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นโยบายการจัดพิมพ์
	 วารสาร	EAU	Heritage	เป็นวารสารราย	4	เดอืน	มหาวทิยาลยั 

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

ด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์	เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษา

ค้นคว้าและเปิดโอกาสให้นักศึกษา	 นักวิจัย	 คณาจารย์	 ตลอดจน 

นักวิชาการทั่วไป	 ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยได้มีโอกาส 

เผยแพร่ผลงานให้เป็นที่รู้จักต่อสาธารณชน	และได้แลกเปลี่ยนความรู้ 

ในวิทยาการด้านต่างๆ

บทความที่เสนอเพื่อตีพิมพ์
	 บทความที่เสนอเพื่อพิจารณาต้องเป็นบทความวิชาการหรือ

บทความวิจัยทั้งภาษาไทย	 ภาษาอังกฤษ	 หรือภาษาต่างประเทศอื่น	

เรื่องที่จะได้รับการตีพิมพ์ต้องผ่านกระบวนการพิจารณากลั่นกรองโดย

ผู้ทรงคุณวุฒิ	2	ท่าน	(Double-blind	peer	review)	ในสาขาวิชาท่ี

เกี่ยวข้องก่อนลงตีพิมพ์	และต้องเป็นบทความที่ยังไม่เคยได้รับการตี

พิมพ์เผยแพร่หรืออยู่ระหว่างการพิจารณาในวารสารอื่นๆ	(การละเมิด

ลิขสิทธิ์ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ส่งบทความโดยตรง)	บทความท่ี

ได้รับการกล่ันกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิและท�าการปรับแก้ให้ถูกต้องแล้ว	

จึงจะได้รับการตีพิมพ์ลงในวารสารฯ

การเตรียมต้นฉบับ
	 ต้นฉบบัทีเ่สนอเพ่ือพิจารณาลงตพิีมพ์	ต้องมีรูปแบบดงัต่อไปนี้ 

1.	พิมพ์ด้วยกระดาษ	A4	ความยาวไม่เกิน	15	หน้า

2.	รปูแบบตัวอกัษรให้ใช้	Angsana	new	ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ	 

	 	และขนาดของตัวอักษร	หากเป็นชื่อเรี่องใช้ตัวอักษรขนาด	20	หัวข้อ 

	 	 ต่างๆ	ใช้ตวัอักษรขนาด	16	และส่วนเนือ้หาทัว่ไปใช้ตวัอกัษรขนาด	15 

3.	รูปแบบการจัดหน้า	และจัดแนวข้อความชิดซ้าย	(ไม่ต้องปรับขวา) 

4.	เขียนชื่อ	ต�าแหน่ง	สถานที่ท�างานและที่อยู่ของผู้เขียนอย่างชัดเจน	 

	 	 โดยแยกออกจากส่วนต้นฉบับและบทคัดย่อ

5.	แนบบทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษมาพร้อมกับบทความ	 

	 	 โดยก�าหนดความยาวของบทคัดย่อไม่เกิน	15	 บรรทัด	พร้อมท้ัง 

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

6.	แยกไฟล์ตาราง	 รูปภาพ	ที่ประกอบในเนื้อหาบทความ	และส่งมา 

	 	พร้อมกับไฟล์บทความ

การอ้างอิงและการเขียนเอกสารอ้างอิง
	 ในกรณทีีผู่เ้ขยีนต้องการระบแุหล่งทีม่าของข้อมลูในเนือ้เรือ่ง	 

ให้ใช้วิธีการอ้างอิงแบบนามปี	(APA)	โดยระบุชื่อผู้แต่ง	ปีพิมพ์	และ 

เลขหน้าทีข้่อมลูปรากฎอยู	่(ชือ่	นามสกลุ,	ปีพิมพ์,	เลขหน้า)	ตวัอย่างเช่น 

	 (ธวัชชัย	สันติวงษ์,	2540,	น.	142)

	 (Fuchs,	2004,	p.	21)

	 ส่วนการเขียนรายการอ้างอิงท้ายเล่ม	ให้ใช้ระบบการอ้างอิง 

แบบ	APA	ตัวอย่างการเขียนรายการอ้างอิง	มีดังนี้

1. หนังสือ

	 	 ชือ่ผูแ้ต่ง.	(ปีพมิพ์).	ชือ่หนงัสอื	(คร้ังทีพิ่มพ์).	เมืองทีพิ่มพ์:	ส�านักพมิพ์ 
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	 Prentice-Hall.

2. ชื่อบทในหนังสือรายงานการประชุม
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	 continuum.	In	W.	N.	Chambers	&	W.	D.	Burnham	 

	 (Eds.).,	The	American	party	systems	Stage	of		

	 political	development	(2	nd	ed.).	New	York:	 

	 Oxford	University	Press.

	 	 สุไร	พงษ์ทองเจริญ.	(2539).	สาระส�าคัญเกี่ยวกับการเรียนการสอน 

	 ภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา.	ในเอกสารการสอนชุดวิชา	

	 การสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา	(พิมพ์ครั้งที่	2,	 

	 หน่วยท่ี	9).	นนทบุรี:	มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

3. วารสาร

	 	 ช่ือผู ้แต่ง.	(ปีพิมพ์).	 ช่ือบทความ.	 ช่ือวารสาร,	 ปีที่(ฉบับที่),	 

	 เลขหน้า.

	 	 สุจินต์	 สิมารักษ์.	(2550)	 หลากหลายปัญหาการเลี้ยงโคนมใน 

	 ประเทศไทย.	วารสารเศรษฐกิจการเกษตร,	27(2),	53-57. 

4. หนังสือพิมพ์

	 	 ช่ือผู้แต่ง.	(ปี,	เดือน	วันท่ี).	ช่ือบทความ.	ช่ือหนังสือพิมพ์,	หน้า. 

	 	 ศรีสกุล	ลีวาพีระพันธ์.	(2545,	กรกฎาคม	11).	จับทีวีใส่กระเป๋า 

	 เขาท�ากันอย่างไร?.	มติชน,	หน้า	19.

5. วิทยานิพนธ์

	 	 กอบกลุ	สรรพกจิจ�านง.	(2541).	การวจิยัเชงินโยบายเพือ่การพฒันา	

	 นโยบายการใช้อินเทอร์เน็ตส�าหรับสถาบันอุดมศึกษาไทย.  

	 ดุษฎีนิพนธ์ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต,	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

6. สารสนเทศจากอินเทอร์เน็ต

	 	 ช่ือผู้เขียน.	(ปีท่ีเผยแพร่เอกสาร).	ช่ือเรื่อง.	ค้นจาก	(ระบุ	URL	 

	 ท่ีสืบค้นบนอินเทอร์เน็ต).

	 	 มานพ	แก้วผกา.	(2549).	เศรษฐกจิพอเพยีง	กบัการค้าเสรไีปด้วยกนั	

	 ได้จริงหรือ.	ค้นจาก	http://www.ftawatch.org

	 	Prizker,T.	J.	(1989).	An	early	fragment	from	central	Nepal.  

	 Retrieved	from	http://www.ingress.com/-astranart/ 

	 pritzker.html

การบอกรับเป็นสมาชิก
	 ผูส้นใจสามารถติดต่อบอกรบัเป็นสมาชกิได้ท่ี	กองบรรณาธกิาร 

วารสาร	EAU	Heritage	อัตราค่าสมัครเป็นสมาชิกปีละ	800	บาท

สถานที่ติดต่อ
 ผูส้นใจเสนอบทความหรอืบอกรบัเป็นสมาชกิ	สามารถตดิต่อได้ที่

กองบรรณาธิการวารสาร EAU Heritage 

อาคาร ชวน ชวนิชย์ ชั้น 4 ห้อง C423

200	หมู	่1	ถ.รงัสติ-นครนายก	ต.รงัสติ	อ.ธญับรุี	

จ.ปทมุธาน	ี12110

โทรศัพท์:	0-2577-1028	ต่อ	377

e-mail	address:	eau_heritage@eau.ac.th



ความเป็นมา 	 วารสารวชิาการมหาวทิยาลยัอสีเทร์ินเอเชยี	(EAU	Heritage)	ฉบบัสงัคมศาสตร์

และมนุษยศาสตร์	 เดิมมีก�าเนิดพร้อมฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 ตั้งแต่ปี	 พ.ศ.	

2550	 ด้วยความหลากหลายของบทความและต้องการให้มีความชัดเจนของการเป็น

แหล่งข้อมูล	 จึงได้มีการบริหารจัดการแยกออกจากฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย	ี

เป็นฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์	ในปี	พ.ศ.	2554	โดยใช้การนับเวลาการเผย

แพร่ต่อเนื่องเป็นปีท่ี	5	ฉบับท่ี	1	เผยแพร่ปีละ	2	ฉบับ		ในปี	พ.ศ.	2557	ได้เริ่มเผยแพร่

วารสารเป็นฉบับออนไลน์จนถึงปัจจุบัน	ต่อมาในปี	พ.ศ.	2559	ได้มีการเปลี่ยนแปลง

เพิ่มการออกเผยแพร่วารสารเป็นปีละ	3	ฉบับ	(ราย	4	เดือน)	และในปีท่ี	7	ฉบับที่	3	

(กันยายน	–	ธันวาคม	2560)	ได้มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการผลิตวารสารจากตัวเล่ม

หนังสือเป็นการผลิตแบบ	CD	ในปีท่ี	8	ฉบับท่ี	1	(มกราคม	–	เมษายน2561)	ได้มีการ

เปลี่ยนแปลงรูปแบบการผลิตอีกครั้ง	โดยการผลิตเป็น	Flash	Drive	ส่งมอบให้สมาชิก	

หากไม่ได้สมัครสมาชิก	 สามารถสืบค้นเพื่ออ้างอิงหรืออ่านบทความได้ที่	 https://

eauheritage.eau.ac.th/	หรือสืบค้นได้จากฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสาร

ไทย	(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	มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย/	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

รองศาสตราจารย์	ครรชิต	มาลัยวงศ์		 ราชบัณฑิต

รองศาสตราจารย์	บุญมี	เณรยอด	 	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์	บุษยมาส	สินธุประมา	 มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

อาจารย์นันทิยา	จรูญแสง	 	 	 มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

รองศาสตราจารย์	เชาว์	โรจนแสง	 	 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ศาสตราจารย์กิตติคุณ	สุเทพ	เชาวลิต	 เลขท่ี	3	ซ.จินตะเวช	ถ.สุทธิสารวินิจฉัย

		 	 	 	 	 ห้วยขวาง	กรุงเทพฯ

รองศาสตราจารย์	โคริน	เฟื่องเกษม		 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รองศาสตราจารย์	นภาลัย	สุวรรณธาดา	 เลขท่ี	50/335	ถ.แจ้งวัฒนะ	ต.บางพูด		

	 	 	 	 	 อ.	ปากเกร็ด	จ.นนทบุรี

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



จรรยาบรรณการตีพิมพ์ บทบาทและหน้าที่ของผู้นิพนธ์
	 1.	ผู้นิพนธ์ต้องรับรองว่าผลงานที่ส่งมานั้นเป็นผลงานใหม่	และไม่เคยตีพิมพ์ที่
ใดมาก่อน
	 2.	ผู้นิพนธ์ต้องรายงานข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นจากการท�าวิจัย	ไม่บิดเบือนข้อมูล	
หรือให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ
	 3.	ผู้นิพนธ์ต้องอ้างอิงผลงานของผู้อื่น	หากมีการน�าผลงานเหล่านั้นมาใช้ในผล
งานตัวเอง	รวมทั้งจัดท�ารายการอ้างอิงท้ายบทความให้ครบถ้วน
	 4.	ผู้นิพนธ์ต้องเขียนบทความวิจัยให้ถูกต้องตามรูปแบบที่ก�าหนดไว้ใน	
Template	ของวารสาร
	 5.	ผู้นิพนธ์ที่มีรายชื่อปรากฏในบทความทุกคน	ต้องเป็นผู้มีส่วนร่วมในการ
ด�าเนินการวิจัยจริง

บทบาทและหน้าที่ของบรรณาธิการวารสาร
 1.	บรรณาธิการวารสารมีหน้าที่พิจารณาคุณภาพของบทความ	เพื่อตีพิมพ์เผย
แพร่ในวารสารที่ตนรับผิดชอบ
	 2.	บรรณาธิการต้องไม่เปิดเผยข้อมูลของผู้นิพนธ์	และ	ผู้ประเมินบทความ	แก่
บุคคลใดๆ	ที่ไม่เกี่ยวข้องในช่วงระยะเวลาของการประเมินบทความ
	 3.	บรรณาธิการต้องตัดสินใจคัดเลือกบทความมาตีพิมพ์หลังจากผ่าน
กระบวนการประเมินบทความแล้ว	โดยพิจารณาจากความส�าคัญ	ความใหม่	ความ
ชัดเจน	และความสอดคล้องของเนื้อหากับนโยบายของวารสารเป็นส�าคัญ
	 4.	บรรณาธิการต้องไม่ตีพิมพ์บทความที่เคยตีพิมพ์ที่อื่นมาแล้ว
	 5.	บรรณาธิการต้องไม่ปฏิเสธการตีพิมพ์บทความ	เพราะความสังสัยหรือไม่
แน่ใจ	โดยต้องหาหลักฐานมาพิสูจน์ข้อสงสัยนั้นๆ	ก่อน
	 6.	บรรณาธิการต้องไม่มีประโยชน์ทับซ้อนกับผู้นิพนธ์	ผู้ประเมิน	และทีม
บริหาร
	 7.	บรรณาธิการต้องมีการตรวจสอบบทความในด้านการคัดลอกผลงานผู้อื่น	
(Plagiarism)	อย่างจริงจัง	โดยใช้โปรแกรมที่เชื่อถือได้	เพื่อให้แน่ใจว่าบทความที่ลงตี
พิมพ์ในวารสารไม่มีการคัดลอกผลงานของผู้อื่น
	 8.	หากตรวจพบการคัดลอกผลงานของผู้อื่นในกระบวนการประเมินบทความ	
บรรณาธิการต้องหยุดกระบวนการประเมิน	และติดต่อผู้นิพนธ์หลักทันทีเพื่อขอค�าชี้แจง	
ประกอบการ	“ตอบรับ”	หรือ	“ปฏิเสธ”	การตีพิมพ์บทความนั้นๆ	



จรรยาบรรณการตีพิมพ์ 

(Publication Ethics)

บทบาทและหน้าที่ของผู้ประเมินบทความ
	 1.	ผู้ประเมินบทความต้องรักษาความลับและไม่เปิดเผยข้อมูลบางส่วนหรือทุก
ส่วนของบทความที่ส่งมาเพื่อพิจารณาแก่บุคคลอื่นๆ	ที่ไม่เกี่ยวข้อง	ในช่วงระยะเวลา
ของการประเมินบทความ
	 2.	หลังจากได้รับบทความจากกองบรรณาธิการวารสารฯ	ผู้ประเมินบทความ
ตระหนักว่าตัวเองอาจมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้นิพนธ์	เช่น	เป็นผู้ร่วมโครงการ	หรือ
รู้จักผู้นิพนธ์เป็นการส่วนตัว	หรือเหตุผลอื่นๆ	ที่ท�าให้ไม่สามารถให้ข้อคิดเห็นและข้อ
เสนอแนะอย่างอิสระได้	ผู้ประเมินบทความควรแจ้งให้บรรณาธิการวารสารทราบ	และ
ปฏิเสธการประเมินบทความนั้นๆ	
	 3.	ผู้ประเมินบทความ	ควรประเมินบทความในสาขาวิชาที่ตนมีความเชี่ยวชาญ	
โดยพิจารณาความส�าคัญของเนื้อหาในบทความที่จะมีต่อสาขาวิชานั้น	ๆ	คุณภาพของ
การวิเคราะห์และความเข้มข้นของผลงาน	ไม่ควรใช้ความคิดเห็นส่วนตัวที่ไม่มีข้อมูล
รองรับมาเป็นเกณฑ์ในการตัดสินบทความวิจัย
	 4.	ผู้ประเมินต้องระบุผลงานวิจัยที่ส�าคัญๆ	และสอดคล้องกับบทความที่ก�าลัง
ประเมิน	แต่ผู้นิพนธ์ไม่ได้อ้างถึง	เข้าไปในการประเมินบทความด้วย	นอกจากนี้	หากมี
ส่วนใดของบทความที่มีความเหมือน	หรือซ�้าซ้อนกับผลงานชิ้นอื่นๆ	ผู้ประเมินต้องชี้แจง
ให้บรรณาธิการทราบด้วย



ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กุลพร หิรัญบูรณะ   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ กุลวดี มกราภิรมย์   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รองศาสตราจารย์ จตุพร บานชื่น    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จันทิมา ฤก์เลื่อนฤทธิ์   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รองศาสตราจารย์ จีระพันธุ์ พูลพัฒน์   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ ฉลองศรี พิมลสมพงศ์   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ชลิดา ศรมณี    มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัชพล ไชยพร    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ ไชยยศ เหมะรัชตะ   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ เชาว์ โรจนแสง    มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รองศาสตราจารย์ ณกร อินทร์พยุง    มหาวิทยาลัยบูรพา
รองศาสตราจารย์ ด�ารงค์ ฐานดี    มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
รองศาสตราจารย์ ตระกูล มีชัย    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธีระวัฒน์ จันทึก   มหาวิทยาลัยศิลปากร
รองศาสตราจารย์ นพพร แหยมแสง   มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
รองศาสตราจารย์ นิตยา เงินประเสริฐศรี   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รองศาสตราจารย์ บุญมี พันธุ์ไทย    มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปรณัฐ กิจรุ่งเรือง   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประสพชัย พสุนนท์   มหาวิทยาลัยศิลปากร
รองศาสตราจารย์ พรธิดา วิเศษศิลปานนท์   มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พลอย สืบวิเศษ   สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ไพฑูรย์ คงสมบูรณ์   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เมธินี วงศ์วานิช รัมภกาภรณ์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รัตติกรณ์ จงวิศาล   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รองศาสตราจารย์ วินัย ด�าสุวรรณ    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ศิริวรรณ ไกรสุรพงศ์   มหาวิทยาลัยมหิดล
รองศาสตราจารย์ ศิริโสภาคย์ บูรพาเดชะ   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ สมเกียรติ วันทะนะ   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รองศาสตราจารย์ สุทธิวรรณ ตันติรจนาวงศ์  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รองศาสตราจารย์ สุพัตรา จุณณะปิยะ   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รองศาสตราจารย์ สุพัตรา จิตตเสถียร   มหาวิทยาลัยนเรศวร
รองศาสตราจารย์ เสน่ห์ จุ้ยโต    มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ผู้ทรงคุณวุฒิพิจำรณำบทควำม



ผู้ทรงคุณวุฒิพิจำรณำบทควำม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โสวัตรี ณ ถลาง   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อาจารย์ อรนันท์ กลั่นทปุระ    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รองศาสตราจารย์ อัจฉราพรรณ จรัสวัฒน์   มหาวิทยาลัยมหิดล
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วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ปีที่ 8 ฉบับที่ 3 ประจ�าเดือน กันยายน-ธันวาคม 2561 1

บทคัดย่อ

มลพิษทางทะเลที่เกิดจากปฏิบัติการของเรือนั้นส่งผลกระทบการด�ารงชีวิตของมนุษย์เป็นอันมาก และเพื่อแก้

ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากมลพิษจากปฏิบัติการของเรือจ�าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นรัฐ

เจ้าของธง (flag state) รัฐท่าเรือ (port state) หรือรัฐชายฝั่ง (coastal state) ความร่วมมือหนึ่งของมนุษย์ในการจัดการ

ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นคือการมีกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมทางทะเล ใช้ร่วมกันดังเช่น อนุสัญญาสหประชาชาติ

ว่าด้วยกฎหมายทะเล (United Nations Convention on the Law Of the Sea--UNCLOS) และอนุสัญญาระหว่าง

ประเทศว่าด้วยการป้องกันมลพิษจากเรือ ค.ศ. 1973 และพิธีสาร ค.ศ. 1978 (International Convention for the 

Prevention of Pollution from Ships 1973 as Modified by the Protocol of 1978: MARPOL 73/78) ซึ่ง

ในบทความนี้จะเรียกว่า UNCLOS และ MARPOL 73/78 ประเทศไทยในฐานะท่ีเป็นภาคีของอนุสัญญาท้ังสองฉบับมี

พันธกรณีที่จะต้องอนุวัติการกฎหมายภายในของตนเอง บทความนี้มีวัตถุประสงค์ในการศึกษา การอนุวัติการกฎหมาย

ของประเทศไทยในประเด็นเกี่ยวกับความร่วมมือในการควบคุมภาวะมลพิษทางทะเลจากการปฏิบัติการของเรือตาม 

UNCLOS และ MARPOL 73/78 ซึ่งขณะนี้ประเทศไทยยังไม่ได้อนุวัติการกฎหมายที่เกี่ยวกับความร่วมมือในการควบคุม

มลพิษจากปฏิบัติการของเรือแต่อย่างใด

ค�ำส�ำคัญ: มลพิษทางทะเล, ปฏิบัติการของเรือ, รัฐเจ้าของธง, รัฐท่าเรือ, รัฐชายฝั่ง

Abstract

Marine pollution from the operation from vessels has a great impact on the living of  

human life. In resolving the environmental problem from the pollution cause by the operation of 

vessels, it needs cooperation of various parties, such as flag states, port states and coastal states.  

Cooperation of people in handling the environmental problem is to enact environmental law for 

common use, such as the United Nations Convention on the Law Of the Sea--UNCLOS and the  

International Convention for the Prevention of Pollution from Ships 1973 as modified by the  

Protocol of 1978 : MARPOL 73/78, hereinafter referred to as UNCLOS and MARPOL 73/78. Thailand 

as a party to both conventions has an obligation to the implementation of domestic legislation  

therefor. This article is to study the implementation of Thailand’s domestic laws as regard to the issue of  

กำรอนุวัติกำรกฎหมำยของประเทศไทยเกี่ยวกับควำมร่วมมือ

ในกำรควบคุมมลพิษทำงทะเลจำกปฏิบัติกำรของเรือ 

Thailand’s Implementation as Regard to the Issue of Co-operation 

on the Control of Marine Pollution from Operation of Vessels 
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Pitcha Jaisomkom
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

Faculty of Law, Eastern Asia University



2 Vol. 8 No. 3 September-December 2018
EAU HEritAgE JoUrnAl

Social Science and Humanity

บทน�ำ

ทะเลเป็นแหล่งทรพัยากรธรรมชาติทีม่คีวามส�าคญั

ต่อการด�ารงชีวิตของมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นแหล่งอาหาร แหล่ง

แร่ธาตุ แหล่งเชื้อเพลิง แหล่งพันธุกรรมที่มีความส�าคัญ

ต่อระบบนิเวศ (พิชชา ใจสมคม, 2552) และยังเป็นแหล่ง

คมนาคมหลักที่ใช้ในการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ 

เน่ืองจากส่วนใหญ่ของพื้นผิวโลกเป็นพื้นผิวน�้า ทะเลจึงมี

ความส�าคญัเน่ืองจากเป็นเส้นทางเดนิเรอืทีเ่ชือ่มต่อภมูภิาค

ของโลกเข้าด้วยกัน ซึ่งการเดินเรือนั้นก่อให้เกิดมลพิษทาง

ทะเลได้หลายทาง (โชติกา วิทยาวรากุล, 2557) ไม่ว่าจะ

เป็นมลพิษที่เกิดขึ้นจากการกระท�าโดยไม่จงใจของมนุษย์ 

เช่น มลพิษที่เกิดจากอุบัติการณ์ทางเรือ กรณีเรือโดนกัน 

ชนหินโสโครก หรือเป็นมลพิษที่เกิดจากการกระท�าโดย

จงใจของมนุษย์ดังเช่น มลพิษที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติการ

ของเรือไม่ว่าจะเป็นมลพิษที่รั่วไหลจากอุปกรณ์ที่ใช้ในการ

เดินเรือ เก็บกัก หรือสูบถ่ายน�้ามัน การรั่วไหลระหว่างสูบ

ถ่ายน�้ามันกลางทะเลจากเรือใหญ่ไปสู่เรือเล็ก หรือระหว่าง

เรือเทียบท่า เป็นต้น (ดวงเด่น นาคสีหราช, 2557) 

ผลกระทบจากมลพิษทางทะเลที่เกิดจากปฏิบัติ

การของเรือน้ันน้ันส่งผลกระทบเป็นวงกว้างทั้งต่อสุขภาพ

อนามัย การด�ารงชีวิตของมนุษย์ ความเสื่อมโทรมของ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอันน�ามาซึ่งปัญหา

ด้านเศรษฐกิจและสังคม และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ทางทะเลอันเกิดจากการปล่อยทิ้งน�้ามันออกจากเรือนั้นมี

หลากหลายและสามารถแพร่กระจายไปได้เป็นวงกว้างด้วย

อิทธิพลของกระแสน�้า คลื่น และลมซึ่งก่อให้เกิดความเสีย

หายต่อสิ่งมีชวีิตและสิง่แวดลอ้มในทะเลโดยทัว่ไปตลอดจน

กระทบต่อห่วงโซ่อาหารในทะเลตั้งแต่แพลงตอน ปลา นก

และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในทะเลและอาจส่งผลต่อมนุษย์ใน

ท้ายที่สุด (Peace,1993) แม้ว่าภาวะมลพิษจากแหล่งต่างๆ 

ท่ีปล่อยลงสู่ทะเลนั้น มลพิษจากเรือมีสัดส่วนเพียงร้อยละ 

cooperation for the control of marine pollution from the operation of vessels under UNCLOS and 

MARPOL 73/78. Up to this date, Thailand has not yet taken any action to such an effect.

Keywords: marine pollution, operation of vessels, flag state, port state, coastal state

12 เมื่อเทียบกับมลพิษจากแหล่งอื่นก็ตาม แต่หากขาดการ

ป้องกันและควบคุมท่ีมีประสิทธิภาพแล้วภาวะมลพิษจาก

เรอืจะเพิม่ขึน้และก่อความเสยีหายต่อสิง่แวดล้อมทางทะเล

และการด�ารงชีวิตของมนุษย์เป็นอย่างมาก

ด้วยเหตนุีจ้งึท�าให้ประเทศต่างๆ ตระหนกัถงึความ

ส�าคัญในการควบคุมมลพิษท่ีเกิดข้ึนจากเรือ หลายประเทศ

มีกฎหมายภายในท่ีออกมาเพื่อควบคุมมลพิษจากการเดิน

เรือแต่ก็ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหามลพิษที่เกิดขึ้นได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ อีกท้ัง มลพิษทางทะเลท่ีเกิดจากปฏิบัติการ

ของเรือนั้นสามารถเกิดข้ึนบริเวณใดก็ได้เพราะมลพิษเกิด

จากตัวเรือซ่ึงสามารถเคลื่อนท่ีได้ท้ังในบริเวณท่ีอยู่ภายใน

เขตอ�านาจแห่งชาติของรัฐ (national juristic of state) 

อันได้แก่ทะเลอาณาเขต (territorial sea) เขตเศรษฐกิจ

จ�าเพาะ (exclusive economic zone) และไหล่ทวีป 

(continental shelf) ของรัฐชายฝั่ง และบริเวณที่อยู ่

นอกเหนือเขตอ�านาจแห่งชาติของรัฐ อันได้แก่ ทะเลหลวง 

(high seas) (จุมพต สายสุนทร, 2550) จึงเป็นการยากที่

จะควบคุมภาวะมลพิษจากเรือโดยวิธีการจ�ากัดพื้นที่โดยใช้

มาตรการป้องกันและควบคุมจากรัฐชายฝั่ง รัฐท่าเรือหรือ

โดยควบคมุจากรฐัเจ้าของธงเรอืเพยีงอย่างเดยีว เช่นกรณทีี่

ภาวะมลพษิทางทะเลจากปฏบิตักิารของเรอืเกดิขึน้ในพืน้ที่

อยู ่นอกเหนือเขตอ�านาจแห่งชาติของรัฐเช่นทะเลหลวง 

(high seas) ซ่ึงรัฐเจ้าของธงเรือจะมีบทบาทในการป้องกัน

และควบคุมมลพิษจากเรือท่ีชักธงก็ตาม แต่ความเสียหาย

ยังคงเกิดข้ึนกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและ

ท้ายท่ีสุดผลกระทบต่อการด�ารงชีวิตของมนุษย์ ดังนั้นการ

ควบคุมภาวะมลพิษจากปฏิบัติการของเรือจึงมีความส�าคัญ 

มาตรการทางกฎหมายและการบังคบัใช้กฎหมายเป็นเครือ่ง

มือหนึ่งที่จะควบคุมมลพิษและรักษาสิ่งแวดล้อมทางทะเล

ได้แต่เพื่อให้การควบคุมมลพิษจากปฏิบัติการของเรือและ
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การรักษาส่ิงแวดล้อมทางทะเลมีประสิทธิภาพจ�าเป็นต้อง

อาศยัความร่วมมอืจากภาคส่วนทีเ่กีย่วข้องระหว่างรฐัต่างๆ 

ทั้งรัฐเจ้าของธงเรือ (flag state) รัฐชายฝั่ง (coastal stat) 

รัฐเจ้าของท่าเรือ (port state) หรือรัฐต่างๆ อยู่รอบๆ 

ฝั่งทะเลย่อมเป็นสิ่งจ�าเป็นอย่างยิ่งและควรถือเป็นแนว

นโยบายและน�าไปสู่แนวทางการปฏิบัติร่วมกันระหว่างรัฐ

ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลกในการควบคุมมลพิษทาง

ทะเลจากปฏิบัติการของเรือ ซึ่งผู้เขียนจะได้น�าเสนอถึงการ

อนุวัติการกฎหมายของประเทศไทยเกี่ยวกับความร่วมมือ

ในการควบคุมภาวะมลพิษทางทะเลจากปฏิบัติการของเรือ

ในบทความนี้ ซึ่งก่อนจะน�าเสนอถึงการอนุวัติการกฎหมาย

ของประเทศไทย ผู้เขียนขอน�าเสนอเกี่ยวกับแนวความคิด

และหลักความร่วมมือในการควบคุมภาวะมลพิษทางทะเล

จากการปฏิบัติการของเรือตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่า

ด้วยกฎหมายทะเล (United Nations Convention on 

the Law Of the Sea—UNCLOS) และอนุสัญญาระหว่าง

ประเทศว่าด้วยการป้องกันมลพิษจากเรือ ค.ศ. 1973 และ

พิธีสาร ค.ศ. 1978 (International Convention for the 

Prevention of Pollution from Ships 1973 as modi-

fied by the Protocol of 1978: MARPOL 73/78) ซ่ึง

ในบทความน้ีจะเรียกว่า UNCLOS และ MARPOL 73/78

แนวควำมคิดและหลักควำมร่วมมือในกำรควบคุมภำวะ

มลพษิทำงทะเลจำกกำรปฏบัิตกิำรของเรอืตำม UNCLOS 

และ MARPOL 73/78

1. แนวความคิดในการควบคุมมลพิษจากปฏิบัติ

การของเรือ

แนวความคิดในการควบคุมมลพิษทางทะเลจาก

ปฏิบัติการของเรือนั้น มีที่มาจากแนวความคิดพื้นฐาน ของ

การคุ้มครองและรักษาสิ่งแวดล้อมทางทะเลที่ถือว่ามนุษย์

เป็นศนูย์กลางของสิง่แวดล้อม (antropocentic approach) 

(จุมพต สายสุนทร, 2550) ที่มองว่าการคุ้มครองและรักษา

สิง่แวดล้อมน้ันเป็นไปเพือ่สวสัดิภาพของมนษุย์ทกุๆ ด้าน ไม่

ว่าจะเป็นสุขภาพ อนามยัเศรษฐกจิ สงัคมและวฒันธรรม ดงั

นั้นหากมนุษย์ตระหนักถึงสวัสดิภาพของตนเองทั้งปัจจุบัน

และอนาคตแล้วกจ็�าเป็นต้องให้ความส�าคญักบัการคุม้ครอง

และรกัษาส่ิงแวดล้อมของมนษุย์ให้อยูใ่นสภาพทีด่ทีีส่ดุทัง้นี้

เพื่อประโยชน์ของมนุษย์เองและการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม

ท่ีเกิดข้ึนดังเช่นกรณีมลพิษท่ีเกิดจากปฏิบัติการของเรือนั้น 

การแก้ปัญหาตามแนวความคิดนี้ก็คือ ความร่วมมือกัน

ของมนุษย์ท่ีอาศัยอยู่ตามท่ีต่างๆ ท่ัวโลก และแนวความ

คิดท่ีว่ามนุษย์เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งแวดล้อม (ecocentic 

approach) (จุมพต สายสุนทร, 2550) ท่ีถือว่ามนุษย์เป็น

เพียงส่วนหนึ่งของสิ่งแวดล้อมไม่แตกต่างจากพืช สัตว์และ

สิ่งอื่นๆ ท่ีเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งแวดล้อม ดังนั้นมนุษย์จึงไม่มี

อ�านาจทีจ่ะก�าหนดกฎเกณฑ์ต่างๆ เพือ่ประโยชน์ของมนษุย์

แต่เพียงอย่างเดียวและที่ส�าคัญคือมนุษย์ไม่มีสิทธิท�าลาย

สิ่งแวดล้อมเพื่อประโยชน์ของมนุษย์เอง แต่มนุษย์มีหน้า

ที่ที่จะต้องคุ ้มครองและรักษาสิ่งแวดล้อมไว้ตลอดเวลา

เพื่อให้สิ่งแวดล้อมยังคงมีอยู่ต่อไปเพื่อประโยชน์ของสิ่ง

แวดล้อมในอนาคต ดังนั้นตามแนวความคิดนี้ การกระท�า

ของมนุย์จึงต้องสอดคล้องกลมกลืนกับสิ่งแวดล้อมและไม่

ควรกระทบกระเทือนต่อส่วนอื่นๆ ของสิ่งแวดล้อมที่ไม่ใช่

มนษุย์ไม่ว่าจะเป็น พชื สตัว์ น�า้ อากาศ ทะเล เป็นต้น(จมุพต  

สายสุนทร, 2550) จากแนวคิดพื้นฐานทางสิ่งแวดล้อมทั้ง

สองแนวจึงน�ามาซ่ึงหลักการทางสิ่งแวดล้อมในการควบคุม

ภาวะมลพิษทางทะเลจากปฏิบัติการของเรือ

2. หลกัความร่วมมอืในการควบคมุมลพษิทางทะเล

จากปฏบิตักิารของเรอืตาม UNCLOS และ MARPOL 73/78 

ในการควบคุมมลพิษทางทะเลจากปฏิบัติการ

ของเรือมีหลักการทางสิ่งแวดล้อมที่ควรน�ามาพิจารณา

หลายหลักแต่หลักความร่วมมือระหว่างประเทศในการ

คุ ้มครองและรักษาสิ่งแวดล้อมทางทะเลเป็นหลักการ

ส�าคัญท่ีจะหยิบยกข้ึนมาในบทความนี้ เนื่องจากมลพิษที่

เกิดจากปฏิบัติการของเรือนั้นสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกๆ

พื้นที่ทางทะเลทั้งบริเวณที่อยู่ในเขตอ�านาจแห่งชาติของ

รัฐและบริเวณท่ีเลยเขตอ�านาจแห่งชาติของรัฐออกไป ดัง

เช่นกรณีของภาวะมลพิษที่เกิดจากปฏิบัติการของเรือซึ่ง

เกิดขึ้นได้ในทุกพื้นที่ทางทะเลที่เรือนั้นแล่นผ่าน ดังนั้นหลัก

ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อป้องกัน ลด ควบคุมและ

ก�าจัดภาวะมลพิษของสิ่งแวดล้อมดังกล่าวจึงเป็นหลักการ

ที่ส�าคัญ (เขมจุฑา สุวรรณจินดา, 2558) ทั้งในส่วนของการ

ป้องกัน การแก้ปัญหามลพิษท่ีเกิดข้ึน รวมถึงการฟื้นฟูสิ่ง

แวดล้อมที่ได้รับผลกระทบจากภาวะมลพิษทางทะเลที่เกิด

จากปฏิบัติการของเรืออีกด้วย และจากแนวความคิดด้าน
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สิ่งแวดล้อมที่ต้องอาศัยความร่วมมือกันของมวลมนุษย์ท่ี

อาศัยอยู่ตามที่ต่างๆ ของโลก ในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม

ที่เกิดขึ้น ประกอบกับความพยายามในการรวบรวมจารีต

ประเพณีระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิและพันธกรณีของรัฐ

ต่างๆ ในการใช้ทะเล จึงน�ามาซึ่งกฎเกณฑ์ซึ่งเป็นกฎหมาย

และเป็นที่มาของ UNCLOS และ MARPOL 73/78 ซ่ึงรัฐ

ต่างน�ามาปฏิบัติในการควบคุมภาวะมลพิษทางทะเลจาก

ปฏิบัติการของเรือ ซึ่งหลักความร่วมมือนี้สามารถแยก

พิจารณาเป็นความร่วมมือด้านต่างๆ ดังนี้

2.1. ความร่วมมือตาม UNCLOS ปฏิบัติการ

ของเรอืซึง่เกดิในพ้ืนทีท่างทะเลซึง่ส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง

ไปสู่พื้นที่ทางทะเลบริเวณต่างๆ และรวมไปถึงรัฐชายฝั่ง 

และรัฐท่าเรือได้ ความร่วมมือในระดับภูมิภาคเพื่อคุ้มครอง

และรักษาสิ่งแวดล้อมทางทะเลจากภาวะมลพิษที่เกิดจาก

ปฏิบัติการของเรือจึงเป็นสิ่งส�าคัญ ซึ่งหากพิจารณาตาม 

UNCLOS แล้วจะเห็นว่าความร่วมมือของรัฐภาคีในระดับ

ภูมิภาคในการคุ้มครองและรักษาสิ่งแวดล้อมทางทะเลโดย

ไม่จ�ากัดว่าแหล่งก�าเนิดมลพิษจะมาจากแหล่งใด จึงเป็น

หลกัการส�าคญัซ่ึงรวมถงึความร่วมมอืในการในการคุม้ครอง

และรักษาสิง่แวดล้อมทางทะเลทีเ่กดิจากปฏบิติัการของเรอื

UNCLOS ได้ก�าหนดประเด็นความร่วมมือ

ไว้ 4 เรื่อง กล่าวคือ ความร่วมมือในการแจ้งให้ทราบถึง

ความเสียหายที่ใกล้จะถึงหรือเกิดขึ้นแล้ว ความร่วมมือ

ในการจัดท�าแผนฉุกเฉินต่อต้านภาวะมลพิษ การศึกษา 

โครงการวิจัยและการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ตลอดท้ัง

เกณฑ์ทางวิทยาศาตร์ส�าหรับการจัดท�าข้อบังคับ ประเด็น

ความร่วมมือดังกล่าวเป็นประเด็นความร่วมมือขั้นต�่าซ่ึงรัฐ

จะร่วมมือกันในเร่ืองน้ันๆ แต่ก็ไม่ห้าม หากรัฐต่างๆ จะ

ร่วมมือกันในด้านอื่นนอกเหนือที่ก�าหนดไว้ใน UNCLOS  

(เขมจุฑา สุวรรณจินดา, 2558) เช่นหากรัฐจะร่วมมือกันใน

การก�าหนดมาตรการป้องกัน การควบคุมมลพิษทางทะเล

ที่เกิดจากเรือ การบังคับใช้กฎหมายร่วมกัน ระหว่างรัฐไม่

ว่าจะเป็นรัฐชายฝั่ง รัฐเจ้าของธงเรือ รัฐท่าเรือ รวมไปถึง

การฟื้นฟูเยียวยาความเสียหายที่เกิดจากมลพิษทางทะเล

ที่เกิดจากฏิบัติการของเรือ เพื่อให้การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม

ทางทะเลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กล่าวคือ

ก. ความร่วมมอืในการพฒันากฎเกณฑ์ระหว่าง

ประเทศ เมื่อพิจารณาข้อที่ก�าหนดให้รัฐร่วมมือกันท้ัง

ในระดับโลกและในกรณีท่ีเหมาะสมในระดับภูมิภาค ไม่

ว่าโดยตรงหรือโดยผ่านองค์การระหว่างประเทศรวมทั้ง

แนวปฏิบัติและวิธีด�าเนินการระหว่างประเทศท่ีได้รับการ

เสนอแนะซึ่งสอดคล้องกับ UNCLOS เพื่อการคุ้มครอง

และรักษาสิ่งแวดล้อมทางทะเลโดยค�านึงถึงลักษณะเฉพาะ

ภูมิภาค แต่อย่างไรก็ตามความร่วมมือในระดับภูมิภาคดัง

กล่าวเป็นความร่วมมือท่ีไม่ได้มีลักษณะบังคับ แต่ข้ึนอยู่กับ

ดุลยพินิจของรัฐนั้นในการปฏิบัติตามพันธกรณีของความ

ร่วมมือตามข้อ 197 UNCLOS ( ข้อ 197 United Nations  

Convention on the Law Of the Sea) ว่าจะร่วมมือ

ในระดับโลกหรือในระดับภูมิภาคตามความเหมาะสมของ

แต่ละภูมิภาคหรือไม่ในการคุ้มครองและรักษาสิ่งแวดล้อม

ทางทะเล ท�าให้เห็นได้ว่าพันธกรณีดังกล่าวนี้ไม่ได้จ�ากัด

แหล่งที่มาของมลพิษ ดังนั้นสาระส�าคัญของความร่วม

มือดังกล่าวจะครอบคลุมแหล่งก�าเนิดมลพิษทุกแหล่ง  

(เขมจุฑา สุวรรณจินดา, 2558) ซึ่งรวมถึงมลพิษทื่เกิดจาก

ปฏิบัติการของเรือด้วย และความร่วมมือในระดับโลกหรือ

ระดับภูมิภาคดังกล่าวก็ไม่ได้จ�ากัดว่าต้องเป็นสนธิสัญญาที่

มีผลผูกพันตามกฎหมายระหว่างประเทศเท่านั้น ความร่วม

มือนั้นอาจเป็นเพียงกฎเกกณฑ์ มาตรฐาน แนวปฏิบัติและ

วิธีการด�าเนินการท่ีได้รับการเสนอแนะในระดับโลกหรือ

ระดับภูมิภาคก็ได้ แต่ทั้งนี้ สนธิสัญญา กฎเกณฑ์ มาตรฐาน 

แนวปฏิบัติและวิธีการด�าเนินการดังกล่าวจะต้องสอดคล้อง

กับ UNCLOS ตามที่ก�าหนดไว้ใน 197 ของ UNCLOS  

(เขมจุฑา สุวรรณจินดา, 2558) 

ข. ความร่วมมือในการแจ้งให้ทราบถึงความ

เสียหายต่อสิ่งแวดล้อม ท่ีก�าหนดว่าเมื่อรัฐได้รู ้ถึงกรณีที่

สิ่งแวดล้อมทางทะเลตกอยู ่ภายใต้ภยันตรายจากความ

เสียหายท่ีใกล้จะถึงหรือได้รับความเสียหายจากมลพิษแล้ว 

ให้รัฐนั้นแจ้งแก่รัฐอื่นๆ ซึ่งรัฐนั้นเห็นว่าน่าจะได้รับผลกระ

ทบจากความเสียหายเช่นว่านั้นทราบโดยทันที รวมทั้งแจ้ง

ให้องค์การระหว่างประเทศท่ีมีอ�านาจทราบด้วย ตามข้อ 

198 UNCLOS (ข้อ 198 United Nations Convention 

on the Law Of the Sea) จะเห็นได้ว่าพันธกรณีของ

รัฐในการแจ้งให้ทราบถึงความเสียหายที่ใกล้จะถึงนี้ไม่

ได้จ�ากัดเฉพาะความเสียหายที่ใกล้จะถึงหรือเกิดขึ้นแล้ว

ในดินแดนของรัฐเท่านั้นแต่ขยายรวมไปถึงนความเสีย

หายท่ีใกล้จะถึงหรือเกิดข้ึนแล้วในดินแดนของรัฐอื่นด้วย  
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(เขมจุฑา สุวรรณจินดา, 2558) สืบเนื่องจากพันธกรณีใน

การแจ้งให้ทราบถึงความเสียหายที่ใกล้จะถึงหรือเกิดขึ้น

แล้วตามข้อ 198 UNCLOS ข้างต้น ซึ่งก�าหนดให้รัฐท่ีได้

รับความกระทบกระเทือน ตามขีดความสามารถของตน

และองค์การระหว่างประเทศที่มีอ�านาจ ร่วมมือกันเท่า

ที่จะเป็นไปได้ในการขจัดผลของภาวะมลพิษและป้องกัน

หรือลดความเสียหายให้เหลือน้อยที่สุด เพื่อให้บรรลุจุดมุ่ง

หมายนี้ ให้รัฐร่วมกันและพัฒนาและส่งเสริมแผนฉุกเฉิน

ส�าหรับตอบสนองอบุติัการณ์ภาวะมลพษิในสิง่แวดล้อมทาง

ทะเล ตามข้อ 199 UNCLOS (ข้อ 199 United Nations 

Convention on the Law Of the Sea) 

ค. ความร่วมมือในการท�าวิจัยและแลกเปลี่ยน

ข้อมูล ตามข้อ 200 UNCLOS ( ข้อ 200 United Nations 

Convention on the Law Of the Sea) ความร่วมมือ

ในระดับโลกหรือในระดับภูมิภาคอีกประการหนึ่งท่ีมีความ

ส�าคญัในการคุม้ครองและรกัษาสิง่แวดล้อมทางทะเลซึง่รวม

ถึงการควบคุมมลพิษทางทะเลจากปฏิบัติการของเรือให้มี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นก็คือ ความร่วมมือในการศึกษาวิจัย

และการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างรัฐโดยเฉพาะรัฐ

ที่อยู่ในภูมิภาคเดียวกันดังเช่น ภูมิภาคอาเซียน ท่ีก�าหนด

ให้รัฐร่วมมือกันไม่ว่าโดยตรงหรือโดยผ่านองค์การระหว่าง

ประเทศที่มีอ�านาจเพื่อความมุ่งประสงค์ในการส่งเสริมการ

ศึกษา การด�าเนินโครงการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ และการ

สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนข้อสนเทศและข้อมูลท่ีได้

มาเกี่ยวกับภาวะมลพิษของสิ่งแวดล้อมทางทะเล ให้รัฐ

เหล่านั้นเพียรพยายามที่จะเข้าร่วมอย่างจริงจังในโครงการ

ระดับภูมิภาคหรือระดับโลกเพื่อให้ได้รับความรู้ส�าหรับการ

ประเมินสภาพและขอบเขตของภาวะมลพิษ การเผชิญกับ

ภาวะมลพษิ รวมทัง้เส้นทาง ความเสีย่ง และการแก้ไขภาวะ

มลพษิน้ัน ซึง่ความร่วมมอืในการวจิยัหรอืแลกเปลีย่นข้อมลู

ข่าวสารดงักล่าวย่อมเป็นประโยชน์ต่อทกุรฐัในการประเมนิ

ถึงลักษณะและขอบเขตของมลพิษ การควบคุมมลพิษ รวม

ถึงผลกระทบอันจะเกิดขึ้นจากมลพิษและการแก้ไขมลพิษ

ดงักล่าว ดงัเช่นกรณขีองการควบคมุมลพษิทีเ่กดิจากปฏบิตัิ

การของเรือ หากมีความร่วมมือในการศึกษาวิจัยและการ

แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารในการควบคุมมลพิษท่ีเกิดจาก

ปฏิบัติการของเรือ การควบคุมมลพิษ ความเสี่ยงในการ

เผชิญมลพิษ รวมถึงการแก้ไขสถานการณ์มลพิษที่เกิดขึ้นก็

จะท�าให้การควบคุมมลพิษทางทะเลจากปฏิบัติการของเรือ

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ (เขมจุฑา สุวรรณจินดา, 2558) 

ง. ความร่วมมือในการให้ความช่วยเหลือแก่

รัฐก�าลังพัฒนา เพื่อให้การควบคุมมลพิษทางทะเลเป็นไป

อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ข้อ 202 UNCLOS (ข้อ 202 

United Nations Convention on the Law Of the 

Sea) ก�าหนดให้รัฐท่ีพัฒนาแล้วอาจให้ความช่วยเหลือแก่

รัฐก�าลังพัฒนาโดยเฉพาะความในด้านวิทยาศาสตร์และ

ด้านเทคนิค เพื่อคุ้มครองและรักษาสิ่งแวดล้อมทางทะเล

ตลอดทั้งการป้องกัน ลดและควบคุมภาวะมลพิษทางทะเล

โดยความช่วยเหลือดังกล่าว

ความร่วมมือตาม UNCLOS นั้นเป็นความ

ร่วมมือขั้นต�่าที่รัฐภาคีควรจะมีครอบคลุมความร่วมมือทั้ง 

4 ด้านซ่ึงได้ระบุไว้ใน 197 ถึงข้อ 202 แต่หากรัฐภาคีมี

ความประสงค์ในการก�าหนดความร่วมมือในระดับโลกหรือ

ในระดับภูมิภาคในด้านอื่นๆ นอกเหนือจากความร่วมมือ

ในการแจ้งให้ทราบถึงความเสียหายที่ใกล้จะถึงหรือเกิด

ข้ึนแล้ว ความร่วมมือในการท�าแผนฉุกเฉินต่อต้านภาวะ

มลพษิ การศกึษาวจิยัและการแลกเปลีย่นข้อมลู การก�าหนด

เกณฑ์ทางวิทยาที่ศาสตร์ที่เหมาะสมเพื่อจัดท�าข้อบังคับ 

ก็สามารถท�าได้ตราบเท่าที่ไม่ขัดกับ UNCLOS (เขมจุฑา 

สุวรรณจินดา, 2558)

2.2 ความร่วมมือตามพันธกรณี MARPOL 73/78 

ของรัฐในระดับภูมิภาคเพื่อคุ้มครองและรักษาสิ่งแวดล้อม

ทางทะเลจากภาวะมลพษิจากปฏบิตักิารของเรอื MARPOL 

73/78 ซึ่งจะกล่าวถึงรายละเอียดของมลพิษประเภทต่างๆ 

จากเรือ เช่น น�้ามัน ของเหลวท่ีเป็นพิษ สารอันตราย น�้า

เสีย และขยะ เป็นต้น โดยจะปรากฏอยู่ในภาคผนวกต่างๆ 

ของอนุสัญญา (จุมพต สายสุนทร, 2550) และในฐานะที่ 

MARPOL เป็นสนธิสัญญา รัฐที่เข้าเป็นภาคีแห่ง MARPOL 

73/78 จึงมีพันธกรณีระหว่างประเทศโดยตรงท่ีต้องผูกพัน

ตามข้อบงัคบัในภาคผนวกต่างๆ ของ MARPOL 73/78 โดย

เฉพาะภาคผนวกที่มีลักษณะบังคับ (mandatory) ซ่ึงได้แก่

ภาคผนวกท่ี 1 ว่าด้วยมลพิษน�้ามันและภาคผนวกที่ 2 ว่า

ด้วยของเหลวที่เป็นพิษบรรจุหีบห่อ ส่วนภาคผนวกท่ี III- VI 

นั้นรัฐภาคีแห่ง MARPOL 73/78 เลือกท่ีจะผูกพันหรือไม่

ก็ได้ (optional) (จุมพต สายสุนทร, 2550) แต่เนื่องจาก

วัตถุประสงค์หลักของ MARPOL 73/78 คือการป้องกัน
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และการควบคุมภาวะมลพิษต่างๆ จากเรือเป็นส�าคัญ ดัง

นั้นพันธกรณีของรัฐภาคีแห่ง MARPOL 73/78 จึงเป็น

พนัธกรณขีองรัฐเจ้าของธงเรอืเป็นส�าคญัทีจ่ะต้องประกนัว่า 

การก่อสร้าง อุปกรณ์ สิ่งติดตั้ง การด�าเนินการและวัสดุของ

เรือน้ันเป็นไปตามข้อบังคับต่างๆ ของ MARPOL 73/78 

อย่างเคร่งครัด(จุมพต สายสุนทร, 2550) ประเทศไทย

เข้าเป็นภาคีในอนุสัญญา MARPOL 73/78 เมื่อวันที่ 2 

พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 และอนุสัญญาฉบับนี้มีผลใช้บังคับ

กับประเทศไทยเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 (ดวง

เด่น นาคสีหราช, 2557) ดังนั้นประเทศไทยจึงมีพันธกรณี

ในการอนุวัติการกฎหมายในประเด็นเรื่องความร่วมมือ

MARPOL 73/78 มวีตัถปุระสงค์เพือ่ป้องกนัมลพษิ

ทางทะเลที่เกิดจากเรือ ทั้งที่เกิดจากการเดินเรือและจาก

อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับเรือ และครอบคลุมสิ่งที่ก่อมลพิษแก่

สิง่แวดล้อมทางทะเล ซึง่อนสุญัญาฉบบันีจ้ะวางกฎระเบยีบ

ให้รฐัภาคต้ีองด�าเนนิการเพือ่ลด และป้องกนัมลพษิจากเรอื 

โดยจะต้องมีมาตรการลงโทษเรือที่ชักธงของตนที่ละเมิด

กฎเกณฑ์ น่ันหมายถึงรัฐภาคีจะต้องออกกฎเกณฑ์ข้อ

บังคับเรือของตนให้ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ระหว่างประเทศ

เกี่ยวกับมลพิษทางทะเล โดยให้รัฐภาคีมีพันธกรณีในการ

ด�าเนินการดังนี้

ก. รัฐเจ้าของธงเรือ (flag state) เน่ืองจาก

พันธกรณีของรัฐภาคีแห่ง MARPOL 73/78 เป็นการ

ป้องกันและควบคุมมลพิษต่างๆ จากเรือเป็นส�าคัญ ดังนั้น

พันธกรณขีองรฐัภาคีแห่ง MARPOL 73/78 จึงเป็นพนัธกรณี

แห่งรัฐเจ้าของธงเรือที่จดทะเบียนกับตนเป็นส�าคัญในการ

บังคับการตามมาตรการต่างๆ ที่ก�าหนดไว้ใน MARPOL 

73/78 ในการป้องกัน ลดและควบคุมภาวะมลพิษที่เกิด

จากปฏิบัติการของเรือ

ข. รัฐท่าเรือ (port State) วิธีหนึ่งในการแก้ปัญหา

ทีเ่กดิจากรัฐเจ้าของธงเรอืไม่สามารถควบคมุเรอืทีช่กัธงของ

ตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ คือ ความร่วมมือกับรัฐท่าเรือ

ซึ่งตามข้อ 218 UNCLOS (ข้อ 218 United Nations  

Convention on the Law Of the Sea) ก�าหนดว่าเมือ่เรอื

อยู่ในท่าเรือหรือท่าเรือนอกชายฝั่งของรัฐโดยสมัครใจ รัฐ

นัน้อาจท�าการสอบสวนและหากมหีลกัฐานยนืยนักส็ามารถ

ด�าเนินกระบวนพจิารณาในส่วนทีเ่กีย่วกบัการปล่อยทิง้ใดๆ 

จากเรือนั้นลงสู่ทะเลนอกน่านน�้าภายใน ทะเลอาณาเขต

หรือเขตเศรษฐกิจจ�าเพาะของรัฐนั้นซึ่งเป็นการฝ่าฝืนหลัก

เกณฑ์หรือมาตรฐานระหว่างประเทศที่ใช้บังคับอยู่หรือท่ี

ก�าหนดข้ึนโดยองค์การระหว่างประเทศท่ีมีอ�านาจในกรณี

ของ MARPOL 73/78 โดยองค์การพาณิชย์นาวีระหว่าง

ประเทศ (IMO) (จุมพต สายสุนทร, 2550) และหากการ

ปล่อยท้ิงข้างต้นกระท�าลงในทะเลท่ีเป็นน่านน�้าภายใน 

ทะเลอาณาเขตหรือเขตเศรษฐกิจจ�าเพาะของรัฐอื่น รัฐ

เจ้าของท่าเรือดังกล่าวจะไม่สามารถสอบสวนและด�าเนิน

กระบวนการพิจารณาได้ เว้นแต่จะได้รับการร้องขอจากรัฐ

นั้นหรือจากรัฐเจ้าของธงหรือจากรัฐซึ่งได้รับความเสียหาย

หรือท่ีถูกคุกคามจากการปล่อยท้ิงท่ีฝ่าฝืนดังกล่าว หรือเว้น

แต่การปล่อยทิ้งนั้นได้ก่อให้เกิดหรือน่าจะเกิดภาวะมลพิษ

ในน่านน�า้ภายใน ทะเลอาณาเขตหรอืเขตเศรษฐกจิจ�าเพาะ

ของรัฐเจ้าของท่าเรือดังกล่าวเสียเอง (ข้อ 218 United 

Nations Convention on the Law Of the Sea) 

ค. รัฐชายฝั่ง(coastal state) เนื่องจากรัฐชายฝั่ง

ได้รับผลกระทบโดยตรงจากภาวะมลพิษที่เกิดจากปฏิบัติ

การของเรือ เมื่อเรืออยู่ในท่าเรือหรือท่าเรือนอกชายฝั่ง

ของรัฐชายฝั ่งโดยสมัครใจ รัฐชายฝั ่งนั้นอาจด�าเนิน

กระบวนพิจารณาเกี่ยวกับการฝ่าฝืนกฎหมายและข้อบัง

คับใดๆ ของรัฐชายฝั่งท่ีออกตามอนุสัญญาสหประชาชาติ

ว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ.1982 UNCLOS หรือกฎเกณฑ์

หรือมาตรฐานระหว่างประเทศท่ีใช้บังคับอยู่เพื่อป้องกัน 

ลดและควบคุมภาวะมลพิษท่ีเกิดจากเรือเช่น MARPOL 

73/78 ในเมื่อการฝ่าฝืนนั้นเกิดขึ้นในทะเลอาณาเขต

หรือเขตเศรษฐกิจจ�าเพาะของรัฐชายฝั่งนั้นเอง (ข้อ 220 

วรรค 1 United Nations Convention on the Law 

Of the Sea UNCLOS) ในกรณีท่ีมีเหตุแน่ชัดให้เช่ือได้ว่า

เรือที่แล่นอยู่ในเขตเศรษฐกิจจ�าเพาะหรือทะเลอาณาเขต

ของรัฐชายฝั่งได้ท�าการฝ่าฝืนในเขตเศรษฐกิจจ�าเพาะซึ่ง

กฎเกณฑ์และมาตรฐานระหว่างประเทศท่ีใช้บังคับอยู ่

เพื่อป้องกันลดและควบคุมภาวะมลพิษที่เกิดจากเรือเช่น 

MARPOL 73/78 หรือกฎหมายหรือข้อบังคับของรัฐนั้น

ซึ่งสอดคล้องกับและท�าให้กฎเกณฑ์และมาตรฐานเช่นว่า

นั้นมีผลใช้บังคับ รัฐชายฝั่งอาจก�าหนดให้เรือนั้นให้ข้อ

สนเทศเก่ียวกับลักษณะพิเศษของตนและท่าท่ีจดทะเบียน 

ท่าท่ีจอดแวะครั้งสุดท้ายและท่าท่ีจะไปจอดแวะต่อไป

และข้อสนเทศที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เพื่อที่จะตัดสินว่าได้เกิด
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การฝ่าฝืนขึ้นหรือไม่ (ข้อ 220 วรรค 3 United Nations  

Convention on the Law Of the Sea) และหากมีการ

ฝ่าฝืนดังกล่าวในเขตเศรษฐกิจจ�าเพาะหรือทะเลอาณาเขต

ของรฐัซึง่ส่งผลให้มกีารปล่อยทิง้อย่างมากอนัก่อให้เกดิหรอื

คกุคามว่าจะก่อให้เกดิภาวะมลพษิอย่างมากต่อสิง่แวดล้อม

ทางทะเล รัฐนั้นอาจด�าเนินการตรวจสอบทางกายภาพใน

เรื่องที่เกี่ยวกับการฝ่าฝืนนั้นได้ หากเรือดังกล่าวปฏิเสธที่

จะให้ข้อสนเทศหรือหากข้อสนเทศที่เรือนั้นให้มาแตกต่าง

อย่างเห็นได้ชัดจากสถานการณ์จริงและหากสถานการณ์

แห่งกรณีนั้นยืนยันการตรวจสอบเช่นว่านั้นว่าเป็นการถูก

ต้อง (ข้อ 220 วรรค 5 United Nations Convention 

on the Law Of the Sea) เมื่อมีหลักฐานแน่ชัดว่าเรือท่ี

แล่นอยู่ในเขตเศรษฐกิจจ�าเพาะหรือทะเลอาณาเขตของรัฐ

ชายฝ่ังดงักล่าวได้ฝ่าฝืนกฎหมายและข้อบงัคบัของรฐัชายฝ่ัง

ที่ออกตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล 

ค.ศ. 1982 หรือมาตรฐานระหว่างประเทศที่ใช้บังคับอยู่

เพื่อป้องกันลดและควบคุมภาวะมลพิษที่เกิดจากเรือเช่น 

MARPOL 73/78 อันส่งผลให้เกิดการปล่อยทิ้งที่ก่อให้

เกิดความเสียหายอย่างใหญ่หลวงต่อแนวชายฝั่งทะเลหรือ

ผลประโยชน์ท่ีเกี่ยวเน่ืองของรัฐชายฝั่งหรือแก่ทรัพยากร

ใดๆ ของทะเลอาณาเขตหรือของเขตเศรษฐกิจจ�าเพาะ

ของรัฐชายฝั่งนั้น รัฐชายฝั่งเช่นว่านั้นอาจด�าเนินกระบวน

พิจารณารวมทั้งกักเรือนั้นตามกฎหมายของตนโดยมีพยาน

หลักฐานยืนยันเช่นนั้น( ข้อ 220 วรรค 6 United Nations 

Convention on the Law Of the Sea)

ดังนั้นการป้องกัน การลดและควบคุมภาวะมลพิษ

ทางทะเลจากเรือซึ่งรวมถึงมลพิษที่เกิดจากปฏิบัติการของ

เรือจะมีประสิทธิภาพหรือไม่ ซึ่งนอกเหนือจากความจริงจัง

ของรัฐที่มีเขตอ�านาจเหนือเรือโดยตรง ได้แก่รัฐเจ้าของธง 

รัฐชายฝั่งและรัฐเจ้าของท่าเรือเกี่ยวกับการป้องกัน การ

ลดและควบคุมภาวะมลพิษทางทะเลจากเรือแล้ว (จุมพต 

สายสุนทร, 2550) จะเห็นได้ว่าความร่วมมือระหว่างรัฐ

เจ้าของธงเรือ รัฐท่าเรือและรัฐชายฝั่ง เป็นอีกประเด็นมี

ความส�าคัญมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งความร่วมมือในระดับ

ภูมิภาคระหว่างรัฐที่มีอาณาเขตทางทะเลประชิดติดกัน ดัง

เช่นประเทศในภูมิภาคอาเซียน

กำรอนุวัติกำรกฎหมำยของประเทศไทยในกำรควบคุม

มลพิษทำงทะเลจำกปฏิบัติกำรของเรือในประเด็นเรื่อง

ควำมร่วมมือ

ประเทศไทยในฐานะท่ีเป็นภาคี UNCLOS และ 

MARPOL 73/78 ควรพิจารณาในการอนุวัติการกฎหมาย

ส�าหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เก่ียวกับความร่วม

มือของรัฐในภูมิภาคนี้ในการควบคุมมลพิษทางทะเลที่เกิด

จากปฏิบัติการของเรือ

1. ความร่วมมือตาม UNCLOS กล่าวคือ ความ

ร่วมมือตามข้อ 197 UNCLOS (ข้อ 197 United Nations 

Convention on the Law Of the Sea) ว่าจะร่วมมือ

ในระดับโลกหรือในระดับภูมิภาคตามความเหมาะสมของ

แต่ละภูมิภาคหรือไม่ในการคุ้มครองและรักษาสิ่งแวดล้อม

ทางทะเล ความร่วมมือในการแจ้งให้ทราบถึงความเสียหาย

ท่ีใกล้จะถึงหรือเกิดข้ึนแล้วตามข้อ 198 UNCOS (ข้อ 198 

United Nations Convention on the Law Of the Sea) 

ซึ่งความร่วมมือดังกล่าวจะท�าให้การคุ้มครองและรักษาส่ิง

แวดล้อมทางทะเลท่ีเกิดจากเรือมีประสิทธิภาพเพราะการ

แจ้งให้ทราบถงึความเสยีหายนัน้ไม่ได้จ�ากดัเฉพาะความเสีย

หายท่ีใกล้จะถึงหรือเกิดข้ึนแล้วในดินแดนของรัฐเท่านั้นแต่

ขยายรวมไปถึงความเสียหายท่ีใกล้จะถึงหรือเกิดข้ึนแล้วใน

ดินแดนของรัฐอื่นในภูมิภาคด้วย (เขมจุฑา สุวรรณจินดา, 

2558) ความร่วมมือในการศึกษาวิจัยและการแลกเปลี่ยน

ข้อมูลข่าวสารระหว่างรัฐโดยเฉพาะรัฐที่อยู ่ในภูมิภาค

เดียวกันดังเช่น ภูมิภาคอาเซียน ซึ่งหลักการดังกล่าวได้

ปรากฏในข้อ 200 UNCLOS (ข้อ 200 United Nations 

Convention on the Law Of the Sea ) ความร่วมมือ

ของรัฐในการก�าหนดเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์เพื่อจัดท�ากฎ

เกณฑ์ มาตรฐาน ตลอดทัง้แนวปฏบิตัแิละวธิกีารด�าเนินงาน

ในระดับโลกและระดับภูมิภาค ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการ

ควบคุมมลพิษทางทะเลจากปฏิบัติการของเรือ กล่าวคือ ให้

รัฐร่วมมือกันไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยผ่านองค์การระหว่าง

ประเทศท่ีมีอ�านาจ ในการก�าหนดเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์

ท่ีเหมาะสมเพื่อจัดท�าและแจงรายละเอียดของหลักเกณฑ์ 

มาตรฐานและแนวปฏิบัติ และวิธีการที่ได้รับการเสนอแนะ 

เพื่อการป้องกัน การลดและการควบคุมภาวะมลพิษของส่ิง

แวดล้อมทางทะเลที่เกิดจากปฏิบัติการของเรือตามข้อ 201 

UNCLOS (ข้อ 201 United Nations Convention on 
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the Law Of the Sea ) หรือความร่วมมือด้านอื่นๆ ท่ีรัฐ

ภาคีประสงค์ในการก�าหนดความร่วมมือในระดับโลกหรือ

ในระดับภูมิภาคในด้านอื่นๆ นอกเหนือจากความร่วมมือใน

การแจ้งให้ทราบถึงความเสียหายที่ใกล้จะถึงหรือเกิดขึ้น

แล้ว ความร่วมมือในการท�าแผนฉุกเฉินต่อต้านภาวะมลพิษ 

การศกึษาวจิยัและการแลกเปลีย่นข้อมลู การก�าหนดเกณฑ์

ทางวิทยาศาสตร์ที่เหมาะสมเพื่อจัดท�าข้อบังคับ ก็สามารถ

ท�าได้ตราบเท่าที่ไม่ขัดกับ UNCLOS 

2. ความร่วมมอืตาม MARPOL นอกเหนือจากความ

ร่วมมือตาม UNCLOS แล้ว ยังมีอนุสัญญาระหว่างประเทศ

เพื่อป้องกันภาวะมลพิษจากเรือ ค.ศ.1973 (International 

Convention for the Prevention of Pollution from 

Ships) พร้อมทั้งพิธีสาร ค.ศ.1978 เกี่ยวกับอนุสัญญา

ระหว่างประเทศเพื่อการป้องกันภาวะมลพิษจากเรือ ซ่ึงจะ

กล่าวถึงรายละเอียดของมลพิษประเภทต่างๆ จากเรือ เช่น 

น�้ามัน ของเหลวที่เป็นพิษ สารอันตราย น�้าเสีย และขยะ 

เป็นต้น โดยจะปรากฏอยู่ในภาคผนวกต่างๆ ของอนุสัญญา 

และในฐานะที่ MARPOL เป็นสนธิสัญญา รัฐที่เข้าเป็นภาคี

แห่ง MARPOL 73/78 จึงมีพันธกรณีระหว่างประเทศ

โดยตรงที่ต้องผูกพันตามข้อบังคับในภาคผนวกต่างๆ ของ 

MARPOL 73/78 โดยเฉพาะภาคผนวกที่มีลักษณะบังคับ 

(mandatory) ซ่ึงได้แก่ภาคผนวกที่ 1 ว่าด้วยมลพิษน�้ามัน

และภาคผนวกที่ 2 ว่าด้วยของเหลวที่เป็นพิษ ส่วนภาค

ผนวกที่ 3- 4 น้ันรัฐภาคีแห่ง MARPOL 73/78 เลือกท่ีจะ

ผูกพันหรือไม่ก็ได้ (optional) แต่เนื่องจากวัตถุประสงค์

หลักของ MARPOL 73/78 คือการป้องกันและการควบคุม

ภาวะมลพิษต่างๆ จากเรอืเป็นส�าคญั ดังนัน้พนัธกรณขีองรฐั

ภาคีแห่ง MARPOL 73/78 จึงเป็นพันธกรณีของรัฐเจ้าของ

ธงเรือเป็นส�าคัญที่จะต้องประกันว่า การก่อสร้าง อุปกรณ์ 

สิ่งติดตั้ง การด�าเนินการและวัสดุของเรือนั้นเป็นไปตามข้อ

บังคับต่างๆ ของ MARPOL 73/78 อย่างเคร่งครัดหรือไม่ 

(จุมพต สายสุนทร, 2550) MARPOL 73/78 มีวัตถุประสงค์

เพื่อป้องกันมลพิษทางทะเลที่เกิดจากเรือ ทั้งที่เกิดจากการ

เดินเรือและจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับเรือ และครอบคลุม

สิ่งที่ก่อมลพิษแก่สิ่งแวดล้อมทางทะเล ซึ่งอนุสัญญาฉบับ

นี้จะวางกฎระเบียบให้รัฐภาคีต้องด�าเนินการเพื่อลด และ

ป้องกันมลพิษจากเรือ โดยจะต้องมีมาตรการลงโทษเรือท่ี

ชักธงของตนที่ละเมิดกฎเกณฑ์ นั่นหมายถึงรัฐภาคีจะต้อง

ออกกฎเกณฑ์ข้อบังคับเรือของตนให้ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์

ระหว่างประเทศเก่ียวกับมลพิษทางทะเลโดยด�าเนินการใน

ฐานะรัฐเจ้าของธงเรือ (flag state) รัฐท่าเรือ (port state) 

รัฐชายฝั่ง (coastal state) กล่าวคือ 

ก. รัฐเจ้าของธงเรือ (flag state) รัฐภาคีแห่ง 

MARPOL 73/78 มพีนัธกรณใีนการบงัคบัการตามมาตรการ

ต่างๆ ท่ีก�าหนดไว้ใน MARPOL 73/78 ในการป้องกัน 

ลดและควบคุมมลพิษที่เกิดจากปฏิบัติการของเรือ ตาม

ภาคผนวกต่างๆ เช่นรัฐเจ้าของธงเรือจะต้องควบคุมการ

ปล่อยทิ้งน�้ามันในภาคผนวกที่ 1 ในกรณีของเรือบรรทุก

น�้ามัน (oil tanker) ท่ีจะต้องไม่อยู่ในพื้นท่ีพิเศษซ่ึงหมาย

ถึงทะเลท่ีมีลักษณะพิเศษจ�าเป็นต้องมีวิธีการท่ีเป็นพิเศษ

ในการป้องกันมลพิษจากเรือ (Annex 1, Regulation 1 

(4). 4 International Convention for the Prevention 

of Pollution from Ships 1973 as modified by the 

Protocol of 1978: MARPOL 73/78) ท่ีรัฐเจ้าของธง

เรือจะต้องควบคุมมาตรฐานการออกแบบ การก่อสร้าง

และอุปกรณ์ประจ�าเรือ การตรวจสอบ (survey) และ

การออกใบรับรอง (certificate) เพื่อใช้ในการควบคุม

การปล่อยมลพิษน�้ามันจากเรือ (Annex 1, Regulation 
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Convention for the Prevention of Pollution from 

Ships 1973 as modified by the Protocol of 1978: 

MARPOL 73/78) โดยมีรายละเอียดของการตรวจสอบ

ก่อนท่ีจะน�าเรือออกไปใช้งานในกรณีเรือใหม่หรือก่อน

ที่จะออกใบรับรองส�าหรับเรือที่ใช้อยู่แล้ว โดยการตรวจ

สอบดังกล่าวจะต้องครอบคลุมถึงการตรวจสอบโครงสร้าง 

(structure) อุปกรณ์ (equipment) ระบบ (system) สิ่ง

ติดตั้ง (fitting) การด�าเนินการ (arrangements) และ

วัสดุ (Material) ของเรือเพื่อให้มั่นใจได้ว่าสิ่งต่างๆ ดัง

กล่าวจะเป็นไปตามข้อก�าหนดของภาคผนวกท่ี 1 (1978 

Protocol Annex 1, Regulation 4 Paragraph1 (a) 

SURVEYS AND INSPECTIONS นอกจากนี้ยังมีการตรวจ

สอบอปุกรณ์และป๊ัมทีเ่กีย่วข้อง ระบบท่อ (piping system) 

ตลอดท้ังระบบควบคุมและติดตามการปล่อยท้ิงน�้ามัน (oil 

discharge monitoring and control system) ระบบ

ล้างน�้ามันดิบ (crude oil washing system) อุปกรณ์แยก

น�้ามันออกจากน�้า (oily-water separating equipment) 
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และระบบกรองน�้ามัน (oil filtering system) ว่าเป็นไป

ตามข้อก�าหนดของภาคผนวกที่ 1 นี้และยังอยู่ในสภาพท่ี

ท�างานได้ดีอยู่หรือไม่ ซึ่งระบบการตรววสอบดังกล่าวจะ

ต้องกระท�าอย่างต�่า 1 ครั้งในระหว่างระยะเวลาการมีผลใช้

บังคับของใบรับรอง และในกรณีเช่นว่านี้การตรวจสอบดัง

กล่าวจะต้องกระท�าไม่ก่อน 6 เดือนและไม่ช้ากว่า 6 เดือน

หลังจากวันที่ครบก�าหนดครึ่งอายุของใบรับรองดังกล่าว 

ซึ่งการตรวจสอบดังกล่าวของรัฐเจ้าของธงน้ันต้องบันทึก

ไว้ในใบรับรองการป้องกันมลพิษน�้ามันระหว่างประเทศ 

(1973) ด้วย (1978 Protocol Annex 1, Regulation 4 

Paragraph 1 (C) SURVEYS AND INSPECTIONS และ

ต้องกระท�าโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐเจ้าของธงเรือนั้น แต่ทั้งนี้

รัฐเจ้าของธงอาจมอบหมายการตรวจสอบเช่นว่านั้นให้แก่

ผู้ตรวจสอบ (surveyors) ที่แต่งตั้งขึ้นเพื่อการนั้นหรือให้

แก่องค์การที่รัฐเจ้าของธงเรือนั้นรับรองก็ได้

ข. รัฐท่าเรือ (port state) วิธีหนึ่งในการแก้ปัญหา

ที่เกิดจากรัฐเจ้าของธงเรือไม่สามารถควบคุมเรือที่ชักธง

ของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ คือการให้ความส�าคัญกับรัฐ

ท่าเรือในกรณีของ MARPOL 73/78 โดยองค์การพาณิชย์

นาวีระหว่างประเทศ (IMO) (จุมพต สายสุนทร, 2550) 

และหากการปล่อยทิ้งข้างต้นกระท�าลงในทะเลที่เป็นน่าน

น�้าภายใน ทะเลอาณาเขตหรือเขตเศรษฐกิจจ�าเพาะของรัฐ

อื่น รัฐเจ้าของท่าเรือดังกล่าวจะไม่สามารถสอบสวนและ

ด�าเนินกระบวนพิจารณาได้ เว้นแต่จะได้รับการร้องขอ

จากรัฐนั้นหรือจากรัฐเจ้าของธงหรือจากรัฐซึ่งได้รับความ

เสียหายหรือที่ถูกคุกคามจากการปล่อยทิ้งที่ฝ่าฝืนดังกล่าว 

หรอืเว้นแต่การปล่อยทิง้นัน้ได้ก่อให้เกดิหรอืน่าจะเกดิภาวะ

มลพิษในน่านน�้าภายใน ทะเลอาณาเขตหรือเขตเศรษฐกิจ

จ�าเพาะของรัฐเจ้าของท่าเรือดังกล่าวเสียเองนอกจากนี้รัฐ

เจ้าของท่าเรือสามารถร้องขอให้รัฐเจ้าของธงหรือผู้ที่รัฐ

เจ้าของธงมอบหมายท�าการซ่อมแซมหรือส�ารวจสภาพของ

เรือและอุปกรณ์ที่ไม่สอดคล้องกับรายการที่ระบุไว้ในใบรับ

รองอย่างมีนัยส�าคัญหรือมีสภาพไม่เหมาะสมที่จะออกเดิน

ทางเพราะจะท�าให้เกิดอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมทางทะเลได้ 

ซึ่งหากเรือดังกล่าวไม่ปฏิบัติตามก็อาจท�าให้ถูกถอนใบรับ

รองได้ ในกรณีนี้รัฐท่าเรือมีหน้าที่ในการให้ความช่วยเหลือ

แก่ผู้ตรวจสอบหรือองค์การดังกล่าวเท่าที่จ�าเป็นเพื่อให้มี

การปฏิบัติตามข้อบังคับ และรัฐเจ้าของท่าเรือจะต้องท�าให้

แน่ใจได้ว่าเรือดังกล่าวจะไม่ออกจากท่า จนกว่าจะได้ไป

ยังท่าซ่อมแซมเรือที่ใกล้ที่สุด โดยไม่คุกคามหรือไม่ก่อให้

เกิดอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมทางทะเล (1978 Protocol 

Annex 1, Regulation 4 Paragraph 3 SURVEYS AND 

INSPECTIONS 3) จะเห็นได้ว่ามาตรการดังกล่าวดังกล่าว

เป็นการให้รัฐเจ้าของท่าเรือเข้ามามีบทบาทในการช่วย

ตรวจสอบการควบคุมการรั่วไหลของน�้ามันจากปฏิบัติการ

ของเรืออีกทางหนึ่งนอกเหนือจากรัฐเจ้าของธงเรือเพื่อแก้

ปัญหาในกรณรีฐัเจ้าของธงไม่สามารถบงัคบัเหนอืเรอืนัน้ได้

แต่หากเรือนั้นได้เข้ามาจอดในท่าเรือก็จะท�าให้รัฐท่าเรือ

ต้องแจ้งแก่รัฐเจ้าของธงเรือหรือองค์การที่รัฐเจ้าของธง

มอบอ�านาจให้ถึงการรั่วไหลของน�้ามันนั้น โดยรัฐท่าเรือจะ

ต้องไม่อนุญาตให้เรือนั้นออกจากท่าจนกว่าจะเรือนั้นจะได้

ซ่อมแซมและไม่เกิดความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมทางทะเล

ค. รัฐชายฝั่ง (coastal state) ตาม MARPOL 

73/78 ได้ก�าหนดให้รัฐชายฝั่ง ในกรณีของแท่นขุดเจาะ

ท้ังแบบลอยน�้าและแบบติดกับท่ี ซ่ึงอยู่ในความหมายของ

เรือตาม MARPOL 73/78 (MARPOL 73/78, Article 3 

Paragraph 1 (a),(b))ในการที่จะให้ประกันว่าเรือดังกล่าว

ได้มีสิ่งติดตั้ง (installations) ตามสมควรเท่าท่ีท�าได้เพื่อ

ให้มัน่ใจว่ามกีารกกัเกบ็เศษน�า้มนัไว้บนเรอืและจะปล่อยทิง้

ยังสิ่งอ�านวยความสะดวกในการรับกากน�้ามัน (reception 

facilities) หรือได้กระท�าตามหลักเกณ์ที่ก�าหนดไว้แล้ว 

และในกรณีของการควบคุมน�้ามันในพื้นท่ีพิเศษ (Annex 

1, Regulation 1 (10) DEFENITIONS 10) มีการควบคุม

การปล่อยท้ิงน�้ามันเง้มงวดกว่าบริเวณอื่นใดและก�าหนด

ให้เรือท่ีอยู่ในพื้นท่ีพิเศษจะต้องกักเก็บเศษน�า้มันไว้บนเรือ

และต้องน�าไปปล่อยท้ิงยังสิ่งอ�านวยความสะดวกในการรับ

กากน�้ามัน (reception facilities) ซ่ึงหน้าท่ีในการจัดให้

มีสถานที่ส�าหรับรับกากน�้ามันจากเรือ MARPOL 73/78 

ก�าหนดให้เป็นหน้าที่ของรัฐชายฝั ่งรอบๆ พื้นที่พิเศษ

หรือรัฐท่าเรือเป็นผู้จัดหา (ANNEX 1, Regulation 10  

Paragraph 7 (a) METHODS FOR THE PREVENTION 

OF OIL POLLUTION FROM SHIPS WHILE OPERAT-

ING IN SPECIAL AREAS)

มาตรการตาม MARPOL73/78 นั้นให้ความ

ส�าคัญกับการป้องกัน การลดและควบคุมมลพิษทางทะเล

จากจากเรือซึ่งรวมถึงมลพิษท่ีเกิดจากปฏิบัติการของเรือ
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นั้นให้ความส�าคัญกับการควบคุมมลพิษจากรัฐเจ้าของธง

เป็นส�าคัญแต่เน่ืองจากมลพิษจากปฏิบัติการของเรือนั้น

สามารถเกิดขึ้นได้ในทุกพื้นที่ทางทะเลดังนั้น การให้ความ

ส�าคัญเกี่ยวกับประเด็นเรื่องความร่วมมือด้านต่างๆ กับรัฐ

ท่าเรือและรัฐชายฝั่งในการควบคุมมลพิษจากปฏิบัติการ

ของเรือร่วมกันก็จะท�าให้การควบคุมมลพิษจากปฏิบัติการ

ของเรอืมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ ซึง่ประเทศในภมูภิาคโดย

เฉพาะ ASEAN อาจท�าความร่วมมือระหว่างกันเนื่องจาก

ประเทศในอาเซียนยกเว้นประเทศสาธารณรฐัประชาธปิไตย

ประชาชนลาวที่ไม่ได้เข้าร่วมเป็นภาคี MARPOL 73/78 

จึงท�าให้ประเทศในภูมิภาคอาเซียนมีพันธกรณีในเรื่อง

ความร่วมมือระหว่างกันไม่ว่าจะเป็นความร่วมมมือใน

ระดับโลกหรือในระดับภูมิภาคตามความเหมาะสมของ

แต่ละภูมิภาคหรือไม่ในการคุ้มครองและรักษาสิ่งแวดล้อม

ทางทะเล ความร่วมมือในการแจ้งให้ทราบถึงความเสีย

หายที่ใกล้จะถึงหรือเกิดขึ้นแล้ว ความร่วมมือในการท�า

วิจัยและการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างรัฐ ความ

ร่วมมือในการก�าหนดเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์เพื่อจัดท�า 

กฎเกณฑ์ มาตรฐาน ตลอดทั้งแนวปฏิบัติและวิธีการด�าเนิน

งานในระดับโลกและระดับภูมิภาค ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อ

การควบคุมมลพิษทางทะเลจากปฏิบัติการของเรือ หรือ

ความร่วมมือด้านอื่นๆ ซึ่งก�าหนดไว้ใน UNCLOS หรือ

ความร่วมมือระหว่างรัฐเจ้าของธงเรือ (flag state) รัฐ

ท่าเรือ (port state) หรือรัฐชายฝั่ง (coastal state) ใน

ภูมิภาคในการป้องกัน ลด มลพิษทางทะเลที่เกิดจากปฏิบัติ

การของเรือตาม MARPOL 73/78 ซึ่งเกิดขึ้นในบริเวณ

ต่างๆ ในทะเล ไม่ว่าจะเป็นเขตเศรษฐกิจจ�าเพาะ เขตต่อ

เนื่อง ทะเลหลวงหรือแม้แต่เขตเศรษฐกิจจ�าเพาะของรัฐอื่น  

ซี่งจะท�าให้การคุ้มครองและรักษาสิ่งแวดล้อมทางทะเลมี

ประสิทธิภาพ หรือความร่วมมือในระดับภูมิภาคเก่ียวกับ

ความรับผิดทางแพ่งต่อความเสียหายจากมลพิษน�้ามัน

อันเกิดจากเรือในภูมิภาค ซึ่งประเทศไทยหรือประเทศใน

ภูมิภาคอาเซียนสามารถท�าความตกลงในด้านความร่วม

มือดังกล่าวได้อยู่แล้วเนื่องจากความร่วมมือที่ก�าหนดไว้ใน 

UNCLOS และ MARPOL 73/78 เป็นความร่วมมือข้ันต�่า

ที่ก�าหนดให้ภาคีต้องปฏิบัติตามเท่านั้น

สรุป 

จากแนวความคิดพื้นฐานของการคุ ้มครองและ

รักษาสิ่งแวดล้อมทางทะเลที่ถือว่ามนุษย์เป็นศูนย์กลาง

ของสิ่งแวดล้อม (antropocentic approach) (จุมพต  

สายสุนทร, 2550) จึงมีความพยายามในการคุ ้มครอง

และรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อประโยชน์ของมนุษย์ในการมี

สวัสดิภาพที่ดีทั้งด้านร่างกาย อนามัย เศรษฐกิจ สังคม 

วฒันธรรมและความน่ารืน่รมย์ และแนวความคดิทีว่่ามนษุย์

เป็นส่วนหนึง่ของสิง่แวดล้อม (ecocentic a pproach) (จมุพต  

สายสุนทร, 2550) ที่ท�าให้มนุษย์มีหน้าที่ในการคุ้มครอง

และรักษาสิ่งแวดล้อมไว้ตลอดเวลาเพื่อให้สิ่งแวดล้อมยังคง

มีอยู่ต่อไปเพื่อประโยชน์ของสิ่งแวดล้อมในอนาคตและการ

แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมตามแนวความคิดทั้งสองนี้ก็คือ ความ

ร่วมมือกันของมนุษย์ท่ีอาศัยอยู่ตามท่ีต่างๆ ท่ัวโลก อันน�า

มาซ่ึงหลักการทางสิ่งแวดล้อมในการควบคุมภาวะมลพิษ

ทางทะเลจากปฏบิตักิารของเรอื เช่น หลกัการคุม้ครองและ

รักษาสิ่งแวดล้อมทางทะเล หลักความรับผิดชอบของรัฐต่อ

สิ่งแวดล้อมทางทะเล หลักความร่วมมือระหว่างประเทศใน

การคุ้มครองและรักษาสิ่งแวดล้อมทางทะเล และหลักการ

ระงับข้อพิพาทด้านสิ่งแวดล้อมโดยสันติวิธีนั้น

หลักการด้านสิ่งแวดล้อมดังกล่าวนั้นเป็นจารีต

ประเพณีระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิและพันธกรณีของ

รัฐต่างๆ ในการใช้ทะเล ซึ่งไม่ได้มีสภาพบังคับ แต่ด้วย

ความพยายามที่จะท�าให้กฎเกณฑ์ทางสิ่งแวดล้อมต่างๆ 

เหล่านั้นให้เป็นหลักกฎหมายระหว่างประเทศที่มีสภาพ

บังคับต่อรัฐภาคีของสนธิสัญญา ในส่วนของการคุ้มครอง

และรักษาสิ่งแวดล้อมทางทะเลจากภาวะมลพิษของแหล่ง

ต่างๆ จึงเป็นท่ีมาของ อนุสัญญาว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 

1982 (UNCLOS) ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ทางกฎหมายทั่วไป

ในการป้องกัน การลดและการควบคุมมลพิษจากเรือโดย

เน้นท่ีเขตอ�านาจของรัฐต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เช่นรัฐชายฝั่ง 

(coastal state) รัฐเจ้าของท่าเรือ (port state) และรัฐ

เจ้าของธง (flag state) เป็นกรอบทั่วไปของอนุสัญญา

ระหว่างประเทศเพื่อป้องกันภาวะมลพิษจากเรือ ค.ศ.

1973 (International Convention for the Prevention 

of Pollution from Ships) พร้อมท้ังพิธีสาร ค.ศ.1978 

เกี่ยวกับอนุสัญญาระหว่างประเทศเพื่อการป้องกันภาวะ

มลพิษจากเรือ (Protocol of 1978 Relating to the  
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International Convention for the Prevention 

of Pollution from Ships) รวมกันเรียกว่า MARPOL 

73/78 ซึ่งกล่าวถึงรายละเอียดของมลพิษประเภทต่างๆ 

จากเรือ เช่น น�้ามัน ของเหลวที่เป็นพิษ สารอันตราย 

น�้าเสีย และขยะ เป็นต้น โดยจะปรากฏอยู่ในภาคผนวก

ต่างๆ ของอนุสัญญา (จุมพต สายสุนทร, 2550) และใน

ฐานะที่ MARPOL 73/78 เป็นสนธิสัญญา รัฐท่ีเข้าเป็น

ภาคีแห่ง MARPOL 73/78 จึงมีพันธกรณีระหว่างประเทศ

โดยตรงที่ต้องผูกพันตามข้อบังคับในภาคผนวกต่างๆ ของ 

MARPOL 73/78 โดยเฉพาะภาคผนวกที่มีลักษณะบังคับ  

(mandatory) ซึ่งได้แก่ภาคผนวกที่ 1 ว่าด้วยมลพิษน�้ามัน

และภาคผนวกที่ 2 ว่าด้วยของเหลวที่เป็นพิษบรรจุหีบห่อ 

(จุมพต สายสุนทร, 2550) 

ประเทศไทยในฐานะที่เข้าเป็นภาคีในอนุสัญญา 

UNCLOS และ MARPOL 73/78 จึงมีพันธกรณีที่จะ

ต้องอนุวัติการตามอนุสัญญาดังกล่าว แต่การจะบังคับให้

มาตรการทางกฎหมายดังกล่าวสามารถป้องกัน ลด และ

ควบคมุมลพษิทางทะเลทีเ่กดิจากเรอืได้อย่างมปีระสทิธภิาพ

ได้นั้นความร่วมมือด้านต่างๆ ระหว่างประเทศในภูมิภาค

ที่ใช้ประโยชน์จากทะเลร่วมกันจึงเป็นสิ่งส�าคัญ หลาย

ประเทศเป็นภาคี UNCLOS และ MARPOL 73/78 ควร

จะมีมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับความร่วมมือในการ

ควบคุมมลพิษจากปฏิบัติการของเรือในประเด็นดังกล่าว 

ซึง่มทีีม่าจากแนวความคดิส�าคญัในการคุม้ครองสิง่แวดล้อม

ทางทะเลนัน่กค็อืความร่วมมอืกนัของมนษุย์ทีอ่าศยัอยูต่าม

ท่ีต่างๆ ท่ัวโลก ดังนั้นประเทศไทยในฐานะท่ีเป็นภาคีของ

อนุสัญญา UNCLOS และ MARPOL 73/78 จึงมีหน้าที ่

อนุวัติการกฎหมายเกี่ยวกับความร่วมมือในการควบคุม

มลพิษทางทะเลจากปฏิบัติการของเรือในการพัฒนา 

กฎเกณฑ์ระหว่างประเทศ ความร่วมมือในการแจ้งให้ทราบ

ถึงความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม ความร่วมมือในการท�าวิจัย

และแลกเปลีย่นข้อมลู และความร่วมมอืในการก�าหนดเกณฑ์

ทางวิทยาศาสตร์เพื่อจัดท�ากฎเกณฑ์ มาตรฐาน ตลอดทั้ง

แนวปฏิบัติและวิธีการด�าเนินงานในระดับโลกและระดับ

ภูมิภาค ร่วมกัน ซึ่งเป็นความร่วมมือขั้นต�่าที่ภาคีต้องอนุ

วัติการกฎหมายภายในของตน แต่ขณะนี้ประเทศไทยยัง

ไม่ได้อนุวัติการกฎหมายที่เกี่ยวกับความร่วมมือดังกล่าว

ไม่ครบถ้วน หรือยังขาดรายละเอียดเกี่ยวกับการบังคับการ

ตามกฎหมายร่วมกัน ซ่ึงประเทศไทยจึงควรเร่งอนุวัติการ

กฎหมายท่ีเก่ียวกับความร่วมมือในการควบคุมมลพิษทาง

ทะเลจากปฏิบัติการของเรือให้ครบถ้วนเพื่อให้การควบคุม

มลพิษทางทะเลจากปฏิบัติการของเรือมีประสิทธิภาพ
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บทคัดย่อ

เมื่อวิถีทางเศรษฐกิจและสภาพสังคมของไทยเปลี่ยนแปลงไปจากภาคเกษตรกรรมไปสู่ภาคอุตสาหกรรม การ

ย้ายถิ่นจากชนบทสู่เมืองมีมากขึ้นเป็นแนวโน้มที่เห็นได้ชัดเจน ส่งผลท�าให้วิถีชีวิตของคนไทยกลายเป็นวิถีชีวิตของสังคม

ทุนนิยมมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงนี้ส่งผลกระทบต่อสถาบันครอบครับเป็นอย่างยิ่ง นั่นคือครอบครัวกลายเป็นครอบครัว

เดี่ยวที่มีรูปแบบการอยู่อาศัยที่มีเฉพาะรุ่นปู่ย่าหรือตายายกับรุ่นหลานในวัยเด็ก นั่นท�าให้เกิดภาวะก�าพร้าเทียม หรือ

ครอบครัวแหว่งกลาง (skipped-generation households) เนื่องจากรุ่นท่ีหนึ่งนั่นคือปู่ย่าตายายต้องอยู่กับคนรุ่นที่

สามนั่นคือวัยเด็ก และรุ่นที่สองจ�าเป็นต้องออกไปหางานท�าหารายได้ ครอบครัวแหว่งกลางส่งผลกระทบต่อเด็กหลาย

ทางที่แตกต่างกันออกไป เช่น ในครอบครับที่มีผู้สูงอายุท่ีมีปัญหาด้านสุขภาพและข้อก�าจัดอื่นร่วมด้วย การเลี้ยงดูและ

ส่งเสริมในเรื่องต่างๆ ของวัยเด็กจะไม่ได้รับความเอาใจใส่เท่าท่ีควรจะเป็น รวมไปถึงเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆ เป็นต้น การ

เคลื่อนย้ายของแรงงานส่งผลกระทบต่อรูปแบบวิถีชีวิตและความเป็นอยู่จนเข้าสู่ภาวะครอบครัวแหว่งกลาง อาจจะรวม

ไปถึงสภาวการณ์ที่เด็กไม่ได้อยู่กับผู้ให้ก�าเนิด โดยผู้ให้ก�าเนิดอาจจะเสียชีวิต ผู้ให้ก�าเนิดตั้งครรภ์ในขณะท่ีไม่พร้อม หรือ

ผู้ให้ก�าเนิดน่ันคือพ่อแม่หย่าร้างกัน ซึ่งอาจน�าไปสู่การล่มสลายของสถาบันครอบครัว บทความวิชาการนี้ผู้เขียนเรียบเรียง

ขึ้นจากการศึกษาค้นคว้าเอกสารต่างๆ มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรื่องครอบครัวแหว่งกลาง สถานการณ์ ปัจจัยท่ี

เกี่ยวข้อง ปัญหาและผลกระทบ เพื่อสะท้อนถึงภาวะของครอบครัวแหว่งกลาง

ค�ำส�ำคัญ: ครอบครัวแหว่งกลาง, สถาบันครอบครัว, การย้ายถ่ินฐาน

Abstract

In Thailand, the economy and society have gradually changed and transitioned from an 

agriculture-oriented society to an industrial society. Accordingly, the circumstance and trend of 

rural-to-urban migration have been increasing. As a result, the way of life of many Thai people has 

changed to a capitalistic lifestyle. Such a change is very significant and has impacted the institution 

of the family; that is, the family unit in Thai society has turned to a trans-generational (single-family) 

model composed of grandparents’ generation and their young grandchildren. This causes a so-called 

“skipped generation households”. For the first generation, the grandparent’s generation, has to take 

care of the third generation, their grandchildren, because the parents, the second generation, have 

migrated to urban areas with the intention of locating employment and income. This skipped-generation 

household can have a negative effect on the children. For example, grandparents who have health 

ครอบครัวแหว่งกลำง

Skipped-Generation Households
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บทน�ำ

จากความเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจและสังคมที่

เกิดขึ้นในชนบท การพัฒนาไปสู่สังคมอุตสาหกรรม แนว

โน้มของการย้ายถ่ินฐานจากสถานการณ์ในระดับโลกนั้น

มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น จากการย้ายถิ่นฐานจากสังคม

ชนบทไปสู ่งสังคมเมืองนั้น พบถึงร้อยละ 75 ของการ

ย้ายถิ่นฐานเข้าสู่สังคมเมือง (Tacoli, McGranahan, &  

Satterthwaite, 2015) ท�าให้การย้ายถิ่นในประเทศไทย

เป็นเรื่องปกติส�าหรับประชากรวัยแรงงาน ผลักคนออกจาก

บ้านแสวงหางานท�าและความมัน่คง ส�าหรบัในประเทศไทย 

พบว่า ร้อยละ 44 ของประชากรนั้นมีการอาศัยอยู่ในพื้นท่ี

สังคมเมือง ซึ่งเกิดจากการเริ่มย้ายถิ่นฐานของประชากร

จากสังคมชนบทในประเทศ (Nauman, et al., 2015) โดย

เหตุผลหลักของการย้ายถิ่นเป็นการย้ายถิ่นเพื่อท�างาน ท้ิง

ลูกทิ้งหลานให้อยู่กับปู่ย่าตายาย ส่งผลต่อสถานการณ์ครัว

เรือนไทย ก่อเกิดสภาวะที่เรียกว่าก�าพร้าเทียมมีแนวโน้ม

สูงขึ้นเรื่อย หรือท่ีเรียกว่าครัวเรือนแหว่งกลาง (กองทุน

ประชากรแห่งสหประชาชาติประจ�าประเทศไทย, 2558) 

ในปัจจุบันสังคมไทยเกิดการเปลี่ยนแปลงเหมือนสังคม

โลกคือ มีอัตราการเกิดน้อยและพบจ�านวนผู้สูงอายุท่ีเพิ่ม

มากขึ้น ปัญหาการย้ายถิ่นฐานจึงพบตามมามากข้ึนด้วย

เช่นกัน แต่สิ่งที่ส�าคัญกว่านั้นคือบุตรของประชากรท่ีย้าย

ถิ่นฐานกลับยังอยู่ท่ีเดิม คือถูกทิ้งไว้เบื้องหลังให้ผู้สูงอายุ

problems and other limitations might not nurture and encourage their grandchildren adequately. 

Grandchildren are thus at risk for not receiving adequate attention as well as support for their  

positive growth and development. Moreover, some families also face limited financial assistance to 

meet their basic needs. The flow of labor affects the lifestyle and well-being of the skipped-generation 

households. These may include the situation whereby the children are not adequately raised by their 

parents due to the death of their parents, the youth or inexperience of their parents, those parents 

who are not ready for parenthood and did not plan their pregnancy, or those who might have gotten 

divorced. This could lead to the collapse of the family institution. This article is based on the study 

of various documents aiming to examine and analyze the situation so the related factors, problems 

and impacts of the lives of co-residents of the skipped-generation in migrant families can be analyzed

Keywords: skipped-generation households, family institution, transmigration

ต้องรับผิดชอบเลี้ยงดูในฐานะหลาน ซ่ึงงานวิจัยหลายชิ้น

พบว่าผู้สูงอายุที่ต้องรับภาระเลี้ยงดูหลานนั้น มีผลกระทบ

ต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์การเงิน สวัสดิการ 

ระบบความช่วยเหลือ สภาพความเป็นอยู่อาศัย พัฒนาการ

และการด�าเนินชีวิต สภาพจิตใจ สังคม ท้ังต่อตัวผู้สูงอายุ

เองและตัวหลานท่ีต้องดูแล ภาวะครอบครัวแหว่งกลางนี้

นอกจากจะส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของตัวผู้สูงอายุ

เองแล้ว ยังส่งผลกระทบต่อตัวเด็กอีกหลายทาง อาจจะมี

ทั้งผลดีและผลเสียแตกต่างกันออกไป ในครอบครัวที่มีผู้

สูงอายุที่พร้อมจะดูแลการเอาใจใส่ต่อเด็กก็อาจจะท�าได้

ดีกว่า ในทางกลับกันหากผู้สูงอายุไม่พร้อมที่จะดูแล แต่

ด้วยความจ�าเป็นและจ�ายอม จึงส่งผลให้การดูแล ส่งเสริม 

มีข้อจ�ากัดไม่ถูกต้องเหมาะสม

ปรำกฏกำรณ์และแนวโน้มของครอบครัวแหว่งกลำง 

สถาบันอันเป็นพื้นฐานที่ส�าคัญของสังคมโลกคือ 

สถาบันครอบครัว ไม่ว่าจะเป็นสังคม กลุ่มคนในรูปแบบ

ใด ครอบครัวเป็นรากฐานส�าคัญของสังคมทั่วโลกมาเป็น

ระยะเวลานาน เมื่อการพัฒนาการทางสังคมโลกได้เปล่ียน

ไป โครงสร้างทางสังคมและโครงสร้างของประชากรก็

เปลีย่นแปลงไป ส่งผลให้สถาบนัของครอบครบัเปลีย่นแปลง
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ตามไปด้วย เพือ่ให้ตอบสนองความจ�าเป็นหรอืความต้องการ

พ้ืนฐานของมนุษย์ เช่น ความต้องการทางด้านวตัถ ุความสขุ 

สภาพอารมณ์และจิตใจ ความมั่นคงทางสังคม การสืบทอด

ด�ารงเผ่าพันธุ์ (Mason & Lee, 2004) สถานการณ์อัตรา

การเพิ่มของประชากรไทยในปี พ.ศ. 2517 คิดเป็นร้อยละ 

3.2 โดยมีการคาดการณ์จ�านวนประชากรประมาณ 41.5 

ล้านคน และตั้งแต่ปี พ.ศ. 2527 มีการรณรงค์ในค�าขวัญ

ที่ว่า มีลูกมากจะยากจน เป็นแผนนโยบายของการรณรงค์

ส่งเสริมการวางแผนครอบครัว ซึ่งเป็นค�าที่พูดติดหูและชิน

ปากกันมาจนถึงปัจจุบัน จากนโยบายดังกล่าวส่งผลให้ช่วง

เวลาที่ผ่านมาพบจ�านวนประชากรการเกิดลดลง และคาด

การณ์ว่าจะยังคงลดลงต่อเนื่อง ซึ่งแนวโน้มอาจจะไม่ได้มา

จากแผนนโยบายดังกล่าวเพียงอย่างเดียว แต่สภาพการ

เปลี่ยนแปลงทางสังคมโลกและภาวะทางเศรษฐกิจยังส่งผล

ต่อการเกิดของประชากรที่ลดลงด้วย (ส�านักงานสถิติแห่ง

ชาติ, 2556) จากปัจจัยทางเศรษฐกิจดังกล่าวเป็นสาเหตุ

ส่วนหนึ่งต่ออัตราการเกิดใหม่ของประชากรเด็กที่มีจ�านวน

ลดลง เนื่องจากประชากรส่วนหน่ึงมีสาเหตุมาจากความ

ต้องการที่จ�าเป็นจะต้องการวางแผนครอบครัวให้สัมพันธ์

กับรายได้ของแต่ละครัวเรือนของตน และปัจจุบันจะพบ

ประชากรเลือกที่จะครองโสดหรือไม่ต้องการที่จะสมรส 

โดยมีการวางแผนเรื่องการศึกษา สภาพทางเศรษฐกิจที่

ต้องพร้อมเพื่อไม่ให้เกิดภาระหรือปัญหาในอนาคตต่อมา 

อีกทั้งการย้ายถิ่นฐานเข้าสู่สังคมเมือง การประกอบอาชีพ

จ�าเป็นต้องใช้ความเร่งรีบและแข่งขันตามวิถีสังคมเมือง ซ่ึง

อาจส่งผลกระทบต่อการมีบุตร การสมรส ซึ่งจะส่งผลกระ

ทบและอุปสรรคในเวลาต่อมา รวมไปถึงความเป็นอิสระ

ของวิถีชีวิตของคนเมืองร่วมด้วย

ปัจจุบันประเทศไทยเข้าสู ่การเปลี่ยนแปลงทาง

สังคมและการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างประชากรเป็นไป

ตามสังคมโลก ในอดีตเคยมีประชากรที่มีประชากรวัยเด็ก

เป็นจ�านวนมากและเปลี่ยนผ่านเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุในเวลา

ต่อมา มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของครอบครัวท่ีมีความ

หลากหลายมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นครอบครัวขนาดใหญ่ท่ีมี

ปู่ย่าตายาย พ่อแม่ บุตรหลาน หรือครอบครัวเดียวท่ีมีพ่อ

หรือแม่เลี้ยงเดี่ยวที่มีให้เห็นเป็นจ�านวนมาก หรือครัวเรือน

เดี่ยวของคนที่ตัดสินใจอยู่คนเดียวโดยไม่มีครอบครัว หรือ

ครอบครวัเดีย่วประเภททีอ่ยูก่นัเพยีงล�าพงัเฉพาะคูแ่ต่งงาน

และไม่ต้องการมีบุตร และครอบครัวข้ามรุ่นหรือครอบครัว

แหว่งกลาง โดยที่มีผู้สูงอายุอาศัยอยู่กับหลานโดยท่ีไม่มี

วัยท�างานอยู่ด้วยภายในครอบครัว จากสถานการณ์เหล่า

นี้สะท้อนได้ถึงความเป็นสังคมยุคใหม่ที่ก�าลังเผชิญหน้า

กับประชากรวัยเด็กที่มีจ�านวนลดลงและประชากรสูงอายุ

ที่มีจ�านวนเพิ่มขึ้น ซึ่งส่งผลต่อโครงสร้างประชากรและ

ลักษณะของประชาการได้อย่างชัดเจน และส่งผลต่อการ

เปลี่ยนแปลงโครงสร้างต่างๆ ทางสังคมอีกด้วย เช่น การ

ปรับเปลี่ยนพื้นที่ใช้สอยสาธารณะที่ต้องเอื้อประโยชน์แก่ผู้

สูงอายุเพื่อให้เกิดความสะดวกสบายในการด�ารงชีวิต การ

ลดจ�านวนสถานศึกษาต่าง ๆ ลงเนื่องจากประชากรวัย

เด็กมีจ�านวนลดลง การเพิ่มพื้นท่ีอยู่อาศัยท้ังในเขตเมือง

และการขยับขยายออกสู่พื้นท่ีชานเมืองเนื่องจากการย้าย

ถ่ินฐานของประชากรวัยแรงงานมีการขยับเข้าสู่สังคมเมือง

เพิ่มมากขึ้น รวมไปถึงการบริหารการคลังของรัฐบาลที่ต้อง

ปรบัตวัและปรบัรปูแบบการบรหิารและจดัสรรเงนิเพือ่ตอบ

สนองต่อการเปลี่ยนแปลง ซ่ึงในปัจจุบันปรากฏการณ์และ

แนวโน้มของครอบครัวแบ่งได้ดังนี้

1. ครอบครัวเดี่ยว ร้อยละ 49.9

2. ครอบครัวขยาย ร้อยละ 35.7

3. ครัวเรือนคนเดียว ร้อยละ 13.9

4. ครัวเรือนท่ีไม่มีความสัมพันธ์กันทางเครือญาติ 

ร้อยละ 0.6

ประเภทของครอบครัวไทยมีความแตกต่างหลาก

หลายมากขึ้น จากเดิมที่แทบจะมีเฉพาะครอบครัวเดี่ยว

และครอบครัวขยายนั้น ปัจจุบันเราก�าลังพบเห็นครอบครัว

ประเภทใหม่ๆ เกิดข้ึนอันเป็นผลมาจากรูปแบบการด�าเนิน

ชีวิตที่ทันสมัยและการใช้ชีวิตแบบคนเมือง ส่วนครอบครัว

ขยายก็ก�าลังกลับมาเป็นที่นิยมอีกครั้ง สะท้อนให้เห็นถึง

ระบบเกื้อหนุนระหว่างคนต่างรุ่นต่างวัยที่เข้มแข็งภายใน

ครอบครัว อย่างไรก็ตาม ขณะที่คนรุ่นใหม่ใช้ชีวิตอย่าง

อิสระ แต่งงานช้าลง และมีลูกน้อยลงนั้น ก็ท�าให้การสร้าง

ครอบครัวขยายมีความเป็นไปได้น้อยลงในอนาคต ดังนั้น 

จึงเป็นเรื่องส�าคัญในการวางแผนเพื่อรับมือกับครอบครัว

รูปแบบใหม่ๆ ท่ีเกิดข้ึนซ่ึงมีความเป็นไปได้ว่าจะมีจ�านวน

เพิ่มมากขึ้น ตลอดจนการอยู่อาศัยร่วมกันในลักษณะอื่น

ท่ีจะปรากฏข้ึนมาอีกเรื่อยๆ
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ในช่วง 30 ปีที่ผ่านมา จ�านวนครัวเรือนแหว่งกลาง 

หรือเด็กที่ถูกทอดทิ้งให้อยู่กับปู่ย่าตายายนั้น ประเทศไทย

พบจ�านวนครอบครัวข้ามรุ่นเพิ่มขึ้นรวดเร็วเป็นสองเท่า 

โดยปัจจุบันมีครอบครัวข้ามรุ ่นในประเทศไทยมากกว่า 

400,000 ครัวเรือน จากครัวเรือนทั้งหมดของประเทศ 

หรือคิดเป็นร้อยละ 2 ของครัวเรือนทั้งหมด และคาด

การณ์ว่าจะมีแนวโน้มของจ�านวนครอบครัวข้ามรุ่นที่เพิ่ม

สูงขึ้นเร่ือยๆ ไม่ว่าจะเป็นครอบครัวในพื้นที่สังคมเมืองเอง 

หรือ ครอบครัวในพื้นที่ชนบทที่ย้ายถิ่นฐานเข้าสู่สังคมเมือง 

(กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติประจ�าประเทศไทย, 

2558) ที่ส�าคัญสัดส่วนเด็กที่อยู่พร้อมหน้ากับพ่อแม่ลดลง

ทุกปีในอัตรา 1.4% โดยเฉพาะในชนบท กล่าวได้ว่าแนว

โน้มครอบครัวข้ามรุ่น เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จาก 107,494 

ครัวเรือนในปี 2530 เป็น 405,615 ครัวเรือนใน ปี 2556 

ส่วนใหญ่ 76% อยู่ในพื้นที่ชนบท ประมาณ 47% อยู่ใน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปัจจุบันมีเด็กจ�านวน 1.24 ล้าน

คน อาศัยอยู่ในครอบครัวข้ามรุ่น (Nanthamongkolchai, 

Ngaosusit, & Munsawaengsub, 2007) หวัหน้าครวัเรอืน

ข้ามรุ่นมากกว่าครึ่งหนึ่งเป็นผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า 60 

ปี โดยร้อยละ 8.6 หรือประมาณ 106,000 ของครอบครัว

ข้ามรุ่นมีหัวหน้าครัวเรือนอายุมากกว่า 80 ปี และเกือบ

ร้อยละ 90 เป็นเพศหญิง โดยปกติแล้ว ครัวเรือนที่จะ

เรียกว่าเป็นครัวเรือนที่มีผู ้หญิงเป็นหัวหน้าครอบครัวได้

นั้น จะต้องไม่มีชายวัยผู้ใหญ่อาศัยอยู่ด้วย ซึ่งหมายความ

ว่า ครอบครัวข้ามรุ่นส่วนใหญ่มีหญิงสูงอายุเป็นหัวหน้า

ครอบครัวและต้องแบกรับภาระในการเลี้ยงดูเด็กวัยเยาว์

เพียงล�าพัง (ส�านักงานสถิติแห่งชาติ, 2557) ทั้งนี้ ทางเลือก

อันดับต้นๆ ของพ่อแม่ที่ย้ายถิ่นคือการพาบุตรย้ายติดตาม

ไปด้วยเพื่อครอบครัวจะได้อยู่พร้อมหน้าไม่ต้องแยกกันอยู่ 

แต่แรงกดดันต่อผู้ย้ายถิ่นที่จะต้องหารายได้จ�านวนมากใน

เวลาอันรวดเร็วในสภาพแวดล้อมที่ไม่คุ ้นเคย กอปรกับ

ค่าครองชีพที่สูงกว่ามากเมื่อต้องมาใช้วิถีชีวิตแบบคนใน

เมือง อีกทั้งยังขาดระบบสนับสนุนต่างๆ เช่น การหาที่

เรียนใหม่ให้กับลูกปัจจัยเหล่าน้ีล้วนส่งผลให้ผู้เป็นพ่อแม่

ที่ย้ายถิ่นจ�านวนหนึ่งไม่สามารถพาบุตรไปพร้อมกับตนได้ 

(Piotrowski, 2009) ไม่ว่าการทิ้งเด็กๆ ไว้ให้อยู่กับปู่ย่า

ตายายจะเป็นความตั้งใจตั้งแต่แรกหรือจะเป็นการพาเด็ก

กลับมาฝากไว้กับปู่ย่าตายายภายหลังก็ตาม ผลที่เกิดตาม

มานั้นล้วนไม่แตกต่างกัน นั่นคือพ่อแม่และเด็กจ�านวน

มากต้องใช้ชีวิตที่พลัดพรากแยกกันอยู่คนละที่ อย่างไร

ก็ตาม การย้ายถ่ินฐานเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นเพื่อจุดประสงค์

ใด ย่อมน�าไปสู่การเปลี่ยนแปลงเสมอ รวมไปถึงการสร้าง

ความเป็นอยู่ดีมีสุขของครอบครัว ซึ่งเป็นสิ่งส�าคัญที่เป็น

ปัจจัยหลักที่ยังสร้างความสัมพันธ์ให้เกิดภายในครอบครัว 

ยิ่งในปัจจุบันนี้สังคมไทยได้เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การ

ย้ายถิ่นฐานเพิ่มมากขึ้นและบุตรของผู้ย้ายถิ่นฐานถูกทิ้งไว้

เบ้ืองหลัง ผู้สูงอายุต้องรับผิดชอบเลี้ยงดูหลานให้บุตรของ

ตนซ่ึงเป็นกลุ่มคนย้ายถ่ินฐาน กลับพบงานวิจัยหรือข้อมูล

เชิงลึกในประเทศไทยน้อยมากในกลุ่มครอบครัวข้ามรุ่น

หรือครอบครัวแหว่งกลางเหล่านี้ ว่ามีแนวโน้มเป็นอย่างไร 

สถานการณ์ปัจจุบันเป็นอย่างไร สวัสดิการ การเงิน ระบบ

สนับสนุน ผลกระทบต่อปัจจัยด้านอื่น สังคม อารมณ์ จิตใจ 

ท้ังต่อตัวเด็กเองและตัวผู้สูงอายุเอง

สภำพกำรณ์ของครอบครัวแหว่งกลำง

จากสภาพการณ์สังคมไทยก�าลังเปลี่ยนแปลง 

ครอบครั วจ� านวนมาก ท้ัง ในเมืองและชนบทก� าลั ง

เปลี่ยนแปลง ประเภทพ่อไปทาง แม่ไปทาง ทิ้งลูกไว้กับ

ปู่ย่าตายาย อยู่กับญาติบ้าง หรือผู้อื่นช่วยดูแลก็มี ปู่ย่า

ตายาย บางรายดูแลเรื่องเหล่านี้หรือไม่ ปัญหาเหล่านี้

ต้องการการจัดการองค์ความรู้ครอบครัวแบบใหม่ ซึ่งไม่มี

ในนโยบายระดับชาติ โฉมหน้าครอบครัวแหว่งกลางนั้น 

หัวหน้าครอบครัวในกลุ่มครัวเรือนข้ามรุ่นเป็นผู้สูงอายุและ

ร้อยละ 90 เป็นผู้หญิงท่ีเลี้ยงดูหลานเพียงล�าพัง หัวหน้า

ครัวเรือนข้ามรุ่นส่วนใหญ่ยังคงท�างาน และโดยมากอยู่ใน

ภาคเกษตรกรรม หัวหน้าครอบครัวแหว่งกลาง ร้อยละ 16 

สุขภาพไม่แข็งแรง และ 1 ใน 5 ของผู้สูงอายุในครอบครัว

ข้ามรุน่มรีายได้ต�า่กว่าเส้นความยากจน (ส�านกังานสถติแิห่ง

ชาติ, 2556) หัวหน้าครัวเรือนในพื้นท่ีชนบท ไม่ว่าจะเป็น

ผู้สูงอายุที่เป็นปู่ย่าตายายหรือญาติในครัวเรือน ต้องรับผิด

ชอบการเลี้ยงดูหลานและงานบ้านที่เพิ่มมากขึ้น แต่รายได้

ยังคงเท่าเดิมโดยส่วนใหญ่ท�างานในภาคเกษตรกรรม และ

ยังพบว่าเกือบ 1 ใน 10 ของครอบครัวแหว่งกลางในพื้นที่

เขตเมือง ไม่สามารถท�างานได้เนื่องจากมีปัญหาความเจ็บ

ป่วยร่วมด้วย และมีปัญหาความเจ็บป่วยทางด้านร่างกาย

มากกว่าครอบครัวแหว่งกลางในพื้นท่ีชนบทมากถึง 3 เท่า 

นอกจากนี้ ยังมีผู้สูงอายุท่ีสุขภาพไม่แข็งแรงอีกเป็นจ�านวน
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มาก จากข้อมูลการส�ารวจประชากรสูงอายุ พ.ศ. 2557 

ประมาณร้อยละ 15 ของผู้ที่มีอายุมากกว่า 60 ปี มีเงิน

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรายเดือน (ประมาณ 600-1,000 บาท 

ขึ้นอยู่กับอายุ) เป็นแหล่งรายได้หลัก ข้อมูลจากการส�ารวจ

เดียวกันนี้ยังชี้ให้เห็นว่า ร้อยละ 13.9 และร้อยละ 2.1 ของ

ผูส้งูอายรุายงานว่าตนเองมสีขุภาพอ่อนแอหรอือ่อนแอมาก 

ยิง่ไปกว่าน้ันแล้ว ยงัมคีรอบครวัแหว่งกลางบางครอบครวัที่

สตรีสูงอายุที่ไม่เพียงแต่ต้องดูแลหลานเท่านั้น หากยังต้อง

ดูแลสามีที่เจ็บป่วยอีกด้วย

ครอบครัวแหว่งกลางโดยทั่วไปจะมีฐานะทาง

เศรษฐกิจต�่ากว่าครัวเรือนที่เด็กและพ่อแม่อยู่ด้วยกัน (อารี 

จ�าปากลาย, 2552) แม้ว่าพ่อแม่จะส่งเงนิกลบัเพือ่เป็นค่าใช้

จ่ายในการดูแลเด็ก แต่การสนับสนุนนี้อาจไม่เพียงพอหรือ

ไม่สม�่าเสมอ ท�าให้ครอบครัวแหว่งกลางมีชีวิตอยู่ในสภาพ

ตามมตีามเกดิ หาเช้ากนิค�า่ หรอืง่อนแง่นตามแต่สถานการณ์

ในขณะนั้น เมื่อรายได้ไม่พอกับค่าใช้จ่าย ปู่ย่าตายายจึง

ต้องกลายเป็นแหล่งรายได้หลัก ซึ่งหมายความว่าปู่ย่าตา

ยายในวัยชราอาจถูกผลักดันให้ต้องกลับไปท�างาน ดังนั้น 

จะเห็นได้ว่าร้อยละ 43.5 ของปู่ย่าตายายในวัยชราท่ีอาศัย

อยู่ในครอบครัวข้ามรุ่น ยังต้องท�างานเพื่อตอบสนองความ

ต้องการของบุตรหลาน ทั้งนี้เมื่อปี พ.ศ. 2555 ประมาณ 1 

ใน 5 ของผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในครอบครัวแหว่งกลางมีราย

ได้ครัวเรือนต่อหัวต�่ากว่าเส้นความยากจน (ส�านักงานสถิติ

แห่งชาติ, 2557) ซึ่งอาจมีผลกระทบร้ายแรงต่อพัฒนาการ

ของหลานที่อยู่ในวัยเรียน ครอบครัวแหว่งกลาง มีโอกาส

เกิดปัญหาของความสัมพันธ์ภายในครอบครัว ไม่ว่าจะเป็น

ความขัดแย้ง ความเครียด ได้มากกว่าครอบครัวที่มีพ่อแม่

อยู่ร่วมด้วย โดยส่วนใหญ่แล้วจะเกิดผลกระทบในเชิงลบ

เป็นจ�านวนมาก โดยเฉพาะในเรื่องของความสัมพันธ์ ความ

ผูกพันระหว่างครอบครัวของพ่อแม่และลูก โดยอย่างยิ่ง

ส�าหรับเด็กเล็กน้ันมักจะพบผลกระทบในเชิงลบและอาจ

เกิดขึ้นเมื่อเด็กเหล่านี้เติบโตก้าวเข้าสู่ช่วงวัยรุ่น เนื่องจาก

พบความคาดหวังต่างๆ ของพ่อแม่ คนในครอบครัว เช่น 

การพาเด็กไปอยู่ด้วยในพื้นที่สังคมเมืองที่ตนท�างาน อาจ

ส่งผลกระทบต่อเรื่องการศึกษาของเด็กร่วมด้วย (กรม

สุขภาพจิต สถาบันราชานุกูล, 2557) นอกจากนั้นแล้ว 

กลุ ่มพ่อแม่ที่ย้ายถิ่นฐานไปท�างานยังพบว่าโอกาสของ

การได้พบหน้าบุตรของตนนั้นเป็นไปได้น้อยมาก จึงส่งผล 

กระทบในทางลบต่อการพัฒนาความสัมพันธ์ในครอบครัว

ที่แน่นแฟ้นเป็นอย่างยิ่ง และถึงแม้ว่าในปัจจุบันโลกได้

พัฒนาเทคโนโลยีทางการสื่อสารมีความก้าวหน้าเป็นอย่าง

มากแล้วก็ตาม ยังพบว่ากลุ่มพื้นท่ีชนบทนั้น มักไม่ค่อยได้

สนใจ ติดตาม หรือให้ความส�าคัญกับข้อมูลข่าวสารเกี่ยว

กับเด็กและวัยรุ ่นที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นผล 

กระทบท่ีปู่ย่าตายายนั้นประสบปัญหาในการเลี้ยงหลาน

ในยุคท่ีโลกก�าลังพัฒนาให้ทันสมัยมากยิ่งข้ึน และปู ่ย่า

ตายายยังต้องรับมือกับความเครียดของตนเองทั้งในเร่ือง

เศรษฐกิจ และความคาดหวัง ความต้องการต่างๆ ของที่มี

ต่อครอบครวัและภาระหน้าท่ีท่ีตนต้องดแูลหลานท่ีมาพร้อม

กับการด�าเนินชีวิตของตนให้ทันกับโลกที่เปลี่ยนแปลงไป 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อหลานก�าลังก้าวเข้าสู่ช่วงของวัยรุ่น  

(Darawuttimaprakorn & Punpuing, 2010) นอกจาก

จะกระทบความสัมพันธ์ระหว่างกันแล้วนั้น ภาระทางด้าน

การเงินของปู่ย่าตายายนั้นท่ีจะต้องใช้เลี้ยงดูหลาน ยังส่ง

ผลกระทบต่อความเครียดอีกด้วย แต่สุดท้ายแล้วก็ไม่ใช่

ปู่ย่าตายายท้ังหมดท่ีมีภาระเลี้ยงดูหลานของครอบครัว

แหว่งกลางจะเป็นกลุ่มคนมีรายได้น้อยทั้งหมด แต่จาก

สถานการณ์ปัจจุบันจะเห็นได้ว่า พ่อแม่ที่มีบุตรนั้นเป็นวัย

รุ่นเพิ่มมากขึ้นด้วย ส่งผลในกลุ่มปู่ย่าตายายจ�านวนมาก

มีอายุอยู่ในช่วง 40 หรือ 50 ปี ซ่ึงยังเป็นกลุ่มในช่วงวัย

ท�างานด้วยเช่นกัน จึงเป็นการเพิ่มสภาพของความเครียด

และความกดดันให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น เนื่องจากจะต้องแบ่ง

เวลาการท�างานของตนเองมาดูแลหลานร่วมด้วย ก่อให้

เกิดภาระและความรู้สึกเหน็ดเหนื่อย ส่งผลกระทบทั้งทาง

ด้านอารมณ์ จิตใจของปู่ย่าตายาย ส�าหรับในประเทศไทย

นัน้ข้อมลูผลกระทบของการเลีย้งดหูลานของปูย่่าตายายนัน้

มีผลกระทบเชิงลบต่อภาวะสุขภาพ เศรษฐกิจในครอบครัว 

การเข้าสังคม แต่ส�าหรับในประเทศอื่น ๆ เช่นในประเทศ

จีนนั้นได้มีการแสดงให้เห็นแล้วว่า ยังพบผลเชิงบวกของ

การที่ปู ่ย่าตายายได้มีส่วนร่วมในการดูแลหลาน ในด้าน

จิตใจ แต่สุดท้ายแล้วก็ยังพบว่าในครอบครัวแหว่งกลางนี้

ก็ยังส่งผลกระทบต่อปัญหาสุขภาพของปู่ย่าตายายท่ีเป็นผู้

สูงอายุจากปัญหาสุขภาพจากโรคประจ�าตัวท่ีมีอยู่ (Chen, 

et al., 2014) และยังพบการศึกษาครอบครัวแหว่งกลางใน

ประเทศจีนว่า ครอบครัวแหว่งกลางนั้น ปู่ย่าตายายท่ีได้มี

ส่วนร่วมในการเลี้ยงดูหลานมีการแสดงของอาการภาวะซึม

เศร้าน้อยกว่า เนื่องจากมีความพอใจและความสุขในชีวิตที่
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ได้เลี้ยงดูหลาน แต่ผลในเชิงบวกเหล่านั้นสามารถแสดงได้

ชัดเจนมากขึ้นเมื่อมีระยะเวลาของการได้มีส่วนร่วมในการ

ดูแลหลานที่นานขึ้น (Chen & Liu, 2012)

นอกจากนั้นยังพบอีกว่า การเติบโตของเด็กใน

ครอบครัวแหว่งกลางพบผลกระทบทางด้านลบในเรื่อง

ของการสื่อสาร ความเข้าใจ เนื่องจากเกิดช่องว่างระหว่าง

วัยภายในครอบครัว ซึ่งท�าให้การสื่อสารแบบเปิดใจคุยกัน

ในเรื่องที่มีความส�าคัญต่าง ๆ นั้นได้รับผลกระทบ เช่น ใน

หลานที่เข้าสู่ช่วงวัยรุ่นและปัญหาเรื่องเพศ ซึ่งจะพบหลัก

ฐานเป็นจ�านวนมากว่า วัยรุ่นต้ังครรภ์ก่อนวัยอันควรนั้น

เป็นเด็กที่มาจากครอบครัวแหว่งกลาง (บางกอกโพสท์, 

2558) และยังมีข้อมูลที่แสดงให้เห็นอีกด้วยว่า ในสภาวะ

ของครอบครัวแหว่งกลางนั้น เด็กที่มีพ่อแม่เป็นผู ้ย้าย

ถิ่นฐานไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม ส่งผลกระทบต่อการ

พัฒนาการและการศึกษาต่อของเด็กด้วย เนื่องจากกลุ่ม

เด็กเหล่านี้จะมีโอกาสของการเรียนต่อในระดับที่สูงข้ึน 

(อารี จ�าปากลาย, 2552) และในด้านของการพัฒนาการ

ของเด็กที่ถูกเลี้ยงดูโดยปู่ย่าตายายในครอบครัวแหว่งกลาง

นี้ จะมีการพัฒนาการที่ด้อยกว่าเด็กที่ได้รับการเลี้ยงดู

โดยพ่อแม่ และระดับของเชาว์ปัญญานั้นยังอยู่ในระดับท่ี

ต�่ากว่าอีกด้วย (Nanthamongkolchai, Ngaosusit, &  

Munsawaengsub, 2007) และจากข้อมูลของกรมสุขภาพ

จิต กระทรวงสาธารณสุขยังพบอีกว่า สภาพการณ์ของ

ครอบครัวแหว่งกลางนั้น โดยเฉพาะครอบครัวแหว่งกลาง

ที่เป็นผู ้สูงอายุที่เลี้ยงดูหลานเพียงล�าพังนั้น เป็นสาเหตุ

หนึ่งของการเกิดภาวะเชาว์ปัญญาที่ต�่าของเด็กด้วย (เดอะ

เนชั่น, 2558)

สรุป 

ภาวะของครอบครัวแหว่งกลางที่มีเพิ่มมากขึ้นใน

ปัจจุบันนั้น แสดงให้เห็นได้อย่างชัดเจนถึงการเปลี่ยนแปลง

ของสภาพสังคมไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปลี่ยนแปลง

ของครอบครัวท่ีเกิดข้ึนมาจากการเปลี่ยนแปลงของ

ประชากร การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ ประชากรรุ่น

ท่ีสองหรือพ่อแม่จ�าเป็นท่ีจะต้องท้ิงภาระหรือจ�าเป็นที่จะ

ต้องปล่อยให้บุตรของตนอยู่ในความดูแลของปู่ย่าตายาย 

ด้วยเหตุที่เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดที่จะท�าให้เกิดความมั่นคง

แก่ตัวของเด็กในขณะท่ีตนจ�าเป็นจะต้องย้ายถ่ินฐานเพื่อ

แก้ปัญหาเศรษฐกิจภายในครัวเรือน และถึงแม้ว่าในสภาพ

การณ์ปัจจุบันการให้ปู่ย่าตายายเลี้ยงดูหลานเพียงล�าพัง

จะเป็นทางออกหนึ่งท่ีจะรองรับการแก้ปัญหาต้องการทาง

เศรษฐกิจของครอบครัวแต่กระนั้นแล้วก็เป็นการทางออก

ของการแก้ปัญหาท่ีไม่เกิดความยั่งยืน เพราะมีงานวิจัยที่ชี้

ให้เห็นว่า กลุ่มครอบครัวแหว่งกลางนี้มีผลกระทบเชิงลบ

ต่อระบบสุขภาพ ความเป็นอยู่ต่างๆ ท้ังเศรษฐกิจ สังคม 

สภาพอารมณ์และจิตใจท้ังต่อตัวผู้สูงอายุและต่อตัวหลาน

ท่ีต้องดูแล ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาการทางสติปัญญา ทาง

สังคม และอาจส่งผลให้เกิดเชาว์ปัญญาท่ีต�่าลง และแนว

โน้มของการเรียนรู้และการใช้ชีวิตในสังคม ที่จะรับเอา

พฤติกรรมเสี่ยง พฤติกรรมท่ีไม่ดีต่อสุขภาพ จากการไม่ทัน

สภาพสงัคมท่ีเปลีย่นแปลงอนัเป็นผลมาจากช่องว่างระหว่าง

วัยและความสัมพันธ์ท่ีเกิดจากการไม่มีพ่อแม่อาศัยอยู่ร่วม

ในครอบครัวอีกด้วย 
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บทคัดย่อ

ในการด�าเนนิธรุกจิในยคุสงัคมดจิทิลันัน้ แต่ละธรุกจิมกีารใช้วธิกีารทีห่ลากหลายในการสร้างการรบัรู ้จงูใจ ชกัชวน 

โน้มน้าว และกระตุ้นให้ลูกค้าเกิดความสนใจ แต่มีธุรกิจจ�านวนไม่น้อยที่ใช้กลยุทธ์เดิมๆ ที่ท�ากันมานานจนเกิดเป็นความ

เคยชิน โดยปราศจากการค�านึงถึงลูกค้าว่ามีความต้องการท่ีจะได้รับหรือไม่ ยิ่งในยุคท่ีเทคโนโลยีก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว

ท�าให้สามารถเข้าถึงลูกค้าได้เพียงปลายนิ้วสัมผัส ผู้ประกอบการโดยเฉพาะที่อยู่ในธุรกิจศัลยกรรมความงามที่การบริหาร

ความสัมพันธ์ลูกค้าเป็นสิ่งส�าคัญอย่างยิ่ง และจะต้องมีความเข้าใจลูกค้าอย่างลึกซ้ึง การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ในแบบเดิม

อาจไม่ตอบสนองต่อรูปแบบการด�าเนินชีวิตในปัจจุบัน ดังนั้นการน�าเอาสื่ออิเล็กทรอนิกส์เข้ามาผสานกับการบริหารความ

สัมพันธ์ของลูกค้าจะสร้างความแตกต่างและน�าไปสู่ความได้เปรียบทางการแข่งขัน ลูกค้าที่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับธุรกิจน�า

ไปสู่การภักดีและท�าให้ลูกค้ากลายเป็นสินทรัพย์ที่มีมูลค่าสูง ซ่ึงส่งผลสู่ความส�าเร็จในการด�าเนินธุรกิจศัลยกรรมความงาม

ค�ำส�ำคัญ: E-CRM, การบริหารลูกค้าสัมพันธ์, ธุรกิจศัลยกรรมความงาม

Abstract

For business management in the digital age, every company applies several strategies to 

enhance customer perceptions and motivations to persuade and encourage customers to become 

attracted to their business. However, there are also many businesses using the traditional marketing 

strategies that they have been using for long time. Those businesses who don’t consider the current 

market demands of the customers, for example, or whether or not the customers are interested in 

being contacted, especially in the era of advanced technology whereby the entrepreneurs can access 

the customers with just a touch of a fingertip, are using the traditional way. Entrepreneurs, especially 

in the cosmetic surgery business, where the customer relationship management (CRM) is crucial, 

must comprehensively understand the desire of customers. The traditional CRM may not be able 

to respond to their present lifestyle. Therefore, emerging electronic media platforms and CRM will  

differentiate companies and will eventually lead to achieve competitive business advantages.  

Customers with positive relationships with businesses will have loyalty and become valuable assets 

which at the end of the day will make the entrepreneurs successful in cosmetic surgery business 

operations.

E-CRM: กำรบริหำรลูกค้ำสัมพันธ์ในยุคสังคมดิจิทัลของธุรกิจศัลยกรรมควำมงำม

E-CRM: Customer Relationship Management 

in Digital Age of Cosmetic Surgery Business

อภิษฎา ดินม่วง และ กฤษดา เชียรวัฒนสุข 
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บทน�ำ

จากนโยบายการส ่งเสริมการท ่องเ ท่ียวเชิง

สุขภาพที่ถูกจัดเป็นหนึ่งในนโยบายที่ส�าคัญในการส่ง

เสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมท่ีมี

ความส�าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ และ

นโยบายดังกล่าวยังเป็นหนึ่งในนโยบายการส่งเสริมและ

พัฒนาด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของรัฐบาล กรม

สนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุขจึงได้จัด

ท�ายุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลาง

สุขภาพนานาชาติ (พ.ศ. 2560 - 2569) ได้แก่ ศูนย์กลาง

บริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ (wellness hub) ศูนย์กลาง

บริการสุขภาพ (medical service hub) ศูนย์กลางบริการ

วิชาการและงานวิจัย (academic hub) และ ศูนย์กลาง

Keywords: E-CRM, customer relation management, cosmetic surgery business

ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ (product hub) (กรมสนับสนุน

บริการสุขภาพ, 2559)

เพื่อให้เกิดการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์การ

พัฒนาประเทศให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ ใน

การด�าเนินการเพื่อให้ประสบผลส�าเร็จนั้น หน่วยงานที่

เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนจะต้องมีการเตรียมความพร้อมในทุก

มิติที่จะพัฒนาให้ไทยเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติและ

มีความสามารถในการแข่งขันได้ จะต้องมีการใช้ศักยภาพ

ความแข็งแกร่งในด้านระบบบริการสุขภาพของประเทศ

เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพให้เกิดความเชื่อมั่นและ

ความนิยมในการเดินทางเข้ามารับบริการจนสามารถสร้าง

เม็ดเงินรายได้เข้าสู่ประเทศอย่างมีนัยส�าคัญ

ตำรำง 1 

การเปรียบเทียบความได้เปรียบในการแข่งขันด้านบริการสุขภาพระหว่างประเทศไทยกับต่างประเทศ

ความสามารถในการแข่งขัน ไทย สิงคโปร์ อินเดีย มาเลเซีย เกาหลีใต้

การให้บริการ/การดูแล +++++ ++ + + +

อุปกรณ์เทคโนโลยีสูง ++++ ++++ ++ + +++

คุณภาพบุคลากร ++++ ++++ ++ ++ +++

การรับรองมาตรฐาน JCI 53 แห่ง 22 แห่ง 9 แห่ง 13 แห่ง 27 แห่ง

Preemptive move ++ +++ + ++ ++

พันธมิตรเชิงยุทธศาสตร์ +++ ++ + + +

การเข้าถึง / ช่องทางการตลาด +++ +++ + ++ ++

ต้นทุนที่สมเหตุสมผล ++++ ++ ++++ +++ ++

ที่มา. จาก ยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข (2560 – 2569) (น. 55), โดย กรมสนับสนุน

บริการสุขภาพ, 2559, กรุงเทพฯ: กระทรวงสาธารณสุข.

จากตารางข้างต้น เมื่อเปรียบเทียบความสามารถ

ในการแข่งขนัด้านการบรกิารสขุภาพของไทยกบัประเทศอืน่

แล้วน้ัน พบว่าความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ

ในด้านการบริการสุขภาพนั้นถือว่าประเทศไทยมีความ

สามารถในการแข่งขันที่มีความแข็งแกร่งในหลายด้าน 

จากความแข็งแกร่งทางด้านบริการสุขภาพนี้เองที่มีส่วน

สนับสนุนธุรกิจศัลยกรรมความงาม ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งธุรกิจ

ในอตุสาหกรรมธรุกจิสขุภาพและความงามทีม่กีารสร้างราย

ได้ให้แก่ประเทศ และได้รับแรงสนับสนุนที่มาจากนโยบาย

การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ นอกจากนี้การที่ 

แพทยสภาและสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งเสริมสวยแห่ง

ประเทศไทยได้เข้ามามบีทบาททีส่�าคญัในการสนบัสนุนการ
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ยกระดับวงการศัลยกรรมตกแต่งของไทยให้เป็นศูนย์กลาง

ศัลยกรรมความงามของเอเชีย จึงส่งผลให้ธุรกิจศัลยกรรม

ความงามมีการเติบโตอย่างรวดเร็วและมีแนวโน้มเติบโต

อย่างต่อเนื่อง โดยภาพรวมตลาดธุรกิจศัลยกรรมความงาม

ในประเทศไทยมีการเติบโตเพิ่มขึ้นในอัตราเฉลี่ยร้อยละ 20 

ต่อปี และมีแนวโน้มการเติบโตในปี พ.ศ. 2560 มีมูลค่าสูง

กว่า 36,000 ล้านบาท (ฐานเศรษฐกิจ, 2560) การเจริญ

เติบโตดังกล่าวจึงท�าให้ธุรกิจศัลยกรรมความงามในไทยมี

การแข่งขันที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น

เพ่ือรักษาส่วนแบ่งทางการตลาดในสภาวการณ์

แข่งขันที่รุนแรง ธุรกิจศัลยกรรมความงาม จ�าเป็นต้องมี

ความพร้อมทั้งทรัพยากรด้านการเงิน ด้านบุคลากร และ

ด้านกายภาพ อีกท้ังต้องมีความรู้ความเข้าใจในเร่ืองการ

บริหารความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างธุรกิจกับลูกค้าโดยมุ่งเน้น

การดูแลลูกค้า เป้าหมายคือท�าให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ 

(customer satisfaction) สูงสุดหรือเกินกว่าความคาด

หมายของลูกค้าในการรับบริการ ก่อเกิดความจงรักภักดี 

(customer loyalty) ของลกูค้าต่อธรุกจิน�าไปสูพ่ลงัอ�านาจ

ของการสื่อสารแบบปากต่อปาก (word of mouth) เพื่อ

วัตถุประสงค์ทางการตลาด (Lake, 2015) จะช่วยรักษา

ลูกค้าเก่าและเพ่ิมฐานลูกค้าใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

อกีทัง้ยงัประหยดังบประมาณในการโฆษณาประชาสมัพนัธ์

ที่ดีด้วย ส่งผลสู่ความส�าเร็จในการด�าเนินธุรกิจศัลยกรรม

ความงาม

การบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า (Customer  

Relation Management--CRM) เป็นกระบวนการ ใน

การสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า และสร้างผลก�าไรท่ีต่อ

เนื่องด้วยการรักษาความพึงพอใจนั้น โดยเริ่มต้นจากการ

แบ่งลูกค้าออกเป็นกลุ ่มๆ และออกแบบกิจกรรมสร้าง

สัมพันธ์ภาพที่ดีกับลูกค้าแต่ละกลุ่มหรือแต่ละราย เพื่อ

สร้างข้อเสนอที่ดี (offerings) และคุณค่าเพิ่ม (value 

added) เหนือคู่แข่งเป็นกระบวนการที่ใช้ในการค้นหา

และจัดการกับการติดต่อกับลูกค้าปัจจุบันและที่คาดหวัง

ไว้ โดยปกติมักจะให้ระบบสารสนเทศของเทคโนโลยีไอที 

เข้ามาช่วยในการจัดการกระบวนการ CRM ที่ประกอบ

ด้วย การรวบรวมจัดเก็บและการเรียกใช้ข้อมูลข่าวสาร

เกี่ยวกับลูกค้าและปฏิสัมพันธ์ที่มีกับลูกค้า (Dombrowski,  

Scandelari & Resende, 2010)ในสภาพสังคมและ

เศรษฐกิจท่ีเปลี่ยนแปลงไปสู ่ยุคดิจิทัล อันเนื่องมาจาก

ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีใหม่ๆ ท�าให้การสื่อสารจาก

ธุรกิจไปยังผู้บริโภคด้วยข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (data  

communications)ไปยังสื่อท่ีใช้เพื่อติดต่อสื่อสารเป็น

ส่วนใหญ่ เช่นเครือข่ายสังคมออนไลน์ (social network) 

เว็บไซต์ แอปพลิเคชันที่ใช้งานบนโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบ 

สมาร์ทโฟน (smart phone) เป็นต้น การบริหารความ

สัมพันธ์ของลูกค้าผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 

Customer Relationship Management--E-CRM) จึง

มีความส�าคัญเป็นอย่างยิ่ง (Adebanjo, 2003) นอกจาก

นี้ วิภาดา พิทยาวิรุฬห์ และ ณักษ์ กุลิสร์ (2557) อธิบาย

ว่า ในการช่วงชิงส่วนแบ่งและโอกาสทางการตลาด ธุรกิจ

ในปัจจุบันไม่ควรมองข้ามการใช้สื่อดิจิทัลซึ่งเป ็นสื่อ

อเิลก็ทรอนกิส์ทางการสือ่สารสมยัใหม่ท่ีมอีทิธพิลกบัวถีิชวีติ

ของผูบ้รโิภคในปัจจบุนั โดยการตลาดออนไลน์ทีไ่ด้รบัความ

นิยมอย่างมาก ได้แก่ การตลาดผ่านสมาร์ทโฟน การตลาด

ผ่านโซเชียลมีเดียและเว็บไซต์ เพราะว่ามีต้นทุนที่ไม่สูงแต่

มีประสิทธิภาพและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว

บทความนีจ้งึมวีตัถุประสงค์เพือ่น�าเสนอแนวความ

คดิการน�า E-CRM มาใช้พฒันาประสทิธภิาพในการให้บรกิาร

และใช้บริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าไปแบบควบคู่กัน โดย

เฉพาะในธุรกิจศัลยกรรมความงามที่ก�าลังมีการแข่งขันกัน

อย่างรุนแรง เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ

ธุรกิจ สร้างความแตกต่างและภาพลักษณ์ท่ีทันสมัยให้กับ

ธุรกิจ และเป็นการบริหารฐานลูกค้าด้วยการเอาใจใส่ดูแล

ลูกค้า (attention) ที่มีการตอบสนองอย่างรวดเร็วและตรง

ความต้องการของลูกค้ามากข้ึน ท�าให้ลูกค้าเกิดความภักดี 

(loyalty) กับธุรกิจตราบนานเท่านาน ซ่ึงปัจจุบันลูกค้าคือ

ผู้ก�าหนดความคงอยู่ของกิจการ แนวคิดในการน�าการสร้าง

ความสัมพันธ์กับลูกค้าผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-CRM) มา

ใช้จะท�าให้เกิดความได้เปรียบทางการแข่งขันทางธุรกิจใน

ปัจจุบันรวมท้ังต่อไปในอนาคต

กำรดึงดูดและรักษำลูกค้ำ

ในการท่ีธรุกจิศลัยกรรมความงามจะสามารถเข้าถงึ

กลุ่มลูกค้าใหม่ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเพื่อดึงดูดความสนใจให้

เข้ามาเป็นลูกค้าของธุรกิจ เพื่อเป็นการขยายฐานลูกค้าให้
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มีมากขึ้น ซ่ึงขั้นตอนหลักในการดึงดูดลูกค้าใหม่และรักษา

ลูกค้าเดิมไว้ จุดเริ่มต้นคือ ก�าหนดแนวโน้มแรงจูงใจและ

โอกาสทีจ่ะซ้ือสนิค้าหรอืใช้บรกิารของธรุกจิ ต่อจากนัน้ต้อง

ท�าการแปลงเป้าหมายของลกูค้าจากการเป็นลกูค้าครัง้แรก

แล้วให้เปลี่ยนเป็นลูกค้าที่มีการซื้อซ�้าแล้วเป็นลูกค้าพิเศษ 

(Epstein, Friedl, & Yuthas, 2008) ความท้าทายต่อไปคือ 

การให้ลูกค้าเข้าเป็นสมาชิกโดยอาจใช้การเริ่มต้นโปรแกรม

ที่มีสิทธิประโยชน์พิเศษให้กับลูกค้าที่เข้าร่วม แล้วแนะน�า

หรือประชาสัมพันธ์สินค้าหรือบริการของธุรกิจให้กับผู้อื่น 

ในการแสวงหาลูกค้าใหม่นั้นอาจท�าให้ธุรกิจมีค่าใช้จ่ายโดย

เฉลีย่สงูถงึห้าเท่าของค่าใช้จ่ายในการดแูลลกูค้าปัจจบุนั ดงั

น้ันหากธุรกิจไม่มีแผนงานที่ดีพอที่จะดึงดูดลูกค้าใหม่และ

ในขณะเดียวกันต้องรักษาฐานลูกค้าเดิมไว้ อาจท�าให้ธุรกิจ

ต้องสูญเสียลูกค้าถึงร้อยละ 10 ของลูกค้าในแต่ละปี (คุลิ

กา วัฒนสุวกุล, 2555) ดังนั้นการรักษาฐานลูกค้าท่ีมีไว้ถูก

มองว่าเป็นอีกหนึ่งวิธีที่มีประสิทธิภาพในการลดค่าใช้จ่าย

ทางการตลาดที่ในปัจจุบันลูกค้ามีจ�านวนมากขึ้นและใน

ขณะเดียวกันการเรียกร้องของลูกค้าก็มีมากขึ้นตามการ

เติบโตของการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้น และจากการที่ลูกค้า

มทีางเลอืกมากขึน้ท�าให้ธรุกจิต้องแสวงหาวธิกีารใหม่ๆ และ

นวัตกรรมใหม่ในการรักษาลูกค้าและเพิ่มความพึงพอใจ

ของลูกค้า ดังน้ันการมีระบบการบริหารลูกค้าสัมพันธ์จึง

มีความส�าคัญมากในการรักษาลูกค้าของธุรกิจในปัจจุบัน

กำรบริหำรลูกค้ำสัมพันธ์

การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relation-

ship Management--CRM) หมายถึง การสร้างความ

สัมพันธ์กับลูกค้าโดยการใช้เทคโนโลยีและการใช้บุคลากร

อย่างเป็นระบบและมีหลักการ เพื่อยกระดับการให้บริการ

แก่ลูกค้า ท�าความเข้าใจในความต้องการของลูกค้ารวมท้ัง

สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าทั้งในด้าน

สินค้าและการบริการ (ภาณุ ลิมมานนท์, 2554) CRM 

มิได้มุ่งเน้นเพียงแค่การให้บริการลูกค้าเท่านั้น แต่ยังรวม

ถึงการเก็บข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับพฤติกรรมในการใช้จ่าย

และความต้องการของลูกค้า หลังจากน้ันจึงน�าข้อมูลมา

วิเคราะห์และน�าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการท�ากิจกรรม

ทางการตลาดของธุรกิจ ตลอดจนการก�าหนดนโยบายใน

ด้านการจัดการองค์กรอีกด้วย

เมือ่พจิารณาเป้าหมายของ CRM คอื ความต้องการ

ทีจ่ะท�าให้ผลก�าไรของบรษิทัเพิม่ขึน้โดยการเพิม่ระดบัความ

สมัพนัธ์กบัลกูค้าให้สงูขึน้เพือ่ก่อให้เกดิความภกัดขีองลูกค้า 

ซ่ึงในช่วงแรกลูกค้าอาจมีความสัมพันธ์กับธุรกิจน้อย แต่

เมื่อธุรกิจมีความเข้าใจความต้องการของลูกค้ามากข้ึนและ

พยายามตอบสนองความต้องการนั้น ท�าให้ธุรกิจสามารถ

ส่งมอบคุณค่าให้ลูกค้าได้มากยิ่งข้ึน สิ่งเหล่านี้ท�าให้ระดับ

ความสัมพันธ์แนบแน่นจนก่อให้เกิดความภักดี และเมื่อ

ลูกค้าภักดีแล้ว ย่อมจะซื้อสินค้าและบริการใน มูลค่าที่

สูงข้ึนและซ้ือกันต่อเนื่องเป็นเวลานาน จนท�าให้ก�าไรและ

มูลค่าปัจจุบันของบริษัทเพิ่มสูงขึ้น (Epstein, Friedl & 

Yuthas, 2008)

ส�าหรับความส�าเร็จของการตลาดเชิงสัมพันธ์นั้น 

ราณี อัมรินทร์รัตน์ (2560) สรุปว่า องค์กรธุรกิจจะต้องมี

การสร้างวัฒนธรรมองค์กรท่ีมุ่งเน้นลูกค้าเป็นหลัก โดยที่

ทุกคนในองค์กรจะต้องมีส่วนร่วม และควรน�าเทคโนโลยี

สารสนเทศ รวมถึงโปรแกรมการจัดการลูกค้าสัมพันธ์มา

ใช้เพื่อให้ระบบข้อมูลเชิงลึกของลูกค้า ร่วมกับการก�าหนด

กลยุทธ์การตลาดที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้สามารถตอบ

สนองความต้องการของลูกค้าแต่ละรายได้ เพื่อพัฒนา

ความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้าแต่ละราย โดยจะต้องให้

ประโยชน์แก่ลกูค้าท้ัง ด้านการเงนิ ด้านสงัคม และประโยชน์

ทั้งทางด้านการเงินและสังคม เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระยะ

ยาวระหว่างลูกค้ากับธุรกิจ 

แบบจ�าลองที่น่าสนใจเกี่ยวกับการบริหารลูกค้า

สัมพันธ์ 2 แบบจากท่ี Buttle (2009)ได้รวบรวมไว้ ดังนี้

แบบจ�าลองที่ 1 The IDIC Model เป็นแบบ

จ�าลองท่ีพัฒนาข้ึนโดย Peppers และ Rogers ผู้ที่ก่อตั้ง

บริษัทที่ปรึกษาและเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารลูกค้า

สัมพันธ์ ซึ่งเป็นแบบจ�าลองThe IDIC แนะน�าให้บริษัท

ควรท�างาน 4 ข้ันตอนเพื่อสร้างความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อ

หนึ่งกับลูกค้า ดังนี้
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ภำพ 1: The IDIC Model

ที่มา. จาก Building customer relationships in four steps, by Don Peppers, 2014, Retrieved from  http://

www.1to1media.com/speaking/blog/2014/01/building-customer-relationships-in-four-steps.html

แบบจ�าลองที่ 2 The Payne’s five-process 

model โดย Payne ซึ่งเป็นนักวิชาการด้านการบริหาร

ลูกค้าสัมพันธ์ ได้สร้างกรอบแนวคิดการบริหารจัดการ

ลูกค้าสัมพันธ์ที่มีความเกี่ยวข้องกับกระบวนการ 5 ขั้นตอน

ในการท�างานประสานกันและติดต่อสื่อสารระหว่างกันทั่ว

ท้ังองค์กร โดยสามารถแสดงรายละเอียดได้ดังนี้ (สมวงศ์ 

พงศ์สถานพร และสุนทร เลาหพัฒนวงศ์, 2551)

ภำพ 2: แสดงกรอบแนวคิดการบริหารจัด CRM

ที่มา. จาก CRM เกมครองใจลูกค้า (พิมพ์ครั้งที่ 2) (น. 24), โดย สมวงศ์ พงศ์สถาพร และสุนทร เลาหพัฒนวงศ์, 2551, 

กรุงเทพฯ: พี ซี พริ้นเทค.

1. การพัฒนากลยุทธ์ (strategy development 

process) ขั้นตอนนี้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ กลยุทธ์ทาง

ธุรกจิและกลยทุธ์การเลอืกลกูค้า โดยขัน้ตอนการวางกลยทุธ์

ทางธุรกิจเร่ิมสร้างจากวสิยัทศัน์ทีผู่บ้รหิารระดับสงูจะมส่ีวน

อย่างยิง่ การบรหิารลกูค้าสมัพนัธ์นัน้เป็นการพฒันากลยทุธ์

ที่ต้องอาศัยความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง เพื่อที่จะได้น�ากลยุทธ์

นั้นไปตัดสินใจเลือกกลุ่มลูกค้า เสนอคุณค่าของสินค้าหรือ

บริการ สร้างช่องทางการจัดจ�าหน่าย บริหารข้อมูลและ

ประเมินผลได้อย่างสอดคล้องกันและเพื่อให้สามารถบรรลุ

เป้าหมายท่ีองค์กรตั้งไว้ (เลห์ทิเนน จาร์โม อาร์, 2550)

2. การสร้างคุณค่า (value creation) เป็นข้ันตอน

การเปลี่ยนถ่ายกลยุทธ์ไปเป็นแผนงานท่ีชัดเจน ว่าบริษัท

ต้องเสนอคุณค่าอะไรให้กับลูกค้า และต้องเป็นคุณค่าที่

ลูกค้าต้องการได้รับ แล้วบริษัทจะได้อะไรกลับมาเป็นการ

ตอบแทน โดยจุดประสงค์ไม่ใช่เพื่อการสร้างรายได้สูงสุด

จากการตดิต่อเพยีงครัง้เดยีว แต่เป็นการสร้างความสมัพนัธ์

ที่ยั่งยืนกับลูกค้า บริษัทต้องค�านึงถึงองค์ประกอบที่ส�าคัญ 

โดย ประการแรก ลูกค้ามักจะประเมินมูลค่าของสินค้าหรือ
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บริการสองช่วง คือ ก่อนการซื้อสินค้าหรือบริการและหลัง

จากทีไ่ด้ซ้ือสินค้าหรอืบรกิารแล้ว ประการทีส่อง คอื การรบั

รู้ ราคา และประการสุดท้าย คือ การท�าความเข้าใจเก่ียว

กับสิ่งที่มีคุณค่าในความคิดของลูกค้า (Shanker, 2012)

3. การบริหารช่องทางจัดจ�าหน่ายแบบหลาย

ช่องทาง (multi-channel integration management 

process) เป็นขั้นตอนที่น�ากลยุทธ์ทางธุรกิจและการสร้าง

คุณค่าเสนอให้กับลูกค้า โดยจะเน้นการตัดสินใจเกี่ยวกับ

การผสมผสานช่องทางจัดจ�าหน่ายที่เหมาะสมที่สุด และ

ท�าให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์ในทางบวกขณะเดียวกับที่มี

ปฏิสัมพันธ์ผ่านทางช่องทางจัดจ�าหน่ายนั้นตลอดจนสร้าง

ข้อมูลที่จะน�าเสนอลูกค้าให้เหมือนกันผ่านหลายช่องทาง 

(ชานนท์ รุ่งเรือง, 2555)

4. การบริหารจัดการข้อมูล (information  

management) เป็นการรวบรวมและจดัเกบ็ข้อมลูเกีย่วกบั

ลูกค้าอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่จุดสัมผัสจุดแรกที่ลูกค้าติดต่อ 

ตลอดจนทุกจุดสัมผัสสินค้าและบริการที่ลูกค้าเข้าถึงทุกจุด 

น�ามาไว้ในฐานข้อมูล ส�าหรับน�าไปวิเคราะห์และออกแบบ

สร้างกระบวนการติดต่อลูกค้า เพื่อให้ลูกค้ามีประสบการณ์

ที่ดี นอกจากนี้ยังสามารถน�าข้อมูลไปสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่

สินค้าหรือบริการได้อีก ซึ่งขั้นตอนนี้จะเกี่ยวข้องกับคลัง

ข้อมูล (data warehouse) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(IT system) และการวิเคราะห์ข้อมูล (data mining) 

(ภาณุ ลิมมานนท์, 2559)

5. การประเมินผลองค ์กร (performance  

management) เป็นขั้นตอนที่ประเมินผลเพื่อให้แน่ใจว่า 

การบริหารลูกค้าสมัพนัธ์ขององค์กรสามารถบรรลเุป้าหมาย

ได้อย่างเหมาะสม ตามมาตรฐานที่ได้ตั้งเอาไว้ และเพื่อใช้

เป็นฐานข้อมูลในการปรับปรุงการวางแผนงานในอนาคต 

(ชานนท์ รุ่งเรือง, 2555)

ประ โยชน ์ ขอ งการบริ ห า รลู กค ้ า สั มพั น ธ ์  

(Customer Relationship Management--CRM) ก็เพื่อ

ช่วยให้ธุรกิจสามารถเพิ่มความสัมพันธ์อันดีให้กับลูกค้า

เพิ่มรายได้ลดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  และเพิ่มความพึงพอใจของ

ลูกค้า (customer satisfaction) เป็นกลยุทธ์ธุรกิจใน

ระยะยาวโดยมุ้งเน้นไปที่อุปสงค์ของลูกค้า การจัดการให้

ความต้องการของลูกค้าตรงกับคุณค่าในสินค้าและบริการ

ท่ีน�าเสนอต่อลูกค้า การสร้างส่วนแบ่งทางการตลาด การ

วิเคราะห์ความต้องการความชอบและพฤติกรรมของลูกค้า 

ซ่ึงสิ่งเหล่านี้จะถูกบันทึกไว้บนฐานข้อมูลขององค์กรหรือ

บริษัทเพื่อใช้ในการวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้า ในการ

ก�าหนดพยากรณ์อุปสงค์เพื่อบริหารจัดการพยายามสร้าง

คุณค่าแก่ลูกค้าต่อไป น�ามาซ่ึงผลก�าไรแก่ธุรกิจ

ส�าหรบัผูป้ระกอบการในธรุกจิศลัยกรรมความงาม

ซ่ึงในปัจจุบันมีการแข่งขันกันสูงมาก จะต้องน�าทรัพยากร

ทุกอย่างท่ีมีมาใช้ในการแข่งขัน โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยี

ระบบสารสนเทศทีจ่ะต้องมกีารพฒันาให้เกดินวตักรรมใหม่

หรือท�าการปรับปรุงให้ตอบสนองและสอดคล้องกับความ

ต้องการของลูกค้า ให้มากที่สุดและสร้างความพึงพอใจแก่

ลูกค้าในการใช้ระบบสารสนเทศท่ีพัฒนาข้ึน ส�าหรับธุรกิจ

ศัลยกรรมความงามนั้นถือได้ว่าระบบการจัดการลูกค้า

สัมพันธ์เป็นสิ่งที่มีความส�าคัญอย่างยิ่ง ดังนั้นจึงควรต้อง

ปรับเปลี่ยนพัฒนาระบบท่ีมีการน�าเทคโนโลยีมาใช้ร่วมกับ

การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ เรียกว่า ระบบการจัดการลูกค้า

สัมพันธ์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Customer 

Relationship Management--E-CRM) E-CRM นั้นก็คือ

การใช้วิธีการหรือแนวปฏิบัติของการบริหารลูกค้าสัมพันธ์

ในธุรกิจด้วยเทคโนโลยีของอินเทอร์เน็ตที่ทันสมัยและเป็น

ท่ีนิยมอย่างสูงในปัจจุบัน ท�าให้การสนองตอบลูกค้าไม่ว่า

จะเป็นสินค้าหรือบริการแบบเฉพาะตัวนั้นท�าได้ง่ายยิ่งขึ้น

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ได้มาซึ่งลูกค้าใหม่ รักษา

ลูกค้าเดิมไว้เพื่อให้สามารถสร้างก�าไรสูงสุดจากลูกค้าได้ 

(Newell, 2000)

ประสิทธิภาพของระบบ E-CRM ที่ดีจะมีความ

สามารถในการจัดการข้อมูลลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพและ

สามารถประเมินความต้องการของลูกค้าล่วงหน้าได้ เพื่อ

ให้การปฏิบัติงานสามารถเข้าถึงความต้องการของลูกค้า

ได้สูงสุดนอกจากนี้ยังท�าให้บริษัทสามารถอ�านวยความ

สะดวกให้ลูกค้าในการรับข้อมูลท่ีตัวเองสนใจ และทันต่อ

เหตุการณ์ เช่น ระบบ E-CRM สามารถแจ้งเวลานัดหมาย

ของลกูค้ากบัแพทย์ การตรวจสอบราคาการให้บรกิารใหม่ๆ 

การแสดงการรักษาเชิงเปรียบเทียบก่อนและหลังท�าการ

รักษาให้เห็นภาพท่ีชัดเจนด้านคุณภาพของการให้บริการ

ทางการแพทย์ และการตดิต่อสือ่สารกบัลกูค้าโดยผ่านเครือ

ข่ายสังคมหรือชุมชนออนไลน์ (social network) เว็บไซต์  
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แอปพลิเคชั่นที่ใช้งานบนโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมาร์ท

โฟน (smart phone) เป็นต้น ยิ่งไปกว่านั้นลักษณะทาง

ธรรมชาติของระบบ E-CRM น้ันเอื้อต่อการพัฒนาความ

สัมพันธ์กับลูกค้าเพราะกระตุ ้นให้เกิดการปฏิสัมพันธ์

กันโดยใช้การสื่อสารผ่านทางเครือข่ายสังคมออนไลน์  

Social Network ที่มีอยู่บนอุปกรณ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส ์

ต่าง ๆ  เช่น E-mail Line WeChat Skype และ Facebook 

เป็นต้น โดยใช้ระบบฐานข้อมูลลูกค้ามาวิเคราะห์ซึ่งจะ

ช่วยให้ธุรกิจสามารถปรับปรุงการให้บริการแก่ลูกค้าได้ดี

ขึ้นและสามารถให้บริการที่เป็นลักษณะเฉพาะบุคคลได้ดี

ยิ่งขึ้น (personalized service)

การน�า E-CRM มาใช้ในธุรกิจนั้นจะส่งผลดีต่อการ

บริหารลูกค้าสัมพันธ์ โดยท�าให้ลูกค้าเกิดความรู้สึกประทับ

ใจในการบริการที่ได้รับ และที่ส�าคัญที่สุด คือ การมัดใจ

ลูกค้าให้เกิดภักดี โดยการศึกษาของ ญรัญรัตน์ มณฑีร

รัตน์ และ วิโรจน์ เจษฎาลักษณ์ (2558) ได้ท�าการตรวจ

สอบและวัดผลลัพธ์ของธนาคารกรุงศรีอยุธยาในการใช้ 

E-CRM กับผู้ใช้บริการในเขตอ�าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 

จากมมุมองของลูกค้า โดยพจิารณาในด้านความสมัพนัธ์กบั

คุณลักษณะการบริการบนฐานลูกค้า พบว่า การใช้ E-CRM 

นั้นมีความสัมพันธ์เชิงบวกอย่างมีนัยส�าคัญกับคุณลักษณะ

การบริการบนฐานข้อมูลของลูกค้า ความสะดวกสบายและ

การส่ือสาร รวมไปถงึคณุภาพและผลลพัธ์ของความสมัพนัธ์

ระหว่างธนาคารและลูกค้า ความน่าเชื่อถือ ความพึงพอใจ 

การให้ค�ามั่นสัญญา ความภักดี การเก็บรักษาลูกค้า และ

การยินดีในการแนะน�าต่อผู้อื่น 

กำรน�ำระบบ E-CRM มำใช้ในธุรกิจศัลยกรรมควำมงำม

การน�าระบบ E-CRM มาใช้ปฏบิตัใินธรุกจิศลัยกรรม

ความงามให้ประสบผลส�าเรจ็ต้องอาศัยความร่วมมอืของฝ่าย

ต่างๆ ในการสร้างและสนบัสนนุ กระบวนการพฒันากลยทุธ์ 

(strategy development process) กระบวนการ การ

สร้างคุณค่า (value creation process) กระบวนการการ

บริหารข้อมูลสารสนเทศ (information management 

process) และกระบวนการประเมินประสิทธิผลของ  

E-CRM (performance assessment process) (Payne 

& Frow, 2004) ส่วนเทคโนโลยีเป็นองค์ประกอบสุดท้าย

ของการท�า E-CRM ให้ประสบผลส�าเร็จโดยเทคโนโลยีที่

น�ามาใช้ให้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ได้แก่ อินเทอร์เน็ต โทรศัพท์มือถือ ระบบศูนย์บริการลูกค้า

ทางโทรศัพท์ (call center) เป็นต้น เทคโนโลยีท่ีน�ามาใช้

ในการจัดคลังข้อมูล (data warehousing ) การขุดค้น

ข้อมูล (data mining) และการวิเคราะห์ข้อมูลออนไลน์ 

(On-line Analytical Processing--OLAP) และหาก

แบ่งตามวัตถุประสงค์ของการใช้งานก็สามารถแบ่งออก

เป็น เทคโนโลยีท่ีน�าไปใช้กับฝ่ายขาย เทคโนโลยีน�าไปใช้

กับฝ่ายการตลาด และเทคโนโลยีท่ีน�าไปใช้กับฝ่ายบริการ

ลูกค้า (Chen & Popovich, 2003)

ธุ ร กิ จ ศั ล ย ก ร ร ม ค ว า ม ง า ม ไ ด ้ น� า ร ะ บ บ  

E-CRM เข้ามาใช้ในการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ โดยการท�า  

แอพพลิเคช่ันบนสมาร์ทโฟน เพื่อใช้ในการสื่อสารกับ

ลูกค้าระบบการตลาดอัตโนมัติ (market automation) 

เป็นการน�าเทคโนโลยีมาช่วยวิเคราะห์ข้อมูลเฉพาะบุคคล  

(personalization) ประวัติลูกค้า (ประเภทของสินค้าที่ซื้อ 

จ�านวนมลูค่าในการซือ้ ความถีใ่นการซือ้) การตลาดทางไกล 

(tele-marketing) พาณชิย์อเิลก็ทรอนกิส์ เป็นการน�าเสนอ

สินค้าหรือบริการที่เหมาะสมให้กับลูกค้าในเวลาที่เหมาะ

สมโดยเก็บประวัติการเข้ามารับบริการของลูกค้า เป็นต้น 

ตัวอย่างการน�า E-CRM มาประยุกต์ใช้ในธุรกิจ

ศัลยกรรมความงาม เช่น แอปพลิเคชัน Boost Your 

Beauty by Allure Medical โดย Pixineers Inc.Boost 

Your Beauty ซ่ึงAllure Medical ตั้งอยู่ในเมือง Shelby 

Township รัฐมิชิแกน ในประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นแอป

พลิเคช่ันบนสมาร์ทโฟน ท่ีช่วยให้ลูกค้าสามารถเรียนรู้ราย

ละเอียดเบ้ืองต้น วิธีปฏิบัติ การเข้ารับบริการศัลยกรรม

ความงามได้อย่างถูกต้อง



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ปีที่ 8 ฉบับที่ 3 ประจ�าเดือน กันยายน-ธันวาคม 2561 27

ภำพ 3: Application Boost Your Beauty

ที่มา. จาก Preview, โดย iTunes, ค้นจาก https://itunes.apple.com/th/app/boost-your-beauty-by-allure- 

id441539650?l=th&mt=8

โดยลูกค้าสามารถติดต่อแพทย์ผู ้ให้บริการผ่าน

ทางแอปพลิเคชั่น หรืออีเมลเพื่อสอบถามข้อมูลและขอค�า

ปรึกษา ดูภาพถ่ายของตัวลูกค้าที่เกิดขึ้นจริงเพื่อแสดงการ

เปรียบเทียบผลลัพธ์ก่อนและหลังการท�าศัลยกรรมแต่ละ

ประเภท ซ่ึงลูกค้าจะได้เหน็ถงึสิง่ทีเ่กดิขึน้กบัตนเองว่าผลจะ

เกิดเช่นไร พร้อมทั้งสามารถปรับลดหรือปรับเพิ่มในสิ่งที่ยัง

ไม่พึงพอใจได้จากผลลัพธ์ภาพที่แสดงออกมาให้ได้ชมเพื่อ

ให้ผลลัพธ์ที่ออกมานั้นท�าให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด 

ก่อนการตดัสนิใจท�าการศลัยกรรม ซึง่การแสดงภาพผลลพัธ์

การรกัษาจะช่วยปัญหาและประเดน็ความเข้าใจทีไ่ม่ตรงกนั

ระหว่างแพทย์กับลูกค้าผู้ใช้บริการซึ่งกระบวนการในแอป

พลิเคชั่นนี้จะส่งเสริมความมั่นใจของลูกค้าต่อคุณภาพการ

บริการและเพิ่มความรู้สึกมั่นใจในผลลัพธ์จากการรักษาท่ี

จะได้เกิดขึ้นกับตนเอง เพราะการท�าศัลยกรรมความงาม

นั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับร่างกายเกิดความเจ็บปวด พร้อมกับ

มูลค่าการช�าระเงินการรักษาที่มีราคาสูง ลูกค้าจึงมีความ

คาดหวังมากต่อการผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้น

อกีหนึง่ตวัอย่างการน�า E-CRM มาใช้ในการบรกิาร

ในโรงพยาบาลสมิติเวช ซึ่งแผนกศัลยกรรมความงามส่วน

หนึ่งของโรงพยาบาล โรงพยาบาลสมิติเวช ได้พัฒนาระบบ 

Samitivej LINE Official Account และ LINE Beacon 

สามารถถาม-ตอบปัญหาสุขภาพ นัดหมายแพทย์ จ่ายบิล 

และดูแลเฉพาะบุคคล เป็นการเข้าถึงการดูแลด้านสุขภาพ

ได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง สะดวกกับ ผู้รับบริการได้มาก

ขึน้ ตอบโจทย์รปูแบบการด�าเนนิชวีติยคุสงัคมออนไลน์ โดย

โรงพยาบาลสมิติเวชได้มุ ่งมั่นที่จะพัฒนาการใช้งานของ

เทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง ยกระดับมาตรฐานการบริการท่ีดี

เยีย่ม และการบรกิารทีท่นัสมยั (โรงพยาบาลสมติเิวช, 2560)

ซึ่งวิธีดังกล่าวกระตุ้นให้ลูกค้าเกิดความสนใจและ

สามารถสร้างยอดขายเพิม่ขึน้ จะเหน็ได้ว่าจ�านวนลกูค้ามาก

ขึ้นเพียงไร ต้นทุนในการน�าเสนอสินค้าเป็นรายบุคคลก็ไม่

ได้เพิ่มข้ึนตามไปด้วยในการปรับแต่งปฏิสัมพันธ์ด้านการ

บริหารลูกค้าสัมพันธ์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระหว่างธุรกิจ

กับลูกค้าแต่ละราย รวมทั้งการใช้ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้า

รายนั้นๆ และลูกค้ารายอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลท่ีได้ก่อน

หน้าหรือได้รับในขณะนั้น ๆ ก็ตาม การแลกเปลี่ยนข้อมูล

ระหว่างธุรกิจกับลูกค้าจะได้รับการดัดแปลงให้เหมาะสม

กับความต้องการของลูกค้าที่ระบุไว้เพื่อให้การบริการใช้

เวลาน้อยลงและลดความขัดแย้งในความเข้าใจถึงบริการ

ท่ีได้รับให้เหมาะสมกับลูกค้ารายนั้นๆ ให้มากท่ีสุด (Don 

Peppers, 2014) สร้างความแตกต่างในการน�าเสนอการ

ให้บริการอย่างสร้างสรรค์ ท�าให้ลูกค้ามีประสบการณ์ใน
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การบริการ (service experience) ที่ดีหรืออาจจะดีกว่า

ที่คาดหวัง จะท�าให้บริการนั้นสามารถตราตรึงอยู ่ในใจ

ลูกค้า อีกทั้งยังลดการลงทุนในการหาลูกค้าใหม่ได้อย่างมี

ประสทิธภิาพ การน�าเสนอสนิค้าและบรกิารได้ตรงตามความ

ต้องการของบุคคลเป็นรายๆ นั้น ยังสามารถก�าหนดกลุ่ม

ลูกค้าตามพฤติกรรมความสนใจ เพื่อน�ามาวิเคราะห์ในการ

วางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดได้อีกต่อไปในอนาคต สร้าง

ความได้เปรียบในการแข่งขันของธุรกิจศัลยกรรมความงาม

ประโยชน์ที่จะได้รับจำกกำรใช้ระบบ E-CRM

จากการน�าระบบ E-CRMดังกล่าวมาใช้ในการให ้

บริการลกูค้า ในธุรกจิศลัยกรรมความงามจะได้รบัประโยชน์ 

โดยการน�าข้อมูลของลูกค้าในด้านต่างๆ มาใช้ ท�าให้เข้าใจ

ถึงพฤติกรรมของลูกค้า สามารถสร้างคุณค่าเพิ่ม ท�าให้

ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด เป็นการสร้างความจงรัก

ภักดี ส่งผลท�าให้ธุรกิจสามารถรักษาลูกค้าเดิมและขยาย

ฐานลูกค้าใหม่ออกไปได้ ซึ่งหมายถึงธุรกิจจะสามารถรักษา

ส่วนแบ่งทางการตลาดอีกทั้งยังสามารถขยายส่วนแบ่ง

ทางการตลาด(market share) ต่อไปได้ในอนาคต ซึ่งแสดง

ให้เห็นถึงกระแสนิยม และการใช้งานทางอินเทอร์เน็ตท่ีมี

มาก ในการน�าเอาสื่อออนไลน์ต่างๆ มาเป็นตัวกลางในการ

เชื่อมต่อระหว่างธุรกิจกับผู้ใช้บริการ เป็นช่องทางท่ีท�าให้

เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ

ท�าให้เกิดการแลกเปลี่ยนที่เกิดผลส�าเร็จสูงสุด (ภิเษก ชัย

นิรันดร์, 2556)

สรุป

หลายธุรกิจประสบความส�าเร็จและอยู ่รอดได้

เพราะการบริหารลกูค้าสมัพนัธ์ การทีธ่รุกจิปรบัตัวให้ทนัต่อ

การเติบโตจากสภาพสังคมและเศรษฐกิจท่ีเปลี่ยนแปลงไป

สู่ยุคดิจิทัล อันเนื่องมากจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยี

ใหม่ๆ ท�าให้การสื่อสารจากธุรกิจไปยังผู้บริโภคด้วยข้อมูล

ทางอิเล็กทรอนิกส์นั้นมีความส�าคัญอย่างยิ่งในยุคสมัยนี้ 

ธุรกิจควรน�าความคิดแนวทางการด�าเนินงานใหม่ หรือ

เทคโนโลยใีหม่ๆ ทีผ่่านการคดิอย่างเป็นระบบ และเข้าใจถงึ

ความต้องการของผูใ้ช้บรกิาร มาใช้ตอบสนองความต้องการ

และสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า อีกทั้งยังเป็นการยก

ระดับประสิทธิภาพเพื่อประสิทธิผลของการบริหารลูกค้า

สัมพันธ์และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจ ดังนั้นในธุรกิจ

ศัลยกรรมความงาม ซึ่งมุ่งเน้นการบริหารลูกค้าสัมพันธ์

นั้น การน�าระบบ E-CRM จึงมีความส�าคัญเป็นอย่างยิ่ง

ต่อธุรกิจศัลยกรรมความงามเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมธุรกิจ

สุขภาพและความงาม ท่ีมีความเจริญเติมโตอย่างต่อเนื่อง

ท�าให้ธุรกิจทวีความแข่งขันที่รุนแรง เพื่อความส�าเร็จใน

การด�าเนินธุรกิจในสภาวะดังกล่าว ธุรกิจต้องพัฒนาการ

บรหิารงานลกูค้าสมัพนัธ์ออนไลน์ (E-CRM) ให้ประสบความ

ส�าเร็จ โดยต้องให้ความส�าคัญในด้านการบริหารจัดการ ท้ัง

เทคโนโลยี ซอฟต์แวร์ท่ีใช้ รวมไปถึงช่องทางการโฆษณา 

การติดต่อสื่อสาร รับ-ส่ง ข้อมูลต่างๆ โดยสามารถก�าหนด

ขอบเขตของสิ่งท่ีต้องการได้อย่างถูกต้อง มาใช้บริหาร

จัดการ คุณภาพสารสนเทศ คุณภาพบริการ การใช้งาน 

และมุ่งเน้นการดูแลลูกค้า ให้เกิดความ พึงพอใจสูงสุดใน

การรับบริการ มีผลต่อการเพิ่มประสิทธิผลการสร้างความ

สัมพันธ์กับลูกค้าและการรักษาลูกค้าไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ลูกค้าที่ท�าก�าไรให้กับธุรกิจศัลยกรรมความงามนั้นจะน�า

ไปสู่การพัฒนามาเป็นลูกค้าภักดีหรือลูกค้าตลอดไป ซึ่งก็

คือ กลยุทธ์การลดต้นทุนในการหาลูกค้ารายใหม่และจะ

ยังผลให้เกิดประโยชน์มากมายกับธุรกิจศัลยกรรมความ

งามในระยะยาว นั่นคือความส�าเร็จในอนาคตแบบยั่งยืน 

และ มั่นคง ต่อไป
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บทคัดย่อ

ธุรกิจค้าปลีกในประเทศไทยได้มีการน�ากลยุทธ์ประสาทสัมผัสท้ัง 5 มาใช้ในการก�าหนดกลยุทธ์การบริหารจัดการ

ธุรกิจที่แตกต่างกัน โดยการใช้ประสาทสัมผัสด้านการมองเห็น ธุรกิจค้าปลีกได้มีการสร้างจุดเด่นด้านการออกแบบ การ

เลือกท�าเลที่ตั้ง การจัดวางสินค้าและการออกแบบตกแต่งภายในร้าน การใช้ประสาทสัมผัสด้านการใช้เสียง มีการใช้

เสียงเพลงเพื่อสร้างความดึงดูดใจ และแสดงถึงคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ท่ีจัดจ�าหน่าย การใช้ประสาทสัมผัสด้านการรับ

กล่ินได้มีการใช้กลิ่นของผลิตภัณฑ์มาใช้ในการดึงดูดใจผู้บริโภค โดยใช้กลิ่นหอมของเบเกอรี่ การใช้ประสาทสัมผัสด้าน

รสชาติโดยการให้ชิมรสชาติของผลิตภัณฑ์ ผ่านการแนะน�าของพนักงานขายโดยเฉพาะอย่างยิ่งผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ออกสู่

ตลาด การใช้ประสาทสัมผัสด้านการสัมผัส ธุรกิจค้าปลีกในปัจจุบันได้มีการน�าเทคโนโลยีมาใช้ในการก�าหนดรูปแบบ

การให้บริการของธุรกิจค้าปลีกแก่ผู้บริโภค โดยเฉพาะการให้บริการด้านการช�าระเงินท่ีผู้บริโภคสามารถช�าระเงินของ

ผลิตภัณฑ์ได้ด้วยตนเอง บทความน้ีได้สรุปให้เห็นว่า ธุรกิจค้าปลีกในประเทศไทยมีการค�านึงถึงความส�าคัญของการใช้

ระบบประสาทสัมผัสทั้ง 5 มาเพื่อใช้ในการก�าหนดกลยุทธ์และรูปแบบการให้บริการของธุรกิจ ซ่ึงตอบสนองได้เป็นอย่าง

ดีกับทัศนคติและพฤติกรรมของผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน

ค�ำส�ำคัญ: การสร้างตราสินค้าผ่านประสาทสัมผัส, กลยุทธ์, ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่

Abstract

Modern trade in Thailand has adopted the five sensory strategies used in different  

business management strategies. By using sight or vision senses, retailers have created a design focus,  

location selection product placement and interior design. Using the voice senses, the music is used 

to attract the attention and represents the properties of the product being distributed. The use of 

odor smell has been used to attract consumers, using the aroma of bakery. To use the taste senses 

by tasting the product through the recommendations of salespeople, especially new products to  

market. The use of touch senses, retailers nowadays use technology to customize their retail services. In  

particular, payment services that consumers can pay for themselves. Retailers in Thailand take into 

account the importance of using the five sensory systems to determine the strategies and service 

models of a business. It responds very well to current consumer attitudes and behaviors.

กำรสร้ำงตรำสินค้ำผ่ำนประสำทสัมผัส: กลยุทธ์ส�ำหรับธุรกิจค้ำปลีกสมัยใหม่ 

Sensory Branding: Strategy for Modern Trade
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บทน�ำ

ในอดีตธุรกิจค้าปลีกของประเทศไทยส่วนใหญ่

จะเป็นรูปแบบของร้านขายของช�าขนาดเล็กที่มีการจัดหา

สินค้ามาจ�าหน่ายให้แก่ผู ้บริโภคโดยตรง ซึ่งจะต้องผ่าน

การซื้อขายสินค้าจากพ่อค้าคนกลางในฐานะผู้ค้าส่ง แต่

ปัจจุบันรูปแบบร้านค้าปลีกได้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่าง

มาก โดยเป็นรูปแบบการค้าปลีกที่มีความทันสมัย ลดการ

พึ่งพาพ่อค้าคนกลางหรือพ่อค้าส่ง เนื่องจากผู้ประกอบการ

มักเป็นนายทุนรายใหญ่ที่มีเครือข่ายสาขาจ�านวนมาก หรือ

เป็นผูซ้ื้อรายใหญ่จงึมอี�านาจต่อรองเหนอืผูผ้ลติหรอืตวัแทน

จ�าหน่ายสินค้า มีการบริหารจัดการร้านค้าอย่างเป็นระบบ 

กล่าวคือ มีการจัดการกับสินค้าคงเหลือเพื่อการจ�าหน่าย มี

ระบบการจัดการขนส่งและศูนย์กระจายสินค้า ตลอดจน

การน�าเทคโนโลยด้ีานปฏบิตักิารต่างๆ มาใช้ เพือ่สร้างความ

ได้เปรียบด้านการตลาด นอกจากนี้ลักษณะของร้านค้าโดย

ส่วนใหญ่จะมกีารออกแบบเพือ่สร้างความสะดวกสบาย ทนั

สมยั การมสีนิค้าทีมี่คุณภาพและมคีวามหลากหลายเพือ่การ

จัดจ�าหน่าย ซึ่งสามารถตอบสนองพฤติกรรมการบริโภคได้

เป็นอย่างดี ด้วยเหตุนี้ ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่จึงเริ่มเข้ามา

ทดแทนธุรกิจค้าปลีกแบบดั้งเดิม โดยในปี 2557 ธุรกิจค้า

ปลีกสมัยใหม่มีสัดส่วนการตลาดอยู่ที่ร้อยละ 61 ของมูลค่า

ตลาดค้าปลีกค้าส่ง เมื่อเทียบกับปี 2544 ที่มีสัดส่วนเพียง

ร้อยละ 25 โดยสังเกตได้จากสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นจากการเร่ง

ขยายสาขาอย่างก้าวกระโดในทุกรูปแบบของธุรกิจค้าปลีก 

ไม่ว่าจะเป็นไฮเปอร์มาร์เก็ต ซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านสะดวก

ซื้อ และห้างสรรพสินค้าสมัยใหม่ ซึ่งผลจากการขยายสาขา

ได้ส่งผลให้ภาพรวมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ในปี 2559 มี

อัตราการเติบโตของยอดขายขยายตัวร้อยละ 2.97 เมื่อ

เทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2558 โดยมีมูลค่าการตลาด

ประมาณ 980,000 ล้านบาท ซึ่ง 7-Eleven มีส่วนแบ่ง

การตลาดสูงสุดถึงร้อยละ 46.08 ของมูลค่าตลาดท้ังหมด 

(พูนสุข นิลกิจศรานนท์ และ ปิยานุช สถาพงศ์ภักดี, 2560; 

ธนาคารออมสิน, 2560) 

อย่างไรก็ตามจากการเพิ่มขึ้นของธุรกิจค้าปลีกได้

Keywords: sensory branding, strategy, modern trade 

ส่งผลต่อสภาวะการแข่งขันทางธุรกิจที่มีความรุนแรงเพิ่ม

มากข้ึน ซึ่งนอกจากจะมีการแข่งขันกับธุรกิจค้าปลีกกับ

คู่แข่งระดับเดียวกันแล้ว ผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีกยัง

ต้องแข่งขันกับธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่อีกด้วย เหตุการณ์

ดังกล่าวได้ส่งผลให้ผู้ประกอบการของธุรกิจค้าปลีกจะต้อง

พิจารณาและวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อการแข่งขัน

ให้ละเอยีดรอบคอบไม่ว่าจะเป็นการวางแผนกลยทุธ์เกีย่วกบั

กระบวนการจัดจ�าหน่ายสินค้า การบริหารช่องทางของการ

จดัจ�าหน่ายสนิค้า การบรหิารคลงัสนิค้าและการจดัเกบ็คลงั

สินค้า ตลอดจนการท�าหน้าท่ีในการให้บริการลูกค้าต่างๆ 

เพื่อสร้างความพึงพอใจ และสร้างความสัมพันธ์ในระยะ

ยาวกับลูกค้าแต่ละราย เนื่องจากสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นการ

เพิ่มมูลค่าสินค้าหรือบริการ เพื่อให้ลูกค้าเกิดความจงรัก

ภักดีกับร้านค้ามากท่ีสุด 

ในหลกัการตลาดโดยทัว่ไป กลยทุธ์ทีผู่ป้ระกอบการ

ธุรกิจค้าปลีกน�ามาใช้โดยส่วนใหญ่จะเป็นกลยุทธ์ทางการ

ตลาดหรือปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีประกอบด้วย

ปัจจัยการตลาดท้ัง 4 ด้าน ซ่ึงได้แก่ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ 

ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย และ

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ท้ังนี้เนื่องจากปัจจัยทั้ง 

4 ด้านดังกล่าวถือได้ว่าเป็นพื้นฐานส�าคัญทางการตลาด

ท่ีผู ้ประกอบการของธุรกิจค้าปลีกจะต้องท�าการศึกษา 

วเิคราะห์ และวางแผนการด�าเนนิการให้สอดคล้องกบัธรุกจิ 

แต่อย่างไรก็ตามการสร้างเอกลักษณ์ให้แก่ตราสินค้า ก็ถือ

ได้ว่าเป็นสิ่งที่มีความส�าคัญมากเช่นกัน เพราะเป็นสิ่งที่จะ

บอกถึงความมีตัวตน ลักษณะเฉพาะ รวมท้ังความแตกต่าง

ของตราสินค้า โดยจะปรากฏและสร้างการจดจ�าให้อยู่ใน

ใจของลูกค้าในธุรกิจค้าปลีก ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

ทั้งนี้การสื่อความเป็นเอกลักษณ์ของธุรกิจค้าปลีกของผู้

ประกอบการสามารถสื่อความเป็นเอกลักษณ์ได้โดยผ่าน

ประสาทสัมผัสท้ัง 5 อันประกอบด้วย สายตา จมูก หู ปาก 

และการสัมผัส ท้ังนี้เนื่องจากมิติทางประสาทสัมผัสต่างๆ 

เหล่านี้จะก่อให้เกิดภาพลักษณ์ข้ึนหรือรักษาภาพลักษณ์ 



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ปีที่ 8 ฉบับที่ 3 ประจ�าเดือน กันยายน-ธันวาคม 2561 33

และเมือ่ผูป้ระกอบธรุกจิสามารถรกัษาการรบัรูท้างประสาท

สัมผัส และท�าให้การรับรู้ทางประสาทสัมผัสนั้นเกิดความ

มั่นคง ก็จะท�าให้ผู้บริโภคเกิดความภักดีต่อตราสินค้านั้นๆ 

ได้เป็นอย่างดี (อนัญญา กรรณสูตร, 2556) 

ด้วยเหตุผลดังกล่าวจะเห็นได้ว่า นอกจากปัจจัย

กลยุทธ์ทางการตลาดแล้ว กลยุทธ์ที่มีความเกี่ยวข้องกับ

ประสาทสัมผัสของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ก็ถือได้ว่าเป็น

กลยุทธ์ที่มีความส�าคัญแก่ผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีกด้วย

เช่นกัน ทั้งนี้เนื่องจากปัจจุบันการสร้างตราสินค้าได้ถือเป็น

วธีิการทีส่�าคญัในทกุธรุกจิ ดังนัน้หากผูป้ระกอบการยงัคงใช้

กลยทุธ์การสร้างตราสนิค้าในรปูแบบเดิม จะท�าให้ตราสนิค้า

น้ันไม่ได้รับการยอมรับจากกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมาย และไม่

สามารถแข่งขันกับผู้แข่งขันในตลาดธุรกิจค้าปลีกท่ีมีความ

เติบโตอย่างต่อเนื่องได้ ยกตัวอย่างเช่นห้างสรรพสินค้าที่ได้

น�าร้านอบ ท�าขนมปังให้มาอยู่หน้าร้าน เพื่อให้มีกลิ่นของ

ขนมปัง โดยเฉพาะขนมปัง ครัวซอง ซึ่งเป็นขนมปังท่ีมีช่ือ

เสียงและได้รับการยอมรับมากที่สุดของห้างสรรพสินค้า

แห่งน้ัน ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการใช้ประสาทสัมผัสทางจมูก

มีส่วนช่วยให้ลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเกิดความรู้สึก

อยากจะซื้อ อันส่งผลต่อยอดการจ�าหน่ายสินค้าประเภทเบ

เกอรี่ได้เป็นอย่างดี หรือแม้กระทั่งธุรกิจร้านอาหารท่ีเน้น

การใช้ประสาทสัมผัสทางปาก เพื่อให้ผู้บริโภคได้เกิดการ

ทดลองชิมอาหาร อันส่งผลให้เกิดการรับรู้ในตราสินค้าได้

เร็วยิ่งขึ้น และเกิดการบอกต่อแก่ผู้บริโภคในตลาดต่อไป 

อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงของนวัตกรรมในยุคปัจจุบัน

ได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมาก นักวิทยาศาสตร์

ได้ใช้เทคโนโลยีการรับรู้เพื่อพัฒนาแอพพลิเคชั่นส�าหรับ

ธุรกิจค้าปลีก และอุตสาหกรรมอื่นๆ โดยเฉพาะการท�าให้

คอมพิวเตอร์สามารถรับรู ้สิ่งต่างๆ รอบตัวและสามารถ

เลียนแบบประสาทสัมผัสทั้ง 5 ของมนุษย์ได้ อันจะส่งผล

ให้พฤติกรรมของผู้บริโภคในธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่เกิดการ

เปลี่ยนแปลงไปด้วยเช่นกัน 

ในทุกปีนักวิทยาศาสตร์ของศูนย์วิจัยและพัฒนา

ของไอบีเอ็มทั่วโลก ได้ร่วมกันศึกษาความก้าวหน้าของ

เทคโนโลยใีหม่ๆ และคาดการณ์แนวโน้มทางด้านนวตักรรม

และเทคโนโลยทีี่จะมีอทิธพิลต่อสังคมและธุรกิจโลก โดยมุง่

หวังให้เทคโนโลยีท�าหน้าที่ต่อประสาทสัมผัสทั้ง 5 ได้เป็น

อย่างดีในอีก 5 ปีข้างหน้า ซึ่งในด้านการมองเห็นจะท�าให้

คอมพิวเตอร์สามารถวิเคราะห์คุณลักษณะต่างๆ เช่น สี รูป

แบบพื้นผิว หรือข้อมูลบริบท และกลั่นกรองข้อมูลเชิงลึก

จากสื่อท่ีเป็นรูปภาพ ด้านการดมกลิ่นจะท�าให้เซ็นเซอร์

ขนาดจิ๋วในคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือสามารถดมก

ลิ่นและจ�าแนกกลิ่นท่ีปกติหรือผิดปกติได้ ด้านการได้ยิน 

ระบบเซ็นเซอร์อัจฉริยะจะท�าการตรวจจับองค์ประกอบ

ของเสียงต่าง ๆ เพื่อสร้างความเข้าใจในความหมายของ

เสียง ด้านการลิ้มรสจะมีการสร้างปุ่มรับรสดิจิตอล และ

ด้านการสัมผัส จะเป็นการใช้เทคโนโลยีการรับรู้โดยใช้แรง

ป้อนกลับ อินฟราเรด และความไวต่อแรงกด เพื่อพัฒนา

แอพพลิเคช่ันส�าหรับธุรกิจค้าปลีก โดยวัตถุทุกประเภทจะ

มีชุดรูปแบบของการสั่นไหวเฉพาะ ซ่ึงรูปแบบการสั่นไหว

นี้จะกระตุ้นประสาทสัมผัสทางกายของผู้บริโภคและช่วย

จ�าแนกความแตกต่างระหว่างสินค้าแต่ละประเภท โดยจะ

ท�าให้ผู้บริโภครู้สึกเหมือนได้สัมผัสกับวัสดุนั้นจริงๆ (ไทยรัฐ

ออนไลน์, 2556)

จะเห็นได้ว่าจากการพัฒนาของเทคโนโลยีมีส่วน

ส�าคัญอย่างยิ่งต่อธุรกิจค้าปลีก ซ่ึงธุรกิจค้าปลีกได้เป็น

หนึ่งในธุรกิจท่ีนักวิทยาศาสตร์น�ามาใช้เป็นเครื่องมือใน

การพัฒนาเทคโนโลยี โดยเหตุการณ์ดังกล่าวถือได้ว่าเป็น

ปัจจยัท่ีจะส่งผลโดยตรงต่อธรุกจิค้าปลกี และเป็นการพฒันา

เทคโนโลยีโดยการใช้ประสาทท้ัง 5 ของมนุษย์เป็นพื้นฐาน

ในการคิดค้นสิ่งใหม่ๆ จะเห็นได้ว่าการใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 

5 ของมนุษย์นั้น ในอนาคตจะไม่เป็นเพียงประสาทสัมผัส

ท่ีเกิดจากตัวผู้บริโภคเอง แต่อาจจะเกิดข้ึนจากอุปกรณ์ที่

ผู้บริโภคใช้ในการด�ารงชีวิต ดังนั้นหากธุรกิจค้าปลีกสมัย

ใหม่ใดน�าเทคโนโลยีมาใช้เพื่อสร้างความแปลกใหม่ ซึ่ง

เป็นเทคโนโลยีท่ียังไม่มีผู้ใดน�ามาใช้ก่อน ก็จะท�าให้ธุรกิจ

ค้าปลีกสมัยใหม่นั้นได้รับความสนใจได้เป็นอย่างดี

กำรสร้ำงตรำสินค้ำผ่ำนประสำทสัมผัสส�ำหรับธุรกิจค้ำ

ปลีกสมัยใหม่

การรบัรูข้องบุคคลเกดิข้ึนได้จากทางประสาทสมัผสั 

ซ่ึงในทางชีววิทยาเช่ือว่าประสาทสัมผัสของบุคคลอาจจะ

มีความเหมือนหรือมีความแตกต่างกัน อันเกิดข้ึนจากการ

ตีความในสิ่งที่ได้รับด้วยประสาทสัมผัสของแต่ละบุคคล ใน

ขณะท่ีทางประสาทวิทยาเช่ือว่าการรับรู้นั้นไม่สามารถแยก
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จากการตีความได้ แต่สามารถแยกการรับรู้ทางประสาท

สัมผัสและการรับรู้พิเศษนอกเหนือประสามสัมผัสออกจา

กัน โดยการรับรู้ทุกอย่างล้วนเป็นเรื่องที่นอกเหนือประสาท

สัมผัสในระดับหนึ่ง (Descartes, 1596-1650 อ้างใน  

อริชัย อรรคอุดม และ เสริมยศ ธรรมรักษ์, 2554)

ส�าหรับการสร้างการรับรู้ในธุรกิจค้าปลีกโดยการ

อาศัยประสาทสัมผัสของผู้มาใช้บริการนั้น ผู้ประกอบธุรกิจ

สามารถก�าหนดกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อการกระตุ้นให้

เกิดอารมณ์ และความรู้สึกที่ดีจากการมาใช้บริการ โดย

อาศัยระบบประสาทสัมผัสทั้ง 5 ของผู้บริโภค อันได้แก่ 

(Hussain, 2014)

กำรมองเห็น (sight or vision)

ตาเป็นเครื่องรับสัมผัสในการมองเห็น แสง ภาพ 

หรือ สิ่งเร้าทั้งในระยะใกล้และไกลที่ตาสามารถมองเห็น

ได้ การมองเห็นจะเกิดขึ้นเมื่อมีแสงไปตกกระทบที่วัตถุ

แล้วสะท้อนเข้าสู่ตา การโฆษณาของธุรกิจค้าปลีกที่เกิดขึ้น

ส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นไปที่สายตาของผู้บริโภค จากการศึกษา

ของ Herz & Engen (1996) เมื่อผู้บริโภคมาซื้อสินค้าหรือ

บริการ ร้อยละ 92.6 ผู้บริโภคจะให้ความส�าคัญต่อสี และ

รูปร่าง และการทดสอบครั้งแรกในเวลา 90 วินาที พบ

ว่า ร้อยละ 62–92 ของการผลการทดสอบนั้นขึ้นอยู่กับสี

เดียว และเมื่อพูดถึงความสามารถในการมองเห็นสีบนช้ัน

วางสินค้า พบว่า ร้อยละ 80 สามารถเพิ่มการรับรู้ตราสิน

ค้าได้ นอกจากน้ีการศึกษาของ Dublino (2014) พบว่า 

แสงและสีของร้านค้าปลีกมีผลกระทบอย่างมากต่อการ

ก�าหนดอารมณ์และบรรยากาศของร้านค้า โดยแสงและ

สีสามารถเน้นผลิตภัณฑ์บางอย่างได้ เมื่อน�าแสงมาส่องลง

บนผลิตภัณฑ์ก็จะสามารถสร้างความสนใจของลูกค้าไปยัง

กลุ่มผลิตภัณฑ์ให้มีความโดดเด่น อีกทั้งความสว่างยังท�าให้

ผู้บริโภครู้สึกสบายใจ ส�าหรับการเลือกใช้สีหากใช้สีเหลือง

และสีส้มก็จะท�าให้ผู้บริโภครู้สึกมีความสุข ในขณะที่สีเขียว

จะท�าให้รู้สึกถึงความสงบ และสีฟ้าก็จะท�าให้รู้สึกถึงความ

ไว้วางใจ และส�าหรับการศึกษาในประเทศไทยพบว่า สิ่ง

ที่ดึงดูดใจผู้บริโภคส�าหรับร้านเสื้อผ้าและสิ่งของแฟชั่นได้

มากที่สุด ได้แก่ การใช้ประสาทสัมผัสด้านตา ซึ่งในการ

เลือกซื้อสินค้าผู้บริโภคจะให้ความส�าคัญกับ (1) รูปแบบ 

(2) สีสัน และ (3) ความสวยงาม (ชนะชัย เติมพรภักดีกุล 

และคณะ, 2556) 

ส�าหรับกลยุทธ์ประสาทสัมผัสทางสายตา ถือได้ว่า

สายตาเป็นต้นก�าเนดิของระบบสมัผสัทกุๆ อย่าง ผูป้ระกอบ

การจงึต้องสร้างความประทบัใจแรกให้เกดิข้ึนในสายตาของ

กลุม่เป้าหมาย นกัวจิยัจ�านวนมากมุง่เน้นทีก่ารมองเหน็และ

การสัมผัส เนื่องจากเป็นสิ่งที่มีความส�าคัญมากในทางการ

ตลาดเชิงประสาทสัมผัส ซ่ึงการศึกษาของ Moss (2013) 

ได้พบว่า การมองเห็นเป็นวิธีการที่บริษัทธัญพืชน�ามาใช้

การเปลี่ยนแปลงลักษณะบางอย่างของตราสินค้าให้มีความ

หลากหลายมากข้ึนและรองรับการเพิ่มข้ึนของประชากร 

โดยการศึกษาเก่ียวกับอาหารชีวจิต พบว่า ผู้บริโภคที่ซื้อ

อาหารชีวจิตจะมองหาภาพที่เป็นสัญลักษณ์ของธรรมชาติ 

และรูปร่างของผลิตภัณฑ์มากกว่าการใช้สี (Asioli et,al., 

2011) นอกจากนี้สีที่ผู ้บริโภคมองเห็นยังสามารถส่งผล

ให้เกิดการตัดสินใจซ้ือสินค้าได้ โดยสีท่ีแตกต่างกันจะให้

ความรู้สึกและอารมณ์ท่ีแตกต่างกันออกไป เช่น สีน�้าเงิน

ให้ความรู้สึกผ่อนคลาย รถยนต์ยี่ห้อ BMW จึงน�าไปใช้

ในการออกแบบตราสินค้า เพื่อสร้างภาพลักษณ์ว่าเป็น

บริษัทท่ีเป็นมิตร น�้าดื่มยี่ห้อ โคคา โคล่า ได้น�าสีแดงไปใช้

ในการสร้างตราสินค้าเพื่อสร้างความรู้สึกกระชุ่มกระชวย 

เป็นต้น อย่างไรก็ตามการน�าสีไปใช้จะต้องดูความเหมาะ

สมของผลิตภัณฑ์และสีท่ีเลือกใช้ ท้ังนี้เนื่องจากการใช้สีที่

ไม่เหมาะสมกันอาจจะท�าให้ผู้บริโภคเกิดความเข้าใจผิดได้ 

เสียง (sound)

หูเป็นอวัยวะรับสัมผัสท่ีใช้ในการรับเสียง การ

ได้ยินเสียงของคนเราเกิดข้ึนเมื่อมีวัตถุเข้ามาในช่องหู ผ่าน

ส่วนต่างๆ ของหูจนถึงเซลล์ประสาทในการรับเสียง จึง

เปลี่ยนคลื่นเสียงให้เป็นกระแสประสาทส่งไปยังสมองเพื่อ

การแปลความหมาย โดยสามารถกระตุ้นความทรงจ�าและ

ประสบการณ์บางอย่างได้เป็นอย่างดี ส�าหรับธุรกิจค้าปลีก

สามารถใช้เสียงเพลงเพื่อสร้างประสาทการรับรู้ให้ผู้บริโภค

ได้ ซ่ึงการทดลองของ Hussain (2014) ในร้านอาหารได้

แสดงให้เห็นว่า เมื่อมีการเล่นเพลงช้ากว่าจังหวังของการ

เต้นของหัวใจ จะท�าให้กินอาหารได้เพิ่มมากขึ้นการสร้าง

ตราสนิค้าเกีย่วกบัเสยีงเป็นวทิยาการใหม่ทีเ่กีย่วข้องกบัการ

สร้างตราสินค้าผ่านประสาทสัมผัสโดยเสียง นักออกแบบ

ก�าลังท�าการพัฒนาเสียงให้มีตัวตนเหมือนกับตราสินค้า 

และประกอบด้วย โลโก้เสียง รูปแบบเสียงตราสินค้า มุม

มองเสียง เสียงของตราสินค้า เสียงของการเต้นของหัวใจที่
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คงที่ เสียงเปียโน ซึ่งการพูดเป็นนัยได้รับเลือกให้เป็นเสียง

ที่สะดวกที่สุดส�าหรับการสร้างตราสินค้า นอกจากนี้ การ

ศึกษาของ นพวิทย์ เอมดวง (2558) พบว่า การใช้ประสาท

สัมผัสทางเสียงมีผลต่อการตัดสินใจซื้อเค้ก “ศรีเมือง” โดย

เฉพาะวิธีการพูดและน�้าเสียงของพนักงาน การเปิดเพลงใน

ร้านเพื่อสร้างบรรยากาศ และการใช้สื่อโฆษณาผ่านวิทยุ 

การมีเพลงประจ�าร้านเค้กศรีเมือง 

กลิ่น (smell)

จมูก คือ อวัยวะรับสัมผัสที่ท�าหน้าที่รับกลิ่น ซึ่งจะ

เกิดขึ้นเมื่อกลิ่นได้เข้าสู่จมูก ซึ่งจะถูกส่งไปยังเซลล์ประสาท

รับกลิ่น หลังจากนั้นกระแสประสาทรับกลิ่นจะเชื่อมโยงไป

สู่สมอง กลิ่นจึงได้ถูกน�ามาใช้เป็นรูปแบบของการตลาด

ทางประสาทสัมผัส ธุรกิจค้าปลีกบางแห่ง เพื่อสร้างความ

ดึงดูดใจ ดังเช่นการศึกษาวิจัยของ Krishna & Schwarz 

(2014) ในห้องปฏิบัติการ เพื่อทดสอบว่ากลิ่นซึ่งเป็นสิ่งท่ี

มนุษย์ไม่สามารถระบุได้ มีอิทธิพลมากที่สุดต่อพฤติกรรม

การซื้อของผู้บริโภค ที่พบว่า กลิ่นหอมสามารถระบุด้วย

ความหมายในเชิงบวก เช่น ความสนุกสนานหรือความพึง

พอใจ นอกจากนี้ สุวัจพงษ์ อัศวทิพย์ไพบูลย์ และ ธาตรี 

ใต้ฟ้าพูล (2557) ยังพบว่า การกระตุ้นประสาทสัมผัสท้ัง

การมองเห็นหรือการได้กลิ่นอย่างใดอย่างหน่ึง จะส่งผล

ต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อ อย่างไรก็ตามหากผู้บริโภคได้

รับกลิ่นนั้นต่อเน่ืองเป็นเวลานาน ความเข้มข้นในการได้

รับกล่ินจะค่อยๆ ลดลง จนในที่สุดอาจจะไม่ได้กลิ่นนั้น

เลย ดังนั้นการน�ากลิ่นมาใช้ในธุรกิจค้าปลีกจึงควรมีการ

ปรับเปลี่ยนกลิ่นอย่างสม�่าเสมอ นอกจากนี้การศึกษาของ 

ชนะชัย เติมพรภักดีกุล และคณะ (2556) ได้พบว่า ในร้าน

เบเกอรี่ ขนมหวาน และลูกอม สิ่งที่กลุ่มผู้บริโภคให้ความ

ส�าคญัทีส่ดุเป็นเรือ่งของกลิน่ ซึง่กลิน่อนัหอมหวาน จะท�าให้

ผู้บริโภคเกิดความรู้สึกว่าเบเกอรี่ ขนมหวาน หรือลูกอมนั้น

น่ารับประทาน โดยรองลงมาผู้บริโภคจะให้ความส�าคัญกับ

หน้าตาที่ชวนรับประทานของสินค้าในการตัดสินใจเลือก

ซื้อ นอกจากยังพบว่าในธุรกิจเครื่องส�าอาง การใช้สัมผัส

เร่ืองกลิ่นของสินค้ามีส่วนในการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่อง

ส�าอางเป็นอันดับที่สองรองจากการใช้บรรจุภัณฑ์ท่ีมีความ

สวยงาม นอกจากนี้ธุรกิจร้านกาแฟและเครื่องดื่ม ผู้บริโภค

ได้ให้ความส�าคัญของกลิ่นเป็นอันดับที่หนึ่งเช่นเดียวกัน ซ่ึง

ผู้บริโภคให้เหตุผลว่า บางครั้งไม่ได้มีความต้ังใจที่จะดื่ม

กาแฟ แต่การได้กลิ่นหอมของกาแฟ ท�าให้เกิดความรู้สึก

อยากดื่มกาแฟ และตัดสินใจซ้ือกาแฟ ท้ังนี้ในปัจจุบันจะ

เห็นได้ว่า มีร้านกาแฟหลายๆ ร้านเลือกใช้วิธีการใส่กลิ่น

ของกาแฟ ผ่านทางเครื่องปรับกาแฟของร้าน เพื่อกระตุ้น

ความอยากให้กับผู้บริโภค โดยผู้ประกอบธุรกิจร้านกาแฟ

ได้ท�าการพิจารณาว่า กาแฟสูตรไหน คือ กาแฟสูตรเด็ด

ของร้าน จากนั้นก็ท�าการเลือกกลิ่นที่ตรงกับกาแฟที่ขายดี 

เนื่องจากปัจจุบันนี้กลิ่นกาแฟมีการพัฒนาให้มีความหลาก

หลายของกลิ่นมากยิ่งข้ึน

รสชำติ (taste)

ลิ้น เป็นอวัยวะหลักท่ีผู้บริโภคในการรับรู้รสชาติ 

ซึ่งเกิดจากความรู้สึกที่ผสมผสานกัน โดยสมองจะใช้ข้อมูล

จากสมัผสัต่างๆ ร่วมกบัประสบการณ์เดมิในการประมวลผล

เป็นรสชาติ ซ่ึงเป็นสิ่งท่ีละเอียดอ่อนซับซ้อน เมื่อผู้บริโภค

ได้รบัรูร้สชาตแิล้วจะเกดิอารมณ์และความพอใจจากการได้

รับรสชาติ ควบคู่ไปกับการรับรู้ผ่านประสาทสัมผัสอย่างอื่น 

จนก่อให้เกิดความทรงจ�าท่ีเป็นเอกลักษณ์ ดังนั้นรสชาติจึง

สามารถปรับเปลี่ยนอารมณ์และการรับรู้ตราสินค้าได้ การ

สัมผัสผ่านการรับรสทางรสชาติของผู้บริโภคโดยส่วนใหญ่

จะเกิดขึ้นในธุรกิจหรือสินค้าประเภทอาหาร ซึ่งจะท�าให้

กลุ่มผู้บริโภคเกิดการรับรู้ในตราสินค้าได้เร็วยิ่งขึ้น และเกิด

การบอกต่อในวงกว้าง อันจะส่งผลให้ตราสินค้าเป็นที่รู้จัก

มากยิ่งขึ้น ซึ่งจากการส�ารวจข้อมูลในประเทศเยอมัน คร้ัง

ท่ี 2 พบว่า รสชาติ ถือเป็นลักษณะท่ีมีอิทธิพลมากที่สุดใน

กลยทุธ์การตลาดผ่านประสาทสมัผสั และในการศกึษาเกีย่ว

กบัรสชาตกิบัอาหารชีวจติ พบว่า รสชาตเิป็นส่วนส�าคญัทีสุ่ด

ส�าหรับผู้บริโภคในการซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารชีวิต สิ่งเหล่านี้

ได้แสดงให้เห็นถึงความสมบูรณ์แบบของรสชาติในฐานะ

กลยุทธ์การตลาดเชิงประสาทสัมผัส (De Pelsmaeker, 

Dewettinck and Gellynck, 2013; Asioli, et al., 2011) 

นอกจากนี้การศึกษาของ ชนะชัย เติมพรภักดีกุล และคณะ 

(2556) พบว่า ในธุรกิจร้านอาหาร ผู้บริโภคให้ความส�าคัญ

กบัรสชาตขิองอาหารเป็นอนัดบัทีห่นึง่ และสสีนัหน้าตาของ

อาหาร เป็นอันดับท่ีสอง ส่วนเรื่องของกลิ่นของอาหารถือ

เป็นประเด็นส�าคัญในล�าดับต่อไป และการศึกษาของ นพ

วิทย์ เอมดวง (2558) พบว่า การใช้ประสาทสัมผัสการรับ

รสในด้านความละมุนละไมในรสชาติของเบเกอรี่ร้านเค้ก 

“ศรีเมือง” มีความส�าคัญต่อการตัดสินใจซ้ือของผู้บริโภค 



36 Vol. 8 No. 3 September-December 2018
EAU HEritAgE JoUrnAl

Social Science and Humanity

กำรสัมผัส (touch)

การสัมผัส หมายถึง ความรู้สึกในการแตะต้อง ซึ่ง

ลักษณะการสัมผัสผ่านผิวหนัง เป็นสัมผัสที่ท�าให้เกิดความ

พึงพอใจ โดยผู้บริโภคเมื่อได้สัมผัสสินค้าแล้วเกิดการตัดสิน

ใจซื้อสินค้า โดยความพึงพอใจที่จะเกิดขึ้นจากประสาท

สัมผัสทางผิวหนังนั้น ผู้ประกอบธุรกิจค้าปลีกจะต้องมีการ

ออกแบบ และการบริการที่ตอบสนองการสัมผัสของลูกค้า 

ที่ท�าให้ลูกค้าเกิดความประทับใจในสินค้าและบริการ ซ่ึง

จะส่งผลให้ตราสินค้าของธุรกิจค้าปลีกเกิดการเติบโตอย่าง

เห็นได้ชัดเจน (ธวัชชัย สุวรรณสาร, 2558) อย่างไรก็ตาม

ในปัจจุบันระบบสัมผัสผ่านเทคโนโลยีได้เป็นที่ยอมรับ

ของผู้บริโภคเป็นอย่างดี ซึ่งระบบดังกล่าวเกิดจากความ

รู้สึกในการสัมผัสโดยการใช้ก�าลังแรงสั่นสะเทือนหรือการ

เคลื่อนไหวต่อผู้ใช้ นอกจากนี้การสัมผัสยังมีบทบาทท่ีดีเมื่อ

มีการออกแบบบรรจุภัณฑ์ หรือแม้กระทั่งในการออกแบบ

โฆษณา แบบของบรรจุภัณฑ์ ซึ่งประกอบด้วย รูปแบบวัสดุ 

ขนาด น�้าหนัก สิ่งเหล่านี้สามารถให้ผลกระทบได้อย่างมาก

ต่อการรับรู้ตราสินค้าของผลิตภัณฑ์ เพราะเป็นสิ่งที่ตอบ

สนองต่อความรู้สึก และรสนิยมของผู้บริโภคได้เป็นอย่าง

ดี ยกตัวอย่างเช่น รถยนต์ยี่ห้อมาสด้า ได้น�าลักษณะของ

สัมผัสไปใช้ในการสื่อสาร เพื่อแสดงให้กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

โดยเฉพาะกลุม่วัยรุน่ทีไ่ด้ขบัขีร่ถยนต์ยีห้่อมาสด้า จะมคีวาม

รู้สึกเหมือนได้ควบม้า เป็นต้น

อย่างไรก็ตามการประยุกต์ใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 

5 น้ีไม่จ�าเป็นที่จะต้องให้ความส�าคัญทั้ง 5 สัมผัสนี้อย่าง

เท่าเทียมกัน ผู้ประกอบธุรกิจค้าปลีกสามารถเลือกสัมผัส

ใดสัมผัสหน่ึงหรือ 2–3 สัมผัสเพื่อเป็นมิติหลักที่สอดคล้อง

กับรูปแบบของธุรกิจ โดยให้สัมผัสส่วนที่เหลือเป็นสภาพ

แวดล้อมเพื่อเติมเต็มรูปแบบกลยุทธ์ของประสาทสัมผัส

ให้ครบทั้ง 5 สัมผัส โดยท�าการสื่อสารไปยังผู้บริโภคเป้า

หมายให้เกิดอารมณ์ ความรู้สึกตอบสนองที่ลึกซึ้งมากยิ่ง

ขึ้น ดังน้ันหากส่ิงเร้าที่เกิดขึ้นจากระบบประสาทสัมผัสท้ัง 

5 นี้สามารถไปกระตุ้นผู้บริโภคเป้าหมายได้ตรงกับสิ่งท่ีเขา

คาดหวังและปรารถนา กลุ่มลูกค้าเป้าหมายก็จะเกิดเป็น

ความรู้สึกชอบและหลงใหลได้ปลื้มไปกับบรรยากาศและ

สินค้าในธุรกิจค้าปลีก ซึ่งเมื่อสภาวะทางอารมณ์อยู่เหนือ

เหตผุลก็จะท�าให้ผู้บรโิภคเกดิการตัดสนิใจซือ้ได้ง่ายขึน้ และ

มีโอกาสที่จะซื้อสินค้าได้เพ่ิมมากขึ้น รวมไปถึงอาจก่อให้

เกิดการซ้ือโดยไม่ได้ตั้งใจจะซ้ือสินค้านั้นมาก่อนได้อีกด้วย

สรุป

ธุรกิจค้าปลีกของประเทศไทยหลายแห่งได้น�า

กลยุทธ์ประสาทสัมผัสทั้ง 5 มาใช้ในการก�าหนดกลยุทธ์

การบริหารจัดการธุรกิจท่ีแตกต่างกันออกไปดังนี้

การใช้ประสาทสัมผัสด้านการมองเห็นได้มีการ

สร้างจุดเด่นด้านการออกแบบให้สะดุดตา สร้างความ

ดึงดูดใจให้แก่ผู้ท่ีพบเห็นในรูปแบบท่ีทันสมัย ยกตัวอย่าง

เช่น โครงการลอนดอนสตรีท ท่ีเน้นการออกแบบท่ีโดด

เด่นอย่างมีสไตล์ทั้งภายในและภายนอกด้วยการจ�าลอง

บรรยากาศของเมืองลอนดอนทุกความทันสมัยมาไว้ใน

โครงการ เป็นต้น การเลือกท�าเลที่ตั้งของธุรกิจค้าปลีกที่อยู่

ใกล้แหลง่ชมุชน มีประชากรอาศยัอยูเ่ป็นจ�านวนมาก มีการ

เดินทางที่สะดวก ยกตัวอย่างเช่น ห้างสรรพสินค้าสยามพา

รากอน ห้างสรรพสินค้าเทอมินัลเทเว้นตี้วัน เป็นต้น โดย

ห้างสรรพสินค้าดังกล่าวอยู่ติดกับสถานีรถไฟฟ้าและแหล่ง

ชุมชน จึงสร้างความสะดวกสบายให้แก่ผู้บริโภค 

นอกจากการออกแบบและท�าเลที่ตั้งที่ผู ้บริโภค

สามารถใช้สายตาในการมองเห็นได้อย่างชัดเจนแล้ว การ

จัดวางสินค้าและการออกแบบตกแต่งภายในร้านค้าปลีกก็

ถือได้ว่าเป็นสิ่งส�าคัญเช่นกัน การตกแต่งร้านค้าท่ีไม่สร้าง

บรรยากาศที่ดีให้เกิดขึ้นภายในร้าน ย่อมให้ผู้บริโภคไม่เกิด

ความสะดุดตา จึงต้องมีการใช้กลยุทธ์ในการดึงดูดผู้บริโภค

ในเข้ามา ณ จุดท่ีจ�าหน่ายสินค้าให้ได้มากท่ีสุด และเมื่อผู้

บริโภคท่ีเดินผ่านไปมามองเห็นว่า ณ จุดนั้นมีจ�านวนผู้ซื้อ

จ�านวนมาก ก็จะเกิดความสนใจท่ีจะเดินมา ณ ท่ีจุดนั้นเช่น

เดียวกัน ซ่ึงจุดดังกล่าวเรียกได้ว่า จุดดึงดูด โดยการดึงดูด

ใจอาจจะท�าได้ด้วยการติดป้ายลดราคาพิเศษให้กับสินค้า 

หรือการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายต่าง ๆ  ซ่ึงธุรกิจค้าปลีก

ประเภทห้างสรรพสินค้าเทสโก้ โลตัส และห้างสรรพสินค้า

บิ๊กซี ได้เน้นการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย การติดป้ายลด

ราคาพิเศษดังกล่าว และแสดงให้เห็นว่าสินค้าท่ีทางห้างจัด

จ�าหน่ายมีราคาถูกกว่าแหล่งอื่น โดยเฉพาะการแสดงผ่าน

สื่อโฆษณาซ่ึงผู้บริโภคสามารถรับรู้ได้ด้วยสายตา 

ส�าหรับการจัดวางสินค้าในธุรกิจค้าปลีกอาจจะ

ต้องท�าการจัดวางสินค้าที่ลูกค้านิยมซื้อเป็นสินค้าใหม่ที่ยัง
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ไม่มีใครน�ามาขาย พร้อมติดป้ายโฆษณาในราคาที่ดึงดูดใจ 

ผู้บริโภคก็จะสะดุดตาแล้วเกิดความต้องการที่จะเลือกซื้อ

สินค้านั้นต่อไป นอกจากนี้ได้มีการใช้ตราสินค้าเพื่อสร้าง

ความดึงดูดใจทางสายตาให้เกิดขึ้นแก่ผู้บริโภค ดังจะเห็น

ได้จากกรณีของ ร้านสะดวกซื้อเซเว่น อีเลฟเว่น การใช้ตัว

อักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่แปลตรงตัวทั้งหมด ยกเว้น

ตัว n หลังสุด ซึ่งจะเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็ก

เพียงตัวเดียว และมีเลขเจ็ด ซึ่งมีสีส้มแดงอยู่ตรงกลาง มี

ค�าว่า ELEVEn คาดกลางตรงเลขเจ็ด ภายใต้พื้นหลังท่ีเป็น

สีเขียวขาว โดยลักษณะตราสินค้าดังกล่าวคล้ายแรงดึงดูด

ผู้บริโภคให้เข้ามาใช้บริการภายในร้านค้าได้เป็นอย่างดี

การใช้ประสาทสัมผัสด้านการใช้เสียงได้มีการใช้

เสียงเพลงเพื่อสร้างความดึงดูดใจ และแสดงถึงคุณสมบัติ

ของผลิตภัณฑ์ที่จัดจ�าหน่าย ยกตัวอย่างเช่น โครงการ 

Fresh & Heart ของห้างสรรพสินค้าเทสโก้โลตัส ได้มี

การแต่งบทเพลงให้พนักงานของห้างสรรพสินค้าแสดง

ท่าทางประกอบเพื่อบอกกล่าวถึงคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์

อาหารสดของห้างที่มีความสด มีราคาในการจัดจ�าหน่ายที่

ผู้บริโภคสามารถจับจ่ายเพื่อเลือกซื้อสินค้าได้ในราคาท่ีไม่

สูงมากเมื่อเทียบกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ การแสดงออก

ถึงบริการที่ห้างสรรพสินค้ามีให้แก่ผู้บริโภคที่มาเลือกซื้อ

ผลิตภัณฑ์ ซึ่งเพลงที่ใช้ในโครงการเป็นเพลงท่ีมีจังหวะ

เร็ว จึงสามารถสร้างความปลุกใจให้เกิดขึ้นแก่ผู้บริโภคท่ี

ได้รับฟังเป็นอย่างดี 

การใช้ประสาทสัมผัสด้านการรับกลิ่นได้มีการใช้

กลิน่ของผลิตภณัฑ์มาใช้ในการดึงดูดใจผูบ้รโิภค ยกตวัอย่าง

เช่น โครงการผลิตเบเกอรี่ ณ จุดด้านหน้าของห้างสรรพ

สินค้าแมคโคร ซึ่งกลิ่นหอมของเบเกอร่ีที่ออกจากเตาอบ

ได้สร้างความหอมกรุ่นให้แก่ผู้บริโภคที่เดินเข้ามาเลือกซื้อ

ผลิตภัณฑ์ภายในห้างสรรพสินค้า ซึ่งกลิ่นดังกล่าวอาจจะ

มีส่วนในการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี และ

นอกจากกล่ินที่สร้างความดึงดูดใจแล้ว กลยุทธ์ดังกล่าวยัง

เป็นวิธีการทีจ่ะท�าให้ผูบ้รโิภคเกดิความมัน่ใจได้ว่าผลติภณัฑ์

ที่น�ามาจัดจ�าหน่ายนั้นมีความสดใหม่ และผ่านขั้นตอนการ

ผลิตที่ผู้บริโภคสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน จึงสามารถ

สร้างความมั่นใจให้เกิดขึ้นแก่ผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี

การใช้ประสาทสมัผสัด้านรสชาตขิองธรุกจิค้าปลกี

ในประเทศไทยโดยส่วนใหญ่จะกระท�าโดยการทดลองแจก

ผลิตภัณฑ์ให้ผู้บริโภคได้ชิมรสชาติของผลิตภัณฑ์ ผ่านการ

แนะน�าของพนกังานขายทีอ่ยูป่ระจ�า ณ จดุทีจ่�าหน่ายสินค้า 

หรือการจัดบูธเพื่อการแนะน�าผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะอย่าง

ยิ่งผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ออกสู่ตลาด เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์

ท่ีผู้บริโภคไม่เคยได้รับรู้รสชาติของผลิตภัณฑ์ประเภทนั้น 

ๆ มาก่อน ดังนั้นการให้ผู้บริโภคได้มีโอกาสในการได้ล้ิม

รสของผลิตภัณฑ์จะสามารถสร้างความดึงดูดใจให้เกิดขึ้น

แก่ผู ้บริโภคที่มาใช้บริการในธุรกิจค้าปลีกได้เป็นอย่างดี 

ยกตัวอย่างเช่น ร้านค้า สตาร์บัค เมื่อมีเครื่องดื่มรสชาติ

ใหม่ และต้องการให้ผู้บริโภคได้รู้จักและทดลอง พนักงาน

ก็จะน�าเสนอให้ลูกค้าได้ทดลอง ทดสอบ และพูดคุย เพื่อ

เป็นการรับฟังความคิดเห็นแบบทันที และมีเสน่ห์อย่าง

ท่ีสุด ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะได้รับความร่วมมือจากผู้บริโภค

เป็นอย่างดี จึงถือได้ว่าการใช้กลยุทธ์ประสาทสัมผัสดัง

กล่าวสามารถเป็นการสื่อสารได้สองทาง ซ่ึงจะท�าให้ผู ้

ประกอบธุรกิจค้าปลีกสามารถพัฒนาและปรับปรุงธุรกิจ

ให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคซ่ึงเป็นก

ลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังสามารถ

สร้างความดึงดูดใจให้กลุ่มผู้บริโภคที่ไม่ได้เป็นกลุ่มลูกค้า

เป้าหมายได้มีโอกาสที่จะเกิดความสนใจในผลิตภัณฑ์ได้

เช่นกัน กลยุทธ์ดังกล่าวจึงสามารถเพิ่มยอดการจ�าหน่าย

ผลิตภัณฑ์ได้อย่างต่อเนื่อง

การใช้ประสาทสัมผัสด้านการสัมผัส ได้มีการน�า

เทคโนโลยีมาใช้ในการก�าหนดรูปแบบการให้บริการของ

ธุรกิจค้าปลีกแก่ผู ้บริโภค โดยเฉพาะการให้บริการด้าน

การช�าระเงินท่ีผู้บริโภคสามารถช�าระเงินของผลิตภัณฑ์ได้

ด้วยตนเอง ยกตัวอย่างเช่น ท๊อปส์ ซุปเปอร์มาร์เก็ต ที่ได้

มีการน�าระบบการช�าระเงินด้วยตนเองหรือที่เรียกว่า Self 

Checkout มาใช้ เพื่อให้ผู้บริโภคท่ีเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์ได้

ด�าเนินการสัมผัสกับเครื่องช�าระเงิน แล้วสามารถช�าระ

เงินส�าหรับผลิตภัณฑ์ที่เลือกซื้อได้ด้วยตนเอง ซึ่งวิธีการดัง

กล่าวได้สอดคล้องกับรูปแบบการด�าเนินชีวิตของผู้บริโภค

ในยุคปัจจุบันท่ีมีความเร่งรีบด้านเวลา และไม่สามารถใช้

เวลาในการเข้าคิวเพื่อช�าระเงินค่าผลิตภัณฑ์ในระยะเวลาที่

ยาวนานได้ เครื่องช�าระเงินดังกล่าวจึงสามารถสร้างความ

สะดวกและรวดเร็วให้แก่ผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี

จึงสามารถสรุปได้ว่า ธุรกิจค้าปลีกในประเทศไทย

นั้น ได้เห็นถึงความส�าคัญของการใช้ระบบประสาทสัมผัส
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ทั้ง 5 ในการก�าหนดกลยุทธ์และรูปแบบการให้บริการของ

ธุรกิจ ซึ่งสอดคล้องกับทัศนคติและพฤติกรรมของผู้บริโภค

ในยุคปัจจุบัน โดยกลยุทธ์ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ของธุรกิจ

ค้าปลีกที่น�ามาใช้จะมีความแตกต่างกันออกไปตามความ

ต้องการของผู้ประกอบธุรกิจที่จะสามารถสร้างความแตก

ต่างหรือสร้างจุดเด่นให้เกิดขึ้นแก่ธุรกิจของตน

ประโยชน์ที่ได้รับ

1. นักวิชาการด้านการตลาดและด้านที่เกี่ยวข้อง

กับธุรกิจค้าปลีก สามารถน�าข้อมูลนี้ไปใช้เป็นแนวทางใน

การศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องในอนาคต

2. ผู้ประกอบธุรกิจค้าปลีกสามารถวางแผนการ

ด�าเนินธุรกิจที่ก่อให้เกิดการรับรู้ผ่านทางประสาทสัมผัส

ของผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยตอบสนองได้ตรง

ตามความต้องการของผู้บริโภค และเป็นการกระตุ้นให้เกิด

พฤตกิรรมของผูบ้รโิภคได้เป็นอย่างด ีและข้อมลูดงักล่าวถอื

ได้ว่าเป็นข้อมูลส�าคัญที่ผู้ประกอบธุรกิจค้าปลีกสามารถน�า

ไปใช้ประกอบการก�าหนดทศิทางของธรุกจิให้สอดคล้องกบั

โอกาสทางการตลาด

3. ภาครัฐบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถ

น�าข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการก�าหนดนโยบายการควบคุม

ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ได้อย่างเป็นรูปธรรม

References

Aksawatippaiboon, S. & Taifapun, T. (2014). Influence of neurological marketing communication on  

 purchasing behaviors of cafes. Journal of public relations and advertising, 7(2), 94–112.  

