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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 

	 หรือหน่วยงานที่พิมพ์.
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		Sharp,	W.	F.	(1985).	Investment	(3rd	ed.).	New	Jersey:	 

	 Prentice-Hall.

2. ชื่อบทในหนังสือรายงานการประชุม

	 	Hay,	S.	P.	(1975).	Political	parties	and	the	community-society	 

	 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),	 
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4. หนังสือพิมพ์
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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/ 
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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

นางสาวจิตรเลขา	ฤกษ์วิสาข์	 	 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 กิติ ยิ่งยงใจสุข   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รองศาสตราจารย์ กุณฑลี รื่นรมย์    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กิดานันท์ ช�านาญเวช   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ชลิดา ศรมณี    มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชาญณรงค์ บุญหนุน   มหาวิทยาลัยศิลปากร
รองศาสตราจารย์ เชาว์ โรจนแสง    มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รองศาสตราจารย์ ดลกณิศ เต็งด�านวย   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดนุชา คุณพนิชกิจ   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดาวรุ่ง ไอยเดช   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทรงพร หาญสันติ   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รองศาสตราจารย์ เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธีระวัฒน์ จันทึก   มหาวิทยาลัยศิลปากร
รองศาสตราจารย์ นฤมล สอาด    สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
รองศาสตราจารย์ นารีรัตน์ จิตรมนตรี   มหาวิทยาลัยมหิดล
รองศาสตราจารย์ นิตยา เงินประเสริฐศรี   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประสพชัย พสุนนท์   มหาวิทยาลัยศิลปากร
รองศาสตราจารย์ ประภาส ปิ่นตบแต่ง   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ พ.ต.อ. หญิง ปราณี เสนีย์  วิทยาลัยพยาบาลต�ารวจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พลอย สืบวิเศษ   สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พวงรัตน์ เกษรแพทย์   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รองศาสตราจารย์ มนวิกา ผดุงสิทธิ์   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ยุรพร ศุทธรัตน์    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รองศาสตราจารย์ รุธิร์ พนมยงค์    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รองศาสตราจารย์ วรวุฒิ เทพทอง    มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รองศาสตราจารย์ ศศิมล มีอ�าพล    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ศิริโสภาคย์ บูรพาเดชะ   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ สมใจ พุทธาพิทักษ์ผล   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รองศาสตราจารย์ สมชาย น�าประเสริฐชัย   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรฺ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมบูรณ์ กุลวิเศษชนะ   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รองศาสตราจารย์ สถิตย์ นิยมญาติ    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รองศาสตราจารย์ สุนันทา เสียงไทย   สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อุทัยวรรณ พงษ์บริบูรณ์  มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

ผู้ทรงคุณวุฒิพิจำรณำบทควำม



สวัสดีปีใหม่ทั้งสากล	และปีใหม่ไทย	เนื่องจากวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย	ฉบับสังคมศาสตร์และ

มนุษยศาสตร์	ปีที่	9	ฉบับที่	1	(ประจ�าเดือนมกราคม-เมษายน)	เป็นช่วงเวลาท่ีออกวารสารฉบับแรก	ประจ�าปีพุทธศักราช	

2562	วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย	ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์	ได้มีการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพ

ของวารสารให้เป็นไปตามเกณฑ์ของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย	(TCI)	และเพื่อให้วารสารได้ผ่านการรับรองคุณภาพ

เข้าสู่กลุ่ม	 1	 ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพในรอบที่	 4	 ในฉบับนี้ได้มีการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมนโยบายการจัดท�า

วารสารและบทบาทของบรรณาธิการอย่างเด่นชัด	โดยได้ปรับเปลี่ยนการจัดท�าวารสาร	จากรูปเล่มเป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์

ไฟล์อย่างเต็มรูปแบบ	 ซึ่งได้รับเลขวารสารอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์จากหอสมุดแห่งชาติเรียบร้อยแล้วในปลายปี	 2561	 ที่

ผ่านมา	 กระบวนการจัดท�าวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย	 ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์	 ได้แสดงให้

เห็นถึงการบริหารจัดการข้อมูลตามยุทธศาสตร์การศึกษาในศตวรรษที่	21และเป็นการเข้าสู่สังคมไทยแลนด์4.0	จากความ

หลากหลายของบทความที่หลั่งไหลมายังกองบรรณาธิการ	ก่อให้เกิดแหล่งความรู้ท่ีปรากฏในรูปบทความครั้งนี้ท้ังหมด	31	

บทความ	แบ่งเป็นบทความพิเศษจ�านวน	1	บทความ	บทความวิชาการจ�านวน	2	บทความ	และ	บทความวิจัยจ�านวน	28	

บทความ	พร้อมแนะน�าหนังสืออีก	1เรื่อง

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย	ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์	ยังคงด�าเนินการตามวัตถุประสงค์

เดิมทุกประการ	ทั้งนี้เพื่อให้วารสารเป็นแหล่งองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาที่เกี่ยวข้อง	กองบรรณาธิการจึงปรารถนาให้ผู้อ่าน

หรือผู้ที่สนใจได้รับความรู้ใหม่ๆ	เพื่อน�าไปเป็นแนวทางหรือต่อยอดองค์ความรู้ต่อไป	

สุดท้ายหวังเป็นอย่างยิ่งว่าวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย	 ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์	 จะ

ได้รับความไว้วางใจจากสมาชิกหรือผู้สนใจส่งบทความเข้ามาท่ีกองบรรณาธิการเพื่อการพิจารณาบทความคุณภาพของ

ท่านในฉบับต่อไป
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บทคัดย่อ

ภาวะผู้น�าแบบให้บริการ หมายถึง การแสดงออกของผู้น�า ที่มาจากภายในจิตใจ ซึ่งต้องการที่จะตอบสนองความ

ต้องการของผู้ตามก่อนพร้อมให้การสนับสนุนช่วยเหลือ โดยค�านึงถึงความส�าคัญ ประโยชน์และความเจริญก้าวหน้าของ

ผู้ตามเป็นหลัก มุ่งหวังเพื่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพท้ังทางร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา เป็นการบริการเพื่อความเจริญ

ก้าวหน้า และความส�าเร็จของผู้ตามให้มีความพร้อมต่อการก้าวสู่การเป็นผู้น�าท่ีดี ภาวะผู้น�าแบบนี้นับเป็นสุดยอดของผู้น�า 

เน่ืองจากคุณลักษณะส�าคัญที่เป็นองค์ประกอบ ภาวะผู้น�าแบบให้บริการ คือ (1) การเป็นผู้ฟังที่ดี (2) การยอมรับและเห็น

อกเห็นใจ (3) การเยียวยารักษา (4) การตระหนักรู้ (5) การโน้มน้าวใจ (6) การสร้างมโนทัศน์ (7) การมองการณ์ไกล 

(8) การพิทักษ์รักษา (9) การอุทิศตนเพื่อมุ่งมั่นพัฒนาบุคลากร (10) การสร้างชุมชน (11) การให้บริการ (12) การเสริม

พลังอ�านาจ (13) ความซื่อสัตย์สุจริต (14) ความนอบน้อม และ(15) การสร้างทีมงาน คุณลักษณะดังกล่าวสอดรับกับ

แนวทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์ยุคใหม่ที่เน้นการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน และใช้กลยุทธ์ในการขับเคลื่อน ท�าให้

การบริหารงานสามารถรองรับกระแสการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ของโลกได้เป็นอย่างดี ส่งผลให้องค์การบรรลุเป้าหมายตาม

ที่ก�าหนดอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ค�ำส�ำคัญ: ผู้น�า, ผู้น�าแบบให้บริการ

Abstract

The servant leadership is the expression of leader come from his mind, that needs to  

respond the needs of the follows. The support has occurred by consideration, benefit and progress 

of the followers, that aims to develop both physical, mental and intellectual potential, and to serve  

progress and success of the followers, readiness to lead a good leaders. The servant leadership is the 

to pleader by cause of the 15 characteristics which are components of this type of leader, such as; 

(1) listening (2) acceptance and empathy (3) healing (4) awareness (5) persuasion (6) conceptualization 

(7) foresight (8) stewardship (9) commitment to the growth of people (10) building community (11) 

service (12) empowerment (13) integrity (14) humility and (15) team - building. These characteristics 

are include in the character of good leaders, human resource management which emphasizes in 
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ผู ้น�าเป็นพลังส�าคัญในการน�าพาองค์การไปสู ่

ความส�าเร็จและบรรลุเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ภายใต้การ

เปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและซับซ้อนโดยใช้ศักยภาพของ

ตนที่มีอยู่ก�าหนดทิศทางให้บุคคลที่ติดตามมุ่งสู่เป้าหมาย

เดียวกันเกิดศรัทธาเชื่อถือและเชื่อมั่นในการปฏิบัติงาน 

ผู้น�าที่มีภาวะผู้น�าจะส่งผลให้องค์การเข้มแข็ง ขับเคลื่อน

องค์การให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสู่ทิศทางตามที่คาดหวัง

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสามารถ

โน้มน้าวสร้างพลังและส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานให้ความร่วม

มือร่วมใจในการปฏิบัติงาน

ในกระบวนการบริหารจัดการในปัจจุบันการ

บริหารจะให้ความส�าคัญกับการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายใน

องค์การ ประกอบกับสภาวะที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่าง

รวดเร็วในสังคมโลกยุคโลกไร้พรมแดนเป็นตัวเร่งผลักดัน

ให้เกิดกระแสการเปลี่ยนแปลงในทุกภาคส่วนของสังคมท่ัว

โลกรวมทั้งประเทศไทย ดังนั้นจึงต้องเพิ่มขีดความสามารถ

ของทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป็นทรัพยากรที่ส�าคัญที่สุดเพื่อให้

สามารถรับมือกับสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิด

ขึ้นจึงเกิดความท้าทายต่อการบริหารงานในมิติต่างๆ เพื่อ

ตอบสนองต่อโลกาภิวัตน์ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีหรือ

การบริหารการเปลี่ยนแปลง เป็นต้น (Bohlander and 

Snell, 2010, pp. 2-5) ส่งผลให้การบริหารที่ด�าเนินการ

ต้องเปลี่ยนเป็นการบริหารที่เน้นในลักษณะการจัดการ

เชิงกลยุทธ์ สร้างความสอดคล้องกับการบริหารจัดการ 

โดยรวมขององค์การ และสอดคล้องกับสภาพการณ์ของ

สังคมโดยรวม (Santora and bozer, 2015, p. 245) การ

เปลี่ยนแปลงดังกล่าว สร้างความกดดันในการปฏิบัติงาน

ให้กับทุกฝ่ายในองค์การ ผู้น�าจึงมิอาจให้ความส�าคัญกับ

เป้าหมายขององค์การ แต่เพียงประการเดียว แต่จะต้อง

ให้ความส�าคัญกับปัจจัยอื่นๆ ด้วย จึงจะช่วยให้องค์การ

สามารถพัฒนาการด�าเนินงานท้ังของผู้ปฏิบัติงานและตัว

องค์การเองไปสู่เป้าหมายท่ีก�าหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จากการเปลี่ยนแปลงในแนวทางการบริหารข้าง

ต้น ส่งผลให้แนวทางหรือลักษณะของผู ้น�าต้องมีการ

เปลี่ยนแปลงตามไปด้วย ซ่ึงแต่เดิมลักษณะการบริหารงาน

ของผู้น�า จะเป็นการสั่งการไปยังผู้ปฏิบัติ หรือผู้ใต้บังคับ

บัญชาเป็นส่วนใหญ่ไม่ว่าจะใช้เกณฑ์ในการแบ่งอย่างไร

ก็ตามแต่โดยรวมแล้วยังมีลักษณะของการสั่งการอยู่ด้วย

เป็นหลกั ประกอบกบัลกัษณะขององค์การในปัจจบุนัจะเป็น

องค์การที่เน้นการให้บริการต่อผู้รับบริการเป็นส�าคัญ ไม่ว่า

จะเป็นองค์การในภาครัฐหรือภาคเอกชนโดยมุ่งเน้นสร้าง

ความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้รับบริการ รวมท้ังรูปแบบการ

บริหารงานในปัจจุบันยังเป็นการเปิดโอกาสให้กับผู้ปฏิบัติ

ได้มีส่วนร่วมในทุกข้ันตอนของกระบวนการด�าเนินงาน

ดังนั้นผู้บริหารที่สามารถตอบสนองแนวทางการ

บริหารขององค์การในปัจจุบันได้ จึงสอดคล้องกับแนวคิด

ของภาวะผู้น�าแบบให้บริการมากกว่าผู้น�าแบบอื่น 

บทความนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อชี้ให้เห็นถึงความ

เหมาะสม สอดคล้องของภาวะผู้น�าท่ีเป็นผู้ให้บริการหรือ

ภาวะผู้น�าแบบให้บริการท่ีเป็นสุดยอดผู้น�าส�าหรับองค์การ

ในปัจจุบัน ก่อนท่ีจะท�าความเข้าใจและช้ีให้เห็นถึงความ

เป็นสุดยอดผู้น�าของผู้น�าแบบให้บริการนั้น ควรท�าความ

เข้าใจความหมายเกี่ยวกับค�าว่าผู้น�าและภาวะผู้น�าดังจะ

กล่าวถึงต่อไปนี้

ควำมหมำยของค�ำว่ำผู้น�ำและภำวะผู้น�ำ

ผู้น�า (leader) จากการศึกษาของนักวิชาการ การ

ศึกษาและนักบริหาร สรุปความหมายของค�าว่าผู้น�าได้ดังนี้

participation and using strategy for management procedure. The servant leader ship can accord to 

world’s changing and make the organization to achieve goals efficiently and effectively.

Keywords: leader, servant leadership
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ธนณัฎา ประจงใจ (2557, น. 11-12) อธบิายว่าผูน้�า 

หมายถึง บุคคลที่ด�ารงต�าแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน โดยอาจ

เป็นการแต่งตั้งหรือเลือกตั้งเพื่อปฏิบัติตามเป้าหมายที่วาง

ไว้ เป็นบุคคลที่มีศิลปะ มีบุคลิกภาพดีมีความสามารถเหนือ

บุคคลทั่วไป สามารถชักจูงให้ผู้อื่นปฏิบัติตามที่ต้องการ 

ชาญชัย รุ่งเรือง (2558, น. 3) กล่าวว่าผู้น�า หมาย

ถึง ผู้ที่มีความสามารถในการน�าและพาบุคคลในกลุ่มหรือ

องค์การ เพื่อปฏิบัติภารกิจให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกลุ่ม

หรือองค์การน้ันๆ 

อุทัยวรรณ พงษ์บริบูรณ์ (2558, น. 36) อธิบาย

ว่าผู้น�า หมายถึง ผู้ที่มีความสามารถในการน�าบุคคลอื่นๆ 

ด้วยการจูงใจหรือใช้อิทธิพลให้ผู้อื่นกระท�าตามท่ีต้องการ 

ผู้น�าจะต้องมีความซื่อสัตย์ มีความมุ่งมั่น มีความรู้ มีทักษะ 

ในการส่ือสาร มีบุคลิกภาพดี มีสติปัญญาเฉลียวฉลาด มี

ความคิดสร้างสรรค์และ มีภาวะผู้น�า

ซาร์ (Sachs, 1966, pp. 3-4) อธิบายว่าผู้น�าท่ีดี

ควรมีลักษณะดังนี้ คือ (1) มีความเข้าใจตนเอง (2) ยอมรับ

ฟังและเคารพในความคิดเห็นของผู้อื่น (3) เข้าใจในสภาพ

ของผู้ร่วมงานเป็นอย่างดีและ (4) สามารถน�าความคิดของ

ผู้ร่วมงานไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์การ

บุญรดา กรรณสูตร (2557, น. 84) ให้ความเห็น

ว่า ผู้น�าที่ดีจะมีคุณลักษณะหลายประการอยู่ในตัว มีความ

สามารถรอบด้าน มีความสมบูรณ์แข็งแรง มีสง่าราศี น�้า

เสียงและท่าทีเป็นมิตร มีสติปัญญา รับผิดชอบ มีความคิด

เชิงเป็นระบบ มีวิสัยทัศน์ มีความคิดสร้างสรรค์ มีไหวพริบ

ในการแก้ปัญหา มีมนุษย์สัมพันธ์ สามารถในการสื่อสาร

และส่ือความหมาย นอกจากนี้ อนุวัต กระสังข์ (2557, น. 

32) กล่าวว่า นอกจากลักษณะผู้น�าที่ดีดังกล่าวแล้วยังมีผู้

ก�าหนดลักษณะผู้น�าในทศวรรษหน้าไว้ดังนี้

1. เป็นผู้บริหารที่มีความพอดี ไม่เน้น ในด้านใด

ด้านหนึ่งมากจนเกินไป

2. เน้นการสร้างให้ผู ้ปฏิบัติงานมีความเป็นเลิศ

ในทุกด้าน

3. เปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติแก้ไขปัญหาเอง

4. มอบอ�านาจให้ผู้ปฏิบัติงานอย่างพอเพียงต่อ

การน�าไปใช้เพื่อความส�าเร็จของงาน แต่ก็มีระบบควบคุม

ตรวจสอบท่ีมีประสิทธิภาพด้วย

5. เน้นคณุสมบตัขิองผูป้ฏบิตังิานทีส่ามารถท�างาน

เป็นทีม

ภาวะผู้น�า (leadership) ในยุคแรกจะเป็นภาวะ

ผู้น�าในเชิงคุณลักษณะ คือ จะต้องเป็นผู้มีความมุ่งมั่น มี

วิสัยทัศน์ มีความซื่อสัตย์ มีความยุติธรรม มีความสามารถ

ในการตัดสินใจ มีวินัยในตนเอง มีความรับผิดชอบ อดทน

อดกลั้น มีความคิดสร้างสรรค์ มีสติปัญญาเฉลียวฉลาด มี

เป้าหมาย มีทักษะทางสังคม และมีความยืดหยุ่น จะเห็น

ว่าภาวะผู้น�ามีความส�าคัญมากต่อการพัฒนาองค์การและ

บริหารจัดการสรุปความหมายของภาวะผู้น�าได้ดังนี้

เฮอร์เซย์ และบาร์นชาร์ด (Hersey & Blanchard, 

1982, p. 83) ให้ความหมาย ภาวะผู ้น�าว่า หมายถึง 

กระบวนการในการสร้างอิทธิพลจูงใจคนหรือกลุ่ม เพ่ือให้

เกิดความพยายามร่วมกันด�าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์

ในสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่ง

พลูแกทท์ (Plunkett, 1992, p. 325) กล่าวว่า 

ภาวะผู้น�า หมายถึง ความสามารถท่ีจะท�างานให้ส�าเร็จ

โดยอาศัยบุคคลอื่น และในขณะเดียวกันก็ได้รับความ

เคารพ ความมั่นใจ ความจงรักภักดี และให้ความร่วมมือ

ด้วยความเต็มใจ

นิกุลพัฒน์ จิตรสง่าวงค์ (2559, น. 18) ให้ความ

หมายว่า ภาวะผู้น�า หมายถึง พฤติกรรมที่เกี่ยวกับอิทธิพล

ในการจูงใจ การโน้มน้าวจิตใจผู้ร่วมงานในองค์การให้เกิด

ความร่วมมอื ประสานงานในการทุม่เทก�าลงัความคดิ ความ

รู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่

ก�าหนดไว้โดยอาศัยกระบวนการสื่อสารและความสัมพันธ์

ระหว่างสมาชิกในกลุ่ม

อัศนีย์ สุกิจใจ (2560, น. 26) กล่าวว่า ภาวะผู้น�า 

หมายถึง คุณสมบัติ เช่น สติปัญญา ความดีงาม ความรู้ 

ความสามารถของบุคคล การรู้จักตนเอง มีศีลธรรมบริหาร

งานอย่างโปร่งใส 

จากความหมายของผู้น�าและภาวะผู้น�าในลักษณะ

ต่างๆ ดังที่กล ่าวมาทั้ง คุณลักษณะของผู ้น�าที่ดีและ

คุณลักษณะของผู้น�าในทศวรรษหน้า ผู้น�ามีความส�าคัญ

ท่ีทุกองค์การจะต้องมีผู้น�าท่ีมีภาวะผู้น�าสูงมีคุณลักษณะ
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ท่ีเหมาะสม และมีพลังที่จะขับเคลื่อนองค์การให้เกิด

การเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีมีประสิทธิภาพและเกิด

ประสิทธิผล ดังน้ัน การบริหารที่ท�าให้บรรลุเป้าหมายสิ่ง

ส�าคญัคอืทกัษะภาวะผูน้�าของผูบ้รหิาร เพราะผูบ้รหิาร คอื ผู้

ท�าหน้าทีน่�าพาองค์การจงึเป็นผูม้บีทบาทมากต่อการด�าเนนิ

งานภาวะการเปลี่ยนแปลงนี้ส่งผลให้การบริหารองค์การไม่

ว่าภาครัฐหรือภาคเอกชนต้องปรับตัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน

เรื่องของภาวะผู้น�า รูปแบบของภาวะผู้น�าแบบเดิมเช่ือว่า

ผู้น�าคือ เจ้านาย (leader as bosses) ตามโครงสร้างของ

องค์การที่เป็นไปตามล�าดับชั้น (hierarchies) การบริหาร

เป็นแบบปิรามิด (pyramid shape) การตัดสินใจส่ังการ

อยูท่ีผู้่บรหิารสงูสุดเป็นหลกั แต่ปัจจบุนัการกระจายอ�านาจ  

(empowerment) ในการบริหารงานได้ถูกใช้ในองค์การ

ส่วนใหญ่ โครงสร้างขององค์การจะเป็นลักษณะแบบแนว

ราบ (flat organization) ดังนั้นแนวคิดภาวะผู้น�าแบบให้

บริการหรือแบบผู้รับใช้ (servant leadership) ซึ่งเป็นรูป

แบบหนึ่งของแนวคิดภาวะผู้น�าแนวใหม่ (new paradigms 

of leadership) ด้วยการปฏิรูปความเชื่อว่าผู ้น�าไม่ใช่

เจ้านายแต่ผู้น�าคือ ผู้รับใช้คอยให้บริการช่วยเหลือแก่ผู้

ตาม แนวคิดนี้จึงถูกน�ามาใช้ในการบริหารองค์การอย่าง

แพร่หลายและได้รับการยอมรับมากขึ้น (สมุทร ช�านาญ, 

2554, น. 1-2)

ภำวะผู้น�ำแบบให้บริกำร (servant leadership) 

แนวคิดภาวะผู้น�าแบบให้บริการ เป็นแนวคิดที่

เกิดขึ้นจากพฤติกรรมของผู ้น�าในองค์การของประเทศ

จากฝั่งตะวันตก (เฉลิมรัตน์ จันทรเดชา, น�าชัย ศุภฤกษ์

ชัยสกุล, รัตติกรณ์ จงวิศาล, และยุทธนา ไชยจูกุล, 2557, 

น. 5) โดยมีพื้นฐานความคิดเริ่มต้นมาจากปรัชญาโบราณ

ก่อนคริสตกาล ถูกบันทึกไว้ในลัทธิของจีน ความเช่ือของ

คนในประเทศอินเดีย ในศาสนาคริสต์หรือแม้แต่ในศาสนา

พุทธ เชื่อว่าผู้น�าแบบให้บริการ ก็คือ ผู้ใช้ชีวิตด้วยหิริโอตัป

ปะ คือ มีความรู้สึกผิดชอบช่ัวดี รู้ว่าสิ่งใดผิด สิ่งใดถูกต้อง 

ผู้น�าท่ีดีย่อมท�าหน้าท่ีได้ดีและประสบความส�าเร็จในการ

ใช้ชีวิตและหน้าที่การงานจึงเป็นแนวคิดของภาวะผู้น�าท่ี

เก่ียวข้องกับลัทธิ ความเช่ือ และศาสนา ซ่ึงต่อมาโรเบิร์ต  

กรนีลฟี ได้น�ามาพฒันาภาวะผูน้�าอกีทฤษฎหีนึง่ในยคุปัจจบุนั  

(สุพัตรา วัชรเกตุ, 2557, น. 44-45) ซึ่งได้ถูกน�าไปใช้

อย่างแพร่หลายในองค์การต่างๆ ทั่วโลกภาวะผู้น�าแบบ

ให้บริการมิใช่การให้บริการผู้อื่นแต่เพียงด้านเดียว แต่เป็น

เรื่องของหลักการท�างานเป็นทีม หลักพฤติกรรมท่ีเอาใจใส่

ผู้อื่น หลักการปฏิบัติตามหลักจริยธรรม หลักการสนใจต่อ

ความก้าวหน้าและเติบโตของผู้ตามและขององค์การ (อุทัย

วรรณ พงษ์บริบูรณ์, 2558, น. 41)

ควำมหมำยของภำวะผู้น�ำแบบให้บริกำร

กรีนลีฟ (Greenleaf, 2003, p. 17) กล่าวว่า ผู้น�า

แบบผู้ให้บริการ หมายถึง ผู้น�าที่มีความรู้สึกโดยธรรมชาติ

ในความต้องการให้บริการและมุ่งให้บริการเป็นล�าดับแรก 

ซึ่งกรีนลีฟมองว่า ทุกสิ่งเริ่มต้นจากตัวของผู้น�าแต่ละคน ไม่

ว่าจะเป็นความดีหรือความช่ัว ล้วนเกิดจากองค์ประกอบ

ของความคิด การรับรู้ เจตคติและการกระท�าของบุคคล 

ซึ่งก่อเกิดจากภายในของบุคคลดังนั้นเมื่ออยู่ในฐานะของ

ผู้น�า จึงจ�าเป็นต้องมีแรงบันดาลใจเกิดขึ้นจากภายในเสีย

ก่อนต่อจากนั้นจึงเป็นการพยายามกระท�าสิ่งนั้นให้ประสบ

ความส�าเร็จต่อไป (Northouse, 2016, pp. 255-226)

จากความหมายของภาวะผู้น�าแบบให้บริการ อาจ

สรปุว่ามคีวามแตกต่างกบัภาวะผูน้�ารปูแบบอืน่ดงัตารางที ่1
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ตำรำง 1 

ความแตกต่างระหว่างภาวะผู้น�าแบบให้บริการกับภาวะผู้น�ารูปแบบอื่น

ภำวะผู้น�ำรูปแบบอื่น ภำวะผู้น�ำแบบให้บริกำร

ผู้น�าคือเจ้านาย, ควบคุมบังคับบัญชา - ให้บริการแก่ผู้ตามก่อนเสมอ 

- อ�านวยความสะดวก 

- ช่วยเหลือเก้ือกูลกัน

- รับฟังความคิดผู้ตาม

- เป็นผู้ให้บริการอย่างเสมอภาค ด้วยความรวดเร็ว ตรงเวลาเพียงพอ  

   เหมาะสมกับบุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่อง

- เคารพ ยอมรับนับถือผู้อาวุโสและผู้ร่วมงาน

มีอ�านาจในการสื่อสารและตัดสินใจ - การมอบอ�านาจ, กระจายอ�านาจ

- ให้โอกาสในการตัดสินใจ

- มีส่วนร่วมในการตัดสินใจและสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน

- ใช้การโน้มน้าวในการสื่อสารความคิดเห็น

โครงสร้างขององค์การเป็นไปตามล�าดับชั้น - ส่งเสริมความส�าคัญของกลุ่มและการท�างานเป็นทีม

- สร้างความสัมพันธ์ให้เกิดขึ้นกับทุกฝ่ายในองค์การ

รูปแบบการบริหารเป็นแบบปิรามิด - รูปแบบการบริหารเป็นแบบแนวราบ

- การรับฟังความคิดเห็น ปัญหา และข้อเสนอแนะ

- มีความคิดแบบองค์รวม เป็นกระบวนการ มีการถ่วงดุล 

  และการคิดที่รอบคอบ

- มองความสัมพันธ์ เชื่อมโยงอดีต ปัจจุบัน และอนาคต 

  เป็นแนวทางในการตัดสินใจ

การแข่งขัน - การให้ความร่วมมือ

- มีความตระหนักรู้ เข้าใจในคุณค่า ความรู้สึก 

  และรู้ถึงจุดอ่อนและจุดแข็ง รายละเอียดต่าง ๆ
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คุณลักษณะส�ำคัญของภำวะผู้น�ำแบบให้บริกำร

จากการศกึษาของอทุยัวรรณ พงษ์บรบิรูณ์ (2558, 

น. 44) โดยประมวลจากแนวคิดของนักวชิาการนักการศกึษา 

นักวิจัยและผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่านทั้งประเทศไทยและต่าง

ประเทศ สามารถสรุปได้ว่าภาวะผู้น�าแบบให้บริการนั้น 

เป็นการแสดงออกของผู้น�าที่มาจากภายในจิตใจที่ต้องการ

ตอบสนองความต้องการของผู้ตามก่อน ให้การสนับสนุน

ช่วยเหลือเกื้อหนุน โดยค�านึงถึงความส�าคัญประโยชน์และ

ความเจริญก้าวหน้าของผู้ตามเป็นหลัก โดยมุ่งหวังให้เกิด

การพัฒนาศักยภาพทั้งทางร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา 

เป็นการบริการเพื่อความเจริญก้าวหน้าและความส�าคัญ

ของผู้ตามให้มีความพร้อมการก้าวสู่การเป็นผู้น�าท่ีดี ดัง

นั้น คุณลักษณะส�าคัญของภาวะผู้น�าแบบให้บริการจึงต้อง 

(1) เป็นผู้ฟังที่ดี (2) ยอมรับและเห็นอกเห็นใจ (3) เยียวยา

รักษา (4) ตระหนักรู้ (5) เป็นผู้โน้มน้าว (6) สร้างมโนทัศน์ 

(7) มองการณ์ไกล (8) พิทักษ์รักษา (9) อุทิศตนเพื่อมุ่งมั่น

พัฒนาบุคลากร (10) สร้างชุมชน (11) การให้บริการ (12) 

เสริมสร้างพลังอ�านาจ (13) มีความซ่ือสัตย์ สุจริต (14) มี

ความนอบน้อม และ (15) สามารถสร้างทีมงาน (อุทัยวรรณ 

พงษ์บริบูรณ์, 2558, น. 51-83) ซ่ึงกรีนลีฟ (Greenleaf) 

อธบิายรายละเอยีดคณุลกัษณะของภาวะผูน้�าแบบให้บรกิาร

ไว้ดังนี้ (Northouse, 2016, pp. 227-229) 

 1. การเป็นผู้ฟังท่ีดี (listening) ตั้งใจ รับฟังผู้อื่น

ให้มากข้ึนด้วยความจริงใจ ค้นหาความเป็นตัวตน และ

ความชัดเจนในความต้องการของผู้ตาม พยายามสื่อสาร 

เปิดรับค�าพูด พฤติกรรมหรือการแสดงออกของบุคคลอื่น

ด้วยจิตใจท่ีเป็นกลาง

 2. การยอมรับและเห็นอกเห็นใจ (acceptance 

ตำรำง 1 (ต่อ)

ความแตกต่างระหว่างภาวะผู้น�าแบบให้บริการกับภาวะผู้น�ารูปแบบอื่น

ภำวะผู้น�ำรูปแบบอื่น ภำวะผู้น�ำแบบให้บริกำร

การให้รางวัลเป็นวัตถุสิ่งของ - การสร้างและรักษาสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้น�ากับผู้ตาม

- ค�านึงถึงจิตใจมากกว่าวัตถุ

- สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ตามมีความผูกพันและยินยอมปฏิบัติ

  หน้าที่ด้วยความเต็มใจไม่บังคับ

- ให้เกียรติผู้อื่นโดยยอมรับฟังและยอมรับความคิดเห็น เคารพต่อความคิด   

  ต่างและความแตกต่างของบุคคล

- ให้บริการด้วยใจ ด้วยความรัก ความห่วงใย และ เอื้ออาทร

- เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในองค์การ

- สนับสนุนให้ผู้ตามมีการพัฒนาศักยภาพของตนได้อย่างเต็มที่ เพื่อการ 

  เจริญเติบโตและความก้าวหน้าของผู้ตามทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสติ 

  ปัญญา

- ให้การเยียวยารักษาสุขภาพ อารมณ์ และจิตวิญญาณของผู้ตาม

ค�านึงถึงประโยชน์ส่วนตน - เสียสละผลประโยชน์ส่วนตน เพื่อผู้อื่นไม่หวังผลตอบแทน พร้อมอุทิศตน

- มีจิตส�านึกต่อการดูแลรับผิดชอบเพื่อผู้อื่น ปกป้องรักษาผลประโยชน์ 

  ส่วนรวมขององค์การ

- พัฒนาผู้ตามให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  สามารถเจริญเติบโตก้าวหน้า

- ยึดถือ ความซื่อสัตย์สุจริต
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and empathy) ให้การยอมรับและเข้าใจผู้อื่น ท้ังในด้าน

ความรู้ ความสามารถ ทักษะและคุณลักษณะต่างๆ ความ

รู้สึกและมุมมอง เป็นความพยายามของผู้น�าในการสร้าง

ความเข้าใจในบุคคลอื่น เพราะบุคคลต้องการการยอมรับ

ในความแตกต่างและ เข้าใจในความแตกต่าง

 3. การเยียวยาและรักษา (healing) ต้องเรียนรู้

ที่จะดูแลเยียวยารักษาสุขภาพ อารมณ์ และจิตวิญญาณ 

ที่เป็นตัวตนทั้งหมดหรือโดยรวมของผู้อื่น อันจะเป็นพลัง

ที่น�าไปสู่การเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้น ผู้น�าเป็นผู้ที่ช่วยให้ผู้

ปฏิบัติมีความพร้อม มีแรงจูงใจที่จะปฏิบัติงาน เป็นความ

พยายามที่จะท�าให้ผู้ปฏิบัติงานมีความเข้มแข็ง มีสุขภาพดี 

ทั้งกายและจิตใจ ปราศจากความวิตกกังวลต่อการปฏิบัติ

งานในองค์การ

 4. การตระหนักรู้ (awareness) ต้องเข้าใจใน

คุณค่า ความรู้สึก และรู้ถึงจุดอ่อนและจุดแข็งของตนเอง

เป็นอย่างด ีมคีวามรู ้ความเข้าใจในประเด็นและสถานการณ์

ได้ละเอียดรอบด้าน ไม่ประมาท รับรู้ มองการณ์ไกลและรับ

รู้สถานการณ์อย่างถูกต้อง เพื่อสร้างความตื่นตัวแข็งแกร่ง 

มั่นคงให้กับความเป็นผู้น�าของตนเอง

 5. การโน้มน้าวใจ (persuasion) ใช้การชักจูง

โน้มน้าวมากกว่าการใช้อ�านาจสั่งการ สร้างแรงจูงใจ ความ

เห็นพ้องหรือกระตุ้นการใช้สติ และความคิดให้กับผู้ปฏิบัติ

ด�าเนินการด้วยความเต็มใจ เป็นพฤติกรรมของผู้น�าท่ีมุ่งมั่น 

การสร้างความเชื่อถือ เชื่อมั่นด้วยความจริงใจ ปราศจาก

การใช้อ�านาจบังคับ

 6. การสร้างมโนทัศน์ (conceptualization) มี

ความคิดแบบองค์รวม มีความรัดกุมครบถ้วนเป็นกระบวน

การ มีการถ่วงดุล และการคิดที่รอบคอบ มองเป้าหมายท่ี

เป็นภาพใหญ่ท้ังในอดีต ปัจจุบัน และอนาคตไปพร้อมๆ 

กัน เป็นความสามารถของผู้น�าในการสร้างความฝัน มอง

ความสัมพนัธ์ระหว่างความฝันและสิง่ทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคต

ได้อย่างชัดเจน

 7. การมองการณ์ไกล (foresight) หยัง่รู ้และเชือ่ม

โยงเหตกุารณ์ในอดีตถงึปัจจุบนัและอนาคต ใช้ประสบการณ์

ในอดีตมาประยุกต์ใช้กับปัจจุบันและประกอบการตัดสิน

ใจ คาดการณ์ในอนาคต เป็นความสามารถในการใช้บท

เรียนจากอดีต ความเป็นจริงในปัจจุบันและแนวโน้มของ

สถานการณ์เพื่อตัดสินอนาคต แสดงถึงวิสัยทัศน์ การมี

ทิศทางการด�าเนินงานท่ีเป็นรูปธรรม

 8. การพทิกัษ์รกัษา (stewardship) สร้างจติส�านกึ

ต่อการดูแลรับผิดชอบเพื่อผู้อื่น ปกป้องรักษาผลประโยชน์

ส่วนรวมขององค์การ สร้างความเชื่อมั่นและการยอมรับ

ให้กับสังคม สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ตาม

ได้อย่างเต็มใจ และความคาดหวังในตัวผู้น�าได้

 9 .  การอุทิศตนเพื่ อมุ ่ งมั่ นพัฒนาบุคลากร  

(commitment to the growth of people) อุทิศตน

อย่างแท้จริงในการพัฒนาผู้ตามให้สามารถปฏิบัติงานได้

อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเจริญเติบโตก้าวหน้าได้ตาม

วุฒิภาวะ ท้ังในด้านหน้าท่ีการงานและจิตวิญญาณ เป็น

คุณลักษณะของผู้น�าที่จะท�าให้ผู ้ปฏิบัติในองค์การได้รับ

การพัฒนาและมีความเจริญก้าวหน้า

 10. การสร้างชุมชน (building community) 

สร้างความสัมพันธ์ให้เกิดข้ึนกับทุกฝ่ายในองค์การ ซึ่ง

เปรียบเสมือนชุมชน มีความรัก ความไว้ใจ และให้ความ

เคารพ เพื่อการปฏิบัติงานที่ราบรื่นและมีประสิทธิภาพเป็น

พฤติกรรมของผู้น�าที่แสดงออกถึงความรับผิดชอบ เชื่อมั่น

ในศักยภาพ สร้างความไว้วางใจ และความร่วมมือให้เกิด

กับองค์การ

 11. การให้บริการ (service) เป็นผู้ให้บริการอย่าง

เสมอภาค ด้วยความรวดเรว็ ตรงเวลาเพยีงพอ เหมาะสมกบั

บุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่องโดยยึดหลักของประโยชน์

ส่วนรวมด้วยการรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะและน�าไป

ปรับปรุงคุณภาพให้เกิดผลงานท่ีดีในองค์การ

 12. การเสรมิพลงัอ�านาจ (empowerment) มอบ

หมายอ�านาจหน้าที่ตามขอบเขตของงานตรงตามคุณวุฒิให้

โอกาสในการตัดสินใจ ยกย่องชมเชย ส่งเสริมสนับสนุน

ให้มีการพัฒนาตน และพิจารณาความดี ความชอบอย่าง

ยุติธรรม

 13. ความซื่อสัตย์สุจริต (integrity) ซื่อตรงต่อ

หน้าที ่ปฏบิตังิานตรงไปตรงมาโปร่งใส ตรวจสอบได้ ซือ่ตรง

ต่อค�ามั่นสัญญา ไม่โกหก ไม่หลอกลวง ไม่ใช้อ�านาจหน้าท่ี 

แสวงหาผลประโยชน์ให้ตัวเอง

 14. ความนอบน้อม (humility) แสดงความเคารพ 
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ยอมรับนับถือผู้อาวุโสและผู้ร่วมงาน วาจาที่สุภาพ ยอมรับ

ความจริง และค�าแนะน�าที่เป็นประโยชน์ ยอมรับมติส่วน

รวมแม้ไม่ตรงกับความคิดของตน ระงับอารมณ์ความรู้สึก

ขณะโกรธได้ และใช้ค�าพูดที่เหมาะสม เมื่อถูกวิจารณ์

 15. การสร้างทีมงาน (team - building) จัดทีม

งานตามความสามารถและบคุลกิภาพก�าหนดบทบาทหน้าที่

ให้ชัดเจนมีความยืดหยุ่น จัดสภาพแวดล้อมและทรัพยากร

ให้เหมาะสม เพียงพอ ก�าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

ให้ผู้ปฏบิตังิานมอีสิระใช้ความรู ้ความสามารถในการปฏบิตัิ

งานและสร้างกิจกรรมให้เกิดความรัก ความสามัคคีร่วมกัน

ในองค์การ

 จะเห็นได้ว่า การบริหารงานในปัจจุบันผู้น�าจะ

ต้องมีภาวะผู้น�าสูงโดยเฉพาะภาวะผู้น�าแบบให้บริการที่

เน้นความส�าคัญด้านคุณภาพ มีพฤติกรรมให้ความสนใจ

ผู ้อื่นเป็นแบบอย่างที่ดี มีสัมพันธภาพที่ดีอย่างแท้จริง 

ระหว่างผู้น�าและผู้ตามจึงส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศที่ดีใน

องค์การ กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานมีส่วนร่วมในการท�างาน

เป็นทีม กระตือรือร้นแสวงหาโอกาสในการปฏิบัติงาน 

เพราะผู้น�าที่มีภาวะผู้น�าจะให้ความส�าคัญและตระหนัก

ว่าสังคมที่ดีจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อผู้ที่มีความสามารถมากกว่า

ให้บริการแก่ผู้ที่มีความสามารถน้อยกว่า ให้มีชีวิตที่ดีกว่า

เดิม มีความก้าวหน้าและเจริญงอกงาม และมีความผูกพัน

ต่อองค์การซ่ึงเป็นความปรารถนาของภาวะผู้น�าแบบให้

บริการที่จะให้บริการด้วยใจ ด้วยความรักและเสียสละ 

จึงอาจกล่าวไว้ว่าผู้น�าที่ยิ่งใหญ่มาจากการที่ได้ให้บริการ

แก่ผู้อื่นก่อนเป็นส�าคัญและความสามารถน�าพาองค์การ

ไปสู่เป้าหมายได้ด้วยคุณลักษณ์ดังกล่าวภาวะผู้น�าแบบ

ให้บริการยังสอดคล้องกับหลักธรรมค�าสอนทางพระพุทธ

ศาสนาส�าหรับผู ้บริหารหรือผู ้ปกครองใช้ยึดเหนี่ยวเป็น

หลักการสงเคราะห์ท่ีมีพื้นฐานบนความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น 

สร้างสรรค์ความรัก ความสามัคคี ความปรารถนาดีต่อกัน 

ด้วยความศรัทธา ยึดหลักของการรับใช้และการให้บริการ

การท�าความดี การให้ทาน การเอื้อเฟื่อเผื่อแผ่อยู่ร่วมกัน

เป็นสังคมแห่งความสงบสุข ลดความเห็นแก่ประโยชน์ตน 

ค�านึงถึงผู้อื่น (อนุวัติ กระสังข์, 2560, น. 125-126)

บทสรุป

 ผู ้น�าแบบให้บริการ คือ ผู้น�าที่มีความรู้สึกโดย

ธรรมชาติในความต้องการให้บริการและมุ่งให้บริการ ผู้น�า

แบบให้บริการมีคุณลักษณะท่ีส�าคัญ 15 ประการ คือ (1) 

เป็นผู้ฟังท่ีดี (2) ยอมรับและเห็นอกเห็นใจ (3) เยียวยา

รักษา (4) ตระหนักรู้ (5) เป็นผู้โน้มน้าว (6) สร้างมโนทัศน์ 

(7) มองการณ์ไกล (8) พิทักษ์รักษา (9) อุทิศตนเพื่อมุ่งมั่น

พัฒนาบุคลากร (10) สร้างชุมชน (11) การให้บริการ (12) 

เสริมสร้างพลังอ�านาจ (13) มีความซ่ือสัตย์ สุจริต (14) มี

ความนอบน้อม และ (15) สามารถสร้างทีมงาน ซึ่งเป็น

คณุลกัษณะทีส่อดคล้องกบัคณุลกัษณะของการเป็นผูน้�าทีด่ี 

ผู้น�าท่ีเหมาะสมกับทศวรรษหน้า สอดคล้องกับหลักธรรม

ค�าสอนทางพระพุทธศาสนาส�าหรับผู้บริหารหรือผู้ปกครอง 

และเป็นคณุลกัษณะของผูน้�าขององค์การทีป่ระสบกบัความ

ส�าเร็จในปัจจุบัน ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่า สุดยอดผู้น�าคือ

ผู้ให้บริการอย่างแท้จริง

References

Bohlander, G. W., & Snell, S. A. (2010). Managing human resources (15th ed.). Ohio: South-Western   

 Cengage Learning.

Chairungruang, C. (2015). The global leader of future: Understand cultural differences and keep abreast  

 of current world. Journal of Chandrakasem Sarn, 21(41), 1-8. (in Thai)

Chamnan, S. (2011). The servant leadership: New paradigm in educational leadership. Journal of  

 Education, 5(2), 1-14. (in Thai)



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 ประจ�าเดือน มกราคม-เมษายน 2562 9

Chantaradecha, C., Supparerkchaisakul, N., Jongwisan, R., & Chaijukul, Y. (2014). The servant leadship  

 in the private hospitals: A conceptualization and scale development. Journal of Behavioral  

 Science, 20(2), 1-18. (in Thai)

Chitsangawong, N. (2016). Relationship between superleadership of school administrators, job  

 motivation of teachers and school effectiveness under the primary educational service area  

	 office	1. Master of Art Thesis, Burapha University. (in Thai)

Greenleaf, R. K. (2003). In H. Beazley, C. L. spears, & J. Beggs (Eds.), The servant-leader within:  

 A transformative path (pp. 39–40). Mahwah, New Jersey: Paulist Press.

Hersey, P., & Blanchard, K. H. (1982). Management of organizational behavior. New Jersey: Prentice-Hall.

Karnasuta, B. (2014). Superleadership of basic education administrator. Journal of Nakhonratchasima  

 College, 8(1), 81-88. (in Thai) 

Krasang, A. (2014). Leader in the globalization age. Journal of MCU Social Science Review, 3(2), 25-38.  

 (in Thai)

Northouse, P. G. (2016). Leadership: theory and practice (7th ed.). London: Sage.

Plunkett, R. W. (1992). Supervision (6th ed.). Boston: Allyn and Bacon.

Pongboriboon, U. (2015). Servant leadership factors of private nursing college’s administrator affecting  

	 efficiency	and	effectiveness	of	nursing	education	administration. Doctor of Education Thesis,  

 Eastern Asia University. (in Thai)

Prajongjai, T. (2014). Relationship between transformational leadership and teamwork as teachers’  

	 opinion	in	basic	school	under	the	office	of	Trat	primary	educational	service	area. Master of  

 Education Thesis, Rambhai Barni Rajabhat University. (in Thai)

Sachs, B. M. (1966). Educational administration a behavioral approach. Boston: Hougton Muffin.

Santora, J. C., & Bozer, G. (2015). How nonprofit organizations can ensure stability and sustainability  

 through succession planning: Make HR a strategic partner in the process. Strategic HR Review,  

 14(6), 245-246.

Sukitjai, A. (2017). Academic leadership of academic administrator. Buddhist Research Journal, 3(1),  

 23-37. (in Thai)

Watcharakate, S. (2014). Ten principles of servant leadership for nurse leaders. Journal of The Royal  

 Thai Army Nurses, 15(3). 44-48. (in Thai)



10 Vol. 9 No. 1 January-April 2019
EAU HEritAgE JoUrnAl

Social Science and Humanity

บทคัดย่อ

ปัจจุบันประเทศไทยก�าลังเร่งผลักดันให้เกิดระบบทีวีดิจิทัลเพื่อรองรับการแพร่ภาพโทรทัศน์ภาคพื้นดินตามข้อ

ตกลงของมติที่ประชุมรัฐมนตรีสารสนเทศอาเซียน โดยระบบทีวีดิจิทัลนี้จะต้องเข้ามาแทนที่ระบบอนาล็อคอย่างสมบูรณ์

ภายในปี 2563 ดังน้ัน ผู้ประกอบการของบริษัทเอกชนหลายแห่งจึงต่างแข่งขันกันอย่างดุเดือด เพื่อให้ได้ใบอนุญาต

ประกอบกิจการทีวีดิจิทัลจนส่งผลให้มียอดเงินจากการประมูลสูงถึง 50,862 ล้านบาท ในปี2561 – 2562 สถานการณ์

การแข่งขันของช่องทีวีต่างๆ ทวีความรุนแรงมากขึ้นอันเป็นผลมาจากส่วนแบ่งจากงบประมาณในการโฆษณาไม่ได้เพิ่ม

ขึ้นตามจ�านวนของช่องทีวีดิจิทัล ซึ่งไม่เพียงแค่แข่งขันกันเองยังต้องแข่งขันกับสื่อออนไลน์ที่เติบโตขึ้นเรื่อยๆ การสร้าง

เอกลักษณ์แบรนด์ให้กับช่องทีวีของตนให้มีบุคลิกภาพเฉพาะ มีความโดดเด่น จดจ�าได้ง่ายจึงมีความส�าคัญท่ีจะท�าให้

ช่องทีวีดิจิทัลสามารถอยู่รอดในการแข่งขันที่รุนแรงมากข้ึน ดังนั้น บทความนี้จึงน�าเสนอแนวคิดในการสร้างเอกลักษณ์

แบรนด์ให้กับช่องทีวีดิจิทัล

ค�ำส�ำคัญ: ทีวีดิจิทัล, การสร้างเอกลักษณ์แบรนด์

Abstract

According to ASEAN ministers responsible for information, Thailand is pushing for a digital TV 

system to support terrestrial TV broadcasting. The digital TV system has to replace analogue systems 

by 2020. Many companies in the private sector are fiercely competing to get a digital TV license. So, 

the auction amount will cost up to 50,862 million baht. It is very important for TV channels to build 

brand identity, to have a unique personality, and to be easily recognized. This article presents the 

concept of brand identity for digital TV channels which is another way to help entrepreneurs become 

distinctive from other competitors’ TV channels.

Keywords: digital TV, building brand identity
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บทน�ำ

การแพร่ภาพสัญญาณโทรทัศน์ในประเทศไทย 

มีมาหลายสิบปีแล้ว โดยแพร่ภาพผ่านระบบอนาล็อค มี

จ�านวนช่องฟรีทีวีจ�านวน 6 ช่อง ได้แก่ 3, 5, 7, 9, NBT, 

ThaiPBS ซึ่งมีข้อจ�ากัดในด้านการรับสัญญาณท่ีเกิดการ

รบกวนได้ง่าย และไม่สามารถพฒันาประสทิธภิาพเพิม่ขึน้ได้

อีก ต่อมาได้มีข้อตกลงตามมติที่ประชุมรัฐมนตรีสารสนเทศ

อาเซียน หรือ AMRI (ASEAN ministers responsible for  

information) ว่าทุกประเทศจะต้องแพร่ภาพโทรทัศน์ภาค

พื้นดินระบบดิจิทัลได้ และต้องยุติการออกอากาศระบบอ

นาล็อคในช่วงปี 2558-2563 ดังนั้นประเทศไทยจึงก�าหนด

หน่วยงานภาครัฐขึ้นเพื่อควบคุม ก�ากับ ดูแลให้การด�าเนิน

การระบบทวีดีจิทิลัเป็นไปด้วยความเรยีบร้อย เรยีกว่า คณะ

กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ

โทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. มีหน้าที่รับผิดชอบ

โดยตรงในการก�าหนดนโยบาย แนวทาง และแผนแม่บท

การด�าเนินการด้านกิจการโทรทัศน์ระบบดิจิทัล กสทช. 

