

เติบโตทางเศรษฐกิจ (economic growth) ซึ่งมีเป้าหมาย

ไปสู่ประเทศอุตสาหกรรม โดยได้ดึงเอาระบบการผลิตแบบ

พึ่งตนเองและความพอดีในชุมชนให้หลุดออกจากฐานเดิม

มากขึ้นเรื่อย ๆ  เพราะการพัฒนาสมัยใหม่ที่เน้นความเจริญ

ทางวัตถุ การบริโภคนิยม กระแสทุนนิยมข้ามชาติ รวมทั้ง

วัฒนธรรมตะวันตกเข้ามาพัฒนาแต่ขาดการผสมผสาน

ระหว่างวัฒนธรรมและภูมิปัญญาในสังคมไทย จึงเป็น

สาเหตทุีน่�าไปสูก่ารใช้ทรพัยากรและการท�าลายสิง่แวดล้อม

อย่างมากมายจนขาดความสมดุลระหว่างชีวิตความเป็นอยู่

ของผู้คนกับสิ่งแวดล้อมธรรมชาติถึงแม้ชุมชนจะพยายาม

พึ่งตนเองแต่ก็หลีกไม่พ้นกับผลกระทบท่ีเกิดข้ึนท�าให้เกิด



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 ประจ�าเดือน พฤษภาคม-สิงหาคม 2561 19

ความเหลื่อมล�้าทางสังคม (ล�าแพน จอมเมือง, 2540, น. 2)

เน้ือหำ

วิสาหกิจชุมชนเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกจากโครงการ 

“หน่ึงหมู ่บ้าน หนึ่งผลิตภัณฑ์” (One Village One 

Product--OVOP) ที่จังหวัดโออิตะ ประเทศญี่ปุ่น ซ่ึงเป็น

จังหวัดที่มีประชาชนยากจนและล้าหลัง เน่ืองจากมีพื้นท่ี

ท�าการเกษตรเพียงร้อยละ 10 และโอกาสในการพัฒา

อุตสาหกรรมหลังยังด้อยกว่าจังหวัดอื่น ๆ ในประเทศ

ญี่ปุ ่น จากปัญหาดังกล่าวท�าให้นายโมริฮิ โกะฮิรามัทซึ 

ซึ่งด�ารงต�าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดโออิตะในขณะนั้น ได้

วางแนวทางโครงการหนึ่งหมู่บ้านหนึ่งผลิตภัณฑ์ข้ึนเพื่อ

เป็นแนวทางในการพัฒนาชาวเมืองโอยามา ซึ่งเป็นเมือง

ชนบทเล็ก ๆ ที่ท�าการพัฒนาบ๊วยดองของหมู่บ้านจนเป็น

ที่รู้จักทั่วไปในประเทศญี่ปุ่น จากการโครงการดังกล่าวได้

ท�าให้ชาวเมืองโอยามา ได้เปลี่ยนจากอาชีพท�านามาเป็น

ผู้ผลิตบ๊วยและลูกเกาลัดซึ่งเป็นผลไม้พื้นเมืองและได้เริ่ม

โครงการพัฒนาคนในท้องถิ่นที่เรียกว่า NPC Movement 

(New plum and Chestnut Movement) โดยเป้าหมาย

ของโครงการ คือ การผลิตสินค้าให้มีคุณภาพและสามารถ

ขายได้ ซึ่งโครงการดังกล่าวใช้ระยะเวลา 10 ปี จึงประสบ

ผลส�าเรจ็จนเป็นทีรู่จ้กัและแพร่หลายในประเทศญีปุ่น่ท�าให้

ผู้ว่าราชการจังหวัดโออิตะเล็งเห็นแนวทางในการพัฒนาจัง

หวัดโออิตะ จึงได้ริเริ่มจัดตั้งโครงการ One Village One 

Product (OVOP) ขึ้นมาเพ่ือเป็นแนวทางในการด�าเนิน

งานให้แต่ละหมู่บ้านมีผลิตภัณฑ์หลัก 1 ชนิด ซึ่งผลิตจาก

วัตถุดิบและทรัพยากรของท้องถิ่นนั้น (ส�านักงานคณะ

กรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2545, น. 

1) โดยแนวคิดดังกล่าวมีปรัชญาและหลักการที่ส�าคัญ 3 

ประการ ที่น�ามาใช้ในการพัฒนาชุมชน ได้แก่

1. ท้องถิ่นสู่สากล คือ การน�าสิ่งดี ๆ  ที่มีอยู่ภายใน

ท้องถิ่นมาพัฒนาสินค้าให้สามารถขายได้ทั้งในและต่าง

ประเทศเป็นกระบวนการพัฒนาประเทศที่ยึดวัฒนธรรม

ของตนเองเอาไว้แล้วน�าเอาความรู้และเทคโนโลยีมาช่วย

ท�าให้เกิดการพัฒนาไปตามทิศทางที่ต้องการ (กรมการ

พัฒนาชุมชน, 2547, น. 1)

2. สร้างแนวความคิดสร้างสรรค์ คือ การให้

ประชาชนในท้องถิน่เป็นผูต้ดัสนิใจเพือ่พฒันาท้องถิน่ของตน

3. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คือ การสร้างและ

พัฒนาคนในท้องถ่ินให้มีความเป็นผู ้น�าและมีความคิด

สร้างสรรค์อย่างต่อเนือ่งโดยเป้าหมายทีส่�าคญัของโครงการ 

“หนึ่งหมู่บ้าน หนึ่งผลิตภัณฑ์” (OVOP) คือ การสร้างให้

สมาชิกในชุมชนมีจิตใจต่อสู้เพื่อน�าท้องถ่ินและผลิตภัณฑ์

ไปสู่ความเป็นสากล

ในต่างประเทศนั้นองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

เข้ามามีบทบาทอย่างมากในการจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริม

วสิาหกจิชุมชน โดยเหน็ว่าการพฒันาท่ีเริม่จากภายในชมุชน

จะเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนและเป็นกลไกที่ส�าคัญอย่างหนึ่ง

ที่เข้าไปช่วยในการพัฒนา คือ การพัฒนาที่เริ่มจากภายใน

ชุมชนท่ีประสบความส�าเร็จอย่างชัดเจนก็คือ The “One 

Village One Product” Movement ซึ่งเป็นการประกอบ

การในลักษณะของวิสาหกิจชุมชน โดยองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นเป็นเสมือนกลไกหนึ่งที่ช่วยสนับสนุนวิสาหกิจ

ชมุชน นอกจากเป็นผูก้ระจายสนิค้าแล้วกย็งัมส่ีวนส�าคญัใน

การจัดการศึกษาที่ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ทั้งการจัดแหล่ง

เรียนรู้ให้เกิดขึ้นในชุมชนเพื่อบอกเล่าความเป็นมาและวิถี

ชีวิตของท้องถ่ิน รวมท้ังมีการรวมภูมิปัญญาท่ีมีอยู่ในท้อง

ถิ่น การจัดการศึกษาที่มีหลักสูตรรองรับทั้งเรื่องการบริหาร

จัดการ การใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ในท้องถ่ิน การถ่ายทอด

ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ความรู้เพิ่มเติมท่ีช่วยในการประกอบ

อาชีพ การใช้ความคิดสร้างสรรค์ให้เกิดการพัฒนาสินค้า

ใหม่ ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด เป็นต้น 

จึงท�าให้วิสาหกิจชุมชนที่เกิดขึ้นนั้นมีการพัฒนาอย่างต่อ

เนื่องและท�าให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้ (ส�านักงานคณะ

กรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2554, น. 4)

ส�าหรับในประเทศไทยการพัฒนาชนบทได้เร่ิม

มีบทบาทส�าคัญเป็นครั้งแรกตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงบริหารราชการแผ่นดิน โดย

ปกครองแบบอารยประเทศท�าให้ทางราชการให้ความสนใจ

การพัฒนาในเขตชนบทมากข้ึนในฐานะท่ีเป็นส่วนหนึ่ง

ของราชอาณาจักรในปี พ.ศ. 2485 กระทรวงมหาดไทย

ได้ก�าหนดแผนการบูรณะชนบทข้ึนโดยมีวัตถุประสงค์ 2 

ประการ คือ สร้างสรรค์ชีวิตจิตใจของประชาชนในชนบท

ให้เหมาะสมที่จะเป็นพลเมืองดีและส่งเสริมให้ประชาชน

มีการครองชีพท่ีดีข้ึน (อภิชัย พันธเสน, 2550, น. 172)
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ผลการด�าเนินงานพัฒนาชนบทตามแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตั้งแต่ฉบับที่ 1 ปี 2504 

ประเทศไทยประสบผลส�าเร็จในเรื่องความเจริญเติบโตทาง

เศรษฐกิจแต่มีปัญหาเรื่องการขยายตัวทางเศรษฐกิจท่ีขาด

ความสมดุลส่งผลท�าให้เกิดปัญหาช่องว่างและความเหลื่อม

ล�้าในเรื่องรายได้ระหว่างภาคการเกษตรและภาคเศรษฐกิจ

อื่น ๆ  และช่องว่างระหว่างเมืองกับชนบทท�าให้เกิดปัญหา

ใหญ่ตามมา คือ ปัญหาความยากจนซึ่งสังคมชนบทได้รับ

การพัฒนาน้อยมากจนส่งผลให้ประชาชนในชนบทพึ่งพา

ตนเองไม่ได้ (วิศาล ศรีมหาวโร, 2543, น. 110) จนมาถึง

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 5 (พ.ศ. 

2525 - 2529) ได้ก�าหนดจุดประสงค์การพัฒนาชนบทเป็น

เป้าหมายหลักส�าคัญประการหน่ึงเพื่อมุ่งพัฒนาชนบทใน

พื้นที่ที่ด้อยการพัฒนาและยังไม่ได้รับผลประโยชน์จากการ

พัฒนาให้สามารถช่วยตัวเองได้ในอนาคตและให้ประชาชน

เข้ามามีบทบาทในการแก้ปัญหาที่พวกเขาเผชิญอยู่ให้มาก

ที่สุด แผนงานและโครงการพัฒนาชนบทยากจนได้มุ่งหลัก

ประกัน 3 ประการทีจ่ะน�าไปสูเ่ป้าหมาย “พออยูพ่อกนิ” คอื 

หลักประกันที่จะให้ชาวชนบทที่มีความล้าหลังมีระบบการ

ศึกษา มีความรู้เกี่ยวกับการท�ามาหากิน และหลักประกันท่ี

จะท�าให้ชาวชนบทมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์และได้รับสิ่ง

จ�าเป็นในการด�ารงชีวิตตามสมควรอย่างเหมาะสมในแต่ละ

ท้องที่ (ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ, 2525, น. 1-10)

ต่อมาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ฉบับที่ 9 ได้อัญเชิญ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็น

ปรชัญาน�าทางในการพฒันาและบรหิารประเทศควบคูไ่ปกบั

การมีกระบวนทรรศน์การพัฒนาแบบบูรณาการแบบองค์

รวมที่มีคนเป็นศูนย์กลาง รวมทั้งการมุ่งพัฒนาเศรษฐกิจ

ชุมชนในระดับรากหญ้าให้มีความเข้มแข็งสามารถพึงพา

ตนเองได้ จึงเกิดนโยบายส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนขึ้น ซึ่ง

เป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจในระดับชุมชนที่ก่อให้เกิดการ

รวมตัวกันของประชาชนในชุมชนในการประกอบสินค้า 

การให้บริการ หรือการอื่น ๆ เพื่อสร้างรายได้และเพื่อ

การพ่ึงตนเองของครอบครัว ชุมชน อันเป็นพื้นฐานของ

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จึงเป็นที่มาของพระราช 

บัญญติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 ซึ่งประกาศใช้ 

วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2548 (ดวงเดือน สมวัฒนศักดิ์, 

2548, น. 110) เพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้และภูมิปัญญา

ท้องถ่ิน เป็นการสร้างรายได้ เป็นการช่วยเหลือซ่ึงกันและ

กัน ตลอดจนพัฒนาความสามารถในการจัดการและพัฒนา

รูปแบบของวิสาหกิจชุมชนอันจะน�าไปสู่การสร้างรากฐาน

ทางเศรษฐกิจที่มั่นคงและยั่งยืนในปัจจุบัน ส�านักงานส่ง

เสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมได้ก�าหนดแผน

ยุทธศาสตร์ในการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ย่อม ดังนี้ (ส�านักส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ย่อม, 2554, น. 8-16)

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 สนับสนุนปัจจัยแวดล้อมให้เอื้อ

ต่อการด�าเนินธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ไทย คือ สร้างปัจจัยแวดล้อมให้เอื้อต่อการด�าเนินธุรกิจของ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมทุกกลุ่ม เช่น การแก้ไข

ปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบส่งเสริมการเข้าถึงแหล่ง

เงินทุน การจัดท�าฐานข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่าง ๆ  รวมถึง

การแก้ไขและบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ท่ีไม่ปกติ

ต่าง ๆ  เช่น ภัยพิบัติทางธรรมชาติ การชุมนุมทางการเมือง

ความผันผวนทางเศรษฐกิจ เป็นต้น

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 เสริมสร้างขีดความสามารถใน

การแข่งขันของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย 

ได้แก่ การเพิ่มผลิตภาพในการด�าเนินธุรกิจการยกระดับ

ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การบริหาร

จัดการมาตรฐานและคุณภาพของสินค้าและบริการการ

ขยายโอกาสทางการตลาด และการให้บริการของหน่วย

งานภาครัฐ เป็นต้น ท้ังนี้ปัจจัยเหล่านี้จะมีส่วนสนับสนุน

ให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในภาคการผลิต 

ภาคการค้า และภาคบริการมีความเข้มแข็งและสามารถ

แข่งขันได้อย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อมไทยให้เติบโตอย่างสมดุลตามศักยภาพของพื้นที่

ศักยภาพของพื้น ซ่ึงสามารถจ�าแนกได้เป็น 3 ด้าน คือ

1) ด้านสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งหมายถึง ศักยภาพ

ของวิถีชีวิตวัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่เป็นเอกลักษณ์

สามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม (value-added) และความโดด

เด่นให้แก่สินค้าและบริการ

2) ด้านเศรษฐกิจ ซ่ึงหมายถึง ศักยภาพของพื้นที่

ท่ีเหมาะสมกับการด�าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
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3) ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ซึ่งหมายถึง 

ความอดุมสมบรูณ์ความหลากหลายของทรพัยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมที่มีเฉพาะในพื้นที่และเป็นประโยชน์ใน

การด�าเนินธุรกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

ซึ่งยุทธศาสตร์นี้มุ ่งเน้นการส่งเสริมตามความหมายของ

ศักยภาพพ้ืนที่ดังกล่าวรวมถึงส่งเสริมการบูรณาการการ

สร้างเครือข่ายการท�างานและกลไกการด�าเนินการส่ง

เสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมทั้งในระดับพื้นท่ี

และระหว่างพื้นที่

ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างศักยภาพของวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อมไทยให้เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจ

ระหว่างประเทศ โดยมุ่งเน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับสถานการณ์การค้าระหว่างประเทศให้แก่ วิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อมโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อตกลง

ภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic 

Community--AEC) ซึ่งจะมีผลกระทบต่อการประกอบ

ธุรกิจในธุรกิจสาขาต่าง ๆ การสนับสนุนการปรับปรุงการ

ประกอบธุรกิจให้กับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้

สามารถเตรียมพร้อมและรองรับการแข่งขันที่มีมากข้ึนท้ัง

ในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนี้ยังให้ความส�าคัญ

ต่อการส่งเสริมศักยภาพและการขยายโอกาสทางการค้า

และการลงทุนระหว่างประเทศให้กับวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดย่อมรวมถึงสนับสนุนการสร้างเครือข่ายความ

ร่วมมือกับธุรกิจในต่างประเทศ

จะเห็น ได ้ ว ่ าวิ สาหกิ จชุมชนนั้ นมั กมาจาก

อุตสาหกรรมท่ีท�ากันในเครัวเรือนของชาวชนบทเป็น

ส่วนใหญ่และสามารถสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการและ

สมาชกิในชมุชนโดยการอาศยัแรงงานในชมุชนซึง่เป็นปัจจยั

ส�าคัญในการผลิต ก่อให้เกิดการจ้างงานมากกว่ากิจกรรม

ขนาดใหญ่ และยังช่วยให้เกิดการกระจายรายได้ให้กับ

ชุมชนด้วยชุมชนจึงเป็นแนวทางหนึ่งของการพึ่งตนเอง

ทางเศรษฐกิจในชนบทเป็นกลไกที่ส�าคัญในการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมของประเทศเพราะเป็นแนวทางหนึ่ง

ของการพัฒนาแบบผสมผสาน โดยยุทธศาสตร์ที่ส�าคัญใน

การท�างาน คือ การให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมจัด

ตั้งกลุ่มอาชีพในชุมชนเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของชุมชน 

เน้นการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้สามารถพึ่งพา

ตนเองได้เพื่อให้มีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม 

และวัฒนธรรม และการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน สามารถพึ่ง

ตนเองได้ (ชัยยุทธ์ ปัญญาสวัสดิ์สุทธิ์, 2533, น. 33-34)

ดังนั้น การที่วิสาหกิจชุมชนจะประสบความส�าเร็จ

ได้นั้นจะต้องมีการบริหารจัดการที่ดีมีการด�าเนินงานที่มี

ประสทิธภิาพด้วยการพฒันาทกัษะในด้านการบรหิารจดัการ 

การพัฒนาฝีมือ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ต้องการของ

ตลาด รวมถึงรปูแบบผลติภณัฑ์มคีวามแปลกใหม่ หรอืดงึดดู

ใจผู้ซ้ือ รวมไปถึงตัวผู้น�ากลุ่มต้องมีภาวะความเป็นผู้น�าใน

การบริหารจัดการ และท่ีส�าคัญเน้นความร่วมมือหรือการมี

ส่วนร่วมของสมาชิกในกลุ่ม จึงจะท�าให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชน

ประสบความส�าเร็จในการบริหารจัดการเพื่อก่อให้เกิดราย

ได้ เกิดการจ้างงานในชุมชนและสามารถด�ารงอยู่ได้ภายใต้

สภาวะทีป่ระเทศมกีารเปลีย่นแปลงอยูต่ลอดเวลา ทัง้นีเ้พือ่

การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

ค�ำนิยำมควำมหมำยกำรบริหำรงำนวิสำหกิจชุมชน

Stoner, James A.F. & Freeman, Edward R 

(1989, p. 223) ได้ให้ความหมายของการบริหารจัดการ

วิสาหกิจชุมชนว่าเป็นกระบวนการจัดการระบบการท�างาน 

ด�าเนินการ และควบคุมให้บุคคลท�างานโดยจัดทรัพยากร

สนับสนุนให้ได้รับความส�าเร็จในผลลัพธ์ที่ต้องการ ซ่ึงการ

จัดการประกอบไปด้วยกระบวนการต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ (1) 

การวางแผน (planning) เป็นการก�าหนดวัตถุประสงค์

ก�าหนดเป้าหมายก�าหนดกระบวนการวิธีด�าเนินงานและ

ก�าหนดปัจจัยทรัพยากรท่ีจ�าเป็นต้องใช้ (2) การจัดระบบ

การท�างาน (organizing) เป็นการก�าหนดงานหรือกิจกรรม

ย่อย ๆ  โดยจัดวางให้ระบบงานต่าง ๆ  มีความสัมพันธ์เช่ือม

โยงกัน (3) การจัดบุคลากร (staffing) เป็นกระบวนการ

ก�าหนดคณุสมบตัแิละจ�านวนของบคุลากรในแต่ละงานการ

วางระบบสายงานการปกครองบังคับบัญชาจากการบริหาร

ระดับสูงถึงระดับล่างการก�าหนดอ�านาจหน้าที่ของแต่ละ

ต�าแหน่งและก�าหนดการเคลื่อนไหวของงาน (flow of 

work) จากจุดหนึ่งไปสู่จุดอื่น ๆ (4) การสั่งการให้มีการ

ปฏิบัติ (directing) เป็นการด�าเนินการให้มีการปฏิบัติตาม

แผนที่ได้วางไว้ล่วงหน้าทั้งในด้านการใช้ทรัพยากร เช่น เงิน

และด้านการให้บุคลากรทุกต�าแหน่งหน้าที่ปฏิบัติงานตาม

ข้อก�าหนด (5) การควบคุมและประสานงาน (controlling 
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and coordination) คือ การก�ากับดูแลการประสานงาน

ให้สามารถด�าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพตามแผนและ

สอดคล้องสัมพันธ์กัน (6) การติดตามประเมินผลและ

รายงาน (reporting) เป็นการติดตามผลการปฏิบัติงานใน

ขั้นตอนต่าง ๆ  และการประเมินผลที่เกิดขึ้นทั้งเชิงปริมาณ

และคุณภาพน�ามาเป็นระบบข้อมูลรายงานสภาพและผล

ของการท�างานเพื่อใช้ในการปรับปรุงพัฒนาการด�าเนินงาน

และเพื่อพิจารณาความส�าเร็จ (7) การจัดการทรัพยากร 

(budgeting) เป็นกระบวนการเกี่ยวกับการระดมหาแหล่ง

ทุนการลงทุนในด้านจัดทรัพยากรและเครื่องมือเครื่องใช้

ค่าด�าเนินงานและค่าตอบแทนให้กับบุคลากรเพื่อให้งาน

ด�าเนินไปอย่างราบรื่น

ส�านักมาตรฐานการศึกษา (2545, น. 167-173) 

ได้ให้ความหมายของการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนว่า

เป็นการด�าเนินธุรกิจชุมชนที่จัดต้ังขึ้นมาโดยอาศัยปัจจัย

ดังต่อไปน้ี (1) ปัจจัยด้านการเงินหรือเงินทุนต้องใช้เงินทุน

ของตนเองโดยไม่ต้องกู้หนี้ยืมสินเนื่องจากไม่ต้องเสียดอก

เบี้ยโดยต้องพึ่งตนเองให้มากที่สุด (2) ปัจจัยด้านการตลาด

โดยกลุ่มธุรกิจชุมชนจะต้องมีตลาดที่แน่นอนเพียงพอจะ

เป็นกลุ่มธุรกิจชุมชนที่จะเติบโตอยู่ได้ (3) ปัจจัยด้านการ

ผลิตต้องพิจารณาวัตถุดิบ ทักษะ และความช�านาญของ

ชุมชนโดยค�านึงถึงทรัพยากรในชุมชน (4) ปัจจัยด้านการ

บริหารจัดการแบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือ (4.1) ด้านระบบ

เงิน เน้นในเรือ่งความสามารถในการระดมทนุและสะสมทนุ

บุคลากรทางด้านการเงิน การมีความรู้ทางบัญชีอย่างเพียง

พอ (4.2) ด้านระบบการบริหารงานโดยทั่วไป จะเอามติ

ของที่ประชุมสมาชิกเป็นแนวทางและนโยบาย (4.3) ด้าน

บุคลากร โดยต้องมีผู้บริหารและสมาชิกที่มีสัจจะคุณธรรม

มีความพยายามและความเสียสละ (5) ปัจจัยด้านผู้น�าจะ

ต้องเป็นบุคคลหรือคณะบุคคลอันเป็นที่ยอมรับของชาว

บ้าน สามารถระดมทุนได้ง่ายขยายตัวได้เร็ว (6) ปัจจัย

ด้านแรงงาน การมีแรงงานในท้องถิ่นอย่างเพียงพอและ

แรงงานเหล่าน้ีมีทักษะทางการผลิต (7) ปัจจัยด้านการมี

ส่วนร่วมของสมาชิก คือ ต้องร่วมคิดร่วมตัดสินใจร่วมกัน

ท�าโดยเฉพาะการระดมทุนซึ่งเป็นการถือหุ้นร่วมลงทุนและ

น�าทุนไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพและร่วมรับผิดชอบต่อผล

ท่ีเกิดขึ้น (8) ปัจจัยเกี่ยวกับข้อบังคับขององค์การระเบียบ

กฎเกณฑ์ ที่น�ามาใช้นั้นจะเกิดจากข้อตกลงของสมาชิกเป็น

พื้นฐาน (9) ปัจจัยด้านปฏิสัมพันธ์กับภายนอก คือ การมี

ปฏิสัมพันธ์เชิงบวกกับภายนอกโดยการช่วยเหลือเกื้อกูล

ประสานความร่วมมือกับบุคคลหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง

กับการด�าเนินธุรกิจชุมชน

จักรี สุจริตธรรม (2546, น. 2) ได้ให้ความหมาย

ของการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนว่าเป็นกระบวนการ

บริหารจัดการ ดังต่อไปนี้ (1) การจัดการกลุ่ม (1.1) การมี

ส่วนร่วมของสมาชิกในการร่วมคิดร่วมตัดสินใจ การมีส่วน

ร่วมในการบริหารงานกิจกรรมการลงทุนและการท�าธุรกิจ 

(1.2) ระเบียบ ข้อบังคับ กติกาของกลุ่ม (1.3) บทบาท 

หน้าท่ี โครงสร้างกลุ่มมีความโปร่งใสตรวจสอบได้ 1.4 การ

ขยายจ�านวนสมาชิก การพัฒนาความรู้สมาชิก (2) การ

จัดการการผลิต (2.1) เน้นการใช้ทรัพยากรและภูมิปัญญา

ท้องถิ่นผสมผสานทักษะดั้งเดิมและยอมรับเทคโนโลยี

สมัยใหม่เพื่อให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์สามารถเข้ารับ

การตรวจสอบมาตราฐานคุณภาพและสุขอนามัย มีการ

วิเคราะห์ประสิทธิภาพและต้นทุนการผลิต (2.2) การเตรี

ยมกระบวนการผลิตที่ให้เกิดผลสูงสุดมีวัตถุประสงค์หรือ

เป้าหมายการผลิตท่ีชัดเจน (2.3) การวางแผนการผลิตต้อง

พิจารณาความต้องการของลูกค้า ประมาณความสามารถ

ในการผลิตทั้งคน อุปกรณ์ วัตถุดิบ เวลาที่ใช้ ศึกษาวิธีการ 

ขั้นตอนและการออกแบบผังการผลิตที่ประหยัด รวดเร็ว 

เลือกอุปกรณ์เครื่องจักรท่ีเหมาะสม คุ้มค่าดูแลง่าย (2.4) 

การเลือกท�าเลที่ตั้งในการผลิต จะต้องสะดวกปลอดภัย 

ไม่ท�าให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน (2.5) การควบคุมการ

ผลิต ท้ังด้านคุณภาพ ปริมาณ เทคโนโลยี แรงงาน ต้นทุน 

ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม (3) การจัดการ

ตลาด (3.1) ใช้การตลาดน�าการผลิต การบรรจุภัณฑ์ การ

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และการสร้างเอกลักษณ์ของสินค้า

ให้สามารถเชื่อมโยงและขยายตลาด (4) การจัดการด้าน

การเงินและบัญชี (4.1) การจัดการเงิน การรับ การจ่าย 

(4.2) วิธีคิดต้นทุนท่ีถูกต้อง (4.3) การจดบันทึกรายการ 

รายรับ รายจ่าย (4.4) การท�างบก�าไร ขาดทุน (4.5) การ

ท�างบกระแสเงินสด

กรมส่งเสริมการเกษตร (2551, น. 8) ได้ให้ความ

หมายของการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนว่าเป็นกิจการ

ของชุมชนเก่ียวกับการผลิตสินค้า การให้บริการหรือการ

อื่น ๆ ท่ีด�าเนินการโดยคณะบุคคลท่ีมีความผูกพัน มีวิถี
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ชีวิตร่วมกันและรวมตัวกันประกอบกิจการดังกล่าวไม่ว่า

จะเป็นนิติบุคคลในรูปแบบใดหรือไม่เป็นนิติบุคคลเพื่อ

สร้างรายได้และเพื่อการพึ่งพาตนเองของครอบครัวชุมชน

และระหว่างชุมชน

ชิโนรส เกียรติไพศาล (2551, น. 19-20) ได้ให้

ความหมายของการบรหิารจดัการวสิาหกจิชมุชนว่าเป็นการ

บริหารกิจการของกลุ่มใน 4 ด้าน ดังนี้ (1) ด้านการจัดการ 

ได้แก่ การวางแผน (planning) อย่างรอบคอบการจัดการ

กลุ่ม (organizing) ซึ่งหมายถึง การจัดโครงสร้างของงาน

ต่าง ๆ  ตลอดจนอ�านาจหน้าที่ในการท�างานให้อยู่ในระดับ

ที่เหมาะสมเพื่อช่วยให้งานของกลุ่มบรรลุผลส�าเร็จการจัด

คนเข้าท�างาน (staffing) คือ การคัดเลือกและการบรรจุคน

เข้าท�างานและรักษาประสิทธิภาพการท�างานของพนักงาน

ในต�าแหน่งต่าง ๆ  ความเหมาะสมและฝึกอบรมให้บุคลากร

มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นการสั่งการ (directing) และการ

ควบคุม (control) เพื่อการก�ากับให้สามารถรับประกันได้

ว่ากิจกรรมต่าง ๆ  ที่ด�าเนินงานไปนั้นสามารถเข้ากันได้กับ

แผนงานที่วางไว้ (2) ด้านการเงิน (system of internal 

control) หมายถึง กระบวนการที่ใช้ควบคุมดูแลการใช้

ทรัพย์สินต่าง ๆ ของชุมชนให้เกิดประโยชน์สูงสุด ถูกต้อง 

และเหมาะสมสอดคล้องกับความจ�าเป็นในการปฏิบัติงาน 

เพื่อบรรลุถึงเป้าหมายของกลุ่มที่ก�าหนดไว้ โดยพิจารณา

จากแหล่งที่มาของเงินทุน แหล่งที่ใช้ไปของเงินทุนผลการ

ด�าเนินงานของวิสาหกิจชุมชน (3) ด้านการผลิต (produc-

tion management) หมายถึง การพิจารณากิจกรรม

ทางการผลิตที่จ�าเป็นและมีผลต่อการก่อให้เกิดการผลิต

อย่างมีประสิทธิภาพ โดยศึกษาจากวัตถุดิบของการผลิต 

การควบคุมการผลิตและคุณภาพการผลิต (4) ด้านการ

ตลาด (marketing mix) หมายถึง ตัวแปรทางการตลาดท่ี

ควบคุมได้ ซึ่งทางกลุ่มใช้ร่วมกันเพื่อสร้างความพึงพอใจแก่

กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ (product) ราคา 

(price) ช่องทางการจัดจ�าหน่าย (place) และการส่งเสริม

การตลาด (promotion)

นันท์นภัส พงศ์โภคินสถิต (2552, น. 23-24) ได้

ให้ความหมายของการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนว่าเป็น 

กระบวนการบริหารงานของชุมชน ซึ่งประกอบไปด้วย

ปัจจัยการผลิตที่มีความพร้อมทั้งด้านวัตถุดิ ภูมิปัญญาท้อง

ถิ่น และกระบวนการด�าเนินงาน ดังนี้ (1) มีการวางแผน

ในการด�าเนินงาน (2) สมาชิกมีส่วนร่วมในการคิดตัดสิน

ใจและการลงทุน (3) มีการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของ

คนในชุมชนเพือ่เพิม่พนูภมูปัิญญาและประสบการณ์ด้วยการ

อบรมสมัมนาศกึษาดงูานและรบัรูข้้อมลูข่าวสารทีเ่กีย่วข้อง

อย่างสม�่าเสมอ (4) มีการบริหารจัดการอย่างมีระบบ ได้แก่ 

(4.1) โครงสร้างกลุ่มมีการแบ่งหน้าท่ีและความรับผิดชอบ

ชัดเจน (4.2) มีกฎกติกาในการด�าเนินงานชัดเจน (4.3) มี

การบริหารการเงินทุน การกู้ยืม และการใช้คืน (4.4) มี

ความสามารถในการผลิต (4.5) มีความสามารถในการหา

ตลาดและแหล่งจ�าหน่ายผลติภณัฑ์ (4.6) มกีารประชมุอย่าง

สม�่าเสมอ (5) การก�ากับติดตามและควบคุมดูแล (5.1) มี

การจัดท�าบัญชีท่ีเป็นระบบถูกต้อง (5.2) มีการตรวจสอบ

ความโปร่งใสของการด�าเนินงานและเข้าถึงบัญชีได้

รูปแบบกำรบริหำรจัดกำรวิสำหกิจชุมชน

จากค�านิยามสามารถก�าหนดความหมายของการ

บริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนได้ดังนี้ คือ กระบวนการ

บริหารจัดการองค์การหรือกลุ่มโดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมใน

การบรหิารจดัการ ทัง้ด้านการบรหิารจดัการด้านการผลติที่

สอดคล้องกับสังคม วัฒนธรรม ทรัพยากร ธรรมชาติและส่ิง

แวดล้อมในชุมชน โดยอาศัยภูมิปัญญาท้องถิ่นและยอมรับ

เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมถึง

การบรหิารจดัการด้านการตลาดโดยจะต้องมตีลาดท่ีแน่นอน

และเพียงพอเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน นอกจาก

นี้จะต้องมีการบริหารจัดการด้านบัญชีและการเงินเพ่ือให้มี

ระบบเชื่อมโยงกระบวนการจัดการอย่างมีขั้นตอน ส่งเสริม

ให้วิสาหกิจชุมชนบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ แบ่ง

ออกเป็นการบริหารด้านต่าง ๆ ได้ 4 ด้าน คือ

1. การบริหารจัดการด้านการผลิต หมายถึง การ

จัดระบบการท�างานของหน่วยการผลิตต่าง ๆ  ให้ประสาน

กันอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ โดย

การน�าวัตถุดิบและทรัพยากรซึ่งเป็นปัจจัยการผลิตมาแปร

สภาพโดยผ่านกระบวนการผลติตามล�าดบัขัน้ตอนก่อนหลงั

ออกมาเป็นผลผลิต ได้แก่ สินค้าและบริการให้ได้ปริมาณ

และมีคุณภาพตามท่ีต้องการ (ไพรัส มากกาญจนากุล, 

2542, น. 92)

2. การบริหารจัดการด้านการตลาด หมายถึง 



24 Vol. 8 No. 2 May-August 2018
EAU HEritAgE JoUrnAl

Social Science and Humanity

กระบวนการทางธุรกิจตั้งแต่การวางแผน เพื่อที่จะบริหาร

แนวคดิ การก�าหนดราคา การจ�าหน่าย การส่งเสริมสนบัสนนุ 

การกระจายสินค้า และบริการที่สร้างสรรค์ให้เกิดการแลก

เปลี่ยนเป็นตัวเชื่อมระหว่างธุรกิจกับลูกค้า รวมไปถึงคู่แข่ง

ซึ่งถือเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาสินค้าและการบริการ 

เพื่อสนองความต้องการของตลาดและสังคม ท�าให้ผู้บริโภค

มีโอกาสเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ต้องการได้หลายทาง

3. การบริหารจัดการกลุ่ม หมายถึง กระบวนการ

จัดการระบบการ ด�าเนินงานให้บคุคลท�างาน (Jame Stoner 

and Edward Freeman, 1989, p. 223) โดยจะต้องมี

การวางแผน หาวิธีการที่จะท�าให้บรรลุเป้าหมาย รวมท้ัง

ทรัพยากรและก�าลังคนที่ต้องใช้วัดความก้าวหน้าของงาน 

โดยมีการออกแบบโครงสร้างกลุ่ม การจัดคนเข้าท�างาน

ให้เหมาะสม การอ�านวยการ และการควบคุมที่ดี เพื่อให้

กิจกรรมที่ท�าบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

4. การบริหารจัดการด้านบัญชีหรือการเงิน หมาย

ถึง การวางแผนการจัดระเบียบ ควบคุมการบริหารจัดการ

ด้านบัญชีหรือการเงิน หมายถึง กิจกรรมทางการเงินการ

ท�าบันทึกรายการซื้อ–ขายทุกอย่างในการด�าเนินธุรกิจที่

สามารถคิดเป็นตัวเงินได้ไว้เป็นหลักฐานการท�างบก�าไร 

ขาดทุนโดยบันทึกรายการรับไว้ด้านซ้ายมือ รายการจ่าย

ไว้ขวามือเพื่อควบคุมการรับ–จ่ายเงินของกิจการให้อยู่ใน

ระบบหรือรู้ยอดรายรับ-รายจ่ายและหาก�าไรเบื้องต้น เพื่อ

ทราบผลการด�าเนินงานและความเจริญก้าวหน้าของธุรกิจ 

(จักรี สุจริตธรรม, 2546, น. 2)

สรุป

จะเห็นได้ว่าการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนได้มี

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอยู่ตลอดเวลา ทั้งการพัฒนา

คุณภาพชีวิตของสมาชิกในชุมชนและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

ทัง้นีเ้พือ่ให้สมาชกิในชมุชนเกดิการจ้างงานและมรีายได้เพิม่

ข้ึนและสามารถพึ่งตนเองได้ (ทวีศักดิ์ นพเกสร, 2545, น. 

61) ดังนั้นจากการส่งเสริมจากภาคส่วนต่าง ๆ ท้ังภาครัฐ

และภาคเอกชนได้ส่งผลให้เกิดความส�าเร็จและการพัฒนา

วิสาหกิจชุมชนอย่างต่อเนื่อง ซ่ึงจะเห็นว่า วิสาหกิจชุมชน

นั้นเป็นรูปแบบของการประกอบการที่เป็นของชุมชน ที่

เป็นการรวมกลุ ่มกันเพื่อท�าการผลิต การแปรรูป การ

บริการ หรืออื่น ๆ ท่ีเกิดจากการริเริ่มสร้างสรรค์ มีฐาน

การใช้ภูมิปัญญาท้องถ่ินท่ีเหมาะสมในแต่ละท้องถ่ิน ผสม

ผสานกบัภมูปัิญญาสากลมกีระบวนการเรยีนรูข้องกลุม่เพือ่

พัฒนาศักยภาพของกลุ่ม รู้จักคิดค้นและจัดการทุนท่ีอยู่ใน

ชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ดังนั้น 

ความส�าเร็จของวิสาหกิจชุมชนจึงมีความส�าคัญอย่างยิ่ง

ท่ีเกิดจากการบริหารจัดการร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ เกิด 

ประโชยน์ต่อกลุม่ และชมุชนสงูสดุ โดยเน้นการพึง่พาตนเอง 

(เสรี พงศ์พิศ, 2548, น. 40) ความเข้มแข็งและความสงบ

สุขร่วมกันของชุมชน ตลอดจนเป็นฐานการพัฒนาระบบ

เศรษฐกิจของประเทศต่อไป
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บทคัดย่อ

บทความเรื่องการสร้างความเข้มแข็งแก่คณะกรรมการชุมชนในการด�าเนินงานชุมชนในกรุงเทพมหานคร เป็นการ

น�าเสนอเกี่ยวกับความส�าคัญของคณะกรรมการชุมชนในการพัฒนาชุมชนแออัด ซึ่งบทบาทที่เข้มแข็งของคณะกรรมการ

ชุมชนเป็นปัจจัยหลักปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลให้การพัฒนาชุมชนอัดที่ดีขึ้น เนื่องจากคณะกรรมการชุมชนเป็นผู้ที่รู้และเข้าใจ

ปัญหาของชุมชนเป็นอย่างดี อีกทั้งมีความใกล้ชิดกับประชาชนในชุมชนมากที่สุด และสามารถขับเคลื่อนนโยบายการ

พัฒนาชุมชนของกรุงเทพมหานครให้ประสบความส�าเร็จได้อย่างไรก็ตามยังมีปัจจัยที่ส�าคัญที่ช่วยส่งเสริมและสนับสนุน

ให้คณะกรรมการชุมชนมีความเข้มแข็งและสามัคคีในหมู่คณะจนท�าให้การด�าเนินงานด้านการพัฒนาชุมชนในแต่ละด้าน

จนประสบความส�าเร็จ และเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ได้แก่ปัจจัยภายนอก ประกอบด้วย นโยบายของรัฐและ

กรุงเทพมหานครในการพัฒนาชุมชนแออัด การได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ กรุงเทพมหานคร ภาคเอกชน 

สถาบันทางสังคม และปัจจัยภายใน ประกอบด้วย บทบาทของคณะกรรมการชุมชน ภาวะผู้น�าชุมชน และความร่วมมือ

ของประชาชนในชุมชน

ค�ำส�ำคัญ: คณะกรรมการชุมชน, ความเข้มแข็งของคณะกรรมการชุมชน

Abstract

This article is about strengthening of community committees for community operations in 

Bangkok. It examines the importance of community committees in developing slum communities. 

The strong role of community committees as one of the main factors contributing to improved  

community development is well known and understood by the experts. Community committees also 

have the closest contact with the people in the community. However, there are also other important 

factors in promoting and supporting strengthened and united community committees, so that the  

community development activities in the community can be more successful and perform better as 

an organization. External factors include Bangkok government policies in developing slums, the support 

of government agencies, the support of the Bangkok private sector and social institutions. Internal 

factors include the role of community committees, community leadership and people’s participation.

Keywords: community committees, crowded community development
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the Development of Densely Populated Communities in Bangkok
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บทน�ำ

กรุงเทพมหานครได้มีการพัฒนาและเจริญเติบโต

ขึ้นอย่างก้าวกระโดดกลายเป็นเมืองโตเดี่ยวและเป็นศูนย์

รวมของความเจริญในหลาย ๆ  ด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ การ

ศกึษา การแพทย์และสาธารณสขุ หรอืเทคโนโลยสีารสนเทศ 

อย่างไรก็ตามเนื่องจากกรุงเทพมหานครไม่มีอ�านาจหน้าที่

ในการบรหิารจดัการเมอืงแบบเบด็เสรจ็ได้ ท�าให้การด�าเนนิ

การในการพัฒนาเมืองไม่มีความเป็นเอกภาพ โดยเฉพาะ

ด้านการจัดการโครงสร้างพื้นฐาน เรื่องความปลอดภัย 

และปัญหาส�าคัญประการหนึ่งของกรุงเทพมหานครคือ

การวางผังเมืองที่ไม่สามารถควบคุมการใช้ประโยชน์จาก

ที่ดินได้ ซ่ึงก่อให้เกิดชุมชนแออัดขึ้น จึงท�าให้เป็นอุปสรรค

ต่อการพัฒนาเมือง ดังน้ัน กรุงเทพมหานครต้องส่งเสริม

การพัฒนาเครือข่ายของประชาชนให้ประชาชนเข้ามามี

บทบาทในการมีส่วนร่วมการพัฒนาชุมชนของตนให้มาก

ขึ้น (ส�านักยุทธศาสตร์และประเมินผล, 2559, น. 26-27) 

เมื่อชุมชนได้รับการพัฒนาในทิศทางที่ดีย่อมส่งผลให้เมือง

เจริญตามขึ้นด้วย จะเห็นได้ว่า กรุงเทพมหานครมีภารกิจ

ที่ส�าคัญคือ การจัดท�าบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้น

ฐาน ภารกิจด้านสาธารณูปการ ภารกิจด้านการพัฒนา

สังคมการจัดการสิ่งแวดล้อม และภารกิจอื่นๆที่ส่งผลต่อ

ความเป็นอยู่ของประชาชน เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพ

ชีวิตที่ดี ภารกิจที่ส�าคัญภารกิจหนึ่งของกรุงเทพมหานคร

ที่มีผลกระทบต่อวิถีชีวิตและการด�ารงชีพของชุมชน คือ

ภารกิจด้านการพัฒนาสังคมที่ส�าคัญ ได้แก่ การจัดการ

ศึกษา การสาธารณสุข การส่งเสริมอาชีพ รวมถึงการ

พัฒนาชุมชนแออัด ซึ่งภารกิจการพัฒนาชุมชน รัฐบาล

และกรุงเทพมหานครได้ให้ความส�าคัญเป็นล�าดับต้นๆ ของ

การบริหารกรุงเทพมหานคร เนื่องจากกรุงเทพมหานครมี

จ�านวนชมุชนแออดัมากถงึ750 ชมุชน มปีระชาชนอาศยัอยู่

ในจ�านวนชุมชนแออัดประมาณ 691,760 คน (พ.ศ. 2558) 

ดงัน้ัน กรุงเทพมหานครจึงมแีนวทางการพฒันาชมุชนแออดั

หลายแนวทาง แนวทางที่ส�าคัญคือ การให้มีคณะกรรมการ

ชุมชนเพื่อหวังผลให้คณะกรรมการชุมชนนี้เป็นผู้ช่วยเหลือ

และการประสานงานพัฒนาชุมชนแออัด ดังนั้น จึงได้จัดตั้ง

คณะกรรมการชุมชนขึ้นเพื่อท�าหน้าที่เป็นตัวเชื่อมประสาน

งานระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่ของรัฐและหน่วยงาน

อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพราะคนในพื้นที่จะเป็นผู้ที่เข้าใจถึง

ปัญหาของชุมชนได้ดีท่ีสุด แต่ในขณะเดียวกันจะมีพี่เลี้ยง

คอยท�าหน้าท่ีเป็นท่ีปรึกษาคณะท�างานชุดนี้ คอยแนะน�า

การด�าเนินงานต่างๆ ในการพัฒนาชุมชนแออัด

เนื้อหำ

คณะกรรมการชุมชนมาจาการเลือกตั้ งของ

ประชาชนในชุมชน ซ่ึงเป็นอาสาสมัครชาวบ้านที่มีจิต

อาสาท่ีเข้ามาช่วยแบ่งเบาภาระของราชการ ท่ีมีความ

เสียสละอย่างแท้จริงเพราะเนื่องจากต�าแหน่งดังกล่าวไม่มี

ผลตอบแทน เพื่อเข้ามาช่วยในการประสานงานด้านการ

พัฒนาชุมชนระหว่างราชการและประชาชน รวมถึงหน่วย

งานอื่นๆ ซึ่งในการด�าเนินงานนั้น คณะกรรมการชุมชน

ต้องทราบถึงปัญหาภายในชุมชน สามารถจัดการแก้ไข

ปัญหาท่ีเกิดข้ึนได้ ในการด�าเนินงานย่อมมีอุปสรรคต่างๆ 

เพราะฉะนั้นสมาชิกในทีมทุกคนสามารถท�างานร่วมกัน

เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้ มีการท�างานในลักษณะที่เรียบ

ง่าย มีความยืดหยุ่น และสามารถปรับเปลี่ยนการท�างานให้

สอดคล้องกับสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไปได้ จึงจะท�าให้

งานพัฒนาชุมชนนั้นประสบผลส�าเร็จ Linda Holbeche 

(2005, p. 14) ในขณะเดียวกันยังมีปัจจัยส�าคัญที่จะส่ง

เสริมให้คณะกรรมการชุมชนมีความเข้มแข็งและท�างานได้

อย่างมีประสิทธิภาพแบ่งออกได้เป็นสองลักษณะคือ ปัจจัย

ภายในชุมชน และปัจจัยภายนอกชุมชน ดังนี้

1. ปัจจัยภายในชุมชน ประกอบด้วย บทบาทของ

คณะกรรมการชุมชน การมีภาวะผู้น�าชุมชน รวมถึงการ

ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน เพื่อให้

ประชาชนได้ร่วมคิด ร่วมท�า ร่วมวางแผนในงานพัฒนา

ชุมชน เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการท่ีแท้จริงของ

ประชาชนในชุมชน ดังนี้

1.1 บทบาทของคณะกรรมการชุมชน คณะ

กรรมการชุมชนจะต้องมีการวางแผนร่วมกันในการด�าเนิน

งานพฒันาชมุชน ซึง่ในการแสดงบทบาทแต่ละด้านกรรมการ

ชุมชนมีความจ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการวางแผน หรือ

การบรหิารจดัการทีด่ก่ีอนจะลงมอืปฏบิตั ิดงันัน้การบรหิาร

จัดการถือเป็นเรื่องช้ีขาดความเข้มแข็งขององค์กร เพราะ

การด�าเนินกิจกรรมมีความเกี่ยวข้องกับคน งบประมาณ ดัง
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นั้นการบริหารจัดการจึงเป็นสิ่งส�าคัญในการพัฒนาชุมชน 

เพราะเกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพการจัดการที่ก่อให้เกิด

กิจกรรมและความร่วมมือ การวางแผนร่วมกัน ซึ่งประกอบ

ด้วยประเด็นส�าคัญ 5 อย่างคือ 

1.1.1 การตัดสินใจร ่วมกัน องค ์กร

ประชาชนจะต้องเปิดโอกาสให้สมาชิกในชุมชนได้มีส่วน

ร่วมในการตัดสินใจในการพัฒนาชุมชนของตน

1.1.2 โครงสร้างองค์กรและบทบาทหน้าที่

การออกแบบโครงสร้างในแนวราบซึง่จะท�าให้สมาชกิมคีวาม

เท่าเทียมกันมีการแบ่งบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจน โดยมี

ประธาน รองประธาน เลขานุการ ประชาสัมพันธ์ ปฏิคม 

เหรัญญิก และกรรมการอื่นๆ มีการประสานงานเครือข่าย 

เพือ่กระจายงานให้เกดิประสทิธภิาพและประสทิธผิลเพิม่ข้ึน 

1.1.3 สถานที่และวัสดุอุปกรณ์ ซึ่งเป็น

ศูนย์กลางของการรวมตัวเพื่อประโยชน์ในการประชุม 

การจัดกิจกรรม การเก็บวัสดุอุปกรณ์ หรือการใช้สอยอื่นๆ 

ส�าหรับชุมชน

1.1.4 การสื่อสารระหว่างผู้น�ากับสมาชิก

องค์กร ซึ่งอาจจะมีลักษณะหลากหลายรูปแบบ เช่น การ

จัดประชุมชี้แจงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและหาข้อสรุป

ร่วมกัน การประชาสัมพันธ์ข้อมูลผ่านหอกระจายข่าว การ

ประชุมแกนน�าองค์กร การใช้ความสัมพันธ์ทางสังคมและ

วัฒนธรรม การสื่อสารข้อมูลระหว่างกันไม่ว่ารูปแบบก็ตาม

ย่อมก่อให้เกิดการเข้าใจร่วมกันมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้ประสบ

ความส�าเร็จในการท�ากิจกรรมต่างๆ

1.1.5 การควบคุมตรวจสอบให้สมาชิก

สามารถตรวจสอบการท�างานได้ เพื่อเน้นความโปร่งใสใน

การท�างานซึ่งมีความจ�าเป็นอย่างยิ่งในการตรวจสอบเกี่ยว

กับการเงิน ดังนั้น การควบคุมการตรวจสอบอยู่เสมอจะ

ท�าให้องค์กรและสมาชิกในชุมชนสามารถป้องกันปัญหา

ที่ยังไม่เกิดขึ้นได้

1.2 การมีภาวะผู้น�า ผู้น�าชุมชนจะต้องเป็น

บุคคลที่รู ้จักเสียสละเพื่อส่วนรวม มีจิตส�านึกของการพึ่ง

ตนเอง มีความรักชุมชน มีความรับผิดชอบ มีคุณธรรม 

จรยิธรรม เหน็แก่ประโยชน์ส่วนรวมเพือ่ให้ประชาชนมคีวาม

ศรัทธาและเชื่อถือ ผู้น�าจะต้องพัฒนาชุมชนโดยสามารถ

ชักจูงและกระตุ้นให้ประชาชนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนา

ชุมชน ให้รู้จักคิด ริเริ่ม ตัดสินใจ สามารถแก้ไขปัญหาชุมชน

ที่เกิดขึ้นได้ อีกทั้งสามารถสร้างเครือข่ายภายในชุมชนและ

เครอืข่ายภายนอกชมุชนเพือ่ให้เกดิประชาสงัคมทีม่พีลงั จะ

เหน็ได้ว่า ผูน้�าชมุชนเป็นปัจจยัส�าคญัในการพฒันาชมุชนให้

ประสบความส�าเร็จ เนื่องจากผู้น�าชุมชนมีบทบาทท่ีชัดเจน

ในการท�าให้ชุมชนได้รบัการพฒันาและเกดิการเปลีย่นแปลง

ไปสู่ความยั่งยืน แต่ขณะเดียวกันจะต้องได้รับความร่วม

มือจากประชาชนในชุมชน เนื่องจากประชาชนในชุมชน

ทุกคนเป็นเจ้าของชุมชน จึงต้องให้ความส�าคัญ และรับรู้

ถึงปัญหาของชุมชน ดังนั้นผู้น�าชุมชนจะต้องความรู้ และ

ทักษะ เพราะการเสริมสร้างความรู้จะช่วยท�าให้ผู้น�าชุมชน

ได้มีโลกทัศน์กว้างข้ึน และน�าความรู้ ความสามารถท่ีได้น�า

มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาชุมชนของตนเอง

1.3 การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน ถือว่า

เป็นสิ่งส�าคัญในการพัฒนาชุมชน เป็นการเปิดโอกาสให้

ประชาชนได้เข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาชุมชน

ทุกข้ันตอน ตั้งแต่กระบวนการวางแผน การตัดสินใจ ร่วม

ปฏิบัติ และการประเมินผล เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ความรู้

ความสามารถทีต่นม ีรวมถงึความเตม็ใจในการเข้ามามส่ีวน

ร่วมในกิจกรรมของชุมชนเพราะประชาชนเป็นผู้ท่ีทราบ

ถึงปัญหาชุมชนเป็นอย่างดี ดังนั้นหากประชาชนได้เป็นผู้

ริเริ่มพัฒนาชุมชนของตน จะท�าให้การพัฒนานั้นมีความ

สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนได้ดี และเมื่อการ

พัฒนาน�ามาซึ่งความส�าเร็จจะท�าให้ประชาชนเกิดความ

รู้สึกเป็นเจ้าของ และมีความกระตือรือร้นในการช่วยให้

เกิดผลในทางปฏิบัติ

2. ปัจจัยภายนอกของชุมชน เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่

มีผลท�าให้คณะกรรมการชุมชนมีความเข้มแข็ง และเหนียว

แน่นมากยิ่งข้ึน ประกอบด้วย นโยบายของภาครัฐ นโยบาย

ของกรุงเทพมหานคร ในการพัฒนาชุมชนแออัด และการ

ได้รับสนับสนุนจากองค์กรท่ีเกี่ยวข้อง คือหน่วยงานภาค

รัฐ หน่วยงานกรุงเทพมหานคร และองค์กรภาคเอกชน ซึ่ง

ปัจจัยดังกล่าวเป็นปัจจัยส�าคัญท่ีช่วยส่งเสริมให้หน่วยงาน

ต่างๆที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามีบทบาทในการส่งเสริมและช่วย

เหลือชุมชน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มี

คุณภาพความเป็นท่ีดีข้ึน เพราะจะมีแค่หน่วยงานใดหน่วย

งานหนึ่งเข้ามาพัฒนาชุมชนให้ประสบความส�าเร็จย่อมเป็น

ไปได้ยาก จึงต้องพัฒนาชุมชนแบบเบ็ดเสร็จ
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2.1 นโยบายของรัฐ และนโยบายของกทม. 

ในการพัฒนาชุมชน

2.1.1 นโยบายของรัฐ

เนื่องจากองค์กรภาครัฐเป็นองค์กรที่

มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในการก�าหนดแนวทางการ

พัฒนาประเทศให้มีความเจริญในทุกๆด้าน ซึ่งมีหน้าที่ใน

การก�าหนดนโยบาย มาตรการในการก�ากับดูแล สนับสนุน 

และการประสานการด�าเนนิงาน เพือ่ให้สอดคล้องและตอบ

สนองกับความต้องการของประชาชน ส�าหรับปัญหาชุมชน

แออัดนับว่าเป็นปัญหาใหญ่ระดับประเทศที่ภาครัฐต้อง

เร่งช่วยเหลือประชาชนที่อาศัยในชุมชนแออัด ให้มีความ

มั่นคงในที่อยู่อาศัยและยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีข้ึน ใน

ด้านนโยบาย ภาครัฐได้ตระหนักในการแก้ไขปัญหาชุมชน

แออัด โดยได้มีนโยบายต่างๆซึ่งได้มอบหมายให้หน่วยงาน

หลักที่เกี่ยวข้องด�าเนินการดังนี้

(1) ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นองค์กรที่มีหน้าท่ีการจัด

ท�าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 ได้กล่าวถึงการ

สนับสนุนการจดัหาทีอ่ยูอ่าศยัให้มคีวามมัน่คงของผูท้ีอ่าศยั

ในชมุชนแออดัและสามารถเข้าถงึบรกิารสาธารณะของภาค

รัฐ โดยได้ก�าหนดในรูปของนโยบายที่อยู่อาศัยแห่งชาติ

และเมืองน่าอยู่ พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยเพ่ือแก้ปัญหา

ชุมชนแออัดในเมืองโดยด�าเนินการร่วมกันกับภาคเอกชน 

พร้อมทั้งยังส่งเสริมบทบาทภาคเอกชนให้เข้ามาช่วยเหลือ

สังคมในด้านท่ีอยู่อาศัย เช่นการช่วยเหลือแรงงานให้มีท่ี

อยู่อาศัยที่ปลอดภัย จัดเขตที่พักอาศัยแรงงานข้ามชาติท่ี

ไม่ขัดต่อการจัดระเบียบสังคม และมีบทบาทร่วมกันกับ

ภาครัฐในการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยส�าหรับผู้มีรายได้

น้อยที่มีการกระจายตัวอย่างทั่วถึงมากขึ้น เพื่อลดความ

แออัดของเมือง อีกทั้งส่งเสริมชุมชนให้เกิดความเข้มแข็ง 

เพื่อมุ่งยกระดับศักยภาพและขีดความสามารถของชุมชน

ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนในชุมชน และการจัดการ

ความรู้ สนับสนุนให้ประชาชนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม

ในการกระบวนการพัฒนา ร่วมคิด ร่วมก�าหนดแนวทาง

ในการพัฒนาชุมชน 

(2) กระทรวงพัฒนาการสังคมและความ

มั่นคงของมนุษย์ ก�าหนดนโยบายท่ีเก่ียวข้องกับชุมชน

แออัดคือ นโยบายแก้ไขปัญหาท่ีอยู่อาศัย โดยการก�ากับ

ดูแลของ การเจริญเติบโตของเมืองก่อให้เกิดความแออัด 

ความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อม มีปัญหาชุมชนแออัด 

ชุมชนบุกรุก กระจัดกระจายอยู่ในเมืองต่างๆ โดยเฉพาะ

กรุงเทพมหานครเนื่องจากขาดการจัดการท่ีดีในท่ีดิน จาก

ปัญหาดังกล่าวรัฐบาลจึงมีนโยบายแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยใน

ชุมชนแออัดให้มีที่อยู่อาศัยมั่นคง เพื่อพัฒนาความมั่นคง

ในการอยู่อาศัยในชุมชนแออัด และให้การสนับสนุนงบ

ประมาณมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่เริ่มด�าเนินการเมื่อปี 

2546 เป็นต้นมา โดยรัฐบาลได้มอบหมายหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องเข้ามาขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว โดยเน้นการ

มีส่วนร่วมขององค์กรชุมชนและท้องถ่ิน เพื่อน�าไปสู่ความ

ร่วมมือในการแก้ไขปัญหาของเมืองร่วมกัน (ส�านักงานบ้าน

มั่นคง, 2558, น. 6-7)

2.1.2 นโยบายของ กทม.

เนื่องจากกรุงเทพมหานครมีป ัจจัยหลาย

ประการที่เป็นอุปสรรคในการพัฒนาเมือง ทั้งปัญหาการ

ขาดการวางแผนผังเมืองที่ดี การขาดการบ�ารุงรักษา ท�าให้

สภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยเสื่อมโทรม ไม่เป็นระบบระเบียบ 

เป็นบ่อเกิดของเชื้อโรครวมถึงเป็นแหล่งอบายมุขต่างๆ 

ท�าให้กรุงเทพมหานครต้องพัฒนาและปรับปรุงชุมชนให้

มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน โดยการวาง

รากฐานผังเมืองให้เป็นระบบระเบียบ ใช้ประโยชน์ท่ีดิน

และทรัพยากรให้คุ้มค่า การพัฒนาเครือข่ายของประชาชน 

และเชื่อมโยงชุมชนให้เป็นระบบ ซึ่งจะท�าให้ชุมชนได้มี

บทบาทส�าคัญในการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนซึ่งส่งผลให้

กรงุเทพมหานครสามารถพฒันาเมอืงให้ประชาชนมคีณุภาพ

ชีวิตที่ดีขึ้น เพื่อให้สามารถรองรับการขยายเมืองในอนาคต

ข้างหน้า (ส�านักยุทธศาสตร์และประเมินผล, 2559, น. 

11-27) กรุงเทพมหานครเป็นองค์กรปกครองส่วนท้อง

ถิ่นมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลชุมชนในเขตกรุงเทพมหานคร

ซ่ึงได้มีนโยบายในการพัฒนาชุมชน 6 นโยบาย ได้แก่ การ

ท�าให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครแห่งความปลอดภัย 

การท�าให้กรุงเทพมหานครเป็นนครแห่งความสุข การ

ท�าให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครสีเขียว การท�าให้

กรุงเทพมหานครเป็นมหานครแห่งการเรียนรู้ การท�าให้

กรุงเทพมหานครเป็นมหานครแห่งโอกาสของทุกคน และ
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การท�าให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครแห่งเศรษฐกิจ 

หน่วยงานในสงักดักรงุเทพมหานครได้ด�าเนนิการร่วมกนักบั

ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน และ

ประชาชนทุกภาคส่วน เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเมือง และยก

ระดบัคณุภาพชวีติของประชาชนในกรงุเทพมหานครให้ดข้ึีน

2.2 การได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาค

รัฐ กทม. ภาคเอกชน และสถาบันทางสังคม 

การพัฒนาชุมชนแออัดในกรุงเทพมหานคร

มีองค์กรต่าง ๆ ท่ีได้ให้การสนับสนุนการด�าเนินงานการ

พัฒนาชุมชนหลายองค์กร ที่ส�าคัญเช่น หน่วยงานภาครัฐ 

และ กทม. ในฐานะผู้รับผิดชอบโดยตรงและยังมีองค์กรอื่น 

ๆ เช่นภาคเอกชน และสถาบันทางสังคมที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

2.2.1 หน่วยงานภาครัฐ

การด�าเนินการแก้ไขปัญหาชุมชนแออัด

เป็นปัญหาใหญ่ระดับประเทศ เป็นปัญหาที่มีความซับ

ซ้อนและชุมชนมีการเคลื่อนที่อยู่ตลอด สืบเน่ืองจากการ

พัฒนาเมืองเพื่อให้ประเทศมีความเจริญก้าวหน้ามากขึ้น 

ได้ส่งผลทางอ้อมและทางตรงแก่ชุมชนแออัดที่อาศัยอยู่

ในเมือง เป็นการขับไล่ชุมชนแออัดให้ออกจากพื้นที่บริเวณ

การก่อสร้างโครงการต่างๆ เป็นการท�าให้ชมุชนแออดัขยาย

วงกว้างมากขึ้น เพราะประชาชนไม่มีที่อยู่ เมื่อประชาชน

โดนไล่ที่จากที่หนึ่งก็จะไปสร้างที่อยู่อีกที่หนึ่ง ในการพัฒนา

เศรษฐกจิให้มคีวามเจรญิขึน้จะต้องค�านงึถงึคนทกุระดบัชัน้ 

ดังน้ัน ภาครฐัจงึต้องอาศยักลไกทีด่ ีและเป็นตวักลางในการ

ประสานความช่วยเหลือจากหลายฝ่าย จึงจะแก้ปัญหาได้

ส�าเร็จ ซ่ึงเครือข่ายองค์กรชุมชนจะเป็นกลไกส�าคัญในการ

แก้ปัญหาน้ีได้ส�าเร็จลุล่วงเพราะเป็นผู้ที่ทราบถึงปัญหาใน

ชุมชน นอกจากน้ี ภาครัฐยังส่งเสริมบทบาทภาคเอกชนให้

เข้ามาช่วยเหลือสังคมในด้านที่อยู่อาศัย เช่นการช่วยเหลือ

แรงงานให้มทีีอ่ยูอ่าศัยทีป่ลอดภยั จัดเขตทีพ่กัอาศัยแรงงาน

ข้ามชาติที่ไม่ขัดต่อการจัดระเบียบสังคม และมีบทบาทร่วม

กันกับภาครัฐในการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยส�าหรับผู้ที่

อาศัยในชุมชนแออัด เพื่อลดความแออัดของเมือง อีกทั้งส่ง

เสริมชุมชนให้เกิดความเข้มแข็ง เพื่อมุ่งยกระดับศักยภาพ

และขีดความสามารถของชุมชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิต

คนในชุมชน และการจัดการความรู้ สนับสนุนให้ประชาชน

ในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการกระบวนการพัฒนา ร่วม

คิด ร่วมก�าหนดแนวทางในการพัฒนาชุมชน รัฐบาลได้

มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาสนับสนุนชุมชน

แออัด โดยการเข้ามาดูแลในด้านการพัฒนาท่ีอยู่อาศัยของ

ผู้ท่ีอาศัยในชุมชนแออัดให้มีท่ีอยู่อย่างมั่นคง ได้แก่ การ

เคหะแห่งชาติ และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การ

มหาชน) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ

มนุษย์ และด้านสุขภาพของประชาชนคือ ส�านักงานหลัก

ประกันสุขภาพแห่งชาติ ดังนี้

(1) การเคหะแห่งชาติ รัฐบาลได้ตระหนัก

ถึงความส�าคัญและความจ�าเป็นในการแก้ไขปัญหาความ

ไม่มั่นคงในท่ีอยู ่อาศัย เพื่อมีวัตถุประสงค์ในการเสริม

สร้างความมั่นคงในที่อยู ่อาศัยแก่ผู ้มีรายได้น ้อยโดย

เฉพาะกลุ่มคนที่อาศัยอยู่ในชุมชนแออัดให้มีที่อยู่อาศัยที่

มั่นคง ได้มาตรฐาน มีสภาพแวดล้อมท่ีดี มีสาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ สิ่งอ�านวยความสะดวก เช่น ตลาด สถาน

ศึกษา สถานประกอบอาชีพ ให้ประชาชนมีโอกาสในการ

เช่าซ้ือบ้านเป็นกรรมสิทธิ์เป็นของตนเอง นอกจากนี้ยังส่ง

เสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนได้มี

ส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของตนให้มีคุณภาพชีวิตและ

สิ่งแวดล้อมที่ดี (ฉวีวรรณ เด่นไพบูลย์, 2554, น. 103) 

ดังนั้น รัฐบาลจึงได้มอบให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษย์ และกระทรวงการคลังแก้ไขปัญหา

ท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงการเคหะแห่งชาติเป็นหน่วยงานของภาครัฐที่

อยูภ่ายใต้การก�ากบัดแูลของกระทรวงการพฒันาสงัคมและ

ความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งมีส่วนในความรับผิดชอบในการ

การพัฒนาเมืองและส่งเสริมความมั่นคงในที่อยู่อาศัยของ

ประชาชนเพื่อแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยส�าหรับผู้มีรายได้น้อย

เป็นหลกั ซึง่เป็นการยกระดบัคณุภาพชวีติของประชาชนใน

ชุมชนมีความเข้มแข็ง และเป็นสังคมมีคุณภาพ (ฉวีวรรณ 

เด่นไพบูลย์, 2554, น. 90) ส่วนธนาคารอาคารสงเคราะห์

เป็นสถาบันการเงินท่ีสนับสนุนการให้สินเช่ือแก่ประชาชน

เพื่อให้มีท่ีอยู่อาศัยในราคาท่ีสามารถรับภาระได้ ธนาคาร

อาคารสงเคราะห์จึงได้ร่วมขับเคลื่อนนโยบายบ้านเอื้อ

อาทรของรัฐบาลด้วย (ธนาคารอาคารสงเคราะห์, 2559)

(2) สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน เนื่องจาก

ปัจจุบันปัญหาชุมชนแออัดมักประสบปัญหาการขาดความ

มั่นคงในที่อยู่อาศัยซึ่งสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนได้เข้ามา

มีบทบาทในการสร้างที่อยู ่อาศัยให้กับประชาชนผู้มีราย
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ได้น้อยที่อาศัยในชุมชนแออัด มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไข

ปัญหาความมั่นคงในที่อยู่อาศัย มีคุณภาพชีวิตที่ดีท้ังด้าน

กายภาพ เศรษฐกิจ และสังคม สร้างความพร้อม ความ

สามารถ องค์ความรู้และกระบวนการเรียนรู้ให้แก่ชุมชน 

ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาที่อยู ่อาศัยโดยประชาชนแนวใหม่ 

โดยเน้นให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนทุก

ขั้นตอน ตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมวางแผน และร่วมท�า เพื่อให้

สอดคล้องตรงตามความต้องการของประชาชนอย่างแท้จรงิ 

(สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน, 2551, น. 8) ภายใต้ความ

ร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรพัฒนา

เอกชน และสถาบันวิชาการ หน่วยงานอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง 

และองค์กรพัฒนาต่าง ๆ

(3) ส�านกังานหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาติ 

เนื่องจากประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนแออัดเป็นกลุ่มคนท่ี

ยากจนที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบหลักประกันสุขภาพถ้วน

หน้าได้เหมือนกับบุคคลอื่นๆ เน่ืองจากมีอุปสรรคปัญหา

หลายประการ ได้แก่ ปัญหาการไม่มีบัตรประชาชน หรือ

บัตรประชาชนหมดอายุเนื่องจากสาเหตุการอพยพโยกย้าย

จากต่างจังหวัดเข้ามาท�างานในกรุงเทพมหานคร นอกจาก

น้ียังมีปัญหาในการเข้าไม่ถึงระบบบริการที่เท่าเทียมกัน 

และในกรณีที่ป่วยฉุกเฉินนอกพื้นที่ ซึ่งสปสช.มีความใส่ใจ

ต่อสุขภาพของประชาชนในชุมชนแออัดจึงได้มีแนวทาง

ในการช่วยเหลือให้ประชาชนในชุมชนแออัดได้มีสิทธิใน

การเข้าถึงระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าโดยการจัดให้มี

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ลงให้บริการในพื้นที่ และได้ประสาน

กับหน่วยบริการสาธารณะสุขในพื้นที่ใกล้เคียงให้บริการ

ดูแลสุขภาพของประชาชนอย่างทั่วถึง ในปี พ.ศ. 2546 

สปสช.ได้สนับสนุนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือ

ข่ายชุชนแออัดในเรื่องระบบหลักประกันสุขภาพ โดยการ

สนับสนุนให้มีการอบรมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลัก

ประกันสุขภาพแก่องค์กรชุมชน และได้สร้างศูนย์ประสาน

งานหลักประกันสุขภาพประชาชน เพ่ือเป็นศูนย์กลางใน

การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารระบบประกันสุขภาพและเป็น

ศูนย์กลางในการร้องเรียนเกี่ยวกับการให้บริการสุขภาพแก่

ประชาชน นอกจากนีย้งัส่งเสรมิให้ภาคประชาชนได้เข้ามามี

บทบาทในการมส่ีวนร่วมในการพฒันาระบบประกนัสขุภาพ

ตามที่ พรบ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 ได้

ก�าหนดไว้ (ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ, 2559)

2.2.2 กรุงเทพมหานคร

ส�าหรับการสนับสนุนในด้านการพัฒนา

ชุมชน กรุงเทพมหานครท�าหน้าที่ประสานกับหน่วยงาน

ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาชุมชน เพื่อให้หน่วยงาน

ภาครฐัได้แก่ การเคหะแห่งชาต ิสถาบนัพฒันาองค์กรชมุชน 

(พอช.) เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา ปรับปรุง และแก้ไข

ปัญหาชมุชนในกรงุเทพมหานครในด้านต่างๆ เช่น ด้านทีอ่ยู่

อาศัย ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และประสาน

กับภาคเอกชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและ

จัดหาท่ีอยู่อาศัยใหม่ให้แก่ชุมชนอีกด้วย 

2.2.3 ภาคเอกชน 

กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางของความ

เจริญในทุก ๆ ด้าน จึงเป็นแหล่งดึงดูดให้ประชาชนจาก

พื้นท่ีต่างๆ เข้ามาประกอบอาชีพเพื่อเลี้ยงชีพตนเองและ

ครอบครัว จนท�าให้กรุงเทพมหานครมีจ�านวนประชากร

เพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็ว ก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ มากมาย 

โดยเฉพาะปัญหาชุมชนแออัดที่ผู ้คนอพยพเข้ามาอาศัย

ในกรุงเทพมหานครเป็นจ�านวนมาก นับว่าเป็นปัญหาใหญ่

ส�าหรบัภาครฐัและกรงุเทพมหานครทีจ่ะต้องแก้ปัญหาเหล่า

นี้ อย่างไรก็ตามภาครัฐและกรุงเทพมหานครไม่สามารถแก้

ปัญหาเหล่านี้ให้ส�าเร็จเพียงหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง 

ภาครัฐจึงได้ส่งเสริมให้ภาคเอกชนได้เข้ามามีบทบาทช่วย

เหลือในการแก้ไขปัญหาต่างๆของกรุงเทพมหานคร เช่น 

รัฐบาลได้ส่งเสริมบทบาทภาคเอกชนให้เข้ามาด�าเนินการ

แก้ปัญหาแหล่งเสือ่มโทรมโดยการแก้ไขปรบัปรงุทีอ่ยูอ่าศยั

ในชุมชนแออัดให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีความปลอดภัย 

และมีบทบาทร่วมกันกับภาครัฐในการด�าเนินการพัฒนา

โครงการท่ีอยู่อาศัยส�าหรับผู้มีรายได้น้อยในเมืองให้มีที่อยู่

อาศัย อีกท้ังยังช่วยแก้ปัญหาในด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสังคม 

ด้านสาธารณสุข ด้านการคุ้มครองแรงงาน รวมถึงการสร้าง

อาชีพให้แก่ชุมชนเพื่อให้บุคคลได้มีองค์ความรู้ในการต่อ 

ยอดอาชพี นอกจากนีแ้ล้วภาคเอกชนยงัสนบัสนนุทรพัยากร 

วิทยากร และร่วมรับผิดชอบต่อชุมชนรอบสถานประกอบ

การให้มีกิจกรรมอาสาสมัครเพื่อสังคม

2.2.4 สถาบันทางสังคม 

สถาบันทางสงัคมท่ีมส่ีวนช่วยในการพฒันา

ศกัยภาพและสร้างความเข้มแขง็ให้แก่คณะกรรมการชมุชน 
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ประกอบด้วย องค์กรพัฒนาเอกชน มีบทบาทเป็นพี่เลี้ยง

ในการจัดการองค์ความรู้และถ่ายทอดความรู้ไปยังชุมชน 

เพ่ือช่วยสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน ให้ชุมชนได้เข้า

มามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และรู้จักบริหารจัดการชุมชน 

สถาบันการศึกษา/นักวิชาการ ท�าหน้าที่สร้างกระบวนการ

เรียนรู้ให้แก่ชุมชนเพื่อท�าให้ชุมชนมีศักยภาพในการจัดการ

ความรู้ขอตนเอง นอกจากนี้ยังช่วยต่อยอดภูมิปัญญาใน

ด้านเทคโนโลยีเพ่ือให้ชุมชนสามารถน�ามาสร้างมูลค่าช่วย

เพ่ิมรายได้ให้แก่ชุมชนได้ สถาบันศาสนา ท�าหน้าที่ปลูกฝัง

ทัศนคติ และแนวธรรมะเพื่อสร้างภูมิคุ ้มกันให้ประพฤติ

ปฏิบัติตนในสิ่งที่ดีงาม เป็นการปลูกฝังค่านิยม จิตส�านึก 

และการสืบสานจารีตประเพณี และสื่อสารมวลชน ซ่ึงท�า

หน้าที่เป็นสื่อกลางในการสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้อง รวดเร็ว 

อันเป็นประโยชน์ต่อชุมชน เพื่อให้ชุมชนได้รับรู้ ทันต่อ

สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป และสามารถน�ามาปรับตัว

เพื่อให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน (สนิท สมัครการ และ

จีระ ประทีป, 2553, น. 11-24)

สรุป

ปัญหาชุมชนแออัดนับเป็นปัญหาที่ส�าคัญปัญหา

หนึ่งที่ภาครัฐพยายามแก้ไขปัญหามาโดยตลอด ขณะ

เดียวกันกรุเทพมหานครเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ที่มีหน้าที่ดูแลประชาชนถึงแม้ว่ากรุงเทพมหานครจะมีการ

แบ่งออกเป็นส�านกัต่างๆ แต่ด้วยภารกจิอนัมากมายจงึท�าให้

ไม่สามารถดูแลประชาชนได้อย่างท่ัวถึง ดังนั้นบุคคลที่จะ

สามารถช่วยเหลืองานพัฒนาชุมชนของกรุงเทพมหานคร

ได้คือ คณะกรรมการชุมชนซ่ึงเป็นบุคคลในพื้นท่ีมีท่ีความ

รู้ความเข้าใจในชุมชนได้อย่างดี ทราบปัญหาและความ

ต้องการของประชาชนในชุมชน และเป็นผู ้น�าชุมชนที่

สามารถระดมความคิดเห็นของประชาชนได้ สามารถโน้ม

น้าวให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของ

ตนมีบทบาทในการพัฒนาชุมชน แต่อย่างไรก็ตาม คณะ

กรรมการชุมชนชุดนี้ไม่สามารถด�าเนินงานพัฒนาชุมชน

แออัดได้เพียงฝ่ายเดียว แต่ยังมีปัจจัยอื่นๆท่ีช่วยส่งเสริม

ให้การพัฒนาชุมชนแออัดประสบผลส�าเร็จยิ่งขึ้น ได้แก่ 

นโยบายภาครฐั นโยบายของกรงุเทพมหานครในการพฒันา

ชุมชนแออดั การสนบัสนนุจากหน่วยงานภาครฐั ภาคเอกชน 

กรงุเทพมหานคร และสถาบนัทางสงัคม ทีจ่ะช่วยขบัเคลือ่น

และผลักดันให้การด�าเนินงานพัฒนาชุมชนแออัดของคณะ

กรรมการชุมชนประสบความส�าเรจ็ และช่วยส่งเสรมิให้คณะ

กรรมการชุมชนมีความเข็มแข็ง อีกท้ังยังท�าให้เป็นองค์กร

ท่ีมีประสิทธิภาพอีกด้วย อันเป็นประโยชน์ต่อประชาชนที่

อาศัยอยู่ในชุมชนแออัดให้เป็นชุมชนที่มีความยั่งยืนต่อไป
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บทคัดย่อ

บุคลากรจัดเป็นสินทรัพย์ที่มีค่ามากที่สุดส�าหรับทุกองค์กร ในการด�าเนินการขององค์กรเพื่อให้บรรลุพันธกิจที่

ต้ังไว้นั้นจะต้องอาศัยบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ ความช�านาญ รวมถึงแรงกระตุ้นที่ท�าให้บุคลากรแสดง

พฤติกรรมที่องค์กรต้องการ บทความจึงนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อน�าเสนอการประยุกต์ใช้นวัตกรรมที่เรียกว่า “เกมมิฟิเคช่ัน” 

มาใช้ในบริบทขององค์กรเพื่อให้บุคลากรเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปตามแบบท่ีองค์กรต้องการ และเสริมสร้าง

ศักยภาพของพนักงานให้สามารถท�างานอย่างมีประสิทธิภาพตรงตามเป้าหมายที่องค์กรวางไว้ เนื่องจากการด�าเนินธุรกิจ

ในปัจจุบันอยู่ท่ามกลางสภาพแวดล้อมการแข่งขันท่ีรุนแรงและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ตลอดจนโครงสร้างทางเศรษฐกิจ

ของประเทศไทยก�าลังมุ่งไปสู่การเป็นเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (ไทยแลนด์ 4.0) การบริหารจัดการบุคลากร

ของภาคธุรกิจจึงควรจะต้องมีการปรับตัวตามเช่นกัน ดังนั้นผู้น�าองค์กรควรตระหนักถึงความส�าคัญในการบริหารจัด 

การบุคคลากรที่ทันสมัย และสามารถจูงใจให้บุคลากรในองค์กรด�าเนินงานตามเป้าหมายขององค์กรด้วยความเต็มใจ โดย

ผู้น�าสามารถน�าเอาแนวคิดเร่ืองเกมมิฟิเคชั่นมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาบุคลากรในองค์กรได้ บทความนี้จึงได้รวบรวม

แนวคิดเกี่ยวกับเกมมิฟิเคชั่น องค์ประกอบต่างๆที่ส�าคัญ และการประยุกต์ใช้เกมมิฟิเคชั่นในการพัฒนาบุคลากร นอกจาก

นี้บทความน้ียังมีการยกตัวอย่างการประยุกต์ใช้เกมมิฟิเคช่ันในการพัฒนาบุคลากรจนเกิดผลส�าเร็จขององค์กรช้ันน�า เพื่อ

สร้างความเข้าใจท่ีถูกต้องเกี่ยวกับเกมมิฟิเคชั่นและเป็นแนวทางให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลน�าไปใช้ประกอบการวางแผน

กลยุทธ์เพื่อพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป

ค�ำส�ำคัญ: เกมมิฟิเคชั่น, นวัตกรรมการเรียนรู้, การพัฒนาบุคลากร

Abstract

Human resources are the most valuable asset any organization can have. In order for the 

organization to accomplish its mission, human resources that are fully equipped with knowledge, 

capabilities, skills, experiences and which have the motivation to demonstrate the organization’s 

desired behavior is the key. The objective of this article is to present how “Gamification”, learning 

innovation, can be applied to the business context to change behavior of employees to the desired 

outcomes and strengthen their capabilities to work efficiently towards a company’s goal. In the midst 

of today’s intense competition and ever-changing business environment along with the movement 
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บทน�ำ

บุคลากรจัดเป ็นสินทรัพย์ที่ส�าคัญที่สุดในทุก

องค์กร ในทุกความส�าเร็จของแต่ละองค์กรล้วนมีบุคลากร

ที่มีศักยภาพอยู ่เบื้องหลังความส�าเร็จ การที่องค์กรจะ

สามารถด�าเนินการให้บรรลุพันธกิจที่ตั้งไว้ จะไม่สามารถ

เกิดขึ้นได้หากปราศจากบุคลากรที่มีทักษะ ความรู้ ความ

สามารถ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการด�าเนินธุรกิจยุคปัจจุบัน

ที่อยู่ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่มีการแข่งขันอย่างรุนแรง

และเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทั้งในมุมมองด้านการตอบ

สนองความต้องการของลูกค้า การปรับตัวให้เท่าทันกับ

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของ

บุคลากรวัยท�างานจากยุคเบบี้บูมเมอร์ (baby boomer) 

ไปสู ่ยุคมิลเลเนียล (millennial) อีกทั้งโครงสร้างทาง

เศรษฐกิจของประเทศไทยก�าลังมุ่งไปสู่การเป็นเศรษฐกิจ

ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (ไทยแลนด์ 4.0) การบริหาร

จัดการบุคลากรของภาคธุรกิจจึงจ�าเป็นต้องมีการปรับตัว

ตามเช่นกัน 

การบริหารจัดการบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ

เป็นสิ่งส�าคัญอย่างยิ่งที่จะสร้างความได้เปรียบทางการ

แข่งขันให้กับองค์กร อรุณรุ ่ง เอื้ออารีสุขสกุล และ 

ธีระวัฒน์ จันทึก (2558) ระบุว่า องค์กรควรให้ความส�าคัญ

กับการพัฒนาขีดความสามารถและศักยภาพของพนักงาน

of Thailand’s economic structure towards innovation-driven economy (Thailand 4.0), human resource 

management in business sector needs to adapt accordingly. Thus, corporate leaders should be 

aware of the importance of modern human resource management theories and strategically design  

initiatives which can motivate the personnel to work productively towards the organization’s goals. 

Consequently, leaders can apply the concept of gamification as learning innovation for human resource 

development in the organization. In addition, this article has gathered ideas about the key elements 

of gamification, the application of gamification in human resource development, and examples of 

organizations which have successfully applied the gamification theories for their human resource 

development. This research enhances the understanding of gamification theory and acts as a guide 

for the organizations’ management and human resource departments to use as a basis for strategic 

planning to improve the organization’s human resources.

Keywords: gamification, learning innovation, human resource development

อย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านความสามารถหลักขององค์กร 

(core competency) ความสามารถในการปฏิบัติงาน 

(functional competency) ดังนั้นภาคธุรกิจจ�าเป็นต้อง

ให้ความส�าคัญต่อการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อ

เสริมสร้างทักษะความรู้ความสามารถของพนักงานให้เท่า

ทันการเปลีย่นแปลงท่ีเกดิข้ึนอยูต่ลอดเวลา อกีท้ังเสรมิสร้าง

ความผูกพันและส่งเสริมให้พนักงานมีทัศนคติเชิงบวกต่อ

งานที่ท�าและต่อองค์กร รวมถึงการสร้างสภาพแวดล้อม

และบรรยากาศในการท�างานที่ดีเพื่อให้พนักงานมีความ

สุขในการท�างาน สิ่งเหล่านี้จะส่งผลให้บุคลากรท�างานได้

อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นผู ้น�าองค์กรควรตระหนักถึง

ความส�าคัญและออกแบบกลยุทธ์ในการบริหารจัดการ 

บุคคลากรให้ทันสมยั และสามารถจงูใจให้บุคลากรในองค์กร

ด�าเนินงานตามเป้าหมายขององค์กรและตัวบุคลากรเอง

ได้ด้วยความเต็มใจ โดยผู้น�าสามารถน�าเอาแนวคิดเรื่อง

เกมมิฟิเคช่ันมาปรับใช้ในการพัฒนาบุคลากรในองค์กรได้

เกมมิฟิเคชั่น (Gamification) เป็นนวัตกรรมการ

เรียนรู้ที่น�าเอาองค์ประกอบของเกมและการออกแบบเกม

มาประยุกต์ใช้ในบริบทและสถานการณ์อื่นท่ีไม่ใช่เกม 

(Deterding, Dixon, Khaled & Nacke, 2011) โดย

เฉพาะการน�ามาประยุกต์ใช้ในองค์กรเพื่อสร้างแรงจูงใจ 
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(motivate) และการมีส่วนร่วมของบุคลากร (engage) 

โดยสร้างรูปแบบให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นลูกค้า 

หรือพนักงานในองค์กร เกิดความเต็มใจที่จะเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรม หรือร่วมท�ากิจกรรมต่างๆ ที่ถูกออกแบบมาให้

ส�าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้ หรือองค์กรยังสามารถใช้

เกมมิฟิเคชั่นเป็นเครื่องมือที่ช่วยแก้ปัญหาในด้านต่างๆ 

ได้ ไม่ว่าจะเป็นกิจรรมทางด้านการขาย การตลาด การ

เงิน การผลิต การศึกษา การฝึกอบรม การจัดการเรียน

การสอน หรือการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยหลักส�าคัญ

ของ “เกมมิฟิเคชั่น” จะมีการสร้างกติกาและเง่ือนไขใน

การด�าเนินกิจกรรมแต่ละกิจกรรมนั้นขึ้นมา เพื่อให้เกิด

การแข่งขันและความท้าทายที่เปรียบเสมือนการเล่นเกม 

ซ่ึงอาจจะมีการให้คะแนนสะสม (points) การจัดล�าดับ

ผู้น�า (leaderboards) การได้เลื่อนขึ้นระดับชั้น (levels) 

ที่สูงขึ้น การให้เหรียญตราสัญลักษณ์ (badges) รวมถึง

การให้รางวัลตอบแทน (rewards) โดยผ่านเทคนิคการ

ออกแบบเกมทีส่อดคล้องกบักจิกรรมขององค์กรให้สามารถ

ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เล่นและเป้าหมายของ

องค์กร กลไกเหล่านี้จะช่วยขับเคลื่อนให้กลุ่มเป้าหมายที่

เข้าร่วมกิจกรรมข้างต้นให้มีความกระตือรือร้นที่จะเข้าร่วม

กิจกรรมตามเงื่อนไขที่ก�าหนดอย่างต่อเนื่องและสม�่าเสมอ 

ซึ่งแรงกระตุ้นที่ต่อเนื่องของเกมที่ออกแบบมานี้จะสร้าง

แรงจูงใจให้พนักงานเกิดความท้าทายและเต็มใจเข้าร่วม 

ซึ่งผลที่ได้จะสามารถน�าองค์กรให้ประสบความส�าเร็จตาม

เป้าหมายทางธุรกิจที่วางไว้ ซึ่งการน�านวัตกรรมที่เรียกว่า 

“เกมมิฟิชั่น” มาใช้ในบริบทขององค์กรนั้น สามารถน�าไป

ประยุกต์ให้เข้ากับองค์กรธุรกิจได้ทุกประเภท และใช้ได้

กับบุคลากรทุกระดับ โดยรูปแบบการน�าไปใช้จะขึ้นอยู่กับ

วัตถุประสงค์และผลลัพธ์ที่องค์กรต้องการ

บริษัท Gartner ซึ่งเป็นบริษัทวิจัยข้อมูลด้าน

เทคโนโลยีชื่อดังของโลก ได้ท�านายการเติบโตของเกม

มิฟิเคชั่นไว้ว่าร้อยละ 70 ของบริษัททั่วโลกจะมีการน�าเกม

มิฟิเคชั่นมาใช้ในองค์กรอย่างน้อยหนึ่งกระบวนการท�างาน

ภายในปี ค.ศ. 2014 (Gartner Inc., 2011) ซึ่งแนวโน้มใน

ปัจจุบันเกมมิฟิเคชั่นมีการเติบโตและแพร่หลายในองค์กร

มากขึ้น ในปี ค.ศ. 2015 รายได้จากธุรกิจที่ให้บริการด้าน

เกมมิฟิเคชั่นทั่วโลกมีมูลค่าสูงถึง 1.65 พันล้านเหรียญ

สหรัฐ และมีการคาดการณ์โดยบริษัทวิจัย Markets and 

Markets ถึงรายได้จากธุรกจิเกมมฟิเิคชัน่ว่าจะมกีารเติบโต

ถึง 11.11 พันล้านเหรียญสหรัฐในปี ค.ศ. 2020 ด้วยอัตรา

การเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปีท่ีร้อยละ 46.3 

ในช่วงที่ผ่านมาองค์กรธุรกิจชั้นน�าหลายแห่งท่ัว

โลกได้น�าเกมมิฟิเคชั่นมาใช้ในกิจกรรมด้านต่างๆ ของ

ตน ตัวอย่างหนึ่งท่ีทราบกันเป็นอย่างดี คือ แอพพลิเคชั่น 

Foursquare ซ่ึงให้บริการ Check-in สถานท่ีต่างๆ กับผู้

ใช้งาน โดยผู้ใช้จะต้องท�าการ Check-in ณ สถานท่ีต่างๆ 

ที่ตนเองเดินทางไปถึง เพื่อรับคะแนนสะสม (points) และ

เหรียญตราสัญลักษณ์ (badges) โดยกลไกที่ Foursquare 

น�าเกมมิฟิเคชั่นมาประยุกต์ใช้ คือ การรับคะแนนจากการ 

check-in การได้รับเหรียญตราสัญลักษณ์ (badges) เมื่อ 

Check-in ตามเงื่อนไขท่ีก�าหนดไว้ มีการสร้างบรรยากาศ

ในการแข่งขนั ผ่านการแย่งชงิต�าแหน่งเพื่อให้ได้เป็นเสมอืน

นายกเทศมนตรี (mayor) ของสถานที่นั้นๆ นอกจากนี้ยังมี

การเพิ่มระดับชั้น (level) ของผู้ใช้งานที่เป็นตัวละครในเกม 

และมีการจัดล�าดับผู้น�า (leaderboard) เพื่อแสดงอันดับ

คะแนนในการใช้งานระหว่างผู้ใช้ Foursquare ทั้งหมด 

การน�ากลไกในรูปแบบเกมมิฟิเคชั่นมาใช้ในกรณีนี้ เป็นการ

กระตุ้นให้ผู้ใช้เกิดความอยากเข้าร่วมแข่งขัน โดยเข้ามา

ท�าการ Check-in ใน Foursquare เพื่อสะสมคะแนนให้

ตนเองได้เป็นผู้ท�าคะแนนติดอันดับสูงท่ีสุด (Frith, 2013) 

นอกจากนีบ้รษิทั Bunchball ซึง่เป็นผูน้�าในการให้

บริการด้านเกมมิฟิเคชั่นได้เปิดเผยถึงตัวอย่างความส�าเร็จ

ของลูกค้าท่ีน�าเกมมิฟิเคช่ันมาใช้ เช่น โปรแกรมสะสมไมล์

ของสายการบิน (frequent flyer program) เป็นตัวอย่าง

ในการน�ากลไกของเกมมาเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับ

ลูกค้า (customer relationship management) ผ่าน

การสร้างกฏระเบยีบเงือ่นไขในการสะสมแต้มและให้รางวลั 

เพื่อดึงดูดความสนใจและเสริมสร้างความผูกพันของผู้ใช้

บริการ สร้างประสบการณ์ท่ีดีให้กับผู้ใช้บริการของสาย

การบิน การน�ากลไกในรูปแบบเกมมาใช้ในลักษณะนี้ จะ

เห็นได้ว่าสร้างความท้าทายและบรรยากาศที่สนุกสนาน 

รวมถงึความพงึพอใจต่อสายการบนิ และท�าให้เกดิแรงจงูใจ

และความต้องการที่จะใช้บริการซ�้าหรือใช้บริการของสาย

การบินมากยิ่งข้ึน 

ร้านกาแฟยกัษ์ใหญ่ทีม่สีาขาทัว่โลกอย่างสตาร์บัคส์ 

(Starbucks) ก็มีการน�าเกมมิฟิเคช่ันมาใช้เพื่อให้รางวัลกับ
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ลูกค้าด้วยเช่นกัน โดยมีการใช้แต้มเสมือนจริง (virtual 

points) และตราสัญญลักษณ์เสมือนจริง (virtual badges) 

กับลูกค้าที่มาใช้บริการในร้านกาแฟ โดยสตาร์บัคส์จะให้

ลูกค้าท�าการ Check-in ผ่านโทรศัพท์มือถือ ณ ร้านที่ลูกค้า

ใช้บริการ และเมื่อลูกค้าท�าภารกิจที่ก�าหนดเป็นเงื่อนไขไว้

ได้ครบถ้วนแล้วจะได้รับคะแนนสะสม เช่น เมื่อ Check-in 

ร้านสตาร์บัคส์ในสถานที่ที่แตกต่างกันครบ 5 แห่ง ลูกค้าจะ

ได้รับคะแนนสะสม ถึงแม้ว่าคะแนนเหล่านั้นจะไม่มีมูลค่า

แท้จรงิเป็นตวัเงนิ และตราสญัลกัษณ์กไ็ม่ได้ให้ผลตอบแทน

ใดๆ ในโลกความเป็นจริง แต่การน�าเกมมิฟิเคชั่นในรูปแบบ

ดงักล่าวมาใช้ กย็งัเป็นเครือ่งมอืทีช่่วยสร้างความสนกุสนาน

และท�าให้ลูกค้าอยากเข้าร้านสตาร์บัคส์บ่อยขึ้นและส่งผล

ให้เกิดการซื้อสินค้ามากขึ้นตามไปด้วย 

แม้กระทัง่บรษัิทไนกี ้เจ้าของผลติภณัฑ์รองเท้ากฬีา

ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ก็มีการน�าเกมมิฟิเคชั่นมาใช้ในแอพพลิ

เคชั่นที่เรียกว่า Nike+ ซึ่งพบว่ามีนักวิ่งทั่วโลกมากกว่า 1.8 

ล้านคนมีการหนัมาใช้แอพพลเิคชัน่ Nike+ ในการเกบ็ข้อมลู

การวิ่งของตน เช่น ระยะทางในการวิ่ง (distance) อัตรา

ความเร็วในการวิง่ (Pace) จ�านวนแคลอรทีีเ่ผาผลาญไปจาก

การวิ่ง (calories burned) โดยใช้สัญญาณ GPS เชื่อมต่อ

กับ iPod หรือโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ใช้งาน ส�าหรับแอพ

พลิเคชั่นของบริษัทไนกี้น้ีมีกลไกในการให้รางวัลแก่ผู้ใช้ท่ี

สามารถออกก�าลังได้ตามเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ และเมื่อ

สิ้นสุดการออกก�าลังทุกครั้ง นักวิ่งยังสามารถบันทึกข้อมูล

การวิ่งและเก็บสถิติในการวิ่งของตนเองผ่านแอพพลิเคช่ัน

น้ีได้ด้วย นอกจากนั้นนักวิ่งยังสามารถตั้งเป้าหมายการฝึก

ซ้อมของตน และสร้างเครือข่ายออนไลน์กับนักวิ่งรายอื่นๆ 

ทีใ่ช้แอพพลเิคชัน่นี ้โดยมกีารจดัล�าดบัผูน้�า (leaderboard) 

และถ้วยรางวัลเสมือน (virtual trophy) รวมถึงการแข่งขัน

ในรายการต่างๆ (challenges) ที่ถูกก�าหนดขึ้นผ่านสังคม

ออนไลน์ของไนกี้ ผลลัพธ์ที่ได้จากการสร้างแอพพลิเคช่ัน 

Nike+ ของบริษัทไนกี้คือได้ขยายฐานลูกค้าที่เป็นนักวิ่ง

จ�านวนมากและมีสมาชิกที่ใช้งานแอพพลิเคชั่น Nike+ 

เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

ส�าหรับตัวอย่างการใช้เกมมิฟิเคชั่นในการพัฒนา

บุคลากร โปรแกรมฝึกอบรมของ Deloitte Leadership 

Academy หรือ DLA ซึ่งเป็นโปรแกรมออนไลน์ที่ใช้ส�าหรับ

ฝึกอบรมพนักงานและลูกค้าของบริษัท ได้รับความสนใจ

เพิม่ขึน้อย่างมากจากการน�าหลกัการของเกมมฟิิเคชัน่มาใช้ 

เช่น การมอบหมายภารกิจ (mission) การแจกเหรียญตรา

สญัลกัษณ์ (badges) และการจดัล�าดบัผูน้�า (leaderboard) 

บนพืน้ฐานของแอพพลเิคช่ันท่ีง่ายต่อการใช้งาน ร่วมกบัการ

อธิบายเนื้อหาด้วยวีดีโอ การบรรยายเนื้อหาเชิงลึก การท�า

แบบทดสอบและข้อสอบย่อย ซ่ึงช่วยให้ผู้เรียนรู้สึกอยากมี

ส่วนร่วมในการฝึกอบรมมากข้ึน และยังมีแนวโน้มที่จะใช้

เวลาในการเรียนนานข้ึน และพบว่าจ�านวนผู้เรียนจนจบ

หลักสูตรก็เพิ่มขึ้นด้วย ซึ่งแสดงให้เห็นพฤติกรรมที่ดูเหมือน

เป็นการเสพติดการเรียนหลักสูตรเหล่านี้ โดยตั้งแต่บริษัท

ได้เริ่มบูรณาการเอาเกมมิฟิเคช่ันเข้าไปในโปรแกรม DLA 

จ�านวนของผู้เรียนท่ีกลับมาเรียนซ�้าในแต่ละสัปดาห์เพิ่ม

มากข้ึนถึงร้อยละ 37 และมีผู้เรียนจบหลักสูตรไปแล้วกว่า 

20,000 คน ซ่ึงท�าให้บริษัทดีลอยท์เป็นผู้น�าเทรนด์ในการ

ใช้ เกมมิฟิเคช่ันในการพัฒนาบุคลากร (Meister, 2013)

นอกจากนี้ วอลมาร์ท (Walmart) บริษัทค้าปลีกที่

ใหญ่ท่ีสุดในโลก ก็มีการใช้เกมมิฟิเคช่ันในการจัดฝึกอบรม

ด้านความปลอดภัยแก่พนักงานกว่า 5,000 คนท่ีท�างาน

อยู่ตามศูนย์กระจายสินค้าของวอลมาร์ททั้ง 8 แห่งทั่ว

ประเทศ การฝึกอบรมด้านความปลอดภยัแบบเกมมฟิิเคชัน่

นี้ เป็นการฝึกอบรมเพื่อให้พนักงานที่กระจายอยู่ตามสาขา

สามารถ ปฏิบัติตามขั้นตอนด้านความปลอดภัยในท่ีท�างาน

อย่างเคร่งครัดตามท่ีบริษัทก�าหนด ซ่ึงวอลมาร์ทได้พัฒนา

แอพพลิเคช่ันในรูปแบบของเกมเป็นเวลาสั้นๆ โดยใช้เวลา

เพียง 3 นาทีท่ีแฝงไว้ในแต่ละกระบวนการท�างาน การน�า

เกมมิฟิเคช่ันมาใช้ส�าหรับฝึกอบรมด้านความปลอดภัยนี้ยัง

ให้ประโยชน์ด้านอื่นด้วย กล่าวคือท�าให้เกิดบรรยากาศใน

การแข่งขัน ท�าให้ผู้เข้าอบรมรู้สึกสนุกและท้าทายเสมือน

ก�าลังเล่นเกมอยู ่ ซ่ึงท�าให้ผู ้เข้าอบรมไม่เพียงแต่สนใจ

อันดับของตัวเองในเกมเท่านั้น แต่ยังให้ความส�าคัญและ

ยึดมั่นในการปฏิบัติงานตามขั้นตอนและกฎระเบียบด้าน

ความปลอดภัยด้วย ส่งผลให้ปัจจุบันจ�านวนอุบัติเหตุจาก

การท�างานในศูนย์กระจายสินค้าของวอลมาร์ทท้ัง 8 แห่ง

นี้ ลดลงถึงร้อยละ 54 ซ่ึงเป็นผลลัพธ์ท่ีน่าพอใจอย่างยิ่ง 

(Meister, 2015)

จากตัวอย่างท่ีกล่าวมาข้างต้น เป็นหลักฐานในเชิง

ประจักษ์ว่าได้มีการน�า “เกมมิฟิเคช่ัน” ไปใช้ในภาคธุรกิจ

อย่างแพร่หลาย แต่อย่างไรก็ตามบริษัท Gartner ได้เตือน
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ว่าแอพพลิเคชั่นประเภทเกมมิฟิเคชั่นมากกว่าร้อยละ 80 

มีโอกาสที่จะล้มเหลวและไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้ 

(Gartner, 2012) หากการออกแบบเกมมิฟิเคชั่นนั้นไม่ดี

พอ ซึ่งสาเหตุหลักมาจากการขาดความเข้าใจที่แท้จริงว่า

เกมมิฟิเคชั่นคืออะไรและท�างานอย่างไร การออกแบบเกม

มิฟิเคชั่นที่ดีจะต้องสามารถสร้างบรรยากาศเสมือนเกมที่

สร้างประสบการณ์และจงูใจให้ผูเ้ล่นอยากเปลีย่นพฤตกิรรม 

เพื่อให้ได้มาซึ่งผลลัพธ์ตามที่บริษัทต้องการ 

บทความนี้จึงได ้รวบรวมแนวคิดเกี่ยวกับเกม

มิฟิเคชั่นและองค์ประกอบต่างที่ส�าคัญ รวมถึงการประยุกต์

ใช้เกมมฟิิเคชัน่ในการพฒันาบคุลากร โดยอธบิายถงึตัวอย่าง

การประยุกต์ใช้เกมมิฟิเคชั่นมาใช้ด้านการพัฒนาบุคลากร

จนเกิดผลส�าเร็จ ทั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง

เกี่ยวกับเกมมิฟิเคช่ันและเป็นแนวทางให้ผู้บริหารองค์กร

และหน่วยงานฝ่ายทรัพยากรบุคคลน�าไปใช้เป็นข้อมูล

ประกอบการวางแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนาบุคลากรในองค์กร

ให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป

ควำมหมำยของ “เกมมิฟิเคชั่น” 

แม้ว่าค�าว่า “เกมมิฟิเคชั่น” (Gamification) ยัง

ไม่มีค�านิยามที่ชัดเจนตายตัว แต่จากผลงานวิจัยหลายชิ้นที่

ผ่านมา พบว่ามีผู้ให้ค�านิยามของค�าว่า “เกมมิฟิเคชั่น” ไว้

มากมาย เช่น Zichermann (2010) กล่าวว่า เกมมิฟิเคช่ัน 

เป็นกระบวนการที่ได้น�าแนวคิดและกลไกของเกมมาใช้ใน

การสร้างการมีส่วนร่วมของผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อแก้ไข

ปัญหาที่มีอยู่ ส่วน Deterding et al. (2011) ได้ให้ค�า

นิยามว่าเป็นการน�าองค์ประกอบของการออกแบบเกม

มาใช้ในบริบทที่ไม่ใช่เกม นอกจากนี้ Kim (2011) ได้ให้

ค�าอธิบายเสริมว่า เกมมิฟิเคชั่น เป็นการใช้เทคนิคของ

เกมเพื่อจัดกิจกรรมที่สามารถเสริมสร้างความมีส่วนร่วม

และท�าให้ผู ้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความสนุกสนานมาก

ยิ่งขึ้น รวมถึงการให้ค�านิยามของ Huotar & Hamari 

(2012) ซึ่งกล่าวว่า เกมมิฟิเคชั่น หมายถึง การปรับปรุง

กระบวนการการให้บริการด้วยวิธีการที่ท�าให้ผู้ใช้บริการ

ได้รับประสบการณ์เสมือนการเล่นเกม เพื่อเป็นการเพิ่ม

มูลค่าของการบริการนั้นๆ

ดังนั้น จึงอาจกล่าวได้ว่า “เกมมิฟิเคชั่น” เป็นการ

น�าเอาองค์ประกอบของเกม มาใช้ในบริบทที่ไม่ใช่เกม 

เพื่อท�าให้เกิดความสนุกสนาน จนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการ

อยากมีส่วนร่วมในกิจกรรมมากขึ้น ส่งผลให้ในที่สุดเกิด

การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปตามแบบที่องค์กรต้องการ 

บทความนี้จะอธิบายถึงการน�าเกมมิฟิเคชั่นมาใช้ในการ

บริหารจัดการบุคลากรในองค์กร เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ

ของพนักงานให้สามารถท�างานอย่างมีประสิทธิภาพตรง

ตามท่ีเป้าหมายท่ีองค์กรวางไว้

กำรท�ำงำนของ “เกมมิฟิเคชั่น” 

เกมมฟิิเคชัน่สามารถเปลีย่นพฤตกิรรมของผูม้ส่ีวน

ได้ส่วนเสีย (stakeholders) ได้ เนื่องจากมันเข้าไปสร้าง

แรงขับด้านแรงจูงใจของพฤติกรรมมนุษย์ผ่านสองสิ่งที่

เช่ือมโยงกัน ได้แก่ การเสริมแรง (reinforcement) และ 

อารมณ์ (emotion) โดยเกมมิฟิเคช่ันท่ีประสบความส�าเร็จ

จะต้องท�าให้เกดิผลลพัธ์ทีต้่องการซ�า้ๆ กนั ผ่านกลไกทีส่ร้าง

แรงจูงใจของการเสริมแรงและอารมณ์ จนท�าให้ผลลัพธ์ที่

ต้องการกลายเป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ หรือ

เกิดเป็นนิสัย (Duhigg, 2012) เมื่อนิสัยเกิดข้ึนผ่านเครื่อง

ช้ีน�าท่ีก่อให้เกิดพฤติกรรม และมีการให้รางวัลตอบแทน

ต่อพฤติกรรมใหม่ท่ีเกิดข้ึนแล้ว ท�าให้เกิดเป็นพฤติกรรม

ต่อเนื่องที่อาศัยความรู้ความเข้าใจน้อยลงเพราะพฤติกรรม

ท่ีต้องการนั้นมีการเสริมแรงเกิดข้ึนซ�้า ๆ (Duhigg, 2012)

เกมมิฟ ิเคช่ันสามารถสร ้างการเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมท่ีต้องการในบริบททางธุรกิจได้ด้วยการให้

รางวัลกับพนักงานและลูกค้าที่แสดงพฤติกรรมที่ต้องการ 

ซึ่งน�าไปสู ่ผลลัพธ์ที่น่าพอใจส�าหรับพนักงานหรือลูกค้า

มากกว่าเมื่อไม่ได้ใช้ การเสริมแรงเพื่อกระตุ้นให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสามารถท�าได้หลายอย่าง ไม่ว่าจะ

เป็นรางวัลในการจูงใจจากภายนอก (extrinsic rewards) 

เช่น เงิน หรือของรางวัล หรือรางวัลท่ีเป็นการจูงใจจาก

ภายใน (intrinsic rewards) เช่น ความสนุกสนาน ความ

ท้าทาย เป็นต้น การออกแบบรูปแบบการเสริมแรงท่ีเหมาะ

สมจึงเป็นกุญแจส�าคัญในการสร้างแรงจูงใจให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้ส�าเร็จผ่านการตอบสนองทาง

อารมณ์และแรงจูงใจของปัจเจกบุคคล ดังนั้นการออกแบบ

เกมมิฟิเคชั่นเพื่อให้เกิดประสบการณ์ที่ดีจึงควรมีการเสริม

แรงท่ีเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นแรงเสริมด้านบวกหรือด้านลบ

ก็ตาม โดยผสมผสานระหว่างรางวัลและอารมณ์ จะน�าไป

สู่ผลลัพธ์ท่ีน่าพึงพอใจของผู้เล่น ไม่ว่าจะเป็นพนักงาน 
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ลูกจ้างหรือลูกค้าที่ได้สัมผัสประสบการณ์ที่ดีจากการมีส่วน

ร่วมในเกมมิฟิเคชั่น และมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไป

ตามเป้าหมายทางธุรกิจที่ได้ตั้งไว้ (Robson , Plangger, 

Kietzmann, McCarthy & Pitt, 2015)

บุคคลที่มีบทบำทในเกมมิฟิเคชั่น

ในทุกสภาพแวดล้อมที่มีการใช้เกมมิฟิเคชั่น จะมี

กลุ่มคนที่เกี่ยวข้องอยู่ทั้งหมด 4 ประเภท ขึ้นอยู่กับระดับ

การมีส่วนร่วมในเกม (ผู้มีส่วนร่วมทางตรง และผู้มีส่วน

ร่วมทางอ้อม) และความสัมพันธ์ในเกม (ความสัมพันธ์

เชิงลึก และความสัมพันธ์เชิงต้ืน) โดยสามารถจ�าแนกได้

ตามตารางที่ 1 ซึ่งจะอธิบายบทบาทของกลุ่มคนแต่ละ

ประเภทดังต่อไปนี้

1. ผู ้เล่น (players) คือผู ้ที่มีส่วนร่วมทางตรง

และได้รับประสบการณ์ที่สนุกสนานโดยตรงจากเกม โดย

ในบริบทขององค์กรอาจรวมถึงพนักงานในองค์กร (ผู้เล่น

ภายใน) และ / หรือลูกค้า (ผู้เล่นภายนอก) ของบริษัท

2. ผู้ออกแบบ (designer) คือผู้มีอ�านาจตัดสินใจ

ในองค์กรที่จะพัฒนาและออกแบบเกมขึ้นมา ซึ่งพวกเขาจะ

ท�าหน้าที่รักษาและจัดการสภาพแวดล้อมในการเล่นเกม

ให้เกิดขึ้นภายในองค์กร ส�าหรับในบริบทด้านการบริหาร

จัดการบุคลากร การมีส่วนร่วมของพนักงาน และการ

เรียนรู้ในองค์กร (การเล่นเกมภายใน) ผู้ออกแบบอาจเป็น

ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล และส�าหรับการมีส่วนร่วม

ของลูกค้า (การเล่นเกมภายนอก) ผู้ออกแบบเกมเหล่านี้

อาจเป็นผู้จัดการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ ทั้งนี้ นักออกแบบจะ

ต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ประกอบของเกมมิฟิเคช่ัน

เป็นอย่างดี เพื่อให้แน่ใจว่ากลยุทธ์ในการท�าเกมมิฟิเคช่ัน

น้ันมีประสิทธิภาพ พวกเขามีบทบาทอย่างมากในการ

ก�าหนดรูปแบบของเกมมิฟิเคชั่น แต่เมื่อเกมได้เริ่มต้นข้ึน

แล้ว พวกเขาจะมีส่วนร่วมในทางอ้อม โดยจะเป็นผู้ดูแล

และสร้างความมั่นใจว่าองค์ประกอบของเกมท่ีน�ามาใช้นั้น

จะสามารถน�าพาให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรได้

3. ผู้ชม (spectators) คือบุคคลท่ีไม่ได้แข่งขันใน

เกมโดยตรง แต่การปรากฏตัวของพวกเขาอาจมีอิทธิพลต่อ

การสร้างประสบการณ์ของผู้เล่น แม้ว่าพวกเขาจะมีความ

สัมพันธ์โดยตรงต่อการสร้างประสบการณ์ในเกมของผู้เล่น 

แต่จะไม่ได้มีบทบาทและมีส่วนร่วมในเกมโดยตรง บทบาท

ของคนกลุม่นีเ้พยีงแต่จะส่งผลกระทบต่อบรรยากาศของเกม

เท่านั้น ในบริบทของเกมมิฟิเคชั่นในองค์กร ผู้ชมอาจหมาย

ถึงผู้บังคับบัญชา หรือหัวหน้างาน ซึ่งไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง

ในการออกแบบประสบการณ์การเล่นเกมและอยู่ในการ

แข่งขันโดยตรง แต่มีส่วนร่วมเพื่อให้แน่ใจว่าประสบการณ์

ในการท�างานนั้นจะราบรื่นโดยท�าหน้าท่ีเป็นผู้มีอ�านาจที่

ค่อยตรวจสอบความก้าวหน้าของผู้เล่น หรือช่วยสนับสนุน

ผู้เล่นเพื่อบรรลุเป้าหมายท่ีก�าหนดได้

4. ผู้สังเกตการณ์ (observers) คือบุคคลภายนอก

ที่ไม่ได้มีส่วนร่วมและไม่มีผลโดยตรงต่อประสบการณ์ของ

เกมท่ีเกดิข้ึน แต่การปรากฏตวัและจ�านวนของผูส้งัเกตการณ์

จะส่งผลต่อความนิยมในเกม ในบริบทของเกมมิฟิเคชั่นใน

องค์กร ผู้สังเกตการณ์อาจหมายถึงพนักงานในแผนกอื่นที่

อยู่ในองค์กร

กลุ่มคนท้ัง 4 กลุ่มนี้อาจเปลี่ยนจากบทบาทหนึ่ง

ไปเป็นอีกบทบาทหนึ่งและอาจเป็นได้มากกว่าหนึ่งบทบาท

ในเวลาเดียวกัน เช่น การที่ผู้เล่นที่เป็นผู้มีส่วนร่วมโดยตรง

สามารถท่ีจะดูและเชียร์ผู้เล่นคนอื่นท่ีเป็นผู้เล่นอยู่ในเกม

เดียวกันได้ การกระท�าเช่นนั้นก็จะท�าให้ผู้เล่นกลายเป็น

ผู้ชมด้วย ดังนั้น การท�าความเข้าใจถึงบทบาทของบุคคล

ท่ีเก่ียวข้องกับเกมมิฟิเคช่ันดังท่ีได้กล่าวมาแล้วข้างต้น

นี้ จึงเป็นพื้นฐานส�าคัญในการออกแบบเกมมิฟิเคชั่นใน

ล�าดับต่อไป
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ตำรำง 1
แสดงการแบ่งประเภทของผู้เกี่ยวข้องในเกมมิฟิเคชั่น (Robson , Plangger, Kietzmann, McCarthy & Pitt, 2015)

Connection
(ความสัมพันธ์ในเกม)

Variation of participation
(ระดับการมีส่วนร่วม) 

Immersion
(ความสัมพันธ์ทางตรง)

Absorption
(ความสัมพันธ์ทางอ้อม)

Active (ผู้มีส่วนร่วมทางตรง) Players (ผู่เล่น) Designers (ผู้ออกแบบ)

Passive (ผู้มีส่วนร่วมทางอ้อม) Spectators (ผู้ชม) Observers (ผู้สังเกตการณ์)

องค์ประกอบของเกมมิฟิเคชั่น

Robson , Plangger, Kietzmann, McCarthy 

& Pitt (2015) ได้จ�าแนกองค์ประกอบของเกมมิฟิเค 

ชั่นออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ กลไก (mechanics) พลวัต  

(dynamics) และอารมณ์ (emotions) หรือเรียกแบบย่อ

ว่าหลักการ MDE โดยได้พัฒนามาจากหลักทฤษฎีพื้นฐาน

ของการออกแบบเกม ซึ่งผู้ออกแบบจะต้องท�าความเข้าใจ

ถึงองค์ประกอบทั้ง 3 ส่วนนี้เป็นอย่างดี เพื่อจะสามารถน�า

ไปใช้ออกแบบเกมมิฟิเคชั่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้

กล ไกของ เกมมิฟ ิ เ คชั่ น  (Gam ifica t i on  

mechanics) องค์ประกอบส�าคัญซึ่งผู้ออกแบบเกมจะต้อง

ก�าหนด ได้แก่ เป้าหมาย กฎเกณฑ์ รูปแบบวิธีการเล่น 

และการโต้ตอบต่างๆ ในเกมที่จะท�าให้ความสนุกสนาน

เพลิดเพลินเกิดขึ้น ซึ่งสามารถน�าไปใช้กับสิ่งที่ไม่ใช่เกม

ให้เกิดเป็นเกมขึ้นมาได้ โดยกลไกของเกมมีอยู่ 3 ประเภท 

ได้แก่ ประเภทที่หนึ่ง กลไกการตั้งค่า (setup mechanics) 

คือการพิจารณาก�าหนดรูปแบบสภาพแวดล้อมในการสร้าง

ประสบการณ์ของเกมนั้นๆ เช่น การก�าหนดจ�านวนผู้เล่น 

ผู้เล่นก�าลังเล่นอยู่กับใคร แข่งกับคนรู้จักหรือไม่รู้จัก แข่ง

คนเดียวหรือเป็นกลุ่ม เป็นต้น ประเภทที่สอง กลไกการ

ตั้งกฎ (rule mechanics) ซึ่งเป็นตัวก�าหนดเป้าหมาย 

และกฎเกณฑ์ของเกม เช่น การก�าหนดเวลาที่ผู ้เล่นจะ

ต้องท�าภารกิจให้ส�าเร็จภายในเวลาที่ก�าหนด หรือการให้

ผู้เล่นพิชิตวัตถุประสงค์บางอย่างก่อนเพื่อจะได้ท�าภารกิจ

ต่อไป ประเภทที่สาม กลไกความก้าวหน้า (progression 

mechanics) เป็นกลไกที่มีความส�าคัญอย่างยิ่ง เพราะ

จะช่วยเสริมแรงให้ผู ้เล่นอยากกลับมาเล่นเกมอย่างต่อ

เน่ือง เมื่อท�าภารกิจได้ตามที่ก�าหนดก็จะมีการให้รางวัล

เป็นล�าดับขั้นเพื่อแสดงถึงความก้าวหน้าของผู้เล่น โดยมัก

ใช้คะแนนสะสม (points) ระดับข้ัน (levels) ของรางวัล 

(rewards) สนิค้าเสมอืน (virtual goods) การจดัล�าดบัผู้น�า 

(leaderboard) และการให้ความคิดเห็น (feedback) มา

เป็นรางวัลแห่งความส�าเร็จ ท้ังนี้ผู้ออกแบบจะต้องค�านึงถึง

ความต้องการและท�าความเข้าใจเกีย่วกบัแรงจงูใจของผูเ้ล่น

ให้ดี เพื่อก�าหนดรูปแบบรางวัลให้เหมาะสมและดึงดูดให้ผู้

เล่นกลับมาเล่นซ�้าอย่างต่อเนื่อง จนสามารถเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมได้ตามเป้าหมายท่ีตั้งไว้ได้ในท่ีสุด 

พลวตัของเกมมฟิิเคชัน่ (Gamification dynamic) 

พฤติกรรมของมนุษย์ หรือปฏิกิริยาตอบสนองของผู้เล่นที่

เกิดข้ึนจากการถูกขับเคลื่อนด้วยกลไกของเกม โดยเมื่อผู้

ออกแบบก�าหนดกลไกของเกมขึ้นมาแล้ว จะต้องก�าหนด

พลวัตต่างๆ ของเกมระหว่างทางท่ีผู ้เล่นด�าเนินการไป

ตามกลไกของเกมนั้นเพื่อให้ผู้เล่นเกิดพฤติกรรมหรือการ

ตอบสนอง ซ่ึงพฤติกรรมหรือการตอบสนองเหล่านั้นก็คือ

ความต้องการพื้นฐานของมนุษย์นั่นเอง โดยผู้เล่นแต่ละ

คนอาจมีความต้องการท่ีแตกต่างกันไป เช่น ผู้เล่นบางคน

มีความต้องการการแข่งขัน (competition) ความท้าทาย 

(challenge) ความส�าเร็จ (achievement) การยอมรับ 

(respect) สถานะทางสังคม (status) แต่บางคนอาจมี

ความต้องการรางวัลตอบแทน (reward) และในขณะท่ีบาง

คนอาจมีความต้องการแสดงความเอื้ออาทร (altruism) 

เป็นต้น ท้ังนี้ กลไกของเกมจะส่งผลต่อพลวัตของเกมที่จะ

เกิดข้ึนตามมา เช่น ในกลไกท่ีก�าหนดให้ผู้เล่นเล่นเป็นทีม 

ก็จะน�าไปสู่พฤติกรรมตอบสนองต่อความต้องการความ

ร่วมมือ (cooperation) ในขณะท่ีในการก�าหนดกลไกให้ผู้

เล่นเล่นคนเดียว ผู้เล่นก็จะตอบสนองต่อความต้องการใน

การแข่งขัน (competition) ดังนั้นพลวัตของเกมมิฟิเคชั่น

จึงเป็นเรื่องส�าคัญท่ีผู้ออกแบบจะต้องค�าถึงนึง เพราะเมื่อ
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มีความเข้าใจตรงจุดน้ีแล้ว ก็จะเข้าใจว่าสิ่งที่ก�าลังท�าอยู่

นั้น หรือกฎเกณฑ์ที่ก�าลังคิดอยู่นั้น จะสามารถส่งผลให้เกิด

พฤติกรรมตอบสนองในรูปแบบใด และจะสามารถท�าให้ผู้

เล่นเกิดความสนุกสนานได้หรือไม่ อีกทั้งจะเพิ่มเสน่ห์ของ

เกมให้ผู้เล่นอยากติดตามได้อย่างไร

อารมณ์ (emotions) อารมณ์และความรู้สึกทาง

ด้านจิตใจของผู้เล่น รวมถึงปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นระหว่างผู้

เล่นแต่ละคนในขณะก�าลังเล่นเกม เป็นผลมาจากการที่

ผู้เล่นท�าตามกลไกและตอบสนองต่อพลวัตของเกม โดย

เป้าหมายที่ส�าคัญที่สุดคือการสร้างอารมณ์ให้ผู ้เล่นรู ้สึก

สนุกสนาน เพราะหากผู ้เล่นเกิดความเบื่อหน่าย พวก

เขาก็จะไม่อยากกลับมาเล่นเกมอีก ในการออกแบบเกม

มิฟิเคชั่น ความสนุกสนานและความบันเทิงจะส่งผลให้ผู้

เล่นมีอารมณ์เชิงบวก เช่น ความตื่นเต้น สนุกสนาน ดีใจ 

ประหลาดใจ สมหวังที่ได้รับชัยชนะ แต่แม้ว่าผู้ออกแบบ

จะพยายามสร้างประสบการณ์ที่สนุกสนานในการเล่นเกม 

บางครั้งผู้เล่นก็อาจมีอารมณ์เชิงลบเกิดขึ้นได้ เช่น ผู้เล่นมี

ความรู้สึกผิดหวังที่เล่นแพ้ หรือเศร้าใจเมื่อไม่สามารถพิชิต

รางวัลได้ส�าเร็จ 

จะเห็นได้ว ่าการออกแบบเกมมิฟิเคช่ันท่ีดี ผู ้

ออกแบบต้องให้ความส�าคัญกับองค์ประกอบทั้ง 3 ประการ

ข้างต้น เน่ืองจากองค์ประกอบทุกส่วนมีความสัมพันธ์กัน 

หากมีองค์ประกอบใดในสามส่วนดังกล่าวเปลี่ยนแปลงไป 

กจ็ะส่งผลต่อองค์ประกอบอืน่ๆ ด้วย หากผูอ้อกแบบน�าองค์

ประกอบทั้ง 3 ประการมาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม ก็

จะท�าให้ผูเ้ล่นเกดิความสนกุสนานจากการเล่นเกม และเมือ่

ผู้เล่นรู้สึกสนุกกจ็ะเป็นแรงกระตุ้นให้ผูเ้ล่นมคีวามรูส้กึอยาก

เล่นเกมน้ันๆอีกอย่างต่อเนื่อง (Robson et al., 2015)

กำรประยุกต์ใช้แนวคิดของเกมมิฟิเคชันในกำรพัฒนำ

บุคลำกร

เมื่อองค์กรได้มีการพิจารณาแล้วว่าจะผสานรวม

เอา เกมมฟิิเคชัน่ มาใช้กบักลยทุธ์การเรยีนรูแ้ละการพฒันา 

(learning and development strategy) ผู้ออกแบบ

จะต้องแน่ใจว่าความพยายามในการน�าองค์ประกอบของ

เกมมาใช้ ไม่ใช่เพียงแค่หยิบองค์ประกอบเกมใดๆ ก็ได้มา

ใช้อย่างไร้ความหมาย แต่ผู้ออกแบบควรจะต้องก�าหนด

โครงสร้างและกรอบของเกมที่ชัดเจน และสื่อสารให้

พนักงานเข้าใจ โดยอธิบายความท้าทายในเกมให้ชัดเจน

และโปร่งใสก่อนท่ีพวกเขาจะเริ่มเล่น โดยจะต้องแนะน�าวิธี

ท่ีพวกเขาสามารถจะประสบความส�าเร็จในเกมได้ ขั้นตอน

เหล่านี้จะช่วยน�าไปสู่การเรียนรู้ท่ีดีข้ึน ความรู้จะคงอยู่กับ

ผู้เรียนนานข้ึน และน�าไปสู่ผลลัพธ์ในการด�าเนินงานที่ดีขึ้น 

เกมมฟิิเคชัน่จะเหมาะสมทีส่ดุกบัเรือ่งทีต้่องใช้การเสรมิแรง

ท่ีต้องใช้ช่วงเวลาท่ีต่อเนื่องเพื่อให้เกิดการเข้าถึงจิตใจของ

พนกังาน ผูอ้อกแบบเกมควรให้ความส�าคญักบักระบวนการ

ในการเรียนรู้และผลที่คาดว่าจะได้รับจากการเรียนการ

สอนนั้น เกมมิฟิเคช่ันสามารถช่วยในเรื่องของการจัดการ

เรียนรู้ได้อย่างดี เมื่อได้รับการออกแบบพัฒนาและน�าไป

ใช้งานอย่างถูกต้อง มิใช่แค่เพียงแต่น�าเอาคะแนนสะสม 

เหรียญตราสัญลักษณ์ และการจัดอันดับของผู้น�าในเกม

มาใช้โดยไม่ค�านึงถึงความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับกิจกรรม

และโดยเฉพาะอย่างยิ่งความต้องการของผู้เล่นและเป้า

หมายสุดท้ายขององค์กร ผู้ออกแบบเกมในด้านการเรียน

รู้จะต้องเข้าใจถึงผลการเรียนรู้ที่ต้องการและน�าเกมมิฟิเค 

ช่ันมาใช้เพื่อเป็นส่วนส�าคัญในการก�าหนดยุทธศาสตร์ภาพ

รวมขององค์กร (Kapp, 2014)

ปัจจุบันได้มีองค์กรต่างๆ เริ่มน�าแนวคิดเกมมิฟิเค 

ชัน่มาประยกุต์ใช้ในด้านการพฒันาบคุลากรเพิม่ขึน้ ซึง่มทีัง้

องค์กรท่ีน�าเกมมิฟิเคช่ันไปใช้แล้วประสบความส�าเร็จตาม

ท่ีต้องการ แต่ก็ยังมีองค์กรบางแห่งท่ีไม่สามารถบรรลุเป้า

หมายด้วยการน�าเกมมฟิิเคชัน่มาประยกุต์ใช้ได้ ในบทความ

นี้จะยกตัวอย่างองค์กรท่ีน�าแนวคิดเกมมิฟิเคช่ันมาปรับใช้

ด้านการพัฒนาบุคลากรแล้วประสบความส�าเร็จดังนี้

“Go To Jupitor” เป็นระบบฝึกอบรมออนไลน์ 

(e-learning) ท่ีน�าเกมมิฟิเคช่ันมาใช้ในการพัฒนาความรู้

เกี่ยวกับยาตัวใหม่ของตัวแทนจ�าหน่ายยาจ�านวน 500 คน

ของบริษัท AstraZeneca ซึ่งเป็นบริษัทยาและชีวเภสัช

ภัณฑ์ของประเทศอังกฤษ เมื่อบริษัทต้องการจัดจ�าหน่าย

ยาชนดิใหม่ ปัญหาทีม่กัพบคอืตวัแทนจ�าหน่ายยาขาดความ

รู้เก่ียวกับผลิตภัณฑ์ บริษัทจึงได้น�าเอาเกมมิฟิเคช่ันมาใช้

ร่วมกับระบบฝึกอบรมออนไลน์ (e-learning) เพ่ือสอน

ให้ตัวแทนท้ัง 500 ราย มีความรู้ความเข้าใจในคุณสมบัติ

ของยาตัวใหม่ที่ก�าลังจะวางจ�าหน่าย และท�าให้ต้นทุนใน

การฝึกอบรมลดลง ท้ังนี้บริษัทคาดหวังให้ระบบฝึกอบรม

ออนไลน์นี้ สามารถจูงใจให้ผู้เรียนสมัครใจที่จะเข้ามาเรียน



42 Vol. 8 No. 2 May-August 2018
EAU HEritAgE JoUrnAl

Social Science and Humanity

รู้ด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นบริษัทจึงได้ใช้องค์

ประกอบของเกมมิฟิเคชั่นร่วมกันหลายอย่างเพื่อกระตุ้นให้

เกิดความอยากเรียน ได้แก่ การแข่งขันระหว่างทีม ความ

ร่วมมือและการแข่งขันกันภายในทีม มินิเกม ของรางวัล

เสมือนรางวัลแห่งความส�าเร็จ การจัดล�าดับผู ้น�า และ

การเลื่อนระดับต่างๆ เป็นต้น นอกจากนี้บริษัทยังใช้เกม

มิฟิเคชั่นเพื่อสื่อสารวัฒนธรรมองค์กรของ Astrazeneca 

เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการท�างาน และใช้เป็น

เคร่ืองมือที่ช่วยสร้างบรรยากาศการท�างานเป็นทีมอย่าง

มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งต้องการให้ตัวแทนมุ่งเน้นความ

สนใจในผลิตภัณฑ์ใหม่น้ีซึ่งถือเป็นกลยุทธ์ของบริษัท ซึ่ง

บริษัทได้ออกแบบกลไกของเกมโดยก�าหนดเป้าหมายให้

ตัวแทนจะต้องสะสมคะแนนเพือ่ให้ได้เป็นคนแรกทีเ่ดนิทาง

ไปถึงสนามกีฬา Jupiter (ในที่นี้สนามกีฬา Jupiter หมาย

ถึงงานเปิดตัวอย่างเป็นทางการของยาชนิดใหม่) ซึ่งตัวแทน

จะต้องตอบค�าถามเกี่ยวกับคุณสมบัติใหม่ของผลิตภัณฑ์

และเล่นมินิเกม เพื่อให้ได้คะแนนและเลื่อนล�าดับในการ

จัดอันดับการแข่งขันของพวกเขา ส�าหรับผลลัพธ์ที่ได้เป็นท่ี

น่าทึ่งอย่างยิ่ง โดยพบว่าอัตราการใช้งาน Go To Jupiter 

สูงถึงร้อยละ 97 ตัวแทนส่วนใหญ่จะใช้แพลตฟอร์มนอก

เวลาท�างาน ในแต่ละครั้งที่เรียนร้อยละ 95 ของผู้เรียน

จะเรียนจนจบหลักสูตร และยังพบว่าเป็นเครื่องมือท่ีช่วย

สร้างความสัมพันธ์ในทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อีกหนึ่งตัวอย่างของการพัฒนาบุคลากรโดยใช้

เกมมิฟิเคชั่น ได้ แก่บริษัทไมโครซอฟท์ซึ่งมีวัตถุประสงค์

เพื่อขับเคลื่อนประสิทธิภาพและการเรียนรู ้ของตัวแทน 

บริษัทไมโครซอฟท์มีพนักงานนับพันคนที่จ้างโดย Busi-

ness Processes Outsourcer ในประเทศต่างๆ ในต่าง

ทวีป และต่างภาษา ซึ่งบริษัทต้องการหาวิธีการใหม่ๆ ท่ี

จะแสดงถึงการยอมรับในผลงาน ชื่นชม และให้รางวัลแก่

ตัวแทน ในขณะเดียวกันก็ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการ

ท�างานของพวกตัวแทนเหล่านั้นโดยมุ ่งเน้นการพัฒนา

ทักษะต่างๆ กระตุ้นยอดขาย เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เพื่อ

ให้บรรลุผลลัพธ์ที่ตั้งไว้ นอกจากประสิทธิภาพและการ

เรียนรู้ของตัวแทนแล้ว ไมโครซอฟท์ยังต้องการหาช่อง

ทางในการสื่อสารกับตัวแทนอีกด้วย ซึ่งแม้ว่าบริษัทจะมี

วิธีการสื่อสารกับตัวแทนในหลายๆ ด้านเกี่ยวกับประเด็น

ต่างๆ ที่ก�าลังเป็นที่สนใจ และเพ่ือตรวจสอบการท�างาน

ของตัวแทนให้ความสอดคล้องกับนโยบายของบริษัท เกม

มิฟิเคช่ันจึงได้ถูกน�ามาใช้เป็นวิธีในการสื่อสารถึงเป้าหมาย

ในการด�าเนินงานแก่เครือข่ายตัวแทนหลายพันคนทั่วโลก 

จากความต้องการของบริษัทไมโครซอฟท์ดังกล่าว บริษัท

จึงน�าเกมมิฟิเคช่ันมาใช้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของตัวแทน

ด้วยการให้รางวัล และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตัวแทน 

จนสามารถบรรลุผลลัพธ์ทางธุรกิจที่บริษัทได้ตั้งไว้ โดย

ควบคู่ไปกับการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง เพื่อให้เกิด

การเรียนรู้ท่ีแท้จริงและเพิ่มแรงจูงใจให้กับศูนย์บริการ

สรุป

ปัจจุบันองค์กรชั้นน�าได้มีแนวโน้มที่จะน�าแนวคิด

ของเกมมิฟิเคช่ันมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการพัฒนา

บุคลากรในองค์กรเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างทักษะและพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร 

โดยใช้กระบวนการท่ีน�าแนวคิดและกลไกของเกมมาใช้ใน

บริบทขององค์กรเพื่อกระตุ้นการมีส่วนร่วมของบุคลากร

ในการปรับปรุงวิธีการท�างานหรือปรับปรุงกระบวนการใน

การให้บริการแก่ลูกค้า ทั้งนี้ สมรรถนะของบุคลากรถือเป็น

ลักษณะเฉพาะบุคคลท่ีองค์กรคาดหวังว่าบุคลากรทุกคน

ควรมีใกล้เคียงกัน ไม่ว่าจะเป็นความรู้ ทักษะและทัศนคติ 

รวมถึงพฤติกรรมท่ีเหมาะสมในการท่ีจะน�าสมรรถนะของ

ตนมาใช้ในการปฏิบัติงาน ซึ่งจะเป็นการช่วยตอบสนอง

ต่อเป้าหมายทางกลยุทธ์ขององค์กร และเป็นแนวทางใน

การก�าหนดรูปแบบการท�างานที่ท�าให้องค์กรเกิดความได้

เปรียบในเชิงแข่งขันทางเศรษฐกิจ ซ่ึงบุคลากรทุกคนต้อง

พร้อมใจกันในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและท�างานให้ได้

ตามที่องค์กรต้องการ เพื่อให้องค์กรประสบความส�าเร็จ

อย่างแท้จริง (รวิ บัวด้วง, 2558) ดังนั้นการน�าวิธีการตาม

แนวคดิของเกมมฟิิเคชัน่มาใช้เป็นสือ่กลางของการประสาน

กจิกรรมต่างๆ ในองค์กรโดยผ่านรปูแบบของเกมทีบ่คุลากร

ทุกคนอยากมีส่วนร่วมมากข้ึน จะส่งผลให้เกิดแรงกระตุ้น

ให้แสดงพฤติกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อการท�างาน มีความ

กระตือรือร้นมากขึ้น อีกทั้งยังเป็นการช่วยเสริมสร้างความ

ผูกพันและส่งเสริมให้บุคลากรมีทัศนคติเชิงบวกต่องานที่

ท�าและต่อองค์กร ซ่ึงเป็นผลดีต่อการสร้างสภาพแวดล้อม

และบรรยากาศในการท�างานท่ีดีเพื่อให้บุคลากรมีความสุข

ในการท�างานและส่งผลให้ท�างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ซ่ึงผู้บริหารในปัจจุบันควรให้ความส�าคัญต่อการออกแบบ

กลยุทธ์ด้านการพัฒนาบุคคลากรที่ทันสมัยและสามารถ

จูงใจให้บุคลากรในองค์กรด�าเนินงานตามเป้าหมายของ

องค์กรด้วยความเต็มใจ โดยผู้น�าสามารถน�าเอาแนวคิด

เรือ่งเกมมฟิิเคชัน่มาปรบัใช้ในการพฒันาบคุลากรในองค์กร

ได้ อย่างไรก็ตามการน�าแนวคิดของเกมมิฟิเคชั่นมาปรับ

ใช้ในองค์กรน้ัน ควรค�านึงถึงสมรรถนะหลักขององค์กร

และสมรรถนะตามหน้าที่ของบุคลากรด้วย เนื่องจากการ

ออกแบบเกมมิฟิเคชั่นที่ไม่รัดกุมเพียงพออาจน�าไปสู่ความ

ล้มเหลวในการประยุกต์ใช้ ส่งผลให้การน�าเกมมิฟิเคชั่นมา

ใช้เพือ่พฒันาบคุลากรไม่สามารถบรรลเุป้าหมายทางธรุกจิได้ 

โดยข้อผิดพลาดที่มักพบบ่อยครั้ง คือการที่ผู้ออกแบบเกม
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มีการให้รางวัลที่ไม่เป็นที่ต้องการกับบุคลากร หรือการน�า
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พัฒนาข้ึนมาเพื่อองค์กรนั้นๆ มีองค์ประกอบที่ครบถ้วน 

สอดคล้องท้ังความต้องการขององค์กรและความต้องการ

ของผู้เล่น ซึ่งเมื่อบุคลากรได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

และมีประสิทธิภาพตามความคาดหวังแล้ว บุคลากรที่มี

คุณภาพเหล่านี้จะเป็นก�าลังส�าคัญในการขับเคลื่อนน�าพา

องค์กรให้เติบโตได้อย่างยั่งยืนต่อไป
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บทคัดย่อ

ความรุนแรงในครอบครัวมีสาเหตุมาจากปัญหาทางด้านเศรษฐกิจและสังคม กฎหมายที่ใช้บังคับใช้ในปัจจุบันยัง

ไม่มีมาตราการในการป้องกันปัญหาความรุนแรงในครอบครัว เช่น การก�าหนดให้นายทะเบียนที่ท�าหน้าที่จดทะเบียนสมรส

จะต้องให้ความรูแ้ละความเข้าใจเกีย่วกบัสทิธแิละหน้าทีร่ะหว่างสามภีรยิาและบตุร และการก�าหนดให้รฐัมมีาตราการพเิศษ

ให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ท�ากิจกรรมส่งเสริมและป้องกันความรุนแรงในครอบครัว เช่น มาตราการทางภาษี

ค�ำส�ำคัญ: มาตราการทางกฎหมาย, การป้องกันความรุนแรงในครอบครัว

Abstract

Domestic violence is caused by economic and social factors. Current Thai law has no preventive 

measures for domestic violence behavior such as the knowledge, understanding and the rights and 

duties between husband, wife and child. The State must legalize marriage registration for additional 

measures. The State has to provide and promote special legal measures for the public and provide 

sectors for the protection of domestic violence victims. One such measure is tax measures.

Keywords: legal measure, protection, domestic violence

มำตรำกำรทำงกฎหมำยในกำรป้องกันควำมรุนแรงในครอบครัว:

ศึกษำกรณีกำรจดทะเบียนสมรส 

Legal Measures for the Protection of Domestic Violence:  

A Study of the Registration of Marriage
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Sukit U-naidhamma
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

Faculty of Law, Eastern Asia University

บทน�ำ

ครอบครัวนับว่าเป็นหน่วยพื้นฐานทางสังคมที่

ส�าคัญ การด�ารงชีวิตในสังคมจะมีความสุขได้นั้น จะต้อง

มาจากรากฐานแห่งครอบครัวที่อบอุ่นและคนในครอบครัว

จะต้องเข้าใจซึ่งกันและกัน จนก่อให้เกิดความปรองดอง

ภายในสังคมข้ึน ไร้ซึ่งปัญหาความขัดแย้งระหว่างคน

ภายในครอบครัว

หากแต่ละครอบครัวมีความสุขและเข้าใจกัน ก็

จะส่งผลดีต่อสังคมในภาพรวม ในทางกลับกัน ครอบครัว

ซ่ึงเป็นหน่วยพื้นฐานทางสังคม เกิดปัญหาความขัดแย้งกัน

ภายในครอบครวัจนกลายเป็นปัญหาของครอบครวัหรอืการ
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เสียระบบทางครอบครัว ได้แก่ การกระท�าระหว่างกันซ่ึง

ตรงข้ามกับบรรทัดฐานทางสังคมในเร่ืองความสัมพันธ์ใน

การสมรสและหน้าที่บิดามารดา การที่ครอบครัวแตกร้าว

เนื่องมาจากสามีภริยาให้ความส�าคัญทางบรรทัดฐานทาง

สังคมที่แตกต่างกัน

การเสียระบบทางครอบครัวมีองค์ประกอบทาง

สังคมครอบครัว 3 ประการ คือ (1) สมาชิกในครอบครัว

ประกอบด้วย สามี ภริยา (บุตรธิดา หลาน เหลน ลื่อ) 

จ�านวนขึ้นอยู่กับสังคมที่แตกต่างกัน (2) กลไกทางสังคม

ครอบครัวประกอบด้วย บรรทัดฐานทางสังคมในเรื่องความ

สัมพันธ์ในการสมรสและสถานภาพกับบทบาทระหว่างสามี

ภริยา บิดามารดา บุตร และอื่น ๆ รวมทั้งสิทธานุมัติทาง

สังคม ประกอบด้วยการให้รางวัลและการลงโทษ ซึ่งปกติคู่

สมรสทราบและการเรียนรู้และยอมรับกลไกดังกล่าวก่อน

สมรส ส่วนบุตร ธิดา ได้เรียนรู้จากบิดามารดาผู้ปกครอง

และอื่น ๆ จากกลไกการเรียนรู้ทางสังคม (3) การท่ีสามี

ภริยาให้ความสัมพันธ์ทางบรรทัดฐานถึงกลไกเกี่ยวข้อง 

ดังเช่น สถานภาพและบทบาทตามแตกต่างกัน เป็นสาเหตุ

การแตกร้าวในครอบครัว เช่น การอยู่ร่วมกันโดยไม่มีความ

ผูกพันฉันสามีภริยา ครอบครัวแตกแยก (หย่า ร้าง ทิ้ง) 

ท�าให้ครอบครัวมีหัวหน้าครอบครัวเพียงคนเดียว ปัจจัยท่ี

ท�าให้สมาชิกสังคมครอบครัวให้ความสัมพันธ์บรรทัดฐาน

เกี่ยวกับการสมรสที่แตกต่างกันโดยเฉพาะหลังการสมรส 

มีปัจจัยดังน้ี เช่น

1.ปัจจัยทางกายภาพและจิตใจคู่สมรส

2.การเปลี่ยนแปลงทางสังคมจากเกษตรกรรม

ไปสู่อุตสาหกรรม ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในมิติต่างๆ 

ของสังคมทางด้าน สังคม เศรษฐกิจ การเมือง ท�าให้

บรรทัดฐานทางสังคม สถานภาพบทบาท สิทธานุมัติทาง

สังคมเปล่ียนแปลงไป 

3.การเสียระบบทางสังคมหรือสังคมพิการกับ

ปัญหาครอบครัว (ปฐม ทรัพย์เจริญ, 2556, น. 235-237) 

ปัจจัยดังกล่าวท�าให้เกิดปัญหาความรุนแรงในครอบครัว

ซ่ึงจะปรากฏสภาพปัญหาความรุนแรงในปัจจุบัน เช่น 

สภาวะวิกฤติเศรษฐกิจตกต�่าในปัจจุบัน ส่งผลให้มีการ

เลิกจ้างงาน ค่าครองชีพสูง รายรับไม่เพียงพอกับรายจ่าย 

ท�าให้เกิดความเครียดทั้งในครอบครัวและสังคมเป็นผล

ให้เกิดการใช้ความรุนแรงเพิ่มข้ึน สภาพแวดล้อมในสังคม

ปัจจุบันมีแหล่งอบายมุข การใช้สาร เสพติด ธุรกิจบริการ

ทางเพศ แรงงานเด็ก เด็กเร่ร่อน เด็กถูกทอดท้ิง สื่อลามก

อนาจารและสื่อความรุนแรงต่าง ๆ  มีอยู่ทั่วไป และ ปัญหา

อาชญากรรม การปล้น จี้ ฆ่า ข่มขืน รวมท้ังการท�าร้าย

ทารุณทางร่างกายและทางเพศมีมากขึ้น โดยผู้ถูกกระท�า

ส่วนใหญ่จะเป็นเด็กและสตรี 

4. ความเช่ือ วัฒนธรรม และค่านิยมทางสังคม ที่

ให้อ�านาจและสิทธิชายเหนือหญิง หรือให้ผู้ชายเป็นใหญ่

ในสังคม 

5. เมื่อเกิดความรุนแรงขึ้นผู้ถูกกระท�าส่วนใหญ่

ปฏิเสธท่ีจะใช้สิทธิทางกฎหมายในการป้องกันตนเอง

6. เจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมขาดความ

เข้าใจถึงสภาพปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก และสตรี

7. ช่วงเวลาระหว่างของการด�าเนินคดีมักมีระยะ

เวลายาวนาน ท�าให้ผู้หญิงท่ีเป็นโจทก์ ต้องตกอยู่ในภาวะ

เครียด และรู้สึกอายที่ต้องตกเป็นเป้าสายตาของคนในท่ี

ท�างาน ชุมชน สังคม

ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวเป็นปัญหาส�าคัญ

ของสังคมที่เป็นสากล ไม่ว่าความรุนแรงต่อเด็กและสตรี 

โดยยอมรับการว่าเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นทุกสังคมและเป็น

ประเด็นที่ต้องการความร่วมมือจากทุกหน่วยงานเพื่อแก้ไข 

ส�าหรับประเทศไทยการแก้ไขปัญหา ป้องกันปัญหาความ

รุนแรงในครอบครัวยังขาดประสิทธิภาพ เพราะบทบัญญัติ

ของกฎหมายยงัไม่มคีวามชดัเจนท�าให้เกดิปัญหาการตคีวาม

และการบงัคบัใช้ และมคีวามเกีย่วข้องกบัการด�าเนนิงานดงั

กล่าวหลายฉบับซ่ึงจะต้องมีการเช่ือมโยงเข้าด้วยกัน เพื่อ

ให้การแก้ไขปัญหาและการบังคับใช้เป็นระบบ ประกอบ

กับจะต้องมีมาตรการป้องกันปัญหา เช่น การสร้างความรู้

ความเข้าใจถึงปัญหาความรุนแรงในครอบครัวให้กับผู้ที่จะ

ท�าการจดทะเบียนสมรส การจัดการเรียนการการสอนให้

ความรู้ และการก�าหนดให้นายทะเบียนจะต้องมีส่วนร่วม

ในการป้องกันปัญหาความรุนแรงในครอบครัว 

เนื้อหำ

ความรุนแรงในรอบครัวมีประเด็นเรื่องของ
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สังคมวิทยาในเชิงประเพณีเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ด้วย 

และภาคของสังคม ในเชิงครอบครัว ซึ่งจะเป็นหน่วยส�าคัญ 

เป็นต้นเรื่องของปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ซึ่งจะต้อง

มีส่วนร่วมในการมาช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าว และเรื่อง

กระบวนการ การศึกษาของประเทศไทย เป็นจุดเริ่มต้น

ของการเรียนรู้บทบาทที่เหมาะสมระหว่างหญิงชายและ

สิทธิของบุคคลให้เกิดการเคารพซึ่งกันและกัน ควรมีการ

เปลีย่นแปลงกระบวนการให้เป็นการส่งเสรมิให้มากข้ึน สร้าง

ความเข้มแข็งในครอบครัวให้มากขึ้น เพื่อคนในครอบครัว

จะได้ไม่ท�าความรุนแรง รวมถึงมาตรการอื่นๆ ท่ีเป็นการ

เปลี่ยนทรรศนคติที่ผู้ชายเป็นอย่างไร ผู้หญิงเป็นอย่างไร 

การให้เกียรติซึ่งกันและกันเป็นอย่างไร ปัญหาความรุนแรง

ในครอบครัวอาจจะมีปัญหามาจากค่านิยมของสังคมไทยท่ี

ให้ความส�าคัญกับผู้ชายที่เป็นผู้น�าครอบครอบครัว ผู้ชาย

เปรียบเสมือนช้างเท้าหน้าผู้หญิงเป็นช้างเท้าหลัง ซ่ึงเป็น

โครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างชายต้ังแต่อดีตตั้งอยู่บน

พื้นฐานของระบอบ “ชายเป็นใหญ่หรือระบอบปิตาธิป

ไตย (patriarchy) เป็นลักษณะที่ผู้ชายอยู่ในฐานะผู้น�าส่วน

หญิงเป็นผู้ตาม ซึ่งบทบาทและความสัมพันธ์เช่นนี้ถูกมอง

ว่าเกิดจากการที่สังคมตกอยู่ภายใต้ระบอบชายเป็นใหญ่ 

ปรากฏอยู่ในจารีตประเพณีและวัฒนธรรม รวมไปถึงตัวบท

กฎหมายมาเป็นเวลานาน แต่เมือ่ปัจจัยภายในและภายนอก

ประเทศไทยผลักดันให้สังคมไทยเดินเข้าสู่ความเป็นสากล

และเปิดการยอมรับกว้างขวาง รัฐได้ให้ความส�าคัญกับหลัก 

“ความเสมอภาคระหว่างชายหญิง” (gender equality) 

ทั้งนี้หลักดังกล่าวเป็นวัฒนธรรมใหม่ที่แสดงถึงความเป็น

อารยะการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชายกลาย

เป็นกระแสความเคลื่อนไหวในระดับโลก ซึ่งส่งผลกระทบ

ถงึประเทศไทยในฐานะทีเ่ป็นสมาชกิองค์การสหประชาชาติ

และเป็นส่วนหนึง่ของประชาคมโลก จากการทีป่ระเทศไทย

ได้เข้าเป็นสมาชิกเมื่อปี พ.ศ. 2528 ซึ่งเป็นฉบับท่ีมีความ

ส�าคัญอย่างยิ่ง ได้แก่อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือก

ปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ (The Convention on the 

Elimination of All Forms of Discrimination Against 

Women หรือ CEDAW) การเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาฉบับ

น้ีท�าให้ประเทศไทยจะต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่ม

เติมกฎหมายภายในให้สอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับหลัก

กฎหมายสากล โดยรัฐมีพันธกิจที่จะก�าหนดนโยบายและ

บัญญัติกฎหมายเพื่อส่งเสริมความเสมอภาคในโอกาสที่จะ

พัฒนาคุณภาพชีวิตของเพศหญิงและส่งเสริมโอกาสท่ีจะ

พัฒนาตนเองในฐานท่ีเป็นเพศหญิงเป็นมุษย์ท่ีมีเกียรติและ

ศักดิ์ศรีเท่าเทียมกับบุรุษเพศ ซ่ึงหลักการเคารพในศักดิ์ศรี

ความเป็นมนษุย์ท่ีมคีวามเสมอภาคเท่าเทียมในระหว่างหญงิ

ชายและหลักการห้ามเลือกปฏิบัติด้วยสาเหตุต่างๆ รวมถึง

สาเหตทุางเพศ เป็นหลกัทีป่รากฏอยูใ่นรฐัธรรมนญูแห่งราช

อาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 และต่อเนื่องมาถึงรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว)พ.ศ. 2549 มาตรา 

3 ยังบัญญัติรองรับหลักการเคารพในศักดิ์ศรีความเป็น

มนุษย์และความเสมอภาคเท่าเทียมระหว่างหญิงชาย การ

เปลี่ยนแปลงทางการเมืองดังกล่าวนี้น�าไปสู่การแต่งต้ังสภา

นติบิญัญตัแิห่งชาต ิซึง่มบีทบาทส�าคญัในการแก้ไขประมวล

กฎหมายอาญา มาตรา 276 และมาตรา 277 รวมทั้งออก

พระราชบัญญัติคุ ้มครองผู้ถูกกระท�าด้วยความรุนแรงใน

ครอบครวั พ.ศ. 2550 ภายหลงัมกีารประกาศใช้รฐัธรรมนญู

แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ได้รองรับหลักการ

เคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และความเสมอภาคเท่า

เทียมระหว่างหญิงชาย (วิมลเรขา ศิริชัยราวรรณ, 2556, 

น. 52-53) เป็นการปลูกฝังความเช่ือมานานโดยไม่ค�านึงถึง

ศักดิ์ศรีและความเท่าเทียมกันก่อให้เกิดการล่วงละเมิดต่อ

สิทธิส่วนบุคคล ซึ่งตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พ.ศ.2550 ต่อมาประเทศไทยได้ออกพระราชบัญญัติความ

เท่าเทียมทางเพศ พ.ศ. 2558 โดยมีหลักการป้องกันการ

เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศที่ชัดเจนส่งผลให้

บุคคลซึ่งเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศไม่ได้รับ

การคุ้มครองและไม่ได้รับความเป็นธรรมเท่าที่ควร สมควร

มีกฎหมายเพื่อก�าหนดมาตรการคุ้มครองและป้องกัน ผู้ถูก

เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ ซ่ึงสอดคล้องกับ

หลกัการสทิธมินษุยชนสากลตามพนัธกรณรีะหว่างประเทศ

ท่ีประเทศไทยเข้าเป็นภาคี

เนื่องจากประเทศไทยประสบปัญหาเก่ียวการล่วง

ละเมดิทางเพศ โดยเฉพาะการกระท�าของสามต่ีอภรยิา เช่น 

การท�าร้ายร่างกายและจิตใจ ดังนั้นเพื่อเป็นการคุ้มครองผู้

ถูกกระท�าด้วยความรุนแรงในครอบครัว จึงได้มีการออก

กฎหมายคุม้ครองผูถ้กูกระท�าด้วยความรนุแรงในครอบครวั 

ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระท�าด้วยความรุนแรง

ในครอบครัว พ.ศ. 2550 ได้ก�าหนดหน้าท่ีให้บุคคลที่ถูก

กระท�าด้วยความรุนแรงในครอบครัว หรือผู้พบเห็น หรือ
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ทราบการกระท�าด้วยความรุนแรงในครอบครัว มีหน้าท่ี

แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่1 อาจแจ้งเป็นวาจา เป็นหนังสือ 

ทางโทรศัพท์ วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีการอื่นใด

กไ็ด้2 และหากผูแ้จ้งได้กระท�าการโดยสจุรติย่อมได้รบัความ

คุ้มครองและไม่ต้องรับผิดทั้งทางแพ่ง ทางอาญา และทาง

ปกครอง แต่ในทางปฏิบัติเมื่อเกิดปัญหาความรุนแรงใน

ครอบครัว ผู้ถูกกระท�า หรือผู้พบเห็นไม่มีการแจ้งความ

ร้องทุกข์ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือพนักงานสอบสวน

เพื่อด�าเนินคดีกับผู้กระท�าความรุนแรงในครอบครัว ทั้งนี้ 

เนื่องจากสาเหตุความอับอายต่อสังคมหรือเพื่อนบ้าน หรือ

เกรงกลัวผู้กระท�าความรุนแรงในครอบครัว ประกอบกับ

ประชาชนไม่รู้ถึงสิทธิตามกฎหมายที่ให้การคุ้มครองและ

ไม่รู้กระบวนการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระท�า

ด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 ที่มีจุดมุ่งหมาย

เพื่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท�าความรุนแรงในครอบครัว จะ

ต้องด�าเนินการเพ่ือเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนหรือ

ชุมชนด�าเนินการตามบทบัญญัติดังกล่าวเพื่อช่วยเหลือผู้

ถูกกระท�าความรุนแรงในครอบครัวได้ทันที ควรมีการจัด

กิจกรรม อาทิเช่น 

1.ต้องจัดให้มีการเผยแพร่ รณรงค์ให้มีการแจ้ง

ความร้องทกุข์ เพือ่ให้มกีารช่วยเหลอื หรอืให้บคุคลอืน่ทราบ

ถึงวิธีการช่วยเหลือผู้ถูกกระท�าความรุนแรงในครอบครัว

2. ควรมีการคิดค้นวิธีการตอบแทนคุณความดี

ของบุคคลที่แจ้งคงวามหรือร้องทุกข์ที่ให้ความช่วยเหลือ

บุคคลอื่น อาจเป็นการสะสมแต้มความดีหรือตอบแทนที่

เห็นสมควร

นอกกจากนี้ชุมชนยังมีบทบาทในการให้ความช่วย

เหลือผู้ถูกกระท�าด้วยความรุนแรงในครอบครัว เช่น การ

วางแผนความปลอดภัยก่อนหรือระหว่างเกิดความรุนแรง

ในครอบครัว เพื่อนบ้านมีบทบาทส�าคัญในการให้ความ

ช่วยเหลือผู้ถูกกระท�าด้วยความรุนแรงในครอบครัว ซึ่งผู้

กระท�าด้วยความรุนแรงเล่าให้เพื่อนบ้านฟังถึงปัญหาความ

รุนแรงในครอบครัว และขอความช่วยเหลือจากบุคคลนั้น 

รวมถึงการใช้สัญญาณในการขอความช่วยเหลือ เช่น เปิด

ไฟเวลากลางวัน (นิฤมน รัตนะรัต, 2554, น. 120) และ

เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัว ซึ่งการสมรส 

คือ การท่ีชายและหญิงตกลงแสดงเจตนาท่ีจะใช้ชีวิตร่วม

กัน ไม่ว่าจะเป็นการสร้างครอบครัวไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่

ล้วนเป็นรากฐานความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของ

ประเทศจงึไม่มสีงัคมใดในประเทศไหนปล่อยให้สมาชกิชาย

หญิงอยู่กินสร้างเผ่าพันธ์โดยไม่มีกฎหมายใดๆ ควบคุม กฎ

เกณฑ์นั้นได้แก่เง่ือนไขการสมรส เหตุนี้การสมรสจะมบูรณ์

ก็ต่อเมื่อเป็นไปตามความถูกต้องข้อก�าหนดของกฎหมาย 

ซึ่งกฎหมายรับรู้เฉพาะการสมรสที่สมบูรณ์ตามกฎหมาย

เท่านั้น ดังนั้น ปัญหาการสมรสระหว่างชายหญิงจะเป็น

สามีภริยากันตามกฎหมายหรือไม่นั้นจึงเป็นปัญหาเกี่ยว

ด้วยความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน 

รวมท้ังการจดทะเบียนสมรสตลอดจนการสมรสของคน

สัญชาติไทยในต่างประเทศเป็นแบบไม่ใช่เงื่อนไขการ

สมรส (ไพโรจน์ กัมพูสิริ, 2553, น. 93-97) ตามประมวล

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ก�าหนดให้ชายและหญิงจะต้อง

จดทะเบียนสมรส3 โดยจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของ

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ก�าหนดให้การฝ่าฝืน

เงื่อนไขตกเป็นโมฆะ คือ การสมรสกับคนวิกลจริตหรือคน

ไร้ความสามารถ4 การสมรสกับญาติสืบสายโลหิตเดียวกัน5 

1พระราชบญัญตัคิุม้ครองผูถ้กูกระท�าด้วยความรนุแรงในครอบครวั มาตรา 
5 บัญญัติว่า  “ผู้ถูกกระท�าด้วยความรุนแรงในครอบครัว หรือผู้ที่พบเห็น
หรอืทราบการกระท�าด้วยความรนุแรงในครอบครวั มหีน้าท่ีแจ้งต่อพนกังาน
เจ้าหน้าที่เพื่อด�าเนินการตามพระราชบัญญัตินี้
   การแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง เมื่อได้กระท�าโดยสุจริต 
ย่อมได้รับความคุ้มครองและไม่ต้องรับผิดทั้งทางแพ่ง ทางอาญา และ
ทางปกครอง”

2พระราชัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระท�าด้วยความรุนแรงในครอบครัว มาตรา 
6 วรรคแรก บัญญัติว่า  “การแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๕ 
อาจกระท�าโดยวาจา เป็นหนังสือ ทางโทรศัพท์ วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
หรือวิธีการอื่นใด”

3ประมลกฎหมายพ่งแลพพาณิชย์ มาตรา 1457 บัญญัติว่า “การสมรส
ตามประมวลกฎหมายนี้จะมีได้เฉพาะเมื่อได้จดทะเบียน แล้วเท่านั้น”

4ประมลกฎหมายพ่งแลพพาณิชย์ มาตรา 1449 บัญญัติ “ว่าการสมรส
จะกระท�ามิได้ถ้าชายหรือหญิงเป็นบุคคลวิกลจริตหรือ เป็นบุคคลซ่ึงศาล
สั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถ”

5ประมลกฎหมายพ่งแลพพาณิชย์ มาตรา 1450 บัญญัติว่า “ชายหญิง

ซึ่งเป็นญาติสืบสายโลหิตโดยตรงขึ้นไปหรือลงมาก็ดี เป็นพี่น้องร่วมบิดา

มารดาหรือร่วมแต่บิดาหรือมารดาก็ดี จะท�าการสมรสกันไม่ได้ ความเป็น

ญาติ ดังกล่าวมานี้ให้ถือตามสายโลหิต โดยไม่ค�านึงว่าจะเป็นญาติโดย

ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่”
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การสมรสขณะที่ตนเองมีคู่สมรสอยู่แล้ว(การจดทะเบียน

สมรสซ้อน)6 และการสมรสโดยปราศจากความยินยอม7 

ส่วนการฝ่าฝืนเง่ือนไขการสมรสทีท่�าให้การสมรสเป็นโมฆยีะ 

เช่น การสมรสขณะที่มีอายุต�่ากว่าสิบเจ็ดปีบริบูรณ์8 ผู้เยาว์

สมรสโดยปราศจากความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรม9 

การสมรสโดยส�าคัญผิดตัวคู่สมรส10 การสมรสที่ถูกฉ้อฉล11 

และการสมรสท่ีถูกข่มขู่12 ทั้งน้ีการสมรสระหว่างชายกับ

หญิงจะต้องยินยอมเป็นสามีภริยากันต่อหน้านายทะเบียน

และให้นายทะเบียนบันทึกความยินยอมนั้นไว้ด้วย13 และ

เมื่อมีการร้องขอให้จดทะเบียนสมรสให้นายทะเบียน14 รับ

จดทะเบียนสมรสให้ นายทะเบียน คือ นายทะเบียนประจ�า

ส�านักทะเบียนอ�าเภอ นายทะเบียนประจ�าส�านักทะเบียน

กิ่งอ�าเภอ และนายทะเบียนประจ�านักทะเบียนเขต15 คือ 

นายอ�าเภอ และผู้อ�านวยการเขตในกรุงเทพมหานคร และ

เมื่อจดทะเบียนสมรสแล้วนายทะเบียนต้องออกใบส�าคัญ

แสดงการจดทะเบียนสมรสมอบให้ฝ่ายละฉบับ16 โดยให้

นายทะเบยีนตรวจสอบหลกัฐานบตัรประชาชนหรอืบตัรอืน่

ที่ราชการออกให้เท่านั้น กฎหมายและระเบียบว่าด้วยการ

จดทะเบียนครอบครัว ไม่ได้ก�าหนดให้นายทะเบีบนจะต้อง

อธิบายสิทธิและหน้าท่ี ของชายและหญิงท่ีจะจดทะเบียน

ตามกฎหมายเกีย่วกบัหน้าทีข่องสามแีละภรยิาตามกฎหมาย 

ทรัพย์สินและหนี้สินของสามีภริยา หน้าท่ีของบิดามารดา

ต่อบุตร คู่สมรสควรจะมีการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

ครอบครัว การใช้ชีวิต และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง และกรณี

ที่ชายหญิงไม่สามารถอยู่กินฉันสามีภริยาต่อได้ และมีความ

ประสงค์จะหย่าโดยความสมัครใจจดทะะเบียนหย่าหรือ

ให้สิ้นสุดการอยู่กินฉันสามีภริยา กฎหมายไม่ได้ก�าหนดให้

นายทะเบียนท่ีมีอ�านาจหน้าท่ีจดทะเบียนหย่าจะต้องให้ค�า

ปรึกษาแนะน�าหรือให้ความรู้ท่ีจ�าเป็นและเหมาะสม หรือ

ประสานให้ศูนย์ส่งเสริมสถาบันครอบครัวจัดให้มีการไกล่

เกลี่ยประนีประนอม โดยค�านึงถึงความสมัครใจของชาย

หญิง โดยค�านึงถึงหลักการดังต่อไปนี้คือ สวัสดิภาพและ

6ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1452 บัญญัติว่า “ชายหรือ
หญิงจะท�าการสมรสในขณะที่ตนมีคู่สมรสอยู่ไม่ได้”

7ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1458 บัญญัติว่า “การ
สมรสจะท�าได้ต่อเม่ือชายหญิงยินยอมเป็นสามีภริยากันและ ต้องแสดง
การยินยอมนั้นให้ปรากฏโดยเปิดเผยต่อหน้านายทะเบียนและให้นาย
ทะเบียนบันทึก ความยินยอมนั้นไว้ด้วย”

8ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1448 บัญญัติว่า “การสมรส

จะท�าได้ต่อเมื่อชายและหญิงมีอายุสิบเจ็ดปีบริบูรณ์แล้ว แต่ในกรณีที่มี

เหตุอันสมควร ศาลอาจอนุญาตให้ท�าการสมรสก่อนนั้นได้”

9ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1509 บัญญัติว่า “การสมรส

ที่มิได้รับความยินยอมของบุคคลดังกล่าวในมาตรา 1454 การสมรสนั้น

เป็นโมฆียะ”

10ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1505 บัญญัติว่า “การ

สมรสที่ได้กระท�าไปโดยคู่สมรสฝ่ายหนึ่งส�าคัญผิดตัวคู่สมรส การสมรส

นั้นเป็นโมฆียะ สิทธิขอเพิกถอนการสมรสเพราะส�าคัญผิดตัวคู่สมรสเป็น

อันระงับเมื่อเวลา ได้ผ่านพ้นไปแล้วเก้าสิบวันนับแต่วันสมรส”

11ประมลกฎหมายพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1506 บัญญัติว่า “ถ้าคู่สมรส

ได้ท�าการสมรสโดยถูกกลฉ้อฉลอันถึงขนาดซึ่งถ้ามิได้มี กลฉ้อฉลนั้นจะไม่

ท�าการสมรส การสมรสนั้นเป็นโมฆียะ ความในวรรคหนึ่ง ไม่ใช้บังคับใน

กรณีที่กลฉ้อฉลนั้นเกิดขึ้นโดยบุคคลที่สาม โดยคู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งมิได้รู้

เห็นด้วย สิทธิขอเพิกถอนการสมรสเพราะถูกกลฉ้อฉลเป็นอันระงับเมื่อ

เวลาได้ผ่านพ้น ไปแล้วเก้าสิบวันนับแต่วันที่รู้หรือควรได้รู้ถึงกลฉ้อฉล 

หรือเมื่อเวลาได้ผ่านพ้นไปแล้วหนึ่งปี นับแต่วันสมรส”

12ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1507 “บัญญัติว่าถ้าคู่สมรส

ได้ท�าการสมรสโดยถูกข่มขู่อันถึงขนาดซึ่งถ้ามิได้มีการ ข่มขู่นั้นจะไม่

ท�าการสมรส การสมรสนั้นเป็นโมฆียะ สิทธิขอเพิกถอนการสมรสเพราะ

ถูกข่มขู่เป็นอันระงับ เมื่อเวลาได้ผ่านพ้นไปแล้ว หนึ่งปีนับแต่วันที่พ้นจาก

การข่มขู่”

13 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  มาตรา 1458 “การสมรสจะท�าได้
ต่อเมื่อชายหญิงยินยอมเป็นสามีภริยากันและ ต้องแสดงการยินยอมนั้น
ให้ปรากฏโดยเปิดเผยต่อหน้านายทะเบียนและให้นายทะเบียนบันทึก 
ความยินยอมนั้นไว้ด้วย”

14นายทะเบีบน ตามพระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัว พ.ศ. 2478 

มาตรา 3  หมายความว่า “เจ้าพนักงานซึ่งรัฐมนตรีตามพระราชบัญญัติ

นี้แต่งตั้งขึ้น” 

15ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจพดทะเบีบนครอบครัว พ.ศ.

2551  ข้อ 5 “นายทะเบียน หมายความว่า นายทะเบียนประจ�าส�านัก

ทะเบียนอ�าเภอ นายทะเบียนประจ�าส�านักทะเบียนกิ่งอ�าเภอ และนาย

ทะเบียนประจ�านักทะเบียนเขต”
16ตามพระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัว พ.ศ. 2478 มาตรา 8  “เมื่อ

ได้รับจดทะเบียนสมรสหรือหย่าโดยความยินยอม นายทะเบียนต้องออก

ใบส�าคัญแสดงการจดทะเบียนนั้นมอบให้ฝ่ายละฉบับโดยไม่เรียกค่า

ธรรมเนียม”
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อนาคตของบุตรเป็นส�าคัญ อีกทั้งให้เกิดความเป็นธรรม

และเสยีหายน้อยทีส่ดุการคุม้ครองและช่วยเหลอืครอบครวั 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งครอบครัวที่ต้องรับผิดชอบในการดูแล

ให้การศึกษาแก่บุคคลในครอบครัวที่เป็นผู้เยาว์

ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวมีสาเหตุมาจาก

สภาพปัญหาทางเศรษฐกจิรายรับและรายจ่ายของครอบครวั 

และอาจจะเกิดความรุนแรงในสถานที่ท�างานหรือประกอบ

การไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน 

ซ่ึงปัจจุบันไม่มีมาตรการทางกฎหมายเพื่อเป็นการส่งเสริม

และพัฒนาครอบครัว ตลอดจนเสริมสร้างความเข้มแข็งให้

แก่สถาบนัครอบครวั เพือ่เป็นการป้องกนัปัญหาความรนุแรง

ในครอบครัว โดยรัฐจะต้องเป็นหน่วยงานในการสนับสนุน

โดยให้สิทธพิเิศษจากหน่วยงานภาครฐัและเอกชนทีเ่ข้าร่วม

กิจกรรมการป้องกันความรุนแรงในครอบครัว และการส่ง

เสริมความเข้มแข็งให้กับสถาบันครอบครัวของบุคคลากร

ในหน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจโดยค�านึงถึงการให้

ความรู้และทักษะต่าง ๆ  การพัฒนา การป้องกัน การแก้ไข

ปัญหา การบ�าบัดฟื้นฟู การท�างาน การสร้างงานสร้างราย

ได้ การออม การเข้าถึงแหล่งทุน การจัดสวัสดิการ การดูแล

รักษาสุขภาพ การจัดการที่อยู่อาศัย การนันทนาการ และ

กระบวนการยุติธรรม หรือเรื่องอื่น ๆ  ที่ก่อให้เกิดประโยชน์

ในการส่งเสริมและพัฒนา การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้

แก่สถาบันครอบครัว หรือการคุ้มครองสวัสดิภาพบุคคล

ในครอบครัว เพื่อเป็นการสร้างความรู้และเข้าใจตลอด

จนทักษะการท�างาน นอกจากน้ีรัฐต้องส่งเสริมให้องค์กร

เอกชน นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการอาจด�าเนิน

การส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับสถาบันครอบครัวของบุค

คลากร แต่ปัจจุบันรัฐไม่มีมาตราการในการส่งเสริมให้

องค์กรที่เสริมสร้างความเข้มแข็งในครอบครัวเพื่อเป็นการ

ป้องกันความรุนแรงในครอบครัวและหากคู่สมรสที่เข้าร่วม

กจิกรรมส่งเสรมิและป้องกนัความรนุแรงในครอบครวัรฐัจะ

ต้องมีสิทธิพิเศษให้แก่คู่สมรส

สรุป

มาตราการทางกฎหมายที่รัฐต้องน�ามาใช้เพื่อ

เป็นการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัว ก่อนที่ชายและหญิง

จะจดทะเบียนสมรสโดยให้นายทะเบียนที่รับจดทะเบียน

สมรส นายทะเบียนที่รับจดทะเบียนสมรสจะต้องให้ความรู้

ความเข้าใจเกีย่วกบัครอบครวั จะต้องให้ความรูค้วามเข้าใจ

เก่ียวกับ การใช้ชีวิต และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง โดยจะต้อง

แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวข้องก�าหนดให้

นายทะเบียนท่ีมีอ�านาจหน้าท่ีจดทะเบียนสมรสจะต้องให้

ความรู้ หรือค�าปรึกษาแนะน�าตามความจ�าเป็นเหมาะสม 

และความสมัครใจของชายและหญิง ก่อนท่ีสามีและภริยา

จะมีการจดทะเบียนสมรสท่ีอ�าเภอต่างๆ นั้น จะต้องมีขั้น

ตอนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทางทะเบียนที่จะต้อง

ให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ชีวิตคู่ หน้าที่ของ

สามีภริยาตามที่กฎหมายบัญญัติไว้และตลอดจนการส้ิน

สุดการสมรสโดยการหย่า โดยค�านึงถึงหลักการดังต่อไป

นี้คือ สวัสดิภาพและอนาคตของบุตรเป็นส�าคัญ การส่ง

เสริมและการพัฒนาครอบครัว เพื่อประโยชน์ในการส่ง

เสริมและพัฒนาครอบครัว นายทะเบียนท่ีมีอ�านาจหน้าที่

จดทะเบียนสมรสจะต้องให้ความรู้ หรือค�าปรึกษาแนะน�า

ตามความจ�าเป็นเหมาะสม และความสมัครใจของผู้รับ

บริการ เช่น (1) ความรู้เก่ียวกับความสัมพันธ์ระหว่างสามี

ภริยา ทรัพย์สินระหว่างสามีภริยา ความสมบูรณ์ของการ

สมรส การสิ้นสุดแห่งการสมรส การเป็นบิดามารดากับบุตร 

สิทธิและหน้าที่ของบิดามารดาและบุตร บุตรบุญธรรม ค่า

อุปการะเลี้ยงดู รวมทั้งเรื่องมรดกและพินัยกรรม (2) ความ

รู้เกี่ยวกับมาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพบุคคลในครอบครัว 

หรือความรู้อื่นที่เกี่ยวกับครอบครัวและสถาบันครอบครัว 

(3) ความรู้และทักษะในการด�ารงชีวิตคู่ ความเปลี่ยนแปลง

ทางอารมณ์และการควบคุมอารมณ์ (4) ความรู้ในการ 

เตรียมความพร้อมก่อนและภายหลังการตั้งครรภ์ ความรู้

และทักษะในการเลี้ยงดูบุตร (5) ความรู้ในการประกอบ

อาชีพ การสร้างงานสร้างรายได้ การออม และการเข้าถึง

แหล่งทุนในการประกอบอาชีพ หรือการสร้างงานสร้าง

รายได้ (6) ความรู้ในสิทธิหน้าท่ีความเป็นพลเมือง สิทธิ

และสวัสดิการ และแนวทางขอรับการช่วยเหลือจากหน่วย

งานของรัฐหรือองค์กรภาคเอกชน การสิ้นสุดการสมรส ใน

กรณีที่ผู ้รับบริการสมัครใจจะจดทะเบียนหย่าหรือให้สิ้น

สุดการอยู่กินฉันสามีภริยา นายทะเบียนท่ีมีอ�านาจหน้าที่

จดทะเบียนหย่าจะต้องให้ค�าปรึกษาแนะน�าหรือให้ความ

รู้ที่จ�าเป็นและเหมาะสมตามหรือประสานให้ศูนย์ส่งเสริม

สถาบันครอบครัวจัดให้มีการไกล่เกลี่ยประนีประนอม โดย

ค�านงึถงึความสมคัรใจของผูร้บับรกิารและหลกัการดงัต่อไป
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นี้ (1) สวัสดิภาพและอนาคตของบุตรเป็นส�าคัญ อีกท้ังให้

เกิดความเป็นธรรมและเสียหายน้อยที่สุด (2) การคุ้มครอง

และช่วยเหลือครอบครวั โดยเฉพาะอย่างยิง่ครอบครวัทีต้่อง

รับผิดชอบในการดูแลให้การศึกษาแก่บุคคลในครอบครัว

ที่เป็นผู้เยาว์ และเพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมและพัฒนา

บุคคลในครอบครัว ตลอดจนเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่

สถาบันครอบครัว ให้หน่วยงานของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ 

ก�าหนดแผนงาน โครงการ กจิกรรม และงบประมาณส�าหรบั

ด�าเนินการเพ่ือส่งเสรมิและพฒันาครอบครวัของบคุลากรใน

สังกัดอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง คือ การให้ความรู้และทักษะ

ต่าง ๆ  การพัฒนา การป้องกัน การแก้ไขปัญหา การบ�าบัด

ฟื้นฟู การท�างาน การสร้างงานสร้างรายได้ การออม การ

เข้าถึงแหล่งทุน การจัดสวัสดิการ การดูแลรักษาสุขภาพ 

การจัดการที่อยู่อาศัย การนันทนาการ และกระบวนการ

ยุติธรรม หรือเรื่องอื่น ๆ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ในการส่ง

เสริมและพัฒนา การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สถาบัน

ครอบครัว หรือการคุ้มครองสวัสดิภาพบุคคลในครอบครัว 

หากหน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจไม่ด�าเนินกิจกรรมส่ง

เสริมสถาบันครอบครัวจะต้องมีมาตรการลงโทษ เช่น ปรับ

ลดวงเงินงบประมาณของหน่วยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจ

นัน้ลงร้อยละห้าของวงเงนิงบประมาณทีห่น่วยงานนัน้ขอรบั

ในปีงบประมาณถัดไป กรณีองค์กรภาคเอกชน นายจ้าง

หรือเจ้าของสถานประกอบการอาจด�าเนินการให้มีสิทธิ

ได้รับยกเว้นภาษีเป็นร้อยละของจ�านวนเงินค่าใช้จ่ายที่

ได้ด�าเนินการดังกล่าว และ กรณีของสามีภริยาท่ีเข้าร่วม

กิจกรรมเพื่อส่งเสริมและป้องกันความรุนแรงในครอบครัว 

ให้ได้รับสิทธิพิเศษจากหน่วยงานของรัฐ เช่น (1) ลดหย่อน

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (2) สิทธิลดหย่อนค่าโดยสาร

พาหนะในการเดินทางทุกเส้นทางจากทุกหน่วยงานที่ให้

บริการขนส่งสาธารณะ (ส�านักกิจการสตรีและสถาบัน

ครอบครัว, 2555, น. 53)
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บทคัดย่อ

บทความนีมุ้ง่น�าเสนอเกีย่วกบัการจดัการศกึษาในสงัคมพหวุฒันธรรมของประเทศนวิซแีลนด์: ความส�าเรจ็ของการ

ศึกษาภายใต้ชายคาของความหลากหลาย โดยศึกษาจากนโยบายการศึกษา ระบบการศึกษา หลักสูตรแห่งชาติและระบบ

การบริหารจัดการศึกษาของประเทศนิวซีแลนด์ ประกอบด้วย (1) นโยบายการศึกษา (2) ระบบการศึกษา (3) หลักสูตรแห่ง

ชาติ (4) ระบบการบริหารจัดการศึกษา ข้อเรียนรู้ที่น่าสนใจคือ การจัดการเรียนการสอนแบบพหุวัฒนธรรมของประเทศ

นิวซีแลนด์ มีกระบวนการที่ถือได้ว่าประสบความส�าเร็จ และมีความครอบคลุม พร้อมท้ังได้รับความร่วมมือจากส่วนงาน

ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจากการศึกษาจะพบว่า การจัดการศึกษาของประเทศนิวซีแลนด์นั้นเอื้อต่อความหลากหลายของผู้เรียน

ต้ังแต่ระบบบริหารจัดการ หลักสูตร การเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน และการประเมินผล ซึ่งเห็นว่าครบทั้งระบบ

ค�ำส�ำคัญ: การจัดการศึกษา, พหุวัฒนธรรม 

Abstract

This article is aimed at presenting education management in the multicultural context of 

New Zealand in a pluralistic society. Four mainstream issues were studied; (1) the education policy 

(2) the education system (3) the national curriculum and (4) the education management methods 

of the New Zealand education system. This study has found one interesting outcome is that the  

management in the multicultural context of New Zealand education not only achieved success and 

inclusion but also support from both government and non-government organizations. Furthermore, the  

education management principles provided well for the diversity of learners starting from the  

administration, curriculum, pedagogy, and visual aids. The overall assessment indicates that these education  

management principles were integrated throughout the whole education system.