 (in Thai)

Amdong. N.. (2015). Marketing through the senses and social media through Facebook, which  

 affects the decision to buy bakeries, cakes Si Muang. Rettieved from  

 http://www.ex-mba.buu.ac.th/ACADEMIC/Poster2015/poster139.pdf (in Thai)

Asioli, D., Canavari, M., Castellini, A., de Magistris, T., Gottardi, F., Lombardi, P., &

 Spadoni, R. (2011). The role of sensory attributes in marketing organic food: findings from a  

 qualitative study of italian consumers. Journal of Food Distribution Research, 42(1), 16-21.

Aukaaudom, A. & Tummarak, S. (2011). Perception of brand communication education approaches.  

 Retrieved from http://www.bu.ac.th/knowledgecenter/executive_journal/ oct_dec_11/ 

 pdf/aw012.pdf (in Thai)

De Pelsmaeker, S., Dewettinck, K., & Gellynck, X. (2013). The possibility of using tasting as a  

 presentation method for sensory stimuli in conjoint analysis. Trends in Food Science & 

 Technology, 29(2), 108-115. 

Dublino, J. (2014). Sensory retail marketing strategies center on the customer experience.  

 Retrieved from https://apparelmag.com/sensory-retail-marketing-strategies-center-customer- 

 experience.



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ปีที่ 8 ฉบับที่ 3 ประจ�าเดือน กันยายน-ธันวาคม 2561 39

Government Savings Bank. (2017). Modern trade. Retired from https://www.gsb.or.th/ 

 getattachment/ee3d2ae2-45b2-4bbd-879f-3ac5a466fd78/Report_%A1-(internet).aspx  

 (in Thai)

Herz, R., & Engen, T. (1996). Odor memory: Review and analysis. Psychonomic Bulletin &  

 Review,3(1), 300–313.

Hussain, S. (2014). The impact of sensory branding (five senses) on consumer: A case study on KFC  

 (Kentucky Fried Chicken). International Journal of Research in Business Management, 2(5),  

 47–56.

Krishna, A., & Schwarz, N. (2014). Sensory marketing, embodiment, and grounded cognition:  

 A review and introduction. Journal of Consumer Psychology, 24(2), 159-168.

Kunnasut, A. (2013). A study of sensory perceptions of Thai consumers in Singaporean restaurants  

 and the relationship with the background factors. Journal of public relations and  

 advertising, 6(1), 65–82. (in Thai)

Moss, M. (2013). Salt, sugar, fat: How the food giants hooked us. New York: Random House. 

Ninkitsaranon, P. & Satapongpukdee, P. (2017). Modern retail business. Retrieved from  

 https://www.krungsri.com/bank/getmedia/683cacb7-e02f-4bee-a3cc-17827b26c929/IO_ 

 Modern_Trade_2017_TH.aspx (in Thai)

Suwannasan, T. (2015). Viral-marketing. Retrieved from http://www.coachtawatchai.org/2013/07/ 

 viral-marketing.html (in Thai)

Termpornpukdekul, C., Boonsrisoj, P., Samutpong, A., Woranantakul, M., Jamgindee, P.,  

 Aukkarasagawong, C., Bunyamareewan, S., & Pitisun, P. (2013). Brand Charm. Journal of  

 Market and branding, 20(193), 68–71. (in Thai)

Thairath Online. (2013). IBM reveals 5 innovations that will change your life in the next 5 years.  

 Retrieved from https://www.thairath.co.th/content/321703 (in Thai)



40 Vol. 8 No. 3 September-December 2018
EAU HEritAgE JoUrnAl

Social Science and Humanity

บทคัดย่อ

การจัดการศึกษาทางการพยาบาล ต้องพัฒนาให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของบริบทโลก และตอบสนองความ

ท้าทายภาวะสุขภาพที่มีความซับซ้อน ความก้าวหน้าของระบบบริการสุขภาพ และสภาพสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 

โดยจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการประกอบวิชาชีพการพยาบาล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทักษะการคิด

วิเคราะห์ที่จะน�าไปสู่คุณภาพและความปลอดภัยในการดูแลผู้ป่วย โดยจัดการเรียนรู้ภาคปฏิบัติให้สามารถพัฒนาการคิด

วิเคราะห์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้ (1) จัดสภาพการเรียนให้เหมาะสมและส่งเสริมการเรียนรู้ ได้แก่ เตรียมความพร้อม

ผู้เรียนด้านร่างกาย จิตใจและความรู้ให้ผู้เรียนตื่นตัวและพร้อมเรียนรู้ตลอดเวลา และสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ท่ีดี คือ 

บรรยากาศผ่อนคลายเพื่อให้ผู้เรียนรู้สึกปลอดภัย ไม่ถูกคุกคาม มีอิสระในการพูดและการแสดงความรู้สึก และ (2) ใช้

เครื่องมือกระตุ้นการคิดวิเคราะห์ คือผังมโนทัศน์หรือแผนท่ีความคิด และเครื่องมือพัฒนาคุณภาพทางคลินิก ได้แก่ การ

ตามรอยผู้ป่วย (clinical tracer) การทบทวนขณะดูแลผู้ป่วยโดยใช้กิจกรรมทบทวน C3THER ใช้ผังก้างปลา (fishing 

bone diagram) วิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริงของปัญหา (root cause analysis) และใช้กระบวนการพัฒนาคุณภาพอย่าง

ต่อเน่ืองตามแนวคิด Plan Do Check Action (PDCA) ในการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

ค�ำส�ำคัญ: การคิดวิเคราะห์, การพัฒนาการคิดวิเคราะห์, การจัดการเรียนรู้ภาคปฏิบัติ

Abstract

Provisions of nursing education need to be developed in response to the changing world and 

the challenges of complex health conditions, advancement of health service systems, and rapid 

social changes. With provisions of nursing education, students are being tailored to improve their 

skills necessary for nursing practice. Particularly, analytical thinking skills that can lead to quality 

of care and patient safety are important. For enhancing effective analytical thinking, provisions of  

nursing practicum are aimed to (1) provide an appropriate learning environment and promote  

learning, including preparing students’ readiness in terms of knowledge, physical and mental  

conditions and building a learning atmosphere that is relaxing for students to have sense of safety, lack of  

experiencing threats, and freedom to express their feelings and (2) utilize analytical thinking and  

intellectually stimulating tools including concept mapping and clinical quality developing tools which 

includes clinical tracer, C3THER, fishing bone diagram and “Plan Do Check Action” cycle (PDCA) to 

develop continuous nursing quality and learning.

กำรพัฒนำกำรคิดวิเครำะห์ในกำรจัดกำรเรียนรู้ภำคปฏิบัติทำงกำรพยำบำล

The Development of Analytical Thinking in the Nursing Practicum

มาลี ค�าคง

Malee Kumkong
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา

Boromarajonani College of Nursing,Songkhla
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บทน�ำ

การคิด เป็นกระบวนการน�าข้อมูลหรือสิ่งเร้าที่ได้

รับไปเชื่อมโยงกับข้อมูลหรือประสบการณ์เดิม เพื่อสร้าง

ความหมายให้แก่ตน เกิดเป็นความรู้ ความเข้าใจท่ีสามารถ

น�าไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆ (ทิศนา แขมณี, 2554) การ

คิดของแต่ละคนแตกต่างกันขึ้นอยู่กับคุณภาพของการคิดที่

เกิดขึ้นจากความช�านาญของการฝึกฝนวิธีคิดอย่างถูกต้อง 

ซึ่งเป็นกระบวนการทางสติปัญญาที่เกิดขึ้นภายในสมอง 

จัดกระท�ากับข้อมูลที่เข้ามาทางประสาทสัมผัส มีข้ันตอน

การคิดเป็นล�าดับภายในสมอง และเป็นกระบวนการเรียน

รู้ 2 ระดับ คือ การคิดทั่วไปและการคิดระดับสูง (ชนาธิป 

พรกุล, 2554) การคิดสามารถพัฒนาได้ แต่ต้องใช้เวลา 

ใช้กระบวนการฝึกหัด การกระตุ้นและสนับสนุน โดยจัด

สภาพแวดล้อมและประสบการณ์ที่เอื้ออ�านวยต่อการคิด 

นับว่าการคิดเป็นกระบวนการทางสมองของมนุษย์ซ่ึงมี

ศักยภาพสูง และเป็นส่วนที่ท�าให้มนุษย์แตกต่างจากสัตว์

โลก เป็นปัจจัยภายในที่มีอิทธิพลต่อการกระท�าและการ

แสดงออกของบุคคล การพัฒนาความสามารถในการคิด 

จึงเป็นจุดมุ่งหมายส�าคัญในระบบการศึกษาทุกระดับ โดย

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัสของผู้เรียนหลาย

ทาง ให้ผู้เรียนได้ใช้ความคิด ได้ฝึกคิดตามล�าดับข้ันตอน 

และแสดงผลของการคิดด้วยวิธีการต่างๆ เช่น อภิปราย 

ปฏบิตังิานโดยมีสิง่เร้าและสภาพแวดล้อมทีเ่หมาะสม ได้ฝึก

ทักษะการคิด ใช้ลักษณะการคิดแบบต่างๆ มีกระบวนการ

คิดที่หลากหลาย เพื่อให้เกิดการคิดอย่างจงใจและมีเป้า

หมาย (ทิศนา แขมณี, 2554) 

การพัฒนากระบวนการคิดมีความส�าคัญใน

การจัดการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการคิดวิเคราะห์  

(analytical thinking) เป็นความสามารถในการคิดจ�าแนก 

แจกแจงองค์ประกอบของข้อมลูหรอืปัญหา รวมทัง้หาความ

สัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบเหล่านั้น แล้วน�ามาวิเคราะห์

เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาอย่างเป็นระบบ ช่วยให้รู้

ข้อเท็จจริง รู้เหตุผลเบื้องต้นของสิ่งที่เกิดขึ้น ช่วยยกระดับ

ผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ และเป็นพื้นฐานการพัฒนาทักษะ

Keywords: analytical thinking; development of analytical thinking; provision of nursing practicum

ด้านอื่นท่ีสูงข้ึน (มนตรี วงษ์สะพาน, 2557) เช่น การคิด

วิพากษ์หรือคิดอย่างมีวิจารณญาณ (critical thinking) ซ่ึง

เป็นความสามารถในการให้น�้าหนักหรือเหตุผลข้อโต้แย้ง

ที่มีหลักฐานที่เชื่อถือได้ในการสนับสนุนความคิดทั้งด้าน

บวกและด้านลบ และน�าไปสู่การตัดสินใจเลือกแนวทางที่

เหมาะสมนั้น ต้องใช้การคิดวิเคราะห์เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล

ให้ได้รายละเอียดเพียงพอท่ีจะท�าให้เกิดความเข้าใจหรือ

สามารถอธิบายได้ และสามารถประเมินข้อมูลน�าไปสู่ข้อ

สรุปในการหาความหมายที่แท้จริงของข้อมูลนั้นได้ถูกต้อง 

(ศรเนตร อารีโสภณพิเชฐ, 2557) ดังนั้นการคิดวิเคราะห์

จึงจ�าเป็นต่อการคิดวิพากษ์ที่มีประสิทธิภาพ ถ้าไม่มีการ

คิดวิเคราะห์ในการวิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุที่เกี่ยวข้อง 

การตัดสินใจก็จะไม่เกิดขึ้น จึงสามารถสรุปได้ว่า การตัดสิน

ใจในภาวะวิกฤติจะขาดการคิดวิเคราะห์ไม่ได้ (Homden, 

2016) นอกจากนี้การคิดวิเคราะห์ยังส่งผลให้ทักษะการคิด

อืน่ ๆ  สมบรูณ์มากยิง่ขึน้ เช่น การคดิสงัเคราะห์ (synthetic 

thinking) ท่ีใช้ในการวางแผน การสร้างและการพัฒนาใน

ข้ันตอนส�าคัญของกระบวนการออกแบบ และใช้การคิด

วิเคราะห์ในหลายขั้นตอนในช่วงเริ่มต้นของกระบวนการ 

ระบุคุณลักษณะของงาน วิเคราะห์ และเลือกรูปแบบที่

เหมาะสม (Levin & Lieberman, 2000) 

ตามแนวคิดของมาร์ซาโน (Marzano, 2001) 

แบ่งกระบวนการคิดวิเคราะห์ไว้ 5 ประเภท คือ (1) การ

เปรียบเทียบ (matching) เป็นการจ�าแนกองค์ประกอบ

ของความรู้ให้เห็นความเหมือนและความแตกต่างแต่ละ

องค์ประกอบ โดยผู้เรียนต้องท�าความเข้าใจสิ่งส�าคัญของ

องค์ประกอบก่อนจะน�ามาเปรียบเทียบ และผลการเปรียบ

เทียบท�าให้เกิดการเรียนรู ้เพิ่มขึ้น (2) การจัดหมวดหมู่  

(classification) เป็นการรวบรวมองค์ความรู้ให้เป็นหมวด

หมู่ หรือเป็นประเภทที่มีความหมายเกี่ยวข้องกัน โดย

รวบรวมสิง่ทีเ่ป็นองค์ประกอบร่วมให้อยูใ่นประเภทเดยีวกนั 

(3) การจ�าแนกข้อผิดพลาด (error analysis) เป็นการ

แยกแยะเหตุผลที่น่าจะผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนออกจาก
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เหตุผลที่สร้างขึ้นและมีหลักฐานอ้างอิง เป็นการหาเหตุผล

ที่ถูกต้องบนพ้ืนฐานความรู้ ตรวจสอบเหตุผลให้มีความถูก

ต้อง (4) การสรุปหลักการ (generalizing) เป็นกระบวน

การสร้างข้อสรุปเพื่ออ้างอิงหรือสร้างหลักการใหม่ และ

ลงความเห็นสรุปบนฐานข้อมูลสนับสนุนที่เพียงพอโดยใช้

เหตุผลเชิงอุปนัย (induction) คือ เน้นการใช้ข้อมูลท่ีเป็น

เหตุ เป็นผล และการใช้เหตุผลเชิงนิรนัย (deduction) คือ 

เน้นพิจารณาหลักการหรือกฎเกณฑ์ทั่วไป และ 5) การน�า

หลักการไปใช้ (specifying) เป็นการเรียบเรียงความคิด 

ก�าหนดกลวิธีหรือคาดการณ์เรื่องใด เรื่องหนึ่งบนพื้นฐาน

ของหลักการและน�าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ด้านใหม่ ท�าให้

มีการใช้สติปัญญา และคาดการณ์สถานการณ์ที่จะเกิดขึ้น

ในอนาคต

ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของบริบทโลก ผู้สอน

ต้องพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้ทันต่อสถานการณ์ มุ่งเน้น

พัฒนาผู้เรียนให้เป็นบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะที่จ�าเป็น

ในการท�างาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการคิดวิเคราะห์ เพราะ

อุดมศึกษาเป็นด่านสุดท้ายของการเตรียมบัณฑิตเข้าสู่โลก

ของการท�างานจริง (ศรเนตร อารีโสภณพิเชฐ, 2557) จึง

ต้องมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถและทักษะที่

จ�าเป็น ผู้สอนเสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ท่ี

เน้นองค์ความรู้ ทักษะความเชี่ยวชาญและสมรรถนะ โดย

จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนให้รู้จริง (วิจารณ์ พา

นิช, 2555) เกิดคุณค่าของการเรียนรู้คือ ผู้เรียนสามารถน�า

สิ่งที่เรียนรู้ไปปฏิบัติให้เกิดผล ปฏิบัติได้จริงในการท�างาน

และการด�าเนินชีวิตเพื่อพัฒนา ตนเองให้เกิดศักยภาพ

สูงสุด (สุพาลิตร สมเขาใหญ่, 2557) นโยบายการศึกษาของ

ประเทศไทยให้ความส�าคัญกับการพัฒนาการคิดวิเคราะห์

ของผู้เรียนตั้งแต่การศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยก�าหนดตัวบ่งช้ี

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ 4 ให้ผู้เรียน

คิดเป็น ท�าเป็น คือ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิด

สังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ ปรับตัว

ในสังคมได้ (ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 

2554) และการศึกษาระดับอุดมศึกษาก�าหนดมาตรฐาน

ผลลัพธ์การเรียนรู้ด้านที่ 3 คือทักษะทางปัญญา ที่ผู้เรียน

ต้องตระหนักรู้ในตนเอง มีความสามารถในการสืบค้นและ

วิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย สามารถน�า

ข้อมลูและหลกัฐานไปใช้ในการอ้างองิและแก้ไขปัญหาอย่าง

มีวิจารณญาณ และคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบโดยใช้องค์

ความรูท้างวชิาชีพและท่ีเกีย่วข้อง (ส�านกังานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน, 2552) นอกจากนี้ การจัดการศึกษา

ทางการพยาบาล ต้องผลิตบัณฑิตเพื่อตอบสนองความ

ท้าทายของภาวะสุขภาพที่ซับซ้อน ความก้าวหน้าของ

ระบบบริการสุขภาพ และสภาพสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงอย่าง

รวดเร็ว การคิดวิเคราะห์จึงมีความส�าคัญในการวิเคราะห์

ปัญหา น�าไปวางแผนการพยาบาล และปฏิบัติการพยาบาล

ให้เกิดผลลัพธ์การดูแลท่ีมีคุณภาพและความปลอดภัย ซึ่ง

ในระบบบริการสุขภาพพบว่า ผู้ที่มีทักษะการคิดวิเคราะห์

จะสามารถสรุปข้อมูลท่ีเป็นจริงอย่างเป็นระบบ วิเคราะห์

ปัญหาและความต้องการของผู้รับบริการ เช่ือมโยงข้อมูล

กับความรู ้ทางวิชาการ จัดหมวดหมู่ จ�าแนก แยกแยะ

ข้อมูล วางแผนบริการสุขภาพได้สอดคล้องกับบริบทของ

ผู้รับบริการ และสามารถใช้เหตุผลหรือหลักฐานในการแก้

ปัญหาอย่างรอบคอบ (กิตติพร เนาว์สุวรรณ, เสริมศักดิ์ วิ

ศาลาภรณ์ และวิทวัส ดิษยะศริน สัตยารักษ์, 2558) 

กำรพัฒนำกำรคิดวิเครำะห์ในกำรจัดกำรเรียนรู ้ภำค

ปฏิบัติทำงกำรพยำบำล

การจัดการเรียนรู ้ภาคปฏิบัติทางการพยาบาล 

ช่วยพัฒนาผู้เรียนให้มีการคิดวิเคราะห์ มีทักษะทางวิชาชีพ 

และทักษะต่าง ๆ ท่ีจ�าเป็นในการประกอบวิชาชีพ ส�าเร็จ

การศึกษาอย่างมีความพร้อมในการปฏิบัติบทบาทหน้าที่

ครอบคลุมทุกมิติ ทั้งการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค รักษา 

บ�าบัดทางการพยาบาล และฟื้นฟูสุขภาพ อย่างเป็นองค์

รวมท่ีมีคุณภาพและความปลอดภัย การศึกษาภาคปฏิบัติ 

จึงมีความส�าคัญยิ่งต่อการเป็นพยาบาลที่มีความสามารถ

ทางการพยาบาลในอนาคต (วิภาดา คุณาวิกติกุล, 2558) 

เพราะเป็นการเรียนรู้ผ่านการฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง 

ใช้กระบวนการพยาบาลแก้ปัญหาสุขภาพของผู้รับบริการ

อย่างเป็นระบบ และมขีัน้ตอนต่อเนือ่งตามหลกัวทิยาศาสตร์ 

ตั้งแต่ประเมินสภาพผู้ป่วยให้ได้ข้อมูลที่ส�าคัญ ถูกต้อง ครบ

ถ้วน น�าข้อมูลมาวิเคราะห์ แยกแยะและจัดหมวดหมู่ เพื่อ

ก�าหนดปัญหาหรือข้อวินิจฉัยการพยาบาล วิเคราะห์โอกาส

หรือแนวโน้มท่ีจะเกิดอันตรายหรือความไม่ปลอดภัยของผู้

ป่วย ก�าหนดเป้าหมายการพยาบาลบนพื้นฐานของข้อมูล

และมาตรฐานการดูแล เช่ือมโยงความสัมพันธ์ของปัญหา
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และผลกระทบ พิจารณาเลือกกิจกรรมการพยาบาลที่ดี

ที่สุด ปฏิบัติการพยาบาลตามล�าดับความส�าคัญและตอบ

สนองความต้องการของผู้ป่วย ประเมินผลการพยาบาล

เพื่อน�าข้อมูลมาวิเคราะห์และเข้าสู่กระบวนการพยาบาล

ใหม่จนกว่าจะบรรลุเป้าหมาย คือ ผู้ป่วยสามารถด�ารง

ชีวิตต่อไปอย่างผาสุกหรือเสียชีวิตอย่างสมศักดิ์ศรีของ

ความเป็นมนุษย์

อย่างไรก็ตาม แม้การฝึกปฏิบัติเป็นวิธีการท่ีช่วย

พัฒนาการคิดวิเคราะห์ แต่ผลการประเมินการจัดการเรียน

การสอนภาคปฏิบัติทางการพยาบาลเมื่อสิ้นสุดการฝึกภาค

ปฏิบัติพบว่า นักศึกษาทุกคนมีคะแนนด้านทักษะการคิด

วิเคราะห์อยู่ในระดับต�่า และการศึกษาวิจัยของ ยุวนิดา 

อารามรมย์, กิตติพร เนาว์สุวรรณ, ธิดารัตน์ รัตน์สิงห์ศรี 

และกนกวรรณ ศิลปกรรมพเิศษ (2559) เกีย่วกบัปฏสิมัพนัธ์

ระหว่างประสบการณ์การฝึกภาคปฏิบัติและประสบการณ์

การจดักจิกรรมสโมสรนกัศกึษาทีม่ผีลต่อความสามารถด้าน

การคิดเชิงวิเคราะห์ของนักศึกษาพยาบาลพบว่า นักศึกษา

พยาบาลที่มีประสบการณ์การฝึกภาคปฏิบัติต่างกันมีความ

สามารถด้านการคิดเชิงวิเคราะห์ไม่แตกต่างกัน ซึ่งมนตรี 

วงษ์สะพาน (2556) ได้สรุปปัญหา อุปสรรคการเรียนรู้

ของผู้เรียน 5 ประการ คือ (1) ผู้สอนให้ความส�าคัญกับค�า

ตอบมากกว่ากระบวนการ จึงเน้นการสอนให้จ�าได้ (2) ผู้

เรียนขาดเครื่องมือช่วยคิดในระหว่างการเรียนรู้เนื่องจาก

ผู้สอนเน้นการป้อนเนื้อหาและวัดผลตามเนื้อหาที่ป้อนให้ 

ท�าให้ผู้เรียนไม่ได้ใช้ศักยภาพทางสมองเพ่ือคิดหาค�าตอบ 

(3) ผู้เรียนไม่เกิดการเชื่อมโยงความรู้และประสบการณ์

เพราะการเรียนการสอนเน้นให้เข้าใจและจดจ�าเนื้อหา 

(4) ระบบการศึกษาขาดการประเมินผลสัมฤทธิ์ในส่วนของ

กระบวนการเรยีนรูเ้พราะไม่เชือ่มัน่ในผลระยะยาวทีเ่กดิขึน้

จากกระบวนการคิด ปฏิบัติการแก้ปัญหา และสร้างสรรค์

ผลงาน และ(5) ผู้เรียนขาดประสบการณ์ความภาคภูมิใจ

ในผลงานที่คิดได้ 

ผู ้เขียนได้พัฒนาการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษา

พยาบาลในการจัดการเรียนรู้ภาคปฏิบัติโดยน�าเครื่องมือ

พัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยมาประยุกต์ในกิจกรรมการ

เรยีนรู้ทีม่อียูเ่ดมิจ�านวน 2 รายวชิา เพือ่เป็นแนวทางกระตุน้

ให้นักศึกษาได้คิดวิเคราะห์ โดยปรับปรุงวิธีการให้เหมาะ

สมกับบริบทของการจัดการเรียนรู้ ผลการพัฒนาพบว่า 

นกัศกึษาทกุคนมทีกัษะการคดิวเิคราะห์เพิม่ขึน้ คอืสามารถ

เชื่อมโยงความรู้สู่การปฏิบัติได้ เชื่อมโยงปัญหาของผู้ป่วย

แต่ละปัญหาได้ถูกต้อง อธิบายได้สอดคล้องอย่างมีเหตุและ

ผลท่ีชัดเจนในแต่ละปัญหา ผู้เขียนจึงต้องการน�าเสนอเพื่อ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้ผู้อ่านน�าไปประยุกต์ในการพัฒนาการ

คดิวเิคราะห์ของนกัศกึษาพยาบาลให้เกดิประสทิธภิาพ ดงันี้ 

1. จัดสภาพการเรียนให้เหมาะสมและส่งเสริมการ

เรยีนรู ้การฝึกปฏบิตักิารพยาบาลเป็นการปฏบิตัทิีเ่กีย่วข้อง

กบัชวีติของบคุคลทีม่ปัีญหาสขุภาพในระยะเฉยีบพลนั วิกฤต 

และเรื้อรัง เป็นภาวะท่ีผู้สอนและผู้เรียนมีความเครียดจาก

ความรบัผดิชอบต่อบทบาทหน้าทีท่ีจ่ะเกดิความผดิพลาดไม่

ได้ และผู้เรียนมีความกลัว ความวิตกกังวลในการเผชิญกับ

ความเจบ็ป่วยของผูป่้วย สภาพแวดล้อมและบคุลากรในหอ

ผู้ป่วย ต้องปรับตัวกับเทคนิคและวิธีการสอนของผู้สอนที่

แตกต่างกัน สภาพการเรียนท่ีเหมาะสมและส่งเสริมการ

เรียนรู้ ช่วยให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาการคิดวิเคราะห์

ของผู้เรียน ดังนี้

1.1 เตรียมความพร้อมผู้เรียนด้านร่างกายและ

จิตใจ ให้ผู้เรียนมีความตื่นตัวและมีความพร้อมในการเรียน

รู้ตลอดเวลา แต่จากประสบการณ์การสอนภาคปฏิบัติพบ

ว่า ผู้เรียนมีอาการอ่อนเพลีย ง่วงนอนจากการพักผ่อนไม่

เพียงพอ เนื่องจากใช้เวลาท�ารายงานวางแผนการพยาบาล

และอ่านหนังสือนาน ปฏิบัติการพยาบาลไม่ทันเวลาจึงมี

เวลาพักเที่ยงน้อย สิ่งเหล่านี้ส่งผลให้ร่างกายเหน่ือยล้า 

ขาดความตื่นตัวและประสิทธิภาพการเรียนรู้ลดลง ผู้สอน

จึงต้องจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละวันให้สมดุลโดยมอบ

หมายภาระงานอย่างเหมาะสมกบัความรูค้วามสามารถของ

ผู้เรียน ตรงตามลักษณะวิชา และวัตถุประสงค์การเรียนรู้ 

แนะน�าหนังสือและแหล่งเรียนรู้เพื่อลดเวลาการค้นคว้าให้

น้อยลง สอนสิ่งใหม่หรือทักษะการพยาบาลท่ีผู้เรียนไม่มี

ประสบการณ์เพื่อลดความเครียดและความกลัว ให้สิทธิ

ในการพักเท่ียงและเวลาในการรับประทานอาหารตรง

เวลา และไม่ควรให้นักศึกษาปฏิบัติงานเกินเวลาที่ก�าหนด 

1.2 สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่ดี บรรยากาศ

เป็นสภาพแวดล้อมท่ีเก่ียวข้องกับพฤติกรรม ความสัมพันธ์

ของบุคคล มีอิทธิพลและส่งผลโดยตรงต่อผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน เพราะกระบวนการเรียนการสอนแบบกลุ่ม 

จะมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน และผู้เรียนกับ
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ผู้เรียน ผู้สอนจึงต้องสร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลาย เป็น

กัลยาณมิตร สร้างสัมพันธภาพที่ดี มีความเป็นกันเอง สง่า

งามและน่าศรัทธา เปิดใจกว้าง ยอมรับความคิดเห็นของผู้

เรียน ท�าให้ผู้เรียนรู้สึกปลอดภัย ไม่ถูกคุกคามไม่เกิดความ

รู้สึกกลัวถูกกล่าวโทษหรือต�าหนิ มีอิสระในการพูดและ

แสดงความรู้สึก ซึ่งจะช่วยให้ผู้สอนรับรู้วิธีคิดและเหตุผล

ในการกระท�าของผู้เรียน และกระบวนการเรียนการสอน

ด�าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ผู้เรียนต้องฝึก

ปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยร่วมกับบุคลากรที่มีบุคลิกภาพหลาก

หลาย ผู้สอนต้องส่งเสริมสัมพันธภาพที่ดีให้เกิดขึ้นระหว่าง

ผู้เรียนและบุคลากร ทั้งผู้สอนและผู้เรียนต้องเป็นสมาชิก

ทีมที่มีประสิทธิภาพ เป็นส่วนหน่ึงของทีมที่มีความรับผิด

ชอบต่อหน้าที่ มีน�้าใจช่วยเหลือ และไม่เพิกเฉยที่จะช่วย

เหลือบุคลากรในหอผู้ป่วย จะช่วยให้บรรยากาศการเรียนรู้

ที่พึ่งพากันและกัน และผู้เรียนจะมีทัศนคติที่ดี และมีความ

สุขกับการฝึกปฏิบัติ 

2. ใช้เครื่องมือกระตุ้นการคิดวิเคราะห์ แม้ว่า

การฝึกภาคปฏิบัติเป็นการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาการคิด

วิเคราะห์ผ่านการฝึกประสบการณ์จริงและกิจกรรมการ

เรียนรู้ตามวัตถุประสงค์รายวิชา เช่น แผนการพยาบาลโดย

ใช้กระบวนการพยาบาล ประชมุปรกึษาก่อนและหลงัให้การ

พยาบาล ปฏิบัติพยาบาลร่วมกับทีมสุขภาพ วิเคราะห์กรณี

ศึกษา สะท้อนคิด แต่ผลการติดตามคุณภาพบัณฑิตของ

สถาบันการศึกษาหลายแห่งพบว่า ผลลัพธ์การเรียนรู้ด้าน

ทักษะทางปัญญามีค่าเฉลี่ยต�่ากว่าด้านอื่นๆ การพัฒนาการ

คิดวิเคราะห์ จ�าเป็นต้องใช้เครื่องมือช่วยคิดหรือกระตุ้น

การคิดในระหว่างการเรียนรู ้โดยผสมผสานกับกิจกรรม

การเรียนการสอน ดังนี้ 

2.1 ผงัมโนทศัน์หรอืแผนทีค่วามคดิ (concept 

mapping) เป็นแผนภาพแทนความคิดหรือแผนผังที่แสดง

ความสัมพันธ์ของสาระหรือความคิด ให้เห็นเป็นโครงสร้าง

ภาพรวม (ทิศนา แขมณี, 2554) ใช้จัดระบบข้อมูลความรู้ที่

ใช้กระบวนการทางสติปัญญา จัดกระท�าข้อมูลของผู้เรียน

โดยท�าความเข้าใจและเชื่อมโยงความสัมพันธ์ ช่วยยืนยัน

ความเข้าใจ ตรวจสอบการเรียนรู้ และให้ข้อมูลป้อนกลับ

ผู้เรียนอย่างเหมาะสม (สุพาลิตร สมเขาใหญ่, 2557) นับ

เป็นเครือ่งมอืส�าคญัในการพฒันาการคดิวเิคราะห์ทีส่ะท้อน

ความรู้ ความเข้าใจได้เป็นรูปธรรม ช่วยให้ผู้สอนวางแผน

พัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และผู้เรียนสามารถ

ปรับใช้เพื่อเรียนรู้และพัฒนาการคิดวิเคราะห์ได้ด้วยตนเอง 

ดังผลการศึกษาเกี่ยวกับการใช้ผังมโนทัศน์ในการจัดการ

เรียนรู้พบว่า ช่วยให้ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้สูงขึ้นอย่างมีนัย

ส�าคัญ (วิภาดา คุณาวิกติกุล, 2558) ผู้เรียนมีความสามารถ

ในการคิดวิเคราะห์สูงขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญ (วรรณภา โคตร

พันธ์, 2552; สุกัญญา ศิริเลิศพรรณา, 2553; วิมล ทองผิว 

และสริลิกัษณ์ หาญวฒันานกุลุ, 2557) ทกัษะการแก้ปัญหา

อย่างมวีจิารณญาณของกลุม่ทดลองสงูกว่าก่อนการทดลอง

และสูงกว่ากลุ่มท่ีเรียนตามปกติอย่างมีนัยส�าคัญ (สุภัทรา 

ตันติวิทยมาศ และวีรพล แสงปัญญา, 2555)

การจัดการเรียนรู ้ภาคปฏิบัติทางการพยาบาล 

สามารถน�าผงัมโนทศัน์หรอืแผนทีค่วามคดิมาใช้ในกจิกรรม

ต่าง ๆ  เช่น วิเคราะห์พยาธิสภาพและผลกระทบของผู้ป่วย

เชื่อมโยงถึงกระบวนการพยาบาล โดยเริ่มจากนักศึกษา

ประเมินสภาพผู้ป่วยและอ่านทบทวนองค์ความรู้เก่ียวกับ

ภาวะสุขภาพของผู้ป่วยอย่างเข้าใจ หลังจากนั้นเริ่มเขียน

จากปัญหาหลกัทีน่�าผูป่้วยมาโรงพยาบาล แล้วย้อนวเิคราะห์

ไปทีส่าเหตหุรอืปัจจยัเสีย่งของผูป่้วยจากพฤตกิรรมสขุภาพ 

สภาพสังคมและสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงตามช่วงวัย 

วัฒนธรรม ความเชื่อ การเจ็บป่วยในอดีต และประวัติการ

เจ็บป่วยของครอบครัว น�าข้อมูลมาอธิบายกลไกการเจ็บ

ป่วยเป็นล�าดับขั้นให้มีความเป็นเหตุเป็นผล และข้อมูล

สนับสนุนอย่างเพียงพอ จนกระทัง่ส่งผลใหเ้กิดการเจบ็ป่วย

ขึน้ หลงัจากนัน้เชือ่มโยงถงึผลกระทบทีเ่กดิขึน้ และลากเส้น

แสดงความสัมพันธ์ของข้อความให้เห็นภาพรวม จัดล�าดับ

ความส�าคัญ และวิเคราะห์แนวโน้มท่ีจะเกิดปัญหาใหม่ น�า

ไปสู่การวางแผนการพยาบาลตามกระบวนการพยาบาล 

นอกจากนี้สามารถใช้ผังมโนทัศน์หรือแผนท่ีความคิดสรุป

การเรียนรู้ภาพรวมของผู้ป่วยแต่ละราย ให้น�าเสนอราย

บุคคล และอภิปรายร่วมกับผู้สอนและสมาชิกลุ่ม ช่วยให้

ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้มากขึ้น ผลการน�าผังความคิดมา

จัดการเรียนรู้นักศึกษาพยาบาล ช้ันปีท่ี 2 จ�านวน 41 คน 

ในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 1 

พบว่า การคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาเพิ่มขึ้นจากก่อนเรียน

ทุกคน เพราะได้เรียนรู้จากการวิเคราะห์ข้อมูล การศึกษา

ค้นคว้าและเลือกข้อมูลท่ีเก่ียวข้องมาใช้อย่างมีเหตุผล 

เปรยีบเทียบความเหมอืนและความแตกต่างระหว่างข้อมลูที่
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เกิดขึ้นจริงของผู้ป่วยกับแนวคิดทฤษฎี และพบว่านักศึกษา

ใช้กระบวนการพยาบาลได้ดีขึ้น

2.2 เครือ่งมอืพฒันาคุณภาพทางคลนิกิ สถาบนั

รับรองคุณภาพสถานพยาบาล แนะน�าให้ทีมสุขภาพโรง

พยาบาลใช้ในการพฒันาคุณภาพการดูแลผูป่้วย โดยทบทวน

กระบวนการดูแลเพื่อค้นหาโอกาสพัฒนา และปรับปรุง

คุณภาพการดูแลให้ดีขึ้น (สถาบันรับรองคุณภาพสถาน

พยาบาล, 2559) ซึ่งสามารถน�ามาใช้ในการจัดการเรียนรู้

ภาคปฏิบัติเพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์ โดยผสมผสานกับ

กิจกรรมการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม ดังนี้

2.2.1 การตามรอยผูป่้วย (clinical tracer) 

เป็นการใช้สภาวะทางคลินิกเพื่อติดตามประเมินคุณภาพ

หรือวิเคราะห์สถานการณ์ในแง่มุมต่างๆ เช่น กระบวนการ

และผลลัพธ์การดูแลผู้ป่วยแต่ละโรคหรือกลุ่มอาการ ด้วย

การตามรอยตลอดเส้นทางของกระบวนการ ตั้งแต่ผู้ป่วย

เข้ารับการดูแลรักษา จนจ�าหน่ายออกจากโรงพยาบาล 

และดูแลต่อเนื่องที่บ้านหรือชุมชน เพื่อทบทวนการดูแล

ผู ้ป่วยแต่ละโรคในภาพรวมทุกองค์ประกอบ ประยุกต์

หลักฐานทางวิชาการมาพัฒนาการดูแลให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น 

(สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล, 2559) จึงสามารถ

น�ามาใช้ในการวางแผนการพยาบาล หัวข้อสรุปอาการและ

การดูแลรักษาก่อนรับไว้ในความดูแลของนักศึกษาโดย

ย้อนรอยไปศึกษาประวัติการเจ็บป่วย และการดูแลรักษา

ตลอดเส้นทางที่ผู้ป่วยเข้ารับการดูแลรักษา และวิเคราะห์

กระบวนการดูแล (care process) ตั้งแต่การเข้าถึงและ

เข้ารับบริการ (access and entry) การประเมินสภาพ 

(assessment) การวางแผนดูแลรักษา (plan of care) 

การวางแผนจ�าหน่าย (discharge plan) การดูแลผู้ป่วย

และประเมินซ�้า (care of patient and reassess) การให้

ข้อมลูและเสรมิพลงั (information and empowerment) 

การดูแลต่อเนื่อง (continuity of care) แล้ววิเคราะห์

เปรียบเทียบกับแนวทางการดูแลตามมาตรฐานหรือหลัก

ฐานทางวิชาการ และเพิ่มเติมกิจกรรมการดูแลรักษาที่

เป็นไปได้ตามบริบทในขณะนั้น จึงเป็นการพัฒนาการคิด

วิเคราะห์ผ่านกระบวนการเปรียบเทียบ การจ�าแนก และ

การน�าหลักการไปใช้ และได้เรียนรู้กระบวนการดูแลรักษา

ทั้งระยะที่มีอาการรุนแรงและระยะสงบ เข้าใจแก่นส�าคัญ

ของการดูแลแต่ละระยะไม่ใช่เฉพาะแค่ช่วงเวลาที่รับผู้ป่วย

ไว้ในความดูแลเท่านั้น 

วิธีการตามรอยผู้ป่วยตลอดเส้นทางที่ผู้ป่วยเข้ารับ

การดแูลรกัษาตามกระบวนการดแูล (care process) มดีงันี้ 

1) วิเคราะห์อาการที่ผู ้ป่วยตัดสินใจเข้ารับการ

ดูแลรักษา เพื่อประเมินการเข้าถึงและเข้ารับบริการ และ

พิจารณาตัดสินว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ และน�าข้อมูล

ไปวางแผนจ�าหน่ายหรือให้ค�าแนะน�าผู้ป่วยในการประเมิน

อาการตนเอง เพื่อการเข้าถึงและเข้ารับบริการในครั้งต่อ

ไปได้อย่างเหมาะสม 

2) วิเคราะห์การดูแลรักษาที่ผู ้ป่วยได้รับ เพ่ือ

ประเมินการดูแลรักษาแต่ละจุดที่ผู ้ป่วยเข้ารับการรักษา 

รวมถึงการดูแลรักษาในหอผู้ป่วย เปรียบเทียบกับแนวทาง

การดูแลรักษาตามมาตรฐาน หรือใช้ความรู้ทางวิชาการ

เข้ามาเปรียบเทียบ (gap analysis) เพื่อพิจารณาความ

สอดคล้องกับภาวะเจ็บป่วย อธิบายเหตุผลการดูแลรักษา

แต่ละกิจกรรม และเพิ่มเติมการดูแลรักษาที่ดีที่สุดที่ผู้ป่วย

ควรได้รับในขณะนั้น 

3) วิเคราะห์ปัญหาปัจจุบัน วางแผนจ�าหน่ายและ

การดูแลต่อเนื่อง โดยให้ผู้เรียนประเมินปัญหาท่ียังคงมีอยู่

ในปัจจุบันเพื่อวางแผนการพยาบาลและให้การพยาบาล

ตามล�าดับความส�าคัญ และวางแผนจ�าหน่ายผู้ป่วย อาจใช้

แนวคิดการจ�าหน่ายผู้ป่วยตามหลัก D-METHOD เพราะ

มีแนวทางการให้ข้อมูลผู้ป่วยท่ีชัดเจน ง่ายต่อการประเมิน

ปัญหาแต่ละด้าน การให้ความรู้และการวางแผนจ�าหน่าย

ครอบคลุมและเกิดผลลัพธ์ที่ดีต่อผู ้ป่วย (Wangchom, 

2012) และให้ผู้เรียนวิเคราะห์ปัญหาที่ต้องส่งต่อให้ทีม

สุขภาพในชุมชน

ผลการใช้เครื่องมือการตามรอยและกระบวนการ

ดูแลรักษาในการจัดการเรียนรู้นักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 

2 รายวิชาปฏิบัติการพยาบาลบุคคลท่ีมีปัญหาสุขภาพ 1 

จ�านวน 24 คน พบว่า การเขียนแผนการพยาบาลและการ

อภิปรายในการประชุมปรึกษาทางการพยาบาล แสดงถึง

การพฒันาการคดิวเิคราะห์ และคะแนนการประเมนิตนเอง

ด้านการคิดวิเคราะห์เพิ่มสูงข้ึน คือโดยค่าเฉลี่ยคะแนนการ

คิดวิเคราะห์ก่อนการใช้การตามรอยเท่ากับ 2.66 และหลัง

การใช้เพิ่มข้ึนเท่ากับ 3.64 

การตามรอยผู้ป่วย อาจเขียนแบบบรรยาย หรือใช้
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การดูแลรักษาคร้ังแรกที่โรงพยาบาล........................................... ด้วยประวัติการเจ็บป่วย ...............................................

การดูแลรักษาที่ผู้ป่วย

ได้รับขณะนั้น

วิเคราะห์แผนการดูแลรักษา 

 (เปรียบเทียบกับ CPG)

การดูแลรักษาเพิ่มเติม (ปิด Gab)

การดูแลรักษาที่........................................... อาการและอาการแสดงของผู้ป่วย............................................................

สรุปการดูแลรักษา

ที่ผู้ป่วยได้รับขณะนั้น

วิเคราะห์แผนการดูแลรักษา 

 (เปรียบเทียบกับ CPG)

การดูแลรักษาเพิ่มเติม (ปิด gap)

การดูแลรักษาที่........................................... อาการและอาการแสดงของผู้ป่วย............................................................

สรุปการดูแลรักษา

ที่ผู้ป่วยได้รับขณะนั้น

วิเคราะห์แผนการดูแลรักษา 

 (เปรียบเทียบกับ CPG)

การดูแลรักษาเพิ่มเติม (ปิด gap)

สรุป.........................................................................................................................................................................................

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

ภำพ 1: การตามรอยผู้ป่วยรูปแบบตาราง

2.2.2 ทบทวนขณะดูแลผูป่้วยหรอืทบทวน

ข้างเตยีงโดยใช้กจิกรรม C3THER เป็นการทบทวนการดแูล

ขณะที่ผู้ป่วยอยู่ในความดูแล นอกจากช่วยเพิ่มความไวใน

การค้นหาปัญหาของผู้ป่วย และช่วยให้เห็นประเด็นท่ีจะ

น�าไปปรับปรุงการดูแลผู้ป่วยให้ดีขึ้นแล้ว สามารถกระตุ้น

ให้นักศึกษาวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของผู้รับ

บริการ จ�าแนก แยกแยะข้อมูล จัดหมวดหมู่ และวางแผน

การพยาบาลได้สอดคล้องกับปัญหาที่แท้จริง โดยใช้แนว

ค�าถามการทบทวน ดังนี้ (สถาบันรับรองคุณภาพสถาน

พยาบาล, 2559)

Care: การดูแลที่ดีที่สุดโดยใช้ค�าถามกระตุ้นให้ผู้

เรียนวิเคราะห์ว่า ผู้ป่วยมีความเสี่ยงหรือมีโอกาสเกิดความ

ไม่ปลอดภัยอะไรบ้าง ขณะนี้ผู้ป่วยได้รับการดูแลเพียงพอท่ี

จะไม่เกิดความเสี่ยงหรือความไม่ปลอดภัยหรือยัง และการ

ดูแลที่ดีที่สุดส�าหรับผู้ป่วยควรเป็นอย่างไร จะช่วยค้นหา

ความเสี่ยงทางคลินิก การตอบสนองต่อความเสี่ยงที่ค้นพบ 

เช่น ค�าถามว่า ผู้ป่วยมีความเสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อนอะไร

บ้าง มีเรื่องอะไรท่ีผู้ป่วยถูกปล่อยปละละเลย  

Communication: การสื่อสารและการให้ข้อมูล 

ใช้ค�าถามกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ว่า ผู้ป่วยควรได้รับข้อมูล

ท่ีจ�าเป็นหรือค�าแนะน�าในเรื่องอะไรบ้าง  

Continuous: การดูแลต่อเนื่อง เป็นความต่อ

เนื่องระหว่างเวร ระหว่างบุคคล ระหว่างแผนกเพื่อส่งต่อ

ปัญหาหรือข้อมูลที่ต้องการให้เกิดการดูแลและเฝ้าระวัง

ให้ปลอดภัย โดยใช้ค�าถามกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ว่า ผู้

ป่วยควรได้รับการเฝ้าระวังเรื่องอะไร มีข้อมูลอะไรท่ีต้อง

ส่งต่อให้เวรต่อไป

Team: การดูแลผู้ป่วยโดยทีมสหสาขาวิชาชีพที่

เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลจากวิชาชีพที่มีความ

เชี่ยวชาญในเรื่องนั้น ๆ  และท�าให้เกิดมุมมองที่หลากหลาย

จากวิชาชีพอื่น ช่วยในการประสานแผนการดูแลผู้ป่วย โดย
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ใช้ค�าถามกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ว่า ผู้ป่วยควรได้รับการ

ดูแลจากวิชาชีพใดบ้าง เพราะเหตุใด 

Human Resource: ความรู้และสมรรถนะของ

บุคลากรหรือทีม ใช้ในการประเมินตนเองด้านความรู้และ

สมรรถนะที่เพียงพอในการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับมอบหมาย 

โดยใช้ค�าถามกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ว่า ผู้เรียนมีความรู้

เพียงพอในการดูแลผู้ป่วยหรือไม่ ต้องใช้ความรู้เรื่องอะไร

ในการดูแล

Equipment and Environment: เครื่องมือและ

สภาพแวดล้อม โดยใช้ค�าถามกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ว่า 

ผู้ป่วยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยหรือยัง เครื่องมือท่ี

จ�าเป็นในการดูแลรักษาเพียงพอหรือไม่

Record: การบันทึกเวชระเบียน โดยใช้ค�าถาม

กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู ้ว่า มีการบันทึกครบถ้วนเพียง

พอส�าหรับการดูแลต่อเนื่อง และสามารถใช้เป็นหลักฐาน

ทางกฎหมายได้

การน�ากิจกรรมทบทวน C3THER มาประยุกต์ใน

การจัดการเรียนรู้ภาคปฏิบัติ โดยใช้ทบทวนการดูแลผู้ป่วย

ในแต่ละเวรของนักศึกษา และการประชุมปรึกษาก่อนและ

หลังให้การพยาบาล (pre-post conference) ตามกรอบ

ของ C3THER ซึ่งผู้สอนสามารถเลือกทบทวนบางประเด็น

ที่เหมาะสมกับสภาพของผู้ป่วยในแต่ละราย และไม่จ�าเป็น

ต้องเรียงล�าดับตามอักษรย่อ และควรกระตุ้นให้นักศึกษา

วิเคราะห์กิจกรรมการดูแลผู้ป่วยในเวรให้ดีที่สุด และให้

นักศึกษาใช้เป็นค�าถามส�าหรับตนเองในการตรวจสอบการ

ดแูลผูป่้วยให้เกดิความปลอดภยั ผูส้อนอาจช่วยอ�านวยความ

สะดวกในการเตรียมหลักฐานทางวิชาการหรือผลการวิจัย

ที่เกี่ยวข้อง เช่น อาการเตือนก่อนเข้าสู่ภาวะวิกฤติ (early 

warning sign) แนวปฏิบัติเฉพาะเรื่องของหอผู้ป่วย เช่น 

การบริหารยาที่มีความเสี่ยงสูง แนวปฏิบัติการผูกยึดผู้ป่วย 

การป้องกันปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจ เพื่อ

ช่วยให้วิเคราะห์ได้เร็วขึ้น

2.2.3 ผังก้างปลา(Fishing bone dia-

gram) เป็นผังแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัญหาท่ีเกิดข้ึน

กับสาเหตุของปัญหาน้ัน เป็นผังที่ช่วยให้เห็นสาเหตุหลัก

และสาเหตุย่อยที่ชัดเจน (ทิศนา แขมณี, 2554) ใช้ในการ

วิเคราะห์เพื่อค้นหาสาเหตุต่างๆ ที่สัมพันธ์ต่อเนื่องกันจน

เกิดผลขึ้น ผังก้างปลาจึงเป็นเครื่องมือที่เหมาะสมในการ

พัฒนาการคิดวิเคราะห์ โดยให้นักศึกษาวิเคราะห์ความ

เสี่ยงทางคลินิกหรือความไม่ปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้นในการ

ดูแลผู้ป่วยมาก�าหนดเป็นหัวปลา จากนั้นระดมความคิด

ของสมาชิกกลุ่มอย่างเป็นอิสระ วิเคราะห์สาเหตุที่จะท�าให้

เกดิอบัุตกิารณ์หรอืความไม่ปลอดภยัมาก�าหนดเป็นก้างปลา

แต่ละก้าง จดัล�าดบัความรนุแรงของสาเหต ุและเลอืกสาเหตุ

ที่มีอิทธิพลต่อการเกิดอุบัติการณ์หรือความไม่ปลอดภัย

มาก�าหนดแนวทางป้องกันตามล�าดับ โดยใช้กระบวนการ

พัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องตามแนวคิด Plan Do Check 

Action และผู้สอนใช้ค�าถามกระตุ้นให้เกิดการคิดภาพรวม

ของปัญหาและแนวทางแก้ไขอย่างรอบด้าน ดังการศึกษา

ของ (Art-in, 2011) พบว่า รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้น

การคิดวิเคราะห์ในข้ันตอนการสอน คือ ผู้สอนเปิดโอกาส

ให้ผู้เรียนได้ฝึกการคิดโดยจัดสถานการณ์สนับสนุนการฝึก

คิด ใช้ค�าถามกระตุ้นให้ผู้เรียนได้ฝึกคิดหาค�าตอบ น�าเสนอ

ผลการคิดและอภิปรายร่วมกันท้ังผู้สอนและผู้เรียน จะช่วย

ให้ผู้เรียนขยายขอบเขตความคิดให้กว้างและซับซ้อนยิ่งขึ้น 

2.2.4 กระบวนการพัฒนาคุณภาพอย่าง

ต่อเนื่องตามแนวคิด Plan Do Check Action (PDCA) 

เป็นเครื่องมือขับเคลื่อนการพัฒนาและการเรียนรู ้อย่าง

ต่อเนื่อง (สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล, 2559)

สามารถใช้เป็นเครื่องมือพัฒนาการคิดวิเคราะห์ได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ โดยให้นักศึกษาน�าอุบัติการณ์หรือความไม่

ปลอดภัยที่วิเคราะห์โดยใช้ผังก้างปลาดังกล่าว มาก�าหนด

เป้าหมายการพัฒนา ตัวชี้วัดส�าคัญ และจัดท�าแนวทาง

ปฏิบัติท่ีช่วยให้บรรลุเป้าหมาย (plan) สมาชิกทุกคนน�า

แนวทางไปใช้ในระหว่างการฝึกภาคปฏบิตั ิ(do) และติดตาม

ประเมินเป็นระยะ (check) หากผลการประเมินไม่บรรลุ

ตัวช้ีวัด ให้ระดมสมองค้นหาสาเหตุและปรับปรุงแนวทาง

ปฏิบัติร่วมกันใหม่ หากบรรลุตัวชี้วัดก็ระดมสมองเพื่อยก

ระดับคุณภาพให้สูงขึ้น หรือท�าเป็นแนวปฏิบัติส�าหรับการ

ฝึกปฏิบัติของนักศึกษากลุ่มต่อไป (action) โดยหมุนวงล้อ

พฒันาคณุภาพไปอย่างต่อเนือ่ง นอกจากนีน้กัศกึษาสามารถ

น�ากระบวนการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องตามแนวคิด 

PDCA ไปใช้ในการทบทวนผลการฝึกปฏิบัติประจ�าวันของ

ตนเอง เพื่อค้นหาโอกาสพัฒนาและปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น
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สรุป

การจัดการศึกษาทางการพยาบาล ต้องพัฒนาผู้

เรียนให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะทางวิชาชีพ และ

ทักษะต่าง ๆ  ที่จ�าเป็นในการประกอบวิชาชีพการพยาบาล

โดยจัดการเรียนรู้ภาคปฏิบัติให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านการฝึก

ปฏิบัติในสถานการณ์จริง ใช้กระบวนการพยาบาลที่เป็น

ขั้นตอนต่อเนื่องตามหลักวิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหา

สุขภาพของผู้รับบริการอย่างเป็นระบบ ร่วมกับพัฒนาการ

คิดวิเคราะห์ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่างๆ โดยผสมผสานใน

กิจกรรมการเรียนการสอนของแต่ละรายวิชาคือ (1) จัด

สภาพการเรียนให้เหมาะสมและส่งเสริมการเรียนรู้ ได้แก่ 

เตรียมความพร้อมผู้เรียนด้านร่างกายและจิตใจ ให้ผู้เรียน

ต่ืนตัวและพร้อมเรียนรู้ตลอดเวลา และสร้างบรรยากาศ

การเรียนรู้ที่ดี คือ บรรยากาศผ่อนคลาย เป็นกันเอง ให้ผู้

เรียนรู้สึกปลอดภัย มีอิสระในการพูดและการแสดงความ

รู้สึก และ (2) ใช้เครื่องมือกระตุ้นการคิดวิเคราะห์ ได้แก่ 

ผงัมโนทศัน์หรอืแผนทีค่วามคดิในการวเิคราะห์พยาธสิภาพ

และผลกระทบของผู้ป่วยให้เห็นความเชื่อมโยงจากสาเหตุ 

กลไกการเจ็บป่วย และผลกระทบที่เกิดขึ้น และใช้สรุป

ภาพรวมการเรียนรู้จากการดูแลผู้ป่วยแต่ละราย และใช้

เครื่องมือพัฒนาคุณภาพทางคลินิก ได้แก่ การตามรอยผู้

ป่วย (clinical tracer) ตลอดเส้นทางของกระบวนการ

ดูแลรักษา เพื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบกับการดูแลรักษา

ตามมาตรฐาน การทบทวนขณะดูแลผู้ป่วยโดยใช้กิกรรม 

C3THER เพื่อกระตุ ้นให้นักศึกษาวิเคราะห์ปัญหาและ

ความต้องการของผู้รับบริการ ผังก้างปลา (fishing bone 

diagram) ในการวเิคราะห์ความเสีย่งทางคลนิิกหรอืความไม่

ปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้นในการดูแลผู้ป่วย  และกระบวนการ

พัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องตามแนวคิด Plan Do Check 

Action (PDCA) ในการวิเคราะห์ปัญหาตามขั้นตอนของ

กระบวนการพยาบาล 

ผู้อ่านสามารถน�าไปประยุกต์ในการจัดการเรียนรู้

ภาคปฏบัิตทิางการพยาบาล เพราะเป็นแนวทางท่ีสอดคล้อง

กับการจัดการเรียนรู้ที่สามารถช่วยคิดหรือกระตุ้นการคิด

ในระหว่างการเรียนรู้ได้ง่ายขึ้น อาจเลือกใช้บางกิจกรรม

หรือทุกกิจกรรม ให้เหมาะสมกับบริบทของสถาบันการ

ศึกษา ดังนี้

1. เครื่องมือพัฒนาคุณภาพทางคลินิก เป็นเครื่อง

มือที่ใช้ในบริบทของโรงพยาบาลในการพัฒนาคุณภาพการ

ดูแลผู้ป่วย เช่น การตามรอยผู้ป่วย กิจกรรมทบทวนการ

ดูแลผู้ป่วยด้วย C3THER ผู้สอนจึงต้องท�าความเข้าใจวิธี

การและการน�ามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน 

2. การใช้เครื่องมือกระตุ้นการคิดวิเคราะห์ ผู้สอน

ควรใช้ค�าถามกระตุ ้นควบคู ่ไปด้วยโดยก�าหนดประเด็น

ค�าถามท่ีเป็นจุดส�าคัญท่ีต้องการให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้

ตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ และให้เวลาในการคิดหาค�า

ตอบโดยไม่รุกเร้า และใช้ค�าถามกระตุ้นเป็นระยะเพื่อช่วย

ผู้เรียนเช่ือมโยงความรู้

3. ผู้สอนควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนน�าเสนอผลของ

การคิดเป็นรายบุคคล เพื่อฝึกการเรียบเรียงความคิดสู่การ

ถ่ายทอดให้ผู้อื่นเข้าใจ ช่วยในการรับรู้การคิดของผู้เรียน 

และแลกเปลีย่นเรยีนรูใ้ห้กว้างขึน้จากการเรยีนรูข้องตนเอง 

และการเรียนรู้จากสมาชิกกลุ่ม

4. ผูส้อนควรให้ความส�าคญักบับรรยากาศการเรยีน

รู้อย่างกัลยาณมิตร ให้ผู้เรียนรู้สึกผ่อนคลายและปลอดภัย 

แสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ และผู้สอนมีหน้าที่อ�านวย

ความสะดวกในการเรียนรู้ให้มากท่ีสุด
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บทคัดย่อ

การเรียนรู้ตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาเป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ีมีจุดมุ่งหมายให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขั้นพื้น

ฐานภายในตนเองและจิตส�านึกต่อส่วนรวม โดยมีพื้นฐานการเข้าถึงความจริงสูงสุด เหมาะท่ีจะประยุกต์ใช้สร้างเสริมสุข

ภาวะทางจิตวิญญาณในนักศึกษาพยาบาล หลักการพื้นฐานของแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาประกอบด้วยหลักการพิจารณา

ด้วยใจอย่างใคร่ครวญ หลักความรัก ความเมตตา หลักการเช่ือมโยงสัมพันธ์ หลักการเผชิญความจริง หลักความต่อเนื่อง 

หลักความมุ่งมั่น และหลักชุมชนแห่งการเรียนรู้ ซ่ึงเป็นหลักการท่ีท�าให้นักศึกษาเกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาวิถีชีวิต

ของตนเอง เข้าใจจิตวิญญาณ สร้างพลังทางบวก สร้างสุขในชีวิต เกิดความรักความเมตตา ยอมรับ ปรับเปลี่ยน เรียน

รู้อย่างเปิดกว้าง มีสติ สมาธิ ปัญญา ตระหนักรู้ในตนเองและคุณค่าความเป็นมนุษย์ อันเป็นการเปลี่ยนแปลงตนเองมา

จากภายในของนักศึกษาพยาบาลที่จะน�าไปสู่การเป็นพยาบาลที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ดังนั้น สถาบันการศึกษาพยาบาล

ควรน�าแนวคิดจิตตปัญญาศึกษามาใช้ในการเสริมสร้างสุขภาวะทางจิตวิญญาณให้แก่นักศึกษาพยาบาล เพื่อให้สามารถ

บริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์และดูแลผู้ป่วยด้านจิตวิญญาณได้

ค�ำส�ำคัญ: จิตตปัญญาศึกษา, สุขภาวะจิตวิญญาณ, นักศึกษาพยาบาล

Abstract

Contemplative education is a learning process that aims to promote an individual’s basic 

change and public awareness through truth accessible basics. This is suitable for the promotion of 

the spiritual well-being of nursing students. The basic principles include contemplation, compassion, 

connectedness, confronting reality, continuity, commitment, and sense of community. It has made 

nursing students change and developed their life styles, understand their spiritual self, produce  

positive forces, and create happiness in life, love and kindness. It has also shown to develop acceptance 

to change, openness to learning and, increase of consciousness, meditation, wisdom, self-awareness 

and human values. Those individual changes of nursing students’ minds related to good nursing and 

ethical behavior among nurses. Therefore, nursing institutes must undertake contemplative education 

to promote spiritual well-being in nursing students so that they can serve health care with a human 

heart and have spiritual mindfulness when caring for their patients.

จิตตปัญญำศึกษำกับกำรสร้ำงเสริมสุขภำวะทำงจิตวิญญำณในนักศึกษำพยำบำล

Contemplative Education with Spiritual 

Well-Being Promotion in Nursing Students
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บทน�ำ

สุขภาวะทางจิตวิญญาณเป็นประสบการณ์เฉพาะ

เจาะจงของบุคคล และอาจเกิดยากขึ้นในสังคมปัจจุบัน 

เพราะความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ท�าให้ทัศนคติ ค่านิยมของคนเปลี่ยนไป การใช้ชีวิตตกอยู่

ท่ามกลางการแก่งแย่ง แข่งขัน แสวงหาวัตถุเพื่อตอบสนอง

ความต้องการ บุคคลให้ความส�าคัญกับวัตถุมากกว่าจิตใจ

หรือจิตวิญญาณภายในตนเอง ส่งผลให้เกิดปัญหาการปรับ

ตัว และความเครียด (ทัศนีย์ ทองประทีป, 2552) ปัญหา

เช่นเดยีวกนันีพ้บได้ในกลุม่นักศึกษาพยาบาลซึง่อยูใ่นช่วงวยั

ผูใ้หญ่ตอนต้นและก�าลงัศึกษาระดับปรญิญาตร ีโดยลกัษณะ

การเรียนการสอนส่วนใหญ่เป็นการฝึกปฏิบัติการพยาบาล

ควบคู ่ไปกับการเรียนภาคทฤษฎีเพื่อพัฒนาสู ่การเป็น

พยาบาลวิชาชีพ (วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา, 

2555) ระหว่างการฝึกปฏิบัตินักศึกษาต้องเผชิญกับความ

ทุกข์ทรมานของทัง้ผูป่้วยและญาต ิถกูคาดหวงัให้มคีวามรบั

ผิดชอบสูง ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด รวมท้ัง

ต้องสร้างสัมพันธภาพกับทีมสุขภาพอยู่ตลอดเวลา (ดรุณี 

ชมกล่ิน, สุดารัตน์ สุวารี, ณิชาภา วุฒิวัฒน์, และสุวรรณี 

ละออปักษิณ, 2553) การด�าเนินชีวิตภายใต้สถานการณ์

เช่นนี้ เป็นสาเหตุของความเครียดที่อาจท�าให้ขาดสุขภาวะ

จิตวิญญาณได้ (ขวัญตา บาลทิพย์, และอุษณีย์ เพชรรัช

ตะชาติ, 2559) แนวคิดจิตตปัญญาศึกษาเป็นแนวคิดท่ีมุ่ง

พัฒนาการเรียนรู้เพื่อยกระดับจิตใจและปัญญาของบุคคล 

มีเป้าหมายเพื่อให้บุคคลเกิดการเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐาน

ภายในตนเองอย่างลึกซึ้งทางความคิด และสร้างจิตส�านึก

ใหม่เกี่ยวกับตนเองและโลก จึงเป็นทางเลือกในการพัฒนา

พื้นฐานด้านในและกระบวนทัศน์ใหม่ที่เป็นองค์รวม เพื่อ

ช่วยให้บุคคลด�ารงชีวิตและปฏิบัติต่อกันด้วยความรักความ

เมตตา (ปราณี อ่อนศรี, 2557) และมีปัญญาสูงขึ้นอย่าง

แท้จริง (ประเวศ วะสี, 2550) บทความนี้จึงขอน�าเสนอ

แนวคิดสุขภาวะทางจิตวิญญาณ สถานการณ์สุขภาวะทาง

จิตวิญญาณและความส�าคัญของการสร้างเสริมสุขภาวะ

ทางจิตวิญญาณในนักศึกษาพยาบาล แนวคิดจิตตปัญญา

Keywords: contemplative education, spiritual well-being, nursing students

ศึกษา และการบูรณาการแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาเพื่อ

สร้างเสริมสุขภาวะทางจิตวิญญาณในนักศึกษาพยาบาล 

เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และให้แนวทางการประยุกต์

ใช้แนวคิดจิตตปัญญาศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาวะทางจิต

วิญญาณของนักศึกษาพยาบาล

เนื้อหำ

1. แนวคิดสุขภำวะทำงจิตวิญญำณ

ค�าว่าจิตวิญญาณ มีรากฐานมาจากภาษาละติน 

คือ spiritualitas (Sheldrake, 2007) หรือค�ากริยา

ที่ว่า spirare ซึ่งหมายถึง “หายใจ” (Chiu, Emblen,  

Hofwegen, Sawatzky, & Meyerhoff, 2004; Dossey, 

2016; Sheldrake, 2007) แนวคิดจิตวิญญาณในสังคม

ตะวันตก มีรากฐานส�าคัญมาจากศาสนาคริสต์ซึ่งเดิมให้

ความหมายของจติวญิญาณ (spirituality) ไว้ว่า “สิง่ทีแ่สดง

ถึงความมีคุณค่า วิถีการด�าเนินชีวิต และสะท้อนถึงความ

เข้าใจเกี่ยวกับพระเจ้า การเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นมนุษย์ 

และการเข้าใจโลกท่ีเป็นอยู่ และสิ่งเหล่านี้มีความส�าคัญต่อ

การเปลี่ยนแปลงของบุคคล” ปัจจุบันความหมายของจิต

วิญญาณท่ีกล่าวถึงในสังคมตะวันตกแตกต่างจากรากฐาน

เดิม (Sheldrake, 2007) โดยอธิบายว่าจิตวิญญาณเป็น

แก่นของการมชีวีติอยูข่องบุคคล (the essence of human 

existence) มีความส�าคัญต่อการมีชีวิต การด�าเนินชีวิต 

และการมีแรงจูงใจในการด�าเนินชีวิต เพื่อให้บุคคลมีชีวิต

อยู่อย่างมีความหมาย (Burkhardt & Nagai-Jacobson, 

2002) นักการศึกษาและนักปรัชญาในตะวันตกกล่าวว่าจิต

วิญญาณ คือ แก่นของชีวิต เป็นพลังท�าให้มนุษย์ต้องการที่

จะค้นหาความหมายของการมีชีวิต ต้องการที่จะมีชีวิตอยู่

ต่อไปอย่างสมดุลและสงบ (Chiu, Emblen, Hofwegen, 

Sawatzky, & Meyerhoff, 2004; Sheldrake, 2007)

ทั้งนี้ แนวคิดจิตวิญญาณเป็นลักษณะการรับรู้ส่วน
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บุคคล มีความเป็นนามธรรมค่อนข้างสูง อาจจะรวมหรือไม่

รวมศาสนาก็ได้ (Koenig, 2011) แต่มีความเกี่ยวข้องกับ

ปัจจัยเชิงบริบท สังคม วัฒนธรรม ความเชื่อ ความศรัทธา

ต่อศาสนา และเป็นประสบการณ์ของบคุคลทีม่คีวามเฉพาะ 

ซึ่งไม่ง่ายต่อการอธิบาย (Molzahn, A., Sheilds, L., 

Bruce, A., Stajduhar, K., Makaroff, K. S., Beuthin, 

R., & Shermak, S., 2012) บุคคลรับรู้และให้ความหมาย

ของจิตวิญญาณแตกต่างกัน ค�าว่า “จิตวิญญาณ” ในแต่ละ

บริบท จึงมีการใช้ค�าและอธิบายความหมายแตกต่างกัน 

และบุคคลอาจจะไม่ใช้ค�าว่าจิตวิญญาณในชีวิตประจ�าวัน 

แต่อธิบายจิตวิญญาณในลักษณะเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิต 

และความสัมพันธ์ของตัวเอง ธรรมชาติ สิ่งที่มีพลังอ�านาจ

เหนือกว่า ความหวัง ความหมาย และเป้าหมายในชีวิต 

จิตวิญญาณเป็นมิติหนึ่งของสุขภาพซึ่งอยู ่เหนือ

สุดและท�าหน้าที่ควบคุมมิติสุขภาพอื่นๆ ด้วย (ทัศนีย์  

ทองประทปี, 2552) จากการทบทวนวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง

กับแนวคิดสุขภาวะทางจิตวิญญาณในบริบทสังคมและ

วัฒนธรรมของประเทศตะวันตกและประเทศไทย พบว่ามี

ความคล้ายคลึงกันในลักษณะที่บุคคลมีจิตใจเป็นสุข สงบ 

เข้าใจความหมายและเป้าหมายของชีวิต มีความเช่ือมั่น

ศรทัธาในศาสนา หรอืมสีิง่ยดึเหนีย่วจติใจ ผูเ้ขยีนสรปุความ

หมายของสุขภาวะทางจิตวิญญาณได้ว่า หมายถึง การรับ

รู้คุณค่า ความหมายและเป้าหมายในชีวิต มีปฏิสัมพันธ์

ระหว่างตนเอง ผู้อื่น และสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม มี

ความเชื่อ ศรัทธา และปฏิบัติตามหลักธรรมค�าสอนของ

ศาสนา มีจิตขั้นสูง ได้แก่ การเสียสละ มีเมตตา กรุณา ท�า

ประโยชน์ต่อผู้อื่น ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน กตัญญูต่อผู้

มีพระคุณ สามารถฝึกจิตให้มีสติและสมาธิ มีภาวะจิตที่รู้ตื่น

และเบิกบานกับการท�าหน้าที่ มีความพึงพอใจในชีวิต และ

ยอมรบัเหตกุารณ์ทีเ่กดิขึน้ในชวีติได้ โดยมรีายละเอยีด ดงันี้

1. การรับรู ้คุณค่า ความหมายและเป้าหมาย

ในชีวิต (ขวัญตา บาลทิพย์ และอุษณีย ์ เพชรรัชตะ

ชาติ, 2559; ทัศนีย์ ทองประทีป, 2552; Paloutzian &  

Ellison, 1982) เมื่อจิตได้รับการพัฒนาให้รับรู้และเข้าใจ

ในคุณค่าและความหมายของการมีชีวิตอยู่ ส่งผลให้เกิด

ความตระหนักรู้ต่อคุณค่าและความหมายในการด�ารงอยู่

ของตนเอง ผู้อื่น และทุกสิ่งรอบตัว (ทัศนีย์ ทองประทีป, 

2552; Gomez & Fisher, 2003) บุคคลจะเกิดความสุข มี

ความสมดุลระหว่างคุณค่าในชีวิต เป้าหมายในชีวิต ความ

เช่ือ และสัมพันธภาพระหว่างตนเองและผู้อื่น มีความรับ

ผิดชอบต่อชีวิตตนเอง (Hungelmann, Kenkel-Rossi, 

Klassen, & Stollenwerk, 1987) 

2. การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างตนเอง ผู้อื่น และสิ่ง

แวดล้อมอย่างเหมาะสมประกอบด้วย 2 ทิศทาง คือ แนว

ตั้งและแนวราบโดยแนวตั้งเป็นความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

กับความเชื่อ ศาสนา และสิ่งเหนือธรรมชาติ และแนวราบ

เป็นความสัมพันธ์ระหว่างตนเอง ผู้อื่น และสิ่งแวดล้อม 

เกี่ยวข้องกับความตระหนักรู ้ในตนเอง ความรัก ความ

ศรัทธา การให้อภัย การมีความหวัง และก�าลังใจในการ

ด�าเนินชีวิต (Gomez & Fisher, 2003; Hungelmann, 

Kenkel-Rossi, Klassen, & Stollenwerk, 1987) รวม

ท้ังการให้คุณค่าและท�านุบ�ารุงสัมพันธภาพกับผู้อื่น ท�าให้

รู ้สึกถึงความกลมกลืนระหว่างตนเอง ผู ้อื่น ธรรมชาติ

และสิ่งเหนือธรรมชาติ (Hungelmann, Kenkel-Rossi,  

Klassen, & Stollenwerk, 1987)

3. ความเช่ือ ศรัทธา และปฏิบัติตามค�าสอนใน

ศาสนา รวมทั้งการมีสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจอาจเป็นศาสนา 

ศาสดา พระเจ้า หรอืสิง่ทีม่อี�านาจนอกเหนอืตนเอง (ขวญัตา 

บาลทิพย์, และอุษณีย์ เพชรรัชตะชาติ, 2559; ประเวศ 

วะสี, 2544; ทัศนีย์ ทองประทีป, 2552; Hungelmann, 

Kenkel-Rossi, Klassen, & Stollenwerk., 1987) รวมทั้ง

การเชื่อมั่นศรัทธาในสิ่งที่ดีงาม (Gomez & Fisher, 2003) 

ซึ่งเมื่อจิตใจของบุคคลได้สัมผัสกับสิ่งที่ยึดมั่นและเคารพ

สงูสดุและปฏบิตัติามสิง่นัน้ ท�าให้รูส้กึถงึความกลมกลนืของ

ส่วนลึกภายในจิตใจต่อสิ่งที่ยึดมั่นนั้น และการมีศาสนาเป็น

ท่ียึดเหนี่ยวจิตใจ มีหลักธรรมค�าสอนของศาสนาเป็นเคร่ือง

ชี้แนวทางปฏิบัติในการด�าเนินชีวิต ท�าให้เกิดความสงบ 

คลายความทุกข์ มีความเข้าใจชีวิตหรือโลกตามความเป็น

จริง มีความเข้มแข็งในการเผชิญภาวะวิกฤตในชีวิต ใช้ชีวิต

อย่างมีสติและรู้คุณค่า (Wong, Rew, & Slaikeu, 2006)

4. การมีจิตข้ันสูง คือ จิตท่ีลดความเห็นแก่ตัว มี

ความรัก เมตตา กรุณา แบ่งปัน เก้ือกูลต่อเพื่อนมนุษย์และ

สิ่งอื่น มุ่งกตัญญูรู้คุณบุคคล ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสีย

สละ ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน ท�าความดีหรือประโยชน์

เพื่อผู้อื่น สิ่งอื่นและสิ่งรอบตัว และจิตมีความรู้ตื่นและเบิก

บานกับการท�าหน้าที่ เป็นจิตที่มีความสุข สงบ มีสติ สมาธิ 
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ท�าให้เกิดความสุขที่ประณีตลึกซึ้ง (ประเวศ วะสี, 2544; 

ทัศนีย์ ทองประทีป, 2552)

5. ความพึงพอใจในชีวิต เป็นภาวะที่บุคคลเข้าใจ

ธรรมชาติของชีวิต รู้สึกภาคภูมิใจและพึงพอใจในสภาพ

ความเป็นจริงของชีวิตตนเอง มีความพึงพอใจในเป้าหมาย

และการปฏิบัติเพื่อไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ พึงพอใจในความ

สัมพันธ์กับบุคคลอื่นๆ ธรรมชาติ และสิ่งนอกเหนือตนเอง 

สามารถท�าใจยอมรับต่อสถานการณ์ในชีวิตที่เกิดข้ึนได้ 

(ทัศนีย์ ทองประทีป, 2552; Hungelmann, Kenkel-

Rossi, Klassen, & Stollenwerk, 1987; Paloutzian 

& Ellison , 1982) ท�าให้บุคคลสามารถเข้าถึงความจริง 

ความดี และความงดงามของทุกสิ่งรอบตัวได้ 

อย ่างไรก็ตาม จิตวิญญาณเป็นภาวะท่ีมีการ

เปลี่ยนแปลงทั้งจากภาวะบีบค้ันไปสู่ภาวะสงบและสมดุล 

และจากภาวะสงบและสมดุลไปสู่ภาวะบีบคั้น ทั้งนี้เพราะ

จิตมนุษย์พัฒนาในระดับแตกต่างกันขึ้นอยู่กับหลักคิดหรือ

หลักเกณฑ์ของแต่ละปัจเจกบุคคล ซึ่งภาวะจิตวิญญาณ

สามารถแบ่งได้เป็น 3 ภาวะ (ขวัญตา บาลทิพย์, และ

อุษณีย์ เพชรรัชตะชาติ, 2559) ดังนี้

1. ภาวะบีบค้ันทางจิตวิญญาณ หรือความทุกข์

ทรมานทางจิตวิญญาณ (spiritual distress) หมายถึง 

ภาวะของจิตที่รู ้สึกขัดแย้ง ท้อแท้ สิ้นหวัง ทุกข์ทรมาน 

จากการที่ระบบคุณค่า ความเชื่อ และสิ่งยึดเหนี่ยวของ

บุคคลเปลี่ยนแปลง ความรู้สึกไม่มั่นคงในชีวิต ความผิด

หวังในชีวิต หากบุคคลไม่สามารถปรับตัวกับสิ่งที่เกิดขึ้น

ได้ จะท�าให้รู้สึกไม่สุขสบาย ไม่สมดุลในการมีปฏิสัมพันธ์

กับบุคคลอื่น ในการท�างาน และในการด�าเนินชีวิต ท�าให้

มีการแสดงออกถึงการเปลี่ยนแปลงด้านอารมณ์ ร้องไห้ 

แยกตัว วิตกกังวล หรือมีค�าถามเกี่ยวกับความหมายของ

ชีวิต หมดหวัง ไม่ให้อภัยตนเอง ไม่มีความสงบสุข รู้สึก

กลัว รู้สึกไม่แน่นอนในชีวิต กระสับกระส่าย โกรธเคืองต่อ

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ส้ินหวัง ไม่เอาใจใส่ตนเอง และคิดฆ่าตัวตาย 

2. ภาวะเข้มแข็งทางจิตวิญญาณ หรือภาวะจิต

วิญญาณที่เข้มแข็งและมีพลัง หมายถึง ภาวะที่บุคคล

ตระหนักถึงคุณค่าในตนเอง ค้นพบความหมายและเป้า

หมายของการมีชีวิต ปฏิบัติสิ่งที่ดีและถูกต้องต่อตนเอง 

รู้สึกท้าทายกับสถานการณ์ต่างๆ มีความหวัง และมีพลัง

ใจท่ีจะมีชีวิตอยู่ เป็นผลมาจากปัจจัยภายนอก เช่น การ

มีสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ และการได้รับความรักและก�าลัง

ใจ พลังและความเข้มแข็งของจิตวิญญาณจะไม่มั่นคง 

เพราะเมื่อปัจจัยภายนอกท่ีมีผลต่อความเข้มแข็งของจิต

วิญญาณเปลี่ยนแปลง ย่อมท�าให้สุขสภาวะทางจิตวิญญาณ

เปลี่ยนแปลงด้วย ดังนั้นบุคคลควรได้รับการส่งเสริมสุข

ภาพจิตวิญญาณอย่างต่อเนื่องเพื่อน�ามาซึ่งความสงบทาง

จิตวิญญาณ 

3. ภาวะสงบและสมดุลทางจิตวิญญาณ หมายถึง 

ภาวะที่บุคคลมีดุลยภาพภายในตนเอง มีดุลยภาพระหว่าง

ตนเองกับผู้อื่นและสิ่งแวดล้อม รวมถึงพลังเหนือธรรมชาติ 

มีสภาวะจิตสงบ มีปัญญา สามารถปล่อยวาง มีความรู้สึก

อิ่มเอมและพึงพอใจในชีวิต มีจริยธรรม ด�าเนินชีวิตอยู่กับ

ธรรมชาติด้วยความเรียบง่าย และ มีภาวะเหนือตนเอง 

คือ เข้าใจตนเองและอยู่เหนือความเป็นตัวตนของตนเอง 

ซ่ึงเป็นหนทางน�าไปสู่การท�าความเข้าใจและการมีปัญญา 

และเป็นแรงผลักให้บุคคลหลุดพ้น ช่วยลดความเครียด 

สร้างความสุข และส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2. สถำนกำรณ์สุขภำวะทำงจิตวิญญำณและ

ควำมส�ำคัญของกำรสร้ำงเสริมสุขภำวะทำงจิตวิญญำณ

ในนักศึกษำพยำบำล

สถำนกำรณ์สุขภำวะทำงจิตวิญญำณ

รายงานการศึกษาที่ผ ่านมา พบว่านักศึกษา

พยาบาลมีสุขภาวะทางจิตวิญญาณในแต่ละด้านค่อนข้าง

ดี ยกเว้นด้านการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างตนเอง ผู้อื่น และ

สิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม โดยมีปัจจัยท่ีเข้ามาเก่ียวข้อง

หลายประการ เช่น คุณลักษณะส่วนบุคคลของนักศึกษา 

พัฒนาการตามช่วงวัย บริบทการเรียนการสอน กิจกรรม

เสรมิหลกัสตูร การมสีมัพนัธภาพกบับคุลอืน่และสิง่แวดล้อม 

เป็นต้น ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. การรับรู้คุณค่า ความหมายและเป้าหมายใน

ชวีติ พบว่า การเลอืกเรยีนพยาบาลด้วยความสมคัรใจท�าให้

นักศึกษารู้สึกมีความสุขมากกว่ากลุ่มที่มาเรียนด้วยความ

ไม่สมัครใจ เพราะการได้มาเรียนพยาบาลด้วยความสมัคร

ใจท�าให้นักศึกษาไม่รู ้สึกว่าถูกบังคับให้ท�าในสิ่งที่ตนเอง

ไม่ชอบ อันจะส่งผลให้นักศึกษาตระหนักรู้ต่อคุณค่าและ

ความหมายในการด�าเนินชิวิตของตนเอง ท�าให้เกิดความ
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สุข สมดุลระหว่างคุณค่าในชีวิตและเป้าหมายในชีวิต และ

มีความรับผิดชอบต่อชีวิตตนเอง นอกจากนี้ ยังพบว่าการ

มีเป้าหมายที่ชัดเจนเกี่ยวกับอนาคตทางการเรียนมีความ

สัมพนัธ์ทางบวกกบัคณุภาพชวีติของนกัศกึษาพยาบาลด้วย 

(พิชฌาย์วีร์ สินสวัสดิ์ และเบญจวรรณ พิททาร์ด, 2559) 

2. การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างตนเอง ผู้อื่น และ

ส่ิงแวดล้อมอย่างเหมาะสม ในด้านปฏิสัมพันธ์ภายใน

ตนเอง พบว่านักศึกษามีภาวะกดดันด้านจิตใจ ภาวะซึม

เศร้า (Ratanasiripong, Wang & Chin, 2011) ภาวะ

เครียดระดับปานกลางถึงสูง ภาวะวิตกกังวล หงุดหงิด 

เบื่อหน่าย ไม่อยากท�าอะไร เหงา สับสนวุ่นวาย และกลุ้ม

ใจวิตกกังวลไปทุกเรื่อง (ปวิดา โพธิ์ทอง, สุพัตรา พุ่มพวง 

และสุนทรี ขะชาตย์, 2554; มณี อาภานันทิกุล, พรรณวดี 

พุธวัฒนะ และจริยา วิทยะศุภร, 2554; Altiok & Ustun, 

2013; Bryer, Cherki & Raman, 2013) ซึ่งเป็นผลมา

จากบริบทการเรียนและการฝึกปฏิบัติงานที่หนัก รวมทั้ง

ปัจจัยส่วนบุคคล เช่น การกลัวความล้มเหลว การจัดการ

เวลาของตนเองไม่ดี (Wolf, Stidham, & Ross., 2014) 

และปัจจัยระหว่างบุคคล เช่น การมีสัมพันธภาพที่ไม่ดี

ระหว่างนักศกึษากบัพยาบาลประจ�าการ ลกัษณะการนเิทศ

งานของอาจารย์ (มณฑา ลิ้มทองกุล และสุภาพ อารีเอื้อ, 

2552; Wolf, Stidham, & Ross, 2014) ด้านปฏิสัมพันธ์

กับผู้อื่น พบว่า การมีสัมพันธภาพที่ดีกับพ่อแม่ เพื่อน และ

อาจารย์จะท�าให้นักศึกษารู้สึกว่ามีคนเข้าใจ มีที่ปรึกษา 

และเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นท�าให้รู ้สึกอบอุ่นสบายใจ ที่ผ่าน

มา พบว่านักศึกษาที่มีสัมพันธภาพกับผู้อื่นดีจะมีความรู้สึก

เป็นสุขมากกว่ากลุ่มที่มีสัมพันธภาพที่ไม่ดี โดยเฉพาะการ

มีสัมพันธภาพที่ดีระหว่างนักศึกษากับผู้ปกครอง อาจารย์ 

และเพื่อน มีความสัมพันธ์ทางบวกกับคุณภาพชีวิตของ

นักศึกษาด้วย (พิชฌาย์วีร์ สินสวัสดิ์และเบญจวรรณ พิท

ทาร์ด, 2559) ทั้งนี้ เนื่องจากนักศึกษาอยู่ในช่วงหัวเลี้ยว

หัวต่อระหว่างวัยรุ่นตอนปลายและเริ่มเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ตอน

ต้นซึ่งต้องการการยอมรับจากกลุ่มเพ่ือนหรือคนรอบข้าง 

ส่วนด้านปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม ผจงจิต ไกรถาวร และ

กมลรัตน์ กิตติพิมพานนท์ (2556) พบว่านักศึกษาส่วนใหญ่

มีความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของสถาบันในระดับสูง ซึ่งมีความ

สัมพันธ์ทางบวกกับความสุขในการเรียนและการมีสภาพ

แวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนการสอน จากการทบทวนข้าง

ต้นจะเห็นได้ว่านักศึกษามีปฏิสัมพันธ์ภายในตนเองยังไม่

ดี แต่มีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นทั้งแนวราบและแนวตั้ง (จะได้

กล่าวในล�าดับถัดไป) รวมท้ังมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมดี

3. ความเช่ือ ศรัทธา และปฏิบัติตามค�าสอนใน

ศาสนา สุณี พนาสกุลการ, บุญทิวา สู่วิทย์, และทัศนีย์ 

ทองประทีป (2549) พบว่านักศึกษาส่วนใหญ่มีความเห็น

ว่าคนเราจ�าเป็นต้องมีศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ 

เช่ือว่าผู้ท�าดีย่อมได้รับผลดี และนักศึกษามีการปฏิบัติ 5 

อันดับแรกตามหลักพุทธธรรม ได้แก่ ท�าบุญตามเทศกาล 

ตกับาตรตอนเช้า รกัษาศลีได้เพยีงบางข้อ ไหว้พระสวดมนต์

ก่อนนอน และช่วยเหลือกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับพระพุทธ

ศาสนา เมื่อมีความทุกข์หรือกังวลใจ นักศึกษาส่วนใหญ่มี

การปฏิบัติ 5 อันดับแรก ได้แก่ ปฏิบัติตามค�าแนะน�าของ

พ่อแม่ คิดหาทางแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง น�าค�าสอนใน

ศาสนาไปแก้ไขปัญหาของตนเอง ปฏิบัติตามค�าแนะน�า

ของเพื่อน และปฏิบัติตามค�าแนะน�าของหนังสือ อย่างไร

ก็ตามพบว่านักศึกษามีทัศนคติเกี่ยวกับการน�าหลักพุทธ

ธรรมไปใช้อยู่ในระดับน้อยถึงปานกลางและมีการปฏิบัติ

อยู่ในระดับปานกลาง โดยเช่ือว่าเกิดจากสภาพสังคมใน

ปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไป ท�าให้คนยึดติดกับวัตถุและค่า

นิยมตะวันตก จึงไม่สนใจในศาสนา และเสนอว่าสถาบัน

การศึกษาควรปลูกฝังวิธีการน�าหลักพุทธธรรมมาใช้ในชีวิต

ประจ�าวันหรือมีการเข้าค่ายเพื่อปลูกฝังความดีและพัฒนา

ด้านจิตใจให้แก่นักศึกษา 

4. การมีจิตข้ันสูง วิลัยพร นุชสุธรรม (2559) พบ

ว่านักศึกษาพยาบาลช้ันปีท่ี 1-3 มีความฉลาดทางอารมณ์

โดยรวมอยู่ในระดับปกติ เมื่อวิเคราะห์รายด้าน พบว่าชั้น

ปีท่ี 1 และ 2 มีด้านดี เก่ง และสุขอยู่ในระดับปกติ แสดง

ถึงการควบคุมอารมณ์ รู้จักเห็นใจผู้อื่น รับผิดชอบต่อส่วน

รวม รูจ้กัตนเอง มแีรงจงูใจ สามารถตดัสนิใจ แก้ปัญหาและ

แสดงออกได้เหมาะสม และช้ันปีท่ี 3 มีด้านดีสูงกว่าปกติ 

แสดงถึงการควบคุมอารมณ์ รู้จักเห็นใจผู้อื่น และมีความ

รับผิดชอบสูง ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากนักศึกษาช้ันปีที่ 3 อยู่

ในช่วงวัยผู้ใหญ่ตอนต้นสามารถควบคุมตนเองโดยเฉพาะ

อารมณ์และความต้องการได้ดีข้ึน มีความมั่นคงทางจิตใจ

ดีกว่าวัยรุ่น ค�านึงถึงความรู้สึกของผู้อื่น รู้สึกยอมรับผู้อื่น

ได้ดีข้ึน นอกจากนี้ ยังพบว่านักศึกษาช้ันปีท่ี 3 ท่ีผ่านการ

ฝึกปฏบิตัทิางการพยาบาลสามารถเหน็คณุค่าในตนเองและ
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วิชาชีพพยาบาล ภาคภูมิใจที่ได้เรียนพยาบาลและได้ท�า

ประโยชน์ต่อผู้อื่น และรับรู้ถึงความสุขจากการท�างานใน

แบบผู้ให้ส่งผลท�าให้ผู้อื่นมีความสุข (รุ่งทิพย์ พรหมบุตร, 

วัชรี อมรโรจน์วรวุฒิ, วชิรศักด์ิ อภิพัฒน์การต์, และธิติ

พร เกียรติกังวาน, 2551) ซึ่งสอดคล้องกับการมีจิตข้ันสูง 

เกี่ยวกับการมีความรัก เมตตา กรุณา แบ่งปัน เกื้อกูลต่อ

เพื่อนมนุษย์และสิ่งอื่น การท�าความดีหรือประโยชน์เพื่อผู้

อื่น สิ่งอื่นและส่ิงรอบตัว

5. ความพงึพอใจในชวีติ วลิยัพร นชุสธุรรม (2559) 

พบว่านักศกึษาชัน้ปีที ่1 และ 2 มคีวามฉลาดทางอารมณ์ทีม่ี

ประเดน็เกีย่วกบัความสงบทางใจ ความภมูใิจในตนเอง และ

ด�าเนินชีวิตอย่างเป็นสุขรวมอยู่ในระดับปกติ สอดคล้องกับ

การศกึษาของจงรกัษ์ ศภุกจิเจรญิ, ชดช้อย วฒันะ, ปรญิญา 

แร่ทอง และเสาวลักษณ์ ค้าของ (2560) ที่พบว่านักศึกษา

ที่เป็นอาสาสมัครช่วยเหลือผู้ประสบภัยฯ มีความภาคภูมิใจ

ในตนเองที่ได้ช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อน มีความสุขจากการให้

โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน และเกิดความภาคภูมิใจในวิชาชีพ

ที่สามารถช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยที่ประสบความเดือดร้อน ซึ่ง

บางอาชีพไม่สามารถท�าได้ จะเห็นได้ชัดว่านักศึกษามีความ

พึงพอใจในชีวิต รู้สึกภาคภูมิใจและพึงพอใจในการเข้ามา

เรียนในวิชาชีพพยาบาล มีความพึงพอใจในเป้าหมายและ

การปฏิบัติเพื่อไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ ซึ่งจะท�าให้สามารถ

เข้าถึงความจริง ความดี และความงดงามของสิ่งรอบตัวได้

จากรายงานการศึกษาที่ได้กล่าวมาข้างต้น จะ

เห็นได้ว่านักศึกษามีสุขภาวะทางจิตวิญญาณดีเกือบทุก

ด้าน อย่างไรก็ตาม นักศึกษาก็ยังต้องเผชิญกับปัจจัยหรือ

บริบทที่ก่อให้เกิดความเครียดและเมื่อเกิดความเครียด 

พบว่านักศึกษาเลือกเผชิญปัญหาด้วยการผ่อนคลาย

อารมณ์ เช่น หายใจเข้าออกลึกๆ และการแก้ไขที่สาเหตุ

ของปัญหา เช่น การอภิปรายปัญหาร่วมกับผู้อื่น การใช้

ประสบการณ์ในอดีตมาพิจารณาหาทางออกของปัญหา 

(ชุทิมา อนันตชัย, กรองทิพย์ นาควิเชตร, และเริงจิตร 

กลันทปุระ, 2554; Wolf, Stidham, & Ross, 2014) ซ่ึง

วิธีการเหล่านี้มักได้ผลในช่วงสั้นๆ ท�าให้นักศึกษายังคง

มีความเครียดและอาการเจ็บป่วยทางกายที่สัมพันธ์กับ

จิตใจและอารมณ์ ได้แก่ หวัด ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยตาม

ตัว เป็นต้น (มณี อาภานันทิกุล, และคณะ, 2554) หาก

ความเครียดที่เกิดข้ึนสะสมเป็นเวลานานอาจส่งผลต่อสุข

ภาวะทางจิตวิญญาณ ท�าให้รู้สึกท้อแท้ สิ้นหวัง ขาดก�าลัง

ใจท่ีจะด�าเนินชีวิตต่อไป (ฉวีวรรณ สัตยธรรม , 2541 อ้าง

ถึงใน อวยพร ภัทรภักดีกุล, สุทิศา เจริญศิลป์, และชลธิชา 

ศรุตินันท์, 2553) และในทางตรงกันข้าม หากนักศึกษาได้

รบัการสร้างเสรมิให้เกดิสขุภาวะทางจติวญิญาณอย่างเพยีง

พอ จะส่งผลให้การเผชิญความเครียดที่เกิดจากเหตุการณ์

ชีวิตด้านลบมีประสิทธิภาพมากข้ึน มีความเช่ือมั่นตนเอง

ท่ีจะรับมือกับเหตุการณ์ต่างๆ สามารถหาวิธีจัดการแก้ไข

ปัญหา ยอมรับผลท่ีเกิดข้ึน และมีความคับข้องใจน้อยลง

 ควำมส�ำคัญของกำรสร้ำงเสริมสุขภำวะทำงจิต

วิญญำณในนักศึกษำพยำบำล

สุขภาวะทางจิตวิญญาณมีความส�าคัญต่อสุขภาพ

องค์รวมของบุคคลอย่างมากเนื่องจากมีหน้าที่เชื่อมโยง

ความเป็นองค์รวมของสุขภาพด้านร่างกาย จิตใจ และ

สังคมของบุคคลให้สอดประสานเป็นหนึ่งเดียวกันและปรับ

ตัวประสานกันอย่างครอบคลุม ครบถ้วน ท้ังในระดับบุคคล

และชุมชน (ประเวศ วะสี, 2547) บ่งบอกความเป็นตัวตน

ของบุคคลในส่วนที่ลึกที่สุด ซึ่งเป็นส่วนที่เฉพาะเจาะจง

และเป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวในด้านความคิด ความรู้สึก การ

ตัดสินใจ ท�าให้บุคคลมีเหตุผลและรู้จักควบคุมอารมณ์ และ

ส่งผลต่อการกระท�า ความรู้สึก ความคิดและสัมพันธภาพ

กับบุคคลอื่น ควบคุมบุคคลให้ด�าเนินชีวิตอย่างรอบคอบ 

ตระหนักในคุณค่าของตนเอง ค้นพบความสุขที่แท้จริงได้

แม้ว่าสุขภาพมิติอื่นๆ จะบกพร่อง (ประเวศ วะสี, 2544) 

เป็นแรงจูงใจให้บุคคลเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพไปใน

ทางที่ดีขึ้น อีกทั้งเป็นแหล่งของความหวังที่ช่วยให้บุคคล

ค้นหาคุณค่าหรือเป้าหมายสูงสุดของชีวิต ส่งผลให้มีพลัง

ใจท่ีเข้มแข็ง สามารถเผชิญกับปัญหา อุปสรรค ความยาก

ล�าบาก และความยุ่งยากของชีวิต ปรับตัวต่อภาวะวิกฤติ

ในชีวิต และสามารถด�าเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข 

นอกจากนี้ สุขภาวะทางจิตวิญญาณยังมีความ

ส�าคัญต่อวิชาชีพพยาบาลอย่างมากอีกด้วย ในแง่ของการ

พยาบาลแบบองค์รวม ซึ่งเป็นปรัชญาพื้นฐานที่ส�าคัญของ

วิชาชีพการพยาบาล (Adegbola, 2006) โดยหมายถึง

การที่พยาบาลน�าความรู้ ทฤษฎีทางการพยาบาล ความ

เชี่ยวชาญ และความคิดอย่างมีวิจารณญาณ มาให้การดูแล

ผู้รับบริการ (Mariano, 2016) มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการ

สะท้อนคิดภายในตนเอง การเผชิญกับภาวะบีบคั้น การ
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ดูแลตนเอง การมีวิจารณญาณ การมีสมาธิ การมีสุขภาวะ

ที่สมบูรณ์ การค้นพบความสงบ และส่งเสริมกระบวนการ

เยียวยา การมีสุขภาวะของผู้รับบริการ ซึ่งยึดหลักของการ

ให้คณุค่าในการมปีฏสิมัพนัธ์ระหว่างบคุคลกบับคุคล บคุคล

กับสิ่งแวดล้อม บุคคลกับธรรมชาติ และมิติจิตวิญญาณ

ของบุคคล (Dossey, 2016; Mariano, 2016) อีกท้ังการ

พยาบาลในมิติจิตวิญญาณนับเป็นศิลปะและวิทยาศาสตร์

ที่มีคุณค่าต่อการพยาบาล เป็นรากฐานของการปฏิบัติการ

พยาบาลอย่างแท้จริง (McSherry & Jamieson, 2013) 

ซ่ึงพยาบาลควรได้สัมผัสประสบการณ์สุขภาวะทางจิต

วิญญาณ และมีความภาคภูมิใจในวิชาชีพพยาบาล จะส่ง

ผลให้พยาบาลปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจและด้วยใจท่ี

เป็นสุข นอกจากจะสร้างสุขให้กับผู้รับบริการซ่ึงเป็นเป้า

หมายส�าคัญแล้ว ยังส่งผลให้วิชาชีพพยาบาลเป็นวิชาชีพ

ที่คงคุณค่าแก่มวลมนุษยชาติสืบไป (ทัศนีย์ ทองประทีป, 

2552) ดังน้ัน นักศึกษาพยาบาลซึ่งเป็นผู้ที่ก�าลังก้าวเข้าสู่

วิชาชีพพยาบาลจึงควรมีสุขภาวะทางจิตวิญญาณเช่นเดียว

กับพยาบาลที่ก�าลังปฏิบัติงาน เพราะจะท�าให้เกิดความ

ตระหนักรู้ถงึความต้องการด้านจติวญิญาณและดูแลด้านจติ

วิญญาณของผู้รับบริการได้ดีด้วย (Nardi & Rooda, 2011)

3. แนวคิดจิตตปัญญำศึกษำ (contemplative 

education)

แนวคิดจิตตปัญญาศึกษา มุ่งเน้นพัฒนาการเรียน

รู้เพ่ือยกระดับจิตใจและปัญญาของบุคคลอย่างแท้จริง ให้

ความส�าคญักบัการพฒันาการตระหนกัรูแ้ละส�ารวจอารมณ์ 

ความรู้สึก ความคิด ความเชื่อ มุมมองต่อชีวิต และโลก

ภายในตนเองจากประสบการณ์ตรง ให้คุณค่าในการเรียน

รู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญผ่านกระบวนการและกิจกรรมที่

หลากหลาย มีเป้าหมายเพื่อให้บุคคลเกิดการเปลี่ยนแปลง

ขั้นพื้นฐานภายในตนเองอย่างลึกซึ้งทางความคิดและ

จิตส�านึกใหม่เกี่ยวกับตนเองและโลก มีความตระหนักรู้ใน

ตนเองและตระหนักในคุณค่าของความเป็นมนุษย์ เข้าถึง

ความดี ความงาม และความจริง ส่งผลให้บุคคลด�ารงชีวิต

อย่างมีสติและมีปัญญา มีความรัก ความเมตตาต่อสรรพ

สิ่ง กระท�าส่ิงต่างๆด้วยจิตส�านึกที่ดีงามและมีความรับผิด

ชอบ ซ่ึงเป็นความสุขที่เกิดจากปัญญา ความตระหนักรู้

และความเข้มแข็งทางจิตวิญญาณ (ประเวศ วะสี, 2550; 

ปราณี อ่อนศรี, 2557; วิจักษณ์ พาณิช , 2550; ธนา  

นิลชัยโกวิทย์ และอดิศร จันทร์สุข, 2552)

ท่ีมำของแนวคิด

แนวคิดจิตตป ัญญาศึกษาเริ่ม ข้ึนที่ประเทศ

สหรัฐอเมริกาเพื่อแก้ปัญหาการเรียนรู้แบบแยกส่วนของ

สังคมยุคใหม่ โดยใช้การเรียนรู ้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญ 

(contemplation) ท่ีมีลักษณะเฉพาะ คือ การบูรณาการ

และสร้างกระบวนการขึ้นมาใหม่ จากกระบวนการ การ

ปฏิบัติ และเครื่องมือพัฒนาภายในบุคคลของศาสนาและ

ความเชื่อต่างๆ ในอดีต มาประยุกต์ใช้ในลักษณะการให้

คุณค่าใหม่ต่อกระบวนการเดิมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้

เพื่อพัฒนาจากภายในของผู้เรียน เป็นการผสมผสานร่วม

กันของ 2 แนวคิด (ประเวศ วะสี, 2550; ธนา นิลชัยโก

วิทย์ และอดิศร จันทร์สุข, 2552; วิจักษณ์ พาณิช , 2550) 

ได้แก่ แนวคิดการศึกษาเชิงองค์รวม (holistic education) 

ท่ีบูรณาการมิติร่างกาย จิตใจ สังคมและจิตวิญญาณ เป็น

องค์รวมสู่การเรียนรู้ท่ีค�านึงถึงความสมดุลสอดคล้องกับ

วิถีของธรรมชาติ และแนวคิดการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง 

(transformative learning) ท่ีมีเป้าหมายให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลงคุณลักษณะภายในของบุคคลบนพื้นฐานการ

เปลี่ยนแปลงมุมมองและความหมายต่อชีวิตและโลก โดย

มีกระบวนการเปลี่ยนแปลงมุมมองและการให้ความหมาย

เดิม เช่น การวิพากษ์ด้วยเหตุผล การผ่านญาณทัศนะเกี่ยว

กับอารมณ์และสิ่งที่อยู่เหนือเหตุผล เพื่อให้เกิดการวางตัว

ตนใหม่ในระดับจิตใต้ส�านึก และขยายสู่การยอมรับความ

เป็นจรงิของความหมายและมมุมองใหม่นัน้ ซึง่กระบวนการ

ดังกล่าวบุคคลจ�าเป็นต้องมีความขัดแย้งภายในจิตใจหรือ

ภาวะท่ีบุคคลรู ้สึกเศร้าโศกเสียใจและตระหนักว่าความ

หมายและมุมมองเดิมไม่สามารถใช้ได้อีกต่อไป 

ปรัชญำพ้ืนฐำน

ปรชัญาพืน้ฐานของการจดักระบวนการเรยีนรู้ตาม

แนวคิดจิตตปัญญาศึกษา (ประเวศ วะสี, 2550; ธนา นิล

ชัยโกวิทย์ และอดิศร จันทร์สุข, 2552; วิจักษณ์ พาณิช , 

2550) ประกอบด้วยหลักการ 2 ประการ ดังนี้

1. ความเชื่อมั่นในความเป็นมนุษย์ (humanistic 

value) มนุษย์ทุกคนมีศักยภาพ สามารถเรียนรู้และพัฒนา

ตนเองได้อย่างต่อเนื่อง มีความจริง ความดี และความงาม

อยูภ่ายในตวั การจดักระบวนการการเรยีนรูต้ามแนวคดิจติต
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ปัญญาศึกษาจึงไม่ใช่การสอนแต่เป็นการมุ่งสร้างเงื่อนไข

พัฒนาศักยภาพภายในที่มีอยู่ให้เติบโตขึ้น

2. กระบวนทัศน์องค์รวม (holistic paradigm) มี

ทัศนะว่าการเปลี่ยนแปลงของตนเองและของโลกเชื่อมโยง

เป็นหนึ่งเดียวกัน มนุษย์และสิ่งต่างๆเป็นส่วนหนึ่งของกัน

และกัน ท�าให้มนุษย์ปฏิบัติต่อสิ่งต่างๆ อย่างไม่แยกส่วน 

ไม่ยึดตนเองเป็นศูนย์กลาง ธนา นิลชัยโกวิทย์, และอดิศร 

จันทร์สุข (2552) ได้อธิบายถึงการน�ากระบวนทัศน์องค์

รวมมาจัดกระบวนการเรียนรู้ไว้ 4 ลักษณะ คือ (1) การ

เรียนรู้ที่เชื่อมโยงภายในและภายนอกของบุคคล เป็นการ

เรียนรู้ที่ไม่แยกตนเองออกจากโลก แต่จะพัฒนาให้เกิดการ

เรียนรู้ไปพร้อมๆกันทั้งภายในและภายนอก (2) การเรียน

รู้ที่เชื่อมโยงเข้าถึงความจริง ความดี และความงาม แตก

ต่างจากวิทยาศาสตร์ที่มีการแยกค้นหาความจริงออกจาก

การให้คุณค่า จิตใจ และสุนทรียภาพ เพราะการที่บุคคล

เข้าถึงธรรมชาติที่แท้จริงของสรรพสิ่งจะส่งผลให้บุคคลเข้า

ถึงความจริง ความดี ความงามได้พร้อมกัน ท�าให้เกิดการ

เห็นคุณค่า ความงดงามของสรรพสิ่งและมีความรู้สึกท่ีดี

งามเกิดขึ้นในจิตใจ (3) การเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนามนุษย์อย่าง

เป็นองค์รวมทั้ง 3 ฐาน ได้แก่ การพัฒนาฐานกาย ฐานใจ 

และฐานความคิดอย่างต่อเน่ืองในช่วงจังหวะที่เหมาะสม 

จะท�าให้ศักยภาพมนุษย์ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่ เกิด

การเรียนรู้ที่หลากหลายและลึกซึ้งในลักษณะพหุปัญญาซึ่ง

เป็นการเรียนรู้ในมิติอื่นๆนอกเหนือจากความคิด และ (4) 

การเรียนรู้ที่เชื่อมโยงปัจเจกบุคคลและชุมชน แนวคิดจิตต

ปัญญาศกึษาให้ความส�าคญักบัชมุชนการเรยีนรูท้ีม่กีารแลก

เปลีย่นเรยีนรูอ้ย่างเป็นพลวตั ส่งผลให้บคุคลรูจ้กัและเข้าใจ

ตนเองอย่างลึกซึ้งพร้อมกับเรียนรู้ที่จะสร้างสัมพันธภาพ

กับผู้อื่นอย่างเหมาะสม มีความเป็นกัลยาณมิตรต่อเพื่อน

มนุษย์และสรรพส่ิงรอบตัว

จุดมุ่งหมำย

กระบวนการเรียนรู้ตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา

มุ่งให้ผู้ร่วมกระบวนเกิดการเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐานภายใน

ตนเอง ได้แก่ รู้และเข้าใจตนเองและบุคคลอื่น รวมท้ังสิ่ง

ต่างๆอย่างลึกซ้ึง สอดคล้องกับความเป็นจริง เกิดความรัก 

ความเมตตาและความอ่อนน้อมถ่อมตน และเกดิจิตส�านกึต่อ

ส่วนรวมโดยมีพื้นฐานการเข้าถึงความจริงสูงสุด คือ ความ

จริง ความดี และความงาม เพื่อให้เกิดการลงมือปฏิบัติ

เพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมและโลก (ประเวศ วะสี, 2550; ศิร

ประภา พฤทธิกุล, 2554)

หลักกำรพ้ืนฐำน

หลักการพื้นฐานของการจัดกระบวนการเรียน

รู ้แนวจิตตปัญญาศึกษาท่ีเรียกว่า “หลักจิตปัญญา 7” 

หรือ “7 C’s” (โครงการเอกสารวิชาการ การเรียนรู้สู่การ

เปลี่ยนแปลง ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล, 

2552; ธนา นิลชัยโกวิทย์ และอดิศร จันทร์สุข, 2552) 

ประกอบด้วย 7 หลักการ ดังนี้

1. หลักการพิจารณาด้วยใจอย่างใคร ่ครวญ  

(contemplation) คือ การเข้าสู่ภาวะจิตใจท่ีเหมาะสมต่อ

การเรียนรู้ แล้วสามารถน�าจิตใจดังกล่าวไปใช้ใคร่ครวญ

ในด้านพุทธิปัญญา (cognitive) ด้านระหว่างบุคคล  

(interpersonal) และด้านภายในบุคคล (intrapersonal) 

หลักการพิจารณาด้วยใจอย่างใคร่ครวญนี้แตกต่างกับ

การใคร่ครวญท่ัวๆไปซ่ึงเน้นความคิดเท่านั้น แต่เป็นการ

ใคร่ครวญและรับรู้สภาวะองค์รวมด้วยกาย ใจ ความคิด

และจิตวิญญาณ ท�าให้เกิดความรู้และปัญญาท่ีไม่ได้อยู่บน

ฐานข้อมูลแต่เป็นปัญญาและความรู้ท่ีเข้าถึงความสัมพันธ์

เชื่อมโยงกันของสรรพสิ่ง และเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่

ท�าให้ผู้เรียนเกิดความสัมพันธ์แบบใหม่ท้ังกับตนเอง ผู้อื่น 

และโลก หลักการข้อนี้เป็นหัวใจของแนวคิดจิตตปัญญา

ศึกษา ผู้จัดกระบวนการต้องสร้างเงื่อนไขและกระตุ้นให้

ผู้ร่วมกระบวนการเกิดการใคร่ครวญอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับ

ตนเอง ความสัมพันธ์และประสบการณ์ต่าง ๆ ที่สัมผัส 

โดยมีพื้นฐานของจิตใจท่ีสงบ ผ่อนคลาย มีสมาธิและมี

ความตระหนักรู้ 

2. หลักความรัก ความเมตตา (compassion) 

คือ การสร้างบรรยากาศของความรัก ความเมตตา ความ

ไว้วางใจ การเข้าใจ และการยอมรับ รวมท้ังการเก้ือหนุน

ซึ่งกันและกัน บนฐานของความเชื่อมั่นในศักยภาพของ

ความเป็นมนุษย์ ท้ังระหว่าง “ผู้น�ากระบวนการ” กับ “ผู้

ร่วมกระบวนการ” และระหว่างผู้ร่วมกระบวนการด้วย

กันเอง ตลอดจนได้รับก�าลังใจและการสนับสนุนให้เกิด

การเปลี่ยนแปลงตนเอง

3. หลักการเช่ือมโยงสัมพันธ์ (connectedness) 

คือ การบูรณาการการเรียนรู้ในแง่มุมต่างๆ ให้เกิดการเรียน
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รู้ที่เป็นองค์รวม เชื่อมโยงกับชีวิตและสรรพสิ่งต่างๆ ใน

ธรรมชาติอย่างแท้จริง แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้

3.1 การช่วยให้ผู ้เข้าร่วมกระบวนการเชื่อม

โยงประสบการณ์ในกระบวนการเข้ากับชีวิตได้ เป็นการ

น�ากระบวนการเข ้ามาสู ่ภายใน (internalization)  

บรูณาการเข้าสูว่ถิชีวีติ การศกึษาในต่างประเทศ พบว่า การ

ที่ผู้ร่วมกระบวนการได้พิจารณาใคร่ครวญและสนทนากับ

เพื่อนร่วมกระบวนการน�าไปสู่การเปลี่ยนแปลงมุมมองและ

ความคิดแต่ไม่ได้ท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิต ดังนั้น 

ผู้จัดกระบวนการต้องจัดเงื่อนไขให้ผู้ร่วมกระบวนการได้มี

โอกาสน�ามุมมองและการเรียนรู้ที่ได้เกิดขึ้นในกระบวนการ

ไปทดลองปฏิบัติในชีวิตจริง จะช่วยให้เกิดการเปล่ียนแปลง

ที่ลึกซึ้งมากกว่าการใคร่ครวญภายในกลุ่ม การเอื้อให้เกิด

ความเชื่อมโยงและลดช่องว่างระหว่างผู้น�ากระบวนการ

กับผู้ร่วมกระบวนการและระหว่างผู้ร่วมกระบวนการด้วย

กันเองมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เกิดความไว้วางใจ สนิทสนม

และเป็นบรรยากาศที่ผ่อนคลาย ท�าให้สามารถแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ต่อกันได้อย่างเต็มที่ ตัวอย่างกิจกรรม เช่น กิจกรรม

แนะน�าตัวโดยให้ผู้ร่วมกระบวนการมีโอกาสเล่าเรื่องของ

ตนเองแลกเปลี่ยนกัน การให้ท�างานร่วมกัน

3.2 การเชื่อมโยงกับชุมชนและธรรมชาติ เช่น 

เข้าไปเรียนรู้วิถีชีวิตของคนในชุมชน การเป็นอาสาสมัคร 

การปฏิบัตินิเวศภาวนา เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกระบวนการเกิด

การการเรียนรู้อย่างลึกซึ้ง

3.3 การเชื่อมโยงระหว่างองค์ประกอบต่างๆ

ของกิจกรรม เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างเป็นองค์รวมมี

ความสมดุล ควรจัดการเรียนรู้ในมิติและรูปแบบต่างๆอย่าง

บูรณาการ ทั้งการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมทางกาย เช่น ช่ีกง 

โยคะ กิจกรรมศิลปะ และการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง

4. หลักการเผชิญความจริง (confrontating 

reality) คือ การเปิดโอกาสและสร้างเงื่อนไขให้ผู้เข้าร่วม

กระบวนการได้เผชิญความจริง 2 ด้าน ดังนี้

4.1 ความเป็นจริงในตนเอง เช่น ความคิด 

ความรู้สึกที่ไม่รู้ตัว ที่หลีกเลี่ยงและเก็บกดไว้ ด้วยการส่ง

เสริมให้สืบค้นและสัมผัสกับตัวตนของตนเองในแง่มุมต่างๆ

ผ่านกิจกรรมและการใคร่ครวญอย่างลึกซึ้งโดยไม่หลีกหนี 

ภายใต้บรรยากาศที่ปลอดภยั เปิดกวา้ง ยอมรบัและมคีวาม

รักความเมตตาต่อตนเองและผู้อื่น

4.2 ความเป็นจรงิทีแ่ตกต่างไปจากกรอบความ

เคยชินเดิมของตน กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ในแง่มุมใหม่ 

การเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงในบริบทของกลุ่ม แสดง

ให้เห็นว่าการกล้าเผชิญและการจัดการกับความขัดแย้ง

ท่ีเกิดข้ึนในกลุ่มอย่างเหมาะสมแทนท่ีจะหลีกเลี่ยง ท�าให้

สมาชิกกลุ่มเติบโตและเปลี่ยนแปลงได้ดีข้ึน 

5. หลักความต่อเนื่อง (continuity) ความต่อ

เนื่องของกระบวนการเป็นสิ่งส�าคัญของการเรียนรู ้เพื่อ

การเปลี่ยนแปลงอย่างมากเพราะการเปลี่ยนแปลงขั้นพื้น

ฐานมักเกิดข้ึนจากประสบการณ์สะสมท่ีช่วยสร้างเงื่อนไข

ภายในให้พร้อม การจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

มีความหมาย 2 ประการ ดังนี้

5.1 ความต่อเนื่องลื่นไหลของกระบวนการ

ในแต่ละครั้ง มีข้ันตอนหรือจังหวะท่ีมีการเตรียมความ

พร้อมผู้ร่วมกระบวนการและสรุปการเรียนรู้กิจกรรมต่างๆ

ตลอดกระบวนการ ความต่อเนื่องลื่นไหลนี้ก่อให้เกิดพลัง

พลวัตในการเรียนรู้ เช่น การจัดประสบการณ์ให้ผู้เข้าร่วม

กระบวนการได้สัมผัสประสบการณ์ตรงแล้วมีโอกาสย้อน

กลับมาใคร่ครวญต่อด้วยการแลกเปลี่ยนประสบการณ์

ในกลุ่ม

5.2 การจัดกระบวนการเรียนรู้ในแต่ละครั้งให้

ต่อเนื่องสอดรับกันและส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อ

เนื่อง ท้ังในรูปแบบและกิจวัตรประจ�าวัน ควรสร้างเงื่อนไข

ให้สามารถน�าสิ่งท่ีได้เรียนรู้กลับไปใช้ได้อย่างต่อเนื่อง 

6. หลักความมุ่งมั่น (commitment) ความมุ่งมั่น

ที่จะเปลี่ยนแปลงตนเอง เป็นองค์ประกอบที่ส�าคัญที่สุด

ในการน�าสิ่งที่ได้รับมาสู่ใจของผู้ร่วมกระบวนการและน�า

เอากระบวนการไปใช้ในชีวิตเพื่อให้เกิดการพัฒนาและ

เปลี่ยนแปลงข้ันพื้นฐานภายในตนเองอย่างต่อเนื่อง ควร

จัดเงื่อนไขที่กระตุ้นให้ผู้ร่วมกระบวนการเกิดความมุ่งมั่นที่

จะเปลี่ยนแปลงตนเองด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การสร้างแรง

บันดาลใจ ปลุกเร้าให้เกิดพลังความมุ่งมั่น ความรัก ความ

เมตตา การเปิดโอกาสให้ได้สมัผสัและเผชญิกบัประสบการณ์

ตรงท่ีส่งผลกระทบอย่างลึกซ้ึง

7. หลักชุมชนแห่งการเรียนรู้ (community) สิ่ง

ส�าคัญของกระบวนการจิตตปัญญาศึกษา คือ ความเป็น
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ชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่ค่อยๆ ก่อตัวจากกระบวนการอบรม 

และคล่ีคลายมาเป็นองค์ประกอบหลักของการเรียนรู้เพื่อ

การเปลี่ยนแปลงในกลุ่ม ชุมชนแห่งการเรียนรู้เป็นหัวใจ

ของกระบวนการเรียนรู้จิตตปัญญาศึกษาด้วยเหตุผล 4 

ประการ ดังน้ี

7.1 เป็นพื้นที่ที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างลึกซึ้ง

บนพืน้ฐานของการยอมรบัซึง่กนัและกนัภายใต้บรรยากาศที่

เปิดกว้าง สมาชิกในกลุ่มสามารถเปิดเผยและส�ารวจตนเอง

ได้ มีการเกื้อหนุนเป็นก�าลังใจให้แก่กันในพื้นที่แห่งความ

รัก ความเมตตา และมิตรภาพ

7.2 เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย เกิดมุม

มอง ความรู้สึก และแง่มุมความเป็นจริงที่แตกต่างกันออก

ไป สมาชิกแต่ละคนได้น�าประสบการณ์การเรียนรู้และบท

เรียนจากชีวิตของตนเองเข้าสู่กระบวนการร่วมกันท้ังท่ีมี

ความสอดคล้องและคล้ายคลึงกัน ท�าให้สมาชิกกลุ่มเกิด

การเรียนรู้และเข้าใจอย่างลึกซึ้งขึ้นในประเด็นนั้นๆ อีกทั้ง

ประสบการณ์ที่แตกต่างกันหรือมีความขัดแย้งจะกระตุ้นให้

สมาชกิได้ทบทวนมมุมอง ความคิด ความรูส้กึและพฤตกิรรม

เดิมของตนเองจากการที่ได้สัมผัสความจริงที่แตกต่าง

7.3 ปฏิสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นระหว่างสมาชิกกลุ่ม

ระหว่างด�าเนินกระบวนการ การกล้าเผชิญความขัดแย้ง

ภายในกลุ่มอย่างตรงไปตรงมาและเรียนรู้ที่จะจัดการ

คลี่คลายความขัดแย้งนั้นอย่างเหมาะสม โดยการใคร่ครวญ

ด้วยใจ ย้อนมองตนเอง และสื่อสารกันด้วยความรัก ความ

เมตตา จะท�าให้สมาชกิเกดิการเรยีนรูอ้ย่างมคีวามหมายและ

ลึกซึ้ง สามารถเกิดการเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐานในตนเองได้

7.4 ความรู้สึกเป็นชุมชนที่มีเป้าหมาย ความ

สนใจและอุดมการณ์ร่วมกัน ท�าให้สมาชิกกลุ่มมีก�าลังใจ

ที่จะด�าเนินชีวิตตามอุดมการณ์ร่วมกัน มีความมุ่งมั่นท่ีจะ

เปลีย่นแปลงและพฒันาตนเองมากขึน้ การได้เหน็แบบอย่าง 

การได้รับแรงบันดาลใจ ท�าให้มั่นใจว่าการเปลี่ยนแปลง

สามารถเกิดขึ้นได้จริง

4. กำรบูรณำกำรแนวคิดจิตตปัญญำศึกษำเพ่ือ

สร้ำงเสริมสุขภำวะทำงจิตวิญญำณในนักศึกษำพยำบำล

การเรียนการสอนของวิชาชีพพยาบาลจ�าเป็นต้อง

มีความสมดุลระหว่างศาสตร์ทางวิชาชีพกับชีวิตและจิตใจ 

รวมทั้งการบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ ซึ่งปรัชญา

พื้นฐานเรื่องความเชื่อมั่นในความเป็นมนุษย์และกระบวน

ทัศน์แบบองค์รวมสามารถน�ามาใช้สร้างกระบวนการเรียน

รู้ให้นักศึกษาเกิดการพัฒนาอย่างสมดุลทั้งด้านกาย ใจและ

ความคิดได้ (ปราณี อ่อนศรี, 2557) ประกอบกับนักศึกษา

พยาบาลอยู่ในช่วงวัยผู้ใหญ่ตอนต้น ซึ่งพร้อมต่อการเรียน

รู้และเข้าใจนามธรรมได้ดีขึ้น สามารถเชื่อมโยงสัมพันธ์

ความคิดอย่างเป็นระบบ มีมุมมองทางความคิดที่เปิดกว้าง 

ยอมรับฟังผู้อื่น และสามารถน�าประสบการณ์ที่ได้เรียน

รู ้มาปรับเปลี่ยนวิธีคิดและการด�าเนินชีวิตของตนเองได้ 

เป็นวัยท่ีมีความต้องการด้านจิตวิญญาณเก่ียวกับการรู้จัก

และเข้าใจตนเอง การมีสัมพันธภาพกับผู้อื่น คุณค่าของ

การมีชีวิตและเป้าหมายในชีวิต (อาภรณ์ ดีนาน, 2555) 

แนวคิดจิตตปัญญาศึกษาจึงเหมาะสมท่ีจะพัฒนาเป็นกระ

บวนการให้นักศึกษามีความพร้อมและสมดุลจากภายใน

จิตใจ ต่อยอดความคิดและทักษะทางปัญญาให้เห็นความ

เช่ือมโยงของสิ่งต่างๆท้ังภายในและภายนอกอย่างลึกซึ้ง 

ท�าให้เกิดความรักและเมตตาต่อผู้ที่ก�าลังเผชิญกับความ

ทุกข์ทางกาย จิตใจ และจิตวิญญาณได้ (โครงการเอกสาร

วิชาการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา 

มหาวิทยาลัยมหิดล, 2552) 

ผู้เขียนได้ด�าเนินการวิจัย เรื่องผลของโปรแกรม

จิตตปัญญาศึกษาต่อสุขภาวะจิตวิญญาณในนักศึกษา

พยาบาล (วรวรรณ จันทวีเมือง, 2559) เป็นการวิจัยกึ่ง

ทดลองในกลุม่ตวัอย่างขนาดใหญ่แบบ 2 กลุม่วดัผลก่อนและ

หลงัการทดลอง ผูเ้ขียนจดัโปรแกรมจติตปัญญาศกึษาให้กบั

กลุ่มทดลองโดยประยุกต์ใช้หลักการพื้นฐานท้ัง 7 ประการ 

และมุ่งเน้นพัฒนาให้ชัดเจนใน 3 หลักการ คือ หลักการ

เช่ือมโยงสัมพันธ์ หลักความต่อเนื่อง และหลักชุมชนแห่ง

การเรียนรู้ จัดเงื่อนไขกระบวนการให้มีความเช่ือมโยงเข้า

สู่การปฏิบัติในชีวิตจริงและมีความต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนา

เครือข่ายสังคมออนไลน์โดยเลือกเฟซบุ๊ก (facebook) เข้า

มาเสริมเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้อีกทางหนึ่ง วัดผลลัพธ์

ท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยมีข้ันตอนการด�าเนิน

กิจกรรม 4 ข้ันตอน ในระยะเวลา 8 สัปดาห์ ดังนี้

1. ขั้นปรับพื้นฐาน โดยใช้กิจกรรมรู้จักเขารู้จัก

เราเพื่อให้เกิดสัมพันธภาพท่ีดีภายในกลุ่ม ให้ความรู้เกี่ยว

กับสุขภาพมิติจิตวิญญาณและวิธีการดูแลสุขภาพด้านจิต

วิญญาณของตนเอง ด�าเนินการเฉพาะสัปดาห์ที่ 1 เป็น
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เวลา 30 นาที 

2. ขั้นเตรียมความพร้อม โดยใช้กิจกรรมผ่อนพัก

ตระหนักรู้ คร้ังละ 30 นาท ีโดยใช้เพลงและบทพดูเพือ่ชกัน�า

ให้นักศึกษาเกิดการส�ารวจตนเองและเกิดความผ่อนคลาย 

3. ขั้นด�าเนินการ โดยใช้กิจกรรมสุนทรียสนทนา 

ครั้งละ 2 ชั่วโมง เป็นกิจกรรมที่เน้นการรับฟังอย่างลึกซ้ึง 

ให้เวลานักศึกษาคิดใคร่ครวญด้วยตนเองและร่วมแลก

เปล่ียนมุมมองและประสบการณ์ภายในกลุ่ม โดยวิทยากร

กระบวนการแนะน�าแนวคิดสุนทรียสนทนา แจ้งข้อตกลง

ร่วมกันในการสนทนาแก่นักศึกษาเฉพาะสัปดาห์ท่ี 1 และ

น�าเข้าสู่สุนทรียสนทนาโดยใช้สื่อหลากหลายไม่ซ�้ากันใน

แต่ละสัปดาห์ ได้แก่ เพลง กรณีศึกษา ประสบการณ์ของ

นักศึกษา หนังสั้น ร่วมกับประเด็นค�าถาม และแผนพัฒนา

สุขภาวะทางจิตวิญญาณ สุดท้ายผู้วิจัยซึ่งเป็นกระบวนกร

หลักสรุปประเด็นการเรียนรู้ 

4. ขั้นสรุป โดยใช้กิจกรรมสะท้อนคิด เพื่อให้

นักศึกษามีโอกาสพิจารณาอย่างใคร ่ครวญอีกครั้งถึง

ประสบการณ์ที่ได้รับ แบ่งเป็น (1) การสะท้อนคิดใน

กระบวนการ จัดในช่วงสุดท้ายของกิจกรรมโดยใช้วิธีการ

หลากหลาย ได้แก่ การพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

การเขียนข้อความ การวาดภาพ ครั้งละ 30 นาที และ 

(2) การสะท้อนคิดออนไลน์ โดยมอบหมายให้นักศึกษา

ทุกคนบันทึกสะท้อนคิดการเรียนรู้ในสัปดาห์ที่ 1-7 ลงใน 

เฟซบุ๊กกลุ่มซึ่งสร้างขึ้นเพื่อเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดย

ก�าหนดประเด็นการสะท้อนคิดให้นักศึกษาโพสต์ข้อความ

ในกระดานหรืออินบ็อค (Inbox) ส่วนตัวหรืออัดคลิปเสียง

ส่งทางอินบ็อค (Inbox) กับผู้เขียน

ผลกำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 

ผูเ้ขยีนขอน�าเสนอเฉพาะข้อมลูเชงิคุณภาพเกีย่วกบั

กระบวนการพัฒนาสุขภาวะทางจิตวิญญาณของนักศึกษา

พยาบาลที่ได้รับโปรแกรมจิตตปัญญาศึกษา ตามระยะ

เวลา ดังน้ี

สัปดาห์ที่ 1: นักศึกษาสะท้อนคิดกระบวนพัฒนา

สุขภาวะทางจิตวิญญาณ ได้แก่ (1) การพิจารณาด้วยใจ

อย่างใคร่ครวญ (contemplation) ด้วยการฝึกจิตให้สงบ 

ผ่อนคลาย มีสติและสมาธิ ในกิจกรรมผ่อนพักตระหนักรู้ 

ท�าให้เกิดความผ่อนคลายและมีความพร้อมเรียนรู้ ฝึกการ

ฟังอย่างลึกซ้ึงในกิจกรรมสุนทรียสนทนา ได้ทบทวนความ

คิดและการกระท�าของตนเอง ท�าให้รู้จักและเข้าใจตนเอง

มากข้ึน คือ รู้ว่าตนเองคือใคร มีบุคลิกนิสัยอย่างไร ก�าลัง

ท�าอะไรอยู่ ท�าเพื่อใคร ท�าได้ดีแล้วหรือยัง มีเป้าหมายใน

ชีวิตอย่างไร และจะด�าเนินชีวิตให้มีความสุขได้อย่างไร  

(2) ความรักความเมตตา (compassion) นักศึกษาสะท้อน

ว่า ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นภายใต้บรรยากาศของ

ความรักและเมตตาต่อกัน ได้เปิดใจ รับฟัง และยอมรับผู้

อื่นมากข้ึน เพราะทุกคนมีพื้นฐานแตกต่างกัน รู้สึกเข้าใจ

จิตใจของเพื่อนมากข้ึนจากความรู้สึกโดยไม่ต้องใช้ค�าพูด 

และไม่ตัดสินเพื่อนด้วยความคิดของตนเอง (3) ชุมชนแห่ง

การเรียนรู้ (community) เริ่มก่อตัวข้ึน นักศึกษาสะท้อน

ว่าได้เรียนรู้เพื่อนๆในอีกมุมมองหนึ่งที่แตกต่างออกไป เป็น

ชุมชนที่ทุกคนมีความเท่าเทียมกัน เปิดโอกาสให้ทุกคน

แสดงความคิดเห็น ทุกคนร่วมคิด ร่วมพูดคุย ท�าให้เกิด

สัมพันธภาพท่ีดี เข้าใจความคิดความรู้สึกระหว่างกันมาก

ขึน้ รบัรูต้วัตนของเพือ่นมากขึน้เพราะบางเรือ่งเป็นความลบั

ของเพื่อนซึ่งไม่เคยเล่าให้ใครฟังแต่เล่าให้สมาชิกในกลุ่มฟัง 

หรือประสบการณ์ท่ีแปลกใหม่ของเพื่อน และรู้สึกเหมือน

ได้ระบายความรู้สึก อีกทั้งกิจกรรมมีความหลากหลายและ

น่าสนใจ (4) การเผชิญความจริง (confrontating reality) 

ใน 2 ลักษณะ คือ (4.1) ความจริงภายในตนเอง จากการ

ได้รับฟังประสบการณ์จากเพื่อน นักศึกษาน�ามาสะท้อนคิด

ตนเองได้ว่าตนเองเป็นตัวแทนความรักของพ่อแม่ ซึ่งเป็น

ความรักที่ไม่ต้องตามหาจากที่อื่นและความสุขเกิดขึ้นจาก

ตัวเองได้เพียงแค่ใจสุขกายก็สุขตามมา ท�าให้รู้สึกพึงพอใจ

ในสิ่งท่ีตนเองมีอยู่ ไม่ต้องขวนขวายอะไรเพิ่มเติม และเกิด

มุมมองต่อโลกในแง่บวก (4.2) ความจริงที่แตกต่างไปจาก

กรอบความเคยชินเดิม นักศึกษา พบว่าจิตวิญญาณเป็น

แกนหลัก หรือศูนย์กลางของชีวิตมนุษย์ มีอยู่ภายในตัว

ของแต่ละบุคคล แสดงออกมาเป็นการกระท�า ได้เรียนรู้ว่า

จิตวิญญาณของตนเองและผู้อื่นเป็นอย่างไร ท�าให้รู้จักและ

เข้าถึงจิตวิญญาณมากขึ้นและเกิดความตระหนักที่จะดูแล

ผู้ป่วยในด้านจิตวิญญาณเพื่อให้ครอบคลุมการดูแลสุขภาพ

แบบองค์รวม และน�ามาสู่ (5) ความมุ่งมั่น (commitment) 

นักศึกษาสะท้อนว่ากิจกรรมครั้งนี้ท�าให้รู้สึกเช่ือมั่นตนเอง 

เช่ือมั่นในสิ่งท่ีก�าลังท�าและมุ่งมั่นท่ีจะก้าวเดินต่อไป แม้จะ

มีอุปสรรคก็เช่ือมั่นว่าจะสามารถก้าวผ่านไปได้
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สปัดาห์ที ่2: นักศึกษาสะท้อนคิดกระบวนพัฒนาสขุ

ภาวะทางจิตวิญญาณ ได้แก่ (1) การพิจารณาด้วยใจอย่าง

ใคร่ครวญ (contemplation) เช่นเดียวกับสัปดาห์แรก 

นักศึกษาสะท้อนว่าเกิดสติ สมาธิและผ่อนคลายมากกว่า

สัปดาห์ที่แล้ว ฝึกนับลมหายใจเข้าออกเป็นจังหวะมากข้ึน 

อีกทั้ง รู้สึกเข้าใจตนเองและบุคคลรอบข้างมากขึ้น เข้าใจ

ในความคิดที่แตกต่างกันท�าให้เกิดการยอมรับซึ่งกันและ

กัน (2) ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (community) เป็นรูปร่าง

ชัดเจนขึ้น นักศึกษาส่วนใหญ่รู้สึกสบาย ผ่อนคลาย เป็น

กันเองมากขึ้น ไม่กดดัน คลายกังวลจากงานได้ชั่วขณะ 

รู้สึกสนุกกับกิจกรรมขึ้นเร่ือยๆ เพราะกิจกรรมเพ่ิมความ

น่าสนใจ มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบน�าเสนอเกี่ยวกับจิต

วิญญาณที่สั้นๆ เข้าใจง่าย ท�าให้คิดตามได้ง่ายขึ้น บาง

คนสะท้อนว่า อยากให้ถึงกิจกรรมครั้งต่อไปเร็วๆ (3) การ

เผชิญความจริง (confrontating reality) นักศึกษาได้

เผชิญความจริงเกี่ยวกับจิตวิญญาณว่าไม่ได้เกี่ยวกับความ

เชื่อทางศาสนาเพียงอย่างเดียว แต่จิตวิญญาณ คือ จิต

บวกกับวิญญาณ หมายถึง สิ่งที่เกี่ยวกับจิตใจ ความรู้สึก 

มีผลต่อการแสดงออกทางพฤติกรรมในทุกๆ ด้านของคน

เรา หากเข้าใจจิตวิญญาณของตนเองและผู้อื่น ก็จะส่งผล

ท�าให้สุขภาพจิตดีและมีความสุข และหลักการที่พบเด่น

ชัดในกระบวนการครั้งนี้ คือ (4) การเชื่อมโยงสัมพันธ์ 

(connectedness) เมื่อนักศึกษาได้สนทนากับเพื่อนใน

กลุ่มน�าไปสู่การพิจารณาใคร่ครวญและการเปลี่ยนแปลง

ความคิด มุมมองต่อตนเองและการดูแลผู้รับบริการ ใน 

2 ประเด็น ได้แก่ (4.1) มุมมองต่อชีวิตตนเอง นักศึกษา

สะท้อนว่าควรเปลี่ยนแปลงตนเองให้เข้าใจผู้อื่น ไม่ตัดสิน

ผู้อื่นจากสิ่งที่เห็นเพียงอย่างเดียว เคารพสิทธิส่วนบุคคล 

และระวังการมีอารมณ์ร่วมมากเกินไปซึ่งท�าให้ตนเองเกิด

ความทุกข์ (4.2) มุมมองต่อการดูแลผู้รับบริการให้ครบ

องค์รวมโดยไม่มองปัญหาเพียงด้านเดียว ไม่ยึดถือความ

คิดของตนเองเป็นหลัก มองหามุมมองที่ซ่อนอยู่ การดูแล

จิตวิญญาณของผู้รับบริการแต่ละคนแตกต่างกันโดยเริ่ม

จากการมีสัมพันธภาพที่ดีและท�าความเข้าใจจิตวิญญาณ

ของผู้รับบริการและครอบครัวหรือผู้เกี่ยวข้อง การค้นหา

ปัญหาอาศัยความรู้และประสบการณ์ที่ผ่านมาบวกกับการ

ใช้ใจของตนเองมองร่วมด้วย การดูแลด้านจิตวิญญาณต้อง

ค�านึงถึงจิตใจเป็นส�าคัญ สร้างพลังทางบวกจากบุคคลท่ีเขา

รักหรือรักเขา เช่น ครอบครัวให้เข้ามามีบทบาทร่วมกัน จะ

ส่งผลให้ผู้รับบริการสามารถปรับตัวและเผชิญกับปัญหาได้

สัปดาห์ท่ี 3: นักศึกษาสะท้อนคิดกระบวนพัฒนา

สุขภาวะทางจิตวิญญาณ ได้แก่ (1) ชุมชนแห่งการเรียนรู้ 

(community) การเข้าร่วมสนุทรยีสนทนาในกลุม่ นกัศกึษา

สะท้อนว่าเกิดความเข้าใจปัญหาของผู้อื่น รู้จักเอาใจเขามา

ใส่ใจเรามากขึ้น (2) การพิจารณาด้วยใจอย่างใคร่ครวญ 

(contemplation) นักศึกษาเข้าใจปัญหาและตระหนักใน

การค้นหาเป้าหมายชีวิตของตนเอง (3) การเผชิญความจริง 

(confrontating reality) ในส่วนตนเองและผู้อื่น นักศึกษา

สะท้อนว่าได้มีโอกาสส�ารวจแนวทางการด�าเนินชีวิต เรียน

รู้ข้อบกพร่องด้านจิตวิญญาณของตนเอง และเรียนรู้หลัก

การด�าเนินชีวิตของเพื่อน ท�าให้เกิดความเข้าใจในความคิด

ที่เหมือนและแตกต่างกัน บางส่วนสะท้อนว่าได้เรียนรู้เส้น

ทางสูก่ารพฒันาด้านจติวญิญาณของตนเองและแนวทางใน

การด�าเนินชีวิตโดยใช้หลักจิตวิญญาณท้ัง 5 ด้าน (4) การ

เช่ือมโยงสัมพันธ์ (connectedness) นักศึกษาน�าสิ่งที่ได้

เรียนรู้ในกลุ่มมาเชื่อมโยงสู่ชีวิต ดังนี้ (4.1) การเชื่อมโยงสู่

ชีวิตตนเอง ค้นหาข้อบกพร่องด้านจิตวิญญาณ หาแนวทาง

แก้ไขและดูแลจิตวิญญาณตนเองให้ดี ตระหนักว่าควรเรียน

รูจ้ติวญิญาณของตนเองก่อนจะให้การดแูลผูร้บับรกิาร (4.2) 

การเชื่อมโยงสู่การดูแลผู้รับบริการ นักศึกษาสะท้อนว่าจะ

น�าแนวทางการดแูลด้านจติวญิญาณทีไ่ด้รบัการแลกเปลีย่น

เรียนรู้จากกลุ่มมาประยุกต์ใช้ในส่วนท่ีตนเองบกพร่อง คือ 

การพยาบาลแบบองค์รวม ซ่ึงท่ีผ่านมานักศึกษาเน้นการ

ดูแลด้านร่างกายเพียงอย่างเดียว และ (5) ความมุ่งมั่น 

(commitment) นักศึกษามีความมุ่งมั่นค้นหาเป้าหมาย

ชีวิตของตัวเองเพื่อใช้ชีวิตอย่างมีทิศทาง

สัปดาห์ท่ี 4: นักศึกษาสะท้อนคิดกระบวนพัฒนา

สุขภาวะทางจิตวิญญาณ ได้แก่ (1) การเผชิญความ

จริง (confrontating reality) นักศึกษาได้เรียนรู้ข้อดี 

และข้อบกพร่องของตนเองที่ควรส่งเสริมและแก้ไขให้ดี

ขึ้น เข้าใจความรู้สึกนึกคิดที่แตกต่างกัน เรียนรู้วิธีคลาย

เครียดหรือการเผชิญปัญหาของเพื่อนแต่ละคน เพื่อน�า

มาปรับใช้กับตัวเอง เรียนรู้แนวทางในการด�ารงชีวิตโดย

การใช้จิตวิญญาณทั้ง 5 ด้าน (2) การพิจารณาด้วยใจ

อย่างใคร่ครวญ (contemplation) นักศึกษาเกิดความ

ตระหนักในการค้นหาเป้าหมายในชีวิตของตนเอง (3) การ

เช่ือมโยงสัมพันธ์ (connectedness) นักศึกษามีการเชื่อม
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โยงจิตวิญญาณสู่การเปลี่ยนแปลงตนเองและการดูแลผู้รับ

บริการ โดยฝึกการรู้จักและเข้าใจตนเอง เพื่อให้เกิดความ

มั่นใจ จริงใจและเข้าถึงผู้รับบริการได้ดีขึ้น ท�าความเข้าใจ

ในจิตวิญญาณของตนเอง น�าแนวทางการด�าเนินชีวิตของ

เพื่อนๆมาประยุกต์ใช้กับชีวิตของตัวเองตามสถานการณ์

ที่พบเจอ และน�าประเด็นที่เลือกไปปฏิบัติเพื่อที่จะพัฒนา

จิตวิญญาณของตนเองให้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งเกิดความคิดช่วย

เหลือผู้อื่นให้เห็นมีความสุข รวมทั้งการดูแลผู้รับบริการ

ให้ครบองค์รวมด้วย

สปัดาห์ที ่5: นักศึกษาสะท้อนคิดกระบวนพฒันาสขุ

ภาวะทางจิตวิญญาณ ได้แก่ (1 ) การพิจารณาด้วยใจอย่าง

ใคร่ครวญ (contemplation) นักศึกษาสะท้อนว่าจากการ

เข้าร่วมกจิกรรมท�าให้ทราบว่าตนเองก�าลงัคดิและรูส้กึอะไร 

ประเมนิได้ว่าดหีรอืไม่ ทราบเป้าหมายในชวีติ เรยีนรูจ้ดุด้อย 

พัฒนาจุดเด่น การวางเป้าหมายชีวิตในอนาคต ข้อบกพร่อง

ของตนเองและเพื่อนในด้านจิตวิญญาณ เข้าใจตนเองและ

ผู้อื่นมากขึ้น (2) การเชื่อมโยงสัมพันธ์ (connectedness) 

สู่การด�าเนินชีวิต นักศึกษาสะท้อนว่าการพัฒนาชีวิตให้ดี

ขึ้นท�าได้โดยส่งเสริมจุดดีและพัฒนาจุดด้อย ปรับทัศนคติ

และหาเป้าหมายของตนเอง ตั้งเป้าหมายในชีวิตให้ชัดเจน

ทั้งระยะส้ันและระยะยะยาว ด�าเนินชีวิตตามความคิดของ

ตนเอง แก้ไขข้อบกพร่องที่ตนเองมี และ (3) ชุมชนแห่ง

การเรียนรู้ (community) ที่กลายเป็นองค์ประกอบหลัก

ของการเรียนรู ้เพื่อการเปลี่ยนแปลงของสมาชิกในกลุ่ม 

นักศึกษาสะท้อนว่าเป็นแหล่งเรียนรู ้ที่หลากหลายด้าน

ความคิด มุมมองที่แตกต่างกันออกไป โดยสมาชิกแต่ละ

คนแลกเปลี่ยนเรียนรู ้เกี่ยวกับการค้นหาเป้าหมายชีวิต 

ประสบการณ์ดูแลผู้รับบริการ ข้อคิดที่น่าสนใจ รวมถึงวิธี

การพัฒนาจิตวิญญาณที่หลากหลายซึ่งสามารถน�ามาปรับ

ใช้ให้เหมาะสมกับตนเองได้ต่อไป

สัปดาห์ที่ 6-7: หลังจากนักศึกษามีโอกาสน�า

แผนการพัฒนาสุขภาวะทางจิตวิญญาณที่จัดท�าขึ้นใน

สัปดาห์ที่ 4 ไปทดลองใช้และน�ามาสะท้อนคิดในสัปดาห์ที่ 

5 จากนั้นปรับเปลี่ยนตามแนวทางที่ได้รับจากกลุ่ม และน�า

แผนไปปฏิบัติจริงในสัปดาห์ที่ 6-7 พบว่า นักศึกษาสะท้อน

คิดการพัฒนาสุขภาวะทางจิตวิญญาณของตนเอง ดังนี้ 

1. ประเด็นจิตวิญญาณที่เลือกมาพัฒนาในการเข้า

ร่วมกจิกรรมครัง้นี ้ส่วนใหญ่เลอืกพฒันาด้านการมจีติขัน้สงู

มากท่ีสุด รองลงมา คือ ด้านการปฏิบัติตามความเช่ือ ความ

ศรัทธาและค�าสอนในศาสนา ด้านคุณค่า ความหมายและ

เป้าหมายในชีวิต และด้านความพึงพอใจในชีวิต โดยด้าน

ท่ีนักศึกษาไม่เลือกเลย คือ ด้านปฏิสัมพันธ์ระหว่างตนเอง 

ผู้อื่น และสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม

2. กิจกรรมท่ีนักศึกษาเลือกปฏิบัติแบ่งออกเป็น 

(2.1) ด้านการมีจิตข้ันสูง นักศึกษาส่วนใหญ่เลือกสวดมนต์ 

นั่งสมาธิก่อนนอน และใส่บาตรตอนเช้ามากท่ีสุด รองลง

มา คือ การท�ากิจกรรมบ�าเพ็ญประโยชน์และแบ่งปันเพื่อน

มากข้ึน (2.2) ด้านการปฏิบัติตามความเช่ือ ความศรัทธา

และค�าสอนในศาสนา นักศึกษาเลือกปฏิบัติตามค�าสอน

ในศาสนา ได้แก่ นักศึกษาท่ีนับถือศาสนาพุทธเลือกการ

สวดมนต์และนั่งสมาธิทุกคืนก่อนนอน นักศึกษามุสลิม

เลือกการละหมาดและอ่านอัลกุรอาลมากท่ีสุด นอกจาก

นั้น เป็นการหาสิ่งยึดเหนี่ยวที่เป็นบุคคลที่ตนเองรัก เช่น 

พ่อ แม่ และสมาชิกครอบครัว ระบายความรู้สึกกับบุคคล

ใกล้ชิด หรือฟังเพลง ดูละครท่ีชอบและหาข้อคิดไว้เตือน

ใจตัวเอง (2.3) ด้านคุณค่า ความหมายและเป้าหมายใน

ชีวิต นักศึกษาเริ่มปฏิบัติตั้งแต่ค้นหาเป้าหมายที่แท้จริงของ

ชีวิต ตั้งเป้าหมายท่ีจะน�าไปสู่ความส�าเร็จ ค้นหาแรงจูงใจ

ในการปฏิบัติ วางแผนกิจกรรม ลงมือปฏิบัติกิจกรรมตาม

ท่ีวางแผนไว้ และทบทวนเป้าหมายในแต่ละวัน (2.4) ด้าน

ความพงึพอใจในชวีติ นกัศกึษาส่วนใหญ่เลอืกการจดบนัทกึ

เรื่องราวในแต่ละวันในสมุดบันทึกเพื่อทบทวนเหตุการณ์

ที่ผ่านเข้ามา และเปิดยูทูป (youtube) ฟังธรรมะ ปรับ

ความคิดให้ยอมรับปัญหาที่เกิดขึ้น ปล่อยวาง และคิดใน

แง่บวกมากขึ้น มองในมุมที่แตกต่างจากเดิม พูดคุยแลก

เปลี่ยนประสบการณ์กับเพื่อน ระบายความรู้สึกกับคนใกล้

ชิด ปรึกษาครอบครัวและอาจารย์

3. การเปลี่ยนแปลงท่ีรับรู้ได้ นักศึกษาส่วนใหญ่

สะท้อนว่าหลงัจากได้ปฏบัิตติามแผนแล้วท�าให้รูส้กึสบายใจ 

ปลอดโปร่ง นอนหลับอย่างไม่กังวล มีความวิตกกังวลและ

เครียดลดลง จิตใจสงบ เกิดสมาธิมากข้ึน มีเป้าหมายใน

ชีวิต ตระหนักรู้ในตนเองมากขึ้น เกิดแรงใจและพลังใน

การใช้ชีวิต มีสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ คิดเชิงบวกและปล่อยวาง

มากข้ึน เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง และผู้อื่นสังเกตเห็น

ว่าตนเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดีข้ึน 

4. อุปสรรคในการพัฒนาสุขภาวะทางจิตวิญญาณ 
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ส่วนใหญ่สะท้อนว่าอุปสรรคเกิดจากการบ้านเยอะท�าให้

ไม่มีเวลาปฏิบัติตามแผน รู้สึกท้อแท้ เหนื่อยล้าจากภาระ

การฝึกปฏิบัติงาน บางคนสะท้อนว่าปัญหาที่พบเจอยาก

เกินจะยอมรับและเข้าใจได้ต้องอาศัยเวลา และนักศึกษา

อีก 1 คนสะท้อนว่าจิตใจยังไม่เข้มแข็งเพียงพอแต่ได้รับ

ก�าลังใจจากเพื่อนในกลุ่มจิตตปัญญาศึกษาท�าให้ปฏิบัติ

ตามแผนได้ส�าเร็จ

สัปดาห์ที่ 8: นักศึกษาร่วมถอดบทเรียนหลังได้เข้า

ร่วมกิจกรรมในโปรแกรม สามารถสรุปได้ 4 ประเด็น ดังนี้

1. กจิกรรมสามารถพฒันาสขุภาวะทางจิตวญิญาณ

ได้ นักศึกษาส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่า ขณะเข้าร่วมกิจกรรม

ท�าให้มีโอกาสทบทวนตนเองถึงเป้าหมาย หน้าที่รับผิดชอบ 

และแนวทางการด�าเนนิชวีติของตนเอง มองหาสิง่ยดึเหนีย่ว

จิตใจ ได้เตือนใจและขบคิดอยู่ตลอดเวลา ฝึกความรับผิด

ชอบ แลกเปลีย่นมมุมองความคิดกบัเพือ่น สะท้อนคิดตนเอง

และน�ามาเปลี่ยนแปลงตนเองทั้งความคิดและจิตใจ และมี

นักศึกษาจ�านวน 1 คนบอกว่าตนเองไม่เกิดการพัฒนาสุข

ภาวะทางจิตวิญญาณแต่ได้เรียนรู้และเข้าใจจิตวิญญาณ

มากขึ้นจากเดิมที่ไม่เคยเข้าใจเลย นักศึกษาส่วนใหญ่ให้

ความเห็นว่าเป็นกิจกรรมที่ดี ท�าให้ได้เรียนรู้สุขภาพด้าน

จิตวิญญาณมากขึ้น ควรด�าเนินกิจกรรมในช่วงที่นักศึกษา

เรียนภาคทฤษฎี เพราะมีเวลาท�ากิจกรรมมากกว่าช่วงฝึก

ปฏิบัติงาน หากน�าไปใช้ในนักศึกษาปี 1 หรือปี 2 ก�าลัง

จะเริ่มฝึกปฏิบัติงานจะเกิดประโยชน์มากเพราะเป็นการ

วางพ้ืนฐานความรู้ความเข้าใจด้านจิตวิญญาณน�าไปสู่การ

ดูแลจิตวิญญาณของตนเองและผู้รับบริการได้ แต่ควรปรับ

เนื้อหาให้เหมาะสมกับบริบทของชั้นปี

2. สามารถน�ากิจกรรมไปปฏิบัติต่อเนื่องได้ 

นักศึกษาส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่าสามารถน�ากิจกรรมไป

ปฏิบัติได้ต่อเนื่อง คือ จะเดินตามเป้าหมายชีวิตที่ค้นพบ

แล้ว คือ ตั้งใจฝึกงานให้คุ้มค่า เก็บประสบการณ์ให้มาก

ที่สุด วางแผนและทบทวนตัวเองถึงเป้าหมายในชีวิตต่อไป

เรื่อยๆ บางรายยังไม่พบเป้าหมายในชีวิตที่แท้จริง แต่เรียน

รู้ที่จะท�าตามเป้าหมายชีวิตระยะสั้นพร้อมกับมีแรงบันดาล

ใจที่จะค้นหาเป้าหมายชีวิตที่แท้จริงต่อไป นักศึกษาหลาย

คนเห็นว่าสามารถน�าวิธีการฝึกสติและสมาธิไปใช้ในการ

ปฏิบัติบนตึกผู้ป่วยเพราะจะส่งผลดีต่อผู้รับบริการ โดยการ

สวดมนต์ และนั่งสมาธิก่อนนอนทุกวัน และท�าบุญตักบาตร

ในวันหยุด และนักศึกษา 1 ราย จะน�าแรงบันดาลใจที่จะ

พัฒนาจิตวิญญาณของตนเองท่ีเกิดข้ึนในกิจกรรมนี้ไปใช้ใน

การฝึกปฏิบัติงาน ซ่ึงนักศึกษามีมุมมองท่ีดีและภาคภูมิใจ

ในวิชาชีพของตนเอง

นอกจากนี้ ผู้เขียนได้ทบทวนงานวิจัยอื่นๆ พบว่า

มีการประยุกต์ใช้กิจกรรมตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา

และส่งผลให้นักศึกษาเกิดสุขภาวะจิตวิญญาณคล้ายกับ

การศึกษาของผู้เขียน ดังนี้ 

1. เกิดความรัก เมตตา ยอมรับ ปรับเปลี่ยน เรียน

รู้อย่างเปิดกว้าง

การพัฒนาบุคลิกภาพโดยใช้กิจกรรมจิตตปัญญา

ศึกษา (กรศศิร์ ชิดดี และ ณัฐพร อุทัยธรรม, 2556) โดย

การจัดให้มีสิ่งแวดล้อมและสถานการณ์ กิจกรรมสร้างเป้า

หมาย กิจกรรมกงล้อ 4 ทิศ กิจกรรมประยุกต์ใช้ทฤษฎี

บุคลิกภาพ กิจกรรมเปิดพื้นท่ีแห่งการเรียนรู ้ กิจกรรม

ผ่อนพักตระหนักรู ้ กิจกรรมสวดมนต์ภาวนา การใช้

เทคนิคการให้ค�าสัญญาระหว่างนักศึกษากับผู้สอนว่าจะ

ใช้กิจกรรมเพื่อพัฒนาตนเอง พบว่านักศึกษามีความรัก 

เมตตาต่อตนเองและผูอ้ืน่ ปรบัเปลีย่นความคดิ ยอมรบัและ

เปลีย่นแปลงวธิปีฏบัิตท่ีิเหมาะสมกบัตนเอง เช่นเดยีวกบัการ

พัฒนาการดูแลแบบองค์รวมด้วยจิตตปัญญาศึกษา (เยาวดี  

สุวรรณนาคะ, 2552) โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

ให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ประกอบด้วย 11 กิจกรรม คือ 

สุนทรียสนทนาและการฟังอย่างลึกซึ้ง กิจกรรมสร้างความ

ไว้วางใจ เรื่องเล่าเร้าพลัง การผ่อนพักตระหนักรู้ กิจกรรม

สภากาแฟเพื่อความเข้าใจแนวคิดการดูแลแบบองค์รวม

ด้วยจิตตปัญญาศึกษา การเขียนบรรยาย การวาดภาพ การ

ภาวนา โยคะ การเรียนรู้ด้วยตนเอง และแผนภูมิความคิด 

โดยผู้สอนเป็นผู้อ�านวยการเรียนรู้ ท�าให้นักศึกษาเข้าใจ

แนวคิดการดูแลแบบองค์รวมด้วยจิตตปัญญาศึกษา และ

น�ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�าวัน เข้าใจพฤติกรรมตนเอง

และผู้อื่น สามารถให้อภัยเพื่อนได้มากขึ้น และท�างานเป็น

ทีมได้ รวมทั้งการพัฒนาหลักสูตรเสริมสร้างคุณลักษณะท่ี

พึงประสงค์ตามกระบวนการสุนทรียสนทนา (ศิริรัตน์ จ�า

ปีเรือง, อมรรัตน์ วัฒนาธร, พูลสุข หิงคานนท์, วารีรัตน์ 

แก้วอุไร, 2556) ซ่ึงพบว่านักศึกษาเกิดการฟังอย่างลึกซึ้ง 

ไม่ตัดสินผู้อื่น และเรียนรู้อย่างเปิดกว้าง 
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2. มีสติ สมาธิ และปัญญา

กระบวนการจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีจิตต

ปัญญาศึกษาในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก

และผดุงครรภ์ (นงลักษณ์ ค�าสวาสดิ์, 2553) พบว่าท�าให้

นักศึกษามีสติคิดทบทวนเนื้อหาการเรียน มีสมาธิกับตนเอง

และงาน ยอมรับสิ่งใหม่ ๆ  มาพัฒนาตนเอง ปฏิบัติงานผิด

พลาดลดลง การพดูและแสดงออกดขีึน้ สามารถสรปุเนือ้หา

ส�าคัญ คิดวิเคราะห์ ไม่ด่วนตัดสินใจ ฟังคนอื่นพูด เก็บราย

ละเอียดได้มาก เปิดรับข้อมูลใหม่ จ�ารายละเอียดเนื้อหาได้

แม่นย�า ผลการสอบได้คะแนนดีขึ้น

3. ตระหนักรู้ในตนเองและคุณค่าความเป็นมนุษย์

การบูรณาการจิตตปัญญาศึกษาในรายวิชาปฏิบัติ

การพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 3 (ศิราณี อิ่มน�้าขาว, 

และคณะ, 2554) พบว่านักศึกษาตระหนักรู ้ในตนเอง 

ยอมรับและปรับเปลี่ยนความคิดเพื่อปฏิบัติสิ่งใหม่ ๆ ต่อ

ตนเอง เรียนรู้ร่วมกันอย่างเชื่อมั่นและไว้วางใจ เคารพ

คณุค่าความเป็นมนุษย์และให้การพยาบาลแบบองค์รวมมาก

ขึ้น เช่นเดียวกับการพัฒนาหลักสูตรจิตตปัญญาศึกษา โดย

เนือ้หาประกอบด้วยแนวคิดและความส�าคัญของจติตปัญญา

ศกึษา วิธีการส่งเสรมิจติปัญญาศกึษาโดยใช้สนุทรยี-สนทนา 

การน้อมสู่ใจอย่างใคร่ครวญโดยการคิดอย่างแยบคาย และ

การปฏิบัติการพยาบาลแบบองค์รวม พบว่า นักศึกษาเกิด

ความตระหนักรู้ในคุณค่าความเป็นมนุษย์ และปฏิบัติการ

พยาบาลแบบองค์รวมหลังเรียนได้แตกต่างจากก่อนเรียน

จะเห็นได้ว่าการประยุกต์ใช้แนวคิดจิตตปัญญา

ศึกษาในแต่ละงานวิจัยสามารถพัฒนาให้นักศึกษาเกิดสุข

ภาวะทางจิตวิญญาณได้ แต่อาจไม่ครอบคลุมตามความ

หมายของสุขภาวะทางจิตวิญญาณท้ังหมดตามท่ีผู้เขียนได้

กล่าวไว้ข้างต้น อย่างไรก็ตามกิจกรรมในงานวิจัยท้ังหมดได้

พฒันาให้นกัศกึษาเกดิปฏสิมัพนัธ์ภายในตนเอง ปฏสิมัพนัธ์

กับผู้อื่นและสิ่งรอบตัวได้ดีข้ึนเป็นเบ้ืองต้นแล้ว ซึ่งท�าให้

นักศึกษาเกิดการเปลี่ยนแปลงตนเองจากภายในจิตใจได้

จริง จะน�าไปสู่การพัฒนาสุขภาวะทางจิตวิญญาณด้านอื่นๆ 

และการดูแลผู้ป่วยในมิติจิตวิญญาณได้ในอนาคต

บทสรุป

แนวคิด จิตตป ัญญาศึกษาเป ็นแนวคิดที่ มุ ่ ง

พัฒนาการเรียนรู้เพื่อยกระดับจิตใจและปัญญาของบุคคล

อย่างแท้จริง เป็นกระบวนการที่จะพัฒนานักศึกษาให้มี

ความพร้อมและสมดุลจากภายในจิตใจ ต่อยอดเป็นกระ

บวนการคิดและทักษะทางปัญญาท่ีเห็นความเช่ือมโยงของ

สิ่งต่างๆ ท้ังภายในและภายนอก ท�าให้เกิดความรักและ

เมตตาต่อผู้ที่ก�าลังเผชิญกับความทุกข์ ซึ่งมีความส�าคัญ

ต่อการเป็นพยาบาลในอนาคตของนักศึกษาพยาบาล ถึง

แม้ว่าการศึกษาท่ีผ่านมามีการน�าแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา

มาพัฒนาให้นักศึกษาเกิดสุขภาวะทางจิตวิญญาณได้ แต่

อาจจะยังไม่ครอบคลุมตามความหมายของสุขภาวะทางจิต

วิญญาณ หรืออาจจะครอบคลุมตามการรับรู้ของนักศึกษา

พยาบาล เนื่องจากแนวคิดจิตวิญญาณเป็นการรับรู้ส่วน

บุคคล และเป็นประสบการณ์ที่มีความเฉพาะ ซึ่งไม่ง่าย

ต่อการอธิบาย บุคคลอาจรับรู้และให้ความหมายของจิต

วิญญาณแตกต่างกัน 
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บทคัดย่อ

การวิจัยเชิงปริมาณฉบับนี้มีเป้าหมายที่จะค้นหาการสะท้อนภาพเสน่ห์การท่องเท่ียวไทยผ่านการวิเคราะห์

ภาพถ่ายของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เผยแพร่ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์บนพื้นฐานแนวคิดของส�านักสัญญะวิทยาผล

การวิจัยพบว่าเสน่ห์การท่องเที่ยวไทยที่ถูกสะท้อนผ่านภาพถ่ายการท่องเที่ยวกระบี่ในประเด็นการเป็นนักส�ารวจมาก

ที่สุด ภาพถ่ายการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานครในประเด็นชีวิตท่ีตื่นเต้นมีสีสันมากท่ีสุด ภาพถ่ายการท่องเท่ียวโคราชใน

ประเด็นความประทับใจในสถานที่ใดสถานที่หน่ึงและประเด็นความสุขมากที่สุด และภาพถ่ายการท่องเที่ยวพัทยาและ

อยุธยาในประเด็นประสบการณ์อันสุนทรียะมากที่สุด

ค�ำส�ำคัญ: เสน่ห์การท่องเที่ยวไทย, สัญญะวิทยา, การวิเคราะห์ภาพถ่าย

Abstract

This quantitative research aimed to find out the Thai tourism attraction reflection through 

a content analysis of photographs from the foreign tourists that were posted via online social  

networking based on semiotic tradition conceptual framework. Findings showed that the Thai  

tourism attraction which was reflected from photographs of Krabi visiting in pioneering morality theme 

the most, photographs of Bangkok visiting in an exciting life theme the most, photographs of Korat 

visiting in a world at place theme and happiness theme the most, photographs of Pattaya visiting and 

Ayutthaya visiting in pleasurable experience theme the most.

Keywords: Thai tourism attraction, semiotic, content analysis of photographs

เสน่ห์กำรท่องเที่ยวไทยผ่ำนกำรวิเครำะห์ภำพถ่ำยของนักท่องเที่ยวต่ำงชำติที่เผยแพร่ผ่ำน

เครือข่ำยสังคมออนไลน์ภำยใต้กรอบแนวคิดของส�ำนักสัญญะวิทยำ: กรณีศึกษำ กระบี่ 

กรุงเทพมหำนคร โครำช พัทยำ และ อยุธยำ

Thai Tourism Attraction through a Content Analysis of Photographs from the 

Foreign Tourists that were Posted via Online Social Networking Based on  

Semiotic Tradition Conceptual Framework: A Case Study of Krabi, Bangkok, 

Korat, Pattaya and Ayutthaya

อุษา ศิลป์เรืองวิไล

Usa Silraungwilai
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

Faculty of Communication Arts, Eastern Asia University
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บทน�ำ

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย ต้องเผชิญกับกระ

แสโลกาภิวัตน์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ การแข่งขันเพื่อชิงกลุ่ม

นักท่องเที่ยวดุเดือดขึ้น โดยเฉพาะระหว่างประเทศในกลุ่ม

ภูมิภาคอาเซียน ต้องใช้กลยุทธ์การสื่อสารที่เข้าถึงกลุ่มผู้รับ

สารหรือนักท่องเที่ยว (คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย

เชียงใหม่, 2560, น. 3) นอกเหนือจากน้ี ปัจจัยในเรื่อง

เทคโนโลยีทางการสื่อสารได้เปิดโอกาสให้กลุ่มผู ้รับสาร

หรือนักท่องเที่ยวสามารถเลือกรับและแสวงหาเนื้อหาเกี่ยว

กับการท่องเที่ยวในประเทศไทยได้ตามที่ตนต้องการบน

เครือข่ายสังคมออนไลน์ (on-demand access) (Grant 

& Meadows, 2010, p. 268) และด้วยผลพวงจากกระ

แสโลกาภิวัตน์และการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของเทคโนโลยี

ทางการสื่อสารของโลกที่มีต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย 

จึงมีความจ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการน�าเสนอเนื้อหา 

(content) เกี่ยวกับการท่องเที่ยวไทยให้มีคุณภาพและ

สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มนักท่องเที่ยว (การ

ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2557) เพื่อให้การสื่อสารเกิด

ประสิทธิภาพ เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายตลอดจนการเข้ากันกับ

เทคโนโลยีสมัยใหม่ 

ในปี พ.ศ. 2559 ส�านกัข่าวซเีอน็เอน็ (CNN online, 

2016) ได้เสนอผลการส�ารวจอัตราการเจริญเติบโตของการ

ท่องเที่ยวของโลกในปี พ.ศ. 2558 และได้จัดท�าผลส�ารวจ 

25 อันดับเมืองท่องเที่ยวของโลกประจ�าปี พ.ศ. 2559 พบ

ว่า ประเทศไทย เป็นเมืองท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวท่ัวโลก

เดินทางมาท่องเที่ยวเป็นจ�านวนมากถึง 16.25 ล้านคน 

ส่งผลให้ประเทศไทย อยู่ในล�าดับที่4 ของเมืองท่องเท่ียว

ปลายทางที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกเดินทางมาท่องเท่ียวมาก

ที่สุดในปี พ.ศ. 2558 

ตัวเลขที่กล่าวข้างต้น แสดงให้เห็นถึงการเติบโต

ด้านอตุสาหกรรมการท่องเทีย่วของประเทศไทยอยูใ่นระดบั

ที่น่ายินดี เพราะการท่องเที่ยวแต่ละครั้งจะก่อให้เกิดราย

ได้ให้แก่ประเทศ โดยเฉพาะการน�าเงินตราต่างประเทศ

จากนักท่องเที่ยวต่างชาติ ซึ่งจะช่วยด้านเสถียรภาพของ

ดุลการช�าระเงิน นอกจากนี้การท่องเที่ยวของนักท่องเท่ียว

ชาวไทยและชาวต่างชาติยังก่อให้เกิดการสร้างงานในภาค

ธุรกิจบริการทั้งโดยตรงและโดยอ้อม เป็นการกระจายราย

ได้และความเจริญสู่ภูมิภาค อีกทั้งกระตุ้นให้เกิดการน�า

ทรัพยากรมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

การท่องเที่ยวจึงนับว่าเป็นแหล่งน�ารายได้มา

สู ่ประเทศอย่างมหาศาล รัฐเองก็ยังมีนโยบายส่งเสริม 

อตุสากรรมการท่องเทีย่ว โดยเหน็ว่าจะเป็นสิง่ทีช่่วยเพิม่พนู

ความรูแ้ละประสบการณ์ของประชาชน อกีทัง้ยงัส่งเสรมิให้

ชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเท่ียวในประเทศไทยอันจะ

เป็นการท�ารายได้ให้แก่ประเทศ การท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม 

เป็นการท่องเท่ียวแบบหนึง่ท่ีได้รบัการส่งเสรมิจากรฐัและได้

รับความนิยม ขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปวัฒนธรรมไทย 

เป็นสิ่งที่แสดงถึงรูปแบบการด�าเนินชีวิตของคนซึ่งมีความ

แตกต่างและมเีอกลกัษณ์เฉพาะ สามารถดงึดดูนกัท่องเทีย่ว

เพราะเป็นสิ่งท่ีแปลกแตกต่าง หาดูได้ยาก ผู้เช่ียวชาญจาก

องค์การการท่องเท่ียวโลก แสดงความเห็นว่า การโฆษณา

ภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเท่ียวท่ีงดงามและบริสุทธิ์ภาย

ใต้แผนรณรงค์ “Amazing Thailand” และ “Land of 

smile”ได้ถึง “จุดอิ่มตัว” แล้ว ดังนั้น ในปี พ. ศ. 2558 

การท่องเทีย่วแห่งประเทศไทยได้ก�าหนดประเดน็ ความเป็น

ไทย (Thainess) และ ความสุข (happiness) เป็นแนวคิด

หลัก (core themes) ในการท�าโฆษณาประชาสัมพันธ์ ใน

ปี พ.ศ. 2559 การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย เน้นจุดขาย 

“The Unique Local Thai Experience” เชิญชวนนัก

ท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางมาสัมผัสวิถีชีวิตแบบไทย

อย่างลึกซ้ึง โดยเฉพาะตลาดนักท่องเท่ียวสหราชอาณาจักร 

(ผู้จัดการออนไลน์, 2560) ท่ีน่าสนใจคือจากการสืบค้น

ข้อมูลบนเครือข่ายออนไลน์ พบว่ายังคงเกิดข้อถกเถียง

เกีย่วกบัค�าจ�ากดัความของค�าว่า ความเป็นไทย (Thainess) 

(Thaiwais, 2017). 