เริ่มด�าเนินการ ก�าหนดจ�านวนและรูปแบบช่องทีวีระบบ

ดิจิทัลเบ้ืองต้นไว้ท้ังสิ้น 48 ช่อง หลังจากผ่านการประมูล

ช่องรายการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว กสทช.ก็ได้ก�าหนดให้

ท้ังจานดาวเทียมและโทรทัศน์ระบบดิจิทัล เปลี่ยนช่อง

หมายเลขเป็น 1-36 เหมือนกัน ทุกระบบ ทุกแพลตฟอร์ม 

โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ตำรำง 1 

แสดงรายละเอียดโทรทัศน์ระบบดิจิทัล

ช่องรายการทีวีดิจิทัล หมวดสาธารณะ 12 ช่อง 

ออกอากาศทางช่อง 1-12 แต่ในระยะแรกมี 4 ช่อง คือ

ช่อง 1 - CH5 (HD)

ช่อง 2 - NBT (HD)

ช่อง 3 - Thai PBS (HD)

ช่อง 4 - Thai PBS ช่องเด็กและครอบครัว (HD) เริ่มออก

อากาศปี 2558

ช่องธุรกิจ 24 ช่องประกอบด้วย

ช่องเด็ก เยาวชน และครอบครัว 3 ช่อง คือ

ช่อง 13 - 3 Family 

ช่อง 14 - MCOT Kids and Family

ช่อง 15 - LOCA

ช่องข่าวสารและสาระ 7 ช่อง คือ ช่อง 16 - TNN24

ช่อง 17 - THV

ช่อง 18 - NEW TV

ช่อง 19 - Spring News

ช่อง 20 - Bright TV

ช่อง 21 - Voice TV

ช่อง 22 - Nation TV

ช่องวาไรตี้ ความคมชัดระดับปกติ (SD) 7 ช่อง คือ ช่อง 23 - Workpoint Creative TV

ช่อง 24 - True4U

ช่อง 25 - G25

ช่อง 26 - NOW 

ช่อง 27 - CH8

ช่อง 28 - 3 SD

ช่อง 29 - MONO 29
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ตำรำง 1 (ต่อ)

แสดงรายละเอียดโทรทัศน์ระบบดิจิทัล

ช่องวาไรตี้ ความคมชัดสูง (HD) 7 ช่อง คือ ช่อง 30 - MCOT HD

ช่อง 31 - ONE 

ช่อง 32 - Thairath TV

ช่อง 33 - 3 HD

ช่อง 34 - Amarin TV HD

ช่อง 35 - BBTV CH7

ช่อง 36 - PPTV

ที่มา. จาก ประกาศส�านักงาน	กสทช., โดย ส�านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ

โทรคมนาคมแห่งชาติ, 2561, ค้นจาก https://www.nbtc.go.th/law/law_noti.aspx

สถำนกำรณ์กำรแข่งขัน

การประมลูแข่งขนัเพือ่ให้ได้รบัใบอนญุาตประกอบ

กิจการทีวีดิจิทัล มียอดเงินประมูลสูงถึง 50,862 ล้านบาท 

จากการแข่งขันกันอย่างดุเดือดของบริษัทเอกชนที่ต้องการ

มช่ีองบรกิารธรุกจิเป็นของตวัเองอย่างน้อย 1 ช่อง ซึง่มลูค่า

การประมูลสูงกว่าราคาประมูลที่ก�าหนดไว้พอสมควร การ

พยายามทุ่มเงินจ�านวนมาก เพื่อให้ได้ช่องทีวีดิจิทัลตามท่ี

ต้องการ บางบริษัททุ่มงบประมูลมากกว่า 1 ช่องรายการ

ด้วยมุ่งหวังผลประกอบการที่คุ้มค่าในอนาคต เมื่อลงสนาม

แข่งขันแล้วผู ้ประกอบการทุกรายก็ทุ ่มเทก�าลังการผลิต 

ทั้งละคร รายการ คอนเทนต์ใหม่ ๆ กันอย่างเต็มท่ี เพื่อ

เสนอกับเอเจนซี่รายต่าง ๆ ให้ทุ ่มงบโฆษณาให้กับช่อง

ของตัวเอง บริษัทที่มีช่องมากกว่า 1 ช่อง ยิ่งต้องท�างาน

อย่างหนักทั้งแข่งขันกับคู่แข่งช่องอื่นๆ ไม่เว้นแม้แต่ต้อง

แข่งขันกับช่องของตัวเอง เมื่อผู้ผลิตรายการหรือผู้ประกอบ

การทีวีดิจิทัลมีจ�านวนมากขึ้น จากเดิมที่เคยมีช่องฟรีทีวี

เพียง 6 ช่อง ปัจจุบันมีถึง 24 ช่อง แต่งบโฆษณายังอยู่

ราวๆ 6 หมื่นล้านบาทเท่าเดิม นั่นหมายความว่าจากงบ

โฆษณาก้อนเดิมที่เคยแบ่ง 6 กลับต้องถูกแบ่งเป็น 24 ผู้

ประกอบการยิ่งต้องแข่งขันกันมากขึ้นเพื่อให้ได้มาซึ่งงบ

โฆษณาจากเอเจนซี่ นอกจากรายการดีๆ คอนเทนต์ท่ีน่า

สนใจที่จะน�าไปเสนอให้กับเอเจนซี่แล้ว คอนเทนต์ต่างๆ 

ยังต้องมีความน่าสนใจมากพอที่จะดึงดูดผู้ชมให้เปิดทีวี

มาดูรายการอย่างต่อเน่ือง แต่เมื่อดูจากผลประกอบการ

ตั้งแต่เร่ิมด�าเนินกิจการทีวีดิจิทัล ผู้ประกอบการหลายราย

พบกับสภาวะขาดทุนอย่างต่อเนื่อง รายได้ที่เคยคาดหวัง

ก็ไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง ประกอบกับสภาวะเหตุการณ์

บ้านเมืองที่ไม่ปกติตั้งแต่ช่วงแรกที่เริ่มด�าเนินกิจการทีวี

ดิจิทัล และเศรษฐกิจท่ีอยู่ในช่วงขาลง นั่นจึงเป็นเหตุผลที่

ท�าให้เอเจนซ่ีไม่กล้าเพิ่มงบโฆษณา ช่องทีวีดิจิทัลจึงมีราย

ได้ไม่เต็มท่ี แต่ยังคงมีรายจ่ายท่ีรออยู่ท้ังค่าผลิตรายการ 

ค่าบุคลากร ค่าด�าเนินงานต่างๆ รวมไปถึงค่าธรรมเนียม

ใบอนุญาต แม้แต่สถานียักษ์ใหญ่ก็ยังมีก�าไรท่ีลดลง จน

กระท่ังต้นปี 2559 ช่องทีวีดิจิทัล 2 ช่องก็ได้ตัดสินใจปิด

สถานี ยุติการออกอากาศท้ังหมด เนื่องจากประสบสภาวะ

ขาดทุนอย่างหนัก นอกจากผลประกอบการที่แสดงถึงราย

ได้แล้ว ตัวเลขเรทติ้งจากผู้ชมก็เป็นตัวเลขท่ีจะช้ีวัดความ

ส�าเร็จในการด�าเนินกิจการทีวีดิจิทัลเช่นกัน ช่องฟรีทีวี

เดิมที่เคยเป็นเจ้าแห่งเรทติ้ง ที่ถึงแม้จะยังครองต�าแหน่ง

ไว้ได้ แต่ตัวเลขเรทติ้งก็ลดลงอย่างมาก โดยเปรียบเทียบ

ท้ัง 3 ปี จะเห็นได้ว่า แม้ช่อง 7HD และ 3HD จะครอง

ต�าแหน่งใน 2 อันดับแรกมาโดยตลอด แต่ตัวเลขเรทติ้งก็

ลดลงทุกปี เนื่องจากพฤติกรรมผู้บริโภคท่ีเปลี่ยนไป เข้าสู่

ยุคออนไลน์มากข้ึน ดูรายการผ่านYoutube/LineTV และ

ช่องทางออนไลน์ต่างๆ ดังแสดงในตารางเปรียบเทียบเรต

ติ้งทีวีดิจิทัลระหว่างปี 2559 ปี 2560 และ ปี 2561 ช่อง

ท่ีติดอันดับ 5 อันดับแรก (Top 5) ดังนี้
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ตำรำง 2 

เปรียบเทียบเรทติ้งทีวีดิจิทัลระหว่างปี	2559	ปี	2560	และ	ปี	2561	ช่องท่ีติดอันดับ	5	อันดับแรก	(top	5)

อันดับ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 (ม.ค.-กย.)

ช่อง เรตติ้ง ช่อง เรตติ้ง ช่อง เรตติ้ง

1 7HD 2.315 7HD 2.114 7HD 1.831

2 3 HD 1.600 3 HD 1.348 3 HD 1.397

3 Workpoint 0.837 Workpoint 1.001 Mono 29 0.840

4 Mono 29 0.536 Mono 29 0.702 Workpoint 0.803

5 8 SD 0.437 8 SD 0.569 8 SD 0.546

ที่มา. จาก รายงานเรทติ้งทีวีดิจิทัล, โดย ส�านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ

โทรคมนาคมแห่งชาติ, 2561, ค้นจาก https://www.tvdigitalwatch.com/category/rating-25-channels/rating-

anual/
เรตติ้ง 9 เดือนแรกของปี 2561 (เดือนมกราคม – 

กันยายน 2561) ดังตาราง 3 พบว่าเรตติ้งรายเดือนในทุก

อันดับ เป็นตัวเลขที่บ่งบอกถึงการแข่งขันที่รุนแรง มีการ

พลิกผันช่วงชิงอันดับผลัดกันขึ้นลงแต่ละอันดับในทุกเดือน 

ช่องใดมีคอนเทนต์ที่ดีกว่า กระแสแรงกว่าก็ชิงต�าแหน่งท่ี

ดีกว่าไปครอง เช่น ช่อง 3HD ในเดือนมีนาคม 2561 ก็

สามารถขึ้นมาครองอันดับ 1 ได้ด้วยพลังออเจ้าแห่งละคร

บุพเพสันนิวาส หรือ Thairath TV ในช่วงเดือนกรกฎาคม 

2561 ก็ขยับขึ้นมาอยู่อันดับที่ 5 ได้ส�าเร็จ ด้วยการรายงาน

ข่าวทมีหมปู่าตดิถ�า้ตดัเข้าสูร่ายงานสดจากสถานทีจ่รงิ แทบ

ทุกช่วงเวลาออกอากาศ และในเดือนสิงหาคม 2561 ช่อง 

ONE31 ก็ได้กระแสจากเมีย 2018 ช่วยดันให้ข้ึนมาอยู่ใน

อันดับท่ี 5 แทน Thairath TV แม้แต่ช่อง Workpoint ที่

เคยครองอันดับ 3 ก็ถูกช่อง Mono29 ท่ีพัฒนาการเติบโต

ขยับแซงข้ึนมาอยู่แทนท่ีได้ส�าเร็จ ด้วยพลังของหนังและซี

รีย์ต่างประเทศ ซึ่งอาจจะเป็นเพราะช่อง Workpoint เองก็

ยังไม่มีผังรายการใหม่ๆ รายการท่ีเคยมีกระแสเปรี้ยงปร้าง 

อย่าง The Mask Singer กระแสกไ็ม่แรงเท่า season แรกๆ

ตำรำง 3 

เรตติ้ง	9	เดือนแรกของปี	2561	(เดือนมกราคม	–	กันยายน	2561)

เดือน อันดับ 1 อันดับ 2 อันดับ 3 อันดับ 4 อันดับ 5

ม.ค. 7HD  1.988 3HD  1.124 MONO29  0.839 Workpoint  0.805 8SD0.625

ก.พ. 7HD  1.916 3HD  1.246 MONO29  0.820 Workpoint  0.789 8SD0.623

มี.ค. 3HD  1.856 7HD  1.804 MONO29  0.826 Workpoint  0.743 8SD0.582

เม.ย. 7HD  1.750 3HD  1.583 MONO29  0.848 Workpoint  0.759 8SD0.584

พ.ค. 7HD  1.930 3HD  1.416 MONO29  0.784 Workpoint  0.752 8SD0.567

มิ.ย. 7HD  1.801 3HD  1.453 MONO29  0.786 Workpoint  0.767 8SD0.554

ก.ค. 7HD  1.723 3HD  1.324 MONO29  0.872 Workpoint  0.777 Thairath TV0.720

ส.ค. 7HD  1.704 3HD  1.253 Workpoint  1.001 MONO29  0.870 ONE310.536

ก.ย. 7HD  1.866 3HD  1.309 MONO29  0.917 Workpoint  0.830 Thairath TV0.493

ที่มา. จาก รายงานเรทติ้งทีวีดิจิทัลปี	2561, โดย ส�านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ

กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ, 2561, ค้นจาก https://www.tvdigitalwatch.com/category/rating-25-channels/

rating-monthly/
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เพียงแค่ 9 เดือนแรกช่องทวีดิีจทิลักส็ลบัสบัเปลีย่น

ต�าแหน่งกันทุกเดือน บางช่องครองอันดับอยู ่ตลอดทุก

เดือน บางช่องก็ต้องอาศัยกระแสละคร หรือถ่ายทอดสด

กีฬา รายการที่น่าสนใจ ถึงจะครองเรทติ้งติดอันดับได้ ผู้

ประกอบการจึงต้องแข่งขันกันอย่างหนักมากขึ้น คิดคอน

เทนต์ใหม่ๆ สร้างเอกลักษณ์ภาพจ�าให้กับช่องของตนเอง 

เพื่อผลักดันให้ช่องติดอันดับ Top 5 หรือ Top 10 ดังนั้น

การสร้างเอกลักษณ์แบรนด์ของช่อง เพื่อให้เกิดภาพจ�าให้

กับช่องของตนเองจึงเป็นสิ่งส�าคัญ มุ่งหวังให้ช่องมีจุดยืนใน

เรื่องใด ตอบสนองคนกลุ่มใด ค�าสัญญาที่ให้กับผู้บริโภคคือ

อะไรต้องตั้งเป้าหมายให้ชัดเจน สร้างคอนเทนต์ที่แข็งแรง

ให้เป็นไปตามเป้าหมายของช่องในทิศทางนั้น ๆ  ท�าให้ผู้ชม

สามารถจดจ�าช่องทีวีได้ นึกถึงรายการของช่องทีวีเราเป็น

ล�าดับต้น ๆ  ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้ชมที่เลือกรับ

ชมเฉพาะรายการที่สนใจและจดจ�าได้เท่านั้น

แนวคิดกำรสร้ำงเอกลักษณ์แบรนด์

ตราสินค้า (brand) คือ ชื่อ รูปแบบ สัญญาณ 

สัญลักษณ์ การออกแบบ หรือ การรวมกันของสิ่งต่างๆ 

ข้างต้นในการที่จะแสดงลักษณะจ�าเฉพาะของสินค้าและ

บริการของผู้ขายหรือกลุ่มของผู้ขาย เพ่ือที่จะสร้างความ

แตกต่างจากผู้แข่งขัน (Kotler, Armstrong, Saunders 

& Wong, 2002)

ตราสินค้า คือ การสร้างความแตกต่างให้กับ

ชื่อสัญลักษณ์ ได้แก่ โลโก้ เคร่ืองหมายการค้า หรือการ

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ตลอดจนสินค้าหรือบริการที่สามารถ

บ่งบอกความเป็นสนิค้าและบรกิารของผูข้ายทีแ่ตกต่างจาก

คู่แข่งรายอื่นได้ (Aaker, 1996, p.28) เป็นความสามารถ

ในการแสดงลักษณะจ�าเพาะของสินค้าที่ถูกเพิ่มพูน ในทาง

ที่ผู ้ซื้อหรือผู้ใช้งานมีความสัมพันธ์กับมูลค่าที่ถูกเพิ่มที่มี

ความเฉพาะ ซึ่งตรงกับความต้องการของลูกค้าอย่างมาก 

(De Chernatony&McDonald, 1992) ยิ่งไปกว่านั้น ยัง

หมายถึงการที่ผู้ผลิตแสดงชื่อสินค้าหรือเครื่องหมายการค้า 

ท�าให้ผลิตภัณฑ์กลายเป็นสินค้าที่มีตราสินค้ามีผลท�าให้ผู้

บริโภคสามารถจดจ�าผลิตภัณฑ์และเป็นเครื่องสร้างความ

แตกต่างจากผลติภณัฑ์ของคูแ่ข่งได้ (Riezebos, 1994, p.7)

Aaker (1996) ได้กล่าวไว้ว่า การสร้างตราสินค้า

นั้นเป็นสิ่งที่ยากแต่สามารถท�าได้และเป็นสิ่งที่จ�าเป็น หัวใจ

ส�าคัญของการสร้างตราสินค้าให้ประสบความส�าเร็จนั้นคือ 

ความเข้าใจวิธีการสร้างหรือพัฒนาเอกลักษณ์สินค้าให้เกิด

ข้ึน ดังนั้นเอกลักษณ์ตราสินค้าตามแนวคิดของ Aaker จึง

หมายถึง ลักษณะเฉพาะเจาะจงขององค์ประกอบหลายๆ 

อย่างท่ีมีความสัมพันธ์กันของตราสินค้าหนึ่งท่ีถูกสร้างขึ้น

มา ซึ่งเอกลักษณ์ของตราสินค้านี้จะบ่งบอกให้ผู ้บริโภค

ทราบว่าสินค้านี้คืออะไร และสามารถตอบได้ว่า ตราสิน

ค้านี้ได้ให้ค�ามั่นสัญญาหรือคาดหวังกับผู้บริโภค นอกจาก

นี้ เอกลักษณ์ตราสินค้ายังช่วยสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง

ตราสนิค้ากบัผูบ้รโิภคเป้าหมายด้วยการเสนอคณุค่าตราสนิ

ค้าแก่ผูบ้รโิภคในด้านต่างๆ Aaker ยงัได้อธบิายถงึโครงสร้าง

ของเอกลักษณ์ของตราสินค้าว่าประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 

Core Identity และ Extended Identity ดังแผนภาพ

 
Extended Identity 

  Core Identity 

Note. From Building strong brands (p. 86), by 

Aaker, D. A., 1996, New York: Free.

 แก่นของอัตลักษณ์ (core identity) แสดงถึง 

คุณสมบัติท่ีอยู่คงทนกับแบรนด์ตลอดไป ซ่ึงเป็นส่วนหัวใจ

ของแบรนด์ ในส่วนของแก่นแสดงถึงต�าแหน่งส�าคัญของ

แบรนด์ท่ีผู้บริโภครับรู้ไว้ในสมองแล้ว จึงเป็นการยากที่จะ

เปลี่ยนแปลงอัตลักษณ์ของแบรนด์ โดยแก่นของอัตลักษณ์

จะประกอบไปด้วยส่วนท่ีท�า ให้แบรนด์มีคุณค่า ท่ีผู้บริโภค

เช่ือถือและไว้ใจ

 ส่วนขยายอัตลักษณ์ (extended identity) 

เป็นส่วนประกอบที่ช ่วยเสริมให้แบรนด์มีลักษณะรูป

แบบท่ีเฉพาะตัวและมีความสมบูรณ์ยิ่งข้ึน เป็นส่วนของ

การสร้างจิตวิญญาณให้กับแบรนด์ เน้นอัตลักษณ์ด้าน 

“อารมณ์” (emotional identity)ได้แก่ วลีที่ชื่นชอบ 

(admiring phrase) ค�า ขวัญหรือสโลแกน (motto 

or slogan) สีสัน (color) บุคลิกภาพแบรนด์ (brand  

personality) สัญลักษณ์ (logo)
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ประดิษฐ์ จุมพลเสถียร (2547, น. 46-53) ได้กล่าวถึงข้ัน

ตอนการสร้างแบรนด์ว่าแบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน คือ (1) 

การก�าหนดต�าแหน่งผลิตภัณฑ์ เริ่มจากขั้นตอนทางการ

ตลาดในการแบ่งกลุ่มเป้าหมาย ว่าเป็นใครและมีความ

ต้องการอย่างไรบ้าง ในการก�าหนดต�าแหน่งผลิตภัณฑ์ที่ดี 

จะต้องพิจารณาว่า ต�าแหน่งผลิตภัณฑ์นั้นเป็นคุณลักษณะ

ของสินค้าที่สามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้า

หมายได้จริง เป็นข้อดีของสินค้าที่ผู้แข่งขันไม่ได้กล่าวอ้าง

ในการสื่อสาร และเป็นสิ่งที่กลุ่มเป้าหมายต้องการ และยัง

ไม่มีแบรนด์ใดตอบสนอง (2) การก�าหนดบุคลิกภาพให้

แบรนด์ มีความสัมพันธ์กับบุคลิกภาพของกลุ่มเป้าหมาย

ทั้งในด้านกายภาพ คือเพศ ระดับของรายได้ อาชีพ การ

ศึกษาสถานะทางสังคม และด้านจิตวิทยา คือการก�าหนด

ลักษณะนิสัย พฤติกรรม หรือทัศนคติต่อสิ่งต่างๆ (3) การ

สร้างเอกลักษณ์ให้แบรนด์ คือการสร้างเอกลักษณ์เพื่อ

ส่ือต�าแหน่ง และบุคลิกของแบรนด์ให้ผู้บริโภครับรู้ ออก

มาเป็น ผลิตภัณฑ์ ราคา และการจัดจ�าหน่าย เพื่อให้รับ

รู้ถึงภาพลักษณ์ของแบรนด์ ในการสร้างแบรนด์มีข้อควร

พิจารณาดังนี้ การสร้างผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่รู้จัก และจดจ�า

ในใจของผู้บริโภค การสร้างแบรนด์จึงเป็นการลงทุนเพื่อ

หวงัผลทางการตลาด และจะต้องท�าอย่างต่อเนือ่งเพือ่สร้าง

การยอมรับ และรักษาระดับการรับรู้ ผลิตภัณฑ์ท่ีก�าหนด

ต�าแหน่งของแบรนด์แตกต่างจากคู่แข่งขัน และสามารถ

สร้างบุคลิกที่แตกต่างจากคู่แข่งขันได้ จะช่วยสร้างความ

โดดเด่นให้แบรนด์ ซึ่งมีข้อดีคือผู้บริโภคจะจดจ�าแบรนด์

ได้ง่าย และจ�าได้ดี การสร้างแบรนด์ต้องสร้างความน่า

เชื่อถือให้แบรนด์ ด้วยการรักษาต�าแหน่งและบุคลิกของ

ผลิตภัณฑ์ ไม่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมา อย่างน้อยก็ในช่วง

แรกของแบรนด์ ต�าแหน่งและบุคลิกของแบรนด์เป็นสิ่งท่ี

ต้องรักษาไว้ ต�าแหน่งของแบรนด์สามารถเปล่ียนได้ ถ้า

ผลิตภัณฑ์นั้นขาดความโดดเด่น หรือว่าล้าสมัยไป ในส่วน

บคุลกิภาพของแบรนด์สามารถปรบัได้บ้างตามทศันคต ิและ

รูปแบบการด�าเนินชีวิตที่เปลี่ยนไปของกลุ่มเป้าหมาย แต่

ในด้านพฤติกรรมไม่ควรเปลี่ยน เนื่องจากบุคลิกที่เปลี่ยน

ไปเปลี่ยนมาจะท�าให้แบรนด์ขาดความน่าเชื่อถือ

 การสร้างเอกลักษณ์ให้แบรนด์ ประกอบด้วย 5 

วิธี ดังน้ี (1) ค้นหาจุดยืนของแบรนด์ จุดยืนของแบรนด์

คือ ตัวก�าหนดทิศทางในการท�าธุรกิจที่มีไว้เพื่อสร้างความ

แตกต่างระหวา่งแบรนด์ของคณุกับแบรนด์อื่นในท้องตลาด 

(2) ค�ามั่นสัญญา หมายถึงสิ่งท่ีแบรนด์ต้องการส่งมอบให้

ลูกค้า หรือความมุ่งมั่นท่ีแบรนด์ต้องการให้ลูกค้ารับรู้ใน

เวลาเดียวกัน ค�ามั่นสัญญาเหล่านี้จะเป็นความคาดหวัง

ของผู้บริโภคที่ต้องการได้รับจากแบรนด์ (3) มีบุคลิกที่

ชัดเจน อย่างท่ีกล่าวว่าแบรนด์ต้องฉีกตัวเองให้แตกต่าง 

บุคลิกท่ีชัดเจนของแบรนด์นี้เองท่ีจะเป็นตัวบอกทุกอย่าง 

ถ้าอยากเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากๆ ยิ่งต้องมีบุคลิกที่

ชัดเจนและโดดเด่น (4) มีเรื่องราว หนึ่งในการสร้างความ

น่าเชื่อถือให้แบรนด์คือ การมีเรื่องราวหรือที่มาที่ไป คุณ

สามารถแชร์เรื่องราวต่างๆ ท่ีน่าสนใจเก่ียวกับแบรนด์ได้ 

เช่น ประวัติการก่อตั้งบริษัท อะไรท่ีจุดประกายให้เริ่มท�า

ธรุกจินีห้รอืเรือ่งเล่าเกีย่วกบัผลงานท่ีผ่านมา (5) มอีตัลกัษณ์ 

โดยท่ัวไปแล้วแบรนด์ท่ีจะประสบความส�าเร็จได้ ต้องมีอัต

ลักษณ์ที่แข็งแกร่ง อาทิ ชื่อแบรนด์ สโลแกน ค�าขวัญ โลโก้ 

การเลือกใช้สี เป็นต้น (Fayossy, 2559)

 การสร้างอัตลักษณ์ให้แบรนด์ (brand identity) 

คือการออกแบบลักษณะเฉพาะให้แบรนด์หรือองค์กร การ

สร้างสัญลักษณ์หมายถึงอะไรก็ตามที่สร้างสัมผัสแรกผ่าน

การมองเห็น ดังนั้นการสร้างอัตลักษณ์จึงมักอยู่ในรูปของ 

ช่ือแบรนด์ โลโก้ สี สโลแกน tagline หรือ typeface ซึ่ง

ทั้งหมดที่ถูกออกแบบจะต้องย้อนกลับมาสร้างคุณค่าให้

แบรนด์และส่งต่อคณุค่านัน้สูล่กูค้า สิง่ส�าคญัอนัดบัแรกต้อง

วิเคราะห์ตัวเองเพื่อรู้จักตัวเอง จากนั้นจึงค่อยวิเคราะห์คู่

แข่งและตลาด ท�าได้ง่ายสุดด้วยกลยุทธ์ SWOT แจกแจง

และวเิคราะห์ให้แตกว่าอะไรคอื จดุแข็ง จดุอ่อน โอกาส และ

อุปสรรค ของแบรนด์เรา คู่แข่ง และตลาด การวิเคราะห์ที่

เฉียบคมจะช่วยประหยัดเวลา ลดการสูญเสีย และลดการ

ลองผิดลองถูกไปได้มาก และที่ส�าคัญ จะมองเห็นชัดขึ้น

ว่าจะดึงอะไรออกมาสร้างอัตลักษณ์ให้ตัวเอง หน้าที่หลัก

ของ Brand Identity ก็คือการสื่อสารและสะท้อนตัวตน

ของแบรนด์ไปสู่กลุ่มเป้าหมาย ดังนั้นต้องค�านึงว่ามีช่อง

ทางใดของผลิตภัณฑ์ บริการ หรือในองค์กรท่ีจะเป็นตัว

สื่อสารกับผู้บริโภคได้ (Mellow yellow, 2559)

 กาลัญ วรพิทยุต (2550) กล่าวว่า เอกลักษณ์

ตราสินค้า (brand identity) คือ องค์ประกอบส�าคัญใน

การสร้างตราสนิค้าในประการแรกทีท่�าให้ตราสนิค้าประสบ

ความส�าเร็จ การเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ทุก
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เวลา ซึง่มทีัง้การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้เองตามกระบวนการ

ของวิวัฒนาการ ที่เรียกว่า การเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติ 

และการเปลี่ยนแปลงโดยการวางแผนอย่างมรีะบบที่มนุษย์

มักจะกระท�าให้เกิดขึ้น องค์กรหรือธุรกิจก็เช่นเดียวกันไม่

อาจหลีกเล่ียงสภาวการณ์เปลี่ยนแปลงไปได้ ไม่ว่าองค์กร

หรือธุรกิจน้ันจะอยู ่ในภาครัฐหรือเอกชน มีขนาดใหญ่

หรือขนาดเล็ก จะต้องมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง ปรับ

เปลี่ยนกระบวนการท�างาน เพื่อการเข้าสู่กระบวนการของ

การแข่งขัน และเพื่อรองรับกับสภาพแวดล้อมภายใต้การ

เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ในช่วง

ทศวรรษของกระแสการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ภาระ

หน้าทีท่ีส่�าคญัของผูม้หีน้าทีบ่รหิารทีต้่องจดัการหรอืบรหิาร

การเปลีย่นแปลงในการท�าให้องค์กรหรอืธรุกจิมคีวามคล่อง

ตัวโดยใช้กลยุทธ์ที่เหมาะสม เพื่อสามารถตอบสนองต่อ

สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้ทันท่วงที 

เอกลักษณ์ตราสินค้าไม่ใช่แนวความคิดใหม่ เอกลักษณ์

ตราสินค้า (brand identity) แท้จริงนั้น คือองค์ประกอบ

ส�าคัญในการสร้างตราสินค้า ในประการแรกที่ท�าให้ตราสิน

ค้าประสบความส�าเร็จ ในความหมายที่เป็นทางการแล้ว 

เอกลักษณ์ตราสินค้า (brand identity) คือ องค์ประกอบ

ของค�า ภาพลักษณ์ ความคิดและรูปแบบที่เกี่ยวข้องกับผู้

บริโภคได้รับจากตราสินค้าเอกลักษณ์ คือจุดแข็งที่เสนอ

คุณลักษณะที่ส�าคัญที่สุดเพียงหนึ่งเดียว เอกลักษณ์ตราสิน

ค้าที่ดีจะบ่งบอกได้ว่าตราสินค้านั้นหมายถึงอะไร มีจุดยืน

เพื่ออะไร เป็นสินค้าหรือบริการของคนกลุ่มใด ค�าสัญญา

ท่ีให้กับผู้บริโภคคืออะไร หากเจ้าของสินค้าและบริการ

สามารถสร้าง เอกลักษณ์ของตราสินค้า ที่มีความชัดเจน

ของสินค้าและบริการของเรา กับสิ่งเหล่าน้ีมากเท่าไหร่ก็

ยิ่งท�าให้ตราสินค้านั้นมีพลัง ที่สามารถโน้มน้าวและสร้าง

ความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคได้มากขึ้นเท่านั้น 

เอกลักษณ์แบรนด์ทีวีดิจิทัล

 การสร้างเอกลักษณ์แบรนด์ไม่ใช่แนวคิดใหม่ การ

สร้างเอกลักษณ์แบรนด์ ถือเป็นองค์ประกอบส�าคัญในการ

สร้างแบรนด์ประการแรกที่ท�าให้แบรนด์ประสบความ

ส�าเร็จ ตัวอย่างสถานีโทรทัศน์ที่สามารถสร้างเอกลักษณ์ 

แบรนด์ได้ส�าเร็จ เช่น ช่อง Workpoint ที่สร้างแก่นของ

เอกลักษณ์ของช่องไปที่ความเป็นวาไรตี้บันเทิง ตั้งแต่เริ่ม

ด�าเนินกิจการทีวีดิจิทัล Workpoint น�าเสนอภาพลักษณ์

ของช่องเน้นไปท่ีความบันเทิงในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้เข้า

ถึงกลุ่มเป้าหมายของช่องที่เป็นกลุ่มชาวบ้านทั่วไปที่นิยม

เสพความบันเทิง ช่อง Workpoint จึงน�าเสนอรายการ 

วาไรตี้บันเทิง เกมโชว์ต่าง ๆ รายการประกวดร้องเพลง 

เช่น ชิงร้อยชิงล้าน ไมค์ทองค�า นักร้องสองไมค์ ปริศนา

ฟ้าแลบ เป็นต้น หรือแม้แต่รายการซ้ือลิขสิทธิ์รายการมา

จากต่างประเทศ เช่น I can see your voice Thailand 

/ The mask singer Thailand ท่ีสร้างกระแสความนิยม

และกระแสตอบรับเป็นอย่างดี และช่องก็ยังมุ่งเน้นสร้าง

และสรรหารายการต่าง ๆ  เพื่อตอบสนองความต้องการของ

ผู้ชมอย่างต่อเนื่อง รวมถึงในปัจจุบันสามารถดูรายการสด 

ผ่านช่องทาง Youtube และ FacebookLive ได้อีกด้วย 

ท�าให้ผู ้ชมจดจ�าได้ว่า หากต้องการผ่อนคลายดูรายการ 

วาไรตี้ให้นึกถึงช่อง Workpoint ก่อนเป็นอันดับแรก 

 สถานโีทรทศัน์ MONO29 เป็นอกี 1 ช่องทวีดีจิทิลั

ที่สร้างแก่นของเอกลักษณ์ช่องให้เป็นช่องที่น�าเสนอหนังดี

ซีรีย์ดังจากต่างประเทศ ท่ีอัดแน่นทุกช่วงเวลา ช่วงปีแรกๆ 

อาจจะยังไม่เปรี้ยงปร้าง แต่ช่องก็ยังคงเอกลักษณ์ไว้อย่าง

ต่อเนื่อง พยายามสรรหาหนังใหม่หรือหนังที่ท�ารายได้สูงมา

เรียกกระแส เช่น หนังชุด แฮร์รี่ พอตเตอร์ตั้งแต่ภาคแรก

ถึงภาคสุดท้าย จนเริ่มเข้ามาอยู่ในใจผู้ชมได้ในที่สุด กลาย

เป็นสถานีโทรทัศน์ท่ีมีวลีติดปากว่า หนังดีซีรีย์ดังมากที่สุด 

อีกทั้งยังตอบสนองพฤติกรรมผู้บริโภคด้วยแอพพลิเคช่ัน 

“MONO 29TV” ติดตามดูความบันเทิงและเนื้อหาสาระ

ผ่านสมาร์ทโฟนได้แบบเรียลไทม์ ตลอด 24 ช่ัวโมง

 ในขณะท่ีสถานีโทรทัศน ์7HD ใช ้การสร ้าง

เอกลักษณ์แบรนด์โดยเน้นความเป็นช่องทีวีที่เข้าถึงชาว

บ้านกลุ่มชนช้ันกลางลงมาล่างก็ครองใจชาวบ้านเสมอมา 

ด้วยละครพื้นบ้าน จักรๆ วงศ์ๆ ละครหลังข่าวท่ีครองใจ

ท้ังผู้สูงอายุ และเด็กๆ รายการปลดหนี้ ท่ีออกอากาศมา

ถึง 14 ปี เป็นรายการท่ีให้โอกาสคนสู้ชีวิตได้มีโอกาสเข้า

มาแข่งขันเพื่อปลดหนี้ของตัวเอง หรือจะเป็นรายการข่าว 

ท่ีมีการรายงานโดยใช้ภาษาท่ีเข้าใจง่าย รวมไปถึงข่าวช่วง

อนุวัฒน์จัดให้ ท่ีมีการลงพื้นท่ีรายงานข่าว แบบเป็นกันเอง 

รายงานเรื่องใด ลองท�าเรื่องนั้น กระแสรายการก็ดีเช่นกัน 

และลงสนามออนไลน์ด้วยแพลตฟอร์ม BUGABOO.TV ที่

มีทั้งดูออนไลน์พร้อมสถานี และสามารถดูย้อนหลังได้ด้วย
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 เมื่อสถานีโทรทัศน์ที่สามารถสร้างเอกลักษณ์

แบรนด์ให้กับตนเองได้ ประสบความส�าเร็จแล้ว ด้วยการ

ครองเรทติ้งทีวีดิจิทัลอันดับต้นๆ สถานีน้องใหม่ ก็ต้อง

พยายามแข่งขนัและเร่งสร้างเอกลกัษณ์แบรนด์ให้กบัสถานี

ตนเองด้วยเพ่ือช่วงชิงความนิยมของคนดู ตัวเลขเรทติ้ง

ที่เพิ่มขึ้น งบโฆษณาจากเอเจนซี่ที่มากขึ้นเพื่อให้สามารถ

ด�าเนินกิจการทวีดิีจิทลัได้อย่างต่อเนือ่ง อย่างสถานโีทรทัศน์ 

PPTV ที่พยายามสร้างเอกลักษณ์ให้เป็นสถานีแห่งกีฬาท่ี

สร้างวลีให้เป็นที่จดจ�าว่าเป็นช่อง World Class Sport 

เน้นการถ่ายทอดสดกีฬาฟุตบอลจากต่างประเทศ กีฬาแข่ง

รถโมโตจีพี การแข่งขันกอล์ฟรายการต่างๆ แต่ก็ยังไม่ท้ิง

รายการที่อยู่ในความสนใจของประชาชน เช่น The Face 

Men Thailand / The Voice Thailand ที่ย้ายสถานีออก

อากาศมาจากช่อง 3HD เพื่อหวังเรียกกระแสผู้ชมที่เคย

ติดตามรายการมาจาก season ก่อนหน้านี้ ให้มาติดตาม

ช่อง PPTV อย่างต่อเนื่อง และที่เห็นเด่นชัดที่สุดของการ

พยายามสร้างเอกลกัษณ์แบรนด์ให้กบัสถานีโทรทศัน์ กค็งจะ

เป็น Thairath TV ที่เป็นสถานีทางด้านข่าว มีรายการข่าว

ที่รวดเร็ว กระชับ ฉับไวเกือบทุกช่วงเวลาของสถานี ข่าวท่ี

อยู่ในความสนใจ ไม่ว่าจะเป็นการเมือง อาชญากรรม หรือ

ข่าวบนัเทงิ จะเกาะตดิ ทกุเหตกุารณ์ โดยเฉพาะข่าวทีอ่ยูใ่น

กระแส อยู่ในความสนใจของประชาชนจะลงพื้นท่ีรายงาน

สดอย่างรวดเร็ว ส่วนรายการที่น่าสนใจและถูกพูดถึงมาก

ในตอนน้ีก็น่าจะเป็นรายการ ถามตรง ๆ กับจอมขวัญ ท่ี

พิธีกรด�าเนินรายการได้อย่างน่าสนใจ จับทุกประเด็นข่าว

ที่ก�าลังเป็นที่สนใจ เชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมาสัมภาษณ์ใน

รายการ การตั้งค�าถาม วิเคราะห์ทุกแง่มุม เกาะติด เจาะ

ลึกในทุกประเด็น สรุปข้อมูลที่กระชับน่าสนใจ ให้ผู ้ชม

เข้าใจง่ายขึ้น ท�าให้รายการสามารถครองใจผู้ชม และอยู่

ในความสนใจได้ไม่ยาก และจากการที่วางผังรายการข่าว

เกือบทุกช่วงเวลา รวมทั้งมีรายการวิเคราะห์ข่าวที่น่าสนใจ 

ส่งผลให้ Thairath TV ขยับข้ึนมาอยู่ในอันดับ 7ได้ส�าเร็จ

ในปี 2561 และอาจข้ึนเป็นทีวีดิจิตอลช้ันน�าและท�าให้คน

ไทยหันกลับมาสนใจข่าวสารกันท้ังประเทศได้เช่นกัน

สรุป

 สรุปได้ว่าการสร้างเอกลักษณ์แบรนด์คือการ

สร้างเอกลักษณ์ของช่องทีวีที่เป็นเสมือนตราสินค้า ให้มี

บุคลิกภาพเฉพาะ เป็นท่ีจดจ�า โดดเด่นและแตกต่างจากคู่

แข่ง ซ่ึงจะช่วยให้ผู้ชมสามารถแยกแยะได้ว่า ช่องของเรา

มีความแตกต่างกับช่องคู่แข่งอย่างไร โดยข้ันตอนเริ่มจาก

การก�าหนดต�าแหน่งแบรนด์ ว่าจะเน้นผลิตรายการไปทาง

ใด มีความแตกต่างจากคู่แข่งอย่างไร มีกลุ่มเป้าหมายเป็น 

กลุม่ใด ต้องมจีดุยนืทีช่ดัเจน และท�าอย่างต่อเนือ่งเพือ่สร้าง

การยอมรับ และรักษาระดับการรับรู้ท่ีแตกต่างจากคู่แข่ง 

โครงสร้างเอกลักษณ์ตราสินค้าประกอบด้วยส่วนส�าคัญ 

2 ส่วน คือ แก่นของเอกลักษณ์ เป็นส่วนท่ีอยู่คงทนกับ

แบรนด์ตลอดไป เปรียบได้กับหัวใจของแบรนด์ และส่วน

ขยายเอกลักษณ์ เป็นส่วนประกอบที่ช่วยเสริมให้แบรนด์

มีลักษณะเฉพาะตัวและมีความสมบูรณ์ยิ่งข้ึน เช่น ช่องที่

ต้องการเน้นรายการข่าว เน้นวาไรตี้ เน้นหนัง ซีรีย์จากต่าง

ประเทศ หรือเน้นรายการท่ีเข้าถึงชาวบ้าน เป็นต้น ดังนั้น

การสร้างเอกลักษณ์แบรนด์จึงช่วยก�าหนดทิศทางในการ

ด�าเนินงานของสถานีโทรทัศน์เพื่อให้สามารถเข้าไปนั่งอยู่

ในใจของผู ้ชม ให้นึกถึงช่องของเราทุกครั้งท่ีต้องการดู

รายการทีวี ทั้งนี้การสร้างเอกลักษณ์แบรนด์ควรเป็นไป

ในทิศทางเดียวกันท้ังสถานี และต้องมีความสม�่าเสมอ ต่อ

เนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้ชม ท่ีส่วนใหญ่

จ�าหมายเลขช่องทีวีไม่ได้ แต่จะจ�ารายการท่ีน่าสนใจและ

ช่ืนชอบได้ เมื่อท้ังสถานีสร้างคอนเทนต์ต่างๆ ไปในทิศทาง

เดียวกัน ผู้ชมก็จะจดจ�าเอกลักษณ์ของช่องได้ และจะจดจ�า

ช่องทีวีได้ในท่ีสุด 
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บทคัดย่อ

บทความนี้เป็นการศึกษาเชิงเอกสารโดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากงานวิจัย งานวิชาการ บทความ ข่าวสารที่

เกี่ยวข้องกับการบัญชี ในยุค 4.0 หรือที่เรียกันว่าเศรษฐกิจดิจิทัล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลในการเตรียมตัวหรือ

ปรับตัว หรือการพัฒนาบทบาทหน้าที่วิชาชีพบัญชีให้อยู่รอดได้อย่างยั่งยืนในยุคไทยแลนด์ 4.0 ซ่ึงประเทศไทยก�าลังตื่น

ตัวในหลายๆ ด้านทั้งสังคม เศรษฐกิจ เทคโนโลยี โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีดิจิทัลที่เข้ามามีบทบาทมากขึ้นในหลายๆ 

องค์กรวิชาชีพ ดังน้ันเมื่อความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีมากขึ้น ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจมากขึ้น กิจกรรมทางการ

ค้า การลงทุนย่อมมีมากขึ้นไปด้วย นักบัญชีซึ่งเป็นวิชาชีพหนึ่งท่ีมีส่วนส�าคัญอย่างยิ่งต่อการรวบรวม วิเคราะห์ บันทึก 

สรุป และน�าเสนอรายงานข้อมูลสารสนเทศหลักในการบริหารองค์กรแก่ผู้บริหาร ผลการศึกษาพบว่า นักบัญชีควรต้อง 

(1) เข้าใจการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี (2) ปรับทัศนคติท่ีมีต่อเทคโนโลยี (3) เรียนรู้และเพิ่มพูนทักษะใช้เทคโนโลยี 

(4) พัฒนาทักษะการสร้างเครือข่าย หรือการประสานกับหน่วยงานอื่นเพื่อให้รอบรู้ด้านข้อมูล เพราะบทบาทหน้าที่ของ

นักบัญชีไม่เพียงแค่การรวบรวมวิเคราะห์ บันทึกสรุป และน�าเสนอรายงานเท่านั้น ต้องสามารถเป็นคู่คิดให้แก่ผู้บริหาร

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และตอบสนองความต้องการขององค์กรภายใต้เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีไม่หยุดนิ่ง

ค�ำส�ำคัญ: นักบัญชี, ยุค 4.0

Abstract

This article is a documentary study by collecting data from research, academic work, news 

and articles related to accounting in the 4.0 era or the digital economy. The objective of this article 

is to provide information in preparing, adapting and developing the role of accounting professions to 

survive sustainably in the Thai 4.0 era, which is changing in many areas including society, economy, 

technology, especially digital technology that has more roles in many professional organizations. 

Therefore, investment will also increase. An accountant will become an important person who  

collecting, analyzing, recording, summarizing and presenting the information to the management of 

the organization. The study has found that the accountants should have the following characteristic 

(1) understand the change of technology. (2) adjust the attitude towards technology. (3) learn and 
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บทน�ำ

หลายปีทีผ่่านมา ประเทศไทยได้มคีวามต่ืนตัวอย่าง

มากกับค�าว่า ยุค 4.0 หลายๆ ท่านคงมีความเข้าใจกันมา

พอสมควรเนื่องจากเรื่องราวของการก้าวเข้าสู่ความเป็นยุค 

4.0 นัน้มกีารถ่ายทอด เผยแพร่กนัอย่างกว้างขวาง ผ่านช่อง

ทางต่างๆมากมาย รวมถึงการส่งเสริมของภาครัฐในหลายๆ 

ประเด็น สังคม เศรษฐกิจ การค้า การลงทุนของไทยเท่า

ทัน เท่าเทียมกับอารยะประเทศ เมื่อมองย้อนกลับมาสู่ภาค

ธุรกิจ ซึ่งเป็นภาคใหญ่ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทย 

ผลพวงของภาคธุรกิจ คือการจ้างงาน การกระจายรายได้ 

การขยาย การลงทนุ รายได้หมนุกลบัมาสูภ่าครฐัในรปูแบบ

ของภาษี เพื่อน�าไปใช้ในการพัฒนาประเทศ จะกล่าวกัน

ให้เข้าใจง่ายๆ คือ หากภาคธุรกิจมีการบริหารจัดการจนมี

ผลก�าไรดี ย่อมส่งผลต่อดีต่อภาครัฐในการพัฒนาประเทศ 

หรือหากภาครัฐสามารถพัฒนาประเทศได้ดี ย่อมส่งผลต่อ

ดีต่อภาคธุรกิจเช่นกัน ส่วนส�าคัญในการบริหารจัดการ

ของภาคธุรกิจคือข้อมูล สารสนเทศจากหน่วยงานภายใน

และภายนอกที่ผู้บริหารต้องน�ามาวิเคราะห์ ประมวลผล

เพื่อใช้ในการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ของธุรกิจ หากข้อมูล

สารสนเทศที่น�ามาใช้มีความครบถ้วน ถูกต้อง เพียงพอ 

ทันเวลา จะสามารถคาดการณ์ได้อย่างแม่นย�า ย่อมน�าไป

สู่การตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง และภายใต้การท�างานของ

นักบัญชีซึ่งข้อมูลสารสนเทศหลักโดยส่วนใหญ่ของธุรกิจจะ

ถูกรวบรวม จัดท�า และน�าเสนอในรูปแบบต่างๆ ที่เหมาะ

สมกับผู้ใช้ข้อมูล 

นักบัญชี 

ประเทศไทยวิชาชีพนักบัญชีมีหน่วยงานหลักท่ี

increase skills using technology. (4) develop networking skills or coordination with other agencies 

in order to gain knowledge of information. Because of the role of the accountant is not only to  

collect, analyze, record, summarize and present the report, but they must be able to be a partner 

of management and respond to the needs of the organization under the changing of non-stop digital 

technology era.