Keywords: education management, multicultural

กำรจัดกำรศึกษำในสังคมพหุวัฒนธรรมของประเทศนิวซีแลนด์:  
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บทน�ำ

นิวซีแลนด์ดินแดนกำรจัดกำรศึกษำแบบพหุวัฒนธรรม 

หากถามคนไทยว่า ประเทศใดในโลกที่สนใจอยาก

จะเดินทางไปศึกษาต่อ ประเทศนิวซีแลนด์คงเป็นหนึ่งใน

ประเทศที่ติดอันดับความน่าสนใจในด้านการศึกษาอย่าง

แน่นอน “ดินแดนแห่งเมฆยาวสีขาว” ตามความหมาย

ของชื่อนิวซีแลนด์ในภาษาเมารี (Aotearoa) นั้นถือเป็น

หนึ่งในสามประเทศที่สงบสุขมากที่สุดตามดัชนีสันติภาพ

โลก ขณะเดียวกัน ก็เป็นหนึ่งในประเทศที่ทันสมัยที่สุด

ของโลก ตาม “ดัชนีนวัตกรรมระดับโลก” ในปี 2016 อีก

ด้วย (Soumitra, et al., 2016) ส่วนในด้านการศึกษานั้น 

ข้อมลูจากการส�ารวจประเมนิคณุภาพการศกึษา โดยองค์กร

ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและพัฒนา (Organization for 

Economic Co-operation and Development-- OECD) 

ซึง่ใช้ข้อสอบ PISA (Program for International Student 

Assessment) ซึ่งเป็นรูปแบบการวัดผลที่เน้นวัดความรู้ใน

การแก้ปัญหาและการใช้ภาษา พบว่า ในปี 2015 นักเรียน

ในประเทศนิวซีแลนด์มีศักยภาพด้านการอ่าน คณิตศาสตร์

และวิทยาศาสตร์อยู่ในอันดับต้นๆ ของโลก (อันดับท่ี 12) 

นอกจากนี้ ข้อมูลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยระดับโลก 

500 อันดับ ในปี 2015/2016 มหาวิทยาลัยในประเทศ

นี้ติดอันดับถึง 8 แห่งอีกด้วย อาจเน่ืองเพราะได้รับเม็ด

เงินลงทุนด้านการศึกษาถึง 5% ของจีดีพี นับว่าเป็นค่าใช้

จ่ายที่สูงมาก ซึ่งก็ท�าให้ไม่เพียงแต่การศึกษาในประเทศจะ

ก้าวหน้าเท่าน้ัน แต่การเปิดรบันกัเรยีนต่างชาตกิพ็บว่า ร้อย

ละ 16 ของนักเรียนในระดับอุดมศึกษามาจากต่างประเทศ

มีสัดส่วนสูงถึง 1 ต่อ 5 (Ministry of Education, 2016)

ประเทศนิวซีแลนด์นั้น แม้จะมีพื้นที่ขนาดเดียว

กับประเทศญี่ปุ่นหรือประเทศอังกฤษ แต่ก็มีคนอาศัยอยู่

กันหลายเชื้อชาติ ทั้งชาวยุโรปและชาวเมารีรวมถึงลูก

ครึ่งและชาวเอเชีย การที่นิวซีแลนด์เป็นประเทศที่เปิด

รับผู้คนต่างเชื้อชาติ ต่างวัฒนธรรม เป็นปัจจัยส่วนหนึ่ง

ที่ได้ช่วยหล่อหลอมให้ผู้ที่มาเรียนที่นิวซีแลนด์มีความคิด

ที่เปิดกว้างต่อความแตกต่างและความหลากหลายเป็น

อย่างดี ตลอดจนพร้อมที่จะเรียนรู้ริเริ่มสิ่งใหม่ เพื่อน�าไป

ปรับใช้ในการเรียน การท�างาน หรือการด�ารงชีวิตได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ ท่ามกลางความหลากหลายของวัฒนธรรม

ที่ต่างก็มีสิทธิเสรีภาพที่เท่าเทียมกัน การจัดการกับระบบ

การศึกษาจึงเป็นสิ่งที่นักวิชาการและนักการศึกษาควร

เข้าไปศึกษาเป็นอย่างยิ่ง

ผู้เรียนหลำกหลำยเชื้อชำติส่งผลให้โรงเรียนต้องปรับตัว 

จากสภาพภูมิศาสตร ์และความเอาใจใส ่ ใน

ประสิทธิภาพการศึกษา ท�าให้ผู้คนจากท่ัวโลกสนใจอพยพ

ย้ายถ่ินฐานมาอยู่ในประเทศนิวซีแลนด์ นักเรียนบางกลุ่ม

เลือกเดินทางมาศึกษาต่อ ซึ่งนอกจากจะได้ความรู้และ

ภาษาแล้วยังได้วัฒนธรรมอันหลากหลายเป็นของแถมอีก

ด้วย พลเมืองส่วนใหญ่เป็นชาวยุโรปท่ีอพยพย้ายถ่ินฐานมา

ในช่วงแรก รองลงมาเป็นชาวเมารีชนพื้นเมืองเดิม ต่อมา

เริม่มชีาวเอเชยีและกลุม่แปซฟิิก (Pasifika) อพยพเข้ามาซึง่

เป็นกลุ่มที่มีการเพิ่มจ�านวนอย่างรวดเร็ว และสุดท้ายกลุ่ม

ชาติผสมท่ีมีมาอย่างไม่ขาดสาย ส่งผลให้นักเรียนในแต่ละ

ระดับชั้น แต่ละห้องเรียนมีความหลากหลายวัฒนธรรม

มากยิ่งข้ึน โรงเรียนบางแห่งในเมือง Auckland มีสัดส่วน

นักเรียนเช้ือสายเอเชียสูงถึงร้อยละ 66 เมื่อนักเรียนมีภูมิ

หลังวัฒนธรรมที่หลากหลายครูก็เริ่มต้องปรับตัว ครูใน

ประเทศนิวซีแลนด์นั้นมีรายได้สูงสุดเป็นอันดับที่ 4 หาก

เทียบกับกลุ่มประเทศท่ีอยู่ในองค์กรเพื่อความร่วมมือและ

พัฒนาทางเศรษฐกิจ แต่รายได้กับผลงานก็สมเหตุสมผล

กัน ครูนิวซีแลนด์สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี

ประสทิธภิาพ มกีลยทุธ์ในการสอนและการใช้สือ่หรอืเครือ่ง

มือต่างๆ ที่สอดคล้องกับหลักสูตรของชาติจนกระท่ังเกิด

ผลลัพธ์ท่ีปรากฏในการสอบ PISA นั่นเอง จากปัจจัยด้าน

ความหลากหลายทางวัฒนธรรมของนักเรียนในแต่ห้องนั้น 

ส่งผลให้กระทรวงศึกษาธิการได้เพิ่มคุณสมบัติท่ีจ�าเป็นของ

ครู นอกเหนือจากองค์ความรู้ด้านวิชาการ คือ ครูจะต้อง

มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความส�าคัญของวัฒนธรรม

กับการศึกษา และสามารถจัดการศึกษาห้องเรียนที่มีความ

หลากหลายทางวัฒนธรรมได้ ซ่ึงจะช่วยให้สามารถเข้าถึง

นักเรียนได้มากขึ้น (Ministry of Education, 2016a) เมื่อ

ครูสามารถจัดการห้องเรียนได้ นักเรียนต่างวัฒนธรรมก็

สามารถเรียนรู้ร่วมกันได้อย่างเข้าใจและมีความสุข 

รูปแบบกำรจัดกำรศึกษำของประเทศนิวซีแลนด์

ประเทศนิวซีแลนด์มีนโยบายการศึกษา ระบบการ

ศกึษา หลกัสตูรแห่งชาตแิละระบบการบรหิารจดัการศกึษา 
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(Ministry of Education, 2016) ดังนี้

1. นโยบายการศึกษา 

นโยบายและกลยุทธ ์การจัดการศึกษาของ

นิวซีแลนด์ มุ่งหมายจะยกระดับการศึกษาให้มีมาตรฐาน

ที่ทันสมัยระดับโลก เน้นการสร้างระบบการศึกษาให้

ครอบคลุมทุกพื้นที่ของประเทศ มุ่งผลิตผู้น�าและประชาชน

ส�าหรับศตวรรษที ่21 เน้นผูเ้รยีนเป็นศนูย์กลาง สนบัสนนุให้

ผู้เรียนรู้จักการแก้ปัญหา ฝึกการท�างานร่วมกับผู้อื่น พัฒนา

ศักยภาพทั้งทางด้านวิชาการและด้านอาชีวศึกษา ในรอบ 

20 ปีมานี้ การศึกษาในนิวซีแลนด์ได้เกิดการเปลี่ยนแปลง

ภายใต้การก�ากับดูแลหลักสูตรและการประเมินการเรียน

การสอนตามวิธีการที่ได้รับการรับรองตามหลักฐานของ

การวิจัย อีกทั้ง นิวซีแลนด์ยังมีหน่วยงานการศึกษาที่ก�ากับ

ดแูล สร้างความเข้าใจ เน้นการพฒันาอาชพีส�าหรบัผูบ้รหิาร

และครู เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการยกระดับผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของผู้เรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้ที่มีอัตรา

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต�่า นอกจากนี้ นิวซีแลนด์ยังมีเครือ

ข่ายเพื่อการเชื่อมต่อการศึกษาระหว่างประเทศที่แข็งแกร่ง 

และได้รับความสนใจจากต่างประเทศเป็นอย่างมาก 

2. ระบบการศึกษา

โครงสร้างระบบการศึกษาของนิวซีแลนด์จะเริ่มท่ี

ระดับประถมศึกษา (primary) ซึ่งจะมีการเปิดสอนวิชาท่ี

หลากหลาย โดยแต่ละโรงเรยีนสามารถก�าหนดวตัถปุระสงค์

ของหลักสูตรการสอนได้เอง โดยยึดจากโครงสร้างหลักของ

กระทรวงศึกษาธิการ ระบบการเรียนการสอนในโรงเรียน

มัธยมเกือบทุกแห่งของนิวซีแลนด์จะสอดคล้องกัน ไม่ว่า

จะเป็นคุณสมบัติในการเข้ารับการศึกษา หลักสูตรการ

สอน มาตรฐานของการศึกษา ตลอดจนสาขาวิชาต่างๆ ท่ี

ออกแบบมาเพื่อให้มั่นใจได้ว่านักเรียนบรรลุวัตถุประสงค์

การเรียนรู้ตามมาตรฐานของ National Certificate of 

Educational Achievement ทั้งนี้ระบบการเรียนของท่ี

นี่ยังสอดคล้องและสามารถปรับใช้กับระบบการเรียนใน

ระดับมัธยมในประเทศอื่นๆ อีกด้วย

ระบบการศึกษาของนิวซีแลนด์แบ่งได้ 3 ระดับ 

คือ (1) การศึกษาระดับปฐมวัย (2) การศึกษาระดับประถม

ศึกษาและมัธยมศึกษา (3) การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น มี

ลักษณะการจัดการศึกษา (TIECA, 2016) ดังนี้ 

1. การศึกษาระดับปฐมวัย (early childhood 

education)

เด็กสามารถมีส่วนร่วมในการศึกษาระดับปฐมวัย 

ตั้งแต่แรกเกิดถึงอายุเข้าโรงเรียน แม้จะไม่ได้บังคับ (การ

ศึกษาภาคบังคับคือตั้งแต่ 6 – 16 ปี) แต่ร้อยละ 95 ของ

เด็กหรือเด็กส่วนใหญ่ในประเทศก็เข้ารับการศึกษาระดับ

ปฐมวัยท้ังสิ้น ซ่ึงการศึกษาในระดับนี้จะใช้หลักสูตรปฐมวัย

ของแห่งชาต ิ(early childhood curriculum: Te Whariki) 

ทัง้นี ้รฐับาลยงัมทีนุสนบัสนนุการศกึษาให้แก่ผูป้กครองของ

เด็กที่อายุระหว่าง 3 - 5 ขวบ ให้เป็นค่าใช้จ่ายในใช้บริการ

การศึกษาให้แก่เด็ก ตั้งแต่ 6 ช่ัวโมงต่อวัน แต่ไม่เกิน 20 

ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ โดยผู้ปกครองสามารถเลือกให้บุตรเรียน

ท่ีสถานศึกษา หรือจะสอนเองท่ีบ้านก็ได้ 

2. การศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

(primary and secondary education)

การศึกษาในระดับท่ีสองนี้ เด็กจะได้มีโอกาสเรียน

โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ตั้งแต่อายุ 5 – 19 ปี ในโรงเรียน

ของรัฐ ท้ังนี้ เด็กจะต้องเป็นพลเมืองนิวซีแลนด์หรือมีถิ่น

ท่ีอยู่ถาวรระหว่างการศึกษาภาคบังคับ (อายุ 6 - 16 ปี) 

การศึกษาประถมศึกษาเริ่มต้นท่ีปีท่ี 1 จนถึงปีท่ี 8 (อายุ

ระหว่าง 5 - 12 ปี) การศึกษาระดับมัธยมศึกษาเริ่มจากปี

ท่ี 9 จนถึง ปีท่ี 13 (อายุระหว่าง13 -18 ปี)

โรงเรียนมัธยมในนิวซีแลนด์เกือบทั้งหมดเป็น

โรงเรยีนของรฐั และได้รบัการสนบัสนนุด้านงบประมาณจาก

รัฐบาล ส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนสหศึกษา มีเพียงประมาณ 10 

เปอร์เซ็นต์เท่านั้นท่ีเป็นโรงเรียนหญิงล้วน หรือ ชายล้วน 

โดยส่วนใหญ่นักเรียนต่างชาติที่มาเรียนในนิวซีแลนด์ จะ

มาเรียนในระดับมัธยมปลายในช้ันปีท่ี 11-13 (อายุ15-18 

ปี) เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อในระดับ

อดุมศกึษาทีป่ระเทศนวิซแีลนด์ หรอืประเทศอืน่ๆ ทีใ่ช้ภาษา

อังกฤษ รวมถึงวุฒิการศึกษาของประเทศนิวซีแลนด์ เป็นที่

ยอมรับอย่างกว้างขวางในหลายๆภูมิภาคท่ัวโลก 

นอกจากโรงเรยีนส่วนใหญ่ของรฐัแล้ว ยงัมโีรงเรยีน

แบบเอกชนอยูบ้่างซึง่จะมกีารพฒันาหลกัสตูรและโปรแกรม

การเรยีนรูข้องตวัเอง โดยไม่จ�าเป็นต้องปฏบิตัติามหลกัสตูร

ของชาติ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2559) และอาจจะมีชุด

แต่งกายเป็นของตัวเอง มีการก�าหนดจุดมุ ่งหมายและ
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วัตถุประสงค์ที่จะสะท้อนให้เห็นคุณค่าของตนเองโดย

เฉพาะ โรงเรียนเหล่านี้อาจจะสอนปรัชญาที่เฉพาะเจาะจง

หรือเป็นโรงเรียนทางศาสนา ซึ่งจะได้รับเงินทุนจากรัฐบาล

บางส่วน แต่จะได้รับทุนส่วนใหญ่ผ่านการเรียกเก็บเงินค่า

เล่าเรียนจากผู้ปกครอง 

3. การศึกษาขั้นสูง (higher education) 

ภายหลังจากที่นักเรียนจบระดับ Year12 หรือ 13 

แล้ว สามารถเข้าเรียนต่อดังนี้

- ระดับประกาศนียบัตร (certificate) ใช้เวลา

ประมาณ 6 เดือน - 2 ปี ขึ้นอยู่กับคณะและสาขา

- ระดับอนุปริญญา (diploma) ใช้เวลาประมาณ 

1 - 3 ปี ขึ้นอยู่กับคณะและสาขา

- ระดับปริญญาตรี (bachelor degree) ใช้เวลา

ประมาณ 3 - 5 ปี ขึ้นอยู่กับคณะและสาขา

ส�าหรับการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาใน

ประเทศนิวซีแลนด์นั้น นักศึกษาต้องมีความสามารถในการ

ใช้ภาษาอังกฤษค่อนข้างดี ทั้งยังต้องมีผลการเรียนในระดับ

ที่สถาบันต้องการ โดยการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษานั้น 

จะสามารถแบ่งแยกได้เป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ คือ การศึกษาต่อ

ในมหาวิทยาลัย และ การศึกษาต่อในสถาบันเทคโนโลยี

และโพลีเทคนิค

การศกึษาในระดบัทีส่งูกว่าปรญิญาตร ีสถาบนัการ

ศึกษาจะมีการสอนเนื้อหาทางวิชาการและทฤษฎีอย่างลึก

ซึ้งในสาขาที่นักศึกษาเลือกเรียน ดังนี้

- ระดับปริญญาโท ใช้เวลาประมาณ 1 - 2 ปี ข้ึน

อยู่กับคณะและสาขา

- ระดับปริญญาเอก ใช้เวลาประมาณ 3 - 5 ปี ข้ึน

อยู่กับคณะและสาขา

หากนักศึกษาสมัครเข้าเรียนต่อไม่ตรงกับสาขา

ที่เรียนมาตอนปริญญาตรี หรือ ขาดคุณสมบัติบางอย่าง

ตามที่ทางมหาวิทยาลัยก�าหนด อาจจะต้องเรียนหลักสูตร 

Graduate Certificate / Graduate Diploma / Post-

graduate Certificate หรือ Postgraduate Diploma 

ก่อนเข้าเรียนระดับปริญญาโทหรือเอก

นิวซีแลนด์มีมหาวิทยาลัยที่ได้รับเงินทุนสนับสนุน

จากรัฐจ�านวน 8 แห่ง แต่ละแห่งมีมาตรฐานท่ีได้รับการ

ยอมรับในระดับสากล มหาวิทยาลัยเหล่านี้มีการประสาน

งานและร่วมมือในด้านการวิจัยและการพัฒนาโปรแกรม

การเรียนการสอนจากมหาวิทยาลัยและภาคธุรกิจทั้งใน

ประเทศและต่างประเทศอีกด้วย 

ในด้านการศึกษาในสายวิชาชีพจะได้รับการ

สนับสนุนเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานจริงจากสถาน

ประกอบการท้ังของภาครัฐและเอกชน ได้แก่ สถาบัน

เทคโนโลยี สถาบันฝึกอบรมอาชีพ วิทยาลัยพาณิชย์ องค์กร

ฝึกอบรมภาคอุตสาหกรรม สถานประกอบการฝึกอบรม

การท่องเท่ียว เป็นต้น เพื่อให้ผู้เรียนมีศักยภาพและความ

พร้อมในการประกอบอาชีพได้ทันทีหลังส�าเร็จการศึกษา

การศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา

นั้น รัฐมีกองทุนสนับสนุนการศึกษาต่อ โดยผู้เรียนจะจ่าย

เพียงร้อยละ 30 ของค่าใช้จ่ายในหลักสูตร นอกจากนั้น 

นักเรียนนิวซีแลนด์ยังสามารถกู้ยืมเงินจากรัฐบาลส�าหรับ

จ่ายค่าเล่าเรียนหรือน�าไปเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาเพิ่ม

เติมจากบริการของรัฐและเอกชนได้อีกด้วย โดยจะจ่าย

คืนรัฐบาลเมื่อได้ใบรับรองหรือประกาศนียบัตร หรือเมื่อ

มีรายได้จากการท�างาน 

ประเทศนวิซแีลนด์เป็นประเทศทีไ่ด้รบัการยอมรับ

จากนานาประเทศเป็นอย่างดีว่ามีการศึกษาที่มีคุณภาพ ทั้ง

ยังมีสภาพแวดล้อมทางด้านการศึกษาที่ปลอดภัยส�าหรับ

นักเรียน นักศึกษาจากต่างชาติ โดยสถาบันการศึกษาใน

นิวซีแลนด์เกือบทั้งหมด จะมีแผนกที่คอยดูแลนักศึกษา

ต่างชาติ (international student office) โดยมีเจ้าหน้าที่

คอยให้ความช่วยเหลือนักศึกษาต่างชาติตลอดเวลาที่ศึกษา

อยู่ในนิวซีแลนด์ เจ้าหน้าที่จะให้ความช่วยเหลือตั้งแต่การ

สมัครเข้าเรียน การจัดหาที่พัก ตลอดจนการคอยให้ค�า

แนะน�าและความช่วยเหลือด้านอื่นๆระหว่างการศึกษา 

แสดงระบบการศึกษาในนิวซีแลนด์ดังภาพท่ี 1 
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ภำพ 1 ระบบการศึกษาในนิวซีแลนด์

ที่มา. จาก Education system and course, โดย Thai International Education Consultants Association,  

ค้นจาก http://www.nzstudyth.com/index.php?q=Education_System_Course&to=New_Zealand_

Education_System

3. หลักสูตรแห่งชาติ

นิวซีแลนด์มีหลักสูตรบังคับที่ใช้ในโรงเรียนของ

รัฐทุกแห่ง ซ่ึงนักเรียนระดับประถมศึกษาและระดับ

มัธยมศึกษาต้องเข้ารับการศึกษาทุกคน เป้าหมายของ

หลักสูตรเพ่ือให้นักเรียนมีความมั่นใจ สามารถเชื่อมโยง

ความรู้กับชีวิตจริงได้ มีความกระตือรือร้น และรักการเรียน

รู้ตลอดชีวิต สาระการเรียนรู้ แบ่งออกเป็น 8 กลุ่มสาระวิชา 

ประกอบด้วย ศิลปะ สุขภาพและกายภาพศึกษา ภาษา 

คณิตศาสตร์และสถิติ วิทยาศาสตร์สังคม และเทคโนโลยี 

ซ่ึงนักเรียนจะได้รับการพัฒนาความสามารถ 5 ด้านหลัก 

ได้แก่ ทักษะการคิด การใช้สัญลักษณ์ทางภาษา การจัดการ

ตัวเอง การสร้างปฏิสัมพันธ์ การร่วมมือและการเสียสละ 

หลักสูตรให้สิทธิ์ครูในการจัดการเรียนการสอนได้อย่าง

ยืดหยุ่น โดยสามารถปรับให้เหมาะสมตามความต้องการ

ของผู้เรียนและชุมชน (Ministry of Education, 2016) 

นอกจากนี้ โรงเรียนยังสามารถเลือกภาษาและ

หลักสูตรที่จะใช้สอนได้เองนอกเหนือจากภาษาอังกฤษ

ของหลักสูตรแห่งชาตินิวซีแลนด์ โรงเรียนที่เลือกสอน

เป็นภาษาเมารีจะใช ้หลักสูตร Te Marautanga o  

Aotearoa (หลกัสตูรเป็นไปตามปรชัญาเมาร)ี บนพืน้ฐานของ

วัฒนธรรมและค่านิยมเมารี โดยมีเงื่อนไขคือ ต้องสอนเป็น

ภาษาเมารีไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 โรงเรียนเหล่านี้ได้รับการ

สนบัสนนุโดยรฐั ซึง่มทีัง้ระดบัประถมศกึษาและมธัยมศกึษา 

มีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์ภาษาและศิลปวัฒนธรรม

ของชนเผ่าเมารี อันเป็นชนเผ่าพื้นเมือง (Ministry of  

Education, 2015) นอกจากนั้นยังมีการสอนเป็นภาษา

สัญลักษณ์นิวซีแลนด์ (New Zealand Sign Language 

--NZSL) ซึ่งเป็นภาษาหลักของชุมชนของคนหูหนวกที่มี

การพัฒนามาหลายช่ัวอายุคน มีโครงสร้างภาษาท่ีสามารถ

ตคีวามความรูส้กึของคนหหูนวกให้สือ่สารกบัภาษาอืน่ๆ ได้

รับการยอมรับส�าหรับการใช้งานในการศึกษาคนหูหนวก

ตามกฎหมายในพระราชบัญญัติ NZSL จนกระทั่งกลาย

เป็นภาษาราชการของประเทศนิวซีแลนด์ในปี 2006 ควบคู่

ไปกับ ภาษาอังกฤษ และภาษาเมารี 

นอกเหนือจากศูนย์การศึกษาส�าหรับคนหูหนวก

และโรงเรียนส�าหรับคนตาบอดแล้ว รัฐบาลมีการสนับสนุน

เพิม่เตมิส�าหรบันกัเรยีนท่ีมคีวามต้องการการศกึษาพเิศษ ซึง่
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รวมถึงเด็กที่มีความพิการทางสมองและการได้ยินบกพร่อง 

ผู้ที่มีปัญหาในการเรียนรู้หรือการสื่อสาร ผู้ที่มีอารมณ์หรือ

พฤติกรรมที่เป็นปัญหา นักเรียนส่วนใหญ่มีความต้องการ

เข้ารับศึกษาในท้องถิ่นของตน การสนับสนุนจากรัฐจะ

อยู่ในรูปของเงินทุนผ่านสถานศึกษาเพื่อจัดครูผู้ช่วยและ

ครูผู้เชี่ยวชาญ รวมถึงการจัดบริการ เช่น การรักษา การ

บ�าบัด การให้ค�าปรึกษา การศึกษาแบบเรียนรวม เป็นต้น 

(Ministry of Education, 2016) 

4. ระบบการบริหารจัดการศึกษา

การจัดการเรียนการสอนแบบปกติมีระบบการ

บริหารจัดการศึกษาของประเทศนิวซีแลนด์ ดูแล้วมีความ

คล้ายกบัระบบการจดัการศกึษาของประเทศไทย วธิคีดิและ

ระบบการจัดการเรียนการสอนมีความน่าสนใจ (Ministry 

of Education, 2016) ดังนี้

1. ยึดหลักการให้ความส�าคัญในการจัดการศึกษา

ที่เน้นความส�าคัญของระบบการเรียนรู้ เชื่อมโยงกับระบบ

ดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการท�ากิจกรรมต่างๆ

2. ระบบการเรียนรู ้  ด�าเนินการภายใต ้  4 

กระบวนการ ได้แก่

2.1 การจัดท�าหลักสูตรและวางแผนการสอน 

ใช้หลักการ ดังนี้

1) จัดการเรียนการสอนตามระดับความ

สามารถของผู้เรียน และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนประสบ

ความส�าเร็จ

2) สนับสนุนให้เด็กมีทัศนคติเชิงบวกต่อการ

เรยีนรู ้รวมทัง้มีความเต็มใจทีจ่ะเรยีนรู ้และทดลองสิง่ใหม่ ๆ

3) จัดการเรียนรู้ที่หลากหลายสอดคล้องกับ

ลักษณะการเรียนรู้ของเด็กที่แตกต่างกัน

4) ก�าหนดสภาพความส�าเร็จ และตัวชี้วัด

ส�าหรับประเมินผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

จุดเน้นของการจัดการเรียนรู ้ในระดับประถม

ศึกษา โรงเรียนให้ความส�าคัญกับการรู้ภาษา คือการอ่าน 

และการเขียน พร้อมกับวิชาคณิตศาสตร์เป็นส�าคัญ สาระ

อื่น ๆ  ใช้วิธีบูรณาการ แต่ละวันจะเรียนเรื่องภาษา 2 คาบ 

คณิตศาสตร์ 1 คาบ เพราะเป็นพื้นฐานส�าหรับการคิดและ

การเรียนรู้ทั้งปวง ส่วนวิชากลุ่มสาระอื่นมักจัดตารางรวม

ไว้ตอนบ่าย โดยจัดเป็นหัวข้อและให้บูรณาการกลุ่มสาระ

ต่างๆ โรงเรยีนจะจดัให้หลกัสตูรมลีกัษณะยดืหยุน่พอสมควร 

เช่น บางโรงเรียนมีการสอนศาสนา บางแห่งเรียนเรื่องท้อง

ถ่ิน ส่วนในระดับมัธยมศึกษามักจะเป็นโรงเรียนขนาดกลาง

และขนาดใหญ่ มีการจัดการศึกษาแยกกลุ่มสาระชัดเจน ผู้

เรียนมีโอกาสเลือกรายวิชาได้มากข้ึนเพื่อให้ค้นพบตนเอง 

โดยมีลักษณะเป็นกิจกรรมในหลักสูตร เช่น ด้านช่าง ศิลปะ

ดนตรี การแสดง ซ่ึงจะจัดเป็นกิจกรรมนอกเวลา

2.2 การเตรียมการสอน

โรงเรียนให้บทบาทครูกับเรื่องการสอนเป็นส่วน

ส�าคัญที่สุด ครูจึงมีเวลาเต็มที่หลังจากเลิกเรียน หรือ

ในระหว่างคาบที่ว่าง เพื่อการจัดเตรียมสื่อการเรียนรู้ที่

สอดคล้องกับแผนการเรียนรู้ของวันถัดไป หน่วยการเรียน

รู้ก็จะมีหัวข้อกว้าง ๆ  คล้ายกัน คือ วัตถุประสงค์การเรียน

รู้ ทักษะท่ีเด็กควรได้รับ กระบวนการเรียนรู้ และ เกณฑ์

การประเมิน โดยครูจะบันทึกไว้เพื่อประโยชน์ในการสอน

ของตนเอง

2.3 การจัดการเรียนรู้จะมีความแตกต่างกัน

อย่างเห็นได้ชัดเจนระหว่างระดับประถมศึกษากับระดับ

มัธยมศึกษา ดังนี้

ในระดับประถมศึกษา เน้นการคละช้ัน ครูจะ

กล่าวน�าเรื่องที่จะสอนในคาบนั้น และแบ่งกลุ่มเด็กอย่าง

หลากหลาย ตามความสามารถ และมอบกิจกรรมให้ท�า

ตามความสามารถ บางครั้งอาจแบ่งผู้เรียนเพื่อให้ช่วยเหลือ

กัน โดยครูมีกติกาในช้ันเรียนอย่างชัดเจน เน้นการท�างาน

เป็นกลุ่ม ครูใช้เวลาส่วนใหญ่เข้าไปสอนแต่ละกลุ่มๆ ละ 10 

นาที ท�าให้รู้จุดอ่อนจุดแข็งของเด็กแต่ละคน ครูมักให้เด็ก

ได้เคลื่อนไหวท้ังในคาบและระหว่างคาบ บางโรงเรียนจะ

แทรกกจิกรรมพลศกึษาระหว่างคาบ บรรยากาศในห้องเรยีน 

มีมุมหนังสือ มุมนั่งล้อมวงฟังครูเล่านิทาน มุมคอมพิวเตอร์ 

ให้เด็กค้นคว้าโดยไม่แยกช่ัวโมงให้เรียน

ในระดับมัธยมศึกษา เด็กมีความพร้อมมากขึ้น 

ก็จะแบ่งระดับช้ัน จัดเป็นช้ันเรียน มีกิจกรรมกลุ่มที่ทุกคน

จะท�ากิจกรรมเดียวกัน มีห้องเรียนเฉพาะต่าง ๆ  เช่น ห้อง

ปฏิบัติการ ห้องตามวิชาเลือก ห้องสมุด ผู้อ�านวยการ และ

รองผู้อ�านวยการโรงเรียน จะมีส่วนในการสอนด้วยตาม

สัดส่วน จึงรู้งานวิชาการเป็นอย่างดี
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2.4 การประเมินผลและวางแผนปรับปรุง

ในระดับประถมศึกษา ให้ความส�าคัญกับการ

ประเมินผลระหว่างเรียนและการประเมินผลงานนักเรียน 

โดยรวบรวมและจัดแสดงไว้ในห้องเรียนเพื่อให้เด็กได้ภาค

ภูมิใจในรูปแบบต่างๆ เช่น เย็บรวมเป็นเรื่อง ติดบนฝาผนัง 

แขวน และจะเปลี่ยนแปลงทุกสัปดาห์ ตามหน่วยการเรียน

รู้ใหม่เมื่อเชื่อมโยงการสอนแบบคละชั้นและแบ่งกลุ่มแล้ว

ครูจะรู้จักเด็กเป็นรายบุคคลแล้วน�ามาปรับปรุงการเรียน

ได้ตลอดเวลา

ในระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนยังคงประเมิน

ผลเอง ส่วนมัธยมศึกษาตอนปลาย มีระบบการประเมิน

จากส�านักงานรับรองคุณวุฒิการศึกษาโดยมีการปรับปรุง

เป็นระยะ แต่ก็มีกรอบและเกณฑ์ให้โรงเรียนเป็นผู้ประเมิน 

ท�าให้ลดภาระการสอบระดับชาติลง

3. ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

3.1 มีหลักการส่งเสริมให้เด็กมีผลสัมฤทธิ์เต็ม

ความสามารถและส่งเสริมให้เด็กทุกคนประสบความส�าเร็จ

3.2 ขั้นตอนระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

มีดังนี้

1) การรู้จักเด็กเป็นรายบุคคล ครูจะรู้จัก

นักเรียนเป็นอย่างดีจาก อัตราส่วนครูต่อนักเรียน คือ 1: 

25 การแบ่งกลุ่มการสอนที่เน้นความสามารถ ได้ใกล้ชิด

นักเรียน ไม่จ�าเป็นจะต้องมีการคัดกรองทุกคน แต่จะเลือก

เฉพาะนักเรียนที่มีปัญหาเฉพาะ ซึ่งจะมีเครื่องมือส�าหรับ

การคัดกรองเฉพาะ

2) การช่วยเหลือนักเรียน การช่วยเหลือ

จากครูที่ปรึกษาจะบูรณาการอยู่ในการสอน เน้นให้เด็ก

พัฒนาเต็มความสามารถ ใช้วิธีการเชิงบวกให้เด็กภูมิใจ

ในผลงานของตนเอง สร้างวินัยเชิงบวกและการมีกิจกรรม

ที่หลากหลาย การช่วยเหลือโดยนักวิชาชีพ กรณีที่ค้นพบ

นั้น ต้องอาศัยนักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ และครูการ

ศึกษาพิเศษที่ปฏิบัติงานในหลาย ๆ แห่ง

3) การร่วมมือกับผู้ปกครองในการพัฒนา

ผู้เรียน การพบผู้ปกครองมักไม่เป็นทางการ เพราะครูต้อง

สอน ได้แก่ ช่วงก่อนหรือหลังเลิกเรียน การพบเป็นทางการ 

ได้แก่ การประชุมผู ้ปกครองโดยผู ้ปกครองที่เป็นคณะ

กรรมการบริหารโรงเรียน ท�าให้รู้สึกมีส่วนร่วมสูง

4) การช่วยเหลอืนกัเรยีนทีม่คีวามต้องการ

พิเศษ นักวิชาชีพจะปฏิบัติงานในหลายโรงเรียนเช่ือมโยง

กับครูที่ปรึกษาที่ท�าหน้าที่หลักในการดูแลเพราะมีความ

ใกล้ชิดกับเด็ก

4. ระบบกิจกรรมนักเรียน

ในระดับประถมศึกษาไม่เน้นการแยกเพราะใช้วิธี

บูรณาการ เด็กมีกิจกรรมในช่วงเรียนท่ีหลากหลายอยู่แล้ว 

ในระดับมัธยมศึกษา เป็นกิจกรรมในหลักสูตรวิชาเลือก

ตามความสนใจ ด้านกีฬา ดนตรี ศิลปะ งานช่าง การแสดง 

ฯลฯ มีกิจกรรมด้านบริการสังคม นักเรียนจะค่อยๆ ค้นพบ

อัตลักษณ์ของตนเองซึ่งเป็นสิ่งจ�าเป็นส�าหรับวัยรุ่น มีระบบ 

“บ้าน” รวมกลุ่มตามแนวตั้ง(ทุกชั้นปี) มีครูรับผิดชอบบ้าน 

มีกิจกรรมบ้าน แข่งขันระหว่างบ้าน การให้รุ่นพี่ดูแลน้อง

5. ปัจจัยความส�าเร็จของสถานศึกษา

ความส�าเร็จของการขจัดการศึกษามีปัจจัยมา

จากการบริหารจัดการท่ีดีของสถานศึกษา ได้แก่ มีระบบ

บริหารที่ดี มีระบบกระจายอ�านาจที่ดี มีการจัดทรัพยากรท่ี

เป็นธรรม ครูมีบทบาทชัดเจน มีสัดส่วนเหมาะสม ภารกิจ

ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาชัดเจน และมีระบบ

ประเมินคุณภาพทุก 3 ปี

กำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบพหุวัฒนธรรม ควำม

ปลอดภัยทำงวัฒนธรรม

นิวซีแลนด์มีนโยบายส่งเสริมให้ทุกโรงเรียนมี

ศักยภาพในการจัดการศึกษาที่สามารถรองรับผู้เรียนที่มี

ความแตกต่างทางวฒันธรรมและความสามารถในการเรยีน

รู้ โรงเรียนต้องปลอดภัยท้ังด้านกายภาพ เช่น มีสถานที่

สนับสนุนการท�ากิจกรรมทางวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมและ

สิ่งอ�านวยความสะดวกต่างๆ และด้านอารมณ์ เช่น ต้อง

คอยสอดส่องไม่ให้มีการกลั่นแกล้ง ข่มขู่ นักเรียนที่มา

จากต่างถ่ิน ต่างวัฒนธรรม โรงเรียนต้องยอมรับและเห็น

คุณค่าในความแตกต่างด้านวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม

และประเพณีของนักเรียนแต่ละคน นักเรียนต้องได้รับ

การส่งเสริมความสามารถและตระหนักถึงศักยภาพและ

ความแตกต่างที่โดดเด่นทางวัฒนธรรม ครูมุ่งความสนใจ

ไปที่การสอน ขณะที่นักเรียนมุ่งความสนใจไปที่การเรียน 
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ซึ่งช่วยสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ ส่งเสริมการมีส่วนร่วม 

มีความยืนหยุ่นในการพัฒนา สภาพแวดล้อมในการเรียน

รู้ท�าให้นักเรียนรู้สึกปลอดภัย อาคารและสิ่งอ�านวยความ

สะดวกต่างถูกออกแบบมารองรับนักเรียน ครู เจ้าหน้าที่ 

และผู้มาเยือนที่มีความบกพร่องทางร่างกาย 

โรงเรียนจะมีการทบทวนตนเองเกี่ยวกับความ

ปลอดภัย เพื่อให้มั่นใจว่าเหมาะส�าหรับนักเรียนท่ีมีความ

แตกต่างทางวัฒนธรรม ข้อมูลจะถูกเก็บรวบรวมจากเจ้า

หน้าที่ นักเรียน และผู้ปกครอง จากนั้นน�าผลมาวิเคราะห์

เพื่อดูว่านักเรียนและผู้ปกครองคิดอย่างไรต่อโรงเรียน มี

ส่ิงใดบ้างที่ยังรู ้สึกว่าเป็นจุดเสี่ยง หรือเป็นก�าแพงขวาง

ก้ันการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมและความส�าเร็จของนักเรียน 

(Education Review Office, 2016)

กำรศึกษำแบบเรียนรวม

การศึกษาแบบเรียนรวม (Inclusive education) 

เป็นการมอบสิทธิทางการศึกษาให้แก่ผู้เรียนทุกคน โดย

เคารพในความแตกต่างด้านความจ�าเป็น ความสามารถ 

และลักษณะพิเศษของแต่ละบุคคล รวมถึงการขจัดปัญหา 

อุปสรรคต่างๆที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมของการเรียนรู้ ซึ่งเป็น

สิทธิขั้นพื้นฐานที่มนุษย์ทุกคนควรได้รับและเป็นรากฐาน

ความเสมอภาคทางสังคม (UNESCO, 2015) หากมอง

แบบผิวเผินก็ดูเหมือนน่าจะมีปัญหาด้านความสามารถใน

การเรียนรู้ที่แตกต่างกัน แต่จากผลวิจัยพบว่าการเรียน

รวมกันจะช่วยให้เด็กที่มีความแตกต่างมีพัฒนาการดีกว่า

การเรียนแบบแยก สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย Concordia 

ประเทศสหรฐัอเมรกิาทีก่ล่าวว่าการศึกษาแบบรวมนอกจาก

จะช่วยให้นักเรียนผู้ที่มีความแตกต่างมีผลการเรียนดีข้ึน

แล้ว ยังท�าให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการร่วมมือและช่วยเหลือ

กันเหมือนการท�างานในชีวิตจริง (Concordia, 2016) ท่ี

โรงเรียนในประเทศนวิซแีลนด์การจดัศกึษาแบบรวมถือเป็น

หน้าที่ตามกฎหมายต้องปฏิบัติตามดังที่ (Education.govt.

nz, 2016)กล่าวไว้ว่า “ประชาชนทุกคนผู้ซึ่งมีความจ�าเป็น

ต้องเข้ารับการศึกษาแบบพิเศษ (ไม่ว่าจะมีความบกพร่อง

หรืออะไรก็ตาม) มีสิทธิ์ในการเข้าเรียนและได้รับการศึกษา

ในโรงเรียนของรัฐเหมือนคนทั่วไป” (Education.govt.nz, 

2016) น่ันย่อมแสดงว่า ภายใต้หลักสูตรแห่งชาติ นักเรียน

ที่มีความแตกต่างด้านวัฒนธรรม หรือมีความบกพร่องท้ัง

ด้านร่างกายและสติปัญญาต้องได้รับการส่งเสริมให้มีความ

มั่นใจ รักการเรียนรู้ตลอดชีวิต สามารถเข้าร่วมกิจกรรม

ของโรงเรียนได้ตามความเหมาะสม ในปี 2016 รัฐบาล

ตั้งเป้าหมายว่า นักเรียน 98% ท่ีเพิ่งเข้าโรงเรียนจะต้อง

ได้รับการบริการทางศึกษาท่ีดีกว่า นักเรียนท่ีเป็นชาวเมารี 

(Maori) และแปซิฟิก (Pasifika) จะต้องส�าเร็จการศึกษา

เพิ่มข้ึน (OECD, 2013)

กำรประเมินผล 

เมื่อห้องเรียนประกอบด้วยผู้เรียนที่หลากหลาย 

โดยมีเป้าหมายอยู่ที่ความสามารถด้านวิชาการและการ

อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข เมื่อส�าเร็จการศึกษาไปแล้ว

นักเรียนเหล่านั้นจะเข้าสู่ภาคแรงงานอย่างเต็มตัว และต้อง

มีการประสานงานหรือท�างานร่วมกัน ดังนั้นการประเมิน

สัมฤทธิ์ด้านการศึกษาจึงหลากหลาย มีการประเมินด้าน

ความร่วมมือในการท�างานเป็นกลุ่มควบคู่กับการประเมิน

ความสามารถรายบุคคล ครอบคลุมนักเรียนท่ีมีความแตก

ต่างท้ังด้านร่างกาย สติปัญญาและวัฒนธรรม แต่ยังคงมี

ความเป็นมาตรฐานเหมือนเดิม เช่น อนุญาตให้นักเรียน

ที่มีทักษะภาษาอังกฤษไม่สูงสามารถน�าพจนานุกรมเข้า

ห้องสอบได้ หรืออาจจะมีการแปลเป็นภาษาถิ่น จัดเตรียม

ข้อสอบเฉพาะส�าหรับนักเรียนที่มีความพิการทางสายตา 

ข้อสอบมีความเป็นกลางวัฒนธรรมและเชื้อชาติ อนุญาตให้

นักเรียนแสดงความสามารถได้หลายวิธีตามความถนัดของ

แต่ละคน นักเรียนบางคนได้อาจได้รับอนุญาตให้ใช้เวลา

ท�าข้อสอบนานกว่าคนอื่น (Education Reform, 2013)

ท้ังนี้เนื่องจากการประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียน

รู ้ตามหลักสูตรชาติ มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการทราบ

พัฒนาการของผู้เรียนและน�าไปเป็นข้อมูลพื้นฐานในการ

วางแผนเพิ่มจุดแข็งและปิดช่องว่างทางศึกษา (Mahuika 

& Bishop, 1998) ไม่ใช่เป็นการประเมินเพราะต้องการ

วัดผลว่านักเรียนคนใดควรได้รับการเลื่อนชั้นให้สูงขึ้นเพียง

อย่างเดียว การประเมินจึงมีบทบาทเป็นเสมือนเครื่องมือที่

จะท�าให้ครูและผู้ปกครองทราบว่านักเรียนมีความก้าวหน้า

อย่างไร มจีดุอ่อนอะไรบ้างและจะร่วมมอืกนัพฒันาคณุภาพ

การศึกษาของนักเรียนให้สูงข้ึนได้อย่างไร

กำรสร้ำงโรงเรียนที่ปลอดภัยด้ำนกำรแสดงออก

ทำงวัฒนธรรม 

การสร้างสภาพแวดล้อมในโรงเรียนที่เต็มไปด้วย
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มิตรภาพและความอบอุ่นมีรากฐานมาจากอดีต ตั้งแต่ปี 

1840 ซ่ึงได้มีการท�าสนธิสัญญาร่วมกันระหว่าง ร้อยโท  

ฮอบสัน (Hobson) ผู้แทนของประเทศอังกฤษกับผู้น�าของ

ชาวเมารี ในสนธิสัญญาดังกล่าวมีบทบัญญัติถึงการอยู่ร่วม

กันของชนเผ่าเมารีและชาวอังกฤษ ดังนี้ มาตรา มาตราท่ี 

1 เมารีจะยกอ�านาจการปกครองและการบริหารให้อังกฤษ 

มาตราที่ 2 อังกฤษจะยกอ�านาจเหนือดินแดน ป่าไม้ การ

ประมงและแหล่งทรัพยากรอื่นๆ ให้ชาวเมารี และ มาตรา

ที่ 3 ชาวเมารีรับประกันให้ชาวอังกฤษเป็นพลเมืองท่ีถูก

ต้อง (Macfarlane, 2007) หลังจากนั้นจึงพัฒนามาเป็น

นโยบายต่างๆ โดยเฉพาะด้านการศึกษา ชาวเมารีสามารถ

ก�าหนดหลักสูตรและการเรียนเพื่อสืบสานภูมิปัญญา ภาษา 

วัฒนธรรม ความเชื่อและการปฏิบัติต่างๆ ไม่ให้สูญหาย 

นอกจากสนธิสัญญาแล้วยังมีการปฏิบัติตามกรอบแนวคิด

เร่ืองวงล้อการศึกษา (The Education Wheel) เพื่อสร้าง

พฤติกรรมและผลลัพธ์การเรียนรู้ส�าหรับนักเรียนชาวเมารี 

ประกอบด้วย 5 ส่วน ได้แก่ 

1) การสร้างสัมพันธภาพ ครูต้องเรียนรู้และรู้จัก

นักเรียนเป็นรายบุคคล เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความ

ไว้วางใจ 

2) ความมุ่งมั่นตั้งใจ การเป็นครูที่มีความสามารถ

จะต้องพัฒนาทักษะ ขวนขวายหาความรู้ ท�างานด้วยความ

ซ่ือตรง มีความสง่างาม 

3) ความใส่ใจในการอยู่ร่วมกัน ส่งเสริมให้ครูเชื่อม

ต่อวัฒนธรรมด้วยความเอื้ออาทร 

4) ความเป็นเอกภาพและการหลอมรวม โรงเรียน 

ครูและนักเรียนจากต่างวัฒนธรรมยอมรับคุณค่าซึ่งกันและ

กัน ร่วมกันสร้างสังคมให้เป็นหนึ่งเดียว 

5) มหีวัใจทีเ่ปิดกว้าง เอาใจเขามาใส่ใจเรา โรงเรยีน

พัฒนาระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐานด้วยความใส่ใจต่อ

นักเรียนและครู จากปัจจัยที่กล่าวมาท�าให้โรงเรียนค่อย

พัฒนาตัวเองจนกลายเป็นสถานที่ปลอดภัยส�าหรับนักเรียน

จากต่างวัฒนธรรมและต่างความสามารถในการเรียนรู้ ซึ่ง

ไม่เฉพาะแค่เพียงนักเรียนที่มีเชื้อสายเมารีเท่าน้ัน แต่ยัง

รวมถึงนักเรียนที่อพยพย้ายถิ่น หรือลี้ภัยตามผู้ปกครอง 

และนักเรียนที่มาศึกษาต่อในประเทศนิวซีแลนด์ทุกคน 

หลักฐานชิ้นหนึ่งที่บ่งบอกว่าโรงเรียนเป็นสถานที่

ปลอดภัยทางวัฒนธรรม สามารถดูได้จากการท่ีรัฐบาลได้

ประกาศให้ภาษาเมารีเป็นภาษากลางอีกหนึ่งภาษานอก

เหนือจากภาษาอังกฤษ มีการส่งเสริมให้จัดการเรียนแบบ

สองภาษา คือภาษาอังกฤษกับภาษาเมารี นักเรียนสามารถ

เลือกเรียนเป็นภาษาเมารีได้ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับ

อุดมศึกษา ทั้งนี้เพื่ออนุรักษ์ภาษาและวัฒนธรรม (Ministry 

of Education, 2015)

ระบบกำรช่วยเหลือและควำมร่วมมือควำมร่วมมือจำก

ชุมชน

รัฐบาลนิวซีแลนด์โดยกระทรวงการศึกษาได้มอบ

อ�านาจให้แต่ละสถานศึกษามีอ�านาจในการจัดการศึกษา 

และจัดท�าหลักสูตรให้สอดคล้องกับบริบทของสังคม ชุมชน 

โดยสถานศึกษาจะแต่งตั้งท่ีปรึกษาประกอบด้วยผู้แทนจาก

กลุ่มต่างๆ สหภาพครู องค์กรอาชีพ นักวิชาการ กลุ่มนัก

ธุรกิจ กลุ่มวัฒนธรรม ฯลฯ แสดงให้เห็นถึงการให้ความ

ส�าคัญต่อการดึงภาคสังคมมามีส่วนร่วมในเป็นผู้ขับเคลื่อน

การศึกษา ชุมชนจะคอยให้ความช่วยสนับสนุนผู้เช่ียวชาญ

ด้านต่างๆ เช่น ด้านวัฒนธรรม ประเพณี ภาษา ภูมิปัญญา 

ฯลฯ ส่วนโรงเรียนเองก็เปิดกว้างรับความคิดเห็น ข้อเสนอ

แนะและความต้องการของชุมชน มีการจัดการเรียนการ

สอนส�าหรับนักเรียนมีท่ีต้องให้ความดูแลเป็น การท�างาน

กันในลักษณะดังกล่าวท�าให้ผู้ปกครองนิยมน�าลูกมาเรียน

ในระดับ Early Childhood มากยิ่งข้ึนเนื่องจากมีความ

ไว้วางใจโรงเรียน และต้องการให้ลูกได้เรียนรู้วัฒนธรรม

อื่นๆ จากข้อมูลของกระทรวงศึกษาในห้วงปี 2009-2014 

พบว่าจ�านวนเรียน Early Childhood เพิ่มจ�านวนมากขึ้น 

ทั้งนักเรียนที่มีเชื้อสายเอเชีย เชื้อสายแปซิฟิก เชื้อสายเมารี 

และอื่นๆ ในโรงเรียนมีความหลากหลายทางภาษาถึง 71 

ภาษา (Shuker & Cherrington, 2016) 

ควำมร่วมมือจำกหน่วยงำน NZFMC 

The New Zealand Federation of Multicul-

tural Councils Inc. (NZFMC) เป็นหน่วยอิสระ ก่อตั้งเมื่อ

ปี 1989 เพื่อเป็นชุมชนชาติพันธุ์ที่อยู่ในประเทศนิวซีแลนด์ 

ท�าหน้าท่ีหลักในการสนับสนุน ให้ความช่วยเหลือและแบ่ง

ปันข้อมูลด้านวัฒนธรรมธรรม ประเพณี ภาษา เช้ือชาติ

ระหว่างกัน นอกจากนั้นยังให้การสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญแก่

หน่วยงานต่างๆ โดยเฉพาะหน่วยงานราชการและโรงเรียน 
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ในกรณีที่ครูขาดองค์ความรู้เกี่ยวกับนักเรียนใหม่จากต่าง

วัฒนธรรม NZFMC จะเข้ามาให้ความช่วยเหลือ นอกจาก

น้ันยังได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนา

สังคมที่ส�าคัญหลายอย่าง เช่น กิจกรรมค่ายยุวชน 2016 ท่ี 

Wellington จัดประชุมการมีส่วนร่วมของชุมชนชาติพันธุ์

ใน Auckland สรรหาสมาชิกเป็นคณะกรรมาธิการของ

โรงเรียน จัดฝึกอบรมเรื่อง Peace Education ให้แก่ครู 

นักเรียน ผู้ปกครอง (Education Reform, 2016) 

ควำมร่วมมือจำกรัฐบำล

นอกจากจะให้ชุมชนและองค์กรต่างๆมีบทบาท

ในการร่วมกันพัฒนาสังคมและการศึกษาให้สอดคล้อง

กับเปล่ียนแปลงแล้ว รัฐบาลเองก็ยื่นมือเข้ามาช่วยเตรียม

พลเมืองใหม่ให้พร้อมเข้าสู่ระบบรับการศึกษาด้วย ทุกปีๆ

ประเทศนิวซีแลนด์จะรับผู้ลี้ภัยประมาณ 750 คน ผ่านทาง

สหประชาชาติ ซึ่งมีความหลากหลายทางเชื้อชาติมาก เช่น 

อัฟกานิสถาน โคลัมเบีย เอธิโอเปีย อิรัก พม่า โซมาเรีย 

ซูดาน ซีเรีย ฯลฯ รัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการจะจัด

ท�าคู่มือผู้ลี้ภัยส�าหรับโรงเรียนเพื่อเป็นข้อมูลในการจัดการ

ศกึษา คูม่อืประกอบด้วยส่วนต่างๆ เช่น การต้อนรบันกัเรยีน 

การสมัครเรียน การวางแผนและจัดโปรแกรมการสอนที่มี

ประสิทธิภาพ การเรียนแบบสองภาษา การเดนิทางไปเรียน 

ฯลฯ โดยมีที่ปรึกษาอาวุโสด้านผู้ลี้ภัยและผู้อพยพคอยที่

เป็นเจ้าหน้าที่ของกระทรวงศึกษาธิการ มีส�านักงานอยู่ท่ี 

Christchurch, Wellington, Hamilton และ Auckland 

คอยให้ค�าแนะน�าและสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญ ผู้อพยพหรือผู้

ลี้ภัยที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่จะได้รับสิทธิ์ใน

การสนับสนุนค่าใช้ส�าหรับเรียนพิเศษด้านภาษา จ�านวน

เงินตามระดับชั้นที่ก�าลังศึกษาและประเภทของการย้าย

ถิ่น เช่น นักเรียนที่มาจากครอบครัวผู้อพยพ หากก�าลัง

ศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษาจะได้รับ 850 เหรียญต่อปี 

ระดับมัธยมศึกษาได้รับ 1,500 เหรียญต่อปี แต่ถ้ามาจาก

ครอบครัวผู้ลี้ภัย หากก�าลังศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา

จะได้รับ 1,250 เหรียญต่อปี ระดับมัธยมศึกษาได้รับ 1,900 

เหรียญต่อปี (Education.govt.nz, 2016) 

จะเห็นว่ารัฐบาลนิวซีแลนด์มีส่วนส�าคัญทั้งในด้าน

การพัฒนาหลักสูตร ก�าหนดนโยบายด้านการจัดการศึกษา

ของโรงเรียน และเตรียมความพร้อมนักเรียนเข้าสู่ระบบ

การศึกษา เพื่อให้พลเมืองไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติ ศาสนา 

หรือมีความพกพร่องใดๆก็ตามมีโอกาสเข้าถึงการศึกษา

อย่างเท่าเทียมกันทุกคน

ควำมส�ำเร็จของกำรจัดกำรศึกษำ

ในขณะท่ีหลายประเทศมีความกังวลเกี่ยวกับ

ความสงบสุขของสังคม ท่ีมีประชาชนต่างเช้ือชาติ ศาสนา

และวัฒนธรรมอาศัยอยู่ร่วมกันเป็นจ�านวนมาก แต่รัฐบาล

นิวซีแลนด์กลับมองว่านี่คือโอกาสทางเศรษฐกิจในการ

สร้างรายได้เข้าประเทศ จึงมุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษา

เพื่อสร้างพลเมืองให้เป็นผู ้ที่มีความรู ้ ความสามารถ มี

อาวุธทางปัญญา ผลิตสินค้าน�ากลับไปขายยังประเทศที่

อพยพมา เนื่องจากคนเหล่านั้นทราบความต้อง เข้าใจ

วัฒนธรรมและภาษาเป็นอย่างดี นอกจากการผลิตสินค้า

แล้วนิวซีแลนด์ยังมองการศึกษาเป็นธุรกิจที่สร้างรายได้

เข้าประเทศอีกทางหนึ่ง จึงได้ร่วมมือกับสถานศึกษาต่างๆ

พฒันาหลกัสตูร กระบวนการเรยีนการสอน สภาพแวดล้อม 

และสิ่งอ�านวยความสะดวกต่างๆ รองรับนักศึกษาจาก

ต่างชาติ มีการรณรงค์โดยชูประเด็น เรียน (learn) อาศัย 

(live) ท�างาน (work) เพื่อดึงดูดนักเรียนจากต่างประเทศ 

จากสถิติในปี 2014 มีนักเรียนต่างชาติถึง 103,321 คน 

ส่วนใหญ่เป็นชาวจีน อินเดีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ไทย ซาอุดิ

อารเบีย เยอรมัน บราซิล ฝรั่งเศส และ ฟิลิปปินส์ ตาม

ล�าดับ ก่อให้รายได้เข้าประเทศถึง 883.8 ล้านดอลลาร์

นิวซีแลนด์ (Education.govt.nz, 2016a) ในด้านความ

สงบสุขและการอยู่ร่วมกันในสังคม เราแทบจะไม่เคยได้ยิน

ข่าวการประท้วงของประชาชนหรือการก่อการร้ายเลย ใน

ทางตรงกันข้ามเรามักจะได้ยินข่าวเก่ียวกับความร่วมแรง

ร่วมใจของภาคประชาชน ในการช่วยกันสร้างสรรค์สังคม

ให้น่าอยู่ เป็นสวรรค์ของทุกคน โดยที่ความส�าเร็จด้านการ

จัดการศึกษาก็ปรากฏให้เห็นชัดเจนจากผลทดสอบของ 

PISA ดังท่ีได้กล่าวมาแล้ว

สรุป

ความหลากหลายทางวัฒนธรรมในระบบการ

ศึกษาได้กลายเป็นสิ่งท่ีน่าศึกษาในโลกยุคโลกาภิวัตน์ การ

เปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีผลกระทบโดยตรงกับผู้เรียน สภาพ

แวดล้อมและการจัดการศึกษา ซึ่งต่อมาได้ส่งผลกระทบต่อ

วถิชีวีติและการท�างานในโลกของความหลากหลายของการ
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เรยีนรู้ ดงัน้ันวธิกีารทีเ่ราจะสามารถปรบัเปลีย่นสถาบนัการ

ศึกษาที่อยู่ท่ามกลางความหลากหลายได้ จึงเป็นส่วนส�าคัญ

ในการจัดการศึกษาที่สมบูรณ์ (Hiroko, 2016)

จากการศึกษาจะพบว่า การจัดการศึกษาของ

ประเทศนิวซีแลนด์นั้นเอื้อต่อความหลากหลายของผู้เรียน

ต้ังแต่ระบบบริหารจัดการ หลักสูตร การเรียนการสอน 

สื่อการเรียนการสอน และการประเมินผล ซึ่งเห็นว่าครบ

ทั้งระบบ ส�าหรับประเทศไทย ภาครัฐรวมทั้งสถานศึกษา

เองก็มองว่า นักเรียนแต่ละคนมีศักยภาพที่แตกต่างกันไป 

และทุกคนต่างต้องการความสุขในการเรียนรู้ แต่ในขณะนี้ 

สถานศึกษาไทยยังให้ความส�าคัญกับการที่นักเรียนเรียนไป

เพื่อความโดดเด่นเรื่องวิชาการ เพื่อผลคะแนนสอบระดับ

ชาติ หรือเพื่อเศรษฐกิจของประเทศ เป็นต้น ซึ่งมุมมอง

เหล่าน้ีส่งเสรมิให้นกัเรยีนมุง่เน้นไปทีก่ารเรยีนให้ได้คะแนน

ดี มากกว่าการเรียนท่ีเป็นไปตามความสนใจความถนัดหรือ

ความเป็นตัวของตัวเอง ดังนั้น ภาครัฐรวมถึงสถานศึกษาจึง

ควรส่งเสริมแนวคิด การศึกษาท่ีมุ่งเน้นให้เห็นว่านักเรียน

แต่ละคนมีความสามารถหลากหลาย มีความเป็นอัจฉริยะ

บุคคลที่แตกต่างกัน ซึ่งควรจะได้รับการสนับสนุนแตกต่าง

กันไป สถานศึกษาของไทยหลายๆ แห่ง ก็มีความหลาก

หลายทางวัฒนธรรมของผู้เรียน เช่น ความแตกต่างทาง

เช้ือชาติ ศาสนา ภาษา ฯลฯ การจัดการศึกษาจะประสบ

ความส�าเรจ็ได้กด้็วยการน�าแบบอย่างของประเทศทีป่ระสบ

ความส�าเร็จมาปรับใช้ โดยเพิ่มความยืดหยุ่นของหลักสูตร

และการจัดการเรียนการสอน อีกท้ังสถานศึกษาควรต้อง

มีการเปิดกว้างแสดงให้เห็นถึงการส่งเสริมการศึกษาเพื่อ

ความเป็นมนุษย์ เพื่อการด�ารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างเป็น

ปกติสุข และเพื่อดึงศักยภาพของนักเรียนมาสร้างสรรค์

พัฒนาประเทศต่อไป
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บทคัดย่อ

ในยุคของการเปลี่ยนแปลงและไม่หยุดน่ิง พฤติกรรมของผู้บริโภคย่อมเปลี่ยนแปลงและเดินหน้าอย่างรวดเร็ว 

กิจกรรมทางการตลาดจึงมีความเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา นักการตลาดยุคปัจจุบันจึงต้องปรับตัวเก่ียวกับกลยุทธ์การตลาด

อยู่เสมอ เนื่องจากต้องมีความพร้อมในการเข้าถึงผู้บริโภคท่ีมีความแตกต่างท้ังรสนิยม กิจกรรม และการเปิดรับสื่อ การ

ใช้สื่อและกิจกรรมพิเศษท�าให้ผู้บริโภคได้มีโอกาสทดลองใช้สินค้า ได้สัมผัสสินค้าอย่างใกล้ชิด รวมถึงช่วยสร้างความรู้จัก 

ความประทับใจให้เกิดขึ้นกับตราสินค้าได้เป็นอย่างดี แต่การจัดสื่อและกิจกรรมพิเศษให้มีความน่าสนใจและเข้าถึงกลุ่มผู้

บริโภคได้น้ันไม่ใช่เรื่องง่าย บทความนี้จึงเป็นบทความท่ีให้ความรู้แก่นักการตลาดและนักจัดกิจกรรม รวมถึงองค์กรต่างๆ 

เพื่อท�าความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้กลยุทธ์ และท�าให้การตลาดเชิงกิจกรรมได้รับความสนใจจนเป็นท่ีกล่าวขาน

ค�ำส�ำคัญ: การจัดกิจกรรมพิเศษ, การจัดแสดงสินค้า, การสื่อสารการตลาด

Abstract

According to our unstoppable world, consumer behavior has changed and developed rapidly 

while event marketing has changed continuously. The marketing experts have constantly adjusted 

their strategies to deal with different target groups, separated by trends, activities and media. Event 

marketing can penetrate the target groups to meet their real demands because the customers have 

the opportunity to touch, perceive and feel impressed with the products. However, it is not easy to 

organize interesting event marketing presentations. This research is aimed to study the strategies that 

enhance popularity of event marketing so that it can consequential and enduring. This study would 

benefit the marketing experts, organizers and other organizations.

Keywords: event marketing, exhibition organizing, marketing communication
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ท่ามกลางการแข่งขันในทางธุรกิจ นักการตลาด

ต่างต้องมีความพร้อมที่จะรับมือกับการแข่งขันและการ

เปล่ียนแปลงด้วยการมองหาเครือ่งมอืทีม่ปีระสทิธภิาพ และ

สามารถส่ือสารให้เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายได้ การจัด

กิจกรรมพิเศษนับเป็นทางเลือกหนึ่งที่ส�าคัญส�าหรับองค์กร

ในยุคปัจจุบัน เพราะนอกจากจะใช้เป็นเครื่องมือในการ

ประชาสัมพันธ์สินค้าและตราสินค้าแล้ว ยังสามารถกระตุ้น

ความสนใจ สร้างกระแส เพิม่ยอดขาย และยงัเป็นการรกัษา

กลุ่มลูกค้าเก่าได้เป็นอย่างดีด้วย

Kotler (1997) ได้ให้ความหมายของ กิจกรรม

พิเศษ (event marketing) ว่าหมายถึงเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน

จากการออกแบบเพ่ือสื่อสารข่าวสารไปยังกลุ่มเป้าหมาย

เฉพาะ อาจจะอยู่ในรูปของการจัดสัมมนา นิทรรศการ การ

ประกวด งานเปิดตัวสินค้า หรืองาน CRM

นอกจากนี้ เกรียงไกร กาญจนโภคิน (2555) ยังให้

ความหมายว่า กิจกรรมพิเศษเป็นเครื่องมือทางการตลาด

ในรปูแบบกจิกรรมทีแ่ต่ละองค์กรหรอืผลติภณัฑ์สร้างสรรค์

ขึ้น เพื่อดึงดูดลูกค้ากลุ่มเป้าหมายให้มีประสบการณ์ตรงกับ

สินค้าและองค์กร รวมถึงสามารถสร้างยอดขาย สร้างภาพ

ลักษณ์ เพ่ิมความน่าสนใจ ส่งผลให้กลุ่มเป้าหมายสามารถ

จดจ�าประสบการณ์นั้นได้ทันที

ดังน้ันอาจกล่าวได้ว่า กิจกรรมพิเศษ ไม่ได้เป็น

เพียงกิจกรรม แต่เป็นเครื่องมือที่จะสื่อสารอัตลักษณ์ของ

ตราสินค้าและองค์กรไปสู่ความต้องการของลูกค้า โดย

ไม่มีรูปแบบที่ตายตัว แต่มีขอบเขต รูปแบบ และทิศทาง

ที่สอดคล้องกับกรอบวัตถุประสงค์และความต้องการของ

ทั้งองค์กรและผู้บริโภค ซึ่งเป็นแบบที่จับต้องได้ วัดหรือ

ประเมินผลได้ และขายได้ รวมทั้งสามารถสร้างภาพลักษณ์

ที่ดีให้กับองค์กร สินค้า หรือบริการได้

ประเภทของกำรจัดงำนกิจกรรมพิเศษ

หากแบ่งประเภทของการจัดกิจกรรมพิเศษตาม

ประเภทของการจัดงานที่แยกตามกลุ่มเป้าหมาย สามารถ

แบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่ม คือ (บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา, 2554)

1. การจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อผู ้ประกอบการ 

(Business-to-Business--B2B) เป็นการจัดกิจกรรมพิเศษ

ของผู้ผลิตสินค้าหรือเจ้าของสินค้าหรือบริการโดยตรง ส่วน

ผู้ซื้อจะเป็นเพียงผู้ประกอบการเท่านั้น เช่น งาน Metalex 

ซึ่งเป็นงานแสดงเครื่องจักรหลากหลายแบรนด์ เป็นเวที

เปิดตัวนวัตกรรมใหม่ มีการเจรจาซ้ือขายสินค้าทั้งจาก

ประเทศไทยและนานาชาติ ผู้เข้าชมงานเป็นกลุ่มวิศวกร 

ผู้จัดการโรงงานอุตสาหกรรม หรือเจ้าของกิจการที่เกี่ยว

กับอุตสาหกรรมเครื่องจักร เป็นต้น

2. การจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อผู้บริโภค (Business-

to-Customer--B2C) เป็นการจัดกิจกรรมพิเศษที่เปิดให้

ประชาชนทั่วไปเข้าร่วมงานได้เพื่อเป็นการขยายโอกาส

ทางการตลาดของอุตสาหกรรมด้านอุปโภคบริโภค ผู้จัด

งานแสดงสนิค้าอาจเป็นผูค้้าปลกีหรอืผูผ้ลติทีมุ่ง่เน้นการน�า

เสนอสินค้าให้ผู้ซ้ือหรือผู้บริโภคคนสุดท้าย เช่น งานไทย

เที่ยวไทย เป็นการจัดงานแสดงสินค้าที่เปิดให้ประชาชน

ท่ัวไปเข้าร ่วมงานเพื่อขยายโอกาสทางการตลาดของ

อุตสาหกรรมด้านการท่องเท่ียว ผู้จัดงานแสดงสินค้าอาจ

เป็นบริษัทที่ขายสินค้าเกี่ยวกับการท่องเที่ยว หรือการ

บริการด้านการท่องเที่ยว มุ่งเน้นการน�าเสนอสินค้าและ

บริการให้ผู้บริโภคเลือกใช้บริการ เป็นต้น

3. การจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อผู้ประกอบการและ

ผู้บริโภค เป็นการจัดแสดงสินค้าท่ีผู้จัดเป็นผู้ผลิตโดยตรง

หรือตัวแทนจ�าหน่าย เพื่อให้ผู้ซ้ือท้ัง 2 กลุ่ม เข้าร่วมงาน 

โดยมักแบ่งเป็น 2 ระยะเวลาร่วมงาน คือ กลุ่มท่ีติดต่อซื้อ

ขายระหว่างธุรกิจ (trade day) และกลุ่มประชาชนทั่วไป 

(public day) เช่น งานแสดงสินค้า Thailand Interna-

tional Furniture Fair ท่ีจัดงานแสดงสินค้าเฟอร์นิเจอร์

และของตกแต่ง ซ่ึงแบ่งงานออกเป็น 2 ช่วงเพื่อตอบรับ

กับความต้องการของผู้ประกอบการและผู้บริโภค เป็นต้น

บทบำทและควำมส�ำคัญของกิจกรรมพิเศษ

กิจกรรมพิเศษนับเป็นสื่อที่ได้รับความนิยมเป็น

อย่างสูง ซ่ึงเหตุผลส�าคัญคือ การโฆษณาผ่านสื่อมวลชน

อื่นๆ มีราคาสูงขึ้น อีกทั้งยังไม่สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภค

ที่เป็นกลุ่มลูกค้าหลักขององค์กรได้เท่าที่ควร การวัดผลเพื่อ

ตรวจสอบว่าสื่อนั้นๆ สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคหลักหรือ

ไม่ก็สามารถท�าได้ยาก ด้วยเหตุนี้นักการตลาดจึงต้องหาวิธี

สือ่สารสนิค้าหรอืบรกิารท่ีมปีระสทิธภิาพและสามารถเข้าถงึ
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กลุ่มผู้บริโภคหลักและคุ้มค่ากับงบประมาณที่เสียไปให้มาก

ที่สุด ดังเช่นค�ากล่าวของ Kotler (1997) อาจารย์ด้านการ

ตลาดระดับโลก ที่ได้บรรยายแนวคิดในหัวข้อ “Marketing 

Thailand” ซึ่งจัดขึ้นโดยหนังสือพิมพ์ผู้จัดการ ว่า “การ

โฆษณาที่ใช้ส่ือมวลชนหลัก ต่อไปจะไม่ได้ผลในการสร้าง

ยอดขายมากนัก คือ อาจได้ผลเพียงร้อยละ 30-40 เท่านั้น 

ส่วนที่เหลือจะเป็นการสูญเสีย แต่การท�าโฆษณาที่เฉพาะ

เจาะจงจะมีความส�าคัญมากขึ้น” (แบรนด์เอจ, 2544)

ในการจัดกิจกรรมพิเศษ หากมีการวางแผนการ

ใช้สื่อที่ดีควบคู่กับการสร้างกิจกรรมที่น่าสนใจ จะสามารถ

สร้างการรับรู้ในตัวสินค้าหรือบริการได้ไม่น้อยกว่าการน�า

เสนอผ่านสื่อมวลชนหลักต่างๆ รวมทั้งสามารถท�าให้

สื่อมวลชนเลือกน�าเสนอข่าวในแง่มุมต่างๆ ได้ทั้งก่อนหน้า

การจัดกิจกรรม ระหว่างการจัดกิจกรรม และหลังการจัด

กิจกรรม ส่งผลท�าให้มีการน�าเสนอข่าวได้อย่างต่อเนื่อง 

และสร้างความจดจ�าได้ดีกว่าการใช้สื่อหลักที่หากต้องการ

สร้างความต่อเนื่องอาจจะต้องใช้งบประมาณที่ค่อนข้างสูง

และอีกเหตุผลหนึ่งที่ท�าให้กิจกรรมพิเศษได้รับ

ความนิยมอย่างรวดเร็ว คือ กลุ่มผู ้บริโภคเป้าหมายใน

ยุคใหม่ล้วนมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากขึ้น ทั้งในเร่ืองของ

รสนิยม ความชอบ กิจกรรมที่สนใจ รวมถึงมีพฤติกรรม

หลีกเลี่ยงโฆษณา (Harvey, 2001) เพราะในแต่ละวันผู้

บรโิภคมกัได้รบัข่าวสารจ�านวนมาก โดยพฤตกิรรมการหลกี

เลี่ยงโฆษณาถือเป็นพฤติกรรมอย่างหนึ่งในการลดปริมาณ

ข้อมูล (Assael, 2004) ส่งผลให้การเลือกใช้สื่อหลักอาจไม่

สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคที่เป็นกลุ่มหลักได้อย่างตรงจุด 

ดังนั้น การจัดกิจกรรมพิเศษจึงเข้ามาท�าหน้าที่ในการเจาะ

กลุ่มลูกค้าได้เป็นอย่างดี สามารถสนองตอบความต้องการ

ได้อย่างแท้จริง ถึงแม้ว่าจะเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้จ�านวน

น้อย แต่ล้วนเป็นกลุ่มผู้บริโภคหลักที่แท้จริงซึ่งย่อมเพิ่ม

โอกาสในการขายได้มากกว่า

อย่างไรก็ตามการจัดกิจกรรมพิเศษให้เกิดเป็น 

กระแส และสามารถเรียกร้องความสนใจได้ก็ไม่ใช่เรื่องง่าย 

นกัการตลาดจงึจ�าเป็นอย่างยิง่ทีต้่องเข้าใจถงึกลยทุธ์ในการ

สร้างความน่าสนใจเพื่อให้กิจกรรมที่จัดขึ้นมีความแตกต่าง 

โดดเด่น และกลายเป็นที่กล่าวขาน

ขั้นตอนกำรด�ำเนินงำน

การจัดกิจกรรมพิเศษในแต่ละประเภทอาจจะมี

เนื้อหา รูปแบบ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกัน

ออกไป แต่การจัดกิจกรรมพิเศษให้ประสบความส�าเร็จนั้น

จะมีข้ันตอนการด�าเนินงานท่ีเหมือนกัน 5 ข้อ ดังนี้ (แสง

สุริยา วราห์ค�า, 2551)

1. การวางกลยุทธ์ นับเป็นขั้นตอนแรกที่ส�าคัญ

ที่สุดก่อนที่จะลงมือปฏิบัติในงานทุกประเภท สามารถส่ง

ผลให้ประสบความส�าเร็จหรือล้มเหลวในแต่ละงานได้ การ

วางแผนทีด่จีะช่วยให้งานมปีระสทิธภิาพ ซึง่ค�าถามทีใ่ช้เป็น

พื้นฐานการวางแผนท่ัวไป มี 6 ประการ ได้แก่

1.1 ประเภทของงาน (what) เช่น งานแสดง

สินค้า ประกวด นิทรรศการ งานแสดงเทคโนโลยี เป็นต้น

1.2 วตัถปุระสงค์ของการจดังาน (why) ก�าหนด

จุดมุ่งหมายของงานที่จะจัด เน้นความส�าคัญในการจัดงาน

ว่าจัดเพื่ออะไร เช่น ส่งเสริมการท่องเท่ียว ต่อยอดธุรกิจ 

แสดงโชว์ภาพถ่าย เป็นต้น

1.3 สถานท่ี (where) การจัดงานควรค�านึงถึง

สถานท่ี ความสะดวกสบายในการเดินทาง ห่างไกลชุมชน

หรือไม่ รวมถึงสิ่งอ�านวยความสะดวกต่างๆ 

1.4 ระยะเวลา (when) จัดขึ้นเมื่อไร ช่วง

เวลาไหน

1.5 กลุ่มเป้าหมาย (who) กลุ่มเป้าหมายหลัก

คือใคร และจะได้รับประโยชน์อะไรจากการจัดงานครั้งนี้

1.6 วิธีการจัดงาน (how) เป็นค�าถามสุดท้าย

ท่ีส�าคัญท่ีสุดก่อนไปสู ่ ข้ันของการลงมือปฏิบัติให้บรรลุ

วตัถปุระสงค์และมปีระสทิธภิาพ ซึง่ควรบรูณาการทัง้ปฏบิตัิ

และทฤษฎี ตั้งแต่ขั้นแรกถึงขั้นด�าเนินการเข้าด้วยกัน เพื่อ

ความมีประสิทธิภาพ

การจัดกิจกรรมพิเศษให้ได้ผลท่ีดีต้องท�าให้เกิดผล 

เช่น ท�าให้เกิดการเผยแพร่ในสื่อต่างๆ โดยไม่เสียเงิน ทั้งนี้

กิจกรรมต้องมีความน่าสนใจมีจุดให้สื่อมวลชนต้องการน�า

เสนอ ท�าให้ได้กลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน เนื่องจากสามารถ

เลือกกิจกรรมท่ีอยู่ในความสนใจของกลุ่มเป้าหมาย และ

สร้างโอกาสให้กลุ ่มเป้าหมายได้รู ้จักองค์กร รู ้จักสินค้า 

มากข้ึน เป็นการเช่ือมโยงกลุ่มเป้าหมายเข้ากับสินค้าหรือ
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บริการให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้ เป็นต้น (ปฐมาพร 

เนตินันทน์, 2554)

2. ขั้นปฏิบัติการ เป็นการลงมือปฏิบัติจากแผนท่ี

ได้วางไว้ ประกอบด้วย

2.1 การออกแบบ ถือเป็นหัวใจหลักของการ 

จัดงานแสดงสินค้า เพราะเป็นสิ่งที่จะกระตุ้นความน่าสนใจ

ของงาน ดึงดูดให้ผู้คนเข้าไปชมงานอย่างมีความหมาย การ

ออกแบบจะมีทั้งออกแบบโครงสร้าง ออกแบบเพื่อการ

ตกแต่ง ออกแบบสื่อ 2 มิติ ออกแบบสื่อ 3 มิติ ออกแบบ

สื่อผสม ส่ือมัลติมีเดีย สื่อกิจกรรม ซึ่งการออกแบบจ�าเป็น

ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายฝ่าย เช่น ฝ่ายศิลปกรรม 

วิศวกร สถาปนิก ฝ่ายช่าง ฝ่ายบริหาร หรือฝ่ายการตลาด 

เป็นต้น

2.2 การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ เช่น อุปกรณ์จัด

สถานที่ แสง สี เสียง เพื่อการแสดง โสตทัศนวัสดุ เป็นต้น

2.3 การลงมือติดตั้ง ซึ่งต้องด�าเนินการให้แล้ว

เสร็จก่อนวันงานจริง

2.4 การควบคุมความปลอดภยั เป็นการป้องกนั

ไม่ให้ผู้ชมได้รับอันตรายใดๆ จากการเข้าชมงาน โดยเฉพาะ

อุบัติเหตุจากการติดตั้งวัสดุอุปกรณ์ อุบัติเหตุจากการสาธิต

หรือการแสดง อุบัติเหตุจากการจราจรภายในงาน

3. ขั้นตอนการประชาสัมพันธ์ เป็นการน�าเครื่อง

มือการตลาดอื่นๆ มาประยุกต์ร่วมกัน การโฆษณา เพื่อเชิญ

ชวนหรือชักจูง การประชาสัมพันธ์เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสาร

ต่างๆ ให้ประชาชนทราบ ซึ่งในการประชาสัมพันธ์นั้นควร

ด�าเนินการล่วงหน้าก่อนวันงานอย่างน้อยประมาณ 1 เดือน 

และถ้าเป็นการจัดกิจกรรมพิเศษขนาดใหญ่มากควรมีการ

ด�าเนินงานล่วงหน้าให้นานกว่านี้ โดยเลือกใช้สื่อและวิธีการ

ประชาสัมพันธ์ให้มีความหลากหลาย เช่น ประชาสัมพันธ์

ทางวิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ แผ่นภาพ สติกเกอร์ การ

ส่งบัตรเชิญ จดหมายเชิญไปยังผู้บริโภคโดยตรง เป็นต้น

4. ขัน้ตอนการน�าเสนอ เป็นการแสดงเนือ้หาข้อมลู

ให้ผู้ชมได้รับรู้ ได้ทดลอง หรือเข้าร่วมกิจกรรมตามท่ีได้

วางแผนไว้ ซึ่งรูปแบบการน�าเสนองานย่อมมีความหลาก

หลายกันออกไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดงาน เช่น การ

ประชุมสัมมนาทางวิชาการ การบรรยาย การสาธิต การ

ประกวดแข่งขัน กิจกรรมเพื่อความบันเทิง เป็นต้น

5. การประเมินผลและสรุป การประเมินผลในการ

จัดกิจกรรมพิเศษสามารถท�าได้หลายมิติ ดังนี้

5.1 Hit Objective ทุกกิจกรรมท่ีจัดต้องตั้ง

วัตถุประสงค์ วิธีการประเมินผลกิจกรรมอย่างแรก คือ การ

จัดกิจกรรมพิเศษตรงตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้หรือไม่ เช่น 

ต้องการสร้างยอดขาย หลังจากที่จัดงานสามารถสร้างยอด

ขายได้ตามเป้าทีก่�าหนดหรอืไม่ หรอืถ้าต้องการสือ่สารอะไร

ออกไปยังกลุ่มเป้าหมาย Message ท่ีก�าหนดไว้ได้ถูกต้อง 

หรือสื่อสารถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากน้อยเพียงไร เป็นต้น

5.2 Participant เป็นการประเมินผลผู้ร่วม

งานว่าเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ วัดจากจ�านวนและ

คุณภาพของผู้เข้าร่วมงาน เช่น ตั้งเป้าคนมาร่วมงานไว้

เท่าไร รวมถึงก�าหนดคุณสมบัติท่ีเราต้องการ ได้แก่ เพศ 

อายุ การศึกษา สถานภาพ หรือรายได้ ว่าเป็นไปตามที่ตั้ง

เป้าหมายไว้หรือไม่ เป็นต้น

5.3 Media Coverage ภาพข่าวกิจกรรม 

กิจกรรมพิเศษท่ีปรากฏตามสื่อต่างๆ ท่ีมีการน�าไป Air 

Time มาท�าการประเมินผลหรือค�านวณค่าใช้จ่าย ว่าหาก

มีการซ้ือพื้นท่ีสื่อจะต้องใช้งบประมาณเท่าไร

5.4 Communication กิจกรรมพิเศษที่จัด

ข้ึนสามารถสื่อสารข้อมูลข่าวสารท่ีต้องการบอกกลุ่มเป้า

หมายได้มากน้อยเพียงใด

การประเมนิผลการจดังานท�าให้ได้เรยีนรูส้ิง่ทีท่�าว่า

มีผลต่อผู้เข้าร่วมงานมากน้อยเพียงใด ท�าให้เรียนรู้ถึงความ

ต้องการทีแ่ท้จรงิของกลุม่ผูบ้รโิภคกลุม่เป้าหมาย และท�าให้

รบัรูว่้าการท�างานในครัง้นีม้ส่ีวนใดท่ีขาดตกบกพร่อง โดยน�า

ผลประเมนินีไ้ปพฒันารปูแบบงานท้ังในรปูแบบท่ีเคยด�าเนนิ

การไปแล้ว หรือพัฒนาไปสู่การสร้างสรรค์รูปแบบใหม่ๆ 

เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

กลยุทธ์กำรจัดกิจกรรมพิเศษ

ความส�าเร็จในการท�าการตลาดเชิงกิจกรรมที่

ส�าคัญ คือ การวางกลยุทธ์ การจัดกิจกรรมให้มีความพร้อม

และตรงตามทีไ่ด้ก�าหนดวตัถปุระสงค์หรอืวางกลยทุธ์ไว้ย่อม

น�าไปสู่ความส�าเร็จ โดยสิ่งท่ีต้องค�านึงถึงในการจัดกิจกรรม

พิเศษมีดังนี้ (เกรียงไกร กาญจนโภคิน, 2555)
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1. สถานการณ์ทางการตลาด (market situation) 

คือ การวิเคราะห์สินค้าว่าอยู่ในต�าแหน่งใด การตลาดภาพ

รวมเป็นเช่นไร เป็นผู้ครองส่วนแบ่งทางการตลาดหรือไม่ 

ซ่ึงข้อมูลในส่วนน้ีจะช่วยบอกได้ว่าควรใช้กิจกรรมพิเศษ

ประเภทใด

2. สถานการณ์ของตราสินค้า (brand situation) 

คือ การวิเคราะห์ศักยภาพของตราสินค้า โดยศึกษาว่า

ตราสินค้านั้นมีพลังสามารถดึงดูดกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมาย

หรือสื่อมวลชนได้หรือไม่ หากตราสินค้าที่ยังไม่มีพลังใน

การดึงดูดมากพอ ควรเลือกสถานที่ที่จัดกิจกรรมพิเศษ

ให้ประชาชนพบเห็นได้ง่ายและมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรม

ภายในงาน หรืออีกแนวหน่ึงคือการใช้ผู้มีชื่อเสียงเป็นแม่

เหล็กเพิ่มพลังดึงดูดให้คนมาร่วมงานได้เช่นกัน

3. แนวทางของกิจกรรม (event platform) คือ 

การวางทิศทางของกิจกรรม รวมถึงคุณค่าและการสะท้อน

ถึงวัฒนธรรมขององค์กร เช่น สินค้าของผงซักฟอกบรีส จะ

เน้นการใช้กิจกรรมกลางแจ้งเป็นหลัก มีหัวข้อของการจัด

กิจกรรม คือ เปิดโลกแห่งการเรียนรู้ เน้นการเรียนรู้นอก

ห้องเรียนของเด็กๆ เป็นต้น

4. คู่แข่งทางการแข่งขัน (competitor) คือ การ

ส�ารวจกิจกรรมที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 1-2 ปีที่ผ่านมา รวม

ถงึกจิกรรมทีก่�าลังจะเกดิขึน้ในเรว็ๆ นี ้ว่ามกีจิกรรมรปูแบบ

ใดบ้าง และทีข่าดไม่ได้เลยคอื การจดักจิกรรมของคูแ่ข่งทาง

ธุรกิจ เพื่อที่องค์กรจะได้วางแผนปรับเปลี่ยนหรือพัฒนารูป

แบบกิจกรรมให้มีความสดใหม่ ทันสมัย และไม่เหมือนใคร

5. ข้อมูลลูกค้าเชิงลึก (consumer insight) คือ 

การทีพ่ฤตกิรรมของผูบ้ริโภคมกีารเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ 

สิ่งที่ต้องค�านึงถึงคือ นักการตลาดจ�าเป็นต้องท�าการส�ารวจ

ข้อมูลเพ่ือให้รู้จักความต้องการของผู้บริโภค โดยวิเคราะห์

ถึงวิถีชีวิต ความชื่นชอบ ความนิยม หรือกิจกรรม เพื่อน�า

มาคิดสร้างสรรค์กิจกรรมพิเศษในสิ่งที่กลุ่มผู้บริโภคเป้า

หมายชอบและสนใจอย่างแท้จริง

6 .  ก า รสื่ อ ส า รก า รตลาด  (ma r ke t i n g  

communication) คือ การน�าเครื่องมือทางการตลาดอื่นๆ 

มาช่วยสนับสนุนและตอกย�้าถึงคุณภาพขององค์กร สินค้า

และบริการ รวมไปถึงการจัดกิจกรรมที่มีคุณภาพ เพื่อเป็น

ส่วนช่วยดงึดดูความสนใจและเข้าถงึกลุม่ผูบ้รโิภคได้มากข้ึน

การใช้การตลาดเชิงกิจกรรมเพื่อเจาะกลุ่มลูกค้า

นับวันจะแพร่หลายมากข้ึน ปัญหาส�าคัญคือการท�าให ้

กิจกรรมนั้นๆ น่าประทับใจและเป็นข่าวได้ เพราะถึงแม้ว่า

กิจกรรมพิเศษที่จัดขึ้นนั้นจะใช้งบประมาณจ�านวนมากก็ไม่

ได้เป็นสิ่งท่ียืนยันว่าจะได้รับความสนใจจากกลุ่มเป้าหมาย

หรือสื่อมวลชน (สุนิสา ประวิชัย, 2555)

ดังนั้นกิจกรรมท่ีประสบความส�าเร็จควรประกอบ

ไปด้วยแนวคิดหลัก 5 ประการ คือ (เกรียงไกร กาญจน

โภคิน, 2555)

1. ครั้งแรก (the first) คือ การจัดกิจกรรมพิเศษ

ในรูปแบบท่ียังไม่เคยมีใครจัดท�ามาก่อน เกิดข้ึนเป็นครั้ง

แรกในเมืองไทยหรือเป็นสิ่งแปลกใหม่ที่ไม่เคยมีใครเห็นมา

ก่อน โดยมีการน�าเสนอจุดแปลกใหม่มาใช้เพื่อดึงดูดความ

สนใจของผู้เข้าร่วมงาน

2. แตกต่าง (different) คอื การสร้างสรรค์กจิกรรม

บนความคิดที่พลิกแพลงแตกต่างจากสิ่งที่เคยเกิดขึ้นแล้ว 

เช่น การประกวดนางงาม ไม่จ�าเป็นต้องหุ่นดีเสมอไป จึง

จัดเป็นการประกวดธิดาช้างข้ึน เป็นต้น

3. ที่สุด (the most) คือ การจัดกิจกรรมที่มี

ความน่าสนใจ โดยใช้จุดเด่นในเรื่องของความเป็น “ที่สุด” 

ไม่ว่าจะเป็นเก่าที่สุด เล็กที่สุด ใหญ่ที่สุด ซึ่งส�าหรับใน

ประเทศไทยการจัดกิจกรรมในลักษณะนี้มักได้รับความ

นิยมจากสื่อมวลชนในการเขียนหรือรายงานข่าว อีกทั้งยัง

ได้ลงบันทึกความเป็นท่ีสุดอีกมากมาย เช่น การนวดแผน

ไทยท่ีเยอะท่ีสุด เดาะเลี้ยงลูกบอลได้นานท่ีสุด ท�าขนมไหว้

พระจันทร์ท่ีใหญ่ท่ีสุด เป็นต้น

4. ความตื่นเต้นเร้าใจ (excitement) คือ กิจกรรม

ทีม่กีารแสดงผาดโผนเป็นจดุเด่น แต่อย่างไรกต็ามควรค�านงึ

ถึงความปลอดภัยและผลกระทบท่ีจะตามมาด้วย เนื่องจาก

อุบัติเหตุเป็นสิ่งท่ีไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ เพราะ

หากเกิดข้ึนสิ่งท่ีตามมาคือผลเสียต่อช่ือเสียงขององค์กร

5. ความมีช่ือเสียง (famous) คือ การดึงผู้มีชื่อ

เสียงมาร่วมงาน ซ่ึงเป็นกลยุทธ์ท่ีใช้อย่างแพร่หลาย เช่น 

การน�านักแสดง นักร้อง หรือผู้มีชื่อเสียงมาร่วมกิจกรรม

ท่ีจัดข้ึน ซึ่งจะท�าให้ประชาชนรวมถึงสื่อมวลชนให้ความ

สนใจและพร้อมจะมาร่วมงานด้วยเป็นจ�านวนมาก
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สร้ำงกิจกรรมพิเศษให้มีคุณค่ำ น่ำจดจ�ำ

กิจกรรมที่ดีต้องสร้างคุณค่าและเป็นที่น่าจดจ�า

ให้แก่ผู้เข้าร่วมงาน ดังนั้น การสร้างสรรค์กิจกรรมพิเศษ

แต่ละคร้ังต้องมีเอกลักษณ์ รวมทั้งสะท้อนภาพลักษณ์ของ

องค์กร สินค้า หรือบริการ พร้อมทั้งสร้างการจดจ�าองค์กร

ได้เป็นอย่างดี ยกตัวอย่างเช่น กิจกรรมพิเศษ “ปั่นเพื่อ

แม่ หรือ Bike for Mom” ซึ่งเป็นกิจกรรมปั่นจักรยาน

เฉลิมพระเกยีรตสิมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชนินีาถ ใน

รัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 

83 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2558 โดยกิจกรรมเปิด

ให้พสกนิกรทกุหมูเ่หล่าได้มโีอกาสร่วมกจิกรรมป่ันจกัรยาน

เฉลิมพระเกียรติอย่างทั่วถึง และเสริมสร้างความสามัคคี

ของคนในชาติที่จะร่วมกันจัดกิจกรรมถวายพระพร อีกทั้ง

ยงัเป็นการเสริมสร้างสขุภาพให้แขง็แรงสมบรูณ์ ซึง่กจิกรรม

ดังกล่าวนับเป็นกิจกรรมที่มีคุณค่าน่าจดจ�าและต้องจารึก

ไว้ในหน้าประวัติศาสตร์

อีกหนึ่งกิจกรรมที่มีความโดดเด่น และสร้างภาพ

จดจ�าให้แก่ผู้เข้าร่วมงาน รวมถึงมีเอกลักษณ์ขององค์กรท่ี

น่าประทับใจ คือ งานราชด�าเนิน เรดบูลล์ แบงค์ค็อก 2010 

ซึ่งจัดขึ้นโดยบริษัท กระทิงแดง จ�ากัด เนื่องในโอกาสมหา

มงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษาของพระบาทสมเดจ็

พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และเป็นการร�าลึกถึงพระ

ปรีชาของพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพีรพงศ์ภาณุเดช หรือ 

พระองค์พีระ นกัแข่งรถฟอร์มลู่าวนัชาวไทย โดยทมีงานเรด 

บูลล์ มาติดตั้งโรงรถเหมือนกับพิทในสนามแข่งท่ีบริเวณ

ภูเขาทอง ในวันที่ 18 ธันวาคม 2553 ทั้งนี้มีประชาชนให้

ความสนใจเข้าชมกิจกรรมพิเศษเป็นจ�านวนมาก

สรุป

ในปัจจุบันกิจกรรมพิเศษได้รับความนิยมอย่าง

รวดเร็ว เนื่องจากการท่ีผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายมีความแตก

ต่างกันท้ังรสนิยม กิจกรรม ความช่ืนชอบ และวิธีการเปิด

รับสื่อต่างๆ อีกทั้งการโฆษณาผ่านสื่อมวลชนหลักมีราคา

แพงขึ้น รวมทั้งยังเผยแพร่ไปสู่ประชาชนจ�านวนมากแต่

แท้จริงแล้วอาจไม่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายหลักขององค์กร 

สินค้า หรือบริการ การจัดกิจกรรมพิเศษจึงเข้ามามีบทบาท

และช่วยเจาะกลุ่มผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายเพื่อสนองความ

ต้องการได้อย่างแท้จริง การจัดกิจกรรมที่ดี มีความน่า

สนใจ และมีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ ย่อมสามารถ

สร้างความน่าจดจ�าให้แก่ผู้เข้าร่วมงานได้ ซึ่งการสร้างสรรค์

กิจกรรมพิเศษแต่ละครั้งจ�าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีเอกลักษณ์ 

รวมถึงสามารถสะท้อนภาพลักษณ์ขององค์กร สินค้า และ

บริการได้เป็นอย่างดี หากแต่การจัดกิจกรรมพิเศษให้มี

ประสิทธิภาพสูงสุดอาจไม่ใช่เพียงเพื่อให้สอดคล้องกับ

รสนิยมหรือความต้องการของผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายเพียง

เท่านั้น แต่มีจุดประสงค์ท่ีส�าคัญอีกประการหนึ่ง คือ ท�า

อย่างไรให้กิจกรรมพิเศษนั้นน่าประทับใจ และเป็นข่าวได้ 

เพื่อผลในการประชาสัมพันธ์ น�าเสนอกิจกรรมนั้นออกมา

เป็นข่าวได้ ทั้งนี้นักการตลาดจึงควรก�าหนดกลยุทธ์การ

จัดท�าการตลาดเชิงกิจกรรมให้น่าสนใจและประทับใจ

ประชาชนรวมถึงสื่อมวลชนให้มากท่ีสุด
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Abstract

The objectives of this article are twofold. First of all, it aims to illustrate the development of 

the political struggles in the Film called “The suffragette” by comparing the visual representation with 

the historical facts recorded in British History. Secondly, the article shows how ideologies have been 

constructed to convey the message to the audience. In this part, 5 major scenes were selected for 

the analysis. The study has shown that, (1) the narrative technique used for story-telling was done by 

traditional linear timeline which facilitated the audiences to follow the sequences easily. However, 

the film dramatizes the historical events by adding characters, and foregrounding the breaking-points 

of women movement such as the shift of tactics to violence and the motivations which encouraged 

them to take those actions, (2) albeit its attempts to depict the women struggle the right to vote, the 

film failed to render its promises. It also connotes that the suffragette movement was predominately 

led by Upper and Middle class women, (3) working-class women who are the main subject of the 

movement were shadowed. Their roles were merely reduced to helpers or followers.

Keywords: British film, women right, right to vote, British politics

บทคัดย่อ

บทความฉบับนี้มีจุดประสงค์สองประการด้วยกันคือ (1) เพื่อศึกษาพัฒนาการ (development) ของการต่อสู้

การเมืองเพื่อให้ได้มาถึงสิทธิในการเลือกตั้งของสตรีในประเทศอังกฤษจากภาพยนตร์เรื่อง The suffragette โดยศึกษา

ภาพตัวแทนที่ปรากฏในภาพยนตร์ และเปรียบเทียบกับข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ในประเทศอังกฤษ และ (2) เพื่อ

ศึกษาอุดมการณ์ (ideology) ใน 5 ฉากส�าคัญของภาพยนตร์ (การโหนหินท�าลายร้านค้า การให้สัตยาบัน การเลิกท�างาน

ในโรงซักผ้า เวตท์เต้นร�ากลางสายฝนในขณะที่ลูกชายอยู่ในบ้าน การตายของอมิลี่ในสนามแข่งม้า) ว่าถูกประกอบสร้าง

ขึ้นอย่างไร โดยผลการศึกษาจาก ห้าฉากส�าคัญในภาพยนตร์เรื่องนี้ พบว่า (1) ภาพยนตร์มีการด�าเนินเรื่องตามกรอบ

เวลาที่เป็นเส้นตรง แต่ได้ดัดแปลงเหตุการณ์และเพิ่มตัวละครลงไป นอกจากนี้ยังมีการขับเน้นเหตุการณ์ส�าคัญๆ ใน

ขบวนการเคลื่อนไหวเพื่อเรียกร้องสิทธิสตรี เช่น การเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์และแรงผลักดันในการมาใช้ความรุนแรง

ในการเคลื่อนไหว (2) แม้จะมีการพยายามบอกเล่าความยากล�าบากในการได้มาถึงสิทธิในการเลือกตั้ง ภาพยนตร์ก็ยัง

ไม่สามารถโน้มน้าวผู้ชมให้คล้อยตามอุดมการณ์หลักท่ีได้วางไว้ เพราะแกนน�าในการเคลื่อนไหวการเรียกร้องการต่อสู้

ดังกล่าวเป็นสตรีที่อยู่ในชนชั้นสูงและชนชั้นกลาง (3) สตรีท่ีอยู่ในชนช้ันแรงงานจึงไม่มีบทบาทเด่น โดยบทบาทของสตรี

Political Struggles in the Suffragette (2015)

กำรต่อสู้ทำงกำรเมืองในภำพยนตร์เรื่อง The Suffragette (2015)

Raphiphat Phatthana

รพีพัฒน์ พัฒนา
Faculty of Liberal Arts, Eastern Asia University

คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
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Introduction

Not everybody in this planet enjoys the 

right to vote. From 166 countries in the world, 

only 24 countries have full democracy (eiu.com, 

2016). With fewer sanctions from the international 

community, many countries were dragged back 

to flawed democracy, hybrid and dictatorial  

regimes. Film is one of the culture medium 

which portrays such a struggle. As quoted in 

“Best of British: cinema and society from 1930 

to present” Aldgate and Richard suggested that 

popular film may serve as the vehicle by which a  

community expresses its beliefs about what 

is right or wrong, and it may be used as an  

instrument as a medium to repeat preferred 

behaviors to the society (1999, p. 3). 

In this recent decade, there are many 

movies showing the aspects of democratic 

movements. To name a few, Iron Jawed Engels 

(2004), The Lady (2011). The British film called 

The Suffragette is one of the visualized attempts 

to represent Political struggles during transition 

period for the better coverage of women right 

in the United Kingdom in early 20th century. 

To look at this film from both class and gender 

dimensions, we can understand the underlined 

discourse which is beyond what the movie aims 

to convey. 

The Suffragette is a film directed by Sarah 

Gavron (2015), a British director. The screenwriter 

of this film is Abi Morgan. The film is partially 

funded by Film 4 Productions and the British Film 

ชนชั้นแรงงานน้ันถูกลดทอนลงเป็นเพียงผู้ช่วยและผู้ติดตามในขบวนการต่อสู้เท่านั้น

ค�ำส�ำคัญ: ภาพยนตร์อังกฤษ, สิทธิสตรี, สิทธิในการออกเสียงเลือกตั้ง, การเมืองอังกฤษ

institute (BFI). In the UK, this film was released 

on October 12th 2015, and it was shown in the 

cinema until February 25th 2016 (suffragettemovie.

com, 2016).The main actresses of the movie are 

Carey Mulligan (as Maud Watts), Meryl Streep (as 

Emmeline Pankhurst), Anne Marie Duff (as Violet 

Miller), and Natalie Press (as Emily Davison).

Political struggles represented in The suffragette

The suffragette movement marked the 

outstanding page in the British History. In Britain, it 

is not until around 1850-1860s that an organized 

feminist movement took shape (Pugh, 1994, p.5). 

Therefore, it took at least half the century for the 

anger of the suffragette foot-soldiers to reach 

its peak. In British Genres: Cinema and society, 

1930-1960, Marcia Lancy asserted that “The 

characters and the social conflicts were solved 

through a populist benefactor or through the  

efforts of an exceptional individual who overcame  

economic and social constraints in the interest of the  

community (1991, p. 433).” The main theme of 

this movie is political inequality between men 

and women. Men obstructed women’s right to 

vote lest they cannot maintain their superior 

status quo in political arena with the pretext to 

maintain the social order.

The setting of the movie was set in 1912. 

However, the movie was produced by present-

time dominant ideology. At the end of the 
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movie, the movie shows the running ending text 

giving the list of the country will allow women 

to vote in the chronological order. It is unclear 

whether the film has a pro-liberal or pro-labor  

standpoint. Supposing that the movie is pro-labor, the  

initiation should be started by the members 

of the working-class themselves, not by the  

inspirat ion of the upper-class lady. This  

phenomenon can be explained further by Anne-

Marie Motard’s observation on the origin of the 

Labour party. In Le parti travailliste britannique, 

des origines au XXIe siècle: La continuité sous le 

changement, Motard used statics in her analysis 

to consolidate her argument that during 1900-

1940, the British labour was, little by little, form 

its identity in the British political scene. Still, it 

did not gain tremendous popularity until after 

the First World War By 1910, The labour party 

gained only 40 seats which is only 7.1% of the 

total seat in the parliament (Motard, 2009, p. 35). 

 As the film’s objective is mainly to  

entertain the audience, it does not try to narrate 

the historical events. Therefore, the purpose of 

this article are not the verification on how realistic 

the film is. Supporting historical evidences on the 

suffragette movement, of course, were discussed 

along to give clearer picture of the British society 

in the given period. Instead, it will observe how 

the film constructs visual images and analyze 

its messages to the audiences. Firstly, it will  

explore the synopsis of the story to provide some 

background to readers who might have not seen 

this movie yet. After that, it will move on to the 

scenes analysis as the main subject of the film 

study is visualized image. 

Etymologically speaking, Suffrage has its 

origin from FRACTION. As quoted in Origin: A short 

Etymological Dictionary of Modern English, Suffrage 

has its origin from medieval Latin which means 

support. When converting this word to supporter, 

it becomes Suffragium. Before the women’s 

right to vote in 1928, there were many political  

movements. Monica Charlot summarized the 

condition of the women who can vote according;

Pour avoir le droit de vote les femmes 

devaient donc avoir trente ans au moins, avoir 

déjà le droit de voter aux élections locales ou, 

ce qui était nouveau être diplômé des universités 

ou encore être mariées à un électeur disposant 

du droit de vote aux élections locales (Charlot, 

1996, p. 88)

As shown in the introduction of the movie, 

the first scene on the screen depicted that the early 

state of demonstrations organized by women in 

the United Kingdom was quite peaceful. However, 

the women have faced the harsh struggle before 

acquiring the status of full-fledged democratic 

country. Amid the period when women were 

demanding the right to vote in 1912, Maud Watts, 

a head of laundress witnessed various events of 

the suffragette movements on the street. The 

very first occasion was when she delivered the 

laundry package to one of the infant accessories 

stores located in the West End Street. As she 

fell down, she noticed that her colleague (Violet 

Miller) was smashing windows and smiling back 

to her. Watts was shocked that her colleague 

was one of suffragette militants. Frightened, 

Watts escaped the scene, and came back to her  

husband. The following day, she found her employer  

molesting the young laundress in the supply room. 

Hurt by her employer’s verbal harassment that 

the young girl’s age is reminiscent of hers, Watts 

followed Miller to hear Miller’s testimony at the  

parliament. Miller was asked by Mrs. Alice  

Haughton, the MP’s wife. Unfortunately, she  
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arrived at the parliament with the wounds on 

her face. Mrs. Haughton had to ask Maud to 

read the written testimony on behave of Miller. 

Optimistically, Maud thought that her testimony 

would enable women to the enfranchisement in 

the political system, therefore; she gathered with 

other women hoping that they would receive 

positive responses from the authorities. 

However, the government belittled their 

testimonies as a weak evidence to change the 

bill so that their demands were rejected. Watts 

shouted “Liar” along with other women. Then, 

the police started to hit them, and they were 

arrested. Even Mrs. Haughton cannot bail them 

out. Watts was eventually imprisoned for 1 week, 

and she met Emily Davison, a member of Women 

Social and Political Union (WSPU) who knows Mrs. 

Emmeline Pankhurst very well inside the prison. 

Upon her return to work and family, Watts 

has promised to Sonny, her husband not to  

participate the suffragettes’ activities anymore. 

Watts came in secret to listen to Mrs. Pankhurst’s 

speech. During the speech, Mrs. Pankhurst  

eloquently said that “We do not want to be a 

lawbreakers. We want to be a lawmakers”. Her  

emphasis on deeds, not words echoed in her 

violent tactics. Before escaping the police by 

fooling them with several ladies wearing the 

similar clothes to appear like herself, Pankhurst 

told Maud in person to never surrender and 

never give up the fight. The police changed 

strategy by not arresting the women on this  

occasion. Instead, they sent the women back 

to their husbands. Sonny put her belongings on 

the door and did not allow her to come into 

the house. Maud was fired after her picture, 

as a suffragette, was shown in the newspaper.  

Before leaving, she took the iron machine to burn 

her boss’s hand. After that, she was retained by  

Inspector Steed who later let her go with the hope 

that Maud would spy on other women activists 

in exchange of her freedom.

Maud secretly went to see her son at 

the playground but her husband has forbidden 

her to see the boy again. He mentioned that  

according to the law, George, their son is  

exclusively belongs to him. This fueled Maud to 

participate fully with the suffragette group so that 

the right to see her son is granted. On George’s 

birthday, in front of Maud’s eyes, his son was 

taken away for adoption. Maud, after that, had 

committed serial incidents including bombing the 

mailboxes, burning the empty seasonal house 

of the minister. During her imprisonment, Maud 

along with numerous comrades have undergone 

the hunger strike. To keep the prisoners alive, the 

force-fed methods were used. Terrified by such 

a cruel methods, Steed warned the Parliament 

that if a member the suffragette militants died, 

the women movement will achieve its goal of 

having a martyr. Consequently, it would bring 

more women to join the movement. 

Eventually, Maud was freed again. In order 

to gain global and royal’s attention, Maud and 

Emily went the Derby’s horse racing to show 

their banners in front of the Media. Despite 

the successful sneak into the event, they were  

barricaded to give the letter to King George V. 

All alone, Emily jumped into the racing track, 

and was killed by the horse. The figures of Emily 

was photographed and shown in the newspaper. 

Thousands of people march on the street for 

Emily’s funeral procession. 

To demonstrate the development of plot, 

there are at least 5 scenes extracted from this 

movie which is worth for discussion.
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Scene 1: Smashing infant accessories 

stores: The departure of the domesticated 

terrain

The first scene is the manifestation of 

suffragette’s cause; demanding the right to vote 

for women. Location selection to operate their 

“militant” actions at the infant accessories store 

to disrupt the normalcy of the patriarchal society 

was not coincident. In Greek language, Stone 

(pséphos)is synonymous to the word “vote”. 

The use of stones as the weapons should not 

be naively perceived as a weapon which can 

be easily obtained. In Ancient Athens, voters 

received 2 pebbles or stones (White and Black) 

to exercise their rights during the election, the 

white stone was used to approve whereas 

the black stone was used to condemn the  

proposition. Therefore, the act of throwing stones 

is symbolic. Before the stores were damaged. Maud 

has come to appreciate the beauty of embroider 

and the mother models without realizing the  

underlined domestication connotation hidden in such  

accessories. The infant accessories and the rocks 

the suffragette militants have hidden inside the 

baby trolleys as a weapon also symbolize the 

motherhood’s responsibility, and fixed assigned 

roles to women. The showroom looks like a 

cage where women cannot just walk away. To 

break the showroom is open the boundary for 

women to gain access to Public sphere. The rocks 

which have been kept inside the trolley is not 

only functioned to vent their discontentment, 

it means also to unload women’s domestic  

responsibilities. Rushing to escape the scene, she 

witnessed the debris of embroider and the mother 

models inside the showroom which caused a 

moral conflict in her mind. 

Scene 2: Giving Testimony: Putting a 

fighter on trial

Giving the testimony right after the  

aftermath of the window-smashing incident, one 

can easily predict the slim chance to win the 

cause. However, when we look at the historical 

context, year 1912, according to R.H. Tawney, was 

the peak period of citizens dissatisfaction for the 

British people towards their existing social order 

(Cannadine, 1998, p. 107). In short, the transition 

of the first scene to this scene is the political 

attempt to demolish of the private/domestic 

sphere. In preventing such a chance, the Men 

side employed discursive practices such as the 

use of accusation terms such as “Anarchist”, 

“radicalized”, “Agitate” to discredit the women 

aforementioned movements. 

Twenty-four-year-old Maud did not plan 

to testify in this process. Her original plan was 

to witness the event with the hope that the Bill 

might bring some change to her life. This scene, 

the audience can see the transparent comparison 

between Mrs. Haughton from her outfits and that 

of Violet and Maud. Maud came to the event 

without having make-up on her face. Her hairs 

were not brushed. It reflected that among the 

women themselves, there are class-differences. 

This circumstance posts the question why there 

is no class conflicts among women? One might 

wonders if women from different class, at least 

from this constructed cultural artifact, aim to 

fight with the common enemy first, or they  

simply overlook the differences. Pierre Sorlin claims 

in the article entitle From The third man to the 

Shakespeare in love: Fifty years of British success 

on Continental screens that in order to maintain 

its glamor of Britishness, British films tend to retain 

the accurate depiction of a sharply class-divided 
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society in which the gentry completely dominates 

the public sphere, while ordinary people focus 

more on improving their welfare rather than 

changing such a social condition of the country 

(Ashby & Higson, 2000, p. 89). From this quote, it 

can be interpreted that the attempt of the MP’s 

wife was to prevent wider social and economic 

gap which can lead unpredictable severe class 

uprising. 

At first, she was asked to read her  

colleague’s testimony which is actually prepared 

by Mrs. Haughton. At the time of the testimony, 

Maud was not allowed to read Violet’s statement. 

David Lloyd George asked if she had something 

to say. She said she does not know what to talk 

about, and she never thought of having a right 

to vote. However, David Lloyd George has asked 

her about her life, and why she came to listen 

the testimony. Maud’s story itself was a vivid 

testimony. It is an impromptu spoken statement 

which is not elaborately prepared by upper-class 

Feminist. Maud has told the committee that she 

was born in that Glasshouse laundry. She does 

not have a father, and she does not know who 

her father is. She had only her mother who died 

from the accident at work when she was four. 

When her mother was alive, she was attached to 

sleep on her mother’s back while her mother was 

working. She started working part-time when she 

was seven, and became full-time staff when she 

was twelve. She became the head of the laundress 

when she was seven, and now she is twenty-four. 

One of the committees commented that she 

reached the supervisor level at a very young age. 

She responded that the work of laundress has a 

short life. One of her ladies get poisoned from 

vapors and her lung was totally ruined from the 

cancer. She said she came to hear the testimony 

as she thought if the bill passes, there might be 

another life to live in this life.

From the testimony, she did not accuse 

anyone or complain that her pay was too low. But 

she has given the face that women receive lower 

pay compared to men. She simply compare the 

shorter working of hours of men can prolong their 

lifespan, and they have less chance to develop 

the sickness because Men have more time to get 

fresh air outside. Maud’s statement seems to give 

facts, not opinion.

Dr. Michelle Smith (2016), an Alfred 

Deakin post-Doctoral research fellow at Deakin  

University has mentioned in the on-line article 

entitled “suffragette Remind Us Why It’s Lie That 

Feminist need Men’s Approval” that “The idea 

that Feminism needs to be appealing to men 

and that men should be central to its progress 

are anti-feminist idea in themselves. From this 

statement, it can be implied that the women 

movement should not seek the approval from 

men. This scene is actually the transition from 

peaceful protest to more violent tactics.

 Scene 3: Leaving the laundry: The 

apostasy to male domination

Putting the burning iron machine on Mr. 

Tailor’s hand is the first act of resistance Maud 

fought back to the abuse she has been endured. 

The anger Maud has for Tailor was dormant for 

years. It was evoked by Tailor’s recent molest 

to Maggie, the young worker. The narration of 

the story hints that Maud herself was previously 

sexually harassed from her supervisor for years. 

Leaving the laundry scene reflects the first-hand 

of the women oppression .It seems that Maud 

does not want to witness more victims from this 

exploitation. When Maud was back at work, Mr. 
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Tailors eyed on the young girl and said to her 

that he has found someone who is willing to 

work for extra hours. After that, he has shown her 

the news on the newspaper. Mr. Tailors touched 

Maud from the back while saying that he would 

tell everybody what he has done to her.

The glasshouse laundry’s function,  

designed by concept of the Panopticon, is the 

prison where every workers are closely inspected. 

The period which The Suffragette took place 

was early 20th century. The surveillance of the 

civilian was already there. The police has secret 

captured the photo of the suffragette members. 

Although Maud did not participate with the  

Suffragette yet at the beginning, the police  

mistaken her as one of the militant after they 

captured the picture of Maud when she went to 

buy the medication for her son when the chemist 

who runs that drugstore.

The Panopticon structure gives the total 

power to the person who can see the behaviors 

of the people under his control. The nature of 

the laundry works which Maud has to perform is 

iron the linen to make it smooth. Iron machine is 

placed as a sign for social apparatus to maintain 

the social order. In reality, there is exploitation 

behind the surface of smoothness. 

Scene 4: Watts was dancing in the 

rain when her son was inside in the house:  

Struggling in the Darkness

From the previous scene, the territory 

which Maud was familiar with was home and the 

glasshouse laundry. Leaving alone without career 

or family brought tremendous degree of solitude 

to Maud. The darkness and the wetness of the 

rains are the sign of such an isolation. When Sonny, 

her husband, was away. Maud came to George, 

her only son. George was looking at Maud from 

inside the warm and lighted house. By contrast, 

Maud is dancing in the dark and perhaps it might 

cold outside as well. Before the exclusion from 

her employer and husband, Maud was a working 

wife and also a mother. Maud was bitterly forced 

to leave work, rejected from her husband. But 

she did not accept when her role as a mother 

was denied. The dance and the smile on her 

face cheered up her son’s spirit. Obviously, Maud 

embraces her motherly roles and responsibility 

of child-raising. Forbidden from seeing her child, 

in this case, was the symbol of the domestic 

violence. Rain signifies the incurring problem. 

However, Maud tried to be brave in front of her 

son. By law at that period of time, if divorced, a 

woman was not allowed to see her own child. 

She contemplated within her inner self that if the 

law does not allow her to see her child, she will 

fight to change the law as taking her child away 

is the last straw for Maud.

Scene 5: The death of Emily at the 

house racing: When the penetratee penetrates

Emily Wilding Davison is the real  

historical figures in Suffragette movement. From 

1900 until 1906, Davison was a governess in  

Berkshire. She obtained the first-class degree from 

Oxford (Crawford, 1999, p. 159). 

“We burn things because war is the 

only language men listen to” Maud proclaimed 

this statement during her second arrest. This  

statement leads to the primary dilemma of the 

movie that “Does the film legitimize the violence?” 

as it valorizes the sacrifice of the death Emily. 

From the early stage of the story, there are serial 

of violence committed by the women-smashing 

window, burning letter, bombing the house 

which did not attempt the human casualties.  
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Eventually, the movie foreground death as a  

sacrifice. From the historical evidences, there was a  

consensus that Emily Davison did not plan to die 

for her cause but she accepted her risk from her 

actions. There was no scene showing that Mrs. 

Pankhurst was re-arrested on her way to Davison’s 

funeral (Crawford, 1999, p. 162). Another point 

to be considered is the question of where the  

funding for the advocacy came from. The film 

portrayed that Maud was living in the church while  

engaging with the suffragette militancy. But the 

film failed to mention how she could survive 

during those years.

There are two cultural signs to be  

considered. First sign is the House racing where 

the upper-class gather for sport. The latter is 

the King who holds the highest position in the  

British society. Crossing the threshold to this 

event, Maud and Emily have to dress up so that 

they can blend it with people from higher class. 

Maud intentionally trespassed into this space to 

make her cause heard. But it was not as stronger 

as the intention of Emily. The movie intend to 

stagnate Maud’s role to be just a witness in this 

last scene. The audiences can see that Maud was 

running after Emily who is actually ahead of her. 

The film-noir showing the funeral procession, 

put in the movie, is taken from the March in 

1913. Emily’s death is the rebirth to the stronger  

movement. The use of soft lighting in the morning 

gave the feeling of the beginning. 

To conclude, the movie does, at least, 

attempted to show how difficult for women to 

gain the right to vote. In the first scene, it was 

an attempt of the women to get access to the 

public sphere. In order to do that, they have to 

break into it. For the second scene, it was the 

depiction of how women have been endured. 

The third scene summarized the rejection of the 

status quo of the male dominance society while 

the forth scene delineated maternal aspects of 

women in early 19th century. The last scene 

which is the death of Emily was actually the  

renewal of the feminism. Her death was a rebirth  

symbolically. In short, the movie dramatizes 

the historical events by adding characters, and  

foregrounding the breaking-points of women 

movement such as the shift of tactics to violence 

and the motivations which encouraged those  

actions. The story-telling was done by traditional 

linear timeline. However, it still connotes that the 

suffragette movement was predominately led by 

Upper and Middle class women. Working-class 

women were shadowed. Their roles were merely 

reduced to helpers or followers.
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บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ของบทความวิชาการเรื่องนี้ คือ การน�าเสนอเทคนิคการวิเคราะห์พื้นฐานของหุ้น ท่ีนักลงทุนราย

ใหม่ มักมีการลงทุนซื้อขายหุ้นรายตัวในระยะสั้น ซ่ึงส่วนใหญ่นักลงทุนท่ีเน้นซ้ือขายระยะสั้นมักเลือกหุ้นตัวท่ีสนใจจาก 

2 ปัจจัยหลักเบื้องต้น คือ ปริมาณการซื้อขายสูง และ ราคาหุ้นที่มีความผันผวนสูง สิ่งส�าคัญส�าหรับนักลงทุนในการ

ประเมินมูลค่าหุ้นเพ่ือคัดเลือกหุ้นเข้าสู่พอร์ตการลงทุน ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในระยะสั้นหรือซื้อขายรายวัน หรือการ

ลงทุนในระยะกลางและระยะยาว ก็ควรใช้ตัวช่วยในการวิเคราะห์ไม่ว่าจะเป็นแผนภูมิทางเทคนิคและเครื่องมืออื่นๆที่มี

ความเหมาะสมในการประเมิน โดยไม่ควรใช้การวัดมูลค่าราคาตลาดของหุ้นตัวนั้นเพื่อท�าการตัดสินใจลงทุนซื้อขายเพียง

อย่างเดียว การใช้เทคนิคการวิเคราะห์ด้วยแผนภูมิได้ถูกออกแบบมาเพื่อตรวจสอบแนวโน้มของหุ้นในธุรกิจท่ีคาดการณ์

ว่าจะเพิ่มมูลค่าสูงขึ้น โดยมีการก�าหนดราคาเป้าหมายท่ีชัดเจนเป็นขอบเขตในการตัดสินใจซ้ือหรือขายหุ้นตัวนั้นๆ ร่วม

กับการวิเคราะห์ปัจจัยพ้ืนฐานของหุ้นตัวน้ันและเปรียบเทียบกับหุ้นตัวอื่นท่ีอยู่ในธุรกิจประเภทเดียวกัน ส�าหรับให้นัก

ลงทุนสามารถทราบถึงมูลค่าแท้จริงของหุ้นตัวน้ันเม่ือเปรียบเทียบกับราคาหุ้นตัวอื่นในตลาดหุ้นปัจจุบันจะสามารถรู้ได้

ว่าหุ้นน้ันราคาถูกหรือแพง อีกทั้งเทคนิคการวิเคราะห์ด้วยแผนภูมิยังช่วยให้นักลงทุนมองเห็นแนวโน้มของราคาหุ้นที่น่า

จะเพิ่มสูงขึ้นหรือลดต�่าลงในอนาคตได้เหมาะส�าหรับการลงทุนในระยะกลางและระยะยาว ดังนั้นบทความนี้จึงสนับสนุน

แนวคิดในเรื่องการใช้เทคนิคและเครื่องมือในการวิเคราะห์ต่างๆ เป็นตัวช่วยในการตัดสินใจส�าหรับนักลงทุนให้ลงทุนอย่าง

มีเหตุผล มีทิศทางที่ชัดเจน ที่จะน�าไปสู่การตัดสินใจลงทุนท่ีประสบความส�าเร็จได้

ค�ำส�ำคัญ: การวิเคราะห์หุ้น, การประเมินราคาหุ้น, เทคนิคการวิเคราะห์พื้นฐาน, การลงทุนในหุ้น, นักลงทุน

Abstract

The purpose of this article is to present basic analytical techniques of interested stocks. For 

new investors there are usually short-term investments in stocks. Most of the short-term traders 

are likely to pick stocks that are interest from two primary factors: high trading volume and high  

volatility. It is important for investors to stock valuation and select stocks into portfolios. Whether 

it is short-term investment (daily trading) or investment in the medium and long term. It should be 

used for analysis, whether it is a technical chart and other tools that are suitable for evaluation.  

Market valuation of the stock should not be used to make a trading decision. The use of chart analysis 

techniques is designed to examine the trend of stocks in businesses that are projected to increase 

in value. The target price is clearly defined as the scope of the decision to buy or sell the stock. 
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บทน�ำ

การวิเคราะห์หลักทรัพย์เบื้องต้น อาศัยการ

วิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานเป็นรากฐานส�าคัญของการลงทุน 

โดย ชัชวนันท์ สันธิเดช (2554) กล่าวถึงหลักการลงทุน

แบบเน้นคุณค่า ที่มาจากแนวความคิดของ เบนจามิน 

เกรแฮม ผู้ได้รับการยกย่องว่าเป็น “บิดาแห่งการลงทุน

แบบเน้นคุณค่า” และยังได้รับฉายาว่าเป็น “คณบดีแห่ง

วอลสตรีท” อีกด้วย เกรแฮมเป็นผู้น�าเสนอทฤษฎีใหม่ๆ

สู่ศตวรรษที่ 20 ในแวดวงการลงทุนทั่วโลก โดยในยุคนั้น

เหล่าบรรดานักลงทนุมกัมองหุน้เป็นการเกง็ก�าไร นอกจากนี้ 

เกรแฮมยังเป็นอาจารย์ของ วอร์เรน บัฟเฟตต์ ผู้ท่ีเป็นนัก

ลงทุนที่ประสบความส�าเร็จที่สุดในปัจจุบัน (ชัชวนันท์ สันธิ

เดช, 2554) เกรแฮมให้ความเห็นว่านักลงทุนควรประเมิน

มูลค่าของกิจการด้วยปัจจัยพื้นฐานในด้านต่างๆ เพื่อหา

มูลค่าของราคาหุ้นที่เหมาะสม แล้วจึงพิจารณาราคาใน

ตลาดหลักทรัพย์โดยรวม ซึ่งหากราคาในตลาดโดยรวมมี

ราคาต�่ากว่า ก็สมควรจะซื้อหุ้นตัวนั้น เพราะในระยะยาว

ราคาตลาดจะปรบัตัวสงูขึน้ไปสูม่ลูค่าทีเ่หมาะสมต่อไป ส่วน

ส�าคัญที่สุดของการวิเคราะห์พื้นฐานของหุ้น มักเก่ียวข้อง

กับการดูงบการเงินย้อนหลัง และการวิเคราะห์เชิงปริมาณ 

ซ่ึงหมายถึงการดูงบในด้านรายได้ ค่าใช้จ่าย สินทรัพย์ หนี้

สนิ และส่วนของเจ้าของกจิการ เพือ่ท�าความเข้าใจเกีย่วกบั

ผลการด�าเนินงานในอนาคตของบริษัท ภายใต้สมมติฐาน

หลักของการวิเคราะห์นั่นคือราคาในตลาดหุ้นจะไม่สะท้อน

ให้เห็นมูลค่าที่แท้จริงของหุ้นตัวนั้นและกิจการ สิ่งนี้ท�าให้

นักลงทุนจ�าเป็นต้องเรียนรู ้เทคนิคต่างๆเพื่อช่วยในการ

วิเคราะห์ข้อมูล โดยพิจารณาจากค่าความปลอดภัยในการ

Used in conjunction with the fundamental analysis of that stock and compared with other shares 

in the same business. For investors to know the true value of their stock when compared to other 

stock prices on the stock market, they can know that the stock is cheap or expensive. And charting  

techniques also help investors see the trend of prices that are likely to rise or fall in the future,  

suitable for medium to long-term investment. So this article supports the idea of using techniques 

and tools for analysis. It is a decision maker for investors to make a rational investment. Have a clear 

direction. This will lead to successful investment decisions.

Keywords: stock analysis, stock valuation, basic analytical techniques, investments in stocks, investor

ลงทุนซ้ือขายหุ้น โดยใช้เทคนิคร่วมกับการวิเคราะห์ปัจจัย

พื้นฐานของหุ้น และการมองแนวโน้มในอนาคต รวมถึง

สถานการณ์ภายนอกของอุตสาหกรรมหรือภาวะเศรษฐกิจ

ท่ีจะเป็นไปได้ในอนาคตด้วย (Graham, 2003)

เนื้อหำ 

กำรประเมินมูลค่ำพ้ืนฐำน

ในการประเมินมูลค่าพื้นฐานของ ตราสารทุน หุ้น 

และตลาดหุ้น ทั้งหมดมีมูลฐานที่แท้จริงซึ่งสามารถหาได้

โดยการวิเคราะห์รายได้ กระแสเงินสด อัตราดอกเบี้ย และ

ตัวแปรความเสี่ยงในปัจจุบันและในอนาคต และการด�าเนิน

งานของกิจการในอดีต การประเมินมูลค่าหุ้น จะช่วยให้

นักลงทุนตัดสินใจในการซ้ือหรือขายหุ้น โดยเปรียบเทียบ

ระหว่างราคาตลาดในปัจจุบัน กับมูลค่าท่ีแท้จริงที่ได้รับ

จากการประเมิน อาทิ การตัดสินใจซ้ือหุ้นท่ีมีมูลค่าที่แท้

จริงสูงกว่าราคาตลาด (overvalue) และการตัดสินใจขาย

หุ้นหากราคาตลาดสูงกว่ามูลค่าท่ีแท้จริง (undervalue)

เทคนิคการวิเคราะห์หุ้นเบ้ืองต้น

1. การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ - การวิเคราะห์ EIC 

(Economic, Industry and Company Analysis)

การวเิคราะห์ EIC คอืการวเิคราะห์ด้าน “เศรษฐกจิ 

อตุสาหกรรม และการวเิคราะห์กจิการ” เป็นแนวทางเพือ่ใช้

ในการตดัสนิใจว่าจะซือ้หุน้ตวัใด การวเิคราะห์ทางเศรษฐกจิ
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ท�าให้หุ้นสามัญทั้งหมดมีความเสี่ยงจากความผันผวนของ

ตลาด ราคาหุ้นปรับตัวดีขึ้นต่อการเติบโตของรายได้ อัตรา

เงินเฟ้อต�่า การเพิ่มผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศเบื้อง

ต้น (GDP) และตลาดที่มีความผันผวนน้อยลง นอกจากนี้

แหล่งที่มาของความไม่แน่นอน เช่น การทุจริต การคุกคาม 

สงคราม วิกฤตเศรษฐกิจ และเรื่องอื้อฉาวทางการเมือง มี

ผลให้ตลาดย่อตัวลง นอกจากนี้ดัชนีหุ้นของ SET Index, 

SET50 Index หรือ SET100 Index การเพิ่มขึ้นหรือลดลง

ของค่าดชันี กจ็ะบอกถงึการเคลือ่นไหวของราคาหลกัทรพัย์

ที่อยู่ในดัชนีน้ันๆ ผู้ลงทุนสามารถใช้วัดผลตอบแทน และ

ความเสี่ยงจากการลงทุนในกลุ่มนั้นๆได้ อีกทั้งดัชนีหุ้นยัง

เป็นตัวชี้วัดเศรษฐกิจประเทศไทยได้ในอีกมุมหนึ่ง ในด้าน

การค้าของกระทรวงพาณิชย์จะช่วยให้ผูท้�านโยบายสามารถ

ตัดสินใจได้ดีขึ้น เกี่ยวกับนโยบายการเงินและการคลัง โดย

ดูจากตลาดหุ้นมีการตอบสนองต่อภาวะถดถอยหรือการ

เติบโตทางเศรษฐกิจในขณะนั้นเป็นอย่างไร

การวเิคราะห์อตุสาหกรรม ให้ข้อสรปุทีส่�าคญัเกีย่ว

กับอุตสาหกรรมที่จะอยู่รอดในสถานการณ์ทางเศรษฐกิจท่ี

คาดการณ์ได้ ไมเคิล อี. พอร์เตอร์ (Porter, 1998) แนะน�า

กรอบการวิเคราะห์สภาพการแข่งขันในอุตสาหกรรมจาก

แบบจ�าลองแรงผลักดัน 5 ประการ (five fore model) 

ดังน้ี (1) การคุกคามของผู้เข้าใหม่ (2) การแข่งขันระหว่าง

คู่แข่งที่มีอยู่ในอุตสาหกรรม (3) อ�านาจการต่อรองของผู้ซ้ือ 

(4) ภัยคุกคามสินค้าและบริการทดแทน และ (5) อ�านาจ

การต่อรองของผู้ขายวัตถุดิบ นักลงทุนสามารถวิเคราะห์

โดยพิจารณาองค์ประกอบใน 5 องค์ประกอบดังกล่าวมา

ในการประเมินอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

เพื่อตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่คาดหวัง 

หลังจากตัดสินใจว่าอุตสาหกรรมใดที่น่าสนใจในปัจจุบัน 

ต่อมาคือการหาบริษัทที่น่าสนใจในอุตสาหกรรมนั้น

2. การศึกษาจากวิธีประเมินมูลค่าการลงทุน 

(study of investment value)

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (2558a) น�า

เสนอเทคนิคการประเมินมูลค่าหุ้น 2 แนวทาง ที่สะท้อน

ถึงความซับซ้อนและความส�าคัญของการประเมินมูลค่า

หุ้น คือ (1) เทคนิคการประเมินมูลค่าหุ้นโดยการคิดลด

เงินปันผล (Dividend Discounted Model--DDM) ซ่ึง

มูลค่าของหุ้นประเมินจากมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสด

จากการด�าเนินงานและกระแสเงินสดอิสระที่คาดว่าจะเกิด

ขึ้นในอนาคต และใช้อัตราคิดลดแปลงค่าเงินในอนาคตให้

เป็นมูลค่าของเงินในปัจจุบัน และ (2) เทคนิคการประเมิน

มูลค่าหุ้นโดยวิธีสัมพัทธ์ (Relative Method)โดยท่ีมูลค่า

ของหุ้นค�านวณจากราคาปัจจุบันเทียบกับตัวแปรที่ถือได้

ว่าเป็นการประเมินมูลค่าที่ส�าคัญ เช่น ก�าไรต่อหุ้น กระแส

เงินสดต่อหุ้น มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น หรือยอดขายต่อหุ้น 

เป็นต้น ท้ังสองวิธีนี้มีปัจจัยหลายอย่างเช่น (ก) อัตราผล

ตอบแทนของนักลงทุนที่ต้องการจากหุ้น เนื่องจากอัตรา

นี้เป็นอัตราส่วนลดหรือเป็นส่วนประกอบหลักของอัตราคิด

ลด (ข) วิธีการประเมินท้ังหมด คือ ผลกระทบจากอัตราการ

เติบโตโดยประมาณของตัวแปรท่ีใช้ในเทคนิคการประเมิน 

เช่น เงนิปันผล ผลก�าไร กระแสเงนิสด หรอืยอดขาย และขึน้

อยู่กับสมมติฐานทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพ สมมติฐาน

เหล่านี้ต้องถูกประเมินโดยการวิเคราะห์ เพื่อบังคับให้มีการ

ประเมนิราคาหุน้ต่างกนั เนือ่งจากมกีารประมาณการทีแ่ตก

ต่างกัน ส�าหรับการน�าเข้าตัวแปรส�าคัญเหล่านี้ ดังนั้น การ

ประเมินมูนค่าหุ้น จึงให้ความส�าคัญกับการหามูลค่าที่แท้

จริงของหุ้นเพื่อน�ามาเปรียบเทียบกับราคาตลาดของหุ้น 

ให้เห็นว่าหุ้นดังกล่าว มีราคาหุ้นสูงกว่ามูลค่าหุ้นท่ีประเมิน 

(overvalue) การแนะน�าในทางปฏิบัตินักลงทุนไม่ควรซื้อ

หุน้นัน้ หรอืหากถอืครองไว้กค็วนขายเพือ่ลดความเสีย่ง หรือ 

หากราคาหุ้นต�่ากว่ามูลค่าหุ้นที่ประเมิน (undervalue) ใน

ทางปฏิบัตินักลงทุนควรซื้อหุ้น หรือถือครองหุ้นนั้นต่อไป 

(ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2558a)

ทั้งสองแนวทางในการประเมินมูลค่าหุ้นควรใช้

ประโยชน์ แต่ไม่สามารถแข่งขันได้ เนื่องจากท้ังสองแสดง

ให้เห็นถึง “มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะ

ได้รับ” จากเทคนิควิธีการวัดกระแสเงินสดท่ีใช้ หรือการ

จ่ายเงินปันผล เนื่องจากเป็นกระแสเงินสดท่ีจ่ายโดยตรง

แก่ผู้ลงทุนซ่ึงแสดงว่า ต้นทุนของส่วนของผู้ถือหุ้นควรใช้

เป็นอัตราส่วนลด เทคนิคการจ่ายเงินปันผลเป็นประโยชน์

ในการพิจารณามูลค่าหุ้นของกิจการท่ีมั่นคง ท่ีคาดว่าจะ

เติบโตอย่างต่อเนื่องในระยะยาว ในทางตรงกันข้ามเทคนิค

การจ่ายเงินปันผลเป็นเรื่องล�าบากในการด�าเนินการกับ 

บริษัทที่ไม่ได้จ่ายเงินปันผลตลอดช่วงเวลาที่มีการเติบโต

สูง หรือให้ผลตอบแทนท่ีจ�ากัดในปัจจุบัน เนื่องจากมีอัตรา

ผลตอบแทนการลงทุนสูง
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กระแสเงินสดจากการด�าเนินงาน ซึ่งเป็นกระแส

เงินสดหลังจากหักค่าใช้จ่ายทางตรง เช่น ค่าใช้จ่ายในการ

ขาย ค่าใช้จ่ายทั่วไป และค่าใช้จ่ายในการบริหาร การเบิก

ใช้เงินทุนหมุนเวียน และการลงทุน เมื่อพิจารณาถึงกระแส

เงินสดที่มีอยู่ส�าหรับการจัดสรรทุนทั้งหมด อัตราส่วนลดท่ี

ใช้คือ ต้นทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักของบริษัท (WACC) ซ่ึง

เป็นรูปแบบที่มีประสิทธิภาพอย่างมาก เมื่อเปรียบเทียบกับ

บริษัทที่มีโครงสร้างเงินทุนที่มีความหลากหลาย เนื่องจาก

สูตรของ WACC กล่าวถึงมูลค่าหุ้นของบริษัทหลังจากหัก

มูลค่าหนี้สินของบริษัทออกจากมูลค่ารวมของบริษัทแล้ว 

การวัดกระแสเงินสดครั้งที่ 3 เป็นกระแสเงินสดอิสระแก่

เจ้าของหุ้นซึ่งคล้ายคลึงกับกระแสเงินสดอิสระจากการ

ด�าเนินงาน แต่ต้องจ่ายให้กับผู้ถือ ดังน้ันอัตราส่วนลดที่

เหมาะสมคือต้นทุนทางการเงินของบริษัท ความท้าทาย

ที่เป็นไปได้ของเทคนิคการหมุนเวียนของเงินสดเหล่านี้คือ

การพึ่งพาปัจจัยการผลิตที่ส�าคัญซึ่ง ได้แก่ (ก) อัตราการ

เติบโตของกระแสเงินสด และ (ข) การประมาณอัตราคิด

ลด การปรับเปลี่ยนเล็กน้อยของค่าเหล่านี้อาจส่งผลต่อค่า

ของการประเมินมูลค่าหุ้นได้

3. การศึกษาจากแนวทางการเติบโตของหุน้ (study 

of growth stocks)

การเตบิโตของหุน้ ไม่จ�าเป็นต้องเป็นหุน้ในบรษิทัที่

มกีารเตบิโต การเตบิโตของหุน้ คอืหุน้ทีค่าดว่าจะมอีตัราผล

ตอบแทนที่สูงกว่าหุ้นอื่น ๆ  ในตลาด ที่มีลักษณะความเสี่ยง

ที่ไม่สามารถบอกได้ อัตราการเติบโตของผลตอบแทนของ

หุ้นที่สูงขึ้นเป็นผลอันเนื่องมาจาก ในบางช่วงเวลา ตลาดมี

การบิดเบือนความสัมพันธ์กับหุ้นอื่น ๆ แม้ว่าตลาดหุ้นจะ

สอดคล้องกับราคาหุ้นอย่างรวดเร็วเพื่อแสดงข้อมูลล่าสุด 

ข้อมูลที่ได้รับอาจไม่สมบูรณ์หรือแม่นย�าเสมอไป ดังนั้น

การใช้ข้อมูลท่ีผิดพลาดหรือไม่สมบูรณ์โดยการวิเคราะห์

ส่วนใหญ่ อาจท�าให้หุ้นดังกล่าวถูกประเมินหรือตีราคาต�่า

เกินไปในช่วงเวลาหนึ่ง

หากหุ้นถูกประเมินค่าต�่า เมื่อได้รับข้อมูลท่ีถูกต้อง 

ราคาของหุ้นในเวลาต่อมาควรเพิ่มขึ้น เพื่อแสดงมูลค่าพื้น

ฐานที่แท้จริง ในช่วงระยะเวลาการปรับราคาหุ้น จะถือว่า

หุ้นน้ันเป็นหุ้นที่มีการเติบโต เนื่องจากผลตอบแทนท่ีได้รับ

จะสงูกว่าอตัราผลตอบแทนทีต้่องการ หุน้ทีเ่ติบโตในอนาคต 

อาจเป็นหุ้นของบริษัทประเภทใดก็ได้ ในตลาดหลักทรัพย์

หากนักลงทุนวิเคราะห์และคาดการณ์บริษัทที่มี

การเติบโตได้ในอนาคตได้อย่างถูกต้อง ราคาตลาดปัจจุบัน

ของหุน้ของบรษิทัทีเ่ตบิโตนัน้ จะสะท้อนถงึรายได้ในอนาคต

หรือกระแสเงินสด นักลงทุนที่ซื้อหุ้นของบริษัทที่เติบโตใน

ราคาที่ถูกต้องของตลาดนี้ จะได้รับอัตราผลตอบแทนที่

สอดคล้องกับความเสี่ยงของหุ้น แม้จะมีการเติบโตของราย

ได้ที่เหนือกว่าก็ตาม หลายต่อหลายครั้งที่นักลงทุนประเมิน

ค่าการเติบโตของรายได้โดยประมาณ หรือท�าให้เกิดความ

เข้าใจผิดเกี่ยวกับระยะเวลาการเติบโตของบริษัทเพิ่มขึ้น

และส่งผลให้ประเมินมูลค่าที่แท้จริงของหุ ้นของบริษัท

เพิ่มขึ้น นักลงทุนที่ช�าระราคาหุ้นที่สูงขึ้นส�าหรับบริษัทที่

มีการเติบโตจะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในอัตรา

ผลตอบแทนที่ได้รับจากการปรับความเสี่ยง แม้ว่าบริษัท

เติบโตจะมียอดขายและก�าไรสูงกว่าค่าเฉลี่ยก็ตาม (Simlai, 

2014, pp. 101-123)

4. การศึกษาจากการเจริญเติบโตในราคาที ่

เหมาะสม (study of growth at a reasonable price:-

-GARP)

การเติบโตที่ราคาที่เหมาะสม (GARP) เป็นกลยุทธ์

การลงทุนหุ้นแบบผสม โดยเน้นการลงทุนในหลักทรัพย์ที่

มีมูลค่าต�่ามาก และคาดว่ารายได้จะเติบโตอย่างต่อเนื่อง

ในช่วงหลายปีท่ีจะเกิดข้ึน นักลงทุนของ GARP รวมตัวชี้

วัด และการตัดสินของแต่ละบุคคล เพื่อตัดสินใจเลือกหุ้น 

ตดิตามหุน้ของบรษิทัทีม่ผีลก�าไรหรอืรายได้โดยประมาณใน

ช่วง 10-20% นอกจากนี้การเจริญเติบโตและการวิเคราะห์

การเงนิของบรษิทัทีม่กีารเจรญิเตบิโตสอดคล้องกบัการคาด

การณ์การเติบโตของกลุ่มบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน

ของธุรกิจ (Investor Guide Staff, 2018)

นักลงทุนในหุ้นคุณค่า มักใช้ P/E Ratio คือราย

ได้ท่ีสัมพันธ์กับราคาหุ้น เป็นอัตราส่วนราคาต่อก�าไรสุทธิ

ต่อหุ้น (P/E Ratio = Price / Earnings per Share) โดย

หารราคาหุ้นปัจจุบันด้วยอัตราส่วนก�าไรต่อหุ้น (EPS) หาก

อัตราส่วน P/E ในช่วง 10-20% ให้ข้อมูลท่ีเป็นกลางมาก

ขึ้นส�าหรับนักลงทุนในหุ้นคุณค่า เนื่องจากเป็นราคาท่ีน้อย

ลงและมีความเสี่ยงน้อยกว่าหุ้นท่ีมีอัตราส่วน P/E 25% 

ขึ้นไป ซึ่งแสดงถึงหุ้นที่มีการประเมินเกินราคา การดูหุ้น

ท่ีมีอัตราส่วน P/E น้อยลง ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของนัก

ลงทุนในหุ้นคุณค่า ในทางตรงกันข้ามนักลงทุนที่เลือกหุ้นท่ี
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มีอัตราส่วน P/E สูงกว่ามักมาจากการคาดการณ์ว่าบริษัท

จะมีการเติบโตที่ดีมากกว่า

นักลงทุนในหุ้นคุณค่า และนักลงทุนในหุ้นเติบโต 

จะมองบริษัทที่สนใจ จากอัตราส่วน (P/B) โดย P/B ใช้

ในการประเมินว่าตลาดมีมูลค่าเท่าใดที่มูลค่าตามบัญชี

ของกิจการที่เป็นปัญหา และค�านวณโดยการหารราคา

หุ้นในปัจจุบันด้วยมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (P/B Ratio = 

Current Share) มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น = มูลค่าตามบัญชี 

(สินทรัพย์ - หน้ีสิน) / หุ้นคงค้าง นักลงทุนในหุ้นคุณค่ามัก

มองหาอัตราส่วน P/B ที่ต�่ากว่า เนื่องจากมีแนวโน้มท่ีจะ

เพิ่มค่าสูงขึ้น โดยเฉพาะบริษัทที่มีอัตราส่วน P/B ที่น้อย

กว่ามาตรฐานส�าหรับอุตสาหกรรม เน่ืองจากอาจท�าให้มี

โอกาสเกิดผลก�าไรมากขึ้นเมื่อมีการปรับปรุงธุรกิจ และ

ได้รับการประเมินมูลค่าหุ้นอย่างถูกต้อง

ในขณะที่อัตราส่วน P/E ถูกใช้เพื่อวัดค่าของแต่ละ

บริษัท โดยสามารถวัดความถูกแพงของหุ้น แต่ก็ไม่ได้ถูก

ต้องเสมอไป และยังมีข้อจ�ากัดอยู่หลายประการ เช่น หุ้น

สองตัวอาจมีค่า P/E เท่ากัน แต่ความน่าซื้ออาจไม่เท่ากัน

ก็ได้ หุ้นบางตัวที่คิดว่าราคาถูก เพราะเห็นว่ามีค่า P/E ต�่า 

แต่อันที่จริงอาจไม่ได้น่าซื้อ เนื่องจากเป็นธุรกิจที่อยู่ในขา

ลง ในทางกลับกันหุ้นบางตัวคิดว่า ราคาแพง เพราะเห็นค่า 

P/E สูง แต่ความจริงอาจไม่ได้แพงเมื่อเทียบกับตัวกิจการ

ท่ีก�าลังเติบโตอย่างก้าวกระโดด ดังนั้นค่า P/E ได้มองข้าม

บางสิ่งบางอย่างที่ส�าคัญมากไป และสิ่งนั้นก็คือ “ศักยภาพ

ในการเตบิโต” นัน่เอง หากมองแต่ค่า P/E อาจไม่มวีนัได้ซือ้

หุ้นที่หลายคนมองว่าดีที่สุดในตลาด นั่นก็คือ “หุ้นเติบโต”

ด้วยเหตนุี ้เราจงึมกัใช้ค่า PEG ซึง่เป็นการวดัความ

ถูกแพงของหุ้นอีกวิธีหนึ่ง โดยให้น�้าหนักกับเรื่องของการ

เติบโตเป็นส�าคัญ PEG หรือ P/E to Growth เป็นเครื่อง

มือของนักลงทุนที่เน้นการลงทุนใน Growth Stock หรือ 

“หุ้นเติบโต” เป็นหลัก ตัว “G” หรือ “Growth” นั้นก็

คือ “การเติบโต” ในที่นี้หมายถึงการเติบโตของ “ก�าไร” 

เท่านั้น (ไม่ใช่ ยอดขาย, เงินปันผล หรืออื่นๆ)

อัตราส่วน PEG เป็นอีกหน่ึงเมตริกการประเมิน

มูลค่าที่ที่นักลงทุนในหุ้นเติบโตชื่นชอบ ใช้เพื่อประเมิน

ศักยภาพการเติบโตของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับมูลค่าของ

กิจการ ค�านวณโดยการหารอัตราส่วน P/E โดยการเติบโต

ของรายได้ของบริษัท (PEG Ratio = P/E ratio / คาด

การณ์การเติบโตของก�าไร) ส�าหรับนักลงทุนในหุ้นเติบโต 

อัตราส่วน PEG Ratio = 1 หรือต�่ากว่าเป็นตัวบ่งช้ีที่ดี 

ตัวอย่างเช่น บริษัทที่มีอัตราส่วน P/E เท่ากับ 15 และการ

เติบโตของก�าไร 25% หรือ 15/25 เท่ากับ PEG ท่ี 0.6 และ

ถือว่าเป็นเงินลงทุนท่ีดีส�าหรับนักลงทุนในหุ้นเติบโตส่วน

ใหญ่ บริษัทท่ีมีอัตราส่วน PEG ประมาณ 0.5 ถือว่าดีกว่า

เนื่องจากมีศักยภาพในการเติบโตท่ีดี แต่ยังมีการประเมิน

มูลค่าต�่ามากด้วยเช่นกัน

สอดคล้องกบังานวจิยัของ Athanassakos (2011, 

pp. 86-100) ที่สนับสนุนว่า นักลงทุนที่ต้องการซื้อหุ้นที่ต�่า

กว่ามูลค่าที่แท้จริง หากต้องการหาหุ้นที่ลดราคาอย่างมาก 

นักลงทุนในหุ้นคุณค่าจะต้องท�าตามข้ันตอนสองข้ันตอน 

อันดับแรกพวกเขาค้นหาหุ้นท่ีถูกประเมินมูลค่าต�่าเกินไป

โดยใช้เมตริกการคัดกรองเช่นอัตราส่วน P/E และ/หรือ P/

BV ต�่า ประการท่ีสองพวกเขาต้องใช้เทคโนโลยีช่วยในการ

ประเมินค่า ในหุ้นท่ีถูกประเมินมูลค่าต�่าท้ังหมด โดยตรวจ

สอบว่าหุ้นคุณค่าที่ระบุไว้ก่อนหน้านี้เอาชนะหุ้นที่เติบโตได้

หรือไม่ แล้วจึงตัดสินใจลงทุนด้วยความระมัดระวัง สรุปได้

ว่านกัลงทนุหุน้คณุค่า ตามขัน้ตอนสองขัน้ตอนในการลงทนุ

เลอืกหุน้ จากการศกึษาครัง้นีไ้ด้เพิม่มลูค่าในแคนาดาในช่วง

ปี 2528-2552 และการลงทุนในหุ้นคุณค่ายังสอดคล้องกับ

งานวิจัยของ นิเวศน์ เหมวชิรวรากร และ พเนิน อินทะ

ระ (2552) พิสูจน์ว่า การลงทุนแบบเน้นคุณค่าสามารถ

เอาชนะตลาดได้ จากการศึกษาในปี 2547 ถึง 2551 เป็น

เวลา 5 ปี ผลการศึกษาแสดงค่าเฉลี่ยของผลตอบแทนของ

การลงทุนในหุ้นคุณค่า ให้ผลตอบแทนเหนือกว่าตลาดสูง

ถึงปีละประมาณ 34.73 เปอร์เซ็นต์ 

5. การศึกษาจากเทคนิคการเลือกหุ้นด้วยวิธี C-A-

N-S-L-I-M (study of stocks selection techniques 

with C-A-N-S-L-I-M)

C-A-N-S-L-I-M เป็นปรชัญาในการคดักรองการจดั

ซ้ือและขายหุ้นสามัญท่ีพัฒนาข้ึนโดย William O’Neil ผู้

ร่วมก่อตั้ง Investor’s Business Daily กล่าวถึง C-A-N-

S-L-I-M ว่าเป็นตัวย่อส�าหรับนักลงทุนรายวัน (IBD) 7 ข้อ 

ตามตัวอักษร C-A-N-S-L-I-M แบ่งเป็นปัจจัยเชิงพื้นฐาน

บริษัท คือ C-A-N ปัจจัยเชิงเทคนิค คือ S-L และปัจจัย

สนับสนุนคือ I-M ความหมายของตัวย่อได้แก่ 
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• ( C ) = ผลก�าไรไตรมาสก่อน (current quar-

terly earnings) ยอดขายรายไตรมาสควรเพิ่มข้ึน 25% 

ขึ้นไปเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้ว จงมองหา

บริษัทที่เพิ่งประกาศผลการด�าเนินงานเพิ่มขึ้น 40-500% 

• ( A ) = ก�าไรต่อปีเพิ่มขึ้น (annual earnings 

increases) ก�าไรรายปีควรเพิ่มขึ้น 25% หรือมากกว่าใน

แต่ละปีที่ผ่านมา อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นต่อปีเท่ากับ 

17% หรือมากกว่า จงมองหาบริษัทที่มีความเติบโตติดต่อ

กัน 5 ปี โดยมีอัตราเติบโตที่ไม่ต�่ากว่า 25% ต่อปี ถ้าหุ้นมี

ลักษณะอย่างนี้ไม่จ�าเป็นต้องสนใจ P/E Ratio ซึ่งช่วงของ 

P/E อาจจะอยู่ที่ 20 ขึ้นไป 

• ( N ) = สินค้าใหม่ ทีมบริหารใหม่ จุดสูงสุดใหม่ 

(new products, new management, new highs) หุ้น

ที่ดีมักจะมีเรื่องราวใหม่ๆ อยู่เบื้องหลังมัน เช่น สินค้าใหม่

ที่น่าสนใจ หรือ ผู้บริหารคนใหม่ ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะท�าให้เกิด

จุดสูงสุดใหม่ บริษัทควรมีผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ๆ ที่

ช่วยกระตุ้นการเติบโตของรายได้ หุ้นควรมาจากรูปแบบ

กราฟที่เหมาะสมและจะท�าให้ราคาสูงขึ้น 

• ( S ) = อุปสงค์ และ อุปทาน (supply and 

demand) มี อุปสงค์และอุปทานในหุ้นที่โดดเด่นอาจมี

ขนาดใหญ่หรือเล็กก็ได้ แต่ปริมาณการซื้อขายควรมาก จะ

ท�าให้โอกาสที่ราคาหุ้นจะถูกขับเคลื่อนสูงขึ้นได้ 

• ( L ) = ผู้น�า และ ผู้ตาม (leaders and lag-

gards) เป็นการซื้อหุ้นชั้นน�าในอุตสาหกรรมชั้นน�า อันดับ

ความแข็งแกร่งของราคาหุ้นควรเป็น 80 หรือสูงกว่า เลือก

ลงทนุในหุน้ทีม่คีวามเข้มแขง็ในอนัดับต้นของหมวดนัน้ๆ สกั 

2-3 บริษัท หุ้นเหล่านี้มักจะปรับตัวดีกว่าหุ้นอื่นๆในหมวด

เดียวกันในอัตรา 80-90% ภายใน 1 ปี และควรหลีกเลี่ยง

หุ้นที่ปรับตัวแย่ลงในระยะ 7 เดือน 

• ( I ) = ได้รับการสนับสนุนจากนักลงทุนสถาบัน 

(institutional sponsorship) หาให้ได้ว่าหุ้นตัวใดท่ีนัก

ลงทุนสถาบันนิยมซื้อ หากเป็นหุ้นที่มีผลตอบแทนดีและนัก

ลงทุนสถาบันยังมีอยู่น้อย อาจจะน�ามาเป็นหุ้นที่จะเข้าซื้อ 

• ( M ) = ทิศทางของตลาด (market direction) 

ตรวจสอบตลาดทุกวันเพ่ือหาสัญญาณของการปรับตัวลง 

และให้ระวังการเข้าซื้อในขณะนั้น ขายหุ้นตัดขาดทุนเมื่อ

หุ้นน้ันตกลงต�่ากว่า 7-8% จากราคาที่ซื้อมาโดยไม่ต้องมี

ค�าถาม และให้ขายหุ้นที่ขึ้นไม่ถึง 20% ภายใน 13 สัปดาห์ 

ให้ถือหุ้นท่ีข้ึนเกิน 20% ภายใน 4-5 สัปดาห์ หุ้นพวกนี้มัก

จะเป็นหุน้ทีท่�าก�าไรมากทีส่ดุ ในกรณทีีหุ่น้ทีซ่ือ้มาและมกีาร

ปรับตัวข้ึน 25% อย่างรวดเร็วภายใน 1-2 สัปดาห์ ที่เป็น

เช่นนี้ก็เพราะว่าอาจจะมีข่าวดี ท�าให้นักลงทุนในตลาดแห่

กันเข้าเก็บหุ้นอย่างเร่งร้อน เราควรรีบท�าก�าไรเช่นเดียวกัน 

ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ควรมีแนวโน้มเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง 

อันมาจากหุ้น 3 ใน 4 ของพอร์ท มีแนวโน้มตามแนวโน้ม

ตลาดหุ้นโดยรวม (ชลเดช เขมะรัตนา, 2559)

กลยุทธ์การลงทุนที่ร�่ารวยของ C-A-N-S-L-I-M 

เช่น การเน้นความส�าคัญในการเลือกหุ้นที่มีก�าไรต่อหุ้น 

(EPS) ในไตรมาสล่าสุดเพิ่มข้ึนเป็นประจ�าทุกปี EPS ของ

บริษัทบ่งช้ีว่าอัตราการเติบโตของเปอร์เซ็นต์เป็นท่ีน่าสงสัย 

แต่ระบบ C-A-N-S-L-I-M เสนอว่าจะมีการเติบโตไม่น้อย

กว่า 18-20% ซึ่งเป็นพื้นฐานของหุ ้นที่มีประสิทธิภาพ

สูง บ่งชี้ถึงการเพิ่มขึ้นของรายได้ที่น่าสนใจ ในบริษัทที่

มีการเติบโตอย่างแท้จริงจะมีการเติบโตได้ถึง 50% ขึ้น

ไป ระบบ C-A-N-S-L-I-M ให้ความส�าคัญกับนักลงทุนใน

การรับรู้รายได้ท่ีมีคุณภาพต�่า ซ่ึงไม่ได้เป็นตัวแทนผลการ

ด�าเนินงานของบริษัทอย่างถูกต้อง ในบริษัทที่มีคุณภาพ

ปานกลางนักลงทุนควรเปรียบเทียบกับรายได้ของบริษัท

อื่นในอุตสาหกรรมเดียวกันด้วย

เทคนิค C-A-N-S-L-I-M สอดคล้องกับงานวิจัย

ของ Seung-Woog (Austin) Kwag and Sang Whi Lee 

(2006, pp. 1-11) ท่ีสนับสนุนว่า การลงทุนในหุ้นคุณค่า

กับการลงทุนในหุ้นเติบโต หลักฐานเชิงประจักษ์ช้ีให้เห็น

ว่าการลงทุนตามมูลค่าตามอัตราส่วนการประเมินมูลค่า

สูง (อัตราส่วนระหว่างก�าไรต่อหุ้น อัตราส่วนของกระแส

เงินสดต่อเงินเฟ้อ และอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล) 

มีแนวโน้มที่จะดีกว่าการเติบโตของการลงทุนในอัตราส่วน

การประเมินที่ต�่า ช่วยให้มีประสิทธิภาพในทุกสภาวะ

เศรษฐกิจ ซ่ึงหมายความว่านักลงทุนจะสามารถลงทุนใน

หุ้นที่มีอัตราส่วนการประเมินสูงกว่าหุ้นที่มีอัตราส่วนการ

ประเมนิต�า่ ได้โดยไม่ค�านงึถงึภาวะเศรษฐกจิ ประโยชน์ของ

การลงทนุในหุน้คณุค่าจะเหน็ผลชดัเจนในช่วงทีต่ลาดมกีาร

หดตัวมากกว่าในช่วงท่ีตลาดมีการขยายตัว และสอดคล้อง

กับงานวิจัยของ Vaibhav Lalwani and Madhumita 

Chakraborty (2018, pp. 127-141) ศึกษาว่ากลยุทธ์การ
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คัดเลือกหุ้นตามตัวชี้วัดคุณภาพพื้นฐานสี่ตัวสามารถสร้าง

ผลตอบแทนที่ดีกว่าตลาดทั่วไปได้หรือไม่ โดยเลือกหุ้นที่

มีสภาพคล่องสูงจาก 20 อุตสาหกรรมหลักของเศรษฐกิจ

อินเดีย ผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่า ประสิทธิภาพของตัวชี้วัด

พื้นฐานที่สามารถช่วยคาดการณ์ผลการด�าเนินงานของ

หุ้นระยะยาว ช่วยให้นักลงทุนสามารถแยกความแตกต่าง

ระหว่างหุ้นที่มีประสิทธิภาพสูงและหุ้นที่มีผลการด�าเนิน

งานต�่าตามตัวชี้วัดคุณภาพหุ้นได้ และสามารถท�าก�าไรข้ัน

ต้นและสร้างผลตอบแทนที่ดีขึ้นกว่าตลาดทั่วไปได้

6. การศึกษาจากหุ ้นอ่อนแอหรือหุ ้นราคาต�่า 

(study of weak stocks or low price stocks)

กลยุทธ์การลงทุนที่เกี่ยวกับหุ ้นที่อ ่อนแอหรือ

หุ้นราคาต�่า กลยุทธ์นี้ไม่จ�าเป็นต้องมีการวิเคราะห์ทาง

เทคนิคของราคาหุ้นในอดีตและปริมาณการซื้อขาย หรือ

การวิเคราะห์งบการเงินขั้นพื้นฐาน การประเมินมูลค่าของ

กระแสเงินสด และการประเมินอัตราการเติบโตในอนาคต 

ส�าหรับการแบ่งประเภทของหลักทรัพย์

กลยุทธ์น้ีบังคับให้นักลงทุนจัดอันดับจากสูงสุดถึง

ต�่าสุด คืออัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (เงินปันผลหาร

ด้วยราคาหุ้น) ของหุ้นสามสิบหุ้นซึ่งประกอบด้วยค่าเฉลี่ย

อุตสาหกรรม นักลงทุนลงทุนในหุ้นจ�านวน 10 หุ้นที่มีอัตรา

ผลตอบแทนสูงที่สุดหรือเลือกซื้อหุ้นสามัญที่มีราคาต�่าสุด

จ�านวน 5 หุ้น ในราคาต�่าสุด 5 อันดับแรกหลังจากหนึ่งปี

หุ้นจะได้รับการจัดอันดับใหม่ และหุ้นที่มีอัตราเงินปันผล

ตอบแทนสูงสุดสิบอันดับแรกจะถูกเก็บไว้ ถ้าหุ้นไม่ได้อยู่ใน

กลุ่มที่มีอัตราเงินปันผลตอบแทนสูงสุดสิบอันดับแรกก็จะมี

การขายและถูกแทนที่ด้วยหุ้นตัว ใหม่ซึ่งเป็นหนึ่งในสิบหุ้น

ท่ีมีอัตราเงินปันผลตอบแทนสูงสุดนั่นเอง (Folger, 2017)

7. การศึกษาจากการวิเคราะห์หุ ้นทางเทคนิค 

(study of stocks technical analysis)

การวิเคราะห์ปัจจัยทางเทคนิค ใช้การประเมิน

มูลค่าหุ้น โดยการประเมินมูลค่าของราคาหุ้น และปริมาณ

การซื้อขายในอดีตที่เกิดจากกิจกรรมในตลาดหุ้น เพื่อน�า

มาใช้คาดการณ์พฤติกรรมการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นใน

อนาคต การวิเคราะห์ทางเทคนิคไม่ได้วัดค่าที่แท้จริงของ

หุ้น แต่สามารถใช้แผนภูมิและเครื่องมืออื่น ๆ  ในการจดจ�า

รูปแบบที่สามารถสนับสนุนกิจกรรมในมุมมองได้ เนื่องจาก

มีเทคนิคการลงทุนมากมายในการวิเคราะห์พื้นฐาน มีผู้ค้า

ทางเทคนิคหลายประเภท โดยเทคนิคสามารถข้ึนอยู่กับ

รูปแบบ แผนภูมิ ตัวช้ีวัดทางเทคนิค และออสซิลเลเตอร์ 

นอกจากนี้การวิเคราะห์ทางเทคนิคยังใช้ข้อมูลราคาและ

ปริมาณในอดีตเป็นข้อมูลแยกต่างหากจากการวิเคราะห์

พื้นฐาน เขตข้อมูลของการวิเคราะห์ทางเทคนิคอยู ่บน

สมมติฐานสามชนิด คือ (1) ราคาหุ้น คือภาพสะท้อนของ

ทุกสิ่งที่เข้ามากระทบกับกิจการ (2) ราคาหุ้นเคลื่อนไหว

และเปลี่ยนแปลงไปตามแนวโน้มในช่วงเวลาหนึ่ง และ (3) 

พฤตกิรรมการลงทนุของนกัลงทนุมกัไม่แตกต่างจากในอดตี 

ประวัติศาสตร์การลงทุนมักซ�้ารอยเดิม

เส้นแนวโน้ม (trend line) มักพบด้วยกัน 3 รูป

แบบ คือ (1) เส้นแนวโน้มขาข้ึน (uptrend) ราคาหุ้นจะ

เคลื่อนไหวเป็นแนวชันข้ึน ราคาหุ้นสูงสุดและต�่าสุดมักปิด

สูงกว่าราคาก่อนหน้า หากแนวโน้มบวกขึ้นสม�่าเสมอจะ

เป็นสัญญาณ “ซ้ือ” ตามเทคนิค (2) เส้นแนวโน้มขาลง 

(downtrend) การเคลื่อนไหวของราคาหุ้นจะเป็นแนวลาด

ลง โดยราคาหุ้นต�่าสุดและสูงสุดมักปิดต�่ากว่าราคาก่อน

หน้า หากแนวโน้มราคาลดลงต่อเนื่อง จะ เป็นสัญญาณ 

“ขาย” ตามสัญญาณเทคนิค และ (3) เส้นแนวโน้มแบบ

ราบ (Sideways) นั่นคือราคาหุ้นปรับตัวขึ้นลงเล็กน้อยใน

ช่วงแคบๆ ท�าให้เส้นแนวโน้มไม่เปลี่ยนแปลง หากเส้นแนว

โน้มมีลักษณะแบบฟันปลา นักลงทุนอาจท�าการซ้ือหุ้นใน

ราคาที่อยู่ใกล้เคียงกับระดับราคาต�่าสุดครั้งก่อนหน้า และ

ขายหุ้นในราคาท่ีอยู่ใกล้เคียงกับระดับราคาสูงสุดครั้งก่อน

หน้า (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2558b)

8. การศึกษาจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (study of 

moving averages)

Murphy (2018a) กล่าวว่า ในบรรดาตัวชี้วัด

ทางเทคนิค ค่าเฉลี่ยเคลื่อนท่ี เป็นตัวบ่งช้ีทางเทคนิคที่ได้

รับการยอมรับมากที่สุด ซึ่งใช้ในการตัดสินใจทิศทางการ

ซ้ือขายหุ้น ค่าเฉลี่ยเคลื่อนท่ีเป็นผลมาจากการค�านวณ

ทางสถิติ โดยเฉลี่ยจ�านวนจุดข้อมูลที่ผ่านมาในอดีต เมื่อ

พิจารณาแล้วค่าเฉลี่ยท่ีเกิดข้ึนจะถูกวางแผนลงบนแผนภูมิ

ท�าให้นักลงทุนสามารถรับทราบข้อมูลที่ราบรื่นมากกว่า

การดูการเคลื่อนไหวของราคาในแต่ละวัน ท่ีมาจากตลาด

หุ้นท้ังหมด การวัดค่าความคงทนของการเคลื่อนไหวของ

ราคาหุ้น และแยกแยะช่วงเวลาท่ีแตกต่างกัน เพื่อสังเกต
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การเคลื่อนไหวของราคายืนยัน แรงสนับสนุนที่เป็นไปได้ 

ระดับแนวรับ แนวต้าน และก�าหนดการตั้งค่าความสูญเสีย 

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่โดยเฉลี่ย (Simple Moving 

Average--SMA) คือค่าเฉลี่ยทางคณิตศาสตร์ของราคาหุ้น

ในช่วงเวลาที่ก�าหนด ตัวอย่างเช่นในการค�านวณค่าเฉลี่ย

เคลื่อนที่ในช่วง 15 วัน ราคาหุ้นที่เปิดราคา ปิดราคา ต�่า

หรือสูง จะถูกน�ามาใช้เพื่อก�าหนดค่าเฉลี่ยเคลื่อนไหวโดย

การเพิ่มราคาหุ้นอ้างอิงในช่วง 15 วันที่ผ่านมาและหาร

ผลตามด้วย 15 ค่าเฉลี่ยที่เกิดขึ้นรวมจุดข้อมูล 15 จุด ท่ี

ผ่านมา เพื่อให้ผู้ประกอบการค้าทราบว่าหุ้นมีราคาเท่าใด

ในช่วง 15 วันที่ผ่านมา

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบผันแปร(Variable Moving 

Average--VMA) คือ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ที่ขึ้นอยู่กับความ

ผันผวนของข้อมูลโดยอัตโนมัติปรับค่าให้ราบเรียบ ค่าคงท่ี

ที่ราบเรียบที่ใช้ในการค�านวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนท่ีจะมีค่า

สูง เมื่อวันที่มีความผันผวนของราคามาก นักลงทุนเช่ือว่า

ความผันผวนสูงประกอบกับตลาดที่มีแนวโน้มสูงเป็นความ

ผิดพลาด โดยทั่วไปตลาดที่มีแนวโน้มเติบโตสูงจะมีความ

ผันผวนน้อยลงเนื่องจากความผันผวนของราคาในแต่ละวัน

ที่สม�่าเสมอ การผันผวนของความผันผวนเกิดขึ้นในตลาดท่ี

มีแนวโน้มสูง แนวโน้มลดลง หรือตลาดด้านข้าง ซ่ึงราคา

หุ้นจะเคลื่อนไหวตามการเคลื่อนไหวในแต่ละวันในทิศทาง

ที่ไม่แน่นอน (ลดลงมาก ขึ้นเล็กน้อย เพิ่มขึ้นเล็กน้อย ข้ึน

มาก ขึ้นเล็กน้อย ลดลงเล็กน้อย ฯลฯ)

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่โดยเฉลี่ย (SMA) นั้นไม่สามารถ

ให้ข้อมูลของราคาหุ้นที่ดีได้ เนื่องจากไม่สามารถคาดการณ์

ความเปล่ียนแปลงความผันผวนแนวโน้มที่ถูกต้องระหว่าง

ตลาดที่มีความผันผวนของราคาสูง ในทางตรงกันข้าม ค่า

เฉล่ียเฉล่ียเคลื่อนแบบผันแปร (VMA) โดยการปรับค่าให้

เรียบโดยอัตโนมัติจะได้ผลดีกว่าในตลาดที่มีความผันผวน

ของราคาทั้งสูงและต�่า

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ไม่คาดการณ์แนวโน้มใหม่ จะ

ตรวจสอบแนวโน้มเมื่อได้รับการยอมรับแล้ว เช่น ราคา

หุ้นจะมีแนวโน้มสูงขึ้นเมื่อราคาอยู่เหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่

และค่าเฉลี่ยจะพุ่งขึ้น ในทางตรงกันข้าม ราคาหุ้นจะมีแนว

โน้มลดลงในหุ้นที่มีแนวโน้มจะเข้าสู่ภาวะถดถอยเมื่อราคา

อยู่ต�่ากว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ บ่อยครั้งที่ผู้ค้า (ซื้อ) เมื่อราคา

หุ้นมีการซ้ือขายสูงกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนท่ี และ (ขาย) เมื่อ

ราคาหุ้นอยู่ต�่ากว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนท่ี

การหยุดขาดทุน (stop loss) ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ใช้

เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง เพื่อระบุต�าแหน่ง

เชิงกลยุทธ์ในการตั้งค�าสั่งหยุดขาดทุน ช่วยให้ผู้ค้าสามารถ

ตัดหุ้นดังกล่าวขายท้ิงไป (Cut Loss) ก่อนท่ีจะขาดทุนไป

มากกว่าเดิม โดยการตั้งค�าสั่งหยุดขาดทุน (stop loss) ต�่า

กว่าค่าเฉลีย่ทีม่อีทิธพิล ซึง่สามารถช่วยให้นกัลงทนุประหยดั

เงินได้เป็นจ�านวนมาก การใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เพื่อตั้งค�า

สั่งหยุดขาดทุนเป็นหัวใจส�าคัญของกลยุทธ์การซื้อขายที่

ประสบความส�าเร็จ (Murphy, 2018b)

9. การศึกษาจากการซ้ือขายจากการเคลื่อนไหว

ของราคาโดยเฉลี่ย (study of trading from the aver-

age price movement)

กลยุทธ์การซื้อขายจากการเคลื่อนไหวของราคา

โดยเฉลี่ย จะตอบสนองต่อความผันผวนของราคาหุ้น

ในระยะสั้น แทนที่จะเป็นข้อมูลพื้นฐานของบริษัท การ

เคลื่อนไหวของราคาโดยเฉลี่ย ของหุ้นจะทยอยข้ึนหรือลง

เมื่อหุ้นมีการเคลื่อนไหวโดดเด่นในทิศทางเดียวกับปริมาณ

สูง ตัวบ่งช้ีการเคลื่อนไหวคือการเปลี่ยนแปลงสุทธิสะสม

ของราคาปิดของหุ้นในช่วงเวลาที่ก�าหนด ซึ่งสร้างเส้นแรง

ผลักดันให้แผนภูมิราคา และแสดงให้เห็นถึงแกนของศูนย์ 

โดยมีราคาที่เป็นบวก แสดงให้เห็นถึงการเคลื่อนไหวของ

หุ้นและราคาท่ีติดลบอย่างต่อเนื่อง ตัวบ่งช้ีการข้ึนหรือลง

ของการเคลื่อนไหวของราคานั้น โดยทั่วไปหมายถึงการ

ฝ่าวงล้อมซ่ึงเป็นการเคลื่อนไหวด้านราคาผ่านระดับแนว

ต้านที่ยอมรับได้ โดยปกติจะมาพร้อมกับความหนักเบา

และความผันผวนของราคาหุ้น

วิธีการประเมินการเคลื่อนไหวของราคาโดยเฉลี่ย 

โดยเฝ้าดูราคาหุ้นในหลายช่วงเวลา การเคลื่อนไหวโดย

เฉลี่ยอยู่ท่ี 20 วันหรือน้อยกว่า จะสามารถวัดแรงผลักดัน

ระยะสั้นได้ ในขณะที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้นประมาณ 

20 ถึง 100 วัน ถือว่าเป็นมาตรฐานที่ดีของการเคลื่อนไหว

ของราคาโดยเฉลี่ยในระยะสั้น และสามารถเคลื่อนที่ได้ 

100 วันหรือมากกว่านั้น เพื่อตรวจสอบการเคลื่อนไหวใน

ระยะยาว หนึ่งในวิธีการที่เหมาะสมที่สุดในการก�าหนด

ความคงทนและทิศทางของการเคลื่อนไหวของราคาหุ้น 



88 Vol. 8 No. 2 May-August 2018
EAU HEritAgE JoUrnAl

Social Science and Humanity

คือการวางค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สามตัวลงบนแผนภูมิและดูการ

เคล่ือนไหวของราคาขึ้นหรือลง แรงผลักดันที่แข็งแกร่งข้ึน 

สามารถระบุได้เมื่อค่าเฉลี่ยระยะสั้นมีค่าสูงกว่าค่าเฉลี่ย

ระยะยาวในแผนภูมิ และทั้งสองค่าเฉลี่ยจะส่งสัญญาณ 

“ซื้อ” ในทางตรงกันข้ามเมื่อค่าเฉลี่ยระยะสั้นอยู่ต�่ากว่า

ค่าเฉลี่ยระยะยาวในแผนภูมิการเคลื่อนไหวจะมีแนวโน้ม

ลดลงและเป็นสัญญาณ “ขาย” ที่ดี

10. ศึกษาจากดัชนีความแรงสัมพัทธ์ (Study of 

Relative Strength Index--RSI)

ดัชนีความแรงสัมพัทธ์ (RSI) เป็นตัวบ่งชี้ความ

มั่งคั่งที่มีชื่อเสียงในการวิเคราะห์ทางเทคนิค ซึ่งแสดงถึง

ต�าแหน่ง “หุ้นซื้อเกิน” และ “ขายเกินขนาด” ในขณะท่ี

การเคลื่อนไหวของราคาโดยเฉลี่ย วัดอัตราการขึ้นหรือลง

ของราคาหุ้น ตัวบ่งชี้จะอยู่ในช่วงตั้งแต่ 0 ถึง 100 โดยท่ี 

100 เป็นภาวะที่ซื้อมากที่สุด และศูนย์เป็นภาวะที่ขาย

ได้มากที่สุด RSI ช่วยในการวัดความแข็งแกร่งของการ

เคล่ือนไหวล่าสุดของระบบรักษาความปลอดภัยเมื่อเร็ว 

ๆ นี้เมื่อเทียบกับความแรงของการเคลื่อนไหวเมื่อเร็วๆ 

นี้ ช่วยในการระบุว่าการรักษาความปลอดภัยได้รับแรง

กดดัน “ซื้อ” หรือ “ขาย” มากกว่าช่วงเวลาการซื้อขาย 

การค�านวณมาตรฐานใช้ระยะเวลาการซื้อขาย 14 งวด 

เป็นเกณฑ์ในการค�านวณ ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนตามความ

ต้องการของผู้ใช้ได้ ถ้าระยะเวลาการซื้อขายที่ใช้ลดลง RSI 

จะมีความผันผวนมากขึ้นและใช้ส�าหรับการซื้อขายระยะ

สั้น สูตรดังต่อไปนี้ใช้ในการค�านวณ RSI = 100 - 100/1 

+ RS โดยที่ RS = (ผลรวมของราคาปิดของวันขึ้น / n) / 

(ผลรวมของราคาปิดของวันที่ลดลง / n) และ n = ระยะ

เวลาการซื้อขาย

ในกรณีของ RSI ตัวบ่งชี้จะใช้ไขว้ของการซ้ือเกิน

ก�าลังซ้ือช่วงส้ันและเส้นศูนย์ เทคนิคแรกคือการใช้สายซ้ือ

และขายเพื่อสร้างสัญญาณซื้อและขาย ใน RSI แนวรับซ้ือ

โดยทั่วไปจะอยู่ที่ 70 และเมื่อ RSI อยู่เหนือระดับนี้การ

รักษาความปลอดภัยจะถูกพิจารณาว่าเป็นเงินที่สูงเกิน

ไป การรักษาความปลอดภัยจะถูกมองว่าเป็น oversold 

เมื่อ RSI อยู่ต�่ากว่า 30 ค่าเหล่านี้สามารถปรับได้เพื่อเพิ่ม

หรือลดจ�านวนสัญญาณที่เกิดจาก RSI สัญญาณการซ้ือจะ

ถูกสร้างขึ้นเมื่อ RSI หั่นเส้นขายออกไปในทิศทางที่สูงข้ึน 

สัญญาณการขายจะเกดิขึน้เมือ่ RSI พกัแนวรบัซือ้ในทศิทาง

ที่ลดลงจากด้านบนเส้นไปด้านล่าง การตั้งค่าระดับซื้อและ

ขายเกินท่ี 80 และ 20 ตามล�าดับสามารถใช้เป็นแนวทาง

ท่ีระมัดระวังมากข้ึนได้

เทคนิคการครอสโอเวอร์อีกตัวหนึ่งที่ใช้ในการ

ก�าหนดสัญญาณคือการใช้เส้นกึ่งกลาง (50) เทคนิคนี้

เหมือนกับการใช้เส้นซื้อมากเกินไปและ oversold เพื่อ

สร้างสัญญาณ เทคนิคนี้มักจะสร้างสัญญาณหลังจากการ

เคลื่อนไหวในทิศทางที่ก�าลังท�านาย แต่จะใช้เป็นหลักฐาน

ยืนยันแล้วเป็นสัญญาณเปรียบเทียบกับเทคนิคอื่น ๆ  มีแนว

โน้มลดลงเมื่อ RSI พุ่งข้ึนจากระดับ 50 ข้ึนไปต�่ากว่า 50 

จุดแนวโน้มขาข้ึนจะได้รับการยืนยันเมื่อ RSI ทะลุเหนือ 50

ความแตกต่างสามารถใช้เพื่อสร้างสัญญาณได้เช่น

กัน หากสัญญาณ RSI เคลื่อนตัวไปในทิศทางท่ีสูงข้ึนและ

ความมัน่คงเคลือ่นตวัไปในทศิทางทีล่ดลง จะส่งสญัญาณไป

ยังผู้ค้าทางเทคนิคว่า “แรงซื้อเพิ่มขึ้น” และ “แนวโน้มขา

ลงอาจจะสิ้นสุดลง” ความแตกต่างยังสามารถน�ามาใช้เพื่อ

ส่งสัญญาณการกลับรายการในทิศทางขาข้ึน ซ่ึงสัญญาณ 

RSI ก�าลังลดลง ส่งผลให้การขายมีแนวโน้มเพิ่มสูงข้ึน RSI 

เป็นองค์ประกอบมาตรฐานของกราฟทางเทคนคิข้ันพืน้ฐาน 

ตัวบ่งชี้ความแรงสัมพัทธ์มุ ่งเน้นไปที่การเคลื่อนไหวของ

ราคาที่เป็นรากฐานของความปลอดภัยและเป็นตัววัดรอง

ท่ีดีส�าหรับผู้ค้า เป็นสิ่งส�าคัญท่ีจะต้องทราบว่า RSI มักไม่

ใช้เป็นสัญญาณซื้อ - ขาย แต่เพียงอย่างเดียว แต่ใช้ร่วมกับ

ตัวบ่งช้ีอื่น ๆ และรูปแบบกราฟต่างๆ (Blystone, 2018)

สรุป

เพื่อความส�าเร็จของกลยุทธ์ในการใช้เทคนิคการ

วิเคราะห์พื้นฐานของหุ้นท่ีสนใจนี้ข้ึนอยู่กับความสามารถ

ในการท�านายประสิทธิภาพของบริษัทในอนาคต และความ

สามารถในการรับรู้ถึงการคาดการณ์ของตลาดในอนาคต 

โดยการใช้เทคนิคการวิเคราะห์แผนภูมิ กราฟ สัญญาณ

ต่างๆ เพื่อทราบทิศทางในการคาดการณ์แนวโน้มที่ถูกต้อง

ระหว่างตลาดทีม่คีวามผนัผวนสงูส�าหรบัผูค้้าหลกัทรพัย์ราย

วัน ในส่วนนักลงทุนท่ีสนใจลงทุนในหุ้นคุณค่า ให้เริ่มจาก

การดูปัจจัยพื้นฐานของหุ้นตัวนั้น หากราคาในตลาดหุ้น

ไม่สะท้อนมูลค่าจริงของกิจการ ในระยะยาวตลาดหุ้นจะ

สะท้อนถึงปัจจัยพื้นฐานเอง นั่นคือ หากนักลงทุนพบหุ้น
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ถูกประเมินค่าต�่า เมื่อได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ราคาของหุ้น

ตัวน้ันในเวลาต่อมาควรเพิ่มขึ้น เพื่อแสดงมูลค่าพื้นฐาน

ที่แท้จริง ในช่วงระยะเวลาการปรับราคาหุ้นจะถือว่าหุ้น

น้ันเป็นหุ้นที่มีการเติบโต เนื่องจากผลตอบแทนที่ได้รับจะ

สูงกว่าอัตราผลตอบแทนที่ต้องการ 

เทคนิคการวิเคราะห์หุ้นเบื้องต้น ได้แก่ (1) การ

วเิคราะห์ EIC โดยการวเิคราะห์ด้านเศรษฐกจิ อตุสาหกรรม 

และการวิเคราะห์กิจการ (2) วิธีประเมินมูลค่าการลงทุน 

โดยเทคนิคการประเมินมูลค่ากระแสเงินสดที่มีส่วนลดจาก

มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดจากการด�าเนินงานและ

กระแสเงินสดอิสระ และเทคนิคการประเมินค่าสัมพัทธ์

จากราคาหุ้นปัจจุบันเทียบกับตัวแปรที่ส�าคัญ เช่น ก�าไร 

กระแสเงินสด มูลค่าตามบัญชี หรือยอดขาย (3) แนวทาง

การเตบิโตในการลงทนุ นกัลงทนุทีซ่ือ้หุน้ของบรษิทัท่ีเตบิโต

ในราคาที่ถูกต้องของตลาด จะได้รับอัตราผลตอบแทนที่

สอดคล้องกับความเสี่ยงของหุ้นน้ัน (4) การเจริญเติบโต

ในราคาที่เหมาะสม (GARP) เป็นกลยุทธ์การลงทุนหุ้นแบบ

ผสม ทั้งในส่วนการลงทุนในหุ้นคุณค่าและการลงทุนในหุ้น

เติบโต โดยการลงทุนในหุ้นคุณค่าจะเน้นการลงทุนในหลัก

ทรัพย์ที่มีมูลค่าต�่ามาก และคาดว่ารายได้จะเติบโตอย่างต่อ

เนื่องในช่วงหลายปีที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ส่วนการลงทุนใน

หุ้นเติบโตจะมองถึงศักยภาพในการเติบโต โดยให้น�้าหนัก

กับเรื่องของการเติบโตเขิงก�าไรเป็นส�าคัญ (5) ใช้เทคนิค 

C-A-N-S-L-I-M ในการลงทุน โดยดูจาก 7 ลักษณะข้อมูลใน

อดีตที่ท�าให้เกิดประสิทธิภาพสูงในการท�าก�าไร ได้แก่ ก�าไร

ต่อหุ้นเพิ่ม อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นมากขึ้น มีผลิตภัณฑ์

หรอืบริการใหม่ๆทีช่่วยเพิม่การเตบิโต มปีรมิาณการซือ้ขาย

หุ้นมาก อันดับความแข็งแกร่งของราคาหุ้นสูง ลงทุนในหุ้น

ที่มีการถือครองหุ้นเพิ่ม และดัชนีตลาดหลักทรัพย์มีแนว

โน้มเพิ่มขึ้น (6) หุ้นอ่อนแอหรือหุ้นราคาต�่า ให้นักลงทุน

ลงทุนในหุ้นจ�านวน 10 หุ้นที่มีอัตราผลตอบแทนเงินปันผล

สูงที่สุด หรือเลือกซื้อหุ้นสามัญที่มีราคาต�่าสุดจ�านวน 5 หุ้น 

(7) การวิเคราะห์หุ้นทางเทคนิค การวิเคราะห์ทางเทคนิค 

ใช้การประเมินมูลค่าหุ้น จากราคาหุ้น และปริมาณการซื้อ

ขายในอดีต (8) ค่าเฉลี่ยเคลื่อนท่ี เป็นเทคนิคท่ีได้รับการ

ยอมรับมากท่ีสุด เป็นผลมาจากการค�านวณทางสถิติ เพื่อ

สังเกตการเคลื่อนไหวของราคายืนยัน แรงสนับสนุนท่ีเป็น

ไปได้ และระดับแนวรับและแนวต้าน ซึ่งใช้ในการตัดสินใจ

ในการซื้อขายหุ้น (9) การเคลื่อนไหวของราคาซื้อขายโดย

เฉลี่ย โดยดูค่าเฉลี่ยระยะสั้นมีค่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยระยะยาว

ในแผนภูมิจะให้สัญญาณซื้อ หากค่าเฉลี่ยระยะสั้นอยู่ต�่า

กว่าค่าเฉลี่ยระยะยาวในแผนภูมิ จะมีการเคลื่อนไหวของ

ราคาเป็นแนวโน้มลดลงและเป็นสัญญาณขาย และ (10) 

ดัชนีความแรงสัมพัทธ์ (RSI) เป็นตัววัดความเร็วในการ

เคลื่อนไหว และ ทิศทางของราคาหุ้น บ่งชี้ความมั่งค่ังท่ี

มีช่ือเสียงในการวิเคราะห์ทางเทคนิค ซ่ึงแสดงถึงราคาหุ้น

ส�าหรบัการลงทนุในช่วงหนึง่ เพือ่ดภูาวะของการซือ้มากเกนิ

ไป (overbought) หรือการขายมากเกินไป (oversold)

จากท้ัง 10 เทคนิคการวิเคราะห์หุ้นเบ้ืองต้นดัง

กล่าว ผู้เขียนมีทัศนะว่า หากนักลงทุนน�าเทคนิคเหล่านี้

มาช่วยในการวิเคราะห์การลงทุนในหลักทรัพย์ ก็จะเป็น

แนวทางช่วยน�าไปสู ่การตัดสินใจลงทุนท่ีประสบความ

ส�าเร็จได้มากข้ึน ถึงแม้ว่าจะยังมีเทคนิคในการวิเคราะห์หุ้น

อีกหลายประการท่ีไม่ได้กล่าวถึงในบทความนี้ ซ่ึงผู้ลงทุน

สามารถน�าเอาเทคนิคอื่นๆ มาใช้ร่วมด้วยเพื่อก่อให้เกิด

ประสิทธิภาพและสร้างความมั่นใจส�าหรับนักลงทุนยิ่งขึ้น 

ส�าหรับการเลือกลงทุนในหุ้นแบบระยะสั้น ระยะกลาง และ

ระยะยาว ในพอร์ตของนักลงทุนนั้นควรจะมีการพิจารณา

ลงทนุในหลายๆแบบเพือ่ช่วยลดความเสีย่งในการลงทนุ อกี

ท้ังเพื่อให้นักลงทุนสามารถพิจารณาซ้ือหุ้นท่ีมีศักยภาพใน

การท�าก�าไรได้อย่างเหมาะสม
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บทคัดย่อ

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกเก่ียวกับการเป็นเจ้าของกิจการ การก�ากับดูแลกิจการ การตัดสินใจ

เกี่ยวกับการบริหารจัดการทางการเงินของธุรกิจ ซึ่งการตัดสินใจทางการเงินนี้มีผลกระทบต่อโครงสร้างเงินทุนของธุรกิจ

ซึ่งส่งผลกระทบต่อความเสี่ยงทางการเงินของธุรกิจ และในท่ีสุดผลลัพธ์ท่ีได้คือมูลค่าของธุรกิจ

ค�ำส�ำคัญ: โครงสร้างเงินทุน, ความเสี่ยงทางการเงิน, การสร้างมูลค่าของธุรกิจ

Abstract

This article is intended to provide an insight into corporate ownership, corporate governance, 

and management decisions regarding the financing of the business. This financing decision affects the 

capital structure of the business, which affects the financial risk of the business. And finally, the end 

result is the value of firm. 

Keywords: capital structure, financial risk, value of firm

“โครงสร้ำงเงินทุน” หนึ่งองค์ประกอบส�ำคัญในกำรสร้ำงมูลค่ำของธุรกิจ

“Capital Structure” One of the Important Components  

for Creating Value of Firm
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บทน�ำ

การก�าหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย การบรรลุเป้า

หมายของธุรกิจใดๆ ย่อมก�าหนดเพื่อให้กิจการสามารถไป

สู่จุดหมายตามแผนงานตามทิศทางที่ธุรกิจต้องการมุ่งไป

ถึง โดยเป็นไปตามกลยุทธ์ของธุรกิจ ซึ่งคือวิธีการในการ

ที่ธุรกิจด�าเนินงานแล้วจะน�าไปสู ่การบรรลุเป้าหมายที่

ก�าหนดไว้ ธุรกิจต้องตั้งเป้าหมายและกลยุทธ์ที่ต้องค�านึง

ถึงเศรษฐกิจ สถาบันหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึง

สภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรม ตัวอย่าง ในการก�าหนดเป้า

หมายของธุรกิจ เช่น ผลตอบแทนของเจ้าของหรือผู้ถือหุ้น

เพิ่มข้ึน สภาพแวดล้อมในการท�างานท่ีดีตลอดช่วงระยะ

เวลาการท�างานของพนักงาน การมีส่วนร่วมในการบูรณา

การเป้าหมายและนโยบายระดับชาติ (Stickney & Weil, 

1994, p.5) ท้ังนี้การก�าหนดตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายเพื่อ

ให้บรรลุเป้าหมาย ควรก�าหนดให้สอดคล้องและตอบสนอง

วัตถุประสงค์หลักของธุรกิจอย่างชัดเจน

วัตถุประสงค์หลักของการท�าธุรกิจตั้งแต่ยุคเก่า
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เรื่อยมาจนถึงยุคดิจิทัลอย่างในปัจจุบันนี้ ทุกๆธุรกิจยังคง

มีวัตถุประสงค์หลักคือเพื่อสร้างความมั่งคั่งสูงสุดให้กับส่วน

ของเจ้าของหรือส่วนของผู้ถือหุ้นของกิจการ และเพื่อสร้าง

มูลค่าของธุรกิจ (value of firm) เพราะว่าผู้ถือหุ้นจะเป็น

เจ้าของธุรกิจที่ซ้ือหุ้นทุนของธุรกิจนั้นๆ เนื่องจากต้องการ

สร้างรายได้ที่ดีจากการลงทุนโดยไม่ต้องเสี่ยงหรือมีความ

เสี่ยงน้อยกว่าการลงทุนประเภทอื่น ซึ่งส่วนใหญ่ผู้ถือหุ้นจะ

เลือกคณะกรรมการให้บริหารงานแทนเจ้าของหรือผู้ถือหุ้น 

และคณะกรรมการนี้สามารถจ้างผู้บริหารให้ท�างานแทนผู้

ถือหุ้น (Brigham & Ehrhardt, 2005, p.7) 

ดงัน้ันการบรหิารกจิการให้บรรลวุตัถปุระสงค์หลกั

ของธุรกิจถือเป็นพันธกิจที่ส�าคัญของผู้บริหาร กอปรกับ

ผู้บริหารกิจการถือเป็นตัวแทนของเจ้าของกิจการหรือผู้

ถือหุ้นของกิจการในการบริหารกิจการให้มีก�าไร มีความ

มั่งคั่ง มั่นคง ซึ่งการเป็นตัวแทนของผู้บริหารเป็นไปตาม

ทฤษฎีตัวแทน (agency theory) แนวคิดตัวแทนนี้กล่าว

คือ กิจการอยู่ภายใต้การก�ากับดูแลของผู้บริหาร หรือเรียก

ว่า “ตัวแทน” ซึ่งผู้บริหารหรือตัวแทนนี้จะได้รับการแต่ง

ต้ังจากเจ้าของกิจการหรือผู้ถือหุ้น หรือเรียกว่า “ตัวการ” 

เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรของกิจการให้เกิดมูลค่า การ

แต่งตั้งดังกล่าวถือเป็นสัญญาระหว่างตัวการและตัวแทน 

เพ่ือกระตุน้ให้ตวัแทนท�าหน้าทีแ่ทนตัวการเพือ่ผลประโยชน์

ของตัวการและกิจการ 

ทั้งนี้สัญญาระหว่างตัวการและตัวแทนเป็นสัญญา

ที่มีนัยส�าคัญ และเกี่ยวข้องกับทฤษฎีการบัญชีการเงิน 

อย่างไรก็ดีทฤษฎีตัวแทน (agency theory) คือเป็นสาขา

หนึ่งของทฤษฎีเกม (Game Theory) ที่ศึกษาการออกแบบ

ของสัญญา ซึ่งสัญญาที่ออกแบบมานี้เพื่อกระตุ้นให้ตัวแทน

ท�าหน้าที่ในนามของตัวการเพื่อผลประโยชน์โดยไม่ขัดแย้ง

กัน (Scott , 2003, p. 305) 

หน้าทีห่ลกัในการบรหิารการเงินของผูบ้รหิารท่ีเป็น

ตัวแทนของเจ้าของหรือผู้ถือหุ้น ได้แก่ การตัดสินใจลงทุน 

การตัดสินใจจัดหาเงิน และการบริหารสภาพคล่องในการ

ด�าเนินงานอย่างต่อเน่ือง เมื่อพิจารณาหน้าที่หลักในการ

บริหารการเงินทั้ง 3 ประการจะเห็นได้ว่าทุกหน้าที่มีความ

ส�าคัญอย่างยิ่งต่อกิจการ และส่งผลต่อความอยู่รอดของ

กิจการ ส่งผลต่อความมั่งคั่งของเจ้าของหรือผู้ถือหุ้น และ

ส่งผลต่อมูลค่าของกิจการ และแต่ละหน้าที่มีความสัมพันธ์ 

สอดคล้องกัน ตัวอย่างเช่น หากกิจการต้องการลงทุนใน

สินทรัพย์ถาวร จึงต้องจัดหาเงินจากแหล่งทุนภายในและ

แหล่งทุนภายนอกของกิจการ ซ่ึงการจัดหาเงินจากแหล่ง

ทุนใดก็ตาม ด้วยสัดส่วนใดก็ตาม ย่อมส่งผลต่อความ

สามารถในการบริหารสภาพคล่องทางการเงินของกิจการ 

และสภาพคล่องในการด�าเนินงานของกิจการ 

การตัดสินใจจัดหาเงินทุนของกิจการเป็นหน้าที่

ส�าคัญของผู้บริหารท่ีเป็นตัวแทนของเจ้าของกิจการหรือ

ส่วนของผู้ถือหุ้น เพราะการตัดสินใจจัดหาเงินจะกระทบ

โดยตรงต่อหนี้สินและส่วนของเจ้าของ สัดส่วนการจัดหา

เงินทุนจากหนี้สินท้ังหมด (ระยะสั้นและระยะยาว) และ

ส่วนของเจ้าของเรียกว่าโครงสร้างทางการเงิน (financial 

structure) ส่วนการจัดหาเงินทุนจากหนี้สินระยะยาว

และส่วนของเจ้าของเรียกว่าโครงสร้างเงินทุน (capital  

structure) ซึง่ท�าให้เกดิต้นทนุเงนิทนุ (Weighted Average 

Cost of Capital--WACC) จากส่วนของหนี้สินระยะยาว

และจากส่วนของเจ้าของซึง่กจิการต้องค�านงึถงึก่อนตดัสนิใจ

ว่าจะจัดหาเงินด้วยรูปแบบใด สัดส่วนเท่าใด เพราะต้นทุน

เงินทุนท่ีเกิดข้ึนจากการจัดหาเงินทุนเป็นส่วนส�าคัญในการ

สร้างมูลค่ากิจการ ถ้ามองในแง่ของการแข่งขันแล้วการ

ตัดสินใจทางการเงินมีผลกระทบต่อกลยุทธ์โดยรวมของ

บริษัท นั่นแสดงให้เห็นว่าโครงสร้างเงินทุนจากผลของการ

ตัดสินใจจัดหาเงินทุนของกิจการจากแหล่งทุนภายนอกจะ

สามารถสร้างความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ของธุรกิจได้

เนื้อหำ 

กำรจัดหำเงินทุน (financing capital) 

การด�าเนินงานของกิจการในทุกๆ ข้ันตอนล้วนก่อ

ให้เกดิค่าใช้จ่ายเพือ่ให้ได้ผลตอบแทนจากการด�าเนนิงานไม่

ว่าจะเป็นจากกิจกรรมการด�าเนินงานปกติของกิจการ หรือ

จากกิจกรรมการลงทุน กิจการจึงจ�าเป็นต้องจัดหาเงินใน

ปริมาณที่เพียงพอต่อการน�ามาใช้ในกิจกรรมดังกล่าว โดย

แหล่งเงินทุนของกิจการมี 2 แหล่งคือ แหล่งเงินทุนภายใน 

และแหล่งเงินทุนภายนอก

แหล่งเงินทุนภายใน (internal capital source) 

ได้แก่ ส่วนของเจ้าของเฉพาะก�าไรสะสม 
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แหล่งเงนิทนุภายนอก (external capital source) 

ประกอบด้วย หนี้สิน (หนี้สินระยะสั้น คือ เงินกู้ยืมระยะ

ส้ันจากธนาคารหรือสถาบันการเงิน และหนี้สินระยะยาว 

คือ เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารและสถาบันการเงิน และ

หุ้นกู้) และส่วนของเจ้าของหรือส่วนของผู้ถือหุ้น (ถือหุ้นบุ

ริมสิทธ์และหุ้นสามัญ) 

  
การจดัหาเงินทุน 

แหล่งทุนภายใน แหล่งทุนภายนอก 

ส่วนของเจา้ของ 

กาํไรสะสม 

หนี� สิน ส่วนของเจา้ของ 

หนี� สินระยะยาว หนี� สินระยะสั�น หุน้บุริมสิทธิ�  หุน้สามญั 

เงินกูย้มื 

หุน้กู ้

ภำพ 1 การจัดหาเงินทุน

โครงสร้ำงทำงกำรเงิน (financial structure)

โครงสร้างทางการเงิน คือ การจัดหาเงินจากแหล่ง

ทุนภายในและแหล่งทุนภายนอก หรือกล่าวคือโครงสร้าง

ของหน้ีสินรวม (หนี้สินระยะสั้นและหนี้สินระยะยาว) และ

ส่วนของเจ้าของหรือส่วนของผู้ถือหุ้น (หุ้นทุนและก�าไร

สะสม) 

โครงสร้ำงเงินทุน (capital structure) 

โครงสร้างเงินทุน เป็นโครงสร้างจากการระดมเงิน

ทุนหรือจัดหาเงินทุนของกิจการโดยใช้วิธีการรวมแหล่งเงิน

ทุนหรือแหล่งจัดหาเงินที่แตกต่างกันในการระดมทุนหรือ

จัดหาเงินในแต่ละคราว กล่าวคือ บริษัทหรือกิจการต่างๆ 

สามารถระดมเงินทนุหรอืจัดหาเงินทนุเพือ่น�ามาใช้ในกจิการ

ได้หลายวิธี เช่น สามารถกู้ยืมเงินจากธนาคารและสถาบัน

การเงินอื่น ๆ หรือสามารถออกตราสารหนี้ ออกตราสาร

ทุน ซึ่งได้แก่ หุ้นบุริมสิทธิ (preferred stock) ประเภท

ต่างๆ และหุ้นสามัญ (common stock) ประเภทต่างๆ

ได้ (Grinblatt & Titman, 1998, p.485) 

การจดัหาเงนิทนุระยะยาวสามารถจัดหาจากแหล่ง

ทุนภายนอก อันประกอบด้วย การกู้ยืมระยะยาว (long-

term loans) และการออกตราสารหนี้ (debt securities) 

ซึง่มอีงค์ประกอบของเงนิกูร้ะยะยาวทีค่วรทราบโดยทัว่ๆไป 

เช่น อัตราดอกเบ้ีย (coupon rate) มีท้ังแบบคงท่ี (fixed 

interest rate) และแบบลอยตัว (floating interest rate) 

อายุของการกู้ยืม เงื่อนไขการช�าระคืน หลักประกันในการ

กู้ยืม เป็นต้น รวมถึงการจัดหาแหล่งเงินทุนจากส่วนของ

เจ้าของไม่ว่าจะเป็นหุ้นบุริมสิทธิ์หรือหุ้นสามัญจะท�าให้เกิด

ต้นทุนเงินทุน หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ แหล่งท่ีมาของการ

จัดหาเงินลงทุนท�าให้เกิดต้นทุน หรือเรียกว่าต้นทุนของเงิน

ทุน (cost of capital) ซ่ึงสามารถแบ่งต้นทุนของเงินทุน

ได้ตามประเภทของทุนท่ีจัดหา ได้แก่ ต้นทุนของหนี้ (cost 

of debt) ต้นทุนของหุ้นบุริมสิทธิ (cost of preferred 

stock) ต้นทุนของผู้ถือหุ้น (cost of equity) อย่างไรก็ดี

เมื่อกิจการจัดหาเงินทุนจากหลายแหล่งท�าให้เกิดต้นทุน

ของเงินทุนในจ�านวนแตกต่างกัน กิจการจ�าเป็นต้องน�ามา

เฉลี่ยต้นทุนเงินทุนเหล่านั้นหรือท่ีเรียกว่า ต้นทุนเงินทุนถัว

เฉลี่ยถ่วงน�้าหนัก (ปิยสุดา บัณฑุรัตน์ ศุภสิน สุริยะ และ

ธีระเสฎฐ์ ศีธนานน์, 2553)

ท้ังนี้โครงสร้างเงินทุนจะก่อให้เกิดต้นทุนเงิน

ทุนถัวเฉลี่ยของกิจการ (Weighted Average Cost of  
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Capital--WACC) ที่กิจการต้องจ่ายออกไปให้แก่แหล่งเงิน

ทุนที่กิจการจัดหามา เช่น กิจการตัดสินใจจัดหาเงินทุนจาก

แหล่งทุนภายนอก โดยหากกิจการจัดหาเงินทุนจากหนี้สิน

โดยการกู้ยืมเงินจากธนาคารหรือสถาบันการเงิน หรือออก

จ�าหน่ายหุ้นกู้ให้แก่นักลงทุน ต้นทุนเงินทุนของกิจการคือ 

ดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายให้แก่เจ้าหน้ีเงินกู้ยืม หรือจ่ายให้แก่ผู้

ถือหุ้นกู้ของกิจการ แต่หากกิจการจัดหาเงินทุนจากส่วน

ของเจ้าของโดยออกจ�าหน่ายหุ้นทุน (หุ้นบุริมสิทธิและหรือ

หุ้นสามัญ) ให้แก่นักลงทุน ต้นทุนเงินทุนของกิจการคือ

เงนิปันผล โดยปกตแิล้วทกุกจิการย่อมต้องการให้ต้นทนุเงนิ

ทุนของกิจการ (ดอกเบ้ียจ่าย , เงินปันผล) มีค่าน้อยที่สุด

หรืออย่างน้อยควรมีค่าต�่ากว่าอัตราผลตอบแทนที่กิจการ

ต้องการได้รับจากการลงทุน สิ่งหนึ่งท่ีกิจการทราบอยู่แล้ว

คือต้นทุนเงินทุนท่ีเป็นดอกเบ้ียจ่ายนั้นมีผลต่อการค�านวณ

ภาษีเงินได้ของกิจการ กล่าวคือดอกเบ้ียจ่ายสามารถน�ามา

เป็นค่าใช้จ่ายในการค�านวณก�าไร(ขาดทุน) ของกิจการได้

  
การจดัหาเงินทุน 

แหล่งทุนภายใน แหล่งทุนภายนอก 

ส่วนของเจา้ของ 

กาํไรสะสม 

หนี� สิน ส่วนของเจา้ของ 

หนี�สินระยะยาว หนี� สินระยะสั�น หุ้นบุริมสิทธิ� หุ้นสามัญ 

เงินกู้ยมื 

หุ้นกู้ 

โครงสร้างเงินทุน 

โครงสร้างทางการเงิน 

การตดัสนิใจในการจัดหาเงินจากแหล่งทนุภายนอก

ทัง้ในส่วนของหน้ีสนิระยะยาวและส่วนของเจ้าของส่งผลต่อ

โครงสร้างเงินทุนของบริษัทอย่างไร การกู้เงินจากธนาคาร

และสถาบันการเงินเป็นเรื่องปกติของธุรกิจที่ต้องจัดหา

แหล่งเงนิทนุภายนอกจากหนีส้นิระยะยาวประเภทเงนิกูย้มื 

สิ่งที่ต้องพิจารณาคือ ต้นทุนเงินทุนหรืออัตราดอกเบ้ีย เมื่อ

น�ามาค�านวณกับเงินต้นและระยะเวลาทั้งหมดตามสัญญา

กู้ยืม แล้วแบ่งช�าระดอกเบี้ยจ่ายในแต่ละงวดตามสัญญา

กู้ยืมที่ต้องช�าระให้แก่ผู้ให้กู้ ซึ่งอัตราดอกเบี้ยนี้จะมีท้ังใน

ส่วนอัตราดอกเบี้ยคงที่และอัตราดอกเบี้ยลอยตัว ท�าให้

กิจการมีดอกเบ้ียจ่ายท่ีควบคุมไม่ได้ในอนาคต แต่หาก

กิจการตัดสินใจจัดหาเงินโดยการออกจ�าหน่ายหุ้นกู้ให้แก่

นักลงทุน ซึ่งดอกเบี้ยที่กิจการต้องจ่ายให้แก่ผู้มาลงทุนนั้น

กิจการจะสามารถควบคุมอัตราดอกเบ้ียให้คงท่ีตลอดอายุ

หุ้นกู้ได้ แต่ที่เป็นความยากของกิจการคือท�าอย่างไรให้นัก

ลงทุนตัดสินใจมาลงทุนในหุ้นกู้ของกิจการ เพราะในฝั่ง

ของนักลงทุนย่อมมีกระบวนการพิจารณาข้อมูลเพื่อตัดสิน

ใจลงทุนภายใต้ข้อมูลดังกล่าวนั้นส่วนส�าคัญคือข้อมูลของ
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กิจการที่ผู้ลงทุนจะไปลงทุนในหุ้นกู้ ข้อมูลที่ประกอบการ

ตัดสินใจลงทุนของนักลงทุนนั้นมีหลากหลายประเภท ซ่ึง

ข้อมลูทีนั่กลงทนุได้ควรมคีวามแม่นย�า ชดัเจน และสามารถ

ตรวจสอบข้อมูลได้โดยง่าย 

Jiao (2010, pp. 4-21) ได้ศึกษาเกี่ยวกับประเด็น

การออกตราสารหนี้ของกิจการและโครงสร้างเงินทุนเมื่อมี

ข้อมูลที่นักลงทุนน�ามาพิจารณาประกอบการลงทุน ผลการ

วิจัยพบว่า นอกเหนือจากจ�านวนตราสารหนี้ที่บริษัทออก

จ�าหน่ายในช่วงเวลาหนึ่งแล้ว นักลงทุนภายนอกจะได้รับ

ข้อมูลจ�านวนหนึ่งที่ส�าคัญและจ�าเป็นเกี่ยวกับบริษัทต่างๆ 

ผ่านการเปิดเผยข้อมูลโดยบริษัทที่ออกหุ้นกู้ และข้อมูลอีก

จ�านวนหนึ่งที่ได้รับจากนักลงทุนภายนอก และหากข้อมูล

มีความแม่นย�าเพียงพอส�าหรับนักลงทุนภายนอกท่ีจะ

ลงทุน พฤติกรรมการออกตราสารหน้ีของบริษัทจะมีการ

เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส�าคัญ นอกจากนี้นักลงทุนภายนอก

เมื่อได้รับข้อมูลที่แม่นย�าชัดเจน ตรวจสอบได้ง่ายจะช่วย

ลดปัญหาหนี้สินโดยเฉลี่ยของบริษัทได้เพราะนักลงทุนอาจ

ตัดสินใจลงทุนในบริษัทนั้น เมื่อเทียบกับบริษัทท่ีนักลงทุน

ภายนอกได้รับข้อมูลไม่แม่นย�า ไม่ชัดเจน ตรวจสอบได้ยาก 

Ganguli (2013, pp.56-72) ได้ศึกษาเกี่ยวกับ

โครงสร้างเงินทุนกับโครงสร้างความเป็นเจ้าของกิจการ 

โดยศกึษากบักลุม่ตวัอย่างบรษิทัในอนิเดยี ผลการศกึษาพบ

ว่า บริษัทที่มีสัดส่วนการถือหุ้นหรือมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ควร

จัดหาแหล่งทุนจากแหล่งเงินกู้ มากกว่าการระดมทุนจาก

นักลงทุน เพ่ือลดปัญหาความขัดแย้งในการบริหารงาน ยัง

พบว่าส่วนส�าคัญที่เกี่ยวข้องกับการกระจุกตัวของผู้ถือหุ้น

รายใหญ่ มคีวามสมัพนัธ์เชงิลบกบัความผนัผวนของสดัส่วน

การถือหุ้นหลังการควบคุมความสามารถในการท�าก�าไร 

โครงสร้างเงินทุนที่เหมาะสม เป็นอย่างไร ควร

มีสัดส่วนของหน้ีสินและส่วนของเจ้าของอย่างไร Haron 

(2014, pp. 23-38) ได้ศึกษาถึงความไม่แน่นอนของ

โครงสร้างเงินทุน ซึ่งการศึกษาครั้งนี้ใช้ข้อมูลของสาม

ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ มาเลเซียไทย

และสิงคโปร์และสรุปว่าปัญหาโครงสร้างทุนยังคงมีอยู ่

เน่ืองจากไม่มคี�าอธบิายเชงิประจักษ์ชดัเจนในแต่ละประเทศ

ว่า บริษัทควรเลือกใช้วิธีการใดในการจัดหาเงินทุน หรือ

อาจกล่าวได้ว่า ไม่มีค�าตอบที่ชัดเจนส�าหรับสัดส่วนหรือรูป

แบบโครงสร้างเงินทุนที่ดีที่สุด อย่างไรก็ดีในการพิจารณา

โครงสร้างเงนิทุนของกจิการ ต้องมคีณะกรรมการของบรษิทั

เพื่อพิจารณาโครงสร้างเงินทุนในแต่ละโครงการลงทุน แล้ว

องค์ประกอบคณะกรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือเป็นตัวแทน

ของเจ้าของกิจการจะมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเกี่ยว

กับโครงสร้างเงินทุนในลักษณะใด 

Tarus & Ayabei (2016, pp. 1056-1079) ได้

ศึกษาเรื่ององค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารกับ

โครงสร้างเงินทุน โดยศึกษาข้อมูลจากบริษัทจดทะเบียนใน

ตลาดหลกัทรพัย์ไนโร ประเทศเคนย่า มข้ีอค้นพบทีน่่าสนใจ

คือ กลไกการก�ากับดูแลกิจการมีบทบาทในตลาดเกิดใหม่ 

แม้ว่าคณุลกัษณะท่ีเป็นลกัษณะเฉพาะของการก�ากบัดแูลใน

ตลาดดังกล่าวต่างจากตลาดที่พัฒนาแล้วก็ตาม ผลสุดท้าย

ชี้ให้เห็นว่าระยะเวลาในการด�ารงต�าแหน่งของ CEO จะลด

ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบของคณะกรรมการและ

โครงสร้างเงินทุน และ การท่ี CEO ของบริษัทมีระยะเวลา

ด�ารงต�าแหน่งนานอ�านาจกรรมการอสิระทีม่อีทิธพิลต่อการ

ตัดสินใจในโครงสร้างเงินทุนจะลดลง จะมีความมุ่งมั่นน้อย

ลง คณะกรรมการจะมีส่วนร่วมในการตัดสินใจโครงสร้าง

ทุนน้อยลง ดังนั้นกิจการควรมีการจ�ากัดระยะเวลาการ

ด�ารงต�าแหน่ง CEO โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดเกิดใหม่ 

นอกเหนือจากคณะกรรมการบริหารที่มีผลต่อการ

ตัดสินใจโครงสร้างเงินทุนของกิจการแล้ว ส่วนของเจ้าของ

ยังส่งผลต่อโครงสร้างเงินทุนของบริษัทในตลาดเกิดใหม่ 

ท้ังนี้จากงานวิจัยของ Farooq ศึกษาผลกระทบของความ

เป็นเจ้าของต่อโครงสร้างเงินทุนในภูมิภาคตะวันออกกลาง

และแอฟริกาเหนือ พบว่า ในบริษัทที่มีความเป็นเจ้าของสูง

มีแนวโน้มท่ีจะมีอัตราส่วนหนี้สินต�่า โดยวัดจากอัตราส่วน

หนี้สินรวมต่ออัตราส่วนสินทรัพย์รวม อัตราส่วนหนี้สินรวม

ต่อส่วนของผู้ถือหุ้นและอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือ

หุ้น นอกจากนี้การเติบโตของบริษัทที่มีความสมบูรณ์หรือ

ความพร้อมด้านข้อมูลของกิจการจะเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้

ง่ายกว่าบรษิทัทีค่ล้ายคลงึกนัแต่ข้อมลูไม่สมบรูณ์ เนือ่งจาก

ผู้ถือหุ้นท่ีมีอ�านาจควบคุมหรือบริหารงานให้บริษัทเติบโต

ยังคงต้องการอ�านาจในการควบคุมบริษัท จะเลือกใช้หนี้

สินมากกว่าส่วนของผู้ถือหุ้นซึ่งจะเป็นการเพิ่มสัดส่วนหนี้

สินในโครงสร้างเงินทุน (Farooq, 2015, pp. 99-113) 

ในกรณกีารเป็นเจ้าของธรุกจิ ท่ีเป็นธรุกจิครอบครวั

นั้น การตัดสินใจเก่ียวกับโครงสร้างเงินทุนจะมีความแตก



96 Vol. 8 No. 2 May-August 2018
EAU HEritAgE JoUrnAl

Social Science and Humanity

ต่างจากเจ้าของกิจการที่มาจากนักลงทุนภายนอกหรือไม่ 

Baek, Cho, & Fazio (2016, pp. 169-186 ) ได้ศึกษาถึง

การเป็นเจ้าของกจิการทีเ่ป็นกรรมสทิธิใ์นครอบครวั อ�านาจ

การควบคุมและโครงสร้างเงินทุนของบริษัท โดยศึกษาจาก

กลุ่มตัวอย่าง 200 บริษัท ในสหรัฐอเมริกาในดัชนี S & P 

Small-Cap 600 ผลจากการศึกษาพบว่า การเป็นเจ้าของ

ธุรกิจในครอบครัวไม่เกี่ยวกับอัตราส่วนหนี้สิน ซึ่งเมื่อคณะ

วิจัยได้ตรวจสอบเพิ่มเติมกับอ�านาจการควบคุมส�าหรับ 

CEO ของครอบครัวและผลการด�าเนินงานที่แสดงให้เห็น

ว่าการเป็นเจ้าของครอบครัวมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับ

อัตราส่วนหนี้สินของตลาดและหนี้สินต่อทุน แต่ผลกระทบ

จะถูกหักล้างด้วยการควบคุมโดยครอบครัวผ่านต�าแหน่ง 

CEO และผลการด�าเนินงานของผู้ถือหุ้น กล่าวคือ เจ้าของ

ธุรกิจที่เป็นธุรกิจครอบครัวชอบการจัดหาเงินกู้เพ่ือน�ามา

เงินมาใช้หนี้สินของกิจการและเพื่อรักษาความเป็นเจ้าของ

หุ้นในกิจการที่ครอบครัวตนเป็นเจ้าของ นอกจากนี้การ

ควบคุมกิจการของครอบครัวผ่านต�าแหน่ง CEO และผล

การด�าเนินงานของหุ้นในปัจจุบันลดลง ดังนั้นผลที่ได้แสดง

ให้เห็นว่า ครอบครัวที่เป็นเจ้าของกิจการ แต่ไม่ได้ควบคุม

หรือบริหารงานเองโดยครอบครวันัน้ โครงสร้างเงนิลงทนุจะ

มาจากการจัดหาแหล่งเงินกู้ ซึ่งเป็นการจัดหาแหล่งเงินทุน

ภายนอก ในทางตรงกันข้ามถ้าครอบครัวอยู่ในการควบคุม 

(น่ันคือสมาชิกในครอบครัวเป็น CEO) อาจไม่น่าสนใจการ

จัดหาแหล่งเงินกู ้ เนื่องจากโอกาสการใช้กระแสเงินสด

ไม่เหมาะสมมีโอกาสน้อยกว่า นอกจากผลการศึกษาของ 

Baek และคณะแล้ว ยังมีผลการศึกษาเกี่ยวกับการตัดสินใจ

ในโครงสร้างเงินทุนของธุรกิจครอบครัว โดย Thiele and 

Wendt (2017, pp. 221-239) ศึกษาจากข้อมูลทางการ

เงินและโครงสร้างเกี่ยวกับบริษัทเยอรมันขนาดใหญ่ที่เป็น

ของเอกชนจ�านวน 691 ผลการศึกษาพบว่า ธุรกิจท่ีเป็น

ธุรกิจครอบครัวมีระดับหน้ีโดยรวมและระยะยาวที่สูงขึ้น

อย่างมากเมื่อเทียบกับคู่สัญญาที่ไม่ใช่ธุรกิจครอบครัว ซ่ึง

แสดงให้เห็นว่าธุรกิจของครอบครัวอาจเข้าถึงแหล่งเงิน

ทุนได้ดี เน่ืองจากสามารถระบุได้ถึงอัตลักษณ์ของธุรกิจ

ครอบครัวอันเป็นทรัพยากรส�าคัญที่ช่วยในการจัดหาเงิน

ทุนให้แก่กิจการ 

ควำมเสี่ยงทำงธุรกิจ (firm risk)

ความเสี่ยงที่ผู ้ถือหุ ้นสามัญของกิจการจะเผชิญ 

หากกิจการไม่มีหนี้สิน เพราะว่าความเสี่ยงทางธุรกิจเกิด

จากความไม่แน่นอนในการประมาณการกระแสเงินสด

ของบริษัท ซึ่งจะส่งผลต่อความไม่แน่นอนของก�าไรที่จะ

ได้รับจากการด�าเนินงานและความไม่แน่นอนของความ

ต้องการลงทุนของกิจการ ท�าให้กิจการไม่ทราบแน่ชัดว่า

ผลก�าไรจากการด�าเนินงานจะได้รับมามากน้อยเพียงใด

และกิจการจะไม่ทราบว่า กิจการควรจะต้องลงทุนในการ

พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ หรือไม่ หรือควรลงทุนโดยสร้าง

โรงงานแห่งใหม่และการลงทุนอื่น ๆ เท่าใด ซึ่งกระทบ

ผลตอบแทนจากการลงทุน (Return on Investment 

Capital--ROIC) และนั่นคือความเสี่ยงทางธุรกิจ (Brigham 

& Ehrhardt, 2005, p. 550)

ความเสี่ยงทางธุรกิจอาจเกิดจากความล้มเหลว

หรอืไม่ประสบผลส�าเรจ็เนือ่งจากกลยทุธ์ของกจิการ ในการ

ด�าเนินธุรกิจของทุกกิจการย่อมต้องมีการก�าหนดกลยุทธ์ 

โดยกลยุทธ์สามารถแบ่งได้ 3 ระดับ คือ 1.กลยุทธ์ระดับ

องค์กร (Corporate strategies) 2. กลยุทธ์ระดับกลยุทธ์

ระดับธุรกิจ (Business strategies) และ 3.กลยุทธ์ระดับ

หน้าที่ (Functional strategies) และแม้ว่าธุรกิจจะเลือก

ใช้กลยุทธ์ทุกระดับอย่างดีเพียงใดก็ตามสิ่งที่ต้องค�านึง

ถึงตลอดเวลาในการตัดสินใจด้านต่างๆ คือการพิจารณา

ปัจจัยเสี่ยงทางธุรกิจในด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องและส่งกระทบ

โดยตรงและโดยอ้อมต่อธุรกิจ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (2550, น. 