แต ่ หากวิ เ คราะห ์ โ ดย ใช ้ อ งค ์ ความรู ้ ท า ง

นเิทศศาสตร์ จะอธบิายได้ว่า การท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย

ก�าลัง สร้างให้นักท่องเท่ียวต่างชาติเกิดการบริโภคสัญญะ 

(sign) ซึง่ในทีน่ีค้อื เอกลกัษณ์ไทย (Thai value) หรอื ความ

เป็นไทย (Thainess) ท่ีมาจากการท่ีสื่อมวลชนเผยแพร่สู่

กลุ่มนักท่องเท่ียว ดังนั้นตรรกะของการบริโภคแต่เดิมซึ่ง

เคยวางอยู่บนคุณค่าใช้สอย ปัจจุบันได้พัฒนามาสู่คุณค่า

เชิงสัญญะ ซ่ึงแสดงถึงสถานะ รสนิยม และความแตกต่าง 

Baudrillard เห็นว่า นอกจากประโยชน์ใช้สอยแล้ว วัตถุถูก

ก�าหนดในฐานะท่ีเป็นส่วนประกอบในการสร้างบรรยากาศ
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ของระบบคุณค่าใดระบบคุณค่าหนึ่ง ที่มีอยู่อย่างมากมาย

ในสังคมสมัยใหม่ Baudrillard ได้ชี้ให้เห็นถึงคุณค่าอีกชนิด 

นั่นคือ คุณค่าเชิงสัญญะ (sign value) และ เอกลักษณ์ไทย 

(Thai value) นี่เองที่เป็นตัวก�าหนดความหมาย ความเป็น

ไทย (Thainess) (Saussure, 1974)

ทีน่่าสนใจ คอื Philip Cornwel-Smith และ John 

Goss (2009) เสนอแนวทางในการศึกษาวัฒนธรรมไทย ไว้

ในหนังสือ Very Thai: Everyday popular culture ไว้ว่า

สามารถสังเกตและตีความได้จากสัญญะ (sign) ที่ปรากฏ

อยู่ในภาพถ่าย ดังนั้นภายใต้กรอบแนวคิดเรื่องวัฒนธรรม 

(cultural) อาจมองได้ว่า การก�าหนดยุทธศาสตร์ในการ

พัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนของประเทศไทยเป็น

ปรากฏการณ์การสร้างวัฒนธรรมเป็นสินค้ามวลชน โดย

เน้นที่วัฒนธรรมไทย ทั้งในแง่ของมุมมอง การด�าเนินชีวิต 

ทัศนคติและวัฒนธรรมประเพณี ซึ่งท�าให้นักท่องเที่ยวต่าง

ชาติรู ้สึกว่าเป็นวัฒนธรรมไม่ไกลตัวมากนัก ทั้งนี้เพราะ

กระบวนการโลกาภวิฒัน์ท�าให้พรมแดนความเป็นชาตลิดลง 

ท�าให้การแพร่กระจายทางวัฒนธรรมสากลโลกนั้นรวดเร็ว

ฉับไว และการเชื่อมโยงพ่ึงพากันในด้านต่างๆ ด้วยเครือ

ข่ายข่าวสารเป็นตัวแปรที่ส�าคัญของการสร้างตัวตนของ

คนและสินค้าในยุคกระแสวัฒนธรรมสมัยนิยม (Philip & 

John, 2009, p. 13) สินค้าทางวัฒนธรรมถูกก�าหนดรูป

แบบโดยภาพลักษณ์ที่ส่งผ่านข้ามพรมแดนภาษาได้อย่าง

รวดเร็วและง่ายดาย ตัวอย่างเช่น ศิลปะ บันเทิง กีฬา ดัง

นั้นการศึกษาถึง เสน่ห์การท่องเที่ยวไทยผ่านการวิเคราะห์

ภาพถ่ายของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เผยแพร่ผ่านเครือข่าย

สังคมออนไลน์ จะท�าให้เข้าใจถึงลักษณะเฉพาะของ อัต

ลักษณ์และภาพลักษณ์ของไทยในมุมมองนักท่องเที่ยวต่าง

ชาติ อันเป็นข้อมูลพื้นฐานที่ส�าคัญอีกประการหนึ่ง อันจะ

น�าไปสู่การก�าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการท่องเที่ยว

แบบยั่งยืนของประเทศไทยต่อไป

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

เพื่อศึกษาประเด็นเสน่ห์การท่องเที่ยวไทยที่นัก

ท่องเที่ยวต่างชาติสะท้อนออกมาจากภาพถ่าย

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

ในการศกึษาครัง้นีผู้ว้จิยัน�าหลกัทฤษฎแีละแนวคดิ

ทางนิเทศศาสตร์ของส�านักสัญญะวิทยา (semiotic  

tradition) มาเป็นแนวทางหลักในการศึกษาและวิเคราะห์

ข้อมูล โดยผู้วิจัยเลือกใช้แนวคิดของ John Locke ในปี 

ค.ศ. 1813 จาก งานเขียนเรื่อง “The abuse of words”, 

Charles Sanders Peirce ในปี ค.ศ. 1894 จาก งานเขียน

เรื่อง “What is a sign?”, Ferdinand de Saussure 

ในปี ค.ศ. 1916 จาก งานเขียนเรื่อง “The object of 

Linguistics”, Roland Barthes ในปี ค.ศ. 1961 จาก 

งานเขียนเรื่อง “The photographic message”, John 

Durham Peters ในปี ค.ศ. 1999 จาก งานเขียนเรื่อง 

“Communication with aliens”, Sandra E. Moriarty ใน

ปี ค.ศ. 1995 จาก งานเขียนเรื่อง “Abduction: A theory 

of visual interpretation”, และ Connie Fletcher ใน

ปี ค.ศ. 1991 จาก งานเขียนเรื่อง “The semiotic of 

survival: Street cops read the street” ซ่ึงเป็นงาน

เขียนท้ัง 7 ช้ิน ท่ีเก่ียวข้องกับการอธิบายการสื่อสารท่ีเน้น

เรื่องการรับรู้และตีความสารที่ปรากฏอยู่ในรูปแบบสัญญะ 

(Craig & Muller, 2007)

แนวคิดทางนิเทศศาสตร์ของส�านักสัญญะวิทยา

มองว่าปัญหาของการสื่อสารมักเกิดจากการตีความการ

สือ่สารทีไ่ม่สอดคล้องต้องกนั และมมุมองการรบัรูท้ีแ่ตกต่าง

กัน งานเขียนด้านสัญญะวิทยาที่ได้รับการยอมและเก่าแก่

ที่สุดคืองานเขียนของ John Locke ในปี ค.ศ. 1813 เพราะ

เป็นครั้งแรกท่ีสัญญะวิทยาถูกน�ามาใช้ในภาษาศาสตร์ ใน

ทรรศนะของ John Locke (1813) นั้น กระบวนการสร้าง

ความหมายและการใช้สัญญะเป็นผลผลิตของหน่วยความ

คิดท่ีปะทะกันในเครือข่ายสังคม โดยให้ความส�าคัญกับการ

ตีความการสื่อสารท่ีสอดคล้องต้องกัน (understanding) 

ทัง้นี ้John Locke (1813) ให้ความสนใจศกึษาว่าจะท�าการ

สือ่สารอย่างไรให้ถกูต้องชดัเจนเพือ่หลกีเลีย่งการตคีวามการ

สื่อสารท่ีไม่สอดคล้องต้องกัน โดย John Locke (1813) ได้

ชี้ให้เห็นว่าการใช้ตัวอักษร (words) เพียงอย่างเดียวนั้นไม่

อาจท�าให้การแลกเปลี่ยนความคิดและความรู้ระหว่างผู้ส่ง

สารและผู้รับสารเกิดประสิทธิภาพ ในทางกลับกันผู้รับสาร

และผู้ส่งสารอาจรับรู้และตีความตัวอักษรนั้นไม่สอดคล้อง

ต้องกนั ดงันัน้การสือ่สารให้เกดิประสทิธภิาพจงึไม่ได้ขึน้อยู่
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กับการเลือกใช้ค�าหรือตัวอักษรที่เหมาะสม หากแต่ข้ึนอยู่

กับกระบวนการสื่อสารที่เหมาะสมในการสื่อความหมาย

เพื่อให้ผู ้ส่งสารและผู ้รับสารตีความสารสอดคล้องต้อง

กัน เช่น การใช้สัญญะ, สัญญลักษณ์ หรือ ภาพ (Craig & 

Muller, 2007, p. 166) ส�าหรับทางแขนงปรัชญา Charles  

Sanders Peirce (1894) ได้ประยุกต์ใช้การวิจัยเชิง

วิทยาศาสตร์เพื่อศึกษาและอธิบายเรื่องความชัดเจนของ

ความหมายในกระบวนการรับรู ้และตีความ (Craig & 

Muller, 2007, p. 164) ทั้งนี้ Charles Sanders Peirce 

(1894) ให้ความส�าคัญกับการอธิบายกระบวนการสื่อสาร 

โดยมุ่งศึกษาที่องค์ประกอบในกระบวนการสื่อสารส�าคัญ 

3 องค์ประกอบ คือ สัญญะ (a sign), วัตถุ (object), และ 

ความคิด (idea) ว่า มีความเชื่อมโยงกับ 

1. ตัวเสมือน (likenesses or icons) ซึ่งนัก

วิชาการไทย คือ กาญจนา แก้วเทพ อธิบายว่า ตัวเสมือน 

คือ สัญญะที่มีลกัษณะใกลเ้คียงหรือเสมือนกับวตัถุจริงที่สดุ 

ซึ่งในงานวิจัยชิ้นนี้คือ ภาพถ่ายของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่

เผยแพร่ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ (กาญจนา แก้วเทพ, 

กิตติ กันภัย และปาริชาต สถาปิตานนท์, 2543, น. 21)

2. รูปแบบบ่งชี้ (indication หรือ indices) ซึ่งนัก

วิชาการไทย คือ กาญจนา แก้วเทพ อธิบายว่า รูปแบบบ่ง

ชี้ คือ สัญญะที่มีความเกี่ยวพันโดยตรงกับวัตถุที่มีอยู่จริง 

ซึ่งในงานวิจัยชิ้นน้ีคือ สิ่งที่ปรากฏอยู่ในภาพถ่ายของนัก

ท่องเที่ยวต่างชาติที่เผยแพร่ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ 

(กาญจนา แก้วเทพ, กิตติ กันภัย และปาริชาต สถาปิตา

นนท์, 2543, น. 21)

3. สัญลักษณ์ (symbol) ซึ่งนักวิชาการไทย คือ 

กาญจนา แก้วเทพ อธิบายว่า สัญลักษณ์ คือ กระบวนการ

สร้างความหมายและการใช้สัญญะเป็นผลผลิตของหน่วย

ความคิดที่ปะทะกันในเครือข่ายสังคม โดยให้ความส�าคัญ

กับการตีความการสื่อสารที่สอดคล้องต้องกัน (กาญจนา 

แก้วเทพ, กิตติ กันภัย และปาริชาต สถาปิตานนท์, 2543, 

น. 21) ซึ่งในงานวิจัยชิ้นนี้คือ (1) คุณค่าเชิงสัญญะ (sign 

value) ซึ่งกาญจนา แก้วเทพ กล่าวว่า ในสังคมปัจจุบันท่ี

เป็นสังคมการบริโภคนั้น (receiver society) คุณค่าการ

ใช้สอย (use value) ได้ถูกลดบทบาทลงอย่างสิ้นเชิง โดย

เฉพาะในกลุ่มชนชั้นสูงและชนชั้นกลาง แม้อาจยังคงหลง

เหลืออยู่บ้างในชนชั้นล่างบางกลุ่ม โดยที่คุณค่าเชิงสัญญะ

ไม่ว่าจะเป็นตัวคคุณค่าเชิงสัญญะของสินค้าหรือ คุณค่า

เชิงแลกเปลี่ยนเชิงสัญญะได้ก้าวขึ้นมาเป็นคุณค่าหลักดัง

ท่ีปรากฏในงานโฆษณาและเนื้อหานิตยสาร ด้วยเหตุนี้ 

ภาพลักษณ์และความแตกต่างจากคนอื่นๆ จึงเป็นปัจจัย

ส�าคัญที่จะท�าให้ผู้รับสารสินค้าประเภทต่างๆ เช่น บ้าน 

ในฐานะท่ีเป็น สินค้าท่ีแสดงสัญญะ มากกว่ากาการบริโภค

เพื่อ วัตถุประสงค์ในการใช้สอย (เช่น การพักอาศัย) อย่าง

แท้จริง กล่าวคือ ในการเลือกตดัสินใจซื้อสินค้านั้น ผู้รับสาร

จะคิดถึงตัวเองว่า เมื่อใช้สินค้านั้นแล้วจะเป็นอย่างไร (ถูก

นยิามความหมายอย่างไร) มากกว่าจะคดิว่า จะเอาสนิค้ามา

ใช้ประโยชน์อะไร และ (2) เอกลักษณ์ไทย (Thai value) 

ซึง่เป็นตวัก�าหนดความหมาย (1+2=3) (กาญจนา แก้วเทพ, 

กิตติ กันภัย และปาริชาต สถาปิตานนท์, 2543, น. 21) 

ความเป็นไทย (Thainess) โดยในการวจิยัครัง้นีผู้ว้จิยันยิาม

ว่าคือ เสน่ห์การท่องเท่ียวไทย โดยสัญลักษณ์ (symbol) 

ท่ีผู้วิจัยจะเลือกวิเคราะห์นั้นจะปรากฏอยู่ในภาพถ่ายที่ถูก

เลือกน�ามาศึกษา เพิ่ออธิบายว่าโดยสัญลักษณ์ (symbol) 

นั้นผู้สื่อสาร (ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักท่องเที่ยวต่างชาติ) 

มีความตั้งใจท่ีจะส่งข่าวสารอะไรผ่านภาพถ่าย โดยในที่นี่

ผู้วิจัยจะเรียกสิ่งที่อธิบายผ่านการตีความในฐานะนักวิจัย

ด้านนิเทศศาสตร์ ว่า คุณค่าภาพถ่าย (visual values) 

ในขณะที่ Charles Sanders Peirce (1894) 

และ Ferdinand de Saussure (1916) ต่างให้ความสนใจ

ศึกษา ตัวสัญญะ (sign) โดยตรง รวมท้ังได้มองเห็นรอย

แยกระหว่างสิ่งท่ีเรียกว่า ตัวหมาย/รูปสัญญะ (signifier) 

อันได้แก่ ภาพ-เสียงท่ีถูกน�ามาใช้แทนความหมายที่เป็น 

ตัวหมายถึง/ความหมายสัญญะ (signified) อันได้แก่แนว

ความคิดต่างๆ (concepts) 

Charles Sanders Peirce (1894) เสนอว่า ผู้ใช้/

ผู้ตีความ (users/interpretant) ท่ีเป็นคนร่วมวัฒนธรรม

จะมีแนวความคิดร่วม (shared concept) เกี่ยวกับ 

สัญญะ (sign) ท่ีจะเช่ือมโยงไปถึง ของจริง (object) มีอยู่

ในโลกแห่งความจริง (external reality) โดยกระบวนกา

รสัญญะนั้นจะต้องมีองค์ประกอบย่อยท่ีขาดไม่ได้ 3 ส่วน

คือ sign/users-interpretant/object-external reality 

โดย Charles Sanders Peirce (1894) ให้ความสนใจที่

จะพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างตัวสัญญะ (sign) กับ

วัตถุท่ีมีอยู่จริง (object/external reality) โดยเขาได้
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ใช้ความสัมพันธ์ดังกล่าวมาจัดแบ่งประเภทของสัญญะ

ออกเป็น 3 รูปแบบ ตามระยะใกล้/ห่างระหว่างสัญญะ

กับวัตถุที่มีจริง และมีผลเชื่อมโยงไปถึงเรื่องแรงกระตุ้น 

(motivation) ที่เกิดจากสัญญะแบบต่างๆ กล่าวคือ เมื่อ

ผู้ใช้ได้พบเห็น สัญญะ ในส่วนที่เป็นตัวหมาย/รูปสัญญะ 

(signifiers) ตัวหมาย/รูปสัญญะนั้นสามารถกระตุ้นให้เกิด

ภาพในใจ/ตัวหมายถึงหรือความหมายสัญญะ (signified) 

ได้มากน้อยเพียงใด และตามหลักทั่วไป สัญญะที่เป็น icon 

มักจะมีแรงกระตุ้นสูงกว่า index และ symbol ในขณะท่ี 

indexก็จะมีแรงกระตุ้นสูงกว่า symbol เช่นกัน

ในขณะที่ Ferdinand de Saussure (1916) ให้

ความสนใจกับการวิเคราะห์ในแง่ของโครงสร้าง โดยเฉพาะ

โครงสร้างของการเปรยีบเทยีบ โดย Saussure (1916) แยก

องค์ประกอบของสัญญะออกเป็น 2 ส่วนย่อย ตัวหมาย/รูป

สัญญะ (ลักษณะทางกายภาพของสัญญะ signifier) และ 

ตัวหมายถึง/ความหมายสัญญะ (ภาพในใจ signified) และ

เมือ่มกีารน�าสญัญะนีม้าใช้ (signification) จะให้ความหมาย

โยงไปถึงวัตถุที่อยู่ในโลกแห่งความเป็นจริง

Saussure (1916) ได้ให้ค�าอธิบายในแง่โครงสร้าง

ว่า หากสัญญะตัวหนึ่งยืนอยู่โดยล�าพัง สัญญะนั้น ๆจะยัง

ไม่มคีวามหมายอนัใดขึน้มา จนกว่าจะน�าไปเปรยีบเทยีบเชงิ

โครงสร้างกับสัญญะอื่น ๆ  โดยความหมายของการเปรียบ

เทียบเชิงโครงสร้างของสัญญะมี 3 มิติ

1. การเปรียบเทียบกับคู ่ตรงข ้าม (binary  

opposition) เช่น ความดีงามของนางเอกต้องเปรียบเทียบ

กับความเลวร้ายของนางผู้ร้าย

2. การเปรียบเทียบสัญญะย่อยกับสัญญะอื่นๆ 

ในโครงสร้างรวมท้ังหมด เป็นการมองเห็นความแตกต่าง

ระหว่างสัญญะย่อยๆ เช่น เมื่อเห็นค�าว่า เอาใจ เราจะ

เข้าใจความหมายของค�านี้ เมื่อเราสามารถมองเห็นความ

แตกต่างระหว่าง ค�าว่า เอาใจ กับ ค�าว่า เอาไป เอาไว้ 

เอาไหม เป็นต้น

3. การเข้าใจความหมายของสัญญะย่อยๆ เมื่อ

พิจารณากบัโครงสร้างทัง้หมด เช่น เราจะเข้าใจความหมาย

ของค�าว่า เอาใจ ต่อเมื่อได้เห็นว่าค�า ๆ นี้ไปประกอบอยู่

กับค�าอื่น ๆ  อย่างไร เช่น เอาใจเข้าไว้ เอาใจใส่ เอาใจออก

ห่าง เอาใจเขามาใส่ใจเรา

Saussure (1916) ตั้งข้อสังเกตว่า ในแต่ละ

วัฒนธรรมจะมีการสร้างสัญญะขึ้นมาเพื่อใช้จัดหมวดหมู่ 

(categorization) สิ่งของในโลกออกเป็นประเภทต่างๆ 

และเราจะพบว่าในวัฒนธรรมที่แตกต่างกันก็จะมีการใช้

เกณฑ์ (category) ที่จัดแตกต่างกันไปด้วย และเมื่อมนุษย์

ใช้สัญญะในส่วนท่ีเป็นตัวหมาย/รูปสัญญะ สร้างการแบ่ง

ประเภทขึ้นมาแล้ว ก็จะมีผลไปถึงความหมายสัญญะ/ตัว

หมายถึง (signified) ในหัวสมองเราด้วย Saussure (1916) 

จึงกล่าวย�้าว่า เมื่อเวลาที่เราใช้สัญญะย่อยหนึ่งๆ ที่มีความ

หมายข้ึนมาได้ ก็เพราะสัญญะย่อยนั้นมีความสัมพันธ์กับ

สญัญะย่อยตวัอืน่ๆ ซึง่ Saussure (1916) เรยีกความสมัพนัธ์

ระหว่างสัญญะย่อย ๆในโครงสร้างรวมท้ังหมดว่า value 

และ value นี้เองท่ีเป็นตัวก�าหนดความหมาย คุณสมบัติ

ของ convention แบ่งเป็น formal และ informal โดย

คุณสมบัติที่จะเข้มงวดหรือยืดหยุ่น เป็นทางการหรือไม่

เป็นทางการ ระบุไว้อย่างชัดเจนหรือรู้กันเองเป็นนัยๆ ของ 

conventions นั้น ข้ึนอยู่กับประเภทของสัญญะแบบต่างๆ

ต่อมา Roland Barthes (1961) เสนอว่า ไม่มี

การใช้สัญญะครั้งไหนท่ีจะมีเพียงความหมายช้ันเดียว แม้

เราจะใช้สัญญะโดยมุ่งความหมายโดยนัยอยู่ตลอดเวลา 

แต่ผู้ใช้สัญญะเองมักไม่ตระหนักหรือรู้ตัวว่า ตนเองก�าลัง

ใช้ความหมายโดยนัยอยู่ Barthes (1961) จึงกล่าวเสริม

กรณีการถ่ายภาพ แม้ผู้ถ่ายภาพ 2 คน ถ่ายภาพสถานที่

เดียวกัน (ถนน) และท้ัง 2 คนคิดว่า ให้ใครๆ ถ่ายก็ออก

มาอย่างนี้แหละ โดยไม่รู้สึกตัวว่า ท่ีภาพออกมาเป็นแบบ

นี้เพราะถูกเลือกถ่ายให้ออกมาเป็นอย่างนี้มากกว่า เช่น 

ในการนิยามว่าข่าวคืออะไร การถ่ายภาพมักระบุว่า ข่าว

คือการรายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น (เป็นความหมายโดย

อรรถ) แต่หากเป็นความหมายโดยนัยแล้ว ข่าวคือการเลือก

เหตุการณ์บางเหตุการณ์มาประกอบสร้าง (construct) 

ข้ึนเป็นรายงานต่างหาก นอกจากนี้ Barthes (1961) ได้

พัฒนาแนวคิดเรื่องความหมายโดยนัยต่อไปอีกว่า หลังจาก

ความหมายโดยนัยตัวแรกถูกสร้างขึ้นมา ความหมายนั้น

ก็จะแปรสภาพกลายเป็นรูปสัญญะ/ตัวหมาย (signifier) 

แล้วสร้างความหมายโดยนัยตัวที่สองต่อไปเรื่อยๆ เป็น

สายโซ่แห่งความหมาย (chain of meaning) ในขณะ

ท่ีความหมายโดยนัยช้ันแรก (first order) นั้นอาจจะ

เป็นการตคีวามทีเ่นือ่งมาจากประสบการณ์ของคนแต่ละคน  
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(subjective experience) แต่ในความหมายโดยนัยใน

ระดับที่ 2 (second order) หรือ myth นั้น Barthes 

(1961) เห็นว่ามิใช่เป็นการตีความที่มาจากประสบการณ์

ของแต่ละบุคคล (individual) เท่านั้น หากทว่าเป็นการ

ตีความที่ถูกใส่ความหมายในระดับของสังคม (social)

Barthes (1961) จึงเสนอว่า ส�าหรับค�าๆ แรก ตัวหมาย/

รูปสัญญะแรก (signifier) นั้น ควรเรียกว่า form ค�าท่ีสอง

คือ ตัวหมายถึง (signifier) ควรเรียกว่า concept และค�า

ที่สามน้ันควรเรียก myth

โดยผู้วิจัยจะน�าแนวคิดทางนิเทศศาสตร์แนวคิด 

(1) เรื่องการใส่รหัส–ถอดรหัส, (2) แนวคิดเรื่องการรับรู้ 

และ (3) แนวคิดเรื่องการตีความ ของส�านักสัญญะวิทยา 

(semiotic tradition) มาเป็นแนวทางหลักในการศึกษา

และวิเคราะห์ข้อมูล 

1. แนวคิดเรื่องการใส่รหัส – ถอดรหัส

Stuart Hall (กาญจนา แก้วเทพ, 2541) ได้

ท�าการค้นคว้าเร่ือง กลยุทธ์ของการใส่รหัสและถอดรหัส  

(encoding & decoding) ซึ่งเขาถือว่าเป็นรูปแบบทาง

วัฒนธรรมที่ส�าคัญในสังคมสมัยใหม่ และเป็นส่วนหนึ่ง

ในกระบวนการถ่ายทอดอุดมการณ์ของสังคม โดยเห็น

ว่าการสื่อสารเป็นเรื่องของการสร้าง การถ่ายทอด และ

การรับวัฒนธรรม (theory of cultural production & 

reception) 

ในกระบวนการเข้ารหัสและถอดรหัสนั้น ต้องเริ่ม

จากการสร้าง “ความเป็นจริง” ขึ้นมาก่อน ซึ่งสัมพันธ์กับ

แนวคิดทฤษฎีสัญญะวิทยา (semiology) ของ Saussure 

ว่าภาษาท�าให้มนุษย์สามารถจัดระบบ (organize) สร้าง 

(construct) และเป็นเครื่องมือ (instrument) ให้มนุษย์

เราเข้าสู่ “ความเป็นจริง” อีกด้วย ซึ่ง Hall ได้อธิบายเพิ่ม

เตมิว่า แท้จรงิแล้ว ไม่มสีิง่ทีเ่รยีกว่า “ความเป็นจรงิ” ลอยๆ 

อยู่ จนกว่าจะมีผู้ “สร้าง” ขึ้นมา

หลังจากขั้นตอนของการสร้างความเป็นจริงแล้ว 

ขั้นตอนที่สองก็คือ การเผยแพร่และถ่ายทอด “ความ

เป็นจริง” ให้แก่ผู้รับสาร และการที่ผู้รับสารสามารถกลั่น

เอาความหมายที่ได้รับจากผู้ส่ง ซึ่งคือ การเข้ารหัสและ

ถอดรหัสน่ันเอง หากกระบวนการสร้างและการถ่ายทอด

นี้ประสบความส�าเร็จ (กระบวนการ encoding เหมือนกับ 

decoding) ก็จะท�าให้เกิดระบบความหมายร่วม (shared 

meaning) ระหว่างผู้ส่งสารกับผู้รับสาร หรืออาจจะกล่าว

ว่าผู้ส่งสาร สามารถท�าให้ผู้รับสารมาร่วม Shared “รับรู้” 

ความหมายเดียวกับท่ีผู้ส่งต้องการได้

การตีความหมายของสารนั้น ข้ึนอยู่กับการผลิต

วาทกรรมของผู้ส่งสาร และผู้รับสารถอดรหัสและตีความ

หมายออกมา ในรูปที่ตนเข้าใจจากวาทกรรมของผู้ส่ง หาก

วาทกรรมของผูส่้งไม่เข้ากบับรบิทของชมุชนกย่็อมได้รบัการ

ต่อต้าน และต่อรอง สร้างความหมายใหม่ข้ึนมา

2. แนวคิดเรื่องการรับรู้

การรับรู ้ เป ็นป ัจจัย 1 ใน 3 ป ัจจัยการรู ้  

(awareness) ที่มีผลกระทบต่อพฤติกรรมของผู้รับสาร 

การรับรู้เป็นเรื่องเก่ียวกับวิธีการท่ีบุคคลมีการมองเห็นหรือ

พิจารณาเก่ียวกับตนเองและโลกของบุคคลว่าเป็นอย่างไร 

ซึ่งการรับรู้เป็นปัจจัยหนึ่งท่ีแยกออกไปไม่ได้จากพื้นฐาน

อื่นๆ เนื่องจากความต้องการของบุคคลและแรงจูงใจต่างๆ 

คือสิ่งท่ีบุคคลได้รับรู้และท�าให้บุคคลแต่ละคนมีความแตก

ต่างกัน ส่วนหนึ่งก็เพราะบุคคลมีการรับรู้ท่ีแตกต่างกัน 

3. แนวคิดเรื่องการตีความ

การตีความ หรือทฤษฎีอรรถปริวรรตศาสตร์ 

(hermeneutics) เป็นการศึกษากระบวนการท่ีท�าให้

ผู้รับสารเกิดความเข้าใจในผู้ส่งสาร สร้างความสัมพันธ์ที่

ดีระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับสาร โดยไม่จ�ากัดช่วงเวลา

การตีความเกิดข้ึนเพราะความอยากรู้ของมนุษย์

ความอยากรูใ้นสิง่ทีม่นษุย์สงสยัและความอยากรูข้องมนษุย์

นี่เองท่ีน�ามนุษย์ให้มุ่งไปสู่ความจริง ของสิ่งท่ีเขาอยากรู้ นัก

คิดหลังยุคใหม่ (postmodernist) จึงเน้นการตีความเพื่อ

ความเข้าใจ ความหมายทุกเรื่อง เท่าท่ีสติปัญญามนุษย์

จะสามารถเข้าถึงได้ ความเข้าใจเป็นการท�างานของสติ

ปัญญาความเข้าใจเป็นขั้นสุดยอดของความรู้ด้วยวิธีต่างๆ 

อันท�าให้ความรู้ของมนุษย์มีคุณค่าเหนือความรู้ของสัตว์

โลกทั้งมวล ขณะเดียวกันความเข้าใจก็ยังเป็นจุดเริ่มต้น

ของมนุษยสัมพันธ์เพราะเมื่อเข้าใจแล้วก็อยากสื่อให้ผู้อื่น

ได้รับรู้และเข้าใจด้วย

จากแนวคิดทางนิเทศศาสตร์แนวคิด ทั้ง 3 แนวคิด 

คือ (1) เรื่องการใส่รหัส–ถอดรหัส, (2) แนวคิดเรื่องการ



76 Vol. 8 No. 3 September-December 2018
EAU HEritAgE JoUrnAl

Social Science and Humanity

รับรู้ และ (3) แนวคิดเรื่องการตีความ ของส�านักสัญญะ

วิทยา (semiotic tradition) น�ามาก�าหนดกรอบแนวคิด

ในการวิจัยดังต่อไปนี้ 

กรอบแนวคิดกำรวิจัย

คน

คุณค่ำควำมเป็นไทยที่ค้นพบจำกกำรวิจัย

1. ความสะดวกสบาย 

2. ความส�าเร็จ 

3. ความประทับใจในสถานที่ใดสถานที่หนึ่ง 

4. ความมั่นคงปลอดภัยของครอบครัว 

5. ชีวิตที่ตื่นเต้นมีสีสัน 

6. โลกแห่งความสวยงาม 

7. ความสมดุลย์

8. ความสุข

9. ความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ

10. ความอิสระเสรี

11. ประสบการณ์อันสุนทรี

12. การเคารพตนเอง

13. มิตรภาพอันแท้จริง

14. ความรอบรู้

15. ความเป็นปัจเจก

16. ความเป็นผู้ริเริ่ม

17. เน้นสิ่งอ�านวยความสะดวก

18. อารมณ์ขัน

19. ความมีใจกว้าง

20. ความรักชาติ

การรับรู้

ภาพถ่าย สถานที่
การใส่

รหัสและ
ถอดรหัส

ประเด็น

การ
ตีความ

เหตุการณ์

ภำพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

ขั้นตอนในกำรวิจัย

การท�าวิจัยเรื่อง “เสน่ห์การท่องเที่ยวไทยผ่าน

การวิเคราะห์ภาพถ่ายของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เผยแพร่

ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา

ข้อมูลที่ไม่ได้อยู่ในรูปของภาษาถ้อยค�า หรือ อวจนภาษา  

(nonverbal language) ที่แสดงออกผ่านภาพถ่ายใน

ประเด็นเกี่ยวข้องกับเสน่ห์การท่องเที่ยวไทย ที่ปรากฏบน

เครอืข่ายสังคมออนไลน์ เป็นการวจิยัเชงิปรมิาณใช้ระเบยีบ

วิธีวิจัยแบบการวิเคราะห์สารที่เกิดจากการสื่อสารโดยไม่ใช้

ค�าพูด (non-verbal content analysis) ที่รวบรวมจาก

เว็บไซต์กูเกิ้ล (www.google.com) จ�านวน 250 ภาพ รูป

แบบในการแสดงออกผ่านภาพถ่ายของนกัท่องเทีย่วชาวต่าง

ชาติเป็นการสร้างความหมายและผลิตรหัส (codify) ผ่าน

เครอืข่ายสงัคมออนไลน์ รวมทัง้สามารถให้เข้าใจความหมาย

เฉพาะกลุ่มได้ รูปแบบการแสดงออกที่ถูกพัฒนาขึ้นนี้ยังก่อ

ให้เกิดอัตลักษณ์เฉพาะกลุ่ม ท่ีมีลักษณะปรับเปลี่ยนได้ไม่

ตายตัว ข้ึนอยู่กับบริบททางสังคมของกลุ่ม การวิเคราะห์

สาร (content analysis) เป็นระเบียบวิธีวิจัยที่ใช้เพื่อ

ศึกษาและอธิบาย ประเด็น (themes) ความรู้สึก (feel-

ing) และคุณค่า (values) ของสารท่ีถูกถ่ายทอดจากผู้ส่ง

สาร (นักท่องเที่ยวต่างชาติ) ที่มีต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่ง (เสน่ห์

การท่องเท่ียวไทย) ซ่ึงหมายรวมถึงสถานท่ีต่างๆ (place) 

(Devine-Wright & Lyons, 1997) คุณค่าของภาพ (visual 

values) (Gordon & Miller, 2005) หรือที่ Ferdinand de 

Saussure (1916) เรียก value คือ ความสัมพันธ์ระหว่าง
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สัญญะย่อยๆ ในโครงสร้างรวมทั้งหมดของภาพถ่ายของนัก

ท่องเที่ยวชาวต่างชาติ และ value นี้เองที่เป็นตัวก�าหนด

ความหมาย และ เทศกาล (events) (Clinton, Llyin, & 

Mey, 1998) การวิจัยนี้ประยุกต์หลักการและเครื่องมือ

การวิเคราะห์สารของ Ann Gordon และ Jerry L. Miller 

(2005) เพื่อใช้ศึกษาการแสดงออกถึงความประทับใจของ

นักท่องเที่ยวต่างชาติที่มีต่อการท่องเที่ยวในประเทศไทย

ผ่านภาพถ่ายของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ปรากฏอยู ่บน

เครือข่ายสังคมออนไลน์โดยเฉพาะมุมมองผ่านภาพถ่ายท่ี

มีต่อเมืองท่องเที่ยวหลัก (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 

2560) ได้แก่ กระบี่ กรุงเทพมหานคร โคราช พัทยา และ 

อยุธยา Ann Gordon และ Jerry L. Miller (2005) ได้

น�าแนวคิดเรื่องคุณค่าของภาพด้านต่างๆ 20 ด้าน (visual 

values) ได้แก่ ความสะดวกสบาย (a comfortable life) 

(1) ความส�าเรจ็ (a sense of accomplishment) (2) ความ

ประทับใจในสถานที่ใดสถานที่หนึ่ง (a world at place) 

(3) ความมั่นคงปลอดภัยของครอบครัว (family security) 

(4) ชีวิตที่ตื่นเต้นมีสีสัน (an exciting life) (5) โลกแห่ง

ความสวยงาม (a world of beauty) (6) ความสมดุล  

(equality) (7) ความสุข (happiness) (8) ความมั่นคง

ปลอดภัยของประเทศ (national security) (9) ความ

อิสระเสรี (freedom) (10) ประสบการณ์อันสุนทรียะ  

(pleasurable experience) (11) การเคารพตนเอง 

(self-respect) (12) มิตรภาพอันแท ้จริง  (t rue  

friendship) (13) ความรอบรู้ (wisdom) (14) ความ

เป็นปัจเจก (individualism) (15) การเป็นนักส�ารวจ 

(pioneering morality) (16) เน้นสิ่งอ�านวยความสะดวก 

(material comfort) (17) อารมณ์ขัน (humor) (18) ความ

มีใจกว้าง (generosity) (19) ความรักชาติ (patriotism) 

(20) (หน้า 51) ดังนั้นแนวคิดเรื่องคุณค่าภาพถ่าย (visual 

values) ของ Ann Gordon และ Jerry L. Miller (2005) 

จึงสามารถประยุกต์ใช้เพื่ออธิบายมุมมองของนักท่องเท่ียว

ต่างชาติท่ีมีต่อเสน่ห์การท่องเท่ียวไทยผ่านภาพถ่าย ที่เกิด

จากการตีความของนักท่องเที่ยวได้ โดยศึกษาเรื่องราว

ของสถานท่ีท่ีเป็นเมืองท่องเท่ียวหลัก การวิเคราะห์สาร

ผ่านภาพถ่ายโดยประยุกต์ใช้แนวคิดเรื่องการใส่รหัส – 

ถอดรหัส แนวคิดเรื่องการรับรู้ และแนวคิดเรื่องการตีความ 

เป็นกรอบแนวคิดในการอธิบายการลงรหัส (coding) ภาพ

แต่ละภาพ (Ahmed, 2000; Baker, 2005; Greenwood, 

2005; Hung, Li, & Belk, 2007; Kim & Chung, 2005; 

Moriarty, 1996; นิษฐา หรุ่นเกษม, 2549; Saussure, 

1974) การถอดรหัส (decode) และการแปลความหมาย

ของการสร้างความหมายของเสน่ห์การท่องเที่ยวไทยผ่าน

ภาพถ่ายที่เห็นบนเครือข่ายออนไลน์ โดยเฉพาะเสน่ห์ความ

เป็นไทย (Thainess) ได้อย่างถูกต้องตามท่ีผู้ส่งสารเข้าใจ 

ซ่ึงจะมีผลดีต่อการวางแนวคิดหลัก (core theme) เพื่อ

การโฆษณาประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียวไทย

ขอบเขตของกำรวิจัย 

การเก็บข้อมูลการวิจัยนี้ เป็นการเก็บรวบรวม

ข้อมูลเพื่อมุ ่งศึกษาคุณลักษณะท่ีบ่งบอกความเป็นอัต

ลักษณ์และภาพลักษณ์ของความเป็นไทย ซึ่งได้จากการ

ศึกษาเฉพาะภาพถ่ายนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ปรากฏ

บนเครือข่ายสังคมออนไลน์จ�านวน 250 ภาพ โดยเลือก

ศึกษาเฉพาะภาพถ่ายที่สืบค้นจาก www.google.com 

ใช้ค�าส�าคัญสืบค้น # (Hashtag) และเก็บข้อมูลช่วงเดือน 

พฤศจิกายน –ธันวาคม 2559 พื้นท่ีการวิจัยคือเมืองท่อง

เที่ยวหลัก ได้แก่ กรุงเทพฯ กระบี่ โคราช พัทยา และ 

อยุธยา โดยผู้วิจัยสืบค้นภาพถ่ายของนักท่องเท่ียวต่าง

ชาติที่ปรากฏอยู่บนเครือข่ายสังคมออนไลน์โดยเฉพาะมุม

มองผ่านภาพถ่ายท่ีมีต่อเมืองท่องเท่ียวหลัก ประกอบด้วย 

กรุงเทพฯ กระบ่ี โคราช พัทยา และ อยุธยา ด้วยการใช้ค�า

ส�าคัญในการสืบค้น ดังแสดงในตารางนี้ 
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ตำรำง 1 

ค�าส�าคัญในการสืบค้น

ที่ เมืองท่องเที่ยวหลัก ค�าส�าคัญสืบค้น จ�านวน 
(ภาพ)

1 กระบี่ #thailand #trip #travel #tour #visit #krabi 50

2 กรุงเทพมหานคร #thailand #trip #travel #tour #visit #bangkok #bkk 50

3 โคราช #thailand #trip #travel #tour #visit #korat #nakhonratchasima 50

4 พัทยา #thailand #trip #travel #tour #visit #pattaya 50

5 พระนครศรีอยุธยา #thailand #trip #travel #tour #visit #ayutthaya 50

รวมจ�านวนภาพถ่ายท้ังสิ้น 250

นิยำมศัพท์เชิงปฏิบัติกำร

1. เสน่ห์การท่องเที่ยวไทย หมายถึง สัญญะที่

สะท้อนความเป็นไทย

2. นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ผู ้เดินทางที่ไม่ใช่

สัญชาติไทย

3. การวิเคราะห์ภาพถ่าย หมายถึง การศึกษา

ประเด็นหลักที่ผู ้สื่อสารต้องการสื่อสารผ่านภาพถ่ายที่

ปรากฏบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ ได้แก่

3 .1 .  หมวดหมู ่ ภาพถ ่ าย  (p i c tu r ing  

categories) ประกอบด้วย

3.1.1 คน/บุคคล (people) (1) หมาย

ถึง ภาพที่เน้นถ่ายไปที่คน

3.1.2 สถานที่ (place) (2) ภาพท่ีเน้น

ถ่ายไปที่สถานที่

3.1.3. เหตุการณ์ (event) (3) ภาพท่ี

เน้นถ่ายไปที่เหตุการณ์ เทศกาล

3.2 ประเด็นหลัก (core themes) ในการวิจัย

ครั้งนี้คือ เสน่ห์การท่องเที่ยวไทย โดยผู้วิจัยเลือกศึกษา 

เฉพาะสัญญะที่สะท้อนความเป็นไทย (Thainess) ในมุม

มองที่สะท้อนผ่านภาพถ่ายของนักท่องเที่ยวต่างชาติ ได้แก่ 

3 . 2 . 1  ค ว า ม ส ะ ด ว ก ส บ า ย  

(a comfortable life) (1) หมายถึง ภาพที่แสดงถึงความ

สะดวกสบาย ในการท่องเที่ยวในประเทศไทย เช่น ภาพ

ห้องพักให้อยู ่สภาพที่เหมาะสมเรียบร้อย มีสิ่งอ�านวย

ความสะดวก ภาพการเดินทางโดยระบบขนส่งที่สะดวก

สบาย เป็นต้น

3.2.2 ความส�าเร็จ (a sense of  

accomplishment) (2) หมายถึง ภาพท่ีบ่งบอกถึงความ

ส�าเร็จ เช่น การเลี้ยงฉลอง การเข้าเส้นชัย ภาพการสัมมนา 

อบรม

3.2.3 ความประทบัใจในสถานทีใ่ดสถาน

ท่ีหนึ่ง (a world at place) (3) หมายถึง ภาพท่ีปรากฏ

ช่ือสถานท่ีท่องเท่ียว

3.2.4 ความมัน่คงปลอดภยัของครอบครัว 

(family security) (4) หมายถึง ภาพที่บ่งบอกถึงความ

อบอุ่น ความสุขในครอบครัว เช่น ภาพการแต่งงาน เป็นต้น

3.2.5 ชีวิตท่ีตื่นเต้นมีสีสัน (an exciting 

life) (5) หมายถึง ภาพกิจกรรมการท่องเท่ียวแนวผจญภัย 

ภาพการเลี้ยงสังสรรค์ ภาพการดูกีฬา

3.2.6 โลกแห่งความสวยงาม (a world 

of beauty) (6) หมายถึง ภาพการไปสปา ภาพการไป

ช้อปปิ้งซ้ือสินค้าความงาม ภาพแฟช่ัน ภาพการไปเสริม

สวย ศัลยกรรมความงาม

3.2.7 ความสมดุล (equality) (7) หมาย

ถึง ภาพการไปเท่ียววัด สถานปฏิบัติธรรม ภาพการไปนวด

แผนไทย ภาพการไปศูนย์สุขภาพ ศูนย์ออกก�าลังกาย

3.2.8 ความสุข (happiness) (8) หมาย

ถึง ภาพท่ีเน้นไปท่ีรอยยิ้ม

3.2.9 ความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ 

(national security) (9) หมายถึง ภาพที่เน้นไปที่เจ้าหน้าที่
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ต�ารวจ ทหาร ภาพผู้น�าประเทศ

3.2.10 ความอิสระเสรี (freedom) (10) 

หมายถึง ภาพที่แสดงถึงความผ่อนคลาย ความเป็นส่วนตัว 

การเที่ยวแบบส่วนตัว

3.2.11 ประสบการณ์อันสุนทรียะ  

(pleasurable experience) (11) หมายถึง ภาพท่ีเก่ียว

กับวัฒนธรรม การแสดงแบบไทย

3.2.12 การเคารพตนเอง (self-respect) 

(12) หมายถึง ภาพที่เน้นตัวผู้ถ่าย หรือนักท่องเท่ียว

3.2.13 มิตรภาพอันแท้จริง (true  

friendship) (13) หมายถึง ภาพที่เน้นความสัมพันธ์ทาง

สังคม เช่น ความช่วยเหลือ การสัมผัส การทักทาย ท่ีนัก

ท่องเที่ยวและคนไทยมีต่อกัน

3.2.14 ความรอบรู้ (wisdom) (14) 

หมายถึง ภาพที่เน้นสถานที่ที่ให้ความรู้ เช่น พิพิธภัณฑ์ 

โรงเรียน 

3 . 2 . 1 5  ค ว า ม เ ป ็ น ป ั จ เ จ ก  

(individualism) (15) หมายถึง ภาพที่เน้นความเป็นส่วน

ตัว เช่น ภาพถ่ายในห้องพัก ภาพถ่ายที่แสดงถึงความเป็น

ตัวของตัวเอง เช่น ภาพการเดินถือแผนที่ การแสดงออก

ถึงการบริการตนเอง (self service)

3 . 2 . 1 6  ก า ร เ ป ็ น นั ก ส� า ร ว จ  

(pioneering morality) (16) หมายถึง ภาพการท่องเที่ยว

ในสถานที่ใหม่ๆ การท�ากิจกรรมใหม่ๆ การท่องเท่ียวเชิง

ส�ารวจ (ในทัศนะของนักท่องเที่ยว)

3.2.17 เน้นสิ่งอ�านวยความสะดวก 

(material comfort) (23) หมายถึง ภาพที่เน้นอุปกรณ์

อ�านวยความสะดวกต่างๆ เช่น ลิฟท์ โทรทัศน์ 

3.2.18 อารมณ์ขัน (humor) (24) หมาย

ถึง ภาพตลกข�าขัน ภาพหัวเราะ

3.2.19 ความมีใจกว้าง (generosity) 

(25) หมายถึง ภาพที่แสดงออกถึงความช่วยเหลือท่ีคนไทย

มีต่อกัน หรือต่อนักท่องเที่ยว

3.2.20 ความรักชาติ (patriotism) (26) 

หมายถึง ภาพที่ปรากฏธงชาติไทย หรือภาพของราชวงศ์

4. เครือข่ายสังคมออนไลน์ (online social 

networking) หมายถึง ขบวนการสื่อสารในรูปแบบการ

สื่อดิจิทัล บนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ที่ผู้ส่งสารและผู้รับ

สารใช้ช่องทางบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในการรับส่งข้อมูล 

ในการศึกษาครั้งนี้หมายถึงเฉพาะภาพถ่ายนักท่องเที่ยวที่

สามารถสบืค้นผ่านการใช้ # (hashtag) เป็นค�าส�าคญัในการ

สืบค้นในแหล่งสืบค้นกูเก้ิล (www.google.com) เท่านั้น

5. การสะท้อนภาพเสน่ห์การท่องเที่ยวไทย หมาย

ถึง กระบวนการจัดรูปแบบ และให้ความหมายเก่ียวกับการ

ท่องเที่ยวประเทศไทยที่เสนอโดยนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 

และการรับรู้เสน่ห์การท่องเท่ียวไทย โดยจะวิเคราะห์ว่า

ภาพถ่ายแต่ละภาพสะท้อนหรือให้น�้าหนักคุณค่าความเป็น

ไทย (Thainess) ในประเด็นใดมากท่ีสุด

กำรสร้ำงและพัฒนำเครื่องมือท่ีใช้ในกำรวิจัย

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ เพ่ือใน

การวิเคราะห์ประเด็น (themes), ความรู้สึก (feelings) 

และ คุณค่า (values) ของสารที่ถูกถ่ายทอดจากผู ้ส่ง

สาร (นักท่องเที่ยวต่างชาติ) ที่มีต่อเสน่ห์การท่องเที่ยว

ไทย โดยเฉพาะ ความเป็นไทย (Thainess) ในมุมมอง

นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ เพื่อจะเสนอบทวิเคราะห์เกี่ยว

กับแนวคิดหลักหรือแก่นส�าคัญ (core theme) ส�าหรับ

ใช้ในการวางกลยุทธ์การสื่อสารเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรม

การท่องเท่ียวไทย โดยใช้แนวคิดทางนิเทศศาสตร์แนวคิด 

(1) เรื่องการใส่รหัส – ถอดรหัส, (2) แนวคิดเรื่องการรับรู้ 

และ (3) แนวคิดเรื่องการตีความ ของส�านักสัญญะวิทยา 

(semiotic tradition) มาเป็นแนวทางหลักในการศึกษา

และวเิคราะห์คณุค่าภาพถ่าย (visual values) ซึง่เบือ้งต้นผู้

วิจัยน�าแนวคิดของ Gordon & Miller (2005) เรื่องคุณค่า

ภาพถ่ายจ�านวน 20 คุณค่า มาสร้างแผ่นลงรหัส (coding 

sheet) โดยมุ่งวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ (quantitative 

data) จากนั้นกรอกข้อมูลในโปรแกรม SPSS Version 16 

แล้วใช้ crosstab วิเคราะห์ความเที่ยงของแผ่นลงรหัส 

ภาพ 75 ภาพ จาก 250 ภาพ (คิดเป็น 30 เปอร์เซนต์ 

ของภาพที่ศึกษาทั้งหมด) ว่าเป็นภาพที่อยู่ในหมวดหมู่ใด 

จากนั้นใช้สูตรการค�านวน ความเท่ียงในการลงรหัส ให้ผู้

ลงรหัสจ�านวน 2 คน ด�าเนินการตลอดจนทดลองลงรหัส
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ข้อมูลเดียวกัน จ�านวน 75 ภาพ แล้วน�าข้อมูลดังกล่าวมา

เปรียบเทียบความสอดคล้องกันในการลงรหัสของแต่ละ

คน เพื่อทดสอบ intercoder reliability coefficiency 

โดยใช้สูตรของ Holsti (1969) 

Reliability = 2 M

Ni+Nj 

โดย M = จ�านวนหน่วยทั้งหมดที่เห็นตรงกัน

Ni = จ�านวนหน่วยทั้งหมดที่ผู้ลงรหัส i เลือก

Nj = จ�านวนหน่วยท้ังหมดท่ีผู้ลงรหัส j เลือก

ท้ังนี้ Holsti (1969) เสนอว่า เครื่องมือ ซ่ึงการ

ในวิจัยนี้คือแผ่นลงรหัส (coding sheet) ท่ีใช้ในการวิจัยที่

ถือว่ามีค่าความเที่ยง หรือความน่าเชื่อถือในระดับสูง คือ ท่ี

มีค่าสอดคล้องกันในการลงรหัสของแต่ละคน (intercoder 

realiability coefficiency) ไม่น้อยกว่า 0.80 ซ่ึงจากการ

วเิคราะห์ความเทีย่งในส่วนนี ้ค่าความเทีย่งอยูท่ีร่ะดบั 0.98 

ซึ่งเป็นระดับที่ยอมรับค่าความเที่ยงได้ ดังแสดงในตารางนี้

ตำรำง 2 

ตารางค�านวนผลทดสอบความเที่ยงประเภทของภาพ

คุณค่าของภาพ
สูตร ของ Holsti (1969)

M 2M Ni Nj Ni+Nj 2M/
(Ni+Nj)

Reliability 
Value

ความสะดวกสบาย (1) 5 10 5 5 10 1 1

ความส�าเร็จ (2) 3 6 3 3 6 1 1

ความประทับใจในสถานที่ใดสถานที่หนึ่ง (3) 7 14 7 7 14 1 1

ความมั่นคงปลอดภัยของครอบครัว (4) 1 2 1 1 2 1 1

ชีวิตที่ตื่นเต้นมีสีสัน (5) 18 36 18 18 36 1 1

โลกแห่งความสวยงาม (6) 5 10 5 5 10 1 1

ความสมดุล (7) 1 2 1 1 2 1 1

ความสุข (8) 11 22 11 11 22 1 1

ความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ (9) 0 0 0 0 0 1 1

ความอิสระเสรี (10) 1 2 1 1 2 1 1

ประสบการณ์อันสุนทรียะ (11) 7 14 7 7 14 1 1

การเคารพตนเอง (12) 2 4 3 2 5 0.8 0.8

มิตรภาพอันแท้จริง (13) 1 2 1 2 3 0.66 0.66

ความรอบรู้ (14) 0 0 0 0 0 0 0

ความเป็นปัจเจก (15) 0 0 0 0 0 0 0

การเป็นผู้ริเริ่ม (16) 12 24 12 12 24 1 1

เน้นสิ่งอ�านวยความสะดวก (17) 0 0 0 0 0 0 0

อารมณ์ขัน (18) 0 0 0 0 0 0 0

ความมีใจกว้าง (19) 0 0 0 0 0 0 0

ความรักชาติ (20) 0 0 0 0 0 0 0

รวม (ภาพ) 74 148 75 75 150 0.98 0.98



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ปีที่ 8 ฉบับที่ 3 ประจ�าเดือน กันยายน-ธันวาคม 2561 81

ผลกำรวิจัย

การวิเคราะห์คุณค่าของภาพใช้ค่าสถิติเชิงพรรณา

ในการวิเคราะห์ข้อมูล (descriptive statistic) โดยใช้ 

โปรแกรม SPSS for Descriptive Statistics version 

12เพื่ออธิบายลักษณะคุณค่าของภาพ ข้อค้นพบจากการ

วิเคราะห์ภาพถ่ายของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เผยแพร่ผ่าน

เครือข่ายสังคมออนไลน์ได้สะท้อนภาพเสน่ห์การท่องเท่ียว

ไทยในประเด็นต่างๆ ดังนี้

1. นักท่องเทีย่วต่างชาตสิะท้อนภาพเสน่ห์การท่อง

เที่ยวไทยผ่านภาพถ่ายการท่องเที่ยวกระบี่ในประเด็นการ

เป็นนักส�ารวจมากทีส่ดุ (ร้อยละ 50), รองลงมา คอื ประเดน็

ความสะดวกสบาย (ร้อยละ 16) ประเด็นความสุข (ร้อยละ 

14) ประเด็นชีวิตที่ตื่นเต้นมีสีสัน (ร้อยละ 10) และประเด็น

ความอิสระเสรี (ร้อยละ 10) ตามล�าดับ

2. นักท่องเที่ยวต่างชาติสะท้อนภาพเสน่ห์การ

ท่องเที่ยวไทยผ่านภาพถ่ายการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร

ในประเด็นชีวิตที่ตื่นเต้นมีสีสันมากที่สุด (ร้อยละ 32) รอง

ลงมา คือ ประเด็นความสุข (ร้อยละ 24) ประเด็นความ

สมดุล (ร้อยละ 16) ประเด็นโลกแห่งความสวยงาม (ร้อย

ละ 14) ประเด็นความประทับใจในสถานที่ใดสถานท่ีหนึ่ง 

(ร้อยละ 6) ประเด็นประสบการณ์อันสุนทรียะ (ร้อยละ 4) 

ประเด็นความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ (ร้อยละ 2) และ

ประเด็นความรักชาติ (ร้อยละ 2) ตามล�าดับ

3. นักท่องเที่ยวต่างชาติสะท้อนภาพเสน่ห์การ

ท่องเที่ยวไทยผ่านภาพถ่ายการท่องเที่ยวโคราชในประเด็น

ความประทับใจในสถานที่ใดสถานที่หนึ่ง (ร้อยละ 26) 

และประเด็นความสุข (ร้อยละ 26) มากที่สุด รองลงมา 

คือ ประเด็นความสะดวกสบาย (ร้อยละ 16) ประเด็น

ความสมดุล (ร้อยละ 12) ประเด็นอารมณ์ขัน (ร้อยละ 8) 

ประเด็นโลกแห่งความสวยงาม (ร้อยละ 6),ประเด็นความ

ส�าเร็จ (ร้อยละ 2) ประเด็นมิตรภาพอันแท้จริง (ร้อยละ 2) 

และประเด็นความรอบรู้ (ร้อยละ 2) ตามล�าดับ

4. นักท่องเที่ยวต่างชาติสะท้อนภาพเสน่ห์การ

ท่องเที่ยวไทยผ่านภาพถ่ายการท่องเที่ยวพัทยาในประเด็น

ประสบการณ์อันสุนทรียะมากที่สุด (ร้อยละ 36) รองลงมา 

คือ ประเด็นการเคารพตนเอง (ร้อยละ 20) ประเด็นความ

สุข (ร้อยละ 14) ประเด็นชีวิตท่ีตื่นเต้นมีสีสัน (ร้อยละ 14) 

ประเด็นมิตรภาพอันแท้จริง (ร้อยละ 8) ประเด็นความ

สะดวกสบาย (ร้อยละ 2) ประเด็นความส�าเร็จ (ร้อยละ 2) 

ประเด็นความประทับใจในสถานที่ใดสถานที่หนึ่ง (ร้อยละ 

2) และประเด็นความเป็นปัจเจก (ร้อยละ 2) ตามล�าดับ

5. นักท่องเที่ยวต่างชาติสะท้อนภาพเสน่ห์การ

ท่องเที่ยวไทยผ่านภาพถ่ายการท่องเที่ยวอยุธยาในประเด็น

ประสบการณ์อันสุนทรียะมากที่สุด (ร้อยละ 50) รองลงมา 

คือ ประเด็นการเป็นนักส�ารวจ (ร้อยละ 14) ประเด็นความ

ประเทับใจในสถานท่ีใดสถานท่ีหนึ่ง (ร้อยละ 12) ประเด็น

ความอิสระเสรี (ร้อยละ 8) ประเด็นความรักชาติ (ร้อยละ 

4) ประเด็นความส�าเร็จ (ร้อยละ 2) ประเด็นความมั่นคง

ปลอดภัยของครอบครัว (ร้อยละ 2) ประเด็นความสมดุล 

(ร้อยละ 2) ประเด็นความสุข (ร้อยละ 2) ประเด็นการ

เคารพตนเอง (ร้อยละ 2) และประเด็นอารมณ์ขัน (ร้อย

ละ 2) ตามล�าดับ

6. นกัท่องเทีย่วต่างชาตสิะท้อนภาพเสน่ห์การท่อง

เทีย่วไทยผ่านภาพถ่ายการท่องเทีย่วกระบี ่กรงุเทพมหานคร 

โคราช พทัยา และ อยธุยาในประเดน็ประสบการณ์อนัสนุทรี

ยะมากท่ีสุด (ร้อยละ 18) รองลงมา คือ ประเด็นความสุข 

(ร้อยละ 16) ประเด็นการเป็นนักส�ารวจ (ร้อยละ 12.8) 

ประเด็นชีวิตท่ีตื่นเต้นมีสีสัน (ร้อยละ 11.2) ประเด็นความ

ประทับใจในสถานที่ใดสถานที่หนึ่ง (ร้อยละ 9.2) ประเด็น

ความสะดวกสบาย (ร้อยละ 6.8) ประเด็นความสมดุล (ร้อย

ละ 6) ประเด็นการเคารพตนเอง (ร้อยละ 4.4) ประเด็น

โลกแห่งความสวยงาม (ร้อยละ 4) ประเด็นความอิสระเสรี 

(ร้อยละ 3.6) ประเด็นอารมณ์ขัน (ร้อยละ 2) ประเด็นความ

ส�าเร็จ (ร้อยละ 1.2) ประเด็นความรักชาติ (ร้อยละ 1.2) 

ประเด็นความมั่นคงปลอดภัยของครอบครัว (ร้อยละ 0.4) 

ประเด็นความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ (ร้อยละ 0.4) 

ประเด็นความรอบรู้ (ร้อยละ 0.4) และประเด็นความเป็น

ปัจเจก (ร้อยละ 0.4) ดังแสดงในตาราง 3
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ตำรำง 3

ข้อค้นพบเกี่ยวกับเสน่ห์การท่องเที่ยวไทยที่ถูกสะท้อนผ่านภาพถ่ายการท่องเที่ยว กระบี่ กรุงเทพมหานคร โคราช พัทยา 

และ อยุธยา

ประเด็น

กระบี่ กรุงเทพฯ โคราช พัทยา อยุธยา รวม

คว
าม

ถี่

ร้อ
ยล

ะ

คว
าม

ถี่

ร้อ
ยล

ะ

คว
าม

ถี่

ร้อ
ยล

ะ

คว
าม

ถี่

ร้อ
ยล

ะ

คว
าม

ถี่

ร้อ
ยล

ะ

คว
าม

ถี่

ร้อ
ยล

ะ

ความสะดวกสบาย (1) 8 16 0 0 8 16 1 2 0 0 17 6.8

ความส�าเร็จ (2) 0 0 0 0 1 2 1 2 1 2 3 1.2

ความประทับใจในสถานที่ใดสถานที่หน่ึง (3) 0 0 3 6 13 26 1 2 6 12 23 9.2

ความมั่นคงปลอดภัยของครอบครัว (4) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0.4

ชีวิตที่ตื่นเต้นมีสีสัน (5) 5 10 16 32 0 0 7 14 0 0 28 11.2

โลกแห่งความสวยงาม (6) 0 0 7 14 3 6 0 0 0 0 10 4.0

ความสมดุล (7) 0 0 8 16 6 12 0 0 1 2 15 6.0

ความสุข (8) 7 14 12 24 13 26 7 14 1 2 40 16.0

ความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ(9) 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0.4

ความอิสระเสรี (10) 5 10 0 0 0 0 0 0 4 8 9 3.6

ประสบการณ์อันสุนทรียะ (11) 0 0 2 4 0 0 18 36 25 50 45 18.0

การเคารพตนเอง (12) 0 0 0 0 0 0 10 20 1 2 11 4.4

มิตรภาพอันแท้จริง (13) 0 0 0 0 1 2 4 8 0 0 5 2.0

ความรอบรู้ (14) 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0.4

ความเป็นปัจเจก (15) 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 0.4

การเป็นนักส�ารวจ (16) 25 50 0 0 0 0 0 0 7 14 32 12.8

เน้นสิ่งอ�านวยความสะดวก (17) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

อารมณ์ขัน (18) 0 0 0 0 4 8 0 0 1 2 5 2.0

ความมีใจกว้าง (19) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ความรักชาติ (20) 0 0 1 2 0 0 0 0 2 4 3 1.2

รวม 50 100 50 100 50 100 50 100 50 100 250 100

กำรอภิปรำยผล

ข้อค้นพบเกี่ยวกับเสน่ห์การท่องเที่ยวไทยท่ีถูก

สะท้อนผ่านภาพถ่ายการท่องเทีย่ว กระบี ่กรงุเทพมหานคร 

โคราช พัทยา และ อยุธยา เมื่อใช้แนวคิดของส�านักสัญญะ

วิทยาเป็นกรอบแนวคิดในการอภิปราย สามารถสรุปได้ว่า 

1. การสื่อสารข้ามวัฒนธรรมนั้นไม่จ�าเป็นต้อง

ใช้ภาษาและมีอิทธิพลกับผู้ที่พบเห็น แต่การสื่อสารด้วย

ภาพนั้นจะประสบความส�าเร็จหรือไม่ขึ้นอยู ่กับ ตัวสาร

ที่เป็น (signifier) และผู้ถอดรหัสสารน้ันๆ อาจเกิดการ

เข้าใจที่ตรงกันหรือบิดเบือนได้ และในกรณีที่การสื่อสาร

ส�าเร็จ ผู้ถอดรหัสจะสามารถเข้าใจความหมายของสัญญะ  

(signified) โดยไม่ต้องสื่อสารโดยการพูดคุยหรือสอบถาม 

(mass global communication) ใดๆเลย โดยการรับรู้

ผ่านเพียงการมองภาพและตีความเท่านั้น เช่น วัฒนธรรม

การรับประทานอาหารประเภทเส้นของญี่ปุ ่นหรือซุป 

(noodle and soup) จะต้องรับประทานเสียงดัง และ

ยกถ้วยซุปซดเพื่อเป็นการให้เกียรติเจ้าของร้าน แสดงถึง
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ความอร่อย เป็นที่ยอมรับกันทั่วไป แต่ในประเทศไทยนั้น

การท�าแบบนั้นถือว่าเป็นการไร้มารยาท และดูน่าเกลียด

ส�าหรับการอยู่ร่วมกันในสังคม

2. ภาพมีอิทธิพลต่อการสื่อสาร คือ การตีความ

หมายของภาพ ถ้าเป็นคนในสถานการณ์เดียวกัน การ

ตีความหมายก็จะเหมือนกัน แต่ถ้าคนละเหตุการณ์การ

ตีความหมายก็จะแตกต่างกันไป 

3. ภาพมีอิทธิพลต่อการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม 

คือ ภาพที่ส่ือออกมาแต่ละภาพจะไม่เหมือนกัน ซ่ึงแต่ละ

ภาพ ความหมายหรือรูปที่เราได้เห็นก็จะแตกต่างกัน บาง

สื่ออาจจะเป็นการสื่อสารแบบวิดีโอพร้อมรูปภาพประกอบ 

แต่ส่วนมากที่เห็นและพบบ่อยคือ เป็นการสื่อสารแบบ

เป็นการน�าเสนองานที่เปลี่ยนไปทีละสไลด์ ซึ่งบุคคลส่วน

ใหญ่ก็จะเล่นเฟซเล่นเกมหรือท�าอะไรต่างๆ พอเห็นโฆษณา

วิดีโอหรือรูปภาพก็จะสะดุดตา นั่นก็เพราะไอเดียในภาพมี

ความหมายจะไม่คล้ายกัน แต่ละภาพอาจจะมีความดึงดูด

ใจคนดูแตกต่างกัน และรูปภาพก็สื่อสารหรือวิดีโอท่ีเผย

แพร่สื่อสารนั้นมีคนสนใจและติดตามก็จะมีการแชร์ไปยัง

โลกออนไลน์ทั่วประเทศ และเมื่อชาวต่างชาติหรือนักท่อง

เทีย่วเหน็หรอืกลุม่บคุคลอืน่เหน็กจ็ะเกดิการดงึดดูใจ อยาก

มาสัมผัสถึงอนุภาพของสิ่งเหล่าน้ัน พอได้รู้จักหรือสัมผัส

แล้วท�าให้กลุม่คนได้พงึพอใจกเ็กดิการแชร์หรอืโพสต์ลงตาม 

โซเชียลต่างๆ ไปในเว็บไซต์และมีการติดตามมากขึ้นจน

ท�าให้เกิดความโด่งดังในต่างประเทศ

4. การไหว้ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมืองไทย เมื่อ

ชาวต่างชาติมาเห็นว่าคนไทยยกมือไหว้ จะเข้าใจได้ว่า

เป็นการท�าความเคารพกันหรือเป็นการแสดงความนับถือ

5. ภาพเป็นสื่อที่ไม่มีเสียงหรือค�าพูดใดๆ แต่

สามารถสื่อสารให้กับผู้คนที่มองมายังภาพน้ีและสามารถ

ตีความได้ว่าภาพที่สื่อจะสื่อสารอะไรให้กับคนดู ตัวอย่าง

เช่น ประเทศไทยใช้การทักทายโดยใช้มือทั้งสองประกบ

กันแล้วน�ามาไว้แนบอกและก้มหัวหรือที่เรียกกันว่าไหว้ 

โดยชาวต่างชาติเห็นการปฏิบัติหรือภาพของคนไทยหรือ

คนที่เขาไม่รู้จัก เขาจะสามารถตีความได้ว่านี่คือคนไทย 

เพราะการไหว้คือวัฒนธรรมของคนไทย ประเพณีของ

คนไทยก็จะมี ลอยกระทง สงกรานต์ ฯลฯ ถ้าเราน�าเอา

ภาพถ่ายคนไทยที่ก�าลังลอยกระทงและภาพวันสงกรานต์ 

น�าไปให้ชาวต่างชาติดู ชาวต่างชาติจะสามารถรู้ได้เลยว่า

ภาพประเพณีท่ีเขาเห็นนี้คือภาพประเพณีไทย

6. ภาพมีอิทธิพลต่อการสื่อสารเพราะภาพเป็นสิ่ง

ที่ใช้สื่อความหมายโดยที่จะใช้ตัวสัญวิทยาใส่เข้ามาเพื่อให้

ง่ายต่อการสื่อสาร จากภาพตัวอย่างเป็นการโฆษณาสินค้า

หรอืแบรนด์ โดยทีจ่ะใช้สญัญะเข้ามาให้ผูค้นตคีวาม ถ้าผู้รับ

สารตีความเข้าใจตามที่ผู้ส่งสารตั้งใจนั้นถือว่าการสื่อสาร

สมบูรณ์ โดยที่จะใส่สัญญะเข้าไปให้ผู้คนตีความ ถ้าผู้รับ

สารตีความเข้าใจตามที่ผู้ส่งสารตั้งใจนั้นถือว่าการสื่อสาร

สมบูรณ์ แต่ถ้าไม่เข้าใจหรือตีความไม่ตรงตามท่ีเนื้อหาสาร

เป็น จะถอืว่าการสือ่สารนัน้ล้มเหลว ภาพมผีลกบัการส่ือสาร

ข้ามวัฒนธรรมในรูปแบบของสัญญะท่ีเมื่อเห็นสัญลักษณ์

หรือรูปภาพที่เป็นสากลก็จะทราบโดยเป็นธรรมชาติ มี

ความเข้าใจร่วมกัน หรือมีสนามประสบการณ์เดียวกัน ยก

ตัวอย่างวัฒนธรรม เช่น การส่ายหัวในประเทศไทยมีความ

หมายว่า ปฏิเสธ แต่ในอินเดียมีความหมายว่าตกลง หรือ

การท�าสัญลักษณ์ต่าง ๆ โดยใช้นิ้ว บางประเทศอาจไม่ได้มี

ความหมายเหมือนกับทุกประเทศ

7. แนวคิดเรื่องสัญวิทยา คือ การสื่อสารโดยการ

ใช้รูปแบบสัญลักษณ์ โดยใช้ทฤษฎีของโรล็อง บาร์ต เป็น

ตัวช่วยในการสื่อความหมายให้เข้าใจมากข้ึนโดยแค่เห็น

รูปภาพก็สามารถตีความหมายได้โดยไม่ต้องพูด แต่ความ

เช่ือหรือการตีความหมายของคนอาจไม่เหมือนความเชื่อ

หรอืความคดิของคนต่างชาตอิาจจะคดิไม่เหมอืนหรอืเชือ่ไม่

เหมือนคนไทยเพราะแตกต่างกันทางศาสนาและประเพณี

ความเช่ือและการปฏิบัติตัวตัวอย่างเช่น ประเพณีของคน

ไทย คือ สงกรานต์ คนไทยสามารถรับรู้รูปคนเล่นสงกรานต์

ก็จะรู้ว่านี่คือประเพณีเล่นน�้าสงกรานต์ของคนไทย ชาว

ต่างชาติก็สามารถตีความหมายได้เพราะเป็นประเพณีของ

คนไทยท่ีต้องจัดข้ึนทุกปีอยู่แล้ว ความเช่ือของคนไทย เชื่อ

ว่าประเพณีสงกรานต์คือการเริ่มต้นปีใหม่ไทยนั่นเอง เป็น

วันรวมญาติและรดน�้าด�าหัวผู้ใหญ่ และยังเป็นการปฏิบัติ

ตัวตามกันมาอย่างช้านาน เป็นการปฏิบัติโดยที่ไม่มีใครสั่ง

และสามารถเห็นได้ด้วยตา เช่นเดียวกันกับต่างประเทศที่

มีการปฏิบัติตามประเพณีของเขาโดยการปามะเขือเทศ 

โดยเป็นความเช่ือของประเทศเขาท่ีมีความแตกต่างกับ

ประเทศไทยเรา
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8. ภาพมีอิทธิพลต่อชาวเอเซีย เพราะจากภาพสื่อ

ถึงทุกความรู้สึกแบบว่ามองแป๊ปเดียวก็สามารถรู้ได้เลยว่า

ภาพเหล่านั้นก�าลังสื่อสารอะไรสอดคล้องกับแนวคิดของ

โรล็อง บาร์ต สัญญะวิทยา

สัญญะ คือ เหมือนบอกเล่าเรื่องราวผ่านภาพหรือ

สิ่งของที่แสดงความรู้สึกผ่านสิ่งของนั้นๆและผู้รับเมื่อเห็น

สิ่งนั้นก็จะเข้าใจว่าเราก�าลังจะสื่ออะไรกับเขาหรือเราตั้งใจ

จะมอบอะไรให้เขา อย่างเช่น การไหว้กเ็ป็นวฒันธรรมความ

เชื่อของประเทศไทย ไม่ว่าใครจะมาประเทศไทยก็ต้องไหว้

ตามคนไทยตลอดเหมือนกัน การไหว้ก็เป็นเอกลักษณ์อย่าง

หน่ึงของประเทศไทย แต่ละประเทศมกีารไหว้เหมอืนกนัแต่

จะแตกต่างกันไป บางประเทศอาจจะมีการท�าความเคารพ

คล้ายๆ บ้านเรา แต่ก็ไม่เหมือนกันอยู่ดี และมันก็เป็นแล้ว

แต่ความเชื่อของแต่ละบุคคล

ดังน้ันการก�าหนดยุทธศาสตร์การสื่อสารเพื่อ

ให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 

(ส�านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, 2560, น. 18) เช่น 

ก่อให้เกิดการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวแบบยั่งยืนของ

ประเทศไทย นักการสื่อสารจึงควรศึกษาว่าผู้รับสารหรือ

นักท่องเที่ยวมีตัวก�าหนดความหมาย เสน่ห์การท่องเท่ียว

อย่างไร เพื่อเพิ่มทางเลือกให้แก่นักท่องเที่ยวมากขึ้นไม่ว่า

จะเป็นการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ท่ีเป็นท่ีมีคุณค่าเชิงสัญญะ (sign value) และ เอกลักษณ์

ไทย (Thai value) ซึ่งเป็นตัวก�าหนดความหมาย ความ

เป็นไทย (Thainess)

ข้อเสนอแนะกำรวิจัยครั้งต่อไป

ในการศึกษาเรื่อง “เสน่ห์การท่องเที่ยวไทยผ่าน

การวิเคราะห์ภาพถ่ายของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เผยแพร่

ผา่นเครือข่ายสงัคมออนไลน์ภายใต้กรอบแนวคิดของส�านัก

สัญญะวิทยา: กรณีศึกษา กระบ่ี กรุงเทพมหานคร โคราช 

พัทยา และ อยุธยา” สามารถใช้แนวคิดเรื่อง “เทคโนโลยี

เป็นตัวก�าหนด (technology determination)” ของ 

มาร์แชล แมคลูฮาน (Marshall McLuhan) มาอธิบายว่า 

“กระแสแชร์ภาพถ่ายของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เผยแพร่

ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์” เป็นตัวอย่างการสื่อสารข้าม

วัฒนธรรมบนโลกไซเบอร์ (cyber culture) อย่างไร เช่น 

กระแสเผยแพร่ภาพถ่ายของนกัท่องเทีย่วต่างชาตผ่ิานเครอื

ข่ายสังคมออนไลน์สามารถท่ีจะช่วยเผยแพร่เสน่ห์การท่อง

เท่ียวไทยต่อๆ กันไปเรื่อย 

References

Ahmed, N. (1996). Cross-cultural content analysis of advertising from the United States and India.  

 Doctor of Philosophy Thesis, University of Southern Mississippi.

Baker, C. N. (2005). Images of women’s sexuality in advertisements: A content analysis of black-  

 and white-oriented women’s and men’s magazines. Sex Roles, 52(1), 13–27. 

Barthes, R. (1961). Communications. Paris: Seuil.

Clinton, P. A., Llyin, M. V., & Mey, J. L. (1998). Political discourse in transition in Europe 1989-1991.  

 PA: John Benjamins.

Craig, R. T., & Muller, H. L. (2007). Theorizing communication: Readings across traditions. Thousand  

 Oaks, CA: Sage.

CNN online. (2016). Irresistible cities: World’s 25 top tourism destinations. Retrieved from http:// 

 edition.cnn.com/2016/01/28/travel/most-visited-cities-euromonitor-2016/index.html

Cornwel-Smith, P., & Goss, J. (2009). Very Thai: Everyday popular culture. Bangkok: Sirivatana.



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ปีที่ 8 ฉบับที่ 3 ประจ�าเดือน กันยายน-ธันวาคม 2561 85

Devine-Wright, P., & Lyons, E. (1997). Remembering pasts and representing places: The construction  

 of national identities in Ireland. Journal of Environment Psychology, 17(1), 33-45.

Faculty of Medicine, Chiang Mai University. (2017). ASEAN economic community (AEC): Opportunity  

 and threats which may affect Thai industries section. Retrieved from http://www.med.cmu. 

 ac.th/library/asean-web/asean-pillars/Thai_Industry_and_AEC.pdf (in Thai)

Gordon, C. A., & Miller, J. L. (2005). When stereotypes collide: Race/ethnicity, gender, and video  

 style in congressional campaigns. New York: Peter Lang.

Grant, A. E., & Meadows, J. H. (2010). Communication technology update and fundamentals  

 (2nd ed.). Boston: Focal.

Greenwood, K. (2005). Picturing presidents: A content analysis of photographs of presidents from  

 the pictures of the year. Paper presented at the annual meeting of the National  

 Communication Association, Sheraton New York, New York City, NY. May 25th, 2009.

Holsti, O. R. (1969). Content analysis for the social sciences and humanities. MA: Addison-Wesley.

Hung, K. H., Li, S.Y., & Belk, R.W. (2007). Glocal understandings: Female readers’ perceptions of the  

 new woman in Chinese advertising. Journal of International Business Studies, 38(6), 1034- 

 1051.

John Locke. (1813). Of the abuse of words. London: Penguin.

Kaewthep, K. (1998). Study mass media through critical theory view. Bangkok: Edison. (in Thai)

Kaewthep, K., Sthapitanon, P., & Gunpai, K. (2000). Look at new media look at new society.  

 Bangkok: Edison. (in Thai)

Kim, M., & Chung, A.Y. (2005). Consuming orientalism: Images of Asian/American women in  

 multicultural advertising. Qualitative Sociology, 28(1), 67-89.

Ministry of Tourism & Sports. (2017). Thai tourism strategy in year 2015-2017. Retrieved from  

 http://www.mots.go.th/ewt_dl_link.php?nid=7114 (in Thai)

Moriarty, S. E. (1996). Abduction: A theory of visual interpretation. Communication Theory, 6(1),  

 167-187.

Peirce, C. S. (1894). What is a sign?. In The Peirce Edition Project (ed.), The essential Peirce  

 selected philosophical writings (pp. 4-10). Bloomington: Indiana University.

Roonkasem, N. (2006). Communication and practices of representation through the museums as  

 texts in Thailand. Doctor of Philosophy Thesis, Chulalongkorn University. (in Thai)

Saussure, F. D. (1974). Course in general linguistics. London: Fontana.

Thaiwais. (2017). Thainess. Retrieved from http://thaiwais.org/ (in Thai) 



86 Vol. 8 No. 3 September-December 2018
EAU HEritAgE JoUrnAl

Social Science and Humanity

The Office of Industrial Economics. (2017). Master plan for Thai industries development. Retrieved  

 from http://www.oie.go.th/sites/default/files/ (in Thai)

Tourism Authority of Thailand. (2014). TAT to make Thainess and happiness core themes of  

 tourism marketing plan for 2015. Retrieved from http://www.tourismthailand.org/marketing 

 database (in Thai)



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ปีที่ 8 ฉบับที่ 3 ประจ�าเดือน กันยายน-ธันวาคม 2561 87

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ในการวิจัยครั้งนี้ เพื่อศึกษา (1) ภาพลักษณ์ และคุณภาพการให้บริการของสายการบินไทยแอร์เอเชีย 

(2) พฤติกรรมการใช้บริการสายการบินไทยแอร์เอเชียของผู้โดยสาร และ (3) อิทธิพลของภาพลักษณ์และคุณภาพการ

ให้บริการของสายการบินไทยแอร์เอเชียต่อพฤติกรรมการใช้บริการของผู้โดยสาร ก�าหนดวิธีการวิจัยเป็นแบบไม่ทดลอง 

ในรูปแบบการศึกษาเฉพาะกรณี เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม โดยท�าการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 

ได้แก่ ผู้โดยสารที่ใช้บริการสายการบินไทยแอร์เอเชีย จ�านวน 400 คน สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ 

ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติสหสัมพันธ์อย่างง่าย และใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นพหุคูณแบบขั้น

ตอน ที่ระดับนัยส�าคัญทางสถิติ 0.05 ผลการวิจัยพบว่า ผู้โดยสารกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเก่ียวกับภาพลักษณ์ และ

คุณภาพการให้บริการของสายการบินไทยแอร์เอเชียในภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมากท่ีสุด ใช้บริการ สายการบินไทย

แอร์เอเชียคิดเป็นความถี่เฉลี่ย 5 ครั้งต่อปี มีพฤติกรรมการบอกต่อและการกลับมาใช้บริการซ�้าในระดับมากท่ีสุด ภาพ

ลักษณ์ (x
1
) และคุณภาพการให้บริการ (x

2
) ของสายการบินไทยแอร์เอเชียมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้บริการของผู้

โดยสาร (y) อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ค�ำส�ำคัญ: ภาพลักษณ์, คุณภาพการให้บริการ, พฤติกรรมการใช้บริการ, สายการบินไทยแอร์เอเชีย

Abstract

The objectives of this research were (1) to study the image and service quality of Thai AirAsia 

Airline, (2) to study the service usage behavior of Thai AirAsia Airline’s passengers, and (3) to study 

the effects of Thai AirAsia Airline’s image and service quality on passengers’ service usage behavior. 

The methodology used in this research was a non-experimental design in case study. The research 

tools were questionnaires. The sample size was 400 Thai AirAsia Airline passengers. Statistics used 

in analysis were percentage, mean, standard deviation, Pearson Correlation and stepwise multiple 

regression analysis. The overall opinion of the sample group toward image and service quality were 

at the highest level. The sample group’s average usage of Thai AirAsia Airline was 5 times a year. The 

usage behavior of word of mouth advertising and restage (return customer) were at the highest level. 

The research findings indicated that image (x
1
) and service quality (x

2
) of Thai AirAsia Airline affected 

อิทธิพลของภำพลักษณ์และคุณภำพกำรให้บริกำรของสำยกำรบินไทยแอร์เอเชีย

ต่อพฤติกรรมกำรใช้บริกำรของผู้โดยสำร

Effects of Thai Airasia Airline Image and Service Quality

on Passengers’ Service Usage Behavior
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บทน�ำ

สายการบินต้นทุนต�่า (low cost airline) เป็น

กลยุทธ์การด�าเนินธุรกิจด้านการบินที่ก�าลังได้รับความนิยม

จากผู้โดยสารเป็นอย่างมาก  เนื่องจากมีราคาค่าโดยสาร

ต�่ากว่าสายการบินระดับพรีเมี่ยม (premium airline) 

ด้วยการลดค่าใช้จ่ายของการบิน จะเน้นการด�าเนินงาน

แบบประหยัด แต่ยังคงความปลอดภัยในการบินสูงสุดตาม

มาตรฐาน สากล  ส�าหรับประเทศไทยหลังจากที่รัฐบาลให้

ความส�าคัญต่อนโยบายเปิดเสรีทางการบินในปี พ.ศ. 2546 

ท�าให้มีการจัดตั้งสายการบินต้นทุนต�่าในประเทศไทยข้ึน 

เช่น สายการบินไทยแอร์เอเชีย สายการบินนกแอร์ สาย

การบินโอเรียนท์ ไทยแอร์ไลน์  

ส�าหรับภูมิภาคอาเซียนน้ันกระแสการต่ืนตัวเพื่อ

ก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ส่งผล

ให้เกิดความเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจ

สายการบินต้นทุนต�่า ทั้งนี้ระหว่างปี พ.ศ. 2554 – 2556 

มีการเปิดตัวสายการบินต้นทุนต�่าในภูมิภาคอาเซียนกว่า 

7 สายการบิน ใน 6 ประเทศอาเซียน ได้แก่ เวียดนาม 

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมียนมาร์ สิงคโปร์ 

อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์

การเปิดตัวสายการบินต้นทุนต�่าที่มีจ�านวนเพิ่ม

ขึ้นในภูมิภาคอาเซียน ทั้งยังมีการแข่งขันจากสายการบิน

ตะวันออกกลาง เช่น Emirates, QATAR และ ETIHAD) 

ที่มีเป้าหมายเปิดเส้นทางบินใหม่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะเส้นทาง

ที่บินมายังภูมิภาคเอเชีย ส่งผลให้ธุรกิจการบินเผชิญกับ

สภาวะการแข่งขันที่รุนแรงและต่อเนื่อง นอกจากนี้ จาก

รายงานของศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ ไทยพาณิชย์ เมื่อ 

16 มกราคม 2558 ได้ชี้ให้เห็นว่าสายการบินต้นทุนต�่าต้อง

เผชิญการแข่งขันกับธุรกิจสายการบินที่เติบโตไม่แพ้กัน คือ 

ธุรกิจสายการบินให้บริการแบบเช่าเหมาล�า ที่มีอัตราการ

เติบโตถึง 48 เปอร์เซ็นต์ในช่วงระยะเวลาเดียวกัน โดย

ในปี 2013 การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยระบุว่ามีผู้

the service usage behavior of passengers (y) with a statistically significant level of 0.05.

Keywords: image, service quality, service usage behavior, Thai Air Asia airline

โดยสารใช้บริการเครื่องบินเช่าเหมาล�าสูงถึง 4.6 ล้านคน 

หรือเพิ่มข้ึน 3 ล้านคนจากปี 2009 กลุ่มธุรกิจสายการบิน

จึงมีความจ�าเป็นต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบในการด�าเนินงาน

โดยให้ความส�าคัญกับการด�าเนินธุรกิจให้ครอบคลุมและ

ตอบสนองความต้องการของผู้โดยสารเพื่อเพิ่มศักยภาพ

และขยายตลาดการแข่งขัน ภาพลักษณ์และคุณภาพการ

ให้บริการของสายการบินเป็นสิ่งส�าคัญท่ีจะสนับสนุนต่อ

การด�าเนินธุรกิจของสายการบิน ดังนั้น ผู้วิจัยจึงเห็นความ

ส�าคัญของภาพลักษณ์ (image) และคุณภาพการให้บริการ 

(service quality) ของสายการบินไทยแอร์เอเชีย ท่ีจะมี

อิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้บริการของสายการบินต่อไปใน

อนาคต การศึกษาในครั้งนี้สามารถน�าไปใช้ในการวางแผน

พัฒนาทางด้านภาพลักษณ์และปรับปรุงการให้บริการของ

สายการบินไทยแอร์เอเชียเพื่อให้สามารถตอบสนองความ

ต้องการของผู้โดยสารได้ดียิ่งขึ้น ก่อให้เกิดความมั่นคงใน

การด�าเนินธุรกิจด้านการบินต่อไป

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

1. เพือ่ศกึษาภาพลกัษณ์และคณุภาพการให้บรกิาร

ของสายการบินไทยแอร์เอเชีย

2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช ้บริการสาย

การบินไทยแอร์เอเชียของผู้โดยสาร

3. เพื่อศึกษาอิทธิพลของภาพลักษณ์และคุณภาพ

การให้บริการของสายการบินไทยแอร์เอเชียต่อพฤติกรรม

การใช้บริการของผู้โดยสาร

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

Kotler (2000) ได้กล่าวว่า ภาพลักษณ์ เป็นองค์

รวมของความเช่ือ ความคิด และความประทับใจท่ีบุคคล
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มีต่อส่ิงใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งทัศนคติและการกระท�าใดๆ ท่ีคนเรา

มีต่อส่ิงน้ันจะมีความเกี่ยวพันกับภาพลักษณ์ของสิ่งนั้น

วิรัช อภิรัตนกุล (2540) ได้อธิบายเกี่ยวกับภาพ

ลักษณ์สามารถจ�าแนกออกได้เป็น 4 ประเภท ส�าคัญๆ 

ดังนี้ (1) ภาพลักษณ์ของบริษัท (corporate image) คือ

ภาพที่เกิด ขึ้นในใจของประชาชนที่มีต่อบริษัทและหมาย

รวมถึงด้านการบริการ การจัดการสินค้า และผลิตภัณฑ์

ของบริษัทแห่งนั้นด้วย (2) ภาพลักษณ์ของสถาบันหรือ

องค์กร (institutional image) คือภาพที่เกิดขึ้นในใจของ

ประชาชนที่มีต่อสถาบันหรือองค์กร ซึ่งโดยมากเน้นไปทาง

ด้านตัวสถาบันหรือองค์กรเพียงอย่างเดียว (3) ภาพลักษณ์

ของสินค้าหรือบริการ (product/service image) คือภาพ

ที่เกิดขึ้นในใจของประชาชนที่มีต่อสินค้าหรือบริการของ

บริษัทเพียงอย่างเดียว และ (4) ภาพลักษณ์ที่มีต่อสินค้า

ตราใดตราหนึ่ง (brand image) คือภาพที่เกิดขึ้นในใจของ

ประชาชนที่มีต่อสินค้ายี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งหรือตราใดตราหนึ่ง 

หรือเคร่ืองหมายการค้า (trademark) ใดเครือ่งหมายการค้า

หน่ึง ใจทิพย์ ศรีประกายเพชร (2537) ได้กล่าวว่า ภาพ

ลักษณ์ขององค์กรมคีวามส�าคญัยิง่ต่อความส�าเรจ็ของธรุกจิ

น้ันทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ถ้าองค์กรใดมีภาพลักษณ์

ทีด่กีจ็ะได้รับความเชือ่ถอืไว้วางใจและการสนบัสนนุร่วมมอื

ให้องค์กรนั้นๆ ประสบกับความส�าเร็จในการด�าเนินงาน 

แต่ถ้าหากองค์กรใดมีภาพลักษณ์ที่ไม่ดี ย่อมได้รับการต่อ

ต้านและการดูหมิ่น เกลียดชัง ภาพลักษณ์จึงเป็นรากฐาน

แห่งความมั่นคงขององค์กร 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภาพการบริการ 

Fitzsimmons (2006) ได้กล่าวว่า คุณภาพบริการ 

คือ ความสัมพันธ์ระหว่างความคาดหวังของลูกค้าตั้งแต่เริ่ม

แรกที่รับรู้เกี่ยวกับบริการกับการบริการที่ได้รับจริง

Lovelock (2002) ได้กล่าวถึงการประเมิน

คุณภาพของการบริการว่าลูกค้าจะวัดจากองค์ประกอบ

ของคุณภาพในการบริการซึ่งมี 5 ข้อ ดังนี้ (1) สิ่งท่ีสัมผัส

ได้ (tangibles) ได้แก่ อาคารของธุรกิจบริการ เครื่องมือ

และอุปกรณ์ รวมทั้งการแต่งกายของพนักงาน ส่ิงท่ีสัมผัส

ได้เหล่านี้จะเหมือนกับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (physical 

evidence) (2) ความเชื่อถือและไว้วางใจได้ (reliability) 

เป็นความสามารถในการมอบบริการเพื่อตอบสนองความ

ต้องการของลูกค้าตามที่ได้สัญญาหรือที่ควรเป็นไปอย่าง

ถูกต้อง และได้ตรงวัตถุประสงค์ของการบริการนั้นภายใน

เวลาที่เหมาะสม (3) การตอบสนองความต้องการของ

ลูกค้า (responsiveness) เป็นความตั้งใจท่ีจะช่วยเหลือ

ลูกค้าโดยให้บริการอย่างรวดเร็ว ความรวดเร็วจะต้องมา

จากพนักงานและกระบวนการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ 

(4) การรับประกัน (assurance) เป็นการรับประกันว่า

พนักงานที่ให้บริการมีความรู้ ความสามารถ มีความสุภาพ

และจริยธรรมในการให้บริการเพื่อสร้างความมั่นใจให้

กับลูกค้าว่าจะได้รับการบริการท่ีเป็นไปตามมาตรฐาน

และปลอดภัย และ (5) การให้ความ ส�าคัญกับลูกค้า  

(empathy) เป็นการดูแลและเอาใจใส่ให้บริการอย่างตั้ง

อกตั้งใจเนื่องจากเข้าใจปัญหาหรือความต้องการของลูกค้า

ท่ีต้องได้รับการตอบสนอง เน้นการบริการและแก้ไขปัญหา

ให้ลูกค้าอย่างเป็นรายบุคคล 

แสงเดือน วนิชด�ารงศักดิ์ (2555) ได้อธิบายถึง

ความส�าคัญของคุณภาพในการบริการ สามารถพิจารณาได้

ในเชิงปริมาณและคุณภาพ ดังนี้ ความส�าคัญในเชิงคุณภาพ 

ประกอบด้วย สร้างความพอใจและความจงรกัภกัดใีห้ลกูค้า 

การให้บรกิารอย่างมคีณุภาพย่อมท�าให้ลกูค้าตดิใจและรูส้กึ

พอใจต้องการมาใช้บริการในครั้งต่อไป มีอิทธิพลต่อการ

ตัดสินใจใช้บริการ ความส�าคัญในเชิงปริมาณ ได้แก่ การ

ลดค่าใช้จ่ายในการแก้ไขข้อผิดพลาด การปรับปรุงธุรกิจ

เพื่อสร้างคุณภาพในการให้บริการ 

แนวคิดและทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค ศิริวรรณ 

เสรีรัตน์ และคณะ (2541) ได้กล่าวว่าพฤติกรรมผู้บริโภค 

หมายถึง พฤติกรรมการตัดสินใจและการกระท�าของผู้

บริโภคท่ีเก่ียวกับการซ้ือและการใช้สินค้า พฤติกรรมผู้ซื้อ

แนวคิดเก่ียวกับการตัดสินใจซ้ือ ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการ

ตัดสินใจซ้ือ

Kotler (2009) ได้กล่าวว่า ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อ

การตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคแต่ละคนมีความแตกต่างกัน 

ซ่ึงมีผลมาจากความแตกต่างกันของลักษณะทางกายภาพ

และสภาพแวดล้อมของแต่ละบุคคล ท�าให้การตัดสินใจ

ซ้ือของแต่ละบุคคลมีความแตกต่างกัน โดยปัจจัยภายใน

และปัจจัยภายนอกท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือของผู้

บรโิภคประกอบด้วย 4 ปัจจยั ดงันี ้(1) ปัจจยัด้านวฒันธรรม 

(culture factor) เป็นสิง่ทีก่�าหนดความต้องการพืน้ฐานและ
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พฤติกรรมของบุคคลโดยบุคคลจะเรียนรู้ค่านิยม ทัศนคติ 

และมีพฤติกรรมอย่างไรนั้น จะต้องพิจารณากระบวนการ

ทางสังคมที่เก่ียวข้องกับครอบครัวและสถาบันต่างๆ ใน

สังคม (2) ปัจจัยด้านสังคม (social factor) เป็นปัจจัยท่ี

เก่ียวข้องในชีวิตประจ�าวันและมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ

ซ้ือ (3) ปัจจัยส่วนบุคคล (personal factor) การตัดสิน

ใจซ้ือของผู้ซ้ือได้รับอิทธิพลจากลักษณะส่วนบุคคลของ

คนในด้านต่าง ๆ เช่น อายุ อาชีพ และการศึกษา และ  

(4) ปัจจัยด้านจิตวิทยา (psychological factor) ถือว่า

เป็นปัจจัยภายในตัวผู้บริโภคท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ

ซ้ือและการใช้สินค้า ปัจจัยภายในประกอบด้วย การจูงใจ 

การรับรู้ การเรียนรู้ ความเช่ือ และทัศนคติ

กรอบแนวคิดกำรวิจัย

ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม

1. ภาพลักษณ์ของบริษัท

- ด้านองค์กร

- ด้านพนักงาน

- ด้านการบริการ

- ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

2. คุณภาพการให้บริการของสายการบิน

- ความเชื่อถือและไว้วางใจได้

- การตอบสนองความต้องการของลูกค้า

- การรับประกัน

- การเอาใจใส่ลูกค้า

- สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ

พฤติกรรมการใช้บริการ

 

- ความถ่ีในการใช้บริการ

- การบอกต่อ

- การกลับมาใช้บริการซ�้า

ภำพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

สมมติฐำนกำรวิจัย

1. การรับรูเ้กีย่วกบัภาพลกัษณ์ของสายการบินไทย

แอร์เอเชียมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการของ

ผู้โดยสาร 

2. การรับรู้เกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการของสาย

การบินไทยแอร์เอเชียมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้

บริการของผู้โดยสาร

3. ภาพลักษณ์และคุณภาพการให้บริการของสาย

การบินไทยแอร์เอเชียมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้บริการ

ของผู้โดยสาร

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

 ใช้การวิจัยแบบไม่ทดลอง ในรูปแบบการศึกษา

เฉพาะกรณี 

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู ้โดยสาร

ท่ีใช้บริการสายการบินไทยแอร์เอเชีย กลุ ่ม ตัวอย่าง

ที่ ใช ้ในการวิจัยครั้งนี้  คือ ผู ้ โดยสารที่ใช ้บริการสาย

การบินไทยแอร์เอเชีย โดยผู้วิจัยได้ก�าหนดขนาดของกลุ่ม

ตัวอย่าง กรณีไม่ทราบจ�านวนประชากรที่แน่นอน (infinite  

population) ได้กลุ ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้เท่ากับ 

400 คนวิธีการสุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในงานวิจัยครั้งนี้ คือ การ

สุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (accidental sampling) จากผู้

โดยสาร ท่ีใช้บริการสายการบินไทยแอร์เอเชีย
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เครื่องมือท่ีใช้ในกำรวิจัย

เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจัิยครัง้นี ้ได้แก่ แบบสอบถาม 

(questionnaire) โดยมีทั้งหมด 5 ส่วน ประกอบด้วย

ส่วนที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคล เป็นค�าถามเกี่ยวกับ

ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ส่วนที่ 2 ค�าถามการรับรู้เกี่ยวกับภาพลักษณ์ของ

สายการบินไทยแอร์เอเชีย 

ส่วนที่ 3 ค�าถามการรับรู้เกี่ยวกับคุณภาพการให้

บริการของสายการบินไทยแอร์เอเชีย 

ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้

บริการสายการบิน 

โดยส่วนที่ 2, 3 และ 4 นี้ เป็นการวัดข้อมูลแบบ

มาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) โดยที่ 1 = น้อย

ที่สุด 2 = น้อย 3 = ปานกลาง 4 = มาก 5 = มากท่ีสุด 

ส่วนที่ 5 ข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบสอบถาม

เกี่ยวกับภาพลักษณ์และการให้บริการของสายการบินไทย

แอร์เอเชีย 

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล

ผู้วิจัยได้ด�าเนินการเก็บข้อมูลตามขั้นตอน ดังนี้

- แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (primary data) ได้จากการ

ใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จ�านวน 400 

ชุด ซึ่งจะเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้โดยสารที่ใช้บริการสาย

การบินไทยแอร์เอเชีย ในช่วงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 – 

มกราคม พ.ศ. 2560

- แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (secondary data) ได้จาก

การศึกษาค้นคว้าข้อมูลที่มีผู้ศึกษารวบรวมไว้แล้ว ทั้งจาก

หน่วยงานของรฐัและเอกชน ซึง่ได้ด�าเนนิการรวบรวมตัง้แต่

เดือนกรกฎาคม – กันยายน พ.ศ. 2559 

สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล

สถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistics) เพื่อ

อธิบายข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับกลุ่มตัวอย่างดังนี้ ลักษณะ

ข้อมูลส่วนบุคคล น�ามาแจกแจงจ�านวนและค่าร้อยละ 

(percentage) การรบัรูเ้กีย่วกบัภาพลกัษณ์การรบัรูเ้กีย่วกบั

คุณภาพการให้บริการของสายการบินไทยแอร์เอเชีย และ

พฤติกรรมการใช้บริการ น�ามาค�านวณหาค่าเฉลี่ย (mean) 

และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD)

สถิติเชิงอนุมาน (inferential statistics) สถิติที่

ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน วิเคราะห์ด้วยสถิติสหสัมพันธ์

อย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson correlation) และการ

วเิคราะห์การถดถอยเชงิเส้นพหคุณูแบบขัน้ตอน (stepwise 

multiple regression analysis)

ผลกำรวิจัย

การวิ เคราะห ์ข ้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน

อิทธิพลของภาพลักษณ์และคุณภาพการให้บริการของ

สายการบินไทยแอร์เอเชียต่อพฤติกรรมการใช้บริการของ

ผู้โดยสาร พบว่า

1. ภาพลักษณ์ของสายการบินไทยแอร์เอเชียมี

ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการของผู้โดยสารใน

ด้านต่างๆ ดังนี้ ด้านความถี่ในการใช้บริการ ด้านการบอก

ต่อ และด้านการกลับมาใช้บริการซ�้า โดยมีความสัมพันธ์ไป

ในทิศทางเดียวกัน หมายความว่า ถ้าผู้โดยสารมีความคิด

เหน็เกีย่วกบัภาพลกัษณ์มากขึน้พฤตกิรรมการใช้บรกิารของ

ผู้โดยสารในด้านต่างๆ จะเพิ่มมากข้ึน ถ้าผู้โดยสารมีความ

คิดเห็นเก่ียวกับภาพลักษณ์ลดลงพฤติกรรมการใช้บริการ

ของผู้โดยสารในด้านต่างๆ จะลดลง โดยที่ระดับความ

สัมพันธ์ของความคิดเห็นเก่ียวกับภาพลักษณ์กับพฤติกรรม

การใช้บริการด้านความถ่ีและการบอกต่อมีความสัมพันธ์

ในระดับต�่า ในขณะท่ีความสัมพันธ์ของความคิดเห็นเกี่ยว

กับภาพลักษณ์กับพฤติกรรมการใช้บริการด้านการกลับ

มาใช้บริการซ�้ามีความสัมพันธ์ในระดับสูงมาก แสดงราย

ละเอียดดังตาราง 1 - 3
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ตำรำง 1

ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้เกี่ยวกับภาพลักษณ์ของสายการบินไทยแอร์เอเชียกับพฤติกรรมการใช้บริการ ด้านความถี่

ในการใช้บริการ

ภาพลักษณ์สายการบิน 

ไทยแอร์เอเชีย

พฤติกรรมการใช้บริการสายการบินไทยแอร์เอเชีย

ด้านความถ่ีในการใช้บริการ

Pearson 

Correlation (r)

Sig 

(2-tailed)

ระดับความ

สัมพันธ์

ทิศทาง

1. ด้านองค์กร .112 .025 ต�่า เดียวกัน

2. ด้านพนักงาน .103 .039 ต�่า เดียวกัน

3. ด้านบริการ .114 .023 ต�่า เดียวกัน

4. ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม .108 .031 ต�่า เดียวกัน

   ผลรวมด้านภาพลักษณ์ .110 .028 ต�่า เดียวกัน
นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ตำรำง 2

ความสัมพันธ์ระหว่างการรบัรูเ้กีย่วกบัภาพลกัษณ์ของสายการบนิไทยแอร์เอเชยีกบัพฤตกิรรมการใช้บรกิาร ด้านการบอกต่อ

ภาพลักษณ์สายการบิน 

ไทยแอร์เอเชีย

พฤติกรรมการใช้บริการสายการบินไทยแอร์เอเชีย

ด้านการบอกต่อ

Pearson 

Correlation (r)

Sig 

(2-tailed)

ระดับความ

สัมพันธ์

ทิศทาง

1. ด้านองค์กร .115 .021 ต�่า เดียวกัน

2. ด้านพนักงาน .111 .026 ต�่า เดียวกัน

3. ด้านบริการ .133 .008 ต�่า เดียวกัน

4. ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม .114 .022 ต�่า เดียวกัน

   ผลรวมด้านภาพลักษณ์ .118 .018 ต�่า เดียวกัน
นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ตำรำง 3

ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้เกี่ยวกับภาพลักษณ์ของสายการบินไทยแอร์เอเชียกับพฤติกรรมการใช้บริการ ด้านการ 

กลับมาใช้บริการซ�้า

ภาพลักษณ์สายการบิน 

ไทยแอร์เอเชีย

พฤติกรรมการใช้บริการสายการบินไทยแอร์เอเชีย

ด้านการกลับมาใช้บริการซ�้า

Pearson 

Correlation (r)

Sig 

(2-tailed)

ระดับความ

สัมพันธ์

ทิศทาง

1. ด้านองค์กร .994 .000 สูงมาก เดียวกัน

2. ด้านพนักงาน .976 .000 สูงมาก เดียวกัน

3. ด้านบริการ .995 .000 สูงมาก เดียวกัน

4. ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม .993 .000 สูงมาก เดียวกัน

   ผลรวมด้านภาพลักษณ์ .997 .000 สูงมาก เดียวกัน
นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

2. คุณภาพการให้บริการของสายการบินไทย

แอร์เอเชียมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการของ

ผู้โดยสาร ในด้านต่างๆ ดังนี้ ด้านความถี่ในการใช้บริการ 

ด้านการบอกต่อ และด้านการกลับมาใช้บริการซ�้า โดยมี

ความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน หมายความว่า ถ้าผู้

โดยสารมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการมาก

ขึ้นพฤติกรรมการใช้บริการของผู้โดยสารในด้านต่างๆ จะ

เพิ่มมากขึ้น ถ้าผู้โดยสารมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพ

การให้บริการลดลงพฤติกรรมการใช้บริการของผู้โดยสาร

ในด้านต่างๆ จะลดลง โดยท่ีระดับความสัมพันธ์ของความ

คิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการกับพฤติกรรมการ

ใช้บริการด้านความถี่และการบอกต่อมีความสัมพันธ์ใน

ระดับต�่า ในขณะท่ีความสัมพันธ์ของความคิดเห็นเกี่ยว

กับคุณภาพการให้บริการกับพฤติกรรมการใช้บริการด้าน

การกลับมาใช้บริการซ�้ามีความสัมพันธ์ในระดับสูง แสดง

รายละเอียดดังตาราง 4 – 6

ตำรำง 4

ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้เกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการของสายการบินไทยแอร์เอเชียกับพฤติกรรมการใช้บริการ 

ด้านความถี่ในการใช้บริการ

คุณภาพการให้บริการของ

สายการบินไทยแอร์เอเชีย

พฤติกรรมการใช้บริการสายการบินไทยแอร์เอเชีย

ด้านความถ่ีในการใช้บริการ

Pearson 

Correlation (r)

Sig 

(2-tailed)

ระดับความ

สัมพันธ์

ทิศทาง

1. ด้านความเชื่อถือและไว้วางใจได้ .107 .032 ต�่า เดียวกัน

2. ด้านการตอบสนองความต้องการ

ของลูกค้า

.106 .034 ต�่า เดียวกัน

3. ด้านการรับประกัน .112 .025 ต�่า เดียวกัน

4. ด้านการเอาใจใส่ลูกค้า .109 .029 ต�่า เดียวกัน

5. ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ .112 .025 ต�่า เดียวกัน

   ผลรวมด้านคุณภาพการให้บริการ .110 .027 ต�่า เดียวกัน
นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ตำรำง 5

ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้เกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการของสายการบินไทยแอร์เอเชียกับพฤติกรรมการใช้บริการ 

ด้านการบอกต่อ

คุณภาพการให้บริการของ

สายการบินไทยแอร์เอเชีย

พฤติกรรมการใช้บริการสายการบินไทยแอร์เอเชีย

ด้านการบอกต่อ

Pearson 

Correlation (r)

Sig 

(2-tailed)

ระดับความ

สัมพันธ์

ทิศทาง

1. ด้านความเชื่อถือและไว้วางใจได้ .115 .022 ต�่า เดียวกัน

2. ด้านการตอบสนองความต้องการ

ของลูกค้า

.114 .022 ต�่า เดียวกัน

3. ด้านการรับประกัน .106 .034 ต�่า เดียวกัน

4. ด้านการเอาใจใส่ลูกค้า .105 .035 ต�่า เดียวกัน

5. ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ .106 .033 ต�่า เดียวกัน

   ผลรวมด้านคุณภาพการให้บริการ .110 .028 ต�่า เดียวกัน
นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ตำรำง 6

ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้เกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการของสายการบินไทยแอร์เอเชียกับพฤติกรรมการใช้บริการ 

ด้านการกลับมาใช้บริการซ�้า

คุณภาพการให้บริการของ

สายการบินไทยแอร์เอเชีย

พฤติกรรมการใช้บริการสายการบินไทยแอร์เอเชีย

ด้านการกลับมาใช้บริการซ�้า

Pearson 

Correlation (r)

Sig 

(2-tailed)

ระดับความ

สัมพันธ์

ทิศทาง

1. ด้านความเชื่อถือและไว้วางใจได้ .980 .000 สูงมาก เดียวกัน

2. ด้านการตอบสนองความต้องการ

ของลูกค้า

.979 .000 สูงมาก เดียวกัน

3. ด้านการรับประกัน .985 .000 สูงมาก เดียวกัน

4. ด้านการเอาใจใส่ลูกค้า .978 .000 สูงมาก เดียวกัน

5. ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ .985 .000 สูงมาก เดียวกัน

   ผลรวมด้านคุณภาพการให้บริการ .990 .000 สูงมาก เดียวกัน
นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

3. ภาพลักษณ์และคณุภาพการให้บรกิารมอีทิธพิล

ต่อพฤติกรรมการใช้บริการของผู้โดยสารในด้านต่าง ๆ  ดังนี้ 

3.1 ด้านการบอกต่อ พบว่าภาพลกัษณ์โดยรวม 

(x1) และคุณภาพการให้บริการโดยรวม (x
2
) มีอิทธิพลต่อ

พฤติกรรมการใช้บริการของผู้โดยสารด้านการบอกต่อ (y
1
) 

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยพบว่าถ้าภาพ

ลักษณ์โดยรวมเพิ่มข้ึนจะส่งผลให้พฤติกรรมการใช้บริการ

ของผู้โดยสารด้านการบอกต่อ เพิ่มข้ึน ถ้าคุณภาพการให้
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บริการโดยรวมเพิ่มขึ้น จะส่งผลให้พฤติกรรมการใช้บริการ

ของผู้โดยสารด้านการบอกต่อเพิ่มขึ้น 

3.2 ด้านการกลับมาใช้บริการซ�้า ถ้ามีโอกาส 

พบว่าภาพลักษณ์โดยรวม (x
1
) และคุณภาพการให้บริการ

โดยรวม (x
2
) มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้บริการของ

ผู้โดยสารด้านการกลับมาใช้บริการซ�้า ถ้ามีโอกาส (y
2
) 

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยพบว่าถ้าภาพ

ลักษณ์โดยรวมเพิ่มขึ้น จะส่งผลให้พฤติกรรมการใช้บริการ

ของผู้โดยสารด้านการกลับมาใช้บริการซ�้า ถ้ามีโอกาสเพิ่ม

ขึ้น ถ้าคุณภาพการให้บริการโดยรวมเพิ่มขึ้น จะส่งผลให้

พฤติกรรมการใช้บริการของผู้โดยสารด้านการกลับมาใช้

บริการซ�้า ถ้ามีโอกาส เพิ่มขึ้น 

3.3 ด้านการกลับมาใช้บริการซ�้า ด้วยความ

ผูกพัน โดยพบว่าภาพลักษณ์โดยรวม (x
1
) และคุณภาพ

การให้บริการโดยรวม (x
2
) มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้

บริการของผูโ้ดยสารด้านการกลบัมาใช้บรกิารซ�้า ด้วยความ

ผูกผัน (y
3
) อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยพบ

ว่า ถ้าภาพลกัษณ์โดยรวมเพิม่ขึน้ จะส่งผลให้พฤตกิรรมการ

ใช้บริการของผู้โดยสาร ด้านการกลับมาใช้บริการซ�้า ด้วย

ความผูกพันเพิ่มขึ้น ถ้าคุณภาพการให้บริการโดยรวมเพิ่ม

ขึ้น จะส่งผลให้พฤติกรรมการใช้บริการของผู้โดยสารด้าน

การกลับมาใช้บริการซ�้าด้วยความผูกพันเพิ่มขึ้น 

ตำรำง 7

ภาพลักษณ์และคุณภาพการให้บริการโดยรวมที่สามารถน�ามาใช้เป็นตัวพยากรณ์พฤติกรรมการใช้บริการของผู้โดยสาร

ด้านการบอกต่อ

Unstandardized

Coefficients

Standardized 

Coefficients

t Sig

B std. Error Beta

ค่าคงที่ 1.375 .552 2.457 .014

ภาพลักษณ์โดยรวม (x
1
) 11.185 1.012 4.637 11.054 .000

คุณภาพการให้บริการโดยรวม (x
2
) 9.903 .960 4.328 10.316 .000

R = .546      R2 = .298    Adjust R2 = .294       ŷ
1
 = 1.357 + 11.185 (x

1
) + 9.903 (x

2
)

3.4 ด้านการกลับมาใช้บริการซ�้า แม้ว่าจะ

ปรับราคาสูงขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจ ภาพลักษณ์โดยรวม 

(x
1
) และคุณภาพการให้บริการโดยรวม (x

2
) มีอิทธิพลต่อ

พฤติกรรมการใช้บริการของผู้โดยสารด้านการกลับมาใช้

บริการซ�้า แม้ว่าจะปรับราคาข้ึนตามภาวะเศรษฐกิจ (y
4
) 

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยพบว่าถ้าภาพ

ลักษณ์โดยรวมเพิ่มข้ึน จะส่งผลให้พฤติกรรมการใช้บริการ

ของผู้โดยสารด้านการกลับมาใช้บริการซ�้า แม้ว่าจะปรับ

ราคาขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น ถ้าคุณภาพการให้

บริการโดยรวมเพิ่มข้ึน จะส่งผลให้พฤติกรรมการใช้บริการ

ของผู้โดยสารด้านการกลับมาใช้บริการซ�้าแม้ว่าจะปรับ

ราคาตามภาวะเศรษฐกิจเพิ่มข้ึน 

3.5 ด้านความถ่ีในการใช้บริการ ภาพลักษณ์

โดยรวม (x
1
) และคุณภาพการให้บริการโดยรวม (x

2
) มี

อิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้บริการของผู ้โดยสารด้าน

ความถี่ในการใช้บริการ (y
5
) อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่

ระดับ 0.05 โดยพบว่าถ้าภาพลักษณ์โดยรวมเพิ่มขึ้น จะ

ส่งผลให้พฤติกรรมการใช้บริการของผู้โดยสารด้านความถี่

ในการใช้บริการเพิ่มข้ึน ถ้าคุณภาพการให้บริการโดยรวม

เพิ่มข้ึน จะส่งผลให้พฤติกรรมการใช้บริการของผู้โดยสาร

ด้านความถ่ีในการใช้บริการเพิ่มข้ึน

ผลการทดสอบสมมติฐานดังกล่าวข้างต้น แสดง

รายละเอียดดังตาราง 7 - 11
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ตำรำง 8

ภาพลักษณ์และคุณภาพการให้บริการโดยรวมที่สามารถน�ามาใช้เป็นตัวพยากรณ์พฤติกรรมการใช้บริการของผู้โดยสาร

ด้านการกลับมาใช้บริการซ�้า ถ้ามีโอกาส

Unstandardized

Coefficients

Standardized 

Coefficients

t Sig

B std. Error Beta

ค่าคงที่ .202 .086 2.349 .019

ภาพลักษณ์โดยรวม (x
1
) 2.063 .157 2.134 13.118 .000

คุณภาพการให้บริการโดยรวม (x
2
) 1.102 .149 1.202 7.388 .000

R = .946      R2 = .894    Adjust R2 = .894           ŷ
2
 = .202 + 2.063 (x

1
) + 1.102 (x

2
)

ตำรำง 9

ภาพลักษณ์และคุณภาพการให้บริการโดยรวมที่สามารถน�ามาใช้เป็นตัวพยากรณ์พฤติกรรมการใช้บริการของผู้โดยสาร

ด้านการกลับมาใช้บริการซ�้า ด้วยความผูกพัน

Unstandardized

Coefficients

Standardized 

Coefficients

t Sig

B std. Error Beta

ค่าคงที่ .160 .063 2.545 0.11

ภาพลักษณ์โดยรวม (x
1
) .591 .115 .515 5.128 .000

คุณภาพการให้บริการโดยรวม (x
2
) 1.623 .109 1.491 14.836 .000

R = .980      R2 = .960    Adjust R2 = .959      ŷ
3 
= .160 + .591 (x

1
) + 1.623 (x

2
)

ตำรำง 10

ภาพลักษณ์และคุณภาพการให้บริการโดยรวมที่สามารถน�ามาใช้เป็นตัวพยากรณ์พฤติกรรมการใช้บริการของผู้โดยสาร

ด้านการกลับมาใช้บริการซ�้า แม้ว่าจะปรับราคาสูงข้ึนตามภาวะเศรษฐกิจ

Unstandardized

Coefficients

Standardized 

Coefficients

t Sig

B std. Error Beta

ค่าคงที่ .046 .012 3.887 .000

ภาพลักษณ์โดยรวม (x
1
) .123 .022 .118 5.685 .000

คุณภาพการให้บริการโดยรวม (x
2
) .868 .012 .881 42.304 .000

R = .999      R2 = .998    Adjust R2 = .998        ŷ
4
 = .046 + .123 (x

1
) + .868 (x

2
)
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ตำรำง 11

ภาพลักษณ์และคุณภาพการให้บริการโดยรวมที่สามารถน�ามาใช้เป็นตัวพยากรณ์พฤติกรรมการใช้บริการของผู้โดยสาร

ด้านความถี่ในการใช้บริการ

Unstandardized

Coefficients

Standardized 

Coefficients

t Sig

B std. Error Beta

ค่าคงที่ .072 .053 1.348 .026

ภาพลักษณ์โดยรวม (x
1
) 1.478 .098 1.460 15.106 .000

คุณภาพการให้บริการโดยรวม (x
2
) .463 .093 .482 4.989 .000

R = .981      R2 = .963    Adjust R2 = .963     ŷ
5
 = .072 + 1.478 (x

1
) + .463 (x

2
)

กำรอภิปรำยผล

การศกึษาอทิธพิลของภาพลกัษณ์และคณุภาพการ

ให้บริการของสายการบินไทย แอร์เอเชียต่อพฤติกรรมการ

ใช้บริการของผู้โดยสาร ผลจากการศึกษาสามารถน�ามา

อภิปรายผลได้ ดังนี้

1. ภาพลักษณ์ของสายการบินไทยแอร์เอเชียทุก

ด้าน ได้แก่ ด้านองค์กร ด้านพนักงาน ด้านการบริการ และ

ด้านความรบัผิดชอบต่อสงัคม มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรม

การใช้บริการในทุกด้าน ได้แก่ ด้านความถี่ในการใช้บริการ 

ด้านการบอกต่อ และด้านการกลับมาใช้บริการซ�้า เป็นการ

สะท้อนให้เห็นว่าภาพลักษณ์เป็นปัจจัยที่ส�าคัญประการ

หนึ่งที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้โดยสาร ซึ่งสอดคล้อง

กับแนวคิดของ เสรี วงษ์มณฑา (2542) ที่ได้กล่าวถึงความ

ส�าคัญของภาพลักษณ์ไว้ 2 ประการ

1.1 ด้านจิตวิทยา (psycho-logical) ภาพ

ลักษณ์เปรียบประดุจหางเสือที่ก�าหนดทิศทางพฤติกรรม

ของปัจเจกชนที่มีต่อสิ่งใดที่อยู่รอบตัวบุคคลนั้น ถ้าบุคคล

นั้นมีภาพลักษณ์เชิงบวกต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้ว จะมีแนวโน้ม

พฤติกรรมเชิงบวกออกมาเช่นกัน 

1.2 ด้านธุรกิจ (commercial) ภาพลักษณ์

ในด้านน้ีถือว่าเป็นมูลค่าเพิ่ม (value added) ท่ีมีให้กับ

สินค้าและบริษัท ซึ่งถือว่าเป็นประโยชน์เชิงจิตวิทยาท่ีมี

อยู่ในตัวสินค้า

2. คุณภาพการให้บริการของสายการบินไทย

แอร์เอเชียทุกด้าน ได้แก่ ด้านความเชื่อถือและไว้วางใจ

ได้ ด้านการตอบสนองความต้องการของลูกค้า ด้านการ

รับประกัน ด้านการเอาใจใส่ลูกค้า และด้านสิ่งแวดล้อม

ทางกายภาพ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการใน

ทุกด้าน ได้แก่ ด้านความถ่ีในการใช้บริการ ด้านการบอก

ต่อ และด้านการกลับมาใช้บริการซ�้า เป็นการสะท้อนให้

เห็นว่าคุณภาพการให้บริการเป็นปัจจัยท่ีมีความส�าคัญอีก

ประการหนึ่งท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้โดยสาร ซึ่ง

สอดคล้องกับแนวคิดของ แสงเดือน วนิชด�ารงศักดิ์ (2555) 

ที่ได้อธิบายถึงความส�าคัญของคุณภาพการให้บริการที่เป็น

ความส�าคัญในเชิงคุณภาพท่ีสามารถสร้างความพอใจและ

ความจงรักภักดีให้ลูกค้า การให้บริการอย่างมีคุณภาพย่อม

ท�าให้ลูกค้าติดใจและรู ้สึกพอใจต้องการมาใช้บริการใน

ครั้งต่อไป ในที่สุดย่อมเกิดความจงรักภักดี คุณภาพการ

ให้บริการมีผลอย่างมากในข้ันตอนการตัดสินใจใช้บริการ

3. จากการศึกษา พบว่า ภาพลักษณ์และคุณภาพ

การให้บริการมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้บริการของผู้

โดยสาร เป็นการสะท้อนให้เห็นว่าภาพลักษณ์และคุณภาพ

การให้บริการ เป็นปัจจัยส�าคัญท่ีมีผลต่อการตัดสินใจของ

ผู้โดยสาร ซึ่งมีความสอดคล้องกับผลการศึกษาของงาน

วิจัยท่ีเก่ียวข้อง เช่น ผลงานวิจัยของปรัชญาคม ล้วนรัตน์ 

(2554) ได้ศึกษาเรื่องภาพลักษณ์ของบริษัท ทีโอที จ�ากัด 

(มหาชน) ท่ีมีผลต่อความไว้วางใจและพฤติกรรมของผู ้

บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ภาพ
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ลักษณ์ของบริษัท ทีโอที จ�ากัด (มหาชน) มีอิทธิพลกับ

ความไว้วางใจโดยรวมต่อบริษัท และผลงานวิจัยของปูชิตา 

เลิศธรรมจินดา (2557) ได้ศึกษาเรื่องอิทธิพลของคุณค่าท่ี

รับรู้และภาพลักษณ์ตราสินค้าต่อความไว้เนื้อเชื่อใจ ความ

พึงพอใจ การบอกต่อ และการกลับมาซื้อซ�้าของผู้บริโภค

โทรศัพท์มือถือยี่ห้อ ซัมซุง ผลการวิจัยพบว่า ภาพลักษณ์

ตราสินค้ามอีทิธพิลทางบวกกบัพฤติกรรมของผูบ้รโิภค และ

ผลงานวิจัยของอนงค์ณัฐ ทาอินต๊ะ(2555) ได้ศึกษาเรื่อง

ปัจจยัทีม่อิีทธิพลต่อการเลอืกใช้บรกิารสายการบนิต้นทุนต�า่ 

ณ ท่าอากาศยานจังหวัดเชียงใหม่ พบว่า คุณภาพการให้

บรกิารมอีทิธพิลต่อการเลอืกใช้บรกิารสายการบนิต้นทนุต�า่

จากผลการศึกษาที่ได้ในงานวิจัยครั้งนี้ ตลอดจน

แนวคิดและทฤษฎีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องที่ได้น�าเสนอมาตาม

ล�าดบั ดงักล่าวข้างต้น ผูว้จัิยสรปุได้ว่า พฤติกรรมการบรโิภค

ของผู้บริโภคในการเลือกซื้อ เลือกใช้สินค้าและบริการเพื่อ

ตอบสนองความต้องการของตนเองให้ได้รับความพึงพอใจ

นั้น มีปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจหลายประการ ท้ัง

ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่จะมากระตุ้นความรู้สึก

การตัดสินใจซ้ือของผู้บริโภค ภาพลักษณ์และคุณภาพการ

บริการเป็นปัจจัยที่ส�าคัญประการหนึ่งที่ผู ้บริโภคน�ามา

พิจารณาเลือก ใช้สินค้าและบริการ ภาพลักษณ์เป็นการ

รับรู้ของผู้บริโภคเกี่ยวกับองค์กรทั้งหมด ซึ่งมีอิทธิพลต่อ

การประเมินทางเลือกของผู้บริโภค ในขณะเดียวกันการ

รับรู้เกี่ยวกับคุณภาพการบริการของผู้บริโภคก็เป็นปัจจัย

ส�าคัญเช่นกันที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการ การให้

บรกิารทีม่คีณุภาพย่อมท�าให้ผูบ้รโิภคมคีวามชืน่ชมในธรุกจิ 

ข้อเสนอแนะท่ีได้จำกกำรวิจัย

1. เน่ืองจากผลการศึกษาในครั้งนี้ พบว่า ความ

คิดเห็นของผู้โดยสารกลุ่มตัวอย่างต่อภาพลักษณ์ของสาย

การบินไทยแอร์เอเชียโดยภาพรวม ในทุกด้าน ได้แก่ ด้าน

องค์กร ด้านพนักงาน ด้านการบริการ และด้านความรับผิด

ชอบต่อสังคม มีค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็น

ด้วยมากที่สุด แสดงว่า สายการบินไทยแอร์เอเชียมีภาพ

ลักษณ์ที่ดี ดังน้ัน ก็ควรพยายามรักษาภาพลักษณ์ของสาย

การบินไทยแอร์เอเชียให้ดียิ่งขึ้นต่อไป โดยการยึดหลักการ

องค์กรที่ดีให้ความช่วยเหลือสังคมในด้านต่างๆ ตลอด จน

การส่งเสริมเจ้าหน้าท่ีและพนักงานขององค์กร ให้เป็นผู้ที่

มีความพร้อมในการถ่ายทอดข้อมูลและการให้บริการที่ดีมี

มาตรฐานในการให้บริการ 

2. เนื่องจากผลการศึกษาในครั้งนี้ พบว่า ความคิด

เหน็ของผูโ้ดยสารกลุม่ตวัอย่างต่อคณุภาพการให้บรกิารของ

สายการบินไทยแอร์เอเชียโดยภาพรวมในทุกด้าน ได้แก่ 

ด้านความเช่ือถือและไว้วางใจได้ ด้านการตอบสนองความ

ต้องการของลูกค้า ด้านการรับประกัน ด้านการเอาใจใส่

ลูกค้า และด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ มีค่าเฉลี่ยของ

ความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมากท่ีสุด แสดงว่า สาย

การบินไทยแอร์เอเชียมีคุณภาพการให้บริการที่ดี ดังนั้น

เพื่อให้สายการบินสามารถรักษาคุณภาพการให้บริการได้

เป็นอย่างดีต่อไป สายการบินไทย แอร์เอเชียควรส่งเสริม

หรือจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของเจ้า

หน้า ท่ีในการให้ข้อมูลข่าวสารท่ีเกี่ยวกับการส่งเสริมให้

เจ้าหน้าที่ให้ความสนใจและเข้าใจในความต้องการของผู้

ใช้บริการอย่างเอาใจใส่ มีการตรวจสอบดูแลให้บุคลากร 

รวมท้ังอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ มีความทันสมัย มีความ

พร้อมใช้อยู่ตลอดเวลา มีการก�าหนดแผนในการให้บริการ

และการพัฒนากลยุทธ์การบริการเพื่อให้บริการมีคุณภาพ

อย่างสม�่าเสมอ

3. เนื่องจากผู้โดยสารกลุ่มตัวอย่างได้ให้ข้อเสนอ

แนะเกี่ยวกับสิ่งที่สายการบินไทยแอร์เอเชียต้องปรับปรุง 

เรียงตามล�าดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ควรให้มีการโหลด

กระเป๋าฟร ีควรมอีาหาร น�า้ หรอือาหารว่าง บรกิารเสร์ิฟฟรี 

ควรอบรมในส่วนการโหลดสัมภาระเพราะกระเป๋าเสียหาย 

ควรลดค่าตั๋วเดินทาง และควรจัดโปรโมช่ันให้สอดคล้องกับ

ภาวะเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ

ให้สายการบินไทยแอร์เอเชีย พิจารณาก�าหนดยุทธศาสตร์ 

วิเคราะห์วิจัยความต้องการปฏิกิริยาตอบสนองและความ

ประทับใจของผู้ใช้บริการ เพื่อน�ามาก�าหนดเป็นเป้าหมาย

ของการบริการ รวมทั้งรูปแบบของการบริการที่สอดคล้อง

กับความต้องการของผู้ใช้บริการ

ข้อเสนอแนะกำรวิจัยครั้งต่อไป

1. การวิจัยครั้งต่อไปอาจพิจารณาปัจจัยท่ีส�าคัญ

ที่อาจมีความสัมพันธ์หรือมีอิทธิพลต่อการใช้บริการของ
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ผู้โดยสาร เช่น

1.1 ปัจจัยส่วนบุคคล เช่น อายุ อาชีพ รายได้ 

การศึกษา และรูปแบบการด�าเนินชีวิต

1.2 ปัจจัยด้านสังคม เช่น ครอบครัว บทบาท

และสถานภาพ

1.3 ปัจจัยด้านวัฒนธรรม เพื่อให้มีการศึกษา

และรับรู้ว่ามีปัจจัยใดบ้างที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม

การใช้บริการ ท่ีส่งผลให้การตัดสินใจใช้บริการของแต่ละ

บุคคลมีความแตกต่างกัน

2. ควรมีการท�าการศึกษาในเชิงลึก หรือท�าการ

ศึกษาเชิงคุณภาพ โดยใช้การสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง ทั้งนี้

เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความละเอียดในประเด็นต่างๆ มากขึ้น
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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงส�ารวจ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการ

ยอมรับการท�าธุรกรรมทางการเงินบนสมาร์ทโฟน ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ 

ผู้ที่เคยท�าธุรกรรมทางการเงินบนสมาร์ทโฟนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จ�านวน 400 คน แนวคิดท่ีใช้ในการ

ศึกษาคือ ทฤษฎีการยอมรับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ ทฤษฎีการกระท�าตามหลักเหตุและผล โดยประยุกต์ใช้กับ

แบบสอบถามเพื่อเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์คือ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน และการวิเคราะห์หาค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรของเพียร์สัน (Pearson’s correlation coefficient) ที่

ระดับนัยส�าคัญ 0.05. ผลจากการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ช่วงอายุ 26 – 35 ปี ระดับการ

ศึกษาปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษัท พบว่าปัจจัยด้านทัศนคติท่ีมีต่อการท�าธุรกรรม ส่งผลต่อการยอมรับการท�าธุรกรรม

ทางการเงินบนสมาร์ทโฟนมากที่สุด ปัจจัยด้านการรับรู้ถึงความใช้งานง่ายส่งผลต่อปัจจัยด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้

รับมาก และปัจจัยด้านความปลอดภัยส่งผลต่อปัจจัยด้านทัศนคติท่ีมีต่อการท�าธุรกรรม

ค�ำส�ำคัญ: การยอมรับการท�าธุรกรรมทางการเงิน, แอปพลิเคช่ันทางการเงิน, สมาร์ทโฟน

Abstract

The purposes of this study were study the relationship and the factors that influence the  

acceptance of doing financial transactions on smartphones in Bangkok and its vicinity. Data  

concerning demographic characteristics and financial transactions on smartphones were analyzed. This 

study used survey research methodology. The samples consisted of 400 participants who carried out 

financial transactions on smartphones in Bangkok and its vicinity. The theory used in this thesis study 

were the technology acceptance model and a theory of reasoned action model which applied the  

questionnaire as a tool for data collection. The statistics used in the analysis are frequency, percentage, 

mean, standard deviation which analyzed the relationship between the variables. It found there was 

a significance level of 0.05. with Pearson’s correlation coefficient. The results of this study revealed 

that the majority of the participants were male, ranging from 26 to 35 years old, who mostly held 

bachelor’s degrees. Most of them were employees of companies. It was found that the attitude norm 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกำรยอมรับกำรท�ำธุรกรรมทำงกำรเงินบนสมำร์ทโฟน

ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล

 Factors Affecting the Acceptance of Doing Banking Transactions  

on Smartphones in Bangkok and its Vicinity

จักรพงษ์ ลีลาธนาคีรี และ ธัญวรัตน์ สุวรรณะ

Jakkapong Leelathanakeeree and Thanwarat Suwanna
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
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บทน�ำ

ในอดีตการท�าธุรกรรมทางการเงินผู้ใช้บริการจะ

ต้องเดินทางไปยังธนาคารพาณิชย์ ไม่ว่าจะเป็นการโอน

เงินระหว่างบัญชีของบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่ง, การ

ตรวจสอบยอดเงินในบัญชี, การโอนเงินข้ามเขต การช�าระ

ค่าบริการต่างๆ เช่น ค่าน�้า, ค่าไฟฟ้า, ค่าอสังหาริมทรัพย์, 

ค่างวดรถยนต์, ค่าบัตรเครดิต ฯลฯ โดยต้องกรอกแบบ

ฟอร์มตามที่ธนาคารพาณิชย์จัดเตรียมไว้ให้บริเวณหน้า

เคาน์เตอร์ (teller) โดยมีการแจกบัตรคิวให้ผู้ใช้บริการ

และ ที่ส�าคัญเวลาการให้บริการมีจ�ากัด กล่าวคือ ธนาคาร

พาณชิย์จะเปิดให้บรกิารวนัจันทร์ถงึวนัศกุร์ ในเวลาราชการ

ท�าการเท่านั้น ในช่วงวันสิ้นเดือนธนาคารพาณิชย์ จะมีผู้ใช้

บริการอย่างเป็นมาก ทัง้นีพ้นกังานทีใ่ห้บรกิารกย็งัมจี�านวน

ไม่เพียงพอกับปริมาณความต้องการของลูกค้าที่เข้ามาท�า

ธุรกรรมทางการเงิน รวมถึงในอดีตเทคโนโลยีการติดต่อ

ส่ือสารยังไม่แพร่หลาย การใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนท่ีแบบ

พกพาที่ถูกเรียกว่า โทรศัพท์มือถือนั้น สามารถโทรออก, 

รับสายเข้า หรือ ส่งข้อความในแบบข้อความสั้น (Short 

Message Service--SMS) ได้อย่างเดียว

ปัจจบุนัเทคโนโลยขีองการสือ่สารมกีารพฒันาจาก

โทรศพัท์มอืถอืมาเป็นสมาร์ทโฟน เพิม่คณุสมบตัริองรบัการ

ใช้งานอินเตอร์เน็ต ผ่านเทคโนโลยี 3G , 4G , กล้องถ่าย

ภาพมคีวามละเอยีดสงู, ไม่มปีุม่กดตวัเลข, หน้าจอเป็นแบบ

ระบบสมัผสั, ระบบปฏบิตักิาร (operating system) ขัน้พืน้

ฐานในที่นี้ขอยกตัวอย่าง เช่น iOS, Android, Windows 

Phone เป็นต้น โดยผู้ใช้งานสามารถติดตั้งแอปพลิเคชัน

เพิ่มหรือ ปรับแต่งการใช้งานได้ตามลักษณะการใช้งานให้

เหมาะในแต่ละบุคคล ด้วยความสามารถของสมาร์ทโฟน ท่ี

สามารถติดตั้งแอปพลิเคชันต่างๆ มาใช้งานได้ไม่ว่าจะเป็น 

factor on the transaction affected most behavioral acceptances of transactions banking on smartphones. 

The perceived ease of use doing financial transactions on smart phones affected most participants to 

conduct financial transactions on their smart phones as well as safety and security factors affected 

the attitude and norms that caused participants to use their smart phones for financial transactions.

Keywords: acceptance of financial, application of financial, smartphone

ด้านเครือข่ายสังคม (social network), เกมส์ (games), 

บันเทิง (entertainment) และ การเงิน (finance) จึง

ท�าให้ธนาคารพาณิชย์ มีแนวคิดท่ีน�าเทคโนโลยีสารสนเทศ

เข ้ามาใช ้พัฒนาแอปพลิเคชันทางการเงินเกิดขึ้นบน 

สมาร์ทโฟน เพื่อเพิ่มช่องทางของการติดต่อ ในการท�า

ธรุกรรมระหว่างธนาคารพาณชิย์กบัลกูค้าอกีหนึง่รปูแบบคอื 

บริการ Mobile Banking หรือ Mobile Internet Banking 

ข้ึนมาท�าให้ลูกค้าได้รับความความสะดวก รวดเร็วให้กับผู้

ใช้บริการสามารถ เช็คยอดเงินคงเหลือ, โอนเงิน, เติมเงิน , 

ช�าระค่าบริการ, ค้นหาท่ีตั้งของสาขา, ค้นหาท่ีตั้งเครื่องรับ

จ่ายเงินอัตโนมัติ (Automated Teller Machine--ATM) 

ฯลฯ ปัจจุบันธนาคารไหนยังไม่สามารถท�าธุรกรรมผ่าน 

สมาร์ทโฟน ก็จะท�าให้ความสามารถในการแข่งขันทาง

ธุรกิจของธนาคารนั้นลดลง

จากข้อมูลสถิติของธนาคารแห่งประเทศไทยตั้งแต่

ปี 2553 เป็นต้นมา ท่ีมกีารรวมสถิตกิารท�าธรุกรรมการช�าระ

เงินผ่าน Mobile Banking ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อ

เนื่องในไทย เนื่องจากการได้รับการส่งเสริมจากใช้งานจาก

ธนาคารพาณิชย์ท�าให้ผู้ใช้บริการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใน 

การท�าธุรกรรมประเภท Mobile Banking มากข้ึนเพราะ

สะดวกรวดเร็วกว่าการใช้งานกับพนักงานสาขา จากข้อมูล

สถิตของธนาคารแห่งประเทศไทย ในปี 2557 มีจ�านวน

บัญชีลูกค้าท่ีใช้บริการ 6,229,960 บัญชี มีปริมาณการท�า

รายการ 109,350 พนัล้านรายการ คดิเปน็มูลคา่ 1,364 พนั

ล้านบาท และ ในปี 2558 มีจ�านวนบัญชีลูกค้าท่ีใช้บริการ 

13,918,815 บัญชี มีปริมาณการท�ารายการ 263,923 พัน

ล้านรายการ คิดเป็นมูลค่า 2,800 พันล้านบาท เติบโตขึ้น

เมื่อเทียบกับปี 2557 อยู่ท่ีร้อยละ 105.28
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ภำพ 1 ธุรกรรมการช�าระเงินผ่านบริการ Mobile banking 

ที่มา. จาก ธุรกรรมการช�าระเงินผ ่านบริการ Mobile banking , โดย ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2558,  

ค้นจาก https://www.bot.or.th/Thai/Statistics/PaymentSystems/Pages/StatPaymentTransactions.aspx

ดังนั้นการศึกษาปัจจัย ด ้านการคาดหวังใน

ประสิทธิภาพการใช้งาน ด้านอิทธิพลทางสังคม ด้านความ

ไว้วางใจ ด้านความปลอดภยั และ ด้านพฤติกรรมการใช้งาน 

ท่ีมอีทิธพิลต่อการยอมรบัการท�าธรุกรรมทางการเงินบนสมา

ร์ทโฟน ก็จะเป็นประโยชน์กบัธนาคาร บรษิทัในเครอืในกลุม่

สถาบันการเงิน และผู้พัฒนาโปรแกรม สามารถน�าผลจาก

การวจิยัไปใช้เป็นแนวทางในการพฒันา และ ปรบัปรงุ แอป

พลิเคชันบนสมาร์ทโฟน เพื่ออ�านวยความสะดวก รวดเร็ว 

และระบบรักษาความปลอดภัยให้กับผู้ใช้งานได้

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ

การยอมรับการท�าธุรกรรมทางการเงินบนสมาร์ทโฟนใน

เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

แนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง 

แนวความคิดและทฤษฎีการยอมรับการใช ้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. ทฤษฎีการกระท�าตามหลักเหตุและผล (The 

Theory of Reasoned Action--TRA) เป็นทฤษฎีทาง

จิตวทิยาสงัคม (social psychology) น�าเสนอโดย Fishbein 

& Ajzen (1975) ตามทฤษฎีอธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง

ทัศนคติและความเชื่อที่มีต่อพฤติกรรมว่าพฤติกรรมมนุษย์

ที่เปลี่ยนแปลงนั้นมีผลมาจากการเปลี่ยนแปลงความเช่ือ 

โดยทฤษฎีนี้มีกล่าวไว้ว่า การที่บุคคลแสดงพฤติกรรมแต่ละ

อย่างนั้น เพราะมีความเชื่อที่ว่าเป็นสิ่งที่ควรกระท�าเพราะ

บุคคลแต่ละคนจะพิจารณาเหตุผลก่อนการกระท�าเสมอ 

2. ทฤษฎพีฤตกิรรมตามแผน (Theory of Planned 

Behavior--TPB) น�าเสนอโดย Fishbein & Ajzen (1980) 

เป็นทฤษฎีทางจิตวิทยาสังคม (social psychology) ที่มี

การพัฒนามาจากทฤษฎี TRA

TPB จะศึกษาพฤติกรรมของแต่ละบุคคล (indi-

vidual behavior) ที่ได้รับอิทธิพลมาจากความตั้งใจแสดง

พฤติกรรม (behavioral intention) โดยปัจจัยท่ีมีอิทธิพล

ต่อความตั้งใจแสดงพฤติกรรมนั้น ประกอบด้วย ทัศนคติ

ท่ีมีต่อพฤติกรรม (attitudes towards the behavior) 

บรรทัดฐานของบุคคลที่อยู่โดยรอบการแสดงพฤติกรรม 

(subjective norm) และการรับรู้ถึงการควบคุมพฤติกรรม

ของตนเองในการแสดงพฤติกรรมใดๆ (perceived be-

havior control)

3. ทฤษฎีการยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยี 

(Technology Acceptance Model--TAM) เป็นตัวชี้

วัดความส�าเร็จของการใช้เทคโนโลยี น�าเสนอโดย Davis 

(1989) ซ่ึงเป็นการปรับแต่งเพิ่มจากทฤษฎี TRA โดยหลัก

การของ TAM จะอธิบายถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจ

แสดงพฤตกิรรมการใช้เทคโนโลย ีซ่ึงประกอบด้วยปัจจยัหลกั 

4 ประการ ได้แก่ ตัวแปรภายนอก (external variables) 



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ปีที่ 8 ฉบับที่ 3 ประจ�าเดือน กันยายน-ธันวาคม 2561 103

การรับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รับจากเทคโนโลยี (Perceived 

Usefulness--PU) การรับรู้ว่าเป็นระบบที่ง่ายต่อการใช้

งาน (Perceived Ease of Use--PEOU) และทัศนคติท่ี

มีต่อการใช้งาน (attitude toward using) ความสัมพันธ์

ของทฤษฎี TAM ข้างต้น

ทัศนคติที่มีต่อการใช้งานได้รับอิทธิพลจากการ

รับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รับจากเทคโนโลยี และการรับรู้ว่า

เป็นระบบที่ง่ายต่อการใช้งาน ในขณะที่ความตั้งใจแสดง

พฤติกรรมการใช้งานได้รับอิทธิพลจาก ทัศนคติท่ีมีต่อการ

ใช้งาน และการรบัรูถ้งึประโยชน์ทีไ่ด้รบัจากเทคโนโลย ีและ

ส่งผลให้เกิดการยอมรับการใช้งานจริงในท่ีสุด แต่อย่างไร

ก็ตามจากผลการวิจัยท่ีผ่านมาแสดงให้เห็นถึงความจ�าเป็น

ที่ต้องเพิ่มตัวแปรเพื่อสร้างความเข้าใจถึงวิธีการอธิบายการ

ยอมรับการใช้เทคโนโลยีใหม่ของแต่ละบุคคลได้ชัดเจนยิ่ง

ข้ึน (Green, 2005) และเพื่อให้สามารถอธิบายเหตุผลของ

บุคคลในการรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีได้รับจากระบบสารสนเทศ 

(Venkatesh & Davis, 2000)

กรอบแนวคิดกำรวิจัย

ภำพ 2 กรอบแนวคิดการวิจัย

ที่มา. จาก User acceptance models. โดย Davis, F. D., Bagozzi, R. P., & Warshaw, P. R., 1989, 

Management Science,35(8), pp 982-1003.

สมมติฐำนกำรวิจัย
 สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยด้านการรับรู้ถึงประโยชน์

ส่งผลต่อทัศนคติที่มีต่อการท�าธุรกรรม 

 สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยด้านความง่ายต่อการใช้งาน

สมาร์ทโฟนส่งผลต่อทัศนคติที่มีต่อการท�าธุรกรรม 

 สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยด้านความง่ายต่อการใช้งาน

สมาร์ทโฟนส่งผลต่อการรับรู้ถึงประโยชน์

 สมมติฐานท่ี 4 ปัจจัยด้านความปลอดภัยการใช้

งานสมาร์ทโฟนส่งผลต่อทัศนคติท่ีมีต่อการท�าธุรกรรม

 สมมติฐานท่ี 5 ปัจจัยด้านอิทธิพลเพื่อนร่วมงาน

และคนรู้จักส่งผลต่อบรรทัดฐานของบุคคลที่อยู่โดยรอบ
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การแสดงพฤติกรรม 

 สมมติฐานที่ 6 ปัจจัยด้านอิทธิพลทางสังคมส่งผล

ต่อบรรทัดฐานของบุคคลที่อยู่โดยรอบการแสดงพฤติกรรม 

 สมมติฐานที่ 7 ปัจจัยด้านความคุ้นเคยต่อธนาคาร

ส่งผลต่อความไว้วางใจ 

 สมมติฐานที่ 8 ปัจจัยด้านมาตรฐานรับประกันส่ง

ผลต่อความไว้วางใจ 

 สมมติฐานที่ 9 ปัจจัยด้านทัศนคติที่มีต่อการท�า

ธุรกรรมส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้งาน 

 สมมติฐานที่ 10 ปัจจัยด้านบรรทัดฐานของบุคคล

ท่ีอยูโ่ดยรอบการแสดงพฤตกิรรมส่งผลต่อความตัง้ใจใช้งาน

 สมมติฐานที่ 11 ปัจจัยด้านความไว้วางใจส่งผล

ต่อความตั้งใจใช้งาน 

 สมมติฐานที่ 12 ปัจจัยด้านความตั้งใจใช้งานส่ง

ผลต่อการยอมรับการท�าธุรกรรมทางการเงินบนสมาร์ท

โฟน

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย 
 ใช้รูปแบบวิจัยเชิงส�ารวจ (Survey Research 

Method) โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็น

เครื่องมือในการด�าเนินการวิจัยเพื่อเก็บข้อมูล 

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
 ประชากร (population) ประชากรที่ใช้ส�าหรับ

วิจัยคร้ังน้ีได้แก่ ประชากรที่เคยท�าธุรกรรมทางการเงินบน

สมาร์ทโฟน ในเขตกรุงเทพมหานครและ ปริมณฑล

 กลุ่มตัวอย่าง (sample) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ส�าหรับ

วจิยัคร้ังน้ีได้แก่ ประชากรในกรงุเทพมหานครแบ่งพืน้ทีอ่อก

เป็น 50 เขต มีจ�านวนรวม 5,692,284 คน , ปริมณฑล แบ่ง

ออกเป็นจังหวัด สมุทรปราการ 1,261,530 คน, นนทบุรี 

1,173,870 คน, ปทุมธานี 1,074,058 คน , นครปฐม 

891,071 คน และสมุทรสาคร531,887 คน และมีการ

แบ่งแบบชั้นของจ�านวนประชากรในการเก็บข้อมูล โดย

ใช้สูตรค�านวณประชากรของ กัลยา วานิชย์บัญชา (2550) 

และผู้วิจัยท�าการสุ่มเลือกเก็บตัวอย่างด้วยวิธีแบบสะดวก 

(convenience sampling) 

เครื่องมือท่ีใช้ในกำรวิจัย 
 ก า ร วิ จั ย ใ น ฉ บั บ นี้ ใ ช ้ แ บ บ ส อ บ ถ า ม  

(quest ionnaire) ในรูปแบบเอกสาร และ แบบ

อิเล็กทรอนิกส์ เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล

กลุ่มประชากร แบบสอบถามท้ังหมดมีท้ังหมด 3 ส่วน คือ

  ส่วนที่ 1 เป็นค�าถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

ท่ัวไป มีจ�านวน 6 ข้อ เพศ, อายุ, ระดับการศึกษา, อาชีพ, 

สถานภาพสมรส และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน

 ส่วนท่ี 2 เป็นค�าถามเก่ียวกับลักษณะพฤติกรรม

การใช้งานแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน มีจ�านวน 4 ข้อ 

ระบบปฏิบัติการบนสมาร์ทโฟน, คุณใช้บริการของธนาคาร

ใดเป็น ธนาคารแรก ในการท�าธุรกรรมการเงินบนสมาร์ท

โฟน, ความถ่ีในการใช้สมาร์ทโฟนท�าธุรกรรมทางการเงิน

และ คุณใช้บริการใดจากระบบธุรกรรมการเงินบนสมาร์ท

โฟนมากท่ีสุด 

  ส่วนที่ 3 เป็นค�าถามที่ให้ความส�าคัญในแต่ละด้าน

ท้ังหมด 5 ด้าน ด้านทัศนคติ ด้านบรรทัดฐานของบุคคลที่

อยู่โดยรอบการแสดง ด้านความไว้วางใจ ด้านความตั้งใจ

ใช้งาน และด้านพฤติกรรมการใช้งาน มีจ�านวน 40 ข้อ น�า

แบบสอบถามไปทดสอบเพื่อหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของ

ครอนบัค (Cronbach’s Alpha) ก�าหนดค่าความเช่ือมั่น

ของสัมประสิทธิ์แอลฟาไว้จ�านวนมากกว่าหรือเท่ากับ 0.5 

น�าไปทดสอบจ�านวน 30 ชุด พบว่าตัวแปรทุกตัวมีค่า >0.5 

อย่างมีนัยส�าคัญ

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การวจิยัในครัง้นีเ้ป็นการศกึษาเชงิส�ารวจ (survey 

research) โดยการใช้ข้อมูลดังต่อไปนี้

  ข้อมูลปฐมภูมิ (primary data) เก็บรวบรวม

แบบสอบถามที่ ผู ้ ตอบแบบสอบถาม  ในรู ปแบบ

เอกสาร(questionnaires) และ แบบสอบถามออนไลน์ 

(questionnaires online) โดยใช้ Google Drive เป็น

เครื่องมือช่วยเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 400 คน

  ข้อมูลทุติยภูมิ (secondary data) ข้อมูลท่ีได้จาก

การศึกษา ค้นคว้าจากเอกสารต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง บทความ 

หนังสือ วารสาร งานวิจัย และข้อมูลอินเทอร์เน็ต 

สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 การวเิคราะห์ข้อมลู ผูว้จิยัได้ก�าหนดค่าสถิตสิ�าหรบั

การวิเคราะห์ข้อมูลไว้ดังนี้

  1. สถิตเิชงิพรรณนา (descriptive statistics) เพือ่
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อธิบายข้อมูลทั่วไป และคุณสมบัติของผู้ตอบแบบสอบถาม 

แล้วน�ามาแจกแจงความถี่ (frequency), ค่าร้อยละ 

(percentage), ค่าเฉลี่ย (mean) ใช้อธิบายความหมาย

ข้อมูลต่างๆ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard 

deviation) 

 2. สถิติเชิงอนุมาน (inferential statistics) ) เพื่อ

หาค่าความสมัพนัธ์ของตวัแปรทีส่่งผลต่อการยอมรบัการท�า

ธุรกรรมทางการเงินบนสมาร์ทโฟ ในเขตกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑล โดยใช้การวิเคราะห์สมมติฐาน โดยใช้ค่า

สัมประสิทธิ์สหพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s correlation 

coefficient) ในการวิเคราะห์ค่าสถิติทั้งหมดกับ โปรแกรม 

SPSS 

ผลกำรวิจัย
ส่วนที่ 1 ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคลทั่วไป

ตำรำง 1

ลักษณะข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง

ลักษณะข้อมูลทั่วไป (ร้อยละ) ข้อมูล ค่าเฉลี่ยสูงสุด

1. เพศ ชาย 54.50

2. อายุ 26 - 35 ปี 59.50

3. ระดับการศึกษา ปริญญาตรี 69.50

4. อาชีพ พนักงานบริษัท 64.30

5. สถาพภาพ โสด 65.00

6. รายได้เฉล่ียต่อเดือน 20,001 - 30,000 บาท 30.75

จากตางรางที่ 1 ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของ

กลุ่มตัวอย่าง พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศชายมากกว่าเพศ

หญิง อายุเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างที่พบมากสุดอยู่ในช่วง 

26 – 35 ปี ระดับการศึกษาของกลุ่มตัวอย่างมากท่ีสุด

อยู่ในช่วงปริญญาตรี อาชีพส่วนใหญ่เป็นพนักงานบริษัท 

สถานภาพส่วนใหญ่โสด ส�าหรับรายได้เฉลี่ยสูงสุดอยู่ใน

ช่วง 20,001 - 30,000 บาท

ส่วนที่ 2 ลักษณะพฤติกรรมการใช้งานแอปพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน

ตำรำง 2

ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะการใช้งานกลุ่มตัวอย่าง

ลักษณะการใช้งาน (ร้อยละ) ข้อมูล ค่าเฉลี่ยสูงสุด

1. ระบบปฏิบัติการบนสมาร์ทโฟน iOS 61.00

2. ธนาคารในการท�าธุรกรรม ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ากัด (มหาชน) 41.00

3. ความถี่ในการการท�าธุรกรรม มากกว่า 5 ครั้ง/เดือน 45.00

4. ประเภทบริการท�าธุรกรรม ดูยอดเงินคงเหลือ /ความเคลื่อนไหวบัญชี 88.50

จากตางรางที ่2 ผลจากการวเิคราะห์ข้อมลูเกีย่วกบัลกัษณะ

การใช้งานกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ใช้ระบบปฏิบัติการ iOS 

มากกว่าระบบ Android ส่วนใหญ่ท�าธุรกรรมทางการ

เงินบนสมาร์ทโฟนเป็นของ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ากัด 

(มหาชน) ความถี่ในการท�าธุรกรรมทางการเงินบนสมาร์ท

โฟนส่วนใหญ่ใช้งานมากกว่า 5 ครั้งต่อเดือน
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ส่วนที่ 3 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับการท�าธุรกรรมทางการเงินบนสมาร์ทโฟน

ตำรำง 3

การวิเคราะข้อมูลปัจจัยด้านต่างๆ

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับการท�าธุรกรรมทางการเงินบนสมาร์ทโฟน (ร้อยละ) ระดับความ

คิดเห็น

ค่าเฉลี่ย

สูงสุด

ด้ำนทัศนคติ

1. การใช้ระบบธุรกรรมการเงินบนสมาร์ทโฟนเป็นความคิดท่ีฉลาด มาก 51.50

2. การใช้ระบบธุรกรรมการเงินบนสมาร์ทโฟนเป็นสิ่งท่ีทันสมัยเพิ่มความสะดวกสบาย มากท่ีสุด 49.30

3. คุณชอบการท�าธุรกรรมการเงินบนสมาร์ทโฟน มาก 47.00

ด้ำนบรรทัดฐำนของบุคคลที่อยู่โดยรอบกำรแสดงพฤติกรรม  

1. ครอบครัว มีอิทธิพลต่อการใช้งานระบบธุรกรรมการเงินบนสมาร์ทโฟน มาก 36.30

2. เพื่อน / เพื่อนร่วมงาน มีอิทธิพลต่อการใช้งานระบบธุรกรรมการเงินบนสมาร์ทโฟน มาก 41.80

3. คนส่วนใหญ่ มีอิทธิพลต่อการใช้งานระบบธุรกรรมการเงินบนสมาร์ทโฟน มาก 50.00

4. สื่อสังคมออนไลน์ มีอิทธิพลต่อการใช้งานระบบธุรกรรมการเงินบนสมาร์ทโฟน มาก 48.30

ด้ำนควำมไว้วำงใจ   

1. คุณมีความเชื่อมั่นต่อระบบธุรกรรมการเงินบนสมาร์ทโฟนท่ีใช้ มาก 48.30

2. ระบบธุรกรรมการเงินบนสมาร์ทโฟนมีความรับผิดชอบตามท่ีระบุไว้ มาก 50.00

3. ระบบธุรกรรมการเงินบนสมาร์ทโฟน สนใจผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นดันดับแรก  มาก 44.50

ด้ำนกำรรับรู้ถึงประโยชน์   

1. ท�าธุรกรรมการเงินได้เร็วกว่าเดิม มากท่ีสุด 64.8

2. สามารถท�าธุรกรรมการเงินได้ทุกที ทุกเวลา ตลอด 24 ช่ัวโมง มากท่ีสุด 59.3

3. ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเดินทาง / ไม่เสียเวลารอคิว / ไม่เสียค่าธรรมเนียม มากท่ีสุด 59.3

4. ตรวจสอบบัญชีได้ง่ายขึ้น รวดเร็วขึ้น  มากท่ีสุด 59.3

5. โอนเงิน เติมเงิน ช�าระค่าสินค้า/บริการ ได้สะดวกข้ึน มากท่ีสุด 72.8

ด้ำนควำมง่ำยต่อกำรใช้งำน   

1. คุณเรียนรู้และติดตั้งระบบธุรกรรมการเงินบนสมาร์ทโฟนได้ มากท่ีสุด 56.50

2. คุณเรียนรู้การใช้งานระบบธุรกรรมการเงินบนสมาร์ทโฟนได้ มากท่ีสุด 50.30

3. คุณเข้าใจระบบธุรกรรมการเงินบนสมาร์ทโฟนได้ไม่ยาก มากท่ีสุด 38.50

4. คุณคิดว่าระบบธุรกรรมการเงินบนสมาร์ทโฟนใช้งานง่าย มากท่ีสุด 47.50

5. คุณต้องการระบบธุรกรรมการเงินบนสมาร์ทโฟนท่ีง่ายต่อการใช้งาน มากท่ีสุด 61.00
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ตำรำง 3 (ต่อ)

การวิเคราะข้อมูลปัจจัยด้านต่างๆ 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับการท�าธุรกรรมทางการเงินบนสมาร์ทโฟน (ร้อยละ) ระดับความ

คิดเห็น

ค่าเฉลี่ย

สูงสุด

ด้ำนควำมปลอดภัย   

1. มีระบบความปลอดภัยที่ดี มากท่ีสุด 42.00

2. มีระบบให้ Log in ก่อนเข้าใช้งานทุกครั้ง มากท่ีสุด 58.00

3. สามารถเปลี่ยนรหัสผ่านได้ตลอด มากท่ีสุด 55.30

4. มีการยืนยันตัวตนโดยการส่งรหัส OTP มาที่สมาร์ทโฟนทุกครั้ง มากท่ีสุด 51.00

ด้ำนอิทธิพลเพื่อนร่วมงำนและคนรู้จัก   

1. สมาชิกในครอบครัวสนับสนุนให้คุณใช้ระบบธุรกรรมการเงินบนสมาร์ทโฟน มากท่ีสุด 31.80

2. เพื่อน มีการใช้งานระบบธุรกรรมการเงินบนสมาร์ทโฟน มาก 47.00

3. เพื่อนร่วมงาน มีการใช้งานระบบธุรกรรมการเงินบนสมาร์ทโฟน มาก 41.30

4. ผู้คนที่ฉันรู้จักส่วนใหญ่มีการใช้ระบบธุรกรรมการเงินบนสมาร์ทโฟน มาก 48.80

ด้ำนอิทธิพลทำงสังคม   

1. คุณใช้ระบบธุรกรรมการเงินบนสมาร์ทโฟน เพราะทุกคนต่างให้ลองใช้ มาก 41.50

2. คุณใช้ระบบธุรกรรมการเงินบนสมาร์ทโฟน เพราะเป็นท่ีนิยมกันมาก  มาก 40.80

ด้ำนควำมคุ้นเคยต่อธนำคำร   

1. พบเห็นข่าวสารของธนาคารผ่านสื่อต่างๆ บ่อยๆ มาก 42.30

2. เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของธนาคารประจ�าเวลามีปัญหาการใช้งานหรือมีข่าวสารใหม่ๆ มาก 47.30

ด้ำนควำมมีมำตรฐำนรับประกัน   

1. การท�าธุรกรรมการเงินบนสมาร์ทโฟนปลอดภัย เพราะมีหน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภค/

ธนาคารแห่งประเทศไทย

มาก 46.50

2. ธนาคารมีมาตรฐานในการให้บริการระบบธุรกรรมการเงินบนสมาร์ทโฟน และมีความ

รับผิดชอบ

มาก 53.50

ด้ำนพฤติกรรมตั้งใจใช้งำน   

1. คุณมีความตั้งใจในการใช้ระบบธุรกรรมการเงินบนสมาร์ทโฟน มากท่ีสุด 51.00

2. คุณจะแนะน�าคนอื่นๆ ให้ใช้ระบบธุรกรรมการเงินบนสมาร์ทโฟน  มาก 43.80

3. ในอนาคตถ้าต้องท�าธุรกรรมการเงิน คุณจะท�าธุรกรรมการเงินบนสมาร์ทโฟน มากท่ีสุด 55.80

ด้ำนกำรยอมรับกำรกำรธุรกรรมทำงกำรเงินบนสมำร์ทโฟน   

1. คุณใช้ระบบธุรกรรมการเงินบนสมาร์ทโฟนเป็นประจ�า มาก 46.00

2. คุณใช้ระบบธุรกรรมการเงินบนสามาร์ทโฟนบ่อยๆ มาก 44.50

3. คุณใช้ระบบธุรกรรมการเงินบนสมาร์ทโฟนมากกว่าการไปท�าธุรกรรมท่ีธนาคาร  

หรือ ตู้ ATM

มาก 46.30
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จากตารางที่ 3 ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยด้าน

ต่างๆ ดังน้ี

 ด้านทัศนคติ พบว่าการใช้ระบบธุรกรรมการเงิน

บนสมาร์ทโฟนเป็นสิ่งที่ทันสมัยเพิ่มความสะดวกสบาย 

เป็นความคิดที่ฉลาด และชอบท�าธุรกรรมการเงินบน 

สมาร์ทโฟน

 ด้านบรรทดัฐานของบคุคลทีอ่ยูโ่ดยรอบการแสดง

พฤติกรรม พบว่า ครอบครัว, เพื่อน / เพื่อนร่วมงาน, คน

ส่วนใหญ่, สื่อสังคมออนไลน์ มีอิทธิพลต่อการใช้งานระบบ

ธุรกรรมการเงินบนสมาร์ทโฟน 

 ด้านความไว้วางใจ พบว่ามีความเชื่อมั่นต่อระบบ

ธุรกรรมการเงินบนสมาร์ทโฟนที่ใช้ มีความรับผิดชอบตาม

ที่ระบุไว้ และธนาคารสนใจผลประโยชน์ของลูกค้าเป็น

อันดับแรก

 ด้านการรบัรู้ถงึประโยชน์ พบว่าการท�าธรุกรรมการ

เงินบนสมาร์ทโฟนได้เร็วกว่าเดิม, สามารถท�าธุรกรรมการ

เงินได้ทกุท ีทกุเวลา ตลอด 24 ชัว่โมงไม่เสยีค่าใช้จ่ายในการ

เดินทาง / ไม่เสียเวลารอคิว / ไม่เสียค่าธรรมเนียม,ตรวจ

สอบบัญชีได้ง่ายขึ้น รวดเร็วขึ้น โอนเงิน เติมเงิน ช�าระค่า

สินค้า/บริการ ได้สะดวกขึ้น 

 ด้านความง่ายต่อการใช้งาน พบว่าสามารถเรียนรู้

และติดตั้งระบบธุรกรรมการเงินบนสมาร์ทโฟนได้ สามารถ

เรียนรู้การใช้งานระบบธุรกรรมการเงินบนสมาร์ทโฟนได้  

เข้าใจระบบธรุกรรมการเงนิบนสมาร์ทโฟนได้ไม่ยาก, ระบบ

ธุรกรรมการเงินบนสมาร์ทโฟนใช้งานง่าย และ ต้องการ

ระบบธุรกรรมการเงินบนสมาร์ทโฟนที่ง่ายต่อการใช้งาน 

 ด้านความปลอดภัย พบว่าระบบมีความปลอดภัย

ที่ดี มีระบบให้ Log in ก่อนเข้าใช้งานทุกครั้งและ สามารถ

เปลี่ยนรหัสผ่านได้ตลอด ระบบมีการยืนยันตัวตนโดยการ

ส่งรหัส OTP มาท่ีสมาร์ทโฟนทุก

 ด้านอิทธิพลเพื่อนร่วมงานและคนรู ้จัก พบว่า 

สมาชิกในครอบครัว เพื่อน เพื่อนร่วมงานและ คนท่ีรู้จัก 

สนับสนุนให้ใช้ระบบธุรกรรมการเงินบนสมาร์ทโฟน 

 ด้านอทิธพิลทางสงัคม พบว่าการใช้ระบบธรุกรรม

การเงินบนสมาร์ทโฟน เพราะทุกคนต่างให้ลองใช้, เป็นที่

นิยมกันมาก

 ด้านความคุ ้นเคยต่อธนาคาร พบว่า พบเห็น

ข่าวสารของธนาคารผ่านสื่อต่างๆ บ่อยๆ เข้าเยี่ยมชม

เว็บไซต์ของธนาคารประจ�าเวลามีปัญหาการใช้งานหรือ

มีข่าวสารใหม่ๆ 

 ด้านความมีมาตรฐานรับประกัน พบว่า การท�า

ธุรกรรมการเงินบนสมาร์ทโฟนปลอดภัย เพราะมีหน่วย

งานคุ้มครองผู้บริโภค / ธนาคารแห่งประเทศไทย, ธนาคาร

มีมาตรฐานในการให้บริการระบบธุรกรรมการเงินบน 

สมาร์ทโฟน และมีความรับผิดชอบ

 ด้านพฤติกรรมตั้งใจใช้งาน พบว่า มีความตั้งใจใน

การใช้ระบบธุรกรรมการเงินบนสมาร์ทโฟน และจะแนะน�า

คนอื่นๆ ให้ใช้ระบบธุรกรรมการเงินบนสมาร์ทโฟน, ใน

อนาคตถ้าต้องท�าธุรกรรมการเงิน คุณจะท�าธุรกรรมการ

เงินบนสมาร์ทโฟน 

 ด้านการยอมรับการท�าธุรกรรมทางการเงินบน

สมาร์ทโฟน พบว่า มีการใช้ระบบธุรกรรมการเงินบน 

สมาร์ทโฟนเป็นประจ�า และใช้บ่อยมากกว่าการไปท�า

ธุรกรรมท่ีธนาคาร หรือ ตู้เอทีเอ็ม
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ส่วนที่ 4 ผลวิเคราะห์การทดสอบสมมติฐานค่าความสัมพันธ์ของปัจจัยด้านต่างๆ ที่มีผลต่อการยอมรับการท�าธุรกรรม
ทางการเงินบนสมาร์ทโฟน

ภำพ 3 สรุปผลค่าความสัมพันธ์ของปัจจัยด้านต่างๆ ท่ีมีผลต่อการยอมรับการท�าธุรกรรมทางการเงิน

 อธิบายความสัมพันธ์ของปัจจัยด้านต่างๆ ท่ีมีผล

ต่อการยอมรับการท�าธุรกรรมทางการเงินพบว่า ปัจจัย

ด้านการรับรู ้ถึงความใช้งานง่ายมีผลต่อปัจจัยการรับรู ้

ถึงประโยชน์ที่ได้รับมากที่สุด มีค่าความสัมพันธ์ 0.735 

ปัจจัยด้านการรับรู้ถึงความใช้งานง่ายมีผลต่อด้านทัศนคติ

ที่มีต่อการท�าธุรกรรมมากที่สุด มีค่าความสัมพันธ์ 0.670 

รองลงมา ปัจจัยด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รับมีผลต่อ

ปัจจัยทัศนคติที่มีต่อการท�าธุรกรรม มีค่าความสัมพันธ์ 

0.642 และปัจจัยด้านความปลอดภัยส่งผลต่อปัจจัยด้าน

ทัศนคติที่มีต่อการท�าธุรกรรม มีค่าความสัมพันธ์ 0.480 

ปัจจัยด้านอิทธิพลทางสังคมมีผลต่อปัจจัยด้านบรรทัดฐาน

ของบุคคลที่อยู่โดยรอบการแสดงพฤติกรรมมากท่ีสุด มีค่า

ความสมัพนัธ์ 0.684 รองลงมา ปัจจยัด้านอทิธพิลเพือ่นร่วม

งานและคนรู้จักมีผลต่อด้านบรรทัดฐานของบุคคลที่อยู่โดย

รอบการแสดงพฤติกรรม มีค่าความสัมพันธ์ 0.659 ปัจจัย

ด้านการมมีาตรฐานรบัประกนัมผีลต่อปัจจยัด้านความไว้ใจ

มากท่ีสุด มีค่าความสัมพันธ์ 0.713 รองลงมา ปัจจัยด้าน

ความคุ้นเคยต่อธนาคารมีผลต่อปัจจัยด้านความไว้วางใจ 

มีค่าความสัมพันธ์ 0.557 ปัจจัยด้านทัศนคติท่ีมีต่อการ

ท�าธุรกรรมมีผลต่อปัจจัยด้านความตั้งใจใช้งานมากที่สุด 

มีค่าความสัมพันธ์ 0.709 รองลงมาปัจจัยด้านความไว้ใจมี

ผลต่อปัจจัยด้านพฤติกรรมตั้งใจใช้งาน มีค่าความสัมพันธ์ 

0.635 และปัจจัยด้านบรรทัดฐานของบุคคลที่อยู่โดยรอบ

การแสดงพฤติกรรมมีผลต่อปัจจัยด้านพฤติกรรมตั้งใจใช้

งาน มีค่าความสัมพันธ์ 0.497 ปัจจัยด้านพฤติกรรมตั้งใจ

ใช้งานมากที่สุดมีผลต่อปัจจัยด้านการยอมรับการใช้งาน 

มีค่าความสัมพันธ์ 0.876

กำรอภิปรำยผล

 ผลจากการวิจัยปัจจัยที่มีผลต่อการท�าธุรกรรม

ทางการเงินบนสมาร์ทโฟนในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 

พบว่า ปัจจัยด้านการรับรู้ถึงความใช้งานง่ายส่งผลต่อปัจจัย
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การรับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รับมากที่สุด รองลงมาปัจจัยด้าน

การรับรู้ถึงความใช้งานง่ายส่งผลต่อด้านทัศนคติที่มีต่อการ

ท�าธุกรรมมากที่สุด รองลงมา ปัจจัยด้านความปลอดภัย

ส่งผลต่อปัจจัยด้านทัศนคติที่มีต่อการท�าธุรกรรม ปัจจัย

ด้านอิทธิพลทางสังคมส่งผลต่อปัจจัยด้านบรรทัดฐานของ

บุคคลที่อยู่โดยรอบการแสดงพฤติกรรมมากที่สุด รองลงมา 

ปัจจัยด้านอิทธิพลเพื่อนร่วมงานและคนรู้จักส่งผลต่อด้าน

บรรทัดฐานของบุคคลที่อยู่โดยรอบการแสดงพฤติกรรม 

ปัจจัยด้านการมีมาตรฐานรับประกันมีผลต่อปัจจัยด้าน

ความไว้ใจมากที่สุด รองลงมา ปัจจัยด้านความคุ้นเคย

ต่อธนาคารมีผลต่อปัจจัยด้านความไว้วางใจ ปัจจัยด้าน

ทัศนคติส่งผลต่อปัจจัยด้านความตั้งใจใช้งานมากที่สุด รอง

ลงมาปัจจัยด้านความไว้ใจส่งผลต่อปัจจัยด้านความตั้งใจ

ใช้งาน ปัจจัยด้านบรรทัดฐานของบุคคลที่อยู่โดยรอบการ

แสดงพฤติกรรมส่งผลต่อปัจจัยด้านความตั้งใจใช้งาน และ

ปัจจัยด้านความตั้งใจใช้งานมากที่สุดส่งผลต่อปัจจัยด้าน

การยอมรับการใช้งาน 

 ผลการวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ จิรพร 

ศรีพลาวัฒน์ (2552) เรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับ

และใช้บริการโมบายแบงค์กิ้ง ที่กล่าวว่า การคล้อยตาม

บุคคลอ้างอิง การรับรู้ถึงประโยชน์ การรับรู้ถึงความง่าย

ต่อการใช้งาน ส่งผลต่อพฤติกรรมความตั้งใจในการยอมรับ

และใช้บริการโมบายแบงค์กิ้งของผู้บริโภค 

 ผลการวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับงานวิ จัยของ  

อรวรรณ ใจโต (2555) เรื่องปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการ

ใช้งาน บริการอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้งของธนาคารออมสิน ใน

จงัหวดัล�าปาง ด้านการยอมรบัเทคโนโลยรีะบบอนิเทอร์เนต็

แบงค์มีมากกว่าการใช้บริการตามแบบปกติ และด้าน

คุณภาพให้บริการมีความพึงพอใจมาก ด้านความปลอดภัย

น่าเช่ือถืออยู่ในระดับปานกลาง ใช้งานง่ายไม่ซับซ้อน

 ผลการวิ จัยครั้งนี้สอดคล้องกับงานวิ จัยของ  

ภาวิดา หม่อมปลัด (2556) เรื่องความไว้วางใจด้านความ

ปลอดภัยของผู้ใช้บริการที่มีต่อเทคโนโลยีการท�าธุรกรรม

การเงินผ่านโทรศัพท์มือถือในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้ท�า

ธุรกรรมมีความพึงพอใจในด้านของเทคโนโลยีทางการ

เงินผ่านโทรศัพท์มือถือในระดับดี ด้านของขั้นตอนการ

ใช้ ด้านความปลอดภัย ในระดับปานกลาง ด้านความถูก

ต้อง และปัจจัยท่ีมีผลต่อการไว้วางใจคือ รับประกันการ

ผิดพลาดท่ีเกิดจากธนาคารทุกกรณี จะท�าให้มีผลท�าให้มี

ผู้ใช้บริการมากข้ึน

ข้อเสนอแนะ
 การวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่อง

มือ อาจมีข้อจ�ากัดในด้านรายละเอียดของผลการวิจัย ดัง

นั้น จึงควรมีการศึกษาเชิงคุณภาพ ได้แก่ การสัมภาษณ์เชิง

ลึก เพื่อให้ทราบทัศนคติด้านต่างๆ ของผู้ใช้งาน เพื่อให้ลด

ปัญหาในกรณีผู้ตอบแบบสอบถามขาดความเข้าใจในเรื่อง

ของการยอมรับการท�าธุรกรรมทางการเงินบนสมาร์ทโฟน
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บทคัดย่อ

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางในการให้ผู้ประกอบการโรงแรมระดับ 3 ดาว พัฒนาองค์การรวมทั้ง

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์การให้สามารถด�าเนินกิจกรรมเพื่อรองรับประเทศไทย 4.0 เนื่องด้วยประเทศไทย 4.0 ได้

ก�าหนดวิสัยทัศน์เชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ดังนั้นธุรกิจโรงแรมระดับ 3 ดาว 

จะต้องปรับตัวให้ได้เปรียบในการแข่งขัน อีกทั้งต้องมีการเตรียมความพร้อมของทรัพยากรมนุษย์ให้มีความรู้ ทักษะและ

ความสามารถที่เป็นสากล โดยต้องเข้าใจในด้านเทคโนโลยี รวมท้ังการมีจิตสาธารณะและความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งนี้ 

การพัฒนาดังกล่าวได้น�าแนวคิดและทฤษฎีการเปล่ียนแปลงของเคิร์ตเลวินท่ีประกอบด้วย 3 ข้ันตอน ดังนี้ ข้ันตอนที่ 1 

การละลายพฤติกรรม ได้แก่การสร้างการรับรู้ให้กับหน่วยงานท้ังองค์การได้ทราบเหตุผลในการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา

องค์การ ขั้นตอนที่ 2 การด�าเนินการเปลี่ยนแปลง โดยการตั้งทีมท�างานโดยเฉพาะและการตั้งผู้น�าการเปลี่ยนมาด�าเนิน

การ และขั้นตอนที่ 3 การรักษาสภาพในการเปลี่ยนแปลง คือการท�าแล้วต้องปฏิบัติต่อเนื่องจนเป็นวัฒนธรรมองค์การ

ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น จึงเป็นความท้าทายของผู้ประกอบการโรงแรมระดับ 3 ดาว ท่ีจะเปลี่ยนแปลงและพัฒนาองค์

การซี่งถือเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่ม ทั้งด้านเศรษฐกิจ ด้านอรรถประโยชน์ และด้านคุณค่าทางจิตใจอันจะท�าให้ผู้ประกอบ

การสามารถด�าเนินธุรกิจที่จะตอบสนองให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีคุณภาพ

ค�ำส�ำคัญ: การพัฒนา, ธุรกิจโรงแรม, ประเทศไทย 4.0

Abstract

This article is intended to guide the operators of 3 stars hotel business development  

organizations and human resource development organizations to carry out activities to support the 

country under “Thailand 4.0”. The “Thailand 4. 0” has set its vision to develop economic policy 

to achieve stability, prosperity and sustainability. Therefore, the 3 Stars hotel businesses will have 

to adjust their business model to secure a competitive advantage. This will require the preparation 

of human resources with knowledge. skills and abilities that are universal. The need to understand 

technology as well as philanthropy and corporate social responsibility has led the development of 

such concepts. For example, the doctrinal changes of Kurt Levin consist of three steps: step 1 is 

the melting behavior, including creating awareness for the agency. The organization has to know the  

reason for the change. step 2 is when the organization development changes its operations. The team 

work and especially the leadership transition is necessary to proceed. And, step 3 is the treatment 

to change. The changes that are made must perform consistently as well as be culturally integrated 

ควำมท้ำทำยในกำรพัฒนำธุรกิจโรงแรมระดับ 3 ดำว เพื่อรองรับประเทศไทย 4.0
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บทน�า

การที่ก�าหนดให้ประเทศไทยเป็น “ประเทศไทย 

4.0” โดยเน้นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ

ของประเทศไทย เพื่อการน�ามาใช้เป็นโมเดลในการพัฒนา

เศรษฐกิจของรัฐบาล ภายใต้การน�าของพลเอกประยุทธ์ 

จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความ

สงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ได้เข้ามาบริหารประเทศ เพื่อให้เกิด 

“ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน”รวมทั้งเพ่ือให้การปฏิรูป

ประเทศด้านต่างๆ ที่มีทั้งการจัดระบบ การปรับทิศทาง

และการพัฒนาประเทศให้เจริญรุ ่งเรืองเพื่อการรองรับ

การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมที่มีทั้งโอกาสและ

อุปสรรคที่จะเกิดขึ้นในศตวรรษที่ 21 ดังนั้น องค์การธุรกิจ

ต่างๆ จ�าเป็นที่ต้องมีการปรับตัวให้อยู่รอด และสามารถได้

เปรียบในการแข่งขันจากการถอดเทปบทค�าบรรยายของ  

ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ (อ้างถึงใน บวร เทศารินทร์, 2560)

ดงัน้ันการทีป่ระเทศไทยมเีป้าหมายจะมุง่สู ่“ความ

มั่นคง มั่งคั่ง และ ยั่งยืน” ให้เป็นรูปธรรม จึงจ�าเป็นต้อง

สร้างความเข้มแข็งภายใน ด้วยการขับเคลื่อนตามแนวคิด

เศรษฐกิจพอเพียงโดยผ่านกลไกประชารัฐ เพื่อเข้าสู ่

ไทยแลนด์ 4.0 ทั้งนี้ความส�าคัญที่ควรกล่าวถึงจากบท

สรุปปาฐกฐาพิเศษ“ยุทธศาสตร์การค้าและการลงทุนสู ่  

Thailand 4.0”โดย ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีช่วย

ว่าการ กระทรวงพาณิชย์ ณ เดอะฮอลล์คอนเวนช่ัน

เซ็นเตอร์ ชั้น 2 อยุธยาซิตี้พาร์ค กล่าวถึงการต้องเตรียม

ความพร้อมของคนไทย ให้มีคุณลักษณะต่างๆ ท่ีจ�าเป็น 

(อ้างถึง กลุ่มงานธุรกิจเกษตร อาหารและบริการ กระทรวง

พาณิชย์) ดังน้ี คือ

1. คนไทยต้องมีความรู้ มีทักษะและความสามารถ

2. คนไทยต้องมีจิตสาธารณะและมีความรับผิด

to the challenges of the entrepreneurship of the 3 Stars hotel business. Additionally, steps must be 

made to change and develop the 3-star hotel business’s organizational value creation so that it is 

done both economically and with utility so that the values that will enable hotel operators to meet 

the needs of its customers with quality.

Keywords: develop, hotel business, Thailand 4.0

ชอบต่อสังคม

3. คนไทยต้องเป็น Digital Thai ท่ีมีความเข้าใจ

ในด้านเทคโนโลยี

4. คนไทยต้องมีความเป็นสากล

นอกจากนี้ สิ่งท่ีจ�าเป็นในการพัฒนาประชากรไทย

ในการพัฒนาตนเองในการรองรับความเป็นไทยแลนด์ 4.0 

ในด้านต่างๆ (ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด, 2560) ดังนี้

1. ด้านการศึกษาและใช้เทคโนโลยี ให้เป็นและมี

ความสามารถใช้ให้คล่อง มีการปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว 

และสามารถน�าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการด�าเนินชีวิต

ให้ง่ายขึ้น อาทิเช่น อินเทอร์เน็ตมาใช้เพื่อความสะดวก

และรวดเร็ว

2. ด้านการปรับใช้นวัตกรรมกับธุรกิจของตนให้

เป็น โดยต้องรู้จักวิเคราะห์และเฝ้าดูการเปลี่ยนแปลงทาง

เทคโนโลยีท่ีส่งผลต่อการด�าเนินธุรกิจของเรา และควรจะ

ได้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพัฒนาให้ด�าเนินการธุรกิจได้อย่าง

มีประสิทธิภาพและรวดเร็วข้ึน

3. ด้านการใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมอย่างสม�่าเสมอ นั่น

คือ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยไม่ท�าธุรกิจท่ีเป็นผลกระ

ทบกับสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ การผลิตสินค้าท่ีคุณสมบัติ

เหมือนกัน และราคาควรใกล้เคียงกันจะได้ใจลูกค้าในการ

สนับสนุนสินค้าของเรา

4. การศึกษาดูงานต่างประเทศเป็นประจ�า การ

เยี่ยมชมงานที่ต่างประเทศ เพื่อสร้างความสัมพันธ์และ

การเรียนรู้เทคนิคใหม่ๆ ซ่ึงบางครั้งจะมีลูกค้ามาจากหลาย

ประเทศ การติดต่อสื่อสาร มารยาททางสังคม ประเพณี
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การปฏิบัติก็เป็นสิ่งส�าคัญที่ต้องเรียนรู้

ประกอบกับเป้าหมายของประเทศไทยในการที่จะ

หลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง ซึ่งขับเคลื่อน

ด้วยการพัฒนาศักยภาพของคนให้สามารถสนับสนุนการ

เจริญเติบโตของประเทศ ดังนั้นในภาคธุรกิจต่างๆ จึงมี

ความส�าคัญต่อภาคเศรษฐกิจไทย ซึ่งจะต้องมีการปรับตัว

ให้ทันต่อเหตุการณ์ให้สอดรับกับนโยบายตามแผนพัฒนา

เศรษฐกิจฉบับที่ 12 และสอดรับกับกรอบยุทธศาสตร์แห่ง

ชาติระยะยาว 20 ปี มีทั้งหมด 10 ยุทธศาสตร์ที่ก�าหนด

เป็นนโยบายของประเทศ เพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 นั้น

ส�าหรับธุรกิจในภาคโรงแรมระดับ 3 ดาว ซึ่งเป็น

แหล่งรายได้จากการขับเคลื่อนของธุรกิจการท่องเที่ยวที่

ประเทศไทยนั้น ถือได้ว่าเป็นแหล่งรายได้หลักส�าคัญของ

ประเทศ ที่จ�าเป็นต้องมีการขับเคลื่อน โดยมุ่งหวังในการ

ปรับเปล่ียนด้านนวัตกรรม จากการลงมือท�ามากแต่ได้ผล

ตอบแทนน้อย ปรับเปลีย่นมาเป็นการน�าเทคโนโลยสีมยัใหม่

มาช่วยสนับสนุนในธุรกิจ และมีการน�าความคิดสร้างสรรค์

มาผลักดันนวัตกรรมให้ช่วยในการด�าเนินการต่างๆ ให้เกิด

เป็นเศรษฐกิจดิจิทัลขึ้น (ไทยรัฐ, 2560) ซึ่งจะสอดคล้อง

กับผลการวิจัยของธนาคารกรุงศรีอยุธยา (ธนาคารกรุง

ศรีอยุธยา จ�ากัด, 2559) ส�าหรับธุรกิจโรงแรมที่มีผลต่อ

ธุรกิจท่องเที่ยว 

อีกทั้งในภาคการท่องเที่ยวของไทย มีแนวโน้ม

ขยายตัวต่อเนื่องทั้งในพื้นที่ท่องเที่ยวหลัก ซึ่งเป็นไปตาม

แผนการลงทุนของผู้ประกอบการไทยและต่างชาติ และ

จังหวัดที่เป็นศูนย์กลางความเจริญภูมิภาค รวมทั้งแหล่ง

ท่องเที่ยวอื่นก็ได้รับผลดีจากการเป็นประชาคมอาเซียน จึง

มีการกระจายแหล่งท่องเที่ยวไปพื้นที่ท่องเที่ยวรอง ธุรกิจ

โรงแรมจึงกระจายอยู่ในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ จ�านวน 

5,538 ราย ทุนจดทะเบียน 271,587.0 ล้านบาท (กรม

พัฒนาธุรกิจการค้า., 2557) ซึ่งประเทศไทยเป็นจุดหมาย

ปลายทางของนักท่องเที่ยวต่างชาติ เพราะความได้เปรียบ

ด้านราคาห้องพกั ความคุม้ค่าเงนิ (value for money) เมือ่

เทียบกับประเทศเพื่อนบ้านในเอเชียแปซิฟิค โดยแยกเป็น

นักท่องเท่ียวต่างชาติถึงร้อยละ 65 นักท่องเท่ียวไทยมีเพียง

ร้อยละ 35 โดยนักท่องเท่ียวต่างชาติท่ีมาเท่ียวประเทศไทย 

ส่วนใหญ่พบว่า อันดับ 1 คือ ประเทศจีน มีสัดส่วนร้อยละ 

26.6ในปี 2558 และรองลงมาเป็น ประเทศมาเลเซียร้อย

ละ 11.5 ประเทศญี่ปุ่นร้อยละ 4.6 และประเทศเกาหลีใต้

ร้อยละ 4.6 (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ากัด, 2559)

จากประเด็นดังกล่าวผลการวิจัยของธนาคารกรุง

ศรีอยุธยา ช้ีให้เห็นว่า การขยายตัวของโรงแรมแต่เดิม ส่วน

ใหญ่จะกระจุกตัวในแหล่งท่องเท่ียว เพราะประเทศไทยมี

การพฒันาสนามบินนานาชาตข้ึินในหลายจงัหวดั และท่ีผ่าน

มาพบว่า การลงทุนธุรกิจโรงแรมมักจะมีการกระจุกตัวอยู่

แต่ในกรงุเทพ ซึง่เป็นศนูย์กลางของการท่องเท่ียว และความ

สะดวกในการเดินทาง แต่ปัจจุบันจากผลจากการขยายตัว

ของการท่องเท่ียว ท�าให้ห้องพักธุรกิจโรงแรมมีจ�านวนเพิ่ม

มากข้ึน จากจ�านวน 14 ปีท่ีผ่านมา พบว่า ในปี 2543 มี

จ�านวนห้องพักโรงแรม จ�านวน 277,273 ห้องและพบว่า

มีจ�านวนห้องเพิ่ม เป็นจ�านวน 550,627 ห้อง ในปี 2557 

คิดเป็นอัตราการเพิ่มร้อยละ 110.58 ซ่ึงเป็นการเพิ่มขึ้น

ของโรงแรมท้ังในภาคของทุนไทย และทุนของต่างประเทศ 

นอกจากนี้ยังพบว่า ผลประกอบการของธุรกิจโรงแรมก็มี

ความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันกับผลประกอบการของ

การท่องเที่ยว กล่าวคือ รายได้จากห้องพักเพิ่มขึ้นและมี

ความสัมพันธ์กับจ�านวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาพัก ระยะ

เวลาการพัก และราคาห้องพักเพิ่มข้ึน ท้ังนี้รายได้จากห้อง

พัก ถือเป็นรายได้หลักของโรงแรม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 

50-60 ของรายได้รวม นอกจากนั้นรายได้ต่าง ๆ ท่ีเกี่ยว

เนื่องก็มีการเพิ่มข้ึน อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ร้อยละ 

30-35 และรายได้อื่นๆ ร้อยละ 5-10 
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ตำรำง 1

การเปรียบเทียบอัตราการเข้าพักของนักท่องเที่ยวปี 2557 และ ปี 2558

จังหวัด ปี 2557 (%) ปี 2558 (%) เพิ่ม (%)

กรุงเทพฯ 67.5 76.3 8.8

ภูเก็ต 70.4 73.4 3.0

เชียงใหม่ 62.5 66.3 3.8

ทั้งประเทศ 55.6 61.7 6.1

กล่าวคือ อัตราการเข้าพักของนักท่องเท่ียว เฉลี่ย

ทั้งประเทศ ปี 2558 มีอัตราร้อยละ 61.7 เทียบกับ ปี 

2557 ที่มีเพียงร้อยละ 55.6 โดยอัตราการเข้าพักของนัก

ท่องเที่ยวส่วนมากจะเป็นเมืองท่องเที่ยวหลักที่ปรับเพิ่ม

ขึ้น เช่น กรุงเทพฯ ปี 2558 พบว่าร้อยละ 76.3 เทียบกับ

ปี 2557 อยู่ที่ร้อยละ 67.5 ในขณะที่จังหวัดภูเก็ต ปี 2558 

อยู่ที่ร้อยละ 73.4 และปี 2557 อยู่ที่ร้อยละ 70.4 เชียงใหม่ 

ปี 2558 อยู่ที่ร้อยละ 66.3 เทียบกับปี 2557 อยู่ท่ีร้อยละ 

62.5 ในขณะที่ราคาห้องพัก ปี 2558 เฉลี่ยทั่วประเทศอยู่

ที่ 2,062 บาท/ห้อง/คืน

ทั้งน้ีสาเหตุของการเพิ่มขึ้นส่วนหนึ่ง คือ การที่

ภาครัฐมีการกระตุ้นการท่องเที่ยว โดยมีมาตรการน�าค่า

ลดหย่อน ได้แก่ ค่าที่พักโรงแรม ทั้งในส่วนมาตรการภาษี

เพ่ือสนับสนุนการท่องเทีย่วปลายปี 2559โดยสามารถน�ามา

ลดหย่อนภาษี ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 322 (พ.ศ. 2529) 

และสามารถน�ามารวมกับมาตรการสนับสนุนการท่องเที่ยว

ตลอดปี 2559 ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 316 (พ.ศ. 2559) 

ที่ต้องไม่เกิน 30,000 บาทในการใช้สิทธิ์ท่องเที่ยวตลอด

ปี ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายต่างๆ เกี่ยวกับการท่องเท่ียว จึง

เป็นแรงขับเคลื่อนให้ผู้ประกอบการโรงแรมระดับ 3 ดาว 

จ�าเป็นที่จะสร้างความแข็งแกร่งของธุรกิจโรงแรมระดับ 3 

ดาวที่ส�าคัญ คือผู้ประกอบการจะต้องเน้นการสร้างคุณค่า

เพิม่ในการบรกิารให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้

ใช้บริการอย่างมีคุณภาพ แต่ยังมีประเด็นที่น่าสนใจในบาง

ประเด็น ได้แก่ การประมาณการโรงแรมปี 2558 จ�านวน

โรงแรมในประเทศไทยที่มีการจดทะเบียนถูกต้องตาม

กฎหมายทัง้หมด 10,018 แห่ง และมกีารว่าจ้างงานแรงงาน

ในธุรกิจโรงแรม 444,318 คน โดยพบว่า รายได้เฉลี่ยต่อ

คนต่อปี 190,911 บาท แต่ยังมีโรงแรมที่ด�าเนินงานใน

ลักษณะบุคคลธรรมดา เป็น จ�านวนถึง 13,500 แห่ง และ

มีการจ้างงานจ�านวน 650,000 คน จากการบรรยายของ

คุณประสาน ไทยแท้ นายกสมาคมโรงแรมไทย ภาคตะวัน

ออกเฉียงเหนือตอนล่าง และผู้จัดการท่ัวไป โรงแรมดุสิต 

ปริ๊นเซส โคราช (มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี, 2560)

ทั้งนี้จากข้อมูลการบรรยายของคุณประสาน ไทย

แท้ เมื่อ 15 ก.ย. 2558 ซ่ึงจัดโดยหลักสูตรธุรกิจโรงแรม 

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี 

(มหาวทิยาลยัราชภฎัอบุลราชธาน,ี 2560) กล่าวว่า องค์การ

การท่องเที่ยวโลกสหประชาชาติ คาดการถึงสถานการณ์

การท่องเที่ยวปี 2563 ว่า ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกจะมีนัก

ท่องเท่ียวเข้ามามากถึง 416 ล้านคน หรือ 1 ใน 4 ของนัก

ท่องเที่ยวทั่วโลก และคาดว่าอัตราการเติบโต ด้านการท่อง

เท่ียวของประเทศไทย ต�่าสุดอยู่ท่ี ร้อยละ 6.5 หรือคิดเป็น

จ�านวนนักท่องเท่ียวประมาณจ�านวน 41.5 ล้านคน และ

เติบโตสูงสุด ร้อยละ 15 หรือคิดเป็นจ�านวนนักท่องเที่ยว

อยู่ท่ีจ�านวน 71 ล้านคน ซ่ึงเทียบเท่าประชากรไทย ใน

ปี 2563 จากประเด็นดังกล่าว องค์การท่องเท่ียวโลกของ

สหประชาชาติ ยังได้มีการประมาณการ ปี 2563 ว่าจะมีนัก

ท่องเท่ียวเดินทางท่องเท่ียวรวมกันจ�านวน 1,600 ล้านคน 

มาจากโซนเอเชียแปซิฟิค จ�านวน 416 ล้านคน เอเชียตะวัน

ออกเฉียงใต้จ�านวน 250 ล้านคน ท้ังนี้กลุ่มธุรกิจโรงแรมใน

กลุม่อาเซยีน จะมกีารปรบัตวัในหลายๆ ด้านเพือ่รองรบัการ

เติบโตด้านการท่องเท่ียว ส่วนประเทศไทยคาดว่าภาครัฐ

จะปรับกฎหมายเพื่อยกระดับคุณภาพในการบริการ เช่น

1. กฎหมายควบคุมจ�านวนโรงแรม รีสอร์ต หรือ 

การจัดการโซนนิ่ง (zoning)

2. กฎหมายควบคมุคณุภาพการให้บรกิารและราคา

3. กฎหมายควบคุมเรื่องความปลอดภัยและสุข

อนามัย
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4. กฎหมายเกี่ยวกับการรักษาและอนุรักษ์สิ่ง

แวดล้อม

ทั้งน้ี คุณประสาน ไทยแท้ ได้ประมาณการว่าในปี 

พ.ศ. 2563 ประเทศไทยจะมีจ�านวนโรงแรมรวมกันไม่ต�่า

กว่า 28,000 แห่ง และมีอัตราการจ้างงานในธุรกิจโรงแรม

รวมกันไม่น้อยกว่า 1,260,000 คน ทั้งน้ีผู้ประกอบการ

โรงแรม ระดับ 3 ดาว ในประเทศไทย ซึ่งมีจ�านวน 1,509 

โรงแรม (มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี, 2560) จะ

ปรับตัวเพื่อก้าวให้ทันยุค ประเทศไทย 4.0 สู่โรงแรม 4.0 

(Smartrider, 2017) ดังนี้

1. การใช้เทคโนโลยีมาสนับสนุนให้เกิดความคุ้ม

ค่าสูงสุด โดยโรงแรมจ�าเป็นต้องมีการลงทุนด้านเทคโนโลยี 

โดยค�านึงในด้านท�าให้เกิดง่ายและมีความสะดวก รวมท้ัง

จะเป็นการสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ ให้ผู้ใช้บริการได้รู้สึก

เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มในการใช้บริการโรงแรม

2. การใช้โอกาสที่เกิดจากการบริการ ทั้งนี้ในยุค 

4.0 นั้นธุรกิจประเภทที่เน้นการบริการมากกว่าสินค้า จึง

คาดการได้ว่าธุรกิจบริการเป็นแนวโน้มและเป็นโอกาส

ที่ทางโรงแรมมีการพัฒนาด้านนี้ สิ่งส�าคัญ คือการสร้าง

ความประทับใจ และการสร้างความแตกต่างส�าหรับแขก

ที่มาพัก ทั้งในและต่างประเทศ ดังนั้นโรงแรมจึงต้อง 

เตรียมคุณภาพของพนักงานให้มีความพร้อมในการให้

บริการที่ครบวงจร ทั้งจะได้ประหยัดเวลา และสร้างความ

สะดวกให้มากขึ้น เช่น การจองห้องพักผ่านมือถือ การจ่าย

เงินผ่านมือถือ เป็นต้น

3. การใช้ความหลากหลายเชิงนวัตกรรม โดยใช้

ความเป็นไทยที่มีความหลากหลายด้านวัฒนธรรม และมี

ศิลปวัฒนธรรมของประเทศไทยเองที่เป็นเอกลักษณ์เข้ม

แข็ง ดังนั้นหากโรงแรมเป็นส่วนหน่ึงในการดึงความเป็น

เอกลักษณ์นั้นมาปรับเป็นจุดเด่นของโรงแรม ก็จะช่วย

อนุลักษณ์วัฒนธรรมไทย และสร้างความประทับใจให้กับ

แขกที่มาพักได้ด้วย

นอกจากนี้ คุณประสาน ไทยแท้ มีความเห็น

สอดคล้องกับการบรรยายของ ดร. สุวิทย์ เมษินทรีย์ 

รัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงพาณิชย์มาประกอบ การ

บรรยายว่า ยังมีปัจจัยเสริมที่ท�าให้ธุรกิจโรงแรมมีการ

ขยายตัวด้วยสาเหตุ (มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี, 

2560) ดังนี้

1. การเกิดแหล่งท่องเที่ยวใหม่ แต่ยังไม ่ได ้

ประชาสัมพันธ์ในแต่ละจังหวัด

2. การอิ่มตัวของนักท่องเท่ียวจากแหล่งท่องเที่ยว

เดิมๆ จึงส่งเสริมให้เกิดการลงทุนสร้างสถานที่ท่องเที่ยวรูป

แบบใหม่ท่ีพิเศษกว่า แหล่งท่องเท่ียวธรรมชาติ

3. แหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่เกิดจากการสร้างของ

มนุษย์ ซ่ึงเกิดจากการผสมผสานกันของความสวยงามตาม

ธรรมชาติ เช่น สวนน�้า สวนสนุกปาลิโอเขาใหญ่ พรีโมเขา

ใหญ่ ฟาร์มโชคชัย พร้อมกิจกรรม และไร่บุญรอดเชียงราย

ดังนั้น สิ่งท่ีผู้ประกอบการโรงแรมระดับ 3 ดาว 

ต้องให้ความใส่ใจประเด็นต่างๆ เหล่านี้ ซึ่งคุณประสาน 

ไทยแท้ กล่าวว่า (มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี, 2560)

1. กลยุทธ์ หรือ วิธีการกระตุ้นการจองห้องพัก

ล่วงหน้า เช่น การมอบส่วนลดค่าห้องพัก มีไวไฟมีท่ีจอด

รถ มีรถรับ-ส่ง บริเวณใกล้เคียง 

2. ความเป็นไทย ซ่ึงมีความอ่อนหวาน นุ่มนวล 

สุภาพ เป็นข้อได้เปรียบท่ีจะชูเป็นจุดขาย

3. พัฒนาระบบไอที เรียนรู้กับการเปลี่ยนแปลง

ของเทคโนโลยี ต้องตามให้ทัน

4. สร้างภาพลกัษณ์ โดยด�าเนนิการบรกิารทีป่ระทบั

ใจผู้ใช้บริการเป็นหลัก เช่น การอบรมให้พนักงานบริการ

มีจิตบริการ (service mind)

5. เตรียมภาษาอังกฤษ ฝึกอบรมพร้อมใช้งานทั้ง

การพูด การน�าเสนอ การประชาสัมพันธ์ เพื่อรองรับการ

เข้าเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียน

จากประเด็นดังกล่าว จึงเป็นการท้าทายส�าหรับ

ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมระดับ 3 ดาว ท่ีจะต้องมีการ 

เตรียมความพร ้อมในการเป ็นผู ้ประกอบการในยุค

ประเทศไทย 4.0 โดยผู้ประกอบการต้องมีการวางแผน

ในการก�าหนดวิสัยทัศน์ขององค์กร และการเตรียมความ

พร้อมเพื่อน�าไปสู่การปฏิบัติได้จริง อีกท้ังการบริหารการ

เปลี่ยนแปลงในการพัฒนาธุรกิจโรงแรมระดับ 3 ดาว บน

พื้นฐานหลักความเป็นธรรมและจริยธรรม พร้อมทั้งเปิด

โอกาสให้พนักงานเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ และมีส่วนร่วมแสดง

ความคิดเห็น เน้นการท�างานเป็นทีม เพื่อให้เกิดวัฒนธรรม
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ร่วมกันพัฒนาองค์กรนั้น ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมระดับ 

3 ดาว จะต้องมุ่งสร้างคุณค่าเพิ่มในการบริการให้สามารถ

ตอบสนองความต้องการของลกูค้า และสร้างความพงึพอใจ

ให้ลูกค้า ด้วยการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและการพัฒนารูป

แบบการพัฒนาธุรกิจโรงแรมระดับ 3 ดาว โดยน�าแนวคิด

รูปแบบการเปลี่ยนแปลงของ Kurt Lewin (1951) มา

ภำพ 1 แนวคิดรูปแบบการเปลี่ยนแปลงของ Kurt Lewin 

กระบวนการเปลี่ยนแปลง 3 ขั้นตอน ดังนี้

1. ขั้นการละลายพฤติกรรม (unfreezing) เป็น

ความพยายามที่จะปรับปรุงและละลายพฤติกรรมต่างๆ 

ของวัฒนธรรมขององค์กร ที่เป็นอยู่ โดยการเปลี่ยนแปลง

สภาพแวดล้อมภายในองค์กรให้เหมาะสมกบัสภาวะปัจจบัุน 

พร้อมทั้งสนับสนุนให้พนักงานได้รับรู้ถึงการเปล่ียนแปลง

และให้เกิดความรู้สึกว่าต้องปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานให้

ดีขึ้นเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง และให้รู้สึกว่าพนักงาน

ในองค์กรจะมีความมั่นคงยิ่งขึ้นหลังจากการเปลี่ยนแปลง

2. ขั้นการเปลี่ยนแปลง (moving/change) คือ 

พยายามให้สิ่งกระตุ้นซ�้าๆ โดยการน�าเสนอ สาธิต หรือ 

ก�าหนดวิธีการเรียนรู้พฤติกรรมใหม่ๆ จนเกิดการยอมรับ

พฤติกรรม การเปลี่ยนแปลงและปฏิบัติต่อเน่ืองจนกลาย

เป็นวัฒนธรรมองค์กร

3 .  ข้ั นการรั กษาสภาพการ เปลี่ ยนแปลง  

(refreezing) เมื่อพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น

แล้วองค์กรจะรักษาวัฒนธรรมองค์กรนั้นให้คงอยู่ ด้วยการ

จดัสภาพแวดล้อมในองค์กรให้สอดคล้องกบัพฤตกิรรมนัน้ๆ

นอกจากนี้ เมื่อผู ้ประกอบการโรงแรมระดับ 3 

ดาว จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการด�าเนินงานใหม่ โดย เน้น

นวัตกรรมและน�าความคิดสร้างสรรค์มาช่วยพัฒนาองค์กร

และบริหารความเปลี่ยนแปลง (change management 

and development) เพื่อปรับตัวเองจาก SME ที่รอ

คอยความช่วยเหลือจากรัฐบาลตลอดเวลา มาเป็น Smart  

Enterprise และ Start up เพื่อการเกิดใหม่อย่างมี

ศักยภาพสูง (บวร เทศารินทร์, 2560) ด้วยการเปลี่ยนแปลง

ท้ัง 3 ระดับ ได ้แก ่  การเปลี่ยนแปลงระดับบุคคล  

(individual) การเปลี่ยนแปลงระดับกลุ่ม (group) การ

เปลี่ยนแปลงระดับสังคม (social)โดยมีระดับของการ

เปลี่ยนแปลง ดังนี้

ภำพ 2 ระดับของการเปลี่ยนแปลง 
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ระดับของการเปลี่ยนแปลง (change)

1. การเปลี่ยนแปลงระดับบุคคล (individual 

change) ผู้ประกอบการโรงแรมระดับ 3 ดาว จะต้องมคีวาม

รู้ ความสามารถ มีภาวะผู้น�าในการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา

องค์กร โดยมีความเชี่ยวชาญการวางแผนกลยุทธ์สามารถ

ก�าหนดวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน และสร้างแรงบันดาลใจในการ

ท�างานของพนักงานอย่างมคีณุภาพ รวมทัง้สร้างบรรยากาศ 

ให้พนกังานรูส้กึผกูพนัและเป็นส่วนหน่ึงขององค์กร ประเดน็

ส�าคัญที่ผู้ประกอบการควรมีอย่างยิ่ง คือ ความรับผิดชอบ

และมีคุณธรรมในการด�าเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส

2. การเปลี่ยนแปลงระดับกลุ่ม (group change) 

ให้เน้นที่การท�างานโดยยึดถือโมเดลกับ “การวิเคราะห์

สภาพแวดล้อมภายใน (VIRO framework) ของ Barney 

(วิรัช สงวนวงศ์วาน, 2560, น.109) ดังนี้

2.1 การสร้างคุณค่าเพิ่ม (value) โดยการ

วิเคราะห์ว่า “ทรัพยากร” ต่างๆ ในองค์กร เช่น ความ

รู ้และทักษะของผู้ประกอบการและพนักงาน สินทรัพย์ 

กระบวนการด�าเนินการต่าง ๆ เช่น กระบวนการทางการ

ตลาด การเงิน ทรัพยากรมนุษย์ โดยจะต้องประเมินใน

ประเดน็การสร้างมลูค่าเพิม่น้ี สิง่ทีม่ปีระโยชน์กบัองค์กรมาก

น้อยเพียงใด และที่ส�าคัญ คือ จะต้องสามารถสร้าง“ความ

ได้เปรยีบในการแข่งขนั” ในตลาดหรอือตุสาหกรรมโรงแรม 

ทั้งนี้หากธุรกิจมีความได้เปรียบในการแข่งขัน แสดงว่า 

ทรัพยากรตัวนั้นว่าเป็น “จุดแข็ง” หรือสมรรถนะหลัก 

(core competency) ของโรงแรม 

2.2 ความสามารถในการปฏิบัติ (rareness) 

โดยจะมุ่งประเด็นในการประเมินความได้เปรียบเทียบกับคู่

แข่งขันในตลาด โดยอาจจะสัมพันธ์กับข้อการสร้างคุณค่า

เพิ่มกล่าวคือ การน�าทรัพยากรที่เรามีซึ่งถือว่าเป็นจุดแข็ง

นั้น หากน�าไปเปรียบเทียบกับคู่แข่ง แล้วพบว่า “คู่แข่งก็มี

เหมือนกัน” นั่นแสดงว่า ทรัพยากรตัวนั้นจะไม่ใช่การสร้าง

คุณค่าเพิ่ม (value) หรือจุดแข็งขององค์กร ดังนั้นจึงเป็น

สิ่งที่ผู้ประกอบการต้องวิเคราะห์ให้พบ ประเด็นว่ามีข้อดี

อยู่ที่ใดเพื่อเร่งสร้างความได้เปรียบนั่นเอง

2.3 ต้นทุนการเลียนแบบ (imitability) ซึ่ง

ประเด็นน้ีก็จะเกี่ยวเนื่องกับการสร้างคุณค่าเพิ่ม (value) 

นั่นคือเมื่อสามารถประเมินทรัพยากรตัวที่เป็นจุดแข็ง

ของธุรกิจแล้ว สิ่งท่ีผู้ประกอบการต้องค�านึง นั่นคือ การ

ประเมินว่า คู่แข่งขันที่ส�าคัญของเรานั้น สามารถลอกเลียน

แบบกิจการโรงแรมของเราได้ยากหรือง่ายเพียงใด ซึ่งก็จะ

ไปสัมพันธ์กับประเด็นอีกอย่างหนึ่งว่า หากคู่แข่งจะเลียน

แบบ จะต้องใช้เงินมากน้อยแค่ไหน

2.4 การจัดการใช้ประโยชน์ (organization)

โดยประเดน็นีจ้ะมคีวามส�าคญัมาก เพราะถงึแม้องค์กรจะมี

ทรพัยากรทีด่ ีมกีารสร้างคณุค่าเพิม่และสามารถป้องกนัการ

เลยีนแบบได้ แต่ถ้าหากองค์กรไม่รูจ้กัวธิกีารในใช้ทรพัยากร

นั้นให้เกิดประโยชน์ ก็ไม่ต่างกับว่า เราไม่มีทรัพยากรนั้นๆ

อยู่เลยในองค์กรดังนั้นองค์กรต้องประเมินทรัพยากร ไป

พร้อมๆกบัการมแีผนหรอืกระบวนการทีจ่ะใช้ทรพัยากรนัน้ 

ๆให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เรื่องของคนที่

มีความรู้ในเรื่องการจัดการและบริหารทรัพยากรมนุษย์ได้

อย่างมีประสิทธิภาพ (อ�าพล ชาโยมชัย, 2560)

3. การเปลี่ยนแปลงระดับสังคม (social change) 

เน้นการเปลีย่นแปลงเพือ่ท�าให้โรงแรมสามารถด�าเนนิธรุกจิ

อยู่ร่วมกับชุมชนหรือประชากรอย่างมีความสุข ดังนั้นผู้

ประกอบการต้องด�าเนินกิจกรรมโดยให้ความส�าคัญและ

ค�านึงถึงผลกระทบต่อสังคม ด้วยการใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่

ในองค์กร หรือน�าทรัพยากรที่อยู่นอกองค์กรมาใช้ให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดท้ังต่อองค์กรและส่วนรวม เพื่อให้สามารถ

อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขและยั่งยืนทั้งนี้ หลักในการ

ค�านึงคือ ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (corporate 

social responsibility) (วิรัช สงวนวงษ์วาน., 2561, น. 

63) โดยแบ่งเป็น 

3.1 กิจกรรมต่างๆ ท่ีด�าเนินไปเพื่อแสวงหาผล

ก�าไร (corporate: C)

3.2 กลุ ่มคนหรือสังคม มีวิถีร่วมกันทั้งโดย

ธรรมชาติหรือโดยเจตนารวมถึงสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม

ท่ีอยู่รายรอบท่ีมีความสัมพันธ์กัน (social: S)

3.3 การยอมรับท้ังผลดีผลเสียข้อดีข้อด้อย

ในกิจกรรมที่ได้ท�า รวมถึงการสร้างสรรค์และบ�ารุงรักษา 

แก้ไข สิ่งที่ส่งผลกระทบไปยังผู้ที่มีส่วนได้เสียในสังคมนั้นๆ 

(responsibility:R)

ดังนั้นความท้าทายในการพัฒนาคุณภาพของ

โรงแรมระดับ 3 ดาว ในการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับบุคคล 
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โดยการเสริมแนวความคิดนวัตกรรมและการเรียนรู้ของ

แต่ละบุคคลให้ตรงตามความสามารถของพนักงานในการ

ปฏิบัติงาน จึงเป็นสิ่งจ�าเป็นในการพัฒนาองค์ความรู ้ผู ้

ประกอบการโรงแรมระดับ 3 ดาว ในการเปลี่ยนแปลง 

ทั้ง 3 ขั้นตอน คือ

1. ขั้นการละลายพฤติกรรม (unfreezing) โดยผู้

ประกอบการโรงแรมต้องมีการสื่อสารกับบุคลากรทั้งหมด 

เพ่ือแจ้งวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ความจ�าเป็นที่ต้องมี

เปล่ียนแปลงระบบการบริหารงาน การด�าเนินงาน ท้ังเพื่อ

การเตบิโตและแขง่ขันได้อย่างยั่งยืน องค์กรจะตอ้งสามารถ

เพิ่มรายได้ และทุกคนต้องเข้าใจและให้ความร่วมมือ โดย

ให้ทุกคนยอมรับว่าหากองค์กรอยู่ได้ พนักงานก็อยู่ได้อย่าง

มีความสุข มีสวัสดิการที่ดี องค์กรให้ความส�าคัญในการคิด

สร้างสรรค์จากพนกังานเพือ่ให้มนีวตักรรมใหม่ๆ มาใช้ และ

มีการบริหารอย่างเป็นระบบที่มีคุณภาพ

2. ขั้นตอนการด�าเนินการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา

องค์กร (change) องค์กรจะตั้งทีมงานมาด�าเนินการ

ตามนโยบายผู้ประกอบการโรงแรมในการเปลี่ยนแปลง 

โดยการด�าเนินการขั้นนี้จะต้องมีการก�าหนดผู้น�าทีมการ

เปลี่ยนแปลง (change agent) ที่มีความรู้ทั้งทางวิชาการ

และมีการสื่อสารที่เข้าใจ สามารถแก้ปัญหาได้ ตัดสินใจ

เป็น ทีมงานนี้จะได้รับมอบหมายทั้งอ�านาจการจัดการ

เปลี่ยนแปลงจากองค์กรระดับหนึ่ง เพื่อให้เกิดความสะดวก 

รวดเร็ว ในการปฏิบัติงาน และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

และได้ประสิทธิผลตามที่องค์กรต้องการ

3. ขั้นตอนสุดท้าย คือ การรักษาสภาพการ

เปลี่ยนแปลง (refreezing) นั่นคือ การที่ทีมงานด�าเนินการ

ปรับปรุง เปล่ียนแปลงเรียบร้อย และก�าหนดเป็นระเบียบ

วิธีปฏิบัติงานต่อไป ซึ่งพนักงานทุกคนมีความเข้าใจ และ

ปฏิบัติต่อเนื่องจนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กร เมื่อปฏิบัติ

มาระยะหนึ่ง องค์กรควรจะมีการติดตามผลการด�าเนินงาน 

หากพบว่ามีปัญหาเกิดขึ้น ก็ควรเร่งด�าเนินการหาวิธีแก้ไข 

และ มีการฝึกอบรมให้ความรู้พนักงานเพิ่มเติมโดยเฉพาะ 

ถ้ามีการรับพนักงานเข้ามาใหม่ ก็ต้องมีการเพิ่มเติมความรู้ 

ความเข้าใจให้กับพนักงาน เพื่อไม่ให้เกิดปัญหา หรือข้อขัด

แย้ง ในการปฏิบัติงาน อันจะส่งผลถึงลูกค้าผู้ใช้บริการได้

ดังนั้นการที่ผู ้ประกอบการธุรกิจโรงแรมระดับ 

3 ดาว จะด�าเนินการตามข้ันตอนท้ัง 3 ข้ันตอนนี้อย่าง

สม�่าเสมอและต่อเนื่อง จึงเป็นสิ่งท้าทายให้ผู ้ประกอบ

โรงแรมระดับ 3 ดาว ที่จะน�าพาธุรกิจโรงแรมไปสู่ความ

ส�าเรจ็ด้วยการสร้างมลูค่าเพิม่ในด้านต่างๆ กล่าวโดย Gupta 

and Lehman (สมพงษ์ อ�านวยเงินตรา, 2560, น. 6) ดังนี้ 

1. คณุค่าทางเศรษฐกจิ (economic value) ซึง่ถอื

เป็นคุณค่าทางการเงินท่ีลูกค้าผู้รับการบริการของโรงแรม

จะเปรียบเทียบกับโรงแรมอื่น ๆ  ท่ีมีสิ่งอ�านวยความสะดวก

ให้กับลูกค้ามากกว่า เช่น โรงแรมริมแม่น�้าท่ีอ�านวยความ

สะดวกการเดินทั้งทางน�้าให้กับลูกค้าของตนโดยบริการ

เรือรับส่งฟรีระหว่างโรงแรมกับสถานท่องเท่ียว หรือ บาง

โรงแรมมีรถรับส่งสนามบินกับโรงแรมฟรี ฯลฯ 

2. คุณค่าทางด้านอรรถประโยชน์ (function 

value) ซ่ึงโรงแรมสามารถตอบสนองในเชิงประโยชน์

ใช้สอยในด้านการให้บริการมากกว่าที่มีในคู่แข่งขันของ

โรงแรมต่าง ๆ เช่น โรงแรมท่ีเน้นในการน�าเสนอภาพ

ลักษณ์และวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่น หรือวัสดุที่ใช้ใน

การตกแต่งโรงแรมต่างๆ รวมท้ังคุณภาพของอาหารและ

บริการใช้วัสดุที่มีคุณภาพสูง เช่น การใช้พืช ผักปลอด

สารพิษในการประกอบอาหาร ลูกค้าได้รับความคุ้มค่าใน

อรรถประโยชน์จากอาหารที่ทานมีสารอาหารที่สูง ดีต่อ

สุขภาพร่างกาย ลดการสะสมของสารพิษ หรือ รวมถึงการ

ให้บริการอ�านวยความสะดวกในการส่งมอบใบส�ารองห้อง

พัก หรือ การท่ีมีการให้ลูกค้าสามารถพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน

ของลูกค้าเองทางอินเทอร์เน็ตได้ ช่วยประหยัดเวลาที่ได้

รับการบริการให้ลูกค้าและประหยัดค่าใช้จ่ายขององค์กร 

โดยการน�าเทคโนโลยีมาช่วยให้เกิดประโยชน์ทางพาณิชย์

3. คุณค่าทางจิตใจ (psychological value) ซึ่ง

เป็นคุณค่าและความรู้สึกทางด้านจิตใจที่ลูกค้าในฐานะท่ี

ได้รับจากการบริการที่จับต้องไม่ได้ เช่น แบรนด์โรงแรม 

ภาพลักษณ์ และกระแสนิยมความต้องการทางสังคม 

ส�าหรับอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและการบริการแล้ว 

ทั้งนี้คุณค่าทางจิตใจมีบทบาทส�าคัญส�าหรับผู ้ประกอบ

การธุรกิจโรงแรมขนาดเล็กที่ต้องการสร้างความโดดเด่น

ให้กับบริการ ผู้ประกอบการสามารถสร้างสรรค์บรรยากาศ
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ที่พักที่เป็นเอกลักษณ์ สร้างความรู้สึกพิเศษที่มีต่อสถานท่ี 

(sense of place) อารมณ์ ความประทับใจ ความอบอุ่น 

ความผูกพันผู้รับบริการและผู้ให้บริการ

ดังน้ันความท้าทายของผู้ประกอบการโรงแรมก็

คือ ความสามารถในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจเพื่อจะ

สามารถตอบสนองนโยบายการพฒันาเศรษฐกจิ ให้สามารถ

ก้าวผ่านจากธุรกิจที่มีรายได้ปานกลาง สู่ธุรกิจที่มีรายได้สูง 

อันน�าไปสู่ความหมายของประเทศไทย 4.0โดยผู้ประกอบ

การจะต้องด�าเนินธุรกิจได้อย่างมั่นคง สามารถด�าเนินธุรกิจ

โดยเป็นมิตรและสร้างผลประโยชน์ให้กับชุมชน ไม่ทะเลาะ

เบาะแว้งกับชุมชนและสามารถพัฒนาคุณภาพและมีการ

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน โดยด�าเนินธุรกิจอยู่

ร่วมกันได้โดยยึดกฎหมายเป็นหลักมีความสามัคคี และลด

ความเหลื่อมล�้าด้านต่างๆ นอกจากนั้นย่อมส่งผลต่อความ

มั่งคั่ง คือการที่โรงแรมเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจ ที่สามารถ

สร้างผลการด�าเนินการที่ส่งผลทางเศรษฐกิจสามารถเช่ือม

โยงกัน โดยการค้าขายและบริการทั้งในประเทศ และ

ประเทศเพือ่นบ้าน และสดุท้ายคอื การส่งผลต่อความยัง่ยนื

ที่สามารถสนองตอบในการพัฒนาธุรกิจการให้บริการที่ตรง

กับความต้องการของผู้บริโภคอย่างมีคุณภาพ

สรุป

ในการพัฒนาองค์การและการพัฒนาทรัพยากร

มนุษย์จึงเป็นความท้าทายของผู้ประกอบการโรงแรมระดับ 

3 ดาว ท่ีจะน�ากระบวนการเปลี่ยนแปลงท้ัง 3 ข้ันตอน มา

ประยุกต์ใช้ จึงถือเป็นปัจจัยส�าคัญในการสร้างมูลค่าเพิ่ม 

ทั้งด้านเศรษฐกิจ ด้านอรรถประโยชน์ และด้านคุณค่าทาง

จิตใจ ท่ีผู้ประกอบการจะสามารถด�าเนินธุรกิจท่ีจะตอบ

สนองให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีคุณภาพ 

ดังนั้นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจโรงแรมระดับ 3 ดาว 

ย่อมส่งผลในการตอบสนองยุทธศาสตร์แห่งชาติในด้าน

อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว ซ่ึงถือเป็นส่วนหนึ่งของรายได้

หลักของประเทศ ท�าให้สามารถก้าวผ่านจากธุรกิจท่ีมีราย

ได้ปานกลาง สู่ธุรกิจที่มีรายได้สูง อันน�าไปสู่ความหมาย

ของประเทศไทย 4.0 โดยผู้ประกอบการจะต้องด�าเนิน

ธุรกิจได้อย่างมั่นคง มีการเป็นมิตรและสร้างผลประโยชน์ 

รวมท้ังพัฒนาคุณภาพให้กับชุมชน และมีการแลกเปลี่ยน

ความคดิเหน็ซึง่กนัและกนั นอกจากนัน้ส่งผลต่อความมัง่คัง่ 

คือการที่โรงแรมเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจ ที่สามารถสร้าง

ผลการด�าเนินงานและส่งผลทางเศรษฐกิจที่สามารถเชื่อม

โยงกัน โดยการขายสินค้าและการให้บริการทั้งในประเทศ

และต่างประเทศ สุดท้ายคือ การส่งผลต่อความยั่งยืนของ

อุตสาหกรรมโรงแรมระดับ 3 ดาว
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บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดส�าหรับธุรกิจบริการกับ

กระบวนการตัดสินใจซื้อเครื่องส�าอางที่มีตราสินค้าจากต่างประเทศในกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยได้แก่ 

ประชากรเพศชายและเพศหญิง อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ในเขตกรุงเทพมหานคร จ�านวน 400 คน สถิติใช้ในการวิเคราะห์

ข้อมูลคือค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติวิเคราะห์ค่าสถิติ t-test สถิติ F-test สถิติเพียร์สัน (Pearson 

correlation) และการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณ (multiple regression analysis) โดยเลือกเทคนิค Enter ใช้ระดับ

ความเชื่อมั่น 95% ผลการศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 31-40 ปี ปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษัท รายได้เฉลี่ย

ต่อเดือน 20,001-30,000 บาท ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าส่วนประสมทางการตลาดส�าหรับธุรกิจบริการ 7P’s ได้แก่ 

ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านลักษณะกายภาพ 

ด้านกระบวนการ มีความสัมพันธ์ต่อกระบวนการตัดสินใจซ้ือเครื่องส�าอางท่ีมีตราสินค้าจากต่างประเทศในแต่ละด้าน

ค�ำส�ำคัญ: ส่วนประสมทางการตลาด, กระบวนการตัดสินใจ, เครื่องส�าอางซ่ึงมีตราสินค้าจากต่างประเทศ

Abstract

The objectives of the research were to examine the relationship between marketing 

mix for service business and decision-making processes of buying foreign-branded cosmetics in  

Bangkok. The samples were 400 people aged 15 years or older in Bangkok. The statistics used for data 

analysis consisted of percentage, mean, standard deviation, Pearson’s correlation F-test and multiple  

regression analysis with Enter technique there was a confidence level of 95%. The result showed that 

most respondents were female between 31-40 years, earned a bachelor’s degree, worked in private  

companies and earned an average income between 20,001-30,000 baht. The results of the  

hypothesis test revealed that the marketing mix for service business of 7P’s, namely, product, price, 

place, promotion, people, physical, and process had a correlation with the decision to buy foreign-

branded cosmetics.

Keywords: marketing mix, decision-making process, foreign-branded cosmetics
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บทน�ำ

ปัจจุบันตลาดการน�าเข้าและส่งออกขยายตัวเพิ่ม

มากขึน้ จนท�าให้ระบบการค้าเป็นไปได้อย่างเสร ีทกุประเทศ

ทัว่โลกมกีารน�าเข้าและส่งออกสนิค้าในประเทศของตน เพือ่

เป็นรายได้เข้าประเทศ จึงเร่ิมที่จะเปิดรับวัฒนธรรมจาก

ประเทศต่าง ๆ  ประกอบกับเป็นการสร้างความสัมพันธ์ทาง

ไมตรีที่ดีต่อกัน ในการที่จะท�าธุรกิจร่วมกัน ประเทศไทย

ก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ได้มีการน�าเข้าและส่งออกสินค้าเป็น

จ�านวนมาก แม้กระทั่งการน�าเข้าหรือส่งออกของเครื่อง

ส�าอางจากในนานาประเทศทั่วโลก ดังภาพข้างต้นที่มีทั้ง

ในแถบอาเซียน และสหภาพยุโรป ท�าให้มีผลิตภัณฑ์เครื่อง

ส�าอางเป็นจ�านวนมากที่มีความหลากหลายของ ราคาและ

คณุภาพ และจากภาพข้างต้นแสดงให้เหน็ถงึมลูค่าอตัราการ

เจริญเติบโตของเครื่องส�าอางน�าเข้าปี พ.ศ. 2556 ถึง พ.ศ. 

2560 ซ่ึงมีแนวโน้มที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 

2556 ถึง พ.ศ. 2560 โดยในปี พ.ศ. 2556 มีมูลค่าการน�า

เข้า 18,584.42 ล้านบาท และ ในปี พ.ศ. 2557 มีมูลค่า

การน�าเข้า 19,600.33 ล้านบาท เพิ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2558 

มีมูลค่าถึง 24,853.99 ล้านบาท และเพิ่มขึ้นอีกในปี พ.ศ. 