Keywords: accountant, 4.0 era

ควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานและจรรยา

บรรณ คือ สภาวิชาชีพบัญชีแห่งประเทศไทยในพระบรม

ราชูปถัมภ์ ท่ีได้ก�าหนดให้ นิติบุคคลท่ีมีหน้าท่ีในการจัด

ท�าบัญชี ตามมาตรา 8 หมวดท่ี 2 ของพระราชบัญญัติ

การบัญชี พ.ศ.2543 ได้แก่ ให้ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน 

บริษัทจ�ากัด บริษัทมหาชนจ�ากัด ท่ีจัดตั้งข้ึนตามกฎหมาย

ไทย นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่

ประกอบธุรกิจในประเทศไทย กิจการร่วมค้าตามประมวล

รัษฎากร และนิติบุคคลอื่นตามท่ีก�าหนดโดยกฎกระทรวง 

โดยผู ้มีหน้าที่จัดท�าบัญชีดังกล่าว ต้องจัดท�าบัญชีตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิของไทย (Thai Financial  

Reporting Standards--TFRSs) เพื่อให้เกิดมาตรฐานใน

ระดับสากล และเป็นที่ยอมรับในวิชาชีพบัญชี มาตรฐาน

การรายงานทางการเงินของไทย (Thai Financial  

Reporting Standards--TFRSs) ทีถ่อืปฎบิตัอิยูน่ัน้ได้อ้างองิ

มาจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ  

(International Financial Reporting Standards--IFRSs)

อย่างไรก็ดีการที่นักบัญชีต้องรวบรวม จัดท�า

และน�าเสนอข้อมูลจะถูกแบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มแรกคือ 

การน�าเสนอข้อมูลในแก่บุคคลภายในในการน�าข้อมูลไป

บริหารจัดการภายใน ซึ่งข้อมูลส่วนนี้จะไม่ถูกเปิดเผยไปยัง

ภายนอก อาทิ ข้อมูลรายงานด้านงบประมาณ ข้อมูลด้าน

ต้นทุน ข้อมูลด้านกลยุทธ์การตลาด กลุ่มท่ีสองคือการน�า

เสนอข้อมูลให้แก่บุคคลภายนอกเพื่อใช้ข้อมูลในการตัดสิน

ใจลงทนุหรอืตามวตัถปุระสงค์อืน่ของผูใ้ช้ข้อมลู ข้อมลูทีต้่อง

น�าเสนอในรูปแบบของรายงานทางการเงินหรืองบการเงิน 

ตามกรอบแนวคิดและมาตรฐานรายงานทางการเงิน โดย 
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วัตถุประสงค์ของงบการเงินที่จัดท�าของทุกๆ กิจการ คือ 

งบการเงินนั้นต้องให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจ

เชิงเศรษฐกิจ โดยการจัดท�างบการเงินอยู่ภายใต้ข้อสมมติ

ของเกณฑ์คงค้างและการด�าเนนิงานต่อเนือ่ง คอืการเติบโต

และยังยืน โดยงบการเงินจะมีข้อจ�ากัดในการจัดท�าคือ ต้อง

ทันเวลา เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจ ต้องคุ้มค่าระหว่าง

ประโยชน์ที่ได้รับกับต้นทุนที่เสียไปในการจัดท�างบการเงิน 

และต้องมีความสมดุลของลักษณะเชิงคุณภาพของงบการ

เงิน ซึ่งลักษณะเชิงคุณภาพนี้มีความส�าคัญมากต่อผู้ใช้งบ

การเงินเพื่อการตัดสินใจ โดยลักษณะเชิงคุณภาพถูกแบ่ง

เป็น 2 ลักษณะคือ ลักษณะแรกและลักษณะรอง ในส่วน

ของลักษณะแรกของงบการเงิน ได้แก่ (1) งบการเงินต้อง

สามารถเข้าใจได้ (2) งบการเงินต้องมีความเกี่ยวข้องกับ

การตัดสินใจโดยพิจารณาถึงสาระะส�าคัญ (3) งบการเงิน

ต้องสามารถเชื่อถือได้ และ (4) งบการเงินต้องสามารถ

เปรียบเทียบกันได้ ในส่วนของลักษณะรอง ได้แก่ การน�า

ลักษณะแรกข้อที่ 3 คือ เรื่องของความน่าเชื่อถือหรือเช่ือ

ถือได้ของงบการเงิน มาจากการพิจารณาประเด็นต่างๆ

ประกอบกันเพื่อแสดงให้เห็นว่างบการเงินดังกล่าวเช่ือถือ

ได้ โดยประเด็นต่างๆ ที่น�ามาพิจารณาได้แก่ (1) งบการ

เงินมีความเป็นตัวแทนอันเที่ยงธรรม (2) งบการเงินแสดง

ให้เห็นถึงเน้ือหาส�าคัญมากกว่าการแสดงตามรูปแบบ (3) 

งบการเงินมีความเป็นกลาง (4) งบการเงินแสดงด้วยความ

ระมัดระวัง และ (5) งบการเงินแสดงข้อมูลอย่างครบถ้วน

ประเทศที่มีการพัฒนาทางวิชาชีพบัญชีที่น ่า

สนใจ ตามที่ Mahesh Joshi, Prem W. Senarath 

Yapa, & Diane Kraal (2016)ได้ร่วมกันวิจัยเรื่อง การ

ยอมรับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ  

(International Financial Reporting Standards-

-IFRSs) ในประเทศกลุ่มอาเซียน: การรับรู้ความสามารถ

ของนักบัญชีมืออาชีพจากสิงคโปร์มาเลเซียและอินโดนีเซีย 

โดยการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการรับรู ้ของ

นักบัญชีวิชาชีพจากสามประเทศจากสมาคมประชาชาติ

แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อประเมินผลประโยชน์

ที่เกี่ยวข้องกับการน�ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ระหว่างประเทศ (IFRS) มาใช้ในประเทศของตน ตลอดจน

ความหมายของมาตรฐานเหล่านี้ส�าหรับวิชาชีพบัญชีและ

การตรวจสอบในประเทศของตนในการปฏิบัติ นอกจาก

นี้ยังมีการส�ารวจขอบเขตท่ีมาตรฐานการบัญชี IAS/IFRS 

ได้รับการสนับสนุนจากรัฐมีสื่อและหน่วยงานบัญชีวิชาชีพ

ท้องถ่ิน Mahesh Joshi, Prem W. Senarath Yapa, & 

Diane Kraal (2016)ได้ศึกษาโดยใช้วิธีการส�ารวจเพื่อหา

การรับรู้ของนักบัญชีมืออาชีพในประเทศทั้งสามเพื่อความ

เข้าใจในการรับรู้เกี่ยวกับประเด็นทางเศรษฐกิจและสังคม

ท่ีเก่ียวข้องกับการยอมรับ IFRS และบทบาทของสถาบัน

ทางสังคม การศึกษายังใช้การทดสอบทางสถิติท่ีเหมาะสม

ส�าหรับการตีความข้อมูล ผลการศึกษาพบว่าผู้เชี่ยวชาญ

ด้านบัญชีในสิงคโปร์มาเลเซียและอินโดนีเซียสนับสนุน

การยอมรับของ IFRS อย่างมาก ความคิดเห็นไม่แตกต่าง

กันตามสถานท่ี การฝึกอบรมประสบการณ์หรือคุณสมบัติ

ทางวิชาชีพ ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นพ้องกันว่าประเทศ

ของตนได้รับประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการปฏิบัติตาม

มาตรฐานการบัญชีระดับโลก นักบัญชีท่ีส�ารวจพบว่าแรง

กดดันจากหน่วยงานระหว่างประเทศมีส่วนส�าคัญในการ

ยอมรับ IFRS ในภูมิภาค ผลการวิจัยยังแสดงให้เห็นว่า

รัฐบาลสื่อและองค์กรวิชาชีพบัญชีได้สนับสนุนการยอมรับ

การสื่อสารและการประยุกต์ใช้ IFRS 

Doan Ngoc Phi Anh & Duc Tho Nguyen 

(2013, pp.74-95) ได้ศึกษาวิจัยเก่ียวกับการพัฒนาการ

บญัชใีนช่วงเปลีย่นผ่าน กรณศีกึษาประเทศเวยีตนาม โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อทบทวนการเปลี่ยนแปลงท้ังหมดท่ีเกิดขึ้น

ในหลักเกณฑ์และแนวทางการบัญชีของประเทศเวียดนาม

ตั้งแต่กลางทศวรรษท่ี 1980 และการวิเคราะห์การพัฒนา

ในอนาคต ซึ่งได้มีการสัมภาษณ์นักบัญชีผู้ช�านาญ พบว่าใน

ช่วงเวลาท่ีผ่านมากว่า 20 ปี ประเทศเวียตนามมีการเชื่อม

โยงทางเศรษฐกิจในประเทศกับเศรษฐกิจในประเทศตะวัน

ตกจากการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจของประเทศเวียตนาม 

ท�าให้ระบบบัญชีของประเทศมีความผสมผสานแนวคิด

และองค์ประกอบท่ีเป็นทางการจากประเทศตะวันตกและ

แนวคิดดั้งเดิมท่ีเวียตนามใช้ (อิทธิพลจากประเทศโซเวียต

และประเทศฝรั่งเศส) 

อย่างไรก็ดีวิชาชีพบัญชีกับความแตกต่างของเพศ

ก็ส่งผลต่อความก้าวหน้าทางวิชาชีพ ตามท่ี Antoinette, 

Emily & Christine (2015, pp. 479-499) ได้ศึกษาเรื่อง

ความเท่าเทียมทางเพศในวิชาชีพบัญชี การศึกษาครั้งนี้

มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาการรับรู้ความก้าวหน้าทางอาชีพ
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ของสตรีในด้านบัญชีในประเทศไอร์แลนด์ เป็นการศึกษา

ท่ีตั้งอยู่ในบริบทของการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของสัดส่วน

ทั้งหมดของสมาชิกหญิงทั่วทั้งเจ็ดองค์กรด้านบัญชีท่ัวโลก

และความล้มเหลวที่ได้รับการยอมรับเมื่อไม่นานมานี้ของ

บริษัท บัญชีรายใหญ่ เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ (ด้วยองค์

ประกอบเชิงคุณภาพ) โดยรวบรวมความคิดเห็นและความ

เข้าใจของผู้เชีย่วชาญด้านบญัชขีองไอร์แลนด์เกีย่วกบัความ

ก้าวหน้าในอาชีพของพวกเขา สิ่งกีดขวางและอุปสรรค

ที่เกี่ยวข้องกับเพศ การสร้างเครือข่ายและการจัดเตรียม

งานที่ยืดหยุ่น การวิจัยครั้งนี้พบหลักฐานความแตกต่าง

ระหว่างการรับรู้และความเป็นจริงของประสบการณ์ชีวิต

ของนักบัญชีหญิง ผู้ตอบแบบสอบถามเชื่อว่าพวกเขาไม่

เคยประสบปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับเพศในความก้าวหน้า

ในอาชีพของตน แต่ก็เป็นที่ชัดเจนว่าทั้งสองเพศเชื่อว่า

ผู้หญิงจะประสบความส�าเร็จในวิชาชีพนี้โดยการปรับตัว

ให้เข้ากับค่านิยมและบรรทัดฐานในการท�างานของผู้ชาย

นอกจากนีป้ระเทศทีม่กีารแบ่งชนชัน้ของเพศอย่าง

ประเทศจนีก็มกีารต่ืนตัวในวชิาชพีบญัช ีซึง่ Yingqi Zhao & 

Beverley (2016, pp. 226-245) ได้ศึกษาเกี่ยวกับผู้หญิง

จีนในวิชาชีพบัญชี ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอุปสรรคใน

การพัฒนาอาชีพของนักบัญชีหญิงในประเทศจีน โดยการ

สัมภาษณ์แบบกึ่งมีโครงสร้างกับนักบัญชีมีต�าแหน่งที่แตก

ต่างกนัทีท่�างานให้กบับรษิทั ผลการวจิยัพบว่านกับญัชหีญงิ

ในจีนต้องเผชิญอุปสรรคตลอดเส้นทางอาชีพของพวกเธอ 

ทั้งน้ีอุปสรรคส�าคัญคือการที่ผู้คนรับรู้ข้อมูลในแง่ลบเก่ียว

กับผลการปฏิบัติงานของนักบัญชีหญิงหลังจากที่พวกเธอ

มีบุตร และแม้ว่ารัฐคอมมิวนิสต์สมัยใหม่อ้างว่าผู้หญิงมี

บทบาทเท่ากับผู้ชายในการท�างานของพวกเธอ แต่ทัศนคติ

ของลัทธิขงจื้อที่มีอายุหลายศตวรรษยับยั้งผู ้หญิงในการ

เลือกสมดุลระหว่างการท�างานกับชีวิตในบ้าน ซึ่งผลจาก

การวิจัยครั้งนี้เรียกร้องให้มีการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วย

การจ้างงานในประเทศจีนเพื่อให้ผู้หญิงมีโอกาสเท่าเทียม

กันทั้งในด้านการสรรหาและการส่งเสริม

หากมองในมมุของธรุกจิทีคิ่ดว่านักบญัชจีะสามารถ

ให้ค�าปรกึษาแก่ธรุกจิได้มากน้อยเพยีงใด กจ็ะพบว่านกับญัชี

เป็นวิชาชีพหนึ่งที่ธุรกิจให้ความเชื่อมั่นอย่างมาก อย่างเช่น 

Peter (2015) ได้ศกึษาเกีย่วกบัทีป่รกึษาธรุกจิบญัชภีายนอก

และผลการด�าเนินงานของกิจการ SME ซึ่งการศึกษานี้มีจุด

มุ่งหมายเพื่อตรวจสอบว่าธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง 

(SMEs) ได้รับประโยชน์จากค�าแนะน�าทางธุรกิจของนัก

บญัชภีายนอก การปรบัปรงุประสทิธภิาพของ บรษิทั SMEs 

ส่วนใหญ่ได้รับการสนับสนุนจากภายนอกและที่ปรึกษา

หลักของพวกธุรกิจของพวกเขาคือนักบัญชีภายนอก การ

ศกึษานีไ้ด้เกบ็รวบรวมข้อมลูจากแบบสอบถามส่งไปยงักลุ่ม

ตัวอย่างแบบสุ่มของ SMEs ของออสเตรเลีย ผลการวิจัย

พบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม 380 รายยืนยันความสัมพันธ์

เชิงบวกระหว่างการใช้บริการให้ค�าแนะน�า ค�าปรึกษาจาก

นักบัญชีภายนอกกับผลประกอบการของธุรกิจ SMEs ซึ่ง

ธุรกิจ SMEs สมัครใจในการใช้บริการให้ค�าปรึกษาจาก

นักบัญชี และผลการด�าเนินงานของ SME จะเพิ่มข้ึนเมื่อ

มีการซ้ือธุรกิจ เมื่อน�าไปปรับใช้กับธุรกิจขนาดเล็ก (5-49 

คน) แต่ไม่ใช่ธุรกิจขนาดกลาง (50 200 คน) ผลการวิจัย

สอดคล้องกับ บริษัทขนาดเล็กที่มีทรัพยากรที่น้อยลงหรือ

แคบลงและท�าให้ต้องการได้รับบริการค�านะน�าทางธุรกิจ

มากข้ึนจากนักบัญชี ดังนั้นในทางปฏิบัติจะเห็นว่าวิชาชีพ

บัญชีสนับสนุนการขยายฐานบริการและหลักฐานท่ีแสดง

ให้เห็นว่าธุรกิจขนาดเล็กรับรู้ผลประโยชน์จากค�าแนะน�า

ทางธรุกจิของบญัชขีองตน นัน่เป็นแนวทางในการสนบัสนุน

กลยุทธ์ของวิชาชีพบัญชี

ยุค 4.0 

ยุค 4.0 นั้นจะเห็นได้ชัดเจนว่าเป็นการเพิ่มขึ้น

ของเทคโนโลยีสารสนเทศ นวัตกรรมด้านต่างๆ รวมถึง

เทคโนโลยีและการสื่อสารใหม่ท่ีเกิดข้ึนนั้นถึอเป็นรากฐาน

ท่ีส�าคัญส�าหรับการพัฒนางานในอนาคต หากมองว่าเป็น

ยุค Industry 4.0 ก็จะหมายถึงวิสัยทัศน์ของการปฏิวัติ

อุตสาหกรรมในยุคที่สี่ที่อิงกับเครือข่ายการผลิตแบบ

อิสระการควบคุมตนเองการก�าหนดค่าด้วยตนเอง ซ่ึงการ

ใช้งานของ Industry 4.0 ก�าลังอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการ

พัฒนาและจัดระเบียบกิจวัตรมากกว่านวัตกรรม ดังนั้นนัก

ออกแบบอุตสาหกรรม 4.0 ตลอดจนนักการเมืองและนัก

วทิยาศาสตร์ต้องน�าผลงานพืน้ฐานของงานแบบดจิทิลัเข้าสู่

บญัชอีย่างจรงิจงัและต้องร่วมกนัหาแนวทางแก้ไขทีย่อมรบั

ได้ในสงัคม ซึง่หนทางทีม่แีนวโน้มส�าหรบัการวจิยัในอนาคต

ของอุตสาหกรรม 4.0 โดยการวิเคราะห์โครงสร้างองค์กร

พื้นฐานของระบบดิจิทัลและผลที่ตามมาส�าหรับพนักงาน 
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Roger & Antonella (2017, pp. 174-184) ได้

แสดงทศันะเรือ่งอตุสาหกรรม 4.0 ห่วงโซ่คณุค่าทัว่โลกและ

ธุรกิจระหว่างประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการ

ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลใหม่ ๆ  อย่างแพร่หลายในยุค 4.0 นั่นคือ

การทีอ่ปุกรณ์อเิลก็ทรอนกิส์ต่างๆ สามารถเชือ่มโยงหรอืส่ง

ข้อมูลถึงกันได้ด้วยอินเทอร์เน็ต โดยไม่ต้องป้อนข้อมูล (the 

internet of things) ข้อมูลขนาดใหญ่ (big data) และการ

วิเคราะห์ (analytics) ระบบหุ่นยนต์ (robotic systems) 

และการผลติแบบเพิม่เนือ้วสัด ุ(additive manufacturing) 

อาจส่งผลต่อต�าแหน่งท�าเลที่ตั้งและการจัดกิจกรรมภายใน

กลุ่มห่วงโซ่คุณค่าทั่วโลก (global value chains) โดย

ได้การทบทวนแหล่งข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับการยอมรับและ

ผลกระทบของเทคโนโลยีดิจิทัลใหม่ (เรียกอีกอย่างหนึ่ง

ว่า Industry 4.0) เพื่อเปรียบเทียบเทคโนโลยีเหล่านี้กับ

เทคโนโลยีที่มีอยู่และพิจารณาว่าเทคโนโลยีใหม่ๆ จะน�า

ไปสู่การก�าหนดรูปแบบใหม่อย่างไร เกี่ยวข้องกับซัพพลาย

เออร์ บริษัท และลูกค้า ซึ่งพบว่าเทคโนโลยีดิจิทัลใหม่ๆ 

มีศักยภาพที่จะท�าลายวิธีการและกิจกรรมที่ตั้งอยู่และจัด

อยู่ในกลุ่มห่วงโซ่คุณค่าทั่วโลก และผู้ที่รวบรวมมูลค่าเพิ่ม

ภายในกลุ่มห่วงโซ่คุณค่าทั่วโลกได้รายงานว่าอุตสาหกรรม 

4.0 ยังคงอยู่ในช่วงเริ่มต้น แต่มีผลกระทบต่อลักษณะของ

การแข่งขัน และกลยุทธ์ขององค์กรในหลายอุตสาหกรรม

อย่างไรก็ดีเมื่อกล่าวถึงค�าว่า ยุค 4.0 ท�าให้ต้อง

นึกถึงหลายๆ ปัจจัย ทั้งความเจริญในด้านต่างๆ โลกไร้

พรมแดนสามารถเรียนรู ้ได้อย่างไม่มีขีดจ�ากัดด้านเวลา

และสถานที่ รวมถึงการใช้หุ่นยนต์ หรือ ปัญญาประดิษฐ์

แทนก�าลังคนในวิชาชีพต่างๆ ความเจริญก้าวหน้าเช่นนี้

ไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้น แต่ได้เกิดขึ้นมานานและขยายวงกว้าง

ไปสู่ประเทศต่างๆ เราไม่อาจปฏิเสธความก้าวหน้าทาง

เทคโนโลยีได้ หากแต่เราต้องยอมรับนวัตกรรมและเรียน

รู้ที่จะน�ามาปรับใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการด�าเนิน

ชีวิต เนื่องจากเทคโนโลยีไม่หยุดนิ่งนั่นเอง เมื่อมองย้อนไป

ในหลายๆ ประเทศได้น�าเทคโนโลยีมาใช้เพื่ออ�านวยความ

สะดวก ลดความเสี่ยงด้านต่างๆในการด�าเนินงาน รวมถึง

วิชาชีพบัญชีก็เช่นกัน

Michelle M.S. Phang, Soon & Yau Foong, 

(2010, pp. 21-35) ได้ศึกษาเรื่องเทคโนโลยีการสื่อสาร

ข้อมูล (Information Communication Technologies 

--ICTs) และการแบ่งปันความรู้: กรณีนักบัญชีมืออาชีพ

ในประเทศมาเลเซีย โดยใช้แบบจ�าลองการแบ่งปันความ

รู้ เป็นการศึกษาถึงความสามารถในการใช้แอพพลิเคชั่น

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร (ICTs) ในการแบ่ง

ปันความรู ้ที่ชัดเจนและโดยนัยของนักบัญชีมืออาชีพใน

ประเทศมาเลเซีย ผลการศึกษานี้แสดงให้เห็นว่าเทคโนโลยี

การสื่อสารข้อมูล (Information Communication 

Technologies--ICTs) โดยทั่วไปจะอ�านวยความสะดวก

ในทุกรูปแบบของการแบ่งปันความรู้ พื้นที่เก็บข้อมูลที่ดี

ท่ีสุดส�าหรับการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพในการแบ่งปัน

ความรู ้ที่ชัดเจนและมีนัยส�าคัญ ขณะที่สิ่งอ�านวยความ

สะดวกทางอินเทอร์เน็ตหรืออีเมลมีประสิทธิภาพส�าหรับ

การแบ่งปันความรู ้โดยปริยาย ในทางกลับกันการเก็บ

ข้อมูลมีประสิทธิภาพในการอ�านวยความสะดวกในการ

เรียนรู้ด้วยตนเองผ่าน Tacit Knowledge และ Explicit 

Knowledge อย่างไรก็ดีเนื่องจากการศึกษาครั้งนี้มุ่งเน้น

เฉพาะผลกระทบจากการสนับสนุนด้าน ICTs ต่อการแบ่ง

ปันความรูร้ะหว่างนกับญัชมีอือาชพีในประเทศมาเลเซยี ถงึ

แม้ว่าความรู้ทางวิชาชีพจะเป็นแหล่งสร้างความได้เปรียบ

ในการแข่งขันและมีความส�าคัญอย่างยิ่งยวดต่อนักบัญชีมือ

อาชีพในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพผลลัพธ์อาจจะ

ไม่สามารถสรุปได้กับวิชาชีพหรืออาชีพอื่นๆ ดังนั้นผลจาก

การศึกษาครั้งนี้อาจท�าให้เข้าใจถึงประสิทธิภาพของสิ่ง

อ�านวยความสะดวกด้าน ICTs ต่างๆ ในการส่งเสริมการ

แลกเปลี่ยนความรู้อย่างชัดเจน ผู้บริหารสามารถจัดการ

เทคโนโลยีให้เหมาะสมกับความรู้ท่ีต้องการได้ และแบ่ง

ปันความรู้เหล่านั้นเพื่อให้ได้งานที่ประสบความส�าเร็จภาย

ใต้การก�าหนดความซับซ้อนของงานท่ีแตกต่างกัน การใช้

เทคโนโลยีในการบริหารจัดการข้อมูลในส่วนงานต่างๆ ที่

น่าสนใจในยุคนี้คือการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ที่เรา

เรยีกกนัว่า Big Data ซึง่มคีวามส�าคญัอย่างมากต่อทกุอาชพี 

Big Data มีความส�าคัญต่อหลายด้านของวิชาชีพ

บัญชี แต่นกับัญชีมคีวามเข้าใจน้อยเกีย่วกบัข้ันตอนทีจ่�าเป็น

ในการแปลง Big Data เป็นข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ ความ

เข้าใจที่จ�ากัดของนักบัญชีนี้ท�าให้เกิดช่องว่างระหว่างส่ิง

ที่นักบัญชีสามารถท�าได้และสิ่งที่นักบัญชีควรท�า Emily, 

Joshua & Kenton (2018, pp. 153-170) ได้ศึกษาการ
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จัดการข้อมูลข้อมูลขนาดใหญ่โดยนักบัญชี การศึกษานี้มี

เป้าหมายเพื่อลดช่องว่างนี้ในสองวิธี โดยขั้นแรกให้ศึกษา

รูปแบบของวงจรชีวิต Big Data เพื่ออธิบายกระบวนการ

แปลงข้อมูลขนาดใหญ่ให้เป็นข้อมูล ความรู้เกี่ยวกับวงจร

ชีวิตนี้เป็นขั้นตอนแรกที่ท�าให้นักบัญชีมีส่วนร่วมในการ

ก�ากับข้อมูลขนาดใหญ่ และขั้นที่สองจะเน้นให้เห็นถึงความ

เส่ียงด้านข้อมูลและการควบคุมซึ่งมีอยู่ในวงจรชีวิตนี้และ

ระบกุจิกรรมการก�ากบัข้อมลูและตัวแทนทีส่ามารถลดความ

เสี่ยงเหล่านี้ได้ ผลการวิจัยพบว่านักบัญชีมีความสามารถใน

การระบคุวามต้องการข้อมลูและการควบคมุของผูม้อี�านาจ

ตัดสินใจทั้งภายในและภายนอกองค์กรนักบัญชีจึงควรมี

บทบาทส�าคัญในการก�ากับข้อมูลข้อมูลขนาดใหญ่ ดังนั้น

รูปแบบของวงจรชีวิต Big Data และการก�ากับข้อมูลถือ

เป็นความพยายามครั้งแรกในการสร้างความรู้ความเข้าใจ

ที่นักบัญชีต้องการในสาขาบัญชีใหม่ของวิชาชีพบัญชี ตาม

รูปท่ี 1 เส้นท่ีล้อมรอบวงจรชีวิตข้อมูลขนาดใหญ่หมายถึง

การก�ากบัดแูลข้อมลูทีจ่ดัการ (ควบคมุ) การด�าเนนิการตาม

หลักการวงจรชีวิต ด้านซ้ายคือหัวข้อ “Maintainers” คือ

ผู้ท่ีท�างานร่วมกันเพื่อพัฒนาและดูแลระบบควบคุมซ่ึงจะ

แปลงข้อมลูขนาดใหญ่ให้เป็นข้อมลู เนือ่งจากความซบัซ้อน

ของเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจจึงได้พึ่งพาผู้เช่ียวชาญทาง

ด้านไอทีท่ีมุ่งเน้นในการออกแบบและดูแลระบบข้อมูลเพื่อ

สนับสนุนการวัดและการรายงานทางธุรกิจ อย่างไรก็ตาม

ความเข้าใจเก่ียวกับการวัดและการรายงานความต้องการ

อยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางธุรกิจรวมถึงการบัญชีการเงินการ

ด�าเนินงานทรัพยากรบุคคลและกฎหมาย 

ภำพ 1 การจัดการข้อมูล

Note. From “Big data information governance by accountants”, by Emily, M. C., Joshua, G. C., & 

Kenton, B. W., 2018, International	Journal	of	Accounting	&	Information	Management,	26 (1), p.163.

นักบัญชี ยุค 4.0

ส�าหรับรูปแบบการจัดท�ารายงานทางการเงินท่ีนัก

บัญชีต้องเข้าใจส�าหรับกลุ่มธุรกิจที่เติบโตอย่างรวดเร็ว มี

การน�าคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ในการจัดท�ารายงาน

ทางการเงินรวมกับระบบปฏิบัติการด้านอื่นๆ ที่เรียกว่า

เป็นระบบงานบนระบบสารสนเทศแบบเต็มรูปที่ เรียกว่า

ระบบ ERP ย่อมาจาก Enterprise Resource Planning 

ด้วยเหตุที่ยุค 4.0 เป็นยุคดิจิทัลที่ท�าให้กิจกรรมทางธุรกิจ 

หรอืรายการค้าเกดิขึน้ผ่านระบบออนไลน์ หรอืผ่านอปุกรณ์

เครื่องไม้เครื่องมือ ระบบคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย นักบัญชี

ต้องพัฒนาความรู้ความสามารถในการใช้ระบบสารสนเทศ

ต่างๆ และเข้าใจรูปแบบรายการค้าใหม่ที่เกิดขึ้น เพื่อ

สามารถวิเคราะห์รายการค้าและจัดท�ารายงานทางการ

เงินได้อย่างสอดคล้อง 

พัชรินทร์ ใจเย็น, กฤษฎา มณีชัย, ธัญลักษณ์  

ครึ่งธิ และณัฐวัชต์ บุญภาพ (2560, น. 196-207) ได้แสดง

ทศันะเกีย่วกบับทบาทของนกับญัชกีบัเทคโนโลยยีคุปัจจบัุน 

ท่ีต้องติดตามข่าวสาร เข้าใจแนวคิดการบริหารงาน รู้จัก

และเข้าใจการวางระบบสารสนเทศทางธุรกิจ รวมถึงต้อง

มีความสามารถและทักษะในการน�าข้อมูลมาจัดเตรียมเป็น

สารสนเทศเพื่อการบริหารงาน นอกจากนี้นักบัญชีควร



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 ประจ�าเดือน มกราคม-เมษายน 2562 25

ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมด้านกลยุทธ์ในการบริหารธุรกิจ 

ด้านความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ส�าคัญคือ

เทคโนโลยีไม่ได้มาทดแทนนักบัญชี แต่เป็นเพียงเครื่อง

มืออ�านวยความสะดวกในการท�างานของนักบัญชี ดังนั้น

นักบัญชีควรมีทัศนคติที่ดีต่อเทคโนโลยีและเรียนรู้เพื่อใช้

งานเทคโนโลยีให้เต็มประสิทธิภาพ

อย่างไรก็ดีความก้าวหน้าของเทคโนโลยีท�าให้

โครงสร้างองค์กรเปลี่ยนแปลงไปในลักษณะที่ท�าให้เกิด

ความคล่องตัว เช่น ธุรกิจขนาดเล็กไม่ต้องมีหน้าร้านเพื่อ

ลดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสินทรัพย์ถาวรได้ ปรับการขายออฟ

ไลน์ เป็นการขายออนไลน์ ไม่ต้องมี Stock สินค้า ประหยัด

พื้นที่และค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บสินค้า ส�าหรับธุรกิจขนาด

กลางถึงขนาดใหญ่เมื่อเพิ่มการใช้เทคโนโลยีทดแทนก�าลัง

คน ท�าให้ความต้องการบุคลากรในหลายต�าแหน่งลดลง 

ท�าให้ความส�าคัญของบุคลากรในหน้าที่บทบาทนั้นๆ ลด

ลง เมื่อมีบุคลากรลดลง จึงจ�าเป็นต้องปรับเพิ่มทักษะ

ความสามารถให้ตอบโจทย์ความต้องการของโลกธุรกิจท่ี

เปลี่ยนไป หนึ่งในนั้นคือนักบัญชี จากเดิมที่ท�าหน้าท่ีเพียง

แค่บันทึกข้อมูล และจัดท�ารายงานทางการเงินเสนอผู ้

บริหาร ปัจจุบันต้องรู้จักสร้างความสัมพันธ์กับฝ่ายอื่นๆใน

องค์กรเพื่อน�าข้อมูลของทุกฝ่าย มาร่วมวิเคราะห์ และคาด

การณ์อนาคต จัดท�าเป็นรายงาน ซึ่งเป็นข้อมูลให้ผู้บริหาร

ใช้ในการวางกลยุทธ์ธุรกิจในวงรอบที่ถี่ขึ้นให้ทันต่อความ

เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลา โดยข้อมูลที่ใช้ประกอบ

การวางกลยุทธ์มีมากกว่าข้อมูลทางการเงิน นักการบัญชี

ยุคเศรษฐกิจดิจิทัลจึงต้องมีทักษะในการสร้างเครือข่าย

ความสัมพันธ์กับบุคลากรส่วนงานอื่นๆ เพื่อรวบรวมข้อมูล

ต่างๆ จากแต่ละส่วนที่เกี่ยวข้องมาวิเคราะห์ในประเด็น

ต่างๆ เช่น โอกาสการขยายงาน การลงทุน เป็นการสร้าง

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรให้กับผู้บริหาร นั่น

คือเหตุผลที่นักบัญชียุคเศรษฐกิจดิจิทัลต้องเป็นนักคิดท่ีอยู่

เคยีงข้างผูบ้ริหารจงึจะสามารถอยูร่อดได้ แม้ว่าบทบาทของ

เทคโนโลยจีะมมีากขึน้ แต่ไม่สามารถลดบทบาทความส�าคญั

ของนักบัญชีลงได้ (Money & Banking Online, 2560) 

นอกจากการเป็นนักคิดหรือคู่คิดเคียงข้างผู้บริหารแล้ว นัก

บัญชีต้องก้าวทันเทคโนโยลีที่เปลี่ยนแปลง และติดตาม

ข่าวสารใหม่ๆ ในโลกการเงิน เนื่องจากการท�ากิจกรรม

ต่างๆ ในธุรกิจผ่านระบบ Cloud Computing นั่นแสดง

ว่าในอนาคตโปรแกรมด้านบัญชี ข้อมูลการเงิน รวมถึง 

โปรแกรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องจะเข้าไปอยู่ในระบบ Cloud 

มากขึ้น รวมถึงมีการพัฒนาโปรแกรมและแอพพลิเคชั่น

ด้านบัญชีมีให้เลือกใช้งานได้หลากหลายมากข้ึน นักบัญชี

จึงต้องติดตามความรู้ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี รวมถึง

ติดตามข่าวสารใหม่ๆ ในโลกการเงิน เช่น สกุลเงินดิจิทัล 

เช่น Bitcoin, Ethereum, Ripple, Litecoin, Dash, NEM, 

Monero, Bytecoin, Stellar และ Lumens ท่ีมีการใช้

งานจริงในโลกปัจจุบัน (JobDST, 2560)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็น

หน่วยงานก�ากับดูแลและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ ส่ง

เสริมการจัดท�าบัญชีอย่างถูกต้องตามกฎหมายเนื่องจาก

ธุรกิจเป็นผู้มีหน้าท่ีจัดท�าบัญชี นอกจากนี้ส�านักงานบัญชี

ถือเป็นส่วนส�าคัญในภาคธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจึง

ได้ยกระดับส�านักงานบัญชีไทยให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง

ท่ีเกิดข้ึน โดยผลักดันส�านักงานบัญชีเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐาน

คุณภาพภายใต้ “โครงการรับรองคุณภาพส�านักงานบัญชี” 

รวมถึงการน�าเทคโนโลยแีละนวตักรรมมาช่วยบรหิารจดัการ

ระบบบัญชี การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (information 

technology) ในการรวบรวม จัดเก็บ วิเคราะห์และ

ประมวลผลข้อมูลอย่างมีระบบให้สามารถจัดท�าบัญชีได้

อย่างถูกต้อง รวดเร็ว นับได้ว่าเป็นการเปลี่ยนแปลง และ

พัฒนาให้ส�านักงานบัญชีเป็น Digital Accounting Firm 

(กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, 2560)

นอกจากนักบัญชีในภาคธุรกิจจะต้องปรับตัวใน

ยุค 4.0 แล้ว ภาครัฐก็เช่นกัน มีงานวิจัยเรื่อง คุณลักษณะ

นักบัญชีท่ีพึงประสงค์ในยุคไทยแลนด์ 4.0 ของหน่วยงาน

ราชการในประเทศไทย โดยมวีัตถปุระสงคเ์พือ่เปรยีบเทียบ

ระดบัความคดิเหน็คณุลกัษณะของนกับญัชทีีพ่งึประสงค์ใน

ยุคไทยแลนด์ 4.0 ของหน่วยงานราชการในประเทศไทย 

โดยจ�าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ 

โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี ของ

หน่วยงานราชการในประเทศไทย จ�านวนตัวอย่างที่ศึกษา

มี 376 คนจากประชากรจ�านวน 13,940 คน ผลการวิจัย

พบว่า คุณลักษณะนักบัญชีท่ีพึงประสงค์ในยุคไทยแลนด์ 

4.0 ของหน่วยงานราชการในประเทศไทย ได้แก่ ด้าน

ความรู้ทางวิชาชีพบัญชี ด้านทักษะทางวิชาชีพบัญชี ด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านภาษาอังกฤษ ด้านจรรยาบรรณ
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วิชาชีพ ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบัญชี และด้านการ

วิเคราะห์และแก้ไขปัญหา อยู่ในระดับมากที่สุด ผู้วิจัยได้ให้

ข้อเสนอแนะที่น่าสนใจคือ “นักบัญชีในยุคไทยแลนด์ 4.0 

ควรเพิ่มพูนองค์ความรู้ให้กับตนเองอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้

ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ก้าวทันเทคโนโลยี และก้าวทันโลก 

และต้องสามารถปฏิบัติงานได้หลากหลายรูปแบบมากขึ้น 

ซึง่จะมส่ีวนช่วยในการสร้างมลูค่าเพิม่ให้แก่นกับญัช ีจนเป็น

ที่ยอมรับของหน่วยงานภาครัฐ” (กมลภู สันทะจักร์ และ

กนกศักดิ์ สุขวัฒนาสินิทธิ์, 2561, น. 771-790)

สถาบันการศึกษาที่เป็นหน่วยงานผลิตบัณฑิตทาง

วิชาชีพบัญชี ให้เป็นนักบัญชีในอนาคตต้องปรับตัวอย่าง

ไร เป็นสิ่งที่ท้าทายเช่นกัน การเตรียมความพร้อมในการ

เรียนการสอนนักศึกษาในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลได้ถูกกล่าว

ถึงในแวดวงการศึกษา เช่น อมรา ติรศรีวัฒน์ (2561, น. 

585-601) ได้ศึกษาเร่ือง การบัญชีดิจิทัลและการเตรียม

ความพร้อมในการเรียนการสอนนักศึกษา ในยุคเศรษฐกิจ

ดิจิทัล มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาคือ (1) เพื่อศึกษาความรู้ 

ความสามารถ ทักษะอันพึงประสงค์ ในการเรียน การสอน

การบัญชีดิจิทัล (digital accounting) ในระดับอุดมศึกษา 

และ (2) เพ่ือการเตรยีมความพร้อมแก่นกัศกึษา และบณัฑติ

บัญชีเพื่อรองรับการท�างานในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ด้าน

กลยุทธ์ วิธีการจัดการ และการพัฒนาหลักสูตร เป็นการ

ศึกษาวิจัยเชิงเอกสาร พบว่า ด้านความรู้ ด้านทักษะ และ

ด้านคุณสมบัติส่วนตัว เป็นสิ่งที่ต้องเตรียนมความพร้อมแก่

นักศึกษา บัณฑิต และผู้ประกอบการ โดยการเรียนรู้จาก

ประสบการณ์และมีความสามารถปฏิบัติงานได้ การส่ง 

เสริมสรรถนะทางดิจิทัล ส่งเสริมการค้นหาเส้นทางความ

ถนัดของนักศึกษา สร้างแรงจูงใจ กระตุ้นให้เป็นผู้ใฝ่เรียน

รู ้ตลอดชีพ รวมถึงจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัยน�า

มาใชัในการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ ทันเวลา มีการ

พฒันาบคุลากรทางการศกึษาให้มสีมรรถนะในการถ่ายทอด

ความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

สรุป

นักบัญชีที่สามารถในยุค 4.0 ต้องตระหนักถึง

บทบาทหน้าทีข่องตนตามวชิาชพีภายใต้กรอบจรรยาบรรณ

วิชาชีพบัญชี ตลอดจนนักบัญชีต้องให้ความส�าคัญต่อการ

พัฒนาตนเองให้เป็นนักบัญชีมืออาชีพท่ีสามารถจัดท�าและ

น�าเสนอข้อมูล รายงานทางการเงินท่ีมีประโยชน์ต่อผู้ใช้งบ

การเงินตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้งบการเงิน 

การรวมรวม จัดเก็บข้อมูลในยุค 4.0 ที่องค์กร

และนักบัญชีไม่ควรมองข้ามคือการจัดเก็บข้อมูลขนาด

ใหญ่ หรือ Big Data ด้วยเทคโนโลยีท่ีทันสมัย ท�าให้ข้อมูล

ขนาดใหญ่มีการจัดเก็บและสามารถประมวลผลได้ตามที่

องค์กรต้องการ แต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะสามารถท�าได้ทันที

ในองค์กรท่ีมีข้อมูลและมีความซับซ้อน รวมถึงการสื่อสาร

ข้อมูลภายในองค์กรโดยเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้องการปฏิบัติ

งานเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่ธุรกิจก�าหนดไว้ 

เช่น งบประมาณของฝ่ายต่างๆ กลยุทธ์ต่างๆ การขยาย

ตลาด การพัฒนาบุคลากร ข้อมูลลูกค้ารายบุคคล การ

สื่อสารข้อมูลเหล่านั้นจึงเป็นเรื่องส�าคัญเช่นกัน

การสื่อสารภายในองค์กรท่ีดีมีประสิทธิภาพจะ

แสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมที่ส�าคัญของพนักงานใน

กระบวนการสร้างความรู้สึกร่วมกันในองค์กรด้วยการบอก

กล่าวเล่าเรื่องราวทั้งที่เป็นเชิงบวกและเชิงลบ ซึ่งท�าให้

เห็นว่าพนักงานเป็นผู้รับการสื่อสารที่ไม่โต้ตอบจากผู้น�า

องค์กร ผู้น�าและผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารถือเป็นผู้แจ้ง

เรื่องส�าคัญๆ ขององค์กร ในทางตรงกันข้ามความเกี่ยวข้อง

ของการเล่าเรื่องส�าหรับพนักงานทุกคนซ่ึงพนักงานทุกคน

ถือเป็นส่วนหนึ่งของบทบาท ที่พวกเขาแสดงออกในฐานะ

ผู้สื่อสารที่กระตือรือร้น ท�าให้พนักงานที่รู้สึกภาคภูมิใจใน

การท�างานในองค์กรมีแนวโน้มท่ีจะน�าไปสู่ความพึงพอใจ

ของลกูค้า พนกังานมแีรงจงูใจในการปรบัปรงุประสทิธภิาพ

ของตนเอง (Sara & Stuart, 2016, pp.516-532) 

กลยุทธ์ขององค์กรที่จะน�าพาองค์กรไปสู่จุดมุ ่ง

หมายควรได้รับการสื่อสารภายในองค์กร เพื่อให้พนักงาน

ทุกคนได้รู ้สึกถึงการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนองค์กร

ไปสู่เป้าหมาย ท้ังนี้ตามท่ีกล่าวมาหลายครั้งแล้วว่าข้อมูล

สนับสนุนส�าคัญท่ีใช้ในการตัดสินใจวางกลยุทธ์ต่างๆของ

องค์กรนั้นนักบัญชีมีบทบาทในการจัดท�าและน�าเสนอ 

รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลทางบัญชีการเงิน เพื่อใช้ในการ

บริหารงาน อาทิ กรอบงบประมาณในการลงทุน การเลือก

โครงการลงทุน การจัดหาเงินลงทุน หากข้อมูลหรือรายงาน

ที่นักบัญชีได้จัดท�าและน�าเสนอไปมีความผิดพลาดคลาด

เคลื่อน การสื่อสารภายในองค์กรในทิศทางเดียวกันอาจผิด
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พลาดคลาดเคลือ่น และอาจส่งผลต่อผลการด�าเนนิงานของ

องค์กร องค์กรควรบริหารจัดการพัฒนานักบัญชี อย่างไร

ให้เป็นนักบัญชีที่มีศักยภาพในยุค 4.0 รวมถึงการพัฒนา 

บุคลกรหน่วยอื่นๆ ให้มีศักยภาพที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ

องค์กร 

Che-Hung Liu, Jen Sheng Wang, & Ching-

Wei Lin (2017, pp. 213-230) กล่าวถึงแนวคิดเกี่ยว

กับข้อมูลขนาดใหญ่ (big data) ที่องค์กรอาจน�าไปใช้ใน

การจัดการความรู้ส่วนบุคคล (Personal Knowledge 

Management--PKM) เพราะในยุคปัจจุบันและอนาคต 

การติดต่อส่ือสารและการเคลื่อนผ่านของข้อมูลอาจไม่มี

ขดีจ�ากดั ดงัน้ันภายใต้ข้อมลูขนาดใหญ่นีอ้งค์กรต้องบรหิาร

จัดการให้เกิดอรรถประโยชน์สูงสุด การศึกษานี้แสดงให้

เห็นถึงการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ในการจัดการความรู้ส่วน

บุคคล ซ่ึงพบว่า การจัดการเวลา การจัดการประสิทธิภาพ

การใช้คอมพิวเตอร์ การจัดการพฤติกรรมการใช้อุปกรณ์

เคลื่อนที่ การจัดการด้านสุขภาพและการจัดการเบราเซอร์

เป็นพื้นที่ที่สามารถใช้ข้อมูลขนาดใหญ่กับการจัดการความ

รู้ส่วนบุคคลได้ 

ยุค 4.0 ที่การแข่งขันทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลง

อย่างรวดเร็ว เทคโนโลยีที่ไม่หยุดนิ่ง การรับรู้ข่าวสาร หรือ

ข้อมูลท่ีมีมากมายด้วยหลากหลายช่องทาง จ�าเป็นท่ีองค์กร

ธุรกิจต้องมีน�าเทคโนโลยีมาช่วยให้การรวบรวม จัดเก็บ 

ประมวลผล และรายงานผล ดังนั้นนักบัญชีขององค์กรใน

ยุค 4.0 ควรต้อง (1) เข้าใจการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 

(2) ปรับทัศนคติท่ีมีต่อเทคโนโลยี (3) เรียนรู้และเพิ่มพูน

ทักษะใช้เทคโนโลยี (4) พัฒนาทักษะการสร้างเครือข่าย 

หรือการประสานกับหน่วยงานอื่นเพื่อให้รอบรู้ด้านข้อมูล 

ย่อมสามารถจัดท�าและน�าเสนอข้อมูล หรือให้ข้อแนะน�า

ท่ีผู้บริหารต้องการได้อย่างแม่นย�า ท�าให้การแปลงข้อมูล

ไปสู่กลยุทธ์องค์กรท่ีมีประสิทธิภาพ น�าข้อมูลหรือรายงาน

ทางการเงินไปใช้ในการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ บุคลากรใน

องค์กรทุกคนล้วนเป็นส่วนส�าคัญท่ีสอดประสานส่งเสริม

ซ่ึงกันและกันในการน�าพาองค์กรไปสู่การบรรลุเป้าหมาย

ตามแผนงานที่ก�าหนดภายใต้กลยุทธ์ขององค์กร และนัก

บัญชีก็เป็นหนึ่งในทรัพยากรบุคคลที่มีส่วนส�าคัญเนื่อง

ด้วยภาระงานท่ีเก่ียวข้องกับทุกภาคส่วนในองค์กรและ

เป็นหน่วยงานสนับสนุนด้านข้อมูล ท่ีต้องแม่นย�าและถูก

ต้อง อย่างไรก็ดีองค์กรควรให้ความส�าคัญต่อการสื่อสาร

ภายในองค์กรเพื่อให้การท�างานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

โดยมีจุดมุ ่งหมายแห่งความส�าเร็จเดียวกันเพื่อน�าพาให้

องค์กรอยู่รอดได้อย่างยั่งยืน
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บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ส�าคัญเพื่อศึกษา (1) ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการเพื่อแก้ไขปัญหาการต่อเติม

อาคารของกรุงเทพมหานครตามแนวคิดแพ๊นท์-ไอเทิร์มส์ (2) แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการเพื่อแก้ไขปัญหาการต่อ

เติมอาคารของกรุงเทพมหานครตามแนวคิดแพ๊นท์-ไอเทิร์มส์ และ (3) เสนอตัวแบบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการ

เพ่ือแก้ไขปัญหาการต่อเติมอาคารของกรุงเทพมหานครตามแนวคิดแพ๊นท์-ไอเทิร์มส์ ท้ังนี้ ได้น�าแนวคิดแนวคิดแพ๊นท์-ไอ

เทิร์มส์ 10 ด้าน ระเบียบวิธีวิจัยใช้วิธีการวิจัยแบบผสมโดยเน้นการวิจัยเชิงปริมาณเป็นหลักและใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ

เป็นข้อมูลเสริม กลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชนในพื้นท่ีของส�านักงานเขต 2 เขต ของกรุงเทพมหานคร อันได้แก่ ส�านักงาน

เขตสวนหลวง และส�านักงานเขตวังทองหลาง จ�านวน 1,112 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย 

และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพเป็นการสัมภาษณ์แนวลึกเฉพาะผู้เช่ียวชาญ จ�านวน 9 คน ผลการ

ศึกษาพบว่า (1) ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการที่ส�าคัญ คือ กรุงเทพมหานครบริหารจัดการเพื่อแก้ไขปัญหาการต่อเติม

อาคารโดยไม่ได้ใช้นักบริหารมืออาชีพ (2) แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่ส�าคัญ คือ กรุงเทพมหานครควรบริหาร

จัดการ หรือแก้ไขปัญหาการต่อเติมอาคารโดยใช้นักบริหารมืออาชีพซ่ึงเป็นผู้ท่ีมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์

ด้านการบริหารจัดการสูง และ (3) ในส่วนของตัวแบบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการ กรุงเทพมหานครควรก�าหนด

และน�าตัวแบบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการเพื่อแก้ไขปัญหาการต่อเติมอาคารตามแนวคิด PANT-ITERMS ท่ี

ส�าคัญ 5 ด้าน มาปรับใช้เป็นกลุ่มตัวชี้วัดส�าคัญส�าหรับการปฏิบัติงาน โดยตัวแบบดังกล่าวควรเรียงตามล�าดับความ

ส�าคัญจากมากไปน้อย ดังนี้ ด้าน (1) ความเป็นมืออาชีพ (2) การมุ่งความส�าเร็จ (3) การท�างานเป็นทีม หรือทีมงาน  

(4) เทคโนโลยี และ (5) เครือข่าย

ค�ำส�ำคัญ: ปัญหาการต่อเติมอาคาร, กรุงเทพมหานคร, แนวคิดแพ๊นท์-ไอเทิร์มส์

Abstract

Objectives of this study were to examine (1) problems of administration to resolve  

building renovation problems of the Bangkok metropolitan authority according to the PANT-ITERMS  
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ในปี พ.ศ. 2515 ได้มีการปรับปรุงการบริหาร

จัดการเมืองหลวงของประเทศให้เป็นรูปแบบการบริหาร

และการปกครองที่มีลักษณะพิเศษแตกต่างจากจังหวัด

อื่นๆ เปล่ียนจากเทศบาลเป็นองค์การบริหารใหม่ เรียกว่า 

“กรุงเทพมหานคร” ต่อมาเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2528 ได้

มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ

กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 บัญญัติให้กรุงเทพมหานคร

มีอิสระในการบริหารจัดการมากขึ้น พระราชบัญญัติฉบับ

นั้นมีการแก้ไขเพิ่มเติมหลายครั้ง จนถึงฉบับที่ 5 พ.ศ. 

2558 ได้มีการก�าหนดให้ให้กรุงเทพมหานครมีสถานะเป็น

นิติบุคคล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ มี

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มาจากการเลือกตั้งโดยตรง 

และเป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารงาน อยู่ในต�าแหน่งตาม

วาระคราวละสีปี่ นบัแต่วนัเลอืกตัง้ โดยมฝ่ีายนติบิญัญตั ิคอื 

concept (2) development guidelines of administration to resolve building renovation problems of the  

}Bangkok metropolitan authority according to the PANT-ITERMS concept and (3) development guidelines  

models of administration to resolve building renovation problems of the Bangkok metropolitan  

authority according to the PANT-ITERMS concept. The PANT-ITERMS concept consists of 10 aspects. 

The methodology and research design of this research was designed as mixed methods research. 

The sample size consisted of 1,112 people, in areas of the district offices 2 of the Khet Suan  

Luang and Khet Wang Thonglang in the Bangkok metropolitan authority. Statistics exercised were  

percentage, mean, and standard deviation. For qualitative data, in-depth interviews of nine experts were  

conducted. The findings of this research were (1) the main problems of administration was the 

Bangkok metropolitan authority did not take advantage of the professional executives to resolve  

building renovation problems (2) the main development guidelines of administration were the 

Bangkok metropolitan authority should perform or resolve building renovation problems by taking 

advantage of the professional executives with extensive administrative knowledge and (3) for the 

development guidelines model, the Bangkok metropolitan authority should create and apply the 

development guidelines model of administration to resolve building renovation problems according 

to the PANT-ITERMS concept of 5 significant aspects in order to apply as key performance indicators 

(KPIs). The development guidelines model should rank the criteria in descending order as professional,  

achievement, teamwork, technology and network.