104) ได้กล่าวถึงปัจจัยเสี่ยงท่ีมีผลต่อความเสี่ยงทางธุรกิจ

ไว้อย่างน่าสนใจ ซึ่งปัจจัยเสี่ยงที่สถาบันพัฒนาความรู ้

ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกล่าวถึงนั้น

จะมีมากน้อยหรือไม่มี หรือเมื่อมีแล้วจะกระทบต่อการ

ด�ารงอยู่ของธุรกิจหรือไม่นั้นต้องพิจารณาถึงสภาพการแข่

นขันในอุตสาหกรรมที่ธุรกิจนั้นด�ารงอยู่ด้วย เช่น ปัจจัย

ความผันผวนของความต้องการสินค้าหรือบริการ ปัจจัย

ความผันผวนของราคาขายสินค้า/บริการและต้นทุนขาย/

ต้นทุนการให้บริการ ปัจจัยความสามารถของธุรกิจในการ

เปลี่ยนแปลงราคาขายสินค้า/บริการไปตามต้นทุนที่เปลี่ยน

ไป ปัจจัยความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ทุกๆปัจจัยที่เกิด

ข้ึนท�าให้ธุรกิจต้องตัดสินใจภายใต้ข้อมูลท่ีหลากหลายใน

ระยะเวลาท่ีจ�ากัด การตัดสินใจหนึ่งท่ีมีแรงกระเพื่อมทั้ง

ธุรกิจนั่นคือการตัดสินใจทางการเงิน
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การตดัสนิใจทางการเงินมผีลกระทบต่อกลยทุธ์โดย

รวม โดยมองว่าสภาพแวดล้อมของธรุกจิมผีลต่อกลยทุธ์โดย

รวมของบริษทั และรวมถงึทางเลอืกจดัหาเงนิทนุ โครงสร้าง

เงินทุน ทั้งนี้สภาพแวดล้อมดังกล่าวรวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วน

เสียทีไ่ม่ใช่สถาบนัการเงนิของบรษิทั ซึง่ประกอบด้วย ลกูค้า 

พนักงาน คู่แข่งขัน คู่ค้า และสังคมชุมชน เนื่องจากผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสยีเหล่านีอ้าจได้รบัความเสยีหายจากปัญหาทางการ

เงินของบริษัทท่ีผู้บริหารไม่สามารถบริหารจัดการได้ เช่น 

ลูกค้าอาจได้รับผลิตภัณฑ์ท่ีด้อยคุณภาพ คู่ค้าอาจสูญเสีย

ธุรกิจ พนักงานอาจสูญเสียงานและเศรษฐกิจโดยรวมของ

ชุมชนท้ังหมดหยุดชะงัก (Grinblatt and Titman,1998, 

pp. 579-580) 

ภำพ 3 กลยุทธ์ระดับองค์กรและทางเลือกทางการเงิน

Note. From Financial Markets and Corporate Strategy, (p. 580), by Grinblatt, M., & Titman, S., 1985,  

Singapore: McGraw-Hill.

ควำมเสี่ยงทำงกำรเงิน (financial risk)

ความเสี่ยงทางการเงิน เป็นความเสี่ยงที่ธุรกิจทุก

ธุรกิจต้องเคยประสบ เนื่องจากเป็นความเสี่ยงที่เก่ียวข้อง

กบัการบรหิารเงนิของกจิการ โดยเฉพาะอย่างยิง่ความเสีย่ง

จากสภาพคล่องทางการเงินระยะสั้นของกิจการ และความ

สามารถในการช�าระหนี้ระยะยาวของกิจการ ซึ่งความเสี่ยง

ทางการเงินทั้งสองส่วนถือเป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการ

ตัดสินใจจัดหาเงินทุนของกิจการ 

Brigham and Ehrhardt (2005, p. 554) กล่าว

ว่าความเส่ียงทางการเงิน เป็นความเสี่ยงเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น

กับผู้ถือหุ้นสามัญอันเนื่องมาจากผู้บริหารได้ท�าการตัดสิน

ใจทางการเงินเกี่ยวกับหนี้สิน ซึ่งในทางปฏิบัติผู้ถือหุ้นของ

กิจการต้องเผชิญกับความเสี่ยงที่มีอยู่ในการด�าเนินกิจการ

อยู่แล้ว นั่นคือความเสี่ยงทางธุรกิจ (business risk) จาก

ความไม่แน่นอนในจ�านวนผลตอบแทนจากการลงทุน 

(ROIC) ที่ธุรกิจจะได้รับในอนาคตจากการลงทุนแม้ว่าผล

ตอบแทนจากการลงทุน จะได้ประมาณการคือพยากรณ์

ไว้ล่วงหน้าตามหลักเกณฑ์ก็ตาม แล้วเมื่อกิจการตัดสิน

ใจลงทุน การตัดสินใจจัดหาเงินทุนก็ตามมาเช่นกัน ดัง

นั้นหากผู้บริหารธุรกิจตัดสินใจจัดหาเงินทุนจากการก่อ

หนี้สิน ความเสี่ยงทางธุรกิจอาจจะเกิดข้ึนกับผู้ถือหุ้นราย

ใหญ่ อย่างไรก็ดี Brigham and Ehrhardt ได้กล่าวไว้

อีกด้วยว่า การจัดหาเงินควรพิจารณาถึงส่วนประสมของ

แหล่งเงินทุนทั้งในส่วนของหนี้สินและส่วนของเจ้าของ  

ซีง่การจดัเงนิทนุจากแหล่งทนุทีเ่ป็นหนีส้นิระยะยาวจะมข้ีอ

สังเกตคือดอกเบี้ยจ่ายที่สามารถรวมเป็นค่าใช้จ่ายในการ

ค�านวณก�าไรขาดทุนของกิจการ หรือมีผลต่อการประหยัด

ภาษีนั่นเอง แล้วในกิจการที่ปลอดภาษีหรือไม่ต้องเสียภาษี

ให้แก่หน่วยงานภาครัฐนั้น การพิจารณาแหล่งจัดหาเงิน

ของกิจการจะกระทบโครงสร้างเงินทุนของกิจการอย่างไร 

Alhashel (2015, pp. 51-63) ได้ศึกษาโครงสร้างเงิน

ทุนของกิจการโดยไม่มีส่วนของผลประโยชน์ทางภาษีเข้า

มาเกี่ยวข้อง การศึกษานี้มีวัตุประสงค์เพื่อให้เข้าใจถึงผล

ประโยชน์ทีม่ใิช่ภาษขีองหนี ้โดยการวเิคราะห์โครงสร้างเงนิ

ทุนของบริษัทในตลาดเกิดใหม่ในประเทศคูเวตซึ่งไม่มีการ

เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ผลการศึกษา

พบว่า ผลประโยชน์ที่มิใช่ภาษีของหนี้สิน จะเพิ่มมูลค่าของ
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บริษัท ตราบใดที่ผลประโยชน์ส่วนเกินของหน้ีสินสูงกว่า

ต้นทุนส่วนเพิ่มของหน้ีสิน โดยเฉลี่ยบริษัทที่มีอัตราส่วน

หนี้สินต่อสินทรัพย์อยู่ที่ร้อยละ 26.50 จะท�าให้มูลค่าของ

บริษัทเพิ่มขึ้นโดยมีมูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 16 เมื่อเทียบกับ

มูลค่าที่ไม่มีการไถ่ถอน กล่าวอีกนัยหน่ึงคือผลประโยชน์

ที่มิใช่ภาษีของหน้ีจะเพิ่มมูลค่าของบริษัท ประมาณร้อย

ละ 0.6 ส�าหรับอัตราส่วนสินทรัพย์และหนี้สินของบริษัท

เพิ่มขึ้นร้อยละ 1 เมื่อพิจารณาเช่นนี้และผลกระทบท่ีเป็น

บวกของหนี้สินต่อมูลค่ากิจการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมี 

นโยบายที่จะอ�านวยความสะดวกให้แก่บริษัทต่างๆ ใน

การให้กู ้ยืมของธนาคารและการเข้าถึงสินเชื่ออย่างมี

ประสิทธิภาพ

ความเสี่ยงอีกประการหนึ่งที่อาจเป็นผลจากความ

บกพร่องในการบริหารงาน ซึ่งเมื่อเกิดขึ้นแล้วจะท�าให้

กิจการมีความเส่ียงทางธุรกิจ และส่งผลต่อความเสี่ยงด้าน

การเงิน และความเสี่ยงนี้ยังกระทบต่อมูลค่าของกิจการ

อีกด้วยนั่นคือ “การทุจริต” แม้ว่าในแต่ละกิจการจะมี

มาตรการหรือนโยบายในการควบคุมหรือป้องปรามอยู่

ก็ตาม Wei and Kong (2017, pp. 295-322) ได้ศึกษา

เก่ียวกับการทุจริตและการพัฒนาทางการเงินรวมถึงความ

สัมพันธ์ระหว่างการทุจริตและการพัฒนาทางการเงินใน

การพิจารณาปัจจัยโครงสร้างเงินทุนของบริษัท ในสภาพ

แวดล้อมทางกฎหมายของจีนและปัจจัยภายในของบริษัท 

ปัจจัยทางอุตสาหกรรมและปัญหาภายในที่เท่าเทียมกัน 

โดยกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาเป็นบริษัทจดทะเบียนและระดับ

ภูมิภาคของประเทศจีนในช่วงปี 2541-2556 ผลการศึกษา

พบว่า การทุจริตและการพัฒนาด้านการเงินมีอิทธิพลทาง

ลบต่อการให้กู้ยืมระยะยาวของบริษัท กล่าวคือ ในภูมิภาค

ท่ีระดับความทุจริตอยู่ในระดับสูง การเติบโตของสินเชื่อ

จะส่งผลให้อัตราส่วนหนี้สินระยะยาวของบริษัทเพิ่มขึ้น 

ตรงกันข้ามในภูมิภาคที่มีการให้สินเชื่อมากขึ้น การทุจริต

มีผลกระทบอย่างมากต่ออัตราส่วนหนี้สินของบริษัท สิ่งท่ี

การศึกษาครั้งนี้ได้กล่าวถึงอย่างน่าสนใจคือ หน่วยงานท่ี

ควบคุมสถาบันการเงินเองควรจะปรับปรุงขั้นตอนส�าหรับ

การตรวจสอบการบรหิารและการอนมุติัของเจ้าหนีธ้นาคาร

และเสริมสร้างการลงโทษและการป้องกันเครดิตและการ

ทุจริต เพื่อลดผลกระทบเชิงลบของการทุจริตในการตัดสิน

ใจโครงสร้างเงินทุนของบริษัท 

การสร้างมูลค่าของธุรกิจ (value of firm)

สิ่งท่ีส�าคัญของธุรกิจท่ีต้องท�าความเข้าใจการ

สร้างมูลค่าของธุรกิจนั้น คือการประเมินมูลค่าของธุรกิจ 

เพราะหากธุรกิจทราบว่าการประเมินมูลค่าธุรกิจนั้นต้อง

ประเมินด้วยวิธีใด ซึ่งมูลค่าของธุรกิจนั้นจะสามารประเมิน

มูลค่าได้สามวิธี หนึ่งในสามวิธีที่ธุรกิจเข้าใจและด�าเนิน

การอย่างรอบคอบระมัดระวัง คือการประเมินมูลค่าธุรกิจ

ด้วยวิธีประเมินจากกระแสเงินสดอิสระของกิจการ (Free 

Cash Flow of Firm--FCFF) ซ่ึงกระแสเงินสดอิสระของ

กิจการคือ จ�านวนเงินที่กิจการสามารถจ่ายกลับคืนเป็น

ผลตอบแทนให้กับ

1) ผู้ลงทุนท่ีเป็นเจ้าหนี้ของกิจการ

2) ผู ้ลงทุนที่เป็นเจ้าของหรือส่วนของผู ้ถือหุ ้น

ของกิจการ 

ท้ังนี้จ�านวนเงินท่ีจ่ายกลับคืนนั้น ต้องเป็นกระแส

เงินสดส่วนที่เหลือจากการที่กิจการน�าไปลงทุนในสินทรัพย์

หมุนเวียนและสินทรัพย์ถาวรที่จ�าเป็นต่อการด�าเนินกิจการ

แล้ว หรือกล่าวได้ว่า มูลค่าของกิจการวิธีนี้ คือ มูลค่า 

ปัจุบันของกระแสเงินสดในอนาคตคิดลดด้วยต้นทุนเงิน

ทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนัก ถ้าจะท�าให้มูลค่าของกิจการเพิ่ม

ด้วยวิธีนี้คือ การท�าให้กระแสเงินสดอิสระเพิ่มข้ึน การ

ท�าให้ต้นทุนเงินทุนถัวเฉลี่ยลดลง ดังนั้นการสร้างมูลค่า

ของธุรกิจจะมาจาก 2 ส่วนใหญ่ๆ คือ ส่วนท่ี 1 เป็นกระ

แสเงินสดอิสระของกิจการ และส่วนที่ 2 คือ ต้นทุนเงินทุน

ถัวเฉลี่ยของกิจการ

ส่วนท่ี 1 กระแสเงินสดอิสระ (Free Cash Flow--

FCF) ของกิจการควรมีมูลค่าสูงซึ่งมาจากผลการด�าเนินงาน

ของกิจการ ประกอบด้วย 1. รายได้หลักของกิจการไม่ว่า

จะเป็นรายได้ค่าขายหรือรายได้ค่าบริการ 2. การบริหาร

ต้นทุนและภาษี ซึ่งกิจการควรบริหารให้เกิดต้นทุนต�่าหรือ

ต้นทนุทีป่ระหยดัได้ รวมถงึภาษทีีป่ระหยดัได้ของภาษ ีและ 

3. ผลตอบแทนท่ีได้รับจากการลงทุนในสินทรัพย์

ส่วนที่ 2 ต้นทุนเงินทุนถัวเฉลี่ย (Weighted  

Average Cost of Capital--WACC) ของกิจการควรมี

มูลค่าต�่าซึ่งมาจากการบริหารงานอันประกอบด้วย 1. การ

ตัดสินใจจัดหาเงิน 2. อัตราดอกเบ้ียในท้องตลาด 3. ความ

เสีย่งทางธรุกจิ และ 4. ความเสีย่งในตลาดเงนิและตลาดทนุ
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อย่างไรก็ดีในส่วนของต้นทุนเงินทุนถัวเฉลี่ย จะมี

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อต้นทุนเงินทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนัก 

แบ่งได้เป็นปัจจยัภายทีก่จิการสามารถควบคมุได้ และปัจจยั

ที่กิจการไม่สามารถควบคุมได้ โดยปัจจัยที่กิจการสามารถ

ควบคุมได้ ได้แก่ นโยบายการลงทุน (investment policy) 

นโยบายโครงสร้างเงินทุน (capital structure policy) 

และนโยบายเงินปันผล (dividend policy) ส�าหรับปัจจัยที่

กจิการไม่สามารถควบคมุได้ ได้แก่ อตัราดอกเบีย้ และอตัรา

ภาษี (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2550, น. 25-25)

ดังนั้นหากกิจการต้องการท�าให้ต้นทุนเงินทุนถัว

เฉลีย่ลดลงกจิการควรด�าเนนิงานด้านปัจจยัท่ีกจิการสามารถ

ควบคุมได้ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ภำพ 4 มูลค่าของธุรกิจ

Note. From Financial Management: Theory and Practice (11th ed), (p. 128), by Brigham, E.F., & Ehrhardt, 

M.C, 2005, Ohio: Thomson.

Wang (2013, pp. 322-339) ได้ศึกษาเรื่องส่วน

ของเงินลงทุนในตราสารทุนและโครงสร้างเงินทุนของ

กิจการโดยใช้แบบจ�าลอง เพื่อศึกษาถึงความไม่แน่นอน

ของการจัดหาเงินทุนของกิจการที่เกิดจากกฎระเบียบด้าน

การจัดหาเงินทุนในตลาดทุนเกิดใหม่ส่งผลต่อการตัดสินใจ

โครงสร้างเงินทุนของกิจการ ผลการศึกษาพบว่า มูลค่าของ

บริษัทจะลดลง อันเกิดจากความไม่แน่นอนของการจัดหา

เงินทนุ เน่ืองจากความสมัพนัธ์ระหว่างเงนิสดในอนาคตของ

บริษัทกับนโยบายด้านการเงินของบริษัท แสดงให้เห็นว่า

ความไม่แน่นอนของการจัดหาเงินทุนเป็นหนึ่งปัจจัยส�าคัญ

ที่มีผลต่อการเลือกโครงสร้างเงินทุนที่เหมาะสม อย่างไร

ก็ดีข้อสรุปการศึกษานี้ ได้กล่าวว่าหากไม่มีแรงกดดันใน

การด�าเนินกิจการของบริษัทคือบริษัทยังคงด�าเนินงานไป

ได้อย่างต่อเน่ือง แหล่งเงินทุนที่ดีที่สุดมักจะใช้หนี้สินเท่า

ที่จะเป็นไปได้เพื่อรักษาโครงสร้างเงินทุนที่เหมาะสมใน

ขอบเขตจ�ากัดสูงสุด แต่หากปัจจุบันบริษัทมีความจ�าเป็น

ต้องพจิารณาหรอืตดัสนิใจด�าเนนิงานใดๆ เกีย่วกบักจิกรรม

การลงทุนและการจัดหาเงินทุน กิจการจะเริ่มพิจารณา

กระแสเงินสดในอนาคตของบริษัท และความไม่แน่นอน

ในการจัดหาแหล่งเงินทุนภายนอกของบริษัทจะส่งผลต่อ

มูลค่าหุ้นของผู้ถือหุ้น 

สรุป

การตัดสินใจจัดหาแหล่งทุนจะท่ีมีมาหลายปัจจัย

ท่ีผู้บริหารกิจการ (ตัวแทนของเจ้าของ) ต้องพิจารณาให้

ถ้วนถ่ีเนื่องจากกระแสเงินสดอิสระของกิจการมาจากราย

ได้จากการขายสินค้า/บริการ การบริหารด้านต้นทุนและ

ภาษี (ลดต้นทุนและวางแผนภาษี) และการตัดสินใจลงทุน

ในสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้ จะมีค่ามูลค่าสูงมากเพียงใด 
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หากต้นทุนเงินทุนของกิจการที่เกิดจากการตัดสินใจจัดหา

เงินทุน อัตราดอกเบี้ยในท้องตลาด ความเสี่ยงของบริษัท 

ความเสี่ยงในตลาดเงินและตลาดทุน มีมูลค่าสูงก็ไม่ท�าให้

เกิดการสร้างมูลค่าของธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิผล แม้ว่า

โครงสร้างต้นทุนเงินทุนของกิจการมาจากการตัดสินใจ

จัดหาเงินทุน ซึ่งหากโครงสร้างเงินทุนไม่เหมาะสม อาจ

ส่งผลต่อธุรกิจได้ อย่างไรก็ดีโครงสร้างเงินทุนที่เหมาะสม 

(Optimal Capital Structure) นั้นอาจไม่มีค�าตอบ เพราะ

อาจไม่มีจริงในเชิงทฤษฎี และอาจท�าได้อย่างในทางปฎิบัติ 

เนื่องจากไม่มีข้อมูลว่าโครงสร้างเงินทุนแบบใดที่เหมาะสม

กับกิจการ ในทางปฏิบัติ จึงมีการเปลี่ยนจากโครงสร้างเงิน

ทุนที่เหมาะสม เป็นโครงการเงินทุนตามเป้าหมาย (Target 

Capital Structure) 

วฒันา ศกัยชวีกจิ และกอบกลู จันทรโคลกิา (2016, 

น. 50-63) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่ก�าหนดโครงสร้างเงินทุนท่ี

เหมาะสมของบริษทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์อาเซยีน 

จ�านวน 5 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย ประเทศมาเลเซีย 

ประเทศสิงคโปร์ ประเทศอินโดนีเซียนและประเทศไทย 

ส่วนปัจจัยที่ก�าหนดโครงสร้างเงินทุนนั้นประกอบด้วย

ปัจจัยสินทรัพย์ที่มีตัวตน ปัจจัยสภาพคล่องทางการเงิน 

ปัจจัยความสามารถในการท�าก�าไร ผลการศึกษาพบว่า ทุก

ปัจจยัทีศ่กึษามคีวามสมัพนัธ์กนัและมนียัส�าคญัในทกุตลาด 

ทั้ง 3 ปัจจัยส่งผลกระทบต่อสัดส่วนหนี้สิน ส่วนการปรับ

ไปสู่โครงสร้างเงินทุนเป้าหมายนั้นการปรับไปสู่สัดส่วนหนี้

สินระยะสั้นเร็วที่สุด ตามด้วยสัดส่วนหนี้สินระยะยาว และ

สัดส่วนหนี้สินรวม

ในช่วงหลายปีทีผ่่านมางานวจิยั เกีย่วกบัโครงสร้าง

เงินทุนน้ันมีทิศทางรูปแบบการวิจัยที่คล้ายคลึงกัน แต่ผล

การวิจัยที่ผ่านมานั้นก็ยังไม่สามารถสรุปได้อย่างชัดเจน

ถึงรูปแบบโครงสร้างเงินทุน Kumar and Colombage 

(2017, pp. 106-132) ได้ศึกษาทบทวนงานวิจัยเก่ียวกับ

ปัจจัยก�าหนดโครงสร้างเงินทุน เพื่อทบทวนและทิศทางใน

อนาคต โดยศึกษาถึงสถานะของการศึกษาปัจจัยก�าหนด

โครงสร้างเงินทุนในช่วง 40 ปีที่ผ่านมา ด้วยวิธีการเก็บ

รวบรวมข้อมูลจากเอกสารจ�านวน 167 ฉบับที่ตีพิมพ์ใน

ปี พ. ศ. 2515 ถึงปี พ. ศ. 2556 ในวารสารต่างๆ ผล

การศึกษาพบว่า ธุรกิจในตลาดเกิดใหม่จะได้รับความ

นิยมเนื่องจากตลาดหุ้น และตลาดหุ้นในตลาดเกิดใหม่มี

ประสิทธิภาพน้อยกว่าและขาดความสมบูรณ์เมื่อเทียบกับ

ตลาดท่ีพัฒนาแล้ว ซ่ึงท�าให้การตัดสินใจทางการเงินอาจมี

ความผิดปกติ นั่นคือโครงสร้างเงินทุนยังไม่ไปสู่จุดที่เหมาะ

สม นอกจากนี้ Kumar and Colombage ยังพบว่างาน

วิจัยโครงสร้างเงินทุนมีรายละเอียดไม่มากและที่มีก็เป็น

งานวิจัยท่ีมีลักษณะเฉพาะของบริษัท แม้ว่าโครงสร้างเงิน

ทุนว่าเป็นหัวข้อท่ีน่าสนใจท่ีสุดในช่วง 40 ปีท่ีผ่านมา แต่

การตัดสินใจเกี่ยวกับโครงสร้างเงินทุนยังไม่สามารถสรุปได้ 

ซ่ึง Kumar and Colombage มองว่า 1. ในอนาคตควรมี

งานวจิยัเพือ่สนบัสนนุผลงานวชิาการต่างๆทีม่อียูข่องปัจจยั

ก�าหนดโครงสร้างเงินทุน เพื่อได้เข้าใจถึงความแตกต่างที่

เกิดขึ้นจริงระหว่างการตัดสินใจทางการเงินของประเทศ

ท่ีพัฒนาแล้วกับประเทศก�าลังพัฒนา 2. ธุรกิจขนาดกลาง

และขนาดย่อมมีส่วนส�าคัญในการเติบโตของประเทศก�าลัง

พัฒนาและเป็นผู้น�าในการจัดหางานในเศรษฐกิจโลก การ

ศึกษาเกี่ยวกับการตัดสินใจเกี่ยวกับโครงสร้างเงินทุนส่วน

ใหญ่อาศัยอุตสาหกรรมขนาดใหญ่และไม่ค่อยเหมาะกับ

บรษิทัขนาดเลก็ ดงันัน้การศกึษาเรือ่งโครงสร้างการก�าหนด

โครงสร้างเงินทุนของ SMEs 3. การศึกษาในรายละเอียดถึง

ผู้บริหารกิจการเพื่อให้มีความโปร่งใสในการตัดสินใจเกี่ยว

กับโครงสร้างเงินทุน และ 4. การศึกษาส่วนใหญ่ท่ีผ่านมา

ในรอบ 40 ปีได้ใช้แบบจ�าลองการถดถอยเพื่อวิเคราะห์

ปัจจัยโครงสร้างของเงินทุน ผลการศึกษาจึงไม่สอดคล้อง

กัน ดังนั้นการศึกษาในอนาคตควรด�าเนินการโดยใช้วิธีการ

อื่น (นอกเหนือจากวิธีการถดถอย) เพื่อแก้ปัญหาโครงสร้าง

ทางการเงินท่ีไม่สามารถสรุปได้

ตามท่ีกล่าวมาจะเห็นได้ค่อนข้างชัดเจนว่า การ

จัดหาเงินทุนจากแหล่งเงินทุนภายนอกส่งผลต่อโครงสร้าง

เงินทุนของกิจการ เนื่องด้วยโครงสร้างเงินทุนของกิจการ

ท้ังส่วนของหนี้สินระยะยาวและส่วนของเจ้าของล้วน

ท�าให้เกิดต้นทุนเงินทุนท่ีกิจการหลีกเลี่ยงไม่ได้ในความรับ

ผิดชอบต่อผู้ให้กิจการกู้เงิน (ธนาคารหรือสถาบันการเงิน

ต่างๆ) ผู้ลงทุนในหุ้นกู้ของกิจการ (นักลงทุนที่เข้ามาซื้อ

หุ้นกู้ที่กิจการออกจ�าหน่าย) และผู้เป็นเจ้าของหรือส่วน

ของเจ้าของกิจการ ดังนั้นผู้บริหารกิจการที่เป็นตัวแทน

ของผู้ถือหุ้นหรือเจ้าของ ควรเข้าใจและสามารถพิจารณา

โครงสร้างเงินทุนที่เหมาะสมหรือโครงสร้างเงินทุนตามเป้า

หมายของกิจการได้ เพราะว่าการสร้างมูลค่าของธุรกิจ
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บทคัดย่อ

บทความวิชาการนี้ เป็นการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อน�าเสนอแนวคิดเรื่อง “การท่องเที่ยว

เชิงสร้างสรรค์กับกิจกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน” โดยกล่าวถึง ความเป็นมาของการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ การจัดการ

การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ กิจกรรมการท่องเที่ยวในชุมชน และการสร้างความประทับใจจากท้องถิ่น การท่องเที่ยวเชิง

สร้างสรรค์เป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่ถูกบรรจุอยู่ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมานับตั้งแต่ฉบับท่ี 10 และ

ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 11 ดังจะเห็นได้ว่าการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์นั้นเป็นกระแสทางการ

ท่องเที่ยวอีกรูปแบบหนึ่ง ที่สามารถตอบสนองต่อการพัฒนาของเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างยั่งยืน ผ่านชุมชนโดยน�าเอา

ความเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนมาเป็นตัวขับเคลื่อนผ่านกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ วรรณกรรม งานหัตถกรรมและศิลปะพ้ืน

บ้าน งานออกแบบ ดนตรี อาหาร ภาพยนต์และสื่อศิลปะ ซ่ึงเป็นสิ่งท่ีดึงดูดใจให้นักท่องเท่ียวเข้าไปสัมผัสกับกิจกรรม

เหล่านั้น ถือเป็นมิติใหม่ทางการท่องเที่ยวที่ไม่เพียงแต่ไปเยี่ยมชม กลับให้นักท่องเท่ียวได้รับประสบการณ์ผ่านกิจกรรม

ต่าง ๆ  ที่และชุมชนสร้างสรรค์ การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์จึงเป็นการสร้างความสมดุลของชุมชนในด้านเศรษฐกิจ สังคม 

และสิ่งแวดล้อม เน้นความส�าคัญที่ “คุณค่า” ของชุมชน เพื่อให้ชุมชนภูมิใจความเป็นเนื้อแท้ของตน และสามารถท่อง

เที่ยวได้ตลอดทั้งปี

ค�ำส�ำคัญ: การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์, การท่องเท่ียวโดยชุมชน

Abstract

The academic journal is the literature review and related researches which intend to present 

the concept of “Creative Tourism and Community-Based Tourism” The journal focus on the history 

of creative tourism, creative tourism management and tourism activities in the community. Creative 

tourism is a form of tourism industry that has been included in the 10th National Economic and 

Social Development Plan and still included in the 11th National Economic and Social Development 

Plan. It is obvious that creative tourism is a form of great way to make better sustainable living. 

The activities also attract visitors to experience various activities and creative communities. Refer to 

the community, the identity of the community is driven by activities such as arts and crafts, local  

cooking lifestyle education, folk and music food Movies and Art Media. This is what attracts visitors to 

experience those activities. It is a new dimension of tourism not only to visit. Visitors get experience 

through various activities and creative communities. Creative tourism is about creating a balance of 

กำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์กับกิจกรรมกำรท่องเที่ยวโดยชุมชน
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บทน�ำ

การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เป็นรูปแบบของการ

จดัการการท่องเทีย่วแบบใหม่ทีน่�าเอารปูแบบการท่องเทีย่ว

เชิงวัฒนธรรมมาผสมผสานเข้ากับศักยภาพเชิงสร้างสรรค์

ของนักท่องเที่ยวและของชุมชน เป็นการปลูกจิตส�านึกให้

แก่นักท่องเที่ยวและชุมชนแหล่งท่องเที่ยว ให้ตระหนัก

ถึงความส�าคัญของเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของสถานที่

นั้น ๆ โดยที่นักท่องเที่ยวสามารถสัมผัสและเรียนรู้ด้วย

ประสบการณ์ตรงกับคนในชุมชนด้วยการลงมือท�า ซึ่งแตก

ต่างจากอดตีทีก่ารท่องเทีย่วเป็นการเดินทางเพ่ือการพกัผ่อน

หย่อนใจ ในขณะที่รัฐบาลมุ่งเน้นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

ไทยให้เติบโตอย่างมีศักยภาพ และหนึ่งในแนวทางนี้ก็คือ

การพัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์เพื่อเป็นพลังสร้างสรรค์คุณภาพ

ชีวิต ดังน้ันทาง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จึง

ได้น�าจดุแขง็ศกัยภาพสถานทีท่่องเทีย่วของไทยทีม่อียูห่ลาก

หลายมติมิาเปิดประสบการณ์ใหม่ให้กบันกัท่องเทีย่วภายใต้

โครงการส่งเสริมพื้นที่ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (creative 

tourism district) ในประเทศไทยขึ้นมาเพื่อขับเคลื่อน

เศรษฐกิจฐานรากในชุมชนให้เติบโตอย่างยั่งยืนจากการ

ท่องเที่ยว การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ถือว่าเป็นการท่อง

เที่ยวรูปแบบใหม่ท่ีเริ่มเข้ามามีกระแสมากขึ้น เน่ืองจาก

การท่องเที่ยวรูปแบบเดิมน้ันเป็นการเน้นเพียงแค่การพัก

ผ่อนหย่อนใจ แต่ในระยะหลังจะมีการท่องเที่ยวในความ

สนใจพิเศษเข้ามามีบทบาท แต่ก็ยังขาดการพัฒนา เพราะ

การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์นั้นถือเป็นความ

ท้าทายให้กับนักท่องเที่ยวและสถานที่ท่องเที่ยว คือการ

ท�าให้สถานที่ท่องเที่ยวมีความสร้างสรรค์เพื่อที่จะพัฒนา

ทรัพยากรทางด้านวัฒนธรรมที่ไม่อาจจับต้องได้ให้กลาย

เป็นประสบการณ์ทีส่ร้างสรรค์กบันกัท่องเทีย่วและเป็นการ

สร้างกระบวนการอยู ่ร ่วมกันระหว่างนักท่องเที่ยวเป็น

แขกของพื้นที่กับเจ้าบ้านได้เป็นอย่างดี รวมถึงการสร้าง

ประสบการณ์ที่ประทับใจจากท้องถิ่น (local experience)

community in economic, social and environmental. Focus on the “value” of the community so that 

the community is proud of its authenticity and can travel all year round.

Keywords: creative tourism, community-based tourism

โดยผ่านการลงมือท�า เรียนรู้ ด้วยตนเอง 

พัฒนำกำรกำรท่องเท่ียวเชิงสร้ำงสรรค์ 

การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (creative tourism) 

ถือได้ว่าเป็นกระบวนทัศน์ (new travel paradigm) และ

ทิศทางใหม่ของการท่องเท่ียวในปัจจุบันซ่ึงแตกต่างไปจาก

การท่องเที่ยว แบบมวลชน (mass tourism) แบบเดิม โดย

เฉพาะการท่องเทีย่วทางวฒันธรรม (cultural tourism) ทีผู่้

ท่องเที่ยวเป็นแต่เพียงผู้ชม และถ่ายภาพอยู่ห่าง ๆ  ในขณะ

ที่องค์การการท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติ (United 

Nations World Tourism Organization--UNWTO) ได้

ประเมินไว้ว่า จ�านวนนักท่องเท่ียวท่ีมุ่งสู่เอเชียตะวันออก 

เฉียงใต้จะมีโอกาสเพิ่มสูงข้ึนจาก 21.1 ล้านคน ในปี ค.ศ.

1990 เป็น 133.3 ล้านคน ในปี ค.ศ. 2020 นั้น ในจ�านวนข

องกลุม่นกัท่องเทีย่วรุน่ใหม่ดงักล่าว มแีนวโน้มทีจ่ะแสวงหา

รูปแบบของการ ท่องเที่ยวใหม่ด้วย การท่องเที่ยวเชิง

สร้างสรรค์ (creative tourism) เป็นรูปแบบการท่องเที่ยว

แนวใหม่ ท่ีเริ่มเกิดข้ึนในช่วงปี พ.ศ. 2542 โดยได้รับแรง

บันดาลใจจากความมั่งคั่งของวัฒนธรรมใน ประเทศเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้ การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ เป็นการ

ท่องเที่ยวที่ให้ความส�าคัญ กับความผูกพัน (engaged) 

ของนักท่องเที่ยว (guest) กับผู้ถูกท่องเที่ยว (host) ส่ง

เสริมการเข้าไป มีส่วนร่วมอย่างจริงจัง ผ่านประสบการณ์

ที่มาจากการเรียนรู้ในพื้นที่ท่องเที่ยว (authentic-active 

participation) ซึ่งรูปแบบและลักษณะของการท่องเท่ียว

ดังกล่าวนี้ จะเปิดโอกาสให้กับนักท่องเท่ียว และเจ้าของ

บ้านได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาศักยภาพการสร้างสรรค์

ของตนไปร่วมกัน ซ่ึงจะ ก่อให้เกิดความจดจ�า-ประทับใจ

อย่างลึกซึ้งในพื้นที่ของการท่องเที่ยว (understanding 

specific cultural of the place) และโดยการท่องเที่ยว

เชิงสร้างสรรค์นี้ จะให้ค�าตอบใหม่ที่สอดรับกับ รสนิยม
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ของนักท่องเที่ยวในปัจจุบัน ที่ไม่เพียงแต่ต้องการ “มอง

ดู” (seeing) สังคมและวัฒนธรรม ที่แตกต่างไปจากตน 

แต่มีความประสงค์ที่จะ “ลงมือท�า” (doing) เพื่อเรียน

รู้ ท�าความเข้าใจใน มรดกทางวัฒนธรรมของพื้นที่ที่ท่อง

เที่ยวอย่างลึกซึ้ง พร้อมๆ กันกับพัฒนาศักยภาพของตน

ผ่าน การปฏิบัติ (practice) กิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรม

ของพ้ืนที่ท่องเที่ยว และเพื่อที่จะได้รับแรง บันดาลใจ

ใหม่ๆ ภายหลังกลับไปด�าเนินชีวิตปรกติหลังการพักผ่อน 

นอกไปจากของที่ระลึกที่ซื้อมา จากร้านค้าและภาพถ่าย 

จ�านวนมากในกล้องดิจิทัลตามรูปแบบของการท่องเท่ียว

แบบเดิม (สุดแดน วิสุทธิลักษณ์ และคณะ, 2556 )

สุดแดน วิสุทธิลักษณ์ และคณะ (2556) ได้ให้

ค�าจัดกัดความของแนวคิดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 

(creative tourism) เป็นแนวคิดหนึ่งทางการท่องเท่ียวท่ี

ให้ความส�าคญักบักจิกรรมทางการท่องเทีย่ว และผลติภณัฑ์

ทางการท่องเที่ยว ได้แก่ การสร้างประสบการณ์ตรงหรือ

ประสบการณ์ร่วมของนักท่องเที่ยวกับชุมชนผ่านกิจกรรม 

ด้วยการใช้ทรัพยากรในชุมชนหรือท้องถิ่นที่มีอยู่ เพื่อน�า

มาสร้างสรรค์คุณค่าเป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวอันก่อให้

เกดิรายได้และผลประโยชน์และสามารถแบ่งปันรายได้หรอื

ผลประโยชน์เหล่านั้นสู่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม รูปแบบ

ของกิจกรรมทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์นั้น ได้แก่ นัก

ท่องเที่ยวได้เกิดการเรียนรู้และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง

กับชุมชนน้ันๆ เกิดการมีส่วนร่วมและปฏิสัมพันธ์ระหว่าง

นักท่องเที่ยวและคนในชุมชน รวมไปถึงการได้ใช้ชีวิตอยู่

ร่วมกับคนในชุมชนอันมีความแตกต่างกันทางวัฒนธรรม

องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม

แห่งสหประชาชาติ หรือยูเนสโก (UNESCO) ได้ให้นิยาม

ของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ว่า เป็นการท่องเที่ยว

ที่มีจุดประสงค์สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา ชุมชน

ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการด�าเนินชีวิตของ

ชุมชน โดยจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวอย่าง กลมกลืนและ

สัมพันธ์กับประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ตลอดจนวิถีต่างๆ 

ในชุมชน ในเชิงของการเรียนรู้และการ ทดลอง เพื่อให้ได้

มาซึ่งประสบการณ์จากสิ่งที่มีอยู่และเป็นอยู่จริงในชุมชน 

นอกจากนั้น ชุมชนจะต้องสามารถ ใช้การจัดการท่อง

เที่ยวเชิงสร้างสรรค์เป็นเครื่องมือในการรักษาความสมดุล

ระหว่าง การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้จากการท่องเทีย่วภายใน

ชุมชน และชุมชนจะได้รับผลประโยชน์ ตอบแทนอันก่อให้

เกิดความยั่งยืนในการพัฒนาชุมชน

นาฬิกอติภัค แสงสนิท (2556) ได้ให้ความหมาย

ของการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ ว่าเป็นการท่องเที่ยวที่

สัมพันธ์กับประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม วิถีชุมชนและ

เอกลักษณ์สถานที่ โดยนักท่องเที่ยวได้เรียนรู ้เพื่อสร้าง

ประสบการณ์ตรงร่วมกบัเจ้าของวฒันธรรม และมโีอกาสได้

ใช้ชีวิตร่วมกันกับเจ้าของสถานท่ี และเป็นการสร้างมูลค่า

เพิ่มให้กับประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม วิถีชุมชนและ 

เอกลัษณ์ของสถานที่ ด้วยการสร้างคุณค่าให้กับอัตลักษณ์

นัน้ๆ แต่มใิช่การผลติความคดิสรส้างสรรค์ออกมาอย่างเดยีว 

จะต้องได้มีกระบวนการมีส่วนร่วมกับการท�ากิจกรรมนั้นๆ 

โดยชุมชนจะต้องมีความเห็นพ้องกับกิจกรรมท่องเที่ยว มี

ส่วนร่วมกับการท�ากิจกรรมนั้นๆ และได้รับผลประโยชน์

ที่เกิดขึ้นด้วย จึงเห็นได้ว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับกิจกรรม

ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์โดยตรงคือชุมชนผู้เป็นเจ้าของ

แหล่งท่องเท่ียว และนักท่องเท่ียว จะต้องยอมรับรูปแบบ

การท่องเท่ียวใหม่นี้ด้วยการน�าตัวเองเข้าไปมีประสบการณ์

จริงในแหล่งท่องเที่ยว ด้วยการลงมือท�า ปฏิบัติ และเรียน

รู้ร่วมกับคนในชุมชนด้วยตนเอง

จากนิยามและความหมายของการท่องเที่ยวเชิง

สร้างสรรค์ในภาพรวมจะมีจุดเน้นที่แตกต่างกันบ้างแต่

ยังแสดงให้เห็นว่ามีองค์ประกอบร่วมในลักษณะเดียวกัน

คือ ประสบการณ์จริงและมีส่วนร่วม (participative, 

authentic experience) ของนักท่องเท่ียวท่ีเกิดจากการ

เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพและทักษะเชิงสร้างสรรค์

รวมถงึการพบปะผูค้นในชมุชนหรอืสมัผสักบัวฒันธรรมท้อง

ถ่ินโดยตรง นอกจากนี้การท่ีนักท่องเท่ียวได้มีโอกาสเลือก

กิจกรรมตามความต้องการและความสนใจนั้นแสดงให้เห็น

ถึงลักษณะเด่นของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์คือ เป็นการ

ท่องเที่ยวแบบจ�าเพาะเจาะจง (tailor-made approach) 

ท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ ในขณะท่ีกิจกรรมการท่อง

เท่ียวในชุมชนนั้นจะต้องมีความกลมกลืนและสัมพันธ์กับ

ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ตลอดจนวิถีต่างๆ ในชุมชน ใน

เชิงของการเรียนรู้และการทดลอง เพื่อให้นักท่องเท่ียวท่ี

เดินทางมาเยือนได้รับประสบการณ์จากสิ่งท่ีมีอยู่และเป็น

จริงในชุมชน ซึ่งอาจท�าให้นักท่องเที่ยวตระหนักถึงมูลค่า

และคุณค่านั้นๆ จากชุมชน
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องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่อง

เที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) ได้ก�าหนดหลักเกณฑ์

ของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (basic of creative  

tourism) ไว ้ดังนี้  (1) เป็นความคิดสร้างสรรค์ที่ไม ่

ไ ด ้ เ ลี ยนแบบใครและ เป ็ นต ้ นแบบอย ่ า งแท ้ จ ริ ง  

(originality) และมคีวามเป็นของแท้ดัง้เดมิ (authenticity) 

(2) มีการจินตนาการ (imagination) และมีความจรรโลงใจ  

(inspiration) ที่แสดงออกเป็นความคิดอย่างสร้างสรรค์  

(3) มีองค์ความรู้ (knowledge) แฝงไว้ด้วยศิลปะ (arts) 

และกลิน่อายของวฒันธรรมท้องถิน่ (4) เกดิจากการฉลาดคดิ 

(ingenuity) กลายมาเป็นประดิษฐกรรม (inventiveness) 

และ (5) เป็นทรัพย์สินทางปัญญา (intellectual assets)

ประเภทกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์

1. ประเภทมรดกทางวัฒนธรรม (cultural  

heritage) เป็นกลุ่มการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์อันเก่ียว

เน่ืองกบัประวตัศิาสตร์โบราณคดี วฒันธรรมประเพณ ีความ

เชื่อ สภาพสังคม แบ่งเป็นกลุ่มย่อยคือกลุ่มแสดงออกทาง

วฒันธรรมแบบดัง้เดมิ (traditional cultural expression) 

เช่น ศิลปะงานฝีมือ เทศกาล งานประเพณีต่างๆ กลุ่ม

ที่ตั้งทางวัฒนธรรม (cultural sites) เช่น โบราณสถาน 

พิพิธภัณฑ์ เป็นต้น

2. ประเภทศิลปะ (arts) เป็นกลุ่มการท่องเท่ียว

เชิงสร้างสรรค์บนพื้นฐานของศิลปวัฒนธรรม แบ่งเป็นกลุ่ม

ย่อยคือ กลุ่มงานศิลปะ (visual arts) เช่น การวาดภาพ 

รูปปั้น และวัตถุโบราณ กลุ่มศิลปะการแสดง (performing 

arts) เช่น การแสดงดนตรีพื้นบ้าน การแสดงนาฏศิลป์ การ

แสดงละคร เป็นต้น

3. ประเภทวิถีชีวิต (lifestyles) เป็นกลุ่มท่อง

เที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่เกี่ยวเน่ืองกับวิถีชีวิต การด�ารงชีวิต

หรือวิถีการท�ามาหากินของคนในชุมชนท้องถิ่นหรือชาว

พื้นเมือง แบ่งเป็นกลุ่มย่อยคือ กลุ่มวิถีชีวิตของสังคมเมือง 

เช่น ย่านการค้าโบราณ ย่านส�าเพ็ง ย่านเยาวราช ย่านบาง

ล�าพู ย่านเมืองเก่าน่าน ย่านเมืองเก่าแปดริ้ว ย่านถนน

นางงามสงขลา กลุ่มวิถีชีวิตสังคมชนบท เช่น หมู่บ้านช้าง

ตากลาง อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ ตลาดน�้าด�าเนินสะดวก การ

เลี้ยงนกเขา อ. จะนะ จ. สงขลา การท�านา การทอผ้า การ

ท�าเครื่องปั้นดินเผา เป็นต้น 

4. ประเภทสื่อ (media) เป็นกลุ่มท่องเที่ยวเชิง

สร้างสรรค์ท่ีเก่ียวเนื่องกับการสื่อสารกับกลุ่มคนกลุ่มใหญ่

หรือสื่อสารกับนักท่องเที่ยวที่เป็ นกลุ่มเป้าหมาย แบ่งเป็น 

กลุ่มย่อยคือ กลุ่มงานสื่อสิ่งพิมพ์ท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ 

(publishing and printed media) เช่น คู่มือท่องเที่ยว 

นิตยสารการท่องเท่ียว หรือสิ่งพิมพ์อื่นๆท่ีมีส่วนสร้างความ

น่าสนใจเก่ียวกับสถานท่ีท่องเท่ียวหรือแหล่งท่องเท่ียวให้มี

ความน่าสนใจและสามารถสื่อในสิ่งที่มีคุณค่าให้เกิดความ

น่าสนใจ เป็นต้น กลุ่มงานโสตทัศน์ (audiovisual) ส่ือ

โฆษณาทางโทรทัศน์ วิทยุ หรืออื่นๆ ท่ีเก่ียวกับการส่งเสริม

ความรู้ความเข้าใจ การเป็นมาของต้นแบบ (originality) 

ความเป็นของแท้ดั้งเดิม (authenticity) ของแหล่งท่อง

เท่ียวหรือสถานท่ีนั้นๆ เป็นต้น

5. ประเภทการตอบสนองความต้องการของลูกค้า 

(functional creation) เป็นกลุ่มท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

ท่ีเป็นสินค้าและบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของ

นักท่องเที่ยวที่มี่ความต้องการแตกต่างกัน แบ่งเป็นกลุ่ม

ย่อยคือ กลุ่มการออกแบบ (design) เช่น การออกแบบ

ห้องพักในโรงแรม รีสอร์ท การออกแบบสินค้าของที่

ระลึก ให้มีอัตลักษณ์ความเป็นท้องถ่ิน หรือแหล่งท่อง

เท่ียวนั้นๆ กลุ่มสื่อสมัยใหม่ (new media ) เช่น ระบบ

ดิจิทัล ซอฟต์แวร์ เกมต่างๆ กลุ่มบริการทางความคิดการ

ท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ (creative tourism services) 

เช่น การบริการทางสถาปัตยกรรม โฆษณา นันทนาการ 

และบริการแนวคิดเชิงสร้างสรรค์อื่นๆ

กระบวนกำรของกำรท่องเท่ียวเชิงสร้ำงสรรค์ 

1. นักท ่องเ ท่ียวเข ้าไปมีส ่วนร ่วม (active  

participation) และเรียนรู ้ประสบการณ์ (learning  

experience) ในวิถีชีวิตประจ�าวันของผู้คนในชุมชน และ

มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน (interaction)

2. นักท่องเท่ียวมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิด

สร้างสรรค์และประสบการณ์กับชุมชนในท้องถ่ิน ในขณะ

เดียวกันก็ได้รับความรู้ประสบการณ์ ช่วยเพิ่มความช�านาญ

ให้แก่นักท่องเท่ียวด้วย

Greg & Julie (2007) ได้ประมวลคุณลักษณะที่

ส�าคัญจากค�านิยามขององค์กร ผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการ 

ที่ท�าให้การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ แตกต่างจากการท่อง
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เที่ยวทั่วไป ดังนี้

1. ผู ้ท่องเที่ยวและเจ้าของบ้านมีความผูกพัน

ระหว่างกัน (each engaging the other) 

2. มกีารแลกเปลีย่นเรยีนรูข้้ามวฒันธรรมระหว่างผู้

ท่องเที่ยวและเจ้าของบ้าน (cross-cultural engagement 

/cultural experience)

3. ผู้ท่องเที่ยวและเจ้าของบ้านมีความเข้าใจอย่าง

ลึกซ้ึงทางวฒันธรรมของพืน้ทีท่ีท่่องเทีย่ว (Spirit of place/ 

deep meaning/ understanding of the specific 

cultural of the place)

4. ผูท่้องเทีย่วและเจ้าของบ้านมปีระสบการณ์จาก

การมีส่วนร่วม (Hands-on experience)

5. ผู้ท่องเที่ยวและเจ้าของบ้านมีการแลกเปลี่ยน

ข้อมูลระหว่างกัน/ส่งผ่าน-ส่งต่อประสบการณ์ (exchange 

information/ transformation and transformative 

experiences)

6. ผู้ท่องเที่ยวเป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่าเป็น

ผู้ชม (more participate than observe) 

7. ผู ้ท่องเที่ยวมีโอกาสพัฒนาศักยภาพในการ

สร้างสรรค์ของตนเองและมีส่วนร่วมในการตัดสินใจร่วม

กับเจ้าของพื้นที่ (co-creating tourism experience)

8. เป็นความจรงิแท้ทัง้ในกระบวนการการผลติและ

ผลิตภัณฑ์ ประสบการณ์จริง (authentic both

process and product/ genuine experience)

9. เป็นกิจกรรมที่น่าจดจ�าประทับใจและเข้าใจ 

(memorable/ I hear and I forget, I see and I  

remember, I do and I understand)

10. เป็นการท่องเที่ยวแบบจ�าเพาะเจาะจงของผู้

ท่องเที่ยวแต่ละคน (tailor-made approaches)

จากหลักเกณฑ์ ประเภท กระบวนการและรวมถึง

การก�าหนดคุณลักษณะของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

น้ัน แสดงให้เห็นว่าแต่ละชุมชนอาจมีการท่องเที่ยวหลาย

ประเภทและต่างมีจุดเด่นและเอกลักษณ์แตกต่างกันไป

ตามบริบทของพื้นที่ โดยสิ่งเกิดขึ้นจากการท่องเที่ยวเชิง

สร้างสรรค์ (1) การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เป็นหน้าท่ีของ

นักท่องเท่ียว ท่ีจะต้องปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมรอบ

ตัว และใช้ความรู้ให้เป็นประโยชน์เพื่อให้เกิดความช�านาญ

ได้พัฒนาข้ึนกว่าเดิม (2) การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ นัก

ท่องเทีย่วมใิช่เป็นเพยีงผูด้หูรอืผูส้งัเกตการณ์หรอืไปปรากฏ

ตัวในท่ีนั้นๆ แต่เป็นผู้มีปฏิสัมพันธ์หรือเป็นผู้มีส่วนในการ

ด�าเนนิกจิกรรมร่วมกบัคนในท้องถิน่ (3) เป็นการสร้างสรรค์

กิจกรรมจากภูมิปัญญาดั้งเดิมของท้องถิ่นผสมผสานกับ

แนวคิด จินตนาการของนักท่องเท่ียว สร้างสรรค์กิจกรรม

ข้ึนมาใหม่ (4) เป็นรูปแบบการท่องเท่ียวท่ีเปิดโอกาสให้นัก

ท่องเที่ยวได้พัฒนาใช้ความสามารถด้านแนวคิดสร้างสรรค์

ของนักท่องเท่ียว เข้าไปมีส่วนร่วมเป็นประสบการณ์เรียนรู้

จึงนับว่าเป็นการปรับเปลี่ยนไปจากการท่องเที่ยวแบบเดิม

ด้วยลักษณะการท่องเท่ียวแบบมวลชน (mass tourism) 

มาสูก่ารท่องเท่ียวอย่างมส่ีวนร่วมท้ังชุมชนและนกัท่องเทีย่ว 

ท้ังทางวัฒนธรรมของพื้นท่ีหรืออัตลักษณ์ของพื้นท่ีน้ันๆ ดัง

นัน้จงึเหน็ได้ว่าการท่องเทีย่วเชงิสร้างสรรค์จงึเป็นการเลือ่น

ไหลจากการเท่ียวชมในวัฒนธรรมท่ีจับต้องได้ (tangible 

cultural resources) ไปสู่ทรัพยากรทางวัฒนธรรมที่เป็น

นามธรรม (intangible cultural resources) โดยสามารถ

อธิบายได้จากภาพ 1

- Built heritage

- Museums

- Monuments

- Beaches

- Mountains

- Image

- Identity

- Lifestyles

- Atmosphere

- Narratives

- Creativity

- Media

ภำพ 1 การเลื่อนไหลทางวัฒนธรรมการท่องเที่ยว

จากภาพกล่าวได้ว่า ความสนใจของนักท่องเท่ียว

แต่เดิมที่นักท่องเที่ยวให้คุณค่ากับสิ่งก่อสร้าง พิพิธภัณฑ์ 

หาดทรายหรือภูเขาหันไปให้ความสนในกับภาพลักษณ์  

อัตลักษณ์ วิถีชีวิต บรรยากาศ เรื่องเล่า การสร้างสรรค์ 

ตลอดจนการเปลี่ยนจากวัฒนธรรมชั้นสูง เช่น ปราสาท 

พระราชวัง กลับมาให้ความสนใจกับวิถีวัฒนธรรมที่พบได้

ทัว่ไปในชวีติประจ�าวนัมากขึน้กว่าเดมิ อาท ิร้านอาหารท้อง

ถ่ิน ตลาด บ้านเรือน ซ่ึงจะท�าให้นักท่องเท่ียวนั้นเกิดการมี

ส่วนร่วมในการท่องเท่ียวดังกล่าวเหล่านั้นมากยิ่งข้ึน (คณะ
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สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 

2555, น. 10)

กลไกในการขับเคลื่อนและพัฒนารูปแบบกิจกรรม

การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่ส�าคัญกล่าวคือชุมชนซ่ึงเป็น

หวัใจหลัก เปรยีบเสมอืนเจ้าบ้านทีค่อยท�าหน้าทีต้่อนรบันกั

ท่องเทีย่วผู้มาเยอืน น�าเสนอวฒันธรรม ของเจ้าบ้านต่อผูม้า

เยือนหรือนักท่องเที่ยว จึงอาจจะกล่าวได้ว่าการท่องเที่ยว

เชิงสร้างสรรค์เป็นการน�าเอาอัตลักษณ์ของชุมชนนั้นมาน�า

เสนอเป็นสินค้าทางการท่องเที่ยวอีกรูปแบบหนึ่ง จึงเรียก

ว่าการท่องเทีย่วโดยชมุชน (community-based tourism)

กำรท่องเที่ยวโดยชุมชน 

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมามีการส่งเสริมให้ชุมชนเป็น

แหล่งท่องเที่ยวขยายตัวอย่างรวดเร็วและมีแนวโน้มที่จะ

เติบโตขึ้นเป็นเครือข่ายมากขึ้น บ่อยครั้งใช้ค�าว่า “การท่อง

เที่ยวโดยชุมชน” (community-based tourism) หรือ 

“การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ” (ecotourism) หรือ “การท่อง

เที่ยวเชิงอนุรักษ์” (conservation tourism) ถูกน�ามาใช้

เพ่ือเป็นส่ือการโฆษณาประชาสมัพนัธ์และส่งเสรมิภาพพจน์

ของการท่องเที่ยว อย่างไรก็ตามท่ามกลางกระแสท้องถ่ิน

นิยม ที่มุ ่งเน้นให้มีการกระจายอ�านาจสู่ท้องถิ่น และให้

ความส�าคัญกับสิทธิชุมชนโดยมุ่งพัฒนาให้ “คนในชุมชน” 

เป็นหัวใจส�าคัญของการจัดการท่องเที่ยวและไม่เพียงแต่

ตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวเท่านั้น แต่ได้

เน้นถึงการสร้างศักยภาพของคนในท้องถิ่น โดยให้คนใน

ท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยวของชุมชน 

เพื่อน�าไปสู่การดูแลรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ

โดยให้มีความสมดุลกับภูมิปัญญาท้องถิ่นและอัตลักษณ์

ทางวัฒนธรรมรวมทั้งการเกื้อกูลต่อเศรษฐกิจของชุมชน

ในอนาคต ประกอบกับรัฐบาลเร่งยกระดับท่องเท่ียว

ชุมชน หวังเป็นตัวช่วยพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้ยั่งยืน

เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาการท่อง เที่ยวโดยชุมชน  

(Community Based Tourism--CBT) ให้เป็นเครื่องมือ

ส�าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากไปสู่ความยั่งยืน ท้ัง

ด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม 

การท่องเที่ยวโดยชุมชน (community-based 

tourism) คือการท่องเที่ยวที่ค�านึงถึงความยั่งยืนของสิ่ง

แวดล้อม สังคม และวัฒนธรรม ก�าหนดทิศทางโดยชุมชน 

จดัการโดยชมุชนเพือ่ชมุชนและชมุชนมบีทบาทเป็นเจ้าของ

มีสิทธิในการจัดการดูแล เพื่อให้เกิดการเรียนรู้แก่ผู้มาเยือน 

ก�าเนิดการท่องเท่ียวโดยชุมชน ช่วงท่ีโลกตื่นตัว

เรื่องการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนและหาทางเลือกใหม่ของการ

ท่องเที่ยว ช่วงปี 2535-2540 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

(ecotourism) เข้ามาเป็นกระแสใหม่และกระแสใหญ่

ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย โดยการผลักดันของการ

ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ในขณะที่การท่องเที่ยวโดย

ชุมชน (Community Based Tourism--CBT) เริ่มก่อ

ตัวขึ้นเติบโตคู ่ขนานไปกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ โดย

การท�างานในระดับพื้นท่ีของโครงการท่องเท่ียวเพื่อชีวิต

และธรรมชาติ ซึ่งในช่วงดังกล่าว ชื่อที่เรียกขานการท่อง

เท่ียวรูปแบบใหม่ มีหลากหลายช่ือ อาทิ การท่องเที่ยว

เชิงอนุรักษ์ การท่องเที่ยวเชิงเกษตร การท่องเที่ยวเชิง

วฒันธรรม การท่องเท่ียวสเีขียว หลงัวกิฤตเศรษฐกจิปี 2540  

รัฐบาลไทยใช้การท่องเท่ียวเป็นตัวกระตุ้นเศรษฐกิจ โดย

ประกาศให้ปี 2541-2542 เป็นปีส่งเสริมการท่องเท่ียวไทย  

(Amazing Thailand) ในปี 2544 มีโครงการหนึ่งต�าบล

หนึ่งผลิตภัณฑ์ (One Tambon One Product--OTOP) 

หลังปี 2545 การท่องเท่ียวลงไปในชนบทหลากหลายรูป

แบบ ในปี 2547 มีการให้มาตรฐานโฮมสเตย์ หรือเรียก

ช่ืออย่างเป็นทางการว่า “ท่ีพักสัมผัสวัฒนธรรมชนบท” ณ 

ปัจจุบัน หากให้ชุมชนนิยามตนเองว่าเรียกช่ือการด�าเนิน

การท่องเท่ียวของตนว่าช่ืออะไร จะพบว่ามีช่ือเรียก 4 ชื่อ

ด้วยกันในกลุ่มชุมชนท่ีท�าการท่องเท่ียวโดยชุมชน ได้แก่ 

การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การท่อง

เท่ียวโดยชุมชน และการท่องเท่ียวแบบโฮมสเตย์ (สถาบัน

การท่องเท่ียวโดยชุมชน, 2554)

องค์ประกอบของการจดัการท่องเทีย่วโดยชมุชนมี

อยู่ 4 ด้าน คือ (1) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม 

กล่าวคือ ชุมชนมีฐานทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ 

และมีวิถีการผลิตที่พึ่งพาและใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่าง

ยั่งยืนรวมถึงชุมชนมีวัฒนธรรมประเพณีท่ีเป็นเอกลักษณ์

เฉพาะถิ่น (2) ด้านองค์กรชุมชน กล่าวคือชุมชนมีระบบ

สังคมท่ีเข้าใจกัน มีปราชญ์ หรือผู้มีความรู้ และทักษะใน

เรือ่งต่างๆ หลากหลายและชมุชนรูส้กึเป็นเจ้าของและเข้ามา

มีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา (3) ด้านการจัดการกล่าว

คือ มีกฎ-กติกาในการจัดการสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และ
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การท่องเที่ยว มีองค์กรหรือกลไกในการท�างานเพื่อจัดการ

การท่องเที่ยว และสามารถเชี่อมโยงการท่องเที่ยวกับการ

พัฒนาชุมชนโดยรวมได้ มีการกระจายผลประโยชน์ท่ีเป็น

ธรรม และมีกองทุนที่เอื้อประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมของชุมชน (4) ด้านการเรียนรู้ กล่าวคือลักษณะ

ของกจิกรรมการท่องเทีย่วสามารถสร้างการรบัรู ้และความ

เข้าใจในวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่แตกต่างมีระบบจัดการให้

เกิดกระบวนการเรียนรู้ระหว่างชาวบ้านกับผู้มาเยือน และ

สร้างจิตส�านึกเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

วัฒนธรรม ทั้งในส่วนของชาวบ้านและผู้มาเยือน

จากองค์ประกอบข้างต้น เห็นได้ว่าการท่องเท่ียว

โดยชมุชนด้วยคนในชมุชน เป็นการขบัเคลือ่นการท่องเทีย่ว

ให้มีความหมายมากกว่าการพักผ่อนแต่เป็นการเปิดมิติของ

การท่องเที่ยวเพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเคารพคนใน

ท้องถิ่น เป็นการพัฒนาคนในชุมชนให้มีบทบาทที่ส�าคัญ

ในการอนุรักษ์ความเป็นชุมชน ซึ่งเปรียบเสมือนชุมชนเป็น

เหมือนบ้านของตนเองที่คอยต้อนรับแขกผู้มาเยือนด้วย

ความยนิด ีเกดิการบรหิารงานและจัดการภายในคนในชุมชน 

การท่องเที่ยวโดยชุมชนจึงถือเป็นเครื่องมือสร้างความเข้ม

แข็งขององค์กรชาวบ้านในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และวัฒนธรรม โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน 

ให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการก�าหนดทิศทางการพัฒนาและ

ได้รับประโยชน์จากการท่องเที่ยว

สถาบนัการท่องเทีย่วโดยชมุชน (2554) ได้ก�าหนด

หลักการของการท่องเทีย่วโดยชมุชน ทีใ่ช้การท่องเทีย่วเป็น

เครื่องมือในการพัฒนาชุมชนมีหลักการดังนี้

1. ชุมชนเป็นเจ้าของ 

2. ชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วมในการก�าหนดทิศทาง

และตัดสินใจ

3. ส่งเสริมความภาคภูมิใจในตนเอง

4. ยกระดับคุณภาพชีวิต

5. มีความยั่งยืนทางด้านสิ่งแวดล้อม

6. คงเอกลักษณ์และวัฒนธรรมท้องถิ่น

7. ก่อให้เกิดการเรียนรู้ระหว่างคนต่างวัฒนธรรม

8. เคารพในวัฒนธรรมที่แตกต่างและศักดิ์ศรี

ความเป็นมนุษย์

9. เกิดผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมแก่คนท้องถิ่น

10. มีการกระจายรายได้สู ่สาธารณประโยชน์

ของชุมชน

จากหลักการการท่องเที่ยวโดยชุมชนจะเห็นได้

ว่า สิ่งท่ีชุมชนจะได้รับประโยชน์จากรูปแบบการท่อง

เท่ียวดังกล่าว ประกอบด้วย (1) การท่องเท่ียวโดยชุมชน 

(CBT) มีส่วนสนับสนุนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดย

ชุมชน กล่าวคือ “ความอยู่รอดของชุมชนขึ้นอยู่กับฐาน

ทรัพยากรธรรมชาติวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของคนท้องถิ่น

มีความเช่ือมโยงผูกพันกับทรัพยากร ดิน น�้า ป่า” CBT 

เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมการจัดการทรัพยากรอย่าง

ยั่งยืน ท้ังการสร้างความภาคภูมิใจให้กับชุมชนในการเผย

แพร่ภูมิปัญญาในการจัดการทรัพยากร สื่อสารปัญหาความ

ขัดแย้งในการแย่งชิงทรัพยากรให้คนภายนอกได้รับทราบ 

สร้างสรรค์กิจกรรมการท่องเท่ียวให้ผู้มาเยือนมีส่วนร่วม

ในการอนุรักษ์ จัดสรรรายได้จากการท่องเท่ียวสนับสนุน

กิจกรรมการพัฒนาชุมชน สร้างความร่วมมือของหน่วย

งานในการท�างานเปน็พันธมติรร่วมกับชุมชนในการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (2) การท่องเท่ียวโดย

ชุมชน (CBT) มีส่วนสนับสนุนการฟื้นฟูวัฒนธรรมท้องถิ่น 

ซึ่งหมายถึง “วิถีชีวิตและวัฒนธรรม เป็นสิ่งที่บอกถึงอัต

ลักษณ์ความเป็นชุมชน ความเข้มแข็งของชุมชนจะท�าให้

ชุมชนสามารถปรับตัวให้อยู่ในสังคม โดยท่ียังคงอนุรักษ์

วัฒนธรรมและปรับประยุกต์ให้สอดคล้องกับยุคสมัย มีการ

สืบทอดสู่คนรุ่นหลังได้อย่างต่อเนื่อง” CBT เป็นเครื่องมือ

ในการสร้างความภาคภูมิใจให้กับชาวบ้านในการน�าเสนอ 

“ของดี” ชุมชนให้คนภายนอกได้รับรู้ ท�าให้เกิดการสืบค้น 

ถ่ายทอด และฟื้นฟูวัฒนธรรมจากรุ่นสู่รุ ่น ชุมชนมีการ

บริหารจัดการและร่วมกันก�าหนดว่าวิถีชีวิตและวัฒนธรรม

อะไรบ้างที่ชุมชนพร้อมในการน�าเสนอและสร้างการเรียน

รู ้แก่ผู ้มาเยือน ตลอดจนมีแนวทางปฏิบัติตัวส�าหรับนัก

ท่องเท่ียวการท่ีมีนักท่องเท่ียวสนใจแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถี

ชีวิตและวัฒนธรรมคนท้องถ่ิน เป็นตัวกระตุ้นอีกทางหนึ่ง

ท่ีท�าให้ชุมชนเกิดความภาคภูมิใจ และมีชีวิตชีวาในการน�า

เสนอข้อมูล สามารถสร้างการมีส่วนร่วมให้กับนักท่องเที่ยว

ในกิจกรรมทางวัฒนธรรมของตน สร้างความประทับใจให้

แก่ผู้มาเยือน และท�าให้เยาวชนคนรุ่นหลังเห็นคุณค่าของ

ชุมชนตนเอง (3) เท่ียวโดยชุมชน (CBT) มีส่วนสนับสนุน
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การพัฒนาคน “ความภาคภูมิใจในความเป็นท้องถิ่น หรือ

ชาติพันธุ์ของตน ความร่วมมือและความสามัคคีของคนใน

ชุมชน การมีพื้นที่ทางสังคม ได้รับการยอมรับจากคน

ภายนอก เป็นหัวใจส�าคัญของการด�ารงไว้ซึ่งความเป็น

ชุมชน” CBT ช่วยให้คนในชุมชนได้มีส่วนร่วมและก�าหนด

บทบาทของชุมชนต่อการท่องเที่ยว มีกระบวนการในการ

จัดการความรู้ภายในชุมชน มีการพัฒนาทักษะและเพิ่ม

เติมความรู้ใหม่ให้กับสมาชิกในชุมชนในการบริหารจัดการ

ท่องเที่ยว สร้างความมั่นใจในการพูดคุยแลกเปลี่ยนกับ

คนภายนอก มีความเชื่อมั่นให้คนในชุมชนในการน�าเสนอ 

“ปัญหาและความต้องการ” กับหน่วยงานภายนอก น�า

เสนอประสบการณ์และความส�าเร็จในการพัฒนากับคน

และหน่วยงานที่มาศึกษา-ดูงาน นอกจากเป็นการพัฒนา 

“คนใน” แล้วยังให้การศึกษากับ “คนนอก” ด้วย (4) การ

ท่องเที่ยวโดยชุมชน (CBT) มีส่วนสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน

และคุณภาพชีวิตคนท้องถิ่น คือ การท่องเที่ยวเป็นการดึง

คนจากภายนอกมาเรียนรู้ชุมชน แรงจูงใจที่ท�าให้นักท่อง

เที่ยวเข้ามาในชุมชนคือ วิถีชีวิตที่แตกต่าง และวัฒนธรรม

ดั้งเดิม จุดดึงดูดคือวิถีที่เรียบง่ายและมีการด�ารงชีวิตที่

ผูกพันกับธรรมชาติ การท่องเที่ยวโดยชุมชนจึงเป็นราย

ได้เสริม ที่สามารถน�ารายได้นั้นไปปรับปรุงที่อยู่อาศัย การ

ออมทรัพย์ไว้ใช้ยามขาดแคลน เจ็บป่วย หรือเป็นทุนการ

ศึกษาให้กับลูกหลาน โดยที่ชาวบ้านยังคงด�าเนินวิถีดั้งเดิม

หรือเป็นการสร้างทางเลือกเรื่องรายได้ให้กับบางครอบครัว 

ในการสร้างอาชีพเสริมที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว สร้าง

งานให้กับคนในชุมชนการท่องเที่ยวโดยชุมชนยังเป็นเครื่อง

มอืในการพฒันาเรือ่งความสะอาด และสขุอนามยั นอกจาก

นี้ เมื่อชุมชนเริ่มเป็นที่รู้จักก็จะมีหน่วยงานลงไปสนับสนุน

เรื่องอุปโภคบริโภค” การที่การท่องเที่ยวเป็นเพียงรายได้

เสริม ท�าให้ชาวบ้านไม่คิดพึ่งพารายได้หลักจากการท่อง

เที่ยว และสามารถด�ารงชีวิตได้อย่างปกติต่อเนื่องไม่ว่าจะ

มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวหรือไม่ก็ตาม (สถาบันการท่องเที่ยว

โดยชุมชน:ออนไลน์)

กำรสร้ำงสรรค์กิจกรรมกำรท่องเที่ยวเพื่อพัฒนำกำรท่อง

เที่ยวโดยชุมชน เพื่อสร้ำงประสบกำรณ์ที่ประทับใจจำก

ท้องถิ่น Local experience

การท่องเที่ยวจึงจัดเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ นอก

ห้องเรียนอีกแบบหนึ่งที่ทุกเพศทุกวัยสามารถท�าได้และได้

รับความบันเทิง ความสนุกสนาน และเรียนรู้จากสิ่งใหม่ๆ 

จากการเดินทางท่องเท่ียว ประกอบกับการพัฒนากิจกรรม

การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ กับการท่องเท่ียวโดยชุมชน 

เป็นตัวขับเคลื่อน ให้นักท่องเที่ยวเห็นถึงคุณค่าของการ

ใช้จ่าย และสร้างประสบการณ์ที่ประทับใจผ่านรูปแบบ

กิจกรรมท่ีสร้างสรรค์โดยชุมชน 

ยุทธศักดิ์  สุภสร ผู ้ว ่าการการท่องเที่ยวแห่ง

ประเทศไทย (ททท.) กล่าวว่า วิสัยทัศน์ส�าคัญขององค์กร 

ที่จะขับเคลื่อนให้รายได้ทางการท่องเที่ยวไปถึงเป้าหมาย

ท่ีวางไว้นั้น จะถูกผลักดันผ่านกลยุทธ์ส�าคัญใน 2 เรื่องคือ

การสร้างการรับรู้และการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นแหล่ง

ท่องเท่ียวยอดนิยม (preferred destination) อย่างยั่งยืน 

และการสร้างการรับรู้ประเทศไทยให้เป็นจุดหมายปลาย

ทางท่องเท่ียวคุณภาพ (quality leisure destination) 

โดยมุ่งเน้นเรื่องการเพิ่มรายได้ทางการท่องเท่ียวมากกว่า

จ�านวนนักท่องเท่ียว และนอกจากนี้ การท่องเท่ียวแห่ง

ประเทศไทย (ททท.) ยังก�าหนดกลยุทธ์ทางการตลาดโดย

น�าเอาจุดแข็งของประเทศคือ “วิถีไทย” อันเป็นจุดเด่นที่

แตกต่างจากประเทศอื่นๆ อีกท้ัง ยังเป็นท่ีช่ืนชอบของนัก

ท่องเที่ยวที่ต้องการสัมผัสความเป็นไทยแท้ ดั้งเดิม โดยต่อ 

ยอดน�าเสนอสนิค้าการท่องเทีย่วทีผ่กูโยงกบัวถิไีทยแต่ลงลกึ

มากขึน้ เพือ่น�ารายได้และความเข้มแขง็สูเ่ศรษฐกจิฐานราก 

ท�าให้คนท้องถ่ินเกิดความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของการท่อง

เที่ยว น�าไปสู่ความยั่งยืนของเศรษฐกิจ สังคมและการท่อง

เที่ยวในอนาคตผ่านการสร้างประสบการณ์ที่ประทับใจจาก

ท้องถ่ินไทย (local experience)

ตัวอย่ำงแหล่งท่องเที่ยวชุมชนบ้ำนน�้ำเชี่ยว จังหวัดตรำด

บ้านน�้าเชี่ยว สถานที่ท่องเที่ยวชุมชนเชิงวิถีชีวิต

วัฒนธรรม ตั้งอยู ่ใน ต.น�้าเชี่ยว อ.แหลมงอบ จ.ตราด 

เป็นหมู่บ้านในเส้นทางผ่านไป ข้ึนเรือสู่เกาะช้าง หมู่บ้าน

น�้าเชี่ยวแห่งนี้ ยังได้รับเลือกให้เป็น “หมู ่บ้าน OVC” 

(OTOP village champion) ที่ได้รับการสนับสนุนจาก 

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย รวมถึงรางวัล 

อุตสาหรรมท่องเที่ยวไทยดีเด่นจากากรท่องเที่ยวแห่ง

ประเทศไทย บ้านน�้าเชี่ยวมี พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ติดทะเล 

มีป่าชายเลนท่ีมีความอุดมสมบูรณ์อยู่เป็นจ�านวนมาก มี

คลองขนาดใหญ่ไหลผ่าน ซ่ึงคลองนี้มีต้นก�าเนิด อยู่ท่ีเขา

วังปลา อยู่ระหว่างอ�าเภอแหลมงอบและอ�าเภอเมืองตราด 
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เดมิทปีระชากรของต�าบลน�า้เชีย่ว เป็นคนไทยนบัถอืศาสนา

พุทธ ต่อมามีพ่อค้าชาวจีนล่องเรือส�าเภามาค้าขายสินค้าที่

ท่าเรือบ้านน�้าเชี่ยว และได้ตั้งรกรากอยู่ที่นี่ ท�าให้ชาวน�้า

เชี่ยวส่วนหนึ่งเป็นคนไทย เชื้อสายจีน และในสมัยรัชกาลที่ 

3 ได้มีชาวมุสลิมซึ่งเรียกตัวเองว่า “แขกจาม หรือ จ�าปา” 

อพยพหนีสงครามมาจากประเทศเขมร มาตั้งถิ่นฐานอยู่ท่ี

ริมคลองน�้าเชี่ยว และมีจ�านวนมากขึ้นเรื่อยๆ โดยชาวพุทธ

และมุสลิมสามารถแต่งงานข้ามศาสนาได้ ซึ่งพี่น้องทั้งสอง 

ศาสนาอาศัยอยู่ร่วมกันในต�าบลน�้าเชี่ยวอย่างสันติสุขด้วย

ความสัมพันธ์อันดีตลอดมา ที่มาของชื่อชุมชน “น�้าเชี่ยว” 

มาจากพื้นที่ส่วนใหญ่ อยู่ติดทะเล มีป่าชายเลนท่ีมีความ

อุดมสมบูรณ์อยู่เป็นจ�านวนมาก มีคลองขนาดใหญ่ไหลผ่าน 

ซึ่งคลองนี้มีต้นก�าเนินอยู่ที่เขาวังปลา อยู่ระหว่างอ�าเภอ

แหลมงอบและอ�าเภอเมืองตราด เมื่อถึงฤดูน�้าหลาก น�้า

ในคลองจะไหลเชี่ยวมาก ชาวบ้านจึงเรียกว่า “คลองน�้า

เชี่ยว” ไหลผ่านกลางหมู่บ้านน�้าเชี่ยวลงสู่ทะเลอ่าวไทย

ทางใต้ที่บ้านปากคลอง ต�าบลหนองโสน อ�าเภอเมืองตราด 

ซ่ึงชาวบ้านใช้เป็นแหล่งประมง พื้นบ้านและใช้เป็นเส้น

ทางออกทะเลเพื่อท�าการประมงจนถึงปัจจุบันชาวต�าบล

น�้าเชี่ยวส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ ประมง ท�าสวนยางพารา 

สวนผลไม้ และค้าขาย

จุดเด่น และกิจกรรมท่องเที่ยว 

1. วัดน�้าเชี่ยว ต�าบลน�้าเชี่ยว อ�าเภอแหลมงอบ 

จังหวัดตราด เดิมชื่อวัดอินทาราม เป็นวัดที่รัชกาลที่ 5 

เคยเสด็จมาประทับ ปัจจุบัน วัดน�้าเชี่ยวได้รับการคัดเลือก

จากส�านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติให้เป็นวัดพัฒนา

ตัวอย่าง ประจ�าปี 2548 ภายในวัดมี พระบรมสารีริกธาตุ

และพระประจ�าวันเกิดปางต่างๆ ซึ่งประชาชนและนักท่อง

เที่ยวสามารถเข้ามากราบไหว้ได้

2. มัสยิดอัลกุบรอ กลุ่มชาวไทยมุสลิม ครั้งแรก

มาอยู่ที่ต�าบลน�้าเชี่ยวแห่งเดียว ตามที่ พระบริหารเทพ

ธานีสันนิษฐานไว้ว่า “ชนกลุ่มนี้ถูกกวาดต้อนเข้ามาใน

สมัยสงครามกับญวนในประเทศเขมร ตรงกับรัชกาลท่ี 3 

มีการเรียนภาษาเขียนที่ใช้ในคัมภีร์อัลกุรอาน มีการสร้าง

สุเหร่าหรือมัสยิดครั้งแรกที่บ้านน�้าเชี่ยว โดยใช้ ไม้โกงกาง

มาปักเป็นเขต 4 ต้น หลังคามุงด้วยใบปรง น�ามาสานเป็น

ตับเหมือน ตับจากมุงกันแดด กันฝน ต่อมาเมื่อชาวมุสลิม

ตั้งหลักแหล่งแน่นอนแล้ว ได้ต่อเติมสุเหร่าให้มีสภาพดีข้ึน

จนถึงปัจจุบัน โดยมิได้เคลื่อนย้าย จากที่ตั้งเดิมแต่อย่าง

ใด” ซึ่งสุเหร่าแห่งนี้ ปัจจุบันมีช่ือว่า “มัสยิดอัลกุบรอ” 

ตั้งอยู่ริม คลองน�้าเช่ียว

3. ศูนย์ศึกษาธรรมชาติระบบนิเวศป่าชายเลน จัด

ตั้งข้ึนโดยความร่วมมือระหว่างเทศบาลต�าบลน�้าเช่ียว และ

สถานีพัฒนาทรัพยากร ป่าชายเลนที่ 4 (น�้าเชี่ยว ตราด) จัด

ตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่ป่าชายเลนให้มีศักยภาพ 

สามารถใช้เป็นเรียนรู้ แหล่งศึกษาวิจัยของ เยาวชนและ

ประชาชน และเพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษาและชุมชนมีส่วน

ร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู เพื่อให้พื้นท่ีป่าชายเลน มีสภาพ

ท่ี อุดมสมบูรณ์ ภายในศูนย์มีหอดูนกท่ีสามารถส่องดูนกได้ 

มีสัตว์หลากหลาย เช่น ลิงแสม ปู ปลา นอกจากนี้สามารถ

ชมหิ่งห้อย ได้ในยามค�่าคืนอีกด้วย

กิจกรรมท่องเท่ียว 

แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ต.น�้าเชี่ยวจัดตั้งขึ้น

ประมาณต้นปี 2549 ณ.หมู่ 1บ้านท้ายเขา ต.น�้าเชี่ยว 

มีกิจกรรมต่างๆประกอบด้วย (1) สะพานชมธรรมชาติ  

(2) หอดูนก (3) ล่องเรือเล็กชมวิถีชีวิตชาวประมง เช่นการ

ถีบกระดานเก็บหอยแครง/แมลงภู่ การเลี้ยงปลาในกระชัง 

การด�าหอยปากเป็ด การเลี้ยง หอยนางรม (4) พักโฮม 

เสตย์ (5) ล่องเรือชมหิ่งห้อย (6) ชมสาธิตการท�างอบใบจาก 

(7) ชมสาธิตการท�าน�้าตาลชัก (8) ชมวิถีชีวิตชาวพุทธและ

มุสลิมท่ีอยู่กันแบบสันติ (9) ลงเรือใหญ่ ฯลฯ

ผลิตภัณฑ์ชุมชน

1. งอบน�้าเช่ียว เป็นหัตถกรรมพื้นบ้านที่เป็น

เอกลกัษณ์อนัเกดิจากภมูปัิญญาของบรรพบรุษุชาวตราด ที่

ได้สืบทอดสู่อนุชนรุ่นหลัง ใส่เพื่อกันแดดกันฝนหรือตบแต่ง

บ้านเรือน ปัจจุบันมีการพัฒนารูปทรงท่ีหลากหลายยิ่งขึ้น 

เหมาะส�าหรับการสวมใส่หรือเป็นของท่ีระลึก เพราะเน้น

ความประณีต สวยงาม มีน�้าหนักเบา และมีหลายรูปแบบ 

ให้เลือกตามความต้องการ โดยใช้ใบจากที่หาได้ไม่ยาก จาก

ป่าชายเลนใกล้ชุมชน งอบน�้าเชี่ยวนั้นถือได้ว่าเป็นสินค้า

ของท่ีระลึกข้ึนช่ือของชุมชนแห่งนี้ โดยจะมีด้วยกัน 5 ทรง 

คือ ทรงกระทะคว�่า, ทรงกระดองเต่า, ทรงยอดแหลมหรือ

ทรงหัวแหลม, ทรงสมเด็จ, ทรงกะโหลก 

2. ตังเมกรอบ หรือคนสมัยก่อนเรียกว่า “ขนม

น�า้ตาลชกั” เป็นขนมหวานทีม่แีหล่งผลติดัง้เดมิอยูท่ีบ้่านน�า้
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เชีย่ว มรีปูร่างคล้ายแท่งไม้แห้ง สนี�า้ตาลอ่อน เป็นขนมหวาน

ส�าหรับทานเล่น รสชาติหวานมัน กรอบอร่อย เนื่องจาก

ใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพ สด สะอาดเป็นที่ชื่นชอบ ของผู้คน

ที่ได้ชิมล้ิมรส (สถาบันการท่องเที่ยวโดยชุมชนม 2554)

จากทรัพยากรการท่องเที่ยวดังกล่าว นักท่องเที่ยว

หรือผู้มาเยือนสามารถสัมผัสได้ถึงวิถีชีวิตของชาวบ้านจาก

กิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นอาหารพื้นถิ่น การใช้ชีวิตร่วม

กนัระหว่างต่างศาสนา งานหตัถกรรมพืน้บ้าน กจิกรรมท่อง

เที่ยวตามวัฒนธรรมในพื้นถิ่น กิจกรรมเหล่านี้จัดเป็นการ

สร้างประสบการณ์ที่ประทับใจหากนักท่องเที่ยวได้มีโอกาส

ได้ลงมือท�า ปฏิบัติ มากกว่าการได้เป็นผู้เยี่ยมชม 

ดั งนั้ นสิ่ งที่ ค ้นพบได ้ว ่ า  รูปแบบการสร ้ าง

ป ระสบกา รณ ์ ที่ ป ร ะทั บ ใ จจ ากท ้ อ ง ถิ่ น  ( l o c a l  

experience) นั้น จุดหมายปลายทางไม่ใช่สถานที่อัน

สวยงาม แต่คือกิจกรรม ที่สร้างสรรค์โดยชุมชน โดยน�า

เอาอัตลักษณ์ของท้องถิ่นมาน�าเสนอ ผ่านกระบวนการ

บริหารจัดการโดยชุมชน โดยนักท่องเที่ยวเข้าไปมีส่วนร่วม

กับกิจกรรมน้ัน ๆ เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ล�้าค่า โดย

ประเทศไทยเองมีรูปแบบกิจกรรมที่มีความเป็นเอกลักษณ์

เฉพาะตัว ดังเช่น การท�าอาหารไทย กีฬามวยไทย การนวด

ไทย และรวมถึงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญาท้องถิ่น ท่ีพร้อม

จะสร้างคุณค่าและประสบการณ์ความประทับใจจากท้อง

ถิ่นแก่ผู้มาเยือน

สรุป

ท่องเท่ียวสร้างสรรค์ เป็นการท่องเท่ียวอย่างเหมาะ

สมและเอื้อประโยชน์ให้เกิดการอนุรักษ์อย่างชัดเจน และ

เป็นกระบวนการส�าคัญในการสร้างจิตส�านึกให้กับคนใน

ชมุชน นกัท่องเทีย่ว และผูป้ระกอบการ ร่วมกนัรกัษาสมดลุ

ของระบบนิเวศของชุมชน ผ่านการสร้างกระบวนการกลุ่ม

ให้มาร่วมกันคิด ร่วมกันท�า เมื่อเกิดการจัดการอย่างเป็น

ระบบและประสบความส�าเร็จแล้ว แหล่งท่องเท่ียวชุมชน

จะกลายเป็นแหล่งเรียนรู้ของสังคม เกิดการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ระหว่างเครือข่าย และกลายเป็นพลังในการสร้าง

ฐานความรู ้ส�าหรับการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

และสร้างสรรค์ และในอนาคตการท่องเท่ียวโดยชุมชน” 

(community-based tourism) อาจเป็นการท่องเที่ยว

แบบใหม่ทีด่งึดดูใจนกัท่องเทีย่ว สร้างอาชพีให้ชมุชน และใน

ขณะเดียวนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเยือนก็จะเกิดความคุ้ม

ค่ากับการเดินทาง ได้รับประสบการณ์จากท้องถ่ินโดยตรง 

(local experience) จากพื้นท่ี ท่ีแสดงอัตลักษณ์ ตัวตน 

ประเพณีวัฒนธรรมของท้องถ่ินนั้นๆ อย่างแท้จริง นอกจาก

นั้น ยังมีผลลัพธ์อีกมากมายท่ีจะเกิดข้ึนได้แก่ เยาวชนเล็ง

เห็นโอกาสทางการท่องเท่ียวในการกลับมาประกอบอาชีพ

และพฒันาบ้านและชมุชนของตน รวมถงึผูค้นภายในชมุชน

ใช้การท่องเท่ียวเป็นเครื่องมือ ในการพัฒนาชุมชนของตน

และให้ได้รับประโยชน์จากการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน
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บทคัดย่อ

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประเภทของการท่องเท่ียวเชิงเกษตรของไทย และหาแนวทางการการ

พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอย่างยั่งยืน ซึ่งมีหลักการพื้นฐาน คือ มีการยกระดับรายได้ คุณภาพชีวิตของเกษตรกร 

รวมถึงกิจกรรมการท่องเที่ยวที่มุ่งหวังให้เกิด ประสบการณ์ทางการเกษตรและสันทนาการแก่นักท่องเท่ียว จากการศึกษา

พบว่าในปัจจุบันประเทศไทยยัง ไม่มีการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐาน และมีปัญหาหาในด้านการบริหารจัดการ เนื่องจาก

คนในชุมชนขาดความรู้ และการขาดความร่วมมืออย่างมีประสิทธิภาพของภาคีเครือข่าย ในด้านการบริหารจัดการไม่มี

การก�าหนดพื้นที่เข้าชม การให้ ความรู้แก่นักท่องเที่ยว การจัดท�าพื้นที่จอดรถและจัดระบบการจราจร การจัดท�าจุด

สาธิตการเก็บผลผลิต การจัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์จากผลผลิตทางการเกษตร และการจัดสิ่งอ�านวยความสะดวกพื้นฐาน

ที่เพียงพต่อ ความต้องการของนักท่องเที่ยว ดังนั้นการพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงเกษตรในประเทศไทย จะต้องพัฒนาใน 

(1) ด้านการบริหารจัดการ จะต้องมีการบริหารจัดการโดยคนในชุมชน และต้องค�านึงถึงการ ใช้ทรัพยากรในพื้นที่อย่าง

คุ้มค่า (2) ด้านสิ่งอ�านวยความสะดวก ภายในพื้นท่ีท่องเท่ียวจะต้องมีความพร้อมใน เรื่องของลานจอดรถ ห้องสุขา ร้าน

ขายผลผลิตทางการเกษตรและสินค้าแปรรูป จุดบริการนักท่องเท่ียว รวมถึงจุดรับประทานอาหารแต่ท้ังนี้ต้องไม่ท�าลาย

ทัศนียภาพต้องมีความกลมกลืนกับสภาพแวดล้อม และ (3) ด้านกิจกรรม ควรมีการพัฒนากิจกรรมท่ีเน้นการให้ความรู้

และสัมผัสวิถีชีวิตของเกษตรกร หรือมีการสาธิตและให้นักท่องเท่ียวลงมือปฏิบัติ ซ่ึงจะท�าให้นักท่องเท่ียวเกิดการเรียน

รู้วิถีชีวิตของเกษตรกรโดยใช้การจัดการการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ ในขณะเดียวกันกิจกรรมดังกล่าวจะสร้างรายได้ให้

กับชุมชนและเกษตรกร อันจะน�าไปสู่การจัดการการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน 

ค�ำส�ำคัญ: การท่องเที่ยวเชิงเกษตร, การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

Abstract

This study aims to explore the types of Thai agro-tourism and determine the strategic solution 

so as to develop agro-tourism towards sustainable tourism in agriculture domain. The main objectives 

are to escalate income, improve the well-being of Thai agriculturists and promote tourism activity 

expecting that the tourists will gain agricultural experiences and pleasure. The study reveals the 

deficiency and problem in administration and management. According the findings, such problems 

were brought about by the fact that people in the community still have paucity of knowledge and 

effective cooperation from there collaborative network. Furthermore, it is found that the accessible 

area is not specified, and there is no appropriate provision of information to tourists, parking lot and 

กำรกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวเชิงเกษตรสู่ควำมยั่งยืน

Agro-Tourism Development towards Sustainable Tourism
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บทน�ำ

ในอดตีประเทศไทยถอืว่าเป็นประเทศเกษตรกรรม 

ซึ่งมีความส�าคัญแต่เศรษฐกิจและสังคมของไทยเพราะ

มีความเกี่ยวข้องกับการผลิตอาหารของประเทศ อาทิ 

ข้าว ผัก ผลไม้ พืชไร่ และการเกษตรทางทางสัตว์ทั้งสัตว์

บกและสัตว์น�้า นอกจากน้ี สินค้าดังกล่าวยังเป็นวัตถุดิบ

ส�าหรับภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการอีกด้วย ถึงแม้

อาชีพเกษตรกรรมมีบทบาทส�าคัญต่อประชากรทั้งประเทศ 

ท�าให้ประชากรกนิดอียูด่ ีแต่อาชพีเกษตรกรรมกลบัประสบ

ปัญหาต่างๆมากมาย รวมทั้งปัญหาความยากจนและสภาพ

ความเป็นอยู่ที่ล�าบาก ท�าให้เกิดการละทิ้งอาชีพหลักท่ีท�า

แล้วหันไปประกอบอาชีพอื่น เช่น รับจ้างทั่วไป โรงงาน

อุตสาหกรรม หรือบางคนย้ายเข้าสู่เมืองหลวงละทิ้งที่ดิน

ท�ากิน บางคนขายที่ดินท�ากิน ซึ่งจากปัญหาความยากจน

ดังกล่าว ส�านักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร ศึกษาภาวะความ

ยากจนของเกษตรกรไทย พบว่า ครัวเรือนเกษตรร้อยละ 

29.76 อยู่ในภาวะยากจนที่มีระดับรายได้ต�่ากว่าระดับ

เส้นความยากจน ซึ่งจากเหตุผลหลายๆประการทั้งปัจจัย

ภายในและปัจจัยภายนอก ดร.เพ่ิมศักด์ิ มกราภิรมย์ ได้

กล่าวถึงปัจจัยภายนอก 5 ประการที่บ่งชี้ภาวะยากล�าบาก

ของเกษตรกร ได้แก่ (1) ที่ดินท�ากิน มี 2 ประเด็นย่อย คือ 

การไม่มีที่ดินท�ากิน และการสูญเสียที่ดินท�ากินให้สถาบัน

การเงิน (2) การเข้าไม่ถงึปัจจยัการผลติ ซึง่เป็นฐานชวีติของ

เกษตรกรท�าให้เกษตรกรรายย่อยขาดศักยภาพในการผลิต 

เช่น น�้า โดยแหล่งน�้าธรรมชาติเพื่อการเกษตรถูกจัดการ

traffic management, harvest demonstration, product distribution and other facilities for the sake of 

tourists’ convenience. Therefore, it is incumbent upon Thai agro-tourism to develop the following 

aspects (1) people in the community should be aware of effectively utilizing their local resources  

(2) the area should be equipped with proper facilities (e.g. parking lots, toilets, shops, tourist  

information and restaurant). The scenery and environment, however, should not be marginalized 

and (3) activities focusing on giving knowledge to the tourists should be taken into consideration, 

especially the way of living of Thai agriculturists. In addition, these activities could generate income 

for the community and agriculturists which will eventually lead to the sustainable tourism.

Keywords: agro-tourism, sustainable tourism

ด้วยเขื่อนและอ่างเก็บน�้าขนาดใหญ่และควบคุมโดยรัฐ 

ท�าให้เกษตรกรเข้าไม่ถึงแหล่งน�้าเพื่อการเกษตร ท่ีดินรอบ

แหล่งน�า้สาธารณะหลายแห่งถกูบรษิทัการเกษตรขนาดใหญ่

กว้านซ้ือแล้วยึดแหล่งน�้าสาธารณะ ทะเล ป่า พันธุกรรม

พื้นเมืองทางการเกษตรถูกท�าลาย (3) ตลาด โดยเกษตรกร

ไม่มีส่วนในการตัดสินใจและก�าหนดราคาตลาด ตลาดเป็น

ของพ่อค้าแต่การลงทุนและความเสี่ยงเป็นของเกษตรกร 

ราคาผลผลิตจึงไม่เป็นธรรม ในขณะท่ีราคาต้นทุนการผลิต

ท่ีเกษตรกรต้องใช้สูงข้ึนและไม่เคยลดลง (4) สุขภาวะ เช่น 

การพบสารเคมีในระดับที่เสี่ยงและเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

(5) หนี้สิน มี 2 ประเด็น คือ หนี้สถาบันการเงินในระบบ

และหนี้นอกระบบ ซึ่งหนี้ทั้งสองระบบเชื่อมโยงกันอย่าง

ใกล้ชิด เริ่มจากการกู้หนี้ครั้งแรกเป็นจ�านวนไม่มากแต่ราย

ได้จากการเกษตรก็ไม่พอใช้หนี้ จึงต้องกู้หนี้ครั้งท่ีสองเพื่อ

เอามาใช้หนี้และดอกเบี้ยจากการกู้ครั้งแรกและเหลือส่วน

หนึ่งไว้ใช้สอย กู้ครั้งที่สามก็เพื่อใช้หนี้เงินต้นและดอกเบ้ีย

จากการกู้ครั้งท่ีสองและเหลือส่วนหนึ่งไว้ใช้สอยเมื่อกู้จน

ยอดหนี้สินชนเพดานทรัพย์ประกันไม่สมารถหมุนเงินกู้ใน

ระยยต่อไปได้ ก็ต้องกู้เงินกลุ่มกองทุนในหมู่บ้าน สุดท้าย

ก็ต้องไปกู้เงินนอกระบบดอกเบ้ียสูง ส่วนปัจจัยภายในตัว

เกษตรกรเอง ได้แก่ ความโลภ ความเห็นผิด เช่น อยากมี

อยากได้ ท�าให้ความคิดและพฤติกรรมเปลี่ยน เริ่มด้วยการ

ลงทนุซือ้เทคโนโลยแีละปัจจยัการผลติทกุอย่างซึง่บางอย่าง

ก็ไม่จ�าเป็นหรือท�าให้ต้นทุนสูงโดยไม่จ�าเป็น สุดท้ายท�าให้
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ขาดทุนจากการผลิต การแก้ปัญหาภายในต้องเริ่มด้วยการ

ปรับความคิดและพฤติกรรมของเกษตรกร ให้คิดวิเคราะห์ 

เป็นบนฐานข้อมูลและความเป็นจริงการวิ่งตามโลกอย่างไม่

ลืมหูลืมตาจะติดกับปลาใหญ่กินปลาเล็ก ส่วนการคิดเป็น

ท�าเป็นพึ่งตนเองได้ ค่อยท�าค่อยขยายและบริโภคในสิ่งท่ี

จ�าเป็นจะช่วยให้เกษตรกรอยู่รอด (สุธาสินี ทองล่ิม, 2556) 

ดังน้ัน เมื่ออาชีพเกษตรกรเป็นอาชีพที่มีรายได้

น้อยหลายคนจึงละทิ้งถิ่นฐานดังที่กล่าวไว้แล้วข้างต้น 

แต่มีบางคนที่ยังคงรักและหวงแหนอาชีพเกษตรกรอยู ่

และไม่อยากไปดิ้นรนเพื่อหาอาชีพอื่นจึงจ�าเป็นต้องท�า

อาชีพเกษตรกรคงเดิม ซึ่งในปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐใน

ประเทศไทยให้ความส�าคญักบัรายได้ทีม่าจากการท่องเทีย่ว

เน่ืองจากประเทศไทยเป็นประเทศที่มีทรัพยากรธรรมชาติ

ที่หลากหลาย อาทิ แม่น�้า ทะเล ภูเขา รวมถึงทรัพยากร

ด้านวิถีชีวิต ขนบธรมเนียมประเพณี ซึ่งหน่วยงานภาครัฐ

ให้ความสนใจและส่งเสริมประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียวใน

หลากหลายช่องทางส่งผลให้จ�านวนนักท่องเทีย่วเพิม่มากข้ึน

ทุกปี ประเทศไทยถืว่าเป็นประเทศที่มีความได้เปรียบเรื่อง

ของทรัพยากรการท่องเที่ยวแต่ยังขาดเรื่องของการรักษา

แหล่งท่องเทีย่ว ความปลอดภยัของนกัท่องเทีย่วรวมถงึเรือ่ง

สุขอนามัยของอาหารและสถานที่ ซึ่งภาครัฐได้เล็งเห็นถึง

ความส�าคัญและน�ามาพิจารณาเพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป 

จากที่กล่าวว่าประเทศไทยมีทรัพยากรท่ีหลาก

หลายท�าให้มีนักท่องเที่ยวหลากหลายประเภทที่เดินทาง

ท่องเที่ยวในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการท่องเที่ยว

ที่อยู ่บนพื้นฐานวิถีชิตความเป็นอยู่ของไทยตั้งแต่ดั้งเดิม

จนถึงปัจจุบัน คือการท่องเที่ยวเชิงเกษตร นักท่องเที่ยว

ในปัจจุบันและอนาคตมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไป คือ มุ่งเน้น

ประสบการณ์และให้ความส�าคญักบัความรูเ้ชงิลกึของแหล่ง

ท่องเที่ยวต่างๆ (experiential travelers with more 

sophisticated expectations) ปัจจุบันนักท่องเที่ยว

ส่วนใหญ่ให้ความส�าคัญกับการแสวงหาประสบการณ์ที่ 

มากกว่าการท่องเทีย่วรปูแบบเดิมๆทัว่ไป โดยต้องการสมัผสั

วิถีชีวิตผู้คนและประเพณีท้องถิ่นอย่างแท้จริง มากกว่า

การเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวเพียงอย่างเดียว ซึ่งเป็น

รูปแบบการท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงใน

ปัจจุบัน แสดงให้เห็นถึงความส�าคัญของการพัฒนาแหล่ง

ท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ๆ และการจัดสรรแพ็กเกจการท่อง

เท่ียวท่ีสามารถให้ประสบการณ์การท่องเท่ียวท่ีสอดคล้อง

กับความต้องการของนักท่องเท่ียวกลุ่มนี้โดยการร่วมมือ

กับชุมชนท้องถิ่น (คณะกรรมการนโยบายการท่องเท่ียว

แห่งชาติ, 2560) ซ่ึงท�าให้การท�าอาชีพเกษตรกรและการ

ท่องเที่ยวมาผนวกรวมกันคนที่ท�าอาชีพเกษตรกรก็หันมา

ปรับเปลี่ยนตนเองพัฒนารูปแบบการท�าเกษตรตามแนว

พระราชด�าริบ้าง หรือยึดท�าเกษตรรูปแบบเดิม และน�าการ

ท่องเท่ียวเข้ามาเพื่อเป็นรายได้เสริม โดยการท่องเที่ยวเชิง

เกษตรเน้นการมีส่วนร่วมของนักท่องเที่ยวในการด�าเนิน

กิจกรรมให้เกิดการเรียนรู้ท่ีท�าให้เกิดประโยชน์ก่อให้เกิด

รายได้ต่อชุมชน ไม่ว่าจะเป็นการเท่ียวชมฟาร์ม ชมสวน 

หรือไร่นาของเกษตรกร รวมไปถึงภูมิปัญญาของเกษตรกร

ในการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 

การท่องที่ยวเชิงเกษตรเป็นยุทธศาสตร์หนึ่งท่ี

ด�าเนินการควบคู่ไปกับยุทธศาสตร์ด้านอื่นๆในการอนุรักษ์

ทรัพยากรการเกษตร และยังเป็นการส่งเสริมอาชีพการ

ท�าเกษตรกรรม จากเหตุผลท่ีเกษตรกรไทยประสบปัญหา

ราคาสินค้าทางการเกษตรที่ผันผวน ปริมาณการผลิตที่

เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากสภาพแวดล้อมทางอากาศ ต้นทุน

ท่ีเพิ่มข้ึนจากการจ�าเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ รัฐบาลจึง

หาวธิเีพิม่ช่องทางสนิค้าทางการเกษตรโดยเอาการท่องเท่ียว

เข้ามาเก่ียวข้อง โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มรายได้และอนุรักษ์

วิถีชีวติความเป็นอยู่ อาชีพของประชากรในประเทศ การ

ท่องเที่ยวเชิงเกษตรในปัจจุบันผู้ประกอบการส่วนใหญ่เป็น

เกษตรกรรมและคนในชุมชน ท�าให้ขาดความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับความต้องการที่แตกต่างและความหลากหลายของ

นกัท่องเทีย่ว นอกจากนีย้งัขาดความรู ้ความสามารถในการ

บริหารจัดการทางธุรกิจและการท�าตลาด ด้านการสื่อสาร

ภาษาอังกฤษ รวมท้ังด้านเทคโนโลยี ดังนั้น จึงจ�าเป็นต้อง

ศกึษาประเภทของการท่องเทีย่วเชงิเกษตรของไทย และหา

แนวทางการการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอย่างยั่งยืน

 

เนื้อหำ 

การเกษตรในปัจจุบันมีการพัฒนาหลากหลายรูป

แบบ เพื่อให้เกิดความยั่งยืน (sustainable agriculture) 

และเป็นการคิดค้นออกมาเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้มีคาม

รูแ้ละปรบัเปลีย่นรปูแบบทางการเกษตรจากเดมิ เป็นระบบ
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เกษตรกรรมที่พัฒนาอาชีพด้านการเกษตรที่สัมพันธ์กับ

การด�าเนินชีวิตของเกษตรกรและสิ่งแวดล้อมที่สอดรับกับ

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นระบบเกษตรกรท่ีมีรูป

แบบท�าให้เกดิความมัน่คงต่อเกษตรกร และมผีลในระยะยาว 

โดยผ่านหลักแนวคิด และวิธีการปฏิบัติต่างๆของเกษตรกร

ทางเลือก เกษตรอย่างยั่งยืน (sustainable agriculture) 

มีหลายประเภท อาทิ เกษตรธรรมชาติ (natural farming) 

เป็นระบบเกษตรที่ค�านึงถึงระบบนิเวศและสภาพแวดล้อม

ซ่ึงมีหลายแนวคิด แต่ส่วนใหญ่มีหลักการที่คล้ายคลึงกัน 

คือ การไม่ไถพรวนดิน ไม่ใส่ปุ๋ยเคมี ไม่ก�าจัดวัชพืช ใช้การ

คลุมดิน ใช้พลังจากสิ่งต่างๆ ที่มีอยู่ในธรรมชาติ และให้

ความส�าคัญกับดินเป็นอันดับแรกด้วยการปรับปรุงดินให้

มีพลังในการเพาะปลูกเหมือนกับดินในป่าที่มีความอุดม

สมบูรณ์ตามธรรมชาติ ซึ่งเป็นวิธีการที่ไม่ก่อให้เกิดผลเสีย

ต่อสภาพแวดล้อม โดยไม่เป็นอันตรายต่อเกษตรกรและ

ผู้บริโภค สามารถให้ผลผลิตที่มีทั้งปริมาณและคุณภาพ 

เกษตรอินทรีย์ (organic farming) เป็นระบบการผลิต

ทางการเกษตรทางเลือกที่หลีกเลี่ยงการใช้สารสังเคราะห์

ไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยเคมี สารก�าจัดศัตรูพืช และฮอร์โมนต่างๆ 

ที่กระตุ้นการเจริญเติบโตของพืชและสัตว์ ตลอดจนไม่ใช้

พืชหรือสัตว์ที่เกิดจากการตัดต่อทางพันธุกรรมที่อาจเกิด

มลพิษในสภาพแวดล้อมโดยมุ่งการใช้อินทรีย์วัตถุ เช่น ปุ๋ย

คอก ปุย๋หมกั ปุย๋พืชสด และปุย๋ชวีภาพในการปรบัปรงุบ�ารงุ

ดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ การปลูกพืชหมุนเวียน เกษตร

ผสมผสาน (integrated farming ) เกษตรผสมผสานจัด

เป็นเกษตรทางเลือกที่เป็นรูปแบบการเกษตรที่มีกิจกรรม

ต้ังแต่สองชนิดขึ้นไป ในช่วงเวลาและพื้นที่เดียวกัน เช่น 

การปลูกพืชที่มีการเลี้ยงสัตว์หลายชนิดในพื้นที่เดียวกัน มี

การเก้ือกูลกันอย่างต่อเนื่องระหว่างกิจกรรม เช่น ระหว่าง

พืชกับพืช พืชกับปลา พืชกับสัตว์ ลักษณะการเกื้อกูลกัน

ของระบบเกษตรผสมผสานท�าให้ต้นทนุการผลติลดลง และ

ลดการพึ่งพาปัจจัยภายนอกในที่สุด ซึ่งเป็นเป็นวิธีการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการใช้ที่ดิน และเป็นการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่

ในพ้ืนทีอ่ย่างเหมาะสมเพือ่ก่อให้เกดิประโยชน์สงูสดุ เกษตร

ทฤษฎีใหม่ (new theory agriculture) เกษตรทฤษฎี

ใหม่มีแนวคิดและทฤษฎีในการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระ

ราชด�าร ิเป็นแนวทางการบรหิารทรพัยากรธรรมชาตใิห้เกดิ

ประโยชน์สูงสุด และวนเกษตร คือเกษตรทางเลือกรูปแบบ

หน่ึงโดยมีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างผสมผสานระหว่าง

กิจกรรมการเกษตร การป่าไม้ รวมถึงการเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่

เดียวกันหรือสลับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไป โดยเป็นกิจกรรม

ที่มีความสอดคล้องกัน และเกื้อกูลกับนิเวศป่าไม้ในท้องถิ่น 

เพื่อให้ได้ผลผลิตอย่างสม�่าเสมอค�านึงถึงหลักความสมดุล

ตามธรรมชาติของระบบนิเวศเป็นส�าคัญ ในขณะที่ยังคง

รักษาวิถีชีวิตของสังคมชาวชนบทที่เกี่ยวข้องนั้นๆให้มาก

ท่ีสุด เป็นต้น (นนทวรรณ ส่งเสริม, 2560) 

จากรูปแบบดังกล่าวท�าให้เป็นจุดที่มีความน่า

สนใจ น่าศึกษา เรียนรู้ของบุคคลท่ัวไป หรือนักท่องเที่ยว

ในปัจจุบันที่มีพฤติกรรมการบริโภคสินค้าทางการท่อง

เที่ยวที่เปลี่ยนไปและหลากหลายขึ้นจนเกิดเป็นการท่อง

เท่ียวเชิงเกษตรข้ึน

การท่องเที่ยวเชิงเกษตร หรือ Agri-tourism มีนัก

วิชาการได้ให้ความหมายไว้หลากหลาย (Lamb, 2008) ได้

ให้ความหมายว่า การท่องเท่ียวฟาร์มหรือการท่องเท่ียวเชิง

เกษตรเป็นกระบวนการของการดึงดูดผู้เข้าชมและนักเดิน

ทางไปยงัพืน้ทีท่างการเกษตรเพือ่การศกึษาและนนัทนาการ

ในขณะท่ีส�านักพัฒนาเกษตรกร กรมส่งเสริม การเกษตร 

(2541) ได้ให้ความหมายของการท่อง เที่ยวเชิงเกษตร คือ 

การเดินทางท่องเท่ียวไปยัง พื้นท่ีชุมชนเกษตรกรรม สวน

เกษตร สวนสมุนไพร ฟาร์มปศุสัตว์ และแหล่งเพาะเลี้ยง

สัตว์น�้าต่าง ๆ  สถานท่ีราชการ ตลอดจน สถาบันการศึกษา

ท่ีมีงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี การผลิตทางการเกษตร

ท่ีทันสมัยฯลฯ เพื่อช่ืนชม ความสวยงาม ความสเร็จ และ

เพลิดเพลินในกิจกรรมทางการเกษตรในลักษณะต่างๆ ได้

ความรู้ ได้ประสบการณ์ใหม่ๆ บนพื้นฐานความรับผิดชอบ 

และมีจิตส�านึกต่อการรักษา สภาพแวดล้อม ของสถาน

ที่นั้น นอกจากนี้ (กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่อง

เท่ียวและกีฬา, 2557) ได้ให้ความหมายการท่องเท่ียวเชิง

เกษตร (agro-tourism) ไว้ว่า เป็นการท่องเท่ียวท่ีมุ่งเน้น

ทางด้านการเรียนรู้วิถีชีวิตเกษตรกรรมและวิถีการด�ารง

ชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี และเป็นการน�าเอาทรัพยากร

ที่มีอยู่มาใช้ประโยชน์เพื่อสร้างรายได้แก่ครอบครัวและ

ชุมชน การท่องเที่ยวเชิงเกษตรและภูมิปัญญาท้องถิ่นจะ

เป็นเครื่องมือในการอนุรักษ์ควบคู่กับการท่องเที่ยวให้เกิด

ความยั่งยืนตลอดไป

สรุป “การท่องเที่ยวเชิงเกษตร” คือ การท่อง

เท่ียวในชุมชนท่ีมีการท�าเกษตรกรรม โดยเน้นให้นักท่อง
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ประเภทของกำรท่องเที่ยวเชิงเกษตร

กิจกรรมทางการทอ่งเที่ยวตั้งอยู่บน 

พื้นฐานของการท�าเกษตรกรรม หรือ

ไม่

ไม่ใช่

1. กิจกรรมท่ีไม่เก่ียวข้องกับการท�าเกษตรกรรม (non 

working farm agro-tourism) เช่น การเข้าพักรอบๆ

พื้นที่เกษตรกรรม การเยี่ยมชมพื้นที่เกษตรกรรมแต่ไม่ใช่

พื้นท่ีหลักในการประกอบกิจกรรม

     ใช่

นักท่องเที่ยวมีปฏิสัมพันธ์ หรือ มี 

กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม

ทางการ เกษตรหรือไม่

ค่อนข้าง 2. กิจกรรมท่ีค่อนข้างเก่ียวข้องกับการเกษตร (working 

farm, passive contact agro-tourism) เช่น การเข้า

พักในพื้นท่ีฟาร์มท่ีมีบริการพักแรม ท�าอาหาร

ทางอ้อม

3. กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการท�าการเกษตรทางอ้อม 

(working farm, indirect contact agro-tourism) 

เช่น การบริการอาหารที่เป็นผลผลิตจากฟาร์มการเยี่ยม

ชมผลิตผลผลิตจากฟาร์ม

         ทางตรง

นักท่องเที่ยวได้รับประสบการณ์จาก 

กิจกรรมทางการเกษตรอย่างแท้จริง 

หรือไม่

ไม่ใช่

4. กจิกรรมทีเ่กีย่วข้องกบัการท�าเกษตรโดยตรง (working 

farm, direct contact, staged agro-tourism) – การ

สาธิตการท�ากิจกรรมทางการเกษตรเป็นการเพาะปลูก

การปศุสัตว์

ใช่

5. กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการท�าการเกษตรโดยตรง

และสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวเชิง เกษตรอย่าง

แท้จริง (working farm, direct contact, authentic 

agro tourism) – การเข้าร่วมกิจกรรมของการท�าการ

เกษตร หรือปศุสัตว์ (นักท่องเท่ียวมีความเต็มใจท�างาน

ใน ฟาร์มเสมือนหนึ่งเป็นเกษตรกรเอง)

ภาพ 1 การจ�าแนกประเภทการท่องเที่ยวเชิงเกษตร (Phillip, Hunter, & Blackstock, 2010)

จากภาพ 1 หากพจิารณาถงึกจิกรรมและผลติภณัฑ์

ทีเ่กีย่วข้องกบัการท่องเทีย่วเชงิเกษตรสามารถแบ่งกจิกรรม

ออกเป็น 5 ประเภท คอื กจิกรรมที ่1 กจิกรรมทีไ่ม่เกีย่วข้อง

กับการท�าเกษตร ซ่ึงเป็นกิจกรรมท่ีสามารถประกอบได้ใน

พื้นท่ีชนบทท่ัวๆไป การเข้าพักในชุมชนเกษตรกรรม การ

เยี่ยมชมทัศนียภาพของทุ่งนา กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง เช่น 

เที่ยวมีส่วนร่วมในการท�ากิจกรรมทางการเกษตร อาทิ สวน

เกษตร สวนสมุนไพร ฟาร์มปศุสัตว์ และแหล่งเพาะเลี้ยง

สัตว์น�้าต่างๆ โดยเป็นการสร้างรายได้ให้คนในชุมชน เพิ่ม

เติมจากรายได้ที่เกิดจากการเกษตร และเป็นการอนุรักษ์

อาชีพดั้งเดิมของคนไทย ในแง่มุมของนักท่องเท่ียวได้รับ

ประสบการณ์แปลกใหม่ ที่อยู่บนพื้นฐานของความรับผิด

ชอบและมีจิตส�านึกในการรักษาสภาพแวดล้อมของสถาน

ที่นั้นๆ
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การขี่ม้า กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ค่อนข้างเกี่ยวข้องกับ

การเกษตร เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะของการท่องเที่ยวที่

เข้าไปในพื้นที่เกษตรกรรม แต่ไม่มีกิจกรรมเชิงการเรียนรู้ 

ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นกิจกรรมการเข้าพักโฮมสเตย์ และการ

ประกอบกจิกรรมกลางแจ้งอืน่ๆ ในบรเิวณพืน้ทีเ่กษตรกรรม 

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการท�าเกษตรทางอ้อม 

กิจกรรมนี้เป็นการบูรณาการระหว่างการท�าเกษตรกรรม 

และผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นการเยี่ยม

ชมการท�าไวน์ การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากนม กิจกรรมท่ี 4 

กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการท�าเกษตรโดยตรง เป็นกิจกรรม

ที่มีการสาธิตกระบวนการท�ากสิกรรมและแปรรูปผลผลิต 

โดยนักท่องเที่ยวจะได้มีส่วนร่วมในกระบวนการดังกล่าว 

เช่น การรีดนมวัว การขับรถไถ การให้อาหารสัตว์ และ

กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการท�าเกษตรโดยตรง 

และสร้างประสบการณ์การท่องเทีย่วเชงิเกษตรอย่างแท้จรงิ 

โดยนักท่องเที่ยวจะได้ประกอบกิจกรรมทุกขั้นตอนเปรียบ

เสมือนเป็นเกษตกร อันจะสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ใน

การท�าเกษตร และการใช้เครื่องมือทางการเกษตร (Phil-

lip, Hunter, & Blackstock, 2010) ในขณะที่การท่อง

เที่ยวแห่งประเทศไทย ได้แบ่งรูปแบบการท่องเที่ยวตาม

ความสนใจของ นักท่องเที่ยวออกเป็น 7 กิจกรรม (ร�าไพ

พรรณ แก้วสุริยะ, 2547) ได้แก่ (1) การท�านา (rice cul-

tivation) กระบวนการ การท�านา พิพิธภัณฑ์ข้าว ความ

รู้เรื่องข้าวสายพันธุ์ต่างๆ ประเพณี พิธีกรรมเกี่ยวกับข้าว 

และวัฒนธรรมการ กินข้าวไทย เป็นต้น (2) การท�าสวน

ไม้ตัดดอก (cutting flowers) การท�าสวนดอกไม้นานา

ชนิดเพื่อตัดดอก ขาย สวนไม้ดอก ไม้ประดับนานาชนิด 

ไม้กระถางทุกประเภท รวมถึงไร่ทานตะวัน ซึ่งเป็นพืช

เศรษฐกิจด้วย (3) การท�าสวนผลไม้ (horticulture) การ

ท�าสวนผลไม้ทุกประเภท รวมถึงการท�าสวนเกษตรการท�า

เกษตรแผนใหม่ การท�าสวนผสม เป็นต้น (4) การท�าสวน

ครัวสวนผัก (vegetables) การปลูกพืชผักสวนครัวทุก

ประเภท รวมถึงการท�าไร่ บางครั้งรวมถึงพืชไร่ (5) การ

ท�าสวนสมุนไพร (herbs) การปลูกพืชสมุนไพรนานาชนิด 

เพื่อใช้เป็นอาหารเสริม และเป็นพืชผักสวนครัว เป็นเครื่อง

ส�าอาง และใช้ในการแพทย์แผนไทยการแพทย์ ทางเลือก 

(6) การท�าฟาร์มปศุสัตว์ (animal farming) การเลี้ยงและ

ขยายพันธุ์สัตว์เศรษฐกิจนานาชนิด บางแห่งเพาะขยาย

พันธุ์สัตว์ป่าท่ีหายาก เป็นต้น (7) งานเทศกาลผลิตภัณฑ์

ต่างๆ (agro-festivals) การจัดงานเพื่อส่งเสริมการขาย

ผลิตผลทางการเกษตร

กำรจัดกำรทรัพยำกรกำรเกษตรเพ่ือกำรทอ่งเท่ียวอย่ำง

ยืน

การจัดการทรัพยากรเกษตรเพื่อการท่องเที่ยวเชิง

เกษตรยั่งยืน เป็นความยั่งยืนในด้านการจัดการทรัพยากร

เกษตรและการท่องเท่ียว ดังนั้น หัวข้อนี้จึงเป็นการน�าแนว

ความคิด การจัดการทรัพยากรเกษตรยั่งยืนและการท่อง

เที่ยวที่น�าเสนอข้างต้น เพื่อสังเคราะห์ความหมายและ

ขอบเขตของ การจัดการทรัพยากรเกษตรเพื่อการท่อง

เท่ียวเชิงเกษตรยั่งยืน ดังต่อไปนี้ 

1. ความหมายของการจัดการทรัพยากรเกษตร

เพื่อการท่องเท่ียวเชิงเกษตรยั่งยืน การพิจารณาความ

หมายของการจัดการทรัพยากรเกษตรเพื่อการท่องเที่ยว

เชิงเกษตรยั่งยืนในท่ีนี้ จะเกี่ยวข้องกับมิติการจัดการ

ทรัพยากรเกษตร ซ่ึงมีความสัมพันธ์กันแสดงดังภาพที่ 2 

ท้ังนี้รูปแบบการจัดการ ทรัพยากรเกษตรภายใต้แนวคิด

การเกษตรยั่งยืน อยู่ภายใต้หลักการท่ีส�าคัญ คือ การจัด

รูปแบบและกิจกรรม การท่องเที่ยวที่สามารถด�ารงอยู่ได้ 

มีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมเยือนอย่างสม�่าเสมอ การรักษา

ทรัพยากรท่องเท่ียว ให้คงเอกลักษณ์ดั้งเดิมไม่เสื่อมหาย

และเป็นธุรกิจบริการท่ีมีผลก�าไร
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กำรจัดกำรทรัพยำกรเกษตร

การเลือกรูปแบบหรือวิธีการสร้างผลผลิตทางการเกษตร ซ่ึงจะเก่ียวข้องกับการด�าเนิน 

กิจกรรมต่างๆ ต่อทรัพยากรเกษตร ในลักษณะ การจัดหา การรักษา และการใช้ประโยชน์

กำรจัดกำรทรัพยำกรเกษตรยั่งยืน

- เกษตรกรรมทางเลือกรูปแบบต่างๆ 

- เป้าหมาย วัตถุประสงค์เกษตรยั่งยืน

 - การจัดการ

กิจกรรมท่องเท่ียวเชิงเกษตร

1 .นักท่องเท่ียวมีส่วนรวมในกิจกรรมการเกษตร 

2. การเรียนรู้ประเพณี วัฒนธรรมชุมชน

หลักกำรประเมินควำมย่ังยืนของกำรท่องเท่ียวย่ังยืน

- การจัดรูปแบบและกิจกรรมการท่องเที่ยวที่สามารถด�ารงอยู่ได้ นักท่องเท่ียวสามารถเข้าเยี่ยมชมได้ตลอด 

- รักษาทรัพยากรท่องเที่ยวให้คงเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ดั้งเดิมไม่เสื่อมหาย 

- เป็นธุรกิจบริการที่มีผลก�าไร 

ภาพ 2 ความหมายของการจัดการทรัพยากรเกษตรเพื่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตรยั่งยืน  

ที่มา. จาก รูปแบบการจัดการทรัพยากรการเกษตรเพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนในอ�าเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช, 

โดย เทพกร ณ สงขลา, 2556, วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเกษตรการเขตร้อน, 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.

จากการตรวจสอบเอกสารเกี่ยวกับแนวคิดท่อง

เที่ยวเชิงเกษตรที่กล่าวข้างต้น กิจกรรมท่องเที่ยวเชิง 

เกษตรจะเข้าไปเกี่ยวข้องต่อการจัดการทรัพยากรเกษตร

ในลักษณะต่างๆเพื่อให้เกิดเกษตรยั่งยืน ดังนี้ (1) กิจกรรม

ท่องเที่ยวเชิงเกษตรช่วยให้เกษตรกรลดการพึ่งพาปัจจัย

การผลิตภายนอกเนื่องจากระบบ เกษตรนิเวศซึ่งเน้นการ

พึ่งพาปัจจัยการผลิตในท้องถิ่นมีบทบาทในฐานะสิ่งดึงดูด

ทางการท่องเท่ียว ซึ่ง นักท่องเที่ยวในปัจจุบันมีแนวโน้ม

แสวงหาความรู้และประสบการณ์ในสิ่งเหล่านี้ (2) กิจกรรม

ท่องเที่ยวเชิงเกษตร โดยเฉพาะในลักษณะการศึกษาดูงาน

แลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็น กิจกรรมที่นักวิชาการและเกษตรกร

มีโอกาสได้ร่วมกันพัฒนาองค์ความรู้ด้านนิเวศเกษตรโดย

เฉพาะการ แลกเปลีย่นเรยีนรูร้ะหว่างเครอืข่ายเกษตรกร (3) 

เกษตรกรทีพั่ฒนาฟาร์มเกษตรเป็นแหล่งท่องเทีย่ว พยายาม

หาวิธีการที่เหมาะสมในการใช้ ประโยชน์จากทรัพยากรใน

ท้องถิ่น โดยการประยุกต์ใช้องค์ประกอบต่างๆ ในระบบไร่

นาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม จากการท่องเที่ยว 

กำรบริหำรจัดกำรกำรท่องเท่ียวเชิงเกษตร

หลักการของการท่องเที่ยวถือเป็นธุรกิจบริการท่ี

มีเป้าหมาย คือให้นักท่องเท่ียวได้รับความพึงพอใจ ความ

ประทับใจ และความปลอดภัย ดังนั้นการท่องเที่ยวเชิง

เกษตรจึงต้องมีการบริหารจัดการท่ีดี เจ้าของ สวนเกษตร

หรือเจ้าของฟาร์ม ควรมีหลักการบริหารดังนี้ (1) ด้าน

ทรัพยากร การจัดท�าพื้นที่จอดรถและจัดระบบการจราจร 

เพื่อความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว ท�าให้ไม่เสียเวลา มีจุด

สาธิตการเก็บผลผลิต เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้ตั้งแต่

เริ่มขบวนการการผลิต จนกระท่ังเก็บผลผลิต บรรจุภัณฑ์ 

และจัดจ�าหน่าย เป็นการให้ความรู้ครบทุกข้ันตอน (2) ด้าน

การบริหาร คือ มีก�าหนดพื้นท่ีให้นักท่องเท่ียวเข้าชม เพื่อ

ให้นักท่องเท่ียวได้เข้าชมได้สะดวก และป้องกันความเสีย

หายจากนักท่องเท่ียว มีระบบการจัดการขยะท่ีดี มีถุงใส่

ขยะแยกประเภทขยะ เพือ่ให้นกัท่องเทีย่วทิง้ขยะได้สะดวก

และช่วยรักษาความสะอาดในสวนเกษตรด้วย (3) ด้านการ

บรกิาร มกีารจดัวทิยากรบรรยาย ซึง่มคีวามรูเ้ท่ากบัเจ้าของ

สวน มีการเพิ่มความรู้ให้กับนักท่องเท่ียว โดยจัดท�าป้ายสื่อ

ความหมายให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชื่อไทย ชื่อสามัญภาษา
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อังกฤษ และชื่อวิทยาศาสตร์ก�ากับไว้ เป็นการให้ความรู้

เพิ่มมากขึ้น มีห้องสุขาที่สะอาด บริการอาหารและเครื่อง

ด่ืมโดยใช้ผลิตผลในสวนหรือในท้องถิ่นเพื่อนักท่องเที่ยวได้

มีโอกาสสัมผัสวิถี ชีวิตท้องถิ่น จัดท�ามุมจ�าหน่ายและลอง 

ชิม บริการให้นักท่องเที่ยว และร้านขายของที่ระลึก ควร

ติดรายละเอียดให้ชัดเจน (ร�าไพพรรณแก้วสุริยะ, 2547)

นอกจากน้ีเมื่อพิจารณาถึงรูปแบบการท่องเท่ียว

เชิงเกษตรจากผลการประเมินด้านสภาพการท่องเที่ยวและ

ตลาดการท่องเที่ยว สามารถก�าหนดรูปแบบโดยพิจารณาท่ี

แหล่งเกษตรและโอกาสทางการตลาด ซึง่รปูแบบการพฒันา

แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ดงันี ้(1) แหล่งท่องเทีย่วเชงิเกษตร

ในแหล่งท่องเที่ยวหลัก เป็นแนวทางการพัฒนาแหล่งท่อง

เทีย่วเชงิเกษตร เพ่ือเป็นแหล่งท่องเทีย่วประกอบ หรอืแหล่ง

ท่องเที่ยวเสริมในแหล่งท่องเที่ยวหลัก ใช้ส�าหรับการท่อง

เที่ยวช่วงส้ันๆ โดยวางเป้าหมายการตลาดดึงนักท่องเที่ยว

ที่เข้ามาในแหล่งท่องเที่ยวหลัก (2) แหล่งท่องเที่ยวในพื้นท่ี

เกษตร เป็นการพัฒนาที่ต้องการชื่อเสียง และเป็นจุดหมาย

การเดินทาง เน่ืองจากหมู่บ้านหรือย่านการเกษตรมีขนาด

ใหญ่ และเป็นการเกษตรที่มีความดึงดูดใจสูง (3) แหล่งท่อง

เที่ยวเชิงเกษตรในโครงข่ายการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวท่ี

กระจายอยู่ในจังหวัดต่างๆ มีศักยภาพ และมีความเป็นไป

ได้ที่จะจัดให้เป็นโครงข่ายการท่องเที่ยว โดยการจัดแหล่ง

ท่องเที่ยวเชิงเกษตร ผสมกับแหล่งท่องเที่ยวประเภทอื่น

จนเป็นสินค้าท่องเที่ยวเดียวกัน (4) แหล่งท่องเที่ยวเชิง

เกษตรเฉพาะ เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีจัดเป็นจุดหรือพื้นที่ที่

มีลักษณะเฉพาะและ มีความดึงดูดใจสูง เช่น การเกษตร

ท่ีเป็นปรากฏการณ์ทางการเกษตร หรือแหล่งผลิตเกษตร

ท่ีหายาก (สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่ง

ประเทศไทย, 2543) 

การท่องเท่ียวเชิงเกษตรก็เหมือนกับการท่องเที่ยว

โดยชมุชน เพยีงแต่อาจมคีวามเหมอืนหรอืต่างกนัและความ

หลากหลายของทรัพยากร ซึ่งภาครัฐเล็งเหน็ถงึความส�าคญั

จึงมีการก�าหนดนโยบายแต่หากมองในมุมของเกษตรกร

นั้นมีปัญหาหลายประการท่ีอาจท�าให้การท่องเท่ียวเชิง

เกษตรไม่มีความยั่งยืน เพราะฉะนั้นควรมีแนวทางในการ

พัฒนาการท่องเท่ียวเชิงเกษตรเพื่อใหมีความยั่งยืนต่อไป

ขาดความร่วมมือของภาคี
หน่วยงานภาครัฐบาล  

เอกชน นักวิชาการ

ปัญหาการท่องเที่ยว

เชิงเกษตร

ด้านการบริหารจัดการ

คนในชุมชนขาดความรู้ ด้านการสื่อสาร ภาษา

ด้านเทคโนโลยี

ภำพ 3 ปัญหาของการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในปัจจุบัน

จากภาพ 3 ปัญหาการท่องเที่ยวเชิงเกษตรมี 2 

ประการที่ส�าคัญ คือ 1. การขาดความร่วมมือของภาคีเครือ

ข่าย เนื่องจากหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนต้องเข้า

มามีส่วนร่วมในการให้ความร่วมมือในการพัฒนาให้เกิด

การท่องเที่ยว และต้องยังคงประสานงานอย่างต่อเนื่อง

เพื่อแก้ปัญหาในกรณีที่ชุมชน หรือเจ้าของทรัพยากรไม่

สามารถจดัการปัญหาต่างๆได้ แต่หน่วยงานภาครฐับางแห่ง

น�านโยบายมาเพื่อให้ชุมชนน�าไปใช้ แล้วไม่มีการประสาน

งานต่อ เนื่องจากภาครัฐเป็นผู้มีความรู้ในหลักการการท่อง

เทีย่ว ชาวบ้านหรอืชมุชนจากเดมิทีท่�าการเกษตรอย่างเดียว

ต้องมกีารปรบัตวัเพือ่รองรบัด้านการท่องเทีย่วเพราะฉะนัน้

จะขาดความรู้ ซ่ึงเป็นปัญหาท่ีสืบเนื่องมาจาก 2. คนใน

ชุมชนขาดความรู้ ไม่มีความรู้ในเรื่องการบริหารจัดการทั้ง

การบริหารจัดการพื้นท่ี และการให้บริการ อาทิ จัดพื้นที่

จ�าหน่ายผลิตผล ท้ังสดแปรรูปและมีบริการบรรจุภัณฑ์ วัน 

เวลา เปิดและปิดสถานที่ ค่าบริการเข้าชม และบริการอื่นๆ
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การบริการ เช่น การอ�านวยความสะดวกด้านสถานทีจ่อดรถ 

ห้องสุขา ป้ายบอกทาง การบรรยายหรือาจน�าชม (เทคนิค

ในการน�าชม ภาษาที่ใช้ในการสื่อสาร) ด้านเทคโนโลยี ซ่ึง

บางพ้ืนที่ที่หน่วยงานภาครัฐไม่ได้เข้าไปท�าการตลาดอย่าง

จริงจัง อาจเป็นหน้าที่ของชุมชนที่ต้องมีการท�าการตลาด

เอง ดังนั้นจึงต้องอาศัยความรู้เรื่องเทคโนโลยีเข้ามาช่วยใน

เรื่องการตลาด เป็นต้น ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมาเกษตรกรไม่มี

ความรู้อย่างถ่องแท้ ซึ่งจ�าเป็นต้องสร้างความรู้ความเข้าใจ

ที่เป็นองค์รวมให้กับเกษตรกร ปัจจุบันการท่องเที่ยวเชิง

เกษตรเป็นทีนิ่ยมในยคุปัจจบุนัเนือ่งจากพฤตกิรรมผูบ้รโิภค

ที่เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น การท่องเที่ยวเชิงเกษตรควรมีการ

ปรับรูปแบบโดยยึดกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก และ

พฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว นอกจากนี้ ควร

ด�าเนินกิจกรรมให้เกิดความยั่งยืน ดังนั้นการท่องเที่ยวเชิง

เกษตรจึงควรมีแนวทางในการพัฒนา ดังนี้

1. ต้องมีการทบทวนวิเคราะห์ความพร้อมของ

ชุมชนเจ้าของพื้นที่ ในเรื่องของทรัพยากร ว่าทรัพยากร

นั้นมีพร้อมหรือไม่ (willingness) ส�าหรับการรองรับนัก

ท่องเที่ยวบางแห่งมีการท่องเที่ยวเชิงเกษตรแต่พอเปิดให้

นักท่องเที่ยวเข้าชมแล้วปรากฏว่าไม่มีทรัพยากรที่เพียงพอ 

หรือไม่สมบูรณ์ท�าให้นักท่องเที่ยวเกิดความผิดหวัง ซึ่งต้อง

น�ามาทบทวนว่าเราควรพัฒนาพ้ืนที่หรือปรุบปรุงอย่างไร 

โดยอาจน�าแนวคิดการเกษตรแบบยั่งยืนมาใช้ในพื้นที่ รวม

ทั้งวิเคราะห์ความพร้อมของคนซึ่งเป็นเจ้าของทรัพยากร 

(Readiness) บางพื้นที่หรือบางชุมชน เปิดให้เป็นพื้นท่ี

ท่องเที่ยวเชิงเกษตรแล้วรู้สึกว่าตนเองไม่ชอบการเข้ามา

ของนักท่องเที่ยวซึ่งนักท่องเที่ยวแต่ละคนมีพฤติกรรมการ

ท่องเที่ยวที่มีความแตกต่างกัน อาจท�าการรบกวนเจ้าของ

พื้นที่ หรือทรัพยากรการท่องเที่ยวมากเกินไป ไม่ต้องการ

เปิดเป็นการท่องเที่ยวเชิงเกษตร เพราะฉะนั้นการน�าเรื่อง

ความพร้อมมาทบทวนจะท�าให้ได้แนวทางการพัฒนาพื้นท่ี

ได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น 

2. ชุมชนและหน่วยงานภาครัฐต้องมีการทบทวน

วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ในพื้นท่ีท่ี

ต้องการให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงเกษตร 

3. การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน การที่จะท�าการ

พฒันาการท่องเทีย่วเชงิเกษตรของชมุชนให้เกดิความยัง่ยนื

น้ัน ทุกคนในชุมชนจะต้องเข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วม 

เนื่องจากทุกคนในชุมชนเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการ

ท่องเทีย่ว การพฒันาการท่องเทีย่วจะต้องเป็นความร่วมมอื

ของชุมชนและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง รวมท้ังมีความจ�าเป็น

อย่างยิง่ทีช่มุชนจะต้องมกีารจดัตัง้คณะกรรมการทีด่แูลเร่ือง

การจัดการการท่องเท่ียวเชิงเกษตร มีการเรียนรู้ ร่วมกัน

ในการค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหาน�าไปสู่แนวทาง

ในการแก้ไข วางแผนงานโครงการและกิจกรรม การแบ่ง

หน้าที่ตามความรับผิดชอบและจัดสรรผลประโยชน์ร่วม

กันอย่างเป็นธรรม 

 4. การก่อให้เกิดประโยชน์แก่ท้องถ่ิน การท่อง

เที่ยวเชิงเกษตรของชาวชุมชนควรเป็นพื้นที่ในการสร้าง

ประโยชน์ต่อคนในชุมชนท้องถิ่น เช่น การจ้างแรงงาน

ในพื้นท่ี การเสียภาษีให้องค์กรท้องถ่ิน การท�าให้นักท่อง

เท่ียวเข้ามาในชุมชน ท�าให้คนในชุมชนมีอาชีพมากขึ้น 

เช่น สามารถขายสินค้าท่ีเป็นผลผลิตของท้องถ่ินได้ อาทิ 

ผลไม้ พืชผัก งานหัตถกรรม เกิดการจ้างแรงงานของคนใน

ชุมชุน เป็นต้น 

5. การใช้ทรัพยากรในชุมชนอย่างคุ้มค่า ความ

หลากหลายของทรพัยากร ไม่ว่าจะเป็นทรพัยากรธรรมชาติ 

สิ่งแวดล้อม ลักษณะของชุมชน และคนท้องถิ่น การใช้

ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าในท่ีนี้ หมายถึง การใช้เอกลักษณ์ 

และความมีคุณค่าของชุมชนให้เกิดประโยชน์สูงสุด ไม่มุ่ง

ใช้เพียงด้านใดด้านหนึ่ง และการใช้อย่างคุ้มค่า จะต้อง

เป็นการใช้อย่างพอดีไม่เป็นการใช้ที่ท�าลายทรัพยากรท่ีมี

อยู่เดิมให้หมดจนไม่เหลือให้แก่คนในรุ่นหลัง 

6. การสร้างความรู้ความเข้าใจ ควรเป็นการให้

ความรู้กับทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้องท้ังภาครัฐและเอกชน เพื่อให้

กลุ่มคนเหล่านี้ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการท่อง

เที่ยวเชิงเกษตรอย่างยั่งยืน น�าไปสู่การวางแผน พัฒนาและ

จัดการด้านบริการการท่องเท่ียวเชิงเกษตรและเกิดทัศนคติ

ใหม่ๆ ในการด�าเนินการพัฒนาการ ท่องเท่ียวเชิงเกษตร 

และน�าไปสู่การมีจิตส�านึกที่ดีทางการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

โดยการสร้างความรูค้วามเข้าใจนีอ้าจท�าได้ในหลายรปูแบบ 

อาท ิการบรรยาย การประชมุระดมสมอง การอภปิรายกลุม่ 

การทัศน ศึกษา การให้ความรู้ผ่านผู้น�าชุมชน 

7. รูปแบบการจัดองค์กรบริหารการท่องเที่ยว

เชิงเกษตร ควรให้มีการประชาคมของชุมชนที่มีการรวม
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กลุ ่มกันอย่างเข้มแข็งเพื่อช่วยขจัดปัญหาความขัดแย้ง

ต่างๆ พร้อมทั้งก่อให้เกิดความสามัคคีและความเข้มแข็ง

ในชุมชน เกิดเป็นทุนทางสังคมอีกประการหน่ึงที่จะช่วย

ขับเคล่ือนให้ชุมชนสามารถพัฒนาตนเองไปได้ในแนวทาง

ที่ย่ังยืนโดยแนวทางในการรวมกลุ่มต่างๆ เช่น กลุ่มอาชีพ

ผู ้ประกอบการอาชีพเกษตร กลุ ่ม อาชีพค้าขาย กลุ ่ม 

อาชีพอื่นๆ และกลุ่มตัวแทนสมาชิกในชุมชน การรวมตัว

ของกลุ่มต่างๆ เหล่านี้จะช่วยให้ เกิดการพิจารณาประเด็น

ด้านการท่องเที่ยวเชิงเกษตร สามารถท�าได้ง่ายยิ่งขึ้น 

8. การสร้างเครือข่ายเพื่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตร

อย่างยั่งยืน ซึ่งการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ควรต้อง

มีการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างองค์กรต่างๆ ที่มีความ

เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในชุมชนที่จะช่วยสนับสนุน

องค์ความรู้ในการด�าเนินงานได้ ลักษณะความร่วมมือคือ

การให้องค์การต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเข้ามามีบทบาทในการ

พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตร การพัฒนาการตลาดท่อง

เที่ยวอย่างยั่งยืน มีพื้นฐานมาจากความต้องการของชุมชน

ที่ต้องการให้การท่องเที่ยวสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวเป็น

แหล่งเพิ่มพูนรายได้ที่มีอยู่เดิม และสามารถเป็นแหล่งท่อง

เที่ยวสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้อย่างสม�่าเสมอ และ

ตอบสนองต่อความต้องการของกลุม่นกัท่องเทีย่วทีจ่ะได้รบั 

ข้อมลูข่าวสารจากสือ่ประชาสมัพนัธ์เป็นจ�านวนน้อย แต่การ

พฒันาด้านการตลาดของชาวชมุชนไม่ควรเน้นวตัถปุระสงค์

ทางการตลาดที่มุ่งผลก�าไรสูงสุด ทั้งนี้ควรตระหนักในด้าน

อนุรักษ์วัฒนธรรม วิถีชีวิต ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็น

หลักและควรส่งเสริมในทิศทางที่เหมาะสมกับลักษณะ

ทรัพยากรทางการท่องเท่ียวเชิงเกษตร “ก�าไรสูงสุด” 

9. การพัฒนาขีดความสามารถในการให้บริการ

ท่องเทีย่วในชมุชน ปัญหาทีพ่บในแหล่งท่องเทีย่วเชงิเกษตร

คือ ขยะมูลฝอย ถุงพลาสติก ซ่ึงชาวชุมชนต้องปรับปรุงสิ่ง

อ�านวยความสะดวกในแหล่งท่องเทีย่วเชงิเกษตร แต่ทศิทาง

การปรบัปรงุพฒันาต้องอยูบ่นพืน้ฐานความพร้อมและความ

สามารถของชาวชุมชน มีความกลมกลืนกับสภาพแวดล้อม 

ไม่ดเูหมอืนว่าเป็นสิง่แปลกปลอมขัดแย้งกบัสภาพความเป็น

อยู่ของชุมชน หรือ เป็นการสร้างข้ึนมาเพื่อรับรองความ

ต้องการนักท่องเท่ียวเพียงเท่านั้น 

10. น�าการจัดการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

เข้ามาปรับใช้ให้ทันกระแสการบริโภคหรือพฤติกรรมของ

นักท่องเที่ยวที่มีการเปลี่ยนแปลงไป Greg (2011) ได้

พัฒนาแบบจ�าลองการจัดการการท่องเที่ยวแนวคิดใหม่

นี้ เพื่ออธิบายกรอบแนวคิดของการจัดการการท่องเที่ยว

เชิงสร้างสรรค์และรูปแบบประสบการณ์พื้นฐานของการ

ท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ ดังภาพ 4 

กิจกรรมสร้างสรรค์ ฉากหลังสร้างสรรค์

ประสบการณ์ผลิตภัณฑ์

เรียนรู้ (learning)          

- การประชมุเชงิปฏบิตักิาร

- การเรียนในชั้นเรียน

ทดลอง (tasting)

- ประสบการณ์จาก

ประชุมเชิงปฏิบัติการ

ดู (seeing) 

- ประสบการณ์จาก

ประชุมเชิงปฏิบัติการ

ซ้ือ (buying)

- หน้าร้าน

กิจกรรม เครือข่าย ความร่วมมือ
การสร้างสรรค์ของผู้

ประกอบการ

ภำพ 4 รูปแบบประสบการณ์ของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
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จากแบบจ�าลองอธบิายว่า รปูแบบพืน้ฐานของการ

จัดการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ 

คอื การสร้างสรรค์กจิกรรมการท่องเทีย่วและการสร้างสรรค์

ฉากหลังของการท่องเที่ยว อธิบายดังนี้

1. การสร้างสรรค์เป็นกิจกรรมของนักท่องเท่ียว 

(using creativity as a tourist activity) เป็นกิจกรรม

ที่ก�าหนดขึ้นเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รับความรู้ทักษะและ

ประสบการณ์จากการท่องเที่ยว โดยกิจกรรมสร้างสรรค์

ประกอบด้วยกิจกรรมที่เกิดจากการเรียนรู้ (learning) และ

กิจกรรมที่เกิดจากการทดสอบหรือทดลองปฏิบัติ (testing) 

เช่น การเรียนในห้องเรียน การอบรมในห้องประชุมเชิง

ปฏิบัติการ หรือการลงมือท�าในสถานที่จริง เป็นต้น

2. การสร้างสรรค์เป็นฉากหลังของการท่องเท่ียว 

(using creativity as backdrop for tourism) หรือ

การน�าเอาความสร้างสรรค์มาสร้างบรรยากาศเพื่อท�าให้

สถานที่ท่องเที่ยวมีเสน่ห์มากขึ้นโดยการใช้ทรัพยากรการ

ท่องเทีย่วเชงิวัฒนธรรมทีม่อียูน่�าไปสูก่ารสร้างประสบการณ์

ใน 2 ลักษณะ คือ การดู (seeing) และการซื้อ (buying) 

เช่น การเดินทางมาเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งเป็นองค์

ประกอบที่มีอยู่ในการท่องเที่ยวทั่วไป (นนทวรรณ, เอกสาร

ประกอบการสอน)

สรุป 

การเกษตรยังคงเป็นอาชีพที่อยู่คู่กับคนไทยและ

ประเทศไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เพราะฉะนั้นถึงแม้

วันเวลาจะเปลี่ยนแปลงและโลกมีวิวัฒนาการสมัยใหม่เข้า

มามากเพียงใดก็ตาม การเกษตรก็ยังคงจะพัฒนาควบคู่ไป

กับกระแสสังคม ในปัจจุบันการเกษตรก็เข้ามามีบทบาท

เก่ียวข้องกับการท่องเท่ียว และเกิดเป็นการท่องเที่ยวเชิง

เกษตรข้ึนมา หน่วยงานทุกภาคส่วนผลักดันให้เกษตรกรน�า

การท่องเที่ยวเข้าไปเป็นส่วนเสริมจากการท�าการเกษตรแต่

ถงึอย่างไรกต็ามชาวบ้าน หรอืเจ้าของพืน้ทีย่งัขาดความรูใ้น

ด้านต่างๆ เช่น ด้านการบริหารจัดการ ด้านการตลาด ด้าน

ภาษาท่ีใช้ในการสื่อสาร ด้านเทคโนโลยี ประกอบกับขาด

ภาคีเครือข่ายที่มีความแน่นแฟ้นจึงท�าให้การท่องเท่ียวเชิง

เกษตรไม่มีความยั่งยืน ดังนั้นการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิง

เกษตรให้มคีวามยัง่ยนื ควรมแีนวทางในการด�าเนนิการดงันี้ 

ต้องมีการทบทวนวิเคราะห์ความพร้อมของชุมชนเจ้าของ

พื้นที่ ในเรื่องของทรัพยากร (willingness) ความพร้อม

ของคนซ่ึงเป็นเจ้าของทรัพยากร (readiness) ชุมชนและ

หน่วยงานภาครัฐต้องมีการทบทวนวิเคราะห์จุดแข็ง จุด

อ่อน โอกาส และอุปสรรค ในพื้นท่ีท่ีต้องการให้เกิดการ

ท่องเที่ยวเชิงเกษตร การใช้ทรัพยากรในชุมชนอย่างคุ้ม

ค่า ควรให้มีการประชาคมของชุมชนที่มีการรวมกลุ่มกัน

อย่างเข้มแข็งเพื่อช่วยขจัดปัญหาความขัดแย้งต่างๆ การ

สร้างเครือข่ายเพื่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอย่างยั่งยืน การ

พัฒนาการตลาดท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนการพัฒนาขีดความ

สามารถในการให้บริการท่องเท่ียวในชุมชน และมีการน�า

การจัดการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เข้ามาปรับใช้ให้

ทันกระแสการบริโภคหรือพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่มี

การเปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้เกิดการพัฒนาการท่องเท่ียว

แบบบูรณาการและมีความยั่งยืน
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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพโดยการรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารและการสัมภาษณ์ผู้ที่เก่ียวข้อง 

มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาจากการขายประกันชีวิตผ่านทางธนาคารพาณิชย์ โดยพนักงานธนาคารเป็นผู้ชักชวน

หรือเสนอขายประกันชีวิตซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้บริโภค จากการศึกษาพบว่าพนักงานธนาคารได้แจ้งข้อความอันเป็นเท็จ

แก่ลูกค้าอันเป็นกลฉ้อฉลถึงขนาด ซึ่งเป็นการจงใจหรือละเลยให้ข้อมูลท่ีไม่ชัดแจ้ง ข้อมูลเท็จ ปกปิดข้อความจริง โดย

อ้างว่าเป็นการฝากเงินมีดอกเบี้ยอัตราที่สูงกว่าปกติ จนลูกค้าหลงเช่ือในข้อความท่ีพนักงานธนาคารได้แจ้งและเข้าท�า

สัญญาประกันชีวิต ต่อมาเมื่อลูกค้าต้องการถอนเงินจากธนาคารพาณิชย์ กลับไม่สามารถถอนเงินได้ดังเช่นการฝากเงิน

แบบทั่วไป เพราะติดเงื่อนไขตามกรมธรรม์ประกันชีวิตซึ่งท�าให้ลูกค้าได้รับผลกระทบและเกิดความเสียหาย แม้จะมี 

พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี2) พ.ศ.2551 ซ่ึงเป็นมาตรการทางกฎหมายในการก�ากับดูแล

นายหน้าประกันชีวิตบังคับใช้อยู่ในปัจจุบันแต่ก็ไม่เพียงพอต่อการแก้ไขปัญญาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงเสนอแนะให้แก้ไขพระ

ราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี2) พ.ศ.2551 ให้มีการก�าหนดโทษดังเช่นกฎหมายของประเทศ

สิงคโปร์ที่ได้ก�าหนดโทษปรับและโทษจ�าคุกส�าหรับการเสนอขายประกันชีวิตที่นายหน้าประกันชีวิตจงใจหรือละเลยไม่

แสดงข้อความจริงหรือแสดงข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อความจริงเพื่อให้ลูกค้าเข้าท�าสัญญาประกันชีวิต เพื่อเป็น

มาตรการที่ชัดเจนสามารถแก้ไขและก�ากับดูแลนายหน้าประกันชีวิตประเภทธนาคารพาณิชย์ได้ต่อไป

ค�ำส�ำคัญ: นายหน้าประกันชีวิตประเภทธนาคารพาณิชย์, การชักชวนหรือเสนอขายประกันชีวิต, กลฉ้อฉล

Abstract

This research is a quantitative research conducted by collecting and analyzing documents 

and interviews of those concerned. The objective is to study the problems of life insurance products 

being sold through commercial banks by bank employees who act as solicitors or a sales persons 

of life insurance, which cause effects on customers. The study found bank employees performed 

the duty of a life insurance brokers by committing fraud to lure customers into buying life insurance 

policies. The method used was to intentionally or neglectfully present unclear information and false 

information and to conceal material facts by claiming that life insurance premiums are a deposit 

with higher rate of interest than normal. Customers, therefore, are deluded when deciding to buy 

life insurance. Afterwards, when customers wish to make a withdrawal at the commercial bank, he or 
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บทน�ำ

นายหน้าประกนัชวีติประเภทธนาคารพาณชิย์ เป็น

บทบาทใหม่ของธนาคารพาณิชย์ที่เข้ามาด�าเนินธุรกิจเป็น

นายหน้าประกันชีวิตหลังจากได้รับอนุญาตจากธนาคาร

แห่งประเทศไทยให้สามารถประกอบกิจการเป็นนายหน้า

ประกันชวิีตได้ ซ่ึงมีความแตกต่างจากเดิมทีธ่นาคารพาณชิย์

อันเป็นสถาบันการเงินที่มุ่งด�าเนินการให้บริการทางด้าน

ธุรกรรมที่เกี่ยวกับการเงิน ฝากถอน โอน ให้สินเชื่อ แต่

ด้วยปัจจุบันสภาพสังคมและเศรษฐกิจที่มีการพัฒนาและ

เปล่ียนแปลงไป ประกอบกับธุรกิจประกันชีวิตในปัจจุบัน

มีแนวโน้มเติบโตขึ้นและเป็นที่ยอมรับของประชาชนใน

ด้านการออมเงินระยะยาว สิทธิประโยชน์ต่างๆอันเป็น

หลักประกันให้แก่ผู้เอาประกันชีวิตและครอบครัว อีกทั้งมี

ประโยชน์ในด้านภาษอีากร จงึท�าให้ตลาดของธรุกจิประกนั

ชีวิตน้ันสามารถเติบโตและขยายออกไปได้อีกมากอันเป็น

ผลดีต่อระบบเศรษฐกิจด้วย

ในการด�าเนนิการทางธรุกจิประกนัชวีตินี ้นอกจาก

มผีูร้บัประกนัชวีติและผูเ้อาประกนัชวีติแล้วยงัมผีูท้ีเ่กีย่วข้อง

กับการประกันชีวิตซึ่งจะไม่กล่าวถึงย่อมไม่ได้ ก็คือตัวแทน

ประกันชีวิตหรือนายหน้าประกันชีวิตซึ่งเป็นคนกลาง

ประกันภัยอยู่ในขั้นตอนก่อนที่ผู้เอาประกันชีวิตและผู้รับ

ประกันชีวิตจะได้ตกลงเข้าท�าสัญญาประกันชีวิตกัน นาย

หน้าประกันชีวิตจะท�าหน้าที่เป็นคนกลางประกันภัยใน

การชี้ช่องหรือจัดการให้ประชาชนเกิดความสนใจที่จะเข้า

ท�าสัญญาประกันชีวิต ซึ่งโดยปกติ บริษัทประกันชีวิตจะมี

she cannot do so from the account in the same manner as traditional saving accounts as it violates 

the life insurance policy terms and conditions. Consequently, this impact and causes damages to 

customer. Although, at the present time, life Insurance Act, BE 2535, additional amendment (No.2) BE 

2551, a legal measure, has been activated to regulate life insurance brokers, it lacks effectiveness in 

tackling the problems. The investigation suggests that Thailand’s Life Insurance Act, BE 2535, should 

include an additional amendment (No.2) BE 2551 which would likewise impose penalties similar to 

the Laws of Singapore in order to set definite measures which can correct and regulate commercial 

bank life insurance brokers.

Keywords: insurance broker (bancassurance), invitations or offer selling insurance product, fraud

ตวัแทนประกนัชวีติหรอืนายหน้าประกนัชวีติของตนในการ

ด�าเนินการ (ณัฐวัสส์ อิศรางกูร ณ อยุธยา, 2551, น. 194)

การที่ธนาคารพาณิชย์ได ้เพิ่มช ่องทางในการ

ประกอบธุรกิจนอกเหนือจากการเป็นสถาบันทางการเงิน

ท่ีให้บริการเก่ียวกับธุรกรรมทางการเงิน จึงเกิดปัญหาใน

ทางปฏิบัติเนื่องจากการด�าเนินกิจการนั้นต้องด�าเนินการ

โดยพนกังานของธนาคารพาณชิย์ซึง่มสีถานะเป็นทัง้ลกูจ้าง

ของธนาคารพาณิชย์เองและเป็นนายหน้าประกันชีวิต

ท�าหน้าท่ีชักชวน ช้ีช่องหรือจัดการให้ลูกค้าของธนาคาร

พาณิชย์เข้าท�าสัญญาประกันชีวิตกับผู้รับประกันชีวิต ยัง

ขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องประกันชีวิตและท�าหน้าที่

เป็นคนกลางประกันภัยที่มีความบกพร่องและไม่มีความรู้

ความเข้าใจเพียงพอจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่ลูกค้า

หรือประชาชน แม้ในปัจจุบันประเทศไทยจะมี พระราช

บัญญัติประกันชีวิต พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) 

พ.ศ.2551 และพระราชบัญญัติคณะกรรมการก�ากับและ

ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย พ.ศ.2550 เป็น

มาตรการในการก�ากับดูแลนายหน้าประกันชีวิตอยู่ก็ตาม 

แต่ก็ยังไม่สามารถใช้บังคับก�ากับดูแลได้อย่างเพียงพอและ

เหมาะสมในทางปฏิบัติ

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

1. เพื่อศึกษาถึงความเป็นมาและสภาพปัญหาการ
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ที่พนักงานธนาคารพาณิชย์เป็นผู ้ชักชวนหรือเสนอขาย

ประกันชีวิตให้แก่ลูกค้าธนาคาร

2. เพื่อศึกษาวิวัฒนาการ แนวความคิดและทฤษฎี

เกี่ยวกับการประกันชีวิตและการธนาคารพาณิชย์

3. เพื่อศึกษาหลักการและบทกฎหมายที่เก่ียวข้อง

กับการขายประกันชีวิตผ่านทางธนาคารพาณิชย์

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

1. พระราชบัญญัติพระราชบัญญัติประกันชีวิต 

พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551

2. พระราชบัญญัติคณะกรรมการก�ากับและส่ง

เสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย พ.ศ.2550

กรอบแนวคิดกำรวิจัย

แก้ไขพระราชบญัญตัปิระกนัชวีติ พ.ศ.2535 แก้ไข

เพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2551 ให้มีการก�าหนดโทษดังเช่น

กฎหมายของประเทศสิงคโปร์ที่ได้ก�าหนดโทษปรับและ

โทษจ�าคุกส�าหรับการเสนอขายประกันชีวิตที่นายหน้า

ประกนัชวีติจงใจหรอืละเลยไม่แสดงข้อความจรงิหรอืแสดง

ข้อความอนัเป็นเทจ็หรอืปกปิดข้อความจรงิเพือ่ให้ลกูค้าเข้า

ท�าสัญญาประกันชีวิต เพื่อเป็นมาตรการที่ชัดเจนสามารถ

แก้ไขและก�ากับดูแลนายหน้าประกันชีวิตประเภทธนาคาร

พาณิชย์ได้ต่อไป

สมมติฐำนกำรวิจัย

การให้พนักงานธนาคารขายประกันชีวิตให้กับ

ลูกค้าอาจก่อให้เกิดปัญหาหลายประการตามมาและ

ปัญหาเหล่านั้นยังไม่มีบทบัญญัติกฎหมายที่เข้ามาบังคับ

ใช้ได้อย่างชัดเจนและเหมาะสมจึงจ�าต้องมีการศึกษาเพื่อ

แก้ไขปัญหาดังกล่าว

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

การวจิยัในครัง้นีเ้ป็นการศกึษาค้นคว้าและวจิยัเชงิ

เอกสาร และวิจัยเชิงคุณภาพ โดยรวบรวมข้อมูลเอกสาร

ที่เกี่ยวข้องทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ หนังสือ 

บทความ วารสาร บทบัญญัติกฎหมาย  ตลอดจนการ

สัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญกฎหมายประกันภัย (ดร.อายุศรี  ค�า

บันลือ และนางสาวกฤษณา นามสกุล ศักดิ์วรพงษ์) และ

เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง แล้วน�ามาวิเคราะห์ปัญหา

ข้อเท็จจริงและปัญหากฎหมายที่ไม่มีความชัดเจนตลอด

จนหาแนวทางในการแก้ไขกฎหมายต่อไป

ผลกำรวิจัย

1. ได้ทราบถึงความเป็นมาและสภาพปัญหาการ

ที่พนักงานธนาคารพาณิชย์เป็นผู ้ชักชวนหรือเสนอขาย

ประกันชีวิตให้แก่ลูกค้าธนาคาร

2. ได้ทราบถงึววิฒันาการ แนวความคดิและทฤษฎี

เก่ียวกับการประกันชีวิตและการธนาคารพาณิชย์

3. ได้ทราบถงึหลกัการและบทกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง

กับการขายประกันชีวิตผ่านทางธนาคารพาณิชย์

กำรอภิปรำยผล

นายหน้าประกันชีวิตประเภทธนาคารพาณิชย์ 

ด�าเนินการโดยผ่านพนักงานธนาคารมีหน้าที่ท�าการชักชวน 

ชี้ช่องหรือเสนอขายประกันชีวิตให้แก่ลูกค้าที่มาติดต่อท�า

ธุรกรรมกับธนาคารพาณิชย์ ให้เข้าท�าสัญญาประกันชีวิต

กับบริษัทประกันชีวิต แต่ด้วยวิธีการ ข้ันตอน ในการปฏิบัติ

หน้าที่การเป็นคนกลางประกันภัยของพนักงานธนาคารใน

การชีช่้องหรอืจดัการให้ประชาชนเข้าท�าสญัญาประกนัชวิีต

นั้น พนักงานธนาคารจงใจให้ข้อมูลเท็จหรือปกปิดข้อความ

จริงโดยแจ้งแก่ลูกค้าหรือประชาชน อ้างว่าเป็นการฝากเงิน

หรือออมเงินแบบใหม่ที่ให้ค่าตอบแทนดอกเบี้ยในอัตรา

ซ่ึงสูงมากกว่าท่ีเคยมีในรูปแบบเดิม โดยให้ลูกค้าถอนเงิน

จากบัญชีเงินฝากเดิมเพื่อน�าเงินมาซื้อกรมธรรม์ประกัน

ชีวิต แต่ความจริงแล้วเป็นการเสนอเงื่อนไขในการเข้าท�า

สัญญาประกันชีวิตหรือซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิต เมื่อลูกค้า

ต้องการมาถอนเงนิกลบัไม่สามารถถอนได้เพราะตดิเงือ่นไข

ตามกรมธรรม์อันท�าให้ลูกค้าได้รับความเสียหาย ซึ่งการ 

กระท�าเช่นนี้ของพนักงานธนาคารเป็นกลฉ้อฉล เพราะการ

ท่ีลูกค้าได้แสดงเจตนาเข้าท�าสัญญาประกันชีวิต ก็เนื่องมา
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จากพนักงานธนาคารหลอกลวงโดยแสดงข้อความเท็จหรือ

ปกปิดข้อความจรงิท่ีควรแจ้งให้ลกูค้าทราบจนลกูค้าหลงเช่ือ

เข้าท�าสัญญาประกันชีวิตด้วย ซึ่งแน่นอนว่าการหลอกลวง

ว่าสญัญาประกนัชวีติเป็นสญัญาฝากเงนินัน้ การกระท�าของ

พนักงานธนาคารในการชักชวนหรือชี้ช่องเพื่อให้ลูกค้าเข้า

ท�าสญัญาประกนัชวีตินัน้มลีกัษณะเป็นกลฉ้อฉลทีถ่งึขนาดที่

เกิดจากคู่กรณีฝ่ายหนึ่งหลอกลวงให้คู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งหลง

เชื่อเข้าท�าสัญญาด้วยตามมาตรา159วรรค1และวรรค2 ซ่ึง

แน่นอนการหลอกลวงนั้นต้องมีมาก่อนการท�าสัญญาและ

ต้องเป็นความจงใจหรือต้ังใจที่จะหลอกลวงด้วยและการ

หลอกลวงเช่นว่านี้ส่งผลกระทบต่อเสรีภาพในการจัดสิน

ใจของคู่กรณีฝ่ายที่ถูกหลอกเพราะหากไม่มีการหลอกลวง

นั้นแล้วคู่กรณีฝ่ายที่ถูกหลอกก็คงไม่ตัดสินใจเข้าท�าสัญญา 

การหลอกลวงหรือกลฉ้อฉลน้ีส่งผลให้เขาตัดสินใจเข้าท�า

สัญญา ผู้ไปหลอกลวงเขาจึงควรมีความรับผิดก่อนสัญญา

ซ่ึงนอกจากผู้ถูกหลอกลวงจะบอกล้างโมฆียะกรรมได้เมื่อ

ล่วงรู้ความจริงแล้วยังควรที่จะเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

ได้อีกด้วย(จ�าปี โสตถิพันธุ์, 2548, น. 166)

การประกันชีวิตนับว่ามีประโยชน์ต่อประชาชน

เน่ืองจากเป็นการสร้างหลักประกันที่มั่นคงให้แก่ผู ้เอา

ประกันชีวิตและครอบครัวรวมถึงการออมเงินในระยะยาว

อีกทั้งเป็นผลดีต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศด้วย ผู้รับ

ประกันชีวิตเป็นบริษัทจ�ากัดมหาชนซึ่งเป็นองค์กรธุรกิจที่

มีความมั่นคงทางการเงิน เป็นผู้ช�าระจ่ายค่าสินไหมให้แก่

ผู ้เอาประกันชีวิตหรือผู้รับประโยชน์ เนื่องด้วยการขาย

ประกนัชวีติผ่านทางธนาคารพาณชิย์ถอืเป็นช่องทางใหม่ใน

การเสนอขายประกันชีวิตให้แก่ประชาชนเมื่อเกิดปัญหาดัง

กล่าวข้ึน รัฐจึงต้องตระหนักถึงความส�าคัญในการก�าหนด

มาตรการทางกฎหมายเพื่อใช้ก�ากับดูแลให้มีผลบังคับใช้ได้

อย่างรัดกุมและเคร่งครัดเพื่อแก้ไขปัญหาต่อไป

ข้อเสนอแนะ

กฎหมายของประเทศสิงคโปร์มีการก�าหนดถึงการ

ปฏิบัติหน้าท่ีของนายหน้าประกันชีวิตท่ีกระท�าเป็นการ

หลอกลวง ให้ข้อความที่เป็นเท็จหรือปกปิดข้อความอัน

เป็นสาระส�าคัญในการเข้าท�าสัญญาประกันชีวิตไว้แม้

สัญญาประกันชีวิตจะยังไม่มีผลใช้บังคับโดยก�าหนดโทษ

ปรับและโทษจ�าคุก ซึ่งมีความใกล้เคียงกับหลักความรับผิด

ก่อนสัญญา จึงเห็นควรแก้ไขเพิ่มเติมโทษปรับและโทษจ�า

คกุในกรณทีีน่ายหน้าประกนัชวีติกระท�าการหลอกลวงหรอื

จงใจให้ข้อมูลเท็จหรือปกปิดข้อความจริงแก่ลูกค้าในการ

ชักชวนหรอืเสนอขายประกนัชีวติอย่างเช่นกฎหมายสงิค์โปร์
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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษากฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมาย

ต่างประเทศกับกฎหมายไทย โดยเฉพาะพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ.2557 

(2) เพ่ือศึกษาวิเคราะห์มาตรการทางกฎหมายและปัญหาการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองและป้องกันการ

ทารุณกรรมสัตว์ตามบทบัญญัติในพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557 และ (3) 

เพื่อแสวงหาข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงมาตรการทางกฎหมายเก่ียวกับการป้องกันและคุ้มครองสัตว์ใน

พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ.2557 ให้มีการบังคับใช้ได้อย่างเหมาะสมอย่างมี

ประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผลยิ่งขึ้น ด�าเนินการวิจัยโดยใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเอกสาร ผลการวิจัยสรุปได้ ดังนี้คือ ควรเพ่ิม

ความหมายของการกระท�าที่เป็นการทารุณสัตว์ที่ชัดเจนให้ครอบคลุมในทุกกรณี เพื่อมิให้เกิดเป็นข้อพิพาทในภายหลัง 

ควรมีข้อบัญญัติปัญหาสภาพการทารุณสัตว์ทางกีฬา เช่น ละครสัตว์ ยังไม่มีการนิยามท่ีชัดเจน ตลอดจนถึงบทลงโทษ 

ดังนั้น ต้องมีบทบัญญัติในกรณีดังกล่าวให้ชัดเจนข้ึน การก�าหนดให้มีการพิทักษ์สัตว์ท่ีได้รับการทารุณกรรม โดยมีคณะ

กรรมการที่ได้รับการรับรองถูกต้องเป็นสิ่งที่สมควรกระท�าและบัญญัติไว้ในกฎหมายต่อไป

ค�ำส�ำคัญ: การป้องกันการทารุณกรรมสัตว์ ,การคุ้มครองสัตว์,การจัดสวัสดิภาพสัตว์

Abstract

This research paper is written based on qualitative research methodology. The research  

objectives are (1) compare related international laws and domestic laws on “Prevention of Cruelty 

to Animals Act B.E. 2557” (2) study the implementation of the law and legal enforcement problems 

and obstacles under the Act and (3) find out the proper solutions in order to develop and improve 

the implementation and measurement of the Act. This research mainly studied documentary and 

doctrine concerns. As a result, the Act should obviously and exhaustively define more on the  

meaning of torture and penalties, covering all the approaching aspects, to prevent the future  

controversies and discrepancies. Secondly, the study of the use of circus animals and sports’  

animals, should define whether or not the uses of the animals are suitable or unsuitable It should 
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ป้องกันกำรทำรุณกรรมและกำรจัดสวัสดิภำพสัตว์ พ.ศ. 2557
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บทน�ำ

การที่ปัญหาการทารุณกรรมสัตว์ในประเทศไทย

ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง ประการหนึ่งอาจเกิดจากในอดีตที่

ผ่านมาประเทศไทยไม่มีกฎหมายในการป้องกันการทารุณ

กรรมสตัว์บญัญตัไิว้เป็นการเฉพาะ จงึท�าให้พบเหน็ข่าวการ

ทารุณกรรมสัตว์ปรากฏให้เห็นในสื่อต่างๆอยู่เสมอ แต่เดิม

ประเทศไทยมบีทบญัญตัทิีใ่ช้ในการป้องกนัการทารณุกรรม

และการจัดสวัสดิภาพสัตว์กระจายอยู่ตามกฎหมายหลาย

ฉบับ เช่น ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 433 

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 381 และมาตรา 382 

(เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์, 2551) และพระราชบัญญัติการ

ควบคุมการฆ่าสัตว์และจ�าหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2535 พระ

ราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2504 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม 

พ.ศ.2532 หรือพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า

พ.ศ.2535เป็นต้น ในพระราชบัญญัติต่างๆที่กล่าวมาข้าง

ต้นบัญญัติให้ความคุ้มครองเฉพาะสัตว์บางประเภทเท่านั้น 

เช่น สัตว์ที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ หรือสัตว์ป่า หรือสัตว์

เศรษฐกิจเท่านั้น 

ภายหลังจากที่มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติ

ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 

2557 ขึ้นได้เกิดประเด็นความขัดแย้ง จากความไม่ชัดเจน

และไม่ครอบคลุมของรายละเอียดในกฎหมาย กล่าวโดย

สรุป คือ ประเด็นแรกกฎหมายดังกล่าวไม่ได้ระบุถึงความ

รับผิดชอบของเจ้าของสัตว์ที่ปล่อยปละละเลยให้สัตว์เลี้ยง

ออกไปก่อความร�าคาญ หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อ

ร่างกาย ชีวิต หรือทรัพย์สินของผู้อื่น และประเด็นท่ีสอง

คือ การที่บุคคลกระท�าต่อสัตว์เพื่อเป็นการป้องกันตัวจาก

การถูกสัตว์ท�าร้ายว่าสามารถท�าได้ในระดับใด

นอกจากนี ้ยงัมปีระเด็นทีก่ารตีความว่าการกระท�า

ใดที่ถือว่าเป็นการทารุณกรรมโดยมีผู้แสดงความคิดเห็นใน

also establish what kind of animals and what species of animals should be legislated and written into 

the Act in order to specifying the legal duties of certified committees. The jurisdiction of the revised 

Act must be legally conducted and enacted.

Keywords: prevention of cruelty to animals, animals protection, animal welfare

ประเด็นนี้ว่า “ท้ังๆ ท่ีช่ือพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ การ

ป้องกันการทารุณกรรม แต่กลับมีการระบุข้อห้ามการ 

กระท�าอันเป็นการทารุณกรรมโดยไม่มีเหตุอันสมควรเพียง

มาตราเดียวเท่านั้นคือมาตรา 20 แต่ข้อยกเว้นให้กระท�า

ทารุณกรรมสัตว์ได้ในมาตรา21 มีถึง 11 ข้อ”

  จากปัญหาความไม่ชดัเจนและความไม่ครอบคลมุ

ของกฎหมายที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติป้องกันการ

ทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557 ดัง

กล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงเห็นความส�าคัญและความจ�าเป็น

ในการศึกษาวิจัยปัญหาการบังคับใช้กฎหมายเก่ียวกับการ

ป้องกันและคุ้มครองสัตว์ตามพระราชบัญญัติป้องกันการ

ทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557 เพื่อน�า

ผลการวิจัยไปเสนอแนะให้มีการพัฒนาปรับปรุงกฎหมาย

เก่ียวกับการป้องกันและคุ้มครองสัตว์ของประเทศไทยให้

มีความชัดเจนต่อไป

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

1. เพื่อศึกษากฎหมายระหว่างประเทศและ

กฎหมายต่างประเทศกับกฎหมายไทย โดยเฉพาะพระ

ราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพ

สัตว์ พ.ศ.2557

2. เพื่อศึกษาวิเคราะห์มาตรการทางกฎหมาย

และปัญหาการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการคุ ้มครอง

และป้องกันการทารุณกรรมสัตว์ตามบทบัญญัติในพระ

ราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพ

สัตว์ พ.ศ. 2557

3. เพือ่แสวงหาข้อเสนอแนะแนวทางในการพฒันา

ปรับปรุงมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและ
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คุ้มครองสัตว์ในพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรม

และการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ.2557 ให้มีการบังคับใช้ได้

อย่างเหมาะสมอย่างมีประสิทธิภาพและสัมฤทธ์ิผลยิ่งข้ึน

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

แนวคิดเกี่ยวกับสิทธิสัตว์ (animal rights) และ

สวัสดิภาพสัตว์ (animal welfare)

นับแต่อดีตมนุษย์ได้ชื่อว่าเป็นผู ้ที่มีความกลัว

อยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นความกลัวที่ต้องเผชิญกับภัย

ธรรมชาติ ความกลัวที่จะไม่ได้รับความปลอดภัยในชีวิต

ร่างกายและทรพัย์สนิ ตลอดจนกระทัง่กลวัความตาย มนษุย์

จงึได้พยายามทีจ่ะแสวงหาหลกัประกนัให้กบัตนเอง (อญัชลี 

จวงจันทร์, 2558) โดยหลักประกันนี้ถือเป็นมาตรฐานข้ัน

ต�่าที่คิดกันว่ามนุษย์ควรมีสิทธิอะไรบ้างที่มีหรือท่ีได้มาโดย

ธรรมชาติพร้อมกับการเกิด โดยมีพื้นฐานมาจากความเชื่อ

ที่ว่า มนุษย์เกิดมาพร้อมกับความมีคุณค่า มีวิถีทางแห่งการ

ด�าเนินชีวิตเป็นของตนเอง มีความสามารถในการด�ารงตน

อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีที่เหมาะสมอย่างสมศักดิ์ศรีของ

ความเป็นมนุษย์ที่เรียกกันว่าเป็นสิทธิธรรมชาติ (natural 

rights) ซึ่งมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับกฎหมายธรรมชาติ 

(natural law) ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันว่าสิทธิธรรมชาติเป็นบ่อ

เกดิหรอืทีม่าทีส่�าคญัของสทิธมินษุยชน (human rights)ใน

ปัจจุบัน(อุดมศักดิ์ สินธิพงษ์, 2552) เมื่อมนุษย์ยังได้รับการ

คุ้มครองสิทธินักปรัชญาและนักศาสนาหลายคนจึงเห็นว่า 

แม้ว่าสัตว์จะมีคุณค่าแตกต่างจากมนุษย์ แต่ก็สมควรท่ีจะ

ได้รับความคุ้มครองเช่นกัน เช่น เบอร์ทรัลด์ รัซเซล กล่าว

ว่าไม่มีเหตุผลใดที่จะกล่าวได้ว่า คุณค่าของมนุษย์ส�าคัญ

กว่าสัตว์ (ธันวรัตน์ โรจนโรวรรณ, 2551) ส่วนกอดฟรีด 

ไลปนิซ เชื่อว่าสัตว์มีจิตวิญญาณหรือจิตส�านึกเช่นเดียวกับ

มนุษย์ จิตวิญญาณเป็นสิ่งที่ไม่สามารถถูกท�าลายได้ แม้เรา

จะมองว่าสตัว์เป็นเพยีงเครือ่งจักรทีม่ร่ีางกาย และอวยัวะห่อ

หุ้ม จนท�าให้บ่อยครั้งที่เราท�าร้ายหรือท�าลายสัตว์ แต่ท้าย

ที่สุดแล้วมนุษย์ก็ไม่อาจท�าลายจิตวิญญาณของสัตว์นั้นได้

นอกจากนี้ แนวความคิดเกี่ยวกับสถานะสัตว์ยังได้

พัฒนาถึงขั้นที่มีนักคิดสมัยใหม่หลายคนมีความเห็นว่าสัตว์

ควรมีสิทธิ และขณะเดียวกันมนุษย์ก็มีหน้าที่ต่อสัตว์ กล่าว

คือ เจอเรมี่ เบนธัมเห็นว่า สัตว์เหมือนมนุษย์ที่มีสิทธิปลอด

จากการได้รับความทุกข์ทรมานโดยไม่จ�าเป็น โดยมองว่า

สัตว์มีความรู้สึก มีความสามารถในการรับรู้ความกดดัน

และความเจ็บปวดได้และด้วยเหตุนี้เองท่ีการท�าร้ายหรือ

ทารุณสัตว์ท่ีอยู่ในความครอบครองของมนุษย์จึงเป็นสิ่งที่

ผิดศีลธรรมอย่างแน่นอน (ธันวรัตน์ โรจนโรวรรณ, 2551) 

ส่วนเฮอร์แมน แดกเกต ได้กล่าวว่าสัตว์เป็นส่วนหนึ่งของ

การสร้างสรรค์ของพระเจ้า สัตว์จึงได้รับสิทธิพิเศษรวมถึง

สิทธิที่จะปลอดจากการถูกท�าให้ได้รับความเจ็บปวดโดย

ไม่จ�าเป็นจากฝีมือมนุษย์(ธันวรัตน์ โรจนโรวรรณ, 2551) 

และในยุคต่อมา เฮนรี่ ซอล ได้อธิบายเพิ่มเติมจากค�ากล่าว

ของแดกเกต โดยกล่าวว่าสัตว์มีสิทธิและสิทธินี้เกิดขึ้นจาก

ความเป็นอิสระในการด�ารงชีวิตโดยธรรมชาติของสัตว์ การ

ยอมรับดังกล่าวถือเป็นการพัฒนามนุษย์ให้เป็นอารยชน

ชนมากข้ึน และเห็นว่าสัตว์ยังคงถูกมนุษย์ใช้ตามความ

ต้องการได้ แต่มนุษย์ไม่ควรที่จะมีสิทธิท�าให้สัตว์ได้รับบาด

เจ็บหรือท�าร้ายโดยไม่จ�าเป็นจากการใช้สัตว์เพื่อประโยชน์

ของมนุษย์อย่างแน่นอน ซึ่งหากมีการกระท�าดังกล่าวก็

ถือว่าเป็นความผิดหรือความไม่ถูกต้องตามธรรมนองคลอง

ธรรม (สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทยและ

วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม, 2550) 

ในเวลาต่อมาแนวความคิดเก่ียวกับสัตว์ของสังคม

ตะวันตกได้รับการพัฒนาและมีการยกระดับสถานภาพของ

สัตว์มากขึ้นถึงขั้นให้สัตว์มีสถานะเท่าเทียมกับมนุษย์ (ประ

พิมพ์พรรณ เงินทิพย์, 2554) เกิดเป็นแนวความคิดทาง

ปรัชญาในเรื่องสิทธิสัตว์ขึ้นโดยเห็นว่าสัตว์นั้นมีคุณค่าเช่น

เดียวกับมนุษย์ สัตว์จึงสมควรได้รับสิทธิ (animal rights) 

และมนุษย์มีหน้าท่ีโดยตรงต่อสัตว์ ตัวอย่างนักคิดปรัชญา 

เช่น ทอม เรแกน และอิงกริด นิวเครอค์ ซึ่งต่างได้พยายาม

ขยายแนวความคิดให้สัตว์มีสิทธิมากข้ึน ขณะเดียวกันก็ให้

มนุษย์มีความรับผิดชอบต่อสัตว์มากขึ้น และปฏิเสธการ 

กระท�าท่ีไม่สมควรของมนุษย์อันเป็นเหตุให้สัตว์ต้องได้รับ 

ความเจ็บปวดทุกข์ทรมาน 

อนึ่ง ปรัชญาเรื่องสิทธิสัตว์และสวัสดิภาพสัตว์แม้

จะมีความคล้ายคลึงกัน แต่โดยพื้นฐานแล้วท้ังสองเรื่องนั้น

มีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง ซึ่งอาจกล่าวโดยสรุปได้ 

ดังนี้ (ธันวรัตน์ โรจนโรวรรณ, 2551)

สิทธิสัตว์ (animal rights) หมายถึง สิทธิของสัตว์

ซึ่งไม่ใช่มนุษย์ท่ีจะมีชีวิตอยู่อย่างอิสระปราศจากการหา
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ประโยชน์ของมนุษย์ หรือถูกมนุษย์ทารุณหรือกักขัง เป็น

มุมมองของ นักปรัชญาที่ว่าสัตว์มีสิทธิเหมือนหรือคล้ายกับ

มนุษย์ นักสิทธิสัตว์เชื่อว่า มนุษย์ไม่มีสิทธิที่จะใช้สัตว์ไม่ว่า

กรณใีดๆ และต่อต้านการใช้สตัว์โดยมนษุย์ในทุกรูปแบบไม่

ว่าจะเป็นการใช้อย่างมีมนุษยธรรม อย่างมีความรับผิดชอบ 

หรือการใช้สัตว์จะท�าให้มนุษย์ได้ประโยชน์เพียงใดก็ตาม 

นอกจากนี้ยังสนับสนุนกฎหมายหรือกฎระเบียบต่างๆที่

ห้ามการแข่งม้า การล่าสัตว์ การใช้สัตว์ในการแสดง หรือ

ในคณะละครสัตว์ การใช้สัตว์ทดลองยาหรือทดลองทาง

วิทยาศาสตร์ การเพาะเลีย้งสตัว์ การใช้สตัว์ในอตุสาหกรรม 

การบันเทิง การกีฬา เพื่อการเลี้ยงปศุสัตว์ เพื่อเป็นอาหาร 

การเลี้ยงสัตว์ในสวนสัตว์ เป็นต้น

ขณะที่การจัดการสวัสดิภาพสัตว ์  (animal  

welfare) หมายถึงทัศนคติเกี่ยวกับสัตว์โดยเฉพาะ สัตว์

ที่อยู ่ในความดูแลของมนุษย์ว่าควรปราศจากความเจ็บ

ปวดหรือทุกข์ทรมาน โดยการจัดสิ่งจ�าเป็นขั้นพื้นฐานใน

การด�ารงชีวิตให้แก่สัตว์ไม่ว่าจะเป็นอาหาร น�้า ที่อยู่ การ

รักษาทางการแพทย์ ฯลฯ อย่างเหมาะสมและเพียงพอ ถือ

เป็นเรื่องของข้อผูกมัดหรือพันธะทางศีลธรรมที่มนุษย์พึงมี

ต่อสัตว์ (Yuri Dmitriyev, 2534) กล่าวคือ มนุษย์มีความ

รับผิดชอบทางศีลธรรมที่จะไม่กระท�าการใดๆอันเป็นการ

ทารุณสัตว์หรือท�าให้สัตว์ได้รับความเจ็บปวดทรมานโดยไม่

จ�าเป็น ไม่ห้ามมนุษย์ที่จะใช้ประโยชน์จากสัตว์ แต่การใช้

ประโยชน์จากสัตว์ไม่ว่ากรณใีดกต็ามนัน้จะต้องปฏบิตัอิย่าง

มีมนุษยธรรม (ศุภมาส ชินวินิจกุล, 2557) โดยสมควรจัดให้

สัตว์มีสิ่งจ�าเป็นพื้นฐานอย่างเพียงพอและเหมาะสมในการ

ด�ารงชีพของสัตว์นั้นๆ รวมทั้งต้องแสวงหามาตรการต่างๆ

ในการปฏิบัติต่อสัตว์อย่างมีมนุษยธรรมและ ไม่กระท�าการ

ใดๆให้สัตว์ได้รับความเจ็บปวดทรมานจากการใช้ประโยชน์

โดยไม่จ�าเป็น ส�าหรับการจัดสวัสดิภาพให้แก่สัตว์อย่างไร

จึงจะถือว่าเหมาะสมเพียงพอนั้นจ�าเป็นต้องอาศัยข้อมูล

ทางวิทยาศาสตร์ วัฒนธรรม จรรยาบรรณ และความเป็น

ไปได้ในการปฏิบัติ (ภาคภูมิ โลหวริตานนท์, 2558) การ

จัดสวัสดิภาพจึงเป็นเรื่องของการให้ความคุ้มครองสัตว์จาก

การใช้ประโยชน์ของมนุษย์ในทุกรูปแบบ

กรอบแนวคิดกำรวิจัย

ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก�าหนดขอบเขตของการ

วจิยั คอื ประเทศไทยมบีทบญัญตัทิีเ่กีย่วข้องกบัการควบคมุ

สัตว์ประเภทหนึ่ง คือ สุนัข เป็นกฎหมายเกี่ยวกับ การเลี้ยง

สุนัขปรากฏอยู่ในกฎหมายหลายฉบับ ท้ังกฎหมายฉบับที่

มีเจตนารมณ์เพื่อควบคุมการเลี้ยงสุนัขโดยตรง กฎหมาย

ฉบบัทีม่เีจตนารมณ์เพือ่ควบคมุการเลีย้งสตัว์ซึง่หมายความ

รวมถึงสุนัข และกฎหมายฉบับท่ีมีเจตนารมณ์เพื่อการ

อื่นแต่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวข้องกับการควบคุม

การเลี้ยงสุนัข อันได้แก่ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข 

พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความ

เป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 พระราช

บัญญัติ โรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติโรค

ระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499 พระราชบัญญัติจราจรทางบก 

พ.ศ. 2522 ประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายแพ่ง

และพาณิชย์ และข้อบัญญัติท้องถ่ินว่าด้วยการควบคุมการ

เลี้ยงหรือปล่อยสัตว์อีกมากกว่า 50 ฉบับ โดยอาจสรุปเป็น

มาตรการ ในการควบคมุการเลีย้งสนุขัได้ทัง้สิน้ 10 ประการ 

กล่าวคือ มาตรการควบคุมการเลี้ยงและการปล่อยสุนัข 

มาตรการจดทะเบียนสุนัข มาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพ

ของสุนัข มาตรการควบคุม การน�าสุนัขออกนอกสถานที่

เลี้ยง มาตรการป้องกันเหตุเดือดร้อนร�าคาญ มาตรการ

ป้องกัน โรคติดต่อระหว่างสุนัขและคน มาตรการป้องกัน

โรคระบาดสัตว์ มาตรการควบคุมการเลี้ยงสุนัขควบคุม

พิเศษ มาตรการจ�ากัดจ�านวนสุนัข และมาตรการชดเชย

ความเสียหายท่ีเกิดจากสุนัข ซ่ึงกฎหมายดังกล่าวเก่ียวกับ

การคุ้มครองสุนัขเท่านั้น ไม่ได้คุ้มครองสัตว์ท่ัวไป

สมมติฐำนกำรวิจัย

พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการ

จัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ.2557 ยังมีมาตรการทางกฎหมาย

บางประการ ท่ีมีความไม่ชัดเจน และไม่ครอบคลุม อันอาจ

ก่อให้เกิดความสับสน และความไม่เท่าเทียมในการบังคับ

ใช้กฎหมายดังกล่าว 
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วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

การวจัิยเร่ือง “วเิคราะห์การบงัคับใช้กฎหมายเกีย่ว

กับการป้องกันและคุ้มครองสตัว์ตามพระราชบญัญตัป้ิองกนั

การทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557” 

เป็นการการวจิยัเชงิคุณภาพ (qualitative research) โดยใช้

ระเบียบวิธีการวิจัยเอกสาร (documentary research) ใน

การเกบ็รวบรวมข้อมลูจากแหล่งข้อมลูทติุยภมู ิ(secondary 

data) ได้แก่ ต�าราและหนังสือกฎหมาย ค�าพิพากษาของ

คดีที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ บทความทางวิชาการ 

วิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ รายงานวิจัยและรายงาน

ศึกษาของหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

จากอินเทอร์เน็ต แล้วน�าข้อมูลเอกสารเก็บรวบรวมได้

มาวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) วิเคราะห์เชิง

ตรรกวิทยา (logical analysis) วิเคราะห์เปรียบเทียบ 

(comparative analysis) และวิเคราะห์เชิงนิติวิธี (juristic 

method analysis) ในการวิเคราะห์ข้อมูล และน�าเสนอ

ข้อมูลในรูปแบบการพรรณนา (descriptive research)

ผลกำรวิจัย

ในการวิจัยครั้งนี้ น�าเสนอหลักกฎหมายว่าด้วย

การทารุณกรรมสัตว์ของประเทศไทยและต่างประเทศ 

ได้แก่กฎหมายของประเทศสหพันธรัฐมาเลเซียและหลัก

กฎหมายคุ้มครองสัตว์ของประเทศในเครือรัฐออสเตรเลีย

1. จากการศึกษา พระราชบญัญัติป้องกนัการทารณุ

กรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ.2557 มีวัตถุประสงค์

เพื่อป้องกันการทารุณกรรมสัตว์ในประเทศไทย โดยมีสาระ

ส�าคัญดังน้ี

หมวด 2 มาตรา 12 องค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์อาจ

ได้รับการสนับสนุนจากกรมปศุสัตว์หรือหน่วยงานอื่นของ

รัฐในการด�าเนินกิจกรรม ดังต่อไปนี้ (1) การจัดเครือข่าย

อาสาสมัครเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานร่วมกับพนักงาน

เจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติน้ี (2) การประชาสัมพันธ์ 

เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เพื่อให้ประชาชนมีความเข้าใจ

และมีส่วนร่วมในการป้องกันการทารุณกรรมหรือการจัด

สวัสดิภาพสัตว์ (3) การจัดท�าโครงการหรือกิจกรรมเพื่อ

การป้องกันการทารุณกรรม หรือการจัดสวัสดิภาพสัตว์ 

(4) การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการป้องกันการทารุณกรรม

หรือการจัดสวัสดิภาพสัตว์ (5) การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการ

ป้องกันการทารุณกรรมหรือการจัดสวัสดิภาพสัตว์

หมวด 5 มาตรา 20 ก�าหนดไว้ว่า ห้ามมิให้ผู้ใด

กระท�าการอันเป็นการทารุณกรรมสัตว์โดยไม่มีเหตุอัน

สมควร โดยมรีายละเอยีดของการกระท�าตามมาตรา 21 ดงันี้

(1) การฆ่าสัตว์เพื่อใช้เป็นอาหาร ทั้งนี้ เฉพาะสัตว์

เลี้ยงเพื่อใช้เป็นอาหาร (2) การฆ่าสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วย

การควบคมุการฆ่าสตัว์และจ�าหน่ายเนือ้สตัว์ (3) การฆ่าสตัว์

เพื่อควบคุมโรคระบาดตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ 

(4) การฆ่าสัตว์ในกรณีท่ีสัตวแพทย์เห็นว่าสัตว์ป่วย พิการ 

หรือบาดเจ็บและไม่สามารถเยียวยาหรือรักษาให้มีชีวิตอยู่

รอดได้โดยปราศจากความทุกข์ทรมาน (5) การฆ่าสัตว์ตาม

พิธีกรรมหรือความเช่ือทางศาสนา (6) การฆ่าสัตว์ในกรณี

ที่มีความจ�าเป็นเพื่อป้องกันอันตรายแก่ชีวิตหรือร่างกาย

ของมนุษย์หรือสัตว์อื่น หรือป้องกันความเสียหายที่จะเกิด

แก่ทรัพย์สิน และ(7) การกระท�าใด ๆ ต่อร่างกายสัตว์ซึ่ง

เข้าลักษณะของการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์โดย

ผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์หรือผู้ซ่ึงได้รับยกเว้นให้

กระท�าได้โดยไม่ต้องข้ึนทะเบียนและได้รับใบอนุญาตเป็น

ผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์จากสัตวแพทยสภาตาม

กฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการสัตวแพทย์ (8) การตัด หู หาง 

ขน เขา หรืองาโดยมีเหตุอันสมควรและไม่เป็นอันตรายต่อ

สัตว์หรือการด�ารงชีวิตของสัตว์ (9) การจัดให้มีการต่อสู้

ของสัตว์ตามประเพณีท้องถิ่น (10) การกระท�าอื่นใดท่ีมี

กฎหมายก�าหนดให้สามารถกระท�าได้เป็นการเฉพาะ (11) 

การกระท�าอื่นใดที่รัฐมนตรีประกาศก�าหนดโดยความเห็น

ชอบของคณะกรรมการ

หมวด 6 กล่าวถึงการจัดสวัสดิภาพสัตว์ไว้ดังนี้

มาตรา 23 ห้ามมิให้เจ้าของสัตว์ปล่อย ละทิ้ง หรือ

กระท�าการใดๆ ให้สัตว์พ้นจากการดูแลของตนโดยไม่มี

เหตุอันสมควร การกระท�าตามวรรคหนึ่ง ไม่รวมถึงการ

โอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองให้แก่ผู้ซึ่งประสงค์จะ

น�าสัตว์ไปดูแลแทน

หมวด 8 กล่าวถึง บทก�าหนดโทษไว้ดังนี้

มาตรา 30 ในการปฏบิตัหิน้าทีต่ามพระราชบญัญตัิ

นี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานตามประมวล

กฎหมายอาญา
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มาตรา 31 หากฝ่าฝืนมาตรา 20 ผู้กระท�าความ

ผิดจะต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน2ปี หรอืปรับไม่เกนิสี่หมืน่

บาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

2. จากการศึกษาพระราชบัญญัติสัตว์ (animal 

act 1953) ซึ่งได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมใน ค.ศ. 2006 ประเทศ

สหพันธรัฐมาเลเซีย ก�าหนดหลักเกณฑ์การกระท�าที่เป็น

ความผิดฐานทารุณกรรมสัตว์โดยก�าหนดให้บุคคลจัดการ

ต่อสู้สัตว์ หรือมีส่วนสนับสนุนในการบริหารจัดการ หรือ

กระท�าการจัดหาสถานที่ หรืออนุญาตให้ใช้สถานที่ โดยมี

วตัถปุระสงค์ของการน�าสตัว์มาต่อสู ้และก�าหนดให้ผูช้มการ

ต่อสู้สัตว์ หรือผู้เพาะเลี้ยง ซื้อขาย น�าเข้า ส่งออกเพื่อใช้ใน

การต่อสูน้ั้น มคีวามผดิและต้องได้รบัโทษตามกฎหมายด้วย

ความผิดประเภทนี้เป็นความรับผิดโดยเด็ดขาด เท่ากับว่า 

เมื่อมีการกระท�าความผิดเกิดขึ้น กฎหมายจะไม่พิจารณา

ถึงสภาพจิตใจ หรือเจตนาของผู้กระท�าความผิด บุคคลนั้น

จะต้องมีความรับผิดในทางอาญาต่อผลของความเสียหาย

อันเกิดจาก การละเมิดต่อบทบัญญัติของกฎหมายนั้นโดย

ทันที พบว่ามีสาระส�าคัญดังนี้

(1) มาตรา 44 (1) วรรค 2 ได้ก�าหนดอัตราโทษ

ส�าหรับบุคคลที่ถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานทารุณกรรมสัตว์

ไว้ โดยบุคคลนั้นต้องรับผิดจ่ายค่าปรับ 200 ริงกิต หรือ

โทษจ�าคกุเป็นเวลา 6 เดอืน หรอืทัง้จ�าทัง้ปรบั และนอกจาก

นี้ ในมาตรา 73 ได้ก�าหนดเพิ่มโทษส�าหรับผู้ซึ่งถูกตัดสินว่า

กระท�าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ที่ได้กระท�าความผิด

เป็น ครั้งที่ 2 ในความผิดที่ถูกตัดสิน หรือได้กระท�าความ

ผิดอื่นที่ฝ่าฝืนพระราชบัญญัติน้ี ในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 

12 เดือน ภายหลังจากที่ถูกตัดสินว่ากระท�าความผิดจะ

ต้องรับโทษจ�าคุกเป็นเวลา 2 เดือนเพิ่มขึ้น

(2) ศาลมีอ�านาจสั่งริบสัตว์ซึ่งถูกทารุณกรรม 

พระราชบัญญัติสัตว์ของสหพันธรัฐมาเลเซีย มี

การบัญญัติโดยให้อ�านาจศาลมีค�าสั่ง ริบสัตว์ หรือเคลื่อน

ย้ายสัตว์จากเจ้าของที่ถูกตัดสินว่ากระท�าทารุณกรรมต่อ

สัตว์ได้ ซึ่งเมื่อศาลตัดสินว่าจ�าเลยกระท�าความผิดแล้ว

นอกจากน้ี เมื่อศาลมีค�าสั่งริบสัตว์ และสัตว์ต้องถูกส่งให้

ไปอยู่ในความดูแลขององค์กรเกี่ยวกับสัตว์ที่มีอ�านาจตาม

กฎหมายได้ กฎหมายบัญญัติให้ผู้กระท�าความผิดต้องเสีย

ค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูสัตว์น้ันต่อไปในอนาคต หรือให้ผู้

กระท�าความผิดชดใช้ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินการอื่น ๆ ที่

เก่ียวกับสัตว์ให้แก่องค์กรท่ีดูแลสัตว์

(3 )  ศาลมีอ� านาจสั่ งท�าลายสัตว ์ ในชั้นศาล  

(destruction animals order)

พระราชบัญญัติสัตว์ ค.ศ. 1953 มาตรา 48 (1) 

บัญญัติโดยให้อ�านาจศาลในการท่ีจะสั่ง ให้ท�าลายสัตว์ว่า 

“ศาล เจ้าหน้าท่ีทางการแพทย์ของรัฐบาล หรือเจ้าหน้าที่

สัตวแพทย์ผู้มีอ�านาจที่มีต�าแหน่งไม่ต�่ากว่าเจ้าหน้าที่ผู้ช่วย

สัตวแพทย์ ได้ตรวจสอบว่า สัตว์เป็นโรค หรือเจ็บป่วย และ

โรคหรืออาการเจ็บป่วยนั้นมาจากการทรมานซึ่งไม่สามารถ

เยียวยาได้ หรือหากปล่อยให้สัตว์มีชีวิตต่อไปจะเป็นการ

ทารุณกรรมต่อสัตว์ หรือสัตว์เป็นโรคท่ีรักษาไม่ได้ หรือสัตว์

ได้รับความเจ็บป่วยสาหัส หรือมีสภาพร่างกายไม่สมบูรณ์

ไม่อาจรักษาให้หายได้และหากปล่อยไว้จะเป็นการทรมาน 

ต่อสัตว์ อาจสั่งให้ท�าลายสัตว์ในช้ันศาลได้โดยทันทีภายใต้

การควบคุมของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และในการนี้ไม่มีการ

ชดใช้สัตว์ท่ีถูกสั่งให้ท�าลายแก่ผู้ท่ีอ้างว่าเป็นเจ้าของสัตว์

ตามมาตรานี้” เห็นว่า มาตรการนี้เป็นการท่ีศาลต้องค�านึง

ถือประโยชน์สูงสุดแก่สัตว์ก่อนท่ีศาลมีค�าสั่งท�าลายสัตว์ 

(4) ค�าสั่งคุ้มครองสัตว์

พระราชบัญญัติสัตว์ ค.ศ. 1953 ได้ก�าหนดวิธีการ

ให้ความคุ้มครองแก่สัตว์ซึ่งถูกทารุณกรรมสัตว์ภายหลังที่

ศาลมคี�าตดัสนิว่าจ�าเลยกระท�าความผดิไว้โดยเฉพาะ กล่าว

คือ ตามมาตรา 47 ก�าหนดไว้ว่า “เมื่อบุคคลใดๆ ก็ตาม

ถูกตัดสินว่ากระท�าความผิดฐานทารุณกรรมต่อสัตว์แล้ว 

ศาลอาจมีค�าสั่งให้สัตว์ท่ีเก่ียวข้องกับการกระท�าความผิด

ตามความเหมาะสม” ยกตัวอย่าง ศาลอาจมีค�าสั่งให้สัตว์

อยู่ในความเลี้ยงดูและดูแลของสัตวแพทย์ผู้ที่มีอ�านาจตาม 

พระราชบัญญัตินี้ และก�าหนดห้ามมิให้อนุญาตใช้งาน

สัตว์ในระหว่างตามท่ีศาลก�าหนด หรือจนกว่าจะได้มีค�า

สั่งอนุญาตให้ใช้งานได้ภายหลังโดยศาลหรือสัตวแพทย์ผู้

มีอ�านาจท่ีไม่ต�่ากว่าเจ้าหน้าท่ีผู้ช่วยสัตวแพทย์ ท้ังนี้ค�านึง

สุขภาพและความปลอดภัยของสัตว์เป็นส�าคัญ

(5) การให้รางวัลแก่ผู ้ให้ข้อมูลการทารุณกรรม

สัตว์ (award to informer)

ตามพระราชบัญญัติสัตว์ ค.ศ. 1953 มาตรา 50 

(1) พระราชบัญญัตินี้ได้ให้ความคุ้มครองแก่สัตว์ เก่ียวกับ
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การป้องกันทารุณกรรมสัตว์ และการจัดสวัสดิภาพสัตว์ดัง

ในข้อความในมาตราอื่น ๆ  ที่ก�าหนดไว้ข้างต้นแล้ว แต่นอก

เหนือจากการบัญญัติกฎหมายในเรื่องต่าง ๆ แล้ว พระราช

บัญญัติน้ียังได้มีการบัญญัติให้เงินรางวัลแก่ผู้ที่ให้ข้อมูลใน

คดีทารุณกรรมสัตว์ที่เกิดขึ้น ซึ่งบทบัญญัติดังกล่าว มีการ

บัญญัติไว้ว่า “ศาลอาจให้เงินรางวัลจ�านวนหนึ่งที่ไม่เกิน

ครึ่งหนึ่งของเงินค่าปรับส�าหรับความผิดแก่ผู ้ที่ให้ข้อมูล

หรือผู้ที่แจ้งเบาะแสในการพบเห็นการทารุณกรรมสัตว์”

3. จากการศึกษากฎหมายว่าด้วยการป้องกันการ

ทารุณกรรมสัตว์ของประเทศออสเตรเลีย ค.ศ. 2002 (ani-

mal welfare 2002) ในพระราชบญัญติัสวสัดิภาพสตัว์ ค.ศ. 