2559 ที่มีมูลค่าสูงถึง 29,266.63 ล้านบาท และปัจจุบัน

ในปี พ.ศ. 2560 มีมูลค่าสูงถึง 25,623.38 ล้านบาท ส่งผล

ให้ตลาดของเครื่องส�าอางน�าเข้าเพิ่มสูงมากขึ้นเรื่อยๆ ซ่ึง

ท�าให้เห็นถึงความต้องการของผู้บริโภคภายในประเทศไทย

ที่เพิ่มขึ้นต่อเครื่องส�าอางน�าเข้าจากนานาประเทศท่ัวโลก

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

1. เพื่อให้ทราบถึงส่วนประสมทางการตลาด

บริการได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการจ�าหน่าย 

ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านลักษณะทาง

กายภาพ ด้านกระบวนการทีม่คีวามสมัพนัธ์กบักระบวนการ

ตัดสินใจซื้อเครื่องส�าอางที่มีตราสินค้าจากต่างประเทศใน

กรุงเทพมหานคร

2. เพื่อศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร์ เพศ 

อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน มีความ

สมัพนัธ์กบักระบวนการตดัสนิใจซือ้เครือ่งส�าอางทีม่ตีราสนิ

ค้าจากต่างประเทศในกรุงเทพมหานคร

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

1. แนวคิดและทฤษฎีกระบวนการตัดสินใจซื้อ 

หมายถึง ขั้นตอนในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ โดยผ่านการ

พิจารณาจากกระบวนการตัดสินใจทั้ง ด้านจิตใจความ

รู้สึกนึกคิดและทางกายภาพ เพื่อเลือกเอาทางเลือกใดทาง

เลือกหนึ่ง (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2546, น. 219)

2. แนวคิดและทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด

บริการ หมายถึง ส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มี

ความสัมพันธ์กับกระบวนการตัดสินใจซื้อเครื่องส�าอางที่

มีตราสินค้าจากต่างประเทศ ซ่ึงประกอบไปด้วย (Payne 

Adrian, 1993)

2.1 ด้านผลิตภัณฑ์ (product strategy) คือ 

ผลิตภัณฑ์ ไม่ว่าจะเป็นคุณสมบัติส่วนตัวของผลิตภัณฑ์ 

วัตถุดิบท่ีใช้ สายงานการผลิต ท่ีสามารถตอบสนองความ

ต้องการของผู้บริโภคได้

2.2 ด้านราคา (price strategy) คือ การที่ผู้

ผลิตมีการตั้งราคาท่ีจะต้องค�านึงถึงต้นทุนการผลิตบวกกับ

ผลก�าไรที่ต้องการจะได้รับ แล้วจึงตั้งราคาขาย โดยต้อง

ค�านึงสภาพการแข่งขันของตลาดสินค้าด้วย

2.3 ด้านการจ�าหน่าย (place strategy) คือ 

ช่องทางการจัดจ�าหน่าย เป็นช่องทางในการกระจายสินค้า

ไปสู่มือผู้บริโภค โดยช่องทางการจัดจ�าหน่ายในปัจจุบันมี 2 

รปูแบบคอื การขายโดยตรง และการขายผ่านพ่อค้าคนกลาง

2.4 ด้านการส่งเสริมการตลาด (promotion 

strategy) คือ โปรโมชันท่ีจะช่วยให้ยอดขายและผลก�าไร

เพิ่มมากขึ้น โดยกลยุทธ์การตลาดนี้จะต้องช่วยส่งเสริม

และสอดคล้องไปกับกลยุทธ์อย่างอื่นด้วย การส่งเสริม

การตลาดสามารถท�าได้หลายวิธีไม่ว่าจะเป็นการลด แลก 

แจก แถม เป็นต้น



124 Vol. 8 No. 3 September-December 2018
EAU HEritAgE JoUrnAl

Social Science and Humanity

กรอบแนวคิดกำรวิจัย

ลักษณะประชำกรศำสตร์

- เพศ                       - อายุ

-ระดับการศึกษา          - อาชีพ

- รายได้เฉล่ียต่อเดือน

กระบวนกำรตัดสินใจซื้อเครื่องส�ำอำงที่มี

ตรำสินค้ำจำกต่ำงประเทศ

- การรับรู้ถึงความต้องการหรือปัญหา

- แสวงหาข้อมูล

- การประเมินทางเลือก

- การตัดสินใจซ้ือ

- พฤติกรรมภายหลังการซ้ือ

ส่วนประสมทำงกำรตลำดบริกำร

- ด้านผลิตภัณฑ์       - ด้านราคา

- ด้านการจ�าหน่าย    - ด้านการส่งเสริมการตลาด

- ด้านบุคลากร         - ด้านลักษณะทางกายภาพ

- ด้านกระบวนการ

ภำพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

สมมติฐำนกำรวิจัย 

1. ลักษณะทางประชากรศาสตร์ เพศ อายุ ระดับ

การศึกษา อาชีพ และรายได้มีความความสัมพันธ์กับ

กระบวนการตัดสินใจซื้อเครื่องส�าอางที่มีตราสินค้าจาก

ต่างประเทศในกรุงเทพมหานคร

2. ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ได้แก่ ด้าน

ผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการจ�าหน่าย ด้านการส่ง

เสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านลักษณะทางกายภาพ 

และด้านกระบวนการ มีความสัมพันธ์กับกระบวนการ

ตัดสินใจซื้อเครื่องส�าอางที่มีตราสินค้าจากต่างประเทศใน

กรุงเทพมหานคร

3. ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ได้แก่ ด้าน

ผลติภณัฑ์ ด้านราคา ด้านการจ�าหน่าย ด้านการส่งเสรมิการ

ตลาด ด้านบุคลากร ด้านลักษณะทางกายภาพ และด้าน

กระบวนการ มีความสัมพันธ์เชิงพยากรณ์กับกระบวนการ

ตัดสินใจซื้อเครื่องส�าอางที่มีตราสินค้าจากต่างประเทศใน

กรุงเทพมหานคร

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

การวิจัยครั้ งนี้มุ ่ งศึกษาเฉพาะความสัมพันธ ์

ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดบริการและลักษณะทาง

ประชากรศาสตร์กบักระบวนการตัดสนิใจซือ้เครือ่งส�าอางที่

มีตราสินค้าจากต่างประเทศในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัย

ได้ก�าหนดขอบเขตระยะเวลาเกบ็ข้อมลูโดยใช้แบบสอบถาม

เป็นเวลา 3 เดือน ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ. 2560 ถึง 

เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย คือ ประชากรเพศชาย

และเพศหญิง อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไปผู้ที่ใช้เครื่องส�าอางที่มี

ตราสินค้าจากต่างประเทศในเขตกรุงเทพมหานคร

กลุ่มการศึกษาตัวอย่าง ได้จากการค�านวณกลุ่ม

ตัวอย่างโดยใช้วิธีการเลือกขนาดตัวอย่างการคัดเลือก

กลุ่มตัวอย่างแบบหลายข้ันตอน (multi-stage sampling)

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม 

(questionnaire) การสร้างแบบสอบถาม โดยได้ท�าการ

ศึกษาแบบสอบถาม รวบรวมข้อมูลจากเอกสารงานวิจัย 

บทความต่างๆ จากผู้วิจัยท่านอื่นๆ ในบางส่วนและน�ามา

ปรับปรุง ประยุกต์ให้เข้ากันและให้มีความเหมาะสมกับ

งานวิจัยเรื่องนี้ โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลส่วนบุคคล เพศ อายุ ระดับการ

ศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน แบบค�าตอบหลายตัว
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เลือก (multiple choice)

ส ่วนที่  2 ข ้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการตัดสิน

ใจซื้อเครื่องส�าอางที่มีตราสินค ้าจากต่างประเทศใน

กรุงเทพมหานคร แบบ Likert Scale

ส่วนที่ 3 ข้อมูลระดับความส�าคัญของกระบวนการ

ตัดสินใจซื้อเครื่องส�าอางที่มีตราสินค้าจากต่างประเทศใน

กรุงเทพมหานคร แบบ Likert Scale 

ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะ แบบสอบถามที่สร้างเสร็จ

แล้วเสนอการตรวจสอบความเทีย่งตรงในเนือ้หา (content 

validity) โดยการท�า IOC (Item Objective Congruence) 

มีเกณฑ์ดังนี้ ค�าถามแต่ละข้อต้องมี คะแนนไม่ต�่ากว่า 0.75 

ในการปรับปรุงแบบสอบถาม แล้วน�าไปท�าการทดสอบ

ระบบ (pre-test) กับกลุ่มตัวอย่างจ�านวน 30 ตัวอย่าง 

เพ่ือวิเคราะห์หาระดับความเชื่อมั่น (reliability analysis)

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

การศึกษาในหัวข้อ “ความสัมพันธ์ระหว่างส่วน

ประสมทางการตลาดบริการกับกระบวนการตัดสินใจซื้อ

เคร่ืองส�าอางที่มีตราสินค้าจากต่างประเทศในกรุงเทพ

มหานครฯ” โดยมีการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการใช้

แบบสอบถามเป็นเครื่องมือเพื่อท�าการเก็บข้อมูลจากกลุ่ม

ตัวอย่างข้างต้น จ�านวน 400 คน ในเขตกรุงเทพมหานครฯ 

ก�าหนดช่วงเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นเวลา 3 เดือน 

ที่ใช้ในการศึกษา อยู่ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ. 2560 

ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560 โดยวิธีให้กลุ่มตัวอย่างกรอก

ข้อมลูในแบบสอบถามด้วยตวัเองให้ครบถ้วน แบบสอบถาม

ประกอบไปด้วย

สถิติท่ีใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 

สถิติ เชิงพรรณนา (descriptive statistic) 

ประกอบด้วย ค่าร้อยละ (percentage) ความถี่ (frequen-

cy) ค่าเฉล่ีย (mean ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard  

deviation) สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) สถิติที่

ใช้ทดสอบสมมุติฐาน ประกอบด้วย ค่าสถิติ T-test ทดสอบ

ความสมัพนัธ์และสถติิทดสอบ F-test สถติิวเิคราะห์ค่าความ

ถดถอยพหุคูณ (multiple regression analysis) และสถิติ

วิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson ‘ s 

correlation coefficient )

ผลกำรวิจัย 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านประชากรศาสตร์

ของผู้ตอบแบบสอบถามที่ใช้เป็นกลุ่มตัวอย่างในการศึกษา

ครั้งนี้มีจ�านวน 400 คน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเป็น

เพศหญิง อายุ 31-40 ปี ปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษัท 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001-30,000 บาท

ส่วนที่ 2 ข้อมูลกระบวนการตัดสินใจซื้อเครื่อง

ส�าอางท่ีมีตราสินค้าจากต่างประเทศ

ผู้ตอบแบบสอบถาม มีความคิดเห็นต่อการตัดสิน

ใจซ้ือ โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.84 

เมื่อพิจรณาเป็นรายข้อพบว่าให้ความส�าคัญอยู่ในระดับ

มากทุกข้อ 

การรบัรูถ้งึความต้องการหรอืปัญหา โดยรวมอยูใ่น

ระดับมาก โดยรวมมีค่าเฉลี่ย 3.82 เมื่อพิจารณาเป็นราย

ข้อพบว่า ให้ความส�าคัญอยู่ในระดับมากทุกข้อโดยอันดับ

หนึ่งได้แก่ เครื่องส�าอางท่ีใช้อยู่หมดไปและต้องการหาซื้อ

ใหม่มาทดแทน ค่าเฉลี่ย 4.06

การแสวงหาข้อมูล โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดย

รวมมีค่าเฉลี่ย 3.84 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ให้

ความส�าคัญอยู ่ในระดับมากทุกข้อโดยอันดับหนึ่งได้แก่ 

สอบถามจากพนักงานขายที่เคาท์เตอร์เซลล์ตามห้างสรรพ

สินค้า ค่าเฉลี่ย 3.91 

การประเมินทางเลือก โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

โดยรวมมีค่าเฉลี่ย 3.96 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ให้

ความส�าคัญอยู่ในระดับมากทุกข้อโดยอันดับหนึ่งได้แก่ ซื้อ

เพราะเห็นว่าคุ้มค่ากับราคา ค่าเฉลี่ย 4.08 

การตดัสนิใจซือ้ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยรวมมี

ค่าเฉลีย่ 4.06 เมือ่พจิารณาเป็นรายข้อพบว่า ให้ความส�าคญั

อยู่ในระดับมากทุกข้อโดยอันดับหนึ่งได้แก่ จากเคาน์เตอร์

เซลล์ตามห้างสรรพสินค้า เพราะมีการรับประกันการซ้ือ 

และได้รับทราบข้อมูลต่างๆ เก่ียวกับสินค้า ค่าเฉลี่ย 4.10 
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พฤตกิรรมภายหลงัการซือ้ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 

โดยรวมมีค่าเฉล่ีย 3.87 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ให้

ความส�าคัญอยู่ในระดับมากทุกข้อโดยอันดับหนึ่งได้แก่ ใช้

แล้วพบว่าคุณภาพดี จะกลับไปซื้ออีก ค่าเฉลี่ย 3.99 

ส่วนที่ 3 ข้อมูลส่วนประสมทางการตลาดบริการ

มีความสัมพันธ์ต่อ ส่วนประสมทางการตลาดบริการ 7P’s

ผู้ตอบแบบสอบถาม มีความคิดเห็นต่อปัจจัยทาง

ด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการ โดยพิจรณาเป็นราย

ด้านพบว่าให้ความส�าคัญอยู่ในระดับมากที่สุด คือด้าน

กระบวนการ มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.52 

ด้านผลิตภัณฑ์ พบว่า ผู้บริโภคที่มีความสัมพันธ์

ต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อเครื่องส�าอางที่มีตราสินค้าจาก

ต่างประเทศในเขตกรุงเทพมหานครให้ความส�าคัญกับส่วน

ประสมทางการตลาดบริการด้านผลิตภัณฑ์ โดยรวมอยู่ใน

ระดับมาก โดยรวมมีค่าเฉลี่ย 3.92

ด้านราคา พบว่า ผู้บริโภคที่มีความสัมพันธ์ต่อ

กระบวนการตัดสินใจซื้อเครื่องส�าอางที่มีตราสินค้าจาก

ต่างประเทศในเขตกรุงเทพมหานครให้ความส�าคัญกับส่วน

ประสมทางการตลาดบริการด้านราคา โดยรวมอยู่ในระดับ

มาก โดยมีค่าเฉล่ีย 3.90

ด้านสถานที่จัดจ�าหน่ายและช่องทางการจัด

จ�าหน่าย พบว่า ผู้บริโภคที่มีความสัมพันธ์ต่อกระบวนการ

ตัดสินใจซื้อเครื่องส�าอางที่มีตราสินค้าจากต่างประเทศใน

เขตกรงุเทพมหานครให้ความส�าคญักบัส่วนประสมทางการ

ตลาดบริการด้านสถานที่จัดจ�าหน่ายและช่องทางการจัด

จ�าหน่าย โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 3.96 

ด้านการส่งเสรมิการตลาด พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่คีวาม

สมัพนัธ์ต่อกระบวนการตดัสนิใจซือ้เครือ่งส�าอางทีม่ตีราสนิ

ค้าจากต่างประเทศในเขตกรุงเทพมหานครให้ความส�าคัญ

กับส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านการส่งเสริมการ

ตลาด โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.40

ด้านบุคลากร พบว่า ผู้บริโภคที่มีความสัมพันธ์

ต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อเครื่องส�าอางที่มีตราสินค้าจาก

ต่างประเทศในเขตกรุงเทพมหานครให้ความส�าคัญกับส่วน

ประสมทางการตลาดบริการด้านบุคลากร โดยรวมอยู่ใน

ระดับมากที่สุด โดยมี ค่าเฉลี่ย 4.40 

ด้านลักษณะทางกายภาพ พบว่า ผู ้บริโภคที่มี

ความสัมพันธ์ต่อกระบวนการตัดสินใจซ้ือเครื่องส�าอางที่มี

ตราสินค้าจากต่างประเทศในเขตกรุงเทพมหานครให้ความ

ส�าคัญกับส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านลักษณะ

ทางกายภาพ โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 3.96 

ด้านกระบวนการ พบว่า ผู้บริโภคที่มีความสัมพันธ์

ต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อเครื่องส�าอางที่มีตราสินค้าจาก

ต่างประเทศในเขตกรุงเทพมหานครให้ความส�าคัญกับส่วน

ประสมทางการตลาดบริการด้านกระบวนการ โดยรวมอยู่

ในระดับมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.52 

ส่วนที ่4 การวเิคราะห์ข้อมลูเพือ่ทดสอบสมมตฐิาน

สมมติฐานท่ี 1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์แตก

ต่างกัน มีความสัมพันธ์กับกระบวนการตัดสินใจซ้ือเครื่อง

ส�าอางท่ีมีตราสินค้าจากต่างประเทศแตกต่างกัน

1.1 จากการศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร์ 

ด้านเพศ พบว่า ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ของผู้ตอบ

แบบสอบถาม ของผูท้ีซ่ือ้เครือ่งส�าอางทีม่ตีราสนิค้าจากต่าง

ประเทศท้ังชายและหญิง มีความสัมพันธ์กับกระบวนการ

ตัดสินใจซ้ือเครื่องส�าอางท่ีมีตราสินค้าจากต่างประเทศ

แตกต่างกัน

1.2 จากการศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร์ 

ด้านอายุ พบว่า ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ของผู้ตอบ

แบบสอบถาม ของผู้ที่ซื้อเครื่องส�าอางที่มีตราสินค้าจาก

ต่างประเทศ มีความสัมพันธ์กับกระบวนการตัดสินใจซื้อ

เครื่องส�าอางท่ีมีตราสินค้าจากต่างประเทศแตกต่างกัน

1.3 จากการศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร์ 

ด้านระดับการศึกษา พบว่า ลักษณะทางประชากรศาสตร์ 

ของผู้ตอบแบบสอบถาม ของผู้ที่ซื้อเครื่องส�าอางที่มีตราสิน

ค้าจากต่างประเทศ มีความสัมพันธ์กับกระบวนการตัดสิน

ใจซือ้เครือ่งส�าอางท่ีมตีราสนิค้าจากต่างประเทศแตกต่างกนั

1.4 จากการศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร์ 

ด้านอาชีพ พบว่า ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ของผู้

ตอบแบบสอบถาม ของผู้ที่ซื้อเครื่องส�าอางที่มีตราสินค้า

จากต่างประเทศ มีความสัมพันธ์กับกระบวนการตัดสินใจ

ซื้อเครื่องส�าอางที่มีตราสินค้าจากต่างประเทศแตกต่างกัน

1.5 จากการศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร์ 
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ด ้ านราย ได ้ เ ฉลี่ ยต ่ อ เ ดือน  พบว ่ า  ลั กษณะทาง

ประชากรศาสตร์ ของผู ้ตอบแบบสอบถาม ของผู ้ท่ีซ้ือ

เครื่องส�าอางที่มีตราสินค้าจากต่างประเทศ มีความสัมพันธ์

กับกระบวนการตัดสินใจซื้อเครื่องส�าอางที่มีตราสินค้าจาก

ต่างประเทศแตกต่างกัน

สมมติฐานที่ 2 ส่วนประสมทางการตลาดบริการ 

7P’s ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการจ�าหน่าย 

ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านลักษณะ

ทางกายภาพ และด้านกระบวนการ มีความสัมพันธ์ต่อ

กระบวนการตัดสินใจซื้อเครื่องส�าอางที่มีตราสินค้าจาก

ต่างประเทศ 

2.1 ส่วนประสมทางการตลาดบริการ 7P’s มี

ความสัมพันธ์ต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อเครื่องส�าอางท่ีมี

ตราสินค้าจากต่างประเทศ การรับรู้ถึงความต้องการหรือ

ปัญหา ด้านผลิตภัณฑ์ มีความสัมพันธ์กับการรับรู้ถึงความ

ต้องการหรือปัญหา แตกต่างกัน ด้านราคา มีความสัมพันธ์

กับการรับรู้ถึงความต้องการหรือปัญหา แตกต่างกัน ด้าน

สถานที่จัดจ�าหน่ายและช่องทางการจัดจ�าหน่าย มีความ

สัมพันธ์กับการรับรู้ถึงความต้องการหรือปัญหา แตกต่าง

กัน ด้านการส่งเสริมการตลาด มีความสัมพันธ์กับการรับรู้

ถึงความต้องการหรือปัญหา แตกต่างกัน ด้านลักษณะทาง

กายภาพ มีความสัมพันธ์กับการรับรู้ถึงความต้องการหรือ

ปัญหา แตกต่างกัน ด้านกระบวนการ มีความสัมพันธ์กับ

การรับรู้ถึงความต้องการหรือปัญหา แตกต่างกัน ท่ีระดับ

นัยส�าคัญ 0.05

2.2 ส่วนประสมทางการตลาด 7P’s มคีวามสมัพนัธ์

ต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อเครื่องส�าอางที่มีตราสินค้าจาก

ต่างประเทศการแสวงหาข้อมูล ด้านผลิตภัณฑ์ มีความ

สัมพันธ์กับการแสวงหาข้อมูล แตกต่างกัน ด้านราคา มี

ความสัมพันธ์กับการแสวงหาข้อมูล แตกต่างกัน ด้านสถาน

ที่จัดจ�าหน่ายและช่องทางการจัดจ�าหน่าย มีความสัมพันธ์

กับการแสวงหาข้อมูล แตกต่างกัน ด้านการส่งเสริมการ

ตลาด มีความสัมพันธ์กับการแสวงหาข้อมูล แตกต่างกัน 

ด้านลักษณะทางกายภาพ มีความสัมพันธ์กับการแสวงหา

ข้อมูล แตกต่างกัน ที่ระดับนัยส�าคัญ 0.05

2.3 ส่วนประสมทางการตลาด 7P’s มคีวามสมัพนัธ์

ต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อเครื่องส�าอางที่มีตราสินค้าจาก

ต่างประเทศการประเมินทางเลือก ด้านผลิตภัณฑ์ มีความ

สัมพันธ์กับการประเมินทางเลือก แตกต่างกัน ด้านราคา มี

ความสัมพันธ์กับการประเมินทางเลือก แตกต่างกัน ด้าน

สถานที่จัดจ�าหน่ายและช่องทางการจัดจ�าหน่าย มีความ

สัมพันธ์กับการประเมินทางเลือก แตกต่างกัน ด้านการส่ง

เสริมการตลาด มีความสัมพันธ์กับการประเมินทางเลือก 

แตกต่างกัน ด้านลักษณะทางกายภาพ มีความสัมพันธ์

กับการประเมินทางเลือก แตกต่างกัน ด้านกระบวนการ 

มีความสัมพันธ์กับการประเมินทางเลือก แตกต่างกัน ท่ี

ระดับนัยส�าคัญ 0.05

2.4 ส่วนประสมทางการตลาด 7P’s มคีวามสมัพนัธ์

ต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อเครื่องส�าอางที่มีตราสินค้าจาก

ต่างประเทศการตดัสนิใจซือ้ ด้านผลติภณัฑ์ มคีวามสมัพนัธ์

กับการตัดสินใจซื้อ แตกต่างกัน ด้านราคา มีความสัมพันธ์

กบัการตดัสนิใจซือ้ แตกต่างกนั ด้านสถานท่ีจดัจ�าหน่ายและ

ช่องทางการจัดจ�าหน่าย มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อ 

แตกต่างกัน ด้านลักษณะทางกายภาพ มีความสัมพันธ์กับ

การตัดสินใจซ้ือ แตกต่างกัน ท่ีระดับนัยส�าคัญ 0.05

2.5 ส่วนประสมทางการตลาด 7P’s มคีวามสมัพนัธ์

ต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อเครื่องส�าอางที่มีตราสินค้าจาก

ต่างประเทศพฤติกรรมภายหลังการซ้ือ ด้านผลิตภัณฑ์ มี

ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมภายหลังการซื้อ แตกต่างกัน 

ด้านราคา มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมภายหลังการซื้อ 

แตกต่างกัน ด้านสถานท่ีจัดจ�าหน่ายและช่องทางการจัด

จ�าหน่าย มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมภายหลังการซื้อ 

แตกต่างกัน ด้านการส่งเสริมการตลาด มีความสัมพันธ์

กับพฤติกรรมภายหลังการซื้อ แตกต่างกัน ด้านลักษณะ

ทางกายภาพ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมภายหลังการ

ซ้ือ แตกต่างกัน ท่ีระดับนัยส�าคัญ 0.05

สมมติฐานท่ี 3 ส่วนประสมทางการตลาดบริการ 

7P’s ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการจ�าหน่าย 

ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านลักษณะทาง

กายภาพ และด้านกระบวนการ มคีวามสมัพนัธ์เชิงพยากรณ์

กับกระบวนการตัดสินใจซื้อเครื่องส�าอางที่มีตราสินค้าจาก

ต่างประเทศในกรุงเทพมหานครฯ 

3.1 ส่วนประสมทางการตลาดบริการ 7P’s มี

ความสัมพันธ์เชิงพยากรณ์ต่อกระบวนการตัดสินใจซ้ือ
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เครื่องส�าอางที่มีตราสินค้าจากต่างประเทศ การรับรู้ถึง

ความต้องการหรือปัญหา ด้านผลิตภัณฑ์ มีความสัมพันธ์

กับ การรับรู้ถึงความต้องการหรือปัญหา แตกต่างกัน ด้าน

ราคา มีความสัมพันธ์กับ การรับรู้ถึงความต้องการหรือ

ปัญหา แตกต่างกัน ด้านสถานทีจั่ดจ�าหน่ายและช่องทางการ

จัดจ�าหน่าย มีความสัมพันธ์กับ การรับรู้ถึงความต้องการ

หรือปัญหา แตกต่างกัน ด้านลักษณะทางกายภาพ มีความ

สัมพันธ์กับ การรับรู้ถึงความต้องการหรือปัญหา แตกต่าง

กัน ด้านกระบวนการ มีความสัมพันธ์กับ การรับรู้ถึงความ

ต้องการหรือปัญหา แตกต่างกัน ที่ระดับนัยส�าคัญ 0.05

3.2 ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร 7P’s มคีวาม

สัมพันธ์เชิงพยากรณ์ต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อเครื่อง

ส�าอางที่มีตราสินค้าจากต่างประเทศ การแสวงหาข้อมูล 

ด้านผลิตภัณฑ์ มีความสัมพันธ์กับ การแสวงหาข้อมูล แตก

ต่างกัน ด้านราคา มีความสัมพันธ์กับ การแสวงหาข้อมูล 

แตกต่างกัน ด้านสถานที่จัดจ�าหน่ายและช่องทางการจัด

จ�าหน่าย มคีวามสมัพนัธ์กบั การแสวงหาข้อมลู แตกต่างกนั 

ด้านลักษณะทางกายภาพ มีความสัมพันธ์กับ การแสวงหา

ข้อมูล แตกต่างกัน ที่ระดับนัยส�าคัญ 0.05

3.3 ส่วนประสมทางการตลาดบริการ 7P’s มี

ความสัมพันธ์เชิงพยากรณ์ต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อ

เครื่องส�าอางที่มีตราสินค้าจากต่างประเทศ การประเมิน

ทางเลือก ด้านผลิตภัณฑ์ มีความสัมพันธ์กับ การประเมิน

ทางเลือก แตกต่างกัน ด้านราคา มีความสัมพันธ์กับ การ

ประเมินทางเลือก แตกต่างกัน ด้านสถานที่จัดจ�าหน่ายและ

ช่องทางการจัดจ�าหน่าย มีความสัมพันธ์กับ การประเมิน

ทางเลือก แตกต่างกัน ด้านการส่งเสริมการตลาด มีความ

สัมพันธ์กับ การประเมินทางเลือก แตกต่างกัน ที่ระดับ

นัยส�าคัญ 0.05

3.4 ส่วนประสมทางการตลาดบริการ 7P’s มี

ความสัมพันธ์เชิงพยากรณ์ต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อ

เครื่องส�าอางที่มีตราสินค้าจากต่างประเทศ การตัดสินใจ

ซื้อ ด้านราคา มีความสัมพันธ์กับ การตัดสินใจซื้อ แตกต่าง

กัน ด้านสถานที่จัดจ�าหน่ายและช่องทางการจัดจ�าหน่าย มี

ความสัมพันธ์กับ การตัดสินใจซื้อ แตกต่างกัน ด้านลักษณะ

ทางกายภาพ มีความสัมพันธ์กับ การตัดสินใจซื้อ แตกต่าง

กัน ที่ระดับนัยส�าคัญ 0.05

3.5 ส่วนประสมทางการตลาดบริการ 7P’s มี

ความสัมพันธ์เชิงพยากรณ์ต่อกระบวนการตัดสินใจซ้ือ

เครื่องส�าอางที่มีตราสินค้าจากต่างประเทศ พฤติกรรมภาย

หลังการซ้ือ ด้านผลิตภัณฑ์ มีความสัมพันธ์กับ พฤติกรรม

ภายหลังการซื้อ แตกต่างกัน ด้านราคา มีความสัมพันธ์

กับ พฤติกรรมภายหลังการซื้อ แตกต่างกัน ด้านสถานที่

จัดจ�าหน่ายและช่องทางการจัดจ�าหน่าย ไม่มีความสัมพันธ์

กับ การตัดสินใจซ้ือ

กำรอภิปรำยผล

1. ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

ข ้อมูลทางด ้านประชากรศาสตร ์ของผู ้ตอบ

แบบสอบถาม จากผลการวิจัยครั้งนี้พบว่าส่วนใหญ่เป็น

เพศหญิง อายุ 31-40 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี อาชีพ

พนักงานบริษัท รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001-30,000 

บาทท่ีเคยใช้เครื่องส�าอางท่ีน�าเข้ามาจากต่างประเทศ ซึ่ง

สอดคล้องกับผลการศึกษาของ 

ศกึษา กงัสนานนท์ (2560) ปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อการ

ตัดสินใจซื้อเครื่องส�าอางที่น�าเข้ามาจากต่างประเทศของผู้

บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญงิ มอีาย ุ21-40ปี มรีะดบั

การศึกษาปริญญาตรี มีรายได้ท่ี 20,000 - 40,000 บาท

ด้านผลิตภัณฑ์ มีความสัมพันธ์กับกระบวนการ

ตัดสินใจซ้ือเครื่องส�าอางท่ีมีตราสินค้าจากต่างประเทศ ใน

ด้านการรับรู้ถึงความต้องการหรือปัญหา แสวงหาข้อมูล 

การประเมินทางเลือก การตัดสินใจซ้ือ และพฤติกรรม

ภายหลังการซื้อ ซึ่งผู ้ตอบแบบสอบถามให้ความส�าคัญ

กับปัจจัยทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ อันดับหนึ่งคือ 

ตราสินค้าของเครื่องส�าอางน�าเข้ามีช่ือเสียงเป็นท่ีรู ้จัก

และรับประกันคุณภาพ รองลงมาคือมีรายละเอียดบน

ฉลาก วิธีการใช้ ระบุวันผลิต วันหมดอายุ อย่างชัดเจน มี

ความปลอดภัย ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของจิดาภา 

เรียบร้อย (2557) ส่วนผสมการตลาดที่มีผลต่อผู้บริโภค

ในกรุงเทพมหานครเขตธนบุรีในการซ้ือเครื่องส�าอางน�าเข้า

จากประเทศเกาหล ีผลการศกึษาพบว่าปัจจยัด้านผลติภณัฑ์ 

ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส�าคัญในระดับมากเป็นอันดับ

แรกคือความปลอดภัยในการใช้ไม่ก่อให้เกิดการแพ้ระคาย
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เคืองรองลงมาคือ ผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงมากและเป็นท่ีรู้จัก 

โดยระบุวันที่ผลิตและวันหมดอายุอย่างชัดเจน

ด้านราคา มีความสัมพันธ์กับ กระบวนการตัดสิน

ใจซื้อเครื่องส�าอางที่มีตราสินค้าจากต่างประเทศ ในด้าน

การรับรู้ถึงความต้องการหรือปัญหา แสวงหาข้อมูล การ

ประเมินทางเลือก การตัดสินใจซื้อ พฤติกรรมภายหลัง

การซื้อ ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส�าคัญกับปัจจัย

ทางการตลาดด้านราคา อันดับหนึ่งคือ ราคาของผลิตภัณฑ์

มีความเหมาะสมกับคุณภาพ รองลงมาราคาของผลิตภัณฑ์

เหมาะสมเมือ่เทยีบกบัปรมิาณของผลติภณัฑ์ และราคาของ

ผลิตภัณฑ์เหมาะสมเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ของยี่ห้ออื่น มี

ป้ายติดแสดงราคาของผลิตภัณฑ์ที่ชัดเจน ซึ่งสอดคล้องกับ

ผลการศึกษาของจิรประภา สุดสวัสดิ (2555) ปัจจัยส่วน

ประสมทางการตลาดและคุณค่าตราสินค้าที่มีผลต่อการ

ตัดสินใจซื้อเครื่องส�าอางน�าเข้าจากประเทศเกาหลีของ

นักศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ผลการศึกษาพบว่าด้าน

ราคา ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส�าคัญกับ ความส�าคัญ

ของความเหมาะสมของราคากับคุณค่าของผลิตภัณฑ์ การ

มีราคาต�่ากว่าตราสินค้าอื่น การมีหลายราคาให้เลือก ราคา

ต�่าเมื่อเทียบกับขนาดบรรจุภัณฑ์และการติดป้ายราคาที่

ชัดเจนมีความส�าคัญต่อการเลือกซื้อเครื่องส�าอางน�าเข้า

มาจากประเทศเกาหลี

ด ้านสถานที่จัดจ�าหน่ายและช่องทางการจัด

จ�าหน่าย มีความสัมพันธ์กับ กระบวนการตัดสินใจซื้อ

เคร่ืองส�าอางที่มีตราสินค้าจากต่างประเทศ ในด้านการรับ

รู้ถึงความต้องการหรือปัญหา แสวงหาข้อมูล การประเมิน

ทางเลือก การตัดสินใจซื้อ พฤติกรรมภายหลังการซ้ือ ซ่ึง

ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส�าคัญกับปัจจัยทางการตลาด

ด้านสถานทีจ่ดัจ�าหน่ายและช่องทางการจดัจ�าหน่าย อนัดบั

หนึ่งคือมีจ�าหน่ายในห้างสรรพสินค้า หรือศูนย์การค้า และ

อินเทอร์เน็ต รองลงมาสถานที่จัดจ�าหน่ายสะดวกต่อการ

เดินทาง หาซื้อง่่าย และการจัดเรียงสินค้าไว้ในต�าแหน่งท่ี

หาและหยิบง่าย มองเห็นได้ชัดเจน มีเคาน์เตอร์จัดจ�าหน่าย

แยกจากเคร่ืองส�าอางยีห้่ออืน่ ซึง่สอดคล้องกบัผลการศกึษา

ของปริญญา สิทธิด�ารง (2547) ความสัมพันธ์ระหว่าง

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมของสตรีวัย

ท�างานในการเลือกซื้อเครื่องส�าอางเพื่อบ�ารุงผิวหน้าใน

เขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่าด้านสถานที่จัด

จ�าหน่ายและช่องทางการจัดจ�าหน่าย ผู้ตอบแบบสอบถาม

ให้ความส�าคัญกับการวางจ�าหน่ายครอบคลุมหลายพ้ืนท่ี 

และด้านการวางจ�าหน่ายในห้างสรรพสินค้า หรือร้านค้า

ปลีกท่ีมีช่ือเสียง 

ด้านการส่งเสริมการตลาด มีความสัมพันธ์กับ 

กระบวนการตัดสินใจซื้อเครื่องส�าอางที่มีตราสินค้าจาก

ต่างประเทศ ในด้านการรับรู้ถึงความต้องการหรือปัญหา 

แสวงหาข้อมูล การประเมินทางเลือก พฤติกรรมภายหลัง

การซื้อ ซึ่งผู ้ตอบแบบสอบถามให้ความส�าคัญกับปัจจัย

ทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาด อันดับหนึ่งคือ มี

การลดราคาสินค้า รองลงมีการทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ ณ จุด

ขาย มบีรกิารสาธติและแนะน�าวธิใีช้ และมพีนกังานให้ความ

ช่วยเหลือแนะน�าในการซ้ือสินค้า มีการแจกตัวทดลองของ

ผลิตภัณฑ์ตัวอย่าง ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของนันท

วัลย์ มิตรประทาน (2554) ปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการ

ซื้อครีมบ�ารุงผิวกายเพื่อป้องกันแสงแดดของผู้บริโภคใน

เขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่าด้านการส่งเสริม

การตลาด ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส�าคัญกับการการ

ส่งเสริมการขายที่มีการให้ส่วนลด และเพิ่มปริมาณที่ให้

รู้สึกว่าคุ้มค่ามาก

ด้านบุคลากร ไม่มีความสัมพันธ์กับ กระบวนการ

ตัดสินใจซื้อเครื่องส�าอางที่มีตราสินค้าจากต่างประเทศ ซ่ึง

ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส�าคัญกับปัจจัยทางการตลาด

ด้านบุคลากร อันดับหนึ่งคือพนักงานขายมีมนุษยสัมพันธ์

ดี เอาใจใส่ลูกค้า อัธยาศัยดี เป็นมิตร

ด้านลักษณะทางกายภาพ มีความสัมพันธ์กับ 

กระบวนการตัดสินใจซื้อเครื่องส�าอางที่มีตราสินค้าจาก

ต่างประเทศ ในด้านการรับรู้ถึงความต้องการหรือปัญหา 

แสวงหาข้อมูล การประเมินทางเลือก การตัดสินใจซ้ือ 

พฤติกรรมภายหลังการซ้ือ ซ่ึงผู้ตอบแบบสอบถามให้ความ

ส�าคัญกับปัจจัยทางการตลาดด้านลักษณะทางกายภาพ 

อันดับหนึ่งคือการตกแต่งภายในเคาน์เตอร์เชลล์ท่ีสวยงาม 

มีการใช้อุปกรณ์ท่ีทันสมัยในการให้บริการ รองลงมา ความ

สะอาดของเคาน์เตอร์เชลล์ ความทันสมัยในการตกแต่ง

เคาน์เตอร์เชลล์ และมีการใช้แสง สีสัน และกลิ่นที่โดด

เด่นและดึงดูดในการตกแต่งเคาน์เตอร์เซลล์ ซึ่งสอดคล้อง

กับผลการศึกษาของธนา ตันติเอมอร (2558) พฤติกรรม

การตัดสินใจซื้อเครื่องส�าอางน�าเข้าจากต่างประเทศของ
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ประชากรในจังหวัดปทุมธานี ผลการศึกษาพบว่าด้าน

ลักษณะทางกายภาพ ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส�าคัญ

กับ การจัดเรียงสินค้ามีความเป็นระเบียบ หยิบง่าย มี

เอกลักษณ์ในการตกแต่งร้าน และมีสถานที่รับรองลูกค้า

เพียงพอกับความต้องการ

ด้านกระบวนการ มีความสัมพันธ์กับ กระบวนการ

ตัดสินใจซื้อเครื่องส�าอางที่มีตราสินค้าจากต่างประเทศ 

ในด้านการรับรู้ถึงความต้องการหรือปัญหา การประเมิน

ทางเลือก ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส�าคัญกับปัจจัย

ทางการตลาดด้านกระบวนการ อนัดับหน่ึงคือเมือ่เกดิปัญหา

มีการแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว รองลงมาได้รับความ

สะดวกและรวดเรว็ในใช้การบรกิาร ซึง่สอดคล้องกบัผลการ

ศึกษาของธนา ตันติเอมอร (2558) พฤติกรรมการตัดสิน

ใจซื้อเครื่องส�าอางน�าเข้าจากต่างประเทศของประชากรใน

จังหวัดปทุมธานี ผลการศึกษาพบว่าด้านกระบวนการ ผู้

ตอบแบบสอบถามให้ความส�าคัญกับ มีการทบทวนสินค้า

และบริการอย่างถูกต้องแม่นย�า มีการแจ้งเตือนวันหมด

อายุสินค้า บริการอย่างรวดเร็ว คล่องแคล่วและใบเสร็จ

แสดงรายละเอียดชัดเจน
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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาเปรียบเทียบ และน�าเสนอการบริหารความเสี่ยงของโรงเรียนประถม

ศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจภาคใต้ของประเทศไทย กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน

ประถมศึกษา จ�านวน 291 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่ แบบสอบถามข้อเท็จจริง แบบสัมภาษณ์

แบบกึ่งโครงสร้าง และแบบสรุปจากการสนทนากลุ่ม สถิติท่ีใช้ได้แก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

และการวิเคราะห์ ความแปรปรวนทางเดียว ผลการวิจัยพบว่า (1) ผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษามีความคิดเห็นต่อการ

บริหารความเสี่ยง ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก (2) ผู้บริหารของโรงเรียนประถมศึกษาท่ีมีเพศ ศาสนา และประสบการณ์

ในการบริหารสถานศึกษา แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริหารความเสี่ยงของโรงเรียน แตกต่างกัน อย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05 (3) การน�าเสนอการบริหารความเสี่ยง ครอบคลุมถึง ด้านกลยุทธ์ ด้านการด�าเนินงาน ด้านการเงิน 

ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ ด้านทรัพยากรมนุษย์ ด้านความมั่นใจทางการศึกษา และ ด้านทรัพยากรและ

ส่ิงแวดล้อม ซึ่งผู้บริหารโรงเรียนควรน�าไปใช้ประกอบการด�าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ค�ำส�ำคัญ: การบริหารความเสี่ยง, โรงเรียนประถมศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจภาคใต้, ประสิทธิภาพการบริหาร

ความเส่ียง

Abstract

The purposes of this thesis were to compare and propose recommendations on the risk  

management of primary schools in the special zone with in the Southern border provinces of  

Thailand. The samples were two hundred and ninety-one (291) school directors. The instruments were 

the questionnaire, the semi structured interview and conclusions from the focus group discussion. 

The data was analyzed by frequency, percentage, mean, standard deviation and one-way ANOVA. 

The research findings revealed that: (1) The school directors opinion on risk management was at  

a high level; (2) There was a significant difference in perceived risk factors between gender, religion 

and experience which were found to be significant at 0.05 level; (3) It was recommended that risk 

management should have the operating strategies, financial resources, law and order structure,  

human resource excellence, confidence in education , and good environmental management in order 
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บทน�ำ

การบริหารความเสีย่ง เป็นการท�านายอนาคตอย่าง

มีเหตุมีผล มีหลักการและหาทางลด หรือป้องกันความเสีย

หายในการท�างานแต่ละขั้นตอนไว้ล่วงหน้า หรือในกรณีท่ี

พบกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบกับปัญหา

น้อยกว่าองค์การอื่นหรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็น

ความเสียหายที่น้อยกว่าองค์การที่ไม่มีเคยมีการเตรียมการ

หรือไม่มีการน�าความคิดของกระบวนการความเสี่ยงมาใช้ 

เมื่อเกิดสถานการณ์วิกฤติขึ้นองค์การเหล่าน้ันจะประสบ

ปัญหาและความเสียหายที่ตามมาโดยยากที่จะแก้ไข ดัง

นั้นการน�ากระบวนการบริหารความเสี่ยงมาช่วยเสริมร่วม

กับการท�างาน จะช่วยให้ภาระงานที่ปฏิบัติการ เป็นไปได้

ตามเป้าหมายทีก่�าหนดไว้ และป้องกนัโอกาสทีจ่ะเกดิความ

เสี่ยงและปัญหาที่จะเป็นอุปสรรค ต่อการด�าเนินงาน จึงจัด

เป็นเครื่องมือ ที่ช่วยให้ผู้บริหารสามารถมั่นใจได้ว่าความ

เสี่ยงได้รับการจัดการ อย่างเหมาะสม และทันเวลา รวม

ทัง้เป็นเคร่ืองมอืทีส่�าคญัของผูบ้รหิารในการบรหิารงานและ

การตัดสินใจในด้านต่าง ๆ เช่น การวางแผน การก�าหนด

กลยุทธ์ การติดตามควบคุมและการวัดผลการปฏิบัติงาน 

ซึ่งจะส่งผลให้การด�าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายให้แก่

องค์การ หน่วยงาน

โรงเรียนประถมศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะ

กิจภาคใต้ของประเทศไทยในปัจจุบันล้วนด�าเนินการภาย

ใต้ภาวะความเสี่ยง ผู้บริหารจึงต้องศึกษาและจัดการความ

เสี่ยง เพื่อให้องค์การเผชิญภาวะความเสี่ยงให้อยู่ในระดับ

ที่ยอมรับได้ขององค์การ การบริหารความเสี่ยงจึงเป็น

ส่วนหนึ่ง ของการบริหารจัดการตามปกติ หมายถึง การ

ให้ทุกคนในองค์การได้มีส่วนร่วม เช่น คณะกรรมการการ

บริหารมีการวิเคราะห์เชิงลึกเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์

แผนปฏิบัติงานประจ�าปี ผลของการบริหารความเสี่ยง จะ

เป็นการวัดความสามารถและการด�าเนินงานของบุคลากร

for the school directors’ to utilize their abilities to build the effective school governance.

Keywords: risk management, primary schools in the special zone within the southern border provinces 

of Thailand, effective of performance risk management

ในสถานศึกษาได้เป็นอย่างดี (เจนเนตร มณีนาค, 2548) ซึ่ง

สอดคล้องกับเฉลิมศักดิ์ นามเฉียงใต้ (2552) ได้กล่าวว่า 

การบริหารความเสี่ยงเป็นการบริหารปัจจัย และควบคุม

กิจกรรมรวมท้ังกระบวนการการด�าเนินงานต่างๆ โดยลด

มูลเหตุ และโอกาสท่ีองค์การ จะเกิดความเสียหายเพื่อให้

ระดับของความเสี่ยงและขนาดของความเสี่ยงท่ีจะเกิดขึ้น

ในอนาคตอยู่ในระดับท่ีองค์การรับได้ ประเมินได้ ควบคุม

ได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบและค�านึงถึงการบรรลุ 

วัตถุประสงค์ หรือเป้าหมายขององค์การเป็นส�าคัญ หรือ

อีกนัยหนึ่งอธิบายความเสี่ยงว่าเป็น วิธีการบริหารจัดการ 

ท่ีเป็นไปเพื่อการคาดการณ์และลดผลเสียของความไม่

แน่นอนท่ีจะเกิดข้ึนแก่องค์การ ท้ังนี้เพื่อให้องค์การบรรลุ

วัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น การบริหาร

ความเสี่ยงยังเป็นเทคนิคทางการบริหารท่ีได้รับความสนใจ

เป็นอย่างมากของหน่วยงาน ท้ังภาครัฐและเอกชนต่างให้

ความส�าคัญกับการบริหารความเสี่ยง จากการตัดสินใจ

ต่างๆ ในการบริหารอาจน�ามาซ่ึงผลทางบวกและทางลบ 

การบริหารความเสี่ยงท่ีมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดประโยชน์

ต่อองค์การ เป็นองค์ประกอบหนึ่งของการบริหารจัดการ

ท่ัวไป ซ่ึงการบริหารจัดการ ด้านความเสี่ยงจะเป็นส่วนที่

เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ลดความไม่แน่นอนของขั้นตอนการ

ท�างานและการวางแผนต่าง ๆ ขององค์การเพื่อให้องค์การ

บรรลุเป้าหมายได้อย่างแน่นอนมากยิ่งขึ้น (เฉลิมศักดิ์ นาม

เฉียงใต้, 2552 ) ตลอดจนช่วยลดโอกาสหรือความรุนแรง

ของการสูญเสีย (นฤมล โฉมสะอาด, 2552 )

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

จากสภาพความเป็นมาและความส�าคญัของปัญหา

การวิจัยดังท่ีกล่าวมาข้างต้น เพื่อให้มีความชัดเจนในการ

ตอบค�าถาม ผู้วิจัยได้ก�าหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัยดังนี้
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1. เพ่ือศึกษาการบริหารความเสี่ยงของโรงเรียน

ประถมศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจภาคใต้ของ

ประเทศไทย

2. เพื่อเปรียบเทียบการบริหารความเสี่ยงของ

โรงเรียนประถมศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจภาคใต้

ของประเทศไทย จ�าแนกตามเพศ ศาสนา และประสบการณ์

ในการบริหารสถานศึกษา

3. เพื่อน�าเสนอการบริหารความเสี่ยงของโรงเรียน

ประถมศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจภาคใต้ของ

ประเทศไทยที่มีประสิทธิภาพ

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

Committee of Sponsoring Organizations 

of the Treadway Commission (COSO) (2004) แบ่ง

ความเส่ียงออกเป็น 4 ประเภทคือ

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (strategic risk) คือ

ความเส่ียงที่เกิดจากการก�าหนดแผนกลยุทธ์ แผนด�าเนิน

งานและน�าไปปฏิบัติไม่เหมาะสมหรือไม่สอดคล้องกับ

ปัจจัยภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก อันส่งผลกระ

ทบต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจหรือสถานะขององค์กร

โดยแหล่งทีม่าของความเสีย่งด้านกลยทุธ์สามารถจ�าแนกได้ 

2 ประเภทคือ ปัจจัยความเสี่ยงภายนอกได้แก่ ภาวการณ์

การแข่งขัน การเปลี่ยนแปลงนโยบาย กระแสสังคม การ

เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ปัจจัยทางเศรษฐกิจ ปัจจัย

ทางการเมือง และปัจจัยความเสี่ยงภายใน ได้แก่ ปัจจัย

ภายในทีอ่งค์กรสามารถควบคมุได้ แต่สามารถส่งผลกระทบ

หรือเป็นอุปสรรคต่อการด�าเนินการตามแผนกลยุทธ์ เพื่อ

ให้บรรลุเป้าหมาย ได้แก่ โครงสร้างองค์กร กระบวนการ

และวิธีด�าเนินงานความเพียงพอ ของข้อมูลและเทคโนโลยี

ส�าหรับการให้บริการ เป็นต้น

2. ความเสี่ยงด้านการด�าเนินงาน (operational 

risk) คือ ความเสี่ยงอันเนื่องมาจากการก�ากับดูแลกิจการท่ี

ดีหรือขาดธรรมาภิบาลในองค์กรและการขาดการควบคุม

ที่ดีโดยอาจเกี่ยวข้องกับกระบวนการด�าเนินงานภายใน คน 

ระบบหรือเหตุการณ์ภายนอก

3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (financial risk) คือ 

ความเสี่ยงที่เกิดจากการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตาม

แผน งบประมาณถูกตัด งบประมาณท่ีได้รับไม่สอดคล้อง

กับสถานการณ์ของภารกิจท่ีเปลี่ยนแปลงไปท�าให้การ

จัดสรรไม่พอเพียง

4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎ

ระเบียบ (compliance risk) คือความเสี่ยงท่ีเกิดจากการ

ไม่สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง

ได้ หรือกฎระเบียบหรือกฎหมายท่ีมีอยู่ไม่เหมาะสม หรือ

เป็นอุปสรรคต่อการด�าเนินงาน

Higher Education Institutions Ethics Integrity 

at Work (2004) แบ่งประเภทความเสีย่งออกเป็น 5 ประเภท

คือ ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านทรัพยากรมนุษย์ 

ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี

และข้อมูลข่าวสาร และความเสี่ยงทางด้านวิชาการ

Roth (2007) ได้แบ่งความเสีย่งออกเป็น 6 ประเภท 

คือ ความเสี่ยงทางด้านสินทรัพย์ ความเสี่ยงทางด้านการ

ด�าเนนิงาน ความเสีย่งทางด้านเทคโนโลยแีละข้อมลูข่าวสาร 

ความเสี่ยงทางด้านการควบคุม/กฎระเบียบ ความเสี่ยงทาง

ด้านการตลาด ความเสี่ยงทางด้านกลยุทธ์

1. ความเสี่ยงทางด้านสินทรัพย์ ครอบคลุมไปถึง

ความเสี่ยงทางด้านเครดิตการลงทุน การโกง การฉ้อฉล 

การขโมย การกระท�าในทางท่ีผิด การใช้สติปัญญาในการ

ลงทุน ความละเอียดอ่อนของข้อมูล

2. ความเสีย่งทางด้านการด�าเนนิงาน ครอบคลมุไป

ถึงความเสี่ยงทางด้านกระบวนการ คุณภาพของการบริการ 

การท�างานท่ีไม่มีประสิทธิภาพ การไร้สมรรถภาพการชะงัก

ของธุรกิจ กลยุทธ์ในการด�าเนินงาน และเพื่อนร่วมงาน

3. ความเสีย่งทางด้านเทคโนโลยแีละข้อมลูข่าวสาร 

ครอบคลมุไปถงึความเสีย่ง ทางด้านการหยดุชะงกัของธรุกจิ 

ข้อมูลข่าวสาร คุณภาพของข้อมูล ความล้าสมัยของข้อมูล

และเทคโนโลยี

4. ความเสี่ยงทางด้านการควบคุม/กฎระเบียบ 

โดยครอบคลุมไปถึงความเสี่ยง ทางด้านอัตราแลกเปลี่ยน 

สภาพคล่อง การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ความพอ

เพียงของงบประมาณ

5. ความเสี่ยงด้านการตลาด ครอบคลุมไปถึงความ
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เส่ียงที่เกิดจากความเคลื่อนไหวของสถาบันการเงิน อัตรา

ดอกเบีย้ เกิดจากสภาวะการแข่งขนัทางตลาด รวมไปถงึการ

วางแผน การผลิตการก�าหนดราคา การจ�าหน่าย ตลอดจน

การด�าเนินการต่างๆ

6. ความเสี่ยงทางด้านกลยุทธ์ ครอบคลุมไปถึง

ลูกค้าและผู้ที่เก่ียวข้อง ลูกจ้าง การแข่งขัน ทรัพยากร การ

ประสานงาน และการสื่อสาร

จากที่กล่าวมาสรุปได้ว่า ประเภทของความเสี่ยง

มี 2 ส่วนใหญ่ๆ คือ ส่วนที่ 1 การบริหารความเสี่ยงตาม

กระทรวงศึกษาธิการ มีการบริหารความเสี่ยง 4 ด้าน ดังนี้ 

(1) ความเส่ียงด้านกลยุทธ์ (2) ความเสี่ยงด้านการด�าเนิน

งาน (3) ความเสี่ยงด้านการเงิน (4 ) ความเสี่ยงด้านการ

ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ ส่วนที่ 2 การบริหาร

ความเสี่ยงในพื้นท่ีพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน 

โดยน�าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเกิดความไม่สงบ คือ  

(1) ปัจจยัด้านบคุคลและกลุม่บคุคล (2) ปัจจยัด้านโครงสร้าง 

เป็นการศึกษาการบริหารความเสี่ยง ด้านเศรษฐกิจ ด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (3) ปัจจัยด้านภาษา 

ศาสนา วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และชาติพันธุ์ ศึกษา

ความแตกต่างของการนับถือศาสนา ภาษา ประวัติศาสตร์

ถูกเบี่ยงเบนการปรับตัว ให้เข้ากับสังคมแวดล้อมการยึด

ติดกับชาติพันธุ ์มลายู มาศึกษาซึ่งประเภทความเสี่ยงท่ี

เกี่ยวข้องใน 3 ด้าน ดังนี้ (1) ความเสี่ยงด้านทรัพยากร

มนุษย์ (2) ความเสี่ยงด้านความมั่นใจทางการศึกษา และ 

(3) ความเสี่ยงด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

กรอบแนวคิดกำรวิจัย

กำรบริหำรควำมเสี่ยง

การบริหารความเสี่ยงของกระทรวงศึกษาธิการ

1. ความเส่ียงด้านกลยุทธ์ 

2. ความเส่ียงด้านการด�าเนินงาน 

3. ความเส่ียงด้านการเงิน 

4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและ

ระเบียบ 

การบรหิารความเสีย่งตามพืน้ทีพ่ฒันาพเิศษเฉพาะกจิ

5. ความเส่ียงด้านทรัพยากรมนุษย์

6. ความเส่ียงด้านความมั่นใจทางการศึกษา

7. ความเส่ียงด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

สภาวะแวดล้อมอันเนื่อง

มาจากสถานการณ์ความ

ไม่สงบ

แนวทางการบริหาร

ค ว า ม เ สี่ ย ง ข อ ง

โ ร ง เ รี ย น ป ร ะ ถ ม

ศึกษาในเขตพัฒนา

พิ เ ศ ษ ภ า ค ใ ต ้ ข อ ง

ประเทศไทย

ประสิทธิภาพของการ

บริหารความเสี่ยง

•  ก า ร ป ล อ ด จ า ก

สถานการณ์ความไม่สงบ

สภาวะแวดล้อมอันเนื่อง

มาจากสถานการณ์ความ

ไม่สงบ

ประเด็นต่างๆ เพิ่มเติมจากการสัมภาษณ์

ภำพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

เพ่ือเป็นแนวทางการด�าเนินในการวิจัยครั้งนี้ให้

บรรลตุามจดุประสงค์และสอดคล้องกนัอย่างมปีระสทิธภิาพ 

ผู้วิจัยจึงก�าหนดขั้นตอนในการวิจัยเป็นขั้นตอนต่างๆ ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 จัดเตรียมโครงการวิจัย เป็นขั้นตอน

การเตรียมการวิจัย โดยศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการ

บริหารความเสี่ยงของโรงเรียนประถมศึกษาในเขตพัฒนา

พิเศษเฉพาะกิจภาคใต้ของประเทศไทย เป็นการศึกษา

รวบรวมข้อมลูเกีย่วกบัแนวคดิ ทฤษฎแีละวรรณกรรมต่างๆ 

ท่ีเก่ียวข้อง จากต�ารา เอกสาร วารสาร สิ่งตีพิมพ์และงาน

วิจัยต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องเพื่อให้ทราบถึงองค์ประกอบและวิธี

กระบวนการในการบรหิารความเสีย่งโดยทัว่ไปเป็นแนวทาง

ในการท�าการวิจัยในครั้งนี้
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ขั้นตอนที่ 2 ด�าเนินการวิจัย เป็นขั้นการศึกษา

วิเคราะห์ก�าหนดกรอบแนวคิดเพื่อสร้าง และพัฒนาเครื่อง

มือที่เป็นแบบสอบถามข้อเท็จจริง rubric scale โดยมี

การตรวจสอบคุณภาพ ของเครื่องมือให้สอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์ของการศึกษางานวิจัย ให้อาจารย์ท่ีปรึกษา 

การวิจัยตรวจทาน แก้ไขเน้ือหา ภาษาศัพท์ทางวิชาการ 

และการครอบคลุมวัตถุประสงค์ น�าแบบสอบถามที่สร้าง

เสร็จเรียบร้อยแล้วเสนอให้ผู้ทรงคุณวุฒิ จ�านวน ห้าท่าน 

พิจารณาตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเน้ือหา (content 

validity) น�าเคร่ืองมือหรือแบบสอบถามที่แก้ไขสมบูรณ์

แล้วไปเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจริง น�าข้อมูลที่ได้มา

ทดสอบความถูกต้อง วิเคราะห์ข้อมูล แปลผล และตรวจ

สอบความเหมาะสมของข้อมูล

ขัน้ตอนที ่3 การเกบ็ข้อมลูและการวเิคราะห์ข้อมลู

เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยผู้วิจัยส่งแบบสอบถามไป

ให้กลุ่มตัวอย่าง เมื่อกลุ่มตัวอย่างรับเอกสารเรียบร้อยแล้ว

ผู้วิจัยโทรศัพท์หา ผู้ให้ข้อมูล เฉพาะโรงเรียนที่มีเหตุการณ์

ความไม่สงบ เพ่ือพูดคุยสอบถามตามเอกสารนั้น ในเขต

พื้นที่ๆ น�าข้อมูลดิบที่ได้มาท�าการวิเคราะห์ multiple 

regression ,t-test and F-test solution เปรียบเทียบ

ความแตกต่างการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มตัวอย่างน�ามา

เป็นร่างการบรหิารความเสีย่งทีม่ปีระสทิธภิาพเพือ่เสนอต่อ

ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาต่อไป

ขั้นตอนที่ 4 จัดการสนทนากลุ่ม เพื่อน�าร่างการ

บริการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ มาพัฒนาเพื่อให้ได้

กระบวนการบริหารความสีย่งทีเ่หมาะสม โดยในการสนทนา 

ประกอบด้วย ตัวแทนกลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่ม กลุ่มละห้า

คน ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิ จ�านวน สิบ คน ประกอบ

ด้วย ผู้วิจัย อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยและผู้ที่สนใจ

ขัน้ตอนที ่5 จดัท�ารายงานผลการวจิยัฉบบัสมบูรณ์ 

เสนอต่อคณะกรรมการควบคมุวทิยานพินธ์ ตรวจสอบความ

ถูกต้องเพื่อปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร้อง ตามที่คณะกรรมการ

ควบคุมวิทยานิพนธ์เสนอแนะ จัดพิมพ์ และส่งรายงานผล

การวิจัยฉบับสมบูรณ์ต่อบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยอีส

เทิร์นเอเชีย 

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้บริหารหรือ

รองผู้บริหารของโรงเรียนประถมศึกษา ส�านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษา ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจภาค

ใต้ คือ จังหวัด ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และ สงขลาเฉพาะ 

4 อ�าเภอ คือ อ.นาทวี อ. สะบ้าย้อย อ.จะนะ และ อ.เทพา 

จ�านวน 1,200 โรงเรียน

กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ ได้ก�าหนดขนาด

กลุ่มตัวอย่างโดยวิธีการเปิดตารางส�าเร็จของเครซ่ีและมอร์

แกน (Krejcie &Morgan) จากจ�านวนผู้บริหารหรือรองผู้

บริหารของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษา ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ ภาค

ใต้ จ�านวน 1,200 โรงเรียน ได้กลุ่มตัวอย่างจ�านวน 291 

โรงเรียนโดยมีการจ�าแนกกลุ่มตัวอย่างออกเป็น สองกลุ่ม 

โดยเลือกโรงเรียนแบบจับคู่ (matching cases) ดังนี้ กลุ่ม

ท่ี 1.คือ กลุ่มโรงเรียนท่ีเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในรอบ

หนึ่งปีท่ีผ่านมา จ�านวน 146 โรงเรียน กลุ่มท่ี 2 คือ กลุ่ม

โรงเรียนที่ตั้งอยู่ใกล้เคียงกับโรงเรียนแต่ละแห่งในกลุ่มแรก

และ ไม่เคยเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในโรงเรียนในรอบ

หนึ่งปีท่ีผ่านมา จ�านวน 146 โรงเรียน

กรณีในรอบป ี ท่ีผ ่ านมาจ�านวนโรงเรียนที่มี

เหตุการณ์ความไม่สงบมีน้อยกว่าจ�านวนที่ก�าหนดให้ใช้

จ�านวนตามที่เกิดขึ้นจริง และเลือกจ�านวนโรงเรียนที่ไม่

เคยเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในจ�านวนเท่า ๆ กัน รวม

เป็น 292 โรงเรียน

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย

การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้เครื่องมือในการ

วิจัย 2 ประเภท คือ

1. แบบสอบถามเท็จจริง (questionnaire) โดย

ผู้วิจัยสร้างข้ึนโดยอาศัยแนวคิด จากเอกสารและงานวิจัย

ท่ีเก่ียวข้องแบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ 

ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามข้อมูลท่ัวไปของผู้ให้

ข้อมูลในเรื่อง เพศ ศาสนา และประสบการณ์ในการบริหาร

สถานศึกษา มีลักษณะเป็นแบบส�ารวจรายการ (checklist) 

ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับกระบวนการ



136 Vol. 8 No. 3 September-December 2018
EAU HEritAgE JoUrnAl

Social Science and Humanity

บริหารความเสี่ยงของ ผู ้บริหารหรือ รองผู ้บริหารของ

โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน

ใต้ ในด้านความเสี่ยงภายในสถานศึกษา 7 ด้าน (1) ความ

เสี่ยงด้านกลยุทธ์ (2) ความเสี่ยงด้านการด�าเนินงาน  

(3) ความเส่ียงด้านการเงิน (4) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติ

ตามกฎหมายและระเบียบ (5) ความเสี่ยงด้านทรัพยากร

มนุษย์ (6) ความเสี่ยงด้านความมั่นคง/มั่นใจการศึกษา  

(7) ความเสีย่งด้านทรพัยากรและสิง่แวดล้อม แบบสอบถาม

ข้อเทจ็จรงิ rubric scale ห้าระดบั ตามข้อเทจ็จรงิทีป่รากฏ 

2. แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งมีโครงสร้าง (semi-

structured or guided interviews) สร้างแบบสัมภาษณ์

จากการวิเคราะห์เนื้อหา โดยสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ จ�านวน 

สิบท่าน ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารความ

เสี่ยงในระดับจังหวัด สามท่าน ผู้เชี่ยวชาญในด้านเขตพื้นที่

พัฒนาพิเศษจังหวัดชายแดนใต้ สามท่าน และอื่นๆ ตามค�า

แนะน�าของอาจารย์ที่ปรึกษาอีกสี่ท่าน

3. แบบสรุปจากการสนทนากลุ ่ม จากการพูด

คุยสอบถามตามเอกสารทางโทรศัพท์ เฉพาะโรงเรียนท่ีมี

เหตุการณ์ความไม่สงบ เพื่อพูดคุยสอบถามตามเอกสาร

นั้น ประกอบด้วย ตัวแทนกลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่ม กลุ่ม

ละห้าคน ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิ จ�านวน สิบท่าน 

ประกอบด้วย ผูว้จิยั อาจารย์ทีป่รกึษางานวจิยัและผูท้ีส่นใจ

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล

การวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้วางแผนการด�าเนินการ

เก็บรวบรวมข้อมูลตามล�าดับดังนี้

1. น�าหนังสือเสนอขอความอนุเคราะห์จากบัณฑิต

วิทยาลัย มหาวิทยาลัยอิสเทิร์นเอเชีย ถึงผู้บริหารหรือรอง

ผู้บริหารของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส�านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ

ภาคใต้ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอความร่วมมือในการแจก

แบบสอบถามด้วยตัวเองและทางไปรษณีย์

2. แจกแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์แก่กลุ่มตัวอย่าง 

(ผู ้บริหารหรือรองผู ้บริหาร ของโรงเรียนประถมศึกษา 

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ในเขต

พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจภาคใต้) โดยตรงหรือทางไปรษณีย์ 

ในระหว่าง วันท่ี 14 – 18 ธันวาคม 2558 

3. ผู้วิจัยด�าเนินการสัมภาษณ์ด้วยตนเอง และให้

ครูธุรการ จ�านวน 1 คน ได้ท�าการจดบันทึก การสัมภาษณ์ 

ในระหว่าง วันท่ี 21 - 24 ธันวาคม 2558 

4. ผู้วิจัยด�าเนินการสนทนากลุ่มจากการพูดคุย

สอบถามตามเอกสารทางโทรศัพท์ เฉพาะโรงเรียนท่ีมี

เหตุการณ์ความไม่สงบในวันท่ี 8 กุมภาพันธ์ 2559

5. เก็บรวบรวมแบบสอบถาม และแก้ไขข้อมูล

กำรวิเครำะห์ผลข้อมูลและสถิติที่ใช้

ผู ้วิจัยด�าเนินการวิเคราะห์ข ้อมูลด ้วยเครื่อง

คอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปทางสถิติ ตาม

ล�าดับข้ันตอนดังนี้ 

1. วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้บริหารสถานศึกษา

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ในเขต

พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจภาคใต้ ในเรื่อง เพศ ศาสนา และ

ประสบการณ์การท�างาน วิเคราะห์ข้อมูลโดย การแจกแจง

ความถ่ี (frequency) และค่าร้อยละ (percentage)

2. วิเคราะห์รายละเอียดเกี่ยวกับการบริหารความ

เสี่ยงของโรงเรียนประถมศึกษา ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะ

กิจภาคใต้ของประเทศไทย ด�าเนินการดังนี้ 

2.1. ค�านวณหาค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (SD) ในภาพรวม และรายด้าน พร้อมท้ังเสนอ

ข้อมูลในตารางวิเคราะห์ t – test หรือ F-test ประกอบ

กับ Scheffe’s test 

2.2 วิเคราะห์ความแตกต่างด้วยการทดสอบ

สมมติฐาน เพื่อเปรียบเทียบการบริหารความเสี่ยงของผู้

บริหารหรือรองผู้บริหารของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด

ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ในเขตพัฒนา

พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้ ท่ีมีได้แก่ เพศ ศาสนา 

และประสบการณ์การท�างานต่างกนั การทดสอบด้วย t-test 

และ F-test ประกอบกับ Scheffe’s test แล้วแต่กรณี

2.3 วิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ และ

การสนทนากลุ่มด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา
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2.4 การสังเคราะห์ผลการวิเคราะห์ท่ีได้จาก

ข้อที่ 1 และ ข้อที่ 2

ผลกำรวิจัย

ในการวเิคราะห์การบรหิารความเสีย่งของโรงเรยีน

ประถมศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจภาคใต้ของ

ประเทศไทย ได้น�าเสนอผลการวิจัยดังนี้

1. สรุปผลการวิเคราะห์การบริหารความเสี่ยง

ของโรงเรียน ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน ใน

ภาพรวมมีระดับการบริหารความเสี่ยง อยู่ในระดับมาก  

( =4.34, SD=0.69) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านมีระดับ

การบริหารความเสี่ยง อยู่ในอันดับสูงสุด คือ ความเสี่ยง

ด้านความมั่นใจทางการศึกษา อยู่ในระดับมาก ( =4.47, 

SD=0.57) รองลงมา คือ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติ

ตามกฎหมายและระเบียบ อยู ่ในระดับมาก ( =4.39,  

SD=0.66)ความเสี่ยงด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม อยู่ใน

ระดับมาก ( =4.38, SD=0.64) ความเสี่ยงด้านการด�าเนิน

งาน อยู่ในระดับมาก ( =4.37, SD=0.67) ความเสี่ยงด้าน

การเงินอยู่ในระดับมาก ( =4.32, SD=0.68) ความเสี่ยง

ด้านกลยุทธ์ อยู่ในระดับมาก ( =4.28, SD=0.69) และ

ด้านที่มีระดับการบริหารความเสี่ยง อยู ่ในอันดับต�่าสุด 

คือ และความเสี่ยงด้านทรัพยากรมนุษย์อยู่ในระดับมาก 

( =4.42, SD=0.68) 

2. สรุปผลการวิเคราะห์ผู้บริหารโรงเรียนท่ีมีเพศ 

นับถือศาสนา และมีประสบการณ์ ในการบริหารโรงเรียน

แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริหารความเสี่ยงของ

โรงเรียนประถมศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจภาค

ใต้ของประเทศไทย แตกต่างกัน อย่างมีนัยส�าคัญ ทาง

สถิติที่ระดับ .05 

3. สรุปประเด็นจากการสัมภาษณ์ผู ้เชี่ยวชาญ 

จ�านวน สิบท่าน ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหาร

ความเส่ียงในระดับจังหวัด สามท่าน ผู้เชี่ยวชาญ ในด้าน

เขตพ้ืนที่พัฒนาพิเศษจังหวัดชายแดนใต้ สามท่าน และ 

อื่นๆ ตามค�าแนะน�าของอาจารย์ ที่ปรึกษาอีกสี่ท่าน ใน

ระหว่าง วันที่ 21 - 24 ธันวาคม 2558 ผู้วิจัย เป็นผู้ด�าเนิน

การสัมภาษณ์ด้วยตนเอง และให้ครูธุรการ จ�านวน 1 คน 

ได้ท�าการจดบันทึก ผลจากการวิเคราะห์เนื้อหา ประกอบ

ด้วย ได้แก่

3 .1 ความเสี่ ยงด ้ านกลยุทธ ์  ผู ้บริหาร

โรงเรียน ควรด�าเนินโครงการหรือกิจกรรมโดยการแบ่ง

ย่อยวัตถุประสงค์ของการด�าเนินงาน รวมท้ังให้ครูและ

บุคลากรทุกฝ่ายมีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการก�าหนด

วัตถุประสงค์และเป้าหมายการด�าเนินงานขององค์การ 

การประเมินผลความคืบหน้า และมีการติดตามประเมิน

ผลการด�าเนินงานอย่างเป็นระบบมีความน่าเชื่อถือ และ

ตรงตามวัตถุประสงค์ท่ีก�าหนด 

3.2 ความเสีย่งด้านการด�าเนนิงาน ควรก�าหนด

หน้าที่ ความรับผิดชอบของบุคลากรแต่ละคนเป็นลาย

ลักษณ์อักษร อย่างชัดเจน เพื่อให้บุคลากรสามารถปฏิบัติ

งาน ได้ตามวัตถุประสงค์ของการด�าเนินงานและมีส่วนร่วม 

ในเรื่องการพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาโรงเรียน และการ

ก�ากับติดตามโครงการต่างๆ อย่างสม�่าเสมอ

3.3 ความเสี่ยงด้านการเงิน ควรใช้วิธีการ

บริหารความเสี่ยงโดยการควบคุมและ หามาตรการใน

การป้องกันความเสี่ยง การแต่งตั้งกรรมการรักษาเงินท่ีให้

ปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้องตามระเบียบ การจัดท�าทะเบียน

คุมการเงิน การควบคุมบริหารค่าใช้จ่ายรายหัวนักเรียนมี

การออกใบเสร็จรับเงินทุกครั้งที่รับเงิน และการเบิกใช้และ

ส่งคืนพัสดุในแต่ละครั้งให้มีการลงนามไว้ เพื่อเป็นหลักฐาน 

ตลอดจนการตรวจสอบการใช้งบประมาณ

3.4 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย

และระเบียบ ผู ้บริหารโรงเรียน ควรมีการปฏิบัติตนให้

เป็นแบบอย่างที่ดีทั้งในด้านความซื่อสัตย์และจริยธรรม

ในการบริหารงาน มีการควบคุมไม่ให้บุคลากรในสถาน

ศึกษามีปัญหาเรื่องเสื่อมเสียทางจรรยาบรรณ และศีลธรรม 

ก�าหนดมาตรการที่ส่งเสริมให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติ

งานตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อปฏิบัติ มาตรฐานและข้อ

บังคับท่ีเก่ียวข้องอย่างเหมาะสม การก�าหนดมาตรการหรือ

บทลงโทษส�าหรับบุคลากรท่ีไม่ปฏิบัติงาน ตามกฎหมาย 

ระเบียบ ข้อปฏิบัติ มาตรฐานและข้อบังคับ อย่างชัดเจน

และเป็นธรรม

3.5 ความเสี่ยงด้านทรัพยากรมนุษย์ ควรใช้

วิธีการควบคุมและหามาตรการในการป้องกันความเส่ียง

รวมไปถึงการมีส่วนร่วมของนักเรียน ผู้ปกครอง บุคลากร
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ในสถานศึกษา ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ท่ี

เกี่ยวข้อง โดยการสร้างแรงจูงใจให้กับบุคลากรในสถาน

ศึกษา จัดท�าคู่มือการบริหาร คู่มือการปฏิบัติงาน ตาม

กรอบภาระงานในหน้าที่จัดให้มีคณะกรรมการ จัดท�าแผน

เพิ่มศักยภาพของบุคลากรในสถานศึกษาน�าไปปฎิบัติและ

ก�ากับติดตามอย่างต่อเนื่อง

3.6 ความเสี่ยงด้านความมั่นใจทางการศึกษา 

ควรส่งเสริม สนับสนุนให้มีคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา โดยใช้ผู้ปกครอง ชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในการ

วางแผน และร่วมด�าเนินงาน เพ่ือให้สถานศึกษามีความ

เชื่อมั่นและความมั่นใจให้แก่ชุมชนรอบโรงเรียน และมี

ความมั่นคงและเสถียรภาพทางการศึกษา จัดท�าเอกสาร

ประชาสัมพันธ์ การด�าเนินงานต่างๆ ให้ได้รับทราบความ

เคล่ือนไหว และจัดประชุมผู้ปกครองอย่างน้อยภาคเรียน

ละ 2 ครั้ง เพื่อรับฟังข้อคิดเห็น และแจ้งผลพัฒนาผู้เรียน

ให้ทราบ

3.7 ความเสี่ยงด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 

ควรส�ารวจ จัดท�าทะเบียนแหล่งเรียนรู ้ทั้งภายในและ

ภายนอก การจัดท�าแผนพัฒนาแหล่งเรียนรู้โดยชุมชนเข้า

มามีส่วนร่วมในการพัฒนาและใช้ประโยชน์ร่วมกัน รวมทั้ง 

สนับสนุนให้ครูละนักเรียน ใช้แหล่งเรียนรู้ร่วมกัน จัดท�า

แผนผังอาคารสถานที่อย่างละเอียดและเป็นปัจจุบัน จัด

ท�าแผนป้องกันและการรักษาความปลอดภัยการใช้อาคาร

สถานที่ การด�าเนินงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง มีการ

ประเมินผลการด�าเนินการ ที่เป็นสถานการณ์และความพึง

พอใจจากนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และชุมชน ตลอดจนการ

ให้ความรู้เพ่ือสร้างความตระหนักแก่ผู้บริหารสถานศึกษา 

ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน โดยการจัดประชุม

สัมมนา ให้ศึกษาเอกสารโดยสอดแทรกวิธีการหลบภัย

จากภัยพิบัติ และจากเหตุการณ์ไม่สงบให้กับนักเรียนและ

ผู้เกี่ยวข้องทุกคน

จากผลสรุปประเด็นจากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ

เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง ของโรงเรียนประถมศึกษา

ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้ ของ

ประเทศไทย ใน 7 ด้าน ดังนี้ (1) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 

(2) ความเสี่ยงด้านการด�าเนินงาน (3) ความเสี่ยงด้าน

การเงิน (4) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและ

ระเบียบ (5) ความเสี่ยงด้านทรัพยากรมนุษย์ (6) ความ

เสี่ยงด้านความมั่นใจทางการศึกษา และ (7) ความเส่ียง

ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

กำรอภิปรำยผล

จากการสรปุผลการวจิยัเรือ่ง การบรหิารความเสีย่ง

ของโรงเรยีนประถมศกึษาในเขตพฒันาพเิศษเฉพาะกจิภาค

ใต้ของประเทศไทย ข้างต้น ขอน�าเสนอการอภปิรายผล ดงันี้ 

1. ผู้บริหารโรงเรียนมีความคิดเห็นต่อการบริหาร

ความเสี่ยง ในภาพรวม มีระดับการบริหารความเสี่ยง อยู่

ในระดับมาก ซ่ึงสอดคล้องกับดวงใจ ช่วยตระกูล (2551) 

การบริหารความเสี่ยงในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพืน้

ฐาน ผลการวิจัยพบว่า (1) ปัจจัยความเสี่ยงในสถานศึกษา

ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ

คือ ด้านการเรียนการสอน ด้านการเงิน ด้านความมั่นใจ

ทางการศึกษา ด้านสิ่งแวดล้อมและด้านการบริหารจัดการ

ความปลอดภัย โดยปัจจัยความเสี่ยงของสถานศึกษาใน

เมือง นอกเมืองและในแต่ละภูมิภาค มีความแตกต่างกัน

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคล้องกับ

งานวิจัยของปิยะรัตน์ เสนีย์ชัย (2553) การบริหารความ

เสี่ยงของผู้บริหารสถานศึกษา ตามทัศนะของข้าราชการครู

สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส 

เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า ระดับการบริหารความเสี่ยงของ

ผู้บริหารสถานศึกษา ตามทัศนะของข้าราชการครู สังกัด

ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 

2 โดยภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก 

1.1 ผู้บริหารโรงเรียนมีความคิดเห็นต่อการ

บริหารความเสี่ยงของโรงเรียน ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ใน

ภาพรวมมีระดับการบริหารความเสี่ยง อยู่ในระดับมาก 

ซึ่งสอดคล้องกับของประเสริฐ อัครประถมพงศ์ (2550, 

น. 2 อ้างถึงในดวงใจ ช่วยตระกูล, 2551, น. 2) กล่าวว่า 

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ประกอบด้วย ปัจจัยภายนอก ได้แก่ 

นโยบาย กลยุทธ์ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สภาพแวดล้อม ชื่อ

เสียง ภาพลักษณ์ เช่นเดียวกับส�านักงานประกันคุณภาพ

ของมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ (ม.ป.พ.) กล่าวว่า ความ

เสี่ยงด้านกลยุทธ์ คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการก�าหนดยุทธ์ 

และนโยบายในการบริหารงาน ท่ีเหมาะสมชัดเจนหรือไม่ 

1.2 ผู้บริหารโรงเรียนมีความคิดเห็นต่อการ
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บริหารความเสี่ยงของโรงเรียนความเสี่ยงด้านการด�าเนิน

งาน ในภาพรวมมีระดับการบริหารความเสี่ยง อยู่ในระดับ

มากซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของส�านักงานปลัดกระทรวง

การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (2556) กล่าว

ถึงความเสี่ยงด้านการด�าเนินงานว่า คือ ประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผล หรือการด�าเนินงาน ปฏิบัติงานโดยความเสี่ยง

ที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากกระบวนการภายใน

ขององค์การ กระบวนการเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมที่

ใช้ บุคลากร ความเพียงพอ ของข้อมูล ส่งผลกระทบต่อ

ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการด�าเนินโครงการ ซ่ึง

ประเสริฐ อัครประถมพงศ์ (2553 อ้างถึงใน ดวงใจ ช่วย

ตระกูล, 2551, น. 13) กล่าวว่าความเสี่ยงด้านการด�าเนิน

งาน ได้แก่ สภาพแวดล้อมความปลอดภยัพนกังาน บคุลากร 

ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ ภยัธรรมชาติ การด�าเนนิกจิการ 

ขณะเดียวกันกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง กล่าว

ถึงความเสี่ยงด้านการด�าเนินงานว่า เป็นการไม่สามารถ

ปฏิบัติงานได้ทันตามเวลาที่ก�าหนดภายใต้งบประมาณที่

ได้รับการจัดสรรไว้แล้ว ซึ่งเกี่ยวข้องกับทั้งเวลา คน เงิน

และวัสดุ ความเสี่ยงประเภทนี้คล้ายกับความเสี่ยงด้าน

ระบบการจัดการแต่มีจุดเน้นมากกว่า เช่น จะร่วมมือกันแก้

ปัญหาในขั้นตอนสุดท้ายของก�าหนดการปฏิบัติงาน เมื่อสิ่ง

ที่หลีกเล่ียงไม่ได้เกิดขึ้น คือ เวลาและทรัพยากรลดน้อยลง

ได้อย่างไรความเสี่ยงด้านการด�าเนินงาน จึงมีความหมาย

ครอบคลุมกระบวนการภายในองค์การที่เกี่ยวข้องกับการ

ปฏิบัติงาน การควบคุม การจูงใจการติดตามผลงาน การ

คัดเลือกบุคคลให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน

1.3 ผู้บริหารของโรงเรียนประถมศึกษามีความ

คิดเห็นต่อการบริหารความเสี่ยง ของโรงเรียนความเสี่ยง

ด้านการเงินในภาพรวมมีระดับการบริหารความเสี่ยงอยู่ใน

ระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับธนรัตน์ แต้วัฒนา (2550 อ้าง

ถึงใน ปิยะรัตน์ เสนีย์ชัย, 2553, น. 14) กล่าวถึงความ

เสี่ยงด้านการเงินว่าคือ ความเสี่ยงที่เกิดจากความไม่พร้อม 

ความขาดสภาพคล่องในเรื่องงบประมาณการเงิน และการ

ควบคุมรายจ่ายที่เกินความจ�าเป็น แผนการบริหารความ

เสี่ยงด้านการเงิน งบประมาณ ซึ่งเป็นไปในทางเดียวกับ

ส�านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง

ของมนุษย์ (2556 ) กล่าวถึงความเสี่ยงด้านการเงินว่าเป็น

ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารงานงบประมาณและการเงิน 

เช่น การบริหารการเงินไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ท�าให้ขาด

ประสิทธิภาพและไม่ทันต่อสถานการณ์ หรือเป็นความเสี่ยง

ท่ีเก่ียวข้องกับการเงินขององค์การ เช่น การประมาณการ

งบประมาณไม่เพียงพอและไม่สอดคล้องกับข้ันตอนการ

ด�าเนินการ เนื่องจากขาดการจัดหาข้อมูล การวิเคราะห์ 

การวางแผน การควบคุมและการจัดทารายงานเพื่อน�ามา

ใช้ในการบริหารงานงบประมาณและการเงิน 

1.4 ผูบ้รหิารของโรงเรยีนมคีวามคดิเหน็ต่อการ

บรหิารความเสีย่งของโรงเรยีนด้านการปฏบิตัติามกฎหมาย

และระเบียบ ในภาพรวมมีระดับการบริหารความเสี่ยงใน

ระดับมาก ซ่ึงสอดคล้องกับธนรัตน์ แต้วัฒนา (2550 อ้าง

ถึงใน ปิยะรัตน์ เสนีย์ชัย, 2553, น. 15) ได้ให้ความหมาย

ว่าเป็นความเสี่ยงด้านนโยบายการปฏิบัติ ตามกฎ ระเบียบ

ที่เกิดจากการไม่สามารถปฏิบัติได้ตามกฎหรือวางกฎไม่

ชัดเจน เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน ส่วนประเสริฐ อัคร

ประถมพงศ์ (อ้างถึงใน ดวงใจ ช่วยตระกูล, 2551, น. 2) 

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับกฎระเบียบ 

ได้แก่ กฎหมาย ระเบียบ พระราชบัญญัติ หลักการบัญชี 

แนวการตรวจสอบของส�านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนา

สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (2556) กล่าวว่าความ

เสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ เกี่ยวข้อง

กับ การปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ โดยความเสี่ยงที่อาจ

เกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากความไม่ชัดเจนความไม่ทัน

สมัย หรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อ

บังคับต่างๆ รวมถึงการท�า นิติกรรมสัญญาการร่างสัญญา

ท่ีไม่ครอบคลุมการด�าเนินงาน 

1.5 ผู้บริหารของโรงเรียนมีความคิดเห็นต่อ

การบริหารความเสี่ยงของโรงเรียนด้านทรัพยากรมนุษย์ 

ในภาพรวมมีระดับการบริหารความเสี่ยง อยู่ในระดับมาก

ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของสถาบันการศึกษาจริยธรรม

ความมั่นคงในการท�างานของอังกฤษ (Higher Education 

Institutions Ethics Integrity at Work, 2004) ได้น�า

เสนอความเสี่ยงด้านทรัพยากรมนุษย์ ประกอบด้วยความ

เสี่ยงด้านความขัดแย้ง การให้ตัวอย่างหนังสือรับรองหรือ

เอกสารอ้างอิงที่ผิด การแบ่งแยกการรบกวนการใช้อ�านาจ

ในการเกือ้กลูญาตมิติร ความไม่เหมาะสมของผูบั้งคบับญัชา 

การใช้เวลาในทางท่ีผิดความไม่ปลอดภัยในการท�างาน  

ธร สุนทรายุทธ (2550, น. 167-171) ได้กล่าวถึงการบริหาร
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ความเส่ียงทรพัยากรมนษุย์ว่า ในบรรดาทรพัยากรทัง้หลาย

ต้องถือว่าทรัพยากรมนุษย์มีความส�าคัญสูงสุดและถือว่า

เส่ียงมากที่สุด ในระดับประถมศึกษานั้นมักจะพบปริมาณ

และคุณภาพของบุคลากรในสถานศึกษา การพัฒนาและ

การฝึกอบรม การให้รางวัล

1.6 ผู้บริหารของโรงเรียนมีความคิดเห็นต่อ

การบริหารความเสี่ยงของโรงเรียนด้านความมั่นใจทางการ

ศึกษา ในภาพรวม มีระดับการบริหารความเสี่ยง ในระดับ

มาก ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ มหาวิทยาลัย เคลมสัน 

(Clemson University and Communities in Schools, 

2007) ได้เสนอความเสี่ยงด้านความมั่นคงและความมี

เสถียรภาพทางการศึกษา ซึ่งประกอบด้วยความสามารถ

ในการดูแลนักเรียนในโรงเรียน การแลกเปลี่ยนในการให้

บริการทางการศึกษา และการมอบหมายหน้าที่ ดวงใจ 

ช่วยตระกูล (2551, น. 324) ควรใช้วิธีการบริหารความ

เสี่ยง โดยการควบคุมและหามาตรการในการป้องกันความ

เสี่ยงรวมไปถึงการมีส่วนร่วมของภาคี คือ ชุมชน ผู้ปกครอง

และผู้ประกอบการ 

1.7 ผู้บริหารของโรงเรียนมีความคิดเห็นต่อ

การบริหารความเสี่ยงของโรงเรียน ด้านทรัพยากรและ

สิ่งแวดล้อม ในภาพรวมมีระดับการบริหารความเสี่ยง ใน

ระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของสภาเศรษฐศาสตร์

โลก (World Economic Forum, 2007, p. 6) โดยกล่าว

ถึง การเปล่ียนแปลงของบรรยากาศ ความเสี่ยงของน�้า ภัย

พิบัติธรรมชาติที่เกิดจากพายุ แผ่นดินไหว อุทกภัย ส่วน

มหาวิทยาลัยนอทแคโรไลนาวีลมิงทัน (2007) ความเสี่ยง

ด้านสิ่งแวดล้อมและสภาวะความปลอดภัยความต้องการ

หลายอย่างในการปฏิบัติทางกฎหมายประสบความล้ม

เหลว ระเบยีบหรอืข้อบงัคบัทีม่คีวามสมัพนัธ์กบัสิง่แวดล้อม 

สภาพการท�างานหรือความปลอดภัยในสถานที่ท�างานรวม

ทั้งข้อจ�ากัดภายในการประกาศใช้ระเบียบหรือข้อบังคับใน

ประเทศสหรัฐอเมริกา ความปลอดภัยในอาชีพและการ

จัดการสุขภาพ สหรัฐอเมริกาจะมีการพิทักษ์สิ่งแวดล้อมใน

หน่วยงานราชการและในท�านองเดยีวกนัหน่วยงานราชการ

ก็มีอ�านาจและขอบเขตในการควบคุมความปลอดภัย

2. ผู้บริหารโรงเรียนที่มีเพศ นับถือศาสนา และ

มีประสบการณ์ในการบริหารโรงเรียนแตกต่างกันมีความ

คิดเห็นต่อการบริหารความเสี่ยงของโรงเรียนประถม

ศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้ของ

ประเทศไทยแตกต่างกัน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 

.05 ซ่ึงสอดคล้องกับธนรัตน์ แต้วัฒนา (2550 อ้างถึงใน 

ปิยะรัตน์ เสนีย์ชัย, 2553, น. 12) ได้ให้ความหมายว่า

หมายถึง ความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึนจากการก�าหนดแผนกลยุทธ์ 

ยุทธศาสตร์ แผนการด�าเนินงานและการน�าไปปฏิบัติไม่

เหมาะสม หรือไม่สอดคล้องกับปัจจัยภายในและสภาพ

แวดล้อมภายนอก และสอดคล้องกบัครองชยั หตัถา (2551) 

ซ่ึงสรุปว่า คนในพื้นท่ีซ่ึงคนในสามจังหวัดชายแดนใต้ส่วน

ใหญ่เป็นชาวมุสลิม มีความเคร่งครัดในการปฏิบัติศาสน

กิจมีความรักพวกพ้อง และเช่ือถือผู้น�าเป็นอย่างมาก โดย

เฉพาะผู้น�าทางศาสนา ผู้คนส่วนมากมีความยากจน ขาด

การศึกษาท�าให้ถูกชักน�าให้สร้างสถานการณ์ โดยอาศัย

ความเช่ือทางศาสนา เป็นเครื่องมือ

3. สรปุประเดน็จากการสมัภาษณ์ผูเ้ชีย่วชาญเกีย่ว

กับการบริหารความเสี่ยงของโรงเรียนประถมศึกษาในเขต

พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้ของประเทศไทย 

ผู้บริหารโรงเรียนควรด�าเนินโครงการหรือกิจกรรม โดยการ

แบ่งย่อยวัตถุประสงค์ของการด�าเนินงานรวมทั้งให้ครูและ

บุคลากรผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ก�าหนดหน้าที่ความ

รับผิดชอบของบุคลากรแต่ละคนเป็นลายลักษณ์อักษร

อย่างชัดเจน หามาตรการในการป้องกันความเสี่ยงในทุก

ด้าน การจัดท�าแผนพัฒนาแหล่งเรียนรู้ แผนรักษาความ

ปลอดภัยให้กับนักเรียน ครูบุคลากร และอาคารสถาน

ที่ การแต่งตั้งกรรมการรักษาเงินให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างถูก

ต้องตามระเบียบ การจัดท�าทะเบียนคุมการเงิน ผู้บริหาร

ต้องปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีทั้งในด้านความซื่อสัตย์ 

สุจริต ความยุติธรรม และจริยธรรม ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้

ปกครอง ผู้น�าชุมชน ผู้น�าท้องถิ่นผู้น�าศาสนา เข้ามา มีส่วน

ร่วม เป็นคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

แนวทางการบรหิารความเสีย่งแนวทางการบรหิาร

ความเสี่ยงของโรงเรียนประถมศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษ

ภาคใต้ของประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพ ปลอดจาก

สถานการณ์ความไม่สงบ

แนวทางการบรหิารความเสีย่งของโรงเรยีนประถม

ศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจภาคใต้ของประเทศไทย

ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ท่ามกลางสภาวะแวดล้อมอันเน่ือง

มาจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นท่ีพิเศษท่ีถูกประกาศ
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ให้เป็นพื้นที่เสี่ยงภัยจากสถานการณ์ความไม่สงบจังหวัด

ชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วยจังหวัดปัตตานี ยะลา 

นราธิวาส และสงขลา เฉพาะ อ�าเภอนาทวี อ�าเภอจะนะ 

อ�าเภอเทพา และอ�าเภอสะบ้าย้อย เพื่อประสิทธิภาพของ

การบริหารความเสี่ยง ให้ปลอดจากสถานการณ์ความไม่

สงบโรงเรียนควรใช้แนวทางการบริหารจัดการ ดังนี้ 

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์: โรงเรียนควรมีแผน

พัฒนาคุณภาพการศึกษาที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของภาคี

เครือข่าย ทกุภาคส่วนทีส่อดคล้องกบันโยบายของกระทรวง

ศึกษาธิการและระเบียบกฎหมายของพื้นที่พิเศษเฉพาะ

กิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตลอดจนตรงกับความต้องการ

ของผู้ปกครอง ชุมชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน

2. ความเสี่ยงด้านการด�าเนินงาน: โรงเรียนควร

ด�าเนินงานโดยให้ชุมชนมีบทบาทส�าคัญโดยเฉพาะคณะ

กรรมการสถานศึกษา ผู้น�าศาสนา ผู้น�าชุมชน ผู้น�าท้อง

ถิ่นเข้ามามีส่วนร่วม ร่วมคิด ร่วมท�า ร่วมรับผิดชอบ ร่วม

ชื่นชม ให้ชุมชนเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนคอยเป็นรั้ว

ป้องกันภัยให้กับโรงเรียน ผู้บริหารควรมีมาตรการให้ครู

และบุคลากรปฏิบัติตน ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีและ

จรรยาบรรณวิชาชีพอย่างเคร่งครัดเพื่อให้เป็นท่ีรัก และ

ศรัทธาของชุมชนและผู้เกี่ยวข้อง

3. ความเสี่ยงด้านการเงิน: การบริหารความเสี่ยง

ด้านการเงนิ โรงเรยีนควรจัดสรรงบประมาณในกจิกรรมการ

สร้างสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนเป็นพิเศษเพื่อสร้างเกราะคุ้มกัน

ให้กับโรงเรียน ครูและบุคลากร การด�าเนินงานบริหารการ

เงินต้องโปร่งใสยุติธรรม สามารถตรวจสอบได้ใช้หลักการ

มีส่วนร่วม โดยยึดตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัด ผู้

บริหารต้องควบคุม ก�ากับ ติดตาม ตรวจสอบ ถ่วงดุล ให้

เกิดคุณภาพสูงสุด 

4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและ

ระเบยีบ: การบรหิารความเสีย่งด้านการปฏบิติัตามกฎหมาย

และระเบียบโรงเรียนควรปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายใน

การปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดและ ไม่ปฏิบัติตนขัดแย้งกับ

กฎหมายเฉพาะของศาสนาอิสลามที่ผ่านการรับรองของ

ทางราชการ ผู้บริหารและครูในโรงเรียนมีการปฏิบัติตน

ให้เป็นแบบอย่างที่ดีทั้งในด้านความซื่อสัตย์ และจริยธรรม

ในการบริหารงาน ในบางสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับชุมชน

เน้นการใช้หลักรัฐศาสตร์มากกว่านิติศาสตร์ 

5. ความเสี่ยงด้านทรัพยากรมนุษย์: โรงเรียนควร

สร้างความสัมพันธ์ที่ดี ผู้บริหารควรสร้างขวัญก�าลังใจให้

กับครูและบุคลากรเข้าใจความแตกต่างของบุคคลทั้งใน

เรื่องของเช้ือชาติศาสนาวัฒนธรรมให้เกียรติและเคารพใน

ความแตกต่าง มีการก�าหนดมาตรการในการปฏิบัติตนใน

แต่ละคนตามบทบาทหน้าที่ ตลอดจนให้ความรู้ เรื่อง การ

หลบหลีกหนีภัย การเก็บข้อมูลสารสนเทศไว้ในท่ีปลอดภัย 

ในส่วนท่ีเป็นนักเรียนท่ีอาจเป็นเครื่องมือของผู้ก่อการร้าย

ในการสร้างความไม่สงบ ทางโรงเรียนควรให้ความรู้ความ

เข้าใจท่ีแท้จริงท้ังในเรื่อง ของศาสนา ภัยคุกคาม การปรับ

ตวัให้ทนัต่อเหตกุารณ์ทีเ่ปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ในสถานการณ์

ปัจจุบัน เน้นให้บุคลากรวางตัวให้เหมาะสมไม่สนิทสนม

กับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจนมากเกินไปตลอดจนปฏิบัติตนตาม

จรรยาบรรณวิชาชีพอย่างเคร่งครัดให้เป็นที่รักที่ศรัทธา

ของ ผู้ปกครองและชุมชน

6. ความเสี่ยงด้านความมั่นใจทางการศึกษา: 

โรงเรียนควรด�าเนินงาน อย่างจริงจังจริงใจสร้างคุณภาพ

การศึกษาให้ประจักษ์ให้เป็นที่ยอมรับแก่ชุมชนโดยรอบ 

ให้ชุมชนมีความรู้สึกว่าโรงเรียนของชุมชน เกิดความรัก 

ศรัทธา หวงแหนโรงเรียน ตลอดจนต้องประชาสัมพันธ์

การด�าเนินงานที่ประสพผลส�าเร็จ หรือที่เป็นจุดเด่นของ

โรงเรียน ให้ผู้เก่ียวข้องทราบ 

7. ความเสี่ยงด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม: 

ผู ้บริหารควรมีการประเมินผลการด�าเนินการท่ีเป ็น

สถานการณ์และความพึงพอใจจากนักเรียน ครู ผู้ปกครอง 

และชุมชนใช้หลักการมีส่วนร่วม สร้างสิ่งแวดล้อมปลอดภัย 

จัดท�าแผนป้องกันและการรักษาความปลอดภัยการใช้

อาคารสถานท่ี การดูแลสภาพแวดล้อมในโรงเรียนไม่ให้

เอื้อต่อการสร้างสถานการณ์ความไม่สงบ สภาพแวดล้อม

ภายนอกให้คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชนช่วยดูแล เน้น

การสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน โรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยง

ภัยระดับสีแดงถ้ามีครูไทยพุทธหรือนักเรียนไทยพุทธต้อง

มีเจ้าหน้าท่ีมาคอยดูแลคุ้มกันตลอด 24 ช่ัวโมง โรงเรียน 

ควรมีแผนเผชิญเหตุ หากเกิดสถานการณ์ไม่สงบ และ

ควรมีมาตรการป้องกันภัยในโรงเรียนอย่างชัดเจน ควรมี 

กล้องวงจรปิดติดในโรงเรียน มีรั้วรอบโรงเรียน และควร

เปิดปิดประตูให้เป็นเวลาโรงเรียนควรมีการให้ความรู้เพื่อ
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สร้างความตระหนัก แก่ ครูบุคลากรและ นักเรียนไม่ให้

เกี่ยวข้องกับส่ิงผิดกฎหมาย

ข้อเสนอแนะ

ในงานวิจัยนี้ผู ้วิจัยมีข ้อเสนอแนะเพิ่มเติมใน

ประเด็นต่างๆ ส�าหรับน�าไปใช้ในการบริหารความเสี่ยงของ

โรงเรียนประถมศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจภาคใต้

ของประเทศไทย ดังนี้ 

1. ผู้บริหาร ควรตระหนักถึงความส�าคัญ และเพิ่ม

ความรู้ความเข้าใจ ให้มีทักษะในการจัดการความเสี่ยงท้ัง

ภายในองค์กร และภายนอกองค์กรที่อาจจะมากระทบ

ต่อความมั่นคง ความปลอดภัย ในการปฏิบัติตน และการ

ปฏิบัติงานในพื้นท่ี

2. ผู ้บริหารสถานศึกษาควรศึกษา กฎหมาย 

ระเบียบและข้อปฏบิัติต่างๆที่เกีย่วข้องกบัการบริหารความ

เสี่ยงของโรงเรียนประถมศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเพาะกิจ

จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้เข้าใจและควรศึกษาระเบียบ 

กฎหมาย ข้อบังคับ และหลักปฏิบัติตามหลักศาสนาอิสลาม 

ซึง่ประชาชนส่วนใหญ่นบัถอื เพือ่เป็นแนวทางในการปฏบิตัิ

ตน ปฏิบัติงาน ได้ถูกต้องไม่ขัดแย้งกับหลักศาสนา ในสังคม

พหวุฒันธรรมจงัหวดัชายแดนภาคใต้ ทีม่คีวามละเอยีดอ่อน 

3. ผู ้บริหารสถานศึกษาสามารถน�าวัฒนธรรม 

ประเพณี ความเชื่อตามหลักศาสนาเป็นกลยุทธ์ในการ

บริหารสถานศึกษาสู่คุณภาพ 
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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) หาประสิทธิภาพชุดการสอนมัลติมีเดียเสริมทักษะการอ่าน ส�าหรับนักเรียน

ชั้นประถม (2) ศึกษาทักษะการอ่านก่อนเรียนและหลังเรียน โดยการสอนด้วยชุดการสอนมัลติมีเดียเสริมทักษะการอ่าน

ส�าหรับชั้นประถมศึกษา และ(3) ศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนท่ีมีต่อชุดการสอนมัลติมีเดียเสริมทักษะการอ่านส�าหรับ

นักเรียนชั้นประถมศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนรัตนโกสินทร์ รังสิต ปี

การศึกษา 2559 จ�านวน 20 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้ สื่อการสอนมัลติมีเดียเสริม

ทักษะการอ่าน แบบวัดทักษะการอ่าน แบบประเมินความพึงพอใจ สถิติท่ีใช้ในการวิจัยได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบค่าที (t-test) แบบ dependent ผลการวิจัยพบว่า ชุดการสอนมัลติมีเดียเสริมทักษะ

การอ่านส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์เท่ากับ 81.25/82.25 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้

เรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน โดยมีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 11.5 ค่าเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 16.45 มีความแตก

ต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อชุดการสอนมัลติมีเดียเสริมทักษะการอ่าน

อยู่ในระดับมากที่สุดมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.63

ค�ำส�ำคัญ: ชุดการสอนมัลติมีเดีย, ทักษะการอ่าน , นักเรียนช้ันประถมศึกษา

Abstract

The purposes of this research were (1) to find the efficiency of multimedia instructional  

package in order to enhance the reading skills for primary education students (2) to compare the 

results before and after using multimedia instructional package (3) to study the level of satisfaction in 

using the multimedia instructional package. The sample groups were obtained by purposive sampling 

of 20 intellectually disabled reading students of primary school education in Rattanakosin Rangsit 

school in the academic year 2016. The study tools were the sets of multimedia instructional package 

to enhance the reading skills in the areas of spelling, reading skills measurement forms, satisfaction 

questionnaires, and reading assessment forms. The data were analyzed by the percentage, mean 

value, standard deviation and t-test for dependent sample. The results found that learning package 
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บทน�ำ

การเรียนสอนภาษาไทยในปัจจุบันเปล่ียนแปลง

แนวคิดไปจากเดิม ไม่เน้นการอ่านออก เขียนได้เพียงอย่าง

เดียวแต่จะเน้นการสอนภาษาทักษะที่ผู้ใช้ภาษาต้องฝึกฝน

ให้เกิดความช�านาญ ไม่ว่าจะเป็นการอ่าน การเขียน การฟัง 

การดแูละการพดู เพือ่ให้เกดิการสือ่สารอย่างมปีระสทิธภิาพ

และใช้ภาษาในการแก้ปัญหาในการด�ารงชีวิต และปัญหา

สังคม ผู้เรียนสามารถแสวงหาแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง 

สามารถน�าความรู้มาใช้ในการพัฒนาตนเอง นอกจากนั้น

ยังต้องสอนภาษา เพื่อพัฒนาการคิดผู้เรียนที่มีความคิด

จะต้องมีประสบการณ์และประมวลค�ามากพอที่จะสร้าง

ความคิดได้ลึกซึ้ง

ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ของชาติ เป็นสมบัติทาง

วัฒนธรรม อันก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพและเสริมสร้าง

บคุลกิภาพของคนในชาติให้มคีวามเป็นไทย เป็นเครือ่งมอืใน

การติดต่อสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจ และความสัมพันธ์ท่ี

ดีต่อกัน ท�าให้สามารถประกอบกิจธุระ การงานและด�าเนิน

ชีวิตร่วมกันในสังคมประชาธิปไตยได้อย่างสันติสุขและเป็น

เครื่องมือในการแสวงหาความรู้ ประสบการณ์จากแหล่ง

ข้อมูลสารสนเทศต่างๆ เพื่อพัฒนาความรู้ กระบวนการ

คิดวิเคราะห์ วิจารณ์ และสร้างสรรค์ ให้ทันต่อการ

เปลี่ยนแปลงทางสังคมและความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี ตลอดจนน�าไปใช้ในการพัฒนาอาชีพให้มีความ

มั่นคงทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้ยังเป็นสื่อแสดงภูมิปัญญา

ของบรรพบุรุษด้านวัฒนธรรม ประเพณี สุนทรียภาพเป็น

สมบัติล�้าค่าควรแก่การเรียนรู้ อนุรักษ์และสืบสานให้คง

อยู่คู่ชาติไทยตลอดไป (กระทรวงศึกษาธิการ, 2545, น.5)

ปัญหาการเรียนการสอนที่เกิดจากการเรียนรู้ของ

ผู้เรียนในระดับประถมศึกษาที่ผ่านมามักมีปัญหาอย่างมาก

ในเรื่องชุดการสอนที่ไม่เพียงพอกับจ�านวนเด็กนักเรียนรวม

ไปถึงส่ิงแวดล้อมในการเรียนที่มีความแตกต่างกันปัญหาท่ี

multimedia that was created significantly enhanced the reading skill abilities of second grade primary 

students.

Keywords: multimedia instructional package, reading skill, primary education

ครูผู้สอนมักพบบ่อยคือการอ่านที่ไม่ถูกต้องตามอักขระวิธี

จึงท�าให้เกิดการเรียนการสอนที่ล่าช้าผู้วิจัยจึงเข้าไปส�ารวจ

ปัญหาและสัมภาษณ์ครูผู ้สอนว่ามีวิธีแก้ไขการเรียนการ

สอนอย่างไรทางด้านครูผู ้สอนจึงอยากจะมีชุดการสอน

ท่ีเก่ียวกับการอ่านนอกเหนือจากการเรียนในต�าราให้ผู ้

เรียนมีความเข้าใจและสามารถน�าไปฝึกฝนที่บ้านเพ่ือให้

เกิดการพัฒนาข้ึนได้

จากผลสัมฤทธิ์ในแต่ละปีเกี่ยวกับการอ่านภาษา

ไทยในระดับช้ันประถมศึกษาท่ีได้ท�าการสอบถามจากครู

ผู้สอนนักเรียนจะต้องมีพื้นฐานความรู้ทักษะการอ่านที่ถูก

ต้องตามอักขระวิธีการอ่านออกเสียงและสะกดค�าผู้วิจัยพบ

ว่านักเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่2โรงเรียนรัตนโกสินทร์

รงัสติจงัหวดัปทมุธาน ีในปีการศกึษา 2559 ยงัขาดทกัษะใน

การอ่านออกเสียงภาษาไทยที่ถูกต้อง ชัดเจน ตามอักขรวิธี 

หากปล่อยให้ปัญหาดังกล่าวนี้ผ่านไปจะท�าให้นักเรียนขาด

ทักษะในการอ่านและขาดความมั่นใจในการกล้าแสดงออก

เนือ่งจากค�าอ่านท่ีเจอนกัเรยีนไม่สามารถสะกดได้อกีเหตผุล

หนึ่งคือการอ่านออกเสียงไม่ถูกต้องตามหลักค�าในภาษา

ไทยซ่ึงจะส่งผลกระทบร้ายแรงต่อตัวผู้เรียนเอง

ผู้วิจัยมีแนวคิดจัดท�าชุดการสอนมัลติมีเดียเสริม

ทักษะการอ่านส�าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา เพื่อช่วย

แก้ปัญหาสื่อการสอนท่ีไม่เพียงพอ และเป็นสิ่งกระตุ้นให้

ผู้เรียนมีความตั้งใจในการอ่านมากข้ึน จนเป็นเกิดทักษะ

การอ่านที่ดีขึ้น และออกเสียงค�าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ตลอดจนเป็นแนวทางการสร้างชุดการสอนวิชาอื่นต่อไป

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

1. เพือ่หาประสทิธภิาพชดุการสอนมลัตมิเีดยีเสรมิ

ทักษะการอ่านส�าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา
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2. เพื่อศึกษาทักษะการอ่านก่อนเรียนและหลัง

เรียนโดยการสอนด้วยชุดการสอนมัลติมีเดียเสริมทักษะ

การอ่านภาษาไทย ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา

3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อชุด

การสอนมัลติมีเดียเสริมทักษะการอ่านส�าหรับนักเรียน

ชั้นประถมศึกษา

แนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง

1. ชุดการสอน

การน�าเอาสื่อที่ครูน�ามาใช้ประกอบการสอนโดย

เกี่ยวข้องกับเนื้อหาและจุดประสงค์แต่ละวิชาที่ผู้เรียนต้อง

เรียนตามแผนการสอนของวิชานั้นมุ่งเน้นให้ผู ้เรียนเป็น

ศูนย์กลางโดยผู้เรียนได้เข้ามามีบทบาทมากขึ้นทางการ

จัดการศึกษาเป็นสื่อเสริมที่ช่วยในให้ผู้เรียนเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมไปในทางที่ดีขึ้นชุดการสอนนิยมจัดไว้ในกล่อง 

ภายในชุดการสอนประกอบด้วยคู่มือการใช้ชุดการสอน สื่อ

การสอนที่สอดคล้องกับเนื้อหา คู่มือนักเรียนส�าหรับใช้ชุด

การสอน และสื่อเสริมที่ครูหรือผู้วิจัยจัดท�าขึ้นมา เช่น สื่อ

วีดิทัศน์ สื่อที่ท�าด้วยมือ แผ่นค�าบรรยาย ใบงานใบความ

รู้ สมุดฝึกทักษะ ฯลฯ ในการสร้างชุดการสอนนี้จะใช้วิธี

ระบบเป็นหลักส�าคัญด้วย จึงท�าให้มั่นใจได้ว่าชุดการสอน

จะสามารถช่วยให้ผู้เรียนได้รับความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ

1.1 ความหมายของชุดการสอน

ทศพร แสงสว่าง (2559, น. 1-3) ชุดการสอน

หรือชุดการเรียน มีความ สัมพันธ์กันตามวัตถุประสงค์

การใช้งาน ซ่ึงชุดการเรียนจะเน้นผู้เรียนเป็นผู้ใช้ให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดทางการเรียนรู ้ด้วยตนเอง ส่วนชุดการ

สอนจะเน้นผู้สอนเป็นผู้ใช้ประกอบการสอนเพื่อให้ผู้สอน

บรรลุวัตถุประสงค์ทางการสอนและผู้เรียนเกิดการเรียน

รู้ กระทั่งสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ทางการเรียน ดังนั้น 

ทั้งชุดการเรียนและชุดการสอนจึงมีความหมายคล้ายคลึง

กันในแง่ของการสร้างขึ้นเพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เรียนและผู้สอน

บรรลุวัตถุประสงค์ทางการเรียนการสอน

อาภรณ์ ใจเที่ยง (2550, น.165) ได้ให้ความ

หมายชุดการสอนไว้ว่า เป็นวิธีการสอนที่เน้นความส�าคัญ

ของนักเรียนหรือยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง และใช้เทคนิค

การจัดการเรียนการสอนที่ใช้สื่อประสมและกระบวนการ

กลุ่มเป็นส�าคัญเพื่อส่งเสริมให้การเรียนการสอนมีชีวิตชีวา

ผู้เรียนจะเกิดการเรียนรู้และพัฒนาสติปัญญาจากการกระ

ท�ากิจกรรมและศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง

1.2 ประเภทของชุดการสอน

วาโรช เพง็สวสัดิ ์(2546, น.34) ได้แบ่งประเภท

ชุดการสอนไว้ 3 ประเภท โดยมีลักษณะใกล้เคียงกันดังนี้

1.2.1 ชดุการสอนแบบบรรยายหรอืชดุการ

สอนส�าหรับครู ชุดการสอนประเภทนี้เป็นชุดสื่อประสมที่

ผลติขึน้มาส�าหรบัครใูช้ประกอบการบรรยายโดยจะก�าหนด

กิจกรรมการเรียนรู้ที่ครูสามารถใช้ประกอบการบรรยาย

เพื่อเปลี่ยนบทบาทการพูดบรรยายของครูให้น้อยลงและ

เปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมกิจกรรมการเรียนมากยิ่ง

ขึ้น ภายในชุดการสอนจะจัดล�าดับเนื้อหาและสื่อการสอน

ที่ครูจะใช้บรรยายในชั้นเรียนขนาดใหญ่ หรืออาจจะเป็น 

กลุ่มย่อยๆ ก็ได้ ครูผู้สอนจะมีบทบาทส�าคัญในการด�าเนิน

การใช้ชุดการสอนประเภทนี้

1.2.2 ชุดการสอนแบบกิจกรรมกลุ่มหรือ

ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียนรู ้ เป็นชุดการสอนที่จัด

กิจกรรมการเรียนที่มุ ่งเน้นตัวผู ้เรียนให้ท�ากิจกรรมร่วม

กันโดยจะจัดกิจกรรมการเรียนในรูปแบบของศูนย์การ

เรียน ชุดการสอนประเภทนี้จะประกอบด้วย ชุดกิจกรรม

ย่อยท่ีมีจ�านวนเท่ากับศูนย์กิจกรรมท่ีแบ่งไว้ในแต่ละหน่วย

การสอน ซ่ึงแต่ละศูนย์มีสื่อการเรียนหรือบทเรียนครบชุด

ตามจ�านวนผู้เรียนในศูนย์กิจกรรมนั้น สื่อที่ใช้ในศูนย์จะ

เป็นสื่อท่ีผู้เรียนสามารถเรียนรู้เป็นรายบุคคลหรือร่วมกัน

ทั้งกลุ่มได้ การด�าเนินกิจกรรมการเรียนผู้เรียนจะปฏิบัติ

ตามค�าสั่งช้ีแจงในสื่อการสอน โดยท่ีครูเป็นผู้ควบคุมดูแล

และประสานให้การด�าเนินกิจกรรมสมบูรณ์ท่ีสุดเท่านั้น

1.2.3 ชุดการสอนรายบุคคลเป็นชุดสื่อ

ประสมที่จัดระบบไว้เป็นขั้นตอน ให้ผู ้เรียนใช้เรียนด้วย

ตนเองตามล�าดับของความสามารถของแต่ละบุคคล และ

สามารถประเมินความก้าวหน้าของตนเองได้ครูผู ้สอน

จะท�าหน้าที่เป็นที่ปรึกษาเมื่อผู ้เรียนเกิดปัญหา ชุดการ

สอนชนิดนี้จะช่วยส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเรียน

รู้ของผู้เรียนแต่ละบุคคลให้มีการพัฒนาไปได้จนขีดความ 

สามารรถ โดยไม่ต้องเสียเวลารอคอยผู้อื่น ชุดการสอนราย
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บุคคลจะเป็นลักษณะเดียวกับบทเรียนโมดูลซึ่งมีลักษณะ

และองค์ประกอบเป็นหน่วยการสอนย่อย ส�าหรับผู้เรียน

ใช้ในการเรียนแบบอิสระโดยมีส่วนประกอบดังนี้

(1) หลักการและเหตุผล

(2) จุดประสงค์

(3) แบบทดสอบก่อนเรียน

(4) กิจกรรมการเรียน

(5) แบบทดสอบความรู้ด้วยตนเอง

(6) แบบทดสอบหลังเรียน

1.3 องค์ประกอบของชุดการสอน

ส�านกังานคณะกรรมการการประถมศกึษาแห่ง

ชาติ (2546, น.15 – 17) ได้อธิบายองค์ประกอบของชุด

การสอนว่าประกอบด้วย

1.3.1 คู ่มือการใช้ชุดการสอน เป็นสิ่ง

จ�าเป็นส�าหรับครูในฐานะผู้ใช้ชุดการสอน ซึ่งก่อนการใช้

ชุดการสอนแต่ละครั้ง ครูต้องศึกษาคู ่มืออย่างละเอียด 

เพราะคู่มือครูเปรียบเสมือนเข็มทิศ ที่จะช่วยให้ครูเดินไป

สู่จุดหมายปลายทางได้

1.3.2 ค�าน�า เป็นการแสดงความรู้สึกและ

ความคิดเห็นของผู้ผลิต เพื่อให้ผู้ใช้ได้เห็นคุณค่าของชุด

การสอน และเป็นการชี้แจงให้ทราบปัญหา จุดอ่อน และ

จุดเด่นต่างๆ

1.3.3 ส ่วนประกอบของชุดการสอน 

เป็นการบอกให้ผู้ใช้ได้ทราบถึงส่วนต่าง ๆ  ของชุดการสอน 

เพื่อกระตุ้นให้มีการตรวจตราความพร้อมของสื่อต่างๆก่อน

ด�าเนินการสอน

1.3.4 ค�าชี้แจงส�าหรับครู เป็นการก�าหนด

สิ่งที่ครูควรปฏิบัติ เพื่อจะได ้ด�าเนินการสอนอย่างมี

ประสิทธิภาพ

1.3.5 สิ่งที่ครูและนักเรียนต้องเตรียม 

เป็นการก�าหนด สิ่งที่ครูและนักเรียนจะต้องเตรียมและ

จัดหาไว้ล่วงหน้าก่อนเสมอ

1.3.6 บทบาทของครูและนักเรียน เป็น

บทบาทที่ครูและนักเรียนควรปฏิบัติ ในเวลาเรียนเป็นสิ่ง

ท่ีครูต้องช้ีแจงให้นักเรียนทราบก่อนใช้ชุดการสอน

1.3.7 การจัดช้ันเรียน เป็นการอธิบายถึง

การจัดและท�าแผนผังห้องเรียนแผนการสอน เป็นแนวทาง

ท่ีครูจะกระท�าการสอนได้อย่างถูกต้อง ซึ่งประกอบด้วย  

(1) ช่ือวิชาและระดับช้ัน (2) ช่ือหน่วย เรื่องท่ีสอน เวลา

สอน (3) ช่ือหัวเรื่อง (4) ความคิดรวบยอด (5) วัตถุประสงค์ 

(6) คุณสมบัติท่ีต้องการเน้น (7) เนื้อหา (8) กิจกรรมการ

เรียนการสอน (9) สื่อการสอน และ (10) การประเมินผล

1.4 ข้ันตอนการสร้างชุดการสอน

ในการค้นคว้างานวิจัยครั้งนี้ผู ้วิจัยได้ด�าเนิน

การสร้างชุดการสอน ประกอบด้วยคู ่มือการใช้ชุดการ

สอนส�าหรับครู คู่มือการใช้ชุดการสอนส�าหรับนักเรียน สื่อ

มัลติมีเดียส่งเสริมการทักษะภาษาไทยและสื่อประกอบการ

สอนได้แก่ ประกอบด้วยคู่มือการใช้ชุดการสอนส�าหรับครู 

คู่มือการใช้ชุดการสอนส�าหรับนักเรียน สื่อประกอบได้แก่

หนังสือการอ่านสะกดค�า หนังสือการอ่านบทร้อยกรองและ

อาขยาน ปฏิทินสะกดค�า ไม้บรรทัดสะกดค�า สื่อ วีดิทัศน์ 

ใบงาน แบบฝึกการอ่าน แบบทดสอบพร้อมเฉลยและแบบ

ฝึกเสริมทักษะการอ่าน

1.5 หลักเกณฑ์ในการเลือกสื่อการเรียนการ

สอน

นักการศึกษาหลายท่านได้กล่าวถึง หลักเกณฑ์

ในการเลือกสื่อการเรียนการสอนไว้ดังนี้

ไชยยศ เรืองสุวรรณ (2526, น.157) กล่าวถึง

หลักการในการเลือกสื่อการเรียนการสอนไว้ ดังนี้

1.5.1 สื่อต้องสัมพันธ์กับจุดมุ่งหมายและ

เรื่องท่ีจะสอน

1.5.2 สื่อต้องเหมาะสมกับความรู ้และ

ประสบการณ์ของผู้เรียน

1.5.3 สื่อต้องเหมาะสมกับวัยและระดับ

ของผู้เรียน

1.5.4 เนื้อหาและวิธีใช้ไม่ยุ่งยากซับซ้อน

1.5.5 น่าสนใจ ทันสมัย

1.5.6 เนื้อหามีความถูกต้อง

1.5.7 เทคนิคการผลิตดี
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1.5.8 เป็นสื่อที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วน

ร่วมในการเรียน

1.5.9 สามารถน�าเข้าร่วมการเรียนการ

สอนได้ดี

1.5.10 ถ้ามสีือ่หลายอย่างในเรือ่งเดยีวกนั

ให้พิจารณาเลือกสื่อที่ดีที่สุดที่จะให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้

เรียนได้ดีที่สุดในเวลาอันสั้นที่สุด

1.6 ประโยชน์และคุณค่าของชุดการสอน

ชัยยงค์ พรหมวงศ์ (2520, น.121) ได้กล่าว

ประโยชน์ของชุดการสอนไว้ดังนี้

1.6.1 สร้างความพร้อมและความมั่นใจ

ให้แก่ผู้สอน เพราะได้เตรียมเนื้อหากิจกรรมแบบทดสอบ

และสื่อการสอนไว้ในชุดการสอนโดยสมบูรณ์

1.6.2 ท�าให้การเรียนการสอนเป็นไปใน

แนวทางเดียวกัน

1.6.3 ท�าให้การเรยีนเป็นอสิระจากอารมณ์

และความสามารถในการสอนของผู้สอน

1.6.4 เปิดโอกาสให้ผู ้เรียนได้ฝึกการ

ท�างานร่วมกันเป็นกลุ่ม แสดงความคิดเห็นและความรับ

ผิดชอบต่อตนเอง

2. มัลติมีเดีย

ปัจจุบันความก้าวหน้าของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

เอื้อให้นักออกแบบสื่อมัลติมีเดียสามารถประยุกต์สื่อ

ประเภทต่างๆมาใช้ร่วมกนัได้บนระบบคอมพวิเตอร์ ตัวอย่าง

สื่อเหล่าน้ีได้แก่ เสียง วีดิทัศน์ กราฟฟิก ภาพนิ่ง และ

ภาพเคลื่อนไหวต่างๆ การน�าสื่อเหล่านี้มาใช้ร่วมกันอย่าง

มีประสิทธิภาพ เรารวมเรียกสื่อประเภทน้ีว่า มัลติมีเดีย 

(multimedia) การพัฒนาระบบมัลติมีเดียมีความก้าวหน้า

เป็นล�าดบั จนถงึขัน้ทีผู่ใ้ช้โปรแกรมสามารถโต้ตอบกบัระบบ

คอมพิวเตอร์ได้ (สุรีรัตน์ โพธิสาขา, 2556) 

2.2.1 ความหมายของมัลติมีเดีย

นลินพร แก้วศศิวิมล (2552, น.34) ให้ความ

หมายไว้ว่า คอมพิวเตอร์มัลติมีเดียเป็นระบบคอมพิวเตอร์

น�าเสนอข้อมูลได้ทั้งข้อความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียง

บรรยาย เสียงดนตรีประกอบ รวมทั้งเทคนิคการสร้างภาพ

เคลือ่นไหวและภาพกราฟฟิกซึง่เป็นการน�าเทคโนโลยหีลาย

แบบรวมกนั ซึง่น�าเสนอในรปูแบบทีม่ปีฎสิมัพนัธ์โต้ตอบกบั

ผูใ้ช้ได้ท�าให้การเรยีนการสอนและการน�าเสนองานทางการ

ศึกษา ทางธุรกิจ การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ต่างๆโดยใช้

เครื่องเพียงเครื่องเดียว

มนต์ชัย เทียนทอง (2548, น. 83) ได้กล่าวถึง 

ความหมายของมัลติมีเดียไว้ว่า คือการรวบรวมเทคโนโลยี

หลายอย่างเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ในการ

ออกแบบและใช้งานมัลติมีเดียเกี่ยวข้องกับสื่อและวิธี

การ จ�านวน 5 ส่วน ดังนี้ ข้อความ (text) เสียง (sound) 

ภาพ (picture) ภาพวีดิทัศน์ (video) การปฏิสัมพันธ์ 

(interaction)

ฤทธิชัย อ่อนมิ่ง (2546, น.1) ให้ความหมาย

ไว้ว่า มัลติมีเดียคือการใช้สื่อหลายประเภทร่วมกัน ค�าว่า

มัลติมีเดียใช้กันมานานแล้วและมักนิยมเรียกทับศัพท์ว่า

มัลติมีเดีย แต่เดิมใช้โดยการต่อพ่วงอุปกรณ์ต่างๆ เข้าด้วย

กันซ่ึงมีความยุ่งยากซับซ้อนในการต่อพ่วงและควบคุมการ

ท�างานมัลติมีเดียมีบทบาทต่อการเรียนการสอนเป็นอย่าง

มาก มีลักษณะเป็นข้อความมีภาพและเสียงประกอบเช่ือว่า

จะท�าให้ประสิทธิภาพในการเรียนสูงข้ึน

จากความหมายจากข้อความข้างต้น สรุปได้

ว่า มัลติมีเดียเป็นการสร้างสื่อหลายประเภทรวมกัน เช่น 

ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียงบรรยาย เสียงดนตรีประกอบ 

รวมถึงข้อความ เพื่อท�าให้ชุดการสอนหรือบทเรียนนั้นมี

ความน่าสนใจท�าให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียนส่งผลให้

ผลการเรียนนั้นสูงข้ึน

3. ทักษะด้านการอ่าน

ชดช้อย ยะวงค์ศรี (2553, น.34) ได้ให้ความหมาย

การอ่านไว้ว่า การอ่านหมายถึงการสื่อสารระหว่างผู้เขียน

กับผู้อ่าน และเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการสื่อสาร เป็น

ขั้นตอนของการรับสารโดยผู้อ่านใช้ประสาทสัมผัสทางตา

รับภาพ คือตัวอักษรหรือสัญลักษณ์อื่นใดผ่านกระบวนการ

ทางความคิดเพื่อท�าความเข้าใจในเรื่องราวนั้น แล้วตีความ

หมายออกมา ทั้งความหมายตรงและความหมายแฝง

อย่างถูกต้องและตรงตามวัตถุประสงค์ของผู้เขียน แล้ว

ยังสามารถสรุปความหมาย แนวความคิดตามข้ันตอนโดย

ใช้สมรรถภาพของการอ่านตามล�าดับจนสามารถน�าความ
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หมายมาประยุกต์ใช้วจิารณห์รือประเมินคุณค่างานเขียนได้

โดยอาศัยความรู้และประสบการณ์เดิมเป็นพื้นฐาน

ยุวรัตน์ คนหาญ (2549, น.17) ได้ให้ความหมาย

การอ่านไว้ว่า การอ่านเป็นกระบวนการสื่อสารระหว่างผู้

เขียนและผู้อ่าน โดยผู้อ่านต้องแปลความหมายท�าความ

เข้าใจตวัอกัษรหรอืสญัลกัษณ์โดยใช้ความคดิความรูส้กึและ

ประสบการณ์เดิมของผู้อ่านให้เข้าใจตรงกันกับผู้เขียนและ

ผู้อ่านสามารถน�าความรู้นั้นๆ ไปใช้ประโยชน์ได้

จากความหมายข้างต้น กล่าวโดยสรุปได้ว่าทักษะ

การอ่าน หมายถึง ทักษะการอ่านเป็นการสื่อสารที่ท�าให้ผู้

ฟังนั้นเข้าใจในสิ่งที่เราต้องการอยากให้เขารับรู้ การอ่านที่

ดีนั้นจะต้องออกเสียงการอ่านให้ชัดเจน ชัดถ้อยชัดค�าอ่าน

ตามค�าหรือพยางค์ที่ถูกต้องทีการเว้นจังหวะในแต่ละช่วง

ของประโยคมีน�้าเสียงที่น่าฟังสามารถท�าให้ผู้อื่นนั้นเข้าใจ

ในเรื่องราวที่เราต้องการจะสื่อสารได้

4. แนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้ 

4.1 ทฤษฎีการเรียนรู้ของกาเย่

แนวความคิดของกาเย่ (Gange, 1997) เพื่อ

ให้ได้บทเรียนที่เกิดจากการออกแบบในลักษณะการเรียน

การ สอนจริง โดยยึดหลักการน�าเสนอเนื้อหาและจัด

กิจกรรมการเรียนรู ้จากการมีปฏิสัมพันธ์ หลักการสอน

ทั้ง 9 ประการได้แก่ 

(1) เร่งเร้าความสนใจ (gain attention) 

(2) บอกวัตถุประสงค์ (specify objective) 

(3) ทบทวนความรู้เดิม (activate prior 

knowledge) 

(4) น�าเสนอเนื้อหาใหม่ (present new  

information) 

(5) ชีแ้นะแนวทางการเรยีนรู ้(guide learning) 

(6) กระตุ ้นการตอบสนองบทเรียน (elicit 

response) 

(7) ให้ข้อมูลย้อนกลับ (provide feedback) 

(8) ทดสอบความรู้ใหม่ (assess  

performance) 

(9) สรุปและน�าไปใช้ (review and transfer)

รายละเอียดแต่ละข้ันตอน มีดังนี้

5. เอกสารท่ีเก่ียวข้องกับแนวคิดทฤษฎีความพึง

พอใจ

5.1 ความหมายของความพึงพอใจ

ชวนพิศ จะรา (2556) ได้กล่าวว่า ความพึง

พอใจ คือ ผลรวมของความรู ้สึกของบุคคลที่มีทัศนคติ

ต่อสิ่งต่างๆ อาจเป็นความรู้สึกในทางบวก ทางเป็นกลาง 

หรือทางลบ ท่ีแสดงออกต่องานท่ีปฏิบัติ บุคคล วัตถุ หรือ

สถานการณ์ต่างๆ

อ�านาจ ชนพิทักษ์ (2554) ได้กล่าวว่า ความ

พึงพอใจ หมายถึง ความชอบใจ พอใจท่ีได้ท�าในสิ่งที่ตั้งใจ

ไว้แล้วบรรลุผลหรือสมหวังนั้นเอง

5.2 ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับความพึงพอใจ

สมจิต จันทร์ฉาย (2557) ได้รวบรวมกลุ่ม

แนวคิดเกี่ยวกับจิตวิทยาที่น�ามาใช้อธิบายพฤติกรรมของ

ผู้เรียน ได้แก่

5.2.1 การจูงใจ (motivation) หมายถึง 

กระบวนการกระตุ้นความคิด ความรู้สึกความพยายามด้วย

วิธีการต่างๆ ให้บุคคลแสดงพฤติกรรมเพื่อไปสู่เป้าหมาย 

ทางจิตวิทยาได้แบ่งการจูงใจออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 

พฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนจากปัจจัยภายในของบุคคล เช่น ความ

สนใจ ความพอใจ ความอยากรูอ้ยากเหน็ เป็นต้น เรยีกปัจจยั

ภายในนี้ว่า แรงจูงใจภายใน (intrinsic motivation) และ

พฤตกิรรมทีเ่กดิขึน้จากปัจจยัจากภายนอกเป็นตวักระตุน้ให้

แสดงพฤติกรรม เช่น รางวัล การลงโทษและแรงกดดันทาง

สังคม เป็นต้น เรียกปัจจัยภายนอกนี้ว่า แรงจูงใจภายนอก 

(extrinsic motivation) ท้ังแรงจูงใจภายในและแรงจูงใจ

ภายนอกมคีวามส�าคญัต่อการแสดงพฤตกิรรมของผูเ้รียนใน

ห้องเรียน การส่งเสริมให้ผู้เรียนแสดงพฤติกรรมทางบวก

นิยมใช้แนวคิดของทฤษฎีกลุ่มพฤติกรรมนิยมในเรื่องการ

เสริมแรง (reinforcement) โดยใช้แนวคิดการเสริมแรง

ทางบวก (positive reinforcement) คือ การให้รางวัล 

เช่น คะแนน ค�าชมเชย การแสดงท่าทียอมรับของครูที่มี

ต่อนักเรียน ซ่ึงแสดงพฤติกรรมท่ีน่าพึงพอใจ ท�าให้ผู้เรียน

แสดงพฤติกรรมนั้นซ�้าอีก การเสริมแรงอีกลักษณะหนึ่ง คือ 
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การเสรมิแรงทางลบ (negative reinforcement) หมายถงึ 

การที่ผู้เรียนแสดงพฤติกรรมที่น่าพึงพอใจเพื่อหลีกหนีสิ่งที่

ไม่ชอบ เช่น การที่นักเรียนหลีกเลี่ยงการเป็นคนสุดท้ายท่ี

ได้ออกจากห้องเรียนไปรับประทานอาหารกลางวัน ท�าให้

ผู้เรียนรีบท�างานตามที่ครูมอบให้เสร็จก่อนเวลา เป็นต้น 

การลงโทษ (punishment) เป็นอีกวิธีหน่ึงที่น�ามาใช้ใน

การปรับพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของผู้เรียน การลงโทษ

เป็นการหยุดยั้งมิให้ผู้เรียนแสดงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ 

การลงโทษเป็นวิธีที่หยุดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ได้ทันที 

แต่ได้ผลไม่ถาวรและอาจท�าให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ไม่ดี การ

ลงโทษ เช่น การต�าหนิ ดุ ว่า ตี ให้ท�างานเพิ่มขึ้น

5.2.2 ทฤษฎีความต้องการของมาสโลว์ 

(Maslow’s needs theory) ทฤษฎีนี้อธิบายว่ามนุษย์

มีความต้องการพื้นฐานตามธรรมชาติเป็นล�าดับขั้น ดังนี้ 

ขั้นความต้องการทางกาย (physiological needs) ข้ัน

ความต้องการความปลอดภัย (safety needs) ขั้นความ

ต้องการความรัก (need for belonging and love) ข้ัน

ความต้องการได้รับการยอมรับจากผู้อื่น (need to know 

and understand)และขั้นสูงสุด คือ ขั้นความต้องการที่จะ

พัฒนาศกัยภาพของตนเองอย่างเตม็ที ่(self-actualization 

needs) หากมนุษย์ได้รับการตอบสนองความต้องการพื้น

ฐานอย่างเพยีงพอในแต่ละขัน้ มนษุย์จะพร้อมในการพฒันา

ตนไปสู่ขั้นที่สูงขึ้น การส่งเสริมให้ผู้เรียนพร้อมที่จะเรียน

รู้จึงต้องท�าให้ผู้เรียนได้รับการตอบสนองในขั้นพื้นฐานท่ี

เป็นความต้องการทางกายภาพก่อน คือ อาหารและความ

ปลอดภัย ถัดจากขั้นนี้คือ การได้รับความรักและได้รับการ

ยอมรับจากครูและเพื่อน หากไม่ได้รับการตอบสนองความ

ต้องการดังกล่าว ผู้เรียนจะพยายามแสวงหาการยอมรับ

จึงยังไม่พร้อมที่จะเรียน เมื่อความต้องการในขั้นนี้ได้รับ

การตอบสนองแล้ว ผู้เรียนจึงพร้อมที่จะเรียนรู้ การพัฒนา

ตนเองของผู้เรียนนั้นมีความมุ่งหวัง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านผล

สัมฤทธิ์ในการเรียน ด้านความผูกพันหรือการได้รับการ

ยอมรับเป็นสมาชิกของกลุ่ม และด้านการมีอิทธิพลหรือมี

ความส�าคัญต่อผู้อื่น

5.2.3 ทฤษฎคีณุลกัษณะของผูเ้รยีนทีม่ต่ีอ

ความส�าเร็จและความล้มเหลวของไวน์เนอร์ (Weiner’s 

attribution theory) ทฤษฎีนี้อธิบายว่า ผู้เรียนท่ีมีผล

สัมฤทธิ์การเรียนสูงมีแนวโน้มท่ีจะเห็นว่าความส�าเร็จมา

จากความสามารถ ความล้มเหลวมาจากการขาดความ

พยายาม ส่วนผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์การเรียนต�่า มีความ

เห็นว่าความล้มเหลวมาจากการขาดความสามารถ ส่วน

ความส�าเร็จนั้นมาจากโชค ดังนั้น ครูต้องพยายามเปลี่ยน

มุมมองของผู้เรียนใหม่ให้เห็นว่าความส�าเร็จมาจากปัจจัย

ภายในตัวเองมากกว่าปัจจัยภายนอก คือ มาจากความ

พยายามมากกว่าโชค

6. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับชุดการสอนมัลติมีเดีย

เสริมทักษะการอ่าน

หทัยณัฐ แก้วบัวดี (2551) ได้ศึกษาการพัฒนาบท

เรียนผ่านเว็บไซต์ โดยใช้วิธีการสอนตามแนววิถีพุทธ เรื่อง 

อรยิมรรค ส�าหรบันกัเรยีนช้ันมธัยมศกึษาปีท่ี 5 โรงเรยีนสระ

ยายโสมวิทยา กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 5 จ�านวน 30 คน จากการศึกษา ค้นคว้าพบ

ว่า การพัฒนาบทเรียนผ่านเว็บไซต์ มีประสิทธิภาพเท่ากับ 

81.25/82.25 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้ 80/80 และ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี

นัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.5

สุรีรัตน์ โพธิสาขา (2556) ได้ศึกษาบทเรียน

คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์

วิชาภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปีท่ี3 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ใน

การทดลอง คือนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 จ�านวน 38 

คน จากการศึกษา ค้นคว้าพบว่าการสร้างและพัฒนาบท

เรียนคอมพิวเตอร์ เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ มี

ประสิทธิภาพเท่ากับ 85.11/83.33 ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ์ที่

ก�าหนดไว้ 80/80 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูง

กว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.5

กรอบแนวคิดกำรวิจัย

ชุดการสอนมัลติมีเดียเสริมทักษะการอ่านส�าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษา

ทักษะการอ่าน

ความพึงพอใจ

ภำพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
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สมมติฐำนกำรวิจัย

นักเรียนมทีกัษะการอ่านหลงัเรยีนแตกต่างกบัก่อน

เรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ 0.05

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

1. ศึกษาหลักสูตร จุดมุ ่งหมายของหลักสูตร 

มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น มาตรฐานการเรียนรู้รายปี 

ขอบข่ายของเนื้อหาและเวลา กลุ่มสาระการเรียนรู้ราย

ปี ขอบข่ายของเนื้อหาและเวลา กลุ ่มสาระการเรียนรู ้

ภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 1 (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3) ระดับ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จากหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียน

รัตนโกสินทร์ รังสิต

2. ศึกษารายละเอียดของสาระที่จะน�ามาสร้าง

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้สื่อชุดการสอน เรื่อง 

การอ่านภาษาไทย วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 

จากคู ่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ ค�าอธิบายรายวิชา 

แผนการจัดการเรียนรู้หรือแนวการสอน แบบเรียนและ

เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จากการวิเคราะห์สภาพปัญหาของ

นักเรียนและสภาพปัญหาในการจัดการเรียนการสอนแล้ว

ผู้ศึกษาได้เลือกสื่อชุดการสอนมัลติมีเดียส่งเสริมทักษะการ

อ่านภาษาไทย ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 มา 

สร้างเป็น แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้สื่อชุดการ

สอนมัลติมีเดียส่งเสริมทักษะการอ่านภาษาไทย ส�าหรับ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรม

การเรียนรู้ครั้งนี้

3. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างเน้ือหา สาระ

ส�าคัญและผลการเรียนรู้ที่คาดหวังจากค�าอธิบายรายวิชา

ในหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนรัตนโกสินทร์ รังสิต กลุ่ม

สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 

4. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวกับการเขียน

แผนการจดัการเรยีนรูก้ารเรยีนรูโ้ดยสอนมลัตมิเีดยีส่งเสรมิ

ทักษะการอ่านภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

5. เขียนแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อ

ชดุการสอนมลัติมเีดียเสรมิทกัษะการอ่านภาษาไทย ส�าหรบั

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนรัตนโกสินทร์รังสิต 

จ�านวนทั้งสิ้น 3 แผน ซึ่งเป็นเนื้อหาวิชาภาษาไทย ชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 2 ซ่ึงล�าดับข้ันตอนการเขียนแผนการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้ 

6. น�าแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อชุด

การสอนมัลติมีเดียเสริมทักษะการอ่าน ส�าหรับชั้นประถม

ศึกษา ที่จะท�าการสอนที่เขียนเสร็จแล้วเสนอผู้เชี่ยวชาญ 

เพื่อพิจารณาตรวจสอบความถูกต้องและขอค�าเสนอแนะ

และน�ามาปรับปรุงแก้ไข 

7. ศึกษาแบบประเมินแผนการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษา

ปีที่ 2 เพื่อสร้างเป็นแบบประเมิน และน�าเสนอผู้เชี่ยวชาญ

ในการประเมินผล โดยใช้หลักเกณฑ์การประเมินของ 

ลเิคอร์ท (Likert) เป็นมาตรส่วนประมาณค่า (rating scale) 

ซึ่งมีความเหมาะสม 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง 

น้อยและน้อยท่ีสุด (บุญชม ศรีสะอาด, 2535, น.112) 

8. น�าแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ปรับปรุง

แก้ไขแล้วพร้อมทั้งแบบประเมินแผนการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้เสนอผู้เช่ียวชาญ เพื่อประเมินแผนการจัดกิจกรรม

การเรียนรู้โดยการพิจารณาความถูกต้องและสอดคล้อง

กับจุดประสงค์ เนื้อหาและวิธีในการจัดกิจกรรมการเรียน

รู้ 3ท่าน

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนรัตนโกสินทร์ รังสิต ส�านักงาน

คณะกรรมการส่งเสริมศึกษาเอกชน เขต 2 ภาคเรียนที่ 2 

ปีการศึกษา2559 จ�านวน 20 คน ได้มาโดยวิธีการเลือก

แบบเจาะจง

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย

1. แผนการจัดการเรียนรู้

2. สื่อการสอนมัลติมีเดียเสริมทักษะการอ่าน 

ส�าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา

3. แบบวดัทกัษะการอ่านระหว่างเรยีน 3 ชดุ ได้แก่ 

(1) การอ่านสะกดค�า (2) การอ่านค�าควบกล�้าและ (3) การ
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อ่านร้อยแก้ว ร้อยกรอง และบทอาขยานส�าหรับนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาประกอบด้วย (1) แบบวัดทักษะการอ่าน

เรื่อง (2) การอ่านสะกดค�า (3) การอ่านค�าควบกล�้าและ

การอ่านร้อยแก้วร้อยกรอง

4. แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ

ชดุการสอนมลัตมิเีดยีเสรมิทกัษะการอ่านภาษาไทย ส�าหรบั

นักเรียนชั้นประถมศึกษา

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล

การวิจัยครั้งนี้ผู ้วิจัยได้ด�าเนินการเก็บรวบรวม

ข ้อมูลกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาป ีที่  2 โรงเรียน

รัตนโกสินทร์รังสิต อ�าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โดย

ด�าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

1. ท�าหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บ

รวบรวมข้อมลูจากผูอ้�านวยการโรงเรยีนรตันโกสนิทร์ รงัสติ 

อ�าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โดยผู้วิจัยได้ท�าความเข้าใจ

กับนักเรียนเก่ียวกับขั้นตอนการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้

โดยใช้ ชุดการสอนมัลติมีเดียส่งเสริมทักษะการอ่านส�าหรับ

นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษา เพือ่ให้นกัเรยีนมคีวามเข้าใจเกีย่ว

กับขั้นตอนที่ผู้วิจัยก�าหนดไว้

2. การเรียนการสอนในชั่วโมงแรกผู้วิจัยท�าการ

ทดสอบก่อนเรียน (pre-test) โดยใช้แบบทดสอบการอ่าน 

และน�าคะแนนเก็บไว้

3. ผู้วิจัยท�าการสอนโดยใช้ชุดการสอนมัลติมีเดีย

เสริมทักษะการอ่านส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา

4. การเรียนการสอนในชั่วโมงสุดท้ายผู้วิจัยท�าการ

ทดสอบหลังเรียน (post-test) กับนักเรียนกลุ่มทดลองอีก

ครั้งหน่ึงโดยใช้แบบทดสอบฉบับเดิม

5. ให้นักเรียนท�าแบบประเมินความพึงพอใจของ

นักเรียนที่มีต่อชุดการสอนเสริมทักษะการอ่านส�าหรับ

นักเรียนชั้นประถมศึกษา

6. เก็บรวบรวมผลการวิเคราะห์ที่ได้จากแบบวัด

ทักษะการอ่านและความพึงพอใจไปวิเคราะห์ผลต่อไป

สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล

วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย 

(mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และการทดสอบ

ค่าที (t-test) dependent

ผลกำรวิจัย

จากสื่อชุดการสอนมัลติมีเดียเพื่อเสริมทักษะการ

อ่านส�าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาผลการวิจัยพบว่า

1. ผลการหาประสิทธิภาพของชุดการสอน

มัลติมีเดียเสริมทักษะการอ่านส�าหรับนักเรียนชั้นประถม

ศึกษา ท่ีได้ท�าการสร้างและพัฒนามีประสิทธิภาพตาม

เกณฑ์ 80/80 กล่าวคือ จากการหาประสิทธิภาพได้ค่าร้อย

ละของคะแนนระหว่างเรียนเท่ากับ 81.25 (E
1
) และร้อยละ

ของคะแนนจากแบบทดสอบหลังเรียนเท่ากับ 82.25 (E
2
)

2. ผลการเปรียบเทียบการวัดทักษะการอ่านของ

ผู้เรียนระหว่างเรียนและหลังเรียน พบว่า ผู้เรียนมีคะแนน

เฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 11.5 คะแนน และหลังจากที่ผู ้

เรียนได้เรียนรู้ผ่านชุดการสอนมัลติมีเดียเสริมทักษะการ

อ่านส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาแล้วท�าการวัดทักษะ

หลังเรียน พบว่า ผู้เรียนมีคะแนนเฉลี่ยสูงข้ึนจากเดิมเป็น 

16.45 คะแนน การทดสอบค่าที (t-test) ระหว่างก่อน

เรียนและหลังเรียน มีความแตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญทาง

สถิติท่ีระดับ 0.05

3. ผลการศกึษาความพงึพอใจของผูเ้รยีนทีม่ต่ีอชดุ

การสอนมัลติมีเดียเสริมทักษะการอ่านส�าหรับนักเรียนชั้น

ประถมศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 4.63 และเมื่อพิจารณาระหว่างข้อพบว่า ผู้เรียน

มีความพึงพอใจต่อชุดการสอนมัลติมีเดียเสริมทักษะการ

อ่านภาษาไทยด้านนักเรียนชอบเรียนด้วยชุดการสอนอยู่ใน

ระดับมากที่สุดมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.89 รองลงมาชุดการสอน

เข้าใจง่ายไม่ยุ่งยากและค่าประกอบสื่อความหมายชัดเจน

อยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.72 และภาพประกอบ

มีความน่าสนใจการศึกษาหาความรู้ได้ตนเองและขนาด

ตัวอักษรมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุดมีค่าเฉล่ีย

เท่ากับ 4.62 ตามล�าดับ
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จากสื่อชุดการสอนมัลติมีเดียเพื่อเสริมทักษะ

การอ่านส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาผลการวิจัยตาม

วัตถุประสงค์ สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้

1. การพฒันาและการหาประสทิธภิาพชดุการสอน

มัลติมีเดียเสริมการอ่านส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา มี

ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 81.25/82.25 ผลการวิจัยพบว่า

ก่อนที่ผู้เรียนจะเรียนด้วยชุดการสอนมัลติมีเดียมีคะแนน

จากแบบวัดทักษะที่มีคะแนนเฉลี่ยจากคะแนนเต็ม 20 

คะแนนเท่ากับ 11.5 จากจ�านวนผู้เรียน 20 คนหลังจาก

ที่ได้ท�าการวัดทักษะการอ่านก่อนเรียนเรียบร้อยแล้วผู ้

วิจัยได้น�าชุดการสอนมัลติมีเดียเกี่ยวกับเรื่องการอ่านมา

ให้ความรู้กับผู้เรียนและได้ท�ากิจกรรมร่วมกันหลังจากนั้น

ให้ผู้เรียนได้ท�าแบบวัดทักษะหลังเรียนการอ่านอีกครั้งโดย

พบว่าผู้เรียนมีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 82.25 แสดงให้

เห็นว่าชุดการสอนมัลติมีเดียเสริมทักษะการอ่านวิชาภาษา

ไทยที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.25/82.25 

เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้ 80/80 ผู้วิจัยได้อธิบายการ

เรียนด้วยชุดการสอนมัลติมีเดียเสริมทักษะการอ่านและ

กิจกรรมที่ก�าหนดให้กับผู้เรียนได้ท�าในแต่ละบทท่ีผู้สอน

ได้วางแผนไว้แล้ว โดยผู้เรียนมีความสนใจและอยากเรียนรู้

แบบต่อเน่ืองด้วยสือ่และกจิกรรมทีส่ร้างขึน้อย่างสนกุสนาน

ผลการวิจัยพบว่าสอดคล้องกับงานวิจัยของหทัยณัฐ  

แก้วบัวดี (2551) ได้ศึกษา เรื่อง การพัฒนาบทเรียน

ผ่านเว็บไซต์ โดยใช้วิธีการสอนตามแนววิถีพุทธ เรื่อง 

อริยมรรค ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียน

สระยายโสมวิทยา มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อพัฒนาและ

หาประสทิธิภาพของบทเรยีนผ่านเวบ็ไซต์โดยใช้วธิกีารเรยีน

การสอนตามแนววิถีพุทธ เรื่อง อริยมรรค 2 (2) เพื่อเปรียบ

เทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของ

บทเรียนผ่านเว็บไซต์โดยใช้วิธีการเรียนการสอนตามแนว

วิถีพุทธ (3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ

บทเรียนผ่านเว็บ โดยใช้วิธีการเรียนการสอนตามแนววิถี

พุทธ เรื่อง อริยมรรค มีประสิทธิภาพ 81.25/82.25 ตาม

เกณฑ์ที่ก�าหนดไว้ 80/80 และนักเรียนที่ได้เรียนผ่านเว็บ

มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่าง

มีนัยทางสถิติที่ระดับ 0.5 และแตกต่างจากงานวิจัยของ

เกรียงศกัดิ ์นามเสรฐิ (2552) ได้ศกึษาเรือ่งการพฒันาทกัษะ

การอ่านและเขียนสะกดค�าโดยใช้แผนผังความคิด นักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัว ทั้งนี้อาจ

เป็นเพราะจ�านวนนักเรียนและเกณฑ์การให้คะแนนที่ได้

ใช้จ�านวนเดียวกันจึงท�าให้มีค่าประสิทธิภาพท่ีไม่ตรงกัน

2. ผลการเปรยีบเทียบการวดัทักษะการอ่านด้วยชดุ

การสอนมลัตมิเีดยีเสรมิทกัษะเรือ่งการอ่านส�าหรบันกัเรยีน

ชั้นประถมศึกษารังสิต พบว่าคะแนนทดสอบการอ่านก่อน

เรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 11.5 SD เท่ากับ 1.46 และหลัง

เรยีนผูเ้รยีนมคีะแนนเฉลีย่ทีส่งูขึน้กว่าเดมิโดยเฉลีย่คะแนน

เท่ากับ 16.45 SD เท่ากับ 1.79 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่

ระดับ 0.05 เป็นไปตามสมมติฐานซ่ึงสอดคล้องกับผลงาน

วิจัยของสุรีรัตน์ โพธิสาขา (2556) ได้ศึกษาเรื่องบทเรียน

คอมพิวเตอร์มัลติมีเดียเพื่อพัฒนาทักษะการวิเคราะห์วิชา

ภาษาไทยช้ันประถมศกึษาปีท่ี3มวีตัถุประสงค์เพือ่พฒันาผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องบทเรียนคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนา

ทักษะการวิเคราะห์ วิชาภาษาไทย จัดการเรียนรู้โดยการใช้

บทเรียนคอมพิวเตอร์ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนคะแนนก่อนเรียน

และหลังเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 8.17 และ 15.76 คะแนน

ตามล�าดับ และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียน พบว่า หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว้

3. ผลการศกึษาความพงึพอใจของผูเ้รยีนทีมี่ต่อชดุ

การสอนมัลติมีเดียเสริมทักษะการอ่านส�าหรับนักเรียนชั้น

ประถมศึกษา พบว่า ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อชุดการสอน

มัลติมีเดียเสริมทักษะการอ่าน ส�าหรับนักเรียนช้ันประถม

ศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 

4.63 และเมื่อพิจารณาระหว่างข้อพบว่า ผู้เรียนมีความพึง

พอใจต่อชุดการสอนมัลติมีเดียเสริมทักษะการอ่านภาษา

ไทยด้านนักเรียนชอบเรียนด้วยชุดการสอนอยู่ในระดับ

มากที่สุดมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.89 รองลงมาชุดการสอน

เข้าใจง่ายไม่ยุ่งยากและค่าประกอบสื่อความหมายชัดเจน

อยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.72 และภาพประกอบ

มีความน่าสนใจการศึกษาหาความรู้ได้ตนเองและขนาด

ตัวอักษรมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุดมีค่าเฉล่ีย

เท่ากับ 4.62 ตามล�าดับสอดคล้องกับผลงานวิจัยของมาลินี  

ศรีวรการ (2555) ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนาการอ่านภาษา
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ไทยให้คล่องของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทักษะการอ่านภาษา

ไทยเป็นทักษะที่ส�าคัญอย่างยิ่งที่นักเรียนจ�าเป็นต้องอ่าน

ให้ถูกต้องและชัดเจนเนื่องจาก ปัจจุบันนี้การอ่านนั้นส�าคัญ

เป็นอย่างมากต่อเด็กไทยเพราะการอ่านเป็นรากฐานของ

การหาความรู้ทั้งปวง ครูจึงเป็นตัวกลางส�าคัญในการแก้ไข

ปัญหาการจัดการเรียนการสอนที่เกิดจากการอ่านหนังสือ

ไม่ออกท�าให้ผลสมัฤทธิใ์นการเรยีนต�า่เพราะฉะนัน้การอ่าน

ในสมัยปัจจุบันมีสื่อการเรียนการสอนมากมายเพื่อให้ผู ้

เรียนนั้นได้ศึกษาโดยหมั่นฝึกทักษะการอ่านอย่างสม�่าเสมอ

ข้อเสนอแนะ

ควรจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับเวลาและชั่วโมง

เรียนของเด็ก ไม่เกินหรือน้อยเกินไปและควรใช้เนื้อหาที่

เด็กเข้าใจง่ายเพื่อท�าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ไวยิ่งข้ึน
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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) พัฒนาและหาประสิทธิภาพหนังสือความจริงเสริม วิชา การกระจาย

เสียงและแพร่ภาพ ส�าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย (2) เปรียบเทียบ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักศึกษาท่ีเรียนด้วยหนังสือความจริงเสริม วิชา การกระจายเสียง

และแพร่ภาพ ส�าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียและ (3) ศึกษาความพึง

พอใจของนักศึกษาระดับปริญญาตรีคณะนิเทศศาสตร์ท่ีมีต่อหนังสือความจริงเสริม วิชา การกระจายเสียงและแพร่ภาพ 

ส�าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีเลือก

แบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ หนังสือความจริงเสริม วิชา การกระจายเสียงและแพร่ภาพ แบบสอบถาม

ความคิดเห็นส�าหรับผู้เชี่ยวชาญ แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน และแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน สถิติที่

ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที (t-test) แบบ dependent ผลการวิจัยพบว่า 

หนังสือความจริงเสริม วิชา การกระจายเสียงและแพร่ภาพ มีคุณภาพด้านสื่อในภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุดมีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 4.52 และด้านเนื้อหาอยู่ในระดับมากที่สุดมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.97 และมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์เท่ากับ 81/82 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 14.60 มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 17.57 การทดสอบค่าที 

มีความแตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อหนังสือความจริงเสริม อยู่ในระดับ

มาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.63

ค�ำส�ำคัญ: ความจริงเสริม, หนังสือความจริงเสริม, การกระจายเสียงและแพร่ภาพ

Abstract

The research aimed to (1) develop augmented reality books in broadcast subjects for  

undergraduate students in the Faculty of Communication Arts at Eastern Asia University,  

(2) compare pre-test and post-test academic achievement, (3) study the students’ satisfaction towards the  

augmented reality books. The sample of this study included 30 second-year undergraduate students 

in Faculty of Communication Arts at Eastern Asia University. They were identified by specific random 

sampling from a group member of broadcast subjects. The research tools consist of augmented  

reality books in broadcast subjects, quality evaluation guide towards media and contents, academic 

achievement tests, evaluation forms of students, and satisfaction surveys. The statistics used to  

หนังสือควำมจริงเสริม วิชำกำรกระจำยเสียงและแพร่ภำพ ส�ำหรับนักศึกษำระดับปริญญำตรี

The Development of Augmented Reality Books in 

Broadcast Subjects for Undergraduate Students

ศักดินนท์ พุ่มพฤกษ์ และ นฤมล เทพนวล

Sakdinon Phoomphok and Naruemon Thepnuan
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บทน�ำ

ปัจจบุนัความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยคีอมพวิเตอร์ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยีคมนาคม สามารถ

สื่อสารเชื่อมต่อระบบผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ใช้สมาร์ท

โฟนเป็นเคร่ืองมือในการเข้าถึงสารสนเทศได้อย่างรวดเร็ว 

ในวงการศึกษาใช้สมาร์ทโฟน เพื่อสนับสนุน และเพิ่มช่อง

ทางการเรียนรู้ของผู้เรียน สามารถท�าให้ผู้เรียนท่ีอยู่ห่าง

ไกลเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ โดยไม่จ�ากัดสถานที่ และเวลา 

ซ่ึงเป็นช่องทางส�าคัญทางหนึ่งของการเรียนรู้ในยุคนี้ เรียก

ว่า ยูเลิร์นน่ิง (U-Learning) สามารถท�าให้ผู้เรียนเข้าใจใน

เน้ือหาได้ง่ายขึ้น และทบทวนความรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา จึงได้

มีการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีความก้าวหน้า 

ซึง่สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของพระราชบญัญตักิารศกึษา

แห่งชาติ พ.ศ. 2553

เทคโนโลยีความจริงเสริม (augmented reality 

technology) เป็นเทคโนโลยีที่สามารถน�าระบบความจริง

เสริมมาผนวกกบัเทคโนโลยภีาพเพือ่สร้างสิง่ทีเ่สมอืนจรงิให้

กับผู้เรียน โดยให้ผู้เรียนเองมีการเรียนแบบร่วมมือโดยวิธี

ซ้อนภาพสามมิติที่ให้ผลการแสดงภาพเหมือนวัตถุนั้นลอย

อยู่เหนือพื้นผิวจริง (รักษพล ธนานุวงศ์, 2556) ซึ่งการ

จัดสภาพแวดล้อมลักษณะนี้ท�าให้เกิดความน่าสนใจและ

จะช่วยเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ การสื่อสาร มีปฏิสัมพันธ์

ระหว่างโลกจริงกับโลกเสริม (วิวัฒน์ มีสุวรรณ์, 2556, น.2)

ปัญหาการเรียนการสอนที่เกิดจากการเรียนรู้ของ

ผู ้เรียนในระดับปริญญาตรีที่ผ่านมามักมีปัญหาในเรื่อง

อุปกรณ์ไม่เพียงพอกับความต้องการของผู้เรียน ผู้สอนไม่

สามารถทบทวนเน้ือหาได้หลายครั้งเน่ืองจากต้องจัดการ

analyze the data were standard deviation and dependent samples t-test. It was found that augmented 

reality books in broadcast subjects had quality of media at very good level with an average of 4.52, 

quantity of contents at very good level with an average of 4.93 and had efficiency criterion of 81/82. 

The average score of t-test was 14.60, while that of post-test was 17.57. The analysis of t-test during 

and after learning was different at 0.05, a statistically significant level. The students were satisfied 

with augmented reality book at a high level of 4.63.

Keywords: augmented reality, augmented reality manual, broadcast

เรียนการสอนตามแผนการเรียนการสอน และผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนอยู่ในเกณฑ์ต�่า ผู้วิจัยจึงเข้าไปส�ารวจปัญหา

และสัมภาษณ์อาจารย์ผู ้สอนว่าอยากได้สื่อแบบใดที่เข้า

มาช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าว อาจารย์ผู ้สอนจึงอยากจะ

มีสื่อการสอนเสริมเพื่อการเรียนรู้ท่ีเข้าใจได้ง่ายข้ึน และ

สามารถทบทวนความรู้ได้ตลอดเวลา นอกเหนือจากการ

เรียนในต�าราให้ผู ้เรียนมีความเข้าใจและสามารถน�าไป

ฝึกฝนท่ีบ้านเพื่อให้เกิดการพัฒนาข้ึนได้

จากการที่ผู ้วิจัยไปส�ารวจและสอบถามความคิด

เห็นของอาจารย์ที่สอนวิชา การกระจายเสียงและแพร่ภาพ 

ของมหาวทิยาลยัอสีเทร์ินเอเชยี พบว่า การจดัการเรยีนการ

สอนนั้นยังมีปัญหา คือเนื้อหาค่อนข้างยากและอุปกรณ์ไม่

เพียงพอกับความต้องการ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

อยูใ่นเกณฑ์ต�า่ ผูส้อนไม่สามารถทบทวนเนือ้หาได้หลายครัง้

เนื่องจากต้องจัดการเรียนการสอนตามแผนการเรียนการ

สอน ผู้เรียนขาดแรงจูงใจในการเข้าเรียนรู้ และสอบถาม

ความคิดเห็นของผู้เรียน โดยพบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม

ส่วนใหญ่ต้องการสือ่การสอนเสรมิเพือ่การเรยีนรูท้ีเ่ข้าใจได้

ง่ายข้ึน และสามารถทบทวนความรู้ได้ตลอดเวลา จึงท�าให้

ผู้เรียนได้สัมผัสประสบการณ์ใหม่ในมิติที่เสมือนจริง โดย

ภาพเสมือนจริงที่ปรากฏขึ้นจะมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ชมได้ทันที

อาจมีลักษณะท่ีเป็น ภาพนิ่ง ภาพ 3 มิติ ภาพเคลื่อนไหว

และรวมถึงภาพเคลื่อนไหวท่ีมีเสียงประกอบด้วย เป็นการ

น�าเอาสิง่ทีไ่ด้เรยีนรูไ้ปพฒันาการจดัการเรยีนการสอนให้ได้

เทคโนโลยีทางการศึกษา ซึ่งเรียกว่า หนังสือความจริงเสริม

ผู้วิจัยจึงพัฒนาหนังสือความจริงเสริม วิชา การก
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ระจายเสียงและแพร่ภาพ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัย

อีสเทิร์นเอเชีย สามารถท�าให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา 

และทบทวนเนื้อหาได้ ท�าให้ผู้เรียนได้พัฒนา เพื่อเป็นการ

พัฒนาให้เกิดส่ือที่น่าสนใจ ผู้เรียนเกิดการแสวงหาความรู้

และเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต สามารถประยุกต์เทคโนโลยี

เข้ากับเน้ือหารายวิชาเพื่อให้ผู ้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนที่ดีขึ้น

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

1. เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพหนังสือความ

จริงเสริม วิชา การกระจายเสียงและแพร่ภาพ ส�าหรับ

นักศึกษาระดับปริญญาตรีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัย

อีสเทิร์นเอเชีย

2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อน

เรียนและหลังเรียนของนักศึกษาที่เรียนด้วยหนังสือความ

จริงเสริม วิชา การกระจายเสียงและแพร่ภาพ ส�าหรับ

นักศึกษาระดับปริญญาตรีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัย

อีสเทิร์นเอเชีย

3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรีคณะนิเทศศาสตร์ที่มีต่อหนังสือความจริงเสริม 

วิชา การกระจายเสียงและแพร่ภาพ ส�าหรับนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

แนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง

1. หนังสือความจริงเสริม

1.1 ความหมายของสื่อสิ่งพิมพ์

สุรสิทธิ์ วิทยารัฐ (อ้างถึงใน สุรัตน์ นุ่มนนท์ 

2539, น.6) กล่าวว่า สือ่สิง่พมิพ์นัน้อาจเป็นหนงัสอื นติยสาร 

วารสาร หนังสือพิมพ์ ใบปลิว แผ่นพับ หนังสือคู่มือ และ

โปสเตอร์ เป็นต้น

จินตนา ถ�้าแก้ว (2555, น.11) ได้กล่าวว่า 

สื่อสิ่งพิมพ์ หมายความว่า สิ่งที่พิมพ์ขึ้น ไม่ว่าจะเป็นแผ่น

กระดาษหรือวัตถุใดๆ ด้วยวิธีการต่างๆ อันเกิดเป็นชิ้น

งานที่มีลักษณะเหมือนต้นฉบับขึ้นหลายส�าเนาในปริมาณ

มากเพื่อเป็นส่ิงที่ท�าการติดต่อหรือชักน�าให้บุคคลอื่นได้

เห็นหรือทราบข้อมูล

จากความหมายดังกล่าว สรุปได้ว่า สื่อสิ่งพิมพ์

หมายถึง สื่อที่ผ่านกระบวนการผลิตลงบนกระดาษเกิดเป็น

ช้ินงาน อาจเป็นหนังสือ นิตยสาร วารสาร หนังสือ ใบปลิว 

และแผ่นพับ ซึ่งมุ่งหวังให้ผู้อ่านเกิดความการเรียนรู้และ

เกิดความเข้าใจในเนื้อหา โดยเรียกสื่อเหล่านี้ว่าสื่อสิ่งพิมพ์

1.2 ประเภทของสิ่งพิมพ์

จินตนา ถ�้าแก้ว (2555, น.11) กล่าวว่า สื่อ

สิ่งพิมพ์ท่ีปรากฏอยู ่ในชีวิตประจ�าวันของเราทุกวันนี้มี

จ�านวนมากมาย ไม่ว่าเราจะอยู่ท่ีไหนก็มีสิ่งพิมพ์ประเภท

ต่างๆ ปรากฏให้เราเห็นอยู่เสมอ การจัดหมวดหมู่หรือ

แบ่งประเภทสื่อสิ่งพิมพ์ที่ปรากฏอยู่ทั่วไปนั้นตามความ 

นิยมแล้วจะแบ่งเป็นประเภทต่างๆ

โดยสรุปแล้วอาจแบ่งประเภทสื่อสิ่งพิมพ์ออก

เป็น 4 กลุ่มใหญ่ๆ ได้ดังนี้

1) หนังสือพิมพ์

2) นิตยสารและวารสาร

3) หนังสือเล่ม

4) สิ่งพิมพ์เฉพาะกิจ เช่น โปสเตอร์ ป้าย

ประกาศ แผ่นพับ จุลสาร เป็นต้น

1.3 องค์ประกอบในการออกแบบ

จินตนา ถ�้าแก้ว (2555, น.19) กล่าวว่า หลัก

การออกแบบเป็นพื้นฐานส�าคัญในการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์

ท่ีผู ้ท่ีท�างานด้านการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์มีความจ�าเป็น

ต้องศึกษาในรายละเอียดในกระบวนการออกแบบ องค์

ประกอบของการออกแบบสิ่งพิมพ์และหลักการของการ

ออกแบบสิ่งพิมพ์

1.4 หนังสือเล่ม

ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้จัดท�าหนังสือความ

จริงเสริมในลักษณะหนังสือเล่ม ได้ไปศึกษาเอกสารที่

เก่ียวข้องมาดังนี้

1.4.1 ความหมายของหนังสือเล่ม

สหวชิาดอทคอม (ม.ป.ป.) กล่าวว่า หนงัสอื

เล่มเล็ก คือ สื่อประเภทหนึ่ง ซ่ึงผู้แต่งได้แต่งหนังสือตาม
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กรอบเร่ืองที่ได้รับและจัดท�าเป็นรูปเล่มส�าเร็จ โดยมีความ

เหมาะสมของเนื้อหา ภาษาที่ใช้ ขนาดตัวอักษร ภาพ

ประกอบและความสวยงามน่าอ่าน การท�าหนังสือเล่มเล็ก 

เป็นการบูรณาการทักษะทางภาษา ฟัง พูด อ่าน เขียน ดู 

แล้วน�ามาสร้างจินตนาการ ถ่ายทอดโดยการเขียน เรา 

สามารถบูรณาการทุกกลุ่มสาระ การท�าหนังสือเล่มเล็ก

นอกจากจะครอบคลุมทุกกลุ ่มสาระ ยังท�าให้เกิดความ

เพลิดเพลิน เป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ท�าให้

เกิดจินตนาการ มีความคิดสร้างสรรค์อีกด้วย 

1.4.2 ประโยชน์ของหนังสือเล่ม

1) บันทึกเรื่องราวต่างๆ ไว้อย่าง

ละเอียดชัดเจน

2) ถ่ายทอดวฒันธรรมและเรือ่งราว

จากอดีตถึงปัจจุบัน

3) ส่งเสริมความใฝ่รู ้ให้แก่ผู ้อ่าน

ด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย และรูปเล่มที่ดึงดูดความสนใจ

4) สร้างนิสัยรักการอ่าน และใช้

เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

สรุปได้ว่า หนังสือความจริงเสริม วิชา การกระ

จายเสียงและแพร่ภาพ ซึ่งอยู่ในรูปแบบหนังสือเล่มเล็ก 

โดยเป็นหนังสืออ่านประกอบ ซึ่งจะเป็นหนังสือที่เข้าถึง

ได้ง่าย และอธิบายได้ดีกว่าหนังสือเดิมตามหลักสูตรเป็น

เครื่องมือประกอบการเรียนการสอนของอาจารย์ผู ้สอน 

ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และทบทวนเนื้อหาที่เรียน สามารถ

น�าสื่อไปบูรณาการในรายวิชาอื่นๆได้ และเป็นการสร้าง

ประสบการณ์ ที่แตกต่าง ช่วยให้ผู้เรียนมีความสนุกสนาน

กับการเรียน เพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น ท�าให้การ

จัดการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

2. เทคโนโลยีความจริงเสริม

ไพฑูรย์ ศรีฟ้า (2556, น.1) กล่าวว่า Augmented 

Reality หรือ AR เป็นเทคโนโลยีที่ผสานเอาโลกแห่งความ

จริง (reality) และความเสมือนจริง (virtual) เข้าด้วย

กันผ่านวัสดุต่างๆ เช่น Webcam Computer Pattern 

Software และอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งภาพเสมือน

จริงนั้นจะแสดงผลผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ มอนิเตอร์ 

โปรเจคเตอร์ หรืออุปกรณ์แสดงผล โดยภาพเสมือนจริงท่ี

ปรากฎขึ้นจะมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ชมได้ทันทีอาจมีลักษณะ

ที่เป็น ภาพนิ่ง ภาพ 3 มิติ ภาพเคลื่อนไหวและรวมถึง

ภาพเคลื่อนไหวท่ีมีเสียงประกอบด้วย ท้ังนี้ข้ึนอยู่กับการ

ออกแบบสื่อแต่ละรูปแบบ 

วิวัฒน์ มีสุวรรณ์ (2556, น. 2) กล่าวว่า ความจริง

เสริม (augmented reality) คือ เทคโนโลยีผสานระหว่าง

โลกการมปีฏบิตัสิมัพนัธ์ระหว่างความเป็นจรงิ (real world) 

เข้ากับการปฏิสัมพันธ์เสมือนจริง (virtual world) โดย

ผ่านเทคนิคการแสดงผลสามมิติจากกล้องเว็บแคม ท�าให้

เกิดการซ้อนทับระหว่างภาพในโลกแห่งความเป็นจริงกับ

ภาพท่ีเกิดข้ึนในโลกเสมือน ซึ่งการผสมผสานของภาพนี้

เกิดข้ึนนั้นจะต้องเกิดข้ึนจากการได้มีปฏิสัมพันธ์ระหว่าง

กันเป็นส�าคัญ

อซูมา (Azuma, 1997 อ้างถึงใน ประหยัด จิระ

วรพงศ์ 2553, น.190) กล่าวถึงAR เป็นการรวมเอาความ

จริงและความเสมือนเข้าด้วยกัน (real+virtual) มีการ

เป็นการปฏิสัมพันธ์ในเวลาจริง (real time) และเป็นการ

ท�างานด้วยระบบ 3D

มิลแกรม และคสิโน (Milgram & Kishino, 

1994) ได้อธิบายว่า AR เป็นความต่อเนื่องของการขยาย

สภาพความจริงไปสู่สภาพเสมือนหรือเป็นความสัมพันธ์

อย่างใกล้ชิดระหว่างสภาพแวดล้อมท่ีเป็นจริงและสภาพ

แวดล้อมท่ีเสมือน

จากความหมายของเทคโนโลยคีวามจรงิเสรมิ สรุป

ได้ว่าเป็นเทคโนโลยทีีส่ามารถเพิม่ประสทิธภิาพในการเรียน

การสอน ซ่ึงเปลี่ยนสื่อท่ีมีเพียงตัวอักษรธรรมดาได้เกิดทั้ง

ภาพเคลื่อนไหวและเสียง

3. โปรแกรม Zappar

โปรแกรม Zappar เป็นโปรแกรมท่ีช่วยให้บุคคล

ที่สนใจสร้างงานในรูปแบบของเทคโนโลยีความจริงเสริม 

(augmented reality) ด้วยตนเองได้ Zappar พฒันาขึน้โดย 

Dr.Simon Taylor และ Connell Gauld จากมหาวิทยา

ลัยเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ ได้มีการเปิดให้บุคคลทั่วไป

สามารถสร้าง Zapcode ของตนเองได้ผ่านทางเว็บไซต์ 

ภายใน Zapcode จะถูกซ่อนเนื้อหาในรูปแบบต่างๆ เช่น 

วิดิโอ รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว สามมิติ เว็บไซต์ สื่อสังคม

ออนไลน์ ด้วยวิธีการสแกนภาพ Zapcode จากกล้องใน
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สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต ที่ติดตั้ง Zappar Application 

ก็จะพบกับเนื้อหาที่ถูกซ่อนอยู่ในหลายรูปแบบ ผู้ที่สนใจ

สามารถดาวน์โหลด Zappar Application ได้ฟรีรองรับท้ัง

ระบบ IOS และ Android ผู้สนใจสามารถสร้าง Zapcode 

ได้ด้วยตนเองโดยเครื่องมือ ZapWorks

ZapWorks ประกอบด้วยเครื่องมือที่จะช่วยใน

การสร้าง AR (Augmented Reality) ซึ่งประกอบไปด้วย

เครื่องมือหลัก 3 เครื่องมือ ได้แก่ WIDGETS, DESIGNER, 

และ STUDIO ผูส้ร้างสามารถอพัโหลดไฟล์วดิโิอ YouTube 

และVimeo สร้างอัลบั้มรูปภาพสไตล์แกลเลอรี นามบัตรใน

ลักษณะความจริงเสริม สามารถเชื่อมโยงเว็บไซต์ Social 

Network และน�า Zapcode ไปบูรณาการกับผลิตภัณฑ์

ต่างๆ ทั้งนี้เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพ

ผู้วิจัยได้น�า Zappar มาใช้ในการท�าหนังสือความ

จริงเสริม เน่ืองจากสามารถรองรบัเนือ้หาทีต้่องการน�าเสนอ

ได้หลากหลายรูปแบบ และยังสามารถน�า Zapcode ไป

ประยุกต์ใช้ได้กับหลากหลายสื่อ เช่น โปสเตอร์ และสิ่ง

พิมพ์ต่างๆ เพ่ิมช่องทางในการเรียนรู้ที่หลากหลายและ

สะดวกมากขึ้น สอดคล้องกับเนื้อหาและวัตถุประสงค์ของ

การท�าหนังสือความจริงเสริม

4. แนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้

Hoffman, Varda Ushpiz และ Rachel Levy-

Shiff (1989) เสนอแนะว่า การออกแบบโปรแกรมการ

เรียนการสอนบนเว็บไซต์เพื่อให้เกิดการเรียนรู ้ที่ดีที่สุด 

ควรอาศัยหลักกระบวนการเรียนการสอน 7 ขั้นตอนดังนี้

1) การสร้างแรงจูงใจให้กับผู้เรียน (motivation 

the learner) 

2) บอกวัตถุประสงค์ของการเรียน (identifying 

what is to be learned) 

3) ทบทวนความรู้เดิม (remaining learner of 

past knowledge) 

4) ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ (requir-

ing active involvement) 

5) ให้ค�าแนะน�าและให้ข้อมูลย้อนกลับ (provide 

guidance and feedback)

6) ทดสอบความรู้ (testing)

7) การน�าความรู้ไปใช้ (provide enrichment 

and remediation) 

ใจทิพย์ ณ สงขลา (2544) กล่าวว่าการเรียนการ

สอนบนเว็บอาศัยหลักการเรียนในลักษณะ2 ประการ คือ 

การเรียนที่ผู ้เรียนเป็นศูนย์กลาง และการเรียนที่ผู ้เรียน

ร่วมมือกัน

1) การเรียนที่ผู ้เรียนเป็นศูนย์กลาง (learner 

center)

2) การเรียนแบบร่วมมือ 

รูปแบบแอดดี (ADDIE Model) (สมจิต จันทร์

ฉาย, 2557, น.11) ประกอบด้วยกิจกรรมในการด�าเนินงาน 

5 กิจกรรม ได้แก่ การวิเคราะห์ (analyze) การออกแบบ 

(design) การพฒันา(develop) การน�าไปใช้ (implement) 

และการประเมินผล (evaluate)

5. เอกสารท่ีเก่ียวข้องกับแนวคิดทฤษฎีความพึง

พอใจ

5.1 ความหมายของความพึงพอใจ

ชวนพิศ จะรา (2556) ได้กล่าวว่า ความพึง

พอใจ คือ ผลรวมของความรู ้สึกของบุคคลที่มีทัศนคติ

ต่อสิ่งต่างๆ อาจเป็นความรู้สึกในทางบวก ทางเป็นกลาง 

หรือทางลบ ท่ีแสดงออกต่องานท่ีปฏิบัติ บุคคล วัตถุ หรือ

สถานการณ์ต่างๆ

อ�านาจ ชนพิทักษ์ (2554) ได้กล่าวว่า ความ

พึงพอใจ หมายถึง ความชอบใจ พอใจท่ีได้ท�าในสิ่งท่ีตั้งใจ

ไว้แล้วบรรลุผลหรือสมหวังนั้นเอง

5.2 ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับความพึงพอใจ

ชวนพิศ จะรา (2556) ได้กล่าวว่า ความพึง

พอใจ คือ ผลรวมของความรู ้สึกของบุคคลที่มีทัศนคติ

ต่อสิ่งต่างๆ อาจเป็นความรู้สึกในทางบวก ทางเป็นกลาง 

หรือทางลบ ท่ีแสดงออกต่องานท่ีปฏิบัติ บุคคล วัตถุ หรือ

สถานการณ์ต่างๆ

อรรถศาสตร์ เวียงสงค์ (2553) ได้กล่าวว่า 

ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกนึกคิด หรือเจตคติที่ดี

ของบุคคลท่ีมีต่อการท�างานหรือปฏิบัติกิจกรรมในเชิงบวก

อ�านาจ ชนพิทักษ์ (2554) ได้กล่าวว่า ความ
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พึงพอใจ หมายถึง ความชอบใจ พอใจที่ได้ท�าในสิ่งท่ีตั้งใจ

ไว้แล้วบรรลุผลหรือสมหวังนั้นเอง

ทฤษฎีความต้องการของมาสโลว์ (Maslow’s 

needs theory) ทฤษฎีนี้อธิบายว่ามนุษย์มีความต้องการ

พ้ืนฐานตามธรรมชาติเป็นล�าดับขั้น ดังนี้ ขั้นความต้องการ

ทางกาย (physiological needs) ขั้นความต้องการความ

ปลอดภยั (safety needs) ขัน้ความต้องการความรกั (need 

for belonging and love) ขั้นความต้องการได้รับการ

ยอมรับจากผู้อื่น (need to know and understand)

และขัน้สงูสุด คอื ขัน้ความต้องการทีจ่ะพฒันาศกัยภาพของ

ตนเองอย่างเตม็ที ่(self-actualization needs) หากมนษุย์

ได้รับการตอบสนองความต้องการพื้นฐานอย่างเพียงพอใน

แต่ละขั้น มนุษย์จะพร้อมในการพัฒนาตนไปสู่ขั้นท่ีสูงข้ึน 

6. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับหนังสือความจริงเสริม

จุฑามาศ ธัญญเจริญ (2556) ได้ศึกษาการพัฒนา 

(1) หนังสือภาพความจริงเสมือนผ่านไอแพด เรื่อง ท่าร�าวง

มาตรฐาน มคีณุภาพในภาพรวมในระดับดีมาก เมือ่พจิารณา

รายด้านพบว่าด้านเนื้อหาอยู่ในระดับดี และด้านเทคนิคมี

คณุภาพอยูใ่นระดับดีมากและมปีระสทิธภิาพ 82.17/82.00 

ตามเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้ (2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังจาก

เรยีนด้วยหนงัสอืภาพความจรงิเสมอืนผ่านไอแพด เรือ่ง ท่า

ร�าวงมาตรฐาน สงูกว่าคะแนนก่อนเรยีนอย่างมนียัยะส�าคญั

ทางสถิติท่ีระดับ .05 (3) ผลการปฏิบัติท่าร�าวงมาตรฐาน

ของนักเรียนอยู่ในระดับดีมาก 4) นักเรียนช้ันประถมศึกษา

ปีที่ 6 มีความพึงพอใจต่อการใช้หนังสือความจริงเสมือน

ผ่านไอแพด เรื่อง ท่าร�าวงมาตรฐาน อยู่ในระดับมากที่สุด

ชวนพิศ จะรา (2556) ได้ท�าการวิจัยเรื่อง การ

พัฒนาการเรียนด้วยเทคโนโลยีผสานความจริง ร่วมกับ

หนังสือนิทานสองภาษา โดยใช้กระบวนการกลุ่มเพื่อส่ง

เสริมความสามารถทางภาษาด้านการฟังและการพูดของ

เด็กปฐมวัย พบว่า หนังสือนิทานสองภาษาที่สร้างด้วย

เทคโนโลยีผสานความจริง มีคุณภาพด้านเนื้อหา อยู่ใน

ระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.46 คุณภาพด้านส่ือ 

อยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.67

ปัญจรัตน์ ทับเปีย (2555) ได้ท�าการวิจัยเรื่อง การ

พัฒนาชุดสื่อประสม แบบโลกเสมือนผสานโลกจริง เรื่อง 

โครงสร้างและการท�างานของหัวใจ ส�าหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีท่ี 5 พบว่า ประสิทธิภาพของชุดสื่อประสม

มีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.33/81.11

กรอบแนวคิดกำรวิจัย

หนังสือความจริงเสริม วิชาการการจายเสียงและ

แพร่ภาพส�าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะ

นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

1. หนังสือความจริงเสริม วิชาการกระจายเสียงและแพร่

ภาพมีประสิทธิภาพ

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่เรียนรู้ด้วย

หนังสือความจริงเสริม วิชาการกระจายเสียงและแพร่ภาพ

3. ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อหนังสือความจริงเสริม 

วิชาการกระจายเสียงและแพร่ภาพ

ภำพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

สมมติฐำนกำรวิจัย

นักศึกษาที่เรียนรู้ด้วยหนังสือความจริงเสริม วิชา 

การกระจายเสียงและแพร่ภาพ ส�าหรับนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีส

เทิร์นเอเชีย หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ 0.05

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

1. ศึกษาหลักสูตร จุดมุ ่งหมายของหลักสูตร 

ขอบข่ายของเนื้อหาและเวลา ขอบข่ายของเนื้อหาและ

เวลา ตามหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุ่มวิชาแกนจากหลักสูตรปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์

2. ศึกษารายละเอียดของเนื้อหาท่ีจะน�ามาสร้าง

กิจกรรมการเรียนการสอน โดยใช้หนังสือความจริงเสริม 
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วิชา การกระจายเสียงและแพร่ภาพ ส�าหรับนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีส

เทิร์นเอเชีย จากค�าอธิบายรายวิชา แผนการจัดการเรียน

รู้หรือแนวการสอน แบบเรียนและเอกสารประกอบการ

เรียน และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จากการวิเคราะห์สภาพ

ปัญหาของผู้เรียนและสภาพปัญหาในการจัดการเรียนการ

สอนแล้วผู้วิจัยได้เลือกหนังสือความจริงเสริม วิชา การ 

กระจายเสียงและแพร่ภาพ มาสร้างเป็นกิจกรรมการเรียน

การสอน โดยใช้หนังสือความจริงเสริม วิชา การกระจาย

เสียงและแพร่ภาพ 

3. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างเน้ือหา สาระ

ส�าคัญและผลการเรียนรู้ที่คาดหวังจากค�าอธิบายรายวิชา

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต กลุ่มวิชาแกนจากหลักสูตร

ปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์

4. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวกับการเขียน

แผนการจัดการเรียนรู้การเรียนรู้โดยใช้หนังสือความจริง

เสริม วิชา การกระจายเสียงและแพร่ภาพ

5. ก�าหนดโครงสร้างเนื้อหาและวัตถุประสงค์ 

โดยวิเคราะห์จากรายวิชา การกระจายเสียงและแพร่ภาพ

6. จัดท�าหนังสือความจริงเสริม วิชา การกระ

จายเสียงและแพร่ภาพ ให้ตรงกับโครงสร้างเนื้อหาและ

วัตถุประสงค์

7. จัดท�าแบบประเมินคุณภาพด้านสื่อและด้าน

เนื้อหา แบบทดสอบ แบบประเมินการท�างานกลุ่ม ใบงาน

แบบฝึกปฏิบัติ แบบประเมินความพึงพอใจ

8. น�าหนังสอืความจรงิเสรมิ วชิา การกระจายเสยีง

และแพร่ภาพและเครื่องมือที่ผู ้วิจัยสร้างขึ้นให้อาจารย์ท่ี

ปรึกษาตรวจสอบ แล้วน�ามาแก้ไข ปรับปรุงตามค�าแนะน�า 

9. น�าหนังสอืความจรงิเสรมิ วชิา การกระจายเสยีง

และแพร่ภาพและเครื่องมือที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นให้ผู้เชี่ยวชาญ

ตรวจสอบเพือ่หาความสอดคล้องระหว่างเนือ้หา ภาษาทีใ่ช้ 

ข้อค�าถามกับจุดประสงค์ แล้วน�ามาแก้ไขตามค�าแนะน�า

ของผู้เชี่ยวชาญ

10. น�าหนังสือความจริงเสริม วิชา การกระจาย

เสียงและแพร่ภาพให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินคุณภาพสื่อ แล้ว

น�ามาแก้ไขตามค�าแนะน�าของผู้เชี่ยวชาญ

11. น�าแบบทดสอบไปทดสอบกับผู้เรียน เพื่อหา

ค่าความยากของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

(p) หาค่าอ�านาจจ�าแนก (r) หาค่าความเช่ือมั่น KR-20
x

12. น�าหนังสือความจริงเสริม วิชา การกระจาย

เสยีงและแพร่ภาพและเครือ่งมอืวจิยั ไปหาประสทิธภิาพกบั

กลุ่มผู้เรียนท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ค่า E
1
/ E

2
 ก�าหนด

ไว้เท่ากับ 80/80

13. น�าหนังสือความจริงเสริม วิชา การกระจาย

เสียงและแพร่ภาพ และเครื่องมือวิจัยไปใช้ทดลองกับกลุ่ม

ตัวอย่าง เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อน

เรียนและหลังเรียน และประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน

14. วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการวิจัย

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีช้ันปี

ที่ 2 คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียที่ลง

ทะเบียนเรียนวิชา การกระจายเสียงและแพร่ภาพ ในภาค

เรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558 จ�านวน 30 คน ได้มาโดย

การเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (purposive sampling) 

เนื่องจากนักศึกษาช้ันปีท่ี 2 ท่ีลงทะเบียนเรียน มีเพียงกลุ่ม

เดียวจ�านวน 30 คน เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียน

และหลังเรียนของนักศึกษาที่เรียนด้วยหนังสือความจริง

เสริมท่ีลงทะเบียนในรายวิชานี้

เครื่องมือท่ีใช้ในกำรวิจัย

1. หนังสือความจริงเสริม วิชา การกระจายเสียง

และแพร่ภาพ ส�าหรับนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ ช้ันปีที่ 

2 มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 

80/80

2. แบบประเมนิคณุภาพของหนงัสอืความจรงิเสรมิ 

วิชา การกระจายเสียงและแพร่ภาพ ส�าหรับนักศึกษาคณะ

นิเทศศาสตร์ ช้ันปีท่ี 2 มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียซ่ึงมีการ

ประเมิน 2 ด้าน คือด้านเนื้อหาและด้านสื่อ

3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็น

แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จ�านวน 20 ข้อ ใช้เป็นแบบทดสอบ
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ก่อนเรียนและแบบทดสอบหลังเรียน

4. แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนท่ีมีต่อ

การเรียนรู้โดยใช้หนังสือความจริงเสริม วิชา การกระจาย

เสียงและแพร่ภาพ ส�าหรับนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ ช้ัน

ปีที่ 2 มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล

การวิจัยครั้งนี้ผู ้วิจัยได้ด�าเนินการเก็บรวบรวม

ข้อมลูกบันักศกึษาคณะนเิทศศาสตร์ ชัน้ปีที ่2 มหาวทิยาลยั

อีสเทิร์นเอเชีย โดยด�าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

1. ผู้วิจัยได้แนะน�าให้ทราบถึงรายละเอียดท่ีส�าคัญ

เก่ียวกับขัน้ตอน และวธิกีารเรยีนด้วยหนงัสอืความจรงิเสรมิ 

วิชา การกระจายเสียงแพร่ภาพ เพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจ

เกี่ยวกับขั้นตอนที่ผู้วิจัยก�าหนดไว้

2. การเรียนการสอนในชั่วโมงแรกผู้วิจัยท�าการ

ทดสอบก่อนเรียน (pre-test) โดยใช้แบบทดสอบการอ่าน 

และน�าคะแนนเก็บจากกลุ่มไว้

3. ผูว้จัิยท�าการสอนโดยใช้การจัดกจิกรรมการเรยีน

รู้กับนักศึกษากลุ่มตัวอย่าง เริ่มต้นเรียนด้วยหนังสือความ

จริงเสริม วิชา การกระจายเสียงและแพร่ภาพ และท�าแบบ

ฝึกปฏิบัติ โดยศึกษาผ่านหนังสือความจริงเสริม ทดลองต่อ

สายเครื่องส่งวิทยุ และท�าแบบฝึกปฏิบัติ

4. การเรียนการสอนในชั่วโมงสุดท้ายผู้วิจัยท�าการ

ทดสอบหลังเรียน (post-test) กับนักเรียนกลุ่มทดลองอีก

ครั้งหน่ึงโดยใช้แบบทดสอบฉบับเดิม

5. ให้ผู้เรียนท�าแบบประเมินความพึงพอใจของ

นักศึกษาที่มีต่อการเรียนด้วยหนังสือความจริงเสริม วิชา 

การกระจายเสียงและแพร่ภาพ

6. เก็บรวบรวมผลการวิเคราะห์ที่ได้จากแบบ

ทดสอบและความพึงพอใจไปวิเคราะห์ผลต่อไป

สถิติท่ีใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล

วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย 

(mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และการทดสอบ

ค่าที (t-test) dependent

ผลกำรวิจัย

จากสื่อชุดการสอนมัลติมีเดียเพื่อเสริมทักษะการ

อ่านส�าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาผลการวิจัยพบว่า

1. ผลการหาประสิทธิภาพของหนังสือความจริง

เสริม วิชา การกระจายเสียงและแพร่ภาพ ที่ได้ท�าการ

สร้างและพัฒนามีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 กล่าวคือ 

จากการหาประสิทธิภาพได้ค่าร้อยละของคะแนนกิจกรรม

ระหว่างเรียนเท่ากับ 81 (E
1
) และร้อยละของคะแนนจาก

แบบทดสอบหลังเรียนเท่ากับ 82 (E
2
)

2. ผลการเปรียบเทียบการวัดคะแนนเฉล่ียก่อน

เรียนและหลังเรียน พบว่า ผู้เรียนมีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน

เท่ากับ 14.60 คะแนน และหลังจากท่ีผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่าน

ชุดการสอนมัลติมีเดียเสริมทักษะการอ่านส�าหรับนักเรียน

ช้ันประถมศึกษาแล้วท�าการวัดทักษะหลังเรียน พบว่า ผู้

เรียนมีคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้นจากเดิมเป็น 17.57 คะแนน การ

ทดสอบค่าที (t-test) ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน มี

ความแตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05

3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนท่ีมีต่อ

หนังสือความจริงเสริม วิชา การกระจายเสียงและแพร่

ภาพโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 

4.63 และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า นักศึกษามีความ

พึงพอใจด้านสื่อมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.65 รองลง

มาด้านเนื้อหาอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.63 

และด้านการจัดการเรียนการสอนอยู่ในระดับมากที่สุด มี

ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.62 ตามล�าดับ

กำรอภิปรำยผล

จากสื่อชุดการสอนมัลติมีเดียเพื่อเสริมทักษะ

การอ่านส�าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาผลการวิจัยตาม

วัตถุประสงค์ สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้

1. ผลการประเมินคุณภาพด้านสื่อและด้านเนื้อหา 

ของหนังสือเรียนความจริงเสริม วิชา การกระจายเสียง

และแพร่ภาพ ส�าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะ
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นิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย คุณภาพด้านสื่อ

โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.52 ค่า 

SD เท่ากับ 0.58 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านเสียงมี

คุณภาพสูงสุด อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.66 

ค่า SD เท่ากับ 0.58 รองลงมา ได้แก่ ด้านชิ้นงาน และ

ด้านเทคนิควิธีการ อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 

4.55 ค่า SD เท่ากับ 0.58 และด้านสื่อความจริงเสริม อยู่

ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.42 ค่า SD เท่ากับ 0.58 

คณุภาพด้านเน้ือหา โดยรวมอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ มค่ีาเฉลีย่

เท่ากับ 4.97 ค่า SD เท่ากับ 0.04 เมื่อพิจารณารายด้าน 

พบว่า ด้านเนื้อหา และรูปแบบการน�าเสนอ โดยรวมอยู่

ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.00 ค่า SD เท่ากับ 

0.00 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านเนื้อหา และรูปแบบ

การน�าเสนอ มีคุณภาพสูงสุด อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่า

เฉลี่ยเท่ากับ 5.00 ค่า SD เท่ากับ 0.00 รองลงมา พบว่า 

และด้านภาพ ภาษาและเสียงที่เหมาะสมกับเนื้อหา อยู่ใน

ระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.93 ค่า SD เท่ากับ 0.11 

โดยผู้วิจัยได้น�ารูปแบบ ADDIE model มาเป็นหลักการใน

การสร้างคู่มือความจริงเสริม และผู้วิจัยได้น�าหนังสือเรียน

ความจริงเสริม วิชา การกระจายเสียงและแพร่ภาพ ให้ผู้

เชี่ยวชาญด้านส่ือ จ�านวน 3 ท่าน ที่มีประสบการณ์ในด้าน

การสอนและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนในหลากหลายรูป

แบบ และด้านเนื้อหา จ�านวน 3 ท่าน ที่มีประสบการณ์ใน

การสอนสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ได้ประเมินและน�าข้อเสนอ

แนะต่างๆ ของผู้เชี่ยวชาญมาปรับปรุงแก้ไข จึงท�าให้ได้

หนังสือเรียนความจริงเสริม วิชา การกระจายเสียงและ

แพร่ภาพที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชวนพิศ 

จะรา (2556) ได้ท�าการวิจัยเรื่อง การพัฒนาการเรียน

ด้วยเทคโนโลยีผสานความจริง ร่วมกับหนังสือนิทานสอง

ภาษา โดยใช้กระบวนการกลุ่มเพื่อส่งเสริมความสามารถ

ทางภาษาด้านการฟังและการพูดของเด็กปฐมวัย พบว่า 

หนังสือนิทานสองภาษาที่สร้างด้วยเทคโนโลยีผสานความ

จริง มีคุณภาพด้านเนื้อหา อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 4.46 คุณภาพด้านสื่อ อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่า

เฉลี่ยเท่ากับ 4.67 

2. ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพของ หนังสือเรียน

ความจริงเสริม วิชา การกระจายเสียงและแพร่ภาพ ให้มี

ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 ผลการหาประสทิธภิาพ พบ

ว่า หนงัสอืความจรงิเสรมิ มปีระสทิธภิาพตามเกณฑ์ 80/80 

กล่าวคือ E
1
/E

2
 มีค่าเท่ากับ 81/82 เมื่อเรียนจากคู่มือความ

จริงเสริม เรื่อง การใช้เครื่องวัดปริมาณไขมันในร่างกาย

แล้ว ผู้เรียนท�ากิจกรรมและแบบฝึกปฏิบัติได้ผลคะแนน

เฉลี่ย 81.50% และประเมินหลังเรียนด้วยการทดสอบ

หลังเรียนได้ผลคะแนนเฉลี่ย 82.83% แสดงว่าหนังสือ

เรียนความจริงเสริม วิชา การกระจายเสียงและแพร่ภาพ 

มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ท่ีตั้งไว้ โดยผู้วิจัยได้น�าหลักการ

ทดสอบประสิทธิภาพสื่อหรือชุดการสอนของ ศ.ดร.ชัยยงค์ 

พรหมวงศ์ มาใช้ในการหาประสิทธิภาพของ หนังสือเรียน

ความจริงเสริม วิชา การกระจายเสียงและแพร่ภาพ ผู้วิจัย

ได้อธิบายวิธีการเรียนด้วยหนังสือเรียนความจริงเสริม วิชา 

การกระจายเสียงและแพร่ภาพ ที่ได้ออกแบบและก�าหนด

กิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยหนังสือเรียนความจริงเสริม 

วิชา การกระจายเสียงและแพร่ภาพ เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียน

รู้ด้วยตนเอง รวมทั้งก�าหนดแบบฝึกกิจกรรมในระหว่างการ

เรียนการสอน โดยผู้เรียนมีความสนใจ กระตือรือร้นสนใจ

เรยีนมาก และมกีารบนัทกึกจิกรรมผลคะแนนระหว่างเรยีน

ไว้แล้วน�าผลของคะแนนระหว่างเรยีนมาหาค่าเฉลีย่ คดิเป็น

ร้อยละได้เท่ากับ 81.50% หลังจากท่ีผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่าน

คู่มือความจริงเสริม เรื่อง การใช้เครื่องวัดปริมาณไขมันใน

ร่างกายโดยท�าแบบฝึกกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้เรียน

ท�าการทดสอบหลังเรียน พบว่า คะแนนทดสอบหลังเรียน 

มีค่าเฉลี่ยคิดเป็น 82.83% แสดงให้เห็นว่า คู่มือความจริง

เสริม เรื่อง การใช้เครื่องวัดปริมาณไขมันในร่างกาย ที่ผู้วิจัย

สร้างข้ึนมีประสิทธิภาพเท่ากับ 81/82 ซ่ึงมีประสิทธิภาพ

ตามเกณฑ์ที่ก�าหนด คือ 80/80 สอดคล้องกับงานวิจัย

ของปัญจรัตน์ ทับเปีย (2555) ได้ท�าการวิจัยเรื่อง การ

พัฒนาชุดสื่อประสม แบบโลกเสมือนผสานโลกจริง เรื่อง 

โครงสร้างและการท�างานของหัวใจ ส�าหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีท่ี 5 พบว่า ประสิทธิภาพของชุดสื่อประสม

มีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.33/81.11 และสอดคล้องกับ

ผลการวิจัยของจุฑามาศ ธัญญเจริญ (2556) ได้ศึกษาการ

พัฒนา (1) หนังสือภาพความจริงเสมือนผ่านไอแพด เรื่อง 

ท่าร�าวงมาตรฐาน มีคุณภาพในภาพรวมในระดับดีมาก 

เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าด้านเนื้อหาอยู่ในระดับดี และ

ด้านเทคนิคมีคุณภาพอยู่ในระดับดีมากและมีประสิทธิภาพ 

82.17/82.00 ตามเกณฑ์ทีก่�าหนดไว้ (2) ผลสมัฤทธิท์างการ

เรียนหลังจากเรียนด้วยหนังสือภาพความจริงเสมือนผ่าน
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ไอแพด เรื่อง ท่าร�าวงมาตรฐาน สูงกว่าคะแนนก่อนเรียน

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (3) ผลการปฏิบัติท่า

ร�าวมาตรฐานของนักเรียนอยู่ในระดับดีมาก

3. ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนของ

ผู้เรียนที่เรียนโดยใช้หนังสือความจริงเสริม วิชา การ 

กระจายเสียงและแพร่ภาพ พบว่า ผู้เรียนมีมีคะแนนเฉลี่ย

ก่อนเรียนเท่ากับ 14.60 คะแนน และหลังจากที่ผู้เรียนได้

เรียนรู้ผ่านหนังสือเรียนความจริงเสริม วิชา การกระจาย

เสียงและแพร่ภาพ แล้วท�าการทดสอบหลังเรียน พบว่า ผู้

เรียนมีคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้นจากเดิมเป็น 17.57 คะแนน การ

วิเคราะห์ t-test ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน มีความ

แตกต่างอย่างมนัียส�าคัญทางสถติิทีร่ะดับ 0.05สอดคล้องกบั

งานวิจัยของ มิ่งขวัญ ทรัพย์ถาวร (2545) ได้ศึกษาเปรียบ

เทียบการควบคุมการเคลื่อนแบบอิสระและแบบจ�ากัดของ

บทเรียนความเป็นจริงเสมือนบนเว็บไซต์ที่มีต่อความเข้าใจ

ในการเรียนวิชาชีววิทยาของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการควบคุมการเคลื่อนที่ต่างกัน

ระหว่างการควบคุมการเคลื่อนที่แบบอิสระและแบบจ�ากัด 

ส่งผลต่อความเข้าใจในการเรียนวิชาชีววิทยาของผู้เรียน

ต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

4. ด้านความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อหนังสือ

เรียนความจริงเสริม วิชา การกระจายเสียงและแพร่ภาพ 

พบว่า โดยภาพรวมผู้เรียนมีระดับความพึงใจ อยู่ในระดับ

มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.63 ค่า SD เท่ากับ 0.48 ด้าน

สื่อ มีความพึงพอใจมากที่สุด ค�าอธิบายการใช้ส่ือได้อย่าง

ชัดเจน รูปแบบสื่อสวยงามน่าใช้ สื่อชิ้นนี้มีความแปลกใหม่ 

น่าสนใจ ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างสนุกสนาน การใช้

งานง่ายและสะดวกต่อการเรียนรู้ สื่อมีความเหมาะสมใน

การน�าไปใช้ในการเรียนการสอนและสื่อมีความทันสมัย มี

ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.65 ค่า SD เท่ากับ 0.47 รองลงมา คือ 

ด้านเนื้อหา อธิบายเนื้อหาชัดเจน เข้าใจง่าย มีความยาก

ง่ายเหมาะสมกับผู้เรียน และผู้เรียนได้รับความรู้และความ

เข้าใจในเนื้อหาที่เรียนมากขึ้น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.63 ค่า 

SD เท่ากับ 0.51 ในด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอน ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสนใจในการเรียน ช่วยให้ผู้

เรียนศึกษาเนื้อหาได้ทุกที่ ทุกเวลา ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จัก

การใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ และให้ผู ้เรียนศึกษา

ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.62 ค่า SD 

เท่ากับ 0.48 ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ สุพรรณพงศ์  

วงศ์ศรีเพ็ง (2554) ได้ศึกษาเรื่องการประยุกต์ใช้เทคนิค

ความจริงเสริมเพื่อใช้ในการสอน เรื่อง พยัญชนะไทย โดย

การพฒันาดงักล่าวจะช่วยให้อาจารย์ผูส้อนมรีปูแบบในการ

เรียนการสอนที่แปลกใหม่ ช่วยเพิ่มความน่าสนใจแก่ผู้เรยีน

ในการพัฒนาระบบดังกล่าวได้น�าเอาเทคนิคความจริงเสริม

มาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอน เนื่องจากเป็นเทคนิค

ท่ีน่าสนใจและเหมาะกับการน�าไปใช้กับการสอน เรื่อง 

พยัญชนะภาษาไทย ซ่ึงเทคนิคความจริงเสริมนี้จะใช้หลัก

การวิเคราะห์จากแผ่นสัญลักษณ์เพื่อจะระบุต�าแหน่งท่ีจะ

แสดงผลบนแผ่นสัญลักษณ์และท�าการแสดงสื่อหรือวัตถุที่

ก�าหนดไว้ให้และท�าการทดสอบระบบจากผู้เชี่ยวชาญและ

อาจารย์ผู้สอนเพื่อหาความพึงพอใจท่ีมีต่อระบบ พบว่ามี

ค่าเฉลี่ยของผู้เช่ียวชาญเท่ากับ 4.58 และค่าส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐานเท่ากับ 0.52 ในส่วนของอาจารย์ผู้สอนมีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 4.56 และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.53

ข้อสังเกตที่พบในระหว่างการเรียนรู้ผ่านหนังสือ

เรียนความจริงเสริม วิชา การกระจายเสียงและแพร่ภาพ 

ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียน และให้ความร่วม

มือในการท�ากิจกรรม ช่วยเหลือซึ่งกันและกันเป็นอย่างดี 

สามารถท�ากิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างสนุก ด้วย

การใช้เทคโนโลยีที่ผู้เรียนไม่เคยใช้ โดยการน�าเอาสื่อท่ีตัวผู้

เรียนมีน�ามาใช้ในการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ มีความเชื่อ

มั่นในการเรียนการสอนมากข้ึนเพราะทุกคนได้ปฏิบัติจริง

ช่วยให้เกิดการเรียนรู้ อีกท้ังสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง

โดยอิสระ ท�าให้ผู้เรียนได้รับความรู้และความสนุกสนาน

ในการเรียนเป็นอย่างดี

ข้อเสนอแนะ

1. การน�าคู่มือความจริงเสริมไปใช้ในการเรียนการ

สอน ควรอยูใ่นพืน้ทีท่ีส่ามารถเชือ่มต่อสญัญาณอนิเทอร์เนต็

ท่ีความเร็วในการ Download 10 Mbps และ Upload 3 

Mbps ข้ึนไป หรือเช่ือมต่อสัญญาณ Wi-Fi จะได้การแสดง

ผลท่ีมีประสิทธิภาพ

2. เพิ่มจุดการเช่ือมโยงระหว่างคู่มือกับวีดิทัศน์ 

หรือสื่อต่างๆ ให้สอดคล้องกับเนื้อหาเพื่อสะดวกต่อการ

เรียนรู้
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3. ในการพัฒนาสื่อความจริงเสริม ควรศึกษา

แอพพลิเคชันใหม่ๆ ที่สามารถน�าประยุกต์ใช้ในการพัฒนา

สื่อความจริงเสริมอยู่เสมอ
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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อศึกษาระดับพฤติกรรมการประหยัด การส่ง

เสริมพฤติกรรมการประหยัดจากครอบครัว การส่งเสริมพฤติกรรมการประหยัดจากโรงเรียน ลักษณะ มุ่งอนาคต การ

เลียนแบบพฤติกรรมการประหยัดจากเพื่อนของนักเรียน (2) เปรียบเทียบพฤติกรรมการประหยัดของนักเรียน จ�าแนก

ตาม เพศ ลักษณะการพักอาศัย ค่าใช้จ่ายที่นักเรียนได้รับในแต่ละวัน อาชีพหลักของผู้ปกครอง สถานท่ีตั้งของโรงเรียน 

(3) เพ่ือศึกษาว่าการส่งเสริมพฤติกรรมการประหยัดจากครอบครัว การส่งเสริมพฤติกรรมการประหยัดจากโรงเรียน 

ลักษณะมุ่งอนาคต การเลียนแบบพฤติกรรมการประหยัดจากเพื่อน เป็นตัวแปรท่ีสามารถท�านายพฤติกรรมของนักเรียน 

กลุ่มตัวอย่าง ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนระดับประถมศึกษาปีท่ี 6 จ�านวน 369 คน ได้มาจากการสุ่มตัวอย่างเป็นแบบ

หลายขั้นตอน สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ยร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนเฉลี่ย t – test การทดสอบ

ความแปรปรวนทางเดียวและการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณตามล�าดับความส�าคัญของตัวแปรน�าเข้า ผลการวิจัยพบว่า 

(1) พฤติกรรมการประหยัด การส่งเสริมพฤติกรรมจากครอบครัว การส่งเสริมพฤติกรรมจากโรงเรียน ลักษณะมุ่งอนาคต 

การเลียนแบบพฤติกรรมจากเพื่อน อยู่ในระดับมาก (2) พฤติกรรมการประหยัด เมื่อจ�าแนกตามระดับตาม เพศ ลักษณะ

การพักอาศัย ค่าใช้จ่ายที่นักเรียนได้รับในแต่ละวัน อาชีพหลักของผู้ปกครอง สถานท่ีตั้งของโรงเรียน ไม่พบความแตก

ต่าง (3) การส่งเสริมพฤติกรรมการประหยัดจากโรงเรียน การเลียนแบบพฤติกรรมการประหยัดจากเพื่อน การส่งเสริม

พฤติกรรมการประหยัดจากครอบครัวและลักษณะมุ่งอนาคต สามารถร่วมท�านายพฤติกรรมของนักเรียน ได้ร้อยละ 59.70 

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .001

ค�ำส�ำคัญ: พฤติกรรมการประหยัด, ลักษณะมุ่งอนาคต, การส่งเสริมพฤติกรรมการประหยัดจากครอบครัว, การส่งเสริม

พฤติกรรมการประหยัดจากโรงเรียน, การเลียนแบบพฤติกรรมการประหยัดจากเพื่อน

Abstract

The purpose of this research was as follows: (1) to study levels of saving (monetary)  

behaviors, promoting saving behaviors at school, learning of saving behaviors from family, promoting 

future oriented saving behavior, and observing the example of saving behaviors from friends in grade 

six (2) to compare saving behavior of the grade six students among gender, life style, and expenses 

that students incur each day. In addition, the occupation of parents and the school location was 
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บทน�ำ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย

เดช รัชกาลที่ 9 ทรงกล่าวถึงเร่ืองที่ส�าคัญและคุณธรรม 

ที่เอื้อต่อการฟื้นฟูและพัฒนาเศรษฐกิจ ความว่า“ ทุกวันนี้ 

ประเทศไทยยงัมีทรพัยากรพร้อมมลู ทัง้ทรพัยากรธรรมชาติ

และทรพัยากรบคุคล ซึง่เราสามารถน�ามาใช้เสรมิสร้างความ

อุดมสมบูรณ์และเสถียรภาพอันถาวรของบ้านเมืองได้เป็น

อย่างดี ข้อส�าคัญ เราต้องรู้จักใช้ทรัพยากรนั้นอย่างฉลาด

คือ ไม่น�ามาทุ่มเทใช้ให้เปลืองไปโดยไร้ประโยชน์ หรือได้

ประโยชน์ไม่คุ้มค่า หากแต่การระมัดระวัง ใช้ด้วยความ

ประหยัดรอบคอบ ประกอบด้วยความคิดพิจารณาตาม

หลักวิชา เหตุผลและความถูกต้องเหมาะสม โดยมุ่งถึง

ประโยชน์แท้จริงที่จะเกิดแก่ประเทศชาติ ทั้งในปัจจุบัน

และอนาคตอันยืนยาว” ในสังคมปัจจุบันนี้ เป็นยุคที่ทุกคน

จะต้องมีชีวิตที่ต้องแข่งขันกันค่อนข้างสูงเพื่อให้สังคมของ

ตนเกิดการยอมรับ มนุษย์จึงได้มีการแสวงหาวัตถุมาเพื่อให้

ตนเองได้รับค�าชมเชยจากสังคม จึงท�าให้เกิดพฤติกรรมท่ี

เรียกว่า “ บริโภคนิยม ” ซึ่งเกิดผลกระทบต่อชีวิตประจ�า

วันของคน ทุกครัวเรือน โดยเฉพาะในกลุ่มนักเรียน ฉะนั้น

compared. (3) to examine the promotion of saving behaviors learned at school, promotion of saving 

behaviors from family. The future oriented outlook among students, and observing the examples of 

saving behaviors from friends as the predictors of the totality of grade six students’ saving behavior. 

The sample size was 369 grade six students and the results were derived by multi - stage sampling. 

The instrument used to collect data were questionnaires constructed by the researcher. Data were 

analyzed for percentage, mean, standard deviation, t – test, one - way ANOWA and the stepwise 

multiple regression analysis. The results found that: (1) the grade six students’ saving behaviors were 

at the highest level, promotion of saving behaviors from school, promotion of saving behaviors from 

family. future oriented outlook, the observation example of saving behaviors from friends were at 

the highest level (2) the grade six students’ saving behaviors as classified by gender, life style, costs 

that students incur each day, the occupation of parents, and school location were not significantly 

statistically different (3) promotion saving behaviors from school, promotion of saving behaviors from 

family, future oriented outlook, observing the example saving behaviors from friends was found to 

be at the percentage of 59.70, with a statistically significant level of .001.