Keywords: building renovation problems, the Bangkok metropolitan authority, the PANT-ITERMS concept

สภากรุงเทพมหานคร ท่ีได้รับการเลือกตั้งของประชาชน

เช่นกัน แบ่งโครงสร้างส่วนราชการภายในออกเป็น 16 

ส�านัก ส�านักงาน และ 50 ส�านักงานเขต อ�านาจหน้าที่

ของกรุงเทพมหานครมาจาก 2 ส่วน ได้แก่ อ�านาจหน้าที่

ท่ีก�าหนดไว้ในข้อ 1 ถึง ข้อ 27 ตามมาตรา 89 แห่งพระ

ราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 

2528 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมอีกจ�านวน 5 ฉบับ รวมทั้ง

อ�านาจหน้าที่ตามที่ก�าหนดไว้ในมาตรา 16 และมาตรา 

17 แห่งพระราชบัญญัติก�าหนดแผนและข้ันตอนกระจาย

อ�านาจให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ซึ่งบัญญัติ

ให้กรุงเทพมหานครมีอ�านาจหน้าที่ด�าเนินกิจการในเขต

กรุงเทพมหานครในเรื่องต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับคุณภาพ

ชีวิตในทุกด้านของประชากรในพื้นที่ ตัวอย่างเช่น (1) การ

รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน (2) การป้องกัน
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และบรรเทาสาธารณภัย (3) การควบคุมอาคาร (4) การ

ปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่

อาศัย (5) การสาธารณูปโภค และ (6) หน้าที่อื่น ๆ ตาม

ที่กฎหมายระบุ เป็นต้น จะเห็นได้ว่า การต่อเติมเป็น

อ�านาจหน้าที่ที่ส�าคัญประการหนึ่งของกรุงเทพมหานคร 

โดยหน่วยงานของกรุงเทพมหานครที่มีอ�านาจหน้าที่เกี่ยว

กับการต่อเติม ได้แก่ ส�านักการโยธา ซึ่งมีอ�านาจหน้าท่ีท่ี

รวมทั้งการต่อเติม โดยมีกองควบคุมอาคารเป็นหน่วยงาน

ที่รับผิดชอบโดยตรง และในแต่ละส�านักงานเขตรวม 50 

เขต (ซ่ึงมีผู้อ�านวยการเขตหัวหน้าส่วนราชการหรือเป็น

ผู้บริหารสูงสุดจ�านวน 50 เขต/คน) มีผู้อ�านวยการกอง

ควบคุมอาคารเป็นผู้รับผิดชอบ โดยกองควบคุมอาคารใน

แต่ละส�านักงานเขตมีอ�านาจหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการ

ควบคุม แนะน�าเกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง 

รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารในเขตกรุงเทพมหานครให้

เป็นไปตามที่ก�าหนดไว้ในพระราชบัญญัติ กฎกระทรวง ข้อ

บัญญัติ ประกาศ ระเบียบค�าสั่ง และข้อบังคับต่าง ๆ และ

ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

ก า ร ศึ ก ษ า ค รั้ ง นี้  เ ป ็ น ก า ร ศึ ก ษ า ด ้ า น

รัฐประศาสนศาสตร์ หรือการบริหารจัดการของหน่วย

งานของรัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เพื่อ “พัฒนาหน่วยงาน” 

หรือ “พัฒนาการบริหารจัดการของหน่วยงาน” คือ 

กรุงเทพมหานคร (Bangkok Metropolitan Authority 

--BMA) ซ่ึงเป็นหน่วยการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ

ขนาดใหญ่ ในสังกัดของกระทรวงมหาดไทย เท่าที่ผ่าน

มา กรุงเทพมหานครได้ประสบปัญหาเกี่ยวกับการต่อเติม

ตลอดมา ตัวอย่างเช่น ปัญหาเกี่ยวกับความหมายและ

ประเภทของอาคาร ซึ่งเป็นการนิยามให้มีความหมายแคบ

กว่าค�าที่ใช้ทั่วไป โดยเฉพาะประเด็นการก�าหนดสิ่งปลูก

สร้างประเภทใดบ้างถึงจะเข้าลักษณะของค�าว่าอาคาร 

และปัญหาเกี่ยวกับการใช้ดุลพินิจของเจ้าพนักงานท้องถ่ิน

ตามกฎหมายที่ไม่มีการบัญญัติหลักเกณฑ์ไว้ เป็นต้น (สุรีย์  

สงิห์ทอง, 2556, หน้า ฆ-ง)ไม่เพยีงเท่านัน้ กรงุเทพมหานคร

ยังมี “ปัญหาการวิจัย” ซึ่งเป็นปัญหาเกี่ยวกับการบริหาร

จัดการในเรื่องที่กรุงเทพมหานครควบคุมดูแลการต่อเติม

อาคารอย่างไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร เช่น ควบคุมดูแล

การต่อเติมอาคารให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างไม่เข้มงวด

เท่าทีค่วร นอกจากนีแ้ล้ว กรงุเทพมหานครยงัประสบปัญหา

เกีย่วกบัการบรหิารจดัการเพือ่แก้ไขปัญหาการต่อเตมิอาคาร

ของกรุงเทพมหานครตามกรอบแนวคิด PANT-ITERMS 10 

ด้าน บางประการ ตัวอย่างเช่น ปัญหาเกี่ยวกับการบริหาร

จัดการด้านความเป็นมืออาชีพ (professional) 

ด้วยเหตุผลข้างต้นท่ีแสดงถึงความเป็นมา อ�านาจ

หน้าท่ีของกรุงเทพมหานคร ตลอดจนปัญหาการวิจัย และ

ตัวอย่างปัญหาเก่ียวกับการบริหารจัดการ ท�าให้ผู้ศึกษามี

ความสนใจท่ีจะศึกษาครั้งนี้ อันจะเป็นประโยชน์ท้ังในทาง

วิชาการ ทางปฏิบัติต่อหน่วยงาน รวมท้ังประชาชนต่อไป

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

1. เพื่อศึกษาปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการ

เพื่อแก้ไขปัญหาการต่อเติมอาคารของกรุงเทพมหานคร

ตามแนวคิดแพ๊นท์-ไอเทิร์มส์

2. เพือ่ศกึษาแนวทางการพฒันาการบรหิารจดัการ

เพื่อแก้ไขปัญหาการต่อเติมอาคารของกรุงเทพมหานคร

ตามแนวคิดแพ๊นท์-ไอเทิร์มส์

3. เพื่อเสนอตัวแบบแนวทางการพัฒนาการ

บริหารจัดการเพื่อแก้ไขปัญหาการต่อเติมอาคารของ

กรุงเทพมหานครตามแนวคิดแพ๊นท์-ไอเทิร์มส์

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

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 
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(management) ใช้กับการบริหารงานที่มุ่งเน้นการด�าเนิน

งานเพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย นิยมใช้กับการจัดการธุรกิจ 

(business management)

กรอบแนวคิดกำรวิจัย

กรอบแนวคิดการวิจัยส�าหรับการศึกษาครั้งนี้ 

ประกอบด้วยกรอบแนวคิดการวิจัยส่วนที่เป็นตัวแปรอิสระ 

หรือ เหตุ (cause) และกรอบแนวคิดการวิจัยส่วนท่ีเป็น

ตัวแปรตาม หรอื ผล (effect) ในลกัษณะทีต่่อเนือ่ง สมัพนัธ์ 

หรือเป็นเหตุเป็นผลต่อกัน (causality) โดยกรอบแนวคิด

การวิจัยส่วนที่เป็นตัวแปรอิสระ คือ “แนวคิดการบริหาร

จัดการแพ๊นท์-ไอเทิร์มส์ (PANT-ITERMS) 10 ด้าน” ได้แก่ 

ด้าน (1) ความเป็นมืออาชีพ (professional) (2) การมุ่ง

ความส�าเร็จ (achievement) (3) เครือข่าย (network) (4) 

การท�างานเป็นทีม หรือทีมงาน (teamwork) (5) ข้อมูล

ข่าวสาร (information) (6) เทคโนโลยี (technology) (7) 

งบประมาณ (economic status) (8) ทรัพยากรมนุษย์ 

(resource) (9) คุณธรรม (morality) และ (10) สังคม

ส่วนรวม (society) (วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, 2559, น. 369) 

ต่อจากน้ีไปเรียกว่า “แนวคิด PANT-ITERMS 10 ด้าน” 

ท้ังนี้ ผู้ศึกษาได้ก�าหนดหรือจัดแบ่งกลุ่มของกรอบแนวคิด

การวิจัยส่วนท่ีเป็นตัวแปรอิสระ หรือเหตุ ให้ประกอบด้วย 

3 ส่วน ซ่ึงสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย 3 ข้อ ตาม

ล�าดบั ได้แก่ (1) ปัญหาเกีย่วกบัการบรหิารจดัการเพือ่แก้ไข

ปัญหาการต่อเติมอาคารของกรุงเทพมหานครตามแนวคิด 

PANT-ITERMS 10 ด้าน (สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การ

วิจัย ข้อ 1) (2) แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการเพื่อ

แก้ไขปัญหาการต่อเติมอาคารของกรุงเทพมหานครตาม

แนวคดิ PANT-ITERMS 10 ด้าน (สอดคล้องกบัวตัถุประสงค์

การวิจัย ข้อ 2) และ (3) ตัวแบบแนวทางการพัฒนาการ

พัฒนาการบริหารจัดการเพื่อแก้ไขปัญหาการต่อเติม

อาคารของกรุงเทพมหานครตามแนวคิด PANT-ITERMS 

10 ด้าน (สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย ข้อ 3) ขณะ

เดียวกัน ผู้ศึกษาได้ก�าหนดกรอบแนวคิดการวิจัยส่วนที่

เป็นตัวแปรตาม หรือ ผล คือ “การเพิ่มประสิทธิภาพใน

การบริหารจัดการเพื่อแก้ไขปัญหาการต่อเติมอาคารของ

กรุงเทพมหานครตามแนวคิด PANT-ITERMS 10 ด้าน” 

ท้ังนี้ เป็นการก�าหนดในลักษณะท่ีต่อเนื่อง สัมพันธ์ หรือ

เป็นเหตุเป็นผลต่อกันกับกรอบแนวคิดการวิจัยส่วนท่ีเป็น

ตัวแปรอิสระดังกล่าว ดังภาพ 1



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 ประจ�าเดือน มกราคม-เมษายน 2562 33

   ตัวแปรอิสระ (เหตุ)          ตัวแปรตาม (ผล)

1. ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการเพื่อแก้ไขปัญหาการต่อเติมอาคารของ

กรงุเทพมหานครตามแนวคิด PANT-ITERMS 10 ด้าน (สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์

การวิจัย ข้อ 1) ได้แก่ ด้าน 

   1) ความเป็นมืออาชีพ (professional) 

   2) การมุ่งความส�าเร็จ (achievement) 

   3) เครือข่าย (network) 

   4) การท�างานเป็นทีม หรือทีมงาน (teamwork) 

   5) ข้อมูลข่าวสาร (information) 

   6) เทคโนโลยี (technology) 

   7) งบประมาณ (economic status) 

   8) ทรัพยากรมนุษย์ (resource) 

   9) คุณธรรม (morality) 

   10) สังคมส่วนรวม (society) 

การเพิ่มประสิทธิภาพใน

การบริหารจัดการเพื่อ

แก้ไขปัญหาการต่อเติม

อาคารของกรุงเทพ

มหานครตามแนวคิด 

PANT-ITERMS 10 ด้าน

2. แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการเพื่อแก้ไขปัญหาการต่อเติมอาคาร

ของกรุงเทพมหานครตามแนวคิด PANT-ITERMS 10 ด้าน (สอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์การวิจัย ข้อ 2)

3. ตัวแบบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการเพื่อแก้ไขปัญหาการต่อเติม

อาคารของกรุงเทพมหานครตามแนวคิด PANT-ITERMS 10 ด้าน (สอดคล้อง

กับวัตถุประสงค์การวิจัย ข้อ 3)

ภำพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัยส�าหรับการวิจัยเชิงปริมาณที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตามอย่าง

เป็นเหตุเป็นผลต่อเนื่องกันโดยจัดกลุ่มตามวัตถุประสงค์การวิจัย 3 ข้อ

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

ในการศึกษาคร้ังน้ี ผู ้ศึกษาได้ก�าหนดรูปแบบ

การวิจัย (research design) ให้เป็นการวิจัยแบบผสม 

(mixed methods research) ซึ่งเน้นการวิจัยเชิงปริมาณ  

(quantitative research) เป็นหลักในสัดส่วนประมาณ 

80% พร ้อมกับน� าข ้อมูลจากการวิจัย เชิ งคุณภาพ  

(qualitative research) ในสัดส่วนประมาณ 20% มา

เสริม และเทียบเคียงกับข้อมูลที่ได้มาจากการวิจัยเชิง

ปริมาณ (Creswell & Clark, 2011, pp. 174-175) กล่าว

คือ หลังจากได้ข้อมูลเชิงปริมาณจากการวิจัยเชิงปริมาณ

แล้ว ผู้ศึกษาก็จะน�าข้อมูลดังกล่าวมาใช้เป็นแนวทางใน

การก�าหนดประเด็นส�าคัญของการสัมภาษณ์แนวลึกเฉพาะ

ผู้เช่ียวชาญ หรือผู้ให้ข้อมูลหลัก (key informants) จ�านวน 

9 คน ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ และท้ายสุด ก็จะน�า

ข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพมาเทียบเคียง

กันว่า เหมือนกัน คล้ายคลึงกัน หรือแตกต่างกันอย่างไร 

ในส่วนท่ีเก่ียวกับการวิจัยเชิงปริมาณนั้น เป็นการวิจัยเชิง

ส�ารวจ (survey research) ท่ีให้ความส�าคัญกับการเก็บ

รวบรวมข้อมูลสนาม (field data collection) หรือการ

วิจัยสนาม (field research) เป็นหลักเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิง

ปรมิาณซึง่มปีระชากรหรอืกลุม่ตวัอย่างเป็นจ�านวนมาก โดย

ใช้แบบสอบถามเป็นเครือ่งมอืในการเกบ็รวบรวมข้อมูลจาก

ประชากรหรือกลุ่มตัวอย่าง ส�าหรับประโยชน์ของการวิจัย
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เชิงส�ารวจ คือ ผู้ศึกษาสามารถด�าเนินการด้วยระยะเวลา

อนัสัน้ เครือ่งมอืในการเกบ็รวบรวมข้อมลูค่อนข้างประหยดั 

และสามารถเข้าถงึกลุม่ประชากรได้ในวงกว้าง อกีทัง้ผูต้อบ

แบบสอบถามสามารถตอบโดยไม่ได้รับอิทธิพลใดๆ จากผู้

ศกึษา (Creswell, 2002, pp. 421-422, 178-182) ในเวลา

เดียวกัน ในการศึกษาครั้งนี้ ก็ได้ให้ความส�าคัญกับการเก็บ

รวบรวมข้อมูลจากเอกสาร (document research) ด้วย 

เช่น การเก็บรวบรวมข้อมูลในลักษณะของการทบทวน

วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง (reviewed literatures) ทั้งนี้ เพื่อ

ให้ได้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือและมีน�้าหนักในการวิเคราะห์ข้อมูล

เพิ่มมากยิ่งขึ้น และน�าไปสู่การพบข้อสรุปในการวิจัยต่อไป 

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

ประชากร คือ ประชาชนที่ท�าการศึกษาทั้งหมดใน

พืน้ทีข่องส�านักงานเขตของกรงุเทพมหานครทีป่ระกอบด้วย

ส�านักงานเขต 50 เขต จ�านวน 5,673,560 คน ส่วนกลุ่ม

ตวัอย่าง คอื ประชาชนทีท่�าการศึกษาทีต่อบแบบสอบถามใน

พ้ืนทีข่องส�านักงานเขต จ�านวน 2 เขต ของกรงุเทพมหานคร 

อันได้แก่ ส�านักงานเขตสวนหลวง และส�านักงานเขต

วังทองหลาง โดยมีจ�านวนกลุ่มตัวอย่าง 1,112 คน ผู้ศึกษา

ได้เลือกส�านักงานเขต 2 เขต จากจ�านวนประชากรทั้งหมด

ในส�านักงานเขต 50 เขตของกรุงเทพมหานคร โดยเลือก 1 

เขตจากเหนือ และเลอืก 1 เขตจากใต้ค่าเฉลีย่ประชากรของ

ส�านักงานเขต 50 เขต จ�านวนกลุ่มตัวอย่าง 1,112 คนนั้น 

ได้มาจากการค�านวณโดยใช้สตูรการหาจ�านวนกลุม่ตวัอย่าง

ของ ทาโร ยามาเน่ ที่ระดับความเชื่อมั่น 97% หรือคลาด

เคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างที่ระดับ 0.03 (Yamane, 2012) 

เช่นนี้ ถือว่าเป็นการสุ่มตัวอย่างประเภทที่ใช้ความน่าจะ

เป็น (probability sampling) และเป็นการสุ่มตัวอย่าง

อย่างง่าย (simple random sampling) โดยกลุ่มตัวอย่าง

ในประชากรมีโอกาสถูกสุ ่มหรือถูกเลือกมาเป็นกลุ ่มตัว

อย่างเท่าๆ กัน ในส่วนของประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

ของการวิจัยเชิงคุณภาพ เนื่องจากประชากรของการวิจัย

เชิงคุณภาพเป็นประชากรแฝง (hidden population) 

ที่ไม่อาจระบุจ�านวนประชากรได้ง่ายและชัดเจน ดังเช่น

การวิจัยเชิงปริมาณ ดังน้ัน ประเภทของการสุ่มตัวอย่าง

จึงเป็นประเภทที่ไม่ใช้ความน่าจะเป็น (non probability 

sampling) (Greg, Namey, & Mitchell, 2013, pp. 

47) เพื่อให้ได้ผู้เช่ียวชาญ จ�านวน 9 คนดังกล่าว โดยในที่

นี้ ได้ใช้การสุ่มตัวอย่างเพื่อให้ได้ผู้เช่ียวชาญตามแนวคิด 

สโนว์ บอล (snowball sampling concept) (Batrick & 

Waldorf, 1981, pp. 141-163.)

ส่วนเหตุผลที่ผู้ศึกษาเลือกประชาชนในพื้นที่ของ

ส�านักงานเขตจ�านวน 2 เขต ของกรุงเทพมหานครเป็น

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างของการศึกษาครั้งนี้ เพราะ

ประชาชนเป็นผู้รับบริการ หรือเป็นผู้ได้รับบริการโดยตรง

จากการบริหารจัดการเพื่อแก้ไขปัญหาการต่อเติมอาคาร

ของกรุงเทพมหานคร

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 

ใช้แบบสอบถามในการวิจัย ซึ่งประกอบด้วย 2 

ลักษณะ ลักษณะแรก เป็นค�าถามปลายปิด (closed-end 

question) ซ่ึงหมายถึง แบบสอบถามท่ีผู้ศึกษาได้ก�าหนด

ค�าตอบไว้ในแบบสอบถามด้วยเพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถาม

เลือกตอบ และผู้ตอบแบบสอบถามไม่มีโอกาสแสดงความ

คดิเหน็นอกเหนอืจากค�าตอบทีไ่ด้ก�าหนดไว้ในแบบสอบถาม

นัน้ได้ ส่วนอกีลกัษณะหนึง่ เป็นค�าถามปลายเปิด (opened-

end question) ซึ่งหมายถึง ผู้ศึกษาได้ก�าหนดให้มีค�าถาม

ใดค�าถามหนึ่งหรือหลายค�าถามในแบบสอบถาม หรือใน

ส่วนท้ายสุดของแบบสอบถาม โดยเปิดโอกาสให้ผู ้ตอบ

แบบสอบถามได้แสดงความคิดเห็นไว้ด้วย โดยหัวข้อนี้

แบ่งการน�าเสนอเป็น 3 หัวข้อย่อย ได้แก่ (1) หลักเกณฑ์

การสร้างข้อค�าถาม (2) ลักษณะแบบสอบถาม และ (3) 

การทดสอบแบบสอบถาม แบบสอบถามดังกล่าวผ่านการ

ทดสอบเพือ่หาค่าความเทีย่งตรง ซึง่เป็นการทดสอบเพือ่หา

ค่าความเท่ียงตรงตามเนื้อหา หรือหาค่าความสอดคล้อง

ระหว่างข้อค�าถามกับวัตถุประสงค์การวิจัย (Index of 

item Objective Congruence--IOC) จากผู้เช่ียวชาญ

จ�านวน 5 คน ได้ค่าความเท่ียงตรงเท่ากับ 0.86 และได้

ท�าการทดสอบ (try out) จ�านวน 50 ชุด เพื่อหาความเชื่อ

ถือได้ของแบบสอบถาม หรือหาค่าครอนบาค (Cronbach) 

ของแบบสอบถามทั้งฉบับ ได้ค่าความเชื่อถือได้ที่ระดับ 

0.84 ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพ ได้ใช้แบบสอบถามแนวลึก

ท่ีมีโครงสร้าง (structured in-depth interview form) 

เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์
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กลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้เชี่ยวชาญดังกล่าว

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

ด�าเนินการระหว่างวันที่ 1-30 มกราคม 2560 โดย

ผู้ศึกษา และผู้ช่วยอีก 5 คน ได้แจกแบบสอบถาม จ�านวน 

1,112 ชุด/คน เก็บรวบรวมแบบสอบถามที่สมบูรณ์กลับ

คืนมาได้จ�านวน 960 ชุด/คน (n=960) คิดเป็นร้อยละ 

86.33 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 1,112 คน ส่วนการวิจัย

เชิงคุณภาพ ผู้ศึกษาได้ท�าการสัมภาษณ์แนวลึกเฉพาะผู้

เชี่ยวชาญ (in-depth interview of experts) หรือผู้ให้

ข้อมูลหลัก จ�านวน 9 คน ๆ ละ 60 นาที จนครบท้ัง 9 

คน และเป็นการสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัว (face to face 

interview)

กำรวิเครำะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้

ผู้ศึกษาน�าข้อมูลเชิงปริมาณมาท�าการประมวล

และวิเคราะห์ทางสถิติโดยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปส�าหรับ

คอมพิวเตอร์ โดยวิธีวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการวิเคราะห์ใน

รูปตาราง (contingency analysis) รวมทั้งใช้รูปแบบ

การวิเคราะห์เชิงพรรณนา (descriptive analytical  

approach) โดยเขียนพรรณนาหรืออธิบายใต้ตาราง ส่วน

สถิติที่ใช้ เป็นสถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistics) 

ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ และค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน ส�าหรบั

การวิจัยเชิงคุณภาพ หลังจากได้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์

แนวลึกเฉพาะผูเ้ชีย่ชาญแล้ว ผูศ้กึษาได้น�ามาประมวล แปล

ความ และวิเคราะห์ (interpretation and descriptive 

analysis) และเขียนบรรยายไว้ในตาราง

สรุปผลกำรวิจัย

ผลการวิจัยข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ ่มตัวอย่าง

พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ (ร้อยละ 52.2) เป็นหญิง 

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ (ร้อยละ 70.8) มีระดับการศึกษา

ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า หรือสูงกว่าปริญญาตรี และกลุ่ม

ตัวอย่างส่วนใหญ่ (ร้อยละ 54.2) เป็นประชาชนในเขตพื้นที่

ส�านักงานเขตสวนหลวง ส�าหรับผลการวิจัยท่ีสอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์การวิจัย 3 ข้อ มีดังนี้

1. ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการเพื่อแก้ไข

ปัญหาการต่อเติมอาคารของกรุงเทพมหานครตามแนวคิด

แพ๊นท์-ไอเทิร์มส์ 10 ด้าน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่

เห็นด้วยในระดับปานกลางทุกข้อค�าถามท้ัง 10 ด้าน โดย

ปัญหาเก่ียวกับการบริหารจัดการท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงท่ีสุด (ค่า

เฉลี่ย 2.41) คือ ด้านความเป็นมืออาชีพ ได้แก่ ค�าถามที่

ว่า “กรุงเทพมหานครแก้ไขปัญหาการต่อเติมอาคารโดย

ไม่ได้ใช้นักบริหารมืออาชีพ”

2. แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการเพื่อแก้ไข

ปัญหาการต่อเติมอาคารของกรุงเทพมหานครตามแนวคิด

แพ๊นท์-ไอเทิร์มส์ 10 ด้าน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่

เห็นด้วยในระดับปานกลางทุกข้อค�าถามท้ัง 10 ด้าน โดย

แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด 

(ค่าเฉลี่ย 2.29) คือ ด้านความเป็นมืออาชีพ ได้แก่ ค�าถาม

ท่ีว่า “กรุงเทพมหานครควรแก้ไขปัญหาการต่อเติมอาคาร

โดยใช้นักบริหารมืออาชีพ”

3. ตัวแบบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการ

เพื่อแก้ไขปัญหาการต่อเติมอาคารของกรุงเทพมหานคร

ตามแนวคิดแพ๊นท์-ไอเทิร์มส์ 10 ด้าน พบว่า กลุ่มตัวอย่าง

ส่วนใหญ่เห็นด้วยในระดับมากทุกข้อค�าถามทั้ง 10 ด้าน 

โดยตัวแบบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่มีค่า

เฉลี่ยสูงท่ีสุด (ค่าเฉลี่ย 2.63) คือ ด้านความเป็นมืออาชีพ 

ได้แก่ ค�าถามท่ีว่า “การท่ีกรุงเทพมหานครแก้ไขปัญหาการ

ต่อเติมอาคารโดยใช้นักบริหารมืออาชีพที่มีความรู้ความ

สามารถ และประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการสูงและ

ปฏิบัติงานเพื่อส่วนรวมเป็นหลัก”

ท้ังนี้ ค่าเฉลี่ยของปัญหา แนวทางการพัฒนา และ

ตัวแบบของแต่ละด้านเรียงตามล�าดับค่าเฉลี่ยจากมากไป

น้อย ได้แสดงไว้ในตาราง 1 โดยในแต่ละด้าน ผู้ศึกษาได้

แสดงค่าเฉลี่ยไว้ แต่ถ้าหากค่าเฉลี่ยเท่ากัน ได้แสดงค่าเบี่ยง

เบนมาตรฐานไว้ด้วย
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ตำรำง 1

ปัญหา	แนวทางการพัฒนาและ	ปัจจัยที่มีส่วนส�าคัญท�าให้แนวทางการพัฒนาเกี่ยวกับการบริหารจัดการเพื่อแก้ไขปัญหา

การต่อเติมอาคารของกรุงเทพมหานครตามแนวคิดแพ๊นท์-ไอเทิร์มส์	10	ด้าน

ค่ำเฉลี่ยแต่ละด้ำนเรียงตำมล�ำดับจำกมำกไปน้อย

1. ปัญหำเกี่ยวกับ

กำรบริหำรจัดกำร

2. แนวทำงกำรพัฒนำ

กำรบริหำรจัดกำร

3. ตัวแบบแนวทำงกำรพัฒนำ

กำรบริหำรจัดกำร

1) ด้านความเป็นมืออาชีพ

ได้แก่ ค�าถามที่ว่า 

“กรุงเทพมหานครแก้ไข

ปัญหาการต่อเติมอาคาร

โดยไม่ได้ใช้นักบริหารมือ

อาชีพ”

2.41 1) ด้านความเป็นมืออาชีพ 

ได้แก่ ค�าถามท่ีว่า 

“กรุงเทพมหานครควรแก้ไข

ปัญหาการต่อเติมอาคารโดย

ใช้นักบริหารมืออาชีพ”

2.29 1) ด้านความเป็นมือ

อาชีพ ได้แก่ ค�าถามท่ีว่า 

“การท่ีกรุงเทพมหานคร

แก้ไขปัญหาการต่อเติม

อาคารโดยใช้นักบริหาร

มืออาชีพท่ีมีความรู้

ความสามารถ และ

ประสบการณ์ด้านการ

บริหารจัดการสูงและ

ปฏิบัติงานเพื่อส่วนรวม

เป็นหลัก”

2.63

2) ด้านการมุ่งความส�าเร็จ 2.31 2) ด้านการมุ่งความส�าเร็จ  2.26 2) ด้านการมุ่งความส�าเร็จ 2.60

3) ด้านเทคโนโลยี 2.20 3) ด้านการท�างานเป็นทีมหรือ

ทีมงาน

2.26 3) ด้านการท�างานเป็นทีม

หรือทีมงาน

2.26

4) ด้านข้อมูลข่าวสาร 2.17 4) ด้านเทคโนโลยี 2.25 4) ด้านเทคโนโลยี 2.54

5) ด้านการท�างานเป็นทีม

หรือทีมงาน 2.16 5) ด้านเครือข่าย 2.25 5) ด้านเครือข่าย 2.51

6) ด้านสังคมส่วนรวม 2.01 6) ด้านข้อมูลข่าวสาร 2.25 6) ด้านสังคมส่วนรวม 2.49

7) ด้านคุณธรรม 1.95 7) ด้านสังคมส่วนรวม 2.21 7) ด้านคุณธรรม 2.46

8) ด้านทรัพยากรมนุษย์ 1.94 8) ด้านทรัพยากรมนุษย์ 2.17 8) ด้านทรัพยากรมนุษย์ 2.45

9) ด้านเครือข่าย 1.92 9) ด้านคุณธรรม 2.14 9) ด้านงบประมาณ 2.44

10) ด้านงบประมาณ 1.89 10) ด้านงบประมาณ 2.08 10) ด้านข้อมูลข่าวสาร 2.38

4. ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้ให้ข้อมูล

หลัก จ�านวน 9 คน (สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย 

ข้อ 2-3) พบว่า ผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้ให้ข้อมูลหลักทั้ง 9 คน 

เห็นด้วยกับ (1) แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการ ท่ี

ว่า “กรุงเทพมหานครควรแก้ไขปัญหาการต่อเติมอาคาร

โดยใช้นักบริหารมืออาชีพ” และ (2) ตัวแบบแนวทางการ

พัฒนาการบริหารจัดการ ที่ว่า “การที่กรุงเทพมหานคร

แก้ไขปัญหาการต่อเติมอาคารโดยใช้นักบริหารมืออาชีพที่

มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ด้านการบริหาร

จัดการสูงและปฏิบัติงานเพื่อส่วนรวมเป็นหลัก”

กำรอภิปรำยผล

เฉพาะท่ีส�าคัญและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์

การวิจัย มีดังนี้

1. การอภิปรายผลปัญหาเกี่ยวกับการบริหาร
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จัดการ และแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการ จากผล

การศึกษาที่พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นด้วยในระดับ

ปานกลางต่อปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการเพื่อแก้ไข

ปัญหาการต่อเติมอาคารของกรุงเทพมหานครตามแนวคิด

แพ๊นท์-ไอเทิร์มส์ทั้ง 10 ด้าน เมื่อเป็นเช่นนี้ ผู้ศึกษาจึงได้

เลือกน�าปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านที่มีค่าเฉลี่ย

สูงที่สุด หรือส�าคัญที่สุดจ�านวน 1 ด้าน มาอภิปรายผลเพื่อ

น�าไปสู่การเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการ

อย่างเป็นวิชาการ และเป็นระบบต่อไป ทั้งนี้ ผู้ศึกษาได้น�า 

“กระบวนการพิจารณาแก้ไข” ที่ประกอบด้วย 3 ข้ันตอน 

ได้แก่ ปัญหา สาเหตุ และแนวทางการพัฒนา มาปรับใช้

ในการอภิปรายผลส่วนนี้ ดังนี้

1.1 เหตุผลส�าคัญที่กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็น

ด้วยในระดับปานกลางต่อ “ปัญหาเกี่ยวกับการบริหาร

จัดการ” ด้านความเป็นมืออาชีพ ซึ่งมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด 

(ค่าเฉลี่ย 2.41) ดังค�าถามที่ว่า “กรุงเทพมหานครแก้ไข

ปัญหาการต่อเติมอาคารโดยไม่ได้ใช้นักบริหารมืออาชีพ” 

น้ัน มี “สาเหตุ” ส�าคัญมาจากการที่ “ผู้บริหารบางส่วน

ของกรุงเทพมหานครไม่เห็นความส�าคัญและความจ�าเป็น

ของการแก้ไขปัญหาการต่อเติมอาคารโดยใช้นักบริหาร

มืออาชีพ”

1.2 หลังจากทราบและเข้าใจ “สาเหตุ” ดัง

กล่าวนี้แล้ว ท�าให้ผู้ศึกษาเสนอข้อเสนอแนะ หรือเสนอ 

“แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการ” ได้อย่างตรง

ประเด็น ชัดเจน และรัดกุมข้ึน ดังนี้ “กรุงเทพมหานคร

ควรบริหารจัดการ หรือแก้ไขปัญหาการต่อเติมอาคาร 

(เช่น ปัญหาการควบคุมดูแลการต่อเติมอาคารให้เป็น

ไปตามกฎหมายไม่เข้มงวดเท่าที่ควร) โดยใช้นักบริหาร

มืออาชีพ ซึ่งหมายถึง ใช้ผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และ

ประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการสูง รวมทั้งปฏิบัติงาน

เพื่อผลประโยชน์ของส่วนรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพจริง

และชดัเจน ในเวลาเดยีวกนั กรงุเทพมหานครควรจดัการฝึก

อบรมหรอืการพฒันาผูบ้รหิารทกุระดบัเพือ่เสรมิสร้างความ

รู้ความเข้าใจและน�าไปใช้ในการปรับปรุงหรือพัฒนาการ

ปฏิบัติงานในเรื่องความส�าคัญและความจ�าเป็นของการ

แก้ไขปัญหาการต่อเติมอาคารโดยใช้นักบริหารมืออาชีพ 

หรือใช้ความเป็นมืออาชีพ นอกจากนั้น กรุงเทพมหานคร

ควรมีกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ท่ีครอบคลุมในเรื่อง

การก�าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ยุทธศาสตร์การ

ด�าเนินงาน แผนท่ีทางยุทธศาสตร์ และตัวช้ีวัด ท่ีสนับสนุน

การบริหารจัดการโดยใช้นักบริหารมืออาชีพ” ดังภาพ 2
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ปัญหาด้านความเป็นมืออาชีพ ท่ีส�าคัญ

ที่สุดตามความเห็นของกลุ่มตัวอย่างส่วน

ใหญ่ คือ กรุงเทพมหานครแก้ไขปัญหา

การต่อเติมอาคารโดยไม่ได้ใช้นักบริหาร

มืออาชีพ (ค่าเฉลี่ย 2.41)

ผู้บริหารบางส่วนของกรุงเทพมหานครไม่

เห็นความส�าคัญและความจ�าเป็นของการ

แก้ไขปัญหาการต่อเติมอาคารโดยใช้นัก

บริหารมืออาชีพ

กรุงเทพมหานครควรบริหารจัดการ หรือ

แก้ไขปัญหาการต่อเตมิอาคาร (เช่น ปัญหา

การควบคุมดูแลการต่อเติมอาคารให้เป็น

ไปตามกฎหมายไม่เข้มงวดเท่าที่ควร) โดย

ใช้นักบริหารมืออาชีพ ซึ่งหมายถึง ใช้ผู้ที่

มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์

ด้านการบริหารจัดการสูง รวมทั้งปฏิบัติ

งานเพือ่ผลประโยชน์ของส่วนรวมได้อย่าง

มีประสิทธิภาพจริงและชัดเจน ในเวลา

เดียวกัน กรุงเทพมหานครควรจัดการฝึก

อบรมหรือการพัฒนาผู้บริหารทุกระดับ

เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและน�า

ไปใช้ในการปรบัปรงุหรอืพฒันาการปฏิบตัิ

งานในเรื่องความส�าคัญและความจ�าเป็น

ของการแก้ไขปัญหาการต่อเตมิอาคารโดย

ใช้นักบริหารมืออาชีพ หรือใช้ความเป็น

มืออาชีพ นอกจากนั้น กรุงเทพมหานคร

ควรมีกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ที่

ครอบคลุมในเรื่องการก�าหนดวิสัยทัศน์ 

พันธกิจ เป้าหมาย ยุทธศาสตร์การด�าเนิน

งาน แผนที่ทางยุทธศาสตร์ และตัวชี้วัด 

ที่สนับสนุนการบริหารจัดการโดยใช้นัก

บริหารมืออาชีพ

ภำพ 2 การอภิปรายผลปัญหา สาเหตุ แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการเพื่อแก้ไขปัญหาการต่อเติมอาคารของ

กรุงเทพมหานครตามแนวคิดแพ๊นท์-ไอเทิร์มส์ โดยน�า “กระบวนการพิจารณาแก้ไขปัญหา 3 ขั้นตอน” มาประยุกต์ใช้

กระบวนการพิจารณาแก้ไขปัญหา

(1) (2) (3)

ปัญหา หาเหตุ แนวทางการพัฒนา

สอดคล้อง

2. การอภิปรายผลตัวแบบแนวทางการพัฒนาการ

บริหารจัดการ จากผลการศึกษาที่พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วน

ใหญ่เห็นด้วยในระดับมากทุกข้อค�าถามทั้ง 10 ด้าน โดยตัว

แบบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่มีค่าเฉลี่ยสูง

ที่สุดคือ ด้านความเป็นมืออาชีพ ได้แก่ ค�าถามที่ว่า “การ

ที่กรุงเทพมหานครแก้ไขปัญหาการต่อเติมอาคารโดยใช้นัก

บรหิารมอือาชพีทีม่คีวามรูค้วามสามารถ และประสบการณ์

ด้านการบริหารจัดการสูงและปฏิบัติงานเพื่อส่วนรวมเป็น

หลัก” (ค่าเฉลี่ย 2.63) นั้น ส�าหรับเหตุผลส�าคัญท่ีกลุ่ม

ตัวอย่างส่วนใหญ่ซ่ึงเป็นประชาชนในพื้นท่ีของส�านักงาน

เขต 2 เขต ของกรุงเทพมหานคร อันได้แก่ ส�านักงานเขต

สวนหลวง และส�านกังานเขตวงัทองหลาง เหน็ด้วยในระดบั
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มากดังกล่าว แทนที่จะเห็นด้วยในระดับปานกลางหรือใน

ระดับน้อย ผู้ศึกษามีความเห็นว่า เนื่องจากกลุ่มตัวอย่าง

ส่วนใหญ่พึงพอใจ ให้ความส�าคัญ หรือเห็นความส�าคัญของ

แนวคิดหรือหลักการที่ทันสมัย ชัดเจน และเหมาะสมกับ

สภาพในการบริหารจัดการในปัจจบุนั โดยเฉพาะด้านความ

เป็นมืออาชีพ โดยกลุ่มตัวอย่างเชื่อว่า หลักการดังกล่าวนี้

เป็นสิ่งส�าคัญและจ�าเป็นยิ่งส�าหรับการบริหารจัดการของ

หน่วยงานภาครฐัและภาคเอกชน และหากกรงุเทพมหานคร 

หรือหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงเกี่ยวกับการต่อ

เติมอาคารของกรุงเทพมหานคร น�าไปปรับใช้ ย่อมมีแนว

โน้มช่วยให้การบริหารจัดการเพ่ือแก้ไขปัญหาการต่อเติม

อาคารของกรุงเทพมหานครมีประสิทธิภาพ หรือประสบ

ผลส�าเรจ็เพิม่มากขึน้ เฉพาะหลกัการหรอืแนวคดิทีใ่ห้ความ

ส�าคัญกับด้านความเป็นมืออาชีพนั้น สอดคล้องกับแนวคิด

ของ วริชั วริชันภิาวรรณ (2552) ทีไ่ด้ให้ความส�าคญักบัภาพ

รวมการจัดการภาครัฐแนวใหม่ของไทย ไว้ว่า ในภาพรวม

แนวคิดทางรัฐประศาสนศาสตร์ หรืออาจเรียกว่า แนวคิด

การบริหารจัดการภาครัฐของไทยในปัจจุบันและในอนาคต 

มีลักษณะส�าคัญ 20 ข้อ โดยแต่ละข้อมีความสัมพันธ์กัน 

คาบเกีย่วกนั และอาจปรากฏให้เหน็มากน้อยแตกต่างกนัใน

แต่ละช่วงเวลา ตัวอย่างเช่น แนวคิดการบริหารจัดการท่ีให้

ความส�าคญักับ (1) การสนบัสนนุนกับรหิารมอือาชพีทัง้ชาย

และหญิง และ (2) การเน้นความส�าเร็จ (achievement) 

ผลผลิต (product) ผลลัพธ์ (result) หรือปัจจัยน�าออก 

(output) มากกว่ากระบวนการด�าเนินงาน (process) การ

ปฏิบัติงาน (performance) ปัจจัยน�าเข้า (input) ตลอด

จนกฎหมายและกฎระเบียบ เป็นต้น ด้วยเหตุผลดังกล่าว

นี้ จึงมีส่วนส�าคัญท�าให้กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นด้วยใน

ระดับมากดังกล่าว

3. การอภิปรายผลความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ

ต่อแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการ และตัวแบบ

แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการ (สอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์การวิจัย ข้อ 2.-3) พบว่า ผู้เชี่ยวชาญ หรือ

ผู้ให้ข้อมูลหลักทั้ง 9 คน ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความ

สามารถ และความเชี่ยวชาญการบริหารจัดการเพื่อแก้ไข

ปัญหาการต่อเติมอาคารของกรุงเทพมหานครล้วนเห็น

ด้วยกับแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการ และตัว

แบบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการดังกล่าวแล้ว

นั้น ส�าหรับเหตุผลส�าคัญที่ผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้ให้ข้อมูลหลัก

มีความเห็นดังกล่าว เนื่องจาก (1) นักบริหารมืออาชีพย่อม

มีส่วนส�าคัญท�าให้การบริหารจัดการเพื่อแก้ไขปัญหาการ

ต่อเติมอาคารประสบความส�าเร็จมากกว่านักบริหารทั่วไป 

และยังมีส่วนส�าคัญท�าให้กรุงเทพมหานครและบุคลากรได้

รับการยอมรับจากหน่วยงานอื่นและประชาชนเพิ่มมากขึ้น 

และ (2) หากกรุงเทพมหานครน�าแนวทางการพัฒนาการ

บริหารจัดการและตัวแบบดังกล่าวไปปรับใช้ ย่อมมีแนว

โน้มช่วยให้การบริหารจัดการเพื่อแก้ไขปัญหาการต่อเติม

อาคารของกรุงเทพมหานครมีประสิทธิภาพ หรือประสบ

ผลส�าเร็จเพิ่มมากข้ึน

ข้อเสนอแนะกำรวิจัยครั้งนี้

1. ข้อเสนอแนะส�าหรับแนวทางการพัฒนาการ

บริหารจัดการ ท่ีส�าคัญคือ กรุงเทพมหานครควรบริหาร

จัดการ หรือแก้ไขปัญหาการต่อเติมอาคาร (เช่น ปัญหา

การควบคุมดูแลการต่อเติมอาคารให้เป็นไปตามกฎหมาย

ไม่เข้มงวดเท่าท่ีควร) โดยใช้นักบริหารมืออาชีพ ซ่ึงหมาย

ถึง ใช้ผู้ท่ีมีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ด้าน

การบริหารจัดการสูง รวมท้ังปฏิบัติงานเพื่อผลประโยชน์

ของส่วนรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพจริงและชัดเจน ใน

เวลาเดียวกัน กรุงเทพมหานครควรจัดการฝึกอบรมหรือ

การพัฒนาผู้บริหารทุกระดับเพื่อเสริมสร้างความรู้ความ

เข้าใจและน�าไปใช้ในการปรับปรุงหรือพัฒนาการปฏิบัติ

งานในเรื่องความส�าคัญและความจ�าเป็นของการแก้ไข

ปัญหาการต่อเติมอาคารโดยใช้นักบริหารมืออาชีพ หรือใช้

ความเป็นมืออาชีพ เช่นนี้ สอดคล้องกับแนวคิดของ Saks 

& Haccoun (2012, pp. 5-10) ท่ีกล่าวถึงการจัดการฝึก

อบรมและกิจกรรมส�าหรับการพัฒนาบุคลากรไว้ว่า การ

ที่หน่วยงานจัดการฝึกอบรมให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน

เป็นผลให้บุคคลเกิดการปรับปรุงการปฏิบัติงานของตนเอง

2. ข ้อเสนอแนะส�าหรับตัวแบบแนวทางการ

พฒันาการบรหิารจดัการ ได้แก่ กรงุเทพมหานครควรก�าหนด

และน�าตัวแบบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการเพื่อ

แก้ไขปัญหาการต่อเติมอาคารของกรุงเทพมหานครตาม

แนวคิด PANT-ITERMS ไปปรับใช้เป็นแนวทาง ขั้นตอน

การปฏิบัติงาน และตัวช้ีวัดส�าคัญของการปฏิบัติงาน (Key 
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Performance Indicators--KPIs) เพื่อแก้ไขปัญหาการต่อ

เตมิอาคาร โดยตวัแบบแนวทางการพัฒนาการบริหารจดัการ

เพ่ือแก้ไขปัญหาการต่อเติมอาคารของกรงุเทพมหานครตาม

แนวคิด PANT-ITERMS เฉพาะที่ส�าคัญ 5 ด้าน ควรเรียง

ตามล�าดับความส�าคัญจากมากไปน้อย ดังนี้ ด้าน (1) ความ

เป็นมืออาชีพ (2) การมุ่งความส�าเร็จ (3) การท�างานเป็นทีม 

หรือทีมงาน (4) เทคโนโลยี และ (5) เครือข่าย ดังภาพ 3

ภำพ 3 ตัวแบบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการเพื่อ

แก้ไขปัญหาการต่อเติมอาคารของกรุงเทพมหานครตาม

แนวคิด PANT-ITERMS 5 ด้าน

ข้อเสนอแนะกำรวิจัยครั้งต่อไป

1. กรุงเทพมหานครหรือบุคลากรควรท�าวิจัยต่อ

เนื่องเพื่อพิสูจน์หรือค้นหาต่อไปว่า เพราะเหตุใดผลการ

ศึกษาครั้งนี้ จึงพบว่า แนวคิดการบริหารจัดการ PANT-

ITERMS ด้าน (1) ความเป็นมืออาชีพ (2) การมุ่งความ

ส�าเร็จ (3) การท�างานเป็นทีม หรือทีมงาน (4) เทคโนโลยี 

และ (5) เครือข่าย จึงมีความส�าคัญ 5 ล�าดับแรก และ

เพราะเหตุใดด้านงบประมาณ และด้านข้อมูลข่าวสาร จึง

มีความส�าคัญในล�าดับท้ายสุด

2. กรุงเทพมหานครหรือบุคลากร หรือหน่วยงาน

อื่นควรท�าวิจัยแบบเจาะลึกแต่ละด้านอย่างเจาะจง เช่น 

ด้านความเป็นมืออาชีพ ด้านการมุ่งความส�าเร็จ และด้าน

เทคโนโลยี เป็นต้น รวมท้ังควรท�าวิจัยเชิงเปรียบเทียบ เช่น 

การศึกษาเปรียบเทียบการบริหารจัดการเพื่อแก้ไขปัญหา

การต่อเติมอาคารระหว่างกรุงเทพมหานครกับหน่วยงาน

อื่นท่ีมีภาระงานใกล้เคียงหรือคล้ายกัน เป็นต้น
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บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ส�าคัญเพื่อศึกษา (1) ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการน�า

เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 (2) แนวทางการพัฒนาการ

บริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการน�าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 2 และ (3) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการน�าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในโรงเรียนสังกัดส�านักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 2 การศึกษาครั้งนี้เป็นวิธีการวิจัยแบบผสมโดยเน้นการวิจัยเชิงปริมาณเป็นหลักและ

ใช้การวิจัยเชิงคุณภาพเป็นข้อมูลเสริม กลุ่มตัวอย่างมีจ�านวน 1,849 คน สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย 

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าการถดถอยพหุคูณ และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน ส�าหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ 

เป็นการสัมภาษณ์แนวลึกเฉพาะผู้เชี่ยวชาญ จ�านวน 9 คน ผลการศึกษาปรากฏว่า (1) ปัญหาเก่ียวกับการบริหารจัดการ

ที่ส�าคัญคือ โรงเรียนสนับสนุนให้น�าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้โดยเตรียมบุคลากรให้มีความพร้อมส�าหรับการปฏิบัติงาน

เกี่ยวกับเทคโนโลยีไม่มากเท่าที่ควร (2) แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการท่ีส�าคัญคือ โรงเรียนควรก�าหนดนโยบาย 

และแผนงานที่ชัดเจนในเร่ืองการสนับสนุนให้โรงเรียนน�าเทคโนโลยีสารสนเทศ และ (3) โรงเรียนสังกัดส�านักงานเขต

พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ควรก�าหนดและน�ายุทธศาสตร์การบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการน�าเทคโนโลยี

สารสนเทศมาใช้ในโรงเรียนตามแนวคิดการบริหารจัดการแบบสมดุล 4 ด้าน ไปปรับใช้ในการวางแผน หรือก�าหนดขั้น

ตอนส�าหรับการบริหารจัดการ

ค�ำส�ำคัญ: การบริหารจัดการ, เทคโนโลยีสารสนเทศ, โรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา, มัธยมศึกษา เขต 2

Abstract

The objectives of this study were to examine (1) administrative problems in promoting  

information technology applications in schools of the secondary educational service area office 

2 (2) development guidelines of administration in promoting information technology applications 

in schools of the secondary educational service area office 2 and (3) administrative strategies in  

กำรบริหำรจัดกำรเพื่อสนับสนุนกำรน�ำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้ใน

โรงเรียนสังกัดส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2

Administration to Promote Information Technology Applications 

in the Secondary Educational Schools of Service Area Office 2
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บทน�ำ

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ก�าหนดให้

จัดตั้งส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา โดยจัดตั้ง

ขึ้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การก�าหนด

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) วันที่ 17 สิงหาคม 

2553 ได้ก�าหนดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และท่ีตั้ง

ของส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพื่อบริหาร

จัดการการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษา จ�านวน 42 

เขต ภายใต้การก�ากับดูแลจากส�านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ซึ่งเป็นส�านักงานเลขานุการ

ของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส�านักงาน

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที่รับผิดชอบการจัดการ

ศึกษาในระดับพื้นฐานตั้งแต่ระดับปฐมวัย จนถึงระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย ส่วนส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 กรุงเทพมหานคร จัดตั้งตามประกาศ

กระทรวง ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 

2 ได้ให้ความส�าคัญกับการน�าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้

ในการบริหารจัดการส�านักงาน และที่ผ่านมา 52 โรง ใน

promoting information technology applications in schools of the secondary educational  

service area office 2. The balanced scorecard concept (BSC) of four (4) perspectives was applied as  

conceptual framework of this study. The methodology of this research was designed as mixed methods  

research using sampling of 1,849 persons. Statistics exercised were mean, standard deviation, multiple  

regression and Pearson’s Correlation Coefficient. For qualitative data, in-depth interviews of 9  

experts with face to face interview of 60 minutes each was conducted, and the structured in-depth 

interview form was also applied. Research results were (1) the major administrative problem was the 

schools’ promotion of information technology applications that combined inadequate preparation 

for their personnel to work with the technology (2) the administrative development guidelines were  

primarily that the schools should establish explicit policies and plans to promote information  

technology applications in schools, such as the student care and support systems and (3) the schools 

of the secondary educational service area office 2 should establish and use the administrative  

strategies to promote information technology applications in schools according to the balanced 

scorecard concept (BSC) consisting of 4 perspectives.