2002 ของรัฐเวสเทิร์น ประเทศออสเตรเลีย มีหลักเกณฑ์

ในการคุ ้มครองสัตว์ปรากฏตามบทบัญญัติเกี่ยวกับการ

ป้องกันการทารุณกรรมสัตว์ ในพระราชบัญญัติสวัสดิภาพ

สัตว์ (animal welfare act 2002) มาตรา 19 ของรัฐเวส

เทิร์นออสเตรเลีย ได้ก�าหนดเกี่ยวกับการป้องกันการทารุณ

กรรมสัตว์ไว้ว่า ห้ามมิให้บุคคลใดกระท�าการทารุณโหด

ร้ายต่อสัตว์ โดยการก�าหนดบทลงโทษ คือ โทษปรับข้ันต�่า 

2,000 ออสเตรเลียดอลลาร์ และโทษสูงสุด คือ โทษปรับ 

50,000 ออสเตรเลยีดอลลาร์และโทษจ�าคกุไม่เกนิ 5 ปี ส่วน

รัฐนิวเซาท์เวลส์ ปรากฏตามพระราชบัญญัติป้องกันการ

ทารุณกรรมสัตว์ (prevention of cruelty to animals 

act 1975) มาตรา 5 ก�าหนดให้บุคคลต้องไม่ทารุณกรรม

ต่อสัตว์ หากฝ่าฝืนต้องได้รับโทษโดยมีโทษ สูงสุด คือ ใน

กรณีร่วมกันกระท�าความผิด จะมีโทษปรับ 250 ของหน่วย

การลงโทษ และในกรณีไม่ได้ร่วมกันกระท�าความผิด บุคคล

จะมีโทษปรับ 50 ของหน่วยการลงโทษ หรือโทษจ�าคุกเป็น

เวลา 6 เดือน หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

นอกจากนี้บทบัญญัติดังกล่าว ยังได้ขยายความ

ออกไปอีกว่า บุคคลใดไม่ว่าจะเป็นผู ้ครอบครอง หรือ

ดูแลสัตว์น้ันหรือไม่ก็ตาม กระท�าการทารุณกรรมต่อสัตว์ 

ถ้าการกระท�าของบุคคลนั้นมีเจตนากระท�าการทารุณ

โหดร้ายท�าให้สัตว์ต้องทุกข์ทรมาน ได้รับความเจ็บปวด 

ท�าให้สัตว์พิการ ล่วงละเมิดต่อสัตว์หรือใช้งานสัตว์อย่างไร้

มนุษยธรรม หรือการกระท�าอื่นใด ที่เป็นเหตุท�าให้สัตว์ได้

รับอันตราย อันตรายในที่นี้ รวมถึงการได้รับบาดเจ็บ ความ

เจ็บปวด และความทุกข์ทรมาน โดยพิจารณาตามหลักฐาน

ความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับสัตว์ วิเคราะห์จากสรีรวิทยาของ

สัตว์ หรือดูพฤติกรรมปฏิกิริยาของสัตว์ภายหลังพบการ

ทารุณกรรมสัตว์มาแล้ว และ ได้ก�าหนดบุคคลท่ีดูแลสัตว์ 

(person in charge of an animal or a person who 

being in charge any animal) ซ่ึงหมายถึง เจ้าของสัตว์ 

หรือบุคคลที่ดูแลหรือควบคุมสัตว์ที่แท้จริง หรือบุคคลซ่ึงมี

สัตว์อยู่ในความครอบครอง ได้เพิกเฉย หรือละเลยในการ

ดูแลหรือการไม่เลี้ยงดูสัตว์หรือไม่จัดสวัสดิภาพให้แก่สัตว์

อย่างเหมาะสม เป็นการกระท�าท่ีเป็นการทารณุกรรมต่อสัตว์

อย่างหนึ่ง อีกท้ังกฎหมายป้องกันการทารุณกรรมสัตว์ของ

เครือรัฐออสเตรเลีย ไม่พบว่ากฎหมายได้มีการเรียกร้องให้ 

การกระท�าอย่างใดอย่างหนึ่งที่ถือว่าเป็นการทารุณกรรม

สัตว์จะต้องกระท�าโดยมีเจตนา หรือกระท�าโดยประมาท

ประกอบด้วย เว้นแต่กรณีการวางยาพิษหรือให้สารพิษที่

เป็นอันตรายต่อสัตว์ ที่บทบัญญัติกฎหมายนั้นได้ก�าหนด

ไว้ชัดเจนว่าผู้กระท�าจะต้องกระท�าโดยเจตนาหรือประมาท

กำรอภิปรำยผล

ในงานวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยขออภิปรายเปรียบเทียบ

กฎหมายการทารณุสตัว์ของประเทศไทย ประเทศสหพนัธรฐั

มาเลเซีย และประเทศออสเตรเลีย ดังนี้

1. เปรียบเทียบนิยามการคุ ้มครองการทารุณ

สัตว์ ระหว่างประเทศไทย ประเทศมาเลเซีย และประเทศ

ออสเตรเลีย พบว่า ในประเทศไทยก�าหนดห้ามการทารุณ

กรรมแก่สัตว์ในมาตร 20 แต่มีกรณียกเว้น 11 ข้อ ตาม

มาตรา 21 ซึง่ต่างจากในประเทศมาเลเซยีทีก่�าหนดให้ความ

ผิดฐานทารุณกรรมสัตว์น้อยกว่า โดยระบุเฉพาะบุคคลผู้

จัดการต่อสู้สัตว์หรือมีส่วนสนับสนุนในการบริหารจัดการ 

หรือกระท�าการจัดหาสถานที่ หรืออนุญาตให้ใช้สถานที่ 

โดยมีวัตถุประสงค์ของการน�าสัตว์มาต่อสู้ และก�าหนดให้

ผู้ชมการต่อสู้สัตว์ หรือผู้เพาะเลี้ยง ซื้อขาย น�าเข้า ส่งออก

เพื่อใช้ในการต่อสู้นั้น แต่แตกต่างจากประเทศออสเตรเลีย

ท่ีทางประเทศออสเตรเลียได้ก�าหนดไว้ว่า บุคคลผู้กระท�า

การทารุณกรรมสัตว์ได้แก่ บุคคลใดไม่ว่าจะเป็นผู้ครอบ

ครอง หรือดูแลสัตว์นั้นหรือไม่ก็ตาม กระท�าการทารุณ

กรรมต่อสัตว์ ถ้าการกระท�าของบุคคลนั้นมีเจตนากระท�า

การทารุณโหดร้ายท�าให้สัตว์ต้องทุกข์ทรมาน ได้รับความ

เจบ็ปวด ท�าให้สตัว์พกิาร ล่วงละเมดิต่อสตัว์หรอืใช้งานสตัว์
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อย่างไร้มนุษยธรรม หรือการกระท�าอื่นใด ที่เป็นเหตุท�าให้

สตัว์ได้รบัอนัตราย อนัตรายในทีน่ี ้รวมถงึการได้รบับาดเจบ็ 

ความเจ็บปวด และความทุกข์ทรมาน ซึ่งแสดงให้เห็นว่า 

ประเทศไทยยังมีช่องโหว่ส�าหรับการทารุณสัตว์มากกว่าใน

ประเทศออสเตรเลียที่กรณียกเว้นต่าง ๆ นั้น พิจารณาได้

ว่า ไม่มีความจ�าเป็นต้องเว้นว่าไม่ใช่การทารุณสัตว์

2. เปรียบเทียบในแง่บทลงโทษของผู ้กระท�า

ผิดระหว่างประเทศไทย ประเทศมาเลเซีย และประเทศ

ออสเตรเลีย พบว่า ในประเทศไทย ผู้กระท�าความผิดต้อง

ระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน 2 ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท

หรอืทัง้จ�าทัง้ปรับ แต่ในประเทศมาเลเซยี ต้องระวางโทษจ�า

คุกไม่เกิน 6 เดือนหรือจ่ายค่าปรับไม่เกิน 200 ริงกิด และ

ในประเทศออสเตรเลีย ก�าหนดโทษไว้ว่า โทษปรับข้ันต�่า 

2,000 ออสเตรเลียดอลลาร์ และโทษสูงสุด คือ โทษปรับ 

50,000 ออสเตรเลียดอลลาร์และโทษจ�าคุกไม่เกิน 5 ปี จะ

เห็นได้ว่า การก�าหนดโทษในประเทศไทยสูงกว่าในประเทศ

มาเลเซยีแต่ต�า่กว่าในประเทศออสเตรเลยีซึง่อาจเป็นเพราะ

ว่าประเทศไทยมีการเลี้ยงดูสัตว์และใช้สัตว์มากกกว่าใน

ประเทศมาเลเซีย จึงท�าให้ประเทศไทยก�าหนดระวางโทษท่ี

สูงกว่าในประเทศมาเลเซีย แต่ในขณะเดียวกันการใช้สัตว์

เพื่องานต่าง ๆ อาจมีน้อยกว่าในประเทศออสเตรเลีย จึง

ท�าให้ก�าหนดโทษน้อยกว่า 

3. เปรยีบเทยีบกฎหมายไทยและกฎหมายมาเลเซยี

พบว่า กฎหมายของมาเลเซียมีข้อโดดเด่นอีกประการหนึ่ง

ได้แก่ ศาลมีค�าสั่ง ริบสัตว์ หรือเคลื่อนย้ายสัตว์จากเจ้าของ

ที่ถูกตัดสินว่ากระท�าทารุณกรรมต่อสัตว์ได้ ซึ่งเมื่อศาล

ตัดสินว่าจ�าเลยกระท�าความผิดแล้วนอกจากนี้ เม่ือศาล

มีค�าสั่งริบสัตว์ และสัตว์ต้องถูกส่งให้ไปอยู่ในความดูแล

ขององค์กรเกี่ยวกับสัตว์ที่มีอ�านาจตามกฎหมายได้ ข้อ

ก�าหนดดังกล่าวมีข้อดีที่ชัดเจนในการปกป้องสัตว์และการ

ดูแลสัตว์ที่ถูกทารุณแล้วให้อยู่ในความดูแลของหน่วยงาน

พิทักษ์สัตว์ ซ่ึงในประเทศไทยยังไม่มีข้อบัญญัติในลักษณะ

นี้ชัดเจน ทั้งน้ีเป็นไปได้ว่า ในประเทศไทย การทารุณสัตว์

จนถงึกระบวนการฟ้องร้องต่อศาลยงัไม่มคีวามชดัเจน ดงันัน้ 

การพทิกัษ์สตัว์ทีถ่กูทารณุกรรมอาจยงัไม่มคีวามส�าคญัมาก

ข้อเสนอแนะ

พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการ

จัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ.2557 ประกอบด้วย 8 หมวด มี

ท้ังสิ้น 36 มาตรา ก�าหนดให้บุคคลห้ามกระท�าการทารุณ

กรรมสตัว์โดยไม่มเีหตอุนัสมควร โดยมกีรณยีกเว้น 11 กรณี 

เช่น การฆ่าสัตว์เพื่อใช้เป็นอาหาร การฆ่าสัตว์ตามพิธีกรรม

ทางศาสนา เป็นต้น โดยก�าหนดโทษผู้กระท�าความผิดต้อง

ระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน 2 ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท

หรือทั้งจ�าทั้งปรับ ก�าหนดให้มีคณะกรรมการป้องกันการ

ทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์เพื่อเสนอนโยบาย 

แผน มาตรการ และแนวทางท่ีสร้างความตระหนักในการ

ป้องกันการทารุณกรรมสัตว์ นอกจากนี้ ยังก�าหนดให้มี

สถานสงเคราะห์สัตว์เพื่อป้องกันการทารุณกรรม ควบคุม

ปริมาณสัตว์ได้

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากเป็นพระราชบัญญัติเกี่ยว

กับการทารุณกรรมสัตว์ฉบับแรกในประเทศไทย ดังนั้น จึง

มีจุดท่ีจะต้องน�ามาปรับปรุงหลายประเด็น ดังนี้ 

1. จากมาตรที่ 20 ก�าหนดความหมายของการ

ทารณุสตัว์ทีไ่ม่ชดัเจน ดงันัน้ ในอนาคตควรเพิม่ความหมาย

ของการกระท�าที่เป็นการทารุณสัตว์ที่ชัดเจนให้ครอบคลุม

ในทุกกรณี เพื่อมิให้เกิดเป็นข้อพิพาทในภายหลัง

2. ควรมีข้อบัญญัติปัญหาสภาพการทารุณสัตว์

ทางกีฬา เช่น ละครสัตว์ ยังไม่มีการนิยามท่ีชัดเจน ตลอด

จนถึงบทลงโทษ ดังนั้น ในอนาคตต้องมีบทบัญญัติในกรณี

ดังกล่าวให้ชัดเจนข้ึน

3. ก�าหนดให้มีการพิทักษ์สัตว์ท่ีได้รับการทารุณ

กรรม โดยมีคณะกรรมการท่ีได้รับการรับรองถูกต้องเป็นส่ิง

ท่ีสมควรกระท�าและบัญญัติไว้ในกฎหมายต่อไปในอนาคต

4. ก�าหนดให้มีการพิทักษ์สัตว์ท่ีได้รับการทารุณ

กรรม โดยมีคณะกรรมการท่ีได้รับการรับรองถูกต้องเป็นส่ิง

ท่ีสมควรกระท�าและบัญญัติไว้ในกฎหมายต่อไปในอนาคต



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 ประจ�าเดือน พฤษภาคม-สิงหาคม 2561 137

References

Chinvanichakul, S. (2014). Animal welfare protection. Assumption University Press, 5(2), 38-40.  

 (in Thai)

Jungchan, A. (2015). Prevention of cruelty to animals act B.E. 2557. Research and Development  

 Newsletter, 14(151), 23-24. (in Thai)

Lohavaritanon, P. (2015). Observation on the prevention of cruelty to animals act B.E. 2557.  

 Law Journal, 44(2), 537-554. (in Thai)

Ngoentip, P. (2554). Legal measures for the animals protection and the animals welfare in  

 Thailand. Master of Laws Thesis, Thammasart University. (in Thai)

Rojanawan, T. (2008). Legal measures for the prevention of cruelty to animals. Master of Laws  

 Thesis, Chulalongkorn University. (in Thai)

Sonthipong, U. (2009). Human right. Bangkok: Winyuchon. (in Thai)

Thai Society for the Prevention of Cruelty to Animal and Collage of Social Innovation. (2007). White  

 paper on animal abuse situation in Thailand. Prathumtani: Rangsit University. (in Thai)

Vachanasawat, K. (2008). Criminal nomography I (10th ed.). Bangkok: Polsiam. (in Thai)

Yuri Dmitriyev. (1991). Man and animals. Bangkok: DCID. (in Thai)



138 Vol. 8 No. 2 May-August 2018
EAU HEritAgE JoUrnAl

Social Science and Humanity

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาที่มาและวัตถุประสงค์ของการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ (2) ศึกษาสถานะ

ทางกฎหมายของบริษัท ทีโอที จ�ากัด (มหาชน) (3) ศึกษากฎหมายท่ีเป็นปัญหาในการด�าเนินกิจการของบริษัท ทีโอที 

จ�ากัด (มหาชน) (4) ศึกษาและวิเคราะห์แนวทางการแก้ไขปัญหาทางกฎหมายท่ีท�าให้การด�าเนินกิจการขาดความคล่อง

ตัว ผลการศึกษาพบว่า บริษัท ทีโอที จ�ากัด (มหาชน) มีสถานะความเป็นนิติบุคคลท่ีจัดตั้งข้ึนตามพระราชบัญญัติบริษัท

มหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 แต่ยังไม่สามารถแข่งขันกับบริษัทเอกชนท่ีมีกิจการประเภทเดียวกันได้ เพราะปัญหาเกิดจาก

บทบัญญัติแห่งกฎหมายบางฉบับก�าหนดให้บริษัท ทีโอที จ�ากัด (มหาชน) มีสถานะแตกต่างจากบริษัทเอกชนท่ัวไป และ

การด�าเนินกิจการอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายมากกว่าเอกชน นอกจากนั้นยังอยู่ภายใต้การตรวจสอบในรูปแบบต่างๆ 

จากหน่วยงานภาครัฐที่ก�ากับดูแล และความไม่ชัดเจนในสถานะทางกฎหมายท�าให้การด�าเนินกิจการขาดความคล่อง

ตัวไม่สามารถแข่งขันกับบริษัทเอกชนได้ และไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ ซึ่งการแก้ไข

อาจท�าได้ด้วยการออกกฎหมายยกเว้นให้บริษัทที่จัดตั้งขึ้นจากการแปรรูปรัฐวิสาหกิจไม่ควรอยู่ในความหมายของค�าว่า 

“รัฐวิสาหกิจ” ตามกฎหมายแม้ว่ากระทรวงการคลังจะถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 50 ของหุ้นท้ังหมดก็ตาม หรือควรด�าเนิน

การแปรรูปให้ครบกระบวนการโดยให้รัฐบาลถือหุ้นน้อยกว่าร้อยละ 50 ของหุ้นท้ังหมด เพื่อให้อ�านาจการบริหารเป็น

ของเอกชนอย่างสมบูรณ์

ค�ำส�ำคัญ: ปัญหา, แปรรูปรัฐวิสาหกิจ

Abstract

The main objectives of this study are (1) To study the origin and the objective of  

privatization of state owned enterprises. (2) To study the TOT, formerly the Telephone Organization 

of Thailand, public company’s legal status (3) To study problems in legal issues that could worsen 

TOT business operations (4) To study, analyze, and solve problems of the legal issues that impair TOT  

management flexibility. The study indicates that due to some statutory requirements, TOT which 

is a legal entity under the Public Limited Company Act B.E. 2535 (1992), hardly competes with any 

ปัญหำทำงกฎหมำยที่ท�ำให้บริษัทที่แปรรูปจำกรัฐวิสำหกิจขำดควำมคล่องตัว 

ในกำรด�ำเนินธุรกิจ: ศึกษำกรณี บริษัท ทีโอที จ�ำกัด (มหำชน)

Legal Problems that Cause Inflexibility Procedures in Business Management 

within Privatized State-Owed Enterprises:  

TOT Public Company Limited Case Study

ธีรพล ลิมวัฒนานนท์ และ สุชาติ ธรรมาพิทักษ์กุล

Teerapol Limwatananon and Suchart Thammapitagkul
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
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บทน�ำ

การแปรรปูรฐัวสิาหกจิ หรอื Privatization ส�าหรบั

ประเทศไทยหลังจากประสบปัญหาวิกฤตทางเศรษฐกิจใน

ปี พ.ศ. 2540 แล้ว มีภาระผูกพันที่ต้องเปิดเสรีทางการ

ค้าโดยเฉพาะด้านกิจการสื่อสารโทรคมนาคม ซึ่งเดิมอยู่

ภายใต้รัฐวิสาหกิจที่ท�าหน้าที่ก�ากับดูแลและให้บริการโดย 

“องค์การโทรศพัท์แห่งประเทศไทย” และ “การสือ่สารแห่ง

ประเทศไทย” ท�าให้ประเทศไทยต้องแปรรูปรัฐวิสาหกิจ 

โดยเพ่ิมบทบาทให้ภาคเอกชนใช้รัฐวิสาหกิจเป็นเครื่องมือ

ในการเสริมสร้างระบบเศรษฐกิจที่เข้มแข็งและลดบทบาท

การเป็นเจ้าของรัฐวิสาหกิจของรัฐบาล หลังจากนั้นต้อง

สนับสนุนให้รัฐวิสาหกิจมีสถานะเป็นบริษัทมหาชนและ

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เพ่ือให้สามารถระดมทุน

จากประชาชนให้ได้อย่างกว้างขวาง นอกจากนี้การด�าเนิน

การของรัฐวิสาหกิจโดยเฉพาะกิจการโทรคมนาคมและการ

ขนส่งยังเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศ 

ดังนั้น รัฐวิสาหกิจจึงมีความจ�าเป็นต้องปรับนโยบายและ

โครงสร้างในการบริหารงานและการลงทุนให้ทันสมัยและ

มีศักยภาพในการแข่งขันด้วย (ส�านักรัฐวิสาหกิจและหลัก

ทรัพย์ของรัฐ กระทรวงการคลัง, 2542)

จากการแปรรูปองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย 

มาเป็น บริษัท ทีโอที จ�ากัด (มหาชน) ด้วยเหตุผลท่ี

ประเทศไทยต้องเปิดเสรีทางการค้าตามเงื่อนไขความ

ผูกพันที่มีต่อองค์การการค้าโลก (WTO) และกองทุนการ

company in its same industry. These requirements subject TOT to more laws compared to other 

companies and separate it from an ordinary public company. Moreover, TOT is also subject to a 

variety of investigations from supervisory authorities. Additionally, its unclear legal status results in 

inflexibility in management, deterioration of competitiveness and inconsistency with privatization 

objective. These problems could be solved by legislation that segregates privatized company from 

being “a state-owned enterprise” whereby the Ministry of Treasury would hold more than 50% of 

shares in the company or as a fully privatized the entity, where the government shares would be 

diminished to below 50% of the company´s total shares. This would ensure that the management 

will be truly in the hands of private parties.

Keywords: problem, privatized

เงินระหว่างประเทศ (IMF) (ภูมิวัสส์ เก้าศรีสุริยะธาดา, 

2550) ในขณะเดียวกันก็มุ่งหวังจะให้รัฐวิสาหกิจท่ีด�าเนิน

กิจการโทรคมนาคมอย่างการสื่อสารแห่งประเทศไทยและ

องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยมีขีดความสามารถที่

แข่งขันกับบริษัทเอกชนที่ตั้งขึ้นใหม่ภายหลังการเปิดเสรี

ในกิจการโทรคมนาคม แต่จนถึงปัจจุบันแม้บริษัท ทีโอที 

จ�ากดั (มหาชน) จะเป็นบรษิทัมหาชนจ�ากดัทีม่สีถานะความ

เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและ

พาณิชย์แล้ว แต่ยังไม่สามารถแข่งขันกับบริษัทเอกชนที่มี

กิจการประเภทเดียวกันได้ เนื่องจากปัญหาท่ีมีบทบัญญัติ

แห่งกฎหมายก�าหนดให้บริษัท ทีโอที จ�ากัด (มหาชน) ยังคง

มีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจ และการด�าเนินกิจการยังอยู่ภาย

ใต้ข้อบังคับของกฎหมายมากกว่าเอกชน นอกจากนั้นยังอยู่

ภายใต้การตรวจสอบในรปูแบบต่างๆ จากหน่วยงานภาครฐั

ท่ีก�ากับดูแล อีกท้ังความไม่ชัดเจนในสถานะทางกฎหมายที่

ก�าหนดให้บริษัท ทีโอที จ�ากัด (มหาชน) มีสิทธิและหน้าที่

แตกต่างไปจากบริษัทเอกชนท่ัวไป ซ่ึงปัญหาเหล่านี้ส่งผล

ให้การด�าเนินกิจการขาดความคล่องตัวไม่สอดคล้องตาม

วัตถุประสงค์ของการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

1. เพือ่ศกึษาทีม่าและวตัถปุระสงค์ของการแปรรปู

รัฐวิสาหกิจ
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2. เพ่ือศึกษาสถานะทางกฎหมายของบริษัท ทีโอ

ที จ�ากัด (มหาชน)

3. เพื่อศึกษากฎหมายที่เป็นปัญหาในการด�าเนิน

กิจการของบริษัท ทีโอที จ�ากัด (มหาชน)

4. เพือ่ศกึษาและวเิคราะห์แนวทางการแก้ไขปัญหา

ทางกฎหมายที่ท�าให้การด�าเนินกิจการขาดความคล่องตัว

สมมติฐำนกำรวิจัย

การด�าเนนิกจิการของบรษัิท ทโีอท ีจ�ากดั (มหาชน) 

ที่ไม่สามารถแข่งขันกับผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมราย

อื่นในภาคเอกชนได้ เป็นเพราะขาดความคล่องตัวในการ

ด�าเนินกิจการ ส่งผลให้ประเทศได้รับความเสียหายการ

แปรรูปของบริษัท ทีโอที จ�ากัด (มหาชน) ยังไม่บรรลุตาม

วัตถุประสงค์ซ่ึงพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 

ควรต้องได้รับการแก้ไข

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

ใช้วิธีด�าเนินการวิจัยทางเอกสาร (documentary 

research) โดยศึกษาวัตถุประสงค์และแนวคิดการแปรรูป

รฐัวิสาหกจิ กฎหมายทีเ่กีย่วข้องและใช้บงัคบักบัรฐัวสิาหกจิ 

ปัญหาและอปุสรรค รวมถงึผลทีเ่กดิขึน้ภายหลงัการแปรรปู

องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยเป็นบริษัท ทีโอที จ�ากัด 

(มหาชน) ซึ่งค้นคว้าจากหนังสือ บทความ วารสาร รายงาน

การวิจัย วิทยานิพนธ์ กฎหมาย กฎ ประกาศ รวมทั้งข้อมูล

จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ผลกำรวิจัย

การที่บริษัท ทีโอที จ�ากัด (มหาชน) ยังอยู่ภาย

ใต้การก�ากับดูแลและถูกตรวจสอบการด�าเนินกิจการโดย

หน่วยงานภาครัฐ และมีขั้นต้องที่ต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติ

แห่งกฎหมายมากกว่าบริษัทเอกชน ท�าให้เกิดความไม่

คล่องตัวในการด�าเนินกิจการ ท�าให้ไม่สามารถแข่งขันกับ

ผู้ประกอบกิจการประเภทเดียวกันในภาคเอกชนได้ ซ่ึงผิด

ไปจากเจตนารมณ์ของการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ

กำรอภิปรำยผล

หลังการเปิดเสรีทางการค้าในกิจการโทรคมนาคม 

ประเทศไทยมีการแข่งขันในธุรกิจโทรคมนาคมสูงมาก แม้

เดิมองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยจะเป็นผู้ให้บริการ

โทรศัพท์แบบผูกขาดเพียงรายเดียวมาก่อน แต่เพราะความ

เจริญก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีเป็นไปแบบก้าวกระโดด การ

พัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 

ท�าให้บริษัท ทีโอที จ�ากัด (มหาชน) ขาดศักยภาพต่อการ

แข่งขันกับผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมในภาคเอกชน

โดยท่ีสภาพการด�าเนินกิจการด้านต่างๆ ไม่เอื้อต่อการ

แข่งขัน กล่าวคือ

1. ด้านบุคลากร พนักงานของบริษัท ทีโอที จ�ากัด 

(มหาชน) ถูกโอนมาจากองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย 

ซ่ึงเป็นพนักงานองค์การของรัฐ ลักษณะการท�างานเป็นไป

ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และค�าสั่ง ท่ีเป็นแบบเดียวกับ

ระบบราชการ มีความคุ้นเคยกับการประกอบกิจการใน

ระบบผูกขาด (monopoly) จึงเกิดปัญหาการปรับเปลี่ยน

วัฒนธรรมในการท�างาน

2. ด้านประสบการณ์ จากการท่ีบริษัท ทีโอที 

จ�ากัด (มหาชน) ประกอบกิจการในระบบผูกขาดมาแต่

เดิม และคุ้นเคยกับการท�างานในลักษณะขององค์กรก�ากับ

ดูแล (regulator) ท�าให้พนักงานมีประสบการณ์เฉพาะใน

ด้านเทคนิคเกี่ยวกับระบบอุปกรณ์โทรคมนาคม แต่ยังขาด

ประสบการณ์ในด้านการด�าเนินธุรกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน

ธุรกิจท่ีมีวัตถุประสงค์เพื่อการค้าและหาก�าไร

3. ด้านเงินทุน หลังการแปรรูปเป็นบริษัท ทีโอ

ที จ�ากัด (มหาชน) แล้ว การด�าเนินธุรกิจมีรายได้ลดลง

แม้กระทรวงการคลังจะเป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมดแต่รัฐบาลมี

มุมมองที่ต้องการให้มีการแข่งขันกับเอกชนอย่างเสรีและ

เป็นธรรม จึงไม่ได้ยื่นมือเข้าสนับสนุนในการจัดหาหรือค�้า

ประกันการจัดหาเงินทุน ส่งผลให้ขาดเงินทุนในการพัฒนา

ขีดความสามารถในการแข่งขัน

จากสภาพดังกล่าวผู ้วิจัยเห็นว่าปัญหาเกิดขึ้น

จากผลของการตรากฎหมายท่ีเอื้อให้บริษัท ทีโอที จ�ากัด 

(มหาชน) สามารถด�าเนินธุรกิจต่อไปได้ กล่าวคือ

1. บริษัท ทีโอที จ�ากัด (มหาชน) ยังอยู่ภายใต้การ

ก�ากับดูแลของหน่วยงานของรัฐ ได้แก่
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1.1 กระทรวงการคลงั เนือ่งจากมาตรา 22 แห่ง

พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 ก�าหนดว่าเมื่อมี

เปล่ียนทนุของรฐัวสิาหกจิใดเป็นหุน้และจดัตัง้บรษิทัแล้วให้

นายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทตามประมวลกฎหมายแพ่งและ

พาณชิย์หรอืนายทะเบยีนตามกฎหมายว่าด้วยบรษิทัมหาชน

จ�ากัดจดทะเบียนบริษัทนั้น โดยให้กระทรวงการคลังถือหุ้น

ไว้ทั้งหมด และมาตรา23ก�าหนดว่าในระหว่างที่ยังมิได้โอน

หุ้นให้แก่บุคคลอื่นให้ถือว่าความเห็นของกระทรวงการคลัง

อันเกี่ยวกับบริษัทนั้นเป็นมติของที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น เมื่อ

ปัจจุบันยังไม่มีการน�าหุ้นของบริษัท ทีโอที จ�ากัด (มหาชน) 

เข้าจ�าหน่ายในตลาดหลักทรัพย์ กระทรวงการคลังจึงยังอยู่

ในฐานะผู้ถือหุ้นนอกจากนี้มาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติ

ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ก�าหนดให้

กระทรวงการคลังมีอ�านาจหน้าที่เกี่ยวกับการเงินการคลัง

แผ่นดนิ ทรัพย์สนิของแผ่นดิน ซึง่ในส่วนของการบรหิารและ

การพัฒนารัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐ กระทรวงการ

คลังมีส�านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) 

เป็นส่วนราชการในสังกัดที่มีหน้าที่เสนอแนะนโยบาย การ

เงิน การบัญชี ค่าตอบแทน และสวัสดิการของรัฐวิสาหกิจ 

ก�าหนดน�าส่งเงินรายได้แผ่นดิน พัฒนาประสิทธิภาพของ

รัฐวิสาหกิจ และการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ ดังนั้น บริษัท ทีโอ

ที จ�ากัด (มหาชน) จึงอยู่ภายใต้การก�ากับดูแลการด�าเนิน

กิจการโดยกระทรวงการคลัง ซึ่งมีส�านักงานคณะกรรมการ

นโยบายรัฐวิสาหกิจท�าหน้าที่ก�ากับดูแลการบริหารงาน

1.2 กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

(เดิมคือ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) 

เนื่องจากตามมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติปรับปรุง

กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ก�าหนดให้กระทรวง

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีอ�านาจหน้าที่

เกี่ยวกับการวางแผน ส่งเสริม พัฒนา และด�าเนินกิจการ

เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การด�าเนิน

กิจการของบริษัท ทีโอที จ�ากัด (มหาชน) เป็นการด�าเนิน

กิจการเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จึง

เป็นรัฐวิสาหกิจที่อยู่ภายใต้การก�ากับดูแลของกระทรวง

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งต่อมาเมื่อวัน

ที่ 9 กันยายน 2559 มีการตราพระราชบัญญัติปรับปรุง

กระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2559 โดยเนื้อหา

ของพระราชบัญญัติดังกล่าวได้ยุบเลิกกระทรวงเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร และจัดตั้งกระทรวงดิจิทัล

เพื่อเศรษฐกิจและสังคมโดยก�าหนดให้โอนบรรดากิจการ 

ทรัพย์สิน รวมถึงอ�านาจหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม

กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ค�าสั่ง และมติ

คณะรัฐมนตรีของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารไปเป็นของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

ดังนั้น การด�าเนินกิจการของบริษัท ทีโอที จ�ากัด (มหาชน) 

จงึอยูภ่ายใต้นโยบายและเป็นไปตามแผนงานของกระทรวง

ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

2. บริษัท ทีโอที จ�ากัด (มหาชน) ยังอยู่ภายใต้การ

ตรวจสอบโดยหน่วยงานตรวจสอบภาครัฐได้แก่

2.1 กระทรวงการคลังในฐานะเป็นผู้ถือหุ้น

ของบริษัท ทีโอที จ�ากัด (มหาชน) ซึ่งมีส�านักงานคณะ

กรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เป็นส่วนราชการใน

สังกัด ท่ีมีอ�านาจหน้าท่ีเสนอแนะนโยบาย การเงิน การ

บัญชี ค่าตอบแทน และสวัสดิการของรัฐวิสาหกิจ พัฒนา

ประสิทธิภาพของรัฐวิสาหกิจ และการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ 

บริษัท ทีโอที จ�ากัด (มหาชน) จึงอยู่ภายใต้การตรวจสอบ

การด�าเนินกิจการโดยกระทรวงการคลัง

2.2 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ในฐานะกระทรวงที่ก�ากับดูแลตามมาตรา 24 แห่งพระ

ราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ซึ่ง

มีอ�านาจหน้าท่ีเก่ียวกับการวางแผน ส่งเสริม พัฒนา และ

ด�าเนนิกจิการเกีย่วกบัเทคโนโลยดีจิทิลัและการสือ่สาร การ

ด�าเนินกิจการของบริษัท ทีโอที จ�ากัด (มหาชน) จึงอยู่ภาย

ใต้การตรวจสอบการด�าเนินกิจการของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ

เศรษฐกิจและสังคม

2.3 ส�านักงานตรวจเงินแผ่นดินเนื่องจาก

ตามมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ

ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542 ก�าหนดให้คณะ

กรรมการตรวจเงินแผ่นดินมีอ�านาจหน้าท่ีเก่ียวกับการวาง

นโยบาย ก�าหนดหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจ

เงินแผ่นดิน และวิธีพิจารณาในเรื่องวินัยทางงบประมาณ

และการคลัง รวมท้ังการก�าหนดโทษปรับทางปกครอง 

การพิจารณาวินิจฉัยความผิดวินัยทางงบประมาณและการ

คลัง และตามมาตรา 4 (4) ก�าหนดให้ “หน่วยรับตรวจ” 

หมายความรวมถึงรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการ
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งบประมาณ บริษัท ทีโอที จ�ากัด (มหาชน) มีกระทรวง

การคลังเป็นผู ้ถือหุ ้นทั้งหมด จึงอยู ่ในความหมายค�าว่า 

“รัฐวิสาหกิจ” ในมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบ

ประมาณ พ.ศ. 2502 ท�าให้ บริษัท ทีโอที จ�ากัด (มหาชน) 

อยู่ในบังคับการตรวจสอบการด�าเนินกิจการของส�านักงาน

ตรวจเงินแผ่นดิน

2.4 คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการ

ทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)เนื่องจากมาตรา 19 แห่งพระราช

บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบ

ปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 ก�าหนดให้ ป.ป.ช. มีอ�านาจ

ไต่สวนและวินิจฉัยเกี่ยวกับความร�่ารวยผิดปกติ การกระ

ท�าความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระท�าความผิดต่อ

ต�าแหน่งหน้าที่ราชการของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และตามความ

หมาย “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” ในมาตรา 4 หมายความรวมถึง

พนักงานบุคคลผู้ปฏิบัติงานกรรมการอนุกรรมการลูกจ้าง

บุคคลหรือคณะบุคคลซึ่งใช้อ�านาจหรือได้รับมอบให้ใช้

อ�านาจทางการปกครองของรัฐในการด�าเนินการอย่างใด

อย่างหน่ึงตามกฎหมายทีจ่ดัตัง้ขึน้ในรฐัวสิาหกจิ ดงันัน้ การ

ปฏิบัติงานในต�าแหน่งหน้าที่กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน 

ลูกจ้าง ของบริษัท ทีโอที จ�ากัด (มหาชน) จึงอยู่ในขอบ

อ�านาจของ ป.ป.ช. ที่จะท�าการไต่สวนและวินิจฉัยการ

ร�่ารวยผิดปกติและการกระท�าความผิดต่อต�าแหน่งหน้าท่ี

2.5 คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม

การทุจริตภาครัฐ (ป.ป.ท.) เนื่องจากตามมาตรา 17 แห่ง

พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2551 ก�าหนดให้ ป.ป.ท. 

มีอ�านาจไต่สวนข้อเท็จจริงและชี้มูลเกี่ยวกับการกระท�า

ทุจริตในภาครัฐของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ไต่สวนข้อเท็จจริง

และสรปุส�านวนพร้อมความเหน็ส่งพนกังานอยัการเพือ่ฟ้อง

คดีอาญาต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ ประกอบกับความหมายค�า

ว่า “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” ตามมาตรา 3 หมายถึง เจ้าหน้าท่ี

ของรัฐตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ดังน้ัน การปฏิบัติ

งานในต�าแหน่งหน้าที่กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้

ปฏิบัติงานในบริษัท ทีโอที จ�ากัด (มหาชน) จึงอยู่ในขอบ

อ�านาจของ ป.ป.ท. ที่จะท�าการไต่สวนข้อเท็จจริงและชี้มูล

เกี่ยวกับการกระท�าทุจริตในภาครัฐ

3. บริษัท ทีโอที จ�ากัด (มหาชน) อยู่ภายใต้บังคับ

บทบัญญัติแห่งกฎหมายมากกว่าบริษัทเอกชนจากที่บริษัท 

ทีโอที จ�ากัด (มหาชน) ยังมีกระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้น

ท้ังหมด ท�าให้บริษัท ทีโอที จ�ากัด (มหาชน) ยังเป็นองค์การ

ของรัฐ ท�าให้การด�าเนินกิจการอันเกี่ยวกับผลประโยชน์

ต้องอยู่ภายใต้บังคับของบทบัญญัติแห่งกฎหมายมากกว่า

การด�าเนินกิจการของภาคเอกชนทั่วไป โดยมีขั้นตอนและ

กระบวนการท�างานเพิ่มข้ึนจึงมีผลโดยตรงต่อระยะเวลา

ในการปฏิบัติงาน ซ่ึงบทบัญญัติแห่งกฎหมายท่ีปรากฏผล

ให้เห็น ได้แก่

3.1 พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 

2502 เนื่องจากมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบ

ประมาณ พ.ศ. 2502 ก�าหนดให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วน

นิติบุคคลที่ส่วนราชการมีทุนรวมอยู่ด้วยเกินกว่าร้อยละ 

50 มีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจท�าให้บริษัท ทีโอที จ�ากัด 

(มหาชน) ต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับ

การงบประมาณท่ีมีข้ันตอนการปฏิบัติ เช่น การจัดท�างบ

ประมาณประจ�าปี นอกจากนี้ยังอยู่ในกรอบการควบคุม

งบประมาณการด�าเนินกิจการที่ใช้งบประมาณสูงต้องจัด

ท�าโครงการและได้รับความเห็นชอบการใช้งบประมาณ

3.2 พระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุน

ในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 เนื่องจากมาตรา 4 แห่ง

พระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ 

พ.ศ. 2556 ก�าหนดให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล

ที่กระทรวงการคลังมีทุนรวมอยู่ด้วยเกินกว่าร้อยละ 50 

เป็นรัฐวิสาหกิจตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ ท�าให้บริษัท 

ทีโอที จ�ากัด (มหาชน) เป็นรัฐวิสาหกิจที่ต้องปฏิบัติตาม

บทบัญญัติในมาตรา 23 ในกรณีที่มีโครงการร่วมลงทุน

กับภาคเอกชนที่มีมูลค่าของการลงทุนตั้งแต่หนึ่งพันล้าน

บาทข้ึนไป ต้องด�าเนินการตามหลักเกณฑ์และข้ันตอนที่

ก�าหนดหลายข้ันตอน

3.3 พระราชบัญญัติว ่าด ้วยความผิดของ

พนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2502 เป็น

กฎหมายที่มีเนื้อหาเช่นเดียวกับบทบัญญัติในหมวด 2 เกี่ยว

กับความผิดต่อต�าแหน่งหน้าท่ีราชการ ตั้งแต่มาตรา 147 

ถึงมาตรา 153 และมาตรา 157 แห่งประมวลกฎหมาย

อาญา ซ่ึงมาตรา 3 ก�าหนดให้พนักงานของ บริษัท ทีโอที 

จ�ากัด (มหาชน) ต้องอยู่ในบังคับตามพระราชบัญญัติฉบับ

นี้ซึ่งมีผลต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติงานเพื่อระมัดระวัง
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การกระท�าความผิดที่มีโทษทางอาญา

3.4 พระราชบญัญัติคุณสมบติัมาตรฐานส�าหรบั

กรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 เนื่องจาก

บริษัท ทีโอที จ�ากัด (มหาชน) มีกระทรวงการคลังเป็นผู้ถือ

หุ้นทั้งหมด ท�าให้เป็นรัฐวิสาหกิจตามพระราชบัญญัตินี้ ผู้

ปฏบิตังิานจงึต้องมคุีณสมบติัตามทีพ่ระราชบญัญัตนิีก้�าหนด

ไว้ ด้วยการด�าเนินธุรกิจที่มีการแข่งขันสูง และต้องอาศัยผู้

ที่มีความรู้ความช�านาญด้านเทคโนโลยี เศรษฐศาสตร์ และ

การตลาดเป็นพิเศษ ผู้ที่มีความรู้ความสามารถมักได้รับข้อ

เสนอที่ดีกว่าจากผู้ประกอบกิจการเอกชน ท�าให้การสรรหา

ผู้บริหารที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและการใช้กระบวนการ

สรรหาที่เข้มงวดซับซ้อนเป็นปัญหาและอุปสรรคต่อการ

ด�าเนินธุรกิจ

สาเหตุที่บริษัท ทีโอที จ�ากัด (มหาชน) ยังคง

ต้องอยู่ภายใต้การก�ากับดูแลและถูกตรวจสอบโดยหน่วย

งานภาครัฐอีกทั้งต้องปฏิบัติงานภายใต้บทบัญญัติแห่ง

กฎหมายหลายฉบับซึ่งแตกต่างไปจากผู้ประกอบกิจการ

ภาคเอกชนเนื่องจากพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 

2542 ไม่ได้ก�าหนดขั้นตอนการแปรรูปรัฐวิสาหกิจให้เสร็จ

ส้ินกระบวนการไปจนครบถ้วน เช่น การก�าหนดกรอบระยะ

เวลาในการน�าหุ้นเข้าตลาดหลักทรัพย์เพ่ือกระจายหุ้นให้

แก่เอกชน และให้เอกชนเข้ามามีบทบาทในการบริหาร

งานให้เป็นเอกชนเต็มรูปแบบ อันเป็นวัตถุประสงค์หลัก

ของการแปรรูปที่ต้องการผ่องถ่ายบทบาทอ�านาจหน้าที่

การด�าเนินวิสาหกิจของรัฐไปให้เอกชน และก�าหนดจ�านวน

หุ้นที่กระทรวงการคลังควรถือหุ้นไว้แทนรัฐได้ไม่เกินกว่า

ร้อยละ 50 ของหุ้นทั้งหมด เพื่อให้หลุดพ้นจากความเป็น

รัฐวิสาหกิจที่ต้องปฏิบัติตามระเบียบวิธีปฏิบัติของทาง

ราชการต่างๆ เพือ่ให้เกดิความคล่องตัวในการด�าเนนิกจิการ 

เมื่อการแปรรูปไปไม่ถึงจุดหมายจึงท�าให้การปฏิบัติของ

พนักงานและลูกจ้างบริษัท ทีโอที จ�ากัด (มหาชน) ยังคงมี

วัฒนธรรมการท�างานเช่นเดียวกับระบบราชการ ซ่ึงผิดไป

จากวัตถุประสงค์ของการแปรรูปเพื่อให้เกิดความคล่องตัว

ในการด�าเนินกิจการให้สามารถแข่งขันกับเอกชนได้ (ส�านัก

รัฐวิสาหกจิและหลกัทรพัย์ของรฐั กระทรวงการคลงั, 2542)

ข้อเสนอแนะ

จากสภาพปัญหาทั้งสามประการ การแปรรูป

องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยมาเป็นบริษัท ทีโอที 

จ�ากัด (มหาชน) ยังด�าเนินไปไม่เสร็จสิ้นกระบวนการ เห็น

ได้จากสถานะภาพยังคงมีความเป็นรัฐวิสาหกิจตามท่ีพระ

ราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 ก�าหนดขั้นตอน

การเตรียมการแปรรูปให้รัฐบาลโดยกระทรวงการคลังถือ

หุ้นในบริษัท ทีโอที จ�ากัด (มหาชน) ต่อไปจนกว่าจะเข้าสู่

กระบวนการกระจายหุ้นให้แก่เอกชนในตลาดหลักทรัพย์

แต่อาจเป็นเพราะรัฐบาลยังมีความจ�าเป็นต้องใช้บริษัท ที

โอที จ�ากัด (มหาชน) เป็นเครื่องมือเพื่อตอบสนองนโยบาย

ของรัฐบาล ท�าให้การแปรรูปรัฐวิสาหกิจของบริษัท ทีโอ

ที จ�ากัด (มหาชน) ด�าเนินไปไม่ถึงเป้าหมาย แต่ไม่ว่าด้วย

วัตถุประสงค์ของการแปรรูปรัฐวิสาหกิจหรือเพราะรัฐบาล

ต้องการใช้เป็นเครื่องมือในการสนองนโยบาย ต่างก็เป็น

ประโยชน์ต่อรัฐบาลทั้งสิ้น แต่หากรัฐบาลยังปล่อยให้สภาพ

ปัญหายังคงมีอยู่เช่นนี้ต่อไปอาจไม่เป็นผลดีต่อบริษัท ทีโอ

ที จ�ากัด (มหาชน) เนื่องจากการขาดความคล่องตัวในการ

ด�าเนินกิจการมีผลท�าให้ผลประกอบการมีแนวโน้มลดลง

อย่างต่อเนื่อง รัฐบาลจึงควรมีไม่มีนโยบายแก้ไขปัญหานี้

อย่างเป็นรูปธรรม โดยสภาพปัญหาเกิดจากสถานะความ

เป็นรัฐวิสาหกิจท่ีต้องอยู ่ภายใต้การก�ากับดูแลและการ

ตรวจสอบการด�าเนินกิจการโดยหน่วยงานของรัฐ และมี

กฎหมายก�าหนดขั้นตอนที่ต้องปฏิบัติเพิ่มขึ้น การแก้ไข

ปัญหาจึงอาจกระท�าได้ใน 2 แนวทาง คือ

1. การตรากฎหมายในระดับพระราชบัญญัติ

เป็นการเฉพาะ ก�าหนดให้บริษัทที่จัดตั้งเพื่อการแปรรูป

รฐัวสิาหกจิและรฐัยงัคงเป็นผูถ้อืหุน้เกนิกว่าร้อยละ 50 ของ

หุ้นทั้งหมดได้รับการยกเว้นโดยไม่ให้ถือเป็น “รัฐวิสาหกิจ” 

ตามกฎหมาย เพือ่ให้หลดุพ้นจากระเบียบและวธิปีฏบิตัทิีก่่อ

ให้เกิดความไม่คล่องตัวในการด�าเนินกิจการ แต่แนวทางนี้

อาจก่อให้เกดิผลเสยีเนือ่งจากขัดกบัหลกัการตรวจสอบและ

รักษาผลประโยชน์ของรัฐ จึงอาจต้องหามาตรการอื่นมา

ควบคุมรักษาผลประโยชน์ของรัฐแทนการก�ากับดูแลและ

ตรวจสอบการด�าเนินกิจการ

2. ท�าให้บริษัท ทีโอที จ�ากัด (มหาชน) พ้นจาก

การเป็นรัฐวิสาหกิจ โดยการแก้ไขพระราชบัญญัติทุน

รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 ก�าหนดกรอบเวลาและขั้นตอน
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การน�าหุ้นของบริษัทที่ถูกเปลี่ยนจากทุนของรัฐวิสาหกิจ 

เข้าตลาดหลักทรัพย์ ให้มีความโปร่งในในการด�าเนินการ 

มีการก�าหนดกระบวนการขายหุ้น และก�าหนดองค์กรที่

ท�าหน้าที่ในการแปรรูปให้ชัดเจนเพื่อให้กระทรวงการคลัง

มีส่วนความเป็นเจ้าของน้อยกว่าร้อยละ 50 ของหุ้นท้ังหมด 

จะท�าให้บรษิทั ทโีอท ีจ�ากดั (มหาชน) หลดุพ้นจากปัญหาใน

ทางกฎหมายและจะท�าให้เอกชนเข้ามาบรหิารและสามารถ

ด�าเนินกิจการแข่งขันกับเอกชนรายอื่นต่อไปได้
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บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษากฎหมาย รวมถึงระเบียบและวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการรถ

แท็กซี่ในประเทศไทย เปรียบเทียบกับกฎหมายของต่างประเทศ ได้แก่ ประเทศออสเตรเลีย (รัฐวิคตอเรีย) และประเทศ

สิงคโปร์ว่ามีมาตรการทางกฎหมายที่ใช้ในการควบคุมดูแลการประกอบกิจการรถแท็กซี่แตกต่างกันอย่างไรบ้าง นอกจาก

นี้ผู้วิจัยยังได้ท�าการศึกษาเกี่ยวกับมาตรการทางกฎหมายที่ใช้ในการควบคุมผู้ประกอบการที่ให้บริการจองรถแท็กซี่ผ่าน

ทางแอพพลิเคชั่นมือถือเพ่ือที่จะน�ามาวิเคราะห์สภาพปัญหาทางกฎหมายท่ีเกิดข้ึนกับบริการจองรถแท็กซ่ีผ่านทางแอพ

พลิเคชั่นมือถือของอูเบอร์ผลการวิจัยพบว่ามาตรการทางกฎหมายของประเทศไทยซึ่งน�ามาบังคับใช้กับการประกอบ

กิจการรถแท็กซี่ไม่มีความเหมาะสม การก�าหนดบทลงโทษแก่ผู้กระท�าความผิดมีโทษน้อยเกินไปท�าให้ไม่สามารถยับยั้งการ 

กระท�าความผิดได้ การกระท�าในบางกรณีไม่มีกฎหมายใดก�าหนดบทลงโทษไว้ จึงท�าให้ผู้ประกอบการ และผู้ขับรถยนต์ 

ด�าเนินธุรกิจโดยไม่ค�านึงถึงความปลอดภัยของผู้โดยสาร นอกจากนี้หน่วยงานของรัฐยังขาดผู้ที่มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับ

ระบบการให้บริการรถแท็กซี่สมัยใหม่ รวมถึงขาดผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนาแอพพลิเคชั่นการ

ให้บริการรถแท็กซี่ ดังนั้น ผู้วิจัยมีความมุ่งหวังให้งานวิจัยและข้อเสนอแนะนี้เป็นส่วนช่วยในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย

ของประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพต่อไป เพื่อให้ผู้โดยสารได้รับความปลอดภัยในการใช้บริการรถแท็กซ่ี

ค�ำส�ำคัญ: ผู้ประกอบการรถแท็กซี่, ผู้ให้บริการจองรถแท็กซ่ี, รถแท็กซ่ี, แอพพลิเคช่ันมือถือ

Abstract

The objective of this research is to study laws, regulations and practices relating to taxi  

operations in Thailand compared with Australia (Victoria State) and Singapore, which focus mainly 

on legal measures for controlling taxi operations. In addition, the researcher also studies legal  

measures for controlling taxi booking service providers through mobile applications in order to analyze 

legal problems incurred with the taxi booking service via mobile application of Uber. The results of 

the study show that legal measures, in Thailand, applying to taxi operations are not suitable. The 

penalties are not appropriate as well as there is the lack of any penalties in some areas, which lead 

to the lack of safety concerns by the operators and drivers. Also, there is the lack of expertise and 
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บทน�ำ

การขนส่งผู้โดยสารทางรถยนต์เป็นอุตสาหกรรม

การให้บริการสาธารณะที่มีความส�าคัญต่อการด�าเนินชีวิต

ประจ�าวันของประชาชน เนื่องจากประชาชนมีความจ�าเป็น

หรอืความต้องการทีจ่ะเดนิทางไปยงัสถานทีต่่างๆ อยู่ตลอด

เวลา เช่น สถานที่ท�างาน สถานศึกษา สถานพยาบาล รวม

ถึงการเดินทางเพื่อไปยังสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ดังนั้น 

การประกอบกิจการที่มีลักษณะเป็นการให้บริการขนส่งผู้

โดยสารทางรถยนต์จงึต้องอยูภ่ายใต้การควบคมุดแูลของรฐั

และต้องปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบอื่นใดตามท่ีหน่วย

งานของรัฐที่มีอ�านาจก�าหนดวางนโยบายเอาไว้ ทั้งนี้เพื่อให้

ประชาชนทีใ่ช้บริการรถยนต์สาธารณะได้รบัความปลอดภยั 

และได้รับความเป็นธรรมจากการใช้บริการมากที่สุด 

การให้บริการรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่

เกินเจ็ดคนหรือที่เราเรียกว่า “รถแท็กซี่” นั้นถือเป็นการ

ให้บริการขนส่งผู้โดยสารสาธารณะประเภทหนึ่งที่มีความ

คล่องตัวสูง สะดวก มีข้อจ�ากัดน้อย และยังสามารถตอบ

สนองความต้องการของผู้โดยสารในการเดินทางได้อย่าง

รวดเร็ว โดยประเทศไทยเริ่มมีรถแท็กซี่ออกวิ่งให้บริการ

แก่ผู้โดยสารเป็นครั้งแรกเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2466 โดย

วิธีการเรียกใช้บริการรถแท็กซี่ของผู้โดยสารนั้นแต่เดิมผู้

โดยสารต้องยืนรอรถแท็กซี่ตามท้องถนนท�าให้ผู้โดยสาร

ต้องยืนรอรถแท็กซี่เป็นเวลานาน แต่ต่อมาเมื่อโลกเริ่มมี

การพัฒนาเทคโนโลยีด้านการสื่อสารจึงท�าให้ผู้โดยสารมี

ทางเลือกหลายวิธีในการเรียกใช้บริการรถแท็กซี่ เช่น การ

เรียกใช้บริการผ่านทางโทรศัพท์ หรือ call center การ

เรียกใช้บริการผ่านศูนย์วิทยุแท็กซี่ การเรียกใช้บริการ 

ผ่านทางเว็บไซต์ (website) และในปัจจุบันเนื่องจาก

โทรศพัท์เคลือ่นทีห่รอืทีเ่รยีกว่า “มอืถอื” (mobile phone) 

นั้นเข้ามามบีทบาทกับบุคคลทุกเพศทุกวยั จึงท�าให้เกิดช่อง

IT specialists for developing taxi services applications in the public sector. Therefore, the researcher 

expects that the results as well as suggestions of this study should be taken into account to amend 

of laws effectively for the safety of the passengers of taxi services in Thailand. 

Keywords: taxi operator, taxi booking service provider, taxi, mobile application

ทางการให้บริการรถแท็กซี่โดยการเรียกใช้บริการผ่านทาง

แอพพลิเคช่ันมือถือ (mobile application) จากวิธีการ

เรียกใช้บริการรถแท็กซ่ีของผู้โดยสารท่ีมีอย่างหลากหลาย

ข้างต้นจึงเป็นส่วนส�าคัญท่ีท�าให้พฤติกรรมการใช้บริการรถ

แท็กซ่ีของผู้โดยสารเปลี่ยนแปลงไป ซ่ึงผู้โดยสารสามารถ

เรียกใช้บริการได้ 2 รูปแบบ คือ (1) การเรียกใช้บริการ

รถแท็กซ่ีแบบทันที (2) การเรียกใช้บริการรถแท็กซ่ีแบบ

จองล่วงหน้า 

แต่ในปัจจบุนัการให้บรกิารรถแทก็ซีป่ระสบปัญหา

มากเนื่องจากมีผู้น�ารถยนต์นั่งส่วนบุคคลออกวิ่งให้บริการ

แก่ผู้โดยสารเสมือนการให้บริการรถแท็กซี่ โดยมีผู้ประกอบ

การที่ให้บริการเรียกและจองรถผ่านแอพพลิเคชั่นเป็นสื่อ

กลางในการให้บริการระหว่างผู้ขับรถและผู้โดยสาร ซึ่ง

แอพพลิเคช่ันท่ีก�าลังได้รับความสนใจจากผู้โดยสารอยู่ใน

ขณะนี้ คือ แอพพลิเคช่ันของอูเบอร์ (Uber) โดยมี Uber 

Technologies, Inc. ซึ่งจัดตั้งที่ประเทศสหรัฐอเมริกา 

เป็นผู้พัฒนาแอพพลิเคชั่นและขณะนี้มียอดการดาวน์โหลด

แอพพลิเคช่ันอูเบอร์ผ่านทาง Play Store จ�านวนมากกว่า 

100 ล้านครั้ง จากยอดการดาวน์โหลดดังกล่าวจะเห็นได้

ว่าธุรกิจให้บริการจองรถของอูเบอร์ก�าลังเติบโตและได้รับ

ความนิยมจากคนท่ัวโลกมากข้ึนเป็นล�าดับ

ในประเทศไทยการให้บริการของอูเบอร์มีความ

โดดเด่นแตกต่างจากการให้บริการรถแท็กซ่ีแบบท่ัวไป 

กล่าวคือ (1) ผู้โดยสารไม่ต้องยืนรอเรียกรถและสามารถ

เรียกใช้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง ตามเวลาและสถานท่ีท่ี

ผู้โดยสารเป็นผู้ก�าหนดจึงท�าให้ผู้โดยสารได้รับความสะดวก

สบายเป็นอย่างมาก (2) รถยนต์ที่ให้บริการแก่ผู้โดยสารน้ัน

มีให้เลือก 2 ระดับ คือ รถยนต์นั่งส่วนบุคคลแบบธรรมดา 

หรือท่ีเรียกว่า “Uber X” โดยรถยนต์รุ่นและยี่ห้อที่ให้
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บริการ เช่น Toyota Vios, Honda Civic, Honda City 

เป็นต้น และรถยนต์นัง่ส่วนบคุคลแบบพรเีมีย่ม (premium) 

หรือที่เรียกว่า “Uber BLACK” โดยรถยนต์รุ่นและยี่ห้อท่ี

ให้บริการ เช่น BMW, Volvo, Toyota Camry, Honda 

Accord เป็นต้น ซึ่งท�าให้ผู้โดยสารสามารถเลือกใช้บริการ

รถยนต์ได้อย่างเหมาะสมตามวาระและโอกาส (3) การ

ช�าระค่าโดยสารผู้โดยสารสามารถเลือกช�าระได้ทั้งเงินสด

และบัตรเครดิตจึงส่งผลให้มีผู ้นิยมใช้บริการเพิ่มขึ้นเป็น

จ�านวนมากอย่างต่อเนื่อง

ปัจจุบันการให้บริการรถยนต์นั่งส่วนบุคคลผ่าน

แอพพลเิคชัน่ไม่ได้มกีารจดทะเบยีนประกอบธรุกจิรถแทก็ซี่ 

และรถยนต์ที่วิ่งให้บริการก็ไม่ได้จดทะเบียนเป็นรถแท็กซ่ี

ตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 และกฎกระทรวง

ว่าด้วยรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคนท่ีจด

ทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2550 จึงท�าให้ขาด

มาตรการในการควบคุมผู้ให้บริการจองรถผ่านแอพพลิเค 

ชั่นมือถือ การขาดความชัดเจนในมาตรการเกี่ยวกับด้าน

ความปลอดภัย ท�าให้ผู้โดยสารไม่ได้รับความเป็นธรรมจาก

การใช้บริการ ทั้งนี้ ผู้วิจัยมุ่งหวังที่จะท�าการศึกษากฎหมาย

ของต่างประเทศร่วมด้วยเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหา

ที่เกิดขึ้นจากการให้บริการของอูเบอร์ พร้อมทั้งศึกษาหา

แนวทางในการพัฒนากฎหมายของประเทศไทยให้สอด

คลองกับสถานะการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันพื่อให้ผู้โดยสาร

ได้รับประโยชน์จากการใช้บริการอย่างสูงสุด

วัตถุประสงค์กำรวิจัย 

1. เพื่อศึกษามาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการ

ควบคุมผู้ประกอบการที่ให้บริการจองรถแท็กซี่ผ่านทาง

แอพพลเิคชัน่มอืถอืของประเทศไทยโดยศกึษาเปรยีบเทยีบ

กฎหมายต่างประเทศ

2. เพื่อศึกษาวิเคราะห์ถึงปัญหาในการให้บริการ

จองรถแท็กซี่ผ่านทางแอพพลิเคชั่นมือถือของอูเบอร์

3. เพื่อศึกษาวิเคราะห์แนวทางในการปรับปรุง

แก้ไขกฎหมายที่ใช้ควบคุมผู้ประกอบการให้บริการจองรถ

แท็กซี่ผ่านทางแอพพลิเคชั่นมือถือ 

สมมติฐำนกำรวิจัย 

กฎหมายของประเทศไทยยังขาดความชัดเจน

เก่ียวกับมาตรการท่ีบังคับใช้กับผู้ประกอบการท่ีให้บริการ

จองรถแท็กซ่ีผ่านแอพพลิเคช่ันมือถือ (mobile applica-

tion) ซึ่งเป็นสาเหตุส�าคัญท�าให้ผู้โดยสารท่ีใช้บริการรถ

แท็กซี่ไม่ได้รับความคุ้มครอง เนื่องจากผู้ประกอบการที่

ให้บริการจองรถแท็กซี่ผ่านแอพพลิเคชั่นมือถือมักกล่าว

อ้างว่าตนเองไม่ใช่ผู้ให้บริการรถแท็กซี่โดยตรงจึงปฎิเสธ

ความรับผิดต่อผู้โดยสาร ดังนั้นจึงควรตรากฎหมายเพื่อ

น�ามาใช้บังคับกับผู้ประกอบการที่ให้บริการจองรถแท็กซ่ี

ผ่านแอพพลิเคช่ันมือถือ

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย 

ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้เขียนใช้วิธีรวบรวมข้อมูลเชิง

คุณภาพ ด้วยการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ  มาจาก

เอกสาร (document research) ได้แก่ กฎหมายของ

ประเทศไทย และกฎหมายของต่างประเทศ ต�ารา บทความ

ต่าง ๆ ในวารสารกฎหมายท่ีได้รับการยอมรับและได้รับการ

พิมพ์เผยแพร่ท่ัวไปท้ังของประเทศไทยและต่างประเทศ

ผลกำรวิจัย

1. มาตรการทางกฎหมายของเทศประเทศไทย

เกี่ยวกับการประกอบกิจการรถแท็กซี่ไม่ครอบคลุมถึงการ

ให้บริการรถแท็กซ่ีผ่านแอพพลิเคช่ัน

2. กฎหมายของประเทศไทยก�าหนดบทลงโทษไม่

เหมาะสม จึงท�าให้ผู้ประกอบการ และผู้ขับรถยนต์ด�าเนิน

ธุรกิจโดยไม่ค�านึงถึงความปลอดภัยของผู้โดยสาร

3. หน่วยงานของรัฐยังขาดผู้ที่มีความรู้และเข้าใจ

เกี่ยวกับระบบการให้บริการรถแท็กซี่สมัยใหม่ รวมถึงขาด

ผู้ท่ีมีความเช่ียวชาญด้านเทคโนโลยีท่ีใช้ในการพัฒนาแอพ

พลิเคช่ันการให้บริการรถแท็กซ่ี 

กำรอภิปรำยผล

จากการวิจัยพบว่าองค์ประกอบหลักที่ส�าคัญเกี่ยว

กับการให้บริการรถแท็กซี่ที่รัฐจะต้องออกกฎหมายหรือ

มาตรการเพื่อมาควบคุมดูแลให้ระบบการขนส่งผู้โดยสาร
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สาธารณะมีประสิทธิภาพซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ส่วน 

คือ (1) ผู้ประกอบการ (2) ผู้ขับรถแท็กซี่ (3) รถแท็กซี่ และ 

(4) ผู้โดยสาร แต่จากประเด็นปัญหาที่ท�าให้มาตรการทาง

กฎหมายเกี่ยวกับการให้บริการรถแท็กซี่ขาดประสิทธิภาพ

และไม่มคีวามสอดคล้องกบัสภาวะทางเศรษฐกจิในปัจจบุนั

มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ปัญหาใบอนุญาตผู ้ประกอบการ เนื่องจาก

ประเทศไทยมีนโยบายให้การให้บริการรถแท็กซี่เป็นแบบ

เสรีเปิดโอกาสให้องค์กรทางธุรกิจในรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ 

บุคคลธรรมดา ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วน

จ�ากัด บริษัทจ�ากัด บริษัทมหาชนจ�ากัด และสหกรณ์ยื่นขอ

จดทะเบียนรถแท็กซี่ได้ ดังนั้นกฎกระทรวงว่าด้วยรถยนต์

รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคนที่จดทะเบียนในเขต

กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2550 และระเบียบกรมการขนส่ง

ทางบกว่าด้วยการขอจดทะเบียนรถยนต์รับจ้าง (รถแท็กซ่ี) 

ในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2557 ซึ่งออกตามความพระ

ราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 นั้นไม่ได้มีการก�าหนดให้

ผู ้ประกอบการต้องด�าเนินการยื่นขอรับใบอนุญาตเป็นผู้

ประกอบการรถแท็กซี่ ด้วยเหตุนี้จึงท�าให้รัฐไม่สามารถ

ควบคุมก�ากับดูแลมาตรฐานของผู้ประกอบการรถแท็กซี่

ได้อย่างเป็นระบบ 

แต่จากการวจิยักฎหมายของรฐัวคิตอเรยี ประเทศ

ออสเตรเลีย (state government of Victoria) พบว่าการ

ให้บริการรถแทก็ซ่ีของรฐัวคิตอเรยีนัน้มุง่เน้นให้ความส�าคญั

เกี่ยวกับด้านความปลอดภัยทั้งผู้โดยสารและผู้ขับขี่ ความ

สะดวกสบาย อตัราค่าโดยสารทีเ่ป็นธรรม โดยการให้บรกิาร

รถแท็กซี่จะอยู่ภายใต้การก�ากับดูแลของ คณะกรรมการ

บริการแท็กซี่ (The Taxi Services Commission--TSC) 

ในรัฐวิคตอเรียมีการก�าหนดให้ผู ้ประกอบการที่มีความ

ประสงค์จะให้บริการเกี่ยวกับรถแท็กซี่ต้องยื่นขอรับใบ

อนุญาตหากผู้ประกอบการรายใดไม่ยื่นขอรับใบอนุญาต

แล้วฝ่าฝืนด�าเนินธุรกิจให้บริการรถแท็กซี่จะมีความผิดตาม 

Transport (Compliance and Miscellaneous) Act 

1983 ซึ่งการยื่นขอใบอนุญาตผู้ประกอบการน้ันสามารถ

แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ (1) ผู ้ประกอบการรถแท็กซี่ 

(taxi – cab operator) เป็นผู้ประกอบการที่น�ารถแท็กซ่ี

ออกวิ่งให้บริการแก่ผู้โดยสาร โดยมาตรา 131 ก�าหนดให้

กรณีบุคคลธรรมดาไม่ยื่นขอใบอนุญาตต้องระวางโทษ 60 

หน่วยการลงโทษ (penalty units) และกรณีเป็นนิติบุคคล

ต้องระวางโทษ 300 หน่วยการลงโทษ (2) ผูป้ระกอบการให้

บริการเครือข่ายรถแท็กซ่ี (taxi booking services) เป็นผู้

ประกอบการทีค่อยอ�านวยความสะดวกในการจองรถแทก็ซี่

ให้แก่ผู้โดยสาร โดยผู้ประกอบการให้บริการเครือข่ายรถ

แท็กซ่ีนั้นจ�าเป็นต้องจัดให้มีระบบการค้นหาต�าแหน่งของ

รถแท็กซี่ (global positioning system--GPS) ระบบแจ้ง

เตือนเหตุฉุกเฉิน (emergency warning system) การ

จัดการเรื่องข้อร้องเรียน (complaints handling) และ

การจัดเก็บบันทึกข้อมูล (record keeping) โดยมาตรา 

131A ก�าหนดให้กรณบีคุคลธรรมดาไม่ยืน่ขอใบอนญุาตต้อง

ระวางโทษ 240 หน่วยการลงโทษ และกรณีเป็นนิติบุคคล

ต้องระวางโทษ 1,200 หน่วยการลงโทษ 

จากการวิจัยในครั้งนี้ผู ้วิจัยยังพบอีกว่า ในรัฐ

วิคตอเรียมีการออกกฎหมายอนุญาตให้ผู้ประกอบการน�า

รถยนต์หรู (high luxury vehicles) รถลีมูซีน (stretched 

limousine) รถยนต์ไฮบริด (hybrid vehicle) หรือ

รถยนต์ท่ัวไปท่ีไม่ใช่รถยนต์หรู (non luxury vehicle) 

มาจดทะเบียนกับคณะกรรมการบริการแท็กซ่ี (The Taxi 

Service Commission--TSC) ได้ เช่น Rolls Royce , 

BMW, Mercedes, Bentley, Ford LTD เป็นต้น แต่

รถยนต์เหล่านีจ้ะมลีกัษณะการให้บรกิารเป็นแบบรถรบัจ้าง

พร้อมคนขับ (hire car) ซ่ึงแน่นอนว่าท้ังผู้ประกอบการ ผู้

ขับรถ และรถยนต์ที่ให้บริการต้องยื่นขอรับใบอนุญาตจาก

คณะกรรมการบริการแท็กซี่ก่อน แต่ความแตกต่างระหว่าง

รถแท็กซ่ีและรถรับจ้างนี้ คือ รถรับจ้างสามารถให้บริการ

เฉพาะผูโ้ดยสารทีไ่ด้ท�าการจองรถไว้ล่วงหน้าแล้วเท่านัน้ซึง่

ท�าให้รถรับจ้างไม่สามารถจอดรับผู้โดยสารระหว่างทางได้ 

แต่รถแท็กซ่ีสามารถให้บริการท้ังผู้โดยสารท่ีท�าการจองไว้

ล่วงหน้าและผู้โดยสารที่เรียกตามท้องถนนได้ ส�าหรับอัตรา

ค่าโดยสารรถรบัจ้างจะต้องมกีารตกลงล่วงหน้าก่อนการเดนิ

ทาง แต่ส�าหรับกรณีรถแท็กซ่ีอัตราค่าโดยสารจะแสดงผ่าน

ทางมิเตอร์แท็กซ่ีท่ีได้ท�าการติดตั้งไว้ภายในรถยนต์ (Taxi 

Services Commission, 2015)

ส�าหรับประเทศสิงคโปร์มีมาตรการเกี่ยวกับการ

ออกใบอนุญาตให้กับผู้ประกอบการ โดยส�านักงานขนส่ง

ทางบก (Land Transport Authority--LTA) เป็นหน่วย

งานท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุมการให้บริการ
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รถแท็กซี่ โดยผู้ประกอบการที่มีความประสงค์จะให้บริการ

เกี่ยวกับรถแท็กซี่นั้นต้องยื่นขอรับใบอนุญาต ซึ่งแบ่งออก

เป็น 2 ส่วน คือ (1) ผู้ประกอบการรถแท็กซี่ (taxi service 

operator licence) (2) ผู้ประกอบการให้บริการจองรถ

แท็กซี่ (third – party taxi booking service provider) 

ซ่ึงผูใ้ห้บริการจองรถแทก็ซีจ่ะต้องเป็นผูอ้�านวยความสะดวก

ในการจองรถแท็กซี่ ด�าเนินการจัดส่งข้อมูลเกี่ยวกับการ

จองส�าหรับการให้บริการแก่ผู้ขับรถแท็กซี่ ก�าหนดการจอง

ส�าหรับการให้บรกิารแก่ผูข้บัรถแทก็ซี ่และก�าหนดรถแทก็ซี่

ให้แก่บุคคลที่ท�าการจองรถแท็กซี่ ในกรณีที่ผู้ประกอบการ

รายใดไม่ยืน่ขออนญุาตแต่ได้ให้บรกิารรถแทก็ซีก่จ็ะมคีวาม

ผิดตามมาตรา 111B ภายใต้บังคับของ Road Traffic Act 

(Chapter 276) ซึ่งผู้ฝ่าฝืนจะต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 

10,000 ดอลล่าร์ หรือจ�าคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือท้ังจ�าท้ัง

ปรับ และในกรณีที่มีการกระท�าผิดอย่างต่อเนื่องต้องระวาง

โทษปรับไม่เกิน 500 ดอลล่าร์ต่อวัน 

ส�าหรับกรณีอูเบอร์ซึ่งเป็นผู้ให้บริการจองรถผ่าน

แอพพลิเคชั่น เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับมาตรการทาง

กฎหมายต่างประเทศ จะเห็นว่า อูเบอร์คือ ผู้ประกอบ

การที่ต้องยื่นขอรับใบอนุญาตในการให้บริการจองรถตาม

กฎหมาย ดังน้ัน การที่มีกฎหมายก�าหนดให้ผู้ประกอบการ

ต้องยื่นขอรับใบอนุญาตทั้งในส่วนของการให้บริการรถ

แท็กซี่ และในส่วนของการให้บริการจองรถแท็กซี่จะเป็น

เครื่องมือส�าคัญที่ช่วยให้รัฐสามารถออกกฎหมายควบคุม

ดูแลการให้บริการรถแท็กซี่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ

มีความชัดเจนในการบังคับใช้กฎหมายกับผู้ประกอบการ 

หากผู้ประกอบการรายใดไม่ปฏิบัติตามย่อมต้องได้รับโทษ 

2. ปัญหาใบอนุญาตผู้ขับรถแท็กซี่ การก�าหนด

เงื่อนไขของผู้ขับรถแท็กซี่ถือว่าเป็นส่วนส�าคัญต่อการให้

บริการรถแท็กซี่อย่างมาก เนื่องจากบุคคลที่จะเป็นผู้ขับรถ

แท็กซี่ได้นั้นต้องมีความพร้อมทั้งร่างกาย จิตใจ ทักษะใน

การขับรถยนต์และการบริการ เพื่อให้ผู้โดยสารที่ใช้บริการ

ได้รับความปลอดภัยและสะดวกสบายคุ้มค่ากับค่าโดยสาร

ที่เสียไป ซ่ึงตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 ไม่ได้มี

การก�าหนดเรือ่งใบอนญุาตและคณุสมบตัขิองผูข้บัรถแทก็ซี่

ไว้เป็นการเฉพาะ หากบุคคลใดมีใบอนุญาตขับรถยนต์

สาธารณะก็สามารถขับรถแท็กซี่ได้ ในกรณีที่บุคคลใดขับ

รถโดยไม่ได้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 

2522 มาตรา 64 ก�าหนดให้ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน 

1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือท้ังจ�าท้ังปรับ

ส�าหรบัรฐัวคิตอเรยี ประเทศออสเตรเลยี รถแทก็ซี่

ซึ่งถือเป็นรถยนต์โดยสารเชิงพาณิชย์ที่ผู้ขับรถแท็กซี่ต้องได้

รับใบอนุญาตขับรถแท็กซ่ีโดยเฉพาะ หากบุคคลใดฝ่าฝืน 

Transport (Compliance and Miscellaneous) Act 

1983 ก�าหนดให้มีความผิดตามมาตรา 165 ต้องระวางโทษ 

60 หน่วยการลงโทษ นอกจากนี้รัฐวิคตอเรียยังก�าหนดให้

ผู้ขับรถแท็กซ่ีท่ีให้บริการแก่คนพิการต้องผ่านการทดสอบ

ทฤษฎีเก่ียวกับผู้พิการ และการปฏิบัติต่อผู้พิการอีกด้วย

ส่วนประเทศสิงคโปร์ก�าหนดให้รถแท็กซี่เป็น

รถยนต์ให้บริการสาธารณะ หากบุคคลใดต้องการขับรถ

แท็กซ่ีต้องได้รับใบอนุญาตผู ้ขับรถแท็กซ่ีก่อนซ่ึงเป็นไป

ตามมาตรา 110 ของ Road Traffic Act (Chapter 276) 

หากผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 500 ดอลล่าร์ 

หรือจ�าคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือท้ังจ�าท้ังปรับ และส�าหรับ

กรณีท่ีผู้ขับรถแท็กซ่ีมีอายุตั้งแต่ 50 – 75 ปี ต้องได้รับ

การตรวจสุขภาพอย่างสม�่าเสมอ ในกรณีผู้ท่ีมีอายุ 70 ปี

ขึ้นไปต้องได้รับการประเมินผลทางกายภาพส�าหรับการ

ขับรถยนต์เพิ่มด้วย 

3. ปัญหาการน�ารถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน 

(รย. 1) ออกวิ่งให้บริการผ่านแอพพลิเคช่ันอูเบอร์จะเห็น

ได้ว่าลักษณะการให้บริการของรถยนต์นั่งส่วนบุคคลนั้น

เข้าหลักเกณฑ์เงื่อนไขต้องน�ารถยนต์มาจดทะเบียนเป็น

รถแท็กซ่ีตามกฎหมาย กล่าวคือ (1) การน�ารถยนต์นั่งไม่

เกิน 7 คน เป็นยานพาหนะในการขนส่งผู้โดยสาร (2) ผู้

โดยสารเป็นผู้ก�าหนดสถานที่รับและส่ง (3) ผู้ขับรถยนต์

ได้รับบ�าเหน็จจากการขับรถให้แก่ผู ้โดยสารหรือที่เรียก

ว่าค่าโดยสารโดยเป็นการค�านวณตามระยะทาง ซ่ึงเห็นได้

ว่าการน�ารถยนต์นั่งส่วนบุคคลออกวิ่งให้บริการผ่านแอพ

พลิเคช่ันอูเบอร์นั้นเป็นการให้บริการท่ีมีลักษณะทางการ

ค้าตามปกติ ดังนั้นการท่ีบุคคลใดน�ารถยนต์นั่งส่วนบุคคล

ออกวิ่งให้บริการรับและส่งผู้โดยสารโดยไม่ได้ด�าเนินการ

จดทะเบียนเป็นรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกิน 7 

คน (รย.6) หรือรถแท็กซี่ จึงมีความผิดตามพระราชบัญญัติ

รถยนต์ พ.ศ. 2522 ซ่ึงได้ก�าหนดโทษผู้ท่ีใช้รถยนต์ไม่ตรง

ตามประเภทท่ีได้จดทะเบียนไว้ในมาตรา 60 ต้องระวาง

โทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท และกรณีใช้รถยนต์รับจ้าง
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บรรทุกผู้โดยสารโดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนใน

มาตรา 62 ก�าหนดให้ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 10,000 

บาท อย่างไรก็ตามโทษที่ก�าหนดเกี่ยวกับการใช้รถยนต์ยัง

ไม่เหมาะสมจงึท�าให้ไม่สามารถยบัยัง้การกระท�าความผดิได้ 

ปัญหาการน�ารถยนต์นั่งส่วนบุคคลรับส่งผู้โดยสาร

แบ่งประเด็นปัญหาไว้ ดังนี้ 

3.1 ประเด็นการท�าประกนัภยัรถยนต์ โดยปกติ

รถยนต์ที่เข้าร่วมให้บริการผ่านแอพพลิเคชั่นของอูเบอร์นั้น 

ทางอูเบอร์ก�าหนดให้รถยนต์คันดังกล่าวต้องท�าประกันภัย

ประเภท 1(ชั้น 1) เท่านั้น แต่อย่างไรก็ตาม ผู้โดยสารยังคง

ได้รับผลกระทบเนื่องจากบริษัทประกันภัยที่รับท�าประกัน

ภยัสามารถปฏเิสธความรบัผดิได้เนือ่งจากกรมธรรม์ประกนั

ภยัระบเุง่ือนไขการใช้รถยนต์ว่ารถยนต์ทีเ่อาประกนัภยัต้อง

เป็นรถยนต์ส�าหรับใช้ส่วนบุคคลเท่านั้น หากรถยนต์คันท่ี

เอาประกันภัยใช้ส�าหรับการรับจ้างหรือให้เช่าต้องมีการ

แจ้งต่อบริษัทประกันภัยเพื่อขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการ

ใช้รถยนต์ เนื่องจากค่าเบี้ยประกันภัยที่ผู้ท�าประกันภัยต้อง

ช�าระให้แก่บริษัทประกันภัยมีราคาที่แตกต่างกัน ดังนั้น ใน

กรณีเกิดอุบัติเหตุผู้โดยสารจึงไม่ได้รับความคุ้มครองตาม

กรมธรรม์ประกันภัยประเภท 1 อย่างไรก็ตามผู้โดยสารยัง

คงได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครอง

ผู้ประสบภัยจากรถหรือที่เรียกว่า ประกันภัยภาคบังคับ

3.2 ประเด็นอัตราค่าโดยสาร ในกรณีรถยนต์

ที่ให้บริการจดทะเบียนเป็นรถแท็กซี่ถูกต้องตามกฎหมาย

มีการก�าหนดให้ต้องติดตั้งมาตรค่าโดยสาร (taxi meter) 

โดยมาตรค่าโดยสาร อัตราและวิธีการค�านวณเรียกเก็บ

ค่าโดยสารจะต้องผ่านการพิจารณาและได้รับความเห็น

ชอบจากกรมการขนส่งทางบกก่อน แต่ส�าหรับกรณีของ

อูเบอร์น้ันไม่ได้มีการติดตั้งมาตรค่าโดยสารเนื่องจากค่า

โดยสารถูกคิดค�านวณผ่านทางแอพพลิเคชั่นซึ่งใช้ระบบ 

GPS (global positioning system) ในการค�านวนระยะ

ทาง ดังนั้นการค�านวณระยะทางการเดินทางอาจประสบ

ปัญหาได้เนื่องจากหากเกิดกรณีที่สัญญาณ GPS ขาดหาย 

คลื่นสัญญาณ GPS ถูกรบกวน หรือรถยนต์ที่ให้บริการวิ่ง

ผ่านจุดที่ไม่สามารถเชื่อมต่อสัญญาณ GPS ได้ย่อมท�าให้

การค�านวณค่าโดยสารมีความผิดพลาดคลาดเคลื่อนจาก

ความเป็นจริง (อภิศักดิ์ เกตุขาว, 2558, น. 62) นอกจาก

นี้ผู ้วิจัยเห็นว่าอัตราค่าโดยสารของอูเบอร์ไม่ได้ผ่านการ

พิจารณาและได้รับความเห็นชอบจากกรมการขนส่งทาง

บกก่อน ดังนั้นผู ้โดยสารจึงได้รับผลเสียหายจากระบบ

การคิดค�านวนค่าโดยสารและอัตราค่าโดยสารท่ีไม่เหมาะ

สมจากการให้บริการ

3.3 ประเด็นด้านความปลอดภัยและการเก็บ

รักษาความลับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้โดยสาร จากประเด็น

ปัญหาที่อูเบอร์อนุญาตให้ผู ้มีรถยนต์นั่งส่วนบุคคลเข้า

ร่วมให้บริการรับส่งผู้โดยสารได้นั้นจะส่งผลต่อผู้โดยสาร

ในด้านความปลอดภัย เนื่องจากผู้ขับรถที่ให้บริการผ่าน

แอพพลิเคชั่นของอูเบอร์สามารถใช้ใบอนุญาตขับรถยนต์

ส่วนบุคคลได้ ด้วยเหตุนี้ผู ้ขับรถจึงไม่ต้องผ่านการตรวจ

สอบประวัติอาชญากรรม ซ่ึงแตกต่างจากกรณีรถแท็กซี่ที่

ผู้ขับรถแท็กซ่ีต้องมีใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ ต้อง

ผ่านการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม และต้องผ่านการ

ตรวจสอบจากกรมการขนส่งทางบกเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 

ดังนั้นอูเบอร์จึงขาดมาตรการความปลอดภัยในด้านการ 

กลั่นกรองบุคคลที่เข้าร่วมขับรถกับทางอูเบอร์ ประกอบ

กับลักษณะการเรียกใช้บริการรถจากอูเบอร์นั้นผู้โดยสาร

สามารถเรียกใช้บริการได้ท้ังเวลากลางวันและกลางคืน จึง

ท�าให้ผู้ขับรถสามารถทราบสถานท่ีตั้ง ลักษณะท่ีพักอาศัย 

รวมถึงเพศ และอายุของผู้โดยสารได้ ซึ่งเป็นช่องทางให้

มิจฉาชีพแสวงหาผลประโยชน์หรือกระท�าความผิดตาม

กฎหมายอาญาต่อผู้โดยสารได้ง่ายข้ึน เช่น ชิงทรัพย์ ลัก

ทรัพย์ ท�าร้ายร่างกาย ข่มขืนกระท�าช�าเรา เป็นต้น 

นอกจากนี้ผู้วิจัยเห็นว่ากฎหมายยังมีความล้าสมัย

ในเรือ่งการก�าหนดบดทลงโทษแก่ผูป้ระกอบการท่ีให้บรกิาร

แอพพลิเคชั่น เนื่องจากไม่มีการควบคุมหรือการตรวจสอบ

แอพพลิเคชั่นกับกรมการขนส่งทางบก จึงท�าให้เกิดข้อ

บกพร่องในเรื่องการรักษาความปลอดภัยด้านซอฟต์แวร์ 

(software) ของผู้ให้บริการ ดังนั้น หากมีบุคคลใดน�าข้อมูล

ส่วนบุคคลรวมถึงข้อมูลบัตรเครดิตหรือธุรกรรมทางการ

เงินของผู้โดยสารไปใช้หาผลประโยชน์ย่อมท�าให้ผู้โดยสาร

ได้รับความเสียหาย 

จากประเด็นปัญหาท้ังหมดท่ีผู้วิจัยได้กล่าวไว้ข้าง

ต้นจะพบอุปสรรคทั้งทางด้านกฎหมาย ด้านมาตรการท่ี

ขาดความเหมาะสมในการควบคุมการประกอบกิจการ

เกี่ยวกับการให้บริการรถแท็กซ่ี จึงท�าให้การควบคุมจาก

ภาครัฐไม่มีประสิทธิภาพ ไม่สอดคล้องกับการพัฒนาด้าน
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เทคโนโลยีและเศรษฐกิจในปัจจุบัน ซึ่งผู้โดยสารท่ัวไปมี

ความมุ่งหวังที่จะได้รับการบริการด้านขนส่งสาธารณะท่ีมี

ความสะดวกสบาย ปลอดภัย และได้รับการเยียวยาความ

เสียหายจากการใช้บรกิารอย่างทนัท่วงทจีากหน่วยงานของ

รัฐ ผู้ประกอบการ และผู้ขับรถยนต์ 

ข้อเสนอแนะ

จากการศึกษาวิเคราะห์พระราชบัญญัติรถยนต์ 

พ.ศ. 2522 กฎกระทรวง และระเบียบของกรมการขนส่ง

ทางบก เปรียบเทียบกับกฎหมายของรัฐวิคตอเรีย ประเทศ

ออสเตรเลีย และประเทศสิงคโปร์ ผู้วิจัยขอเสนอแนะให้มี

การแก้ไขกฎหมายและมาตรการในการควบคุมการประกอบ

กิจการรถแท็กซี่ ดังนี้

1. เพื่อให้การแก้ไขปัญหาด้านการให้บริการขนส่ง

ผู้โดยสารด้วยรถยนต์สาธารณะมีประสิทธิภาพ ผู้วิจัยเห็น

ว่าควรมีการตราพระบัญญัติการขนส่งทางบกสาธารณะขึ้น

มาโดยเฉพาะเพื่อใช้บังคับกับรถยนต์ที่ให้บริการสาธารณะ 

ซึ่งจะท�าให้รัฐง่ายต่อการออกกฎหมายและมาตรการท่ีมา

ควบคมุการให้บริการรถยนต์สาธารณะรวมถึงรถแท็กซี่ใหม้ี

ประสิทธิภาพและง่ายต่อการบังคับใช้กฎหมาย ในอนาคต

หากมีความจ�าเป็นต้องเพิ่มประเภทรถยนต์ที่ให้บริการก็

สามารถท�าการแก้ไขกฎหมายได้โดยง่าย ซึ่งจะท�าให้การ

ควบคุมการให้บริการรถยนต์สาธารณะเป็นไปอย่างต่อ

เน่ืองและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

2. ในกรณีปัญหาใบอนุญาตผู้ประกอบการและผู้

ขับแท็กซี่นั้นควรมีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเพิ่มเติมใน

เรื่องการยื่นขออนุญาตเป็นผู้ประกอบการรถแท็กซ่ี ซ่ึงใบ

อนุญาตของผู้ประกอบการแบ่งได้เป็น 2 ส่วน คือ (1) ใบ

อนุญาตผู้ประกอบการที่ให้บริการรถแท็กซี่ (2) ใบอนุญาต

ผู้ประกอบการที่ให้บริการจองรถแท็กซี่ ส�าหรับกรณีผู้ขับ

รถแท็กซี่ควรมีการก�าหนดให้มีการยื่นขอใบอนุญาตขับ

รถแท็กซ่ีโดยเฉพาะ นอกจากนี้ควรมีการเพิ่มบทลงโทษ

แก่ผู้ประกอบการและผู้ขับรถแท็กซ่ีในกรณีไม่ปฏิบัติตาม

กฎหมาย 

3. ในกรณีผู ้โดยสารมีความประสงค์ใช้บริการ

รถยนต์ท่ีไม่ใช่รถแท็กซี ่ซึง่มลีกัษณะการให้บรกิารเหมอืนกบั

อเูบอร์นัน้ ผูว้จิยัเหน็ว่าเพือ่เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชน

สามารถเลือกใช้บริการขนส่งสาธารณะได้หลากหลายรูป

แบบ กรมการขนส่งทางบกควรหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วม

กับผู้ประกอบการซ่ึงอาจน�ามาตรการควบคุมการให้บริการ

รถรับจ้างพร้อมคนขับ (hire car) ของรัฐวิคตอเรีย ประเทศ

ออสเตรเลีย มาเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้น 

4. การจัดให้มีหน่วยงานท่ีท�าหน้าท่ีพัฒนาระบบ

ซอฟต์แวร์รวมถึงแอพพลิเคช่ันต่าง ๆ  ท่ีเก่ียวกับการขนส่ง

สาธารณะ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายการ

ให้บริการระหว่างหน่วยงานของรัฐ ผู้ประกอบการ และผู้

โดยสารมปีระสทิธภิาพมากข้ึน เช่น ระบบการแจ้งเตอืนเหตุ

ฉุกเฉิน ซ่ึงผู้วิจัยเห็นว่าระบบแจ้งเตือนนี้ควรจัดให้มีอยู่ใน

ระบบการจองรถแท็กซี่หรือรถยนต์สาธารณะอื่นผ่านแอพ

พลเิคชัน่ของผูป้ระกอบการด้วย รวมถงึออกข้อก�าหนดและ

บทลงโทษที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรักษาความลับข้อมูลส่วน

บุคคลของผู้โดยสาร ทั้งนี้เพื่อให้ผู้โดยสารสารมารถใช้แอพ

พลิเคช่ันได้อย่างปลอดภัย

5. ในกรณท่ีีมกีารพฒันาระบบใบอนญุาตผูป้ระกอบ

การรถแท็กซ่ี ผู้ให้บริการจองรถแท็กซ่ี และผู้ขับรถแท็กซี่

เป็นทีเ่รยีบร้อยแล้ว ผูว้จิยัเหน็ว่าควรจดัให้มผีลส�ารวจความ

พึงพอใจการใช้บริการผ่านทางเว็บไซต์ของกรมการขนส่ง

ทางบก เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถตรวจสอบได้ว่าผู้

ประกอบการรายใดให้บรกิารดแีละไม่ดบ้ีาง หรอืผูป้ระกอบ

การแท็กซี่รายใดมีผู้ขับรถกระท�าผิดกฎหมายหรือฝ่าฝืนข้อ

บังคับของกรมการขนส่งทางบก ทั้งนี้ เพื่อเป็นการกระตุ้น

ให้ผู้ประกอบการคอยวางแผนพัฒนานโยบายและทักษะ

การให้บริการแก่ผู้โดยสาร รวมถึงการกลั่นกรองบุคคลที่

จะเป็นผู้ขับรถแท็กซ่ีอยู่สม�่าสมอ 
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บทคัดย่อ

การวิจัยแบบผสมผสานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) สภาพปัญหาการบริหารจัดการ (2) แนวทางการพัฒนาการ

บริหารจัดการและ (3) ปัจจัยที่มีส่วนส�าคัญที่ท�าให้แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมให้ประชาชนคัด

แยกขยะครัวเรือนของเทศบาลเมืองล�าพูนประสบความส�าเร็จ ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล จาก

ประชาชนจ�านวน 8,210 คน ในเขตเทศบาลเมืองล�าพูน โดยเลือกกลุ่มตัวอย่าง 1,000 คน ซ่ึงได้มาจากการค�านวณโดย

ใช้สูตรของทาโร ยามาเน่ วิเคราะห์ข้อมูลในรูปตาราง และใช้รูปแบบวิเคราะห์เชิงพรรณนา ส�าหรับสถิติท่ีใช้ ได้แก่ ค่า

ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที ค่าการถดถอยพหุคูณ และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์

ของเพียร์สัน และยังมีการสัมภาษณ์แนวลึกเฉพาะผู้เชี่ยวชาญจ�านวน 9 คนเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงคุณภาพอีกด้วยผลการ

ศึกษาพบว่า (1) ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการท่ีส�าคัญ คือเทศบาลไม่มีนโยบายท่ีชัดเจนในการส่งเสริมให้ประชาชน

คัดแยกขยะครัวเรือน (2) แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการ ท่ีส�าคัญ คือ เทศบาลควรมีนโยบายท่ีชัดเจนในการส่ง

เสริมให้ประชาชนคัดแยกขยะครัวเรือน และเทศบาลควรสนับสนุนภาชนะรองรับการคัดแยกขยะให้ทุกครัวเรือนอย่าง

เพียงพอและทั่วถึง (3) ปัจจัยที่มีส่วนส�าคัญท�าให้การพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการประสบผลส�าเร็จท่ีส�าคัญคือ การ

ที่เทศบาลได้รับความสนับสนุนทั้งด้านบุคลากร ด้านงบประมาณและทรัพยากรท่ีจ�าเป็นอย่างเพียงพอจากรัฐบาลในเพื่อ

การด�าเนินกิจกรรมพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมตามความจ�าเป็น เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีได้อย่าง

ทั่วถึง ครอบคลุม และทันเวลา และ (4) ตัวแบบในการบริหารจัดการ

ค�ำส�ำคัญ: การบริหารจัดการ, การส่งเสริม, การคัดแยกขยะ, การบริหารจัดการตามรอยพระยุคลบาท

Abstract

This mixed research aimed to study (1) the issue of management of household waste  

separation (2) the development and administration of household waste separation, and (3) the factors 

essential for the development of household waste separation that have contributed significantly to the 

development, management and promotion of household waste separation as well as the successful 

steps that households of the of municipalities of Lampung should follow for successful household 

waste separation. The study questionnaire was used to collect the data from 8,210 people who live 

กำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรส่งเสริมให้ประชำชนคัดแยกขยะครัวเรือน

ของเทศบำลเมืองล�ำพูน

Administration to Promote Household Waste Separation 

of Lampung Town Municipality
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บทน�ำ

การบริหารจัดการด้านการส่งเสริมให้ประชาชน

คัดแยกขยะครัวเรือนของเทศบาลเมืองล�าพูนยังไม่มี

ประสิทธิภาพเท่าที่ควร กล่าวคือ เทศบาลเมืองล�าพูนมี

การบริหารจัดการด้านการสร้างความรู ้ ความเข้าใจให้

ประชาชนเกี่ยวกับการคัดแยกขยะครัวเรือนยังไม่ดีเท่าท่ี

ควรหากพนักงานของเทศบาลสามารถสร้างความรู้ ความ

เข้าใจให้ประชาชนการคัดแยกขยะได้อย่างถูกวิธีแล้ว จะ

สามารถลดปริมาณขยะทีเ่ทศบาลจะต้องจดัเกบ็และท�าลาย 

อีกทั้งในส่วนขยะที่คัดแยกแล้วสามารถน�ามาใช้ประโยชน์

ได้ในรูปอื่นๆ ได้แก่ รูปพลังงาน การน�ากลับมาใช้ใหม่ หรือ

การจ�าหน่ายเพื่อเป็นรายได้เสริม และเป็นการลดปริมาณ

ขยะตั้งแต่ต้นทาง คือ ลดปริมาณขยะต้ังแต่ในระดับครัว

เรือนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จากสภาพสาเหตุข้างต้นตามความเป็นมาของการ

วิจัยท�าให้เกิดปัญหาเป็นผลกระทบต่อประชาชนที่อาศัยอยู่

ในชุมชนและที่ได้รับบริการด้านการส่งเสริมให้ประชาชน

คัดแยกขยะครัวเรือนจากพนักงานของเทศบาลเป็นจ�านวน

in Lampung Municipality, including, the selected sample of 1000 of the total sample of 8,210 people, 

whose data have been calculated using a formula of Taro Yamane of the total sample, analysis of 

data in tables, and the use descriptive analysis. The statistics used were frequency, percentage, 

average, standard deviation as well as T- test, multiple regression, and a correlation coefficient of 

Pearson. There were in-depth interviews of nine (9) local experts to get qualitative data as well. The 

results showed that (1) Problems with the management of major municipalities waste separation were 

there were no clear policies to encourage people to separate household waste (2) Guidelines for  

management development were important so that municipalities could have a clear policy on  

encouraging household waste. And, municipalities should be encouraged to have separate waste 

containers for every household which are adequate. and comprehensive (3) Factors that have  

contributed significantly to the development of management practices to achieve the key was to get 

the support of the municipal personnel and adequate budgetary resources were required from the 

government in order to develop the necessary environmental activities to meet the needs of the 

people in the area thoroughly, comprehensively, and timely and (4) There needs to be management 

model for separation of household waste.

Keywords: administration, supported, waste separation, the majesty footsteps

มากตามข้อมูลของปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชนและข้อมูล

ท่ีเทศบาลต้องสูญเสียงบประมาณในการบริหารจัดการ

ขยะจ�านวนมากต่อปี สามารถสรุปผลการสัมภาษณ์ได้

ว่า“เทศบาลเมืองล�าพูนมีปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการ

ด้านการส่งเสริมให้ประชาชนคัดแยกขยะครัวเรือนตาม

รอยพระยุคลบาท” ในภาพรวมเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

ท้ัง 17 แห่ง สรุปได้ 5 ข้อใหญ่ๆ ดังนี้ (1) ด้านความดี (2) 

ด้านความร่วมมือ (3) ด้านความสามัคคี (4) ด้านการเรียนรู้ 

และ (5) ด้านการปฏิบัติหน้าท่ีในภาพรวมท้ังหมด เทศบาล

มีปัญหาเก่ียวกับการบริหารจัดการท้ัง 5 ด้าน ได้แก่ ด้าน

ความดี ด้านความร่วมมือ ด้านความสามัคคี ด้านการเรียน

รู้ และด้านการปฏิบัติหน้าท่ี

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

1. เพื่อศึกษาสภาพปัญหาเก่ียวกับการบริหาร

จัดการด้านการส่งเสริมให้ประชาชนคัดแยกขยะครัวเรือน

ของเทศบาลเมืองล�าพูนตามรอยพระยุคลบาท
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2. เพือ่ศกึษาแนวทางการพฒันาการบรหิารจดัการ

ด้านการส่งเสริมให้ประชาชนคัดแยกขยะครัวเรือนของ

เทศบาลเมืองล�าพูนตามรอยพระยุคลบาท

3. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีส่วนส�าคัญที่ท�าให้แนวทาง

การพัฒนาการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมให้ประชาชน

คัดแยกขยะครัวเรือนของเทศบาลเมืองล�าพูนตามรอยพระ

ยุคลบาทประสบผลส�าเร็จ

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

1. แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการ

บริหารจัดการ

วิรัช วิรัชนิภาวรรณ (2550, น. 2-4) ให้ความ

หมายของค�าว่า การบริหารการด�าเนินงาน หรือการปฏิบัติ

งานใดๆ ของหน่วยงานของรัฐ และ/หรือ เจ้าหน้าท่ีของ

รัฐ (ถ้าเป็นหน่วยงานภาคเอกชน หมายถึงของหน่วยงาน 

และ/หรือบุคคล) ที่เกี่ยวข้องกับคน สิ่งของและหน่วยงาน 

โดยครอบคลุมเรื่องต่างๆ ได้แก่ (1) การบริหารนโยบาย 

(2) การบริหารอ�านาจหน้าที่ (3) การบริหารคุณธรรม 

(4) การบริหารที่เกี่ยวข้องกับสังคม (5) การวางแผน (6) 

การจัดองค์การ (7) การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (8) การ

อ�านวยการ (9) การประสานงาน (10) การรายงาน (11) 

การงประมาณ 

2. แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ

การคัดแยกขยะ

ชัยวัฒน์ ถาวรวัฒนยงค์ (2546, น. 45-55) ได้

ศกึษา ความคดิเหน็ของประชาชนในการจัดการขยะมลูฝอย

ในเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรี พบว่า การด�าเนินงานเพื่อ

จัดการขยะมูลฝอยที่ผ่านมา ท้องถิ่นส่วนใหญ่สามารถให้

บริการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยได้มากขึ้น ท�าให้ปัญหา

ขยะตกค้างน้อยลง แต่ยังมีปัญหาก�าจัดขยะมูลฝอยไม่

ถูกสุขลักษณะอยู่มาก ทั้งนี้ เนื่องจากมีข้อจ�ากัดทางด้าน

บุคลากรและองค์กรบริหารจัดการที่ชัดเจน นอกจากนี้

การด�าเนินงานที่ผ่านมา ส่วนใหญ่มีลักษณะต่างคนต่างท�า 

ท�าให้มีสถานที่ก�าจัดมูลฝอยที่ไม่ถูกสุขสุขลักษณะต่างๆ 

กันกระจายทั่วไป ท�าให้สิ้นเปลืองงบประมาณ โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งในช่วงวิกฤติเศรษฐกิจของประเทศ มีผลท�าให้การ

จัดสรรงบประมาณจากส่วนกลางมีจ�ากัดและไม่ต่อเนื่องซ่ึง

เป็นอุปสรรคต่อการจัดการขยะมูลฝอย

3. การบริหารจัดการตามรอยพระยุคลบาท

ธรรมนูญชีวิต ตามรอยพระยุคลบาท

ธรรมนูญชีวิต ตามรอยพระยุคลบาทนั้นเป็นการ

รวบรวมพระราชด�ารัสและพระบรมราโชวาทของพระบาท

สมเด็จพระเจ ้าอยู ่ ท่ีพระราชทานในโอกาสวันเฉลิม

พระชนมพรรษาและโอกาสข้ึนปีใหม่ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2493 

ถึง พ.ศ. 2551 ที่เกี่ยวข้องกับหลักการและแนวทางปฏิบัติ

ในการด�าเนินชีวิตของคนไทยให้อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมี

ความสขุและการสร้างพืน้ฐานและรปูแบบชวีติทีม่คีณุค่าทัง้

ต่อตนเองและผู้อื่นโดยก�าหนดหัวข้อค�าส�าคัญเป็นธรรมนูญ

ชีวิตจ�านวน 6 ประการ ได้แก่ (1) ความดี (2) ความเมตตา 

(3) ความร่วมมือ (4) ความสามัคคี (5) การเรียนรู้ และ (6) 

การปฏิบัติหน้าท่ี

4. แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ

ปัจจัยท่ีมีส่วนส�าคัญต่อการบริหารจัดการหน่วยงานแบบ

สมดุล 4 ด้าน

พสุ เดชะรินทร์ (2546, น. 20) ได้กล่าวไว้ว่า แม้

กระทั่งในปัจจุบันผู้บริหารหลายคนยังไม่มีความเข้าใจที่

ชัดเจนเก่ียวกับ Balanced Scorecard ท้ัง ๆ ท่ีเรื่องดัง

กล่าวเป็นสิ่งท่ีมีความ ส�าคัญต่อองค์กรเป็นอย่างมาก อีก

ทั้งยังเป็นเครื่องมือทางด้านการจัดการที่องค์กรสามารถน�า

มาใช้ในการบริหารองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ วัฒนา 

พัฒนพงศ์ (2546, น. 38-39) ได้บรรยายไว้ว่า ดัชนีวัด

ความส�าเร็จแบบสมดุล (Balanced Scorecard หรือ 

BSC) ตามท่ี Kaplan และ Norton ได้ให้ความหมายไว้ 

คือ เครื่องมือท่ีท�าหน้าท่ีเปลี่ยนพันธกิจ (mission) และ

กลยุทธ์ (strategy) เป็นชุดของการวัดผลการปฏิบัติงานท่ี

มีส่วนช่วยก�าหนดกรอบของระบบการวัด และการบริหาร

กลยทุธ์ทีค่รอบคลมุประเดน็ครบถ้วน ตวัเลขทีไ่ด้จากการวดั

จะท�าหน้าท่ีวดัผลการปฏบัิตงิานขององค์กรการท่ีครอบคลุม

ด้านต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องไว้ครบถ้วน

5. ความเป็นมา โครงสร้าง และอ�านาจหน้าที่ของ

เทศบาลเมืองล�าพูน
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ภำพ 1 โครงสร้าง และอ�านาจหน้าที่ของเทศบาลเมืองล�าพูน

กรอบแนวคิดกำรวิจัย

กรอบแนวคิดการวิจัย ประกอบด้วยกรอบแนวคิด

ส่วนทีเ่ป็นตวัแปรอสิระ และกรอบแนวคดิส่วนทีเ่ป็นตวัแปร

ตาม โดยกรอบแนวคิดส่วนที่เป็นอิสระ คือ ปัจจัยท่ีมีส่วน

ส�าคัญต่อการบริหารจัดการตามรอยพระยุคลบาท 5 ด้าน 

ได้แก่ (1) ด้านความดี (2) ด้านความร่วมมือ (3) ด้านความ

สามัคคี (4) ด้านการเรียนรู้ และ (5) ด้านการปฏิบัติหน้าที่ 

(ส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2551, น.11) 

ส�าหรับกรอบแนวคิดส่วนที่เป็นตัวแปรตาม คือ 

ปัจจัยที่มีส่วนส�าคัญต่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร

จัดการหน่วยงานแบบสมดุล (Balance Scorecard) 

4 ด้านได้แก่ (1) ด้านภายนอกหน่วยงาน (external  

perspective หรือ customer perspective) (2) ด้าน

ภายในหน่วยงาน (internal perspective) (3) ด้าน

การเรียนรู้และการเจริญเติบโต (learning and growth 

perspective) เช่น ความสามารถในการสร้างหรือพัฒนา

หน่วยงาน หรือการมีบุคลากรที่มีคุณภาพ มีความรู้ ความ

สามารถมีการพัฒนาตนเอง และมีทัศนคติที่ดี และ(4) ด้าน

การเงิน (financial perspective) (วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, 

2550, น. 87-88) ในเวลาเดียวกัน ผู้ศึกษาได้ก�าหนดให้ 

สภาพปัญหาการบรหิารจดัการด้านการส่งเสรมิให้ประชาชน

คัดแยกขยะครัวเรือนของเทศบาลเมืองล�าพูน และแนวทาง

การพัฒนาการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมให้ประชาชน

คดัแยกขยะครวัเรอืนของเทศบาลเมอืงล�าพนู ทีจ่ดักลุม่และ

วิเคราะห์การบริหารจัดการตามรอยพระยุคลบาท 5 ด้าน 

เป็นตัวแปรอิสระ หรือเป็นเหตุ ส่วนปัจจัยท่ีมีส่วนส�าคัญต่อ

ส�าคัญต่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการหน่วย

งานแบบสมดุล 4 ด้านเป็นตัวแปรตาม หรือเป็นผลในการ

ศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษายังได้ศึกษาปัจจัยท่ีมีส่วนส�าคัญท่ีท�าให้

แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมให้

ประชาชนคัดแยกขยะครัวเรือนของเทศบาลเมืองล�าพูน

ประสบผลส�าเร็จแบ่งเป็นปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอก 

เพือ่น�าไปสูก่ารพฒันาตวัแบบการบรหิารจดัการด้านการส่ง

เสริมให้ประชาชนคัดแยกขยะครัวเรือนของเทศบาลเมือง

ล�าพูน โดยมีกรอบแนวคิดดังภาพ 2
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ปัจจัยที่มีส่วนส�าคัญต่อสภาพปัญหาการบริหารจัดการด้าน
การส่งเสริมให้ประชาชนคัดแยกขยะครัวเรือนของเทศบาล
เมืองล�าพูนตามรอยพระยุคลบาท 5 ด้าน
1. ด้านความดี
2. ด้านความร่วมมือ
3. ด้านความสามัคคี
4. ด้านการเรียนรู้
5. ด้านการปฏิบัติหน้าที่

การบรหิารจดัการด้านการส่งเสรมิให้ประชาชนคดั
แยกขยะครัวเรือนของเทศบาลเมืองล�าพูน

ปัจจยัทีม่ส่ีวนส�าคัญต่อแนวทางการพฒันาการบรหิารจดัการ
ด้านการส่งเสริมให้ประชาชนคัดแยกขยะครัวเรือนของ
เทศบาลเมืองล�าพูนตามรอยพระยุคลบาท 5 ด้าน
1. ด้านความดี
2. ด้านความร่วมมือ
3. ด้านความสามัคคี
4. ด้านการเรียนรู้
5. ด้านการปฏิบัติหน้าที่

ปัจจัยท่ีมีส่วนส�าคัญต่อการเพิ่มประสิทธิภาพใน
การบริหารจัดการหน่วยงานแบบสมดุล 
(Balance Scorecard) 4 ด้าน
1. ด้านภายนอกหน่วยงาน
2. ด้านภายในหน่วยงาน
3. ด้านการเรียนรู้และการเจริญเติบโต
4. ด้านการเงิน

ปัจจัยที่มีส่วนส�าคัญที่ท�าให้การพัฒนาการบริหารจัดการ
ด้านการส่งเสริมให้ประชาชนคัดแยกขยะครัวเรือนของ
เทศบาลเมืองล�าพูนประสบผลส�าเร็จ
1. ปัจจัยภายใน 
2. ปัจจัยภายนอก

ภำพ 2 กรอบแนวคิดการวิจัย

   ตัวแปรอิสระ (เหตุ)      ตัวแปรตาม (ผล)

ภาพ 2 กรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย 

ใช้วิธีวิจัยแบบผสมผสาน

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

1. การวิจัยเชิงปริมาณ 

ประชากร การศึกษาเรื่อง การบริหารจัดการด้าน

การส่งเสริมให้ประชาชนคัดแยกขยะครัวเรือนของเทศบาล

เมืองล�าพูน ในครั้งนี้ผู้ศึกษาได้ศึกษาจากประชาชนที่อาศัย

อยู่ในเขตเทศบาลเมืองล�าพูน จ�านวน 8,210 คน (เทศบาล

เมืองล�าพูน, 2559)

กลุ ่มตัวอย่าง คือ ผู ้ตอบแบบสอบถามในเขต

เทศบาลเมืองพูน จ�านวน 1,000 คน ซึ่งได้มาจากการ

ค�านวณโดยใช้สูตรของ Yamane (1967, p. 398) ที่ระดับ

ความเช่ือมั่น 97 % โดยตั้งค่าความคลาดเคลื่อนท่ี 0.03 

2. การวิจัยเชิงคุณภาพ

ประชากรเป็นประชากรแฝงทีเ่ป็นผูเ้ชีย่วชาญเกีย่ว

กับการบริหารจัดการขยะของจังหวัดล�าพูน 

กลุ่มตัวอย่างหรือผู้ให้ข้อมูลหลัก คือ ผู้เช่ียวชาญ

เกีย่วกบัการบรหิารจดัการการบรหิารจดัการขยะของจงัหวดั

ล�าพูน โดยได้จากการสุ่มแบบไม่ใช้ความน่าจะเป็น โดยใช้

วิธีการสุ่มแบบเจาะจงบุคคลเป็นการเลือกสุ่มตัวอย่างจาก

ประชากรแฝงที่ไม่อาจระบุจ�านวนประชากรที่แท้จริงได้

ง่าย โดยก�าหนดผู้เช่ียวชาญท่ีมีคุณลักษณะท่ีความรู้ ความ

สามารถ และมีความเก่ียวข้องกับสภาพปัญหาของการวิจัย 

รวมจ�านวน 9 คน
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เครื่องมือท่ีใช้ในกำรวิจัย

การวิจัยเชิงปริมาณ

ผู้ศึกษาใช้แบบสอบถาม เป็นเครื่องมือ

การวิจัยเชิงคุณภาพ

ผู ้ศึกษาได ้ท�าการสัมภาษณ์แนวลึกเฉพาะผู ้

เชี่ยวชาญ โดยใช้แบบสัมภาษณ์แนวลึกที่มีโครงสร้าง ใช้

วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการบริหาร

จัดการด้านการส่งเสริมให้ประชาชนคัดแยะขยะครัวเรือน 

สุ่มตัวอย่างแบบไม่ใช้ความน่าจะเป็น โดยใช้วิธีแบบเจาะจง 

และท�าการสัมภาษณ์ด้วยตัวเองตัวต่อตัว จนได้ความคิด

เห็นของผู้เชี่ยวชาญที่สอดคล้องตรงกันในแต่ละประเด็น 

รวมจ�านวน 9 คน เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงคุณภาพที่เป็นข้อมูล

เสริม เพื่อน�าไปเปรียบเทียบและยืนยันข้อมูลที่ได้จากการ

วิจัยเชิงปริมาณ

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล

ผู้ศึกษาได้ก�าหนดการเก็บรวบรวมข้อมูลไว้ 3 วิธี 

ได้แก่ (1) การเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสรหรือการวิจัย

เอกสาร (2) การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการวิจัยสนาม และ 

(3) เก็บรวบรวมข้อมูลจากการสังเกตการณ์

กำรวิเครำะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้

การวิจัยเชิงปริมาณเป็นการวิเคราะห์ในรูปตาราง

และใช้รูปแบบการวิเคราะห์เชิงพรรณนาสถิติที่ใช้ในการ

วิเคราะห์ข้อมลูเชงิปรมิาณม ีดงันีค่้าสถติร้ิอยละ (percent-

age) ใช้วเิคราะห์ข้อมลูทัว่ไป ค่าเฉลีย่ (mean) และค่าเบีย่ง

เบนมาตรฐาน (standard deviation) การทดสอบด้วย

ค่าที (T-test) ค่าการถดถอยพหุคูณ (multiple regres-

sion)และค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์ของเพยีร์สนั (Pearson 

correlation coefficient)

การวิจัยเชิงคุณภาพ 

ผู้ศึกษาได้รวบรวม ตรวจสอบ ความถูกต้อง ครบ

ถ้วนของข้อมูลจากการสัมภาษณ์แนวลึกผู้เชี่ยวชาญท้ัง 9 

คน วิเคราะห์ โดยการแยกแยะประเด็น และสังเคราะห์ 

โดยการจัดหมวดหมู่ของข้อมูลแล้วน�าเสนอด้วยการแปล

ความและบรรยาย ต่อไป

ผลกำรวิจัย

1. โดยภาพรวมกลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยระดับปาน

กลาง ( =2.22, SD=0.508)และประกอบด้วย 5 ด้าน 

โดยแต่ละด้านมีค�าถามเกี่ยวกับปัญหาด้านละ 2 ข้อค�าถาม 

พบว่า กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยในระดับมาก 1 ด้าน และกลุ่ม

ตัวอย่างเห็นด้วยในระดับปานกลาง 4 ด้าน

1) ปัญหาการบริหารจัดการด้านการส่งเสริม

ให้ประชาชนคัดแยกขยะครัวเรือนของเทศบาลเมืองล�าพูน

ตามรอยพระยุคลบาทด้านความดี กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วย

ระดับปานกลาง ( =2.21, SD=0.774) กล่าวคือเทศบาล

ไม่ได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงประโยชน์ในการ

คัดแยกขยะ ท้ังประโยชน์ต่อตนเอง ต่อสังคม และการส่ง

เสริมให้ประชาชนคัดแยกขยะครัวเรือนเท่าท่ีควร

2) ปัญหาการบริหารจัดการด้านการส่งเสริม

ให้ประชาชนคัดแยกขยะครัวเรือนของเทศบาลเมืองล�าพูน

ตามรอยพระยุคลบาทด้านความร่วมมือ กลุ ่มตัวอย่าง

เห็นด้วยระดับปานกลาง ( =2.09, SD=0.777) กล่าวคือ 

เทศบาลไม่ได้ส่งเสริมให้ประชาชนร่วมมือร่วมใจในคัดแยก

ขยะครัวเรือน และน�าขยะบางส่วนไปจ�าหน่ายสร้างรายได้

ให้กับครอบครัว

3) ปัญหาการบริหารจัดการด้านการส่งเสริม

ให้ประชาชนคัดแยกขยะครัวเรือนของเทศบาลเมืองล�าพูน

ตามรอยพระยุคลบาทด้านความสามัคคี กลุ่มตัวอย่างเห็น

ด้วยระดับมาก ( =2.41, SD=0.783) กล่าวคือ เทศบาล

ไม่ได้เตรียมงบประมาณในการสนับสนุนกิจกรรมลดโลก

ร้อนด้วยการคัดแยกขยะครัวเรือน หรือกิจกรรมอื่นเกี่ยว

กับการรักษาสิ่งแวดล้อมของชุมชนอย่างเพียงพอและทั่ว

ถึงทุกชุมชน

4) ปัญหาการบริหารจัดการด้านการส่งเสริม

ให้ประชาชนคัดแยกขยะครัวเรือนของเทศบาลเมืองล�าพูน

ตามรอยพระยุคลบาทด้านการเรียนรู้ กลุ่มตัวอย่างเห็น

ด้วยระดับปานกลาง ( = 2.28, SD=0.701) กล่าวคือ 

เทศบาลไม่ได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจถึงโทษ

และพิษภัยของขยะและการส่งเสริมให้ประชาชนคัดแยก
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ขยะครัวเรือนเท่าที่ควร

5) ปัญหาการบรหิารจดัการด้านการส่งเสรมิให้

ประชาชนคดัแยกขยะครวัเรอืนของเทศบาลเมอืงล�าพนูตาม

รอยพระยุคลบาทด้านการปฏิบัติหน้าที่กลุ่มตัวอย่างเห็น

ด้วยระดับมาก ( =2.46, SD=0.790) กล่าวคือ เทศบาล

ไม่มีนโยบายที่ชัดเจนในการส่งเสริมให้ประชาชนคัดแยก

ขยะครัวเรือน

6) ปัญหาการบริหารจัดการด้านการส่งเสริม

ให้ประชาชนคัดแยกขยะครัวเรือนของเทศบาลเมืองล�าพูน

ตามรอยพระยุคลบาทในภาพรวมทั้งหมดในการวิเคราะห์

ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างต่อภาพรวมทั้งหมด กลุ่ม

ตัวอย่างเห็นด้วยระดับมาก ( =2.59, SD=0.665) กล่าว

คอื ในภาพรวมทัง้หมด เทศบาลมปัีญหาเกีย่วกบัการบรหิาร

จัดการด้านการส่งเสริมให้ประชาชนคัดแยกขยะครัวเรือน

ของเทศบาลเมืองล�าพูนตามรอยพระยุคลบาททั้ง 5 ด้าน 

ได้แก่ (1) ด้านความดี (2) ด้านความร่วมมือ (3) ด้านความ

สามัคคี (4) ด้านการเรียนรู้ และ (5) ด้านการปฏิบัติหน้าที่

2.โดยภาพรวมกลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยระดับปาน

กลาง ( =2.28, SD=0.721)

1) แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการ

ด้านการส่งเสริมให้ประชาชนคัดแยกขยะครัวเรือนของ

เทศบาลเมืองล�าพูนตามรอยพระยุคลบาทด้านความดี กลุ่ม

ตัวอย่างเห็นด้วยระดับมาก ( =2.65, SD=0.672) กล่าว

คือ เทศบาลควรจัดให้มีภาชนะรองรับการคัดแยกขยะ ให้

บริการประชาชนแต่ละครัวเรือนอย่างเพียงพอและท่ัวถึง

2) แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการด้าน

การส่งเสริมให้ประชาชนคัดแยกขยะครัวเรือนของเทศบาล

เมืองล�าพูนตามรอยพระยุคลบาทด้านความร่วมมือ กลุ่ม

ตัวอย่างเห็นด้วยระดับมาก ( =2.60, SD=0.682) กล่าว

คือ เทศบาลควรส่งเสริมให้ประชาชนร่วมมือร่วมใจในคัด

แยกขยะครัวเรือน และน�าขยะบางส่วนไปจ�าหน่ายสร้าง

รายได้ให้กับครอบครัว

3) แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการด้าน

การส่งเสริมให้ประชาชนคัดแยกขยะครัวเรือนของเทศบาล

เมืองล�าพูนตามรอยพระยุคลบาทด้านความสามัคคี กลุ่ม

ตัวอย่างเห็นด้วยระดับปานกลาง ( =2.16, SD=0.942)

กล่าวคือ เทศบาลควรส่งเสริมให้ประชาชนแต่ละครัวเรือน

ร่วมกันท�ากิจกรรมในการแปรสภาพขยะที่คัดแยกแล้วเพื่อ

น�าไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นอย่างต่อเนื่อง เช่น จ�าหน่าย 

แปรสภาพเป็นพลังงาน แปรสภาพเป็นปุ๋ยหมัก เป็นต้น

4) แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการด้าน

การส่งเสริมให้ประชาชนคัดแยกขยะครัวเรือนของเทศบาล

เมืองล�าพูนตามรอยพระยุคลบาทด้านการเรียนรู ้ กลุ ่ม

ตัวอย่างเห็นด้วยระดับปานกลาง ( =2.16, SD=0.922)

กล่าวคือ เทศบาลควรประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจ

ถึงโทษและพิษภัยของขยะ และส่งเสริมให้ประชาชนคัด

แยกขยะครัวเรือนได้อย่างถูกวิธี

5) แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการด้าน

การส่งเสริมให้ประชาชนคัดแยกขยะครัวเรือนของเทศบาล

เมอืงล�าพนูตามรอยพระยคุลบาทด้านการปฏบิตัหิน้าท่ี กลุ่ม

ตัวอย่างเห็นด้วยระดับปานกลาง ( =2.15, SD=0.906) 

กล่าวคือ เทศบาลควรจัดระบบการขนส่งขยะที่คัดแยก

แล้วเพื่อน�าไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น หรือน�าไปก�าจัดอย่าง

ถูกต้องเหมาะสม 

3. ปรากฏว่า กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยในระดับปาน

กลางในทุกข้อค�าถาม

1) ปัจจัยภายนอก กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยระดับ

ปานกลาง ( =1.75, SD=0.754) กล่าวคือ การท่ีเทศบาล

มีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ความเข้าใจ เพื่อส่งเสริมให้

ประชาชนคัดแยกขยะครัวเรือน ซ่ึงเป็นการลดปริมาณขยะ

ตั้งแต่ต้นทาง ลดภาระงานของเทศบาล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

เป็นการประหยัดงบประมาณของเทศบาลในการบริหาร

จัดการการก�าจัดขยะได้ส่วนหนึ่ง

2) ปัจจัยภายใน กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยระดับ

ปานกลาง ( =1.74, SD=0.699) กล่าวคือ การท่ีเทศบาล

ได้รบัความสนบัสนนุทัง้ด้านบคุลากร ด้านงบประมาณ และ

ทรัพยากรที่จ�าเป็นอย่างเพียงพอจากรัฐบาลในการด�าเนิน

กิจกรรมพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม และด้านอื่นๆ ตามความ

จ�าเป็น เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่

ได้อย่างท่ัวถึง ครอบคลุม และทันเวลา

4. ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการหน่วยงาน

แบบสมดุล เรียงตามล�าดับ ค่าเฉลี่ยรวมของแต่ละด้าน 

จากมากไปหาน้อย
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1) ด้านภายนอกหน่วยงาน กลุ ่มตัวอย่าง

เห็นด้วยระดับปานกลาง ( =2.08, SD=0.693)กล่าวคือ 

เทศบาลได้รับความสนับสนุนในการบริหารจัดการด้านการ

ส่งเสริมให้ประชาชนคัดแยกขยะครัวเรือนจากประชาชน

ในเขตเทศบาลและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับเทศบาล

2) ด้านภายในหน่วยงาน และ กลุม่ตัวอย่างเหน็

ด้วยระดบัปานกลาง ( =1.94, SD=0.539)กล่าวคือเทศบาล

มีการติดตามและประเมินผลการส่งเสริมกระบวนการการ

บริหารจดัการด้านการส่งเสรมิให้ประชาชนคดัแยกขยะครวั

เรือนเพ่ือพัฒนาให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างสม�่าเสมอ

และต่อเน่ือง

3) ด้านการเรียนรู้และการเติบโต กลุ่มตัวอย่าง

เห็นด้วยระดับปานกลาง ( =1.85, SD=0.650) กล่าวคือ 

เทศบาลมีการเสริมสร้างให้ประชาชนในชุมชนได้รับการ

พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ให้สามารถด�ารงอยู่ได้ด้วยการพึ่ง

ตนเอง มีการรวมกลุ่ม และมีการสร้างเครือข่ายในการคัด

แยกขยะครัวเรือนที่มีคุณภาพ เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมท่ีดี

ให้คงอยู่ได้อย่างมั่นคงและถาวร

4) ด้านการเงิน กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยระดับ

ปานกลาง ( =1.94, SD=0.664)กล่าวคือ เทศบาลให้การ

สนับสนุนด้านงบประมาณอย่างเพียงพอในการบริหาร

จัดการด้านการส่งเสริมให้ประชาชนคัดแยกขยะครัวเรือน

5. สรุปผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็น

ของกลุ่มตัวอย่างบางกลุ่มต่อภาพรวมประสิทธิภาพในการ

บริหารจัดการหน่วยงานแบบสมดุล (เป็นการศึกษาและ

วิเคราะห์ในเชิงเปรียบเทียบ) พบว่า (1) เมื่อจ�าแนกตาม

เพศ พบว่า ความคิดเห็นระหว่างกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มที่

เป็นเพศชายกับเพศหญิงแตกต่างกัน และ (2) เมื่อจ�าแนก

ตามระดับการศึกษา พบว่า คิดเห็นระหว่างกลุ่มตัวอย่าง 2 

กลุ่มที่มีระดับการศึกษาต�่ากว่าปริญญาตรี และมีการศึกษา

ปริญญาตรี หรือสูงกว่าปริญญาตรีแตกต่างกัน

6. สรุปผลการวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาการ

บริหารจัดการด้านการส่งเสริมให้ประชาชนคัดแยกขยะ

ครัวเรือนของเทศบาลเมืองล�าพูนตามรอยพระยุคลบาทท่ี

มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการบริหารจัดการหน่วยงาน

แบบสมดุล (เป็นการวิเคราะห์เพื่อสร้างตัวแบบการบริหาร

จัดการ) เป็นการสรุปผลของการน�าข้อมูลมาหาค่าการ

ถดถอยพหุคูณ (multiple regression) และค่าสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s correlation coef-

ficient) ทั้งนี้ ได้มาจากการวิเคราะห์หรือพิสูจน์การส่งผล 

หรือมีอิทธิพลของแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการ

ด้านการส่งเสริมให้ประชาชนคัดแยกขยะครัวเรือนของ

เทศบาลเมืองล�าพูนตามรอยพระยุคลบาท5 ด้าน(ตัวแปร

อิสระ) ท่ีมีต่อปัจจัยท่ีมีส่วนส�าคัญต่อประสิทธิภาพในการ

บริหารจัดการหน่วยงานแบบสมดุล 4 ด้าน (ตัวแปรตาม) 

ทัง้นีเ้พือ่ไปสูก่ารเสนอตวัแบบการบรหิารจดัการด้านการส่ง

เสริมให้ประชาชนคัดแยกขยะครัวเรือนของเทศบาลเมือง

ล�าพูนตามรอยพระยุคลบาทพบว่า แนวทางการพัฒนาการ

บริหารจัดการด้านการส่งเสริมให้ประชาชนคัดแยกขยะ

ครัวเรือนของเทศบาลเมืองล�าพูนตามรอยพระยุคลบาทที่มี

อทิธพิลต่อประสทิธภิาพในการบรหิารจดัการหน่วยงานแบบ

สมดุล โดยเรียงตามล�าดับแนวทางการพัฒนาการบริหาร

จัดการที่มีอิทธิพลต่อปัจจัยที่มีส่วนส�าคัญต่อประสิทธิภาพ

ในการบริหารจัดการหน่วยงานแบบสมดุล จากความส�าคัญ

มากไปน้อย ดังนี้ (1) ด้านการเรียนรู้ (2) ด้านความร่วมมือ 

(3) ด้านความสามัคคี (4) ด้านความดี และ (5) ด้านการ

ปฏิบัติหน้าท่ี ตามล�าดับ

7.สรุปการวิเคราะห์ความคิดเห็นที่ได้จากการ

สัมภาษณ์แนวลึกเฉพาะผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้ให้ข้อมูลหลัก 

จ�านวน 9 คนต่อ (1) แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการ

ด้านการส่งเสริมให้ประชาชนคัดแยกขยะครัวเรือนของ

เทศบาลเมืองล�าพูนตามรอยพระยุคลบาท (2) ปัจจัยที่มี

ส่วนส�าคัญที่ท�าให้แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการ

ด้านการส่งเสริมให้ประชาชนคัดแยกขยะครัวเรือนของ

เทศบาลเมืองล�าพูนตามรอยพระยุคลบาทประสบผลส�าเร็จ 

และ (3) ปัจจัยท่ีมีส่วนส�าคัญต่อการเพิ่มประสิทธิภาพ

การบริหารจัดการตามแนวคิดการบริหารจัดการหน่วย

งานแบบสมดุล พบว่า (1) แนวทางการพัฒนาการบริหาร

จัดการด้านการส่งเสริมให้ประชาชนคัดแยกขยะครัวเรือน

ของเทศบาลเมืองล�าพูนตามรอยพระยุคลบาทผู้เช่ียวชาญ 

หรือผู้ให้ข้อมูลหลัก ทั้ง 9 คน เห็นว่า เทศบาลควรจัด

ให้มีภาชนะรองรับการคัดแยกขยะ ให้บริการประชาชน

แต่ละครัวเรือนอย่างเพียงพอและท่ัวถึง และเทศบาลควร

ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงประโยชน์ในการคัด

แยกขยะ ท้ังประโยชน์ต่อตนเอง ต่อสังคม และการส่งเสริม
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ให้ประชาชนคัดแยกขยะครัวเรือน (2) ปัจจัยที่มีส่วนส�าคัญ

ที่ท�าให้แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการด้านการส่ง

เสริมให้ประชาชนคัดแยกขยะครัวเรือนของเทศบาลเมือง

ล�าพูนตามรอยพระยุคลบาทประสบผลส�าเร็จผู้เช่ียวชาญ 

หรือผู้ให้ข้อมูลหลัก ทั้ง 9 คน เห็นว่า การที่เทศบาลได้

รับความสนับสนุนทั้งด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ และ

ทรัพยากรที่จ�าเป็นอย่างเพียงพอจากรัฐบาลในการด�าเนิน

กิจกรรมพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม และด้านอื่นๆ ตามความ

จ�าเป็น เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่

ได้อย่างทั่วถึง ครอบคลุม และทันเวลาและการท่ีเทศบาล

มีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ความเข้า เพ่ือส่งเสริมให้

ประชาชนคัดแยกขยะครัวเรือน ซึ่งเป็นการลดปริมาณ

ขยะตั้งแต่ต้นทาง ลดภาระงานของเทศบาล โดยเฉพาะ

อย่างยิ่ง เป็นการประหยัดงบประมาณของเทศบาลในการ

บริหารจัดการการก�าจัดขยะได้ส่วนหนึ่ง และ(3) ปัจจัยท่ีมี

ส่วนส�าคัญต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการตาม

แนวคดิการบรหิารจดัการหน่วยงานแบบสมดลุ ผูเ้ชีย่วชาญ 

หรือผู้ให้ข้อมูลหลัก ทั้ง 9 คน เห็นว่า“เทศบาลได้รับความ

สนับสนุนในการบรหิารจดัการด้านการส่งเสรมิให้ประชาชน

คัดแยกขยะครัวเรือนจากประชาชนในเขตเทศบาลและ

หน่วยงานอืน่ทีเ่กีย่วข้องกบัเทศบาลและเทศบาลได้รบัความ

สนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกทั้งจากรัฐบาล หน่วยงาน

ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ภาคเอกชน และภาคองค์กรเอกชน ใน

ด้านการด�าเนินงานและการสนับสนุนงบประมาณเก่ียวกับ

การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม

กำรอภิปรำยผล

1. เหตุผลที่ส�าคัญที่กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยในระดับ

ปานกลาง ( =2.22, SD=0.508) ดังกล่าวแทนท่ีจะเห็น

ด้วยในระดับมากหรือในระดับน้อย ผู้ศึกษามีความเห็นว่า 

ถึงแม้ (1) เทศบาลไม่มีนโยบายที่ชัดเจนในการส่งเสริมให้

ประชาชนคัดแยกขยะครัวเรือน (2) เทศบาลไม่ได้เตรียม

งบประมาณในการสนับสนุนกิจกรรมลดโลกร้อนด้วยการ

คัดแยกขยะครัวเรือน หรือกิจกรรมอื่นเกี่ยวกับการรักษา

สิ่งแวดล้อมของชุมชนอย่างเพียงพอและทั่วถึงทุกชุมชน 

แต่เทศบาลยงัสามารถทีจ่ะด�าเนนิการได้ตามภาระงานปกติ

เกี่ยวกับการจัดการขยะในระดับหนึ่งถึงแม้จะยังไม่สามารถ

แก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการประชาชนอย่างเป็น

รูปธรรมและให้ประสบผลส�าเร็จท้ังหมดได้

2. ผู้ศึกษามีความเห็นว่า เทศบาลมี “ปัญหา” ใน

การบริหารจัดการด้านการส่งเสริมให้ประชาชนคัดแยก

ขยะครัวเรือนตามรอยพระยุคลบาท 5 ด้านและเนื่องจาก

ปัญหาแต่ละด้านมีหลายปัญหา ข้ึนอยู่กับมุมมองของแต่ละ

คน เช่น เฉพาะปัญหาการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมให้

ประชาชนคดัแยกขยะครวัเรอืนของเทศบาลเมอืงล�าพนูตาม

รอยพระยุคลบาทด้านการปฏิบัติหน้าท่ี ท่ีแบ่งเป็นว่า (1) 

เทศบาลไม่มีนโยบายท่ีชัดเจนในการส่งเสริมให้ประชาชน

คัดแยกขยะครัวเรือน และ (2) เทศบาลไม่ได้จัดระบบการ

ขนส่งขยะที่คัดแยกแล้วเพื่อน�าไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น 

หรือน�าไปก�าจัดอย่างถูกต้องเหมาะสมเท่าท่ีควรผู้ศึกษามี

ความเห็นที่สอดคล้องกับกลุ่มตัวอย่าง ในขณะเดียวกันก็

มีมุมมองท่ีเป็นไปในทิศทางเดียวกับกับผู้เช่ียวชาญทั้ง 9 

คนที่ได้จากการสัมภาษณ์แนวลึก ว่า เทศบาลในฐานะท่ี

เป็นหน่วยงานที่มีอ�านาจและรับผิดชอบโดยตรงเกี่ยวกับ

การบริหารจัดการด้านการส่งเสริมให้ประชาชนคัดแยก

ขยะครัวเรือนของเทศบาลเมืองล�าพูนควรมีแนวทางหรือ

นโยบายชัดเจนในการส่งเสริมให้ประชาชนคัดแยกขยะครัว

เรอืน และจดัระบบการขนส่งขยะทีค่ดัแยกแล้วเพือ่น�าไปใช้

ประโยชน์อย่างอื่น หรือน�าไปก�าจัดอย่างถูกต้องเหมาะสม

3. ป ัจจัยที่มีส ่วนส�าคัญที่ท�าให ้แนวทางการ

พัฒนาการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมให้ประชาชนคัด

แยกขยะครัวเรือนของเทศบาลเมืองล�าพูนตามรอยพระ

ยคุลบาทประสบผลส�าเรจ็ทีแ่บ่งเป็นปัจจยัภายในและปัจจยั

ภายนอกเหตุผลที่ส�าคัญที่กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยในระดับ

ปานกลาง ดังกล่าวแทนท่ีจะเห็นด้วยในระดับมากหรือใน

ระดับน้อย ผู้ศึกษามีความเห็นว่า ในแต่ละข้อค�าถามกลุ่ม

ตัวอย่างได้ให้ความเห็นอยู่ในระดับปานกลางทั้งหมด ได้แก่ 

ปัจจัยภายใน (1) การท่ีผู้บริหารระดับสูงของเทศบาลเห็น

ความส�าคัญและมีนโยบายท่ีชัดเจนท่ีสนับสนุนและส่งเสริม

ให้ประชาชนคัดแยกขยะครัวเรือนอย่างต่อเนื่อง และ (2) 

การที่เทศบาลมีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ความเข้า เพื่อ

ส่งเสริมให้ประชาชนคัดแยกขยะครัวเรือน ซ่ึงเป็นการลด

ปริมาณขยะตั้งแต่ต้นทาง ลดภาระงานของเทศบาล โดย

เฉพาะอย่างยิ่ง เป็นการประหยัดงบประมาณของเทศบาล

ในการบริหารจัดการการก�าจัดขยะได้ส่วนหนึ่ง

4. ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการหน่วยงาน
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แบบสมดุล 4 ด้านเหตุผลที่ส�าคัญที่กลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็น

ประชาชนใน 17ชุมชนของจังหวัดล�าพูนที่เห็นด้วยในระดับ

ปานกลางดังกล่าวแทนที่จะเห็นด้วยในระดับมากหรือใน

ระดับน้อย ผู้ศึกษามีความเห็นว่า (1) การที่เทศบาลได้

รับความสนับสนุนในการบริหารจัดการด้านการส่งเสริม

ให้ประชาชนคัดแยกขยะครัวเรือนจากประชาชนในเขต

เทศบาลและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับเทศบาลและ (2) 

การที่เทศบาลมีการติดตามและประเมินผลการส่งเสริม

กระบวนการการบรหิารจัดการด้านการส่งเสรมิให้ประชาชน

คัดแยกขยะครัวเรือนเพื่อพัฒนาให้มีความเจริญก้าวหน้า

อย่างสม�่าเสมอและต่อเนื่องนั้น ในเวลาเดียวกันการท่ี

เทศบาลให้การสนับสนุนด้านงบประมาณอย่างเพียงพอใน

การบรหิารจดัการด้านการส่งเสรมิให้ประชาชนคดัแยกขยะ

ครวัเรอืนและเทศบาลมศีกัยภาพสงูในการหารายได้หรอืหา

งบประมาณจากภาคส่วนต่างๆ มาสนับสนุนในการส่งเสริม

การบรหิารจดัการด้านการส่งเสรมิให้ประชาชนคดัแยกขยะ

ครัวเรือนได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความมั่นคงและถาวร 

ภายใต้กระบวนการส่งเสริมของเทศบาล แต่การสนับสนุน

ในแต่ละประเด็นนั้นยังไม่ต่อเนื่องชัดเจนในช่วงเวลาอันสั้น

5. การเปรียบเทียบภาพรวมความคิดเห็นของ

กลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม จ�าแนกตามระดับการศึกษา ได้แก่ 

การศึกษาต�่ากว่าปริญญาตรี กับการศึกษาปริญญาตรี

หรือสูงกว่าปริญญาตรีต่อภาพรวมประสิทธิภาพในการ

บริหารจัดการหน่วยงานแบบสมดุล พบว่า ความคิดเห็น

ระหว่างกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มที่การศึกษาต�่ากว่าปริญญา

ตรี กับการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกว่าปริญญาตรีแตก

ต่างกัน เหตุผลส�าคัญที่ท�าให้กลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มคือ กลุ่ม

ตัวอย่างที่มีการศึกษาต�่ากว่าปริญญาตรี กับการศึกษา

ปริญญาตรีหรือสูงกว่าปริญญาตรีมีความเห็นต่อภาพรวม

ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการหน่วยงานแบบสมดุล

แตกต่างกันน้ัน อาจเป็นเพราะกลุ่มตัวอย่างที่มีการศึกษา

ต�่ากว่าปริญญาตรี กับการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกว่า

ปริญญาตรีสามารถแยกแยะ วิเคราะห์ และมีระดับการรับ

รู้เกี่ยวกับภาพรวมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้าน

การส่งเสริมให้ประชาชนคัดแยกขยะครัวเรือนของเทศบาล

เมืองล�าพูนตามรอยพระยุคลบาทตามกรอบแนวคิดการ

บริหารจัดการหน่วยงานแบบสมดุลทั้งด้านภายนอกหน่วย

งาน ด้านภายในหน่วยงาน ด้านการเรียนรูและเติบโต และ

ด้านการเงินที่มีผลเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการด้านการ

ส่งเสริมให้ประชาชนคัดแยกขยะครัวเรือนของเทศบาล

เมืองล�าพูนตามรอยพระยุคลบาทได้แตกต่างกัน ดังน้ัน 

จึงท�าให้กลุ่มตัวอย่างที่มีการศึกษาต�่ากว่าปริญญาตรี กับ

การศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกว่าปริญญาตรีมีความเห็น

ต่อภาพรวมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการหน่วยงาน

แบบสมดุลแตกต่างกัน

6. จากการสัมภาษณ์แนวลึกเฉพาะผู้เชี่ยวชาญ 

จ�านวน 9 คนต่อ ปัจจัยท่ีมีส่วนส�าคัญท่ีท�าให้แนวทางการ

พัฒนาการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมให้ประชาชนคัด

แยกขยะครัวเรือนของเทศบาลเมืองล�าพูนตามรอยพระ

ยุคลบาทประสบผลส�าเร็จ โดยผู้เช่ียวชาญท้ัง 9 คน เห็น

ด้วยว่า “การทีเ่ทศบาลได้รบัความสนบัสนนุทัง้ด้านบคุลากร 

ด้านงบประมาณ และทรัพยากรที่จ�าเป็นอย่างเพียงพอจาก

รัฐบาลในการด�าเนินกิจกรรมพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม และ

ด้านอื่นๆ ตามความจ�าเป็น เพื่อตอบสนองความต้องการ

ของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างทั่วถึง ครอบคลุม และทัน

เวลา และการที่เทศบาลมีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ 

ความเข้าใจ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนคัดแยกขยะครัวเรือน

ข้อเสนอแนะในกำรวิจัยครั้งนี้

1. เทศบาลควรจัดให้มีภาชนะรองรับการคัดแยก

ขยะ ให้บริการประชาชนแต่ละครัวเรือนอย่างเพียงพอและ

ท่ัวถึง และเทศบาลควรประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ

ถึงประโยชน์ในการคัดแยกขยะ ท้ังประโยชน์ต่อตนเอง ต่อ

สังคม และการส่งเสริมให้ประชาชนคัดแยกขยะครัวเรือน

2. เทศบาลควรส่งเสรมิให้ประชาชนแต่ละครวัเรอืน

ร่วมกันท�ากิจกรรมในการแปรสภาพขยะที่คัดแยกแล้วเพื่อ

น�าไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นอย่างต่อเนื่อง

3.เทศบาลควรประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจ

ถึงโทษและพิษภัยของขยะ และส่งเสริมให้ประชาชนคัด

แยกขยะครัวเรือนได้อย่างถูกวิธี

ข้อเสนอแนะในกำรวิจัยครั้งต่อไป

1. การวจิยัแบบเจาะลกึแนวทางการบรหิารจดัการ

ด้านการส่งเสริมให้ประชาชนคัดแยกขยะครัวเรือนของ
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เทศบาลเมืองล�าพูนตามรอยพระยุคลบาทแต่ละด้าน โดย

เปรียบเทียบหรือเทียบเคียงกับหน่วยงานอื่น หรือหน่วย

งานเทศบาลในจงัหวดัอืน่ๆ ทัง้ภายในประเทศและภายนอก

ประเทศ เป็นต้น

2. การวิจัยโดยใช้กรอบแนวคิดหรือตัวแบบอื่น

ส�าหรับการศึกษาวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการบริหาร

จัดการ เช่น แนวทางการบริหารกิจบ้านเมืองท่ีดี 5 ด้าน 

การบริหารจัดการตามแนวคิดองค์การแห่งการเรียนรู ้

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น
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บทคัดย่อ

การวิจัยแบบผสมผสานน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) ปัญหาการบริหารจัดการ (2) แนวทางการพัฒนาการ

บริหารจัดการ และ (3) ตัวแบบการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมโรงเรียนสอนภาษาของส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริม

การศึกษาเอกชนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เน้นการวิจัยเชิงปริมาณเป็นหลักและใช้การวิจัยเชิงคุณภาพเป็นข้อมูล

เสริม ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล แบบสอบถามได้ผ่านการทดสอบเพื่อหาค่าความเท่ียงตรง 

ได้ค่าเท่ากับ 0.77 และผ่านการหาค่าความเชื่อถือได้ ท่ีระดับ 0.85 ประชากร คือ บุคลากรท้ังหมดของโรงเรียนเอกชน

ในสังกัดส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานคร จ�านวน 2 โรง ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 

1,061 คน การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ในรูปตารางและการวิเคราะห์เชิงพรรณนา ส�าหรับสถิติท่ีใช้ในการ

วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าการถดถอยพหุคูณ และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์

สัน ในส่วนของการวิจัยเชิงคุณภาพ เป็นการสัมภาษณ์แนวลึกเฉพาะผู้เช่ียวชาญ จ�านวน 9 คน แบบตัวต่อตัว ด้วยแบบ

สัมภาษณ์แนวลึกที่มีโครงสร้าง ผลการศึกษาพบว่า (1) ปัญหาการบริหารจัดการคือ บุคลากรต้องมีความรู้ความเข้าใจ

ทางวิชาการที่ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนสอนภาษาเอกชนอย่างไม่เหมาะสม  (2) แนวทางการ

พัฒนาการบริหารจัดการคือ ควรเห็นความส�าคัญและมีนโยบายและแผนงานที่ชัดเจนต่อเนื่องในการสนับสนุนบุคลากร

ให้มีความรู้ความเข้าใจทางวิชาการที่ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนสอนภาษาเอกชนอย่างเหมาะ

สม และ (3) ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนควรก�าหนดและน�าตัวแบบการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริม

โรงเรียนสอนภาษาของส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 5 ด้าน ไป

ปรับใช้เป็นตัวชี้วัดส�าคัญของการปฏิบัติงาน 

ค�ำส�ำคัญ: การบริหารจัดการ, การส่งเสริมโรงเรียนสอนภาษา, ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน,  

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

กำรบริหำรจัดกำรเพื่อส่งเสริมโรงเรียนสอนภำษำของส�ำนักงำน

คณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชนตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
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บทน�ำ

ภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศที่นิยมใช้กัน

อย่างแพร่หลายมากที่สุด เนื่องจากเป็นภาษากลางที่ใช้

ส่ือความหมายไปเกือบทั่วโลก ทั้งในฐานะที่เป็นเครื่องมือ

ที่จะเข้าถึงแหล่งวิทยาการต่าง ๆ ซึ่งปัจจุบัน มีคนท่ัวโลก

ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักในการสื่อสารถึงจ�านวน  2,000 

ล้านคน หรือ 1 ใน 3 ของประชากรของโลก ดังนั้น จึงเป็น

ความจ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะส่งเสริมให้ประชากรไทยได้เรียน

รู้ภาษาอังกฤษในระดับที่จะสื่อสารได้ เป็นเครื่องมือในการ

แสวงหาความรู ้และการประกอบอาชพี ตลอดจนการเจรจา

ต่อรองส�าหรับการแข่งขันด้านเศรษฐกิจและสังคมในเวที

สากล จากแผนยุทธศาสตร์ของรัฐบาลเพื่อยกระดับความ

สามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของประชากรไทยให้เพิ่ม

ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (พ.ศ. 2548-

Abstract

The researchers combined the purpose of (1) problems of management (2) guidelines for 

management development and (3) self-management to promote the language schools’ Office of the 

Private Education Sufficiency Economy Philosophy. This research focused on primarily quantitative 

research, with qualitative research as a supplement. Questionnaires were used to collect data and 

were tested to determine accuracy. The total sample size of 1, 061 people was collected to analyze 

data. The data analysis was included in tables and descriptive analysis. The statistics used for data 

analysis were mean, standard deviation, multiple regression and a correlation coefficient of Pearson. 

In terms of qualitative research, face-to-face and in-depth expert interviews, for sixty minutes each, 

with a total of nine (9) people was conducted. The results showed that (1) the problem is with the 

management - people must understand how to promote academic English teaching at a private 

language schools appropriately (2) guidelines for management development are that management 

should be aware of and have a clear policies, planning objectives, and continuity of support for 

personnel to promote the cognitive and academic English teaching at a private language schools 

appropriately and (3) Office of the Private Education should define and lead the administration to 

promote the administration of language schools of the Office of the Private Education following the 

of sufficiency economy philosophy (4) sufficiency economy philosophy should be adapted to be used 

as key indicators of performance.

Keywords: administration, languages schools promotion, the office of the private education  

commission, the sufficiency economy philosophy

2558) ก�าหนดเป้าหมายว่า ประชากรไทยต้องสามารถ

ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เพื่อแสวงหาความรู้ความ

บันเทิง เพื่อการประกอบอาชีพ และโอกาสพัฒนาตนเอง

อย่างต่อเนื่อง แต่จากผลส�ารวจความรู้ทางภาษาอังกฤษ

ของคนไทยวัยท�างาน สถาบันสอนภาษาอีเอฟ (Education 

First) ได้รายงานดัชนีวัดระดับความรู้ทางภาษาอังกฤษ

ประจ�าปี 2556 ซ่ึงมีการทดสอบทางอินเทอร์เน็ตในกลุ่ม

ประชากรวัยท�างานท่ีใช้ภาษาอังกฤษ จ�านวน 750,000 

คน จาก 60 ประเทศท่ัวโลกพบว่า ประเทศไทยได้คะแนน

รั้งท้าย อยู่ในอันดับท่ี 55 ซ่ึงตามรายงานระบุว่า ประเทศที่

ประชากรมีระดับภาษาอังกฤษท่ีสูงข้ึนนั้น มีแนวโน้มที่จะ

มีรายได้เฉลี่ยมวลรวมต่อปีเพิ่มสูงข้ึนตามไปด้วย ในส่วน

ของเอเชีย ขณะนี้ประเทศอินโดนีเซียและเวียดนามได้มี
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พัฒนาการทางภาษาอังกฤษอย่างน่าจับตามอง (ส�านักงาน

ส่งเสริมการเรียนรุ้และคุณภาพเยาวชน, 2560)

ในช่วงที่ผ่านมา ประเทศไทยได้มีความพยายาม

จะเพิ่มขีดความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ด้วยการ

ประกาศนโยบายให้นักเรียนเรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษา

ต่างประเทศที่ 1  โดยก�าหนดให้มีการสอนตั้งแต่ประถม

ศึกษาเป็นต้นไป ในปี พ.ศ. 2538 และ ได้ประกาศใช้

หลักสูตรภาษาอังกฤษ พ.ศ.2539 รวมทั้งการส่งเสริมให้มี

การเปิดโรงเรียนนานาชาต ิและโรงเรยีน English Program 

(โรงเรียน EP) ซึ่งเป็นโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนตาม

หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ

ในการจัดการเรียนการสอนยังไม่มีคุณภาพเท่าที่ควร โดย

นักเรียนส่วนมากมีความสามารถและทักษะการใช้ภาษา

องักฤษอยูใ่นระดบัอ่อนเมือ่เปรยีบเทยีบผลการสอบประเมนิ

ตามเกณฑ์มาตรฐานสากล แต่จากสภาพความเป็นจริงการ

เรียนการสอนภาษาอังกฤษ  พบว่า นักเรียนไม่ตระหนักถึง

ความส�าคัญในการเรียนภาษาอังกฤษเท่าที่ควร นอกจากนี้ 

จากผลการศึกษายังพบว่า แรงงานไทยที่ไปท�างานในต่าง

ประเทศยงัไม่สามารถใช้ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารส�าหรบั

ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงเป็นการสะท้อนภาพ

ให้เห็นถึงการขาดประสิทธิภาพในการเรียนการสอนภาษา

อังกฤษที่ผ่านมาที่กล่าวมานี้ เป็นปัญหาทั่วไปที่เกี่ยวข้อง

กับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ แต่ส�าหรับการศึกษา

ในครั้งนี้ ได้ให้ความส�าคัญหรือเน้นปัญหาเกี่ยวกับการ

บริหารจัดการของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ท่ีมีอ�านาจหน้าที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนภาษาของ

โรงเรียนเอกชนอันได้แก่ ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริม

การศึกษาเอกชน

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

1. ศึกษาปัญหาการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริม

โรงเรียนสอนภาษาของส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริม

การศึกษาเอกชนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2. ศกึษาแนวทางการพฒันาการบรหิารจดัการเพือ่

ส่งเสริมโรงเรียนสอนภาษาของส�านักงานคณะกรรมการส่ง

เสริมการศึกษาเอกชนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

3. ศึกษาตัวแบบการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริม

โรงเรียนสอนภาษาของส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริม

การศึกษาเอกชนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

1. แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการ

บริหารจัดการ

2. แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการ

เรียนการสอนภาษาอังกฤษ

3. แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

4. แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยเกี่ยวข้องกับ

ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการท่ีเรียกว่า 5M 

5. ความเป็นมา โครงสร้าง และอ�านาจหน้าท่ีของ

ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

กรอบแนวคิดกำรวิจัย

กรอบแนวคิดการวิจัยประกอบด้วย กรอบแนวคิด

ส่วนทีเ่ป็นตวัแปรอสิระ และกรอบแนวคดิส่วนทีเ่ป็นตวัแปร

ตามทีม่คีวามสมัพนัธ์กนั โดยกรอบแนวคดิส่วนทีเ่ป็นตวัแปร

อิสระ (เหตุ) คือ ปัจจัยทีมีส่วนส�าคัญปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง (the Sufficiency Economy Philosophy) 5 

ด้าน หรือ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 5 ด้าน ได้แก่ 

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

มีภูมิคุ้มกัน (4) การพึ่งตนเอง และ (5) การเสริมสร้างคน

ให้มีความรู้ (วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, 2550, น.63-68) ส่วน

ท่ีเป็นตัวแปรอิสระประกอบด้วย 3 ส่วน คือ (1) ปัจจัยที่มี

ส่วนส�าคญัต่อปัญหาการบรหิารจดัการเพือ่ส่งเสรมิโรงเรยีน

สอนภาษาของส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา

เอกชนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 5 ด้าน (2) ปัจจัย

ที่มีส่วนส�าคัญต่อแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการเพื่อ

ส่งเสริมโรงเรียนสอนภาษาของส�านักงานคณะกรรมการส่ง

เสริมการศึกษาเอกชนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

5 ด้าน (3) ตัวแบบการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมโรงเรียน

สอนภาษาของส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา

เอกชนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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ส�าหรับกรอบแนวคิดส่วนที่เป็นตัวแปรตาม (ผล) 

คือ ปัจจัยที่มีส่วนส�าคัญต่อประสิทธิภาพในการบริหาร

จัดการที่เรียกว่า 5M หรือ ประสิทธิภาพในการบริหาร

จัดการที่เรียกว่า 5M ประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่ ด้าน 

(1) การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Man) (2) การ

บริหารจัดการงบประมาณ (Money) (3) การบริหาร

จัดการงานท่ัวไป (Management) (4) การบริหารจัดการ

วัสดุอุปกรณ์ (Material) (5) การบริหารจัดการคุณธรรม 

(Morality) ดังภาพ 1

กรอบแนวคิดกำรวิจัย

   ตัวแปรอิสระ (เหตุ)                                                ตัวแปรตาม (ผล)

1. ปัจจัยที่มีส่วนส�าคัญต่อปัญหาการบริหารจัดการเพื่อส่ง
เสริมโรงเรียนสอนภาษาของส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 5 ด้าน 
ได้แก่ ด้าน (1) ความพอประมาณ (2) ความมีเหตุผล (3) การ
มีภูมิคุ้มกัน (4) การพึ่งตนเอง (5) การเสริมสร้างคนให้มีความรู้ ปัจจยัทีม่ส่ีวนส�าคญัต่อประสทิธภิาพในการ

บริหารจัดการท่ีเรียกว่า 5M ประกอบด้วย 
5 ด้าน ได้แก่ 

1) ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
(Man) 
2) ด้านการบริหารจัดการงบประมาณ 
(Money) 
3) ด ้านการบริหารจัดการงานทั่ วไป  
(Management) 
4) ด้านการบริหารจัดการวัสดุอุปกรณ์  
(Material) 
5 )  ด ้ านการบริหารจัดการคุณธรรม  
(Morality)

2. ปัจจยัทีม่ส่ีวนส�าคญัต่อแนวทางการพฒันาการบรหิารจดัการ
เพื่อส่งเสริมโรงเรียนสอนภาษาของส�านักงานคณะกรรมการส่ง
เสริมการศกึษาเอกชนตามปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 5 ด้าน

3. ปัจจัยที่มีส่วนส�าคัญท�าให้แนวทางการพัฒนาการบริหาร
จัดการเพื่อส่งเสริมโรงเรียนสอนภาษาของส�านักงานคณะ
กรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงประสบความส�าเร็จที่จัดแบ่งเป็น 
(1) ปัจจัยภายใน           (2) ปัจจัยภายนอก

4. ตัวแบบการบริหารจัดการเพ่ือส่งเสริมโรงเรียนสอนภาษา
ของส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ภำพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

เป ็นการวิจัยแบบผสม (mixed methods  

research) ซึ่งเน้นการวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative 

research) เป็นหลักในสัดส่วนประมาณ 80% พร้อมกับ

น�าข้อมูลจากการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) 

ในสัดส่วนประมาณ 20% มาเสริม และเทียบเคียงกับข้อมูล

ที่ได้มาจากการวิจัยเชิงปริมาณ (John W. Creswell & 

Vicki L. Plano Clark, 2011, pp. 174-175)

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

ประชากร คอื บคุลากรทัง้หมดของโรงเรยีนเอกชน

ในสังกัดส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

ในกรุงเทพมหานครทั้งหมด 71 โรง รวม 23,692 คน 

(ส�านักงานส่งเสริมการเรียนรุ้และคุณภาพเยาวชน, 2560) 

แต่ผู้ศึกษาเลือกศึกษา จ�านวน 2 โรงเรียน รวม 1,841 คน 

ได้แก่ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ จ�านวน 900 คน และ

โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี จ�านวน 949 คน รวมประชากร 

1,841 คน ส่วนกลุ่มตัวอย่างมี 1,061 คน ซ่ึงได้มาจากการ

ค�านวณโดยการใช้สูตรการหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างของ
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ทาโร ยามาเน่ ที่ระดับค่าความคลาดเคลื่อนร้อยละ 0.02 

หรือที่ระดับความเชื่อมั่น 98% (Taro Yamane, 2012) 

เครื่องมือท่ีใช้ในกำรวิจัย

ส�าหรับการวิจัยเชิงปริมาณ คือ แบบสอบถาม 

ซ่ึงผ่านการทดสอบเพื่อหาค่าความเที่ยงตรง ซึ่งเป็นการ

ทดสอบเพื่อหาค่าความเที่ยงตรงตามเนื้อหา หรือหาค่า

ความสอดคล้องระหว่างข้อค�าถามกับวัตถุประสงค์การวิจัย 

(Index of Item Objective Congruence--IOC) จากผู้

เชี่ยวชาญจ�านวน 5 คน ได้ค่าความเที่ยงตรงเท่ากับ 0.77 

และได้ท�าการทดสอบ (pretest) จ�านวน 50 ชุด ได้ค่าความ

เชื่อมั่นที่ระดับ 0.85 ส่วนส่วนเชิงคุณภาพใช้แบบสัมภาษณ์

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล

เก็บข้อมูลโดยผู้ศึกษา และผู้ช่วยอีก 5 คน ท�าการ

แจกและเก็บรวบรวมข้อมูลสนามระหว่างวันที่ 14 มีนาคม 

2558 ถึง วันที่ 13 สิงหาคม 2558 รวม 5 เดือน เก็บ

รวบรวมแบบสอบถามที่สมบูรณ์กลับคืนมาได้ 1,041 ชุด/

คน (n=1,041) คิดเป็นร้อยละ 98.11 ของกลุ่มตัวอย่าง

ทั้งหมด 1,061 คน

กำรวิเครำะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้

ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าการถดถอย

พหุคูณ และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน ในส่วน

ของการวิจัยเชิงคุณภาพ เป็นการสัมภาษณ์แนวลึกเฉพาะ

ผู้เชี่ยวชาญ จ�านวน 9 คน แบบตัวต่อตัว คนละ 60 นาที 

ด้วยแบบสัมภาษณ์แนวลึกที่มีโครงสร้าง

ผลกำรวิจัย

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ (ร้อยละ 52.35) เป็นชาย 

และกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ (ร้อยละ 75.02) มีระดับการ

ศึกษาระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่าปริญญาตรี

1. สรุปผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของกลุ ่ม

ตัวอย่างต่อปัญหาการบริหารจัดการเพ่ือส่งเสริมโรงเรียน

สอนภาษาของส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา

เอกชนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 5 ด้าน โดยภาพ

รวมของปัญหาการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมโรงเรียนสอน

ภาษาของส�านกังานคณะกรรมการส่งเสรมิการศกึษาเอกชน

ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีค่าเฉลี่ยรวมท้ัง 5 ด้าน 

อยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า 

กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยในระดับปานกลาง 2 ด้าน ได้แก่ ด้าน

ความพอประมาณ ด้านการมีภูมิคุ้มกัน และกลุ่มตัวอย่าง

เห็นด้วยในระดับน้อยมี 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความมีเหตุผล 

ด้านการพึ่งตนเอง และด้านการเสริมสร้างคนให้มีความ

รู้ นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาค�าถามเก่ียวกับปัญหาในภาพ

รวมท้ังหมด ซ่ึงมีจ�านวน 1 ข้อค�าถาม กลุ่มตัวอย่างเห็น

ด้วยในระดับปานกลาง 

2. สรุปผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของกลุ ่ม

ตัวอย่างต่อแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการเพื่อส่ง

เสริมโรงเรียนสอนภาษาของส�านักงานคณะกรรมการส่ง

เสริมการศึกษาเอกชนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 5 

ด้าน  พบว่า มีค่าเฉลี่ยรวมท้ัง 5 ด้านอยู่ในระดับปานกลาง 

และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า แนวทางการพัฒนาการ

บรหิารจดัการเพือ่ส่งเสรมิโรงเรยีนสอนภาษาของส�านกังาน

คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 5 ด้าน ๆ ละ 2 ข้อค�าถาม พบว่า กลุ่ม

ตัวอย่างเห็นด้วยในระดับปานกลางท้ัง 2 ข้อค�าถาม

3. สรุปผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของกลุ ่ม

ตวัอย่างต่อปัจจยัทีม่ส่ีวนส�าคญัท�าให้แนวทางการพฒันาการ

บรหิารจดัการเพือ่ส่งเสรมิโรงเรยีนสอนภาษาของส�านกังาน

คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงประสบความส�าเร็จที่จัดแบ่งเป็นปัจจัย

ภายในและปัจจัยภายนอก พบว่า กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยใน

ระดับปานกลางท้ัง 2 ข้อค�าถามท้ัง 2 ปัจจัย ท้ังนี้ ผู้ศึกษา

ได้น�าเสนอปัจจยัทีม่ส่ีวนส�าคญัท�าให้แนวทางการพฒันาการ

บรหิารจดัการเพือ่ส่งเสรมิโรงเรยีนสอนภาษาของส�านกังาน

คณะกรรมการส่งเสรมิการศกึษาเอกชนประสบความส�าเรจ็

ท่ีจัดแบ่งเป็นปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก โดยน�าเสนอ

เฉพาะปัจจัยท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงท่ีสุดเป็นตัวอย่างเท่านั้น ดังนี้ 

1) ปัจจัยภายใน (ค่าเฉลี่ย 1.77, ค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 0.89) ตวัอย่างเช่น การทีส่�านกังานคณะกรรมการ

ส่งเสรมิการศกึษาเอกชนมนีโยบายและแผนงานทีช่ดัเจนใน
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การพัฒนาหรือฝึกอบรมบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจ

ทางวิชาการที่ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษใน

โรงเรียนสอนภาษาเอกชน 

2) ปัจจัยภายนอก ตัวอย่างเช่น การทีส่�านกังาน

คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนเปิดโอกาสให้มีการ

รับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากภายนอกหน่วย

งานในเรื่องความรู้ความเข้าใจทางวิชาการที่ส่งเสริมการ

เรียนการสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนสอนภาษาเอกชน

ของบคุลากรของส�านกังานคณะกรรมการส่งเสรมิการศกึษา

เอกชน (ค่าเฉลี่ย 1.76) 

4. สรุปผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของกลุ ่ม

ตัวอย่างต่อประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริม

โรงเรียนสอนภาษาของส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริม

การศึกษาเอกชนตามแนวคิดการบริหารจัดการท่ีเรียกว่า 

5M ประกอบด้วย 5 ด้านเพื่อน�าไปใช้ในการศึกษาและ

วิเคราะห์ตัวแบบการบริหารจัดการ) พบว่า มีค่าเฉลี่ยรวม

ทั้ง 5 ด้าน อยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณารายด้าน 

พบว่า กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยในระดับปานกลางในทุกด้าน

5. สรุปผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นที่ได้จากการ

สัมภาษณ์แนวลึกเฉพาะผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้ให้ข้อมูลหลัก 

จ�านวน 9 คน ต่อแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการ 

และตัวแบบการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมโรงเรียนสอน

ภาษาของส�านักงานคณะกรรมการส่งเสรมิการศกึษาเอกชน

ตามปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงมอีทิธพิลต่อประสทิธภิาพ

ในการบริหารจัดการที่เรียกว่า 5M ประกอบด้วย 5 ด้าน 

ผู ้ศึกษาได ้ท�าการสัมภาษณ์แนวลึกเฉพาะผู ้

เชีย่วชาญ หรอืผูใ้ห้ข้อมลูหลกัโดยใช้แบบสอบถามแนวลกึที่

มีโครงสร้าง และท�าการสัมภาษณ์ด้วยตัวเองแบบตัวต่อตัว 

คนละ 60 นาที จนครบทั้ง 9 คน ต่อจากนั้น จึงน�าผลท่ีได้

จากการสัมภาษณ์มาประมวล วิเคราะห์ และน�าเสนอด้วย

วิธีการบรรยาย ท้ายสุด ได้น�าผลที่ได้จากการสัมภาษณ์ซึ่ง

ถอืว่าเป็นข้อมลูเสรมิทีไ่ด้จากการวจิยัเชงิคณุภาพไปเปรยีบ

เทียบหรือเทียบเคียงกับข้อมูลที่ได้จากการวิจัยเชิงปริมาณ 

ในส่วนของการน�าเสนอสรุปผลการวิจัยมีดังนี้ 

ผู้ศึกษาได้น�าค�าถามที่ได้จากการวิจัยเชิงปริมาณ

ที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด และมีความส�าคัญมากที่สุด จ�านวน 

2 ข้อค�าถามมาเป็นแนวทางในการก�าหนดค�าถามในแบบ

สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้ให้ข้อมูลหลักจ�านวน 9 คน 

ทั้งนี้ เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงคุณภาพ และหลังจากได้ข้อมูล

มาแล้ว ผู้ศึกษาน�าข้อมูลท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพดัง

กล่าวมาวิเคราะห์เปรียบเทียบ หรือเทียบเคียงกันว่า ข้อมูล

ท้ัง 2 ส่วนนี้ สนับสนุน หรือคัดค้านกันหรือไม่อย่างไร โดย

น�าใช้เป็นส่วนส�าคัญส�าหรับการเสนอข้อเสนอแนะในบทที่ 

5 นี้ต่อไป ค�าถามท้ัง 2 ข้อค�าถาม ได้แก่

1. ค�าถามเกีย่วกบั “แนวทางการพฒันาการบรหิาร

จัดการ” ท่ีว่า “บุคลากรของส�านักงานคณะกรรมการส่ง

เสริมการศึกษาเอกชนควรมีความรู้ความเข้าใจทางวิชาการ

ที่ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนสอน

ภาษาเอกชนอย่างเหมาะสม เช่น ไม่น้อยเกินไป หรือมาก

เพียงพอ” โดยมีค่าเฉลี่ยสูงท่ีสุด (ค่าเฉลี่ย 1.86) พบว่า ผู้

เชีย่วชาญ หรอืผูใ้ห้ข้อมลูหลกัทัง้ 9 คน เหน็ด้วยกบัแนวทาง

การพัฒนาการบริหารจัดการ ที่ว่า “บุคลากรของส�านักงาน

คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนควรมีความรู้ความ

เข้าใจทางวิชาการที่ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

ในโรงเรียนสอนภาษาเอกชนอย่างเหมาะสม เช่น ไม่น้อย

เกินไป หรือมากเพียงพอ” โดยให้เหตุผลที่ส�าคัญไว้ดังนี้ 

เนื่องจากการที่บุคลากรของส�านักงานคณะกรรมการส่ง

เสริมการศึกษาเอกชนมีความรู้ความเข้าใจทางวิชาการที่

ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนสอน

ภาษาเอกชนอย่างมากเพียงพอ ย่อม (1) ท�าให้โรงเรียน

สอนภาษาบริหารจัดการด้านการเรียนการสอนภาษาได้

อย่างคล่องตัว มีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานสูงขึ้น อันส่ง

ผลให้เกิดประโยชน์ต่อนักเรียน นักศึกษา ประชาชน และ

สังคมเพิ่มมากข้ึน จ�านวน 4 คน (2) ท�าให้ส�านักงานคณะ

กรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และบุคลากรในสังกัด

ได้รับการยอมรับ รวมท้ังได้รับความเช่ือมั่นศรัทธาจาก

โรงเรียนสอนภาษาเอกชน และสังคมเพิ่มมากข้ึน จ�านวน 

3 คน และ (3) ท�าให้ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเพื่อ

ส่งเสริมโรงเรียนสอนภาษาของส�านักงานคณะกรรมการส่ง

เสรมิการศกึษาเอกชน และบคุลากรสงูขึน้ และได้มาตรฐาน

เพิ่มมากข้ึน จ�านวน 2 คน

2. ค�าถามเก่ียวกับ “ตัวแบบการบริหารจัดการ” 

พบว่า “ตัวแบบการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมโรงเรียน

สอนภาษาของส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา

เอกชนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 5 ด้าน ควรเรียง
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ตามล�าดับความส�าคัญจากมากไปน้อย ได้ดังน้ี ด้าน (1) 

การพึ่งตนเอง (2) การเสริมสร้างคนให้มีความรู้ (3) การมี

ภูมิคุ้มกัน (4) ความพอประมาณ และ (5) ความมีเหตุผล” 

โดยส่วนใหญ่เห็นด้วยกับตัวแบบการบริหารจัดการที่เรียง

ตามล�าดับดังกล่าว จ�านวน 3 คน ส่วนผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้

ให้ข้อมูลหลักอีก 3 คน ไม่เห็นด้วย โดยให้เหตุผลที่ส�าคัญ 

คือ ควรเรียงล�าดับแตกต่างไปจากเดิม เช่น ตัวแบบการ

บริหารจัดการควรเรียงล�าดับความส�าคัญ 3 ด้าน คือ ด้าน

ความพอประมาณ ด้านความมีเหตุผล ด้านภูมิคุ้มกัน และ

เน้นเกี่ยวกับความรู้คู่คุณธรรมด้วย เป็นต้น

กำรอภิปรำยผล

1. การอภิปรายผลปัญหาการบริหารจัดการและ

แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมโรงเรียน

สอนภาษาของส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา

เอกชนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 5 ด้าน 

ผูศ้กึษามคีวามเหน็ว่า กรงุเทพมหานครม ี“ปัญหา” 

ในการบริหารจัดการตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 5 

ด้าน และเนื่องจากปัญหาแต่ละด้าน มีหลายปัญหา ข้ึน

อยู่กับมุมมองของแต่ละคน เช่น เฉพาะปัญหาการบริหาร

จัดการเพื่อส่งเสริมโรงเรียนสอนภาษาของส�านักงานคณะ

กรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนด้านความพอประมาณ

อาจแบ่งเป็น (1) ผู ้บริหารระดับสูงของส�านักงานคณะ

กรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนไม่ได้ให้ความส�าคัญใน

การสนับสนุนหรือส่งเสริมการให้ความรู้แก่บุคลากรของ

ตนมากเท่าที่ควร หรือน้อยเกินไป และ (2) ผู้บริหารระดับ

สูงคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  ใช้งบประมาณ

ในการอบรมบุคลากรของตนโดยไม่ได้ตั้งอยู่บนพื้นฐานของ

ความพอประมาณ เช่น ใช้งบในการฝึกอบรมบุคลากรอย่าง

ไม่เพียงพอหรือน้อยเกินไป เป็นต้น แต่ในที่นี้ ผู้ศึกษาได้ยก

ตัวอย่างเฉพาะ “ปัญหาที่ส�าคัญที่สุด” ด้านละ 1 ปัญหา

เท่านั้น (โดยได้เลือกปัญหาที่ส�าคัญที่สุดตามความคิดเห็น

ของกลุ่มตัวอย่างในแต่ละด้านจากบทที่ 4 ตารางที่ 4.2 ซึ่ง

มีเครื่องหมาย * มาศึกษาวิเคราะห์) ในเวลาเดียวกัน ได้

เสนอ “สาเหตุ” และ “แนวทางแก้ไข” หรือ “แนวทาง

การพัฒนา” การบริหารจัดการควบคู่ไปด้วย ผู้ศึกษาได้น�า

กรอบแนวคดิทางวชิาการ คอื “กระบวนการพจิารณาแก้ไข

ปัญหา” มาปรับใช้ในการศึกษาวิเคราะห์ กรอบแนวคิด

นี้ประกอบด้วย 3 ข้ันตอน ท่ีสอดคล้องกัน ได้แก่ ปัญหา 

สาเหตุ และแนวทางแก้ไข หรือแนวทางการพัฒนา (วิรัช 

วิรัชนิภาวรรณ, 2552, น. 57)

2. การอภิปรายผลปัจจัยท่ีมีส่วนส�าคัญท�าให้

แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมโรงเรียน

สอนภาษาของส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา

เอกชนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประสบผลส�าเร็จ

ทีจ่ดัแบ่งเป็นปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอก ผลการศกึษา

พบว่า กลุ่มตัวอย่างล้วนเห็นด้วยในระดับปานกลางต่อ

ปัจจัยที่มีส่วนส�าคัญท�าให้แนวทางการพัฒนาการบริหาร

จัดการเพื่อส่งเสริมโรงเรียนสอนภาษาของส�านักงานคณะ

กรรมการส่งเสรมิการศกึษาเอกชนตามปรชัญาของเศรษฐกจิ

พอเพียงประสบผลส�าเร็จที่จัดแบ่งเป็นปัจจัยภายในและ

ปัจจัยภายนอก โดยเห็นด้วยทั้ง 2 ปัจจัย/ข้อค�าถาม เหตุผล

ส�าคัญที่ท�าให้กลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็นบุคลากรของโรงเรียน

เอกชนในกรงุเทพมหานครในสงักดัส�านกังานคณะกรรมการ

ส่งเสริมการศึกษาเอกชน จ�านวน 2 โรง ได้แก่ โรงเรียน

เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ และโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี เห็น

ด้วยในระดับปานกลางดังกล่าว แทนที่จะเห็นด้วยในระดับ

มาก หรือในระดับน้อย ผู้ศึกษามีความเห็นว่า ถึงแม้ว่ากลุ่ม

ตัวอย่างจะเห็นด้วยว่า ปัจจัยภายใน อันได้แก่ มี “การที่

ส�านกังานคณะกรรมการส่งเสรมิการศกึษาเอกชนมนีโยบาย

และแผนงานท่ีชัดเจนในการพัฒนาหรือฝึกอบรมบุคลากร

ให้มีความรู้ความเข้าใจทางวิชาการที่ส่งเสริมการเรียนการ

สอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนสอนภาษาเอกชน” (ค่าเฉลี่ย 

1.77, ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.89) รวมทั้งปัจจัยภายนอก 

อนัได้แก่ “การทีส่�านกังานคณะกรรมการส่งเสรมิการศกึษา

เอกชนเปิดโอกาสให้มีการรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอ

แนะจากภายนอกหน่วยงานในเรื่องความรู ้ความเข้าใจ

ทางวิชาการที่ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษใน

โรงเรียนสอนภาษาเอกชนของบุคลากรของส�านักงานคณะ

กรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน” (ค่าเฉลี่ย 1.76) ป็น

ต้น แต่ในเวลาเดียวกัน กลุ่มตัวอย่างบางส่วนก็ยังเห็นว่า 

ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนยังคง

ประสบกับปัญหาการบริหารจัดการหลายประการ เป็นต้น

ว่า ปัญหาการบรหิารจดัการเพือ่ส่งเสรมิโรงเรยีนสอนภาษา

ของส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนตาม
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ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านความพอประมาณ คือ 

“บุคลากรของส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา

เอกชนมีความรู้ความเข้าใจทางวิชาการที่ส่งเสริมการเรียน

การสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนสอนภาษาเอกชนอย่าง

ไม่เหมาะสม เช่น น้อยเกินไป หรือไม่มากเท่าที่ควร” (ค่า

เฉล่ีย 1.81) รวมทั้งปัญหาการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริม

โรงเรียนสอนภาษาของส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริม

การศึกษาเอกชนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้าน

การมีภูมิคุ้มกัน คือ “บุคลากรของส�านักงานคณะกรรมการ

ส่งเสริมการศึกษาเอกชนมีความรู้ความเข้าใจทางวิชาการ

ที่ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนสอน

ภาษาเอกชนในทศิทางทีข่าดการวางแผนอย่างชดัเจน” (ค่า

เฉลี่ย 1.75) เป็นต้น เมื่อเป็นเช่นนี้ จึงมีส่วนส�าคัญท�าให้

กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยในระดับปานกลางดังกล่าว แทนที่จะ

เป็นด้วยในระดับมาก หรือในระดับน้อย

3. การอภิปรายผลตัวแบบการบริหารจัดการเพื่อ

ส่งเสริมโรงเรียนสอนภาษาของส�านักงานคณะกรรมการ

ส่งเสริมการศึกษาเอกชนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอ

เพียง 5 ด้าน ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มีส่วนส�าคัญต่อ

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้าน (1) 

ความพอประมาณ (2) ความมีเหตุผล (3) การมีภูมิคุ้มกัน 

(4) การพึ่งตอนเอง และ (5) การเสริมสร้างคนให้มีความ

รู้ มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการบริหารจัดการท่ีเรียก

ว่า 5M ที่ประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่ ด้าน (1) การบริหาร

จัดการงานทั่วไป (2) คุณธรรม (3) ด้านทรัพยากรมนุษย์ 

(4) งบประมาณ (5) วัสดุอุปกรณ์ โดยตัวแบบการบริหาร

จัดการเพื่อส่งเสริมโรงเรียนสอนภาษาของส�านักงานคณะ

กรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนตามปรัชญาของเศรษฐกจิ

พอเพียง 5 ด้าน เรียงล�าดับความส�าคัญจากมากไปน้อย

ได้ดังนี้ ด้าน (1) การพึ่งตอนเอง (2) การเสริมสร้างคนให้

มีความรู้ (3) การมีภูมิคุ้มกัน (4) ความพอประมาณ และ 

(5) ความมีเหตุผล

เหตุผลส�าคัญที่ท�าให้กลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็นบุคลากร

ของโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานครในสังกัดส�านักงาน

คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จ�านวน 2 โรง 

ได้แก่ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ และโรงเรียนอัส

สัมชัญธนบุรี มีความเห็นดังกล่าว ผู้ศึกษามีความเห็นว่า 

สืบเนื่องจากกลุ่มตัวอย่างเห็นว่า (2) ตัวแบบการบริหาร

จัดการทั้ง 5 ด้านดังกล่าวเป็นสาระส�าคัญของปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงที่หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าท่ีของรัฐ

น�ามาใช้กันอย่างแพร่หลายและกว้างขวาง ซ่ึงรวมท้ังสังกัด

ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สังกัด

ส�านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ ท่ีน�ามาปรับ

ใช้ในการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมโรงเรียนสอนภาษา (2) 

หากส�านกังานคณะกรรมการส่งเสรมิการศกึษาเอกชนน�าตวั

แบบการบริหารจัดการดังกล่าวไปปรับใช้อย่างจริงจังและ

ต่อเนื่องแล้ว ย่อมมีส่วนส�าคัญท�าให้การบริหารจัดการเพื่อ

ส่งเสริมโรงเรียนสอนภาษาประสบความส�าเร็จเพิ่มมากขึ้น 

และ (3) หากส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา

เอกชนน�าตัวแบบการบริหารจัดการดังกล่าวไปปรับใช้ใน

ลักษณะที่เป็นตัวชี้วัด หรือกลุ่มตัวชี้วัดส�าคัญส�าหรับการ

ปฏิบัติงาน (Key Performance Indicator (s) หรือ KPIs) 

เพื่อส่งเสริมโรงเรียนสอนภาษาตามปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงแล้ว ย่อมมีส่วนส�าคัญท�าให้การบริหารจัดการ

ของส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

ประสบความส�าเร็จด้วยเช่นกัน เช่นนี้ สอดคล้องกับข้อ

เสนอแนะในงานวิจัยของยุทธพงศ์ ทิพย์วงศ์ และวิรัช วิรัช

นิภาวรรณ (2558, น. 77-85) ที่ได้เสนอแนะไว้ว่า กรมการ

พัฒนาชุมชนควรน�าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่เกี่ยว

กับการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาบุคลากรมาก�าหนดเป็น

ตัวแบบ กลุ่มตัวช้ีวัด หรือตัวช้ีวัด (Key Performance 

Indicator--KPI) ในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาบุคลากร

ของกรมการพัฒนาชุมชน

ข้อเสนอแนะกำรวิจัยครั้งนี้

1. ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา

เอกชนควรเห็นความส�าคัญ รวมท้ังมีนโยบายและแผน

งานที่ชัดเจนในการสนับสนุนบุคลากรของส�านักงานคณะ

กรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนให้มีความรู้ความเข้าใจ

ทางวิชาการที่ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษใน

โรงเรยีนสอนภาษาเอกชนอย่างเหมาะสม หรอืมากเพยีงพอ

2. ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา

เอกชนควรจัดการพัฒนาหรือฝึกอบรมบุคลากรให้มีความรู้

ความเข้าใจทางวิชาการที่ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษา

อังกฤษในโรงเรียนสอนภาษาเอกชนในทิศทางท่ีสอดคล้อง
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และค�านึงถึงความต้องการของโรงเรียนสอนภาษาเอกชน

3. ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา

เอกชนควรน�าตวัแบบการบรหิารจัดการเพือ่ส่งเสรมิโรงเรยีน

สอนภาษาของส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา

เอกชนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 5 ด้าน ไปปรับใช้

เป็นตัวชี้วัดส�าคัญของการปฏิบัติงาน (Key Performance 

Indicator--KPI) โดยตัวแบบการบริหารจัดการดังกล่าว 

ควรเรียงล�าดับความส�าคัญจากมากไปน้อยดังนี้ ด้าน (1) 

การพึ่งตนเอง (2) การเสริมสร้างคนให้มีความรู้ (3) การมี

ภูมิคุ้มกัน (4) ความพอประมาณ และ (5) ความมีเหตุผล 

ข้อเสนอแนะกำรวิจัยครั้งต่อไป

1. ท�าวจิยัต่อยอดจากการศึกษาคร้ังน้ีเพือ่หาเหตผุล

ว่า ถ้าหากเป็นการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมโรงเรียนสอน

ภาษาของหน่วยงานอื่น หรือหากเป็นการส่งเสริมโรงเรียน

สอนภาษาอื่น ที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษา

ญี่ปุ่น จะมีผลการวิจัยสอดคล้องไปในแนวทางดียวกันกับ

การศึกษาครั้งนี้ หรือไม่ อย่างไร

2. ท�าวิจัยโดยใช้กรอบแนวคิดหรือตัวแบบอื่น

ส�าหรับการศึกษาวิเคราะห์การบริหารจัดการเพื่อส่งเสริม

โรงเรียนสอนภาษาของส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริม

การศึกษาเอกชน เช่น การบริหารจัดการแบบสมดุล  

(Balanced Scorecard) และการบริหารจัดการท่ียั่งยืน 

เป็นต้น

3. ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา

เอกชน บุคลากร และหน่วยงานอื่นท่ีเก่ียวข้องควรท�าวิจัย

ในเชิงเปรียบเทียบ เช่น การวิจัยเปรียบเทียบการบริหาร

จัดการเพื่อส่งเสริมโรงเรียนสอนภาษาระหว่างส�านักงาน

คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนกับหน่วยงานอื่น

ที่มีภาระงานใกล้เคียงหรือมีลักษณะการบริหารจัดการ

ใกล้เคียงกัน เช่น ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พื้นฐาน เป็นต้น
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บทคัดย่อ

การวิจัยแบบผสมผสานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาปัญหาเก่ียวกับการบริหารจัดการ (2) ศึกษาแนวทางการ

พัฒนาการบริหารจัดการ และ (3) เสนอตัวแบบการบริหารจัดการเพื่อป้องกันอุทกภัยของจังหวัดสมุทรปราการตาม

แนวพระราชด�าริ การวิจัยเชิงปริมาณเป็นการวิจัยเชิงส�ารวจโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

แบบสอบถามได้ผ่านการทดสอบเพื่อหาค่าความเท่ียงตรง ได้ค่าเท่ากับ 0.95 และผ่านการหาค่าความเช่ือถือได้ ที่ระดับ 

0.94 ประชากร คือ ประชาชนทั้งหมดที่อาศัยอยู่ใน 6 อ�าเภอ ของจังหวัดสมุทรปราการ รวม 1,185,180 คน กลุ่มตัวอย่าง 

คือ ตัวแทนของประชาชนดังกล่าวที่ตอบแบบสอบถาม จ�านวน 1,111 คน วิเคราะห์ข้อมูลในรูปตาราง สถิติท่ีใช้ในการ

วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าการถดถอยพหุคูณ และการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของ

เพียร์สัน นอกจากนี้แล้ว ยังมีการสัมภาษณ์แนวลึกเฉพาะผู้เช่ียวชาญหรือผู้ให้ข้อมูลหลัก จ�านวน 9 คน ผลการศึกษาพบ

ว่า (1) ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการคือ จังหวัดปฏิบัติงานป้องกันอุทกภัยโดยใช้จ่ายงบประมาณอย่างไม่ประหยัด

เท่าที่ควร และขาดตัวแบบการบริหารจัดการตามแนวพระราชด�าริ (2) แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการท่ีส�าคัญคือ 

จังหวัดควรปฏิบัติงานป้องกันอุทกภัยโดยใช้จ่ายงบประมาณอย่างประหยัด โดยบริสุทธิ์ คุ้มค่า และบังเกิดผลประโยชน์

สูงสุด นอกจากนั้น จังหวัดสมุทรปราการควรก�าหนดนโยบายและแผนงานที่ชัดเจนและต่อเนื่อง รวมทั้งควรมีการประเมิน

เรื่องดังกล่าวเป็นประจ�าอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งด้วย และ (3) จังหวัดสมุทรปราการควรก�าหนดและน�าตัวแบบการบริหาร

จัดการเพื่อป้องกันอุทกภัยของจังหวัดสมุทรปราการตามแนวพระราชด�าริ 5 ด้าน ไปปรับใช้เป็นแนวทาง และตัวชี้วัด

ส�าคัญของการปฏิบัติงานส�าหรับการบริหารจัดการเพื่อป้องกันอุทกภัยของจังหวัดสมุทรปราการ โดยตัวแบบการบริหาร

จัดการเพื่อป้องกันอุทกภัยของจังหวัดสมุทรปราการตามแนวพระราชด�าริท้ัง 5 ด้าน

ค�ำส�ำคัญ: การบริหารจัดการ, การป้องกันอุทกภัย, จังหวัดสมุทรปราการ, แนวพระราชด�าริ

Abstract

This mix method research aims to study (1) administrative problems of flood prevention  

(2) administrative development guidelines of flood prevention and (3) administrative model of 

flood prevention of Samutprakarn province according to the Royal Initiative of his Majesty the King.  