Keywords: saving behaviors, promoting saving behaviors from school, promoting saving behaviors 

from family, future oriented, observing the example saving behaviors from friends 

จึงต้องมีการเปลี่ยนทัศนคติ ในการด�าเนินชีวิตไม่ว่าจะเป็น

ด้านการเรียน ด้านเศรษฐกิจ ด้านการใช้ชีวิตประจ�าวัน 

จะต้องอยู่ในพื้นฐานของการประหยัด โดยท่ีจะต้องท�าให้

ทุกๆ ระดับของสังคมไม่ว่าจะเป็นในระดับครอบครัวไป

จนถึงระดับประเทศ มนุษย์ทุกช่วงอายุ ตั้งแต่เด็กอนุบาล 

เด็กประถมศึกษา ไปจนถึงวัยชรา โดยเฉพาะเด็กนักเรียน

ช่วงวัยระดับประถมศึกษาพบว่ายังมีพฤติกรรมการใช้จ่าย

อย่างไม่ประหยัด 

สถาบันรามจิตติ (2549) ได้ส�ารวจเรื่องของ

พฤติกรรมการจัดการการเงินส่วนบุคคล โดยการส�ารวจ ใน 

7 ภาค ภาคละ 2 จังหวัด รวม 12 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ 

ล�าปาง พิษณุโลก สุโขทัย พระนครศรีอยุธยา ชัยนาท 

มหาสารคาม ขอนแก่น ฉะเชิงเทรา ชลบุรี นนทบุรีและ

กรุงเทพมหานครฯ ในกลุ่มของนักเรียนนักศึกษาพบว่า 

นักเรียนระดับประถมศึกษามีรายได้เฉลี่ยวันละ 30 บาท 

และมีรายจ่ายเฉลี่ย 27 บาทต่อวัน โดยนักเรียนระดับ

ประถมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มี
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ระดับรายจ่ายเฉล่ียสูงกว่าทุกภาค โดยในด้านการบริโภค 

มีข้อค้นพบที่น่าสนใจคือการที่นักเรียนมีพฤติกรรมการ

บริโภคที่ค่อนข้างฟุ่มเฟือยเกินความจ�าเป็น โดยพิจารณา

จากการที่นักเรียนระดับประถมศึกษา ร้อยละ 30 มีปัญหา

ใจร้อนใจเร็วในการใช้จ่าย ร้อยละ 64 มีปัญหายืมเงินเพื่อน 

และร้อยละ 90 ซื้อของที่ไม่มีประโยชน์ ตามล�าดับ และ มี

โทรศพัท์มอืถอืใช้และมค่ีาใช้จ่ายเกีย่วกบัค่าโทรศพัท์มอืถอื

เฉลี่ยถึง 300 และ 350 บาท ต่อเดือนตามล�าดับ ในด้าน

ของผลการส�ารวจยังพบอีกว่า นักเรียนระดับประถมศึกษา 

ถึงร้อยละ 29 มีปัญหารายรับไม่พอกับรายจ่ายและต้องขอ

ค่าขนมเพิ่มจากผู้ปกครองเป็นประจ�า ทั้งนี้โดยที่ไม่มีความ

แตกต่าง มากนักในเรื่องนิสัยและพฤติกรรมการบริโภคของ

นักเรียนระหว่างเพศ แต่ในแง่ของภาคภูมิศาสตร์พบว่า

นักเรียนระดับประถมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล ซึ่งค่าเฉลี่ยเกี่ยวกับทัศนคติและพฤติกรรมการ

บริโภคสูงกว่าภาคอื่น จากการส�ารวจชี้ให้เห็นว่าปัญหา

ด้านพฤติกรรมการบริโภคหรือ การใช้จ่ายในลักษณะดัง

กล่าว ตามมาด้วยภาคกลางและภาคเหนือตอนล่างตาม

ล�าดับ เป็นปัญหาที่ส�าคัญจ�าเป็นต้องเร่งด�าเนินการอย่าง

เร่งด่วน คือ การพัฒนาพฤติกรรมการประหยัดในกลุ่ม

นักเรียนให้ดีขึ้น โดยการน้อมน�าเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอ

เพียงตามแนว พระราชด�ารัสไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์สุข 

ทั้งแก่ ตนเอง ครอบครัว ชุมชนและประเทศชาติ (วิจิตร 

ศรีสะอ้าน, 2550) 

จากสภาพปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นได้มีหน่วย

งานการศึกษาและนักวิชาการได้น�าประเด็นที่เกี่ยวกับ

พฤติกรรมการประหยัดมาท�าการก�าหนดคุณลักษณะเพื่อ

เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน

โดยมีการนิยามค�าที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการประหยัด 

เช่น กองวิจัยทางการศึกษา (2542, น. 66) ได้ให้ความ

หมายที่เก่ียวข้องกับพฤติกรรมการประหยัด ได้แก่ การ

ใช้จ่ายเงินเท่าที่จ�าเป็นและใช้อย่างคุ้มค่า การใช้สิ่งของ

เครื่องใช้เท่าที่จ�าเป็น ใช้อย่างถูกวิธีและดูแลซ่อมแซมให้

ใช้ ได้นาน การใช้เวลาอย่างมีประสิทธิภาพ รู้จักบริหาร

เวลาของตนในแต่ละวัน ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ใน

ระดบันโยบายของกระทรวงศกึษาธกิาร โดยส�านกังานคณะ

กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มีการก�าหนดคุณลักษณะ

ของเด็กไทยที่เรียกว่า คุณธรรม 8 ประการ โดยได้ประกาศ

นโยบายเร่งรดัการปฏริปูการศกึษา โดยยดึคณุธรรมน�าความ

รู้ สร้างความส�านึกในคุณค่าของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ความสมานฉันท์ สันติวิธี วิถีประชาธิปไตย พัฒนาคน โดย

ใช้คุณธรรมเป็นพื้นฐานของกระบวนการการเรียนรู้ท่ีเชื่อม

โยงความร่วมมือของสถาบันครอบครัว ชุมชน ศาสนา และ

สถาบันการศึกษา เพื่อพัฒนาเยาวชนให้เป็นคนดี มีความ

รู้และอยู่ดีมีสุข โดยคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ ประกอบ

ด้วย เรื่องของการประหยัด คือ ผู้ท่ีด�าเนินชีวิตความเป็น

อยู่อย่างเรียบง่าย รู้จักฐานะการเงินของตน คิดก่อนใช้ คิด

ก่อนซ้ือ เก็บออมถนอมใช้ทรัพย์สินสิ่งของอย่างคุ้มค่า ไม่

ฟุ่มเฟือยฟุ้งเฟ้อ รู้จักท�าบัญชีรายรับ - รายจ่าย ของตนเอง

อยู่เสมอ ซ่ึงนักเรียนควรจะมีการแสดงออกถึงการประหยัด 

ตามนโยบายดังกล่าวนั้น โดยชาตรี ศิริสวัสดิ์ (2541,  

น. 13) ได้กล่าวถึงบุคคลท่ีมีการกระท�าให้เกิด การประหยัด

ว่า ควรมีลักษณะดังนี้ คือ มีความเป็นอยู่อย่างเรียบง่าย ไม่

แปรเปลี่ยนไปตามแฟช่ัน ใช้จ่าย เงินจ�านวนน้อยของตนให้

เกิดประโยชน์มากท่ีสุด คิดก่อนใช้จ่ายและจ่ายเท่าท่ีจ�าเป็น

เสมอ ไม่ใช้จ่ายอย่างสุรุ่ยสุร่ายฟุ่มเฟือยแต่ก็มิได้ตระหนี่ถี่

เหนียวจนเกินสมควรแก่เหตุ รู้จักใช้ ดูแลและบูรณะทรัพย์

สิ่งของเครื่องใช้ท้ังของตนและของส่วนรวม มีการวางแผน 

ใช้จ่ายให้รอบคอบโดยมีสัดส่วนและรู้จักมีความคิดเพิ่มพูน

ทรัพย์ ด้วยการแบ่งเก็บหรือน�าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ อีก

ท้ังการท่ีคนเรารู้จักการประหยัด มีความส�าคัญอย่างยิ่ง 

ลกัษณะมุง่อนาคตของนกัเรยีน จะเป็นปัจจยัทีเ่กดิ

ขึ้นภายในตัวของนักเรียน ถ้าหากนักเรียนมีคุณลักษณะใน

การมุง่อนาคตแล้ว มกัจะมกีารวางแผนในการคาดการณ์การ

ใช้จ่ายทรัพยากร การใช้จ่ายเงิน การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ 

เช่น การวางแผนการใช้น�้า ไฟฟ้า การใช้จ่ายเงินทอง 

การใช้สิ่งของท่ีคุ้มค่า กนกวรรณ อุ่นใจ (2535) กล่าวว่า 

ลักษณะ มุ่งอนาคต คือการมองสู่อนาคตของบุคคล โดยที่ผู้

ท่ีมีลักษณะมุ่งอนาคตจะสามารถคาดการณ์ไกล และตัดสิน

ใจเลือกกระท�าอย่างเหมาะสม หาแนวทางแก้ปัญหาและ

วางแผนด�าเนินการเพื่อจะประสบความส�าเร็จในอนาคต 

ซึ่งหากนักเรียนมีคุณลักษณะด้านนี้แล้ว นักเรียนจะเป็น

ผู้ท่ีรู้จักการใช้เงิน การใช้ทรัพยากร การเลือกสรรในการ

ใช้สิ่งของท่ีเหมาะสมกับการใช้งาน เพื่อท่ีจะมีใช้ตลอดไป

ในอนาคต ซ่ึงในงานวิจัยของพฤติพล นิ่มพร้าว (2547) ได้

ศึกศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการประหยัดของนักเรียนช่วงชั้น  
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ที่ 3 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสตรีวิทยาพุทธมณฑล หลัง

จากการศึกษา พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการประหยัดของ

นักเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยเรียง

ล�าดับจากมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด มี 6 ปัจจัย ส�าหรับ

ลักษณะมุ่งอนาคต ซึ่งปัจจัยน้ี สามารถร่วมกันพยากรณ์

ทัศนคติ ต่อการประหยัดของนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 โรงเรียน

นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล ได้ร้อยละ 49.60 

จากเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยจึงคาดว่าลักษณะมุ่งอนาคตจะ

เป็นปัจจัยหน่ึงที่จะส่งผลต่อการประหยัดของนักเรียน

ระดับประถมศึกษา

นอกจากน้ีการที่นักเรียนจะเป็นผู ้ที่มีลักษณะ

พฤติกรรมการประหยัดได้นั้น จ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมี

การ ปลกูฝังจากครอบครวั โดยปัจจยัการส่งเสรมิพฤตกิรรม

การประหยัดจากครอบครัวเป็นปัจจัยที่ส�าคัญ อย่างยิ่ง โดย

สถาบันครอบครัวเป็นสถาบันแรกที่นักเรียนควรได้รับการ

ปลูกฝังค่านิยมในเรื่องของ การประหยัด โดยในครอบครัว

นั้นถ้าได้มีการส่งเสริมและปลูกฝังค่านิยมด้านการประหยัด 

เช่น การประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างให้แก่เด็ก การ

กล่าวชม การให้ก�าลังใจ การสนับสนุน ให้ความร่วมมือ ใน

การเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการประหยัดในชุมชน 

อรวรรณ ชมชัยยา (2550, น. 4) กล่าวไว้ว่า การปลูกจิต

ส�านึกด้านจริยธรรมแก่บุตรวัยเรียน มารดาสามารถท�าได้

โดยสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ การสร้างเจตคติต่อการ

ท�าความดี และเสริมสร้างพฤติกรรม ที่พึงปรารถนา ผู้วิจัย

สังเกตว่าการส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน ปัจจัยที่มีส่วน

ส�าคญัเป็นอย่างมากคอืสถาบนัครอบครวั เป็นสถาบนัสงัคม

แรกเร่ิมที่มีความส�าคัญที่สุด เพราะเป็นสถาบันพื้นฐานท่ีมี

บทบาทสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับมนุษย์ทุกคนในสังคม เป็น

สถาบันแรกที่ท�าหน้าที่ทางสังคมในการถ่ายทอดค่านิยม 

ปลูกฝังความเชื่อ สร้างเสริมทัศนคติ ก�าหนดบุคลิกภาพ วิธี

ประพฤติปฏิบัติตน รวมทั้งการสร้างบรรทัดฐานทางสังคม

ให้แก่เยาวชนในครอบครัวและสอนให้นักเรียนรู้จักวิธีการ

ประหยัด โดยพ่อแม่อาจท�าเป็นแบบอย่างให้แก่เด็กในบ้าน 

ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของพันค�า มีโพนทอง (2533,  

น. 91-109) ได้ศึกษาค่านิยมพื้นฐานห้าประการของครู ผู้

ปกครอง และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 จ�านวน 

359 คน สังกัดส�านักงานประถมศึกษาจังหวัดขอนแก่นโดย

ผลจากการศึกษาพบว่า นักเรียนที่มีปริมาณการได้รับการ

ถ่ายทอดค่านิยมพื้นฐานจากผู้ปกครองสูง จะมีค่านิยมพ้ืน

ฐานทั้งด้านความรักชาติ ด้านประหยัดและอดออม ด้าน

การมีระเบียบวินัย ด้านความขยันหมั่นเพียบ ด้านการพึ่ง

ตนเอง สูงกว่านักเรียนที่ได้รับการถ่ายทอดค่านิยมพ้ืนฐาน

จากผู้ปกครองในปริมาณต�่า จากเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึง

คาดว่าการส่งเสริมพฤติกรรมประหยัดจากครอบครัวจะ

เป็นปัจจัยหนึ่งในการส่งผลต่อการประหยัดของนักเรียน

ระดับประถมศึกษา 

ในขณะเดยีวกนัการส่งเสรมิพฤตกิรรมการประหยดั

จากโรงเรียน น่าจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อพฤติกรรม

ประหยัดของนักเรียนได้ โดยบทบาทของสถานศึกษาใน

การส่งเสริมพฤติกรรมการประหยัด ของนักเรียนนั้น มีการ

สร้างค่านิยมในเรื่องนี้กล่าวได้คือ ในแต่ละสถานศึกษาได้มี

การน�าความรู้เกี่ยวกับ การประหยัดโดยการเชื่อมโยงองค์

ความรู้จากคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ ซึ่งหนึ่งในคุณธรรม

นั้นคือ การประหยัด ได้มีการส่งเสริมออกมาในหลากหลาย

รูปแบบ ทุกระดับชั้น ตั้งแต่ในระดับประถมศึกษาจนถึง

ในระดับมหาวิทยาลัย ในการส่งเสริมด้านพฤติกรรมการ

ประหยดัของนกัเรยีนในระดบัประถมศกึษาทีเ่ป็นการศกึษา

ข้ันพื้นฐานนั้น ส�านักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ได้ตระหนักถึงความส�าคัญของการปลูกฝังลักษณะนิสัยที่

พึงประสงค์แก่นักเรียนระดับประถมศึกษา โดยได้ก�าหนด

ไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และ

ท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 หมวดท่ี 4 มาตรา

ที่ 23 ข้อที่ 2 ความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี รวมทั้งความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ใน

เรื่องของการจัดการ การบ�ารุงรักษาและการใช้ประโยชน์

จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน 

(ส�านกังานคณะกรรมการการศกึษาแห่งชาต,ิ 2545 ) โดยใน

โรงเรยีนเอง กม็ผีูท้ีม่ส่ีวนเกีย่วข้องในเรือ่งของการสนบัสนนุ

ให้นักเรียนเกิดการประหยัดได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู

และบุคลากรทุกภาคส่วนในโรงเรียน โดยการออกมาเป็น

โครงการตามนโยบาย หรอืการท�ากจิกรรมเกอืบทกุโรงเรยีน 

โดยเฉพาะในระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา ได้

มีการจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริม ในด้านการประหยัด คือ ออก

มาในรูปแบบของกิจกรรมธนาคารโรงเรียน โรงเรียนที่ส่ง

เสริมการประหยัดตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง การให้ข้อมูล

ข่าวสารเก่ียวกับเรื่องของการประหยัด การให้ข้อมูลในรูป
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แบบการแนะน�าปรึกษาให้กับนักเรียน

นอกจากการเลียนแบบพฤติกรรมการประหยัด

จากเพื่อน น่าจะเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมประหยัด

ของนักเรียน ซึ่งนักเรียนในปัจจุบัน โดยธรรมชาติแล้ว

นักเรียนส่วนมากก็มักจะมีการเลียนแบบพฤติกรรมจาก

เพ่ือน โดยเด็กระดับประถมศึกษาเพื่อนเป็นบุคคลท่ีส�าคัญ

ที่มีอิทธิพลต่อความคิดในการกระท�าของเด็ก ทั้งนี้ สุชา 

จันทน์เอม (2542, น. 153-154) ได้กล่าวถึงแนวคิดที่เกี่ยว

กับการเลียนแบบว่า วัยรุ่นพยายามที่จะหาเพื่อนที่อยู่ในรุ่น

ราวคราวเดียวกัน ก็จะท�าให้นักเรียนได้มีการปฏิบัติแบบ

อย่างจากเพื่อนเช่นกัน โดยมีผู้วิจัยในเรื่องของการเลียน

แบบพฤติกรรมการประหยัดจากเพื่อน พฤติพล นิ่มพร้าว 

( 2547, น. 61) ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการประหยัดของ

นักเรียนช่วงชั้นที่ 3 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสตรีวิทยา

พุทธมณฑล พบว่าสัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับเพื่อน

ส่งผลต่อการประหยัดของนักเรียนจากเหตุผลดังกล่าวผู้

วิจัย จึงคาดว่า การเลียนแบบพฤติกรรมการประหยัดจาก

เพื่อน จะเป็นปัจจัยหนึ่งในการส่งผลต่อการประหยัดของ

นักเรียนระดับประถมศึกษา

การศกึษาน�าร่องกบัโรงเรียนระดับประถมศึกษา ใน

การวิจัยคร้ังน้ีผู้วิจัยได้ด�าเนินการสัมภาษณ์ผู้บริหารสถาน

ศึกษาและครูในโรงเรียนในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การ

ศกึษาประถมศกึษาสมทุรสาคร จังหวดัสมทุรสาคร ผูว้จิยัพบ

ข้อมลูในประเดน็เรือ่งของพฤติกรรมการใช้จ่ายของนกัเรยีน

ในโรงเรียนระดับประถมศึกษาในแต่ละวัน โดยสรุปพบว่า 

ในประเด็นการออมเงินของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

ของโรงเรียนมียอดเงินฝากลดลงจากเดิม เนื่องจากนักเรียน

ไม่ได้น�าเงินมาฝากครูประจ�าชั้น เพราะน�าเงินไปซื้อของ

เล่น ซ้ืออาหารที่ไม่มีประโยชน์ น�าไปเล่นเกมคอมพิวเตอร์

ในร้านเกมในหมู่บ้าน ในการจ่ายเงินนักเรียนจ�านวนมากมี

การใช้จ่ายเงินในร้านค้าสหกรณ์โรงเรยีนโดยการซือ้อปุกรณ์ 

การเรียน เช่น สมุด ดินสอ ปากกา ยางลบ ไม้บรรทัด สี 

เพราะส่ิงของที่ได้รับจากการแจกจ่ายของโรงเรียนใช้ได้

ไม่นานและมีการมาซื้อใหม่อีก โดยขณะนี้ทางโรงเรียนได้

มีการรณรงค์ในการประหยัดน�้า ประหยัดไฟ อันเนื่องจาก

นักเรียนมักจะละเลยเมื่อออกจากห้องเรียนหรือการใช้งาน 

แต่ในบางโรงเรียนก็ยังมีการน�าหลักเศรษฐกิจพอเพียงมา

บูรณาการกับกิจกรรมตามแนวนโยบายของต้นสังกัดและ

ท�าเป็นรูปธรรมจึงท�าให้นักเรียนมีการใช้จ่ายน้อยลง อีก

ท้ังยังให้นักเรียนน�าวัสดุท่ีเหลือใช้เช่น ปากกา ดินสอ และ

ถุงนมมาท�าเป็นผลิตภัณฑ์ของโรงเรียน เพื่อเป็นการรักษา

สิ่งแวดล้อมอีกประการหนึ่ง จากข้อสรุปจากการสัมภาษณ์

เชิงลึกผู้วิจัยเห็นว่า เป็นปัญหาส�าคัญที่น่าสนใจและผู้ที่

เกี่ยวข้องควรให้ความสนใจ ถ้าหากสถานการณ์ไม่ประหยัด

เช่นนี้ด�าเนินต่อไป อาจส่งผลต่อการด�าเนินชีวิตการใช้จ่าย

ของนักเรียนในอนาคต เป็นผลเสียต่อตนเอง ต่อครอบครัว

และเศรษฐกิจของประเทศชาติในอนาคตได้ 

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

1. เพื่อศึกษาระดับพฤติกรรมการประหยัด การ

ส่งเสริมพฤติกรรมการประหยัดจากครอบครัว การส่งเสริม

พฤตกิรรมการประหยดัจากโรงเรยีน ลกัษณะมุง่อนาคต การ

เลียนแบบพฤติกรรม การประหยัดจากเพื่อน ของนักเรียน

ระดับประถมศึกษาประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสังกัด

ส�านักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 

จังหวัดสมุทรสาคร 

2. เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการประหยัดของ

นักเรียนระดับประถมศึกษาประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัด

ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 

จังหวัดสมุทรสาคร จ�าแนกตามเพศ ลักษณะการพักอาศัย 

ค่าใช้จ่ายท่ีนักเรียนได้รับในแต่ละวัน อาชีพหลักของผู ้

ปกครอง สถานท่ีตั้งของโรงเรียน 

3. เพือ่ศกึษาว่า การส่งเสรมิพฤตกิรรมการประหยดั

จากครอบครัว การส่งเสริมพฤติกรรม การประหยัดจาก

โรงเรียน ลักษณะมุ่งอนาคต การเลียนแบบพฤติกรรมการ

ประหยดัจากเพือ่น เป็นตวัแปร ทีส่ามารถท�านายพฤตกิรรม

การประหยัด ของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีท่ี 6 สังกัด

ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 

จังหวัดสมุทรสาคร 

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

อ�านวย แตงรอด (2540, น. 8) ให้ความหมายว่า 

“ประหยดั” หมายถงึ การรูจ้กัอดออม การรูจ้กับรโิภคสนิค้า

เท่าที่จ�าเป็นและลดการใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือยการประหยัดแบ่ง
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การประหยัดเป็น 3 ประเภท คือ (1) การประหยัดทรัพย์ 

หมายถึง การรู้จักสัดส่วนรายได้ของตนตามความจ�าเป็น 

รู ้จักเลือกซื้อสิ่งของที่สามารถใช้ได้อย่างคุ้มค่ามากที่สุด 

ไม่ฟุ่มเฟือยสุรุ่ยสุร่าย เลือกใช้จ่ายแต่สิ่งที่จ�าเป็นเท่านั้น  

(2) การประหยัดเวลา หมายถึง การรู้จักคุณค่าของเวลา

และใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคมให้มาก

ที่สุด โดยไม่ปล่อยให้ผ่านไปโดยไร้ประโยชน์ (3) การ

ประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ หมายถึง การรู้จักประโยชน์

และคุ้มค่าของทรัพยากรต่างๆ เช่น ดิน น�้า อากาศ ต้นไม้ 

เป็นต้น ที่มีอยู่ตามธรรมชาติ โดยใช้ให้เกิดประโยชน์อย่าง

คุ้มค่าต่อตนเองและสังคม

ในการส่งเสริมการประหยัดในเด็กระดับประถม

ศึกษานั้น เริ่มต้นจากครอบครัวเป็นที่แรก เป็นเสมือน

โรงเรียนที่ช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และการบ่มเพาะ

พฤติกรรม คุณธรรม จริยธรรมต่างๆ ที่นักเรียนควรปฏิบัติ

ตน โดยที่ครอบครัวมีหน้าที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีพฤติกรรม

การประหยดั มกีารอบรมคุณธรรมและส่งเสรมิพฤตกิรรมทีด่ี

งามให้แก่นักเรียน โดยมีผู้ให้ความเห็นดังต่อไปนี้ ส�านักงาน

กิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (2547, น. 8) กล่าวไว้

ว่า การสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจของครอบครัวบน

พื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยการท�ามาหารายได้และ

จับจ่ายใช้สอยอย่างเหมาะสม รู้จักประหยัดและออมเพื่อ

อนาคต เป็นผู้ผลิตและผู้บริโภคที่มีคุณภาพ ไม่ตามกระแส

บริโภคนิยมและช่วยให้ครอบครัวสามารถสร้างงานและ

รายได้อย่างซื่อสัตย์และรับผิดชอบ โดยให้ พ่อแม่และผู้

ปกครองเป็นแบบอย่างที่ดีต่อเด็กและเยาวชน

การประหยัดเป็นคุณธรรมส�าคัญที่มีความจ�าเป็น

ต้องปลูกฝังให้เกิดขึ้นต่อนักเรียนทุกคนโดยเฉพาะโรงเรียน

มีส่วนส�าคัญอย่างยิ่งในการช่วยเหลือนักเรียนมาก ซ่ึง

ทั้งน้ีมีผู ้ให้ความหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรมดังนี้ 

ส�าเริง เฉลิมเผ่า (2527, น. 18-19 ) ได้กล่าวว่า การส่ง

เสริมจริยธรรมของโรงเรียนไว้ว่า โรงเรียนมีหน้าที่ภาระ

อย่างส�าคัญโดยตรงต่อการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้

แก่เยาวชนของชาติ ซึ่งจะเป็นสมาชิกของสังคมในภาย

ภาคหน้าและเป็นบ้านแห่งที่สองของนักเรียน ที่เป็นเบ้า

หลอมลักษณะนิสัย คุณธรรม จริยธรรมให้ติดตัวเด็กต่อไป

โดยสรุปแล้ว การส่งเสริมพฤติกรรมประหยัดจากโรงเรียน 

การที่นักเรียนได้มีการส่งเสริมพฤติกรรมประหยัดจากครู 

บุคลากรและผู้บริหารสถานศึกษา โดยมีการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอนการจัดบรรยากาศเพื่อเอื้อต่อการเรียน

รู้ การให้นักเรียนได้รับแบบอย่างที่ดีจากครูในโรงเรียน

อย่างเหมาะสม

เพื่อนมีอิทธิพลในเรื่องพฤติกรรมต่างๆ ของ

นักเรียน เนื่องจากนักเรียนจะต้องมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อน

ซึ่งเพื่อนจะมีผลกระทบต่อจิตใจของเด็กอย่างมาก โดย

เฉพาะวัยรุ่นในเรื่องการเลียนแบบพฤติกรรมโดยต้องการ

การยอมรับจากเพื่อน ซ่ึงคิดว่าหากเพื่อนมีพฤติกรรม

การประหยัดแล้วก็จะมีพฤติกรรมตามอย่างได้ โดยมีผู้ให้

แนวคิดเกี่ยวกับเพื่อนดังต่อไปนี้สุชา จันทน์เอม (2542, 

น. 153-154) กล่าวถึง ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนไว้ว่า 

วัยรุ่นพยายาม ท่ีจะหาเพื่อนท่ีอยู่ในรุ่นราวคราวเดียวกัน 

มีรสนิยมเหมือนกัน เพื่อจะได้เอาไว้คบหาสมาคมพูดคุย

สังสรรค์กัน กลุ่มของเด็กวัยรุ่นมีอิทธิพลอย่างมากต่อความ

ประพฤต ิการแต่งกาย กริยิาท่าทาง การพยายามเลยีนแบบ

กันเพื่อให้เกิดสัญลักษณ์กลุ่มขึ้น แม้ว่าการกระท�าบางอย่าง

นั้นจะท�าไปเพื่อความ โก้เก๋และเพื่อให้เกิดเป็นจุดสนใจขึ้น 

แม้จะขัดต่อสายตาของผู้ใหญ่ก็ตาม

ลักษณะมุ ่งอนาคต เป ็นลักษณะนามธรรมที่

คล้ายกับการคิดเชิงอนาคต ท่ีสามารถในการคาดคะเนถึง

พฤติกรรมของนักเรียนว่า อนาคตจะเป็นไปในทิศทางใด

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการประหยัดแล้ว ถ้าหากนักเรียน

เกิดคุณลักษณะนี้ได้ก็จะเกิดผลดีในการใช้ชีวิตในอนาคต 

โดยในเรื่องนี้ได้มีผู้ให้แนวคิด ดังนี้ ดวงเดือน พันธุมนาวิน 

และเพ็ญแข ประจนปัจจนึก (2520, น. 35) ได้กล่าวไว้

ว่า ลักษณะมุ่งอนาคตและควบคุมตน ได้แก่ ลักษณะมุ่ง

อนาคตคือการคิด และการรับรู้ของบุคคลแบบคาดการณ์

ไกลและเห็นความส�าคัญของสิ่งท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตมี 3 

องค์ประกอบ คือ (1) ความสามารถคิดคาดการณ์ไกลว่า

อะไรจะเกิดในอนาคตท้ังใกล้และไกล (2) ความเชื่อว่าสิ่ง

ที่จะเกิดในอนาคตนั้น อาจจะเกิดกับตนได้เช่นเดียวกับที่

จะเกิดกับผู้อื่น และ (3) เห็นว่าสิ่งที่จะเกิดในอนาคต มี

คุณค่าหรือความส�าคัญไม่ลดลงและการควบคุมตนคือการ

มีทักษะที่จะด�าเนินการระยะยาวให้เกิดผลในอนาคตที่ตน

ได้ตั้งเป้าหมายเอาไว้ โดยการที่บุคคลจะจัดการกับสาเหตุ

ภายในตนเองและสาเหตภุายนอกตน เพือ่ให้ตนมพีฤตกิรรม

อย่างต่อเนื่องโดยกระท�าได้บ่อยๆ และกระท�าในปริมาณ
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มาก อย่างเหมาะสม เป้าหมายและการกระท�าเหล่านี้เกิด

จากตนเองเป็นผู้ก�าหนด มิได้ถูกบีบบังคับจากผู้อื่น การ

ควบคุมตนมีขั้นตอนส�าคัญ 4 ขั้น คือ (1) สังเกตพฤติกรรม

ตนเอง เพื่อใช้เป็นพื้นฐานการก�าหนดพฤติกรรมข้ันต่อไป 

(2) ก�าหนดเป้าหมายย่อยเป้าหมายรวมของพฤติกรรม  

(3) จัดสภาพแวดล้อมเพื่อเพิ่มพฤติกรรม (4) ให้รางวัล

กรอบแนวคิดกำรวิจัย

   ตัวแปรอิสระ      ตัวแปรตาม

ข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ 

- เพศ                                      - ลักษณะการพักอาศัยศัย

- ค่าใช้จ่ายที่นักเรียนได้รับในวัน       - อาชีพหลักของผู้ปกครอง

- สถานที่ตั้งของโรงเรียน

พฤติกรรมการประหยัด

- ลักษณะมุ่งอนาคต

- การส่งเสริมพฤติกรรมการประหยัดจากครอบครัว

- การส่งเสริมพฤติกรรมการประหยัดจากโรงเรียน

- การเลียนแบบพฤติกรรมการประหยัดจากเพื่อน

ภำพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

สมมติฐำนกำรวิจัย

1. นกัเรยีนระดับประถมศึกษาปีที ่6 ของโรงเรยีนใน

สงักัดส�านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสมทุรสาคร 

จงัหวดัสมทุรสาคร ทีม่เีพศต่างกนั มพีฤติกรรมการประหยดั

แตกต่างกัน

2. นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียน

ในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ที่มีลักษณะการพักอาศัย

ต่างกัน มีพฤติกรรมการประหยัดแตกต่างกัน

3. นกัเรยีนระดับประถมศึกษาปีที ่6 ของโรงเรยีนใน

สงักัดส�านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสมทุรสาคร 

จงัหวดัสมทุรสาคร ทีม่ค่ีาใช้จ่ายทีน่กัเรยีนได้รบัในแต่ละวนั

ต่างกัน มีพฤติกรรม การประหยัดแตกต่างกัน

4. นกัเรยีนระดับประถมศึกษาปีที ่6 ของโรงเรยีนใน

สงักัดส�านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสมทุรสาคร 

จังหวัดสมุทรสาคร ที่มีอาชีพหลักของผู้ปกครองต่างกัน มี

พฤติกรรมมีพฤติกรรมการประหยัดแตกต่างกัน

5. นกัเรยีนระดับประถมศึกษาปีที ่6 ของโรงเรยีนใน

สงักัดส�านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสมทุรสาคร 

จังหวัดสมุทรสาคร ที่มีสถานที่ต้ังของโรงเรียนต่างกัน มี

พฤติกรรมการประหยัดแตกต่างกัน

6. ลักษณะมุ่งอนาคต การส่งเสริมพฤติกรรมการ

ประหยดัจากครอบครวั การส่งเสรมิพฤตกิรรม การประหยดั

จากโรงเรียน การเลียนแบบพฤติกรรมการประหยัดจาก

เพื่อน เป็นปัจจัยท่ีสามารถท�านายพฤติกรรมการประหยัด

ของนกัเรยีนระดบัประถมศกึษาปีที ่6 ของโรงเรยีนในสงักดั

ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 

จังหวัดสมุทรสาคร

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

1. ก�าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีจะใช้ใน

การวิจัย

2. ศึกษาตัวแปรท่ีศึกษา

3. สร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย

4. การสร้างและพัฒนาเครื่องมือการวิจัย

5. การเก็บรวบรวมข้อมูลของแบบสอบถาม

6. การวเิคราะห์ข้อมลู โดยใช้โปรแกรม SPSS 17.0
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ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

1. ประชากรที่ศึกษา ได้แก่ นักเรียนระดับช้ัน

ประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสมุทรสาคร ส�านักงานคณะกรรมการการ

ศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ภาคเรียนท่ี 2 ปี

การศึกษา 2559 ซึ่งมีนักเรียนจ�านวน 4,366 คน 

2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ นักเรียน

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การ

ศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ส�านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ภาคเรียนที่ 

2 ปีการศึกษา 2559 ซึ่งมีนักเรียนจ�านวน 369 คน ซ่ึงได้

มาจากการใช้สูตรของยามมาเน่ (Yamane, 1973) และ

การสุ ่มแบบหลายขั้นตอน (multi – stage random  

sampling) ตามสัดส่วนของจ�านวนประชากร จ�าแนกตาม

จ�าจ�านวนโรงเรียน

เครื่องมือท่ีใช้ในกำรวิจัย 

เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิยัเกบ็รวบรวมข้อมลูส�าหรบั

การวิจัยครั้งน้ี เป็นแบบสอบถามจ�านวน 1 ชุด โดยให้กลุ่ม

ตัวอย่างเป็นผู้ให้ข้อมูล แบ่งอออกเป็น 6 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ 

เพศ ลักษณะการพักอาศัย ค่าใช้จ่ายที่นักเรียนได้รับใน

แต่ละวัน อาชีพหลักของผู้ปกครอง สถานที่ตั้งของโรงเรียน 

เป็นแบบให้เลือกตอบ

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะมุ่งอนาคต 

มีข้อค�าถามจ�านวน 29 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่น .875

ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการส่งเสริม

พฤติกรรมการประหยัดจากครอบครัว มีข้อค�าถามจ�านวน 

27 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่น .858 

ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับการส่งเสริม

พฤติกรรมการประหยัดจากโรงเรียน มีข้อค�าถาม จ�านวน 

38 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่น .913

ส่วนที่ 5 แบบสอบถามเกี่ยวกับ การเลียนแบบ

พฤติกรรมการประหยัดจากเพื่อน มีข้อค�าถามจ�านวน 40 

ข้อ มีค่าความเชื่อมั่น .907

ส่วนที่ 6 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการ

ประหยดั มข้ีอค�าถามจ�านวน 91 ข้อ มค่ีาความเชือ่มัน่ .966

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผู ้วิจัยด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยมีขั้น

ตอนดังนี้

1. ผู้วิจัยท�าหนังสือถึงคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อ

ให้ท�าหนังสือขอความร่วมมือไปยังส�านักงานเขตพื้นที่การ

ศกึษาประถมศกึษาสมทุรสาคร เพือ่ขออนญุาตและขอความ

ร่วมมือ ในการด�าเนินการเก็บข้อมูลและให้นักเรียนระดับ

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ตอบแบบสอบถาม

2. ผู้วิจัยติดต่อประสานงานกับส�านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาครในการท�าหนังสือถึงผู้

อ�านวยการโรงเรียนในสังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสมุทรสาคร เพื่อขออ�านวยความสะดวกใน

การด�าเนินการเก็บข้อมูล 

3. ผูว้จิยัตรวจสอบความสมบรูณ์ของแบบสอบถาม 

พบว่าแบบสอบถามท่ีท�าการเก็บจ�านวน 369 ฉบับ ได้รับ

คืน 369 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 ผู้วิจัยจึงท�าการลงรหัส

ให้คะแนนแล้วน�าไปวิเคราะห์ข้อมูลตามวิธีทางสถิติต่อไป

สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล

สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ การแจกแจง

ความถ่ี และร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

เปรยีบเทียบความแตกต่างระหว่างกลุม่โดยการทดสอบค่าที 

(t–test) การทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One–Way 

ANOVA) และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณตามล�าดับ

ความส�าคญัของตวัแปรน�าเข้าสมการ (stepwise multiple 

regression analysis)

ผลกำรวิจัย

จากการวิเคราะห์ข้อมูล สามารถสรุปผลการวิจัย 

ดังต่อไปนี้
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1. การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลกลุ่มตัวอย่างของ

ผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งเป็น

นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ี

การศกึษาประถมศกึษาสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร ส่วน

มากเป็นเพศหญิงจ�านวน 241 คน คิดเป็นร้อยละ 65.30 

มีลักษณะการพักอาศัยอยู่ร่วมกัน กับพ่อและแม่ จ�านวน 

228 คน คิดเป็นร้อยละ 61.80 มีค่าใช้จ่ายที่นักเรียนได้รับ

ในแต่ละวันคือ พอใช้และ เหลือเก็บ จ�านวน 263 คน คิด

เป็นร้อยละ 71.30 มีอาชีพหลักของผู้ปกครอง คืออาชีพ

รับจ้างจ�านวน 238 คน คิดเป็นร้อยละ 64.50 และมีสถาน

ที่ตั้งของโรงเรียนอยู่นอกเขตเทศบาล จ�านวน 217 คน คิด

เป็นร้อยละ 58.80

2. การวเิคราะห์ระดับระดับพฤติกรรมการประหยดั 

ด้านการประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ ด้านการประหยัด

เงิน ด้านการประหยัดสิ่งของเครื่องใช้ ลักษณะมุ่งอนาคต 

การส่งเสริมพฤติกรรม การประหยัดจากครอบครัว การส่ง

เสริมพฤติกรรมการประหยัดจากโรงเรียน การเลียนแบบ

พฤติกรรมการประหยัดจากเพื่อน มีรายละเอียดดังนี้ กลุ่ม

ตัวอย่างซึ่งเป็นนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัด

ส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 

จังหวัดสมุทรสาคร มีระดับพฤติกรรมการประหยัดโดยรวม

อยูใ่นระดบัมาก (=4.094) โดยมพีฤติกรรมการประหยดัด้าน

การประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ พฤติกรรมการประหยัด

ด้านการประหยัดเงิน และพฤติกรรมการประหยัดด้าน

การประหยัดสิ่งของเคร่ืองใช้ อยู่ในระดับมาก (=4.042, 

3.992 และ 4.065 ตามล�าดับ) มีลักษณะมุ ่งอนาคต 

การส่งเสริมพฤติกรรมการประหยัดจากครอบครัว การ

ส่งเสริมพฤติกรรมการประหยัดจากโรงเรียน การเลียน

แบบพฤติกรรมการประหยัดจากเพื่อน อยู่ในระดับมาก  

(=3.948, 4.049, 4.085 และ 3.793 ตามล�าดับ)

3. การวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับพฤติกรรม

การประหยัดของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 

จังหวัดสมุทรสาคร จ�าแนกตาม เพศ ลักษณะการพัก

อาศัย ค่าใช้จ่ายที่นักเรียนได้รับในแต่ละวัน อาชีพหลัก

ของผู้ปกครอง สถานที่ตั้งของโรงเรียน มีรายละเอียดดังนี้

3.1 นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 

จงัหวดัสมทุรสาคร ทีม่เีพศต่างกนั มพีฤตกิรรมการประหยดั 

ไม่แตกต่างกัน

3.2 นักเรียนระดับประถมศึกษาปีท่ี 6 สังกัด

ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 

จังหวัดสมุทรสาคร ที่มีสถานที่ตั้งของโรงเรียนต่างกันมี

พฤติกรรมการประหยัด ไม่แตกต่างกัน

3.3 นักเรียนระดับประถมศึกษาปีท่ี 6 สังกัด

ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 

จังหวัดสมุทรสาคร ท่ีมีลักษณะการพักอาศัยต่างกัน มี

พฤติกรรมการประหยัด ไม่แตกต่างกัน

3.4 นักเรียนระดับประถมศึกษาปีท่ี 6 สังกัด

ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 

จังหวัดสมุทรสาคร ที่มีการจ�าแนกตามค่าใช้จ่ายที่นักเรียน

ได้รับในแต่ละวันท่ีต่างกัน มีพฤติกรรมการประหยัด ไม่

แตกต่างกัน

3.5 นักเรียนระดับประถมศึกษาปีท่ี 6 สังกัด

ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 

จงัหวดัสมทุรสาคร ทีม่กีารจ�าแนกตามอาชพีหลกัผูป้กครอง

ท่ีต่างกัน มีพฤติกรรมการประหยัด ไม่แตกต่างกัน 

4. การวิเคราะห์ตัวแปรที่สามารถท�านายระดับ

พฤติกรรมการประหยัดของนักเรียนระดับประถมศึกษาปี

ที่ 6 พบว่าการส่งเสริมพฤติกรรมการประหยัดจากโรงเรียน 

การเห็นแบบอย่างพฤติกรรมการประหยัด จากเพื่อน การ

ส่งเสริมพฤติกรรมการประหยัดจากครอบครัวและลักษณะ

มุ่งอนาคต สามารถร่วมท�านายพฤติกรรมการประหยัดของ

นักเรียนระดับประถมศึกษาปีท่ี 6 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ได้

ร้อยละ 59.70 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05

กำรอภิปรำยผล 

จากผลการวิจัยโดยรวมแล้วนักเรียนมีผลของ

พฤติกรรมการประหยัดอยู่ในระดับมากซึ่งทั้งนี้ ยังอยู่ในวัย

ที่พัฒนาการทางความคิดตามแนวคิดของเพียเจท์ (Piaget, 

1996 อ้างถึงใน ทิพย์ภา เชษฐ์เชาวลิต, 2541) เด็กวัยรุ่น

พัฒนาความคิดจากความคิดแบบรูปธรรม (concrete) 

มาจากวัยเด็กมาสู่กระบวนการพัฒนาความคิดแบบเป็น
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เหตุผล เป็นรูปแบบชัดเจน (cognitive thought phase 

หรือ formal operation period) ได้มากขึ้นได้รับการ

อบรมเลี้ยงดูเป็นอย่างดีสามารถน�าความรู ้มาปฏิบัติตน

ได้ ที่เห็นได้จากการที่นักเรียน มีลักษณะของพฤติกรรม

การประหยัด ในระดับมากโดสอดคล้องกับหลักการเรียน

รู้ทางสังคมวัฒนธรรมของไวก็อตสกี้ (Vygotsky, 1978 

อ้างถึงใน พงษ์พันธ์ พงษ์โสภา, 2542) อธิบายว่า เด็กจะ

ปรับเปลี่ยนความคิดความเข้าใจไปตามประสบการณ์ท่ีได้

รับจากสังคมและวัฒนธรรมของเขา จนกระทั่งสร้างความ

รู้ขึ้นมา ท�าให้เด็กมีกระบวนการทางปัญญาในระดับท่ีสูง

ขึ้น (higher mental functions) ซึ่งแต่ละวัฒนธรรม

จะถ่ายทอดลักษณะเฉพาะของความเชื่อและค่านิยมใน

วัฒนธรรมนั้นไปสู่เด็กๆ ท�าให้เขารู้ว่า เขาคิดอะไร และควร

คิดอย่างไรจึงจะเหมาะสม โดยนักซึ่งนักเรียนไม่ได้มีการใช้

จ่ายในการซ้ือของต่างๆมากนักเนื่องจากทางโรงเรียนใน

สังกัดมีการอบรมและปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักการออมเงิน

โดยมีโครงการธนาคารโรงเรียนในหลายโรงเรียนซึ่งประสบ

ผลส�าเร็จในการด�าเนินงานเป็นอย่างดี

ข้อเสนอแนะ

1. ควรมีการน�าตัวแปรดังกล่าวไปใช้เพื่อการต่อ 

ยอดในการท�าวิจัยเชิงทดลอง การท�าโปรแกรมปลูกฝังให้

นักเรียนระดับประถมศึกษาในสังกัด ได้รับการปลูกฝังด้าน

การประหยัด เป็นการปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

ในสถานศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกับค่านิยม 12 ประการ 

และเป็นไปตามแนวทางนโยบายของสถานศึกษาพอเพียง

2. ควรเพิ่มการท�าวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการใช้การ

สมัภาษณ์นกัเรยีนเพือ่ให้ได้ปัจจยัท่ีแท้จรงิในการด�าเนนิการ

สรุปเป็นแนวทางการวิจัย  เพื่อเป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ใน

การสนบัสนนุผลการวจิยัเพือ่ให้มคีวามสอดคล้องมากยิง่ขึน้

3. ควรมีการศึกษาปัจจัยอื่นๆ เช่น การเห็นแบบ

อย่างจากสื่อ ระดับผลการเรียน ขนาดของสถานศึกษาว่า

ส่งผลต่อพฤติกรรมการประหยัดได้หรือไม่ อย่างไร

4. ควรน�าการศึกษาวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการ

ด�าเนินการจัดโครงการในการส่งเสริมคุณลักษณะของ 

การประหยัดเพื่อให้เกิดประโยชน์กับทุกภาคส่วนอย่าง

แท้จริง 
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บทคัดย่อ

การศึกษาวิจัยครั้งเป็นวิจัยเชิงส�ารวจ มีวัตถุประสงค์ (1) ระดับปัจจัยทางการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา  

(2) ระดับประสิทธิภาพการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา (3) ความสัมพันธ์ของปัจจัยการบริหารที่มีกับประสิทธิภาพ

การบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา และ(4) ปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 1 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ โรงเรียนในสังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 1 จ�านวน 92 โรงเรียน ก�าหนดผู้ตอบแบบสอบถามประกอบ

ด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา จ�านวน 92 คน ใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง ครูผู้สอนโรงเรียนละ 3 คน รวม 276 คน คณะ

กรรมการสถานศึกษา โรงเรียนละ 2 คน รวม 184 คน ครูและคณะกรรมการสถานศึกษาใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย รวมผู้ตอบ

แบบสอบถาม 552 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณอย่างง่าย ผลการวิจัยพบว่า (1) ปัจจัยทางการบริหารสถานศึกษา ในภาพรวม อยู่ใน

ระดับมาก คือ คน การบริหาร วัสดุอุปกรณ์และเงิน (2) ประสิทธิภาพการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาในภาพรวมอยู่

ในระดับมาก โดยเรียงจากมากไปหาน้อย คือ การบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริหารงานวิชาการ

และการบริหารงานทั่วไป (3) ปัจจัยทางการบริหารและประสิทธิภาพของสถานศึกษามีความสัมพันธ์กันในเชิงบวกอย่าง

มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (4) ปัจจัยทางการบริหารท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหาร คือ ด้านการบริหาร ด้าน

เงิน และด้านคน โดยมีประสิทธิภาพในการท�านายได้ร้อยละ 86.30

ค�ำส�ำคัญ: ประสิทธิภาพ, การบริหารงาน, ผู้บริหารสถานศึกษา

Abstract

The purpose of this research was to study (1) the level of administrative factors in  

primary schools (2) the level of efficiency of school management (3) the correlation between the  

administrative factors and efficiency of schools (4) the factors affecting the school management under the  

Nakornphathom Primary Educational service area office. The sample consisted of 92 schools  

comprised of 1 administrator, 3 teachers and 2 committees per school. Altogether, there were 92  

administrators, 276 teachers and 184 committees, for a total 552 persons. The research instrument used 

was rating scale (5 levels) questionnaire. The data analysis was a percentage (%), mean ( ), standard  

ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภำพกำรบริหำรงำนของผู้บริหำรสถำนศึกษำ 

สังกัดส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม เขต 1

The Administrative Factors Affecting the Efficiency School Management  

under the Nakornphathom Primary Educational Service Area Office 1

จินดาขวัญ ถิ่นวงษ์แดง และ ปิยะนาถ บุญมีพิพิธ

Jindakwan Tinwongdang and Piyanart Bunmepipit
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยทองสุข

Master of Education Program, Thongsook College
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บทน�ำ

การศึกษาเป็นรากฐานที่ส�าคัญสุดประการหนึ่ง

ในการสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าและแก้ไขปัญหา

ต่างๆ ในสังคมการพัฒนาประเทศที่มีประสิทธิภาพคือ

การให้การศึกษาเพราะการศึกษาเป็นกระบวนการท่ีท�าให้

มนุษย์สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนด�ารงชีวิตอยู ่

ในสังคมอย่างมีความสุขและสามารถเกื้อหนุนการพัฒนา

ประเทศได้อย่างเหมาะสม (ราชกิจจานุเบกษา, 2550, น. 

15) ประสิทธิผลในการบริหารสถานศึกษานั้นขึ้นอยู่กับ

ปัจจัยหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยภายนอกและปัจจัย

ภายในในการด�าเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายหรือสภาพ

ขององค์การที่ตั้งไว้หรือปรารถนาให้เกิดขึ้น เป็นกระบวน

การเปรียบเทียบผลงานจริงกับเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ ก่อให้

เกิด ผลผลติ ผลลพัธ์ ที่ตรงตามความคาดหวัง ทีก่�าหนดล่วง

หน้า โดยการที่องค์การจะบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งใจไว้ 

(ณัฎฐพันธ์ เขจรนันทน์, 2545, น. 12) การบริหารสถาน

ศกึษาในปัจจบุนักระจายอ�านาจลงมายงัสถานศึกษา อ�านาจ

ในการตัดสินใจของสถานศึกษาจึงขึ้นอยู่กับผู้บริหารสถาน

ศึกษาเป็นส่วนใหญ่ งานในสถานศึกษาจะมีประสิทธิภาพ

และเกิดประสิทธิผลเพียงใด ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของผู้

บริหารสถานศึกษาเป็นหลัก โดยแบ่งการบริหารงานออก

เป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านงาน

บุคลากรและด้านบริหารทั่วไป ซึ่งงานทุกด้านถือเป็นหัวใจ

deviation (SD) and stepwise simple regression analysis. The results of the study were as follows: (1) The  

administrative factors of administrators in schools were overall at a high level. The classification  

finding was at the highest level and were separately and chronological ranked as follows: by Man Power 

(human resources), Management, Material and Money (2) the efficiency of the school management 

was overall at a high level. The classifications were found at the highest level and chronologically 

ranked as follow: financial management, human management, academic management and general 

management respectively (3) the administrative factors of schools correlated with the efficiency of 

school were .05 significant (4) the administration factors affecting the efficiency school management 

under the Nakornphathom Primary Educational Service Area Office 1 were due to administration  

factors which affected the efficiency of the school management. The predicted efficiency of the 

school management was 86.30.

Keywords: efficiency, management, administration factors in school

ส�าคัญที่สุดของการบริหารสถานศึกษาที่ผู ้บริหารจะต้อง

ให้ความส�าคัญเป็นอย่างยิ่ง ผู้ศึกษาในฐานะเป็นครู สังกัด

ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเขต 1 ได้มอง

เห็นปัญหาในขณะท�างาน โดยเฉพาะผู้บริหารสถานศึกษา 

จึงมีความสนใจที่จะศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ

การบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส�านักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

1. เพื่อศึกษาระดับปัจจัยการบริหารงานของผู้

บริหารสถานศึกษาสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษานครปฐม เขต 1

2. เพื่อศึกษาระดับประสิทธิภาพการบริหารงาน

ของผูบ้รหิารสถานศกึษาสงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา

ประถมศึกษานครปฐม เขต 1

3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยการบริหาร

ท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการบริหารงานของผู้บริหารสถาน

ศึกษาสังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

นครปฐม เขต 1

4. เพื่อศึกษาป ัจจัยการบริหารที่ส ่ งผลต ่อ
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ประสทิธภิาพการบรหิารงานของผูบ้รหิารสถานศกึษาสงักดั

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

วิทยา ด่านธ�ารงกูล (2546, น. 10) ได้กล่าวถึง 

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน หมายถึง ความสามารถ

ในการใช้ ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าเพื่อการบรรลุเป้า

หมายประสิทธิภาพจึงมักถูกวัดในรูปแบบของ ต้นทุน หรือ

จ�านวนทรัพยากร ที่ใช้ไปเมื่อเทียบกับผลงานหรือผลผลิต

ที่ได้เช่น ต้นทุน แรงงาน เวลาที่ใช้ อัตราผลตอบแทนจาก

การลงทุน โดยประสิทธิภาพเป็นสิ่งที่วัดได้หลายมิติ ตาม

แต่วัตถุประสงค์ที่ต้องการ ว่าท�างานได้ปริมาณมากน้อย

แค่ไหน คุณภาพงานดีมาก น้อยแค่ไหน ใช้เงิน ใช้เวลา 

ใช้แรงงานไปมาก น้อยแค่ไหน เป็นผลดีต่อผู้รับบริการ

มาก น้อยแค่ไหน

ณัฎฐพันธ์ เขจรนันทน์ (2545, น. 18) กล่าวว่า 

การบริหารจัดการทุกประเภทจ�าเป็นต้องอาศัยปัจจัยหรือ

ทรัพยากรทางการบริหารจัดการที่ส�าคัญ ได้แก่ บุคลากร 

(man) งบประมาณ (money) วัสดุอุปกรณ์ (material) 

และการจดัการ (management) หรอืทีเ่รยีกย่อๆ ว่า 4m’s 

ถือเป็นปัจจัยพื้นฐานที่ใช้ในการบริหาร เพราะการบริหาร

จะประสบผลส�าเร็จตามเป้าหมาย ต้องอาศัยบุคลากรท่ีมี

คุณภาพมีปริมาณเพียงพอ ต้องได้รับงบประมาณสนับสนุน

การด�าเนินการเพียงพอ ต้องมีวัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะกับ

ความต้องการของแผนงานและโครงการและต้องมีระบบ

การจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพเพื่อให้ทรัพยากรที่มีอยู่จ�ากัด

ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาโดยในราช

กิจจานุเบกษา (2550, น. 29-33)ได้ระบุไว้ในกฎกระทรวง

ก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ�านาจการบริหาร

และการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550 อาศัยอ�านาจตามความ

ในมาตรา 5 และมาตรา 39 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ

การศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 ซึง่แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราช

บัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หรือเลขาธิการคณะ

กรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานพิจารณาด�าเนินการกระจา

ยอ�านาจการบริหารและการจัดการศึกษา ในด้านวิชาการ 

ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้าน

การบริหารท่ัวไป ไปยังคณะกรรมการเขตพื้นท่ีการศึกษา 

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือสถานศึกษาในอ�านาจ

หน้าท่ีของตน แล้วแต่กรณี

กรอบแนวคิดกำรวิจัย

การศึกษาปัจจัยที่ส ่งผลต่อประสิทธิภาพการ

บริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส�านักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 โดยก�าหนด

ตัวแปรต้นตามแนวคิดของกระทรวงศึกษาธิการ (2546, 

น. 50-51) ปัจจัยการบริหารได้แก่ (1) คน (man) (2) เงิน 

(money) (3) วัสดุอุปกรณ์ (material) และ (4) การบริหาร  

(management) ผู้และพันธกิจการบริหารสถานศึกษา 4 

ด้าน (1) ด้านการบริหารงานวิชาการ (2) ด้านการบริหาร

งานงบประมาณ (3) ด้านการบริหารงานบุคคล และ  

(4) ด้านการบรหิารงานทัว่ไป น�ามาเป็นกรอบแนวคดิในการ

ศึกษา ดังแผนภูมิประกอบที่ 1 และการวิจัยเรื่องปัจจัยท่ีส่ง

ผลต่อประสทิธภิาพการบรหิารงานของผูบ้รหิารสถานศกึษา

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม 

เขต 1 ในครั้งนี้ยังเป็นตัวอย่างให้ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในเขตต่างๆ ได้

น�าไปเป็นแนวทางการพฒันาและวจิยัเรือ่งปจัจยัทีส่่งผลตอ่

ประสทิธภิาพการบรหิารงานของผูบ้รหิารสถานศกึษาสังกดั

ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาต่อไป
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ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม

ปัจจัยกำรบริหำร

1. คน (man)

2. เงิน (money)

3. วัสดุอุปกรณ์ (material)

4. การบริหาร (management)

กำรบริหำรงำนของผู้บริหำรสถำน ศึกษำสังกัดส�ำนักงำน

เขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม เขต 1

1. การบริหารงานวิชาการ

2. การบริหารงานงบประมาณ

3. การบริหารงานบุคคล

4. การบริหารงานท่ัวไป

ภำพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

สมมติฐำนกำรวิจัย

1. ปัจจัยการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม 

เขต 1ที่แตกต่างกัน มีการบริหารงานของผู้บริหารสถาน

ศึกษาสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

นครปฐม เขต 1ไม่แตกแต่งกัน

2. ประสทิธภิาพการบรหิารงานของผูบ้รหิารสถาน

ศึกษาสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

นครปฐม เขต 1ที่แตกต่างกัน มีประสิทธิภาพการบริหาร

งานของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการ

ศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1ไม่แตกต่างกัน

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

1. ขอบเขตด้านเนื้อหา

การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ มุ่งศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อ

ประสทิธภิาพการบรหิารงานของผูบ้รหิารสถานศกึษาสงักดั

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 

ภายใต้องค์ประกอบของเนือ้หาด้านปัจจัยการบรหิาร 4 องค์

ประกอบ คือ (1) คน (man) (2) เงิน (money) (3) วัสดุ

อุปกรณ์ (material) และ (4) การบริหาร (management) 

และประสิทธิภาพการบริหารงาน 4 ด้าน องค์ประกอบ คือ 

(1) ด้านการบริหารงานวิชาการ (2) ด้านการบริหารงาน

งบประมาณ (3)ด้านการบริหารงานบุคคล และ (4) ด้าน

การบริหารงานทั่วไป

2. ขอบเขตด้านตัวแปร

ตัวแปรที่ศึกษา ประกอบด้วย ตัวแปรต้น และ

ตัวแปรตาม มีรายละเอียดดังนี้

ตวัแปรต้น ได้แก่ ปัจจยัการบรหิาร 4 องค์ประกอบ 

คือ (1) คน (man) (2) เงิน (money) (3) วัสดุอุปกรณ์ 

(material) และ(4) การบริหาร (management)

ตัวแปรตาม ได้แก่ ประสิทธิภาพการบริหารงาน

ของผู ้บริหารสถานศึกษาสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การ

ศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 4 ด้าน ประกอบด้วย 

(1) ด้านการบริหารงานวิชาการ (2) ด้านการบริหารงาน

งบประมาณ (3) ด้านการบริหารงานบุคคล และ (4) ด้าน

การบริหารงานท่ัวไป

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่ โรงเรียนใน

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม 

เขต 1 จ�านวน 124 โรงเรียน มีผู้บริหารสถานศึกษาสถาน

ศึกษาหรือผู้รักษาราชการแทนผู้บริหารสถานศึกษาสถาน

ศึกษา จ�านวน 124 คน ครู จ�านวน 1,910 รวมทั้งสิ้น 

2,034 คน 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษา ได้แก่ โรงเรียนในสังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม  

เขต 1 ท่ีมาจากการเปิดตารางก�าหนดขนาดประชากร

ของ Krejcie & Morgan (1970, pp. 607-610) จาก 

124 โรงเรียน ได้จ�านวน 92 โรงเรียน และใช้วิธีสุ่มอย่าง

ง่าย (Simple random Sampling) เลือกวิธีการจับฉลาก

เพื่อเลือกโรงเรียนกลุ่มตัวอย่างจากนั้นก�าหนดให้ผู ้ตอบ

แบบสอบถาม โรงเรียนละ 6 คน ประกอบด้วย ผู้บริหาร
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หรือผู้รักษาราชการแทนผู้บริหารสถานศึกษาสถานศึกษา 

จ�านวน 1 คน ครูปฏิบัติการสอน จ�านวน 3 คน และคณะ

กรรมการสถานศึกษา จ�านวน 2 คน กลุ่มตัวอย่างรวมผู้ให้

ข้อมูลทั้งสิ้น จ�านวน 552 คน 

เครื่องมือท่ีใช้ในกำรวิจัย

เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการศกึษาครัง้นี ้คอื แบบสอบถาม 

เพื่อศึกษาระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหาร

งานของผู ้บริหารสถานศึกษาสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1ซึ่งแบบสอบถาม

ดังกล่าว ได้สร้างขึ้นมาจากการศึกษาแนวคิดของ ปัจจัย

การบริหาร องค์ประกอบคือคือ (1) คน (man) (2) เงิน 

(money) (3) วัสดุอุปกรณ์ (material) และ (4) การบริหาร  

(management) และประสิทธิภาพการบริหารงาน 4 ด้าน 

องค์ประกอบ คือ (1) ด้านการบริหารงานวิชาการ (2) ด้าน

การบริหารงานงบประมาณ (3) ด้านการบริหารงานบุคคล 

และ (4) ด้านการบริหารงานทั่วไป โดยได้รับการเสนอแนะ

จากผู้เชี่ยวชาญ จ�านวน 3 ท่าน ในการตรวจสอบและหา

ค่าความเที่ยงตรงโดยใช้ค่า (Index of Item Objective  

Congruence หรือ Index of Concordance) โดย

ก�าหนดค่า (IOC) ไม่น้อยกว่า .67 ภายใต้การดูแลของ

อาจารย์ที่ปรึกษาอย่างใกล้ชิด แบบสอบถามได้แบ่งออก

เป็น 2 ตอน ดังนี้

ตอนที่ 1 ปัจจัยการบริหาร 4 องค์ประกอบ คือ  

(1) คน (man) (2) เงิน (money) (3) วัสดุอุปกรณ์  

(material) และ (4) การบริหาร (management) จ�านวน 

20 ด้าน

ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามปัจจัยท่ีส่งผลต่อ

ประสิทธิภาพการบริหารงานของผู ้บริหารสถานศึกษา

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม 

เขต 1 ได้แก่ ประสิทธิภาพการบริหารงาน 4 ด้าน องค์

ประกอบ คือ (1) ด้านการบริหารงานวิชาการ (2) ด้านการ

บริหารงานงบประมาณ (3) ด้านการบริหารงานบุคคล และ  

(4) ด้านการบริหารงานทั่วไป จ�านวน 40 ข้อ ลักษณะ

ค�าถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ตามแนว

ความคิดของลิเคอร์ท สเกล (Likert scale) จ�านวน 40 ข้อ

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล

การศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาใช้แบบสอบถาม 552 ชุด 

เพื่อเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเท่ากับจ�านวน

ประชากรท้ังหมด โดยมีวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้

1. แจกแบบสอบถามและช้ีแจงพร้อมอธิบายวิธี

การตอบแบบสอบถามอย่างถูกต้องต่อผู้ตอบแบบสอบถาม

ให้ตอบแบบสอบถามทราบ รวมถึงชี้แจงให้ทราบถึง

วัตถุประสงค์ของการศึกษาในครั้งนี้

2. เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามด้วย

ตนเองท้ังหมด

3. น�าแบบสอบถามมาตรวจสอบดูความสมบูรณ์

ของแบบสอบถามและนับจ�านวนแบบทดสอบท่ีได้รับเพื่อ

น�ามาวิเคราะห์เพื่อการศึกษาในครั้งนี้

4. น�าแบบสอบถามทีไ่ด้ไปวเิคราะห์ตามวธิทีางสถติิ

สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาน�า

ผลคะแนนท่ีได้จากแบบสอบถามท้ังหมดไปวิเคราะห์ข้อมูล

และประมวลผลด้วยโปรแกรมส�าเร็จรูปทางสถิติ 

ตอนที่  1 ข ้อมูลปัจจัยส ่วนบุคคลของผู ้ตอบ

แบบสอบถาม วิ เคราะห ์ข ้อมูลการหาค ่ าร ้อยละ  

(percentage) และค่าเฉลี่ย (mean) 

ตอนท่ี 2 ข้อมูลปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการ

บริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส�านักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1ผู้ศึกษาใช้

ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน มาวิเคราะห์ข้อมูล 

โดยใช้เกณฑ์ เบสก์ (Best, 1977, p. 147 อ้างถึงใน กัลยา  

วานิชย์บัชชา, 2540, น. 98)

ค่าเฉลีย่ 4.50 - 5.00 หมายความว่า มปีระสทิธิภาพ

ในระดับมากท่ีสุด

ค่าเฉลีย่ 3.50 - 4.49 หมายความว่า มปีระสทิธิภาพ

ในระดับมาก

ค่าเฉลีย่ 2.50 - 3.49 หมายความว่า มปีระสทิธิภาพ

ในระดับปานกลาง
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ค่าเฉลีย่ 1.50 - 2.49 หมายความว่า มปีระสทิธภิาพ

ในระดับน้อย

ค่าเฉลีย่ 1.00 - 1.49 หมายความว่า มปีระสทิธภิาพ

ในระดับน้อยที่สุด

ตอนที่  3  การวิ เคราะห ์ป ัจจัยที่ ส ่ งผลต ่อ

ประสิทธิภาพการบริหารงานของผู ้บริหารสถานศึกษา

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม 

เขต 1 จ�าแนกกลุ่มประชากรโดยใช้ การวิเคราะห์ถดถอย

พหุคูณอย่างง่าย (simple regression analysis)

ผลกำรวิจัย

1. ผูต้อบแบบสอบถามส่วนมากเป็นเพศหญิง มอีายุ 

26-35 ปี มีระดับการศึกษาปริญญาตรี และมีสถานของผู้

ตอบแบบสอบถามเป็นครู 

2. ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยการบรหิาร จ�าแนกตาม 

คน (man) เงิน (money) วัสดุอุปกรณ์ (material) และ

การบริหาร (management) โดยรวมทุกด้านโดยรวมอยู่

ในระดับมาก เมื่อจ�าแนกเป็นรายด้าน พบว่า อันดับที่ 1 คือ 

คน (man) รองลงมา คือ การบริหาร (management) วัสดุ

อุปกรณ์ (material) และอันดับสุดท้าย คือ เงิน (money) 

โดยมีรายละเอียดของผลการศึกษาในแต่ละด้านดังนี้

2.1 คน (man)โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ

จ�าแนกเป็นรายข้อพบว่า อันดับที่ 1 ในการบริหาร คน 

(man) มักมีมีความทะเยอทะยาน มีคิดริเริ่ม ในการบริหาร

ไม่ชอบให้สั่งการรองลงมาการบริหาร คน (man) คือ การ

จัดจัดหน้าที่และความรับผิดชอบ ที่ต้องยึดระเบียบกฎ

เกณฑ์ คน (man) มีความต้องการการบริหาร และมีการ

จัดระเบียบสังคมจึงมีความจ�าเป็น เพื่อเป็น ระเบียบสงบสุข 

หลักการบริหารที่ดีมุ่งเน้นคนเป็นส�าคัญ และอันดับสุดท้าย

คือ ท่านคิดว่า คน (man) มีส่วนส�าคัญในปัจจัยการบริหาร

หรือไม่ คน (man) มีความต้องการการบริหาร และมีการ

จัดระเบียบสังคมจึงมีความจ�าเป็น เพื่อเป็น ระเบียบสงบสุข

2.2 เงิน (money) โดยรวมอยู่ในระดับปาน

กลาง เมื่อจ�าแนกเป็นรายข้อพบว่า อันดับที่ 1 เงินช่วยให้

สามารถซ้ือขายซ่ึงมีผลต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 

รองลงมา คือเงินเป็นสิ่งกระตุ้นให้เกิดการผลิตและช่วย

ขับเคลื่อนสินค้าจากแหล่งผลิตไปยังผู้บริโภค ท่านคิดว่า 

เงิน (money) มีส่วนส�าคัญในปัจจัยการบริหารหรือไม่

เงินสามารถใช้อ�านวยความสะดวกให้เกิดการแลกเปลี่ยน

สินค้าและ บริการกันภายในสังคม และอันดับสุดท้ายคือ 

การบริหารการเงิน ถือเป็นการบริหารค่าใช้จ่ายต่างๆที่

ใช้ในชีวิตประจ�าวัน 

2.3 วัสดุอุปกรณ์ (material)โดยรวมอยู่ใน

ระดับมาก เมื่อจ�าแนกเป็นรายข้อพบว่า อันดับท่ี 1 วัสดุ

อุปกรณ์ (material) หมายถึง เครื่องจักร และอุปกรณ์

เครือ่งมอืในคลงัสนิค้าเพือ่ช่วยเพิม่ประสทิธภิาพการด�าเนนิ

งานภายในคลังสินค้า รองลงมาคือวัสดุอุปกรณ์ (material) 

หมายถึง เครื่องมือ อุปกรณ์ สถานท่ี และทรัพยากรอื่นๆ 

วัสดุอุปกรณ์ (material)มีความส�าคัญคือ ใช้ในการผลิต

สินค้าต่างๆ ท่านคิดว่า วัสดุอุปกรณ์ (material) มีส่วน

ส�าคัญในปัจจัยการบริหารหรือไม่ และอันดับสุดท้าย คือ 

การใช้วัสดุอุปกรณ์ (material) ในปฏิบัติงานต้องให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่า และมีประสิทธิภาพ

2.4 การบริหาร (management) โดยรวมอยู่

ในระดับมากเมื่อจ�าแนกเป็นรายข้อพบว่า อันดับท่ี 1 คือ 

กระบวนการทางสังคมของบุคคลท่ีท�าหน้าท่ีการวางแผน

การจัดองค์การ จัดคนเข้าท�างาน สั่งการ และควบคุมการ

ท�างานให้กิจกรรมขององค์การ รองลงมา คือ การบริหาร

เป็นการน�าหลักการที่วางไว้มาลงมือท�า หัวใจของการ

บริหารท่ีเด่นๆ คือ ผู้บริหารไม่ได้เป็นผู้ปฏิบัติ การบริหาร 

(management) คอื กระบวนการต่างๆ ในการท�าให้องค์กร

ธุรกิจประสบความส�าเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ หลักใน

การบริหารงานนั้นจะดีหรือมีประสิทธิภาพหรือไม่นั้น ควร

ค�านึงถึงลักษณะคือ การเพิ่มประสิทธิภาพของงาน และ

อันดับสุดท้าย คือ ท่านคิดว่า การบริหาร (management) 

มีส่วนส�าคัญในปัจจัยการบริหารหรือไม่

3. ปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารงาน

ของผู ้บริหารสถานศึกษาสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การ

ศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 โดยรวมค่าเฉลี่ยอยู่

ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อันดับหนึ่ง 

คือ การบริหารงานงบประมาณ รองลงมาคือ การบริหาร

งานบุคคล การบริหารงานวิชาการ และอันดับสุดท้ายคือ 

การบริหารงานท่ัวไป โดยมีรายละเอียดของผลการศึกษา

ในแต่ละด้านดังนี้
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3.1 การบริหารงานวิชาการโดยรวมค่าเฉลี่ย

อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อันดับ

หน่ึงคือ จัดประชุมทางวิชาการเพื่อให้ครูมีส่วนร่วมในการ

วางแผน การจดักจิกรรมทางวชิาการและการวดัผลประเมนิ

ผลให้ไปในทิศทางเดียวกัน รองลงมาคือ เปิดโอกาสให้ครู

และนักเรียนได้ปรึกษาหารือด้านวิชาการและด้านอื่นๆ ได้

อย่างจริงใจ เต็มใจอย่างผู้มีความสามารถ การวางแผนเพื่อ

พัฒนาคุณภาพวิชาการอย่างต่อเนื่อง การจัดกิจกรรมเพื่อ

พัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้แก่นักเรียน สนับสนุนครูและ

บุคลากรในโรงเรียนร่วมกันก�าหนดเป้าหมายและภารกิจ

งานวิชาการโรงเรียน มีการประเมินผลความก้าวหน้าของ

นักเรียนและติดตามผลด้านการสอนร่วมกับครูวิชาการ 

ตามเป้าหมายของโรงเรียนทุกด้าน ส่งเสริมให้มีการพัฒนา

หลักสูตรสถานศึกษาที่ได้มาตรฐาน การก�าหนดกรอบและ

แนวปฏบิตัใินการวดัผลและประเมนิผลการเรยีนตามเกณฑ์

มาตรฐาน มีการจัดกิจกรรมต่างๆ ทางวิชาการที่ให้ทุกฝ่าย

ที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม และอันดับสุดท้ายคือ น�าข้อมูลด้าน

ผลการเรียนของนักเรียนมาใช้ในการวางแผนในการพัฒนา 

เป้าหมายงานวิชาการให้สูงขึ้น 

3.2 การบริหารงานงบประมาณโดยรวมค่า

เฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อันดับ

หนึ่งคือ ใช้จ่ายงบประมาณในโรงเรียนมีความโปร่งใสตรวจ

สอบได้ทกุกรณ ีรองลงมาคอื มกีารตดิตาม รายงานประเมนิ

ผลการใช้งบประมาณอย่างเป็นปัจจุบัน โรงเรียนมีการ

วางแผนด้านการเงินและงบประมาณโดยให้ความส�าคัญ

กับแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเงินอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้ 

การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของสถานศึกษาและ

จัดหารายได้จากการบริการวิชาการ ใช้หลักการบริหารงบ

ประมาณด้วยหลักดุลยภาพแห่งงบประมาณและเป็นปัจจบัุน 

การจัดท�าค�าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีเป็นไปตาม

เกณฑ์ของส�านักงบประมาณ การบรหิารการใช้งบประมาณ

ใช้หลักการมีส่วนร่วม การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตาม

ระเบียบและข้อบังคับของกฎหมายอย่างเคร่งครัด หน่วย

งานมีระบบตรวจสอบภายในการใช้งบประมาณให้มีความ

โปร่งใส และอันดับสุดท้ายคือ บุคลากรทุกคนในหน่วยงาน

สามารถใช้งบประมาณได้อย่างเท่าเทียมกัน 

3.3 การบริหารงานบุคคลโดยรวมค่าเฉลี่ย

อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อันดับ

หนึ่งคือ โรงเรียนมีการวางแผนก�าหนดอัตราก�าลังไว้ล่วง

หน้า รองลงมาสนับสนุนให้ครูแสดงความคิดเห็นในการ

ปฏิบัติงานได้เต็มท่ีและมีหลักฐานในการปฏิบัติงาน การ

ปฐมนิเทศครูที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งใหม่ ให้ได้รับ

ทราบถึงนโยบาย แนวทางปฏิบัติของสถานศึกษา มีการ

นิเทศ ก�ากับ ติดตามการปฏิบัติงานของครูอย่างเหมาะ

สมและต่อเนื่อง มีการจัดท�าคู่มือปฏิบัติงานในหน้าที่ และ

ต�าแหน่งเพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงาน การประเมิน

ผล ให้โอกาสครูได้มีอิสระในการปฏิบัติงานและให้ความ

ช่วยเหลือเมื่อมีปัญหา การก�าหนดแนวปฏิบัติในการฝึก

อบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร บุคลากรในหน่วยงานได้รับขวัญ

และก�าลังใจที่ดีในการปฏิบัติงาน การพิจาณาความดีความ

ชอบของบุคลากรอย่างยุติธรรม และอันดับสุดท้ายคือ การ

จัดการกรอบภาระงานให้ตรงตามความสามารถและความ

พึงพอใจของบุคลากร 

3.4 การบรหิารงานทัว่ไปโดยรวมค่าเฉลีย่อยูใ่น

ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อันดับหน่ึงคือ มี

การส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานการจัดการศึกษา

ของบุคคล ชุมชน องค์กร หน่วยงาน และสถาบันสังคมอื่นๆ 

ในการจัดการศึกษาของโรงเรียน รองลงมาการพัฒนาการ

ศึกษาโดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม การ

อ�านวยความสะดวกในการบรกิารการศกึษากบัผูท้ีเ่กีย่วข้อง 

การวางแผนการจดัระบบบรหิารสถานศกึษา มกีารประสาน

งานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษาอย่างครอบคลุมทุกด้าน 

การมส่ีวนร่วมในการส่งเสรมิสนบัสนนุ และประสานงานการ

จัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน และองค์กรท่ีเก่ียวข้อง การ

ดูแลอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อมเน้นประโยชน์ของ

ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง มีการประสานงานและพัฒนาเครือ

ข่ายการศึกษาอย่างครอบคลุมทุกด้าน มีการพัฒนาระบบ

และเครือข่ายข้อมูล สารสนเทศ เพื่อการตัดสินใจและการ

ท�างาน และอันดับสุดท้ายคือ มีการจัดระบบการควบคุม

ภายในอย่างเป็นระบบและตรวจสอบได้

4. ประสทิธภิาพการบรหิารงานของผูบ้รหิารสถาน

ศึกษาสังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

นครปฐม เขต 1 สรุปได้ดังนี้

ความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรต้นกบัตวัแปรตาม พบ

ว่า คน (man) เงิน (money) วัสดุอุปกรณ์ (material) การ

บริหาร (management) มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพ
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การบรหิารงาน อย่างมนัียส�าคัญทางสถติิทีร่ะดับ .01โดย คน 

มคีวามสมัพนัธ์ทางบวกกบัประสทิธภิาพการบริหารงาน มาก

ที่สุด รองลงมาคือ เงิน (money) วัสดุอุปกรณ์ (material) 

การบริหาร (management) อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ี

ระดับ .01 เมื่อพิจารณาระหว่างตัวแปรต้นด้วยกันเอง พบ

ว่า คน (man) เงิน (money) วัสดุอุปกรณ์ (material) การ

บริหาร (management) อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 

.01 เงิน (money) มีความสัมพันธ์ทางบวกกับวัสดุอุปกรณ์ 

(material) การบริหาร (management) อย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .01และวัสดุอุปกรณ์ (material) มีความ

สัมพันธ์ทางบวกกับ การบริหาร (management) อย่างมี

นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีความส�าพันธ์ทางบวกกับ 

เงิน (money) มากที่สุด และเงิน (money) ความส�าพันธ์

ทางบวกกับ วัสดุอุปกรณ์ (material) น้อยที่สุด

อภิปรำยผล

ประสิทธิภาพการบริหารงานของผู้บริหารสถาน

ศึกษาสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

นครปฐม เขต 1 โดยรวมค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อ

พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อันดับหน่ึง คือ การบริหาร

งานงบประมาณ รองลงมาคือ การบริหารงานบุคคล การ

บริหารงานวิชาการ และอันดับสุดท้ายคือ การบริหาร

งานทั่วไป ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สมกิจ แสนพันธ์ 

(2558, น. 46-47) ได้ศึกษาความพึงพอใจในการบริหาร

สถานศึกษาของบุคลากรโรงเรียนบ้านธรรมเจริญ ต�าบล

หงส์เจริญ อ�าเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ประกอบด้วย ด้าน

วิชาการ ด้านบริหารงานบุคคล ด้านงบประมาณ และด้าน

บริหารทั่วไป ผลการศึกษาพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน 

1. ด้านการบริหารงานวิชาการโดยรวมค่าเฉลี่ย

อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อันดับ

หน่ึงคือ จัดประชุมทางวิชาการเพื่อให้ครูมีส่วนร่วมในการ

วางแผน การจดักจิกรรมทางวชิาการและการวดัผลประเมนิ

ผลให้ไปในทิศทางเดียวกัน รองลงมาคือ เปิดโอกาสให้ครู

และนักเรียนได้ปรึกษาหารือด้านวิชาการและด้านอื่นๆได้

อย่างจริงใจ เต็มใจอย่างผู้มีความสามารถ การวางแผนเพื่อ

พัฒนาคุณภาพวิชาการอย่างต่อเนื่อง การจัดกิจกรรมเพื่อ

พัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้แก่นักเรียน สนับสนุนครูและ

บุคลากรในโรงเรียนร่วมกันก�าหนดเป้าหมายและภารกิจ

งานวิชาการโรงเรียน มีการประเมินผลความก้าวหน้าของ

นักเรียนและติดตามผลด้านการสอนร่วมกับครูวิชาการ 

ตามเป้าหมายของโรงเรียนทุกด้าน ส่งเสริมให้มีการพัฒนา

หลักสูตรสถานศึกษาท่ีได้มาตรฐาน การก�าหนดกรอบและ

แนวปฏบิตัใินการวดัผลและประเมนิผลการเรยีนตามเกณฑ์

มาตรฐาน มีการจัดกิจกรรมต่างๆ ทางวิชาการที่ให้ทุกฝ่าย

ท่ีเก่ียวข้องมีส่วนร่วม และอันดับสุดท้ายคือ น�าข้อมูลด้าน

ผลการเรียนของนักเรียนมาใช้ในการวางแผนในการพัฒนา 

เป้าหมายงานวชิาการให้สงูข้ึน ซึง่สอดคล้องกบังานวจิยัของ 

มยุรา ศรีสินธุ์ (2558, น. 48-49) ได้ศึกษาความพึงพอใจใน

จดัการศกึษาของผูป้กครองนกัเรยีนโรงเรยีนบุญสมบัตวิทิยา 

สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ชุมพรเขต 

2 ผลการศึกษาพบว่า ด้านการบริหารงานวิชาการโดยรวม

อยู่ในระดับมาก เมื่อจ�าแนกเป็นรายข้อพบว่า อันดับที่ 1 

คือ ผู้ปกครองมีความพึงพอใจในส่งเสริมให้นักเรียนมีความ

รู้ ความเข้าใจตามหลักสูตร รองลงมาคือผู้ปกครองมีความ

พึงพอใจในคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทั้ง

ภายใน และภายนอกห้องเรียน ผู้ปกครองมีความพึงพอใจ

ในการด�าเนินการจัดท�าหลักสูตรของโรงเรียน ผู้ปกครองมี

ความพึงพอใจในการวัดผล และประเมินผลการเรียนการ

สอนของโรงเรียน และอันดับสุดท้ายคือผู้ปกครองมีความ

พึงพอใจในพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน 

2. ด้านการบรหิารงานงบประมาณโดยรวมค่าเฉลีย่

อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อันดับหนึ่ง

คือ ใช้จ่ายงบประมาณในโรงเรียนมีความโปร่งใสตรวจสอบ

ได้ทุกกรณี รองลงมาคือ มีการติดตาม รายงานประเมิน

ผลการใช้งบประมาณอย่างเป็นปัจจุบัน โรงเรียนมีการ

วางแผนด้านการเงินและงบประมาณโดยให้ความส�าคัญ

กับแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเงินอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้ 

การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของสถานศึกษาและ

จัดหารายได้จากการบริการวิชาการ ใช้หลักการบริหาร

งบประมาณด้วยหลักดุลยภาพแห่งงบประมาณและเป็น

ปัจจุบัน การจัดท�าค�าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ�า

ปีเป็นไปตามเกณฑ์ของส�านักงบประมาณ การบริหาร

การใช้งบประมาณใช้หลักการมีส่วนร่วม การเบิกจ่ายงบ

ประมาณเป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับของกฎหมาย

อย่างเคร่งครดั หน่วยงานมรีะบบตรวจสอบภายในการใช้งบ
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ประมาณให้มีความโปร่งใส และอันดับสุดท้ายคือ บุคลากร

ทกุคนในหน่วยงานสามารถใช้งบประมาณได้อย่างเท่าเทยีม

กัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของวรรณนี ทรัพย์สวัสดิ์กุล 

(2557, น. 43-45) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของบุคลากร

ในการบริหารงานศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัย กรุงเทพมหานคร กลุ่มโซนกรุงธนบุรี ผลการ

ศึกษาพบว่า ด้านการบริหารงานงบประมาณ อยู่ในระดับ

มาก เมื่อจ�าแนกเป็นรายข้อพบว่า อันดับแรกคือผู้บริหาร

มีการรายงานผลการใช้เงินทั้งเงินงบประมาณและเงินนอก

งบประมาณให้ถูกต้องตามระเบียบและเป็นปัจจุบัน เท่ากับ

งบประมาณที่จัดสรรให้ในแต่ละฝ่าย ขึ้นอยู่กับความสนิท

สนมกันเป็นพิเศษ อันดับรองลงมาคือ จัดสรรงบประมาณ

แก่กลุ่มงานต่างๆ ด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม พยายาม

ท�าการได้เปรียบเสียเปรียบในเรื่องงบประมาณเป็นไปด้วย

ความยุติธรรม และอันดับสุดท้ายคือ จัดสรรงบประมาณให้

สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มงาน ปริมาณของงาน

โดยเน้นให้เกิดประโยชน์กับผู้เรียน 

3. ด้านการบริหารงานบุคคลโดยรวมค่าเฉลี่ยอยู่

ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อันดับหนึ่งคือ 

โรงเรียนมีการวางแผนก�าหนดอัตราก�าลังไว้ล่วงหน้า รอง

ลงมาสนับสนนุให้ครแูสดงความคดิเหน็ในการปฏบิตังิานได้

เต็มที่และมีหลักฐานในการปฏิบัติงาน การปฐมนิเทศครูที่

ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งใหม่ ให้ได้รับทราบถึงนโยบาย 

แนวทางปฏิบัติของสถานศึกษา มีการนิเทศ ก�ากับ ติดตาม

การปฏิบัติงานของครูอย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง มีการ

จัดท�าคู ่มือปฏิบัติงานในหน้าที่ และต�าแหน่งเพื่อความ

สะดวกในการปฏิบัติงาน การประเมินผล ให้โอกาสครู

ได้มีอิสระในการปฏิบัติงานและให้ความช่วยเหลือเมื่อมี

ปัญหา การก�าหนดแนวปฏิบัติในการฝึกอบรมเพื่อพัฒนา

บุคลากร บุคลากรในหน่วยงานได้รับขวัญและก�าลังใจ

ที่ดีในการปฏิบัติงาน การพิจาณาความดีความชอบของ

บุคลากรอย่างยุติธรรม และอันดับสุดท้ายคือ การจัดการ

กรอบภาระงานให้ตรงตามความสามารถและความพงึพอใจ

ของบุคลากร ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสมกิจ แสนพันธ์ 

(2558, น. 46-47) ได้ศึกษาความพึงพอใจในการบริหาร

สถานศึกษาของบุคลากรโรงเรียนบ้านธรรมเจริญ ต�าบล

หงส์เจริญ อ�าเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ผลการศึกษาพบ

ว่า ด้านการบริหารงานบุคคลโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ

จ�าแนกเป็นรายข้อพบว่า อันดับท่ี 1 คือ โรงเรียนมีการจัด

สวัสดิการต่างๆ มีการทัศนะศึกษานอกสถานท่ี รองลงมา

คือ โรงเรียนมีการคัดสรรบุคลากรให้รับผิดชอบงานอย่าง

เหมาะสม โรงเรียนส่งครูเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับ

การเรียนการสอน โรงเรียนมีการสนับสนุนให้บุคลากรมี

ความมั่นใจในการปฏิบัติงาน เช่นการให้ค�าปรึกษา ให้ค�า

แนะน�า และอันดับสุดท้ายคือ โรงเรียนมีจ�านวนครูเหมาะ

สมเพียงพอกับจ�านวนนักเรียน 

4. ด้านการบริหารงานทั่วไปโดยรวมค่าเฉล่ียอยู่

ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อันดับหนึ่ง

คือ มีการส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานการจัดการ

ศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์กร หน่วยงาน และสถาบัน

สังคมอื่นๆ ในการจัดการศึกษาของโรงเรียน รองลงมา

การพัฒนาการศึกษาโดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีอย่าง

เหมาะสม การอ�านวยความสะดวกในการบริการการศึกษา

กับผู้ที่เกี่ยวข้อง การวางแผนการจัดระบบบริหารสถาน

ศึกษา มีการประสานงานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา

อย่างครอบคลุมทุกด้าน การมีส่วนร่วมในการส่งเสริม

สนับสนุน และประสานงานการจัดการศึกษาของบุคคล 

ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง การดูแลอาคารสถานท่ีและ

สภาพแวดล้อมเน้นประโยชน์ของทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง มีการ

ประสานงานและพฒันาเครอืข่ายการศกึษาอย่างครอบคลมุ

ทุกด้าน มีการพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูล สารสนเทศ 

เพื่อการตัดสินใจและการท�างาน และอันดับสุดท้ายคือ มี

การจัดระบบการควบคุมภายในอย่างเป็นระบบและตรวจ

สอบได้ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ วรรณนี ทรัพย์สวัสดิ์

กุล (2557, น. 43-45) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของบุคลากร

ในการบริหารงานศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัย กรุงเทพมหานคร กลุ่มโซนกรุงธนบุรีเหนือ 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ

จ�าแนกเป็นรายด้านพบว่า ด้านการบริหารงานท่ัวไป อยู่

ในระดับมาก เมื่อจ�าแนกเป็นรายข้อพบว่า อันดับแรก

คือ การก�าหนดตัวบุคคลให้ปฏิบัติงานใดงานหนึ่ง ควร

ให้เหมาะสมกับงาน อันดับรองลงมาคือ ก�าหนดขอบเขต 

หน้าท่ี ความรับผิดชอบ ตลอดจนรายละเอียดของงานไว้

ชัดเจน เท่ากับ มีการสอนงาน ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยว

กับงานท่ีได้รับมอบหมาย เพื่อลดความผิดพลาดท่ีเกิดขึ้น

ระหว่างปฏิบัติงาน อันดับท่ีสามคือ ผู้บริหารให้ระบบงาน
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ธุรการให้มีความสะดวกคล่องตัว มีระเบียบเป็นปัจจุบัน 

และอันดับสุดท้ายคือ ผู้บริหารใช้ระบบคุณธรรมมากกว่า

ระบบอุปถัมภ์ในการบรรจุแต่งตั้ง

การศึกษาประสิทธิภาพการบริหารงานของผู ้

บริหารสถานศึกษาสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษานครปฐม เขต 1พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่าง

ตัวแปรต้นกับตัวแปรตาม มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพ

การบริหารงาน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซ่ึง

สอดคล้องกับการศึกษาของรัตนา อยู่นุช (2552, น. 89-

92) ได้ศึกษาระดับการมีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียน

ของครูโรงเรียนเอกชนในเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ  

เขต 1 ปรากฏว่า ระดับการมส่ีวนร่วมในการบรหิารโรงเรยีน

ของครูโรงเรียนเอกชนในเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ  

เขต 1 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของข้อมูลส่วน

ตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมี

ข้อมลูส่วนตวัต่างกนั มกีารมส่ีวนร่วมในการบรหิารโรงเรยีน

ของครูโรงเรียนเอกชนในเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ 

เขต 1 ไม่แตกต่างกัน

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

1.1 เพื่อเป็นแนวทางในการก�าหนดทิศทาง

และแนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงาน

ของผู ้บริหารสถานศึกษาสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การ

ศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 โดยเน้นมีการส่งเสริม 

สนับสนุน และประสานงานการจัดการศึกษาของบุคคล 

ชุมชน องค์กร หน่วยงาน และสถาบันสังคมอื่นๆ ในการ

จัดการศึกษาของโรงเรียน 

1.2 เกิดการสร้างเครือข่ายของโรงเรียนใน

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม 

เขต 1 เพ่ือร่วมกันพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานของ

ผู้บริหารสถานศึกษาให้ไปในทิศทางเดียวกัน

1.3 ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส�านักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ได้ตระหนัก

ถึงปัญหาในด้านต่างๆมากข้ึน โดยเฉพาะปัญหาเกี่ยวกับ

การพัฒนาและประสิทธิภาพการบริหารงานของผู้บริหาร

สถานศึกษาเอง

2. ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ

2.1 สถานศึกษาควรมีการจัดกิจกรรมต่างๆ 

ทางวิชาการท่ีให้ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้องมีส่วนร่วม

2.2 สถานศึกษาควรน�าข้อมูลด้านผลการเรียน

ของนักเรียนมาใช้ในการวางแผนในการพัฒนา เป้าหมาย

งานวิชาการให้สูงข้ึน

3. ด้านการบริหารงานงบประมาณ

3.1 สถานศึกษาควรมีระบบตรวจสอบภายใน

การใช้งบประมาณให้มีความโปร่งใส

3.2 สถานศกึษาควรให้บุคลากรทกุคนในหน่วย

งานสามารถใช้งบประมาณได้อย่างเท่าเทียมกัน

4. ด้านการบริหารงานบุคคล

4.1 สถานศกึษาควรมกีารพจิาณาความดคีวาม

ชอบของบุคลากรอย่างยุติธรรม

4.2 สถานศึกษาควรมีการจัดการกรอบภาระ

งานให้ตรงตามความสามารถและความพงึพอใจของบคุลากร

5. ด้านการบริหารงานท่ัวไป

5.1 สถานศึกษาควรมีการพัฒนาระบบและ

เครอืข่ายข้อมลู สารสนเทศ เพือ่การตดัสนิใจและการท�างาน

5.2 สถานศกึษาควรมกีารจดัระบบการควบคุม

ภายในอย่างเป็นระบบและตรวจสอบได้
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บทคัดย่อ

งานวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงส�ารวจ มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาการรับรู้ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย

ถึงกิจกรรมและความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการรวมตัวกันเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนท่ีจัดข้ึนท่ีโรงเรียน (2) ประเมิน

ความรอบรู้พื้นฐานของนักเรียนเกี่ยวกับอาเซียน (3) ประเมินทักษะการสื่อสารด้านภาษาอังกฤษของนักเรียน และ  

(4) เพื่อเปรียบเทียบความรอบรู้พื้นฐานเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและทักษะในการสื่อสารด้านภาษาอังกฤษของ

นักเรียนจ�าแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล กลุ่มตัวอย่างได้จากนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายท่ัวประเทศท่ีเข้าร่วมโครงการ

ทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัยกับมาม่าและสหพัฒน์ครั้งท่ี 18 จ�านวน 500 คน เครื่องมือท่ีใช้เก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบ

ทดสอบ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แ ก่ค่าความถ่ี และค่าร้อยละ และสถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ ค่าสถิติ  

X2 ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนส่วนใหญ่รับรู้ถึงกิจกรรมและความเคลื่อนไหวท่ีเก่ียวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่จัด

ขึ้นภายในโรงเรียน และได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียนท่ีเป็นการเสริมความรู้เก่ียวกับอาเซียน นักเรียนส่วนใหญ่มี

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและมีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับพอใช้ อนึ่งพบว่า นักเรียน

ที่มีเพศ ภูมิภาค และประเภทโรงเรียนต่างกันมีความรู้พื้นฐานเก่ียวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแตกต่างกัน และพบ

ว่านักเรียนที่มาจากภูมิภาค ระดับการศึกษา และประเภทโรงเรียนต่างกันมีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษแตกต่างกัน

ค�ำส�ำคัญ: นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย, ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน, ทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ

Abstract

The objectives of this survey research were to (1) study the exposure of the school  

activities and movement of secondary-school students related to Asian Economic Community (AEC)  

(2) appraise their basic knowledge about AEC (3) appraise their communicative skills in English  

(4) compare their basic knowledge about AEC with their communicative skills in English based upon 

their personal factors. Samples included 500 secondary-school students who attended the 18 MAMA 

and SAHAPAT tutorial session. The tool used to collect the data was a mixed set of questionnaires 

and test questions. The analysis was performed using descriptive statistics, frequency, percentage 

นักเรียนมัธยมศึกษำตอนปลำยกับกำรรวมตัวกันเป็นประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน

Secondary-School Students and Their Knowledge 

of the Asian Economic Community (AEC)
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บทน�ำ

ประเทศ 10 ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออก

เฉยีงใต้ได้ท�าความตกลงทีจ่ะรวมกนัเป็นประชาคมเศรษฐกจิ

อาเซยีนโดยมผีลเริม่ต้นในวนัที ่31 ธนัวาคม พศ.2558 ก่อน

ถงึก�าหนดในวนัดงักล่าว กลุม่ประเทศสมาชกิได้มกีารบรรลุ

ข้อตกลงหลายข้อ เช่น สินค้าที่ส่งออกจากประเทศหนึ่ง

ไปยังอีกประเทศหน่ึงในประชาคมปลอดจากภาษี ภาษา

อังกฤษเป็นภาษาร่วมที่ใช้สื่อสารระหว่างประชาชนใน

ประชาคม (กฎบัตรอาเซียน ข้อที่ 34) และจะมีการเคลื่อน

ย้ายแรงงานในสาขาวิชาชีพบางสาขาระหว่างชาติสมาชิก

โดยเสรี (กฎบัตรอาเซียน ข้อที่ 1)

ประเทศไทยเป็นประเทศหน่ึงที่ริเริ่มความคิดใน

การรวมกลุ่มระหว่างชาติในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง

ใต้ (อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และสิงคโปร์) มากว่า 

49 ปีแล้ว รัฐบาลที่ผ่านมาได้มีการประชาสัมพันธ์และเผย

แพร่ข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับการรวมตัวกันเป็นประชาคม

เพือ่ให้สาธารณชนได้รบัรูแ้ละเตรยีมตวักบัความเคลือ่นไหว

ที่จะเกิดขึ้น

เนื่องจากการรวมตัวกันเป็นประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียนย่อมส่งผลกระทบต่ออนาคตของนักเรียนไทยอย่าง

หลีกเลี่ยงไม่ได้ แม้นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายยังไม่

เข้าสู่ตลาดแรงงาน แต่นักเรียนเหล่านี้ก็จ�าเป็นต้องมีการ 

เตรยีมตวัเพือ่สามารถแข่งขนัในตลาดแรงงานในอนาคต จงึ

เป็นที่น่าสนใจว่านักเรียนไทยมีการการรับรู้ต่อการรวมตัว

กันโดยผ่านทางกิจกรรมและความเคลื่อนไหวต่างๆ ท่ีจัดมี

ขึ้นที่โรงเรียนอย่างไร นอกจากนี้ก็เป็นที่น่าสนใจศึกษาว่า 

and inferential statistics, Chi-square test. The outcome of the research revealed that the majority of 

students were exposed to school activities and movement related to AEC and participated in those 

activities. The majority of them were fairly knowledgeable on basic facts about AEC. They were also 

fairly skillful in English communicative skills. The research also showed that students with different 

genders, who lived in different regions and who attended different types of schools in different regions 

of the country, differed in their basic knowledge about AEC and also, those students also differed in 

their English communication skills.

Keywords: secondary-school students, ASEAN economic community, English communicative skills

นกัเรยีนเหล่านีม้คีวามรูร้อบตวัเกีย่วกบัประชาคมเศรษฐกจิ

อาเซียนมากน้อยเท่าใด และมีทักษะการสื่อสารภาษา

อังกฤษดีมากน้อยเพียงใด

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

1. เพือ่ศกึษาการรบัรูข้องนกัเรยีนมธัยมศกึษาตอน

ปลายถึงกิจกรรมและความเคลื่อนไหวต่างๆ เก่ียวกับการ

รวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนซ่ึงจัดข้ึนท่ีโรงเรียน

2. เพื่อประเมินความรอบรู้พื้นฐานของนักเรียน

เก่ียวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

3. เพื่อประเมินทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ

ของนักเรียน

4. เพื่อเปรียบเทียบความรอบรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและทักษะในการสื่อสารภาษา

อังกฤษของนักเรียน จ�าแนกตามเพศ ภูมิภาค ระดับการ

ศึกษา และประเภทโรงเรียน

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

Machlup (1977) ให้ความหมายของการรวม

กลุ่มทางเศรษฐกิจว่าหมายถึงการรวมเศรษฐกิจท่ีแตกต่าง

จากกันหลายกลุ่มเข้าเป็นเขตเศรษฐกิจขนาดใหญ่ ในขณะ

ท่ี Viner (1950) เป็นผู้วางกรอบทฤษฎีของการรวมกลุ่ม

ทางเศรษฐกิจ และได้ให้ค�านิยามของค�าว่า “ผลท่ีเกิดจาก
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การเพิ่มขึ้นและทิศทางในการค้าขาย” ว่า หมายถึงการ

เปลี่ยนแปลงในกระแสการไหลของตัวสินค้าในระหว่าง

ภูมิภาคที่เกิดจากการเกิดสหภาพทางเศรษฐกิจมีผลท�าให้

มีการเปลี่ยนแปลงในภาษีน�าเข้า เขาได้ท�าการเปรียบเทียบ

กระแสการไหลของสินค้าระหว่างรัฐสองรัฐก่อนและหลังที่

มกีารรวมกลุม่ทางเศรษฐกจิกนัและเปรยีบเทยีบกบัภมูภิาค

ส่วนอ่ืนๆ ของโลก การค้นพบของเขาเป็นรากฐานของการ

รวมกลุ่มทางเศรษฐกิจตั้งแต่นั้นมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้

นักเศรษฐศาสตร์ชาวฮังการี Balassa (1967) สรุป

ทฤษฎีที่เกี่ยวกับการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในทศวรรษ 

1960 ตามความคิดของเขาเมื่อการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ

ขยายกว้างขวางขึ้น อุปสรรคทางการค้าระหว่างตลาดจะ

ลดลง เขาเชื่อว่าในตลาดร่วมที่ประกอบด้วยประเทศต่างๆ

หลากหลายที่มีการเคลื่อนย้ายปัจจัยทางเศรษฐกิจข้าม

พรมแดน ในที่สุดแล้วโดยธรรมชาติจะเรียกร้องให้มีการ

รวมกลุ่มเพิ่มมากขึ้น ไม่เพียงแต่การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ

และการเงินเท่านั้น แต่จะเป็นเพื่อการรวมกลุ่มกันทางการ

เมืองด้วย เมื่อเป็นเช่นนี้ประชาคมทางเศรษฐกิจจะค่อยๆ 

พัฒนากลายเป็นสหภาพทางการเมืองในที่สุด

ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนประกอบด้วยชาตต่ิางๆ 

10 ชาติที่มีภาษา เชื้อชาติ และวัฒนธรรมแตกต่างกัน การ

จะหลอมรวมกันทางเศรษฐกิจอย่างราบรื่น เป็นสิ่งจ�าเป็น

ที่ประชาชนในประชาคมต้องสื่อสารกันด้วยภาษาเดียวกัน 

โดยภาษาอังกฤษถูกก�าหนดให้เป็นภาษาทางการที่ใช้ใน

ภูมิภาคอาเซียน (กฎบัตรอาเซียน ข้อที่ 34) 

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

(2554) ได้ให้ความส�าคัญในการขับเคลื่อนการเรียนรู ้

ประชาคมอาเซียนสู่สถานศึกษา โดยเน้นการสร้างความ

ตระหนกั การสร้างความรู ้ความเข้าใจในการเป็นประชาคม

อาเซียน และได้มีการสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกิจกรรม

ที่หลากหลายทั้งกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียน

และกิจกรรมการเรียนรู ้นอกห้องเรียนที่ให้นักเรียนได้

ประสบการณ์ตรง เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของ

นักเรียนไทยให้มีความพร้อมทั้งด้านความรู้และทักษะใน

การอยูร่่วมกนักบัประชากรของประเทศต่างๆ ในประชาคม

อาเซียน

เอมอร โลหิต และคณะ (2558) ท�าการศึกษาการ

บริหารการจัดการความรู้ของโรงเรียนต่างๆในสังกัดเขต

พื้นท่ีมัธยมศึกษาตอนปลายเขตท่ี 21 และเสนอแนะว่าครู

ควรจะมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีมุ่งเรื่องของประชาคม

อาเซียนแบบบูรณาการในทุกๆสายวิชา และครูเองควร

ปรับปรุงความเช่ียวชาญด้านภาษาอังกฤษ

EF English Proficiency Index (2015) ระบุว่า

ดัชนีความเช่ียวชาญด้านภาษาอังกฤษของไทยอยู่ท่ี 45.35 

ดัชนีนี้สูงกว่าของกัมพูชา (เท่ากับ 39.15) แต่ต�่ากว่าของ

อนิโดนเีซยี (52.91) มาเลเซยี (60.30) และสงิคโปร์ (61.08)

วนิดา หาญณรงค์ และคณะ (2557) ศึกษาการ 

เตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่ที่ท�างานในส�านักงาน

อธิการบดี มหาวิทยาลัยรามค�าแหง ผลของการวิจัยพบ

ว่าเรื่องท่ีมีความส�าคัญท่ีสุดคือในกลุ่มผู้บริหาร คือจะต้อง

สามารถอ่าน เขียน และพูดอังกฤษได้

ทัศนีย์ อัครพิณ (2556) ศึกษาทัศนคติและความ

พร้อมของนักศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ์ในการเข้าสู่ตลาด

แรงงานในประชาคมอาเซยีน วตัถปุระสงค์หลกัของการวจิยั

คือการประเมินความรอบรู้ของนักศึกษาเกี่ยวกับอาเซียน

และศึกษาความเข้าใจในข้อมูลเกี่ยวกับอาเซียน ผลการ

ศึกษาแสดงให้เห็นว่าคะแนนของนักศึกษาที่ได้จากความ

รอบรู้เรื่องอาเซียนโดยเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 50.84 ในขณะ

ท่ีพบว่าการเข้าร่วมในประชาคมจะต้องอาศัยการพัฒนา

ทักษะของการสื่อสารภาษาอังกฤษกับผู้อื่นในประชาคม

ด้วยกัน

กนกวรรณ สมรักษ์ (2555) ศึกษาการเปิดตัวต่อ

สื่อ ความรู้ ทัศนคติ ตลอดจนแนวโน้มของพฤติกรรมที่มีต่อ

ประชาคมอาเซยีน ผลการวจิยัพบว่าผูต้อบแบบสอบถามซึง่

ส่วนใหญ่เป็นคนท�างานระบุว่าประเภทของสื่อท่ีท�าให้ตน

รับรู้ความเคลื่อนไหวในอาเซียนได้แก่โทรทัศน์ ตามด้วย

หนังสือพิมพ์และเว็บไซต์กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามมีความ

รอบรูใ้นเรือ่งราวของประชาคมและเตม็ใจท่ีจะยอมรบัความ

เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอาเซียนโดยพยายามที่จะเรียน

รู้เรื่องราวเก่ียวกับอาเซียนให้มากกว่านี้
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กรอบแนวคิดกำรวิจัย

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม

ข้อมลูส่วนบุคคลของนกัเรยีนช้ันมัธยมศกึษำตอนปลำย

-เพศ, ภูมิภาคที่เข้าร่วม

-ระดับการศึกษา

-ประเภทโรงเรียน 

กำรเปิดตัวต่อประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน

-กิจกรรมในโรงเรียนเก่ียวกับประชาคมอาเซียน

-ความรู้พื้นฐานเก่ียวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

-ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ

ภำพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

สมมติฐำนกำรวิจัย

นักเรียนที่มีเพศ ภูมิภาค ระดับการศึกษา และ

ประเภทโรงเรียนต่างกนั มคีวามรูพ้ืน้ฐานเกีย่วกบัประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียนและทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษแตก

ต่างกัน

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

การวิจัยเรื่องนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายกับ

การรวมตัวกันเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ใช้วิธีการ

วิจัยเชิงส�ารวจ (survey research) ด�าเนินการวิจัยตาม

ขั้นตอนดังน้ี

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล

4. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคือนักเรียนชั้นมัธยม

ปลายที่เข้าร่วมโครงการทบทวนความรู ้สู ่มหาวิทยาลัย 

ครั้งที่ 18 ที่จัดโดยมาม่าและบริษัทสหพัฒนพิบูลจ�ากัด

มหาชน ซ่ึงมีนักเรียนมัธยมปลายจากโรงเรียนกว่า 700 

โรงเรียน จาก 77 จังหวัดทั่วประเทศประมาณ 16,000 คน

มาเข้าร่วมโครงการ ณ ศูนย์กลางจัดงานในแต่ละภูมิภาค 

โดยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเป็นศูนย์ในกรุงเทพฯ ใน

ส่วนภูมิภาคมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นศูนย์ทางภาคเหนือ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นศูนย์ทางภาคตะวันออกเฉียง

เหนือ และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นศูนย์ทางภาค

ใต้ ซ่ึงในงานวิจัยนี้ มุ่งศึกษาเฉพาะนักเรียนท่ีตัดสินใจเข้า

ร่วมโครงการที่มหาวิทยาลัยที่ท�าหน้าที่เป็นศูนย์กลางใน

แต่ละภาคเท่านั้น

เนื่องจากจ�านวนประชากรท้ังหมดมีประมาณ 

16,000 คน จากตารางเครซ่ีและมอร์แกน (Krejcie and 

Morgan) สามารถก�าหนดขนาดของกลุ ่มตัวอย่างอยู ่ที่ 

381 คน (จากขนาดประชากร 50,000 คน) ในงานวิจัยนี้

ใช้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างจ�านวน 500 คน แบ่งเป็นภาค

ละ 125 คน โดยใช้วิธีสุ่มแบบหลายขั้นตอน (multi-stage 

sampling) ในข้ันแรกใช้การคัดเลือกตัวอย่างแบบเฉพาะ

เจาะจง (purposive sampling) โดยมุ ่งเก็บตัวอย่าง

จากนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการที่ศูนย์ของภาค ขั้นตอน

ที่สองมีการก�าหนดขนาดของตัวอย่างในแต่ละศูนย์ให้มี

จ�านวนเท่ากับ 125 คนโดยการก�าหนดโควต้า (quota 

sampling) ขั้นตอนที่สามมีการคัดเลือกตัวอย่างแบบ

ง่าย (simple random sampling) โดยการเลือกแถวที่

นักเรียนนั่งแบบสุ่มจากแถวที่นั่งในห้องประชุมใหญ่ของ

ศูนย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศูนย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

และศูนย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมีการคัดเลือก

หมายเลขห้องแบบสุม่จากนกัเรยีนทีเ่ข้าร่วมโครงการทีศู่นย์

มหาวทิยาลยัหอการค้าไทย จากนัน้มกีารแจกแบบสอบถาม

ให้กับนักเรียนท่ีคัดเลือกมาโดยใช้วิธีการเก็บตัวอย่างแบบ

ตามสะดวก (convenience sampling)
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เครื่องมือท่ีใช้ในกำรวิจัย

เคร่ืองมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลในการวิจัยนี้

เป็นแบบทดสอบที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยด�าเนินการตามข้ัน

ตอนดังน้ี

1. ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการรวมตัวเป็นประชาคม

เศรษฐกจิอาเซยีนจากเอกสาร งานวจัิย ตัวชีว้ดัและสาระการ

เรียนรู้แกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

(ภาษาอังกฤษ) หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

2. สร้างแบบทดสอบความรู ้พื้นฐานเกี่ยวกับ

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและแบบทดสอบทักษะภาษา

อังกฤษ

3. ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ เนื่องจากช่วง

หยุดพักจะใช้เวลาสั้น ดังนั้นตัวแบบทดสอบต้องสั้น อ่าน

ง่ายและตรงไปตรงมาเพื่อให้นักเรียนสามารถใช้เวลากรอก

ข้อมลูได้ในเวลาอนัรวดเรว็ ในส่วนค�าถามทีใ่ช้ทดสอบความ

รู้พื้นฐานเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ผู้วิจัยได้

ก�าหนดค�าถาม 20 ข้อ และได้ขอให้ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขา

วิชาเศรษฐศาสตร์ 3 คนซึ่งเป็นนักวิจัยอาวุโสให้ท�าการ

ตรวจสอบความเทีย่งตรงของเนือ้หาโดยการค�านวณหา IOC 

(Index of Objective Congruence) พบว่าค�าถาม 11 

ข้อมีค่า IOC มากกว่า 0.67 ในส่วนแบบทดสอบทักษะด้าน

ภาษาอังกฤษ ผู้วิจัยได้ขอให้ครูเจ้าของภาษา 2 คนและครู

คนไทยที่มีประสบการณ์ในการสอนภาษาอังกฤษในระดับ

มธัยมศกึษาตอนปลายมามากกว่า 5 ปีหนึง่คน ท�าการตรวจ

สอบความเที่ยงตรงของเนื้อหาโดยการค�านวณหา IOC พบ

ว่าค�าถาม 10 ข้อมีค่า IOC มากกว่า 0.67 จากนั้นผู้วิจัยได้

รวมแบบทดสอบทั้งสองส่วนเข้าด้วยกัน

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล

ผู ้วิจัยและคณะได้ไปติดต่อขอความร่วมมือใน

การตอบแบบทดสอบ และเก็บแบบทดสอบด้วยตนเอง ณ 

ศูนย์กลางจัดงานในแต่ละภูมิภาค จ�านวน 500 ชุด

สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล

สถิติ ท่ีใช ้ ในงานวิจัยนี้ประกอบด้วยสถิติ เชิง

พรรณนา (ความถ่ี ร้อยละ) และสถิติเชิงอนุมาน (สถิติ X2) 

โดยคะแนนที่ได้จากการทดสอบความรอบรู้พื้นฐานเกี่ยว

กับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและทักษะในการสื่อสาร

ภาษาอังกฤษน�ามาแปลความหมายโดยอิงตามเกณฑ์การ

วัดและประเมินผลตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรการศึกษา

ข้ันพื้นฐาน ดังนี้

ดีเยี่ยม หมายถึง จ�านวนนักเรียนท่ีตอบถูกต้อง

ร้อยละ 80 ข้ึนไป

ดีมาก หมายถึง จ�านวนนักเรียนที่ตอบถูกต้องร้อย

ละ 75 ถึง 79

ดี หมายถึง จ�านวนนักเรียนท่ีตอบถูกต้องร้อยละ 

70 ถึง 74

ค่อนข้างดี หมายถึง จ�านวนนักเรียนที่ตอบถูกต้อง

ร้อยละ 65 ถึง 69 

น่าพอใจ หมายถึง จ�านวนนักเรียนท่ีตอบถูกต้อง

ร้อยละ 60 ถึง 64 

พอใช้ หมายถึง จ�านวนนักเรียนท่ีตอบถูกต้องร้อย

ละ 55 ถึง 59 

ผ่านเกณฑ์ขั้นต�่า หมายถึง จ�านวนนักเรียนที่ตอบ

ถูกต้องร้อยละ 50 ถึง 54

ต�่ากว่าเกณฑ์ หมายถึง จ�านวนนักเรียนท่ีตอบถูก

ต้องร้อยละ 0 ถึง 49

ผลกำรวิจัย

ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบทดสอบท้ังหมด ร้อย

ละ 23.6 มาจากภาคกลาง (รวมกรุงเทพมหานคร) 25.4 

มาจากภาคเหนือ 13.6 มาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

และ 37.4 มาจากภาคใต้ ส่วนใหญ่จะเป็นเพศหญิง (ร้อย

ละ 85.6) ก�าลังศึกษาอยู่ในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 (ร้อยละ 

67.9) ในโรงเรียนของรัฐ (ร้อยละ 77.2) 

ผลการศกึษาการรบัรูข้องนกัเรยีนมธัยมศกึษาตอน

ปลายถึงกิจกรรมและความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการรวมตัว
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กันเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่จัดขึ้นที่โรงเรียน พบ

ว่า ร้อยละ 94.9% ของผู้ตอบแบบสอบถามระบุว่าโรงเรียน

ของพวกเขามีการจัดกิจกรรมที่มุ่งเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ

การรวมกลุ่มเศรษฐกิจให้นักเรียน 89.8% ระบุว่าโรงเรียน

ของพวกเขามีการรับครูสอนภาษาอังกฤษชาวต่างชาติ

เพิ่ม 88.6% ระบุว่าโรงเรียนของพวกเขาให้ความส�าคัญ

กับกิจกรรมที่มีการพูดภาษาอังกฤษ 29.9% มีการระบุ

ว่าโรงเรียนของพวกเขามีการเปิดสอนวิชาภาษาอาเซียน

อื่นๆท่ีมิใช่ภาษาอังกฤษ 37.0% ระบุว่าโรงเรียนของตนมี

การจัดโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนกับประเทศเพื่อนบ้าน

ผลการประเมินความรู้พื้นฐานของนักเรียนเกี่ยว

กับการรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จากตาราง

ที่ 1 พบว่านักเรียนส่วนใหญ่มีความรอบรู้เกี่ยวกับอาเซียน

ในระดับพอใช้ โดยมีผู้ตอบได้ถูกต้องเฉลี่ยร้อยละ 58.93 

ตำรำง 1 

ความรอบรู้เกี่ยวกับอาเซียน

ค�าถาม ร้อยละทีต่อบถกูต้อง แปลผล

1. การรวมกลุ่มมีก�าหนดเริ่มในสิ้นปี 2015 77.8 ดีมาก

2. จะไม่มีการเรียกเก็บภาษีศุลกากรกับสินค้าบริการท่ีมีระหว่างกัน 61.2 น่าพอใจ

3. ขนาดของตลาดจะใหญ่ขึ้น 91.5 ดีเยี่ยม

4. บางธุรกิจจะได้ประโยชน์ บางธุรกิจจะประสบปัญหาจากการรวมกลุ่มกัน 80.7 ดีเยี่ยม

5. การรวมกลุ่มสหภาพยุโรปถือเป็นแม่แบบการรวมกันของประชาคม

อาเซียน

46.5 ต�่ากว่าเกณฑ์

6. แรงงานทุกสาขาวิชาชีพสามารถเคลื่อนย้ายได้โดยเสรี 18.3 ต�่ากว่าเกณฑ์

7. อาเซียนประกอบด้วย 8 ประเทศมารวมกัน 75.4 ดีมาก

8. อินโดนีเซียไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียน 72.0 ดีมาก

9. ทุกประเทศสมาชิกมีการพัฒนาเศรษฐกิจที่ใกล้เคียงกัน 37.0 ต�่ากว่าเกณฑ์

10. ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาสูงสุดในกลุ่ม 64.8 น่าพอใจ

11. ประเทศมาเลเซียมีสัดส่วนชาวมุสลิมสูงสุดในอาเซียน 23.0 ต�่ากว่าเกณฑ์

เฉลี่ย 58.93 พอใช้

ผลการประเมนิทกัษะการสือ่สารด้านภาษาองักฤษ

ของนักเรียน พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่มีทักษะการสื่อสาร

ภาษาอังกฤษในระดับพอใช้ โดยมีสัดส่วนที่ตอบถูกต้อง

เฉลี่ยร้อยละ 59.9 ของค�าถามท่ีใช้ทดสอบ
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ตำรำง 2

ทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษ

ค�าถาม เลือกข้อที่ถูกต้องมากท่ีสุด ร้อยละท่ี

ตอบถูกต้อง

แปลผล

1. Where are you from ? a) doctor                 b) Bangkok

c) hot area              d) somewhere 

86.6 ดีเยี่ยม

2. What time is it right now ? a) 10 o’clock           b) in the morning

c) during the night    d) Bangkok

71.1 ดี

3. Where are we now ? a) Chiangmai            b) Songkla

c) Khonkaen            d) Bangkok

82.9 ดีเยี่ยม

4. Are you hungry ? a) none of these      b) as fast as I can

c) of course             d) cheers

49.8 ต�่ากว่า

เกณฑ์

5. Do you have any pet  

at home ?

a) two dogs             b) two sisters

c) three cousins       d) ten minutes

73.6 ดี

6. Thank you a) well                    b) pardon

c) Bona petit            d) you’re welcome    

73.4 ดี

7. What a beautiful day ? a) it’s hot                b) it’s windy

c) marvelous            d) watch out

32.5 ต�่ากว่า

เกณฑ์

8. What is the biggest  

river in your country ?

a) Chaophraya          b)Bhumiphol

c) Northern              d) Chiangmai

62.6 น่าพอใจ

9. Where is Songkla ? a) in Thailand           b) in the South

c) west coast             

d) over 1,000 km. from Bangkok

31.5 ต�่ากว่า

เกณฑ์

10. What do you do ? a) waitress                 b) two thousand baht

c) playing chess       d) five minutes

35.0 ต�่ากว่า

เกณฑ์

เฉลี่ย 59.9 พอใช้

ผลการเปรียบเทียบความรอบรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของนักเรียน จ�าแนกตามเพศ 

ภูมิภาค ระดับการศึกษา และประเภทโรงเรียน 

ตารางที่ 3.1 แสดงให้เห็นว่านักเรียนเพศหญิงมี

คะแนนทดสอบความรอบรู้เกี่ยวกับอาเซียนสูงกว่านักเรียน

เพศชาย อนึ่งผลการทดสอบด้วยสถิติไคว์สแควร์พบว่า ใน

ส่วนของค�าถามข้อ 5 สัดส่วนของค�าถามท่ีนักเรียนแต่ละ

เพศตอบได้ถูกต้องมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญ
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ตำรำง 3.1 

ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนจ�าแนกตามเพศ

ค�าถาม

เพศ

ชาย หญิง

ตอบถูก ตอบผิด ตอบถูก ตอบผิด

Q1 53 19 342 94

Q2 45 27 266 170

Q3 65 7 400 36

Q4 59 13 351 85

Q5 42 30 195 241

Q6 12 60 81 355

Q7 57 15 326 110

Q8 55 17 311 125

Q9 34 38 154 282

Q10 50 22 279 157

Q11 18 54 99 337

สัดส่วนที่ตอบถูก 51.26% 58.47%

*นักเรียนท่ีมีเพศต่างกันมีความรอบรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนในค�าถามข้อนั้นๆแตกต่างกัน (ที่ระดับนัยส�าคัญทางสถิติ 0.05)

ตารางที่ 3.2 แสดงให้เห็นว่านักเรียนในภาคตะวัน

ออกเฉยีงเหนอืมคีะแนนทดสอบความรอบรูเ้กีย่วกบัอาเซียน

ต�่ากว่าคะแนนเฉลี่ยของทั้งประเทศ อนึ่ง ผลการทดสอบ

ด้วยสถิติไคว์สแควร์พบว่าในส่วนของค�าถามข้อ 6- 11 

สัดส่วนของค�าถามท่ีนักเรียนในแต่ละภาคตอบได้ถูกต้อง

มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญ

ตำรำง 3.2 

ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนจ�าแนกตามภาค

ค�าถาม

ภาค

กลาง เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ ใต้

ตอบถูก ตอบผิด ตอบถูก ตอบผิด ตอบถูก ตอบผิด ตอบถูก ตอบผิด

Q1* 94 26 100 33 53 17 144 46

Q2* 75 45 85 48 40 30 105 85

Q3* 107 13 117 16 61 9 175 15

Q4* 98 22 100 33 56 14 151 39

Q5* 63 57 58 75 27 43 84 106

Q6* 24 96 84 49 13 57 29 161

Q7* 24 96 112 21 3 67 165 25

Q8* 100 20 107 26 4 66 157 33
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ตำรำง 3.2 (ต่อ)

ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนจ�าแนกตามภาค

ค�าถาม

ภาค

กลาง เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ ใต้

ตอบถูก ตอบผิด ตอบถูก ตอบผิด ตอบถูก ตอบผิด ตอบถูก ตอบผิด

Q9* 93 27 48 85 12 58 79 111

Q10* 93 27 97 36 22 48 135 55

Q11* 47 73 20 113 33 37 39 151

สัดส่วนที่

ตอบถูก

61.97% 63.43% 42.08% 60.43%

* นักเรียนที่อยู่ในภูมิภาคต่างกันมีความรอบรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนในค�าถามข้อนั้นๆแตกต่างกัน (ที่ระดับนัยส�าคัญทางสถิติ 0.05)

ตารางที ่3.3 แสดงให้เหน็ว่านักเรียนชัน้มธัยมศกึษา

ปีที่ 4 มีคะแนนทดสอบความรอบรู้เกี่ยวกับอาเซียนต�่ากว่า

นกัเรยีนในระดบัการศกึษาอืน่ อนึง่ผลการทดสอบด้วยสถติิ

ไคว์สแควร์พบว่าสัดส่วนของค�าถามแต่ละข้อที่นักเรียน

แต่ละระดับการศึกษาตอบได้ถูกต้องไม่มีความแตกต่างกัน

ตำรำง 3.3 

ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนจ�าแนกตามระดับการศึกษา

ค�าถาม
มัธยมศึกษาปีที่ 4 มัธยมศึกษาปีท่ี 5 มัธยมศึกษาปีท่ี 6

ตอบถูก ตอบผิด ตอบถูก ตอบผิด ตอบถูก ตอบผิด

Q1 15 5 103 40 277 68

Q2 11 9 94 49 206 139

Q3 17 3 133 10 315 30

Q4 15 5 120 23 275 70

Q5 7 13 67 76 163 182

Q6 2 18 28 115 63 282

Q7 15 5 108 35 260 85

Q8 16 4 103 40 247 98

Q9 6 14 51 92 131 214

Q10 13 7 99 44 217 128

Q11 5 15 36 107 76 269

สัดส่วนที่ตอบถูก 55.45% 59.89% 58.76%

*นักเรียนที่เรียนในระดับการศึกษาต่างกันมีความรอบรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนในค�าถามข้อนั้นๆ แตกต่างกัน (ที่ระดับนัยส�าคัญทางสถิติ 0.05)
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ตารางที่ 3.4 แสดงให้เห็นว่านักเรียนจากโรงเรียน

ของรัฐ มคีะแนนทดสอบความรอบรูเ้กีย่วกบัอาเซยีนต�า่กว่า

นักเรียนจากโรงเรียนเอกชนเล็กน้อย อนึ่งผลการทดสอบ

ด้วยสถิติไคว์สแควร์พบว่าสัดส่วนของค�าถามในข้อ 1 ข้อ 

7 และข้อท่ี 10 นักเรียนท่ีมาจากโรงเรียนประเภทที่แตก

ต่างกันมีความรอบรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนแตกต่างกัน

ตำรำง 3.4 

ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนจ�าแนกตามประเภทโรงเรียน

ค�าถาม

ประเภทโรงเรียน

รัฐ เอกชน

ตอบถูก ตอบผิด ตอบถูก ตอบผิด

Q1* 318 74 77 39

Q2 233 159 78 38

Q3 361 31 104 12

Q4 317 75 93 23

Q5 184 208 53 63

Q6 68 324 25 91

Q7* 287 105 96 20

Q8 280 112 86 30

Q9 139 253 49 67

Q10* 241 151 88 28

Q11 88 304 29 87

สัดส่วนที่ตอบถูก 58.35% 60.97%

* นักเรียนที่มาจากโรงเรียนประเภทที่แตกต่างกันกันมีความรอบรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนในค�าถามข้อนั้นๆแตกต่างกัน(ที่ระดับนัยส�าคัญทางสถิติ 

0.05)

ตารางที่ 4.1 แสดงให้เห็นว่านักเรียนเพศหญิง

มีทักษะการสื่อสารด้านภาษาอังกฤษในสัดส่วนที่สูงกว่า

นักเรียนเพศชาย อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาผลการตอบ

ในแต่ละข้อค�าถาม เพศชายและหญิงไม่มีทักษะการสื่อสาร

ด้านภาษาอังกฤษแตกต่างกัน
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ตำรำง 4.1 

ทักษะการสื่อสารด้านภาษาอังกฤษจ�าแนกตามเพศ

ค�าถาม

เพศ

ชาย หญิง

ตอบถูก ตอบผิด ตอบถูก ตอบผิด

Q1 63 9 377 59

Q2 49 23 312 124

Q3 60 12 361 75

Q4 38 34 215 221

Q5 53 19 321 115

Q6 53 19 319 117

Q7 26 46 139 297

Q8 47 25 271 165

Q9 26 46 134 302

Q10 24 48 154 282

สัดส่วนที่ตอบถูก 53.61% 59.70%

*นักเรียนท่ีมีเพศต่างกันมีทักษะในการส่ือสารภาษาอังกฤษในค�าถามข้อนั้นๆแตกต่างกัน (ที่ระดับนัยส�าคัญทางสถิติ 0.05)

ตารางที่ 4.2 บ่งบอกว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ตอนปลายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีคะแนนต�่ากว่า

ค่าเฉล่ียในการสื่อสารด้านภาษาอังกฤษ ผลการทดสอบ

ด้วยสถิติไคว์สแควร์พบว่านักเรียนที่อยู่ในภูมิภาคต่างกัน

มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษในรายข้อแตกต่างกัน

ตำรำง 4.2 

ทักษะในด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษจ�าแนกตามภาค

ค�าถาม

ภาค

กลาง เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ ใต้

ตอบถูก ตอบผิด ตอบถูก ตอบผิด ตอบถูก ตอบผิด ตอบถูก ตอบผิด

Q1* 106 14 119 10 54 15 161 29

Q2* 82 38 105 24 39 30 135 55

Q3* 90 30 124 5 48 21 158 32

Q4* 60 60 80 49 25 44 88 102

Q5* 91 29 118 11 34 35 131 59

Q6* 86 34 109 20 34 35 144 46

Q7* 43 77 55 74 16 53 51 139

Q8* 80 40 97 32 26 43 115 75
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ตำรำง 4.2 (ต่อ)

ทักษะในด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษจ�าแนกตามภาค

ค�าถาม

ภาค

กลาง เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ ใต้

ตอบถูก ตอบผิด ตอบถูก ตอบผิด ตอบถูก ตอบผิด ตอบถูก ตอบผิด

Q9* 40 80 52 77 10 59 58 132

Q10* 43 77 49 80 32 37 54 136

สัดส่วนที่

ตอบถูก

60.08% 70.39% 46.09% 57.63%

* นักเรียนที่อยู่ในภูมิภาคต่างกันมีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษในรายข้อแตกต่างกัน (ที่ระดับนัยส�าคัญทางสถิติ 0.5)

ตารางที ่4.3 แสดงให้เหน็ว่านักเรียนชัน้มธัยมศกึษา

ปีที่ 4 มีคะแนนทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษถูกต้องใน

สัดส่วนที่สูงกว่านักเรียนในระดับอื่น อน่ึงผลการทดสอบ

ด้วยสถิติไคว์สแควร์พบว่าสัดส่วนของค�าถามแต่ละข้อที่

นักเรียนแต่ละระดับการศึกษาตอบได้ถูกต้องมีความแตก

ต่างกันในค�าถามข้อท่ี 5 ข้อท่ี 6 ข้อท่ี 8 ถึง ข้อท่ี 10 อนึ่ง

ผลการทดสอบค�าถามข้อท่ี 4 ปรากฏผล indeterminate 

เนื่องจากค่า sig.ท่ีได้มีค่าเท่ากับระดับนัยส�าคัญทางสถิติ

ตำรำง 4.3 

ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษจ�าแนกตามระดับการศึกษา

ค�าถาม
มัธยมศึกษาปีที่ 4 มัธยมศึกษาปีท่ี 5 มัธยมศึกษาปีท่ี 6

ตอบถูก ตอบผิด ตอบถูก ตอบผิด ตอบถูก ตอบผิด

Q1 19 1 128 15 293 52

Q2 17 3 107 36 237 108

Q3 18 2 122 21 281 64

Q4** 15 5 74 69 164 181

Q5* 17 3 115 28 242 103

Q6* 19 1 112 31 241 104

Q7 7 13 47 96 111 234

Q8* 17 3 101 42 200 145

Q9* 6 14 59 84 95 250

Q10* 13 7 52 91 113 232

สัดส่วนที่ตอบถูก 74.00% 56.85% 26.99%

*นักเรียนที่เรียนในระดับการศึกษาต่างกันมีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในค�าถามข้อนั้นๆแตกต่างกัน (ที่ระดับนัยส�าคัญทางสถิติ 0.05) ทั้งนี้จากการ

ทดสอบโดยใช้สถิติไคว์สแควร์และค่าความถี่ที่คาดว่าจะเป็นในแต่ละ cell มีค่ามากกว่า 5

**ผลการทดสอบ indeterminate
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ตารางที่ 4.4 แสดงให้เห็นว่านักเรียนจากโรงเรียน

เอกชน มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในสัดส่วนที่สูงกว่า

นักเรียนจากโรงเรียนของรัฐ อนึ่งผลการทดสอบด้วยสถิติ

ไคว์สแควร์พบว่าสัดส่วนของค�าถามในข้อท่ี 10นักเรียน

ที่มาจากโรงเรียนประเภทที่แตกต่างกันมีทักษะการสื่อสาร

ภาษาอังกฤษแตกต่างกัน

ตำรำง 4.4 

ทักษะการสื่อสารด้านภาษาอังกฤษจ�าแนกตามประเภทโรงเรียน

ค�าถาม

ประเภทโรงเรียน

รัฐ เอกชน

ตอบถูก ตอบผิด ตอบถูก ตอบผิด

Q1 337 55 103 13

Q2 272 120 89 27

Q3 328 64 93 23

Q4 192 200 61 55

Q5 281 111 93 23

Q6 279 113 93 23

Q7 123 269 42 74

Q8 245 147 73 43

Q9 120 272 40 76

Q10* 149 243 29 87

สัดส่วนที่ตอบถูก 59.34% 61.72%

*นักเรียนที่มาจากโรงเรียนประเภทที่แตกต่างกันกันมีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในค�าถามข้อนั้นๆแตกต่างกัน(ที่ระดับนัยส�าคัญทางสถิติ 0.05)

อภิปรำยผล

งานวิ จั ย น้ี มุ ่ ง ศึ กษาการ รับรู ้ ของ นัก เ รี ยน

มัธยมศึกษาตอนปลายต่อการรวมตัวเป ็นประชาคม

เศรษฐกจิอาเซียนโดยผ่านกจิกรรมต่างๆทีจ่ดัขึน้ในโรงเรยีน

ตลอดจนความรู้ทีไ่ด้จากการเรยีนในห้องเรยีนว่านกัเรยีนซึง่

เป็นเยาวชนของชาติมีความพร้อมต่อการเข้าสู่ประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียนเพียงใด ผลการวิจัยพบว่า นักเรียน

ส่วนใหญ่รับรู้ถึงกิจกรรมและความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวกับ

ประชาคมอาเซียนที่จัดขึ้นภายในโรงเรียน และได้มีส่วน

ร่วมในกิจกรรมเสริมความรู ้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน

ของโรงเรียน 

แม้ว่าโรงเรียนหรือสถานศึกษาส่วนใหญ่มีการจัด

กิจกรรมเพื่อสร้างการรับรู้เรื่องอาเซียนให้กับนักเรียน และ

นักเรียนส่วนใหญ่เข้าร่วมกิจกรรม แต่ผลการประเมินความ

รอบรู ้พื้นฐานของนักเรียนเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียนพบว่านักเรียนส่วนใหญ่มีความรู้เกี่ยวกับประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียนในระดับพอใช้ โดยมีคะแนนเฉลี่ยผู้ตอบ

ได้ถูกต้องร้อยละ 58.93 ซ่ึงยังไม่น่าพึงพอใจ สอดคล้องกับ

ผลงานวิจัยของทัศนีย์ อัครพิณ (2556) ท่ีศึกษาทัศนคติ

และความพร้อมของนักศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ท่ีพบว่า

นักศึกษาส่วนใหญ่มีความรอบรู้เรื่องอาเซียนในระดับพอใช้

เช่นกัน โดยมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 50.84 ซึ่งอาจเป็นเพราะ

ว่านักเรียนยังได้รับการกระตุ้นให้เกิดความตระหนักในการ

รับรู้เรื่องประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนไม่มากพอ หรืออาจ

เป็นเพราะว่านักเรียนยังมองว่าเป็นเรื่องไกลตัว ท�าให้ขาด

ความสนใจในการเรียนรู้เรื่องประชาคมอาเซียนอย่างเพียง

พอ โดยเมื่อพิจารณาคะแนนจากแบบทดสอบเป็นรายข้อ

พบว่านักเรียนส่วนใหญ่ผิดพลาดในการตอบค�าถามข้อ 6 

มากท่ีสุดซ่ึงถามว่า “แรงงานทุกสาขาอาชีพสามารถเคล่ือน

ย้ายได้เสรี” อาจเป็นเพราะผู้ตอบแบบสอบถามยังไม่เข้า
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ข่ายจัดเป็นส่วนหน่ึงของแรงงานที่ท�างานในอาชีพหนึ่งๆ 

ส่วนความผิดพลาดในการตอบค�าถามข้อ 9 และข้อ 11 

อาจเป็นเพราะนักเรียนเหล่านี้ไม่ค่อยคุ้นเคยกับเร่ืองราวใน

ประเทศเหล่านี้โดยเฉพาะประเทศที่มิได้มีพรมแดนติดต่อ

กับประเทศไทย

อนึ่งผลการวิจัยส�าคัญที่พบว่านักเรียนในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือมีคะแนนทดสอบความรอบรู้เก่ียว

กับอาเซียนและทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษต�่ากว่า 

ภาคอื่นๆ อาจสะท้อนให้เห็นว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

นั้นแม้มีพื้นที่กว้างขวางกว่าทุกภาค แต่โอกาสที่นักเรียน

จะได้สัมผัสกับสื่อต่างๆโดยทั่วถึง หรือได้พบปะสนทนากับ

ชาวต่างชาติที่พูดภาษาอังกฤษย่อมมีน้อยกว่าเมื่อเปรียบ

เทียบกับภาคอื่นๆ

ถึงแม ้งานวิจัยนี้แสดงให ้ เห็นว ่านักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาตอนปลายส่วนใหญ่สามารถสอบผ่านการ

ทดสอบทกัษะด้านการสือ่สารภาษาองักฤษทีจ่ดัท�าเป็นการ

เฉพาะได้ในระดับพอใช้ แต่ผลการศึกษานี้ไม่ได้สนับสนุน

หรือขัดแย้งกับผลการทดสอบที่แสดงด้วย English Pro-

ficiency Index (2015) ของคนไทยโดยรวม ที่พบว่า

ประเทศไทยถูกจัดอันดับที่ 56 น�าหน้าเพียงสองประเทศ

คือกัมพูชาอันดับที่ 69 และลาวอันดับที่ 70 ส่วนประเทศ

อาเซียนอื่นๆท่ีเหลือล้วนน�าหน้าประเทศไทย แม้กระท่ัง

ประเทศเวียดนาม (อันดับที่ 31)

ข้อเสนอแนะ

จากผลการศึกษาท่ีพบ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้

1. การรับรู ้เก่ียวกับการรวมตัวเป็นประชาคม

อาเซียน และความรอบรู้เรื่องประชาคมอาเซียน สถาน

ศึกษาทุกระดับควรมีการจัดกิจกรรมให้ความรู ้เกี่ยวกับ

เรื่องประชาคมอาเซียนที่หลากหลายเพื่อให้ผู้เรียนมีความ

รอบรู้เรื่องอาเซียนมากยิ่งข้ึน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถาน

ศึกษาในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งสามารถท�าได้

โดยก�าหนดให้มีกระจายงบประมาณด้านกิจกรรมอาเซียน

โดยเฉพาะให้กับโรงเรียน มีการก�าหนดโครงการ รูปแบบ 

วัตถุประสงค์ การประเมินผล การให้รางวัลแก่โรงเรียนที่

มีผลงานเป็นรูปธรรม

2. ทักษะภาษาอังกฤษ เนื่องจากภาษามีความ

ส�าคัญ การท่ีจะมีส่วนร่วมในประชาคมอาเซียนได้อย่างมี

ประสิทธิผลจ�าเป็นอย่างยิ่งที่นักเรียนไทยจะต้องมีความ

เช่ียวชาญในภาษาอาเซียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษาอังกฤษ

ซ่ึงใช้สื่อสารกันท่ัวโลก ผู้วิจัยมีความเห็นว่าวิธีท่ีดีที่สุดคือ

เริ่มจากพัฒนาความเช่ียวชาญภาษาอังกฤษในกลุ่มครูไทย

ที่สอนภาษาอังกฤษก่อน โดยควรมีการจัดตั้งหน่วยงาน

บริการทดสอบและมีการจัดทดสอบเป็นระยะๆ ครูทุก

ระดับจะต้องผ่านการทดสอบให้ผ่านในระดับหนึ่งๆจึงจะ

มีคุณสมบัติเป็นครูสอนภาษาอังกฤษได้
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Abstract

The purposes of this research were as follows (1) to apply storytelling elements to develop 

speaking skills and (2) to examine storytelling elements to cope with speaking problems. The  

sample was selected purposively and comprised 20 students. The instrument used in the study was  

a checklist created to investigate competency in using storytelling elements. The data were analyzed 

using mean, descriptive statistics, and t-test. The results of this study show that (1) understanding 

of the story, story structure, and voice are respectively the most frequently reported elements for 

Group A. However, the pacing, understanding of the story, and voice are the most frequently reported 

components for Group B (2) the use of overall storytelling elements reported by group A students 

and their group B counterparts did not significantly differ at a competency level of .05. However, 

only the attempt to think strategically in English differs significantly when using storytelling elements 

for both groups at .009.

Keywords: storytelling, speaking skill, students at primary level

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ของการวิจัยน้ีมีดังต่อไปนี้ (1) เพื่อประยุกต์การใช้องค์ประกอบในการเล่าเรื่องในการแก้ปัญหา

ทักษะการพูด และ (2) เพื่อตรวจสอบการใช้องค์ประกอบการเล่าเรื่องในการแก้ปัญหาทักษะการพูด กลุ่มตัวอย่างที่ใช้

ในการทดลองครั้งนี้ใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจงมีจ�านวน 20 คน เครื่องมือท่ีใช้คือแบบรายการตรวจสอบความสามารถ

ในการใช้องค์ประกอบการเล่าเรื่อง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติตรวจ

สอบค่าที ผลการวิจัยพบว่า ผลการศึกษาครั้งนี้แสดงให้เห็นว่า (1) ความเข้าใจในเนื้อเรื่อง โครงสร้างของเรื่อง และการ

ใช้เสียงมีความส�าคัญตามล�าดับ และเป็นองค์ประกอบที่ใช้บ่อยในขณะที่พูดของกลุ่มเอหรือกลุ่มทดลอง ในทางตรงกัน

ข้าม การวรรคตอน ความเข้าใจในเนื้อเรื่อง และการใช้เสียงเป็นองค์ประกอบท่ีใช้บ่อยในขณะท่ีพูดของกลุ่มบีหรือกลุ่ม

ควบคุม (2) การใช้องค์ประกอบการเล่าเรื่องในภาพรวมโดยกลุ่มเอและกลุ่มบีพบว่าสมรรถนะในการใช้องค์ประกอบการ

เล่าเร่ืองไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ .05 รวมท้ังกลยุทธ์ความพยายามในการใช้ภาษาอังกฤษมีความแตกต่างใน

การใช้องค์ประกอบในการเล่าเรื่องเพียงกลยุทธ์เดียวในระดับท่ี .009 ของท้ังสองกลุ่ม

The Development of Speaking Skills of Students 

at the Primary Level Using Storytelling Elements as a Tool

กำรพัฒนำทักษะกำรพูดของนักเรียนระดับประถมศึกษำ

โดยใช้องค์ประกอบกำรเล่ำเรื่องเป็นเครื่องมือ
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Introduction

To enhance the speaking skill of EFL 

students is to learn the actual meaning of 

the expression which provides authentic  

materials to the learners. Over the years there has 

been a tendency for teachers to focus more on  

students’ speaking skills and this can be attributed 

to the fact that it provides an effective means of  

cont ro l l ing  c lass room act i v i t y  and i t s  

familiarity can be perceived as making it easier to  

organize. With their increasing popularity within Thai  

education, the activities employed at language camps 

could be significant in the development of foreign  

languages in Thai education. Among the 

many means for achieving this goal is the  

enhancement and improvement of the English 

language skills among the Thai students. Those 

involved in education in Thailand seek different 

means to improve English language proficiency 

alongside the employment of high numbers of 

foreign teachers. Language immersion programs 

or camps have also been implemented. Woralap 

Sangvatanachai (2013) states that since the  

country of Thailand still uses Thai as the  

official and everyday language, real situational  

opportunities to practice English are not likely 

for many students. The main objective of 

these camps is to allow the learner “to master  

English language learning in an authentic natural  

learning environment which they are not able to 

gain during the normal study duration” (Ismail & 

Tahir, 2011, pp. 61-72). However, even though 

many studies have reported an increased use of 

communication activity, there has been very little 

ค�ำส�ำคัญ: การเล่าเรื่อง, ทักษะการพูด, นักเรียนระดับประถมศึกษา

research reporting on the effectiveness of such 

use. The purpose of the present study is therefore 

to apply and examine storytelling techniques in 

coping with speaking problems.

In accordance with university’ policy, 

academic service is very important for helping 

many communities through academic service 

activities. English camp is one language academic 

service activity that held every year. It provides 

educational experiences for the students that 

can participate in service activity. Meanwhile  

according to Nunan (1991), to most people, 

speaking is the single most important aspect of 

learning English as a foreign language, and success 

is measured in terms of the ability to carry out a  

conversation in the language camp. In foreign  

language teaching and learning, the ability to 

speak is the most essential skill. Dornyei and 

Kosmos (1998, pp. 349-385) state that learners are 

unable to apply appropriate words according to  

conversational context. A wide range of  

c o m m u n i c a t i o n  a c t i v i t i e s  a r e  n o w  

therefore now available in all these areas. Oral  

communication strategies are an essential skill in an 

English camp. They can enhance student learning 

by integrating academic skills and service-learning.  

Nevertheless, even though many studies have 

reported an increased use of communication  

activity, there has been very little research  

reporting on the effectiveness of such use. The 

purpose of the present study is therefore to 

ascertain the effectiveness of using storytelling 

elements in storytelling in English camp. 
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After the author was involved in academic 

services, understandings regarding the weaknesses 

of the students have become clearer. Language 

development is needed to help especially 

the use of strategies for coping with speaking  

problems in communicative activities. EFL learners 

will be are able to use different communication  

s t ra teg ies  (CS )  in  o rder  to  cope w i th  

communication breakdowns, but they should 

make aware of the importance of effective OCSs 

through strategy instruction whether in a camp 

or classroom setting (Mirzaei & Heidari, 2012, pp. 

131-156).

Kingore (1982, pp. 28-32) recognizes 

storytelling as a rewarding art in education as 

an instructional tool. Storytelling camp could 

help increase English language proficiency by 

organizing language improvement activities. The 

benefits of participating in Storytelling camp for 

the campers enables the campers to make use of 

the English language for communication, to raise 

the campers’ awareness of its the importance, 

to encourage the campers to take part in group 

activities, and to give campers an opportunity 

to carry out assigned tasks using English. Telling 

a story is an innovation means which although 

not a new methodology, seems to be difficult 

to do. To use storytelling is useful, it should 

be use alongside with strategies for coping with 

speaking problems. It could help increase English 

language proficiency through the organization of 

language improvement activities. The benefits 

of participating in a storytelling camp for the 

campers include that it enables them to make 

use of the English language for communication, 

to raise their awareness about the importance 

of the English language, to encourage them to 

take part in group activities, and to give them 

an opportunity to carry out the assigned tasks 

using English. It means they get to learn how to 

apply and use these strategies along similar to 

the characteristic of the stories.

Storytelling camp could help increase  

English language proficiency by organizing language 

improvement activities. Canale and Swain (1980, 

pp. 1-47) stated that communicative competence is 

strategic competence. This refers to the speakers’ 

ability to use verbal communication strategies to 

cope for the lack of grammatical competence and 

to enhance the effectiveness of communication. 

This means it is useful in applying knowledge to 

the community. 

The ef fort  to help resolve some 

of the speaking problems of teaching and  

learning English by using storytelling is that it is a  

communicative task and most students find it  

interesting. The English depament at Lampang 

Rajabhat University and Municipal 1 School had 

a chance to discuss the language problems of 

their students following involvement with the  

academic  se rv i ce  (Eng l i sh  camp) .  The  

major problems involve the speaking and  

l istening skills. Thus, the Communicative  

English camp held at Municipal 1 School– 

a government school– emphas izes the  

development of students’ communicative 

competence in the group’s ability to use 

the English language in real communicative  

situations. Camp activities are integrated alongside 

strategies for coping with speaking problems and 

type of storytelling; these could supplement the  

teaching strategy in learning English. It promotes 

language development through supplementary  

language activit ies and in order to help  

chi ldren and youth communicate us ing  

English more confidently. Based on the prob-
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lems found with English language education 

in Municipal 1 School, the researcher worked  

together with this school to conduct the research 

about using strategies for coping with speaking  

problems with storytelling through English 

camp Activities: A Case study of Municipal 1 

School Wiang Neua, Mueang Lampang District,  

Lampang.

Research Objective

1. To apply storytelling elements to cope 

with speaking problems, and 

2. To examine the use of storytelling  

elements in coping with speaking problems.

Literature Review 

According to Ellis and McClintock’s 

model of communication (Ellis & McClintock, 

1990, p.71), communication is a linear, one-way 

process in which a sender intentionally transmits  

a message to a receiver. However, before it 

reaches the receiver, the message must go 

through noise which emphasizes information 

flow and accuracy. Bialystok (1990) also stated 

that the overall goal in communication strategies 

is “to find a means of explaining how strategies 

function in the speech of L2 learners. Although 

the signal has been sent it must also pass other 

interference or noise, this in turn places the 

focus on the flow and accuracy of what is being 

sent. A variety of university courses are offered. 

Making different communication strategies (CS) 

in the course of speaking in order to cope with  

communication breakdowns is needed for Thai  

students at both primary and secondary level or even  

undergraduate level (Ounis ,  2016) .  Oral  

communication for academic services and other 

purposes are also necessary, such as camps. 

Communicat ion strateg ies can be  

cons ide red as  to  be the  p r inc ip le  o f  

t r an s fo rm ing  i n fo rma t i on  i n  be tween  

communication breakdown and which are 

more flexible than in a difference setting.  

Learners require an appropriate tool similar to their  

knowledge background and that’s not too difficult 

in learning language. The possibility to succeed 

in language learning requires the provision of  

suitable methodologies that pertain to the  

learners’ background. To see the importance 

of the tool in both verbal and nonverbal  

communication in order to convey a message 

and avoid misunderstanding are to use the 

right strategy as fluency. Sajavaara (1987, pp. 

45-65) defines fluency as “the communicative  

a c cep t ab i l i t y  o f  t he  speech  a c t ,  o r  

communicat i ve  fi t”  in  a  b road sense .  

However, Ounis (2016) states that exploration of the  

strategies does not only help the speakers 

overcome problems but also means they 

can significantly contribute in improving and  

building up communicative competence.  

According to Hatch (1978, pp. 431-435), the 

primary aim of communication strategies is “to 

help language learners and users not give up in 

the face of problems, enabling them to exercise 

more control in interaction, to deal effectively 

with uncertainty in linguistic and intercultural 

contacts, and to increase their personal autonomy 

in learning and using language.

C o m m u n i c a t i v e  c o m p e t e n c e  

refers to how people use language with the  

a p p r op r i a t e n e s s  a n d  a d e qu a c y  t h a t  

reflects the individual’s ability (Hymes, 1972).  

Communicative competence also refers to the 
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speakers’ performance in real communicative  

situations. In this context, Canale and Swain 

(1980, pp. 1-47) argues that communicative  

competence is strategic competence. This refers to 

the speakers’ ability to use verbal and non-verbal  

communication strategies when trying to cope 

with the lack of grammatical competence and to 

enhance the effectiveness of communication, for  

example, paraphrasing the use of gestures and facial 

expressions, the use of fillers and comprehension 

checks, etc. The language learner’s proficiency in  

c o m m u n i c a t i o n  d e t e r m i n e d  b y  t h e  

particular framework of each learner is the same 

as repairing communicative problems through 

the appropriate use of communicative strategies.

Including, Hyde (1982, pp. 13-30)  

investigated that lower level students make 

more f requent use of  communicat ions  

strategies than higher or more proficient ones. 

Here, they usually face more problems in  

conveying their messages to their interlocutors 

or peers due to their insufficient command of 

the target language. In contrast, Rugasken and  

Harris (2009, pp. 43-51) claim that if the student’s  

language level is low then they may not be able to 

understand all they need to and this could result 

in “crises in their self-confidence” However, Liskin-

Gasparro (1996, pp. 317-330) concluded that low  

proficiency students use more CSs in particular 

reduction strategies. Ounis (2016) asserts that CSs 

are deemed necessary to raise students’ awareness 

of the importance of using CSs as efficient tools 

to cope with communication problems through 

strategy training or instructing within a classroom 

setting. It is recommended then an integration of 

formal instruction on CSs with awareness raising 

activities is crucial in the school curriculum. 

Strategies for coping with speaking  

problems during communicative tasks were used 

in this study. According to Nunan (1991) to most 

people, speaking is the single most important 

aspect of learning a second or foreign language 

and success is measured in terms the ability 

to carry out a conversation in the language. In  

foreign language teaching and learning, the ability 

to speak is the most essential skill since it is basic 

for communication and it is the most difficult 

skill. Nakatani (2006, pp. 151-168) developed the 

term of communication strategy and later oral  

communication strategy inventory (OCSI) in order 

to avoid confusion. Achievement or compensatory 

strategies and reduction or avoidance strategies 

are the type of communication strategies that 

have come to the fore as essential for language 

learners in order to deal with communication 

breakdowns. A summary of the 4 OCSIs is presented 

as follows: (1) social affective strategy referring 

to learners’ affective factors in social contexts. 

In order to communicate smoothly, learners try 

to control their own anxieties and enjoy the 

process of oral communication. (2) negotiation 

for meaning strategy, while speaking strategy 

refers to the participants’ attempts to negotiate 

with their interlocutors. In order to maintain their  

interaction and avoid communication breakdown, 

interlocutors are expected to conduct modified 

interaction. (3) message reduction and alteration 

strategies represent strategy that these learners 

use to avoid a communication breakdown by 

reducing the original message, simplifying their 

utterances, or using similar expressions that they 

can use confidently. Lastly, the attempt to think 

in English strategy is associated with being useful 

for learners to think as much as possible in the 

foreign language during actual communication. 

Storytelling is an oral communicative 
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activity usually requires a quick response to 

interlocutors. Teachers discover the techniques 

for being successful tellers of tales, learners also 

discover can be storytellers. Storytelling builds 

confidence, develops language skills, encourages 

speaking and listening fluency, and increases 

motivation and interaction (Heathfield, 2014). 

To compare the degree of output group A and 

output group B among the degree of using of 

strategies for coping with speaking problems and 

success in speaking language camp (Gokgoz, 2008).  

Dujmovic (2014) cla ims that successful  

storyteller chooses adequate stories and must 

be a good performer, for the delivery is crucial 

and requires both preparation and rehearsal. Oral  

communication comprises the productive  

modalities which refer to the methods by which 

students communicate with one another. Abo 

Skhela (2010) states that major and minor  

support the main idea by telling how, what, when, 

where, why, how much, or how many things  

happen which may be stated at the beginning 

of the paragraph, in the middle, or at the end. 

Some examples of these modalities include 

speaking and writing. Productive modalities are 

assessed through more straight forward means.  

Storytelling is an effect way of controlling the  

language learning activity and the familiarity makes it 

easier to organize. This concept concerns the powerful  

communication in a way of using stories as a 

powerful. The process of storytelling begins with 

exploring the different types of stories. The most 

common are interviews, personal stories and  

community histories. As one explores the different 

options, one can think how each kind of story can 

help put forth your goals. Emotional engagement 

or entertainment is a central purpose of narrative. 

A narrative is multifunctional in the sense that it 

attempts to appeal to the emotions, as well as 

recount facts and events (Martin, 1986). It need 

not be a real or actual experience (Chatman, 

1978). In addition, Hamilton and Weiss (2002) 

claim that telling stories improves comprehension, 

self-esteem and expressive language skills, builds 

confidence and poise, and stimulates inventive 

thinking. It is also a natural way for students to 

build literacy skills.

Conceptual Framework

Student

Contextual Varlidity
Cognitive Validity

Response

Scoring Validity

Score

Fugure 1 Developing the speaking skill
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Hypothesis

1. There are statistically significant  

differences at (a ≤ 0.05) in the level of applying 

the storytelling elements among students who 

learn using storytelling elements through training 

on the storytelling technique (experimental group) 

in coping with speaking problems.

2. There are statistically significant  

differences at (a ≤ 0.05) in the level of examining 

the stories elements among students who learn 

using storytelling elements through training on 

the storytelling technique (experimental group) 

in coping with speaking problems.

Methodology

This research employed a quantitative 

method.

Sample Population

The sample was selected purposively and 

comprised 20 students. Primary students from 

municipal 1 school were selected with at least a 

3.0 averages or a minimum B average. As a result, 

20 students participated in this study.

Instrument

A checklist was created to investigate 

the competency in using storytelling elements 

in each type of coping strategy among students 

studying in the primary level pratomsuksa 6 at 

municipal 1 school, Wiang Neua, Mueang Lampang 

District, Lampang Province. This comprised two 

parts: Part I: General information, Part II: the Level 

of oral storytelling elements competency. This 

study adopted the oral communication strategies 

inventory (OCSI) developed by Nakatani (2006).

The assessment checklist consisted of 

7 storytelling elements and 4 items of Oral  

Communication Strategies Inventory (OCSI): 

(1) The storytelling elements were as follows:  

Understanding of the Story, Voice, Gestures, 

Story Structure, Time, Personality, and Pacing; 

(2) Oral Communication Strategies Inventory 

(OCSI): (1) attempt to think in English strategies 

with a sequence of events story, (2) negotiation 

for meaning while speaking with picture story,  

(3) social affective strategies with fable story, and 

(4) message reduction and alteration strategies 

with clip story.

Collecting data

The paper utilized storytelling elements 

(Hamilton & Weiss, 2002). The data analysis 

steps involved the storytelling framework  

organizing the data, analyzing, and interpreting and  

reporting data to address specific research  

objectives. The data was collected data in March, 

2016 and lasted about one month. 

Organizing the data depended on the data 

collection technique (s) administered. The data 

was organized according to group A and group 

B respondents. The information was concerned 

observations which were grouped into similar 

types of storytelling elements. In this study, 

the list of criteria was created and sent out to 

foreigners before the students performed their 

presentations.

Statistics

Independent t-test and descriptive  
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statistics were computed to determine whether 

there was any significant difference between 

group A (experimental group) and group B (control 

group) ability students in their use of different 

storytelling elements. The frequency of authentic  

evaluation of oral storytelling elements in coping with  

speaking problems in the English camp was  

explained according to the criteria as follows:

4.51 – 5.00  Highest competence

3.51 – 4.50 High competence

2.51 – 3.50  Moderate competence

1.51 – 2.50 Low competence

1.00 – 1.50  Lowest competence

Result

The results of this study are presented 

according to the research questions: 

1. What are the averages scores for 

the storytelling elements when using different  

communication strategies through English camp 

activities: A case study of municipal 1 school, 

Wiang Neua, Mueang Lampang District, Lampang ?

Table 1

The use of the storytelling elements when using the strategy of attempting to think in English with 

a sequence event story between Group A and Group B

Categories N Mean SD Mean SD

(A) (B)

1. Understanding of the story 20 4.17 0.81 3.34 0.76

2. Voice 20 4.00 0.79 3.67 0.61

3. Gestures 20 3.33 0.68 2.84 0.63

4. Story Structure 20 4.34 0.91 3.00 0.91

5. Time/Diction 20 3.34 0.74 2.67 0.74

6. Eye Contact /Personality 20 3.34 0.87 3.00 0.90

7. Pacing (minutes) 20 3.67 1.06 3.17 1.08

Total 26.19 5.86 21.69 5.63

Sig. (2-tailed) .009 .009

The findings show that, story structure 

(mean 4.34), understanding of the story (mean 

4.17), and voice (mean 4.00) were highly reported 

by Group A students whereas voice (mean 3.67), 

understanding of the story (mean 3.34), and  

pacing (mean 3.17) were more highly reported by 

Group B proficiency students. group A students 

and group B counterparts significantly differ at a 

competency level of .05.
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Table 2

The use of the storytelling elements when using negotiation for meaning strategy while speaking 

with a picture story between group A and group B

Categories N Mean SD Mean SD

(A) (B)

1. Understanding of the story 20 3.50 0.76 3.67 0.81

2. Voice 20 3.50 0.61 4.00 0.95

3. Gestures 20 3.84 0.63 3.17 0.67

4. Story Structure 20 3.00 0.91 3.34 0.74

5. Time/Diction 20 2.84 0.74 3.00 0.73

6. Eye Contact /Personality 20 3.50 0.90 3.17 0.98

7. Pacing (minutes) 20 3.17 1.08 3.50 1.10

Total 23.35 4.55 23.85 5.98

Sig. (2-tailed) .706 .706

The findings reveal that gestures (mean 

3.84), understanding of the story, voice, and  

personality (mean 3.50), and pacing (mean 3.17) 

were highly reported by group A students whereas 

voice (mean 4.00), understanding of the story 

(mean 3.67), and pacing (mean 3.50) are more 

highly reported by group B proficiency students. 

group A students and group B counterparts did not 

differ significantly at a competency level of .05.

Table 3

The use of storytelling elements when using socially affective strategy with fable story between 

group A and group B

Categories N Mean SD Mean SD

(A) (B)

1. Understanding of the story 20 4.00 0.94 3.67 0.94

2. Voice 20 3.67 0.70 3.67 0.90

3. Gestures 20 4.17 0.92 4.17 0.96

4. Story Structure 20 4.00 0.87 3.84 0.91

5. Time/Diction 20 3.50 0.81 3.17 0.73

6. Eye Contact /Personality 20 3.85 1.06 3.50 0.99

7. Pacing (minutes) 20 3.85 1.16 4.00 1.15

Total 27.04 6.46 26.02 6.58

Sig. (2-tailed) .352 .355
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The findings show that gestures (mean 

4.17), understanding of the story and story  

structure (mean 4.00), and pacing (3.85) were 

highly reported by group A students whereas  

gestures (mean 4.17), pacing (mean 4.00), and 

story structure (mean 3.84) were reported at a 

higher rate by group B proficiency students. Group 

A students and group B counterparts did not differ 

significantly at a competency level of .05.

Table 4

The use of the storytelling elements when using message reduction and alteration strategy with clip 

story between group A and group B

Categories N Mean SD Mean SD

(A) (B)

1. Understanding of the story 20 4.34 1.03 4.17 0.90

2. Voice 20 4.34 0.87 3.84 0.68

3. Gestures 20 3.67 0.69 3.50 0.89

4. Story Structure 20 4.17 0.99 3.67 0.79

5. Time/Diction 20 3.50 0.98 3.34 0.76

6. Eye Contact /Personality 20 3.34 0.95 3.84 0.94

7. Pacing (minutes) 20 3.84 1.05 3.50 1.10

Total 27.2 6.56 25.86 6.06

Sig. (2-tailed) .325 .327

The findings reveal that understanding 

of the story and voice (mean 4.34), and story  

structure (mean 4.17), and gestures (mean 3.67) 

were highly reported by group A students whereas 

understanding of the story (mean 4.17), voice 

and personality (mean 3.84), and story structure 

(3.67) were reported at a higher rate by Group 

B proficiency students. Group A students and 

group B counterparts did not differ significantly 

at a competency level of .05.

2. What are the overall scores of  

storytelling elements when using different  

communication strategies through English camp 

activities: A Case Study of Municipal 1 School, 

Wiang Neua, Mueang Lampang District, Lampang ?

Table 5 
Overall score of mean, standard deviation of storytelling elements when coping with speaking  

problems

Categories Mean SD Sig. (2-tailed)

Group A (experimental) 25.94 1.78 .284

Group B (control) 24.35 2.03 .285
*ρ<0.05

 It was clear that the overall scores of 

the two groups did not differ significantly at .284 

(group A) and .285 (group B).
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Discussion

The objective of the present study was to 

investigate how municipal 1 students at primary 

level deal with oral communication problems. 

The findings show different usage of storytelling 

elements were reported as being employed to 

handle communication problems due to the 

students’ limited linguistic knowledge. In this 

case, they relied on various storytelling elements 

when using strategies to cope with the speaking 

problems. The discussions of certain storytelling 

elements were reported by the research subjects 

to cope with their oral communication problems.

The results of the current study enabled 

us to observe various storytelling elements 

and 4 types of CSs: attempt to think in English  

strategies, negotiation for meaning while  

speaking, social affective strategies, and message  

reduction and alteration strategies and storytelling  

elements in the two types of group work. Of these  

storytelling elements observed, gesture was the 

most frequently used with the negotiation for 

meaning while speaking strategies and social 

affective strategies whereas knows the story 

was less used with attempt to think in English 

strategies and message reduction and alteration 

strategies. The participants of the present study, 

the primary and EFL students, also prefer voice 

and gestures, both the experimental and control 

group. This includes, the use of the storytelling 

elements when only the attempting to think in 

English strategy with sequence event story only 

differed significantly at a competency level at .009 

for both groups. This showed that the students 

knew how to use sequence to link ideas and were 

able to sequence the stories.

Thus, the results of the current study  

contrary to the previous findings, that is, the “high 

degree of language usage” may give rise to some 

draw backs to the approach in these environments 

(Rugasken & Harris, 2009, pp. 43-51). In facts, 

although the participants’ language level in this 

study is low, they are able to understand all they 

need to and this could result in building “their 

self-confidence”. Further explanation relates to 

the use of time, as students do not pay much 

more attention to the storytelling timeframe and 

clarity of their speech, they try to speak clearly 

with familiar and easy words and take their time 

in order not to communicate inappropriate 

messages, as is supported by Nakatani (2006). 

Furthermore, pacing is the major problem in 

order to provide the sequence during the telling 

of the stories. Aside from the issue of language 

ability, this also supports the work of Takeuchi, 

et al. (2008), that is, extroverted personality 

types and confidence in the use of language are  

factors which might promote the use of  

storytelling components. However, the students 

tend to use familiar words and avoid the risk of 

using new or unfamiliar words even though they 

may realize that the utterance is far from their  

communicative goal (Nakatani, 2006).

Conclusions

The purpose of  th i s  s tudy i s  to  

(1) apply storytelling elements to cope with 

speaking problems, and (2) examine the use of  

s to r y te l l i n g  e lement s  i n  cop ing  w i th  

speaking problems. If language can be capably and  

confidently, a camp environment provides  

a suitable environment to develop these  

desirable outcomes. Therefore, the basic  

outcome of this study is that participants reported 
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the highest use of storytelling components such 

as knows the story, and story structure as a 

way to enhance their own telling of stories. The  

participants reported that they are most likely 

to use the understanding of the story, and story 

structure. Furthermore, the analysis of the reported 

storytelling components use by group A and Group 

B indicates that achievement uses in particular 

usages were the understanding of the story, story 

structure, and voice which were more frequently 

reported by group A learners. In contrast, pacing, 

understanding of the story, and voice reported 

by Group B. The remarkable differences observed 

between the storytelling components using the 

4 CSs of group A and group B learners pose 

some helpful pedagogical implications. Thus, this 

study finding supports the previous finding that 

CSs are necessary to raise students’ awareness 

of the importance of using CSs as efficient tools 

to cope with communication problems through 

strategy training or instruction (Ounis, 2016).  

Additionally, analysis of the students’ responses 

to the storytelling elements in coping with  

speaking problems reveals that understanding 

the story was associated with experimental group 

students whereas pacing was frequently reported 

by the control group students. Thus, the finding 

suggests that group B students should acquire 

more comprehension in order to provide pacing 

and tell the stories smoothly. Learning how to tell 

a story promotes language development through 

which important language skills can be studied 

in meaningful contexts. Thus, English camp can 

help participants master language learning in an 

authentic natural learning environment which 

they are not able to acquire during normal study 

duration (Ismail & Tahir, 2011, pp. 61-72). 

As concerns the limitations of this study 

in terms of making comparisons in the Thai 

context, even though there were no significant 

differences in the use of overall storytelling  

elements in coping with speaking problems  

between group A and group B, the use of  

storytelling elements for each group in each type 

of strategy were different. In fact, group A students 

had a higher level of competency in coping with 

speaking problems than the students in group B. In  

addition, special education usually involves longer 

periods of training that can aid learners working 

on any kinds of presentation. Storytelling is one 

of an organized narrative teaching strategy that 

encourages students to express their emotions 

together with the presentation. Thus teachers 

should apply storytelling in classroom teaching 

to approach everyday problems in the classroom 

such as awareness and anxiety towards learning. 

Therefore, teachers should also make use of 

storytelling techniques as it is a great device to 

teach words and pronunciation on a regular basis 

for primary students.

Suggestions

Storytelling is the most widely used of 

transferring information. Many students experience 

different moments from different stories. Gesture, 

voice, song, music, touch and use of props or 

costume provide stimuli for these senses through 

movement. Students will pick up the song and join 

in with their friends. It’s a natural and fun part of 

storytelling. Then, using a simple prop and trying 

to use the same structures can make confidence, 

and engage students’ interest for students at  

primary level. However, students at secondary 

level can retell the story in other words. Finally, 

the students will be able to comprehend the 

story better if they are able to build representa-
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tion of the story. They also should use non-verbal 

language in retelling the story that is influenced 

by the relationship between the teller and the 

listener. The students should choose adequate 

stories for being a good performer. Preparation 

and rehearsal will also be crucial and requires. 
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บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เร่ือง 

ความน่าจะเป็น โดยใช้รูปแบบ SSCS ร่วมกับการใช้ค�าถาม และ (2) ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 

5 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ความน่าจะเป็น โดยใช้รูปแบบ SSCS ร่วมกับการใช้ค�าถาม กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนปทุมคงคา ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 จ�านวน 1 ห้องเรียน จ�านวนนักเรียน 28 

คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม จากจ�านวนห้องเรียนท้ังหมด 8 ห้องเรียน เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ความน่าจะเป็น โดยใช้รูปแบบ SSCS ร่วมกับการใช้ค�าถาม จ�านวน 10 แผน 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น เป็นข้อสอบปรนัยแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 

จ�านวน 15 ข้อ และข้อสอบแบบเติมค�าตอบ จ�านวน 5 ข้อ และแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการ

เรียนรู้ เรื่อง ความน่าจะเป็น โดยใช้รูปแบบ SSCS ร่วมกับการใช้ค�าถาม การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การค�านวณค่าร้อยละ 

ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบค่าที ผลการวิจัยพบว่า (1) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

คณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น โดยใช้รูปแบบ SSCS ร่วมกับการใช้ค�าถามสูงกว่าเกณฑ์ 60% อย่างมีนัยส�าคัญทาง

สถิติที่ระดับ .05 และ (2) นักเรียนส่วนใหญ่เห็นด้วยอย่างยิ่งกับการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ความน่าจะเป็น โดยใช้รูปแบบ 

SSCS ร่วมกับการใช้ค�าถาม

ค�ำส�ำคัญ: รูปแบบ SSCS, การใช้ค�าถาม, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

Abstract

The purposes of this research were (1) to study mathematics learning achievement of  

Mathayomsuksa five students on probability by using SSCS model and questioning and (2) to 

study students’ opinions related to learning management on probability by using SSCS model and  

questioning. The sample group was 28 Mathayomsuksa five students of one classroom at Patumkongka 

School in the second semester of the academic year 2017. This sample group was selected by cluster 

random sampling from 8 classrooms. The instruments in data collection consisted of 10 lesson plans 

on probability by using SSCS model and questioning. Fifteen lesson plans (15) had four multiple choice 

questions and five (5) lesson plans had completion items of mathematics learning achievement test 

กำรศึกษำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนคณิตศำสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5 

เรื่อง ควำมน่ำจะเป็น โดยใช้รูปแบบ SSCS ร่วมกับกำรใช้ค�ำถำม

The Study of the Mathematics Learning Achievement of Mathayomsuksa Five 

Students on Probability by Using SSCS Model and Questioning
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Kedsirin Khantasup, Chanon Chuntra and Songchai Ugsonkid
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Master of Education Program, Kasetsart University



220 Vol. 8 No. 3 September-December 2018
EAU HEritAgE JoUrnAl

Social Science and Humanity

บทน�ำ

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 

ระบุไว้ว่า การศึกษาเป็นกระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญ

งอกงามของบุคคลและสังคม โดยการถ่ายทอดความรู้ การ

ฝึก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์

จรรโลง ความก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้อัน

เกิดจากการจัดสภาพแวดล้อม สังคม การเรียนรู้และปัจจัย

เกือ้หนุนให้บคุคลเรยีนรูอ้ย่างต่อเนือ่งตลอดชวีติ (กระทรวง

ศกึษาธกิาร, 2551) คณิตศาสตร์มบีทบาทในการพัฒนาความ

คิดของมนุษย์ ให้เป็นคนที่มีเหตุผล คิดอย่างมีวิจารณญาณ 

สามารถคิดวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างรอบคอบ เป็นระบบ มี

แบบแผน อกีทัง้ยงัเป็นพืน้ฐานในการศึกษาด้านวทิยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี และศาสตร์อื่นๆ (สถาบันส่งเสริมการสอน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2555) จากอดีตจนถึงปัจจุบัน

การจดัการเรียนการสอนในวชิาคณติศาสตร์ยงัไม่ประสบผล

ส�าเร็จเท่าที่ควร นักเรียนในโรงเรียนส่วนใหญ่มีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนค่อนข้างต�่า ผลการประเมิน Programme for  

International Student Assessment (PISA) ปี 2015 

พบว่า ประเทศไทยอยู่ในช่วงล�าดับที่ 49 – 55 มีคะแนน

เฉลี่ย เท่ากับ 415 ลดลงจาก ปี 2012 ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ย 

เท่ากับ 427 (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี, 2558) สอดคล้องกับผลการทดสอบทางการ

ศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET) ปี 2559 ผลคะแนน

เฉลี่ยระดับประเทศในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เท่ากับ 24.88 

ลดลงจากปี 2558 ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 26.59 คะแนน

เฉลี่ยของโรงเรียนปทุมคงคา ปี 2559 เท่ากับ 22.37 ต�่า

กว่าคะแนนเฉลี่ยของประเทศ (สถาบันทดสอบทางการ

on probability. The students’ opinion questionnaire towards learning management on probability 

was analyzed using SSCS model and questioning. Percentage, mean, standard deviation, and t-test 

were used for analyzing the data. The research findings revealed that 1) the students’ results in the  

mathematics learning achievement on probability when using SSCS model and questioning after  

learning was higher than 60% at the .05 level of significance and 2) almost all students strongly agree 

with learning management method on probability by using SSCS model and questioning.

Keywords: SSCS model, questioning, learning achievement

ศึกษาแห่งชาติ, 2559) จากการวิเคราะห์คะแนนเฉลี่ย

รายมาตรฐานการเรียนรู้โดยเรียงล�าดับตามมาตรฐานการ

เรียนรู้ที่มีคะแนนต�่ากว่าค่าเฉลี่ยของประเทศจากมากไป

น้อย 5 อันดับแรก ได้แก่ มาตรฐาน ค 2.1, ค 2.2, ค 5.1, 

ค 5.2 และ ค 4.1 ตามล�าดับ ส�าหรับมาตรฐาน ค 5.2 ใช้

วิธีการทางสถิติและความรู้เกี่ยวกับความน่าจะเป็นในการ

คาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผล ซ่ึงหลักสูตรของโรงเรียน

ปทุมคงคาได้จัดการเรียนการสอนในช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 

ภาคเรียนท่ี 2 จากประสบการณ์การสอนท่ีผ่านมา พบว่า 

นกัเรยีนส่วนใหญ่มปัีญหาในการท�าความเข้าใจโจทย์ปัญหา

หรือสถานการณ์ท่ีก�าหนดเง่ือนไขต่างๆ มาให้ นักเรียนขาด

กระบวนการแก้ปัญหาที่เป็นระบบ ไม่สามารถหาค�าตอบได้ 

เนือ่งจากไม่ทราบว่าสิง่ทีโ่จทย์ต้องการหาคอือะไร สิง่ทีโ่จทย์

ก�าหนดให้มีอะไรบ้าง ควรใช้วิธีใดในการแก้ปัญหา และไม่

สามารถคิดย้อนกลับถึงความสมเหตุสมผลของค�าตอบที่ได้ 

ซึ่งตรงข้ามกับลักษณะโจทย์ที่เน้นฝึกทักษะการคิดค�านวณ

ที่สามารถคิดค�านวณค�าตอบได้ทันที สอดคล้องกับ นิรันดร์ 

แสงกุหลาบ (2547) ได้กล่าวว่า สาเหตุที่นักเรียนส่วนใหญ่

ไม่สามารถแก้ปัญหาได้นั้นมาจากการท่ีนักเรียนไม่สามารถ

วิเคราะห์โจทย์ปัญหาได้

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ท่ี

เน้นกระบวนการแก้ปัญหาจะช่วยฝึกทกัษะให้นกัเรยีนได้คดิ

วิเคราะห์ ช่วยให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของ

นักเรียนสูงข้ึน จากการศึกษารูปแบบการจัดการเรียนการ

สอนโดยใช้รูปแบบ SSCS ของ Pizzini, Shepardson, and 

Abell (1989) ซึ่งเป็นกระบวนการจัดการเรียนการสอนรูป
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แบบหนึ่งที่เน้นการฝึกทักษะการแก้ปัญหา กระบวนการคิด 

ให้นักเรียนค้นหาค�าตอบด้วยตนเอง โดยครูก�าหนดโจทย์

ปัญหาหรือสถานการณ์ให้นักเรียนได้คิด วิเคราะห์ วางแผน 

ด�าเนินการ พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดซึ่งกันและกัน มุ่งให้

นักเรียนเผชญิกบัสถานการณ์ปัญหาด้วยตนเอง ซึง่ประกอบ

ด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นที่ 1 ค้นหาข้อมูลจากโจทย์ปัญหา 

(Search: S) เป็นการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับโจทย์ปัญหา

และการแยกแยะประเด็นส�าคัญของปัญหา เป็นข้ันตอนท่ี

นักเรียนต้องระดมสมองในการค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ขั้น

ที่ 2 แก้ปัญหา (Solve: S) เป็นการวางแผนและการด�าเนิน

การแก้ปัญหา ด้วยวิธีการต่างๆ เพื่อหาค�าตอบของปัญหาที่

ต้องการ ซึ่งนักเรียนแต่ละคนอาจใช้วิธีที่แตกต่างกัน ขั้นที่ 

3 สร้างค�าตอบ (Create: C) เป็นการสร้างค�าตอบที่ได้จาก

การแก้ปัญหาที่สามารถอธิบายให้เข้าใจง่าย และ ข้ันท่ี 4 

แลกเปล่ียนความคิดเห็น (Share: S) เป็นการแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นเกี่ยวกับค�าตอบที่ได้ระหว่างกันว่านักเรียนใช้

วิธีใดได้บ้างในการหาค�าตอบ

การจัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบ SSCS ใน

แต่ละขั้นตอนจะยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง โดยนักเรียน

เป็นผู้ด�าเนินกิจกรรมตามขั้นตอนและลงมือท�าด้วยตนเอง 

โดยมีครูเป็นผู้ชี้แนะแนวทาง เมื่อนักเรียนได้ฝึกการคิด 

วิเคราะห์ด้วยตนเอง ท�าให้นักเรียนมีความคิดที่เป็นระบบ

ระเบียบ มีแบบแผน มีเหตุผล และกล้าที่จะตัดสินใจ ดัง

นั้นการจัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบ SSCS จึงช่วย

พัฒนาทักษะกระบวนการคิด นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติด้วย

ตนเอง ท�าให้นักเรียนมีความสนใจที่จะเรียนรู้ และมีผล

สัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ที่สูงขึ้น สอดคล้องกับ

งานวิจัยของ สุภัทรา สิริรุ่งเรือง (2554) ที่ได้ศึกษาผลการ

จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ SSCS ที่มีต่อความ

สามารถในการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง การประยุกต์ของ

สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 2 ผลปรากฏว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

คณิตศาสตร์ เรื่อง การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปร

เดยีว โดยการจดักจิกรรมการเรยีนรูท้ีใ่ช้รปูแบบ SSCS หลงั

การเรียนสูงกว่าก่อนการเรียนและสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 60 

นักเรียนมีความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ 

อยู่ในระดับดี และนักเรียนส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการจัดการ

เรียนรู้โดยใช้รูปแบบ SSCS ว่ามีความเหมาะสม เช่นเดียว

กับ เบญจวรรณ ภักดีพงษ์ (2558)ได้ศึกษาผลการจัดการ

เรียนรู้แบบ SSCS ท่ีมีต่อความสามารถในการแก้ปัญหา

และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง อสมการ 

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ผลปรากฏว่า นักเรียน

มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์หลังการจัดการ

เรียนรู้แบบ SSCS เรื่อง อสมการ สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และนักเรียนมีความ

สามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ อยู่ในระดับสูง

กว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์

โดยใช้รูปแบบ SSCS ท่ีเน้นการฝึกทักษะกระบวนการคิด

และการแก้โจทย์ปัญหาโดยนักเรียนเป็นผู้ด�าเนินการหลัก 

บทบาทของครจูะเปลีย่นจากผูส้อนเป็นผูช้ีแ้นะแนวทางและ

คอยให้ความช่วยเหลือ เมื่อนักเรียนมีปัญหาหรือต้องการ

ความช่วยเหลือ ดังนั้นครูจะต้องหากลวิธีในการแนะแนว

ทางหรือให้ความช่วยเหลือเพื่อให้กิจกรรมการเรียนการ

สอนด�าเนินไปได้ด้วยดี สุวิทย์ มูลค�า (2552) กล่าวว่า 

การใช้ค�าถามยังเป็นเทคนิคหนึ่งในการจัดการเรียนการ

สอนท่ีเน้นการสื่อสารระหว่างครูกับนักเรียน เพื่อเป็นการ

แนะแนวทางและเป็นการกระตุ้นความสนใจของนักเรียน 

ซึ่งสอดคล้องกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี (2555) ท่ีกล่าวว่า ในการจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนคณติศาสตร์ การตัง้ค�าถามเป็นกลวธิทีีส่�าคญัทีช่่วย

พัฒนาการคิดเชิงคณิตศาสตร์ให้กับนักเรียน เพราะการตั้ง

ค�าถามช่วยกระตุ้นความคิดของนักเรียน ท�าให้นักเรียนได้

พัฒนาการคิดในการตอบค�าถาม โดยครูต้องรู้จักการใช้

เทคนิคในการใช้ค�าถามถามนักเรียน ซึ่งทิศนา แขมมณี 

(2556) ได้กล่าวว่า เทคนิคการใช้ค�าถาม มีดังนี้ ควรถาม

ทีละค�าถาม ค�าถามแต่ละค�าถามไม่ควรมีประเด็นมากเกิน

ไป ค�าถามควรชัดเจนไม่ยาวเกินไป เมื่อถามค�าถามแล้ว

ควรเว้นระยะเพื่อให้นักเรียนคิด การใช้ค�าถามครูต้องรู ้

ว่าค�าถามแต่ละค�าถามฝึกแนวความคิดใดให้กับนักเรียน 

สอดคล้องกับงานวิจัยของ โสริญา เอียดจุ้ย (2548) เรื่อง 

การพัฒนาความสามารถในการคิดของนักเรียนชั้นประถม

ศึกษาปีท่ี 6 โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ค�าถาม 

ผลปรากฏว่า นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีได้รับการ

สอนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ค�าถาม มีความ

สามารถในการคิดสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานท่ีตั้งไว้ 

จากความส�าคัญข้างต้นประกอบกับการศึกษางาน
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วิจัยเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้นักเรียนได้

ฝึกทักษะการแก้ปัญหา กระบวนการคิด สามารถวิเคราะห์

โจทย์และหาค�าตอบได้ด้วยตนเอง รวมถึงการต้ังค�าถาม

เพื่อกระตุ้นความคิดของนักเรียน ให้คิดอย่างเป็นระบบ มี

เหตผุลและเป็นแนวทางในการหาค�าตอบของนักเรยีน ผูว้จิยั

จึงสนใจท�าการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เร่ือง ความน่าจะเป็น 

โดยใช้รูปแบบ SSCS ร่วมกับการใช้ค�าถาม โรงเรียนปทุม

คงคา เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอน

คณิตศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของ

นักเรียนให้สูงขึ้น

วัตถุประสงค์กำรวิจัย 

1. ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง ความน่าจะเป็น โดย

ใช้รูปแบบ SSCS ร่วมกับการใช้ค�าถาม 

2. ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 5 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ความน่าจะเป็น โดย

ใช้รูปแบบ SSCS ร่วมกับการใช้ค�าถาม

แนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง

การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร ์ที่ เน ้น

กระบวนการคิด กระบวนการแก้ปัญหา ฝึกทักษะให้

นักเรียนได้คิดวิเคราะห์ ช่วยให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

คณิตศาสตร์ของนักเรียนสูงขึ้น จากการศึกษารูปแบบการ

จัดการเรียนการสอน โดยใช้รูปแบบ SSCS ของ Pizzini, 

Shepardson, and Abell (1989) ซึ่งเป็นรูปแบบการ

จัดการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการคิดและการแก้

โจทย์ปัญหา มีขั้นตอนในการจัดกิจกรรม 4 ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นที่ 1 S: Search ขั้นค้นหาข้อมูลจากโจทย์

ปัญหา เป็นขั้นตอนการค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวกับปัญหาและ

การแยกแยะประเด็นปัญหา

ขั้นที่ 2 S: Solve ขั้นแก้ปัญหา เป็นขั้นตอนการ

วางแผนและการด�าเนนิการแก้ปัญหาด้วยวธิกีารต่างๆ หรอื

หาค�าตอบของปัญหาที่เราต้องการ

ข้ันท่ี 3 C: Create ข้ันสร้างค�าตอบท่ีได้จากการ

แก้ปัญหา เป็นข้ันตอนการน�าผลท่ีได้มาจัดกระท�าเป็นขั้น

ตอน เพือ่ให้ง่ายต่อความเข้าใจหรอืวธิกีารทีส่ามารถอธบิาย

ให้เข้าใจได้ง่าย

ข้ันท่ี 4 S: Share ข้ันแลกเปลี่ยนแนวทางในการ

แก้ปัญหา เป็นขั้นตอนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยว

กับข้อมูลและวิธีการแก้ปัญหา 

การใช้ค�าถามเป็นกลวิธีท่ีส�าคัญ สามารถช่วย

กระตุ้นให้ผู ้เรียนเกิดการพัฒนากระบวนการคิด สุวิทย์  

มูลค�า (2552) กล่าวว่า การถามค�าถามเป็นการท�าให้

นักเรียนเกิดการคิดไตร่ตรอง มีการทบทวนความรู้ ความ

เข้าใจของตนเอง เป็นการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นการ

สื่อสารระหว่างครูกับนักเรียน สอดคล้องกับ ชัยวัฒน์ สุทธิ

รัตน์ (2553) กล่าวว่า การใช้ค�าถามเป็นวิธีการท่ีส�าคัญใน

การพัฒนาผู้เรียน เพื่อให้เกิดการคิดทบทวนพยายามหาค�า

ตอบท่ีถูกต้อง โดยครูต้องถามค�าถามท่ีมีประสิทธิภาพ ให้

ผู้เรียนวิเคราะห์ หาเหตุผล 

สุภัทรา สิริรุ ่งเรือง (2554) ได้ศึกษาผลการจัด

กิจกรรมการเรียนรู ้โดยใช้รูปแบบ SSCS ที่มีต่อความ

สามารถในการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง การประยุกต์ของ

สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปีท่ี 2 ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนคณิตศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนและสูงกว่า

เกณฑ์ร้อยละ 60 นักเรียนมีความสามารถในการแก้โจทย์

ปัญหาคณิตศาสตร์ อยู่ในระดับดี และนักเรียนส่วนใหญ่

เห็นด้วยกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ SSCS ว่า มี

ความเหมาะสม

เบญจวรรณ ภักดีพงษ์ (2558) ได้ศึกษาผลการ

จัดการเรียนรู้แบบ SSCS ท่ีมีต่อความสามารถในการแก้

ปัญหาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง 

อสมการของนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ผลการวิจัยพบ

ว่า นกัเรยีนมคีวามสามารถในการแก้ปัญหาทางคณติศาสตร์

หลงัการจดัการเรยีนรูก้บัเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมนียัส�าคญั

ทางสถติทิีร่ะดบั .05 และนกัเรยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีน

วิชาคณิตศาสตร์หลังการจัดการเรียนรู้กับเกณฑ์ร้อยละ 70 

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05

ดิษพล เนตรนิมิตร (2558) ได้ศึกษาผลการใช้รูป
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แบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 

ขั้นตอน (5Es) ร่วมกับการใช้ค�าถามระดับสูงที่มีต่อความ

สามารถในการให้เหตุผลและมโนทศัน์ทางคณิตศาสตร์ เรือ่ง

ฟังก์ชัน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ผลการวิจัยพบ

ว่า ความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์และมโน

ทัศน์ทางคณิตศาสตร์หลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส�าคัญท่ีระดับ .05 

กรอบแนวคิดกำรวิจัย

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ความน่าจะเป็น โดยใช้รูป

แบบ SSCS ร่วมกับการใช้ค�าถาม ประกอบด้วย 4 ข้ันตอน

ขั้นที่ 1 ค้นหาข้อมูลจากโจทย์ปัญหา (Search: S) 

ขั้นที่ 2 แก้ปัญหา (Solve: S) 

ขั้นที่ 3 สร้างค�าตอบ (Create: C) 

ขั้นที่ 4 แลกเปลี่ยนความคิดเห็น (Share: S)

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง 

ความน่าจะเป็น

2. ความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อ

การจัดการเรียนรู้ เรื่องความน่าจะเป็น โดยใช้รูป

แบบ SSCS ร่วมกับการใช้ค�าถาม

ภำพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

สมมติฐำนกำรวิจัย 

1. ผลสัมฤทธิท์างการเรียนคณิตศาสตร์ของนกัเรยีน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เร่ือง ความน่าจะเป็น ที่ได้รับการ

จัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ SSCS ร่วมกับการใช้ค�าถาม

หลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 60

2. ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 

5 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ความน่าจะเป็น โดยใช้

รูปแบบ SSCS ร่วมกับการใช้ค�าถาม อยู่ในระดับเห็นด้วย

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย 

การวิ จั ย ในครั้ งนี้  เป ็นงานวิจั ยกึ่ งทดลอง  

(quasi experimental research) ที่มุ่งศึกษาผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

เรื่อง ความน่าจะเป็น โดยใช้รูปแบบ SSCS ร่วมกับการใช้

ค�าถาม โรงเรียนปทุมคงคา มีการด�าเนินการดังนี้

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ นักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนปทุมคงคา สังกัดส�านักงานเขต

พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 จ�านวน 360 คน

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี คือ นักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนปทุมคงคา ในภาคเรียนท่ี 2 

ปีการศึกษา 2560 จ�านวน 1 ห้องเรียน จ�านวนนักเรียน 

28 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม (cluster random 

sampling) จากจ�านวนห้องเรียนท้ังหมด 8 ห้องเรียน

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 

1. แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ความน่าจะเป็น 

โดยใช้รูปแบบ SSCS ร่วมกับการใช้ค�าถาม จ�านวน 10 

แผน ซ่ึงมีข้ันตอนการจัดการเรียนรู้ 4 ข้ันตอน ดังนี้

ข้ันท่ี 1 ค้นหาข้อมูลจากโจทย์ปัญหา (Search: 

S) เป็นการค้นหาข้อมูลท่ีเก่ียวกับโจทย์ปัญหาและการ

แยกแยะประเด็นส�าคัญของปัญหา 

ขั้นที่ 2 แก้ปัญหา (Solve: S) เป็นการวางแผนและ

การด�าเนินการแก้ปัญหา ด้วยวิธีการต่างๆ โดยพิจารณา

จากข้ันค้นหาข้อมูลจากโจทย์ปัญหาเพื่อให้ได้ข้อสรุปที่

สามารถน�าไปสู่การสร้างค�าตอบ

ข้ันท่ี 3 สร้างค�าตอบ (Create: C) เป็นการสร้าง

และสรุปค�าตอบที่ได้จากการแก้ปัญหาในขั้นที่ 2 และ

สามารถอธิบายให้เข้าใจได้ว่ามีวิธีการหาค�าตอบอย่างไร 

ข้ันท่ี 4 แลกเปลี่ยนความคิดเห็น (Share: S) 

เป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับค�าตอบที่ได้ว่าใช้

วิธีใดได้บ้างในการหาค�าตอบ พร้อมท้ังเป็นการตรวจสอบ

ข้อผิดพลาดของตนเองและเพื่อน 

2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
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คณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น ใช้ส�าหรับทดสอบ

หลังเรียน ซึ่งเป็นข้อสอบปรนัยแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 

จ�านวน 15 ข้อ และข้อสอบแบบเติมค�าตอบ จ�านวน 5 ข้อ 

ที่มีค่าดัชนีความยากอยู่ระหว่าง 0.35 – 0.71 ค่าอ�านาจ

จ�าแนกอยู่ระหว่าง 0.24 – 0.66 และมีค่าความเที่ยงของ

แบบทดสอบ เท่ากับ 0.85

3. แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อ

การจดัการเรยีนรู ้เรือ่ง ความน่าจะเป็น โดยใช้รปูแบบ SSCS 

ร่วมกับการใช้ค�าถาม มีลักษณะเป็นแบบมาตรประมาณค่า 

5 ระดับ คือ เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย 

และไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง โดยมีประเด็นที่ศึกษา 4 ด้าน คือ 

ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ จ�านวน 5 ข้อ  ด้านสื่อการเรียน

รู้ จ�านวน 4 ข้อ ด้านครูผู้สอน จ�านวน 4 ข้อ ด้านการวัด

และประเมินผลการเรียนรู้ จ�านวน 4 ข้อ

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

1. ผู้วิจัยจัดการเรียนรู้ เรื่อง ความน่าจะเป็น โดย

ใช้รูปแบบ SSCS ร่วมกับการใช้ค�าถาม จ�านวน 10 คาบ 

คาบละ 50 นาที

2. เมื่อสอนครบตามแผนการจัดการเรียนรู้แล้ว ผู้

วจิยัน�าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนคณติศาสตร์ 

เรื่อง ความน่าจะเป็น มาท�าการทดสอบหลังเรียนในคาบท่ี 

11โดยใช้เวลาในการทดสอบ 50 นาที

3. นักเรียนตอบแบบสอบถามความคิดเห็น หลัง

จากผู้วิจัยสอนครบตามแผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อรวบรวม

ข้อมูลเก่ียวกับความคิดเห็นของนักเรียน

4. น�าผลการทดสอบหลังเรียน เรื่อง ความน่า

จะเป็น ของนักเรียนเปรียบเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 60 ที่

ก�าหนดไว้

กำรวิเครำะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ 

1. สถิติพื้นฐานที่ใช้ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย

เลขคณิต ( ) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD)

2. สถิติท่ีใช้ในการตรวจสอบคุณภาพของแบบ

ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ประกอบ

ด้วย ค่าดัชนีความยาก (p) ค่าดัชนีอ�านาจ�าแนก (r) 

และค่าความเท่ียง (reliability) โดยใช้วิธีของ Kuder– 

Richardson 20

3. การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนคณิตศาสตร์หลังเรียนกับเกณฑ์ร้อยละ 60 

ใช้ one sample t-test

4. ผลการสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน

วิเคราะห์โดยใช้การแจกแจงความถ่ี การหาค่าร้อยละ และ

การวิเคราะห์เนื้อหา

ผลกำรวิจัย 

การวจิยัในครัง้นี ้ผูว้จิยัได้น�าเสนอผลการวเิคราะห์

ข้อมูลเป็น 2 ตอน ดังตารางต่อไปนี้

คะแนน n ร้อยละ SD t sig

หลังเรียน 28 14.57 72.85 1.79 7.59 0.00*

*มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ตำรำง 1

ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์หลังเรียนของนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 เรื่อง ความน่าจะ

เป็น โดยใช้รูปแบบ SSCS ร่วมกับการใช้ค�าถาม กับเกณฑ์ร้อยละ 60
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ตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

คณิตศาสตร์หลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

เรื่อง ความน่าจะเป็น โดยใช้รูปแบบ SSCS ร่วมกับการใช้

ค�าถาม สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 60 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ

ท่ีระดับ .05 โดยได้คะแนนเฉลี่ยหลังเรียน 14.57 คะแนน 

คิดเป็นร้อยละ 72.85

ข้อความ

ระดับความคิดเห็น (n = 28)

เห็นด้วย

อย่างยิ่ง
เห็นด้วย ไม่แน่ใจ

ไม่เห็น

ด้วย

ไม่เห็น

ด้วย

ด้ำนกิจกรรมกำรเรียนรู้

1) กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับจุดประสงค์

การเรียนรู้

จ�านวน 11 10 7 - -

ร้อยละ 39.29 35.71 25

2) กิจกรรมการเรียนรู้ท�าให้นักเรียนได้วิเคราะห์

ปัญหาและแก้ปัญหาได้อย่างเป็นขั้นตอน

จ�านวน 8 12 6 2 -

ร้อยละ 28.57 42.86 21.43 7.14

3) กิจกรรมการเรียนรู้ท�าให้นักเรียนได้แสดงวิธีคิด

หรือหาค�าตอบของปัญหาได้ถูกต้อง

จ�านวน 7 15 6 - -

ร้อยละ 25 53.57 21.43

4) กจิกรรมการเรยีนรูส่้งเสรมิให้นกัเรยีนได้มโีอกาส

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน

จ�านวน 9 11 8 - -

ร้อยละ 32.14 39.29 28.57

5) กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมให้นักเรียน

กล้าแสดงออกในการน�าเสนอหน้าชั้นเรียน

จ�านวน 6 18 2 2 -

ร้อยละ 21.43 64.29 7.14 7.14

ด้ำนสื่อกำรเรียนรู้

6) เน้ือหาที่ปรากฏในสื่อการเรียนรู้สอดคล้องกับ

สาระการเรียนรู้

จ�านวน 5 18 4 1 -

ร้อยละ 17.86 64.29 14.28 3.57

7) ส่ือการเรียนรู ้ส ่งเสริมให้นักเรียนเข้าใจบท

เรียนมากขึ้น

จ�านวน 11 10 7 - -

ร้อยละ 39.29 35.71 25

8) สื่อการเรียนรู้ส่งเสริมให้นักเรียนสามารถแก้

ปัญหาเป็นขั้นตอนมากขึ้น

จ�านวน 8 14 5 1 -

ร้อยละ 28.57 50.00 17.86 3.57

9) สื่อการเรียนรู้มีจ�านวนที่เพียงพอกับนักเรียน จ�านวน 21 5 2 - -

ร้อยละ 75.00 17.86 7.14

ด้ำนครูผู้สอน

10) ครูตรวจงานและการบ้านของนักเรียนอย่าง

สม�่าเสมอ พร้อมบอกให้ทราบถึงจุดที่นักเรียนต้อง

ปรับปรุงแก้ไข

จ�านวน 19 9 - - -

ร้อยละ 67.86 32.14

11) ครูผู้สอนเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดง

ความคิดเห็นของตนเองอย่างเต็มที่

จ�านวน 15 11 2 - -

ร้อยละ 53.57 39.29 7.14

ตำรำง 2

ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ เรื่องความน่าจะเป็น โดยใช้รูปแบบ SSCS ร่วมกับการใช้ค�าถาม
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ข้อความ

ระดับความคิดเห็น (n = 28)

เห็นด้วย

อย่างยิ่ง
เห็นด้วย ไม่แน่ใจ

ไม่เห็น

ด้วย

ไม่เห็น

ด้วย

12) ครูผู้สอนเปิดโอกาสให้นักเรียนซักถาม

ข้อสงสัย

จ�านวน 17 10 1 - -

ร้อยละ 60.72 35.71 3.57

13) ครูผู้สอนใช้ภาษาและค�าถามที่เข้าใจง่าย จ�านวน 19 8 1 - -

ร้อยละ 67.86 28.57 3.57

ด้ำนกำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้

14) นักเรียนทราบเกณฑ์การประเมินผลล่วงหน้า จ�านวน 20 5 3 - -

ร้อยละ 71.43 17.86 10.71

15) ครูผู้สอนประเมินผลตามเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้ จ�านวน 18 8 2 - -

ร้อยละ 64.29 28.57 7.14

16) ครูผู้สอนแจ้งคะแนนแต่ละชิ้นงานให้นักเรียน

ทราบ

จ�านวน 26 2 - - -

ร้อยละ 92.86 7.14

17) ครูผู้สอนมีการวัดและประเมินผลด้วยวิธีการ

ที่หลากหลาย

จ�านวน 7 18 3 - -

ร้อยละ 25 64.29 10.71

เฉลี่ยรวม ร้อยละ 47.69 38.66 12.39 1.26 -

ตำรำง 2 (ต่อ)

ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ เรื่องความน่าจะเป็น โดยใช้รูปแบบ SSCS ร่วมกับการใช้ค�าถาม

ตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่านักเรียนส่วนใหญ่เห็น

ด้วยอย่างยิ่งกับการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ความน่าจะเป็น 

โดยใช้รูปแบบ SSCS ร่วมกับการใช้ค�าถาม คิดเป็นร้อย

ละ 47.69 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านมีรายละเอียด ดังนี้

ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ พบว่า นักเรียน

ส่วนใหญ่เห็นด้วยว่ากิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมให้นักเรียน

กล้าแสดงออกในการน�าเสนอหน้าชั้นเรียน คิดเป็นร้อยละ 

64.29 รองลงมา คือ กิจกรรมการเรียนรู้ท�าให้นักเรียนได้

แสดงวิธีคิดหรือหาค�าตอบของปัญหาได้ถูกต้อง คิดเป็น

ร้อยละ 53.57 

ด้านสื่อการเรียนรู้ พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่เห็น

ด้วยอย่างยิง่ว่าสือ่การเรยีนรูม้จี�านวนทีเ่พยีงพอกบันกัเรยีน 

คิดเป็นร้อยละ 75.00 รองลงมาเห็นด้วยว่าเนื้อหาที่ปรากฏ

ในสื่อการเรียนรู้สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ คิดเป็นร้อย

ละ 64.29 

ด้านครูผู้สอน พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่เห็นด้วย

อย่างยิ่งว่าครูตรวจงานและการบ้านของนักเรียนอย่าง

สม�่าเสมอ พร้อมบอกให้ทราบถึงจุดท่ีนักเรียนต้องปรับปรุง

แก้ไข และครูผู้สอนใช้ภาษาและค�าถามที่เข้าใจง่ายซึ่งมี

จ�านวนเท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 67.86

ด้านการวดัผลและการประเมนิผลการเรยีนรู ้พบว่า 

นักเรียนส่วนใหญ่เห็นด้วยอย่างยิ่งว่าครูผู้สอนแจ้งคะแนน

แต่ละช้ินงานให้นักเรียนทราบ คิดเป็นร้อยละ 92.86 รอง

ลงมา คือ นักเรียนทราบเกณฑ์การประเมินผลล่วงหน้า คิด

เป็นร้อยละ 71.43

กำรอภิปรำยผล 

1. จากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของ

นักเรียน เรื่อง ความน่าจะเป็น ท่ีได้รับการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้โดยใช้รูปแบบ SSCS ร่วมกับการใช้ค�าถาม ที่พบ
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ว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง 

ความน่าจะเป็น สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 60 อย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน 14.57 

คะแนน คิดเป็นร้อยละ 72.85 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย

ของ ภิญญดา กลับแก้ว (2557) ที่ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนคณิตศาสตร์และความสามารถในการแก้ปัญหาทาง

คณติศาสตร์ ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 เรือ่ง สมการ

ก�าลังสองตัวแปรเดียว โดยใช้รูปแบบ SSCS โรงเรียน 

มอ.วิทยานุสรณ์ จังหวัดสงขลา พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้รูปแบบ SSCS 

สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 60 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ 

.05 และงานวิจัยของ เบญจวรรณ ภักดีพงษ์ (2558) ท่ี

ศึกษาผลการจัดการเรียนรู้แบบ SSCS ที่มีต่อความสามารถ

ในการแก้ปัญหาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ 

เรื่อง อสมการ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่า 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ 

โดยใช้รูปแบบ SSCS สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัย

ส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เช่นเดียวกัน 

2. จากการสังเกตในขณะที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

เรื่อง ความน่าจะเป็น โดยใช้รูปแบบ SSCS ร่วมกับการใช้

ค�าถาม โดยด�าเนินการตามขั้นตอน 4 ขั้นตอนของรูปแบบ 

SSCS ที่พัฒนาขึ้นโดย Pizzini, Shepardson, and Abell 

(1989) ซ่ึงเป็นแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับ

การแก้ปัญหา มีประเด็นท่ีน่าสนใจดังนี้

ข้ันท่ี 1 ค้นหาข้อมูลจากโจทย์ปัญหาและการ

แยกแยะประเด็นส�าคัญของปัญหา เป็นข้ันตอนท่ีนักเรียน

ต้องระดมสมองในการค้นหาข้อมูลท่ีเก่ียวข้อง ครูกระตุ้น

นักเรียนโดยการถามค�าถามนักเรียนว่าโจทย์ก�าหนดสิ่งใด

มาบ้างและโจทย์ต้องการทราบอะไร พบว่า นักเรียนส่วน

ใหญ่สามารถวเิคราะห์สถานการณ์ปัญหาโดยบอกสิง่ทีโ่จทย์

ก�าหนดให้ได้ถูกต้อง แต่มีนักเรียนบางคนบอกสิ่งที่โจทย์

ก�าหนดให้ไม่ครบถ้วน เช่น กิจกรรม เรื่อง การเดินทาง

ของจ�าปี สิ่งท่ีโจทย์ก�าหนดให้ คือ จ�าปีเดินทางจากบ้านไป

บ้านคุณยายท่ีเมืองตรี โดยจะต้องผ่านเมืองเอกและเมือง

โท จากบ้านไปยังเมืองเอกมี 3 เส้นทาง จากเมืองเอกไปยัง

เมืองโทมี 2 เส้นทาง และจากเมืองโทไปยังเมืองตรีมี 5 เส้น

ทาง ซ่ึงนักเรียนบางคนตอบได้ครบถ้วน แต่มีนักเรียนตอบ

ว่า จากบ้านของจ�าปีไปยังเมืองเอก 3 เส้นทาง จากเมือง

เอกไปยังเมืองโท 2 เส้นทาง จากเมืองโทไปเมืองตรี 5 เส้น

ทาง ซึ่งขาดเงื่อนไขที่ว่า จ�าปีจะต้องเดินทางจากบ้านไปยัง

บ้านยายท่ีเมืองตรี ต้องผ่านเมืองเอกและเมืองโท เป็นต้น

ภำพ 1 ตัวอย่างกิจกรรมในขั้นค้นหาข้อมูลจากโจทย์ปัญหาและการแยกแยะประเด็นส�าคัญของปัญหา

เมื่อโจทย์มีความซับซ้อนมากขึ้น นักเรียนบางคน

ไม่สามารถค้นหาข้อมูลได้ครบถ้วน ท�าให้ครูต้องใช้ค�าถาม

เพิ่มเติมเพื่อชี้แนะจนนักเรียนสามารถเขียนข้อมูลต่างๆ 

ได้ถูกต้องและครบถ้วน ค�าถามที่ครูใช้ในขั้นนี้จะถามเพื่อ

กระตุน้ความคดิของนกัเรยีนและให้นกัเรยีนรูจ้กัสงัเกตและ

วิเคราะห์ปัญหา ตัวอย่างค�าถามที่ครูใช้ถามนักเรียน เช่น 

- สิ่งที่โจทย์ก�าหนดให้มีอะไรบ้าง

- โจทย์ต้องการทราบอะไร และเงื่อนไขโจทย์ว่า

อย่างไร 

ข้ันท่ี 2 แก้ปัญหา เป็นการวางแผนและด�าเนิน

การแก้ปัญหา ด้วยวิธีการต่างๆ โดยพิจารณาข้อมูลจากขั้น

ค้นหาข้อมูลจากโจทย์ปัญหา เพื่อให้ได้ข้อสรุปที่สามารถ

น�าไปสู่การสร้างค�าตอบ พบว่า นักเรียนบางคนสามารถ

วางแผนและหาวิธีการในการหาค�าตอบได้หลากหลาย
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วิธี และสามารถตัดสินใจเลือกวิธีการแก้ปัญหาได้ และ

เนื่องจากวิธีการในการแก้ปัญหาของโจทย์บางข้อมีหลาย

วิธี เช่น กิจกรรม เรื่อง กฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ 

นักเรียนสามารถวางแผนการแก้ปัญหาได้ 2 วิธี คือ การ

ใช้แผนภาพต้นไม้หรือการใช้กฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับ

การนับ ซึ่งนักเรียนบางคนสามารถบอกวิธีการแก้ปัญหาได้

ทั้ง 2 วิธี แต่นักเรียนบางคนบอกได้เพียง 1 วิธี และขณะ

ท�ากิจกรรมนักเรียนมีการปรึกษาแลกเปลี่ยนความรู ้กัน 

เนื่องจากใช้วิธีการหาค�าตอบที่แตกต่างกัน ท�าให้นักเรียน

สามารถมองเห็นรูปแบบการวางแผนการแก้ปัญหาที่แตก

ต่างกันและสรุปได้ว่า การแก้โจทย์ปัญหาไม่จ�าเป็นต้องใช้

วิธีการแก้โจทย์ปัญหาเพียงวิธีเดียวเท่านั้น ค�าถามท่ีครูใช้

ในขั้นน้ีเป็นการถามเพื่อกระตุ้นความคิดของนักเรียนและ

ให้นักเรียนรู้จักค้นหาค�าตอบที่หลากหลายมากขึ้น ตัวอย่าง

ค�าถามที่ครูใช้ถามนักเรียน เช่น

- ข้อมูลที่นักเรียนได้จากการอ่านโจทย์และสิ่งท่ี

โจทย์ต้องการทราบเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร

- ถ้านักเรียนทราบข้อมูลแล้ว วิธีการแก้ปัญหา

ของนักเรียนมีอะไรบ้าง เพราะเหตุใด

- นักเรียนมีวิธีการแก้ปัญหาวิธีอื่นหรือไม่ อย่างไร

ขั้นที่ 3 สร้างค�าตอบ เป็นการสร้างและสรุปค�า

ตอบที่ได้จากการแก้ปัญหาในขั้นที่ 2 และสามารถอธิบาย

ให้เข้าใจได้ว่ามีวิธีการหาค�าตอบอย่างไร พบว่า นักเรียน

ส่วนใหญ่สามารถหาค�าตอบของสถานการณ์ปัญหาได้ถูก

ต้องและเขียนอธิบายแนวคิดของตนเองได้ แต่มีนักเรียน

บางคนเขียนแสดงวิธีการหาค�าตอบไม่ละเอียด ท�าให้ไม่

สามารถอธิบายแนวคิดของตนเองให้ผู้อื่นเข้าใจได้ และ

นักเรียนบางคนเขียนแสดงวิธีการหาค�าตอบและหาค�าตอบ

ผิด เน่ืองจากไม่ได้พิจารณาเงื่อนไขที่โจทย์ก�าหนด เช่น 

เอกสารฝึกหัดที่ 2 เรื่อง กฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ 

จากส่ิงทีโ่จทย์ก�าหนดให้ คอื มะม่วงและมะยมเล่นเป่ายิง้ฉบุ 

โดยแต่ละคนออกมือแทนสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ได้แก่ ค้อน กรรไกร 

และกระดาษ ซึ่งโจทย์ต้องการทราบจ�านวนวิธีที่ทั้งสองคน

ออกมือไม่เหมือนกัน พบว่า นักเรียนไม่สังเกตเงื่อนไขของ

โจทย์ที่ว่าทั้งสองคนออกมือไม่เหมือนกัน ท�าให้ค�าตอบที่

ได้ไม่ถูกต้อง ในขั้นนี้ครูต้องเน้นย�้าให้นักเรียนแสดงวิธีท�า

อย่างละเอียด โดยการใช้ค�าถามกระตุ้นความคิดนักเรียน 

ตัวอย่างค�าถามท่ีครูใช้ถามนักเรียน เช่น

- นักเรียนควรหาค�าตอบอะไรบ้างและมีล�าดับขั้น

ตอนอย่างไร

- ค�าถามแต่ละข้อมีเงื่อนไขว่าอย่างไร

ขั้นที่ 4 แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เป็นการแลก

เปลี่ยนความคิดเห็นเก่ียวกับค�าตอบท่ีได้ว่าใช้วิธีใดได้บ้าง

ในการหาค�าตอบ พร้อมท้ังเป็นการตรวจสอบข้อผิดพลาด

ของตนเองและเพื่อน โดยครูสุ่มตัวแทนนักเรียนออกมาน�า

เสนอหน้าชัน้เรยีน พบว่า นกัเรยีนสามารถน�าเสนอแนวทาง

การแก้ปัญหาของตนเองได้ และเมือ่นกัเรยีนคนอืน่มวีธิกีาร

คิดที่แตกต่างกัน นักเรียนจะน�าเสนอวิธีการคิดของตนเอง

เพิ่มเติม โดยครูและเพื่อนที่เหลือช่วยกันตรวจสอบความ

ถูกต้อง และครูใช้ค�าถามกระตุ้นความคิดนักเรียน ตัวอย่าง

ค�าถามท่ีครูใช้ถามนักเรียน เช่น

- นักเรียนเข้าใจวิธีการหาค�าตอบของเพื่อนหรือไม่

- แนวคิด วิธีการหาค�าตอบ หรือค�าตอบของเพื่อน 

ถูกต้องหรือไม่ อย่างไร

- นักเรียนคนใดมีวิธีการคิดท่ีแตกต่างจากเพื่อน

บ้าง อย่างไร

ในขัน้นีค้รตู้องตรวจสอบความถกูต้องทัง้การเสนอ

แนวคิดและการแสดงวิธีท�าของนักเรียน เพื่อให้เกิดการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ท่ีถูกต้อง ชัดเจน และหากมีข้อผิดพลาด 

ครูใช้ค�าถามกระตุ้นให้นักเรียนแก้ไขข้อผิดพลาด ตัวอย่าง

ค�าถามท่ีครูใช้ถามนักเรียน เช่น 

- นกัเรยีนลองคดิอกีครัง้ว่านกัเรยีนคดิตามเงือ่นไข

ของสถานการณ์ครบถ้วนหรือไม่

-  ให ้สังเกตค�าตอบที่ ได ้ว ่าสมเหตุสมผลกับ

สถานการณ์หรือไม่ ถ้าผิดพลาดตรงไหนให้นักเรียนแก้ไข

3. จากผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มี

ต่อการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ความน่าจะเป็น โดยใช้รูปแบบ 

SSCS ร่วมกับการใช้ค�าถาม พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่มี

ความคดิเหน็ตอ่การจัดการเรียนรูอ้ยู่ในระดับเห็นด้วยอย่าง

ยิ่ง เมื่อพิจารณาความคิดเห็นของนักเรียนในแต่ละด้าน มี

ประเด็นท่ีน่าสนใจ ดังนี้

ด ้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ นักเรียนส่วน
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ใหญ่เห็นด้วยว่ากิจกรรมการเรียนรู ้ส่งเสริมให้นักเรียน

กล้าแสดงออก และท�าให้นักเรียนได้แสดงวิธีคิดได้ถูกต้อง 

แสดงให้เห็นว่าการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ SSCS เป็น

กิจกรรมที่ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงออก

ในการน�าเสนอแนวทางการแก้ปัญหาของตนเอง ซึ่ง

สอดคล้องกับขั้นที่ 4 ที่ให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนความคิด

เห็นเกี่ยวกับค�าตอบ พร้อมฝึกการตรวจสอบข้อผิดพลาด

ของตนเองและเพื่อน 

ด้านสือ่การเรยีนรู ้นกัเรยีนส่วนใหญ่เหน็ด้วยอย่าง

ยิ่งว่าส่ือการเรียนรู้มีจ�านวนที่เพียงพอกับนักเรียน ซ่ึงการ

ที่ส่ือมีจ�านวนมากเพียงพอกับนักเรียน ท�าให้นักเรียนได้

ลองผิดลองถูกในการหาค�าตอบด้วยตนเอง และนักเรียน

บางคนอาจมีแนวทางในการหาค�าตอบที่แตกต่างกัน เกิด

การแลกเปล่ียนแนวความคิดซึ่งกันและกัน ท�าให้นักเรียน

เกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ของตนเองและการแลก

เปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนๆ 

ด้านครูผู้สอน นักเรียนส่วนใหญ่เห็นด้วยอย่างยิ่ง

ว่าครูผู้สอนใช้ภาษาและค�าถามที่เข้าใจง่าย และครูตรวจ

งานและการบ้านของนักเรียนอย่างสม�่าเสมอ พร้อมบอก

ให้นักเรียนทราบถึงจุดที่นักเรียนต้องปรับปรุงแก้ไข ท�าให้

นกัเรยีนได้เข้าใจแนวคดิและวธิกีารแก้ปัญหาทีถ่กูต้อง และ

สามารถแก้โจทย์ปัญหาต่อๆ ไปได้ถูกต้อง ส่งผลให้นักเรียน

มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

จากที่กล่าวมาข้างต้น การจัดการเรียนรู้โดยใช้รูป

แบบ SSCS ร่วมกับการใช้ค�าถาม เป็นแนวทางที่เหมาะ

สมในการส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหา นักเรียน

ได้ศึกษาข้อมูลจากโจทย์ วางแผนแก้ปัญหา แสดงวิธีท�าท่ี

เป็นขัน้ตอน และเปิดโอกาสให้นกัเรยีนอธบิายความคดิเหน็ 

แลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน นอกจากน้ียังเป็นกิจกรรมการ

เรียนรู้ที่ส่งเสริมให้นักเรียนกล้าแสดงออกในการน�าเสนอ

หน้าชั้นเรียน ดังนั้น การจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ SSCS 

ร่วมกับการใช้ค�าถาม สามารถน�าไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ 

เร่ือง ความน่าจะเป็น เพื่อพัฒนาและส่งเสริมให้นักเรียนมี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น

ข้อเสนอแนะกำรวิจัยครั้งนี้

1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ความน่าจะ

เป็น ในช่วงแรก นักเรียนอาจท�าโจทย์ปัญหาไปพร้อมกับ

ครู เพื่อเป็นแนวทางในการฝึกวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา 

เมือ่นกัเรยีนเกดิความช�านาญในการท�ากจิกรรมแล้ว ครเูปิด

โอกาสให้นักเรียนท�าโจทย์ปัญหาด้วยตนเอง โดยครูเป็นผู้

ชีแ้นะแนวทาง นอกจากนีค้รคูวรมกีารเรยีงล�าดบัความยาก

ง่ายและความซับซ้อนของโจทย์ปัญหา เพื่อให้นักเรียนได้

ฝึกการคิดวิเคราะห์โดยเริ่มจากโจทย์ปัญหาที่ง่ายและไม่

ซับซ้อนก่อน เพื่อให้นักเรียนสามารถฝึกการวิเคราะห์โจทย์

ปัญหาทีละขั้นตามรูปแบบ SSCS เมื่อนักเรียนสามารถ

ท�าโจทย์ท่ีง่ายและไม่ซับซ้อนได้ด้วยตนเอง นักเรียนจะมี

แนวทางในการวิเคราะห์โจทย์ปัญหา เกิดความมั่นใจ และ

กล้าทีจ่ะคดิวเิคราะห์สถานการณ์ทีโ่จทย์ก�าหนด จากนัน้ครู

จึงเพิ่มระดับความยากและความซับซ้อนของโจทย์มากขึ้น 

เพื่อฝึกกระบวนการคิดให้กับนักเรียน 

2. การจดักจิกรรมการเรยีนรู ้เรือ่ง ความน่าจะเป็น 

ครคูวรมสีือ่การเรยีนรูท้ีท่�าให้นกัเรยีนเหน็ภาพได้ชดัเจนขึน้ 

เช่น การใช้สื่อรูปเสื้อและกางเกงท่ีแตกต่างกัน น�ามาโยง

เป็นแผนภาพต้นไม้จะท�าให้นักเรียนเห็นภาพชัดเจนกว่า

การที่ครูเขียนบนกระดานทั่วไป ซึ่งการใช้สื่อการเรียนรู้

และการจัดกิจกรรมท่ีน่าสนใจจะช่วยกระตุ้นให้นักเรียน

สนใจที่จะเรียนรู้ ไม่เบื่อหน่ายในการเรียน และมีเจตคติ

ท่ีดีต่อวิชาคณิตศาสตร์มากข้ึน

3. ขณะท�ากิจกรรมการเรียนรู้ ครูควรสอดแทรก

คุณธรรม จริยธรรม เช่น ความมีน�้าใจการรับฟังความคิด

เหน็ของผูอ้ืน่ ความพยายามในการค้นหาค�าตอบด้วยตนเอง 

เป็นต้น นอกจากการปลูกฝังคุณธรรมให้กับนักเรียนแล้ว 

ในขณะท�ากิจกรรมครูควรสังเกตนักเรียน ถ้านักเรียนท�าได้

ดีและถูกต้อง ครูควรชมเชยเพื่อเป็นก�าลังใจให้นักเรียน 

ข้อเสนอแนะกำรท�ำวิจัยครั้งต่อไป

1. ควรท�าวิจัยเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

คณิตศาสตร์ของนักเรียน โดยใช้รูปแบบ SSCS ร่วมกับการ

ใช้ค�าถาม ในสาระการเรียนรู้อื่นๆ และระดับอื่นๆ

2. ควรศกึษาการจดัการเรยีนรูโ้ดยใช้รปูแบบ SSCS 
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ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบอื่นๆ เช่น การจัดการเรียน

แบบร่วมมือเทคนิคการแบ่งกลุ่มแบบกลุ่มสัมฤทธิ์ (STAD) 

การจัดการเรียนรู้แบบสอนแนะให้รู้คิด (CGI) เป็นต้น
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บทคัดย่อ

การวิจัยแบบผสมผสานผสมผสานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษา (1) สภาพปัญหาของการบริหารจัดการ (2) แนวทาง

การพัฒนาการบริหารจัดการ และ (3) ปัจจัยที่มีส่วนส�าคัญท�าให้แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการการส่งเสริมเกษตร

ทฤษฎีใหม่ของอ�าเภอธัญบุรีประผลส�าเร็จ การศึกษานี้ เน้นการวิจัยเชิงปริมาณ มีแบบสอบถามเป็นเครื่องมือการวิจัย 

โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นประชาชนที่มีอาชีพเกษตรกรรมในเขตพื้นท่ีอ�าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี จ�านวน 

400 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน นอกจากนี้ ยัง

มีการสัมภาษณ์แนวลึกเฉพาะผู้เชี่ยวชาญ จ�านวน 5 คน ผลการศึกษาพบว่า (1) ปัญหาของการบริหารจัดการ ท่ีส�าคัญ 

คือ อ�าเภอมีเจ้าหน้าที่ด้านส่งเสริมการเกษตรไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ซ่ึงเป็นปัญหาการบริหารจัดการด้านความ

พอประมาณ (2) แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการ ท่ีส�าคัญ คือ อ�าเภอควรจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีเพียงพอต่อการปฏิบัติ

งาน และ (3) ปัจจัยที่มีส่วนส�าคัญท�าให้แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการประสลผลส�าเร็จ คือ การที่อ�าเภอได้รับ

ความสนับสนุนด้านงบประมาณอย่างเพียงพอจากรัฐบาล ภาครัฐ และภาคเอกชนในการด�าเนินกิจกรรมสนับสนุนและ

ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่

ค�ำส�ำคัญ: การบริหารจัดการ, การส่งเสริม, เกษตรทฤษฎีใหม่

Abstract

This research used a mixed method research methodology. The main objectives of this study 

were to study (1) problems of administration, (2) development guidelines of administration, and 

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

the new theory of agriculture of the Thanyaburi District. The research methodology was designed  

using the quantitative research as the principal. Questionnaires were used to collect data from 400 

samples. Descriptive statistics analysis including, frequency, percentage, mean and standard deviation 

were used to analyze data. In addition, there was a supportive in-depth interview from 5 experts for  

qualitative data. Findings were as follows: (1) the main administrative problem was that the Thanyaburi 

District Administration has insufficient personnel working to promote the New Theory of Agriculture, 

(2) the major development guideline was Thanyaburi District should add more personnel to work 
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บทน�ำ

อ�าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ได้รับการจัดตั้งข้ึน

ตามพระราชการบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457 

แบ่งเขตปกครองทั้งหมดออกเป็น 6 ต�าบล ได้แก่ ต�าบลบึง

ยี่โถ ต�าบลประชาธิปัตย์ ต�าบลบึงน�้ารักษ์ ต�าบลบึงสนั่น 

ต�าบลผักกูด และ ต�าบลรังสิต มีองค์กรปกครองส่วนท้อง

ถิ่น แห่ง ประกอบด้วยเทศบาลนคร 1 แห่ง เทศบาลเมือง 

2 แห่ง และเทศบาลต�าบล 1 แห่ง ได้แก่ เทศบาลนครรังสิต 

เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ เทศบาลเมืองบึงยี่โถ และเทศบาล

ต�าบลธัญบุรี มีจ�านวนประชากรรวมทั้งสิ้น 201,789 คน 

(กรมการปกครอง, 2559, น. 8) 

การจดัท�าแผนพฒันาจงัหวดัปทมุธาน ีพ.ศ. 2557-

2560 ของคณะกรรมการบรหิารราชการจงัหวดั แบบบรูณา

การปทมุธานียดึเจตนารมณ์ของแผนยทุธศาสตร์การพฒันา

จังหวัด แผนบริหารราชการแผ่นดิน แนวทางการ พัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมในระดับชาติ และความต้องการของ

ประชาชนในท้องถิ่นจังหวัด เป็นแนวทางในการจัดท�าแผน

พัฒนาจังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2557-2560 ซึ่งแต่ละส่วน

ราชการจะต้องน�าไปเป็นกรอบในการจัดท�าแผนปฏิบัติ 

ราชการตามพระราชกฤษฎกีาว่าด้วยหลกัเกณฑ์และวธิกีาร

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 16 ในการ 

ก�าหนดเป็นรายละเอียดของแต่ละโครงการที่จะด�าเนินการ

ในแต่ละปี เพือ่ใช้เป็นแนวทางในการขอจดัสรรงบประมาณ 

รายจ่ายประจ�าปี อนัเป็นการผลกัดนัให้ประเดน็ยทุธศาสตร์

ตามแผนพัฒนาจังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2557-2560 ประสบ

ความส�าเร็จตามเป้าประสงค์ที่ก�าหนด (ส�านักงานจังหวัด

ปทุมธานี, 2557, น 1)

อ�าเภอธัญบุรีมีภารกิจดูแลส่งเสริมความเป็นอยู่

ของประชาชนในพื้นที่รักผิดชอบนั้น การบริหารจัดการ

ด้านการส่งเสริมเกษตรทฤษฏีใหม่ของอ�าเภอธัญบุรีตาม

for the promotion of the New Theory of Agriculture, and (3) the main factors of the success of the  

development guideline was the district should have adequate budget support from public  

(government) and private sectors to carry out its activities.