Keywords: administration, information technology, schools of the secondary educational service area 

office 2 

สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ได้

น�าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ท้ังในการเรียนการสอน และ

การน�ามาใช้กับงานกิจการนักเรียน เช่น โรงเรียนเตรียม

อุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา เขตห้วยขวาง (2) โรงเรียน

สิริรัตนาธร เขตบางนา และ (3) โรงเรียนจันทร์หุ่นบ�าเพ็ญ 

เขตห้วยขวาง เป็นต้น ทั้งนี้เพราะการบริหารจัดการสถาน

ศกึษาหรอืโรงเรยีนในสถานการณ์ปัจจบัุน ผูบ้รหิารโรงเรยีน

จ�าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องมองหาวิธีการ ซ่ึงรวมท้ังเทคโนโลยี

ท่ีทันสมัยเพื่อน�ามาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อ

แก้ไขปัญหาการบริหารจัดการระบบงานของสถานศึกษา 

พัฒนาบุคลากร รวมทั้งการอ�านวยความสะดวกเกี่ยวกับ

การบรกิารเพือ่ให้เกดิการพฒันางาน พฒันานกัเรยีน พฒันา

คุณภาพการศึกษา

การศึกษาครั้งนี้ ให้ความส�าคัญกับการศึกษาด้าน

รัฐประศาสนศาสตร์ หรือการบริหารจัดการภาครัฐที่มุ ่ง 

“พัฒนาหน่วยงาน” ได้แก่ โรงเรียนท่ีอยู่ในเขตพื้นที่และ

อยู่ในสังกัดของส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
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เขต 2 กรุงเทพมหานคร และอยู่ภายใต้การควบคุมดูแล

ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยเน้นการบริหารจัดการเพื่อ

สนับสนุนการน�าเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น ระบบดูแลช่วย

เหลือนักเรียน (student care and support system) ท่ี

ทันสมัยมาใช้ในโรงเรียน ทั้งนี้ มีปัญหาการวิจัยที่ส�าคัญ คือ 

ปัญหาเกีย่วกบัการบรหิารจดัการทีโ่รงเรยีนสงักดัส�านกังาน

เขตพ้ืนทีก่ารศกึษามัธยมศึกษา เขต 2 ได้บรหิารจัดการ หรอื

ด�าเนินการเพื่อสนับสนุนการน�าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้

ในโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 2 อย่างไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร เช่น โรงเรียนไม่

ได้สนับสนุนให้น�าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้อย่างเต็มที่

และเต็มระบบมากเท่าที่ควร หรือยังไม่ได้น�ามาใช้ นอกจาก

นี้ จากข้อเท็จจริงปรากฏว่า โรงเรียนสังกัดส�านักงานเขต

พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 ยังได้เผชิญกับปัญหา

เก่ียวกับการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการน�าเทคโนโลยี

สารสนเทศมาใช้ในโรงเรียนตามแนวคิดการบริหารจัดการ

แบบสมดุล (balanced scorecard concept) 4 ด้าน 

บางประการ ดังน้ี (1) ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการ

ด้านภายนอกหน่วยงาน เช่น โรงเรียนสนับสนุนให้น�า

เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย มาใช้ในโรงเรียนในทิศทางที่ตอบ

สนองความต้องการของผู้ปกครอง หรือประชาชน ไม่มาก

เท่าที่ควร และ (2) ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้าน

ภายในหน่วยงาน เช่น โรงเรียนสนับสนุนให้น�าเทคโนโลยี

สารสนเทศมาใช้ในโรงเรียนโดยไม่ได้ควบคุมดูแล ก�าหนด 

หรือก�ากับบุคลากรของโรงเรียนให้ใช้เทคโนโลยีและยึดถือ

ปฏิบัติมากเท่าที่ควร เป็นต้น

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

1. เพือ่ศกึษาปัญหาเกีย่วกบัการบรหิารจดัการเพือ่

สนบัสนนุการน�าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช้ในโรงเรียนสงักดั

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2

2. เพือ่ศกึษาแนวทางการพฒันาการบรหิารจดัการ

เพื่อสนับสนุนการน�าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในโรงเรียน

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2

3. เพ่ือศึกษายุทธศาสตร์การบริหารจัดการเพื่อ

สนับสนุนการน�าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในโรงเรียน

สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา มัธยมศึกษา เขต 2

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

Kaplan & Norton (1996) ได้น�าเสนอแนวคิด 

Balance Scorecard ซึ่งเป็นเครื่องมือทางด้านการบริหาร

จัดการ ที่ช่วยในการประเมินผลองค์กรและช่วยให้องค์กร

น�าเอากลยุทธ์ไปปฏิบัติจริง (strategic Implementation) 

โดยเริ่มต้นท่ีวิสัยทัศน์ ภารกิจ และกลยุทธ์ขององค์กร ซึ่ง

เป็นขัน้ของการก�าหนดปัจจยัส�าคญัต่อความส�าเรจ็ และจาก

นั้นก็เป็นการสร้างดัชนีวัดผลส�าเร็จ (Key Performance 

Indicators--KPIs) ขึ้นเพื่อเป็นตัวบ่งชี้ถึงเป้าหมายและใช้

วัดผลการด�าเนินงานในส่วนท่ีส�าคัญต่อกลยุทธ์ 

Balance Scorecard จะแสดงให้เห็นถึงองค์

ประกอบขององค์กรใน 4 มุมมอง ดังนี้

1 .  มุ มมองทางด ้ านการ เ งิ น  ( financ ia l  

perspective) เป็นมุมมองที่จะตอบค�าถามว่า เพื่อท่ี

จะประสบผลส�าเร็จทางด้านการเงิน องค์กรจะต้องเป็น

อย่างไรในสายตาของผู้ถือหุ้นหรือเจ้าของ หรือ ผู้ถือหุ้น/

เจ้าของต้องการให้องค์กรประสบความส�าเร็จทางด้านการ

เงินอย่างไร เช่น ก�าไรอาจเป็นสิ่งที่ผู้ถือหุ้นต้องการมาก

ที่สุด ดังนั้นก�าไรจึงเป็นตัววัดตัวหนึ่งในมุมมองทางด้าน

การเงิน เป็นต้น

2 .  มุ มมองทางด ้ านลู กค ้ า  ( cu s tomer  

perspective) เป็นมุมมองที่จะตอบค�าถามที่ว่า เพื่อจะ

บรรลุถึงเป้าหมายของกิจการ องค์กรจะต้องเป็นอย่างไร

ในสายตาของลูกค้า กล่าวคือลูกค้าต้องการให้องค์กรเป็น

อย่างไรในมุมมองของลูกค้า เช่น ลูกค้าอาจต้องการให้

องค์กรสามารถผลิตของท่ีมีคุณภาพ ดังนั้นคุณภาพสินค้า

ก็จะเป็นตัววัดตัวหนึ่งในมุมมองทางด้านลูกค้า เป็นต้น

3. มุมมองทางด้านกระบวนการภายใน (internal 

business process) เป็นมุมมองท่ีจะตอบค�าถามท่ีว่า เพื่อ

ท่ีจะท�าให้ผู้ถือหุ้นและลูกค้าเกิดความพอใจองค์กรจะต้อง

มีการจัดการภายในอย่างไรคุณภาพ (quality) ระยะเวลา

ในการผลิตสินค้าและบริหาร (response time) ต้นทุน 

(cost) และการแนะน�าผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลาด (new 

product introduction)
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4. มมุมองทางด้านการเรยีนรูแ้ละพฒันา (learning 

and growth) เป็นมุมมองที่จะตอบค�าถามที่ว่า องค์กรจะ

ต้องมีการพัฒนาและปรับปรุงอย่างไร เพ่ือที่จะบรรลุเป้า

หมายที่ตั้งไว้อย่างยั่งยืน เช่น ความพึงพอใจการท�างาน

ของพนักงาน (employee satisfaction) ระบบข้อมูล

ด้านสารสนเทศ (information system)

กรอบแนวคิดกำรวิจัย

กรอบแนวคิดการวิจัยส�าหรับการศึกษาครั้งนี้ 

ประกอบด้วยกรอบแนวคิดการวิจัยส่วนที่เป็นตัวแปรอิสระ 

หรือ เหตุ (cause) และกรอบแนวคิดการวิจัยส่วนท่ีเป็น

ตวัแปรตาม หรอื ผล (effect) ในลกัษณะทีต่่อเนือ่ง สมัพนัธ์ 

หรือเป็นเหตุเป็นผลต่อกัน (causality) โดยกรอบแนวคิด

การวิจัยส่วนท่ีเป็นตัวแปรอิสระ คือ แนวคิดการบริหาร

จัดการแบบสมดุล (balanced scorecard) 4 ด้าน ได้แก่ 

(1) ด้านภายนอกหน่วยงาน (2) ด้านภายในหน่วยงาน (3) 

ด้านการเรียนรู้และการเจริญเติบโต และ (4) ด้านการเงิน 

ทั้งน้ี ผู้ศึกษาได้ก�าหนดหรือจัดแบ่งกลุ่มของกรอบแนวคิด

การวจิยัส่วนทีเ่ป็นตวัแปรอสิระ หรอืเหต ุให้ประกอบด้วย 3 

ส่วน ซึง่สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์การวจิยั 3 ข้อ ตามล�าดบั 

ได้แก่ (1) ปัญหาเกีย่วกบัการบรหิารจดัการ(2) แนวทางการ

พัฒนาการบริหารจัดการ และ (3) ยุทธศาสตร์การบริหาร

จัดการเพื่อสนับสนุนการน�าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ใน

โรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มัธยมศึกษา 

เขต 2 ตามแนวคิดการบริหารจัดการแบบสมดุล 4 ด้าน

ส�าหรบักรอบแนวคิดการวจัิยส่วนทีเ่ป็นตวัแปรตาม 

คือ ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการคุณภาพโดยรวม 10 

ด้าน หรือ แนวคิดการบริหารจัดการคุณภาพโดยรวม 10 

ด้าน (วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, 2559, น. 280-281) แต่ผู้ศึกษา

น�ามาปรับใช้ 5 ด้านได้แก่ ด้าน (1) การมีวัตถุประสงค์

ท่ีชัดเจน (2) การให้ความส�าคัญกับผู้รับบริการ (3) การ

ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง (4) การเปิด

โอกาสให้เข้ามามีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง และ (5) การ

ติดต่อสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ ต่อจากนี้ไปเรียกว่า แนวคิด

การบริหารจัดการคุณภาพโดยรวม 5 ด้าน

การก�าหนดกรอบแนวคดิการวจิยัส่วนทีเ่ป็นตวัแปร

อิสระ (เหตุ) และตัวแปรตาม (ผล) ในลักษณะท่ีมีความ

สัมพันธ์อย่างเป็นเหตุเป็นผลต่อกันข้างต้นนี้ อธิบายได้

ว่า ในการศึกษาครั้งนี้ หลังจากท่ีผู้ศึกษาได้ท�าการศึกษา 

(1) ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการ (2) แนวทางการ

พัฒนาการบริหารจัดการ และ (3) ยุทธศาสตร์การบริหาร

จัดการเพื่อสนับสนุนการน�าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ใน

โรงเรยีนสงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 

2 ตามแนวคิดการบริหารจัดการแบบสมดุล 4 ด้าน โดยได้

ก�าหนดให้ท้ัง 3 ส่วนนี้ เป็นตัวแปรอิสระ หรือเป็น เหตุ ซึ่ง

สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์การวจิยัข้อ 1-3 ทีส่มัพนัธ์กนัตาม

ล�าดบัแล้ว ผลทีจ่ะได้รบั หรอืผลทีจ่ะตามมาในทศิทางท่ีดขีึน้ 

หรอืเปลีย่นแปลงไปสูส่ิง่ทีด่ขีึน้กว่าเดมิส�าหรบัวตัถปุระสงค์

การวิจัย ข้อ 1-2 คือ การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร

จัดการเพื่อสนับสนุนการน�าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ใน

โรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 2 ตามแนวคิดการบริหารจัดการแบบสมดุล 4 ด้าน 

โดยสถิติที่น�ามาใช้คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบียงเบน

มาตรฐาน ขณะเดยีวกนั ผลท่ีจะได้รบั หรอืผลท่ีจะตามมาใน

ทศิทางทีด่ขีึน้ หรอืเปลีย่นแปลงไปสูส่ิง่ทีด่ขีึน้กว่าเดมิส�าหรบั

วัตถุประสงค์การวิจัย ข้อ 3 คือ การเพิ่มประสิทธิภาพใน

การบริหารจัดการ และยุทธศาสตร์การบริหารจัดการตาม

แนวคิดการบริหารจัดการโดยรวม 5 ด้าน โดยสถิติท่ีน�า

มาใช้คือ ค่าการถดถอยพหุคูณ (multiple regression) 

และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s 

Correlation Coefficient) ดังภาพ 1
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1. ปัญหาเกีย่วกบัการบรหิารจดัการเพือ่สนบัสนนุการน�าเทคโนโลยี

สารสนเทศมาใช้ในโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มธัยมศกึษา เขต 2 ตามแนวคดิการบรหิารจดัการแบบสมดลุ 4 ด้าน 

1) ด้านภายนอกหน่วยงาน

2) ด้านภายในหน่วยงาน 

3) ด้านการเรียนรู้และการเจริญเติบโต

4) ด้านการเงิน 

การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ

เพื่อสนับสนุนการน�าเทคโน

โลยีสารสนเทศมาใช้ในโรงเรียนสังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 2 ตามแนวคิดการบริหารจัดการแบบ

สมดุล 4 ด้าน

2. แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการน�า

เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ตามแนวคิดการบริหารจัดการแบบ

สมดุล 4 ด้าน 

การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 

และยุทธศาสตร์การบริหารจัดการตาม

แนวคิดการบริหารจัดการคุณภาพโดย

รวม 5 ด้าน

1) การมีวัตถุประสงค์ท่ีชัดเจน 

2) การให้ความส�าคัญกับผู้รับบริการ

3) การปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน

อย่างต่อเนื่อง 

4) การเปิดโอกาสให้เข้ามามีส่วนร่วมอย่าง

กว้างขวาง 

5) การติดต่อสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ 

3. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการน�าเทคโนโลยี

สารสนเทศมาใช้ในโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 2 ตามแนวคิดการบริหารจัดการแบบสมดุล 4 

ด้าน

ภำพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัยส�าหรับการวิจัยเชิงปริมาณที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตามอย่าง

เป็นเหตุเป็นผลต่อเนื่องกันโดยจัดกลุ่มตามวัตถุประสงค์การวิจัย 3 ข้อ

   ตัวแปรอิสระ (เหตุ)      ตัวแปรตาม (ผล)

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

ในการศึกษาคร้ังน้ี ผู ้ศึกษาได้ก�าหนดรูปแบบ

การวิจัย (research design) ให้เป็นการวิจัยแบบผสม 

(mixed methods research) ซึ่งเน้นการวิจัยเชิงปริมาณ  

(quantitative research) เป็นหลักในสัดส่วนประมาณ 

80% พร ้อมกับน� าข ้อมูลจากการวิจัย เชิ งคุณภาพ  

(qualitative research) ในสัดส่วนประมาณ 20% มา

เสริม และเทียบเคียงกับข้อมูลที่ได้มาจากการวิจัยเชิง

ปริมาณ (Creswell & Clark, 2011, pp. 174-175) 

กล่าวคือ หลังจากได้ข้อมูลเชิงปริมาณจากการวิจัยเชิง

ปริมาณแล้ว ผู้ศึกษาจะน�าข้อมูลดังกล่าวมาใช้เป็นแนวทาง

ในการก�าหนดประเด็นส�าคัญของการสัมภาษณ์แนวลึก

เฉพาะผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้ให้ข้อมูลหลัก (key informants) 

จ�านวน 9 คน ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ และท้ายสุด จะ

น�าข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพมาเทียบเคียง

กันว่า เหมือนกัน คล้ายคลึงกัน หรือแตกต่างกันอย่างไร 

ในส่วนท่ีเก่ียวกับการวิจัยเชิงปริมาณนั้น เป็นการวิจัยเชิง

ส�ารวจ (survey research) ท่ีให้ความส�าคัญกับการเก็บ

รวบรวมข้อมูลสนาม (field data collection) หรือการ

วิจัยสนาม (field research) เป็นหลักเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิง

ปริมาณซึ่งมีประชากรหรือกลุ่มตัวอย่างเป็นจ�านวนมาก 

โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครือ่งมอืในการเกบ็รวบรวมข้อมลู

จากประชากรหรือกลุ่มตัวอย่าง ส�าหรับประโยชน์ของการ

วิจัยเชิงส�ารวจ คือ ผู้ศึกษาสามารถด�าเนินการด้วยระยะ

เวลาอันสั้น เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลค่อนข้าง

ประหยัด และสามารถเข้าถึงกลุ่มประชากรได้ในวงกว้าง 

อีกทั้งผู้ตอบแบบสอบถามสามารถตอบโดยไม่ได้รับอิทธิ
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พลใดๆ จากผู้ศึกษา (Creswell, 2002, pp. 421-422) ใน

เวลาเดียวกัน ในการศึกษาครั้งนี้ ได้ให้ความส�าคัญกับการ

เก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร (document research) 

ด้วย เช่น การเก็บรวบรวมข้อมูลในลักษณะการทบทวน

วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง (reviewed literatures) เพื่อให้

ได้ข้อมูลที่น่าเช่ือถือและมีน�้าหนักในการวิเคราะห์ข้อมูล

เพิ่มมากขึ้น และน�าไปสู่การพบข้อสรุปในการวิจัยต่อไป 

หัวข้อน้ีประกอบด้วย 4 ข้อ ดังนี้

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

ประชากร คือ บุคลากรเป้าหมายทั้งหมดท่ีท�าการ

ศึกษา อันได้แก่ ผู้ปกครองของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 จ�านวน 

3 โรง คือ (1) โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 

เขตห้วยขวาง (2) โรงเรียนสิริรัตนาธร เขตบางนา และ (3) 

โรงเรียนจันทร์หุ่นบ�าเพ็ญ เขตห้วยขวาง รวมประชากร 

7,092 คน ส่วนกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ปกครองของนักเรียน

ในโรงเรียน 3 แห่งดังกล่าวจ�านวน 1,849 คน ซึ่งได้มาจาก

การค�านวณโดยใช้สตูรการหาจ�านวนกลุม่ตัวอย่างของ ทาโร 

ยามาเน่ (Taro Yamane, 1973, pp. 727-728) ท่ีระดับ

ความคลาดเคลื่อน 2% หรือที่ระดับความคลาดเคลื่อนของ

การสุ่มตวัอย่าง 98% เช่นนี ้เป็นการสุม่ตัวอย่างประเภทการ

ใช้ความน่าจะเป็น (probability sampling) และเป็นการ

สุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (simple random sampling) โดย

กลุ่มตัวอย่างประชากรมีโอกาสถูกสุ่มหรือถูกเลือกมาเป็นก

ลุ่มตัวอย่างเท่าๆ กัน

ในส่วนของประชากรและกลุม่ตัวอย่างของการวจิยั

เชงิคณุภาพ เนือ่งจากประชากรของการวจัิยเชงิคุณภาพเป็น

ประชากรแฝง (hidden population) ที่ไม่อาจระบุจ�านวน

ประชากรได้ง่ายและชัดเจน ดังเช่นการวิจัยเชิงปริมาณ 

ดังน้ัน ประเภทของการสุ่มตัวอย่างจึงเป็นประเภทท่ีไม่ใช้

ความน่าจะเป็น (non probability sampling) (Guest, 

Namey & Mitchell, 2013, p. 47) เพื่อให้ได้ผู้เช่ียวชาญ 

หรือผู้ให้ข้อมูลหลัก จ�านวน 9 คน ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความ

สามารถและความเชี่ยวชาญ หรือเกี่ยวข้องกับการบริหาร

จัดการเพื่อสนับสนุนการน�าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ใน

โรงเรียนสังกัดส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 

2 ตามแนวคิดการบริหารจัดการแบบสมดุล โดยในที่นี้ ได้

ใช้การสุ่มตัวอย่างเพื่อให้ได้ผู้เช่ียวชาญดังกล่าวตามแนวคิด

สโนว์ บอล (snowball sampling concept) (Biernacki 

& Waldorf, 1981, pp. 141-163)

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย

แบบสอบถาม ซึ่งผ ่านการทดสอบเพื่อหาค่า

ความเที่ยงตรง เป็นการทดสอบเพื่อหาค่าความเที่ยงตรง

ตามเนื้อหา หรือหาค่าความสอดคล้องระหว่างข้อค�าถาม

กับวัตถุประสงค์การวิจัย (Index of item Objective 

Congruence--IOC) จากผู้เช่ียวชาญจ�านวน 5 คน ได้ค่า

ความเทีย่งตรงเท่ากบั 0.89 และได้ท�าการทดสอบ (try out) 

จ�านวน 50 ชุด เพื่อหาความเช่ือถือได้ของแบบสอบถาม 

หรือหาค่าครอนบาค (Cronbach) ของแบบสอบถาม

ท้ังฉบับ ได้ค่าความเช่ือถือได้ท่ีระดับ 0.87 ส่วนการวิจัย

เชิงคุณภาพ ได้ใช้แบบสอบถามแนวลึกที่มีโครงสร้าง  

(structured in-depth interview form) เป็นเครื่องมือ

ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างท่ี

เป็นผู้เช่ียวชาญดังกล่าว

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล

ด�าเนินการระหว่างวันที่ 1-31 มกราคม 2560 โดย

ผู้ศึกษา และผู้ช่วยอีก 5 คน ได้ร่วมกันแจกแบบสอบถาม

จ�านวน 1,849 ชดุ/คน เกบ็รวบรวมแบบสอบถามทีส่มบรูณ์

กลับคืนมาได้จ�านวน 1,482 คน คิดเป็นร้อยละ 80.15 ของ

กลุ่มตัวอย่างท้ังหมด 1,849 คน ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพ 

ผู้ศึกษาได้ท�าการสัมภาษณ์แนวลึกเฉพาะผู้เช่ียวชาญ (in-

depth interview of experts) หรอืผูใ้ห้ข้อมลูหลกั จ�านวน 

9 คน ๆ  ละ 60 นาที ท้ัง 9 คน และเป็นการสัมภาษณ์แบบ

ตัวต่อตัว (face to face interview)

กำรวิเครำะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้

ผู้ศึกษาน�าข้อมูลเชิงปริมาณมาท�าการประมวล

และวิเคราะห์ทางสถิติโดยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปส�าหรับ

คอมพิวเตอร์ โดยวิธีวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการวิเคราะห์ใน

รูปตาราง (contingency analysis) รวมทั้งใช้รูปแบบ
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การวิเคราะห์เชิงพรรณนา (descriptive analytical  

approach) โดยเขียนพรรณนาหรืออธิบายใต้ตาราง ส่วน

สถิติที่ใช้ เป็นสถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistics) 

ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าถดถอย

พหุคูณ (multiple regression) และค่าสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธ์ของเพียร ์สัน (Pearson’s Correlation  

Coefficient) ส�าหรบัการวจิยัเชงิคณุภาพ หลงัจากได้ข้อมลู

จากการสัมภาษณ์แนวลึกเฉพาะผู้เชี่ยชาญแล้ว ผู้ศึกษาได้

น�ามาประมวล แปลความ และวิเคราะห์ (interpretation 

and descriptive analysis) และเขียนบรรยายไว้ในตาราง

ผลกำรวิจัย

ผลการวิจัยข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ ่มตัวอย่าง

ปรากฏว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ (ร้อยละ 54.66) เป็น

หญิง และกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ (ร้อยละ 52.36) มีการ

ศึกษาระดับระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่าปริญญาตรี อีก

ทั้งกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ (ร้อยละ 36.64) เป็นผู้ปกครอง

ของนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 

ส�าหรับผลการวิจัยที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย 

3 ข้อ มีดังนี้

1. ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุน

การน�าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช ้ในโรงเรียนสังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ตาม

แนวคิดการบริหารจัดการแบบสมดุล 4 ด้าน ปรากฏว่า 

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นด้วยในระดับมากทุกข้อค�าถาม

ทั้ง 4 ด้าน โดยปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการท่ีมีค่า

เฉล่ียสูงที่สุด (ค่าเฉลี่ย 2.47) คือ ด้านการเรียนรู้และการ

เจริญเติบโต ได้แก่ ค�าถามที่ว่า “โรงเรียนสนับสนุนให้น�า

เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้โดยเตรียมบุคลากรให้มีความ

พร้อมส�าหรับการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีไม่มาก

เท่าที่ควร”

2. แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการเพื่อ

สนับสนุนการน�าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในโรงเรียน

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ตาม

แนวคิดการบริหารจัดการแบบสมดุล 4 ด้าน ปรากฏว่า 

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นด้วยในระดับมากทุกข้อค�าถาม

ทั้ง 4 ด้าน โดยแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่มีค่า

เฉลี่ยสูงท่ีสุด (ค่าเฉลี่ย 2.75) คือ ด้านการเรียนรู้และการ

เจริญเติบโต ได้แก่ ค�าถามท่ีว่า “โรงเรียนควรสนับสนุนให้

น�าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้พร้อมท้ังเตรียมและพัฒนา

บุคลากรของโรงเรียนให้พร้อมและมากเพียงพอ” นอกจาก

นี้ ผลการสัมภาษณ์แนวลึกเฉพาะผู้เชี่ยวชาญจ�านวน 9 คน 

ปรากฏว่า ท้ัง 9 คน เห็นด้วยกับค�าถามดังกล่าว

3. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเพื่อสนับสนุน

การน�าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช ้ในโรงเรียนสังกัด

ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ตาม

แนวคิดการบริหารจัดการแบบสมดุล 4 ด้าน ปรากฏ

ว่า ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการน�า

เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขต

พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ตามแนวคิดการบริหาร

จัดการแบบสมดุลทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ (1) ภายนอกหน่วยงาน 

(2) ภายในหน่วยงาน (3) การเรียนรู้และการเจริญเติบโต 

และ (4) การเงิน (ตัวแปรอิสระ) มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพ

ในการบริหารจัดการคุณภาพโดยรวมท้ัง 5 ด้าน ได้แก่ ด้าน 

(1) การมีวัตถุประสงค์ท่ีชัดเจน (2) การให้ความส�าคัญกับ

ผู้รับบริการ (3) การปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานอย่าง

ต่อเนื่อง (4) การเปิดโอกาสให้เข้ามามีส่วนร่วมอย่างกว้าง

ขวาง และ (5) การติดต่อสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ (ตัวแปร

ตาม) โดยยุทธศาสตร์การบริหารจัดการตามแนวคิดการ

บรหิารจดัการแบบสมดลุทัง้ 4 ด้านนัน้ เรยีงตามล�าดบัความ

ส�าคัญจากมากไปน้อยได้ดังนี้ ด้าน (1) ภายในหน่วยงาน 

(2) การเรียนรู้และการเจริญเติบโต (3) ภายนอกหน่วยงาน 

และ (4) การเงิน (ดังภาพ 2 และตาราง 1) พร้อมกันนั้น 

ส�าหรับผลการสัมภาษณ์แนวลึกเฉพาะผู้เช่ียวชาญจ�านวน 

9 คน ปรากฏว่า ผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้ให้ข้อมูลหลักส่วนใหญ่ 

คือ 8 คน จากท้ังหมด 9 คน เห็นด้วยกับค�าถามดังกล่าว
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ภำพ 2 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการตามแนวคิดการบริหารจัดการแบบสมดุล 4 ด้าน (ตัวแปรอิสระ) ท่ีมีอิทธิพลต่อ

ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการคุณภาพโดยรวม 5 ด้าน (ตัวแปรตาม) 

ตำรำง 1

ล�าดับส�าคัญอิทธิพลตัวแปรอิสระตามแนวคิดการบริหารจัดการแบบสมดุล	4	ด้าน	ท่ีมีต่อตัวแปรตามคือประสิทธิภาพใน

การบริหารจัดการตามแนวคิดการบริหารจัดการคุณภาพโดยรวม	5	ด้าน	

ตัวแปรอิสระ

(ยุทธศาสตร์การบริหาร

จัดการตามแนวคิด

การบริหารจัดการ

แบบสมดุล 4 ด้าน)

อิทธิพลของตัวแปรอิสระ (ค่า B) ท่ีมีต่อตัวแปรตาม (ประสิทธิภาพในการ

บริหารจัดการตามแนวคิดการบริหารจัดการคุณภาพโดยรวม 5 ด้าน)

รวมด้าน 

(ตัวแปร

ตาม)1. ด้านการมี

วัตถุประสงค์

ที่ชัดเจน

2. ด้านการ

ให้ความ

ส�าคัญกับผู้รับ

บริการ

3. ด้านกา

ปรับปรุง

กระบวนการ

ปฏิบัติงานอย่าง

ต่อเนื่อง

4. ด้านการเปิด

โอกาสให้เข้ามา

มีส่วนร่วมอย่าง

กว้างขวาง

5. ด้านการ

ติดต่อสื่อสารที่

มีประสิทธิภาพ

1. ด้านภายในหน่วยงาน 0.187 0.203 0.260 0.267* 0.214 5

2. ด้านการเรียนรู้และการ  

    เจริญเติบโต

0.217 0.252 0.234 0.197 0.254* 5

3. ด้านภายนอกหน่วยงาน 0.206 0.240* 0.175 0.232 0.229 5

4. ด้านการเงิน 0.150 0.161 0.173* 0.128 0.147 5

* ระดับอิทธิพลของตัวแปรอิสระ (ค่า B) ที่สูงสุดในแต่ละด้าน
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กำรอภิปรำยผล

1. การอภิปรายผลปัญหาเกี่ยวกับการบริหาร

จัดการ และแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการ จาก

ผลการศึกษาปรากฏว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นด้วย

ในระดับมากต่อปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการเพื่อ

สนับสนุนการน�าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในโรงเรียน

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ตาม

แนวคิดการบริหารจัดการแบบสมดุล 4 ด้าน เมื่อเป็นเช่น

นี้ ผู้ศึกษาจึงได้เลือกน�าปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการ

ด้านที่มีค่าเฉล่ียสูงที่สุด หรือส�าคัญที่สุดจ�านวน 1 ด้าน มา

อภปิรายผลเพือ่น�าไปสูก่ารเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการ

บริหารจัดการอย่างเป็นวิชาการ และเป็นระบบต่อไป ทั้งนี้ 

ผู้ศึกษาได้น�า กระบวนการพิจารณาแก้ไข ที่ประกอบด้วย 

3 ขั้นตอน ได้แก่ ปัญหา สาเหตุ และแนวทางการพัฒนา 

มาปรับใช้ในการอภิปรายผลส่วนนี้ ดังนี้

1. เหตุผลส�าคัญที่กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นด้วย

ในระดับมากต่อ “ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการ” ตาม

แนวคิดการบริหารจัดการแบบสมดุลด้านการเรียนรู้และ

การเจริญเติบโต ซึ่งมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด (ค่าเฉลี่ย 2.47) 

ได้แก่ ค�าถามที่ว่า “โรงเรียนควรสนับสนุนให้น�าเทคโนโลยี

สารสนเทศมาใช้พร้อมทั้งเตรียมและพัฒนาบุคลากรของ

โรงเรียนให้พร้อมและมากเพียงพอ” น้ัน มีสาเหตุส�าคัญ

มาจากการท่ี โรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 ขาดนโยบาย และแผนงานท่ีชัดเจนใน

เรื่องการสนับสนุนให้น�าเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น ระบบ

ดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้วยเทคโนโลยีท่ีทันสมัย มาใช้ใน

โรงเรียน พร้อมทั้งขากการเตรียมความพร้อม และการ

พัฒนาบุคลากรของโรงเรียนเพื่อรองรับการปฏิบัติงาน

เก่ียวกับเทคโนโลยี

2. หลังจากทราบและเข้าใจสาเหตุ ดังกล่าวนี้แล้ว 

ท�าให้ผู้ศึกษาเสนอข้อเสนอแนะ หรือเสนอ “แนวทางการ

พัฒนาการบริหารจัดการ” ได้อย่างตรงประเด็น ชัดเจน 

และรัดกุมข้ึน ดังนี้ โรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการ

ศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ควรก�าหนดนโยบาย และแผน

งานท่ีชัดเจนในเรื่องการสนับสนุนให้โรงเรียนน�าเทคโนโลยี

สารสนเทศ เช่น ระบบดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีนด้วยเทคโนโลยี

ที่ทันสมัย มาใช้ในโรงเรียน พร้อมทั้งมีการวางแผน การ 

เตรยีมความพร้อม และการพฒันาบุคลากรของโรงเรยีนเพือ่

รองรับการปฏิบัติงานเก่ียวกับเทคโนโลยี ในเวลาเดียวกัน 

ควรมีการเลียนแบบวิธีการบริหารจัดการของภาคธุรกิจ

เอกชน และผู้บริหารควรท�าตัวเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่อง

ดังกล่าวด้วย ดังภาพ 3
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กระบวนการพิจารณาแก้ไขปัญหา

(1) (2) (3)

ปัญหา หาเหตุ แนวทางการพัฒนา

สอดคล้อง

ปัญหาด้านการเรียนรู ้และการเจริญ

เติบโต ที่ส�าคัญที่สุด และมีค่าเฉลี่ยสูง

ที่สุด (ค่าเฉล่ีย 2.47) ตามความเห็น

ของกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ คอื โรงเรยีน

สนับสนุนให้น�าเทคโนโลยีสารสนเทศ

มาใช้โดยเตรียมบุคลากรให้มีความ

พร้อมส�าหรับการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ

เทคโนโลยีไม่มากเท่าที่ควร 

โรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการ

ศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ขาดนโยบาย 

และแผนงานที่ชัดเจนในเรื่องการ

สนับสนุนให้น�าเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เช่น ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้วย

เทคโนโลยีท่ีทันสมัย มาใช้ในโรงเรียน 

พร้อมทั้งขาดการเตรียมความพร้อม 

และการพัฒนาบุคลากรของโรงเรียน

เพื่อรองรับการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ

เทคโนโลยี

โรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การ

ศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ควรก�าหนด

นโยบาย และแผนงานท่ีชัดเจนในเรื่อง

การสนับสนุนให้โรงเรียนน�าเทคโนโลยี

สารสนเทศ เช่น ระบบดูแลช่วยเหลือ

นักเรียนด้วยเทคโนโลยีท่ีทันสมัย มา

ใช้ในโรงเรียน พร้อมท้ังมีการวางแผน 

การเตรียมความพร้อม และการพัฒนา

บุคลากรของโรงเรียนเพื่อรองรับการ

ปฏิบัติงานเก่ียวกับเทคโนโลยี ในเวลา

เดียวกัน ควรมีการเลียนแบบวิธีการ

บริหารจัดการของภาคธุรกิจเอกชน 

และผู้บริหารควรท�าตัวเป็นแบบอย่าง

ท่ีดีในเรื่องดังกล่าวด้วย

ภำพ 3 การอภิปรายผลปัญหา สาเหตุ แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการน�าเทคโนโลยีสารสนเทศ

มาใช้ในโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ตามแนวคิดการบริหารจัดการแบบสมดุลโดยน�า

กระบวนการพิจารณาแก้ไขปัญหา 3 ขั้นตอน มาประยุกต์ใช้

2. การอภิปรายผลยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ 

จากผลการศึกษาปรากฏว่า ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ

เพื่อสนับสนุนการน�าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในโรงเรียน

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ตาม

แนวคิดการบริหารจัดการแบบสมดุลทั้ง 4 ด้าน มีอิทธิพล

ต่อประสิทธิภาพในการบริหารจัดการคุณภาพโดยรวมทั้ง 5 

ด้าน โดยยทุธศาสตร์การบรหิารจดัการเพือ่สนบัสนนุการน�า

เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขต

พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ตามแนวคิดการบริหาร

จัดการแบบสมดุลทั้ง 4 ด้านนั้น เรียงตามล�าดับความส�าคัญ

จากมากไปน้อยดังได้น�าเสนอไปแล้วนั้น

เหตผุลส�าคญัทีท่�าให้กลุม่ตัวอย่างซึง่เป็นผูป้กครอง

นักเรียนในโรงเรียน 3 โรง มีความเห็นดังกล่าวนั้น ผู้ศึกษา

มีความเห็นว่า สืบเนื่องมาจากกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นถึง

ความส�าคญั และพงึพอใจยทุธศาสตร์การบรหิารจดัการเพือ่

สนบัสนนุการน�าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช้ในโรงเรยีนสงักดั

ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 2 ตามแนวคิด

การบริหารจัดการแบบสมดุล 4 ด้านนั้น อีกท้ังยุทธศาสตร์

ดังกล่าวยังสอดคล้องและตอบสนองกับความต้องการของ

ผู้ปกครองของนักเรียนอย่างมาก ไม่เพียงเท่านั้น กลุ่ม

ตัวอย่างยังเห็นว่า ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการดังกล่าว

ครอบคลุมปัจจัยส�าคัญ หรือสาระส�าคัญของแนวคิดการ

บริหารจัดการแบบสมดุล และน�ามาปรับใช้เพื่อสนับสนุน

การน�าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในโรงเรียนได้ และมีแนว

โน้มช่วยให้การบรหิารจดัการเพือ่สนบัสนนุการน�าเทคโนโลยี

สารสนเทศมาใช้ในโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การ

ศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ประสบความส�าเร็จหากน�าไปใช้

อย่างจริงจัง และต่อเนื่อง ความเห็นดังกล่าวนี้ สอดคล้อง
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กับความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้ให้ข้อมูลหลักส่วนใหญ่

จ�านวน 8 คน จากทั้งหมด 9 คน เมื่อเป็นเช่นนี้ จึงมีส่วน

ส�าคัญท�าให้กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นดังกล่าว

ผลกำรวิจัย

1. ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการ ที่ส�าคัญคือ 

โรงเรียนสนับสนุนให้น�าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้โดย

เตรียมบุคลากรให้มีความพร้อมส�าหรับการปฏิบัติงานเก่ียว

กับเทคโนโลยีไม่มากเท่าที่ควร

2. แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการ ที่ส�าคัญ

คือ โรงเรียนควรสนับสนุนให้น�าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้

พร้อมทั้งวางแผน เตรียม และพัฒนาบุคลากรของโรงเรียน

ให้พร้อมและมากเพียงพอ

3. ยุทธศาสตร ์การบริหารจัดการ ที่ส�าคัญ

คือ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการน�า

เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ตามแนวคิดการบริหาร

จัดการแบบสมดุล 4 ด้าน เรียงตามล�าดับความส�าคัญจาก

มากไปน้อยได้ดังน้ี ด้าน (1) ภายในหน่วยงาน (2) การ

เรียนรู้และการเจริญเติบโต (3) ภายนอกหน่วยงาน และ 

(4) การเงิน

ข้อเสนอแนะในกำรวิจัยครั้งนี้

เพื่อให้ข้อเสนอแนะสอดคล้องกับผลการศึกษา 

และการอภิปรายผลข้างต้น ข้อเสนอแนะมีดังนี้

1. ข้อเสนอแนะส�าหรับแนวทางการพัฒนาการ

บริหารจัดการตามแนวคิดการบริหารจัดการแบบสมดุล 

ที่ส�าคัญมี 2 ข้อ

1.1 โรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การ

ศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ควรก�าหนดนโยบาย และแผน

งานที่ชัดเจนในเรื่องการสนับสนุนให้โรงเรียนน�าเทคโนโลยี

สารสนเทศ เช่น ระบบดูแลช่วยเหลอืนกัเรยีนด้วยเทคโนโลยี

ท่ีทันสมัย มาใช้ในโรงเรียน พร้อมทั้งมีการวางแผน การเต

รียมความพร้อม และการพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนเพื่อ

รองรับการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเทคโนโลยี ในเวลาเดียวกัน 

โรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 2 ควรมีการเลียนแบบวิธีการบริหารจัดการของภาค

ธุรกิจเอกชน และผู้บริหารควรท�าตัวเป็นแบบอย่างท่ีดีใน

เรื่องดังกล่าวด้วย เช่นนี้ พอเทียบเคียงได้กับแนวคิดของ 

Jonathan Boston, John Martin, June Pallot and 

Pat Walse อ้างถึงใน Jonathan Boston and Simon 

Chapple (2014) ท่ีอธิบายไว้ว่า การบริหารจัดการภาครัฐ

แนวใหม่ควรให้ความส�าคัญกับการเลียนแบบวิธีการบริหาร

จัดการของภาคธุรกิจเอกชน เช่น การวางแผนกลยุทธ์

และแผนธุรกิจ การท�าข้อตกลงว่าด้วยผลงาน การจ่ายค่า

ตอบแทนตามผลงาน การจัดจ้างบุคคลภายนอกให้เข้ามา

ปฏิบัติงานเป็นการชั่วคราวเฉพาะกิจ และการพัฒนาระบบ

สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ เป็นต้น

1.2 โรงเรยีนสงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา

มัธยมศึกษา เขต 2 ควรจัดให้มีการฝึกอบรม พัฒนา หรือ

ปลูกฝังบุคลากรทุกระดับทั้งในทางทฤษฎีและทางปฏิบัติ

ในเรื่องการสนับสนุนให้น�าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ใน

โรงเรียน และการยึดถือปฏิบัติอย่างจริงจังอย่างน้อย ปี

ละ 1 ครั้ง พร้อมท้ังควรมีการประเมินผลอย่างจริงจังด้วย

ว่า บุคลากรท่ีเข้ารับการฝึกอบรมหรือพัฒนาได้น�าความรู้

ไปปรับใช้อย่างเป็นรูปธรรมหรืออย่างจริงจัง หรือไม่เพียง

ใด ข้อเสนอแนะเช่นนี้ เทียบเคียงได้กับแนวคิดของ รวีพร 

คูหิรัญ (2558, น. 73) ท่ีเสนอแนะไว้ว่า ควรเพิ่มพูนความ

รู้ให้กับบุคลากรส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินทั้งผู้บริหาร

และผู้ตรวจสอบ โดยมีหลักสูตรอบรมท้ังทฤษฎีและการ

อบรมเชิงปฏิบัติการ รวมท้ังมีการติดตามผลการปฏิบัติ

งานหลังจากผ่านการอบรมแล้วด้วย

2. ข้อเสนอแนะส�าหรับยุทธศาสตร์การบริหาร

จัดการตามแนวคิดการบริหารจัดการแบบสมดุล ได้แก่ 

โรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 2 ควรก�าหนดและน�ายุทธศาสตร์การบริหารจัดการ

ตามแนวคิดการบริหารจัดการแบบสมดุล 4 ด้าน ไปปรับ

ใช้ส�าหรับการวางแผน และการก�าหนดข้ันตอนการบริหาร

จัดการ โดยยุทธศาสตร์การบริหารจัดการควรเรียงตาม

ล�าดับความส�าคัญจากมากไปน้อย ดังนี้ ด้าน (1) ภายใน

หน่วยงาน (2) การเรียนรู้และการเจริญเติบโต (3) ภายนอก

หน่วยงาน และ (4) การเงิน ดังภาพ 4
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ภำพ 4 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการน�า

เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขต

พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ตามแนวคิดการบริหาร

จัดการแบบสมดุล 4 ด้าน

ข้อเสนอแนะในกำรวิจัยครั้งต่อไป

1. โรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 หรือบุคลากรควรท�าวิจัยต่อเนื่องเพื่อ

พิสูจน์หรือค้นหาต่อไปว่า เพราะเหตุใดผลการศึกษาครั้งนี้

จึงปรากฏว่า แนวคิดการบริหารจัดการแบบสมดุล ด้าน (1) 

ภายในหน่วยงาน และ (2) การเรียนรู้และการเจริญเติบโต 

จึงมีความส�าคัญ 2 ล�าดับแรก และเพราะเหตุใดด้านการ

เงิน จึงมีความส�าคัญในล�าดับท้าย

2. โรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 หรือบุคลากร หรือหน่วยงานอื่นควร

ท�าวิจัยเชิงเปรียบเทียบ เช่น การศึกษาเปรียบเทียบการ

บริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการน�าเทคโนโลยีสารสนเทศ

มาใช้ในโรงเรียนระหว่างโรงเรียนในสังกัดส�านักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 กับ เขต 3 ตามแนวคิด

การบริหารจัดการแบบสมดุล 4 ด้าน หรือเปรียบเทียบกับ

หน่วยงานอืน่ท่ีมอี�านาจหน้าท่ีใกล้เคยีงหรอืคล้ายกนั เป็นต้น
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บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ที่ส�าคัญเพื่อศึกษา (1) ศึกษาปัญหาเก่ียวกับการบริหารจัดการเพื่อจัดระเบียบการ

จอดเรือของกรมเจ้าท่าตามแนวคิดการบริหารจัดการท่ียั่งยืน (2) แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการเพื่อจัดระเบียบการ

จอดเรือของกรมเจ้าท่าตามแนวคิดการบริหารจัดการท่ียั่งยืน และ (3) ศึกษายุทธศาสตร์การบริหารจัดการเพื่อจัดระเบียบ

การจอดเรือของกรมเจ้าท่าตามแนวคิดการบริหารจัดการที่ยั่งยืน ระเบียบวิธีวิจัยของการศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสม 

โดยเน้นการวิจัยเชิงปริมาณเป็นหลักและใช้การวิจัยเชิงคุณภาพเป็นข้อมูลเสริมกลุ่มตัวอย่าง จ�านวน 1,250 คนสถิติท่ีใช้

ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าการถดถอยพหุคูณ และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของ

เพียร์สัน ในส่วนของการวิจัยเชิงคุณภาพ เป็นการสัมภาษณ์แนวลึกเฉพาะผู้เช่ียวชาญหรือผู้ให้ข้อมูลหลัก จ�านวน 9 คน 

ใช้แบบสัมภาษณ์แนวลึกที่มีโครงสร้าง ผลการศึกษาพบว่า (1) ปัญหาการบริหารจัดการที่ส�าคัญคือ กรมเจ้าท่าด�าเนิน

การจัดระเบียบการจอดเรือโดยไม่ได้สอบถาม หรือประเมินผลความต้องการของผู้ประกอบการขนส่งสินค้าทางน�้า (2) 

แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่ส�าคัญคือ กรมเจ้าท่าควรก�าหนดก�าหนดนโยบายและแผนงานท่ีชัดเจนเก่ียวกับ

การจัดระเบียบการจอดเรือที่เน้นผู้รับบริการ พร้อมท้ังควรรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และ (3) กรมเจ้าท่าควร

ก�าหนดและน�ายุทธศาสตร์การบริหารจัดการเพื่อจัดระเบียบการจอดเรือตามแนวคิดการบริหารจัดการท่ียั่งยืนท่ีประกอบ

ด้วย 5 ด้าน ไปปรับใช้ในการวางแผน การก�าหนดข้ันตอนการปฏิบัติงาน หรือการก�าหนดกลุ่มตัวช้ีวัดส�าคัญส�าหรับการ

ปฏิบัติงานเพื่อจัดระเบียบการจอดเรือของกรมเจ้าท่า 

ค�ำส�ำคัญ: การบริหารจัดการ, การจัดระเบียบการจอดเรือ, กรมเจ้าท่า, แนวคิดการบริหารจัดการท่ียั่งยืน

Abstract

The objectives of this study were mainly to examine (1) administrative problems of  

habour order of the marine department according to the sustainable administration concept  

(2) development guidelines of habour order of the marine department according to the sustainable 

administration concept and (4) administrative strategies of harbour order of the marine department 

กำรบริหำรจัดกำรเพื่อจัดระเบียบกำรจอดเรือของกรมเจ้ำท่ำ

ตำมแนวคิดกำรบริหำรจัดกำรที่ยั่งยืน

Administration of Habour Order of the Marine Department 

According to the Sustainable Administration Concept
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บทน�ำ

การขนส่งสินค้าทางน�้านับว่ามีความส�าคัญมากใน

ทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บริเวณแม่น�้าเจ้าพระยา 

และป่าสัก ซึ่งเป็นเส้นทางหลักในการขนส่งสินค้าทางน�้า

ของประเทศ ประกอบกับมีผู้ประกอบการที่อยู่ริมฝั่งแม่น�้า

เจ้าพระยาหลายจังหวัดในภาคกลาง ได้แก่ จังหวัดอ่างทอง 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดปทุมธานี จังหวัดนนทบุรี 

กรุงเทพมหานคร และจังหวัดสมุทรปราการ เป็นต้นโดย

การขนส่งสินค้าทางน�้าเป็นที่นิยมของผู้ประกอบการเพราะ

สามารถบรรทกุสนิค้าในแต่ละครัง้ได้เป็นจ�านวนมาก อกีทัง้

ยงัประหยดัค่าใช้จ่าย นอกจากนี ้มผีูป้ระกอบการทีอ่ยูป่ลาย

ทาง มีที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น�้า และมีสินค้าอีกหลายประเภทท่ี

ขนส่งสินค้าโดยเรือสินค้าไปต่างประเทศ ท�าให้ได้รับความ

สะดวกในการขนถ่ายสินค้า (กรมเจ้าท่า, 2557, น. 1) 

กรมเจ้าท่าเป็นหน่วยงานระดับกรมในสังกัด

กระทรวงคมนาคม เป็นองค์กรหลักในการก�ากับดูแล ส่ง

เสริม พัฒนาระบบการขนส่งทางน�้าและพาณิชยนาวีให้มี

การเชือ่มต่อกบัระบบการขนส่งอืน่ๆ ทัง้การขนส่งผูโ้ดยสาร

และสินค้า ท่าเรือ อู่เรือ กองเรือไทย และกิจการเกี่ยว

according to the sustainable administration concept. The methodology of this research was designed 

as mixed methods sampling of 1,250 persons. Data analysis was shown in contingency table with  

analytical descriptive approach. Descriptive statistics exercised were mean, standard deviation, multiple  

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

experts or key informants with face to face interviews along with structured in-depth interview forms 

were also applied. The interviewed data was interpreted, analyzed and performed in table with  

descriptions. The research results were (1) the significant problems of administration were the marine 

department ‘s operation of harbour order were done without finding out the needs or evaluations 

of the businessmen concerned with inland water transportation (2) the significant development  

guidelines of administration were the marine department should establish explicit policies and 

plans for the harbour order focusing on service recipients and should listen to the opinions,  

suggestions and complaints of the businessmen (3) the marine department should create and apply the  

administrative strategy of harbour order according to the sustainable administration concept which 

consists of 5 aspects respectively.

Keywords: administration, harbour order, the marine department, the sustainable administration concept

เนื่อง เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว ทั่วถึง 

และปลอดภัย ตลอดจนการสนับสนุนภาคการส่งออกให้มี

ความเข้มแข็ง โดยมีอ�านาจหน้าท่ีต่างๆ อาทิ ด�าเนินการ

ตามกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน�้า และกฎหมาย

อื่นท่ีเก่ียวข้อง ศึกษา วิเคราะห์และพัฒนาโครงสร้างพื้น

ฐานการขนส่งทางน�้า รวมถึงการจัดระเบียบการขนส่งทาง

น�้าและกิจการพาณิชยนาวี 

การศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาเพื่อพัฒนาหน่วย

งาน คือ กรมเจ้าท่า โดยมีปัญหาการวิจัย คือ กรมเจ้า

ท่าบริหารจัดการการจัดระเบียบที่จอดเรืออย่างไม่มี

ประสิทธิภาพเท่าท่ีควร ซ่ึงหมายถึง กรมเจ้าท่าด�าเนินการ

จัดท่ีจอดเรือไม่มากเพียงพอ ตัวอย่างเช่น กรมเจ้าท่าไม่ได้

ก�าหนดมาตรฐานการท�างานท่ีชัดเจนส�าหรับท่าเรือ เช่น 

เวลาท�างานช่วงกลางคืน แต่ละท่าเรือจะมีเวลาท�าการที่

ไม่เท่ากัน โดยบางท่าเรือท�างานถึง 21.00 น., 22.00 น. 