A survey research questionnaire was used to collect quantitate data. It was tested to determine  

กำรบริหำรจัดกำรเพื่อป้องกันอุทกภัยของจังหวัดสมุทรปรำกำรตำมแนวพระรำชด�ำริ

Administration of Flood Prevention of Samutprakarn Province According to 

The Royal Initiative of His Majesty the King

ประเสริฐ ชัยกิจเด่นนภาลัย และ วิรัช วิรัชนิภาวรรณ

Prasert Chaikijdennapalai and Wiruch Wiruchnipawan
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
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บทน�ำ

สมุทรปราการ เรียกกันเป็นสามัญว่า “ปากน�้า” 

เพราะตวัเมืองตัง้อยูบ่รเิวณปากแม่น�า้เจ้าพระยาฝ่ังซ้าย ห่าง

จากปากแม่น�้าเข้ามาราว 6 กิโลเมตร จังหวัดสมุทรปราการ

เป็นเขตปริมณฑล จังหวัดสมุทรปราการมีเนื้อที่ 1,004 

ตารางกิโลเมตร ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มทั้งหมด 

มีแม่น�้าเจ้าพระยาไหลผ่านทางซีกตะวันตกของจังหวัด 

จากทิศเหนือไปทิศใต้ลงสู่อ่าวไทย มีชายฝั่งทะเลยาว 47.5 

กโิลเมตร เดมิชายฝ่ังทะเลมป่ีาชายเลนกว้างขวาง เนือ่งจาก

มีตะกอนที่แม่น�้าเจ้าพระยาน�าพามาทับถมกันที่บริเวณ

ปากน�้า แต่ปัจจุบัน (พ.ศ. 2559) มีการบุกรุกป่าชายเลน 

ท�าให้เกิดปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งเป็นบริเวณกว้าง ใน

ด้านเศรษฐกิจ จังหวัดสมุทรปราการมีการท�านา ประมง 

และอุตสาหกรรม แหล่งท่องเที่ยวและสถานที่ส�าคัญ เช่น 

สนามบินสุวรรณภูมิ พระสมุทรเจดีย์กลางน�้า วัดอโศกา

ราม และวัดบางพลีใหญ่ เป็นต้น จังหวัดสมุทรปราการมัก

จะประสบปัญหาน�้าท่วมในช่วงฤดูฝนแทบทุกปีอย่างหลีก

เล่ียงไม่ได้ โดยเฉพาะเดอืนพฤศจกิายนซึง่มสีาเหตทุีน่�า้ท่วม

accuracy and it was equal to 0.95 and the value of reliability was at 0.94. The population of  

Samutprakan is comprised of 1,185,180 people, including those living the 6th district of Samutprakan 

province. The sample was representative of the people mentioned in the survey of 1,111 people. 

The statistics used for data analysis were mean, standard deviation, multiple regression, and the  

correlation coefficient of Pearson. In addition, there were also in-depth interviews of nine (9) primary 

experts. The results showed that (1) Problems with the flood prevention management were that  

provincial flood prevention operations were hampered by budgetary constraints; there was not enough 

money and there was a lack of self-management work (2) Guidelines for management development is  

important. Provincial flood prevention should have sufficient budgetary resources and operational by 

to save the innocent. rewarding the most prosperous in the Samut Prakan province should establish 

policies and programs that clearly and consistently. There should be an assessment of the matter 

at least once per year and (3) The offense should be defined and led the management to prevent 

flooding of the offense works 5 on the deployment guide. And key indicators of performance for 

management to prevent flooding of the offense. The model managed to prevent flooding of the 

offense works in 5 areas.

Keywords: administration, flood prevention, Samutprakarn province, the royal initiative of his majesty 

the king

สมุทรปราการอยู่บ่อย ๆ เนื่องจากบริเวณตลาดปากน�้า

เป็นพื้นท่ีต�่าและเป็นแอ่งกระทะ เวลาท่ีน�้าทะเลหนุนสูง 

จึงท�าให้น�้าทะลักเข้าท่วมได้ง่าย โดยเฉพาะถนนสุขุมวิท

สายเก่า ตั้งแต่หน้าหอนาฬิกาหน้าศาลากลางจังหวัด ไป

จนถึงหน้าวิทยาลัยสารพัดช่างจังหวัดสมุทรปราการ รวม

ท้ังถนนศรีสมุทร และถนนอมรเดช แม้จะมีการสร้างเข่ือน

บรเิวณศาลากลางจงัหวดัแล้ว แต่การทีร่ะดบัน�า้ทะเลนัน้สงู

กว่าระดับพื้นดิน ก็ท�าให้น�้าทะลักมาตามท่อระบายน�้า จึง

ท�าให้เกดิน�า้ท่วมจงัหวดัเป็นประจ�า นอกจากปัจจยัน�า้ทะเล

หนนุสงูแล้ว ยงัมนี�า้เหนอืทีไ่หลจากเขือ่นสูแ่ม่น�า้เจ้าพระยา 

กับน�้าฝนท่ีตกลงในพื้นท่ี เมื่อรวมกับการท่ีสมุทรปราการ

ถูกก�าหนดให้เป็นสถานท่ีรองรับการระบายน�้าท่วมจาก

ชั้นในของกรุงเทพมหานครเช่นเดียวกับสมุทรสาคร และ

สมทุรสงคราม จงัหวดัสมทุรปราการมอี�านาจหน้าทีท่ีส่�าคัญ

เก่ียวการป้องกันน�้าท่วม หรืออุทกภัยตามส�านักงานจังหวัด

เป็นหน่วยงานบริหารราชการส่วนภูมิภาค ด�าเนินการเป็น

ศูนย์กลางในการบริหารงานของผู้ว่าราชการจังหวัด ตาม 
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พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2495 

มาตรา 38 ส�านักงานจังหวัดมีฐานะเป็นส�านักงานของผู้ว่า

ราชการจงัหวดั เนือ่งจากมบีทบญัญตัใิห้ผูว่้าราชการจงัหวดั

เป็นผูป้กครอง บงัคบับญัชาและรบัผดิชอบส�านกังานจงัหวดั 

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 

มาตรา 60 บัญญัติให้มีหัวหน้าส�านักงานจังหวัดเป็นผู้บังคับ

บัญชาของส�านักงานจังหวัดขึ้น โดยเฉพาะผู้ว่าราชการ

จังหวัดมิใช่หัวหน้าส�านักงานจังหวัดอีกต่อไป สะท้อนให้

เห็นความมุ่งหมายที่จะก�าหนดสถานภาพของส�านักงาน

จังหวัด ให้เป็นหน่วยงานของจังหวัด มิใช่หน่วยงานของผู้

ว่าราชการจังหวัด และพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัย พ.ศ. 2550 มาตรา 17 ในการจัดท�าแผนการ

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ให้ผู ้ว่าราชการ

จังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง 

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

1. เพื่อศึกษาปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการ

เพ่ือป้องกันอุทกภัยของจังหวัดสมุทรปราการตามแนว

พระราชด�าริ

2. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการบริหาร

จัดการเพื่อป้องกันอุทกภัยของจังหวัดสมุทรปราการตาม

แนวพระราชด�าริ

3. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของกลุ่ม

ตวัอย่างบางกลุม่ต่อภาพรวมแนวทางการพฒันาการบรหิาร

จัดการเพื่อป้องกันอุทกภัยของจังหวัดสมุทรปราการตาม

แนวพระราชด�าริ

4. เพื่อเสนอข้อเสนอแนะและตัวแบบการบริหาร

จัดการเพื่อป้องกันอุทกภัยของจังหวัดสมุทรปราการตาม

แนวพระราชด�าริ

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

1. แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการ

บริหารจัดการ และการป้องกันอุทกภัย 

2. แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการ

บริหารจัดการตามแนวพระราชด�าริ 5 ด้าน

3. แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ

ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการท่ีเรียกว่า การบริหาร

กิจการบ้านเมืองท่ีดี 7 ด้าน 

4. ข้อเสนอแนะ และแนวทางการพฒันาการบรหิาร

จัดการเพื่อป้องกันอุทกภัย 

5. ความเป็นมา โครงสร้าง และอ�านาจหน้าที่ของ

จังหวัดสมุทรปราการ

กรอบแนวคิดกำรวิจัย

กรอบแนวคดิในการศกึษาครัง้นี ้ประกอบด้วยส่วน

ท่ีเป็นตัวแปรอิสระ และส่วนท่ีเป็นตัวแปรตามในลักษณะ

ท่ีมีความสัมพันธ์อย่างเป็นเหตุเป็นผลต่อกัน (causality) 

โดยกรอบแนวคิดส่วนท่ีเป็นตัวแปรอิสระ (เหตุ) แบ่งเป็น 

หนึ่ง ปัจจัยท่ีมีส่วนส�าคัญต่อปัญหา และ สอง ปัจจัยที่มี

ส่วนส�าคัญต่อแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการเพ่ือ

ป้องกันอุทกภัยของจังหวัดสมุทรปราการตามแนวพระ

ราชด�าริประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่ (1) ความซื่อสัตย์สุจริต 

(2) ความเท่ียงตรง (3) การรู้วิทยาการ รู้งานและรู้ดีรู้ชั่ว

อย่างกระจ่างชัด (4) ความละเอียดถ่ีถ้วนและระมัดระวัง 

และ (5) การใช้จ่ายเงินแผ่นดินเป็นไปโดยบริสุทธิ์ และ

บังเกิดผลประโยชน์เต็มเม็ดเต็มหน่วย (วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, 

2550, น. 245-261)

ส�าหรับกรอบแนวคิดที่ เป ็นตัวแปรตาม (ผล) 

คือ ปัจจัยท่ีมีส่วนส�าคัญต่อประสิทธิภาพในการบริหาร

จัดการที่เรียกว่าการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (good 

governance) 7 ด้าน หรือเรียกว่า ประสิทธิภาพในการ

บริหารจัดการที่เรียกว่าการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

7 ด้าน ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธี

การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 (ประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 120 ตอนท่ี 100 ก 9 ตุลาคม 

2546) ก�าหนดให้ประกอบด้วย 7 ด้าน ได้แก่ ด้าน (1) 

การเกิดประโยชน์สุขของประชาชน (responsiveness 

to people happiness) (2) การเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อ

ภารกิจของหน่วยงาน (achievement to government  

affairs) (3) การมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิง

ภารกิจของหน่วยงาน (efficiency and worthiness in 

terms of government affairs) (4) การลดข้ันตอนการ
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ปฏิบัติงาน (lessening unnecessary steps of work)  

(5) การปรบัปรงุภารกจิของหน่วยงานให้ทนัต่อสถานการณ์  

(reviewing mission to meet changing situation)  

(6) การอ�านวยความสะดวกและการตอบสนองความ

ต้องการของประชาชน (providing convenient and 

favorable services to people) และ (7) การประเมิน

ผลการปฏิบัติงานอย่างสม�่าเสมอ (regular evaluation) 

(วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, 2552, น. 34)

        ตัวแปรอิสระ (เหตุ)                                                 ตัวแปรตาม (ผล)

1. ปัจจัยที่มีส่วนส�าคัญต่อปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
เพื่อป้องกันอุทกภัยของจังหวัดสมุทรปราการตามแนวพระ
ราชด�าริประกอบด้วย 5 ด้าน ดังนี้
1) ความซื่อสัตย์สุจริต
2) ความเที่ยงตรง 
3) การรู้วิทยาการ รู้งานและรู้ดีรู้ชั่วอย่างกระจ่างชัด
4) ความละเอียดถี่ถ้วนและระมัดระวัง
5) การใช้จ่ายเงินแผ่นดินเป็นไปโดยบริสุทธิ์ และบังเกิดผล
ประโยชน์เต็มเม็ดเต็มหน่วย  

“การบริหารจัดการเพื่อป้องกันอุทกภัยของ
จังหวัดสมุทรปราการ” หรือ “ปัจจัยท่ีมีส่วน
ส�าคัญต่อประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
เพื่อป้องกันอุทกภัยของจังหวัดสมุทรปราการ
ตามแนวพระราชด�าริท่ีเรียกว่าการบริหาร
กิจการบ้านเมืองท่ีดี 7 ด้าน” ได้แก่ 
1) การเกิดประโยชน์สุขของประชาชน 
2) การเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของหน่วยงาน 
3) การมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าใน
เชิงภารกิจของหน่วยงาน 
4) การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
5) การปรับปรุงภารกิจของหน่วยงานให้ทัน
ต่อสถานการณ์ 
6) การอ�านวยความสะดวกและการตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน  
7) การประเมินผลการปฏิบัติงานอย่าง
สม�่าเสมอ

2. ปัจจัยที่มีส่วนส�าคัญต่อแนวทางการพัฒนาการบริหาร
จัดการเพื่อป้องกันอุทกภัยของจังหวัดสมุทรปราการตามแนว
พระราชด�าริประกอบด้วย 5 ด้าน ดังนี้
1) ความซื่อสัตย์สุจริต
2) ความเที่ยงตรง 
3) การรู้วิทยาการ รู้งานและรู้ดีรู้ชั่วอย่างกระจ่างชัด
4) ความละเอียดถี่ถ้วนและระมัดระวัง
5) การใช้จ่ายเงินแผ่นดินเป็นไปโดยบริสุทธิ์ และบังเกิดผล
ประโยชน์เต็มเม็ดเต็มหน่วย  

3. แนวทางการพฒันาการบริหารการจัดการเพ่ือป้องกนัอทุกภยั
ของจังหวัดสมุทรปราการตามแนวพระราชด�าริ

4. ตัวแบบการบริหารการจัดการเพื่อป้องกันอุทกภัยของ
จังหวัดสมุทรปราการตามแนวพระราชด�าริ

ภำพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

เป็นการวจิยัแบบผสม โดยเน้นการวจิยัเชงิปรมิาณ

เป็นหลัก และใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ เป็นข้อมูลเสริม 

ปธระชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

ประชากร คือ ประชาชนเป ้าหมายทั้งหมด

ที่ท�าการศึกษา อันได้แก่ ประชาชนทั้งหมดที่อาศัยอยู่ใน 

6 อ�าเภอ ของจังหวัดสมุทรปราการ ได้แก่ อ�าเภอ (1) เมือง

สมุทรปราการ (2) พระประแดง (3) บางพลี (4) พระสมุทร

เจดีย์ (5) บางบ่อ และ (6) บางเสาธง ท่ีได้รับผลโดยตรง

จากการบริหารจัดการเพื่อป้องกันอุทกภัยของจังหวัด

สมุทรปราการ รวมทั้งสิ้น 1,185,180 คน (องค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดสมุทรปราการ, 2557) 

กลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชนท่ีตอบแบบสอบถาม 

อันได้แก่ ประชาชนที่อาศัยอยู่ใน 6 อ�าเภอของจังหวัด
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สมุทรปราการที่ได้รับผลโดยตรงจากการบริหารจัดการเพื่อ

ป้องกันอุทกภัยของจังหวัดสมุทรปราการ จ�านวน 1,111 

คน จ�านวนน้ี ได้มาจากการค�านวณเพื่อหาขนาดของกลุ่ม

ตัวอย่างตามหลักสูตรของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane, 

2012) ที่ระดับความคาดเคลื่อน 3% 

เครื่องมือท่ีใช้ในกำรวิจัย

การวิจัยเชิงปริมาณ ใช้แบบสอบถาม ซึ่งผ่าน

การทดสอบเพื่อหาค่า IOC ได้เท่ากับ 0.95 และผ่านการ

ทดสอบ (pretest หรือ try out) เพื่อหาค่าความเชื่อถือได้

ของแบบสอบถาม ได้ค่าครอนบาค เท่ากับ 0.94

การวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้แบบสัมภาษณ์แนวลึกที่มี

โครงสร้าง (structured in-depth interview form) เป็น

เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล

ผู ้ศึกษาได้ก�าหนดวิธีการรวบรวมข้อมูล 3 วิธี 

ได้แก่ (1) การรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร (2) การรวบรวม

ข้อมูลจากการวิจัยสนาม และ (3) การรวบรวมข้อมูลจาก

การสังเกตการณ์

1. การรวบรวมข้อมลูจากเอกสาร ผูศ้กึษาได้ศกึษา

ค้นคว้าข้อมูลจากต�ารา หนังสือ รายงานผลการวิจัย สถิติ 

ตัวเลข และเอกสารต่าง ๆ ทั้งภาษาไทยและภาษาต่าง

ประเทศ รวมตลอดถงึข้อมลูทีไ่ด้จากอนิเทอร์เน็ต (internet)

2. การรวบรวมข้อมูลจากการวิจัยสนาม เป็นการ

เก็บรวบรวมข้อมูลจากการวิจัยเชิงปริมาณ หรือการ

วิจัยสนาม (field research) ด�าเนินการระหว่างวันที่ 

1-30 กรกฎาคม 2559 โดยผู้ศึกษา และผู้ช่วยอีก 5 คน 

แจกแบบสอบถามจ�านวน 1,110 ชุด และเก็บรวบรวม

แบบสอบถามทีส่มบรูณ์กลบัคนืมาได้ 921 ชดุ/คน (n=921) 

คิดเป็นร้อยละ 82.97 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 1,110 

คน นอกจากนี้ ผู้ศึกษาได้ท�าการสัมภาษณ์แนวลึกเฉพาะ

ผู้เชี่ยวชาญด้วยตนเองจ�านวน 9 คนๆละ 60 นาที

3. การรวบรวมข้อมูลจากการสังเกตการณ์ ผู ้

ศึกษา ได้ท�าการสังเกตกลุ ่มตัวอย่างจากประสบการณ์

ของผู้ศึกษา ดังนี้

3.1 สังเกตภาพรวมของการตอบค�าถามและ

ให้ข้อมูลของประชาชนในพื้นท่ี

3.2 สังเกตสภาพแวดล้อมของการบริหาร

จัดการป้องกันอุทกภัยในจังหวัดสมุทรปราการ

ข้อมูลในส่วนนี้ เป็นเพียงข้อมูลเสริม เพื่อใช้เสริม

หรือคัดค้านข้อมูลหลักท่ีได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก

การวิจัยสนาม

กำรวิเครำะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้

หลังจากเก็บรวบรวมแบบสอบถามจากการวิจัย

สนามแล้ว ผู้ศึกษาได้น�าแบบสอบถามทั้งหมดมาวิเคราะห์

ในรูปตาราง และใช้รูปแบบการวิเคราะห์เชิงพรรณนา ใช้

เครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย (mean) 

และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) การ

ทดสอบค่าท่ี (t-test) ค่าการถดถอยพหุคูณ (multiple 

regression) และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน 

(Pearson Correlation) 

ผลกำรวิจัย

1. กลุ ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ (ร้อยละ 55.37) มี

ระดับการศึกษาปริญญาตรี หรือสูงกว่าปริญญาตรี และ

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ (ร้อยละ 39.74) อยู่ในอ�าเภอเมือง

สมุทรปราการ กลุ ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ล้วนเห็นด้วยใน

ระดับมากท้ัง 5 ด้าน ได้แก่ ด้าน (1) ความซ่ือสัตย์สุจริต  

(2) ความเท่ียงตรง (3) การรู้วิทยาการ รู้งานและรู้ดีรู้ชั่ว

อย่างกระจ่างชัด (4) ความละเอียดถ่ีถ้วนและระมัดระวัง 

และ (5) การใช้จ่ายเงินแผ่นดินเป็นไปโดยบริสุทธิ์ และ

บังเกิดผลประโยชน์เต็มเม็ดเต็มหน่วย 

ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการเพื่อป้องกัน

อุทกภัยตามแนวพระราชด�าริในภาพรวมทั้งหมด ปรากฏ

ว่า ในภาพรวมท้ังหมด จังหวัดมีปัญหาเก่ียวกับการบริหาร

จัดการเพื่อป้องกันอุทกภัยตามแนวพระราชด�าริทั้ง 5 ด้าน

ดังกล่าว (ค่าเฉลี่ย 2.35) ค่าเฉลี่ยรวมต่อปัญหาเกี่ยวกับการ

บรหิารจดัการเพือ่ป้องกนัอทุกภยัของจงัหวดัสมทุรปราการ
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ตามแนวพระราชด�าริทั้ง 5 ด้าน ปรากฏว่า เห็นด้วยใน

ระดับมาก (ค่าเฉลี่ยรวมทั้ง 5 ด้าน 2.46)

2. สรุปผลการวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาการ

บรหิารจดัการเพือ่ป้องกนัอทุกภยัของจงัหวดัสมทุรปราการ

ตามแนวพระราชด�าริ 5 ด้าน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่

เห็นด้วยในระดับมากทั้ง 5 ด้าน ค่าเฉลี่ยรวมต่อแนวทาง

การพัฒนาการบริหารจัดการเพือ่ป้องกนัอทุกภยัของจงัหวดั

สมุทรปราการตามแนวพระราชด�าริ 5 ด้าน ปรากฏว่า เห็น

ด้วยในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยรวมทั้ง 5 ด้าน 2.58)

3. สรุปผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิด

เห็นของกลุ ่มตัวอย่างบางกลุ่มต่อภาพรวมแนวทางการ

พัฒนาการบริหารจัดการเพื่อป้องกันอุทกภัยของจังหวัด

สมุทรปราการตามแนวพระราชด�าริความคิดเห็นระหว่าง

กลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มที่มีการศึกษาต�่ากว่าปริญญาตรี และ

มีการศึกษาปริญญาตรี หรือสูงกว่าปริญญาตรีไม่แตกต่าง

กัน ที่ระดับนัยส�าคัญทางสถิติ 0.05 โดยค่า Sig. (2-tailed) 

มากกว่าระดับนัยส�าคัญทางสถิติ (Sig. (2-tailed) < 0.05) 

(ค่า Sig. (2-tailed) เท่ากับ 0.301)

4. สรุปผลการวเิคราะห์ประสทิธภิาพในการบรหิาร

จัดการที่เรียกว่า การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 7 ด้าน

ปรากฏว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ล้วนเห็นด้วยในระดับ

ปานกลางทั้ง 7 ด้าน ผู้ศึกษาได้น�าเสนอประสิทธิภาพใน

การบริหารจัดการที่เรียกว่า การบริหารกิจการบ้านเมือง

ที่ดีทั้ง 7 ด้าน เรียงตามล�าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ดังนี้

1) ประสทิธภิาพในการบรหิารจดัการทีเ่รยีกว่า 

การบรหิารกจิการบ้านเมอืงทีด่ด้ีานการมปีระสทิธภิาพและ

เกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของหน่วยงาน ได้แก่ จังหวัด

ปฏิบัติงานป้องกันอุทกภัยอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า และ

เป็นไปตามเป้าหมาย (ค่าเฉลี่ย 2.30) 

2) ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการที่เรียก

ว่า การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีด้านการอ�านวยความ

สะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 

ได้แก่ จังหวัดปฏิบัติงานป้องกันอุทกภัย หรือระบายน�้าลง

ทะเลในทศิทางทีส่อดคล้องกบัความต้องการของประชาชน 

(ค่าเฉล่ีย 2.29, ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.54) 

3) ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการที่เรียก

ว่า การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีด้านการเกิดผลสัมฤทธิ์

ต่อภารกิจของหน่วยงาน ได้แก่ จังหวัดปฏิบัติงานป้องกัน

อุทกภัย หรือระบายน�้าลงทะเลในปริมาณท่ีมาก และด้วย

ความรวดเร็ว (ค่าเฉลี่ย 2.29, ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.55) 

4) ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการท่ีเรียก

ว่า การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีด้านการปรับปรุงภารกิจ

ของหน่วยงานให้ทันต่อสถานการณ์ ได้แก่ จังหวัดปฏิบัติ

งานป้องกันอุทกภัย หรือระบายน�้าลงทะเลได้อย่างทัน

สถานการณ์ (ค่าเฉลี่ย 2.28) 

5) ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการท่ีเรียก

ว่า การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีด้านการลดข้ันตอนการ

ปฏบัิตงิาน ได้แก่ จงัหวดัปฏบัิตงิานป้องกนัอทุกภยัในทิศทาง

ท่ีลดข้ันตอนการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน (ค่าเฉลี่ย 2.28) 

6) ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการท่ีเรียก

ว่า การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีด้านการเกิดประโยชน์

สุขของประชาชน ได้แก่ จังหวัดบริหารจัดการ หรือปฏิบัติ

งานป้องกนัอทุกภยัในจงัหวดัสมทุรปราการในทศิทางทีเ่กดิ

ประโยชน์สุขต่อประชาชน เช่น เร่งระบายน�้าลงทะเลใน

ปรมิาณทีม่าก รวดเรว็ และทนัต่อเหตกุารณ์ (ค่าเฉลีย่ 2.28)

7) ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการท่ีเรียก

ว่า การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีด้านการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานอย่างสม�่าเสมอ ได้แก่ จังหวัดมีการประเมินผล

การปฏิบัติงานป้องกันอุทกภัยของโดยสอบถามความคิด

เห็นของประชาชน (ค่าเฉลี่ย 2.27)

5. สรุปผลการวิเคราะห์ตัวแบบการบริหารจัดการ

เพื่อป้องกันอุทกภัยของจังหวัดสมุทรปราการตามแนวพระ

ราชด�าริ 5 ด้าน ที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการบริหาร

จัดการท่ีเรียกว่า การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 7 ด้าน 

(สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย ข้อ 4) วิเคราะห์โดยน�า

ข้อมูลมาหาค่าการถดถอยพหุคูณ (multiple regression) 

และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s 

correlation coefficient) อันการวิเคราะห์หรือพิสูจน์การ

ส่งผล หรืออิทธิพลของตัวแปรอิสระต่อตัวแปรตาม กล่าว

คือ เป็นการวิเคราะห์ ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างต่อ

การส่งผล หรืออิทธิพลของ (1) ตัวแบบการบริหารจัดการ

เพื่อป้องกันอุทกภัยของจังหวัดสมุทรปราการตามแนวพระ

ราชด�าริ 5 ด้าน (ตัวแปรอิสระ) ท่ีมีต่อ (2) ประสิทธิภาพ

ในการบริหารจัดการที่เรียกว่า การบริหารกิจการบ้าน
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เมืองที่ดี 7 ด้าน ตัวแบบการบริหารจัดการเพื่อป้องกัน

อุทกภัยของจังหวัดสมุทรปราการตามแนวพระราชด�าริ 5 

ด้าน ได้แก่ ด้าน (1) ความซื่อสัตย์สุจริต (2) ความเท่ียง

ตรง (3) การรู้วิทยาการ รู้งานและรู้ดีรู้ชั่วอย่างกระจ่าง

ชัด (4) ความละเอียดถี่ถ้วนและระมัดระวัง และ (5) 

การใช้จ่ายเงินแผ่นดินเป็นไปโดยบริสุทธิ์ และบังเกิดผล

ประโยชน์เต็มเม็ดเต็มหน่วย ทั้ง 5 ด้าน ล้วนเป็นปัจจัยท่ี

มีส่วนส�าคัญต่อประสิทธิภาพในการบริหารจัดการที่เรียก

ว่า การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 7 ด้าน ได้แก่ ด้าน (1) 

การเกิดประโยชน์สุขของประชาชน (2) การเกิดผลสัมฤทธิ์

ต่อภารกิจของหน่วยงาน (3) การมีประสิทธิภาพและเกิด

ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของหน่วยงาน(4) การลดข้ันตอน

การปฏบิตังิาน (5) การปรบัปรงุภารกจิของหน่วยงานให้ทนั

ต่อสถานการณ์ (6) การอ�านวยความสะดวกและการตอบ

สนองความต้องการของประชาชน และ (7) การประเมิน

ผลการปฏิบัติงานอย่างสม�่าเสมอ โดยตัวแบบการบริหาร

จัดการเพื่อป้องกันอุทกภัยของจังหวัดสมุทรปราการตาม

แนวพระราชด�าริทั้ง 5 ด้านนั้น เรียงตามล�าดับความส�าคัญ

จากมากไปน้อยได้ดังนี้ (1) ด้านความละเอียดถ่ีถ้วนและ

ระมัดระวัง (2) ด้านการรู้วิทยาการ รู้งานและรู้ดีรู้ช่ัวอย่าง

กระจ่างชดั (3) ด้านการใช้จ่ายเงนิแผ่นดินเป็นไปโดยบรสิทุธิ์ 

และบังเกิดผลประโยชน์เต็มเม็ดเต็มหน่วย (4) ด้านความ

ซื่อสัตย์สุจริต และ (5) ด้านความเที่ยงตรง

6. สรุปผลการวิ เคราะห์ความคิดเห็นของผู ้

เชี่ยวชาญที่ได้จากการสัมภาษณ์แนวลึกเฉพาะผู้เช่ียวชาญ 

หรอืผูใ้ห้ข้อมลูหลกั จ�านวน 9 คน ต่อแนวทางการพฒันาการ

บริหารจัดการ และตัวแบบการบริหารจัดการเพื่อป้องกัน

อุทกภัยของจังหวัดสมุทรปราการตามแนวพระราชด�าริ ผู้

ศึกษาได้น�าค�าถามที่ได้จากการวิจัยเชิงปริมาณท่ีส�าคัญ 2 

ข้อค�าถาม มาเป็นแนวทางในการก�าหนดค�าถามในแบบ

สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้ให้ข้อมูลหลักจ�านวน 9 คน 

ทั้งนี้ เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงคุณภาพ และหลังจากได้ข้อมูล

มาแล้ว ผู้ศึกษาน�าข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพดัง

กล่าวมาวิเคราะห์เปรียบเทียบ หรือเทียบเคียงกันว่า ข้อมูล

ทั้ง 2 ส่วนน้ี สนับสนุน หรือคัดค้านกันหรือไม่อย่างไร โดย

น�าใช้เป็นส่วนส�าคัญส�าหรับการเสนอข้อเสนอแนะในบทท่ี 

5 นี้ต่อไป ค�าถามทั้ง 2 ข้อค�าถาม ได้แก่

1) ค�าถามเกี่ยวกับ “แนวทางการพัฒนาการ

บรหิารจดัการเพือ่ป้องกนัอทุกภยัของจงัหวดัสมทุรปราการ

ตามแนวพระราชด�าริ” ด้านการใช้จ่ายเงินแผ่นดินเป็นไป

โดยบริสุทธิ์ และบังเกิดผลประโยชน์เต็มเม็ด ได้แก่ ค�าถาม

ที่ว่า “จังหวัดควรปฏิบัติงานป้องกันอุทกภัยโดยใช้จ่ายงบ

ประมาณอย่างประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุดเพิ่มมาก

ข้ึน” โดยมีค่าเฉลี่ยสูงท่ีสุด ปรากฏว่า ผู้เช่ียวชาญ หรือผู้

ให้ข้อมูลหลักท้ัง 9 คน เห็นด้วยกับค�าถามดังกล่าว 

2) ค�าถามเกี่ยวกับ “ตัวแบบการบริหารจัดการ

เพื่อป้องกันอุทกภัยของจังหวัดสมุทรปราการตามแนวพระ

ราชด�าริ” ที่ว่า “ตัวแบบการบริหารจัดการเพื่อป้องกัน

อุทกภัยของจังหวัดสมุทรปราการตามแนวพระราชด�าริ 

5 ด้าน ควรเรียงตามล�าดับความส�าคัญจากมากไปน้อยได้

ดังนี้ ด้าน (1) ความละเอียดถ่ีถ้วนและระมัดระวัง (2) การ

รู้วิทยาการ รู้งานและรู้ดีรู้ช่ัวอย่างกระจ่างชัด (3) การใช้

จ่ายเงินแผ่นดินเป็นไปโดยบริสุทธิ์ และบังเกิดผลประโยชน์

เต็มเม็ดเต็มหน่วย (4) ความซ่ือสัตย์สุจริต และ (5) ความ

เท่ียงตรง” ปรากฏว่า ผู้เช่ียวชาญ หรือผู้ให้ข้อมูล ทั้ง 9 

คน เห็นด้วยกับค�าถามดังกล่าว 

กำรอภิปรำยผล

1. ผู้ศึกษามีความเห็นว่า จังหวัดสมุทรปราการมี 

“ปัญหา” เกี่ยวกับการบริหารจัดการเพื่อป้องกันอุทกภัย

ของจงัหวดัสมทุรปราการตามแนวพระราชด�าร ิ5 ด้าน และ

เนื่องจากปัญหาแต่ละด้าน มีหลายปัญหา ขึ้นอยู่กับมุมมอง

ของแต่ละคน ยกตัวอย่างเช่น เฉพาะปัญหาเกี่ยวกับการ

บรหิารจดัการเพือ่ป้องกนัอทุกภยัของจงัหวดัสมทุรปราการ

ตามแนวพระราชด�าริ อาจแบ่งเป็น (1) จังหวัดปฏิบัติงาน

ป้องกันอุทกภัยด้วยเหตุผล หรืออยู่บนพื้นฐานของเหตุผล

ไม่มากเท่าที่ควร เช่น ระบายน�้าลงทะเลในปริมาณท่ีไม่

มากเพียงพอ และไม่รวดเร็วเท่าที่ควร และ (2) จังหวัด

ปฏิบัติงานป้องกันอุทกภัยด้วยความยุติธรรมไม่มากเท่าที่

ควร เช่น เอนเอียงเข้าข้างบุคคล หรือกลุ่มบุคคลบางกลุ่ม

เป็นต้น แต่ในท่ีนี้ ผู้ศึกษาได้ยกตัวอย่างเฉพาะ “ปัญหาที่

ส�าคัญท่ีสุด” ด้านละ 1 ปัญหาเท่านั้น (โดยได้เลือกปัญหา

ที่ส�าคัญที่สุดตามความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างในแต่ละ

ด้านจากบทท่ี 4 ตาราง 4.2 ซ่ึงมีเครื่องหมาย * หรือจาก

แบบสอบถามในภาคผนวก มาศึกษาวิเคราะห์) ในเวลา
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เดียวกัน ได้เสนอ “สาเหตุ” และ “แนวทางแก้ไข” หรือ 

“แนวทางการพัฒนา” การบริหารจัดการควบคู่ไปด้วย

2. จากผลการเปรียบเทียบภาพรวมความคิดเห็น

ระหว่างกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม จ�าแนกตามระดับการศึกษา 

ได้แก่ ต�่าปริญญาตรีกับปริญญาตรี หรือสูงกว่าปริญญาตรี

ต่อภาพรวมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเพื่อป้องกัน

อุทกภัยของจังหวัดสมุทรปราการตามแนวพระราชด�าริ 

ปรากฏว่า ไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยส�าคัญทางสถิติ 0.05 

ผู้ศึกษามีความเห็นว่า เหตุผลส�าคัญที่ท�าให้กลุ่ม

ตัวอย่างซึ่งเป็นประชาชนที่อาศัยอยู่ใน 6 อ�าเภอ ของ

จังหวัดสมุทรปราการที่ได้รับผลโดยตรงจากการบริหาร

จัดการเพื่อป้องกันอุทกภัยของจังหวัดสมุทรปราการ อัน

ได้แก่ อ�าเภอ (1) เมืองสมุทรปราการ (2) พระประแดง 

(3) บางพลี (4) พระสมุทรเจดีย์ (5) บางบ่อ และ (6) 

บางเสาธง มีความเห็นไม่แตกต่างกันนั้น เนื่องจากการ

ได้รับเนื้อหาสาระเกี่ยวกับการบริหารจัดการเพื่อป้องกัน

อุทกภัยตามแนวพระราชด�าริ ความรู้ การฝึกอบรมท้ังใน

ทางวิชาการหรือทางทฤษฎีและทางปฏิบัติ รวมตลอดท้ัง

การได้รับเทคโนโลยีของกลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษา

ต�่ากว่าปริญญาตรีกับปริญญาตรีหรือสูงกว่าปริญญาตรีดัง

กล่าว ไม่แตกต่างกัน เป็นแบบอย่างเดียวกัน หรือเป็นไป

ในทิศทางเดียวกัน ไม่เพียงเท่านั้น กลุ่มตัวอย่างดังกล่าว

ยังอยู่ในพ้ืนที่ 6 อ�าเภอของจังหวัดสมุทรปราการที่มีความ

เจริญก้าวหน้า กล่าวคือ จังหวัดสมุทรปราการเป็นจังหวัดที่

มคีวามเจริญทางเศรษฐกจิของกลุม่จงัหวดักรงุเทพมหานคร

และปริมณฑล รวมทั้งมีโรงงานอุตสาหกรรมและการค้า

มากมาย ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงมีส่วนส�าคัญท�าให้ความ

คิด และการกระท�าระหว่างกลุ่มตัวอย่างดังกล่าวต่อภาพ

รวมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเพื่อป้องกันอุทกภัย

ของจังหวัดสมุทรปราการตามแนวพระราชด�าริ ไม่แตกต่าง

กันด้วย เมื่อเป็นเช่นนี้ จึงมีส่วนส�าคัญท�าให้กลุ่มตัวอย่าง

ทั้ง 2 กลุ่ม ที่จ�าแนกตามระดับการศึกษาต�่ากว่าปริญญาตรี

กับปริญญาตรีหรือสูงกว่าปริญญาตรี มีแนวโน้มที่จะมีมุม

มอง หรือมีความคิดเห็นที่ไม่แตกต่างกันในเร่ืองภาพรวม

ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเพื่อป้องกันอุทกภัยของ

จังหวัดสมุทรปราการตามแนวพระราชด�าริ (การอภิปราย

ผล และการวิเคราะห์ดังกล่าวน้ี เป็นเพียงการวิเคราะห์

ข้อมูลในเบื้องต้นเท่าน้ัน หากต้องการทราบรายละเอียด

ในแนวลึกกว่านี้ ควรท�าการศึกษายอดต่อไป)

ผลการศึกษาความคิดเห็นของกลุ ่มตัวอย่าง 2 

กลุ่มท่ีจ�าแนกตามระดับการศึกษาท่ีไม่แตกต่างกันข้างต้น

นี้ สอดคล้องกับผลการศึกษาของอิสระภัทร์ คุณประเสริฐ 

(2553) ได้ท�าการวเิคราะห์เปรยีบเทยีบความคดิเหน็ระหว่าง

กลุม่ตวัอย่างท่ีเป็นข้าราชการท่ีปฏบัิตงิานในองค์การบรหิาร

ส่วนจังหวัด 2 กลุ่ม คือ กลุ่มท่ีมีการศึกษาต�่ากว่าปริญญา

ตรีกับกลุ ่มที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 

หรือสูงกว่าปริญญาตรีต่อภาพรวมแนวทางการพัฒนาการ

บรหิารจดัการด้านภาวะผูน้�าขององค์การบรหิารส่วนจงัหวดั

สรุาษฎร์ธานตีามกรอบแนวคดิ PAMS-POSDCoRB 10 ด้าน 

พบว่า ไม่แตกต่างกันท้ัง 10 ด้าน (ท่ีระดับนัยส�าคัญทาง

สถิติ มากกว่า 0.05) พร้อมกันนั้น ผลการศึกษายังพบอีกว่า 

ความคิดเห็นระหว่างกลุ่มตัวอย่างที่เป็นประชาชนที่อาศัย

อยู่ในเขตพื้นท่ีของจังหวัดราษฎร์ธานี 2 กลุ่ม จ�าแนกตาม

ระดับการศึกษา คือ กลุ่มท่ีมีระดับศึกษาต�่ากว่าปริญญาตรี

กับกลุ่มท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือ

สูงกว่าปริญญาตรี ส่วนใหญ่ไม่แตกต่างกัน 7 ด้าน จาก

ท้ังหมด 11 ด้าน อีกด้วย

3. ผลการศึกษาปรากฏว่า ตัวแบบการบริหาร

จัดการเพื่อป้องกันอุทกภัยของจังหวัดสมุทรปราการตาม

แนวพระราชด�าริ 5 ด้าน เรียงตามล�าดับความส�าคัญ

จากมากไปน้อยได้ดังนี้ (1) ด้านความละเอียดถ่ีถ้วนและ

ระมัดระวัง (2) ด้านการรู้วิทยาการ รู้งานและรู้ดีรู้ช่ัวอย่าง

กระจ่างชัด (3) ด้านการใช้จ่ายเงนิแผ่นดนิเป็นไปโดยบรสิทุธิ์ 

และบังเกิดผลประโยชน์เต็มเม็ดเต็มหน่วย (4) ด้านความ

ซ่ือสัตย์สุจริต และ (5) ด้านความเท่ียงตรง เหตุผลส�าคัญที่

ท�าให้กลุ่มตัวอย่างซ่ึงเป็นประชาชนท่ีอาศัยอยู่ใน 6 อ�าเภอ 

ของจงัหวดัสมทุรปราการทีไ่ด้รบัผลโดยตรงจากการบรหิาร

จัดการเพื่อป้องกันอุทกภัยของจังหวัดสมุทรปราการ มี

ความเห็นดังกล่าวนั้น ผู้ศึกษามีความเห็นว่า สืบเนื่องมา

จากกลุ่มตัวอย่างเห็นว่า 

(1) ตัวแบบการบริหารจัดการดังกล่าวมีสาระ

ส�าคัญของแนวพระราชด�าริอย่างครบถ้วนและชัดเจน รวม

ทั้งกลุ่มตัวอย่างเห็นถึงความส�าคัญ ความจ�าเป็น ตลอดจน

ลักษณะส�าคัญของตัวแบบการบริหารจัดการเพื่อป้องกัน

อุทกภัยของจังหวัดสมุทรปราการตามแนวพระราชด�าริ 

5 ด้าน 
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(2) หากจังหวัดน�าตัวแบบการบริหารจัดการ

ดังกล่าวไปปรับใช้ ย่อมท�าให้การบริหารจัดการเพื่อป้องกัน

อุทกภัยของจังหวัดมีแนวโน้มประสบผลส�าเร็จมากข้ึน และ 

(3) ตัวแบบการบริหารจัดการดังกล่าวน�าไป

ปรบัใช้ในการส่งเสรมิการบรหิารจดัการเพือ่ป้องกนัอทุกภยั

ของจงัหวัดสมุทรปราการสอดคล้องกับนโยบายของจงัหวดั 

และจังหวัด และหน่วยการปกครองท้องถิ่น ได้น�าแนวพระ

ราชด�าริ 5 ด้าน ไปปรับใช้ในการบริหารจัดการ เมื่อเป็น

เช่นน้ี กลุ่มตัวอย่างจึงมีความเห็นดังกล่าว

4. ความคิดเห็นของผู ้เชี่ยวชาญที่ได ้จากการ

สัมภาษณ์แนวลึกเฉพาะผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้ให้ข้อมูลหลัก 

จ�านวน 9 คน ต่อแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการ 

และตัวแบบการบริหารจัดการเพื่อป้องกันอุทกภัยของ

จังหวัดสมุทรปราการตามแนวพระราชด�าริ 

(1) ค�าถามเกี่ยวกับ “แนวทางการพัฒนาการ

บรหิารจดัการเพือ่ป้องกนัอทุกภยัของจงัหวดัสมทุรปราการ

ตามแนวพระราชด�าร”ิ ทีว่่า “จงัหวดัควรปฏบิตังิานป้องกนั

อุทกภัยโดยใช้จ่ายงบประมาณอย่างประหยัดและเกิด

ประโยชน์สูงสุดเพ่ิมมากขึ้น” น้ัน เหตุผลส�าคัญท่ีท�าให้ผู้

เชี่ยวชาญ หรือผู้ให้ข้อมูลหลักทั้ง 9 คน เห็นด้วยกับค�าถาม

ดังกล่าวนั้น ผู้ศึกษามีความเห็นว่า เน่ืองจากผู้เชี่ยวชาญ 

หรือผู้ให้ข้อมูลหลักเห็นว่า การใช้จ่ายงบประมาณอย่าง

ประหยัด และเกิดประโยชน์สูงสุดเป็นสอดคล้องกับแนว

พระราชด�าริ รวมทัง้เป็นสิง่ส�าคัญและจ�าเป็นทีจ่ะช่วยให้การ

บรหิารจดัการเพือ่ป้องกนัอทุกภยัของจงัหวดัสมทุรปราการ

ตามแนวพระราชด�าริประสบผลส�าเร็จ นอกจากนี้ การใช้

จ่ายงบประมาณที่ประหยัดย่อมท�าให้จังหวัดมีงบประมาณ

เหลือและน�าไปท�าประโยชน์ต่อไปได้อีก 

(2) ค�าถามเกีย่วกบั “ตัวแบบการบรหิารจดัการ

เพื่อป้องกันอุทกภัยของจังหวัดสมุทรปราการตามแนว

พระราชด�าริ” ที่ว่า “ตัวแบบการบริหารจัดการ

เพื่อป้องกันอุทกภัยของจังหวัดสมุทรปราการตามแนว

พระราชด�าริ 

5 ด้าน ควรเรียงตามล�าดับความส�าคัญจากมากไป

น้อยได้ดังนี้ ด้าน (1) ความละเอียดถี่ถ้วนและระมัดระวัง 

(2) การรู้วิทยาการ รู้งานและรู้ดีรู้ชั่วอย่างกระจ่างชัด (3) 

การใช้จ่ายเงินแผ่นดินเป็นไปโดยบริสุทธิ์ และบังเกิดผล

ประโยชน์เต็มเม็ดเต็มหน่วย (4) ความซ่ือสัตย์สุจริต และ 

(5) ความเท่ียงตรง” นั้น เหตุผลส�าคัญท่ีท�าให้ผู้เช่ียวชาญ 

หรือผู้ให้ข้อมูลหลักท้ัง 9 คน เห็นด้วยกับค�าถามดังกล่าว

นั้น ผู้ศึกษามีความเห็นว่า เนื่องจากผู้เช่ียวชาญ หรือผู้ให้

ข้อมูลหลักเห็นว่า ตัวแบบการบริหารจัดการตามแนวพระ

ราชด�าริ 5 ด้านนั้น มีสาระส�าคัญของแนวพระราชด�าริ

อย่างครบถ้วนและชัดเจน และหากจังหวัดน�าตัวแบบการ

บริหารจัดการดังกล่าวไปปรับใช้ ย่อมท�าให้การบริหาร

จัดการเพื่อป้องกันอุทกภัยของจังหวัดมีแนวโน้มประสบ

ผลส�าเร็จมากข้ึน 

ข้อเสนอแนะกำรวิจัยครั้งนี้

1. จังหวัดสมุทรปราการควรก�าหนดเป็นนโยบาย

ให้ผู้บริหารทุกระดับท�าตัวเป็นแบบอย่างท่ีดีในการบริหาร

จัดการ หรือการปฏิบัติงานป้องกันอุทกภัยด้วยความ

จริงจัง มุ่งให้งานส�าเร็จและเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม ใน

เวลาเดียวกัน 

2. จังหวัดสมุทรปราการควรท�าความเข้าใจอย่าง

ต่อเนื่องด้วยว่า แม้การปลูกฝังในเรื่องความซ่ือสัตย์สุจริต 

คุณธรรม หรือจิตส�านึกที่ดีเป็นเรื่องที่เป็นนามธรรม จับ

ต้องได้ยาก และสร้างได้ยาก แต่ก็เป็นสิ่งจ�าเป็นส�าหรับผู้

บริหารทุกระดับของจังหวัดสมุทรปราการ ทั้งนี้ ควรมีการ

ก�าหนดขั้นตอนการควบคุม ตรวจสอบ และประเมินผล

การปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างชัดเจนอย่าง

น้อยปีละ 1 ครั้งด้วย

3. จังหวัดสมุทรปราการควรให้ความส�าคัญกับ

การควบคุมติดตามการปฏิบัติงานป้องกันอุทกภัยเพ่ือให้

เกิดความยุติธรรม เช่น ควบคุมติดตามไม่ให้บุคลากรของ

จงัหวดัเอนเอยีงเข้าข้างบคุคล หรอืกลุม่บคุคลบางกลุม่ โดย

ร่วมมือกับภาคเอกชน และประชาชนให้ช่วยแจ้งเบาะแส

เก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีไม่เท่ียงตรง หรือไม่ยุติธรรม

4. จังหวัดสมุทรปราการควรก�าหนดนโยบายและ

แผนงานท่ีชัดเจนและต่อเนื่องในการวางแผน หรือการเตรี

ยมความพร้อมในการปฏิบัติงานป้องกันอุทกภัยตามแนว

พระราชด�าริ เช่น การมีนโยบายและแผนงานท่ีชัดเจน

และต่อเนื่องในการระบายน�้าลงทะเลเพื่อป้องกันน�้าท่วม 

ในเวลาเดียวกัน จังหวัดสมุทรปราการควรมีความยืดหยุ่น
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โดยการเปิดโอกาสให้จ้างผู้เชี่ยวชาญมาช่วยในการวางแผน

หรือการเตรียมความพร้อมในเรื่องดังกล่าวด้วย 

5. จังหวัดสมุทรปราการควรจัดการฝึกอบรมหรือ

พัฒนาผู้บริหารทุกระดับเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ

และน�าไปใช้ในการปรับปรุงหรือพัฒนาการปฏิบัติงานของ

ผู้บริหารดังกล่าวในเรื่องปฏิบัติงานป้องกันอุทกภัยด้วย

ความละเอียดถี่ถ้วน เฉพาะข้อเสนอแนะให้จัดการฝึก

อบรมหรือพัฒนาผู้บริหารทุกระดับเพื่อให้บุคลากรมีการ

ปรับปรุงตนเองนั้น

6. จังหวัดสมุทรปราการควรปฏิบัติงานป้องกัน

อุทกภัยโดยใช้จ่ายงบประมาณอย่างประหยัดและเกิด

ประโยชน์สูงสุดเพิ่มมากขึ้น

ข้อเสนอแนะกำรวิจัยครั้งต่อไป

1. จังหวัดสมุทรปราการ หรือบุคลากรควรท�าวิจัย

แบบเจาะลึกเกี่ยวกับการบริหารจัดการเพื่อป้องกันอุทกภัย

ของจังหวัดสมุทรปราการตามแนวพระราชด�าริแต่ละด้าน

อย่างเจาะจง เช่น ด้านความซื่อสัตย์สุจริต และด้านการใช้

จ่ายเงินแผ่นดินเป็นไปโดยบริสุทธิ์ และบังเกิดผลประโยชน์

เต็มเม็ดเต็มหน่วย เป็นต้น 

2. จังหวัดสมุทรปราการ หรือบุคลากรควรท�าวิจัย

เชิงเปรียบเทียบ เช่น การเปรียบเทียบการบริหารจัดการ

เพื่อป้องกันอุทกภัยของจังหวัดสมุทรปราการตามแนวพระ

ราชด�าริกับจังหวัดอื่น หรือหน่วยงานอื่นที่มีปัญหา หรือ

ภาระงานใกล้เคียงหรือคล้ายกัน เป็นต้น

3. จังหวัดสมุทรปราการ หรือบุคลากรควรท�า

วิจัยโดยใช้กรอบแนวคิด หรือตัวแบบอื่นส�าหรับการ

ศึกษาวิเคราะห์การบริหารจัดการเพื่อป้องกันอุทกภัย

ของจังหวัดสมุทรปราการตามแนวพระราชด�าริ เช ่น 

การบริหารจัดการตามแนวคิดการบริหารจัดการที่ยั่งยืน  

(Sustainable Administration Concept) และการบรหิาร

จัดการตามแนวคิดตะวันออก (Eastern Concept of  

Administration) เป็นต้น

4. จังหวัดสมุทรปราการ หรือบุคลากรควร

ท�าวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์ผู ้มีส่วนได้เสียที่

เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการเพื่อป้องกันอุทกภัยของ

จังหวัดสมุทรปราการตามแนวพระราชด�ารริ เช่น สมาชิก

พรรคการเมืองหรือนักการเมืองในพื้นท่ี เป็นต้น
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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) สภาพปัญหาการบริหารจัดการด้านการประชาสัมพันธ์ของจังหวัด

ล�าปางเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรรถม้า (2) แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการด้านการประชาสัมพันธ์ของจังหวัดล�าปาง 

(3) ปัจจัยทีมีส่วนส�าคัญที่ท�าให้การพัฒนาการบริหารจัดการด้านการประชาสัมพันธ์ของจังหวัดล�าปาง ประสบความ

ส�าเร็จ (4) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการด้านการประชาสัมพันธ์ของจังหวัดล�าปาง การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสม

ผสานโดยใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณเป็นหลัก เน้นการวิจัยเชิงส�ารวจโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวม

ข้อมูลภาคสนาม จากกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นประชาชนในพื้นที่จังหวัดล�าปาง จ�านวน 1,224 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์คือ 

ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม ผลการศึกษาพบว่า  

(1) สภาพปัญหาการบริหารจัดการด้านการประชาสัมพันธ์ของจังหวัดล�าปางเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรรถม้าอยู่ในระดับน้อย 

(2) แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการด้านการประชาสัมพันธ์คือจังหวัดล�าปางต้องจังหวัดควรสนับสนุนท้ังปัจจัยภายใน

และปัจจัยภายนอก ปัจจัยภายใน คือ การส่งเสริมให้บุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์ได้มีการพัฒนาด้านความรู้ และ

ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี (3) ปัจจัยที่มีส่วนส�าคัญท่ีท�าให้การพัฒนาการบริหารจัดการด้านการประชาสัมพันธ์

ของจังหวัดล�าปางประสบความส�าเร็จ คือ ปัจจัยต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์ตามกรอบแนวคิดการบริหาร 

POSDCORB และ (4) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อน�าไปสู่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ค�ำส�ำคัญ: การบริหารจัดการ, การประชาสัมพันธ์จังหวัดล�าปาง, เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรรถม้า

Abstract

The purpose of this study was to study (1) problems of the administration of public  

relations in Lampang Province for resources conservation chariot (2) the development of public 

relations management in Lampang (3) the factors contributing to the management development in 

Lampang. Public relations of Lampang succeeded and (4) public relations management strategy of 

Lampang province to recognize the chariot resource. This research is an integrated research based on  

quantitative research. Focus on survey research using questionnaires as a tool to collect field data. The 

sample study of people in Lampang province consisted of 1,224 people from all districts from a total 

population of total 958,667 persons. The statistics used in the analysis were mean, standard deviation, 

and percentage. The results showed that (1) the public relations management problem and public 

กำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ของจังหวัดล�ำปำงเพื่ออนุรักษ์ทรัพยำกรรถม้ำ

Administration of Public Relations in Lampang Province  

for Conservation Chariot Resources

นงค์เยาว์ อาทิตยานนท์ และ สัมพันธ์ พลภักดิ์

Nongyao Athitayanon and Sampan Polpak
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

Doctor of Philosophy in Public Administration Program, Eastern Asia University



184 Vol. 8 No. 2 May-August 2018
EAU HEritAgE JoUrnAl

Social Science and Humanity

บทน�ำ

จังหวัดล�าปาง ตั้งอยู ่ภาคเหนือตอนบนของ

ประเทศไทย ห่างจากกรุงเทพฯ ตามทางหลวงแผ่นดิน

สายพหลโยธินประมาณ 602 กิโลเมตร ตามทางรถไฟ

ประมาณ 625 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 12,533.961 

ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 7,833,726 ไร่ มีพื้นที่ใหญ่

เป็นอันดับ 5 ของภาคเหนือ จากข้อมูลตามระบบทะเบียน

ราษฎร์ ประจ�าปี 2558 พบว่าจังหวัดล�าปาง มีประชากร

ทั้งส้ิน จ�านวน 958,667 คน (จังหวัดล�าปาง, 2558) โดย

แบ่งเป็น ชาย 480,558 คน หญิง 478,109 คน ด้านการ

ปกครอง จังหวัดล�าปาง แบ่งเป็น 13 อ�าเภอ 100 ต�าบล 

931 หมู่บ้าน 106 ชุมชนประกอบด้วยอ�าเภอต่าง ๆ  จ�านวน 

13 อ�าเภอ ดังนี้ อ�าเภอ เมือง อ�าเภอแม่เมาะ อ�าเภอเกาะคา 

อ�าเภอเสริมงาม อ�าเภองาว อ�าเภอแจ้ห่ม อ�าเภอวังเหนือ 

อ�าเภอเถิน อ�าเภอแม่พริก อ�าเภอแม่ทะ อ�าเภอสบปราบ 

อ�าเภอห้างฉัตร และ อ�าเภอเมืองปาน สภาพทางเศรษฐกิจ

โดยรวมของจังหวัดล�าปางในปี 2558 มีผลิตภัณฑ์มวลรวม 

61,526 ล้านบาท เป็นอันดับที่ 40 ของประเทศ สาขาท่ี

มีสัดส่วนสูงสุด คือ สาขาเหมืองแร่และเหมืองหิน มูลค่า 

13,560 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 22.04 ของมลูค่าผลติภณัฑ์

ทั้งจังหวัด รองลงมา ได้แก่ สาขาการผลิตอุตสาหกรรม 

มูลค่า 8,246 ล้าน บาท คิดเป็นร้อยละ 13.40 เป็นต้น 

จากพันธกิจดังกล่าว จังหวัดล�าปางได้ก�าหนดยุทธศาสตร์

การพัฒนาจังหวัดล�าปางปี 2558 - 2561 ที่ส�าคัญเกี่ยวกับ

เรื่องที่ท�าการศึกษาไว้ 3 ด้านคือ 

relations media of Lampang province was important. (2) public relations management development 

strategy for public relation management in Lampang province was essential for the administration of 

the Lampang Province. And the external factor is that the service recipients support the operation of 

the public relations of Lampang province (3) the key factors that led to the development of public 

relations management in Lampang province were the success factors for public relations promotion 

in Lampang Province, based on the concept of POSDCORB management (Planning, Organizing, Staffing, 

Directing, Coordination , Reporting, and Budgeting.) and (4) public relations management in Lampang 

is a strategy for public relations development elsewhere.

Keywords: admisnistration, public relations in Lampang, province conservation chariot resources

จากข้อมูลดังกล่าว จุดแข็งของจังหวัดล�าปาง 

คือ จังหวัดล�าปางมีที่ตั้งอยู่ กึ่งกลางของภาคเหนือเป็น

จุดยุทธศาสตร์ การพัฒนาที่เป็นศูนย์กลางในการเช่ือม

โยงด้าน โลจิสติกส์ คมนาคมทางบกและทางน�้าของ

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนและตอนล่าง มีแหล่งท่อง

เท่ียวท่ีเป็นเอกลักษณ์และหลากหลาย มีศักยภาพและ

ความพร้อมทางการท่องเท่ียวสูง ส่วนจุดอ่อนของจังหวัด 

คือ การประชาสัมพันธ์ด้านข้อมูลเป็นไปอย่าง ไม่ท่ัวถึง

และมีประสิทธิภาพเท่าที่ควร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ

ประชาสมัพนัธ์ภายใต้ยทุธศาสตร์การส่งเสรมิและพฒันาการ

ท่องเที่ยวของจังหวัดล�าปางให้มีมูลค่าทางเศรษฐกิจควบคู่

กบัการอนรุกัษ์ทรพัยากรการท่องเท่ียวให้คงสภาพและยัง่ยนื 

การศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษา เรื่อง การบริหาร

จัดการด้านการประชาสัมพันธ์ของจังหวัดล�าปาง ซ่ึงเป็น

หน่วยงานของรัฐ โดยเป็นลักษณะของการศึกษา เพื่อ

พัฒนาหน่วยงาน คือส�านักงานจังหวัดล�าปาง ที่เน้นการ

ประชาสัมพันธ์ด้านการอนุรักษ์รถม้า ซึ่งเป็นเอกลักษณ์

ของจังหวัดล�าปาง ตามแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัดล�าปาง 

พ.ศ. 2528 ถึง 2561 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาการท่อง

เที่ยวของจังหวัดล�าปาง ให้มีมูลค่าทางเศรษฐกิจควบคู่กับ

การอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเท่ียวให้คงสภาพและยั่งยืน 

โดยมี “ปัญหาการวิจัย ” ท่ีน�ามาสู่การศึกษาในครั้งนี้คือ 

“ การบริหารจัดการด้านการประชาสัมพันธ์ของจังหวัด

ล�าปางเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากร รถม้า” ซึ่งเป็นเอกลักษณ์

ของจังหวัดล�าปาง ได้ไม่ดีหรือไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร 
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ซึ่งหากจังหวัดล�าปางไม่มีการพัฒนาบริหารจัดการการ

ประชาสัมพันธ์ที่ดี อาจจะส่งให้จังหวัดล�าปางต้องสูญเสีย

ทรัพยากรอันเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัด (รถม้า) ในอนาคต

ในอันใกล้นี้ได้ เน่ืองจากในระยะเวลาที่ผ่านมา จังหวัดมี

ปัญหาในด้านการประชาสัมพันธ์ในด้านนี้หลาย ๆ  ประการ 

เช่น ปัญหาด้านความพอประมาณ คือ จังหวัดไม่ได้ให้

ความส�าคัญกับการประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวทราบ ถึง

เอกลักษณ์ของจังหวัด และสนับสนุนให้ใช้บริการนั่งรถม้า

ชมเมืองมากเท่าที่ควรและสื่อประชาสัมพันธ์ของจังหวัดไม่

เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้หลากหลายและกว้างขวาง ท�าให้

ข้อมูลข่าวสารอยู่ในวงแคบจ�ากัดในเฉพาะจังหวัดเท่านั้น 

ซ่ึงในความเป็นจริงการให้ข้อมูล ข่าวสาร ควรทั่วถึงแก่นัก

ท่องเที่ยวทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อได้รับ

ทราบและเป็นทางเลือกในการตัดสินใจมาท่องเท่ียวและ

ใช้บริการน่ังรถม้าชมเมือง ปัญหาด้านความมีเหตุผล เช่น 

จังหวัดขาดการบูรณาการร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ  ท้ังภายใน

จังหวัดและภายนอกจังหวัด ท�าให้การประชาสัมพันธ์ขาด

ประสิทธิภาพและไม่กว้างขวางเท่าที่ควรและจังหวัดขาด

แผนงานการส่งเสรมิด้านการอนรุกัษ์และการประชาสมัพนัธ์

ที่เห็นได้เป็นรูปธรรมชัดเจนและต่อเนื่อง ปัญหาด้านการมี

ภูมิคุ้มกัน เช่น จังหวัดขาดการประชาสัมพันธ์และรณรงค์

ให้ประชาชนในพื้นที่ใช้บริการในการนั่งรถม้าเป็นทางเลือก

หนึ่งในการเดินทาง เพื่อให้อาชีพคนขับรถม้าคงอยู่ได้และมี

รายได้เพียงพอต่อการด�ารงชีพ และจังหวัดไม่ได้สนับสนุน

ให้ผู้ประกอบอาชีพขับรถม้ารวมกลุ่มกันเป็นทางการหรือ

เป็นองค์กรเพื่อช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและ

กันในการประกอบอาชีพรวมถึงเพื่อเป็นศูนย์กลางของ

การให้ความสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือจากจังหวัด

ในการอนุรักษ์และส่งเสริม และปัญหาด้านการมีความรู้คู่

คุณธรรม เช่น จังหวัดไม่ได้สนับสนุนให้ผู้ประกอบอาชีพขับ

รถม้ารวมกลุม่กนัเป็นทางการหรอืเป็นองค์กรเพือ่ช่วยเหลอื

ตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการประกอบอาชีพ

รวมถึง เพื่อเป็นศูนย์กลางของการให้ความสนับสนุนและ

ให้ความช่วยเหลือจากจังหวัดในการอนุรักษ์และส่งเสริม 

และบุคลากรของจังหวัดไม่ได้ให้ความส�าคัญรวมถึงไม่ได้

ให้ความส�าคัญกับการประชาสัมพันธ์ เพื่อการอนุรักษ์และ

ส่งเสริมอาชีพขับรถม้าเป็นหน้าที่ที่ควรปฏิบัติ 

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

1. เพื่อศึกษาสภาพปัญหาการบริหารจัดการด้าน

การประชาสมัพนัธ์ของจงัหวดัล�าปางเพือ่อนรุกัษ์ทรพัยากร

รถม้า

2. เพือ่ศกึษาแนวทางการพฒันาการบรหิารจดัการ

ด้านการประชาสัมพันธ์ของจังหวัดล�าปางเพื่ออนุรักษ์

ทรัพยากรรถม้า

3. เพื่อศึกษาปัจจัยทีมีส่วนส�าคัญท่ีท�าให้การ

พฒันาการบรหิารจดัการด้านการประชาสมัพนัธ์ของจงัหวดั

ล�าปาง เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรรถม้าประสบความส�าเร็จ

4. เพื่อศึกษายุทธศาสตร์การบริหารจัดการด้าน

การประชาสมัพนัธ์ของจงัหวดัล�าปางเพือ่อนรุกัษ์ทรพัยากร

รถม้า

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

การบริหารหรือการจัดการ เป็นศาสตร์แขนงหนึ่ง

ทีม่คีวามส�าคญัและจ�าเป็นต่อการด�าเนนิกจิกรรมของหน่วย

งานทุกระดับ โดยการบริหาร (administration) นิยม

ใช้ในภาครัฐหรืองานท่ีเกี่ยวกับนโยบาย และการจัดการ 

(management) นิยมใช้ในภาคธุรกิจเอกชนซึ่ง The  

Encyclopedia Americana ได้ขยายความว่า การบริหาร

และการจัดการใช้ทดแทนกันได้ ค�าว่า “การบริหาร” 

เป็นการจัดการงานบริหารระดับสูง ส่วน “การจัดการ” 

เป็นศิลปะของการประสานองค์ประกอบหรือปัจจัยการ

ผลิต เพื่อมุ่งความส�าเร็จตามเป้าหมายขององค์การเป็น

ความส�าเร็จตามวัตถุประสงค์โดยอาศัยแรงงาน วัสดุ และ

เครื่องจักร ส�าหรับค�าว่า การบริหารจัดการ Lunenburg 

& Ornstein (1996) ได้กล่าวถึงความแตกต่างระหว่างค�า

ดังกล่าวกับการจัดการเชิงวิทยาศาสตร์ (scientific man-

agement) ว่าการบริหารจัดการจะให้ความสนใจประเด็น

ที่เกี่ยวข้องกับวิธีการจัดโครงสร้างองค์การ โดยภาพรวม ใน

ขณะท่ีการจัดการเชิงวิทยาศาสตร์จะสนใจการจัดการกับ

งานและคนงาน ซ่ึงอาจสรุปได้ว่าผู้ท่ีใช้ในความหมายแตก

ต่างกัน ส่วนใหญ่จะเห็นว่า ค�าว่า การบริหาร ครอบคลุม

ภาพรวมขององค์การในขณะท่ีการจดัการมุง่ไปท่ีการจดัการ

กับทรัพยากรเพื่อให้บรรลุจุดหมาย 
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ยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ (strategy) เป็นรูปแบบ

หรือแผนที่แสดงถึงความเป็นอันหน่ึงอันเดียวกันของเป้า

หมาย (goals) นโยบาย (policy) และกิจกรรมต่างๆ ใน

องค์การ (action) ซึ่งมององค์การเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 

(วันชัย มีชาติ 2552 ,น. 115) Samuel Paul (อ้างถึงใน

วัฒนา วงเกียรติรัตน์ และคณะ 2546, น. 18) ได้ให้นิยาม

ของค�าว่า กลยุทธ์ หมายถึง ชุดของทางเลือกระยะยาวเกี่ยว

กับเป้าประสงค์เชงิปฏบิติัการเล่นนโยบายรวมทัง้แผนปฏบัิติ

การของแผนงานรฐับาลซึง่องค์การภาครฐัก�าหนดโดยค�านงึ

ถึงปัจจัยที่ส�าคัญ 2 ประการ ได้แก่ วัตถุประสงค์ของแผน

งานที่รัฐบาลก�าหนดไว้ และสิ่งแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อการ

ด�าเนินงานของแผนงาน พิเชษฐ์ วงศ์เกียรติขจร( 2552, น. 

107 -108) ให้ความหมายของยุทธศาสตร์ว่า การก�าหนด

เป้าหมายเพ่ือทีจ่ะศาสตร์ทีก่�าหนดไปสูก่ารปฏบิตัเิพือ่บรรลุ

เป้าหมาย ซึ่งประกอบไปด้วยก�าหนดแนวทางปฏิบัติโดย

รู้จักข้อจ�ากัดและความแตกต่างระหว่างกิจกรรมต่าง ๆ ท่ี

กระท�าลงไปน้ันบรรลเุป้าหมายหลกัและเป้าหมายโครงการ 

ก�าหนดนโยบาย การวางแผน ก�าหนดโครงการ หรอืเริม่งาน

หน่วยวิเคราะห์การประเมินการวัดและขั้นตอนการปฏิบัติ

ที่เรียกว่า “กลยุทธ์” เพื่อความส�าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ

ในการด�าเนินยุทธศาสตร์นั้นองค์การจะก�าหนดยุทธศาสตร์

ของตนเองเพื่อให้องค์การสามารถด�าเนินการตามแผนที่

วางไว้ได้ แผนยุทธศาสตร์ขององค์การ จะมีอยู่ด้วยกัน 3 

ระดับคือ ยุทธศาสตร์การ (corporate level strategies) 

ยุทธศาสตร์ระดับหน่วยธุรกิจหรือระดับกิจการ (business 

level strategies) และยุทธศาสตร์ในระดับหน่วยปฏิบัติ 

(functional level strategies) ซ่ึงยุทธศาสตร์แต่ละระดับ

จะมีรายละเอียดและลักษณะที่แตกต่างกันซึ่งการด�าเนิน

ยุทธศาสตร์จะมีการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ (strategic 

management) เป็นกระบวนการจ�าเป็นในการบริหาร

เพือ่ให้บรรลภุารกจิขององค์การอยูบ่นแนวคดิทีว่่า องค์การ

ของเราไม่ได้อยู่เป็นเอกเทศโดยตัวของเราเอง แต่อยู่ภาย

ใต้บริบทของสภาพแวดล้อมท่ีเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

ซ่ึงสภาพแวดล้อมพี่มากระทบกับองค์การนั้นบางครั้งก็

เป็นโอกาสบางครั้งก็เป็นภัยคุกคามนอกจากนี้องค์การเอง

ก็ต้องก�าหนดจุดยืนขององค์การด้วยเพื่อหวังยุทธศาสตร์ให้

ชัดเจนมากข้ึน (ทศพร ศิริสัมพันธ์, 2549) แต่ในการศึกษา 

เรื่องการบริหารจัดการด้านการประชาสัมพันธ์ของจังหวัด

ล�าปางจะกล่าวถึงเฉพาะยุทธศาสตร์ของจังหวัดเท่านั้น
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กรอบแนวคิดกำรวิจัย
        ตัวแปรอิสระ (เหตุ)         ตัวแปรตาม (ผล)

1. ปัจจัยที่มีส่วนส�าคัญเกี่ยวกับปัญหาการบริหารจัดการ
ด้านประชาสัมพันธ์ของจังหวัดล�าปางเพื่ออนุรักษ์
ทรัพยากรรถม้าตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1. ความพอประมาณ       2. ความมีเหตุมีผล
3. การมีภูมิคุ้มกัน          4. การมีความรู้คูคุณธรรม 

การบริหารจัดการด้านการประชาสัมพันธ์ของ
จังหวัดล�าปางเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรรถม้า

2. ปัจจัยที่มีส่วนส�าคัญเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาการ
บริหารจัดการด้านประชาสัมพันธ์ของจังหวัดล�าปางเพื่อ
อนุรักษ์ทรัพยากรรถม้าตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1. ความพอประมาณ        2. ความมีเหตุมีผล
3. การมีภูมิคุ้มกัน            4. การมีความรู้คู่คุณธรรม

ปัจจัยท่ีมีส่วนส�าคัญต่อการเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการด้านการประชาสัมพันธ์ของ
จังหวัดล�าปางเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรรถม้าตาม
กรอบแนวคิด การบริหารจัดการท่ีเรียกว่า 
POSDCoRB 
1. การวางแผน (Planning)
2. การจัดส่วนงาน (Organizing) 
3. การก�าหนดหน้าท่ี (Staffing) 
4. การอ�านวยการ (Directing)
5. การประสานงาน (Coordinating) 
6. การรายงาน (Reporting)
7. การงบประมาณ (Budgeting)

3. ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่มีส่วนส�าคัญท�าให้ 
การบริหารจัดการด้านประชาสัมพันธ์ของจังหวัดล�าปาง
เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรรถม้าประสบความส�าเร็จ
1. ปัจจัยภายใน           2. ปัจจัยภายนอก

4. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการด้านการประชาสัมพันธ์ของจังหวัดล�าปางเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรรถม้าตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

ภำพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้ศึกษาท�าการศึกษาวิจัยแบบ

ผสมผสาน (mix research method) ในส่วนของการวิจัย

เชิงคุณภาพ  เป็นสิ่งที่ใช้ในการสนับสนุนงานวิจัยโดยการ

สัมภาษณ์แนวลกึกบัผูใ้ห้ข้อมลูส�าคญักบัผูใ้ช้หรอืผูใ้ห้ข้อมลู

หลัก โดยใช้แบบสอบถามโครงสร้าง (Semi-structured 

interview) และท�าการสัมภาษณ์ด้วยตนเอง แบบตัวต่อ

ตัวจนครบทั้ง 10 คน หลังจากน้ันจึงน�าผลที่ได้จากการ

สัมภาษณ์มาประมวลวิเคราะห์ และน�าเสนอด้วยวิธีการ

บรรยายและท้ายสุดได้น�าผลที่ได้จากการสัมภาษณ์ ซึ่ง

ถือเป็นส่วนเสริมสร้างส�าคัญของการวิจัยเชิงคุณภาพไป

เปรียบเทียบหรือเทียบเคียงผลของข้อมูลที่ได้จากการ

วิจัยเชิงปริมาณ ว่ามีความเห็นที่สอดคล้องกันหรือแตก

ต่างกันอย่างไร

ประชำกรกลุ่มตัวอย่ำง

ประชากร หมายถึง ประชากรเป้าหมายท่ีท�าการ

ศึกษาทั้งหมดในเขตพื้นที่จังหวัดล�าปางซึ่งมี 13  อ�าเภอ  

ตามตาราง 1
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ตำรำง 1 

จ�านวนประชากรของจังหวัดล�าปางทั้งหมด จ�าแนกเป็นอ�าเภอรวม 13 อ�าเภอ ดังนี้

ที่ อ�าเภอ/เทศบาล  

(พื้นที่ ตร.กม.)

จ�านวนราษฎร

ชาย หญิง รวม

1 อ�าเภอเมืองล�าปาง (1,156.623 ตร.กม.) 160,159 158,603 318,762

2 อ�าเภอเกาะคา (551.152 ตร.กม.) 41,218 42,763 83,981

3 อ�าเภอแจ้ห่ม (1,349.121 ตร.กม.) 28,276 24,383 52,659

4 อ�าเภอเถิน (1,634.763 ตร.กม.) 31,085 31,843 72,928

5 อ�าเภอห้างฉัตร (684.757 ตร.กม.) 35,195 36,192 71,387

6 อ�าเภอแม่ทะ (914.650 ตร.กม.) 35,003 35,031 70,034

7 อ�าเภองาว (1,815.313 ตร.กม.) 29,455 29,488 58,943

8 อ�าเภอวังเหนือ (1,034.323 ตร.กม.) 23,017 22,309 45,326

9 อ�าเภอสบปราบ (502.464 ตร.กม.) 19,167 19,358 38,525

10 อ�าเภอแม่พริก (538.921 ตร.กม.) 10,561 10,907 21,468

11 อ�าเภอเสริมงาม (631.727 ตร.กม.) 16,601 16,156 32,757

12 อ�าเภอแม่เมาะ (855,044 ตร.กม.) 33,184 24,128 57,312

13 อ�าเภอเมืองปาน (865.103 ตร.กม.) 17,414 17,171 34,585

รวม 480,335 468,109 958,444

ที่มา. จาก ข้อมูลประชากร, โดย จังหวัดล�าปาง, 2558, ค้นจาก http://www.Lampang.go.th

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพประกอบ

ด้วย แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างการ (semi-structured 

interview) และการยืนยันข้อมูล ซึ่งมีลักษณะดังนี้

1. แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (structured in-depth) 

เพ่ือให้ใช้เก็บข้อมลูภาคสนาม ในลกัษณะการสมัภาษณ์กลุม่

ผู้ให้ข้อมูลหลัก ซ่ึงเป็นการเก็บข้อมูลสัมภาษณ์ในลักษณะ

ตัวต่อตวั (face to face) โดยน�ากรอบแนวคดิในการวจิยัมา

ใช้เป็นหลักในการก�าหนดประเด็นค�าถามในการสัมภาษณ์

กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส�าคัญ 

2. เครื่องบันทึกเสียง ส�าหรับใช้ในการสัมภาษณ์

3. กล้องบันทึกภาพ ใช้บันทึกภาพการเก็บรวม

รวมข้อมูล

เครื่ อ งมื อที่ ใ ช ้ ในการวิ จั ย เชิ งปริ มาณ ใช ้

แบบสอบถาม (questionnaire) เป็นเครื่องมือ เพื่อให้ได้

ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างภาคสนาม โดยในเรื่องของเครื่อง

มือท่ีใช้ในการวิจัยจะครอบคลุมใน 3 หัวข้อของการด�าเนิน

การได้แก่ (1) หลักเกณฑ์การสร้างค�าถาม (2) ลักษณะ

แบบสอบถามและ (3) การทดสอบแบบสอบถาม

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล

ผู้ศึกษาได้ก�าหนดวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็น 

3 วิธี ประกอบด้วย (1) การรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร 

(2) การรวบรวมข้อมูลวิจัยจากภาคสนาม และ (3) การ

รวบรวมข้อมูลจากการสังเกต นอกจากนี้ยังได้ก�าหนดให้

มีการสัมภาษณ์เชิงลึก เฉพาะผู้เช่ียวชาญ จ�านวน 10 คน 

ในส่วนของข้อมูลเชิงคุณภาพ เพื่อน�ามาใช้เป็นข้อมูลเสริม
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ข้อมูลเชิงปริมาณที่เป็นข้อมูลหลัก ดังนี้

1. การรวบรวมข้อมูลจากเอกสารหรือการวิจัย

เอกสาร

ผู้ศึกษาได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากต�ารา หนังสือ

รายงานผลการวิจัย สถิติ ตัวเลข และเอกสารต่างๆ ทั้ง

ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ รวมตลอดถึงข้อมูลท่ีได้

จากอินเทอร์เน็ต (Internal)

2. การรวบรวมข้อมูลจากวิจัยภาคสนาม

ประกอบด้วย 2 ข้อ ได้แก่ (1) การแจกและเก็บ

รวบรวมแบบสอบถาม รวมทั้ง (2) ปัญหาและแนวทาง

แก้ไข และ(3) การรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แนว

ลึกเฉพาะผู้เชี่ยวชาญ

2.1. ออกแบบค�าถามที่จะใช้สัมภาษณ์ใน

ประเด็นส�าคัญคือที่ต้องการเพื่อให้ได้ข้อมูลตามกรอบการ

วิจัยและสอดคล้องกับประเด็นที่ท�าการวิจัย โดยน�าผล

วิเคราะห์ขั้นต้นจากงานวิจัยเชิงคุณภาพมาใช้เป็นข้อมูล

พื้นฐาน

2.2 ก�าหนด หรือระบุกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก (key 

Informant) ซึ่งในที่นี้ได้แก่ผู้ไม่เกี่ยวข้องกับการบริหาร

จัดการของจังหวัดล�าปางแต่ถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ต่อการบริหารจัดการ (stakeholders) จ�านวน 10 คน 

2.3 จัดท�าเอกสารจากทางมหาวิทยาลัย เพื่อ

ขอสัมภาษณ์ประสานงานและนัดหมาย วัน เวลาและสถาน

ที่ จะท�าการสัมภาษณ์ รวมถึงการส่งค�าถามล่วงหน้าให้กับ

ผู้ให้ข้อมูลส�าคัญ ในกรณี ที่มีความต้องการทราบเก่ียวกับ

ค�าถามที่จะสัมภาษณ์

2.4 การสัมภาษณ์และเก็บรวบรวมข้อมูลจาก

ข้อคิดเห็นของผู้ให้ข้อมูลส�าคัญด้วยการบันทึกการด�าเนิน

กิจกรรมด้วยเคร่ืองบันทึกเสียง และกล้องถ่ายภาพ และ

ในระหว่างการสัมภาษณ์จะใช้การสังเกต (Observation)

เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลตามประเด็นของกรอบคิดการวิจัย

ที่ได้ก�าหนดไว้ในเบื้องต้น

2.5 น�าข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมข้อมูลท่ีได้

จากการศึกษาตามขั้นตอนวิเคราะห์และสังเคราะห์เป็น

แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการประชาสัมพันธ์ของ

จังหวัดล�าปาง

2.6 สรุปผลอภิปรายผล และให้ข้อเสนอแนะ

การเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามในการวิจัยเชิงคุณภาพ

ซึ่งเป็นการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูลส�าคัญเริ่มด�าเนิน

การตั้งแต่วันท่ี 29 ธันวาคมพ.ศ. 2558 ถึงวันท่ี 28 มีนาคม 

พ.ศ. 2549 ผู้ศึกษาได้ท�าการสัมภาษณ์ด้วยกันเอง

สถิติท่ีใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล

ใช้สูตรของยามาเน่ (Yamane, 1967, pp.886-

887) ท่ีมีค่าความเช่ือมั่นท่ีระดับ 0.03 โดยใช้สูตร

n = 2)(1 eN
N

+
 

n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง

N = ขนาดของกลุ่มประชากร

e = ความคลาดเคลื่อนของกลุ่มตัวอย่าง

แทนค่าสูตร

n = 
)03.0(667,9581

667,958
+

 

n = 
)0009.0(667,9581

667,958
+

 

n = 
80.863
667,958

 

n = 1,109.83

ดังนั้น กลุ ่มตัวอย่างท่ีเป็นประชาชน มีจ�านวน 

1,109.83 คน ผู้ศึกษาได้ปัดเศษเป็น 1,110 คน เพื่อให้มี

ค่าความเช่ือมั่นไม่น้อยกว่าร้อยละ 97

ผลกำรวิจัย 

ผู้ศึกษาได้สรุปผลการวิจัยโดยแบ่งการน�าเสนอ

ออกเป็น 35 ข้อ เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการ

วิจัย โดยข้อแรกเป็นสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 

ส่วนข้อท่ี เป็นสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ดังนี้

1. สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่ม
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ตัวอย่างผู้ที่ตอบแบบสอบถาม

2. สรุปผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของกลุ ่ม

ตัวอย่างต่อปัจจัยที่มีส่วนส�าคัญเกี่ยวกับปัญหาการบริหาร

จัดการด้านการประชาสัมพันธ์ของจังหวัดล�าปางตาม

แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (4) ด้าน (สอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่1.)

3. สรุปผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของกลุ ่ม

ตัวอย่างต่อแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการด้าน

การประชาสัมพันธ์ของจังหวัดล�าปาง (สอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 2)

4. สรุปการวิเคราะห์ความคิดเห็นต่อปัจจัยภายใน

และปัจจยัภายนอกทีม่ส่ีวนส�าคญัต่อการบรหิารจดัการด้าน

การประชาสัมพันธ์ของจังหวัดล�าปางประสบความส�าเร็จ 

(สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 3)

5. สรปุการวเิคราะห์เปรยีบเทยีบความคดิเหน็ของ

กลุม่ตวัอย่างต่อการเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารจัดการด้าน

การประชาสัมพันธ์ของจังหวัดล�าปางตามกรอบแนวคิดกา

รบริหา POSDCoRB ซึ่งเป็นการศึกษาและวิเคราะห์ในเชิง

เปรียบเทียบ (สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัยข้อท่ี 2)

6. สรุปการวเิคราะห์ความคดิเหน็ของกลุม่ตวัอย่าง

ทีม่ต่ีอยทุธศาสตร์การบรหิารจดัการด้านการประชาสมัพนัธ์

ของจังหวัดล�าปาง ซึ่งเป็นการศึกษาและวิเคราะห์ใน

เชิงเปรียบเทียบ (สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัยข้อ

ที่ 4) เป็นการสรุปผลของการน�าข้อมูลมาค่าการถดถอย

แบบพหุคูณ (multiple regression) และค่าสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธ ์ของเพียร ์สัน (Pearson’s correlation  

coefficient) ทั้งนี้ได้มาจากการวิเคราะห์หรือพิสูจน์การ

ส่งผล หรืออิทธิพลของตัวแปรอิสระหรือตัวแปรต้น (เหตุ) 

ที่มีต่อตัวแปรตาม (ผล) กล่าวคือ เป็นการวิเคราะห์ความ

คิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างต่อการส่งผล หรืออิทธิพลของ 

(1) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการด้านกรประชาสัมพันธ์ 

(ตัวแปรอิสระ) ที่มีต่อ (2) ปัจจัยที่มีส่วนส�าคัญต่อการ

เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการประชาสัมพันธ์

ของจั งหวัดล� าปาง ตามกรอบแนวคิดการบริหาร  

POSDCoRB (ตัวแปรตาม) ทั้งนี้เพื่อน�าไปสู่การน�าเสนอตัว

แบบยุทธศาสตร์การบริหารจัดการด้านการประชาสัมพันธ์

ที่มีผลต่อปัจจัยการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ

ตามหน้าท่ีการบริหาร

7. สรุปผลการวิ เคราะห์ความคิดเห็นของผู ้

เชี่ยวชาญที่ได้มาจากการสัมภาษณ์แนวลึกเฉพาะผู้ให้

ข้อมูลส�าคัญ จ�านวน 10 คนต่อแนวทางการพัฒนาการ

บริหารจัดการด้านการประชาสัมพันธ์ของจังหวัดล�าปาง 

(สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 2-4) ทั้งนี้ผู้ศึกษา

ได้วางล�าดับการน�าเสนอดังต่อไปนี้

7.1 สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของ

กลุ่มตัวอย่างผู้ท่ีตอบแบบสอบถาม (จากบทท่ี 4 ตาราง 

4.1) พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 42 เป็นเพศหญิง

มีการศึกษาต�่ากว่าระดับปริญญาตรี และเป็นประชาชนที่

อาศัยใน 13 อ�าเภอของจังหวัดล�าปาง

7.2 สรุปผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของ

กลุ่มตัวอย่างต่อปัจจัยที่มีส่วนส�าคัญเกี่ยวกับปัญหาการ

บริหารจัดการด้านการประชาสัมพันธ์ของจังหวัดล�าปาง

ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (4) ด้าน (สอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์การวิจัย ข้อท่ี 1) โดยในแต่ละด้านมีค�าถาม

ท่ีเก่ียวกับปัญหาด้านละ 2 ข้อ พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความ

เห็นด้วยในระดับปานกลางท้ัง 2 ข้อค�าถาม ท้ังนี้ ผู้ศึกษา

ได้น�าเสนอปัญหาเรียงตามล�าดับ “ค่าเฉลี่ยรวมของแต่ละ

ด้าน”จากมากไปหาน้อยและในค�าถามท้ายสุดของปัญหา

ได้มีการน�าเสนอปัญหาการบริหารจัดการในภาพรวม

ท้ังหมดไว้อีก 1 ข้อก�าหนด ซ่ึงผู้ศึกษาจะน�าเสนอเฉพาะ

ประเด็นค�าถามท่ีส�าคัญโดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุดในแต่ละด้าน

จากเครื่องหมาย* (ตามตาราง 4.2) เพียง 1 ข้อค�าถามดังนี้

7 .3 ป ัญหาด ้านความพอประมาณของ

ประชาชนจังหวัดล�าปาง ล�าปางมีการประชาสัมพันธ์

ข้อมูลข่าวสารค่อนข้างน้อย ท�าให้ประชาชนไม่ได้รับทราบ

ข่าวสารท่ีจ�าเป็น เช่น การประกาศข้ึนทะเบียนแรงงาน

ต่างด้าวให้ถูกต้องในระบบ การบริการระบบขนส่งมวลชน

ท่ีถูกกฎหมาย เป็นต้น

7.4 ปัญหาด้านความมีเหตุผลโดยภารกิจของ

รัฐ การมีเครือข่ายไม่กว้างขวางท�าให้การประชาสัมพันธ์

ของจงัหวดัล�าปาง ล�าปางไม่มปีระสทิธภิาพเท่าทีค่วรเพราะ

ท�าให้ประชาชนไม่ทราบข้อมูลที่จ�าเป็นและส่งผลให้ไม่เข้า

ร่วมในกิจกรรมที่จัดขึ้นทั้งที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน 

เช่นก�าหนดการให้บริการ สาธารณสุขแก่ประชาชนใน
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พื้นที่ต่างๆ เป็นต้น

7.5 ปัญหาด้านมีภูมิคุ้งกันภารกิจของราชการ

ไม่ทันต่อสถานการณ์ จังหวัดล�าปาง ยังขาดการบริหาร

จดัการทีด่แีละมีประสทิธภิาพด้านการประชาสมัพนัธ์เพราะ

ไม่ได้มกีารปรบัปรงุภารกจิของราชการให้สามารถให้บรกิาร

ได้อย่างรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์

7.6 ปัญหาด้านมีความรู ้คู ่คุณธรรม โดย

บุคลากรของรัฐไม ่มีความรู ้  ขาดการพัฒนางานด้าน

ประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ผู้ศึกษาได้

สรุปความคิดเห็นต่อ(1)ปัจจัยที่มีส่วนส�าคัญเกี่ยวกับปัญหา

การบริหารจดัการด้านการประชาสมัพนัธ์ของจงัหวดัล�าปาง

ตามกรอบแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยน�าเสนอ

ค่าเฉล่ียรวมแต่ละด้านเรียงตามล�าดับรวมจากมากไปน้อย 

(จากบทที่ 4 ตารงที่ 4.22) โดยปัญหาที่เกี่ยวกับการบริหาร

จดัการการประชาสมัพนัธ์ของจังหวดัทีม่ค่ีาเฉลีย่สงูสดุ ได้แก่ 

“จังหวัดล�าปางมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารค่อน

ข้างน้อย ท�าไห้ประชาชนไม่ได้รับทราบข่าวสารท่ีจ�าเป็น 

เช่นการส่งเสริมให้ยึดแนวพระราชด�าริ ปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง เป็นต้น”

7.7 สรุปผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของ

กลุ ่มตัวอย่างต่อแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการ

ด้านการประชาสัมพันธ์ของจังหวัดล�าปาง (สอดคล้องกับ

วัตถปุระสงค์ ข้อที ่2) ส�าหรบัแนวทางการพฒันาการบรหิาร

จดัการด้านการประชาสมัพนัธ์ของจงัหวดัล�าปางตามกรอบ

แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ข้อค�าถามท่ีมีค่าเฉลี่ย

สูง ได้แก่ “ควรเพ่ิมสื่อประชาสัมพันธ์ของจังหวัดล�าปาง 

ให้มีความหลากหลายและกว้างขวางเพียงพอ ท�าข้อมูล

ข่าวสารเข้าถึงประชาชนทุกกลุ่ม เช่น ใช้สื่อสิ่งพิมพ์หรือ

วารสาร รวมถึงวิทยุชุมชน โทรทัศน์ท้องถิ่น หรือจอภาพ

ประชาสัมพันธ์ขนาดใหญ่”

กำรอภิปรำยผล

ในการศึกษาเรื่อง “การบริหารจัดการด้านการ

ประชาสัมพันธ์ของจังหวัดล�าปาง “ ซึ่งการวิจัยครั้งนี้ ผู้

วิจัยได้ศึกษาเเละวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร เเนวคิด 

ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยที่ใช้วิธีการวิจัย เเบบผสม

ผสาน (mixed research method) โดยผู้ศึกษาให้ความ

ส�าคัญกับการวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative research) 

เป็นหลัก ซ่ึงเป็นลักษณะของการวิจัยเชิงส�ารวจ (survey 

research) เพื่อเเสวงหาข้อเท็จจริงในปัจจุบันเเละน�ามา

ใช้เป็นข้อมูลในการสัมภาษณ์(interview) ในการวิจัยเชิง

คุณภาพเพื่อสนับสนุนหรือเทียบเคียงข้อมูลที่ได้จากการ

วิจัยเชิงปริมาณ (qualitative research) ด้วยเก็บข้อมูล

ภาคสนาม (storage field) เพื่อค้นหาค�าอธิบายถึงการ

บริหารจัดการด้านการประชาสัมพันธ์ของจังหวัดล�าปาง

เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรรถม้า โดยได้ก�าหนดตัวแปรที่ศึกษา

คือ ตัวแปรอิสระ (เหตุ) คือ ปัจจัยท่ีมีส่วนส�าคัญเกี่ยวกับ

ปัญหาการบรหิารจดัการด้านการประชาสมัพนัธ์ของจงัหวดั

ล�าปางเพือ่อนรุกัษ์ทรพัยากรรถม้าตามปรชัญาของเศรษฐกจิ

พอเพียง 4 ด้าน ได้แก่ (1) ความพอประมาณ (2) ความมี

เหตุผล (3) การมีภูมิคุ้มกัน และ (4) การมีความรู้คู่คุณธรรม 

ส่วนตัวเเปรตาม(ผล) คือ ปัจจัยท่ีมีส่วนส�าคัญต่อการเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านการประชาสัมพันธ์ 

จังหวัดล�าปางเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรรถม้าตามกรอบเเนว

คิดการบริหารท่ีเรียกว่า POSDCoRB ได้เเก่ (1) การวาง

เเผนงาน (2) การจัดส่วนงาน (3) การก�าหนดหน้าที่ (4) 

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

(7) การงบประมาณ ซ่ึงกลุ่มตัวอย่างท่ีท�าการศึกษาครั้งนี้

มีจ�านวน 1,110 คน เเละสามารถเก็บเเบบสอบถามมาได้

ท้ังหมด คิดเป็นร้อยละ 110.27 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 

เเละผู้ศึกษาได้น�าเเบบสอบถามท้ังหมดมาท�าการประมวล

เเละวิเคราะห์ผลโดยใช้โปรเเกรมคอมพิวเตอร์ส�าเร็จรูป 

เเละในส่วนของการวิจัยเชิงคุณภาพผู ้ศึกษาได้ท�าการ

สัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูลหลัก จ�านวน 10 คน ซึ่งเป็น

ผู้ไม่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการด้านการประชาสัมพันธ์

ของจังหวัดล�าปาง เเต่ถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการ

บริหารจัดการ (Stakeholders) พร้อมกับการน�าข้อมูลที่

ได้จากการสมัภาษณ์แนวลกึมาเสรมิหรอืสนบัสนนุกบัข้อมลู

ในเชิงปริมาณ ซึ่งผู้ศึกษาได้ก�าหนดกรอบระยะเวลาของ

การศึกษาไว้ 17 เดือน เพื่อให้งานวิจัยมีความถูกต้อง ซึ่ง

จะน�าไปสู่องค์ความรู้ใหม่ เเละเเนวทางการใช้สื่อเพื่อการ

ประชาสัมพันธ์ของจังหวัดล�าปางได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เเละประสิทธิผลต่อไป
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ข้อเสนอแนะ

1. ในการศึกษาในครั้งน้ี ผู้ศึกษาได้น�าหลักแนว

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (4 ด้าน) ได้แก่ (1) ความพอ

ประมาณ (2) มีเหตุผล (3) มีภูมิคุ้มกัน (4) มีความรู้คู ่

คณุธรรม มาเป็นแนวคดิในการประยกุต์ใช้การวเิคราะห์การ

เพ่ิมประสทิธภิาพการบรหิารจดัการด้านการประชาสมัพนัธ์

ของจังหวัดล�าปาง ท�าให ้ทราบและเข ้าใจเกี่ยวกับ  

(1) ปัจจยัทีม่ส่ีวนส�าคัญกบัปัญหาการบรหิารจัดการด้านการ

ประชาสมัพันธ์ของจังหวดัล�าปาง (2) แนวทางบรหิารจดัการ

ด้านการประชาสัมพันธ์ของจังหวัดล�าปาง (3)ปัจจัยภายใน

และปัจจยัภายนอกทีม่ส่ีวนส�าคญัต่อการบรหิารจดัการด้าน

การประชาสัมพันธ์ของจังหวัดล�าปาง (4) ยุทธศาสตร์การ

บริหารจัดการด้านการประชาสัมพันธ์ของจังหวัดล�าปาง 

ซ่ึงจะส่งผลและมีอิทธิพลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพของการ

บริหารจัดการด้านการประชาสัมพันธ์ของจังหวัดล�าปาง 

ตามกรอบแนวคิดการบริหาร POSDCoRB ได้แก่ (1) การ

วางแผน (2) การจัดส่วนงาน (3) การก�าหนดหน้าที่ (4) การ

อ�านวยการ (5) การประสานงาน (6) การรายงานผลปฏิบัติ

งาน และ (7) การงบประมาณ ดังนั้นในการศึกษาครั้งต่อ

ไปจึงควรน�ากรอบแนวคิดนี้ไปประยุกต์ใช้ตามความเหมาะ

สมในหน่วยงานอืน่ นอกเหนือจากจังหวดัล�าปางเพ่ือเป็นการ

พิสูจน์ผลการวิจัยที่จะน�าไปสู่การพัฒนาประสิทธิภาพและ

การบริหารจัดการต่อไป อย่างไรก็ตาม ในการศึกษาหรือ

การวิจัยในครั้งต่อไป อาจน�าแนวคิดการบริหารกิจการ

บ้านเมืองท่ีดี มาปรับใช้เพียงบางด้านท่ีเหมาะสมกับหน่วย

งานท่ีต้องการศึกษาก็ได้หรือตัดบางด้านออก หรือบางด้าน

เข้าไป โดยไม่จ�าเป็นต้องใช้หมดทุกด้าน ซึ่งควรมีเหตุผล

ประกอบการปรับเปลี่ยน

2. การวิจัยเชิงปริมาณ อาจก�าหนดรายละเอียด

ตัวช้ีวัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้มากข้ึน โดยการใช้การสุ่ม

ตัวอย่างแบบกลุ่มหรือการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของข้อมูลได้มากยิ่งข้ึน

3. การวิจัยเชิงคุณภาพ อาจสรรหามุ่งเน้นผู้รับ

ผิดชอบที่ตรงกับหน้าที่หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการท�างาน

และการสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อมีแนวทางในการพัฒนา

องค์ความรู้ใหม่

4. กรอบแนวคิดในการท�าวิจัย เพื่อการเพิ่ม

ประสทิธภิาพการบรหิารจดัการด้านการประชาสมัพนัธ์อาจ

ใช้แนวคดิอืน่ทีน่่าสนใจมาเป็นตวัเพิม่ประสทิธภิาพ เช่น การ

จัดหน่วยงานแบบสมดุล (Balance Scorecard) เป็นต้น

5. การวิจัยเชิงเปรียบเทียบ เช่น การวิจัยการ

บริหารจัดการด้านการประชาสัมพันธ์ระหว่างจังหวัดที่

มีขนาดและการบริหารจัดการของพื้นที่และความรับผิด

ชอบท่ีใกล้เคียงกัน มาเป็นตัววัดประสิทธิภาพของการ

บริหารจัดการ
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บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) สภาพปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการ (2) แนวทางการพัฒนาการ

บริหารจัดการ และ (3) ปัจจัยที่มีส่วนส�าคัญท�าให้แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการการให้บริการสินเชื่อเพื่อท่ีอยู่

อาศัยของธนาคารออมสินสาขาส�านักพหลโยธินประสบผลส�าเร็จ การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน เน้นการวิจัย

เชิงปริมาณเป็นหลักโดยใช้แบบสอบเป็นเครื่องมือ ประชากร คือ ลูกค้าท่ีมาใช้บริการสินเช่ือเพื่อท่ีอยู่อาศัยของธนาคาร

ออมสินสาขาส�านักพหลโยธิน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผล

การศึกษาพบว่า (1) ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการการให้บริการ ท่ีส�าคัญคือ ธนาคารไม่ได้ก�าหนดกรอบเวลาใน

การปฏิบัติงานของพนักงานด้านการให้บริการสินเชื่อแก่ลูกค้าแต่ละคนให้ลูกค้าแต่ละคนให้ลูกค้าทราบอย่างชัดเจน  

(2) แนวทางการพัฒนาที่ส�าคัญคือ ธนาคารควรแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงกรอบเวลาในการปฏิบัติงานของพนักงานด้านการ

ให้บริการสินเชื่อแก่ลูกค้าแต่ละคนให้ลูกค้าทราบอย่างชัดเจน และ (3) ปัจจัยท่ีมีส่วนส�าคัญท�าให้แนวทางการพัฒนาการ

บริหารจัดการการให้บริการ ประสบผลส�าเร็จที่ส�าคัญ คือ การท่ีผู้บริหารของธนาคารมีวิสัยทัศน์ และมีนโยบายท่ีชัดเจน

ในการบริหารจัดการการให้บริการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย และการที่ลูกค้าของธนาคารให้ความร่วมมือกับธนาคารโดยยินดี

ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของธนาคารในทุกกรณี

ค�ำส�ำคัญ: แนวทางการพัฒนา, การบริหารจัดการ, การให้บริการสินเช่ือเพื่อท่ีอยู่อาศัย

Abstract

The main objective of this research was to study (1) problems of the administration 

of the home loan services section at the Government Savings Bank, Phahonhothin Branch  

(2) development guidelines of the home loan services section at the Government Savings Bank and (3) the  

administrative development guidelines and the main factors for successes of the home loan services 

section of the Government Savings Bank, Phahonyothin Branch. This study was designed as mixed 

method research using quantitative research. Questionnaires were used to collect data from the 

samples of customers of home loan services of Government Savings Bank, Phahonyothin Branch. 

Statistics exercised were percentage, mean, and standard deviation. The research findings were  
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บทน�ำ

ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่

หัว รัชกาลที่ 6 ทรงเห็นคุณประโยชน์ของการออมทรัพย์ 

จึงทรงริเริ่มจัดตั้ง “คลังออมสิน” ขึ้นในสังกัด กรมพระคลัง

มหาสมบัติ กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ และพระราชทาน

พระบรมราชานุญาตประกาศใช้ “พระราชบัญญัติคลัง

ออมสิน พ.ศ. 2456” ในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2456 เพื่อ

ให้ประชาชนรู้จักการประหยัด การเก็บออมเงิน และมี

สถานที่เก็บรักษาทรัพย์สินอย่างปลอดภัยจากโจรผู้ร้าย ต่อ

มาในปี 2490 คลังออมสินได้เปลี่ยนสถานะเป็น “ธนาคาร

ออมสิน” จนถึงปัจจุบัน โดยธนาคารออมสินมีฐานะเป็น

นิติบุคคล เป็นรัฐวิสาหกิจ ในรูปของสถาบันการเงินที่มี

รัฐบาลเป็นประกัน ภายใต้การก�ากับดูแลของ กระทรวง

การคลัง (ธนาคารออมสิน, 2558)

ธนาคารออมสิน มีฐานะเป็นนิติบุคคล เป ็น

รัฐวิสาหกิจ ในรปูของสถาบันการเงินที่มรีัฐบาลเป็นประกนั

อยูภ่ายใต้การก�ากบัดูแลของกระทรวงการคลงั โดยมบีทบาท

ส�าคัญในฐานะเครื่องมือทางการเงินการคลัง ตลอดจนเพื่อ

สนองนโยบายของรัฐในด้านต่างๆ เช่น การน�าเงินฝาก

จากประชาชนไปซื้อพันธบัตรรัฐบาล การใช้เงินฝากเป็น

เงินคงคลัง และเป็นแหล่งเงินกู้แก่หน่วยงานและวิสาหกิจ

ของรัฐ ตลอดจนมีการพัฒนาการให้บริการด้านสินทรัพย์

อื่นๆ แก่ประชาชนเรื่อยมา ซึ่งเป็นแนวการด�าเนินงานของ

ธนาคารที่พัฒนา และปรับเปลี่ยนขึ้นมานี้ตั้งอยู่บนพื้นฐาน

แนวคิดอันมุ่งมั่นที่จะเป็นธนาคารเพ่ือปวงชน เพื่อชุมชน 

และเพื่อสังคม ซึ่งปัจจุบันธนาคารออมสินได้ก�าหนดวิสัย

(1) the main problem of services administration was that the bank did not set a time frame to  

complete the credit service transactions per customer. (2) development guidelines of bank should clearly  

notify customers about time frame required for employees to handle each customer and  

(3) development guidelines and the main factors of the success for the of the administration bank 

services were that the bank management should have a clear vision and transparent policies to manage 

home loan services in cooperation with bank customers as well as the bank management must be in full  

compliance with all the banking rules and regulations.

Keywords: development method, management, home loan services

ทัศน์ในการมุ่งสู่การเป็นผู้น�าในการส่งเสริมการออม เพื่อ

พัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน และเสริมสร้างความสุขของ

ประชาชน ส�าหรับการให้บริการด้านสินเช่ือของธนาคาร

มีมากมาย ท่ีโดดเด่นคือ การให้สินเช่ือเพื่อท่ีอยู่อาศัย เช่น 

โครงการบ้านประชารัฐ สินเช่ือเคหะ สินเช่ือเคหะเพิ่มยอด 

สินเช่ือเคหะส�าหรับกลุ่มวิชาชีพ เป็นต้น

ธนาคารออมสินก็เป็นองค์กรหนึ่งที่ต ้องมีการ

ปรับตัวให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อให้เกิด

ประสิทธิภาพในการให้บริการ เนื่องจากหน่วยงานต่างๆ 

ก็เล็งเห็นถึงความส�าคัญของการบริการเพิ่มมากขึ้น การให้

บริการท่ีดีแก่ลูกค้าหรือผู้รับบริการจึงเป็นหัวใจส�าคัญของ

การบริการ การให้บริการต้องอาศัยทั้งศาสตร์และศิลป์ ดัง

นั้นการประยุกต์ความรู้ในแขนงวิชาต่าง ๆ  เพื่อ น�ามาใช้ใน

การให้บริการจึงเป็นสิ่งจ�าเป็น และเทคนิคการปรึกษาเชิง

จิตวิทยา ก็เป็นศาสตร์แขนงหนึ่ง ท่ีมีหลักการและวิธีการ

ทางจิตวิทยาซ่ึงเก่ียวข้องกับการให้บริการ สามารถน�ามา

ประยุกต์ใช้ใน การให้บริการเพื่อให้ลูกค้าหรือผู้รับบริการ

เกิดความพึงพอใจในการให้บริการได้เป็นอย่างดี ช่วยให้ 

หน่วยงานหรือองค์การสามารถรักษาลูกค้าเดิมและเพ่ิม

ลูกค้าใหม่ได้ ส่งผลให้หน่วยงานหรือ องค์การมีความอยู่

รอดได้ในยุคแห่งธุรกิจการแข่งขันในด้านบริการและเพื่อ

ให้ลูกค้ามีความพึง พอใจสูงสุด ทั้งนี้ การศึกษาครั้งนี้มุ่ง

ประเด็นการศึกษาการบริหารจัดการการให้บริการสินเช่ือ

เพื่อที่อยู่อาศัยของลูกค้าธนาคารออมสิน โดยมีขอบเขต

การศึกษาในพื้นที่ให้บริหารของธนาคารออมสินเฉพาะ
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สาขาส�านักพหลโยธิน เนื่องจากมีการให้บริการด้านสิน

เชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยมากกว่าสาขาอื่น เพราะเป็นสาขาใกล้

แหล่งธุรกิจค้าขาย ได้แก่ อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ สนามเป้า 

บางซื่อ เป็นต้น ส่วนใหญ่ลูกค้าที่ขอกู้เป็นผู้ที่ต้องการมีท่ี

อยู่อาศัยในกรุงเทพมหานคร และมูลค่าของที่อยู่อาศัยมี

ระดับปานกลางถึงสูง

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

1. เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาเกี่ยวกับการบริหาร

จัดการการให้บริการด้านสินเชื่อเพ่ือที่อยู่อาศัยของลูกค้า

ธนาคารออมสินสาขาส�านักพหลโยธิน 

2. เพือ่ศกึษาแนวทางการพฒันาการบรหิารจดัการ

การให้บริการสินเชื่อเพื่อที่อยู ่อาศัยของลูกค้าธนาคาร

ออมสินสาขาส�านักพหลโยธิน

3. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีส่วนส�าคัญท�าให้แนวทาง

การพัฒนาการบริหารจัดการการให้บริการสินเชื่อเพื่อที่

อยู่อาศัยของลูกค้าธนาคารออมสินสาขาส�านักพหลโยธิน 

ประสบผลส�าเร็จ

แนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง

ผู้วิจัยได้มีแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ผู้ศึกษาก�าหนดศึกษาค้นคว้าเอกสารต่าง ๆ เช่น หนังสือ 

บทความอนิเทอร์เนต็ (internet) และผลงานวจิยั ประกอบ

ด้วย 9 ข้อ ได้แก่ (1) แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง

กับการพัฒนา (2) แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

กับการบริหารจัดการ (3) แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่

เก่ียวข้องกับยุทธศาสตร์ (4) แนวคิดเก่ียวกับปัจจัยท่ีมีส่วน

ส�าคัญต่อการบริหารจัดการที่เรียกว่า 8M’s (5) แนวคิด 

ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการให้บริการประชาชน 

(6) แนวคิดเก่ียวกับสินเช่ือ และสินเช่ือเพื่อท่ีอยู่อาศัย (7) 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับเรื่องที่

ศึกษา (8) ประวัติ ความเป็นมา โครงสร้าง และอ�านาจ

หน้าท่ีของธนาคารออมสิน(9) งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง

กรอบแนวคิดกำรวิจัย

กรอบแนวคิดในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วย 

ตัวแปรอิสระ คือ (1) ปัจจัยท่ีมีส่วนส�าคัญต่อสภาพปัญหา

เกี่ยวกับการบริหารจัดการการให้บริการสินเชื่อเพื่อท่ี

อยู ่อาศัยของธนาคารออมสินสาขาส�านักพหลโยธินตาม

แนวคิด 8M’s ด้าน (2) ปัจจัยท่ีมีส่วนส�าคัญต่อแนวทาง

การพัฒนาการบริหารจัดการการให้บริการสินเชื่อเพื่อที่

อยู่อาศัยของธนาคารออมสินสาขาส�านักพหลโยธิน ตาม

แนวคิดที่เรียกว่า 8M’s (3) ปัจจัยที่มีส่วนส�าคัญท�าให้

แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการการให้บริการสินเชื่อ

เพื่อท่ีอยู่อาศัยของธนาคารออมสินสาขาส�านักพหลโยธิน 

ประสบผลส�าเร็จ ตัวแปรตาม คือ การเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการบริหารจัดการการให้บริการด้านการสินเช่ือเพื่อที่

อยู่อาศัยของธนาคารออมสินสาขาส�านักพหลโยธิน (วิรัช 

วิรัชนิภาวรรณ, 2553)



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
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   ตัวแปรอิสระ (เหตุ)                                                 ตัวแปรตาม (ผล)

1.ปัจจัยที่มีส่วนส�าคัญต่อสภาพปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการ

การให้บริการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารออมสินสาขาส�านัก

พหลโยธิน ตามแนวคิด 8M’s  ได้แก่

1. การบริหารทรัพยากรมนุษย์   2. การบริหารงานท่ัวไป

3. การบริหารวัสดุอุปกรณ์        4. การบริหารคุณธรรม

5. การบริหารข่าวสาร             6. การบริหารเวลา

7. การประสานงาน                8. การวัดผลหรือการประเมินผล

การบริหารจัดการการให้บริการ

สินเช่ือเพื่อท่ีอยู่อาศัยของ ธนาคาร

ออมสินสาขาส�านักพหลโยธิน

2. ปัจจัยที่มีส่วนส�าคัญต่อแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการ

การให้บริการด้านสินเชื่อเพ่ือที่อยู่อาศัยของธนาคารออมสินสาขา

ส�านักพหลโยธิน ตามแนวคิด 8M’s ด้านได้แก่

1. การบริหารทรัพยากรมนุษย์   2. การบริหารงานท่ัวไป

3. การบริหารวัสดุอุปกรณ์        4. การบริหารคุณธรรม

5. การบริหารข่าวสาร             6. การบริหารเวลา

7. การประสานงาน                    8. การวัดผลหรือการประเมินผล

การเพิ่มประสิทธิภาพในบริหารจัดการ

การให้บรกิารสนิเชือ่เพือ่ทีอ่ยูอ่าศยัของ

ธนาคารออมสินสาขาส�านักพหลโยธิน 

3. ปัจจัยที่มีส่วนส�าคัญท�าให้แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการ

การให้บริการสินเชื่อเพื่อที่อยู ่อาศัยของ ธนาคารออมสิน สาขา

ส�านักพหลโยธิน

1. ปัจจัยภายใน         2. ปัจจัยภายนอก

 

ภำพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

การวิจัยน้ีเป็นการวิจัยแบบผสมผสาน ประกอบ

ด้วย การวิจัยเชิงปริมาณ และการวิจัยเชิงคุณภาพ

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

ประชากรจ�านวน 511 คนเป็นลูกค้าที่มาใช้บริการ

สินเชื่อเพื่อที่อยู ่อาศัยของธนาคารออมสินสาขาส�านัก

พหลโยธิน (ธนาคารออมสิน, 2558, น. 32)

โดยสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 351 คน คน ที่ได้มาจากการ

ค�านวณตามสูตรของ (Taro Yamane, 1967)

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย

เป็นแบบสอบถามท่ีผ่านการทดสอบค่าความเที่ยง

ตรงท่ีระดับ 0.87 และค่าคามเช่ือถือได้ ท่ีระดับ 0.82 โดย

แบบสอบถามแบ่งเป็น 4 ส่วน ดังนี้ ส่วนท่ี 1 ข้อมูลส่วน

บุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนท่ี 2 ความคิดเห็นต่อ

ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการการให้บริการสินเชื่อเพ่ือ

ท่ีอยู่อาศัยของธนาคารออมสินสาขาส�านักพหลโยธินตาม

กรอบแนวคิด 8M’s ส่วนท่ี 3 ความคิดเห็นต่อแนวทาง

การพัฒนาการบริหารจัดการการให้บริการสินเชื่อเพ่ือที่

อยู ่อาศัยของธนาคารออมสินสาขาส�านักพหลโยธินตาม

กรอบแนวคิด 8M’s ส่วนท่ี 4 ความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มี

ส่วนส�าคัญท�าให้แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการการ

ให้บริการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารออมสินสาขา
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ส�านักพหลโยธิน ประสบผลส�าเร็จ

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล

เก็บรวบรวมแบบสอบถามที่สมบูรณ์กลับคืนมาได้

จ�านวน 323 คนคิดเป็นร้อยละ 92.02 ของกลุ่มตัวอย่าง

ทั้งหมด 351 คน โดยผู้ศึกษาด�าเนินการเก็บข้อมูลจาก

แบบสอบถามและสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญเชิงลึกจ�านวน 9 

คน ด้วยตนเอง

สถิติท่ีใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล

ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลกำรวิจัย

ผลการศึกษาพบว่า (1) ป ัญหาเกี่ยวกับการ

บริหารจัดการการให้บริการ ที่ส�าคัญคือ ธนาคารไม่ได้

ก�าหนดกรอบเวลาในการปฏิบัติงานของพนักงานด้านการ

ให้บริการสินเชื่อแก่ลูกค้าแต่ละคนให้ลูกค้าทราบอย่าง

ชัดเจน (2) แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการการให้

บริการ ที่ส�าคัญคือ ธนาคารควรเปิดโอกาสให้ลูกค้าได้มี

การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานทุกครั้งท่ีมา

ติดต่อกับธนาคาร เพื่อปรับปรุงการด�าเนินงานและพัฒนา

บุคลากรให้มีคุณภาพเป็นการให้คะแนนการให้บริการของ

พนักงาน ณ เคาน์เตอร์บริการสินเชื่อลูกค้า และ (3) ปัจจัย

ท่ีมีส่วนส�าคัญท�าให้แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการ

การให้บริการ ประสบผลส�าเร็จ ประกอบด้วย ปัจจัยภายใน 

คือ การที่ผู้บริหารของธนาคารมีวิสัยทัศน์ และมีนโยบายท่ี

ชัดเจนในการบริหารจัดการการให้บริการสินเชื่อเพื่อที่อยู่

อาศัยของธนาคารออมสินสาขาส�านักพหลโยธิน รวมถึงมี

การสนบัสนนุให้มรีะบบสารสนเทศ เทคโนโลยทีีท่นัสมยัและ

เหมาะสม เพื่อเพิ่มช่องทางในการให้บริการข่าวสาร และ

ติดต่อประสานงานกับลูกค้าได้รวดเร็ว และปัจจัยภายนอก 

คือ การที่ลูกค้าของธนาคารให้ความร่วมมือกับธนาคาร

โดยยินดีปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของธนาคารใน

ทุกกรณี รวมถึงสามารถช�าระสินเชื่อได้ตามก�าหนดเวลา

กำรอภิปรำยผล

1. จากการศึกษาปัญหาเกี่ยวกับการบริหาร

จัดการการให้บริการสินเช่ือเพื่อท่ีอยู ่อาศัยของธนาคาร

ออมสิน สาขาส�านักพหลโยธิน ตามกรอบแนวคิด 8 M’s 

พบว่า โดยภาพรวมอยู่ระดับปานกลาง เหตุผลส�าคัญที่

กลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นลูกค้าที่มาให้บริการสินเชื่อเพื่อที่อยู่

อาศัยของธนาคารออมสินสาขาส�านักพหลโยธินเห็นด้วย

ระดับปานกลางดังกล่าว แทนท่ีจะเห็นด้วยในระดับมาก 

หรือน้อย ผู้ศึกษามีความเห็นว่า ถึงแม้ว่าธนาคารออมสิน 

สาขาส�านักพหลโยธิน ได้ด�าเนินการ (1) ธนาคารมีการจัด

อบรมการให้บริการกับพนักงานสินเช่ือเพื่อท่ีอยู่อาศัย (2) 

ธนาคารจัดเตรียมอุปกรณ์เพื่อรองรับผู้มาใช้บริการให้ได้

รับความสะดวกสบายในระดับหนึ่งแล้วก็ตาม แต่ก็ยังไม่มี

ประสิทธิภาพเท่าที่ควร จึงมีส่วนส�าคัญท�าให้กลุ่มตัวอย่าง

เหน็ด้วยในระดบัปานกลางต่อปัญหาการบรหิารจดัการการ

ให้บริการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารออมสิน สาขา

ส�านักพหลโยธิน ตามกรอบแนวคิด 8 ด้าน 

นอกจากนีแ้ล้ว การท่ีกลุม่ตวัอย่างเหน็ด้วยในระดบั

ปานกลางต่อภาพรวมท้ังหมดของปัญหา ดังปรากฏในข้อ

ค�าถามท่ีว่า “ในภาพรวมท้ังหมด ธนาคารออมสิน สาขา

ส�านักพหลโยธินมีปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการการ

ให้บริการสินเช่ือเพื่อท่ีอยู่อาศัย ตามกรอบแนวคิด 8 ด้าน 

ได้แก่ 1) การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (2) การบริหารงาน

ท่ัวไป (3) การบริหารด้านวัสดุอุปกรณ์ (4) การบริหารด้าน

คุณธรรม (5) การบริหารด้านข่าวสาร หรือข้อมูลข่าวสาร 

(6) การบริหารด้านเวลา หรือกรอบเวลาในการปฏิบัติงาน 

(7) การประสานงาน หรือการประนีประนอม และ (8) การ

วัดผล หรือการประเมินผลการปฏิบัติงาน

2. จากผลปัญหา และแนวทางการพัฒนาการ

บริหารจัดการการให้บริการสินเช่ือเพื่อท่ีอยู ่อาศัยของ

ธนาคารออมสินสาขาส�านักพหลโยธิน ตามกรอบแนวคิด 

8M’s โดยผู ้ศึกษาได ้น�ากรอบแนวคิดทางวิชากาคือ 

“กระบวนการพิจารณาแก้ไขปัญหา และแนวทางการ

พัฒนา” ประกอบด้วย 3 ข้ันตอน ของ (วิรัช วิรัชนิภา

วรรณ, 2552) มาปรับใช้ในการศึกษาวิเคราะห์ พบว่า (1) 

ด้านทรัพยากรมนุษย์ ท่ีส�าคัญท่ีสุดตามความเห็นของกลุ่ม

ตวัอย่าง ได้แก่ พนกังานบางคนไม่สามารถให้ค�าแนะน�า และ

ให้ข้อมูลกับลูกค้าเก่ียวกับการขอสินเช่ือได้ชัดเจนเพียงพอ 
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ท�าให้ลูกค้าต้องเสียเวลามากในการยื่นขอสินเชื่อ ดังนั้น 

ธนาคารควรให้การศึกษาอบรมกับพนักงานเกี่ยวกับหลัก

เกณฑ์การให้บริการด้านสินเชื่อ เพื่อให้พนักงานมีความรู้

ความสามารถอย่างเพียงพอ (2) ด้านบริหารงานท่ัวไป ท่ี

ส�าคัญที่สุดตามความเห็นของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ธนาคาร

ไม่ได้ก�าหนดเงื่อนไขและระยะเวลาในการพิจารณาค�าขอ

สินเชื่อให้ลูกค้าทราบอย่างชัดเจน ตั้งแต่การยื่นค�าขอกู้ 

ดังนั้น ธนาคารควรมีการก�าหนดเง่ือนไข และระยะเวลา

ในการพิจารณาค�าขอสินเชื่อให้ลูกค้าทราบอย่างชัดเจน 

ตั้งแต่การยื่นค�าขอกู้ให้ชัดเจน (3) ด้านวัสดุอุปกรณ์ ที่

ส�าคัญที่สุดตามความเห็นของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ธนาคาร

ไม่ได้จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่จ�าเป็นต่อการสนับสนุนใน

การให้บริการกับลูกค้าอย่างเพียงพอ เช่น เครื่องสแกน

เนอร์ คอมพิวเตอร์ และเครื่องถ่ายเอกสาร เป็นต้น ดังนั้น 

ธนาคารควรจัดเตรียมอุปกรณ์เพื่อรองรับผู้มาใช้บริการให้

ได้รับความสะดวกสบายเท่าที่ควร เช่น โต๊ะ เก้าอี้ และน�้า

ดื่ม เป็นต้น (4) ด้านคุณธรรม ส�าคัญที่สุดตามความเห็นของ

กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ พนักงานบางคนขาดจิตส�านึกในการ

ให้บริการ เช่น ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ความสุภาพอ้อมน้อม 

และความเอื้ออาทร เป็นต้น ดังนั้น ผู้บริหารของธนาคาร

ควรมีนโยบายท่ีชัดเจนในการสร้างจิตส�านึกที่ดีงามให้แก่

พนักงานในการให้บริการกับลูกค้าในเรื่องดังกล่าว (5) 

ด้านข่าวสาร หรือข้อมูลข่าวสาร ที่ส�าคัญที่สุดตามความ

เห็นของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ธนาคารไม่ได้ใช้เทคโนโลยีท่ี

ทันสมัย ในการส่งข้อมูลข่าวสารให้กับลูกค้า เช่น การส่ง 

SMS แจ้งให้ลูกค้าทราบความก้าวหน้าของการอนุมัติสิน

เชื่อเพื่อไม่ให้ลูกค้าต้องเสียเวลามาติดตามเรื่องที่ธนาคาร

บ่อยคร้ัง ดังน้ัน ธนาคารควรน�าระบบสารสนเทศใหม่ๆ มา

ใช้ในการส่งข้อมูลข่าวสารให้กับลูกค้า เช่น การส่ง SMS 

แจ้งให้ลูกค้าทราบความก้าวหน้าของการอนุมัติสินเช่ือเพื่อ

ไม่ให้ลูกค้าต้องเสียเวลามาติดตามเรื่องที่ธนาคารบ่อยครั้ง 

(6) ด้านเวลา หรือกรอบเวลาในการปฏิบัติงาน ท่ีส�าคัญ

ที่สุดตามความเห็นของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ธนาคารไม่ได้

ก�าหนดกรอบเวลาในการปฏบิติังานของพนักงานด้านการให้

บริการสินเชื่อแก่ลูกค้าแต่ละคนให้ลูกค้าทราบอย่างชัดเจน 

ดังนั้น ธนาคารควรเพิ่มมาตรการในการก�าหนดกรอบเวลา

ในการปฏิบัติงานของพนักงานในการให้บริการสินเชื่อไว้

อย่างชัดเจน และก�ากับควบคุมให้เป็นไปตามกรอบเวลาท่ี

ก�าหนด (7) ด้านการประสานงาน หรือการประนีประนอม 

ทีส่�าคญัทีส่ดุตามความเหน็ของกลุม่ตวัอย่าง ได้แก่ พนกังาน

บางคนไม่ได้ติดต่อประสานงานกับลูกค้าเป็นประจ�า อย่าง

สม�่าเสมอ และต่อเนื่องให้ลูกค้าทราบถึงสภาพการณ์ที่เป็น

อยู่ปัจจุบันของลูกค้า เช่น การแจ้งเตือนให้ช�าระสินเชื่อ 

หรือกรณีถ้าลูกค้าไม่ได้ช�าระหนี้สินเชื่อตามก�าหนดเวลา 

ดังนั้น ธนาคารควรก�าหนดแนวทางการปฏิบัติให้พนักงาน

ต้องมีการประสานงานด้านสินเช่ือกับลูกค้าอย่างสม�่าเสมอ 

และต่อเนื่องให้ลูกค้าทราบถึงสภาพการณ์ท่ีเป็นอยู่ปัจจุบัน

ของลูกค้า เช่น การแจ้งเตือนให้ช�าระสินเช่ือ หรือกรณีถ้า

ลูกค้าไม่ได้ช�าระหนี้สินเช่ือตามก�าหนดเวลา (8) ด้านการ

วัดผล หรือการประเมินผลการปฏิบัติงาน ที่ส�าคัญที่สุด

ตามความเห็นของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ธนาคารไม่ได้ให้

ลูกค้าได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานทุก

ครั้งที่มาติดต่อกับธนาคาร เพื่อปรับปรุงการด�าเนินงาน

และพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ เป็นการให้คะแนนการ

ให้บริการของพนักงาน ณ เคาน์เตอร์บริการสินเช่ือลูกค้า 

ดังนั้น ธนาคารควรเปิดโอกาสให้ลูกค้าได้มีการประเมินผล

การปฏิบัติงานของพนักงานทุกครั้งท่ีมาติดต่อกับธนาคาร 

เพือ่ปรบัปรงุการด�าเนนิงานและพฒันาบคุลากรให้มคีณุภาพ 

เป็นการให้คะแนนการให้บริการของพนักงาน ณ เคาเตอร์

บริการสินเช่ือลูกค้า

3. จากผลปัจจยัปัจจยัทีม่ส่ีวนส�าคญัท�าให้แนวทาง

การพัฒนาการบริหารจัดการการให้บริการสินเชื่อเพื่อท่ีอยู่

อาศัยของธนาคารออมสิน สาขาส�านักพหลโยธิน ประสบ

ผลส�าเร็จ ตามกรอบแนวคิดท่ีแบ่งเป็นปัจจัยภายใน และ

ปัจจัยภายนอก แบ่งเป็น 2 หัวข้อ (1) ปัจจัยภายใน การ

ที่กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยในระดับมากต่อปัจจัยภายในที่มี

ส่วนส�าคัญท�าให้แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการ

การให้บริการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารออมสิน 

สาขาส�านักพหลโยธิน ประสบผลส�าเร็จ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

ค�าถามท่ีว่า “การท่ีผู้บริหารของธนาคารมีวิสัยทัศน์ และมี 

นโยบายที่ชัดเจนในการบริหารจัดการการให้บริการสินเช่ือ

เพื่อท่ีอยู่อาศัยของธนาคารออมสิน สาขาส�านักพหลโยธิน 

รวมถึงมีการสนับสนุนให้มีระบบสารสนเทศ เทคโนโลยีที่

ทันสมัยและเหมาะสม เพื่อเพิ่มช่องทางในการให้บริการ

ข่าวสาร และติดต่อประสานงานกับลูกค้าได้รวดเร็ว” ผู้

ศึกษาเห็นว่า การที่กลุ่มตัวอย่างซึ่งได้แก่ ลูกค้าสินเชื่อ

เพื่อท่ีอยู่อาศัยของธนาคารออมสิน สาขาส�านักพหลโยธิน 
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เห็นด้วยในระดับมากดังกล่าวแทนที่จะเห็นด้วยระดับปาน

กลาง หรือระดบัน้อย เนือ่งจากมข้ีอเทจ็จรงิทีป่รากฏชดัเจน

ว่า ผู้บริหารของธนาคารออมสิน สาขาส�านักพหลโยธิน มี

วิสัยทัศน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การที่ผู้บริหารมีนโยบายที่

จะพัฒนาให้มีระบบสารสนเทศ เทคโนโลยีที่ทันสมัยและ

เหมาะสม เพื่อเพิ่มช่องทางในการให้บริการข่าวสาร และ

ติดต่อประสานงานกับลูกค้าได้รวดเร็ว (2) ปัจจัยภายนอก 

การทีก่ลุม่ตวัอย่างเหน็ด้วยในระดับมากต่อปัจจัยภายนอกท่ี

มส่ีวนส�าคญัท�าให้แนวทางการพฒันาการบรหิารจดัการการ

ให้บริการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารออมสิน สาขา

ส�านกัพหลโยธนิ ประสบผลส�าเรจ็ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ค�าถาม

ที่ว่า “การที่ลูกค้าของธนาคารให้ความร่วมมือกับธนาคาร

โดยยินดีปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของธนาคารใน

ทุกกรณี รวมถึงสามารถช�าระสินเชื่อได้ตามก�าหนดเวลา” 

ผู้ศึกษาเห็นว่า การที่กลุ่มตัวอย่างซึ่งได้แก่ ลูกค้าสินเชื่อ

เพื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารออมสิน สาขาส�านักพหลโยธิน 

เห็นด้วยในระดับมากดังกล่าวแทนที่จะเห็นด้วยระดับปาน

กลาง หรือระดับน้อย เนื่องจากพนักงานด้านสินเชื่อเพื่อที่

อยู่อาศัย ได้แจ้งให้ลูกค้าสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยทราบหลัก

เกณฑ์ และเง่ือนไขของธนาคารทุกกรณี ตั้งแต่การยื่นขอกู้ 

จนถึงการช�าระหนี้ค่าสินเชื่อให้ทันตามก�าหนดเวลา

ข้อเสนอแนะกำรวิจัยครั้งนี้

ข้อเสนอแนะส�าหรับแนวทางการการพัฒนาการ

บริหารจัดการการให้บริการสินเชื่อเพื่อที่อยู ่อาศัยของ

ธนาคารออมสินสาขาส�านักพหลโยธินแต่ละด้าน ดังนี้ (1) 

ด้านทรัพยากรมนุษย์ ได้แก่ ธนาคารออมสิน สาขาส�านัก

พหลโยธิน ควรก�าหนดเป็นนโยบายที่ชัดเจน และต่อเนื่อง

ในเรื่องการพัฒนาคุณภาพของพนักงานด้านสินเชื่อเพื่อท่ี

อยู่อาศัย เพื่อให้บริการลูกค้าที่มาใช้บริการสินเชื่อเพื่อท่ี

อยู่อาศัย โดยจัดให้การศึกษาอบรมกับพนักงานเกี่ยวกับ

หลักเกณฑ์การให้บริการด้านสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย เพื่อ

ให้พนักงานมีความรู้ความสามารถอย่างเพียงพอ และเพื่อ

ให้การปฏิบัติงานให้บริการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ท้ังนี้

ควรจัดการฝึกอบรมในเรื่องดังกล่าวอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

ข้อเสนอแนะที่สนับสนุนให้จัดการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูน 

ปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงความรู้ และความสามารถนั้น 

สอดคล้องกับแนวคิด (ชูชัย สมิทธิไกล , 2554) (2) ด้าน

บริหารท่ัวไป ได้แก่ ธนาคารออมสินสาขาส�านักพหลโยธิน 

ควรให้ความส�าคัญรวมทั้งสนับสนุนให้มีการก�าหนดเป็น

นโยบาย และแผนงานที่ชัดเจนในเรื่องการวางแผนเกี่ยวกับ

การให้บริการลูกค้าสินเช่ือเพื่อท่ีอยู่อาศัยอย่างเป็นระบบ

มากกว่าในปัจจุบัน พร้อมท้ังควรการก�าหนดเงื่อนไข และ

ระยะเวลาในการพิจารณาค�าขอสินเช่ือให้ลูกค้าทราบอย่าง

ชัดเจน ตั้งแต่การยื่นค�าขอกู้ (3) ด้านบริหารวัสดุอุปกรณ์ 

ได้แก่ ธนาคารออมสินสาขาส�านักพหลโยธิน ควรให้ความ

ส�าคัญ และมีมาตรการท่ีชัดเจนในเรื่องการจัดเตรียมวัสดุ

อปุกรณ์ทีม่ากเพยีงพอส�าหรบัการปฏบิตังิานให้บรกิาร และ

เพื่อรองรับผู้มาใช้บริการให้ได้รับความสะดวกสบายเท่าที่

ควร รวมท้ังควรสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการน�าอุปกรณ์

ที่ทันสมัย และมีคุณภาพมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพ และความ

รวดเรว็ในการปฏบิตังิานให้บรกิาร และควรมแีนวทางปฏบิตัิ

ท่ีชัดเจนในการจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ท่ีทันสมัย 

โดยต้องค�านึงถึงหลักความคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด

ต่อประชาชน ข้อเสนอแนะเรือ่งอปุกรณ์การปฏบัิตงิานทีท่นั

สมัยนั้นสอดคล้องกับแนวคิดของ (ส�าราญ บุญชิต, 2552) 

(4) ด้านบริหารคุณธรรม ได้แก่ ธนาคารออมสินสาขาส�านัก

พหลโยธิน ควรก�าหนดนโยบาย และมาตรการที่ชัดเจน

และต่อเนื่องในการสร้างจิตส�านึกที่ดีงามให้แก่พนักงาน

ในการปฏิบัติงานให้บริการกับลูกค้า นั่นคือ ต้องเป็นผู้ท่ี

ปฏิบัติงานท่ีมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ความสุภาพอ่อนน้อม 

และความเอื้ออาทร รวมท้ังต้องปฏิบัติงานอย่างมีศักดิ์ศรี 

ขยัน ตั้งใจท�างาน มีศีลธรรม คุณธรรม ปรับตัวได้ทันโลก 

รับผิดชอบต่อผลงาน และปฏิบัติงานที่มุ่งเน้นผลงาน ใน

เวลาเดียวกัน ควรให้ความส�าคัญกับการพัฒนาพนักงาน

ให้มีจิตบริการอย่างแท้จริง ปฏิบัติงานอย่างภาคภูมิใจ มี

เกียรติ มีศักดิ์ศรี มีจรรยาบรรณ ค�านึงถึงภาพลักษณ์ของ

ตนเอง และองค์กร (5) ด้านข่าวสาร หรือข้อมูลข่าวสาร 

ได้แก่ ธนาคารออมสินสาขาส�านักพหลโยธิน ควรให้ความ

ส�าคัญรวมทั้งมีแผนงานที่ชัดเจนในการส่งเสริมให้มีวัสดุ

อุปกรณ์ที่ทันสมัย และมากเพียงพอต่อการสนับสนุนการ

รับ และการส่งข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับสินเช่ือเพื่อท่ีอยู่อาศัย

ให้กับลูกค้าได้ทราบ ขณะเดียวกันควรก�าหนดเป็นนโยบาย 

และแผนที่ชัดเจนในเรื่องการหาข้อมูล ข่าวสาร หรือข้อเท็จ

จริงจากลูกค้าก่อนวางแผน และลงมือด�าเนินงาน พร้อมทั้ง

จัดหาวัสดุอุปกรณ์ท่ีทันสมัย เช่น สื่อโทรทัศน์ อินเทอร์เน็ต 

วิทยุ แผ่นพับ และใบปลิว และระบบเครือข่ายมาใช้ในการ
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ปฏิบัติงาน ทั้งนี้สอดคล้องกับแนวคิดของ (สุริวัฒน์ สงวน

สิน, 2552) (6) ด้านเวลา หรือกรอบเวลาในการปฏิบัติ

งาน ได้แก่ ธนาคารออมสินสาขาส�านักพหลโยธิน ควรให้

ความส�าคัญ รวมทั้งควรก�าหนดแผนงาน และมาตรการ

ที่ชัดเจนในการเพิ่มมาตรการในการก�าหนดกรอบเวลา

ในการปฏิบัติงานของพนักงานในการให้บริการสินเชื่อไว้

อย่างชัดเจน และก�ากับควบคุมให้เป็นไปตามกรอบเวลา

ที่ก�าหนด สอดคล้องกับแนวคิดของ (Millet , 1954) (7) 

ด้านประสานงาน หรือการประนีประนอม ได้แก่ ธนาคาร

ออมสินสาขาส�านักพหลโยธิน ควรให้ความส�าคัญรวมทั้ง

ก�าหนดแผนงาน และมาตรการที่ชัดเจนเพื่อสนับสนุน

ให้พนักงานต้องมีการประสานงานด้านสินเชื่อกับลูกค้า

อย่างสม�่าเสมอ และต่อเนื่อง รวมทั้งควรมีการประสาน

งานกับลูกค้าให้ทราบ และให้บริการในลักษณะผ่อนผัน

หรือประนีประนอม เพื่อช่วยหาทางออกให้กับลูกค้าก่อน

ที่จะด�าเนินการตามระเบียบของธนาคารต่อไป (8) ด้าน

การวัดผล หรือประเมินผลการปฏิบัติงาน ได้แก่ ธนาคาร

ออมสินสาขาส�านักพหลโยธิน ควรให้ความส�าคัญพร้อม

ทั้งก�าหนดนโยบาย และมาตรการที่ชัดเจนและต่อเนื่อง

ในการสนับสนุนและเปิดโอกาสให้ลูกค้า หรือหน่วยงาน

ภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการวัดผล หรือการประเมินผล

การปฏิบัติงานให้บริการ พร้อมกับน�าผลการประเมินไปใช้

ในการปรับปรุงการให้บริการของพนักงานด้วย สอดคล้อง

กับแนวคิดของ (อุทัยวรรณ ทิพย์เนตร, 2551)

ข้อเสนอแนะกำรวิจัยครั้งต่อไป

1. ศึกษา หรือท�าวิจัยแนวลึกในแต่ละด้านอย่าง

เจาะจง เช่น ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และด้าน

บริหารคุณธรรม เป็นต้น

2. ศึกษา หรือท�าวิจัยโดยเพิ่มจ�านวนกลุ่มตัวอย่าง

ให้มากข้ึน เป็นต้นว่า บุคลากรผู้ปฏิบัติงานให้บริการสิน

เช่ือเพื่อท่ีอยู่อาศัย และลูกค้าผู้รับบริการสินเช่ือเพื่อที่อยู่

อาศัยของธนาคารออมสินสาขาส�านักพหลโยธิน แล้วน�า

มาวิเคราะห์เปรียบเทียบว่าผลการวิจัยคล้ายคลึง หรือแตก

ต่างกันกับการศึกษาครั้งนี้เพียงใด

3. ศึกษา หรือท�าวิจัยการบริหารจัดการการให้

บรกิารลกูค้าสนิเชือ่เพือ่ทีอ่ยูอ่าศยัของธนาคารออมสินสาขา

ส�านักพหลโยธิน โดยใช้กรอบแนวคิดอื่น เช่น แพ็มส์-โพส

คอร์บ (PAMS-POSDCoRB) เป็นต้น
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บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาปัญหาเก่ียวกับการบริหารจัดการด้านการประชาสัมพันธ์โครงการ

หลวงของสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 (2) ศึกษาแนวทางพัฒนาการบริหารจัดการบริหารจัดการด้านการ

ประชาสัมพันธ์โครงการหลวงของสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 (3) ศึกษาปัจจัยท่ีมีส่วนส�าคัญท�าให้แนวทางการ

พัฒนาการบริหารจัดการด้านการประชาสัมพันธ์โครงการหลวงของสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 ประสบผลส�าเร็จ 

(4) ศึกษาตัวแบบการบริหารจัดการด้านการประชาสัมพันธ์มูลนิธิโครงการหลวงของสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 

ทั้งน้ีได้น�าการบริหารจัดการประชาสัมพันธ์ตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท้ัง 8 ด้าน มาใช้เป็นกรอบแนวคิดการ

วิจัย ใช้รูปแบบการวิจัยแบบผสมผสานโดยเน้นการวิจัยเชิงปริมาณเป็นหลัก และใช้การวิจัยเชิงคุณภาพเป็นข้อมูลเสริม 

การวิจัยเชิงปริมาณเป็นวิจัยเชิงส�ารวจเพื่อได้ข้อมูลจากประชากรเป็นจ�านวนมาก โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการ

เก็บรวบรวมข้อมูล กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 1,112 คน ซ่ึงได้จากการค�านวณเพื่อหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามสูตรของทา

โร่ ยามาเน่ วิเคราะห์ข้อมูลในรูปตาราง รวมทั้งใช้รูปแบบการวิเคราะห์เชิงพรรณนา ผลการศึกษาพบว่า ปัญหาที่ส�าคัญ

คือ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 ขาดความร่วมมือในวงกว้างกับองค์กรภายนอก แนวทางการพัฒนาท่ีส�าคัญคือ 

สถานีควรประชาสัมพันธ์รายการโครงการหลวง ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับรู้เรื่องราวเก่ียวกับโครงการหลวง การบริหาร

จัดการด้านประชาสัมพันธ์ ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท้ัง 8 ด้าน คือ (1) ด้านความพอประมาณ (2) ด้านความมี

เหตุผล (3) ด้านการมีภูมิคุ้มกัน (4) ด้านการพึ่งพาตนเอง (5) ด้านการเสริมสร้างคนให้มีความรู้คู่คุณธรรม (6) ด้านการ

รวมกลุ่ม (7) ด้านการสร้างเครือข่าย (8) ด้านการบริหารจัดการแบบสมดุล

ค�ำส�ำคัญ: การบริหารจัดการ, การประชาสัมพันธ์, สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5

Abstract

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

with The Royal Projects of The Royal Thai Army radio and television network stations, (2) development 

guidelines of administration of public relations with Thai Army Royal radio and television Channel 5, 

(3) The administrative has important public relations factors with the Thai Royal Foundation and the 

กำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรประชำสัมพันธ์มูลนิธิโครงกำรหลวง

ของสถำนีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 ตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง

Administration of Public Relations of the Royal Project Foundation  

of the Royal Thai Army Radio and Television  

According to the Sufficiency Economy Philosophy
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บทน�ำ

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2517 พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชด�ารัสในวโรกาสเสด็จ

พระราชด�าเนินเยี่ยมคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัย

เชียงใหม่ เรื่องช่วยชาวเขาและโครงการชาวเขา ความว่า 

“เรือ่งทีจ่ะช่วยชาวเขาและโครงการชาวเขานัน้ มปีระโยชน์

โดยตรงกับชาวเขา เพื่อจะส่งเสริมและสนับสนุนให้ชาวเขา

มคีวามเป็นอยูด่ขีึน้ ต่อมาได้เปลีย่นชือ่เป็น “โครงการหลวง

พัฒนาชาวไทยภูเขา” “โครงการหลวงภาคเหนือ” และ

ชื่อ “โครงการหลวง” ก่อนที่ปัจจุบันจะใช้ชื่อว่า “มูลนิธิ

โครงการหลวง” โดยจดทะเบียนเมื่อ พ.ศ. 2535 มีหม่อม

เจ้าภิศเดช รัชนี ทรงเป็นประธานกรรมการด�าเนินงานของ

โครงการหลวงทั้งหมด

ด้วยการพฒันาทีไ่ม่หยดุนิง่ ปัจจบุนักองทพับกไทย

เป็นเจ้าของคลื่นความถี่ และสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

ช่อง 5 สามารถส่งสัญญาณครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ

ผ่านทางสถานีเครือข่ายจ�านวน 29 สถานี และได้ขยาย

เครือข่ายเพ่ิมขึ้นอีก 28 สถานี ตลอดจนได้ส่งสัญญาณ

ผ่านดาวเทียมให้ผู้ชมทุกมุมโลกรับสัญญาณได้ทั่วถึงอย่าง

ชัดเจนตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้ผู้ชมชาวไทยและชาวต่าง

Thai Royal Army Radio and television Channel 5. The research methodology was designed as mixed 

methods research using the quantitative research as the principal mean supported by the qualitative 

research. The quantitative research was the survey research collecting field data with questionnaires 

which passed pre-test of validity check at level of 1.0 and reliability check at level of 0.97. The  

population totaled 230,413 residents in all districts. A total of 1,112 samples were calculated by using 

Taro Yamane’s formula. The field data collection was conducted from May 1 – May 15, \ 2016. A total 

of 1,112 completed sets of questionnaires, which equaled 100 % of the total samples, were returned. 

The analyzed data was summarized in contingency tables with descriptive analysis. Statistics used 

were mean, standard deviation, t-test, multiple regression, and Pearson’s Correlation Coefficient. The 

structured in-depth interviews were applied with 12 experts for qualitative data. The findings were 

the most significant problem was the Royal Thai Army Radio and Television had not implemented 

the administration of public relations for Thai Royal Foundation and the Thai Royal Army Radio and 

Television Channel 5 according to the Sufficiency Economy Philosophy.

Keywords: admisnistration, public relations, The Royal Thai Army Radio and Television

ชาติในจ�านวนที่มากกว่า 174 ประเทศทั่วโลก ได้ทราบ

ความเคลื่อนไหวและความเป็นไปในประเทศไทย รวมทั้ง

ได้รับชมข่าวสาร ความบันเทิงต่าง ๆ  อย่างใกล้ชิด เสมือน

อยู่ในประเทศไทยด้วยตนเอง เพื่อให้มูลนิธิโครงการหลวง

ได้รับการรับรู้ (knowledge) การมีทัศนคติท่ีดี (attitude) 

และน้อมน�าไปปฏิบัติ (practice) อย่างกว้างขวางมากขึ้น

นั้น การประชาสัมพันธ์ผ่านสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพ

บกช่อง 5 จะเป็นส่วนหนึ่งในการเผยแพร่มูลนิธิโครงการ

หลวงที่ก ่อให้เกิดความรู ้ ความเข้าใจแก่ประชาชนได้

ทราบถึงนโยบาย วัตถุประสงค์ และสิ่งซ่ึงโครงการได้ท�า

ลงไปเป็นงานส่งเสริมสัมพันธภาพระหว่างหน่วยงาน หรือ

กลุ่มประชาชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้รับความร่วมมือจาก

ประชาชน ตลอดจนสร้างภาพลักษณ์และรักษาทัศนคติที่

ดีของประชาชน เพื่อให้ประชาชนยอมรับ สนับสนุนและ

ให้ความร่วมมือ และส่งเสริมการท่องเที่ยวมูลนิธิโครงการ

หลวง หากมกีารประชาสมัพนัธ์ทีด่ ีโครงการกจ็ะเข้าถงึกลุม่

บุคคลต่างๆได้มากข้ึน เพื่อน�าไปสู่การพัฒนาต่อไป ด้วย

เหตุผลดังกล่าว จึงท�าให้ผู้ศึกษาสนใจ เรื่อง “การบริหาร

จัดการด้านประชาสัมพันธ์เพื่อพัฒนามูลนิธิโครงการหลวง

ของสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5”
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เนื่องจาก สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 ยัง

มีการประชาสัมพันธ์ยังไม่มากเท่าที่ควร ท�าให้คนรุ่นใหม่

โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนในเมือง ซึ่งถูกครอบโดยวัฒนธรรม

ของต่างชาติจากตะวันตกและตะวันออก ท�าให้ขาดความ

เข้าใจและไม่เข้าถงึพระมหากรณุาธคิณุของพระบาทสมเดจ็

พระเจ้าอยู่หัวเท่าที่ควร ซึ่งเน้นประเด็นปัญหา ที่น�ามาสู่

การศึกษาในครั้งนี้

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

1. เพื่อศึกษาปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการ

ด้านการประชาสัมพันธ์มูลนิธิโครงการหลวงของสถานีวิทยุ

โทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5

2. เพือ่ศกึษาแนวทางการพฒันาการบรหิารจดัการ

ด้านการประชาสัมพันธ์มูลนิธิโครงการหลวงของสถานีวิทยุ

โทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5

3. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีส่วนส�าคัญท�าให้แนวทาง

การพัฒนาการบริหารจัดการด้านการประชาสัมพันธ์มูลนิธิ

โครงการหลวงของสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 

ประสบผลส�าเร็จ

4. เพ่ือศึกษาตัวแบบการบริหารจัดการด้านการ

ประชาสัมพนัธ์มลูนธิโิครงการหลวงของสถานวีทิยโุทรทศัน์

กองทัพบกช่อง 5

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

สุพิณ ปัญญามาก (2552, น. 27-28) อธิบาย

ว่า การประชาสัมพันธ์ คือ ความพยายามที่มีแผนที่จะมี

อิทธิพลต่อความคิดและทัศนคติของประชาชน เพื่อสร้าง

ความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนกับหน่วยงาน

อุทัย เลาหวิเชียร (2550, น. 34) ได้อธิบาย

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงว่าประกอบด้วย ความพอ

ประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจ�าเป็นท่ีจะต้องมี

ระบบภูมิคุ ้มกันในตัวที่ดีพอสมควร ต่อการมีผลกระทบ

ใด ๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงท้ังภายนอกและภายใน 

ทั้งนี้จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบและความ

ระมัดระวังอย่างยิ่งในการน�าวิชาการต่างๆมาใช้ในการ

วางแผนและด�าเนนิการทุกข้ันตอน และขณะเดยีวกนัจะต้อง

เสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่

ของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับ ให้มีส�านึกใน

คุณธรรมความซื่อสัตย์สุจริต และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะ

สม ด�าเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติ ปัญญา

และความรอบคอบ เพื่อให้สมดุลและพร้อมที่จะรองรับการ

เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวางทั้งด้านวัตถุ สังคม 

สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี 
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กรอบแนวคิดการวิจัย
   ตัวแปรอิสระ (เหตุ)                                 ตัวแปรตาม (ผล)

1. ปัจจัยที่มีส่วนส�าคัญต่อปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้าน

ประชาสมัพนัธ์มลูนธิโิครงการหลวงของสถานีวทิยโุทรทัศน์กองทัพ

บกช่อง 5 ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 6 ด้าน

1) ความพอประมาณ      2) ความมีเหตุผล 

3) การมีภูมิคุ้มกัน          4) การมีความรู้และคุณธรรม 

5) การรวมกลุ่ม            6) การสร้างเครือข่าย 

ป ั จจั ยที่ มี ส ่ วนส� าคัญต ่อการ เ พ่ิม

ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ

ด้านประชาสัมพันธ์มูลนิธิโครงการ

หลวงของสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพ

บกช่อง 5 ตามกรอบแนวคดิการบรหิาร

จัดการหน่วยงานแบบสมดุล ที่เรียกว่า 

Balance Scorcard

1) ด้านภายในองค์กร 

2) ด้านภายนอกองค์กร

3) ด้านการเรียนรู้และการเจริญเติบโต 

4) ด้านการเงิน 

2. ปัจจัยที่มีส่วนส�าคัญต่อแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการ

ด้านประชาสัมพันธ์มูลนิธิโครงการหลวงของสถานีวิทยุโทรทัศน์

กองทัพบกช่อง 5 ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 6 ด้าน

1) ความพอประมาณ      2) ความมีเหตุผล 

3) การมีภูมิคุ้มกัน          4) การมีความรู้และคุณธรรม 

5) การรวมกลุ่ม            6) การสร้างเครือข่าย 

3.ปัจจยัทีม่ส่ีวนส�าคญัท�าให้แนวทางการพฒันาการบรหิารจดัการ

ด้านประชาสัมพันธ์มูลนิธิโครงการหลวงของสถานีวิทยุโทรทัศน์

กองทัพบกช่อง 5 ประสบผลส�าเร็จ ที่แบ่งเป็นปัจจัยภายในและ

ปัจจัยภายนอก

4.ตัวแบบการบริหารจัดการด้านประชาสัมพันธ์มูลนิธิโครงการหลวงของสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 ตาม

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

ใช้รูปแบบการวิจัยแบบผสมผสานโดยเน้นการ

วิจัยเชิงปริมาณเป็นหลัก และใช้การวิจัยเชิงคุณภาพเป็น

ข้อมูลเสริม

ประชำกรกลุ่มตัวอย่ำง

ประชากร คือ ประชาชนผู ้มีสิทธิ เลือกตั้ ง

ทั้งหมดอาศัยอยู ่ในเขตวังทองหลางและเขตสวนหลวง 

กรงุเทพมหานครทีป่ระกอบด้วย 50 เขต มปีระชากรจ�านวน 

5,674,843 คน (กรมการปกครอง, 2559)

กลุ่มตัวอย่าง คือ ประชากรท่ีตอบแบบสอบถาม 

ประกอบด้วย 2 เขต จ�านวน 1,106 คน ซ่ึงได้มาจากการ

ค�านวณโดยใช้สตูรของทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane,1973) 

ท่ีระดับความคลาดเคลื่อน 0.03% 

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 

ใช้แบบสอบถาม (questionnaire) เป็นเครื่อง

มือส�าหรับเก็บรวบรวมข้อมูล ค�านวณค่าแบบสอบถาม

ด้วยโปรแกรม SPSS หลังจากนั้นน�าผลที่ได้จากการศึกษา
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มาสังเคราะห์ แล้วสร้างเป็นแบบสัมภาษณ์ เพื่อน�าไปใช้

ศึกษาข้อมูลจากการวิจัยเชิงคุณภาพให้ได้ข้อมูลมาเทียบ

เคียง และ/หรือ สนับสนุนผลการศึกษาที่ได้จากการวิจัย

เชิงปริมาณต่อไป ด้วยการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญจ�านวน 9 

คน ตามระเบียบวิจัยที่ได้ก�าหนดไว้

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล

รวบรวมข้อมูล 3 วิธีได้แก่

1. การรวบรวมข้อมลูจากเอกสาร ผูศ้กึษาได้ศกึษา

ค้นคว้าข้อมูลจากต�ารา หนังสือ รายงานผลการวิจัย สถิติ 

ตัวเลข และเอกสารต่าง ๆ ทั้งภาษาไทยและภาษาต่าง

ประเทศ รวมตลอดถงึข้อมลูทีไ่ด้จากอนิเทอร์เน็ต (internet)

2. การรวบรวมข้อมูลจากการวิจัยสนาม ประกอบ

ด้วย 2 หัวข้อ ได้แก่ (1) การแจกและการเก็บรวบรวม

แบบสอบถาม รวมทั้ง (2) ปัญหา และแนวทางแก้ไข

3. การรวบรวมข้อมูลจากการสังเกตการณ์ ได้

ท�าการสังเกตกลุ่มตัวอย่างจากประสบการณ์ของผู้ศึกษา

กำรวิเครำะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้

ใช้สตูรของยามาเน่ (Yamane, 1967.pp.886-887) 

ที่มีค่าความเชื่อมั่นที่ระดับ 0.03 โดยใช้สูตร

n = 2)(1 eN
N

+
n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง

N = ขนาดของกลุ่มประชากร

e = ความคลาดเคลื่อนของกลุ่มตัวอย่าง

แทนค่าสูตร

n = 
)03.0(413,2301

413,230
+

n = 
37.208
413,230

 

n = 1,105.79

ดังนั้น กลุ ่มตัวอย่างท่ีเป็นประชาชน มีจ�านวน 

1,106 คน

ผลกำรวิจัย

สรปุผลการวจิยัไว้เป็น 3 หวัข้อ ได้แก่ วตัถปุระสงค์

การวิจัย วิธีการด�าเนินการวิจัย และผลการวิจัย ดังนี้

1. วัตถุประสงค์การวิจัย ประกอบด้วย 4 ข้อได้แก่

1) ศกึษาปัญหาเกีย่วกบัการบรหิารจดัการด้าน

ประชาสมัพนัธ์มลูนธิโิครงการหลวงของสถานวีทิยโุทรทศัน์

กองทัพบกช่อง 5

2) ศกึษาแนวทางการพฒันาการบรหิารจดัการ

ด้านประชาสัมพันธ์มูลนิธิโครงการหลวงของสถานีวิทยุ

โทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5

3) ศึกษาปัจจัยท่ีมีส่วนส�าคัญท�าให้แนวทาง

การพัฒนาการบริหารจัดการด้านประชาสัมพันธ์มูลนิธิ

โครงการหลวงของสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 

ประสบความส�าเร็จ

4) เสนอตัวแบบการบริหารจัดการด ้าน

ประชาสมัพนัธ์มลูนธิโิครงการหลวงของสถานวีทิยโุทรทศัน์

กองทัพบกช่อง 5 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง



208 Vol. 8 No. 2 May-August 2018
EAU HEritAgE JoUrnAl

Social Science and Humanity

หัวข้อ
เห็นด้วย

มาก ปานกลาง น้อย

1. ปัญหาการบริหารจัดการด้านความพอประมาณ

1) ททบ.5 ใช้เวลาน้อยเกินไปในการประชาสัมพันธ์โครงการหลวง 160 612 195

2) ททบ.5 ขาดความต่อเนื่องในการประชาสัมพันธ์โครงการหลวง 123 661 183

3). ในภาพรวมของข้อ 1.) และข้อ 2). ททบ.5 มีปัญหาการบริหารจัดการด้าน    
        ความพอประมาณ

119 649 199

2. ปัญหาการบริหารจัดการด้านความมีเหตุผล

4) ททบ.5 ไม่ได้น�าหลักการของโครงการหลวงมาประชาสัมพันธ์ในการ 
       สร้างสรรค์ให้สังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ในสถานการณ์ปัจจุบันท่ีมี  
       การถดถอยทั้งภาวะเศรษฐกิจและสังคม

131 661 175

5). ททบ.5 ขาดแผนงาน การด�าเนินงานที่ชัดเจนและต่อเนื่องในการ 
       ประชาสัมพันธ์โครงการหลวง ให้บรรลุตามเป้าประสงค์

109 683 175

6) ททบ.5 ในภาพรวมของข้อ 4) และ ข้อ 5) มีปัญหาการบริหารจัดการด้าน 
       ความมีเหตุผล 

122 651 194

3. ปัญหาการบริหารจัดการด้านการมีภูมิคุ้มกัน

7) ททบ.5 ไม่ได้เตรียมความพร้อมในด้านบุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์     
      ให้มีความพร้อมทุกด้าน ท�าให้การประชาสัมพันธ์อาจไม่สามารถด�าเนินการได ้
      อย่างต่อเน่ืองและหยุดชะงักลงได้

235 666 66

8) ททบ.5 ไม่สามารถด�าเนินการประชาสัมพันธ์ได้ด้วยตนเอง ต้องพึ่งบุคลากร  
      และ งบประมาณจากภายนอก เช่น งบโฆษณา จึงมีความเสี่ยงในการด�าเนิน    
      รายการสูง

227 665 75

9) ในภาพรวมของข้อ 7) และข้อ 8)  สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 ม ี
       ปัญหาการบริหารจัดการประชาสัมพันธ์มูลนิธิโครงการหลวงด้านการม ี
       ภูมิคุ้มกัน

286 621 60

4. ปัญหาการบริหารจัดการด้านการเสริมสร้างคนให้มีความรู้และคุณธรรม

10) บุคลากรของ ททบ.5 ผู้ด�าเนินรายการขาดความรู้ในหลักการท่ีแท้จริงของ 
         โครงการหลวง ท�าให้การถ่ายทอดความรู้ในการด�าเนินรายการเป็นไปได้ไม ่
         ดีเท่าที่ควร และขาดประสิทธิภาพ  

217 699 51

11) บุคลากรของ ททบ.5 บางคนขาดความมุ่งมั่นในการด�าเนินงาน ท�าให้ผล 
         ของงานออกมาได้ไม่ดีเท่าที่ควร

257 656 54

12) ในภาพรวมของข้อ 10) และข้อ 11)  สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5  
         มีปัญหาการบริหารจัดการประชาสัมพันธ์มูลนิธิโครงการหลวงด้านการ 
        เสริมสร้างคนให้มีความรู้และคุณธรรม

198 716 53
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หัวข้อ
เห็นด้วย

มาก ปานกลาง น้อย

5. ปัญหาการบริหารจัดการด้านการรวมกลุ่ม

13) ททบ.5 ไม่ได้มีการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ให้ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาค 
         ประชาชน ได้มีโอกาส เข้ามีส่วนร่วมสนับสนุนการด�าเนินรายการเพื่อสร้าง 
         ความเข้มแข็งให้กับรายการ และมีส่วนในการช่วยขยายรายการให้กว้าง 
         ขวางออกไปในวงกว้างมากยิ่งขึ้น 2.56

567 375 25

14) ททบ.5 ไม่ได้ร่วมกับหน่วยงานด้านการประชาสัมพันธ์ของภาครัฐ และ 
        เอกชน ในการร่วมกันประชาสัมพันธ์การด�าเนินรายการของ ททบ.5 เพื่อ 
        ขยายสื่อประชาสัมพันธ์ออกไปสู่ประชาชนกว้างขวางยิ่งข้ึน    2.48

503 429 35

15) ในภาพรวมของข้อ 13. สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 มีปัญหาการ 
         บริหารจัดการประชาสัมพันธ์มูลนิธิโครงการหลวงด้านการรวมกลุ่ม       
         2.54

561 375 31

6. ปัญหาการบริหารจัดการด้านการสร้างเครือข่าย

16) ททบ.5 ไม่ได้สนับสนุนให้ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เข้ามาส 
        นับสนุนการด�าเนินการขยายเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ออกไป 2.52

532 411 24

17) ททบ.5 ไม่ได้สนับสนุนให้หน่วยงานด้านการประชาสัมพันธ์ของภาครัฐ และ 
        เอกชน เข้ามาสนับสนุนร่วมประชาสัมพันธ์ ขยายเครือข่ายการ 
        ประชาสัมพันธ์ให้กว้างขวางออกไป รวมท้ังการส่งเสริมให้มีการขยายเครือ 
        ข่ายออกไปยังต่างประเทศ 2.59

591 356 20

18. ในภาพรวมของข้อ 16) และข้อ 17) สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5  
          มีปัญหาการบริหารจัดการประชาสัมพันธ์มูลนิธิโครงการหลวงด้านการสร้าง   
        เครือข่าย 2.51

536 396 35

ทั้งนี้ผู้ศึกษาได้น�า “ปัจจัยที่มีส่วนส�าคัญต่อการ

บริหารจัดการด้านประชาสัมพันธ์ต่อปรัชญาเศรษฐกิจพอ

เพียง 8 ด้าน” มาประกอบเป็นแนวคิดหลัก ประกอบด้วย

กรอบแนวคิดส่วนที่เป็นตัวแปรอิสระ และกรอบแนวคิด

ส่วนที่เป็นตัวแปรตาม โดยกรอบแนวคิดส่วนที่เป็นตัวแปร

อิสระ (เหตุ) ผู้ศึกษาได้น�ากรอบแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง ที่ประกอบด้วย 8 ด้าน ได้แก่ ด้าน (1) ความพอ

ประมาณ (moderation) (2) ความมีเหตุผล (rationality) 

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

(self-reliance) (5) การเสริมสร้างคนให้มีความรู้และ

คุณธรรม (strengthening the qualities of people 

in both knowledge and morality) (6) การรวม

กลุ่ม (cohesiveness) (7) การสร้างเครือข่าย (network  

establishment) และ (8) ความสมดุลและการพัฒนาท่ี

ยั่งยืน (equilibrium and sustainable development) 

แต่ผู ้ศึกษาน�ามาประยุกต์ใช้เพียง 6 ด้าน ได้แก่ ด้าน  

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

(4) การเสริมสร้างคนให้มีความรู้คู่คุณธรรม (5) การรวม

กลุ่ม (6) การสร้างเครือข่าย เป็นกรอบแนวคิดการวิจัยส่วน

ท่ีเป็นตัวแปรอิสระของการศึกษาครั้งนี้

ส�าหรับเหตุท่ีผู้ศึกษาได้น�า “ปัจจัยท่ีมีส่วนส�าคัญ

ต่อการบริหารประชาสัมพันธ์โครงการหลวงของสถานีวิทยุ

โทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอ

เพยีง 8 ด้าน” มาปรบัใช้เป็นกรอบแนวคดิส่วนทีเ่ป็นตวัแปร

อิสระ (เหตุ) เพียง 6 ด้าน ดังกล่าว เพราะเป็นกรอบแนวคิด 

หรือตัวช้ีวัดการบริหารจัดการท่ีสอดคล้องกับวัตถุประสงค์

การวิจัย และขอบเขตของการศึกษา รวมท้ังเหมาะสมกับ

สภาพปัจจุบันท่ีให้หน่วยงานของรัฐให้ความส�าคัญและน�า

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ 

นอกจากนี ้ยงัได้มกีารน�ากรอบแนวคดิดงักล่าวนีไ้ป

ปรับใช้ในการท�าวิจัย หรือวิทยานิพนธ์อีกด้วย ตัวอย่างเช่น 

(1) พนมพร ชวนอุดม (2550) การวิเคราะห์เปรียบเทียบ

การบริหารจัดการตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงระหว่าง
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องค์การบริหารส่วนต�าบลบางบัวทองกับองค์การบริหาร

ส่วนต�าบลพิมลราช ในจังหวัดนนทบุรี วิทยานิพนธ์ปริญญา

รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต แขนงวิชาบริหารรัฐกิจ 

สาขาวชิาวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช 

(2) จงจติต์ ฤทธิห์ริญั (2550) “การมส่ีวนร่วมของประชาชน

ในการสนับสนุนการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วน

ต�าบล ในจงัหวดันครสวรรค์ตามแนวทางเศรษฐกจิพอเพยีง” 

วิทยานิพนธ์ปริญญารัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต แขนง

วิชาบริหารรัฐกิจ สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย

สุโขทัยธรรมาธิราช และ (3) ประเสริฐ แดงไผ่ (2551) “การ

ส่งเสรมิการบรหิารจดัการด้านสวสัดกิารของกองบญัชาการ

กองทัพไทย ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” วิทยานิพนธ์

ปริญญารัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต แขนงวิชาบริหาร

รัฐกิจ สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธร

รมาธิราชและ ผู้ศึกษายังได้ท�า “การศึกษาเปรียบเทียบ

กรอบแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 8 ด้านกับ

กรอบแนวคิดอื่น” อีก เพื่อแสดงให้เห็นว่า กรอบแนวคิด

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีความส�าคัญ จ�าเป็น และ

เหมาะสมทีจ่ะน�ามาปรบัใช้เป็นกรอบแนวคิดหลกัส่วนท่ีเป็น

ตัวแปรอิสระของการศึกษาครั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบกับกรอบ

แนวคิดอื่น ผู้ศึกษาได้น�าปัจจัยที่มีส่วนส�าคัญในการบริหาร

จัดการความรู้แบบสมดุล บางคร้ังอาจเรียกว่า Balance 

Scorecard มาปรับใช้เป็นกรอบแนวคิดหลักส่วนที่เป็น

ตัวแปรตามผู้ศึกษาจึงได้ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับ

การบริหารจัดการความรู้แบบสมดุล โดยค้นคว้า รวบรวม

มาจากหน่วยงาน รวมทั้งนักวิชาการต่าง ๆ และได้แบ่ง

การน�าเสนอออกเป็น 3 ข้อ ดังนี้ (1) ด้านการก�าหนดวิสัย

ทัศน์ (2) ด้านภายนอกองค์กร(3) ด้านการเรียนรู้และการ

เจริญเติบโต และ (4) ด้านการเงิน

ส�าหรับเหตุผลที่ผู้ศึกษาน�า “ปัจจัยที่มีส่วนส�าคัญ

ต่อประสทิธภิาพการบรหิารจัดการด้านประชาสมัพนัธ์มลูนธิิ

โครงการหลวงของสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 

ตามกรอบแนวคิดการบริหารจัดการแบบสมดุล ที่เรียกว่า 

Balance Scorecard” มาปรับใช้เป็นกรอบแนวคิดส่วนที่

เป็นตัวแปรตาม (ผล) เพราะเป็นกรอบแนวคิดหรือตัวช้ีวัด

ท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการที่มีความละเอียด ชัดเจน 

และเข้าใจง่าย โดยครอบคลุมสาระส�าคัญ 4 ด้าน ไม่เพียง

เท่านั้น ได้มีการน�ากรอบแนวคิดน้ีมาปรับใช้ทางวิชาการ 

การวิจัย และวิทยานิพนธ์อีกด้วย ตัวอย่างเช่น (1) รัตนา 

เศวตวงศ์ (2551) ปัญหา การพัฒนา และแนวโน้มการ

บริหารจัดการด้านทรัพยากรมนุษย์ของสหกรณ์การเกษตร

ในจงัหวดัอดุรธาน ีวทิยานพินธ์ปรญิญารฐัประศาสนศาสตร์

มหาบัณฑิต แขนงวิชาบริการรัฐกิจ สาขาวิชาวิทยาการ

จัดการมหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช (2) รสริน นวน

ยานัส (2551) การบริหารจัดการด้านการพัฒนาทรัพยากร

มนุษย์ของกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง ท่าอากาศยาน

แห่งชาติ ตามแนวทางการจัดการความรู้” วิทยานิพนธ์

ปรญิญารฐัประศาสนศาสตร์มหาบัณฑติ แขนงวชิาบรกิารรฐั

กิจ สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิ

ราช และ (3) อ�านาจ พลอยพลาย (2553) “การพัฒนาการ

บริหารจัดการเพื่อแก้ปัญหาด้านทรัพยากรมนุษย์ของศูนย์

การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

วิทยานิพนธ์ปริญญารัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต แขนง

วิชาบริการรัฐกิจ สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัย

สุโขทัยธรรมาธิราช เป็นต้น 

ในการศึกษาครั้งนี้ ยังได้น�า “กรอบแนวคิดเพิ่ม

เติมท่ีประกอบด้วยปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก” มา

ปรับใช้ ส�าหรับเหตุผลที่ผู้ศึกษาน�ากรอบแนวคิดที่ประกอบ

ด้วย ปัจจัยท่ีมีส่วนส�าคัญท�าให้การบริหารจัดการด้าน

ประชาสมัพนัธ์มลูนธิโิครงการหลวงของสถานวีทิยโุทรทศัน์

กองทัพบกช่อง 5 ประสบความส�าเร็จท่ีประกอบด้วยปัจจัย

ภายในและปัจจัยภายนอก มาปรับใช้เป็นกรอบแนวคิดเพิ่ม

เติม เพราะเป็นกรอบแนวคิดท่ีกะทัดรัด ครอบคลุมสาระ

ส�าคัญของแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการ เป็นสากล 

เป็นท่ีรู้จัก คุ้นเคย และได้น�าไปใช้กันอย่างแพร่หลาย 

กำรอภิปรำยผล

ผู้ศึกษาได้น�าข้อมูลที่เป็นความคิดเห็นของกลุ่ม

ตัวอย่างเฉพาะท่ีส�าคัญและจ�าเป็น ตลอดท้ังสอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์การวิจัยของการศึกษาครั้งนี้มาอภิปรายผล 

วิเคราะห์ หรือ แสดงความคิดเห็นด้วยการเขียนบรรยาย 

และบางส่วนน�าเสนอไว้ในภาพ ท้ังนี้ ผู้ศึกษาได้แบ่งการน�า

เสนอเป็น 8หัวข้อย่อย ซึ่งสอดคล้องกับกับวัตถุประสงค์

การวิจัย ดังนี้
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1. การอภิปรายผลปัญหาเกี่ยวกับการบริหารการ

ประชาสัมพนัธ์มูลนธิโิครงการหลวงของสถานวีทิยโุทรทศัน์

ช่อง 5 ตามปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 8 ด้าน (สอดคล้อง

กับวัตถุประสงค์การวิจัย ข้อ 2) แต่น�ามาประยุกต์ใช้ 6 ด้าน 

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

การมีภูมิคุ้มกัน (4) การเสริมสร้างคนให้มีความรู้คู่คุณธรรม 

(5) การรวมกลุ่ม (6) การสร้างเครือข่าย

2. การอภิปรายผลสภาพปัญหา และแนวทาง

การบริหารการประชาสัมพันธ์มูลนิธิโครงการหลวงของ

สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 ตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 6 ด้าน ซึ่งเป็นการน�าเสนอปัญหาและ

แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการประชาสัมพันธ์ มา

อภิปรายควบคู่กัน

3. การอภิปรายผลปัจจัยภายในและปัจจัย

ภายนอกที่มีส่วนส�าคัญท�าให้แนวทางการบริหารจัดการ

ประชาสัมพนัธ์มูลนธิโิครงการหลวงของสถานวีทิยโุทรทศัน์ 

ช่อง 5 ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประสบผลส�าเร็จ 

(สอดคล้องวัตถุประสงค์ข้อ 3)

4. การอภิปรายผลการวิเคราะห์ต่อแนวทางการ

บริหารจดัการประชาสมัพนัธ์แบบสมดุล ทีเ่รยีกว่า Balance 

Scorecard (สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย ข้อ 3)

5. การอภิปรายผลต่อปัจจัยที่มีส่วนส�าคัญท�าให้

แนวทางการบรหิารการพัฒนาประชาสมัพันธ์มลูนธิโิครงการ

หลวงของสถานวีทิยโุทรทศัน์กองทพับกช่อง 5 ทีจ่ดัแบ่งเป็น 

6 ด้าน ที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการบริหารจัดการที่

เรียกว่า Balance Scorecard (สอดคล้องกับวัตถุประสงค์

การวิจัยข้อ 3)

6. การอภปิรายตวัแบบแนวทางการบรหิารจดัการ

ประชาสัมพนัธ์มูลนธิโิครงการหลวงของสถานวีทิยโุทรทศัน์

กองทัพบกช่อง 5 ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่น�ามา

ประยุกต์ใช้ 6 ด้าน ที่มีอิทธิพลต่อการบริหารจัดการแบบ

สมดุล ที่เรียกว่า Balance Scorecard (สอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์การวิจัย ข้อ 4)

7. การอภิปรายผลความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ

ที่ได้จากการสัมภาษณ์แนวลึกเฉพาะผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ให้

ข้อมูลหลัก จ�านวน 9 คน ต่อแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการบริหารการพัฒนาประชาสัมพันธ์โครงการหลวงตาม

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การ

วิจัยข้อ 1-4)

การอภิปรายผลสภาพปัญหาเก่ียวกับการบริหาร

การประชาสัมพันธ์มูลนิธิโครงการหลวงของสถานีวิทยุ

โทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอ

เพียง 8 ด้าน (สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ข้อ 1) ประกอบ

ด้วยค�าถาม 5 ค�าถาม ด้านละ 2 ข้อค�าถาม และค�าถามใน

ภาพรวมท้ังหมดตอนท้ายอีก 1 ข้อค�าถาม

จากผลการศึกษาปรากฏว่า กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วย

ในระดับปานกลางต่อสภาพปัญหาเกี่ยวกับการบริหาร

การประชาสัมพันธ์มูลนิธิโครงการหลวงของสถานีวิทยุ

โทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอ

เพียง ท้ัง 6 ด้าน

เหตุผลส�าคัญท่ีกลุ่มตัวอย่าง ซ่ึงเป็นประชาชนของ

เขตวังทองหลาง และ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร เห็น

ด้วยในระดับปานกลางดังกล่าวแทนที่จะเห็นด้วยในระดับ

มาก หรือ ในระดับน้อย ผู้ศึกษามีความเห็นว่า ถึงแม้สถานี

วิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 บริหารจัดการตามปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง ไปได้ในระดับหนึ่งแล้วก็ตาม แต่ก็

ยังมีสภาพปัญหาในการด�าเนินการอยู่หลายประการ เช่น 

(1) สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 ใช้เวลามีการ

ต่อเนื่องในการประชาสัมพันธ์ โครงการหลวงไม่มากเท่า

ท่ีควร (2) ในสถานการณ์ปัจจุบันท่ีมีการถดถอยทั้งภาวะ

สังคมและเศรษฐกิจ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 

5 ไม่ได้น�าหลักการของโครงการหลวงมาประชาสัมพันธ์

ในการสร้างสรรค์ให้สังคมอยู่รวมกันอย่างมีความสุข โดย

การมีแผนงานที่ชัดเจน (3) การที่สถานีวิทยุโทรทัศน์

กองทัพบกช่อง 5 ไม่ได้เตรียมความพร้อมให้กับบุคลากร 

งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ ให้มีความพร้อมทุกด้านอย่าง

เพียงพอ (4) การท่ีบุคลากรบางคนขาดความมุ่งมั่นในการ

ด�าเนินงานท�าให้ผลการด�าเนินงานออกมาได้ไม่ดีเท่าที่ควร 

และ (5) การท่ีสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 ไม่ได้

ร่วมมือกับหน่วยงานด้านประชาสัมพันธ์ในการขยายการ

ประชาสัมพันธ์ออกไปสู่ประชาชนให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น 

เมื่อเป็นเช่นนี้ จึงมีสิ่งส�าคัญท�าให้กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยใน

ระดับปานกลาง แทนท่ีจะเห็นด้วยในระดับมาก หรือ ใน

ระดับน้อย ดังกล่าว
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นอกจากนี้แล้ว การที่กลุ ่มตัวอย่างเห็นด้วยใน

ระดับปานกลางต่อภาพรวมทั้งหมดของปัญหา ดังปรากฏ

ในข้อค�าถามที่ว่า “ในภาพรวมทั้งหมด สถานีวิทยุโทรทัศน์

สกีองทพับกช่อง 5 มีปัญหาการบรหิารจัดการประชาสมัพนัธ์

โครงการหลวงตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท้ัง 6 

ด้าน อันได้แก่ (1) ความพอประมาณ (2) ความมีเหตุผล 

(3) ความมีภูมิคุ้มกัน (4) ความรู้และคุณธรรม 5 (5) การ

รวมกลุ่ม (6) การสร้างเครือข่าย” เหตุผลส�าคัญที่กลุ่ม

ตัวอย่างซ่ึงเป็นประชาชนในเขตพื้นที่เขตวังทองหลางและ

เขตสวนหลวงเหน็ด้วยในระดบัปานกล่าวแทนทีจ่ะเหน็ด้วย

ในระดับมากหรือระดับน้อย

การอภปิรายผลปัญหา และแนวทางการพฒันาการ

บริหารจัดการด้านประชาสัมพันธ์โครงการหลวง สถานี

วิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 ตามปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 6 ด้าน

ผู้ศึกษามีความเห็นว่า สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพ

บกช่อง 5 มี “ปัญหา” ในการบริหารการประชาสัมพันธ์

โครงการหลวงของสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 

ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่น�ามาประยุกต์ 6 

ด้าน ซึ่งมีอิทธิพลต่อการบริหารจัดการแบบสมดุล หรือท่ี

เรียกว่า Balance Scorecard และเนื่องจากสภาพปัญหา

แต่ละด้านมีหลายปัญหา ขึ้นอยู่กับมุมมองของแต่ละคน 

เช่น ปัญหาการบริหารจัดการด้านการรวมกลุ่ม แบ่งเป็น 

(1) ททบ.ไม่ได้มีการประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้ภาครัฐ ภาค

เอกชน ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม คุณภาพของการ

บริหารการประชาสัมพันธ์ “สภาพปัญหาที่ส�าคัญที่สุด” 

ด้านละ 1 ปัญหาเท่านั้น 

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะส�าหรับแนวทางการพัฒนาการ

บริหารจัดการด้านการปะชาสัมพันธ์โครงการหลวงของ

สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 ตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 6 ด้าน มาปรับใช้เป็นแนวคิดหลัก ดัง

นั้น ข้อเสนอแนะในส่วนนี้ จึงได้น�าเสนอข้อเสนอแนะ

ส�าหรับแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ

ประชาสัมพันธ์โครงการหลวงของสถานวีทิยโุทรทศัน์ ช่อง 5 

ตามปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 6 ด้าน เพือ่ให้สอดคล้อง

กับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2. ข้อเสนอแนะส�าหรับปัจจัยท่ีมีส่วนส�าคัญท�าให้

แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการด้านประชาสัมพันธ์

โครงการหลวงของสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 

ประสบความส�าเร็จ (สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย 

ข้อ 3) ปัจจัยที่มีส่วนส�าคัญท�าให้แนวทางการพัฒนาการ

บริหารจัดการด้านประชาสัมพันธ์ตามกรอบแนวคิดการ

บริหารจัดการความรู ้แบบสมดุล ท่ีเรียกว่า Balance 

Scorecard ด้านการเงิน พบว่า (1) กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วย

ในระดับมาก การท่ี สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 

ให้การสนับสนุนงบประมาณในด้านการประชาสัมพันธ์ 

โครงการหลวงอย่างเพียงพอและต่อเนื่อง (2) กลุ่มตัวอย่าง

เห็นด้วยในระดับมาก การท่ีสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

ช่อง 5 มีศักยภาพสูงในการหารายได้ เพื่อน�ามาใช้ในการ

ขยายเครือข่ายในการประชาสัมพันธ์ ในส่วนของค่าเฉลี่ย

รวมท้ัง 2 ข้อ กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยในระดับมาก 

3. ข้อเสนอแนะส�าหรับแนวทางการบริหารด้าน

ประชาสัมพันธ์โครงการหลวงของสถานีวิทยุโทรทัศน์

กองทัพบกช่อง 5 ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ตามกรอบแนวคิดการบริหารแบบสมดุล ท่ีเรียกว ่า  

Balance Scorecard ทั้ง 4 ด้าน ปัจจัยที่มีส่วนส�าคัญท�าให้

แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการด้านประชาสัมพันธ์

ตามกรอบแนวคิดการบริหารจัดการความรู้แบบสมดุล ที่

เรียกว่า Balance Scorecard ด้านการเงิน พบว่า (1) กลุ่ม

ตัวอย่างเห็นด้วยในระดับมาก ว่า การที่ สถานีวิทยุโทรทัศน์

กองทัพบกช่อง 5 ให้การสนับสนุนงบประมาณในด้านการ

ประชาสัมพันธ์ โครงการหลวงอย่างเพียงพอและต่อเนื่อง 

(2) กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยในระดับมาก การท่ี สถานีวิทยุ

โทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 มีศักยภาพสูงในการหารายได้ 

เพื่อน�ามาใช้ในการขยายเครือข่ายในการประชาสัมพันธ์ 

4. ข้อเสนอแนะส�าหรับตัวแบบการบริหารจัดการ

ด้านประชาสัมพันธ์โครงการหลวงของสถานีวิทยุโทรทัศน์

กองทัพบกช่อง 5 ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จัด

แบ่งเป็น 6 ด้าน (สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย ข้อ 4) 

6 ตัวแบบการบริหารจัดการด้านการประชาสัมพันธ์มูลนิธิ

โครงการหลวงของสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 พบว่า 

เมื่อน�ามาจัดตามล�าดับความส�าคัญของแนวทางพัฒนาการ

บริหารจัดการบริหารจัดการด้านการประชาสัมพันธ ์
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โครงการหลวงของสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 

ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 4 ด้าน (ตัวแปรอิสระ) 

ได้ดังน้ี คือ (1) ด้านการสร้างเครือข่าย (2) ด้านการมี

ภูมิคุ้มกัน (3) ด้านการรวมกลุ่ม และ (4) ด้านการเสริม

สร้างคนให้มีความรู้คู่คุณธรรม ผู้ศึกษาจึงได้น�ามาสรุปเป็น

ตารางล�าดับความส�าคัญของแนวทางพัฒนาการบริหาร

จดัการบรหิารจดัการด้านการประชาสมัพนัธ์โครงการหลวง

ของสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 ตามปรัชญาของ

เศรษฐกจิพอเพยีง 4 ด้าน ทีม่ต่ีอปัจจยัทีม่ส่ีวนส�าคญัต่อการ

เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านประชาสัมพันธ์

มูลนิธิโครงการหลวงของสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

ช่อง 5 ตามแนวคิดการบริหารจัดการแบบสมดุล ท่ีเรียก

ว่า Balance Scorecard ท่ีประกอบด้วย 4 ด้าน

5. ข้อเสนอแนะตามกรอบแนวคิดอื่น ข้อเสนอ

แนะอื่น นอกเหนือจากข้อเสนอแนะตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงทั้ง 8 ด้านดังกล่าวแล้ว ผู้ศึกษาขอน�า

เสนอแนวคิดที่เป็นข้อเสนอแนะอื่นอีก ทั้งนี้ เพื่อช่วยให้

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการความรู้

แบบสมดุล ท่ีเรียกว่า Balance Scorecard ท่ีน�าเสนอโดย 

บุญดี บุญญากิจ (2549, 23) ในหนังสือ เรื่อง “การจัดการ

ความรู้จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ” แนวคิดว่าความรู้เป็นสิ่งที่

สามารถบรหิารจดัการได้โดยอาศยัการจดัการทีเ่ป็นระบบมี

โครงสร้างตายตัว และมีการน�าเทคโนโลยีต่าง ๆ  มาใช้เพื่อ

สนับสนุนการตัดสินใจ ด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
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บทคัดย่อ

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) องค์ประกอบธรรมาภิบาลของโรงเรียนเทศบาล และ (2) กลยุทธ์

การเสริมสร้างธรรมาภิบาลของโรงเรียนเทศบาล กลุ่มตัวอย่าง คือ สถานศึกษาสังกัดเทศบาล จ�านวน 242 แห่ง ผู้ให้

ข้อมูลโรงเรียนละ 2 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา และครู รวมผู้ให้ข้อมูล 484 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ 

แบบสอบถามความคิดเห็น และแบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้างโดยรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2559 ถึง

เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 สถิติที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์

เน้ือหาและการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส�ารวจ ผลการวิจัยพบว่า (1) องค์ประกอบธรรมาภิบาลของโรงเรียนเทศบาล

ประกอบด้วย (1.1) หลักความคุ้มค่า (1.2) หลักความเสมอภาค (1.3) หลักความโปร่งใส (1.4) หลักการเป็นผู้ก�ากับ

ดูแล (1.5) หลักความรับผิดชอบ (1.6) หลักการมีส่วนร่วม (1.7) หลักคุณธรรม และ 8) หลักนิติธรรม และ (2) กลยุทธ์

การเสริมสร้างธรรมาภิบาลของโรงเรียนเทศบาล ประกอบด้วย 10 กลยุทธ์ ได้แก่ (2.1) การจัดรายงาน (2.2) จัดสรร

งบประมาณ (2.3) วางแผนอัตราก�าลัง (2.4) การสร้างเสริมความซ่ือตรงในการปฏิบัติหน้าท่ี (2.5) การประสานงาน  

(2.6) การบริหารงาน (2.7) การติดตามและประเมินผล (2.8) การให้ความร่วมมือ (2.9) การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

และ (2.10) การสร้างเสริมวินัยในการปฏิบัติงาน

ค�ำส�ำคัญ: กลยุทธ์, ธรรมาภิบาล, โรงเรียนเทศบาล

Abstract

The purposes of this research were to identify (1) the components of good governance for 

municipal schools, and (2) the reinforcing strategies for good governance for municipal schools. The 

sample used in this study were 242 municipal schools. The respondents were comprised of school 

administrators and teachers, with a total of 484 respondents. The instruments for collecting the 

data were analyzed by interview form and opinionnaires. The statistical treatment for analyzing the 

data were percentage, arithmetic mean, standard deviation, exploratory factor analysis. The research  

findings were as follows: (1) The components of good governance for municipal schools were  

composed of 8 components: (1.1) Economy (1.2) Equity (1.3) Transparency (1.4) Regulations  

(Administrators) (1.5) Accountability (1.6) Participation (1.7) Morality and (1.8) Rule of Law and  

(2) The reinforcing strategies on good governance for municipality schools were composed of 

10 work setting strategies (2.1) Work systems (2.2) Budget Allocation (2.3) Manpower planning  

กลยุทธ์กำรเสริมสร้ำงธรรมำภิบำลของโรงเรียนเทศบำล

Reinforcing Strategies on Good Governance for the Municipality Schools

ปกรณ์ หงษ์สุพรรณ, ประเสริฐ อินทร์รักษ์, นพดล เจนอักษร และ มัทนา วังถนอมศักดิ์
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บทน�ำ

ปัจจุบันประเทศไทยได้มีการเปลี่ยนแปลงไป

อย่างมาก โดยเฉพาะการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราช

อาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 ที่มีลักษณะเด่นอันเป็น

คุณต่อประเทศชาติ และประชาชนด้านโครงสร้างและ

แนวทางอันจะน�าไปสู่ธรรมาภิบาล ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญที่

วางหลักประกันด้านคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ 

เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคลอย่างกว้างขวางใน

ทกุๆ ด้านโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มส่ีวนร่วมในระบอบ

การเมือง การปกครอง มีการวางแนวทางและหลักการใน

การกระจายอ�านาจสู่ท้องถิ่น รวมทั้งการส่งเสริมความเป็น

อิสระและสร้าง ความเข้มแข็งให้กับองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น ตามกรอบแนวทางการบริหารราชการให้เป็นไป

เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ

ของรัฐ ให้มีประสิทธิภาพ คุ้มค่า ลดขั้นตอนการปฏิบัติ

งาน ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น และสนอง

ความต้องการของประชาชนอย่างสูงสุด (ส�านักเลขาธิการ

คณะรัฐมนตรี, 2550)

ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) ยังได้อัญเชิญแนวพระราช

ด�ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักปฏิบัติในการพัฒนา และ

บริหารประเทศให้ด�าเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะ

การพัฒนาเศรษฐกิจให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ที่

มีการเสริมสร้างธรรมาภิบาล เพื่อให้การบริหารจัดการ

ภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสู่ความเป็นเลิศอย่าง

ยั่งยืน โดยให้ความส�าคัญกับการน�าหลักธรรมาภิบาลมา

ใช้ในการบริหารจัดการแบบบูรณาการในทุกระดับ เพื่อ

รองรับความเปล่ียนแปลงและความหลากหลาย จ�าเป็น

ต้องปรับกระบวนทัศน์ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างธรรมาภิ

บาลในสถานศึกษาให้มีมาตรฐาน และยกระดับคุณภาพ

(2.4) Establishing Integrity (2.5) Coordination (2.6) Management (2.7) Monitoring and Evaluating (2.8) Participation  

(2.9) Encouraging Morality and (2.10) Encouraging Work Discipline.