Keywords: administration, promotion, the new theory of agriculture

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงก็เป็นภารกิจที่ส�าคัญอย่าง

หนึ่ง เพราะประชาชนอ�าเภอธัญบุรียังมีการท�าเกษตร

ทฤษฎีใหม่ไว้บริโภคในครัวเรือน ลดค่าใช้จ่าย และส�าหรับ

การจ�าหน่ายส่วนหนึ่ง ในสภาวะปัจจุบันประชาชนประสบ

กับปัญหาด้านเศรษฐกิจ ท�าให้มีรายได้น้อย มีการแข่งขัน

สูง ดังนั้นการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมเกษตรทฤษฎี

ใหม่ของอ�าเภอธัญบุรีตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

จึงเป็นการน�าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการ

ประกอบอาชีพเพื่อความพอประมาณ พึ่งตนเองได้อย่าง

มีความสุขตามฐานานุรูปในสังคม

ระบบเกษตรทฤษฎีใหม่ที่จะน�าไปสู ่การเกษตร

ยั่งยืน โดยมีรูปแบบที่ด�าเนินการมีลักษณะ เป็นระบบ

เกษตรผสมผสาน (integrated farming system) เป็น

ระบบการเกษตรที่มีการเพาะปลูกพืชหรือการเลี้ยงสัตว์

ต่างๆ ชนิดอยู่ในพื้นที่เดียวกันภายใต้การเกื้อกูล ประโยชน์

ต่อกนัและกนัอย่างมปีระสทิธภิาพสงูสดุ โดยอาศยัหลกัการ

อยู่รวมกันระหว่างพืช สัตว์ และสิ่งแวดล้อมการอยู่รวมกัน

อาจจะอยู่ในรูปความสัมพันธ์ระหว่างพืชกับพืช พืชกับสัตว์ 

หรือสัตว์กับสัตว์ก็ได้ระบบเกษตรผสมผสานจะประสบผล

ส�าเร็จได้ จะต้องมีการวางรูปแบบ และด�าเนินการ โดยให้

ความส�าคญัต่อกจิกรรม แต่ละชนดิอย่างเหมาะสมกบัสภาพ

แวดล้อมทางกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม มีการใช้แรงงาน 

เงินทุน ท่ีดิน ปัจจัยการผลิตและทรัพยากร ธรรมชาติอย่าง

มีประสิทธิภาพ ตลอดจนรู้จักน�าวัสดุเหลือใช้จากการผลิต

ชนิดหนึ่งมาหมุน เวียนใช้ประโยชน์กับการผลิตอีกชนิด

หนึ่งกับการผลิตอีกชนิดหนึ่งหรือหลายชนิด ภายในไร่นา

แบบครบวงจร ตัวอย่างกิจกรรมดังกล่าว เช่น การเล้ียง

ไก่ หรือสุกรบนบ่อปลา การเลี้ยงปลาในนาข้าว การเลี้ยง

ผึ้งในสวนผลไม้  เป็นต้น โดยน�าแนวทางในการน�าหลัก
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เศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติเพราะเกษตรทฤษฎีใหม่ คือ

การเลี้ยงตัวเองได้ในระดับชีวิตที่ประหยัด มีการผลิตท่ีพึ่ง

ตนเองได้ด้วยวิธีง่ายๆ ค่อยเป็นค่อยไปตามก�าลัง ให้พอมี

พอกินไม่อดอยาก มีการผลิตข้าวบริโภคพอเพียงประจ�าปี  

หลักการของเกษตรทฤษฎีใหม่ คือ การท�าไร่นาสวนผสม

และการเกษตรผสมผสาน มีการปลูกพืชผักสวนครัว การ

ท�าปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกและใช้วัสดุเหลือใช้มาเป็นปัจจัยการ

ผลิตปุ๋ย เพื่อ ลดค่า ใช้จ่าย และบ�ารุงดิน

ทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชด�าริ อาจเปรียบเทียบ

กบัหลกัเศรษฐกิจพอเพยีง ซึง่ส่งเสรมิให้ชมุชนหรอืเครอืข่าย

วิสาหกิจสร้างความร่วมมือกับองค์กรอื่นๆ ในประเทศ เช่น 

บริษัทขนาดใหญ่ ธนาคาร สถาบันวิจัย เป็นต้น ซึ่งความ

ร่วมมือเช่นนี้จะเป็นประโยชน์ในการสืบทอด ภูมิปัญญา 

แลกเปลี่ยนความรู้ เทคโนโลยี และบทเรียนจากการพัฒนา

ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงท�าให้ประเทศอันเป็นสังคม

ใหญ่ทีป่ระกอบด้วยชมุชน องค์กร และธุรกิจต่างๆ ที่ด�าเนิน

ชีวติอย่างพอเพียงกลายเป็นเครอืข่ายชมุชนพอเพยีงทีเ่ชือ่ม

โยงกันด้วยหลักไม่เบียดเบียน แบ่งปัน และช่วยเหลือซ่ึง

กันและกันได้ในที่สุด

ในการศึกษาครั้งนี้ผู ้ศึกษาสนใจที่จะศึกษาการ

บริหารจัดการด้านส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ของอ�าเภอ

ธัญบุรีตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็นอ�านาจ

หน้าทีข่องอ�าเภอธญับรุเีกีย่วกบัด้านการส่งเสรมิการเกษตร

ให้กับประชาชน เนื่องจากพบว่า อ�าเภอธัญบุรีมีปัญหาใน

การบรหิารจดัการด้านส่งเสรมิเกษตรทฤษฎใีหม่ของอ�าเภอ

ธัญบุรีตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยู่หลายประการ

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

1. เพื่อศึกษาสภาพปัญหาการบริหารจัดการการ

ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ของอ�าเภอธัญบุรี

2. เพือ่ศกึษาแนวทางการพฒันาการบรหิารจดัการ

การส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ของอ�าเภอธัญบุรี

3. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีส่วนส�าคัญท�าให้แนวทาง

การบริหารจัดการการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ของอ�าเภอ

ธัญบุรีประสบผลส�าเร็จ 

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

ผู้ศึกษาได้ศึกษาแนวคิด ประกอบด้วย (1) การ

บรหิารจดัการ ผูศ้กึษาน�าความหมายของค�าว่า “การบรหิาร

จัดการ” มาจากการให้ความหมายของ นักวิชาการ 5 ท่าน 

ประกอบด้วย ประกอบด้วย Shermerhorn (1999, pp. 

G-2) Certo, (2007, p. 555), Taylor (1967, p. 27) Weber 

(1996, p. 340) และ วิรัช วิรัชนิภาวรรณ (2550, น. 2-4) 

มาใช้เป็นพื้นฐานในการก�าหนดความหมายของการบริหาร

จัดการท่ีเป็นแนวคิดของผู้ศึกษา สรุปความหมายของการ

บริหารจัดการได้ว่า หมายถึง กระบวนการในการบริหาร

จัดการของอ�าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ท่ีมีจุดมุ่งหมาย

น�าไปสู่ความเป็นองค์กรท่ีมีสมรรถนะสูง แนวทางหรือวิธี

การด�าเนินการใดๆ ท่ีอ�าเภอธัญบุรีได้วางแผน ตั้งเป้าหมาย 

และก�าหนดกลยุทธ์ไว้ เพื่อด�าเนินการให้บรรลุเป้าหมาย

ท่ีก�าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด

ต่อประชาชน และต่อประเทศชาติโดยรวมตามแนวทาง

การบริหารจัดการ โดยค�านึงถึงแนวทางการพัฒนาการ

บริหารจัดการด้านส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ของอ�าเภอ

ธัญบุรีตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และปัจจัยที่มี

ส่วนส�าคัญท�าให้แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการด้าน

ส่งเสรมิเกษตรทฤษฎใีหม่ของอ�าเภอธญับรุตีามปรชัญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงประสบความส�าเร็จ รวมทั้งการน�ากรอบ

แนวคิดการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านส่ง

เสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ของอ�าเภอธัญบุรีตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

(2) การส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ ผู้ศึกษาได้น�าความหมาย

ของค�าว่า “การส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่” มาจากแนวคิด

ของ วัชรา ไชยสาร (2546, น. 51 - 52) มาใช้เป็นพื้นฐาน

ในการก�าหนดความหมายของการส่งเสรมิเกษตรทฤษฎใีหม่

ท่ีเป็นแนวคิดในการศึกษา สรุป ความหมายได้ว่า การส่ง

เสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ หมายถึง  กระบวนการท่ีหน่วยงาน

ภาครัฐ หรือหน่วยงานหลักใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา 

โดยการสนับสนุนท้ังด้านความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ และ

ทรัพยากรที่จ�าเป็นอื่นๆ ในขณะเดียวกันก็เปิดโอกาสให้

ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการคิด วางแผน ด�าเนินการ 

ช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาโดยสมัครใจ การให้ประชาชนเข้า

ร่วมกับกระบวนการตัดสินใจในการด�าเนินงานของภาครัฐ 

โดยเฉพาะอย่างยิง่ การส่งเสรมิเกษตรทฤษฎใีหม่ของอ�าเภอ
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ธัญบุรีตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ประชาชน 

โดยอ�าเภอธัญบุรีมีการบริหารจัดการด้านการให้ความรู้ 

ทักษะ เกี่ยวกับเกษตรทฤษฎีใหม่ ตลอดจนเทคโนโลยีที่

จ�าเป็นในการด�าเนินการเกี่ยวกับการท�าเกษตรกรรมให้แก่

ประชาชนในเขตรับผิดชอบ อีกทั้งการจัดหาตลาดรองรับ

ผลิตผลการเกษตร หากประชาชนสามารถผลิตได้มากเกิน

กว่าการบริโภคในครัวเรือนก็จะน�ามาจ�าหน่ายต่อไป

ทฤษฎี  ผูศ้กึษาน�าปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง ที่

มีองค์ประกอบ 5 ด้าน ประกอบด้วย (1) ความพอประมาณ 

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

(5) การมีคุณธรรม ผู้ศึกษาได้น�าเป้าหมายของเศรษฐกิจ

พอเพียง 5 ด้านหลักมาต้ังเป็นกรอบส�าคัญในการศึกษา

ครั้งนี้ (ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ, 2555, น. 17)

งานวิจัยของวารุณี ชินวินิจกุล (2549, น 69) 

ศึกษาเรื่อง กระบวนการเรียนรู ้ของชุมชนตามแนวคิด

เศรษฐกิจพอเพียง: กรณีศึกษาชุมชนไม้เรียง อ�าเภอฉวาง 

จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลการศึกษาพบว่า ผู้น�าชุมชนใช้

กระบวนการสร้างปัญญาเป็นเคร่ืองมือการพัฒนาและให้

โอกาสคน ซึง่จะต้องสอดคล้องเหมาะสมกบัสภาพของชุมชน

ด้วยการน�าเอาวิทยาการใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้กับภูมิปัญญา

ท้องถิน่ทีม่อียู ่ทัง้นีปั้จจยัทีเ่กีย่วข้องกระบวนการเรยีนรูข้อง

ชุมชนไม้เรียง ขึ้นอยู่การเรียนรู้กับคน ความรู้ ทรัพยากร 

การฟื้นฟูความสัมพันธ์ในอดีตของตนในชุมชนให้กลับคืน

มา โดยวงจรของการพัฒนาจะด�าเนินการไปตามครรลอง

ธรรมชาติ เพื่อให้คนเกิดความมั่นใจในการแก้ไขปัญหา

ด้วยตนเอง ใช้องค์กรชุมชนและเครือข่ายเป็นศูนย์กลาง

ของการพัฒนาการเรียนรู้ และใช้แนวทางการพัฒนาธุรกิจ

ชุมชนแบบครบวงจรเป็นกระบวนการท่ีจะน�าไปสู่ฐานคิด

ของการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อความพอเพียงอย่างแท้จริง 

กรอบแนวคิดกำรวิจัย

กรอบแนวคดิทีใ่ช้ในการศกึษาครัง้นี ้ประกอบด้วย

กรอบแนวคิดหลักส่วนที่เป็นตัวแปรอิสระ แบ่งเป็น 3 ด้าน 

ได้แก่ (1) ปัจจัยท่ีมีส่วนส�าคัญต่อสภาพปัญหาการบริหาร

จัดการด้านส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ของอ�าเภอธัญบุรีตาม

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 5 ด้าน (2) ปัจจัยที่มีส่วน

ส�าคัญต่อแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการด้านส่ง

เสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ของอ�าเภอธัญบุรีตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 5 ด้าน (3) ปัจจัยท่ีมีส่วนส�าคัญที่ท�าให้

แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการด้านส่งเสริมเกษตร

ทฤษฎีใหม่ของอ�าเภอธัญบุรีตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอ

เพียงประสบผลส�าเร็จ แบ่งเป็นปัจจัยภายในและปัจจัย

ภายนอก ส�าหรับกรอบแนวคิดหลักในส่วนท่ีเป็นตัวแปร

ตาม คือ การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านส่ง

เสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ของอ�าเภอธัญบุรีตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง ดังภาพ 1

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม

สภาพปัญหาการบริหารจัดการการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ของอ�าเภอ
ธัญบุรีตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 5 ด้าน
1. ความพอประมาณ     2. ความมีเหตุผล     3. การมีภูมิคุ้มกัน
4. การมีความรู้           5. การมีคุณธรรม

การบรหิารจดัการการส่งเสรมิเกษตรทฤษฎี
ใหม่ของอ�าเภอธัญบุรี

แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ของ
อ�าเภอธัญบุรีตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 5 ด้าน 
1. ความพอประมาณ     2. ความมีเหตุผล      3. การมีภูมิคุ้มกัน
4. การมีความรู้            5. การมีคุณธรรม

การเพิม่ประสทิธภิาพในการบรหิารจดัการ
การส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ของอ�าเภอ
ธัญบุรีตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ปัจจัยที่มีส่วนส�าคัญท�าให้แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการการส่ง
เสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ของอ�าเภอธัญบุรีตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอ
เพียงประสบความส�าเร็จ 
1. ปัจจัยภายใน       2. ปัจจัยภายนอก

ภำพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
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วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

การศึกษาครั้งนี้ เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน โดย

ใช้การการวิจัยเชิงปริมาณเป็นหลัก ใช้วิธีเก็บข้อมูลจาก

แหล่งข้อมูล 3 ประเภท ได้แก่ (1) เอกสาร และงานวิจัย

ที่เกี่ยวข้อง (2) เก็บข้อมูลปริมาณจากกลุ่มตัวอย่างโดย

ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ และ (3) จากการสังเกต

พฤตกิรรมของกลุ่มตัวอย่างทีเ่กีย่วข้องกบัการบรหิารจดัการ

ด้านส่งเสริมเกษตรทฤษฎใีหม่ของอ�าเภอธญับรุตีามปรชัญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

ประชากร การวิจัยเร่ือง การบริหารจัดการด้าน

ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ของอ�าเภอธัญบุรีในครั้งนี้ ผู้วิจัย

ได้ศึกษาจากประชาชนที่มีอาชีพเกษตรกรรมในเขตพื้นที่

อ�าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี จ�านวน 6 ต�าบล มีจ�านวน

ประชากรทั้งส้ิน 94,335 คน (กรมการปกครอง กระทรวง

มหาดไทย, 2559)

กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้แทนของประชากรดังกล่าว

ที่ตอบแบบสอบถาม ซึ่งในที่นี้ หมายถึง ประชากรในเขต

พื้นที่อ�าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ที่ถูกเลือกเป็นตัวแทน

ในการตอบแบบสอบถาม จ�านวน 400 คน ซึ่งได้มาจากการ

ค�านวณโดยใช้สูตรของ Taro Yamane (1967, น. 398) 

โดยตั้งค่าความคลาดเคลื่อนที่ 0.05 หรือที่ระดับความเช่ือ

มั่น 95.00 % 

ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพ กลุ่มตัวอย่างได้จากได้

จากการสุ่มแบบไม่ใช้ความน่าจะเป็น โดยใช้วิธีการสุ่มแบบ

เจาะจงบุคคล เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แนว

ลึกเฉพาะผู้เชี่ยวชาญ จ�านวน 5 คน ด้วยแบบสัมภาษณ์

แบบมีโครงสร้าง ซึ่งใช้เป็นข้อมูลเสริมการวิจัยเชิงปริมาณ

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย

การวิจัยเชิงปริมาณ ใช้แบบสอบถาม แบบมาตรา

ประเมินค่า หรือมาตราส่วนประเมินค่า (rating scale) 3 

ระดับ ได้แก่ มาก ปานกลาง น้อย ตามแบบของ Likert 

(1961, น. 166-169) ที่ผ่านการทดสอบค่าความเที่ยงตรง 

(IOC) ทีร่ะดบั 0.86 และค่าความเชือ่ถอืได้ของแบบสอบถาม

ท่ีระดับ 0.93 เป็นเครื่องมือในเก็บการรวบรวมข้อมูล

การวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้แบบสัมภาษณ์แนวลึก

แบบมีโครงสร้างเป็นเครื่องมือสัมภาษณ์เฉพาะผู้เช่ียวชาญ 

จ�านวน 9 คน

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล

ผู้ศึกษาได้ก�าหนดวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้ 3 

วิธี คือ (1) จากเอกสารเพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการก�าหนด

วตัถปุระสงค์การวจิยั กรอบแนวคดิการวจิยั ประชากร และ

กลุ่มตัวอย่าง และการสร้างแบบสอบถาม และน�าไปใช้ใน

การสรุป อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ (2) เก็บข้อมูลปริมาณ

จากการวิจัยสนามโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ และ

เกบ็รวบรวมข้อมลูทีส่มบรูณ์กลบัมาได้ 400 ชดุ คดิเป็นร้อย

ละ 100.00 ของกลุ่มตัวอย่างท้ังหมด ต่อจากนั้น ผู้ศึกษา

ได้ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามอีกครั้งเพื่อน�า

เข้าสู่การด�าเนินการตาม ขั้นตอนของการศึกษาต่อไป และ 

(3) เก็บข้อมูลจากการสังเกตพฤติกรรมของกลุ่มตัวอย่าง

กำรวิเครำะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้

เป็นการวิเคราะห์แสดงผลการศึกษาในรูปของ

ตารางประกอบกับการใช้รูปแบบของการวิเคราะห์เชิง

พรรณนา สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้สอดคล้อง

กับวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่า

เฉลี่ย และ ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ผลกำรวิจัย

ผลการวิจัยเชิงปริมาณ 

1. ผลการศึกษาสภาพปัญหาการบริหารจัดการ

ด้านส่งเสรมิเกษตรทฤษฎใีหม่ของอ�าเภอธญับรุตีามปรชัญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง 5 ด้าน (สอดคล้องกับวัตถุประสงค์

การวิจัย ข้อ 1) พบว่า กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยในระดับปาน

กลาง ( =1.87, SD=0.456) ต่อภาพรวมสภาพปัญหาการ

บริหารจัดการด้านส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ของอ�าเภอ

ธัญบุรีตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 5 ด้าน โดยมีค่า
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เฉลี่ยรวมของแต่ละด้านเรียงตามล�าดับค่าเฉลี่ยจากมากไป

น้อย ได้แก่ (1) ด้านความพอประมาณ กลุม่ตัวอย่างเหน็ด้วย

ในระดับปานกลาง ( =2.28, SD=0.696) (2) ด้านการมี

คณุธรรม กลุม่ตัวอย่างเหน็ด้วยในระดับปานกลาง ( =1.92,  

SD = 0.883) (3) ด้านการมีความรู้ กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วย

ในระดับปานกลาง ( =1.88, SD=0.876) (4) ด้านความมี

เหตุผล กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยในระดับปานกลาง ( =1.75, 

SD=0.521) และ (5) ด้านการมีภูมิคุ้มกัน กลุ่มตัวอย่าง

เห็นด้วยในระดับน้อย ( =1.55, SD=0.760) ตามล�าดับ

2. ผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาการบริหาร

จัดการด้านส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ของอ�าเภอธัญบุรี

ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 5 ด้าน (สอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์การวิจัย ข้อ 2) พบว่า กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วย

ในระดับปานกลาง ( =1.82, SD=0.686) ต่อภาพรวม

แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการด้านส่งเสริมเกษตร

ทฤษฎีใหม่ของอ�าเภอธัญบุรีตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอ

เพียง 5 ด้าน โดยมีค่าเฉลี่ยรวมของแต่ละด้านเรียงตาม

ล�าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ได้แก่ (1) ด้านความพอ

ประมาณ กลุม่ตวัอย่างเหน็ด้วยในระดบัปานกลาง ( =1.98,  

SD=0.819) (2) ด้านการมีภูมิคุ้มกัน กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วย

ในระดับปานกลาง ( =1.83, SD=0.693) (3) ด้านความมี

เหตุผล กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยในระดับปานกลาง ( =1.80, 

SD=0.691) (4) ด้านการมีความรู้ กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วย

ในระดับปานกลาง ( =1.74, SD=0.702) และ (5) ด้าน

การมีคุณธรรม กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยในระดับปานกลาง  

( =1.74, SD=0.795) ตามล�าดับ ดังตาราง 1 

ตำรำง 1

ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างต่อปัญหา และแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการด้านส่งเสริมเกษตรทฤษฎี

ใหม่ของอ�าเภอธัญบุรีตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จ�าแนกตามค่าเฉลี่ยรวมท้ัง 5 ด้าน และค่าเฉลี่ยรวมแต่ละด้าน

เรียงตามล�าดับค่าเฉลี่ยรวมจากมากไปน้อย

ปัญหา แนวทางการพัฒนา

ค่าเฉลี่ยรวมท้ัง 5 ด้าน (SD)

1.8 7 (0.456) 1.82 (0.686)

ค่าเฉลี่ยรวมแต่ละด้านเรียงตามล�าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย (SD)

1. ด้านความพอประมาณ 2.28 (0.696)

ได้แก่ ค�าถามที่ว่า “อ�าเภอมีเจ้าหน้าที่ด้านส่งเสริม

การเกษตรไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน”

1. ด้านความพอประมาณ 1.98 (0.819)

ได้แก่ ค�าถามท่ีว่า “การส่งเสริมการเกษตรของอ�าเภอ

ควรมีความต่อเนื่องในการส่งเสริม ท�าให้เกษตรกรมีความ

รู้ในการน�าแนวคิดทฤษฎีใหม่ไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง”

2. ด้านการมีคุณธรรม 1.92 (0.883) 2. ด้านการมีภูมิคุ้มกัน 1.83 (0.693)

3. ด้านการมีความรู้ 1.88 (0.876) 3. ด้านความมีเหตุผล 1.80 (0.691)

4. ด้านความมีเหตุผล 1.75 (0.521) 4. ด้านการมีความรู้ 1.74 (0.702)

5. ด้านการมีภูมิคุ้มกัน 1.55 (0.760) 5. ด้านการมีคุณธรรม 1.74 (0.795)

3. ความเห็นของกลุ่มตัวอย่างต่อปัจจัยท่ีมีส่วน

ส�าคัญท�าให้แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการด้าน

ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ของอ�าเภอธัญบุรีตามปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงประสบผลส�าเร็จ สอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์การวิจัย ข้อ 3) พบว่า กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วย

ในระดับปานกลาง ( =1.82, SD=0.622) ต่อภาพรวม

ปัจจัยที่มีส่วนส�าคัญท�าให้แนวทางการพัฒนาการบริหาร

จัดการด้านส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ของอ�าเภอธัญบุรี

ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประสบผลส�าเร็จ โดย

มีค่าเฉลี่ยรวมของแต่ละด้านเรียงตามล�าดับค่าเฉลี่ยจาก

มากไปน้อย ได้แก่ (1) ด้านปัจจัยภายนอก กลุ่มตัวอย่าง

เห็นด้วยระดับปานกลาง ( =1.89, SD=0.631) ว่า การที่

อ�าเภอได้รับความสนับสนุนด้านงบประมาณอย่างเพียงพอ

จากรัฐบาล ภาครัฐ และภาคเอกชนในการด�าเนินกิจกรรม
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สนับสนุนและส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ให้กับประชาชน

ได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึง (2) ด้านปัจจัยภายใน กลุ่ม

ตัวอย่างเห็นด้วยในระดับปานกลาง ( =1.76, SD =0.696) 

ว่า การที่เจ้าหน้าที่ของอ�าเภอ และส่วนงานที่เกี่ยวข้อง

มีความรู้และความสามารถอย่างเพียงพอในการส่งเสริม

การเกษตรทฤษฎีใหม่ให้กับประชาชนได้อย่างถูกต้อง ถูก

วิธี และสอดคล้องเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ รวมถึงสามารถ

ส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถเพิ่มรายได้และลดรายจ่ายเพื่อ

ให้มีรายได้เพิ่มขึ้น 

ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ

ผลจากการสัมภาษณ์แนวลึกผู้เชี่ยวชาญ จ�านวน 

5 คน ปรากฏว่า

1. ผลการสัมภาษณ์เกี่ยวกับปัญหาการบริหาร

จัดการด้านส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ของอ�าเภอธัญบุรี

ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผู ้เชี่ยวชาญมีความ

เห็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยเห็นว่า อ�าเภอธัญบุรีมีเจ้า

หน้าที่ด้านส่งเสริมการเกษตรไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 

นอกจากน้ี อ�าเภอไม่ได้ส่งเสริมให้เกษตรกรท�าการเกษตร

ทฤษฎีใหม่แบบปลอดสารพิษ หรือเพื่อความปลอดภัยของ

ตนเองและผู้บริโภค

2. ผลการสัมภาษณ์เกีย่วกบัแนวทางการพัฒนาการ

บริหารจัดการด้านส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ของอ�าเภอ

ธัญบุรีตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผู ้เชี่ยวชาญมี

ความเห็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยเห็นว่า การส่งเสริม

การเกษตรของอ�าเภอควรมีความต่อเนื่องในการส่งเสริม 

เพื่อจะท�าให้เกษตรกรมีความรู้ในการน�าแนวคิดทฤษฎีใหม่

ไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 

3. ผลการสัมภาษณ์เกี่ยวกับปัจจัยที่มีส่วนส�าคัญ

ท�าให้แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการด้านส่งเสริม

เกษตรทฤษฎีใหม ่ของอ�าเภอธัญบุรีตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงประสบผลส�าเร็จ ผู ้เชี่ยวชาญมีความ

เห็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยเห็นว่า การที่อ�าเภอได้รับ

ความสนับสนุนด้านงบประมาณอย่างเพียงพอจากรัฐบาล 

ภาครัฐ และภาคเอกชนในการด�าเนินกิจกรรมสนับสนุน

และส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ให้กับประชาชนได้อย่าง

ครอบคลุมและทั่วถึง

กำรอภิปรำยผล

1. จากผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยใน

ระดับปานกลาง ( =1.87, SD=0.456) ต่อภาพรวมสภาพ

ปัญหาการบรหิารจดัการด้านส่งเสรมิเกษตรทฤษฎใีหม่ของ

อ�าเภอธัญบุรีตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท้ัง 5 ด้าน 

เหตุผลที่ส�าคัญที่กลุ่มตัวอย่าง เห็นด้วยในระดับปานกลาง

แทนท่ีจะเหน็ด้วยในระดบัมากหรอืในระดบัน้อยนัน้ ผูศ้กึษา

มีความเห็นว่า แม้อ�าเภอธัญบุรีมีเจ้าหน้าที่ด้านส่งเสริม

การเกษตรไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน และ การส่งเสริม

การเกษตรของอ�าเภอยงัขาดความต่อเนือ่ง ท�าให้ประชาชน

ขาดความรูใ้นการน�าแนวคดิทฤษฎใีหม่ไปปฏบิตัไิด้อย่างถกู

ต้อง ในขณะเดียวกันก็มีมุมมองท่ีเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

กับผู ้เชี่ยวชาญทั้ง 5 คนที่ได้จากการสัมภาษณ์แนวลึก

ว่า เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรของอ�าเภอไม่ได้ส่งเสริม

ให้เกษตรกรน�าภูมิปัญญาพื้นถ่ินมาปรับใช้ในการท�าการ

เกษตรทฤษฎีใหม่เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิง่แวดล้อม และเพือ่ลดค่าใช้จ่ายในการผลติ และ อ�าเภอไม่

ได้ส่งเสริมให้เกษตรกรท�าการเกษตรทฤษฎีใหม่แบบปลอด

สารพิษ หรือเพื่อความปลอดภัยของตนเองและผู้บริโภค 

แต่ประชาชนยังมีช่องทางในการเรียนรู้จากสื่อต่างๆ และ

เรยีนรูจ้ากเพือ่นเกษตรกรด้วยกนัทีม่ปีระสบการณ์ จงึท�าให้

ประชาชนสามารถลงมอืท�าเกษตรทฤษฎใีหม่ได้ในระดบัหนึง่ 

2. จากผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยใน

ระดบัปานกลาง ( =1.82, SD=0.686) ต่อภาพรวมแนวทาง

การพฒันาการบรหิารจัดการด้านส่งเสริมเกษตรทฤษฎใีหม่

ของอ�าเภอธัญบุรีตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท้ัง 5 

ด้าน เหตุผลที่ส�าคัญที่กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยในระดับปาน

กลางแทนท่ีจะเห็นด้วยในระดับมากหรือในระดับน้อยนั้น 

ผู้ศึกษามีความเห็นว่า การส่งเสริมการเกษตรของอ�าเภอ

ควรมีความต่อเนื่องในการส่งเสริม เพื่อให้เกษตรกรมีความ

รู้ในการน�าแนวคิดทฤษฎีใหม่ไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและ

ต่อเนื่อง แต่ในทางปฏิบัตินั้นยังไม่บรรลุเป้าหมายให้เป็น

รูปธรรมในทุกต�าบลของอ�าเภอธัญบุรี จึงท�าให้ตัวอย่าง

เห็นด้วยในระดับปานกลางแทนท่ีจะเห็นด้วยในระดับมาก

หรือในระดับน้อยดังกล่าว 

3. จากผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยใน

ระดับปานกลาง ( =1.82, SD=0.662) ต่อภาพรวมปัจจัย

ที่มีส่วนส�าคัญท�าให้แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการ
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ด้านส่งเสริมเกษตรทฤษฎใีหม่ของอ�าเภอธญับรุตีามปรชัญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงประสบผลส�าเร็จ เหตุผลที่ส�าคัญ

ที่กลุ ่มตัวอย่างเห็นด้วยในระดับปานกลางแทนที่จะเห็น

ด้วยในระดับมากหรือในระดับน้อยนั้น ผู้ศึกษามีความเห็น

ว่า การด�าเนินงานของอ�าเภอธัญบุรีในด้านส่งเสริมเกษตร

ทฤษฎีใหม่ ผู้บริหาร เกษตรอ�าเภอ และผู้เกี่ยวข้อง ต้อง

ประสานงานกบัหน่วยงานภายนอก เพือ่ขอรบัการสนบัสนนุ

ด้านงบประมาณจากรัฐบาล ภาครัฐ และภาคเอกชนในการ

ด�าเนินกิจกรรมสนับสนุนและส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่

ให้กับประชาชนได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึง จึงจะท�าให้

แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการด้านส่งเสริมเกษตร

ทฤษฎีใหม่ของอ�าเภอธัญบุรีตามปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงประสบผลส�าเร็จได้ สอดคล้องกับความเห็นของผู้

เชี่ยวชาญที่สัมภาษณ์แนวลึกทั้ง 5 คน ที่ล้วนเห็นว่า ปัจจัย

ที่มีส่วนส�าคัญท�าให้แนวทางการพัฒนาประสบผลส�าเร็จได้ 

ได้แก่ การที่อ�าเภอได้รับความสนับสนุนด้านงบประมาณ

อย่างเพียงพอจากรัฐบาล ภาครัฐ และภาคเอกชนในการ

ด�าเนินกิจกรรมสนับสนุนและส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ให้

กับประชาชนได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึง  

ข้อเสนอแนะกำรวิจัยครั้งนี้

1. ข้อเสนอแนะส�าหรับแนวทางการพัฒนาการ

บริหารจัดการการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ของอ�าเภอ

ธัญบุรีตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยเฉพาะอย่าง

ยิง่ อ�าเภอธญับรุคีวรการส่งเสรมิการเกษตรกรอย่างต่อเนือ่ง 

เพื่อท�าให้เกษตรกรมีความรู้ในการน�าแนวคิดทฤษฎีใหม่ไป

ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

2. ข้อเสนอแนะส�าหรับปัจจัยท่ีมีส่วนส�าคัญท�าให้

แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการการส่งเสริมเกษตร

ทฤษฎีใหม่ของอ�าเภอธัญบุรีตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอ

เพียงประสบผลส�าเร็จ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อ�าเภอธัญบุรี

ควรได้รับความสนับสนุนด้านงบประมาณ และทรัพยากร

อื่นๆ อย่างเพียงพอจากรัฐบาล ภาครัฐ และภาคเอกชนใน

การด�าเนนิกจิกรรมสนบัสนนุและส่งเสรมิเกษตรทฤษฎใีหม่

ให้กับประชาชนได้อย่างครอบคลุมและท่ัวถึง

ข้อเสนอแนะกำรวิจัยครั้งต่อไป

1. ท�าการศึกษาเพื่อต่อยอดจากการศึกษาคร้ังนี้ 

เพื่อค้นหาองค์ความรู้ใหม่เกี่ยวกับการน�ากรอบแนวคิดนี้

ไปประยุกต์ใช้ตามความเหมาะสมในหน่วยงานอื่น นอก

เหนือจากอ�าเภอธัญบุรีเพื่อเป็นการพิสูจน์ผลการวิจัยซึ่ง

จะน�าไปสู่การพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการต่อ

ไป อย่างไรก็ตาม ในการศึกษาหรือการวิจัยครั้งต่อไป อาจ

น�าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 5 ด้าน ซึ่งผู้ศึกษาได้น�ามา

เป็นแนวคิดในครั้งนี้ไปปรับใช้เฉพาะบางด้านท่ีเหมาะสม

กับหน่วยงานท่ีศึกษาก็ได้ หรือตัดบางด้านออกก็ได้ โดย

ไม่จ�าเป็นต้องน�าไปใช้ครบทั้งหมดทุกด้าน ในทางตรงข้าม 

อาจเพิ่มจ�านวนด้านหรือตัวชี้วัดขึ้นอีกก็ได้ตามความเหมาะ

สม แต่ควรให้เหตุผลก�ากับไว้ด้วยเสมอ

2. ท�าการศึกษาวิจัยแบบเจาะลึกแนวทางการ

พัฒนาการบริหารจัดการการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่

ของอ�าเภอธัญบุรีตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแต่ละ

ด้าน โดยเปรียบเทียบหรือเทียบเคียงกับอ�าเภออื่นๆ ท่ีมี

ลักษณะคล้ายคลึงกัน 
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บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) ปัญหาเก่ียวกับการบริหารจัดการการประชาสัมพันธ์ (2) แนวทาง

การพัฒนาการบริหารจัดการการประชาสัมพันธ์ และ (3) ปัจจัยท่ีมีส่วนส�าคัญท�าให้แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการ

การประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรท�าการเกษตรกรรมยั่งยืนของจังหวัดนครราชสีมาประสบผลส�าเร็จ การวิจัย

เป็นแบบผสมผสานซึ่งเน้นการวิจัยเชิงปริมาณและใช้การวิจัยเชิงคุณภาพเป็นข้อมูลเสริม กลุ่มตัวอย่าง คือ เกษตรกร 

จ�านวน 1,107 คน สถิติที่ใช้ คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้

กลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือ การวิเคราะห์ข้อมูล ผลการศึกษาพบว่า (1) ปัญหาการบริหารจัดการท่ีส�าคัญ คือ จังหวัดไม่ได้

ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรทราบถึงปัญหาการท�าการเกษตรของเกษตรกรในสภาพปัจจุบันท่ีมีปัญหาท้ังในด้านการผลิต 

การตลาด และการมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากเท่าที่ควร (2) แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่ส�าคัญ คือ จังหวัด

ควรรณรงค์ในด้านการประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรทราบถึงปัญหาการท�าการเกษตรในปัจจุบันท่ีมีปัญหาด้านการผลิต 

การตลาด และมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้มากเท่าท่ีควร และ (3) ปัจจัยท่ีมีส่วนส�าคัญท�าให้แนวทางการพัฒนาการ

บริหารจัดการการประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรท�าการเกษตรกรรมยั่งยืนของจังหวัดนครราชสีมาประสบผล

ส�าเร็จ คือ หน่วยงานด้านการประชาสัมพันธ์ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนท่ีเก่ียวข้องทุกภาคส่วนให้การสนับสนุนงานด้าน

การประชาสัมพันธ์ในทุกขั้นตอนของการด�าเนินงาน

ค�ำส�ำคัญ: การบริหารจัดการประชาสัมพันธ์, การส่งเสริมให้เกษตรกรท�าการเกษตรแบบยั่งยืน

Abstract

The objectives of this study were to examine (1) the problems of Public Relations  

Administration, (2) development guidelines of Public Relations Administration and (3) main factors 

for the success of the development guidelines of administration of Public Relations Administration 

for promoting farmers in terms of the sustainable agriculture in Nakhon Ratchasima Province. The 

research methodology of this study was designed as mix method research using quantitative research 

principle means data and supported by qualitative research. The quantitative research was the  

survey research for collecting large field data with questionnaires. The samples were 1,107 agricultural 

farmers. The total of the sample was calculated by using Taro Yamane ‘s Formula. Statistics exercised 

กำรบริหำรจัดกำรกำรประชำสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกร
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บทน�ำ

ภาคการเกษตรของจังหวัดนครราชสีมาในสภาพ

ปัจจุบันยังมีการท�าเกษตรในรูปแบบเดิม ด้วยความเชื่อ

ด้ังเดมิของเกษตรกร ท�าให้เกดิประสบปัญหาต่างๆ มากมาย

ต่อสภาวะแวดล้อม หรือแม้แต่ตัวเกษตรกรเอง ปัจจุบัน

ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 11  

(พ.ศ. 2555-2559) ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้การ

พัฒนาประเทศไปทางในสายกลาง โดยให้มีการพัฒนา

ปฏิรูปการเกษตรกรรมมาเป็นรูปแบบการท�าเกษตรกรรม

ยั่งยืน ซึ่งเป็นระบบการท�าเกษตรที่ให้ความส�าคัญกับ

ระบบนิเวศโดยจะช่วยฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรในไร่

นาและสิ่งแวดล้อม ลดการพึ่งพาปัจจัยภายนอกให้ได้มาก

ที่สุด ซึ่งการท�าเกษตรกรรมยั่งยืนนั้น ต้องมีความรู้ความ

เข้าใจในการท�าเกษตรกรรมยั่งยืนอย่างถ่องแท้ ต้องได้รับ

ข้อมูล ข่าวสาร ในด้านการท�าเกษตรกรรมยั่งยืนจากหน่วย

งานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือจากการประชาสัมพันธ์ข้อมูล 

ข่าวสาร เกษตรกรรมยั่งยืนจากหน่วยงาน องค์กรต่างๆ 

สภาพปัญหาต่างๆ ทางด้านการประชาสัมพันธ์ 

ท�าให้เกษตรกรยังไม่เข้าใจถ่องแท้ในการท�าเกษตรกรรม

ยั่งยืน อีกทั้งยังมีความเชื่อเดิมๆ ในสิ่งที่เกษตรกรท�าอยู่ 

จึงท�าให้เกษตรกรยังยึดถือการท�าเกษตรแบบเดิมๆ ซึ่ง

อาจมีผลกระทบต่างๆ ต่อสภาวะแวดล้อม ในการท�าการ

were frequency, percentage, mean, and standard derivation and qualitative research which used 

sample data analysis tools. The results of the study were (1) the major problem of public relations  

administration was the provincial officers did not inform the farmers about the marketing problems 

and the effects on environment as they could have informed them. This would have caused the  

farmers to adapt the appropriate methods for substantial and sustainable agriculture resulting in stable 

incomes, (2) the major development guideline of public relations administration was the provincial 

officers should promote and disseminate accurate information to the present farmers about the 

marketing problems and conditions and the effects on the environment as much as possible, (3) the 

main factor taking important part of the development guidelines of public relations administration 

was that all departments, state and public, support the dissemination of agricultural information in 

every single work process.

Keywords: public relations administration, promoting farmers in terms of the sustainable agriculture

เกษตรกรรมและสภาพความเป็นอยู่รวมถึงคุณภาพชีวิต

ของเกษตรกรอีกด้วย 

การศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาที่เกี่ยวกับ “การ

บริหารจัดการการประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกร

ท�าการเกษตรกรรมยั่งยืนของจังหวัดนครราชสีมา” ตาม

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 5 ด้าน ได้แก่ (1) ความพอ

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

ความความรู้ และ (5) เงื่อนไขคุณธรรม ท้ังนี้ มีปัญหาการ

วิจัย คือ “จังหวัดไม่ได้ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรทราบถึง

ปัญหาการท�าการเกษตรของเกษตรกรในสภาพปัจจุบันที่มี

ปัญหาท้ังในด้านการผลติ การตลาด และการมผีลกระทบต่อ

สิ่งแวดล้อมมากเท่าท่ีควร” เนื่องจากจังหวัดนครราชสีมา

ด�าเนินการด้านประชาสัมพันธ์โดยน�าหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ไม่สอดคล้องกับหลักการและ

เงื่อนไขของปรัชญาเท่าท่ีควร ท�าให้ในช่วงเวลาท่ีผ่านมา

จังหวัดนครราชสีมามีสภาพปัญหาด้านการประชาสัมพันธ์

จากปัญหาการประชาสมัพนัธ์เกีย่วกบัเกษตรกรรม

ยั่งยืน ไม่ชัดเจน ไม่ครอบคลุม และไม่หลากหลายช่อง

ทาง ขาดความต่อเนื่อง อีกทั้งยังขาดงบประมาณที่เพียง

พอ ท�าให้เกษตรกรไม่สามารถรับทราบข้อมูลข่าวสารได้

ครบถ้วนและถูกต้อง ท�าให้เกษตรกรประสบปัญหาการ
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ผลิตเกษตรกรรม ท�าให้เกิดปัญหาต่อระบบเกษตรกรรม

และมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ ด้วยเหตุนี้ผู ้

ศึกษาจึงได้ท�าการศึกษาวิจัย เรื่อง “การบริหารจัดการ

ด้านการประชาสมัพนัธ์เพือ่ส่งเสรมิให้เกษตรกรท�าการผลติ

ตามแนวทางการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน” โดยน�ากรอบ

แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 5 ด้าน มาปรับใช้ 

พร้อมทั้งคาดหวังว่าผลการศึกษาครั้งนี้จะเป็นประโยชน์

ทั้งด้านวิชาการ และด้านการปฏิบัติต่อหน่วยงานของรัฐ 

เจ้าหน้าที่ของรัฐ และประชาชนต่อไป 

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

1. ศึกษาสภาพปัญหาการบริหารจัดการการ

ประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรท�าการเกษตรกรรม

ยั่งยืนของจังหวัดนครราชสีมา

2. ศกึษาแนวทางการพฒันาการบรหิารจดัการการ

ประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรท�าการเกษตรกรรม

ยั่งยืนของจังหวัดนครราชสีมา

3. ศึกษาปัจจัยที่มีส่วนส�าคัญที่ท�าให้แนวทางการ

พัฒนาการบริหารจัดการการประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมให้

เกษตรกรท�าการเกษตรกรรมยัง่ยนืของจงัหวดันครราชสมีา

ประสบผลส�าเร็จ

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

วิทย์ ศิวะศริยานนท์ (2541, น. 3) กล่าวถึง

หลักประชาสัมพันธ์ ควรปฏิบัติดังต่อไปนี้ คือ ต้องมุ ่ง

ประโยชน์ส่วนรวมเป็นใหญ่เป็นเป้าหมายที่ส�าคัญที่สุด

ของประชาสัมพันธ์ต้องจิตใจกลุ ่มต่างๆ เนื่องจากงาน

ประชาสัมพันธ์เป็นงานประสานดังนั้นนโยบายของรัฐบาล

หรือองค์การท่ีตนเป็นเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์อย่าง

ซาบซึ้ง นับเป็นเรื่องที่ส�าคัญต้องรู ้เทคนิคของเครื่องมือ

ส่ือประชาสัมพันธ์ต่างๆ เพื่อให้ได้ประโยชน์มากข้ึน ต้อง

ยึดหลักความจริง ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นหลัก ข้อนี้ส�าคัญ

มาก ถ้าเราประชาสัมพันธ์โดยไม่ใช้ความจริง หรือความ

ซื่อสัตย์สุจริตแล้ว ผลสุดท้ายที่ได้รับก็คือความไม่เชื่อถือ

จากสาธารณชน ต้องปฏิบัติงานอย่างสม�่าเสมอ ดังนั้นการ

ท�างานจึงต้องมีแผน และเป็นกระบวนการที่ได้วางแผนไว้

แล้วอย่างดีจึงจะบรรลุเป้าหมาย ต้องเปิดเผยไม่มีเงื่อนง�า 

ต้องเปิดเผยข้อมลูสิง่ต่างๆ อย่างตรงไปตรงมา บคุลากรทีท่�า

หน้าที่ประชาสัมพันธ์ ตลอดจนอุปกรณ์การประชาสัมพันธ์

ต้องมีคุณภาพสูง การประชาสัมพันธ์ต้องมุ่งให้เข้าถึงผู้มี

อิทธิพลในสังคมเป็นประการแรก ผู้มีอิทธิพล คือผู้ท่ีมีความ

คิดอ่านหรือการกระท�าท่ีเช่ือของคนหมู่มาก

การส่งเสริมเกษตรยั่งยืน จ�าเป็นต้องกล่าวถึง

แนวคิด หรือกระบวนทัศน์ในการพัฒนาแนวคิดของ

นโยบายในการพัฒนาระบบเกษตรยั่งยืนในปัจจุบัน มิได้

มุ ่งเน้นกระบวนทัศน์ในการแก้ไขปัญหาพื้นฐาน คือการ

พึ่งพาตนเองของเกษตรรายย่อย ท�าให้การส่งเสริมโดยส่วน

ใหญ่จึงน�าไปสู่การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการผลิต มากกว่า

การสร้างความสามารถในการพึ่งตนเองของเกษตรราย

ย่อย นโยบายเช่นนี้ จะไม่ได้แก้ปัญหาของเกษตรกรที่ผ่าน

มา เช่น ปัญหาการพึ่งพิงปัจจัยภายนอกมากเกินไป ทั้ง

ปัจจัยการผลิตและความรู้ การพึ่งตลาดส่งออกเป็นด้าน

หลัก มากกว่าการสร้างความมั่นคงทางอาหารให้เกิดขึ้น

ในระดับครอบครัวชุมชน ฯลฯ ท�าให้เกษตรกรต้องเสี่ยง

กับระบบการตลาด และขาดอ�านาจการต่อรองเหมือนดังที่

เคยเป็นมา นอกจากนั้น ยังเกิดความสับสนของการพัฒนา

ระบบเกษตรยั่งยืน เนื่องจากมีการส่งเสริมระบบเกษตร

ยั่งยืน ท�าให้ดูเหมือนว่า การท�าเกษตรยั่งยืนเกิดขึ้นจ�านวน

มาก แต่เมื่อดูตัวเลขการน�าเข้าสารเคมีก�าจัดศัตรูพืช และ

สารแค่ก�าจัดวัชพืชยังมิได้ลดลง สิ่งท่ีลดลงบ้างคือ ปุ๋ยเคมี 

เนื่องจากราคาแพง ประกอบกับความรู้ด้านการผลิตปุ๋ย

อินทรีย์มีมากพอ และสามารถพัฒนาให้ได้คุณภาพ ท�าให้

เกษตรกรหันมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยชีวภาพมากข้ึน แสดงให้

เห็นว่า ความเข้าใจการพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน โดย

เฉพาะเกษตรอินทรีย์นั้น ยังมีข้อจ�ากัด รวมท้ังเมื่อมุ่งเน้น

การส่งออกเป็นด้านหลัก ย่อมท�าให้การผลิตมีข้อจ�ากัดไป

ด้วย หากท�าความเข้าใจให้ชัดเจนถึงระบบเกษตรยั่งยืน พบ

ว่า มีค�าหลายค�าท่ีกล่าวถึงระบบเกษตรในแนวทางนี้ เช่น 

เกษตรอินทรีย์ เกษตรยั่งยืน เกษตรทางเลือก เกษตรผสม

ผสาน เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรปลอดสารเคมี ฯลฯ (สุภา 

ใยเมือง, 2549)

ส�านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา 

(ส.ปชส.นม.) เป็นหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค ที่จัดตั้ง

ข้ึนในรอบปีท่ี 2 ของกรมประชาสัมพันธ์ คือ จัดตั้งเมื่อปี
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พุทธศกัราช 2528 มทีีต้ั่งอยูภ่ายใน อาคารศาลากลางจงัหวดั

นครราชสีมา มีภารกิจหน้าที่ คือ ให้ค�าปรึกษาด้านการ

ประชาสัมพันธ์แก่ผู้บริหาร รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐ และ

เอกชน, ก�าหนดแผนงานประชาสัมพันธ์ของจังหวัด ตาม

กรอบการบริหาร ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและบูรณา

การแผนประชาสัมพันธ์จังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 

ด�าเนินการประชาสัมพันธ์ เพื่อเพิ่มโอกาสให้ประชาชนเข้า

ถึงและรับรู้ข้อมูลข่าวสาร เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ

สังคมที่ดีขึ้น โดยใช้กระบวนการประชาสัมพันธ์ เครือข่าย

อาสาประชาสัมพันธ์ฯ และการสื่อสารมวลชนทุกรูปแบบ 

และ ติดตามรับฟังทัศนคติและความคิดเห็นของประชาชน

ที่มีต่อหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัด

ส�านกังานเกษตรจงัหวดันครราชสมีา มภีารกจิเพ่ิม

ศักยภาพของเกษตรกร ในการผลิต การแปรรูป การเพิ่ม

มูลค่าในสินค้าเกษตร การก�าหนดมาตรการและแนวทาง

ในการส่งเสริมการเกษตร การควบคุมคุณภาพสินค้าและ

ผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

สู่เกษตรกร เพื่อสร้างรายได้และความมั่นคงในการผลิต

และประกอบอาชีพการเกษตร โดยมีอ�านาจหน้าท่ี คือ 

ส่งเสริม และพัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร , ฝึก

อาชีพเกษตรกร และให้บริการทางการเกษตร , พัฒนา 

ส่งเสริม และประสานการถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิต 

และการจัดการผลผลิต ประมง และปศุสัตว์ แก่เกษตรกร 

และ ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายก�าหนดเป็นอ�านาจ

หน้าที่ของกรมส่งเสริมการเกษตร หรือตามที่กระทรวง 

หรือ คณะรัฐมนตรีมอบหมาย

กรอบแนวคิดกำรวิจัย

สภาพปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการการประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรท�าการ

เกษตรกรรมยั่งยืนของจังหวัดนครราชสีมาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 5 ด้าน

1. ความพอประมาณ             2. ความมีเหตุผล            3. การมีภูมิคุ้มกัน

4. เงื่อนไขความรู้                 5. เงื่อนไขคุณธรรม

แนวทางการพัฒนาบริหารจัดการการประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรท�าการเกษตรกรรม

ยั่งยืนของจังหวัดนครราชสีมา ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 5 ด้าน

1. ความพอประมาณ            2. ความมีเหตุผล             3. การมีภูมิคุ้มกัน

4. เงื่อนไขความรู้                5. เงื่อนไขคุณธรรม

ปัจจัยที่มีส่วนส�าคัญที่ท�าให้แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการการประชาสัมพันธ์เพื่อส่ง

เสริมให้เกษตรกรท�าการเกษตรกรรมยั่งยืนของจังหวัดนครราชสีมาตามปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงประสบผลส�าเร็จ

1. ปัจจัยภายนอก               2. ปัจจัยภายใน

ภำพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

การวิจัยในครั้งน้ีเป็นการวิจัยแบบผสม (mixed 

research method) โดยผู้ศึกษาวิจัยให้ความส�าคัญกับ

การวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative research) เป็นหลัก 

เพื่อหาข้อเท็จจริงและน�ามาใช้เป็นข้อมูลในการจากแจก

แบบสอบถามซึ่งกลุ ่มเป้าหมายคือ เกษตรกรในจังหวัด

นครราชสีมา และใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative 

research) จากการสัมภาษณ์แนวลึกเฉพาะผู้เชี่ยวชาญ  

(in-depth interview) แบบเฉพาะเจาะจงจ�านวน 9 คน 

มาสนับสนุนหรือเทียบเคียงกับผลที่ได้จากการวิจัยเชิง

ปริมาณ
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ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

ประชากร ได้แก่ จ�านวนเกษตรกรทั้งหมดที่ท�าการ

ศึกษาในพื้นที่ของจังหวัดนครราชสีมา จ�านวน 266,874 

คน (กรมส่งเสริมการเกษตร, 2559) กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ 

จ�านวนตัวแทนของเกษตรกรดังกล่าวที่ตอบแบบสอบถาม 

ซ่ึงในที่น้ีหมายถึง เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ท่ี

ถูกเลือกเพื่อเป็นตัวแทนในการตอบแบบสอบถาม จ�านวน 

1,107 คน ซึ่งได้มาจากขนาดกลุ่มตัวอย่างของ ยามาเน่ 

(Yamane, 1967, p. 398) 

เครื่องมือท่ีใช้ในกำรวิจัย

การวิจัยเชิงปริมาณ เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงปริมาณ 

ในการศึกษาครั้งนี้จึงได้ใช้แบบสอบถาม (questionnaire) 

เป็นเคร่ืองมือส�าหรับเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าว เพื่อให้ได้

ข้อมูลจากการวิจัยเชิงปริมาณดังกล่าว ในการศึกษาครั้งนี้

จึงใช้แบบสอบถาม (questionnaire) เป็นเครื่องมือส�าหรับ

เก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าว ส�าหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ 

ผู้ศึกษาได้ใช้แบบสัมภาษณ์แนวลึกที่มีโครงสร้างเฉพาะ

ผู้เชี่ยวชาญ (structured in-depth interview form) 

เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์

สถิติท่ีใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล

ส�าหรับสถิติที่ใช้ส�าหรับการวิจัยเชิงปริมาณ คือ 

สถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistics) ได้แก่ ค่า

ความถี่ (frequency) สถิติร้อยละ (percentage) ค่าเฉลี่ย 

(mean) และค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน (standard deviation) 

การวิจัยเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์เนื้อหา

ผลกำรวิจัย

1. ปัญหาการบรหิารจดัการการประชาสมัพนัธ์เพือ่

ส่งเสริมให้เกษตรกรท�าการเกษตรกรรมยั่งยืนของจังหวัด

นครราชสีมาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 5 ด้าน พบ

ว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ล้วนเห็นด้วยในระดับมากท้ัง 5 

ด้าน ได้แก่ ด้าน (1) ความพอประมาณ (2) ความมีเหตุผล 

(3) ความมีภูมิคุ้มกัน (4) เงื่อนไขคุณธรรม (5) ด้านเงื่อนไข

ความรู ้กลุม่ตวัอย่างส่วนใหญ่เหน็ด้วยในระดบัมากทีสุ่ด กบั

ปัญหาด้านความมีเหตุผล ท่ีว่า จังหวัดไม่ได้ประชาสัมพันธ์

ให้เกษตรกรทราบถงึปัญหาการท�าการเกษตรของเกษตรกร

ในสภาพปัจจุบันที่มีปัญหาทั้งในด้านการผลิต การตลาด 

และการมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากเท่าท่ีควร

2. แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการการ

ประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรท�าการเกษตรกรรม

ยัง่ยนืของจงัหวดันครราชสมีาตามปรชัญาของเศรษฐกจิพอ

เพียง 5 ด้าน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ล้วนเห็นด้วยใน

ระดับมากทั้ง 5 ด้านดังกล่าว อีกทั้งกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่

เห็นว่า ด้านความเหตุผล เป็นแนวทางการพัฒนาที่ส�าคัญ

ที่สุด ที่ว่าจังหวัดควรรณรงค์ในด้านการประชาสัมพันธ์

ให้เกษตรกรทราบถึงปัญหาการท�าการเกษตรในปัจจุบัน

ท่ีมีปัญหาด้านการผลิต การตลาด และมีผลกระทบต่อสิ่ง

แวดล้อมให้มากเท่าที่ควร ซึ่งเกษตรกรควรปรับเปลี่ยน

วิธีการผลิตไปสู่การท�าเกษตรกรรมยั่งยืนเพื่อความมั่นคง

ในด้านรายได้

3. ปัจจยัภายในและภายนอกทีม่ส่ีวนส�าคญัทีท่�าให้

แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการการประชาสัมพันธ์

เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรท�าการเกษตรกรรมยั่งยืนของ

จังหวัดนครราชสีมาประสบผลส�าเร็จ ด้านปัจจัยภายใน

และปัจจัยภายนอก พบว่า ปัจจัยภายใน ได้แก่ ผู้บริหาร

ของจังหวัดมีวิสัยทัศน์ที่ดี มีภาวะผู้น�าสูง ให้ความส�าคัญ

กับงานประชาสัมพันธ์รวมถึงให้การสนับสนุนด้านการ

ประชาสัมพันธ์เพื่อให้เกษตรกรท�าเกษตรยั่งยืนกว้างขวาง

ออกไป พร้อมท้ังพิจารณาให้ความสนับสนุนในด้านงบ

ประมาณด้านการประชาสัมพันธ์ให้อย่างเพียงพอ และ

ปัจจัยภายนอก ได้แก่ หน่วยงานด้านการประชาสัมพันธ์

ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนให้การ

สนับสนุนงานด้านการประชาสัมพันธ์ในทุกข้ันตอนของ

การด�าเนินงาน

4. ความคิดเห็นของผู ้เชี่ยวชาญที่ได ้จากการ

สัมภาษณ์แนวลึกเฉพาะผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้ให้ข้อมูลหลัก 

จ�านวน 9 ต่อแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการ ปัจจัย

ภายในและภายนอกที่มีส่วนส�าคัญที่ท�าให้แนวทางการ

พฒันาการบรหิารจดัการประสบผลส�าเรจ็ และประสทิธภิาพ
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ในการบริหารจัดการการประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมให้

เกษตรกรท�าเกษตรกรรมยั่งยืนของจังหวัดนครราชสีมา 

ตามกรอบแนวคิด การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 5 ด้าน 

ซ่ึงเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ พบว่า 

1 )  ป ัญหาพัฒนาการบริ ห า รจั ดการการ

ประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรท�าการเกษตรกรรม

ย่ังยืนของจังหวัดนครราชสีมา ที่ ว ่ า  จังหวัดไม ่ ได ้

ประชาสมัพนัธ์ให้เกษตรกรทราบถงึปัญหาการท�าการเกษตร

ของเกษตรกรในสภาพปัจจบุนัทีม่ปัีญหาทัง้ในด้านการผลติ 

การตลาด และการมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากเท่าที่

ควร พบว่า พบว่า ผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้ให้ข้อมูลหลักท้ัง 9 

คน เห็นด้วยกับค�าถามดังกล่าว โดยให้เหตุผลส�าคัญไว้ว่า 

เกษตรกรท�าการผลิตอย่างใดอย่างหนึ่งมากเกินไป ท�าให้

ผลผลิตนั้นล้นตลาด และถ้าท�าเกษตรกรรมซ�้าๆอย่างใด

อย่างหน่ึง ท�าให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม แต่นโยบาย

รัฐบาลก็ยังขัดกับหลักที่ว่า ยังเสริมให้เกษตรกรท�าการผลิต

อย่างเดียว เช่น ให้เกษตรกรท�าพืชพรรณอย่างเดียวบนนา

แปลงใหญ่ มันส�าปะหลังแปลงใหญ่ คล้ายกับว่าต้องการให้

เกษตรมารวมกลุ่มกัน เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการ และ

เพื่อให้มีอุปกรณ์ที่จะใช้ร่วมกัน ซึ่งสวนทางกับการท�าการ

ผลิตแบบผสมผสาน ท�าให้เกษตรกรเกิดความสับสน และ

เมื่อเกิดปัญหาล้นตลาดหรือ ประสบปัญหาพืชพรรณ ท�าให้

เกษตรกร เกดิภาวะขาดทนุ ราคาพชืผลทางเกษตรกรตกต�า่

ไม่มหีลักประกนั ทกุอย่างเป็นไปตามกลไกของตลาด เราจะ

ท�าอย่างไรให้เกษตรกรเข้าใจว่าท�าไมต้องปรับเปลี่ยน ท�า

ไปแล้วก็ไม่มีตลาดรองรับ ควรมีการประชาสัมพันธ์ และ

ควรการรณรงค์เรื่องการเกษตร และแนะน�าแนวทางการ

ท�าเกษตรกรรมยั่งยืน เพ่ือให้ทันและเข้าใจกลไกของการ

ตลาด และเป็นผลดีต่อสิ่งแวดล้อม

2) แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการการ

ประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรท�าการเกษตรกรรม

ยั่งยืนของจังหวัดนครราชสีมา ที่ว่า “จังหวัดนครราชสีมา

ควรมนีโยบายทีช่ดัเจนท�าให้รูแ้นวทางในการทีจ่ะส่งเสรมิให้

เกษตรกรหันมาท�าเกษตรกรรมยั่งยืน” พบว่า ผู้เชี่ยวชาญ 

หรอืผูใ้ห้ข้อมลูหลกัทัง้ 9 คน ล้วนเหน็ด้วยกบัค�าถามดังกล่าว 

โดยให้เหตุผลส�าคัญไว้ว่า ควรจะเป็นไปในทิศทางใดท่ีจะ

สามารถเปล่ียนทัศนะคติของเกษตรกร หรือปลูกฝังความ

คดิใหม่ให้เกษตรกรเปลีย่นจากการท�าเกษตรเดมิในรปูแบบ

เดิม หรือท่ีเรียกว่า เกษตรเชิงเดี่ยว หันมาท�าเกษตรยั่งยืน 

หรือที่เรียกว่า เกษตรผสมผสาน และนโยบายนั้นต้องเป็นท่ี

ชัดเจน เห็นประโยชน์ และคุ้มค่ากับงบประมาณที่ใช้จ่ายใน

การประชาสัมพันธ์ การประชาสัมพันธ์ให้เห็นถึงด้านกลไก

ของตลาด ความต้องการของตลาด และปัญหาหรือปัจจัย

การผลิตเกษตรกรรมในด้านต่างๆ เพื่อให้เกษตรกรได้รับ

รู้ รับทราบ ข่าวสาร เพื่อผลิตเกษตรกรรมได้ตรงกับความ

เป็นจริงของตลาดในปัจจุบัน เพื่อป้องกันผลผลิตล้นตลาด 

ท�าให้เกษตรกรขาดทนุ และควรเน้นให้เกษตรกรหนัมาผลติ

เกษตรกรรมที่ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การปลูก

พืชหมุนเวียน การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ เป็นต้น เพื่อให้เกษตรได้

มีการวางแผนในการผลิตว่า ควรจะผลิตอะไรท่ีจะให้เกิด

ผลก�าไร และการวางแผนท่ีดี ท�าให้สามารถลดรายจ่ายที่

ไม่จ�าเป็นออกไป ท�าให้เกิดรายได้แฝงเพิ่มข้ึนมาจากเดิม 

เพื่อพอดีและสอดคล้องกับแรงงานของครอบครัว และวัสดุ

อุปกรณ์ภายในครัวเรือนที่สามารถน�ามาใช้เป็นประโยชน์

ในการท�าเกษตรกรรมได้ โดยไม่ต้องพึ่งปัจจัยปัจจัยจาก

ภายนอกมากจนเกนิไป ท�าให้เกดิผลก�าไรทีเ่พิม่ขึน้จากเดมิ”

3) ป ัจจัยท่ีมีส ่วนส�าคัญท่ีท�าให ้แนวทางการ

พัฒนาการบริหารจัดการการประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมให้

เกษตรกรท�าการเกษตรกรรมยัง่ยนืของจงัหวดันครราชสมีา

ประสบผลส�าเร็จ พบว่า ผู้เช่ียวชาญ หรือผู้ให้ข้อมูลหลัก

ท้ัง 9 คน ล้วนเห็นด้วยกับค�าถามดังกล่าว โดยให้เหตุผล

ส�าคัญไว้ว่า “เมื่อผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ที่ดี ย่อมมีความคิดท่ี

หลากหลาย และมองถงึปัญหา ผลกระทบ และแนวทางการ

พฒันาท่ีลกึซ้ึงและชัดเจน สามารถน�ามาใช้เป็นนโยบายอย่าง

เป็นรูปธรรมได้ รวมถึงการสนับสนุนมองเห็นความส�าคัญ

ในการบริหารงบประมาณให้เพียงพอในการบริหารจัดการ

การประสัมพันธ์ เพื่อให้การประชาสัมพันธ์มีประสิทธิภาพ 

มีผลดีตอบรับกลับมา และ ในปัจจุบันภาคธุรกิจยังเน้น

ความต้องการผลก�าไรของธุรกิจเป็นหลัก แม้แต่การให้

ข้อมูลเกษตรกร ก็ยังมีผลแอบแฝงเพื่อเอื้อปะโยชน์ให้กับ

ตนเอง ซึ่งตรงกับภาครัฐที่เน้นนโยบายและผลประโยชน์

ของสาธารณะเป็นหลัก ซึ่งเป็นหลักการที่มองดูแล้วอาจ

มีความขัดแย้ง แต่ถ้าภาคเอกชน ธุรกิจ กับภาครัฐ ร่วม

มือกันส่งเสริม สนับสนุนในทุกภาคส่วน จะส่งผลผลักดัน

ขับเคลื่อนกลไกทางด้านเกษตรกรรมไปในทิศทางที่ดีต่อ

ไปได้ในอนาคต”
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กำรอภิปรำยผล

1. ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการ และแนวทาง

การบริหารจัดการการประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมให้

เกษตรกรท�าการเกษตรกรรมยัง่ยนืของจงัหวดันครราชสมีา 

ตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 5 ด้าน คือ ด้าน

ความมีเหตุผล มีดังนี้

กระบวนการพิจารณาแก้ไขปัญหา

                (1)                                                 (2)                                            (3)

ปัญหา สาเหตุ แนวทางพัฒนา

ด้านความมีเหตุผล จังหวัดไม่

ได้ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกร

ทราบถึงปัญหาการท�าการ

เกษตรของเกษตรกรในสภาพ

ปัจจุบันที่มีปัญหาทั้งในด้าน

การผลิต การตลาด และการ

มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

มากเท่าที่ควร (ค�าถามข้อที่ 

4. ของแบบสอบถามในภาค

ผนวก)  (ค�าถามข้อที่ 4 ของ

แบบสอบถามในภาคผนวก) 

ค่าเฉล่ีย 2.40, SD 0.63

เกษตรกรยังไม่เข้าใจ 

และมีมีความรู้เก่ียวกับ

เกษตรกรรมยั่งยืนท่ีถูกต้อง 

จึงท�าให้เกษตรกรขาดการ

วางแผนการผลิตในการท�า

เกษตรกรรมจึงท�าให้ประสบ

ปัญหาในด้านต่างๆ

จังหวัดควรรณรงค์ในด้าน

การประชาสัมพันธ์ให้

เกษตรกรทราบถึงปัญหา

การท�าการเกษตรใน

ปัจจุบันท่ีมีปัญหาด้านการ

ผลิต การตลาด และมีผลก

ระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้

มากเท่าท่ีควร ซ่ึงเกษตรกร

ควรปรับเปลี่ยนวิธีการผลิต

ไปสู่การท�าเกษตรกรรม

ยั่งยืนเพื่อความมั่นคงใน

ด้านรายได้

ภำพ 2 ภาพรวมปัญหา สาเหตุ และแนวทางการบริหารจัดการการประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรท�าการ

เกษตรกรรมยั่งยืนของจังหวัดนครราชสีมา โดยน�า กรอบแนวคิดทางวิชาการที่เรียกว่า“กระบวนการพิจารณาแก้ไข

ปัญหา” 

ป ั ญ ห า เ กี่ ย ว กั บ ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ก า ร

ประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรท�าการเกษตรกรรม

ยั่งยืนของจังหวัดนครราชสีมา พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่

เห็นด้วยมากต่อปัญหาดังกล่าว แทนที่จะเห็นด้วยในระดับ

ปานกลางหรือระดับน้อย ผู้ศึกษามีความเห็นว่า ในแต่ละ

ข้อค�าถามกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นด้วยในระดับมาก

ทั้งหมด เพราะเป็นสาเหตุและเป็นเงื่อนไขปัญหาท่ีมีปัญหา

มาก ได้แก่ ปัญหาด้านความมีเหตุผล กับปัญหาท่ี จังหวัด

ไม่ได้ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรทราบถึงปัญหาการท�าการ

เกษตรของเกษตรกรในสภาพปัจจุบันที่มีปัญหาทั้งในด้าน

การผลติ การตลาด และการมผีลกระทบต่อสิง่แวดล้อมมาก

เท่าที่ควร ด้วยสาเหตุของปัญหาที่อันเกิดมาจาก เกษตรกร

ยังไม่เข้าใจ และมีมีความรู้เกี่ยวกับเกษตรกรรมยั่งยืนที่ถูก

ต้อง จึงท�าให้เกษตรกรขาดการวางแผนการผลิตในการท�า

เกษตรกรรมจึงท�าให้ประสบปัญหาในด้านต่างๆ

แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการการ

ประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรท�าการเกษตรกรรม

ยั่งยืนของจังหวัดนครราชสีมา พบว่ากลุ ่มตัวอย่างส่วน

ใหญ่ล้วนเห็นด้วยมากต่อปัญหาดังกล่าว แทนที่จะเห็น

ด้วยในระดับปานกลางหรือระดับน้อย ผู ้ศึกษามีความ

เห็นว่า ในแต่ละข้อค�าถามกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นด้วย

ในระดับมากทั้งหมด เพราะเป็นสาเหตุและเป็นแนวทาง

การพัฒนาท่ีเหมาะสม ได้แก่ จังหวัดควรรณรงค์ในด้าน
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การประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรทราบถึงปัญหาการท�าการ

เกษตรในปัจจุบันที่มีปัญหาด้านการผลิต การตลาด และ

มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้มากเท่าที่ควร ซึ่งเกษตรกร

ควรปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตไปสู่การท�าเกษตรกรรมยั่งยืน

เพื่อความมั่นคงในด้านรายได้

2. ปัจจยัภายในและภายนอกทีม่ส่ีวนส�าคญัทีท่�าให้

แนวทางการพฒันาการบริหารจัดการการประชาสมัพันธ์เพือ่

ส่งเสริมให้เกษตรกรท�าการเกษตรกรรมยั่งยืนของจังหวัด

นครราชสีมาประสบผลส�าเร็จ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วน

ใหญ่เห็นด้วยมาก ต่อปัจจัยภายในและภายนอกที่มีส่วน

ส�าคัญที่ท�าให้แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการการ

ประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรท�าการเกษตรกรรม

ยั่งยืนของจังหวัดนครราชสีมาประสบผลส�าเร็จ เหตุผล

ส�าคญัทีก่ลุม่ตวัอย่างส่วนใหญ่เหน็ด้วยในระดับมากดังกล่าว 

แทนที่จะเห็นด้วยในระดับปานกลางหรือในระดับน้อย ผู้

ศึกษามีความเห็นว่า ในแต่ละข้อค�าถามกลุ่มตัวอย่างส่วน

ใหญ่เห็นด้วยในระดับมากทั้งหมด เพราะเป็นสาเหตุและ

เป็นเงื่อนไขที่ดีมาก ได้แก่ ปัจจัยภายใน ได้แก่ การท่ีผู้

บริหารของจังหวัดมีวิสัยทัศน์ที่ดี มีภาวะผู้น�าสูง ให้ความ

ส�าคัญกับงานประชาสัมพันธ์รวมถึงให้การสนับสนุนด้าน

การประชาสัมพันธ์เพื่อให้เกษตรกรท�าเกษตรยั่งยืนกว้าง

ขวางออกไป พร้อมทั้งพิจารณาให้ความสนับสนุนในด้าน

งบประมาณด้านการประชาสัมพันธ์ให้อย่างเพียงพอ ด้วย

เหตุผลที่ว่า เมื่อผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ที่ดี ย่อมมีความคิดท่ี

หลากหลาย และมองถงึปัญหา ผลกระทบ และแนวทางการ

พฒันาทีล่กึซึง้และชดัเจน สามารถน�ามาใช้เป็นนโยบายอย่าง

เป็นรปูธรรมได้ รวมถงึการสนบัสนนุมองเหน็ความส�าคญัใน

การบรหิารงบประมาณให้เพยีงพอในการบรหิารจดัการการ

ประสมัพนัธ์ เพือ่ให้การประชาสมัพนัธ์มปีระสทิธภิาพ มผีลดี

ตอบรับกลับมา และ ปัจจัยภายนอก ได้แก่ การที่หน่วยงาน

ด้านการประชาสมัพนัธ์ทัง้ภาครฐัและภาคเอกชนทีเ่กีย่วข้อง

ทุกภาคส่วนให้การสนับสนุนงานด้านการประชาสัมพันธ์ใน

ทุกขั้นตอนของการด�าเนินงาน ด้วยเหตุผลที่ว่า ในปัจจุบัน

ภาคธุรกิจยังเน้นความต้องการผลก�าไรของธุรกิจเป็นหลัก 

แม้แต่การให้ข้อมูลเกษตรกร ก็ยังมีผลแอบแฝงเพื่อเอื้อปะ

โยชน์ให้กับตนเอง ซึ่งตรงกับภาครัฐที่เน้นนโยบายและผล

ประโยชน์ของสาธารณะเป็นหลัก ซึ่งเป็นหลักการท่ีมองดู

แล้วอาจมีความขัดแย้ง แต่ถ้าภาคเอกชน ธุรกิจ กับภาค

รัฐ ร่วมมือกันส่งเสริม สนับสนุนในทุกภาคส่วน จะส่งผล

ผลักดันขับเคลื่อนกลไกทางด้านเกษตรกรรมไปในทิศทาง

ท่ีดีต่อไปได้ในอนาคต” 

ข้อเสนอแนะกำรวิจัยครั้งนี้

1. ข้อเสนอแนะของปัญหาการบริหารจัดการการ

ประชาสมัพนัธ์เพือ่ส่งเสรมิให้เกษตรกรท�าเกษตรกรรมยัง่ยนื

ของจังหวัดนครราชสีมา ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 5 

ด้าน ในการศึกษาครั้งนี้ได้น�าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

5 ด้าน มาปรับใช้เป็นกรอบแนวคิด จากความคิดเห็นกลุ่ม

เกษตรกรส่วนใหญ่ เห็นว่า ปัญหาการบริหารจัดการ ด้าน

ความมีเหตุผลมีปัญหามากท่ีสุดเห็นสมควรรีบด�าเนินการ

แก้ไข ได้แก่ จังหวัดไม่ได้ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรทราบ

ถงึปัญหาการท�าการเกษตรของเกษตรกรในสภาพปัจจบุนัที่

มีปัญหาท้ังในด้านการผลิต การตลาด และการมีผลกระทบ

ต่อสิง่แวดล้อมมากเท่าทีค่วร ด้วยปัญหาทีเ่กดิจาก เกษตรกร

ยังไม่เข้าใจ และมีมีความรู้เกี่ยวกับเกษตรกรรมยั่งยืนที่ถูก

ต้อง จึงท�าให้เกษตรกรขาดการวางแผนการผลิตในการท�า

เกษตรกรรมจึงท�าให้ประสบปัญหาในด้านต่าง เช่น ผลลิต

ทางการเกษตรล้นตลาด เพราะขาดการประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ของจังหวัดนครราชสีมาควรให้

ข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์กับเกษตรกร เพื่อให้ทราบถึง

กลไกของตลาดในปัจจุบัน และปัญหาต่างๆท่ีเกิดข้ึน เพื่อที่

เกษตรกรได้เกิดการวางแผนที่ดีด้านการผลิตเกษตรกรรม 

เพื่อให้เกิดอัตราส่วนท่ีพอดีกับความต้องการของตลาด

2. ข้อเสนอแนะของแนวทางการพฒันาการบรหิาร

จัดการการประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรท�า

เกษตรกรรมยั่งยืนของจังหวัดนครราชสีมา ตามปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 5 ด้าน ในการศึกษาครั้งนี้ได้น�าปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง 5 ด้าน มาปรับใช้เป็นกรอบแนวคิด 

จากความคิดเห็นเกษตรกรส่วนใหญ่ เห็นว่าแนวทางการ

พัฒนาการบริหารจัดการ ด้านความมีเหตุผล เป็นแนวทาง

ท่ีดีและเห็นสมควรท่ีจะสามารถน�าไปปฏิบัติเพื่อให้เกิด

การพัฒนาให้ดีข้ึน ได้แก่ จังหวัดควรรณรงค์ในด้านการ

ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรทราบถึงปัญหาการท�าการ

เกษตรในปัจจุบันท่ีมีปัญหาด้านการผลิต การตลาด และ

มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้มาก ด้วยเหตุผลว่า การ
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ประชาสัมพันธ์ให้เห็นถึงด้านกลไกของตลาด ความต้องการ

ของตลาด และปัญหาหรอืปัจจัยการผลติเกษตรกรรมในด้าน

ต่างๆ เพื่อให้เกษตรกรได้รับรู้ รับทราบ ข่าวสาร เพื่อผลิต

เกษตรกรรมได้ตรงกับความเป็นจริงของตลาดในปัจจุบัน 

เพื่อป้องกันผลผลิตล้นตลาด ท�าให้เกษตรกรขาดทุน และ

ควรเน้นให้เกษตรกรหันมาผลิตเกษตรกรรมที่ไม่มีผลกระ

ทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การปลูกพืชหมุนเวียน การใช้ปุ๋ย

อินทรีย์ เป็นต้น

3. ข้อเสนอแนะส�าหรบัปัจจยัทีม่ส่ีวนส�าคญัทีท่�าให้

แนวทางการพฒันาการบริหารจัดการการประชาสมัพนัธ์เพือ่

ส่งเสริมให้เกษตรกรท�าการเกษตรกรรมยั่งยืนของจังหวัด

นครราชสีมาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประสบผล

ส�าเร็จ จากความคิดเห็นเกษตรกรส่วนใหญ่ ปัจจัยที่มีส่วน

ส�าคัญท�าให้แนวทางพัฒนาการบริหารจัดการประสบความ

ส�าเร็จ มีอยู่ 2 ปัจจัย คือ ปัจจัยภายนอก และปัจจัยภายใน 

ในด้านปัจจัยภายในที่เห็นว่า เมื่อผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ท่ีดี 

ย่อมมีความคิดที่หลากหลาย และมองถึงปัญหา ผลกระ

ทบ และแนวทางการพัฒนาที่ลึกซึ้งและชัดเจน สามารถ

น�ามาใช้เป็นนโยบายอย่างเป็นรูปธรรมได้ รวมถึงการ

สนับสนุนมองเห็นความส�าคัญในการบริหารงบประมาณให้

เพียงพอในการบริหารจัดการการประสัมพันธ์ เพื่อให้การ

ประชาสัมพันธ์มีประสิทธิภาพ มีผลดีตอบรับกลับมา และ

ในด้านปัจจัยภายนอก ที่เห็นว่า ปัจจุบันภาคธุรกิจยังเน้น

ความต้องการผลก�าไรของธุรกิจเป็นหลัก แม้แต่การให้

ข้อมูลเกษตรกร ก็ยังมีผลแอบแฝงเพื่อเอื้อปะโยชน์ให้กับ

ตนเอง ซึ่งตรงกับภาครัฐที่เน้นนโยบายและผลประโยชน์

ของสาธารณะเป็นหลัก ซึ่งเป็นหลักการที่มองดูแล้วอาจมี

ความขัดแย้ง แต่ถ้าภาคเอกชน ธุรกิจ กับภาครัฐ ร่วมมือ

กันส่งเสริม สนับสนุนในทุกภาคส่วน จะส่งผลผลักดันขับ

เคลื่อนกลไกทางด้านเกษตรกรรมไปในทิศทางที่ดีต่อไป

ได้ในอนาคต ซึ่งปัจจัยเหล่านี้มีส่วนที่ส�าคัญที่เป็นตัวแปร

ให้แนวทางพัฒนาการบริหารจัดการประสบผลส�าเร็จได้

ข้อเสนอแนะกำรวิจัยครั้งต่อไป

1. ในการศึกษาครั้งต่อไป หน่วยงานหรือบุคลากร

ของหน่วยงานอื่น จึงควรน�ากรอบแนวคิดที่ส�าคัญ โดย

เฉพาะอย่างยิ่ง หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 5 ด้าน 

ด้านนี้ไปท�าวิจัยในหน่วยงานอื่นนอกเหนือจากหน่วยงาน

ประชาสัมพันธ์ของจังหวัดนครราชสีมา ท้ังนี้ เพื่อเป็นการ

พิสูจน์ผลการวิจัยว่าจะเหมือนกัน คล้ายคลึงกัน หรือแตก

ต่างกนั อนัจะน�าไปสูก่ารพฒันาการบรหิารจดัการของหน่วย

งานของรัฐต่อไป อย่างไรก็ตาม ในการศึกษา หรือการวิจัย

ครัง้ต่อไป อาจน�าแนวคดิหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

5 ด้าน ไปปรับใช้เฉพาะบางด้านท่ีเหมาะสมกับหน่วยงาน

ท่ีศึกษา หรืออาจตัดบางด้านออก โดยไม่จ�าเป็นต้องน�าไป

ใช้ครบท้ังหมดทุกด้าน ในทางตรงกันข้าม อาจเพิ่มจ�านวน

ด้านหรือตัวช้ีวัดข้ึนอีกก็ได้ตามความเหมาะสม แต่ควรให้

เหตุผลไว้ด้วยเสมอ

2 .  หน ่ วยงานประชาสัมพันธ ์ ของจั งหวั ด

นครราชสีมาหรือบุคลากรควรท�าวิจัยแบบเจาะลึกเกี่ยว

กับการบริหารจัดการการประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมให้

เกษตรกรท�าการเกษตรกรรมยัง่ยนืของจงัหวดันครราชสมีา

ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแต่ละด้านอย่างเจาะจง 

เช่น ความพอประมาณ และ ความมีเหตุผล เป็นต้น

3 .  หน ่ วยงานประชาสัมพันธ ์ ของจั งหวั ด

นครราชสีมาหรือบุคลากรควรท�าวิจัยเชิงเปรียบเทียบ 

ของหน่วยงานประชาสัมพันธ์กับหน่วยงานอื่นที่มีภาระ

งานใกล้เคียงหรือคล้ายกัน เป็นต้น

4 .  หน ่ วยงานประชาสัมพันธ ์ ของจั งหวั ด

นครราชสีมา หรือบุคลากรควรท�าวิจัยโดยใช้กรอบแนวคิด 

อื่นส�าหรับการศึกษาวิเคราะห์การบริหารจัดการการ

ประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรท�าเกษตรกรรม

ยั่งยืนของจังหวัดนครราชสีมา
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บทคัดย่อ

การวจิยัแบบผสมผสานนีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่ศกึษา (1) ปัญหาเกีย่วกบัการบรหิารจดัการ (2) แนวทางการพฒันาการ

บริหารจัดการ และ (3) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะผู้น�าของนักเรียนนายร้อยโรงเรียนนาย

ร้อยพระจุลจอมเกล้า ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประชากร คือ นักเรียนนายร้อยในโรงเรียน

นายร้อยพระจุลจอมเกล้าในปีการศึกษา 2558 รวม จ�านวน 1,073 คน เป็นกลุ่มตัวอย่าง ซ่ึงเป็นการศึกษาจากประชากร

ทั้งหมด จ�านวน 1,073 คน วิธีวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ รวมทั้งใช้สถิติเชิงพรรณนาและเชิงอนุมาน 

ส�าหรับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าการถดถอยพหุคูณ 

และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน ในส่วนของการวิจัยเชิงคุณภาพมีการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้เช่ียวชาญ จ�านวน 9 

คน แบบตัวต่อตัว ด้วยแบบสอบถามแนวลึกแบบมีโครงสร้าง ผลการศึกษาพบว่า (1) โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

มีแนวทางปฏิบัติในการจัดกิจกรรมหรือจัดเนื้อหาในหลักสูตรเก่ียวกับการเสริมสร้างคุณลักษณะผู้น�าของนักเรียนนายร้อย

ในเรื่องการตัดสินใจด้วยความกล้าหาญที่ไม่ชัดเจนและไม่ต่อเนื่อง (2) โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าควรมีแนวทาง

ปฏิบัติในการจัดกิจกรรมหรือจัดเนื้อหาในหลักสูตรเก่ียวกับการเสริมสร้างคุณลักษณะผู้น�าในเรื่องการตัดสินใจด้วยความ

กล้าหาญ ที่ชัดเจนและต่อเนื่อง (3) การมียุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่สนับสนุนให้นักเรียนนายร้อยมีภาวะผู้น�าส�าหรับ

การปฏิบัติงานพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ

ค�ำส�ำคัญ: การบริหารจัดการ, คุณลักษณะผู้น�า, นักเรียนนายร้อย, โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

Abstract

This integrated research is aimed to study (1) problems related to management, (2) the  

development of the management and (3) strategic management to enhance the features of the 

Chulachomklao Royal Military Academy Cadets. Questionnaires were used to collect demographic 

data of the cadets in the Cadet Royal Military Academy in the year 2558, with a total sample of 1,073 

persons. The data of this study of a total population of 1.073 cadets were analyzed quantitatively, 

including descriptive and inferential statistics. The statistics used for data analysis were frequency, 

percentage, average, standard deviation. The multiple regression and a correlation coefficient of  

Pearson. In terms of qualitative research with in-depth interviews with experts of 9 face-to-face  

กำรบริหำรจัดกำรเพื่อเสริมสร้ำงคุณลักษณะผู้น�ำของนักเรียนนำยร้อย

โรงเรียนนำยร้อยพระจุลจอมเกล้ำ

Administration Enhancement System of the Leadership Characteristics of  

Cadets of the Chulachomklao Royal Military Academy
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บทน�ำ

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ได้ก�าหนด

นโยบายและแนวความคิดการพัฒนาของโรงเรียนนายร้อย

พระจุลจอมเกล้าไว้ในแผนแม่บทของการพัฒนาโรงเรียน

นายร้อยพระจุลจอมเกล้า พ.ศ.2555-2559 เพื่อเป็นกรอบ

การปฏิบัติงานของหน่วยต่าง ๆ ภายในโรงเรียนนายร้อย

พระจุลจอมเกล้า ดังนี้

1. ด้านการศึกษา พัฒนาหลักสูตรการศึกษาใน

ระดับปริญญาตรีทางด้านวิชาการของนักเรียนนายร้อย 

และหลักสูตรปริญญาตรีส�าหรับพลเรือนอย่างต่อเนื่อง ให้

มีความเหมาะสม ทันสมัย ได้มาตรฐานตามข้อก�าหนดของ

สภาการศึกษาวิชาทหาร กระทรวงกลาโหม ส�านักงานคณะ

กรรมการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (สกอ.) และสภา

วิศวกร จนสามารถเปิดการศึกษาได้ถึงระดับปริญญาโท 

โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ให้ผู้ที่ส�าเร็จการศึกษาจากโรงเรียน

นายร้อยพระจุลจอมเกล้ามีความสามารถในการประยุกต์

ใช้ความรู้ด้านวิชาการกับการท�างานราชการและสามารถ

ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองในการปฏิบัติงานได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ

2. ด้านผู ้เข้ารับการศึกษา การคัดเลือกบุคคล

พลเรือนเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพ

บก ต้องเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์และยุติธรรมเพื่อให้ได้

มาซึ่งบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถและความพร้อม

ท่ีจะศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาของโรงเรียนนายร้อย 

พระจุลจอมเกล้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ จัดให้มีการ

ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้อัตราส่วน

ระหว่างผู้สมัครกับผู้ที่เข้ารับการศึกษาไม่น้อยกว่า 50:1 

และเพิ่มสัดส่วนของผู ้ที่มีผลการศึกษาดี (คะแนนเฉลี่ย 

structured in-depth questionnaires. The results showed that (1) Cadets at the Royal Military  

Academy need practical guidance to events or content in courses on strengthening the leadership of the  

cadets and in the decision making with courage and continuity (2) Royal Military Academy cadet should 

have guidelines on the events or the contents of the course on enhancing its features (3). Leadership 

decisions should be implemented with courage, clearly and with continuity.

Keywords: administration, leadership characteristics, cadets, the Chulachomklao Royal Military Academy

3.50 ข้ึนไป) จากผู้สมัครท้ังหมดให้สูงข้ึนด้วย ส�าหรับการ

รักษาคุณภาพทางด้านการศึกษาของผู้เข้ารับการศึกษา

ในโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้านั้น ให้เป็นไปตาม

มาตรฐานเกณฑ์การวดัผลของสถาบันระดบัอดุมศกึษาท่ัวไป 

โดยเป็นที่ยอมรับของส�านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 

(สกอ.) และสภาวิศวกร ทั้งนี้ให้รักษามาตรฐานผู้เข้ารับการ

ศึกษาทางด้านสุขภาพ บุคลิกภาพ และภาวะการเป็นผู้น�า

3. ด้านก�าลังพล การบรรจุก�าลังพลเข้ารับราชการ 

จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ทางราชการก�าหนดเพื่อให้

ได้บุคคลทีเ่หมาะสมกบังานทีต้่องปฏบัิตใินทกุระดบัชัน้ โดย

เฉพาะอาจารย์ นายทหารปกครอง ส่งเสริมให้ก�าลังพลทุก

คนมีความก้าวหน้า มีคุณภาพชีวิตที่เหมาะสมกับสภาพ

เศรษฐกิจไม่ด้อยกว่าข้าราชการอื่นและเอกชน ส่งเสริม

การเรียนรู้ให้ก�าลังพล ให้ก้าวหน้าทันต่อการเปลี่ยนแปลง

ทางวิทยาการและเทคโนโลยีด้านการทหารและด้านอื่นๆ 

รวมทั้งน�าระบบประเมินค่าก�าลังพลมาใช้ประโยชน์เพื่อ

การบริหารทรัพยากรบุคคล นอกจากนั้นยังต้องควบคุม 

กวดขันวินัย สร้างจิตส�านึก ตลอดจนยกระดับคุณธรรม 

จริยธรรม และค่านิยมท่ีดีของก�าลังพล

4. ด้านการส่งก�าลังบ�ารุง พัฒนาระบบการส่ง

ก�าลังบ�ารุงที่ทันสมัย (e-logistics) มาใช้ในการจัดท�า

ฐานข้อมูล ด้านการส่งก�าลังบ�ารุง เพื่อให้สามารถบริหาร

จัดการสิ่งอุปกรณ์ตามความต้องการใช้งานและสามารถ

สนับสนุนการฝึกศึกษาของนักเรียนนายร้อยได้อย่างเหมาะ

สมและมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง พัฒนาความรู้ ความ

สามารถ เพิ่มพูนทักษะและประสบการณ์ของก�าลังพลโดย 

e-inventory การดูแลรักษาบ�ารุงให้สิ่งอุปกรณ์ต่างๆ มี
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สภาพพร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา รวมทั้งการควบคุม การ

รายงาน และระบบการบันทึกสิ่งอุปกรณ์ โดยใช้ระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

5. ด้านกิจการพลเรือน สนับสนุนและส่งเสริมการ

ปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์

ทรงเป็นประมุข พร้อมทั้งส่งเสริมอุดมการณ์ ความรักชาติ 

ศาสน์ กษัตริย์ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ก�าลังพลของโรงเรียน

นายร้อยพระจุลจอมเกล้า ยึดมั่นและปฏิบัติตนให้เป็นแบบ

อย่างที่ดีแก่ประชาชน วางแผนการปฏิบัติงานร่วมระหว่าง

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ากับหน่วยงานภายนอก 

งานด้านการช่วยเหลือประชาชน พัฒนาความสัมพันธ์

และสร้างความเข้าใจกับหน่วยงานในภาครัฐ ภาคเอกชน 

และประชาชนในพ้ืนที่ เพ่ือให้การปฏิบัติงานด้านกิจการ

พลเรือนเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง

6. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุนการใช้สิ่ง

อุปกรณ์ที่เป็นผลมาจากวิทยาการและเทคโนโลยีสมัยใหม่ 

น�ามาประกอบการเรียนการสอน เพ่ือยกระดับมาตรฐาน

การศึกษาให้สูงขึ้น ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ด้านวิทยาการ

คอมพิวเตอร์ให้ก�าลังพลทุกระดับ ให้สามารถน�ามาใช้งาน

ได้อย่างแท้จริง

7. ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ส่งเสริม

ให้มีความร่วมมือและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรในทุก

ระดับ ให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการประกัน

คุณภาพการศึกษา โดยก�าหนดให้มีระบบและกลไกการ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายในทุกระดับ เพื่อเป็นเครื่อง

มือที่ก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

พัฒนามาตรฐานและตัวบ่งชี้ของโรงเรียนนายร้อยพระ

จุลจอมเกล้า ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาระดับ

อดุมศกึษา และเอกลกัษณ์เฉพาะทางภายใต้ปรชัญา ปณธิาน 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เอกลักษณ์ อัตลักษณ์และวัตถุประสงค์

ของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ครอบคลุมปัจจัย

ที่มีผลต่อการประกันคุณภาพอย่างครบถ้วน จัดให้มีการ

ประชาสัมพันธ์ จัดท�าระบบฐานข้อมูล และพัฒนากลไกใน

การพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการตรวจสอบและประเมิน

คุณภาพภายในอย่างต่อเน่ืองเป็นประจ�าทุกปี และน�าผล

ที่ได้มาใช้ในการพัฒนาการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม

8. ด้านการบริหารจัดการ พัฒนาการจัดโครงสร้าง

ของหน่วยให้สามารถรองรับกับปริมาณงานที่มีอยู่ และ

รองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต พัฒนาระบบการบริหาร

จัดการหน่วยให้การปฏิบัติงานมีความคล่องตัวโดยการ

พัฒนาและปรับปรุงแก้ไขคู่มือ กฎ ระเบียบ ค�าสั่ง และ

ข้อบังคับท่ีเก่ียวข้อง

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มีภารกิจใน

การรักษามาตรฐานทางด้านคุณภาพของบุคคลพลเรือน

ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารใน

ส่วนของกองทัพบก ให้มีความพร้อมในทุกๆ ด้าน ทั้งใน

ด้านการศึกษา (ผลการศึกษาดี คะแนนเฉลี่ย 3.5 ขึ้นไป) 

ด้านสุขภาพอนามัย (ผ่านการทดสอบ และตรวจสอบตาม

เกณฑ์ที่ก�าหนด) และด้านจิตใจ (ภาวะทางจิตใจและความ

เป็นผู้น�า) โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรักษามาตรฐานทางด้าน

สุขภาพ บุคลิกภาพ และสภาวะการเป็นผู้น�าของนักเรียน

นายร้อยในระหว่างเวลาศึกษาอยู่ในโรงเรียนนายร้อยพระ

จุลจอมเกล้า ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมส�าหรับการรับราชการ

เป็นนายทหารช้ันสัญญาบัตรเมื่อจบการศึกษา

ความเป็นผูน้�านัน้ มคีณุลกัษณะทีส่�าคญัได้มีผู้กล่าว

ไว้ดังนี้ ผู้น�าควรมีความซื่อสัตย์ เป็นที่วางใจได้อย่างไม่มี

ข้อกังขาใดๆ ท้ังสิ้น แม้ว่าจะต้องตกอยู่ในสภาพที่กดดัน

อย่างยิ่งยวดก็ตามและยังต้องเป็นผู้ท่ีเช่ือได้แน่ว่า จะถือ

เอาความส�าคัญของผู้อื่นหรือขององค์การไว้เหนือความ

ต้องการของตนเอง นักเรียนนายร้อยที่ส�าเร็จการศึกษา

จากโรงเรียนนายร้อยเวสปอยต์ก็ได้เรียนรู้บางสิ่งบางอย่าง

ที่อาจจะฟังดูแปลกๆ ส�าหรับคนทั่วไปคือการเรียนรู้กฎ

เกณฑ์ โดยเฉพาะกฏเกณฑ์แห่งการเป็นผู้น�า เพื่อจะสร้าง

ให้นักเรียนนายร้อยมีความพร้อม มีความซ่ือสัตย์ และให้

สามารถรวมตัวกันเข้าเป็นทีมท่ีมีพลังได้ ผู้น�าหน่วยทหาร

ท่ีดีจะประสบความส�าเร็จได้นั้น จะต้องมีความเป็นผู้น�าสูง 

(leadership) และท่ีคนจะเป็นผู้น�าได้นั้น จะต้องมีความ

เป็นตัวของตัวเองและกล้าหาญ ซึ่งภาวะความเป็นผู้น�าจะ

เกิดขึ้นในเวลาใดเวลาหนึ่งก็ได้ บุคคลในคณะจะท�าให้การ

ปฏิบัติบรรลุผลส�าเร็จและช้ีให้ผู้น�าองค์กรและบุคคลอื่นใน

หมู่คณะรู้ว่าอะไรคือความจ�าเป็นที่จะท�าให้หมู่คณะท�างาน

บรรลุเป้าหมายได้ (Robin, 2001, p. 401)

คุณสมบัติท่ีส�าคัญของการเป็นผู ้น�าคือ ความ

สามารถในการชักจูงผู้อื่นให้ท�างานเพื่อบรรลุถึงเป้าหมาย

ท่ีต้องการอย่างเดียวกัน โดยจะเริ่มสอนการเป็นผู้น�าด้วย
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การสอนให้นักเรียนต้องปฏิบัติตนใหม่ในทุกสิ่งทุกอย่าง 

นับตั้งแต่การกิน การเดิน การคิด ซึ่งจะเป็นแนวทางในการ

สร้างบุคลิกภาพใหม่ในความเป็นผู้น�าตามวัตถุประสงค์ จะ

ต้องให้นักเรยีนนายร้อยได้รูห้ลกัปรชัญาและการฝึกฝนนสิยั

ให้เห็นค่าของคุณธรรม การเรียนรู้ดังกล่าวบางครั้งอาจต้อง

ยืนปะปนอยู่ในโคลนตมกับผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อจะได้เรียน

รู้งานของพวกเขา และอยู่ร่วมกันกับพวกเขา จนทราบถึง

ปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาต่างๆ ได้จนส�าเร็จ

ดังน้ัน นักเรียนนายร้อยที่ผ่านมาไม่เพียงแต่เป็น

ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถทางด้านวิชาการเท่านั้น แต่ยัง

ต้องมีคุณลักษณะของความเป็นผู้น�าอันพึงประสงค์ และ

โดดเด่นในสังคมไทยด้วย ดังนั้นการบริหารจัดการเพื่อ

เสริมสร้างคุณลักษณะผู้น�าของนักเรียนนายร้อยโรงเรียน

นายร้อยพระจุลจอมเกล้า จึงเป็นสิ่งส�าคัญที่ควรตระหนัก

ถึง เพื่อศึกษาแนวทางการบริหารจัดการเพื่อเสริมสร้าง

คุณลักษณะผู้น�าของนักเรียนนายร้อยให้เป็นผู้น�าในหน่วย

ทหารต่างๆ อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

1. เพื่อศึกษาการบริหารจัดการเพื่อเสริมสร้าง

คุณลักษณะผู้น�าของนักเรียนนายร้อยโรงเรียนนายร้อย

พระจุลจอมเกล้า

2. เพือ่ศกึษาแนวทางการพฒันาการบรหิารจดัการ

เพือ่เสรมิสร้างคณุลักษณะผูน้�าของนักเรียนนายร้อยโรงเรยีน

นายร้อยพระจุลจอมเกล้า

3. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีส่วนส�าคัญท�าให้แนวทาง

การพัฒนายุทธศาสตร์การบริหารจัดการเพื่อเสริมสร้าง

คุณลักษณะผู้น�าของนักเรียนนายร้อยโรงเรียนนายร้อย

พระจุลจอมเกล้าประสบผลส�าเร็จ 

แนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง

1. แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการ

บริหารจัดการ 

Koontz and Cyril (1964, pp. 13-14) ให้

ความหมายของการบริหาร หมายถึง การท�าให้งานบรรลุ

ผลส�าเร็จตามที่ได้ก�าหนดไว้โดยอาศัยทรัพยากรทางการ

บริหาร อันได้แก่ คน เงิน วัสดุอุปกรณ์ และการจัดการ

เป็นองค์ประกอบท่ีส�าคัญของการปฏิบัติงาน

Drucker (1970, p. 10) กล่าวว่าการบริหารคือ 

ศิลปะในการท�างานให้ส�าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์และ

เป้าหมายท่ีก�าหนดโดยอาศัยฝีมือคนอื่น

Schermerhorn (1999, p. 12) กล่าวว่า “การ

บริหาร (administration) นิยมใช้ในการบริหารระดับสูง 

โดยเน้นการก�าหนดนโยบายที่ส�าคัญ และการก�าหนดแผน

ขององค์กร เป็นค�าท่ีนิยมใช้ในการบริหารรัฐกิจ (public 

administration) ในหน่วยงานราชการ ส่วนการจัดการ 

(management) ใช้กับการบริหารงานที่มุ่งเน้นการด�าเนิน

งานเพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย นิยมใช้กับการจัดการธุรกิจ 

(business management)

2. แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ

คุณลักษณะผู้น�า 

McFarland (1979, pp. 214-215) ผูน้�า คอื บคุคล

ทีม่คีวาม สามารถในการใช้อทิธพิลให้คนอืน่ท�างานในระดบั

ต่าง ๆ  ท่ีต้องการให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ 

Yukl (1989, pp. 3-4) ผู้น�า คือ บุคคลที่มีอิทธิพล

สูงสุดในกลุ ่ม และเป็นผู ้ ท่ีต ้องปฏิบัติภาระหน้าท่ีของ

ต�าแหน่งผู ้น�าที่ได้รับมอบหมายบุคคลอื่นในกลุ่มที่เหลือ

ก็คือผู้ตาม แม้จะเป็นหัวหน้ากลุ่มย่อย หรือผู้ช่วยในการ

ปฏิบัติหน้าท่ีต่างๆ ก็ตาม 

คุณลักษณะผู้น�าทางทหาร 14 ประการ

1. ลักษณะท่าทาง (bearing) คือ สิ่งท่ีท�าให้เกิด

ความประทับใจ อันเกิดจากท่าทางอากัปกิริยาและการ

ปฏบัิตติวั ของบุคคลผูน้�าควรมท่ีาทางสง่าผ่าเผยอากปักริยิา

โดยท่ัวไป และสภาพของเสื้อผ้าตลอดจนเครื่องใช้อื่นๆควร

อยู่ใน มาตรฐานที่ดีควรแสดงอากัปกิริยาและท่าทางอย่าง

ภาคภูมิ และเชื่อมั่นควรฝึกหัดการใช้เสียงและหัดท่าทางให้

หนักแน่น และมั่นคงไม่ควรใช้ค�าพูดไม่สุภาพกับผู้ใต้บังคับ

บัญชารวมถึงหลีกเลี่ยงค�าพูดท่ีดูหมิ่นหยาบคาย เยาะเย้ย

ประชด ประชันหรือแดกดันตลอดจนออกค�าสั่งด้วยความ

โกรธแค้นต�าหนิไม่เลือกหน้าผู้น�าท่ีมีอารมณ์หงุดหงิดและ

ควบคุม อารมณ์ตนเองไม่ได้จะไม่สามารถสร้างกลุ่มพรรค
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พวกได้ในท�านองเดียวกันผู้น�าที่ท�าตัวจุ้นจ้านและอึกทึก

ครึกโครม ในขณะดื่มสุราหรือควบคุมสติไม่อยู่ ก็จะท�าให้

ผู้ใต้บังคับ บัญชาหมดความเคารพนับถือ 

2. ความกล้าหาญ (courage) คือ ลักษณะจิตท่ี 

ตระหนักดีถึงความน่ากลัวของอันตรายแต่สามารถควบคุม

ให้เข้าเผชิญได้ด้วยความมั่นคง สามารถเข้ารับผิดชอบและ

ปฏบิตัหิน้าทีใ่นสถานการณ์อนัตรายได้ ผูน้�าต้องมคีวามกล้า

หาญทางใจเท่ากับความกล้าหาญทางร่างกายความกล้า

หาญทางใจ หมายถึง รู้และยืนยันในสิ่งที่ถูกต้องแม้ต้อง 

เผชิญกับความไม่พอใจของบุคคลอื่นโดยรู้จักยอมรับเมื่อ

ตน กระท�าผิดและกล้าตัดสินใจเมื่อเห็นว่าถูกต้อง 

3. ความเด็ดขาด (decisiveness) คือ ความ

สามารถ ที่จะตัดสินใจได้ทันทีและประกาศอย่างชัดเจน

และมั่นคง สถานการณ์ต่าง ๆ ย่อมมีวิธีแก้ได้หลายอย่าง

ผู้น�าที่ฉลาดจึงควรน�าความจริงทั้งมวลมาเปรียบเทียบกัน

แล้วตัดสินใจ อย่างถูกต้องด้วยความรวดเร็วและสุขุม การ

มีประสบการณ์ และการฝึกอย่างกว้างขวางจะช่วยในการ

ตัดสินใจได้เป็นอย่างดี 

4. ความเชื่อถือได้ (dependability) คือ การ

ปฏิบัติงานอย่างถูกต้องแน่นอนจนเป็นที่เชื่อถือได้และไว้

วางใจต่อ ผู ้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาไม่ว่างาน

น้ันจะต้องมีการควบคุมหรือปราศจากการควบคุมทั้งต่อ

หน้าและลับหลัง 

5. ความอดทน (endurance) คือ ความสามารถ

ทางร่างกายและทางจิตใจทีจ่ะทนต่อความหวิกระหายความ 

เจ็บปวด ความเหน็ดเหนื่อย ความระทมทุกข์และความยาก

ล�าบาก ความอดทนเป็นคุณสมบัติหนึ่งที่ส�าคัญที่สุดในการ

วดัความสามารถของผูน้�า การขาดความอดทนจะท�าให้ขาด

ความกล้าหาญ และผู้น�าที่มีสภาพร่างกายอ่อนแออาจถูก

ตราหน้าว่าเป็นผู้ขาดความกล้าหาญความอดทนชี้ให้เห็น

ถึงความสามารถที่จะทนทานท�างานให้ส�าเร็จได้โดยตลอด 

6. ความกระตือรือร้น (enthusiasm) คือ การ

แสดงความสนใจและเอาใจใส่อย่างแท้จริงต่อหน้าที่หรือ

กิจการที่ตนปฏิบัติด้วยความร่าเริงแจ่มใสและมองโลก

ในแง่ดี สิ่งส�าคัญที่แสดงให้เห็นถึงความกระตือรือร้น คือ 

การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความกระฉับกระเฉง มีจิตมุ่งมั่นและ

ความ ปรารถนาท�างานให้ส�าเร็จ ไม่ซังกะตายท�าอย่างจ�าเจ 

ความกระตือรือร้นสามารถแสดงให้เห็นได้อย่างดี เมื่อไป

ท�าหน้าท่ีสอนหรือฝึกเพราะจะเป็นผลสะท้อนให้ผู้ใต้บังคับ

บัญชา จดจ�าเป็นตัวอย่างในความกระตือรือร้นและเอาใจ

ใส่ต่อการท�างาน 

7. การรเิริม่ (initiate) คอื ความต้องการทีจ่ะปฏบิตัิ 

สิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งเริ่มต้นโดยความคิดของตนเองหรือการรับท่ี 

จะแก้ไขปรับปรุงให้เจริญยิ่งข้ึน ได้แก่ข้อเสนอแนะต่างๆ ที่ 

ได้รับการพิจารณาโดยรอบคอบแล้วความริเริ่มจะมีผลให้

เกิด ความผูกพันต่องานและก�าลังใจท่ีจะท�างานให้ส�าเร็จ 

8. ความซื่อสัตย์ (integrity) คือ ลักษณะของความ 

ซ่ือตรงมั่นคงในหลักศีลธรรม ไม่ทุจริตคดโกง ไม่พูดปด

9. วิจารณญาณ (judgment) คือ คุณสมบัติในการ 

ไตร่ตรองเพื่อแก้ปัญหาและหาความจริงเพื่อเป็นมูลฐานใน 

การตัดสินใจได้สมเหตุผล 

10. ความยุติธรรม (justice) คือ ความเท่ียงตรงไม่

ล�าเอียงปราศจากอคติท้ังสี่คือ ฉันทา (ความรักใคร่) โทสา 

(โกรธ) โมหา (หลง) และ ภยา (ความเกลียดกลัว)ในการ

ปกครองบุคคลจ�านวนมากนัน้ความยตุธิรรมจะก่อให้เกดิการ

ยกย่องสรรเสริญ ความเคารพนับถือและความเช่ือมั่นของ

ผู้ใต้บังคับบัญชา ในทางตรงกันข้ามความไม่ยุติธรรมหรือ

การเลือกที่รักมักที่ชังจะท�าลายขวัญทหารได้อย่างรวดเร็ว 

11. ความรอบรู้ (knowledge) คือ ความรู้ใน

วิชาชีพของตนและมีความเข้าใจผู ้ใต้บังคับบัญชา ผู้ที่รู ้

งานเป็นอย่างดีย่อมมีความเช่ือมั่นในตนเอง ส่วนผู้ที่ขาด

ความรู้นั้นจะไม่สามารถปิดบังผู้อื่นได้นาน เพราะสักวัน

หนึ่งอาจไม่สามารถให้ค�าตอบที่ถูกต้องแก่ผู้สงสัยได้ความ

รู้ในท่ีนี่ไม่จ�ากัด เพียงความรู้เรื่องการทหารเท่านั้นแต่รวม

ถึงเหตุการณ์ต่าง ๆ ท้ังภายในและภายนอกประเทศ ทั้งนี้ 

ไม่มีสิ่งใดดึงดูดความ เชื่อมั่นและความเคารพนับถือของ

ผู้ใต้บังคับบัญชาได้รวดเร็วเท่ากับการที่ผู้น�าแสดงความรู้

ความสามารถ 

12. ความจงรักภักดี (loyalty) คือ คุณสมบัติ 

ประจ�าตัวของบุคคลที่มีความจงรักภักดีต่อประเทศชาติ 

ต่อหน่วยต่อผู้อาวุโสและต่อผู้ใต้บังคับบัญชาของตนผู้มี

คุณสมบัติข้อนี้จะท�าให้ทั้งผู้อาวุโสและผู้น้อยที่เกี่ยวข้อง 

ให้ความเคารพนับถือและเช่ือมั่นเป็นอย่างมาก อิริยาบถ

ทุกแบบของผู้น�าจะสะท้อนให้เห็นถึงความภักดี ฉะนั้น
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จึงควรระมัดระวังไม่น�าความลับของหน่วยไปเผยแพร่ต่อ

สาธารณชน

13. กาลเทศะ (tact) คือ ความสามารถที่จะร่วม

งาน หรือประสานงานกับผู้อื่นได้ดีโดยปราศจากการกระ

ทบ กระทั่งรู้จักใช้ค�าพูดหรือการกระท�าที่ดีและเหมาะกับ

บริบทสถานที่และกาลเวลามีความเข้าใจในธรรมชาติของ

มนุษย์ และรู้จักสังเกตความรู้สึกของบุคคลอื่นๆ 

14. ความไม่เหน็แก่ตวั (unselfishness) คอื ความ

พยายามหลีกเลี่ยงการหาประโยชน์สุขหรือความก้าวหน้า 

ส่วนตวับนความเดอืดร้อนของผูอ้ืน่ผูน้�าจะต้องอ�านวยความ

ผาสุก ความชื่นชมยินดี และความบันเทิงให้กับผู้ใต้บังคับ 

บัญชาก่อนตนเองในกรณีที่หน่วยได้รับความชมเชยใน ผล

งานควรส่งผ่านค�าชมเชยนัน้ไปให้ผูใ้ต้บงัคบับญัชาที ่ท�างาน

นั้นมิฉะน้ันผู้ใต้บังคับบัญชาจะหมดความเคารพ นับถือใน

ผู้บังคับบัญชาที่ยินดีรับเอาความชอบแต่โยนความผิดให้ผู้

ใต้บังคับบัญชา (Sanitsom, 2015, pp. 75-86)

3. แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ

องค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization--LO) 

Senge (1990) ได้ก�าหนดองค์ประกอบที่จ�าเป็น

ส�าหรับ Learning Organizationโดยร่วมกับทีมงาน

สรรหาองค์ประกอบที่จ�าเป็นจากหลายบริษัทในสหรัฐ 

อเมริกา และ ค้นพบวินัย 5 ประการ ที่จ�าเป็นส�าหรับการ

ที่จะท�าให้องค์การนั้นๆ กลายเป็น Learning Organiza-

tion โดยการน�าแนวคิดของ Senge ท�าให้เขากลายเป็น

ปรมาจารย์ ด้าน Learning Organization ที่มีผู้รู้จักมาก

ท่ีสุด ต่อมา Nevis และทีมงานได้น�าเสนองานวิจัยชิ้นหนึ่ง

ที่ได้เปลี่ยนแนวคิดกับการพัฒนา Learning Organization 

ไปอย่างสิน้เชงิ และได้สรปุพืน้ฐานทีส่�าคัญต่อการ Learning 

Organization ไว้ 4 ประการ (Senge, 1990)

1. องค์การทุกแห่งมีระบบการเรียนรู้ของตนเอง 

(all organization are learning system)

2. รูปแบบการเรียนรู้ขององค์การสอดคล้องกับ

วัฒนธรรมองค์การ (learning conforms to culture)

3. รูปแบบการเรียนรู้ผันแปรตามระบบการเรียนรู้

ขององค์การ (style varies between learning system)

4. มีกระบวนการพื้นฐานที่สามารถใช้เพื่อเสริม

สร้างการเรียนรู ้ขององค์การ (generic processes  

facilitate learning) มุมมองที่สองนี้ได้มององค์การในทาง

บวกซ่ึงตรงข้ามกับมุมมองแรกโดยได้มองว่าสิ่งท่ี องค์การ

ควรท�าเพื่อเสริมสร้างให้เกิด Learning Organization คือ 

การสร้างความแข็งแกร่งให้กับ รูปแบบการเรียนรู้ท่ีเหมาะ

สมกบัวฒันธรรมขององค์การ การน�าเอาวชิาการเรยีนรูแ้บบ

ใหม่เข้าสู ่องค์การจะต้องมีการพิจารณาว่าเหมาะสมกับ

วัฒนธรรมองค์การหรือไม่ และจะพิจารณา เปลี่ยนแปลง

ก็ต่อเมื่อรูปแบบการเรียนรู้ปัจจุบันไม่สามารถสร้างความ

ได้เปรียบเชิงธุรกิจเหนือ คู่แข่งท้ังในปัจจุบันและในอนาคต

แล้วเท่านั้น 

4. ความเป็นมา โครงสร้าง และอ�านาจหน้าที่

ของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โครงสร้างองค์กร

หรือการจัดและการบริหารองค์กร โรงเรียนนายร้อยพระ

จุลจอมเกล้า เป็นส่วนราชการข้ึนตรงกองทัพบกมีหน้าที่

ส�าคัญในการปกครองบังคับบัญชานักเรียนนายร้อย ด�าเนิน

การฝึกอบรมและปลูกฝังนิสัย วินัย จิตวิทยาและการน�า

ทหาร พลศึกษา วิชาทหารเบ้ืองต้นแก่นักเรียนนายร้อย 

เพื่อให้มีลักษณะเป็นนายทหารที่ดีของกองทัพ นอกจากนี้

ยังอ�านวยการประสานงานกับเหล่าต่างๆ และหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง เพื่อด�าเนินการฝึกสอนวิชาทหารขั้นพื้นฐานทาง

ยุทธวิธีและเทคนิคของเหล่าต่างๆ ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่

นายทหารสัญญาบัตรในเหล่านั้นๆ ได้ รวมทั้งยังด�าเนิน

การให้การศึกษาภาควิชาการข้ันอุดมศึกษาแก่นักเรียน

นายร้อยตามหลักสูตร โดยแบ่งส่วนราชการออกเป็น 6 

หน่วยงาน ดังนี้

กองบัญชาการ มีหน้าท่ีวางแผน ประสานงาน 

อ�านวยการและบรหิารงานให้เป็นไปตามภารกจิของโรงเรยีน

นายร้อยพระจุลจอมเกล้าและนโยบายท่ีได้รับมอบหมาย 

ส่วนการศึกษา มีหน้าท่ีวางแผน อ�านวยการ ก�ากับ

ดูแล ให้การศึกษาขั้นวิทยาการอุดมศึกษาตามหลักสูตรแก่

นักเรียนนายร้อย

ส่วนวิชาทหาร มีหน้าที่วางแผน ด�าเนินการ ก�ากับ

ดแูล การฝึกและการศกึษาวทิยาการทหารของนกัเรยีนนาย

ร้อยให้เป็นไปตามหลักสูตร 

กรมนักเรียนนายร้อยรักษาพระองค์ มีหน้าที่

ปกครองบังคับบัญชานักเรียนนายร้อย ฝึกอบรมนิสัย 
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อุปนิสัย วินัย จิตวิทยาและการน�าทหาร พลศึกษา และ

วิชาทหารเบื้องต้น 

ส่วนบริการ มีหน้าที่ด�าเนินการสนับสนุนหน่วย

ต่างๆ ของโรงเรยีนนายร้อยพระจุลจอม-เกล้า ในเรือ่งทีเ่กีย่ว

กับการพลาธิการ การยุทธโยธา การสรรพาวุธ การขนส่ง 

การสวัสดิการ การติดต่อสื่อสาร การผลิตและการซ่อม

สร้างสิ่งอุปกรณ์ประจ�าหน่วย ตลอดจนบริการแรงงานและ

บริการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบ 

โรงพยาบาล มีหน้าที่ด�าเนินการเกี่ยวกับการรักษา

พยาบาล ให้บริการด้านสุขภาพแบบองค์รวมแก่นักเรียน

นายร้อย ข้าราชการ ลูกจ้าง ตลอดจนครอบครัว บุคคล

พลเรือน และประชาชนทั่วไป

กรอบแนวคิดกำรวิจัย

กรอบแนวคิดหลักส่วนที่เป็นตัวแปรอิสระหรือ

เป็นเหตุ (cause) คือ ปัจจัยที่มีส่วนส�าคัญต่อการบริหาร

จดัการเพือ่เสรมิสร้างคณุลกัษณะผูน้�าของนกัเรยีนนายร้อย

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าตามแนวคิดคุณลักษณะ

ผู้น�า 7 ด้าน ได้แก่ ด้าน (1) การวางตัว (2) การตัดสินใจ 

(3) ความจงรักภักดี (4) ความอดทน (5) ความซ่ือสัตย์  

(6) ความยุติธรรม และ (7) ความรอบรู้ (Sanitsom, 2015, 

pp. 75-86) กรอบแนวคิดหลักส่วนที่เป็นตัวแปรอิสระ 

หรือเป็นเหตุน้ัน แบ่งเป็น 2 เรื่อง ได้แก่ (1) ปัจจัยท่ีมีส่วน

ส�าคัญต่อปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการเพื่อเสริมสร้าง

คณุลกัษณะผู้น�าของนกัเรยีนนายร้อยโรงเรยีนนายร้อยพระ

จุลจอมเกล้า และ (2) ปัจจัยที่มีส่วนส�าคัญต่อแนวทางการ

พัฒนาการบริหารจัดการเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะผู้น�า

ของนักเรียนนายร้อยโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

ส�าหรับเหตุผลที่ผู้ศึกษาน�า ปัจจัยที่มีส่วนส�าคัญ

ต่อการบริหารจัดการเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะผู้น�าของ

นักเรียนนายร้อยโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าตาม

แนวคิดคุณลักษณะผู้น�า 7 ด้าน ดังกล่าว มาปรับใช้เป็น 

กรอบแนวคิดหลักส่วนที่เป็นตัวแปรอิสระ (เหตุ) ในการ

ศึกษาครั้งนี้ เหตุที่ผู้ศึกษาเลือกตัวแปรอิสระดังกล่าวเพราะ

เป็นแนวทางหรือตัวชี้วัดพัฒนาการบริหารจัดการเพื่อเสริม

สร้างคณุลักษณะผูน้�าของนกัเรยีนนายร้อยโรงเรยีนนายร้อย

พระจลุจอมเกล้าทีเ่ป็นทีย่อมรบัและมกีารน�ามาใช้งานอย่าง

กว้างขวาง รวมทั้งมีขอบเขตครอบคลุมเนื้อหาสาระด้าน

การบริหารจัดการ ตลอดจนเหมาะสมกับสภาพเหตุการณ์

ในปัจจุบัน และยังสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัยคร้ังนี้ 

ซ่ึงแนวคิดคุณลักษณะผู้น�า 7 ด้าน ประกอบด้วย (1) ด้าน

การวางตัว (2) ด้านการตัดสินใจ (3) ด้านความจงรักภักดี 

(4) ด้านความอดทน (5) ด้านความซ่ือสัตย์ (6) ด้านความ

ยุติธรรม และ (7) ด้านความรอบรู้ 

นอกจากนี้แล้ว ผู้ศึกษายังได้น�า ยุทธศาสตร์การ

บริหารจัดการเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะผู้น�าของนักเรียน

นายร้อยโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าที่จัดแบ่งเป็น 

5 ด้าน ได้แก่ ยุทธศาสตร์ ด้าน (1) อุดมการณ์ในการ

อุทิศตนเพื่อชาติ และประชาชน (2) ผู้น�าหน่วยก�าลังรบ 

(3) ความมุ่งมั่นสู่การเป็นทหารอาชีพ (4) การพัฒนาท้อง

ถ่ิน และประเทศชาติ และ (5) ความเป็นสุภาพบุรุษและ

นักรบที่มีคุณธรรม (ส�านักงานวิชาการและมาตรฐานการ

ศึกษา, 2557, น. 14) มาเป็นกรอบแนวคิดรอง โดยน�า

มาปรับใช้เป็นตัวแปรอิสระ (เหตุ) ในการจัดกลุ่มและการ

วิเคราะห์วัตถุประสงค์การวิจัยที่มีความส�าคัญในล�าดับ

รองหรือวัตถุประสงค์ล�าดับรองจ�านวน 1 ข้อ ได้แก่ การ

ศึกษาและเสนอยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเพื่อเสริม

สร้างคุณลักษณะผู้น�าของนักเรียนนายร้อยโรงเรียนนาย

ร้อยพระจุลจอมเกล้า พร้อมกับก�าหนดให้เป็นตัวแปร

อิสระหรือเป็นเหตุ 

ส�าหรับเหตุผลที่น�า กรอบแนวคิดยุทธศาสตร์การ

บริหารจัดการเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะผู้น�าของนักเรียน

นายร้อยโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มาปรับใช้

เป็นกรอบแนวคิดรอง ของการศึกษาครั้งนี้ เพราะเป็น 

กรอบแนวคิดท่ีส�าคัญและสามารถน�าไปปรับใช้ได้จริงกับ

การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนนักเรียนนายร้อย

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และครอบคลุมสาระ

ส�าคัญของแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการและเพื่อ

น�าเสนอต่อองค์กรต่อไป

ในส่วนของตัวแปรตาม (ผล) ท่ีใช้ในการศึกษาครั้ง

นี้ คือ ปัจจัยที่มีส่วนส�าคัญต่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการ

บริหารจัดการเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะผู้น�าของนักเรียน

นายร้อยโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าตามแนวคิด

องค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization--LO) 



258 Vol. 8 No. 3 September-December 2018
EAU HEritAgE JoUrnAl

Social Science and Humanity

5. ด้าน ได้แก่ (1) การเป็นตัวของตัวเอง (2) การมี

ตัวแบบทางความคิด (3) การมีวิสัยทัศน์ร่วม (4) การเรียน

รู้เพื่อปฏิบัติงานเป็นทีม และ (5) การคิดอย่างเป็นระบบ 

(Senge, 1990, p. 55) 

ตัวแปรอิสระ (เหตุ) ตัวแปรตาม (ผล)

1.แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการเพื่อเสริมสร ้าง

คุณลักษณะผู ้น�าของนักเรียนนายร ้อยโรงเรียนนายร ้อย 

พระจุลจอมเกล้าตามแนวคิดคุณลักษณะผู้น�า 7 ด้าน 

(1) ด้านการวางตัว         (2) ด้านการตัดสินใจ 

(3) ด้านความจงรักภักดี   (4) ด้านความอดทน

(5) ด้านความซื่อสัตย์      (6) ด้านความยุติธรรม

(7) ด้านความรอบรู้

การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร

จัดการเพื่อเสริมสร ้างคุณลักษณะ

ผู ้น�าของนักเรียนนายร้อยโรงเรียน

นายร้อยพระจุลจอมเกล้าตามแนวคิด

คุณลักษณะผู้น�า 7 ด้าน ได้แก่

(1) ด้านการวางตัว

(2) ด้านการตัดสินใจ 

(3) ด้านความจงรักภักดี

(4) ด้านความอดทน

(5) ด้านความซ่ือสัตย์

(6) ด้านความยุติธรรม

(7) ด้านความรอบรู้

2.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะผู้น�า

ของนักเรียนนายร้อยโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ที่จัด

แบ่งเป็น 5 ด้าน 

(1) ด้านอุดมการณ์ในการอุทิศตนเพื่อชาติและประชาชน

(2) ด้านผู้น�าหน่วยก�าลังรบ

(3) ด้านความมุ่งมั่นสู่การเป็นทหารอาชีพ 

(4) ด้านการพัฒนาท้องถิ่น และประเทศชาติ

(5) ด้านความเป็นสุภาพบุรุษและนักรบที่มีคุณธรรม

ภำพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

ประชากร คือ นักเรียนนายร้อยโรงเรียนนายร้อย

พระจลุจอมเกล้าในปีการศึกษา 2558 รวมจ�านวน 1,073 คน 

กลุ่มตัวอย่าง เป็นการศึกษาจากประชากรท่ีเป็น

นักเรียนนายร้อยโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าในปี

การศึกษา 2558 ทั้งหมด จ�านวน 1,073 คน 

ส�าหรับกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยเชิงคุณภาพ คือ 

ผู ้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการบริหารจัดการเพื่อเสริมสร้าง

คุณลักษณะผู้น�าของนักเรียนนายร้อยโรงเรียนนายร้อย

พระจุลจอมเกล้า โดยได้จากการสุ่มแบบไม่ใช้ความน่าจะ

เป็น (non-probability sampling method) โดยใช้วิธี

การสุ่มแบบเจาะจง (purposive sampling) และใช้แบบ

สัมภาษณ์แนวลึกที่มีโครงสร้าง (structured in-depth 

interview form) และท�าการสัมภาษณ์ด้วยตัวเองตัวต่อ

ตัว (face to face interview) จนได้ความคิดเห็นของผู้

เช่ียวชาญท่ีสอดคล้องตรงกันในแต่ละประเด็น รวมจ�านวน 

9 คน เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงคุณภาพท่ีเป็นข้อมูลมาเสริม หรือ

สนับสนุนการวิจัยเชิงปริมาณ

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย

เชิงปริมาณ ผู้ศึกษาใช้แบบสอบถามเชิงคุณภาพ 

ใช้การสัมภาษณ์แนวลึกเฉพาะผู้เช่ียวชาญ
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กำรเก็บรวบรวมข้อมูล

การเก็บรวบรวมข้อมูลไว้ 3 วิธี ได้แก่ (1) การเก็บ

รวบรวมข้อมูลจากเอกสรหรือการวิจัยเอกสาร (2) การเก็บ

รวบรวมข้อมูลจากการวิจัยสนาม และ (3) เก็บรวบรวม

ข้อมูลจากการสังเกตการณ์

กำรวิเครำะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ 

วิเคราะห์ในรูปตาราง (contingency analysis) 

รวมทั้งใช้รูปแบบการวิเคราะห์เชิงพรรณนา (descriptive 

analytical approach) ส�าหรับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์

ข้อมูลเชิงปริมาณมี ดังน้ี ค่าความถี่ (frequency) และ

ค่าสถิติร้อยละ (percentage) ค่าเฉลี่ย (mean) และค่า

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ค่าการถดถอย

พหุคูณ (multiple regression) และค่าสัมประสิทธิ์สห

สัมพันธ์ของเพียร์สัน (pearson correlation coefficient)

ผลกำรวิจัย

1. ข ้อมูลส่วนบุคคลของกลุ ่มตัวอย่างที่ตอบ

แบบสอบถาม พบว่า ประชากรส่วนใหญ่เป็นนักเรียนนาย

ร้อย ชั้นปีที่ 1 คิดเป็นร้อยละ 21.6 รองลงมาเป็นนักเรียน

นายร้อย ชั้นปีที่ 2 คิดเป็นร้อยละ 20.6 

2. สรุปผลการวิเคราะห์ปัญหาการบริหารจัดการ

เพือ่เสรมิสร้างคณุลกัษณะผูน้�าของนักเรียนนายร้อยโรงเรยีน

นายร้อยพระจุลจอมเกล้าตามแนวคิดคุณลักษณะผู้น�า 7 

ด้าน พบว่า ประชากรเห็นด้วยในระดับปานกลางทั้ง 3 

ข้อค�าถาม ทั้ง 7 ด้าน ทั้งนี้ ผู้ศึกษาได้น�าเสนอปัญหาเรียง

ล�าดับ ค่าเฉลี่ยสูงสุดของแต่ละข้อ ทั้ง 7 ด้าน ตามล�าดับ 

2.1 ปัญหาการบริหารจัดการเพื่อเสริมสร้าง

คณุลักษณะผูน้�าของนกัเรยีนนายร้อยโรงเรยีนนายร้อยพระ

จุลจอมเกล้าตามแนวคิดคุณลักษณะผู้น�าด้านการวางตัว 

ประชากรเห็นด้วยระดับปานกลาง (µ =1.90) 

2.2 ปัญหาการบริหารจัดการเพื่อเสริมสร้าง

คณุลักษณะผูน้�าของนกัเรยีนนายร้อยโรงเรยีนนายร้อยพระ

จุลจอมเกล้าตามแนวคิดคุณลักษณะผู้น�าด้านการตัดสินใจ 

ประชากรเห็นด้วยระดับปานกลาง (µ =1.88) 

2.3 ปัญหาการบริหารจัดการเพื่อเสริมสร้าง

คุณลักษณะผู้น�าของนักเรียนนายร้อยโรงเรียนนายร้อย

พระจุลจอมเกล้าตามแนวคิดคุณลักษณะผู้น�าด้านความ

จงรักภักดี ประชากรเห็นด้วยระดับปานกลาง (µ =1.8) 

2.4 ปัญหาการบริหารจัดการเพื่อเสริมสร้าง

คุณลักษณะผู้น�าของนักเรียนนายร้อยโรงเรียนนายร้อย

พระจุลจอมเกล้าตามแนวคิดคุณลักษณะผู้น�าด้านความ

อดทน ประชากรเห็นด้วยระดับปานกลาง (µ =1.95)  

2.5 ปัญหาการบริหารจัดการเพื่อเสริมสร้าง

คณุลกัษณะผูน้�าของนกัเรยีนนายร้อยโรงเรยีนนายร้อยพระ

จุลจอมเกล้าตามแนวคิดคุณลักษณะผู้น�าด้านความซ่ือสัตย์ 

ประชากรเห็นด้วยระดับปานกลาง (µ =1.86) 

2.6 ปัญหาการบริหารจัดการเพื่อเสริมสร้าง

คณุลกัษณะผูน้�าของนกัเรยีนนายร้อยโรงเรยีนนายร้อยพระ

จลุจอมเกล้าตามแนวคดิคณุลกัษณะผูน้�าด้านความยุตธิรรม 

ประชากรเห็นด้วยระดับปานกลาง (µ =1.9) 

2.7 ปัญหาการบริหารจัดการเพื่อเสริมสร้าง

คณุลกัษณะผูน้�าของนกัเรยีนนายร้อยโรงเรยีนนายร้อยพระ

จุลจอมเกล้าตามแนวคิดคุณลักษณะผู้น�าด้านความรอบรู้ 

ประชากรเห็นด้วยระดับปานกลาง (µ =1.77)

2.8 ปัญหาการบริหารจัดการเพื่อเสริมสร้าง

คุณลักษณะผู้น�าของนักเรียนนายร้อยโรงเรียนนายร้อย

พระจุลจอมเกล้าตามแนวคิดคุณลักษณะผู ้น�าในภาพ

รวมทั้งหมดในการวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชากร

ต่อภาพรวมทั้งหมด ประชากรเห็นด้วยระดับปานกลาง  

(µ =2.11) กล่าวคือ ในภาพรวมท้ังหมดโรงเรียนนายร้อย

พระจุลจอมเกล้ามีปัญหาการบริหารจัดการเพื่อเสริมสร้าง

คณุลกัษณะผูน้�าของนกัเรยีนนายร้อยโรงเรยีนนายร้อยพระ

จุลจอมเกล้าตามแนวคิดคุณลักษณะผู้น�าท้ัง 7 ด้าน ได้แก่ 

ด้าน (1) การวางตัว (2) การตัดสินใจ (3) ความจงรักภักดี 

(4) ความอดทน (5) ความซ่ือสัตย์ (6) ความยุติธรรม และ 

(7) ความรอบรู้

3. แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการเพื่อเสริม

สร้างคุณลักษณะผู้น�าของนักเรียนนายร้อยโรงเรียนนาย

ร้อยพระจุลจอมเกล้าตามแนวคิดคุณลักษณะผู้น�า 7 ด้าน 

ปรากฏว่า ประชากรล้วนเห็นด้วยในระดับปานกลางในทุก

ข้อค�าถาม ท้ังนี้ ผู้ศึกษาได้น�าเสนอแนวทางการพัฒนาการ
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บริหารจัดการเพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะผู้น�าของนักเรียน

นายร้อยโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าตามแนวคิด

คุณลักษณะผู้น�าเรียงตามล�าดับ ค่าเฉลี่ยรวมของแต่ละ

ด้าน จากมากไปหาน้อย ดังนี้

3.1 แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการเพื่อ

เสริมสร้างคุณลักษณะผู้น�าของนักเรียนนายร้อยโรงเรียน

นายร้อยพระจุลจอมเกล้าตามแนวคิดคุณลักษณะผู้น�าด้าน

การวางตัว ประชากรเห็นด้วยระดับปานกลาง (µ =1.93)

3.2 แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการเพื่อ

เสริมสร้างคุณลักษณะผู้น�าของนักเรียนนายร้อยโรงเรียน

นายร้อยพระจุลจอมเกล้าตามแนวคิดคุณลักษณะผู้น�าด้าน

การตัดสินใจ ประชากรเห็นด้วยระดับปานกลาง (µ =1.92)

3.3 แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการเพื่อ

เสริมสร้างคุณลักษณะผู้น�าของนักเรียนนายร้อยโรงเรียน

นายร้อยพระจุลจอมเกล้าตามแนวคิดคุณลักษณะผู ้น�า

ด้านความจงรักภักดี ประชากรเห็นด้วยระดับปานกลาง 

(µ =1.71) 

3.4 แนวทางการพัฒนาการการบริหารจัดการ

เพือ่เสรมิสร้างคณุลักษณะผูน้�าของนักเรยีนนายร้อยโรงเรยีน

นายร้อยพระจุลจอมเกล้าตามแนวคิดคุณลักษณะผู้น�าด้าน

ความอดทน ประชากรเห็นด้วยระดับปานกลาง (µ = 1.91) 

3.5 แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการเพื่อ

เสริมสร้างคุณลักษณะผู้น�าของนักเรียนนายร้อยโรงเรียน

นายร้อยพระจุลจอมเกล้าตามแนวคิดคุณลักษณะผู้น�าด้าน

ความซื่อสัตย์ ประชากรเห็นด้วยระดับปานกลาง (µ = 1.8) 

3.6 แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการเพื่อ

เสริมสร้างคุณลักษณะผู้น�าของนักเรียนนายร้อยโรงเรียน

นายร้อยพระจุลจอมเกล้าตามแนวคิดคุณลักษณะผู้น�าด้าน

ความยตุธิรรม ประชากรเหน็ด้วยระดับปานกลาง (µ =2.06) 

3.7 แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการเพื่อ

เสริมสร้างคุณลักษณะผู้น�าของนักเรียนนายร้อยโรงเรียน

นายร้อยพระจุลจอมเกล้าตามแนวคิดคุณลักษณะผู้น�าด้าน

ความรอบรู้ ประชากรเห็นด้วยระดับปานกลาง (µ =1.90) 

ผู้ศึกษาได้สรุปความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างต่อ 

(1) ปัญหาการบรหิารจดัการเพือ่เสรมิสร้างคณุลกัษณะผูน้�า

ของนักเรียนนายร้อยโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

ตามแนวคิดคุณลักษณะผู้น�า 7 ด้าน และ (2) แนวทางการ

พัฒนาการบริหารจัดการเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะผู้น�า

ของนักเรียนนายร้อยโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

ตามแนวคิดคุณลักษณะผู้น�า 7 ด้าน โดยน�าเสนอตามค่า

เฉลี่ยรวมท้ัง 7 ด้าน และค่าเฉลี่ยรวมแต่ละด้านเรียงตาม

ล�าดับค่าเฉลี่ยรวมจากมากไปน้อย โดยปัญหาการบริหาร

จดัการเพือ่เสรมิสร้างคณุลกัษณะผูน้�าของนกัเรยีนนายร้อย

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าตามแนวคิดคุณลักษณะ

ผู้น�าที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ค�าถามที่ว่า “โรงเรียนนายร้อย

พระจุลจอมเกล้ามีแนวทางปฏิบัติในการจัดกิจกรรมหรือ

จัดเนื้อหาในหลักสูตรเกี่ยวกับการเสริมสร้างคุณลักษณะ

ผู้น�าของนักเรียนนายร้อยในเรื่องการตัดสินใจด้วยความ

กล้าหาญท่ีไม่ชัดเจนและไม่ต่อเนื่อง” ประชากรเห็นด้วย

ระดับปานกลาง (µ =2.07) ส�าหรับแนวทางการพัฒนาการ

บริหารจัดการเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะผู้น�าของนักเรียน

นายร้อยโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าตามแนวคิด

คุณลักษณะผู้น�าท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงท่ีสุด กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วย

ระดับปานกลาง (µ =2.21) ได้แก่ ค�าถามท่ีว่า “โรงเรียน

นายร้อยพระจุลจอมเกล้าควรมีแนวทางปฏิบัติในการจัด

กิจกรรมหรือจัดเนื้อหาในหลักสูตรเกี่ยวกับการเสริมสร้าง

คณุลกัษณะผูน้�าของนกัเรยีนนายร้อยในเรือ่งความยตุธิรรม

ท่ีชัดเจนและต่อเนื่องเพิ่มมากข้ึน”

ผู้เช่ียวชาญ หรือ ผู้ให้ข้อมูลหลัก ท้ัง 9 คน ล้วน

เห็นว่า “การที่โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าควรมี

แนวทางปฏบิตัใินการจดักจิกรรมหรอืจดัเนือ้หาในหลกัสตูร

เกี่ยวกับการเสริมสร้างคุณลักษณะผู้น�าของนักเรียนนาย

ร้อยในเรื่องการตัดสินใจด้วยความกล้าหาญ ที่ชัดเจนและ

ต่อเนื่อง และการที่โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าควรมี

แนวทางปฏบิตัใินการจดักจิกรรมหรอืจดัเนือ้หาในหลกัสตูร

เกี่ยวกับการเสริมสร้างคุณลักษณะผู้น�าของนักเรียนนาย

ร้อยในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตท่ีชัดเจนและต่อเนื่องเพิ่ม

มากข้ึน” (2) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเพื่อเสริมสร้าง

คุณลักษณะผู้น�าของนักเรียนนายร้อยโรงเรียนนายร้อยพร

จุลจอมเกล้า ผู้เช่ียวชาญ หรือ ผู้ให้ข้อมูลหลัก ท้ัง 9 คน 

ล้วนเห็นว่า “การที่การมียุทธศาสตร์การบริหารจัดการ

ที่สนับสนุนให้นักเรียนนายร้อยมีภาวะผู ้น�าส�าหรับการ

ปฏิบัติงานพัฒนาท้องถ่ินและประเทศชาติ และการท่ีการ

มียุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่สนับสนุนให้นักเรียนนาย
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ร้อยมีภาวะผู้น�าที่สามารถเป็นผู้น�าของหน่วยก�าลังรบได้

อย่างมีประสิทธิภาพ” และ (3) ปัจจัยที่มีส่วนส�าคัญต่อ

การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเพื่อเสริมสร้าง

คณุลักษณะผูน้�าของนกัเรยีนนายร้อยโรงเรยีนนายร้อยพระ

จลุจอมเกล้าตามแนวคดิองค์การแห่งการเรยีนรู ้ผูเ้ชีย่วชาญ 

หรือ ผู้ให้ข้อมูลหลัก ทั้ง 9 คน ล้วนเห็นว่า “การที่โรงเรียน

บริหารจัดการเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะผู้น�าของนักเรียน

โดยร่วมกันปฏิบัติงานอย่างเป็นทีมที่ทันสมัยและเครือข่าย 

และการทีโ่รงเรยีนบรหิารจดัการเพือ่เสรมิสร้างคณุลกัษณะ

ผู้น�าของนักเรียนในทศิทางทีม่คีวามเป็นเอกภาพ หรอืความ

เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในการปฏิบัติงาน”

กำรอภิปรำยผล

1. เหตุผลที่ส�าคัญที่ประชากรเห็นด้วยในระดับ

ปานกลาง (µ =1.89) ดังกล่าวแทนที่จะเห็นด้วยใน

ระดับมากหรือในระดับน้อย ผู้ศึกษามีความเห็นว่า ถึงแม้  

(1) โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ามีแนวทางปฏิบัติใน

การจดักจิกรรมหรอืจดัเนือ้หาในหลกัสตูรเกีย่วกบัการเสรมิ

สร้างคณุลกัษณะผูน้�าของนักเรยีนนายร้อยในเรือ่งการตดัสนิ

ใจด้วยความกล้าหาญที่ไม่ชัดเจนและไม่ต่อเนื่อง และ (2) 

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ามีแนวทางปฏิบัติในการ

จดักจิกรรมหรอืจัดเน้ือหาในหลกัสตูรเกีย่วกบัการเสรมิสร้าง

คุณลักษณะผู้น�าของนักเรียนนายร้อยในเรื่องความไม่เห็น

แก่ตัวที่ไม่ชัดเจนและไม่ต่อเนื่องก็ตาม แต่โรงเรียนนายร้อย

พระจุลจอมเกล้ายังสามารถที่จะด�าเนินการได้ตามนโยบาย

ของหน่วยงานในระดบัหนึง่ถงึแม้จะยงัไม่สามารถแก้ปัญหา

ให้ประสบผลส�าเรจ็ได้ทัง้หมด อย่างไรกต็ามในเวลาเดยีวกนั

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ายังมีปัญหาท่ีว่า (1) 

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ามีแนวทางปฏิบัติในการ

จดักจิกรรมหรอืจัดเน้ือหาในหลกัสตูรเกีย่วกบัการเสรมิสร้าง

คุณลักษณะผู้น�าของนักเรียนนายร้อยในเรื่องความจงรัก

ภักดีที่ไม่ชัดเจนและไม่ต่อเนื่อง และ (2) โรงเรียนนายร้อย

พระจุลจอมเกล้ามีแนวทางปฏิบัติในการจัดกิจกรรมหรือ

จัดเนื้อหาในหลักสูตรเกี่ยวกับการเสริมสร้างคุณลักษณะ

ผู้น�าของนักเรียนนายร้อยในเรื่องการพินิจพิเคราะห์หรือ

การใช้วิจารณญาณที่ไม่ชัดเจนและไม่ต่อเนื่อง นอกจากจะ

ส่งผลให้การบริหารจัดการเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะผู้น�า

ของนักเรียนนายร้อยโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

ไม่ต่อเนื่องแล้ว ยังท�าให้การจัดกิจกรรมหรือจัดเนื้อหาใน

หลักสูตรไม่สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ได้ในช่วงเวลาท่ี

ผ่าน จึงมีส่วนส�าคัญท�าให้ประชากรส่วนใหญ่ล้วนเห็นด้วย

ในระดับปานกลางต่อปัญหาการบริหารจัดการเพื่อเสริม

สร้างคุณลักษณะผู้น�าของนักเรียนนายร้อยโรงเรียนนาย

ร้อยพระจุลจอมเกล้าตามแนวคิดคุณลักษณะผู้น�าแทนท่ี

จะเห็นด้วยในระดับมากหรือในระดับน้อย

2. ผู้ศึกษามีความเห็นว่า โรงเรียนนายร้อยพระ

จุลจอมเกล้ามี “ปัญหา” ในการบริหารจัดการเพื่อเสริม

สร้างคุณลักษณะผู้น�าของนักเรียนนายร้อยตามแนวคิด

คุณลักษณะผู้น�า ท้ัง 7 ด้าน และเนื่องจากปัญหาแต่ละด้าน

มีหลายปัญหา ข้ึนอยู่กับมุมมองของแต่ละคน เช่น เฉพาะ

ปัญหาการบริหารจัดการเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะผู้น�า

ของนักเรียนนายร้อยโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

ตามแนวคิดคุณลักษณะผู้น�าด้านการวางตัว ท่ีแบ่งเป็นว่า 

(1) โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ามีแนวทางปฏิบัติใน

การจดักจิกรรมหรอืจดัเนือ้หาในหลกัสตูรเกีย่วกบัการเสรมิ

สร้างคุณลักษณะผู้น�าของนักเรียนนายร้อยในเรื่องลักษณะ

ท่าทางและการวางตวัเพือ่รกัษาเกยีรตทิีไ่ม่ชดัเจนและไม่ต่อ

เนื่อง และ (2) โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ามีแนวทาง

ปฏิบัติในการจัดกิจกรรมหรือจัดเนื้อหาในหลักสูตรเกี่ยว

กับการเสริมสร้างคุณลักษณะผู้น�าของนักเรียนนายร้อยใน

เรื่องความรู้จักกาลเทศะหรือมีการปรับตัวเข้ากับสังคมที่ไม่

ชัดเจนและไม่ต่อเนื่อง ผู้ศึกษามีความเห็นท่ีสอดคล้องกับ

กลุ่มตัวอย่าง ในขณะเดียวกันก็มีมุมมองท่ีเป็นไปในทิศทาง

เดียวกับกับผู้เช่ียวชาญท้ัง 9 คนท่ีได้จากการสัมภาษณ์แนว

ลึก ว่า โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าในฐานะท่ีเป็น

หน่วยงานท่ีมีอ�านาจและรับผิดชอบโดยตรงเกี่ยวกับการ

บริหารจัดการเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะผู้น�าของนักเรียน

นายร้อยตามแนวคิดคุณลักษณะผู้น�า

3. เหตผุลทีส่�าคญัทีป่ระชากรเหน็ด้วยในระดับปาน

กลาง ดังกล่าวแทนท่ีจะเห็นด้วยในระดับมากหรือในระดับ

น้อย จากการสังเกตการณ์ ผู้ศึกษามีความเห็นว่า ในแต่ละ

ข้อค�าถามกลุม่ตวัอย่างได้ให้ความเหน็อยูใ่นระดบัปานกลาง

ท้ังหมด ท้ังๆ ท่ีเป็นเงื่อนไขท่ีดี ได้แก่ (1) ด้านการอุทิศตน

เพื่อชาติและประชาชน ท่ีว่า การมียุทธศาสตร์การบริหาร

จดัการทีส่นบัสนนุให้นกัเรยีนนายร้อยมภีาวะผูน้�าทีเ่ป็นแบบ

ฉบับของนายทหารท่ีมีลักษณะผู้น�าและมีอุดมการณ์ในการ
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อุทิศตนเพื่อชาติ และประชาชน (2) ด้านผู้น�าหน่วยก�าลัง

รบ ที่ว่า การมียุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่สนับสนุนให้

นักเรียนนายร้อยมีภาวะผู้น�าที่สามารถเป็นผู้น�าของหน่วย

ก�าลังรบได้อย่างมีประสิทธิภาพ (3) ด้านความมุ่งมั่นสู่การ

เป็นทหารอาชีพ ที่ว่า การมียุทธศาสตร์การบริหารจัดการ

ท่ีสนับสนุนให้นักเรียนนายร้อยมีภาวะผู้น�าให้มีความมุ่ง

มั่นในการพัฒนาตนเองและอุทิศตนเพื่อความเป็นทหาร

อาชีพอย่างแท้จริง (4) ด้านการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศ

ชาติ ที่ว่าการมียุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่สนับสนุน

ให้นักเรียน นายร้อยมีภาวะผู้น�าส�าหรับการปฏิบัติงาน

พัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ และ (5) ด้านความเป็น

สุภาพบุรุษและนักรบที่มีคุณธรรม ที่ว่า การมียุทธศาสตร์

การบริหารจัดการที่สนับสนุนให้นักเรียนนายร้อยมีภาวะ

ผู้น�าที่เป็นสุภาพบุรุษและนักรบที่มีคุณธรรม เมื่อเป็นเช่น

นี้ จึงมีส่วนส�าคัญท�าให้ประชากรส่วนใหญ่ล้วนเห็นด้วย

ในระดับปานกลางต่อยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเพื่อ

เสริมสร้างคุณลักษณะผู้น�าของนักเรียนนายร้อยโรงเรียน

นายร้อยพระจุลจอมเกล้า แทนที่จะเห็นด้วยในระดับมาก

หรือในระดับน้อย

ข้อเสนอแนะกำรวิจัยครั้งนี้

1. โรงเรยีนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าควรมแีนวทาง

ปฏบิตัใินการจดักจิกรรมหรอืจดัเนือ้หาในหลกัสตูรเกีย่วกบั

การเสรมิสร้างคณุลกัษณะผูน้�าของนกัเรยีนนายร้อยในเรือ่ง

ลักษณะท่าทางและการวางตัวที่ชัดเจนและต่อเนื่องเพิ่ม

มากขึ้น โดยยึดความถูกต้องตามหลักวิชาการและสภาพ

ของสังคมโดยรวม ซ่ึงเป็นการยึดแนวทางท่ีถูกต้องเหมาะ

สมให้เกิดการยอมรับในสังคม

2. โรงเรยีนนายร้อยพระจลุจอมเกล้าควรมแีนวทาง

ปฏิบัติในการจัดกิจกรรมหรือจัดเนื้อหาในหลักสูตรเกี่ยว

กับการเสริมสร้างคุณลักษณะผู้น�าของนักเรียนนายร้อยใน

เรื่องความกระตือรือร้นท่ีชัดเจนและต่อเนื่องเพิ่มมากขึ้น

3. โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าควรสร้าง

หลักสูตรการฝึกอบรมหรือการเรียนการสอนนักเรียนนาย

ร้อย โดยมียุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่สนับสนุนให้

นักเรียนนายร้อยมีภาวะผู้น�าที่สามารถเป็นผู้น�าของหน่วย

ก�าลังรบ เพื่อเป็นหลักสูตรการฝึกอย่างต่อเนื่อง

ข้อเสนอแนะกำรวิจัยครั้งต่อไป

1. การวิจัยแบบเจาะลึกแนวทางการพัฒนาการ

บรหิารจดัการเพือ่เสรมิสร้างคณุลกัษณะผูน้�าแต่ละด้าน โดย

เปรยีบเทยีบหรอืเทยีบเคยีงกบัหน่วยงานทีม่กีระบวนการจดั

ท�าหลักสูตรเพื่อการเรียนการสอนลักษณะคล้ายคลึงกันกับ

แหล่งอืน่ ๆ  ท้ังภายในประเทศและภายนอกประเทศ เป็นต้น

2. การวิจัยโดยใช้กรอบแนวคิดหรือตัวแบบอื่น

ส�าหรับการศึกษาวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการบริหาร

จัดการ เช่น แนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 5 

ด้าน การบรหิารจดัการตามกรอบแนวคดิการบรหิารจดัการ

หน่วยงานแบบสมดุล 4 ด้าน หรือการบริหารจัดการตาม

แนวคิด 7 Ms เป็นต้น
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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) โมเดลสมรรถนะภาวะผู้น�าทางวิชาการผู้บริหารสถานศึกษา (2) การ

พัฒนาเครื่องมือประเมินความต้องการฝึกอบรมสมรรถนะภาวะผู้น�าทางวิชาการผู้บริหารสถานศึกษา และ (3) การประเมิน

สมรรถนะภาวะผู้น�าทางวิชาการผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมภาวะผู้น�าทางวิชาการผู้

บริหารสถานศึกษา สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ปี 2554 จ�านวนท้ังหมด 40 คน เครื่องมือที่

ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ใช้สถิติค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัย พบว่า (1) สมรรถนะภาวะผู้น�าทางวิชาการผู้บริหารสถานศึกษา ประกอบด้วยสมรรถนะหลัก 5 ด้าน คือ 

ด้านน�าการเปลี่ยนแปลง,ด้านน�าทางวิชาการ,ด้านน�าการบริหารสถานศึกษา,ด้านน�าแบบมีส่วนร่วม และด้านน�าพัฒนา

วิชาชีพ มีสมรรถนะย่อยรวมทุกด้าน 23 สมรรถนะ พฤติกรรมบ่งช้ีสมรรถนะ รวม 386 ตัวแปร (2) เครื่องมือประเมิน

ความต้องการฝึกอบรมสมรรถนะภาวะผู้น�าทางวิชาการผู้บริหารสถานศึกษาเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 

ระดับ มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ในการน�าไปใช้ในระดับมากถึงมากท่ีสุด และ (3) ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีสมรรถนะ

ภาวะผู้น�าทางวิชาการผู้บริหารสถานศึกษาในระดับมาก สมรรถนะหลัก 5 ด้าน สมรรถนะประกอบ 23 สมรรถนะ ,เครื่อง

มือการประเมินความต้องการฝึกอบรม,และเครื่องมือประเมินสมรรถนะมีความเหมาะสมและเป็นไปได้ในการน�าไปใช้ ใน

ระดับมาก และผู้เข้ารับการอบรมมีสมรรถนะภาวะผู้น�าทางวิชาการผู้บริหารสถานศึกษา อยู่ในระดับมาก

ค�ำส�ำคัญ: สมรรถนะ, สมรรถนะภาวะผู้น�าทางวิชาการ, ผู้บริหารสถานศึกษา, การประเมินสมรรถนะ

Abstract

The purposes of this study were to (1) study instructional leadership competency model 

for school principals (2) study the development of the instructional leadership competency  

training needs and assessment instruments for school principals (3) study the instructional leadership 

competency assessment instruments for school principals. The study was divided into three phases: 

Phase I was to examine the instructional leadership model through literature review and the related 

research. Phase II collected and analyzed data from the focus group discussion by expert panel  

(connoisseurship). Phase III was the summary and research report. The samples were comprised 

of all of 40 instructional leadership competencies training programs from national institute for  

development of teachers, faculty staffs and educational personnel (NIDTEP) in 2013. The instrument used 

was a 5-point scale questionnaire. The statistics used for data analysis were the frequency, percentage, 

กำรประเมินสมรรถนะภำวะผู้น�ำทำงวิชำกำรผู้บริหำรสถำนศึกษำ

Instructional Leadership Competency Assessment for Principals

ชัชรินทร์ ชวนวัน
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บทน�ำ

ในศตวรรษที่ 21 ประเทศไทยด�าเนินการปรับและ

พฒันาระบบการจดัการศกึษาใหม่ ทีเ่รยีกว่า การปฏริปูการ

ศึกษา (educational reformation) โดยมีวัตถุประสงค์ 

เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ มีคุณภาพ

ตามมาตรฐาน สามารถผลิตก�าลังคนที่มีคุณภาพสู่สังคม

แห่งการเรียนรู้ (learning society) เน่ืองจากผู้บริหาร

สถานศึกษาเป็นบุคคลส�าคัญในกระบวนการปฏิรูปการ

ศึกษา เพราะเป็นกลุ่มบุคคลชั้นน�าที่เป็นกลไกส�าคัญในการ

ขับเคลื่อน ยุทธ์ศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา การ

เรียนการสอนของสถานศึกษาไปสู่การเรียนรู้ของผู้เรียน 

ในสภาวะการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาเพ่ือก้าวสู่สังคม

โลก ในศตวรรษที่ 21 การศึกษาประสบปัญหาคุณภาพ

การศึกษาหลายประการ เช่น ผลการเรียนต�่ากว่าเกณฑ์

มาตรฐาน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไม่ตรงตาม

ปรัชญาและจิตวิทยาการเรียนรู้ การไม่ได้สอนหรือสอน

ไม่เต็มตาม ที่หลักสูตรที่ก�าหนด สภาพเศรษฐกิจและทาง

สังคมของชุมชนก่อให้เกิดความไม่พร้อมในการเข้ารับการ

ศึกษาของนักเรียน สภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา

การบริหารแบบมีส่วนร่วม ยังไม่ประสบความส�าเร็จตาม

ที่รัฐพึงประสงค์เท่าที่ควร ชุมชนยังไม่พร้อมในการมีส่วน

ร่วม และช่วยเหลือสถานศึกษาได้อย่างเต็มที่ อย่างไรก็ตาม

ศาสตร์บริหารการศึกษา นักบริหารการศึกษามีความเช่ือ

ว่า ภาวะผู้น�าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาจะช่วย

average, mean/standard deviation. The results of the study indicate that (1) instructional leadership 

competency for principals consisted of five components: leading school change, leading instruction, 

leading school management, leading collaboration, and leading professional development as well as 23  

competencies and 386 behavioral indicators (2) instructional leadership competency training 

needs assessment instruments for principals used a 5-point scale questionnaire (3) instructional  

leadership competency assessment instruments for pr incipals used a 5-point scale  

questionnaire. Five key competencies and 24 competencies of instructional leadership competency 

for principals were measured. These include instructional leadership competency training needs and  

assessment leadership competency assessment. The instruments were appropriate and practical for  

implementation. The assessors have a high level of training needs and a proficiency level.

Keywords: competency, instructional leadership competency, principals, competency based assessment

เยียวยาปัญหาความไม่พร้อมต่างๆ ดังกล่าวได้ นักบริหาร

การศึกษาจึงให้ความส�าคัญกับภาวะผู้น�าทางวิชาการของผู้

บริหารสถานศึกษา Purkey and Smith (1983) แสดงผล

การวิจัยให้เห็นว่า ภาวะผู้น�าทางวิชาการมีผลต่อการเรียน

การสอนอย่างกว้างขวาง ซึง่เกดิจากการประท�าของผูบ้ริหาร

สถานศึกษาอย่างชัดเจน โรงเรียนมีประสิทธิภาพในการ

ใช้เทคนิคการจัดการเรียนการสอนท่ีเหมาะสม Larson-

Knight (2002) แสดงผลการวิจัยให้เห็นว่า พฤติกรรม

ผู้น�าทางวิชาการมีอิทธิพลทางบวกต่อการสอนภายในชั้น

เรียน Blase and Blasé (1999) ช้ีให้เห็นว่า เมื่อผู้น�า

ทางวิชาการนิเทศการเรียนการสอนและสะท้อนผลการ

สอนของครู ครูจะปรับพฤติกรรมการสอนท่ีใช้แนวคิด

ใหม่มากขึ้น มีกลยุทธ์การสอนหลากหลายมากขึ้น มีการ

ตอบสนองความหลากหลายของนักเรียน มีการวางแผน

การสอนและการเตรียมบทเรียนมากข้ึน ใช้ดุลยพินิจอย่าง

มืออาชีพ ท้ังในสถานการณ์ปัจจุบันและอนาคต ผู้บริหาร

สถานศึกษาเป็นเสมือนผู้น�าทีมงาน ของสถานศึกษาใน

การบริหารจัดการงานต่างๆ เช่น การบริหารงานวิชาการ 

การบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบริหารบุคคล 

การบริหารงานบริหารท่ัวไปและอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

การบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์ปัจจุบันให้ความ

ส�าคัญกับหลักการสมรรถนะ (competency based ap-

proach) และน�าสมรรถนะมาเป็นเครื่องในการประเมิน
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ขีดความสามารถของบุคคล ดังนั้น การบริหารสถานศึกษา

เพื่อให้เป็นองค์กรชั้นน�า ทางวิชาการ ผู้บริหารสถานศึกษา

จ�าเป็นต้องมีความสามารถการเป็นผู้น�าทางวิชาการที่มี

สมรรถนะส�าคญั คอื ภาวะผูน้�าทางวชิาการ (instructional  

leadership competencies) และต้องได้รับการพัฒนา

ให้เป็นผู ้บริหารสถานศึกษามืออาชีพ (professional 

principal) มีขีดสมรรถนะขั้นสูงเพียงพอที่จะบริหารการ

จัดการเรียนการสอน และจัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียนได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ โดยสรุป สมรรถนะภาวะผู้น�าทางวิชาการ

มีความส�าคัญและจ�าเป็นต่อผู้บริหารสถานศึกษาที่จะต้อง

มีสมรรถนะน้ีในระดับสูง และใช้สมรรถนะในการปรับปรุง

ผลการเรยีนของนกัเรยีนครอบคลมุทัง้ด้านการก�าหนดภาระ

งานของโรงเรียน ที่สนับสนุนการเรียนการสอน การบริหาร 

หลักสูตรสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ การออกแบบการ

เรียนการสอน การนิเทศติดตามผลการเรียนการสอน การ

ให้ความสนใจความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของนักเรียน รวม

ทั้งการจัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อมทางการเรียนของนักเรียน 

การพัฒนาสมรรถนะภาวะผู้น�าทางวิชาการของผู้บริหาร

สถานศึกษา จึงถือเป็นเรื่องที่ส�าคัญยิ่งส�าหรับผู้น�าทางการ

ศึกษา องค์กร หน่วยงานและสถานศึกษาต้องให้ความสนใจ 

และก�าหนดเป็น กลยทุธ์การพฒันาทรพัยากรบคุคลทางการ

ศึกษา ซ่ึงในอันดับแรกของกระบวนการพัฒนานั้น การฝึก

อบรมถือเป็นวิธีการที่ได้รับความนิยมสูงสุด ทั้งนี้ การฝึก

อบรมอบรมภาวะผู้น�าทางวิชาการผู้บริหารสถานศึกษา

เป็นการน�าโมเดลสมรรถนะเข้าสู่กระบวนการฝึกอบรม ท่ี

มีขั้นตอนประกอบด้วยการประเมินความต้องการฝึกอบรม  

( c o m p e t e n c y  b a s e d  t r a i n i n g  n e e d  

assessment) เพื่อให ้ได ้ผลน�าไปสู ่  การจัดท�าแผน

พัฒนาตนเอง (individual development plan) 

และหลักสูตรฝ ึกอบรม (competency based  

curriculum) และการประเมินสมรรถนะภาวะผู ้น�า

ทางวิชาการผู ้บริหารสถานศึกษาเป็นขั้นสุดท้าย เพื่อ

ตัดสินว ่าผู ้อบรมมีระดับสมรรถนะที่ต ้องการเพียงใด

สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการ

ศึกษาเป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามกฎกระทรวงแบ่งส่วน

ราชการส�านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2548 มี

บทบาทภารกิจเกี่ยวกับการฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากร

บุคคลของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นภารกิจส�าคัญ ได้ 

ก�าหนดโครงการผู้น�าและภาวะผู้น�าทางวิชาการส�าหรับ

ผู ้บริหารสถานศึกษาข้ึนในปีงบประมาณ 2554 ท่ีเน้น

สมรรถนะภาวะผู้น�าทางวิชาการเป็นเนื้อหาหลักในการ

ด�าเนินงาน โดยมีหลักสูตรผู้น�าและภาวะผู้น�าทางวิชาการ

ส�าหรบัผูเ้ข้ารบัการอบรมโดยเฉพาะ รวมทัง้ยงัมกีารก�าหนด

แนวทางในการประเมินสมรรถนะบุคคลและการพัฒนา

สมรรถนะบุคคลที่สอดคล้องกับโมเดลสมรรถนะ ด้วยการ

ฝึกปฏบิตักิารจดัท�าเครือ่งมอืประเมนิความต้องการฝึกอบรม 

และเครื่องมือการประเมินสมรรถนะเป็นกิจกรรมประกอบ

การฝึกอบรมอีกด้วย จึงท�าให้สามารถรายงานผลการ การ

ฝึกอบรมผู้บริหารสถานศึกษาในหลักสูตรผู้น�า และภาวะ

ผู้น�าทางวิชาการการตามหลักสมรรถนะ ที่เป็นประโยชน์

ต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์ (strategic 

human resource system) ท้ังนี้ การก�าหนดสมรรถนะ

และโมเดลสมรรถนะในต�าแหน่งท่ีต้องการศึกษาจะท�าให้

องค์กรมีองค์ประกอบด้านทักษะเชิงเทคนิค (technical 

skill) และสมรรถนะเชิงพฤติกรรม (behavioral com-

petencies) เป็นหลัก รวมทั้งการก�าหนดองค์ประกอบ

และตัวชี้วัดสมรรถนะ (competency component and 

competency behavioral indicators) และรายละเอียด

อื่นๆ ใช้เป็นกรอบในการศึกษาวิจัย 

ส�าหรับการประเมินสมรรถนะภาวะผู ้น�าทาง

วิชาการส�าหรับผู้บริหารสถานศึกษา มีเป้าหมายให้ผู้เข้า

รับการฝึกอบรมมองเห็นช่องทางใช้ประโยชน์ จากโมเดล

สมรรถนะอย่างต่อเนือ่ง นัน่คอื การใช้โมเดลสมรรถนะภาวะ

ผู้น�าทางวิชาการ ส�าหรับผู้บริหารสถานศึกษา น�าไปสู่การ

ประเมินสมรรถนะและการบริหารสมรรถนะผู้บริหารสถาน

ศึกษาในระยะยาว ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมุ่งท่ีจะศึกษาวิจัยใน 3 

วัตถุประสงค์หลัก คือ (1) ศึกษาโมเดลสมรรถนะภาวะผู้น�า

ทางวชิาการผูบ้รหิารสถานศกึษา (2) ศกึษาการพฒันาเคร่ือง

มือประเมินความต้องการฝึกอบรมสมรรถนะภาวะผู้น�าทาง

วิชาการ ผู้บริหารสถานศึกษา และ (3) ศึกษาการประเมิน

สมรรถนะภาวะผู้น�าทางวิชาการผู้บริหารสถานศึกษา โดย

ก�าหนดหัวข้อวิจัยเรื่อง “การประเมินสมรรถนะภาวะผู้น�า

ทางวิชาการผู้บริหารสถานศึกษา” โดยใช้โมเดลสมรรถนะ

ภาวะผู ้น�าทางวิชาการผู ้บริหารสถานศึกษา (ชัชรินทร์  

ชวนวัน, 2554) เป็นกรอบการศึกษาวิจัย ซ่ึงผลการวิจัย

ครั้งนี้จะเป็นข้อมูลกระบวนการที่ส�าคัญและเป็นประโยชน์ 
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ต่อการฝึกอบรมพัฒนาสมรรถนะ ภาวะผู้น�าทางวิชาการ

ผู้บริหารสถานศึกษาให้เป็นผู้น�าทางวิชาการที่มีผลส�าเร็จ

สูงสุด สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การจัดการเรียนการ

สอนและการเรยีนรูข้องสถานศกึษา ให้ประสบความ ส�าเรจ็ 

ตามนโยบาย วิสัยทัศน์ ภารกิจ และเป้าหมาย การพัฒนา

คุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับ พระราช บัญญัติการ

ศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 

2545 และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553 ต่อไป

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

1. เพื่อศึกษาโมเดลสมรรถนะภาวะผู ้น�าทาง

วิชาการผู้บริหารสถานศึกษา 

2. เพื่อศึกษาการพัฒนาเครื่องมือประเมินความ

ต้องการฝึกอบรมสมรรถนะภาวะผู้น�าทางวิชาการผู้บริหาร

สถานศึกษา 

3. เพื่อศึกษาการประเมินสมรรถนะภาวะผู้น�าทาง

วิชาการผู้บริหารสถานศึกษา

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

ภาวะผู ้น�าทางวิชาการ ในศัพท์ภาษาอังกฤษ  

“Instructional Leadership” เป็นแนวคิดที่ได้รับความ

นิยมของเหล่าผู้สร้างผลผลิตทางการศึกษา ซึ่ง Howley 

(1989) กล่าวว่า ภาวะผู้น�าทางวิชาการ เป็นหนึ่งในปัจจัย

ที่ช่วยส่งเสริมให้การปฏิบัติงานของสถานศึกษาที่มีความ

คาดหวังสูงต่อผลส�าเร็จที่จะเกิดขึ้น Hopkins (2001,  

p 16) กล่าวว่า ภาวะผู้น�าทางวิชาการ เกี่ยวข้องโดยตรงต่อ

การเรียนรู้ของนักเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ Buzzi 

(1991) พบว่าองค์ประกอบความเป็นผูน้�าทางวชิาการ ของผู้

บรหิารสถานศกึษามคีวามสมัพนัธ์ และเป็นตวัท�านายความ

มีประสิทธิผลของสถานศึกษา ภาวะผู้น�าทางวิชาการของผู้

บริหารสถานศึกษา (instructional leadership) มีบทบาท

ส�าคัญที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการเรียนรู้และการสอนใน

สถานศกึษาโดยตรง นอกจากนีย้งัมนีกัวชิาการอกีหลายท่าน

ให้ความหมาย ภาวะผู้น�าทางวิชาการไว้อย่างหลากหลาย 

ส�าหรับผู้บริหารสถานศึกษาเป็นบุคคลที่มีความส�าคัญต่อ

การบริหารจดัการศกึษาสถาน ศกึษาเพือ่ให้นกัเรยีนประสบ

ความส�าเร็จและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามเป้าหมาย

การเรียนรู้ ซึ่งต้องมีการด�าเนินงานทั้งที่เป็นการบริหารงาน

วิชาการสถานศึกษาไปสู่ความเป็นเลิศ และด�าเนินงานด้าน

อื่นๆ ของสถานศึกษา เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการด�าเนินงาน

ทางวิชาการให้ประสบความส�าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้

บริหารสถานศึกษา จึงต้องมีบทบาทหน้าท่ีส�าคัญในภาระ

งานการเป็นผู้น�าทางวิชาการ เช่น (1) ก�าหนดพันธกิจของ

โรงเรยีน (2) การจดัการหลกัสตูรและการสอน (3) การนเิทศ

การสอน (4) การติดตามความก้าวหน้าของผู้เรียน (5) การ

ส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการ มีคุณลักษณะส�าคัญ คือ  

(1) มีความรู้และเป็นผู้น�าด้านวิชาการ (2) มีความรู้ ทักษะ

และ ประสบการณ์ด้านการบริหารงาน (3) สามารถใช้

ความรู้และประสบการณ์ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ทันท่วงที  

(4) มีวิสัยทัศน์ (5) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (6) ใฝ่

เรียนใฝ่รู้ มุ่งพัฒนาตนเองอยู่เสมอ (7) รอบรู้ทางด้านการ

ศึกษา ๖ (8) ความรับผิดชอบ (9) แสวงหาข้อมูลข่าวสาร 

(10) รายงานผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ (11) ใช้

นวัตกรรมทางการบริหาร (12) ค�านึงถึงมาตรฐานวิชาการ 

(ส�านักงานปฏิรูปการศึกษา (2543, น. 82–84) พระราช 

บัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 39) ในยุค

ปัจจุบันสมรรถนะ (competency based approach) 

ได้เข้ามามีบทบาทในการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกล

ยุทธ์ ผู ้น�าทางวิชาการขององค์กรทางการศึกษา มีการ

ก�าหนดโมเดลสมรรถนะภาวะผู้น�าทางวิชาการ ผู้บริหาร

สถานศึกษา (instructional leadership competency 

model for principal) คือ รายการสมรรถนะท่ีก�าหนด

ขึ้นเพื่อใช้เป็นกรอบส�าคัญเฉพาะ ส�าหรับการบริหาร

สมรรถนะผู้น�าทางวิชาการได้แก่ การสรรหาเลือกสรร การ

ฝึกอบรมและพัฒนา การประเมินผลการปฏิบัติงาน การ

ประเมินผลภาวะผู้น�าทางวิชาการ ผู้บริหารสถานศึกษา 

ซ่ึงมีองค์ประกอบท้ังประเภทและจ�านวนประกอบด้วย 

สมรรถนะด้านพฤติกรรมหรือสมรรถนะด้านเทคนิคอย่าง

ใดอย่างหนึ่งหรือท้ังสองอย่าง อย่างหลากหลาย เช่น รัฐ

อลาบามา (Alabama standards for instructional 

leaders) ก�าหนดมาตรฐานสมรรถนะผู้น�าทางวิชาการ 

ซ่ึงประกอบด้วยสมรรถนะส�าคัญและตัวบ่งช้ีส�าคัญ 7 

มาตรฐาน ได้แก่ มาตรฐานท่ี 1 การวางแผนการพัฒนา

อย่างต่อเนื่อง (Standard 1: planning for continuous 

improvement), มาตรฐานที่ 2 การสอนและการเรียน
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รู้ (teaching and learning), มาตรฐานที่ 3 การพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล (human resources development), 

มาตรฐานที่ 4 ความหลากหลาย (diversity), มาตรฐาน

ที่ 5 ความ สัมพันธ์ระหว่างชุมชนและผู ้มีส่วนได้เสีย  

(community and stakeholder relationships), 

มาตรฐานที่ 6 เทคโนโลยี (technology) และมาตรฐานท่ี 7 

การจดัการองค์การเรยีนรู ้(management of the learning 

organization) เป็นต้น หน่วยงานองค์กรทางการศึกษาอื่น

ก็ก�าหนด โมเดลสมรรถนะตามบริบทของตนเอง จึงสรุปได้

ว่า ภาวะผู้น�าทางวิชาการ ผู้บริหารสถานศึกษา (principal 

instructional leadership) หมายถึง การแสดงออกของผู้

บริหารสถานศึกษาที่ใช้ภาวะผู้น�าทางวิชาการ ที่เป็นความ

สามารถในการน�าความรู้ ทักษะ และ เทคนิควิธีต่างๆ มา

เป็นพลังก่อให้เกิดความสามารถระหว่างกลุ่มบุคคลในการ

จัดการเรียนการสอน ผู้บริหารสถานศึกษาจึงต้องมีหัวใจ

ภาวะผู้น�าที่เป็นการกระท�าสู่ การเปลี่ยนแปลง และก่อ

ให้เกิดแรงบันดาลใจต่อผู้เกี่ยวข้องด�าเนินงานการศึกษา

ให้เกิดประสิทธิภาพแก่ผู้เรียนและศักยภาพทางวิชาการ

แก่สถานศึกษา

การประเมินสมรรถนะภาวะผู้น�าทางวิชาการ เป็น 

กระบวนการประเมนิขดีความสามารถผูน้�าทางวชิาการของ

ผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อการปรับปรุง ความรู้ ทักษะ และ

ความสามารถในการปฏบิตังิานอย่างต่อเนือ่ง การออกแบบ 

เพื่อให้มีการประเมินผลที่เป็นประโยชน์มากขึ้น ให้ผลลัพธ์

ท่ีมคีณุภาพดขีึน้และช่วยตอบสนองความต้องการกาพฒันา

ท่ีจะก้าวไปข้างหน้า ซ่ึงองค์กรอาจก�าหนดข้ึนหลายวิธีตาม

ความเหมาะสม ข้ันตอนการประเมินสมรรถนะท่ัวไปมี 5 

ขั้นตอน ดังนี้ (1) การประเมินตนเองเพื่อรวบรวมหลัก

ฐานทักษะและความรู้ (2) การประเมินผลการท�างาน เพื่อ

ทบทวนหลักฐานประกอบ (3) การประเมินและระบุความ

ต้องการในการพัฒนา (4) การเปิดและปิดการเรียนรู้งาน 

(5) การประเมินคุณสมบัติซ�้า โดยในกระบวนการประเมิน

สมรรถนะเริม่ต้นจากการก�าหนดให้มสีมรรถนะท่ีจะประเมนิ

ข้ึนมาก่อน ส่วนใหญ่จะเป็นการจัดท�าโมเดลสมรรถนะ 

(competency model) แล้วจึงน�าโมเดลสมรรถนะเหล่า

นั้นไปท�าการประเมิน ซ่ึงข้ึนอยู ่องค์กรในการพิจารณา

น�าสมรรถนะไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ของการบริหาร

ทรัพยากรมนุษย์ ท้ังนี้ เพื่อท่ีจะได้มีการออกแบบเครื่อง

มือการประเมินสมรรถนะให้สอดคล้องกับสมรรถนะและ

วัตถุประสงค์การน�าสมรรถนะไปใช้ 

ส�าหรับการวิจัยครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อน�า

สมรรถนะภาวะผู้น�าทางวิชาการผู้บริหารสถานศึกษาไป

ฝึกอบรมและพัฒนา กระบวนการจึงเริ่มจาก การก�าหนด

สมรรถนะเพื่อใช้ประเมิน ท่ีวิเคราะห์สังเคราะห์ จากการ

ศึกษาโมเดลสมรรถนะภาวะผู้น�าวิชาการ ผู้บริหารสถาน

ศึกษา (ชัชรินทร์ ชวนวัน, 2554) และน�าสมรรถนะที่ได้

ไปสู่ การสร้างเครื่องมือประเมินความต้องการฝึกอบรม

และประเมินสมรรถนะภาวะผู ้น�าทางวิชาการผู ้บริหาร

สถานศึกษา ต่อไป
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บทบาทหน้าที่ผู ้บริหารสถานศึกษาใน

ฐานะผู้น�าทางวิชาการ

กรอบสมรรถนะภาวะ

ผู้น�าทางวิชาการผู้บริหาร

สถานศึกษา

อ ง ค ์ ป ร ะ ก อ บ โ ม เ ด ล

สมรรถนะ

   1.ประเภทสมรรถนะ

   2.ชื่อสมรรถนะ

   3.นิยามสมรรถนะ

   4.ระดับสมรรถนะ

   5.พฤติกรรมสมรรถนะ

การประเมนิสมรรถนะภาวะผู้น�า

ทางวิชาการผู ้บริหารสถาน

ศึกษา

1.โมเดลสมรรถนะภาวะ

ผูน้�าทางวชิาการผูบ้รหิารสถาน

ศึกษา

2.การพัฒนาเครื่องมือประเมิน

ค ว า ม ต ้ อ ง ก า ร ฝ ึ ก อ บ ร ม

สมรรถนะ

ภาวะผูน้�าทางวชิาการผูบ้รหิาร

สถานศึกษา 

3.การประเมินสมรรถนะภาวะ

ผูน้�าทางวชิาการผูบ้รหิารสถาน

ศึกษา

สมรรถนะ/โมเดลสมรรถนะภาวะผู้น�า

ทางวิชาการผู้บริหารสถานศึกษา

หลักการ แนวคิด ทฤษฎี

- การบริหารทรพัยากรบคุคลเชงิกลยทุธ์

- หลักการสมรรถนะ

- การก�าหนดโมเดลสมรรถนะ

- การบริหารสมรรถนะ

- การประเมินสมรรถนะ

ภำพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้เข้ารับการ

อบรมโครงการภาวะผู้น�าทางวิชาการผู้บริหารสถานศึกษา 

สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์แลบุคลากรทางการศึกษา 

ประจ�าปี 2554 จ�านวน 40 คน 

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 

ผู้วิจัยศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ

สมรรถนะและโมเดลสมรรถนะภาวะผู ้น�าทางวิชาการ

ผู ้บริหารสถานศึกษา ก�าหนดกรอบสมรรถนะส�าหรับ

การประเมิน จัดท�าเป ็นแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร ้าง

และแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่าให้ผู ้ทรง

คุณวุฒิพิจารณารายละเอียดและคุณภาพเครื่องมือวิจัย 

และปรับปรุงแบบสอบถามน�าไปหาค ่าความเชื่อมั่น  

(reliability) จากกลุ่มตัวอย่างอื่น โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์

อัลฟ ่าของครอนบาค (Cronbach’s rel iabi l i ty  

coefficient) มค่ีาเท่ากบั .857 แล้วน�าเสนอกรอบสมรรถนะ 

และแบบสอบถาม การประเมินความต้องการฝึกอบรม

สมรรถนะและการประเมนิสมรรถนะภาวะผูน้�า ทางวิชาการ

ผู้บริหารสถานศึกษา ต่อคณะกรรมการประชุมแบบอิงผู้

เช่ียวชาญ (connoisseurship) พิจารณาความเหมาะสม

และความเป็นไปได้ในการน�าไปใช้ แล้วน�าแบบสอบถามไป

ใช้เก็บ รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ด้วยความถ่ี (frequency), 

ค่าร้อยละ (percentage), การหาค่าเฉลี่ย ( ) และค่าเบี่ยง

เบนมาตรฐาน (SD) 

 

ผลกำรวิจัย

1. การศึกษาโมเดลสมรรถนะภาวะผู ้น�าทาง

วิชาการผู้บริหารสถานศึกษาที่ใช้ในงานวิจัยนี้ ใช้โมเดล

สมรรถนะภาวะผู ้น�าทางวิชาการ ผู ้บริหารสถานศึกษา  

(ชัชรินทร์ ชวนวัน, 2554) มีผลการวิเคราะห์สังเคราะห์

ก�าหนดเป็นกรอบสมรรถนะและประเมินความเหมาะสม

และเป็นไปได้ในการน�าไปใช้ ดังนี้

1.1 ผลการวิเคราะห์สังเคราะห์ก�าหนดเป็น 

กรอบสมรรถนะเพื่อใช้ส�าหรับการประเมินสมรรถนะได้

สมรรถนะส�าคัญ 5 ด้าน สมรรถนะประกอบ 23 สมรรถนะ 

และพฤติกรรมบ่งช้ี รวม 368 ตัวแปร ดังนี้
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1.1.1 สมรรถนะด้านน�าการเปลี่ยนแปลง 

ประกอบด้วยสมรรถนะย่อย 5 สมรรถนะ คือ วิสัยทัศน์ทาง

วิชาการ, ส่ือสารและแรงบนัดาลใจ, วางแผนเชงิกลยทุธ์การ

ศึกษา, วัฒนธรรมและสภาพแวดล้อม, การเปลี่ยนแปลง

สถานศึกษา พฤติกรรมบ่งชี้ ความรู้ ทักษะ สมรรถนะ 

รวม 80 ตัวแปร

1.1.2 สมรรถนะด้านน�าวิชาการ ประกอบ 

ด้วยสมรรถนะย่อย 6 สมรรถนะ คือ โปรแกรมการเรียน 

การสอน ส่งเสริมการเรียนการสอน, นิเทศการเรียนการ

สอน, บรรยากาศการเรียนรู้, ช่วยเหลือครูและผู้เรียน, วัด

ประเมินผลพฤติกรรมบ่งชี้ความรู้ ทักษะ สมรรถนะ รวม 

96 ตัวแปร

1.1.3 สมรรถนะด้านน�าบรหิารสถานศกึษา 

ประกอบด้วยสมรรถนะย่อย 4 สมรรถนะ คือ บริหาร

สถานศึกษาผู ้น�าวิชาการ, วางแผนพัฒนาการ

ศึกษา,สนับสนุนด้านการบริหาร, จัดการเรียนรู้ยุคดิจิทัล 

พฤติกรรมบ่งช้ีความรู้ ทักษะ สมรรถนะ รวม 64 ตัวแปร

1.2 สมรรถนะด้านน�าความร่วมมือ ประกอบ

ด้วยสมรรถนะย่อย 4 สมรรถนะ คือ เสริมสร้างศักยภาพ

ชุมชน ส่งเสริมความส�าเร็จนักเรียน, สร้างวัฒนธรรมการ

เรียนรู้, มีส่วนร่วมและเป็นเจ้าของ, พฤติกรรมบ่งช้ี ความ

รู้ ทักษะ สมรรถนะรวม 64 ตัวแปร

1.3 สมรรถนะด้านน�าพัฒนาวิชาชีพ ประกอบ

ด้วยสมรรถนะย่อย 4 สมรรถนะ คือ ศักยภาพและ

บุคลิกภาพ,ซ่ือสัตย์สุจริต, นวัตกรรมและเทคโนโลยี, เพิ่ม

ผลสัมฤทธิ์ผู้เรียน พฤติกรรมบ่งช้ี ความรู้ ทักษะ สมรรถนะ

รวม 80 ตัวแปร

Domain 1

น�ำกำรเปลี่ยนแปลง

- สร้างวิสัยทัศน์ ทางวิชาการ

- สื่อสารและสร้างแรงบันดาลใจ

- วางแผนเชิงกลยุทธ์การศึกษา  

- วัฒนธรรมและสภาพแวดล้อม

- จัดการเปลี่ยนแปลง Domain II

น�ำวิชำกำร

- โปรแกรมการเรียนการสอน 

- ส่งเสริมการเรียนการสอน  

- นิเทศการเรียนการสอน 

- บรรยากาศการเรียนรู้

- ช่วยเหลือครูและผู้เรียน

- วัด ประเมินผล

Domain III

น�ำบริหำรสถำนศึกษำ

- บริหารสถานศึกษาผู้น�าวิชาการ

- วางแผนพัฒนาการศึกษา 

- สนับสนุนด้านการบริหาร  

- จัดการเรียนรู้ยุคดิจิทัล

Domain IV

น�ำควำมร่วมมือ

- เสริมสร้างศักยภาพชุมชน

- ส่งเสริมความส�าเร็จนักเรียน

- สร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้

- มีส่วนร่วมและเป็นเจ้าของ

Domain V

น�ำพัฒนำวิชำชีพ

- ศักยภาพและบุคลิกภาพ

- ซื่อสัตย์สุจริต

- นวัตกรรมและ เทคโนโลยี

- เพิ่มผลสัมฤทธ์ิผู้เรียน

โมเดลสมรรถนะภาวะ

ผู้น�าทางวิชาการผู้

บริหารสถานศึกษา

ภำพ 1 โมเดลสมรรถนะภาวะผู้น�าทางวิชาการผู้บริหารสถานศึกษา
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ตำรำง 1 

ผลการพิจารณาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการน�าไปใช้ของสมรรถนะส�าคัญและสมรรถนะประกอบภาวะผู้น�า

ทางวิชาการผู้บริหารสถานศึกษาของผู้ทรงคุณวุฒิท่ีเช่ียวชาญ

สมรรถนะภาวะผู้น�าทางวิชาการ 

ผู้บริหารสถานศึกษา 

ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิท่ีเช่ียวชาญ

ความเหมาะสมของสมรรถนะ ความเป็นไปได้ในการน�า 

สมรรถนะฯ ไปใช้

SD ระดับ SD ระดับ

สมรรถนะน�าการเปลี่ยนแปลง 4.43 0.59 มาก 4.57 0.57 มากที่สุด

สมรรถนะน�าทางวิชาการ 4.48 0.57 มาก 4.58 0.53 มากที่สุด

สมรรถนะน�าการบริหารสถานศึกษา 4.49 0.58 มาก 4.66 0.50 มากที่สุด

สมรรถนะน�าแบบมีส่วนร่วม 4.43 0.59 มาก 4.61 0.51 มากที่สุด

สมรรถนะน�าพัฒนาวิชาชีพ 4.46 0.48 มาก 4.62 0.42 มากที่สุด

รวม 4.58 0.56 มาก 4.61 0.63 มากที่สุด

จากตารางที่ 1 พบว่า สมรรถนะภาวะผู้น�าทาง

วิชาการผู ้บริหารสถานศึกษา ผู ้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญ

พิจารณาว่า มีความเหมาะสมของสมรรถนะส�าคัญและ

สมรรถนะประกอบ ทกุด้านในระดบัมาก และมคีวามเหมาะ

สมในการน�าไปใช้ ในระดับมากที่สุด

2. การศึกษาการพัฒนาเครื่องมือประเมินความ

ต้องการฝึกอบรมสมรรถนะภาวะผู้น�าทางวิชาการผู้บริหาร

สถานศึกษา

2.1 ได้เครือ่งมอืประเมนิความต้องการฝึกอบรม

สมรรถนะภาวะผู้น�าทางวิชาการผู้บริหารสถานศึกษา เป็น

แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีผลการ

พิจารณาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการน�าไป

ใช้ ดังตารางท่ี 2

ตำรำง 2 

ผลการพิจารณาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการน�าไปใช้ของเครื่องมือประเมินความต้องการฝึกอบรมสมรรถนะ

ภาวะผู้น�าทางวิชาการผู้บริหารสถานศึกษา ของผู้ทรงคุณวุฒิท่ีเช่ียวชาญ

เครื่องมือประเมินความต้องการฝึกอบรม

สมรรถนะภาวะผู้น�าทางวิชาการ  

ผู้บริหารสถานศึกษา  

ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิท่ีเช่ียวชาญ

ความเหมาะสมเครื่องมือ

ประเมินความต้องการ 

ฝึกอบรมฯ

ความเป็นไปได้ในการน�าเครื่องมือ 

ประเมินความต้องการฝึกอบรมฯ

ไปใช้

ด้าน สมรรถนะประกอบ SD ระดับ SD ระดับ

1. สมรรถนะ
น�าการ
เปลี่ยน
แปลง

- วิสัยทัศน์ทางวิชาการ 4.47 0.58 มาก 4.60 0.52 มากที่สุด

- สื่อสารและแรงบันดาลใจ  4.49 0.60 มาก 4.61 0.55 มากที่สุด

- วางแผนกลยุทธ์การศึกษา  4.45 0.61 มาก 4.51 0.60 มากที่สุด

- วัฒนธรรม-สภาพแวดล้อม 4.44 0.63 มาก 4.57 0.64 มากที่สุด

- การเปลี่ยนแปลงสถานศึกษา 4.46 0.57 มาก 4.53 0.60 มากที่สุด

รวม 4.46 0.59 มาก 4.56 0.58 มากที่สุด
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ตำรำง 2 (ต่อ)

ผลการพิจารณาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการน�าไปใช้ของเครื่องมือประเมินความต้องการฝึกอบรมสมรรถนะ

ภาวะผู้น�าทางวิชาการผู้บริหารสถานศึกษา ของผู้ทรงคุณวุฒิท่ีเช่ียวชาญ

เครื่องมือประเมินความต้องการฝึกอบรมสมรรถนะ

ภาวะผู้น�าทางวิชาการ ผู้บริหารสถานศึกษา  

ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิท่ีเช่ียวชาญ

ความเหมาะสมเครื่อง

มือประเมินความ

ต้องการ 

ฝึกอบรมฯ

ความเป็นไปได้ในการน�าเครื่อง

มือประเมินความต้องการฝึก

อบรมฯ ไปใช้

ด้าน สมรรถนะประกอบ SD ระดับ SD ระดับ

2. สมรรถนะ
น�าทาง
วิชาการ

- โปรแกรมการเรียนการสอน 4.46 0.54 มาก 4.51 0.58 มากท่ีสุด

- ส่งเสริมการเรียนการสอน  4.46 0.54 มาก 4.46 0.63 มาก 

- นิเทศการเรียนการสอน 4.46 0.52 มาก 4.42 0.59 มาก 

- บรรยากาศการเรียนรู้ 4.36 0.58 มาก 4.40 0.60 มาก 

- ช่วยเหลือครูและผู้เรียน 4.39 0.58 มาก 4.43 0.59 มาก 

- วัดและประเมินผล 4.41 0.58 มาก 4.46 0.56 มาก 

รวม 4.42 0.55 มาก 4.44 0.59 มาก 

3. สมรรถนะ
น�าการ
บริหาร

สถานศึกษา

- บริหารสถานศึกษาผู้น�าทางวิชาการ 4.32 0.59 มาก 4.36 0.59 มาก 

- วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 4.32 0.59 มาก 4.33 0.61 มาก

- สนับสนุนด้านการบริหาร 4.34 0.60 มาก 4.26 0.65 มาก

- จัดการเรียนรู้ยุคดิจิทัล 4.31 0.61 มาก 4.24 0.65 มาก

รวม 4.32 0.59 มาก 4.62 0.62 มาก

4. สมรรถนะ
น�าแบบมี
ส่วนร่วม

- เสริมสร้างศักยภาพชุมชน 4.34 0.65 มาก 4.26 0.68 มาก

- ส่งเสริมความส�าเร็จนักเรียน 4.34 0.65 มาก 4.26 0.68 มาก

- วัฒนธรรมชุมชนการเรียนรู้ 4.34 0.65 มาก 4.26 0.68 มาก

- มีส่วนร่วมและเป็นเจ้าของ 4.32 0.67 มาก 4.28 0.72 มาก

รวม 4.33 0.65 มาก 4.26 0.69 มาก

5. สมรรถนะ
น�าพัฒนา
วิชาชีพ

- พัฒนาศักยภาพและบุคลิกภาพ 4.32 0.67 มาก 4.22 0.76 มาก

- ความซื่อสัตย์สุจริต 4.17 0.72 มาก 4.19 0.76 มาก

- นวัตกรรมและเทคโนโลยี 3.93 0.74 มาก 3.94 0.77 มาก

- การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ผู้เรียน 3.91 0.74 มาก 3.90 0.76 มาก

รวม 3.99 0.72 มาก 4.10 0.76 มาก

รวม 5 ด้าน 4.30 0.62 มาก 4.39 0.81 มาก
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จากตารางที่ 2 พบว่าเครื่องมือประเมินความ

ต้องการฝึกอบรมสมรรถนะภาวะผู้น�าทางวิชาการผู้บริหาร

สถานศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญพิจารณาว่าทุกกลุ่ม

สมรรถนะมีความเหมาะสมในระดับมาก และมีความเป็น

ไปได้ในการน�าไปใช้ ทุกกลุ่มสมรรถนะในระดับมากถึง

มากที่สุด โดย กลุ่มสมรรถนะน�าการเปลี่ยนแปลงมีความ

เป็นไปได้ในการน�าไปใช้ มากท่ีสุด

2.1 การน�าเครื่องมือประเมินความต้องการฝึก

อบรมสมรรถนะภาวะผู ้น�าทางวิชาการผู ้บริหารสถาน

ศึกษา ไปใช้ประเมินผู้เข้ารับการอบรม ผลการประเมินฯ 

ดังตารางท่ี 3

ตำรำง 3

ผลการประเมินความต้องการฝึกอบรมสมรรถนะภาวะผู้น�าทางวิชาการผู้บริหารสถานศึกษาของผู้เข้ารับการอบรม

การประเมินความต้องการ

ฝึกอบรมสมรรถนะภาวะผู้น�าทางวิชาการ  

ผู้บริหารสถานศึกษา

การประเมินความต้องการฝึกอบรม

ระดับสมรรถนะ

ท่ีเช่ือถือได้

ระดับความต้องการฝึกอบรม

สมรรถนะฯ 

ด้าน สมรรถนะประกอบ SD ระดับ SD ระดับ

1. สมรรถนะ

น�าการ

เปลี่ยนแปลง

- วิสัยทัศน์ทางวิชาการ 4.37 0.67 มาก 4.27 0.69 มาก

- วิสัยทัศน์ทางวิชาการ 4.46 0.64 มาก 4.40 0.66 มาก

- วางแผนกลยุทธ์การศึกษา  4.49 0.62 มาก 4.45 0.65 มาก

- วัฒนธรรม-สภาพแวดล้อม 4.55 0.63 มาก 4.50 0.65 มาก

- การเปลี่ยนแปลงสถานศึกษา 4.55 0.57 มาก 4.49 0.61 มาก

รวม 4.48 0.62 มาก 4.42 0.62 มาก

2. สมรรถนะ
น�าทาง
วิชาการ

- โปรแกรมการเรียนการสอน 4.53 0.55 มาก 4.50 0.58 มาก

- ส่งเสริมการเรียนการสอน  4.40 0.66 มาก 4.38 0.68 มาก

- นิเทศการเรียนการสอน 4.38 0.65 มาก 4.39 0.66 มาก

- บรรยากาศการเรียนรู้ 4.38 0.65 มาก 4.38 0.65 มาก

- ช่วยเหลือครูและผู้เรียน 4.40 0.62 มาก 4.39 0.63 มาก

- วัดและประเมินผล 4.41 0.61 มาก 4.40 0.61 มาก

รวม 4.41 0.62 มาก 4.40 0.63 มาก

3 สมรรถนะ
น�าการ
บริหาร

สถานศึกษา

- บริหารสถานศึกษาผู้น�าทางวิชาการ 4.33 0.64 มาก 4.34 0.64 มาก

- วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 4.23 0.69 มาก 4.27 0.68 มาก

- สนับสนุนด้านการบริหาร 4.11 0.72 มาก 4.15 0.71 มาก

- จัดการเรียนรู้ยุคดิจิทัล 4.15 0.70 มาก 4.19 0.69 มาก

รวม 4.20 0.68 มาก 4.23 0.68 มาก
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ตำรำง 3 (ต่อ)

ผลการประเมินความต้องการฝึกอบรมสมรรถนะภาวะผู้น�าทางวิชาการผู้บริหารสถานศึกษาของผู้เข้ารับการอบรม

การประเมินความต้องการ

ฝึกอบรมสมรรถนะภาวะผู้น�าทางวิชาการ  

ผู้บริหารสถานศึกษา

การประเมินความต้องการฝึกอบรม

ระดับสมรรถนะ

ท่ีเช่ือถือได้

ระดับความต้องการฝึกอบรม

สมรรถนะฯ 

ด้าน สมรรถนะประกอบ SD ระดับ SD ระดับ

4
สมรรถนะ
น�าแบบมี
ส่วนร่วม

- เสริมสร้างศักยภาพชุมชน 4.19 0.70 มาก 4.23 0.70 มาก

- ส่งเสริมความส�าเร็จนักเรียน 4.17 0.71 มาก 4.16 0.71 มาก

- วัฒนธรรมชุมชนการเรียนรู้ 4.16 0.74 มาก 4.14 0.75 มาก

- มีส่วนร่วมและเป็นเจ้าของ 4.15 0.75 มาก 4.10 0.76 มาก

รวม 4.16 0.72 มาก 4.15 0.73 มาก

5 สมรรถนะ
น�าพัฒนา
วิชาชีพ

- พัฒนาศักยภาพและบุคลิกภาพ 4.08 0.76  มาก 4.05 0.76 มาก

- ความซื่อสัตย์สุจริต 4.08 0.76 มาก 4.05 0.76 มาก

- นวัตกรรมและเทคโนโลยี 4.06 0.75 มาก 4.06 0.77 มาก

- การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ผู้เรียน 3.96 0.76 มาก 3.99 0.76 มาก