หรือ 24.00 น. เป็นต้น ท�าให้ผู้ประกอบการต้องวางแผน

การขนส่งสินค้าของตนให้สอดคล้องกับแต่ละท่าเรือตลอด

เส้นทางของการขนส่งสินค้า (ปรีชา ประสพ, 2555, น. 4) 
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ไม่เพยีงเท่าน้ัน ผูป้ระกอบการขนส่งสนิค้าทางน�า้ยงัประสบ

กับอุปสรรคด้านกฎระเบียบ ข้อบังคับภายใต้การก�ากับ

ดูแลของกรมเจ้าท่า ซึ่งกฎระเบียบ ข้อบังคับเหล่านี้ส่วน

ใหญ่ยังไม่ได้รับการแก้ไขให้เหมาะสมกับสถานการณ์การ

ค้าการลงทุนในยุคของการค้าเสรี เช่น กฎหมายอนุญาต

ให้เฉพาะเรือบรรทุกสินค้าขนาดต�่ากว่า 500 ตันกรอสส์ 

เข้าเทียบท่าจอดเรือตามล�าน�้าได้ ในขณะที่เรือบรรทุก

สินค้ามีการขยายขนาดและก�าลังเครื่องยนต์ใหญ่ข้ึนไป

จนถึงขนาด 2,500 ตันกรอสส์ ท�าให้เรือบรรทุกสินค้าของ

หลายบริษัทถูกปฏิเสธจากท่าเรือ จนไม่อาจเข้าจอดเทียบ

ท่าเรือได้ และต้องย้ายไปขึ้นท่าเรืออื่นๆ ท�าให้เสียค่าขนส่ง

และมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น (สมาคมผู้ประกอบการขนส่งสินค้า

ทางน�้า, 2558, น. 12)

นอกจากนี้ ผู้ศึกษาได้ท�าการศึกษาข้อมูลเบื้องต้น

ตามแนวคิดการบริหารจัดการที่ยั่งยืน 6 ด้าน พบว่า กรม

เจ้าท่ามีปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการเพ่ือจัดระเบียบ

การจอดเรือ ได้แก่ (1) ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการ

ด้านเทคโนโลยี เช่น กรมเจ้าท่าไม่ได้น�าเทคโนโลยีท่ีทัน

สมัยมาใช้ในการจัดระเบียบการจอดเรือ (2) ปัญหาเก่ียว

กับการบริหารจัดการด้านสังคม หรือส่วนรวม เช่น กรม

เจ้าท่าจัดระเบียบการจอดเรือโดยค�านึงถึงส่วนรวมหรือ

ผลประโยชน์ของประชาชนไม่มากเท่าที่ควร (3) ปัญหา

เกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม เช่น กรมเจ้า

ท่าจัดระเบียบการจอดเรือโดยค�านึงถึงสิ่งแวดล้อมไม่มาก

เท่าที่ควร เช่น ไม่มีเรือจัดเก็บขยะที่กีดขวางการจอดเรือ 

หรือไม่ได้เตรียมสถานที่ทิ้งขยะให้มากเพียงพอ (4) ปัญหา

เกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านคุณภาพชีวิต เช่น กรมเจ้า

ท่าจัดระเบียบการจอดเรือโดยค�านึงถึงคุณภาพชีวิตของ

ประชาชนไม่มากเท่าที่ควร โดยเฉพาะการจัดที่จอดเรือ

อย่างไม่ปลอดภัย ไม่เหมาะสม และไม่มั่นคงแข็งแรงเพียง

พอ ท�าให้ส่งผลถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ

ประชาชน เป็นต้น (5) ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการ

ด้านความสมดุล เช่น บุคลากรบางส่วนของกรมเจ้าท่า

ให้ข้อมูลข่าวสารหรือให้ความรู้ต่อผู้ประกอบการไม่มาก

เท่าที่ควร รวมทั้งปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบไม่มาก

เท่าที่ควร และ (6) ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้าน

เครือข่าย เช่น กรมเจ้าท่าไม่ได้น�าเครือข่ายของกรมเจ้า 

เช่น หน่วยงานในสังกัด และสมาคมผู้ประกอบการมาใช้ 

ประโยชน์นการจดัระเบยีบท่าจอดเรอืมากเท่าทีค่วร เป็นต้น 

จากปัญหาการวิจัย รวมทั้งตัวอย่างเกี่ยวกับการบริหาร

จัดการดังกล่าว ถ้าปัญหาดังกล่าวไม่ได้รับการแก้ไขอย่าง

ถูกต้องนั้น ย่อมท�าให้เกิดผลเสียต่อหน่วยงาน คือ กรมเจ้า

ท่า ตลอดจนบคุลากรของหน่วยงาน เช่น การบรหิารจดัการ

ไม่ได้มาตรฐานสากล และท�าให้บุคลากรไม่ได้รับความเชื่อ

ถือ และไม่ได้รับการยอมรับจากหน่วยงาน ผู้ประกอบการ 

และประชาชน อีกทั้งยังท�าให้เกิดผลเสียต่อประชาชนหรือ

ผู้ประกอบการ ท�าให้ผู้ประกอบการได้รับความเดือดร้อน

และเสียหาย เช่น หากไม่จัดระเบียบย่อมท�าให้ผู้ประกอบ

การน�าเรือไปจอดทั่วไป สะเปะสะปะ อย่างไม่เป็นระเบียบ 

และไปกีดขวางการสัญจร รวมทั้งไปท�าความเสียหายให้กับ

สถานท่ีท่ีน�าเรือไปจอดด้วย

ด้วยเหตผุลทีแ่สดงถึงความเป็นมาและความส�าคญั 

อ�านาจหน้าท่ี ตลอดจนตัวอย่างปัญหาการบริหารจัดการ

เพื่อจัดระเบียบการจอดเรือของกรมเจ้าท่าตามแนวคิดการ

บริหารจัดการที่ยั่งยืนดังกล่าวข้างต้น จึงท�าให้ผู้ศึกษาสนใจ

ศึกษาครั้งนี้ พร้อมท้ังคาดหวังว่าผลการศึกษาครั้งนี้จะเป็น

ประโยชน์ท้ังด้านวิชาการ และด้านปฏิบัติต่อบุคลากรและ

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง รวมท้ังประชาชนต่อไป

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

กิติมา ปรีดีดิลก (2529, น. 11-12) กล่าวว่าถึง

ปัจจุบันเมื่อกล่าวถึงปัจจัยพื้นฐานอันเป็นทรัพยากรในการ

บริหาร องค์ประกอบที่ส�าคัญในการบริหารงานประกอบ

ด้วย 4 ปัจจัยหรือที่เรียกว่า ทฤษฎี 4 M’s ได้แก่ คน 

(man) เงิน (money) วัสดุสิ่งของ (material) และวิธี

จัดการ (management) 

วิรัช วิรัชนิภาวรรณ (2550, น. 63-68) ได้กล่าว

ว่าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีองค์ประกอบ 5 ด้าน 

ประกอบด้วย (1) ความพอประมาณ (2) ความมีเหตุผล (3) 

การมภีมูคิุม้กนั (4) ความรูคู้ค่ณุธรรม (5) การสร้างเครอืข่าย 

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

1. ศึกษาปัญหาเก่ียวกับการบริหารจัดการเพื่อจัด

ระเบียบการจอดเรือของกรมเจ้าท่าตามแนวคิดการบริหาร
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จัดการที่ยั่งยืน

2. ศึกษาแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการ

เพื่อจัดระเบียบการจอดเรือของกรมเจ้าท่าตามแนวคิดการ

บริหารจัดการที่ยั่งยืน

3. ศึกษายุทธศาสตร์การบริหารจัดการเพื่อจัด

ระเบียบการจอดเรือของกรมเจ้าท่าตามแนวคิดการบริหาร

จัดการที่ยั่งยืน

กรอบแนวคิดกำรวิจัย

กรอบแนวคิดการวิจัยประกอบด้วย กรอบแนวคิด

การวิจัยส่วนที่เป็นตัวแปรอิสระ และกรอบแนวคิดการ

วิจัยส่วนที่เป็นตัวแปรตาม โดยกรอบแนวคิดส่วนที่เป็น

ตัวแปรอิสระ (เหตุ) คือ แนวคิดการบริหารจัดการ (the  

sustainable administration concept) 6 ด้าน ได้แก่ 

ด้าน (1) เทคโนโลยี (2) สังคม หรือส่วนรวม (3) สิ่ง

แวดล้อม (4) คุณภาพชีวิต (5) ความสมดุล และ (6) เครือ

ข่าย (วิรัช วิรัชนิภาวรรณ (2559, น. 266) ทั้งนี้ ได้แบ่ง

เป็น (1) ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการเพื่อจัดระเบียบ

การจอดเรือของกรมเจ้าท่าตามแนวคิดการบริหารจัดการ

ท่ียั่งยืน 6 ด้าน (2) แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการ

เพื่อจัดระเบียบการจอดเรือของกรมเจ้าท่าตามแนวคิด

การบริหารจัดการที่ยั่งยืน 6 ด้าน และ (3) ยุทธศาสตร์

การบริหารจัดการเพื่อจัดระเบียบการจอดเรือของกรมเจ้า

ท่าตามแนวคิดการบริหารจัดการท่ียั่งยืนท่ีจัดแบ่งเป็น 5 

ด้าน ได้แก่ ด้าน (3.1) การสร้างความรู้ความเข้าใจอย่าง

กว้างขวาง ครอบคลุม และท่ัวถึง (3.2) การจัดตั้งกลุ่มและ

แกนน�า (3.3) การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะสม 

(3.4) การให้ความรู้ความเข้าใจ และการสร้างจิตส�านึกที่

ดี และ (3.5) การพัฒนาประสิทธิภาพของหน่วยงาน และ

บุคลากรต้นแบบ

ส�าหรับกรอบแนวคิดส ่วนท่ีเป ็นตัวแปรตาม 

คือ การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเพื่อจัด

ระเบียบการจอดเรือของกรมเจ้าท่าตามแนวคิดการบริหาร

จัดการท่ีเรียกว่า 5M ได้แก่ ด้าน (1) การบริหารจัดการ

ทรัพยากรมนุษย์ (man) (2) การบริหารจัดการวัสดุอุปกรณ์  

(material) (3) การให้บริการประชาชน (market) (4) การ

บริหารจัดการข่าวสาร หรือข้อมูลข่าวสาร (message) และ 

(5) การประสานงาน หรือการประนีประนอม (mediation) 

(วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, 2550, น. 25) ดังภาพ 1

1. ปัญหาเก่ียวกับการบริหารจัดการเพื่อจัดระเบียบการจอดเรือของกรมเจ้าท่าตาม

แนวคิดการบริหารจัดการที่ยั่งยืน 6 ด้าน

1) เทคโนโลยี        2) สังคม หรือส่วนรวม      3) สิ่งแวดล้อม  

4) คุณภาพชีวิต     5) ความสมดุล                6) เครือข่าย
การเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการบริหารจัดการ

เพื่อจัดระเบียบการ

จอดเรือของ

กรมเจ้าท่าตาม

แนวคิดการบริหาร

จัดการท่ีเรียกว่า 5M

2. แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการเพื่อจัดระเบียบการจอดเรือของกรมเจ้าท่าตาม

แนวคิดการบริหารจัดการที่ยั่งยืน 6 ด้าน

1) เทคโนโลยี         2) สังคม หรือส่วนรวม     3) สิ่งแวดล้อม 

4) คุณภาพชีวิต       5) ความสมดุล              6) เครือข่าย

3. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเพื่อจัดระเบียบการจอดเรือของกรมเจ้าท่าตามแนวคิด

การบรหิารจดัการทีย่ัง่ยนืทีจ่ดัแบ่งเป็น 5 ด้าน ได้แก่ (1) การสร้างความรูค้วามเข้าใจอย่าง

กว้างขวาง ครอบคลุม และทั่วถึง (2) การจัดตั้งกลุ่มและแกนน�า (3) การใช้เทคโนโลยี

ที่ทันสมัยและเหมาะสม (4) การให้ความรู้ความเข้าใจ และการสร้างจิตส�านึกท่ีดี และ 

(5) การพัฒนาประสิทธิภาพของหน่วยงาน และบุคลากรต้นแบบ

ภำพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

    ตัวแปรอิสระ                                                           ตัวแปรตาม
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จัดการที่ยั่งยืน 5 ด้าน มาปรับใช้เป็นกรอบแนวคิดส่วนท่ี

เป็นตัวแปรอิสระ เพราะเป็นแนวคิดทางการบริหารจัดการ

เพื่อพัฒนาหน่วยงาน โดยประกอบด้วยตัวชี้วัดหลัก 6 ด้าน 

ซ่ึงช่วยให้การศกึษาการพฒันาการบรหิารจดัการของหน่วย

งานได้อย่างเป็นระบบ ชัดเจน และสอดคล้องกันมากข้ึน 

รวมทั้งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย และขอบเขต

ของการศึกษา 

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

การศึกษาครั้งนี้ ใช ้รูปแบบการวิจัยแบบผสม 

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

pp. 174-175) ซ่ึงเน้น (1) การวิจัยเชิงปริมาณซึ่งมีสัดส่วน

ประมาณร้อยละ 80 โดยเป็นการวิจัยเชิงส�ารวจเป็นหลัก 

และ (2) การวิจัยเชิงคุณภาพซึ่งมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 

20 โดยเป็นการสัมภาษณ์แนวลึกเพื่อน�าข้อมูลมาเสริมและ

เทียบเคียงกับการวิจัยเชิงปริมาณ

การวิจัยเชิงปริมาณ ประกอบด้วย 4 หัวข้อ ได้แก่ 

(1) ประชากรและกลุม่ตวัอย่าง (2) เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจิยั 

(3) การเก็บรวบรวมข้อมูล และ (4) วิธีวิเคราะห์ข้อมูลและ

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

ประชากร คือ สมาชิกทั้งหมดของสมาคมผู ้

ประกอบการขนส่งสินค้าทางน�้าที่ประกอบธุรกิจอยู่ในเส้น

ทางระหว่างจังหวัดชลบุรีกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มี

จ�านวน 2,350 คน (สมาคมผู้ประกอบการขนส่งสินค้า

ทางน�้า, 2558) ส่วนกลุ่มตัวอย่าง คือ สมาชิกของสมาคม

ดังกล่าวที่ตอบแบบสอบถาม จ�านวน 1,250 คน ซึ่งได้มา

จากการใช้สูตรหาจ�านวนกลุ่มตัวอย่างของ ทาโร่ ยามาเน่ 

(Yamane) ที่ระดับความเชื่อมั่น 98% หรือที่ค่าความคลาด

เคลื่อน 0.02 (Yamane, 2012) อันเป็นลักษณะของการ

สุ่มตัวอย่างประเภทที่ใช้ความน่าจะเป็น (probability 

sampling) และเป็นการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (simple 

random sampling)

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย

แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวม

ข้อมูลเพื่อให้ได้ข้อมูลจากประชากรเป็นจ�านวนมาก โดย

แบบสอบถามได้ผ่านการทดสอบเพื่อหาค่าความเท่ียงตรง 

ซึง่เป็นการทดสอบเพือ่หาค่าความเทีย่งตรงตามเนือ้หา หรอื

หาค่าความสอดคล้องระหว่างข้อค�าถามกบัวตัถปุระสงค์การ

วิจัย (Index of item Objective Congruence--IOC) จาก

ผู้เชี่ยวชาญจ�านวน 9 คน ได้ค่าความเที่ยงตรงเท่ากับ 0.88 

และได้ท�าการทดสอบ (pretest หรือ try out) จ�านวน 50 

ชุด เพื่อหาความเช่ือถือได้ของแบบสอบถาม หรือหาค่าค

รอนบาค (Cronbach) ของแบบสอบถามท้ังฉบับ ได้ค่า

ความเช่ือถือได้ ท่ีระดับ 0.88

แบบสอบถามท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้ แบ่งเนื้อหา

ออกเป็น 5 ส่วน ได้แก่ ส่วนท่ี 1 เป็นข้อมูลพื้นฐานส่วน

บคุคลของประชาชน ได้แก่ เพศ และระดบัการศกึษา ส่วนที่ 

2 เป็นข้อมูลที่ครอบคลุมปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการ

เพื่อจัดระเบียบการจอดเรือของกรมเจ้าท่าตามแนวคิดการ

บริหารจัดการท่ียั่งยืน 6 ด้าน ส่วนท่ี 3 ครอบคลุมแนวทาง

การพัฒนาการบริหารจัดการเพื่อจัดระเบียบการจอดเรือ

ของกรมเจ้าท่าตามแนวคิดการบริหารจัดการที่ยั่งยืน 6 

ด้าน และส่วนท่ี 4 ครอบคลุมยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ

เพื่อจัดระเบียบการจอดเรือของกรมเจ้าท่าตามแนวคิดการ

บริหารจัดการท่ียั่งยืนท่ีจัดแบ่งเป็น 5 ด้าน และส่วนที่ 5 

เป็นข้อมูลที่ครอบคลุมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ

ท่ีเรียกว่า 5M (ตัวแปรตาม)

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล

ผู ้ศึกษาด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่าง

วันท่ี 1-30 ตุลาคม 2559 ผู้ศึกษา และผู้ช่วยอีก 10 คน 

เก็บรวบรวมแบบสอบถามที่สมบูรณ์กลับคืนมาได้จ�านวน 

1,027 คน คิดเป็นร้อยละ 82.16 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 

1,250 คน 

กำรวิเครำะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้

ผู้ศึกษาน�าข้อมูลเชิงปริมาณมาท�าการประมวล

และวิเคราะห์ทางสถิติโดยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปส�าหรับ



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 ประจ�าเดือน มกราคม-เมษายน 2562 59

คอมพิวเตอร์ โดยวิธีวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการวิเคราะห์ในรูป

ตาราง รวมทั้งใช้รูปแบบการวิเคราะห์เชิงพรรณนา ส�าหรับ

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียง

เบนมาตรฐาน ค่าการถดถอยพหุคูณ และค่าสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน

การวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการ

สัมภาษณ์แนวลึกเฉพาะผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งเป็นบุคคลท่ีมีความ

รู ้ความสามารถและความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการบริหาร

จัดการเพื่อจัดระเบียบการจอดเรือของกรมเจ้าท่าตาม

แนวคิดการบริหารจัดการที่ยั่งยืนจ�านวน 9 คน โดยใช้การ

สุ่มตัวอย่างประเภทที่ไม่ใช้ความน่าจะเป็น (non prob-

ability sampling) และโดยใช้การสุ่มตัวอย่างตามแนวคิด

สโนว์บอล (snowball sampling concept) (Biernacki 

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

ข้อมลูด้วยการสมัภาษณ์แนวลกึแบบตวัต่อตวัทลีะคน ๆ  ละ 

60 นาที ส�าหรับเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

คือ แบบสัมภาษณ์แนวลึกที่มีโครงสร้าง (structured in-

depth interview form) และน�าข้อมูลมาวิเคราะห์ แปล

ความ และเขียนพรรณนาหรือบรรยายไว้ในตาราง เพื่อให้

ได้ข้อมลูเชงิคณุภาพซึง่น�ามาเสรมิ หรอืเทยีบเคยีงกบัข้อมลู

เชิงปริมาณซึ่งเป็นข้อมูลหลักของการศึกษาครั้งนี้

ผลกำรวิจัย

ผลการวิจัยข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง พบ

ว่า กลุม่ตวัอย่างส่วนใหญ่ (ร้อยละ 53.60) เป็นเพศชาย และ

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ (ร้อยละ 55.10) มีการศึกษาระดับ

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือสูงกว่าปริญญาตรี ส�าหรับผล

การวิจัยที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย 3 ข้อ มีดังนี้

1. ปัญหาเกีย่วกบัการบรหิารจัดการเพือ่จดัระเบยีบ

การจอดเรือของกรมเจ้าท่าตามแนวคิดการบริหารจัดการ

ที่ยั่งยืน 6 ด้าน (สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย ข้อ 1) 

คือ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นด้วยในระดับปานกลางท้ัง 6 

ด้าน ได้แก่ ด้าน (1) เทคโนโลยี (2) สังคม หรือส่วนรวม 

(3) สิ่งแวดล้อม (4) คุณภาพชีวิต (5) ความสมดุล และ 

(6) เครือข่าย โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ด้านสังคม 

หรือส่วนรวม ได้แก่ ค�าถามที่ว่า “กรมเจ้าท่าด�าเนินการ

จัดระเบียบพื้นที่จอดเรือโดยไม่ได้สอบถาม หรือประเมิน

ผลความต้องการของผู้ประกอบการขนส่งสินค้าทางน�้า” 

(ค่าเฉลี่ย 2.13)

2. แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการเพื่อจัด

ระเบียบการจอดเรือของกรมเจ้าท่าตามแนวคิดการบริหาร

จัดการท่ียั่งยืน 6 ด้าน (สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย

ข้อ 2) คือ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นด้วยในระดับมากทั้ง 

6 ด้านดังกล่าว โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูง คือ ด้านสังคม หรือ

ส่วนรวม ได้แก่ ข้อค�าถามที่ว่า “กรมเจ้าท่าควรด�าเนิน

การจัดระเบียบพื้นท่ีจอดเรือโดยสอบถาม หรือประเมินผล

ความต้องการของผู้ประกอบการขนส่งสินค้าทางน�้า” (ค่า

เฉลี่ย 2.72) นอกจากนี้ ผลการสัมภาษณ์แนวลึกเฉพาะผู้

เช่ียวชาญจ�านวน 9 คน เก่ียวกับแนวทางการพัฒนาการ

บริหารจัดการดังกล่าวต่อค�าถามที่ว่า “กรมเจ้าท่าควร

ด�าเนินการจัดระเบียบพื้นท่ีจอดเรือโดยสอบถาม หรือ

ประเมินผลความต้องการของผู้ประกอบการขนส่งสินค้า

ทางน�้า” พบว่า ผู้เช่ียวชาญ หรือผู้ให้ข้อมูลหลักท้ัง 9 คน 

เห็นด้วยกับค�าถามดังกล่าว

3. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเพื่อจัดระเบียบ

การจอดเรือของกรมเจ้าท่าตามแนวคิดการบริหารจัดการ

ท่ียั่งยืนท่ีจัดแบ่งเป็น 5 ด้าน (สอดคล้องกับวัตถุประสงค์

การวิจัย ข้อ 3) พบว่า ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการดัง

กล่าวตามแนวคิดการบริหารจัดการที่ยั่งยืนที่จัดแบ่งเป็น 

5 ด้าน ได้แก่ ด้าน (1) การสร้างความรู้ความเข้าใจอย่าง

กว้างขวาง ครอบคลุม และท่ัวถึง (2) การจัดตั้งกลุ่มและ

แกนน�า (3) การใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัยและเหมาะสม (4) 

การให้ความรู้ความเข้าใจ และการสร้างจิตส�านึกที่ดี และ 

(5) การพัฒนาประสิทธิภาพของหน่วยงาน และบุคลากร

ต้นแบบ มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการบริหารจัดการที่

เรียกว่า 5M ได้แก่ ด้าน (1) การบริหารจัดการทรัพยากร

มนุษย์ (2) การบริหารจัดการวัสดุอุปกรณ์ (3) การให้

บริการประชาชน (4) การบริหารจัดการข่าวสาร หรือข้อมูล

ข่าวสาร (5) การประสานงาน หรือการประนีประนอม โดย

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเพื่อจัดระเบียบการจอดเรือ

ของกรมเจ้าท่าตามแนวคิดการบริหารจัดการที่ยั่งยืนท่ีจัด

แบ่งเป็น 5 ด้าน เรยีงตามล�าดบัความส�าคญัจากมากไปน้อย

ได้ดังนี้ (1) การพัฒนาประสิทธิภาพของหน่วยงาน และ

บุคลากรต้นแบบ (2) การจัดตั้งกลุ่มและแกนน�า (3) การ

สร้างความรู้ความเข้าใจอย่างกว้างขวาง ครอบคลุม และทั่ว
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ถึง (4) การให้ความรู้ความเข้าใจ และการสร้างจิตส�านึกท่ีดี 

และ (5) การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะสม ส�าหรับ

ผลการสมัภาษณ์แนวลกึเฉพาะผูเ้ชีย่วชาญจ�านวน 9 คน ต่อ

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการดังกล่าว พบว่า ผู้เชี่ยวชาญ 

หรือผู้ให้ข้อมูลหลักส่วนใหญ่ จ�านวน 8 คน เห็นด้วยว่า 

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเพื่อจัดระเบียบการจอดเรือ

ของกรมเจ้าท่าตามแนวคิดการบริหารจัดการที่ยั่งยืนที่จัด

แบ่งเป็น 5 ด้าน ควรเรียงตามล�าดับความส�าคัญจากมาก

ไปน้อยดังน้ี (1) การพัฒนาประสิทธิภาพของหน่วยงาน 

และบุคลากรต้นแบบ (2) การจัดตั้งกลุ่มและแกนน�า (3) 

การสร้างความรู้ความเข้าใจอย่างกว้างขวาง ครอบคลุม 

และทั่วถึง (4) การให้ความรู้ความเข้าใจ และการสร้าง

จิตส�านึกที่ดี และ (5) การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและ

เหมาะสม ส่วนผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้ให้ข้อมูลหลักอีก 1 คน 

ไม่มีความเห็น ดังภาพ 2

5) การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะสม

4) การให้ความรู้ความเข้าใจ 

และการสร้างจิตส�านึกที่ดี

3) การสร้างความรู้ความเข้าใจ

อย่างกว้างขวาง ครอบคลุม และทั่วถึง

2) การจัดตั้งกลุ่มและแกนน�า

1) การมุ่งพัฒนาประสิทธิภาพของหน่วยงาน 

และบุคลากรต้นแบบ

ภำพ 2 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเพื่อจัดระเบียบการ

จอดเรือของกรมเจ้าท่า ตามแนวคิดการบริหารจัดการที่

ยั่งยืนที่จัดแบ่งเป็น 5 ด้าน

กำรอภิปรำยผล

1. ผลการศึกษาปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการ

เพื่อจัดระเบียบการจอดเรือของกรมเจ้าท่าตามแนวคิดการ

บริหารจัดการที่ยั่งยืน 6 ด้าน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่

เห็นด้วยในระดับปานกลางดังกล่าวแล้วนั้น

เหตุผลส�าคัญที่กลุ ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ซึ่งเป็น

สมาชิกของสมาคมผู ้ประกอบการขนส่งสินค้าทางน�้าท่ี

ประกอบธรุกจิอยูใ่นเส้นทางระหว่างจงัหวดัชลบุรกีบัจงัหวดั

พระนครศรีอยุธยาล้วนเห็นด้วยในระดับปานกลางดังกล่าว 

แทนท่ีจะเห็นด้วยในระดับมากหรือในระดับน้อย ผู้ศึกษามี

ความเห็นว่า ถึงแม้กลุ่มตัวอย่างดังกล่าวเห็นว่า กรมเจ้าท่า 

(1) ด�าเนินการจัดระเบียบพื้นท่ีจอดเรือโดยน�าเทคโนโลยี

ท่ีทันสมัยมาใช้ในการจัดพื้นท่ีจอดเรือ เช่น ใช้ดาวเทียม

มาช่วยในการก�าหนดพิกัดการจอดเรือ (2) ด�าเนินการจัด

ระเบียบพื้นที่จอดเรือโดยให้ความส�าคัญหรือค�านึงถึงการ

รักษาสิ่งแวดล้อม เช่น เข้มงวดหรือห้ามปรามการท้ิงขยะ

หรือสิ่งปฏิกูลของผู้ประกอบการขนส่งสินค้าทางน�้าลงใน

บริเวณท่ีจอดเรือ และ (3) ด�าเนินการจัดระเบียบพื้นท่ีจอด

เรือโดยให้ความรู้เก่ียวกับการจอดเรือควบคู่ไปกับการปลูก

ฝังความรูผ้ดิชอบในการจอดเรอืให้กบัผูป้ระกอบขนส่งสนิค้า

ทางน�้า แต่ในเวลาเดียวกัน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ก็ยังเห็น

ว่า กรมเจ้าท่ายังมีปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการบาง

ประการ เช่น (1) กรมเจ้าท่าด�าเนินการจัดระเบียบพื้นที่

จอดเรือโดยไม่ได้สอบถาม หรือประเมินผลความต้องการ

ของผูป้ระกอบการขนส่งสนิค้าทางน�า้ (2) กรมเจ้าท่าด�าเนนิ

การจดัระเบยีบพื้นทีจ่อดเรอืโดยไม่ได้ค�านงึถงึการประหยดั

พลังงาน เช่น การใช้เชื้อเพลิงส�าหรับเรือลากเพื่อท�าการ

ลากเรือท่ีเข้ามาจอดอย่างไม่เป็นระเบียบ และ (3) กรมเจ้า

ท่าด�าเนินการจัดระเบียบพื้นที่จอดเรือโดยไม่ได้ประสาน

งานกับเครือข่ายที่มีอยู่มากเท่าที่ควร เช่น ประสานงาน

กับต�ารวจน�้า เป็นต้น เมื่อเป็นเช่นนี้ จึงมีส่วนส�าคัญท�าให้

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นด้วยในระดับปานกลางต่อปัญหา

เกี่ยวกับการบริหารจัดการเพื่อจัดระเบียบการจอดเรือของ

กรมเจ้าท่าตามแนวคิดการบริหารจัดการท่ียั่งยืน แทนที่จะ

เห็นด้วยในระดับมากหรือในระดับน้อยดังกล่าว

2. ผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาการบริหาร

จัดการเพื่อจัดระเบียบการจอดเรือของกรมเจ้าท่าตาม

แนวคิดการบริหารจัดการท่ียั่งยืน 6 ด้าน พบว่า กลุ่ม

ตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นด้วยในระดับมากทั้ง 6 ด้าน ดัง

กล่าวแล้วนั้น เหตุผลส�าคัญท่ีกลุ ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ซึ่ง

เป็นสมาชิกของสมาคมผู้ประกอบการขนส่งสินค้าทางน�้าที่

ประกอบธรุกจิอยูใ่นเส้นทางระหว่างจงัหวดัชลบุรกีบัจงัหวดั

พระนครศรีอยุธยาเห็นด้วยในระดับมากดังกล่าว แทนที่จะ
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เหน็ด้วยในระดบัปานกลางหรอืในระดับน้อย ผูศึ้กษามคีวาม

เห็นว่า เน่ืองจากกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่พึงพอใจ และเห็น

ว่า แนวทางการพัฒฯการบริหารจัดการของกรมเจ้าท่าว่า

เป็นแนวทางที่เหมาะสม สอดคล้องกับความเป็นจริง และมี

โอกาสน�าไปปฏิบัติให้ประสบผลส�าเร็จได้ โดยเฉพาะอย่าง

ยิ่ง (1) การที่กรมเจ้าท่าด�าเนินการจัดระเบียบพื้นที่จอด

เรือโดยค�านึงถึงการประหยัดพลังงาน (2) การที่กรมเจ้า

ท่าด�าเนินการจัดระเบียบพื้นที่จอดเรือโดยค�านึงถึงความ

ปลอดภัยของประชาชน เช่น การควบคุมการปล่อยควัน

ด�า หรือมลพิษของเรือ และ (3) การที่กรมเจ้าท่าด�าเนิน

การจัดระเบียบพื้นที่จอดเรือโดยน�าเทคโนโลยีที่ทันสมัย

มาใช้ในการจัดพ้ืนที่จอดเรือ เช่น ใช้ดาวเทียมมาช่วยใน

การก�าหนดพิกัดการจอดเรือ เป็นต้น เมื่อเป็นเช่นนี้ จึงมี

ส่วนส�าคัญท�าให้กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยในระดับมากดังกล่าว

3. ผลการศึกษายุทธศาสตร์การบริหารจัดการ

เพื่อจัดระเบียบการจอดเรือของกรมเจ้าท่าตามแนวคิดการ

บริหารจัดการที่ยั่งยืนที่จัดแบ่งเป็น 5 ด้าน เป็นปัจจัยท่ีมี

ส่วนส�าคัญต่อประสิทธิภาพในการบริหารจัดการที่เรียกว่า 

5M โดยเรียงตามล�าดับความส�าคัญจากมากไปน้อยได้ 5 

ด้าน ดังกล่าวนั้น เหตุผลส�าคัญที่ท�าให้กลุ่มตัวอย่างมีความ

เห็นดังกล่าว ผู้ศึกษามีความเห็นว่า เนื่องจากยุทธศาสตร์

การบริหารจัดการดังกล่าว (1) สอดคล้องกับแนวคิดการ

บริหารจัดการที่ยั่งยืน (2) จะมีส่วนช่วยให้การบริหารการ

บริหารจัดการเพ่ือจัดระเบียบการจอดเรือของกรมเจ้าท่า

ตามแนวคิดการบริหารจัดการที่ยั่งยืนประสบความส�าเร็จ

หากน�าไปปฏิบัติอย่างจริงจัง และ (3) สอดคล้องกับสภาพ

ความเป็นจริง และข้อเท็จจริงอย่างมาก ความเห็นเช่นนี้ 

สอดคล้องกับแนวคิดของผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้ให้ข้อมูลหลัก

ส่วนใหญ่จ�านวน 8 คน จากทั้งหมด 9 คน

ข้อเสนอแนะกำรวิจัยครั้งนี้

1. ข้อเสนอแนะส�าหรับแนวทางการพัฒนาการ

บริหารจัดการ

1.1 กรมเจ้าท่าควรก�าหนดก�าหนดนโยบายและ

แผนงานทีช่ดัเจนเกีย่วกบัการจดัระเบยีบการจอดเรอืทีเ่น้น

ผู้รับบริการ พร้อมทั้งควรรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 

และค�าร้องเรียนจากผู้ประกอบการ รวมตลอดไปถึงควรมี

การประเมินผลด้วย

1.2 กรมเจ้าท่าควรก�าหนดนโยบาย และแผน

งาน พร้อมท้ังจัดสรรงบประมาณในการจัดหาเทคโนโลยีที่

ทันสมัยและเป็นมาตรฐานสากลมาใช้อย่างเพียงพอ และ

พร้อมใช้ และควรมีการพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยี

สมัยใหม่ของบุคลากรเพื่อจัดระเบียบการจอดเรืออย่าง

มีประสิทธิภาพได้อย่างเหมาะสม เฉพาะในส่วนของการ

จัดหาเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นมาตรฐานสากลมาใช้

อย่างเพียงพอ และพร้อมใช้นั้นสอดคล้องกับแนวคิดของ

กัลยา งามพร้อมสกุล และวิรัช วิรัชนิภาวรรณ (2559, 

น. 215-229) ท่ีเสนอแนะว่า การน�าเทคโนโลยีท่ีทันสมัย

และเป็นมาตรฐานสากลมาใช้ในการปฏิบัติงานนั้นมีส่วน

ส�าคญัทีท่�าให้การพฒันาการบรหิารจดัการประสบผลส�าเรจ็ 

นอกจากนี้ ยังสอดคล้องกับแนวคิดของ Rainer, Turban 

and Potter (2006) ท่ีกล่าวไว้ว่า ความรู้ทางเทคโนโลยีที่

ได้รับการจัดระบบและประมวลผลจะท�าให้เกิดความเข้าใจ 

ประสบการณ์ การสั่งสมการเรียนรู้ และความเชี่ยวชาญ 

สามารถน�าไปใช้ส�าหรับการแก้ไขปัญหาในปัจจุบันหรือ

การปฏิบัติงานได้

2. ข้อเสนอแนะส�าหรับยุทธศาสตร์การบริหาร

จัดการ คือ กรมเจ้าท่าควรก�าหนดและน�ายุทธศาสตร์การ

บริหารจัดการเพื่อจัดระเบียบการจอดเรือตามแนวคิดการ

บริหารจัดการท่ียั่งยืนท่ีประกอบด้วย 5 ด้าน ไปปรับใช้ใน

การวางแผน การก�าหนดขัน้ตอนการปฏบิตังิาน หรอืก�าหนด

กลุ่มตัวชี้วัดส�าคัญส�าหรับการปฏิบัติงาน (Key Perfor-

mance Indicator--KPI) เพื่อจัดระเบียบการจอดเรือของ

กรมเจ้าท่า โดยควรเรียงตามล�าดับจากความส�าคัญมากไป

น้อย ดังนี้ (1) การพัฒนาประสิทธิภาพของหน่วยงาน และ

บุคลากรต้นแบบ (2) การจัดตั้งกลุ่มและแกนน�า (3) การ

สร้างความรู้ความเข้าใจอย่างกว้างขวาง ครอบคลุม และ

ทั่วถึง (4) การให้ความรู้ความเข้าใจ และการสร้างจิตส�านึก

ท่ีดี และ (5) การใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัยและเหมาะสม ข้อ

เสนอแนะเช่นนี้ สัมภาษณ์แนวลึกเฉพาะผู้เช่ียวชาญ หรือ

ผู้ให้ข้อมูลหลักส่วนใหญ่ จ�านวน 8 คน จากท้ังหมด 9 คน

ข้อเสนอแนะในกำรวิจัยครั้งต่อไป

1. กรมเจ้าท่าหรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องควรท�าการ
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วิจัยต่อยอด โดยท�าการวิจัยแบบเจาะลึกเฉพาะด้านการ

บริหารจัดการเพื่อจัดระเบียบการจอดเรือของกรมเจ้าท่า

ในแต่ละด้านอย่างเจาะจง เช่น ด้านสังคม หรือส่วนรวม 

ด้านสิ่งแวดล้อม หรือด้านเครือข่าย เป็นต้น

2. กรมเจ้าท่าหรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องควรท�าการ

วิจัยในเชิงเปรียบเทียบ เช่น การเปรียบเทียบการบริหาร

จัดการระหว่างกรมเจ้าท่ากับกรมการขนส่งทางบกหรือ

กรมการบินพาณิชย์ ซึ่งมีกรอบภาระงานใกล้เคียงหรือ

คล้ายกัน เป็นต้น

3. กรมเจ้าท่าหรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องควรท�าการ

วิจัยโดยใช้กรอบแนวคิด หรือตัวแบบอื่นส�าหรับการศึกษา

วเิคราะห์การบรหิารจดัการเพือ่จดัระเบยีบการจอดเรอืของ

กรมเจ้าท่า เช่น การบริหารจัดการตามแนวคิดการบริหาร

จัดการคุณภาพโดยรวม และการบริหารจัดการตามแนวคิด

ตะวันออก เป็นต้น

4. กรมเจ้าท่าหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควร

ท�าการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วน

เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการเพื่อจัดระเบียบการ

จอดเรือของกรมเจ้าท่าโดยตรง เช่น ผู้ประกอบการเรือ

ขนส่งสินค้าทางน�้า ผู้ประกอบการคลังสินค้า ณ ท่าจอด

เรือ รวมถึงชุมชนที่พ�านักอาศัยในบริเวณใกล้เคียงกับท่า

จอดเรือ เป็นต้น
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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) ปัญหาเก่ียวกับการบริหารจัดการ (2) แนวทางการพัฒนาการบริหาร

จัดการ (3) ตวัแบบแนวทางการพฒันาการบรหิารจดัการเพือ่อ�านวยความสะดวกกลุม่เกษตรกรในการกูย้มืเงนิของส�านกังาน

กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การวิจัยเชิงปริมาณ ประกอบด้วย ประชากร คือ 

เกษตรกรทั้งหมดที่เป็นสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรใน 20 อ�าเภอของจังหวัดอุดรธานี รวม 977,178 คน 

ส่วนกลุ่มตัวอย่างมีจ�านวน 1,110 คน การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ส�าหรับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 

ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส�าหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้เช่ียวชาญ จ�านวน 9 คน ด้วยแบบสัมภาษณ์แนวลึกที่มี

โครงสร้าง ผลการศึกษาพบว่า (1) ส�านักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรพิจารณาการกู้ยืมเงินและอนุมัติเงินให้กับ

กลุ่มเกษตรกรอย่างไม่เท่าเทียมกัน (2) ส�านักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรควรพิจารณาการกู้ยืมเงินและอนุมัติ

เงินให้กับกลุ่มเกษตรกรอย่างเท่าเทียมกัน และ (3) ส�านักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรควรก�าหนดและน�าตัวแบบ

แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการเพื่ออ�านวยความสะดวกกลุ่มเกษตรกรในการกู้ยืมเงินตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอ

เพียง 5 ด้าน ไปปรับใช้ในการวางแผน การก�าหนดเป็นกลุ่มตัวช้ีวัดส�าคัญของการปฏิบัติงาน และการการศึกษาต่อยอด 

โดยตัวแบบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการดังกล่าวควรเรียงตามล�าดับความส�าคัญจากมากไปน้อย ดังนี้ ด้าน (1) 

ความรู้ (2) คุณธรรม (3) การมีภูมิคุ้มกัน (4) ความมีเหตุผล และ (5) ความพอประมาณ

ค�ำส�ำคัญ: การบริหารจัดการ, การอ�านวยความสะดวก, กลุ่มเกษตรกร, การกู้ยืมเงิน, ส�านักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนา

เกษตรกร, ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

Abstract

The objectives of this mixed methods research were to explore (1) problems of  

administration (2) development guidelines of administration (3) model of development guidelines of 

กำรบริหำรจัดกำรเพื่ออ�ำนวยควำมสะดวกกลุ่มเกษตรกรในกำรกู้ยืมเงินของ

ส�ำนักงำนกองทุนฟื้นฟูและพัฒนำเกษตรกรตำมปรัชญำ

ของเศรษฐกิจพอเพียง

Administration to Facilitate Farmers’ Loans at Farmer Rehabilitation  
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บทน�ำ

กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) และ

ส�านักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรรัฐวิสาหกิจ ใน

สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีอ�านาจหน้าท่ีท่ีส�าคัญ

คอื รับผดิชอบงานธรุการของคณะกรรมการ คณะกรรมการ

บริหาร และคณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร และ

เสนอความเห็น ศึกษาและรวบรวมข้อมูลต่างๆ ท่ีเก่ียวกับ

การด�าเนินงานของคณะกรรมการดังกล่าว รวมท้ังด�าเนิน

การเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาหนี้ของเกษตรกรตามพระราช

บัญญัติน้ี เป็นต้น อ�านาจหน้าที่ดังกล่าวครอบคลุมถึงการ

ด�าเนินงานเกีย่วกบัการพจิารณาการกูย้มืเงนิและอนมุตัเิงนิ

ให้กับกลุ่มเกษตรกรที่ก�าลังศึกษาในครั้งนี้ด้วย และเท่าท่ี

ผ่านมา ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2549-30 เมษายน 2555 

ส�านักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร โดยส�านัก

จัดการหนี้ของเกษตรกร สามารถด�าเนินการแก้ไขปัญหา

หนี้สินให้เกษตรกร ด้วยการช�าระหนี้แทนเกษตรกรไปแล้ว

ทั้งหมด 19,399 ราย จ�านวน 19,434 บัญชี เป็นจ�านวน

เงินทั้งสิ้น 3,853,623,639.01 บาท และสามารถรักษา

the administration to facilitate farmers’ loans from the office of farmer rehabilitation development 

fund according to the sufficiency economy philosophy. The population was 977,178 farmers who 

were members of the farmer rehabilitation development fund in 20 Districts of Udon Thani province.  

A total of 1,110 samples were calculated by using Taro Yamane’s formula. Data analysis was performed 

in contingency table with descriptive approach. Statistics exercised were mean, standard deviation, 

multiple regression and Pearson’s Correlation Coefficient. For qualitative data, in-depth face-to-face 

interviews of 9 experts for 60 minutes each were conducted and structured in-depth interview forms 

were also applied. Research results were (1) office of farmer rehabilitation development fund’s loan 

consideration and approval for the farmers’ loans were unequal (2) office of farmer rehabilitation 

development fund should consider and approve loans for the farmers fairly (3) office of farmer  

rehabilitation development fund should establish and apply the model of five aspects for  

development guidelines. The model of development guidelines for the administration should  

implement planning, set the key performance indicators (KPI), conduct further study and it should 

rank the criteria in descending order as (1) knowledge (2) morality (3) self-immunity (4) rationality (5) 

moderation.

Keywords: administration, facilitation, farmers, loaning, the office of farmer rehabilitation develop-

ment fund, the sufficiency economy philosophy

ท่ีดินท�ากินให้เกษตรกร จ�านวน 91,487 ไร่ 95.5 ตารางวา 

เป็นต้น และในช่วงปี พ.ศ. 2554-2555 ตั้งเป้าเอาไว้ว่า จะ

อนุมัติเงินให้กลุ่มหรือองค์กรเกษตรกร โครงการละไม่เกิน 

5 แสน และเกิน 5 แสน จ�านวน 845 โครงการ จนถึงวันนี้ 

อนุมัติไปแล้วกว่า 300 โครงการ รวมเป็นเงินกว่า 350 ล้าน

บาท และยังมีโครงการท่ีรอการอนุมัติอีกเป็นจ�านวนมาก

ป ัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการในเรื่องที่

ส�านักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรพิจารณาการ

กู ้ยืมเงิน และอนุมัติเงินให้กับกลุ ่มเกษตรกรอย่างไม่มี

ประสิทธิภาพเท่าที่ควร ด้วยเหตุผลที่แสดงถึงความเป็นมา 

ความส�าคัญและความจ�าเป็น อ�านาจหน้าท่ีของส�านักงาน

กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ปัญหาการวิจัย ตลอดจน 

ตวัอย่างปัญหาการบรหิารจดัการตามปรชัญาของเศรษฐกจิ

พอเพยีงดงักล่าว จงึท�าให้ผูศ้กึษาสนใจทีจ่ะศกึษาครัง้นี ้โดย

คาดหวังว่าการศึกษาครั้งนี้จะเกิดประโยชน์ในทางวิชาการ 
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วัตถุประสงค์กำรวิจัย

1. เพื่อศึกษาปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการ

เพ่ืออ�านวยความสะดวกกลุ่มเกษตรกรในการกู้ยืมเงินของ

ส�านักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ตามปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง

2. เพือ่ศกึษาแนวทางการพฒันาการบรหิารจดัการ

เพ่ืออ�านวยความสะดวกกลุ่มเกษตรกรในการกู้ยืมเงินของ

ส�านักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ตามปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง

3. เพือ่ศกึษาตัวแบบแนวทางการพฒันาการบรหิาร

จัดการเพื่ออ�านวยความสะดวกกลุ่มเกษตรกรในการกู้ยืม

เงินของส�านักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ตาม

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

แนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง

ผู้วิจัยน�าความหมายของค�าว่าการบริหารจัดการ 

มาจากนักวิชาการ 6 ท่านประกอบด้วย

Shermerhorn (1999, pp. G-2) Certo (2007, 

p. 555) วิรัช วิรัชนิภาวรรณ (2550, น. 127) Frederic 

Taylor (1967, p. 27) Woodrow Wilson (1997, pp. 

27-29) และ Max Weber (1996, p. 340) มาใช้เป็นพื้น

ฐานในการก�าหนดความหมายของการบริหารจัดการท่ีเป็น

แนวคดิของผูว้จิยั สรปุความหมายของการบรหิารจดัการได้

ว่า หมายถึง แนวทางการด�าเนินงาน หรือแนวทางปฏิบัติ

ใดๆ ทีห่น่วยงานน�ามาใช้เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการบรหิาร 

ซึ่งครอบคลุมถึงขั้นตอน กระบวนการบริหารงาน และการ

มุ่งสู่จุดหมายปลายทาง

ผู้วิจัยได้น�าความหมายของค�าว่า “การให้บริการ

ประชาชน” มาจากแนวคิดของนักวิชาการหลายๆ ท่าน 

ได้แก่ พรกมล ชนุูกลูพงษ์ (2554, น. 6) MaxWeber (1996, 

p. 340) และเสน่ห์ จุ้ยโต (2556, น. 41) มาใช้เป็นพื้นฐาน

ในการก�าหนดความหมายของการให้บรกิารประชาชน  สรปุ

ความหมายได้ว่า การให้บริการประชาชน หมายถึง การท�า

งานกับประชาชนที่เน้นหลักการที่ว่า ควรตอบสนองความ

ต้องการของประชาชน ความรวดเร็ว

ในการให้บริการ การบริการที่เสร็จสมบูรณ์ ความ

กระตือรือร้นในการให้บริการ การบริการด้วยความถูกต้อง

สามารถตรวจสอบได้ การบริการที่สุภาพอ่อนน้อม มีสัมมา

คารวะ มีความเสมอภาค

แนวคิดด้านการน�าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

มาใช้ ศึกษาแนวคิดของ วิรัช วิรัชนิภาวรรณ (2550, น 

63-67) โดยมีองค์ประกอบ 8 ด้าน ได้แก่ (1) ความพอ

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

พึ่งตนเอง (5) การเสริมสร้างคนให้มีความรู้คู่คุณธรรม (6) 

การรวมกลุ่ม (7) การสร้างเครือข่าย และ(8) ความสมดุล

และการพัฒนาท่ียั่งยืน

กรอบแนวคิดกำรวิจัย

กรอบแนวคิดการวิจัยส�าหรับการศึกษาครั้งนี้ 

ประกอบด้วยกรอบแนวคิดการวิจัยส่วนที่เป็นตัวแปรอิสระ 

หรือ เหตุ (cause) และกรอบแนวคิดการวิจัยส่วนท่ีเป็น

ตวัแปรตาม หรอื ผล (effect) ในลกัษณะทีต่่อเนือ่ง สมัพนัธ์ 

หรือเป็นเหตุเป็นผลต่อกัน (causality) โดยกรอบแนวคิด

การวิจัยส่วนที่เป็นตัวแปรอิสระ คือ ปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง (sufficiency economy philosophy) 5 ด้าน 

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

การมีภูมิคุ้มกัน (4) ความรู้ และ (5) คุณธรรม (วิรัช วิรัช

นิภาวรรณ, 2557, น. 301) ทั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก�าหนดหรือ

จัดแบ่งกลุ่มของกรอบแนวคิดการวิจัยส่วนที่เป็นตัวแปร

อิสระ หรือเหตุ ให้ประกอบด้วย 3 ส่วน ซ่ึงสอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์การวิจัย 3 ข้อ ตามล�าดับ ได้แก่ (1) ปัญหา

เกี่ยวกับการบริหารจัดการ (2) แนวทางการพัฒนาการ

บริหารจัดการ และ (3) ตัวแบบแนวทางการพัฒนาการ

บรหิารจดัการเพือ่อ�านวยความสะดวกกลุม่เกษตรกรในการ

กู้ยืมเงินของส�านักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 5 ด้าน

ส�าหรับกรอบแนวคิดหลักส ่วนที่ เป ็นตัวแปร

ตาม คือ แนวคิดการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (good  

governance) ตามพระราชกฤษฎกีาว่าด้วยหลกัเกณฑ์และ

วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546  มาตรา 6 ที่

ประกอบด้วย 7 ด้าน (วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, 2557, น. 302) 

แต่ผู้วิจัยน�ามาปรับใช้เพียง 6 ด้าน ได้แก่ ด้าน (1) การเกิด

ประโยชน์สขุของประชาชน (2) การเกดิผลสมัฤทธิต่์อภารกจิ
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ของหน่วยงาน (3) การมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่า

ในเชิงภารกิจของหน่วยงาน (4) การลดขั้นตอนการปฏิบัติ

งาน (5) การปรับปรุงภารกิจให้ทันต่อสถานการณ์ และ (6) 

การประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม�่าเสมอ ต่อจากนี้ไป

เรียกว่า แนวคิดการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 6 ด้าน

การก�าหนดกรอบแนวคิดการวิจัยส ่วนที่ เป ็น 

(1) ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการ (2) แนวทางการ

พัฒนาการบริหารจัดการ และ (3) ตัวแบบแนวทางการ

พัฒนาการบริหารจัดการเพื่ออ�านวยความสะดวกกลุ ่ม

เกษตรกรในการกู้ยืมเงินของส�านักงานกองทุนฟื้นฟูและ

พัฒนาเกษตรกรตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 5 ด้าน 

โดยได้ก�าหนดให้ทัง้ 3 ส่วนนี ้เป็นตัวแปรอสิระ หรอืเป็น เหตุ 

ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัยข้อ 1-3 ที่สัมพันธ์กัน

ตามล�าดับแล้ว  ส�าหรับ หนึ่ง ตัวแปรตาม หรือผลท่ีจะได้

รับ หรือผลที่จะตามมาในทิศทางที่ดีขึ้น หรือเปลี่ยนแปลง

ไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นกว่าเดิมส�าหรับวัตถุประสงค์การวิจัย ข้อ 1-2 

คือ การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเพื่ออ�านวย

ความสะดวกกลุ่มเกษตรกรในการกู้ยืมเงินของส�านักงาน

กองทนุฟ้ืนฟแูละพฒันาเกษตรกรตามปรชัญาของเศรษฐกจิ

พอเพียง 5 ด้าน โดยสถิติที่น�ามาใช้ในการวิเคราะห์คือ 

ค่าเฉลี่ย (mean) และค่าเบียงเบนมาตรฐาน (standard 

deviation ) ขณะเดียวกัน สอง ตัวแปรตาม หรือผลที่จะได้

รับ หรือผลท่ีจะตามมาในทิศทางท่ีดีข้ึน หรือเปลี่ยนแปลง

ไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นกว่าเดิมส�าหรับวัตถุประสงค์การวิจัย ข้อ 3 

คือ การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ และตัว

แบบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการตามแนวคิด

การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 6 ด้าน โดยสถิติที่น�ามา

ใช้ในการวิเคราะห์คือ ค่าการถดถอยพหุคูณ (multiple 

regression) และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน 

(Pearson’s Correlation Coefficient) ดังภาพ 1

   ตัวแปรอิสระ (เหตุ)    ตัวแปรตาม

1. ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการเพื่ออ�านวยความ

สะดวกกลุม่เกษตรกรในการกูย้มืเงนิของส�านกังานกองทนุ

ฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอ

เพียง 5 ด้าน ได้แก่

1) ความพอประมาณ  2) ความมีเหตุผล  

3) การมีภูมิคุ้มกัน     4) ความรู้      5) คุณธรรม

การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเพื่อ

อ�านวยความสะดวกกลุ่มเกษตรกรในการกู้ยืมเงิน

ของส�านักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 5 ด้าน

2. แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการเพื่ออ�านวยความ

สะดวกกลุม่เกษตรกรในการกูย้มืเงนิของส�านกังานกองทนุ

ฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอ

เพียง 5 ด้าน

การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ และ

ตัวแบบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการตาม

แนวคิดการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 6 ด้าน

1) การเกิดประโยชน์สุขของประชาชน 

2) การเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของหน่วยงาน 

3) การมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิง

ภารกิจของหน่วยงาน 

4) การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

5) การปรับปรุงภารกิจให้ทันต่อสถานการณ์ 

6) การประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม�่าเสมอ  

3. ตัวแบบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการเพื่อ

อ�านวยความสะดวกกลุ่มเกษตรกรในการกู้ยืมเงินของ

ส�านักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรตามปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง 5 ด้าน

ภำพ 1 แสดงกรอบแนวคิดการวิจัยส�าหรับการวิจัยเชิงปริมาณที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม

อย่างเป็นเหตุเป็นผลต่อเนื่องกันโดยจัดกลุ่มตามวัตถุประสงค์การวิจัย 3 ข้อ
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ในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยได้ก�าหนดรูปแบบ

การวิจัย (research design) ให้เป็นการวิจัยแบบผสม 

(mixed methods research) ซึ่งเน้นการวิจัยเชิงปริมาณ 

(quantitative research) เป็นหลักในสัดส่วนประมาณ

ร้อยละ 80 พร้อมกับน�าข้อมูลจากการวิจัยเชิงคุณภาพ 

(qualitative research) ในสัดส่วนประมาณ ร้อยละ 20 

ของการสมัภาษณ์แนวลกึเฉพาะผูเ้ชีย่วชาญ หรอืผูใ้ห้ข้อมลู

หลัก (key informants) จ�านวน 9 คน ซึ่งเป็นการวิจัย

เชิงคุณภาพ และท้ายสุด ก็จะน�าข้อมูลเชิงปริมาณ และ

ข้อมูลเชิงคุณภาพมาเทียบเคียงกันว่า เหมือนกัน คล้ายคลึง

กัน หรือแตกต่างกันอย่างไร ในส่วนที่เกี่ยวกับการวิจัยเชิง

ปริมาณน้ัน เป็นการวิจัยเชิงส�ารวจ (survey research) ที่

ให้ความส�าคัญกับการเก็บรวบรวมข้อมูลสนาม (field data 

collection) หรอืการวจิยัสนาม (field research) เป็นหลกั

เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงปริมาณซึ่งมีประชากรหรือกลุ่มตัวอย่าง

เป็นจ�านวนมาก โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการ

เก็บรวบรวมข้อมูลจากประชากรหรือกลุ่มตัวอย่าง ส�าหรับ

ประโยชน์ของการวิจัยเชิงส�ารวจ คือ ผู้วิจัยสามารถด�าเนิน

การด้วยระยะเวลาอันสั้น เครื่องมือในการเก็บรวบรวม

ข้อมูลค่อนข้างประหยัด และสามารถเข้าถึงกลุ่มประชากร

ได้ในวงกว้าง อีกทั้งผู้ตอบแบบสอบถามสามารถตอบโดย

ไม่ได้รับอิทธิพลใดๆ จากผู้ศึกษา (John W. Creswell, 

2002, pp. 421-422, 178-182) ในเวลาเดียวกัน ในการ

ศึกษาครั้งนี้ ก็ได้ให้ความส�าคัญกับการเก็บรวบรวมข้อมูล

จากเอกสาร (document research) ด้วย เช่น การเก็บ

รวบรวมข้อมูลในลักษณะของการทบทวนวรรณกรรมท่ี

เก่ียวข้อง (reviewed literatures) ทั้งนี้ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่

น่าเชือ่ถอืและมนี�า้หนกัในการวเิคราะห์ข้อมลูเพิม่มากยิง่ขึน้ 

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

ประชากร คือ เกษตรกรเป้าหมายของการศึกษา

ครัง้นีท้ัง้หมดทีเ่ป็นสมาชกิกองทนุฟ้ืนฟแูละพฒันาเกษตรกร

ใน 20 อ�าเภอของจังหวัดอุดรธานี จ�านวน 977,178 คน 

ส่วนกลุ่มตัวอย่าง คือ เกษตรกรที่ตอบแบบสอบถามที่เป็น

สมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรใน 20 อ�าเภอ

ของจังหวัดอุดรธานี จ�านวน 1,110 คน ซึ่งได้มาจากการ

ค�านวณโดยใช้สูตรการหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างของทา

โร่ ยามาเน่ (Yamane, 2012) ท่ีระดับความเช่ือมั่น 97% 

หรือท่ีระดับความคลาดเคลื่อนร้อยละ 3 (หรือ 0.03) เช่น

นี้ ถือว่าเป็นการสุ่มตัวอย่างประเภทที่ใช้ความน่าจะเป็น 

(probability sampling) (Cowles & Nelson, 2015, 

pp. 13-34) หรือเป็นการสุ่มตัวอย่างประเภทที่ใช้หลัก

วชิาการทางสถติ ิและเป็นการสุม่ตวัอย่างอย่างง่าย (simple 

random sampling) โดยกลุม่ตวัอย่างในประชากรมโีอกาส

ถูกสุ่มหรือถูกเลือกมาเป็นกลุ่มตัวอย่างเท่าๆ กัน

ส�าหรับประชากรของการวิจัยเชิงคุณภาพ เป็น

ประชากรแฝง (hidden population) ท่ีไม่อาจระบุจ�านวน

ประชากรได้ง่ายและชัดเจน ดังเช่นการวิจัยเชิงปริมาณ ดัง

นัน้ ประเภทของการสุม่ตวัอย่างจงึเป็นประเภททีไ่ม่ใช้ความ

น่าจะเป็น (Guest, Namey, & Mitchell, 2013, pp. 47) 