Keywords: strategies, good governance, municipality school

การศึกษาให้มีคุณภาพสูงสุดของประเทศ เพื่อรองรับความ

เปลีย่นแปลงและความหลากหลาย จ�าเป็นต้องปรบักระบวน

ทัศน์ยุทธศาสตร์ การเสริมสร้างธรรมาภิบาลในสถานศึกษา

ให้มมีาตรฐาน และยกระดบัคณุภาพการศกึษาให้มคีณุภาพ

สูงสุดพร้อมมุ่งสู่ความเป็นเลิศสามารถตอบสนองต่อความ

เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ  ท่ีเกิดข้ึน ส่งผลให้ประเทศชาติอยู่รอด

ปลอดภัยและแข่งขันกับนานาอารยประเทศได้ (ธีรพงษ์ 

มหาวีโร, 2550) จากสภาพความเป็นมาและความส�าคัญ

ของปัญหา ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วใน

ยุคโลกไร้พรมแดนได้เกิดกระแสการตื่นตัวในสิทธิ หน้าที่ 

และค่านิยมใหม่ๆ กระจายไปทั่วโลก ก่อให้เกิดกระแส

ผลักดันเรียกร้องให้การบริหารจัดการประเทศต้องค�านึง

ถึงความเป็นประชาธิปไตย การคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพและ

การมีส่วนร่วมของประชาชน การพิทักษ์สิทธิมนุษยชนและ

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แม้ว่า

ประเทศไทยจะได้วางรากฐานการบริหารจัดการประเทศ

ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหา

กษัตริย์ทรงเป็นประมุขมานับตั้งแต่ พ.ศ. 2475 จนมาถึง

การมีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ท่ี

ใช้อยู่ในปัจจุบันซึ่งสะท้อนหลักการและเจตนารมณ์ที่มุ ่ง

เพิ่มระดับความเป็นประชาธิปไตยที่มีเสถียรภาพ มีการ 

กระจายอ�านาจและกระจายประโยชน์อย่างเป็นธรรมให้

เกิดขึ้นในสังคมไทย โดยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วน

ร่วมในการบริหารจัดการประเทศอย่างกว้างขวางมากขึ้น 

ถือเป็นการวางรากฐานประชาธิปไตยอย่างมีส่วนร่วมและ

ความเป็นธรรมาภบิาลในเชิงกลยุทธ์ไว้อย่างครบถว้น ทัง้ใน

เชิงโครงสร้าง กลไก กระบวนการ แต่การพัฒนาท่ีผ่านมา

ก็ยังไม่สามารถส่งผลให้ระบบการบริหารจัดการประเทศ

ปรับเปลี่ยนสู่การมีระบบธรรมาภิบาลอย่างแท้จริงได้ คง

เป็นเพียงการปรับเปลี่ยนในเชิงรูปแบบที่ยังไม่สามารถ

พัฒนาน�าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างกว้างขวางและทั่วถึงใน
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ทุกระดับ ทั้งน้ี เนื่องจากระบบการบริหารจัดการประเทศ

เป็นระบบขนาดใหญ่ทีม่กีลไกซบัซ้อน และยงัมกีารรวมศนูย์

อ�านาจการตัดสินใจไว้ในส่วนกลาง ระบบและกลไก การ

บริหารจัดการโดยรวม แม้จะเริ่มเปิดโอกาสให้ประชาชน

เข้ามามีส่วนร่วม แต่ก็ยังไม่เพียงพอและไม่เอื้อให้เกิดการ

สร้างประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความเป็นธรรมให้

พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง (ส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 

2550) การเสริมสร้างธรรมาภิบาลจึงเป็นส่วนส�าคัญในการ

บริหารจัดการประเทศในการให้ความส�าคัญกับการพัฒนา

ศักยภาพของ “คน” ในทุกกลุ่มทุกภาคส่วนของสังคมไทย

ให้มพีืน้ฐานทางจิตใจทีย่ดึมัน่ใน “คุณธรรม” มคีวามซือ่สตัย์

สุจริต และ “ความรอบรู้” อันเป็นเงื่อนไขที่จะท�าให้เกิด

การประพฤติปฏิบัติตนได้อย่าง “มีเหตุมีผล” รู้จักสิทธิ 

หน้าที่ และความรับผิดชอบในฐานะพลเมืองไทย ควบคู่

ไปกับการส่งเสริมบทบาทภาคเอกชนและการปฏิรูปธุรกิจ

เอกชนให้เข้มแข็ง สุจริต โปร่งใส ลดการผูกขาด เป็นธรรม

กับผู้บริโภค และธุรกิจคู่แข่ง พร้อมทั้งเร่งปฏิรูปกฎหมาย 

กฎระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

เพื่อสร้าง “สมดุล” ในการจัดสรรและกระจายผลประโยชน์ 

(ส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, 2543) 

ดังน้ัน การเสริมสร้างหลักธรรมาภิบาลในการ

พัฒนาศักยภาพของ “คน” ในทุกกลุ่มทุกภาคส่วน ถือเป็น

มิติของกระบวนทัศน์ใหม่การบริหารงานภาครัฐ ซ่ึงมีองค์

ประกอบที่ส�าคญัคือ การเน้นบทบาทของ ผู้บริหารงานภาค

รัฐในฐานะที่เป็นผู้ให้บริการที่มีคุณภาพสูง ในการบริหาร

งานแต่ละระดบัมากขึน้ เพือ่ประกนัเรือ่งฉ้อราษฎร์บงัหลวง

และความไม่มปีระสทิธภิาพการบรหิารงานอย่างโปร่งใส ให้

มีคุณภาพ ระบบธรรมาภิบาลจึงเป็นหัวใจส�าคัญยิ่งของทุก

องค์กรไม่ว่าหน่วยงานราชการหรืองานเอกชน(เกษม วัฒน

ชัย, 2546) หรือระบบการศึกษาก็มีปัญหาในทุกระดับ ท่ี

ผ่านมากระบวนการบริหาร กระบวนการเรียนการสอน

ต้องโปร่งใส คือการตรวจสอบได้และอธิบายได้ ทุกขั้น

ตอนต้องมีผู้รับผิดชอบ นอกจากการบริหารและจัดการ

ศึกษาตามอ�านาจหน้าที่เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ

ผู้เรียนแล้ว ผู้บริหารที่ดีควรมีการปฏิรูประบบการท�างาน

เพื่อบริการประชาชนให้มีความพึงพอใจในการบริการ

มากขึ้น เพ่ือให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของแนวนโยบาย

ของรัฐบาลตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ

วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 ข้ึน เพื่อให้

ทุกกระทรวง ทบวง กรม และส่วนราชการถือปฏิบัติ การ

บริหารจัดการของสถานศึกษา ซึ่งมีหน้าที่ให้บริการการ

ศึกษาแก่นักเรียน และเป็นสถานศึกษาของรัฐจึงต้องน�า

หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีซึ่งเรียกกัน

โดยท่ัวไปว่า “ธรรมาภิบาล” มาบูรณาการในการบริหาร

และจัดการศึกษา เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาน

ศกึษาในฐานะ ทีเ่ป็นนติบิคุคลตามหลกัการดงักล่าวซึง่ได้แก่ 

ด้านนิติธรรม ด้านคุณธรรม ด้านความโปร่งใส ด้านความ

มีส่วนร่วม ด้านความรับผิดชอบ ด้านความคุ้มค่า ซึ่งหลัก

ธรรมาภิบาลนี้สามารถน�ามาบูรณาการเข้ากับการด�าเนิน

งานของสถานศึกษา ได้แก่ งบประมาณ การบริหารงาน

บุคคล การด�าเนินงานด้านวิชาการ และการบริหารทั่วไป 

ซ่ึงยุทธศาสตร์ในการจัดการศึกษา คือท�าให้ผู้เรียนเป็นคน

ดี เก่ง มีความสุข ต่อสังคมสืบต่อไป

จากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วส่งผลให้ทุก

ประเทศมุ่งแข่งขันกันพัฒนาในหลาย ๆ ด้านโดยเฉพาะ

ด้านเทคโนโลยี ซึ่งถือได้ว่ามีอิทธิพลเป็นอย่างมาก กระแส

สารสนเทศแผ่กระจายครอบคลุมพื้นท่ีส่วนต่าง ๆ  ของโลก

ในยุคโลกาภิวัตน์ การศึกษาจึงเป็นส่วนส�าคัญในการพัฒนา

ประเทศ ท้ังทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง การ

จัดการศึกษาของรัฐบาลไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน กรม

ส่งเสริม การปกครองท้องถ่ิน กระทรวงมหาดไทยจึงได้ให้

ความส�าคัญของการจัดการศึกษาเพื่อให้ประชาชนซ่ึงถือได้

ว่าเป็นทรัพยากรท่ีส�าคัญในการพัฒนาประเทศในทุกด้าน

มีความรู้ ความสามารถ ในการประกอบอาชีพได้อย่างมี

คุณภาพและประสิทธิภาพ (พระราชบัญญัติการศึกษา

แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 

2545) ซ่ึงปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินของประเทศ

มีจ�านวน 7,853 แห่ง ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วน

จังหวัด 75 แห่ง เทศบาล 1,619 แห่ง องค์การบริหารส่วน

ต�าบล 6,157 แห่ง กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง และเมือง

พัทยา 1 แห่ง จากการศึกษาวิจัยท่ีผ่านมา พบว่า มีองค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นจ�านวนไม่น้อย ท่ีสามารถจัดการ

ศกึษาได้อย่างมคีณุภาพและวถีิชีวติของชุมชนท้องถ่ินจนเป็น

ที่ยอมรับของผู้ปกครองและชุมชน ซึ่งปัจจัยความส�าเร็จท่ี

ส�าคัญคือ ผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้มี

วิสัยทัศน์และเห็นความส�าคัญของการศึกษา มีการบริหาร
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งานอย่างต่อเนื่องและมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ

ทางการศึกษา ซ่ึงจากการรายงานผลการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายในโรงเรียนสังกัดเทศบาล กรมส่งเสริมการ

ปกครองส่วนท้องถิ่น ปีการศึกษา 2558 การประเมินแบ่ง

ออกเป็น 2 ระดับ คือ

1. ระดับการศึกษาปฐมวัย ประกอบด้วยการ

ประเมิน 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ผลการประเมินมาตรฐาน

ทางการศึกษาในภาพรวมทั้งประเทศ อยู่ในระดับดีมาก 

และส่วนที่ 2 ผลการพัฒนาการของผู้เรียนในภาพรวมท้ัง

ประเทศ เป็นการประเมินพัฒนาการผู้เรียนทั้ง 4 ด้าน คือ 

ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา 

ทุกด้านอยู่ในระดับดี 

2. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วยการ

ประเมิน 2 ส่วน คือส่วนที่ 1 ผลการประเมินมาตรฐาน

ทางการศึกษาในภาพรวมทั้งประเทศ อยู่ในระดับดีมาก 

ส�าหรับ ส่วนที่ 2 การประเมินด้านสมรรถนะส�าคัญของผู้

เรียนผลการประเมินคุณภาพการศึกษา สถานศึกษาสังกัด

องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ด้านสมรรถนะส�าคญัของผูเ้รยีน 

5 ด้าน ในภาพรวมทั้งประเทศอยู่ในระดับพอใช้ซึ่งผลการ

ประเมินเป็นไปตามหลักสูตรแกนกลางหลักสูตรการศึกษา

ขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 การประเมนิดงักล่าวเป็นการ

ประเมินเพื่อน�าผลไปใช้ในการวางแผนพัฒนาการจัดการ

ศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งประเทศ (กรม

ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย, 2558)

จากความเป็นมาและสภาพปัญหาดังกล่าวข้าง

ต้น ผู้วิจัยเห็นว่า โรงเรียนเทศบาล ในการด�าเนินงานมี

แนวกลยุทธ์และรูปแบบการบริหารงานบุคคล บริหาร

งานการเงิน และบริหารงานวิชาการที่เป็นการเฉพาะ

ส่วนของแต่ละสถาบัน อาจท�าให้มีการบริหารจัดการไม่

ได้มาตรฐานขาดการยอมรับ ท�าให้ไม่มีประสิทธิภาพ เกิด

ปัญหาด้านโครงสร้างและขบวนการบริหารจัดการท่ีดี โดย

เฉพาะโรงเรียนเทศบาลใด ถ้าผู้บริหารสถานศึกษาไม่ได้

ใช้ “หลักธรรมาภิบาล” หรือหลักการบริหารกิจการบ้าน

เมืองที่ดีมาด�าเนินการบริหารงานอย่างถูกต้องและจริงจัง

แล้ว จะส่งผลให้ความส�าเร็จของงานขาดประสิทธิภาพ 

และประสิทธิผล ได้ตามวัตถุประสงค์ และไม่สามารถ

สร้างความมั่นคงของประชาชนและสังคมให้มีความอยู ่

รอดปลอดภัย อันจะเป็น “ภูมิคุ้มกัน” และส่งผลให้การ

บริหารจัดการและการพัฒน�าประเทศเกิดดุลยภาพท้ังใน

มิติของเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 

และความมั่นคง ซึ่งจะน�าไปสู่สันติสุขและความยั่งยืนได้ 

ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาว่าผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียน

เทศบาลได้มีการน�าหลักธรรมาภิบาลมาใช้อย่างจริงจัง 

และถูกต้องสอดคล้องกับกลยุทธ์การเสริมสร้างธรรมา 

ภิบาลหรือไม่ และมีความรู้ความเข้าใจในกลยุทธ์การเสริม

สร้างหลักธรรมาภิบาลมากน้อยแค่ไหน เพื่อเป็นตัวอย่าง

ท่ีดีแก่หน่วยงานอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้อง และพัฒนาองค์กรให้มี

ความเป็นเลิศสืบต่อไป 

ผู้วิจัยจึงสนใจ ที่จะศึกษากลยุทธ์การเสริมสร้าง 

ธรรมาภิบาลของโรงเรียนเทศบาลเพื่อเป็นแนวทางในการ

เสรมิสร้างและเป็นแนวทางปฏบัิตติามของโรงเรยีนเทศบาล

และเป็นแบบอย่างที่ดีให้ผู้อื่นได้ศึกษาเกี่ยวกับกลยุทธ์การ

เสรมิสร้างธรรมาภบิาลของโรงเรยีนเทศบาลไว้เป็นแนวทาง

ในการพัฒนาการศึกษาให้กับโรงเรียนเทศบาลและโรง

เรียนอื่นๆ ท่ีอยู่ห่างไกลความเจริญให้มีคุณภาพและด�ารง

ชีวิตได้อย่างมีความสุขอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ผู้วิจัยจึงตั้ง

วัตถุประสงค์ในการศึกษาครั้งนี้

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

1. เพื่อศึกษาองค์ประกอบธรรมาภิบาลของ

โรงเรียนเทศบาล 

2. เพื่อศึกษากลยุทธ์การเสริมสร้างธรรมาภิบาล

ของโรงเรียนเทศบาล

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

แนวความคิดเรื่องธรรมาภิบาล หรือท่ีเรียกว่าการ

บริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีในยุคปัจจุบันนี้

ได้มีผู้พยายามท่ีจะให้ค�านิยามความหมายของค�า

ว่า ธรรมาภิบาล (good governance) ว่าคือระบบการ

บริหารท่ีมีลักษณะอย่างไรกันแน่ ซ่ึงแต่ละท่านก็พยายาม

ท่ีจะคิดค้นค�าเพื่อท่ีจะหาค�าจ�ากัดความท่ีรัดกุม ท่ีอ่านแล้ว

เข้าใจได้ง่ายโดยไม่ต้องแปลความหมายกันอีก ดังนั้นเมื่อ

เป็นเช่นนี้ผู้วิจัย จึงได้รวบรวมค�านิยามของธรรมาภิบาล

ที่องค์กรหรือคณะบุคคลต่างๆที่พยายามส่งเสริมระบบ 
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ธรรมาภิบาลให้เกิดขึ้นในสังคมไทยไว้ ดังนี้ ธรรมาภิบาล 

เป็นค�าที่ประกอบด้วยศัพท์ 2 ศัพท์ มาจากภาษาสันสกฤต 

คือ ธรรม กับ อภิบาล ซึ่งได้มีท่านผู้รู้ได้ให้ความหมายไว้ด้ง

นี้ ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542ได้

ให้ความหมายไว้ว่า ธรรม หมายถึง ความยุติธรรม คุณ

ความดี ความจริง ความถูกต้อง กฎ กฎเกณฑ์ กฎหมาย 

และอภิบาล หมายถึง บ�ารุงรักษา ปกครอง ปกป้อง หรือ

คุ้มครอง ดังนั้น ธรรมาภิบาล จึงมีความหมายตามนัยนี้ว่า 

“ วถิกีารปกครองทีน่�าไปสูค่วามดงีามทีย่ัง่ยนือนัได้แก่ความ

รุ่งเรืองและความผาสุกของปวงชนท้ังปวง”

กรอบแนวคิดกำรวิจัย 

การวิจัยกลยุทธ์การเสริมสร้างธรรมาภิบาลของ

โรงเรียนเทศบาล ผู้วิจัยได้ศึกษา และก�าหนดกรอบแนวคิด

ในการวิจัยจากแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกับองค์ประกอบหลัก

ธรรมาภิบาลจากนักวิชาการต่างๆ ดังนี้

ภำพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
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ขั้นตอน การด�าเนินงาน ผลท่ีได้้

1. ก�าหนดขอบข่ายการวิจัย

2. ศึกษาแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

กับธรรมาภิบาล

1. ศึกษาวิเคราะห์เอกสาร
ต่างๆ เก่ียวกับธรรมาภิบาล

2. สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยว

กับการน�าหลักธรรมาธิบาลมา

ใช้ในการด�าเนินงาน

ตัวแปรการเสริมสร้าง 
ธรรมาภิบาลของโรงเรียน

เทศบาล

2. ศึกษาองค์ประกอบเกี่ยวกับ
หลักธรรมาภิบาล

   2.1 สร้างเครื่องมือและพัฒนา 

        เครื่องมือ

   2.2 เก็บรวบรวมข้อมูล  

        สังเคราะห์ข้อมูล

1. ให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบ
แล้วน�ามหาค่า IOC

2. try out เพื่อหาค่า

สัมประสิทธิ์อัลฟ่า

3. เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง

4. สังเคราะห์และวิเคราะห์

ข้อมูลที่ได้

องค์ประกอบของหลัก 
ธรรมาภิบาลในโรงเรียน

เทศบาล

3. การศึกษาองค์ประกอบ 
ธรรมาธิบาลในโรงเรียนเทศบาล

1. ส่งแบบสอบถามเพื่อ
สอบถามระดับความคิดเห็น
ของผู้อ�านวยการโรงเรียนและ
ครูผู้สอนในโรงเรียนสังกัด
เทศบาล

2. น�าข้อมูลมาวิเคราะห์ด้วย

การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง

ส�ารวจ 

การใช้หลักธรรมาภิบาลใน
โรงเรียนเทศบาล

4. ก�าหนดกลยุทธ์การเสริมสร้าง
ธรรมาภิบาลในโรงเรียนเทศบาล

1. การวิเคราะห์ข้อมูลจากการ
สกัดปัจจัย (Principle  
Component Analysis: 
PCA)

ความเหมาะสมในการใช้
หลักธรรมาภิบาลในโรงเรียน

เทศบาล

5. การใช้หลักธรรมาภิบาลใน
โรงเรียนเทศบาล

1. วิเคราะห์ข้อมูลและจัดท�า
รายงานวิจัย

2. น�าเสนอบัณฑิตวิทยาลัย

การใช้หลักธรรมาภิบาลใน
โรงเรียนเทศบาล

ขั้นตอนที่ 3 การรายงานผลการวิจัย เป็นขั้นตอน

การจัดท�าร่างรายงานผลการวิจัยเพื่อน�าเสนอต่อคณะ

กรรมการควบคุมดุษฎีนิพนธ์ ตรวจสอบความถูกต้อง

ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง ตามที่คณะกรรมการผู้ควบคุม

ดุษฎีนิพนธ์เสนอแนะ จัดพิมพ์ และส่งรายงานผลการวิจัย

ฉบบัสมบรูณ์ต่อบณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศลิปากร เพือ่

ขออนุมัติจบการศึกษา

เพื่ อ ให ้การวิจัยในครั้ งนี้ ด� า เนินการไปตาม

วัตถุประสงค์ของการวิจัย ผู้วิจัยก�าหนดรายละเอียดต่างๆ 

เก่ียวกับระเบียบวิธีวิจัย ซ่ึงประกอบด้วยแผนแบบการวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ตัวแปรท่ีศึกษา การสร้างและ

พัฒนาเครื่องมือ การเก็บรวบรวมข้อมูล และสถิติที่ใช้ใน

การวิจัย มีรายละเอียด ดังนี้
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ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ สถานศึกษา

ที่สังกัดเทศบาลทั้งสิ้น จ�านวน 606 โรงเรียน

กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยก�าหนด

กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้บริหารและครูผู้สอนโรงเรียนเทศบาล 

โดยใช้ตารางประมาณการขนาดกลุ่มตัวอย่างของ เครจซี

และมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970) และสุ่มกลุ่ม

ตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ (stratified random sampling) 

ได้โรงเรียนเทศบาลที่เป็นตัวอย่างจ�านวน 242 โรงเรียน ผู้

ให้ข้อมูล คือ บุคลากรในโรงเรียนเทศบาลโรงเรียนละ 2 

คน ประกอบด้วย ผู้อ�านวยการโรงเรียน 1 คน และครูผู้

สอน 1 คน รวมผู้ให้ข้อมูลทั้งสิ้น 484 คน

ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ การใช้

หลักธรรมาภิบาลของ ผู้อ�านวยการสถานศึกษา และครู

ผู้สอนในโรงเรียนเทศบาล ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบ 

ดังนี้ (1) หลักนิติธรรม (2) หลักคุณธรรม (3) หลักความ

โปร่งใส (4) หลักการมีส่วนร่วม (5) หลักความรับผิดชอบ 

(6) หลักความคุ้มค่า 

เครื่องมือท่ีใช้ในกำรวิจัย

ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย

1. แบบบันทึกการสัมภาษณ์ (interview) เป็น

แบบฟอร์มที่ใช้ส�าหรับการสัมภาษณ์เกี่ยวกับกลยุทธ์การ

เสริมสร้างธรรมาภิบาลในโรงเรียนเทศบาล

2. แบบสอบกลยุทธ์การเสริมสร้างธรรมาภิบาล

ของโรงเรียนเทศบาลจ�านวน 133 ข้อ เป็นแบบสอบถาม

ที่ประกอบด้วยค�าถามที่แบ่งเป็น 2 ตอน คือ ตอนท่ี 1 

ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบประเมิน ซึ่งมีลักษณะเป็น

แบบตรวจสอบรายการ ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียว

กับกลยุทธ์การเสริมสร้าง ธรรมาภิบาลในโรงเรียนเทศบาล

ซ่ึงมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับของ 

Likert (1967) และมค่ีาสมัประสทิธิอ์ลัฟาของแบบสอบถาม

เท่ากับ 0.916

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ผู ้วิจัย ได้ด�าเนิน

การเก็บข้อมูลโดย

1. ขอหนงัสอืน�าจากภาควชิาการบรหิารการศกึษา 

และบัณฑิตวิทยาลัย

2. การสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญ (interview) ที่เป็น

ผู้ท่ีเช่ียวชาญด้านการบริหารงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

จ�านวน 9 ท่าน

3. ส่งแบบสอบถามการเสรมิสร้างธรรมาภบิาลของ

โรงเรยีนเทศบาลด้วยตนเองทางไปรษณย์ี (ordinary mails) 

และแบบสอบถามบางส่วนผู้วิจัยไปรวบรวมด้วยตนเอง

สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล

ในการวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิจัย

ครั้งนี้ ดังนี้

1. การวิเคราะห์ข ้อมูลสถานภาพของผู ้ตอบ

แบบสอบถามในด้านเพศ อายุ วุฒิการศึกษาประสบการณ์

ในการท�างาน ประสบการณ์ในหน้าท่ีปัจจุบันและต�าแหน่ง

หน้าท่ีปัจจุบันด้วยการค�านวณ ค่ามัชฌิมเลขคณิต ( ) และ

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

ส�าเร็จรูป

2. การวิเคราะห์ค่าระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ

กลยุทธ์การเสริมสร้างธรรมาภิบาลของโรงเรียนเทศบาล 

แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ โดยใช้ค่ามัชฌิม

เลขคณิต ( ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) ทั้งนี้ใน

การวิเคราะห์ถือว่าเป็นค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้จากการ

ตอบแบบสอบถามของผู้ให้ข้อมูลตกอยู่ในช่วงใดก็แสดง

ว่าค่าระดับความความคิดเห็นต่อกลยุทธ์การเสริมสร้าง

ธรรมาภิบาลของโรงเรียนเทศบาลท่ีเป็นจริงแบบนั้น โดย

น�าค่ามัชฌิมเลขคณิตที่ได้ไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ตาม

แนวคิดของเบสท์ (Best, 1977) 

 3. การวิเคราะห์ปัจจัยหลัก (factor analysis)โดย

การวเิคราะห์องค์ประกอบเชงิส�ารวจ (exploratory factor 

analysis) ด้วยวิธีสกัดปัจจัย (Principal Component 

Analysis--PCA) เพื่อให้ได้ตัวแปรที่ส�าคัญซึ่งถือเกณฑ์
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การเลือกตัวแปรที่เข้าอยู่ในองค์ประกอบตัวใดตัวหนึ่ง โดย

พิจารณาจากค่าความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalue) 

เท่ากับ 1 และถือเอาค่าน�้าหนักปัจจัย (factor loading) 

ของตัวแปรแต่ละตัวของปัจจัยนั้นมีค่าตั้งแต่ 0.60 ข้ึนไป 

ที่บรรยายด้วยตัวแปรตั้งแต่ 3 ตัวแปรขึ้นไป ตามวิธีของ

ไกเซอร์ (Kaiser, 1983)

4. การวิเคราะห์ข้อมูลกลยุทธ์การเสริมสร้าง 

ธรรมาภิบาลของโรงเรียนเทศบาลด้วยวิธีการสกัดปัจจัย 

(principle component analysis) 

ผลกำรวิจัย

จากการศึกษาวิจัยเรื่อง กลยุทธ์การเสริมสร้าง

ธรรมาภิบาลของโรงเรียนเทศบาล ได้ข ้อค้นพบตาม

วัตถุประสงค์การวิจัย 1) เพื่อศึกษาองค์ประกอบธรรมา 

ภิบาลของโรงเรียนเทศบาล และ 2) เพื่อศึกษากลยุทธ์การ

เสริมสร้างธรรมาภิบาลของโรงเรียนเทศบาล ดังนี้

ผลการศึกษาพบว่า

1. องค์ประกอบการเสริมสร้างธรรมาภิบาลของ

โรงเรียนเทศบาลประกอบไปด้วย 8 องค์ประกอบ ได้แก่ 

1.1 องค์ประกอบที่ 1 มีตัวแปรส�าคัญ จ�านวน 

20 ตัวแปร มีค่าน�้าหนักตัวแปรปัจจัย (factor loading) 

อยู ่ระหว่าง 0.618 - 0.788 มีค่าความแปรปรวนของ

ตัวแปร เท่ากับ 21.418 และค่าร้อยละของความแปรปรวน 

เท่ากับ 16.104 

1.2 องค์ประกอบที่ 2 มีตัวแปรส�าคัญ จ�านวน 

8 ตัวแปร มีค่าน�้าหนักตัวแปรในปัจจัยอยู่ระหว่าง 0.611 

- 0.681 มีค่าความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues) 

เท่ากบั 9.138 และค่าร้อยละของความแปรปรวน (percent 

of variance) เท่ากับ 6.871 

1.3 องค์ประกอบ ที่ 3 มีตัวแปรส�าคัญ จ�านวน 

7 ตัวแปร มีค่าน�้าหนักตัวแปรในปัจจัยอยู่ระหว่าง 0.610 

- 0.783 มีค่าความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues) 

เท่ากบั 8.272 และค่าร้อยละของความแปรปรวน (percent 

of variance) เท่ากับ 6.220 

1.4 องค์ประกอบที่ 4 มีตัวแปรส�าคัญ จ�านวน 

7 ตัวแปร มีค่าน�้าหนักตัวแปรในปัจจัยอยู่ระหว่าง 0.611 

- 0.866 มีค่าความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues) 

เท่ากบั 6.845 และค่าร้อยละของความแปรปรวน (percent 

of variance) เท่ากับ 5.146 

1.5 องค์ประกอบที่ 5 มีตัวแปรส�าคัญ จ�านวน 

6 ตัวแปร มีค่าน�้าหนักตัวแปรในปัจจัยอยู่ระหว่าง 0.626 

– 0.784 มีค่าความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues) 

เท่ากบั 5.463 และค่าร้อยละของความแปรปรวน (percent 

of variance) เท่ากับ 4.107 

1.6 องค์ประกอบที่ 6 มีตัวแปรส�าคัญ จ�านวน 

5 ตัวแปร มีค่าน�้าหนักตัวแปรในปัจจัยอยู่ระหว่าง 0.631 

– 0.710 มีค่าความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues) 

เท่ากบั 5.340 และค่าร้อยละของความแปรปรวน (Percent 

of variance) เท่ากับ 4.105

1.7 องค์ประกอบที่ 7 มีตัวแปรส�าคัญ จ�านวน 

5 ตัวแปร มีค่าน�้าหนักตัวแปรในปัจจัยอยู่ระหว่าง 0.664 

– 0.784 มีค่าความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues) 

เท่ากบั 4.988 และค่าร้อยละของความแปรปรวน (Percent 

of variance) เท่ากับ 3.751 

1.8 องค์ประกอบที่ 8 มีตัวแปรส�าคัญ จ�านวน 

5 ตัวแปร มีค่าน�้าหนักตัวแปรในปัจจัยอยู่ระหว่าง 0.628 

ถึง 0.748 มีค่าความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues) 

เท่ากบั 4.476 และค่าร้อยละของความแปรปรวน (Percent 

of variance) เท่ากับ 3.366 

ผลการศึกษาพบว่า

2. กลยทุธ์การเสรมิสร้างธรรมาภบิาลของโรงเรยีน

เทศบาล มี จ�านวน 10 กลยุทธ์ ดังนี้ 

กลยุทธ์ที่ 1 การจัดรายงาน ประกอบด้วย 6 ปัจจัย

ต่อไปนี้ (1) ส่งเสริมให้ปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามเป้าหมาย 

(2) ส่งเสริมให้ใช้งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ และอาคาร

สถานท่ีอย่างคุ้มค่า (3) จัดระบบควบคุมการใช้งบประมาณ  

(4) บริหารจัดการและการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า (5) ส่ง

เสริมให้บุคลากรพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง (6) ลดข้ันตอน

การท�างานโดยใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัย

กลยุทธ์ท่ี 2 จัดสรรงบประมาณ ประกอบด้วย 4 

ปัจจัยต่อไปนี้ (1) ส่งเสริมให้ใช้งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ 
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แหล่งเรียนรู้ และอาคารสถานที่อย่างคุ้มค่า (2) จัดระบบ

ควบคุมการใช้งบประมาณ และระบบตรวจสอบภายใน  

(3) บริหารจัดการและการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์

สูงสุด(4) ใช้เทคโนโลยีเครื่องมือต่างๆที่ทันสมัยเพื่อลด

ต้นทุน ลดขั้นตอนการท�างานเพิ่มปริมาณผลผลิต 

กลยุทธ์ที่ 3 วางแผนอัตราก�าลัง ประกอบด้วย 2 

ปัจจัยต่อไปน้ี (1) วางแผนการก�าหนดอัตราก�าลังภายใน

โรงเรียนไว้อย่างชัดเจน (2) ส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนา

ตนเองอย่างต่อเนื่อง

กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างเสริมความซื่อตรงในการ

ปฏิบัติหน้าที่ ประกอบด้วย 5 ปัจจัยต่อไปน้ี (1) รับฟัง

ความคิดเห็นทุกภาคส่วน (2) มอบหมายภาระงานตาม

ความรู้ความสามารถและความถนัด (3) แต่งตั้งและมอบ

หมายงานชัดเจน (4) ส่งเสริมให้เกิดความเสมอภาคในการ

ท�างาน (5) เสนอแนะอย่างสร้างสรรค์และเกิดประโยชน์

กลยุทธ์ที่ 5 การประสานงาน ประกอบด้วย 5 

ปัจจัยต่อไปนี้ (1) พัฒนาระบบติดต่อสื่อสารภายในและ

ภายนอกให้ชดัเจนและรวดเรว็ (2) ตรวจสอบข้อมูลข่าวสาร

ทุกขั้นตอน (3) ก�าหนดแผนงานที่ชัดเจน (4) ประเมินความ

พึงพอใจต่องานและองค์กร (5) ประเมินผลการปฏิบัติงาน

อย่างเป็นระบบ

กลยุทธ์ที่ 6 การบริหารงาน ประกอบด้วย 5 ปัจจัย

ต่อไปน้ี (1) มีความรู้ความสามารถ (2) ทุ่มเทและเอาใจใส่

ในการบริหารงาน (3) เป็นกลางไม่เอนเอียง (4) เป็นแบบ

อย่างที่ดี (5) มีหลักการบริหารงานที่ดี

กลยุทธ์ที่ 7 การติดตามและประเมินผล ประกอบ

ด้วย 4 ปัจจัยต่อไปนี้ (1) จัดระบบติดตามและการประเมิน

ผลอย่างเป็นระบบ (2) ปฏิบัติตามกฎข้อบังคับของโรงเรียน 

(3) ก�าหนดเกณฑ์การประเมนิทีช่ดัเจน (4) ก�าหนดแผนการ

ด�าเนินการอย่างเป็นระบบ

กลยุทธ์ที่ 8 การให้ความร่วมมือ ประกอบด้วย 

3 ปัจจัยต่อไปนี้ (1) เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม

ในการด�าเนินงาน (2) ให้ความร่วมมือกับทุกภาคส่วน (3) 

สร้างเครอืข่ายในการด�าเนินงานและขยายผลการด�าเนนิงาน

กลยุทธ์ที่ 9 การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

ประกอบด้วย 4 ปัจจัยต่อไปนี้ (1) ปฏิบัติหน้าที่อย่างถูก

ต้อง (2) รักษาวินัยในการปฏิบัติหน้าท่ี (3) ประพฤติตน

เป็นแบบอย่างท่ีดี (4) ยึดหลักคุณธรรม จรรยาบรรณ ใน

การด�าเนินงาน

กลยุทธ์ที่ 10 การสร้างเสริมวินัยในการปฏิบัติ

งาน ประกอบด้วย 3 ปัจจัยต่อไปนี้ (1) คณะกรรมการ

หรือผู ้มีอ�านาจด�าเนินงานอย่างถูกต้องและเป็นธรรม  

(2) ก�าหนดกฏระเบียบและแนวทางอย่างชัดเจนในการ

ปฏิบัติงาน (3) ตรวจสอบระบบข้อกฎหมายที่ก่อให้เกิด

ปัญหาในการปฏิบัติงาน

กำรอภิปรำยผล

จากผลการวิจัยครั้งนี้มีประเด็นส�าคัญและข้อค้น

พบสามารถน�ามาอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ของการ

วิจัยได้ดังนี้

1. จากผลการวิจัยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง

ส�ารวจ เพื่อศึกษาองค์ประกอบธรรมาภิบาลของโรงเรียน

เทศบาล พบว่า องค์ประกอบธรรมาภิบาลของโรงเรียน

เทศบาลมี 8 องค์ประกอบ ดังนี้ (1) หลักความคุ้มค่า มี

เป้าประสงค์ให้ บุคลากรในโรงเรียนท�างานให้บรรลุผลตาม

เป้าหมาย มีประสิทธิภาพและเป็นระบบและใช้ทรัพยากร

ในการด�าเนินงานอย่างคุ้มค่า (2) หลักความเสมอภาค มี

เป้าประสงค์ให้การด�าเนินงานภายในโรงเรียนมีความเสมอ

ภาค บุคลากรในโรงเรียนมีโอกาสได้ปฏิบัติหน้าที่เต็ม

ตามศักยภาพ (3) องค์ประกอบท่ี 3 หลักความโปร่งใส มี

เป้าประสงค์ให้โรงเรยีนมรีะบบการประสานงานท่ีเป็นระบบ 

โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ (4) หลักการเป็นผู้ก�ากับดูแล 

มีเป้าประสงค์ให้ ผู ้อ�านวยการโรงเรียนบริหารงานด้วย

ความตั้งใจ เป็นกลาง และมีประสิทธิภาพ (5) หลักความ

รับผิดชอบ มีเป้าประสงค์ให้ โรงเรียนมีแผนการด�าเนิน

งานและระบบการติดตามและประเมินผลอย่างเป็นระบบ 

(6) หลักการมีส่วนร่วม มีเป้าประสงค์ให้ เกิดความร่วมมือ

ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนและหน่วยงานภายนอกในการ

ด�าเนินงานของโรงเรียน (7) หลักคุณธรรม มีเป้าประสงค์

ให้ บุคลากรในโรงเรยีนปฏบัิตหิน้าทีข่องตนอย่างมคีณุธรรม 

จริยธรรม และ (8) หลักนิติธรรม มีเป้าประสงค์ให้โรงเรียน

มีกฎระเบียบข้อตกลงในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนบนพื้นฐาน

ของความเป็นธรรม ซึ่งองค์ประกอบดังกล่าวสอดคล้องกับ
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สมมติฐานของการวิจัย ซึ่งมีความสอดคล้องกับ ธีรวัฒน์ ชู

ญาติ (2552, น. 113) ท�าการวิจัย เรื่องการบริหารงานตาม

หลกัธรรมาภบิาลในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน สงักดัส�านกังาน

เขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า 

สภาพการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐาน อยู่ในระดับมาก จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี

ของนักวิจัย ผนวกกับการศึกษาค้นคว้าของผู้วิจัยสามารถ

อภิปรายผลในภาพรวมทั้ง 8 องค์ประกอบ ได้ดังนี้ 

องค์ประกอบที่ 1 หลักความคุ้มค่า จากการวิจัย 

พบว่า เป็นองค์ประกอบหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียน

เทศบาลที่มีความส�าคัญเป็นอันดับที่ 1 ซึ่งสอดคล้องกับ 

จเด็ด โพธิ์ศรีทอง (2552, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเร่ืองการ

ด�าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ผลการวิจัยพบว่า ผลการด�าเนิน

งานของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวทิยาลยัตามหลกั

ธรรมาภิบาลทั้ง 6 ด้าน โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 

องค์ประกอบที่ 2 หลักความเสมอภาค จากการ

วิจยั พบว่า เป็นองค์ประกอบหลกัธรรมาภบิาลของโรงเรยีน

เทศบาลทีม่คีวามส�าคญัเป็นอนัดับที ่2 สอดคล้องกบัแนวคดิ

ของสมาคมเทศบาลวิคตอเรียเสนอองค์ประกอบธรรมา 

ภิบาลว่าประกอบด้วย 8 องค์ประกอบ คือ หลักความคุ้ม

ค่า หลักความเสมอภาค หลักความโปร่งใส หลักการเป็น

ผู้ก�ากับดูแล หลักความรับผิดชอบ หลักคุณธรรม และ

หลักนิติธรรม

องค์ประกอบที่ 3 หลักความโปร่งใส จากการวิจัย 

พบว่า เป็นองค์ประกอบหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียน

เทศบาลที่มีความส�าคัญเป็นอันดับที่ 3 สอดคล้องกับ ลา

วัลย์ เฟื้องประยูร (2553, น. 66) ที่วิจัยเรื่อง การศึกษา

ความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูต่อการบริหาร

ตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียน ในสังกัดส�านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาตราด ผลการวิจัย พบว่า ผู้บริหารโรงเรียน

และครูมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารตามหลักธรรมา 

ภิบาลของโรงเรียน ในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ตราด โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

องค์ประกอบที่ 4 หลักการเป็นผู้ก�ากับดูแล จาก

การวิจัย พบว่า เป็นองค์ประกอบหลักธรรมาภิบาลของ

โรงเรียนเทศบาลที่มีความส�าคัญเป็นอันดับที่ 4 สอดคล้อง

กับการสร้างเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่

ดีของกระทรวงมหาดไทย (เสน่ห์ จุ้ยโต, 2557, 50-51)

องค์ประกอบท่ี 5 หลักความรับผิดชอบ จากการ

วจิยั พบว่า เป็นองค์ประกอบหลกัธรรมาภบิาลของโรงเรยีน

เทศบาลท่ีมีความส�าคัญเป็นอันดับท่ี 5 ซึ่งสอดคล้องกับ

ไพศาล ตั้งสมบูรณ์ (2551, น. 87-88) ท�าการศึกษาเรื่อง 

การใช้หลกัธรรมาภบิาลในการบรหิารของผูบ้รหิารโรงเรยีน 

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร ผลการ

ศึกษาพบว่า ผู้บริหารโรงเรียน สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาสมุทรสาคร มีการใช้หลักธรรมาภิบาลในการ

บริหารโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก องค์ประกอบ

ที่ 6 หลักการมีส่วนร่วม พบว่า เป็นองค์ประกอบหลัก 

ธรรมาภิบาลของโรงเรียนเทศบาลท่ีมีความส�าคัญเป็น

อันดับท่ี 6 ซ่ึงสอดคล้องกับ กัมปนาท วัชรธนาคม ท�าการ

วิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารตามหลักธรรมาภิ

บาลของโรงเรียนขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นที่ 1-2 ผลการวิจัย 

พบว่า สภาพความเข้มแข็งในการน�าหลักธรรมาภิบาลมา

ใช้ในโรงเรียนข้ันพื้นฐาน ช่วงช้ันท่ี 1-2 ระดับการปฏิบัติ

โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

องค์ประกอบท่ี 7 หลักคุณธรรม พบว่า เป็นองค์

ประกอบหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนเทศบาลที่มีความ

ส�าคัญเป็นอันดับท่ี 7 ซ่ึงสอดคล้องกับ อัมพร พุดมี (2551, 

น. 127-132) ที่ได้ศึกษาเรื่อง การบริหารงานตามหลัก 

ธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษาการศึกษาอุดรธานี เขต 2 ผลการศึกษา พบ

ว่า การบรหิารงานตามหลกัธรรมาภบิาลของผูบ้รหิารสถาน

ศึกษา ทั้งผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครูมีความ

คิดเห็นสอดคล้องตรงกันว่ามีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 

องค์ประกอบท่ี 8 หลักนิติธรรม พบว่า เป็นองค์

ประกอบหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนเทศบาลที่มีความ

ส�าคัญเป็นอันดับท่ี 8 ซ่ึงสอดคล้องกับ ชาติตระกูล เจริญ

ภกัด ี(2553, บทคดัย่อ) ได้ศกึษาธรรมาภบิาลในการบรหิาร

งานของสถานีต�ารวจภูธรในจังหวัดเชียงราย ผลการศึกษา

พบว่า ระดับ การใช้ธรรมาภิบาลใน 6 ด้าน ได้แก่ ด้าน

นิติธรรม เป็นหลักที่มีความมุ ่งหมายที่จะคุ ้มครองสิทธิ

และเสรีภาพของประชาชนจากการใช้อ�านาจรัฐ โดยการ

มีกฎหมายท่ีเป็นธรรม มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเสมอ

ภาคและไม่มกีารเลอืกปฏบิตั ิมกีารปรบัปรงุกฎหมายให้ทนั
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สมัยสอดคล้องกับนานาอารยประเทศ มีกรอบการปฏิบัติที่

เคารพสิทธิและเสรีภาพของประชาชน จากการวิเคราะห์

ข้อมูลปรากฏว่าระดับการใช้ธรรมาภิบาล ในการบริหาร

งานของสถานีต�ารวจภูธรในจังหวัดเชียงรายด้านนิติธรรม

มีในระดับค่อนข้างมาก 

ผลการศึกษาพบว่า

2. กลยุทธ์การเสรมิสร้างธรรมาภบิาลของโรงเรยีน

เทศบาล ประกอบด้วย 10 กลยุทธ์ ดังนี้ 

กลยทุธ์ที ่1 การจดัรายงาน กลยทุธ์ที ่2 การจดัสรร

งบประมาณ กลยุทธ์ที่ 3 การวางแผนอัตราก�าลัง 

กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความซื่อตรงในการ

ปฏิบัติหน้าที่ กลยุทธ์ที่ 5 การประสานงาน 

กลยุทธ์ที่ 6 การบริหารงาน กลยุทธ์ที่ 7 การ

ติดตามและประเมินผล กลยุทธ์ที่ 8 การให้ความร่วมมือ 

กลยทุธ์ที ่9 การส่งเสรมิคุณธรรม จรยิธรรม กลยทุธ์

ที่ 10 การสร้างเสริมวินัยในการปฏิบัติงาน 

ทั้งน้ีในการก�าหนดกลยุทธ์การเสริมสร้างธรรมา 

ภิบาลโรงเรียนเทศบาลนั้นเป็นการก�าหนด กลยุทธ์เพื่อ

เป็นแนวปฏิบัติให้แก่ผู ้อ�านวยการโรงเรียนและบุคลากร

ในโรงเรียนในการน�าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการปฏิบัติ

หน้าทีข่องตนโดยค�านงึถงึการจดัการศกึษาให้กบัประชาชน

อย่างทั่วถึงและต้องรับผิดชอบต่อการจัดการศึกษาอย่าง

จริงจัง ต้องมีความเข้าใจถึงขอบเขตของความรับผิดชอบ 

ริเริ่มการวางแผนเพื่อให้ทราบถึงหน้าที่และความรับผิด

ชอบในการมีส่วนร่วมจัดการศึกษา การประสานงานกับ

หน่วยงานอื่นๆ ให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา เพื่อร่วม

กันแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชน รวมถึงการปกครอง การ

บริหาร การจัดการ ควบคุมดูแล การจัดการศึกษาของ

โรงเรียนในสังกัดเทศบาลต่าง ๆ ให้แก่ประชาชน ต้องมี

ความเข้าใจในการจัดการศึกษาของท้องถิ่น และผลการ

จัดการศึกษาที่ตั้งใจจะท�าเพื่อให้ประชาชนได้รับการศึกษา

ที่ดีมีคุณภาพ และคุ้มค่ากับภาษีที่เสียให้แก่รัฐบาล ด้วย

หลักนิติธรรม เป็นการปฏิบัติเกี่ยวกับกฎหมาย ข้อบังคับ 

และเป็นธรรม เป็นที่ยอมรับของชุมชน หลักคุณธรรม ยึด

มั่นในความถูกต้องดีงามโดยรณรงค์ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตัว

เป็นตัวอย่างที่ดีแก่ประชาชน และเสริมสร้างสนับสนุนให้

ประชาชนมีความซ่ือสัตย์สุจริต จริงใจ อดทน มีระเบียบ

วินัย ประกอบอาชีพสุจริตตามหลักความโปร่งใส หลัก

การมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ หลักความคุ้มค่าใน

การใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน

ให้มากที่สุด อีกทั้งต้องให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและ

บริบทของโรงเรียนเทศบาลโดยค�านึงถึงหลักธรรมาภิบาล

ของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (good governance) 

มาใช้ในการบริหารโรงเรียน เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง

ให้กับโรงเรียน ซ่ึงสอดคล้องกับ ศรีพัชรา สิทธิก�าจรแก้ว

พิจิตร ท�าการวิจัยเรื่อง การใช้หลักธรรมาภิบาลในสถาบัน

อดุมศกึษาเอกชน ผลการวจิยัพบว่า การใช้หลกัธรรมาภบิาล

ใสถาบันอุดมศึกษาเอกชนประกอบด้วย 8 องค์ประกอบ

คือ หลักความรับผิดชอบ หลักนิติธรรม หลักความเสมอ

ภาค หลักความโปร่งใส หลักความคุ้มค่า หลักความมั่นคง 

หลักการมีส่วนร่วม หลักคุณธรรม และ หลักการใช้อ�านาจ

หน้าท่ี การใช้หลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

ข้อเสนอแนะในกำรวิจัยครั้งนี้

1. หน่วยงานบงัคบับญัชาทีเ่ป็นหน่วยงานต้นสังกดั

ควรให้ความส�าคญัและก�าหนดแนวทางในการสร้างวนิัยทีด่ี

ในการปฏบิตังิานซึง่จะส่งผลให้บคุลากรปฏบิตังิานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพมากข้ึน กลยุทธ์ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมซึ่ง

จะท�าให้บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรมต่อตนเอง ต่อองค์กร 

ต่อสังคม และต่อจรรยาบรรณวิชาชีพมากข้ึน และการส่ง

เสริมให้บุคลากรในโรงเรียนให้ความร่วมมือในการท�างาน

มากขึ้น อีกทั้งควรมีการก�าหนดนโยบายให้ชัดเจน เพ่ือ

บคุลากรสามารถน�าไปปฏบิตัไิด้ส่วนกลยทุธ์ด้านการตดิตาม

และการประเมินผล ผลการบริหารงานการประสานงาน 

ความซื่อตรงในการปฏิบัติงานและภาระงานท่ีได้รับมอบ

หมาย ผู้บริหารควรน�าไปเป็นแนวทางในการสร้างขวัญและ

ก�าลงัใจส�าหรบับคุลากรทีม่คีณุภาพทีโ่ดดเด่น และมผีลงาน

เชิงประจักษ์ จะท�าให้ผู้บริหารสามารถบริหารงานได้อย่าง

มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน

2. ควรน�ากลยุทธ์การเสริมสร้างธรรมาภิบาลของ

โรงเรียนเทศบาลที่ศึกษาที่ได้จากการศึกษาในครั้งน้ีไปใช้

เป็นแนวทางในการบริหารจัดการด้านการด้านภาระงาน

ท่ีได้รับมอบหมาย ความซ่ือตรงในการปฏิบัติหน้าที่ การ
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บทคัดย่อ

การวจิยัครัง้นี ้เป็นการวจิยัเชงิคณุภาพ มวีตัถปุระสงค์เพือ่ (1) ศกึษาความรูท้างธรุกจิและ คณุสมบตัขิองผูป้ระกอบ

ธุรกิจหัตถกรรมเครื่องจักสาน (2) แนวทางการพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการธุรกิจหัตถกรรมเครื่องจักสานและ (3) น�า

เสนอกิจกรรมการเรียนการสอนความเป็น ผู้ประกอบการโดยคัดเลือกผู้ประกอบธุรกิจ จ�านวน 3 คน นักเรียนโรงเรียน

ศรีมหาโพธิ จ�านวน 6 คน ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีจ�านวน 3 คน ผู้บริหารโรงเรียน 

จ�านวน 1 คน ผู้น�าชุมชน จ�านวน 1 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม ผลการวิจัยพบว่า 

ผู้ประกอบธุรกิจหัตถกรรมเครื่องจักสานมีความรู้หลายรูปแบบ ได้แก่ การสังเกต ซักถามความรู้จากผู้มีประสบการณ์ การ

ลองผิดลองถูก และการเรียนรู้แบบเครือข่าย ส่วนคุณสมบัติท่ีผู้ประกอบธุรกิจหัตถกรรมเครื่องจักสานต้องมีได้แก่ ความ

อดทน ความพยายาม ใฝ่เรียนรู้ ยึดมั่นในสัญญาการท�างาน มีความคิดสร้างสรรค์ ผู้วิจัยได้น�าความรู้และคุณสมบัติของ

ผู้ประกอบการธุรกิจหัตถกรรมเครื่องจักสาน มาจัดท�าแนวทางการพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการธุรกิจหัตถกรรมเครื่อง

จักสาน และได้น�าเสนอกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชา กิจกรรมพัฒนาชุมนุมหัตถกรรมเครื่องจักสาน จ�านวน 9 

กิจกรรม ซึ่งแต่ละกิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

ค�ำส�ำคัญ: แนวทางการพัฒนา, ผู้ประกอบธุรกิจหัตถกรรมพื้นบ้าน, เครื่องจักสาน 

Abstract

This research aimed (1) to study the wickerwork local business entrepreneurs’ business  

knowledge and qualification, (2) to suggest the development guidelines of the wickerwork local  

business entrepreneurship, and (3) to propose instructional activities for the wickerwork local business 

entrepreneurship. The samples include three wickerwork local entrepreneurs, six Si Maha Phot School 

students, three teachers in department of Occupations and Technology, one Si Maha Phot School 

administrator and one community leader. The research instrument was an interview questionnaire 

and a focus group interviews. The results showed that the wickerwork local entrepreneurs had the 

knowledge in various styles and the learning styles which consisted of observing, asking those with 

experiences, conducting trials, practicing, and networking. The required qualification of wickerwork 

แนวทำงกำรพัฒนำควำมเป็นผู้ประกอบกำรธุรกิจหัตถกรรมพื้นบ้ำนเครื่องจักสำน 

ส�ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำ อ�ำเภอศรีมหำโพธิ จังหวัดปรำจีนบุรี

Guidelines to Develop Entrepreneurship in Wickerwork Business 

for High School Students in Si Maha Phot District, Prachin Buri Province

รัชฎา ต่างภาษา, อุทุมพร อินทจักร์ และ นลินรัตน์ รักกุศล

Ratchada Tangpasa, Autumporn Intachak and Nalinrat Rakkusol
หลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Master of Education Program, Kasetsart University
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บทน�ำ

อาชีพมีอิทธิพลอย่างยิ่งต ่อการด�ารงชีวิตของ

มนุษย์ ถ้าบคุคลใดเลอืกอาชพีได้เหมาะสมกบัความสามารถ 

ความถนัด ความสนใจและบุคลิกภาพของตน บุคคลนั้นก็

จะประสบความส�าเร็จในชีวิต ประเทศไทยเป็นประเทศท่ี

อุดมไปด้วยแหล่งภูมิปัญญาที่หลากหลาย ดังความตอน

หนึ่งของพระราชด�ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยศิลปากร

ความว่า “...งานด้านการศึกษา ศิลปะและวัฒนธรรมนั้น 

คือ งานสร้างสรรค์ความเจริญทางปัญญาและทางจิตใจซึ่ง

เป็นต้นเหตุทั้งองค์ประกอบที่ขาดไม่ได้ของความเจริญด้าน

อื่นๆ ทั้งหมด และเป็นปัจจัยที่จะช่วยให้เรารักษาและด�ารง

ความเป็นไทยไว้สืบไปได้” (มหาวิทยาลัยศิลปกร, 2513) 

ดังน้ัน กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ก�าหนดระบบ

การศึกษาของไทยให้ตอบสนองต่อความต้องการในการ

อนุรักษ์ความเป็นไทยโดยจัดท�าตามหลักสูตรการศึกษา

ขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 มีจุดหมายเพื่อ มุ่งพัฒนาผู้

เรียน ให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข มีศักยภาพในการ

ศึกษาต่อ และน�าความรู้ไปประกอบอาชีพ มีจิตส�านึกใน

การอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย ด้วยเหตุนี้จึง

ควรจะมีการน�าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในกิจกรรมการ

เรียนการสอนภายในโรงเรียน เพื่อตอบสนองนโยบายของ

กระทรวงศึกษาธิการ ส�าหรับโรงเรียนศรีมหาโพธิ เดิมมี

แหล่งเรียนรู้ทางภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับการประกอบ

อาชีพอยู่มากมาย แต่ในปัจจุบันสภาพทางเศรษฐกิจของ

อ�าเภอศรีมหาโพธิ ได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ประชาชน

ท�าอาชีพเกษตรกรรม มาเป็นเศรษฐกิจแบบอุตสาหกรรม 

(ส�านกังานสหกรณ์จังหวดัปราจีนบรุ,ี 2560) ท�าให้ประชาชน

หันไปประกอบอาชีพรับจ้างท�างานในโรงงานมากข้ึน การ

entrepreneurs included tolerance, effort, curiosity, trustworthiness, creativity, belief, and attitude. The 

results were used to make development guidelines in the wickerwork local business entrepreneurship. 

Nine instructional activities, well-aligned with the basic core curriculum B.E. 2551, were proposed in 

the student development course – The Wickerwork Club.

Keywords: development guidelines, local business entrepreneur, wickerwork

ประกอบอาชีพในท้องถ่ินก�าลังจะเลือนหายไป ดังนั้น ผู้

วิจัยในฐานะครูผู้มีบทบาทในการสร้างความรู้และจัดการ

ศกึษาทีเ่หมาะสมให้กบันกัเรยีน จงึเหน็ความส�าคญัของการ

พัฒนาอาชีพในท้องถ่ินเกี่ยวกับการผลิตหัตถกรรมเครื่อง

จักสาน โดยได้ท�าการวิจัยเกี่ยวกับความรู้และคุณสมบัติ

ของผู้ประกอบการหัตถกรรมพื้นบ้านเครื่องจักสาน เพื่อ

เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน ส�าหรับนักเรียน

โรงเรียนศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีเป้าหมายเพ่ือ

ให้นักเรียนได้มีโอกาสศึกษาความรู ้ทางธุรกิจและเสนอ

แนวทางการพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการหัตถกรรมพื้น

บ้านเครื่องจักสานท่ีเป็นรูปธรรมในอนาคต

 

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

1. เพื่อศึกษาความรู้ทางธุรกิจและคุณสมบัติของ

ผู้ประกอบการหัตถกรรมพื้นบ้านเครื่องจักสาน

2. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาความเป็นผู ้

ประกอบการธุรกิจหัตถกรรมพื้นบ้านเครื่องจักสาน

3. น�าเสนอกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา

ความเป็นผู ้ประกอบการธุรกิจหัตถกรรมพื้นบ้านเคร่ือง

จักสาน

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

จากการทบทวนงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง แนวทาง

การพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ หัตถกรรมพื้น

บ้านเครื่องจักสาน ส�าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา อ�าเภอ

ศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ดังนี้
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1. หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 

2551 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) จัดท�าขึ้น เพื่อให้การ

จดัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน สอดคล้องกบัการเปลีย่นแปลงทาง

เศรษฐกิจและสังคมและ ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการ 

เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของบุคคล โดยมีจุด

หมายมุ่งพัฒนา ผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข 

2. แนวการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรม

ชมุนุม (กระทรวงศกึษาธกิาร, 2551) กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 

2551 มุ่งให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพ พัฒนา

อย่างรอบด้านเพือ่ความเป็นมนษุย์ทีส่มบรูณ์ทัง้ร่างกาย สติ

ปัญญา อารมณ์ และสังคม เสริมสร้างให้เป็นผู้มีศีลธรรม 

จริยธรรม มีระเบียบวินัยปลูกฝังและ สร้างจิตส�านึกของ

การท�าประโยชน์เพื่อสังคม สามารถจัดการตนเองได้ และ

อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ อย่างมีความสุข กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

มุง่พฒันาผู้เรยีนให้ใช้องค์ความรู ้ทกัษะและเจตคตจิากการ

เรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ซึ่งจะส่งผลในการพัฒนาผู้

เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ได้แก่ รักชาติ ศาสน์

กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง 

มุ่งมั่นในการท�างาน รักความเป็นไทยและมี จิตสาธารณะ 

เกิดทักษะการท�างาน และอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่าง

มีความสุข

3. การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 วิจารณ์  

พานิช (2555) กล่าวว่า ทักษะพื้นฐานที่มนุษย์ในศตวรรษ

ที่ 21 ทุกคนต้องเรียน เพราะโลกจะยิ่งเปลี่ยนแปลงเร็วคน

ที่อ่อนแอในทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรมจะเป็นคน

ที่ตามโลกไม่ทัน ชีวิตก็จะยากล�าบาก ครูจึงต้องเอาใจใส่

ในการออกแบบการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และ

พัฒนาทักษะของตนเองในด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม

ได้ตลอดชีวิต วิธีออกแบบการเรียนรู้ให้นักเรียนมีทักษะ

นี้ ใช้หลักการว่า ต้องมีการเรียนรู้แบบที่เด็กร่วมกันสร้าง

ความรู้เองคือ เรียนรู้โดยการสร้างความรู้ และเรียนรู้เป็น

ทีม ทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรมนี้อยู่ที่ยอดของ 

Knowledge-and-Skills Rainbow ซึ่งเป็นหัวใจของ

ทักษะเพื่อการด�ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 เยาวเรศ ภักดี

จิตร (2557) กล่าวว่า กระบวนการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

เป็นการเรียนรู้ที่แท้จริง อยู่ในโลกจริงหรือชีวิตจริง การ

เรียนวิชาในห้องเรียนยังเป็นการเรียนแบบสมมติ ดังนั้น

ครูจึงต้องออกแบบการเรียนรู้ให้ศิษย์ ได้เรียนในสภาพท่ี

ใกล้เคียงชีวิตจริงท่ีสุด ครูต้องเปลี่ยนเป้าหมายการเรียน

รู้ของนักเรียนจากเน้นเรียนวิชาเพื่อได้ความรู้ ให้เป็นการ

พัฒนาทักษะที่ส�าคัญต่อชีวิตในยุคใหม่ ต้องเรียนให้เกิด

ทักษะเพื่อการด�ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 หน้าที่ของครู

ต้องเปลี่ยนจากเน้น “สอน” หรือสั่งสอนไปท�าหน้าที่จุด

ประกายความสนใจใฝ่รู้ (inspire) แก่นักเรียน ให้นักเรียน

ได้เรียนจากการลงมือปฏิบัติ (learning by doing) และ

น�าทักษะท่ีได้ไปใช้ในการด�ารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 นี้ จาก

การลงมือปฏิบัติของตนเป็นทีมร่วมกับเพื่อนนักเรียน เน้น

ทักษะในการเรียนรู้ และค้นคว้าหาความรู้มากกว่าตัวความ

รู้ ครูต้องเปลี่ยนแนวทางการท�างานจากท�าเดี่ยว คนเดียว 

เป็นการท�างานเป็นทีม ซ่ึงกระบวนการเรียนรู้ในศตวรรษ

ท่ี 21 มี 3 ลักษณะ คือ

1. กระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติ

2. กระบวนการเรียนรู ้ผ ่านการสื่อสารอย่าง

สร้างสรรค์

3. การเรียนรู้แบบข้ันบันได (IS)

4. ผู้ประกอบการ

บุญฑวรรณ วิงวอน (2556) ได้กล่าวว่า ผู้ประกอบ

การว่า เป็นบุคคลที่มีแรงบัลดาลใจในการเสาะแสวงหา

โอกาสและประยุกต์ใช้ความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างความ

แตกต่างในการด�าเนินงานทางธุรกิจโดยมีความตั้งใจมุ่งมั่น

ท่ีจะท�าการก่อตั้งธุรกิจสามารถด�าเนินธุรกิจได้อย่างต่อ

เนื่องท�าหน้าที่ในการใช้โอกาสที่มีอยู่ในตลาดและมีส่วน

เก่ียวพันกับการจัดหาและน�าเอาทรัพยากรมาใช้ประโยชน์ 

ผู้ประกอบการ คือ ผู้ที่แบกรับความเสี่ยงในระหว่างการ

แสวงหาโอกาสและเกิดความคิดสร้างสรรค์และการสร้าง

นวัตกรรมนอกจากนั้นผู้ประกอบการยังท�าหน้าที่ในการ

บริหารกิจกรรมของตนเองรวมถึงการบริหารงานประจ�า  

ญาลดา พรประเสริฐ (2560) ได้สรุปความหมายของผู้

ประกอบการว่า ผู้ท�าการวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อม ระบุถึง

โอกาสทางธุรกิจ ปรับเปลี่ยนโอกาสไปสู่ธุรกิจและบริหาร

จัดการธุรกิจนั้น วิฑูรย์ สิมะโชคดี (2545) กล่าวว่า ผู้

ประกอบการคือ ผู้มองเห็นโอกาสและช่องทางต่างๆ แล้ว

ลงมือสร้างธุรกิจของตนเองขึ้นอย่างสร้างสรรค์ ผู้ลงทุน

จัดตั้งธุรกิจขึ้นเพื่อแสวงหาก�าไร โดยยอมรับความเสี่ยงที่
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จะขาดทุน ด�าเนินการและควบคุมการท�าธุรกิจด้วยตนเอง

ความรู้ในการประกอบธุรกิจ ช�านาญ ฉายวิชิต (2554) ได้

ให้ความหมายและความส�าคัญของธุรกิจ ดังนี้ ธุรกิจเป็น

กิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิต การจัดจ�าหน่าย 

และการบริการ โดยภายในหน่วยงานหรือธุรกิจนั้น ๆ มี

การน�าทรัพยากรที่มีอยู ่มาผสมผสานกันอย่างมีระบบ 

มีระเบียบตามกฎเกณฑ์ เพื่อตอบสนองความต้องการ

ของประชาชนหรือผู้บริโภค ในขณะเดียวกันก็ก่อให้เกิด

ผลประโยชน์หรือบรรลุตามเป้าหมายของธุรกิจ และไม่

ก่อให้เกิดมลภาวะที่ไม่ดีต่อสิ่งแวดล้อม การด�าเนินของ

หน้าที่ภายในธุรกิจ เพื่อให้ทรัพยากรประสานกันอย่างมี

ประสิทธิภาพ จึงต้องแบ่งหน้าที่ต่าง ๆ ออกเป็น 5 หน้าท่ี 

ดังนี้ (1) การผลิต (production function) (2) การตลาด 

(marketing function) (3) การเงิน (financial function) 

(4) การบัญชี (accounting function) (5) หน้าที่เก่ียวกับ

บุคคลากร (personal function)

5. ข้อมูลทั่วไปของอ�าเภอศรีมหาโพธิ จังหวัด

ปราจีนบุรี ส�านักงานสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี (2560) 

ได้สรุปว่า อ�าเภอศรีมหาโพธิ เป็นอ�าเภอหนึ่งในจังหวัด

ปราจีนบุรี มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่การปกครองข้าง

เคียงดังต่อไปนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับอ�าเภอเมืองปราจีนบุรีและ

อ�าเภอประจันตคาม

ทิศตะวันออก ติดต่อกับอ�าเภอกบินทร์บุรี

ทิศใต้ ติดต่อกับอ�าเภอสนามชัยเขตและอ�าเภอ

พนมสารคาม (จังหวัดฉะเชิงเทรา)

ทิศตะวันตก ติดกับอ�าเภอศรีมโหสถ 

ประชากรท�าอาชีพเกษตรกรรม ท�านา ท�าสวน ท�า

ไร่ จังหวัดปราจีนบุรีมีไม้ไผ่เป็นจ�านวนมาก จนเป็นค�าขวัญ

ประจ�าจังหวัดว่า “ศรีมหาโพธิ์คู่บ้าน ไผ่ตงหวานคู่เมือง 

ผลไม้ลือเล่ือง เขตเมือง ทวารวดี” ไม้ไผ่เมื่อมีจ�านวนมาก

จึงน�ามาท�าเครื่องจักสานไว้ใช้ในครัวเรือน ต่อมามีผู้จัดท�า 

เคร่ืองจักสานจ�าหน่ายในชุมชน และหน่วยงานของรัฐบาล

ได้ให้การสนับสนุนในการจ�าหน่าย ผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน

ในงานแสดงสินค้าต่าง ๆ 

6. ความรู ้ในการประกอบธุรกิจหัตถกรรมพื้น

บ้านเครื่องจักสาน ส�านักงานวิจัยเศรษฐกิจและผลิตผล

ป่าไม้ (2547) กล่าวว่า เครื่องจักสานไม้ไผ่เป็น ผลิตภัณฑ์

หัตถกรรมท่ีจะพบในแหล่งชนบทของประเทศไทยทั่วทุก

ภาค ซึ่งเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ของคนในชนบท แบ่งได้

เป็นเครื่องใช้ในครัวเรือน เครื่องใช้ท่ีรองรับพืชผลทางการ

เกษตร เครื่องมือจับสัตว์น�้า ซึ่งเป็นสิ่งจ�าเป็นในชีวิตประจ�า

วัน วัสดุและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการท�าเครื่องจักสานได้แก่ 

ไม้ไผ่ หวาย พลาสติก มีดตัดไม้ มีดเหลาตอก เลื่อย เครื่อง 

เลียดตอกและหวาย กรรไกร คีมจับขอบ เหล็กปลายแหลม  

ศิริเพ็ญ มากบุญ และคณะ (2546) การพัฒนารูปแบบการ

จัดการศึกษา เพื่อสืบสานอาชีพในชุมชนส�าหรับนักเรียน

ประถมศึกษา กรณีชุมชนวัดมะค่า สภาวัฒนธรรม ต.หัว

ส�าโรง อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาศักยภาพ 

ปัจจัยและความสัมพันธ์ขององค์ประกอบท่ีเกี่ยวข้อง

กับการจัดการศึกษาเพื่อสืบสานอาชีพของชุมชนส�าหรับ

นักเรียนประถมศึกษา ซ่ึงได้แก่ ชุมชนวัดมะค่า กลุ่มอาชีพ

ในชุมชนวัดมะค่าและหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับ

การจัดการศึกษาระดับประถมศึกษาทุกระบบ ผลการวิจัย

พบว่า (1) องค์ประกอบต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการ

ศึกษาเพื่อสืบสานอาชีพของชุมชนส�าหรับนักเรียนประถม

ศึกษา มีความพร้อม มีศักยภาพและปัจจัยท่ีเอื้อประโยชน์

ต่อการจัดการศึกษาเพื่อสืบสานอาชีพของชุมชนทั้งส้ิน (2) 

ท้ังชุมชนวัดท่ามะค่า กลุ่มอาชีพในชุมชนวัดมะค่า และ

โรงเรียนวัดมะค่า ต่างมีความสัมพันธ์ค่อนข้างดีต่อกัน 

แต่ความสัมพันธ์ของท้ัง 3 กลุ่มกับศูนย์บริการการศึกษา

นอกโรงเรียนอ�าเภอท่าวุ้งยังมีค่อนข้างน้อย อย่างไรก็ตาม

ทุกส่วนมีแนวโน้มท่ีจะพัฒนาความสัมพันธ์ บุญเสริม เสน

นันตา (2546) การศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการใช้ภูมิปัญญา

ท้องถ่ินเพื่อการเรียนรู้ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา: กรณี

ศึกษาโรงเรียนบ้านหลวง กรมสามัญศึกษา จังหวัดน่าน 

พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการ

เรียนรู้ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนที่เป็น

กรณีศึกษาจ�าแนกได้เป็น 2 ปัจจัย คือ ปัจจัยท่ีเสริมต่อ

การใช้ภูมิปัญญาท้องถ่ินเพื่อการเรียนรู้ของนักเรียนระดับ

มัธยมศึกษาได้แก่ ผู้ปกครองของนักเรียน เห็นความส�าคัญ

ของภูมิปัญญาท้องถ่ิน ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุตรหลาน

เรยีนรู ้ภมูปัิญญาท้องถ่ินทัง้ในเวลาเรยีนและนอกเวลาเรยีน 

ชุมชนรักและหวงแหนภูมิปัญญาท้องถ่ินของตนเอง อยาก

ให้มีการสืบทอดแก่คนรุ่นใหม่ให้มากข้ึน มีการร่วมกลุ่มต่าง 
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ๆ ขึ้น เพื่อช่วยกันอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น 

นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีเจตคติที่ดีต่อภูมิปัญญาท้อง

ถิ่น มีความรักหวงแหน มีความขยัน อดทน และมีความ

เพียรพยายามเอาใจใส่การเรียนรู้เป็นอย่างดี โรงเรียนมี

การกล่าวถึงการอนุรักษ์ สืบสาน และน�าเอาภูมิปัญญาท้อง

ถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนมากขึ้น ครูอาจารย์

ตระหนักและเห็นความส�าคัญของภูมิปัญญาท้องถ่ินมาก

ขึ้น โรงเรียนเปิดประตูต้อนรับและให้การบริการแก่ชุมชน

มากขึ้น ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

เพื่อการเรียนรู้ของนักเรียนระดับ มัธยมศึกษา ได้แก่ การ

ขยายตัวของสังคมเมืองเข้าสู่ชนบทเป็นไปอย่างรวดเร็ว ได้

น�าเอาค่านิยม ทางวัตถุและเทคโนโลยีใหม่เข้ามาใช้อย่าง

แพร่หลาย ประชาชนมองเห็นประโยชน์หรือข้อดีที่ ก่อ

ให้เกิดความรวดเร็วและความง่ายแต่เพียงด้านเดียว แต่

มิได้มองถึงผลเสียซ่ึงจะตามมา สังคมยกย่องวัตถุเงินตรา

มากกว่าคุณค่าหรือคุณความดีอย่างเช่นอดีต สังคมเกิดการ

แข่งขนั และนยิมการกูห้นีย้มืสนิมากขึน้ คนรุน่ใหม่มเีจตคติ

ที่ไม่ดีต่อภูมิปัญญาท้องถิ่น บางส่วนถึงขั้นต่อต้านและขัด

ขวาง บุตรหลานมิให้สนใจ ผู้น�าส่งเสริมแต่วาจาแต่ขาด

ความจริงจังในการสนับสนุน ผู้สอนหรือผู้ถ่ายทอดที่พอมี

อยู่ก็ไม่ค่อยมีเวลาที่จะถ่ายทอดความรู้แก่บุตรหลาย ต้อง

ประกอบอาชีพเพื่อเลี้ยง ครอบครัวซึ่งมีค่าครองชีพสูงข้ึน 

สังคมเป็นผู้บริโภคมากกว่าเป็นผู้ผลิต นักเรียนพันธุ์ใหม่

ที่ชอบความสบายขาดความขยัน ขาดความอดทน สมาธิ

สั้นมีมากขึ้น โรงเรียนขาดความจริงจังในการส่งเสริมและ

สนับสนุน ไม่มีแนวทางการส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญา

ท้องถิ่นที่ชัดเจน ผู้บริหารมี เวลาอยู่ประจ�าโรงเรียนน้อย 

ครู อาจารย์ มีภาระงานที่มากไม่มีเวลาเอาใจใส่ติดตาม ครู

มีการย้าย สับเปล่ียนกันบ่อยท�าให้การท�างานไม่ต่อเนื่อง 

เจษฎา พัตรานนท์ (2553) การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์

หัตถกรรมจักสานท้องถ่ินโดยใช้ วิธีการวิจัยปฏิบัติการแบบ

มีส่วนร่วม กรณีศึกษา กลุ่มจักสานใบกะพ้อ ต�าบลทุ่งโพธิ์ 

อ�าเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลการวิจัย พบ

ว่ากลุ่มจักสานใบกะพ้อมีความต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

มีผู้เข้าร่วมด�าเนินการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรม

จักสานท้องถ่ิน จ�านวน 30 คน มีการด�าเนินการวิจัยปฏิบัติ

การแบบมสีว่นรว่ม 3 วงรอบ แนวทางหลกัในการพฒันารปู

แบบผลติภณัฑ์ คอื การน�าเศษวสัดทุีเ่หลอืจากการท�าพดัใบ

กะพ้อ มาพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ได้ต้นแบบผลิตภัณฑ์ที่

หลากหลาย จ�านวน 21 ชุดผลิตภัณฑ์ 53 ช้ินงาน ได้แกน

น�าในการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจักสานท้อง

ถิ่น ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาสามารถนาไปจ�าหน่าย

ตลอดจนถ่ายทอดความรู้ให้กับเยาวชนในท้องถ่ิน ผลการ

วจิยัเป็นประโยชน์ต่อชมุชนในการพฒันารปูแบบผลติภณัฑ์

หัตถกรรมจักสานท้องถ่ินอย่างเป็นรูปธรรม

 

กรอบแนวคิดกำรวิจัย

ผู้วิจัยท�าการศึกษาความรู้ทางธุรกิจและคุณสมบัติ

ของผู ้ประกอบการ โดยการสัมภาษณ์ผู ้ประกอบการ

หัตถกรรมพื้นบ้านเครื่องจักสาน จากนั้น น�าความรู้และ

คุณสมบัติของผู้ประกอบการมาจัดท�าแนวทางการเป็นผู้

ประกอบการธุรกิจหัตถกรรมพื้นบ้านเครื่องจักสาน โดย

การสนทนากลุม่นกัเรยีน ครผููส้อนกลุม่สาระการเรยีนรูก้าร

งานอาชีพและเทคโนโลยี และผู้น�าชุมชน และสัมภาษณ์ 

ผู้บริหารสถานศึกษา ได้จัดท�ากิจกรรมการเรียนการสอน

เพื่อพัฒนาความเป็นผู ้ประกอบการหัตถกรรมพื้นบ้าน

เครื่องจักสาน
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ความรู้ของผู้ประกอบการ 
- ด้านการผลิต        - ด้านวัสดุ
- ด้านอุปกรณ์        - ด้านต้นทุนการผลิต
- การจ�าหน่าย        - ค�านวณต้นทุนในการผลิต
- การบันทึกบัญชี

แนวทางการเป็นผู้
ประกอบการธุรกิจ

หัตถกรรมเครื่องจักสาน

กิจกรรมการเรียนการ
สอนเพื่อพัฒนาความ
เป็นผู้ประกอบการ

ธุรกิจหัตถกรรมเครื่อง
จักสาน

คุณสมบัติของผู้ประกอบการ 
- มีความเป็นตัวของตัวเอง    - มีนวัตกรรมใหม่
- กล้าเส่ียง                      - มีการแข่งขันคู่ต่อสู้
- ท�างานสม�่าเสมอ             - ใฝ่ใจในความส�าเร็จ

ภำพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย 

ผู้วิจัยมีวิธีด�าเนินการวิจัย ดังนี้ 

1. ด้านความรู้และคุณสมบัติของผู้ประกอบการ

ธุรกิจหัตถกรรมพื้นบ้านเครื่องจักสาน โดยการ สัมภาษณ์

ผู้ประกอบการ จ�านวน 3 คน พรรณนาข้อมูลในเรื่องความ

รู้ กระบวนการเรียนรู้ การปรับตัว และคุณสมบัติท่ีจ�าเป็น

ของผู้ประกอบการธุรกิจหัตถกรรมพื้นบ้านเครื่องจักสาน

2. แนวคิดการพฒันาความเป็นผูป้ระกอบการธรุกจิ

หัตถกรรมพื้นบ้านเครื่องจักสาน ผู้วิจัยได้แก่

2.1 สัมภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียน

ศรีมหาโพธิ 

2.2 สนทนากลุ่มนักเรียนโรงเรียนศรีมหาโพธิ

2.3 สนทนากลุ่มครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้

การงานอาชีพและเทคโนโลยี และมีการน�าชุมชน เก่ียวกับ

ปัจจัยที่มีผลต่อการเรียนการสอน ได้แก่ ด้านนักเรียน ด้าน

หลักสูตรและด้านกิจกรรมการเรียนการสอน 

3. น�าเสนอกจิกรรมการพฒันาความเป็นผูป้ระกอบ

การหตัถกรรมพืน้บ้านเครือ่งจักสาน ผูว้จัิยได้ด�าเนนิการดงันี้ 

3.1 น�าความรู้และคุณสมบัติของผู้ประกอบ

การหัตถกรรมพื้นบ้านเครื่องจักสานมาจัดท�า กิจกรรม

การเรียนการสอน 

3.2 สร้างกิจกรรมการเรียนการสอนจ�านวน 9 

กิจกรรม ใช้เวลา 18 ช่ัวโมง

2.3 น�ากจิกรรมการเรยีนการสอนให้ผูเ้ช่ียวชาญ

ตรวจสอบความถูกต้อง จ�านวน 3 คน 

2.4. ปรับปรุงแก้ไขกิจกรรมการเรียนการสอน

ตามข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญ 

2.5. น�ากิจกรรมการเรียนการสอนไปทดลอง

ใช้กับกลุ่มตัวอย่าง เพื่อหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 

1. ผู้ประกอบการธุรกิจหัตถกรรมพื้นบ้านเครื่อง

จักสานจ�านวน 3 คนท่ีประกอบอาชีพจักสานไม้ไผ่มาเป็น

เวลานานกว่า 10 ปี และปัจจุบันยังประกอบอาชีพนี้อยู่ 

2. นักเรียนโรงเรียนศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 

จ�านวน 15 คน คัดเลือกเป็นตัวแทนจ�านวน 6 คน ซึ่งมี

เกณฑ์ในการคัดเลือกดังนี้ เป็นนักเรียนที่เรียนในชุมนุม

หัตถกรรมพื้นบ้านเครื่องจักสาน มีความรู้และทักษะทาง

ด้านศิลปะและผู้ปกครองให้การสนับสนุนในการเรียน ครู

ผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

โรงเรียนศรีมหาโพธิ จ�านวน 2 คน ครูผู้สอนกลุ่มสาระการ

งานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนกรอกสมบูรณ์วิทยาคม 

จ�านวน 1 คน เนื่องจากโรงเรียนในอ�าเภอศรีมหาโพธิ ที่

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 7 มี

จ�านวน 2 โรงเรียน
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3. ผูบ้รหิารสถานศึกษาโรงเรยีนศรมีหาโพธ ิจงัหวดั

ปราจีนบุรี จ�านวน 1 คน

4. ผู้น�าชุมชนที่เป็นตัวแทนคณะกรรมการสถาน

ศึกษาด้านชุมชน จ�านวน 1 คน

เครื่องมือท่ีใช้ในกำรวิจัย

1. แบบสัมภาษณ์ผู้ประกอบธุรกิจหัตถกรรมพื้น

บ้านเครื่องจักสาน

2. แบบสัมภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษา

3. แบบสนทนากลุ่ม นักเรียน ครูผู้สอนกลุ่มสาระ

การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี และผู้น�าชุมชน

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล

1. ผู้วิจัยเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ผู้ประกอบ

อาชีพหัตถกรรมพื้นบ้านเครื่องจักสาน เพื่อให้ได้ความรู้

เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจและความเป็นผู้ประกอบการ

2. สนทนากลุม่นกัเรยีนเกีย่วกบั นกัเรยีน หลกัสตูร

และกิจกรรมการเรียนการสอน

3. สนทนากลุ่มครูผู้สอนกลุ่มสาระการงานอาชีพ

และเทคโนโลยีและผู้น�าชุมชน เกี่ยวกับนักเรียน หลักสูตร

และกิจกรรมการเรียนการสอน ตลอดแนวทางการพัฒนา

ความเป็นผู ้ประกอบการธุรกิจหัตถกรรมพื้นบ้านเครื่อง

จักสาน

4. สมัภาษณ์ผูบ้รหิารสถานศกึษา เกีย่วกบันกัเรยีน 

หลักสูตรและกิจกรรมการเรียนการสอน ตลอดแนวทาง

การพัฒนาความเป็นผู ้ประกอบการธุรกิจหัตถกรรมพื้น

บ้านเครื่องจักสาน

สถิติท่ีใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์และสนทนา

กลุม่ ท�าการวเิคราะห์ข้อมลู การวเิคราะห์เนือ้หา (content 

analysis) น�าเสนอผลการวิจัยแบบพรรณนา

ผลกำรวิจัย

ผลการวิจัย เรื่อง แนวทางการพัฒนาความเป็นผู้

ประกอบการธุรกิจหัตถกรรมพื้นบ้านเครื่องจักสานส�าหรับ

นกัเรยีนช้ันมธัยมศกึษา อ�าเภอศรมีหาโพธ ิจงัหวดัปราจนีบรุี 

ได้ข้อค้นพบตามวัตถุประสงค์การวิจัยดังนี้ 

1. ศึกษาความรู ้ทางธุรกิจและคุณสมบัติของผู้

ประกอบการหตัถกรรมพืน้บ้านเครือ่งจกัสานนัน้ ความรูด้้าน

การผลติ การผลติเป็นการเรยีนรูท้ีส่บืทอดมาจากบรรพบรุษุ 

และการท�าเครื่องจักสานต้องมีการวางแผนการท�างานโดย

เริ่มจาก การคัดเลือกไม้ไผ่ท่ีมีอายุ 2-3 ปี ตัดให้ได้ความยาว

ตามขนาดที่จะน�ามาท�าเครื่องจักสาน น�าไม้ไผ่มาออกเป็น

ซีก จักตอก เหลาให้เรียบ คัดเลือกหวายที่จะน�ามาท�าขอบ 

เหลาหวายเป็นเส้นเลก็และกลม เพือ่น�ามดัขอบ ความรูด้้าน

วัสดุ วัสดุท่ีใช้ในการท�าเครื่องจักสาน ได้แก่ ไม้ไผ่ หวาย 

พลาสติก และอุปกรณ์ที่ใช้ในการท�าเครื่องจักสานได้แก่ 

มีดตัดไม้ มีดเหลาตอก เลื่อย คีมจับขอบ การจ�าหน่าย

ผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน จะเป็นการท�าตามความต้องการ

ของลูกค้าและจัดท�าเพื่อจ�าหน่ายตามตลาดในชุมชน หรือ

ตามงานแสดงสินค้าในท่ีต่าง ๆ ราคาจ�าหน่าย ประมาณ 

500-1,00 บาท/ช้ิน ต้นทุนในการผลิต จะเป็นค่าแรงงาน

ในการตัดไม้ ค่าแรงในการผลิตเครื่องจักสาน ค่าหวาย ค่า

พลาสติก ค่าแล็กเกอร์ ราคาต้นทุนประมาณ 300-500 

บาท/ช้ิน และยังพบว่า ผู้ท่ีจะประกอบการหัตถกรรมพื้น

บ้านเครื่องจักสาน ต้องมีความอดทน ความพยายาม ใฝ่

เรียนรู้ ยึดมั่นในสัญญาการท�างาน มีความคิดสร้างสรรค์ 

มีความเชื่อและศรัทธาในการท�างาน นอกจากนี้ยังพบว่า 

กระบวนการเรียนรู้ของผู้ประกอบการธุรกิจหัตถกรรมพื้น

บ้านในแต่ละเรื่อง ดังนี้ ด้านการผลิต ได้จากการสังเกต 

การท�าตามค�าบอกของผู้ใหญ่ การทดลองท�าด้วยตนเอง 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซ่ึงกันและกัน และการลองผิด ลอง

ถูก ด้านการจ�าหน่าย ได้จากประสบการณ์ในการท�าเครื่อง

จักสาน และการจ�าหน่ายเครื่องจักสาน ส่วน ด้านต้นทุน

การผลิต ได้จากการเรียนรู้ด้วยตนเองจากประสบการณ์ 

หรือจากการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ระหว่างกัน

2. แนวทางการพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ

ธุรกิจหัตถกรรมพื้นบ้านเครื่องจักสาน พบว่า การการ

จัดการเรียนการสอนมีปัจจัยที่เกี่ยวข้อง 3 ด้าน ได้แก่ ด้าน

นักเรียน ควรจัดการเรียนการสอนโดยให้นักเรียนสามารถ
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เลือกเรียนได้ตามความต้องการของผู้เรียน สามารถน�า

ความรู้ไปประกอบอาชีพได้ ด้านหลักสูตรการเรียนการ

สอน ต้องเป็นหลักสูตรที่นักเรียนและผู้ปกครองให้ความ

สนใจ และยังสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโรงเรียนอีกด้วย 

ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน ครูควรจัดเนื้อหาการ

เรียนการสอนออกเป็นหน่วย ๆ เรียนทฤษฎีจนเข้าใจแล้ว

ลงมือปฏิบัติ ควรจัดการเรียนจากง่ายไปหายาก มีการเชิญ

วิทยากรที่มีความรู้ในการประกอบอาชีพจริง เป็นการฝึก

ประสบการณ์โดยตรง ท�างานเป็นกลุ่ม มีการแบ่งงานกัน

ท�า ช่วยเหลือกันในการท�างาน วัดและประเมินผลตาม

สภาพจริงโดยการสังเกตการณ์การท�างานในระหว่างเรียน 

มีการน�าเสนอผลงาน 

3. น�าเสนอกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา

ความเป็นผู้ประกอบการธุรกิจหัตถกรรม พื้นบ้านเครื่อง

จักสาน ผู้วิจัยได้น�าความรู้และคุณสมบัติของผู้ประกอบ

การธุรกิจหัตถกรรมพื้นบ้านเครื่อง จักสานมาพัฒนา

กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบ

การหัตถกรรมพื้นบ้านเครื่องจักสาน จ�านวน 9 กิจกรรม 

ได้แก่ (1) ส�ารวจอาชีพในท้องถิ่น (2) ความรู้เกี่ยวกับ

วัสดุและอุปกรณ์ในการ ผลิตเครื่องจักสาน (3) การผลิต

เครื่องจักสาน (4) วัสดุที่ใช้ทดแทนวัสดุจากธรรมชาติ  

(5) การออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน (6) การประยุกต์

ผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ (7) การค�านวณต้นทุนในการผลิต  

(8) การจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน (9) การบันทึก

บัญชี แต่ละกิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับหลักสูตรการ

ศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

กำรอภิปรำยผล

จากการศึกษา แนวทางการการพัฒนาความ

เป็นผู้ประกอบการธุรกิจหัตถกรรมพ้ืนบ้านเคร่ืองจักสาน 

ส�าหรบันักเรยีนชัน้มธัยมศกึษา โรงเรยีนศรมีหาโพธ ิจงัหวดั

ปราจีนบุรี

1. ด้านความรู้และคุณสมบัติของผู้ประกอบการ

ธุรกิจหัตถกรรมพื้นบ้านเครื่องจักสาน พบว่า ความรู้ของ

ผู้ประกอบการนั้นได้มาจาก การสังเกต การซักถามความ

รู้จากผู้ประสบการณ์ การลองผิด ลองถูก การเรียนรู้แบบ

ฝึกฝนด้วยตนเองและการเรียนรู้แบบเครือข่าย ส�าหรับ

การปรับตัวท่ีผู้ประกอบการธุรกิจใช้คือ การพยายามที่จะ

ท�าให้ผลิตภัณฑ์ท่ีตนผลิตนั้นสนองตอบตามความต้องการ

ของลูกค้าและคุณสมบัติท่ีผู้ประกอบการธุรกิจหัตถกรรม

พื้นบ้านเครื่องจักสานจะต้องมีได้แก่ ความใฝ่เรียนรู้ ความ

อดทน ความพยายาม ความคิดสร้างสรรค์ ซ่ึงสองคล้องกับ

ผลการวิจัยของ เจษฎา พัตรานนท์ (2553) ที่กล่าวว่า กลุ่ม

จักสานใบกะพ้อ ต�าบลทุ่งโพธิ์ อ�าเภอจุฬาภรณ์ จังหวัด

นครศรีธรรมราช มีความต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดย

การน�าเศษวัสดุท่ีเหลือจากการท�าพัดใบกะพ้อ มาพัฒนา

รูปแบบผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานท้องถิ่น จนสามารถน�า

ไปจ�าหน่ายได้ และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศิริเพ็ญ 

มากบุญ และคณะ (2546) ได้กล่าวว่า ชุมชนวัดมะค่า

ได้สั่งสมภูมิธรรมภูมิปัญญาไว้อย่างยาวนาน โดยสะท้อน

ออกมาในรูปขององค์ความรู้ และวิถีชีวิตที่อยู่บนพื้นฐาน

ของ พุทธศาสนา และการประกอบอาชีพท่ีอยู่บนพื้นฐาน

ของการเกษตร กลุ่มอาชีพในชุมชนวัดมะค่า ได้ก่อพลังที่

เกิดจากการรวมตัวกันสร้างงานท่ีก่อให้เกิดรายได้ขึ้นมา 

2. แนวทางการการพฒันาความเป็นผูป้ระกอบการ

ธุรกิจหัตถกรรมพื้นบ้านเครื่องจักสาน พบว่า การเรียนการ

สอนให้ผู้เรียนนั้นต้องลงมือปฏิบัติจริง มีการท�างานเป็น 

กลุ่ม มีการจัดเนื้อหาการเรียนจากง่ายไปหายาก มีการวัด

และประเมินผลตามสภาพจริง สอดคล้องกับงานวิจัยของ

บุญเสริม เสนนันตา (2546) กล่าวว่า โรงเรียนมีการอนุรักษ์ 

สืบสาน และน�าเอาภูมิปัญญาท้องถ่ินมาใช้ในการจัดการ

เรียนการสอนมากขึ้น ครูอาจารย์ตระหนักและเห็นความ

ส�าคัญของภูมิปัญญาท้องถ่ินมากข้ึน และยังสอดคล้องกับ 

ศิริเพ็ญ มากบุญ และคณะ (2546) ได้ศึกษาการพัฒนารูป

แบบการจัดการศึกษา เพื่อสืบสานอาชีพในชุมชนส�าหรับ

นักเรียนประถมศึกษา กรณีชุมชนวัดมะค่า สภาวัฒนธรรม 

ต.หัวส�าโรง อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี ได้กล่าวว่า ชุมชนวัดมะค่า

ได้สั่งสมภูมิธรรมภูมิปัญญาไว้อย่างยาวนาน โดยสะท้อน

ออกมาในรูปขององค์ความรู ้มีการถ่ายทอดความรู ้ให้ผู ้

สนใจเป็นจ�านวนมาก 

3. น�าเสนอกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา

ความเป็นผู ้ประกอบการธุรกิจหัตถกรรมพื้นบ้านเคร่ือง

จกัสาน ได้จดัท�ากจิกรรมการเรยีนการสอนจ�านวน 9 ส�าหรบั

นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาโรงเรียนศรีมหาโพธิ จังหวัด

ปราจีนบุรี สอดคล้องกับ บุญเสริม เสนนันตา (2546) ได้
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น�าความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาจัดการเรียนการสอน ท�าให้

ครูอาจารย์ตระหนักและเหน็ความส�าคญัของภมูปัิญญาท้อง

ถิ่นมากขึ้น โรงเรียนเปิดประตูต้อนรับและให้การบริการ

แก่ชุมชนมากขึ้น และยังสอดคล้องกับ เจษฎา พัตรานนท์ 

(2553) ที่ได้ศึกษาการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรม

จักสานท้องถิ่นโดยใช้ วิธีการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 

กรณีศึกษา กลุ่มจักสานใบกะพ้อ ต�าบลทุ่งโพธิ์ อ�าเภอจุฬา

ภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้น�าความรู้ที่ได้ไปถ่ายทอด

ให้กับเยาวชนในท้องถิ่น เพื่อพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์

หัตถกรรมจักสานท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม

ข้อเสนอแนะกำรวิจัยครั้งนี้

1. ครูควรสร้างจิตส�านึกและรณรงค์ให้นักเรียนได้

เห็นความส�าคัญของการเรียนทางด้านการประกอบอาชีพ

ในชุมชนมากกว่าส่งเสริมให้นักเรียนจบแล้วไปท�างานใน

โรงงานอุตสาหกรรม

2. สถานศึกษาควรส ่งเสริมให ้มีการเรียนรู ้

หัตถกรรมพื้นบ้านเครื่องจักสาน โดยร่วมมือระหว่าง

สถานศึกษา กับผู ้ประกอบการธุรกิจหัตถกรรมพื้นบ้าน

เครื่องจักสาน เพื่ออนุรักษ์และสืบทอดสู่คนรุ่นหลัง สร้าง

หลักสูตรการเรียนรู้ที่สนับสนุนให้ชุมชนซึ่งเป็นแหล่งเรียน

รู้นอกห้องเรียนได้มีส่วนรวมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ของนักเรียน เพื่อให้นักเรียนได้มีการกิจกรรมการเรียนที่

ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งมากกว่าความรู้แบบผิวเผินผู้เรียน

จะต้องมีความรู้ท่ีน�าใช้ชีวิตและประกอบอาชีพได้ 

3. ชุมชนในท้องถิ่นควรให้การสนับสนุนด้าน

กระบวนการเรียนรู้เก่ียวกับการประกอบธุรกิจหัตถกรรม

พื้นบ้าน เป็นการรวมตัวกันเพื่อให้เกิดการพัฒนาทางด้าน

นวัตกรรมและน�าเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาช่วยท�าให้เกิด

ความคิดสร้างสรรค์ในการผลิตเครื่องจักสานท่ีมีความทัน

สมัยมากข้ึน เพื่อท�าให้ชุมชนกับโรงเรียนรวมกลุ่มกันเป็น

เครือข่ายด้วยกันมีการพึ่งพากัน รวมกันจึงมีพลังท่ีมั่นคง 

มั่งคั่งและยั่งยืนสืบต่อไป

ข้อเสนอแนะกำรวิจัยครั้งต่อไป 

ผู้ที่สนใจที่จะท�าการศึกษาต่อจากการวิจัย เร่ือง 

แนวทางการพฒันาความเป็นผูป้ระกอบ การธรุกจิหตัถกรรม

พืน้บ้านเครือ่งจกัสานส�าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา อ�าเภอ

ศรีมหาโพธิ จังหวัด ปราจีนบุรี ควรท�าวิจัยในการสร้าง

หลักสูตร วิชา อาชีพท่ีมีในท้องถ่ินเก่ียวกับหัตถกรรมพื้น

บ้าน กลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์สมุนไพร ท่ีเป็นวัฒนธรรมท่ีมีอยู่

หลากหลายในชุมชน ให้เป็นความได้เปรียบในเชิงแข่งขัน ที่

เน้นการน�าเอาเทคโนโลยีใหม่ๆ มาท�าเป็นนวัตกรรม ท�าให้

เกิดความคิดสร้างสรรค์ เกิดความเชี่ยวชาญ จนสามารถ

เป็นทักษะข้ันสูง และยังเป็นการสร้างจิตส�านึกให้นักเรียน

ได้รักถ่ินฐานบ้านเกิดของตัวเอง และยังเป็นการสืบทอด

ภูมิปัญญาท่ีมีในท้องถ่ินให้คงอยู่ตลอดไป 
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บทคัดย่อ

การวิจัยคร้ังน้ี มีวัตถุประสงค์ (1) เพ่ือศึกษาระดับความส�าเร็จของการบริหารราชการส่วนภูมิภาคอย่างยั่งยืน 

(2) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความส�าเร็จของการบริหารราชการส่วนภูมิภาคอย่างยั่งยืน (3) เพื่อสร้างรูปแบบการ

บริหารราชการส่วนภูมิภาคที่ประสบความส�าเร็จในการบริหารราชการส่วนภูมิภาค โดยใช้การวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่ม

ตัวอย่างมีจ�านวนทั้งสิ้น 400 คน เครื่องมือที่ใช้คือ แบบสอบถามมีค่าความเช่ือมั่น .874 และการสร้างมาตรวัดตัวแปร

และค�านิยามเชิงปฏิบัติการ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการ

ทดสอบสมมติฐานด้วยค่าที (t-test) และ วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) โดยการทดสอบความ

แตกต่างรายคู่ด้วยวิธีการ LSD ผลการวิจัย พบว่า ความคิดเห็นของปัจจัยท่ีส่งผลต่อความส�าเร็จในการบริหารราชการ

ส่วนภูมิภาคอย่างยั่งยืนในกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม และค่านิยม โดยรวมอยู่ในระดับมาก เรียงจากมากไปน้อยคือ แบบ

มุ่งความส�าเร็จ แบบการปรับตัว แบบมีส่วนร่วม และแบบโครงสร้างและกฎระเบียบ ในการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม 

โดยรวมอยู่ในระดับมาก การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยรวมอยู่ในระดับมาก เรียงจากมากไปน้อยคือ คือ หลัก

นิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความรับผิดชอบ หลักความโปร่งใส หลักความคุ้มค่า และหลักการมีส่วนร่วม การบริหาร

ราชการส่วนภูมิภาคอย่างยั่งยืนการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยรวมอยู่ในระดับมาก ผลการทดสอบสมมติฐาน 

พบว่า การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม มีอิทธิพลต่อการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล การบริหาร

ราชการส่วนภูมิภาคอย่างยั่งยืน การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม มีอิทธิพลต่อความส�าเร็จของการบริหารราชการส่วน

ภูมิภาคอย่างยั่งยืนแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05

ค�ำส�ำคัญ: ความส�าเร็จ, การบริหารราชการส่วนภูมิภาค ยั่งยืน

Abstract

This research aimed to (1) to study the success level of sustainable provincial  

administration (2) To study the factors affecting the success level of sustainable provincial  

administration (3) to develop models affecting the success level of provincial administration. This 

research used the quantitative research which distributed questionnaires to compile data from 400 

samples. Statistics used for data analysis were percentage, mean, standard deviation, t-test, F-test 

and LSD. The results of this study were that the opinions on the factors affecting to the success level 

of provincial administration paradigm namely, culture and value, were at the high level. Sorting the 

mean from the highest to lowest level were performance model, adaptation model, participation 

ควำมส�ำเร็จในกำรบริหำรรำชกำรส่วนภูมิภำคอย่ำงยั่งยืน
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บทน�ำ

ประเทศไทยปกครองตามระบอบประชาธิปไตย มี

การจัดโครงสร้างการบริหารราชการแผ่นดินในปัจจุบันเป็น

ไปตามพระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการแผ่นดนิ พ.ศ. 

2534 ซึง่ก�าหนดให้มกีารจัดระเบยีบการบรหิารราชการแผ่น

ดินเป็น 3 ส่วน คือ ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค 

และราชการส่วนท้องถิน่ โดยทีก่ารบรหิารราชการส่วนกลาง

ใช้หลกัการรวมอ�านาจการปกครอง โดยอ�านาจบงัคบับัญชา

และการวินิจฉัยสั่งการสูงสุดจะอยู่ที่รัฐบาลในส่วนกลาง 

รัฐบาลจะก�าหนดทิศทางและแนวนโยบายพื้นฐานต่างๆ 

รวมทั้งด�าเนินกิจกรรมที่มีความส�าคัญต่อประเทศ ในส่วน

ของการบรหิารราชการส่วนภมูภิาคเป็นการใช้หลกัการแบ่ง

อ�านาจ โดยราชการส่วนกลางแบ่งอ�านาจการบังคับบัญชา

และการวินิจฉัยสั่งการให้ราชการส่วนภูมิภาคไปปฏิบัติเพื่อ

อ�านวยประโยชน์ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ต่างๆ อย่างท่ัว

ถึง เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของท้องที่ และต้องไม่ขัด

ต่อนโยบายของส่วนกลางหรือกฎหมายของประเทศ และ

ในการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นเป็นการใช้หลักการกระ

จายอ�านาจ โดยส่วนกลางมอบอ�านาจให้ท้องถิ่นระดับหนึ่ง 

เพื่อให้มีความเป็นอิสระในการบริหารจัดการตนเอง และ

สามารถจัดท�าบริการสาธารณะให้ตรงกับความต้องการ

ของประชาชนในท้องถิ่นนั้น ๆ  รวมทั้งเป็น การเปิดโอกาส

ให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการปกครองในระดับ

ท้องถิ่นอีกด้วย (ส�านักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2558) 

model and structure and regulation model. Participatory governance was at the high level. Sorting 

mean from highest to lowest levels were people’s empowerment, relationships, hearing opinions, 

participation and information acknowledgement. Good governance was at the high-level. Sorting 

the mean from the highest to lowest levels were rule of law, morality, responsibility, transparency,  

efficiency and participation. Sustainable provincial administration was at the high-level. Sorting means 

from highest to lowest were operator, client and conflict of interests of organization, state, society 

and environment. Hypothesis testing of this study were that participatory governance positively  

affects the good governance administration model. Sustainable provincial administration and  

participatory administration affect the success level of sustainable provincial administration resulting in the  

different levels with a significance level of 0.05

Keywords: success, provincial administration, sustain

ในช่วงที่ผ่านมาการบริหารราชการส่วนภูมิภาคมี

ปัญหา ที่ส่งผลกระทบติดขัดในการด�าเนินงานอยู่มากเช่น

กนั โดยเป็นปัญหาพืน้ฐานในการบรหิารราชการส่วนภูมภิาค

ที่มีมาตั้งแต่อดีต และปัญหาใหม่ที่เกิดขึ้นภายหลังจากที่

มีการเปลี่ยนแปลงการบริหารราชการส่วนภูมิภาคแบบ

บูรณาการ (นครินทร์ เมฆไตรรัตน์, 2559) ซ่ึงท�าให้ราชการ

ส่วนภูมิภาคไม่สามารถแสดง บทบาทใหม่ในการก�ากับดูแล

การบรหิารราชการส่วนท้องถ่ินได้อย่างเหมาะสม โดยสาเหตุ

ของสภาวการณ์ของการปกครองส่วนภูมิภาคเป็นปัญหาใน

หลายประการ ในท่ีนี้จึงขอกล่าวถึงสภาพปัญหาท่ีมีผลต่อ

การบริหารราชการส่วนภูมิภาค (นครินทร์ เมฆไตรรัตน์, 

2559; ส�านักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2558) ไว้ดังนี้

1. ปัญหาด้านรูปแบบโครงสร้าง และอ�านาจ

หน้าท่ีของราชการส่วนภูมิภาคท่ีมีมาตั้งแต่อดีต แม้ว่า

การที่ราชการส่วนภูมิภาคท�างานโดยได้รับการแต่งตั้งจาก

ราชการส่วนกลาง พร้อมทั้งการมอบอ�านาจในการวินิจฉัย

สั่งการและความรับผิดชอบเพื่อน�าไปปฏิบัติในพื้นที่ก็ตาม 

แต่ราชการส่วนกลางก็ยังคงมีอ�านาจเด็ดขาดในการท่ีจะ

เปลี่ยนแปลงแก้ไข การวินิจฉัย สั่งการของราชการส่วน

ภูมิภาคได้ นอกจากนี้ เจ้าหน้าท่ีราชการส่วนภูมิภาค ยังคง

ต้องอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของราชการส่วนกลาง เช่น 

การพิจารณาความดีความชอบ การบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย 
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ถอดถอน เป็นต้น การรวมอ�านาจและการใช้อ�านาจบริหาร

ไว้ที่ส่วนกลาง ระดับ “กรม” ท�าให้การบริหารงานในส่วน

ภูมิภาค (จังหวัด) ไม่มีความคล่องตัว การบริหารราชการ

ส่วนภูมิภาคของไทยยังไม่มีเอกภาพ และการไม่มีการมอบ

อ�านาจหรือเพิ่มอ�านาจให้ผู้ปฏิบัติงานในภูมิภาคอย่างเพียง

พอ ปัจจุบันมีหน่วยงานของส่วนราชการในส่วนกลางไปตั้ง

อยู่ในภูมิภาคเป็นจ�านวนมากและมีรูปแบบที่หลากหลาย 

อาทิ กระทรวงการคลังมีหน่วยงานในภูมิภาค 1,389 หน่วย

งาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มี 998 หน่วยงาน ซึ่ง

หน่วยงานที่อยู่ในภูมิภาคน้ันท�างานแยกตามสาขาหน้าท่ี

ของส่วนราชการต้นสังกัด ทั้งที่ควรมีบทบาทในการท�า

หน้าที่ร่วมกันเพื่อเป็นตัวแทนของราชการส่วนกลางในการ

ขับเคลื่อนนโยบายหลัก ของประเทศและก�ากับการบริหาร

ราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย ด้วยเหตุน้ี ผู้ว่าราชการ

จังหวัดจึงไม่อาจบริหารงานแบบบูรณาการในจังหวัดได้

อย่างมีประสิทธิภาพ และขาดความเป็นเอกภาพในการ

บรหิารจดัการ กจิการสาธารณะในจงัหวดั สภาพการปฏบิตัิ

ราชการทีข่าดความเป็นเอกภาพนีม้สีาเหตุมาจากปัญหาพืน้

ฐานในอดีตที่ระบบราชการไทยได้ก�าหนดให้กรมเป็นหน่วย

พ้ืนฐานทีม่อี�านาจในการด�าเนนิการเรือ่งต่างๆ ทัง้การจดัท�า

แผน งบประมาณ และการบริหารงานบุคคล กรมจึงเป็น

หน่วยราชการในส่วนกลางที่มีอ�านาจในการบังคับบัญชา

และตัดสินใจเป็นอย่างมาก ในขณะที่จังหวัดไม่มีอ�านาจ

ในการก�าหนดนโยบายภายในจังหวัดได้เอง นอกจากนี้ 

ราชการส่วนภูมิภาคใช้รูปแบบการบริหารงานในจังหวัด

เป็นแบบมาตรฐานเดียวกันทุกจังหวัดซึ่งในความเป็นจริง

แล้ว การบริหารจัดการจังหวัดจ�าเป็นต้องมีรูปแบบการ

บริหารงานที่เหมาะสมกับพ้ืนที่เพราะแต่ละจังหวัดแต่ละ

พื้นที่มีความแตกต่างกัน อาทิ สภาพภูมิประเทศ ประชากร 

เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม ซึ่งในบางครั้งข้าราชการในส่วน

ภมูภิาคไม่สามารถตอบสนองความต้องการให้สอดคล้องกบั

สภาพของพื้นที่นั้น ๆ ได้ เนื่องจากสิ่งที่เป็นความต้องการ

ของพื้นที่นั้นไม่ได้เป็นนโยบายของส่วนกลาง 

2. ปัญหาด้านการก�ากับดูแลองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น และการกระจายอ�านาจไปสู ่ท้องถิ่น การแบ่ง

อ�านาจหน้าที่ และการถ่ายโอนภารกิจของแผนการข้ัน

ตอนการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้อง

ถิ่นได้สร้างปัญหาให้กับการบริหารราชการส่วนภูมิภาค

หลายประการ รวมท้ังการเปลี่ยนแปลงการจัดรูปแบบ

การบังคับบัญชาหน่วยงานส่วนภูมิภาคกับการสังกัดกับ

หน่วยราชการส่วนกลาง โดยมีการปรับเปลี่ยนหน่วยงาน

ส่วนภูมิภาคบางหน่วยงานให้มาข้ึนตรงต่อหน่วยราชการ

ส่วนกลาง ส่งผลต่อการขาดเอกภาพในการบริหารราชการ

ของผู้ว่าราชการจังหวัด กล่าวคือ ส่งผลให้ประสิทธิภาพใน

การบริหารราชการส่วนภูมิภาคลดลง เป็นอุปสรรคในการ

ก�ากับดูแลการบริหารราชการแผ่นดิน และการแก้ไขปัญหา

ต่างๆภายในจังหวัดนอกจากนี้การประสานการด�าเนินงาน

ของจังหวัดกระท�าได้ยากขึ้น เนื่องจากมีหน่วยงานส่วน

ภูมิภาคท้ังในระดับจังหวัดและระดับอ�าเภอปรับเปลี่ยน

ไปสังกัดหน่วยงานราชการส่วนกลางมากขึ้น ส่งผลให้ไม่

สามารถบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่อยู่ใน

พื้นที่จังหวัดให้ได้ผลอย่างเต็มที่ เพราะผู้ว่าราชการจังหวัด

ขาดอ�านาจในการบังคบับัญชาหรอืสัง่การท�าได้เพยีงการขอ

ความร่วมมือเท่านั้น รวมทั้งหน่วยงานราชการส่วนกลางยัง

ประสบปัญหาทางด้านทรัพยากรหรือเครื่องมือท่ีใช้ในการ

แก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในกรณีฉุกเฉิน เร่ง

ด่วน หรือเกิดภัยพิบัติต่างๆ เนื่องมาจากหน่วยงานท่ีมีหน้า

ที่รับผิดชอบโดยตรงที่ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดปรับเปลี่ยนไป

สังกัดในหน่วยงานราชการส่วนกลาง ท�าให้ไม่สามารถสั่ง

การหรือบังคับบัญชาได้โดยตรง ซึ่งส่งผลกระทบต่อการ

แก้ไขปัญหาต่างๆในพื้นท่ี

3. ปัญหาด้านการคลังและงบประมาณ ท้ังนี้ 

ราชการส่วนภูมิภาคจะมีการบริหารงานโดยอาศัยงบ

ประมาณแผ่นดนิซึง่ส่วนกลางจะเป็นผูอ้นมุตั ิจดัสรร ควบคมุ 

ให้เป็นไปตามวิธีการงบประมาณ เพราะรัฐต้องจัดสรรราย

ได้เพื่ออุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตามกรอบ

ท่ีกฎหมายก�าหนดไว้ ท�าให้ส่งผลกระทบต่องบประมาณใน

การพัฒนาจังหวัด ซึ่งเดิมเป็นงบประมาณของราชการส่วน

กลางและภูมิภาค จากลักษณะและรูปแบบดังกล่าว ส่งผล

ให้การบริหารราชการส่วนภูมิภาคมีลักษณะเป็นสาขาของ

รัฐบาลกลาง ในการด�าเนินนโยบายและรายงานผลการ

ปฏิบัติงานต่อรัฐบาลกลางผ่านสายการบังคับบัญชา นอก

เหนือไปจากนั้นยังคงท�าหน้าที่ในการก�ากับหน่วยราชการ

อืน่ ทัง้ราชการส่วนกลางซึง่ตัง้ส�านกังานภมูภิาคอยูใ่นจงัหวดั 

และราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งมีความเป็นอิสระในการจัดการ

สาธารณูปโภคและบริการสาธารณะในท้องถ่ิน การบริหาร
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ราชการส่วนภูมิภาคจึงเป็นกลไกทางการเมืองในการแปลง

นโยบายของรฐัสูก่ารปฏบิตัใิห้ประสบความส�าเรจ็ ตลอดจน

เป็นตัวกลางในการประสานงานและบูรณาการการปฏิบัติ

งานของท้องถิ่นให้ท�างานต่างๆ ไปในทิศทางเดียวกัน

4. ปัญหาด้านการบรหิารงานบคุคล และการปฏบิตัิ

งานซ�า้ซ้อนของหน่วยงานต่างๆในพืน้ที ่ซึง่เหน็ได้ จากพืน้ที่

ที่รับผิดชอบของจังหวัด อ�าเภอ ต�าบล และหมู่บ้านในฐานะ

ภูมิภาค และองค์การบริหารส่วนจังหวด เทศบาล และ

องค์การบริหารส่วนต�าบลในฐานะท้องถิน่ เป็นพืน้ท่ีเดยีวกนั 

ท�าให้การด�าเนินภารกิจในเขตพื้นที่ มีความทับซ้อนกัน เช่น 

ภารกิจด้านโครงสร้างพื้นฐาน และการจัดการกับปัญหาสิ่ง

แวดล้อม แม้ว่าปัจจุบันกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้อง

ถิน่หลายฉบบัได้ก�าหนดอย่างชดัเจนว่าองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นต้องรับผิดชอบภารกิจด้านใดบ้าง แต่ในทางปฏิบัติ 

ราชการส่วนภูมิภาคก็มีกฎหมายที่รองรับภารกิจน้ันเช่นกัน 

การด�าเนินภารกิจภายในจังหวัดจึงเกิดความสับสน มีการ

แย่งงานกันท�า และท�าให้ขาดเจ้าภาพในการรับผิดชอบ

ต่อปัญหาในพื้นที่ ส่วนปัญหาการปฏิบัติงานซ�้าซ้อนของ

หน่วยงานต่างๆในพื้นที่ ทั้งที่เกิดจากหน่วยงานส่วนกลาง

และหน่วยงานส่วนภูมิภาคที่แต่ละหน่วยงานต่างปฏิบัติ

ภารกิจในเชิงปฏิบัติการที่ซ�้าซ้อนกัน ท�าให้ในบางภารกิจ

มีหน่วยงานให้บริการเป็นจ�านวนมากและเป็นอิสระจาก

กัน ภายใต้โครงสร้างการจัดการแบบแยกส่วน จึงก่อให้

เกิดปัญหาประสิทธิภาพในการให้บริการ 

5. ปัญหาการเมืองระดับชาติ รวมถึงการโยกย้าย

และปรับเปลี่ยนผู้ว่าราชการจังหวัด และนายอ�าเภอตาม

กระแสการเมือง มีผลต่อการบริหารราชการส่วนภูมิภาค 

ท�าให้ขาดเสถียรภาพในการท�างานอย่างต่อเน่ือง และใน

บางครั้งผู้ที่เข้ามารับต�าแหน่งไม่ได้มีความผูกพัน หรือไม่มี

ความเข้าใจบริบทแวดล้อมของพื้นที่ ท�าให้ไม่อาจตอบ

สนองความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ได้อย่างเหมาะ

สมและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ เมื่อภารกิจถูกถ่ายโอน 

งบประมาณย่อมถูกโอนตามไป รวมทั้ง บุคลากรจึงต้องโอน

ตามไปด้วย แต่การโอนบุคลากรเป็นเรื่องของความสมัคร

ใจ ซึ่งส่วนใหญ่จะไม่ยินยอมโอนไป รวมทั้งเรื่องอ�านาจใน

การบริหารงานของจังหวัด ที่ส่งผลต่อผู้ว่าราชการจังหวัด

ไม่สามารถบริหารงานในแนวราบได้ เนื่องจาก ผู้ว่าราชการ

จังหวัดไม่มีอ�านาจตามกฎหมายในการควบคุมดูแลงานใน

หลายๆเรือ่ง โดยกรมสงวนอ�านาจไว้และไม่มข้ีาราชการของ

จังหวัดเองในการปฏิบัติงานจึงท�าให้ผู ้ว่าราชการจังหวัด 

หรือนายอ�าเภอ เป็นเพียงผู้ประสานงานมากกว่าจะเป็นผู้

บริหาร (ส�านักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2558; สถาบัน

พระปกเกล้า, 2553)

ดงันัน้ การพฒันาประสทิธภิาพการบรหิารราชการ

ส่วนภมูภิาคจงึต้องปรบับทบาท โครงสร้างอ�านาจ โครงสร้าง

องค์การ ระบบการบริหาร วิธีการท�างาน ระบบงบ

ประมาณ ระบบบริหารงานบุคคล กฎหมาย กฎระเบียบ 

วัฒนธรรม และค่านิยมใหม่ รวมท้ังบุคลากรของราชการ

ส่วนภูมิภาคต้องปรับเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติงานจากเดิมที่

เคยเป็นผู้ด�าเนินการเอง ไปเป็นผู้ก�ากับดูแล และจ�าเป็น

ต้องมีทักษะด้านความคิด (conceptual skill) และทักษะ

ด้านการจัดการ (management skill) สูง เพื่อท่ีจะตรวจ

สอบ และให้ค�าแนะน�าต่อราชการส่วนท้องถิ่นได้ นอกจาก

นี้ นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ (2559) (ให้ข้อเสนอแนวทางการ

พัฒนาระบบบริหารราชการส่วนภูมิภาคและผลกระทบ ไว้

ดังนี้ การบริหารราชการจังหวัดควรเป็นหน่วยการบริหาร

ราชการส่วนภูมิภาคแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงาน มีผล

การด�าเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น

ภายใต้งบประมาณและระยะเวลาที่จ�ากัด มุ่งตอบสนอง

ความต้องการของประชาชนและยุทธศาสตร์การพัฒนา

มากกว่าการตอบสนองต่อความต้องการของหน่วยงาน เปิด

โอกาสให้หลายภาคส่วนเข้ามาเกี่ยวข้องในการบริหารงาน

แบบเครือข่าย โครงสร้างการบริหารราชการส่วนภูมิภาคมี

ความหลากหลายเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมของ

แต่ละพื้นท่ี ท้ังนี้ เพื่อให้การบริหารราชการส่วนภูมิภาคมี

บทบาทส�าคัญยิ่งต่อการก�าหนดและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

ของประเทศต่อไปในอนาคต

ในช่วงเวลาท่ีผ่านมา ประเทศไทยได้ประสบกับ

ภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจหลายครั้งซึ่งปัญหาดังกล่าวเป็น

ปัญหาท่ีรุนแรงและส่งผลกระทบคลุมทุกภาคส่วนในสังคม 

คนว่างงานจ�านวนมากเดินทางกลับภูมิล�าเนาในชนบท 

สถานการณ์ด้านสังคม ชุมชน สาธารณภัย และสิ่งแวดล้อม

จะทวีความรุนแรงมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งความอ่อนแอ

ของชุมชนอันเนื่องมาจากการอพยพแรงงานชนบทที่มี

ผลกระทบต่อสถาบัน ชุมชน และครอบครัว ค่านิยมที่มุ่ง

เน้นบริโภคนิยม การสืบสาน วัฒนธรรม ระเบียบประเพณี 
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ภูมิปัญญาที่ดีงามของชุมชนผุกร่อน ยึดผลประโยชน์ส่วน

บคุคลเป็นหลกั ท�าให้เกดิปัญหาอืน่ตามมา เช่น อาชญากรรม 

การละเมิดสิทธิเด็ก สตรี และผู้ด้อยโอกาส ยาเสพติด โรค

เอดส์ การกระท�าผิดต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สิน เกิดคดี

เกีย่วกบัอบายมขุ บ่อนการพนัน การขายบริการทางเพศ รวม

ทั้งการขยายตัวของชุมชนเมืองจะเพิ่มมากขึ้นตามจ�านวน

ประชากรที่เพ่ิมขึ้น และในด้านของทรัพยากรธรรมชาติ

และสิง่แวดล้อม ยงัเป็นปัญหาระดบัสากลทีท่กุประเทศต้อง

ด�าเนินมาตรการอย่างจริงจังในการป้องกันอนุรักษ์ ฟื้นฟู

ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ในอดีตการพัฒนา

ประเทศของไทยใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสิ้นเปลือง

และไม่คุ้มค่า ซ่ึงในอนาคตอาจจะเกิดปัญหาการแย่งชิง

ทรัพยากรธรรมชาติได้ แนวโน้มสถานการณ์ดังกล่าวส่งผล 

กระทบโดยตรงต่อภารกจิของราชการส่วนภมูภิาค ด้านการ

ส่งเสริม การพัฒนาชุมชนในจังหวัดให้เข้มแข็ง การรักษา

ความสงบเรียบร้อย การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในระดับ

พ้ืนที ่การควบคมุดแูลทีส่าธารณประโยชน์ แหล่งทราย ลกูรงั 

การจัดสรรที่ดิน เป็นต้น ในขณะที่รัฐบาลก�าหนดแนวทาง

หลักในการแก้ปัญหาด้วยการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ และ

คาดว่าก�าลังแรงงานในภาคการผลิตของประเทศจะเป็นตัว

ก�าหนดที่ส�าคัญในการจัดระเบียบการผลิตของสังคมไทย 

แนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนจึงถูกน�ามาใช้

นอกจากการน�าแนวคิดการบริหารกิจการบ้าน

เมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลมาใช้แล้ว ระบบราชการ

ในปัจจุบันได้น�าแนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่ (new 

public management) มาเป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนา

ระบบราชการโดยมีจุดมุ ่งหมายเพื่อลดขนาดของระบบ

ราชการ เพิ่มประสิทธิภาพในการท�างาน การวัดคุณค่า การ 

กระจายอ�านาจ การสละอ�านาจและการให้บรกิารด้วยระบบ

ตลาด และเทคนิคการบริหารจัดการสมัยใหม่ โดยแนวคิด

รัฐบาลแบบผู้ประกอบการ (reinventing government) 

เป็นแนวคิดที่เสนอโดย David Osborne และ Ted Gae-

bler (ทศพร ศริสิมัพนัธ์, 2554) ซึง่เป็นทีป่รกึษาของรฐับาล

สหรัฐอเมริกา โดยเป็นแนวคิดที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

ในการบริหารราชการเป็นอย่างมากโดย Osborne และ 

Gaebler ได้กล่าวถึงหลักการส�าคัญในการมุ่งสู่รัฐบาลใน

เชิงประกอบการที่เป็นมิติหรือกระบวนทัศน์ใหม่ในการ

จัดการภาครัฐใหม่ หรือเนรมิตระบบราชการยุคใหม่ ซึ่ง

ได้กลายเป็นกระแสความคิดส�าคัญในการปฏิรูประบบ

ราชการในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ ในระยะเวลา

ต่อมา แนวคิดรัฐบาลแบบผู้ประกอบการนั้น การปฏิบัติ

งานจะเป็นผู้ก�ากับดูแลมากกว่าเป็นผู้ปฏิบัติ โดยรัฐบาล

ท�าหน้าที่เป็นส่วนสนับสนุน อ�านวยการ หรือประสานงาน

มากกว่าด�าเนินการเอง และเปิดโอกาสให้เอกชนเข้ามามี

บทบาทในฐานะผู้ปฏิบัติมากข้ึน (ทศพร ศิริสัมพันธ์, 2554)

ในฐานะทีผู่ว้จิยัปฏบิตังิานเกีย่วข้องกบัการบรหิาร

ราชการส่วนภูมิภาคโดยตรง เห็นว่าราชการส่วนภูมิภาคยัง

คงมีความจ�าเป็นอยู่ แต่ต้องมีการปรับปรุงและพัฒนารูป

แบบการบริหารราชการส่วนภูมิภาคเพื่อให้เป็นองค์กรท่ี

ประสบความส�าเร็จ แม้ว่าจะมีปัญหาและปัจจัยท่ีมีอิทธิพล

ต่อภารกิจที่เคยท�ามาในอดีตที่อาจไม่เหมาะสมกับสภาพ

การณ์ในปัจจุบัน รวมถึงรูปแบบการบริหารราชการส่วน

ภูมิภาคท่ียังไม่ตอบสนองความต้องการของประชาชนและ

สังคมเท่าท่ีควร โดยเฉพาะในระดับจังหวัด ท่ีเป็นหน่วยที่

ได้รับการคาดหวังจากประชาชนสูง เนื่องจากภาคราชการ

จะเป็นภาคที่มีบทบาทสูงในการพัฒนาประเทศ ภูมิภาค

และพื้นท่ีต่างๆของประเทศมาโดยตลอด แต่ราชการส่วน

ภูมิภาคในฐานะที่ใกล้ชิดกับประชาชน ยังไม่สามารถสนอง

ตอบต่อความต้องการของประชาชนในพืน้ทีไ่ด้อย่างเป็นรปู

ธรรมและทัว่ถงึ ดงัจะเหน็ได้จากการร้องเรยีนของประชาชน

มักจะมุ่งสู่ราชการส่วนกลางแทนที่จะเป็นการร้องเรียนไป

ยังราชการส่วนภูมิภาคโดยตรง ทั้งนี้ก็เนื่องจากผู้ว่าราชการ

จังหวัดหรือนายอ�าเภอยังไม่สามารถจะแก้ไขปัญหาให้กับ

ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร ด้วยเหตุนี้เอง

การศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการบริหารราชการส่วน

ภูมิภาคจึงเป็นสิ่งจ�าเป็นในการท่ีจะปรับเปลี่ยนทิศทางการ

ด�าเนินงานของราชการส่วนภูมิภาค และจากการศึกษายัง

ไม่พบงานวิจัยที่เกี่ยวข้องโดยตรงนัก ที่จะตอบค�าถามที่

ว่าการบริหารราชการส่วนภูมิภาคควรจะมีรูปแบบอย่างไร

และควรจะก�าหนดภารกิจไปในทิศทางใดเพื่อที่จะสนอง

ตอบความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

และประสบความส�าเร็จอย่างยั่งยืน

ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาค้นคว้าให้ได้ข้อ

เท็จจริงว่ามีสภาพปัจจัยใดบ้างท่ีส่งผลต่อความส�าเร็จของ

การบริหารราชการส่วนภูมิภาค เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงว่ามี

สภาพปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อความส�าเร็จ และแต่ละปัจจัย
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มอีทิธพิลต่อความส�าเรจ็ของการบรหิารราชการส่วนภมูภิาค

อย่างไร ตลอดจนการสร้างรูปแบบการบริหารราชการ

ส่วนภูมิภาคที่ได้จากการสังเคราะห์จากวิธี การวิจัยท้ังเชิง

ปริมาณและเชิงคุณภาพ เพื่อเป็นแนวทางให้กับหน่วยงาน

ราชการส่วนภมูภิาคพจิารณาตัดสนิใจเลอืกปัจจัยเหล่าต่างๆ

ไปใช้ได้อย่างถกูต้องและเหมาะสมกบัหน่วยงานราชการส่วน

ภมูภิาคแต่ละหน่วยงาน อนัจะเป็นการพฒันาประสทิธภิาพ

การบรหิารราชการส่วนภมูภิาคทีจ่ะน�าไปสูค่วามส�าเรจ็ของ

การบริหารราชการส่วนภูมิภาค และกระบวนการมีส่วน

ร่วมและบทบาทเพียงพอที่จะผลักดันแผนพัฒนาของกลุ่ม

องค์กรเข้าสู่แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

รวมถึงความเชื่อมโยงไปยังการก�าหนดนโยบายและการจัด

บริการสาธารณะที่ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจได้อย่างแท้จริง 

โดยมฐีานคดิทีส่�าคญัในเรือ่งวฒันธรรมองค์การราชการ การ

มีส่วนร่วมของประชาชนหลักธรรมาภิบาล การจัดการภาค

รัฐแนวใหม่ และนโยบายการก�ากับดูแลองค์การที่ดี ผลการ

วิจัยจะเป็นกลไกที่จะท�าให้การพัฒนาการบริหารราชการ

ส่วนภูมิภาคให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อทุกภาคส่วน ทั้งในระดับ

ท้องถิ่น ระดับภูมิภาค และระดับประเทศต่อไป

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

1. เพื่อศึกษาระดับความส�าเร็จของการบริหาร

ราชการส่วนภูมิภาคอย่างยั่งยืน

2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความส�าเร็จของ

การบริหารราชการส่วนภูมิภาคอย่างยั่งยืน

3. เพือ่สร้างรปูแบบการบรหิารราชการส่วนภมูภิาค

ที่ประสบความส�าเร็จในการบริหารราชการส่วน

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

1. แนวคดิเกีย่วกบัการบรหิารราชการส่วนภมูภิาค 

ผู้วิจัยสรุปความหมายของการบริหารราชการส่วนภูมิภาค

ได้ว่า การบริหารราชการส่วนภูมิภาคเป็นการปกครองท่ี

มีลักษณะของแขนขาจากราชการส่วนกลาง คือกระทรวง 

ทบวง กรม โดยมีอ�านาจหน้าที่ปฏิบัติภารกิจและโครงการ 

การวินิจฉัยสั่งการจ�ากัดตามที่ได้รับมอบมาจากส่วนกลาง 

โดยมผู้ีว่าราชการจงัหวดัเป็นผูบ้รหิารสงูสดุในจงัหวดั ดงันัน้

จึงจะกล่าวได้ว่าราชการส่วนภูมิภาคเป็นกลไกการท�างาน

ในพื้นท่ีของราชการส่วนกลางซ่ึงมารกิจท่ีส�าคัญคือ ได้รับ

มอบหมายหน้าท่ีและอ�านาจบางอย่างจากราชการส่วน

กลางในการปฏิบัติการในพื้นที่โดยค�านึงถึงนโยบายของ

รัฐบาลส่วนกลางเป็นหลัก

2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารกิจการ

บ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล หลักธรรมาภิบาลเป็น

กลไก เครื่องมือ และแนวทางการด�าเนินงานที่เชื่อมโยงกัน

ของภาคเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง โดยเน้นการสร้าง

ความร่วมมือจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน

อย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อให้ประเทศตั้งอยู่บนพื้นฐาน

ของระบอบประชาธิปไตยท่ีเข้มแข็ง มีความชอบธรรมของ

กฎหมาย มเีสถยีรภาพ มโีครงสร้างและกระบวนการบริหาร

ท่ีมีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ 

3. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กร 

เป็นค่านยิม ความเชือ่ทีเ่ป็นแนวทางในการปฏบิตังิานทีเ่กดิ

ขึ้นในองค์การ และใช้เป็นแนวทางในการก�าหนดพฤติกรรม

ของคนในองค์การนั้น

วิธีกำรด�ำเนินกำรวิจัย

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

ประชากรได้แก่ หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด

ระดบัอ�าเภอ/กิง่อ�าเภอของราชการส่วนภมูภิาคในจงัหวดัที่

เป็นศูนย์ปฏิบัติการกลุ่มจังหวัด รวม 18 กลุ่มจังหวัด ได้แก่ 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลพบุรี ฉะเชิงเทรา นครปฐม 

เพชรบุรี สุราษฎรธานี ภูเก็ต สงขลา ชลบุรี อุดรธานี 

สกลนคร ขอนแก่น อุบลราชธานีนครราชสีมา เชียงใหม่ 

เชียงราย พิษณุโลก และนครสวรรค์ โดยมีจ�านวนหัวหน้า

ส่วนราชการระดับจังหวัดจ�านวน 112 คน และหัวหน้า

ส่วนราชการระดับอ�าเภอ/กิ่งอ�าเภอ จ�านวน 288 คน รวม

จ�านวนท้ังสิ้น 400 คน

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย

1. ศึกษาเอกสาร แนวคิดและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง

กับตัวแปรท่ีท�าการศึกษา
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2. สร้างกรอบแนวคิดการวิจัยและสมมติฐานจาก

การทบทวนวรรณกรรม

3. สร้างมาตรวัดของเครื่องมือที่ใช้ในกรวิจัยโดย

ก�าหนดนิยามปฏิบัติการและมาตรวัดตามคุณลักษณะที่

ต้องการวัดซึ่งได้จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงาน

วิจัยที่เกี่ยวข้อง

4. สร้างแบบสอบถามที่ได้จากการวิจัยโดยการ

สร้างข้อค�าถาม

5. น�าข ้อค�าถามที่สร ้างขึ้นท�าการตรวจสอบ

คณุภาพมาตรวัดในการวจัิยครัง้นี ้โดยการหาความเทีย่งตรง  

(reliability) น�าแบบสอบถามที่สร้างเสร็จแล้วมาท�าการหา

ค่าความเชื่อมั่น ผู้วิจัยน�าไปทดลองใช้ (try–out) กับกลุ่ม

ตัวอย่าง 30 ราย และน�าเพื่อหาค่าความเที่ยง (reliability) 

โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา (alpha coefficient) ตาม

วธิขีอง Cronbach ได้ค่าสมัประสทิธิข์องความเทีย่งตรงราย

ข้อ และสัมประสิทธิ์ของความเที่ยงทั้งฉบับเท่ากับ .8743

6. น�าแบบสอบถามที่สร้างเสร็จแล้วมาท�าการ

หาความเชื่อมั่น ผู ้วิจัยต้องน�าแบบวัดที่ได้ หาค่าความ

เที่ยวตรงแล้วไปทดลองใช้กับข้าราชการส่วนภูมิภาคใน

จังหวัดที่มีลักษณะคล้ายคลึงและใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง

ที่ใช้ในการวิจัย

7. จัดท�าแบบสอบถามเพ่ือน�าไปเก็บรวบรวม

ข้อมูลจริงจากกลุ่มตัวอย่างที่สุ่มไว้จ�านวน 400 ราย แล้ว

น�าไปวิเคราะห์เพ่ือตรวจสอบคุณภาพของมาตรวัดตัวแปร

และการวิเคราะห์เพื่อตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล

1. ผูว้จิยัเสนอขอจดหมายราชการจากมหาวทิยาลยั

ราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บ

รวบรวมข้อมูล

2. ผู้วิจัยน�าจดหมายไปประสานงานจังหวัดที่เป็น 

กลุม่ตวัอย่างและหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องเพ่ือขออนุญาตด�าเนนิ

การจดัเก็บและรวบรวมข้อมลูเพือ่นดัวนั เวลาทีจ่ะไปจดัเกบ็

ข้อมูล โดยแจกแบบสอบถามให้กับกลุ่มตัวอย่างด้วยตนเอง 

ท้ังน้ี ผูว้จิยัจะด�าเนนิการจดัเกบ็ข้อมลูด้วยตนเองทกุจงัหวดั

3. น�าแบบสอบถามมาตรวจสอบดูความถูก

ต้องและนับจ�านวนให้เท่ากับจ�านวนกลุ่มตัวอย่าง กรณี

แบบสอบถามไม่ครบถ้วนหรือไม่สมบูรณ์ ผู้วิจัยจะด�าเนิน

การแจกแบบสอบถามใหม่อกีครัง้ เพือ่ให้ได้ข้อมลูทีค่รบถ้วน

4. น�าแบบสอบถามทีไ่ด้ไปวเิคราะห์ตามวธิทีางสถติิ

กำรวิเครำะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้

1. วเิคราะห์ข้อมลูข้อมลูทัว่ไปของหน่วยงานผูต้อบ

แบบสอบถาม เชิงพรรณนา (descriptive statistics) ได้แก่ 

ค่าความถ่ี (frequency) และค่าร้อยละ (percentage)

2. วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นของ

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความส�าเร็จของการบริหารราชการส่วน

ภมูภิาคอย่างยัง่ยนื ทกุๆ ด้านโดยใช้สถติเิชงิพรรณนา ได้แก่ 

ค่าเฉลี่ย (mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard 

deviation)

3. ทดสอบสมมติฐานการวิจัยโดยจ�าแนกตาม

ลักษณะของตัวแปร สถิติท่ีใช้คือการทดสอบค่าที (t-test) 

ในกรณีตัวแปรต้น 2 กลุ่ม และการทดสอบค่า เอฟ (F-test) 

โดยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way 

ANONA) และแปลความหมาย

4. ข้อเสนอแนะต่อแบบจ�าลองของความส�าเร็จ

ในการบริหารราชการส่วนภูมิภาคอย่างยั่งยืน ที่ได้จาก

แบบสอบถามปลายเปิด (open ended questionnaire)

ผลกำรวิจัย

1. ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลพบว่า ส่วนมากต�าแหน่ง

นายอ�าเภอ จ�านวน 112 คน ระดับการบริหาร เป็นผู้บริหาร 

จ�านวน 298 คน สังกัดเป็นส่วนภูมิภาค จ�านวน 303 คน 

ส่วนมากจากจังหวัดฉะเชิงเทรา จ�านวน 92 คน

2. ความคิดเห็นของปัจจัยท่ีส่งผลต่อความส�าเร็จ

ในการบริหารราชการส่วนภูมิภาคอย่างยั่งยืนในกระบวน

ทัศน์ วัฒนธรรม และค่านิยม โดยภาพรวมและรายด้าน 

พบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.86 

ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของปัจจัยที่ส่งผลต่อความ

ส�าเร็จในการบริหารราชการส่วนภูมิภาคอย่างยั่งยืนใน
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กระบวนทัศน์ วัฒนธรรม และค่านิยม โดยรวมอยู่ในระดับ

มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ความคิดเห็นของปัจจัยท่ี

ส่งผลต่อความส�าเร็จในการบริหารราชการส่วนภูมิภาค

อย่างยั่งยืนในกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม และค่านิยม อยู่

ในระดับมาก อันดับที่หนึ่ง คือ แบบมุ่งความส�าเร็จ มีค่า

เฉล่ียเท่ากับ 3.90 รองลงมาคือ แบบการปรับตัว มีค่า

เฉล่ียเท่ากับ 3.87 แบบมีส่วนร่วม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.85 

และอันดับสุดท้าย คือ แบบโครงสร้างและกฎระเบียบ มี

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.82 ตามล�าดับ

3. ความคิดเห็นของปัจจัยที่ส่งผลต่อความส�าเร็จ

ในการบรหิารราชการส่วนภมูภิาคอย่างยัง่ยนืในการบรหิาร

ราชการแบบมีส่วนร่วม พบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก มี

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.98 ผู้วิจัยมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้ ผล

การวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของปัจจัยที่ส่งผลต่อความ

ส�าเร็จในการบริหารราชการส่วนภูมิภาคอย่างยั่งยืนในการ

บริหารราชการแบบมส่ีวนร่วม โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมือ่

พิจารณาเป็นรายด้าน ความคิดเห็นของปัจจัยที่ส่งผลต่อ

ความส�าเร็จในการบรหิารราชการส่วนภมูภิาคอย่างยัง่ยนืใน

การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม อยู่ในระดับมาก อันดับ

ที่หนึ่ง คือ การเสริมอ�านาจประชาชน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 

4.18 รองลงมาคือ การเกี่ยวข้อง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.96 

การรับฟังความคิดเห็น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.95 ความร่วม

มือ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.93 และอันดับสุดท้าย คือ การให้

ข้อมูลข่าวสาร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.87 ตามล�าดับ 

4. ความคิดเห็นของปัจจัยที่ส่งผลต่อความส�าเร็จ

ในการบรหิารราชการส่วนภมูภิาคอย่างยัง่ยนืในการบรหิาร

ราชการแบบมีส่วนร่วม พบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 

เท่ากับ 4.07 ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของปัจจัย

ที่ส่งผลต่อความส�าเร็จในการบริหารราชการส่วนภูมิภาค

อย่างยั่งยืน การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยรวม

อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ความคิดเห็น

ของปัจจัยที่ส่งผลต่อความส�าเร็จในการบริหารราชการ

ส่วนภูมิภาคอย่างยั่งยืนการบริหารงานตามหลักธรรมา 

ภิบาล อยู่ในระดับมาก อันดับที่หนึ่ง คือ หลักนิติธรรม มี

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.31 รองลงมาคือ หลักคุณธรรม มีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 4.14 หลักความรับผิดชอบ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.06 

หลักความโปร่งใส มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.06 หลักความคุ้มค่า 

มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.93 และอันดับสุดท้าย คือ หลักการมี

ส่วนร่วม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ตามล�าดับ

5. ความคิดเห็นของปัจจัยท่ีส่งผลต่อความส�าเร็จ

ในการบรหิารราชการส่วนภมูภิาคอย่างยัง่ยนืในการบรหิาร

ราชการแบบมีส่วนร่วม พบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก มี

ค่าเฉลีย่เท่ากบั 4.02 ผูว้จิยัมปีระเดน็ทีน่่าสนใจดงันี ้ผลการ

วิจัยพบว่าความคิดเห็นของปัจจัยท่ีส่งผลต่อความส�าเร็จใน

การบริหารราชการส่วนภูมิภาคอย่างยั่งยืน การบริหารงาน

ตามหลกัธรรมาภบิาล โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมือ่พจิารณา

เป็นรายด้าน ความคิดเห็นของปัจจัยท่ีส่งผลต่อความส�าเร็จ

ในการบริหารราชการส่วนภูมิภาคอย่างยั่งยืนการบริหาร

งานตามหลักธรรมาภิบาล อยู่ในระดับมาก อันดับที่หนึ่ง 

คือ ด้านผู้ปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.15 รองลงมาคือ 

ด้านผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 

4.08 ด้านองค์การ ด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม มีค่า

เฉลี่ยเท่ากับ 3.78 ตามล�าดับ

กำรอภิปรำยผล

1. ความคิดเห็นของปัจจัยท่ีส่งผลต่อความส�าเร็จ

ในการบริหารราชการส่วนภูมิภาคอย่างยั่งยืน พบว่า ความ

สัมพันธ์ของตัวแปรกระบวนทัศน์ วัฒนธรรมและค่านิยม 

มีค่าเฉลี่ยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน เป็น

เพราะด้านการปรับตัว การปฏิบัติหน้าท่ีของผู้บริหารเป็น

ไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เปิดโอกาสให้ประชาชนได้มี

ส่วนรับทราบเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับต่างๆที่ มีผลบังคับ

ใช้กับชุมชน บุคลากรของส่วนภูมิภาค มีความซื่อสัตย์

สุจริต ยึดมันในศีลธรรมและจริยธรรม บุคลากรของส่วน

ภูมิภาคปฏิบัติต่อ ประชาชนโดยยึดหลักความถูกต้องตาม

กฎระเบียบข้อบังคับ มีการปรับปรุงกฎระเบียบให้เหมาะ

สมกับสถานการณ์เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอและการบริหาร

งานของส่วนภูมิภาค มีความชัดเจนในการปฏิบัติตามกฎ

ระเบียบและข้อบังคับของทางราชการ ด้านมุ่งความส�าเร็จ

บุคลากรของส่วนภูมิภาค มีความซ่ือสัตย์สุจริต ยึดมั่นใน

ศีลธรรมและจริยธรรม บุคลากรของส่วนภูมิภาคปฏิบัติ

หน้าท่ี โดยยึดหลักคุณธรรมมี ภาวะความเป็นผู้น�าปฏิบัติ

ตนเป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม บุคลากรของส่วนภูมิภาค 

มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สุภาพอ่อนโยน และมีไมตรีจิตพร้อม

ให้บริการ บุคคลกรของส่วนภูมิภาคบริหารงานโดยยึด
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หลักความถูกต้องเป็นธรรมและเสมอภาค และบุคลากร

ของส่วนภูมิภาค ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรมบน

พ้ืนฐานของคุณธรรมและจริยธรรม ด้านแบบมีส่วนร่วม 

การบริหารงานของส่วนภูมิภาค มีการสรุป/เปิดเผยต่อ

สาธารณะ เช่น ประชาสัมพันธ์/ปิดประกาศให้ ประชาชน

รับทราบ การจัดเก็บภาษีกระท�าอย่างเปิดเผยตรงไปตรงมา

และเป็นธรรม เปิดโอกาสให้ประชาชนติดตามตรวจสอบ

การท�างานของส่วนราชการ/จังหวัด ส่วนภูมิภาคมีการจัด

เวทีประชาคมในการรับฟังปัญหา และความต้องการของ

ประชาชนเปิดโอกาสให้ประชาชนมีอิสระที่จะเสนอความ

คิด และสามารถแสดงความคิดเห็นในการแก้ปัญหาร่วมกัน 

และเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสิน

เร่ืองส�าคัญที่มีผลกระทบต่อประชาชน ซึ่งสอดคล้องกับ

แนวคิดของวัฒนธรรมองค์กร สิ่งที่อธิบายสภาพแวดล้อม 

ภายในองค์การทีร่วมเอาความเชือ่และค่านยิมทีส่มาชกิของ

องค์การมีร่วมกันและใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน เพื่อ

มีปฏิสัมพันธ์กับโครงสร้างอย่างเป็นทางการในการก�าหนด

รูปแบบพฤติกรรม โดยแยกเป็น 4 องค์ประกอบ คือ แบบ

เน้นการปรับตัว แบบเน้นความส�าเร็จ แบบเน้นการมีส่วน

ร่วม และ แบบเน้นโครงสร้างและกฎระเบียบ ในส่วนของ

วัฒนธรรมองค์กร มีความจ�าเป็นต้องปฏิรูป ระบบราชการ

ในทุกๆ ด้าน อย่างรีบด่วนเพื่อให้ทันสมัย และตอบสนอง

ประชาชนได้มากขึ้น และหนึ่งในยุทธศาสตร์การพัฒนา

ระบบราชการก็คือ ยุทธศาสตร์การปรับเปลี่ยน วัฒนธรรม

องค์การและค่านิยมของข้าราชการ (Daft, 2008)

2. ความคิดเห็นของปัจจัยที่ส่งผลต่อความส�าเร็จ

ในการบริหารราชการส่วนภูมิภาคอย่างยั่งยืน พบว่า ความ

สมัพนัธ์ของตวัแปรการบรหิารราชการแบบมส่ีวนร่วม ม ีค่า

เฉลี่ยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้านเป็นเพราะ

ด้านการให้ข้อมูลข่าวสาร ส่วนราชการ/จังหวัด มีการน�า

เสนอข้อมลูทีเ่ป็นจรงิ ถกูต้อง ทนัสมยั ส่วนราชการ/จงัหวดั 

มีการให้ขอมูลข่าวสารแก่ประชาชนอยู่เสมอ ด้านการรับ

ฟังความคิดเห็นส่วนราชการ/จังหวัด จัดให้มีกระบวนการ

รับฟังความคิดเห็นอย่างเป็นระบบ ส่วนราชการ/จังหวัด 

เปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการ

ปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐ อย่างอิสระ ด้านการ

เกี่ยวข้อง ส่วนราชการ/จังหวัด จัดกระบวนการเพื่อให้มี

การตัดสินใจร่วมกับภาคประชาชนบ่อยครั้งที่ส่วนราชการ/

จังหวัด ยอมรับข้อเสนอแนะจาก และด้านการเสริมอ�านาจ

ประชาชน ประชาชนมีบทบาทเต็มในการตัดสินใจ การ

บริหารงาน และการด�าเนินกิจกรรมใดๆ แทนหน่วยงาน

ภาครัฐ ส่วนราชการ/จังหวัด เปิดโอกาสให้ประชาชนมี

บทบาทการด�าเนินกิจกรรมใดๆ เพื่อเข้ามาทดแทนการ

ด�าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และส่วนราชการ/จังหวัด 

ส่งเสรมิสนบัสนนุให้ประชาชนมบีทบาทการด�าเนนิกจิกรรม

ใดๆ สอดคล้องกับ งานวิจัยของ สุรินทร์ ชุมแก้ว (2556) 

ได้วิจัยเรื่องวัฒนธรรมองค์การ ภาวะผู้น�าแบบสร้างความ

เปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร และพฤติกรรมการท�างานตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของผู้บริหารในองค์การ

เอกชน พบว่า วัฒนธรรมองค์การและภาวะผู ้น�าแบบ

สร้างความเปลี่ยนแปลงมี ความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติ 

กรรมการท�างานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ

วัฒนธรรมองค์การ

3. ความคิดเห็นของปัจจัยท่ีส่งผลต่อความส�าเร็จ

ในการบริหารราชการส่วนภูมิภาคอย่างยั่งยืน พบว่า ความ

สัมพันธ์ของตัวแปรการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

มีค่าเฉลี่ยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน เป็น

เพราะในด้านหลักนิติธรรม มีการเปิดโอกาสให้ประชาชน

ได้มีส่วนรับทราบเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับต่างๆที่จะมีผล

บังคับใช้กับชุมชนบุคลากรของส่วนราชการ/จังหวัด ปฏิบัติ

ต่อประชาชนโดยยึดหลักความถูกต้องตามกฎระเบียบข้อ

บังคบั มกีารปรบัปรงุกฎระเบียบให้เหมาะสมกบัสถานการณ์

เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ การบริหารงานของส่วนราชการ/

จังหวัด มีความชัดเจนในการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อ

บังคับของทางราชการ และการปฏิบัติหน้าท่ีของผู้บริหาร

ส่วนราชการ/จงัหวดั เป็นไปอย่างถกูต้องตามกฎหมาย ด้าน

หลักคุณธรรม บุคลากรของส่วนราชการ/จังหวัด มีความ

ซือ่สตัย์สจุรติ ยดึมนัในศลีธรรม และจรยิธรรม บคุลากรของ

ส่วนราชการ/จังหวัด มีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดี สุภาพอ่อนโยน 

และมีไมตรีจิตพร้อมให้บริการ บุคคลกรของส่วนราชการ/

จังหวัดบริหารงานโดยยึดหลักความถูกต้องเป็นธรรมและ

เสมอภาค บุคลากรของส่วนราชการ/จังหวัด ปฏิบัติหน้าที่

ด้วยความเทีย่งธรรมบนพืน้ฐานของคณุธรรมและจรยิธรรม 

และบุคลากรของส่วนราชการ/จังหวัด ปฏิบัติหน้าท่ี โดย

ยึดหลักคุณธรรมมีภาวะความเป็นผู้น�า ปฏิบัติตนเป็นแบบ

อย่างท่ีดีในสังคม ด้านหลักความโปร่งใส มีการเปิดโอกาส
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ให้ประชาชนตดิตามตรวจสอบการท�างานของส่วนราชการ/

จังหวัด ด้านหลักการมีส่วนร่วม เปิดโอกาสให้ประชาชน

เข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินเรื่องส�าคัญที่ มีผลกระทบต่อ

ประชาชน เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุม

สภา เพื่อก�าหนดนโยบาย การออกระเบียบ ข้อบังคับของ

ส่วนภมูภิาค เปิดโอกาสให้ประชาชนมอีสิระทีจ่ะเสนอความ

คิดและสามารถแสดงความคิดเห็นในการแก้ปัญหาร่วมกัน 

สอดคล้องกับแนวความคิดของ สุขุมรัฎฐ์ สาริบุตร (2553) 

การน�าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจ�าเป็นอย่าง

ยิ่งส�าหรับ ประเทศไทย เพราะหลักการดังกล่าวให้ ความ

เป็นธรรมกับทุกคน สามารถตรวจสอบได้มีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลอย่างเป็นระบบระเบียบพร้อมที่จะเปิด

เผยและมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลตรวจสอบ

การด�าเนินการและการบริหารจัดการที่ดีเพื่อให้เกิดความ

โปร่งใสในการปฏิบัติงานของทุกภาคส่วน ซึ่งจะส่งผลให้

ภาพพจน์ขององค์กรโดยรวมดีขึ้น และเป็นสังคมท่ีเติบโต

ด้วยความแข็งแกร่งอันจะช่วยให้ประเทศชาติมีความสงบ

สุขและพัฒนาอย่างรวดเร็วและยั่งยืน 

ข้อเสนอแนะกำรวิจัยครั้งนี้

1. ควรมีการก�าหนดนโยบายและแนวทางการ

พฒันาบคุลากรราชการส่วนภมูภิาคอย่างเจาะจง มกีารแต่ง

ตั้งคณะกรรมการผู้มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาบุคลากร

หรือพัฒนาภาวะผู้น�าขึ้นมา เพื่อท�าหน้าที่บริหารหลักสูตร

การพัฒนาและฝึกอบรม

2. ควรให้ความส�าคญัและตระหนกัถงึความจ�าเป็น

ในการพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้บริหารมืออาชีพ โดยการ

ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาภาวะผู้น�าของราชการส่วน

ภูมิภาคในทุกๆ ด้านอย่างจริงจังและต่อเน่ือง อาจน�ารูป

แบบการพัฒนาฝึกอบรมที่ได้จากการวิจัยมาประยุกต์ใช้ 

ในการพัฒนาฝึกอบรม

3. ควรมีการให้ประกาศนียบัตรรับรองผล หรือ

มีการรับรองผลในการพัฒนาบุคลากรซ่ึงสามารถน�าไป

ใช้ เป็นส่วนหนึ่ง ในการประเมินความรู้ ความสามารถได้ 

เพื่อสร้างก�าลังใจและแรงจูงใจให้บุคลากรมีความมุ่งมั่น

ในการน�าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้พัฒนาการบริหาร

ราชการส่วนภูมิภาคให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งข้ึน

4. จากความส�าเร็จในการบริหารราชการส่วน

ภูมิภาคอย่างยั่งยืนที่ได้ศึกษามานี้เป็นการศึกษาความ

สัมพันธ์ของปัจจัยท่ีส่งผลต่อความส�าเร็จ และรูปแบบการ

บริหารราชการส่วนภูมิภาค ใช้ส�าหรับเป็น แนวทางในการ

บริหารราชการส่วนภูมิภาคให้ประสบความส�าเร็จ แนวทาง

ของการพิจารณาข้อดี ข้อเสียของแต่ละปัจจัย และสามารถ

ตัดสินใจเลือกปัจจัยเหล่านี้ไปใช้ได้อย่างถูกต้องและเหมาะ

สมกับพื้นท่ีในภูมิภาคแต่ละหน่วยงาน

5. จากแบบจ�าลองเชิงสาเหตุของความส�าเร็จใน

การบริหารราชการส่วนภูมิภาคอย่างยั่งยืนท่ีไดศึกษามานี้

เป็นการศกึษาความสมัพนัธ์ของปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส�าเรจ็ 

และรูปแบบการบริหารราชการส่วนภูมิภาค ใช้ส�าหรับเป็น

แนวทางในการบริหารราชการส่วนภูมิภาคให้ประสบความ

ส�าเร็จ แนวทางของการพิจารณาข้อดี ข้อเสียของแต่ละ

ปัจจยั และสามารถตดัสนิใจเลอืกปัจจยัเหล่านีไ้ปใช้ได้อย่าง

ถูกต้องและเหมาะสมกับพื้นท่ีในภูมิภาคแต่ละหน่วยงาน 

ข้อเสนอแนะในกำรวิจัยครั้งต่อไป

1. ควรมีการวิจัยในท�านองเดียวกันในการศึกษา

ความสัมพันธ์ของตัวแปรด้านอื่นของความส�าเร็จในการ

บริหารราชการส่วนภูมิภาคอย่างยั่งยืน

2. ควรมีการวิจัยเชิงทดลองเพื่อหาวิธีการพัฒนา

ปัจจัยต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อความส�าเร็จของการบริหาร

ราชการส่วนภูมิภาคอย่างยั่งยืน
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บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และผลการน�านโยบาย

การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินระดับจังหวัดไปปฏิบัติ ใช้วิธีวิจัยแบบผสานวิธี โดยการ

วิจัยเชิงปริมาณได้ส�ารวจผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในเขตจังหวัดนนทบุรี 400 คน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา และ

ทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติทดสอบค่าที ค่าเอฟ และเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ และวิธีวิจัยเชิง

คุณภาพโดยสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารองค์กรและผู้ที่เกี่ยวข้อง 5 ท่าน สังเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา ผลการศึกษาพบว่า  

(1) ระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในภาพรวม 5 ด้านอยู่ในระดับมาก (  = 3.24) และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่าคุณภาพ

ชีวิตผู้สูงอายุ อยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงล�าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ (1.1) ด้านร่างกาย มีค่าเฉลี่ยคุณภาพ

ชีวิตสูงสุด (  = 3.32, SD = 0.687) (1.2) ด้านเศรษฐกิจ (  = 3.28, SD = 0.680) (1.3) ด้านสิ่งแวดล้อม (  = 3.25,  

SD = 0.641) (1.4) ด้านจิตใจ (  = 3.21, SD = 0.683) และ (1.5) ด้านสังคม (  = 3.14, SD = 0.719) (2) ปัจจัยที่

มีผลต่อการบริหารโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด เรียงตามล�าดับ

ความส�าคัญดังนี้ (2.1) ภาวะผู้น�า (2.2) ทรัพยากรนโยบาย (2.3) การบริหารจัดการ (2.4) ความต้องการของผู้สูงอายุ  

(2.5) ความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (3) ผลของการน�านโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดไปปฏิบัติ พบว่า ผลกระทบในด้านบวก คือ นโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุจะท�าให้

คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุดีขึ้นทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ และรายได้ ส่วนผลกระทบในด้านลบ คือ ปัญหาด้านงบประมาณ 

การขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องผู้สูงอายุของบุคลากร และบุคลากรมีจ�านวนน้อย

ค�ำส�ำคัญ: นโยบาย, การบริหาร, คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

Abstract

The objectives were to study the factors that affect management policies to improve quality 

of life for the elderly and the effect of local provincial administrative office’s policy development on 

quality of elderly’s life. This research uses mixed methods research. The quantitative research survey 

comprised 400 elderly persons who lived in Nonthaburi Province. Data was analyzed using descriptive 

statistics and test hypothesis by t-test and F-test and performed all pairwise. The qualitative research 

used in-depth interviews with five executives. Data was analyzed by content analysis. The research 

results found that (1) overall, the level of quality of elderly’s lives in five aspects were at a high level 

ปัจจัยที่มีผลต่อกำรบริหำรนโยบำยคุณภำพชีวิตผู้สูงอำยุในจังหวัดนนทบุรี

Factors Affected the Policy Management to Improve  

Quality of Elderly’s Life of Local Province Administrative Office 
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องค์การสหประชาชาติได้ก�าหนดเกณฑ์สังคมผู้สูง

อายุไว้ว่าประเทศใดที่มีประชากรอายุ 60 ปีบริบูรณ์ข้ึนไป

เป็นสัดส่วนเกินร้อยละ 10 หรืออายุ 65 ปีขึ้นไปเกินร้อย

ละ 7 ของประชากรทั้งประเทศถือว่าประเทศน้ันได้ก้าว

เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (aging society) ส�าหรับสถานการณ์

ของประเทศไทย พบว่า ประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลง

โครงสร้างของประชากร โดยมีประชากรวัยเด็กมีปริมาณ

ที่ลดลง ในทางกลับกันประชากรวัยสูงอายุมีอัตราเพิ่มสูง

ขึ้น (สุปรีดา มั่นคง, 2549) และมีการเพิ่มของประชากร

สูงอายุอย่างรวดเร็วและต่อเน่ือง อันเน่ืองจากประชากร

มอีายยุนืยาวมากขึน้โดยดไูด้จากอายขุยัเฉลีย่ของประชากร

ประเทศไทยทีเ่พิม่สงูขึน้ ทัง้นีเ้ป็นผลจากความก้าวหน้าทาง

เทคโนโลยีด้านการแพทย์และสาธารณสุข ท�าให้อัตราการ

ตายลดลง ท�าให้จ�านวนประชากรสูงอายุมีแนวโน้มเพิ่มข้ึน

อย่างต่อเน่ือง เมื่อพิจารณาจากค่าสถิติพบว่าในปี 2503 มี

จ�านวนประชากรสูงอายุ ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป จ�านวน 1.5 

ล้านคนหรือคิดเป็นร้อยละ 5.4 ของประชากรทั้งหมด ซ่ึง

เพิ่มขึ้นเป็น 6.7 ล้านคนในปี 2548 และคาดการณ์ว่าจะ

เพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าในปี 2568 ประมาณจ�านวน 14 ล้านคน 

หรือคิดเป็นร้อยละ 10.3 และ 20.0 ของประชากรทั้งหมด

( =3.24). Consideration of each aspect was found at a high level in all aspects. Sorted by mean score 

in descending order, the results are as follows (1.1) physical body had highest mean score ( =3.32, 

SD=0.687), (1.2) economic aspects had a score of ( =3.28, SD=0.680), (1.3) environmental aspects 

had a score of ( =3.25, SD=0.641), (1.4) mental health aspects had a score of ( =3.21, SD=0.683), and 

(1.5) social aspects had a score of ( =3.14, SD=0.719). (2) Factors that affect management policies to 

improve the quality of elderly’s’ lives by the local province administrative office can be arranged in 

order of importance as follows (2.1) leadership (2.2) resources (2.3) management (2.4) elderly’s needs 

(2.5) the cooperation of the relevant authorities. The effect of applying the policy to develop the 

quality of elderly’s life of Nonthanburi local province administrative office found that the positive 

effect to increase the quality of elderly’s life can be realized when the policies are implemented to 

increase the quality of elderly’s life in the physical body health, mental health and income levels. 

The negative effects that were found were budget problems, lack of knowledge and lack of under-

standing by the personnel of the elderly and a shortage of personnel.

Keywords: policy, management, quality of elderly’s life

ตามล�าดับ จากสถานการณ์ดังกล่าวท�าให้ประเทศไทยก้าว

เข้าสูส่งัคมผูส้งูอาย ุหมายความว่าประเทศไทยจะมผีูส้งูอายุ

มากกว่าร้อยละ 10 ของประชากรทัง้หมด หรอืประชากรจะ

มอีายมุธัยฐานมากกว่า 30 จากข้อมลูสถาบนัวจิยัประชากร

และสังคม พบว่า ประชากรผู้สูงอายุไทย มีจ�านวนประมาณ 

7,839,000 คน (ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2552) ในปี 2555 มีผู้สูงอายุ 

ซ่ึงมีอายุ 60 ปีข้ึนไป คิดเป็นประมาณร้อยละ 12.7 ของ

จ�านวนประชากรทั้งประเทศจึงถือว่าประเทศไทยได้ก้าว

เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (aging society) และจะเป็นสังคมผู้สูง

อายุโดยสมบูรณ์ (aged society) เมื่อมีประชากรอายุ 60 

ปีข้ึนไป สัดส่วนเกินร้อยละ 20 ของประชากรท้ังประเทศ

ตามค�านิยามขององค์การประชาชาติ (ส�านักสถิติเศรษฐกิจ

และสังคม, 2555) 

การมีประชากรสูงอายุเพิ่มขึ้นและมีอายุยืนยาว

ข้ึนท�าให้อัตราส่วนผู้สูงอายุท่ีเป็นภาระเพิ่มสูงข้ึน ในขณะ

ท่ีอัตราส่วนและจ�านวนประชากรวัยแรงงานเริ่มลดลง ซึ่ง

อาจจะท�าให้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกจิส่วนรวม ต่อการออม

และการลงทุน ผูส้งูอายตุ้องเสีย่งต่อการถูกทอดท้ิงให้อยูต่าม
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ล�าพังมากขึ้น เพราะประชากรวัยแรงงานส่วนหน่ึงต้องย้าย

ถิ่นเพื่อประกอบอาชีพท�าให้มีเวลาเอาใจใส่ผู้สูงอายุน้อยลง 

ท�าให้ผู้สูงอายุต้องรับผิดชอบตนเองมากขึ้น นอกจากนั้น 

ผู้สูงอายุเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านร่างกาย จิตใจ 

อารมณ์ และสังคม ซึ่งการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกายอัน

เป็นผลมาจากความเสื่อมของร่างกายท�าให้ความสามารถ

ในการท�าหน้าที่ลดลง กล้ามเนื้อเหี่ยว กระดูกมีความแข็ง

แรงลดลง กระดูกเปราะและหักง่าย การเคลื่อนไหวเช่ืองช้า 

ไม่กระฉับกระเฉง และการทรงตัวไม่ดี ซึ่งการเปลี่ยนแปลง

เหล่าน้ีเป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุทางร่างกายได้ง่าย 

นอกจากน้ันยังพบว่า ผู้สูงอายุมีความสามารถในการมอง

เห็นและการได้ยินลดลงท�าให้มีความบกพร่องในการติดต่อ

ส่ือสาร การรับรู้กลิ่นและรสลดลง การย่อยและการดูดซึม

ไม่ดีท�าให้แบบแผนการรับประทานอาหารเสียไป และใน

ด้านจิตใจก็มีความเปลี่ยนแปลงเช่นกัน เช่น ในกรณีท่ีผู้สูง

อายุต้องเผชิญกับเปลี่ยนแปลงหน้าที่การงาน ส่งผลท�าให้

รายได้ลดลง เกิดปัญหาด้านเศรษฐกิจและยังท�าให้ความ

ภาคภูมิใจในตนเองลดลงด้วย ท�าให้บุคลิกภาพเปลี่ยนไป 

มีความอ่อนไหวง่าย วิตกกังวล และต้องการการพึ่งพามาก

ขึ้น นอกจากน้ันสาเหตุต่างๆ ท�าให้ผู้สูงอายุมีพฤติกรรมท่ี

เปล่ียนแปลงไป เช่น ซึมเศร้า แยกตัวจากสังคม เป็นต้น 

ผลจากการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ในผูส้งูอายทุัง้ด้านร่างกาย 

จิตใจ สังคม และเศรษฐกิจจะส่งผลกระทบให้คุณภาพชีวิต

ของผู้สูงอายุลดลง ดังนั้นแนวทางในการดูแลผู้สูงอายุก็

คือการช่วยเหลือให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข

และพึงพอใจสามารถด�ารงชีวิตในสังคมได้อย่างเหมาะสม 

ช่วยเหลือตนเองได้ไม่เป็นภาระให้แก่ผู้อื่นและท�าให้รู้สึก

ถึงความมีคุณค่าในตนเอง

จากภาวะประชากรผู้สูงอายุเพ่ิมมากขึ้นยังท�าให้

ส่งผลกระทบต่อสถานะทางการเงินการคลังของรัฐและ

เศรษฐกิจของประเทศโดยรวม ทรัพยากรของประเทศที่

จะรองรับการดูแลผู้สูงอายุในอนาคตอาจจะไม่เพียงพอ 

ท�าให้ทั้งภาครัฐและเอกชนได้ก�าหนดการจัดสวัสดิการทาง

สังคมให้กับผู้สูงอายุ ตลอดจนการส่งเสริมและสนับสนุนให้

บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ

องค์การมหาชน ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการ

ตามทีก่�าหนดไว้ในพระราชบญัญตัส่ิงเสรมิการจดัสวสัดกิาร

สังคม พ.ศ. 2546 รวมทั้ง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินซ่ึง

เป็นหน่วยงานท่ีมีอ�านาจหน้าท่ีตามพระราชบัญญัติจัดตั้ง

และพระราชบญัญตักิ�าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอ�า

นาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้จัดให้มีการสังคมสงเคราะห์ และ

การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 

และปฏบิตัติามนโยบายของรฐับาลในการส่งเสรมิสวสัดกิาร

แก่ผูส้งูอาย ุจดักจิกรรมต่างๆ เพือ่ส่งเสรมิสขุภาพของชมุชน 

และการอยูร่่วมกนัในสงัคมเพือ่ให้สอดคล้องกบัวตัถุประสงค์

ของการกระจายอ�านาจสูอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการ

ตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถ่ิน 

จากข้อมูลท่ีกล่าวมาผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาคุณภาพ

ชีวิตของผู ้สูงอายุท่ีอาศัยอยู ่ในพื้นท่ีเขตจังหวัดนนทบุรี 

ทั้งนี้เพื่อให้ได้ข้อมูลซึ่งสามารถน�าเสนอให้กับหน่วยงาน

ท่ีเกี่ยวข้องและมีบทบาทในการแก้ไขปัญหาของผู้สูงอายุ 

หรือมีหน้าที่บริการดูแลผู้สูงอายุ ได้น�าไปก�าหนดแนวทาง

ในการด�าเนินงาน เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตแก่ผู้สูงอายุ ท้ังนี้ ผู้

วิจัยจะได้ศึกษาระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุท่ีอาศัยอยู่

ในเขตจังหวัดนนทบุรี ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านสังคม 

ด้านเศรษฐกิจ และด้านสิ่งแวดล้อม นอกจากนั้นผู้วิจัย

ยังศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารโยบายการพัฒนา

คณุภาพชวีติผูส้งูอายขุององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ระดบั

จังหวัด 5 ปัจจัย คือ ภาวะผู้น�า ทรัพยากรนโยบาย การ

บริหารจัดการ ความต้องการของผู้สูงอายุ และ ความร่วม

มอืของหน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง ท้ังนีเ้พือ่น�าผลท่ีได้จากการวจิยั

ไปเสนอต่อแนวทางแก้ไขและพฒันาเกีย่วกบัน�านโยบายการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้อง

ถิ่นระดับจังหวัดไปปฏิบัติ เพื่อให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิต

ท่ีดี และสามารถด�ารงชีวิตในบ้ันปลายได้อย่างมีความสุข

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

1. เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตของผู ้สูงอายุที่

อาศัยอยู่ในเขตจังหวัดนนทบุรี 5 ด้าน คือ ด้านเศรษฐกิจ 

ด้านสุขภาพร่างกาย ด้านสุขภาพจิตใจ ด้านสังคม และ

ด้านสิ่งแวดล้อม

2. เพื่อศึกษาความแตกต่างของคุณภาพชีวิตของ

ผู้สูงอายุท่ีอาศัยอยู่ในเขตจังหวัดนนทบุรี โดยจ�าแนกตาม

ปัจจัยส่วนบุคคล
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3. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารโยบาย

การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นระดับจังหวัด 5 ปัจจัย คือ ภาวะผู้น�า ทรัพยากร

นโยบาย การบริหารจัดการ ความต้องการของผู้สูงอายุ 

และ ความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

4. เพื่อศึกษาผลของการน�านโยบายการพัฒนา

คณุภาพชวีติผู้สูงอายขุององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ระดบั

จังหวัดไปปฏิบัติ โดยศึกษา 2 ด้าน คือ ผลกระทบเชิงบวก 

และผลกระทบเชิงลบ

แนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง

WHO ได้ให้ความหมายของค�าว่า “ผู้สูงอายุ” ไว้

ว่าหมายถึง ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป มีความเสื่อมของร่างกาย

ตามสภาพ มีก�าลังถดถอยเชื่องช้า หรือเป็นผู้ที่มีโรคสมควร

จะได้รับการช่วยเหลืออุปการะ ประชาชนผู้มีอายุตั้งแต่ 60 

ปีขึ้นไป โดยค�าว่า “ผู้สูงอายุ” มาจากศัพท์ภาษาอังกฤษว่า 

Elderly หรือ Aging (WHO, 1995, p. 95)

นิศา ชูโต ผู้ที่มีอายุวัดด้วยจ�านวนปีตามปฏิทิน

ของเวลาที่ได้มีชีวิตอยู่ ซึ่งมีเกณฑ์ก�าหนดของนักวิชาการ

ที่ศึกษาเกี่ยวกับผู้สูงอายุ โดยพิจารณาความเป็นผู้สูงอายุ

ไว้ 4 ลักษณะคือ พิจารณาจากอายุ การเปลี่ยนแปลงของ

ร่างกาย จิตใจ และลักษณะบทบาททางสังคม (นิศา ชูโต, 

2545, น. 23)

คณะกรรมาธิการวิสามัญสวัสดิการผู้สูงอายุและ

การพัฒนาสังคมวุฒิสภา ให้ความหมายของค�าว่า “ผู้สูง

อายุ” ไว้ว่า เป็นผู้ที่อยู่ในช่วงการพัฒนาเปลี่ยนแปลงอย่าง

ต่อเน่ืองในระยะสุดท้ายของช่วงอายุมนุษย์ ความสูงอายุนี้

จะเริ่มตั้งแต่เกิดมา และด�าเนินต่อเนื่องไปจนสิ้นสุดอายุขัย

การส่ิงมีชีวิตน้ัน (คณะกรรมาธิการวิสามัญสวัสดิการผู้สูง

อายุและการพัฒนาสังคมวุฒิสภา, 2544, น. 56)

ดงัน้ัน ค�าว่า “ผูส้งูอาย”ุ จงึหมายถงึ บคุคลทีม่อีายุ 

60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปซึ่งเป็นช่วงที่อยู่ในวัยสุดท้ายของชีวิต

ทฤษฎีเกี่ยวกับผู้สูงอายุ

1 .  ทฤษฎี ความสู งอายุ ทา งด ้ านร ่ า งกาย  

(biological theory of elderly)

การเปลี่ยนแปลงทางร่างกายโดยพิจารณาจาก

ประสิทธิภาพการท�างานของร่างกาย เมื่อมีอายุมากขึ้น 

สภาพต่างๆ ของร่างกายจะมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง

และการท�าหน้าท่ีของอวัยวะต่างๆ เช่น ผมหงอก สายตา

ยาวข้ึน ความสามารถในการท�างานของกล้ามเนื้อลดลง 

เป็นต้น ซ่ึงการเปลี่ยนแปลงของอวัยวะต่าง ๆ ในร่างกาย

แต่ละคนจะเกิดขึ้นไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างที่

ส�าคัญ ได้แก่ พันธุกรรม โรคหรือความเจ็บปวด สิ่งแวดล้อม

หรอืการปฏบัิตติวั โดยเฉพาะสิง่แวดล้อมของผูส้งูอาย ุบุคคล

ที่อยู่ในครอบครัวที่ให้การดูแลจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจ

ในเรื่องการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ พยายามส่งเสริมให้ผู้

สูงอายุมีการดูแลรักษาสุขภาพและปฏิบัติตนอย่างถูกต้อง 

เพื่อให้สามารถด�ารงชีวิตต่อไปได้อย่างมีความสุข (ประอร

นุช เช่ือถือ, 2548, น. 47)

2. ทฤษฎีทางสังคมวิทยา (sociological theory)

การเปลีย่นแปลงทางสงัคมเป็นปัจจยัหนึง่ทีม่คีวาม

ส�าคัญกับผู้สูงอายุ เพราะผู้สูงอายุจะต้องประสบกับสภาพ

ท่ีถูกลดบทบาทหน้าท่ีการงาน หรือหยุดการกระท�าลง 

เนื่องจากข้อจ�ากัดทางด้านร่างกาย ท�าให้สัมพันธภาพทาง

สังคมมีความจ�ากัด ความห่างเหินจากสังคมมีมากข้ึน การ

ยอมรับทางสังคมต่อความมีอายุมักเป็นไปทางลบ เพราะ

สังคมจะประเมินความสามารถในแง่ปฏิบัติ และจากการ

เปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน

นอกจากนั้น สังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงจาก

สังคมเกษตรกรรมมาเป็นสังคมอุตสาหกรรมมากขึ้นท�าให้

โครงสร้างของระบบครอบครัวมีแนวโน้มจะเป็นครอบครัว

เดี่ยวมากข้ึน เงินได้กลายมาเป็นปัจจัยส�าคัญในการด�าเนิน

ชีวิตท�าให้เกิดการดิ้นรนต่อสู ้ทางเศรษฐกิจ สมาชิกใน

ครอบครัวท่ีสามารถท�างานได้ก็จะละท้ิงถ่ินฐานไปท�างาน

ในเมืองเพื่อหารายได้มาเลี้ยงครอบครัว มีการแข่งขัน

ทางสังคม มองเห็นประโยชน์ส่วนตัวเป็นหลัก การพึ่งพา

อาศัยกันน้อยลง ให้ความส�าคัญกับค่านิยมทางด้านวัตถุ

มากกว่าด้านจิตใจ คนรุ่นใหม่จึงมักคิดว่าผู้สูงอายุเป็นคน

มีความคิดล้าหลัง ไม่ทันต่อเหตุการณ์ เกิดปัญหาช่องว่าง

ระหว่างวัย ท�าให้ผู ้สูงอายุขาดความส�าคัญ ขาดการให้

ความเคารพยอมรับจากบุตรหลานในครอบครัว แต่เดิม

ท่ีผู้อายุเป็นหัวหน้าครอบครัว มีหน้าท่ีให้การดูแลและหา

เลี้ยงครอบครัวต้องปรับบทบาทมาเป็นผู้พึ่งพาอาศัย เป็น
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ผู้รับมากกว่าผู้ให้ มีการเปลี่ยนแปลงของรายได้โดยเฉพาะ

ในผู้สูงอายุที่ครบเกษียณ ต้องออกจากการท�างาน ต้องลด

บทบาทเกีย่วกบัสงัคมท�าให้ผูส้งูอายรุูส้กึสญูเสยีอ�านาจและ

บทบาททางสังคมที่เคยมี รู้สึกว่าตนเองหมดความหมาย ไร้

คุณค่า และคิดว่าตนเองเป็นปัญหาและภาระสังคม

การเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย จิตใจอารมณ์ 

สังคม และเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นกับผู้สูงอายุดังกล่าว อาจ

ท�าให้ทราบถึงความสามารถในการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ

ลดลง แต่เพื่อให้ครอบครัวได้เข้าใจในตัวผู้สูงอายุเพิ่มมาก

ขึ้น จึงเป็นสิ่งจ�าเป็นที่ช่วยอธิบายให้ครอบครัวยอมรับและ

เข้าใจในการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ เพือ่ให้ครอบครวัมคีวาม

พร้อมที่จะให้การดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ให้ผู้สูงอายุ

น้ันสามารถด�าเนินชีวิตต่อไปได้อย่างมีความสุข (กฤษณา 

บูรณะพงศ์, 2540, น. 47)

3. ทฤษฎีท�าลายตัวเอง (auto immune theory)

ทฤษฎีนี้เชื่อว่าการเป็นผู้สูงอายุ เกิดจากร่างกาย

สร้างภูมิคุ้มกันปกติน้อยลงพร้อมๆ กับมีการสร้างภูมิคุ้มกัน

ท�าลายตวัเองมากขึน้ ดงันัน้มผีลให้ร่างกายต่อสูเ้ชือ้โรคและ

สิ่งแปลกปลอมน้อยลงก่อให้เกิดการเจ็บป่วยง่าย (กฤษณา 

บูรณะพงศ์, 2540, น 47)

4. ทฤษฎคีวามปราดเปรือ่ง (intelligence theory)

ทฤษฎีนี้ เชื่อว่าผู้สูงอายุมีความปราดเปรื่อง และ

คงความเป็นปราชญ์อยูไ่ด้ต้องมคีวามสนใจศกึษาค้นคว้าอยู่

ตลอดเวลา เป็นผู้ใฝ่รู้ มีสุขภาพดี และเป็นผู้ที่มีเศรษฐกิจ

ดี (กฤษณา บูรณะพงศ์, 2540, น 47)

แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้องกบัคณุภาพ

ชีวิตผู้สูงอายุ

คุณภาพชีวิต หมายถึง ชีวิตที่มีความสุข คือ มี

ความสมบูรณ์พร้อมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม 

ฐานะเศรษฐกิจ และสังคม ตามสภาพความต้องการท่ีพึง

พอใจอย่างเพียงพอและเหมาะสม

พนม ศรีพิกุล (2554, น. 29-30) ให้ความหมาย

ของชีวิตว่า คุณภาพชีวิตของบุคคลประกอบด้วย 2 ส่วน 

คือส่วนแรกบุคคลได้มีสิ่งที่จ�าเป็นต่อความต้องการของ

ชีวิต เช่น อาหาร บ้านเรือนที่อยู่อาศัย เสื้อผ้า สุขภาพแข็ง

แรง เจ็บป่วยน้อยครั้ง และมีความมั่นคงในชีวิตมีเศรษฐกิจ

ดี สังคมดี สนใจการเมือง ส่วนที่สอง บุคคลมีค่านิยมท่ี

เหมาะสมกับสังคม วัฒนธรรม การเมืองและสิ่งแวดล้อม

ทางเศรษฐกิจ ซ่ึงแต่ละบุคคลใช้เป็นรากฐานการตัดสินอัน

ส�าคัญของชีวิต มีความสมดุลระหว่างความปรารถนาและ

ความเป็นไปได้ท่ีจะบรรลุถึงความปรารถนา มีจุดมุ่งหมาย

ในชีวิต มีความราบรื่นในครอบครัว 

ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

การวัดคุณภาพชีวิตควรมีองค์ประกอบของดัชนี

คุณภาพชีวิตซึ่งเป็นตัวช้ีวัดทางสังคมท่ีส�าคัญโดยจ�าแนก

เป็นสองประเภทหลัก ได้แก่ ตัวชี้วัดทางสังคมเชิงภาวะ

วิสัย และตัวชี้วัดทางสังคมเชิงอัตวิสัย (ศิรินันท์ กิตติสุข

สถิต และคณะ, 2555, น. 17 - 21)

1. ตัวชี้วัดทางสังคมเชิงภาวะวิสัย (objective 

well-being) เก่ียวข้องกับกิจกรรมทางด้านเศรษฐกิจมุ่งไป

ท่ีวัตถุ รายได้ของชาติหรือครัวเรือน และสิ่งอ�านวยความ

สะดวกต่าง ๆ  โดยรายได้ของชาติข้อมูลทางเศรษฐกิจเป็น

สิ่งท่ีเข้าใจได้โดยท่ัวไปและน�ามาใช้อย่างกว้างขวาง แท้ที่

จริงแล้วการท�าความเข้าใจตัวช้ีวัดทางสังคมเชิงภาวะวิสัย

ไม่ใช่เรื่องซับซ้อน ตัวอย่างของตัวช้ีวัดทางสังคมเชิงภาวะ

วิสัย ได้แก่ อัตราการอ่านออกเขียนได้ อายุเฉลี่ยเมื่อแรก

เกิด ประเภทของที่อยู่อาศัย และค่าครองชีพ ผู้วางนโยบาย

มักใช้ตัวชี้วัดทางสังคมเชิงภาวะวิสัยวัดคุณภาพชีวิตของ

ระดับครัวเรือน ชุมชน เมือง และประเทศ การประเมินตัว

ชี้วัดทางสังคมเชิงภาวะวิสัยมักจะเกี่ยวพันกับการใช้สถิติ 

อย่างไรก็ตามตัวชี้วัดทางสังคมเชิงภาวะวิสัยไม่สามารถ

อธิบายสังคมได้อย่างแท้จริง

2. ตัวชี้วัดทางสังคมเชิงอัตวิสัย (subjective 

well-being) เกี่ยวข้องกับการวัดความพึงพอใจ ความ

รู้สึก ทัศนคติ และความเข้าใจในระดับบุคคล ซ่ึงดูเหมือน

เป็นสิ่งท่ีจับต้องไม่ได้เนื่องจากมีความยากในการก�าหนด

และวัด ตัวช้ีวัดนี้ถูกออกแบบมาเพื่อวัดความสุขและความ

พึงพอใจของมนุษย์ แนวคิดของตัวชี้วัดทางสังคมเชิงอัต

วิสัยสัมพันธ์กับความเข้าใจและทัศนคติในเรื่องของชีวิต

ท่ีเป็นสุข ท้ังด้านครอบครัว เพื่อนฝูงและมาตรฐานความ

เป็นอยู่ การศึกษาของ แอนดริวและวิทธี่ เป็นตัวอย่างที่

ดีของการพัฒนาตัวชี้วัดทางสังคมเชิงอัตวิสัยที่สมบูรณ์ 

ได้แก่ ตัวช้ีวัดในเรื่องของการประสบความส�าเร็จ ความ
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ปลอดภัยและความสนุกสนาน รวมถึงชีวิตการท�า งานและ

ครอบครัว แคมป์เบลชี้ให้เห็นว่าการประเมินเชิงอัตวิสัยอยู่

บนพื้นฐานของการรายงานความเข้าใจความรู้สึกและการ

ตอบสนองของบคุคลโดยทัว่ไป ตวัชีว้ดัทางสงัคมเชงิอตัวสิยั 

ได้แก่ ความรู้สึกที่ดี คุณภาพชีวิตที่ดี และความรู้สึกผาสุก

เป็นตัวชี้วัดที่ส�าคัญ และขึ้นอยู่กับว่าต้องการศึกษาอะไร 

ดังน้ัน ตัวชี้วัดเชิงอัตวิสัยอยู่บนพื้นฐานของแบบสอบถาม

ที่อยู่ในรูปของการให้คะแนนความพึงพอใจ การประเมิน

ความพึงพอใจและสภาพชีวิต

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการ

บริหารจัดการ

ธงชัย สันติวงษ์ (2543) และวิรัช วิรัชนิภาวรรณ 

(2550) ได้แสดงความหมายของการบริหารจัดการไว้คล้าย

กันว่า การบริหารจัดการเป็นกระบวนการบริหารจัดการ 

หรือแนวทางปฏิบัติเพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์

ของหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ แต่กระบวนการบริหาร

จัดการของแต่ละแนวคิดมีจุดเน้นที่แตกต่างกัน กล่าวคือ 

ธงชัย สันติวงษ์ กล่าวถึง กระบวนการบริหารจัดการที่แบ่ง

ออกเป็น 3 ลักษณะ โดยเน้นการเป็นผู้น�าขององค์การท่ี

ต้องประสานกิจกรรมต่างๆ ให้บรรลุเป้าหมายในขณะที่ 

วิรัช วิรัชนิภาวรรณได้ให้ความหมายของการบริหารจัดการ 

หมายถึง แนวทางการด�าเนินงานหรือการปฏิบัติงานใดๆ ท่ี

หน่วยงาน และ/หรือ บุคลากรของหน่วยงานน�ามาใช้ใน

การเปล่ียนแปลง พัฒนา หรือ สร้างความสุขความเจริญ

ก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนให้แก่ประเทศชาติ

แนวคิดและทฤษฎีการเป็นผู ้น�าเชิงพฤติกรรม

ศาสตร์ (behavioral theories)

1. ทฤษฎีความเป็นผู้น�าของมหาวิทยาลัยไอโอวา 

(University of Iowa Studies)

โรนาลด์ ลิพพิท (Ronald Lippit) และราล์พ ไวท์ 

(Ralp White) นักวิจัยของมหาวิทยาลัยไอโอวา ท�าการ

ศึกษาโดยทดลองกับเด็ก ๆ  อายุประมาณ 10 ขวบ และได้

แบ่งภาวะออกเป็น 3 รูปแบบ คือ (1) ภาวการณ์เป็นผู้น�า

แบบอัตนิยม (autocratic style) หรือการเป็นผู้น�าแบบ

เผด็จการ โดยผู้น�าแบบน้ีจะรวมอ�านาจการตัดสินใจไว้ที่

ตนเองเป็นหลัก (2) ภาวการณ์เป็นผู้น�าแบบประชาธิปไตย 

(democratic style) เป็นผูน้�าทีเ่ปิดโอกาสให้ผูบ้งัคบับญัชา

มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (3) ภาวการณ์เป็นผู้น�าแบบการ

ปล่อยเสรี (lassie–faire style) เป็นผู้น�าท่ีมอบอ�านาจให้ผู้

บังคับบัญชาได้ตัดสินใจและแก้ไขปัญหาต่างๆ ด้วยตนเอง 

โดยผู้น�าจะค่อยสังเกตการณ์อยู่ห่างๆ เท่านั้น จากการ

สภาการณ์เป็นผู้น�าท้ัง 3 รูปแบบ พบว่า ผู้ใต้บังคับบัญชา

จะชอบผู้น�าแบบประชาธิปไตยมากท่ีสุด อย่างไรก็ดี ภาว

การณ์เป็นผู้น�าท้ัง 3 รูปแบบต่างสามารถน�ามาประสงค์

ใช้ให้เกิดแก่องค์การและท�าให้งานบรรลุเป้าหมายได้เช่น

เดียวกัน ท้ังนี้ข้ึนอยู่กับสถานการณ์และความเหมาะสม

2. ทฤษฎีภาวะผู ้น�าของมหาวิทยาลัยโอไฮโด  

สเตท (the Ohio state studies)

ในช่วงปี ค.ศ. 1945 ฟริชแมน (Fleishman) และ

เพื่อนร่วมงานของมหาวิทยาลัยโอไฮโอสเตทได้ท�าโครงการ

วิจัยเกี่ยวกับผู้น�า โดยวิเคราะห์ถึง องค์ประกอบอันเป็น

ปัจจัยส�าคัญท่ีผู้น�า 2 อย่าง คือ (1) ผู้น�าท่ีมุ่งงาน (initiating 

structure) จะมีความกระตือรือร้น มีความคิดสร้างสรรค์ 

มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีการก่อสร้างช่องทางในการติดต่อ

สื่อสารกับบุคคลทุกคน สามารถอธิบายถึงวิธีท�างาน และ

สามารถน�าศักยภาพของผู้ใต้บังคับบัญชาออกมาใช้ เพื่อ

ให้งานประสบผลส�าเร็จ และเกิดประสิทธิผลแก่องค์การ

มากท่ีสุด (2) ผู้น�าท่ีมุ่งคน (consideration) จะมีลักษณะ

ดูแลเอาใจใส่ มีมิตรภาพที่ดี ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้

ใต้บังคับบัญชา และเปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการ

แสดงความคิดเห็น ซ่ึงจะส่งผลให้ผู้ใต้บังคับบัญชาร่วมมือ

ร่วมใจกันท�างานด้วยความเต็มใจ

3. ทฤษฎีภาวะผู ้น�าของมหาวิทยาลัยมิชิแกน 

(University of Michigan studies)

ในปี ค.ศ. 1947 เรนสิส ลิเคอร์ท (Rensis Likert) 

ได้ท�าการศึกษาภาวะผู้น�าที่มหาวิทยาลัยมิชิแกน โดยศึกษา

ว่าท�าอย่างไรจึงจะจัดการกับความพยายามของบุคคล เพ่ือ

ที่จะท�าให้วัตถุประสงค์ด้านการผลิตและความพอใจส�าเร็จ

ได้อย่างดีท่ีสุด

จากการศึกษาดังกล่าวได้มีรูปแบบพฤติกรรมของ

ผู้น�า 2 รูปแบบ ได้แก่

1. ผู้น�าท่ีมุ่งเน้นคน (employee centered) จะ

มีลักษณะท่ีมุ่งเน้นการให้สวัสดิการแก่ลูกน้อง
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2. ผู้น�าที่มุ่งเน้นผลผลิต (production centered) 

จะมีลักษณะที่มุ่งเน้นความส�าเร็จในการท�างาน ในภายหลัง 

ลิเครอร์ทได้ศึกษาเพิ่มเติมในส่วนของผู้น�าแบบมีส่วนร่วม 

เช่น ผู้น�าควรใช้การประชุมของกลุ่มเพื่อกระตุ้นการมีส่วน

ร่วมของพนักงานในการท�างานตัดสินใจ การติดต่อสื่อสาร 

ความร่วมมือ และการแก้ปัญหาความขัดแย้ง โดยผู้น�าแบบ

มีส่วนร่วมจะช่วยสนับสนุนและแนะแนวทางการตัดสิน

ใจของกลุ่ม และมุ่งเน้นให้พวกเขาท�าการตัดสินใจและ

แก้ไขปัญหา และต้องมีความเชี่ยวชาญทางด้านเทคนิค มี

พฤติกรรมสนับสนุน ผู้น�าจะให้ตนเองเป็นศูนย์กลางในการ

ติดต่อสื่อสาร ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับผลลัพธ์ที่ออกมา เพื่อ

ให้มีผลผลิตสูง คุณภาพของการท�างานสูง การขาดงานต�่า 

และอัตราการร้องทุกข์ต�่า (Likert, 1961 อ้างถึงใน วิเชียร 

วิทยอุดม, 2550, น. 67)

ทฤษฎีการน�านโยบายไปปฏิบัติ

ตัวแบบทางทฤษฎีการน�านโยบายไปปฏิบัติ: ตัว

แบบทางด้านการพัฒนาองค์การ (organization devel-

opment model)

ตัวแบบทางด้านการพัฒนาองค์การ เน้นศึกษา

ปัญหาของการน�านโยบายไปปฏบัิตใินแง่ของการสร้างความ

ผูกพันและการยอมรับ เพื่อมุ่งสนองตอบความต้องการทาง

จิตวิทยาและทางสังคมมนุษย์ ความสนใจในลักษณะนี้จึง

เป็นเรื่องของการน�าตัวแบบทางด้านการพัฒนาองค์การ

มาประยุกต์โดยตรง ตัวแบบนี้จึงเน้นที่การมีส่วนร่วม 

(participation) ขององค์การเป็นส�าคัญ ภายใต้ฐานคิดที่

ว่า “การมส่ีวนร่วมจะท�าให้เกดิการท�างานทีม่ปีระสทิธภิาพ 

การน�านโยบายมาปฏิบัติให้บังเกิดความส�าเร็จจึงน่าจะเป็น

เรื่องของการจูงใจ การใช้ภาวะผู้น�าท่ีเหมาะสม การสร้าง

ความผูกพันของสมาชิกในองค์การ การมีส่วนร่วมเพื่อให้

เกิดการยอมรับ ตลอดจนการสร้างทีมงานมากกว่าการมุ่ง

ใช้การควบคุม หรือใช้อ�านาจทางรูปนัยของผู้บังคับบัญชา” 

(วรเดช จันทรศร, 2556, น. 136)

ภำพ 1 ตัวแบบด้านพัฒนาองค์การ

ที่มา. จาก ทฤษฎีการน�านโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ (น. 136), โดย วรเดช จันทรศร, 2556, กรุงเทพ ฯ: พริกหวาน.