รวม 4.23 0.75 มาก 4.24 0.75 มาก

รวม 5 ด้าน 4.29 0.67 มาก 4.28 0.68 มาก

จากตารางที่ 3 พบว่า ผู ้เข ้ารับการอบรม มี

สมรรถนะภาวะผู้น�าทางวิชาการผู้บริหารสถานศึกษา ทุก

กลุ่มสมรรถนะ ในระดับมาก และมีความต้องการฝึกอบรม

สมรรถนะภาวะผู้น�าทางวิชาการผู้บริหารสถานศึกษา ทุก

กลุ่มในระดับมาก เรียงตามล�าดับ คือ สมรรถนะน�าการ

เปล่ียนแปลง, สมรรถนะน�าทางวิชาการ, สมรรถนะน�า

พัฒนาวิชาชีพ, สมรรถนะน�าการบริหารสถานศึกษา และ

สมรรถนะน�าแบบมีส่วนร่วม

3. ผลการศึกษาการประเมินสมรรถนะภาวะผู้น�า

ทางวิชาการผู้บริหารสถานศึกษา 

3.1 ได้เครื่องมือประเมินสมรรถนะภาวะ

ผู้น�าทางวิชาการผู้บริหารสถานศึกษา เป็นแบบสอบถาม

มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีผลการพิจารณาความ

เหมาะสมและความเป็นไปได้ในการน�าไปใช้ ดังตารางที่ 4
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ตำรำง 4

ผลการพิจารณาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการน�าไปใช้ของเครื่องมือประเมินสมรรถนะภาวะผู้น�า

ทา’วิชาการผู้บริหารสถานศึกษา ของผู้ทรงคุณวุฒิท่ีเช่ียวชาญ

เครื่องมือประเมินสมรรถนะภาวะผู้น�าทาง

วิชาการ ผู้บริหารสถานศึกษา

ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิท่ีเช่ียวชาญ

ความเหมาะสมของ

เครื่องมือประเมินสมรรถนะฯ

ความเป็นไปได้ในการน�า

เครื่องมือประเมินสมรรถนะฯ 

ไปใช้

SD ระดับ SD ระดับ

1. สมรรถนะน�าการเปลี่ยนแปลง 4.4 0.69 มาก 4.8 0.42 มากที่สุด

2. สมรรถนะน�าทางวิชาการ 4.3 0.67 มาก 4.6 0.52 มากที่สุด

3. สมรรถนะน�าการบริหารสถานศึกษา 4.4 0.69 มาก 4.6 0.52 มากที่สุด

4. สมรรถนะน�าแบบมีส่วนร่วม 4.5 0.70 มาก 4.7 0.48 มากที่สุด

5. สมรรถนะน�าพัฒนาวิชาชีพ 4.5 0.52 มาก 4.6 0.52 มากที่สุด

             รวม 4.42 0.65 มาก 4.66 0.42 มากที่สุด

จากตารางที่ 4 พบว่า เครื่องมือประเมินสมรรถนะ

ภาวะผู้น�าทางวิชาการผู้บริหารสถานศึกษา 5 ด้าน มีความ

เหมาะสมในระดบัมาก และมคีวามเป็นไปได้ในการน�าเครือ่ง

มือไปใช้เพื่อประเมินสมรรถนะภาวะผู้น�าทางวิชาการผู้

บริหารสถานศึกษาในระดับมากที่สุด 

3.2 การน�าเครื่องมือประเมินสมรรถนะภาวะผู้น�า

ทางวิชาการผู้บริหารสถานศึกษา ไปใช้ประเมินผู้เข้ารับการ

อบรม ผลการประเมินสมรรถนะภาวะผู้น�าทางวิชาการผู้

บริหารสถานศึกษา ดังตารางท่ี 5

ตำรำง 5

ผลการประเมินสมรรถนะภาวะผู้น�าทางวิชาการผู้บริหารสถานศึกษา ของผู้เข้ารับการอบรม

การประเมินสมรรถนะ

ภาวะผู้น�าทางวิชาการผู้บริหารสถานศึกษา
ระดับสมรรถนะ

ด้าน สมรรถนะประกอบ SD ระดับ

1. สมรรถนะ

น�าการ

เปล่ียนแปลง

- วิสัยทัศน์ทางวิชาการ 4.38 0.66 มาก 

- วิสัยทัศน์ทางวิชาการ 4.47 0.64 มาก

- วางแผนกลยุทธ์การศึกษา  4.50 0.61 มาก

- วัฒนธรรม-สภาพแวดล้อม 4.56 0.62 มาก

- การเปลี่ยนแปลงสถานศึกษา 4.53 0.59 มาก

รวม 4.58 0.64 มาก
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ตำรำง 5 (ต่อ)

ผลการประเมินสมรรถนะภาวะผู้น�าทางวิชาการผู้บริหารสถานศึกษา ของผู้เข้ารับการอบรม

การประเมินสมรรถนะ

ภาวะผู้น�าทางวิชาการผู้บริหารสถานศึกษา
ระดับสมรรถนะ

ด้าน สมรรถนะประกอบ SD ระดับ

2. สมรรถนะน�าทาง
วิชาการ

- โปรแกรมการเรียนการสอน 4.50 0.57 มาก

- ส่งเสริมการเรียนการสอน  4.39 0.66 มาก

- นิเทศการเรียนการสอน 4.38 0.65 มาก

- บรรยากาศการเรียนรู้ 4.38 0.64 มาก

- ช่วยเหลือครูและผู้เรียน 4.41 0.61 มาก

- วัดและประเมินผล 4.41 0.60 มาก

รวม 4.47 0.66 มาก

3. สมรรถนะน�า
การบริหารสถาน

ศึกษา

- บริหารสถานศึกษาผู้น�าทางวิชาการ 4.33 0.64 มาก

- วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 4.23 0.68 มาก

- สนับสนุนด้านการบริหาร 4.14 0.71 มาก

- จัดการเรียนรู้ยุคดิจิทัล 4.19 0.60 มาก

รวม 4.23 0.64 มาก

4.
สมรรถนะน�า

แบบมีส่วนร่วม

- เสริมสร้างศักยภาพชุมชน 4.22 0.70 มาก

- ส่งเสริมความส�าเร็จนักเรียน 4.20 0.70 มาก

- วัฒนธรรมชุมชนการเรียนรู้ 4.20 0.71 มาก

- มีส่วนร่วมและเป็นเจ้าของ 4.19 0.73 มาก

รวม 4.23 0.77 มาก

5. สมรรถนะน�า
พัฒนาวิชาชีพ

- พัฒนาศักยภาพและบุคลิกภาพ 4.10 0.75 มาก

- ความซื่อสัตย์สุจริต 4.09 0.75 มาก

- นวัตกรรมและเทคโนโลยี 4.01 0.76 มาก

- การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ผู้เรียน 3.96 0.76 มาก

รวม 4.05 0.75 มาก

รวม 5 ด้าน 4.31 0.57 มาก

จากตารางที่  5 พบว่า ผู ้ เข ้ารับการอบรมมี

สมรรถนะภาวะผู้น�าทางวิชาการผู้บริหารสถานศึกษา ทุก

กลุ่มสมรรถนะในระดับมาก เรียงตามล�าดับ คือ สมรรถนะ

น�าการเปลี่ยนแปลง, สมรรถนะน�าทางวิชาการ, ,สมรรถนะ

น�าการบริหาร สถานศึกษา และสมรรถนะน�าแบบมีส่วน

ร่วม และสมรรถนะน�าพัฒนาวิชาชีพ
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อภิปรำยผล

1. โมเดลสมรรถนะภาวะผู ้น�าทางวิชาการผู ้

บริหารสถานศึกษา ประกอบด้วย สมรรถนะส�าคัญ 5 ด้าน 

สมรรถนะประกอบ รวม 23 สมรรถนะ และพฤติกรรมบ่งช้ี 

จ�านวน 386 ตัวบ่งชี้ ใช้เป็นกรอบในการประเมินสมรรถนะ

ภาวะผู้น�าผู้บริหารสถานศึกษา สอดคลองกับ Berger and 

Berger (2004, pp. 54-55) ที่กล่าวว่า องค์กรส่วนมาก

มีการก�าหนดโมเดลสมรรถนะอย่างน้อย 1 รูปแบบ และ

ยอมรับว่าโมเดลสมรรถนะเป็นเครื่องมือที่ส�าคัญ เพราะ

เป็นความต้องการให้เกิดความส�าเร็จต่องานทรัพยากร

มนุษย์ เนื่องจากโมเดลสมรรถนะเป็นเร่ืองที่เกี่ยวกับการ

สร้างความชัดเจนของทักษะ ความสามารถของบุคคลที่

องค์การต้องการประสบความส�าเร็จ การพัฒนาและใช้

โมเดลสมรรถนะขององค์กร และการได้มาของสมรรถนะ

ต้องมีกระบวนการได้มาที่ชัดเจน สอดคล้องกับ Spencer 

and Spencer (1993, pp. 94-109), Hay Group (2003, 

p. 1) และนักวิชาการอื่นๆ ได้ก�าหนดขั้นตอนการออกแบบ

เพื่อให้ได้สมรรถนะมาใช้ประโยชน์ ซึ่งในงานวิจัยนี้ผู้วิจัย

ใช้วิธีการศึกษาจากสมรรถนะ และโมเดลสมรรถนะภาวะ

ผู้น�าทางวิชาการผู้บริหารสถานศึกษา จากแหล่งข้อมูลและ

จากโมเดลสมรรถนะที่มีอยู่ น�ามาวิเคราะห์และสังเคราะห์

ก�าหนดสมรรถนะส�าคัญ และสมรรถนะประกอบ ใช้เป็น 

กรอบสมรรถนะส�าหรับการศึกษาวจัิยการประเมนิสมรรถนะ

ภาวะผูน้�าทางวชิาการผูบ้รหิารสถานศกึษา ซึง่สอดคล้องกบั 

Spencer & Spencer ที่ก�าหนดกระบวนการสร้างรูปแบบ

สมรรถนะขึ้นในปี 1993 โดยใช้วิธีการประเมินสมรรถนะ

งาน (job competency assessment method) ที่ท�าให้

ได้สมรรถนะที่มีความละเอียดมาใช้ประโยชน์ โดยอาศัย

เทคนิคการรวบรวมข้อมูล 3 วิธี ได้แก่ (1) การสัมภาษณ์

พฤตกิรรมส�าคญั (2) การใช้คณะบคุคลผูเ้ชีย่วชาญ (expert 

panels) และ (3) การเลือกจากรายการสมรรถนะท่ีมีอยู่ 

(competency menus)

2. การประเมินความต้องการฝึกอบรมสมรรถนะ

ภาวะผู้น�าทางวิชาการผู้บริหารสถานศึกษา ที่พบว่าผู้อบรม

มีความต้องการฝึกอบรมสมรรถนะภาวะผู้น�าทางวิชาการผู้

บริหารสถานศึกษา ในระดับมากถึงมากที่สุด ทั้งนี้อาจเป็น

เพราะเร่ืองสมรรถนะภาวะผูน้�าทางวชิาการ เป็นเนือ้หาใหม่

ที่ก�าลังเป็นที่สนใจในวงการศึกษาที่เห็นว่า ผู้บริหารสถาน

ศกึษาทีเ่ป็นเลศิต้องมสีมรรถนะในการบรหิารทีด่ ีโดยเฉพาะ

สมรรถนะด้านการจัดการเรียนการสอนท่ีจะท�าให้สามารถ

ผลกัดนังานวชิาการ ของสถานศกึษาให้เป็นงานท่ีส�าคญัทีสุ่ด

ทีจ่ะท�าให้นกัเรยีนนกัศกึษามผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงูขึน้

ได้ ทั้งนี้ ภาวะผู้น�าทางวิชาการเป็นคุณสมบัติที่พึงประสงค์ 

ของผู้บริหารสถานศึกษาอันดับแรก ที่เชื่อว่าหากผู้บริหาร

สถานศึกษามีระดับสมรรถนะภาวะผู้น�าทางวิชาการสูงจะ

ช่วยให้สถานศึกษาสามารถพัฒนาการเรียนการสอน และ

ยกระดับสถานศึกษาเป็นสถานศึกษาผู้น�า ทางวิชาการได้ 

ส�าหรับเครื่องมือประเมินความต้องการฝึกอบรมที่น�ามา

ใช้ได้ผ่านการพิจารณาความเหมาะสมและความเป็นไป

ได้จากผู้ทรงคุณวุฒิท่ีเช่ียวชาญ จึงได้รับการยอมรับความ

เช่ือมั่นจากผู้เข้ารับการอบรม ท่ีอาจส่งผลให้มีความตั้งใจ

ประเมินตนเองมากข้ึน สอดคล้องกับศาสตราจารย์ ทรัสตี 

(Trusty,1986) ภาควชิาการบรหิารการศกึษา มหาวทิยาลยั

เทนเนสซี ่สหรฐัอเมรกิา ได้กล่าวถึงหน้าท่ีของผูบ้รหิารสถาน

ศึกษา ในสถานศึกษาในฐานะท่ีเป็นผู้น�าทางวิชาการไว้ 17 

ประการ ท่ีช่วยส่งเสริมงานวิชาการของสถานศึกษาให้เข้ม

แข็ง และสอดคล้องกับ Chell (2001 อ้างถึงใน Findley 

& Findley, 1992) ท่ีพบว่าภาวะผู้น�าทางวิชาการของผู้

บริหารโรงเรียนมีผลต่อความมีประสิทธิภาพเป็นเลิศของ

โรงเรียน เนื่องจากผู้บริหารโรงเรียนเป็นผู้ท�าหน้าที่บริหาร

งานภายในโรงเรียน และเป็นผู้ซึ่งมีอิทธิพลต่อคุณภาพการ

สอนของครูตลอดจนมีอิทธิพล ต่อความมีประสิทธิผลของ

การปฏิบัติงานภายในโรงเรียน ผู้บริหารสถานศึกษาที่เข้า

รับการอบรมจึงให้ความสนใจ และมีความต้องการเข้ารับ

การฝึกอบรมสมรรถนะในระดับมากถึงมากท่ีสุด

3. การประเมินสมรรถนะภาวะผู้น�าทางวิชาการผู้

บริหารสถานศึกษา พบว่า ผู้อบรมมี สมรรถนะภาวะผู้น�า

ทางวิชาการผู้บริหารสถานศึกษาในระดับมาก ทั้งนี้อาจ

เป็นเพราะ กระบวนการสร้างเครื่องมือประเมินสมรรถนะ

ภาวะผู้น�าทางวิชาการผู้บริหารสถานศึกษา ได้ด�าเนินการ

สร้างถูกต้องตามหลักวิชาการ นั่นคือ มีการก�าหนดกรอบ

สมรรถนะภาวะผู้น�าทางวิชาการผู้บริหารสถานศึกษาขึ้น

ก่อน ซึง่งานวจิยันีใ้ช้โมเดลสมรรถนะภาวะผูน้�าทางวชิาการ

ผู้บริหารสถานศึกษา ที่พัฒนาโดย ดร.ชัชรินทร์ ชวนวัน 

สถาบันพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา (ชัชรินทร์ ชวนวัน, 
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2554) ซึ่งด�าเนินการศึกษาวิจัยตามหลักการ ทฤษฎีการ

สร้างโมเดลสมรรถนะ ซึ่งได้ผ่านกระบวนการตรวจสอบ

ความเชื่อมั่นและความเที่ยงตรงของการสร้างเครื่องมือมา

แล้ว ซึ่งเครื่องมือประเมินสมรรถนะชุดนี้ ผ่านการวิเคราะห์

งานการตรวจสอบอย่างเป็นระบบของงานผู้บริหารสถาน

ศกึษาในฐานะผูน้�าทางวชิาการ และพจิารณาความสามารถ

ท่ีจ�าเป็นในการด�าเนนิการจากกรอบสมรรถนะของผูบ้รหิาร

สถานศึกษาวิชาชีพที่หลากหลาย สังเคราะห์เป็นเครื่องมือ

ประเมิน นอกจากน้ันยังมีความถูกต้องตามหลักวิชาการ 

ทั้งเนื้อหาและการก�าหนดองค์ประกอบ รวมทั้งการเขียน

รายการพฤติกรรมบ่งชี้สมรรถนะตามหลักการเรียนรู้ ซ่ึง

ผ่านการพิจารณาและการตัดสินของผู้เชี่ยวชาญ 

จากการศึกษาวิจัยสรุปได้ว่า ผู้บริหารสถานศึกษา

ต้องแสดงบทบาทในการเป็นผู้น�าหลายด้าน ซึ่งทุกสถาน

ศึกษามีความต้องการ และคาดหวังให้ผู ้บริหารสถาน

ศึกษาปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้น�าการเรียนการสอน หรือผู้น�า

ทางวิชาการเป็นส่วนมาก ดังนั้น ผู้บริหารสถานศึกษาจึง

จ�าเป็นต้องใช้เวลาในห้องเรียนเพื่อสังเกตกระบวนการ

เรียนการสอน ในขณะเดียวกันก็ต้องปรับความต้องการ

และความคาดหวังเหล่านั้น ให้เกิดความสมดุลกับบทบาท

อื่นที่ต้องด�าเนินงานในสถานศึกษาอีกด้วย และเพื่อให้การ

ด�าเนินงานบริหารสถานศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

เกิดประสิทธิผลสูง ผู้บริหารสถานศึกษาจึงจ�าเป็นจะต้องมี 

ความรู้ ทักษะ สมรรถนะที่สอดคล้องรองรับศักยภาพการ

ปฏิบัติงานในบทบาทดังกล่าวด้วย โดยเฉพาะต้องแสดง

บทบาทภาวะผู้น�าทางวิชาการและต้องมีสมรรถนะรองรับ

บทบาท 5 ด้าน ได้แก่ (1) บทบาทการน�าการเปลี่ยนแปลง 

มสีมรรถนะทีเ่กีย่วกบัการสร้างและรกัษาวสิยัทศัน์ ด้วยการ

ก�าหนดวสิยัทศัน์ทีช่ดัเจนส�าหรับสถานศึกษาตนเอง วางแผน

พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน ก�าหนดความคาดหวังผล

สัมฤทธิ์ที่สูงเพื่อให้นักเรียนบรรลุเป้าหมาย สื่อสารกับผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียให้เห็นว่าการเรียนรู้ เป็นภารกิจส�าคัญของ

สถานศึกษา สร้างวัฒนธรรมและสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 

(2) บทบาทการน�าทางวิชาการ มีสมรรถนะที่เกี่ยวกับการ

พัฒนาตรวจสอบโปรแกรมการเรียนการสอน การติดตาม

ส่งเสริมการเรียนการสอน การนิเทศการเรียนการสอน การ

เยี่ยมชั้นเรียนส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้ สร้างความเชื่อ

มั่นช่วยเหลือครูและผู้เรียน สร้างระบบการวัดและประเมิน

ผลท่ีมีประสิทธิภาพ (3) บทบาทการน�าการบริหารสถาน

ศกึษามสีมรรถนะทีเ่กีย่วกบั การบรหิารสถานศกึษาผูน้�าทาง

วิชาการ การมีส่วนร่วมวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

การอ�านวยความสะดวกสนับสนุนด้านการบริหาร การส่ง

เสริมการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 หรือยุคดิจิทัล (4) 

บทบาทการน�าแบบมีส่วนร่วม มีสมรรถนะท่ีเก่ียวกับการ

พัฒนาเสริมสร้างศักยภาพของชุมชน การส่งเสริมปัจจัย

ความส�าเร็จของนักเรียน การสร้างวัฒนธรรมชุมชนการ

เรียนรู้ การมีส่วนร่วมรับผิดชอบ และสร้างความรู้สึกเป็น

เจ้าของ (5) บทบาทการน�าพัฒนาวิชาชีพ มีสมรรถนะที่

เก่ียวกับการพัฒนาศักยภาพและบุคลิกภาพภาวะผู้น�าทาง

วิชาการตนเองและทีมงาน ความซ่ือสัตย์สุจริตท่ีเป็นแบบ

อย่าง การใช้นวัตกรรม และเทคโนโลยีการเรียนการสอน 

ความมุง่มัน่ในการเพิม่ผลสมัฤทธิผ์ูเ้รยีนให้ได้มาตรฐาน ทัง้นี้

บทบาทการน�าและการมีสมรรถนะท้ัง 5 ด้าน จะเป็นตัว

บ่งชี้คุณภาพการเป็นผู้น�าทางวิชาการของผู้บริหารสถาน

ศึกษาท่ีเป็นเลิศในศตวรรษท่ี 21

ข้อเสนอแนะกำรวิจัยครั้งนี้

1. ด ้านการน�าผลการก�าหนดสมรรถนะและ

สมรรถนะประกอบภาวะผู้น�าทางวิชาการผู้บริหารสถาน

ศึกษา ไปใช้เป็นกรอบหลักในการบริหารสมรรถนะตาม

วัตถุประสงค์ที่ต้องการ เช่น การสรรหาและเลือกสรร ,การ

ฝึกอบรมพัฒนา,การบริหารผลงาน ,การพัฒนาบุคคลที่มี

ศักยภาพสูง ฯลฯ 

2. ผลการก�าหนดรายละเอียดของสมรรถนะ

ได้แก่ นิยาม,ระดับ,พฤติกรรมบ่งช้ี ฯลฯ สามารถน�าไป

ใช้ในกระบวนการประเมินสมรรถนะ ตั้งแต่การประเมิน

ความต้องการ และการประเมินสมรรถนะอื่นๆ โดยการ

ปรับปรุงรายการพฤติกรรมสมรรถนะ ให้สอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์การประเมินที่ต้องการ ซึ่งการสร้างเครื่อง

มือประเมินสมรรถนะแต่ละประเภทต้องมีการออกแบบ 

ก�าหนดเกณฑ์ ตรวจสอบ เครื่องมือประเมินอย่างถูกต้อง

ตามหลักวิชาและสอดคล้อง กับวัตถุประสงค์ของการน�า

สมรรถนะไปใช้ประโยชน์ และเป็นหน้าท่ีขององค์กรหรือ

ผู้ท�าหน้าท่ีประเมินต้องศึกษาเรียนรู้อย่างลึกซ้ึง
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3. ผลการประเมินความต้องการฝึกอบรม

สมรรถนะภาวะผู้น�าทางวิชาการ ผู้บริหารสถาน

ศกึษา สามารถน�าไปใช้จัดท�าแผนพฒันาตนเอง (individual 

development plan), พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม 

ก�าหนดเนื้อหา และออกแบบกระบวนการฝึกอบรม และ

ใช้เป็นกรอบในการประเมินผลการฝึกอบรม สมรรถนะ

ภาวะผู้น�าทางวิชาการผู้บริหารสถานศึกษาให้สอดคล้อง

การก�าหนดทิศทาง นโยบาย เป้าหมายการพัฒนาผู้บริหาร

สถานศึกษาให้มีความสามารถ ในการพัฒนางานวิชาการ 

การจัดเรียนการสอนของสถานศึกษา และใช้เป็นกรอบ

การด�าเนินงานของครูและบุคลากร ให้ความส�าคัญกับ

การพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ มุ่งเน้นการพัฒนาสถาน

ศึกษาตามวิสัยทัศน์ ที่เป็นสถานศึกษาผู้น�าทางวิชาการ

และใช้เป็นกรอบพัฒนาขีดสมรรถนะให้สอดคล้องกับความ

ต้องการฝึกอบรม เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษามีความมุ่งมั่น

ในการปรับปรุงการปฏิบัติงานด้านวิชาการของสถานศึกษา

สู่ระดับประเทศและระดับสากล

4. ผลการประเมนิสมรรถนะภาวะผูน้�าทางวชิาการ

ผู้ริหารสถานศึกษา ใช้เป็นกรอบเนื้อหาส�าคัญในการพัฒนา

ศักยภาพและขีดความสามารถทางวิชาการของผู้บริหาร

สถานศึกษา ตั้งแต่การจัดท�าแผนพัฒนาตนเอง การพัฒนา

หลกัสูตรและออกแบบกระบวนการฝึกอบรมผูบ้รหิารสถาน

ศึกษาให้มีสมรรถนะภาวะผู้น�าทางวิชาการสูงยิ่งข้ึน และ

ยังใช้รูปแบบการด�าเนินงานเป็นแนวทางในการด�าเนินงาน

พัฒนาภาวะผู้น�า ทางวิชาการผู้บริหารสถานศึกษาและครู 

ในสถานศึกษาและองค์กรทางการศึกษาอื่นๆ ส�าหรับผล

การประเมินสมรรถนะและสมรรถนะประกอบด้านอื่นๆ ก็

สามารถใช้ผลการประเมินเป็นกรอบพัฒนาผู้บริหารสถาน

ศึกษาให้มีสมรรถนะในการบริหารสถานศึกษาหลายๆ ด้าน 

เพ่ือยกระดบัความสามารถให้เพยีงพอ ต่อการผลกัดนัสถาน

ศึกษาไปสู่สถานศึกษาผู้น�าทางวิชาการ ที่ต้องอาศัยความ

สามารถของผู้บริหารที่เป็นเลิศหลายๆด้าน เช่น การน�าการ

เปลี่ยนแปลง, การน�าบริหารสถานศึกษา, การน�าพัฒนา

วชิาชพี เป็นตน้ ดา้นบคุลากรในสถานศกึษาทีม่ีความส�าคญั

ในการปฏิบัติงาน การขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมายสถาน

ศึกษาผู้น�าทางวิชาการ บุคลากรจึงมีความจ�าเป็นที่ต้องมี

ขีดสมรรถนะใหม่ๆให้สอดคล้องกับภาระงานทันกับการ

ด�าเนินงานภายใต้ความเปลี่ยนแปลงและเพียงพอต่อการมี

พลังขับเคลื่อนงาน ในความรับผิดชอบทางวิชาการให้บรรลุ

เป้าหมายอย่างเป็นระบบและเช่ือมโยงกัน ผู้บริหารสถาน

ศึกษาจึงต้องสนใจส่งเสริมสนับสนุนด้านนี้อย่างเต็มที่ ด้าน

การก�าหนดเป้าหมายและสื่อสารเป้าหมาย ผู้บริหารสถาน

ศึกษาควรสื่อสารให้บุคลากร ทุกฝ่ายทีเก่ียวข้อง เช่น ครู 

นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชนรับทราบทิศทาง เป้าหมาย

ด้านวิชาการของสถานศึกษาท่ีชัดเจนเพื่อขอความร่วมมือ

ในแนวปฏิบัติ 

ข้อเสนอแนะส�ำหรับกำรวิจัยครั้งต่อไป

1. ควรมีการวิจัยเชิงคุณภาพ ปัจจัยทีส่งผลต่อ

สมรรถนะภาวะผู้น�าทางวิชาการผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อ

พัฒนาปัจจัยเหล่านั้นให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

2. ควรศึกษาวิจัยการจัดท�าโมเดลสมรรถนะ การ

พัฒนาหลักสูตรสมรรถนะ การฝึกอบรมพัฒนาสมรรถนะ

และการประเมินสมรรถนะภาวะผู้น�า ทางวิชาการผู้บริหาร

สถานศึกษา อย่างเป็นระบบ เพื่อให้ได้แนวทางการการ

วางแผนพัฒนาตนเอง การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม การ

ประเมินความต้องการฝึกอบรม การฝึกอบรม การประเมิน

ผลการฝึกอบรม ตามหลักการสมรรถนะ สามารถน�าไป

ใช้ในการพัฒนาสมรรถนะภาวะผู้น�าทางวิชาการผู้บริหาร

สถานศึกษาต่อไป

3. ควรศึกษาวิจัยการสร้างและพัฒนาโมเดล

สมรรถนะภาวะผู้น�าทางวิชาการของครู เพื่อให้ได้รูปแบบ

สมรรถนะภาวะผู ้น�าทางวิชาการของครูที่ใช้เป็นกรอบ

การน�าไปสู ่การประเมนิความต้องการฝึกอบรม การวางแผน

พัฒนาสมรรถนะตนเอง การพัฒนาหลักสูตร ฝึกอบรม การ

ด�าเนินงานฝึกอบรม การประเมินผลการฝึกอบรมตามหลัก

การสมรรถนะ เพื่อยกระดับขีดสมรรถนะของครูให้สูงขึ้น 

สามารถเป็นผู้ช่วย ผู้บริหารและพัฒนาสถานศึกษาเป็น

สถานศึกษาผู้น�าทางวิชาการ ท่ีเข้มแข็งต่อไป
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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน ศึกษาเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ (1) เพื่อศึกษาระดับความพร้อม

ของหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาการท่องเท่ียวแห่งชาติ พ.ศ. 2555-2559 เพื่อ

พัฒนาการท่องเที่ยวเมืองพัทยา (2) เพื่อศึกษาระดับผลการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ของแผน (3) เพื่อหาปัจจัยท่ีมีอิทธิพล

ต่อการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ของแผน และ (4) เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาการท่องเที่ยวซึ่งเหมาะสมกับพื้นที่ของเมือง

พัทยา กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ จ�านวนทั้งสิ้น 391 คน/หน่วย ได้จากการก�าหนดโควตา ส�าหรับตัวแทนหน่วยงาน

หลักภาครัฐ และการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงจากภาคเอกชน ท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ของแผน เครื่องมือ

ที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณเป็นแบบสอบถามมาตรประเมินค่ามีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.947 และค่าความเท่ียงตรงเท่ากับ 

0.95 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ ส่วนเครื่องมือ

ที่ใช้ในการศึกษาเชิงคุณภาพเป็นการสัมภาษณ์เชิงลึกแบบมีโครงสร้าง ผลการศึกษา พบว่า (1) ระดับความพร้อม อยู่ใน

ระดับ มาก (2) ระดับผลการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ของแผน อยู่ในระดับสูง (3) ตัวแปรอิสระ มีความสัมพันธ์กับตัวแปร

ตาม ไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (4) ตัวแปรอิสระทุกตัวมีอิทธิพลต่อตัวแปรตาม ส่วนผล

จากการสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่า ผู้ให้ข้อมูลส�าคัญ ให้ความเห็นว่าหน่วยงานหลักท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์

นี้ มีความพร้อมในการปฏิบัติ ส่วนผลการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ อยู่ในระดับน่าพึงพอใจเช่นกัน

ค�ำส�ำคัญ: แผนพัฒนาการท่องเที่ยว, การปฏิบัติตามยุทธศาสตร์, เมืองพัทยา

Abstract

This dissertation used a mixed method of quantitative and qualitative research  

methodology which aimed to (1) investigate the level of the readiness of the core government agencies and  

private sector organizations dealing with this action plan (2) investigate the level of the results of 

this action plan (3) investigate the relationship between the independent variables and the depen-

ปัจจัยที่อธิบำยควำมพร้อมของหน่วยงำนหลักในกำรปฏิบัติตำมยุทธศำสตร์

ของแผนพัฒนำกำรท่องเที่ยวแห่งชำติ พ.ศ. 2555–2559 เพื่อพัฒนำ

กำรท่องเที่ยวเมืองพัทยำ จังหวัดชลบุรี

Factors Illustrating the Readiness of Core Organizations’ Performance  

According to the Strategies of 2012 – 2016 National Tourism Plan  

for Developing Tourism of Pattaya City, Chonburi
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บทน�ำ

ในการพัฒนาประเทศของประเทศก�าลังพัฒนาทั้ง

หลายนัน้ รฐับาลแต่ละประเทศต้องพัฒนาประเทศในหลายๆ 

ด้านไปพร้อมๆ กัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างความ

แขง็แกร่งด้านเศรษฐกจิเพือ่สร้างรายได้ให้กบัประเทศ ซึง่จะ

เป็นผลท�าให้ประชาชนมีความกินดีอยู่ดี และมีคุณภาพชีวิต

ท่ีดขีึน้ ซึง่ประเดน็นีเ้ป็นสิง่ส�าคญัในล�าดบัต้นๆ ของนโยบาย

รัฐบาลในแต่ละสมัยที่พยายามผลักดันโครงการต่างๆ ออก

มาสนองการส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน ซ่ึง

นบัว่าเป็นความล�าบากของประเทศก�าลงัพัฒนาทัง้หลายโดย

เฉพาะกลุ่มประเทศที่มีรายได้หลักมาจากการท�ากสิกรรม 

หากประเทศจะลงทุนเปลี่ยนโครงสร้างของประเทศ จาก

ประเทศเกษตรกรรมไปเป็นประเทศอุตสาหกรรม นับว่า

เป็นปัญหาใหญ่ส�าหรับประเทศ เนื่องจากขาดแคลนเงินทุน 

ความสามารถของแรงงานฝีมือ และเทคโนโลยี หากจะให้

ต่างชาตเิข้ามาลงทนุในด้านอตุสาหกรรมในประเทศของตน

นั้น จะได้รับเพียงค่าเช่า ค่าภาษีอากร หรือค่าธรรมเนียม

ประเภทต่าง ๆ แต่อาจจะมีปัญหาตามมาอย่างมากมาย 

เช่น ปัญหาสิ่งแวดล้อม ปัญหาการน�าทรัพยากรของท้อง

ถิ่นมาใช้โดยประชาชนที่เป็นเจ้าของแหล่งทรัพยากร

นั้นๆ ไม่มีโอกาสได้รับประโยชน์ และปัญหาสังคมจะเกิด

dent variables and (4) seek the procedures to develop tourism appropriate for the Pattaya area. The  

research participants were 391 persons comprised of 115 participants of the government agencies 

and 276 persons from private sector who were selected by sampling methods with the determination 

reliability of 95%. The research tools were a questionnaire with coefficient of reliability at 0.947 and 

a validity at 0.95 together with the in-depth interviews to gather information from key informants. 

The statistics used were mean, standard deviation, one-way ANOVA analysis, Pearson’s correlation  

coefficient and multiple regression analysis. The analysis of the interviews gathered from key informants 

was also completed. The results revealed that (1) the level of the readiness was at a “high” level, 

(2) the level of the results of this action plan were at a “high” level (3) the independent variables 

significantly related to the dependent variables at the level of 0.05 and (4) the dependent variables 

are influenced by all independent variables. The key informants pointed out that the level of the 

readiness of the core government agencies and private sectors was satisfactory and the level of the 

results of action taking of this plan was also satisfactory.

Keywords: tourism development plan, strategy performance, Pattaya city

ข้ึนตามมา ซ่ึงประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งในทวีปเอเชีย 

ที่อยู่ในเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่มีแหล่งท่องเที่ยว

ทางธรรมชาติที่สวยงามทั้งทางบก และทางน�้าติดอันดับ

แหล่งท่องเท่ียวท่ีได้รับการยอมรับระดับโลก องค์การการ

ท่องเท่ียว (UNWTO--World Tourism Barometer) ได้

รายงานการจัดอันดับจุดหมายปลายทางยอดนิยมของโลก

โดยคิดจากรายรับด้านการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ ในปี 

2554 (World’s Top Destinations by International 

Tourism Receipts) พบว่า ประเทศไทยได้รับอันดับที่ 

11 โดยมีรายรับจากการท่องเท่ียว 26 ล้านเหรียญสหรัฐ 

สูงข้ึน 1 อันดับ จากอันดับ 12 ในปี 2553 นอกจากความ

สวยงามทางธรรมชาติแล้ว ประเทศไทยยังมีองค์ประกอบ

ต่างๆ ของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว ท่ีได้รับการจัดอันดับ

ยอดนิยมของโลกเช่น “Top 25 Hotels for Families in 

Asia” ซ่ึงโรงแรมในประเทศไทยติดอันดับถึง 6 อันดับ คือ 

อันดับท่ี 6, 15, 16, 17, 20 และ 25 ตามล�าดับ 

เมือ่พจิารณาถึงศกัยภาพด้านการท่องเท่ียวของไทย

แล้ว นับว่ามีข้อได้เปรียบประเทศอื่นในหลายๆ ด้าน แม้ว่า

ประเทศจะต้องฝ่าฟันอุปสรรคนานาประการ เช่นภาวะ
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เศรษฐกิจโลกตกต�่า วิกฤติราคาน�้ามันโลก โรคระบาดไข้

หวัดสายพันธ์ใหม่ และปัญหาการเมืองภายในประเทศของ

ไทยเอง แต่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยก็สามารถ

ยืนหยัดอยู่ได้และกลับมาเจริญเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องใน

ระยะเวลาอันรวดเร็ว โดยมีนักท่องเที่ยวจากกลุ่มเอเชีย

ตะวันออกเป็นหลัก รองลงมา ได้แก่ นักท่องเที่ยวชาวยุโรป 

(ธนาคารไทยพาณิชย์, 2553) 

นอกจากนี้ ภาพรวมการท่องเที่ยวภายในประเทศ

ของสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ระบุว่า 

พัทยา ถอืเป็นแหล่งท่องเทีย่วอนัดับหนึง่ในภาคตะวนัออกที่

มีนักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมามากที่สุด โดยจ�านวนนักท่อง

เที่ยวต่างชาติกว่าครึ่งหนึ่งของจ�านวนทั้งหมดที่เดินทางเข้า

มาในประเทศ เลอืกทีจ่ะเข้ามาท่องเทีย่วในพืน้ทีเ่มอืงพทัยา 

ซึ่ง เป็นพื้นที่ที่ได้รับความนิยมสูงสุด ประกอบกับนักท่อง

เที่ยวชาวไทยจากกรุงเทพฯ และพื้นที่โดยรอบ เลือกเดิน

ทางมาพักผ่อนในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์ ท�าให้เศรษฐกิจ

ในเมอืงพทัยาเกดิการขยายตวัอยูต่ลอดเวลา ทัง้นีเ้จ้าหน้าที่

ส�านักงานพาณิชย์ จังหวัดชลบุรี กล่าวว่า การท่องเที่ยวใน

จังหวัดชลบุรีโดยเฉพาะเมืองพัทยา ถือว่าอยู่ในช่วงขยาย

ตัว (ส�านักงานพาณิชย์จังหวัดชลบุรี, 2555) ซึ่งสวนทาง

กับสภาพเศรษฐกิจในประเทศที่ก�าลังอยู่ในช่วงชะลอตัว

จากปัญหา เศรษฐกิจโลก และปัญหาอุทกภัย สาเหตุส่วน

หนึ่งมาจากนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติมากกว่า

คนไทย จากสถิตินักท่องเที่ยวหลัก ๆ จาก 5 ประเทศคือ

จีน ญี่ปุ่น รัสเซีย เกาหลีใต้ และอินเดีย ที่ท�าการส�ารวจ

ตั้งแต่เดือน มกราคม 2558 ถึงเดือนพฤศจิกายน 2558 

แสดงตารางล�าดับจ�านวนนักท่องเที่ยวจากอันดับท่ี 1 ถึง

อันดับที่ 5 นอกจากน้ี ยังมีนักท่องเที่ยวชาวไทยจ�านวน 

2,345,981 คน มาเที่ยวเมืองพัทยา 

ดังนั้นเมืองพัทยา ถือว่ามีจุดแข็งในเรื่องสถานที่

ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลก และอยู่ใกล้กับกรุงเทพฯ 

ซึง่ง่ายต่อการเดนิทาง ประกอบกบัมรีะบบคมนาคมขนส่งที่

ทั่วถึงและสะดวกสบาย นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จึงเลือกเดิน

ทางมาเมืองพัทยา ด้วยเหตุนี้จังหวัดชลบุรีเองได้ตระหนัก

ถึงความส�าคัญของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นอย่างดีจึงได้

ก�าหนดให้มีการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืน

สามารถรองรับความต้องการของตลาดไว้ในประเด็น

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ของยุทธศาสตร์แผนพัฒนาจังหวัด 

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจ�านวนนักท่องเท่ียวและราย

ได้จากการท่องเที่ยวที่มาจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวต่างชาติ

และนักท่องเที่ยวชาวไทยจะมีปริมาณสูงขึ้นก็ตาม การท่อง

เที่ยวของเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรียังสามารถพัฒนาให้

เติบโตขึ้นไปได้อีก หากไม่พัฒนาจะท�าให้เสียโอกาสในการ

สร้างรายได้ให้กับประเทศ และสร้างอาชีพหลากหลายให้

กับประชาชน และในแง่ลบอาจท�าให้ปัญหาสังคม ปัญหา

อาชญากรรม และปัญหาสาธารณสุข จะเพิ่มมากขึ้น จะ

ท�าให้ช่ือเสยีงของเมอืงพทัยา จงัหวดัชลบุร ีและประเทศไทย

เกิดความเสียหาย แต่ทว่าการพัฒนานี้จะเป็นไปอย่างเชื่อง

ช้าหรือไม่เป็นไปในทิศทางท่ีควร หากท�าการพัฒนาไม่

ตรงประเด็น และขาดความร่วมมือกันในการพัฒนาการ

ท่องเท่ียวขององค์การท้ังในภาครัฐและภาคเอกชน โดย

เฉพาะการมีส่วนร่วมของประชาชนในเมืองพัทยาต่อการ

พัฒนาการท่องเที่ยวตามยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาการ

ท่องเท่ียวแห่งชาติ พ.ศ. 2555–2559 

ปัญหาส�าคัญอีกประการหนึ่ง คือ การน�านโยบาย

สาธารณะไปปฏิบัติของหน่วยงานภาครัฐ มักเกิดปัญหาท้ัง

ในระยะสั้นและระยะยาว (วรเดช จันทรศร, 2543) ซึ่งบาง

กรณกีเ็กดิความล้มเหลว หรอืไม่มปีระสทิธผิล ท�าให้สญูเสยี

งบประมาณ เวลา และสิ้นเปลืองบุคลากรที่มีความสามารถ

ในการปฏิบัติงานนั้นๆ อันเกิดมาจากสาเหตุหลายประการ 

เช่น ปัญหาความไม่ชัดเจนของตัวนโยบาย ความสามารถ

ของหน่วยงานที่น�านโยบายไปปฏิบัติ ก�าลังบุคลากรไม่

เพียงพอ งบประมาณไม่เพียงพอ และการสื่อสารระหว่าง

องค์กร เป็นต้น (วรเดช จันทรศร, 2556) ด้วยเหตุที่กล่าว

มาข้างต้น จึงเป็นเหตุจูงใจให้ผู้วิจัยสนใจท่ีจะศึกษาเกี่ยว

กับ ปัจจัยท่ีอธิบายความพร้อมของหน่วยงานหลักในการ

ปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาการท่องเท่ียวแห่ง

ชาติ พ.ศ. 2555–2559 เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวเมือง

พัทยา จังหวัดชลบุรี เพื่อศึกษาหาข้อค้นพบว่า การปฏิบัติ

ตามนโยบายนี้จะมีสัมฤทธิผลไปในทิศทางใด 

วัตถุประสงค์กำรวิจัย 

1. ศึกษาระดับความพร้อมของหน่วยงานหลักที่

เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาการ

ท่องเท่ียวแห่งชาติ พ.ศ. 2555-2559 เพื่อพัฒนาการท่อง
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เที่ยวเมืองพัทยา 

2. ศกึษาระดบัการพฒันาการท่องเทีย่วเมอืงพทัยา 

ที่เกิดจากการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาการ

ท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. 2555-2559 

3. ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติตาม

ยุทธศาสตร์ของแผน และ 

4. ค้นหาแนวทางในการพัฒนาการท่องเที่ยวซ่ึง

เหมาะสมกับพื้นที่ของเมืองพัทยา

แนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง

การวิจัยในครั้งนี้ได้ใช้แนวคิดที่ส�าคัญดังนี้ คือ  

(1) ทฤษฎีในการน�านโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ วรเดช 

จันทรศร (2) การเปลี่ยนแปลงของบริบทการพัฒนา 

สถานการณ์ และแนวโน้มด้านการท่องเที่ยวสถานการณ์

การท่องเที่ยวของประเทศต่างๆ (3) แนวคิด ทฤษฎีท่ี

เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว และการพัฒนาการท่องเท่ียว 

มี (4) นโยบายการพัฒนาการท่องเที่ยวของรัฐบาล และ

จังหวัดชลบุรี (5) ยุทธศาสตร์และแนวทางการด�าเนินการ

ในการพัฒนาการท่องเที่ยวตามนโยบายการท่องเที่ยวฯ (6) 

แนวคดิทฤษฎเีกีย่วกบัการบรหิารการเปลีย่นแปลง (change 

management) (7) แนวคิดเกี่ยวกับความส�าคัญของการ

สื่อสารในการปฏิบัติงาน (8) แนวคิดเกี่ยวกับความสามารถ

ขององค์การ/หน่วยปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการ

ท่องเที่ยว (9) แนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะในการท�างาน 

(10) แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความร่วมมือของหน่วย

งานภาครัฐและเอกชน ท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนาการท่อง

เท่ียว ผู้วิจัยได้ศึกษา และประมวลข้อมูลจากเอกสารและ

สามารถสรุปรูปแบบความร่วมมือออกเป็น 5 รูปแบบ แล้ว

จึงน�ามาศึกษาระดับของความร่วมมือระหว่างองค์การ ใน

การพัฒนาการท่องเที่ยวของเมืองพัทยาในการวิจัยต่อไป 

ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับความร่วมมือในการพัฒนาการ

ท่องเที่ยวของไทย ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความร่วม

มือระหว่างองค์การในการพัฒนาการท่องเที่ยวของไทย

นั้นเป็นไปในรูปแบบ Collaboration คือเป็นความร่วม

มืออย่างเป็นทางการ โดยค�านึงถึงการแบ่งอ�านาจหน้าที่ 

และความรับผิดชอบในการวางแผนงานร่วมกัน มีแนวทาง

การปฏิบัติร่วมกัน และร่วมกันประเมินผลงาน ปัจจัย

ที่มีความสัมพันธ์กับความส�าเร็จของความร่วมมือแบบ  

Collaboration มีปัจจัยท่ีเก่ียวข้อง 6 ปัจจัย นอกจากนี้ 

ผู้น�าท่ีมีความสามารถ ในปี 2006 (Czajkowski, 2006,  

pp. 3–6) ได้สังเคราะห์ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความส�าเร็จของ

ความร่วมมืออีก 6 ปัจจัย และ (11) แนวคิด ทฤษฎีที่

เกี่ยวข้องกับการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตาม

นโยบาย ซึง่ภายใต้มมุมองแต่ละมมุมอง จากแนวคดิทัง้หมด

ดังกล่าวข้างต้น สามารถสรุปเป็นภาพกรอบแนวคิดการ

วิจัยครั้งนี้ ได้ดังนี้ 

กรอบแนวคิดกำรวิจัย

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม

ปัจจัยอธิบายความพร้อมของหน่วยงานหลักที่ร่วมปฏิบัติ
ตามยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ 
พ.ศ. 2552-2559
- ด้านการเป็นผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของหน่วยงาน/องค์การ
- ด้านการส่ือสารภายในองค์การและระหว่างองค์การ
- ด้านความสามารถของหน่วยงาน/องค์การ
- ด้านความร่วมมือระหว่าหน่วยงาน/องค์การ
- ด้านความพอเพียงของทรัพยากรของหน่วยงาน/องค์การ
- ด้านการติดตามและประเมินผลของหน่วยงาน/องค์การ

การปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาการท่อง
เท่ียวแห่งชาติ พ.ศ. 2552-2559 เพื่อพัฒนาการท่อง
เท่ียวเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี
1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ�านวยความ
สะดวกเพื่อการท่องเท่ียว
2. การพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเท่ียวให้เกิดความ
ยั่งยืน
3. การพัฒนาสินค้าบริการและปัจจัยสนับสนุนการ
ท่องเท่ียว
4. การสร้างความเช่ือมั่นและส่งเสริมการท่องเท่ียว
5. การส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของภาครัฐ 
ภาคประชาชน ในการบริหารทรัพยากรการท่องเที่ยว

ภำพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
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สมมติฐำนกำรวิจัย 

1. ระดับความพร้อมของหน่วยงานหลักท่ีร่วมรับ

ผิดชอบต่อการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาการ

ท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. 2555–2559 เพื่อพัฒนาการท่อง

เที่ยวเมืองพัทยา อยู่ในระดับสูง จะท�าให้ระดับการปฏิบัติ

ตามยทุธศาสตร์ของแผนพฒันาการท่องเทีย่วแห่งชาต ิพ.ศ. 

2555–2559 เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

2. ปัจจัยที่เป็นตัวแปรอิสระ ในด้านความพร้อม

ของหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการท่องเที่ยว

เมืองพัทยา มีอิทธิพลต่อตัวแปรตามในด้านการปฏิบัติ

ตามยุทธศาสตร์ ของแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ 

พ.ศ. 2555–2559 เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวเมืองพัทยา 

จังหวัดชลบุรี 

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย 

รปูแบบการศึกษา งานวจัิยแบบผสมผสาน เป็นการ

ศึกษาเชิงปริมาณ และเสริมด้วยการศึกษาเชิงคุณภาพ

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ได้จาก

การสุ่มตัวอย่างแบบโควตา ส�าหรับตัวแทนหน่วยงานหลัก

ภาครัฐ และการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงจากภาคเอกชน ที่

เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาการ

ท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. 2555 -2559 โดยก�าหนดขนาด

ของกลุ่มตัวอย่างที่ระดับความเชื่อมั่น 95% รวมทั้งสิ้น 

391 คน/หน่วย

เครื่องมือท่ีใช้ในกำรวิจัย 

เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมลูเชงิปรมิาณ 

ได้แก่แบบสอบถาม โดยผู ้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี 

กรอบแนวคิดในการวิจัย และตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย เพื่อ

ใช้เป็นแนวทางในการสร้างเครื่องมือ โดยให้สอดคล้อง

กับวัตถุประสงค์ในการท�าวิจัย และกรอบแนวคิด จาก

นั้นน�าเสนออาจารย์ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญจ�านวน 5 

ท่าน มีค่าเท่ากับ 0.95 และมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .988  

(α coefficient = .947) ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพได้จากการ

สัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้น�าองค์การ/หน่วยงานหลัก 

ภาครฐัและภาคเอกชนทีเ่กีย่วข้องกบัปฏบิตัติามยทุธศาสตร์

ของแผนพัฒนาการท่องเท่ียวแห่งชาติ พ.ศ. 2552-2559 

เพื่อพัฒนาท่องเท่ียวเมืองพัทยา จ�านวน 10 คน เกี่ยวกับ

ปัจจัยความพร้อมขององค์การ/หน่วยงานหลัก ภาครัฐและ

ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ของแผน

พัฒนาดังกล่าว เพื่อพัฒนาท่องเท่ียวเมืองพัทยา และผล

การปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาดังกล่าว เพื่อ

พัฒนาท่องเท่ียวเมืองพัทยา

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

ในการด�าเนินการศึกษาวิจัยผู้วิจัยได้ท�าการเก็บ

ข้อมูลโดยใช้วิธีดังต่อไปนี้ (1) เก็บข้อมูลจากเอกสารวิจัย 

ได้แก่ การค้นคว้าจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เช่น

ทบทวนวรรณกรรมจากในประเทศและต่างประเทศและ

จากกรณีศึกษา (2) เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม เพื่อ

ศึกษาวิเคราะห์ถึงปัจจัยที่อธิบายความพร้อมของหน่วย

งานหลักที่ปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาการท่อง

เท่ียวแห่งชาติ พ.ศ. 2552 -2559 ในการพัฒนาท่องเที่ยว

ของเมืองพัทยา และผลการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ของแผน

พัฒนาการท่องเท่ียวแห่งชาติ พ.ศ. 2552 -2559 ในการ

พัฒนาท่องเที่ยวของเมืองพัทยา (3) เก็บข้อมูลจากการ

สัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อสนับสนุนข้อมูลเชิงปริมาณ

สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 

ค่าความถ่ี ค่าร ้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐานและค่าการถดถอยเชิงพหุคูณ

ผลกำรวิจัย

ผลการวิจัยเชิงปริมาณ พบว่า วัตถุประสงค์ที่ 1 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับความพร้อมของหน่วยงาน

หลักที่ร่วมรับผิดชอบต่อการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ ของ

แผนพัฒนาการท่องเท่ียวแห่งชาติ พ.ศ. 2555–2559 เพื่อ
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พัฒนาการท่องเที่ยวเมืองพัทยาในภาพรวมอยู่ในระดับ “มี

ความพร้อมสูง” ( =3.61) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบ

ว่า การส่ือสารภายในองค์การ/หน่วยงาน และระหว่าง

องค์การ/หน่วยงาน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( =3.71) ซึ่งสัมพันธ์

กับ Czajkowski (2006) ได้กล่าวไว้ว่า ความสามารถสือ่สาร

กันอย่างสม�่าเสมอ ท�าให้สามารถท�าความเข้าใจกับบทบาท

และหน้าที่ความรับผิดชอบ ซึ่งจะน�าไปสู่ความส�าเร็จของ

งาน รองลงมา คือ ด้านการเป็นผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของ

องค์การ/หน่วยงาน ( =3.70) ด้านความร่วมมือระหว่าง

องค์การ ( =3.61) ปัจจัยที่เหลือ 3 ด้าน อยู่ในระดับ 

“มีความพร้อมระดับปานกลาง” ได้แก่ ความสามารถ

ขององค์การในการด�าเนินการการพัฒนาการท่องเที่ยว  

( =3.51) ความเพียงพอของทรัพยากรขององค์การ/หน่วย

งาน ในด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ( =3.62) และด้าน

การติดตามประเมินผลขององค์การ/หน่วยงาน ในด้านการ

พัฒนาการท่องเที่ยว ( =3.50) 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ พบว่า ผู้ให้

ข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานภาคเอกชนท้ัง 

10 คน มีความเห็นว่า หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงาน

ภาคเอกชน มคีวามพร้อมมากในการปฏบิตัติามยทุธศาสตร์

ของแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. 2555-2559 

เพ่ือพัฒนาการท่องเที่ยวเมืองพัทยา โดยมีจังหวัดเป็น

แม่งานและศูนย์ประสานงานเพื่ออ�านวยความสะดวกใน

การปฏิบัติงานด้านต่างๆ โดยเฉพาะมีการเร่งรัดการเบิก

จ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงานภาครัฐเพ่ือด�าเนินงาน

ท่ีมีความเกี่ยวข้องกับการพัฒนาการท่องเที่ยวเมืองพัทยา

ตามยุทธศาสตร์ ของแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ 

พ.ศ. 2555-2559 

วัตถุประสงค์ที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับ

การปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ ของแผนพัฒนาการท่องเท่ียว

แห่งชาติ พ.ศ. 2555-2559 เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวเมือง

พัทยาในภาพรวมอยู่ในระดับ “มีระดับผลการปฏิบัติสูง” 

โดยเรียงล�าดับจากตัวแปรที่อยู่ในระดับสูงที่สุด ลงมาต�่า

ที่สุด คือ ด้านการสร้างความเชื่อมั่นและส่งเสริมการท่อง

เที่ยว ( = 3.93) ซึ่งส่งผลให้การท่องเที่ยวมีความเจริญ

มากขึ้น ซึ่งตรงกับงานวิจัยของ Kotler (2003) กล่าวไว้

ว่า ภารกิจด้านการท่องเที่ยวเป็นการบริการอย่างหนึ่งท่ี

ไม่สามารถมองเห็นได้ เป็นบริการที่มีลักษณะเฉพาะตัว มี

ความอ่อนไหวต่อปรากฏการณ์ต่าง ๆ  ท่ีเกิดข้ึนท้ังเชิงบวก 

และเชิงลบ ดังนั้น การให้บริการด้านการท่องเท่ียวจึงต้อง

สร้างความพึงพอใจ และความเช่ือมั่นให้แก่ผู้ใช้บริการหรือ

นักท่องเท่ียว รองลงมาคือ ด้านการพัฒนาสินค้า บริการ

และปัจจัยสนับสนุนการท่องเท่ียว ( =3.85) ด้านการส่ง

เสรมิกระบวนการมส่ีวนร่วมของภาครฐั ภาคประชาชนและ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในการบรหิารจดัการทรพัยากร

การท่องเที่ยว ( =3.80) ด้านการพัฒนาและฟื้นฟูแหล่ง

ท่องเท่ียวให้เกิดความยั่งยืน ( =3.77) และอันดับสุดท้าย 

คือ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ�านวยความ

สะดวกเพื่อการท่องเท่ียว ( =3.68) 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ พบว่า ผู้ให้

ข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานภาคเอกชนทั้ง 

10 คน มีความเห็นว่า ผลการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ ของ

แผนพัฒนาการท่องเท่ียวแห่งชาติ พ.ศ. 2555–2559 เพื่อ

พัฒนาการท่องเท่ียวของเมืองพัทยา มีความราบรื่นและ

ด�าเนินไปด้วยดี ในระยะแรกของแผนอาจมีติดขัดบ้างใน

เรื่องของงบประมาณ เนื่องจากแต่ละหน่วยงานไม่ได้ตั้ง

งบประมาณเพื่อการนี้ไว้ล่วงหน้า จะเห็นได้ว่าในตัวแปร

ด้านการสร้างความเชื่อมั่นและส่งเสริมการท่องเที่ยว ที่

ได้รับการประเมินในระดับสูงสุดของทุกตัวแปร เนื่องจาก

มคีวามร่วมมอืจากภาคเอกชนเข้ามาร่วมด�าเนนิการมากขึน้

กว่าแต่ก่อน และภาคเอกชนตระหนักดีว่าการร่วมมือกัน

สร้างความเช่ือมั่นและส่งเสริมการท่องเท่ียว จะท�าให้มีนัก

ท่องเทีย่วมาพทัยาจ�านวนมากขึน้ และจะท�าให้ผลประกอบ

การของพวกเขาดขีึน้ไปด้วย และในสาเหตทุีด้่านการพฒันา

โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ�านวยความสะดวกเพื่อการท่อง

เที่ยว ได้รับการประเมินอยู่ในระดับต�่ากว่าทุกตัวแปร เนื่อง

มาจากงบประมาณท่ีใช้ในการนี้มีจ�านวนจ�ากัด และเมือง

พัทยาต้องจัดงบประมาณลงไปในกิจกรรมสาธารณะอื่นๆ 

ให้ท่ัวถึงและเท่าเทียมกัน จึงท�าให้การพัฒนาโครงสร้างพื้น

ฐานและสิ่งอ�านวยความสะดวกเพื่อการท่องเท่ียวไม่ทันกับ

ความเจริญของเมืองท่ีโตข้ึนอย่างรวดเร็ว รวมถึงการเพิ่ม

จ�านวนของนักท่องเท่ียวท่ีเพิ่มข้ึนมากในแต่ละปี 

วตัถปุระสงค์ที ่3 ผลการวเิคราะห์หาความสมัพนัธ์

ของตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม และหาตัวแปรอิสระที่มี

อิทธิพลต่อตัวแปรตาม ในการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ ของ

แผนพัฒนาการท่องเท่ียวแห่งชาติ พ.ศ. 2555-2559 เพื่อ
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พฒันาการท่องเทีย่วเมอืงพัทยา จังหวดัชลบรุ ีและเพือ่ศกึษา

ข้อมูลเชิงคุณภาพเกี่ยวกับผลการพัฒนาการท่องเที่ยวเมือง

พัทยา จังหวัดชลบุรี จากการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ ของ

แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. 2555– 2559 พบ

ว่า ตัวแปรอิสระทุกตัวมีความสัมพันธ์กับตัวแปรตามไปใน

ทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ α = .05 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ พบว่า ผู้ให้

ข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานภาคเอกชนท้ัง 

10 คน มีความเห็นว่า ตัวแปรอิสระทั้ง 6 ตัวแปรนั้นมีความ

สัมพันธ์กับตัวแปรตามทุกตัว และเห็นว่าเรื่องการประเมิน

และติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน /องค์การ มี

ความจ�าเป็นส�าหรับการปฏิบัติงาน ไม่เช่นนั้นจะไม่ทราบ

ว่าการปฏิบัติงานมีผลเป็นอย่างไร มีอะไรเป็นข้อบกพร่องท่ี

ต้องท�าการแก้ไขบ้าง อาจเป็นไปได้ว่าผู้ตอบแบบสอบถาม

จากหน่วยงานต่างๆ มีความเห็นว่าการประเมินและติดตาม

ผลการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ ของแผนพัฒนาการท่อง

เที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. 2555-2559 เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยว

เมืองพัทยา นั้นเป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการ

ท่องเที่ยวโดยตรง คือ การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี 

และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส�านักงานพัทยา 

ผลการศึกษาความมีอิทธิพลของตัวแปรอิสระต่อ

ตัวแปรตามโดยการวิเคราะห์ด้วยเทคนิคการถดถอยพหุ 

จากการศึกษาว่าความพร้อมของหน่วยงานหลักที่เก่ียวข้อง

กบัการปฏบิตัติามยทุธศาสตร์ ของแผนพฒันาการท่องเทีย่ว

แห่งชาติ พ.ศ. 2555–2559 มีส่วนก�าหนดผลการปฏิบัติ

ตามยุทธศาสตร์ ของแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ 

พ.ศ. 2555– 2559 เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวเมืองพัทยา 

โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ถดถอยพหุนั้น พบว่า ตัวแปร

อิสระทุกตัวสามารถอธิบายตัวแปรตาม คือ ผลการปฏิบัติ

ตามยุทธศาสตร์ ของแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ 

พ.ศ. 2555–2559 เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวเมืองพัทยา 

ดังนี้ (1) ตัวแปรอิสระทั้งชุดสามารถอธิบายผลการปฏิบัติ

ตามยทุธศาสตร์ ของแผนพฒันาการท่องเทีย่วแห่งชาต ิพ.ศ. 

2555–2559 เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวเมืองพัทยา ด้าน

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอ�านวยความสะดวก

เพื่อการท่องเที่ยว ได้ร้อยละ 40.3 โดยมีตัวแปรที่สามารถ

อธิบายผลการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ ของแผนพัฒนาการ

ท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. 2555–2559 เพื่อพัฒนาการท่อง

เที่ยวเมืองพัทยา ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และส่ิง

อ�านวยความสะดวกเพื่อการท่องเท่ียว ได้ดีท่ีสุด คือ การ

สื่อสารภายในองค์การ/หน่วยงาน และระหว่างองค์การ/

หน่วยงาน (2) ตัวแปรอิสระท้ังชุดสามารถอธิบายผลการ

ปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ ของแผนพัฒนาการท่องเท่ียวแห่ง

ชาต ิพ.ศ. 2555–2559 เพือ่พฒันาการท่องเทีย่วเมอืงพัทยา 

ด้านการพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเท่ียวให้เกิดความยั่งยืน 

ได้ร้อยละ 39.2 โดยมตีวัแปรทีส่ามารถอธบิายผลการปฏบิตัิ

ตามยทุธศาสตร์ ของแผนพฒันาการท่องเทีย่วแห่งชาต ิพ.ศ. 

2555– 2559 เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวเมืองพัทยา ด้านการ

พฒันาและฟ้ืนฟแูหล่งท่องเทีย่วให้เกดิความยัง่ยนื ได้ดทีีส่ดุ 

คือความร่วมมือระหว่างองค์การ/หน่วยงาน (3) ตัวแปร

อิสระทั้งชุดสามารถอธิบายผลการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ 

ของแผนพัฒนาการท่องเท่ียวแห่งชาติ พ.ศ. 2555–2559 

เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวเมืองพัทยา ด้านการพัฒนาสินค้า 

บริการและปัจจัยสนับสนุนการท่องเท่ียว ได้ร้อยละ 33.7 

โดยมตีวัแปรทีส่ามารถอธบิายผลการปฏบิตัติามยทุธศาสตร์ 

ของแผนพัฒนาการท่องเท่ียวแห่งชาติ พ.ศ. 2555–2559 

เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวเมืองพัทยา ด้านการพัฒนาสินค้า 

บริการและปัจจัยสนับสนุนการท่องเที่ยว ได้ดีที่สุด คือการ

สื่อสารภายในองค์การ/หน่วยงานและระหว่างองค์การ/

หน่วยงาน (4) ตัวแปรอิสระท้ังชุดสามารถอธิบายผลการ

ปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ ของแผนพัฒนาการท่องเท่ียวแห่ง

ชาติ พ.ศ. 2555–2559 เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวเมือง

พัทยา ด้านการสร้างความเช่ือมั่นและส่งเสริมการท่อง

เที่ยว ได้ร้อยละ 38.6 โดยมีตัวแปรที่สามารถอธิบายผล

การปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ ของแผนพัฒนาการท่องเที่ยว

แห่งชาติ พ.ศ. 2555–2559 เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวเมือง

พทัยา ด้านการสร้างความเชือ่มัน่และส่งเสรมิการท่องเทีย่ว 

ได้ดีท่ีสุดคือ การสื่อสารภายในองค์การ/หน่วยงาน และ

ระหว่างองค์การ/หน่วยงาน ตัวแปรอิสระท้ังชุดสามารถ

อธิบายผลการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ ของแผนพัฒนาการ

ท่องเท่ียวแห่งชาติ พ.ศ. 2555–2559 เพื่อพัฒนาการท่อง

เท่ียวเมืองพัทยา ด้านการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วม

ของภาครัฐ ภาคประชาชน ในการบริหารจัดการทรัพยากร

การท่องเที่ยว ได้ร้อยละ 31.0 โดยมีตัวแปรที่สามารถ

อธิบายผลการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ ของแผนพัฒนาการ

ท่องเท่ียวแห่งชาติ พ.ศ. 2555–2559 เพื่อพัฒนาการท่อง

เท่ียวเมืองพัทยา ด้านการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วม
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ของภาครัฐ ภาคประชาชน ในการบริหารจัดการทรัพยากร

การท่องเที่ยว ได้ดีที่สุดคือ ความสามารถขององค์การ/

หน่วยงาน ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ พบว่า ผู้ให้

ข้อมลูของหนว่ยงานหลกัภาครัฐ และหน่วยงานภาคเอกชน

ทั้ง 10 คน มีความเห็นว่าความสามารถขององค์การ/หน่วย

งาน ที่ร่วมปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาการท่อง

เที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. 2555–2559 เพื่อพัฒนาการท่องเท่ียว

เมืองพัทยา มีความส�าคัญมากที่สุด 

วตัถปุระสงค์ที ่4 เพือ่หาแนวทางในการพฒันาการ

ท่องเทีย่ว ซึง่เหมาะสมกบัพืน้ทีข่องเมอืงพทัยา จังหวดัชลบุรี 

จากผลของการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาการ

ท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. 2555-2559 จากผลการศึกษา

วิจัย พบว่า ตัวแปรอิสระส�าคัญที่ปรากฏ มีความถี่ในการ

มีอิทธิพลต่อตัวแปรตามมากที่สุด คือ การสื่อสารภายใน

องค์การ/หน่วยงาน และระหว่างองค์การ/หน่วยงาน ดัง

นัน้การปฏบิตัติามยทุธศาสตร์ของแผนพฒันาการท่องเทีย่ว

แห่งชาติ พ.ศ. 2555–2559 เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวเมือง

พัทยา จึงต้องให้ความส�าคัญกับการสื่อสารภายในองค์การ/

หน่วยงาน และระหว่างองค์การ/หน่วยงาน เนื่องจากมีการ

ท�างานร่วมกนัระหว่างองค์การหลายองค์การ ถ้าการสือ่สาร

ไม่มีประสิทธิภาพอาจท�าให้การปฏิบัติงานเกิดความล่าช้า

หรือผิดพลาดได้

กำรอภิปรำยผล 

งานวิจัยเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ (1) จากผล

การวิเคราะห์ข้อมูลระดับผลการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ 

ของแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. 2555–2559 

เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี พบว่า 

ผลการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ ของแผนพัฒนาการท่อง

เทีย่วฯ โดยภาพรวม อยูใ่นระดับมผีลการปฏบิติัสงู เน่ืองจาก 

(1.1) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ�านวยความ

สะดวกเพ่ือการพัฒนาการท่องเทีย่ว หน่วยงานหลกัทีป่ฏบิตัิ

ตามยุทธศาสตร์ ของแผนพัฒนาการท่องเที่ยวฯ เพื่อ

พัฒนาการท่องเที่ยวเมืองพัทยา มีการปฏิบัติการพัฒนา

โครงสร้างพ้ืนฐานและสิง่อ�านวยความสะดวกเพือ่พฒันาการ

ท่องเที่ยวตามที่ก�าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ของแผนงาน ที่ได้

รับการจัดอันดับเป็นอันดับที่ 1 คือ มีการจัดท�าป้ายบอก

ถนน สถานท่ีส�าคัญ และทางไปแหล่งท่องเท่ียวต่างๆ ไว้

ชัดเจน ส่วนล�าดับที่ 2 คือ มีการสร้างห้องน�้า ห้องส้วม

สาธารณะไว้บรกิารนกัท่องเทีย่ว และคนพกิาร ไว้ตามสถาน

ที่ท่องเที่ยวต่างๆ ซึ่งทั้งสองงานนี้นับว่าเป็นสิ่งจ�าเป็นอันดับ

ต้น ๆ  ของความต้องการของนักท่องเที่ยว (1.2) การพัฒนา

และฟื้นฟูแหล่งท่องเท่ียวให้เกิดความยั่งยืน นับเป็นเรื่อง

ปกติท่ีแหล่งท่องเท่ียวจะต้องมีสภาพเสื่อมโทรมหากแหล่ง

ท่องเท่ียวนั้นๆ ขาดการฟื้นฟูและพัฒนา และเป็นสาเหตุ

ให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีไม่มีศักยภาพ ซ่ึงสอคล้องกับงาน

วิจัยของ สาวิตรี ชัยณรงค์ และสุวัฒนา ธาดานิติ (2551) 

ได้ท�าการวิจัยเรื่องการพัฒนาการท่องเที่ยวเขตเมืองเก่า

ลพบุรี ผลการวิจัย พบว่า เมืองเก่าและโบราณสถานบาง

แห่งของลพบุรี ถูกลุกล�้า และปล่อยท้ิง ท้ังๆ ท่ียังสามารถ

พัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวได้ ท้ังนี้หน่วยงานหลัก ท่ีร่วม

ปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ ของแผนพัฒนาการท่องเท่ียวฯ เพ่ือ

พัฒนาการท่องเที่ยวเมืองพัทยาได้ท�าการพัฒนาแหล่งท่อง

เท่ียวท่ีสามารถสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่ม เช่น กลุ่มท่อง

เท่ียว Active Beach กลุ่มท่องเท่ียว Royal Coast และ

กลุ ่มท่องเท่ียวมหัศจรรย์สองสมุทร และมีการอนุรักษ์ 

ซ่อมแซม และบ�ารุงรักษาสถาปัตยกรรมท่ีเป็นจุดเด่นของ

เมืองพัทยา พร้อมทั้งสร้างสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์

เฉพาะพื้นท่ี รวมถึงพัฒนาระบบสาธารณูปโภค ยกระดับ

คณุภาพและมาตรฐานของสถานพยาบาลในเขตเมอืงพทัยา 

รวมทั้งการก�าจัดขยะ การบ�าบัดน�้าเสีย และลดมลพิษต่างๆ 

ท�าให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวด้วยความประทับใจ และอยาก

กลับมาอีก (1.3) การพัฒนาสินค้า บริการ และปัจจัย

สนับสนุนการท่องเที่ยว การพัฒนาสินค้า บริการ และ

ปัจจัยสนับสนุนการท่องเท่ียวถือเป็นสิ่งสนับสนุนการท่อง

เท่ียวท่ีส�าคัญท่ีต้องท�าควบคู่ไปกับการพัฒนาการท่องเที่ยว

ด้านอื่น ๆ  ส�าหรับยุทธศาสตร์ด้านนี้ หน่วยงานหลักได้ร่วม

กันก�าหนดมาตรการในการป้องกัน ดูแล รักษาความ

ปลอดภัยทางการท่องเที่ยว รวมถึงการท่องเที่ยวที่กระทบ

ต่อภาพลักษณ์ของประเทศ ให้เกิดการบังคับใช้อย่างจริงจัง 

รวมทั้งผลักดันให้งานเทศกาล ประเพณี และกิจกรรมใน

ไทยเป็นงานเทศกาลระดับโลก เช่น สงกรานต์ ลอยกระทง 

เป็นต้น นอกจากนีท้างจงัหวดัชลบุรยีงัได้จดังานแสดงสนิค้า

และบริการ OTOP เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวอีกทางหนึ่ง 

ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของระพีพรรณ ทองห่อ (2541) 

ที่ท�าการวิจัยเรื่องการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวไทย
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แบบครบวงจร ได้เสนอแนะให้มีการสร้างเครือข่ายส่งเสริม

การท่องเทีย่วในแต่ละจงัหวดัในลกัษณะของพนัธมติร (1.4) 

การสร้างความเชือ่มัน่และส่งเสรมิการท่องเทีย่ว ยทุธศาสตร์

ด้านนี้ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในอันดับที่ 1 ของผลการ

ปฏิบัติ ในจ�านวนยุทธศาสตร์ทั้งหมดเนื่องจากเป็นเรื่อง

ส�าคัญ และยังได้บัญญัติไว้ในนโยบายการท่องเที่ยวแห่ง

ประเทศไทย ตามกรอบนโยบายของคณะกรรมการ ททท. 

พ.ศ. 2550–2554 ข้อที่ 8 คือ ส่งเสริมอ�านวยความสะดวก

และความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว โดยประสานความ

ร่วมมือและแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวกับหน่วยงาน

ภาครัฐ และเอกชน ในการน้ีได้มีการประชาสัมพันธ์การ

ท่องเที่ยวเมืองพัทยาเพื่อสร้างภาพลักษณ์และความเชื่อ

มั่นแก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ และนักท่องเที่ยวชาวไทย 

ในการเดินทางมาท่องเที่ยวเมืองพัทยา และจัดกิจกรรม

เพื่อเผยแพร่ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเมืองพัทยา สร้างการ

รับรู้ และความตระหนักในความส�าคัญของภาพลักษณ์ ให้

กับผู้เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว และชุมชนท้องถ่ิน (1.5) 

การส่งเสริมกระบวนการมีส ่วนร่วมของภาครัฐ ภาค

ประชาชน ในการบริหารทรัพยากรการท่องเที่ยว ในการ

ปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ด้านนี้ ปรากฏว่า ผลวิจัยอยู่ในระดับ

มีผลปฏิบัติงานสูง ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผน

พัฒนาการท่องเที่ยวฯ ที่ต้องการให้ทุกภาคส่วนเข้ามามี

บทบาทในการพัฒนาการท่องเที่ยว โดยเฉพาะเมืองพัทยา

ที่มีความซับซ้อนในด้านต่างๆ อยู่มาก จากการสัมภาษณ์

ผูว่้าราชการจงัหวดัชลบรุ ีได้ให้ข้อมลูว่าทางจงัหวดัพยายาม

เป็นเจ้าภาพในการจัดงานต่างๆ เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยว

โดยดึงภาครัฐและภาคเอกชนเข้ามาร่วมงาน แต่เป็นที่

สังเกตว่าประเด็นในแบบสอบถาม “จัดตั้งคณะกรรมการ

ในท้องถิ่นเพื่อพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวประกอบ

ด้วยหน่วยงานของรัฐ เอกชน และประชาชนในชุมชน” 

กลับได้รับการจัดล�าดับให้อยู่ในล�าดับที่ 3 และ “จัดตั้ง 

และอบรมอาสาสมัครชุมชนเพื่อให้ความช่วยเหลือนักท่อง

เที่ยวและดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยว” กลับ

ได้รับการจัดล�าดับให้อยู่ในล�าดับท้ายสุด ซึ่งสองประเด็น

นี้น่าจะได้รับการพิจารณาให้อยู่ในล�าดับต้นๆ ซึ่งสอดคล้อง

กบังานวจิยัของ ระพพีรรณ ทองห่อ (2541) เรือ่งการพฒันา

ศักยภาพการท่องเที่ยวไทยแบบครบวงจร ได้ให้ข้อเสนอ

แนะไว้ว่าควรมีส่วนร่วมเชิงบูรณาการของหน่วยงาน/

องค์การทีเ่ก่ียวข้องในการส่งเสรมิการท่องเทีย่วอย่างชดัเจน

มากกว่าเป็นคู่แข่งขัน ควรมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร

และความคิดเห็นระหว่างผู้เกี่ยวข้องท้ังจากภาครัฐ ภาค

เอกชน และองค์การท้องถิ่น มีการกระจายอ�านาจและ

บทบาทการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการท่องเที่ยวแก่ท้อง

ถ่ินให้มากข้ึน (2) จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับปัจจัย

ท่ีอธิบายความพร้อมของหน่วยงานหลักในการปฏิบัติตาม

ยุทธศาสตร์ ของแผนพัฒนาการท่องเที่ยวฯ เพื่อพัฒนาการ

ท่องเที่ยวเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี พบว่า ระดับความ

พร้อมของหน่วยงานหลกัในการปฏบิตัติามยทุธศาสตร์ ของ

แผนพัฒนาการท่องเท่ียวฯ เพื่อพัฒนาการท่องเท่ียวเมือง

พัทยา จังหวัดชลบุรี โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมี

ความพร้อมมาก เนื่องจาก (2.1) ความพร้อมด้านการเป็น

ผูน้�าการเปลีย่นแปลงของหน่วยงาน/องค์การ ในการปฏบิตัิ

ตามยุทธศาสตร์ ของแผนพัฒนาการท่องเท่ียวฯ เพื่อ

พัฒนาการท่องเท่ียวเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี นั้นนับเป็น

สิ่งใหม่ที่หลายหน่วยงานมาบูรณาการการท�างานให้บรรลุ

เป้าหมายเดียวกัน ในการนี้ผู้น�าองค์การที่ร่วมปฏิบัติงาน

นับว่ามีวิสัยทัศน์ท่ีกว้างไกล ยอมรับการเปลี่ยนแปลงสู่สิ่ง

ใหม่ๆ ท่ีเกิดข้ึน มีการกระตุ้น และให้ก�าลังใจผู้ปฏิบัติงาน 

โดยเฉพาะการสร้างแรงใจให้ผู้ปฏิบัติงานเห็นความส�าคัญ

และประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าส่วนตนหรือบุคคล 

(Bass & Avolio, 1999) สิ่งส�าคัญอีกประการคือการให้

ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติแผนนี้ร่วมกับ

ภาครัฐ นับเป็นการเปลี่ยนแปลงท่ีส�าคัญท่ีจะช่วยท�าให้การ

พัฒนาการท่องเท่ียวเมืองพัทยาประสบผลส�าเร็จและเกิด

ความยั่งยืน ซ่ึงผู้ให้ข้อมูลส�าคัญท้ัง 10 คน ได้ให้ความคิด

เห็นไปในทางเดียวกันว่า มีความตื่นตัวในการท่ีหน่วยงาน

ภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันน�าแนวคิดและวิธีการท�างาน

เชงิรกุมาปฏบิตังิานเพือ่พฒันาการท่องเทีย่วของเมอืงพทัยา 

ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของดุจดาว เจริญผล (2540) ได้

ศึกษาเรื่อง ปัจจัยท่ีมีผลต่อการน�านโยบายไปปฏิบัติ: ศึกษา

เฉพาะกรณีให้เอกชนบริหารและประกอบการท่าเทียบเรือ

คอนเทนเนอร์ ณ ท่าเรือแหลมฉบัง ผลการศึกษา พบว่า 

การให้เอกชนเข้ามาบริหารและประกอบการเป็นการ

สนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและสนับสนุนต่อการน�า

นโยบายไปปฏิบัติให้เกิดความส�าเร็จอีกทางหนึ่งด้วย (2.2) 

ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน/องค์การ และ องค์การ/

องค์การ ในการปฏิบัติงานต่างๆ ในองค์การ และข้าม

องค์การ การสื่อสารนับว่าเป็นสิ่งส�าคัญท่ีสุดในการน�าราย
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ละเอียด ขั้นตอน และเป้าหมายการปฏิบัติงานสู่ผู้ปฏิบัติ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการปฏิบัติภารกิจตามยุทธศาสตร์ 

ของแผนพัฒนาการท่องเที่ยวฯ เพ่ือพัฒนาการท่องเที่ยว

เมืองพัทยาที่มีหน่วยงานหลายหน่วยงานเข้ามาเกี่ยวข้อง

แล้ว การสื่อสารนับว่ามีความส�าคัญเป็นอย่างมาก ผู้ให้

ข้อมูลทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ให้ความเห็นคล้อยตาม

กันว่าเป็นเคร่ืองมือที่ให้ความคล่องตัวในการประสานงาน 

เน่ืองจากการปฏิบัติตามแผนนี้ เป็นการร่วมมือระหว่างท้ัง

หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนหลายหน่วยงาน ซึ่งต้อง

อาศยัการสือ่สารกนัทัง้อย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 

(Schramm, 1971) หากขาดการสื่อสารกันแล้ว อาจท�าให้

การปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ ของแผนพัฒนาการท่องเท่ียว

แห่งชาติแผนน้ี เกิดความล่าช้า หรือผิดพลาด หรือไม่เป็น

ไปตามเป้าหมาย (Zaramba, 2003) ช่องทางการสื่อสาร

นั้นควรใช้รูปแบบหลากหลายโดยเฉพาะการใช้เทคโนโลยี

ที่ให้ความรวดเร็ว เช่น อินเทอร์เน็ต อีเมล์ เฟซบุ๊ก ไลน์ 

และฯลฯ เป็นต้น (2.3) ด้านความสามารถของหน่วยงาน/

องค์การ การปฏิบัติงานใดๆ ให้บรรลุเป้าหมายอย่างมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้นต้องอาศัยความสามารถ

ของหน่วยงานนั้นๆ เป็นหลัก ในการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ 

ของแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ เพื่อพัฒนาการท่อง

เที่ยวเมืองพัทยา โดยหน่วยงานหลักหลายหน่วยงานยิ่ง

ต้องอาศัยความสามารถของหน่วยงานนั้นๆ ทั้งความรู ้ 

ทักษะ และคุณลักษณะส่วนบุคคลเป็นกรณีพิเศษ (Mc-

Clelland, 1975) เนื่องจากเป็นงานใหม่ของบางหน่วย

งานก็ตาม ผู้ให้ข้อมูลทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ให้ความ

เห็นว่ายังต้องมีการพัฒนาขีดความสามารถของหน่วยงาน

หลักที่ร่วมปฏิบัติตามยุทธศาสตร์นี้ เนื่องจากเป็นงานใหม่

ส�าหรับบางหน่วยงานภาครัฐ โดยเฉพาะหน่วยงานภาค

เอกชน ซ่ึงมีภารกิจเฉพาะด้านของตน ซึ่งความเห็นนี้

สอดคล้องกับผลการศึกษาเชิงปริมาณที่ความสามารถของ

องค์การหน่วยงาน มีค่าเฉลี่ยในภาพรวมเป็นอันดับสุดท้าย

ของตัวแปรอิสระ อย่างไรก็ตามตัวแปรความสามารถของ

หน่วยงานองค์การ ยังคงมีความสัมพันธ์กับตัวแปรตามทุก

ตวัอย่างมนัียส�าคญัทางสถติิ (2.4) ด้านความร่วมมอืระหว่าง

หน่วยงาน/องค์การ ปัจจัยด้านนี้นับว่ามีความส�าคัญมาก 

เนื่องจากการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ ของแผนพัฒนาการ

ท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. 2555-2559 เพื่อพัฒนาการท่อง

เที่ยวเมืองพัทยา เป็นการปฏิบัติร่วมกันหลายองค์การท่ีมี

บริบทการท�างานต่างกัน โดยเฉพาะภาครัฐและภาคเอกชน 

เพื่อบรรลุเป้าหมายเดียวกัน ซ่ึงต้องอาศัยความร่วมมือ 3 

ระดับ คือ ความสมัครใจในการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 

( coopera t ion )  การร ่ วมมืออย ่ า ง เป ็นทางการ  

(coordination) และ การร่วมมือระหว่างองค์การเพื่อ

บรรลุวัตถุประสงค์เดียวกัน (collaboration) (Mattesich, 

Murray-Close & Monsey, 2001) ซ่ึงสอดคล้องกับงาน

วิจัยของ Ramgulam, Raghunadan-Mohammed & 

Raghunadan (2013) ศึกษาวิจัยเรื่องความยั่งยืนของสิ่ง

แวดล้อมในศตวรรษที่ 21 กรณีศึกษาการประเมินการท่อง

เที่ยวของตรินิแดด ผลการวิจัย พบว่า การที่จะรักษาสภาพ

แวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยวในตรินิแดดคงสภาพเดิมไว้

นั้นต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายหน่วยงานโดยเฉพาะ

คนในท้องถิ่น นอกจากนี้ผู ้ให้ข้อมูลทั้งภาครัฐและภาค

เอกชน ให้ความเห็นว่า ความร่วมมือระหว่างองค์การ/

หน่วยงานระหว่างองค์การนั้นยังมีปัญหาในการประสาน

งานหน่วยงานอยู่ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าการปฏิบัติตาม

แผนยุทธศาสตร์ ของแผนพัฒนาการท่องเท่ียวนี้ เป็นการ

ท�างานร่วมกันหลายๆ หน่วยงาน เป็นการปฏิบัติท่ีเก่ียวกับ

การท่องเที่ยวเป็นงานแรกชองการพัฒนาการท่องเที่ยว

เมืองพัทยา การประชุมร่วมกันเก่ียวกับการปฏิบัติตาม

ยุทธศาสตร์ บางครัง้มีความไม่พรอ้ม โดยเฉพาะภาคเอกชน 

(2.5) ด้านความพอเพียงของทรัพยากรของหน่วยงาน/

องค์การ ปัจจัยด้านนี้ นับว่าเป็นปัญหาอยู่บ้างเพราะหน่วย

งานหลักที่รับผิดชอบในการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ ของ

แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยว

เมืองพัทยา นั้นไม่ได้จัดเตรียมบุคลากรและงบประมาณ

เพื่อการนี้โดยตรง ต้องแบ่งบุคลากรในหน่วยงานออกมา

ร่วมปฏิบัติงานนี้ หรือบรรจุเอาเนื้องานของยุทธศาสตร์

เข้าไปกับแผนงานประจ�าของตน จากการสัมภาษณ์ผู้ว่า

ราชการจังหวัดชลบุรี และนายกเมืองพัทยา ได้กล่าวว่า ใน

ระยะแรกของแผนอาจมีติดขัดบ้างในเรื่องของงบประมาณ 

เนื่องจากแต่ละหน่วยงานไม่ได้ตั้งงบประมาณเพื่อการนี้ไว้

ล่วงหน้า อย่างไรกต็ามจงัหวดัชลบุร ีโดยผูว่้าราชการจงัหวดั 

พยายามให้การสนับสนุนงานต่าง ๆ  ภายใต้แผนงานนี้อย่าง

เต็มท่ี ท้ังบุคลากรและงบประมาณท่ีจ�าเป็น อีกท้ังระดม

สรรพก�าลังจากภาคเอกชนเข้ามาช่วยในการด�าเนินงาน 

(2.6) ด้านการติดตามและประเมินผลของหน่วยงาน/

องค์การ ในการน�านโยบายไปปฏิบัตินั้น จะต้องมีการ
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ประเมินผลการด�าเนินงานเป็นระยะ ต่อเนื่องไปจนจบสิ้น

แผนหรอืโครงการ ซึง่การประเมนินัน้สามารถบอกได้ว่าการ

ปฏิบัติตามนโยบายน้ันล้มเหลวหรือไม่จากการวัด 3 มิติ 

คือ (1) ความไม่สามารถในการบรรลุถึงวัตถุประสงค์ที่

ก�าหนดไว้ (2) การน�านโยบายไปปฏิบัติเกิดความล่าช้า และ 

(3) การใช้งบประมาณในการด�าเนินงานเกินที่ก�าหนด (วร

เดช จันทรศร, 2556) จากผลการวิจัย หน่วยงานหลักท่ี

ปฏิบัติโครงการน้ีมีการประเมินผลการด�าเนินงาน และมี

การเผยแพร่การด�าเนินงานตลอดจนมีการเชิญบุคคลจาก

ภายนอกมาร่วมเป็นคณะกรรมการประเมนิผลงานโครงการ 

ที่เกี่ยวข้องกับการเชิญบุคคลจากหน่วยงานภายนอกมา

ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินโครงการ ที่เกี่ยวข้องกับ

การพัฒนาการท่องเที่ยวเมืองพีทยา ซึ่งสอดคล้องกับงาน

วิจัยของดายต์ริช Diedrich (2006) ท�าการศึกษาเรื่องการ

ประเมินผลกระทบจากการพัฒนาการท่องเที่ยวของชุมชน

ชายฝั่งทะเลในเบริช ซึ่งผลการประเมินของงานวิจัยท�าให้

ทราบว่าการพัฒนาการท่องเที่ยวในเบริช มีผลกระทบเชิง

บวกต่อการเฝ้าระวังและอนุรักษ์ปะการังของประชาชนใน

พื้นที่ แต่ในด้านผู้ให้ข้อมูลทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ให้

ความเห็นว่ายังมีปัญหาในเรื่องการติดตามและประเมินผล

ของหน่วยงาน/องค์การ ในการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ของ

แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาตินี้ โดยเฉพาะหน่วยงาน

ภาคเอกชนซ่ึงส่วนมากคิดว่าการติดตามและประเมินผล 

เป็นเรื่องของหน่วยงานภาครัฐ นอกจากนี้หน่วยงานต่างๆ 

ยังเหน็ว่าน่าจะมหีน่วยงานกลางทีเ่ป็นผูติ้ดตามและประเมนิ

ผลการปฏิบัตินี้ หรือให้ส�านักงานการท่องเที่ยว และกีฬา

จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นหน่วยงานตรงเป็นผู้รับผิดชอบงาน

ด้านน้ี (3) ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ และอิทธิพลของ

ตัวแปรอิสระที่มีต่อตัวแปรตาม ที่ส่งผลต่อการปฏิบัติตาม

ยุทธศาสตร์ ของแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ (3.1) 

ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอ�านวยความ

สะดวกเพื่อการท่องเที่ยว พบว่า จะมีตัวแปรส�าคัญอยู่ 2 

ตัว คือ การสื่อสารภายในองค์การ/หน่วยงาน และระหว่าง

องค์การ/องค์การ และความพอเพียงของทรัพยากรของ

องค์การ/หน่วยงานซึ่งสอดคล้องกับ ซาแรมบ้า Zaramba 

(2003) ได้กล่าวว่า การติดต่อสื่อสารระหว่างกัน ท�าให้เกิด

การแลกเปล่ียนความรู้ ข่าวสารความคิดเห็นและทัศนคติ 

เพื่อสร้างความเข้าใจต่อกัน และส่งผลต่อประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลของงาน และจากผลการวิเคราะห์ระดับผลการ

ปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ ของแผนพัฒนาการท่องเท่ียวฯ เพ่ือ

การพัฒนาการท่องเที่ยวเมืองพัทยา และจากการสัมภาษณ์

ผู้ให้ข้อมูลส�าคัญ ได้ให้ความส�าคัญกับการสื่อสารภายใน

องค์การหน่วยงาน และระหว่างองค์การ และความพอเพยีง

ของทรัพยากรขององค์การ/หน่วยงานในระดับต้นๆ จึง

ท�าให้สามารถพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน และสิง่อ�านวยความ

สะดวกเพื่อการท่องเที่ยวมีผลการปฏิบัติในระดับสูง  

(3.2) ด้านการพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวให้เกิดความ

ยั่งยืน พบว่า จะมีตัวแปรส�าคัญอยู่ หน่วยงานและระหว่าง

หน่วยงาน และความสามารถขององค์การ ซ่ึงผลจากการ

วิเคราะห์นี้ตรงกับงานวิจัยของ ระพีพรรณ ทองห่อ (2541) 

ท่ีพบว่า ประเทศไทยยังรักษาเสถียรภาพของการท่องเที่ยว

ไว้ได้เพราะความร่วมมือของภาครัฐและภาคเอกชน ผู้ให้

ข้อมูลส�าคัญทั้งภาครัฐและภาคเอกชน กลับให้ความเห็น

ว่าภาคประชาชนควรเข้ามามีบทบาทให้มากกว่านี้ โดย

เฉพาะให้ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ต้อง

เคารพกฎกติกา กฎหมาย และปฏิบัติตามกฎกติกาและ

กฎหมายเหล่านั้นอย่างเคร่งครัด ท้ังนี้อาจเป็นเพราะผู้ให้

ข้อมูลส�าคัญใกล้ชิดกับสถานการณ์ท่ีเป็นจริง และเห็นส่วน

ที่เป็นข้อบกพร่อง (3.3) ด้านการพัฒนาสินค้า บริการ และ

ปัจจัยสนับสนุนการท่องเท่ียว พบว่า จะมีตัวแปรส�าคัญอยู่ 

2 ตวั คอื การสือ่สารภายในองค์การ หน่วยงาน และระหว่าง

องค์การและความพอเพยีงของทรพัยากรขององค์การหน่วย

งาน แม้ว่าในด้านนี้ จะมีตัวแปรที่มีอิทธิพลเพียงสองตัว 

แต่ก็มีความส�าคัญส�าหรับการพัฒนาการท่องเที่ยว ซ่ึงแผน

งานล�าดับแรกของยุทธศาสตร์นี้ คือ การพัฒนาเศรษฐกิจ 

สร้างสรรค์กิจการด้านการท่องเที่ยว ซึ่งต้องอาศัยการ

สื่อสารโดยเฉพาะระหว่างองค์การเป็นส�าคัญ ปัจจัยด้าน

ทรพัยากร ถอืเป็นสิง่ส�าคญัในการพฒันาด้านนีเ้พราะหน่วย

งานหลกัต้องมคีวามพร้อมด้านคน เงนิ วสัด ุและการจดัการ 

(4Ms as Man, Money, Material and Management) 

(3.4) ด้านการสร้างความเช่ือมั่นและส่งเสริมการท่องเที่ยว 

พบว่า จะมีตัวแปรส�าคัญอยู่ 5 ตัว คือ การสื่อสารภายใน

หน่วยงานองค์การ และระหว่างองค์การ หน่วยงาน การ

ตดิตามประเมนิผลขององค์การ ความพอเพยีงของทรพัยากร

ขององค์การ หน่วยงาน และการเป็นผู้น�าการเปลี่ยนแปลง

ขององค์การ/หน่วยงาน จะเห็นได้ว่าผลการปฏิบัติตาม

ยุทธศาสตร์ด้านนี้ มีชุดตัวแปรประกอบกันถึง 5 ตัวแปร 

ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว การสร้างความเชื่อมั่นและส่งเสริม
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การท่องเที่ยว นับเป็นหัวใจส�าคัญที่สุดของการท่องเที่ยว

เพราะนักท่องเที่ยวจะไม่ไปในที่ที่เขาไม่มีความมั่นใจใน

ความปลอดภัย ความสะดวกสบาย และความคุ้มค่าท่ีได้

เสียวเลาและเสียทรัพย์ในการไปแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ  

(3.5) ด้านการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของภาครัฐ 

ภาคประชาชน ในการบริหารทรัพยากรการท่องเที่ยว พบ

ว่า จะมตีวัแปรทีส่�าคัญ 3 ตัวแปร ความสามารถขององค์การ 

หน่วยงาน การสือ่สารภายในองค์การหน่วยงาน และระหว่าง

องค์การ และการเป็นผู้น�าการเปลี่ยนแปลงขององค์การ/

หน่วยงาน เป็นที่ทราบกันทั่วไปว่าการท�างานร่วมกันหลาย

หน่วยงานโดยเฉพาะภาครัฐร่วมกับภาคเอกชน ซึ่งแต่ละ

ภาคมีบริบทการท�างานที่ต่างกัน จึงต้องอาศัยปัจจัยหลาย

ด้านมาเกื้อหนุน ซึ่งสมรรถนะของหน่วยงาน/องค์การนับ

เป็นเรื่องส�าคัญอันดับต้นๆ ดังที่ McClelland (1975) 

กล่าวไว้ว่า สมรรถนะในการท�างาน (competency) หมาย

ถึง ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะ (knowledge, skills, 

personal attitude) ของบุคคลที่จ�าเป็นต้องมี เพื่อใช้ใน

การปฏิบัติหน้าที่ให้ประสบผลส�าเร็จที่ก�าหนดไว้ ถัดมา คือ 

การส่ือสาร ยิ่งมีหน่วยงาน หรือองค์การมาร่วมกันท�างาน 

เพื่อจุดมุ่งหมายเดียวกันมากเท่าไร การสื่อสารระหว่างกัน

ถือเป็นเรื่องส�าคัญที่ต้องค�านึงถึง หากการสื่อสารไม่ถึงกัน

หรือผิดพลาด อาจท�าให้การปฏิบัติงานผิดพลาดไปด้วย 

และปัจจัยสุดท้าย คือ การเป็นผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของ

องค์การ/หน่วยงาน การปฏิบัติตามยุทธศาสตร์นี้ นับเป็น

เรื่องใหม่ที่หน่วยงานหลายหน่วยงานมาบูรณาการการ

ท�างานเพ่ือวัตถุประสงค์เดียวกัน หน่วยงานแต่ละแห่งมี

บริบทการท�างานที่ต่างกัน ดังนั้น หน่วยงานหลักที่ร่วม

ปฏิบัติงานน้ีต้องปรับตัวเข้าหาสิ่งใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่าง

ด ีจงึท�าให้กระบวนการมส่ีวนร่วมของภาครฐั ภาคประชาชน 

ในการบริหารทรัพยากรการท่องเที่ยวด�าเนินไปด้วยดี ผู้ให้

ข้อมูลทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ให้ความเห็นว่าในปัจจุบัน

มีการรณรงค์ในด้านต่างๆ เกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรท่อง

เที่ยวร่วมกันมากขึ้น และประชาชนมองเห็นความส�าคัญ

ของการท่องเที่ยวมากขึ้น โดยเฉพาะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน

พืน้ที ่และภาคราชการ โดยเฉพาะจงัหวดัชลบรุ ีจดัโครงการ

การให้ความรู้กับประชาชนในการบริหารทรัพยากรท่อง

เที่ยว (4) แนวทางที่จะช่วยพัฒนาการท่องเที่ยวเมืองพัทยา

ให้บรรลุตามแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. 

2555–2559 จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ พบว่า ปัจจัยท่ีเป็น

ตัวแปรอิสระทกุตัว มีความสัมพันธ์และมีอิทธิพลต่อตัวแปร

ตาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสื่อสารระหว่างหน่วยงาน/

องค์การ มีความสัมพันธ์และมีอิทธิพลต่อตัวแปรตามทุก

ตัว เป ้าประสงค์ของแผนพัฒนาการท่องเที่ยวฯ มุ ่ง

พัฒนาการท่องเท่ียวแห่งชาติแบบองค์รวม ดังนั้นการ 

บูรณาการของการท�างานระหว่างหน่วยงานหลัก จึงเป็น

เรื่องส�าคัญ โดยเฉพาะการท�างานร่วมกันระหว่างหน่วย

งานภาครัฐกับภาคเอกชน ดังที่ผู้ให้ข้อมูลส�าคัญ ได้ให้ความ

เห็นว่า หน่วยงานภาครัฐควรมีการประสานการท�างานให้

เป็นรูปแบบมากขึ้น หรืออาจมีการจัดตั้งเป็นหน่วยงาน

เฉพาะกิจเข้ามาดูแลการพัฒนาการท่องเที่ยวเมืองพัทยา 

และดึงภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมให้ใกล้ชิดมากข้ึน อีก

ประเด็น คือ ให้เป็นภารกิจโดยตรงของเมืองพัทยา ภายใต้

ความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ  อย่างใกล้ชิด โดย

เฉพาะกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา ซ่ึงเป็นหน่วยงาน

รับผิดชอบเรื่องนี้โดยตรงรวมทั้งการให้ภาคเอกชนเข้ามา

มีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างเป็นรูปธรรม

มากข้ึน 

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

ด้านการเป็นผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของหน่วยงาน/

องค์การ ให้ความรู้แก่บุคลากรระดับบริหาร และระดับ

ปฏิบัติการของหน่วยงานหลักให้ตระหนักถึงความส�าคัญ

ของการท่องเที่ยว การเปลี่ยนแปลงของวิถีการท่องเที่ยว 

การบูรณาการงานของหน่วยงานตนเองให้เข้ากับงานการ

พัฒนาการท่องเท่ียว และวิธีการท�างานเชิงรุก ด้านการ

สื่อสารภายในหน่วยงาน/องค์การ และระหว่างหน่วย

งาน/องค์การ ควรให้การอบรมให้ความรู้แก่หน่วยงานใน

ด้านการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ การสื่อสารข้ามหน่วย

งาน การใช้เทคโนโลยีการสื่อสารท่ีหลากหลาย ด้านความ

สามารถของหน่วยงาน ควรสร้างเสริมศักยภาพของหน่วย

งานหลักทั้งภาครัฐและเอกชนที่ร่วมปฏิบัติงานด้านการ

พัฒนาการท่องเที่ยวให้มีความเข้าใจและสามารถปฏิบัติ

งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้านความร่วมมือระหว่าง

หน่วยงาน/องค์การ ควรมีการประชุมสัมมนาหน่วยงาน

หลักที่ร่วมปฏิบัติงานพัฒนาการท่องเที่ยว เพื่อสร้างความ
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เข้าใจในการปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกัน ด้านความพอ

เพียงของทรัพยากรของหน่วยงาน/องค์การ ควรจัดสรรงบ

ประมาณ และทรัพยากรให้กับหน่วยงานหลักเพื่อใช้ใน

การปฏิบัติงาน หรือให้หน่วยงานหลักเช่นการท่องเท่ียว

และกีฬาจังหวัดเป็นผู้รับผิดชอบด้านทรัพยากรที่จ�าเป็น

ต้องใช้ในการพัฒนาการท่องเที่ยว ด้านการติดตามและ

ประเมินผลของหน่วยงาน/องค์การ ควรก�าหนดนโยบาย

ให้มีหน่วยกลางในการติดตามและประเมินผลการท�างาน

พัฒนาการท่องเที่ยว

2. ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ

2.1 เร่งด�าเนินการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

โดยเมืองพัทยา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

2.2 จังหวัดชลบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัด

ชลบรีุ เมอืงพัทยา และหน่วยงานภาคเอกชน และประชาชน

ในเขตแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ต้องวางแผนส�ารวจแหล่งท่อง

เที่ยวที่เส่ือมโทรมเพื่อรีบฟื้นฟูให้กลับสภาพเดิมโดยเร็ว 

2.3 สร้างความเชื่อมั่นและส่งเสริมการท่อง

เที่ยวโดยให้พิจารณาเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สินของนักท่องเท่ียวเป็นประเด็นส�าคัญ 

2.4 ให ้มีการอบรมบุคลากรเกี่ยวกับการ

ประเมนิผลการปฏบัิตงิาน ให้มคีวามสามารถประเมนิหน่วย

งานของตนเองและหน่วยงานอื่นที่ร่วมกันปฏิบัติงานโดย

เฉพาะการร่วมมือกันระหว่างองค์การ/หน่วยงาน 

2.5การจัดสรรงบประมาณเพื่อปฏิบัติงาน

พัฒนาการท่องเที่ยวควรจัดไว้เป็นการเฉพาะ เนื่องจาก

หน่วยงานแต่ละหน่วยงานกม็เีรือ่งใช้งบประมาณของตนเอง 

3. ข้อเสนอแนะในการท�าวิจัยครั้งต่อไป

3.1 ควรเน้นไปท่ีภาครัฐหรือภาคเอกชนโดย

เฉพาะ เพื่อให้ได้ความละเอียดในการศึกษาวิจัยมากยิ่งขึ้น 

3.2 ควรศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลกระทบ

ต่อการท่องเท่ียวของเมืองพัทยา เพื่อหาปัจจัยท่ีเป็นปัญหา

ต่อการท่องเท่ียวของเมืองพัทยา และเพื่อหาแนวทางใน

การแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง 

3.3 ควรศกึษาวจิยัเรือ่ง แนวทางการพฒันาการ

ท่องเที่ยวของจังหวัดชลบุรี ซึ่งจะท�าให้ได้ภาพรวมของการ
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บทคัดย่อ

การวิจัยแบบผสมผสานผสมผสานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษา (1) สภาพปัญหาของการบริหารจัดการ (2) แนวทาง

การพัฒนาการบริหารจัดการ และ (3) ปัจจัยที่มีส่วนส�าคัญท�าให้แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการด้านสาธารณูปการ

ของวัดในจังหวัดฉะเชิงเทราตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประผลส�าเร็จ การศึกษานี้ เน้นการวิจัยเชิงปริมาณ มี

แบบสอบถามเป็นเครื่องมือการวิจัย โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นประชาชนท่ีนับถือศาสนาพุทธในจังหวัดจังหวัด

ฉะเชิงเทรา จ�านวน 1,109 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน นอกจากนี้ ยังมีการสัมภาษณ์แนวลึกเฉพาะผู้เช่ียวชาญ จ�านวน 9 คน ผลการศึกษาพบว่า (1) ปัญหาของการ

บริหารจัดการ ที่ส�าคัญ คือ พระสังฆาธิการบางวัดไม่จัดเตรียมปัจจัยในด้านการพัฒนาสาธารณูปการของวัดไว้อย่างเพียง

พอต่อการด�าเนินงาน ท�าให้การพัฒนาวัดท�าได้ในวงจ�ากัด (2) แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการ ท่ีส�าคัญ คือ พระ 

สังฆาธิการบางวัดควรจัดเตรียมปัจจัยในด้านการพัฒนาสาธารณูปการของวัดไว้อย่างเพียงพอต่อการด�าเนินงาน จะท�าให้

การพัฒนาวัดท�าได้อย่างต่อเนื่อง และ (3) ปัจจัยท่ีมีส่วนส�าคัญท�าให้แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการประสบผลส�าเร็จ 

คือ การที่คณะสงฆ์โดยพระสังฆาธิการบางวัดมีความเป็นผู้น�า มีนโยบายและแผนงานในการพัฒนาด้านสาธารณูปการ

ของวัดที่ชัดเจน รวมถึงการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง

ค�ำส�ำคัญ: การบริหารจัดการ, สาธารณูปการ, วัดในจังหวัดฉะเชิงเทรา, ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

Abstract

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

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

guidelines of administration for public assistance of temples in Chachoengsao Province according to the 

sufficiency economy philosophy. The mixed method research methodology was designed as using the  

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

1,109 samples. Descriptive statistics analysis including, frequency, percentage, mean and standard  

deviation were used to analyze data. In addition, there was a supportive in-depth interview from 9  

experts for qualitative data. Findings were as follows (1) the major problem of administrative was Sangha 

in some temples do not provide adequate facilities for the development of the public assistance and 

กำรบริหำรจัดกำรด้ำนสำธำรณูปกำรของวัดในจังหวัดฉะเชิงเทรำ

ตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง

Administration for Public Assistance by Temples in Chachoengsao Province

According to the Sufficiency Economy Philosophy
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บทน�ำ

ปัจจุบันการสร้างวัด ตั้งวัดจะต้องด�าเนินการให้ถูก

ต้องตามขั้นตอนของทางราชการ เมื่อการสร้างวัดตั้งวัดได้

เสร็จสิ้น ได้รับ พระราชทานวิสุงคามสีมาเป็นวัดที่ถูกต้อง 

และส�านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้ขึ้นทะเบียนไว้ใน

ทะเบียนวัด ของส�านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติแล้ว จึง

ถือว่าวัดนั้นเป็นวัดโดยสมบูรณ์ โดยเจ้าอาวาสมีหน้าที่ท�านุ 

บ�ารุงรักษาวัด จัดกิจการและศาสนสมบัติของวัดให้เป็น

ไปด้วยดี ในการนี้ต้องดูแลบริหารกิจการภายในวัดอย่าง

ต่อเน่ือง ทั้งด้านการปกครอง การศึกษา การปฏิบัติ และ

อื่นๆ ให้มีความก้าวหน้า ถูกต้อง เป็นระเบียบ เพื่อให้วัด

เป็นศูนย์กลางการจัดกิจกรรมต่างๆ ของพุทธศาสนิกชน

ทั่วไป ซึ่งหมายถึง การพัฒนากิจการพระพุทธศาสนาหรือ

การพัฒนาวัดน่ันเอง (ส�านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, 

2554, น. 4-5) 

คณะสงฆ์โดยเฉพาะพระสังฆาธิการมีภารกิจเก่ียว

กับการด�าเนินการท�านุบ�ารุง ส่งเสริมกิจการพระพุทธ

ศาสนา ให้การอุปถัมภ์คุ้มครองและส่งเสริมการพัฒนางาน

พระพุทธศาสนา ดูแลรักษาจัดการศาสนสมบัติ พัฒนาพุทธ

มณฑลให้เป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนา รวมทั้งให้การ

สนับสนุน ส่งเสริม พฒันาบคุลากรทางศาสนา ด้วยตระหนกั

ถึงบทบาทหน้าที่ในการสนองงานคณะสงฆ์ ประกอบกับ

รัฐบาลมีนโยบายในการอุปถัมภ์ คุ้มครอง และท�านุบ�ารุง

ศาสนา ส่งเสริมการปรับองค์กรและกลไกที่รับผิดชอบ

ด้านศาสนาเพ่ือให้การบริการจัดการ ส่งเสริมท�านุบ�ารุง

ศาสนา มีความเป็นเอกภาพและประสิทธิภาพ รวมท้ังส่ง

เสริมความเข้าใจอันดีและสมานฉันท์ระหว่างศาสนิกชน 

the development of such measures is limited (2) the major development guideline was Sangha in 

some temples should provide sufficient resources for the development of the public assistance and 

the development of the measure should be continuous and (3) the main factors of the success of 

the development guideline were the Sangha in some temples should have leadership, policies and 

plans for the development of public assistance to include continuous monitoring and evaluation.

Keywords: administration, public assistant, temples in Chachoengsao, the sufficiency economy  

philosophy

ของทุกศาสนาเพื่อน�าหลักธรรมของศาสนามาใช้ในการส่ง

เสริมคุณธรรม จริยธรรม และสร้างแรงจูงใจให้ประชาชน

ใช้หลักธรรมในการด�ารงชีวิตมากข้ึน 

การพัฒนาวัดท่ีสมบูรณ์ครบถ้วนจะต้องพัฒนา

วัดแบบบูรณาการโดยการเชื่อมโยงกิจกรรมของวัดให้

สอดคล้องกับการบริหารงานคณะสงฆ์ และให้สอดคล้อง

กับเศรษฐกิจ สังคม และสิ่ งแวดล ้อมป ัจจุ บัน โดย 

บูรณาการให้สอดคล้องกับภารกิจ 6 ด้านของคณะสงฆ์ 

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

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

สาธารณะสงเคราะห์ (ส�านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, 

2554, น. 4) วัดจึงเป็นศูนย์กลางแห่งกิจกรรมต่างๆ ของ

ชุมชน เป็นแหล่งการศึกษาของประชาชนและท�าหน้าที่

เป็นสถาบันหลักในการฝึกอบรมพระสงฆ์ ท่ีจะสืบต่อพระ

ศาสนาและพลเมืองที่จะรับผิดชอบสังคมที่ส�าคัญนอกจาก

นี้แล้ววัดยังมีฐานะเป็นโรงเรียนอีกด้วย แม้ปัจจุบันความ

เป็นศูนย์กลางในบางเรื่องจะลดลงแต่ความส�าคัญก็ยัง

คงอยู่ บทบาทของวัดยังคงมีค่อนข้างมาก คือ เรื่องของ

การพัฒนาชุมชน การพัฒนาอาชีพ หรือการเป็นหน่วย

สังคมสงเคราะห์และความเป็นศูนย์กลางทางด้านจิตใจ 

ซ่ึงยังคงมีอยู่มิเสื่อมคลายแต่อย่างใด วัดจึงมีบทบาทอย่าง

ยิ่งในสังคมไทย (ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่ง

ชาติ, 2545, น. 12) โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาด้านการ

สาธารณูปการให้มีสภาพสะอาด สงบ และสว่าง เป็นศูนย์

ทางจิตใจให้กับประชาชนใน

ดังนั้น วัดจึงจ�าเป็นที่จะต้องได้รับการพัฒนา
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สาธารณูปการในด้านการบูรณปฏิสังขรณ์ให้มีความมั่นคง

แข็งแรง ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ ให้เหมาะสมกับสภาพ

พื้นที่ เพื่อสามารถใช้ประโยชน์ในการด�าเนินกิจกรรมทาง

ศาสนาได้อย่างสมบูรณ์แบบ การพัฒนาวัด เพื่อให้วัดมี

สภาพสะอาด สงบ และสว่าง เพื่อสร้างความสุขทางด้าน

จิตใจให้กับประชาชน จึงควรพัฒนาสาธารณูปการของวัด

แบบบูรณา โดยระดมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เช่น 

ชุมชนรอบวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ 

สถานศึกษาในพื้นที่เพื่อจุดมุ่งหมายให้วัดมีสภาพความเป็น

ศูนย์กลางชุมชนอย่างแท้จริง และยั่งยืน

การพัฒนาวัดสู่ความเป็นมาตรฐาน โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งการพัฒนาการบริหารจัดการด้านสาธารณูปการ

ด้วยการบูรณปฏิสังขรณ์ให้มีความมั่นคงแข็งแรง ปรับปรุง

สภาพภูมิทัศน์ ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพื่อสามารถ

ใช้ประโยชน์ในการด�าเนินกิจกรรมได้อย่างสมบูรณ์แบบ

เพ่ือให้วัดมีสภาพสะอาด สงบ และสว่าง เพื่อประกอบ

กิจกรรมทางพุทธศาสนาและสร้างความสุขทางด้านจิตใจ

ให้กับประชาชนนั้นจึงเป็นประเด็นส�าคัญเพื่อให้เกิดการ

ยอมรับจากสังคม โดยบูรณาการการท�างานร่วมกับทุกภาค

ส่วน เพิ่มประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในการพัฒนาวัดสู่

ความเป็นมาตรฐาน และเป็นการเตรียมความพร้อมในการ

พัฒนาตนเองสู่การด�าเนินกิจกรรมวัดพัฒนาของส�านักงาน

พระพุทธศาสนาแห่งชาติสู่เป้าหมายการเป็นอุทยานการ

ศึกษา วัดพัฒนาตัวอย่าง และวัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผล

งานดีเด่นต่อไป 

การศกึษาครัง้นีผู้ศ้กึษาสนใจทีจ่ะศกึษาการบรหิาร

จัดการด้านสาธารณูปการของวัดในจังหวัดฉะเชิงเทราตาม

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็นอ�านาจหน้าท่ีของวัด

ในจงัหวดัฉะเชงิเทราเกีย่วกบัการพฒันาด้านสาธารณปูการ 

เน่ืองจากพบว่า วัดบางวัดในจังหวัดฉะเชิงเทรามีปัญหา

ในการบริหารจัดการด้านสาธารณูปการของวัดในจังหวัด

ฉะเชิงเทราตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยู ่หลาย

ประการ โดยหวังว่าผลการศึกษาจะก่อให้เกิดความรู ้

ใหม่ทางวิชาการ เกิดผลดีต่อการบริหารของคณะสงฆ์

จังหวัดฉะเชิงเทราในการน�าผลวิจัยมาใช้ คณะสงฆ์จังหวัด

ฉะเชิงเทราสามารถบริหารจัดการด้านสาธารณูปของวัด 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบูรณปฏิสังขรณ์ ศาสนสถานภายใน

บริเวณวัดเพื่อให้มีสภาพสะอาด สงบ และสว่าง สร้าง

บรรยากาศที่สวยงาม ร่มรื่นให้คงสภาพไว้เพื่อประโยชน์

แก่พระสงฆ์และประชาชน

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

1. เพื่อศึกษาสภาพปัญหาการบริหารจัดการด้าน

สาธารณูปการของวัดในจังหวัดฉะเชิงเทราตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง

2. เพือ่ศกึษาแนวทางการพฒันาการบรหิารจดัการ

ด้านสาธารณปูการของวดัในจงัหวดัฉะเชงิเทราตามปรชัญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง

3. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีส่วนส�าคัญท�าให้แนวทาง

การบริหารจัดการด้านสาธารณูปการของวัดในจังหวัด

ฉะเชิงเทราตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประสบ

ความส�าเร็จ 

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

ผู้ศึกษาได้ศึกษาแนวคิด ประกอบด้วย (1) การ

บริหารจัดการ ผู ้ศึกษาน�าความหมายของค�าว่า “การ

บริหารจัดการ” มาจากการให้ความหมายของ นักวิชาการ 

5 ท่าน ประกอบด้วย ประกอบด้วย Shermerhorn (1999,  

pp. G-2) Certo, (2007, p. 555), Taylor (1967, p. 27) 

Weber (1996, p. 340) และ วิรัช วิรัชนิภาวรรณ (2550, 

น. 2-4) มาใช้เป็นพื้นฐานในการก�าหนดความหมายของ

การบริหารจัดการที่เป็นแนวคิดของผู ้ศึกษา สรุปความ

หมายของการบริหารจัดการได้ว่า หมายถึง แนวทาง หรือ

กระบวนการเก่ียวกับการบริหารจัดการด้านสาธารณูปการ

วัดของวัดในจังหวัดฉะเชิงเทราตามปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คณะสงฆ์จังหวัดฉะเชิงเทรา

สามารถบริหารจัดการด้านสาธารณูปการของวัด โดยการ

บรูณปฏสิงัขรณ์ ศาสนสถานภายในบรเิวณวดัเพือ่ให้มสีภาพ

สะอาด สงบ และสว่าง สร้างบรรยากาศท่ีสวยงาม ร่มรื่น

ให้คงสภาพไว้เพือ่ประโยชน์แก่พระสงฆ์และประชาชน รวม

ท้ังการพัฒนาวัดให้ได้มาตรฐานสู่การเป็นศูนย์กลางในการ

ปฏบิตัศิาสนกจิของประชาชนร่วมกนัได้อย่างมปีระสทิธภิาพ 

ทฤษฎ ีผูศ้กึษาน�าปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง ที่

มีองค์ประกอบ 5 ด้าน ประกอบด้วย (1) ความพอประมาณ 
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(2) ความมีเหตุผล (3) การมีภูมิคุ้มกัน (4) ความรู้คู่คุณธรรม 

(5) การสร้างเครอืข่าย ผูศ้กึษาได้น�าเป้าหมายของเศรษฐกจิ

พอเพยีง 5 ดา้นหลกัมาตัง้เป็นกรอบส�าคญัในการศกึษาครั้ง

นี้ (วิรัช วิรัชนิภาวรรณ (2550, น. 63-68)

งานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง งานวจัิยของ พระมหา ฐณวฒัน์ 

ศรีประเสริฐ (2553) ได้ศกึษาเรือ่ง การบรหิารจดัการภารกจิ

คณะสงฆ์ในเขตการปกครองจังหวัดสิงห์บุรี ที่พบว่า ด้าน

สาธารณปูการนัน้ คณะสงฆ์ควรจัดท�าแผนบรหิารความเสีย่ง

ในการใช้ทรัพยากรและอุปกรณ์ต่างๆ ของวัด เพื่อป้องกัน

การช�ารุดสูญหายและควรจัดให้มีการท�ารายงานทรัพย์สิน

ของวัด งานวิจัย ของ พระมหาสมชาย สนฺติกโร (2556) ได้

วิจัยเรื่อง บทบาทของพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการ

คณะสงฆ์ด้านสาธารณูปการของวดัในจังหวดัปทมุธาน ีทีพ่บ

ว่า บทบาทของพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะ

สงฆ์ด้านสาธารณูปการของวัดในจังหวัดปทุมธานี แบ่งออก

เป็นรายด้านได้ดังนี้ (1) ด้านการพัฒนาวัด โดยภาพรวมมี

การพัฒนาวัดอย่างมีแบบแผนโดยมีพระสังฆาธิการที่มีหน้า

ที่รับผิดชอบระดับวัดได้ด�าเนินตามที่เจ้าคณะผู้ปกครองได้

ให้นโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์รวมจิตใจของ

ประชาชน และ (2) ด้านการก่อสร้างและบูรณปฏิสังขรณ์

เสนาสนะ พระสงัฆาธกิารควรปรบัปรงุสภาวะแวดล้อมและ

ภูมิทัศน์ของวัดให้มีความสะอาดร่มรื่นสวยงาม และงาน

วิจัยของ พระมหา เดชา สังขรุ่งเรือง (2559) ได้วิจัยเรื่อง 

ประสิทธิภาพการบริหารคณะสงฆ์ กรณีศึกษาคณะสงฆ์

อ�าเภอเมอืงกาญจนบรุ ีจงัหวดักาญจนบรุ ีทีพ่บว่า อปุสรรค 

และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับประสิทธิภาพการบริหารคณะ

สงฆ์ในอ�าเภอเมือง กาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี พบว่า 

ปัญหาที่ส�าคัญได้แก่ พระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาสบาง

รูปยังขาดวิสัยทัศน์ ขาดเป้าหมายในการบริหารจัดการวัด

ที่ชัดเจน การบริหารจัดการของเจ้าอาวาสบางส่วนไม่มีการ

ประชมุเพ่ือปรึกษาวางแผน และก�าหนดวตัถปุระสงค์ในการ

พัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม เป็นการบริหารจัดการตามความ

เคยชินที่เคยปฏิบัติมา ขาดการประสานงานระหว่าง วัด 

บ้าน และชุมชน และเจ้าอาวาสบางรูปใช้คนไม่ถูกกับงาน 

จึงท�าให้งานขาดประสิทธิภาพ แนวทางในการแก้ไขปัญหา 

ได้แก่ ควรมีการประชุมพระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาสข้ึน

ไป เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารคณะสงฆ์ ในอ�าเภอ

เมืองกาญจนบุรี และเพื่อให้เกิดความสามัคคีภายในเขต

การปกครองดูแล ส่งเสริมให้พระสังฆาธิการเปิดรับความ

รู้ใหม่ๆ เพื่อน�ามาใช้ในการบริหารจัดการ มีการน�าเอา

เทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการพัฒนาคณะสงฆ์ และควร

มีการจัดกิจกรรมที่สร้างสรรค์ระหว่างวัดกับชุมชนอย่าง

ต่อเนื่อง พระมหาอนุชิต อนุจารี (2556) ได้วิจัยเรื่อง การ

พัฒนาสังคมตามหลักสาราณียธรรมขององค์การบริหาร

ส่วนต�าบลแข้ อ�าเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ว่า 

การพัฒนา หมายถึง การท�าให้เจริญข้ึน ท�าให้รุ่งเรืองขึ้น 

ใช้ได้ท้ังการพัฒนาวัตถุและพัฒนาจิตใจ เช่น การพัฒนา

ชนบท การพัฒนาประเทศ การพัฒนาสติปัญญา และการ

พฒันาจติ เป็นต้น ซึง่ตามหลกัการของพระพทุธศาสนา การ

พัฒนาจะต้องด�าเนินไปพร้อมๆ กัน 4 ทาง คือ การพัฒนา

ทางด้านกายภาพ การพัฒนาศีลธรรมหรือการพัฒนาสังคม 

การพัฒนาทางด้านจิตใจ และการพัฒนาทางด้านปัญญา 

นอกจากนี้พระพุทธศาสนายังพิจารณาว่า การพัฒนาเป็น 

กระบวนการพยายามที่จะด�าเนินการเปลี่ยนแปลงปรับปรุง

รักษาสิ่งท่ีดีให้คงอยู่ ซ่ึงสามารถน�ามาใช้ประโยชน์ในการ

เปลี่ยนแปลงฟื้นฟู และปรับปรุงท้ังตนเอง และสังคมรอบ

ข้างให้ดีขึ้นและมีความหมายมากยิ่งขึ้น พระอนุชิต ชูเนียม 

(2546) ได้ศกึษาเรือ่ง บทบาทของพระสงฆ์ทีม่ต่ีอการพฒันา

ชมุชนตามความคดิเหน็ของพระสงฆ์กบัผูน้�าชมุชนในจงัหวัด

อุตรดิตถ์ว่า การพัฒนาในทางพระพุทธศาสนา หมายถึง 

การพฒันาคนให้มคีวามสขุมสีภาพแวดล้อมทีเ่หมาะสม การ

พัฒนาในความหมายนี้ มีลักษณะเดียวกันกับการพัฒนาใน

ความหมายทางด้านการวางแผน คือ เป็นเรื่องของมนุษย์

เท่านั้น แตกต่างกันเพียงการวางแผนให้ความส�าคัญที่วิธี

การด�าเนินงาน ส่วนพระพุทธศาสนามุ่งเน้นผลท่ีเกิดขึ้น 

คือ ความสุขของมนุษย์เท่านั้น วารุณี ชินวินิจกุล (2549) 

ได้ศึกษาเรื่อง กระบวนการเรียนรู้ของชุมชนตามแนวคิด

เศรษฐกิจพอเพียง: กรณีศึกษาชุมชนไม้เรียง อ�าเภอฉวาง 

จังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่า กระบวนการเรียนรู้ของ

ชุมชนไม้เรียง เริ่มจากการรวมตัวของผู้น�าชุมชนท่ีมีการ

ใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างง่าย เพื่อหาข้อ

สรุปท่ีสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและความเห็นรวมของ

ชุมชน และพบว่าการขับเคลื่อนใช้ผลของการค้นคว้าวิจัย

จากช่วงการริเริ่มก่อเกิดมาผลักดันให้ไปสู่การปฏิบัติ โดย

ใช้ภาวะผู้น�าและกระบวนการกลุ่ม และผู้น�าชุมชนไม้เรียง

ใช้กระบวนการขับเคลื่อนที่น�าไปสู่การสร้างชุมชนแบบองค์

รวมทีม่คีวามหลาก หลายและปฏสิมัพนัธ์ทางสงัคม มรีะบบ
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การพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันของคนทั้งในและนอกชุมชน

ในลักษณะเครือข่าย

กรอบแนวคิดกำรวิจัย

กรอบแนวคดิทีใ่ช้ในการศกึษาครัง้นี ้ประกอบด้วย

กรอบแนวคิดหลักส่วนที่เป็นตัวแปรอิสระ แบ่งเป็น 3 ด้าน 

ได้แก่ (1) สภาพปัญหาการบรหิารจดัการด้านสาธารณปูการ

ของวัดในจังหวัดฉะเชิงเทราตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอ

เพียง 5 ด้าน (2) แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการด้าน

สาธารณูปการของวัดในจังหวัดฉะเชิงเทราตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 5 ด้าน และ (3) ปัจจัยท่ีมีส่วนส�าคัญที่

ให้แนวทางการพฒันาการบรหิารจดัการด้านสาธารณปูการ

ของวัดในจังหวัดฉะเชิงเทราตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอ

เพียงประสบผลส�าเร็จ แบ่งเป็นปัจจัยภายในและปัจจัย

ภายนอก ส�าหรับกรอบแนวคิดหลักในส่วนท่ีเป็นตัวแปร

ตาม คือ การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการตาม

แนวคิดการบริหารจัดการหน่วยงานแบบสมดุล ดังภาพ 1

ตัวแปรอิสระ (เหตุ) ตัวแปรตาม (ผล)

สภาพปัญหาการบริหารจัดการด้านสาธารณูปการ

ของวัดในจงัหวดัฉะเชงิเทราตามปรชัญาของเศรษฐกจิ

พอเพียง 5 ด้าน

1. ความพอประมาณ    2. ความมีเหตุผล

3. การมีภูมิคุ้มกัน       4. การมีความรู้คู่คุณธรรม

5. การสร้างเครือข่าย

การบรหิารจดัการด้านสาธารณปูการของวดัในจงัหวดั

ฉะเชิงเทราตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

แนวทา งการพัฒนาการบริ ห า รจั ดก า รด ้ าน

สาธารณูปการของวัดในจังหวัดฉะเชิงเทราตาม

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 5 ด้าน

1. ความพอประมาณ     2. ความมีเหตุผล

3. การมีภูมิคุ้มกัน          4. การมีความรู้คู่คุณธรรม

5. การสร้างเครือข่าย

การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้าน

สาธารณูปการวัดของวัดในจังหวัดฉะเชิงเทราตาม

แนวคิดการบริหารจัดการหน่วยงานแบบสมดุล 

(Balance Scorecard) 4 ด้าน

1. ด้านภายนอกหน่วยงาน

2. ด้านภายในหน่วยงาน

3. ด้านการเรียนรู้และการเจริญเติบโต

4. ด้านการเงิน

ปัจจัยที่มีส่วนส�าคัญท�าให้แนวทางการพัฒนาการ

บริหารจัดการด้านสาธารณูปการของวัดในจังหวัด

ฉะเชงิเทราตามปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงประสบ

ความส�าเร็จ 

1. ปัจจัยภายใน         2. ปัจจัยภายนอก

ภำพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
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วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

การศึกษาครั้งนี้ เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน โดย

ใช้การการวิจัยเชิงปริมาณเป็นหลัก ใช้วิธีเก็บข้อมูลจาก

แหล่งข้อมูล 3 ประเภท ได้แก่ (1) เอกสาร และงานวิจัย

ที่เกี่ยวข้อง (2) เก็บข้อมูลปริมาณจากกลุ่มตัวอย่างโดย

ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ และ (3) จากการสังเกต

พฤตกิรรมของกลุ่มตัวอย่างทีเ่กีย่วข้องกบัการบรหิารจดัการ

ด้านสาธารณปูการของวดัในจงัหวดัฉะเชงิเทราตามปรชัญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

ผู้วิจัยได้ศึกษาจากประชาชนผู้นับถือศาสนาพุทธ

ในพื้นท่ีจังหวัดฉะเชิงเทรา ท้ังหมด รวม 11 อ�าเภอ จ�านวน 

398,054 คน 

กลุ ่มตัวอย่าง คือ ประชากรท่ีเป็นตัวแทนของ

ประชากรดังกล่าวท่ีตอบแบบสอบถาม คือ ประชาชนที่อยู่

ในพื้นที่จังหวัดจังหวัดฉะเชิงเทรา จ�านวน 1,109 คน ซึ่งได้

มาจากการค�านวณโดยใช้สูตรของ Taro Yamane (1967, 

p. 398) โดยตั้งค่าความคลาดเคลื่อนท่ี 0.05 หรือท่ีระดับ

ความเช่ือมั่น 95.00 % 
ตำรำง 1

จ�านวนประชากร และกลุ่มตัวอย่างที่สุ่มจากแต่ละอ�าเภอที่ในจังหวัดฉะเชิงเทรา

ล�าดับที่ อ�าเภอ จ�านวนประชากร (คน) กลุ่มตัวอย่าง (คน)

1 เมือง 81,585 227

2 บางปะกง 49,499 138

3 สนามชัยเขต 41,256 115

4 บางคล้า 39,248 109

5 ท่าตะเกียบ 36,757 103

6 บางน�้าเปรี้ยว 34,822 97

7 พนมสารคาม 34,021 95

8 แปลงยาว 33,158 92

9 บ้านโพธิ์ 29,114 81

10 คลองเขื่อน 9,413 26

11 ราชสาส์น 9,181 26

รวม 398,054 1,109

ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพ กลุ่มตัวอย่างได้จากได้

จากการสุ่มแบบไม่ใช้ความน่าจะเป็น โดยใช้วิธีการสุ่มแบบ

เจาะจงบุคคล เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แนวลึก

เฉพาะผู้เชีย่วชาญ ด้วยแบบสมัภาษณ์แบบมโีครงสร้าง ซึง่ใช้

เป็นข้อมูลเสริมการวิจัยเชิงปริมาณจ�านวน 9 คน ประกอบ

ด้วย (1) สมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญโญ) เจ้าคณะ

ใหญ่หนตะวันออก กรรมการมหาเถรสมาคม หัวหน้าพระ

ธรรมทูต วัดไตรมิตรวิทยาราม (2) พระเทพรัตนมุนี เจ้า

คณะภาค 12 วัดสระเกศราชวรวิหาร (3) พระราชเวที รอง

เจ้าคณะภาค 12 วัดเชตุพนวิมลมังคลาราม (4) พระธรรม

ปรยิตัมินุ ีเจ้าคณะจงัหวดัฉะเชงิเทรา วดัปิตลุาธริาชรงัสฤษฎ์  

(5) พระราชปริยัติสุนทรเจ้าคณะอ�าเภอเมืองฉะเชิงเทรา 

จังหวัดฉะเชิงเทรา วัดโสธรวนารามวรวิหาร (6) พระครู 

ภานาจรยิคณุ เจ้าคณะอ�าเภอบางคล้า จงัหวดัฉะเชิงเทรา วดั

หวัสวน (7) พระครสูตุวรญาณ เจ้าคณะอ�าเภอพนมสารคาม 

จังหวัดฉะเชิงเทรา วัดท่าเกวียน (8) พระครูวิบูลโชติธรรม 

เจ้าคณะอ�าเภอราชสาส์น จงัหวดัฉะเชงิเทรา วดัไผ่ขวาง และ 

(9) พระครูสุตภาวนาพิธาน เลขานุการเจ้าคณะอ�าเภอเมือง

ฉะเชิงเทรา ซ่ึงพระสังฆาธิการท้ัง 9 รูปมีประสบการณ์ใน

การบริหารจัดการวัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหารจัดการ



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ปีที่ 8 ฉบับที่ 3 ประจ�าเดือน กันยายน-ธันวาคม 2561 301

ด้านการพัฒนาสาธารณูปการของวัด และการน�านโยบาย

และกฏหมายเกี่ยวกับสงฆ์สู่การปฏิบัติโดยยึดหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง

เครื่องมือท่ีใช้ในกำรวิจัย

การวิจัยเชิงปริมาณ ใช้แบบสอบถาม แบบมาตรา

ประเมินค่า หรือมาตราส่วนประเมินค่า (rating scale) 3 

ระดับ ได้แก่ มาก ปานกลาง น้อย ตามแบบของ Likert 

(1961, pp. 166-169) ที่ผ่านการทดสอบค่าความเที่ยงตรง 

(IOC) ทีร่ะดบั 0.87 และค่าความเชือ่ถอืได้ของแบบสอบถาม

ที่ระดับ 0.95 เป็นเครื่องมือในเก็บการรวบรวมข้อมูล

การวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้แบบสัมภาษณ์แนวลึก

แบบมีโครงสร้างเป็นเครื่องมือสัมภาษณ์เฉพาะผู้เช่ียวชาญ 

จ�านวน 9 คน

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล

ผู้ศึกษาได้ก�าหนดวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้ 3 

วิธี คือ (1) เก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารเพื่อใช้เป็นพื้น

ฐานในการก�าหนดวัตถุประสงค์การวิจัย กรอบแนวคิดการ

วิจัย และการสร้างแบบสอบถาม รวมทั้งการน�าไปใช้ในการ

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ และ (2) เก็บรวบรวม

ข้อมูลเชิงปริมาณจากการวิจัยสนามโดยใช้แบบสอบถาม

เป็นเคร่ืองมือ และเก็บรวบรวมแบบสอบถามที่สมบูรณ์

กลับมาได้ 1,109 ชุด คิดเป็น ร้อยละ 100.00 ของกลุ่ม

ตัวอย่างทั้งหมด ต่อจากนั้น ผู้ศึกษาได้ตรวจสอบความ

สมบูรณ์ของแบบสอบถามอีกครั้งเพื่อน�าเข้าสู่การด�าเนิน

การตามขั้นตอนของการศึกษาต่อไป 

กำรวิเครำะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้

เป็นการวิเคราะห์แสดงผลการศึกษาในรูปของ

ตารางประกอบกับการใช้รูปแบบของการวิเคราะห์เชิง

พรรณนา สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้สอดคล้อง

กับวัตถุประสงค์ของการวิจัย มีดังนี้ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ 

ค่าเฉลี่ย และ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลกำรวิจัย

ผลการวิจัยเชิงปริมาณ 

1. ผลการศกึษาสภาพปัญหาการบรหิารจดัการด้าน

สาธารณูปการของวัดในจังหวัดฉะเชิงเทราตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 5 ด้าน (สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การ

วิจัย ข้อ 1) พบว่า กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยในระดับปานกลาง 

( =2.07, SD=0.416) ต่อภาพรวมสภาพปัญหาการบริหาร

จัดการด้านสาธารณูปการของวัดในจังหวัดฉะเชิงเทราตาม

ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 5 ด้าน โดยมค่ีาเฉลีย่รวมของ 

แต่ละด้านเรียงตามล�าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ได้แก่ 

(1) ด้านการมีภูมิคุ้มกัน กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยในระดับปาน

กลาง ( =2.09, SD=0.534) โดยเห็นว่า พระสังฆาธิการ

บางวัดไม่จัดเตรียมปัจจัยในด้านการพัฒนาสาธารณูปการ

ของวัดไว้อย่างเพียงพอต่อการด�าเนินงาน ท�าให้การพัฒนา

วัดท�าได้ในวงจ�ากัด (2) ด้านความมีเหตุผล กลุ่มตัวอย่าง

เห็นด้วยในระดับปานกลาง ( =2.08, SD=0.508) โดย

เห็นว่า พระสังฆาธิการบางวัดไม่ได้พัฒนาให้วัดมีความ

สะอาด สวยงาม ร่มรื่น เพื่อให้ประชาชนมีความศรัทธา

และร่วมกิจกรรมทางศาสนาอย่างต่อเนื่อง (3) ด้านการ

สร้างเครือข่าย กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยในระดับปานกลาง  

( =2.08, SD=0.583) โดยเห็นว่า คณะสงฆ์โดยพระ 

สังฆาธิการบางวัดขาดการเสริมสร้างให้วัดพัฒนาสภาพ

แวดล้อมวัด เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ และน�าเครื่องมือ/

เทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาแบบพึ่งพาอาศัยกัน (4) ด้าน

ความพอประมาณ กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยในระดับปานกลาง  

( =2.06, SD=0.457) โดยเห็นว่า คณะสงฆ์โดยพระสังฆาธิ

การบางวัดมอบหมายให้บุคลากรผู้ท�าหน้าที่ในการพัฒนา

สาธารณูปการไม่สอดคล้องกับภารกิจด้านการพัฒนา และ 

(5) ด้านความรู้คู่คุณธรรม กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยในระดับ

ปานกลาง ( =2.06, SD=0.545) โดยเห็นว่า พระสังฆาธิ

การบางวัดมีความรู้เฉพาะด้านการศาสนา แต่ขาดความรู้

ในการบริหารจัดการด้านสาธารณูปการ รวมถึงการขาด

ความรู ้ในด้านการน�าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการ

พัฒนาวัด ตามล�าดับ

2. ผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาการบริหาร

จัดการด้านสาธารณูปการของวัดในจังหวัดฉะเชิงเทรา

ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 5 ด้าน (สอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์การวิจัย ข้อ 2) พบว่า กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วย
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ในระดับปานกลาง ( =2.19, SD=0.440) ต่อภาพรวม

แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการด้านสาธารณูปการ

ของวัดในจังหวัดฉะเชิงเทราตามปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 5 ด้าน โดยมีค่าเฉลี่ยรวมของแต่ละด้านเรียง

ตามล�าดับค่าเฉล่ียจากมากไปน้อย ได้แก่ (1) ด้านการ

มีภูมิคุ ้มกัน กลุ ่มตัวอย่างเห็นด้วยในระดับปานกลาง  

( =2.21, SD=0.503) โดยเห็นว่า คณะสงฆ์โดยพระ 

สังฆาธิการบางวัดควรสนับสนุนให้วัดเสริมสร้างบุคลากร

ผู้ท�าหน้าที่ในการพัฒนาสาธารณูปการให้เพียงพอต่อการ

ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาวัดให้มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะ

สม (2) ด้านความรู้คู่คุณธรรม กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยใน

ระดับปานกลาง ( =2.19, SD=0.536) โดยเห็นว่า พระ

สังฆาธิการบางวัด ควรมุ่งเน้นการพัฒนาสภาพแวดล้อมวัด 

ควบคู่ไปกับการปฏิบัติในด้านพิธีกรรม และ/หรือ ด้านการ

เผยแผ่พระธรรมค�าสอนอย่างสอดคล้องกลมกลืน (3) ด้าน

ความพอประมาณ กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยในระดับปานกลาง  

( =2.19, SD=0.548) โดยเห็นว่า คณะสงฆ์โดยพระสังฆ

าธิการบางวัด ควรจัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอในการ

พัฒนาสาธารณูปการของวัดสู่ความเป็นวัดที่ได้มาตรฐาน 

(4) ด้านการสร้างเครือข่าย กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยในระดับ

ปานกลาง ( =2.19, SD=0.574) โดยเห็นว่า คณะสงฆ์

โดยพระสังฆาธิการบางวัดควรมีการเสริมสร้างให้วัดแต่ละ

วัดในเขตพ้ืนที่สร้างเครือข่ายในการพัฒนาสภาพแวดล้อม

วัด เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และน�าเครื่องมือ/เทคโนโลยีมา

ใช้ในการพัฒนาแบบพึ่งพาอาศัยกัน และ (5) ด้านความมี

เหตุผล กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยในระดับปานกลาง ( =2.15, 

SD=0.557) โดยเห็นว่า คณะสงฆ์โดยพระสังฆาธิการบาง

วัดควรให้ความส�าคัญกับการพัฒนาสาธารณูปการของวัด 

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การพัฒนาวัดให้มีสภาพแวดล้อมที่

สอดคล้องเหมาะสมกบัการปฏบิตัศิาสนกจิ ไม่ได้เน้นเฉพาะ

ด้านพิธีกรรมเท่านั้น ตามล�าดับ ดังตาราง 1

2. คุณภาพการให้บริการของสายการบินไทย

แอร์เอเชียมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการของ

ผู้โดยสาร ในด้านต่างๆ ดังนี้ ด้านความถ่ีในการใช้บริการ 

ด้านการบอกต่อ และด้านการกลับมาใช้บริการซ�้า โดยมี

ความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน หมายความว่า ถ้าผู้

โดยสารมีความคิดเห็นเก่ียวกับคุณภาพการให้บริการมาก

ข้ึนพฤติกรรมการใช้บริการของผู้โดยสารในด้านต่างๆ จะ

เพิ่มมากขึ้น ถ้าผู้โดยสารมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพ

การให้บริการลดลงพฤติกรรมการใช้บริการของผู้โดยสาร

ในด้านต่างๆ จะลดลง โดยท่ีระดับความสัมพันธ์ของความ

คิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการกับพฤติกรรมการ

ใช้บริการด้านความถี่และการบอกต่อมีความสัมพันธ์ใน

ระดับต�่า ในขณะท่ีความสัมพันธ์ของความคิดเห็นเกี่ยว

กับคุณภาพการให้บริการกับพฤติกรรมการใช้บริการด้าน

การกลับมาใช้บริการซ�้ามีความสัมพันธ์ในระดับสูง แสดง

รายละเอียดดังตาราง 4 – 6
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ตำรำง 2

ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างต่อปัญหา และแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการด้านสาธารณูปการของวัดในจังหวัด

ฉะเชิงเทราตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จ�าแนกตามค่าเฉลี่ยรวมท้ัง 5 ด้าน และค่าเฉลี่ยรวมแต่ละด้านเรียงตาม

ล�าดับค่าเฉลี่ยรวมจากมากไปน้อย

ปัญหา แนวทางการพัฒนา

ค่าเฉลี่ยรวมท้ัง 5 ด้าน (SD)

2.07 (0.416) 2.19 (0.440)

ค่าเฉลี่ยรวมแต่ละด้านเรียงตามล�าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย (SD)

1. ด้านการมีภูมิคุ้มกัน      2.09 (0.534)

ได้แก่ ค�าถามที่ว่า “พระสังฆาธิการบางวัดไม่จัดเตรียม

ปัจจัยในด้านการพัฒนาสาธารณูปการของวัดไว้อย่างเพียง

พอต่อการด�าเนินงาน ท�าให้การพัฒนาวัดท�าได้ในวงจ�ากัด”

1. ด้านการมีภูมิคุ้มกัน       2.21(0.503) 

ได้แก่ ค�าถามทีว่่า “คณะสงฆ์โดยพระสงัฆาธกิารบางวดัควร

สนับสนุนให้วัดเสริมสร้างบุคลากรผู้ท�าหน้าท่ีในการพัฒนา

สาธารณูปการให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงานด้านการพัฒนา

วัดให้มีสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสม”

2. ด้านความมีเหตุผล        2.08 (0.508) 2. ด้านความรู้คู่คุณธรรม     2.19 (0.536)

3. ด้านการสร้างเครือข่าย   2.08 (0.583) 3. ด้านความพอประมาณ    2.19 (0.548)

4. ด้านความพอประมาณ   2.06 (0.457)   4. ด้านการสร้างเครือข่าย    2.19 (0.574)

5. ด้านความรู้คู่คุณธรรม    2.06 (0.545)   5. ด้านความมีเหตุผล         2.15 (0.557)

3. ความเห็นของกลุ่มตัวอย่างต่อปัจจัยท่ีมีส่วน

ส�าคัญท�าให้แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการด้าน

สาธารณูปการของวัดในจังหวัดฉะเชิงเทราตามปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงประสบผลส�าเร็จ สอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์การวิจัย ข้อ 3) พบว่า กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วย

ในระดับปานกลาง ( =2.11, SD=0.471) ต่อภาพรวม

ปัจจัยที่มีส่วนส�าคัญท�าให้แนวทางการพัฒนาการบริหาร

จัดการด้านสาธารณูปการของวัดในจังหวัดฉะเชิงเทรา

ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประสบผลส�าเร็จ โดย

มีค่าเฉลี่ยรวมของแต่ละด้านเรียงตามล�าดับค่าเฉลี่ยจาก

มากไปน้อย ได้แก่ (1) ด้านปัจจัยภายใน กลุ่มตัวอย่างเห็น

ด้วยระดับปานกลาง ( =2.15, SD=0.543) ว่า การท่ีคณะ

สงฆ์โดยพระสังฆาธิการบางวัดมีความเป็นผู้น�าสูง มีแนวคิด 

นโยบายและแผนงานในการพัฒนาด้านสาธารณูปการ

ของวัดที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการติดตาม

ประเมินผลเพื่อพัฒนาบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง (2) ด้าน

ปัจจัยภายนอก กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยในระดับปานกลาง  

( =2.07, SD=0.533) ว่า การที่คณะสงฆ์โดยพระสังฆาธิ

การบางวัดได้รับความร่วมมือจากประชาชนในการด�าเนิน

งานด้านการพัฒนาสาธารณูปการของวดัในทกุกจิกรรม เช่น 

ประชาชนเข้าร่วมในการพัฒนาวัดตามกิจกรรมที่คณะสงฆ์

และวัดแต่ละวัดจัดข้ึน 

ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ ผลจากการสัมภาษณ์แนว

ลึกผู้เช่ียวชาญ จ�านวน 5 คน ปรากฏว่า

1. ผลการสมัภาษณ์เกีย่วกบัแนวทางการพฒันาการ

บริหารจัดการด ้านสาธารณูปการของวัดในจังหวัด

ฉะเชิงเทราตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผู้เช่ียวชาญ

มีความเห็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยผู้เช่ียวชาญล้วนเห็น

ว่า คณะสงฆ์โดยพระสังฆาธิการบางวัดควรสนับสนุนให้วัด

เสริมสร้างบุคลากรผู้ท�าหน้าท่ีในการพัฒนาสาธารณูปการ

ให้เพียงต่อการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาวัดให้มีสภาพ

แวดล้อมท่ีเหมาะสม 

2. ผลการสัมภาษณ์เ ก่ียวกับป ัจจัยท่ีมีส ่วน

ส�าคัญท�าให้แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการด้าน

สาธารณูปการของวัดในจังหวัดฉะเชิงเทราตามปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงประสบผลส�าเร็จ ผู ้เชี่ยวชาญมี

ความเห็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยผู้เชี่ยวชาญล้วนเห็น

ว่า การที่คณะสงฆ์โดยพระสังฆาธิการบางวัดมีความเป็น

ผู้น�าสูง มีแนวคิด นโยบายและแผนงานในการพัฒนาด้าน
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สาธารณูปการของวัดที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ รวมถึง

การติดตามประเมินผลเพื่อพัฒนาบริหารจัดการอย่างต่อ

เนือ่ง เป็นปัจจยัทีม่ส่ีวนส�าคญัท�าให้แนวทางการพฒันาการ

บริหารจัดการประสบผลส�าเร็จ

3. ผลการสัมภาษณ์เกี่ยวกับป ัจจัยที่มีส ่วน

ส�าคัญต่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้าน

สาธารณูปการของวัดในจังหวัดฉะเชิงเทราตามแนวคิด

การบริหารจัดการหน่วยงานแบบสมดุล ผู้เชี่ยวชาญมีความ

เห็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยผู้เชี่ยวชาญล้วนเห็นว่า การ

ท่ีคณะสงฆ์โดยพระสังฆาธิการบางวัดสนับสนุนวัด และ

วัดมีการเสริมสร้างบุคลากรผู้ท�าหน้าที่ในด้านการพัฒนา

สาธารณูปการของวัด ให้มีจ�านวนที่เพียงพอต่อการพัฒนา

สภาพแวดล้อม รวมถึงสนับสนุนให้มีการจัดท�าแผนงานท่ีดี

และมคีวามชดัเจน รวมถงึมแีผนปฏบิติัการในการด�าเนนิงาน

ท่ีสอดคล้องกบัแผนงานในทกุกจิกรรม/โครงการ เป็นปัจจยั

ทีม่ส่ีวนส�าคญัต่อการเพิม่ประสทิธภิาพในการบรหิารจดัการ

กำรอภิปรำยผล

1. จากผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วย

ในระดับปานกลาง ( =2.19, SD=0.440) ต่อภาพรวม

แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการด้านสาธารณูปการ

ของวัดในจังหวัดฉะเชิงเทราตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอ

เพียงทั้ง 5 ด้าน เหตุผลที่ส�าคัญที่กลุ่มตัวอย่าง เห็นด้วย

ในระดับปานกลางแทนที่จะเห็นด้วยในระดับมากหรือใน

ระดับน้อยนั้น ผู ้ศึกษามีความเห็นไปในทิศทางเดียวกัน

กับผู้เชี่ยวชาญทั้ง 9 คนที่ได้จากการสัมภาษณ์แนวลึกว่า 

แม้คณะสงฆ์โดยพระสังฆาธิการบางวัดได้สนับสนุนให้วัด

เสริมสร้างบุคลากรผู้ท�าหน้าที่ในการพัฒนาสาธารณูปการ

ให้เพียงต่อการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาสาธารณูปการ

ของวัดแล้วก็ตาม แต่คณะสงฆ์โดยพระสังฆาธิการควรมี

การเสริมสร้างให้วัดแต่ละวัดในเขตพื้นที่สร้างเครือข่ายใน

การพัฒนาสภาพแวดล้อมวัด เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ

น�าเครือ่งมอื/เทคโนโลยมีาใช้ในการพฒันาแบบพึง่พาอาศยั

กัน จึงจะท�าให้แนวทางการพัฒนาสาธารณูปการของวัด

บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับงาน

วิจัยของ พระมหาฐณวัฒน์ ศรีประเสริฐ (2553) ได้ศึกษา

เรือ่ง การบรหิารจดัการภารกจิคณะสงฆ์ในเขตการปกครอง

จังหวัดสิงห์บุรี ท่ีพบว่า ด้านสาธารณูปการนั้น คณะสงฆ์

ควรจัดท�าแผนบริหารความเสี่ยงในการใช้ทรัพยากรและ

อุปกรณ์ต่างๆ ของวัด เพื่อป้องกันการช�ารุดสูญหายและ

ควรจัดให้มีการท�ารายงานทรัพย์สินของวัด และ สอดคล้อง

กับงานวิจัยของ พระมหาสมชาย สนฺติกโร (2556) ได้วิจัย

เรื่อง บทบาทของพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะ

สงฆ์ด้านสาธารณูปการของวัดในจังหวัดปทุมธานี ท่ีพบว่า 

บทบาทของพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะสงฆ์

ด้านสาธารณูปการของวัดในจังหวัดปทุมธานี แบ่งออกเป็น

รายด้านได้ดังนี้ (1) ด้านการพัฒนาวัด โดยภาพรวมมีการ

พัฒนาวัดอย่างมีแบบแผนโดยมีพระสังฆาธิการท่ีมีหน้าที่

รับผิดชอบระดับวัดได้ด�าเนินตามที่เจ้าคณะผู้ปกครองได้

ให้นโยบายเก่ียวกับการพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์รวมจิตใจของ

ประชาชน และ (2) ด้านการก่อสร้างและบูรณปฏิสังขรณ์

เสนาสนะ พระสงัฆาธกิารควรปรบัปรงุสภาวะแวดล้อมและ

ภูมิทัศน์ของวัดให้มีความสะอาดร่มรื่นสวยงาม

2. จากผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วย

ในระดับปานกลาง ( =1.82, SD=0.686) ต่อภาพรวม

ปัจจัยที่มีส่วนส�าคัญท�าให้แนวทางการพัฒนาการบริหาร

จัดการด้านสาธารณูปการของวัดในจังหวัดฉะเชิงเทราตาม

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประสบผลส�าเร็จ เหตุผล

ท่ีส�าคัญท่ีกลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยในระดับปานกลางแทนที่

จะเห็นด้วยในระดับมากหรือในระดับน้อยนั้น ผู้ศึกษามี

ความเห็นไปในทิศทางเดียวกันกับผู้เช่ียวชาญท้ัง 9 คนที่

ได้จากการสัมภาษณ์แนวลึก ว่า การท่ีคณะสงฆ์โดยพระ

สังฆาธิการบางวัดมีความเป็นผู้น�าสูง มีแนวคิด นโยบาย

และแผนงานในการพัฒนาด้านสาธารณูปการของวัดที่

ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการติดตามประเมินผล

เพื่อพัฒนาบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

คณะสงฆ์โดยพระสังฆาธิการของวัดในจังหวัดฉะเชิงเทรา

ควรมีนโยบายเพื่อพัฒนาสาธารณูปการท่ีชัดเจน และ

นโยบายเกี่ยวกับการน�าเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาปรับใช้ใน

การบริหารจัดการอย่างสอดคล้องเหมาะสม โดยการมีแผน

งานด้านพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ ความ

ช�านาญ มุ่งมั่นและเอาใจใส่ในการปฏิบัติงาน และบุคลากร

มีศักยภาพในการน�าเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาปรับใช้ในงาน

ด้านสาธารณูปการ โดยมุ่งหวังท่ีจะพัฒนาวัดให้เกิดความ

สะอาด สงบ และร่มรื่นอย่างแท้จริง สอดคล้องกับงาน
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วิจัยของ พระมหาเดชา สังขรุ่งเรือง (2559) ได้วิจัยเรื่อง 

ประสิทธิภาพการบริหารคณะสงฆ์: กรณีศึกษาคณะสงฆ์

อ�าเภอเมอืงกาญจนบรุ ีจงัหวดักาญจนบรุ ีทีพ่บว่า อปุสรรค 

และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับประสิทธิภาพการบริหารคณะ

สงฆ์ในอ�าเภอเมือง กาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี พบว่า 

ปัญหาที่ส�าคัญได้แก่ พระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาสบาง

รูปยังขาดวิสัยทัศน์ ขาดเป้าหมายในการบริหารจัดการวัด

ที่ชัดเจน การบริหารจัดการของเจ้าอาวาสบางส่วนไม่มีการ

ประชุมเพื่อปรึกษาวางแผน และก�าหนดวัตถุประสงค์ใน

การพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม เป็นการบริหารจัดการตาม

ความเคยชินที่เคยปฏิบัติมา ขาดการประสานงานระหว่าง 

วัด บ้าน และชุมชน และเจ้าอาวาสบางรูปใช้คนไม่ถูกกับ

งาน จึงท�าให้งานขาดประสิทธิภาพ แนวทางในการแก้ไข

ปัญหา ได้แก่ ควรมีการประชุมพระสังฆาธิการระดับเจ้า

อาวาสขึ้นไป เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารคณะสงฆ์ 

ในอ�าเภอเมืองกาญจนบุรี และเพื่อให้เกิดความสามัคคี

ภายในเขตการปกครองดูแล ส่งเสริมให้พระสังฆาธิการ

เปิดรับความรู้ใหม่ ๆ เพื่อน�ามาใช้ในการบริหารจัดการ มี

การน�าเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการพัฒนาคณะสงฆ์ 

และควรมีการจัดกิจกรรมที่สร้างสรรค์ระหว่างวัดกับชุมชน

อย่างต่อเนื่อง

3. จากผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วย

ในระดับปานกลาง ( =1.82, SD=0.662) ต่อภาพรวม

ปัจจัยที่มีส่วนส�าคัญต่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร

จัดการด้านสาธารณูปการของวัดในจังหวัดฉะเชิงเทราตาม

แนวคิดการบริหารจัดการหน่วยงานแบบสมดุล เหตุผลที่

ส�าคัญที่กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยในระดับปานกลางแทนที่จะ

เห็นด้วยในระดับมากหรือในระดับน้อยนั้น ผู้ศึกษามีความ

เห็นว่า การที่คณะสงฆ์โดยพระสังฆาธิการบางวัดสนับสนุน

วัด และวัดมีการเสริมสร้างบุคลากรผู้ท�าหน้าที่ในด้านการ

พัฒนาสาธารณูปการของวัด ให้มีจ�านวนที่เพียงพอต่อการ

พัฒนาสภาพแวดล้อม รวมถึงสนับสนุนให้มีการจัดท�าแผน

งานที่ดีและมีความชัดเจน รวมถึงมีแผนปฏิบัติการในการ

ด�าเนินงานทีส่อดคล้องกบัแผนงานในทกุกจิกรรม/โครงการ 

เป็นปัจจัยที่มีส่วนส�าคัญต่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการ

บริหารจัดการด้านสาธารณูปการของวัดได้ สอดคล้องกับ

ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่สัมภาษณ์แนวลึกทั้ง 9 คน ท่ี

ล้วนเห็นว่า ปัจจัยที่มีส่วนส�าคัญท�าให้แนวทางการพัฒนา

ประสบผลส�าเร็จได้ ได้แก่ การท่ีคณะสงฆ์โดยพระสังฆาธิ

การบางวดัสนบัสนนุวดั และวดัมกีารเสรมิสร้างบุคลากรผูท้�า

หน้าทีใ่นด้านการพฒันาสาธารณปูการของวดั ให้มจี�านวนที่

เพียงพอ รวมถึงมีการจัดท�าแผนงานที่ดีและมีความชัดเจน

ข้อเสนอแนะกำรวิจัยครั้งนี้

1. ข้อเสนอแนะส�าหรับแนวทางการพัฒนาการ

บริหารจัดการด ้านสาธารณูปการของวัดในจังหวัด

ฉะเชิงเทราตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยเฉพาะ

อย่างยิง่ คณะสงฆ์โดยพระสงัฆาธกิารบางวดัควรสนบัสนนุให้

วดัเสรมิสร้างบุคลากรผูท้�าหน้าท่ีในการพฒันาสาธารณปูการ

ให้เพียงต่อการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาวัดให้มีสภาพ

แวดล้อมท่ีเหมาะสม นอกจากนี้แล้ว พระสังฆาธิการบาง

วัดควรจัดเตรียมปัจจัยในด้านการพัฒนาสาธารณูปการ

ของวัดไว้อย่างเพียงพอต่อการด�าเนินงาน จะท�าให้การ

พัฒนาวัดท�าได้อย่างต่อเนื่อง

2. ข้อเสนอแนะส�าหรับปัจจัยท่ีมีส่วนส�าคัญท�าให้

แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการด้านสาธารณูปการ

ของวัดในจังหวัดฉะเชิงเทราตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอ

เพียงประสบผลส�าเร็จโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การท่ีคณะสงฆ์

โดยพระสังฆาธิการบางวัดควรมีความเป็นผู้น�าสูง มีนโย

บายและแผนงานในการพัฒนาด้านสาธารณูปการของวัด

ที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการติดตามประเมิน

ผลเพื่อพัฒนาบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง

3. ข้อเสนอแนะส�าหรบัประสทิธภิาพในการบรหิาร

จัดการด้านสาธารณูปการของวัดในจังหวัดฉะเชิงเทราตาม

กรอบแนวคิดการบริหารจัดการหน่วยงานแบบสมดุล 4 

ด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การท่ีคณะสงฆ์โดยพระสังฆาธิ

การบางวัดควรสนับสนุนให้วัดมีการเสริมสร้างบุคลากร

ผู้ท�าหน้าที่ในด้านการพัฒนาสาธารณูปการของวัด ให้มี

จ�านวนท่ีเพียงพอต่อการพัฒนาสภาพแวดล้อม รวมถึง

สนับสนุนให้มีการจัดท�าแผนงานท่ีดีและมีความชัดเจน มี

แผนปฏิบัติการในการด�าเนินงานท่ีสอดคล้องกับแผนงาน

ในทุกกิจกรรม/โครงการ
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ข้อเสนอแนะกำรวิจัยครั้งต่อไป

1. ท�าการศึกษาเพ่ือต่อยอดจากการศึกษาครั้งนี้ 

เพื่อค้นหาองค์ความรู้ใหม่เกี่ยวกับการน�ากรอบแนวคิดนี้ไป

ประยกุต์ใช้ตามความเหมาะสมในหน่วยงานอืน่ เพือ่เป็นการ

พิสูจน์ผลการวิจัยซึ่งจะน�าไปสู่การพัฒนาประสิทธิภาพใน

การบริหารจัดการต่อไป อย่างไรก็ตาม ในการศึกษาหรือ

การวิจัยครั้งต่อไป อาจน�าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 5 ด้าน 

ซึ่งผู้ศึกษาได้น�ามาเป็นแนวคิดในครั้งนี้ไปปรับใช้เฉพาะบาง

ด้านที่เหมาะสมกับหน่วยงานที่ศึกษาก็ได้ หรือตัดบางด้าน

ออกก็ได้ โดยไม่จ�าเป็นต้องน�าไปใช้ครบทั้งหมดทุกด้าน ใน

ทางตรงข้าม อาจเพิ่มจ�านวนด้านหรือตัวชี้วัดขึ้นอีกก็ได้

ตามความเหมาะสม แต่ควรให้เหตุผลก�ากับไว้ด้วยเสมอ

2. ท�าการศึกษาวิจัยแบบเจาะลึกแนวทางการ

พฒันาการบรหิารจดัการด้านสาธารณปูการของวดัในจงัหวัด

ฉะเชิงเทราตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยเปรียบ

เทียบหรือเทียบเคียงกับวัดในจังหวัดอื่นๆ 
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บทคัดย่อ

การการวิจัยแบบผสมผสานผสมผสานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) ปัญหาของการบริหารจัดการ (2) แนวทาง

การพัฒนาการบริหารจัดการ และ (3) ปัจจัยที่มีส่วนส�าคัญท�าให้แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการด้านการส่งออก

ของท่าเรือกรุงเทพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประสบผลส�าเร็จ ประชากร คือ ผู้ประกอบการสินค้าส่งออกที่ส่ง

ออกผ่านท่าเรือกรุงเทพ จ�านวน 4,713 คน ใช้ประชากรเป็นกลุ่มตัวอย่าง จ�านวน 900 คน ท่ีได้มาจากการค�านวณโดย

ใช้สูตรของทาโร ยามาเน่ วิเคราะห์ข้อมูลเป็นการวิเคราะห์ในรูปตาราง รวมท้ังใช้รูปแบบวิเคราะห์เชิงพรรณนา ส�าหรับ

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าการถดถอยพหุคูณ และ

ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน ในส่วนของการวิจัยเชิงคุณภาพมีการสัมภาษณ์แนวลึกเฉพาะผู้เชี่ยวชาญ จ�านวน 

9 คน แบบตัวต่อตัว ด้วยแบบสอบถามแนวลึกแบบมีโครงสร้าง ผลการศึกษาพบว่า (1) พนักงานบางคนของการท่าเรือ

ขาดความใส่ใจในการให้บริการ (2) พนักงานของท่าเรือควรให้ความใส่ใจในการให้บริการและการติดตามดูแลลูกค้า

ผู้ประกอบการส่งออก (3) การที่ผู ้บริหารของท่าเรือกรุงเทพมีนโยบายที่ชัดเจนในการบริหารจัดการด้านการส่งออก 

รวมถึงการน�าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ เพื่ออ�านวยความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านการส่ง

ออก และ (4) ตัวแบบในการบริหารจัดการ เรียงตามล�าดับจากความส�าคัญมากไปน้อย ดังนี้ (1) ด้านความพอประมาณ  

(2) ด้านการมีความรู้ (3) ด้านคุณธรรม (4) ด้านความมีเหตุผล และ (5) ด้านการมีภูมิคุ้มกัน 

ค�ำส�ำคัญ: การบริหารจัดการ, การส่งออก, ท่าเรือกรุงเทพ, ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

Abstract

The mixed method research was to study (1) problems of administration (2) development 

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

of administration of exports of Bangkok Port according to the sufficiency economy philosophy. 

The population consisted of 4,713 exporters who export through the Bangkok Port. A total of 900 

samples were calculated by using Taro Yamane’s Formula. The data analyzed was summarized in 

contingency tables with descriptive approach. Statistics exercised were frequency, percentage, mean, 

standard deviation, multiple regression and Pearson’s correlation coefficient. For qualitative research, 

in-depth interviews were applied with 9 experts, with face-to-face interviews and together with 

structured in-depth interviews forms, also applied. Research finding were (1) the major problem of  

กำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรส่งออกของท่ำเรือกรุงเทพตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง

Administration of Exports at the Bangkok Port 

According to the Sufficiency Economy Philosophy
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บทน�ำ

ท่าเรือกรุงเทพ (Bangkok port) หรือท่าเรือ

คลองเตย เป็นท่าเรือส�าคัญของกรุงเทพมหานคร อยู่ใน

ความดูแลของการท่าเรือแห่งประเทศไทย ต้ังอยู่บริเวณ

ริมฝั่งแม่น�้าเจ้าพระยา เขตคลองเตย ซึ่งการท่าเรือแห่ง

ประเทศไทย เป็นรัฐวิสาหกิจสาธารณูปการในสังกัด

กระทรวงคมนาคม ก่อตัง้ขึน้ตามพระราชบญัญตักิารท่าเรอื

แห่งประเทศไทย พทุธศักราช 2494 มวีตัถปุระสงค์ประกอบ

และส่งเสริมกิจการการท่าเรือ เพ่ือประโยชน์แห่งรัฐและ

ประชาชน ซ่ึงการท่าเรอืกรงุเทพได้ยดึหลกัปรชัญาเศรษฐกจิ

พอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทาน

เป็นการชี้แนะแนวทางการด�ารงชีวิตและการปฏิบัติของ

ประชาชนให้เดินในสายกลาง ความพอเพียงหมายถึงความ

พอประมาณ ความมีเหตุผล รวมทั้งการมีระดับภูมิคุ้มกัน

ในตัวที่ดี ปัจจุบันการท่าเรือกรุงเทพน�าปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการบริหารงานด้านต่างๆ รวม

ทั้งการบริหารงานบุคคล ในทุกขั้นตอน เช่น การวางแผน

สรรหาและคัดเลือกบุคลากร การอบรมและพัฒนา การ

ประเมินผลการปฏิบัติงาน การบริหารค่าตอบแทน และ

การธ�ารงรักษาบุคลากร เพื่อคงไว้ซึ่งความสมดุล พร้อม

รับการเปล่ียนแปลงในทุกด้าน โดยเฉพาะด้านการน�า

เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้กับการด�าเนินงานทั้งด้านการส่ง

ออก และด้านอื่นๆ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ท่าเรือ

กรุงเทพ ได้พัฒนากิจการด้านการขนส่งทางน�้าเรื่อยมา

เป็นล�าดับนับตั้งแต่ก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน มีการบรรทุก ขน

ถ่ายตู้สินค้าที่ท่าเรือกรุงเทพจ�านวนเพิ่มขึ้นทุกปี จนท่าเรือ

administrative was Bangkok Port’s employees do not pay attention to customer service and do not 

follow the customer care export operator’s guidelines (2) the major development guidelines were 

exporter’s employees should pay attention to service and follow the customer care export operator’s 

guidelines (3) the main factors of the success of the development guideline was the administrator 

of Bangkok Port should have a clear policy on administration for exported goods including the use 

of modern technology to facilitate and enhance the efficiency of administration for exported and 

(4) the master’s model of administration was the emphasis on the moderation aspect and the other 

aspects, for knowledge, morality, rationality, and immunity.

Keywords: administration, exports, Bangkok port, the sufficiency economy philosophy

กรุงเทพเริ่มแออัด และได้ปรับปรุงพื้นท่ีหลังท่าเรือให้วาง

ตู้สินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดหาเครื่องมือทุ่นแรง

เพื่อใช้จัดเรียงตู้สินค้า ได้น�าระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ใน

กิจการ ท�าให้สามารถรับตู้สินค้าเพิ่มข้ึนเป็น 1.3 ล้าน ที.อี.

ย.ู เนือ่งจากท่าเรอืกรงุเทพเป็นท่าเรอืแม่น�า้ ท�าให้มข้ีอจ�ากดั

ในการรองรับเรือสินค้าขนาดใหญ่ ประกอบกับความเจริญ

เติบโต ต่อมา รัฐบาลได้จ�ากัดตู้สินค้าที่ท่าเรือกรุงเทพไว้ที่ 1 

ล้านที.อี.ยู. ต่อปี เพื่อลดความแออัด และปัญหาจราจรใน

ท่าเรือกรุงเทพเพื่อให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ (การ

ท่าเรือแห่งประเทศไทย, 2558, น. 44-47)

การบริหารจัดการด้านการส่งออกของการท่าเรือ

กรุงเทพในปัจจุบันมีลูกค้าท่ีผู้ประกอบการส่งออกสินค้าไป

จ�าหน่ายต่างประเทศเพิ่มขึ้นเป็นจ�านวนมาก ท�าให้พื้นที่โรง

พักสินค้าเกิดความแออัด มีไม่เพียงต่อการให้บริการ ท�าให้

มสีนิค้าทีต้่องการส่งออกตกค้างจ�านวนมาก เกดิความล่าช้า 

เสียเวลาและผู้ประกอบการมีต้นทุนในการบริหารเพิ่มมาก

ข้ึน การบริหารจัดการต้องใช้เครื่องจักรกลเพิ่มมากขึ้น 

และการน�าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาปรับใช้การปฏิบัติงาน

จึงมีความเป็นอย่างยิ่ง ภาวการณ์เช่นนี้บ่งช้ีถึงการบริหาร

จัดการของการท่าเรือกรุงเทพว่ายังขาดประสิทธิภาพ หรือ

ยังมีการบริหารจัดการที่ไม่ดีเท่าควร ซึ่งเป็นประเด็นส�าคัญ

ทีเ่ป็นทีม่าของการศกึษาในครัง้นี ้ทัง้นีเ้นือ่งจากมเีหตปัุจจยั

หลาย ๆ  ด้านตามกรอบภารกิจท่ีภาครัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

การท่าเรือกรุงเทพ ยังด�าเนินการได้ไม่มีประสิทธิภาพเท่า
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ที่ควร ซึ่งยากที่จะท�าการศึกษาในทุกแง่มุมของปัญหาใน

เวลาพร้อมๆ กันได้ ดังนั้นการศึกษาในครั้งนี้ ผู้ศึกษาจึงมุ่ง

ที่จะท�าการศึกษาไปในประเด็นที่ส�าคัญเพียงประเด็นเดียว 

คือ การบริหารจัดการของท่าเรือกรุงเทพ เฉพาะภารกิจ

ด้านการส่งออกเท่านั้น ตามขอบเขตของการวิจัยในครั้งนี้

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

1. เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาเกี่ยวกับการบริหาร

จัดการด้านการส่งออกของท่าเรือกรุงเทพตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง

2. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการบริหาร

จัดการด้านการส่งออกของท่าเรือกรุงเทพตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง

3. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีส่วนส�าคัญที่ท�าให้แนวทาง

การพัฒนาการบริหารจัดการด้านการส่งออกของท่าเรือ

กรงุเทพตามปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงประสบผลส�าเรจ็ 

4. เพื่อเสนอตัวแบบในการบริหารจัดการด้านการ

ส่งออกของท่าเรอืกรงุเทพตามปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง

แนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง

1. แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่ เกี่ยวกับการ

บริหารจัดการ

กิติมา ปรีดีดิลก (2529, น. 11 - 12) กล่าวว่า

ถึงปัจจุบันเมื่อกล่าวถึงปัจจัยพื้นฐานอันเป็นทรัพยากร

ในการบริหาร องค์ประกอบที่ส�าคัญในการบริหารงาน

ประกอบด้วย 4 ปัจจัยหรือที่เรียกว่า ทฤษฎี 4 M’s ได้แก่ 

คน (man) เงิน (money) วัสดุสิ่งของ (material) และวิธี

จดัการ (management) อย่างไรกดี็ได้มนีกัวชิาการบางท่าน 

อาทิเช่น ศาสตราจารย์ วิลเลี่ยม ที กรีนวูด ให้ความเห็นว่า 

ทรัพยากรการบริหารควรมีปัจจัยในการบริหารอย่างน้อย 

7 ประการ ได้แก่ คน (man) เงิน (money) วัสดุส่ิงของ 

(material) อ�านาจ (authority) เวลา (time) ก�าลังใจใน

การท�างาน (will) และความสะดวกต่าง (facility) หรือ

ในทางบริหารธุรกิจเอกชน การจัดการเชิงธุรกิจ กล่าวถึง

ปัจจัยการบริหารว่า ควรเป็น 6 m’s ซึ่งประกอบไปด้วย 

คน (man) เงิน (money) วัสดุสิ่งของ (material) วิธีการ 

(method) ตลาด (market) และเครื่องจักร (machine) 

เป็นต้น ซึ่งปัจจัยเหล่านี้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อ

ให้การด�าเนินงานขององค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ตั้ง

ไว้สูงสุดนั่นเอง 

ไพวัลย ์ ชลาลัย (2550) ความพึงพอใจของ

ประชาชนต่อการให้บริการของ พนักงานเทศบาลต�าบล

คลองใหญ่ อ�าเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด ผลการศึกษา

พบว่า โดยภาพรวมระดับความพึงพอใจในการให้บริการ

ของพนกังานเทศบาลต�าบลคลองใหญ่ อยูใ่นระดบัมาก เมือ่

จ�าแนกรายด้านตามความส�าคัญของการใช้บริการได้ดังนี้ 

(1) สามารถน�าระบบคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ในงานและ

สามารถบริการประชาชนได้ รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

โดยประชาชนมีระดับความพึงพอใจต่อความสามารถน�า

ระบบ คอมพวิเตอร์มาประยกุต์ใช้ในงานและสามารถบรกิาร

ประชาชนได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ อยู่ในระดับมาก 

และให้ความส�าคัญเป็นอันดับท่ี 1 (2) ศึกษาองค์ความรู้

ใหม่ๆ เพือ่ปฏบิตังิานได้อย่างมปีระสทิธภิาพ โดยประชาชน

มีระดับความพึงพอใจต่อการศึกษาองค์ความรู้ใหม่ๆ เพื่อ

ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อยู่ในระดับมาก และให้

ความส�าคัญเป็นอันดับท่ี 2

สุจิตรา เข่ือนขันธ์ (2549) ความพึงพอใจของ

ประชาชนต่อการให้บรกิาร โครงการจดัหน่วยบรกิารอ�าเภอ

เคลื่อนท่ีในอ�าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ผลการศึกษาพบ

ว่า ใน ภาพรวมประชาชนในอ�าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 

มีความพึงพอใจต่อการให้บริการโครงการจัด หน่วยบริการ

อ�าเภอเคลื่อนท่ีในระดับ ปานกลาง เมื่อพิจารณาในราย

ละเอียดพบว่าด้านท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของประชาชน

มากท่ีสุด คือ ด้านความรวดเร็วของการให้บริการ รองลง

มาคือ ด้านความเสมอภาคของการให้บริการ ด้านความ

สะดวกของการให้บริการ และด้านความเป็นกันเองของ

การให้บริการ ตามล�าดับ และเมื่อพิจารณาตามปัจจัยส่วน

บุคคล เพศ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน และภูมิล�าเนา

ที่อยู่อาศัยต่างกัน ท�าให้ความพึงพอใจไม่แตกต่างกัน ส่วน

อายุและอาชีพท่ีต่างกันท�าให้มีความพึงพอใจแตกต่างกัน

2. แนวคิด และงานวิจัยท่ีเก่ียวกับการบริการ 

และการส่งออก 
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การท�าธุรกิจส่งออก (1) การจดทะเบียนพาณิชย์

เป็นนิติบุคคล ที่กรมพัฒนาธุรกิจ กระทรวงพาณิชย์ ท้ังนี้

เพื่อให้มีสภาพเป็นองค์กรธุรกิจ มีความน่าเชื่อถือเมื่อติดต่อ

กับผู้น�าเข้าในต่างประเทศ (2) การจดทะเบียนภาษีมูลค่า

เพิ่มที่กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง เป็นการปฏิบัติตาม

กฎหมาย (3) การจดทะเบียนตามระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ

การค้า ซึ่งขึ้นอยู่กับชนิดของสินค้าที่จ�าหน่าย ในที่นี้จะยก

ตัวอย่างบางรายการสินค้า เช่น (3.1) ในกรณีที่ส่งออกผล

ไม้สด แช่เย็น แช่แข็ง ต้องจดทะเบียนสวนผลไม้เพื่อการ

ส่งออกที่กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

(3.2) ในกรณีที่ส่งออกสินค้าประมง ต้องขออนุญาตและ

จดทะเบียนเป็นผู้มีอาชีพในการประมง การค้าสินค้าสัตว์

น�้าจากกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (3.3) 

ในกรณีที่ส่งออกดอกกล้วยไม้ ต้องจดทะเบียนเป็นผู้ส่ง

ออกดอกกล้วยไม้ที่กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ (4) การเสนอจ�าหน่ายสินค้าและราคาแก่

ผู้น�าเข้าในต่างประเทศ ซึ่งผู้ส่งออก ในฐานะนักธุรกิจ จะ

ต้องหาลูกค้าที่น่าเชื่อถือ (5) เมื่อได้ผู้ซื้อในต่างประเทศ

แล้ว ผู้ซ้ือหรือผู้น�าเข้าในต่างประเทศจะแจ้งให้ทราบว่า มี

เอกสารใดบ้างที่ผู้ส่งออกต้องแนบไปพร้อมกับการส่งออก 

ส�าหรับสินค้าอาหาร ผัก ผลไม้ ผู้น�าเข้าในออสเตรเลียจะ

ต้องส่งหนังสืออนุญาตการน�าเข้ามาให้ผู้ส่งออกไทยเพื่อ

การขอใบรับรองแหล่งก�าเนิดสินค้า

3. ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เกษม วฒันชยั (2549, น. 56-57) ค�าว่า “เศรษฐกจิ

พอเพียง” เป็นหลักปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ทรงมีพระราชด�ารัสชี้แนะแนวทางการด�าเนินชีวิตแก่พสก

นิกรชาวไทยมาโดตลอดนานกว่า 25 ปี ต้ังแต่ก่อนเกิด

วิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ และเมื่อภายหลังทรงได้เน้นย�้า

แนวทางการแก้ไขเพื่อให้รอดพ้น และสามารถด�ารงอยู่ได้

อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์และความ

เปลี่ยนแปลงต่างๆ

4. แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวกับการ

บริหารจัดการหน่วยงานแบบสมดุล

วัฒนา พัฒนพงศ์ (2546, น. 38-39) ได้บรรยาย

ไว ้ว ่า ดัชนีวัดความส�าเ ร็จแบบสมดุล (Balanced  

Scorecard) ตามที่ Kaplan และ Norton ได้ให้ความ

หมายไว ้  คือ “เครื่องมือที่ท�าหน ้าที่ เปลี่ยนพันธกิจ  

(mission) และกลยุทธ์ (strategy) เป็นชุดของการวัดผล

การปฏิบัติงานท่ีมีส่วนช่วยก�าหนดกรอบของระบบการ

วัด และการบริหารกลยุทธ์ที่ครอบคลุมประเด็นครบถ้วน 

ตัวเลขท่ีได้จากการวัดจะท�าหน้าท่ีวัดผลการปฏิบัติงานของ

องค์กรการท่ีครอบคลุมด้านต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องไว้ครบถ้วน 

เช่น ด้านการเงิน ด้านลูกค้า ด้านกิจการภายใน และด้าน

การเรียนรู้และการเติบโตขององค์กร”

5. ความเป็นมา โครงสร้าง และอ�านาจหน้าที่

ของท่าเรือกรุงเทพ ท่าเรือกรุงเทพ (Bangkok port) หรือ

ท่าเรือคลองเตย เป็นท่าเรือส�าคัญของกรุงเทพมหานคร 

อยู ่ในความดูแลของการท่าเรือแห่งประเทศไทย ตั้งอยู ่

บริเวณริมฝั่งแม่น�้าเจ้าพระยา ย่านคลองเตย ซึ่งการท่าเรือ

แห่งประเทศไทย เป็นรัฐวิสาหกิจสาธารณูปการในสังกัด

กระทรวงคมนาคม ก่อตั้งข้ึนตามพระราชบัญญัติการ

ท่าเรือแห่งประเทศไทย พุทธศักราช 2494 มีวัตถุประสงค์

ประกอบและส่งเสริมกิจการการท่าเรือ เพื่อประโยชน์แห่ง

รัฐและประชาชน 

ท่าเรือกรุงเทพในการดูแลของการท่าเรือแห่ง

ประเทศไทย ได้พัฒนากิจการด้านการขนส่งทางน�้าเรื่อย

มาเป็นล�าดบันบัตัง้แต่ก่อตัง้จนถงึปัจจบุนั โดยในอดตีสนิค้า

ท่ีขนส่งทางทะเลเป็นเรือสินค้าท่ัวไปและสินค้าเทกอง ท่า

เทียบเรือในขณะนั้น ได้แก่ ท่าเทียบเรือเขื่อนตะวันตก 

จ�านวน 9 ท่า เป็นท่าส�าหรับบรรทุก-ขนถ่ายสินค้าทั่วไป

และสินค้าเทกอง จนกระท่ังการขนส่งสินค้าด้วยระบบ

คอนเทนเนอร์ได้แพร่ขยายเข้ามาสู่ประเทศไทย

ในปี พ.ศ. 2518-2520 การท่าเรือฯ จึงได้ด�าเนิน

การก่อสร้างท่าเทียบเรือเข่ือนตะวันออกเพื่อใช้เป็นท่า

อเนกประสงค์และจัดให้รับตู้สินค้าได้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2520 

เป็นต้นมา

- มีการบรรทุก-ขนถ่าย ตู้สินค้าท่ีท่าเรือกรุงเทพ

จ�านวนเพิ่มข้ึนทุกปี จนท่าเรือกรุงเทพเริ่มแออัด 

- กระทัง่ปี พ.ศ. 2530-2531 เกดิภาวะความแออดั

อย่างรุนแรง การท่าเรือฯ จึงได้เร่งพัฒนาท่าเทียบเรือเขื่อน

ตะวันออกเป็นท่าเทียบเรือตู้สินค้า โดยติดตั้งปั้นจ่ันหน้าท่า

ในระยะเริ่มแรกจ�านวน 7 คัน และปัจจุบันมีจ�านวน 14 คัน 

- ปรับปรุงพื้นที่หลังท่าให้วางตู้สินค้าได้อย่างมี



312 Vol. 8 No. 3 September-December 2018
EAU HEritAgE JoUrnAl

Social Science and Humanity

ประสิทธิภาพ โดยจัดหาเครื่องมือทุ่นแรงเพื่อใช้จัดเรียง

ตู้สินค้า น�าระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ในกิจการ ท�าให้

สามารถรับตู้สินค้าเพิ่มขึ้นเป็น 1.3 ล้าน ที.อี.ยู.เนื่องจาก

ท่าเรือกรุงเทพเป็นท่าเรือแม่น�้า ท�าให้มีข้อจ�ากัดในการ

รองรับเรือสินค้าขนาดใหญ่ ประกอบกับความเจริญเติบโต

ต่อมา จึงจ�าเป็นต้องมีการพัฒนาท่าเรือขนาดใหญ่

เพื่อรองรับเรือและสินค้าที่เพิ่มมากขึ้นรวมทั้งเพื่อลดความ

แออัด และปัญหาจราจรในท่าเรือกรุงเทพท�าให้รัฐบาล

ต้องจ�ากัดตู้สินค้าที่ท่าเรือกรุงเทพไว้ที่ 1 ล้านที.อี.ยู. ต่อปี 

ตลอดระยะเวลาที่ผ ่านมา การท ่าเ รือแห ่ง

ประเทศไทยได้พัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพงานบริการ

ของท่าเรือที่อยู่ในความรับผิดชอบ และได้น�าระบบการ

บริหารจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ รวม

ทั้งปรับเปล่ียนระบบการบริหารงานเป็นแบบธุรกิจเอกชน 

เพื่อความคล่องตัวในการด�าเนินงานและรองรับการขยาย

ธุรกิจใหม่ๆ ที่เกี่ยวเนื่องในอนาคต ตลอดจนน�าระบบ

รับรองมาตรฐานคุณภาพต่างๆ มาใช้เพื่อเสริมสร้างความ

มั่นใจแก่ผู้ใช้บริการ

พัฒนาการขององค์กรส่งผลโดยตรงกับความ

สามารถในด้านการค้าและการลงทนุของประเทศ ประกอบ

กบัแนวโน้มในการแข่งขนัระหว่างท่าเรอืสงูขึน้อย่างต่อเนือ่ง 

และพัฒนาไปสู่รูปแบบการแข่งขันที่มุ่งเน้นความรู้ ข้อมูล 

การบริหารจัดการ และความยืดหยุ ่นในการปฏิบัติงาน 

คุณสมบัติที่เป็นพ้ืนฐานของความสามารถในการแข่งขัน

ดังกล่าว ล้วนแล้วแต่สร้างมาจากทรัพยากรขององค์กร

ท่าเรือกรุงเทพได้จัดหาสิ่งอ�านวยความสะดวกพื้น

ฐานเพ่ือบริการเรือในการเทยีบท่าให้ได้รบัความสะดวกและ

ปลอดภัย อาทิ เรือลากจูง เรือรับเชือก ท่าเทียบเรือ และ

เครื่องมือทุ่นแรงที่เหมาะกับงานแต่ละประเภท เป็นต้น 

พื้นที่วางสินค้า (ลานสินค้า คลังสินค้า ไซโล ห้อง

เย็น) บริการโรงพักสินค้า และคลังสินค้าเนื้อที่ 117,578 

ตารางเมตร ลานวางและบรรจุตู ้สินค้าเนื้อที่ 357,840 

ตารางเมตร และเต้าเสียบไฟตู้สินค้าห้องเย็นอีก 660 จุด

เครื่องมือส�าหรับการก�าจัดของเสีย (ประเภทของ

เสียจากอับเฉา ขี้โล้ โคลน ของเสียทางเคมี ขยะ) ให้ บริการ

เรือขยะ ขนาด 160, 200 แรงม้า จ�านวน 2 ล�า

งานขดุลอกบ�ารงุรกัษาร่องน�า้ : การท่าเรอืฯ ด�าเนนิ

การขดุลอก บ�ารงุรกัษาร่องน�า้ ทางเดนิเรอืและแอ่งจอดเรอื

การส�ารวจทางอุทกศาสตร์ เพื่อตรวจสอบความ

ลึกร่องน�้าในเขตรับผิดชอบของการท่าเรือ รวมถึงท่าเรือ

เอกชน และท่าเรือของภาครัฐ

เรือลากจูง มีเรือลากจูง จ�านวน 8 ล�า ขนาด 

800-3,200 แรงม้า

บริการสาธารณสุข มีโรงพยาบาลท่าเรือฯ และ

โรงพยาบาลใกล้เคียง โรงพยาบาลของท่าเรือมีหน่วยให้ 

บริการส�าหรับผู้ป่วยฉุกเฉิน และรถฉุกเฉิน เป็นต้น

กรอบแนวคิดกำรวิจัย

ตัวแปรอิสระ และกรอบแนวคิดส่วนท่ีเป็นตัวแปร

ตาม โดยกรอบแนวคิดส่วนท่ีเป็นอิสระ คือ ปัจจัยท่ีมีส่วน

ส�าคัญต่อการบริหารจัดการด้านการส่งออกของท่าเรือ

กรุงเทพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 5 ด้าน ได้แก่ 

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

การมีภูมิคุ้มกัน (4) ด้านความรู้ และ (5) ด้านคุณธรรม 

(วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, 2552, น. 63-68) ท่ีจัดแบ่งกลุ่มของ

กรอบแนวคิดออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ หนึ่ง ปัจจัยท่ีมีส่วน

ส�าคัญต่อสภาพปัญหาเก่ียวการบริหารจัดการด้านการส่ง

ออกของท่าเรือกรุงเทพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

และปัจจัยที่มีส่วนส�าคัญต่อแนวทางการพัฒนาการบริหาร

จัดการด้านการส่งออกของท่าเรือกรุงเทพตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง นอกจากนี้แล้วผู้ศึกษายังได้ศึกษาถึง

ปัจจัยที่มีส่วนส�าคัญท�าให้แนวทางการพัฒนาการบริหาร

จัดการด้านการส่งออกของท่าเรือกรุงเทพตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงประสบผลส�าเร็จ ซึ่งผู้ศึกษาได้ก�าหนดให้

เป็นกรอบแนวคิดรอง ในส่วนท่ีเป็นตัวแปรอิสระอีกด้วย 

ส�าหรับกรอบแนวคิดส่วนที่เป็นตัวแปรตาม คือ 

ปัจจัยท่ีมีส่วนส�าคัญต่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร

จัดการด้านการส่งออกของท่าเรือกรุงเทพตามกรอบ

แนวคิดการบริหารจัดการหน่วยงานแบบสมดุล (balance 

scorecard) 4 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านภายนอกหน่วยงาน 

(external perspective หรือ customer perspective) 

เช่น ประชาชนผู้รับบริการ ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
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(2) ด้านภายในหน่วยงาน (internal perspective) เช่น 

กระบวนการบริหารจัดการในหน่วยงาน (3) ด้านการ

เรียนรู้และการเจริญเติบโต (learning and growth  

perspective) เช่น ความสามารถในการสร้างหรือพัฒนา

หน่วยงาน หรือการมีบุคลากรท่ีมีคุณภาพ มีความรู้ ความ

สามารถ มีการพัฒนาตนเอง และมีทัศนคติท่ีดี และ  

(4) ด้านการเงนิ (financial perspective) เช่น งบประมาณ 

ความสามารถในการท�าก�าไร

ตัวแปรอิสระ (เหตุ) ตัวแปรตาม (ตาม)

ปัจจัยที่มีส่วนส�าคัญต่อสภาพปัญหาของการบริหาร

จัดการด้านการส่งออกของท่าเรือกรุงเทพตาม

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 5 ด้าน

1. ด้านพอประมาณ          2. ด้านความมีเหตุผล

3. ด้านการมีภูมิคุ้มกัน       4. ด้านความรู้

5. ด้านคุณธรรม

การบริหารจัดการด้านการส่งออก

ของท่าเรือกรุงเทพ 

ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ปัจจัยที่มีส่วนส�าคัญต่อแนวการพัฒนาการบริหาร

จัดการด้านการส่งออกของท่าเรือกรุงเทพตาม

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 5 ด้าน

1. ด้านพอประมาณ         2. ด้านความมีเหตุผล

3. ด้านการมีภูมิคุ้มกัน      4. ด้านความรู้

5. ด้านคุณธรรม

ปัจจัยที่มีส่วนส�าคัญต่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการ

บริหารจัดการด้านการส่งออกของท่าเรือกรุงเทพ

ตามกรอบแนวคิดการบริหารจัดการหน่วยงานแบบ

สมดุล 4 ด้าน

1. ด้านภายนอกหน่วยงาน

2. ด้านภายในหน่วยงาน

3. ด้านการเรียนรู้และการเจริญเติบโต

4. ด้านการงบประมาณ

ปัจจัยที่มีส่วนส�าคัญท�าให้การพัฒนาการบริหาร

จัดการด้านการส่งออกของท่าเรือกรุงเทพตาม

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประสบความส�าเร็จ

1. ปัจจัยภายใน          2. ปัจจัยภายนอก

ภำพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

ประชากร คือ ผู้ประกอบการส่งสินค้าขาออกที่

ผ่านท่าเรือกรุงเทพ จ�านวน 9 สมาคม/สมาพันธ์ ที่มีสมาชิก

ผู้ประกอบการสินค้าส่งออกที่ส่งออกผ่านท่าเรือกรุงเทพ 

จ�านวน 4,713 คน

กลุ่มตัวอย่าง คือ จ�านวนประชากรท่ีเป็นตัวแทน

ของประชากรดังกล่าวที่ตอบแบบสอบถาม คือ ผู้ประกอบ

การส่งสินค้าขาออกที่ผ่านท่าเรือกรุงเทพ จ�านวน 900 คน 

ท่ีได้มาจากการค�านวณโดยใช้สูตรของ Yamane (1967,  

p. 398) ทีร่ะดบัความเชือ่มัน่ 97.0 % หรอืทีร่ะดบัความคลาด

เคลื่อน 0.03 ซึ่งเป็นการสุ ่มแบบใช้ความน่าจะเป็น  

(probability sampling) เหตุผลที่ผู้ศึกษาเลือกประชากร

และกลุม่ตวัอย่างทีเ่ป็นบรษิทัผูส่้งสนิค้าขาออกทีผ่่านท่าเรอื
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กรุงเทพ เพราะเป็นผู้รับบริการ และเป็นผู้ได้รับผลกระทบ

โดยตรงต่อการให้บริการของท่าเรือกรุงเทพ (การท่าเรือ

แห่งประเทศไทย, 2559)

เครื่องมือท่ีใช้ในกำรวิจัย

ใช้แบบสอบถามส�าหรับการวิจัยเชิงประมาณ และ

ใช้การสัมภาษณ์แนวลึกเฉพาะผู้เชี่ยวชาญส�าหรับการวิจัย

เชิงคุณภาพ

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล

ก�าหนดการเก็บรวบรวมข้อมูลไว้ 3 วิธี ได้แก่  

(1) การเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสรหรือการวิจัยเอกสาร 

(2) การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการวิจัยสนาม และ (3) เก็บ

รวบรวมข้อมูลจากการสังเกตการณ์

กำรวิเครำะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ 

วิเคราะห์ในรูปตาราง (contingency analysis) 

รวมทั้งใช้รูปแบบการวิเคราะห์เชิงพรรณนา (descriptive 

analytical approach) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

เชิงปริมาณมี ดังนี้ค่าความถี่ (frequency) ค่าสถิติร้อย

ละ (percentage) ค่าเฉลี่ย (mean) และค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (standard deviation) ค่าการถดถอยพหุคูณ 

และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน

วิธีวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้ศึกษาได้รวบรวม 

ตรวจสอบ ความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูลจากการ

สัมภาษณ์แนวลึกผู้เชี่ยวชาญทั้ง 9 คน วิเคราะห์ โดยการ

แยกแยะประเด็น และสังเคราะห์ โดยการจัดหมวดหมู่ของ

ข้อมูล (content analysis) แล้วน�าเสนอด้วยการแปล

ความและบรรยาย (descriptive interpretation) ต่อไป

ผลกำรวิจัย

1. ข ้อมูลส่วนบุคคลของกลุ ่มตัวอย่างที่ตอบ

แบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีการ

ศึกษาต�่ากว่าระดับปริญญาตรี

2. การวิเคราะห์ปัญหาการบริหารจัดการด้านการ

ส่งออกของท่าเรอืกรงุเทพตามปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

5 ด้านพบว่า กลุ่มตัวอย่างล้วนเห็นด้วยในระดับปานกลาง 

ผู้ศึกษาได้น�าเสนอปัญหาเรียงล�าดับ “ค่าเฉลี่ยสูงสุดของ

แต่ละข้อ ทัง้ 5 ด้าน” ตามล�าดบั นอกจากนี ้ผูศ้กึษายงัได้น�า

เสนอในค�าถามท้ายสุดของปัญหาได้มีการน�าเสนอ “ปัญหา

การบริหารจัดการด้านการส่งออกของท่าเรือกรุงเทพตาม

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภาพรวมท้ังหมด” ไว้ด้วยอีก 

1 ข้อค�าถาม ดังนี้ (1) ปัญหาการบริหารจัดการด้านการส่ง

ออกของท่าเรือกรุงเทพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ด้านความพอประมาณ กลุม่ตวัอย่างเหน็ด้วยระดบัปานกลาง 

( =2.07, SD=0.460) กล่าวคือ พนักงานบางคนของการ

ท่าเรือขาดความใส่ใจในการให้บริการและการติดตามดูแล

ลูกค้าผู้ประกอบการส่งออก (2) ปัญหาการบริหารจัดการ

ด้านการส่งออกของท่าเรอืกรงุเทพตามปรชัญาของเศรษฐกจิ

พอเพยีงด้านความมเีหตผุล กลุม่ตวัอย่างเหน็ด้วยระดบัปาน

กลาง ( =2.09, SD=0.503) กล่าวคือ ท่าเรือมีระเบียบ ข้อ

บังคับ และการอ�านวยความสะดวกในการให้บริการส่งออก

ที่ไม่สอดคล้องเหมาะสมกับสภาวการณ์ด้านการส่งออกใน

ปัจจุบันเท่าท่ีควร (3) ปัญหาการบริหารจัดการด้านการส่ง

ออกของท่าเรือกรุงเทพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ด้านการมีภูมิคุ้มกัน กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยระดับปานกลาง 

( =2.09, SD=0.542) กล่าวคือ ท่าเรือขาดการวางแผน

พัฒนาพื้นที่ (CFS) เพื่อรองรับสินค้าขาออกให้เพียงพอ

และเหมาะสมเท่าท่ีควร จึงท�าให้เกิดความแออัดและไม่

สามารถรองรับสินค้าได้อย่างเต็มท่ี (4) ปัญหาการบริหาร

จัดการด้านการส่งออกของท่าเรือกรุงเทพตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงด้านการมีความรู้ กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วย

ระดับปานกลาง ( =2.08, SD=0.574) กล่าวคือ พนักงาน

บางคนของท่าเรือ ยังขาดความรู้ และความเช่ียวชาญใน

การน�าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาปรับใช้ในการท�างานแบบ 

one stop service (5) ปัญหาการบริหารจัดการด้าน

การส่งออกของท่าเรือกรุงเทพตามปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงด้านการมีคุณธรรม กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยระดับ

ปานกลาง ( =2.08, SD=0.574) กล่าวคือ พนักงานบาง

คนของท่าเรือขาดจิตส�านึกที่ดีและขาดความมุ่งมั่นในการ

ท�างานด้านการให้บริการ (6) ปัญหาการบริหารจัดการด้าน

การส่งออกของท่าเรือกรุงเทพตามปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงในภาพรวมท้ังหมดในการวิเคราะห์ความคิดเห็น
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ของกลุ่มตัวอย่างต่อภาพรวมทั้งหมด กลุ่มตัวอย่างเห็น

ด้วยระดับปานกลาง ( =2.02, SD=0.534) กล่าวคือ 

ในภาพรวมทั้งหมด ท่าเรือกรุงเทพมีปัญหาเกี่ยวกับการ

บริหารจัดการด้านการส่งออกตามปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้าน (1) ความพอประมาณ  

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

(5) การมีคุณธรรม

3. แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการด้านการ

ส่งออกของท่าเรือกรุงเทพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอ

เพียง 5 ด้าน กลุ่มตัวอย่างล้วนเห็นด้วยในระดับปานกลาง

ทุกข้อค�าถาม ทั้ง 5 ด้าน ทั้งนี้ ผู้ศึกษาได้น�าเสนอแนวทาง

การบริหารจัดการด้านการส่งออกของท่าเรือกรุงเทพตาม

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามล�าดับ “ค่าเฉลี่ยรวม

ของแต่ละด้าน” จากมากไปหาน้อย ดังนี้ (1) แนวทาง

การพัฒนาการบริหารจัดการด้านการส่งออกของท่าเรือ

กรุงเทพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านความพอ

ประมาณ กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยระดับปานกลาง ( =2.19,  

SD=0.543) (2) แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการด้าน

การส่งออกของท่าเรือกรุงเทพตามปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงด้านความมีเหตุผล กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยระดับ

ปานกลาง ( =2.14, SD=0.552) ว่า ท่าเรือควรมีการ

ประชาสัมพันธ์ให้ผู ้ส่งออกมีความเข้าใจถึงความส�าคัญ

ของการส่งออกที่จะส่งผลทางบวกต่อภาคเอกชนและภาค

รัฐให้มากเท่าที่ควร (3) แนวทางการพัฒนาการบริหาร

จัดการด้านการส่งออกของท่าเรือกรุงเทพตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงด้านการมีภูมิคุ้มกัน กลุ่มตัวอย่างเห็น

ด้วยระดับปานกลาง ( =2.20, SD=0.498) ว่า พนักงาน

บางคนของท่าเรือควรให้ค�าแนะน�าลูกค้าส�าหรับการเตรี

ยมความพร้อมของสินค้า และเอกสารประกอบการส่งออก

เพื่อให้สามารถบริหารจัดการการส่งออกได้อย่างรวดเร็ว

ทันต่อเวลา นอกจากนี้แล้ว ท่าเรือควรวางแผนพัฒนาพื้นท่ี 

(CFS) เพื่อรองรับสินค้าขาออกให้เพียงพอและเหมาะสม  

(4) แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการด้านการส่งออก

ของท่าเรือกรุงเทพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ด้านการมีความรู้ กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยระดับปานกลาง  

( =2.19, SD=0.531) ว่า พนักงานบางคนของท่าเรือ

ควรพัฒนาความสามารถในการให้ข้อมูลที่ส�าคัญและเป็น

ประโยชน์ หรือให้ความรู้เกี่ยวกับระบบการส่งออกสินค้าได้

อย่างชัดเจน (5) แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการด้าน

การส่งออกของท่าเรอืกรงุเทพตามปรชัญาของเศรษฐกจิพอ

เพียงด้านการมีคุณธรรม กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยระดับปาน

กลาง ( =2.20, SD=0.574) ว่า ท่าเรือควรให้การศึกษา

อบรมด้านคุณธรรมให้พนักงานมีจิตส�านึกที่ดีและมีความ

มุ่งมั่นในท�างานด้านการส่งออก

ความคิดเห็นที่ได้จากการสัมภาษณ์แนวลึกเฉพาะ

ผู ้เ ช่ียวชาญ หรือ ผู ้ให้ข ้อมูลหลัก จ�านวน 9 คนต่อ  

(1) แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการด้านการส่งออก

ของท่าเรือกรุงเทพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

(2) ปัจจยัทีม่ส่ีวนส�าคญัท�าให้แนวทางการพฒันาการบรหิาร

จัดการด้านการส่งออกของท่าเรือกรุงเทพตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงประสบผลส�าเร็จ และ (3) ปัจจัยที่มี

ส่วนส�าคัญต่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ

ด้านการส่งออกของท่าเรือกรุงเทพตามกรอบแนวคิดการ

บริหารจัดการหน่วยงานแบบสมดุล พบว่า (1) แนวทาง

การพัฒนาการบริหารจัดการด้านการส่งออกของท่าเรือ

กรุงเทพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผู้เชี่ยวชาญ 

หรือ ผู้ให้ข้อมูลหลัก ท้ัง 9 คน ล้วนเห็นว่า “ท่าเรือควร

ก�ากับดูแลให้พนักงานให้ความส�าคัญกับการให้ค�าแนะน�า

ลูกค้าส�าหรับการเตรียมความพร้อมของสินค้า และเอกสาร

ประกอบการส่งออกเพื่อให้สามารถบริหารจัดการการส่ง

ออกได้อย่างรวดเร็วทันต่อเวลา” (2) ปัจจัยที่มีส่วนส�าคัญ

ที่ท�าให้แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการด้านการส่ง

ออกของท่าเรือกรุงเทพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ประสบผลส�าเร็จ ผู้เช่ียวชาญ หรือ ผู้ให้ข้อมูลหลัก ทั้ง 9 

คน ล้วนเห็นว่า “การท่ีผู้บริหารของท่าเรือกรุงเทพมีนโย

บายท่ีชัดเจนในการบริหารจัดการด้านการส่งออก รวมถึง

การน�าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ เพื่ออ�านวยความสะดวก

และเพิม่ประสทิธภิาพในการบรหิารจดัการด้านการส่งออก” 

และ (3) ปัจจัยท่ีมีส่วนส�าคัญต่อการเพิ่มประสิทธิภาพใน

การบริหารจัดการด้านการส่งออกของท่าเรือกรุงเทพตาม

กรอบแนวคิดการบริหารจัดการหน่วยงานแบบสมดุล ผู้

เช่ียวชาญ หรือ ผู้ให้ข้อมูลหลัก ท้ัง 9 คน ล้วนเห็นว่า 

“การท่ีพนักงานมีความรู้ และทักษะในการน�าเทคโนโลยี

ท่ีทันสมัยมาปรับใช้ เพื่ออ�านวยความสะดวกและเป็นการ

เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านการส่งออก”
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1. ปัญหาการบริหารจัดการด้านการส่งออก

ของท่าเรือกรุงเทพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 5 

ด้าน ผู ้ศึกษามีความเห็นว่าประเด็นส�าคัญคือ ถึงแม้ว่า  

(1) พนักงานบางคนของการท่าเรือจะขาดความใส่ใจใน

การให้บริการและการติดตามดูแลลูกค้าผู้ประกอบการส่ง

ออก และ (2) ท่าเรือมีระเบียบ ข้อบังคับ และการอ�านวย

ความสะดวกในด้านการส่งออกยังที่ไม่สอดคล้องเหมาะ

สมกับสภาวการณ์ด้านการส่งออกในปัจจุบันเท่าที่ควร แต่

อย่างไรก็ตาม ท่าเรือกรุงเทพยังสามารถที่จะด�าเนินการได้

ตามนโยบายการบริหารจัดการด้านการส่งออกของหน่วย

งานได้ในระดับหนึ่งถึงแม้จะยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร

และให้ประสบผลส�าเร็จได้ทั้งหมด ในเวลาเดียวกัน ท่าเรือ

กรุงเทพมีปัญหาที่ว่า (1) ท่าเรือไม่ได้วางแผนพัฒนาพื้นท่ี 

(CFS) เพื่อรองรับสินค้าขาออกให้เพียงพอและเหมาะสม

เท่าที่ควร จึงท�าให้เกิดความแออัดและไม่สามารถรองรับ

สินค้าได้อย่างเต็มที่ และ (2) พนักงานบางคนของท่าเรือ

ขาดจิตส�านึกที่ดีและขาดความมุ่งมั่นในท�างานด้านการส่ง

ออก นอกจากจะส่งผลให้การบรหิารจดัการด้านการส่งออก

แก่ลูกค้าไม่ทั่วถึงและสะดวกรวดเร็วเท่าที่ควรแล้ว ยังไม่

สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานที่ตั้งไว้ เมื่อ

ชั่งน�้าหนักในภาพรวมของการบริหารจัดการของท่าเรือ

กรุงเทพแล้ว ท�าให้กลุ ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ล้วนเห็นด้วย

กับการบริหารจัดการด้ายการส่งออกในระดับปานกลาง

ต่อปัญหาการบริหารจัดการด้านการส่งออกของท่าเรือ

กรุงเทพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแทนที่จะเห็น

ด้วยในระดับมากหรือในระดับน้อย ดังกล่าว

นอกจากนี้แล้ว การที่กลุ ่มตัวอย่างเห็นด้วยใน

ระดับปานกลาง ( =2.02, SD=0.534) ต่อภาพรวม

ทั้งหมดของปัญหา ดังปรากฏในข้อค�าถามที่ว่า “ในภาพ

รวมทั้งหมด ท่าเรือกรุงเทพมีปัญหาการบริหารจัดการ

ด้านการส่งออกตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทั้ง 5 

ด้าน ได้แก่ ด้าน (1) ความพอประมาณ (2) ความมีเหตุผล  

(3) การมภีมูคิุม้กนั (4) การมคีวามรู ้และ (5) ด้านคณุธรรม” 

แทนที่จะเห็นด้วยในระดับมากหรือในระดับน้อย ซึ่งความ

เห็นกลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยในระดับปานกลางต่อภาพรวม

ทัง้หมดของปัญหานี ้ผูศึ้กษามคีวามเหน็ว่า เป็นเพราะท่าเรอื

กรุงเทพสามารถด�าเนินการได้ตามนโยบายของหน่วยงาน

ได้ในระดับหนึ่งแล้ว โดยใช้ทรัพยากรบุคคล เทคโนโลยีท่ีมี

อยู่ในการบริหารจัดการด้านการส่งออกท่ีมีอยู่อย่างจ�ากัด 

แต่ทั้งนี้การด�าเนินการดังกล่าวต้องใช้เวลาปรับปรุงและ

พัฒนามากพอสมควร จึงจะบรรลุเป้าหมายสูงสุดท่ีตั้งไว้ 

เมื่อเป็นเช่นนี้จึงมีส่วนส�าคัญท�าให้กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วย

ในระดับปานกลาง

2. ปัญหา และแนวทางการพัฒนาการบริหาร

จัดการด้านการส่งออกของท่าเรือกรุงเทพตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 5 ด้าน ผู้ศึกษามีความเห็นว่า ท่าเรือ

กรุงเทพมี “ปัญหา” ในการบริหารจัดการด้านการส่งออก

ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 5 ด้าน และเนื่องจาก

ปัญหาแต่ละด้านมีหลายปัญหา ขึ้นอยู ่กับมุมมองของ

แต่ละคน เช่น เฉพาะปัญหาการบริหารจัดการด้านการ

ส่งออกของท่าเรือกรุงเทพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอ

เพียงด้านพอประมาณ ท่ีแบ่งเป็นว่า (1) ท่าเรือจัดให้มี

พนักงานรวมถึงวัสดุอุปกรณ์ไม่เพียงพอต่อการให้บริการ

ด้านการส่งออก ท�าให้เกิดความไม่สะดวกและเกิดความ

ล่าช้า และ (2) พนักงานบางคนของการท่าเรือขาดความ

ใส่ใจในการให้บริการและการติดตามดูแลลูกค้าผู้ประกอบ

การส่งออก ผู้ศึกษามีความเห็นที่สอดคล้องกับกลุ่มตัวอย่าง 

ในขณะเดียวกันก็มีมุมมองที่เป็นไปในทิศทางเดียวกับกับ

ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 9 คนที่ได้จากการสัมภาษณ์แนวลึก ว่า 

ท่าเรือกรุงเทพในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่มีอ�านาจและรับ

ผิดชอบโดยตรงเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านการส่งออก

ควรมีแนวทางหรือนโยบายในการเพิ่มบุคลากรและวัสดุ

อุปกรณ์ให้เพียงพอต่อการท�างานด้านการบริหารจัดการ

ด้านการส่งออก และส่งเสริม พัฒนาพนักงานให้เกิดการ

เรียนรู้ เพิ่มศักยภาพในการให้บริการ เอาใจใส่และติดตาม

ลูกค้าอย่างสม�่าเสมอและต่อเนื่อง รวมท้ังก�าหนดแนวทาง

ปฏิบัติในการด�าเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและ

เกิดประสิทธิผลท่ีดี

3 .  ป ัจจัยที่มีส ่วนส�าคัญท�าให ้แนวทางการ

พฒันาการบรหิารจดัการด้านการส่งออกของท่าเรอืกรงุเทพ

ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประสบผลส�าเร็จที่แบ่ง

เป็นปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก

เหตุผลที่ส�าคัญที่กลุ ่มตัวอย่างเห็นด้วยในระดับ

ปานกลาง ดังกล่าวแทนที่จะเห็นด้วยในระดับมากหรือ

ในระดับน้อย จากการสังเกตการณ์ ผู้ศึกษามีความเห็น
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ว่า ในแต่ละข้อค�าถามกลุ่มตัวอย่างได้ให้ความเห็นอยู่ใน

ระดับปานกลางทุกข้อค�าถาม ทั้งๆ ที่เป็นเงื่อนไขท่ีดี ได้แก่ 

ปัจจัยภายใน (1) การที่ผู้บริหารของท่าเรือกรุงเทพมีนโย

บายที่ชัดเจนในการบริหารจัดการด้านการส่งออก รวมถึง

การน�าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ เพื่ออ�านวยความสะดวก

และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านการส่ง

ออก และ (2) การที่พนักงานมีความรู้ ความสามารถ ใน

การปฏิบัติงาน และการให้ค�าแนะน�าแก่ผู้ประกอบการส่ง

ออก เพื่อท�าให้การบริหารจัดการด้านการส่งออกได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ และ ปัจจัยภายนอก (1) การที่รัฐบาลมีนโย

บายที่ชัดเจนและให้การส่งเสริม สนับสนุนการส่งออกของ

ท่าเรือในทุกๆ กระบวนการอย่างต่อเนื่อง และ (2) การท่ี

ลูกค้าผู ้ส่งออกให้ความร่วมมือและยินดีปฏิบัติตามหลัก

เกณฑ์และเง่ือนไขของการท่าเรือ รวมถึงการมีความรับผิด

ชอบต่อคุณภาพของสินค้า แต่เนื่องจากในช่วงเวลาท่ีผ่าน

มามีการประสัมพันธ์เกี่ยวกับกระบวนการด�าเนินงานตาม

นโยบายที่ตั้งไว้ไม่ดีเท่าที่ควร หรือไม่มีนโยบายการท�างาน

เชงิรกุเพื่อให้เขา้ถึงกลุ่มลกูคา้ผูป้ระกอบการส่งออก ทั้งการ

ให้ค�าแนะน�า และสร้างความเข้าใจด้านการส่งออกสินค้า

แต่ละประเภท จึงท�าให้กลุ่มลูกค้าผู้ประกอบการส่งออก

ไม่เข้าใจและปฏิบัติด้านการบริหารจัดการการส่งออกได้

ไม่ดีเท่าที่ควร เมื่อชั่งน�้าหนักในภาพรวมของการบริหาร

จัดการด้านการส่งออกของท่าเรือกรุงเทพแล้ว ท�าให้กลุ่ม

ตัวอย่างส่วนใหญ่ล้วนเห็นด้วยกับการบริหารจัดการด้าน

การส่งออกในระดับปานกลางต่อปัจจัยที่มีส่วนส�าคัญท�าให้

แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการด้านการส่งออกของ

ท่าเรือกรุงเทพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แทนที่

จะเห็นด้วยในระดับมากหรือในระดับน้อยดังกล่าว และ

สอดคล้องกับความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ ที่เห็นว่า “การที่ผู้

บริหารของท่าเรือกรุงเทพมีนโยบายที่ชัดเจนในการบริหาร

จัดการด้านการส่งออก รวมถึงการน�าเทคโนโลยีที่ทันสมัย

มาใช้ เพ่ืออ�านวยความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพใน

การบริหารจัดการด้านการส่งออก” จะท�าให้แนวทางการ

พัฒนาการบริหารจดัการด้านการส่งออกของท่าเรอืกรงุเทพ

ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประสบผลส�าเร็จได้

4. ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านการ

ส่งออกของท่าเรือกรุงเทพตามกรอบแนวคิดการบริหาร

จัดการหน่วยงานแบบสมดุล 4 ด้าน เหตุผลท่ีส�าคัญท่ี

กลุ่มตัวอย่างซึ่งลูกค้าผู้ประกอบการส่งออก เห็นด้วยใน

ระดับปานกลางดังกล่าวแทนท่ีจะเห็นด้วยในระดับมาก

หรือในระดับน้อย จากการสังเกตการณ์ ผู้ศึกษามีความ

เห็นว่าประเด็นท่ีส�าคัญคือ ถึงแม้ว่า (1) การท่ีพนักงานมี

ความรู้ และทักษะในการน�าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาปรับใช้ 

เพื่ออ�านวยความสะดวกและเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพใน

การบริหารจัดการด้านการส่งออก และ (2) การที่ท่าเรือ

รับฟังความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะของลูกค้าผู้ส่งออก 

และน�ามาปรับปรุง/พัฒนา การด�าเนินงานให้ตอบสนอง

ต่อความต้องการของลูกค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนา

ประสิทธิภาพของระบบการให้บริการลูกค้านั้น แต่อย่างไร

ก็ตาม การน�าเทคโนโลยีท่ีทันสมัยสนับสนุนและการจัดสรร

งบประมาณส�าหรับใช้ในการพัฒนาการในแต่ละประเด็น

นั้นยังไม่ต่อเนื่องและเพียงพอในช่วงเวลาท่ีผ่านมา จึงเป็น

สาเหตุท�าให้ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านการ

ส่งออกของท่าเรือกรุงเทพตามกรอบแนวคิดการบริหาร

จัดการหน่วยงานแบบสมดุลยังไม่บรรลุเป้าหมายสูงสุด 

เมื่อชั่งน�้าหนักในภาพรวมของการบริหารจัดการด้านการ

ส่งออกของท่าเรือกรุงเทพแล้ว ท�าให้กลุ่มตัวอย่างส่วน

ใหญ่ล้วนเห็นด้วยกับการบริหารจัดการด้านการส่งออก

ในระดับปานกลางต่อประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ

ด้านการส่งออกของท่าเรือกรุงเทพตามกรอบแนวคิดการ

บริหารจัดการหน่วยงานแบบสมดุล 4 ด้าน แทนท่ีจะเห็น

ด้วยในระดับมากหรือในระดับน้อยดังกล่าว

5. คิดเห็นของผู้เช่ียวชาญท่ีได้จากการสัมภาษณ์

แนวลึกเฉพาะผู้เช่ียวชาญ หรือผู้ให้ข้อมูลหลัก จ�านวน 9 

คนต่อแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการด้านการส่ง

ออกของท่าเรือกรุงเทพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ปัจจัยท่ีมีส่วนส�าคัญท่ีท�าให้แนวทางการพัฒนาการบริหาร

จัดการด้านการส่งออกของท่าเรือกรุงเทพตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงประสบผลส�าเร็จ และประสิทธิภาพใน

การบริหารจัดการด้านการส่งออกของท่าเรือกรุงเทพตาม

กรอบแนวคิดการบริหารจัดการหน่วยงานแบบสมดุล ผู้

เชี่ยวชาญทั้ง 9 คน ล้วนเห็นด้วยว่า “พนักงานบางคนของ

ท่าเรอืควรให้ค�าแนะน�าลกูค้าส�าหรบัการเตรยีมความพร้อม

ของสินค้า และเอกสารประกอบการส่งออกเพื่อให้สามารถ

บริหารจัดการการส่งออกได้อย่างรวดเร็วทันต่อเวลา” เช่น

นี้อาจเกิดจากการที่ผู้เชี่ยวชาญล้วนมีความเห็นไปในทาง
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เดียวกันว่า การบริหารจัดการด้านการส่งออกของท่าเรือ

กรุงเทพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั้น จ�าเป็นที่

บุคลากรขององค์กรควรได้รับการพัฒนาศักยภาพ ทั้งด้าน

ความรู้ ความเข้าใจ การคิดวิเคราะห์และการให้บริการแก่

ลูกค้าผู้ประกอบการส่งออก จึงจะเกิดกระบวนการพัฒนา

แนวทางการบริหารจัดการ การแก้ปัญหา และการสร้าง

ทางเลือกที่สอดคล้องเหมาะสมกับลูกค้าผู ้ประกอบการ

ส่งออกแต่ละรายสินค้า ซึ่งจะเป็นแนวทางการพัฒนาการ

บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพได้ โดยเฉพาะการบริหาร

จัดการด้านการส่งออกของท่าเรือกรุงเทพตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงนั้น ยังมีส่วนขาดอีกหลายอย่างท่ีจะส่ง

เสริมและพัฒนาให้ให้บุคลากรเกิดความรู้ มีความเข้าใจท่ี

ถูกต้องตรงกัน จึงจะสามารถปฏิบัติงานเพื่อให้บริการด้าน

การส่งออกแก่ประชาชนที่เป็นลูกค้าผู้ประกอบการส่งออก

ที่มาใช้บริการท่าเรือกรุงเทพ สามารถเตรียมความพร้อมใน

ทุกด้านและตัดสินใจได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับสภาวะ

เศรษฐกจิในปัจจบุนั ผูเ้ชีย่วชาญอาจวเิคราะห์ถงึการท�างาน

ด้านการให้บริการและการติดตามดูแลลกูค้าอย่างทัว่ถงึและ

ต่อเน่ือง เช่น การให้ค�าแนะน�าในด้านการส่งออกสินค้าแต่

ประเภทให้สอดคล้องกับขีดความสามารถและสภาวะการ

ตลาดที่แท้จริง เป็นต้น ดังนั้น ท่าเรือกรุงเทพควรส่งเสริม

พนักงานให้ได้รับการพัฒนาศักยภาพในด้านที่จ�าเป็นเกี่ยว

กับการให้บริการลูกค้าผู้ประกอบการส่งออก เพื่อจะได้ให้

บริการประชาชนที่สนใจและลูกค้ามีความรู้ความเข้าใจ 

สามารถตัดสินใจเข้ามาใช้บริการมากขึ้นทั้งในปัจจุบันและ

ในอนาคต ซึ่งส่งผลให้การด�าเนินงานของท่าเรือกรุงเทพ

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 

ข้อเสนอแนะกำรวิจัยครั้งนี้

1. ข้อเสนอแนะส�าหรับปัจจัยที่มีส่วนส�าคัญท�าให้

แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการด้านการส่งออกของ

ท่าเรือกรุงเทพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประสบ

ผลส�าเร็จโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การที่ผู ้บริหารของท่าเรือ

กรุงเทพมีนโยบายที่ชัดเจนในการบริหารจัดการด้านการส่ง

ออก รวมถึงการน�าเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใช้ เพื่ออ�านวย

ความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ

ด้านการส่งออก

2. ข้อเสนอแนะส�าหรบัประสทิธภิาพในการบรหิาร

จดัการด้านการส่งออกของท่าเรอืกรงุเทพตามกรอบแนวคดิ

การบริหารจัดการหน่วยงานแบบสมดุล 4 ด้าน ได้แก่  

(1) ด้านภายนอกหน่วยงาน (2) ด้านภายในหน่วยงาน  

(3) ด้านการเรียนรู้และการเจริญเติบโต และ (4) ด้านการ

เงนิ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ด้านภายในหน่วยงาน การทีพ่นกังาน

มีความรู้ และทักษะในการน�าเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาปรับ

ใช้ เพื่ออ�านวยความสะดวกและเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการบริหารจัดการด้านการส่งออก

3. ข้อเสนอแนะส�าหรับตัวแบบการบริหารจัดการ

ด้านการส่งออกของท่าเรอืกรงุเทพตามปรชัญาของเศรษฐกจิ

พอเพียงที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ

ด้านการส่งออกของท่าเรือกรุงเทพตามกรอบแนวคิดการ

บริหารจัดการหน่วยงานแบบสมดุล

ข้อเสนอแนะกำรวิจัยครั้งต่อไป

1. การวิจัยแบบเจาะลึกแนวทางการพัฒนาการ

บริหารจัดการด้านการส่งออกของท่าเรือกรุงเทพตาม

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแต่ละด้าน โดยเปรียบเทียบ

หรือเทียบเคียงกับองค์กรท่ีมีภารกิจแบบเดียวกัน หรือ

องค์กรท่ีมีภารกิจอื่นท่ีมีลักษณะคล้ายคลึงกัน ท้ังภายใน

ประเทศและภายนอกประเทศ เป็นต้น

2. การวิจัยโดยใช้กรอบแนวคิดหรือตัวแบบอื่น

ส�าหรับการศึกษาวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการบริหาร

จัดการ เช่น การบริหารจัดการตามแนวคิดองค์การแห่ง

การเรียนรู้ แนวทางการบริหารกิจบ้านเมืองท่ีดี 5 ด้าน การ

บริหารจัดการตามกรอบแนวคิดการจัดการ 7 Ms เป็นต้น
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บทคัดย่อ

การวิจัยแบบผสมผสานผสมผสานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) ปัญหาของการบริหารจัดการ (2) แนวทาง

การพัฒนาการบริหารจัดการ และ (3) ปัจจัยที่มสี่วนส�าคญัท�าให้แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการสินเชื่อทีอ่ยู่อาศัยของ

ธนาคารออมสินตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประสบผลส�าเร็จ การวิจัยเชิงปริมาณใช้แบบสอบถาม เป็นเครื่องมือใน

การเก็บรวบรวมข้อมูล ประชากร คือ ประชาชนที่ลูกค้าสินเชื่อที่อยู่อาศัยของของธนาคารออมสิน จ�านวน 335,007 ราย 

กลุ่มตัวอย่างมีจ�านวน 1,108 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูป ส�าหรับสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 

ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าการถดถอยพหุคูณ และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน 

ในส่วนของการวิจัยเชิงคุณภาพมีการสัมภาษณ์แนวลึกเฉพาะผู้เช่ียวชาญ จ�านวน 9 คน แบบตัวต่อตัว ด้วยแบบสอบถาม

แนวลึกแบบมีโครงสร้าง ผลการศึกษาพบว่า (1) ปัญหาเก่ียวกับการบริหารจัดการท่ีส�าคัญ คือ ธนาคารจัดให้มีพนักงาน

รวมถึงวัสดุอุปกรณ์ไม่เพียงพอต่อการให้บริการท�าให้เกิดความไม่สะดวกและเกิดความล่าช้า ซ่ึงเป็นปัญหาการบริหาร

จัดการด้านความพอประมาณ (2) แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการ ท่ีส�าคัญ คือ ธนาคารควรจัดให้มีพนักงาน รวมถึง

วัสดุอุปให้เพียงพอต่อการให้บริการเพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว (3) ปัจจัยท่ีมีส่วนส�าคัญท�าให้แนวทางการพัฒนาการ

บริหารจัดการประสบผลส�าเร็จที่ส�าคัญ คือ การที่พนักงานมีทักษะ ความรู้ ความช�านาญ ในการให้บริการด้านสินเชื่อ

ที่อยู่อาศัยแก่ลูกค้า มีความเอาใจใส่ ความอดทน มุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน โดยมุ่งหวังท่ีจะช่วยเหลือลูกค้าอย่างแท้จริง

ค�ำส�ำคัญ: การบริหารจัดการ, สินเชื่อที่อยู่อาศัย, ธนาคารออมสิน, ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

Abstract

The mixed method research was to study (1) problems of the administration of housing loans 

by the Government Savings Bank (2) development guidelines of the administration of housing loans 

by the Government Savings Bank and (3) main factors of the success of the development guidelines 

of administration of housing loans of the Government Savings Bank according to the sufficiency  

economy philosophy. The reliability check was at the level of 0.88. The population consisted of 

335,007 people who had housing loans and were customers of the Government Savings Bank. A total 

of 1,108 samples were calculated by using Taro Yamane’s Formula. A total 1,108 completed set of 

questionnaires samples were returned. Data analyzed was summarized in a contingency table with 

กำรบริหำรจัดกำรสินเชื่อที่อยู่อำศัยของธนำคำรออมสิน

ตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง

Administration of Housing Loans by the Government Savings Bank

According to the Sufficiency Economy Philosophy 

ชาติชาย พยุหนาวีชัย และ สัมพันธ์ พลภักดิ์

Chatchai Payuhanaveechai and Sampan Polpak 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

Doctor of Philosophy in Public Administration Program, Eastern Asia University
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บทน�ำ

ธนาคารออมสนิ ซึง่เป็นการศกึษาเพือ่พฒันาหน่วย

งาน เนื่องจากการบริหารจัดการสินเชื่อที่อยู ่อาศัยของ

ธนาคารออมสิน ยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร โดยเฉพาะ

อย่างยิ่ง การที่พนักงานที่ให้บริการด้านสินเชื่อท่ีอยู่อาศัย

ของธนาคารออมสินยังขาดความรู้ ความเข้าใจ และทักษะ

การปฏิบัติที่ถูกต้องในการให้ค�าแนะน�าหรือแก้ไขปัญหาท่ี

เกิดขึ้นเก่ียวกับลูกค้าสินเชื่อที่อยู่อาศัย ท�าให้ลูกค้าสินเช่ือ

ที่อยู่อาศัยของธนาคารออมสินไม่ได้รับบริการที่ดี มีความ

ล่าช้าในการให้บริการ อีกทั้งพนักงานบางคนไม่น�าเหตุผล

ของลกูค้าไปประกอบการพจิารณาสนิเชือ่ เพือ่ให้ความช่วย

เหลือลูกค้าเท่าที่ควร จึงส่งผลกระทบต่อภาคสังคม และ

ภาคเศรษฐกิจที่ส�าคัญโดยรวม 

จากสาเหตุข้างต้นตามความเป็นมาของการวิจัย

ท�าให้เกิดปัญหาเป็นผลกระทบต่อประชาชนที่เป็นลูกค้า

สินเชื่ออยู่อาศัยของธนาคารออมสิน และส่งผลกระทบต่อ

ภาคสังคม และภาคเศรษฐกิจที่ส�าคัญโดยรวมของประเทศ 

ผูศ้กึษาได้สมัภาษณ์และท�าการศกึษาข้อมลูจากผูเ้ชีย่วชาญ

เก่ียวกับการบริหารจัดการสินเชื่อที่อยู่อาศัย จ�านวน 2 คน 

คือ (1) นายอิสระ วงศ์รุ่ง ต�าแหน่ง รองผู้อ�านวยธนาคาร

ออมสิน กลุ่มลูกค้าบุคคล เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 ณ 

ห้องผู้ช่วยผู้อ�านวยการธนาคารออมสิน เวลา 10.30 น.-

11.30 น. และ (2) นายสัณฐาน อยู่ศิริ ต�าแหน่ง ผู้ช่วยผู้

descriptive approach. Statistics exercised were frequency, percentage, mean, standard deviation,  

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

were applied with 9 experts, with face-to-face interviews, and together with structured in-depth 

interview forms, were also applied. Research findings were (1) the major problem was that the  

administration of the bank has insufficient staff and materials for service which causes inconvenience 

and delays (2) the major development guideline was the bank should provide adequate staff and 

materials for convenient and prompt service and (3) the main factors of the success of the develop-

ment guideline was for the staff to have skills, knowledge, and expertise to for providing housing 

loans to customers services, and the staff should be attentive and have patience and commitment 

to work by striving to provide good customer service.