เพื่อให้ได้ผู้เช่ียวชาญ หรือผู้ให้ข้อมูลหลัก จ�านวน 9 คน 

ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญ หรือ

เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการเพื่ออ�านวยความสะดวก

กลุ่มเกษตรกรในการกู้ยืมเงินของส�านักงานกองทุนฟื้นฟู

และพฒันาเกษตรกรตามปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง โดย

ในท่ีนี้ ได้ใช้การสุ่มตัวอย่างเพื่อให้ได้ผู้เช่ียวชาญดังกล่าว

ตามแนวคิดสโนว์ บอล (snowball sampling concept) 

(Biernacki & Waldorf, 1981, 141-163)

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 

ได้แก่ แบบสอบถาม ซ่ึงผ่านการทดสอบเพื่อหาค่า

ความเท่ียงตรง ได้ค่าความเท่ียงตรงเท่ากับ 0.88 และได้

ท�าการทดสอบ (try out) จ�านวน 50 ชุด เพื่อหาความเชื่อ

ถือได้ของแบบสอบถาม หรือหาค่าครอนบาค (Cronbach) 

ของแบบสอบถามทัง้ฉบบั ได้ค่าความเชือ่ถอืได้ทีร่ะดบั 0.87 

เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์กลุ่ม

ตัวอย่างท่ีเป็นผู้เช่ียวชาญ

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

ด�าเนินการระหว่างวันที่ 1-30 มีนาคม 2560 โดย

ผู้วิจัย และผู้ช่วยอีก 8 คน ได้แจกแบบสอบถาม จ�านวน 
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1,110 ชุด/คน เก็บรวบรวมแบบสอบถามที่สมบูรณ์กลับ

คืนมาได้จ�านวน 941 คน ชุด/คน (n=941) คิดเป็นร้อย

ละ 84.78 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 1,110 คน ส่วนการ

วิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยได้ท�าการสัมภาษณ์แนวลึกเฉพาะผู้

เชี่ยวชาญ (in-depth interview of experts) หรือผู้ให้

ข้อมูลหลัก จ�านวน 9 คน ๆ ละ 60 นาที รวม 9 คน และ

เป็นการสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัว (face to face interview)

กำรวิเครำะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้

ผู ้วิจัยน�าข้อมูลเชิงปริมาณมาท�าการประมวล

และวิเคราะห์ทางสถิติโดยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปส�าหรับ

คอมพิวเตอร์ โดยวิธีวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการวิเคราะห์ใน

รูปตาราง (contingency analysis) รวมทั้งใช้รูปแบบ

การวิเคราะห์เชิงพรรณนา (descriptive analytical  

approach) โดยเขียนพรรณนาหรืออธิบายใต้ตาราง ส่วน

สถิติที่ใช้ เป็นสถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistics) 

ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าถดถอย

พหุคูณ (multiple regression) และค่าสัมประสิทธิ์สห

สัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s Correlation Coeffi-

cient) ส�าหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ หลังจากได้ข้อมูลจาก

การสัมภาษณ์แนวลึกเฉพาะผู้เชี่ยชาญแล้ว ผู้วิจัยได้น�ามา

ประมวล แปลความ และวิเคราะห์  (interpretation and 

descriptive analysis) และเขียนบรรยายไว้ในตารางตาม

วัตถุประสงค์ที่ได้ก�าหนดไว้

ผลกำรวิจัย

ผลการวิจัยข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ ่มตัวอย่าง

พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นชาย และกลุ่มตัวอย่าง

ส่วนใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 84.38 มีการศึกษาระดับต�่ากว่า

ปริญญาตรี ส�าหรับผลการวิจัยที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์

การวิจัย 3 ข้อ มีดังนี้

1. ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการเพื่ออ�านวย

ความสะดวกกลุ่มเกษตรกรในการกู้ยืมเงินของส�านักงาน

กองทนุฟ้ืนฟแูละพฒันาเกษตรกรตามปรชัญาของเศรษฐกจิ

พอเพียง 5 ด้าน ปรากฏว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นด้วย

ในระดับมากทุกข้อค�าถามท้ัง 5 ด้าน ได้แก่ ด้าน (1) ความ

พอประมาณ (2) ความมีเหตุผล (3) การมีภูมิคุ้มกัน (4) ด้าน

ความรู้ และ (5) คุณธรรม โดยปัญหาเก่ียวกับการบริหาร

จดัการทีม่ค่ีาเฉลีย่สงูทีส่ดุ (ค่าเฉลีย่ 2.64) คอื ด้านคณุธรรม 

2. แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการเพื่อ

อ�านวยความสะดวกกลุ ่มเกษตรกรในการกู ้ยืมเงินของ

ส�านักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรตามปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง 5 ด้าน ปรากฏว่า กลุ่มตัวอย่าง

ส่วนใหญ่เห็นด้วยในระดับมากทุกข้อค�าถามทั้ง 5 ด้าน 

โดยแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่มีค่าเฉล่ียสูง

ท่ีสุด (ค่าเฉลี่ย 2.70) คือ ด้านคุณธรรม 

3. ตัวแบบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการ

เพื่ออ�านวยความสะดวกกลุ่มเกษตรกรในการกู้ยืมเงินของ

ส�านักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรตามปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง 5 ด้าน ปรากฏว่า แนวทางการ

พัฒนาการบริหารจัดการตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอ

เพียงท้ัง 5 ด้าน (1) ความพอประมาณ (2) ความมีเหตุผล 

(3) การมีภูมิคุ้มกัน (4) ความรู้ และ (5) คุณธรรม (ตัวแปร

อสิระ) ไมอีทิธพิลต่อประสทิธภิาพในการบรหิารจดัการตาม

แนวคิดการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีท้ัง 6 ด้าน ได้แก่ 

ด้าน (1) การเกิดประโยชน์สุขของประชาชน (2) การเกิด

ผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของหน่วยงาน (3) การมีประสิทธิภาพ

และเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของหน่วยงาน (4) การ

ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน (5) การปรับปรุงภารกิจให้ทัน

ต่อสถานการณ์ และ (6) การประเมินผลการปฏิบัติงาน

อย่างสม�่าเสมอ (ตัวแปรตาม) โดยตัวแบบแนวทางการ

พฒันาการบรหิารจดัการตามปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง

ท้ัง 5 ด้าน เรียงตามล�าดับความส�าคัญจากมากไปน้อยได้

ดังนี้ ด้าน (1) ความรู้ (2) คุณธรรม (3) การมีภูมิคุ้มกัน 

(4) ความมีเหตุผล และ (5) ความพอประมาณ (ดังภาพ 

2 และตาราง 1)
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2) ด้านความมเีหตุผล

3) ด้านการมภูีมคุ้ิมกนั

1) ด้านความพอประมาณ

4) ด้านความรู้ 

แนวทางการพฒันาการบริหารจัดการตาม

ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 5 ด้าน

ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการตามแนวคดิ

การบริหารกจิการบ้านเมืองที�ด ี 6 ด้าน

1) ด้านการเกดิประโยชน์สุขของประชาชน 

2) ด้านการเกดิผลสัมฤทธิ�ต่อภารกจิของหน่วยงาน

3) ด้านการมปีระสิทธิภาพและเกดิความคุ้มค่าในเชิง

ภารกจิของหน่วยงาน 

4) ด้านการลดขั�นตอนการปฏบิัตงิาน

5) ด้านการปรับปรุงภารกจิให้ทนัต่อสถานการณ์ 

5) ด้านคุณธรรม 6) ด้านการประเมนิผลการปฏบิัตงิานอย่าง

สมํ�าเสมอ 

ภำพ 2 แสดงตัวแบบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 5 ด้าน (ตัวแปรอิสระ) ที่มี

อิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการบริหารจัดการตามแนวคิดการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 6 ด้าน (ตัวแปรตาม)

ผลกำรวิจัย

1. ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการ ที่ส�าคัญคือ 

ส�านักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรพิจารณาการ

กู้ยืมเงินและอนุมัติเงินให้กับกลุ่มเกษตรกรอย่างไม่เท่า

เทียมกัน

2. แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการ ที่ส�าคัญ

คอื ส�านกังานกองทนุฟ้ืนฟูและพฒันาเกษตรกรควรพิจารณา

การกู้ยืมเงินและอนุมัติเงินให้กับกลุ่มเกษตรกรอย่างเท่า

เทียมกันโดยมีหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนและ

ตรวจสอบได้

3. ตัวแบบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการ 

ที่ส�าคัญคือ ตัวแบบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการ

เพ่ืออ�านวยความสะดวกกลุ่มเกษตรกรในการกู้ยืมเงินของ

ส�านักงานกองทนุฟ้ืนฟแูละพฒันาเกษตรกรตามปรชัญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 5 ด้าน เรียงตามล�าดับความส�าคัญจาก

มากไปน้อยได้ดังนี้ ด้าน (1) ความรู้ (2) คุณธรรม (3) การ

มีภูมิคุ้มกัน (4) ความมีเหตุผล และ (5) ความพอประมาณ

กำรอภิปรำยผล

1. การอภิปรายผลปัญหาเกี่ยวกับการบริหาร

จัดการ และแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการ จาก

ผลการศึกษาท่ีปรากฏว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นด้วย

ในระดับมาก ต่อปัญหาเก่ียวกับการบริหารจัดการเพื่อ

อ�านวยความสะดวกกลุ ่มเกษตรกรในการกู ้ยืมเงินของ

ส�านักงานกองทุนฟื้นฟู และพัฒนาเกษตรกรตามปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง 5 ด้าน เมื่อเป็นเช่นนี้ ผู้วิจัยจึงได้

เลือกน�าปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านที่มีค่าเฉล่ีย

สูงที่สุด หรือส�าคัญที่สุดจ�านวน 1 ด้าน มาอภิปรายผล เพื่อ

น�าไปสู่การเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการ

อย่างเป็นวิชาการ และเป็นระบบต่อไป ท้ังนี้ ผู้วิจัยได้น�า 

กระบวนการพิจารณาแก้ไข ที่ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน 

ได้แก่ ปัญหา สาเหตุ และแนวทางการพัฒนา มาปรับใช้

ในการอภิปรายผลส่วนนี้ ดังนี้

1.1 เหตุผลส�าคัญที่กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็น

ด้วยในระดับมากต่อปัญหาเก่ียวกับการบริหารจัดการ ตาม

ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงด้านคณุธรรม ซึง่มค่ีาเฉลีย่สงู

ที่สุด (ค่าเฉลี่ย 2.64) ได้แก่ ค�าถามที่ว่า “ส�านักงานกองทุน

ฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรพิจารณาการกู้ยืมเงินและอนุมัติ

เงินให้กับกลุ่มเกษตรกรอย่างไม่เท่าเทียมกัน” นั้น มีสาเหตุ

ส�าคัญมาจากที่ส�านักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

ควบคุมดูแลการพิจารณาการกู้ยืมเงินและอนุมัติเงินให้กับ
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กลุ่มเกษตรกรอย่างไม่เข้มงวด และขาดหลักเกณฑ์เพื่อ

ป้องกันความไม่เท่าเทียมกัน

1.2 หลังจากทราบและเข้าใจสาเหตุดังกล่าวนี้

แล้ว ท�าให้ผู้ศึกษาวิเคราะห์ และเสนอข้อเสนอแนะ หรือ

เสนอ แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการได้อย่างตรง

ประเด็น ชัดเจน และรัดกุมขึ้น ดังนี้ ส�านักงานกองทุน

ฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรควรพิจารณาการกู้ยืมเงินและ

อนุมัติเงินให้กับกลุ่มเกษตรกรอย่างเท่าเทียมกัน โดยมีหลัก

เกณฑ์และแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนและตรวจสอบได้ อีกทั้ง

ผู้บริหารควรควบคุม ติดตาม และตรวจสอบอย่างใกล้ชิด 

พร้อมกับท�าตัวเป็นแบบอย่างทีดีในเรื่องดังกล่าว ดังภาพ 3

กระบวนการพิจารณาแก้ไขปัญหา

(1) (2) (3)

ปัญหา หาเหตุ แนวทางการพัฒนา

      สอดคล้อง

ปัญหาด้านคุณธรรม ที่ส�าคัญที่สุดตาม

ความเห็นของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ 

คอื “ส�านักงานกองทนุฟ้ืนฟแูละพฒันา

เกษตรกรพิจารณาการกู ้ยืมเงินและ

อนุมัติเงินให้กับกลุ่มเกษตรกรอย่างไม่

เท่าเทียมกัน” (ค่าเฉลี่ย 2.63)

ส�านักงานกองทุนฟื ้นฟูและพัฒนา

เกษตรกรควบคุมดูแลการพิจารณา

การกู้ยืมเงินและอนุมัติเงินให้กับกลุ่ม

เกษตรกรอย่างไม่เข้มงวด และขาดหลกั

เกณฑ์เพื่อป้องกันความไม่เท่าเทียมกัน

ส�านักงานกองทุนฟื ้นฟูและพัฒนา

เกษตรกรควรพจิารณาการกูย้มืเงนิและ

อนมุตัเิงนิให้กบักลุม่เกษตรกรอย่างเท่า

เทียมกัน โดยมีหลักเกณฑ์และแนวทาง

ปฏบิตัทิีช่ดัเจนและตรวจสอบได้ อกีทัง้

ผูบ้รหิารควรควบคมุ ตดิตาม และตรวจ

สอบอย่างใกล้ชิด พร้อมกับท�าตัวเป็น

แบบอย่างท่ีดีในเรื่องดังกล่าว

ภาพ 3 แสดงการอภิปรายผลปัญหา สาเหตุ แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการเพื่ออ�านวยความสะดวก กลุ่ม

เกษตรกรในการกู้ยืมเงินของส�านักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรตามปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียงโดยน�า 

“กระบวนการพิจารณาแก้ไขปัญหา 3 ขั้นตอน” มาประยุกต์ใช้

2. ตัวแบบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการ 

จากผลการศกึษาทีป่รากฏว่า ตัวแบบแนวทางการพฒันาการ

บรหิารจดัการเพือ่อ�านวยความสะดวกกลุม่เกษตรกรในการ

กู้ยืมเงินของส�านักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทั้ง 5 ด้าน เรียงตาม

ล�าดับความส�าคัญจากมากไปน้อยดังได้น�าเสนอไปแล้วนั้น

เหตผุลส�าคญัทีท่�าใหก้ลุม่ตวัอย่างซึ่งเปน็เกษตรกร

ทีเ่ป็นสมาชกิกองทนุฟ้ืนฟแูละพฒันาเกษตรกรใน 20 อ�าเภอ

ของจังหวัดอุดรธานี มีความเห็นดังกล่าวนั้น ผู้วิจัยมีความ

เห็นว่า สืบเนื่องมาจากกลุ ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นและ

เข้าใจถึงความส�าคัญ ความจ�าเป็น ประโยชน์ รวมตลอดท้ัง

ลักษณะส�าคัญของตัวแบบแนวทางการพัฒนาการบริหาร

จัดการเพื่ออ�านวยความสะดวกกลุ่มเกษตรกรในการกู้ยืม

เงินของส�านักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรตาม

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 5 ด้วย ไม่เพียงเท่านั้น กลุ่ม

ตัวอย่างยังเห็นว่า หากส�านักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนา

เกษตรกรน�าตัวแบบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการ

ดงักล่าวไปปฏบิตังิาน โดยก�าหนดเป็นตวัชีว้ดัส�าคญัของการ

ปฏิบัติงานเพื่ออ�านวยความสะดวกกลุ่มเกษตรกรในการกู้

ยืมเงินของส�านักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรตาม

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแล้ว ก็จะเป็นประโยชน์และ

มแีนวโน้มท�าให้การปฏบิตังิานในเรือ่งดงักล่าวประสบความ

ส�าเร็จ เมื่อเป็นเช่นนี้ กลุ่มตัวอย่างจึงมีความเห็นดังกล่าว 

ความเห็นเช่นนี้ ยังสอดคล้องกับความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

หรือผู้ให้ข้อมูลหลักทั้งหมด 9 คน เฉพาะเหตุผลที่สนับสนุน

ให้น�าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปก�าหนดเป็นตัวช้ีวัด

ส�าคัญของการปฏิบัติงาน หรือ KPI ข้างต้นนั้น สอดคล้อง

กับข้อเสนอแนะในงานวิจัยของ ยุทธพงศ์ ทิพย์วงศ์ และ

วิรัช วิรัชนิภาวรรณ (2558, น. 77-85) ท่ีได้เสนอแนะไว้
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ว่า กรมการพัฒนาชุมชนควรน�าปรัชญาของเศรษฐกิจพอ

เพียงที่เก่ียวกับการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาบุคลากรมา

ก�าหนดเป็นตัวแบบ กลุ่มตัวชี้วัด หรือตัวชี้วัด (Key Per-

formance Indicator--KPI) ในการบริหารจัดการของกรม

การพฒันาชมุชนโดยตวัแบบการบรหิารจดัการตามปรชัญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงประกอบด้วยสาระส�าคัญ เช่น ความ

พอประมาณ การมีภูมิคุ้มกัน การเสริมสร้างคนให้มีความ

รู้และมีคุณธรรม เป็นต้น

ข้อเสนอแนะในกำรวิจัยครั้งนี้

1. ข้อเสนอแนะส�าหรับแนวทางการพัฒนาการ

บริหารจัดการตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่ส�าคัญ

มี 2 ข้อ

1.1 ส�านักงานกองทนุฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร

ควรพิจารณาการกู้ยมืเงินและอนมุติัเงนิให้กบักลุม่เกษตรกร

โดยควรก�าหนดนโยบายและแนวทางปฏบิติัทีช่ดัเจนและต่อ

เนือ่งในการให้ความรู ้และข้อมลูข่าวสารในเรือ่งการกูย้มืเงนิ

กับเกษตรกรอย่างมากเพียงพอ ในเวลาเดียวกัน ส�านักงาน

กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรควรน�าเทคโนโลยีท่ีทัน

สมัยและเหมาะสมมาปรับใช้ในการให้ความรู้และข้อมูล

ข่าวสารกับเกษตรกรด้วย เช่น ผ่านอินเทอร์เน็ตออนไลน์ 

(online) และสื่อสังคม (social media) เป็นต้นว่า ไลน์ 

(line) ข้อเสนอแนะให้น�าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้นั้น 

สอดคล้องกับแนวคดิของ สฤษฎเกยีรติ แจ่มสมบรูณ์ (2559, 

น. 182-196) ที่เสนอแนะไว้ว่า สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพ

บกควรเผยแพร่รายการเทิดพระเกียรติต่อประชาชนโดยใช้

เทคโนโลยีที่ทันสมัย

1.2 ส�านักงานกองทนุฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร

ควรพิจารณาการกู้ยืมเงนิและอนมุติัเงนิให้กบักลุม่เกษตรกร

อย่างเท่าเทียมกัน โดยมีหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติที่

ชดัเจนและตรวจสอบได้ อกีทัง้ผูบ้รหิารควรควบคมุ ตดิตาม 

และตรวจสอบอย่างใกล้ชิด พร้อมกับท�าตัวเป็นแบบอย่าง

ทีดีในเรื่องดังกล่าวด้วย

2. ข ้อเสนอแนะส�าหรับตัวแบบแนวทางการ

พัฒนาการบริหารจัดการตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอ

เพียง ได้แก่ ส�านักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

ควรก�าหนดและน�าตัวแบบแนวทางการพัฒนาการบริหาร

จัดการตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 5 ด้าน ไปปรับ

ใช้ในการวางแผน และการเสนอเป็นต้นแบบ หรือตัวแบบ 

หรือกลุ ่มตัวชี้วัดส�าคัญของการปฏิบัติงานเพื่ออ�านวย

ความสะดวกกลุ่มเกษตรกรในการกู้ยืมเงินจากส�านักงาน

กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร โดยตัวแบบแนวทางการ

พฒันาการบรหิารจดัการควรเรยีงตามล�าดบัความส�าคญัจาก

มากไปน้อย ดังนี้ ด้าน (1) ความรู้ (2) คุณธรรม (3) การมี

ภูมิคุ้มกัน (4) ความมีเหตุผล และ (5) ความพอประมาณ

ข้อเสนอแนะในกำรวิจัยครั้งต่อไป

ส�านักงานกองทุนฟื ้นฟูและพัฒนาเกษตรกร 

บุคลากรหรือหน่วยงานอื่นควรท�าวิจัยต่อเนื่องเพื่อพิสูจน์

หรือค้นหาต่อไปว่า เพราะเหตุใดผลการศึกษาครั้งน้ีจึง

ปรากฏว่า ตัวแบบแนวทางการบริหารจัดการตามปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงด้านความรู้ และด้านคุณธรรม จึงมี

ความส�าคัญ 2 ล�าดับแรก และเพราะเหตุใดด้านความพอ

ประมาณ จึงมีความส�าคัญในล�าดับท้าย นอกจากนั้น ควร

ท�าวิจัยเชิงเปรียบเทียบ เช่น การศึกษาเปรียบเทียบการ

บริหารจัดการระหว่างส�านักงานฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

ในจังหวัดอุดรธานีกับจังหวัดขอนแก่น เป็นต้น
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บทคัดย่อ

การวิจัยแบบผสมผสานน้ีมีวัตถุประสงค์ส�าคัญเพื่อศึกษา (1) ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการ (2) แนวทาง

การพัฒนาการบริหารจัดการ และ (3) ปัจจัยที่มีส่วนส�าคัญท�าให้แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการท่ีส่งเสริมการน�า

เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการให้บริการประชาชนของเทศบาลในจังหวัดสมุทรปราการประสบความส�าเร็จตามแนวคิด

การบริหารจัดการยุคดิจิทัล เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชนในพื้นท่ีของ

เทศบาล 5 แห่งดังกล่าว จ�านวน 1,106 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่า

เฉล่ีย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในส่วนของการวิจัยเชิงคุณภาพ เป็นการสัมภาษณ์แนวลึกเฉพาะผู้เช่ียวชาญ จ�านวน 

9 คน ผลการศึกษาพบว่า (1) ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการที่ส�าคัญ คือ เทศบาลในจังหวัดสมุทรปราการส่งเสริม

การน�าเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใช้ในการให้บริการประชาชนโดยค�านึงถึงความต้องการและการตอบสนองความต้องการ

ของประชาชนไม่มากเท่าที่ควร (2) เทศบาลในจังหวัดสมุทรปราการควรส่งเสริมการน�าเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใช้ในการให้

บริการประชาชนในทิศทางที่ให้ความส�าคัญกับผลประโยชน์ของประชาชน และ (3) การที่ผู้บริหารทุกระดับของเทศบาล

ในจังหวัดสมุทรปราการส่งเสริมการน�าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการให้บริการประชาชนโดยท�าตัวเป็นแบบอย่างที่ดีของ

การปฏิบัติงานที่มุ่งให้ความส�าคัญกับผลประโยชน์ของประชาชน และปัจจัยท่ีมีส่วนส�าคัญท�าให้แนวทางการพัฒนาการ

บริหารจัดการประสบความส�าเร็จตามแนวคิดการบริหารจัดการยุคดิจิทัลเฉพาะท่ีส�าคัญควรประกอบด้วย 4 ด้าน เรียง

ตามล�าดับความส�าคัญจากมากไปน้อยได้ดังนี้ ด้านการให้ความส�าคัญกับผลประโยชน์ของประชาชน ด้านความน่าเช่ือถือ 

ด้านความเป็นประชาธิปไตย และด้านการใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัย

ค�ำส�ำคัญ: การบริหารจัดการ, เทคโนโลยีที่ทันสมัย, การให้บริการประชาชน, เทศบาลในจังหวัดสมุทรปราการ แนวคิด

การบริหารจัดการยุคดิจิทัล

กำรบริหำรจัดกำรที่ส่งเสริมกำรน�ำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมำใช้ในกำรให้บริกำรประชำชน

ของเทศบำลในจังหวัดสมุทรปรำกำรตำมแนวคิดกำรบริหำรจัดกำรยุคดิจิทัล
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บทน�ำ

พระราชบัญญัติระเบียบราชการบริหารแห่งราช

อาณาจักรไทย พุทธศักรา 2476 ก�าหนดให้เทศบาลเป็น

องค์กรรูปแบบหน่ึงของราชการบริหารส่วนท้องถ่ิน และ

มีการตราพระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาล พ.ศ. 2476 

ขึ้น ซึ่งถือว่าเป็นกฎหมายฉบับแรกว่าด้วยการจัดระเบียบ

บริหารปกครองตนเองของเทศบาล และต่อมาได้มีการตรา

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และใช้มาจนทุกวันนี้ 

โดยมีการแก้ไขเพิ่มเติม 12 ครั้ง ท้ายสุด ได้แก่ พระราช

บัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 กล่าวได้ว่า การ

ปกครองท้องถิ่นรูปแบบเทศบาลหรือการบริหารจัดการ

ของเทศบาลมีความส�าคัญอย่างมาก เช่น เป็นหน่วยการ

Abstract

This mix method study was to analyze (1) problems of administration (2) development  

guidelines of administration (3) important factors contributing to the success of the development  

guidelines of administration to promote the use of modern technology for citizen services of  

municipalities in Samut Prakan province according to the digital era administration concept. The 

methodology of this research was designed as mixed methods research applying quantitative research 

principally and qualitative research supplementary. The quantitative research was survey research 

collecting large field data with questionnaires. The sample size of 1,106 people lived in five cities. 

The findings of this research were (1) the major problem of administration was the Samut Prakan 

municipality’s promoted the use of modern technology for citizen services to citizens with little  

understanding or appreciation of modern technologies (2) the municipalities in Samut Prakan province 

should promote and give direction to the use of modern technology for citizen services and give  

priority to citizen benefits (3) the major factors contributing to the success of the development  

guidelines of administration was the executives at all levels of the municipalities in Samut Prakan 

province’ s promote the use of modern technology for people services by being good role models 

concerning performance and by focusing on the people’s benefits. At the same time, the major 

factors taking into consideration important parts of the success of the development guidelines of  

administration according to the digital era administration concept should consist of four aspects,  

arranging from the most important to the least important, as follows: people, dependability,  

democracy, and technology.

Keywords: administration, modern technology, people services, municipalities in Samutprakan province, 

the digital era administration concept 

ปกครองท้องถ่ินท่ีประชาชนรู ้จักคุ ้นเคยและใช้สืบต่อ

กันมาช้านาน อยู่ใกล้ชิดประชาชน รวมทั้งเป็นสถานที่

ฝ ึกหัดการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยและการ 

กระจายอ�านาจให้แก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง ส�าหรับ

เทศบาลในจังหวัดสมุทรปราการประกอบด้วยเทศบาล 27 

แห่ง แบ่งเป็นเทศบาลนคร 1 แห่ง เทศบาลเมือง 4 แห่ง 

และเทศบาลต�าบล 13 แห่ง พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 

2496 ก�าหนดให้เทศบาลมีอ�านาจหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติ

หรือหน้าที่บังคับให้ปฏิบัติ เช่น (1) การรักษาความสงบ

เรียบร้อยของประชาชน (2) การให้มีและบ�ารุงทางบกและ

ทางน�้า (3) การรักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดิน 



76 Vol. 9 No. 1 January-April 2019
EAU HEritAgE JoUrnAl

Social Science and Humanity

และที่สาธารณะ (4) การให้ราษฎรได้รับการอบรม และ 

(5) หน้าที่อื่นๆ ซึ่งมีค�าสั่งกระทรวงมหาดไทยหรือกฎหมาย

บัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาลเพื่อจะได้เป็นภาระหน้าที่

ที่ถูกระบุไว้ตามกฎหมายในภารกิจที่จะต้องปฏิบัติเพื่อ

ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่

ประชาชนและสังคมชุมชนอย่างแท้จริง เป็นต้น เทศบาล

ยงัมอี�านาจหน้าทีต่ามพระราชก�าหนดแผนและขัน้ตอนการ 

กระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2542 

ที่ส�าคัญเช่น การจัดท�าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง การ

สาธารณูปการ การพาณิชย์ การส่งเสริมการลงทุน การส่ง

เสริมการท่องเที่ยว และการจัดการศึกษา เป็นต้น อ�านาจ

หน้าที่ของเทศบาลดังกล่าวนี้ครอบคลุมเรื่องการบริหาร

จัดการ หรือส่งเสริมการน�าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการ

ให้บริการประชาชนของเทศบาลในจังหวัดสมุทรปราการที่

ก�าลังศึกษานี้ด้วย

เทศบาล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เทศบาลในจังหวัด

สมุทรปราการ เป็นชุมชนเมือง เป็นพื้นที่ที่มีความเจริญ 

และมีประชากรอาศัยอยู่เป็นจ�านวนมาก ในเวลาเดียวกัน 

เทศบาลกเ็ป็นพืน้ทีห่นึง่ทีป่ระสบปัญหาเกีย่วกบัการบรหิาร

จัดการในเรื่องการส่งเสริมการน�าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมา

ใช้ในการให้บริการประชาชนอย่างไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่

ควร (นันทพร สุริยกุล ณ อยุธยา และ วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, 

2560) จากการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี

ท่ีทนัสมยัในการจดัเกบ็ขยะของเทศบาลในจงัหวดัปทมุธานี 

ได้กล่าวถึงปัญหาของเทศบาลที่เกี่ยวกับการน�าเทคโนโลยี

ที่ทันสมัยมาใช้ส�าคัญไว้ว่า เทศบาลใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย 

เช่น รถกวาดและดูดขยะ รถอัดขยะ รถคัดแยกขยะ และ

รถยกถ่ายขยะอัตโนมัติ ในการจัดเก็บขยะไม่มากเพียง

พอ หรือไม่มากเท่าที่ควร และเทศบาลใช้เทคโนโลยีท่ีทัน

สมัยในการจัดเก็บขยะอย่างไม่คุ้มค่าและไม่เกิดประโยชน์

สูงสุด เป็นต้น ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการของของ

เทศบาลดังกล่าวนี้ มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น ไม่เพียงเท่านั้น 

เทศบาลยังประสบปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการท่ีส่ง

เสริมการน�าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการให้บริการ

ประชาชนตามแนวคิดการบริหารจัดการยุคดิจิทัล (the 

digital era administration concept) 10 ด้าน ที่ก�าลัง

ศึกษาในครั้งนี้อีกด้วย

ก า ร ศึ ก ษ า ค รั้ ง นี้  เ ป ็ น ก า ร ศึ ก ษ า ด ้ า น

รัฐประศาสนศาสตร์ หรือการบริหารจัดการของหน่วย

งานของรัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เพื่อพัฒนาหน่วยงาน หรือ 

พัฒนาการบริหารจัดการของหน่วยงาน คือ เทศบาล ซึ่ง

เป็นหน่วยการปกครองท้องถิ่นรูปแบบปกติ ในสังกัดของ

กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิน่ กระทรวงมหาดไทย กล่าว

คือ เทศบาลมีปัญหาการวิจัย ซ่ึงเป็นปัญหาเกี่ยวกับการ

บริหารจัดการในเรื่องที่เทศบาลในจังหวัดสมุทรปราการ

ส่งเสริมการน�าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการให้บริการ

ประชาชนอย่างไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร โดยเฉพาะ

อย่างยิ่ง เทศบาลในจังหวัดสมุทรปราการน�าเทคโนโลยี

ที่ทันสมัยมาใช้ในการให้บริการประชาชนในจ�านวนที่ไม่

มาก” ตัวอย่างเทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น คอมพิวเตอร์ และ 

สมาร์ท โฟน (smart phone) ซึง่เป็นฮาร์ดแวร์ (hardware) 

และโปรแกรมต่าง ๆ ส�าหรับใช้ออนไลน์ (online) เช่น 

ไลน์ (line) ซ่ึงเป็นซอฟท์แวร์ (software) และตัวอย่าง

การให้บริการประชาชนด้วยเทคโนโลยีท่ีทันสมัย เช่น การ

ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยส�าหรับการติดต่อราชการ การขอรับ

ข้อมูลข่าวสาร การนัดหมาย การยื่นค�าร้อง การร้องเรียน 

และการช�าระเงิน เป็นต้น ปัญหาการวิจัยที่กล่าวมานี้ เป็น

ปัญหาท่ีส�าคัญท่ีก�าลังประสบอยู่ นอกจากนี้แล้ว เทศบาล

ในจังหวัดสมุทรปราการยังประสบปัญหาเก่ียวกับการ

บริหารจัดการท่ีส่งเสริมการน�าเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใช้

ในการให้บริการประชาชนตามแนวคิดการบริหารจัดการ

ยุคดิจิทัลบางประการ กล่าวคือ (1) ปัญหาเกี่ยวกับการ

บริหารจัดการด้านการให้ความส�าคัญกับผลประโยชน์ของ

ประชาชน (people) เช่น เทศบาลในจังหวัดสมุทรปราการ

ส่งเสริมการน�าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการให้บริการ

ประชาชนโดยค�านึงถึงความต้องการและการตอบสนอง

ความต้องการของประชาชนไม่มากเท่าที่ควร และ (2) 

ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านความเป็นมืออาชีพ 

(professional) เช่น เทศบาลในจังหวัดสมุทรปราการ

บริหารจัดการ หรือส่งเสริมการน�าเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมา

ใช้ในการให้บริการประชาชนโดยไม่ได้ใช้ผู้ท่ีมีความรู้ความ

สามารถ และประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการสูงเพียง

พอ เป็นต้น กล่าวได้ว่า หากปัญหาการวิจัย หรือ “ปัญหา

เกี่ยวกับการบริหารจัดการในเรื่องที่เทศบาลในจังหวัด

สมุทรปราการน�าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการให้บริการ

ประชาชนในจ�านวนท่ีไม่มากเพียงพอ” ไม่ได้รับการแก้ไข 

พัฒนา หรือการปรับปรุงแล้ว ย่อมท�าให้เกิดผลเสียต่อ
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หน่วยงาน บุคลากรของหน่วยงาน รวมทั้งประชาชนและ

สังคม เช่น ท�าให้การปฏิบัติงานที่ส่งเสริมการน�าเทคโนโลยี

ที่ทันสมัยมาใช้ในการให้บริการประชาชนของเทศบาลใน

จังหวัดสมุทรปราการมีมาตรฐานไม่สูงเท่าที่ควร หรือไม่

ได้มาตรฐานสากล ท�าให้เทศบาลในจังหวัดสมุทรปราการ

ไม่ได้รับการยอมรับจากประชาชนและสังคมมากเท่าที่ควร

ด้วยเหตุผลข้างต้นที่แสดงถึงความเป็นมา อ�านาจ

หน้าทีข่องเทศบาลในจงัหวดัสมทุรปราการ ตลอดจนปัญหา

การวิจยั ความส�าคัญของปัญหาการวจัิย และตัวอย่างปัญหา

เก่ียวกับการบริหารจัดการ ท�าให้ผู้ศึกษามีความสนใจท่ีจะ

ศึกษาครั้งนี้ อันจะเป็นประโยชน์ทั้งในทางวิชาการ ทาง

ปฏิบัติต่อหน่วยงาน รวมทั้งประชาชน

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

1. เพื่อศึกษาปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการที่

ส่งเสริมการน�าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการให้บริการ

ประชาชนของเทศบาลในจังหวัดสมุทรปราการตามแนวคิด

การบริหารจัดการยุคดิจิทัล

2. เพือ่ศกึษาแนวทางการพฒันาการบรหิารจดัการ

ที่ส่งเสริมการน�าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการให้บริการ

ประชาชนของเทศบาลในจังหวัดสมุทรปราการตามแนวคิด

การบริหารจัดการยุคดิจิทัล

3. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีส่วนส�าคัญท�าให้แนวทาง

การพัฒนาการบริหารจัดการที่ส่งเสริมการน�าเทคโนโลยี

ที่ทันสมัยมาใช้ในการให้บริการประชาชนของเทศบาลใน

จังหวัดสมุทรปราการประสบความส�าเร็จตามแนวคิดการ

บริหารจัดการยุคดิจิทัล

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

แนวคิด ทฤษฎ ีและงานวจิยัทีเ่กีย่วข้องกบัปรชัญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงโดย วิรัช วิรัชนิภาวรรณ (2550) ได้

ท�าการศึกษาหลักการส�าคัญของการบริหารจัดการตาม

แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงจากพระบรมราโชวาทและพระ

ราชด�ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และจากแผน

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่ผ่านมาข้างต้นท�าให้

ประมวลและสรุปสาระส�าคัญเป็นหลักการส�าคัญของการ

บริหารจัดการตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 8 ประการ

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 7 ด้าน มาปรับใช้เป็นกรอบ

แนวคิดส่วนที่เป็นตัวแปรอิสระของการศึกษาครั้งนี้ และได้

น�าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 7 ด้าน มาเปรียบเทียบ

กับกรอบแนวคิด หรือตัวช้ีวัดการบริหารจัดการอื่น ได้แก่ 

(1) ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 7 ด้าน (2) SWOT  

(3) Benchmarking และ (4) Balanced Scorecard โดย

จัดแบ่งตามด้านวัตถุและด้านจิตใจ รวมท้ังจัดแบ่งตามงาน 

(management) เงิน (money) คน (man) และคุณธรรม 

(morality) ทัง้นี ้เพือ่แสดงให้เหน็ถงึความส�าคญัของปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 7 ด้านแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัย

ที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพในการบริหารจัดการที่เรียก

ว่า แพ็มส์-โพสคอร์บ (PAMS-POSDCoRB) 11 ด้าน วิรัช 

วิรัชนิภาวรรณ (2552) อธิบายความหมายของแพ็มส์-โพส 

คอร์บ ไว้ว่า เป็นกระบวนการบริหารจัดการ หรือปัจจัยที่

มีส่วนส�าคัญต่อการบริหารจัดการ เป็นตัวช้ีวัดการบริหาร

จดัการท่ีพฒันามาจาก POSDCoRB โดย PAMS-POSDCoRB 

นั้น ประกอบด้วยตัวช้ีวัดหลัก 11 ด้าน (ข้ันตอน) ได้แก่ 

(1) การบริหารนโยบาย (policy) (2) การบริหารอ�านาจ

หน้าท่ี (authority) (3) การบริหารคุณธรรม (morality) 

(4) การบริหารท่ีเกี่ยวข้องกับสังคม (society) (5) การ

วางแผน (planning) (6) การจัดองค์การ (organizing)  

(7) การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (staffing) (8) การอ�านวย

การ (directing) (9) การประสานงาน (coordinating) 

(10) การรายงาน (reporting) ซ่ึงรวมท้ังการประเมินผล 

และ (11) การงบประมาณ (budgeting) 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับข้อ

เสนอแนะ หรือแนวทางการพัฒนาบริหารจัดการด้าน

เทคโนโลยีและการสื่อสาร กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร (2554) กล่าวถึง เป้าหมายหลักของการ

พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดังนี้ (1) มี

โครงสร้างพื้นฐาน ICT ความเร็วสูง (broadband) ท่ี

กระจายอย่างท่ัวถึง ประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างเท่า

เทยีมกนั เสมอืนการเข้าถงึบรกิารสาธารณปูโภคขัน้พืน้ฐาน

ทั่วไป โดยให้ร้อยละ 80 ของประชากรทั่วประเทศ สามารถ

เข้าถึงโครงข่ายโทรคมนาคมและอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง

ภายในปี พ.ศ. 2558 และร้อยละ 95 ภายในปี พ.ศ. 2563  

(2) มีทุนมนุษย์ท่ีมีคุณภาพ ในปริมาณท่ีเพียงพอต่อการขับ
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เคล่ือนการพัฒนาประเทศสู่เศรษฐกิจฐานบริการและฐาน

เศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยประชาชน

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 มีความรอบรู ้ เข้าถึง สามารถ

พัฒนาและใช้ประโยชน์จากสารสนเทศได้อย่างรู้เท่าทัน 

และเพิ่มการจ้างงานบุคลากร ICT (ICT professional) 

เป็นไม่ต�่ากว่าร้อยละ 3 ของการจ้างงานทั้งหมด (3) เพิ่ม

บทบาทและความส�าคัญของอุตสาหกรรม ICT (โดยเฉพาะ

ในกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์) ต่อระบบเศรษฐกิจของ

ประเทศ โดยให้มีสัดส่วนมูลค่าเพิ่มของอุตสาหกรรม ICT 

(รวมอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ ต่อ GDP ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 184) ยกระดับความพร้อมด้าน ICT โดยรวมของ

ประเทศไทย โดยให้ประเทศไทยอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีการ

พัฒนาสูงที่สุดร้อยละ 25 (top quartile) ของ Networked 

Readiness Index (5) เพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้และ

มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น (โดยเฉพาะกลุ่มผู ้ด้อยโอกาสทาง

สังคม) โดยเกิดการจ้างงานแบบใหม่ ๆ ที่เป็นการท�างาน

ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (6) ทุกภาพส่วนในสังคมมีความ

ตระหนกัถงึความส�าคญัและบทบาทของ ICT ต่อการพฒันา

เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีส่วน

ร่วมในกระบวนการพัฒนาโดยประชาชนไม่น้อยกว่าร้อย

ละ 50 ตระหนักถึงความส�าคัญและบทบาทของ ICT ต่อ

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวง

มหาดไทย พ.ศ. 2552-2556

กรอบแนวคิดกำรวิจัย

กรอบแนวคิ ด ก า ร วิ จั ย ส� า ห รั บ ก า รศึ กษ า

ครั้งนี้ ประกอบด้วยกรอบแนวคิดการวิจัยส่วนท่ีเป็น

ตัวแปรอิสระ หรือ เหตุ (cause) และกรอบแนวคิด

การวิจัยส่วนที่เป็นตัวแปรตาม หรือ ผล (effect) ใน

ลักษณะที่ต่อเนื่อง สัมพันธ์ หรือเป็นเหตุเป็นผลต่อกัน  

(causality) โดยกรอบแนวคิดการวิจัยส่วนที่เป็นตัวแปร

อิสระ คือ แนวคิดการบริหารจัดการยุคดิจิทัล (digital era  

administration concept) หรือเรียกว่า 2(PDICT) 10 

ด้าน ได้แก่ ด้าน (1) ความเป็นมืออาชีพ (professional) (2) 

การให้ความส�าคญักบัผลประโยชน์ของประชาชน (people)  

(3) ความเป็นประชาธิปไตย (democracy) (4) ความ

น่าเชื่อถือ (dependability) (5) การริเริ่มสร้างสรรค์  

(initiative) (6) การปรับปรุงตลอดเวลา (improvement) 

(7) การประสานงานอย่างเป็นเครือข่าย (coordination  

network) (8) ความสะดวกรวดเร็ว (convenience)  

(9) การใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัย (technology) และ  

(10) การท�างานเป็นทมี หรอืทมีงาน (teamwork) (วริชั วริชั

นิภาวรรณ, 2550) ทั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ก�าหนดหรือจัดแบ่งกลุ่ม

ของกรอบแนวคิดการวิจัยส่วนท่ีเป็นตัวแปรอิสระ หรือเหตุ 

ให้ประกอบด้วย 3 ส่วน ซ่ึงสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การ

วิจัย 3 ข้อ ตามล�าดับ ได้แก่ (1) ปัญหาเก่ียวกับการบริหาร

จัดการที่ส่งเสริมการน�าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการให้

บริการประชาชนของเทศบาลในจังหวัดสมุทรปราการตาม

แนวคิดการบริหารจัดการยุคดิจิทัล 10 ด้าน (2) แนวทาง

การพัฒนาการบริหารจัดการที่ส่งเสริมการน�าเทคโนโลยี

ท่ีทันสมัยมาใช้ในการให้บริการประชาชนของเทศบาลใน

จังหวัดสมุทรปราการตามแนวคิดการบริหารจัดการยุค

ดิจิทัล 10 ด้าน และ (3) ปัจจัยที่มีส่วนส�าคัญท�าให้แนวทาง

การพัฒนาการบริหารจัดการที่ส่งเสริมการน�าเทคโนโลยี

ท่ีทันสมัยมาใช้ในการให้บริการประชาชนของเทศบาลใน

จังหวัดสมุทรปราการประสบความส�าเร็จตามแนวคิดการ

บริหารจัดการยุคดิจิทัล 10 ด้าน

ขณะเดียวกัน ผู ้ศึกษาได้ก�าหนดกรอบแนวคิด

การวิจัยส่วนที่เป็นตัวแปรตาม หรือ ผล คือ “การเพิ่ม

ประสทิธภิาพในการบรหิารจดัการตามแแนวคดิการบรหิาร

จัดการยุคดิจิทัล 10 ด้าน” ท้ังนี้ เป็นการก�าหนดในลักษณะ

ที่ต่อเนื่อง สัมพันธ์ หรือเป็นเหตุเป็นผลต่อกันกับกรอบ

แนวคิดการวิจัยส่วนท่ีเป็นตัวแปรอิสระดังกล่าว ดังภาพ
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   ตัวแปรอิสระ (เหตุ)       ตัวแปรตาม (ผล)

1.ปัญหาเกีย่วกบัการบรหิารจดัการทีส่่งเสรมิการน�าเทคโนโลยท่ีีทันสมยั

มาใช้ในการให้บริการประชาชนของเทศบาลในจังหวัดสมุทรปราการ

ตามแนวคิดการบริหารจัดการยุคดิจิทัล 10 ด้าน (สอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์การวิจัย ข้อ 1) ได้แก่ 

1) การให้ความส�าคัญกับผลประโยชน์ของประชาชน (people) 

2) ความเป็นมืออาชีพ (professional) 

3) ความน่าเชื่อถือ (dependability) 

4) ความเป็นประชาธิปไตย (democracy) 

5) การริเริ่มสร้างสรรค์ (initiative) 

6) การปรับปรุงตลอดเวลา (improvement) 

7) ความสะดวกรวดเร็ว (convenience) 

8) การประสานงานอย่างเป็นเครือข่าย (coordination network) 

9) การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย (technology) 

10) การท�างานเป็นทีม หรือทีมงาน (teamwork)

การเพิ่มประสิทธิภาพใน

การบริหารจัดการที่ส่งเสริม

การน�าเทคโนโลยีที่ทัน

สมัยมาใช้ในการให้บริการ

ประชาชนของเทศบาล

ในจังหวัดสมุทรปราการ

ตามแนวคิดการบริหาร

จัดการยุคดิจิทัล 10 ด้าน
2. แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่ส่งเสริมการน�าเทคโนโลยี

ที่ทันสมัยมาใช้ในการให้บริการประชาชนของเทศบาลในจังหวัด

สมุทรปราการตามแนวคิดการบริหารจัดการยุคดิจิทัล 10 ด้าน 

(สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย ข้อ 2)

3. ปัจจัยที่มีส่วนส�าคัญท�าให้แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการท่ี

ส่งเสริมการน�าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการให้บริการประชาชน

ของเทศบาลในจังหวัดสมุทรปราการประสบความส�าเร็จตามแนวคิด

การบริหารจัดการยุคดิจิทัล 10 ด้าน (สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การ

วิจัย ข้อ 3)

ภำพ 1 แสดงกรอบแนวคิดการวิจัยส�าหรับการวิจัยเชิงปริมาณที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม

อย่างเป็นเหตุเป็นผลต่อเนื่องกันโดยจัดกลุ่มตามวัตถุประสงค์การวิจัย 3 ข้อ

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

ในการศึกษาคร้ังน้ี ผู ้ศึกษาได้ก�าหนดรูปแบบ

การวิจัย (research design) ให้เป็นการวิจัยแบบผสม 

(mixed methods research) ซึ่งเน้นการวิจัยเชิงปริมาณ  

(quantitative research) เป็นหลักในสัดส่วนประมาณ 

80% พร ้อมกับน� าข ้อมูลจากการวิจัย เชิ งคุณภาพ  

(qualitative research) ในสัดส่วนประมาณ 20% มาเสริม 

และเทียบเคียงกับข้อมูลที่ได้มาจากการวิจัยเชิงปริมาณ 

(Creswell & Clark, 2011, pp. 174-175) กล่าวคือ หลัง

จากได้ข้อมูลเชิงปริมาณจากการวิจัยเชิงปริมาณแล้ว ผู้

ศกึษากจ็ะน�าข้อมลูดงักล่าวมาใช้เป็นแนวทางในการก�าหนด

ประเด็นส�าคัญของการสัมภาษณ์แนวลึกเฉพาะผู้เช่ียวชาญ 

หรือผู้ให้ข้อมูลหลัก (key informants) จ�านวน 9 คน ผู้

ศึกษาได้ท�าการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญ หรือผู้ให้ข้อมูลหลัก 

จ�านวน 9 คน ซ่ึงเป็นบุคคลท่ีมีความรู้ มีความสามารถ มี
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ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการบริหาร

จัดการที่ส่งเสริมการน�าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการให้

บริการประชาชนของเทศบาลในจังหวัดสมุทรปราการ การ

สุ่มตัวอย่างเช่นนี้ เป็นการสุ่มตัวอย่างประเภทที่ไม่ใช้ความ

น่าจะเป็น มาเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ดุลพินิจของผู้ศึกษา

มากกว่าวิธีการทางสถิติทั่วไป ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ 

และท้ายสดุ กจ็ะน�าข้อมลูเชงิปรมิาณ และข้อมลูเชงิคุณภาพ

มาเทียงเคียงกันว่า เหมือนกัน คล้ายคลึงกัน หรือแตกต่าง

กันอย่างไร ในส่วนท่ีเกีย่วกบัการวจัิยเชงิปรมิาณน้ัน เป็นการ

วจิยัเชงิส�ารวจ (survey research) ทีใ่ห้ความส�าคญักบัการ

เก็บรวบรวมข้อมูลสนาม (field data collection) หรือ

การวิจัยสนาม (field research) เป็นหลักเพื่อให้ได้ข้อมูล

เชิงปริมาณซึ่งมีประชากรหรือกลุ่มตัวอย่างเป็นจ�านวนมาก 

โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครือ่งมอืในการเกบ็รวบรวมข้อมลู

จากประชากรหรือกลุ่มตัวอย่าง ส�าหรับประโยชน์ของการ

วิจยัเชงิส�ารวจ คอื ผู้ศึกษาสามารถด�าเนินการด้วยระยะเวลา

อนัสัน้ เครือ่งมอืในการเกบ็รวบรวมข้อมลูค่อนข้างประหยดั 

และสามารถเข้าถงึกลุม่ประชากรได้ในวงกว้าง อกีทัง้ผูต้อบ

แบบสอบถามสามารถตอบโดยไม่ได้รับอิทธิพลใดๆ จากผู้

ศึกษา (Creswell, 2002, pp. 421-422) ในเวลาเดียวกัน 

ในการศึกษาคร้ังนี้ ก็ได้ให้ความส�าคัญกับการเก็บรวบรวม

ข้อมูลจากเอกสาร (document research) ด้วย เช่น การ

เก็บรวบรวมข้อมูลในลักษณะของการทบทวนวรรณกรรม

ที่เกี่ยวข้อง (reviewed literatures) ทั้งนี้ เพื่อให้ได้ข้อมูล

ที่น่าเชื่อถือและมีน�้าหนักในการวิเคราะห์ข้อมูลเพิ่มมากยิ่ง

ขึ้น และน�าไปสู่การพบข้อสรุปในการวิจัยต่อไป 

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 

ประชากร คือ  ประชาชนทั้ งหมดในพื้น ท่ี

ของเทศบาลนครและเทศบาลเมือง 5 แห่งในจังหวัด

สมุทรปราการ ได้แก่ เทศบาลนครสมุทรปราการ เทศบาล

เมืองปากน�้าสมุทรปราการ เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย 

เทศบาลเมืองพระประแดง และเทศบาลเมืองลัดหลวง รวม

จ�านวน 240,072 คน ส่วนกลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชน

ในพื้นที่ของเทศบาล 5 แห่งดังกล่าว จ�านวน 1,106 คน 

ซึ่งได้มาจากการค�านวณโดยใช้สูตรการหาจ�านวนกลุ ่ม

ตัวอย่างของ ทาโร ยามาเน่ ที่ระดับความเชื่อมั่น 97% 

หรือความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างที่ระดับ 0.03 

(Yamane, 2012) เช่นนี้ ถือว่าเป็นการสุ่มตัวอย่างประเภท

ที่ใช้ความน่าจะเป็น (probability sampling) และเป็นการ

สุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (simple random sampling) โดย