ตัวแบบทางทฤษฎีการน�านโยบายไปปฏิบัติ: ตัว

แบบเชิงบูรณาการ (integrative  model)

ตัวแบบเชิงบูรณาการ เป็นตัวแบบท่ีรวบรวม

แนวคิดทั้ง 5 ตัวแบบมาไว้ โดยมุ่งแสวงหาผลกระทบของ

ตัวแปรต่าง ๆ ที่มีต่อการน�านโยบายไปปฏิบัติที่ประสบ

ความส�าเร็จ ดังที่ได้แสดงไว้ในแผนภูมิที่ 29 ซึ่งแบ่งการ

พิจารณาออกเป็น 3 มิติด้วยกัน ได้แก่ มิติที่หนึ่ง เป็นการ

วัดความส�าเร็จและความล้มเหลวของนโยบายจากผลผลิต 

ผลลัพธ์ และผลลัพธ์สุดท้ายท่ีเกิดข้ึน มิติท่ีสองเป็นการวัด

ถึงผลกระทบของนโยบาย และมิติที่สาม เป็นการวัดว่าผล

ของนโยบายนั้นสามารถส่งประโยชน์ต่อประเทศชาติโดย

รวมได้หรือไม่ ส่วนตัวแปรอิสระท่ีน�ามาพิจารณานั้นมาจาก 

4 ปัจจัยด้วยกัน คือ สมรรถนะขององค์การ ประสิทธิภาพ

ในการวางแผนและควบคุม ภาวะผู้น�าและความร่วมมือ 

และการเมืองและการบริหารสภาพแวดล้อมภายนอก (วร

เดช  จันทรศร, 2556, น. 143-144)
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ภำพ 2 ตัวแบบเชิงบูรณาการ 

ที่มา. จาก ทฤษฎีการน�านโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ (น. 143-144), โดย วรเดช จันทรศร, 2556, กรุงเทพ ฯ: พริกหวาน

ตัวแบบเชิงบูรณาการ มุ่งแสวงหาผลผลกระทบ

ของตัวแปรต่าง ๆ  ที่มีต่อการน�านโยบายไปปฏิบัติที่ประสบ

ความส�าเร็จ โดยมีตัวแปรอิสระซึ่งเป็นปัจจัยส�าคัญทั้งหมด 

4 ปัจจัย คือ (1) สมรรถนะขององค์กรหรือหน่วยงานท่ีน�า

นโยบายไปปฏิบัติ ซึ่งประกอบด้วยปัจจัยย่อย 5 ปัจจัย คือ 

โครงสร้างองค์กร งบประมาณ บุคลากร วัสดุอุปกรณ์และ

สถานที่ (2) ประสิทธิภาพในการวางแผนและควบคุม (3) 

ภาวะผู้น�าและความร่วมมือ และ (4) การเมืองและการ

บริหารสภาพแวดล้อมภายนอก 

ตัวแบบทางทฤษฎีการน�านโยบายไปปฏิบัติ: ตัว

แบบทางด้านการจัดการ (management model)

ตวัแบบด้านการบรหิารจัดการ ต้ังอยูบ่นแนวคดิพืน้

ฐานของทฤษฎีองค์การ เน้นให้ความสนใจไปที่สมรรถนะ

ขององค์การ เพราะเชื่อว่าความส�าเร็จของการน�านโยบาย

ไปปฏิบัติขึ้นอยู่กับองค์การที่รับผิดชอบในการน�านโยบาย

ไปปฏิบัติว่ามีขีดความสามารถที่จะปฏิบัติงานให้สอดคล้อง

กับความคาดหวังเพียงใด ในลักษณะนี้นโยบายที่จะประสบ

ความส�าเร็จได้จึงต้องอาศัยโครงสร้างองค์ขององค์การที่

เหมาะสม  บุคลากรท่ีอยู่ในองค์การจะต้องมีความรู้ความ

สามารถทั้งด้านการบริหารและด้านเทคนิคอย่างเพียงพอ  

นอกจากนี้องค์การยังต้องมีการวางแผนเตรียมการหรือมี

ความพร้อมทั้งด้านวัสดุอุปกรณ์ สถานที่ เครื่องมือเครื่องใช้ 

และงบประมาณ ตัวแบบนี้จึงเป็นความพยายามท่ีจะศึกษา

หาแนวทางแก้ไขอุปสรรคของการน�านโยบายไปปฏิบัติโดย

แก้ท่ีตัวองค์การ  เช่น การขาดเงินทุน การขาดบุคลากรที่

มีความรู้ความสามารถ ความล่าช้าในการสรรหาบุคลากร 

ความล่าช้าในการจัดตั้งระบบงานต่าง ๆ เป็นต้น (วรเดช  

จันทรศร, 2556, น. 133-134)
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ภำพ 3 ตัวแบบทางด้านการจัดการ

ที่มา. จาก ทฤษฎีการน�านโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ (น. 133-134), โดย วรเดช จันทรศร, 2556, กรุงเทพ ฯ: พริกหวาน

กรอบแนวคิดกำรวิจัย

  ตัวแปรอิสระ (เหตุ)     ตัวแปรตาม (ผล)

ข้อมูลส่วนบุคคล
1) เพศ
2) อายุ
3) ระดับการศึกษา
4) สถานภาพสมรส
5) อาชีพ
6) รายได้
7) ลักษณะการอยู่อาศัย

ระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 5 ด้าน 
1) ด้านเศรษฐกิจ
2) ด้านสุขภาพร่างกาย
3) ด้านสุขภาพจิตใจ
4) ด้านสังคม
5) ด้านสิ่งแวดล้อม

ปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารโยบายการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู ้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 5 ด้าน
1) ภาวะผู้น�า 
2) ทรัพยากรนโยบาย 
3) การบริหารจัดการ 
4) ความต้องการของผู้สูงอายุ 
5) ความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ผลของการน�านโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูง
อายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินไปปฏิบัติ
1) ผลกระทบด้านบวก
2) ผลกระทบด้านลบ

ภำพ 4 กรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้เลือกใช้วิธีการศึกษา

แบบผสานวิธี (mixed method) คือ (1) การวิจัยเชิง

ปริมาณ (quantitative research) ใช้การวิจัยเชิงส�ารวจ

กับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู ้สูงอายุที่อาศัยอยู ่ในเขตจังหวัด

นนทบุรี จ�านวน 400 คน และ (2) วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ 

(qualitative research) เป็นการวิจัยท่ีศึกษาวิเคราะห์

ด้วยข้อมูลเชิงคุณภาพท่ีรวบรวมได้จากสภาพการณ์ตาม

ความเป็นจริงและน�าเสนอผลการวิจัยในลักษณะรวมความ
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ส�าคัญของการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) 

โดยมุ่งเน้นการวิจัยเพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการบริหาร

นโยบายการพฒันาคุณภาพชวีติผูส้งูอายขุององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด และผลของการน�านโยบายการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้อง

ถิ่นไปปฏิบัติ โดยสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติ

งานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ผู้วิจัยได้ท�าการเก็บรวบรวมข้อมูลมา

จากแหล่งข้อมูล 2 แหล่งด้วยกัน คือ

1. ข้อมูลปฐมภูมิ (primary data) โดยศึกษา 2 

ส่วน คือ (1) ระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ใน

เขตจังหวัดนนทบุรี 5 ด้าน คือ ด้านเศรษฐกิจ ด้านร่างกาย 

ด้านจิตใจ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งด�าเนินการ

เกบ็ข้อมลูด้วยแบบสอบถามปลายปิดแบบมโีครงสร้าง และ 

(2) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารนโยบายการพัฒนา

คณุภาพชวีติผูส้งูอายขุององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ระดบั

จังหวัด และผลของการน�านโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดไป

ปฏิบัติ กรณีศึกษาจังหวัดนนทบุรี ซึ่งด�าเนินการเก็บข้อมูล

จากการสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview) เป็นการ

สมัภาษณ์ผูบ้รหิารและผูป้ฏบิติัหน้าทีใ่นองค์กรท้องถิน่ระดบั

จังหวัดที่เกี่ยวข้องกับการบริหารโครงการคุณภาพชีวิตผู้

สูงอายุจังหวัดนนทบุรี ทั้งนี้เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับ

ปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด และ

ผลของการน�านโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุทั้ง

ผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบ รวมทั้งให้แสดงความคิด

เห็นอย่างเปิดเผยเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพในการน�า

นโยบายการพฒันาคุณภาพชวีติผูส้งูอายขุององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดไปปฏิบัติให้ประสบความส�าเร็จ

2. ข้อมูลทุติยภูมิ (secondary data) ข้อมูลทุติย

ภูมิเป็นการศึกษาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ปัจจัยที่มีผลต่อการ

บริหารโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และการน�า

นโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู ้สูงอายุไปปฏิบัติ โดย

ศึกษาเอกสาร ค�าสั่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง หนังสือ งานวิจัย

ของหน่วยงานในจังหวัดนนทบุรีที่ได้มีการเก็บรวบรวมไว้

เป็นหลกัฐานต่างๆ เพือ่น�ามาสงัเคราะห์เชงิเนือ้หาประกอบ

3. ระยะเวลาด�าเนินการ 4 เดือน ระหว่างเดือน

พฤษภาคม 2560 – สิงหาคม 2560

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

1. ประชากรในการวิจัยเชิงปริมาณประกอบด้วย

ผู้สูงอายุท่ีอาศัยอยู่ในเขตจังหวัดนนทบุรี จ�านวน 400 คน

2. กลุ่มตัวอย่างของการวิจัยเชิงคุณภาพโดยใช้วิธี

การเลือกแบบเฉพาะเจาะจงผู้บริหารองค์กรท้องถิ่นระดับ

จังหวัดและผู้ท่ีเก่ียวข้อง จ�านวน 5 ท่าน

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย

1. การศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ ด้านคุณภาพชีวิตผู้

สูงอายุ ใช้แบบสอบถามแบบมีโครงสร้างปลายปิด จ�านวน 

37 ข้อ ประกอบด้วย ข้อมูลส่วนบุคคล 7 ข้อ และ ค�าถาม

เพื่อวัดคุณภาพชีวิต 5 ด้าน จ�านวน 30 ข้อ

2. การศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพปัจจัยท่ีมีผลต่อการ

บริหารโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด และผลของการน�า

นโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุทั้งผลกระทบท้ัง

เชิงบวกและเชิงลบ โดยใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึกที่เป็นข้อ

ค�าถามปลายเปิด 

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล

1. ข้อมลูปฐมภมู ิ(primary data) การเกบ็รวบรวม

ข้อมูลซ่ึงเป็นข้อมูลปฐมภูมิจัดเก็บ 2 วิธี ดังนี้

1.1 โดยแบบสอบถามแบบมีโครงสร้างปลาย

ปิด (closed-end questionnaire) เป็นการเก็บข้อมูล

คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุท่ีอาศัยอยู่ในเขตจังหวัดนนทบุรี 

5 ด้าน คือ (1) ด้านเศรษฐกิจ (2) ด้านสุขภาพร่างกาย  

(3) ด้านสุขภาพจิตใจ (4) ด้านสังคม และ (5) ด้านส่ิง

แวดล้อม โดยผู้วิจัยใช้วิธีแจกแบบสอบถามและเก็บข้อมูล

ด้วยตนเองกับประชากรตัวอย่างผู้สูงอายุ จ�านวน 400 คน

1.2 โดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth 

interview) โดยเป็นการสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัวกับผู้

บริหารและผู้เก่ียวข้องท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างตามประเด็นหรือ

แนวทางค�าถามกว้างๆ ที่เป็นค�าถามปลายเปิด โดยใช้เวลา

ในการสัมภาษณ์ประมาณ 50 นาทีต่อคน เพื่อเปิดโอกาส
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ให้ผู้ถูกสัมภาษณ์ให้ข้อมูลเชิงลึกมากขึ้น สามารถสื่อสาร

ได้โดยตรงโดยเผชิญหน้า (face to face situation) วิธี

การสัมภาษณ์รายบุคคลนี้เป็นการสนทนากันแบบ 2 ทาง 

ระหว่างผู้สัมภาษณ์กับผู้ตอบค�าถาม ท�าให้มีโอกาสได้รับ

ข้อมูลป้อนกลับมาสูง หาข้อเท็จจริงของค�าตอบท่ีซับซ้อน

ได้ดี ได้ค�าตอบครบถ้วนและการมีส่วนร่วมสูง

2. ข้อมูลทุติยภูมิ (secondary data) เป็นการเก็บ

รวบรวมข้อมูลจากเอกสารทางวิชาการที่มีการเก็บรวบรวม

ไว้แล้ว รวมทั้งหนังสือ ค�าสั่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย

และการบริหารนโยบายเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ 

และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่ได้มีการท�าไว้ก่อนหน้านี้

กำรวิเครำะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้

1. การวิจัยเชิงปริมาณ ผู้วิจัยใช้สถิติเชิงพรรณนา

ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าความถี่ (frequencies) ค่า

ร้อยละ (percentage) ค่าเฉลี่ย (mean) ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (standard deviation) และใช้สถิติวิจัยเพื่อ

ทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่

อาศัยอยู่ในเขตจังหวัดนนทบุรี โดยจ�าแนกตามปัจจัยส่วน

บุคคล โดยใช้สถิติทดสอบคือ การทดสอบค่าที (T-test) ใน

กรณีตัวแปรต้นสองกลุ่ม และการทดสอบค่าเอฟ (F-test) 

ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (one way 

anova) ในกรณีที่มีตัวแปรตั้งแต่สามกลุ่มขึ้นไป เมื่อพบว่า

มีความแตกต่างจะท�าการเปรียบเทียบความแตกต่างค่า

เฉลี่ยเป็นรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส�าคัญน้อยที่สุด (Least 

Significant Difference--LSD) 

2. การวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยใช้วิธีการวิเคราะห์

และสังเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา (content analysis) โดย

น�าข้อมลูทีไ่ด้จากการสมัภาษณ์เชงิลกึจากผูใ้ห้ข้อมลูหลกั 5 

ท่าน มาประมวลและน�าเสนอข้อมูลในเชิงพรรณนา

ผลกำรวิจัย

1. ประชากรท่ีศึกษาเป็นผู้สูงอายุท่ีพักอาศัยอยู่

ในพื้นท่ีเขตจังหวัดนนทบุรี ท่ีมีอายุตั้งแต่ 60 ปีข้ึนไป สุ่ม

ตัวอย่างทั้งหมดจ�านวน 400 คน จากการศึกษา พบว่า ผู้สูง

อายุท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีช่วงอายุ

อยู่ระหว่าง 65-69 ปี อายุเฉลี่ยอยู่ท่ี 67 ปี ส่วนใหญ่จบ

การศึกษาระดับประถมศึกษา สถานภาพสมรสแล้ว อาชีพ

ส่วนใหญ่รับจ้างทั่วไป รายได้ต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บาท 

ส่วนใหญ่พักอาศัยอยู่กับลูกหลานท่ีบ้าน 

2. คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ จ�าแนก 5 ด้าน คือ 

(1) ด้านเศรษฐกิจ (2) ด้านร่างกาย (3) ด้านจิตใจ (4) ด้าน

สังคม และ (5) ด้านสิ่งแวดล้อม พบว่า ระดับคุณภาพชีวิต

ของผู้สูงอายุในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณา

รายด้านพบว่าคุณภาพชีวิตท้ัง 5 ด้านของผู้สูงอายุ อยู่ใน

ระดับมากทุกด้าน
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ตำรำง 1 

ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุท่ีอาศัยอยู่เขตจังหวัดนนทบุรี โดยภาพรวม

คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ 5 ด้าน
ระดับความคิดเห็น

SD แปลผล

1. ด้านเศรษฐกิจ 3.28 0.687 มาก

2. ด้านร่างกาย 3.32 0.680 มาก

3. ด้านจิตใจ 3.21 0.683 มาก

4. ด้านสังคม 3.14 0.719 มาก

5. ด้านสิ่งแวดล้อม 3.25 0.641 มาก

   รวม 3.24 0.477 มาก

จากตารางที่ 1 พบว่า คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุท่ี

อาศยัอยูใ่นเขตจงัหวดันนทบรุโีดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 

(X =3.24, SD = 0.477) เมื่อจ�าแนกเป็นรายด้านพบว่า

คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในเขตจังหวัดนนทบุรี 

อยู่ในระดับมากทุกด้าน

3. การทดสอบความแตกต่างระดับคุณภาพชีวิต

ของผู้สูงอายุ จ�าแนกตามข้อมูลส่วนตัวของผู้สูงอายุ พบ

ว่า ผู้สูงอายุท่ีมีความแตกต่างกันด้านเพศ อายุ ระดับการ

ศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพ รายได้ และลักษณะการอยู่

อาศัย มีระดับคุณภาพชีวิตไม่แตกต่างกัน

ตำรำง 2 

ภาพรวมการเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุท่ีอาศัยอยู่ในเขตจังหวัดนนทบุรี โดยจ�าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

ตามสมมติฐานที่ 1-7

สมมุติฐาน ปัจจัยส่วนบุคคล ค่า t ค่า F Sig
ผลการศึกษา

ยอมรับ ปฏิเสธ

1 เพศ 0.501 - 0.605 - √

2 อายุ - 0.141 0.635 - √

3 ระดับการศึกษา - 0.145 0.569 - √

4 สถานภาพสมรส - 0.332 0.526 - √

5 อาชีพ - 0.690 0.402 - √

6 รายได้ - 0.211 0.621 - √

7 ลักษณะการอยู่อาศัย - 0.019 0.781 - √

จากตารางที่ 2 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า 

ผู้สูงอายุที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส 

อาชีพ รายได้ และลักษณะการอยู่อาศัย ที่แตกต่างกัน มี

ความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในเขต

พื้นที่จังหวัดนนทบุรีโดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธ

สมมติฐานท่ีตั้งไว้ทุกข้อ

4. ปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารโยบายการพัฒนา

คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 5 

ด้าน (1) ภาวะผู้น�า (2) ทรัพยากรนโยบาย (3) การบริหาร

จดัการ (4) ความต้องการของผู้สงูอาย ุ(5) ความรว่มมือของ
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หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อความส�าเร็จ

ของการบริหารนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่เรยีงตามล�าดบัความส�าคญั

ได้ดังน้ีคือ (1) ภาวะผู้น�า (2) ทรัพยากรนโยบาย (3) การ

บริหารจัดการ (4) ความต้องการของผู้สูงอายุ (5) ความ

ร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้พบว่าวิธีการบริหาร

นโยบายที่ประสบความส�าเร็จ คือ นายกองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นมีการมอบหมายภารกิจแก่หน่วยงานรับผิด

ชอบไว้อย่างชัดเจน มีตัวชี้วัดความส�าเร็จในเป้าหมายของ

นโยบาย ระดบัหน่วยงานมแีผนงานทีส่อดคล้องกบันโยบาย

การพฒันาคณุภาพชวีติผูส้งูอาย ุในการท�างานของบคุลากร

ที่รับผิดชอบนโยบายมีการท�างานร่วมกันกับอาสาสมัคร

สาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน (อสม.) และอาสาสมัครดูแลผู้

สูงอายุที่บ้าน (อผส.) ซึ่งอาสาสมัครเหล่านี้จะเป็นผู้ช่วยท่ี

ส�าคัญที่ท�าให้การบริหารการปฏิบัติงานตามนโยบายการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุประสบความส�าเร็จ

5. ผลของการน�านโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปปฏิบัติทั้งผล 

กระทบด้านบวกและผลกระทบด้านลบ พบว่า ผลกระทบ

ในด้านบวก คือ นโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

จะท�าให้คุณภาพชีวิตผู ้สูงอายุดีขึ้นทั้งทางด้านร่างกาย 

จิตใจ และรายได้ ส่วนผลกระทบในด้านลบ คือ ปัญหาด้าน

ความจ�ากัดของงบประมาณ การขาดความรู้ความเข้าใจ

ในเรื่องผู้สูงอายุของบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้อง

ถิ่น รวมทั้งการมีบุคลากรจ�านวนน้อยไม่สามารถดูแลผู้สูง

อายุได้ทั่วถึง และสถานการณ์ทางการเมืองเศรษฐกิจและ

สังคมอาจส่งผลกระทบต่อการบริหารนโยบายการพัฒนา

คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้

ทั้งทางด้านบวกและทางด้านลบ ทั้งน้ีผลของการบริหาร

นโยบายด้านคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโดยภาพรวม พบ

ว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประสบความส�าเร็จในการ

บรหิารนโยบายการพฒันาคณุภาพชวีติผูส้งูอายอุยูใ่นระดบั

มาก และควรปรับปรุงการบริหารนโยบายด้านต่างๆ ดังนี้

ได้แก่ ด้านงบประมาณ การบริหารบุคลากร และการจัด

ให้มีความร่วมมือที่มีประสิทธิภาพ

กำรอภิปรำยผล

1. การวิเคราะห์คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่อาศัย

อยู่ในเขตจังหวัดนนทบุรี พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับ

มาก (  =3.24, SD = 0.477) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า 

1.1 ด้านเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ

ที่อาศัยอยู่ในเขตจังหวัดนนทบุรีโดยภาพรวมอยู่ในระดับ

มาก (  =3.28, SD = 0.687) สอดคล้องกับงานวิจัยของ

วลัยพร เอกนัยน์ และคณะ ได้ท�าการวิจัยเรื่อง บทบาทของ

เทศบาลต�าบลบางยี่รงค์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูง

อายุ อ�าเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ผลการวิจัยพบ

ว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีคุณภาพชีวิตดี เมื่อพิจารณาเป็นราย

ด้านพบว่าอยู่ในระดับดีทุกด้าน โดยผู้สูงอายุรู้สึกพึงพอใจ

ในด้านสังคมสูงท่ีสุด รองลงมาได้แก่ ด้านสาธารณสุข ด้าน

นันทนาการ และด้านเศรษฐกิจ ตามล�าดับ

1.2 ด้านร่างกาย คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่

อาศยัอยูใ่นเขตจงัหวดันนทบรุโีดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 

(  =3.32, SD = 0.680) สอดคล้องกับงานวิจัยของธาริน 

สุขอนันต์และคณะ ได้ท�าการวิจัยเรื่อง คุณภาพชีวิตของผู้

สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน จังหวัดชลบุรี ผลการ

ศกึษาพบว่าคณุภาพชวีติของผูส้งูอายใุนภาพรวมอยูใ่นระดบั

ปานกลาง โดยผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีคุณภาพชีวิตระดับปาน

กลาง รองลงมาเป็นระดับดี และระดับไม่ดี เมื่อ พิจารณา

รายได้พบว่า คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่อยู่ในระดับปาน

กลางได้แก่ ด้านร่างกาย สภาพแวดล้อม และจิตใจ ตาม

ล�าดับ ส่วนท่ีอยู่ในระดับดี คือด้านความสัมพันธ์ทางสังคม

1.3 ด้านสภาวะจติใจ คณุภาพชีวติของผูส้งูอายุ

ท่ีอาศัยอยู่ในเขตจังหวัดนนทบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับ

มาก (  =3.21, SD = 0.683) สอดคล้องกับงานวิจัยของ

วลัยพร เอกนัยน์ และคณะ ได้ท�าการวิจัยเรื่อง บทบาทของ

เทศบาลต�าบลบางยี่รงค์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูง

อายุ อ�าเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ผลการวิจัยพบ

ว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีคุณภาพชีวิตดี เมื่อพิจารณาเป็นราย

ด้านพบว่าอยู่ในระดับดีทุกด้าน โดยผู้สูงอายุรู้สึกพึงพอใจ

ในด้านสังคมสูงท่ีสุด รองลงมาได้แก่ ด้านสาธารณสุข ด้าน

นันทนาการ และด้านเศรษฐกิจ ตามล�าดับ

1.4 ด้านสังคม คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่

อาศยัอยูใ่นเขตจงัหวดันนทบรุโีดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 
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(  =3.14, SD= 0.719) สอดคล้องกับงานวิจัยของ ภูริชญา 

เทพศิริ ได้ท�าการวิจัยเรื่อง คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุใน

ต�าบลทองหลาง อ�าเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก ผลการ

ศึกษา คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุภาพรวม อยู่ในระดับปาน

กลาง เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านสวัสดิการสังคม มี

อันดับสูงสุด รองลงมาคือ ด้านความตระหนักในคุณค่าแห่ง

ตน ด้านความสัมพันธ์กับสมาชิกในครอบครัว ด้านร่างกาย 

ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม และด้านจิตใจ ตามล�าดับ

1.5 ด้านสิ่งแวดล้อม คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ

ที่อาศัยอยู่ในเขตจังหวัดนนทบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับ

มาก (  =3.25, SD = 0.641) สอดคล้องกับงานวิจัยของ 

วลัยพร เอกนัยน์ และคณะ ได้ท�าการวิจัยเรื่อง บทบาทของ

เทศบาลต�าบลบางยี่รงค์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูง

อายุ อ�าเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ผลการวิจัยพบ

ว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีคุณภาพชีวิตดี เมื่อพิจารณาเป็นราย

ด้านพบว่าอยู่ในระดับดีทุกด้าน โดยผู้สูงอายุรู้สึกพึงพอใจ

ในด้านสังคมสูงที่สุด รองลงมาได้แก่ ด้านสาธารณสุข ด้าน

นันทนาการ และด้านเศรษฐกิจ ตามล�าดับ

2. ผลการเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ

ที่อาศัยอยู่ในเขตจังหวัดนนทบุรี โดยจ�าแนกตามปัจจัย

ส่วนบุคคล พบว่า ผู้สูงอายุที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา 

สถานภาพสมรส อาชีพ รายได้ และลักษณะการอยู่อาศัย 

ที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ

ที่อาศัยอยู่ในเขตจังหวัดนนทบุรี ไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธ

สมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ประสงค์ 

ชาญช่าง ซึ่งศึกษาวิจัยเรื่อง การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของ

ผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร โดยพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลใน

เรื่อง เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ก่อนเกษียณ 

รายได้หลังเกษียณ และภูมิล�าเนาเดิม ไม่มีผลต่อคุณภาพ

ชีวิตของผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร อย่างไรก็ตาม ผลการ

ศกึษาไม่สอดคล้องกบัผลการศกึษาของ ธารนิ สขุอนนัต์และ

คณะ ได้ท�าการวิจัยเรื่อง คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขต

เทศบาลเมืองบ้านสวน จังหวัดชลบุรี ผลการศึกษาพบว่า 

ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุจ�าแนก

ตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุแตก

ต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (p < 0.05) ในปัจจัยต่อ

ไปน้ี คือ อายุ, ระดับ การศึกษา, อาชีพ, รายได้, การเป็น

สมาชกิกลุ่มทางสังคมและการรบัสวสัดกิารกองทนุผูส้งูอายุ 

คือ ผู้ท่ีมีอายุ 60–69 ปี, การศึกษาตั้งแต่อนุปริญญาข้ึนไป, 

อาชีพข้าราชการบ�านาญ, รายได้เฉลี่ยมากกว่า 5,001 บาท, 

เป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม, และไม่รับสวัสดิการกองทุนผู้สูง

อายุ จะมีคุณภาพชีวิตท่ีดีกว่ากลุ่มอื่น 

3. ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารนโยบายและ

ผู้น�านโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุไปปฏิบัติพบ

ว่าผูใ้ห้สมัภาษณ์ส่วนใหญ่คดิว่านโยบายการพฒันาคณุภาพ

ชวีติผู้สงูอายุควรเป็นนโยบายทีเ่กดิจากความต้องการของผู้

สูงอายุในท้องถ่ินโดยเป็นนโยบายท่ีมุ่งดูแลผู้สูงอายุทุกด้าน 

เช่น การพัฒนาคุณภาพชีวิตทางด้านสุขภาพร่างกาย ราย

ได้ และสุขภาพจิต เพราะผู้สูงอายุส่วนมากในท้องถ่ินมัก

ประสบปัญหาไม่มีผู้ดูแลเพราะลูกหลานต้องออกไปท�างาน

นอกบ้านปล่อยให้ผู ้สูงอายุอยู ่ตามล�าพังโดยเฉพาะผู้สูง

อายุที่ยากไร้พิการไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ซึ่งองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นควรเข้าไปดูแลซึ่งสอดคล้องกับ Kerrs 

(1976) ผลการศกึษาพบว่าช่องทางทีท่�าให้นโยบายล้มเหลว

ประการหนึ่งคือเป้าหมายไม่ชัดเจนในด้านคุณค่าท�าให้ฝ่าย

ทีน่�านโยบายไปปฏบิตัหิรอืฝ่ายบรหิารสามารถบดิเบอืนเป้า

หมายได้ ดังนั้น เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของนโยบาย

หากมีความชัดเจนจะสามารถน�าไปสู่ความส�าเร็จที่เป็นจริง

4. ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารนโยบายและ

กลุ่มผู้น�านโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุไปปฏิบัติ

พบว่าผู้ให้สัมภาษณ์ท้ังหมดค�านึงถึง พ.ร.บ.ผู้สูงอายุฉบับ 

พ.ศ.2546 เพราะเป็นกฎหมายท่ีมีผลบังคับโดยตรงในการ

ดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุซึ่งองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นได้น�า พ.ร.บ.ดังกล่าวมาปรับใช้ให้เหมาะสม

กับองค์กร ในส่วนผลกระทบท่ีคาดว่าจะได้รับจากการน�า

นโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู ้สูงอายุไปปฏิบัติ ผู ้ให้

สัมภาษณ์ส่วนใหญ่คิดว่าผลกระทบที่เกิดสามารถเกิดได้ 2 

ด้านคือผลกระทบในด้านบวกและผลกระทบในด้านลบใน

ส่วนผลกระทบด้านบวก ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่คิดว่านโย

บายการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุจะท�าให้คุณภาพชีวิต

ผู้สูงอายุดีข้ึนท้ังทางสุขภาพร่างกาย จิตใจ และรายได้ โดย

เฉพาะผู้สูงอายุที่ยากไร้พิการไม่สามารถช่วยเหลือตัวเอง

ได้จะได้รับประโยชน์จากนโยบายนี้เป็นอย่างมาก โดยมี

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักที่เข้าไป

ดูแลผู้สูงอายุซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ Van meter & 

Van horn (1976, อ้างถึงใน สมบัติ ธ�ารงธัญวงศ์, 2553, 
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น. 9) ผลการศึกษาพบว่าขอบเขตของการสนับสนุนหรือ

คัดค้านต่อวัตถุประสงค์ของนโยบายจากบุคคลชั้นน�าใน

องค์การและจากปัจเจกบุคคลหรือกลุ่มบุคคลทั้งภาครัฐ

และเอกชนมีอิทธิพลต่อการน�านโยบายไปปฏิบัติเช่นกัน 

ความเห็นของสาธารณชนและชนชั้นน�า (elite) ต่อแผน

งานเป็นปัจจัยส�าคัญในกระบวนการน�านโยบายไปปฏิบัติ

5. ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารนโยบายและ

กลุ่มผู้น�านโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุไปปฏิบัติ 

พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่คิดว่าองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นประสบความส�าเร็จตามเกณฑ์ตัวชี้วัดที่ผู ้วิจัยได้

ตั้งไว้ ซ่ึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่มีความ

พร้อมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้ให้สัมภาษณ์

ส่วนใหญ่ประเมินว่าการน�านโยบายการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตผู ้สูงอายุไปปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประสบความส�าเร็จในระดับมาก แต่ก็ควรมีการปรับปรุง

ในหลายด้านซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปิยากร หวัง

มหาพร (2550) ผลการศึกษาพบว่าโครงการส่วนใหญ่เป็น

โครงการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุ (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ) โดย

เป็นโครงการที่มีการพัฒนามาจากโครงการเก่าที่มีอยู่เดิม 

ส�าหรับปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการเกิดนวัตกรรมพบว่า

ปัจจัยด้านความรุนแรงของปัญหา ได้แก่ งบประมาณราย

จ่ายขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ปัจจัยด้านองค์การ 

ได้แก่ ปัจจยัองค์การด้านการสร้างความสมัพนัธ์กบักลุม่เป้า

หมาย ผู้ปฏิบัติงาน และการปรับปรุงวิธีการท�างาน และ

ปัจจัยด้านการเรียกร้องการเกิดนวัตกรรมเป็นผลมาจาก

ความต้องการของผู้สูงอายุในพ้ืนที่มีความสัมพันธ์อย่างมี

นัยส�าคัญทางสถิติกับนวัตกรรมการน�านโยบายผู้สูงอายุ

ไปปฏิบัติ ทั้งน้ี ปัจจัยทั้งสามประการจึงมีผลต่อการเกิด

นวัตกรรมในระดับที่แตกต่างกัน ส�าหรับนวัตกรรมผู้สูง

อายุแล้วปัจจัยด้านองค์การมีบทบาทอย่างส�าคัญต่อการ

เกิดนวัตกรรมผู้สูงอายุเป็นอย่างมาก

ข้อเสนอแนะกำรวิจัยครั้งนี้

1. ควรน�าข้อคิดเห็นของผู้บริหารมาเป็นแนวทาง

ในการน�านโยบายคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในจังหวัดนนทบุรี 

มาพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุไปสู่การปฏิบัติตามกรอบ

นโยบายท่ีก�าหนดไว้

2. ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้บริหารมีภาวะ

ความเป็นผู้น�าสูง เนื่องจากศักยภาพของผู้น�าจะมีส่วนส่ง

เสรมิ เป็นแบบอย่าง และกระตุน้ผูป้ฏบิตังิานท�าให้บคุลากร

ในองค์กรนั้นๆ สามารถน�านโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ผู้สูงอายุไปสู่การปฏิบัติได้ประสบความส�าเร็จ

3. รฐับาลควรจดัสรรงบประมาณเพิม่ข้ึนในด้านการ

อบรมส่งเสรมิความรูบ้คุลากรในท้องถิน่และเพิม่อตัราก�าลงั

คนด้านการดแูลผูส้งูอายรุวมทัง้เน้นให้มกีารด�าเนนิการด้าน

การดูแลผู้สูงอายุในท้องถิ่นโดยพัฒนาตั้งแต่ระดับหลักสูตร

การฝึกอบรมเฉพาะทางในสถาบันการศึกษาพยาบาลจนถึง

ระดับ (อสม.) และ (อผส.) ท่ีให้การดูแลผู้สูงอายุในท้องถิ่น

4. ผูบ้รหิารขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินควรคดั

เลอืกบคุลากรทีร่บัผดิชอบงานด้านผูส้งูอายทุีม่คีวามรู้ความ

สามารถ เข้าใจงานด้านผู้สูงอายุเป็นอย่างดี ควรเป็นคนที่

มีจิตใจเสียสละโอบอ้อมอารี รู้และเข้าใจจิตวิทยาผู้สูงอายุ

และถ้าเป็นไปได้ควรเป็นคนในท้องถิ่นนั้นๆ เพราะคนใน

ท้องถ่ินจะรู้และเข้าใจปัญหาของคนในท้องถ่ินได้เป็นอย่าง

ดีและสามารถเข้าไปแก้ไขปัญหาได้ถูกจุดท่ีสุด

ข้อเสนอแนะในกำรวิจัยครั้งต่อไป

1. ควรมกีารศกึษานโยบายการพฒันาคณุภาพชวีติ

ของผู้สูงอายุในระดับผู้ปฏิบัติงาน ท้ังนี้เพื่อจะได้น�าข้อมูล

มาเปรียบเทียบถึงความเหมือนกันหรือต่างกันอย่างไรใน

มุมมองของประชากรกลุ่มอื่นๆ ท่ีไม่ใช่เป็นผู้บริหารองค์กร

2. ควรมกีารศกึษาการบรหิารนโยบายคณุภาพชีวิต

ผู้สูงอายุในจังหวัดอื่นๆ หรือภาคอื่นๆ ท้ังนี้เพื่อจะได้ท�าการ

เปรียบเทียบในแง่มุมต่างๆ ความคิดเห็นของผู้บริหารที่มี

ความคล้ายคลึงกันหรือแตกต่างกันอย่างไร เพื่อน�าไปสู่การ

แผนพัฒนาการบริหารนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูง

อายไุปสูก่ารปฏบิตัไิด้อย่างมปีระสทิธภิาพมากขึน้ในอนาคต



264 Vol. 8 No. 2 May-August 2018
EAU HEritAgE JoUrnAl

Social Science and Humanity

References

Buranapong, K. (1997). The elderly and socialization in the family: Morality transmission for youth  

 in Bangkok metropolitan area. Master of Public Health Thesis, Chulalongkorn University.  

 (in Thai)

Chandarasorn, V. (2011). To induce major economic applications in the public sector. Bangkok:  

 Suan Sunandha Rajabhat University. (in Thai)

Chandarasorn, V. (2013). An integrated theory of public policy implementation (6th ed.). Bangkok:  

 Prikwan. (in Thai)

Chuto, N. (2002). Thai elderly. Bangkok: Chulalongkorn University. (in Thai) 

Kerrs, D. H. (1976). The logic of policy and successful policy. Policy Science, 7(1), 351-363.

Kitisuksathit, S., et al. (2012). Quality of life, work and happiness. Nakhon Pathom: Mahidol  

 University. (in Thai)

Monkong, S. (2006). Statistics of the elderly in Thailand. Bangkok: Mahidol University. (in Thai)

Office of Social Development and Human Security. (2005). Guidelines for the implementation of  

 social welfare service of Tombon administrative (2nd ed.). Bangkok: Ministry of Social  

 Development and Human Security. (in Thai)

Office of the National Economic and Social Development Board. (2009). Population projections for  

 Thailand year 2000 – 2020. Bangkok: Human Resources Planning Division. (in Thai)

Santiwong, T. (2000). Organization and management. Bangkok: Thaiwattanapanich. (in Thai)

Sripikul, P. (2011). Factor affecting quality of life of elder people in Lam Sin sub-districe, Srinakarin  

 district, Pattalung province. Independent Study in Master of Public Administration Program,  

 Khon Kaen University. (in Thai)  

Thamrongwong, S. (2010). Public policy: Concept analysis and process. Bangkok: Semadham.  

 (in Thai)

The Elderly and Social Welfare Commission Extraordinary Senate. (2001). Problem of elderly and  

 solution. Bangkok: Author. (in Thai)

Wiruchnipawan, W. (2007). Management and guidelines and moral sufficient economy. Bangkok:  

 Forepace. (in Thai)

Wiruchnipawan, W. (2009). Management of state agencies: A comparative analysis of the  

 indicators. Bangkok: Forepace. (in Thai)

Wittayaudom, W. (2007). Organization development. Bangkok: Thanawat. (in Thai)

World Health Organization. (1995). A picture of health: A review and annotated of the health of  

 young people in developing countries. Geneva: Author.



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 ประจ�าเดือน พฤษภาคม-สิงหาคม 2561 265

บทคัดย่อ

การวิจัยเชิงพรรณนานี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) ปัจจัยการท�างานเป็นทีม ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�า

หมู่บ้าน (2) ปัจจัยสนับสนุนทางการบริหารของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน (3) ผลการปฏิบัติงานของอาสา

สมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้านในการด�าเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพ และ (4) ความสัมพันธ์ระหว่าง ปัจจัยการ

ท�างานเป็นทีม ปัจจัยสนับสนุนทางการบริหาร กับผลการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้านในการ

ด�าเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพ ประชากรได้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้านจ�านวน 786 คน สุ่มตัวอย่าง

โดยใช้ตารางส�าเร็จรูปของเครจซี่และมอแกน ได้จ�านวนตัวอย่าง 260 คน เครื่องมือท่ีใช้คือแบบสอบถาม มีค่าความเชื่อ

มั่น 0.83 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ไค-สแควร์และสัมประสิทธิสห

สัมพันธ์ของเพียร์สัน ผลการวิจัยพบว่า (1) ปัจจัยการท�างานเป็นทีมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้านมีระดับสูง

ทุกด้าน (2) ปัจจัยสนับสนุนทางการบริหารของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้านมีระดับสูงทุกด้าน (3) การปฏิบัติ

ตามบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้านในการด�าเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพมีระดับมากทุกด้าน และ 

(4) ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการท�างานเป็นทีมกับผลการปฏิบัติตามบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน

ในการด�าเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพ ไม่มีความสัมพันธ์ ในส่วนความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยสนับสนุนทางการบริหาร 

กับผลการปฏิบัติตามบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้านในการด�าเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพ มีความ

สัมพันธ์กัน ในเชิงบวกระดับน้อยมาก อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ .001

ค�ำส�ำคัญ: ท�างานเป็นทีม, อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน, หมู่บ้านจัดการสุขภาพ

Abstract

The objectives of this study were to (1) determine teamwork factors of village health volunteers 

(VHVs), (2) identify management support factors of VHVs, (3) analyze the performance of VHVs in the 

operation of health management villages, and (4) examine the relationships among teamwork factors, 

management support factors, and performance of VHVs, all in the operation of health management 

villages in Ta Phraya district. Of all 786 VHVs in the district, 260 were selected using the Krejcie & 

Morgan sample table and stratified sampling method. Data were collected using a questionnaire with 

กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ�ำหมู่บ้ำนในกำรด�ำเนินงำน

หมู่บ้ำนจัดกำรสุขภำพ อ�ำเภอตำพระยำ จังหวัดสระแก้ว

Performance Assessment of Village Health Volunteers Working in Village 

Health Promoting Administration in Taphraya District, Sakaeo Province
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บทน�ำ

“หมู่บ้านจัดการสุขภาพ” เป็นพื้นที่เป้าหมายของ

การพัฒนาที่ส�าคัญที่สามารถด�าเนินงานด้านสุขภาพอย่าง

เป็นขั้นตอน โดยเป็นกระบวนการพัฒนารูปแบบใหม่ที่

เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อปท. และองค์กรเอกชนอื่นๆ เป็น

ผู้สนับสนุน ให้หมู่บ้าน/ชุมชน เป็นองค์กรจัดการตนเอง

ให้มีสุขภาพดีอย่างยั่นยืน โดยมี อสม. เป็นก�าลังส�าคัญใน

การขับเคล่ือนตามนโยบาย “หมู่บ้านจัดการสุขภาพ” ให้

ประสบความส�าเร็จ ทั้งการท�างานเป็นทีม การสนับสนุน

การบริหารงาน เพ่ือมเีป้าหมายร่วมกนัคอืประชาชนสขุภาพ

ดี ซึ่งอ�าเภอตาพระยา ได้มีการด�าเนินงานหมู่บ้านจัดการ

สุขภาพครอบคลุมทุกพื้นที่ และผลการด�าเนินงานในปีท่ี

ผ่านมานั้น (พ.ศ.2558) ผ่านเกณฑ์ฯ ร้อยละ 58.89 และ

ยังมีการด�าเนินการต่อเน่ือง ต้ังแต่ปี 2557 - 2559 ผล

การด�าเนินงานอยู่ในระดับดีเยี่ยม 1 ต�าบล, ระดับดีมาก 

3 ต�าบล, ระดับดี 1 ต�าบล 

การศึกษาประเมินผลการปฏิบัติงานของอสม. 

ในการด�าเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพนั้น  ได้ศึกษาถึง

แนวคดิทฤษฎต่ีางๆทีส่อดคล้องกบัวตัถปุระสงค์และเนือ้หา

ที่ผู้วิจัยได้เลือกที่จะน�ามาศึกษา ได้แก่ 

1. แนวคิดเกี่ยวกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�า

หมู่บ้านของกระทรวงสาธารณสุข

2. แนวคิดเกี่ยวกับหมู ่บ้านจัดการสุขภาพของ

กระทรวงสาธารณสุข

3. แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับการท�างานเป็นทีม  

the reliability value of 0.83. Statistics used for data analysis included percentage, standard deviation, 

arithmetic mean, chi-square, and Pearson’ s correlation. The results revealed that (1) all aspects of 

VHVs’ teamwork factors were at a high level (2) all of their management support factors were also 

at a high level (3) all aspects of their performance in the operation of health management villages 

were also at a high level and (4) there was no association between teamwork factors and VHVs’ 

performance in running the health management villages, but the management support factors were 

positively and significantly associated with such performance of VHVs, at a very low level (p = .001). 

Keywords: teamwork, health volunteer, health management village

ของแมคคลอเค (McCloskey, 1998, pp. 277-283)  

4. แนวคิดเก่ียวกับปัจจัยสนับสนุนทางการบริหาร

ของบราวน์ (Brown, 1998)

ผู้ศึกษาจะน�าผลการวิจัยใช้เป็นข้อมูลน�าไปใช้ใน

การปรับปรุงแผนการด�าเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพ

ตลอดจนต�าบลจัดการสุขภาพ ให้เกิดความส�าเร็จมากยิ่ง

ข้ึนและเกิดความยั่งยืนตลอดไป

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

1. ปัจจัยการท�างานเป็นทีม ของอาสาสมัคร

สาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน 

2. ปัจจัยสนับสนุนทางการบริหารของอาสาสมัคร

สาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน 

3. ผลการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุข

ประจ�าหมู่บ้านในการด�าเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพ 

4. ความสัมพันธ์ระหว่าง ปัจจัยการท�างานเป็นทีม 

ปัจจัยสนับสนุนทางการบริหาร กับผลการปฏิบัติงานของ

อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้านในการด�าเนินงาน

หมู่บ้านจัดการสุขภาพ



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
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แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

1. แนวคิดเกี่ยวกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�า

หมู่บ้าน

2. แนวคิดเก่ียวกับหมู่บ้านจัดการสุขภาพ

3. แนวคิดและทฤษฏีเก่ียวกับการท�างานเป็นทีม

4. แนวคิดเก่ียวกับปัจจัยสนับสนุนทางการบริหาร 

กรอบแนวคิดกำรวิจัย

   ตัวแปรอิสระ      ตัวแปรตาม

โครงสร้างทางประชากร

- อายุ                        - ระดับการศึกษา

- สถานภาพสมรส          - ระยะเวลาในการเป็น อสม.

การปฏบิัติตามบทบาทของอาสาสมัคร

สาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน (อสม.) ใน

การด�าเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพ

4 ด้าน คือ

1. การจัดท�าแผนด้านสุขภาพ

2. การจัดการงบประมาณ

3. การจัดกิจกรรมด้านสุขภาพ

4. การประเมินผลการด�าเนินงาน

ปัจจัยการท�างานเป็นทีม

- การมีเป้าหมายร่วมกัน    - การมีส่วนร่วมในการด�าเนินงาน

- การติดต่อสื่อสาร           - การรับผิดชอบร่วมกัน

- ความไว้วางใจ

ปัจจัยการสนับสนุนทางการบริหาร

- ด้านการวางแผน                  - ด้านการบริหารงานบุคคล

- ด้านการฝึกอบรม                 - ด้านการนิเทศติดตาม

- ด้านการจัดการสิ่งสนับสนุน     - ด้านการจัดการงบประมาณ

- ด้านการจัดการข้อมูลข่าวสาร   - ด้านการจัดองค์กรชุมชน

ภำพ1 กรอบแนวคิดการวิจัย

สมมติฐำนกำรวิจัย

1. โครงสร้างทางประชากร ได้แก่ อายุ ระดับ

การศึกษา สถานภาพสมรส ระยะเวลาในการเป็น อสม. 

มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับผลการปฏิบัติตามบทบาทของ

อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน ในการด�าเนินงาน

หมู่บ้านจัดการสุขภาพ อ�าเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

2. ปัจจยัการท�างานเป็นทมีมคีวามสมัพนัธ์เชงิบวก

กับผลการปฏิบัติตามบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุข

ประจ�าหมู่บ้าน ในการด�าเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพ 

อ�าเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

3. ปัจจัยการสนับสนุนทางการบริหารมีความ

สัมพันธ์เชิงบวกกับผลการปฏิบัติตามบทบาทของอาสา

สมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน ในการด�าเนินงานหมู่บ้าน

จัดการสุขภาพ อ�าเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

การศึกษาครั้งนี้ เป ็นการศึกษาความสัมพันธ ์

ระหว่างโครงสร้างทางประชากร ปัจจัยการท�างานเป็นทีม 

และปัจจัยสนับสนุนทางการบริหาร กับผลการปฏิบัติงาน

ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน ในการด�าเนิน

งานหมู่บ้านจัดการสุขภาพ

ขอบเขตด้านเนื้อหา ศึกษาปัจจัยการท�างานเป็น

ทีมตามแนวคิดของ แมคคลอเค (McCloskey, 1998) 

ปัจจัยการสนับสนุนทางการบริหาร ตามแนวคิดของ  

บราวน์ (Brown, 1998) และ การปฏิบัติตามบทบาทของ

อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้านในการด�าเนินงาน

หมู่บ้านจัดการสุขภาพ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการจัดท�าแผน

สุขภาพ ด้านการจัดการงบประมาณ ด้านการจัดกิจกรรม

ด้านสุขภาพ และด้านการประเมินผลการด�าเนินงานแบบ

มีส่วนร่วม
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ขอบเขตด้านประชากร เก็บรวบรวมข้อมูลจาก

อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน ในอ�าเภอตาพระยา 

จังหวัดสระแก้ว จ�านวน 260 คน

ขอบเขตด้านเวลา ระยะเวลาในการวิจัย 1 

มกราคม-30 มิถุนายน 2559

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นอาสาสมัคร

สาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน (อสม.) ที่ปฏิบัติงานและข้ึน

ทะเบียน อสม. อ�าเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว และ

บันทึกในระบบสารสนเทศ งานสุขภาพภาคประชาชน 

กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กรมสนับสนุนบริการ

สุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข จ�านวนทั้งสิ้น 786 คน โดย

กระจายใน 5 ต�าบล 64 หมู่บ้าน

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ อาสาสมัคร

สาธารณสขุประจ�าหมูบ้่าน (อสม.) อ�าเภอตาพระยา จงัหวดั

สระแก้ว ปี พ.ศ. 2559 จ�านวน 260 คน จากการใช้ตาราง

ส�าเร็จรูปของเครจซี่และมอแกน (Krejcie & Morgan, 

1970) เมื่อได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างแล้ว ท�าการค�านวณ 

อสม. ที่จะสุ่มมาเป็นกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการแบ่งเป็น 

กลุ่มย่อยหรือชั้นภูมิ

เครื่องมือท่ีใช้ในกำรวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้คือแบบสอบถาม โดยแยกเป็นข้อ

ค�าถาม4 ส่วน ได้แก่

ส่วนที่ 1 แบบสอบถามโครงสร้างทางประชากร 

จ�านวน 5 ข้อ

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามปัจจัยการท�างานเป็นทีม 

จ�านวน 20 ข้อ

ส่วนที ่3 แบบสอบถามปัจจัยการสนบัสนนุทางการ

บริหาร จ�านวน 36 ข้อ

ส่วนที่ 4 แบบสอบถามผลการปฏิบัติตามบทบาท

ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน (อสม.) ในการ

ด�าเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพจ�านวน 20 ข้อ ตรวจสอบ

คุณภาพเครื่องมือ โดยมีขั้นตอนดังนี้

1. ความตรงตามเนื้อหา (content validity) ผู้

วิจัยน�าแบบสอบถามเสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบ

และผู้ทรงคุณวุฒิ จ�านวน 3 คน ตรวจสอบและให้ข้อเสนอ

แนะเก่ียวกับความตรงตามเนื้อหา ความถูกต้องของการวัด

และเกณฑ์การให้คะแนนและความเหมาะสมของภาษาทีใ่ช้ 

เพื่อปรับปรุงแก้ไข หลังจากนั้นน�าไปตรวจสอบความเที่ยง

ของแบบสอบถามและน�าไปใช้ในภาคสนาม

2. การตรวจสอบความเ ท่ียงของเครื่องมือ  

(reliability) ผู้วิจัยน�าแบบสอบถามท่ีผ่านการตรวจสอบ

ความตรงตามเนือ้หา และได้รบัการแก้ไขปรบัปรงุไปทดลอง

ใช้กับกลุ่มประชากรท่ีมีความคล้ายคลึงกันและไม่ใช่กลุ่ม

ประชากรท่ีจะศึกษา ได้แก่ อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�า

หมู่บ้าน (อสม.) ท่ีปฏิบัติงานในอ�าเภอวัฒนานคร จังหวัด

สระแก้ว จ�านวน 30 คน แล้วน�าคะแนนท่ีได้มาวิเคราะห์

ด้วยโปรแกรมส�าเร็จรูปทางสถิติ เพื่อวิเคราะห์หาความ

สอดคล้องภายในแบบสอบถามโดยวิเคราะห์รายข้อ และ

วิเคราะห์หาความเช่ือมั่นของแบบสอบถามแต่ละส่วน โดย

หาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค ปกติความเที่ยงมี

ค่าตั้งแต่ 0.7 ข้ึนไป จึงจะยอมรับว่ามีความเท่ียงหรือเชื่อ

ถือได้ (ประภา เพ็ญ สุวรรณ, 2537) ผลการค�านวณค่า

ความเท่ียงของแบบสอบถาม มีดังนี้

- ปัจจัยการท�างานเป็นทีม ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา

ของครอนบาคเท่ากับ .848

- ปัจจัยสนับสนุนทางการบริหาร ค่าสัมประสิทธิ์

แอลฟาของครอนบาค เท่ากับ .881

- ผลการปฏิบัติตามบทบาทของ อสม. ในการ

ด�าเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพ ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา

ของครอนบาค เท่ากับ .772 

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล

ใช้แบบสอบถามเก็บรวบรวมข้อมูลตั้งแต่ มกราคม 

2559 ถึง มิถุนายน 2559

สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล

1. สถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistics) 



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 ประจ�าเดือน พฤษภาคม-สิงหาคม 2561 269

ได้แก่ 

1.1 สถติิเชงิพรรณนา (descriptive statistics) 

ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า

สูงสุด และค่าต�่าสุด ของตัวแปรโครงสร้างทางประชากร 

ปัจจัยการท�างานเป็นทีม และปัจจัยสนับสนุนทางการ

บริหาร และผลการปฏิบัติงานในการด�าเนินงานหมู่บ้าน

จัดการสุขภาพ ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน

2. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ (analysis statistic)

2.1 การทดสอบ ไค-สแควร์ (X2 – test) เพื่อ

วิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่าง โครงสร้างทางประชากร 

ได้แก่ เพศ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส กับผลการ

ปฏิบัติตามบทบาทของ อสม. ในการด�าเนินงานหมู่บ้าน

จัดการสุขภาพ

2.2 การวิเคราะห์ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์

เพียรสัน (Pearson’s Product–Moment Correlation  

Coefficient) เพื่อวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่าง อายุ 

ระยะเวลาในการเป็น อสม. ปัจจัยการท�างานเป็นทีม และ

ปัจจัยสนับสนุนทางการบริหาร กับผลการปฏิบัติตาม

บทบาทของ อสม. ในการด�าเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพ 

ผลกำรวิจัย

โครงสร้างทางประชากร

กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 

ร้อยละ 71.9 และเป็นเพศชาย ร้อยละ 28.1 มีอายุระหว่าง 

38 - 47 ปี มากที่สุด ร้อยละ 48.5 รองลงมามีอายุระหว่าง 

48 - 57 ปีและระหว่าง 28 - 37 ปี ร้อยละ 35.0 และ ร้อย

ละ 9.6 ตามล�าดับ ระดับการศึกษา พบว่า ส่วนมากศึกษา

ระดับประถมศึกษา ร้อยละ 42.7 รองลงมาคือ มัธยมศึกษา

ตอนต้น ร้อยละ 21.9 สถานภาพสมรส พบว่า ส่วนใหญ่มี

สถานภาพสมรส 88.8 รองลงมาคือสถานภาพหย่า/แยก 

ร้อยละ 7.3 ระยะเวลาในการท�างานเป็น อสม. พบว่า ส่วน

มากระยะเวลาการท�างาน 1 – 13 ปี ร้อยละ 61.9 รองลง

มาคือ 14 – 26 ปี ร้อยละ 33.8

ปัจจัยการท�างานเป็นทีม

การวเิคราะห์ผลการศึกษาปัจจัยการท�างานเป็นทมี

ของอาสาสมคัรสาธารณสขุประจ�าหมูบ้่าน อ�าเภอตาพระยา 

จังหวัดสระแก้ว พบว่า ค่าเฉลี่ยปัจจัยการท�างานเป็นทีม 

อยู่ในระดับการท�างานเป็นทีมสูง (  = 4.11, SD = .411) 

และพิจารณารายข้อและรายด้าน

1. ด้านการมีเป้าหมายร่วมกัน 

ผลการศึกษาปัจจัยการท�างานเป็นทีมด้านการมี

เป้าหมายร่วมกนั ของอาสาสมคัรสาธารณสขุประจ�าหมูบ้่าน 

อ�าเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว เมื่อพิจารณาเป็นราย

ด้านพบว่าค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับสูง (  = 4.20, SD = .471)

2. ด้านการมีส่วนร่วมในการด�าเนินงาน 

ผลการศึกษาปัจจัยการท�างานเป็นทีมด้านการ

มีส่วนร่วมในการด�าเนินงาน ของอาสาสมัครสาธารณสุข

ประจ�าหมู่บ้าน อ�าเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว เมื่อ

พิจารณาเป ็นรายด ้านพบว ่าค ่าเฉลี่ยอยู ่ ในระดับสูง  

(  = 3.98, SD = .497)

3. ด้านการติดต่อสื่อสาร 

ผลการศึกษาปัจจัยการท�างานเป็นทีมด้านการ

ติดต่อสื่อสาร ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน 

อ�าเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว เมื่อพิจารณาเป็นราย

ด้านพบว่าค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับสูง (  = 4.29, SD = .528)

4. ด้านการรับผิดชอบร่วมกัน 

ผลการศึกษาปัจจัยการท�างานเป็นทีมด้านการรับ

ผิดชอบร่วมกัน ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน 

อ�าเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว เมื่อพิจารณาเป็นราย

ด้านพบว่าค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับสูง (  = 4.13, SD = .532)

5. ด้านความไว้วางใจ 

ผลการศกึษาปัจจยัการท�างานเป็นทมีด้านความไว้

วางใจ ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน อ�าเภอ

ตาพระยา จังหวัดสระแก้ว เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบ

ว่าค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับสูง (  = 3.94, SD = .589)

ปัจจัยการสนับสนุนทางการบริหาร

การวิเคราะห์ผลการศึกษาปัจจัยการสนับสนุน

ทางการบริหาร ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน 

อ�าเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว พบว่า ค่าเฉลี่ยปัจจัยการ

สนับสนุนทางการบริหาร อยู่ในระดับได้รับการสนับสนุน
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ระดับสูง (  = 4.08, SD = .386) และพิจารณารายข้อ

และรายด้าน 

1. การสนับสนุนด้านการวางแผน 

ผลการศึกษาปัจจัยการสนับสนุนทางการบริหาร 

ด้านการสนับสนุนการวางแผน ของอาสาสมัครสาธารณสุข

ประจ�าหมู่บ้าน อ�าเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว เมื่อ

พิจารณาเป ็นรายด ้านพบว ่าค ่าเฉลี่ยอยู ่ ในระดับสูง  

(  = 4.21, SD = .474)

2. การสนับสนุนด้านการบริหารงานบุคคล

ผลการศึกษาปัจจัยการสนับสนุนทางการบริหาร 

ด้านการสนับสนุนการบริหารงานบุคคล ของอาสาสมัคร

สาธารณสขุประจ�าหมูบ้่าน อ�าเภอตาพระยา จังหวดัสระแก้ว 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าค่าเฉลี่ยอยู ่ในระดับสูง  

(  = 3.98, SD = .498)

3. การสนับสนุนด้านการฝึกอบรม

ผลการศึกษาปัจจัยการสนับสนุนทางการบริหาร 

ด้านการสนับสนุนการฝึกอบรม ของอาสาสมคัรสาธารณสขุ

ประจ�าหมู่บ้าน อ�าเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว เมื่อ

พิจารณาเป ็นรายด ้านพบว ่าค ่าเฉลี่ยอยู ่ ในระดับสูง  

(  = 4.21, SD = .487)

4. การสนับสนุนด้านการนิเทศติดตาม

ผลการศึกษาปัจจัยการสนับสนุนทางการบริหาร 

ด้านการสนับสนุนการนิเทศติดตาม ของอาสาสมัคร

สาธารณสขุประจ�าหมูบ้่าน อ�าเภอตาพระยา จังหวดัสระแก้ว 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าค่าเฉลี่ยอยู ่ในระดับสูง  

(  = 4.14, SD = .539)

5. การสนับสนุนด้านการจัดการสิ่งสนับสนุน

ผลการศึกษาปัจจัยการสนับสนุนทางการบริหาร 

ด้านการสนับสนุนการจัดการสิ่งสนับสนุน ของอาสาสมัคร

สาธารณสขุประจ�าหมูบ้่าน อ�าเภอตาพระยา จังหวดัสระแก้ว 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าค่าเฉลี่ยอยู ่ในระดับสูง  

(  = 4.03, SD = .487)

6. การสนับสนุนด้านการจัดการงบประมาณ

ผลการศึกษาปัจจัยการสนับสนุนทางการบริหาร 

ด้านการสนับสนุนการจัดการงบประมาณ ของอาสาสมัคร

สาธารณสขุประจ�าหมูบ้่าน อ�าเภอตาพระยา จงัหวดัสระแก้ว 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าค่าเฉลี่ยอยู ่ในระดับสูง  

(  = 3.91, SD = .503)

7. การสนับสนุนด้านการจัดการข้อมูลข่าวสาร 

ผลการศึกษาปัจจัยการสนับสนุนทางการบริหาร 

ด้านการสนับสนุนการจัดการข้อมูลข่าวสาร ของอาสา

สมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน อ�าเภอตาพระยา จังหวัด

สระแก้ว เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าค่าเฉลี่ยอยู่ใน

ระดับสูง (  = 4.17, SD = .476)

8. การสนับสนุนด้านการจัดองค์กรชุมชน 

ผลการศึกษาปัจจัยการสนับสนุนทางการบริหาร 

ด้านการสนับสนุนการจัดองค์กรชุมชน ของอาสาสมัคร

สาธารณสขุประจ�าหมูบ้่าน อ�าเภอตาพระยา จงัหวดัสระแก้ว 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าค่าเฉลี่ยอยู ่ในระดับสูง  

(  = 3.96, SD = .575)

ผลการปฏิ บัติตามบทบาทของอาสาสมัคร

สาธารณสุขประจ�าหมู ่บ้าน (อสม.) ในการด�าเนินงาน

หมู่บ้านจัดการสุขภาพ

การวิเคราะห์ผลการศึกษาผลการปฏิบัติตาม

บทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน (อสม.) 

ในการด�าเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพ อ�าเภอตาพระยา 

จังหวัดสระแก้ว พบว่า ค่าเฉลี่ยผลการปฏิบัติตามบทบาท

ของ อสม. ในการด�าเนินงานหมู ่บ ้านจัดการสุขภาพ 

อยู ่ในระดับปฏิบัติตามบทบาทระดับมาก (  = 4.08,  

SD = .320) และพิจารณารายข้อและรายด้าน 

1. ด้านการจัดท�าแผนสุขภาพ

ผลการศึกษาผลการปฏิบัติตามบทบาทของ อสม. 

ในการด�าเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพ ด้านการจัดท�า

แผนสุขภาพ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าค่าเฉลี่ยอยู่

ในระดับมาก (  = 4.17, SD = .473)

2. ด้านการจัดการงบประมาณ

ผลการศึกษาผลการปฏิบัติตามบทบาทของ อสม. 

ในการด�าเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพ ด้านการจัดการ

งบประมาณ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าค่าเฉลี่ยอยู่

ในระดับมาก (  = 3.88, SD = .602)
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3. ด้านการจัดกิจกรรมด้านสุขภาพ

ผลการศึกษาผลการปฏิบัติตามบทบาทของ อสม. 

ในการด�าเนินงานหมู ่บ้านจัดการสุขภาพ ด้านการจัด

กิจกรรมด้านสุขภาพ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าค่า

เฉล่ียอยู่ในระดับมาก (  = 4.22, SD = .458)

4 ด้านการประเมินผลการด�าเนินงานแบบมีส่วน

ร่วม

ผลการศึกษาผลการปฏิบัติตามบทบาทของ อสม. 

ในการด�าเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพ ด้านการประเมิน

ผลการด�าเนินงานแบบมส่ีวนร่วม เมือ่พจิารณาเป็นรายด้าน

พบว่าค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (  = 4.06, SD = .477)

วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง โครงสร้างทาง

ประชากร กับผลการปฏิบัติตามบทบาทของ อสม. ใน

การด�าเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพ อ�าเภอตาพระยา 

จังหวัดสระแก้ว

วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างทาง

ประชากร กับผลการปฏิบัติตามบทบาทของ อสม. ใน

การด�าเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพ อ�าเภอตาพระยา 

จังหวัดสระแก้ว ในตัวแปรที่มีระดับการวัดแบบกลุ่ม โดยใช้  

Chi-square test ซึ่งได้แก่ เพศ ระดับการศึกษา สถานภาพ

สมรส พบว่า ไม่มปัีจจยัใดทีม่คีวามสมัพนัธ์กบัผลการปฏบิตัิ

ตามบทบาทของ อสม.ในการด�าเนินงานหมู่บ้านจัดการ

สุขภาพ อ�าเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง อายุ ระยะเวลา

การท�างานเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู ่บ้าน 

ปัจจัยการท�างานเป็นทีม ปัจจัยสนับสนุนทางการบริหาร 

กับผลการปฏิบัติตามบทบาทของ อสม. ในการด�าเนินงาน

หมู่บ้านจัดการสุขภาพ อ�าเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการท�างาน

เป็นทีม ปัจจัยสนับสนุนทางการบริหาร ของ อาสาสมัคร

สาธารณสขุประจ�าหมูบ้่าน (อสม.) อ�าเภอตาพระยา จงัหวดั

สระแก้ว ในตัวแปรที่มีระดับการวัดในมาตรอันตรภาค 

(interval scale) โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์

สัน (Pearson’s product–moment correlation  

coefficient) พบว่า อาย ุระยะเวลาทีท่�างานเป็นอาสาสมคัร

สาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน และปัจจัยการท�างานเป็นทีม

กับผลการปฏิบัติตามบทบาทของ อสม. ในการด�าเนินงาน

หมู่บ้านจัดการสุขภาพ อ�าเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว 

ไม่มีความสัมพันธ์ทางสถิติ ปัจจัยสนับสนุนทางการบริหาร 

มีความสัมพันธ์กับผลการปฏิบัติตามบทบาทของ อสม. ใน

การด�าเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพ อ�าเภอตาพระยา 

จังหวัดสระแก้ว ในเชิงบวกระดับน้อยมาก (r = 0.19) อย่าง

มีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ .001 

กำรอภิปรำยผล

สมมติฐานที่ 1 โครงสร้างทางประชากร ได้แก่ 

อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส ระยะเวลาการ

ท�างานเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน มีความ

สมัพนัธ์เชงิบวกกบัผลการปฏบิตัติามบทบาทของอาสาสมคัร

สาธารณสขุประจ�าหมูบ้่าน ในการด�าเนนิงานหมูบ้่านจดัการ

สุขภาพ อ�าเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

จากการวิจัยพบว ่า  อายุ  ระดับการศึกษา 

สถานภาพสมรส ระยะเวลาการท�างานเป็นอาสาสมัคร

สาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน ไม่มีความสัมพันธ์กับผลการ

ปฏิบัติตามบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�า

หมู่บ้าน ในการด�าเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพ อ�าเภอ

ตาพระยา จังหวัดสระแก้ว ขัดแย้งกับการศึกษาของธวัชชัย  

ไตรทิพย์ (2552) ศึกษาเรื่องคุณลักษณะส่วนบุคคลและ

ปัจจัยสนับสนุนทางการบริหารที่มีผลกระทบต่อระดับการ

ท�างานเป็นทีมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน 

พบว่า คุณลักษณะส่วนบุคคล มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ

การท�างานเป็นทีมอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 

และขัดแย้งกับการศึกษาของพิทักษ์ ยินดีจันทร์ (2553) 

ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของ อสม. ที่ปฏิบัติ

งานในศนูย์สาธารณสขุมลูฐานชมุชน อ�าเภอมะขาม จงัหวดั

จันทบุรี พบว่า ปัจจัยด้านประชากรสังคมของ อสม. ที่มี

ความสัมพันธ์กับผลการปฏิบัติงานอย่างมีนัยส�าคัญทาง

สถิติท่ีระดับนัยส�าคัญ 0.05 ได้แก่ เพศ อาชีพ และรายได้

เฉลี่ยต่อเดือนของอาสาสมัครสาธารณสุข ซ่ึงในส่วนของ

ปัจจัยส่วนบุคคลของ อสม. นั้นอาจจะขึ้นอยู่กับภูมิภาค

ของพื้นท่ีท่ีท�างานนั้นด้วย เพราะอ�าเภอตาพระยาเป็น

อ�าเภอชายแดนใกล้กับประเทศกัมพูชา เช่น การประกอบ

อาชีพนั้นก็ไม่ได้ท�าแค่ อสม. อย่างเดียว อาจจะมีประกอบ 
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อาชีพอื่นๆ ด้วย เพื่อหารายได้เลี้ยงครอบครัว ท�าให้การ

ปฏิบัติงานในบทบาท อสม. อาจจะยังไม่เพียงพอ ยิ่งต้อง

มารับหน้าที่ในส่วนของนโยบายหมู่บ้านจัดการสุขภาพเพิ่ม

ขึ้นด้วยยิ่งต้องเหมือนการแบกภาระเพิ่มขึ้นอีกด้วย

สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยการท�างานเป็นทีมมีความ

สัมพันธ์เชิงบวกกับผลการปฏิบัติตามบทบาทของอาสา

สมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน ในการด�าเนินงานหมู่บ้าน

จัดการสุขภาพ อ�าเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว จากการ

วิจัยพบว่า ปัจจัยการท�างานเป็นทีม ไม่มีความสัมพันธ์กับ

ผลการปฏิบัติตามบทบาทของ อสม. ในการด�าเนินงาน

หมู่บ้านจัดการสุขภาพ อ�าเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว 

ขดัแย้งกบัการศกึษาของ เอกรนิทร์ โปตะเวช (2555) ศกึษา

เรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานสาธารณสุขมูลฐานตาม

บทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน 

อ�าเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย พบว่า ปัจจัยท่ีมีผล

ต่อการปฏบิตังิานของอาสาสมคัรสาธารณสขุประจ�าหมูบ้่าน

ในอ�าเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย ได้แก่ เพศ สถาน

ที่ตั้งศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน ปัจจัยด้านการท�างานเป็นทีม 

การได้รับการสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ และงบประมาณการ

ปฏิบัติงานในงานสาธารณสุขมูลฐาน หากพิจารณาแล้ว พบ

ว่า การท�างานเป็นทีมต้องมีสิ่งยึดคือการมีภาวะผู้น�าในการ

เปล่ียนแปลง หากประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�า

หมู่บ้านมีภาวะผู้น�าสูงก็มีแนวโน้มว่าการท�างานเป็นทีม

สูงด้วย สามารถจูงใจให้สมาชิกทีมอาสาสมัครสาธารณสุข

ประจ�าหมู่บ้านปฏิบัติตามเป้าหมายของทีมจนการปฏิบัติ

ตามบทบาทของ อสม. ในการด�าเนินงานหมู่บ้านจัดการ

สุขภาพเป็นผลส�าเร็จ 

สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยสนับสนุนทางการบริหาร

มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับผลการปฏิบัติตามบทบาทของ

อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน ในการด�าเนินงาน

หมู่บ้านจัดการสุขภาพ อ�าเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว 

จากการวิจัยพบว่า ปัจจัยสนับสนุนทางการบริหาร มี

ความสัมพันธ์กับผลการปฏิบัติตามบทบาทของ อสม. ใน

การด�าเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพ อ�าเภอตาพระยา 

จังหวัดสระแก้ว ในเชิงบวกระดับน้อยมาก อย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .001 สอดคล้องกับการศึกษาของธวัชชัย 

ไตรทิพย์ (2553) ศึกษาคุณลักษณะส่วนบุคคลและปัจจัย

สนับสนุนทางการบริหารที่มีผลกระทบต่อระดับการท�างาน

เป็นทีมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน ผลการ

วิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ระหว่างคุณสมบัติส่วนบุคคล และ

ปัจจัยสนับสนุนทางการบริหารกับระดับการท�างานเป็นทีม 

พบว่า ปฏิสัมพันธ์ระหว่างประสบการณ์การท�างานด้านอา

มาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน และปัจจัยสนับสนุน

ทางการบริหาร มีผลกระทบร่วมต่อระดับการท�างานเป็น

ทีมของอาสาสมัครสาธารณสุข ประจ�าหมู่บ้าน โดยจากการ

ท่ีสอดคล้องกันพบว่า ปัจจัยสนับสนุนทางการบริหารงาน

ของเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข และประธาน อสม. นั้น ถ้ามีการ

สนับสนุนทรัพยากรบุคคลในการวางแผน การจัดองค์การ

เรียนรู้ การกระตุ้นโดยการนิเทศ ติดตาม และการควบคุม

ประเมินผลให้บรรลุจุดมุ่งหมายนั้น มีส่วนท�าให้การปฏิบัติ

ตามบทบาทของ อสม. ในการด�าเนินงานหมู่บ้านจัดการ

สุขภาพประสบผลส�าเร็จ

ข้อเสนอแนะในกำรวิจัยครั้งนี้ 

1. ระดับการท�างานเป็นทีมของ อสม. พบว่า ด้าน

ความไว้วางใจมีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข

ระดับต�าบล ควรจัดการอบรม เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

การท�างานร่วมกัน และหลักการท�างานเป็นทีมให้กับ อสม. 

ก�าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบของอสม.และรายงานให้เจ้า

หน้าท่ีสาธารณสุขรับทราบทุกคน

2. ปัจจัยสนับสนุนทางการบริหาร พบว่า การ

สนับสนุนด้านการจัดการงบประมาณมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 

ซึง่เป็นปัญหาในการท�างานของ อสม. เจ้าหน้าทีส่าธารณสขุ

ระดับต�าบล ควรให้ค�าแนะน�าในการบริหารจัดการด้านงบ

ประมาณ เช่น การเรียงล�าดับความส�าคัญของปัญหาในการ

ใช้งบประมาณ รวมทั้งการประสานกับหน่วยงานอื่นเพื่อ

สนับสนุนงบประมาณในการท�างานของ อสม.

3. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยสนับสนุนทางการ

บริหารกับผลการปฏิบัติตามบทบาทของ อสม. ในการ

ด�าเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพ พบว่า ปัจจัยสนับสนุน

ทางการบรหิาร มคีวามสมัพนัธ์กบัผลการปฏบัิตติามบทบาท

ของ อสม. ในการด�าเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพ ได้แก่ 

การร่วมจัดท�าแผนหมู่บ้าน การอบรมพัฒนาศักยภาพด้าน

การจัดการสุขภาพ การสนับสนุนงบประมาณและสิ่งของ

ในการด�าเนินงาน การให้ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดการ
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สุขภาพ พร้อมกับนิเทศ ติดตาม และประเมินผล เพื่อให้

อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน ปฏิบัติงานได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

ข้อเสนอแนะในกำรท�ำวิจัยต่อไป

1. ควรมีการวิจัยภาวะผู้น�าที่มีผลต่อการท�างาน

ของ อสม. ในการด�าเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพ

2. ควรมีการวิจัย เพื่อศึกษาปัจจัยอื่นๆ ที่มีอิทธิพล

ต่อระดับการท�างานเป็นทีมหรือสามารถพยากรณ์การ

ท�างานเป็นทีมได้

3. ควรมีการวิจัยเพื่อศึกษารูปแบบในการพัฒนา

งานของ อสม. ในการด�าเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพ 

เช่น รูปแบบการฝึกอบรม รูปแบบการสนับสนุน และรูป

แบบการนิเทศติดตาม

4. ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับการสร้างรูปแบบการ

พัฒนาภาวะของผู้น�าของประธาน อสม. ระดับต�าบล ระดับ

อ�าเภอ และระดับจังหวัด 
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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) หาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตามหลักความรู้แบบองค์

รวมเรื่องทัศนธาตุและการจัดองค์ประกอบส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ก่อนเรียนและหลังเรียน และ (3) หาความพึงพอใจของนักเรียน กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา

ปีที่ 1 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม อ�าเภอเมืองจังหวัดสระบุรี ปีการศึกษา 2559 จ�านวน 30 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย

ประกอบด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตามหลักความรู้แบบองค์รวมเรื่องทัศนธาตุและการจัดองค์ประกอบ แบบ

ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการสอนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย

สอน สถิติที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าทีของกลุ่มตัวอย่างไม่อิสระ (t-test 

for dependent sample) ผลการวิจัยพบว่า การสอนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตามหลักความรู้แบบองค์

รวมเรื่องทัศนธาตุและการจัดองค์ประกอบ มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ E1/E2 เท่ากับ 80.67/80.11 ผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนของนักเรียนหลังเรียนเท่ากับ (  = 24.03, SD = 1.27) สูงกว่าก่อนเรียน มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ (  =12.13,  

SD = 1.76) แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5และความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์

ช่วยสอนตามหลักความรู้แบบองค์รวมเรื่องทัศนธาตุและการจัดองค์ประกอบส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 อยู่ใน

ระดับมากที่สุดเท่ากับ (  = 4.81, SD = 0.11)

ค�ำส�ำคัญ: บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน, ทัศนธาตุ, การจัดองค์ประกอบ, ความรู้แบบองค์รวม

Abstract

The purposes of this research were to (1) determine the effectiveness of the computer assisted 

instruction (CAI) according to self-holistic knowledge skills in the visual elements and composition for 

Mathayomsuksa 1 students, (2) compare the students’ learning achievements before and after studying 

with CAI, and (3) to determine the level of satisfaction of the Mathayomsuksa1 on learning with CAI. 

The samples of this study were 30 Mathayomsuksa 1 students studying at Saraburi Wittayakhom School, 

Ampor Muang, Saraburi Province in the academic year 2016. The research instruments were lessons 

of CAI according to self-holistic knowledge skill in the visual elements and composition, pretest and 

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตำมหลักควำมรู้แบบองค์รวม  

เรื่องทัศนธำตุและกำรจัดองค์ประกอบส�ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1

Computer Assisted Instruction Lessons According to Self-Holistic Knowledge 

Skills in the Visual Elements and Composition for Mathayomsuksa 1 Students

อาภากรณ์ เสถียรรัตน์ และ ทศพร แสงสว่าง
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บทน�ำ

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นสื่อท่ีมีบทบาท

ส�าคัญในการช่วยการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ 

(กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์, 2552) มีการเสริมแรงจูงใจตอบ

สนองความแตกต่างระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์

หรือการตอบโต้กับเนื้อหาและกิจกรรมต่างๆ (กิดานันท์ 

มลิทอง, 2552) ง่ายต่อการประเมินและตรวจสอบความ

เข้าใจของผู้เรียนได้ตลอดเวลา ถูกจัดเก็บและบันทึกลง

บนแผ่นดีวีดีผู้เรียนสามารถน�าไปใช้เรียนด้วยตนเองได้ไม่

จ�ากัดเวลา (ชัยยงค์ พรหมวงศ์, 2549) และสถานท่ีช่วยส่ง

เสริมการเรียนรู้ในลักษณะที่เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลางได้

เป็นอย่างดี เป็นสื่อที่สอดคล้องกับงานวิจัย การพัฒนาบท

เรยีนคอมพวิเตอร์ช่วยสอนทีม่ปีระสทิธภิาพและมผีลสมัฤทธิ์

ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05 และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อบท

เรียนอยู่ในระดับมากที่สุด (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2543, น. 96)

หลั กสู ต รแกนกลา งการศึ กษาขั้ นพื้ น ฐ าน 

พุทธศักราช 2551 กล่าวถึง กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะเป็น 

กลุ่มสาระที่ช่วยพัฒนาให้ผู้เรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

มจีนิตนาการทางศิลปะชืน่ชมความงาม มสีนุทรยีภาพ ความ

มีคุณค่า ซ่ึงมีผลต่อคุณภาพชีวิตมนุษย์ กิจกรรมทางศิลปะ

ช่วยพัฒนาผู้เรียน ทั้งด้านร่างกายจิตใจ สติปัญญา อารมณ์ 

สังคม ตลอดจนการน�าไปสู่การพัฒนาสิ่งแวดล้อม ส่งเสริม

posttest of the students’ learning achievement before and after learning with CAI, and a questionnaire 

to evaluate student satisfaction towards the teaching of CAI with simulation. The statistical devices 

used in the study were percentage, mean, standard deviation and t-test for dependent samples. The 

results showed that the effectiveness of teaching with CAI according to self-holistic knowledge skills 

in the visual elements and composition had the efficiency of 80.67/80.11 which met the standard 

criteria. The scores of the posttest had an average of 24.03 and the SD of 1.27 which were higher than 

those of the pretest with an average of 12.13 and the SD of 1.76. The t-test between the pretest and 

posttest scores was 30.47 which was significantly different at the 0.05 level. The student satisfaction 

towards learning by using CAI was at a high level with an average of 3.91.

Keywords: computer assisted instruction lesson, visual elements, composition,  

self-holistic knowledge skill

ให้ผู้เรียนมีความเช่ือมั่นในตนเอง (กระทรวงศึกษาธิการ, 

2552) อันเป็นพื้นฐาน สอดคล้องกับแนวคิดทักษะความรู้

แบบองค์รวมด้วยตนเอง (self holistic knowledge skill) 

(Ron Miller, 2000) ซ่ึงกิจกรรมการเรียนรู้จะส่งเสริมให้

ผู้เรียนมีอิสรภาพในการเรียนรู้ (freedom) มีลักษณะที่

ยืดหยุ่นท�าให้ผู้เรียนไม่รู้สึกว่าถูกบังคับส่งเสริมให้ผู้เรียน

รูจ้กัพจิารณาความจรงิ ต่อตนเอง ต่อสงัคมเชือ่มโยงสมัพนัธ์

และส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการออกแบบการเรียน

รู้ด้วยตนเอง (ครรชิต มาลัยวงศ์, 2548) และมีการพัฒนา

ทกัษะทางสงัคม สร้างองค์ความรูจ้ากการเรยีนรูด้้วยตนเอง

และสร้างนวัตกรรมหรือชิ้นงานได้ด้วยตนเอง ซึ่งสอดคล้อง

กับความมุ่งหมายของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะโดยใน

ส่วนของทัศนศิลป์มุ ่งเน้นให้ผู ้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ

องค์ประกอบศิลป์ ทัศนธาตุ สร้างและน�าเสนอผลงานทาง

ทศันศลิป์จากจตินาการสามารถใช้อปุกรณ์ทีเ่หมาะสม รวม

ทั้งสามารถใช้เทคนิค วิธีการของศิลปินในการสร้างงานได้

อย่างมีประสิทธิภาพ (กรมวิชาการ, 2551, น. 182)

อย่างไรก็ตามการเรียนการสอนศิลปศึกษา พบว่า 

เนื้อหาสาระต้องอาศัยการท่องจ�าอยู่มากตัวอย่างและสื่อมี

ความเป็นนามธรรมมาก อีกทั้งวิชาศิลปะถูกปรับเปลี่ยนไป

ตามนโยบายทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการหลาย

ประการ เช่น ยกเลิกการสอบวัดระดับชาติ (O-net) และ
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นโยบายลดวิชาเรียนเพิ่มวิชารู ้ ท�าให้วิชาศิลปะมีความ

ส�าคัญเพิ่มมากขึ้นในปีการศึกษา 2559 นี้ 

จากความเป็นมาและปัญหาดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัย

จึงได้ท�าวิจัยเรื่อง บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตามหลัก

ความรู้แบบองค์รวมในการเรียนการสอนวิชาศิลปะเรื่อง

ทัศนธาตุและการจัดองค์ประกอบศิลป์ ส�าหรับนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนมีผลการเรียนรู้

วิชาทัศนศิลป์ที่ดีขึ้น มีความแม่นย�าเกี่ยวกับความรู้พื้นฐาน

เร่ืองทฤษฎีเพ่ือจะเป็นประโยชน์ในการต่อยอดสร้างสรรค์

ผลงานศิลปะที่งดงาม เสริมสร้างสมาธิผู้เรียน พัฒนาผู้เรียน

ให้เป็นเยาวชนที่ เก่ง ดี มีสุขของประเทศชาติต่อไปและ

พฒันาสือ่ให้เหมาะกบัเน้ือหาและมปีระสทิธภิาพดีมากยิง่ข้ึน

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

1. เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตาม

หลักความรู้แบบองค์รวม เรื่อง ทัศนธาตุและการจัดองค์

ประกอบ ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 

2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ก่อน

และหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 เรื่อง ทัศน

ธาตุและการจัดองค์ประกอบ

3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 1ที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

แนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง

Ron Miller (2000) ได้กล่าวไว้ว่า การศึกษา

เชิงองค์รวมเป็นการศึกษาที่ต้ังอยู่บนฐานของการพัฒนา

บุคลากรสามารถค้นพบความหมายและเป้าหมายในชีวิต

ผ่านการเห็นความสัมพันธ์ของตนเองต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชน 

โลกธรรมชาติ องค์ประกอบของการศึกษาแบบองค์รวม 

อันได้แก่

1. การศกึษาทีเ่ปิดให้ผูเ้รยีนมอีสิรภาพในการเรยีน

รู้และมีลักษณะที่ยืดหยุ่นเพียงพอที่จะท�าให้ผู้เรียนไม่รู้สึก

ว่าถูกบังคับให้เรียนอย่างเร่งรีบ

2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักพิจารณาความจริง และ

สิ่งที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต่อตนเอง ต่อสังคม

และระบบโดยรวม โดยแสดงให้เห็นถึงความเช่ือมโยงของ

ตนเองกับระบบอย่างสม�่าเสมอ

3. มีแนวทางในการพัฒนากระบวนการเรียนรู ้

อย่างเช่ือมโยงสัมพันธ์ และส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนส�าคัญ

ในการจัดการเรียนรู้ของตนเอง (ครรชิต มาลัยวงศ์, 2548) 

4. พัฒนาความสามารถทางสังคม เช่น ความ

สัมพันธ์ ฯลฯ

5. ส่งเสริมให้ผู ้ เรียนสามารถระบุคุณค่าของ

การเรียนรู ้ต ่อตนเองได้ ผู ้เรียนจะสามารถเรียนรู ้ได้มี

ประสิทธิภาพ หากได้เรียนสิ่งท่ีมีความหมายและมีความ

ส�าคัญต่อเขา ดังนั้นในการเรียนรู้ดังกล่าวผู้เรียนจึงเป็น

ศูนย์กลางการเรียนรู้ของตนเอง 

6. ส่งเสริมให้ผู ้เรียนสามารถสร้างความรู ้ด้วย

ตนเองและความสามารถในการน�าพาตนเองไปสู ่การ

เปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ไปสู่การมองเชิงองค์รวม

วุฒิชัย ประสารสอย (2547) กล่าวว่า การจัดการ

เรียนการสอนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ ได้เสนอแนวคิดใน

การจดัการเรยีนการสอนด้วยบทเรยีนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน

ไว้ว่าเป็นสื่อท่ีสร้างข้ึนโดยได้รับอิทธิพลจากแนวคิดของนัก

จิตวิทยากลุ่มพฤติกรรมนิยมซ่ึงเช่ือว่าการสอนท่ีได้ก�าหนด

มาตรฐานการเรียนรู้เอาไว้ล่วงหน้าให้เหมาะสมกับผู้เรียน

แต่ละคนพร้อมทัง้จดักจิกรรมการเรยีนรูท้ีเ่ป็นหน่วยย่อยให้

สัมพันธ์กันในลักษณะโปรแกรมการสอนจะช่วยท�าให้ได้รับ

ประสบการณ์ท่ีต่อเนื่องและบรรลุผลในการเรียน

วสันต์ อติศัพท์ (2555) ได้ให้แนวคิดในการจัดการ

เรียนการสอนด้วยคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไว้ดังนี้

1. เน้นกระบวนการเรียนการสอนตามเอกัตภาพ

เพื่อตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลท้ังในด้านสติ

ปัญญาทักษะเจตคติของผู้เรียน (ถนอมพร เลาหจรัสแสง, 

2553)

2. เปลี่ยนจากครูเป็นศูนย์กลางมาสู่ผู ้เรียนเป็น

ศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

3. สร้างปฏสิมัพนัธ์ใหม่จากครกูบัผูเ้รยีนมาเป็นการ

ศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองจากคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

4. เปลี่ยนบทบาทของสื่อท่ีช่วยครูสอนมาสู่สื่อที่

ช่วยผู้เรียนโดยผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านคอมพิวเตอร์
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ช่วยสอน

5. เน้นหลักการเรียนรู้ 4 ประการคือผู้เรียนมีส่วน

ร่วมอย่างกระฉับกระเฉง ผู้เรียนทราบผลย้อนกลับทันที ผู้

เรียนมีประสบการณ์แห่งความส�าเร็จ ผู้เรียนเรียนรู้ไปทีละ

น้อยตามล�าดับขั้นตอน

Guilford (1959, pp. 145 – 151) ได้กล่าวถึง

ลักษณะพื้นฐานของผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์ ว่ามีท้ังหมด 

5 ประการ ดังนี้

1. ความรู้สึกไวต่อปัญหา หมายถึง บุคคลท่ีมีความ

คิดสร้างสรรค์จะมีความสามารถในการจดจ�าปัญหาต่างๆ 

รวมทั้งความสามารถในการเข้าถึงหรือการท�าความเข้าใจ

เกี่ยวกับสิ่งที่เข้าใจผิด

2. ความคล่องในการคิด หมายถึง บุคคลท่ีมีความ

คิดสร้างสรรค์จะมีความสามารถในการผลิตแนวความคิด

จ�านวนมากในเวลาอันรวดเร็ว แล้วเลือกแนวความคิดท่ีดี

ที่สุดมาใช้แก้ปัญหา 

3. ความคิดริเริ่ม หมายถึง บุคคลที่มีความคิด

สร้างสรรค์จะมีความสามารถในการค้นหาแนวทางใหม่ๆ 

หรือวธีิการแปลงๆ แตกต่างกนัออกไปมาใช้ในการแก้ปัญหา

4. ความยืดหยุ่นในการคิด หมายถึง บุคคลที่มี

ความคิดสร้างสรรค์จะมีความสามารถในการหาวิธีการ

หลายๆ วิธีมาแก้ไขปัญหา แทนที่จะใช้วิธีการใดวิธีการ

หน่ึงเพียงวิธีเดียว

5. แรงจงูใจ หมายถงึ บคุคลทีม่คีวามคดิสร้างสรรค์

สูงมักมีแรงจูงใจสูง เพราะแรงจูงใจเป็นลักษณะส�าคัญของ

บุคคลในการที่จะแสดงตนว่าเป็นผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์ 

แรงจูงใจนี้สามารถท�าให้บุคคลกล่าวแสดงความพิเศษที่ไม่

เหมือนใครออกมาอย่างเต็มที่

E. Paul Torrance (1962) นิยามความคิด

สร้างสรรค์ว่าเป็นกระบวนการของความรู้สึกไวต่อปัญหา

หรือสิ่งที่บกพร่องขาดหายไปแล้วรวบรวมความคิดตั้งเป็น

สมมติฐานขึ้น ต่อจากนั้นก็ท�าการรวบรวมข้อมูลต่างๆ เพื่อ

ทดสอบสมมติฐานนั้นกระบวนการเกิดความคิดสร้างสรรค์

ตามทฤษฎีของทอร์แรนซ์ สามารถแบ่งออกเป็น 5 ข้ันดังนี้

1. การค้นหาข้อเท็จจริง (fact - finding) เริ่ม

จากการความรู้สึกกังวล สับสนวุ่นวาย แต่ยังไม่สามารถ

หาปัญหาได้ว่าเกิดจากอะไร ต้องคิดว่าสิ่งที่ท�าให้เกิด

ความเครียดคืออะไร

2. การค้นพบปัญหา (problem – finding) เมื่อ

คิดจนเข้าใจจะสามารถบอกได้ว่าปัญหาต้นตอคืออะไร

3. กล้าค้นพบความคิด (ideal – finding) คิดและ

ตั้งสมมติฐาน ตลอดจนรวบรวมข้อมูลต่างๆ เพื่อทดสอบ

ความคิด

4. การค้นพบค�าตอบ (solution – finding) 

ทดสอบสมมติฐานจนพบค�าตอบ

5. การยอมรับจากการค้นพบ (acceptance – 

finding) ยอมรับค�าตอบท่ีค้นพบและคิดต่อว่าการค้นพบ

จะน�าไปสู่หนทางที่จะท�าให้เกิดแนวความคิดใหม่ต่อไปที่

เรียกว่า การท้าทายในทิศทางใหม่

Alex F. Osborne (1953) กล่าวว่าการระดม

สมองเป็นการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหา โดยไม่มี

การประเมินว่าความคิดเห็นของใครว่าดีหรือไม่ดี ความคิด

เห็นของทุกคนจะถูกรวบรวม และน�าเสนอให้สมาชิกทุกคน

ได้ทราบ พร้อมท้ังสนับสนุนให้สมาชิกเสนอความคิดเห็น

ต่อเติมหรือเสริมของกันและกันได้ ส่งเสริมการสร้างสรรค์

ความคิดเห็นและบรรยากาศของการยอมรับส�าหรับความ

คิดเห็นทุกชนิด เป็นกระบวนการที่ใช้เพื่อรวบรวมความคิด

เห็น ปัญหา หรือข้อเสนอแนะจ�านวนมากในเวลาที่รวดเร็ว 

อย่างเป็นแบบแผน และเป็นวิธีการที่ดีในการกระตุ้นความ

คิดสร้างสรรค์ ตัวอย่างข้ันตอนการระดมสมองมี ดังนี้

1. ก�าหนดขอบเขตปัญหา

2. แบ่งกลุ่มออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้ระดม

สมอง กลุ่มผู้ประเมินความคิด

3. จัดท�าเอกสารท่ีระบุถึงขอบเขตของปัญหาและ

ตัวอย่างแนวทางแก้ไข ส่งถึงผู้เข้าร่วมประชุมทุกคน ไม่

น้อยกว่า 2 วันก่อนประชุม 

4. เริ่มประชุม โดยก่อนประชุมให้อธิบายกฎ

ระเบียบของการระดมสมองให้ผู้เข้าร่วมเข้าใจอย่างชัดเจน 

5. เขียนปัญหาลงบนกระดาน หรือ ฉายขึ้นจอ

โปรเจคเตอร์ ให้ทุกคนเห็น

6. ให้ผู้ระดมสมอง เสนอความคิดโดยเริ่มจากผู้



278 Vol. 8 No. 2 May-August 2018
EAU HEritAgE JoUrnAl

Social Science and Humanity

ที่ยกมือก่อน แต่ละท่านควรเสนอความคิดแค่คนละอย่าง

ต่อการน�าเสนอ 1 คร้ัง เพ่ือเปิดโอกาสให้ทุกคนได้เสนอ

ความคิดจนครบ

7. ท�าการบันทึกความคิดทั้งหมดที่ได้

8. เมือ่ผ่านไป 30 นาท ีให้ทกุคนหยดุเสนอความคดิ 

9. น�าความคิดทั้งหมดที่ได้มาน�าเสนอให้กลุ ่ม

ประเมินความคิด เลือกความคิดท่ีดีท่ีสุด

10. ส่งผลการเลือกจากกลุ่มประเมิน ให้กลุ่มท่ี

ระดมสมองอีกครั้งและ ขอให้พิจารณาว่ามีสิ่งใดท่ีควรจะ

เพิ่มเติมเข้าไปอีกหรือไม่

11. น�าความคิดท่ีเลือกแล้ว ส่งต่อให้กับบุคคลที่

รับผิดชอบในการน�าไปใช้

กรอบแนวคิดกำรวิจัย
   ตัวแปรต้น      ตัวแปรตาม

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตามหลักความรู ้แบบองค์รวม

เร่ือง ทัศนธาตุและการจัดองค์ประกอบ ส�าหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่1

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตามหลัก

ความรู้แบบองค์รวม เรื่องทัศนธาตุและ

การจัดองค์ประกอบ ส�าหรับนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 มีประสิทธิภาพตาม

เกณฑ์ 80/80

ขั้นตอนการเรียนรู้แบบองค์รวมด้วยตนเอง  

(self holistic knowledge skill) ดังนี้ (Ron Miller, 2000)

1) สร้างสถานการณ์ที่ผู้เรียนมีอิสรภาพในการเรียนรู้  

มีลักษณะที่ยืดหยุ่นท�าให้ผู้เรียนไม่รู้สึกว่าถูกบังคับ

2) ก�าหนดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จัก 

พิจารณาความจริง ต่อตนเอง ต่อสังคม

3) เชื่อมโยงสัมพันธ์ และส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม

4)  ออกแบบกิจกรรมพัฒนาทักษะทางสังคม 

5)  สร้างองค์ความรู้จากการเรียนรู้ด้วยตนเอง

6) สร้างนวัตกรรมหรือชิ้นงานได้ด้วยตนเอง 

ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี

ท่ี 1 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ท่ีเรียนด้วย

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนหลังเรียน

สูงกว่าก่อนเรียน

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตามหลัก

ความรู้แบบองค์รวม เรื่องทัศนธาตุและ

การจัดองค์ประกอบมีความพึงพอใจอยู่ใน

ระดับมาก

ภำพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

สมมติฐำนกำรวิจัย

1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตามหลักความ

รู้แบบองค์รวม เรื่อง ทัศนธาตุและการจัดองค์ประกอบ 

ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 มีประสิทธิภาพตาม

เกณฑ์มาตรฐาน 80/80

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของนักเรียนที่เรียน

ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีความเข้าใจในเนื้อหา

เรื่อง ทัศนธาตุและการจัดองค์ประกอบ เพิ่มมากข้ึนอย่าง

มีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05

3 .  นัก เรี ยนมีความพึ งพอใจต ่อ  บทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอนตามหลักความรู้แบบองค์รวม เรื่อง 

ทัศนธาตุและการจัดองค์ประกอบ อยู่ในระดับมาก
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วิธีด�ำเนินกำรวิจัย 

1. ผู ้ วิ จัยด�าเนินการติดต ่อประสานงานท�า

หนังสือขอความร่วมมือจากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพื่อขอเข้าทดลอง

ในการท�าวิจัย และใช้สถานที่โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 

อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี

2. ออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตาม

หลักความรู้แบบองค์รวม เรื่อง ทัศนธาตุและการจัดองค์

ประกอบ ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ดังนี้

2.1 ศึกษาเนื้อหาเรื่องทัศนธาตุและการจัด

องค์ประกอบจากแบบเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 1 และจากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ศึกษาเอกสารแนวคิดการจัดการเรียนรู้แบบองค์รวมโดย

ค�าแนะน�าจาก ดร.ทศพร แสงสว่าง ศึกษาแนวคิดทฤษฎี

การศึกษาที่ท�าให้เกิดความคิดสร้างสรรค์เพื่อน�ามาปรับใช้

กับวิชาศิลปะอย่างเหมาะสม ศึกษาโปรแกรมการสร้างบท

เรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หลังจากนั้นเริ่มเขียนแผนการ

เรียนรู้เร่ืองทัศนธาตุและการจัดองค์ประกอบ ออกแบบ

บทเรียน ก�าหนดเป้าหมาย จุดประสงค์รวบรวมข้อมูล

วิเคราะห์งาน ออกแบบกิจกรรมที่สอดคล้องกับหลักการ

จัดการเรียนรู้แบบองค์รวมและทฤษฎีที่ท�าให้เกิดความคิด

สร้างสรรค์แล้วน�าไปให้ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา 3 คนซ่ึงเป็น

ครูวิชาทัศนศิลป์ที่มีประสบการณ์สอนเกิน 10 ปี ต�าแหน่ง

ช�านาญการพิเศษตรวจสอบเรื่องความถูกต้องของแผนการ

สอน (ขนิษฐา ชานนท์, 2553)

2.2 ก�าหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้ ซ่ึงผู้วิจัย

ได้น�าวัตถุประสงค์การเรียนรู้มาจากหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 น�าแต่ละวัตถุประสงค์

มาก�าหนดเป็นชิ้นงานกิจกรรมท้ายแผนการจัดการเรียนรู้

2.3 สร้างบทเรียน เขียนแผนผังอธิบายขั้น

ตอนการท�างานของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ล�าดับ

หน้าต่างแสดงผล วางทามไลน์บทเรียนด้วยโปรแกรม 

Macromedia Authorware 7.0 จากนั้นผลิตเอกสาร

ประกอบบทเรียนส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จัด

ท�าคู่มือส�าหรับครู คู่มือส�าหรับนักเรียนโดยแทรกข้อสอบที่

ใช้ในการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไว้ในเน้ือหาคู่มือด้วย 

(ขนิษฐา ชานนท์, 2553)

3. ผู้วิจัยได้ด�าเนินการทดลองหาประสิทธิภาพบท

เรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ตามหลักความรู้แบบองค์รวม

เรื่องทัศนธาตุและการจัดองค์ประกอบ โดยการทดลอง

จ�านวน 3 ครั้ง (ไพศาล หวังพานิช, 2556)

3.1 การทดลองหาประสิทธิภาพครั้งที่ 1 ผู้

วิจัยได้ทดลองกับกลุ่มนักเรียนต่างห้องกัน กับกลุ่มทดลอง

หาประสิทธิภาพ ได้ทดลองกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา

ปีท่ี 1/6 จ�านวน 30 คน ผลการทดลองพบว่า บทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน มีตัวอักษรมากเกินไปและมีขนาด

เล็ก จึงท�าให้การเรียนไม่น่าสนใจและล�าบากในการอ่าน 

และสีสันไม่สวยงาม ไม่เร้าความสนใจ จึงท�าให้บทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ตามหลักความรู้แบบองค์รวมเรื่อง

ทัศนธาตุและการจัดองค์ประกอบ ไม่มีประสิทธิภาพเป็นไป

ตามเกณฑ์ท่ีก�าหนด E
1
/E

2
 มีค่าเท่ากับ 48.89/46.67 ผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียน (  = 44.00)  

(  = 42.00) สงูกว่าก่อนเรยีนแตกต่างกนัอย่างไม่มนียัส�าคญั

ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และความพึงพอใจของนักเรียนที่มี

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ตามหลักความรู้แบบองค์

รวมเรื่องทัศนธาตุและการจัดองค์ประกอบ จัดอยู่ในระดับ

ปานกลาง (  = 3.07)

3.2 การทดลองหาประสิทธิภาพครั้งที่ 2 กับ

กลุม่อืน่ ผูว้จิยัน�าบทเรยีนคอมพวิเตอร์ช่วยสอนท่ีได้จากการ

ปรับปรุงครั้งท่ี 1 แล้วโดยปรับขนาดตัวอักษรและเนื้อหา

ให้มีสีสันสวยงาม จากนั้นน�าไปทดลองกับนักเรียนกลุ่มอื่น

จ�านวน 30 คน เพื่อหาประสิทธิภาพ ผลการทดลองพบว่า

บทเรยีนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน ตามหลกัความรูแ้บบองค์รวม

เรื่องทัศนธาตุและการจัดองค์ประกอบ มีประสิทธิภาพเป็น

ไปตามเกณฑ์ท่ีก�าหนด E
1
/E

2
 มีค่าเท่ากับ 74.07/73.70 ผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียน (  = 66.67, 

SD = 1.53) (  = 66.33, SD = 3.06) สูงกว่าก่อนเรียน

แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และ

ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์

ช่วยสอน จัดอยู่ในระดับมาก (  = 4.02, SD = 0.69) 

และมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการออกแบบอยู่ในระดับดีมาก

3.3 การทดลองหาประสิทธิภาพครั้งที่ 3 กับ

กลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยน�าบทเรียนคอมพิวเตอร์ที่ได้จากการ

ปรับปรุงครั้งที่ 2 แล้วโดยปรับเนื้อหาเพิ่มเติม และเพ่ิม

สีสันให้สวยงาม น�ามาทดลองกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
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ปีที่ 1/7 ที่คัดสรรไว้ จ�านวน 30 คน ผลการทดลองพบว่า 

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ตามหลักความรู้แบบองค์

รวมเรื่องทัศนธาตุและการจัดองค์ประกอบ มีประสิทธิภาพ 

E
1
/E

2
 เท่ากับ 80.67/80.11 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

นักเรียนหลังเรียน (  = 12.1, SD = 1.76) (  = 16.10, 

SD = 1.27) สูงกว่าก่อนเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ 0.05 และความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมี

ต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน จัดอยู่ในระดับมากท่ีสุด 

(  = 4.81, SD = 0.11)

4. ครูผู้สอนให้นักเรียนท�าแบบประเมินความพึง

พอใจที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ตามหลักความ

รู้แบบองค์รวมเรื่องทัศนธาตุและการจัดองค์ประกอบ

5. ผู้วิจัยด�าเนินการตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน/

หลังเรียน แบบทดสอบมีคะแนนเต็ม 30 คะแนน จาก

นั้นน�าคะแนนที่ได้มาทดสอบด้วยวิธีทางสถิติเพ่ือทดสอบ

สมมติฐาน

6. ผู้วิจัยด�าเนินการหาความพึงพอใจของนักเรียน

ที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ตามหลักความรู้แบบ

องค์รวมเรื่องทัศนธาตุและการจัดองค์ประกอบ ด้วยการท�า

แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียน

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

ประชากรที่ ใช ้ ในการศึกษาคือนัก เรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม อ�าเภอเมือง 

จังหวัดสระบุรี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 มีท้ังหมด 

14 ห้องเรียน จ�านวน 630 คน

กลุ ่มตัวอย่างคือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคมอ�าเภอเมือง จังหวัดสระบุรีภาค

เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จ�านวน 30 คน วิธีการเลือก

กลุ่มประชากรมา 1 ห้องเรียนจ�านวน 30 คนคละระดับสติ

ปัญญา เก่ง ปานกลาง อ่อน

เครื่องมือท่ีใช้ในกำรวิจัย

1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตามหลักความ

รู้แบบองค์รวม เรื่อง ทัศนธาตุและการจัดองค์ประกอบ 

ส�าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี1

2. แบบประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์

ช่วยสอน

3. แบบทดสอบเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

4. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล

ในการวิจัยครั้งนี้ได้ด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล

โดยการทดลองตามแบบแผนการทดลองที่ก�าหนดไว้ ดังนี้ 

1. ด�าเนินการขอให้มหาวิทยาลัยออกหนังสือขอ

ความอนุเคราะห์ไปยังโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม เพื่อขอ

อนุญาตใช้สถานท่ีและเข้ารวบรวมข้อมูลจากนักเรียน

2. ทดสอบก่อนเรียนกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี

ท่ี 1 ท่ีเรียนเนื้อหาทัศนธาตุและการจัดองค์ประกอบเพื่อ

หาผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียน

3. ผู้วิจัยได้ท�าการทดลองครั้งที่ 1 น�าบทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน มาใช้ทดสอบนักเรียน 30 คนท่ีไม่ใช่

กลุ่มตัวอย่างน�าสื่อไปปรับปรุงอีกครั้ง

4. ผู้วิจัยได้ท�าการทดลองครั้งที่ 2 น�าบทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน มาใช้ทดสอบนักเรียน 30 คนท่ีไม่ใช่

กลุ่มตัวอย่างน�าสื่อไปปรับปรุงอีกครั้ง

5. ผู้วิจัยได้ท�าการทดลองครั้งที่ 3 น�าบทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน มาใช้ทดสอบนักเรียน 30 คนเป็นก

ลุ่มตัวอย่างท่ีเลือกไว้ประสิทธิภาพสื่อเป็นไปตามเกณฑ์ที่

ก�าหนด ความพึงพอใจนักเรียนอยู่ในระดับมากที่สุด ได้

รับข้อเสนอแนะเก่ียวกับการออกแบบดีมาก

6. น�าผลที่ได้จากเครื่องมือในการวิจัยมาวิเคราะห์

ข้อมูล (บุญชม ศรีสะอาด, 2551)

สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล

1. สถิติพื้นฐาน ค่าเฉลี่ยร้อยละ

1.1. ค่าร้อยละ (percentage) 

1.2. ค่าเฉลี่ย (average) 
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2. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ความตรงเชิงเนื้อหา

โดยผู้เชี่ยวชาญ

3. สถิติที่ใช้ในการหาค่าความยากง่ายและค่า

อ�านาจจ�าแนกของแบบประเมิน

4. สถิติที่ใช ้ในการหาค่าความเที่ยงของแบบ

ประเมินวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

5. สถิติที่ใช้ในการหาค่าความเที่ยงของผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน

6. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของ

แบบประเมินวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ผลกำรวิจัย

ผู้วิจัยได้สรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้ง

ไว้ ดังต่อไปน้ี

1. ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย

มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 กล่าวคือจากการหา

ประสิทธิภาพได้ค่าร้อยละของคะแนนระหว่างเรียนเท่ากับ 

80.67 (E
1
) และร้อยละของคะแนนจากแบบทดสอบหลัง

เรียนเท่ากับ 80.11 (E
2
)

2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและ

หลังเรียนพบว่า คะแนนหลังการเรียนรู ้จากบทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน มีค่าสูงกว่าคะแนนก่อนเรียนอย่าง

มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนกลุ่ม

ตัวอย่าง พบว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด

กำรอภิปรำยผล

การวิจัยเรื่องการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย

สอนตามหลักความรู้แบบองค์รวม เรื่องทัศนธาตุและการ

จัดองค์ประกอบ ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตาม

วัตถุประสงค์และสมมติ ฐานของการวิจัยซึ่งผลการวิจัยน�า

มาอภิปรายผลได้ดังนี้

1. การสอนด้วยบทเรยีนคอมพวิเตอร์ช่วยสอนตาม

หลักความรู้แบบองค์รวม เรื่องทัศนธาตุและการจัดองค์

ประกอบ ผู้สอนจะใช้การเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์

ช่วยสอนกับกิจกรรมท้ายบทประกอบกันและผู้วิจัยได้น�า

ความรูท่ี้ได้จากแนวคดิความรูแ้บบองค์รวมมาผสมกบัการใช้

บทเรยีนคอมพวิเตอร์ช่วยสอนเพือ่สร้างสรรค์งานทศันศลิป์

ตามความเข้าใจร่วมกับจินตนาการของผู้เรียนผลการวิจัย

พบว่ามีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80.67/80.11 ซึ่งนักเรียน

ได้มีการท�าแบบทดสอบก่อนเรียนโดยมีค่าเฉลี่ยคิดเป็นร้อย

ละ 12.13 หลังจากนั้นผู้วิจัยได้น�าบทเรียนคอมพิวเตอร์

ช่วยสอนให้นักเรียนได้เรียนรู้และให้นักเรียนท�าใบกิจกรรม

ในแต่ละหน่วย นักเรียนมีความสนใจ กระตือรือร้น สนใจ

เรียนมากขึ้น มีการบันทึกผลคะแนนจากใบงานและใบ

กิจกรรมมีค่าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 80.67 จากนั้นนักเรียน

ท�าแบบทดสอบหลังเรียนโดยมีค่าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 

80.11 แสดงให้เห็นว่าการสอนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์

ช่วยสอนตามหลักความรู้แบบองค์รวม เรื่องทัศนธาตุและ

การจัดองค์ประกอบมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ก�าหนดคือ 

80/80 (ยืน ภู่วรวรรณ, 2551)

2. จากการวิจัยพบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ี

เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน นักเรียนท�าแบบ

ทดสอบก่อนเรียน โดยมีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละเท่ากับ 

12.13 มีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) เท่ากับ 1.76 หลังจาก

นั้นนักเรียนได้ท�าแบบทดสอบหลังเรียนโดยมีคะแนนเฉล่ีย

ร้อยละสงูขึน้จากเดมิเท่ากบั 24.03 มค่ีาเบีย่งเบนมาตรฐาน 

(SD) เท่ากับ 1.72 การวิเคราะห์ t-test ระหว่างก่อนเรียน

และหลังเรียนเท่ากับ 30.47 มีความแตกต่างอย่างมีนัย

ส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05

3. ระดับความพึงพอใจของนักเรียนหลังจาก

การใช้การสอนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตาม

หลักความรู้แบบองค์รวม เรื่องทัศนธาตุและการจัดองค์

ประกอบ วิชาทัศนศิลป์ ส�าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา

ปีท่ี 1 พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมากมีค่า

เฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 3.91 นักเรียนได้เรียนรู้กิจกรรมที่ทาง

บทเรียนได้จัดกิจกรรมไว้และมีความพอใจต่อการสอนบท

เรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเนื่องจากให้ความรู้และความ

เพลิดเพลินให้อิสระในการเรียนรู้และปฏิบัติกิจกรรมอย่าง

เป็นขั้นตอนท�าให้ชิ้นงานทัศนศิลป์ของนักเรียนมีผลแสดง

ความก้าวหน้าทางการเรียนเป็นระยะๆ ท้าทายให้ผู้เรียน

เกิดความสนใจและเมื่อผู้เรียนใช้ความพยายามถึงระดับ
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หนึ่งจะได้ความส�าเร็จทันที

ข ้อสังเกตที่พบในระหว่างการเรียนรู ้จากการ

สอนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตามหลักความรู้

แบบองค์รวม เรื่องทัศนธาตุและการจัดองค์ประกอบวิชา

ทัศนศิลป์ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนมี

ความตั้งใจและมีความกระตือรือร้นในการเรียน สามารถ

ปฏิบัติงานทัศนศิลป์ได้อย่างสนุกสนาน มีความเชื่อมั่นใน

การท�างานมากขึ้นเพราะทุกคนได้ปฏิบัติจริงช่วยให้เกิด

การเรียนรู้รวมทั้งสามารถเลือกเนื้อหาได้เองโดยอิสระอีก

ทั้งยังมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันท�าให้ผู้เรียนได้

พัฒนาตามศักยภาพโดยมีครูวางแผนร่วมกับผู้เรียนช่วยให้

เกิดความกระตุ้นท้าทาย ให้ก�าลังใจและช้ีแนะแนวทางการ

แสวงหาความรู้ท่ีถูกต้อง

ข้อเสนอแนะ

1. การใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน สามารถ

น�าไปบูรณาการใช้กับการเรียนรู้กลุ่มสาระอื่นๆได้

2. การจดักจิกรรมโดยการใช้บทเรยีนคอมพวิเตอร์

ช่วยสอนให้เกิดความช�านาญ ควรชี้แนะและควรฝึกอบรม

ครูท่ีจะน�าบทเรียนคอมพิวเตอร์ไปใช้อย่างเต็มรูปแบบ
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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) พัฒนาและหาประสิทธิภาพสื่ออินโฟกราฟิก วิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้อง

ต้น ส�าหรับนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 (2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ (3) ศึกษาความพึง

พอใจของผู้เรียนที่มีต่อสื่ออินโฟกราฟิก กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 แผนก

วิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี ที่ก�าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2559 จ�านวน 30 คน ได้

มาโดยการสุ่มแบบง่าย ด้วยวิธีจับสลากเลือกตัวแทน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ประกอบด้วยสื่ออินโฟกราฟิก วิชาเครือ

ข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนท่ีมีต่อสื่อ

อินโฟกราฟิก วิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น สถิติท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

และ t-test for dependent Samplesผลการวิจัยพบว่า สื่ออินโฟกราฟิก วิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบ้ืองต้น ส�าหรับ

นักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์เท่ากับ 81.56/82.78 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้

เรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน โดยมีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 16.13 ค่าเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 26.47 มีความแตก

ต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อสื่ออินโฟกราฟิก วิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์

เบื้องต้น อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.55

ค�ำส�ำคัญ: อินโฟกราฟิก, วิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบ้ืองต้น

Abstract

This research aimed to (1) develop and find out the efficiency of infographics media in 

an introduction to computer networking courses for 3rd year vocational students, (2) compare  

๙learning achievements, and (3) study the satisfaction of learners toward infographics media. The 

sample of this research was comprised of 30 of the 3rd year vocational business computer students 

from Saraburi Technical College who are studying in the first semester of the 2016 academic year by 

using a simple random sampling method. The research instruments included infographics media for an  

Introduction to Computer Networking Course, an achievement test, and a satisfaction evaluation form of  

learners toward infographics media as an introduction to computer networking courses. Statistics 

กำรพัฒนำสื่ออินโฟกรำฟิก วิชำเครือข่ำยคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 

ส�ำหรับนักศึกษำประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นปีที่ 3

The Development of Infographic Media as an Introduction to  

Computer Network Course for the Third Year Vocational Students

ปิยพงษ์ ราศรี และ นฤมล เทพนวล

Piyaphong Rasi and Naruemon Thepnuan
หลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Master of Education Program, Rajamangala University of Technology Thanyaburi



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 ประจ�าเดือน พฤษภาคม-สิงหาคม 2561 285

บทน�ำ

เทคโนโลยีต่างๆ น้ัน ได้เข้ามามีบทบาทต่อชีวิต

ประจ�าวันของมนุษย์มากขึ้นไม่เว้นแม้แต่ด้านการศึกษา 

ที่ทุกวันนี้การค้นหาความรู้ไม่ได้อยู่เพียงแค่ตัวหนังสือบน

หน้ากระดาษเท่านั้น แต่ยังสามารถเติมเต็มความรู้ได้จาก

สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรืออีเลิร์นนิ่ง ที่มีรูปแบบการน�าเสนอท่ี

หลากหลาย ซ่ึง “อินโฟกราฟิก” ก็เป็นรูปแบบหนึ่งที่ก�าลัง

เป็นที่นิยมในการใช้แสดงข้อมูลที่มีความซับซ้อน ผ่านภาพ

นิ่ง หรือภาพเคลื่อนไหว เพื่อให้เกิดความเข้าใจได้ง่ายข้ึน

ในเวลาอันรวดเร็ว “สื่ออินโฟกราฟิกแบบปฏิสัมพันธ์เพื่อ

ให้ความรู ้เรื่องช่างสิบหมู ่” เป็นอีกหนึ่งสุดยอดผลงาน 

อินโฟกราฟิก ของ ทีมนักศึกษาวิชาเอกการออกแบบสื่อ

ปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ส่งเข้าประชันฝีมือในการ

ประกวด “Thailand Digi Challenge 2014” จัดโดย

ส�านักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ และ

สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศมาครอง โดยได้รับเงินรางวัล 

พร้อมเงินทุนที่จะน�ามาต่อยอดและพัฒนาผลงานต่อไป 

ขณะที่วันนี้เด็กส่วนใหญ่พกพาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กัน

ตั้งแต่อายุน้อยๆ หากมีการน�าข้อดีของอุปกรณ์เหล่านี้มา

ออกแบบและใช้ให้เกิดประโยชน์ ในยุดของเทคโนโลยีท่ี

ก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง โดยเฉพาะการเพิ่มเนื้อหา

การเรียนรู ้ในลักษณะโปรแกรมการเรียนรู ้ เชิงบันเทิง  

(Edutainment) เชื่อว ่านอกจากเด็กจะสนุกและ

เพลิดเพลินแล้ว ยังสามารถเรียนรู้ได้เร็วขึ้นด้วย (มณีรัตน์  

ศิริปัญจนะ, 2558)

used in the research were percentage, mean, standard deviation, and dependent samples t-test. 

The results revealed that (1) the efficiency of infographics media in an introduction to computer  

networking courses for 3rd year Vocational students was at 81.56/82.78 (2) the learning  

achievement after using infographics media was higher than before learning in which the mean score before  

learning was 16.13 and after learning was 2.57. The learning achievement after learning by using  

infographics media was higher than before learning at the .05 level of statistical significance and (3) the  

satisfaction of the learners on infographics media for an introduction to computer networking course 

was at the highest level with the mean score of 4.55.

Keywords: infographic, introduction to computer network course

อินโฟกราฟิก (Infographic) เป็นการน�าข้อมูล

ยากๆ มาย่อยและเปลี่ยนเป็นรูปภาพท�าให้การรับรู้ข้อมูล

เป็นไปได้ง่ายดายยิ่งขึ้น เป็นรูปแบบการจัดการข้อมูลท่ีได้

รบัความนยิมในต่างประเทศเป็นอย่างมาก อนิโฟกราฟิก จงึ

เข้ามามีบทบาท และเป็นอนาคตของตลาดออนไลน์ (on-

line marketing) เพราะ (1) ปัจจุบันเราอยู่ในยุคที่ข้อมูล

ล้นทะลักจนไม่มีเวลาเพียงพอที่จะบริโภคข้อมูลทั้งหมดได้ 

อินโฟกราฟิกเข้ามามีบทบาทช่วยท�าให้เราบริโภคข้อมูลได้

ง่ายและเร็วข้ึน (2) อินโฟกราฟิกเป็นศาสตร์และศิลป์แห่ง

การสื่อสาร เป็นการน�าข้อมูลที่มีความซับซ้อนมาท�าให้

เข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้นโดยใช้ภาพกราฟิกที่สวยงามเป็นตัวช่วย 

(3) อินโฟกราฟิกที่ดีควรมีลักษณะ 3 อย่างคือเรียบง่าย น่า

สนใจและสวยงาม (4) การเรียนรู้ของมนุษย์แบ่งได้เป็น 4 

รูปแบบคือเรียนรู้จากการดู (visual) การฟัง (auditory) 

การสัมผัส (kinesthetic) และการอ่านและเขียน (read/

write) ซึ่งคนกว่า 65 เปอร์เซนต์ถนัดเรียนรู้ด้วยการดู 

(5) 80 เปอร์เซ็นต์ ของการท�างานของสมองนั้นเกี่ยวกับ

การรับรู้และประมวลเป็นภาพ (6) คนเราประมวลผลจาก

การดูรูปภาพได้รวดเร็วกว่าการอ่านตัวหนังสือ 60,000 

เท่า และ (7) การสร้างอินโฟกราฟิกต้องค�านึงถึง 3 อย่าง 

คือ (7.1) คอนเทนท์ (7.2) การเล่าเรื่อง และ (7.3) ดีไซน์ 

(บล็อกโอแจ๊สซี, 2557)

ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาการพัฒนา

สื่ออินโฟกราฟิก เพื่อน�ามาใช้เป็นส่วนเสริมในรายวิชาเครือ
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ข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ในบทเรียนเรื่อง OSI Model ท่ี

สอดคล้องกับ แนวคิดการจัดการเรียนการสอนที่ช่วยปรับ

เปลี่ยนเนื้อหาที่เป็นนามธรรมไปเป็นรูปธรรมให้มากขึ้น ไม่

ว่าจะเป็นการใช้เกมส์ประกอบการสอน การใช้สือ่มลัตมิเีดยี 

สื่อจ�าลองสถานการณ์ เพื่อช่วยพัฒนาผลสัมฤทธิ์ เรื่อง OSI 

Model ให้ดีขึ้นในด้านความเข้าใจ และการน�าไปใช้ เรา

ควรจะต้องมีการน�าสื่อต่างๆ มาประกอบการเรียน เพื่อ

สร้างให้เกิดปฏิสัมพันธ์กันระหว่างนักเรียนกับคอมพิวเตอร์ 

นักเรียนและครูผู้สอนมากยิ่งขึ้น (กิตติ จุ้ยก�าจร, 2552) 

โดยสื่ออินโฟกราฟิก ที่สร้างมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เรียน

มีความรู้ความเข้าใจ และช่วยพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการ

เรียนให้ดีขึ้น

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

1. เพ่ือพัฒนาและหาประสทิธภิาพสือ่อนิโฟกราฟิก 

วิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ส�าหรับนักศึกษา

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3

2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้วย

ส่ืออนิโฟกราฟิก วชิาเครอืข่ายคอมพวิเตอร์เบือ้งต้น ส�าหรบั

นักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3

3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อสื่อ

อินโฟกราฟิก วิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ส�าหรับ

นักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

1. อินโฟกราฟิก (Infographics)

1.1 ความหมายของอินโฟกราฟิก  

(Infographics)

1.2 ประเภทของอินโฟกราฟิก

1.3 จดุเด่นและความน่าสนใจของอนิโฟกราฟิก

1.4 การสร้างอินโฟกราฟิกให้มีประสิทธิภาพ 

(designing effective Infographics)

1.5 การสร้างอินโฟกราฟิกให้ดึงดูดความสนใจ 

(designing an amazing Infographics)

1.6 สิง่ท่ีไม่ควรท�าในการออกแบบอนิโฟกราฟิก

1.7 การออกแบบอินโฟกราฟิกโดยใช้รูปแบบ 

ADDIE Model

2. ทฤษฎีการเรียนรู้โดยมัลติมีเดีย (cognitive 

theory of multimedia learning)

3. รูปแบบการสอน ADDIE (ADDIE model)

4. การหาประสิทธิภาพของสื่อการสอน

5. รายวิชา เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบ้ืองต้น

6. มาตรฐานการสื่อสารข้อมูล OSI Model

กรอบแนวคิดกำรวิจัย

 ตัวแปรต้น (independent variables)     ตัวแปรตาม (dependent variables)

สื่ออินโฟกราฟิก วิชา เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้อง

ต้น ส�าหรับนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปี

ที่ 3

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยสื่ออินโฟกราฟิก 

วิชา เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบ้ืองต้น

2. ความพึงพอใจท่ีมีต่อสื่ออินโฟกราฟิก วิชา เครือ

ข่ายคอมพิวเตอร์เบ้ืองต้น

ภำพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

สมมติฐำนกำรวิจัย 

ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนด้วยสื่อ

อินโฟกราฟิก วิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น สูงกว่า

ก่อนเรียน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05
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วิธีด�ำเนินกำรวิจัย 

การพัฒนาสื่ออินโฟกราฟ ิก วิชาเครือข ่าย

คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ส�าหรับนักศึกษาประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นปีที่ 3 ได้ออกแบบเครื่องมือและวิธีด�าเนินการ

วิจัย โดยน�ารูปแบบของ ADDIE MODEL (สมจิต จันทร์

ฉาย, 2557, น. 11) มาเป็นหลักการในการประยุกต์ใช้ และ

แบ่งออกเป็นขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. ขั้นการวิเคราะห์ (analysis)

1.1 ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาการเรียนการ

สอนในวิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้นเพื่อก�าหนด

ปัญหา และหาแนวทางในการพัฒนา

1.2 ศึกษาหลักการ รูปแบบ แนวคิด ทฤษฎี 

จากเอกสาร ต�ารา สื่ออินเตอร์เน็ต และงานวิจัย ที่เกี่ยวข้อง 

เพื่อสร้างกรอบแนวคิดในการพัฒนาสื่ออินโฟกราฟิก

1.3 ศึกษาหลักการ วิธีการสร้างและพัฒนา 

ด้วยโปรแกรมประยุกต์

1.4 ก�าหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้

1.5 ก�าหนดสาระการเรียนรู้

2. ขั้นการออกแบบ (design)

2.1 ออกแบบและพัฒนาคู่มือสื่ออินโฟกราฟิก

2.2 ออกแบบและพัฒนาสื่อวิดีโออินโฟกราฟิก

3. ขั้นการพัฒนา (development)

ประเมินคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย และหา

ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ซึ่งสามารถจ�าแนก เป็นการ

สร้างและพัฒนาเครื่องมือได้ 3 ส่วน ดังนี้

3.1 ประเมินคุณภาพสื่ออินโฟกราฟิก วิชา

เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

3.2 สร้างและประเมินคุณภาพแบบทดสอบ

วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

3.3 สร้างและประเมินคุณภาพแบบประเมิน

ความพึงพอใจ

4. ขั้นการน�าไปใช้ (implementation)

ทดลองหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 

80/80 โดยน�าสื่ออินโฟกราฟิก ที่ผ่านการประเมินคุณภาพ

ไปทดลอง และท�าการหาประสิทธิภาพ จ�านวน 3 ขั้นตอน 

ดังนี้ (ชัยยงค์ พรหมวงศ์, 2556, น. 11-12)

4.1 ทดลองรายบุคคล (one to one try-out 

and revised) 

4.2 ทดลองกลุ่มเล็ก (small group try-out 

and revised)

4.3 ทดลองภาคสนาม (field try-out and 

revised)

5. ข้ันการประเมินผล (evaluation)

5.1 น�าผลการจัดกิจกรรมระหว่างเรียน และ

ผลการทดสอบหลังเรียน มาใช้ในการหาประสิทธิภาพของ

สื่ออินโฟกราฟิก ได้ค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 81.56/82.78 

ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก�าหนด

5.2 น�าสื่ออินโฟกราฟ ิก วิชาเครือข ่าย

คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ที่ผ่านการทดลองหาประสิทธิภาพ

ตามเกณฑ์มาตรฐานไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง จ�านวน 30 คน

5.3 วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

5.4 ศกึษาความพงึพอใจจากกลุม่ตวัอย่าง และ

น�ามาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

ประชากรที่ ใช ้ ในการศึกษา คือ นักศึกษา

ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีท่ี 3 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์

ธรุกจิ วทิยาลยัเทคนคิสระบรุ ีจงัหวดัสระบรุ ีสงักดัส�านกังาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 

2559 จ�านวน 80 คน 

กลุ ่มตัวอย่างที่ใช ้ในการศึกษา คือ นักศึกษา

ประกาศนียบัตรวิชาชีพปีท่ี 3 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

วทิยาลยัเทคนคิสระบรุ ีจงัหวดัสระบรุ ีสงักดัส�านกังานคณะ

กรรมการการอาชีวศึกษา ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2559 

จ�านวน 30 คน โดยวิธีการสุ่มแบบง่าย (simple random 

sampling) ซ่ึงใช้วิธีการจับสลาก ด้วยวิธีการสุ่มแบบแทนที่ 

โดยทุกคนมีโอกาสถูกเลือกเท่าเทียมกัน แล้วจึงท�าการหยิบ

จับหมายเลข จนครบตามจ�านวนกลุ่มตัวอย่างท่ีต้องการ
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เครื่องมือท่ีใช้ในกำรวิจัย 

1. สื่ออินโฟกราฟิก วิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์

เบื้องต้น

2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

3. แบบประเมินความพึงพอใจ

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

1. แบบทดสอบก่อนเรียน (pretest) ให้กลุ ่ม

ตัวอย่าง ท�าแบบทดสอบก่อนเรียน และเก็บผลคะแนนท่ี

ท�าได้ เพื่อให้ทราบว่า ผู้เรียนมีความสามารถอยู่ในระดับใด 

2. กิจกรรมการเรียนรู ้ระหว่างเรียน ให้กลุ ่ม

ตัวอย่าง ด�าเนินการเรียนรู้ด้วยสื่ออินโฟกราฟิก วิชาเครือ

ข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น และเก็บรวบรวมผลคะแนน

ระหว่างเรียน

3. แบบทดสอบหลังเรียน (posttest) ให้กลุ่ม

ตัวอย่าง ท�าแบบทดสอบหลังเรียน หลังเรียนด้วย สื่ออิน

โฟกราฟิก วิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น และเก็บ

ผลคะแนนที่ท�าได้ เพื่อให้ทราบว่ากลุ่มตัวอย่างเกิดความ

รู้เพิ่มขึ้นในระดับใด

4. แบบประเมนิความพงึพอใจ หลงัท�าแบบทดสอบ

หลังเรียน ให้กลุ ่มตัวอย่าง ตอบแบบประเมินความพึง

พอใจที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยสื่ออินโฟกราฟิก วิชาเครือข่าย

คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

สถิติท่ีใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 

1. ค่าร้อยละ (percentage)

2. ค่าเฉลี่ย (average, )

3. ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)

4. ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)

5. ค่าความยากง่าย (p)

6. ค่าอ�านาจจ�าแนก (r)

7. ค่าความเชื่อมั่นโดยใช้สูตร KR-20

8. การหาประสิทธิภาพสื่อ (E
1
/E

2
)

9. การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ t-test  

dependent

ผลกำรวิจัย 

1. ผลการพัฒนาและหาประสิทธิภาพสื่ออิน

โฟกราฟิก วิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบ้ืองต้น ส�าหรับ

นักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีท่ี 3 พบว่า คะแนน

ระหว่างเรียน ของผู้เรียน จ�านวน 30 คน คิดเป็นเป็น

ค่าเฉลี่ยร้อยละ 81.56 และค่าคะแนนแบบทดสอบหลัง

เรียนเท่ากับ 82.78 แสดงให้เห็นว่าผลการพัฒนาและหา

ประสิทธิภาพ เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 กล่าวคือ E
1
/E

2
 

มีค่าเท่ากับ 81.56/82.78 

2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ด้วยสื่ออินโฟกราฟิก วิชา เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบ้ืองต้น 

ส�าหรับนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 พบว่า 

ผู้เรียนมีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน เท่ากับ 16.13 หลังเรียน

เท่ากับ 26.47 การวิเคราะห์ t-test ระหว่างเรียนและหลัง

เรียนเท่ากับ 16.61 มีความแตกต่างอย่าง มีนัยส�าคัญทาง

สถิติท่ีระดับ 0.05 เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว้

3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียน ท่ีมีต่อ

สือ่อนิโฟกราฟิก วชิาเครอืข่ายคอมพวิเตอร์เบือ้งต้น ส�าหรับ

นักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีท่ี 3 พบว่าผู้เรียนมี

ความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.55

กำรอภิปรำยผล

การวิจัยเรื่องสื่ออินโฟกราฟิก วิชาเครือข่าย

คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ส�าหรับนักศึกษาประกาศนียบัตร

วิชาชีพช้ันปีท่ี 3 น�ามาอภิปรายผลได้ดังนี้

1. การพฒันาและหาประสทิธภิาพสือ่อนิโฟกราฟิก 

วิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบ้ืองต้น ให้มีประสิทธิภาพ

ตามเกณฑ์ 81.56/82.78 ผลการวิจัยพบว่า ก่อนการใช้

สื่ออินโฟกราฟิก วิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ผู้

เรียนท�าการทดสอบก่อนเรียนมีคะแนนเฉลี่ยของคะแนน

เต็ม 30 คะแนน เท่ากับ 16.13 จากจ�านวนผู้เรียน 30 

คน หลังจากที่ท�าการทดสอบก่อนเรียนเสร็จแล้ว ผู้วิจัย

ได้อธิบายวิธีการเรียนด้วย สื่ออินโฟกราฟิก วิชาเครือข่าย
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คอมพิวเตอร์เบ้ืองต้น ที่ได้ออกแบบสร้างไว้และก�าหนด

กิจกรรมให้ผู ้เรียนได้เรียนรู ้ด้วยสื่อ อินโฟกราฟิก วิชา 

เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วย

ตนเอง รวมทัง้ก�าหนดแบบ ฝึกกจิกรรมในระหว่างการเรยีน

การสอน โดยผู้เรียนมีความสนใจ กระตือรือร้นสนใจเรียน

มาก และมีการบันทึกกิจกรรมผลคะแนนระหว่างเรียนไว้

แล้วน�าผลของคะแนนระหว่างเรียนมาหาคะแนนเฉลี่ย

คิดเป็นร้อยละ 81.56 หลังจากที่ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านสื่อ

อินโฟกราฟิก วิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น โดยท�า

แบบฝึกกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้เรียนท�าการทดสอบ

หลังเรียน พบว่า คะแนนทดสอบหลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ย

คิดเป็นร้อยละ 82.78 แสดงให้เห็นว่า สื่ออินโฟกราฟิก 

วิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ที่ผู ้วิจัยสร้างขึ้น มี

ประสิทธิภาพเท่ากับ 81.56/82.78 เป็นไปตามเกณฑ์ที่

ก�าหนดไว้ 80/80 สอดคล้องกับงานวิจัยของ ยุทธพงษ์ สี

ลาขวา, ฐิติชญา หมูสี และนิพล สังสุทธิ (2558) ได้ศึกษา

เรื่อง การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนมัลติมีเดีย เรื่องสวัสดี

อาเซียน ตามแนวคิดทฤษฎีพฤติกรรมนิยม มีวัตถุประสงค์ 

เพื่อ (1) พัฒนาสื่อการเรียนการสอนมัลติมีเดีย เรื่องสวัสดี

อาเซียน ตามแนวคิดพฤติกรรมนิยม ที่มีประสิทธิภาพตาม

เกณฑ์ 80/80 (2) ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของสื่อการเรียน

การสอนมลัตมิเีดยี และ (3) เปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการ

เรียนก่อนเรียนและ หลังเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยสื่อ

การเรียนการสอนมัลติมีเดีย ผลการศึกษาพบว่า สื่อการ

เรียนการอสนมัลติมีเดีย เรื่อง สวัสดีอาเซียน ตามแนวคิด

ทฤษฎีพฤติกรรมนิยมมีประสิทธิภาพ 80.50/80.67 เป็น

ตามเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้ 80/80 และนักเรียนที่ได้รับการสอน

โดยใช้ส่ือการเรียนการสอนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง

เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ด้วยสื่ออินโฟกราฟิก วิชา เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบ้ืองต้น 

ส�าหรับนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 พบว่า 

คะแนนเฉลี่ยระหว่างเรียน มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 16.13 

SD เท่ากับ 2.57 และหลังเรียนด้วยการเรียนรู้ผ่านสื่ออิน

โฟกราฟิก วิชา เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ผู้เรียน

มีคะแนนเฉล่ียสูงขึ้นจากเดิม โดยคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 

26.47 SD เท่ากับ 1.74 การวิเคราะห์ t-test ระหว่าง

ก่อนเรียนและหลังเรียนเท่ากับ 16.61 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนหลังเรียนด้วยสื่ออินโฟกราฟิก วิชา เครือข่าย

คอมพวิเตอร์เบ้ืองต้น สงูกว่าก่อนเรยีน อย่างมนียัส�าคญัทาง

สถิติท่ีระดับ 0.05 เป็นไปตามสมมติฐานซ่ึงสอดคล้องกับ

ผลงานวิจัยของสุดาทิพย์ ชีนะพันธ์ (2558) ได้ศึกษาเรื่อง 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง พันธะเคมี ของ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โดยใช้สื่อการสอนการ์ตูนแอ

นิเมช่ัน มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

เรื่อง พันธะเคมีของนักเรียนช้ัน มัธยมศึกษาปีท่ี 4 โดยใช้

สื่อการสอนการ์ตูนแอนิเมชั่น ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนเรื่อง พันธะเคมี ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา

ปีท่ี 4 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อการสอนการ์ตูนแอ

นิเมช่ัน คะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 

6.21 คะแนน และ 10.07 คะแนนตามล�าดบั และเมือ่เปรยีบ

เทียบระหว่างผลสัมฤทธิ์ทาง การเรียน พบว่า หลังเรียนสูง

กว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซึ่ง

เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว้

3. ผลการศกึษาความพงึพอใจของผูเ้รยีนทีม่ต่ีอส่ือ

อินโฟกราฟิก วิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบ้ืองต้น ส�าหรับ

นักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีท่ี 3 พบว่า ผู้เรียนมี

ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.55 

เมื่อพิจารณาแต่ละด้านพบว่า ด้านความชัดเจนของค�า

แนะน�าในการใช้สือ่การเรยีนรู ้และด้านการน�าเสนอมคีวาม

เหมาะสม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 5.00 รองลงมา ด้านความสอดคล้องระหว่างส่ือการ

เรียนรู้กับเนื้อหา ด้านเสียงที่ใช้บรรยายมีความเหมาะสม

กับนักเรียน ด้านเสียงดนตรีมีความเหมาะสมกับนักเรียน 

มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.67 และด้านความง่ายต่อการเรียนรู้ 

ด้านการออกแบบสื่อการเรียนรู้มีความเหมาะสม มีความ

พึงพอใจระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.53 ตามล�าดับ 

สอดคล้องกับผลงานวิจัยของพงษ์พิพัฒน์ สายทอง (2557) 

ได้ศึกษาเรื่อง การออกแบบอินโฟกราฟิกแอนิเมชันเพื่อการ

เรียนการสอน ดิจิทัลมีบทบาทส�าคัญมากในกระบวนการ

เรียนการสอน เนื่องจากเป็นตัวกลางท่ีช่วยให้การส่ือสาร

ระหว่างผู้สอนและผู้เรียนด�าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาบทเรียนได้ถูกต้องและบรรลุผล

ส�าเร็จตามวัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายที่ก�าหนดไว้ได้ สื่อ

เพื่อการการเรียนการสอนได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

สอดคล้องกบัการความเจรญิก้าวหน้าทางเทคโนโลยใีนด้าน
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ต่างๆ ส่งผลให้มกีารพฒันาสือ่เพือ่การเรยีนการสอนขึน้เป็น

จ�านวนมาก เช่น แอนเิมชัน่ อนิโฟกราฟิก มลัตมิเีดยีหนงัสอื

อิเล็กทรอนิกส์ แต่การพัฒนาสื่อเพื่อสนับสนุนกระบวนการ

เรียนการสอนต้องอาศัยการบูรณาการความรู้และทักษะ

ในการผลิตสื่อ การออกแบบระบบการเรียนการสอน การ

ทดสอบและประเมินผล เป็นแนวทางในการพัฒนาสื่อเพื่อ

การเรียนรู้ให้มีคุณภาพ 
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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อส�ารวจภาพลักษณ์ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส�านักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (2) เพื่อพัฒนารูปแบบการสร้างภาพลักษณ์ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด

ส�านักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการและ (3) เพื่อประเมินความเป็นไปได้และความเหมาะ

สมของรปูแบบการสร้างภาพลกัษณ์ของโรงเรยีนมธัยมศกึษา สงักดัส�านกังานคณะกรรมการ การศกึษาขัน้พืน้ฐาน กระทรวง

ศึกษาธิการ ประชากร ได้แก่ โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด คณะกรรมการการศึกษา ข้ันพื้นฐาน จ�านวน 2,361 แห่ง การ

ก�าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางของ Krejcie and Morgan (1970)ได้กลุ่มตัวอย่าง จ�านวน 331 แห่ง การสุ่ม

อาศัยหลักความน่าจะเป็น โดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งช้ัน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามความคิดเห็น เก็บ

ข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์และการสนทนากลุ่ม การขอความเห็นร่วมและให้การรับรองรูปแบบโดยผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรง

คุณวุฒิ การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ ได้แก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและการวิเคราะห์

เน้ือหา ผลการวิจัยพบว่า (1) สภาพภาพลักษณ์ของโรงเรียนมัธยมศึกษา ภาพรวมมีความเหมาะสมในระดับมาก โดยมี

ภาพลักษณ์ด้านความเลื่อมใสศรัทธาอยู่ในเหมาะสมมากท่ีสุด (2) รูปแบบการสร้างภาพลักษณ์ของโรงเรียนมัธยมศึกษา 

ประกอบด้วย ขั้นตอนการสร้างภาพลักษณ์ 3 ขั้นตอน ได้แก่ ข้ันการส�ารวจ ข้ันวางแผนปฏิบัติ ข้ันการพัฒนาภาพลักษณ์ 

และกลยุทธ์การสร้างภาพลักษณ์ ได้แก่ กลยุทธ์เชิงรุก กลยุทธ์พัฒนา กลยุทธ์ประชาสัมพันธ์ และ (3) การประเมินความ

เป็นไปได้และความเหมาะสมของรูปแบบการสร้างภาพลักษณ์ของโรงเรียนมัธยมศึกษา ภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด 

การรับรองรูปแบบโดยผู้ทรงคุณวุฒิเห็นด้วยในทุกประเด็น

ค�ำส�ำคัญ: ภาพลักษณ์, โรงเรียนมัธยมศึกษา, กระทรวงศึกษาธิการ, รูปแบบ, คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน
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บทน�ำ

ในโลกของการแข่งขัน สิ่งที่องค์กรต้องเผชิญ คือ 

ความไม่หยุดนิ่งของกระแสโลก จากสภาวการณ์ ต่าง ๆ  ท่ี

จะน�ามาถึงผลกระทบในด้านใดด้านหนึ่ง การที่องค์กรจะ

ประสบความส�าเร็จได้ ก็คือ ความสามารถที่จะรับมือต่อ

การเปล่ียนแปลงต่าง ๆ ในโลกได้ และต้องมีนวัตกรรมใน

เชงิสร้างสรรค์อยูต่ลอดเวลา ไม่ใช่เพือ่การแข่งขนัในปัจจบัุน

เท่าน้ัน แต่ต้องค�านึงถึงการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงใน

อนาคตด้วย ชื่อเสียงและภาพลักษณ์ขององค์กร ก็เป็นสิ่ง

หนึ่งที่ต้องใช้ความสามารถในการจัดการไม่น้อยไปกว่าการ

บรหิารทรพัยากรอืน่ขององค์กร (พจน์ ใจชาญสขุกจิ, 2556) 

ภาพลักษณ์องค์การจึงมีความส�าคัญ สามารถท�าให้สถาบัน 

หน่วยงานมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ เชื่อถือศรัทธาจากบุคคล

ที่เกี่ยวข้อง และจะท�าให้องค์การหน่วยงานสถาบันนั้น ๆ 

มีความเจริญก้าวหน้าได้ หากองค์กรใดมีภาพลักษณ์ท่ีดีอยู่

แล้ว หน้าที่ขององค์กรนั้นคือรักษาภาพลักษณ์ที่ดีดังกล่าว 

ไว้ให้ยืนนานและพัฒนาให้ดียิ่ง ๆ ขึ้น เพราะในโลกของ

การแข่งขันการหยุดอยู่กับที่คือการถอยหลัง แต่ส�าหรับ

องค์กรที่ภาพลักษณ์ปานกลางหรือไม่ดี แน่นอนว่าต้องรีบ

เร่งแก้ไขหรือปรับปรุงภาพลักษณ์ให้ดี เพราะหากยิ่งช้าจะ

ยิ่งแก้ไขยาก การจะสร้างหรือแก้ไขภาพลักษณ์เราต้องท�า

of the analysis of 2361 schools under the Board of the Basic Education. Key information included 

school principals. The sample sizes, using Krejcie and Morgan table of samples, numbered 331. The 

main probability sampling was conducted using Stratified random sampling. The research data were 

collected by using opinion questionnaires, interviews, and connoisseurship agreement. The research 

data were then analyzed using frequency, percentage, mean, standard deviation, and content analysis. 

The research revealed the following results (1) overall image of secondary schools under the office 

of the Board of Directors, Basic Education Ministry of Education is very appropriate. By faithfulness 

in the most appropriate (2) the image model consists of three (3) steps of image building (1) survey, 

planning, development, and image strategy (2) proactive strategy, strategy development, public  

relations strategy and (3) the image building evaluation model of secondary schools, under the office 

of the Board of Directors, Basic Education Ministry, were graded as excellent in utility, correctness, 

suitability, and prospects, respectively.

Keywords: image, secondary schools, ministry of education, model basic education, office of the 

board of directors

อย่างไรบ้าง เราคงต้องมาท�าความเข้าใจกับลักษณะพิเศษ 

(character) หรือจะเรียกว่า สัจธรรมของภาพลักษณ์ก็ได้ 

ภาพลักษณ์เปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ องค์กรท่ีครั้ง

หนึ่งมีภาพลักษณ์ดียิ่งในสายตาของประชาชนอาจจะกลาย

เป็นองค์กรที่มีภาพลบได้ถ้ามีข่าวลือหรือเหตุการณ์ร้าย

เกี่ยวพันถึงเป็นเหตุให้กระแสความนิยมของประชาชนใน

ขณะนั้นเปลี่ยนแปลงไป ภาพลักษณ์ที่เกิดจากการสร้าง

ภาพไม่ว่าจะเป็นการโฆษณาหรือเทคนิคทางการตลาด 

จะเกิดและสลายเร็วกว่าภาพลักษณ์ท่ีเกิดจากการผลงาน

อันเป็นรูปธรรม ภาพลักษณ์เกิดข้ึนได้ 2 ทาง ได้แก่ เกิด

จากเนื้อแท้ขององค์กรนั้นที่กระท�ามาเป็นเวลายาวนาน

สั่งสมจนฝังแน่นในความรู้สึกนึกคิดของคนจนกลายเป็น

ภาพลักษณ์ ซ่ึงต้องใช้เวลาหลายปีหรือหลายสิบปี และอีก

ทางหนึ่ง เกิดจากการสร้างเสริมปรุงแต่งโดยใช้เทคนิคการ

ตลาดและการประชาสัมพันธ์เข้าช่วย ซึ่งอาจใช้เวลาสั้น 

ๆ แต่ได้ ผลเร็ว ท้ังสองทางนี้มีจุดด้อยและจุดเด่นต่างกัน 

หากสามารถผสมผสานท้ังสองแนวทางเข้าด้วยกัน คือท�าดี

และประชาสัมพันธ์ตนเองด้วย ก็จะเป็นแนวทางที่สมบูรณ์

ยิ่งข้ึน ซ่ึงโรงเรียน อาจน�าแนวคิดภาพลักษณ์องค์การที่ได้

น�าเสนอไปปรับประยุกต์ใช้ตามความเหมาะสม เช่น การ
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ส�ารวจความคิดเห็น การจัดประชุมอภิปราย การจัดสัมมนา 

การใช้แบบสอบถามกับกลุ่มเป้าหมายและผู้ที่เกี่ยวข้องสิ่ง

ต่างๆ เหล่านี้จะเป็นเสมือนกระจกที่ส่ององค์การให้เราเห็น

องค์การในแง่มมุต่างๆ ทีห่ลากหลาย เพือ่ทีจ่ะได้รูจ้ดุแข็ง จดุ

อ่อน สามารถน�ามาพัฒนาองค์การให้มีชื่อเสียงได้รับความ

เชื่อถือศรัทธาต่อหน่วยงานในที่สุด จากการศึกษาแนวคิด

ของ Gregory & Wiechmann (1997) พบว่า โรงเรยีนมธัยม

ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีความใกล้ชิดกับประชาชน สามารถน�า

แนวความคดิการสร้างภาพลกัษณ์มาปรบัประยกุต์เพือ่ใช้ใน

การพัฒนาโรงเรียน ให้เป็นที่เชื่อถือศรัทธา ยอมรับ และ

สร้างความรู้สึกที่ดีแก่ผู้ปกครอง นักเรียนและบุคคลท่ัวไป

ได้ โดยการปรับปรุงแก้ไข หรือพัฒนาข้อมูลในการวางแผน

การก�าหนดทิศทางในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้เกิดข้ึนต่อ

ไป โดยการวิจัย ส�ารวจ ศึกษาการรับรู้ของกลุ่มเป้าหมายใน

ส่วนของปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับภาพลักษณ์ของโรงเรียนและ

การให้บริการ ความคิดเห็นและความต้องการของกลุ่มเป้า

หมาย โดยใช้เครื่องมือเพื่อสอบถามจะได้ทราบข้อมูล และ

น�ามาพัฒนาโรงเรียนให้มีภาพลักษณ์ที่ดี นอกจากนี้จะได้

รู้จุดแข็ง จุดอ่อน ซึ่งสามารถน�ามาพัฒนาโรงเรียนให้มีช่ือ

เสียงได้รับการยอมรับ และความเชื่อถือและศรัทธาต่อ

โรงเรียนมัธยมศึกษาได้อย่างดี

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

1. เพื่อส�ารวจภาพลักษณ์ของโรงเรียนมัธยมศึกษา 

สังกัดส�านักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ

2. เพื่อพัฒนารูปแบบการสร้างภาพลักษณ์ของ

โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส�านักงานคณะกรรมการ การ

ศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

3. เพือ่ประเมนิความเป็นไปได้และความเหมาะสม

ของรูปแบบการสร้างภาพลักษณ์ของโรงเรียนมัธยมศึกษา 

สังกัดส�านักงานคณะกรรมการ การศึกษา ขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

1. แนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวกับภาพลักษณ์

ดวงพร ค�านญูวฒัน์ และวาสนา จนัทร์สว่าง (2546, 

น. 60)ได้ให้ความหมายว่า ภาพลักษณ์ หมายถึง ภาพที่คน

รู้สึกนึกคิดหรือวาดขึ้นในใจ จะเป็นภาพของอะไรก็ได้ทั้งที่

มีชีวิตหรือไม่มี ชีวิต เช่น ภาพของคน หน่วยงาน องค์กร 

สินค้าหรือผลิตภัณฑ์เป็นต้น ภาพลักษณ์เกิดข้ึนจาก การ

ได้รับรู ้ข้อมูลข่าวสารทั้งประสบการณ์ทางตรงหรือทาง

อ้อมบวกกับความรู้สึกนึกคิดท่ีเกิดข้ึน ในจิตใจ หรือเป็น

ภาพในใจท่ีบุคคลรับรู้ต่อบุคคล วัตถุ สัตว์ สิ่งของ สถานที่ 

วิจิตร อาวะกุล (2550, น. 184-185) ได้ให้ความ

หมายว่า ภาพลกัษณ์เป็นภาพของสถาบนั หน่วยงาน บรษิทั 

ห้างร้าน หรือบุคคลท่ีเกิดความรู้สึกข้ึนในจิตใจของคนเรา

ว่าดี ไม่ดี ชอบ ไม่ ชอบ เช่ือถือ ไม่เช่ือถือ เห็นด้วยไม่เห็น

ด้วย หรือเฉย ๆ ถ้าความเห็นของคนส่วนมากเป็นเช่นไร 

ภาพลักษณ์ของหน่วยงานก็จะเป็นเช่นนั้น 

การสร้างภาพลักษณ์ (เสรี วงษ์มณฑา, 2540, น. 

54) ประกอบด้วย (1) ภาพลักษณ์เป็นองค์ประกอบส�าคัญ

ขององค์กร (2) ภาพลักษณ์เป็นคุณค่าเพิ่มให้องค์กร (3) 

ภาพลักษณ์ท�าให้องค์กรอยู่ได้อย่างมีสุขภาพท่ีดี (4) ภาพ

ลักษณ์น�ามาซ่ึงความร่วมมือและการสนับสนุน (5) ภาพ

ลักษณ์ไม่ได้เกิดข้ึนเองแต่ต้องมีการสร้าง 

2. แนวคิดการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา

การบรหิารการเปลีย่นแปลงของสถานศกึษาขัน้พ้ืน

ฐานท่ีมีการแข่งขันสูง เป็นการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็น

ฐาน (School-Based Management--SBM) ที่มีการกระ

จายอ�านาจการบริหารทางการศึกษา ทั้งอ�านาจและหน้าท่ี 

จากศนูย์กลางและส่วนกลางไปสูโ่รงเรยีน โดยให้ชมุชน และ

โรงเรยีนมอี�านาจการตดัสนิใจ ในการบรหิารการศกึษา การ

รับนักเรียนตามสัดส่วนด้วยความเป็นธรรม และจัดการกับ

ทรัพยากรท้ังหลายท้ังปวงด้วยตนเอง

3. แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบและการพัฒนารูปแบบ

กรอบแนวคิดกำรวิจัย

การศึกษาปัจจัยที่ก ่อให ้เกิดภาพลักษณ์ของ

โรงเรียน คือ ผลท่ีเกิดจากความเช่ือถือ การยอมรับ และ

ศรัทธาท่ีบุคคลมีต่อโรงเรียน ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่า การ

สร้างภาพลักษณ์ของโรงเรียนจะเกี่ยวข้องกับปัจจัย ได้แก่ 
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(1) ด้านความเชื่อถือ ประกอบด้วย บุคลากร ผู้บริหาร ครู 

และเจ้าหน้าที ่เป็นผูม้คีวามรูค้วามสามารถ ประพฤตดิ ีและ

ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ชื่อเสียงของโรงเรียน 

ในด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้านรวมกัน เช่นด้านวิชาการ 

กฬีา ดนตรี จริยธรรม ฯลฯ ความเหมาะสมของอาคารสถาน

ที่และสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนการพัฒนาโรงเรียนจนได้รับ

รางวัลและการยกย่อง เช่น โรงเรียนรางวัลพระราชทาน 

โรงเรียนจัดสิ่งแวดล้อมดีเด่น เป็นต้น (2) การยอมรับ 

ประกอบด้วย ผู้ปกครองนิยมส่งบุตรหลานมาศึกษาต่อมาก

ขึ้น บุคลากรในโรงเรียนเป็นผู้น�าในการด�าเนินกิจกรรมของ

ชุมชน โรงเรียนมีโครงการที่ด�าเนินการร่วมกับผู้ปกครอง

และชุมชน (3) ด้านความเลื่อมใสศรัทธา ประกอบด้วย 

ความภาคภูมิใจของนักเรียนที่จบจากโรงเรียนแล้วประสบ

ความส�าเรจ็ในการท�างานและการศกึษาต่อความประทบัใจ

ของนักเรียนและผู้ปกครองที่มีต่อโรงเรียน และแนวทาง

การสร้างภาพลักษณ์องค์การ Gregory & Wiechmann 

(1997)ได้กล่าวไว้ดังนี้ (1) รับรู้ความต้องการของกลุ่มเป้า

หมาย หรือน�ามาก�าหนดเป็นภาพลักษณ์ขององค์การหน่วย

งาน (2) ต้องก�าหนดทิศทางให้ชัดเจนถึงเป้าหมายในการ

สร้างภาพลักษณ์องค์การ ผู ้บริหารจึงเป็นผู ้ท่ีมีบทบาท

ส�าคญัทีส่ดุในการก�าหนดแนวทาง (3) รูจ้กัตนเองว่าองค์การ

หรือหน่วยงานมีภาพลักษณ์เป็นอย่างไรและภาพลักษณ์ท่ี

ต้องการให้เกิดข้ึน (4) จุดเน้นต้องรู้ว่าหน่วยงานก�าลังท�า

อะไรอยู่คือการเข้าใจงาน บทบาทหน้าท่ีท่ีชัดเจน (5) การ 

สร้าสรรค์ การสร้างสรรค์งานโดยใช้ความคดิรเิริม่สร้างสรรค์

ให้ตอบสนองต่อกลุ่มเป้าหมาย ให้มากท่ีสุด (6) ความคง

เส้นคงวา ความสม�่าเสมอในการสร้างภาพลักษณ์ และ(7) 

การประชาสัมพันธ์ในสิ่งท่ีได้กระท�าจริงหรือการปรับความ

เข้าใจเก่ียวกับข่าวลือ ให้ถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างส�่าเสมอ

การส�ารวจภาพลักษณ์ของโรงเรียนมัธยมศึกษา 
สังกัดส�านักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ
----------------------------------------------------------------
1. ด้านความเชื่อถือ 
   1.1 บุคลากร 
   1.2  ชื่อเสียงของโรงเรียน 
   1.3 อาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
   1.4 การพัฒนาโรงเรียน
2. ด้านการยอมรับ 
   2.1 ผู้ปกครองนิยมส่งบุตรหลานมาศึกษาต่อมากข้ึน 
   2.2 การเป็นผู้น�าในการด�าเนินกิจกรรมของชุมชน 
   2.3 โรงเรียนมีโครงการที่ด�าเนินการร่วมกับผู้
ปกครองและชุมชน
3. ด้านความเลื่อมใสศรัทธา 
   3.1 ความภาคภูมิใจของนักเรียน
   3.2 ความประทับใจของนักเรียนและผู้ปกครองท่ีมี
ต่อโรงเรียน

รูปแบบการสร ้างภาพลักษณ ์ของโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดส�านักงานคณะกรรมการ การ
ศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
--------------------------------------------------------
1. การรับรู้ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 
2. การก�าหนดทิศทางให้ชัดเจนถึงเป้าหมายใน
การสร้างภาพลักษณ์
3. รู ้จักตนเองว่าองค์การหรือหน่วยงานมีภาพ
ลักษณ์เป็นอย่างไรและภาพลักษณ์ที่ต้องการให้
เกิดขึ้น 
4. บทบาทหน้าท่ีท่ีชัดเจน 
5. การสร ้างสรรค ์งานโดยใช ้ความคิดริ เริ่ม
สร้างสรรค์ให้ตอบสนองต่อกลุ่มเป้าหมาย 
6. ความสม�่าเสมอในการสร้างภาพลักษณ์ 
7. การประชาสัมพันธ์ในสิ่งท่ีได้กระท�า

การประเมินรูปแบบการสร้างภาพลักษณ์ของ
โรงเรียนมัธยมศึกษา 
---------------------------------------------------------
1. ด้านความเหมาะสม 
2. ด้านความเป็นไปได้

ภาพ1 กรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

เป็นการวิจัยเชิงผสมผสานระหว่างข้อมูลเชิง

ปริมาณ  และข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยการน�าผลการศึกษา

สภาพภาพลักษณ์มาเป็นกรอบในการสร้างรูปแบบด้วยการ

ประชุมสนทนากลุ่ม (focus group discussion)
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ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

ประชากร ได้แก่ โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดคณะ

กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จ�านวน 2,361 แห่ง (unit 

of analysis) (ข้อมูลจากศูนย์ปฏิบัติการ สพฐ.สนผ. เมื่อ 

14 พฤศจิกายน 2555) (unit of analysis)

การก�าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางของ 

Krejcie and Morgan (1970)ได้กลุ่มตัวอย่าง (sampling 

Size) จ�านวน 331 แห่ง การสุ่มอาศัยหลักความน่าจะ

เป็น (probability sampling) โดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งช้ัน 

(stratified random sampling)

เครื่องมือท่ีใช้ในกำรวิจัย

1. การศึกษาสภาพภาพลักษณ์ขอโรงเรียน

มัธยมศึกษา สังกัดส�านักงานคณะกรรมการ การศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ 

แบบสอบถาม (questionnaire) และ แบบสัมภาษณ์เชิง

ลึก (in-depth interview) 

2. การสร้างรูปแบบการสร้างภาพลักษณ์ขอ

โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส�านักงานคณะกรรมการ การ

ศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการเครื่องมือที่ใช้ใน

การวิจัย ได้แก่ การประชุมสนทนากลุ่ม (focus group 

discussion)

3. การประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการ

สร้างภาพลักษณ์ขอโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส�านักงาน

คณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ

เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจัิย ได้แก่ แบบประเมนิความเหมาะสม

และความเป็นไปได้ของร่างรูปแบบภาพลักษณ์ขอโรงเรียน

มัธยมศึกษา สังกัดส�านักงานคณะกรรมการ การศึกษาข้ัน

พื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล

1. การศึกษาสภาพภาพลักษณ์ของโรงเรียน

มัธยมศึกษา สังกัดส�านักงานคณะกรรมการ การศึกษาข้ัน

พื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

1.1 ท�าหนังสือน�า ถึง ผู้อ�านวยการโรงเรียน

มัธยมศึกษา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อขอความ

ร่วมมือในการเก็บข้อมูล

1.2 จดัส่งหนงัสอืน�าไปยงัผูอ้�านวยการโรงเรยีน

มัธยมศึกษาและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

1.3 การเก็บข้อมูล ผู้วิจัยและผู้ช่วยนักวิจัยจะ

ได้ด�าเนินการด้วยตนเอง

1.4 หลังจากท่ีได้ข้อมูลจากแบบสอบถาม ผู้

วิจัยจะได้ตรวจสอบความเรียบร้อยและความถูกต้องของ

ข้อมูลอย่างละเอียด และคัดแยกแบบท่ีไม่ถูกต้องและไม่

สมบูรณ์ออก 

2. การสร้างรูปแบบการสร้างภาพลักษณ์ของ

โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส�านักงานคณะกรรมการ การ

ศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

2.1 ท�าหนังสือน�า ถึง ผู้เช่ียวชาญในการสร้าง

และพัฒนารูปแบบ และผู้อ�านวยการโรงเรียน จ�านวน 20 

ท่าน เพื่อขอความร่วมมือในการจัดสนทนากลุ่ม 

2.2 จัดส่งหนังสือน�าไปยังผู้เชี่ยวชาญในการ

สร้างรูปแบบ เพื่อขอความร่วมมือในการจัดสนทนากลุ่ม 

2.3 การด�าเนินการสนทนากลุ่ม ผู้วิจัยและผู้

ช่วยนักวิจัยจะได้ท�าการบนทึกและวิเคราะห์ สังเคราะห์

ข้อมูลด้วยตนเอง  

2.4 หลังจากที่ได้ข้อมูลจากสนทนากลุ่ม ผู ้

วิจัยจะได้ตรวจสอบความเรียบร้อยและความถูกต้องของ

ข้อมูลอย่างละเอียด และคัดแยกข้อมูลท่ีสมบูรณ์ถูกต้อง 

2.5 ข้อมูลจากการสนทนากลุ่มผู ้วิจัยจะได้

วิเคราะห์และสังเคราะห์ต่อไป

3. การประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการ

สร้างภาพลักษณ์ขอโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส�านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

3.1 จัดท�าหนังสือน�า ถึง ผู้อ�านวยการโรงเรียน

มัธยมศึกษา 

3.2 จดัส่งหนงัสอืน�าไปยงัผูอ้�านวยการโรงเรยีน

มัธยมศึกษา 

3.3 การเก็บข้อมูล ผู้วิจัยและผู้ช่วยนักวิจัยจะ

ได้ด�าเนินการด้วยตนเอง  
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3.4 หลังจากที่ได้ข้อมูลจากแบบสอบถาม ผู้

วิจัยจะได้ตรวจสอบความเรียบร้อยและความถูกต้องของ

ข้อมูลอย่างละเอียด และคัดแยกแบบที่ไม่ถูกต้องและไม่

สมบูรณ์ออก 

กำรวิเครำะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ 

1. การหาคุณภาพของเครื่องมือเพื่อศึกษาสภาพ

ภาพลักษณ์ขอโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส�านักงานคณะ

กรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

ฉบับสมบูรณ์โดยการหาค่าความเชื่อมั่น (reliability) ด้วย

วิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า (alpha coefficient) ของ 

ครอนบาค (Cronbach)

2. การศึกษาสภาพภาพลักษณ์ขอโรงเรียน

มัธยมศึกษา สังกัดส�านักงานคณะกรรมการ การศึกษาข้ัน

พื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลด้วย 

สถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistics) ได้แก่ ความถ่ี 

(frequency) ร้อยละ (percentage) ค่าเฉลี่ย (mean) 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) และ แบบ

สัมภาษณ์เชิงลึก (in–depth interview) ใช้การวิเคราะห์

เนื้อหา (content analysis)

3 .  การสร ้างรูปแบบการสร ้างภาพลักษณ ์ 

ขอโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส�านักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ผู ้วิจัย

ใช้ กระบวนการประชุมสนทนากลุ ่ม (focus group  

discussion) ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis)

4. การประเมินความเหมาะสมและความเป็น

ไปได้ของร่างรูปแบบการสร้างภาพลักษณ์ของโรงเรียน

มัธยมศึกษา สังกัดส�านักงานคณะกรรมการ การศึกษา

ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ใช้สถิติเชิงพรรณนา  

(descriptive statistics) ได้แก่ ความถี่ (frequency) 

ร้อยละ (percentage) ค่าเฉลี่ย (mean) ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (standard deviation) และการวิเคราะห์

เนื้อหา (content analysis) จากน้ันน�าเสนอในรูปของ

ตารางประกอบความเรียง

ผลกำรวิจัย

1. การส�ารวจภาพลักษณ์ของโรงเรียนมัธยมศึกษา 

สังกัดส�านักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ ภาพรวมมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.34 ค่า

เบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.51 มีการกระจายตัวน้อย 

แสดงว่ามีความเหมาะสม ในระดับมาก เมื่อพิจารณาราย

ประเดน็ พบว่า ด้านความเลือ่มใสศรทัธา ความเหมาะสมใน

ระดบัมากทีส่ดุ ส�าหรบั ด้านการเชือ่ถอืและด้านการยอมรับ 

ความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ตามล�าดับ

2. รูปแบบการสร้างภาพลักษณ์ของโรงเรียน

มัธยมศึกษา สังกัดส�านักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้น

พื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่ 

2.1 ขั้นตอนในการสร ้างภาพลักษณ์ของ

โรงเรียน ควรด�าเนินการตามข้ันตอนต่อไปนี้

2.1.1 ข้ันการส�ารวจ ได้แก่

2..1.1.1 ศึกษาภาพลักษณ์ของ

โรงเรียน ตามการรับรู้ของบุคลากรในโรงเรียน นักเรียน 

ผู้ปกครอง ชุมชนและสังคมท่ัวไป โดยการวิเคราะห์ วิจัย 

หรือส�ารวจความคิดเห็น 

2.1.1.2 สร้างความตระหนักแก่

บุคลากรให้เห็นความส�าคัญของภาพลักษณ์โรงเรียน 

2.1.2 ข้ันวางแผนการปฏิบัติ

2 .1 .2 .1 ศึกษาข ้อมูลพื้นฐาน 

หาความต้องการในการพัฒนาโรงเรียนให้มี ประสิทธิภาพ

และเกิดภาพลักษณ์ท่ีดี 

2.1.2.2 ก�าหนดวสิยัทศัน์ เป้าหมาย 

นโยบาย และแผนการด�าเนินการเพื่อพัฒนาโรงเรียนให้

คณุภาพ ได้รบัการยอมรบั เชือ่ถอืและศรทัธาจากประชาชน 

2.1.3 ข้ันการพัฒนาภาพลักษณ์

2.1.3.1 ใช้การประชาสัมพันธ์เป็น

มาตรการส�าคัญในการสร้างความเข้าใจแก่ผู้เกี่ยวข้องใน

การด�าเนินงานของโรงเรียนควบคู่ไปกับการบริหารและ

จัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นความเป็นเลิศ 

2.1.3.2 มีการติดตาม ตรวจสอบ 

และประเมินผลการด�าเนินงานสม�่าเสมอ และน�าผลการ
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ประเมินไปปรับปรุง 

2.1.3.3 ท�าการพัฒนาโรงเรียนให้

ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง

2.2 กลยุทธ์ในการสร้างภาพลักษณ์ ควร

ด�าเนินการดังนี้

2.2.1 กลยุทธ์พัฒนา

2 .2 .1 .1  สร ้ า งความรู ้ สึ ก ให ้

ประชาชนยอมรับและเห็นด้วย อันจะเป็นผลให้โรงเรียน

เป็นที่เชื่อถือ 

2.2.1.2 ปรับปรุงโรงเรียนทั้งหมด 

ทั้งด้านการบริหาร การจัดการเรียนการสอน และการจัด

กิจกรรมต่างๆ 

2.2.2 กลยุทธ์เชิงรุก

2.2.2.1 ก�าหนดวิสัยทัศน์และเป้า

หมายล่วงหน้า เพื่อเป็นแนวทางและหลักชัยในการท�างาน 

2.2.2.2. น�าโรงเรียนให้เข ้าไป

เกี่ยวข้องกับชุมชนและท้องถิ่นมากขึ้น 

2.2.3 กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์

2.2.3.1 สร้างโรงเรียนให้มีชื่อเสียง 

เช่น การส่งโรงเรียนเข้าประกวด การส่งครูและนักเรียนไป

แข่งขันความรู้

2.2.3.2 เน้นการประชาสัมพันธ์

โรงเรียนที่มีประสิทธิภาพ

3. การประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการ

สร้างภาพลักษณ์ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส�านักงาน

คณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

3.1 โดยพิจารณาถึงความถูกต้อง ความเหมาะ

สม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ มีค่าเฉลี่ย 

เท่ากับ 4.81 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.57 แสดง

ว่าผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด และข้อมูลมีการ 

กระจายตัวน้อย เมื่อพิจารณารายประเด็น พบว่า ความเป็น

ประโยชน์ ความถูกต้องความเหมาะสม และความเป็นไป

ได้ ทุกประเด็นอยู่ในระดับมากที่สุด

3.2 ผลการพิจารณา ความเปน็ไปได ้ความเป็น

ประโยชน์ ด้านความเหมาะสม ด้านความถกูต้องครอบคลมุ 

การรับรองรูปแบบโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (connoisseurship) 

พบว่า การรับรองรูปแบบการสร้างภาพลักษณ์ของโรงเรียน

มัธยมศึกษา สังกัดส�านักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้น

พื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (connois-

seurship model) ทุกประเด็น เห็นด้วยในทุกประเด็น

ส่วนใหญ่เช่ือว่ากระท�าได้

กำรอภิปรำยผล

รูปแบบการสร ้างภาพลักษณ ์ของโรงเรียน

มัธยมศึกษา สังกัดส�านักงานคณะกรรมการ การศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่ ขั้นตอนในการ

สร้างภาพลักษณ์ของโรงเรียน และ กลยุทธ์ในการสร้าง

ภาพลักษณ์ ซ่ึงการสร้างรูปแบบสอดคล้องกับ แนวคิดของ 

Keeves (1998) ท่ีได้แบ่งประเภทของรปูแบบทางการศกึษา 

โดยรูปแบบการสร้างภาพลักษณ์ของโรงเรียนมัธยมศึกษา 

เป็นรูปแบบเชิงอธิบาย (semantic model) ที่ใช้ภาษา

เป็นสื่อในการบรรยายหรืออธิบายปรากฏการณ์ที่ศึกษา

ด้วยภาษา แผนภูมิ หรือรูปภาพ เพื่อให้เห็นโครงสร้างทาง 

ความคิด องค์ประกอบ และความสัมพันธ์ขององค์ประกอบ

ของปรากฏการณ์นั้น ๆ  นอกจากนี้ ยังสอดคล้องกับแนวคิด

การบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งของ

แผนการปฏิบัติราชการของโรงเรียน ซึ่งแต่ละกระบวนการ

ดงักล่าวข้างต้นมขีัน้ตอนและวธิกีารซึง่ผูบ้รหิารการศกึษาจะ

ต้องให้ความสนใจศึกษาในรายละเอียดเพื่อน�าไปใช้ในการ

บริหารสถานศึกษาให้ถูกสถานการณ์ในการบริหารสถาน

ศึกษา ผู้บริหารมีอ�านาจในการควบคุมดูแลบังคับบัญชาผู้

ร่วมงานและบริหารงานกิจการต่าง ๆ ภายในสถานศึกษา

ให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาล และตรงตามวัตถุประสงค์

ของแผนการศึกษาแห่งชาติ ดังนั้น ผู้บริหารสถานศึกษา

จึงมีหน้าที่บริหารงานในสถานศึกษาทุก ๆด้าน ส�าหรับ

รูปแบบและวิธีการในการบริหารงานแต่ละสถานศึกษา

แตกต่างกันไปตามความรู้ความสามารถในการใช้ศาสตร์

และศิลป์ในการบริหารงานของผู้บริหารแต่ละภารกิจของ

ผู้บริหารสถานศึกษา ซ่ึงเป็นไปตามแนวทางของกระทรวง

ศึกษาธิการ (2551) ที่ได้ก�าหนดบทบาทหน้าที่งานด้านการ

บริหารท่ัวไปคือ จัดท�านโยบาย แผนพัฒนาการศึกษาของ

สถานศกึษาให้สอดคล้องกบันโยบายและแผนของกระทรวง
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ศึกษาธิการ ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษารวมทั้งความต้องการของ

ชุมชนและท้องถิ่น ด�าเนินการก�ากับ ติดตามและประเมิน

ผลงานตามแผนงานโครงการของสถานศึกษา ระดม

ทรัพยากร เพื่อการศึกษารวมทั้งปกครองดูแลบ�ารุงรักษา 

ใช้ และจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของสถานศึกษา 

ส่งเสริมความเข้มแข็งในชุมชนและสร้างความสัมพันธ์กับ

สถาบันอื่นๆในชุมชนและท้องถิ่น นอกจากนี้ยังสอดคล้อง

และไปในแนวทางเดียวกันกับ Gregory & Wiechmann 

(1997) ที่ได้ก�าหนดกลยุทธ์และวิธีการสร้างภาพลักษณ์

มาปรับประยุกต์เพื่อใช้ในการพัฒนาสถาบัน ให้เป็นท่ีเช่ือ

ถือศรัทธา ยอมรับ และสร้างความรู้สึกที่ดีแก่ผู้บริหารการ

ศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้ได้รับการปรับปรุง

แก้ไข หรือพัฒนาอันเป็นข้อมูลในการวางแผนการก�าหนด

ทิศทางในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้เกิดขึ้นต่อไปโดยการ

วิจัย ส�ารวจ ศึกษาการรับรู้ของกลุ่มเป้าหมายในส่วนของ

ปัจจยัทีเ่กีย่วข้องกบัภาพลกัษณ์ของสถาบนัพฒันาผูบ้รหิาร

การศึกษาอันได้แก่ตัวสถาบันวิทยากร การบริหาร และการ

ให้บริการความคดิเหน็และความต้องการของกลุม่เป้าหมาย 

โดยใช้เครื่องมือเพื่อสอบถามเพื่อจะได้ทราบข้อมูล และน�า

มาพัฒนาโรงเรียนให้มปีระสทิธภิาพในเชงิของการบรหิารได้ 

และ Gregory & Wiechmann (1997) ได้กล่าวว่า ปัจจัย

ส�าคัญที่มีผลต่อภาพลักษณ์ของหน่วยงานคือตัวสถาบัน

หรือองค์กร ในการจะสร้างภาพลักษณ์โดยสร้างความ

ยอมรับให้ประชากรกลุ่มเป้าหมายเห็นด้วยจะเป็นผลท�าให้

สถาบันเป็นที่เชื่อถือตัวสถาบันจะมีองค์ประกอบส�าคัญ คือ 

มีหน้าที่บทบาท ลักษณะทางกายภาพ เช่น อาคารสถานท่ี

สัญลักษณ์ ซ่ึงในประเด็นนี้ วิจิตร อาวะกุล (2550 ได้กล่าว

ถึงส่วนที่เกี่ยวข้องคือ บุคคล ผู้จัดการ พนักงาน ประโยชน์

การบริการ สาธารณะ สงัคมการท�างานของสถาบนั ชือ่เสยีง 

เกียรติคุณ คุณภาพ ความตั้งใจจริง สุจริต อุดมการณ์ การ

สร้างสรรค์ในขณะที่ได้กล่าวไว้ในเรื่องภาพลักษณ์สถาบันท่ี

มุง่มองเฉพาะตวัสถาบนัเกีย่วกบัความรับผดิชอบของสถาบนั

ที่มีต่อสังคม ความเป็นสถาบันที่มั่นคงเจริญก้าวหน้าและ

บทบาทหรือพฤติกรรมของสถาบัน ตัวสถาบันเป็นปัจจัย

ที่ก่อให้เกิดภาพลักษณ์ขององค์กร ซึ่งเราสามารถจะศึกษา

จากความเชื่อถือการยอมรับ ศรัทธา ที่บุคคลมีต่อสถาบัน 

ขณะที่ Harrison (1995) ได้กล่าวถึง ภาพลักษณ์องค์กร 

(the corporate image jigsaw) อันเกิดจากองค์ประกอบ

ท่ีสัมพันธ์กัน ดังนี้คือ เมื่อเราพิจารณาตรงท่ีว่าท�าอย่างไร

องค์การจึงจะมีประสิทธิภาพ ความส�าคัญอยู่ท่ีองค์การมี

กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ไปอย่างมีล�าดับข้ันตอน ตาม

ความจ�าเป็นก่อนหลังของแผนงานหรือโครงการโดยเปิด

ให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือ

เป้าหมายของแผนงาน ก็จะพบว่า ชุมชนได้รับทราบถึง

วัตถุประสงค์อย่างไรการประชาสัมพันธ์องค์การไปสู่จุด

ประสงค์หรือจุดหมาย สิ่งที่ควรค�านึงอาจจะมีเพียงหนึ่ง

จุดประสงค์หรือมากกว่านั้น ซ่ึงควรพิจารณาสิ่งเหล่านี้คือ 

สาธารชนท่ัวไป ผู้ลงทุนและนักวิเคราะห์ การเงิน ความคิด

เหนของผู้น�า ขอบเขตเฉพาะขององค์การ ปริมาณคู่แข่ง ผู้

ดูแลควบคุม และผู้บัญญัติกฎหมายการที่สาธารณชนจะรับ

รูเ้กีย่วกบัองค์การหรอืไม่อย่างไรไรขึน้อยูก่บัแผนการปฏบิตัิ

การในการประชาสัมพันธ์ท่ีเหมาะสม ข้ันตอนในการสร้าง

ภาพลักษณ์ของโรงเรียน ควรด�าเนินการตามขั้นตอนต่อไป

นี้ ข้ันการส�ารวจ ได้แก่ การศึกษาภาพลักษณ์ของโรงเรียน 

ตามการรับรู้ของบุคลากรในโรงเรียน นักเรียน ผู้ปกครอง 

ชุมชนและสังคมท่ัวไป โดยการวิเคราะห์ วิจัย หรือส�ารวจ

ความคิดเห็น การสร้างความตระหนักแก่บุคลากรให้เห็น

ความส�าคญัของภาพลกัษณ์โรงเรยีน ขัน้วางแผนการปฏบิตัิ 

ได้แก่ การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน หาความต้องการในการ

พัฒนาโรงเรียนให้มี ประสิทธิภาพและเกิดภาพลักษณ์ที่

ดี การก�าหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย นโยบาย และแผนการ

ด�าเนนิการเพือ่พฒันาโรงเรยีนให้คณุภาพ ได้รบัการยอมรบั 

เช่ือถือและศรัทธาจากประชาชน ข้ันการพัฒนา ได้แก่ ใช้

การประชาสัมพันธ์เป็นมาตรการส�าคัญในการสร้างความ

เข้าใจแก่ผู้เกี่ยวข้องในการด�าเนินงานของโรงเรียนควบคู่

ไปกับการบริหารและจัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นความเป็น

เลิศ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด�าเนินงาน

สม�่าเสมอ และน�าผลการประเมินไปปรับปรุงการพัฒนา

โรงเรียนให้ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง กลยุทธ์ในการสร้างภาพ

ลักษณ์ ควรด�าเนินการดังนี้ กลยุทธ์พัฒนา ได้แก่ การสร้าง

ความรูส้กึให้ประชาชนยอมรบัและเหน็ด้วย อนัจะเป็นผลให้

โรงเรียนเป็นท่ีเช่ือถือ การปรับปรุงโรงเรียนท้ังหมด ท้ังด้าน

การบริหาร การจัดการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรม

ต่าง ๆ กลยุทธ์เชิงรุก ได้แก่ การก�าหนดวิสัยทัศน์และเป้า

หมายล่วงหน้า เพื่อเป็นแนวทางและหลักชัยในการท�างาน 

การน�าโรงเรยีนให้เข้าไปเกีย่วข้องกบัชมุชนและท้องถิน่มาก

ข้ึน และ กลยทุธ์การประชาสมัพนัธ์ ได้แก่ การสร้างโรงเรยีน
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ให้มีชื่อเสียง เช่น การส่งโรงเรียนเข้าประกวด การส่งครู

และนักเรียนไปแข่งขันความรู้ การ เน้นการประชาสัมพันธ์

โรงเรียนที่มีประสิทธิภาพ พร้อมกันนี้ยังสอดคล้องกับงาน

วิจัยของ สุดจินดา ดังก้อง (2550) ที่ได้ศึกษาภาพลักษณ์

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปางในทัศนะของประชาชนใน

จังหวัดล�าปาง ของอรอุมา ไชยเศรษฐ (2551) ที่ได้ศึกษา 

ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยพายัพในทัศนะของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยพายัพและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ท่ี 6 ใน

จังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้แนวคิดเกี่ยวกับภาพลักษณ์ และ

ภาพลักษณ์องค์กร เป็นกรอบในการวิจัยกลุ ่มตัวอย่าง 

พร้อมทั้ง จิราภรณ์ สีขาว (2556) ที่ได้ศึกษาภาพลักษณ์

สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษาตามการรับรู้ของผู้บริหาร

การศึกษาระดับสูง และจิตลาวัณย์ บุนนาค (2459) ท่ีได้

ศึกษาภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเอกชนในสายตาของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

ข้อเสนอแนะกำรวิจัยครั้งนี้

1. กระทรวงศึกษาธิการอาจพิจารณา ก�าหนดเป็น

นโยบายให้โรงเรียนมัธยมศึกษา จัดท�าแผนปฏิบัติราชการ

ในการสร้างภาพลักษณ์ของโรงเรียนมัธยมศึกษา ไปเป็นไป

ตามบรบิทของแต่ละโรงเรยีนพร้อมท้ังสนบัสนนุงบประมาณ

ในการด�าเนินการ

2. ส�านักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้น

ฐาน อาจพิจารณาจัดท�าคู่มือ ทดลองโรงเรียนมัธยมศึกษา

น�าร่องในการสร้างภาพลักษณ์ในระยะเริ่มแรก พร้อมทั้ง

มีการประเมินผลการด�าเนินการและสนับสนุนทรัพยากร

ต่าง ๆ ท่ีจ�าเป็น

3. คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ต่างๆ 

อาจพิจารณาก�าหนดนโยบายและจัดท�ายุทธศาสตร์ในการ

สร้างภาพลักษณ์ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่ที่รับ

ผิดชอบ

ข้อเสนอแนะกำรวิจัยครั้งต่อไป

ควรท�าการศึกษารูปแบบการสร้างภาพลักษณ์ของ

โรงเรียนในสังกัดอื่น ๆ และในระดับอุดมศึกษา
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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบของความเสี่ยงท่ีมีต่อผลตอบแทนโดยอาศัยข้อมูลท่ีเป็นมูลค่า

ทางบัญชีและมูลค่าตลาด และข้อมูลที่เป็นราคาตลาดท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอุปสงค์และอุปทานในตลาดการเงิน

นั้น มีความสามารถในการอธิบายอัตราผลตอบแทนของกิจการได้มากน้อยเพียงใดและมากกว่าข้อมูลทางบัญชีหรือไม่ 

ขณะเดียวกันผู้วิจัยให้ขอบเขตงานวิจัยเพียงปัจจัยความเสี่ยงซึ่งเป็นปัจจัยท่ีสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงของภาวการณ์

ของโลกนั้นเอง การวิจัยน้ีใช้ข้อมูลแบบทุติยภูมิจากงบแสดงฐานะทางการเงิน งบก�าไรขาดทุนและราคาปิด ของธุรกิจ

อุตสาหกรรมและบริการที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระหว่างปี 2554-2558 การวิเคราะห์ผล 

กระทบของปัจจัยความเสี่ยงที่มีต่อผลตอบแทนของบริษัทใช้สมการถดถอยพหุคูณ ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยความเสี่ยงที่มา

จากข้อมูลมูลค่าบัญชีสามารถอธิบายอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ได้ร้อยละ 16.98 ขณะที่เมื่อเพิ่มปัจจัยความเสี่ยง

จากมูลค่าตลาดสามารถอธิบายอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ได้เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 18.55 ขณะที่ผลที่ได้รับกลับตรง

ข้ามเมื่อพิจารณาอัตราผลตอบแทนจากมูลค่าตลาด จะสะท้อนให้เห็นว่าปัจจัยความเสี่ยงทางบัญชีอย่างเดียวไม่สามารถ

อธิบายอัตราผลตอบแทนที่วัดจากมูลค่าทางบัญชีและมูลค่าตลาดได้เพียงพอ เมื่อพิจารณารายละเอียดปัจจัยความเสี่ยง

จากข้อมูลทางบัญชีพบว่าอัตราหนี้สินมีความสัมพันธ์เชิงลบต่ออัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ

ที่ 0.01 ขณะที่ Value at Risk มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับอัตราผลตอบแทนจากราคาตลาดอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ 

0.01 ซึ่งเป็นไปตามทฤษฎีแบบจ�าลองก�าหนดราคาสินทรัพย์ทุน

ค�ำส�ำคัญ: ผลตอนแทน, ความเสี่ยง, แนวคิดข้อมูลทางบัญชี, แนวคิดมูลค่าตลาด

Abstract

The purpose of this research was to examine the effect of risk on returns based on accounting-

based approach and marketing-based approach. Whereas market-based data relies on supply and 

demand, the financial markets have explanatory powers to an explain a firm’s return that is lower 

กำรศึกษำผลกระทบของควำมเสี่ยงที่มีต่อผลตอบแทนของบริษัทจดทะเบียน

ในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: กรณีศึกษำเปรียบเทียบระหว่ำง

แนวคิดมูลค่ำทำงบัญชีและแนวคิดมูลค่ำตลำด

Risk Influencing on Return of Listed Companies on 

the Stock Exchange of Thailand: Comparison Study Between 

Accounting-Based Approach and Marketing-Based Approach
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บทน�ำ

ปัจจุบันโลกธุรกิจมีการแข่งขันกันสูงมาก ส่งผล

ให้นักลงทุนต้องตระหนักถึงปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องก่อน

ตัดสินใจลงทุนในธุรกิจนั้น โดยปกติแล้วผลตอบแทนและ

ความเสี่ยงจะมีความสัมพันธ์กันในแต่ละธุรกิจแตกต่างกัน

ไป และแตกต่างกันในแต่ละช่วงเวลาตามการเปลี่ยนแปลง

ของทางเศรษฐกิจ ดังนั้นนักลงทุนจึงควรมองหาช่วงเวลาที่

เหมาะสมในการลงทุน โดยพยายามเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร

ทางการเงินต่างๆ จากสื่อวิทยุโทรทัศน์ และสื่อสิ่งพิมพ์

ต่างๆ เช่น จากช่องยูบีซี หรือ อ่านหนังสือพิมพ์เกี่ยว

กับบทวิเคราะห์หลักทรัพย์ ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย เป็นต้น นอกเหนือสิ่งอื่นใดการตัดสิน

ใจลงทุนของนักลงทุนส่วนมากควรต้องศึกษาปัจจัยพื้น

ฐาน(fundamental analysis) เพื่อประกอบการตัดสินใจ 

ซึ่งงบการเงินเป็นแหล่งข้อมูลส�าคัญที่ใช้น�ามาวิเคราะห์เพื่อ

สนับสนุนการตัดสินใจของนักลงทุนเป็นอย่างมาก งบการ

เงินจะแสดงถึงรายงานผลการด�าเนินงานของบริษัทที่จัด

ท�าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปเพื่อรายงาน

กิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในรอบระยะเวลาหน่ึง งบการเงิน

ที่น�ามาใช้ในการวิเคราะห์ทางการเงินซึ่งโดยส่วนใหญ่จะ

or higher than accounting data. This study focuses on risk factors that provide a high consideration 

of the global changes. Secondary data were employed in terms of financial position statements, 

comprehensive profit and loss statements and closed price of common stocks for firms listed on 

the Stock Exchange of Thailand, including 2 sectors: industrial sector and service sector during the 

time period from 2011 to 2015. Multiple regression statistics were used for aggregated analysis and 

individual analysis. The results of hypothesis testing revealed that accounting-based risk factors and 

marketing-based risk factors provided a different effect. In regards to explanatory power, accounting-

based risk factors can have explained return on asset at R2 16.98 percent and increased to 18.55 

percent after adding marketing-based risk factors and reverse results for marketing-based risk factors. 

This reflected that accounting-base risk factors were not enough to explain firms’ accounting and 

marketing return. Depth, insight, and debt ratio played a key role on return on assets at the statistical 

significance level of 0.01. However, debt ratio provided negative relation. Var had a positive relation 

to market-based returns at the statistical significant level of 0.01, which was consistent with capital 

asset pricing model theory.