Keywords: administration, housing loans, Government Savings Bank, the sufficiency economy philosophy

อ�านวยการธนาคารออมสนิ สายงานพฒันาทรพัยากรบคุคล 

กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล เมื่อวันท่ี 22 กันยายน 2559 ณ 

ห้องผู้ช่วยผู้อ�านวยการธนาคารออมสิน เวลา 14.00 น.-

15.00 น. ได้ข้อมลูทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการศกึษาวจิยั สามารถ

สรุปผลการสัมภาษณ์ได้ว่า “ธนาคารออมสิน มีปัญหาใน

ด้านการบริหารจัดการสินเช่ือท่ีอยู่อาศัยตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง” และการให้บริการของสายงานสินเชื่อ

ท่ีอยู่อาศัยท่ียังไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร สรุปประเด็นได้

ดงันี ้(1) ธนาคารออมสนิจดัให้มพีนกังานรวมถงึวสัดอุุปกรณ์

ไม่เพียงพอต่อการให้บริการท�าให้เกิดความไม่สะดวกและ

เกิดความล่าช้า (2) พนักงานของธนาคารออมสินบางคนไม่

น�าเหตผุลของลกูค้าไปประกอบการพจิารณาสนิเชือ่ เพือ่ให้

ความช่วยเหลือลูกค้าเท่าท่ีควร (3) พนักงานของธนาคาร

ออมสินบางคนไม่ได้ให้ค�าแนะน�าในด้านการวางแผนการกู้

เงินให้สอดคล้องกับขีดความสามารถในการช�าระเงินที่แท้

จริงของลูกค้า (4) พนักงานของธนาคารออมสินบางคนขาด

ความรูแ้ละทกัษะในการให้ค�าแนะน�าหรอืแก้ไขปัญหาทีเ่กดิ

ข้ึน เก่ียวกับสินเช่ือท่ีอยู่อาศัย และ (5) ธนาคารไม่ได้สร้าง

แรงจูงใจหรือให้รางวัลแก่ลูกค้าท่ีช�าระค่างวดสม�่าเสมอ ซึ่ง

เป็นลูกค้ามีวินัยทางการเงินชั้นดี ในภาพรวมทั้งหมด สรุป

ได้ว่า ธนาคารออมสิน มีปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการ

ท้ัง 5 ด้าน คือ ด้านความพอประมาณ ด้านความมีเหตุผล 
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ด้านการมีภูมิคุ้มกัน ด้านการมีความรู้ และด้านคุณธรรม 

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การบริหารจัดการด้านบุคลากรให้มี

ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะการปฏิบัติที่ถูกต้องในการ

ให้ค�าแนะน�าหรือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับลูกค้าสิน

เชื่อที่อยู ่อาศัย จึงท�าให้ผู ้ศึกษามีความสนใจที่จะศึกษา

ในเรื่อง การบริหารจัดการสินเชื่อที่อยู่อาศัยของธนาคาร

ออมสินตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

1. เพื่อศึกษาปัญหาการบริหารจัดการสินเชื่อที่อยู่

อาศยัของธนาคารออมสนิตามปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

2. เพือ่ศกึษาแนวทางการพฒันาการบรหิารจดัการ

สินเชื่อที่อยู ่อาศัยของธนาคารออมสินตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง

3. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีส่วนส�าคัญท�าให้แนวทาง

การพฒันาการบรหิารจดัการสนิเชือ่ทีอ่ยูอ่าศยัของธนาคาร

ออมสนิตามปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงประสบผลส�าเรจ็

แนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง

1. แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่ เกี่ยวกับการ

บริหารจัดการ กิติมา ปรีดีดิลก (2529, น. 11-12) กล่าว

ว่าถึงปัจจุบันเมื่อกล่าวถึงปัจจัยพ้ืนฐานอันเป็นทรัพยากร

ในการบริหาร องค์ประกอบที่ส�าคัญในการบริหารงาน

ประกอบด้วย 4 ปัจจัยหรือที่เรียกว่า ทฤษฎี 4 M’s ได้แก่ 

คน (man) เงิน (money) วัสดุสิ่งของ (material) และวิธี

จดัการ (management) อย่างไรกดี็ได้มนีกัวชิาการบางท่าน 

อาทิเช่น ศาสตราจารย์ วิลเลี่ยม ที กรีนวูด ให้ความเห็นว่า 

ทรัพยากรการบริหารควรมีปัจจัยในการบริหารอย่างน้อย 

7 ประการ ได้แก่ คน (man) เงิน (money) วัสดุส่ิงของ 

(material) อ�านาจ (authority) เวลา (time) ก�าลังใจใน

การท�างาน (will) และความสะดวกต่าง (facility) หรือ

ในทางบริหารธุรกิจเอกชน การจัดการเชิงธุรกิจ กล่าวถึง

ปัจจัยการบริหารว่า ควรเป็น 6 m’s ซึ่งประกอบไปด้วย 

คน (man) เงิน (money) วัสดุสิ่งของ (material) วิธีการ 

(method) ตลาด (market) และเครื่องจักร (machine) 

เป็นต้น ซึ่งปัจจัยเหล่านี้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อ

ให้การด�าเนินงานขององค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ตั้ง

ไว้สูงสุดนั่นเอง 

ไพวัลย ์ ชลาลัย (2550) ความพึงพอใจของ

ประชาชนต่อการให้บริการของ พนักงานเทศบาลต�าบล

คลองใหญ่ อ�าเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด ผลการศึกษา

พบว่า โดยภาพรวมระดับความพึงพอใจในการให้บริการ

ของพนกังานเทศบาลต�าบลคลองใหญ่ อยูใ่นระดบัมาก เมือ่

จ�าแนกรายด้านตามความส�าคัญของการใช้บริการได้ดังนี้ 

(1) สามารถน�าระบบคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ในงานและ

สามารถบริการประชาชนได้ รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

โดยประชาชนมีระดับความพึงพอใจต่อความสามารถน�า

ระบบ คอมพวิเตอร์มาประยกุต์ใช้ในงานและสามารถบรกิาร

ประชาชนได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ อยู่ในระดับมาก 

และให้ความส�าคัญเป็นอันดับท่ี 1 (2) ศึกษาองค์ความรู้

ใหม่ๆ เพือ่ปฏบิตังิานได้อย่างมปีระสทิธภิาพ โดยประชาชน

มีระดับความพึงพอใจต่อการศึกษาองค์ความรู้ใหม่ๆ เพื่อ

ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อยู่ในระดับมาก และให้

ความส�าคัญเป็นอันดับท่ี 2

สุจิตรา เข่ือนขันธ์ (2549) ความพึงพอใจของ

ประชาชนต่อการให้บรกิาร โครงการจดัหน่วยบรกิารอ�าเภอ

เคลื่อนท่ีในอ�าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ผลการศึกษาพบ

ว่า ใน ภาพรวมประชาชนในอ�าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 

มีความพึงพอใจต่อการให้บริการโครงการจัด หน่วยบริการ

อ�าเภอเคลื่อนท่ีในระดับ ปานกลาง เมื่อพิจารณาในราย

ละเอียดพบว่าด้านท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของประชาชน

มากท่ีสุด คือ ด้านความรวดเร็วของการให้บริการ รองลง

มาคือ ด้านความเสมอภาคของการให้บริการ ด้านความ

สะดวกของการให้บริการ และด้านความเป็นกันเองของ

การให้บริการ ตามล�าดับ และเมื่อพิจารณาตามปัจจัยส่วน

บุคคล เพศ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน และภูมิล�าเนา

ที่อยู่อาศัยต่างกัน ท�าให้ความพึงพอใจไม่แตกต่างกัน ส่วน

อายุและอาชีพท่ีต่างกันท�าให้มีความพึงพอใจแตกต่างกัน

2. แนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวกับสินเชื่อและสิน

เชื่อที่อยู่อาศัย ชนินทร์ พิทยาวิวิธ (2553, น. 125) ได้

นิยามความหมายของการบริหารสินเช่ือ คือ การบริหาร

จัดการคุณภาพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน

การให้สินเชื่อ ซึ่งเป็นศาสตร์อย่างหนึ่งที่ผู้บังคับบัญชาทุก

คนตามระดับชั้นการบริหาร (level of management) 
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นับตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูง (top management) ผู้บริหาร

ระดับกลาง (middle management) และผู้บริหารระดับ

ล่าง (supervisor) มีภารกิจที่จะต้องท�า ซึ่งแยกเป็น 3 ด้าน 

คือ (1) ด้านการเป็นผู้น�า หมายถึง ภาระหน้าที่ของบุคคล

ใดบุคคลหนึ่งท่ีต้องปฏิบัติเป็นผู้น�าในการกระท�าใดๆ ท่ีมี

อิทธิพลชักน�าหรือโน้มน�าให้คนอื่นท�าตามและเต็มใจท่ีจะ

ท�าหรือร่วมมือร่วมใจท�าสิ่งที่ต้องการให้เข้าท�า โดยการ

เป็นผู้น�าที่ดีจะท�าให้เป้าหมายขององค์กรบรรลุผลส�าเร็จ 

และทรัพยากรต่างๆ ที่มีอยู่จะถูกน�าเอามาใช้ในการท�างาน

อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด (2) ด้านภารกิจหรือสิ่งท่ีต้อง

ท�า หมายถึง การจัดระเบียบทรัพยากรต่าง ๆ และการ

ประสานกิจกรรมต่าง ๆ เข้าด้วยกัน ท�าให้งานด�าเนินไป

ในแนวทางเดียวกันหรือร่วมกันเพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายท่ี

ก�าหนดไว้ (3) ด้านความรับผิดชอบ หมายถึง การต้องท�าให้

งานต่าง ๆ ส�าเร็จลุล่วงไปด้วยดี ด้วยการอาศัยทรัพยากร

มนุษย์ในองค์กรให้ช่วยกันท�าให้บังเกิดผล

3. ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เกษม วัฒนชัย 

(2549, น. 56-57) ค�าว่า “เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นหลัก

ปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวทรงมีพระราช

ด�ารัสชี้แนะแนวทางการด�าเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทย

มาโดตลอดนานกว่า 25 ปี ตั้งแต่ก่อนเกิดวิกฤติการณ์ทาง

เศรษฐกิจ และเมื่อภายหลังทรงได้เน้นย�้าแนวทางการแก้ไข

เพื่อให้รอดพ้น และสามารถด�ารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและ

ยัง่ยนืภายใต้กระแสโลกาภวิตัน์และความเปลีย่นแปลงต่างๆ

4. แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวกับการ

บรหิารจดัการหน่วยงานแบบสมดุล วฒันา พฒันพงศ์ (2546, 

น. 38-39) ได้บรรยายไว้ว่า ดัชนีวัดความส�าเร็จแบบสมดุล 

(Balanced Scorecard) ตามที่ Kaplan และ Norton ได้

ให้ความหมายไว้ คือ “เครื่องมือที่ท�าหน้าที่เปลี่ยนพันธ

กิจ (mission) และกลยุทธ์ (strategy) เป็นชุดของการ

วัดผลการปฏิบัติงานที่มีส่วนช่วยก�าหนดกรอบของระบบ

การวัด และการบริหารกลยุทธ์ที่ครอบคลุมประเด็นครบ

ถ้วน ตัวเลขที่ได้จากการวัดจะท�าหน้าที่วัดผลการปฏิบัติ

งานขององค์กรการที่ครอบคลุมด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องไว้

ครบถ้วน เช่น ด้านการเงิน ด้านลูกค้า ด้านกิจการภายใน 

และด้านการเรียนรู้และการเติบโตขององค์กร”

5. ความเป็นมา โครงสร้าง และอ�านาจหน้าที่

ของธนาคารออมสิน ปัจจุบันธนาคารออมสินมีฐานะเป็น

นิติบุคคล เป็นรัฐวิสาหกิจ ในรูปของสถาบันการเงินที่มี

รัฐบาลเป็นประกันอยู่ภายใต้ การก�ากับดูแลของกระทรวง

การคลัง มีสาขา 1,034 สาขาทั่วประเทศ ตลอดระยะเวลา

ท่ีผ่านมาธนาคารออมสินได้เปลี่ยนแปลง ปรับปรุงพัฒนา

ระบบการด�าเนินงาน และการบริการในทุกด้านอย่างเป็น

พลวัตร ธนาคารจึงได้ปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ เพื่อ

รักษาฐานลูกค้ามากกว่า 26 ล้านบัญชี โดยระดมทรัพยากร

ในทุกด้าน เตรียมการเพื่อปรับปรุงภาพลักษณ์ และรูปแบบ

การให้บริการที่ทันสมัยและครบวงจรยิ่งขึ้น เพื่อรองรับการ

ให้บริการที่สอดคล้องต่อความต้องการและครอบคลุมทุก

กลุ่ม ทุกอาชีพ และทุกช่วงวัยโดยธนาคารมีการพัฒนามา

อย่างต่อเนื่อง ดังนี้

ยุคที่ 1 ก�าเนิด ธนาคารออมสินคลังออมสิน สังกัด

กรมพระคลังมหาสมบัติ กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ พ.ศ. 

2456 - 2471เพื่อให้คลังออมสินได้เป็นประโยชน์เกื้อกูล

เผื่อแผ่ไปถึงราษฎรโดยทั่วกัน พระองค์จึงได้ทรงพระ

กรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ด�าเนินการจัดตั้ง “คลังออมสิน” ขึ้น

ในสังกัด กรมพระคลังมหาสมบัติ กระทรวงพระคลังมหา

สมบัติ และพระราชทานพระบรมราชานุญาตประกาศใช้ 

“พระราชบัญญัติคลังออมสิน พ.ศ. 2456” ประกาศใช้ใน

วันท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2456

ยุคท่ี 2 ยุคเติบโต อย่างรุดหน้ากองคลังออมสิน 

สงักดักรมไปรษณย์ีโทรเลข กระทรวงพาณชิย์และคมนาคม 

พ.ศ. 2472 - 2489 ต่อมาในปี พ.ศ. 2472 พระบาทสมเด็จ

พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 7 ทรงมีพระราชด�าริเห็น

ควรโอนกิจการคลังออมสินให้ไปอยู่ในความรับผิดชอบของ

กรมไปรษณีย์โทรเลข กิจการได้เริ่มแพร่หลายและ เป็นที่

นิยมของประชาชนอย่างกว้างขวาง ซ่ึงนับได้ว่ากิจการคลัง

ออมสินในช่วงระยะนี้เติบโตขึ้นมาก จึงเรียกได้ว่าเป็น “ยุค

แห่งความก้าวหน้าของการคลังออมสินแห่งประเทศไทย”

ยคุที ่3 รากฐานความ มัน่คงธนาคารออมสนิ สงักดั

กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2490 - ปัจจุบันต่อมาภายหลังเมื่อ

สงครามโลกครั้งท่ี 2 ยุติลง รัฐบาลได้เห็นถึงคุณประโยชน์ 

ของการออมทรัพย์และความส�าคัญของ คลังออมสินท่ีมีต่อ

การพัฒนาประเทศ จึงได้ยกฐานะของคลังออมสินขึ้นเป็น

องค์การของรัฐ มีฐานะเป็นนิติบุคคล ด�าเนินธุรกิจภายใต้ 

“พระราชบญัญตัธินาคารออมสนิ พ.ศ. 2489” มกีารบรหิาร

งานโดยอิสระ ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ ซึ่งได้
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รับการแต่งตั้งจาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เริ่ม

ด�าเนินธุรกิจในรูปธนาคารออมสิน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 

2490 และค�าว่า “คลังออมสิน” ก็ได้เปลี่ยน เป็นค�าว่า 

“ธนาคารออมสิน” นับแต่บัดนั้นเป็นต้นมา

กรอบแนวคิดกำรวิจัย

กรอบแนวคิดส่วนที่เป็นอิสระ คือ ปัจจัยท่ีมีส่วน

ส�าคัญต่อการบริหารจัดการตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอ

เพียง 5 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านความประมาณ (2) ด้านความมี

เหตุผล (3) ด้านการมีภูมิคุ้มกัน (4) ด้านการมีความรู้ และ 

(5) ด้านคุณธรรม (วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, 2550, น. 63-68) 

ส�าหรับกรอบแนวคิดส่วนที่เป็นตัวแปรตาม คือ 

ปัจจัยที่มีส่วนส�าคัญต่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร

จัดการหน่วยงานแบบสมดุล (balance scorecard) 

4 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านภายนอกหน่วยงาน (external  

perspective หรือ customer perspective) เช่น 

ประชาชนผู ้รับบริการ ความพึงพอใจของผู ้ รับบริการ  

(2) ด้านภายในหน่วยงาน (internal perspective) เช่น 

กระบวนการบริหารจัดการในหน่วยงาน (3) ด้านการ

เรียนรู ้และการเจริญเติบโต (learning and growth  

perspective) เช่น ความสามารถในการสร้างหรือพัฒนา

หน่วยงาน หรือการมีบุคลากรท่ีมีคุณภาพ มีความรู้ ความ

สามารถ มีการพัฒนาตนเอง และมีทัศนคติท่ีดี และ  

(4) ด้านการเงนิ (financial perspective) เช่น งบประมาณ 

ความสามารถในการท�าก�าไร (วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, 2552, 

น. 87-88) ในเวลาเดียวกัน ผู้ศึกษาได้ก�าหนดให้ สภาพ

ปัญหาการบริหารจัดการสินเช่ือท่ีอยู ่อาศัยของธนาคาร

ออมสินตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและแนวทาง

การพฒันาการบรหิารจดัการสนิเชือ่ทีอ่ยูอ่าศยัของธนาคาร

ออมสินตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ฃท่ีจัดกลุ่มและ

วิเคราะห์การบริหารจัดการตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอ

เพียง 5 ด้าน เป็นตัวแปรอิสระ หรือเป็นเหตุ ส่วนปัจจัย

ที่มีส่วนส�าคัญต่อส�าคัญต่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการ

บริหารจัดการสินเช่ือท่ีอยู่อาศัยของธนาคารออมสินตาม

กรอบแนวคิดการบริหารจัดการหน่วยงานแบบสมดุล 4 

ด้าน เป็นตัวแปรตาม หรือเป็นผล

ตัวแปรอิสระ (เหตุ) ตัวแปรตาม (ผล)

ปัจจัยที่มีส่วนส�าคัญต่อปัญหาการบริหารจัดการสินเชื่อที่อยู่
อาศัยของธนาคารออมสินตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
5 ด้าน
1. ด้านความพอประมาณ   2. ด้านความมีเหตุผล
3. ด้านการมีภูมิคุ้มกัน       4. ด้านการมีความรู้
5. ด้านคุณธรรม

การบริหารจัดการสินเช่ือท่ีอยู่อาศัยของ
ธนาคารออมสิน 

ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ปัจจัยที่มีส่วนส�าคัญต่อแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการ
สนิเชือ่ทีอ่ยูอ่าศยัของธนาคารออมสนิตามปรชัญาของเศรษฐกจิ
พอเพียง 5 ด้าน
1. ด้านความพอประมาณ    2. ด้านความมีเหตุผล 
3. ด้านการมีภูมิคุ้มกัน       4. ด้านการมีความรู้
5. ด้านคุณธรรม

ปัจจัยท่ีมีส่วนส�าคัญต่อการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการสินเชื่อที่อยู ่อาศัยของ
ธนาคารออมสินตามกรอบแนวคิดการบริหาร
จัดการหน่วยงานแบบสมดุล 4 ด้าน
1. ด้านภายนอกหน่วยงาน 
2. ด้านภายในหน่วยงาน
3. ด้านการเรียนรู้และการเจริญเติบโต
4. ด้านการเงิน

ปัจจัยที่มีส่วนส�าคัญท�าให้แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการ
สนิเชือ่ทีอ่ยูอ่าศยัของธนาคารออมสนิตามปรชัญาของเศรษฐกจิ
พอเพียงประสบผลส�าเร็จ 
1. ปัจจัยภายใน            2. ปัจจัยภายนอก

ภำพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ปีที่ 8 ฉบับที่ 3 ประจ�าเดือน กันยายน-ธันวาคม 2561 325

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

ประชากร คือ จ�านวนลูกค้าสินเชื่อที่อยู ่อาศัย

ของสายงานกิจการสาขาของธนาคาร ออมสินท้ัง 6 สาย

งานครอบคลุมทุกสาขาทั่วประเทศจ�านวน 335,007 ราย 

กลุ่มตัวอย่าง คือ จ�านวนลูกค้าสินเชื่อท่ีอยู่อาศัย

ที่ตอบแบบสอบถามตามพื้นที่การให้บริการของธนาคาร

ออมสิน 6 สายงานกิจการสาขา จ�านวน 1,108 คน ซ่ึงได้

มาจากการค�านวณโดยใช้ตารางของ Yamane (1967, p. 

398) ที่ระดับความคาดเคลื่อนของกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 3 

หรือที่ระดับ 0.03

เครื่องมือท่ีใช้ในกำรวิจัย

ใช้แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์แนวลึกท่ีมี

โครงสร้าง

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล

การเก็บรวบรวมข้อมูลไว้ 3 วิธี ได้แก่ (1) การเก็บ

รวบรวมข้อมูลจากเอกสรหรือการวิจัยเอกสาร (2) การเก็บ

รวบรวมข้อมูลจากการวิจัยสนาม และ (3) เก็บรวบรวม

ข้อมูลจากการสังเกตการณ์

กำรวิเครำะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้

การวิเคราะห์ในรูปตาราง รวมทั้งใช้รูปแบบการ

วิเคราะห์เชิงพรรณนา ส�าหรับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์

ข้อมูลเชิงปริมาณมี ดังนี้ ค่าความถี่ (frequency) ค่าสถิติ

ร้อยละ (percentage) ค่าเฉลี่ย (mean) และค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (standard deviation) 

ผลกำรวิจัย

1. ปัญหาการบริหารจัดการสินเชื่อที่อยู ่อาศัย

ของธนาคารออมสินตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 5 

ด้าน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีการศึกษาระดับ

ปริญญาตรีหรือสูงกว่า กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยในระดับปาน

กลาง (1) ปัญหาการบริหารจัดการสินเช่ือท่ีอยู่อาศัยของ

ธนาคารออมสินตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้าน

ความพอประมาณ กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยระดับปานกลาง  

( =2.35, SD=0.585) กล่าวคือ ธนาคารจัดให้มีพนักงาน

รวมถึงวัสดุอุปกรณ์ไม่เพียงพอต่อการให้บริการท�าให้เกิด

ความไม่สะดวกและเกิดความล่าช้า (2) ปัญหาการบริหาร

จัดการสินเช่ือท่ีอยู่อาศัยของธนาคารออมสินตามปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงด้านความมีเหตุผล กลุ่มตัวอย่าง

เห็นด้วยระดับปานกลาง ( =1.89, SD=0.580) กล่าว

คือ ธนาคารมีหลักการพิจารณาสินเช่ือท่ีไม่เหมาะสมกับ

สถานภาพหรือความสามารถท่ีแท้จริงของผู้กู้ (3) ปัญหา

การบริหารจัดการสินเช่ือท่ีอยู่อาศัยของธนาคารออมสิน

ตามปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงด้านการมภีมูคิุม้กนั กลุม่

ตัวอย่างเห็นด้วยระดับปานกลาง ( =1.70, SD=0.764) 

กล่าวคือ พนักงานบางคนไม่ได้ให้ค�าแนะน�าในด้านการ

วางแผนการกู้เงินให้สอดคล้องกับขีดความสามารถในการ

ช�าระเงินท่ีแท้จริงของลูกค้า (4) ปัญหาการบริหารจัดการ

สินเชื่อที่อยู ่อาศัยของธนาคารออมสินตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงด้านการมีความรู้ กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วย

ระดับปานกลาง ( =2.27, SD=0.806) กล่าวคือ พนักงาน

บางคนขาดความรู้และทักษะในการให้ค�าแนะน�าหรือแก้ไข

ปัญหาท่ีเกิดข้ึน เก่ียวกับสินเช่ือท่ีอยู่อาศัย (5) ปัญหาการ

บริหารจัดการสินเช่ือท่ีอยู่อาศัยของธนาคารออมสินตาม

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการมีคุณธรรม กลุ่ม

ตัวอย่างเห็นด้วยระดับปานกลาง ( =2.27, SD=0.806) 

กล่าวคอื ธนาคารไม่ได้สร้างแรงจงูใจหรอืให้รางวลัแก่ลกูค้า

ท่ีช�าระค่างวดสม�่าเสมอ (มีวินัยทางการเงิน) (6) ปัญหา

การบริหารจัดการสินเช่ือท่ีอยู่อาศัยของธนาคารออมสิน

ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาพรวมทั้งหมดใน

การวิเคราะห์ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างต่อภาพรวม

ท้ังหมด กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยระดับปานกลาง ( =1.98, 

SD=0.767) กล่าวคือ ในภาพรวมท้ังหมด ธนาคารออมสิน

มีปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการสินเชื่อที่อยู่อาศัยตาม

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้าน  
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(1) ความพอประมาณ (2) ความมเีหตุผล (3) การมภีมูคิุม้กนั 

(4) การมีความรู้ และ (5) การมีคุณธรรม

2. แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการสินเชื่อ

ที่อยู่อาศัยของธนาคารออมสินตามปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 5 ด้าน พบว่า กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยในระดับปาน

กลาง (1) แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการสินเช่ือท่ี

อยู่อาศัยของธนาคารออมสินตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอ

เพยีงด้านพอประมาณ กลุม่ตัวอย่างเหน็ด้วยระดับปานกลาง  

( =2.26, SD=0.839) ว่า ธนาคารควรมาตรการที่ดี และ

ก�ากับดูแลให้พนักงานให้ความส�าคัญกับลูกค้า และมีความ

เอาใจใส่ในการให้บริการและติดตามดูแลลูกค้า นอกจากนี้

แล้ว ธนาคารควรจัดให้มีพนักงาน รวมถึงวัสดุอุปกรณ์ให้

เพียงพอต่อการให้บริการเพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว 

(2) แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการสินเชื่อที่อยู่อาศัย

ของธนาคารออมสินตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ด้านความมีเหตุผล กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยระดับปานกลาง  

( =2.02, SD=0.735) ว่าธนาคารควรมีหลักการพิจารณา

สนิเชือ่ทีเ่หมาะสมกบัสถานภาพหรอืความสามารถทีแ่ท้จรงิ

ของผู้กู้ (3) แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการสินเชื่อที่

อยู่อาศัยของธนาคารออมสินตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอ

เพียงด้านการมีภูมิคุ้มกัน กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยระดับปาน

กลาง ( =1.98, SD=0.719) ว่าธนาคารควรมีข้อก�าหนด

ที่ชัดเจนให้พนักงานต้องให้ค�าแนะน�ากับลูกค้าในด้านการ

วางแผนการกู้เงินให้สอดคล้องกับขีดความสามารถในการ

ช�าระเงินที่แท้จริงของลูกค้า (4) แนวทางการพัฒนาการ

บริหารจัดการสินเชื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารออมสินตาม

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการมีความรู้ กลุ ่ม

ตัวอย่างเห็นด้วยระดับปานกลาง ( =1.70, SD=0.719) ว่า 

ธนาคารควรมีข้อก�าหนดที่ชัดเจนให้พนักงานต้องให้ข้อมูล

หรือให้ความรู้เก่ียวกับสินเชื่อที่อยู่อาศัยได้อย่างชัดเจน 5) 

แนวทางการพฒันาการบรหิารจดัการสนิเชือ่ทีอ่ยูอ่าศยัของ

ธนาคารออมสินตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้าน

การมีคุณธรรม กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยระดับน้อย ( =1.62,  

SD = 0.801) ว่า ธนาคารควรสร้างแรงจูงใจหรือให้รางวัล

แก่ลูกค้าที่ช�าระค่างวดสม�่าเสมอ (มีวินัยทางการเงิน)

ผู้ศึกษาได้สรุปความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างต่อ 

(1) ปัญหาการบริหารจัดการสินเชื่อที่อยู่อาศัยของธนาคาร

ออมสินตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 5 ด้าน และ (2) 

แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการสินเชื่อที่อยู ่อาศัย

ของธนาคารออมสินตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 5 

ด้าน โดยน�าเสนอตามค่าเฉลี่ยรวมท้ัง 5 ด้าน และค่าเฉลี่ย

รวมแต่ละด้านเรียงตามล�าดับค่าเฉลี่ยรวมจากมากไปน้อย

โดยปัญหาการบริหารจัดการสินเช่ือท่ีอยู่อาศัยของธนาคาร

ออมสินตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีมีค่าเฉลี่ย

สูงสุด ได้แก่ ค�าถามท่ีว่า ธนาคารจัดให้มีพนักงานรวมถึง

วัสดุอุปกรณ์ไม่เพียงพอต่อการให้บริการท�าให้เกิดความไม่

สะดวกและเกดิความล่าช้า กลุม่ตวัอย่างเหน็ด้วยระดบัปาน

กลาง ( =2.64, SD=0.648) ส�าหรบัแนวทางการพฒันาการ

บริหารจัดการสินเช่ือท่ีอยู่อาศัยของธนาคารออมสินตาม

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด กลุ่ม

ตัวอย่างเห็นด้วยระดับปานกลาง ( =2.27, SD=0.836)

กำรอภิปรำยผล

1. ปัญหาการบริหารจัดการสินเช่ือท่ีอยู่อาศัยของ

ธนาคารออมสินตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 5 ด้าน

การท่ีกลุ ่มตัวอย่างเห็นด้วยในระดับปานกลาง  

( =2.04, SD=.486) ต่อภาพรวมท้ัง 5 ด้านของปัญหา

การบริหารจัดการสินเช่ือท่ีอยู่อาศัยของธนาคารออมสิน

ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผู ้ศึกษามีความเห็น

ว่าประเด็นท่ีส�าคัญคือ ถึงแม้ว่า (1) ธนาคารจะไม่ได้จัด

ให้มีพนักงานรวมถึงวัสดุอุปกรณ์ท่ีเพียงพอต่อการให้

บริการท�าให้เกิดความไม่สะดวกและเกิดความล่าช้า และ 

(2) ธนาคารไม่ได้สร้างแรงจูงใจหรือให้รางวัลแก่ลูกค้า

ที่ช�าระค่างวดสม�่าเสมอ (มีวินัยทางการเงิน) แต่อย่างไร

ก็ตามธนาคารออมสินยังสามารถที่จะด�าเนินการได้ตาม

นโยบายการบริหารจัดการสินเชื่อที่อยู่อาศัยของหน่วยงาน

ได้ในระดับหนึ่งถึงแม้จะยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควรและ

สามารถแก้ปัญหาให้ประสบผลส�าเร็จได้ท้ังหมด ในเวลา

เดียวกัน ธนาคารออมสินยังมีปัญหาท่ีว่า (1) ธนาคารมี

หลักการพิจารณาสินเช่ือท่ีไม่เหมาะสมกับสถานภาพหรือ

ความสามารถท่ีแท้จริงของผู้กู้ และ (2) พนักงานบางคน

ขาดความรูแ้ละทกัษะในการให้ค�าแนะน�าหรอืแก้ไขปัญหาที่

เกิดขึ้น เกี่ยวกับสินเชื่อที่อยู่อาศัย นอกจากจะส่งผลให้การ

บริหารจัดการสินเช่ือท่ีอยู่อาศัยแก่ลูกค้าไม่ท่ัวถึงเท่าท่ีควร

แล้ว ยังไม่สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
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ที่ตั้งไว้ เมื่อชั่งน�้าหนักในภาพรวมของการให้บริการของ

ธนาคารแล้ว ท�าให้กลุ ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ล้วนเห็นด้วย

กับการให้บริการสินเชื่อในระดับปานกลางต่อปัญหาการ

บริหารจัดการสินเชื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารออมสินตาม

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แทนที่จะเห็นด้วยในระดับ

มากหรือในระดับน้อย ดังกล่าว

2.แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการสินเช่ือ

ที่อยู่อาศัยของธนาคารออมสินตามปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 5 ด้าน

ผู้ศึกษามีความเห็นว่า ธนาคารออมสินมี “ปัญหา” 

ในการบริหารจัดการสินเชื่อที่อยู ่อาศัยตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 5 ด้าน และเนื่องจากปัญหาแต่ละด้าน

มีหลายปัญหา ขึ้นอยู่กับมุมมองของแต่ละคน เช่น เฉพาะ

ปัญหาการบริหารจัดการสินเชื่อที่อยู ่อาศัยของธนาคาร

ออมสินตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านความพอ

ประมาณ ทีแ่บ่งเป็นว่า (1) ธนาคารจะไม่ได้จดัให้มพีนกังาน

รวมถึงวัสดุอุปกรณ์ที่เพียงพอต่อการให้บริการท�าให้เกิด

ความไม่สะดวกและเกิดความล่าช้า และ (2) พนักงานบาง

คนขาดความใส่ใจในการให้บริการและการติดตามดูแล

ลูกค้านั้น ผู้ศึกษามีความเห็นที่สอดคล้องกับกลุ่มตัวอย่าง 

ในขณะเดียวกันก็มีมุมมองที่เป็นไปในทิศทางเดียวกับกับ

ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 9 คนที่ได้จากการสัมภาษณ์แนวลึก ว่า

ธนาคารออมสินในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่มีอ�านาจและ

รับผิดชอบโดยตรงเกี่ยวกับการบริหารจัดการสินเช่ือท่ีอยู่

อาศัยควรมีแนวทางหรือนโยบายในการเพิ่มบุคลากรให้

เพียงพอต่อการท�างานด้านการบริหารจัดการสินเชื่อที่อยู่

อาศัย และส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจถึง

ความส�าคัญของการเข้าร่วมโครงการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย 

ซึ่งจะส่งผลให้การด�าเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันและ

เกิดประสิทธิผลที่ดี 

3 .  ป ัจจัยที่มีส ่วนส�าคัญท�าให ้แนวทางการ

พัฒนาการบริหารจัดการสินเชื่อที่อยู ่อาศัยของธนาคาร

ออมสินตามปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงประสบผลส�าเรจ็

ที่แบ่งออกเป็นปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก

เหตุผลที่ส�าคัญที่กลุ ่มตัวอย่างเห็นด้วยในระดับ

ปานกลาง ดังกล่าวแทนที่จะเห็นด้วยในระดับมากหรือใน

ระดับน้อย จากการสังเกตการณ์ ผู้ศึกษามีความเห็นว่า ใน

แต่ละข้อค�าถามกลุ่มตัวอย่างได้ให้ความเห็นอยู่ในระดับ

ปานกลาง 3 ข้อค�าถาม และเห็นด้วยในระดับน้อย 1 ข้อ

ค�าถาม ทั้งๆ ที่เป็นเงื่อนไขที่ดี ได้แก่ ปัจจัยภายใน (1) การ

ที่ผู ้บริหารของธนาคารมีนโยบายที่ชัดเจนในการบริหาร

จัดการด้านสินเช่ือท่ีอยู่อาศัยของธนาคารออมสิน รวมถึง

การน�าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ เพื่ออ�านวยความสะดวก

และเพิ่มช่องทางการให้บริการแก่ลูกค้า และ (2) การที่

พนักงานมีทักษะ ความรู้ ความช�านาญ ในการให้บริการ

ด้านสินเชื่อที่อยู ่อาศัยแก่ลูกค้า มีความเอาใจใส่ ความ

อดทน มุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน โดยมุ่งหวังท่ีจะช่วยเหลือ

ลูกค้าอย่างแท้จริง และปัจจัยภายนอก (1) การท่ีรัฐบาล

มีนโยบายที่ชัดเจนและเอื้อต่อการให้บริการด้านสินเชื่อที่

อยู่อาศัยของธนาคารในทุกๆ ด้าน และ (2) การที่ลูกค้า

ให้ความร่วมมือและยินดีปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข

ของธนาคาร รวมถึงมีภูมิคุ้มกันทางการเงิน มีวินัยทางการ

เงินและมีความต่อเนื่องในการช�าระค่างวด 

4. ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสินเชื่อที่อยู่

อาศัยของธนาคารออมสินตามกรอบแนวคิดการบริหาร

จัดการหน่วยงานแบบสมดุล 4 ด้าน 

เหตุผลที่ส�าคัญที่กลุ่มตัวอย่างซึ่งลูกค้าสินเชื่อที่

อยู ่อาศัยของสายงานกิจการสาขาของธนาคารออมสิน

ท้ัง 6 สายงานครอบคลุมทุกสาขาท่ัวประเทศ เห็นด้วยใน

ระดับปานกลางดังกล่าวแทนท่ีจะเห็นด้วยในระดับมาก

หรือในระดับน้อย จากการสังเกตการณ์ ผู้ศึกษามีความ

เห็นว่าประเด็นท่ีส�าคัญคือ ถึงแม้ว่า (1) การท่ีธนาคารได้

เพิ่มช่องทางหรืออ�านวยความสะดวกในการเข้าถึงสินเชื่อ

ที่อยู่อาศัยให้กับลูกค้าได้อย่างทั่วถึง เช่น การให้บริการ

เคลื่อนท่ีตามชุมชนหรือหมู่บ้านต่างๆ แล้ว และ (2) การที่

ธนาคารสามารถพัฒนาจนได้ช่ือว่า เป็นธนาคารท่ีเป็นเลิศ

ในด้านการให้บริการสินเช่ือท่ีอยู่อาศัย ในเวลาเดียวกันการ

ท่ีธนาคารได้มีการน�าเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใช้เพื่อให้เกิด

ความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ รวมถึงการที่ธนาคาร

มีงบประมาณส�าหรับใช้ในการพัฒนาการด�าเนินงานด้าน

สินเช่ือท่ีอยู่อาศัยของธนาคารอย่างเพียงพอ 

5. ตัวแบบการบริหารจัดการสินเชื่อที่อยู ่อาศัย

ของธนาคารออมสินตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่

มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสินเชื่อที่

อยู่อาศัยของธนาคารออมสินตามกรอบแนวคิดการบริหาร
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จัดการหน่วยงานแบบสมดุล

จากการวิเคราะห์ตัวแบบแนวทางการพัฒนาการ

บริหารจัดการสินเชื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารออมสินตาม

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มีอิทธิพลต่อปัจจัยท่ีมี

ส่วนส�าคัญต่อประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสินเชื่อ

ที่อยู ่อาศัยของธนาคารออมสินตามกรอบแนวคิดการ

บริหารจัดการหน่วยงานแบบสมดุล พบว่า แนวทางการ

พัฒนาการบริหารจัดการสินเชื่อที่อยู ่อาศัยของธนาคาร

ออมสินตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ส�าคัญ ทั้ง 5 

ด้าน เรียงตามล�าดับความส�าคัญมากไปน้อย ดังนี้ (1) ด้าน

การมีความรู้ (2) ด้านคุณธรรม (3) ด้านความมีเหตุผล (4) 

ด้านการมีภูมิคุ้มกัน และ (5) ด้านความพอประมาณ เป็น

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสิน

เชื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารออมสินตามกรอบแนวคิดการ

บริหารจัดการหน่วยงานแบบสมดุล เหตุผลส�าคัญที่ท�าให้

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ล้วนมีความเห็นเกี่ยวกับการบริหาร

จัดการว่า แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการสินเช่ือท่ี

อยู่อาศัยของธนาคารออมสินตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอ

เพียงที่ส�าคัญทั้ง 5 ด้าน เรียงตามล�าดับความส�าคัญมาก

ไปน้อย ดังน้ี (1) ด้านการมีความรู้ (2) ด้านคุณธรรม (3) 

ด้านความมีเหตุผล (4) ด้านการมีภูมิคุ้มกัน และ (5) ด้าน

ความพอประมาณ เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพ

ในการบริหารจัดการสินเชื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารออมสิน

ตามกรอบแนวคิดการบริหารจัดการหน่วยงานแบบสมดุล

นั้น จากการสังเกตการณ์ ผู้ศึกษามีความเห็นว่าประเด็นท่ี

ส�าคัญคือ เป็นเพราะกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นลูกค้าสินเชื่อที่อยู่

อาศัยของสายงานกิจการสาขาของธนาคารออมสินท้ัง 6 

สายงานครอบคลุมทุกสาขาทั่วประเทศนั้นมีความเข้าใจ 

รับรู้บริบทต่างๆ เกี่ยวกับการให้บริการสินเชื่อที่อยู่อาศัย

ของธนาคารออมสินตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้

เป็นอย่างด ีโดยเฉพาะการรบัรูเ้กีย่วกบัประสทิธภิาพในการ

บริหารจัดการสินเชื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารออมสินตาม

กรอบแนวคิดการบริหารจัดการหน่วยงานแบบสมดุล ทั้ง

ด้านภายนอกหน่วยงาน ด้านภายในหน่วยงาน ด้านการ

เรียนรู้และการเจริญเติบโต และด้านการเงิน พร้อมกันนั้น

ประชาชนทีล่กูค้าสนิเชือ่ทีอ่ยูอ่าศัยของสายงานกจิการสาขา

ของธนาคารออมสินทั้ง 6 สายงานครอบคลุมทุกสาขาท่ัว

ประเทศ ยังเข้ามาเกี่ยวข้องกับการเป็นลูกค้าสินเชื่อท่ีอยู่

อาศัยของธนาคารออมสินในระยะเวลาที่ยาวนานแตกต่าง

กนัไปตามสญัญาร่วมกบัการบรหิารจดัการสนิเชือ่ทีอ่ยูอ่าศัย

ของธนาคารออมสนิ ซึง่ได้น�าปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

ท้ัง 5 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านความพอประมาณ (2) ด้านความ

มีเหตุผล (3) ด้านการมีภูมิคุ้มกัน (4) ด้านการมีความรู้ และ 

(5) ด้านคุณธรรม มาใช้ในการบริหารจัดการ จึงเป็นเรื่องที่

กลุม่ตวัอย่างสมัผสัและรบัรูเ้กีย่วกบัการให้บรกิารสนิเชือ่ได้

เป็นอย่างดี กลุ่มตัวอย่างรับรู้และได้รับผลกระทบท่ีเกิดขึ้น

จากการให้บริการสินเชื่อโดยตรง ซึ่งธนาคารออมสินได้น�า

ปัจจัยท้ัง 5 ด้านมาปรับใช้กับการบริหารจัดการสินเช่ือที่

อยู่อาศัยของธนาคารออมสินตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอ

เพยีง ซึง่ปัจจยัดงักล่าวหากมพีร้อมจะส่งผลดโีดยตรงต่อการ

บริหารจัดการสินเชื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารออมสินได้เป็น

อย่างดี เมื่อเป็นเช่นนี้ จึงท�าให้กลุ่มตัวอย่างซ่ึงเป็นลูกค้า

สินเช่ือท่ีอยู ่อาศัยของสายงานกิจการสาขาของธนาคาร

ออมสินท้ัง 6 สายงานครอบคลุมทุกสาขาท่ัวประเทศส่วน

ใหญ่ จงึเหน็ว่า แนวทางการพฒันาการบรหิารจดัการสนิเชือ่

ที่อยู่อาศัยของธนาคารออมสินตามปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง ท่ีส�าคัญท้ัง 5 ด้าน เรียงตามล�าดับความส�าคัญ

มากไปน้อย ดังนี้ (1) ด้านการมีความรู้ (2) ด้านคุณธรรม  

(3) ด้านความมเีหตผุล (4) ด้านการมภีมูคิุม้กนั และ (5) ด้าน

ความพอประมาณ เป็นปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพ

ในการบริหารจัดการสินเชื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารออมสิน

ตามกรอบแนวคิดการบริหารจัดการหน่วยงานแบบสมดุล 

จึงจะสามารถสร้างความส�าเร็จในการบริหารจัดการสินเชื่อ

ที่อยู่อาศัยของธนาคารออมได้ ดังนั้นการน�าตัวแบบการ

บริหารจัดการสินเช่ือท่ีอยู่อาศัยของธนาคารออมสินตาม

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดังกล่าวมาปรับประยุกต์ใช้

ในการบริหารจัดการที่สอดคล้องเหมาะสมกับบริบทของ

องค์กรและประเด็นในการพัฒนาการบริหารจัดการสินเชื่อ

ทีอ่ยูอ่าศยัของธนาคารออมสนิจะเป็นการเพิม่ประสทิธภิาพ

ในการบริหารจัดการสินเชื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารออมสิน

ตามกรอบแนวคิดการบริหารจัดการหน่วยงานแบบสมดุล

ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้ 

6. ความคิดเห็นของผู ้เชี่ยวชาญที่ได ้จากการ

สัมภาษณ์แนวลึกเฉพาะผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้ให้ข้อมูลหลัก 

จ�านวน 9 คนต่อแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการ

สินเชื่อที่อยู ่อาศัยของธนาคารออมสินตามปรัชญาของ
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เศรษฐกิจพอเพียง ปัจจัยที่มีส่วนส�าคัญที่ท�าให้แนวทาง

การพฒันาการบรหิารจดัการสนิเชือ่ทีอ่ยูอ่าศยัของธนาคาร

ออมสินตามปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงประสบผลส�าเรจ็ 

และประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสินเชื่อท่ีอยู่อาศัย

ของธนาคารออมสินตามกรอบแนวคิดการบริหารจัดการ

หน่วยงานแบบสมดุล

จากการสัมภาษณ์แนวลึกเฉพาะผู ้ เ ช่ียวชาญ 

จ�านวน 9 คนต่อแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการสิน

เชือ่ทีอ่ยูอ่าศยัของธนาคารออมสนิตามปรชัญาของเศรษฐกจิ

พอเพียง โดยผู้เชี่ยวชาญทั้ง 9 คน ล้วนเห็นด้วยว่า พนักงาน

ควรมีความใส่ใจในการให้บริการและการติดตามดูแลลูกค้า 

และพนกังานควรให้ค�าแนะน�าในด้านการวางแผนการกูเ้งนิ

ให้สอดคล้องกับขีดความสามารถในการช�าระเงินท่ีแท้จริง

ของลูกค้า เช่นนีอ้าจเกดิจากการทีผู่เ้ชีย่วชาญส่วนใหญ่ล้วน

มีความเห็นไปในทางเดียวกันว่า การบริหารจัดการสินเช่ือ

ที่อยู่อาศัยของธนาคารออมสินตามปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงน้ัน ธนาคารควรมีนโยบายพัฒนาศักยภาพของ

บุคลากรในองค์กรเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ การคิด

วิเคราะห์ และการให้บริการแก่ลูกค้า ซึ่งเป็นการยกระดับ

การให้บริการโดยการพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการ 

การแก้ปัญหา และการสร้างทางเลือกที่สอดคล้องเหมาะ

สมกับบริบทและศักยภาพของลูกค้าสินเชื่อที่อยู่อาศัยใน

แต่ละราย ท�าให้เกิดแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการ

ที่มีประสิทธิภาพได้ โดยเฉพาะการบริหารจัดการสินเช่ือ

ที่อยู่อาศัยของธนาคารออมสินตามปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงน้ัน ยังมีส่วนขาดอีกหลายอย่างในส่งเสริมและ

สนับสนุนให้ลูกค้าสินเชื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารมีความ

รู้ มีความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน จึงจะท�าให้ประชาชนที่

เป็นลูกค้าสินเชื่อที่อยู ่อาศัยของธนาคารออมสินหรือที่

ก�าลังจะตัดสินใจ สามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้องเหมาะ

สมกับสถานภาพทางการเงินของตนเองและครอบครัว ผู้

เชีย่วชาญอาจวเิคราะห์ถงึการท�างานด้านการให้บรกิารและ

การติดตามดูแลลูกค้าอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง เช่น การให้

ค�าแนะน�าในด้านการวางแผนการกู้เงินให้สอดคล้องกับขีด

ความสามารถในการช�าระเงินที่แท้จริงของลูกค้า เป็นต้น 

ดังนั้น ธนาคารออมสินควรส่งเสริมพนักงานให้ได้รับการ

พฒันาศกัยภาพในด้านทีจ่�าเป็นเกีย่วกบัการให้บรกิารลกูค้า

สนิเชือ่ทีอ่ยูอ่าศยั เพือ่จะได้ให้บรกิารประชาชนทีส่นใจและ

ลกูค้ามคีวามรูค้วามเข้าใจ สามารถตดัสนิใจเกีย่วกบัการซือ้

ท่ีอยู่อาศัยได้อย่างถูกต้องเหมะสมกับฐานะทางการเงินทั้ง

ในปัจจุบันและในอนาคต ซึ่งส่งผลให้การด�าเนินงานของ

ธนาคารเป็นไปอย่างมีประสิทธิผลท่ีดี 

7. จากการสัมภาษณ์แนวลึกเฉพาะผู้เชี่ยวชาญ 

จ�านวน 9 คนต่อ ปัจจัยท่ีมีส่วนส�าคัญท่ีท�าให้แนวทางการ

พัฒนาการบริหารจัดการสินเช่ือท่ีอยู ่อาศัยของธนาคาร

ออมสนิตามปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงประสบผลส�าเรจ็ 

โดยผู้เช่ียวชาญท้ัง 9 คน ล้วนเห็นด้วยว่า การท่ีพนักงาน

ของธนาคารมีทักษะ มีความรู้ มีความช�านาญ ในการให้

บรกิารด้านสนิเช่ือท่ีอยูอ่าศยัแก่ลกูค้า มคีวามเอาใจใส่ ความ

อดทน มุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน โดยมุ่งหวังท่ีจะช่วยเหลือ

ลกูค้าอย่างแท้จรงิ และ การทีร่ฐับาลมนีโยบายทีช่ดัเจนและ

เอื้อต่อการให้บริการด้านสินเช่ือท่ีอยู่อาศัยของธนาคารใน

ทุกๆ ด้าน ท้ังนี้อาจเกิดจากการท่ีผู้เช่ียวชาญส่วนใหญ่ล้วน

มีความเห็นไปในทางเดียวกันว่า แนวทางการพัฒนาการ

บริหารจัดการสินเช่ือท่ีอยู่อาศัยของธนาคารออมสินตาม

ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงนัน้ จ�าเป็นอย่างยิง่ทีผู่บ้รหิาร

ของธนาคารออมสินต้องมีนโยบายท่ีชัดเจนใน 2 ประเด็น 

คือ (1) การท่ีธนาคารมีการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน

ให้มีทักษะ ความรู้ ความช�านาญ ในการให้บริการด้านสิน

เช่ือท่ีอยู่อาศัยแก่ลูกค้า มีความเอาใจใส่ ความอดทน มุ่ง

มั่นในการปฏิบัติงาน โดยมุ่งหวังท่ีจะช่วยเหลือลูกค้าอย่าง

แท้จริง เพราะเป็นปัจจัยส�าคัญที่สามารถสร้างความพึง

พอใจและความผูกพันและเลือกใช้บริการกับธนาคารต่อ

เนื่อง นอกจากนี้ยังมีโอกาสท่ีจะแนะน�าลูกค้า/ชักชวน

ลูกค้ารายอื่นๆ ให้มาใช้บริการของธนาคารเป็นการขยาย

ฐานลูกค้ารายใหม่ๆ ได้ ซึ่งท�าให้ธนาคารมีต้นทุนต�่ากว่า

การแสวงหาลูกค้ารายใหม่ ในประเด็นนี้ถือได้ว่า เป็นเป้า

หมายท่ีแท้จริงขององค์กรท่ีมุ่งเน้น และ เป็นหัวใจส�าคัญ

ท่ีผู้บริหารจะต้องมีวิสัยทัศน์ มีการวางแผน มีทิศทางการ

พัฒนาที่ชัดเจนและมอบเป็นนโยบายส�าหรับการขับเคลื่อน

การพฒันาการบรหิารจดัการสนิเชือ่ทีอ่ยูอ่าศยัของธนาคาร

ออมสิน นโยบายและทิศทางการพัฒนานั้นต้องครอบคลุม

ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท้ัง 5 ด้าน อีกทั้งเป็น

สนับสนุนในการบริหารจักการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ

สูงสุด โดยยึดกรอบการบริหารจัดการหน่วยงานแบบสมดุล 

4 ด้าน มาเป็นกรอบแนวทางขับเคลื่อนดังกล่าว และ  
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(2) การทีรั่ฐบาลมีนโยบายทีช่ดัเจนและเอือ้ต่อการให้บรกิาร

ด้านสินเชื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารในทุกๆ ด้าน เพราะเป็น

ปัจจัยส่งเสริมและเอื้ออ�านวยให้ประชาชนสามารถมีที่อยู่

อาศัยของตนเองได้สะดวกขึ้น รวมถึงเป็นการกระตุ้นให้

ประชาชนเกิดการตัดสินใจมาใช้บริการสินเชื่อที่อยู่อาศัย

ของธนาคารได้เป็นอย่างดี เกิดความเชื่อมั่นลงทุนซ้ือ/

สร้าง และเกิดความต้องการสินเชื่ออย่างต่อเน่ือง ดังนั้น 

ภาครัฐควรสนับสนุนให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัยของตนเอง 

เช่น การใช้มาตรการด้านลดภาษี ค่าธรรมเนียมให้กับผู้มี

รายได้น้อย หรือรัฐเป็นผู้ลงทุนและจัดหาให้กับผู้มีรายได้

น้อย เป็นต้น จึงจะส่งผลดีต่อการขับเคลื่อนการบริหาร

จัดการสินเชื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารออมสินตามปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงประสบผลส�าเร็จได้ 

จากการสัมภาษณ์แนวลึกเฉพาะผู ้ เชี่ยวชาญ 

จ�านวน 9 คนต่อประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสิน

เชื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารออมสินตามกรอบแนวคิดการ

บริหารจัดการหน่วยงานแบบสมดุล โดยผู้เชี่ยวชาญท้ัง 

9 คน ล้วนเห็นด้วยว่า การที่ธนาคารเพิ่มช่องทางหรือ

อ�านวยความสะดวกในการเข้าถึงสินเชื่อ ที่อยู ่อาศัยให้

กับลูกค้าได้อย่างทั่วถึง เช่น การให้บริการเคลื่อนท่ีตาม

ชุมชนหรือหมู่บ้านต่างๆ อย่างทั่วถึง และ การที่ธนาคาร

ได้ชื่อว่า เป็นธนาคารที่มีการพัฒนาระบบการให้บริการท่ี

เป็นเลิศในด้านการให้บริการสินเชื่อที่อยู่อาศัย เช่นนี้อาจ

เกิดจากการที่ผู้เชี่ยวชาญล้วนมีความเห็นตรงกันว่า ถ้าการ

บริหารจัดการสินเชื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารออมสิน หาก

ธนาคารเพิ่มช่องทางหรืออ�านวยความสะดวกในการเข้าถึง

สินเชื่อที่อยู่อาศัยให้กับลูกค้าได้อย่างทั่วถึง จะเป็นปัจจัย

ในการเลือกใช้บริการกับธนาคารมากกว่าการใช้บริการกับ

สถาบันการเงินอื่นที่ต้องใช้เวลาเดินทางไปใช้บริการ ท�าให้

ธนาคารสามารถบริการได้รวดเร็วขึ้น และติดตามดูแล

ลูกค้าได้ใกล้ชิดขึ้น ซึ่งจะท�าให้ลูกค้าเข้าถึงแหล่งสินเชื่อ

ได้ง่ายขึ้น และเป็นการท�างานเชิงรุก และการที่ธนาคาร

ได้ชื่อว่า เป็นธนาคารที่เป็นเลิศในด้านการให้บริการสิน

เชื่อที่อยู่อาศัยน้ัน แสดงให้เห็นกับการยอมรับในการให้

บริการดังกล่าวของประชาชน ดังนั้นธนาคารควรมีระบบ

งานสนับสนุนที่สะดวก ติดต่อง่าย มีมาตรฐาน สนองความ

ต้องการได้ทัน เข้าถึงง่าย ก�าหนดอัตราดอกเบี้ยที่แข่งขัน

ได้ในตลาด และบริการหลังการขายอย่างต่อเนื่องแล้ว จะ

ท�าให้ธนาคารออมสินการบริหารจัดการสินเช่ือท่ีอยู่อาศัย

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยยึดโยงกับการบริหารจัดการ

หน่วยงานแบบสมดุลทั้ง 4 ด้าน ที่เรียกว่า Balanced 

Scorecard ท่ีประกอบด้วย (1) ด้านภายนอกหน่วยงาน 

(2) ด้านภายในหน่วยงาน (3) ด้านการเรียนรู้และการเจริญ

เติบโต และ (4) ด้านการเงิน ท่ีมีความสอดคล้องกับแผน

งานดังกล่าว ซ่ึงเป็นเครื่องมือทางด้านการบริหารจัดการที่

จะท�าให้การบริหารจัดการสินเชื่อที่อยู่อาศัยของธนาคาร

ออมสินได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงเป็นเหตุให้ผู้เช่ียวชาญ

ล้วนเห็นด้วยว่า การที่ธนาคารเพิ่มช่องทางหรืออ�านวย

ความสะดวกในการเข้าถึงสินเช่ือ ท่ีอยู่อาศัยให้กับลูกค้า

ได้อย่างท่ัวถึง เช่น การให้บริการเคลื่อนท่ีตามชุมชนหรือ

หมู่บ้านต่างๆอย่างทั่วถึง และ การที่ธนาคารได้ชื่อว่า เป็น

ธนาคารท่ีเป็นเลิศในด้านการให้บริการสินเช่ือท่ีอยู่อาศัย

ข้อเสนอแนะกำรวิจัยครั้งนี้

1. ธนาคารออมสินควรก�าหนดวิสัยทัศน์ โดยการ

เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเพื่อมุ ่งสู ่การเป็น

ธนาคารท่ีได้ช่ือว่า “เป็นเลิศในด้านการให้บริการสินเชื่อ

ท่ีอยู่อาศัย” 

2. ธนาคารออมสินควรเพิ่มช่องทาง หรืออ�านวย

ความสะดวกในการเข้าถึงสินเชื่อที่อยู ่อาศัยให้กับลูกค้า

ได้อย่างท่ัวถึง เช่น การให้บริการเคลื่อนท่ีตามชุมชนหรือ

หมู่บ้านต่างๆ อย่างท่ัวถึง

3. ผู้บริหารของธนาคารออมสินควรมีนโยบายใน

การน�าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้เพื่อให้เกิดความสะดวก

รวดเร็วในการให้บริการ

4. ธนาคารออมสินควรมีการวางแผนและจัดสรร

งบประมาณส�าหรับใช้ในการพัฒนาการด�าเนินงานด้านสิน

เช่ือท่ีอยู่อาศัยของธนาคารอย่างเพียงพอ โดยเฉพาะอย่าง

ยิ่งการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการให้บริการลูกค้า

ข้อเสนอแนะกำรวิจัยครั้งต่อไป

1. การวิจัยแบบเจาะลึกแนวทางการพัฒนาการ

บริหารจัดการสินเช่ือท่ีอยู่อาศัยของธนาคารออมสินตาม

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแต่ละด้าน โดยเปรียบเทียบ
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หรือเทยีบเคยีงกบัองค์กรทางการเงนิ หรอืองค์กรทีม่ภีารกจิ

อืน่ทีม่ลีกัษณะคล้ายคลงึกนั ทัง้ภายในประเทศและภายนอก

ประเทศ เป็นต้น

2. การวิจัยโดยใช้กรอบแนวคิดหรือตัวแบบอื่น

ส�าหรับการศึกษาวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการบริหาร

จัดการ เช่น การบริหารจัดการตามแนวคิดองค์การแห่ง

การเรียนรู้ แนวทางการบริหารกิจบ้านเมืองท่ีดี 5 ด้าน การ

บริหารจัดการตามกรอบแนวคิดการจัดการ 7 Ms เป็นต้น
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บทคัดย่อ

การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ส�าคัญเพื่อศึกษา(1) สภาพปัญหาเก่ียวกับการบริหารจัดการ (2) แนวทางการ

พัฒนาการบริหารจัดการ และ(3) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการการผลิตข้าวปลอดสารพิษของจังหวัดอ่างทองตามปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นการวิจัยแบบผสมผสานเน้นการวิจัยเชิงปริมาณเป็นหลักและใช้การวิจัยเชิงคุณภาพเป็นข้อมูล

เสริม โดยใช้แบบสอบถามที่ผ่านการทดสอบได้ความเที่ยงตรงที่ระดับ 0.87 และค่าความเชื่อถือได้ที่ระดับ 0.85 เป็น

เครื่องมือ ประชากร คือ เกษตรกรที่ปลูกข้าวทั้งหมด จ�านวน 6,148 คน กลุ่มตัวอย่าง จ�านวน 942ได้มาจากการค�านวณ

ตามสูตรของทาโร่ ยามาเน่ สถิติที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบ

ค่า t ค่าการถดถอยพหุคูณ และการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน นอกจากนี้ยังได้มีการสัมภาษณ์แนวลึก

เฉพาะผู้เชี่ยวชาญ 9 คน เพื่อได้ข้อมูลเชิงคุณภาพอีกด้วย ผลการศึกษาพบว่า (1) สภาพปัญหาการพัฒนาการบริหาร

จัดการที่ส�าคัญคือ การที่จังหวัดไม่ได้ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกข้าวปลอดสารพิษโดยยึดถือทางสายกลางที่สอดคล้องกับ

ความสามารถของเกษตรกร (2) แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่ส�าคัญคือจังหวัดควรส่งเสริมให้เกษตรกรปลูก

ข้าวปลอดสารพิษโดยยึดถือทางสายกลางที่สอดคล้องกับความสามารถของเกษตรกร และ(3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ

บริหารจัดการการผลิตข้าวปลอดสารพิษของจังหวัดอ่างทองตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีส�าคัญคือ ยุทธศาสตร์

การด�าเนินที่ตอบสนองต่อทางสายกลาง

ค�ำส�ำคัญ: การบริหารจัดการ, การพัฒนา, ข้าวปลอดสารพิษ, จังหวัดอ่างทอง, ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

Abstract

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

rice production in Angthong Province (2) development guidelines of administration for organic rice 

production in Angthong Province (3) strategic administration of organic rice production of Angthong 

Province. The research methodology was designed as mixed method research using, quantitative 

research as principle means and supported by qualitative research. The quantitative research was 

survey research collecting large field data with questionnaires. The questionnaires passed pretest of 

validity check at level of 0.87, and reliability check at level of 0.85. Population consisted of 6,148 

farmers. A total of 942 samples, in the area of 2 subdistrict administrative, were calculated by using 

กำรบริหำรจัดกำรกำรผลิตข้ำวปลอดสำรพิษของจังหวัดอ่ำงทอง

ตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง

Administration of organic rice production of Angthong Province 

According to the Sufficiency Economy Philosophy

ธวัช ทองโอภาส และ สัมพันธ์ พลภักดิ์

Thawat Thongpat and Sampan Polpak 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
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บทน�ำ

จงัหวดัอ่างทองตัง้อยูใ่นพืน้ทีร่าบลุม่ภาคกลางของ

ประเทศไทย อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครตามทางหลวง

แผ่นดิน หมายเลข 32 (สายเอเชีย) ระยะทางประมาณ 105 

กโิลเมตร ในขณะทีจ่งัหวดัอ่างทองมพีืน้ทีท่�าการเกษตรรวม 

505,799 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 83.57 ของพื้นที่ทั้งหมดของ

จังหวัดอ่างทอง และคิดเป็นพื้นที่ที่อยู่ในเขตชลประทานสูง

ถงึ 99.44 ของพืน้ทีท่�าการเกษตรทัง้หมด จงัหวดัอ่างทองจงึ

เป็นพื้นที่ที่มีความเหมาะสมกับการประกอบอาชีพทางการ

เกษตรเป็นอย่างมาก

พ้ืนที่ท�าการเกษตรของจังหวัดอ่างทองจ�านวน 

505,799 ไร่ เกษตรกรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพโดยการ

ท�านา (นาปีนาปรับ) รวมเนื้อที่ 400,624 ไร่ คิดเป็นร้อย

ละ 79.21 ของพื้นที่ท�าการเกษตรทั้งหมด รองลงไปก็เป็น 

ปลูกไม้ผล 44,329 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 8.76 ของพื้นที่ท�าการ

เกษตรทั้งหมด ปลูกพืชไร่ 22,709 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 4.49 

ของพื้นที่ในการท�าเกษตรทั้งหมด ปลูกพืชผัก 14,469 ไร่ 

คิดเป็นร้อยละ 2.86 ของพื้นที่ท�าการเกษตรทั้งหมด และ

ท�าการเกษตรอื่นๆ อีก 23,668 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 4.68 

ของพื้นที่ท�าการเกษตรทั้งหมด ด้วยศักยภาพของพื้นท่ีท่ี

มีความเหมาะสมกับการประกอบอาชีพเกษตรกรรมของ

จงัหวัดอ่างทองตามข้อมลูดังกล่าวในข้างต้น จังหวดัอ่างทอง

จึงได้ก�าหนดแผนพัฒนาจังหวัด (แผน 4 ปี) ระหว่าง ปี 

พ.ศ. 2557-2560 ขึ้นมารวม 3 ประเด็นภายใต้กรอบวิสัย

ทัศน์ “อ่างทองเมืองน่าอยู่ แหล่งผลิตอาหารปลอดภัย” 

ประกอบด้วย ประเด็นยุทธศาสตร์ที่หนึ่ง พัฒนาชุมชนน่า

อยู่ น่าเที่ยว ประเด็นยุทธศาสตร์ที่สอง ส่งเสริมผลิตภัณฑ์

Taro Yamane’s formula. Statistics employed was mean. For qualitative research, in-depth interviews 

of experts, with face to face interviews and together with structured in-depth interview forms was 

also applied. The research indicated the following results (1) the province could not encourage 

the farmers in moderate ways (2) Secondly, the province should promote appropriate programs 

which are suitable to ability of the farmers. Finally, King Rama IX’s sufficient economic philosophy is  

supportive to the principle of moderation.

Keywords: administration, development, organic rice, Angthong province, the sufficiency economy 

philosophy

อ่างทองสู่ตลาดโลก และประเด็นยุทธศาสตร์ที่สาม ส่ง

เสริมการผลิต การบริโภค และจ�าหน่ายอาหารปลอดภัย 

โดยยุทธศาสตร์ที่สาม เน้นการบริหารจัดการด้านการ

ผลิตข้าวปลอดภัยเป็นหลักคู่ขนานไปกับผลผลิตทางการ

เกษตรอื่นๆ โดยสอดคล้องกับปริมาณพื้นท่ีท่ีท�าการผลิต 

เนื่องจากเกษตรกรส่วนใหญ่ของจังหวัดอ่างทอง ประกอบ

อาชีพการเกษตรโดยการท�านา และการบริหารจัดการ

ด้านการส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตข้าวปลอดสารพิษของ

จังหวัดอ่างทองยังไม่ประสิทธิภาพเท่าที่ควร ผู้ศึกษาจึง

สนใจที่จะท�าการศึกษาถึงแนวทางการบริหารจัดการภาย

ใต้ยุทธศาสตร์การผลิตข้าวปลอดภัยของจังหวัดอ่างทอง

โดยน�ากรอบแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้

เป็นกรอบแนวคิดหลักในการศึกษา

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

1. ศึกษาสภาพปัญหาของการบริหารจัดการการ

ผลิตข้าวปลอดสารพิษของจังหวัดอ่างทองตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง

2. ศกึษาแนวทางการพฒันาการบรหิารจดัการการ

ผลิตข้าวปลอดสารพิษของจังหวัดอ่างทองตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง

3. ศึกษายุทธศาสตร์การบริหารจัดการการผลิต

ข้าวปลอดสารพิษของจังหวัดอ่างทองตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง
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แนวคิดทฤษฎีวิจัยที่เกี่ยวข้อง

วิรัชนิภาวรรณ (2552, น. 1-10) ได้ให้ความหมาย

ของการพฒันาว่า การพฒันา คอื การเปลีย่นแปลงทีม่กีารก

ระท�าให้เกิดขึ้นหรือมีการวางแผนก�าหนดทิศทางไว้ล่วง

หน้าโดยการเปลี่ยนแปลงนี้ต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น ถ้า

เปล่ียนแปลงไปในทางที่ไม่ดีก็ไม่เรียกว่า การพัฒนา ขณะ

เดียวกันการพัฒนามิได้หมายถึง การเพิ่มขึ้นปริมาณสินค้า

หรือรายได้ของประชาชนเท่านั้น แต่หมายความรวมไปถึง

การเพิ่มความพึงพอใจและเพิ่มความสุขของประชาชนด้วย 

วิรัช วิรัชวิภาวรรณ (2550, น. 2-4) กล่าวว่า การ

บริหาร หมายถึง แนวทางการด�าเนินงานหรือการปฏิบัติ

งานใดๆ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก�าหนดไว้อย่างมี

ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อ

วิรัช วิรัชนิภาวรรณ (2550, น. 63-68) กล่าวถึง 

หลักการส�าคัญของการบริหารจัดการตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง 8 ด้าน ประกอบด้วย (1) ความพอ

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

พึ่งตนเอง (5) การสเริมสร้างคนให้มีความรู้และคุณธรรม 

(ควบรวม 2 เงื่อนไขทางเศรษฐกิจพอเพียงเข้าด้วยกัน)  

(6) การรวมกลุ่ม (หลักการข้ันท่ี 2 ของเกษตรทฤษฎีใหม่) 

(7) การสร้างเครือข่าย (หลักการข้ันท่ี 3 ของเกษตรทฤษฎี

ใหม่) และ (8) ความสมดุลและการพัฒนาท่ียั่งยืน โดยผู้

ศึกษาได้เลือกน�ามาใช้ในการวิจัย 5 ด้าน คือ (1) ความพอ

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

พึ่งตนเอง (5) การสเริมสร้างคนให้มีความรู้และคุณธรรม

กรอบแนวคิดกำรวิจัย

ตัวแปรอิสระ (เหตุ) ตัวแปรตาม (ผล)

1. ปัจจัยที่มีส่วนส�าคัญต่อสภาพปัญหาในการบริหาร

จัดการการผลิตข้าวปลอดสารพิษของจังหวัดอ่างทอง

ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 5 ด้าน

1) ความพอประมาณ      2) ความมีเหตุผล

3) การมีภูมิคุ้มกัน          4) การมีความรู้

การบริหารจัดการการผลิตข้าวปลอดสารพิษของ

จังหวัดอ่างทองตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2. ปัจจัยที่มีส่วนส�าคัญต่อแนวทางการพัฒนาการ

บริหารจัดการการผลิตข้าวปลอดสารพิษของงจังหวัด

อ่างทองตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 5 ด้าน

1) ความพอประมาณ       2) ความมีเหตุผล

3) การมีภูมิคุ้มกัน          4) การมีความรู้

5) การมีคุณธรรม

ปัจจัยท่ีมีส่วนส�าคัญต่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการ

บริหารจัดการการผลิตข้าวปลอดสารพิษของจังหวัด

อ่างทองตามกรอบแนวคิดการบริหารจัดการท่ีเรียก

ว่า 7 M’s

1) การบริหารทรัพยากรมนุษย์

2) การบริหารงานท่ัวไป

3) การบริหารงบประมาณ

4) การให้บริการประชาชน

5) การบริหารข้อมูลข่าวสาร

6) การบริหารเวลา

7) การวัดผลหรือการประเมินผลการปฏิบัติงาน

3. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการการผลิตข้าวปลอด

สารพิษของจังหวัดอ่างทองตามปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง

ภำพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
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วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน 

(mixed methods research) โดยใช้การวิจัยเชิงปริมาณ 

(quantitative research) เป็นหลักหรือเป็นวิธีการแรก

โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ ต่อจากนั้น ผู้ศึกษาจึง

ท�าการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) จาก

การสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญมาเสริมโดยน�า

ผลการวิจัยที่ได้จากแบบสอบเฉพาะประเด็นที่ส�าคัญมา

สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญว่ามีความเห็นเหมือนกัน คล้ายกัน 

หรือแตกต่างกัน เป็นต้น

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

ประชากร คือ เกษตรกรผู้ปลูกข้าวทั้งหมดในเขต

พื้นที่จังหวัดอ่างทอง ที่ประกอบด้วย 2 อ�าเภอ จ�านวน 

6,148 คน กลุ่มตัวอย่าง คือ ประชากรผู้ตอบแบบสอบถาม

ในเขตพื้นที่จังหวัดอ่างทอง จ�านวน 942 คน ซึ่งได้มาจาก

การค�านวณโดยใช้สูตร Taro Yamane (1967, p. 398) ท่ี

ระดับความเชื่อมั่น 97 % แบ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างในอ�าเภอ

โพธิ์ทอง จ�านวน 613 ราย และอ�าเภอสามโก้ จ�านวน 329 

ราย รวม 942 ราย

เครื่องมือท่ีใช้ในกำรวิจัย

ส�าหรับการวิจัยเชิงปริมาณ ผู้วิจัยใช้แบบสอบถาม 

(questionnaire) เป็นเครื่องมือ เพื่อให้ได้ข้อมูลจากการ

สุ ่มตัวอย่างภาคสนาม เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงปริมาณจาก

กลุ่มตัวอย่างจ�านวน 942 คน โดยหัวข้อน้ีครอบคลุม 3 

หัวข้อได้แก่ (1) หลักเกณฑ์การสร้างค�าถาม (2) ลักษณะ

แบบสอบถาม และ (3) การทดสอบแบบสอบถาม ผู้วิจัย

เลือกสร้างแบบสอบถามเป็นแบบมาตรประเมินค่า หรือ

มาตรส่วนประเมินค่า (rating scale) ตามแบบของ Likert 

(1961, pp. 166-169) โดยก�าหนดให้มีน�้าหนักเปรียบ

เทียบกัน และเป็นการแบ่งมาตราส่วนประมาณค่าของการ

ตีความหมายออกเป็น 3 ระดับ ในส่วนของเกณฑ์เกณฑ์การ

วิเคราะห์ระดับแต่ละข้อ ผู้ศึกษาได้ใช้การค�านวณช่วงการ

วัด ตามแนวคิดของ Best (1977, p. 174) ซึ่งแบ่งออกเป็น 

3 ระดับโดยใช้ค่าคะแนนสูงสุด ลบด้วยค่าคะแนนต�่าสุด 

และน�ามาหารด้วยจ�านวนกลุ่มหรือระดับการวัดที่ต้องการ

แบ่ง การจัดจะได้ระยะช่วงคะแนนของการจัดท่ี 0.66 ดังนี้

เห็นด้วยระดับมาก มีช่วงคะแนนอยู ่ระหว่าง 

2.34-3.00 คะแนน

เห็นด้วยระดับปานกลาง มีช่วงคะแนนอยู่ระหว่าง 

1.67-2.33 คะแนน

เห็นด้วยระดับน้อย มีช่วงคะแนนอยู ่ระหว่าง 

1.00-1.66 คะแนน

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล

เก็บรวบรวมข้อมูล 3 วิธี ได้แก่ (1) การรวบรวม

ข้อมูลจากเอกสารหรือการวิจัยเอกสาร (2) การรวบรวม

ข้อมูลจาการวิจัยสนาม และ (3) การรวบรวมข้อมูลจาก

การสังเกตการณ์

กำรวิเครำะห์ข้อมูล

วิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบตาราง (contingency 

analysis) รวมท้ังใช้รูปแบบการวิเคราะห์เชิงพรรณนา 

(descriptive analytical approach) ส�าหรับสถิติที่ใช้

ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ได้แก่ ค่าสถิติร้อยละ 

(percentage), ค่าเฉลี่ย (mean), ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(standard deviation), ค่าการถดถอยพหูคูณ (multiple 

regressions) และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน 

(Pearson’s correlation coefficient)

ผลกำรวิจัย

1. ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการการผลิตข้าว

ปลอดสารพิษจังหวัดอ่างทองตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอ

เพียงด้านความพอประมาณ กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยในระดับ

ปานกลาง ( =2.14) เช่น จังหวัดไม่ได้ส่งเสริมให้เกษตรกร

ปลูกข้าวปลอดสารพิษโดยยึดถือทายกลางที่สอดคล้องกับ

ความสามารถของเกษตรกร เช่น กู้เท่าที่จ�าเป็นหรือไม่กู้

มาปลูกข้าวและใช้แรงงานในครอบครัวเป็นหลัก (ไม่จ้าง)
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2. ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการการผลิตข้าว

ปลอดสารพิษจังหวัดอ่างทองตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอ

เพยีงด้านความมเีหตผุล กลุม่ตวัอย่างเหน็ด้วยในระดบัปาน

กลาง ( =2.03) เช่น จังหวัดไม่ได้ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูก

ข้าวปลอดสารพิษอย่างมีเหตุผล เช่น ใช้พันธ์ข้าวที่เหมาะ

สมกับภูมิอากาศ (ที่ลุ่ม ที่ดอน ที่น�้าท่วมขัง) เป็นต้น

3. ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการการผลิตข้าว

ปลอดสารพิษจังหวัดอ่างทองตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอ

เพียงด้านการมีภูมิคุ้มกัน กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยในระดับ

ปานกลาง ( =2.02) ว่า จังหวัดไม่ได้ส่งเสริมให้เกษตรกร

พร้อมที่จะเผชิญปัญหากับปัญหาเกี่ยวกับการผลิตและการ

ตลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ เช่นราคาข้าวตกต�่า น�้าท่วม และ

โรคระบาด ด้วยการส่งเสริมให้มีการท�าเกษตรผสมผสาน 

(พืชผัก ปลา เลี้ยงสัตว์) เพื่อลดความเสี่ยงในการผลิตพืช

เชิงเดี่ยว (ข้าว)

4. ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการการผลิตข้าว

ปลอดสารพิษจังหวัดอ่างทองตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอ

เพียงด้านการมีความรู้ กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยในระดับปาน

กลาง ( =2.07) ว่า จังหวัดไม่ได้ส่งเสริมให้เกษตรกรเรียนรู้

วธิกีารปลูกข้าวปลอดสารพษิอย่างถกูต้องตามหลกัวชิาการ

ด้วยการเสริมสร้างให้มีครอบครัวตัวอย่างพึ่งตนเองได้และ

ในพืน้ทีม่าใช้เป็นต้นแบบในการเรยีนรูร้วมทัง้ประชาสัมพนัธ์

ให้เกษตรกรอื่นๆใช้เป็นแบบอย่างในการสร้างครอบครัว

5. ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการการผลิตข้าว

ปลอดสารพิษจังหวัดอ่างทองตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอ

เพียงด้านการมีคุณธรรม กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยในระดับ

ปานกลาง ( =2.02) ว่า จังหวัดไม่มีนโยบายหรือแนวทาง

ในการส่งเสริมเกษตรกรให้เพิ่มรายได้และลดรายจ่ายใน

กระบวนการผลิตข้าวด้วยการพัฒนาเกษตรกรให้มีคุณภาพ

ด้านวัตถุ(เพิ่มผลผลิต)และด้านจิตใจควบคู่กันไป เช่นไม่ได้

ส่งเสรมิเกษตรกรให้ใช้เทคโนโลยใีนการผลติเพือ่เพิม่ผลผลติ

และค�านึงถึงด้านสิ่งแวดล้อมพร้อมกันไปด้วย

นอกจากนี้แล้ว กลุ่มตัวอย่างยังเห็นด้วยในระดับ

ปานกลางต่อค�าถามทีว่่าในภาพรวมทัง้หมดจงัหวดัมปัีญหา

เกี่ยวกับการบริหารจัดการการผลิตข้าวปลอดสารพิษ

ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ (1) 

ความพอประมาณ (2) ความมีเหตุผล (3) การมีภูมิคุ้มกัน  

(4) การมีความรู้ และ(5) การมีคุณธรรม

6. สรุปผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของกลุ ่ม

ตัวอย่างต่อแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการการผลิต

ข้าวปลอดสารพษิจงัหวดัอ่างทองตามปรชัญาของเศรษฐกจิ

พอเพียงทั้ง 5 ด้าน (สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัยข้อ 

2) ในแต่ละด้านประกอบด้วยค�าถาม 2 ข้อค�าถาม ปรากฏว่า 

กลุ่มตัวอย่างล้วนเห็นด้วยในระดับปานกลางทุกข้อค�าถาม 

ทั้งนี้ ผู ้ศึกษาได้น�าเสนอแนวทางการพัฒนาการบริหาร

จัดการการผลิตข้าวปลอดสารพิษ ค่าเฉลี่ยของแต่ละด้าน 

จากมากไปหาน้อย ดังนี้

6.1 แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการ

การผลิตข้าวปลอดสารพิษจังหวัดอ่างทองตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงด้านความพอประมาณ กลุ่มตัวอย่างเห็น

ด้วยในระดับปานกลาง ( =2.33) ว่า จังหวัดควรส่งเสริม

เกษตรกร ปลูกข้าวปลอดสารพิษและประกอบอาชีพและ

ด�ารงชพีอย่างประหยดั และพอประมาณ เช่น ลดการใช้สาร

เคมี ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ไว้ใช้เอง ผลิตพันธ์ข้าวไว้ปลูกเอง และ

ท�าการเกษตรผสมผสานเพื่อใช้บริโภคในครัวเรือนเป็นต้น

6.2 แนวทางการพฒันาการบรหิารจดัการ การ

ผลิตข้าวปลอดสารพิษ ของจังหวัดอ่างทองตามปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงด้านความมีเหตุผล กลุ่มตัวอย่างเห็น

ด้วยในระดับปานกลาง ( =2.30) ว่า จังหวัดควรส่งเสริม

ให้เกษตรกรปลูกข้าวปลอดสารพิษอย่างมีเหตุผล เช่น ใช้

พันธุ์ข้าวท่ีเหมาะสมกับภูมิประเทศ ท่ีลุ่ม ท่ีดอน ท่ีน�้าท่วม

ขัง เป็นต้น และเป็นท่ีต้องการของตลาดหรือการจัดการ

ปัญหาด้านการตลาด บริโภคในครัวเรือนเป็นต้น 

6.3 แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการ 

การผลิตข้าวปลอดสารพิษของจังหวัดอ่างทองตามปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงด้านการมีภูมิคุ้มกัน กลุ่มตัวอย่างเห็น

ด้วยในระดับปานกลาง ( =2.32) ว่า จังหวัด ส่งเสริมให้

เกษตรกรพร้อมที่จะประเผชิญกับปัญหาเกี่ยวกับการผลิต

และการตลาดที่อาจจะเกิดขึ้น เช่นราคาข้าวตกต�่า น�้าท่วม

และโรคระบาด ด้วยการส่งเสริมให้มีการท�าการเกษตร

ผสมผสาน

6.4 แนวทางการพฒันาการบรหิารจดัการ การ

ผลิตข้าวปลอดสารพิษของจังหวัดอ่างทอง ตามปรัชญา

เศรษฐกจิพอเพยีงด้านการมคีวามรู ้กลุม่ตวัอย่างเหน็ด้วยใน
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ระดบัปานกลาง ( =2.26) ว่า จงัหวดัควร ส่งเสรมิเกษตรกร 

ให้เพิม่รายได้และรดรายจ่ายในกระบวนการปลกูข้าวปลอด

สารพิษตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เช่น การมีความรู้

ในการปลูกข้าวที่ถูกต้องตามหลักการ การรู้จักการออม

เงิน การผลิตท่ีสามารถด�าเนินการภายในครอบครัว โดย

ไม่ต้องจ้างแรงงาน และการผลิตปุ๋ยอินทรีย์

6.5 แนวทางการพฒันาการบรหิารจดัการ การ

ผลิตข้าวปลอดสารพิษของจังหวัดอ่างทอง ตามปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงด้านการมีคุณธรรม กลุ ่มตัวอย่าง

เห็นด้วยในระดับปานกลาง ( =2.26) ว่า จังหวัดควรมี 

นโยบายหรือแนวทางในการส่งเสริมเกษตรกรให้เพิ่มราย

ได้ลดรายจ่ายในกระบวนการผลิตข้าวปลอดสารพิษ ด้วย

การพัฒนาเกษตรกรให้มีคุณภาพด้านวัตถุ (ผลผลิต) และ

ด้านจิตใจควบคู่กันไป

ผู้ศึกษา ได้สรุปความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างต่อ 

(1) ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการการผลิตข้าวปลอด

สารพิษ และ (2) แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการ

การผลิตข้าวปลอดสารพิษของจังหวัดอ่างทองตามปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 5 ด้าน โดยเสนอตามค่าเฉลี่ยรวมทั้ง 5 

ด้าน และค่าเฉลี่ยร่วม แต่ละด้านเรียงตามล�าดับค่าเฉลี่ย

รวมจากมากไปน้อย ได้ดังนี้ 

ตำรำง 1

สรุปความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างต่อสภาพปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการการผลิตข้าวปลอดสารพิษของจังหวัดอ่างทอง

การบริหารจัดการการผลิตข้าวปลอดสารพิษจังหวัดอ่างทองตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จ�าแนกตามค่าเฉลี่ยทั้ง 5 

ด้านและค่าเฉลี่ยรวมแต่ละด้านเรียงตามล�าดับค่าเฉลี่ยรวมจากมากไปหาน้อย

ปัญหา แนวทางการพัฒนา

ค่าเฉลี่ยรวมท้ัง 5 ด้าน (SD)

1.99 (0.60) 2.25 (0.59)

ค่าเฉลี่ยแต่ละด้านเรียงตามล�าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย (SD)

1. ด้านความพอประมาณ                 2.04 (0.65)

ได้แก่ ค�าถามที่ว่าจังหวัดไม่ได้ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกข้าว

ปลอดสารพิษโดยยึดทางสายกลางที่สอดคล้องกับความ

สามารถของเกษตรกร เช่นกู้เท่าที่จ�าเป็นหรือไม่กู้มาปลูก

ข้าวและใช้แรงงานในครอบครัวเป็นหลัก (ไม่จ้าง)

1. ด้านความพอประมาณ              2.29 (0.58)

ได้แก่ ค�าถามท่ีว่าจังหวัดควรส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกข้าว

ปลอดสารพษิและประกอบอาชพีและด�ารงชพีอย่างประหยดั

และพอประมาณ เช่น ลดการใช้สารเคมีผลิตปุ๋ยอินทรีย์ไว้

ใช้และผลติพนัธุข้์าวไว้ปลกูเองและท�าเกษตรผสมผสานเพือ่

ใช้บริโภคในครัวเรือน เป็นต้น

2. ด้านการมีความรู้                      2.01 (0.59) 2. ด้านความมีเหตุผล                   2.28 (0.61)

3. ด้านความมีภูมิคุ้มกัน                 1.99 (0.61) 3. ด้านการมีภูมิคุ้มกัน                  2.28 (0.60)

4. ด้านการมีคุณธรรม                    1.97 (0.59) 4. ด้านการมีคุณธรรม                   2.25 (0.59)

5. ด้านการมีเหตุผล                      1.95 (0.59) 5. ด้านการมีความรู้                     2.25 (0.60)

กำรอภิปรำยผล

การทีก่ลุม่ตวัอย่างล้วนเหน็ด้วยในระดบัปานกลาง 

( =1.99) ต่อปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาการบริหารจัดการ

การผลิตข้าวปลอดสารพิษของจังหวัดอ่างทองตามปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง

เหตผุลส�าคัญทีก่ลุม่ตัวอย่างซึง่เป็นเกษตรกรในเขต

พื้นที่จังหวัดอ่างทองเห็นด้วยในระดับปานกลางดังกล่าว

แทนท่ีจะเห็นด้วยในระดับมากหรือในระดับน้อย ผู้ศึกษา

มีความเห็นว่า ถึงแม้ จังหวัดอ่างทองได้ด�าเนินการ (1) ฝึก

อบรมเกษตรกรให้มีคุณธรรมในการปลูกข้าวปลอดสารพิษ 

เช่น ฝึกอบรมเรื่องการเพิ่มผลผลิตข้าวปลอดสารพิษโดย

ค�านึงถึงความปลอดภัยของตนเองและผู้บริโภคเป็นหลัก 
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และ (2) ส่งเสรมิการมส่ีวนร่วมของเกษตรกรในการวางแผน

ที่สอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกรในกระบวนการ

ปลูกข้าวปลอดสารพิษ ก็ตามแต่ในเวลาเดียวกันจังหวัด

อ่างทอง ก็ได้มีการส่งเสริมไปแล้วในระดับหนึ่งแต่ก็ยังไม่

ประสทิธภิาพเท่าทีค่วร เช่น (1) จงัหวดัส่งเสรมิให้เกษตรกร

ปลูกข้าวปลอดสารพิษโดยยึดถือทางสายกลางที่สอดคล้อง

กับความสามารถของเกษตรกร เช่น กู้เท่าที่จ�าเป็นหรือ

ไม่กู้มาปลูกข้าว และใช้แรงงานในครอบครัวเป็นหลัก (ไม่

จ้าง) และ (2) จังหวัดมีนโยบายหรือแนวทางในการส่งเสริม

เกษตรกรให้เพิ่มรายได้และลดรายจ่ายในกระบวนการผลิต

ข้าวปลอดสารพิษด้วยการพัฒนาเกษตรกรให้มีคุณภาพท้ัง

ในด้านวัตถุ (เพิ่มผลผลิต) และด้านจิตใจควบคู่กันไป เช่น 

ส่งเสริมเกษตรกรให้ใช้เทคโนโลยีการผลิตเพื่อเพิ่มผลผลิต

และค�านึงถึงด้านสิ่งแวดล้อมพร้อมกันไปด้วย เมื่อเป็นเช่น

นี้ จึงมีส่วนส�าคัญท�าให้กลุ่มตัวอย่างล้วนเห็นด้วยในระดับ

ปานกลางต่อปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาการบริหารจัดการ

การผลิตข้าวปลอดสารพิษของจังหวัดอ่างทองตามปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงแทนที่จะเห็นด้วยในระดับมากหรือ

ระดับน้อยดังกล่าว

นอกจากนี้แล้ว การที่กลุ ่มตัวอย่างเห็นด้วยใน

ระดับปานกลางต่อภาพรวมทั้งหมดของปัญหา ดังปรากฏ

ในข้อค�าถามที่ว่า “ในภาพรวมทั้งหมด จังหวัดอ่างทอง มี

ปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาการบริหารจัดการการผลิตข้าว

ปลอดสารพษิของจงัหวดัอ่างทองตามปรชัญาของเศรษฐกจิ

พอเพียงทั้ง 5 ด้าน อันได้แก่ ด้าน (1) ความพอประมาณ 

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

และ(5) การมีคุณธรรม

ข้อเสนอแนะ

ในการศึกษาครั้งนี้ผู ้ศึกษาได้น�า ปรัชญาของ

เศรษฐกจิพอเพยีง 5 ด้าน มาใช้เป็นแนวคดิส�าหรบัประยกุต์

ใช้ในการวเิคราะห์ประสทิธภิาพในการบรหิารจดัการทีเ่รยีก

ว่า 7M’sท�าให้ทราบและเข้าใจ (1) สภาพปัญหาเกีย่วกบัการ

บรหิารจดัการการผลติข้าวปลอดสารพษิของจงัหวดัอ่างทอง

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) แนวทางการพัฒนาการ

บรหิารจดัการการผลติข้าวปลอดสารพษิของจงัหวดัอ่างทอง

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (3) ยุทธ์ศาสตร์การบริหาร

จัดการการผลิตข้าวปลอดสารพิษของจังหวัดอ่างทองตาม

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (4) ภาพรวมประสิทธิภาพ

ในการบริหารจัดการหน่วยงานแบบสมดุล (5) การเปรียบ

เทียบความคิดเห็นของกลุ ่มตัวอย่างบางกลุ ่มต่อภาพ

รวมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการท่ีเรียกว่า 7M’s  

(6) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการการผลิตข้าวปลอดสาร

พิษของจังหวัดอ่างทองตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการบริหารจัดการที่เรียกว่า 

7M’s ตามวตัถปุระสงค์การวจิยัอย่างชดัเจน และคลอบคลุม

มากข้ึนไม่ว่าจะเป็นด้าน (1) ความพอประมาณ (2) ความมี

เหตุผล (3) การมีภูมิคุ้มกัน (4) การมีความรู้ และ (5)การ

มีคุณธรรม ดังนั้น ในการศึกษาครั้งต่อไปจึงควรน�ากรอบ

แนวคิดนี้ไปประยุกต์ใช้ตามความเหมาะสมในหน่วยงาน

อื่น นอกเหนือจากจังหวัดเพื่อเป็นการพิสูจน์ผลการวิจัยซึ่ง

จะน�าไปสู่การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการต่อไป 

อาจน�าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 5 ด้าน ซ่ึงผู้ศึกษาได้

น�ามาเป็นแนวคดิในครัง้นีไ้ปปรบัใช้เฉพาะบางด้านทีเ่หมาะ

สมกับหน่วยงานที่ศึกษาก็ได้ หรือตัดบางด้านออกก็ได้ โดย

ไม่จ�าเป็นต้องน�าไปใช้ให้ครบทั้งหมดทุกด้าน ในทางตรงกัน

ข้าม อาจเพิ่มจ�านวนด้านหรือตัวช้ีวัดข้ึนอีกก็ได้ ตามความ

เหมาะสม แต่ควรให้เหตุผลไว้ด้วยเสมอ
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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) ปัญหาเกี่ยวกับนโยบายการพัฒนาการศึกษาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอ

เพียง (2) แนวทางการพัฒนานโยบายการพัฒนาการศึกษาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ (3) ปัจจัยท่ีมีส่วนส�าคัญ

ต่อประสิทธิภาพในการน�านโยบายการพัฒนาการศึกษาในจังหวัดปทุมธานีตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติให้

ประสบความส�าเร็จ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลด้วยการจัดกลุ่มย่อยถกแถลงโดยใช้แนวทางค�าถามปลายเปิดกับ

กลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้บริหารส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้บริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษา จ�านวน 

3 กลุ่ม รวม 17 ท่าน ใช้วิธีการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหาโดยน�าข้อมูลท่ีได้จากการจัดกลุ่มย่อย ถกแถลง

จากผู้ให้ข้อมูลหลักมาประมวลและน�าเสนอข้อมูลในเชิงพรรณนา ผลการศึกษาพบว่า (1) ปัญหาส�าคัญ คือ ผู้บริหารบาง

ส่วนยังพบว่ามีปัญหาการน�านโยบายการพัฒนาการศึกษาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติในด้านด้านการพึ่ง

ตนเอง และด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน (2) แนวทางการพัฒนาท่ีส�าคัญคือผู้บริหารควรส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติและผู้ประชาชนใน

ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมเพื่อการน�านโยบายการพัฒนาการศึกษาไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ (3) ปัจจัย

ที่มีส่วนส�าคัญ คือ ภาวะผู้น�าของผู้บริหารและการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน ส�าหรับปัจจัยท่ีมีส่วนส�าคัญต่อ

ประสิทธิภาพในการน�านโยบายการพัฒนาการศึกษาในจังหวัดปทุมธานีตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 8 ด้านไปสู่การ

ปฏิบัติให้ส�าเร็จควรมีองค์ประกอบ 6 ด้าน คือ (1) การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ (2) การบริหารจัดการงบประมาณ 

(3) การบริหารจัดการวัสดุอุปกรณ์ (4) การมีส่วนร่วมของประชาชน (5) การบริหารจัดการข้อมูลข่าวสาร และ (6) การ

วัดประเมินผลการปฏิบัติงาน

ค�ำส�ำคัญ: นโยบาย, การศึกษา, ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

Abstract

The objective of this research was to study (1) problems of educational development 

policies based on the Sufficiency Economy Philosophy (2) development guidelines for educational  

development policies based on the Sufficiency Economy Philosophy and (3) critical factors that 

contribute to successfully putting effective educational development policies in Pathum Thani  

province on the sufficiency economy philosophy into practice. This qualitative research  

information was gathered by using focus group discussion method and guidelines of open-ended 

questions to collect data of 3 groups with a total of 17 samples (administrators) who are the from the  

executive offices of the basic education and school administration. The data obtained from focus group  

นโยบำยกำรพัฒนำกำรศึกษำในจังหวัดปทุมธำนีตำมปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง

Educational Development Policies on the Sufficiency Economy Philosophy 

in Pathum Thani Province

พีรพงศ์ กนกเลิศวงศ์*

Perapong kanoklertwonges
นักวิชาการอิสระ
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บทน�ำ

การพัฒนาคนถือเป็นภารกิจส�าคัญที่ประเทศ

ต่างๆ มักจะมีการก�าหนดให้เป็นนโยบายส�าคัญ ส�าหรับใน

ประเทศไทยน้ัน รัฐบาล องค์กร และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง

ได้ตระหนักถึงความส�าคัญของการด�าเนินงานพัฒนาคน

และสังคมมาอย่างต่อเนื่อง ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติฉบับที่ 8 มีการทบทวนทิศทางการพัฒนา

ประเทศไทยโดยเริ่มมองที่คนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา

และเน้นการมีส่วนร่วมในการพัฒนามากขึ้น เปิดโอกาส

ให้องค์กรและชุมชนเข้ามาสนับสนุนการเรียนรู ้ ฟื ้นฟู

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พัฒนาประชารัฐ ต่อมาแผน

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 9 ได้ยึดแนวคิด

เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด�าริเป็นปรัชญาน�าทาง

ในการพัฒนาประเทศ ด้วยการยึดหลักการท�างานพัฒนา

โดยเอาการพัฒนาคนเป็นตัวต้ังและยึดหลักผลประโยชน์

ของประชาชน สังคม การมีส่วนร่วมของประชาชน และ

การพึ่งตนเอง โดยด�าเนินการอย่างบูรณาการที่อาศัยความ

รู้รักสามัคคีของทุกฝ่ายและเป็นไปตามล�าดับ (ธีรพงษ์ มหา

วีโร, 2550, น. 11)

“ความพอเพียง” ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

มีความหมายว่า ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และ

ความจ�าเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอต่อผล 

discussions of key informants were analysis, synthesis contents, interpretation and presentation of data 

in a description. The research findings revealed that (1) the significant problem was some executives 

found that there is a problem of education development policy based on the turning the philosophy 

of sufficiency economy into action in the aspect of self-reliant and sustainable development (2) the 

major development guidelines were the executives should encourage operators and those people 

in the community to get involved in order to develop education policies into practice efficiently 

and (3) the major success factors were due to the leadership qualities of executives and community  

participation. The factors that contribute significantly to the effective of educational policy in Pathum 

Thani province, according to the philosophy of sufficiency economy, and the aspects which are  

important for success are comprised of 6 elements: (1) human resources, (2) money, (3) material,  

(4) market, (5) message, and (6) measurement. 

Keywords: policy, education, the sufficiency economy philosophy

กระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงท้ังจากภายนอก

และภายใน รวมถึงจะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ 

และความระมัดระวังอย่างยิ่งในการน�าวิชาการต่างๆ มาใช้

ในการวางแผน และการด�าเนินการทุกข้ันตอน (สกุลรัตน์ 

กมุทมาศ, 2550, น. 1) ขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพื้น

ฐานจิตใจของคนในชาติทุกระดับโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของ

รัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจให้มีส�านึกในคุณธรรม ความ

ซื่อสัตย์สุจริต และให้มีความรู้ที่เหมาะสม ด�าเนินชีวิตด้วย

ความอดทน มีความเพียร มีสติปัญญา ความรอบคอบ เพื่อ

ให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่าง

รวดเร็วและกว้างขวาง ท้ังทางด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม 

และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี (สกุลรัตน์ 

กมุทมาศ, 2550, น. 2) 

ด้วยการพัฒนาท่ียึดเอาคนเป็นศูนย์กลางดังกล่าว 

คณะกรรมการบริหารโครงการขับเคลื่อนปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา และคณะอนุกรรมการ

ด�าเนินงานโครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอ

เพียงสู่สถานศึกษา จึงมีการก�าหนดยุทธศาสตร์ขับเคลื่อน

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา (2550-2554) 

มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สถานศึกษาน�าหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการ
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สอน การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และการบริหารจัดการ

สถานศึกษาเพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติในทุกระดับได้อย่าง

มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล เกิดการปรับเปลี่ยน

กระบวนทศัน์ ในการด�าเนนิชวีติบนพืน้ฐานของหลกัปรชัญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่อง โดยก�าหนดเป้าหมาย

ไว้ 3 ระยะ ดังนี้

ระยะที่ 1 ปี 2550 ก�าหนดให้มีสถานศึกษาที่

สามารถเป็นแบบอย่างในการจดักระบวนการเรยีนการสอน 

และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอ

เพียง ไม่ต�่ากว่า 80 แห่ง

ระยะที่ 2 ปี 2551-2552 พัฒนาและขยายเครือ

ข่ายสถานศึกษาที่เป็นแบบอย่างในการจัดกระบวนการ

เรียนการสอน และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง ทุกจังหวัดจ�านวน 800 แห่ง

ระยะที่ 3 ปี 2553-2554 พัฒนาให้สถานศึกษา

สามารถน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการ

จัดกระบวนการเรียนการสอน และการบริหารจัดการที่

เหมาะสมกับบริบทของแต่ละสถานศึกษาได้ครบทุกแห่ง

ทั่วประเทศ

การน�าปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงมาเป็นแนวทางใน

การพัฒนาการศึกษาตามนโยบายดังกล่าวที่มุ่งผลถึงความ

ยั่งยืนอย่างแท้จริง จึงเริ่มปลูกฝังปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ให้แก่ประชาชนตั้งแต่อยู่ในวัยเด็กหรือเยาวชนผ่านระบบ

การศึกษาดังกล่าวข้างต้น กระทรวงศึกษาธิการก�าหนด

เป็นนโยบายในการปลูกฝังหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ให้ผู้เรียน โดยน�าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาจัดเป็น

หลักสูตรการเรียนการสอน แล้วน�าไปใช้ในโรงเรียนสังกัด

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ซ่ึง

ในระยะแรกน�าไปใช้ในเขตพื้นที่การศึกษาทั้ง 175 เขตทั่ว

ประเทศ เขตพื้นที่ละ 1 โรงเรียน เพื่อเป็นโรงเรียนน�าร่อง 

แล้วขยายผลสู่โรงเรียนต่างๆ ทั้งนี้ โรงเรียนแต่ละแห่ง

สามารถปรบัเปล่ียนรปูแบบการเรยีนการสอนได้ตามบรบิท

ในแต่ละพื้นที่ (เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์, 2550, น. 23) 

อย่างไรก็ตาม การพัฒนาการศึกษาตามปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงให้ประสบผลส�าเร็จอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนนั้น

จะต้องอาศัยปัจจัยสนับสนุนหลายๆ ด้าน ที่ส�าคัญที่สุด

คือผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องให้

ความส�าคัญในการน�านโยบายการพัฒนาการศึกษาตาม

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงลงไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง

และเป็นรูปธรรม

ต่อมา ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้น

ฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศนโยบายการขับ

เคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในปี 2558-2560 

โดยก�าหนดให้มีการจัดตั้งศูนย์ขับเคลื่อนการพัฒนาตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา เพื่อท�า

หน้าท่ีก�าหนดยุทธศาสตร์ เป้าหมาย และแนวทางในการ

พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุน 

และประสานงานกับภาคีความร่วมมือด้านการศึกษาให้มี

การด�าเนนิงานตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงอย่าง

ต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และมุ่งสู่ความยั่งยืน โดยขอให้

ส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาทุกเขตร่วมใจกนัด�ารงศกัยภาพ

ในการเป็น “สถานศึกษาพอเพียง” และพัฒนาสถานศึกษา

พอเพียงต้นแบบเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาอย่างน้อย 1 ศูนย์ 

ซึ่งสถานศึกษาทุกแห่งจะต้องบูรณาการหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงในการเรียนการสอน การบริหารจัดการ

การศึกษาอย่างเป็นระบบและกลมกลืน โดยมีเป้าหมายที่

ส�าคัญคือ การปลูกฝัง อบรมบ่มเพาะผู้เรียนให้มีอุปนิสัย

อยู่อย่างพอเพียง และสามารถประยุกต์หลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจ�าวันได้อย่างเหมาะสม 

รวมท้ังจะต้องให้ความส�าคัญกับการประเมินผลการด�าเนิน

การอย่างต่อเนื่อง เพื่อด�ารงมาตรฐานของสถานศึกษาพอ

เพียงให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีก�าหนดไว้

การขับเคลื่อนนโยบายสู ่การปฏิบัติดังกล่าว ผู้

บริหารสถานศึกษาจึงเป็นผู้ท่ีมีบทบาทส�าคัญซ่ึงต้องอาศัย

การบริหารจัดการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติ 

โดยผู้บริหารต้องด�าเนินให้มีประสิทธิภาพท้ังสมรรถภาพ

ด้านความรู้ ทักษะ และมีคุณธรรมจริยธรรม ตลอดทั้งมี

จรรยาบรรณวิชาชีพการเป็นผู้น�าทางวิชาการ ผู้บริหาร

โรงเรียนปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างของผู้น�าการเปลี่ยนแปลง

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาการจัดการศึกษาตามปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง มีการวางแผนนโยบายและยุทธศาสตร์

เพื่อการพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาอย่างชัดเจนและ

สะดวกต่อการน�าไปปฏิบัติได้อย่างแท้จริง

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
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(สพฐ.) ซึ่งเป็นส�านักงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา

จังหวัดปทุมธานีซึ่งน�านโยบายการพัฒนาการจัดการ

ศึกษาตามปรัชญาเศรษฐกิจมาสู ่การปฏิบัติเพื่อให้เกิด

ผลอย่างเป็นรูปธรรม ครอบคลุมการพัฒนาการศึกษา

ทั้งจังหวัด ประกอบด้วย 2 เขตพื้นที่การศึกษา ได้แก่  

เขต 1 ครอบคลุมหน่วยการจัดการศึกษาอ�าเภอเมือง

ปทุมธานี อ�าเภอลาดหลุมแก้ว อ�าเภอสามโคก และอ�าเภอ

คลองหลวง จ�านวนทั้งหมด 99 โรงเรียน และเขต 2 อ�าเภอ

ล�าลูกกา อ�าเภอธัญบุรี และอ�าเภอหนองเสือ ครอบคลุม

จ�านวน 67 โรงเรียน มอบหมายให้สถานศึกษาเป็นผู ้

ด�าเนินการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา

คุณธรรมน�าความรู้และน้อมน�าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่

การปฏบิตัโิดยการก�าหนดหลกัสตูร การจดัการเรยีนรูใ้นรปู

แบบต่างๆ และวัดประเมินผลเพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะ

อันพึงประสงค์และบรรลุตามวัตถุประสงค์ของนโยบาย ซ่ึง

แต่ละโรงเรียนผู้บริหารสถานศึกษามีบทบาทภาระหน้าที่

ในการจัดการเรียนรู้และพัฒนาการจัดการศึกษาท่ีเหมาะ

สมอย่างเป็นระบบโดยเฉพาะด้านวิชาการที่สามารถน�า

แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนรู้และปฏิบัติให้

เกิดผลตามเป้าหมายของการบริหารจัดการสถานศึกษา

ตามขอบข่ายงาน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารวิชาการ 

ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารบุคคล และ

ด้านการบริหารทั่วไปของสถานศึกษา

ความส�าคัญดังกล่าวข้างต้นท�าให้ผู ้วิจัยมีความ

สนใจทีจ่ะศกึษาถงึการน�านโยบายการพฒันาการศกึษาตาม

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในหน่วยงานจัดการ

ศกึษาของจงัหวดัปทมุธาน ีทัง้นีเ้พือ่ให้ได้ผลการวจิยัมาเป็น

ข้อมูลในการก�าหนดแนวทางและวิสัยทัศน์เพื่อน�านโยบาย

การพัฒนาการศึกษาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ

จงัหวดัปทมุธานใีห้น�าไปสูก่ารปฏบิตัทิีม่ปีระสทิธภิาพต่อไป

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

1. ศึกษาปัญหาเกี่ยวกับนโยบายการพัฒนาการ

ศึกษาในจังหวัดปทุมธานีตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2. ศกึษาแนวทางการพัฒนานโยบายการพฒันาการ

ศึกษาในจังหวัดปทุมธานีตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

3. ศึกษาถึงปัจจัยที่มีส่วนส�าคัญต่อประสิทธิภาพ

ในการน�านโยบายการพัฒนาการศึกษาในจังหวัดปทุมธานี

ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติให้ประสบ

ความส�าเร็จ

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการ

บริหารจัดการ

ธงชัย สันติวงษ์ (2543) ได้แสดงความหมายของ

การบริหารจัดการไว้คล้ายกันว่า การบริหารจัดการเป็น 

กระบวนการบริหารจัดการ หรือแนวทางปฏิบัติเพื่อ

บรรลุจุดมุ ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ของหน่วยงานอย่าง

มีประสิทธิภาพ แต่กระบวนการบริหารจัดการของแต่ละ

แนวคิดมีจุดเน้นท่ีแตกต่างกัน กล่าวคือ ธงชัย สันติวงษ์ 

กล่าวถึง กระบวนการบริหารจัดการที่แบ่งออกเป็น 3 

ลักษณะ โดยเน้นการเป็นผู้น�าขององค์การท่ีต้องประสาน

กิจกรรมต่างๆ ให้บรรลุเป้าหมาย 

แนวคดิและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้องกบัการบรหิารจดัการ

การศึกษา

ทฤษฎี ก า รบ ริ ห า ร จั ด ก า รก า รศึ กษ าขอ ง  

Campbell, et al. (1983) ได้น�าเสนองานบริหารจัดการ

สถานศึกษาของผู ้บริหารโรงเรียนไว้ว ่า ประกอบด้วย  

(1) ก�าหนดนโยบาย เป้าหมาย และกฎของโรงเรียน เพื่อ

เป็นกรอบแนวทางการด�าเนินงาน (2) ก�าหนดกลยุทธ์และ

มาตรการที่น�าไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้า

หมายของโรงเรยีน (3) จดัตัง้และประสานงานในองค์กรเพ่ือ

การน�านโยบาย แผนงาน โครงการไปสู่การปฏิบัติ ทั้งนี้ ผู้

บริหารจะต้องมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีที่ท�าให้บุคลากรเข้าใจ

ระบบงาน (4) จัดหาแหล่งสนับสนุนทรัพยากร รวมถึงการ

บริหารทรัพยากรและงบประมาณให้เพียงพอและประสบ

ผลส�าเร็จ (5) สร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน และสร้าง

การยอมรับในการบริหารจัดการ (6) บริหารจัดการให้เป็น

ไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บรรลุวัตถุประสงค์

และมีเป้าหมายของสถานศึกษาอย่างประหยัดและคุ้มค่า

แนวคิดและทฤษฎีการเป็นผู ้น�าเชิงพฤติกรรม

ศาสตร์ (behavioral theories)

1.  ทฤษฎีความเป ็นผู ้น� าของมหาวิทยาลัย
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ไอโอวา (University of Iowa Studies) โรนาลด์ ลิพพิท  

(Ronald Lippit) และราล์พ ไวท์ (Ralp White) นักวิจัย

ของมหาวิทยาลัยไอโอวา ท�าการศึกษาโดยทดลองกับเด็กๆ 

อายุประมาณ 10 ขวบ และได้แบ่งภาวะออกเป็น 3 รูป

แบบ คือ 1) ภาวการณ์เป็นผู้น�าแบบอัตนิยม (autocratic 

style) หรือการเป็นผู้น�าแบบเผด็จการ โดยผู้น�าแบบนี้จะ

รวมอ�านาจการตัดสินใจไว้ที่ตนเองเป็นหลัก 2) ภาวการณ์

เป็นผู้น�าแบบประชาธิปไตย (democratic style) เป็นผู้น�า

ที่เปิดโอกาสให้ผู้บังคับบัญชามีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 3) 

ภาวการณ์เป็นผู้น�าแบบการปล่อยเสรี (lassie–faire style) 

เป็นผู้น�าทีม่อบอ�านาจให้ผูบ้งัคบับญัชาได้ตัดสนิใจและแก้ไข

ปัญหาต่างๆ ด้วยตนเอง โดยผู้น�าจะค่อยสังเกตการณ์อยู่

ห่างๆ เท่านั้น จากการสภาการณ์เป็นผู้น�าทั้ง 3 รูปแบบ 

พบว่า ผู ้ใต้บังคับบัญชาจะชอบผู้น�าแบบประชาธิปไตย

มากที่สุด อย่างไรก็ดี ภาวการณ์เป็นผู้น�าทั้ง 3 รูปแบบต่าง

สามารถน�ามาประสงค์ใช้ให้เกิดแก่องค์การและท�าให้งาน

บรรลุเป้าหมายได้เช่นเดียวกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์

และความเหมาะสม

2. ทฤษฎภีาวะผูน้�าของมหาวทิยาลยัโอไฮโด สเตท 

(The Ohio State Studies) ในช่วงปี ค.ศ. 1945 ฟริชแมน 

(Fleishman) และเพื่อนร่วมงานของมหาวิทยาลัยโอไฮโอ

สเตทได้ท�าโครงการวิจัยเกี่ยวกับผู้น�า โดยวิเคราะห์ถึง องค์

ประกอบอันเป็นปัจจัยส�าคัญที่ผู้น�า 2 อย่าง คือ (1) ผู้น�าท่ี

มุ่งงาน (initiating structure) จะมีความกระตือรือร้น มี

ความคิดสร้างสรรค์ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีการก่อสร้างช่อง

ทางในการติดต่อสื่อสารกับบุคคลทุกคน สามารถอธิบายถึง

วิธที�างาน และสามารถน�าศักยภาพของผูใ้ต้บงัคับบญัชาออก

มาใช้ เพื่อให้งานประสบผลส�าเร็จ และเกิดประสิทธิผลแก่

องค์การมากที่สุด (2) ผู้น�าที่มุ่งคน (consideration) จะมี

ลกัษณะดแูลเอาใจใส่ มมีติรภาพทีดี่ ยอมรบัฟังความคดิเหน็

ของผู้ใต้บังคับบัญชา และเปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมใน

การแสดงความคิดเห็น ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ใต้บังคับบัญชาร่วม

มือร่วมใจกันท�างานด้วยความเต็มใจ

3. ทฤษฎีภาวะผู ้น�าของมหาวิทยาลัยมิชิแกน 

(University of Michigan Studies) ในปี ค.ศ. 1947 เรน

สิส ลิเคอร์ท (Rensis Likert) ได้ท�าการศึกษาภาวะผู้น�าท่ี

มหาวิทยาลัยมิชิแกน โดยศึกษาว่าท�าอย่างไรจึงจะจัดการ

กับความพยายามของบุคคล เพ่ือที่จะท�าให้วัตถุประสงค์

ด้านการผลิตและความพอใจส�าเร็จได้อย่างดีท่ีสุด

จากการศึกษาดังกล่าวได้มีรูปแบบพฤติกรรมของ

ผู้น�า 2 รูปแบบ ได้แก่

1. ผู้น�าท่ีมุ่งเน้นคน (employee centered) จะ

มีลักษณะท่ีมุ่งเน้นการให้สวัสดิการแก่ลูกน้อง

2. ผู้น�าที่มุ่งเน้นผลผลิต (production centered) 

จะมีลักษณะที่มุ ่งเน้นความส�าเร็จในการท�างาน ในภาย

หลัง ลิเคิร์ทได้ศึกษาเพิ่มเติมในส่วนของผู้น�าแบบมีส่วน

ร่วม เช่น ผู้น�าควรใช้การประชุมของกลุ่มเพื่อกระตุ้นการ

มีส่วนร่วมของพนักงานในการท�างานตัดสินใจ การติดต่อ

สื่อสาร ความร่วมมือ และการแก้ปัญหาความขัดแย้ง โดย

ผู้น�าแบบมีส่วนร่วมจะช่วยสนับสนุนและแนะแนวทางการ

ตดัสนิใจของกลุม่ และมุง่เน้นให้พวกเขาท�าการตดัสนิใจและ

แก้ไขปัญหา และต้องมีความเช่ียวชาญทางด้านเทคนิค มี

พฤติกรรมสนับสนุน ผู้น�าจะให้ตนเองเป็นศูนย์กลางในการ

ติดต่อสื่อสาร ซ่ึงมีความเก่ียวข้องกับผลลัพธ์ท่ีออกมา เพื่อ

ให้มีผลผลิตสูง คุณภาพของการท�างานสูง การขาดงานต�่า 

และอัตราการร้องทุกข์ต�่า (Likert, 1961 อ้างถึงใน วิเชียร 

วิทยอุดม, 2550, น. 67)

ทฤษฎีการน�านโยบายไปปฏิบัติ

ตัวแบบทางทฤษฎีการน�านโยบายไปปฏิบัติ : 

ตัวแบบทางด้านการพัฒนาองค์การ (organization  

development model) 

ตัวแบบทางด้านการพัฒนาองค์การ เน้นศึกษา

ปัญหาของการน�านโยบายไปปฏบัิตใินแง่ของการสร้างความ

ผูกพันและการยอมรับ เพื่อมุ่งสนองตอบความต้องการทาง

จิตวิทยาและทางสังคมมนุษย์ ความสนใจในลักษณะนี้จึง

เป็นเรื่องของการน�าตัวแบบทางด้านการพัฒนาองค์การ

มาประยุกต์โดยตรง ตัวแบบนี้จึงเน้นที่การมีส่วนร่วม 

(participation) ขององค์การเป็นส�าคัญ ภายใต้ฐานคิดที่

ว่า การมีส่วนร่วมจะท�าให้เกิดการท�างานท่ีมีประสิทธิภาพ 

การน�านโยบายมาปฏิบัติให้บังเกิดความส�าเร็จจึงน่าจะเป็น

เรื่องของการจูงใจ การใช้ภาวะผู้น�าท่ีเหมาะสม การสร้าง

ความผูกพันของสมาชิกในองค์การ การมีส่วนร่วมเพื่อให้

เกิดการยอมรับ ตลอดจนการสร้างทีมงานมากกว่าการมุ่ง

ใช้การควบคุม หรือใช้อ�านาจทางรูปนัยของผู้บังคับบัญชา 

(วรเดช จันทรศร, 2556, น. 136)
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ภาวะผู้น�า

การมีส่วนร่วม

การจูงใจ
ผลของการน�า

นโยบายไปปฏิบัติ

การท�างานเป็นทีม
ความผูกพันและ

การยอมรับ

ภำพ 1 ตัวแบบด้านพัฒนาองค์การ

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

ตัวแบบทางทฤษฎีการน�านโยบายไปปฏิบัติ: ตัว

แบบเชิงบูรณาการ (integrative model)

ตัวแบบเชิงบูรณาการ เป็นตัวแบบที่รวบรวม

แนวคิดทั้ง 5 ตัวแบบมาไว้ โดยมุ่งแสวงหาผลกระทบของ

ตวัแปรต่างๆ ทีมี่ต่อการน�านโยบายไปปฏบิตัทิีป่ระสบความ

ส�าเร็จ ดังที่ได้แสดงไว้ในแผนภูมิที่ 29 ซึ่งแบ่งการพิจารณา

ออกเป็น 3 มิติด้วยกัน ได้แก่ มิติที่หนึ่ง เป็นการวัดความ

ส�าเร็จและความล้มเหลวของนโยบายจากผลผลิต ผลลัพธ์ 

และผลลัพธ์สุดท้ายที่เกิดขึ้น มิติที่สองเป็นการวัดถึงผลก

ระทบของนโยบาย และมิติที่สาม เป็นการวัดว่าผลของ

นโยบายนั้นสามารถส่งประโยชน์ต่อประเทศชาติโดยรวม

ได้หรือไม่ ส่วนตัวแปรอิสระท่ีน�ามาพิจารณานั้นมาจาก 4 

ปัจจัยด้วยกัน คือ สมรรถนะขององค์การ ประสิทธิภาพใน

การวางแผนและควบคุม ภาวะผู้น�าและความร่วมมือ และ

การเมืองและการบริหารสภาพแวดล้อมภายนอก (วรเดช 

จันทรศร, 2556, น. 143-144)

ประสิทธิภาพในการวางแผน

และการควบคุม
ความส�าเร็จของการน�า

นโยบายไปปฏิบัติ

มิติที่ 1

สมรรถนะ

ขององค์กร
ภาวะผู้น�าความร่วมมือ มิติที่ 2

มิติที่ 3

การเมืองและการบริหาร

สภาพแวดล้อมภายนอก

ภำพ 2 ตัวแบบเชิงบูรณาการ 

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

โครงสร้าง

บุคลากร

สมรรถนะขององค์กร งบประมาณ
ผลของการน�า

นโยบายไปปฏิบัติ

สถานที่

วัสดุอุปกรณ์และ

เครื่องมือเครื่องใช้

ภำพ 3 ตัวแบบทางด้านการจัดการ

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

แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

แนวคดิทฤษฎปีรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงตามหน่วย

การศึกษาจังหวัดปทุมธานีด�าเนินการ มีดังนี้ 

1. ปัจจัยที่มีส่วนส�าคัญต่อปัญหาเกี่ยวกับการ

พัฒนาการศึกษาจังหวัดปทุมธานีตามปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง (sufficiency economy philosophy) 8 ด้าน 

ได้แก่ (1) ด้านความพอประมาณ (moderation) (2) ความ

มเีหตผุล (rationality) (3) การมภีมูคุ้ิมกนั (self-immunity) 

(4) การพึ่งตนเอง (self-reliance) (5) การเสริมสร้างคนให้

มีความรู้และคุณธรรม (strengthening the qualities of 

people in both knowledge and morality) (6) การรวม

กลุ่ม (cohesiveness) (7) การสร้างเครือข่าย (network 

establishment) และ (8) ความสมดุลและการพัฒนาที่

ยั่งยืน (equilibrium and sustainable development)

2. ปัจจัยที่มีส่วนส�าคัญต่อแนวทางการพัฒนา

นโยบายการพฒันาการศกึษาในจงัหวดัปทุมธานตีามปรชัญา
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เศรษฐกิจพอเพียง 8 ด้าน

3. ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่มีส ่วน

ส�าคัญต่อประสิทธิภาพในการบริหารจัดการนโยบายการ

พัฒนาการศึกษาในจังหวัดปทุมธานีตามปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงให้ประสบความส�าเร็จด้วย 6M ประกอบด้วย 6 

ด้าน ได้แก่ (1) การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ (man) 

(2) การบริหารจัดการงบประมาณ (money) (3) การ

บริหารจัดการวัสดุอุปกรณ์ (material) (4) การให้บริการ

ประชาชน (market) (5) การบริหารจัดการข่าวสาร หรือ

ข้อมูลข่าวสาร (message) และ (6) การวัดผลหรือการ

ประเมินผลการปฏิบัติงาน (measurement) 

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

การศึกษาวิจัยครั้งนี้  ผู ้วิ จัยได้เลือกใช้วิธีการ

ศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) เป็นการ

วิจัยที่ศึกษาวิเคราะห์ด้วยข้อมูลเชิงคุณภาพที่รวบรวมได้

จากสภาพการณ์ตามความเป็นจริงและน�าเสนอผลการ

วิจัยในลักษณะรวมความส�าคัญของการวิจัยเชิงพรรณนา  

(descriptive research) โดยมุ่งเน้นการวิจัยเพื่อศึกษา

ส�ารวจตามข้อเท็จจริง ความสัมพันธ์และแนวโน้มของ

เหตุการณ์เชิงนโยบาย การปฏิบัติจริง และผลกระทบใน

ปัจจุบัน ทั้งนี้ผู ้วิจัยได้ท�าการเก็บรวบรวมข้อมูลมาจาก

แหล่งข้อมูล 2 แหล่งด้วยกัน คือ

1. ข้อมูลปฐมภูมิ (primary data) โดยศึกษา

นโยบายการพัฒนาการศึกษาในจังหวัดปทุมธานีตาม

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบ

ของนโยบายการพัฒนาการศึกษาในจังหวัดปทุมธานีตาม

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และความสามารถในการเพิ่ม

ประสิทธิภาพนโยบายการพัฒนาการศึกษาในจังหวัด

ปทุมธานีตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งด�าเนินการ

เก็บข้อมูลจากการจัดกลุ่มย่อย ถกแถลง (focus group 

discussion) กับกลุ่มผู้บริหารการศึกษาและสถานศึกษา

ในจังหวัดปทุมธานี 3 กลุ่ม (รวม 17 ท่าน) ทั้งนี้เพื่อให้ได้

ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายการพัฒนาการศึกษาตามแนวคิด

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัดปทุมธานี รวมท้ังผลก

ระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบของนโยบายการพัฒนาการ

ศึกษาตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการเพิ่ม

ประสิทธิภาพนโยบายการพัฒนาการศึกษาตามแนวคิด

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาการศึกษาจังหวัด

ปทุมธานี

2. ข้อมูลทุติยภูมิ (secondary data) ข้อมูล 

ทุติยภูมิเป็นการศึกษานโยบายการพัฒนาการศึกษาตาม

แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท่ีเป็นเอกสาร ค�าสั่งต่างๆ 

ที่เกี่ยวข้อง หนังสือ งานวิจัยของหน่วยบริหารการศึกษา

จงัหวดัปทมุธานทีีไ่ด้มกีารเกบ็รวบรวมไว้เป็นหลกัฐานต่างๆ 

เพื่อน�ามาสังเคราะห์เชิงเนื้อหาประกอบ

3. ระยะเวลาด�าเนินการ 4 เดือน ระหว่างเดือน

พฤษภาคม 2560 – สิงหาคม 2560

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

1. ประชากรในการวจิยัครัง้นีป้ระกอบด้วยผูบ้รหิาร

ของส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.) 

และโรงเรียนใน สพฐ. เขต 1 และ 2 จังหวัดปทุมธานี

จ�านวน 166 แห่ง

2. กลุ ่มตัวอย่างของการวิจัยโดยใช้วิธีการสุ ่ม

ตัวอย่างและเลือกแบบเฉพาะเจาะจงผู้บริหารสถานศึกษา 

ประกอบด้วย

2.1 ผูบ้รหิารส�านกังานคณะกรรมการการศกึษา

ข้ันพื้นฐาน จ�านวน 2 ท่าน โดยเลือกแบบเฉพาะเจาะจง

2.2 ผู้บริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษา จ�านวน 

15 ท่าน โดยสุ่มเลือกผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพฐ.

เขต 1 และ เขต 2

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย

ผู้วิจัยใช้วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยใช้แบบจัด

กลุ่มย่อย ถกแถลงตามแนวทางค�าถามปลายเปิด 

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล

1. ข้อมลูปฐมภมู ิ(primary data) การเกบ็รวบรวม

ข้อมูลซึ่งเป็นข้อมูลปฐมภูมิจัดเก็บโดยใช้การจัดกลุ่มย่อย 

ถกแถลง (focus group discussion) กับผู้บริหารที่เป็น 
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กลุ่มตัวอย่างตามประเด็นหรือแนวทางค�าถามกว้างๆ ที่

เป็นค�าถามปลายเปิด

2. ข้อมูลทุติยภูมิ (secondary data) เป็นการเก็บ

รวบรวมข้อมูลจากเอกสารทางวิชาการที่มีการเก็บรวบรวม

ไว้แล้ว รวมทั้งหนังสือ ค�าสั่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย

การศึกษาตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง งานวิจัยที่

เกี่ยวข้องที่สถานศึกษาได้มีการท�าไว้ก่อนหน้านี้

กำรวิเครำะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้

ผู้วิจัยใช้วิธีการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลเชิง

เน้ือหา (content analysis) โดยน�าข้อมูลที่ได้จากการจัด

กลุ่มย่อย ถกแถลงจากผู้ให้ข้อมูลหลักมาประมวลและน�า

เสนอข้อมูลในเชิงพรรณนา

ผลกำรวิจัย

1. ปัญหาเกี่ยวกับนโยบายการพัฒนาการศึกษาใน

จังหวัดปทุมธานีตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (สอดคล้อง

กับวัตถุประสงค์ของการวิจัย ข้อ 1) พบว่า ผู้บริหารท่ีเข้า

ร่วมกลุม่ย่อย ถกแถลงมองเหน็ถงึปัญหาในทศิทางส่วนใหญ่

เป็นไปในทางเดียวกันโดยเห็นว่าปัญหาที่มีผู้เห็นด้วยมาก

ที่สุด 3 ล�าดับแรก คือ ด้านการพึ่งตนเอง ด้านการพัฒนา

ท่ียัง่ยนื และด้านการเสรมิสร้างคนให้มคีวามรูแ้ละคณุธรรม

2. ศกึษาแนวทางการพัฒนานโยบายการพัฒนาการ

ศึกษาในจังหวัดปทุมธานีตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

(สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย ข้อ 2) พบว่า ผู้

บริหารที่เข้าร่วมกลุ่มย่อย ถกแถลงมองเห็นไปในทิศทาง

เดยีวกนัว่าแนวทางการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

8 ด้านมีความส�าคัญต่อการพัฒนานโยบายการพัฒนาการ

ศึกษาในจังหวัดปทุมธานี

3. ศึกษาถึงปัจจัยที่มีส่วนส�าคัญต่อประสิทธิภาพ

ในการน�านโยบายการพัฒนาการศึกษาในจังหวัดปทุมธานี

ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติให้ประสบ

ความส�าเร็จ (สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยข้อ 

3) พบว่า ผู้บริหารที่เข้าร่วมกลุ่มย่อย ถกแถลงส่วนใหญ่

มีความคิดเห็นไปในแนวทางเดียวกันว่า ปัจจัยภายในคือ

ผู ้บริหารของส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น

ฐานและโรงเรียนใน สพฐ. เขต 1 และ 2 จังหวัดปทุมธานี 

มีความเป็นผู้น�าสูง เช่น มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ กล้า

คิด กล้าตัดสินใจเพื่อท�าให้การน�านโยบายการพัฒนาการ

ศึกษาตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติให้มี

ประสิทธิภาพและประสบความส�าเร็จ ส่วนปัจจัยภายนอก 

ผู้ให้ข้อมูลต่างมีความคิดเห็นท่ีเป็นไปในแนวทางเดียวกัน

ว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนและสังคมท่ีตั้ง

ของโรงเรียนมีความเกี่ยวข้องอย่างมากต่อการน�านโยบาย

การพัฒนาการศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา

สู่การปฏิบัติให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กำรอภิปรำยผล

1. ปัญหาเกี่ยวกับนโยบายการพัฒนาการศึกษาใน

จังหวัดปทุมธานีตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (สอดคล้อง

กับวัตถุประสงค์ของการวิจัย ข้อ 1) พบว่า ผู้บริหารท่ีเข้า

ร่วมกลุม่ย่อย ถกแถลงมองเหน็ถงึปัญหาในทศิทางส่วนใหญ่

เป็นไปในทางเดียวกันโดยเห็นว่าปัญหาที่มีผู้เห็นด้วยมาก

ที่สุด 3 ล�าดับแรก คือ ด้านการพึ่งตนเอง ด้านการพัฒนาที่

ยั่งยืน และด้านการเสริมสร้างคนให้มีความรู้และคุณธรรม 

ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากปัญหาการน�านโยบายสู่การปฏิบัติท้ัง 

3 ด้านซ่ึงเป็นเชิงนามธรรมและเป็นกระบวนการท่ีต้องมี

การพัฒนาอย่างต่อเนื่องจึงอาจจะท�าให้เกิดความยากใน

การปฏิบัติในระยะสั้น 

2. ศกึษาแนวทางการพฒันานโยบายการพฒันาการ

ศึกษาในจังหวัดปทุมธานีตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

(สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย ข้อ 2) พบว่า ผู้

บริหารที่เข้าร่วมกลุ่มย่อย ถกแถลงมองเห็นไปในทิศทาง

เดยีวกนัว่าแนวทางการพฒันาตามปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

8 ด้านมีความส�าคัญต่อการพัฒนานโยบายการพัฒนาการ

ศกึษาในจงัหวดัปทมุธาน ีโดยแนวทางการพฒันาทีส่�าคญัคือ 

ผู้บริหารควรส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติและผู้ประชาชนในชุมชนได้

เข้ามามส่ีวนร่วมเพือ่การน�านโยบายการพฒันาการศกึษาไป

สู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมท้ังเปิดรับข้อเสนอ

แนวทางการพฒันานโยบายการศกึษาตามปรชัญาเศรษฐกจิ

พอเพียงจากผู้ปฏิบัติงานในสถานศึกษาและประชาชนผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียในชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมมากข้ึน เพื่อ

จะได้มีมุมมองใหม่ๆ จากข้อเสนอของภาคประชาชนใน



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ปีที่ 8 ฉบับที่ 3 ประจ�าเดือน กันยายน-ธันวาคม 2561 349

แนวทางการพัฒนานโยบายการศกึษาตามปรชัญาเศรษฐกจิ

พอเพียงไปในทิศทางตามความเป็นจริงในชุมชน

3. ศึกษาถึงปัจจัยที่มีส่วนส�าคัญต่อประสิทธิภาพ

ในการน�านโยบายการพัฒนาการศึกษาในจังหวัดปทุมธานี

ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติให้ประสบ

ความส�าเร็จ (สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยข้อ 

3) ซึ่งผู้บริหารที่เข้าร่วมกลุ่มย่อย ถกแถลงส่วนใหญ่มีความ

คิดเห็นไปในแนวทางเดียวกันว่า ปัจจัยภายในคือผู้บริหาร

ของส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและ

โรงเรียนใน สพฐ. เขต 1 และ 2 จังหวัดปทุมธานี มีความ

เป็นผู้น�าสูง เช่น มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ กล้าคิด กล้า

ตดัสนิใจเพือ่ท�าให้การน�านโยบายการพฒันาการศกึษาตาม

แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพ

และประสบความส�าเร็จ ทั้งนี้เนื่องจากผู้น�าหน่วยงานหรือ

องค์กรจะเป็นผูท้ีม่อีทิธพิลและเป็นแบบอย่างต่อบคุคลและ

กลุ่มบุคคลในหน่วยงานหรือองค์กรนั้นๆ เพื่อจะน�าองค์กร

ไปสู่การบรรลุเป้าหมายตามที่ได้ตั้งไว้ ส่วนปัจจัยภายนอก 

ผู้ให้ข้อมูลต่างมีความคิดเห็นที่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน

ว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนและสังคมที่ตั้งของ

โรงเรียนมีความเกี่ยวข้องอย่างมากต่อการน�านโยบายการ

พัฒนาการศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาสู่

การปฏิบัติให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ วรเดช 

จันทรศร (2554) ที่เห็นว่า การมีส่วนร่วมระหว่างหน่วยงาน

ภาครัฐและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจะเป็นช่องทางที่ช่วยให้ทุก

ฝ่ายมีความเข้าใจร่วมกัน และท�าให้ก�าหนดแนวทางในการ

แก้ไขปัญหาและน�าไปสู่การพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อเสนอแนะในกำรวิจัยครั้งนี้

1. ควรน�าข้อคิดเห็นของผู้บริหารมาเป็นแนวทาง

ในการน�านโยบายพัฒนาการศึกษาตามแนวคิดปรัชญา

เศรษฐกจิพอเพยีงไปสูก่ารปฏบิตัติามกรอบปรชัญาเศรษฐกจิ

พอเพียง 8 ด้าน

2. ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้บริหารมีภาวะ

ความเป็นผู้น�าสูง เนื่องจากศักยภาพของผู้น�าจะมีส่วนส่ง

เสริม เป็นแบบอย่าง และกระตุ้นผู้ปฏิบัติงานท�าให้องค์กร

หรือสถานศึกษานั้นๆ สามารถน�านโยบายการพัฒนาการ

ศึกษาไปสู่การปฏิบัติได้ประสบความส�าเร็จ

3. ควรส่งเสริมการฝึกอบรมบุคลากรทุกระดับเพ่ือ

เพิ่มพูดความรู้ ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงและเข้าใจแนวคิด

หลกัปรชัญาเศรษฐกจิ 8 ด้านทีจ่ะน�ามาใช้ในการพฒันาการ

ศึกษาให้สอดคล้องกัน

ข้อเสนอแนะในกำรวิจัยครั้งต่อไป

1. ควรมีการศึกษานโยบายการพัฒนาการศึกษา

ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาพของผู้ปฏิบัติงานใน

สถานศึกษา และภาคประชาชน ท้ังนี้เพื่อจะได้น�าข้อมูล

มาเปรียบเทียบถึงความเหมือนกันหรือต่างกันอย่างไรใน

มุมมองของประชากรกลุ่มอื่นๆ ท่ีไม่ใช่เป็นผู้บริหารองค์กร

2. ควรมีการศึกษานโยบายการพัฒนาการศึกษา

ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในผู้บริหารสถานศึกษาในจัง

หวดัอืน่ๆ หรอืภาคอืน่ๆ ทัง้นีเ้พือ่จะได้ท�าการเปรยีบเทยีบใน

แง่มมุต่างๆ ความคดิเหน็ของผูบ้รหิารทีม่คีวามคล้ายคลงึกนั

หรือแตกต่างกันอย่างไร เพื่อน�าไปสู่การวางแผนพัฒนาการ

น�านโยบายการพัฒนาการศึกษาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอ

เพยีงไปสูก่ารปฏบัิตไิด้อย่างมปีระสทิธภิาพมากข้ึนในอนาคต
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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาในเชิงเอกสาร (documentary research) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาในเรื่องโครงสร้าง

หน้าที่ ขอบเขต ความรับผิดชอบ และความเชื่อมโยงขององค์กรหน่วยงานทั้งในภาครัฐและเอกชนที่ท�าหน้าที่เกี่ยวข้องกับ

เด็กและเยาวชนทั้งในและนอกกระบวนการยุติธรรม โดยค้นคว้า และวิเคราะห์ข้อมูลจากต�ารา บทความวิชาการ วารสาร

กฎหมาย งานวิจัย วิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเอกสารต่างๆ เพื่อน�ามาวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพต่อไป ผลการวิจัย

พบว่าโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในการด�าเนินนงานให้ความคุ้มครองสิทธิ

ของเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรม รวมถึงผู้เสียหายและญาติ และผู้กระท�าความผิด (เด็กและเยาวชน) และ

ญาติ การด�าเนินงานที่มีปัญหา เช่น เจ้าหน้าที่ขาดรู้ความเข้าใจ ประสบการณ์ท�างาน และทัศนคติเชิงลบต่อการปฎิบัติ

งานเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน จ�านวนเจ้าหน้าที่ เครื่องมือ อุปกรณ์ ไม่เพียงพอในการปฎิบัติงาน และขาดการประสานงาน

ของหน่วยงานยุติธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น ควรจัดตั้งระบบการประสานงานในกระบวนการยุติธรรม และควรตั้ง

เจ้าหน้าที่คุ้มครองเด็ก (guardian) เป็นดูแลสิทธิประโยชน์เด็กและตรวจสอบการท�างานของหน่วยงานท่ีดูแลด้านเด็ก

ค�ำส�ำคัญ: หน่วยงานภาครัฐและเอกชน, การช่วยเหลือ, เด็กและเยาวชน

Abstract

The purpose of this research was to study the structure, functions, responsibilities, integration 

and connections of public and private organizations with children and youth in and out of the criminal 

justice system. The research analyzed secondary data from books, articles, journals, law papers and 

research papers. The qualitative data analysis as a result of this research was as follows: The structure 

of public and private organizations is to help and protect the rights of children and youth, victims and 

relatives, offenders (juveniles), and relatives alike. The operational problems were cognitive problems, 

work experience, negative attitudes, insufficiency of staff and equipment, and ineffective coordination 

of the judiciary. The public organizations should coordinate systematically with those in the criminal 

justice system and should provide guardians to protect and investigate children and youth.

Keywords: public and private, help, children and youth

กำรศึกษำโครงสร้ำงหน่วยงำนภำครัฐและเอกชนในกำรช่วยเหลือเด็กและเยำวชน
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บทน�ำ

เน่ืองจากเด็กและเยาวชนมีสภาพร่างกายและ

จิตใจ ความรู้สึกนึกคิดรวมทั้งมีความรู้ผิดชอบชั่วดีที่อ่อน

ไหวและแตกต่างไปจากผู้ใหญ่จึงอาจมีการกระท�าความ

ผิดอาญาหรือตกเป็นเหยื่อจากการกระท�าความผิดได้โดย

ง่าย ด้วยเหตุน้ีประเทศต่างๆ ซึ่งเป็นสมาชิกขององค์การ

สหประชาชาติ (United Nations--UN) จึงเห็นสมควร

ว่าทุกประเทศจะต้องมีหน่วยงานจากภาครัฐและเอกชน

โดยเฉพาะที่มีประสิทธิภาพท�าหน้าที่ในการช่วยเหลือเด็ก

และเยาวชนจากการกระท�าความผิดหรือตกเป็นเหยื่อ

จากการกระท�าความผิด จึงได้มีการจัดท�าความตกลงร่วม

กันในระหว่างประเทศสมาชิกองค์การสหประชาชาติ โดย

การจัดท�า “ยุทธศาสตร์ต้นแบบและมาตรการทางปฏิบัติ

ของสหประชาชาติว่าด้วยการขจัดความรุนแรงต่อเด็ก ใน

สาขาการป้องกนัอาชญากรรม และความยติุธรรมทางอาญา 

(united nations model strategies and practical 

measures on the elimination of อviolence against 

children in the field of crime prevention and  

criminal justice)” ซึ่งมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 

2557 ที่ผ ่านมา จากการรับรองของที่ประชุมสมัชชา

สหประชาชาติ (United Nations General Assembly) 

ซ่ึงในยุทธศาสตร์ต้นแบบฯ นี ้ประเทศไทยโดยพระเจ้าหลาน

เธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ในฐานะเอกอัครราชทูต ผู้

แทนถาวรแห่งประเทศไทยประจ�าสหประชาชาติ ณ กรุง

เวียนนา ได้ทรงมีบทบาทหลักในการริเร่ิมผลักดันการยก

ร่างยุทธศาสตร์ต้นแบบฯ ดังกล่าว ด้วยทรงตระหนักว่า

เด็กและเยาวชนเป็นกลุ ่มผู ้เปราะบางที่เสี่ยงต่อการถูก

กระท�ารุนแรงทัง้ทางตรงและทางอ้อมเมือ่เข้าสูก่ระบวนการ

ยุติธรรม (สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย, 2560) 

โดยในยุทธศาสตร์ต้นแบบฯ ได้มีการก�าหนดในเรื่องต่างๆ 

ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานจากภาครัฐและเอกชนที่ท�าหน้าท่ี

ในการช่วยเหลอืเดก็และเยาวชน เช่น ในเรือ่งของการท�าให้

สถาบันกระบวนการยุติธรรมทางอาญามีความเข้มแข็งมาก

ขึ้น เพื่อป้องกันและโต้ตอบความรุนแรงต่อเด็ก, การเพิ่ม

ความร่วมมือระหว่างกระบวนการยุติธรรมทางอาญากับ

ภาคส่วนต่างๆ การค้นหาการช่วยเหลือและการคุ้มครอง

เด็กซึ่งเป็นเหยื่อของความรุนแรงจากกระบวนการยุติธรรม

และ การมีพันธกรณีที่ชัดเจนในทุกระดับของสถาบันการ

ยุติธรรมเพื่อป้องกันและจัดการกับความรุนแรงต่อเด็ก 

เป็นต้น (พรนภา นิมิตรธนะเศรษฐ์, 2558) ซ่ึงผลท่ีได้จาก

การจัดท�ายุทธศาสตร์ต้นแบบฯ นี้ จะใช้เป็นมาตรฐานเพื่อ

ให้ประเทศสมาชิกสหประชาชาติสามารถท�าการพัฒนา

หน่วยงานด้านการให้ความคุ้มครองและช่วยเหลือแก่เด็ก

และเยาวชนภายในประเทศของตนให้มีประสิทธิภาพต่อ

ไปได้เป็นอย่างดีและจะก่อให้เกิดผลดีต่อเด็กและเยาวชน

ได้มากท่ีสุด 

อนึ่ง ในการตรวจสอบว่าประเทศไทยมีหน่วยงาน

ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการให้ความคุ้มครองและช่วยเหลือ

เด็กและเยาวชนทั้งในและนอกกระบวนการยุติธรรม ที่

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ต้นแบบฯ หรือไม่จะต้องมีการ

ศึกษาในรายละเอียดว่าหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับเด็กและ

เยาวชนของประเทศไทยดังกล่าวมีโครงสร้าง บทบาท

หน้าท่ี รูปแบบและวิธีการด�าเนินการอย่างไร ด้วยเหตุ

นี้ รัฐบาลจึงได้มอบหมายให้สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่ง

ประเทศไทย (TIJ) ท�าการศึกษารายละเอียดข้อมูลดังกล่าว 

ซ่ึงต่อมาสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ) ได้

มอบหมายให้ผู้ศึกษาข้อมูลท�าการศึกษาข้อมูลในเรื่องของ

โครงสร้างหน้าที่ ขอบเขต ความรับผิดชอบ และความเช่ือม

โยงขององค์กรหน่วยงานดังกล่าวทั้งในภาครัฐและเอกชน

ท่ีท�าหน้าท่ีเก่ียวข้องกับเด็กและเยาวชนท้ังในและนอก

กระบวนการยุติธรรม ท้ังนี้เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการ

พิจารณาและเพื่อท�าการพัฒนาแก้ไขปรับปรุงหน่วยงานให้

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ต้นแบบและมาตรการทางปฏิบัติ

ของสหประชาชาติว่าด้วยการขจัดความรุนแรงต่อเด็ก ใน

สาขาการป้องกนัอาชญากรรม และความยตุธิรรมทางอาญา

ท่ีได้จัดท�าข้ึนอย่างถูกต้องเหมาะสมต่อไป

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

1.เพื่อศึกษาในเรื่องโครงสร้างหน้าท่ี ขอบเขต 

ความรับผิดชอบ ขององค์กรหน่วยงานทั้งในภาครัฐและ

เอกชนที่ท�าหน้าที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนทั้งในและ

นอกกระบวนการยุติธรรม

2 เพื่อศึกษาความเช่ือมโยงขององค์กรหน่วยงาน

ทั้งในภาครัฐและเอกชนที่ท�าหน้าที่เกี่ยวข้องกับเด็กและ
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เยาวชนทั้งในและนอกกระบวนการยุติธรรม

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

1. แนวความคิดเกี่ยวกับการบริหารงานยุติธรรม

“การบริหาร” ตามความหมายทางวิชาการ (สุธี 

สุทธิสมบูรณ์ และสมาน รังสิโยกฤษฎ์, 2542) หมายถึง 

การด�าเนินงานเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมาย หรือวัตถุประสงค์ที่

ก�าหนดไว้ โดยอาศัยองค์ประกอบหรือปัจจัยต่างๆ ที่จ�าเป็น

ต่อการบรหิาร และวธิกีารปฏบิตังิาน ตลอดจนหมายถงึการ

ท�าให้งานส�าเร็จลุล่วงไปโดยอาศัยบุคคลอื่นๆ องค์ประกอบ

หรือปัจจัยที่จ�าเป็นต่อการบริหาร ได้แก่ คน (man) เงิน 

(money) วัตถุสิ่งของ (material) และวิธีการปฏิบัติงาน 

(method) ที่เรียกว่า 4 M แต่ต่อมาได้มีการเพิ่มองค์

ประกอบเข้ามาอีกหลายประการ เช่น อ�านาจ หน้าที่ เวลา 

ความตั้งใจในการท�างาน และ สิ่งอ�านวยความสะดวกต่างๆ 

ดังน้ัน ในปัจจุบันองค์ประกอบหรือปัจจัยที่จ�าเป็นต่อการ

บริหารจึงมีอยู่ 4 ประการด้วยกัน คือ คน เงิน วัตถุสิ่งของ 

อ�านาจหน้าที่ เวลา ความตั้งใจในการท�างาน และสิ่งอ�านวย

ความสะดวกต่างๆ ซึ่งอาจถือว่าเป็นปัจจัยเหตุหรือสิ่งที่ใช้

ไป (input) ในการบริหารงานแต่ละอย่าง

จากความหมายของดังกล่าว จะเหน็ว่าการบรหิารมี

ลักษณะที่ส�าคัญ 3 ประการ คือ (1) การบริหารงานจะต้อง

มีวัตถุประสงค์ (2) การบริหารงานจะต้องมีองค์ประกอบ

หรือปัจจัยต่างๆ เช่น คน เงิน วัตถุสิ่งของ เป็นต้น เป็น

เครื่องมือในการด�าเนินงาน และ (3) การบริหารมีลักษณะ

เป็นการด�าเนินงาน ที่เป็นกระบวนการต่อเนื่องการบริหาร

มีลักษณะเป็นการด�าเนินงาน ที่เป็นกระบวนการต่อเนื่อง 

ผู้เชี่ยวชาญได้กล่าวไว้มากมายหลายอย่าง ซึ่งน�ามาสรุป

พอเป็นที่เข้าใจว่า การบริหารงานที่ดีควรจะประกอบด้วย

กระบวนการที่ส�าคัญ 9 ประการ คือ นโยบาย (policy) 

อ�านาจหน้าที่ (authority) การวางแผน (planning) การ

จัดรูปงาน (organizing) การด�าเนินการเกี่ยวกับบุคลากร 

(staffing) การอ�านวยการ (directing) การประสานงาน 

(co-ordination) การรายงาน (reporting) และการงบ

ประมาณ (budgeting) หรอืทีร่วมเรยีกเป็นภาษาองักฤษได้

โดยย่อว่า PAPOSDCORB ซึง่ขออธบิายแต่ละข้อโดยย่อดงันี้ 

นโยบาย (policy) หมายถึง นโยบายที่จะใช้ในการ

บรหิารงาน ตลอดจนวธิกีารก�าหนดนโยบายดงักล่าวนัน้ด้วย

อ�านาจหน้าที่ (authority) หมายถึง อ�านาจหน้าที่

ของแต่ละระบบงาน ตลอดจนการมอบหมายอ�านาจหน้าที่

ในระบบงานเหล่านี้ด้วย

การวางแผน (planning) หมายถึง การวางแผน

ท่ีจะด�าเนินการตามนโยบายท่ีก�าหนดไว้ เพื่อให้แผนงานที่

ก�าหนดข้ึนสอดคล้องต้องกับนโยบาย การท่ีจะได้แผนงาน

ท่ีถูกต้อง จ�าเป็นต้องอาศัยความรู้ทางวิชาการวางแผนและ

การคาดหรือท�านายเหตุการณ์ในอนาคตด้วย

การจัดรูปงาน (organizing) หมายถึง การจัดรูป

งานของระบบงานต่างๆ ในการจัดรูปงานนี้สิ่งท่ีควรน�ามา

พิจารณาประกอบด้วยก็คือ วิธีการปฏิบัติงาน ท้ังนี้ เพื่อ

ให้การจัดรูปงานและวิธีการปฏิบัติงานมีความสอดคล้อง

ต้องการ ในการจัดรูปงานดังกล่าวนี้อาจมีการพิจารณาใน

ด้านการควบคมุการปฏบิตังิานหรอืในด้านของการแบ่งงาน 

เช่น หน่วยงานหลัก (line) 

หน่วยงานทีป่รกึษา (staff) และหน่วยงานสนบัสนนุ 

(auxiliary) การด�าเนินการเกี่ยวกับบุคลากร (staffing) 

หมายถึง การจัดหาบุคคลที่มีความรู ้และความสามารถ

มาบรรจุและแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานในหน่วยงาน และอาจ

ครอบคลุมถึงกิจกรรมต่างๆ ในการด�าเนินการกับบุคลากร 

เช่น การสรรหาบุคคล การบรรจุและแต่งตั้ง การเลื่อน

ต�าแหน่ง การฝึกอบรม การก�าหนดค่าตอบแทน การให้

พ้นจากงาน หรือการเลิกจ้าง และการให้บ�าเหน็จบ�านาญ

การอ�านวยการ (directing) หมายถึง การอ�านวย

การซึง่รวมถงึการควบคมุงานและการนเิทศงาน ตลอดจนถงึ

ศิลปะในการบริหารงาน เช่น ความเป็นผู้น�า (leadership) 

มนุษยสัมพันธ์ และการจูงใจ นอกจากนี้ การอ�านวยการยัง

หมายรวมถึงการวินิจฉัยสั่งการ และการมอบอ�านาจหน้าที่

อันเป็นหลักส�าคัญยิ่งในการบริหารด้วย

การประสานงาน (co-ordination) หมายถึง การ

ประสานงานเพื่อให้งานด�าเนินไปโดยสะดวกและเรียบร้อย 

และเพือ่ทีจ่ะให้การประสานงานดขีึน้ ตลอดจนแก้ไขปัญหา

ข้อขัดข้องต่าง ๆ นักบริหารจ�าเป็นต้องศึกษาหลักเกณฑ์

และวิธีการประสานงานแบบต่างๆ นอกจากนี้ยังจะต้องจัด

ให้มีระบบการประสานงานที่ดีในหน่วยงานของตนและกับ

หน่วยงานอื่นๆ ด้วย สิ่งท่ีจะช่วยให้การประสานงานด�าเนิน
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ไปด้วยดีก็คือ การติดต่อสื่อสารที่ดี

การรายงาน (reporting) หมายถึง การรายงาน

ผลการปฏิบัติงาน ตลอดถึงการประชาสัมพันธ์ผลงานด้วย 

กิจกรรมทั้งหมดนี้มีส่วนสัมพันธ์ต่อเนื่องกับการติดต่อ

สื่อสารเป็นอันมาก

การงบประมาณ (budgeting) หมายถึง การงบ

ประมาณและการจดังบประมาณ ซึง่เป็นกระบวนการสดุท้าย

ของการบริหารงานที่ส�าคัญอีกประการหนึ่ง นักบริหารจะ

ต้องมคีวามรู้และความเข้าใจระบบงบประมาณกระบวนการ

ในการจดังบประมาณและการเงิน และการใช้วธิงีบประมาณ

เป็นเครื่องมือในการวางแผนและควบคุมงานด้วย

จะเห็นได้ว่า การบริหารราชการจะต้องอาศัย

องค์ประกอบหรือปัจจัยต่าง ๆ  ซึ่งน่าจะเรียกว่าปัจจัยเหตุ 

(input) หรือสิ่งที่จะใช้ไปในการบริหารงานและจะต้องมี

กระบวนการบริหาร (process) เพื่อใช้ปัจจัยเหตุ และเมื่อ

กระบวนการต่าง ๆ  ด�าเนินการไปแล้ว ก็จะได้ผลผลิตหรือ

สิง่ทีไ่ด้ออกมา (output) การบรหิารงานยติุธรรมซึง่เป็นการ

บริหารงานราชการอย่างหนึ่ง ก็ย่อมจะต้องใช้องค์ประกอบ

หรือปัจจัย ตลอดจนกระบวนการในการบริหารดังกล่าว

ด้วย ทั้งน้ีเพื่อให้ได้ผลผลิตหรือสิ่งที่จะได้ออกมา คือ การ

คุ้มครองป้องกันสังคมด้วยการลดอาชญากรรม อย่างไรก็ดี 

ระบบงานยุติธรรมเป็นระบบงานที่ประกอบด้วยระบบงาน

ย่อยหลายระบบ ซึ่งมีลักษณะแตกต่างจากระบบงานอื่น ๆ  

และแตกต่างกันในหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบระหว่างระบบ

งานยุติธรรมย่อย ๆ ด้วยกันด้วย การบริหารงานยุติธรรม

จึงมีกระบวนการพิเศษอีกมากหมายหลายประการ

2. กระบวนการของการบริหาร

จากการที่ผู ้วิจัยได้ศึกษากระบวนการของการ

บริหารที่เก่ียวข้อง ต�าราทางวิชาการของนักวิชาการหลาก

หลายคนจึงได้ประมวลแนวคิดเกี่ยวกบักระบวนการบรหิาร

มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

วิรัช วิรัชนิภาวรรณ (2553, น. 17-18) หมาย

ถึง การด�าเนินการหรือปฎิบัติใดๆ ของหน่วยงานของรัฐ

และ/หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่เกี่ยวข้องกับคน สิ่งของ และ

หน่วยงานโดยครอบคลุมด้านต่าง ๆ  ตั้งแต่ 3-11 ด้านได้แก่  

(1) การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (man) (2) การบริหารงบ

ประมาณ (money) (3) การบรหิารวสัด ุ(material) (4) การ

บริหารงานท่ัวไป (management) (5) การวางบริหารงาน

คณุธรรม (morality) (6) การให้บรกิารประชาชน (market) 

(7) การบริหารข่าวสารหรือข้อมูลข่าวสาร (message) 

(8) วิธีการระเบียบ (method) (9) การบริหารเวลากรอบ

เวลาในการปฎิบัติงาน (minute) (10) การประสานงาน 

(mediation) (11) การวัดผลหรือประเมินผลการปฎิบัติ

งาน(measurement) 

3.แนวคิดเก่ียวกับการประสานงาน 

การประสานงานหมายถึง การบริหารของหน่วย

งานของรฐัและเจ้าหน้าทีข่องรฐัทีเ่กีย่วข้องกบัความสมัพนัธ์

ภายในและภายนอกหน่วยงานของรฐัอย่างเป็นทางการและ

ไม่เป็นทางการ โดยเป็นการบริหารจัดการท่ีเป็นระเบียบ

หรือจัดวิธีการปฎิบัติงานเพื่อลดความขัดแย้ง ลดความซ�้า

ซ้อน และสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันให้มากที่สุด 

เพื่อประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 

การประสานงานเครือข่าย (coordination)

นิตยา เงินประเสริฐศรี (2544) อธิบายว่า การ

ประสานงานเป็นกระบวนการในการบริหารอย่างหนึ่ง เกิด

จากการที่คนสองคนขึ้นไปมาร่วมมือกันท�างานให้บรรลุ

วัตถุประสงค์ร่วมกันภายในระยะเวลาที่ก�าหนดไว้ โดย

ประสานทรัพยากรบุคคล ทุน วัตถุดิบเข้าด้วยกันอย่างมี

ประสิทธิภาพ โดยอาศัยความร่วมมือเป็นองค์ประกอบที่

ส�าคัญในการท�างานให้เสร็จ 

Yehezkel (1968) กล่าวว่า การประสานงาน

เป็นกระบวนการทางการบริหารที่เกี่ยวข้องกับการท�าให้

กิจกรรมของเจ้าหน้าท่ี ผู้ปฎิบัติงาน ตลอดจนหน่วยงานที่

เก่ียวข้องได้รวมกันโดยเน้นถึงการท�างานร่วมกัน เพื่อท่ีการ

บริหารร่วมกันจะท�าให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ เป้าหมายได้ 

George (1994) กล่าวว่า การประสานงาน คือ 

ความพยายามในการจัดการท�างานอย่างมีระเบียบ เพื่อ

ท�าให้ปัจจัยท่ีจ�าเป็นท้ังด้านเวลาและทิศทางของงานและ

ท�าให้มีผลการปฏิบัติงานมีลักษณะกลมกลืนเป็นอันหนึ่ง

อันเดียวกันเพื่อวัตถุประสงค์ของงาน 

สรุปได้ว่า การประสานงานเป็นกระบวนหนึ่งใน

การบริหารซึ่งเป็นการด�าเนินงานที่อาศัยความร่วมมือ มี

การแลกเปลีย่นและระดมทรพัยากรระหว่างกนัเพือ่ให้บรรลุ
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วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ ซึ่งการประสาน

งานระหว่างองค์กรจะมีชุดของค�าที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันหรือ

ใกล้เคียงกันอยู่ เช่น การปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างองค์กร 

(inter organization relationship) ค�าเหล่านี้อาจใช้แทน

กันได้ในบางกรณี เป็นต้น

ลักษณะของการประสานงาน

นิตยา เงินประเสริฐ (2544, น. 59-63) ได้แบ่ง

ลักษณะการประสานงานระหว่างองค์กรไว้ 3 อย่าง ได้แก่

1. การต่อรอง (bargaining) หมายถึง การตกลง

ร่วมกันระหว่างองค์กรต้ังแต่สององค์กรขึ้นไปว่าจะแลก

เปล่ียนผลผลิตหรือบริการระหว่างกัน

2. การชัดชวนเข้ามาร่วม (cooptation) หมาย

ถึง กระบวนการดูดซึมเอาบุคคลใหม่ๆ นอกองค์กรเข้ามา

สู ่โครงสร้างในการเป็นผู ้น�าหรือโครงสร้างในการตัดสิน

นโยบายของโครงการ

3. การผนึกก�าลังกันเป็นแนวร่วม (coalition) 

หมายถึง การผนึกก�าลังกันระหว่างองค์กรตั้งแต่สององค์กร

ขึ้นไปเพื่อเป้าหมายร่วมกัน

วิรัช วิรัชนิภาวรรณ (2551, น. 29) บริหารที่

เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ภายในหน่วยงานของรัฐนั้น อาจ

จะแบ่งการประสานงานเป็นระดับเดียวกนั หรอืเรยีกว่า การ

ประสานงานแนวราบ เช่น ระหว่างผู้บังคับบัญชาด้วยกัน 

ในเวลาเดียวกันอาจเป็นการประสางานต่างระดับกัน หรือ

เรยีกว่าการประสานงานแนวดิง่ เช่น ระหว่างผูบ้งัคบับญัชา

กบัผูใ้ต้บังคบับญัชา นอกจากนี้ยงัเป็นการบริหารที่เกีย่วกบั

ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าท่ีของ

รัฐกับภายนอก โดยอาจแบ่งเป็นการประสานงานระหว่าง

หน่วยงานของรัฐด้วยกัน เช่น กระทรวงมหาดไทยประสาน

งานกับกระทรวงกลาโหม หรือระหว่างหน่วยงานของรัฐ

กับบริษัทเอกชนแห่งหน่ึง เพ่ือจ้างคนมาท�าความสะอาด 

หรือกระทรวงมหาดไทยประสานงานกับประชาชน เป็นต้น 

การประสานงานยงัครอบคลมุไปถงึการด�าเนนิการ

ใดๆ เพื่อให้การประสานงานมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น เช่น 

การตั้งคณะกรรมการถาวรหรือชั่วคราว เพื่อท�าหน้าท่ีการ

ประสานงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรฐัโดยมีการประสาน

งานมีประสิทธิภาพโดยมีตัวชี้วัดดังนี้ 

1. หน่วยงานประสานงานภายในและภายนอก

ของหน่วยงานอย่างชัดเจน คือ ผู้บริหารของหน่วยงาน

และบุคลากรได้ติดต่อสื่อสาร มีความสัมพันธ์และร่วมมือ

กับหน่วยงานและบุคคลอื่นทั้งภายในและภายนอกอย่าง

เด่นชดัเพิม่มากขึน้ ความสามคัคปีรากฏชดัเจนขณะทีค่วาม

ขัดแย้งลดน้อยลง 

2. หน่วยงานวางระบบประสานงานกับหน่วยงาน

อืน่เพือ่ลดขัน้ตอนและเพือ่ให้เกดิความรวดเรว็ในการปฏบิตัิ

ราชการ คือ ผู้บริหารของหน่วยงานและบุคลากรได้ปฏิบัติ

หน้าท่ีด้วยควารวดเร็วเพิ่มมากข้ึน อีกท้ังการกล่าวหาและ

การร้องเรียนบุคคลากรลดน้อยลง 

3. หน่วยงานให้เวลาส�าหรับการประสานงาน

กับหน่วยงานอย่างมากเพียงพอ คือ หน่วยงานดีก�าหนด

เวลาประชุม เรื่อง การประสานงานร่วมกับหน่วยงานอื่น

เป็นประจ�าและต่อเนื่อง โดยการประชุมร่วมกันมีจ�านวน

เพิ่มมากข้ึน 

4. หน่วยงานจดัฝึกอบรมบคุลากรเรือ่งการประสาน

งานในการปฏิบัติหน้าที่เป็นประจ�า คือ บุคลากรของหน่วย

งานได้รับการฝึกอบรมเรื่องการประสานงานในการปฏิบัติ

หน้าที่อย่างต่อเนื่อง ท�าให้เข้าใจเรื่องการประสานเพิ่มมาก

ข้ึน พร้อมกับน�าความรู้ท่ีได้รับการฝึกอบรบนั้นไปปรับใช้

อย่างชัดเจน 

5. หน่วยงานปรึกษาหารือกับหน่วยงานอื่นเพื่อ

จัดแบ่งหน้าที่การปฏิบัติราชการที่ซ�้าซ้อนหรือคล้ายคลึง

กันของแต่ละหน่วยงานให้ชัดเจนข้ึน คือ การปฏิบัติหน้าที่

ราชการซ�้าซ้อนกันหรือคล้ายกันระหว่างหน่วยงานลดน้อย

ลง อีกท้ังความขัดแย้งระหว่างหน่วยงานในเรื่องการปฏิบัติ

ราชการท่ีซ�้าซ้อนกันลดน้อยลง

สรุปว ่าการบริหารจัดการที่ใช ้ในการศึกษานี้ 

หมายถึง การก�าหนดแผนปฏิบัติเพื่อก�าหนดขั้นตอนการ

ของกระบวนการยุติธรรมท่ีน�ามาใช้กับเด็กและเยาวชน 

ให้มีประสิทธิภาพ โดยการใช้ศาสตร์และศิลป์ จัดคนและ

กระบวนการท�างาน ในองค์กรให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่

ก�าหนดไว้ 

4. ระบบงานยุติธรรม 

ระบบงานยุติธรรมของไทยมีวิวัฒนาการมาตั้งแต่
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โบราณกาล ในสมยัสโุขทยั พ่อเมอืงหรอืพระเจ้าแผ่นดนิทาง

วินิจฉัยชี้ขาดคดีหรือข้อพิพาทด้วยพระองค์เอง ประชาชน

ผู้มีทุกข์ร้อนในเรื่องอรรถคดีหรือเรื่องอื่น ๆ ก็ไปร้องทุกข์

ต่อพ่อเมืองได้ และลักษณะของตุลาการในสมัยนั้นจะต้อง

ตัดสินคดีด้วยความยุติธรรม ดังที่ปรากฏในศิลาจารึกหลัก

ที่ 1 ด้าน 1 ซึ่งอ่านเป็นภาษาปัจจุบันว่า “ไพร่ฟ้าลูกเจ้า

ลูกขุน ผิดแลผิดแผกแสกว้าง สวนดูแท้แล้วจ่ึงแล่งความ

แก่เขาด้วยซื่อ บ่เข้าผู้ลักบ่มักผู้ซ่อน” 

ระบบงานยุติธรรมของเราในปัจจุบันได้มีการแบ่ง

แยกอ�านาจหน้าทีก่นัโดยเดด็ขาด คอื การสบืสวน สอบสวน 

และจบักมุ เป็นหน้าทีข่องพนกังานฝ่ายปกครองหรอืต�ารวจ 

การฟ้องคด ีและการด�าเนนิคดใีนศาลเป็นหน้าทีข่องอยัการ

และทนายความ การพิจารณาพิพากษาคดีเป็นหน้าท่ีของ

ศาล และการปฏิบัติตามค�าพิพากษาคดีเป็นหน้าท่ีของ

ศาล และการปฏิบัติตามค�าพิพากษาเป็นหน้าที่ของกรมคุม

ประพฤติและกรมราชทัณฑ์ ซึ่งรวมเรียกเป็นภาษาอังกฤษ

ว่า Corrections ซึ่งกระบวนการยุติธรรมและการบริหาร

ราชการไทย แต่ก่อนที่จะน�าเสนอต�ารวจ อัยการ ศาล คุม

ประพฤติ และราชทัณฑ์ กับการบริหารราชการ ตามล�าดับ 

ควรท�าความเข้าใจเรื่องส�าคัญ 2 ประการ คือ 

1. การท�าความเข้าใจความหมายและขอบเขต

ของค�าต่างๆ ดังนี้

1.1 กระบวนการ มีองค์ประกอบ 4 ประการ 

ได้แก่ (1) มีขั้นตอน (2) มีระบบหรือมีความสอดคล้องกัน

ภายใน (3) มีการด�าเนินงานหรือมีกิจกรรม และ (4) ถูก

กฎหมาย

1.2 ยุติธรรม หมายถึง ความเที่ยงธรรม ความ

ชอบธรรม ความชอบด้วยเหตุผลตัวอย่างเช่น ศาลทรงไว้ซ่ึง

ความยุติธรรม หรือสินค้ามีราคายุติธรรม เป็นต้น

1.3 กระบวนการยุติธรรม โดยทั่วไป หมาย

ถึง กระบวนการพิสูจน์ความจริงตามกฎหมาย ซึ่งประกอบ

ด้วย ต�ารวจ อัยการ ศาล ราชทัณฑ์ ทนายความ และคุม

ประพฤต ิแต่ในทีน้ี่หมายถงึ ขัน้ตอนการด�าเนนิงานหรอืการ

บริหารราชการอย่างเป็นระบบของหน่วยงานของรัฐหรือ

เจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งประกอบด้วย ต�ารวจ อัยการ ศาล คุม

ประพฤติ และราชทัณฑ์ ทั้งนี้ การบริหารราชการดังกล่าว

ต้องเกี่ยวข้องกับการให้ความยุติธรรมและการอ�านวยความ

ยุติธรรมแก่ประชาชน กระบวนการยุติธรรมท่ีน�ามาศึกษา

ในที่นี้ มุ ่งศึกษาหรือให้ความส�าคัญเฉพาะกระบวนการ

ยุติธรรมทางอาญาเท่านั้น อีกท้ังการศึกษายังไม่ครอบคลุม

ไปถึงทนายความและประชาชน เนื่องจากมิใช่หน่วยงาน

ของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ส่วนศาลนั้น ศึกษาเฉพาะศาล

ยุติธรรม เพราะมีอ�านาจหน้าท่ีพิจารณาพิพากษาคดีอาญา

1.4 ต�ารวจ อัยการ ศาล คุมประพฤติ และ

ราชทัณฑ์ ล้วนเป็นค�าท่ีคุ้นเคยกันมานานและเข้าใจง่าย 

ในท่ีนี้ถือว่าค�าเหล่านี้หมายถึง หน่วยงานของรัฐ และ/หรือ 

เจ้าหน้าท่ีของรัฐ กล่าวคือ ในกรณีท่ีหมายถึง “หน่วยงาน

ของรัฐ” นั้น ค�าว่า ต�ารวจ มาจาก ส�านักงานต�ารวจแห่ง

ชาติ, อัยการ มาจาก ส�านักงานอัยการสูงสุด, ศาล มาจาก 

ศาลยุติธรรม, คุมประพฤติ มาจาก กรมคุมประพฤติ, และ

ราชทัณฑ์ มาจากกรมราชทัณฑ์ ส�าหรับในกรณีที่หมาย

ถึง “เจ้าหน้าท่ีของรัฐ” นั้น หมายถึง เจ้าพนักงานต�ารวจ 

พนักงานอัยการ ผู้พิพากษา พนักงานคุมประพฤติ และ

เจ้าหน้าท่ีราชทัณฑ์ ท่ีปฏิบัติราชการอยู่ในหน่วยงานของ

รัฐดังกล่าว ตามล�าดับ

2. การบริหารราชการตามกระบวนการยุติธรรม

ของหน่วยงานของรัฐ และ/หรือ เจ้าหน้าที่ของรัฐ อันได้แก่ 

ต�ารวจ อัยการ ศาล คุมประพฤติ และราชทัณฑ์ ดังกล่าวนี้ 

ถือได้ว่าแต่ละส่วนเป็นส่วนหนึ่งของ “กระบวนการบริหาร

งานยุติธรรม” ท่ีประกอบด้วย 3 ข้ันตอน ดังนี้

2.1 ปัจจัยน�าเข้า (input) หมายถึง ปัจจัย 

สิ่ง สาเหตุ หรือเหตุ (cause) ท่ีท�าให้เกิดปัญหา ซ่ึงท�าให้

ต้องน�าไปสู่ข้ันตอนท่ี 2 และข้ันตอนท่ี 3 ต่อไปตามล�าดับ 

ตัวอย่างปัจจัยน�าเข้า เช่น การประกอบอาชญากรรม หรือ

การกระท�าความผดิโดยบคุคลหรอืกลุม่บคุคล โดยพนกังาน

สอบสวนอาจไปประสบเหตุ หรือมีผู้เสียหายร้องทุกข์ หรือ

มีผู้เห็นเหตุการณ์กล่าวโทษ เป็นต้น

2.2 กระบวนการ (process) หรอื กระบวนการ

ด�าเนินงาน หมายถึง กระบวนการบริหารงานราชการของ

ต�ารวจ อยัการ ศาล คมุประพฤต ิและราชทณัฑ์ ตามอ�านาจ

หน้าท่ีท่ีกฎหมายก�าหนดไว้

2.3 ปัจจัยน�าออก (output) หมายถึง ปัจจัย 

สิ่ง หรือผล (effect) ท่ีปราฏออกมาหลังจากผ่านข้ันตอนที่ 

1 และข้ันตอนท่ี 2 มาแล้ว เช่น การคุ้มครองป้องกันสังคม 
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การลดอาชญากรรม การรกัษาความยตุธิรรม การให้บรกิาร

และการอ�านวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนและสังคม

ตลอดจนการรักษาและธ�ารงความศักดิ์สิทธิของกฎหมาย 

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

ในการศึกษาฉบับนี้จะท�าการศึกษาในเชิงเอกสาร 

(documentary research) เป็นการใช้วธิศีกึษาโดยค้นคว้า 

และวิเคราะห์ข้อมูลจากหนังสือ บทความ วารสารกฎหมาย 

เอกสาร งานวิจัย วิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย และ

เอกสารต่างๆ การประชุมกลุ่มย่อย และการสัมภาษณ์ เจ้า

หน้าที่ภาครัฐและเอกชนที่ท�าหน้าที่ในการให้ความช่วย

เหลือเด็กและเยาวชน เพ่ือน�ามาวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพ 

โดยวิธีการสรุปสาระส�าคัญตามประเด็นหัวข้อท่ีก�าหนด

ไว้ในขอบเขตด้านเน้ือหา ซึ่งการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นกระ

บวนการที่ด�าเนินไปพร้อม ๆ กับการสัมภาษณ์แบบเจาะ

ลึกและการบันทึกข้อมูลอย่างละเอียดในทุกแง่มุม เพื่อให้

ครอบคลุมเน้ือหาทุกๆ ด้าน หลังจากนั้นจึงน�าข้อมูลท่ีได้

มาประมวล รวบรวมเป็นหมวดหมู่น�ามาจัดระบบระเบียบ

เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิด มาตรวจสอบความ

ถูกต้องและเก็บข้อมูลเสริมให้มีเน้ือหาสมบูรณ์ ในส่วนท่ี

เกี่ยวข้องกับโครงสร้างหน้าที่ ขอบเขต ความรับผิดชอบ 

และความเชื่อมโยงขององค์กรหน่วยงานทั้งในภาครัฐและ

เอกชนที่ท�าหน้าที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนทั้งในและ

นอกกระบวนการยุติธรรม

ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รับ

1. ท�าให้ทราบข้อมูลในเรื่องโครงสร้างหน้าที่ 

ขอบเขต ความรับผิดชอบ ขององค์กรหน่วยงานทั้งในภาค

รัฐและเอกชนท่ีท�าหน้าที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนทั้ง

ในและนอกกระบวนการยุติธรรม

2. ท�าให้ทราบความเชื่อมโยงขององค์กรหน่วย

งานทั้งในภาครัฐและเอกชนที่ท�าหน้าที่เกี่ยวข้องกับเด็ก

และเยาวชนทั้งในและนอกกระบวนการยุติธรรม

ผลกำรวิจัย

จากการศึกษาหน่วยงานที่รับผิดชอบในการให้

ความคุ้มครองสิทธิของเด็กและเยาวชนในกระบวนการ

ยุติธรรม ประกอบด้วย ส�านักงานศาลยุติธรรม ส�านักงาน

อัยการ กระทรวงยุติธรรม(กรมพินิจและคุ ้มครอง

และคุ ้มครองเด็ก กรมคุมประพฤติ กรมคุ ้มครองสิทธิ

และเสรีภาพ) ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ (พนักงาน

สอบสวน ต�ารวจ) กระทรวงพัฒนาสังคมและความ

มั่นคงของมนุษย์(กรมเด็กและเยาวชน นักจิตวิทยา นัก

สังคมสงเคราะห์)กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย 

ผู้เสียหายและญาติ ผู ้กระท�าความผิด(เด็กและเยาวชน) 

และญาติ และหน่วยงานภาคเอกชน เช่น ทนายความ 

มูลนิธิ เป็นหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมท่ีเก่ียวข้อง

ที่มีปัญหาและส่งผลต่อการด�าเนินกระบวนการยุติธรรม

ทางอาญาส�าหรับเด็กและเยาวชน นอกจากนี้การป้องกัน

ไม่ให้กระท�าความผิด ควรแก้ไขด้วยการคุ้มครอง ช่วย

เหลือเยียวยาแก้ปัญหา และส่งเสริมความประพฤติเด็ก

กฎหมายคุ้มครองเด็กและเยาวชน นักเรียนนักศึกษา โดย

ปฏิบัติต่อเด็กโดยค�านึงถึงประโยชน์สูงสุด ของเด็ก และ

ไม่เลือกปฏิบัติ โดยไม่เป็นธรรม และก�าหนดมาตรฐาน

ให้พ่อแม่ ผู้ปกครองมีหน้าท่ีต้องอุปการะเลี้ยงดู อบรมสั่ง

สอนพัฒนาเด็ก และคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก ทุกคนมีส่วน

ร่วมและบทบาทในการท�าหน้าที่ในการคุ้มครองเด็กและ

เยาวชน นอกจากนี้กระบวนการยุติธรรมส�าหรับเด็กและ

เยาวชนมีความแตกต่างจากกระบวนการรยุติธรรมส�าหรับ

ผู้ใหญ่ คือ จะเน้นการฟื้นฟูเด็กและเยาวชนมากกว่าการ

ลงโทษ เนื่องจากเด็กและเยาวชนอาจจะกระท�าความผิด

เป็นครั้งแรก หรือการกระท�าความผิดที่ในคดีไม่ร้ายแรง 

หรือการกระท�าความผิดโดยประมาท ซึ่งการกระท�าดัง

กล่าวเด็กและเยาวชนยังไม่สมควรที่จะถูกสังคมตราหน้า

ว่าเป็นผู้กระท�าความผิดหรือถูกตัดออกจากสังคม ซึ่งจะ

ต้องมีกระบวนการฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่สามารถแก้ไขได้

เพื่อกลับคืนสู่สังคม เนื่องการกระท�าความผิดของเยาวชน

ตามทฤษฎีไม่ถือว่าเป็น “อาชญากรรม” (crime) แต่ใน

ทางอาชญาวิทยาเรียกว่าเป็น “การกระท�าความผิดของ

เยาวชน” (juvenile delinquency) หรือ “การกระท�าผิด

ของเด็กเกเร” และสิทธิของเด็กและเยาวชนต้องได้รับการ

ปกป้องคุ้มครองตามหลักรัฐธรรมนูญและตามหลักสากล
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รัฐบาลได้ให้ความส�าคัญกับปัญหาอาชญากรรม(crime) 

รัฐจึงมีมาตราการพิเศษแทนการด�าเนินคดีอาญามาใช้ 

เพื่อการหันเหเด็กหรือเยาวชนที่กระท�าผิดอาญาออกไป

จากกระบวนการยุติธรรม การคุ้มครองสิทธิของเด็กและ

เยาวชนที่เป็นผู้เสียหายและพยานในคดีอาญา หน่วยงาน

ในกระบวนการยุติธรรมที่เกี่ยวข้องที่มีปัญหาและส่งผล

ต่อการด�าเนินกระบวนการยุติธรรมทางอาญาส�าหรับเด็ก

และเยาวชนที่กระท�าความผิดหรือเป็นเหยื่อหรือผู้เสียหาย

กำรอภิปรำยผล

จากการศึกษาหน่วยงานที่รับผิดชอบในการให้

ความคุ้มครองสิทธิของเด็กและเยาวชนในกระบวนการ

ยุติธรรมที่เกี่ยวข้องที่มีปัญหาและส่งผลต่อการด�าเนิน

กระบวนการยตุธิรรมทางอาญาส�าหรบัเด็กและเยาวชน ดงันี้ 

ประเดน็พนักงานเจ้าหน้าทีใ่นกระบวนการยตุธิรรม 

เน่ืองบุคคลากรที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรม คือ ผู้

พพิากษา ผูพิ้พากษาสมทบ นกัจติวทิยา นกัสงัคมสงเคราะห์ 

พนักงานคุมประพฤติ ขาดความรู้ความเข้าใจ ทักษะ 

ประสบการณ์ ในแง่กฎหมาย ขาดความเข้าใจสภาพบริบท

ปัญหาของกระบวนการยุติธรรมในทางอาญาที่มุ่งแก้แค้น

โดยเอาเด็กและเยาวชนที่กระท�าผิดไปเข้าสถานพินิจนั้น

ไม่ใช่หนทางแก้ไขปัญหาได้ จะต้องจะต้องเพิ่มทักษะโดย

การอบรมให้แก่บุคคลากรต่าง ให้ผ่านการอบรมหลักสูตร

และการอบรมหลักสูตรต่างๆ จะต้องมีความหลักเกณฑ์

ต่างๆ ที่สามารถให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถน�าไปใช้ใน

การปฏิบัติงานได้ เช่น ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับมาตราการ

พิเศษแทนการด�าเนนิคดอีาญา หลกัสตูรการจดัท�าแผนการ

บ�าบัดฟื้นฟู หลักสูตรการไกล่เกลี่ย การประนอมข้อพิพาท 

และการปรบัทศันคดติของพนักงานเจ้าหน้าทีใ่ห้เข้าใจสภาพ

บริบทปัญหาของกระบวนการยุติธรรมในทางอาญาที่มุ่งแก้

แค้นโดยเอาเด็กและเยาวชนที่กระท�าผิดไปเข้าสถานพินิจ

นั้นไม่ใช่หนทางแก้ไขปัญหาได้ จึงควรมีมาตราการที่เหมาะ

สมเพื่อแก้ไขบ�าบัดฟื้นฟูเยียวยาผู้เสียหายและผู้กระท�า

ความผิดไปพร้อมกัน โดยเฉพาะการให้ความรู้ด้านการ

ท�าแผนและเงื่อนไขต่างๆ และการเพ่ิมอัตรานักจิตวิทยา 

นักสังคมสงเคราะห์ อาสาสมัครคุมประพฤติและเครือ

ข่ายชุมชน เพื่อรองรับการด�าเนินงานตามกระบวนการใช ้

มาตรการพเิศษแทนการด�าเนนิคดอีาญา และเป็นเครือ่งมอื

ในการตรวจสอบ การเฝ้าระวัง ติดตามการปฏิบัติตามแผน

หรือเงื่อนไขต่างๆ ท่ีเกิดจากมาตรการพิเศษแทนคดีอาญา 

ประเด็นการประสานงาน การประสานงานของ

หน่วยงานยุติธรรมนั้น เนื่องจากเป็นหน่วยงานรัฐมีระเบียบ 

วิธีการ ระบบของแต่ละหน่วยงานควรมีการปรับปรุงให้เกิด

ความคล่องตัว การประสานงานและความร่วมมือระหว่าง

หน่วยงานส่วนมากจะด�าเนินการแบบไม่เป็นทางการให้

ความสนิทคุ้นเคยและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลซึ่งท�าให้

การท�างานสามารถด�าเนินการไปได้ ดังนั้น ควรจะมีการ

อบรมระหว่างหน่วยงานเพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจ

กระบวนการท�างานของแต่ละหน่วยงานและมีการส่งต่อ

ข้อมูลระหว่างกัน หรือการจัดตั้งคณะกรรมการยุติธรรม

แห่งชาติจะท�าให้การประสานงานดีข้ึน (ประหยัด จริงจิตร, 

2542) และจะต้องมีการส่งต่อและรับช่วงดูแล ได้แก่ การ

จัดหาสถานที่ที่เหมาะสม สามรถรับเด็กและเยาวชนรวมทั้ง

ผู้เสียหายไปดูแล การให้ค�าปรึกษา ฝึกอาชีพควบคุมความ

ประพฤติแก้ไขสภาวจิต อารมณ์ เช่น โรงเรียน วัด ศูนย์

ฝึกอาชีพ โรงพยาบาล เป็นต้น (พศวัต จงอรุณงามแสง, 

2553, น. 14) ควรจะต้องมีหน่วยงานกลางท่ีท�าหน้าที่ใน

การประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ 

ประเด็นเครื่องมือ อุปกรณ์ ท่ีใช้ในการด�าเนิน

งาน เนื่องจากกฎหมายและระเบียบข้ันตอนการท�างานที่

มีความซ�้าซ้อนของกฎหมายที่เกี่ยวข้องซึ่งไม่สอดคล้องกับ

การแก้ไขปัญหา และระเบียบการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

ท่ีเกี่ยวข้อง โดยมิได้บัญญัติว่าความผิดหรือข้อหาใดบ้าง

สามารถน�ามาตรการพิเศษมาใช้แทนคดีอาญา เนื่องจาก

การกระท�าความผดิในทางอาญานัน้ไม่ได้มอียูเ่พยีงกฎหมาย

อาญาเท่านั้น หากแต่มีพระราชบัญญัติอื่นๆ ที่มีโทษทาง

อาญา อาจจะต้องมีการแก้ไขกฎหมาย ระเบียบขั้นตอน

การท�างานให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

และควรก�าหนดว่าความผิดฐานใดท่ีสามารถน�ามาตราการ

พิเศษมาใช้บังคับได้ เช่น ความผิดยอมความกันได้ ความ

ผิดลหุโทษ ความผิดท่ีเกิดจากการกระท�าโดยประมาท คดี

เล็กๆ น้อยๆ ความผิดท่ีผู้กระท�าเป็นสามีหรือภริยา หรือ

ญาติ หรือความเก่ียวพันทางสังคม 

ประเด็นงบประมาณด�าเนินงาน เนื่องจาก

กระบวนการยุติธรรมทาอาญาจะต้องมีข้ันตอนการด�าเนิน
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งานระหว่างหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับ

การด�าเนินการ เช่น การน�ามาตรการพิเศษมาใช้แทนการ

ด�าเนินคดีอาญา จัดท�าแผนบ�าบัดฟื้นฟู การประชุมชุมชน 

จะต้องมีการวางแผนการปฏิบัติงานในแต่ละปีงบประมาณ 

ควรจะมีการเพิ่มงบประมาณในกระบวนการดังกล่าว เช่น 

การเพิ่มอัตรานักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ เงินเดือน 

รวมทั้งบุคคลที่จะต้องเดินทางมาร่วมประชุมแผน ต้องมี

ค่าป่วยการ สถานที่ที่รองรับ ให้มีการปฏิบัติตามแผนท่ีจะ

ต้องมีค่าใช้จ่ายในการจัดการ

ข้อเสนอแนะ 

1. การด�าเนินกระบวนการยุติธรรมเด็กและ

เยาวชนมหีน่วยงานของรฐัทีเ่กีย่วข้องหลายหน่วยงานท�าให้

มีปัญหาเรื่องการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เกิดความล่าช้าในการด�าเนินงาน ดังนั้น ควรจัดตั้งระบบ

การประสานงานในประบวนการยุติธรรม เพื่อท�าหน้าที่

ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการ

ยุติธรรม พนักงานสอบสวน ทีมสหวิชาชีพ เช่น นัก

จิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ พยาบาล หน่วยงานท้องถิ่น 

เพื่อประชุมกลุ่มการท�างานและแก้ไขปัญหาในการท�างาน 

โดยใช้สารสนเทศมาช่วยในการด�าเนินงานประสานงาน 

โดยส�านักงานอัยการเพื่อยุติความรุนแรงในเด็กท�าหน้าที่

ประสานหน่วยงานต่างๆ เพราะโดยบทบาทอ�านาจหน้าที่

ของพนักงานอัยการที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรม

เด็กและเยาวชน ในด้าน การคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือ

ทางกฎหมาย การด�าเนินคดีอาญา และคุ้มครองเด็กและ

เยาวชนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 

2. ควรตั้งเจ้าหน้าท่ีคุ ้มครองเด็ก (guardian) 

เป็นการแต่งตั้งผู้เช่ียวชาญในการดูแลสิทธิประโยชน์เด็ก

และตรวจสอบการท�างาน ของหน่วยงานท่ีดูแลด้านเด็ก 

มีนักสังคมสงเคราะห์ ฝ่ายกฎหมาย ดูแลตั้งแต่ต้นจนจบ 

และท�าหน้าท่ี ตรวจสอบติดตามการท�างานของหน่วยงาน

อื่นในกระบวนการยุติธรรมด้วยแบบรอบด้านเพื่อคุ้มครอง

เด็กและเยาวชน 
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คิด วิธีปฏิบัติอย่างไร เพื่อสร้างนิสัยให้มี Logical Thinking 

ไปจนถึงการน�า Logical Thinking ไปใช้ประโยชน์ในชีวิต

ประจ�าวนัและการท�างาน เพือ่ให้การท�างานบรรลเุป้าหมาย 

สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ด้วยกระบวนการคดิทีม่ตีรรกะ

และเหตุผล ตลอดจนมีความสุขทั้งในงานและชีวิตส่วนตัว

หนังสือเล่มนี้ดูเหมือนว่าเป็นหนังสือธรรมดาๆ 

ทั่วไปที่ไม่น่าสนใจ ไม่มีจุดเด่น ไม่ทันสมัย เพราะไม่

ได้น�าเสนอเทคโนโลยีใหม่ๆ แนวคิดใหม่ๆ หรือสิ่งประ

ดิษฐ์ใหม่ๆ เป็นหนังสือที่น่าจะหาอ่านที่ไหนก็ได้ เขียน

ให้อ่านเข้าใจได้ง่ายๆ ส�าหรับคนที่พอได้ยินว่าเป็นเรื่อง

ตรรกวทิยากเ็ริม่รูส้กึท้อถอย หรอืส�าหรบัคนท่ีคดิว่า Logical  

Thinking นั้นเป็นเรื่องยากในหนังสือเล่มนี้จะน�าเสนอการ

เรียนรู้เก่ียวกับเนื้อแท้ของ Logical Thinking แล้วเน้นใน

เรื่องการปฏิบัติให้มาก

Logical Thinking  ไม่ได้เป็นเรื่องที่ยากอะไร 

เพียงแต่ถ้ามีค�าถามธรรมดาๆ ข้ึนมาก็เพียงถามต่อไปว่า 

“ท�าไม(why)”เท่านั้นก็พอ

ปัจจุบันไม่ใช่ยุคที่จะชนะด้วยไอเดียง่ายๆ หรือ

เสี่ยงดวงเหมือนเล่นการพนันอีกต่อไปแล้ว ไม่ใช่ยุคที่มี 

“ค�าตอบท่ีง่าย” ท่ีสามารถแก้ปัญหาได้ในครั้งเดียว ถ้าคิด

แล้วแก้ปัญหาในครั้งเดียวได้ ทุกคนก็คงแก้ปัญหาส�าเร็จ 

ประสบความส�าเร็จกันไปหมดแล้ว ดังนั้นสิ่งที่จ�าเป็นก็

คือ การสร้าง Scenario เชิงตรรกะ ท่ีมีความสามารถใน

การบรรลุเป้าหมายได้อย่างประสิทธิผล กล่าวคือต้องมี  

Logical Thinking นั่นเอง

Logical Thinking เป็นพื้นฐานแห่งความคิด 

แนวทางปฏิบัติที่เน้นความเป็นเหตุเป็นผลที่ต่อเนื่องกัน 

ในสังคมท่ีมีLogical Thinking จะท�าให้สังคมนั้นสามารถ

คิดอย่างมีเหตุมีผล มีตรรกะหรือคุยกันอย่างมีเหตุผล มี

การวางแผนที่เป็นขั้นตอน มีการล�าดับเรื่องราวก่อนหลัง 

สามารถมองจากมุมมองของภาวะวิสัยหรือจากภาพรวม 

(bird eye view) ใช้ปัญญามากกว่าอารมณ์แต่ในสังคมที่

ยังขาด Logical Thinking จะเป็นตรงกันข้าม คือ คิด พูด

ด้วยอารมณ์ มักท�าก่อนแล้วค่อยแก้ปัญหาทีหลัง หรือมัก

จะมองจากจุดย่อยๆ (worm eye view) เป็นหลัก

สรปุสิง่ทีไ่ด้จากการเรยีนรูL้ogical Thinking ได้แก่ 

- การรู้จักวิเคราะห์หาเหตุผลของท้ังความส�าเร็จ
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และความล้มเหลวด้วยค�าถามว่า “ท�าไม”

- การรู้จักล�าดับเรื่องราวก่อนหลังมี Scenario

- การรู้จักแยกแยะความส�าคัญของเรื่องราวใน

แต่ละเรื่องด้วยการเปรียบเทียบ

- การรู้จักแก้ไขปัญหาอย่างเป็นขั้นเป็นตอนเป็น 

กระบวนการ

- สามารถใช้ชวีติด้วยการคดิและใช้เหตผุลมาตดัสิน 

มากกว่าการใช้อารมณ์ตัดสิน เป็นต้น

อยากให้ผูอ่้านได้มโีอกาสอ่านหนงัสอืเล่มนี ้เพือ่เริม่

คิดแบบ Logical Thinking กันได้แล้ว เราสามารถวางเป้า

หมาย หนทางที่จะไป หลีกเลี่ยงอุปสรรคและประสบความ

ส�าเร็จได้ตามคาด แทนที่จะปล่อยให้เป็นไปตามโชคชะตา
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