Keywords: return, risk, accounting-base and marketing-base

ให้ความส�าคัญต่อ งบแสดงฐานะทางการเงิน และงบก�าไร

ขาดทุน ดังนั้น การวิเคราะห์งบการเงินในอดีตของบริษัท

จึงนับเป็นปัจจัยพื้นฐานที่จะท�าให้นักลงทุนใช้เป็นข้อมูล

เพื่อดูแนวโน้มการท�าก�าไรในอนาคตของบริษัทนั้นๆว่าจะ

เพิ่มข้ึนหรือลดลง ท�าให้การตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์

ของนักลงทุนเป็นไปอย่างมีหลักเกณฑ์และถูกต้องแม่นย�า 

ซ่ึงนักลงทุนต่างคาดว่าจะได้รับผลตอบแทนในอนาคต ใน

รูปของเงินปันผล (dividend) และผลต่างของมูลค่าหลัก

ทรัพย์เมื่อมีการจ�าหน่ายหลักทรัพย์นั้น  (capital gain) 

ดังนั้น การตัดสินใจลงทุนจึงเป็นการคาดหวังผลประกอบ

การในอนาคตของบริษัทท่ีจะลงทุน และราคาตลาดของ

หุ้นของบริษัทนั้นๆจะเพิ่มสูงข้ึน

ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงของราคาตลาดของหุ้น

สามัญมีปัจจัยแวดล้อมท่ีเข้ามาเก่ียวข้องอย่างมาก แสดง

ให้เห็นอย่างชัดเจนจากวิกฤตทางการเงินของโลกหลาย

ครั้งท่ีเกิดข้ึน ส�าหรับประเทศไทยแล้ว ปี 2540 ท่ีเรียก

ว่า Asian Financial Crisis (the 1997 AFC) สร้างความ

เสียหายทางการเงินแก่ประเทศไทยและหลายประเทศใน
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เอเชียอย่างมหาศาล หลังจากนั้น ปี 2552 เศรษฐกิจโลก

สะเทือนอีกครั้งจาก The Global Financial Crisis (the 

2008 GFC) สร้างความหายนะทางการเงินแก่ประเทศ

สหรัฐอเมริกาและหลายประเทศในแถบยุโรป สาเหตุของ

ความเสียหายเกดิขึน้มาจากธรุกรรมทางการเงนิของสถาบนั

การเงินที่ออกตราสารที่มีความเสี่ยงสูงที่มีหลักประกันเป็น

ลูกค้าสินเชื่อที่อยู่อาศัย ที่เรียกว่า Subprime จ�าหน่ายต่อ

สถาบันการเงินอื่นๆทั้งในสหรัฐอเมริกา และหลายประเทศ

ในยุโรป  เมื่อเศรษฐกิจฟองสบู่ได้แตกออก ลูกค้าท่ีเป็น

หลักประกันกลายเป็นหนี้สูญท�าให้สถาบันการเงินนั้นไม่

สามารถช�าระหนี้ตามตราสารนั้นได้ ความเสียหายทางการ

เงินที่เกิดขึ้นลุกลามจากประเทศหนึ่งไปสู่อีกหลายประเทศ 

ที่เรียกว่า Contagion ในที่สุดจึงเกิดความหายนะทางการ

เงินครั้งใหญ่ที่ท�าให้หลายประเทศในซีกโลกตะวันตกต้อง

พบกับความยากล�าบากอย่างมาก ซึ่งท�าให้เห็นถึงการไม่มี

สัญญาณใดๆที่เตือนภัยของความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น ส่ง

ผลต่อดัชนีหลักทรัพย์ของหลายประเทศตกลงอย่างมาก ซึ่ง

การเปลี่ยนแปลงของราคาตลาดของหุ้นนั้นน่าจะเป็นการ

สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงตามข้อมูลที่ทันต่อสถานการณ์ 

ในฐานะที่นักวิจัยเป็นนักบัญชีจึงต้องการศึกษา

ถึงการวิเคราะห์ทางการเงินท่ีใช้ข้อมูลจากงบการเงินที่จัด

ท�าตามมาตรฐานทางการบัญชีที่รับรองทั่วไปนั้นสามารถ

อธิบายต่อการเปลี่ยนแปลงของผลตอบแทนมูลค่าตลาด

ของธุรกิจได้มากน้อยเพียงใด และขณะเดียวกันปัจจัยท่ีมา

จากมูลค่าตลาดสามารถอธิบายอัตราผลตอบแทนจากการ

ใช้ข้อมูลทางบัญชีได้หรือไม่ และผลกระทบนั้นจะมีมาก

น้อยเพียงใดในอุตสาหกรรมท่ีแตกต่างกัน 

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

1. เพื่อศึกษาผลกระทบของปัจจัยความเส่ียงที่มี

ต่ออัตราผลตอบแทนโดยอาศัยข้อมูลท่ีเป็นมูลค่าตามบัญชี

และมูลค่าตลาด 

2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลกระทบของปัจจัย

ความเสี่ยงท่ีมีต่ออัตราผลตอบแทนโดยอาศัยข้อมูลที่เป็น

มูลค่าตามบัญชีและมูลค่าตลาด ของกลุ่มอุตสาหกรรม

และกลุ่มบริการ 

3. เพื่อศึกษาความทันเหตุการณ์ในการเปิดเผย

ข้อมูลทางบัญชีของแต่ละอุตสาหกรรม 

ตัวแปรต้นด้ำนบัญชี
1. อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม
2. ระดับความเสี่ยงทางการเงิน ตัวแปรตำมทำงด้ำนบัญชี

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย์ 
รวม (ROA)ตัวแปรควบคุม

1. ขนาดของบริษัท         2. อัตราส่วนทุนหมุนเวียน
3. ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ  

ตัวแปรต้นทำงด้ำนตลำด
1. Value at rick (VAR)   2. ค่าเบต้า (β)  

ตัวแปรตำมทำงด้ำนตลำด
ผลตอบแทนมูลค่าตลาด (RK)   

ตัวแปรควบคุม
1. ขนาดของบริษัท          2. อัตราส่วนทุนหมุนเวียน 
3. ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 

กรอบแนวคิดกำรวิจัย

ภำพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
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แนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง

1. เครื่องมือที่ใช้ข้อมูลทางบัญชี ได้แก่

การวิ เคราะห์อัตราส ่วนทางการเงิน (ratio  

analysis) 

2. เครื่องมือที่ใช้ข้อมูลทางตลาด ได้แก่

2.1 ทฤษฎี Value at Risk (VaR)

2.2 ทฤษฎีแบบจ�าลองก�าหนดราคาสินทรัพย์

ทุน (capital asset pricing model) 

2.3 ทฤษฏีการหาอัตราผลตอบแทนของ

สินทรัพย์ทางการเงินจากการใช้มูลค่าของหุ้นรายวัน

สมมติฐำนกำรวิจัย

Ho: ผลกระทบของปัจจัยความเสี่ยงที่มีต่ออัตรา

ผลตอบแทนจากข้อมูลทางบัญชีแตกต่างจากผลกระทบ

ของปัจจัยความเสี่ยงที่มีต่ออัตราผลตอบแทนจากข้อมูล

ทางตลาด

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

1. ใช้ข้อมูลแบบทุติยภูมิ (secondary data) เป็น

งบแสดงฐานะทางการเงิน และงบก�าไรขาดทุน ระหว่าง

ปี 2554 – 2558 เพื่อวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินท่ี

สะท้อนผลตอบแทน และความเสี่ยงตามมูลค่าทางบัญชี 

2. ใช้ข้อมูลราคาตลาดรายวันของแต่ละบริษัท 

ตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม 2554 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 

เพื่อค�านวณอัตราผลตอบแทน และความเสี่ยงตามมูลค่า

ตลาด (market-based risk measurement) ซ่ึงใช้ 2 วิธี 

คือ Value at Risk (VaR) ซ่ึงใช้วัดความเสี่ยงด้านตลาด 

และวิธีหาค่าเบต้า (β) เป็นการวัดความเสี่ยงท่ีเป็นระบบ

3. ศึกษาผลกระทบของความเสี่ยงที่มีต ่อผล

ตอบแทนของบริษัท โดยการใช้ทั้งสมการถดถอย แบบ

ปัจจัยหลายตัว (multivariate regression)

4. ศึกษาเปรียบเทียบและวิเคราะห์ผลท่ีได้รับทั้ง

ในภาพรวมของธุรกิจอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการ 

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

นักวิจัยต้องการศึกษาเปรียบเทียบผลกระทบ

ของความเสี่ยงที่มีต่ออัตราผลตอบแทนของอุตสาหกรรม

ที่แตกต่างกัน จึงเลือกกลุ่มอุตสาหกรรมที่จดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�านวน 2 กลุ่ม ได้แก่ 

กลุ่มอุตสาหกรรม และกลุ่มบริการ ประกอบด้วย 12 ธุรกิจ 

และมีท้ังหมด 105 บริษัท ดังแสดงในตารางท่ี 1 ดังนี้ 

ตำรำง 1

แสดงจ�านวนบริษัทแยกตามอุตสาหกรรม

อุตสาหกรรม ธุรกิจ ช่ือย่อ จ�านวนบริษัท

สินค้าอุตสาหกรรม

(INDUSTRY)

ยานยนต์

วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร

กระดาษและวัสดุการพิมพ์

ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์

บรรจุภัณฑ์

เหล็ก

AUTO

IMM

PAPER

PETRO

PKG

STEEL

11

5

1

9

6

20
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ตำรำง 1 (ต่อ)

แสดงจ�านวนบริษัทแยกตามอุตสาหกรรม

อุตสาหกรรม ธุรกิจ ช่ือย่อ จ�านวนบริษัท

บริการ

(SERVICE)

พาณิชย์

การแพทย์

สื่อและสิ่งพิมพ์

บริการเฉพาะกิจ

การท่องเที่ยวและสันทนาการ

ขนส่งและโลจิสติกส์

COMM

HELTH

MEDIA

PROF

TOURISM

TRANS

14

7

15

2

7

8

รวมทั้งสิ้น 105

เครื่องมือท่ีใช้ในกำรวิจัย

ตัวแปรต้นและตัวแปรตามที่ใช้ในการศึกษา แสดง ในตารางท่ี 2 ดังนี้ 

ตำรำง 2 

แสดงตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย

ตัวแปรที่ใช้ ตัวย่อ สูตรท่ีใช้ค�านวณ

ตัวแปรต้นที่ใช้ทางด้านบัญชี 

    อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม DB หนี้สินรวม / สินทรัพย์รวม 

    ระดับความเสี่ยงทางการเงิน DFL ก�าไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ EBIT/

(ก�าไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้–

ดอกเบ้ียจ่าย)

ตัวแปรต้นที่ใช้ทางด้านตลาด 

    Value at risk VaR 1.645 (ระดับความเช่ือมั่นท่ี 95%)

* ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของอัตราผลตอบแทนจากราคาหุ้น

    ค่าเบต้า BE βi  =   cov(Ri, Rm)

          variance(Rm)

ตัวแปรควบคุม

    ขนาดของบริษัท SZ Ln(สินทรัพย์รวม)

    อัตราส่วนทุนหมุนเวียน CR สินทรัพย์หมุนเวียน/หนี้สินหมุนเวียน

    ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ GPG มูลค่าตลาดของสินค้าและบริการขั้นสุดท้ายที่ผลิตในประเทศ

ในช่วงเวลาหนึ่ง 

ตัวแปรตามผลตอบแทนทางด้านบัญชี

    อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม ROA ก�าไรสุทธิ/ สินทรัพย์รวม

ตัวแปรตามผลตอบแทนทางด้านตลาด

    ผลตอบแทนมูลค่าตลาด RK [Ln(Pt/Pt-1)]
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กำรเก็บรวบรวมข้อมูล

การวิจัยครั้งนี้ ใช ้ข ้อมูลทุติภูมิ เป ็นข ้อมูลทาง

ด้านการเงินในทุกบริษัทที่อยู ่ในตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย จ�านวน 2 กลุ่มอุตสาหกรรม ประกอบด้วย

งบแสดงฐานะทางการเงิน และงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

(งบปี) ระหว่างปี 2554 – 2558 ของหลักทรัพย์นั้น 

นอกจากน้ียัง ใช้ข้อมูลราคาตลาดรายวัน(ราคาปิด)ของ

แต่ละหลักทรัพย์ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554 ถึงวัน

ที่ 31 ธันวาคม 2558 เพ่ือน�ามาใช้ในการค�านวณอัตรา

ผลตอบแทน และค่าของความเสี่ยงด้านตลาด ที่เรียกว่า 

VaR การเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อน�ามาวิเคราะห์ จะใช้แบบ

บนัทกึโดยรวบรวมข้อมลูลงในโปรแกรม Microsoft Office 

Excel เพื่อใช้ในการค�านวณหาค่าของตัวแปรท่ีใช้ศึกษา 

สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล

การศึกษาผลกระทบของปัจจัยความเสี่ยงท่ีมีต่อ

ผลตอบแทนของบริษัท ใช้ การวิเคราะห์การถดถอยแบบ

พหุคูณ โดยใช้ตัวแปรมูลค่าทางบัญชีและมูลค่าทางตลาด 

ดังสมการต่อไปนี้

ก�าหนดให้  Yi,t  = β0 + β1DB + β2DFL + β3CR + β4SZ + β5GPG + εit                                    ...(1)

ก�าหนดให้  Yi,t  = β0 + β1DB + β2DFL + β3VAR + β4BE + β5CR + β6SZ + β7GPG εit         ...(2)

ก�าหนดให้ Yi,t = β0 + β1VAR + β2BE + β3CR + β4SZ + β5GPG + εit                           ...(3)

ก�าหนดให้ Yi,t = β0 + β1VAR + β2BE + β3DB + β4DFL + β5CR + β6SZ + β7GPG εit         ...(4)

โดยที่     Y   =   ROA    หรือ    RK   (โดยแยกพิจารณาแต่ละกรณี)

อย่างไรก็ตามก่อนการวิเคราะห์โดยใช้สมการ

ถดถอยแบบพหุคูณ ได้มีการน�าข้อมูลมาวิเคราะห์ความ

สัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ ทั้งตัวแปรต้นและตัวแปร

ตาม โดยใช้ Pearson Correlation รวมทั้งการตรวจ

สอบ Multicollinearity และการทดสอบ Variance  

Inflation Factor (VIF) พบว่า ไม่มีค่าความสัมพันธ์ใดท่ี 

มากกว่า 0.80 และ ค่า VIF มากกว่า 10 สะท้อนว่าตัวแปร

นัน้สามารถน�าไปวเิคราะห์แบบสมการถดถอยแบบพหคุณูได้

ผลการวิจัย

เมื่อน�าตัวแปรมาวิเคราะห์ตามโมเดลข้างต้น 

ผลที่ได้รับน�ามาสรุปในตารางที่ 3 ดังนี้  
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ตำรำง 3

แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลของข้อมูลทางด้านบัญชีและข้อมูลทางด้านตลาดในภาพรวม

ตัวแปรอิสระ อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม

(ROA)

ผลตอบแทนมูลค่าตลาด

(RK)

โมเดล (1) โมเดล (2) โมเดล (3) โมเดล (4)

ข้อมูลทางด้านบัญชี                       

และตัวแปรควบคุม

ข้อมูลทางด้านบัญชี                     

ข้อมูลทางด้านตลาด                    

และตัวแปรควบคุม

ข้อมูลทางด้านตลาด                 

และตัวแปรควบคุม

ข้อมูลทางด้านตลาด

 ข้อมูลทางด้านบัญชี                

และตัวแปรควบคุม

C 0.047 0.053 -0.088 -0.095

DB -0.249*** -0.271*** 0.010

DFL 0.000 0.000 -0.000

VAR 0.002 0.410*** 0.479***

BE 0.007 0.062 0.000

CR -0.006*** -0.006*** -0.052* -0.000*

SZ 0.001** 0.007** 0.007 0.003

GPG 0.001 0.001 0.093** 0.011**

R2 0.1698 0.1855 0.6052 0.6052

Adjusted R2 0.1618 0.1737 0.6011 0.5995

F-statistic 21.233*** 15.747*** 148.997*** 105.999***

Observations 525 492 492 492

จากตารางที่ 3 พบว่าค่า F-statistic มีนัยส�าคัญ

ทางสถติทิี่ 0.01 สะท้อนว่าโมเดลเหล่านี้เป็นโมเดลทีเ่หมาะ

สม (Goodness of fit) 

เมื่อพิจารณาโมเดล (1) และ (2) พบว่าปัจจัยเสี่ยง

ที่มาจากข้อมูลทางด้านบัญชีและตัวแปรควบคุมสามารถ

อธิบาย อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม ได้ร้อยละ 

16.98 ในโมเดล (1) และเมื่อเพิ่มปัจจัยเสี่ยงที่มาจากมูลค่า

ตลาดท�าให้มีการอธิบายค่า ROA ได้เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 

18.55 ในโมเดล (2) ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าปัจจัยความเสี่ยง

ที่มาจากข้อมูลทางบัญชีนั้นยังไม่เพียงพอ และถ้าพิจารณา

เชิงลึกสามารถอธิบายปัจจัยความเสี่ยงมีความสามารถใน

การอธิบายค่า ROA ได้น้อยเพราะมีความสามารถในการ

อธิบายไม่ถึงร้อยละ 30 

เมือ่พจิารณาโมเดล (3) และ (4) พบว่า ปัจจยัความ

เสี่ยงจากมูลค่าตลาดสามารถอธิบายอัตราผลตอบแทนจาก

มูลค่าตลาดได้ถึงร้อยละ 60.52 แต่เมื่อเพิ่มปัจจัยทางบัญชี

เข้าไปในโมเดล (4) กลับพบว่าปัจจัยความเสี่ยงทางบัญชีไม่

สามารถอธิบายอัตราผลตอบแทนจากมูลค่าตลาดได้เพราะ 

ค่า R2 เท่าเดิม ขณะท่ีค่า Adjusted R2 กลับมีค่าที่ลดลง

เมื่อพิจารณาเชิงลึกโดยการเปรียบเทียบระหว่าง

กลุ่มอุตสาหกรรมและกลุ่มบริการ สรุปผลการวิเคราะห์

ในตารางท่ี 4 ดังนี้ 
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ตำรำง 

แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลของข้อมูลทางด้านบัญชีและข้อมูลทางด้านตลาดแยกสองกลุ่มธุรกิจ 

ตัวแปรอิสระ อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม

(ROA)

ผลตอบแทนมูลค่าตลาด

(RK)

โมเดล (1) โมเดล (2) โมเดล (3) โมเดล (4)

ธุรกิจ

อุตสาหกรรม

ธุรกิจ

บริการ

ธุรกิจ

อุตสาหกรรม

ธุรกิจ

บริการ

ธุรกิจ

อุตสาหกรรม

ธุรกิจ

บริการ

ธุรกิจ

อุตสาหกรรม

ธุรกิจ

บริการ

C 0.216** -0.014 0.251*** -0.000 -0.257 0.034 -0.209 0.082

DB -0.256*** -0.214*** -0.274*** -0.232*** -0.034 0.111

DFL 0.001 -0.003 0.002 -0.004 -0.001 0.003

VAR 0.013 0.001 0.470*** 0.451*** 0.467*** 0.491***

BE -0.012* 0.021*** -0.016 0.025 -0.005 0.009

CR -0.002 -0.010*** -0.002 -0.011*** -0.034* -0.015 -0.009* 0.000

SZ -0.005 0.011** -0.006 0.010** 0.015 -0.070 0.009 -0.010

GPG 0.001 0.000 0.000 0.001 0.021** 0.038 0.018** 0.004

R2 0.2730 0.1268 0.3079 0.1742 0.2516 0.7855 0.2522 0.7869

Adjusted R2 0.2588 0.1099 0.2864 0.1512 0.2351 0.7812 0.2289 0.7810

F-statistic 19.075*** 7.519*** 14.301*** 7.564*** 15.264*** 185.285*** 10.841*** 132..445***

Observations 260 265 233 259 233 259 233 259

จากตารางที่ 4 พบว่าค่า F-statistic มีนัยส�าคัญ

ทางสถติทิี่ 0.01 สะท้อนว่าโมเดลเหล่านี้เป็นโมเดลทีเ่หมาะ

สม (goodness of fit) 

เมื่อพิจารณาโมเดล (1) และ (2) อีกครั้งโดยแยก

พิจารณาแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม พบว่า ปัจจัยความเสี่ยง

ของข้อมูลทางบัญชีสามารถอธิบายค่า ROA ของธุรกิจใน

กลุ่มอุตสาหกรรมได้ที่ ค่า R2 ร้อยละ 27.30 ขณะที่อธิบาย

ธุรกิจในกลุ่มบริการได้ค่า R2 ร้อยละ 12.68 เท่านั้น และ

เมื่อเพิ่มปัจจัยความเสี่ยงของมูลค่าตลาดในโมเดล (2) ยัง

คงพบว่า ปัจจัยความเสี่ยงของมูลค่าตลาดสามารถอธิบาย

ค่า ROA เพิ่มได้ทั้งสองกลุ่มที่ค่า R2 ร้อยละ 30.79 ของ

กลุ่มอุตสาหกรรมและ ร้อยละ 17.42 ส�าหรับกลุ่มบริการ 

เมื่อพิจารณาโมเดล (3) และ (4) พบว่าปัจจัยความ

เสี่ยงมูลค่าตลาด สามารถอธิบาย ค่า RK ของธุรกิจบริการ

ได้ค่อนข้างสูงที่ ค่า R2 ร้อยละ 78.55 ขณะที่ธุรกิจในกลุ่ม

อุตสาหกรรมสามารถอธิบายได้ค่า R2 ร้อยละ 25.16 และ

เมื่อเพิ่มปัจจัยความเสี่ยงมูลค่าบัญชีเข้าไปในโมเดล (4) 

พบว่าการอธิบายค่า RK มีค่าท่ีลดลงพิจารณาได้จาก ค่า 

Adjusted R2 ท่ีลดลงท้ัง 2 กลุ่มอุตสาหกรรม 

กำรอภิปรำยผล

จากการศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยความเสี่ยงที่มีต่อ

อัตราผลตอบแทนจากการใช้ข้อมูลทางบัญชีและข้อมูลทาง

ตลาดสามารถสรุปประเด็นส�าคัญจากการวิเคราะห์ได้ ดังนี้

1. จากโมเดล (1) และ (2) ท้ังจากตารางที่ 3 

และตารางที่ 4 พบว่าปัจจัยความเสี่ยงจากข้อมูลทางบัญชี

สามารถอธิบายค่า ROA ได้บางส่วนพิจารณาจากค่า R2 

ที่ไม่สูงมากนัก และเมื่อเพิ่มตัวแปรความเสี่ยงข้อมูลทาง

ตลาดพบว่าปัจจัยความเสี่ยงโดยรวมสามารถอธิบายค่า 

ROA ได้เพิ่มขึ้นย่อมสะท้อนว่าปัจจัยความเสี่ยงจากมูลค่า

บัญชีไม่เพียงพอต่อการอธิบายค่า ROA 

เมื่อพิจารณาแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมพบว่าปัจจัย

ความเสี่ยงจากข้อมูลทางบัญชีสามารถอธิบายค่า ROA 
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ของกลุ่มอุตสาหกรรมได้ดีกว่ากลุ่มบริการ ทั้งนี้อาจเป็น

เพราะว่ากลุ่มอุตสาหกรรมมีรูปแบบของธุรกิจที่ต้องอาศัย

กระบวนการผลิตเป็นหลักต้องมีการลงทุนในสินทรัพย์ไม่

หมุนเวียนมาก เช่น เครื่องจักร อุปกรณ์การผลิต เป็นต้น 

และต้องมีการค�านวณค่าเสื่อมราคาตามมาตรฐานการ

บัญชี นอกจากนี้ยังต้องอาศัยข้อมูลทางบัญชีอย่างมาก

ทั้งเรื่องของการค�านวณต้นทุนในการผลิต ต้นทุนการขาย 

การค�านวณสินค้าคงเหลือ การจัดซื้อวัตถุดิบ เป็นต้น ซ่ึง

ข้อมูลเหล่านี้จะสัมพันธ์กับก�าไรจากการด�าเนินงานอย่าง

แน่นอนจึงท�าให้ข้อมูลทางบัญชีสามารถอธิบายค่า ROA 

ของกลุ่มอุตสาหกรรมได้ดีกว่า กลุ่มบริการ 

2. เมื่อพิจารณาโมเดล (3) และ (4) ท้ังจาก

ตารางที่ 3 และตารางที่ 4 พบว่า ปัจจัยความเสี่ยงจาก

มูลค่าตลาดสามารถอธิบาย RK ได้ค่อนข้างสูงพิจารณา

จากค่า R2 ที่มีค่าร้อยละ 60.52 สะท้อนว่าปัจจัยความ

เส่ียงเป็นปัจจัยส�าคัญที่สามารถอธิบายค่า RK และ

เมื่อเพิ่มปัจจัยความเสี่ยงจากข้อมูลทางบัญชีในโมเดล 

(4) พบว่าการอธิบายค่า RK ลดลงพิจารณาจาก ค่า  

Adjusted R2 ที่มีค่าลดลง

เมื่อแยกพิจารณาเป็นกลุ ่มอุตสาหกรรมพบว่า

ปัจจัยความเสี่ยงจากมูลค่าตลาดสามารถอธิบาย RK ของ

กลุ่มบริการได้ดีกว่า กลุ่มอุตสาหกรรม โดยมีค่า R2 ที่ ร้อย

ละ 78.55 ทั้งนี้อาจเป็นไปได้ที่โครงสร้างธุรกิจบริการมักมี

โครงสร้างต้นทนุส่วนใหญเ่ปน็ต้นทนุผนัแปรซึง่ย่อมแปรผนั

ไปตามยอดขายเป็นหลัก ดังนั้นทั้งรายได้และค่าใช้จ่ายของ

ธุรกิจบริการจึงจะสอดคล้องต่อกลไกการเปลี่ยนแปลงทาง

เศรษฐกิจ ณ เวลานั้นๆมากกว่าธุรกิจอุตสาหกรรม ดังนั้น

ปัจจัยความเสี่ยงจากมูลค่าตลาดจึงสามารถอธิบาย ค่า 

RK ได้ดีกว่า

3. จากตารางที่ 4 โมเดล (1) และ (2) ของท้ัง 

2 กลุ ่มอุตสาหกรรม พบว่า DB มีค่าสัมประสิทธิ์ อยู ่

ในช่วง -0.214 – -0.274 และมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ี 

0.01 สะท้อนว่า อัตราหนี้สินเป็นปัจจัยส�าคัญ และ มี

ความสัมพันธ์กับค่า ROA ในทิศทางตรงข้ามของท้ังสอง

กลุ ่มอุตสาหกรรม ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎี Trade-off  

Theory ที่อธิบายว่าอัตราหนี้สินมากย่อมท�าให้เกิดค่าใช้

จ่ายที่เกิดจากความเสี่ยง เช่น การขาดความน่าเช่ือถือ ค่า

ใช้จ่ายที่อาจเกิดการฟ้องร้องให้ล้มละลาย (bankruptcy 

cost) จึงท�าให้อัตราผลตอบแทนมีค่าลดลง และสอดคล้อง

กับงานวิจัยของ นภาพร นิลาภรณ์กุล, จิราภรณ์ ยุทธศรี 

และ ธีรรัตน์ สวนศรี (2559) ซ่ึงพบว่าอัตราหนี้สินมีความ

สมัพนัธ์เชงิลบกบัอตัราผลตอบแทน จากสนิทรพัย์ ณ ระดบั

นัยส�าคัญทางสถิติที่ 0.05 ของธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์

ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวคือ

ในธุรกิจท่ีมีหนี้สินรวมมากกว่าสินทรัพย์รวม จะส่งผลกระ

ทบต่อการบริหารสินทรัพย์ท่ีไม่มีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิด

ผลเสียต่อธุรกิจท่ีมีภาระในการช�าระคืนหนี้สินภาระผูกพัน

ท่ีเพิ่มมากข้ึน และอ�านาจในกู้ยืมหนี้สินลดลง รวมถึง CR 

ในภาพรวม และธุรกิจบริการมีความสัมพันธ์กับ ROA ใน

ทิศทางตรงข้ามกัน เนื่องจาก สินทรัพย์ของธุรกิจบริการ

นั้นมีสภาพคล่องน้อย มีความสามารถในการเปลี่ยนแปลง

เป็นเงินสดได้ช้า ส่งผลให้การช�าระหนี้สินภาระผูกพันของ

ธุรกิจบริการช้าลงตามไปด้วย ขนาดของบริษัท SZ ในภาพ

รวม และธุรกิจบริการมีความสัมพันธ์กับ ROA ในทิศทาง

เดียวกัน สาเหตุมาจากธุรกิจบริการมีผลการด�าเนินงาน

ตามสินทรัพย์ท่ีมีของธุรกิจนั้น ผลตอบแทนท่ีได้มาจะมา

จากการใช้สินทรัพย์ท่ีมีประสิทธิภาพท่ีดี สอดคล้องกับงาน

วิจัยของปรารถนา ปุณณกิติเกษม และพงศ์พัฒน์ ตังคะ

ประเสริฐ (2553) พบว่า การบริหารคุณภาพโรงพยาบาล

มีความสัมพันธ์กับผลด�าเนินงานของโรงพยาบาลท�าให้

ประสิทธิภาพขององค์กรเพิ่มขึ้น และ GPG ในธุรกิจบริการ

มีความสัมพันธ์กับ ROA ในทิศทางเดียวกัน เนื่องจากธุรกิจ

บรกิารมคีวามหลากหลายในรปูแบบและวธิกีารใช้บรกิารต่อ

ผู้บริโภค และบริการบางประเภทยังเป็นต้นทุนของสินค้า 

รวมท้ังมีบทบาทส�าคัญต่อการพัฒนาประเทศ ยิ่งเศรษฐกิจ

มีการพัฒนามากข้ึนเท่าไร ภาคบริการจะยิ่งทวีความส�าคัญ

มากขึ้นไปเป็นล�าดับ (กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 

กระทรวงพาณิชย์, 2558) 

4. จากตารางท่ี 4 โมเดล (3) และ (4) ของทั้ง 2 

กลุ่มอุตสาหกรรม พบว่า ค่า VaR มีค่าสัมประสิทธ์ิ อยู่

ในช่วง 0.451 – 0.491 และมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ 0.01 

สะท้อนว่า ค่า VaR เป็นปัจจัยส�าคัญ และ มีความสัมพันธ์

กับ RK ในทิศทางเดียวกันของทั้งสองกลุ่มอุตสาหกรรม ซ่ึง

สอดคล้องกับสอดคล้องกับทฤษฎีแบบจ�าลองก�าหนดราคา

สินทรัพย์ทุน (capital asset pricing model) ท่ีสะท้อน

ถึงการลงทุนในหลักทรัพย์ความเสี่ยงท่ีสูงย่อมให้อัตราผล
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ตอบแทนที่สูงเช่นกัน เมื่อพิจารณาแยกแต่ละตัวแปรพบ

ว่า CR ในภาพรวมและธุรกิจอุตสาหกรรม มีความสัมพันธ์

กับ RKในทิศทางตรงข้ามกัน แสดงว่ามูลค่าของหุ้นรายวัน

ในธุรกิจอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปไม่สัมพันธ์กับความ

สามารถในการช�าระหนี้สินภาระผูกพันของธุรกิจนั้น GPG 

ในภาพรวมและธุรกิจอุตสาหกรรมมีความสัมพันธ์กับผล

ตอบแทนมลูค่าตลาด (RK)ในทศิทางเดยีวกนั แสดงถงึมลูค่า

หุ้นรายวันมีการผันผวนไปตามเศรษฐกิจ ณ ช่วงเวลานั้น 

ผลการทดสอบสมมติฐาน Ho: ผลกระทบของ

ปัจจัยความเส่ียงที่มีต่ออัตราผลตอบแทนจากข้อมูลทาง

บัญชีแตกต่างจากผลกระทบของปัจจัยความเสี่ยงต่ออัตรา

ผลตอบแทนมูลค่าตลาด จากการพิจารณาผลการวิเคราะห์

ทีเ่กดิขึน้ในตารางที ่3 พบว่าเป็นไปตามสมมตฐิานทีก่�าหนด 

เช่นเดียวกับการทดสอบสมมติฐาน โดยใช้ Pearson  

Correlation ที่ให้ผลการพิสูจน์ที่เหมือนกัน กล่าวคือ

อัตราหนี้สินมีความสัมพันธ์ทิศทางตรงข้ามกับ ROA แต่

มีความสัมพันธ์ทิศทางเดียวกับ RK และอัตราหนี้สินมีค่า

สัมประสิทธิ์ที่สูงเมื่อเทียบโมเดล (2) และ (4) ขณะท่ี ค่า 

VaR มีความสัมพันธ์ เชิงบวกต่อ ROA และ RK แต่ในโมเดล 

(4) พบว่า VaR เป็นตัวแปรส�าคัญในการอธิบาย RK และ

มีค่าสัมประสิทธิ์ที่สูงกว่าด้วย อัตราหนี้สินมีความสัมพันธ ์

ผกผันกับอัตราผลตอบแทนสินทรัพย์รวม (ROA) อย่างมีนัย

ส�าคัญทางสถิติที่ 0.01 ในภาพรวมและธุรกิจบริการ เนื่อง

ด้วยอัตราหนี้สินย่อมสะท้อนถึงภาระทางการเงินในอนาคต

ของธุรกิจย่อมมีความเสี่ยงที่สูง ดังน้ันอัตราผลตอบแทน

จึงควรมีค่าที่ลดลงตามทฤษฎี Trade-off theory ท่ีต้อง

ค�านึงถึงต้นทุนจากการความน่าเชื่อถือ หรือต้นทุนท่ีอาจ

เกดิการล้มละลายจากการผดินดัช�าระหนี ้ขณะทีค่วามเสีย่ง

ทางการเงิน (DFL) มีความสัมพันธ์ไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติ

จึงเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ออัตราผลตอบแทนอยู่ในระดับ

ท่ีต�่า การทดสอบนี้สะท้อนว่าตัวแปรความเสี่ยงท่ีมาจาก

ข้อมูลทางการเงินให้ผลทิศทางความสัมพันธ์ท่ีแตกต่างกัน

เนื่องจากอัตราส่วนเหล่านั้นใช้ข้อมูลสะท้อนถึงความเสี่ยง

ในด้านทีแ่ตกต่างกนั แต่ในความสมัพนัธ์เชงิบวกซึง่อาจเป็น

เพราะธุรกิจอุตสาหกรรมต้องใช้เงินทุนจ�านวนมากจึงต้อง

มีหนี้สินปริมาณที่สูงที่ต้องลงทุนในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 

ซ่ึงสินทรัพย์เหล่านั้นเป็นตัวสร้างรายได้และผลก�าไรให้

บริษัทส่งผลให้ปริมาณหนี้สูงข้ึนแต่อัตราผลตอบแทนก็สูง

ข้ึนเช่นเดียวกัน จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ปัจจัยเส่ียง

จากข้อมูลทางบัญชีแล้วพบว่าปัจจัยนี้มีความสัมพันธ์ต่อ

อัตราผลตอบแทนทั้งที่มาจากข้อมูลทางบัญชีและข้อมูล

ทางตลาดท่ีแตกต่างกัน

ข้อเสนอแนะ

1. การวจิยัครัง้นีไ้ด้จ�ากดัขอบเขตเฉพาะอตัราส่วน

ทางการเงินท่ีท�าการเปิดเผยผ่าน SETSMART เท่าน้ัน 

โดยท�าการศึกษาอัตราส่วนทางการเงินตามประเภทของ

อัตราส่วนทางการเงินบางประเภทเท่านั้น อย่างไรก็ตาม 

ยังคงมีอัตราส่วนทางการเงินอื่นๆ ที่อาจเป็นประโยชน์

ท่ีจะท�าการวิจัยในอนาคตในลักษณะเช่นเดียวกันแต่ต่าง

ธุรกิจ เพื่อศึกษาดูว่าอัตราส่วนการเงินอื่นนั้นมีพฤติกรรม

ท่ีแตกต่างออกไปในแต่ละธุรกิจ และยังสามารถใช้เป็นตัว

ช้ีวัดเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการเลือกลงทุนในหลัก

ทรัพย์กลุ่มนั้นๆได้

2. ควรศึกษาเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนและ

ความเสีย่งของหลกัทรพัย์ สองช่วงเวลาทีม่สีภาวะเศรษฐกจิ

แตกต่างกัน เพื่อจะท�าให้ทราบถึงความแตกต่างของความ

เสี่ยงนั้นส่งผลกระทบต่อหลักทรัพย์และผลการด�าเนินงาน

ท่ีศึกษาหรือไม่
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บทคัดย่อ

การวจิยัครัง้น้ี มวีตัถปุระสงค์เพือ่ (1) ศึกษาลกัษณะการออมและการลงทุนของแรงงานนอกระบบในกรงุเทพมหานคร 

(2) ศึกษาวินัยทางการเงินของแรงงานนอกระบบในกรุงเทพมหานคร และ (3) ศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจออม

ในกองทุนการออมแห่งชาติ วินัยทางการเงิน ประกอบด้วย วินัยด้านการออม คือ การออมเงินอย่างสม�่าเสมอและ วินัย

ด้านการใช้จ่าย คือ การวางแผนการใช้เงินอย่างคุ้มค่าค�านึงถึงประโยชน์สูงสุดในการใช้จ่าย กลุ่มตัวอย่างคือแรงงานนอก

ระบบในกรุงเทพมหานคร จ�านวน 402 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติได้แก่ 

ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สมการถดถอยโลจิสติกส์ ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างเลือกการออม

แบบเงินฝากประจ�ามากที่สุด วินัยด้านการออม วินัยด้านการใช้จ่าย และวินัยทางการเงินรวมอยู่ในระดับปานกลาง และ

พบว่ากลุ่มอายุ 36-45 ปี จ�านวนสมาชิกในครอบครัว วินัยด้านการออม วินัยทางการเงินรวม มีผลต่อการตัดสินใจออม

ในกองทุนการออมแห่งชาติ ณ ระดับนัยส�าคัญทางสถิติ 0.05

ค�ำส�ำคัญ: กองทุนการออมแห่งชาติ, แรงงานนอกระบบ, วินัยทางการเงิน

Abstract

The purposes of this research were as follows (1) to study savings and investment of  

informal (contingent) employees in Bangkok (2) to study financial discipline of informal employees in  

Bangkok, and (3) to study factors affecting savings decision in National Savings Fund (NSF). The financial 

discipline includes saving discipline reflected as constant savings and spending discipline which is a 

cost-effective plan for spending. The sampling group was 402 informal employees in Bangkok. This 

research instrument was a questionnaire. This research analyzed data by using percentage, frequency, 

mean, standard deviation, binary logistic regression. The research result found that the majority 

of those in this sample selected time deposits. Saving discipline, spending discipline and financial  

discipline were moderate. This study also found that the average age of the group was 36 to 45 years 

old. The number of family members, saving discipline and financial discipline have all affected savings 

decisions in NSF. at 0.05 level of significance.

ปัจจัยที่มีผลต่อกำรตัดสินใจออมในกองทุนกำรออมแห่งชำติ 

ของแรงงำนนอกระบบในกรุงเทพมหำนคร

Factors Affecting Savings Decision in National Savings Fund  

of Informal Employees in Bangkok

มงคลชัย จ�ารูญ และ ธัญวรัตน์ สุวรรณะ

Mongkolchai Jumroon and Tanwarat Suwanna
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Master of Business Administration Program, Rajamangala University of Technology Thanyaburi
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บทน�ำ

แรงงานนอกระบบ จากผลส�ารวจของส�านักงาน

สถิติแห่งชาติพบว่า ในช่วงปี 2554 – 2556 จ�านวนแรงงาน

นอกระบบมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในปี 2554 จาก 

24.6 ล้านคน เป็น 25.1 ล้านคน ในปี 2556 ตั้งแต่ปี 2557 

เป็นต้นมา แรงงานนอกระบบมีแนวโน้ม ลดลงจาก 22.1 

ล้านคน เป็น 21.3 ล้านคน ในปี 2559 เนื่องจาก รัฐบาลได้

ตระหนักถึงความส�าคัญ และได้ก�าหนดมาตรการ นโยบาย 

รวมทัง้ออกกฎหมายคุ้มครองและจัดสวสัดิการให้แก่แรงงาน

นอกระบบ เช่น การประกันสังคม ตามมาตรา 40 พระ

ราชบัญญัติคุ้มครองผู้ใช้แรงงานรับใช้ในบ้าน เป็นต้น เมื่อ

พิจารณาถึงประเภทการประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

ในปี 2559 แรงงานนอกระบบร้อยละ 54.8 ท�างานอยู่ใน

ภาคเกษตรกรรม รองลงมาเป็นภาคการบริการและการค้า

ร้อยละ 34.0 และภาคการผลิตร้อยละ 11.2 ตามล�าดับ 

(ส�านักงานสถิติแห่งชาติ, 2559)

กระทรวงการคลังได้เสนอให้มีกฎหมายจัดตั้ง 

“กองทุนการออมแห่งชาติ” เพื่อเป็นช่องทางในการออม

เงินส�าหรับการเกษียณของแรงงานนอกระบบ โดยพระราช

บัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ พ.ศ.2554 มีผลบังคับใช้

ตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2554 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม

การออมทรัพย์ของสมาชิกและเป็นหลักประกันการจ่าย

เงินบ�านาญให้แก่สมาชิก แม้ว่าจะมีการประกาศใช้ตั้งแต่

ปี พ.ศ.2554 แต่ยังไม่มีการออกกฎกระทรวงเพื่อก�าหนด

หลักเกณฑ์ ในการด�าเนินงานของกองทุน เนื่องจากเหตุผล

ทางการเมืองกองทุนการออมแห่งชาติจึงไม่สามารถเปิดรับ

สมัครสมาชิกได้ และส�านักงานประกันสังคมได้ขยายความ

คุม้ครองกรณบี�านาญส�าหรบัแรงงานนอกระบบซึง่มลีกัษณะ

คล้ายกับกองทุนการออมแห่งชาติเมื่อ 9 ธันวาคม 2556 

เป็นต้นมา จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2557 มีการเปลี่ยนแปลง

ทางการเมือง และรัฐบาลชุดปัจจุบันมีนโยบายให้กองทุน

การออมแห่งชาติด�าเนินการต่อไปโดยคณะรัฐมนตรีมีมติ

เห็นชอบร่างกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงยุบเลิก

ความคุ้มครองประกันสังคมกรณีบ�านาญส�าหรับแรงงาน

Keywords: National Savings Fund, informal employees, financial discipline

นอกระบบ เพื่อให้บทบาทการดูแลการออมของแรงงานอก

ระบบของกองทุนการออมแห่งชาติและส�านักงานประกัน

สังคมไม่เกิดความซ�้าซ้อนกัน โดยก�าหนดให้กองทุนการ

ออมแห่งชาติรับโอนผู้ประกันตนจากกองทุนประกันสังคม

ในกรณดีงักล่าวมาเป็นสมาชกิกองทนุการออมแห่งชาตติาม

ความสมัครใจด้วย ท้ังนี้ กองทุนการออมแห่งชาติได้เปิดรับ

สมาชิกตั้งแต่วันท่ี 20 สิงหาคม 2558 โดยมีวัตถุประสงค์

ให้แรงงานนอกระบบมีโอกาสได้รับความคุ ้มครองหลัก

ประกันรายได้ในรูปบ�านาญตั้งแต่อายุ 60 ปีไปจนตลอด

ชวีติ (ส�านกังานเลขาธกิารสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร, 2559)

จากความส�าคัญข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะ

ศกึษาถึงปัจจยัท่ีมผีลต่อการตดัสนิใจออมในกองทุนการออม

แห่งชาติของแรงงานนอกระบบในกรุงเทพมหานคร เพื่อที่

จะเป็นประโยชน์ต่อภาครัฐในการก�าหนดนโยบายส่งเสริม

การออม เพื่อเป็นการปลูกฝังวินัยทางการเงิน ทั้งวินัยด้าน

การออมและวินัยด้านการใช้จ่ายแก่แรงงานนอกระบบได้

อย่างตรงประเด็น ท�าให้แรงงานนอกระบบมีประสิทธิภาพ

ในการใช้ชีวิตอย่างยั่งยืนเมื่อก้าวเข้าสู่วัยเกษียณ

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

1. เพื่อศึกษาลักษณะการออมและการลงทุนของ

แรงงานนอกระบบในกรุงเทพมหานคร

2. เพื่อศึกษาวินัยทางการเงินของแรงงานนอก

ระบบในกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย วินัยด้านการออม 

และ วินัยด้านการใช้จ่าย

3. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจออม

ในกองทุนการออมแห่งชาติของแรงงานนอกระบบใน

กรุงเทพมหานคร
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แนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง

สขุใจ น�้าผดุ (2545) ได้ให้ความหมายของการออม

หมายถึง รายได้เมื่อหักรายจ่ายแล้วจะมีส่วนซึ่งเหลืออยู่ 

ส่วนของรายได้ที่เหลืออยู่ ซึ่งไม่ได้ถูกใช้สอยออกไปนี้เรียก

ว่าเงินออม ดังสมการ Incomes – Expenses = Savings

สุวณีา กลัดเกดิ (2551) การออม หมายถงึ การเกบ็

เงินส่วนหน่ึงหรือส่วนทีเ่หลอืจากรายได้ทีม่ไิด้ใช้จ่ายเพือ่การ

อุปโภคบริโภค โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อไว้ใช้จ่ายในอนาคต

รัชนี ยศถามี (2555) การออมคือ รายได้เมื่อหัก

รายจ่ายแล้วจะมีส่วนที่เหลืออยู่ ส่วนของรายได้ที่เหลืออยู่

ซ่ึงไม่ได้ถูกใช้สอยไปนี้เรียกว่าเงินออม

จุฑาธิบดิ์ ฤกษ์สันทัด (2555) การออมคือ การน�า

รายได้เมือ่หกัรายจ่ายแล้วจะมส่ีวนซึง่เหลอือยู ่ส่วนของราย

ได้ที่เหลืออยู่ซึ่งไม่ได้ถูกใช้สอยออกไปนี้เรียกว่าเงินออมท่ี

กนัเอาไว้เพือ่ใช้จ่ายตามวตัถปุระสงค์ต่างๆของแต่ละบคุคล

จากความหมายของการออมทีไ่ด้มผีูใ้ห้ความหมาย

ไว้หลายความหมาย สรุปได้ว่า การออมคือ การที่บุคคลมี

รายได้เมื่อหักรายจ่ายแล้วนั้นในส่วนของเงินที่เหลือที่ไม่ได้

ถูกใช้สอยออกไปเรียกว่าเงินออม เป็นการสะสมเงินทีละ

เลก็ทลีะน้อยเพือ่ไว้ใช้จ่ายตามวตัถปุระสงค์ต่างๆในอนาคต

ทฤษฎกีารบรโิภคในวงจรชวีิต (life cycle theory 

of consumption) (Branson, 1989) เป็นทฤษฎีที่พัฒนา

ขึน้โดยนกัเศรษฐศาสตร์หลายท่าน อาท ิฟรงัโก มอดดเิกลยี

นิ (Franco Modigliani) อัลเบิร์ด แอนโด (Albert Ando) 

และริชาร์ด บรูมเบิร์ก (Richard Brumberg) ได้เสนอ

แนวคิดร่วมกัน โดยเริ่มเสนอผลงานตั้งแต่ปี ค.ศ. 1954 ซ่ึง

มีแนวคิดว่า การตัดสินใจของครัวเรือนระหว่างการบริโภค

กับการออมในขณะใดขณะหนึ่ง สะท้อนถึงความพยายาม

ที่จะให้บรรลุเป้าหมายของการกระจายการบริโภคตลอด

วงจรชีวิตภายใต้ข้อจ�ากัดของรายได้หรือทรัพยากรท่ีคาด

ว่าจะได้รับตลอดช่ัวอายุขัย ซึ่งหมายความว่า ระดับการ

บริโภคของครัวเรือนมิได้ขึ้นอยู่กับระดับรายได้ในงวดเวลา

ปัจจุบันเท่าน้ัน แต่ยังขึ้นอยู่กับรายได้ที่เขาคาดว่าจะได้รับ

ในอนาคตอีกด้วย

แนวคิดเกี่ยวกับวินัยทางการเงิน วีรพล บดีรัฐ 

(2553) ความรู้ด้านการจัดการการเงินส่วนบุคคลจะไม่

เกิดประโยชน์แต่อย่างใด ถ้าไม่น�าไปปฏิบัติ ทักษะ หมาย

ถึง การปฏิบัติจนเกิดความช�านาญ การใช้ทักษะนี้เปรียบ

เสมือน “การมีวินัยทางการเงิน” ถ้าบุคคลรู้และเข้าใจแล้ว

สามารถน�าไปปฏบิตัไิด้ ซึง่วนิยัทางการเงนิเป็นส่วนส�าคญัที่

ท�าให้มคีวามมัง่คัง่อย่างยัง่ยนืเกดิขึน้ได้ โดยอาจแบ่งออกได้

เป็น 6 ข้อดังนี้ (1) สร้างแรงบันดาลใจ (2) สร้างการยอมรับ

จากภายนอก (3) ก�าหนดการผูกมัดท่ีปรับเปลี่ยนยาก (4) 

ยอดรับพฤติกรรมท่ีดีและไม่ดี (5) ให้รางวัลส�าหรับชีวิตที่

มีวินัย และ (6) ออกห่างจากกิเลศท้ังปวง

เบญจวรรณ บุญคลี่ (2552) วินัยทางการเงิน คือ 

แนวทางจัดการการเงิน ในด้านหารายได้ การใช้จ่าย และ

การเก็บออม เพื่อให้บุคคลด�าเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขไม่

เป็นหนี้ จึงแบ่งวินัยทางการเงินออกเป็น 2 ด้าน คือ วินัย

ด้านการออมและวินัยด้านการใช้จ่าย ดังนี้

1. วินัยด้านการออม หมายถึง การเก็บออมอย่าง

สม�่าเสมอ ในด้านระยะเวลาและมูลค่า การออมเงินตาม

สัดส่วนท่ีเหมาะสมกับอายุ การออมเพื่อซ้ือสินค้าท่ีจ�าเป็น

ในการด�ารงชวีติและออมเพือ่เกบ็ไว้ใช้ในวยัเกษยีณ เป็นต้น

2. วินัยด้านการใช้จ่าย หมายถึง การวางแผนการ

เงินใช้เงินอย่างคุ้มค่าค�านึงถึงประโยชน์สูงสุดจากการใช้

จ่าย และเป็นการใช้จ่ายในสิ่งที่เหมาะสมแก่สถานภาพ

และความจ�าเป็นต่อการด�าเนินชีวิตประจ�าวัน เช่น การไม่

ซ้ือไม่บริโภคสินค้าท่ีมีราคาแพง หรือฟุ่มเฟือย หรือสินค้า

ที่เกินความจ�าเป็นในการด�าเนินชีวิตประจ�าวัน การรู้จัก

เลือกซ้ือสินค้าท่ีมีประโยชน์ต่อตนเอง ไม่กู้หนี้มาใช้ในส่ิง

ท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ เป็นต้น

แนวคิดเรื่องการตัดสินใจ วิเชียร วิทยอุดม (2547) 

กล่าวว่า การตัดสินใจ หมายถึง กระบวนการท่ีประกอบไป

ด้วยหลัก 3 ประการ คือ การหาโอกาสท่ีจะตัดสินใจ การ

หาหนทางเลือกท่ีพอเป็นไปได้ และการเลือกทางเลือก

จากทางเลือกต่างๆที่มีอยู่ การตัดสินใจเป็นการเลือกเอา

ทางเลือกเพียงทางเลือกเดียวที่มีอยู่ทั้งหมดกระบวนการ

ตัดสินใจประกอบด้วยข้ันตอนท่ีผู้ท�าการตัดสินใจจะต้อง

ท�าเพื่อให้ได้ทางเลือกนั้นมาซึ่งต้องท�าอย่างเป็นขั้นตอน 

ดังนี้ (1) ต้องท�าความเข้าใจปัญหา (2) การวางจุดมุ ่ง

หมายและการก�าหนดวัตถุประสงค์ (3) การสร้างทางเลือก  
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(4) การรวบรวมข้อมลูข่าวสาร (5) การประเมนิหาทางเลอืก 

(6) เลือกทางเลือกที่ดีที่สุด (7) การตัดสินใจปฏิบัติ และ  

(8) การประเมินถึงประสิทธิผลของการตัดสินใจ

กรอบแนวคิดกำรวิจัย

ปัจจัยส่วนบุคคล 

- เพศ                                - อายุ

- ระดับการศึกษา                  - สถานภาพ

- จ�านวนสมาชิกในครอบครัว         - จ�านวนบุคคลที่อยู่ในการอุปการะ

- รายได้ต่อเดือน                   - ค่าใช้จ่ายต่อเดือน

- ภาระหนี้สินต่อเดือน
การตัดสินใจออมในกองทุนการ

ออมแห่งชาติ

วินัยทางการเงิน

- วินัยด้านการออม

- วินัยด้านการใช้จ่าย

ภำพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

สมมติฐำนกำรวิจัย

1. ปัจจัยส่วนบุคคลของแรงงานนอกระบบมีผล

ต่อการตัดสินใจออมในกองทุนการออมแห่งชาติ

2. วินัยทางการเงินของแรงงานนอกระบบมีผลต่อ

การตัดสินใจออมในกองทุนการออมแห่งชาติ

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

ผู้วิจัยได้ก�าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการวิจัย

ดังต่อไปนี้

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

1. ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ แรงงาน

นอกระบบในกรุงเทพมหานคร มีจ�านวน 1,481,600 คน 

(ส�านักงานสถิติแห่งชาติ, 2559)

2 .  กลุ ่ ม ตั วอย ่ า ง  แรง งานนอกระบบใน

กรุงเทพมหานคร มีจ�านวน 1,481,600 คน ซึ่งการค�านวณ

หาขนาดตัวอย่างตามสูตรการค�านวณ (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 

2550) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 

400 คน ได้ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างโดยวิธีการจัดสรรแบบ

โควตา โดยการแบ่งกรุงเทพมหานคร ออกเป็น 6 กลุ่ม 

ได้แก่ กรุงเทพกลาง กรุงเทพเหนือ กรุงเทพใต้ กรุงเทพ

ตะวนัออก กรงุธนเหนอื และ กรงุธนใต้ เกบ็ตวัอย่างกลุม่ละ 

67 คน รวมแล้วขนาดกลุ่มตัวอย่างท้ังสิ้น 402 คน และใช้

วธิกีารสุม่กลุม่ตวัอย่างตามสะดวก ในการเกบ็ข้อมลูกบักลุ่ม

แรงงานนอกระบบในกรงุเทพมหานครทีไ่ด้แบ่งไว้ทัง้ 6 กลุ่ม 

เครื่องมือท่ีใช้ในกำรวิจัย

ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถาม (questionnaire)ในการ

เก็บข้อมูล ซ่ึงแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 

ส ่วนที่  1 ข ้อมูลปัจจัยส ่วนบุคคลของผู ้ตอบ

แบบสอบถาม ได้แก่ เพศ, อาย,ุ ระดบัการศกึษา, สถานภาพ, 

จ�านวนสมาชิกในครอบครัว, จ�านวนบุคคลท่ีอยู ่ในการ

อุปการะ, รายได้ต่อเดือน, ค่าใช้จ่ายต่อเดือน และภาระ

หนี้สินต่อเดือน

ส่วนที่ 2 ข้อมูลด้านวินัยทางการเงิน มีจ�านวน 

20 ข้อ โดยแบ่งออกเป็น 2 ด้าน คือ วินัยด้านการออม 

ข้อ 1-10 และ วินัยด้านการใช้จ่าย ข้อ 11-20 และได้ใช้

สถิติในการตรวจสอบคุณสมบัติและหาค่าความเชื่อมั่นใน



316 Vol. 8 No. 2 May-August 2018
EAU HEritAgE JoUrnAl

Social Science and Humanity

แบบสอบถามด้วยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha 

Coefficient) ตามวิธีการของครอนบัค (Cronbach) เพื่อ

ความถูกต้องค่าแอลฟาที่ได้จะแสดงออกมาถึงระดับของ

ความคงทีข่องแบบสอบถาม และท�าการปรบัปรงุข้อค�าถาม

ก่อนน�าไปเก็บข้อมูลจริง ซึ่งผลการวิเคราะห์วินัยด้านการ

ออม มีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา เท่ากับ 0.867 วินัยด้านการ

ใช้จ่าย มีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา เท่ากับ 0.843 และ วินัย

ทางการเงินรวมมีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา เท่ากับ 0.925 

ส่วนที่ 3 ข้อมูลด้านการออมและการลงทุนใน

ปัจจุบันและการตัดสินใจออมในกองทุนการออมแห่งชาติ

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล

1. ข้อมูลทุติยภูมิ (secondary data) เป็นข้อมูลที่

ได้จากการรวบรวมเอกสาร วิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ 

ต�ารา วิชาการ งานวิจัย บทความ วารสารต่าง ๆ และ สื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ (internet)

2. ข้อมูลปฐมภูมิ (primary data) ซึ่งเป็นการเก็บ

รวบรวมข้อมลูโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครือ่งมอืในการเกบ็

ข้อมูลกลุ่มตัวอย่างแรงงานนอกระบบในกรุงเทพมหานคร 

ทั้ง 6 กลุ่ม จ�านวน 402 คน โดยมีการเก็บข้อมูลของทุก

กลุม่อาชพี และรวบรวมแบบสอบถามทัง้หมดทีไ่ด้มาท�าการ

วิเคราะห์ผลต่อไป

สถิติท่ีใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล

1. สถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistics) 

ประกอบด้วย ความถี่ (frequency) ร้อยละ (percentage) 

ค่าเฉลี่ย (mean) และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard 

deviation)

2. สถิติเชิงอนุมาน (inferential statistics) ใช้

การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกส์ (binary logistic  

regression) ในการทดสอบสมมติฐานปัจจัยที่มีผลต่อการ

ตัดสินใจออมในกองทุนการออมแห่งชาติ 

ผลกำรวิจัย

1. ลักษณะการออมและการลงทุนของแรงงาน

นอกระบบในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า จ�านวน 

399 คน จาก 402 คน คิดเป็นร้อยละ 99.25 มีการเปิด

บัญชีฝากเงินแบบออมทรัพย์ การฝากเงินแบบออมทรัพย์

ถือว่าไม่รวมอยู่ในรูปแบบการออมและการลงทุน เนื่องจาก

ในปัจจุบันกลุ่มคนแรงงานนอกระบบส่วนใหญ่มีการฝาก

เงินแบบออมทรัพย์ในรูปแบบการหมุนเวียนเงินในธุรกิจ

ส่วนตัวมากกว่าเนื่องจากมีสภาพคล่องสูง รูปแบบการออม

และการลงทุนของแรงงานนอกระบบในกรุงเทพมหานคร 

ซ่ึงสามารถเลือกตอบได้มากกว่า 1 ตัวเลือก ท่ีมากท่ีสุด 3 

ล�าดับแรก ได้แก่ การฝากเงินแบบเงินฝากประจ�า จ�านวน 

149 คน คิดเป็นร้อยละ 37.06 รองลงมาคือ การท�าประกัน

ชีวิต จ�านวน 135 คน คิดเป็นร้อยละ 33.58 และการลงทุน

ในทองค�า เพชร อัญมณี จ�านวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 

18.16 ตามล�าดับ

2. วินัยทางการเงินของแรงงานนอกระบบใน

กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย วินัยด้านการออม และ 

วินัยด้านการใช้จ่าย ผลการวิจัยพบว่า วินัยด้านการออม

ของกลุ่มตัวอย่างโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีคะแนน

เฉลี่ยเท่ากับ 3.05 คะแนน จากกลุ่มตัวอย่าง 402 คน มี

พฤติกรรมวินัยด้านการออมอยู่ในระดับปานกลางมากที

สุด จ�านวน 222 คน คิดเป็นร้อยละ 55.22 รองลงมาคือ 

ระดับเหมาะสม จ�านวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 24.38 และ

ระดับไม่เหมาะสม จ�านวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 20.40 

ตามล�าดับ วินัยด้านการใช้จ่ายของกลุ่มตัวอย่างโดยรวม

อยู่ในระดับปานกลาง มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.03 คะแนน 

จากกลุ่มตัวอย่าง 402 คน มีพฤติกรรมวินัยด้านการใช้จ่าย

อยู่ในระดับปานกลางมากท่ีสุด จ�านวน 211 คน คิดเป็น

ร้อยละ 52.49 รองลงมาคือ ระดับเหมาะสม จ�านวน 106 

คน คิดเป็นร้อยละ 26.37 และระดับไม่เหมาะสม จ�านวน 

85 คน คิดเป็นร้อยละ 21.14 ตามล�าดับ มีพฤติกรรม

วินัยทางการเงินรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีคะแนนเฉลี่ย

เท่ากับ 3.04 คะแนน

3. ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจออมในกองทุนการ

ออมแห่งชาติของแรงงานนอกระบบในกรุงเทพมหานคร 

พบว่าจากกลุ่มตัวอย่างจ�านวน 402 คน มีผู ้ที่ตัดสินใจ

ออมในกองทุนการออมแห่งชาติ จ�านวน 205 คน โดยให้

สาเหตุที่ตัดสินใจออมในกองทุนการออมแห่งชาติอันดับท่ี 

1 คือ ต้องการมีบ�านาญเมื่ออายุครบ 60 ปี อันดับท่ี 2 คือ 
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กองทุนการออมแห่งชาติมีประโยชน์และให้ผลตอบแทน

คุ้มค่า อันดับที่ 3 คือ ไม่อยากเป็นภาระของลูกหลานใน

อนาคต และมีผู้ที่ไม่ตัดสินใจออมในกองทุนการออมแห่ง

ชาติ จ�านวน 197 คน โดยให้เหตุผลที่ไม่ตัดสินใจออมใน

กองทุนการออมแห่งชาติอันดับที่ 1 คือ ไม่รู้จักกองทุนการ

ออมแห่งชาติ อันดับที่ 2 คือ ไม่สนใจออมในกองทุนการ

ออมแห่งชาติ อันดับท่ี 3 คือ พอใจกับการออมแบบเดิม 

ผลการวิจัยได้แบ่งออกเป็น 3 สมการ ดังต่อไปนี้ 

สมการที่ 1 ใช้ตัวแปรปัจจัยส่วนบุคคลและวินัย

ด้านการออม ในการวิเคราะห์สมการถดถอยโลจิสติกส์

ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจออมในกองทุนการออมแห่ง

ชาติของแรงงานนอกระบบในกรุงเทพมหานคร 

ตำรำง 1 

ผลการวิเคราะห์สมการถดถอยโลจิสติกส์ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจออมในกองทุนการออมแห่งชาติของแรงงานนอก

ระบบในกรุงเทพมหานคร (วินัยด้านการออม)

ปัจจัย B S.E. Wald df Sig. Exp(B)

Constant -5.421 1.129 23.069 1 0.000* 0.004

กลุ่มอายุ 36-45 ปี -1.868 0.626 8.914 1 0.003* 0.154

จ�านวนสมาชิกในครอบครัว 1.180 0.157 56.563 1 0.000* 3.256

วินัยด้านการออม 0.568 0.260 4.773 1 0.029* 1.764
* มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

จากตาราง 1 พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ

ออมในกองทุนการออมแห่งชาติของแรงงานนอกระบบใน

กรงุเทพมหานคร มนัียส�าคัญทางสถติิทีร่ะดับ 0.05 จ�านวน 3 

ตัวแปร คือ กลุ่มอายุ 36-45 ปี จ�านวนสมาชิกในครอบครัว 

และ วินัยด้านการออม สามารถแสดงสมการได้ดังนี้

Z =  - 5.421 - 1.868 (กลุ่มอายุ 36-45 ปี) + 

1.180 (จ�านวนสมาชิกในครอบครัว + 0.568 (วินัยด้าน

การออม)

สมการที่ 2 ใช้ตัวแปรปัจจัยส่วนบุคคลและวินัย

ด้านการใช้จ่าย ในการวิเคราะห์สมการถดถอยโลจิสติกส์

ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจออมในกองทุนการออมแห่ง

ชาติของแรงงานนอกระบบในกรุงเทพมหานคร

ตำรำง 2

ผลการวิเคราะห์สมการถดถอยโลจิสติกส์ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจออมในกองทุนการออมแห่งชาติของแรงงานนอก

ระบบในกรุงเทพมหานคร (วินัยด้านการใช้จ่าย)

ปัจจัย B S.E. Wald df Sig. Exp(B)

Constant -5.217 1.183 19.440 1 0.000* 0.005

กลุ่มอายุ 36-45 ปี -1.757 0.620 8.021 1 0.005* 0.173

จ�านวนสมาชิกในครอบครัว 1.143 0.153 56.089 1 0.000* 3.137

วินัยด้านการใช้จ่าย 0.479 0.283 2.864 1 0.091 1.614
* มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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จากตาราง 2 พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ

ออมในกองทุนการออมแห่งชาติของแรงงานนอกระบบใน

กรุงเทพมหานคร มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จ�านวน 

2 ตัวแปร คือ กลุ่มอายุ 36-45 ปี และ จ�านวนสมาชิกใน

ครอบครัว สามารถแสดงสมการได้ดังนี้

Z =  - 5.217 - 1.757 (กลุ่มอายุ 36-45 ปี) + 

1.143 (จ�านวนสมาชิกในครอบครัว)

สมการที่ 3 ใช้ตัวแปรปัจจัยส่วนบุคคลและวินัย

ทางการเงินรวม ในการวิเคราะห์สมการถดถอยโลจิสติกส์

ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจออมในกองทุนการออมแห่ง

ชาติของแรงงานนอกระบบในกรุงเทพมหานคร 

ตำรำง 3

ผลการวิเคราะห์สมการถดถอยโลจิสติกส์ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจออมในกองทุนการออมแห่งชาติของแรงงานนอก

ระบบในกรุงเทพมหานคร (วินัยทางการเงินรวม)

ปัจจัย B S.E. Wald df Sig. Exp(B)

Constant -5.499 1.184 21.573 1 0.000* 0.004

กลุ่มอายุ 36-45 ปี -1.841 0.625 8.671 1 0.003* 0.159

จ�านวนสมาชิกในครอบครัว 1.168 0.155 56.505 1 0.000* 3.215

วินัยทางการเงินรวม 0.586 0.285 4.225 1 0.040* 1.797
* มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

จากตาราง 3 พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ

ออมในกองทุนการออมแห่งชาติของแรงงานนอกระบบใน

กรงุเทพมหานคร มนัียส�าคัญทางสถติิทีร่ะดับ 0.05 จ�านวน 3 

ตัวแปร คือ กลุ่มอายุ 36-45 ปี จ�านวนสมาชิกในครอบครัว 

และ วินัยทางการเงินรวม สามารถแสดงสมการได้ดังนี้

Z = - 5.499 - 1.841 (กลุ่มอายุ 36-45 ปี) 

+ 1.168 (จ�านวนสมาชิกในครอบครัว) + 0.586 (วินัย

ทางการเงินรวม) 

จากทั้ง 3 สมการ สามารถสรุปเรียงล�าดับตาม

สมการที่มีนัยส�าคัญทางสถิติได้ดังนี้

สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลของแรงงานนอก

ระบบมีผลต่อการตัดสินใจออมในกองทุนการออมแห่งชาติ

ส�าหรับตัวแปรที่มีนัยส�าคัญทางสถิติของปัจจัย

ส่วนบุคคล มีจ�านวน 2 ตัวแปร ดังนี้

กลุ่มอายุ 36-45 ปี พบว่า มีค่าสัมประสิทธิ์เป็น

ลบ (Exp(B) = 0.154, 0.173 และ 0.159 ตามล�าดับ) (มี

ค่า Exp(B)<1) แสดงว่าตัวแปรอิสระดังกล่าวลดโอกาส

การตัดสินใจออมในกองทุนการออมแห่งชาติของแรงงาน

นอกระบบในกรุงเทพมหานคร น่ันคือ ถ้ากลุ่มตัวอย่างมี

กลุ่มอายุ 36-45 ปี เพิ่มขึ้น 1 คน มีโอกาสการตัดสินใจ

ออมในกองทุนการออมแห่งชาติของแรงงานนอกระบบ

ในกรุงเทพมหานครลดลง ร้อยละ 84.60, 82.70 และ 

84.10 ตามล�าดับ 

จ�านวนสมาชกิในครอบครวั พบว่า มค่ีาสมัประสทิธ์ิ

เป็นบวก (Exp(B) = 3.256, 3.137 และ 3.215 ตามล�าดับ) 

(มีค่า Exp(B)>1) แสดงว่าตัวแปรอิสระดังกล่าวเพิ่มโอกาส

การตัดสินใจออมในกองทุนการออมแห่งชาติของแรงงาน

นอกระบบในกรุงเทพมหานคร นั่นคือ ถ้ากลุ่มตัวอย่างมี

จ�านวนสมาชิกในครอบครัว เพิ่มข้ึน 1 คน มีโอกาสการ

ตัดสินใจออมในกองทุนการออมแห่งชาติของแรงงานนอก

ระบบในกรุงเทพมหานครเพิ่มขึ้น 3.256, 3.137 และ 

3.215 เท่า ตามล�าดับ

สมมติฐานท่ี 2 วินัยทางการเงินของแรงงานนอก

ระบบมีผลต่อการตัดสินใจออมในกองทุนการออมแห่งชาติ

จากท้ัง 3 สมการ พบว่า ตัวแปรอิสระวินัยด้าน

การออมและวินัยทางการเงินรวม มีนัยส�าคัญทางสถิติ 

สามารถสรุปได้ดังนี้

วินัยด้านการออม พบว่า มีค่าสัมประสิทธิ์เป็นบวก 

(Exp(B) = 1.764) (มีค่า Exp(B)>1) แสดงว่าตัวแปรอิสระ

ดังกล่าวเพิ่มโอกาสการตัดสินใจออมในกองทุนการออม
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แห่งชาติของแรงงานนอกระบบในกรุงเทพมหานคร นั่น

คือ ถ้ากลุ่มตัวอย่างมีวินัยด้านการออม เพิ่มขึ้น 1 คะแนน 

มีโอกาสการตัดสินใจออมในกองทุนการออมแห่งชาติของ

แรงงานนอกระบบในกรุงเทพมหานครเพิ่มขึ้น 1.764 เท่า

วินัยทางการเงินรวม พบว่า มีค่าสัมประสิทธิ์เป็น

บวก (Exp(B) = 1.797) (มีค่า Exp(B)>1) แสดงว่าตัวแปร

อิสระดังกล่าวเพิ่มโอกาสการตัดสินใจออมในกองทุนการ

ออมแห่งชาตขิองแรงงานนอกระบบในกรงุเทพมหานคร นัน่

คอื ถ้ากลุ่มตวัอย่างมวีนิยัทางการเงนิรวม เพิม่ขึน้ 1 คะแนน 

มีโอกาสการตัดสินใจออมในกองทุนการออมแห่งชาติของ

แรงงานนอกระบบในกรุงเทพมหานครเพิ่มขึ้น 1.797 เท่า

กำรอภิปรำยผล

1. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อ

การตัดสินใจออมในกองทุนการออมแห่งชาติของแรงงาน

นอกระบบในกรุงเทพมหานคร พบว่า มีนัยส�าคัญทางสถิติ

ที่ระดับ 0.05 จ�านวน 2 ตัวแปร คือ อายุ 36-45 ปี และ 

จ�านวนสมาชิกในครอบครัว ซึ่งตัวแปรที่ส่งผลไปในทิศทาง

เดียวกันคือ จ�านวนสมาชิกในครอบครัว กล่าวคือถ้าตัวแปร

ดังกล่าวเพิ่มขึ้น ก็จะส่งผลให้มีผู้ที่ตัดสินใจออมในกองทุน

การออมแห่งชาติ เพิ่มขึ้นตามไปด้วย 

เนื่องจากบุคคลที่มีจ�านวนสมาชิกในครอบครัว

มาก โอกาสที่จะตัดสินใจออมในกองทุนการออมแห่งชาติ

ก็จะมากขึ้นไปด้วย เพราะในเรื่องของค่าใช้จ่าย หากบุคคล

เป็นบุคคลที่มีงานท�าสามารถหารายได้ให้กับครอบครัวได้ 

ค่าใช้จ่ายก็จะลดลงมากกว่าที่จะต้องมีผู้รับผิดชอบค่าใช้

จ่ายเพียงบุคคลเดียว ท�าให้มีเงินเหลือพอที่จะน�าไปออม

หรือไปลงทุนหรือเพิ่มโอกาสที่จะน�าเงินส่วนนั้น ๆ  มาออม

ในกองทุนการออมแห่งชาติ สอดคล้องกับงานวิจัยของ มล

ฤดี วิริยานนท์ (2558) พบว่า จ�านวนสมาชิกในครอบครัว

ที่มีสมาชิก 4 คน ขึ้นไป ให้ความส�าคัญมากกว่าครอบครัว

ที่มีสมาชิก 2-3 คน ในการตัดสินใจซื้อประกันชีวิต ซึ่ง

สอดคล้องกับงานวิจัยที่ว่าจ�านวนสมาชิกในครอบครัวเพิ่ม

ขึน้มผีลต่อการตดัสนิใจออมในกองทนุการออมแห่งชาตเิช่น

กัน และสอดคล้องกับ งานวิจัยของ จุฑาธิบดิ์ ฤกษ์สันทัด 

(2555) ที่พบว่า จ�านวนสมาชิกในครอบครัวที่เพิ่มข้ึนมีผล

ต่อการตัดสินใจออมเงิน

ส่วนปัจจัยท่ีส่งผลไปในทิศทางตรงกันข้าม คือ 

กลุ่มอายุ 36-45 ปี กล่าวคือถ้าตัวแปรดังกล่าวเพิ่มขึ้น ก็

จะส่งผลให้มีผู้ท่ีตัดสินใจออมในกองทุนการออมแห่งชาติ

ลดลงตามไปด้วย 

ปัจจัยด้านกลุ่มอายุ 36-45 ปี ไม่สอดคล้องกับ

งานวิจัยของ วีระชาย จันทจร (2550) พบว่า พนักงาน

ท่ีมีอายุมากกว่า 30 ปี ข้ึนไป ตัดสินใจสมัครเป็นสมาชิก

กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพมากกว่าพนักงานที่อายุน้อยกว่า 

30 ปี สาเหตุท่ีไม่สอดคล้องกันเนื่องจากลักษณะกองทุน

เป็นคนละประเภทในเรื่องของผลประโยชน์ท่ีได้รับ และ

เนื่องจากกองทุนการออมแห่งชาติยิ่งมีอายุมากจะได้รับ

ผลประโยชน์ท่ีน้อยกว่าแรงงานนอกระบบท่ีมีอายุน้อยกว่า 

เพราะหากมีอายุน้อยเมื่ออายุครบ 60 ปี มีโอกาสที่จะได้

เงินบ�านาญมากกว่า

2. ผลการวิเคราะห์วินัยทางการเงินท่ีมีผลต่อการ

ตัดสินใจออมในกองทุนการออมแห่งชาติของแรงงานนอก

ระบบในกรุงเทพมหานคร พบว่า มีนัยส�าคัญทางสถิติที่

ระดับ 0.05 จ�านวน 2 ตัวแปร คือ วินัยด้านการออม และ 

วินัยทางการเงินรวม ซ่ึงตัวแปรท้ัง 2 ตัวแปร ส่งผลไปใน

ทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ ถ้าตัวแปรดังกล่าวเพิ่มข้ึน ก็จะ

ส่งผลให้จ�านวนเงินออมในกองทุนการออมแห่งชาติ เพิ่ม

ข้ึนตามไปด้วย

วินัยด้านการออม หากบุคคลอยู่ในช่วงอายุน้อย

บุคคลจะมีระดับการบริโภคสูงกว่าระดับรายได้ แสดงว่า

ในช่วงนั้นเขาจะมีการออมเป็นลบ แต่เมื่อบุคคลมีอายุ

เพิ่มมากข้ึน บุคคลจะมีรายได้สูงข้ึงท�าให้มีระดับรายได้สูง

กว่าระดับการบริโภค จึงท�าให้มีเงินส่วนที่เหลือไว้ออมเพ่ิม

มากขึ้น เป็นการสนับสนุนให้บุคคลมีวินัยด้านการออมเพิ่ม

ข้ึน บุคคลสามารถท่ีจะน�าเงินไปออมและลงทุนในรูปแบบ

ต่างๆ หรือน�าเงินมาออมในกองทุนการออมแห่งชาติ เพื่อที่

จะได้มีเงินบ�านาญใช้ในยามเกษียณอายุ ไปตลอดชีวิต ซึ่ง

สอดคล้องกับทฤษฎีการบริโภคในวงจรชีวิต (life cycle 

theory of consumption)

วนิยัทางการเงนิรวม การท่ีบุคคลมวีนิยัทางการเงนิ

กเ็หมอืนมอีสิรภาพทางการเงนิ ปัจจยัทีจ่ะสร้างวนิยัทางการ

เงินให้กับบุคคล ได้แก่ การสร้างแรงบันดาลใจ โดยการตั้ง

เป้าหมายในอนาคตอย่างเช่น อยากมีบ้าน ราคา 10 ล้าน 
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ภายในปี 2020 หรือ การเลือกวิธีการออมแบบเข้มงวดมี

ข้อก�าหนด ตัวอย่างเช่น การฝากเงินที่ไม่สามารถเบิกถอน

ได้ง่าย หรือ ฝากเงินไว้กับกองทุนการออมแห่งชาติ จ�านวน 

13,200 บาท ต่อ ปี เป็นประจ�าทุกปี ก็จะท�าให้บุคคลมีวินัย

ทางการเงินที่ดีได้ เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับ

วินัยทางการเงินของ วีระพล บดีรัฐ (2553)

3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านนโยบายการจัดตั้ง

กองทนุการออมแห่งชาติ มข้ีอจ�ากดัในเรือ่งของผลตอบแทน

ที่ไม่ชัดเจน ไม่สามารถระบุแน่นอนได้ว่าผู้ลงทุนจะได้ผล

ตอบแทนเท่าไร ระบุเพียงรัฐจะค�้าประกันผลตอบแทนไม่

น้อยกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ�า 12 เดือน เฉลี่ยของ

ธนาคารออมสิน ธกส. และธนาคารพาณิชย์ใหญ่อีก 5 แห่ง 

และมีข้อจ�ากัดของจ�านวนเงินที่ใช้ออมในกองทุนการออม

แห่งชาติ ระบุไว้ว่าสมาชิกจะต้องส่งเงินสะสมไม่น้อยกว่า

ครั้งละ 50 บาท แต่รวมกันแล้วไม่เกิน 13,200 บาทต่อ

ปี ไม่จ�าเป็นต้องส่งเงินทุกเดือน แรงงานนอกระบบจึงไม่

ให้ความสนใจกับกองทุนการออมแห่งชาตินี้เท่าที่ควรจึง

ท�าให้หันไปลงทุนด้วยวิธีการอื่นภายใต้ความเสี่ยงที่เท่ากัน

แต่ให้ผลตอบแทนสูงกว่า ดังนั้นควรมีนโยบายที่สอดคล้อง

กับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายหรือมีหลักประกันด้าน

ผลตอบแทนที่ชัดเจน หรือเพิ่มเพดานการส่งเงินสะสมมาก

ขึ้น เพื่อท�าให้กลุ่มเป้าหมายสนใจที่จะออมในกองทุนการ

ออมแห่งชาติ

ข้อเสนอแนะ

1. จากผลการวิจัยปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ

ออมในกองทุนการออมแห่งชาติของแรงงานนอกระบบ

ในกรุงเทพมหานคร พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ไม่ตัดสินใจออม

ในกองทุนการออมแห่งชาติส่วนใหญ่ยังไม่ทราบข้อมูลว่า

มีการจัดตั้งกองทุนการออมแห่งชาติขึ้น ดังน้ันหน่วยงาน

ต่าง ๆ  ที่มีส่วนเกี่ยวข้องควรที่จะเพิ่มการประชาสัมพันธ์ไป

ยังกลุ่มเป้าหมายหลักคือกลุ่มแรงงานนอกระบบ เพื่อที่จะ

ได้เป็นการกระตุ้นให้กลุ่มแรงงานนอกระบบนี้ได้ตระหนัก

ถึงความส�าคัญของผลเสียที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในการก้าวเข้าสู่

วัยชรา และเพื่อเป็นแรงจูงใจให้เข้ามาสมัครเป็นสมาชิก

กองทุนมากยิ่งข้ึน เช่นการประชาสัมพันธ์และเชิญชวนให้

กลุ่มแรงงานนอกระบบสมัครสมาชิกกองทุนการออมแห่ง

ชาติผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น โทรทัศน์ อินเทอร์เน็ต เนื่องจาก 

2 ช่องท่างนี้ ได้รับความนิยมมากที่สุด ตามงานวิจัยในด้าน

พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร เพื่อที่จะท�าให้เข้าถึงกลุ่มเป้า

หมายได้รวดเร็วมากยิ่งข้ึน

2. จากผลการวิจัยลักษณะการออมและการลงทุน

ของแรงงานนอกระบบในกรุงเทพมหานคร พบว่า กลุ่ม

ตัวอย่างส่วนใหญ่นิยมออมเงินในรูปแบบการออมแบบเงิน

ฝากประจ�ามากท่ีสุด จึงควรปลูกฝังแนวคิดใหม่ ให้กับกลุ่ม

แรงงานนอกระบบท่ีมีรายได้น้อย สามารถออมในจ�านวน

เงิน เพียงเดือนละ 1,100 บาท ต่อเดือน หรือ 13,200 บาท 

ต่อปี และเห็นประโยชน์ของกองทุนการออมแห่งชาติท่ีให้

ผลตอบแทนท่ีดีและคุ้มค่ากว่าการออมแบบเงินฝากประจ�า 

เพราะมีเงินเพิ่มเติมจากรัฐบาลสมทบให้

3. จากผลการวิจัยวินัยทางการเงินของแรงงาน

นอกระบบในกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย วินัยด้านการ

ออม และ วินัยด้านการใช้จ่าย พบว่า กลุ่มตัวอย่างแรงงาน

นอกระบบในกรุงเทพมหานครนั้นมีวินัยด้านการออมอยู่ใน

ระดับปานกลาง วินัยด้านการใช้จ่ายอยู่ในระดับปานกลาง 

และมีวินัยทางการเงินรวมอยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้นควร

ท่ีจะให้ความรู้ทางการเงินกับแรงงานนอกระบบเป็นการ

สร้างพื้นฐานการมีวินัยทางการเงินท่ีดี เพื่อท่ีจะได้มีความ

มั่นคง มีอิสรภาพทางการเงิน ในอนาคตจะได้มีเงินไว้ใช้ใน

ยามเกษียณและไม่เป็นภาระของลูกหลาน
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บทคัดย่อ

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกประเทศที่มีอิทธิพลต่อการส่งออก

สับปะรดกระป๋องไปสหรัฐอเมริกา ทั้งปัจจัยสนับสนุน และปัจจัยท่ีเป็นอุปสรรค และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัจจัย

ที่มีอิทธิพลต่อการส่งออกสับปะรดกระป๋อง โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากข้อมูลทุติยภูมิ (secondary data) แบบอนุกรม

เวลา รายปี ตั้งแต่ปี 2549-2558 ประกอบด้วย ปริมาณการส่งออกสับปะรดกระป๋องของไทยไปยังสหรัฐอเมริกา ปัจจัย

ภายในและภายนอกประเทศที่มีผลต่อการส่งออกสับปะรด การวิเคราะห์ใช้แบบจ�าลองทางเศรษฐมิติ สมการถดถอย

เชิงซ้อน (multiple linear regression) ก�าลังสองน้อยท่ีสุดแบบธรรมดา (Ordinary Least Square--OLS) ผลการ

วิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ความสัมพันธ์ของปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกประเทศท่ีมีผลต่อการส่งออกสับปะรดกระป๋อง

ของไทยไปยังสหรัฐอเมริกามีค่าร้อยละ 96.14 ซึ่งปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการส่งออกสับปะรดกระป๋องมากที่สุด คือ ปริมาณ

ผลผลิตสับปะรด โดยมีค่าสัมประสิทธิ์เท่ากับ 156389675.76 รองลงมาคือ อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ปริมาณ

น�าเข้าสับปะรดกระป๋องของสหรัฐอเมริกา ราคาส่งออก (F.O.B.) สับปะรดกระป๋อง และรายได้ต่อหัวประชากรของ

สหรัฐอเมริกา ตามล�าดับ

ค�ำส�ำคัญ: สับปะรดกระป๋อง, ราคาส่งออก Free on Broad (F.O.B.), ปริมาณผลผลิตสับปะรด, รายได้ต่อหัวของประชากร 

Abstract

The objectives of this research were to examine the internal and external factors affecting 

export of canned pineapples to the United States of America, including both support factors and  

obstacles, and to analyze the relationship of these factors affecting the exports of canned pineapples. 

Annual secondary data in time series from 2006 to 2015 were collected. The data included the  

quantity of canned pineapple exports to the USA and internal and external factors affecting the  

exportation. Multiple Linear Regression Model and Ordinary Least Squares (OLS) were used in data  

analysis. The results of the data analysis showed that the relationship between internal factors and external  

factors affecting canned pineapple exports to the USA was at 96.14%. Also, the most influential  

factor of canned pineapple exports was the amount of pineapple production with the coefficient 

ควำมสัมพันธ์ของปัจจัยภำยในและปัจจัยภำยนอกประเทศ

ที่มีต่อกำรส่งออกสับปะรดกระป๋องไปยังสหรัฐอเมริกำ

Relationship of Internal and External Factors Affecting Export of  

Canned Pineapples to the United States of America
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บทน�ำ

ปัจจบุนัประเทศไทยให้ความส�าคญักบัการส่งเสรมิ

การส่งออกมากขึ้น ด้วยปัจจัยสนับสนุนหลายด้าน เช่น 

การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ ซึ่งล่าสุดมีการรวมกลุ่มในนาม

ประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ที่เอื้อประโยชน์

ให้กับประเทศสมาชิกให้เกิดการค้า การลงทุน โดยลดข้อ

จ�ากัด หรืออุปสรรคทางการค้าในกลุ ่มประเทศสมาชิก 

ประเทศไทยติดอันดับเรื่องการส่งออกสินค้าเกษตร โดย

สินค้าเกษตรที่ส่งออกอันดับต้น ๆ ได้แก่ ยางพารา ข้าว 

มันส�าปะหลัง ผลไม้ชนิดต่าง ๆ เป็นต้น นอกจากจะเป็น

สินค้าเกษตรประเภทสดแล้ว ยังพบว่าประเทศไทยให้

ความสนใจกับการส่งออกสินค้าแปรรูปเพิ่มมากข้ึน มีการ

พัฒนาการแปรรูปผลไม้ชนิดต่าง ๆ มากขึ้น เช่น ผลไม้

กระป๋อง น�้าผลไม้ เป็นต้น โดยตลาดหลักที่ส่งออกสับปะรด

ของประเทศไทยอย่างประเทศสหรัฐอเมริกา มีแนวโน้ม

การขยายตัวเพ่ิมขึ้นร้อยละ 6 ซึ่งประเทศไทยมีส่วนแบ่ง

การตลาดทั้งสับปะรดกระป๋อง และน�้าสับปะรดเป็นอันดับ 

1 ในตลาดสหรัฐอเมริกา รองลงมาคือ ประเทศฟิลิปปินส์ 

ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศจีน และประเทศเวียดนาม 

ตามล�าดับ (มาลี โชคล�้าเลิศ, 2559) ปัจจุบันตลาดการส่ง

ออกสับปะรดสด และสับปะรดแปรรูปได้ขยายอย่างกว้าง

ขวาง และมแีนวโน้มจะขยายเพิม่ขึน้เรือ่ย ๆ  ซึง่ตลาดส่งออก

ผลิตภัณฑ์สับปะรดที่ส�าคัญ ได้แก่ ประเทศสหรัฐอเมริกา 

ประเทศญ่ีปุ่น ยุโรป และตะวันออกกลาง โดยตลาดท่ีน่า

จับตามองอย่างประเทศสหรัฐอเมริกา มีมูลค่าการน�าเข้า

ผลิตภัณฑ์สับปะรด 2,197.63 ล้านเหรียญสหรัฐ  อัตรา

การขยายตัวสูงถึงร้อยละ 5 (ส�านักงานพัฒนาการค้าและ

ธุรกิจการเกษตรและอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมการค้า

ระหว่างประเทศ, 2558)

value of 156389675.76.Other influential factors in descending order were the currency exchange rates, 

the volume of canned pineapple imports in the USA, the price of canned pineapple exports (F.O.B.), 

and the per capita income of the USA.

Keywords: canned pineapple, price of canned pineapple exports free on broad (F.O.B.), pineapple 

production, per capita income of the USA

จะเห็นได้ว่าตลาดส่งออกสับปะรดในต่างประเทศ

ส�าหรบัประเทศไทยยงัมโีอกาสเตบิโตได้มากกว่านี ้ซึง่ผูว้จิยั

ได้เล็งเห็นถึงความส�าคัญของโอกาสนี้ จึงเลือกศึกษาถึง

ปัจจัยท่ีมีผลต่อการส่งออกสับปะรดกระป๋องของไทย ทั้ง

ปัจจัยสนับสนุนและปัจจัยท่ีเป็นอุปสรรคต่าง ๆ  และใน

ขณะเดียวกันปัจจัยดังกล่าวนั้นมีความสัมพันธ์กันหรือไม่ 

และมีความสัมพันธ์กันในทิศทางใดบ้าง เพื่อเป็นประโยชน์

ต่อภาครัฐ ภาคเอกชนในการใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา 

และปรับปรุง เพื่อให้สามารถขยายตลาด รวมถึงรักษาส่วน

แบ่งตลาด

วัตถุประสงค์กำรวิจัย 

1. เพือ่ศกึษาปัจจยัภายในประเทศท่ีมคีวามสมัพนัธ์

ต่อการส่งออกสับปะรดกระป๋องไปสหรัฐอเมริกา ทั้งปัจจัย

สนับสนุน และปัจจัยท่ีเป็นอุปสรรค

2. เพื่อศึกษาปัจจัยภายนอกประเทศที่มีความ

สัมพันธ์ต่อการส่งออกสับปะรดกระป๋องไปยังสหรัฐอเมริกา 

ท้ังปัจจัยสนับสนุน และปัจจัยท่ีเป็นอุปสรรค

3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยภายนอก 

และปัจจัยภายใน มีความสัมพันธ์ต่อการส่งออกสับปะรด

กระป๋องไปสหรัฐอเมริกาทิศทางใด และมีความสัมพันธ์

มากน้อยเพียงใด

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

1. ผลการศึกษาศักยภาพการส่งออกอันดับหนึ่ง

ของโลก มีวัตถุประสงค์ปัจจัยท่ีมีต่อการส่งออกสับปะรด
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กระป๋อง รวมถึงวิเคราะห์ปัจจัยภายใน และภายนอก ด้วย

วิธี SWOT Analysis พบว่า ปัจจัยด้านปริมาณการผลิต

สับปะรดของไทย และราคาต้นทุนการผลิต (น�้ามันดีเซล) 

มีความสัมพันธ์ต่อปริมาณการส่งออกสับปะรดในทิศทาง

เดียวกัน ในทางตรงข้าม ปัจจัยด้านราคาสับปะรดที่เกษตร

ขายมีความสัมพันธ์ต่อปริมาณการส่งออกสับปะรด เป็น

ไปในทิศทางตรงข้ามกัน จากการวิเคราะห์ปัจจัยภายใน 

และภายนอกโดยแมทริกซ์ ผลปรากฏว่าปัจจัยภายใน 

ด้านจุดแข็ง ประกอบด้วย ปริมาณการผลิต การได้รับ

การส่งเสริมจากรัฐบาล ด้านจุดอ่อนประกอบด้วยปัญหา

จากการผลิต เช่น ปริมาณผลผลิตในแต่ละปีไม่แน่นอน 

ขาดเทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่ รวมถึงต้นทุนค่าแรงงาน  

(พีรวุฒิ ทองผา, 2553) 

2. ผลการศกึษาส่วนครองตลาดส่งออก และอปุสงค์

การน�าเข้าน�า้สบัปะรดจากไทย พบว่าปัจจัยทีม่ผีลต่ออปุสงค์

การน�าเข้าน�้าสับปะรดในตลาดสหรัฐอเมริกา คือ รายได้

ต่อหัวของประชากรประเทศสหรัฐอเมริกา ส่วนในตลาด

น�าเข้าอย่างประเทศเนเธอร์แลนด์พบว่า ปัจจัยด้านราคา

น�าเข้าน�้าสับปะรดจากประเทศฟิลิปปินส์ ปรับด้วยดัชนี

ราคาผู้บริโภคของประเทศเนเธอร์แลนด์ และมาตรการ

การน�าเข้ามีผลต่ออุปสงค์การน�าเข้า เช่นเดียวกันกับใน

ตลาดสเปน คือ ราคาน�าเข้าน�้าสับปะรดจากประเทศไทย 

และประเทศอินโดนีเซีย ปรับด้วยดัชนีราคาผู้บริโภคของ

ประเทศสเปน มีความส�าคัญมากที่สุด และปัจจัยรองลงมา

คือ มาตรการการน�าเข้าน�้าสับปะรดของประเทศสเปน  ใน

ขณะที่ตลาดการน�าเข้าในประเทศญี่ปุ่นพบว่าราคาน�าเข้า

น�้าสับปะรดจากประเทศไทย และประเทศฟิลิปปินส์ ปรับ

ด้วยดัชนีราคาผู้บริโภค มีความส�าคัญมากท่ีสุด และปัจจัย

ด้านรายได้ต่อหัวประชากรของประเทศญี่ปุ่นรองลงมา (ณ

ธัชพงศ์ รักศรี, 2547)

3. ผลการศึกษาการส่งออกสับปะรดกระป๋องไป

ยังตลาดสหรัฐอเมริกา โดยวิธีสมการก�าลังสองน้อยที่สุด

สองช้ัน และวิเคราะห์แนวโน้มการส่งออกสับปะรดใน

อีก 5 ปีข้างหน้า พบว่า ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการส่ง

ออกประกอบด้วย ปัจจัยด้านราคาการส่งออกสับปะรด

ของไทย ดัชนีราคาผู้บริโภคของไทย อัตราแลกเปลี่ยน

เงินระหว่างประเทศ และดัชนีอุตสาหกรรมการผลิตของ

ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยแนวโน้มการส่งออกสับปะรด

ในอีก 5 ข้างหน้าพบว่าการส่งออกในอดีตมีอัตราเพิ่มขึ้น

เรื่อยๆ เมื่อน�ามาเข้าสมการ วิเคราะห์แนวโน้มการส่งออก

และราคาส่งออกสับปะรดกระป๋องไทยไปสหรัฐอเมริกาจะ

เพิม่ข้ึน ท�าให้ดชันอีตุสาหกรรมการผลติภายในสหรฐัอเมรกิา

เติบโตเพิ่มข้ึน (ศุภางค์ คมนียวนิช, 2546)

กรอบแนวคิดกำรวิจัย

   ตัวแปรต้น      ตัวแปรตาม

ปัจจัยภายใน

1. ราคาส่งออก (F.O.B) สับปะรดกระป๋อง (ดอลลาร์: ตัน)

2.ปริมาณผลผลิตสับปะรดกระป๋อง (ล้านตัน: ปี)

ปริมาณการส่งออกสับปะรดกระป๋อง

ของไทยไปสหรัฐอเมริกา 

(หน่วย: กิโลกรัม)
ปัจจัยภายนอก

1. รายได้ต่อหัวของประชากรของสหรัฐอเมริกา (ดอลลาร์: ปี)

2. ปริมาณการน�าเข้าสบัปะรดกระป๋องของประเทศสหรฐัอเมรกิา      

   (พันตัน: ปี)

3. อัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ (บาท: ดอลลาร์)

ภำพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
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สมมติฐำนกำรวิจัย 

1. ปริมาณการส่งออกสับปะรดกระป๋องของไทย 

มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับราคาส่งออก (F.O.B.) 

สับปะรดกระป๋องของไทย

2. ปรมิาณการส่งออกสบัปะรดกระป๋องของไทย มี

ความสัมพันธ์ในทศิทางเดียวกนักบัปรมิาณผลผลติสบัปะรด

3. ปริมาณการส่งออกสับปะรดกระป๋องของไทย 

มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับรายได้ต่อหัวของ

ประชากรสหรัฐอเมริกา

4. ปริมาณการส่งออกสับปะรดกระป๋องของไทย 

มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับปริมาณการน�าเข้า

สับปะรดกระป๋องของประเทศสหรัฐอเมริกา

5. ปริมาณการส่งออกสับปะรดกระป๋องของไทย 

มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับอัตราแลกเปลี่ยนเงิน

ตราต่างประเทศของประเทศสหรัฐอเมริกา

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย 

การศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยภายในและ

ภายนอกประเทศที่มีผลต่อการส่งออกสับปะรดกระป๋อง

ของไทยไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ท�าการเก็บรวบรวม

ข้อมูลทุติยภูมิรายปี เริ่มตั้งแต่ปี 2549 ถึงปี 2558 หลังจาก

น้ันน�าข้อมลูด้านปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอกประเทศที่

มีผลต่อการส่งออกสับปะรดกระป๋องของไทยไปยังประเทศ

สหรัฐอเมริกาที่ได้จากการเก็บรวบรวมมาท�าการวิเคราะห์

ความถดถอยพหุคูณ (multiple regression analysis) 

โดยใช้แบบจ�าลองทางเศรษฐมิติ สมการถดถอยเชิงซ้อน 

(multiple linear regression) ก�าลังสองน้อยท่ีสุดแบบ

ธรรมดา (Ordinary Least Square--OLS) หาผลลัพธ์ด้วย

โปรแกรมส�าเร็จรปู เพือ่หาปัจจยัทีม่ต่ีอการส่งออกสบัปะรด

กระป๋องไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา 

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 

ประชากรที่น�ามาศึกษา ได้แก่ ข้อมูลทุติยภูมิด้าน

ปรมิาณส่งออกสับปะรดกระป๋องของไทยไปยงัสหรฐัอเมรกิา 

สินค้ารหัส 203010100 พิกัดศุลกากร 2008.20.00 ปัจจัย

ภายใน และปัจจัยภายนอกประเทศที่มีผลต่อการส่งออก

ของไทยไปสหรัฐอเมริกา รายปี เริ่มตั้งแต่ปี 2549 - 2558 

กลุ่มตัวอย่าง (sampling) ได้แก่ ปัจจัยภายใน 

และปัจจัยภายนอกประเทศที่มีผลต่อการส่งออกของไทย

ไปสหรัฐอเมริกา ประกอบด้วย

1. ปริมาณการส ่งออกสับปะรดของไทยไป

สหรัฐอเมริกา (หน่วย: กิโลกรัม)

2. ราคาส่งออก Free on Borad (F.O.B) สบัปะรด

กระป๋อง (บาท: กิโลกรัม)

3. ปริมาณผลผลิตสับปะรด (หน่วย: กิโลกรัม)

4. รายได้ต่อหัวของประชากรในสหรัฐอเมริกา

5. ปรมิาณการน�าเข้าสบัปะรดกระป๋องของประเทศ

สหรัฐอเมริกา

6. อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (บาท: 

ดอลลาร์)

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

การศกึษาความสมัพนัธ์ของปัจจยัภายในและปัจจยั

ภายนอกประเทศท่ีมีผลต่อการส่งออกสับปะรดกระป๋อง

ของไทยไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา มีการรวบรวมข้อมูล

จากแหล่งต่าง ๆ ดังนี้

1. ค้นคว้าจากงานวิจัยต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อ

รวบรวม และวิเคราะห์ปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอก

ประเทศที่มีผลต่อการส่งออกสับปะรดกระป๋องของไทย 

โดยเลือกปัจจัยท่ีได้รับความสนใจมากท่ีสุด

2. รวบรวมข้อมูลปัจจัยท่ีเก่ียวข้องจากแหล่ง

สืบค้นข้อมูลที่ได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลปัจจัยต่างๆ ไว้

แล้ว ข้อมูลปัจจัยประกอบด้วย

2.1 ปริมาณส่งออกสับปะรดกระป๋องของไทย

ไปสหรัฐอเมริกา โดยใช้ประเภทสินค้าหรือหมวดสินค้า

รหัส 203010100 และพิกัดศุลกากร หรือประเภทสินค้า

ย่อย 2008.20.00 สืบค้นข้อมูลได้จากส�านักงานเศรษฐกิจ

การเกษตร กรมศุลกากร หรือยุทธศาสตร์สับปะรด
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2.2 ราคาส่งออก Free on Broad (F.O.B.) 

สับปะรดกระป๋อง โดยใช้ข้อมูลราคาส่งออกที่รวมค่าขนส่ง

สินค้า แต่ไม่รวมถึงค่าประกันภัย ค่าธรรมเนียม สืบค้น

ข้อมูลได้จากส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรมศุลกากร 

หรือยุทธศาสตร์สับปะรด

2.3 ปริมาณผลผลิตสับปะรดของไทย สามารถ

สืบค้นข้อมูลได้จากส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร หรือ

ยุทธศาสตร์สับปะรด

2 . 4  ร าย ได ้ ต ่ อหั ว ของประชากรของ

สหรัฐอเมริกา โดยใช้ข้อมูลรายได้ของประชากรในประเทศ

สหรัฐอเมริกาเฉลี่ยต่อปี สืบค้นข้อมูลได้จากธนาคารโลก 

หรือแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประเทศสหรัฐอเมริกา

2.5 ปริมาณการน�าเข้าสับปะรดกระป๋องของ

ประเทศสหรัฐอเมริกา ใช้ข้อมูลสืบค้นข้อมูลได้จาก World 

Trade Atlas หรือยุทธศาสตร์สับปะรด 

2.6 อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โดย

ใช้ข้อมูลอัตราแลกเปลี่ยนของค่าเงินบาทต่อเงินดอลลาร์

สหรัฐหน่ึงหน่วยเฉลี่ยต่อปี สามารถสืบค้นข้อมูลได้จาก

ธนาคารแห่งประเทศไทย 

3. เรียบเรียงข้อมูลอย่างเป็นระบบก่อนน�ามา 

สร้างแบบจ�าลอง 

สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ในเชิงพรรณนา (descriptive 

method) อธบิายสภาพการณ์ท่ัวไปของการส่งออกสบัปะรด

กระป๋องของไทย ปัจจยัภายใน และปัจจยัภายนอกประเทศ

ท่ีมีต่อการส่งออก สภาวะการส่งออกสับปะรดกระป๋องใน

ตลาดส่งออกส�าคัญ รวมถึงวิเคราะห์ความได้เปรียบของ

คู่แข่ง

การวิเคราะห์ในเชิงปริมาณ (quantitative 

method) การน�าสถิติเข้ามาช่วยในการวิเคราะห์ ด้วยการ

สร้างแบบจ�าลองทางเศรษฐมิติ และการวิเคราะห์สมการ

ถดถอย ประมาณการค่าพารามิเตอร์ตัวแปรอิสระด้วย

ก�าลังสองน้อยท่ีสุด ใช้โปรแกรมส�าเร็จรูป E-views ในการ

ค�านวณค่าตัวแปรต่าง ๆ น�าผลที่ได้มาวิเคราะห์หาความ

สัมพันธ์ของตัวแปรต้น และตัวแปรตาม

 

ผลกำรวิจัย 

จากสมการความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัภายในและ

ปัจจัยภายนอกประเทศที่มีต่อการส่งออกสับปะรดกระป๋อง

ของไทยไปยังสหรัฐอเมริกา ด้วยรูปแบบสมการเส้นตรง ผล

การวิเคราะห์ทางเศรษฐมิติดังนี้

Qt  =  100546363.152 - 56504.92PT + 156389675.78QTT + 5158.49PCI

                                   (-1.4865)         (12.3880)***        (3.3575)**

          + 388699.91QTUS - 7621885.67EX

                (2.7194)*           (-3.9234)**

R2   = 0.9829   F – statistic  = 45.8460

Adjusted R2  = 0.9614                   Prob (F-statistic) = 0.0013

Durbin-Watson stat = 3.3645         N   = 10

ค่าในวงเล็บ ค่า t-statistic ของค่าสัมประสิทธิ์

* ระดับนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 90 

** ระดับนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95

*** ระดับนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 99
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ค่าสถิติของปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก

ประเทศที่มีต่อการส่งออกสับปะรดกระป๋องของไทยไปยัง

สหรัฐอเมริกา พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์ของการตัดสินใจ หรือ 

Adjusted R2 มีค่าเท่ากับ 0.9614 อธิบายได้ว่า ตัวแปร

อิสระต่าง ๆ  ซึ่งประกอบด้วย ราคาส่งออก Free on Broad 

(F.O.B) สับปะรดกระป๋อง ปริมาณผลผลิตสับปะรด รายได้

ต่อหัวของประชากรสหรัฐอเมริกา ปริมาณน�าเข้าสับปะรด

กระป๋องของสหรฐัอเมรกิา และอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่าง

ประเทศ ความแปรปรวนของตัวแปรตาม ได้แก่ ปริมาณ

ส่งออกสับปะรดกระป๋องของไทยไปยังสหรัฐอเมริกา ได้

ถึงร้อยละ 98.29 ดังนั้น ค่าสัมประสิทธิ์ของการตัดสินใจ 

หรือ Adjusted R2 มีค่าใกล้ 1 จึงกล่าวได้ว่าแบบจ�าลอง 

อธิบายความแปรปรวนของตัวแปรตามได้ดี ค่า F-statistic 

หรือค่า F-test มีค่าเท่ากับ 45.8460 จะพิจารณาจากค่า 

Prob (F-statistic) มีค่าเท่ากับ 0.0013 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 

0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานหลัก คือ ตัวแปรอิสระในสมการ

อย่างน้อย 1 ตัว มีความสัมพันธ์ต่อตัวแปรตาม ค่า t-test 

พบว่า ตัวแปรอิสระ คือ ปริมาณผลผลิตสับปะรด มีความ

สัมพันธ์กับตัวแปรตามที่ระดับนัยส�าคัญ 99 ด้านรายได้ต่อ

หวัประชากรของสหรฐัอเมรกิาและอตัราแลกเปลีย่นเงนิตรา

ต่างประเทศ มคีวามสมัพนัธ์กบัตัวแปรตามทีร่ะดับนยัส�าคญั 

95 และปริมาณน�าเข้าสับปะรดกระป๋องของสหรัฐอเมริกา 

มีความสัมพันธ์กับตัวแปรตามที่ระดับนัยส�าคัญ 90

ส�าหรับผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายในและปัจจัย

ภายนอกประเทศที่มีต่อการส่งออกสับปะรดกระป๋องของ

ไทยไปยังสหรัฐอเมริกา ได้ดังนี้

1. ปัจจัยภายในประเทศ

1.1 ราคาส่งออก (F.O.B.) สับปะรดกระป๋อง 

มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงข้าม กับปริมาณการส่งออก

สับปะรดกระป๋องของไทยไปยังสหรัฐอเมริกา โดยมีค่า

สัมประสิทธิ์เท่ากับ 56504.91 หมายความว่า เมื่อก�าหนด

ให้ปัจจัยอื่น ๆ คงที่ ราคาส่งออก (F.O.B.) สับปะรด

กระป๋องเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 จะมีผลท�าให้ปริมาณส่งออก

สับปะรดกระป๋องของไทยไปยังสหรัฐอเมริกาลดลง ร้อย

ละ 56504.91 และในกลับกันถ้าราคาส่งออก (F.O.B.) 

สับปะรดกระป๋องลดลงร้อยละ 1 จะมีผลท�าให้ปริมาณส่ง

ออกสับปะรดกระป๋องของไทยไปยังสหรัฐอเมริกาเพิ่มข้ึน

ร้อยละ 56504.91

1.2 ปริมาณผลผลิตสับปะรดสดของไทย มี

ความสัมพันธ์ ในทิศทางเดียวกับ ปริมาณส่งออกสับปะรด

กระป๋องของไทยไปยังสหรัฐอเมริกา อย่างมีนัยส�าคัญทาง

สถิติท่ีระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 99 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์

เท่ากับ 156389675.76 คือ เมื่อก�าหนดให้ปัจจัยอื่น ๆ 

คงที่ ปริมาณผลผลิตสับปะรดของไทย เพิ่มขึ้นร้อยละ 1 

จะมีผลท�าให้ปริมาณส่งออกสับปะรดกระป๋องของไทยไป

ยังสหรัฐอเมริกาเพิ่มข้ึนร้อยละ 156389675.76 กิโลกรัม 

และในกลับกันถ้าปริมาณผลผลิตสับปะรดของไทยลดลง

ร้อยละ 1 จะมีผลท�าให้ปริมาณส่งออกสับปะรดกระป๋อง

ของไทยไปยังสหรัฐอเมริกาลดลงร้อยละ 156389675.76

2. ปัจจัยภายนอกประเทศ

2.1 รายได้ต่อหัวของประชากรสหรัฐอเมริกา 

มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกับ ปริมาณส่งออกสับปะรด

กระป๋องของไทยไปยังสหรัฐอเมริกา อย่างมีนัยส�าคัญทาง

สถิติท่ีระดับความเช่ือมั่น ร้อยละ 95 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์

เท่ากับ 5158.487 หมายความว่า เมื่อก�าหนดให้ปัจจัยอื่นๆ 

คงท่ี รายได้ต่อหัวของประชากรสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้นร้อย

ละ 1 จะมีผลท�าให้ปริมาณส่งออกสับปะรดกระป๋องของ

ไทยไปยังสหรัฐอเมริกาเพิ่มข้ึนร้อยละ 5158.487 และใน

กลับกันถ้ารายได้ต่อหัวประชากรของสหรัฐอเมริกาลดลง

ร้อยละ 1 จะมีผลท�าให้ปริมาณส่งออกสับปะรดกระป๋อง

ของไทยไปยังสหรัฐอเมริกาลดลงร้อยละ 5158.487

2.2 ปริมาณน�าเข้าสับปะรดกระป๋อง ของ

สหรัฐอเมริกา มีความสัมพันธ์ ในทิศทางเดียวกับปริมาณส่ง

ออกสับปะรดกระป๋องของไทยไปยังสหรัฐอเมริกา อย่างมี

นัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 90 โดยมีค่า

สัมประสิทธิ์เท่ากับ 388699.9 หมายความว่า เมื่อก�าหนด

ให้ปัจจัยอื่น ๆ คงท่ี ปริมาณน�าเข้าสับปะรดกระป๋องของ

สหรฐัอเมรกิาเพิม่ขึน้ร้อยละ 1 จะมผีลท�าให้ปรมิาณส่งออก

สับปะรดกระป๋องของไทยไปยังสหรัฐอเมริกาเพิ่มข้ึนร้อย

ละ 388699.9 และในกลับกันถ้าปริมาณน�าเข้าสับปะรด

กระป๋องของสหรัฐอเมริกาลดลงร้อยละ 1 จะมีผลท�าให้

ปรมิาณส่งออกสบัปะรดกระป๋องของไทยไปยงัสหรฐัอเมรกิา

ลดลงร้อยละ 388699.9

2.3 อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ มี

ความสมัพนัธ์ในทิศทางตรงข้าม กบัปรมิาณส่งออกสบัปะรด
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กระป๋องของไทยไปยังสหรัฐอเมริกา อย่างมีนัยส�าคัญทาง

สถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์

เท่ากับ 7621886 หมายความว่า เมื่อก�าหนดให้ปัจจัยอื่น 

ๆ คงที่ อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเพิ่มขึ้นร้อย

ละ 1 จะมีผลท�าให้ปริมาณส่งออกสับปะรดกระป๋องของ

ไทยไปยงัสหรฐัอเมรกิาลดลงร้อยละ 7621886 และในกลบั

กันถ้าอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศลดลงร้อยละ 1 

จะมีผลท�าให้ปริมาณส่งออกสับปะรดกระป๋องของไทยไป

ยังสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้น ร้อยละ 7621886

การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัจจัยภายใน

และปัจจัยภายนอกประเทศที่มีต่อการส่งออกสับปะรด

กระป๋องของไทยไปยังสหรัฐอเมริกา สรุปผลการวิเคราะห์

ได้ว่า ปัจจัยปริมาณผลผลิตสับปะรด มีผลมากที่สุด รอง

ลงมา คือ อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ปริมาณ

น�าเข้าสับปะรดกระป๋องของสหรัฐอเมริกา ราคาส่งออก 

(F.O.B.) สับปะรดกระป๋อง และรายได้ต่อหัวประชากร

ของสหรัฐอเมริกา ตามล�าดับ

กำรอภิปรำยผล 

การศึกษาในครั้งนี้สามารถเชื่อมโยงกับทฤษฎี

การค้าระหว่างประเทศ ได้แก่ ทฤษฎีความได้เปรียบใน

การแข่งขันระหว่างประเทศ โดยไมเคิล อี. พอร์ตเตอร์ 

ได้กล่าวไว้ว่า ประเทศใดๆ ที่สามารถใช้ทรัพยากรของ

ประเทศที่มีอยู ่ก่อให้เกิดประโยชน์มาก โดยจะเน้นการ

ผลิตสินค้าที่ตนมีความช�านาญเฉพาะทาง และมีศักยภาพ

ในการแข่งขันระหว่างประเทศได้มาก สามารถพิจารณา

ได้จากปัจจัยพื้นฐานของประเทศ ซึ่งจะสะท้อนให้เห็นถึง

ความได้เปรียบอย่างชัดเจน ในส่วนนี้จะเห็นว่าไทยมีจุด

แข็งด้านการเพาะปลูกสินค้าเกษตร ด้วยปัจจัยทางด้าน

ภูมิศาสตร์และทรัพยากรอื่นๆ ที่ช่วยเกื้อหนุนการเพาะ

ปลูก จึงท�าให้ไทยเน้นการส่งออกสินค้าเกษตรไปยังต่าง

ประเทศ ประกอบกับปัจจุบันมีการพัฒนารูปแบบสินค้า 

ด้วยการใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการแปรรูปสินค้าเกษตร 

เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า รวมทั้งการสนับสนุนจากภาครัฐใน

การก�าหนดนโยบายส่งเสรมิการส่งออกสนิค้าเกษตรแปรรปู

1. ปัจจัยภายใน

1.1 ผลการวิจัยพบว่า ราคาส่งออก (F.O.B.) 

สับปะรดกระป๋อง มีความสัมพันธ์กับปริมาณส่งออก

สับปะรดของไทยไปยังสหรัฐอเมริกาในทิศทางตรงข้าม ซ่ึง

สอดคล้องกับงานวิจัยของศุภางค์ คมนียวนิช (2546) จาก

ปัญหามาตรการทุ่มตลาดของสหรัฐอเมริกา ท�าให้ไทยต้อง

เสียภาษีตอบโต้การทุ่มตลาดในอัตราที่สูง ส่งผลต่อราคาน�า

เข้าสบัปะรดกระป๋องสงูตามไปด้วย ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่

จึงไม่กล้าส่งออกไปยังตลาดสหรัฐอเมริกามากนัก ในขณะ

เดียวกันสหรัฐอเมริกาหันไปน�าเข้าสับปะรดกระป๋องจาก

ประเทศคู่แข่ง เพราะให้ราคาที่ถูกกว่า แม้สหรัฐอเมริกา

จะมีการทบทวนการใช้มาตรการดังกล่าวมาแล้วหลายครั้ง

กต็าม โดยในทีส่ดุปี 2551 สหรฐัอเมรกิาได้ยกเลกิมาตรการ

ดังกล่าวแล้ว และแม้จะได้มีการยกเลิกมาตรการไปแล้ว

ก็ตาม ไทยควรให้ความส�าคัญกับการก�าหนดราคา เพื่อไม่

ให้สหรัฐกลับมาใช้มาตรการนี้อีก 

นอกจากนี้ป ัญหาการกีดกันทางการค ้าของ

ประเทศผู้น�าเข้า เช่น ไม่ได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร  

Generalized System of Preferences (GSP) อุปสรรค

จากมาตรการดังกล่าว ท�าให้ไทยไม่สามารถแข่งขันกับ

ประเทศคู่แข่งได้อย่างเต็มที่ ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจ

ของสหรัฐที่ชะลอตัวท�าให้การส่งออกลดลง ไทยจึงต้อง

พยายามขยายตลาดการส่งออกสบัปะรดกระป๋องในประเทศ

ผู้น�าเข้าอื่น ๆ ให้มากขึ้น รวมถึงการสร้างพันธมิตรกับ

ประเทศผู้น�าเข้า เพื่อลดความเสี่ยงจากมาตรการทุ่มตลาด 

และมาตรการกีดกันทางการค้า และในขณะเดียวกันควร

ติดตามสถานการณ์ กฎระเบียบต่าง ๆ เพื่อน�ามาก�าหนด

กลยุทธ์ของการส่งออกสับปะรดกระป๋องให้ทันท่วงทียิ่งขึ้น

1.2 ผลการวจิยัพบว่า ปรมิาณผลผลติสบัปะรด 

มีความสัมพันธ์กับปริมาณส่งออกสับปะรดกระป๋องของ

ไทยไปยังสหรัฐอเมริกาในทิศทางเดียวกัน ซึ่งสอดคล้อง

กับงานวิจัยของพีรวุฒิ ทองผา (2010) ท่ีกล่าวว่า ปริมาณ

ผลผลิตสับปะรดสดของไทย และราคาน�้ามันดีเซลนั้นมี

ความสัมพันธ์ต่อปริมาณการส่งออกสับปะรดกระป๋อง ไทย

ประสบปัญหาปริมาณผลผลิตสับปะรดในแต่ละปีไม่เป็น

ไปตามที่คาดการณ์ไว้ หรือปริมาณไม่เพียงพอต่อความ

ต้องการ เนื่องมาจากสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่ไม่

เอื้อต่อผลผลิต เช่น ภัยแล้ง อุทกภัย เป็นต้น ท�าให้ราคา

วัตถุดิบหลักอย่างสับปะรดสดผันผวนอยู่ตลอดเวลา รวมถึง

คุณภาพของสับปะรดที่น�ามาแปรรูป เกษตรกรส่วนใหญ่จึง
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หันไปปลูกพืชผลทางการเกษตรชนิดอื่นที่ได้ราคาสูงแทน 

นอกจากน้ีปัญหาด้านต้นทุนการผลิตผันผวน เช่น ค่าแรง

งาน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับกระบวนการผลิต ท่ีผันผวน

อยู่ตลอดเวลา การขาดความรู้ด้านการน�าเทคโนโลยีมา

ใช้ในการผลิตควบคุมการเพาะปลูก และการแปรรูป รวม

ถึงเกษตรกรยังขาดความรู้เรื่องการน�าระบบการซื้อ-ขาย

ในตลาดล่วงหน้า ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้การซื้อ-ขายกับพ่อค้า

คนกลางที่รับซื้อในตลาด ท�าให้ราคาซื้อ-ขายไม่แน่นอน

และอาจถูกกดราคาได้

2. ปัจจัยภายนอก

2.1 ผลการวิจัยพบว่า รายได้ต่อหัวประชากร

ของสหรฐั มคีวามสมัพนัธ์ในทศิทางเดยีวกบัปรมิาณส่งออก

สับปะรดกระป๋องของไทยไปยังสหรัฐอเมริกา ซึ่งสอดคล้อง

กับงานวิจัยของพาณี ปัทมวิภาค (2540) รายได้ต่อหัว

แสดงให้เห็นถึงก�าลังซื้อของประชากร ซึ่งสหรัฐอเมริกา

เป็นตลาดใหญ่ ประชากรส่วนใหญ่มีก�าลังซื้อสูง จึงท�าให้

ตลาดสหรัฐอเมริกามีการแข่งขันกันสูง ประกอบกับความ

พร้อมด้านข้อมูล ข่าวสารที่เปิดเผยอย่างทั่วถึง ท�าให้เกิด

การรับรู้ในตราสินค้า รวมถึงการซื้อ-ขายเป็นไปอย่างเสรี 

ในขณะเดียวกันสภาวะเศรษฐกิจของประเทศเป็นส่วนหนึ่ง

ที่ส่งผลต่อการจับจ่ายใช้สอยของประชากร ผู้บริโภคส่วน

ใหญ่มักไม่ทราบว่าสับปะรดกระป๋องที่บริโภคเป็นผลผลิต

จากไทย เน่ืองจากตราสินค้าดังกล่าวเป็นแบรนด์ของ

สัญชาติต่างประเทศที่มีฐานการผลิตในไทย ท�าให้ตราสิน

ค้าของไทยไม่เป็นที่รู้จักในผู้บริโภคมากนัก ดังนั้น ไทยจึง

ควรประชาสัมพันธ์ให้มากกว่าเดิม

2.2 ผลการวิจัยพบว่า ปริมาณน�าเข้าสับปะรด

กระป๋องของสหรัฐอเมริกา มีความสัมพันธ์กับปริมาณส่ง

ออกสับปะรดกระป๋องของไทยไปยงัสหรฐัอเมรกิาในทศิทาง

เดียวกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสิริรัตน์ กุศล (2546) 

สหรัฐอเมริกาหันไปน�าเข้าสับปะรดกระป๋องจากประเทศ ผู้

ส่งออกอื่น ๆ เนื่องมาจากราคาน�าเข้าสับประรดกระป๋อง

ถูกกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับไทย ประกอบกับการส่งออก

สบัปะรดกระป๋องไทยยงัมอีปุสรรคอยูม่าก เช่น มาตรการทุ่ม

ตลาด มาตรการกีดกันทางการค้าของสหรัฐอเมริกา ท�าให้

การแข่งขันท�าได้ยาก ไทยต้องพยายามหาตลาดใหม่ๆ เพิ่ม

ขึ้น เพื่อลดความเสี่ยงจากอุปสรรคจากมาตรต่างๆ เหล่านี้ 

ในขณะเดียวกันต้องสร้างพันธมิตรเพื่อให้เกิดความร่วมมือ

กัน เช่น ร่วมลงทุนกันโดยใช้ผลผลิตจากไทย และใช้ตราสิน

ค้าเป็นของไทย เป็นต้น

2.3 ผลการวจิยัพบว่าอตัราแลกเปลีย่นเงนิตรา

ต่างประเทศมีความสัมพันธ์กับปริมาณส่งออกสับปะรด

กระป๋องของไทยไปยังสหรัฐอเมริกาในทิศทางตรงข้าม ซึ่ง

ขัดแย้งกับงานวิจัยของพาณี ปัทมวิภาค (2540) อัตราแลก

เปลี่ยนเงินตราต่างประเทศมีความสัมพันธ์กับปริมาณการ

ส่งออกสับปะรดกระป๋องในทิศทางเดียวกัน เนื่องมาจาก

สหรัฐอเมริกาใช้มาตรการทุ่มตลาด ท�าให้ผู้ประกอบการ

ไม่กล้าเข้าไปลงทุนในตลาดสหรัฐอเมริกามากนัก หรือแม้

จะมีการยกเลิกมาตรการดังกล่าวแล้วก็ตาม แต่ก็ไม่อาจ

คาดการณ์ได้ว่าสหรัฐอเมริกาอาจกลับมาใช้มาตรการดัง

กล่าวได้อีก หากไทยไม่ให้ความส�าคัญกับการก�าหนดราคา

สินค้าให้ถูกกว่าประเทศผู้ส่งออกอื่นๆ รวมถึงการควบคุม

คุณภาพสินค้าให้ได้ตามมาตรฐาน

ข้อเสนอแนะ

จากผลการวิจัยข้างต้นแสดงให้เห็นว่า ปัจจัย

ปริมาณผลผลิตสับปะรด มีผลมากท่ีสุด รองลงมา คือ อัตรา

แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ปริมาณน�าเข้าสับปะรด

กระป๋องของสหรัฐอเมริกา ราคาส่งออก (F.O.B.) สับปะรด

กระป๋อง และรายได้ต่อหัวประชากรของสหรัฐอเมริกา ตาม

ล�าดับ ส�าหรับข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจัย มีดังนี้

1 ปัจจัยภายใน

1.1 ราคาส่งออก Free on Broad (F.O.B.) 

สับปะรดกระป๋อง 

จากป ัญหาการมาตรการทุ ่มตลาดของ

สหรัฐอเมริกา ท�าให้ไทยต้องเสียภาษีตอบโต้การทุ่มตลาด

ในอัตราท่ีสูง ส่งผลต่อราคาน�าเข้าสับปะรดกระป๋องสูง

ตามไปด้วย ผู้ประกอบการส่วนใหญ่จึงไม่กล้าส่งออกไป

ยังตลาดสหรัฐมากนัก โดยในปี 2551 สหรัฐอเมริกาได้

ท�าการยกเลิกมาตรการดังกล่าวแล้ว แม้จะได้มีการยกเลิก

มาตรการไปแล้วก็ตาม ผู้ประกอบการควรให้ความส�าคัญ

กับการก�าหนดราคา เพื่อไม่ให้สหรัฐกลับมาใช้มาตรการนี้

อีก ผู้ประกอบการจะต้องพยายามขยายตลาดการส่งออก

สับปะรดกระป๋องในประเทศผู้น�าเข้าอื่นๆ ให้มากขึ้น รวม
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ถึงการสร้างพันธมิตรกับประเทศ ผู้น�าเข้าเพื่อลดความเสี่ยง

จากมาตรการทุ่มตลาด และมาตรการกีดกันทางการค้า 

และในขณะเดียวกันควรติดตามสถานการณ์ กฎระเบียบ

ต่าง ๆ เพื่อน�ามาก�าหนดกลยุทธ์ของการส่งออกสับปะรด

กระป๋องให้ทันท่วงทียิ่งขึ้น

1.2 ปริมาณผลผลิตสับปะรด 

ประเทศไทยมแีนวโน้มผลผลติสบัปะรดทีล่ดลง 

อันเนื่องมาจากปัญหาด้านสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติไม่

เอื้อให้ผลผลิตเป็นไปตามที่คาดไว้ ปริมาณผลผลิตในแต่ละ

ปีจึงไม่สม�่าเสมอ ท�าให้ราคาที่เกษตรกรขายผันผวนอยู่

บ่อยคร้ัง สาเหตุมาจากปริมาณผลผลิตมีน้อย ประกอบกับ

ต้นทุนการผลิตที่เพิ่มสูงขึ้น ท�าให้เกษตรกรหันไปปลูกผลไม้

อื่น ๆ ที่ให้ราคาขายได้สูงกว่า ส่งผลให้ราคาสับปะรดสด

ซ่ึงเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตสับปะรดแปรรูปสูงขึ้นตาม

ไปด้วย อุตสาหกรรมแปรรูปสับปะรดกระป๋องยังสามารถ

ขยายการเติบโตในอนาคตได้อีกมากโดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ตลาดส่งออกที่ส�าคัญ คือ สหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นผู้น�าเข้า

สับปะรดกระป๋อง และผลิตภัณฑ์สับปะรดแปรรูปราย

ใหญ่ที่น่าจับตามอง แต่ยังมีข้อจ�ากัดในเรื่องการส่งออก

อยู่มาก เช่น การกีดกันทางการค้า การทุ่มตลาด ท�าให้

การเพ่ิมส่วนแบ่งทางการตลาดท�าได้ยาก ผู้เกี่ยวข้องท้ัง

ภาครัฐ และภาคเอกชนจึงควรวางแผนการเพาะปลูก โดย

ให้การสนับสนุนระบบสาธารณูปโภค ระบบน�้า ให้ความรู้

แก่เกษตรกร น�าเอาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ เพื่อควบคุม

คุณภาพสับปะรด การบริหารต้นทุนการผลิตให้เหมาะสม 

รวมถงึการวางนโยบายการประกนัราคาขายให้กบัเกษตรกร 

ไม่ให้ตกต�า่หรอืสงูจนเกนิเหตุอนัเนือ่งมาจากปรมิาณผลผลติ

สับปะรดล้น-ขาดตลาด ในขณะเดียวกันผู้ผลิตควรวางแผน

ในการจัดหาวัตถุดิบที่มีคุณภาพ ประกอบกับการบริหาร

ต้นทุนการผลิตให้เหมาะสม น�าเอาเทคโนโลยีการแปรรูป

มาช่วยควบคุมคุณภาพสินค้าให้ได้ตามมาตรฐานการส่ง

ออก การวางนโยบายการส่งออกสับปะรดกระป๋องของ

ทางภาครัฐ เป็นสิ่งที่ส�าคัญมากเพื่อการรักษาส่วนแบ่ง

ในตลาดสหรัฐอเมริกาจึงเป็นสิ่งจ�าเป็น จึงต้องพยายาม

กระตุ้นลูกค้าปัจจุบัน และลูกค้ารายใหม่ ๆ ให้ซื้อเพิ่มข้ึน 

ในขณะเดียวกันจะต้องปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้

ตรงกับความต้องการของตลาดด้วย

2 ปัจจัยภายนอก

2.1 รายได้ต่อหัวประชากรสหรัฐ

รายได้ต่อหัวของประชากร เป็นเครื่องชี้วัดทาง

เศรษฐกจิชนดิหนึง่ทีส่ะท้อนให้เหน็ถงึก�าลงัซือ้ของประชาชน 

เกิดจากการค�านวณด้วยผลิตภัณฑ์ประชาชาติหารด้วย 

จ�านวนประชากรท้ังหมดหากเศรษฐกิจของประเทศเติบโต 

ประชาชนมีงานท�า มีรายได้เพิ่มขึ้น ย่อมส่งผลให้ประชาชน

มีเงินจับจ่ายใช้สอยเพิ่มมากข้ึน ตรงข้ามกันหากเศรษฐกิจ

ตกต�่า เกิดภาวะคนตกงาน ประชาชนไม่มีเงินเพียงพอท่ีจะ

จับจ่ายใช้สอย ซึ่งการก�าหนดนโยบายทางเศรษฐกิจของ

ภาครัฐ เป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจโดย

รวมของประเทศ ดงันัน้ ในช่วงทีเ่ศรษฐกจิเตบิโตผูป้ระกอบ

การควรเพิ่มการส่งออกให้มากข้ึน เพื่อเพิ่มยอดขายให้มาก

ขึ้น นอกจากนี้ผู ้ประกอบการควรวางแผนการส่งออกใน

ช่วงท่ีเศรษฐกิจตกต�่า ในขณะเดียวกันภาครัฐควรก�าหนด

นโยบายสนับสนุนการส่งออก พร้อมทั้งติดตามข่าวสาร 

รวมถึงนโยบายทางเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาที่จะมีผล

ต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ

2.2 ปริมาณน�าเข้าสับปะรดกระป๋อง

สหรัฐอเมริกาน�าเข้าสับปะรดกระป๋องจากไทย

เป็นอันดับต้นๆ ท�าให้ส่วนแบ่งการตลาดสับปะรดกระป๋อง

ของไทยสูงกว่าประเทศคู่แข่ง สหรัฐอเมริกาเคยก�าหนด

นโยบายทุ่มตลาดกับไทย โดยการน�าเข้าสับปะรดกระป๋อง

จากประเทศคู่แข่ง เนื่องจากราคาถูกกว่า ท�าให้ราคาขาย

สับปะรดกระป๋องที่น�าเข้าจากไทยสูงกว่าสับปะรดกระป๋อง

ที่เข้าน�าจากประเทศคู่แข่ง ผู้ประกอบการส่วนใหญ่จึงไม่

กล้าส่งออกมากนัก ปัจจุบันสหรัฐอเมริกาได้ท�าการยกเลิก

นโยบายดงักล่าวแล้ว แต่อย่างไรกต็ามผูป้ระกอบการยงัต้อง

ให้ความส�าคัญกับการก�าหนดราคาส่งออกสับปะรด เพื่อ

ป้องกันไม่ให้สหรัฐอเมริกากลับมาใช้นโยบายการทุ่มตลาด

อีก ในขณะเดียวกันภาครัฐเองก็พยายามก�าหนดนโยบาย

การส่งออก เพื่อสนับสนุนการส่งออกสับปะรดกระป๋องของ

ไทยให้เพิ่มมากขึ้น พร้อมกับการสร้างการรับรู้ตราสินค้า

ไทยให้เป็นท่ีรู้จักของประชากรในสหรัฐอเมริกา เนื่องจาก

ไทยผลิตสับปะรดกระป๋องภายใต้ตราสินค้าของผู้น�าเข้า

สหรัฐ ผู้บริโภคในสหรัฐไม่ทราบว่าสับปะรดกระป๋องที่น�า

เข้าไปเป็นสินค้าที่ผลิตจากประเทศอื่น โดยการส่งเสริม
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2.3 อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 

ปัจจุบันอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

เป็นแบบลอยตัว ค่าเงินจึงผันผวนตามตลาดเงิน ปัญหาท่ี

ผู้ประกอบการพบจากการท�าการค้าระหว่างประเทศคือ 

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ่ง

เป็นปัจจัยที่ต้องเผชิญและยากที่จะหลีกเลี่ยงได้ ผลกระทบ

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ท�าให้ผู้ประกอบการได้รับ

เงินจากการส่งออกน้อยหรือมากกว่าราคาขายที่ก�าหนดไว้ 

ปัจจุบันมีมีวิธีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียน

หลายรูปแบบ ผู้ประกอบการจึงต้องเลือกใช้วิธีการป้องกัน

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนให้เหมาะสม เพื่อลดความ

เสี่ยงให้น้อยลง ซ่ึงวิธีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลก

เปลี่ยนท่ีใช้กันอย่างแพร่หลาย เช่น ตราสารซ้ือ-ขายอัตรา

แลกเปลี่ยนล่วงหน้า หรือ Forward Contact Future 

Contact เป็นต้น 
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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิเคราะห์ปัญหาของระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของผู้ประกอบการกลุ่ม

สินค้า OTOP ต�าบลคลองโยง จังหวัดนครปฐม กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ (1) ผู้ประกอบการกลุ่มสินค้า OTOP และ (2) กลุ่ม

ลูกค้าเป้าหมายที่มาใช้บริการที่ศูนย์จ�าหน่ายสินค้า OTOPโดยศึกษากับกลุ่มผู้ประกอบการสินค้า OTOP จ�านวน 250 

ตัวอย่าง ที่ใช้ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก และแบบสอบถามท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น 

มีค่าความเชื่อมั่นตามวิธีการของครอนบาคที่ 0.89 และ 0.84 ตามล�าดับ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ 

ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์การแปรปรวนทางเดียว ผลการวิจัยพบว่า ผู้ประกอบการ 

OTOP พบว่า ส่วนใหญ่เพศชาย คิดเป็นร้อยละ 58.25มีอายุอยู่ระหว่าง 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 54.50 ส่วนใหญ่มีระดับ

การศึกษามัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 71.80 ซึ่งผู้ให้ข้อมูลมีสถานภาพในกลุ่มผู้ประกอบการส่วนใหญ่เป็น

สมาชิกกลุ่ม OTOP คิดเป็นร้อยละ 81.07 โดยแบ่งประเภทของสินค้า OTOP ออกเป็น 5ประเภท คือ สินค้าของท่ีระลึก

ตกแต่ง คิดเป็นร้อยละ 57.71 รองลงมาเป็นสินค้าสมุนไพร คิดเป็นร้อยละ 35.35 สินค้าประเภทเสื้อผ้าส�าเร็จรูป คิดเป็น

ร้อยละ 58.86และสินค้าประเภทเครื่องดื่ม คิดเป็นร้อยละ 8.66 รูปแบบของธุรกิจส่วนใหญ่เป็นเจ้าของรายเดียว คิดเป็น

ร้อยละ 61.51 มีระยะเวลาในการประกอบธุรกิจอยู่ระหว่าง 5-10 ปี คิดเป็นร้อยละ 81.28 เมื่อจ�าแนกตามจ�านวนสินค้า

ที่จ�าหน่ายได้ต่อเดือน สินค้าประเภทเคร่ืองด่ืมจ�าหน่ายได้มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 43.71 จึงมีความเป็นไปได้ท่ีจะน�า

ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับผลิตภัณฑ์ OTOP ต�าบลคลองโยง จังหวัดนครปฐม เนื่องจากกลุ่มผู้บริโภคมีความ

ต้องการซื้อสินค้า OTOP ผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และผู้ประกอบการ OTOP มีความพร้อมและความสามารถ

ของธุรกิจ เมื่อพิจารณาถึงผลการด�าเนินงานของกิจการเมื่อน�าระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มาใช้จะท�าให้ท้ังปริมาณการ

ขาย ยอดขายและก�าไรเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญ

ค�ำส�ำคัญ: ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์, ผู้ประกอบการกลุ่มสินค้า OTOP, ต�าบลคลองโยง จังหวัดนครปฐม
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The purpose of this research was to study the problems of e-commerce system of OTOP 

(One Tambon One Product) product group, Tambon Khlong Lan, Nakhon Pathom province. (OTOP is  

a local entrepreneurship stimulus program.) The sample consisted of (1) OTOP operators and (2) target 

กำรวิเครำะห์ปัญหำของระบบพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของผู้ประกอบกำร 

กลุ่มสินค้ำ OTOP ต�ำบลคลองโยง จังหวัดนครปฐม
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บทน�ำ

ปัจจบุนัเป็นยคุทีม่คีวามทนัสมยัด้านเทคโนโลยแีละ

การน�าระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตถือเป็นตัวแปรส�าคัญต่อ

การด�าเนินธุรกิจที่มีการซื้อขายและบริการต่างๆ เนื่องจาก

เป็นเครือข่ายการสื่อสารที่สามารถเชื่อมโยงได้ท่ัวโลก โดย

ไม่มีข้อจ�ากัดด้านเวลาและสถานที่ ส่งผลให้สถิติการใช้

งานอินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยประเทศไทย

เริ่มให้ความสนใจในการท�าธุรกิจการซื้อขายและบริการ

ผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ สังเกตได้จากการที่ผู ้

ให้บริการเริ่มกระตุ้นให้ผู ้บริโภคช�าระสินค้าและบริการ

ผ่านระบบออนไลน์ เนื่องจากมีความรวดเร็วและประหยัด 

ประกอบกับมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย ปี 

2550 (ส�ารวจในปี 2551) เพิ่มสูงขึ้นเป็น 427,460 ล้าน

บาท จากเดิมในปี 2549 มีมูลค่ารวม 305,159 ล้านบาท 

หรือเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 40 และมีแนวโน้มที่จะขยายตัว

customers. This research studied 250 OTOP operators using e-commerce. The instruments used for 

data collection were in-depth interviews and the questionnaire was created by using the research. 

(Cronbach’s method of reliability is based on Cronbach’s method.) In-depth interviews and the  

questionnaires were at 0.89 and 0.84, respectively. The statistics used for data analysis were frequency, 

percentage, mean, standard deviation as well as the one-way analysis of variance. The research  

results were: OTOP entrepreneurs found that the 58.25 per cent majority were males, those 

between 31-40 years of age accounted for 54.50 per cent, and most of them had a secondary  

education. or equivalent. 71.80 per cent of the respondents are OTOP members. Furthermore 81.07% 

of them are OTOP members. Products in this OTOP program are classified into 5 categories as follows: 

57.71% followed by herbal products. Accounted for 35.35 percent of garments. Percentage 58.86 and  

beverage products. This represents 8.66 percent. 61.51 per cent of business owners are single  

owners. The duration of business is between 5-10 years, accounting for 81.28 per cent, and  

classified by number of products sold per month. Most beverage products were available. Therefore, it is  

possible to use e-commerce system for OTOP products in Klong Tone district, Nakhon Pathom because 

the consumers demand OTOP products through electronic commerce. Also, OTOP operators have the 

readiness and the ability to deliver. Considering the results of the operation of the business when the 

electronic commerce system is used, both the sales volume and profits have increased significantly.

Keywords: electronic commerce system, OTOP entrepreneurs, Klongyong district Nakhon Pathom 

province

ขึ้นเรื่อยๆ (ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์

แห่งชาติ, 2558)

ผู้ประกอบการมีกลุ่มที่ผลิตสินค้า OTOP ต�าบล

คลองโยง จังหวัดนครปฐม หรือเรียกย่อว่า โอท็อป (OTOP) 

เป็นการกระตุ้นผู้ประกอบการท่ีอยู่ในท้องถ่ินเริ่มปี พ.ศ.

2558 มีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนผลิตภัณฑ์ลักษณะเฉพาะ

ท่ีผลิตและจ�าหน่ายสินค้าในท้องถ่ิน ต�าบลคลองโยง โดย

ได้รับแรงบันดาลใจมาจากกลุ่มผู้ประกอบการหนึ่งหมู่บ้าน

หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ที่ประสบความส�าเร็จของประเทศ

ญี่ปุ่น กลุ่มผู้ประกอบการสินค้า OTOP ของต�าบลคลอง

โยง เป็นผู้ประกอบการจึงมีการกระตุ้นน�าระบบพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์ให้กับชุมชนหมู ่บ้านพัฒนาคุณภาพของ

ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและการตลาด เลือกผลิตภัณฑ์ที่โดด

เด่นมาหนึ่งชิ้นจาก ต�าบลคลองโยง มาประทับตราว่า 
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“ผลติภณัฑ์ OTOP” และจดัหาเวทใีนประเทศ และระหว่าง

ประเทศเพ่ือประชาสมัพนัธ์สนิค้า ซึง่รฐับาลได้มกีารก�าหนด

นโยบายการบริหารงานเร่งด่วนของประเทศ ประกอบ

ด้วย 26 กลุ่มเรื่อง โดยมีกลุ่มเรื่องเกี่ยวกับการสนับสนุน

การพัฒนางานศิลปหัตถกรรม และผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อ

การสร้างเอกลักษณ์และการผลิตสินค้าในท้องถิ่น ในด้าน

การบริหารจัดการโครงการหน่ึงต�าบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ให้มี

ศักยภาพ ด้วยการสนับสนุนให้ชุมชน วิสาหกิจชุมชนใช้

ทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นผนวกกับองค์ความรู้สมัย

ใหม่ เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพสินค้าและบริการ การ

เข้าถึงแหล่งทุนและการตลาดเชิงรุกทั้งในประเทศและต่าง

ประเทศ โดยส่งเสรมิให้มศีนูย์กระจายและแสดงสนิค้าถาวร

ในภูมิภาคและเมืองท่องเที่ยวหลักที่เชื่อมโยงกับการท่อง

เท่ียวและการส่งออก (จัตตุรงค์ เพลินหัด, 2558)

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยเล็งเห็นถึงปัญหา

และแนวคิดที่จะท�าการศึกษาความเป็นไปได้ในการน�า

ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับผลิตภัณฑ์ OTOP 

การวิเคราะห์ปัญหาของระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของ

ผู้ประกอบการกลุ่มสินค้าOTOP ต�าบลคลองโยง จังหวัด

นครปฐม เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์นามาใช้กับผลิตภัณฑ์ OTOP โดยการน�า

ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของผู้ประกอบการกลุ่มสินค้า 

มาสร้างรายได้และเพิ่มช่องทางการจัดจ�าหน่ายสินค้าให้กับ

ผู้ประกอบารท่ีสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ซ่ึงจะเป็น

ประโยชน์ต่อชุมชนหรือผู้ประกอบธุรกิจต่อไป

 
ภำพ 1 รายได้จาก OTOP ปี พ.ศ. 2545-2558

ที่มา. จาก รายได้จาก OTOP พ.ศ. 2545-2558. โดย กรมการพัฒนาชุมชน, 2556, ค้นจาก http://www.cdd.go.th/

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

เพื่อศึกษาแนวทางการด�าเนินธุรกิจพาณิชย ์

อิเล็กทรอนิกส์ของกลุ ่มผู ้ประกอบการสินค้าหนึ่งต�าบล

หน่ึงผลิตภัณฑ์ และน�าเสนอแนวทางการด�าเนินธุรกิจ

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ผู ้ประกอบการกลุ ่มสินค้าหนึ่ง

ต�าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่เลือกใช้ในการด�าเนินธุรกิจ

ให้ประสบความส�าเร็จ พร้อมข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการ

ด�าเนินธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ส�าหรับกลุ่มสินค้าหนึ่ง

ต�าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

ผู้วิจัยได้รวบรวมแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่

เกี่ยวข้องจากแหล่งข้อมูลต่างๆ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ

สร้างกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้

1 .  แนวคิดเกี่ยวกับพาณิชย ์อิ เล็กทรอนิกส ์  

(E-commerce) 

ความหมายของพาณิชย ์อิ เล็กทรอนิกส ์ ได ้

มีผู ้ให้ความหมายในลักษณะต่างๆ ดังนี้ Electronic  

Commerce หรือ การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง 
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การท�าธุรกรรมทางเศรษฐกิจที่ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น 

การซื้อขายสินค้าและบริการ การโฆษณาสินค้า การโอน

เงินทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น จุดเด่นของ E-Commerce 

คือ ประหยัดค่าใช้จ่าย และเพิ่ม ประสิทธิภาพในการ

ด�าเนินธุรกิจ โดยลดความสาคัญขององค์ประกอบของ

ธุรกิจที่มองเห็นจับต้องได้ เช่นอาคารที่ท�าการ ห้องจัด

แสดงสินค้า (show room) คลังสินค้า พนักงานขายและ

พนักงานให้บริการต้อนรับลูกค้า เป็นต้น (ธนาคารแห่ง

ประเทศไทย, 2551) การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นการ

ท�ากิจกรรมทางการค้า การซื้อขายสินค้าและบริการโดย

การใช้อิเล็กทรอนิกส์เป็นตัวกลางในการส่งผ่านข้อมูลต่างๆ 

ท�าให้เกิดความสะดวกรวดเรว็และครอบคลมุพืน้ทีใ่นการท�า

ธุรกิจการค้าได้มากขึ้นโดยจะเป็นธุรกิจการขายผ่านระบบ

อินเทอร์เน็ต โดยผู้ขายจะโฆษณาสินค้าที่ต้องการขายทาง

เว็บไซต์และผู้ซื้อจะเข้ามาชมและค้นหาเพ่ือซื้อสินค้า ใน

เว็บไซต์ของผู้ขาย (ปณิศา ลัญชานนท์, 2548, น. 286)

2. ประเภทของธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์จ�าแนกตามประเภทของ

การท�าธุรกรรมการค้าระหว่าง 2 ฝ่ายคือผู้ซื้อและผู้ขาย

ซึ่งผู้ซื้อและผู้ขายมีหลายรูปแบบท�าให้สามารถจัดประเภท

ของธรุกจิพาณชิย์อเิลก็ทรอนกิส์ออกเป็นประเภทหลกัๆ ได้

ดังน้ี (ศูนย์พัฒนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์, 2553) (1) B2B 

(Business to Business) ธุรกิจกับธุรกิจคือการค้าระหว่าง

ผู้ประกอบการที่เป็นองค์กรหรือบริษัทด้วยกันปริมาณการ

ซื้อขายต่อครั้งจะมีมากและมีความซับซ้อนในระดับต่างๆ

กัน (2) B2C (Business to Consumer) ธุรกิจกับบุคคล

คือการค้าระหว่างผู้ประกอบการที่เป็นองค์กรหรือบริษัท

กับผู้บริโภคโดยตรงที่เป็นลูกค้าบุคคลปริมาณการซื้อขาย

ต่อครั้งจะมีพอประมาณหรือในลักษณะการค้าส่งขนาด

ย่อม (3) C2C (Consumer to Consumer) บุคคลกับ

บุคคลคือการค้าระหว่างบุคคลกับบุคคลปกติปริมาณการ

ซือ้ขายต่อครัง้จะมน้ีอยหรอืในลกัษณะการค้าปลกี (4) G2C 

(Government to Consumer ) รัฐบาลกับบุคคลคือการ

ค้าระหว่างภาครฐักบัผูบ้รโิภคซึง่มใีช่วตัถปุระสงค์ในทางการ

ค้าแต่เป็นลักษณะ ของการให้บริการประชาชนเช่นการให้

บริการข้อมลูประชาชนผ่านอนิเทอร์เนต็การบรกิารเสยีภาษี

ผ่านอินเทอร์เน็ต (5) G2B (Government to Business) 

รัฐบาลกับธุรกิจคือการค้าระหว่างภาครัฐกับองค์กรซ่ึงจะ

มีปริมาณการค้ามาก

3. ประเภทของเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

เว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สามารถแยกได้ 

5 ประเภทดังนี้ (ภาวุธ พงษ์วิทยากูร, 2550, น. 59)  

(1) เว็บไซต์แค็ตตาล็อกสินค้าออนไลน์ (online catalog 

website) โดยภายในเว็บไซต์ได้รวบรวมท้ังรูปภาพและ

รายละเอียดของสินค้าเพื่อประกอบการตัดสินใจในการ

เลือกซื้อสินค้าพร้อมระบุที่อยู่ส�าหรับการติดต่อกับลูกค้า

จะไม่มีระบบการช�าระเงินผ่านเว็บไซต์และตะกร้าสินค้า  

(shopping cart) โดยผูท้ีส่นใจจะซือ้สนิค้าต้องท�าการตดิต่อ

กบัเจ้าของร้านค้าออนไลน์นัน้โดยตรง (2) คลกิกบัคลกิ (click 

and click) รูปแบบการท�าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่เปิดให้

บริการท�าการค้าผ่านทางเว็บไซต์เพียงช่องทางเดียวเท่านั้น

ไม่มีธุรกิจหรือหน้าร้านที่สามารถไปซื้อหรือรับสินค้าได้เช่น  

www.ToHome.com เว็บไซต์ขายสินค้าและผลิตภัณฑ์

ด้านไอพี (ภาวุธ พงษ์ วิทยาภานุ, 2550, น. 54)

4. แนวคิดนโยบายและโครงการหนึ่งต�าบลหนึ่ง

ผลิตภัณฑ์

ได้กล่าวถึงแนวคิดการด�าเนินการโครงการหนึ่ง

ต�าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ เป็นส่วนหนึ่งของการจัดตั้งกองทุน

หมู ่บ ้านและชุมชนเมืองภายใต้นโยบายแก้ไขปัญหา

เศรษฐกิจและความยากจนของประเทศด้วยการกระตุ้น

เศรษฐกิจในระดับรากหญ้าของรัฐบาล โดยเน้นพัฒนาและ

ส่งเสริมธุรกิจในชุมชนหรือวิสาหกิจชุมชนให้มีรายได้เป็น

ของตนเอง สามารถพึ่งตนเองได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

ด้วยการก�าหนดให้แต่ละชมุชนหรอืต�าบลหนึง่ๆ มผีลติภณัฑ์

หลักอย่างน้อย 1 ประเภท ซ่ึงได้มีการน�าภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ทรัพยากรในท้องถิ่นมาปรับใช้ในการผลิตและพัฒนาสินค้า

หรือผลิตภัณฑ์ของแต่ละชุมชน รวมไปถึงสถานท่ีท่องเที่ยว 

ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมของชุมชน แล้ว

แต่ว่าชุมชนใดจะมีวัตถุดิบในด้านใดเป็นหลัก และพัฒนา

ภูมิปัญญาท้องถิ่นนั้นให้เกิดประโยชน์ในเชิงพาณิชย์พร้อม

ท้ังเช่ือมโยงให้เกิดการพัฒนาร่วมกันท้ังระบบระหว่าง

วิสาหกิจชุมชนหรือท้องถิ่น โดยมีการจุดประกายมาจาก

โครงการของประเทศญี่ปุ่น จากจังหวัดโออิตะ โดยนโยบาย

ของรัฐบาลที่แถลงต่อรัฐสภาและตามระเบียบส�านักนายก

รัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการอ�านวยการหนึ่งต�าบลหนึ่ง
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ผลิตภัณฑ์แห่งชาติ พ.ศ.2544 การด�าเนินงานตามโครงการ

หนึ่งต�าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์กรมพัฒนาชุมชน

5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

พุฒิพัฒน์ ทวีวชิรพัฒน์ และ สุมาลี สันติพลวุฒิ 

(2557) ศึกษาการประเมินผลการด�าเนินงานการพัฒนาผู้

ประกอบการให้เกิดธุรกิจ/ผลิตภัณฑ์ใหม่ ในปีงบประมาณ 

2556 มีกิจกรรมที่ท�าการประเมินทั้งหมด 8 กิจกรรม ใช้

การประเมิน 3 วิธี ขึ้นกับประเภทกิจกรรม วิธีแรก คือ 

การประเมินผลกิจกรรมการฝึกอบรมตามแบบจ�าลอง 

IPO พบว่า ความเหมาะสมของปัจจัยเข้า ระดับการเข้า

ร่วมกิจกรรมในการฝึกอบรม และระดับประโยชน์หรือผล

ที่ได้รับจากการฝึกอบรมอยู่ในระดับสูง ส่วนความเหมาะ

สมของการด�าเนินงานของโครงการอยู่ในระดับสูงมาก วิธี

ที่สอง คือ การประเมินประสิทธิผลของทุกกิจกรรม พบ

ว่า มีประสิทธิผลของผลผลิตและประสิทธิผลของผลลัพธ์

อยู่ในระดับสูงและระดับค่อนข้างต�่าตามล�าดับ วิธีท่ีสาม 

คือ การประเมินประสิทธิภาพ พบว่า อัตราส่วนระหว่าง

ต้นทุน-ประสิทธิผลกับประสิทธิภาพตามป้าหมายมีระดับ

ประสิทธิภาพสูง นอกจากน้ี ผลการวิเคราะห์ต้นทุน-

ผลประโยชน์ของโครงการด้านเศรษฐศาสตร์ให้มูลค่า

ปัจจุบันสุทธิ เท่ากับ 8,380,966 บาท อัตราส่วนระหว่าง

ประโยชน์ต่อต้นทุน เท่ากับ 1.10 และอัตราผลตอบแทน

ทางเศรษฐศาสตร์ของโครงการ เท่ากับร้อยละ 40.99 ซ่ึง

สูงกว่าอัตราคิดลดร้อยละ 10

รสดา เวษฎาพันธุ์ และ สุมาลี สันติพลวุฒิ (2556) 

ได้ท�าการศึกษาโครงการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์เพื่อ

รองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและการประเมินผล

การด�าเนินงานของวิสาหกิจชุมชนสายบัว ในปีงบประมาณ 

2555 ใช้ข้อมูลปฐมภูมิในการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วน

ร่วม และข้อมูลทุติยภูมิ ในการศึกษาน้ีวิสาหกิจคัดเลือก

โครงการมาด�าเนินงาน 2 โครงการ คือ โครงการพัฒนา

และยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์เข้าสู่ระบบ GMP ตาม

เงื่อนไขของอาเซียน และโครงการจัดท�าเว็บไซต์เพื่อการ

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ผลการดาเนินงานทั้งสองโครงการ

มอีตัราประสทิธผิลในระดบัค่อนข้างสงูท�าให้สมาชกิมคีวาม

รู้ความเข้าใจแนวทางปฏิบัติและวิธีการใช้สิทธิประโยชน์

ตามข้อตกลง FTA ของอาเซียน ส่วนการประเมินด้าน

ประสิทธิภาพ ปรากฏว่าต้นทุนต่อหน่วยที่ใช้จริงทั้งสอง

โครงการสูงกว่าท่ีก�าหนดไว้ตามแผน โครงการแรกมีต้นทุน

ประสิทธิผลสูงกว่าโครงการที่ 2 นอกจากนี้ เมื่อก�าหนด

อัตราคิดลดร้อยละ 10 ต่อปี และอายุโครงการ 10 ปี การ

ประเมินจากค่า NPV, B/C และ IRR แสดงว่าการด�าเนิน

การพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ตามระบบ GMP ด้วยการ

ลงทุนปรับปรุงโรงงาน การซ้ือเครื่องจักรและอุปกรณ์ มี

ความเป็นไปได้ทางการเงิน

ปิยะพรรณ ช่างวฒันชยั และ โสมสกาว เพชรานนท์ 

(2555) ศกึษาแนวทางการพฒันา OTOP ในเขตภาคใต้ งาน

วิจัยนี้ศึกษากลุ่มตัวอย่างผู้ประกอบการ OTOP ในเขตภาค

ใต้จ�านวน 25 กลุ่มในปี2554 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) 

วิเคราะห์ศักยภาพของกลุ่มผู้ประกอบการ OTOP ในเขต

ภาคใต้ตามแนวคิดระบบเพชร และ (2) วิเคราะห์ปัจจัยที่

ก�าหนดระดับศักยภาพในการด�าเนินงานของกลุ่มฯ โดยใช้

การ วิเคราะห์จ�าแนกประเภทเพื่อจ�าแนกกลุ่มผู้ประกอบ

การ OTOP ตามระดับศักยภาพในการด�าเนินธุรกิจ รวม

ถงึการวเิคราะห์สมการถดถอยแบบพหเุชงิซ้อน ผลการวจิยั

พบวา กลุ่มตัวอย่างผู้ประกอบการสวนใหญ่มีศักยภาพปาน

กลาง และในภาพรวมมีศักยภาพด้านอุปสงค์ดีที่สุด ปัจจัย

ท่ีจ�าแนกกลุ่มตามระดับศักยภาพ คือ ความสม�่าเสมอของ

ยอดขาย และการมีสวนรวมของชุมชน นอกจากนี้ ปัจจัย

ท่ีมีอิทธิพลตอระดับศักยภาพของผูประกอบการประกอบ

ด้วย 6 ปัจจัย ไดแกจ�านวนสมาชิก ความสม�่าเสมอของยอด

ขาย ความสัมพันธ์กับผู้ขายวัตถุดิบ การจัดทาฐานของมูล

ของลูกค้า การให้ความชวยเหลือแกชุมชน และการมี ส่วน

ร่วมของชุมชน ดังนั้น เพื่อให้เกิดการพัฒนา OTOP ใน

เขตภาคใต้รัฐบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวของควรสนับสนุน  

ส่งเสริม และแก้ไขปัญหาในด้านอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง

และสนับสนุน เป็นล�าดับแรก และ ด้านสถานะปัจจัยการ

ผลิต ด้านยุทธการ โครงสร้าง และสภาพการแข่งขันและ

ด้านอุปสงค์ตามลาดับ

ธนา สมพรเสรมิและ ศกัดิส์ทิธิ ์บศุยพลากร (2555) 

ศึกษาแนวทางการพัฒนา OTOP ในเขตภาคเหนือ งานวิจัย

เรื่องนี้ศึกษาถึงตัวแปรที่ก�าหนดระดับศักยภาพเพื่อใช้เป็น

แนวทางในการพัฒนาระดับศักยภาพของกลุ่มผู้ประกอบ

การ OTOP ในเขตภาคเหนือ โดยมีวัตถุประสงค์หลัก 3 

ประการคือ (1) เพื่อยืนยันความเหมาะสมในการจัดกลุ่ม

ของตัวชี้วัดศักยภาพในการดาเนินธุรกิจของผู้ประกอบการ 
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OTOP โดยใช้การวิเคราะห์ปัจจัย ผลการศึกษาพบว่า ตัว

ชี้วัดทั้งหมดที่กรมสงเสริมอุตสาหกรรมใช้วัดศักยภาพของ

ผู้ประกอบการ OTOP ในระดับประเทศมีความเหมาะ

สมในระดับดีพอสมควรอยู่ที่รอยละ 62.80 โดยผลจาก

การวิเคราะห์ปัจจัยเสนอแนะให้มีการพิจารณาการจัด

กลุ่มปัจจัยที่แตกตางจากแนวคิดของระบบเพชร (2) เพื่อ

ศึกษาตัวแปรที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการจ�าแนกกลุ่มผู้ผลิตสินค้า 

OTOP ในภาคเหนือตามระดับศักยภาพในการด�าเนินธุรกิจ

โดยใช้การวิเคราะห์จ�าแนกประเภท ซึ่งพบว่าตัวแปรที่มี

บทบาทในการจ�าแนกประเภทอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติมี

จ�านวน 2 ตัวแปร ประกอบด้วยจ�านวนแหล่งเงินทุน และ

การมีส่วนร่วมของชุมชน (3) เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพล

ต่อศักยภาพของกลุ่มผู้ประกอบการ OTOP โดยใช้การ

วิเคราะห์สมการถดถอยเชิงซอนแบบพหุ ซึ่งพบว่าปัจจัย

ที่มีอิทธิพลตอศักยภาพของกลุ่มมีจ�านวนทั้งสิ้น 4 ปัจจัย

ได้แก่ ประสบการณ์ผู้น�ากลุ่ม จ�านวนสมาชิกภายในกลุ่ม 

การมีส่วนร่วมกับชุมชน และความสัมพันธ์กับลูกค้า

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย 

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้ง

นี้ เป็นชุมชนกลุ ่มผู ้ประกอบการที่มีปัญหาของระบบ

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กลุ ่มสินค้า OTOP ต�าบลคลอง

โยง จังหวัดนครปฐม ซึ่งใช้ขนาดตัวอย่างโดยการเจาะจง

จ�านวนประชากรได้ขนาดตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย จ�านวน 

250 ตัวอย่าง

เครื่องมือท่ีใช้ในกำรวิจัย 

ได้แก่ แบบสอบถามปลายปิดและปลายเปิด ที่

ก�าหนดไว้เป็นโครงสร้างให้ครอบคลุมหัวข้อที่ต้องการ

ศึกษา แบบสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ OTOP ที่ผู้วิจัยสร้าง

ขึ้น แบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที ่1 ข้อมลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ได้แก่

เพศ, อายุ, ระดับการศึกษา, สถานภาพในกลุ่ม, ประเภท

ของสินค้า OTOP, รูปแบบของธุรกิจ, ระยะเวลาในการ

ประกอบธุรกิจ, จ�านวนสินค้าที่ขายได้ต่อเดือน, ราคาสินค้า

ของธุรกิจเฉลี่ย, ต้นทุนขายของธุรกิจเฉลี่ย, กลุ่มลูกค้า

หลักของธุรกิจ, จ�านวนบุคลากรในธุรกิจท่ีมีความรู้ความ

สามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต, จ�านวน

คอมพิวเตอร์ที่ใช้งานในธุรกิจ, ธุรกิจในปัจจุบันมีการใช้

อินเทอร์เน็ตเป็นช่องทางในการบอกข้อมูลข่าวสารหรือ

ขายสินค้าหรือไม่, อุปกรณ์ที่ใช้ในการเข้าสู่อินเทอร์เน็ต

ของธุรกิจ และยอดขายท่ีเพิ่มข้ึนจากเดิมก่ีเปอร์เซ็นต์เมื่อ

น�าระบบการขายสินค้าผ่านเว็บไซต์มาใช้

ส่วนที่ 2 ความพร้อมและความสามารถของธุรกิจ 

แบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือ ด้านปฏิบัติการ ด้านเทคนิค และ

ด้านการเงิน

แบบสอบถามส่วนผู้ประกอบการสินค้าเป้าหมาย

ท่ีมาใช้บริการ ณ ร้านจ�าหน่ายสินค้า OTOP ต�าบลคลอง

โยง จังหวัดนครปฐมที่เป็นลูกค้าที่เป็นผู้ใช้อินเทอร์เน็ตที่

ผู้วิจัยสร้างข้ึนแบ่งเป็น 3 ส่วนดังนี้

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู ้ตอบแบบสอบถาม 

ได้แก่ เพศ, อายุ, อาชีพปัจจุบัน, จ�านวนครั้งที่ซื้อสินค้า 

OTOP ต่อเดือน

ส่วนที่ 2 ข้อมูลความต้องการและกลุ่มผู้ประกอบ

การสินค้า (OTOP) ผ่านเว็บไซต์

ส่วนท่ี 3 ปัญหาของระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ของผู้ประกอบการกลุ่มสินค้า OTOP แบ่งออกเป็น 4 ด้าน 

คือ ด้านผลิตภัณฑ์, ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย, ด้านการ

ส่งเสริมการขาย และด้านราคา

วิธีการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย วิธีการสร้าง

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย มีด�าเนินการดังนี้ 

1. ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่

เก่ียวข้องกับปัญหาของระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของผู้

ประกอบการกลุม่สนิค้า OTOP ต�าบลคลองโยง จงันครปฐม 

2. ก�าหนดนิยามศัพท์ ตามช่ือเรื่อง วัตถุประสงค์

และตัวแปรท่ีศึกษา 

3. สร้างแบบสอบถามท่ีได้สร้างข้ึนและแบบ

สัมภาษณ์ผู้ประกอบการ OTOP น�าเสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิ

เพื่อพิจารณาตรวจสอบความถูกต้องและความเหมาะสม 

พร้อมท้ังน�าข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิมาปรับแก้ไข

ให้แบบสอบถามมีความชัดเจน เข้าใจง่ายและตรงตาม
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กำรเก็บรวบรวมข้อมูล

การศึกษาโดยใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ 

(primary data) เป็นการศึกษาถึงการวิเคราะห์ปัญหาของ

ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของผู้ประกอบการกลุ่มสินค้า 

OTOP ซึ่งเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถาม 

(questionnaire) เพื่อเก็บรวบรวมจากกลุ่มตัวอย่างท่ี

เป็นผู้ประกอบการสินค้า OTOP จ�านวน 250 ตัวอย่าง 

ต�าบลคลองโยง จังหวัดนครปฐม การเก็บรวบรวมข้อมูล

ของการศึกษาครั้งนี้เก็บข้อมูลในช่วงเวลา เดือนมกราคม 

พ.ศ. 2560 –เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ส�าหรับข้อมูล

ทุติยภูมิ (secondary data) นั้นเป็นการศึกษาปัญหาของ

ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์โดยการท�าการศึกษาค้นคว้า

ข้อมูลต่างๆ ที่มีผู้จัดท�าและรวบรวมไว้จากหน่วยงานต่างๆ 

เช่น หนังสือผลงานวิจัย เว็บไซต์และเอกสารที่เกี่ยวข้อง

กำรวิเครำะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ 

การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยท�าการประมวลข้อมูลโดยใช้

โปรแกรมส�าเร็จรูปวเิคราะห์ข้อมลูทัว่ไปของกลุม่ผูป้ระกอบ

การ ผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์โดยใช้ค่าความถ่ี ค่า

ร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลกำรวิจัย

จากการวิจยัครัง้นี ้พบว่า ผูป้ระกอบการกลุม่สนิค้า 

OTOP ส่วนใหญ่เพศชาย คิดเป็นร้อยละ 58.25มีอายุอยู่

ระหว่าง 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 54.50 ส่วนใหญ่มีระดับ

การศึกษามัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 71.80 

ซ่ึงผู้ให้ข้อมูลมีสถานภาพในกลุ่มผู้ประกอบการส่วนใหญ่

เป็นสมาชิกกลุ่ม OTOP คิดเป็นร้อยละ 81.07 โดยแบ่ง

ประเภทของสินค้า OTOP ออกเป็น 5ประเภท คือ สินค้า

ของที่ระลึกตกแต่ง คิดเป็นร้อยละ 57.71 รองลงมาเป็น

สินค้าสมุนไพร คิดเป็นร้อยละ 35.35 สินค้าประเภท

เสื้อผ้าส�าเร็จรูป คิดเป็นร้อยละ 58.86และสินค้าประเภท

เคร่ืองดื่ม คิดเป็นร้อยละ 8.66 รูปแบบของธุรกิจส่วนใหญ่

เป็นเจ้าของรายเดียว คิดเป็นร้อยละ 61.51 มีระยะเวลา

ในการประกอบธุรกิจอยู่ระหว่าง 5-10 ปี คิดเป็นร้อยละ 

81.28เมื่อจ�าแนกตามจ�านวนสินค้าที่จ�าหน่ายได้ต่อเดือน 

สินค้าประเภทเครื่องดื่มจ�าหน่ายได้มากท่ีสุด คิดเป็นร้อย

ละ 43.71 รองลงมาเป็นสินค้าประเภทอาหาร คิดเป็น

ร้อยละ 29.70 โดยราคาสินค้าของผู้ประกอบการสินค้า 

OTOP เฉลี่ยนั้นเป็นสินค้าประเภทของใช้ของตกแต่งและ

ของท่ีระลึกมีราคามากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 59.21 รองลง

มาเป็นสินค้าประเภทเครื่องแต่งกาย คิดเป็นร้อยละ 32.55 

ซึ่งต้นทุนจากการจ�าหน่ายของผู ้ประกอบการเฉลี่ยมาก

ท่ีสุด คือสินค้าของใช้ของตกแต่งบ้านและของท่ีระลึก คิด

เป็นร้อยละ 45.25 รองลงมาคือ สินค้าประเภทเครื่องแต่ง

กาย คิดเป็นร้อยละ 44.37 ส�าหรับกลุ่มเป้าหมายหลักส่วน

ใหญ่เป็นวัยท�างาน คิดเป็นร้อยละ 35.33 รองลงมาเป็นวัย

ครอบครัวคิดเป็นร้อยละ 26.15 และวัยรุ่น คิดเป็น 20.07 

ผู้ประกอบการสินค้า OTOP ส่วนใหญ่มีจ�านวนท่ีมีความรู้

ความสามารถในการใช้ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เป็น

สินค้าประเภทอาหาร คิดเป็นร้อยละ 47.51 รองลงมาเป็น

สินค้าประเภทเครื่องใช้ของท่ีระลึก คิดเป็นร้อยละ 30.17 

รองลงมาเป็นสนิค้าเครือ่งแต่งกาย คดิเป็นร้อยละ 29.90 ซึง่

ผู้ประกอการสินค้า OTOP ปัจจุบันมีการใช้ระบบพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์เป็นช่องทางประชาสัมพันธ์ข่าวสารข้อมูล

และการจ�าหน่ายสินค้าคิดเป็นร้อยละ 98.55 ส่วนใหญ่ใช้

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการเข้าสู่อินเทอร์เน็ตของผู้

ประกอบการ คิดเป็น ร้อยละ 82.26 โดยมียอดจ�าหน่าย

สินค้าที่เพิ่มขึ้นจากเดิมเมื่อน�าระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

มาใช้ส่วนใหญ่เป็นสินค้าประเภทอาหาร คิดเป็นร้อยละ 

85.51 รองลงมาคือสินค้าประเภทของตกแต่งและของที่

ระลึกคิดเป็นร้อยละ 28.08

กำรอภิปรำยผล

การศึกษาความเป็นไปได้ในการน�าระบบพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับผลิตภัณฑ์ OTOP ต�าบลคลองโยง 

จังหวัดนครปฐม ผู้วิจัยได้ศึกษา 2 ประเด็น คือ (1) ประเด็น

ความพร้อมและความสามารถของธุรกิจและผลการด�าเนิน

งานของธุรกิจในส่วนของผู้ประกอบการ OTOP และ (2) 

ประเด็นลูกค้าเป้าหมายเกี่ยวกับความต้องการในการซื้อ

สินค้า OTOP ของลูกค้าผ่านเว็บไซต์และปัจจัยท่ีมีผล

ต่อระดับการตัดสินใจการเลือกซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์ ซึ่ง
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สอดคล้องกับ ภิเษก ชัยนิรันดร์ (2551) ได้กล่าวว่า ความ

ส�าเร็จธุรกิจดอทคอม มุมมองการตลาดและกรณีศึกษา

เว็บไซต์ไทย พบว่า ธุรกิจออนไลน์เป็นการด�าเนินกิจกรรม

ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เช่น การ

ส่ังซื้อ การช�าระเงินหรือการส่งสินค้า ซึ่งมีความแตกต่าง

จากการท�าธุรกิจการค้าทั่วไป เนื่องจากผู้ซื้อและผู้ขายไม่

จ�าเป็นต้องพบกันหรือเห็นหน้ากันก็สามารถซื้อสินค้าได้ 

ดังน้ันผู้ที่จะเข้าสู่ธุรกิจบนอินเทอร์เน็ต จะต้องเข้าใจถึง

ลักษณะเฉพาะของตลาดอินเทอร์เน็ตที่แตกต่างออกไป

จากธุรกิจอื่น นอกเหนือจากนี้ยังสอดคล้องกับ อรชร มณี

สงฆ์ (2546) ได้กล่าวว่า ตลาดอินเทอร์เน็ต เป็นตลาดของ

ผู้บริโภค เนื่องจากการซื้อขายเกิดจากการตัดสินใจของผู้

บริโภคเป็นหลัก โดยธุรกิจจะประสบความส�าเร็จในตลาด

อินเทอร์เน็ตได้นั้นต้องสามารถท�าให้ลูกค้าพึงพอใจมาก

ที่สุด โดยยึดหลัก 2 ประการในการสร้างความพอใจให้แก่

ผู้บริโภค คือ ท�าให้ผู้ซื้อได้ของที่ถูกใจ (customization) 

และสามารถบริการสินค้าได้ทันใจ และงานวิจัยของ N. F. 

Doherty, L. McAulay (2002) ศึกษาเรื่อง การก�าหนด

กรอบสาหรับการประเมินผลการลงทุนในการขายสินค้า

ผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งพบว่า การวิเคราะห์

การลงทุนด้านการเงินในด้านเดียวน้ันไม่เพียงพอท่ีจะวัด

ว่า การขายสินค้าผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์นั้นจะ

ประสบความส�าเร็จหรือไม่จึงได้เสนอ 3 ประเด็นท่ีต้องให้

ความสนใจ เพื่อให้วิธีการท�าระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

นั้นประสบความส�าเร็จ คือ ประเด็นด้านการตลาด ประเด็น

ด้านเทคนิค และประเด็นด้านองค์กร

ประเด็นความพร้อมและความสามารถของธุรกิจ

ในส่วนของผู้ประกอบการ OTOP งานวิจัยนี้ได้พิจารณา

ออกเป็น 3 ด้าน คือ ด้านปฏิบัติการ ด้านเทคนิคและด้าน

การเงิน ผลในภาพรวมพบว่า อยู่ในระดับมาก (  =3.72) 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ความพร้อมในการน�า

ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับผลิตภัณฑ์ OTOP 

ต�าบลคลองโยง จังหวัดนครปฐมนั้น มีความพร้อมด้าน

ปฏิบัติการเป็นอันดับแรก รองลงมาเป็นด้านเทคนิค และ

ด้านการเงิน ตามล�าดับโดยปัจจุบันผู้ประกอบการ OTOP 

มีการใช้อินเทอร์เน็ตเป็นช่องทางในการบอกข้อมูลข่าวสาร

หรือขายสินค้า คิดเป็นร้อยละ 100.00 ด้านผลการด�าเนิน

งานของธุรกิจ พบว่า การด�าเนินงานของผู้ประกอบการ 

OTOP หลังใช้ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มากกว่าก่อน

ใช้ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยส่วนใหญ่ใช้อุปกรณ์

เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการเข้าสู ่อินเทอร์เน็ตของ

ธุรกิจ คิดเป็นร้อยละ 95.06 และบุคลากรมีความรู้ความ

สามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตในธุรกิจ ซึ่ง

สอดคล้องกับ นคเรศ ณ พัทลุง (2552) ท�าวิจัยเรื่อง ความ

พร้อมในการน�าระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มาใช้ด�าเนิน

ธุรกิจโรงแรม ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ เขตกรุงเทพมหานคร 

พบว่า ความพร้อมในการน�าระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

มาใช้ด�าเนินธุรกิจโรงแรมมหาวิทยาลัยราชภัฏ อยู่ในระดับ

มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า โรงแรมมีความพร้อม

ทางด้านปฏิบัติการเป็นอันดับแรก รองลงมาเป็นด้าน

เศรษฐศาสตร์และด้านเทคนิค ตามล�าดับ

ประเด็นลูกค้าเป้าหมายที่มาใช้บริการ ณ ร้าน

จ�าหน่ายสินค้า OTOP ต�าบลคลองโยง จังหวัดนครปฐม 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการและพฤติกรรมการ

เลือกซื้อสินค้าหนึ่งต�าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ของ

ลูกค้าผ่านเว็บไซต์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างลูกค้าส่วนใหญ่มี

ความต้องการซื้อสินค้า OTOP โดยปัจจัยที่ตัดสินใจซื้อ

สินค้า OTOP ผ่านเว็บไซต์ คือ เป็นของฝากมากที่สุด 

โดยประเภทของสินค้า OTOP ที่มีความต้องการซื้อผ่าน

เว็บไซต์ คือ สินค้าประเภทอาหาร รองลงมาเป็นประเภท

ของใช้ ของตกแต่งและของที่ระลึก ส่วนเว็บไซต์ที่นิยมเข้า

ใช้งานเพื่อค้นหาสินค้า/โฆษณาสินค้าคือ Google รองลง

มาเป็น Facebook และ Yahoo ตามล�าดับ โดยมีเหตุผล

หลักในการตัดสินใจซ้ือสินค้า OTOP ผ่านเว็บไซต์คือ ไม่

เสียเวลาในการเดินทางและหาข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบ

ราคาสินค้าและบริการ ซ่ึงสอดคล้องกับส�านักงานพัฒนา

ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (2556) พบ

ว่า เหตุผลที่สั่งซื้อสินค้าและบริการผ่านโซเชียลมีเดียอันดับ 

1 คือ ความสะดวกสบาย คิดเป็นร้อยละ 76.0 อันดับ 2 

คือ มีโปรโมชั่นที่ดีกว่าการซื้อสินค้าโดยตรงจากร้านค้า 

คิดเป็นร้อยละ 45.7 อันดับ 3 คือ ความมั่นใจในตัวผู้ขาย 

คิดเป็นร้อยละ 34.7 ส่วนเว็บไซต์โซเชียลมีเดียท่ีมีผู้เลือก

ตอบมากท่ีสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ Facebook, Google 

และ Line และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ทัศนา หงษ์มา 

(2553) พบว่า พฤติกรรมการเลือกซ้ือสินค้า OTOP ของผู้

บริโภคส่วนใหญ่เลือกซ้ือสินค้า OTOP ประเภทอาหาร มี
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วัตถุประสงค์ส�าคัญที่สุดในการซื้อเพื่อเป็นของฝาก/ของที่

ระลกึ งานวจิยันีย้งัได้ศกึษาปัจจยัทีม่ผีลต่อระดบัการตดัสนิ

ใจการเลือกซื้อสินค้าของลูกค้าผ่านเว็บไซต์ ได้พิจารณา

ออกเป็น 4 ด้าน คือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางการจัด

จ�าหน่าย ด้านการส่งเสริมการขาย และด้านราคา ผลใน

ภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับมาก (  =3.82) เมื่อพิจารณา

เป็นรายด้านพบว่าปัจจัยที่มีผลต่อระดับการตัดสินใจการ

เลือกซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์ของลูกค้าน้ัน คือ ปัจจัยด้าน

ผลิตภัณฑ์และด้านช่องทางการจัดจ�าหน่ายมีผลต่อระดับ

การตัดสินใจเป็นอันดับแรก รองลงมาเป็นปัจจัยด้านการ

ส่งเสริมการขาย และปัจจัยด้านราคา ตามล�าดับ

ดังนั้นผลสรุปงานวิจัยนี้ พบว่า มีความเป็นไป

ได้ที่จะน�าระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับผลิตภัณฑ์ 

OTOP ต�าบลคลองโยง จังหวัดนครปฐมเนื่องจากลูกค้าเป้า

หมายมีความต้องการซื้อสินค้า OTOP ผ่านเว็บไซต์ และ

ในขณะเดียวกันผู้ประกอบการ OTOP มีความพร้อมและ

ความสามารถของธุรกิจทั้ง 3 ด้าน ทั้งด้านปฏิบัติการ ด้าน

เทคนิคและด้านการเงิน อยู่ในระดับมากและเมื่อพิจารณา

ถึงผลการด�าเนินงานของกิจการเมื่อน�าระบบพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์มาใช้จะท�าให้ทั้งปริมาณขาย ยอดขายและ

ก�าไรเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญ และเป็นการเพิ่มช่องทางใน

การจัดจ�าหน่ายและประชาสัมพันธ์สินค้าและผลิตภัณฑ์

ให้เป็นที่รู้จักเพิ่มขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ ส�านักงานสถิติแห่ง

ชาติ (2554) พบว่า คนไทยนิยมซื้อสินค้าออนไลน์มากข้ึน

ภายในปี พ.ศ. 2553 มีผู้ตอบว่าเคยซ้ือสินค้าและบริการ

ทางอินเทอร์เน็ตคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 57.2 เพิ่มข้ึนจาก

ร้อยละ 47.8 ในปี พ.ศ. 2552

ข้อเสนอแนะ

1. การวิจัยครั้งนี้ ศึกษาเฉพาะส่วนของผู้ประกอบ

การ OTOP ที่ลงทะเบียนกับส�านักงานพัฒนาชุมชน ต�าบล

คลองโยง จงัหวดันครปฐม เท่านัน้ ในโอกาสต่อไปควรศกึษา

กบักลุม่ตวัอย่างให้ครอบคลมุทกุต�าบล จงัหวดันครปฐม หรอื

จังหวัดตามภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทย เพื่อประโยชน์

ในการวางกลยุทธ์และขยายตลาดสู่ภูมิภาคของประเทศ

ให้กับผู้ประกอบการ 

2. การวิจัยครั้งนี้ ศึกษาเฉพาะกลุ่มลูกค้าที่มา

ใช้บริการ ณ ร้านจ�าหน่ายสินค้า OTOP ต�าบลคลองโยง 

จังหวัดนครปฐม เท่านั้น โดยศึกษาข้อมูลความต้องการ

และพฤติกรรมการเลือกซ้ือสินค้าหนึ่งต�าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ 

(OTOP) ผ่านเว็บไซต์และปัจจัยที่มีผลต่อระดับการตัดสิน

ใจการเลือกซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์ ในโอกาสต่อไปควรศึกษา

กบักลุม่ตวัอย่างให้ครอบคลมุทัง้ภมูภิาคและทัง้ประเทศไทย 

ซึ่งจะทาให้ได้แง่มุมต่างๆ ที่น่าสนใจและหาแนวทางมา

ปรับปรุงแก้ไขให้เป็นมาตรฐานมากยิ่งขึ้นและสามารถตอบ

สนองความต้องการของลูกค้าได้มากยิ่งข้ึน
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“ มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถเชื่อใจได้ แม้แต่

ตัวของผู้ที่ก�าลังถ่ายทอดเรื่องราวนี้อยู่ ”

หากจะเอ่ยถึงวรรณกรรมญี่ปุ ่นสมัยใหม่ที่ได้รับ

การประเมินคุณค่าในฐานะหนึ่งในผลงานประเภทนวนิยาย

ที่ดีที่สุดของประเทศญี่ปุ่น ผู้เขียนเชื่อว่า ชื่อของ “โคะ

โคะโระ (Kokoro)” ผลงานชิ้นเอกของนะท์ซุเมะ โซเซะกิ 

Natsume Soseki) นักประพันธ์ชาวญ่ีปุ่นที่มีชีวิตอยู่ใน

สมัยเมจิ (ค.ศ.1868 - ค.ศ.1962) คงจะอยู่ใจของชาวญ่ีปุ่น

และผู้ท่ีศึกษาวรรณกรรมญี่ปุ่นเป็นอันดับต้นๆ ด้วยภาษา

ท่ีเข้าใจง่ายและเนื้อหาท่ีค่อนข้างรุนแรงแต่แฝงแนวความ

คิดตามหลักปรัชญาในการใช้ชีวิตภายใต้ยุคสมัยที่เปลี่ยน

ผ่าน การเสียดสีผู้คนและสังคม ตลอดจนผลกระทบท่ีเกิด

ข้ึนจากการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ท�าให้ช่ือของนะท์ซุเมะ โซ

เซะกิและโคะโคะโระยังไม่ถูกลบเลือนหายไปจากสังคม

ญี่ปุ่น ถึงแม้ว่า นับตั้งแต่สมัยเมจิ เวลาจะล่วงเลยมากว่า

ห้าสิบปีแล้วก็ตาม

ค�าว่า “โคะโคะโระ” ในภาษาญี่ปุ ่น หมายถึง 

“หวัใจหรอืสภาพของจติใจ” ซึง่หากพจิารณาจากแก่นเรือ่ง

และเนื้อหาในภาพรวมแล้วนั้น คงอาจสามารถกล่าวได้ว่า 

โคะโคะโระ สื่อความหมายถึง “จิตใจของมนุษย์” โดยมี

สังคมในสมัยเมจิเป็นฉากหลังในการด�าเนินเรื่อง ผ่านตัว

ละครท่ีส�าคัญ 3 คน ได้แก่ ข้าพเจ้า (Watashi) อาจารย์ 

(Sensei) และ K ท่ีเป็นเพื่อนของอาจารย์ ท้ังนี้รูปแบบ

การเขียนนวนิยายเรื่อง โคะโคะโระ จะมีลักษณะเด่น คือ 

การใช้สรรพนามหรือค�าเรียกท่ีไม่ระบุเฉพาะเจาะจงว่า

ช่ืออะไร และการน�าประสบการณ์ท่ีผ่านมาในชีวิตของผู้

ประพันธ์มาเป็นแรงบันดาลใจในการด�าเนินเนื้อเรื่อง เพื่อ

ท�าให้ผู้อ่านสามารถรับรู้และเข้าถึงอารมณ์ มุมมอง ตลอด

จนทศันคตขิองตวัละครได้อย่างลกึซึง้ ซึง่ในทางวรรณกรรม 

เรียกรูปแบบการเขียนในลักษณะนี้ว่า ณิ – โณเซะท์ซุ 

(Shi-Shosetsu) 

เรื่องราวทั้งหมดเกิดขึ้นเมื่อ “ข้าพเจ้า” ได้พบกับ

คนที่ไม่รู ้จักคนหนึ่งโดยบังเอิญ พยายามถามชื่อเท่าไหร่ 

คนคนนั้นก็ไม่ยอมปริปากบอกชื่อของตน เพียงแต่บอก

ว่า ตนประกอบอาชีพเป็น “อาจารย์” อยู่ท่ีมหาวิทยาลัย

แห่งหนึ่งเท่านั้น จากนั้น ท้ังคู่ก็เริ่มสร้างความสัมพันธ์กัน 

เพียงแต่แนวความคิดและทัศนคติบางประการของอาจารย์ 

เช่น มนุษย์ไม่ควรท่ีจะเช่ือใจหรือไว้ใจซ่ึงกันและกัน เป็น
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แรงดึงดูดที่ท�าให้ตัวข้าพเจ้านั้น เริ่มสงสัยว่าแท้จริงแล้ว 

อาจารย์คนน้ีน่าจะมีอดีตที่ก�าลังปิดบังตนเองอยู่ หลังจาก

น้ัน ตัวข้าพเจ้าก็ได้รับจดหมายฉบับหนึ่งจากอาจารย์ โดย

เนื้อความในจดหมายนั้นได้กล่าวถึงเรื่องราวการใช้ชีวิต 

ตลอดจนปัญหาต่างๆ ที่อาจารย์ได้ประสบมาในอดีต เช่น 

การคดโกงและความไม่ซื่อสัตย์ของบุคคลที่ครอบครัวของ

ตนเชื่อใจ การหักหลังซึ่งกันและกัน ตลอดจนความสัมพันธ์

ระหว่างตัวอาจารย์กับเพื่อนของอาจารย์ที่ในจดหมายนั้น

เรียกว่า K เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อต้องการให้ตัวข้าพเจ้ารับรู้เรื่อง

ของตนเอง จะได้เป็นอุทาหรณ์ในการด�าเนินชีวิตต่อไป

สมัยเมจิ เป็นช่วงรอยต่อกับยุคสมัยเอโดะท่ีกลุ่ม

โชกุนตระกูลโตะกุงะวะ (Togugawa) มีอ�านาจในการ

บรหิารและปกครองประเทศ นโยบายทางการเมอืงทีส่�าคญั

ของกลุ่มคนเหล่านี้ คือ การกีดกันการเผยแผ่คริสต์ศาสนา 

เนื่องจากเกรงว่า ศาสนาคริสต์จะเป็นตัวแปรส�าคัญท่ีท�าให้

ฐานอ�านาจของกลุ่มของตนน้ันสั่นคลอน จึงใช้มาตรการ 

“ปิดประเทศ” เพ่ือป้องกันปัญหาต่างๆที่จะเกิดข้ึน โดย

นโยบายดังกล่าวได้ด�าเนินมานานถึง 260 ปี ตลอดช่วง

ระยะเวลาที่ประเทศญี่ปุ่นปิดประเทศนั้น วัฒนธรรมญี่ปุ่น

ที่เรียกว่า วัฒนธรรมเก็งโระคุ (Genroku) ได้เจริญรุ่งเรือง

เป็นอย่างมาก มีการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและพัฒนาวัฒนธรรม

ญีปุ่น่แบบดัง้เดมิให้กลบัมามชีวีติอกีครัง้ ต่อมาในช่วงปลาย

สมัยเอโดะ (ค.ศ.1603 - ค.ศ.1868) สหรัฐอเมริกาได้น�า

เรือรบมาปิดปากอ่าวญ่ีปุ่นและบังคับให้ผู้น�าของญี่ปุ่นใน

ช่วงเวลานั้นเปิดประเทศ ด้วยความอ่อนแอของผู้น�าและ

แสนยานุภาพของชาติตะวันตก ประกอบกับแนวความคิด

ของกลุ่มซามูไรหัวก้าวหน้าภายในประเทศ จึงเกิดการโค่น

ล้มกลุ่มอ�านาจการปกครองเดิม เหตุการณ์ที่กล่าวมานั้น 

เรียกว่า “การปฏิรูปสมัยเมจิ” ถือว่าเป็นจุดสิ้นสุดของสมัย

เอโดะและก้าวเข้าสู่สมัยเมจิอย่างเป็นทางการ

หลังจากที่ประเทศญี่ปุ่นเปิดประเทศ วัฒนธรรม

และแนวความคิดต่างๆ ของชาติตะวันตกได้หล่ังไหลเข้า

มาสู่ประเทศญี่ปุ่นเป็นจ�านวนมาก เช่น แนวความคิดภาย

ใต้ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย ระบบทุนนิยม 

การขยายตัวและการตระหนักถึงความส�าคัญของการ

ศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งความรู ้ทางด้านวิทยาศาสตร์

และคณิตศาสตร์ เป็นต้น สิ่งต่างๆเหล่าน้ัน หากมองใน

มุมมองของคนในสมัยปัจจุบันอย่างพวกเรา อาจจะเรียก

ได้ว่า นั่นคือการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น ความ

เจริญต่างๆ อันมาซ่ึงความสะดวกสบาย เป็นกุญแจส�าคัญ

ท่ีจะท�าให้ประชาชนภายในประเทศมีคุณภาพชีวิตที่ดี แต่

ส�าหรับผู้คนท่ีเกิดในช่วงคาบเก่ียวระหว่างปลายสมัยเอโดะ

กับสมัยเมจิท่ียังไม่สามารถปรับตัวให้ไหลไปกับกระแสของ

ความเป็นสมยัใหม่ได้ กใ็ช่ว่าทกุคนจะสามารถรบัมอืกบัการ

เปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนได้ ดังนั้น หากพิจารณาจากตัวละคร

ส�าคัญภายในเรื่อง จะพบว่า ตัวละครทุกตัวสะท้อนให้เห็น

ถงึสภาพจติใจของมนษุย์ อนัเป็นผลมาจากการเปลีย่นแปลง

ทางด้านสังคมในช่วงเวลานั้นได้อย่างดีเยี่ยม

“ข้าพเจ้า” เป็นสัญลักษณ์แทนกลุ่มของคนรุ่น

ใหม่ท่ีได้รับการศึกษาตามชาติตะวันตก เพราะเขาเกิดและ

เติบโตมาในช่วงที่แนวความคิดดังกล่าวก�าลังเป็นที่นิยม 

โดยสังเกตได้จากแนวความคิดท่ีผิดแปลกไปจากชาวญี่ปุ่น

ในสมัยก่อนหน้า เช่น การไม่ค�านึงถึงแนวความคิดปัจเจก

นิยม การเลียนแบบสิ่งท่ีไม่คุ้นเคย หรือแม้แต่กระทั่งการ

แต่งกาย เป็นต้น และหากวิเคราะห์อย่างละเอียดต่อไป 

จะพบว่า “ความเป็นตะวันตก” นั้น ได้สื่อความหมายถึง 

“ความทันสมัย” “ความเป็นอิสระ หลุดพ้นจากกรอบเดิม” 

อย่างไรก็ตาม “ความเป็นตะวันตก” นั้น ได้ส่งผลให้กลุ่ม

คนรุ่นใหม่ มีเอกลักษณ์เฉพาะตนคือ มีความสับสนทาง

ความคิดค่อนข้างสูง ไม่สามารถก�าหนดหรือวางเป้าหมาย

ในชีวิตของตัวเองได้ เนื่องจากการที่มีความอิสระในการ

เลือกมากจนเกินไป 

“อาจารย์” เป็นสัญลักษณ์ของกลุ่มคนที่เกิดมาใน

ช่วงรอยต่อระหว่างความเป็นสมัยเก่าและความเป็นสมัย

ใหม่ ดังนั้น ภายในใจของกลุ่มคนเหล่านี้จะมีความขัดแย้ง

ภายในตนเองค่อนข้างสูง กล่าวคือ พยายามเข้าใจและปรับ

ตัวให้เข้ากับกระแสท่ีตนเองไม่คุ้นชิน แต่เนื่องจากตนเอง

ยึดติดกับกรอบแนวความคิด ขนบธรรมเนียมประเพณี

และวัฒนธรรมแบบญี่ปุ่นมาค่อนข้างมาก ท�าให้สับสน ไม่

สามารถเปลี่ยนแปลงวิถีในการด�าเนินชีวิตได้อย่างทันที 

บางครั้งจึงเกิดความรู้สึกต่อต้านความเปลี่ยนแปลงที่เกิด

ขึ้น อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์ส�าคัญที่ยิ่งตอกย�้าให้สภาพ

จิตใจของอาจารย์เปลี่ยนแปลงไป มองโลกในแง่ร้ายและ

ไม่เช่ือถือ ไว้วางใจใคร คือ “การถูกหักหลัง” ในตอนต้น

เรื่อง มีการกล่าวถึงฐานะทางบ้านของอาจารย์ว่า มีชีวิต

ความเป็นอยู่ค่อนข้างดี เติบโตมาในครอบครัวที่อบอุ่น แต่
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หลังจากที่สูญเสียพ่อ อาของตนเองได้เข้ามาจัดการดูแล

ให้ แต่ภายหลังถูกจับได้ว่าโกงเงินของครอบครัวของตน 

ท�าให้ตัวอาจารย์ตระหนักถึง “ความเป็นจริงทางสังคม” ที่

คนเรายึดติดกับผลประโยชน์และวัตถุมากจนเกินไป ซึ่งสิ่ง

ต่างๆเหล่าน้ัน คงปฏิเสธไม่ได้ว่า “ระบบทุนนิยม” ท่ีเข้า

มาพร้อมกับ “ความเป็นตะวันตก” เป็นส่วนหนึ่งที่ท�าให้

ผู้คนในสังคมญี่ปุ่น ณ ช่วงเวลาน้ันเกิดการเปลี่ยนแปลง

ขึ้น นับตั้งแต่เหตุการณ์น้ัน อาจารย์ก็เร่ิมไม่ไว้ใจคนรอบ

ข้างอีก จนกระทั่งได้มาพบกับ K ซึ่งเป็นเพื่อนสนิทร่วม

มหาวิทยาลัยเดียวกัน ต่อมา อาจารย์ได้ตกหลุมรักผู้หญิง

คนหน่ึง ซ่ึงตนเองก็รู้อยู่แก่ใจว่า K ก็มีใจให้ผู้หญิงคนนี้เช่น

เดียวกันและยิ่งไปกว่านั้น ทางบ้านของผู้หญิงก็ท�าท่าจะยก

ลูกสาวให้กับ K เขาจึงตัดสินใจแย่งคนรัก หรืออีกนัยหนึ่ง

ก็คือ “การหักหลังเพื่อน” นั่นเอง จากเหตุการณ์ดังกล่าว

ท�าให้ในท้ายที่สุด K ก็ตัดสินใจฆ่าตัวตายพร้อมทั้งฝากฝัง

ให้อาจารย์ดูแลผู้หญิงที่ตนเองรักแทนตน ด้วยความละอาย

และความรู้สึกผิด อาจารย์จึงพยายามตัดตัวเองออกจาก

สังคมและใช้ชีวิตอย่างโดดเดี่ยวเรื่อยมา 

โคะโคะโระ เป็นนวนยิายทีส่ะท้อนให้เหน็ถงึสภาพ

จิตใจของมนุษย์ว่า การเข้าถึงจิตใจ ความรู้สึกนึกคิดของ

มนุษย์นั้นเป็นสิ่งท่ียาก เนื่องจากจะมีปัจจัยภายนอกอื่นๆ 

มาเป็นตัวแปรส�าคัญในการก�าหนดพฤติกรรมให้มนุษย์

แสดงออกด้วยท่าทาง วาจาหรอืการความคดิต่างๆ ตวัอย่าง

เช่น ปัจจัยท่ีถูกหยิบยกมาเป็นประเด็นหลักในวรรณกรรม

เรื่องนี้ คือ การเปลี่ยนแปลงทางสังคม ระหว่างสังคมสมัย

เก่าที่ให้ความส�าคัญกับจารีตประเพณีกับสังคมสมัยใหม่ท่ี

ให้อิสระในการเลือกสรรและแสดงออก ความซับซ้อนทาง

ด้านจิตใจของมนุษย์นั้น เป็นแนวความคิดที่ได้รับการกล่าว

ถึงในผลงานวรรณกรรมเรื่องต่างๆ ท่ีถูกสร้างสรรค์ข้ึนใน

ช่วงสมัยเมจิ ดังนั้น หากลองเปรียบเทียบมนุษย์เมื่อห้าสิบ

ปีท่ีแล้วกับมนุษย์ในช่วงปัจจุบันนี้ จะเห็นได้ว่า มุมมองหรือ

แนวความคิดที่กล่าวถึงต่อมนุษย์นั้นแทบจะไม่แตกต่างกัน 

มิเช่นนั้นวลีท่ีว่า “จิตใจของมนุษย์ยากแท้หยั่งถึง” คงจะ

ไม่ได้อยู่ในมโนทัศน์ของคนไทยเป็นแน่
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The Lowland เป็นผลงานเขียนชิ้นที่สี่และเป็น

นวนิยายชิ้นที่สองของ Jhumpa Lahiri นักเขียนอเมริกัน

เชื้อสายเบงคาลี (โดยปัจจุบันนี้ Lahiri ได้ย้ายไปพ�านักท่ี

ประเทศอิตาลี และเปลี่ยนไปเขียนด้วยภาษาอิตาเลี่ยน) 

ในส่วนของตัวผู้เขียนที่นอกจากจะเป็นนักประพันธ์แล้ว 

เธอเองก็ยังสอนวิชาการเขียนเชิงสร้างสรรค์อีกด้วย The 

lowland เป็นหนังสือ ที่พูดถึงชีวิตของสองพี่น้องท่ีเกิด

ในชนชั้นปัญญาชนของเมืองกัลกัตตา คือ Subhash กับ 

Udayan โดยเรื่องราวด�าเนินในช่วงปลายศตวรรษ 60 ท่ี

มีความเปล่ียนแปลงทางการเมืองและกระแสอิทธิพลของ

ลัทธิสังคมนิคมท่ีแผ่เข้ามาให้ทวีปเอเชีย โดยในรัฐเบงคอล

ตะวันตกนั้น เป็นรัฐท่ีได้รับผลกระทบจากลัทธิเหมามาก

ท่ีสุด โดยหลังจากการแยกตัวของประเทศปากีสถานตะวัน

ออก (ปัจจุบันคือ ประเทศบังคลาเทศ) ได้มีการลุกฮือของ

กบฏชาวนา หรือ Naxalite movement ท่ีเริ่มจากต�าบล

ดาร์จีลิ่ง โดยมีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยในสมัยนั้นเข้า

ร่วมด้วยเป็นจ�านวนมาก โดยสาเหตุหลักในการเข้าร่วม

ของนักศึกษานั้นเกิดจากทนไม่ไหวกับการใช้ก�าลังของรัฐ

ในการปราบปรามอย่างรุนแรง

ส�าหรบัคนอ่านทีอ่าจารย์มหาวทิยาลยัอยูแ่ล้ว การ

ได้อ่านนิยายเล่มนี้ยิ่งท�าให้รู้สึกว่า ชีวิตของอาจารย์มหา

วิทยาลัยจืดฉืดยิ่งไปกว่าเดิมอีก พี่น้องสองคนนี้ ความจริง

ก็เติบโตมาด้วย แต่เริ่มมีความแตกต่างกันในทางความคิด

โดยสิ้นเชิงหลังจากท่ี Subhash ไปเข้าเรียนมหาวิทยาลัย 

Presidency และ Udayan นั้นไปเข้าเรียนมหาวิทยาลัย 

Jadavpur ที่เป็นมหาวิทยาลัยของพวกฝ่ายซ้าย การที่ผู้

อ่านเป็นชาวไทยท�าให้นึกไปว่า Presidency นั้นคล้ายกับ

มหาวทิยาลยัไทยแห่งหนึง่แถบสามย่าน และ Jadavdur นัน้

เหมือนกับมหาวิทยาลัยแทบท่าพระจันทร์ โดยSubhash 

คนพี่ ท่ีแก่กว่า Udayan 15 เดือนนั้น เป็นนักสมุทรศาสตร์ 

เป็นคนที่มีความเป็นอนุรักษ์นิยมและไม่ชอบยุ่งเกี่ยวกับ

การเมือง Subhash เลือกท่ีจะไปเรียนต่อท่ีสหรัฐอเมริกา 

เขากลับมาหลังจากที่ Udayan ผู้น้องถูกต�ารวจยิงจากด้าน

หลังเสียชีวิต Subhash ได้เดินทางกลับมาเยี่ยมและปลอบ

ใจพ่อแม่ของเขา และเขาได้แต่งงานกับ Gauri ภรรยาของ 

Udayan ผู้หญิงท่ีเขาแทบจะไม่รู้จักเลย และในขณะนั้น

เอง Gauri ก็ก�าลังท้องลูกของ Udayan อยู่ จุดประสงค์

ของการแต่งงานนั้นก็เพื่อพา Gauriไปอยู่ Rhode Island 

สหรัฐอเมริกาด้วย โดยเป็นการใช้เหตุผล มากกว่าอารมณ์

ความรู้สึก ถึงแม้นจะหลีกหนีความวุ่นวายทางการเมือง 

และความเป็นไปได้ท่ีต�ารวจอาจจะจับกุม Gauri Gauri ก็
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ยังไม่สามารถหลุดพ้นไปจากปัญหาทางความคิดในหัวของ

เธอ เธอได้เข้าศึกษาต่อปริญญาเอกวิชาปรัชญาที่ Boston 

โดยแทบจะไม่มีเวลาให้กับ Bela บุตรสาวที่ถือก�าเนิดข้ึน

มา Lahiri เองนั้นมักจะสร้างตัวละครที่เป็นนักวิชาการจาก

ประเทศโลกทีส่ามทีม่คีวามแปลกแยกในการปรบัตวัเข้ากบั

สังคมใหม่ โดยตัวเธอเองมองว่า การต้องพลัดบ้านพลัด

เมือง (displacement) เป็นผลมาจากการศึกษาตะวันตก 

โดยคนชั้นหัวกะทิของอินเดียนั้น เมื่อได้รับการศึกษามาก

ระดับหน่ึงแล้วก็จะไม่สามารถปรับตัวอยู่กับสังคมจารีตใน

อินเดียได้อีกต่อไป เพราะอินเดียนั้น ไม่มีที่ทางให้คนที่เรียน

สังคมศาสตร์แบบตะวันตกน้ันมีที่ยืนในสังคม แต่อย่างไร

ก็ตาม การรับวัฒนธรรมและความคิดในแบบตะวันตกก็

ไม่ท�าให้ตัวละครได้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของโลกตะวัน

ตก Gauri เองอยู่ฐานะคนนอกสังคมอเมริกา เธอยังคงถือ

หนังสอืเดนิทางอนิเดยี และเดนิทางเข้าออกประเทศด้วยใบ

กรีนการ์ด และปัญหาที่เกิดขึ้นตามมาก็คือ คนเหล่านี้จะมี 

“บ้าน” เพียงแต่ในเชิงกายภาพเท่านั้น เมืองกัลกัตตา กับ 

Rhode Island น้ันจึงเป็นภาพเปรียบระหว่างสามเหลี่ยม

ปากแม่น�้า ที่มีความเหมือนและความต่าง กัลกัตตาในมุม

มองของ Subhash นั้น มันคือความวุ่นวาย เป็นความทรง

จ�าที่อยากจะลืม

เรื่องราวค่อยๆ เล่ารายละเอียดโดยย้อนไปถึงก่อน

ที่ Subhash และ Udayan จะเกิด Lahiri มองว่าความ

อดอยาก และความแล้งแค้นในอินเดีย เกิดจากการกระท�า

ของฝืมือมนุษย์ และหาได้เกิดจากภัยธรรมชาติ Lowland 

หรือพื้นที่ลุ่ม ที่สมควรจะเป็นแหล่งอาหารที่มีความอุดม

สมบูรณ์ กลับเป็นสุสานหรือสถานท่ีของความตาย ของ 

Udayan ที่คอยย�้าเตือนให้ผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ มีความลับที่

ค่อยเปิดเผยในการต่อสู้ของนักศึกษาจากการแลกใบบลิว

และทวีความรุนแรงข้ึนเรื่อย ๆ รวมไปถึงการวางระเบิด

และการตายของเจ้าหน้าที่ต�ารวจ ความกลัวของ Gauri 

ท่ีเธอเองไม่กล้าจะกลับไปอินเดียอีก (Subhash เองไม่ได้

กลับมาอินเดีย กระทั้งงานศพของบิดา เขาก็มาจัดพิธีให้ช้า

ไปหลายเดือน ส่วน Bela บุตรสาวท่ี Subhash กับ Gauri 

แสร้งท�าว่าเป็นลูกของคนท้ังสองนั้น ก็พูดภาษาเบงกาลีไม่

ได้ และแทบไม่สามารถใช้ชีวิตได้เหมือนกับคนท้องถ่ินเลย) 

โดยตอบจบของนวนิยายนั้นด้วย Bela ลูกสาวของ Gauri 

นั้นก็มีอายุ 40 ปี โดยตัวของ Bela นั้นได้รับความนิ่งไม่โต้

แย้งจากเลี้ยงดูของ Subhash และความมีอุดมการณ์ท่ีมา

จากสายเลือดจาก Udayan โดยเธอนั้นประกอบอาชีพใน

การท�าฟาร์มออร์แกนิค

ตัว Lahiri นั้นเกิดที่สหราชอาณาจักร เมืองกัลกัต

ตาที่เธอน�ามาใช้สร้างผลงานจึงเกิดจากจินตนาการหลัง

จากที่เธอเคยไปเที่ยวเป็นครั้งเป็นคราว และด้วยเพราะ

เป็นงานจากจินตนาการนี่เองที่ท�าให้งานเขียนออกมาไม่

ดูแห้งจนเกินไป นวนิยายเรื่องนี้สะท้อนให้เห็นความจริง

ว่า การความพยายามเปลี่ยนแปลงสังคมนั้น บางคนอาจ

จะต้องจบชีวิต เพราะรากที่ฝังแน่ในวัฒนธรรมนั้น มิใช่

จะสามารถเปลี่ยนแปลงกันได้ง่ายๆ และไม่ใช่ทุกคนที่จะ

มีเง่ือนไขท่ีพาตัวเองให้พ้นไปจากสภาพท่ีมิน่าพึงปรารถนา 

เช่น การย้ายหนีไปต่างประเทศ ความสูญเสียของชนชั้นหัว

กะทินั้นเป็นเพียงปลายยอดของภูเขาน�้าแข็ง
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