กลุ่มตัวอย่างในประชากรมีโอกาสถูกสุ่มหรือถูกเลือกมา

เป็นกลุ่มตัวอย่างเท่าๆ กัน

ในส่วนของประชากรและกลุม่ตวัอย่างของการวจิยั

เชงิคณุภาพ เนือ่งจากประชากรของการวจิยัเชงิคณุภาพเป็น

ประชากรแฝง (hidden population) ท่ีไม่อาจระบุจ�านวน

ประชากรได้ง่ายและชัดเจน ดังเช่นการวิจัยเชิงปริมาณ 

ดังนั้น ประเภทของการสุ่มตัวอย่างจึงเป็นประเภทท่ีไม่ใช้

ความน่าจะเป็น (non probability sampling) (Namey, 

& Mitchell, 2013, p. 47) เพื่อให้ได้ผู้เช่ียวชาญ จ�านวน 

9 คนดังกล่าว โดยในท่ีนี้ ได้ใช้การสุ่มตัวอย่างเพื่อให้ได้ผู้

เช่ียวชาญตามแนวคิดสโนว์ บอล (snowball sampling 

concept) (Biernacki & Waldorf, 1981, pp. 141-163)

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย

ได้แก่ แบบสอบถาม ซ่ึงผ่านการทดสอบเพื่อหาค่า

ความเที่ยงตรง ซึ่งเป็นการทดสอบเพื่อหาค่าความเที่ยงตรง

ตามเนื้อหา หรือหาค่าความสอดคล้องระหว่างข้อค�าถาม

กับวัตถุประสงค์การวิจัย (Index of Item Objective 

Congruence--IOC) จากผู้เช่ียวชาญจ�านวน 5 คน ได้ค่า

ความเทีย่งตรงเท่ากบั 0.87 และได้ท�าการทดสอบ (try out) 

จ�านวน 50 ชุด เพื่อหาความเช่ือถือได้ของแบบสอบถาม 

หรือหาค่าครอนบาค (Cronbach) ของแบบสอบถามทั้ง

ฉบับ ได้ค่าความเช่ือถือได้ท่ีระดับ 0.85 ส่วนการวิจัยเชิง

คุณภาพ ได้ใช้แบบสอบถามแนวลึกท่ีมีโครงสร้าง (struc-

tured in-depth interview form) เป็นเครื่องมือในการ

เก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นผู้

เช่ียวชาญดังกล่าว

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

ด�าเนินการระหว่างวันที่ 1-31 มกราคม 2560 โดย

ผู้ศึกษา และผู้ช่วยอีก 4 คน ได้ร่วมกันแจกแบบสอบถาม

จ�านวน 1,106 ชุด/ เก็บรวบรวมแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์

กลับคืนมาได้จ�านวน 907 ชุด/ คิดเป็นร้อยละ 82.01 ของ
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กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 1,106 คน ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพ 

ผู ้ศึกษาได้ท�าการสัมภาษณ์แนวลึกเฉพาะผู ้เช่ียวชาญ 

(in-depth interview of experts) หรือผู้ให้ข้อมูลหลัก 

จ�านวน 9 คนๆ ละ 60 นาที จนครบทั้ง 9 คน และเป็นการ

สัมภาษณ์แบบตัวต่อตัว (face to face interview)

กำรวิธีวิเครำะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้

ในการวเิคราะห์ข้อมลู ผูศ้กึษาน�าข้อมลูเชงิปรมิาณ

มาท�าการประมวลและวิเคราะห์ทางสถิติโดยใช้โปรแกรม

ส�าเร็จรูปส�าหรับคอมพิวเตอร์ โดยวิธีวิเคราะห์ข้อมูล

เป็นการวิเคราะห์ในรูปตาราง (contingency analysis) 

รวมทั้งใช้รูปแบบการวิเคราะห์เชิงพรรณนา (descriptive 

analytical approach) โดยเขียนพรรณนาหรืออธิบายใต้

ตาราง ส่วนสถิติที่ใช้ เป็นสถิติเชิงพรรณนา (descriptive 

statistics) ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน ส�าหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ หลังจากได้ข้อมูล

จากการสัมภาษณ์แนวลึกเฉพาะผู้เชี่ยชาญแล้ว ผู้ศึกษาได้

น�ามาประมวล แปลความ และวิเคราะห์ (interpretation 

and descriptive analysis) และเขียนบรรยายไว้ในตาราง

ผลกำรวิจัย

ผลการวจัิยข้อมลูส่วนบคุคลของกลุม่ตัวอย่างพบว่า 

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ (ร้อยละ 66.81) เป็นหญิง และกลุ่ม

ตัวอย่างส่วนใหญ่ (ร้อยละ 65.93) มีระดับการศึกษาต�่ากว่า

ปริญญาตรี อีกทั้งกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ (ร้อยละ 34.29) 

เป็นประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

ของจังหวัดสมุทรปราการ ส�าหรับผลการวิจัยที่สอดคล้อง

กับวัตถุประสงค์การวิจัย 3 ข้อ มีดังนี้

1. ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการที่ส่งเสริม

การน�าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการให้บริการประชาชน

ของเทศบาลในจังหวดัสมทุรปราการตามแนวคิดการบรหิาร

จัดการยุคดิจิทัล 10 ด้าน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่

เห็นด้วยในระดับปานกลางทุกข้อค�าถามทั้ง 10 ด้าน โดย

ปัญหาเก่ียวกับการบริหารจัดการท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงท่ีสุด (ค่า

เฉลี่ย 2.27) คือ ด้านการให้ความส�าคัญกับผลประโยชน์

ของประชาชน ได้แก่ ค�าถามที่ว่า “เทศบาลในจังหวัด

สมุทรปราการส่งเสริมการน�าเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใช้ใน

การให้บริการประชาชนโดยค�านึงถึงความต้องการและการ

ตอบสนองความต้องการของประชาชนไม่มากเท่าที่ควร”

2. แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการท่ีส่งเสริม

การน�าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการให้บริการประชาชน

ของเทศบาลในจงัหวดัสมทุรปราการตามแนวคดิการบรหิาร

จัดการยุคดิจิทัล 10 ด้าน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็น

ด้วยในระดบัมากทกุข้อค�าถามทัง้ 10 ด้าน โดยแนวทางการ

พฒันาการบรหิารจดัการทีม่ค่ีาเฉลีย่สงูทีส่ดุ (ค่าเฉลีย่ 2.64) 

คือ ด้านการให้ความส�าคัญกับผลประโยชน์ของประชาชน 

ได้แก่ ค�าถามท่ีว่า “เทศบาลในจังหวัดสมุทรปราการควร

บริหารจัดการ หรือส่งเสริมการน�าเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมา

ใช้ในการให้บริการประชาชนในทิศทางที่ให้ความส�าคัญกับ

ผลประโยชน์ของประชาชน รวมทั้งค�านึงถึงความต้องการ

และการตอบสนองความต้องการของประชาชนเพิม่มากขึน้”

3. ป ัจจัยที่มีส ่วนส�าคัญท�าให ้แนวทางการ

พัฒนาการบริหารจัดการที่ส่งเสริมการน�าเทคโนโลยีที่ทัน

สมัยมาใช้ในการให้บริการประชาชนของเทศบาลในจังหวัด

สมุทรปราการประสบความส�าเร็จตามแนวคิดการบริหาร

จัดการยุคดิจิทัล 10 ด้าน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่

เห็นด้วยในระดับมากทุกข้อค�าถามท้ัง 10 ด้าน โดยปัจจัย

ที่มีส่วนส�าคัญท�าให้แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการ

ประสบความส�าเร็จที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด (ค่าเฉลี่ย 2.56) 

คือ ด้านการให้ความส�าคัญกับผลประโยชน์ของประชาชน 

ได้แก่ ค�าถามที่ว่า “การที่เทศบาลในจังหวัดสมุทรปราการ

ส่งเสริมการน�าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการให้บริการ

ประชาชนโดยผู้บริหารทุกระดับท�าตัวเป็นแบบอย่างที่ดี

ของการปฏิบัติงานท่ีมุ่งให้ความส�าคัญกับผลประโยชน์ของ

ประชาชน” ดังตาราง 1 โดยในแต่ละด้าน ผู้ศึกษาได้แสดง

ค่าเฉลี่ยไว้ แต่ถ้าหากค่าเฉลี่ยเท่ากัน ได้แสดงค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐานไว้ด้วย
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ตำรำง 1

ปัญหา	แนวทางการพัฒนาและ	ปัจจัยที่มีส่วนส�าคัญท�าให้แนวทางการพัฒนาเก่ียวกับการบริหารจัดการท่ีส่งเสริมการน�า

เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการให้บริการประชาชนของเทศบาลในจังหวัดสมุทรปราการ

ค่าเฉลี่ยแต่ละด้านเรียงตามล�าดับจากมากไปน้อย

1. ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการ 2. แนวทางการพัฒนาการบริหาร

จัดการ

3. ปัจจัยท่ีมีส่วนส�าคัญท�าให้

แนวทางการพัฒนาการบริหาร

จัดการประสบความส�าเร็จ

1) ด้านการให้ความส�าคัญ

กับผลประโยชน์ของประชาชน 

ได้แก่ ค�าถามที่ว่า “เทศบาลใน

จังหวัดสมุทรปราการส่งเสริม

การน�าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมา

ใช้ในการให้บริการประชาชน

โดยค�านึงถึงความต้องการและ

การตอบสนองความต้องการ

ของประชาชนไม ่มากเท ่าที่

ควร”

2.27 1) ด้านการให้ความส�าคัญกับ

ผลประโยชน์ของประชาชน

ได้แก่ ค�าถามที่ว่า “เทศบาล

ในจังหวัดสมุทรปราการควร

บริหารจัดการ หรือส่งเสริมกา

รน�าทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้

ในการให้บริการประชาชนใน

ทิศทางที่ให้ความส�าคัญกับผล 

ประโยชน์ของประชาชน รวม

ทั้งค�านึงถึงความต้องการและ

การตอบสนองความต้องการ

ของประชาชนเพิ่มมากข้ึน”

2.64 1) ด้านการให้ความส�าคัญ

กั บ ผ ล ป ร ะ โ ย ช น ์ ข อ ง

ประชาชนได ้แก ่  ค�าถามท่ี

ว่า “การที่เทศบาลในจังหวัด

สมุทรปราการส่งเสริมการน�า

เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ใน

การให้บริการประชาชนโดย

ผู ้บริหารทุกระดับท�าตัวเป็น

แบบอย่างที่ดีของการปฏิบัติ

งานท่ีมุ่งให้ความส�าคัญกับผล 

ประโยชน์ของประชาชน”

2.56

2) ด้านความน่าเชื่อถือ 2.23 2) ด้านความน่าเช่ือถือ 2.63 2) ด้านความน่าเช่ือถือ 2.52

3) ด้านความเป็นประชาธปิไตย 2.16 3) ด้านความเป็นประชาธิปไตย 2.63 3) ด้านความสะดวกรวดเร็ว 2.51

4) ด้านการใช้เทคโนโลยี 2.15 4) ด้านการใช้เทคโนโลยี 2.61 4) ด้านการใช้เทคโนโลยี 2.46

5) ด้านความสะดวกรวดเร็ว 2.15 5) ด้านการริเริ่มสร้างสรรค์ 2.60 5) ด้านการท�างานเป็นทีม 2.45

6) ด้านการริเริ่มสร้างสรรค์ 2.10 6) ด้านความสะดวกรวดเร็ว 2.60 6) ด้านการประสานงาน 2.45   

7) ด้านความเป็นมืออาชีพ 2.09 7) ด้านการท�างานเป็นทีม 2.59 7) ด้านความเป็นประชาธปิไตย 2.43

8) ด้านการประสานงาน 2.03 8) ด้านการประสานงาน 2.59 8) ด้านความเป็นมืออาชีพ 2.43

9) ด้านการท�างานเป็นทีม 2.03         9) ด้านความเป็นมืออาชีพ 2.56 9) ด้านการปรบัปรงุตลอดเวลา 2.42

10) ด้านการปรับปรุง 1.99 10) ด้านการปรับปรุง 2.54 10) ด้านการริเริ่มสร้างสรรค์ 2.40

4. ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้ให้ข้อมูล

หลัก จ�านวน 9 คน (สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย 

ข้อ 2.-3.) พบว่า ผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้ให้ข้อมูลหลักทั้ง 9 คน 

เห็นด้วยกับ (1) แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการ ที่ว่า 

“เทศบาลในจังหวัดสมุทรปราการควรบริหารจัดการ หรือ

ส่งเสริมการน�าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการให้บริการ

ประชาชนในทิศทางที่ให้ความส�าคัญกับผลประโยชน์ของ

ประชาชน รวมทั้งค�านึงถึงความต้องการและการตอบ

สนองความต้องการของประชาชนเพิ่มมากข้ึน” และ (2) 

ปัจจัยที่มีส่วนส�าคัญท�าให้แนวทางการพัฒนาการบริหาร

จัดการประสบความส�าเร็จ ท่ีว่า “การท่ีเทศบาลในจังหวัด

สมุทรปราการส่งเสริมการน�าเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใช้ใน

การให้บริการประชาชนโดยผู้บริหารทุกระดับท�าตัวเป็น

แบบอย่างท่ีดีของการปฏิบัติงานท่ีมุ่งให้ความส�าคัญกับผล
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ประโยชน์ของประชาชน”

อภิปรำยผล

1. ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการ และแนวทาง

การพัฒนาการบริหารจัดการ จากผลการศึกษาที่พบว่า 

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นด้วยในระดับปานกลางต่อปัญหา

เกี่ยวกับการบริหารจัดการที่ส่งเสริมการน�าเทคโนโลยีที่

ทันสมัยมาใช้ในการให้บริการประชาชนของเทศบาลใน

จังหวัดสมุทรปราการตามแนวคิดการบริหารจัดการยุค

ดิจิทัลทั้ง 10 ด้าน เมื่อเป็นเช่นน้ี ผู้ศึกษาจึงได้เลือกน�า

ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงท่ีสุด 

หรือส�าคัญที่สุดจ�านวน 1 ด้าน มาอภิปรายผลเพื่อน�าไป

สู ่การเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการ

อย่างเป็นวิชาการ และเป็นระบบต่อไป ทั้งน้ี ผู้ศึกษาได้

น�ากระบวนการพิจารณาแก้ไข ที่ประกอบด้วย 3 ข้ันตอน 

ได้แก่ ปัญหา สาเหตุ และแนวทางการพัฒนา มาปรับใช้

ในการอภิปรายผลส่วนนี้ ดังนี้

1.1 เหตุผลส�าคัญที่กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็น

ด้วยในระดับปานกลางต่อ “ปัญหาเกี่ยวกับการบริหาร

จัดการ” ตามแนวคิดการบริหารจัดการยุคดิจิทัลด้านการ

ให้ความส�าคัญกับผลประโยชน์ของประชาชน ซึ่งมีค่าเฉลี่ย

สูงท่ีสุด (ค่าเฉลี่ย 2.27) ดังค�าถามท่ีว่า “เทศบาลในจังหวัด

สมุทรปราการส่งเสริมการน�าเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใช้ใน

การให้บริการประชาชนโดยค�านึงถึงความต้องการและการ

ตอบสนองความต้องการของประชาชนไม่มากเท่าที่ควร” 

นั้น มีสาเหตุส�าคัญมาจากการท่ีผู ้บริหารบางส่วนของ

เทศบาลในจังหวัดสมุทรปราการไม่เห็นความส�าคัญและ

ความจ�าเป็นของการส่งเสริมการน�าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมา

ใช้ในการให้บรกิารประชาชนโดยค�านงึถึงความต้องการและ

การตอบสนองความต้องการของประชาชนมากเท่าที่ควร

1.2 หลังจากทราบและเข้าใจสาเหตุ ดังกล่าว

นี้แล้ว ท�าให้ผู้ศึกษาเสนอข้อเสนอแนะ หรือเสนอแนวทาง

การพัฒนาการบริหารจัดการ ได้อย่างตรงประเด็น ชัดเจน 

และรัดกุมขึ้น ดังนี้ เทศบาลในจังหวัดสมุทรปราการควร

มีนโยบาย และแผนงานที่ชัดเจนและต่อเนื่องในการส่ง

เสริมการน�าเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใช้ในการให้บริการ

ประชาชนโดยค�านึงถึงผลประโยชน์ของประชาชน รวมทั้ง

ค�านงึถงึความต้องการและการตอบสนองความต้องการของ

ประชาชนเพิ่มมากข้ึน ดังภาพ 2

กระบวนการพิจารณาแก้ไขปัญหา

(1) (2) (3)

ปัญหา หาเหตุ แนวทางการพัฒนา

      สอดคล้อง

ปัญหาด้านการให้ความส�าคัญกับผล

ประโยชน์ของประชาชน ที่ส�าคัญ

ที่สุดตามความเห็นของกลุ่มตัวอย่าง

ส ่วนใหญ่ คือ เทศบาลในจังหวัด

สมทุรปราการส่งเสรมิการน�าเทคโนโลยี

ที่ ทั นสมั ยมาใช ้ ในการให ้บริ การ

ประชาชนโดยค�านึงถึงความต้องการ

และการตอบสนองความต้องการของ

ประชาชนไม่มากเท่าที่ควร (ค่าเฉลี่ย 

2.27)

ผูบ้รหิารบางส่วนของเทศบาลในจงัหวดั

สมุทรปราการไม่เห็นความส�าคัญและ

ความจ�าเป็นของการส่งเสริมการน�า

เทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใช้ในการให้

บริการประชาชนโดยค�านึงถึงความ

ต ้องการและการตอบสนองความ

ต้องการของประชาชนมากเท่าท่ีควร

เทศบาลในจงัหวดัสมทุรปราการควรมนี

โยบาย และแผนงานที่ชัดเจนและต่อ

เนื่องในการส่งเสริมการน�าเทคโนโลยีที่

ทันสมยัมาใช้ในการให้บรกิารประชาชน

โดยค�านงึถงึผลประโยชน์ของประชาชน 

รวมทั้งค�านึงถึงความต้องการและการ

ตอบสนองความต้องการของประชาชน

เพิ่มมากข้ึน

ภาพ 2 แสดงการอภิปรายผลปัญหา สาเหตุ แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่ส่งเสริมการน�าเทคโนโลยี

ที่ทันสมัยมาใช้ในการให้บริการประชาชนของเทศบาลในจังหวัดสมุทรปราการตามแนวคิดการบริหารจัดการยุค

ดิจิทัล โดยน�า “กระบวนการพิจารณาแก้ไขปัญหา 3 ขั้นตอน” มาประยุกต์ใช้
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2. การอภิปรายผลปัจจัยที่มีส่วนส�าคัญท�าให้

แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการประสบความส�าเร็จ 

จากผลการศึกษาที่พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นด้วย

ในระดับมากทุกข้อค�าถามทั้ง 10 ด้าน โดยปัจจัยท่ีมีส่วน

ส�าคัญท�าให้แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการประสบ

ความส�าเร็จที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ด้านการให้ความส�าคัญ

กับผลประโยชน์ของประชาชน ได้แก่ ค�าถามที่ว่า “การท่ี

เทศบาลในจังหวัดสมุทรปราการส่งเสริมการน�าเทคโนโลยี

ท่ีทันสมัยมาใช้ในการให้บริการประชาชนโดยผู้บริหารทุก

ระดับท�าตัวเป็นแบบอย่างที่ดีของการปฏิบัติงานที่มุ ่งให้

ความส�าคัญกับผลประโยชน์ของประชาชน” นั้น ส�าหรับ

เหตุผลส�าคัญที่กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ซึ่งเป็นประชาชนใน

พ้ืนที่ของเทศบาล 5 แห่ง เห็นด้วยในระดับมากดังกล่าว 

แทนที่จะเห็นด้วยในระดับปานกลางหรือในระดับน้อย ผู้

ศึกษามีความเห็นว่า เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่พึง

พอใจ ให้ความส�าคัญ หรือเห็นความส�าคัญของปัจจัยท่ีมี

ส่วนส�าคัญท�าให้แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่

ส่งเสริมการน�าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการให้บริการ

ประชาชนของเทศบาลในจังหวดัสมทุรปราการประสบความ

ส�าเร็จตามแนวคิดการบริหารจัดการยุคดิจิทัลทั้ง 10 ด้าน 

ว่า เป็นปัจจัยที่ทันสมัย ชัดเจน และเหมาะสมกับสภาพใน

การบริหารจัดการที่ส่งเสริมการน�าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมา

ใช้ในการให้บริการประชาชน ตัวอย่างเช่น ปัจจัยด้านการ

ให้ความส�าคัญกับผลประโยชน์ของประชาชน (ค่าเฉลี่ย 

2.56) ดังกล่าวไว้แล้วข้างต้น นอกจากนั้น กลุ่มตัวอย่าง

ส่วนใหญ่ยงัเชือ่ว่า ปัจจยัดงักล่าวนีเ้ป็นสิง่ส�าคญัและจ�าเป็น

ยิ่งส�าหรับการบริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งรวม

ทั้งเทศบาล และหากเทศบาลในจังหวัดสมุทรปราการน�า

ปัจจัยดังกล่าวไปปรับใช้ ย่อมมีแนวโน้มช่วยให้การบริหาร

จัดการที่ส่งเสริมการน�าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการให้

บริการประชาชนของเทศบาลในจังหวัดสมุทรปราการมี

ประสิทธิภาพ หรือประสบผลส�าเร็จเพิ่มมากขึ้น ความเห็น

ของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ที่ให้ความส�าคัญกับผลประโยชน์

ของประชาชน และความต้องการของประชาชนเช่นนี้ พอ

เทียบเคียงได้กับแนวคิดของ ทรงศักด์ิ สินวิมล และวิรัช 

วิรัชนิภาวรรณ (2559, น. 228-241) ที่ได้เสนอแนะไว้ว่า 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยาควรส่งเสริมเกษตรกรให้เพ่ิมราย

ได้และลดรายจ่ายในกระบวนการผลิตข้าวโดยค�านึงถึงผล

ประโยชน์ และความต้องการของเกษตรกร ด้วยเหตุผลดัง

กล่าวนี้ จึงมสีว่นส�าคญัท�าใหก้ลุ่มตวัอย่างสว่นใหญ่เหน็ด้วย

ในระดับมากดังกล่าว

3. การอภิปรายผลความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ

ต่อแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการ และปัจจัยที่มี

ส่วนส�าคัญท�าให้แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการ

ประสบความส�าเร็จ (สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย 

ข้อ 2-3) พบว่า ผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้ให้ข้อมูลหลักทั้ง 9 

คน ซ่ึงเป็นบุคคลท่ีมีความรู ้ ความสามารถ และความ

เชี่ยวชาญการบริหารจัดการที่ส่งเสริมการน�าเทคโนโลยี

ท่ีทันสมัยมาใช้ในการให้บริการประชาชนของเทศบาลใน

จังหวัดสมุทรปราการ เห็นด้วยกับแนวทางการพัฒนาการ

บริหารจัดการ และปัจจัยที่มีส่วนส�าคัญท�าให้แนวทางการ

พัฒนาการบริหารจัดการประสบความส�าเร็จ ดังกล่าวแล้ว

นัน้ ส�าหรบัเหตผุลส�าคญัทีผู่เ้ชีย่วชาญ หรอืผูใ้ห้ข้อมลูหลกัมี

ความเห็นดังกล่าว เนื่องจากแนวทางการพัฒนา และปัจจัย

ดังกล่าว (1) ท�าให้เทศบาลในจังหวัดสมุทรปราการได้รับ

ความร่วมมือและสนับสนุนจากประชาชน ประชาชนนิยม

ชมชอบและพึงพอใจ (2) ท�าให้ประชาชนได้รับประโยชน์ 

และได้รับความสะดวกจากการให้บริการเพิ่มมากข้ึน และ 

(3) เป็นการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับแนวคิดและหลักการ

บริหารจัดการท่ีมุ่งให้ความส�าคัญกับประชาชน และตอบ

สนองความต้องการของประชาชน

ข้อเสนอแนะกำรวิจัยครั้งนี้

1. ข้อเสนอแนะส�าหรับแนวทางการพัฒนาการ

บริหารจัดการตามแนวคิดการบริหารจัดการยุคดิจิทัล ที่

ส�าคัญคือ เทศบาลในจังหวัดสมุทรปราการควรมีนโยบาย 

และแผนงานท่ีชัดเจนและต่อเนื่องในการส่งเสริมการน�า

เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการให้บริการประชาชนโดย

ค�านึงถึงผลประโยชน์ของประชาชน รวมทั้งค�านึงถึงความ

ต้องการและการตอบสนองความต้องการของประชาชนเพิม่

มากขึ้น (ข้อเสนอแนะ หรือแนวทางการพัฒนาการบริหาร

จัดการข้างหน้านี้ สอดคล้องกับความเห็นของกลุ่มตัวอย่าง

ส่วนใหญ่ และผู้เช่ียวชาญท้ัง 9 คน) เฉพาะข้อเสนอแนะ

ท่ีเทศบาลควรค�านึงถึงผลประโยชน์ ความต้องการ และ

ตอบสนองความต้องการของประชาชนนั้น สอดคล้องกับ

แนวคิดของ ชมัยภรณ์ ถนอมศรีเดชชัย วิจิตร วิชัยสาร 
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และกัญญาณัฐ เฮ็งบ้านแพ้ว (2559, น. 57-65) ท่ีได้เสนอ

ข้อเสนอแนะหรือแนวทางการพัฒนาการบริหารงานด้าน

หลักการตอบสนองไว้ว่า องค์การบริหารส่วนต�าบลบึงกา

สามควรก�าหนดนโยบายและแผนงานการพัฒนาคุณภาพ

การให้บริการที่รวดเร็ว ทันเวลา และตรงต่อความต้องการ

ของประชาชน

2. ข้อเสนอแนะส�าหรับปัจจัยที่มีส่วนส�าคัญท�าให้

แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการประสบความส�าเร็จ

ตามแนวคิดการบริหารจัดการยุคดิจิทัล ได้แก่ เทศบาล

ในจังหวัดสมุทรปราการควรน�าปัจจัยที่มีส่วนส�าคัญท�าให้

แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่ส่งเสริมการน�า

เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการให้บริการประชาชนของ

เทศบาลในจังหวัดสมุทรปราการประสบความส�าเร็จตาม

แนวคิดการบริหารจัดการยุคดิจิทัล (เฉพาะที่ส�าคัญ) 4 ด้าน 

ไปปรับใช้ โดยควรเรียงตามล�าดับความส�าคัญจากมากไป

น้อย ดังนี้ ด้าน (1) การให้ความส�าคัญกับผลประโยชน์ของ

ประชาชน (2) ความน่าเชื่อถือ (3) ความเป็นประชาธิปไตย 

และ (4) การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ดังภาพ 3

ภำพ 3 แสดงปัจจัยที่มีส ่วนส�าคัญท�าให้แนวทางการ

พัฒนาการบริหารจัดการที่ส่งเสริมการน�าเทคโนโลยีที่ทัน

สมัยมาใช้ในการให้บริการประชาชนของเทศบาลในจังหวัด

สมทุรปราการตามแนวคิดการบริหารจัดการยคุดิจทิลั 4 ด้าน

ข้อเสนอแนะกำรวิจัยครั้งต่อไป

1. เทศบาลในจังหวัดสมุทรปราการ หรือบุคลากร

ควรท�าวจิยัต่อเนือ่งเพือ่พสิจูน์หรอืค้นหาต่อไปว่า เพราะเหตุ

ใดผลการศึกษาครั้งนี้จึงพบว่า แนวคิดการบริหารจัดการ

ยุคดิจิทัล ด้าน (1) การให้ความส�าคัญกับผลประโยชน์ของ

ประชาชน (2) ความน่าเชื่อถือ (3) ความเป็นประชาธิปไตย 

และ (4) การใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัย จึงมีความส�าคัญ 4 

ล�าดับแรก และเพราะเหตุใดด้านการปรับปรุงตลอดเวลา 

จึงมีความส�าคัญในล�าดับท้าย

2. เทศบาลในจังหวัดสมุทรปราการหรือบุคลากร 

หรอืหน่วยงานอืน่ควรท�าวจิยัเชงิเปรยีบเทยีบ เช่น การศกึษา

เปรียบเทียบการบริหารจัดการที่ส่งเสริมการน�าเทคโนโลยี

ท่ีทันสมัยมาใช้ในการให้บริการประชาชนระหว่างเทศบาล

ในจังหวัดสมุทรปราการกับหน่วยงานอื่นที่มีภาระงานใกล้

เคียงหรือคล้ายกัน เป็นต้น
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บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) ปัญหาเกี่ยวกับศักยภาพในการบริหารจัดการด้านการประสาน

งานของฝ่ายซ่อมใหญ่อากาศยาน บริษัท การบินไทย จ�ากัด (มหาชน) ตามแนวคิดการบริหารจัดการท่ียั่งยืน (2) ศึกษา

แนวทางการพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการด้านการประสานงานของฝ่ายซ่อมใหญ่อากาศยาน บริษัท การบินไทย 

จ�ากัด (มหาชน) ตามแนวคิดการบริหารจัดการท่ียั่งยืน และ (3) ศึกษาตัวแบบการบริหารจัดการด้านการประสานงาน

ของฝ่ายซ่อมใหญ่อากาศยาน บริษัท การบินไทย จ�ากัด (มหาชน) ตามแนวคิดการบริหารจัดการท่ียั่งยืน ระเบียบวิธีวิจัย

ของการศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสมซึ่งเน้นการวิจัยเชิงปริมาณเป็นหลักและใช้การวิจัยเชิงคุณภาพเป็นข้อมูลเสริม 

ประชากร คือ บุคลากรทั้งหมดของฝ่ายซ่อมใหญ่อากาศยาน บริษัท การบินไทย จ�ากัด (มหาชน) จ�านวน 1,051 คน 

วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพใช้การสัมภาษณ์แนวลึกเฉพาะผู้เช่ียวชาญ 

หรือผู้ให้ข้อมูลหลัก จ�านวน 9 คน ผลการศึกษาพบว่า (1) ปัญหาเก่ียวกับศักยภาพในการบริหารจัดการท่ีส�าคัญ คือ ฝ่าย

ซ่อมใหญ่อากาศยาน บริษัท การบินไทย จ�ากัด (มหาชน) ประสานงานโดยค�านึงถึงผลประโยชน์หน่วยงานโดยรวมไม่มาก

เท่าที่ควร และท�างานไม่เป็นทีมเท่าที่ควร (2) แนวทางการพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการท่ีส�าคัญคือ ควรประสาน

งานโดยค�านึงถึงผลประโยชน์ของหน่วยงานโดยรวมและประสานงานในลักษณะท่ีเป็นทีมเพิ่มมากข้ึน รวมท้ังสร้างหรือ

ก�าหนดตัวแบบการบริหารจัดการไว้ด้วย และ (3) ฝ่ายซ่อมใหญ่อากาศยาน บริษัท การบินไทย จ�ากัด (มหาชน) ควร

สร้างตัวแบบการบริหารจัดการด้านการประสานงานของฝ่ายซ่อมใหญ่อากาศยาน บริษัท การบินไทย จ�ากัด (มหาชน) 

ตามแนวคิดการบริหารจัดการที่ยั่งยืน

ค�ำส�ำคัญ: การพัฒนา, ศักยภาพ, การบริหารจัดการ, การประสานงาน, ฝ่ายซ่อมใหญ่อากาศยาน บริษัท การบินไทย 

จ�ากัด (มหาชน), แนวคิดการบริหารจัดการที่ยั่งยืน 

กำรพัฒนำศักยภำพในกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรประสำนงำนของฝ่ำยซ่อมใหญ่อำกำศยำน 

บริษัท กำรบินไทย จ�ำกัด (มหำชน) ตำมแนวคิดกำรบริหำรจัดกำรที่ยั่งยืน
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บทน�ำ

บริษัท การบินไทย จ�ากัด ( มหาชน ) เป็น

รฐัวสิาหกจิ ในสงักดักระทรวงคมนาคม ด�าเนินกจิการในด้าน

การบินพาณิชย์ในประเทศ และระหว่างประเทศ ในฐานะ

สายการบินแห่งชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เป็นรัฐวิสาหกิจ

ของชาติที่ด�าเนินกิจการแข่งขันกับต่างประเทศ เป็นสาย

การบินแห่งชาติที่รับผิดชอบกิจการการบินพาณิชย์ท้ังเส้น

ทางบินระหว่างประเทศ และเส้นทางบินภายในประเทศ

ทั้งหมด บริษัท การบินไทย จ�ากัด (มหาชน) ด�าเนินธุรกิจ

ในหลายรูปแบบ โดยแยกการบริหารออกเป็นธุรกิจหลัก

และธุรกิจย่อย ธุรกิจหลัก เช่น การด�าเนินธุรกิจสายการบิน 

กิจการที่เกี่ยวเนื่องกับการขนส่งโดยตรง กิจการที่สนับสนุน

การขนส่ง รวมทั้งกิจการซ่อมบ�ารุงอากาศยานทั้งขั้นลาน

Abstract

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

in terms of coordination of the aircraft overhaul department, Thai airways international public  

company limited according to the sustainable administration concept (2) development guidelines of  

administrative potential in terms of coordination of the aircraft overhaul department, Thai airways 

international public company limited according to the sustainable administration concept (3) model of  

administrative potential in terms of coordinating of the aircraft overhaul department, Thai airways 

international public company limited according to the sustainable administration concept. The  

methodology of this research was mixed methods research. The population consisted of 1,051 

employees of the aircraft overhaul department, Thai airways international public company limited. 

Descriptive statistics exercised were mean and standard deviation, for the qualitative research,  

in-depth interviews of 9 experts or key informants were selected. Research results were (1) the 

major problems of administrative potential were the aircraft overhaul department had a lack of 

realization and lack of teamwork in coordinating organizational benefits (2) the major development  

guidelines of administrative potential were the aircraft overhaul department should increasingly perform  

coordination by realizing and giving significance to the organization’s benefits as well as support 

working in teams, including creating or establishing the administrative model (3) the aircraft overhaul 

department should create the administrative model in terms of coordinating of the aircraft overhaul 

department according to the sustainable administration concept consisting of six aspects.

Keywords: development, potentials, administration, coordination, the aircraft overhaul department, 

Thai airways international public company limited, the sustainable administration concept

จอด และในส่วนการซ่อมบ�ารุงขั้นโรงงาน ซึ่งในปีที่ผ่าน

มา บริษัท การบินไทย จ�ากัด (มหาชน) ได้ท�าการซ่อม

เครื่องบิน รวมท้ังซ่อมใหญ่เครื่องยนต์เครื่องบินของบริษัท 

การบินไทย จ�ากัด (มหาชน) และลูกค้าอีกเป็นจ�านวนมาก

ก า ร ศึ ก ษ า ค รั้ ง นี้  เ ป ็ น ก า ร ศึ ก ษ า ท า ง

รัฐประศาสนศาสตร์ หรือการบริหารจัดการภาครัฐที่ให้

ความส�าคัญกับ “การพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการ

ด้านการประสานงานของฝ่ายซ่อมใหญ่อากาศยาน บริษัท 

การบินไทย จ�ากัด (มหาชน)ตามแนวคิดการบริหารจัดการ

ที่ยั่งยืน อันเป็นลักษณะของการศึกษาเพื่อพัฒนาหน่วย

งาน ได้แก่ ฝ่ายซ่อมใหญ่อากาศยาน บริษัท การบินไทย 

จ�ากัด (มหาชน) ซ่ึงเป็นหน่วยงานของรัฐ สังกัดกระทรวง
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คมนาคม ที่เน้นด้านการประสานงาน โดยมีปัญหาการวิจัย

ที่ส�าคัญ คือ“ปัญหาเกี่ยวกับศักยภาพในการบริหารจัดการ

ด้านการประสานงานของฝ่ายซ่อมใหญ่อากาศยาน บริษัท 

การบินไทย จ�ากัด (มหาชน) ไม่มีศักยภาพเท่าท่ีควรโดย

เฉพาะอย่างยิ่ง หน่วยงานและบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยว

กับการซ่อมบ�ารุงประสานงานกันอย่างล่าช้า” นอกจาก

น้ี จากข้อเท็จจริง ปรากฏว่า ฝ่ายซ่อมใหญ่อากาศยาน 

บริษัท การบินไทย จ�ากัด (มหาชน) ยังได้เผชิญกับปัญหา

เกี่ยวกับศักยภาพในการบริหารจัดการด้านการประสาน

งานตามแนวคดิการบรหิารจดัการทีย่ัง่ยนืบางประการ ดงันี้  

(1) ปัญหาเกี่ยวกับศักยภาพในการบริหารจัดการด้าน

เศรษฐกิจ เช่น ฝ่ายซ่อมใหญ่อากาศยานไม่มีงบประมาณ

ในการสร้างบคุลากรทีเ่ป็นมอือาชพีเพือ่ท�าหน้าทีร่บัผดิชอบ

โดยตรงในการประสานงาน (2) ปัญหาเกี่ยวกับศักยภาพใน

การบริหารจัดการด้านคุณธรรม เช่น บุคลากรของฝ่ายซ่อม

ใหญ่อากาศยาน ประสานงานโดยมีความรับผิดชอบ เอาใจ

ใส่ ทุ่มเทไม่มากเท่าที่ควร (3) ปัญหาเกี่ยวกับศักยภาพใน

การบริหารจัดการส่วนรวมเช่น ฝ่ายซ่อมใหญ่อากาศยาน

ประสานงานโดยค�านึงถึงส่วนรวมไม่มากเท่าที่ควร เช่น 

ใช้วัสดุอุปกรณ์ของหน่วยงานส�าหรับการซ่อมบ�ารุงอย่าง

ไม่ประหยัดและไม่คุ ้มค่าและฝ่ายซ่อมใหญ่อากาศยาน

ประสานงานโดยค�านึงถึงผลประโยชน์หน่วยงานโดยรวม

ไม่มากเท่าที่ควร เช่น ค�านึงถึงผลประโยชน์ของหน่วยงาน

น้อยกว่าผลประโยชน์ของพวกพ้องหรือรุ่นพี่รุ ่นน้องของ

สถาบันการศึกษา และ (4) ปัญหาเกี่ยวกับศักยภาพใน

การบริหารจัดการเครือข่ายเช่นฝ่ายซ่อมใหญ่อากาศยาน 

ประสานงานในลักษณะที่เป็นทีม (team work) ไม่มากเท่า

ที่ควรและฝ่ายซ่อมใหญ่อากาศยานประสานงานโดยสร้าง

ความสัมพันธ์ที่ดีของหน่วยงานย่อยต่าง ๆ  ไม่มากเท่าที่ควร

วัตถุประสงค์กำรวิจัย 

1. ศึกษาปัญหาเกี่ยวกับศักยภาพในการบริหาร

จัดการด้านการประสานงานของฝ่ายซ่อมใหญ่อากาศยาน 

บริษัท การบินไทย จ�ากัด (มหาชน) ตามแนวคิดการบริหาร

จัดการที่ยั่งยืน

2. ศกึษาแนวทางการพฒันาศักยภาพในการบรหิาร

จัดการด้านการประสานงานของฝ่ายซ่อมใหญ่อากาศยาน 

บริษัท การบินไทย จ�ากัด (มหาชน) ตามแนวคิดการบริหาร

จัดการท่ียั่งยืน

3. ศึกษาตัวแบบการบริหารจัดการด้านการ

ประสานงานของฝ ่ายซ ่อมใหญ่อากาศยาน บริษัท 

การบินไทย จ�ากัด (มหาชน) ตามแนวคิดการบริหาร

จัดการท่ียั่งยืน

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

แนวคิด ทฤษฎ ีและงานวจิยัทีเ่กีย่วข้องกบัปรชัญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงโดย วิรัช วิรัชนิภาวรรณ (2550) ได้

ท�าการศึกษาหลักการส�าคัญของการบริหารจัดการตาม

แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงจากพระบรมราโชวาทและพระ

ราชด�ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และจากแผน

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่ผ่านมาข้างต้นท�าให้

ประมวลและสรุปสาระส�าคัญเป็นหลักการส�าคัญของการ

บริหารจัดการตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 8 ประการ

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 7 ด้าน มาปรับใช้เป็นกรอบ

แนวคิดส่วนที่เป็นตัวแปรอิสระของการศึกษาครั้งนี้ และได้

น�าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 7 ด้าน มาเปรียบเทียบ

กับกรอบแนวคิด หรือตัวช้ีวัดการบริหารจัดการอื่น ได้แก่ 

(1) ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 7 ด้าน (2) SWOT (3) 

Benchmarking และ (4) Balanced Scorecard โดยจัด

แบ่งตามด้านวัตถุและด้านจิตใจ รวมท้ังจัดแบ่งตามงาน 

(management) เงิน (money) คน (man) และคุณธรรม 

(morality) ทัง้นี ้เพือ่แสดงให้เหน็ถงึความส�าคญัของปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 7 ด้านแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัย

ที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพในการบริหารจัดการที่เรียก

ว่า แพ็มส์-โพสคอร์บ (PAMS-POSDCoRB) 11 ด้าน วิรัช 

วิรัชนิภาวรรณ (2552) อธิบายความหมายของแพ็มส์-โพส 

คอร์บ ไว้ว่า เป็นกระบวนการบริหารจัดการ หรือปัจจัยที่

มีส่วนส�าคัญต่อการบริหารจัดการ เป็นตัวช้ีวัดการบริหาร

จดัการท่ีพฒันามาจาก POSDCoRB โดย PAMS-POSDCoRB 

นั้น ประกอบด้วยตัวช้ีวัดหลัก 11 ด้าน (ข้ันตอน) ได้แก่ 

(1) การบริหารนโยบาย (policy) (2) การบริหารอ�านาจ

หน้าท่ี (authority) (3) การบริหารคุณธรรม (morality) 

(4) การบริหารท่ีเกี่ยวข้องกับสังคม (society) (5) การ

วางแผน (planning) (6) การจัดองค์การ (organizing)  



90 Vol. 9 No. 1 January-April 2019
EAU HEritAgE JoUrnAl

Social Science and Humanity

(7) การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (staffing) (8) การอ�านวย

การ (directing) (9) การประสานงาน (coordinating) 

(10) การรายงาน (reporting) ซึ่งรวมทั้งการประเมินผล 

และ (11) การงบประมาณ (budgeting) 

กรอบแนวคิดกำรวิจัย

แนวคดิการบรหิารจัดการทีย่ัง่ยนื 8 ด้าน ได้แก่ด้าน 

(1) เศรษฐกิจ (2) เทคโนโลยี (3) คุณธรรม (4) คุณภาพ

ชีวิต (5) ส่วนรวม (6) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

(7) ความสมดุล และ (8) เครือข่าย (วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, 

2559, น. 310) โดยผู้ศึกษาได้ก�าหนดให้มีตัวแปรอิสระ 

หรือเหตุ (cause) ประกอบด้วย 4 ส่วนตามวัตถุประสงค์

การวิจัย 3 ข้อ ได้แก่ 

1. ปัญหาเกี่ยวกับศักยภาพในการบริหารจัดการ

ด้านการประสานงานของฝ่ายซ่อมใหญ่อากาศยาน บริษัท 

การบินไทย จ�ากัด (มหาชน) ตามแนวคิดการบริหารจัดการ

ที่ยั่งยืน 8 ด้าน

2. แนวทางการพัฒนาศักยภาพในการบริหาร

จัดการด้านการประสานงานของฝ่ายซ่อมใหญ่อากาศยาน 

บริษัท การบินไทย จ�ากัด (มหาชน) ตามแนวคิดการบริหาร

จัดการที่ยั่งยืน 8 ด้าน

3. ตัวแบบการบริหารจัดการด้านการประสานงาน

ของฝ่ายซ่อมใหญ่อากาศยาน บริษัท การบินไทย จ�ากัด 

(มหาชน) ตามแนวคิดการบริหารจัดการที่ยั่งยืน

ส�าหรับกรอบแนวคิดที่ เป ็นตัวแปรตาม คือ 

ศักยภาพในการบริหารจัดการที่เรียกว่า แพ็มส์-โพสด์

คอร์บ 11 ด้าน แต่ผู้ศึกษาน�าด้านท่ีส�าคัญและเก่ียวข้องกับ

การบริหารจัดการด้านการประสานงานมาปรับใช้ 8 ด้าน 

ต่อจากนี้ไปเรียกว่า “ศักยภาพในการบริหารจัดการที่เรียก

ว่า แพ็มส์-โพสด์คอร์บ 8 ด้าน ได้แก่ ด้าน (1) การบริหาร

จัดการนโยบาย (policy) (2) การบริหารจัดการอ�านาจ

หน้าท่ี (authority) (3) การบริหารจัดการคุณธรรม (mo-

rality) (4) การวางแผน (planning) (5) การบริหารจัดการ

องค์การ (organizing) (6) การบริหารจัดการทรัพยากร

มนุษย์ (staffing) (7) การอ�านวยการ (directing) และ 

(8) การรายงาน หรือการประเมินผล (reporting) (วิรัช 

วิรัชนิภาวรรณ, 2559, น. 242-245) 

ส�าหรบัเหตผุลทีผู่ศ้กึษาได้ก�าหนดให้กรอบแนวคดิ

การวิจัยส่วนท่ีเป็นตัวแปรอิสระ และตัวแปรตามต่อเนื่อง 

สัมพันธ์ หรือเป็นเหตุเป็นผลต่อกันนั้น อธิบายได้ว่า ในการ

ศึกษาครั้งนี้ หลังจากท่ีผู้ศึกษาได้ท�าการศึกษา ผู้ศึกษาได้

ก�าหนดให้เป็นตัวแปรอิสระ หรือเป็น เหตุ ซึ่งสอดคล้อง

กับวัตถุประสงค์การวิจัยข้อ 1-3 ท่ีสัมพันธ์กันตามล�าดับ

แล้ว ผลที่จะได้รับ หรือผลที่จะตามมาในทิศทางที่ดีขึ้น 

หรือเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นกว่าเดิม คือ การพัฒนา

ศกัยภาพในการบรหิารจดัการด้านการประสานงานของฝ่าย

ซ่อมใหญ่อากาศยาน บริษัท การบินไทย จ�ากัด (มหาชน) 

ตามแนวคิดการบริหารจัดการที่ยั่งยืน 8 ด้าน (ส�าหรับ

วัตถุประสงค์การวิจัย ข้อ 1-2) และ การพัฒนาศักยภาพใน

การบริหารจัดการตามแนวคิด แพ็มส์-โพสด์คอร์บ 8 ด้าน 

(ส�าหรับวัตถุประสงค์การวิจัย ข้อ 3) ดังภาพ 1



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 ประจ�าเดือน มกราคม-เมษายน 2562 91

1. ปัญหาเกี่ยวกับศักยภาพในการบริหารจัดการด้านการ

ประสานงานของฝ่ายซ่อมใหญ่อากาศยาน บรษัิท การบนิไทย 

จ�ากดั (มหาชน) ตามแนวคดิการบรหิารจดัการทีย่ัง่ยนื 8 ด้าน

1) เศรษฐกิจ     2) เทคโนโลยี

3) คุณธรรม      4) คุณภาพชีวิต

5) ส่วนรวม      6) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

7) ความสมดุล   8) เครือข่าย

การพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการด้าน

การประสานงานของฝ่ายซ่อมใหญ่อากาศยาน 

บริษัท การบินไทย จ�ากัด (มหาชน) ตามแนวคิด

การบริหารจัดการท่ียั่งยืน 8 ด้าน

2. แนวทางการพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการด้านการ

ประสานงานของฝ่ายซ่อมใหญ่อากาศยาน บรษัิท การบนิไทย 

จ�ากดั (มหาชน) ตามแนวคดิการบรหิารจดัการทีย่ัง่ยนื 8 ด้าน

1) เศรษฐกิจ     2) เทคโนโลยี

3) คุณธรรม      4) คุณภาพชีวิต

5) ส่วนรวม      6) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

7) ความสมดุล   8) เครือข่าย

การพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการ และ

การเสนอตัวแบบการบริหารบริหารจัดการตาม

แนวคิดแพ็มส์-โพสด์คอร์บ (PAMS-POSDCoRB) 

8 ด้าน 

1) การบริหารจัดการนโยบาย (policy) 

2) การบริหารจัดการอ�านาจหน้าที่ (authority) 

3) การบริหารจัดการคุณธรรม (morality) 

4) การวางแผน (planning) 

5) การจัดการจัดองค์การ (organizing)

6) การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ (staffing)

7) การอ�านวยการ (directing)

8) การรายงาน หรือประเมินผล (reporting)

3. ตัวแบบการบริหารจัดการด้านการประสานงานของฝ่าย

ซ่อมใหญ่อากาศยาน บริษัท การบินไทย จ�ากัด (มหาชน) 

ตามแนวคิดการบริหารจัดการที่ยั่งยืน 8 ด้าน

ภำพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัยที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตามส�าหรับการวิจัยเชิงปริมาณที่จัด

กลุ่มตามวัตถุประสงค์การวิจัย 3 ข้อ

    ตัวแปรอิสระ (เหตุ)                  ตัวแปรตาม (ผล)

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

การศึกษาครั้งนี้ มีรูปแบบการวิจัย (research 

design) เป็นวิธีการวิจัยแบบผสม (mixed methods 

research) (Creswell & Clark, 2011, pp. 174-175) 

โดยใช้วิจยัเชงิปรมิาณเป็นหลกั ซึง่มสีดัส่วนประมาณร้อยละ 

80 และใช้การวิจัยเชิงคุณภาพเป็นข้อมูลเสริม ซึ่งมีสัดส่วน

ประมาณร้อยละ 20 (Creswell, 2002, pp. 421-422) 

ในเวลาเดียวกัน ในการศึกษาครั้งนี้ ก็ได้ให้ความส�าคัญ

กับการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารด้วย เช่น การเก็บ

รวบรวมข้อมูลในลักษณะของการทบทวนวรรณกรรมท่ี

เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือและมีน�้าหนัก

ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ิมมากยิ่งขึ้น และน�าไปสู่การพบ

ข้อสรุปในการวิจัยต่อไป

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

ประชากร คือ บุคลากรท้ังหมดของฝ่ายซ่อมใหญ่

อากาศยาน บริษัท การบินไทย จ�ากัด (มหาชน) จ�านวน 

1,051 คน 

เครื่องมือท่ีใช้ในกำรวิจัย

การศึกษาครั้งนี้ เป็นการวิจัยแบบผสม (mixed 

methods research) โดยใช้การวิจัยเชิงปริมาณเป็น

หลักและใช้การวิจัยเชิงคุณภาพเป็นข้อมูลเสริม เพื่อให้ได้

ข้อมูลเชิงปริมาณ ในการศึกษาครั้งนี้จึงใช้แบบสอบถาม  

(questionnaire) เป็นเครื่องมือส�าหรับเก็บรวบรวมข้อมูล

ดังกล่าว โดยหัวข้อนี้แบ่งการน�าเสนอเป็น 3 หัวข้อย่อย 
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ได้แก่ (1) หลักเกณฑ์การสร้างข้อค�าถาม (2) ลักษณะ

แบบสอบถาม และ (3) การทดสอบแบบสอบถาม

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล

ผู ้ศึกษา และผู ้ช่วยอีก 5 คน ได้แจกและเก็บ

รวบรวมข้อมูลภาคสนามในฝ่ายช่าง ดอนเมืองโดยน�า

แบบสอบถามที่ผ่านการทดสอบแล้วแจกให้กลุ่มตัวอย่าง 

รวมทั้งเก็บรวบรวมแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่างกลับคืน

มา ก่อนหน้านั้น ผู้ศึกษาได้ท�าหนังสือขอความร่วมมือไปยัง 

เรืออากาศโทเฉลิมพล อินทรวงศ์ ต�าแหน่งรองกรรมการผู้

อ�านวยการใหญ่ฝ่ายช่าง บรษัิท การบนิไทย จ�ากดั (มหาชน)

เพื่อแจก และเก็บรวบรวมแบบสอบถาม จ�านวน 1,051 

ชุด การแจกและการเก็บรวบรวมแบบสอบถามได้ด�าเนิน

การ ดังนี้

ผู้ศึกษาแจกแบบสอบถามให้แก่ประชากรที่อยู่ใน

ฝ่ายซ่อมใหญ่อากาศยาน บรษิทั การบนิไทย จ�ากดั (มหาชน) 

ดอนเมือง จังหวัดกรุงเทพมหานคร จ�านวน 1,051 ชุด เก็บ

รวบรวมแบบสอบถามที่สมบูรณ์กลับมาได้ 845 ชุด คิดเป็น

ร้อยละ 80.40 ของแบบสอบถามทั้งหมด 

ในส่วนของการวิจัยเชิงคุณภาพ ได้มีการเก็บ

รวบรวมข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้ให้ข้อมูลหลัก จ�านวน 

9 คน ด้วยการสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัว (face to face 

interview) 

วิธีวิเครำะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้

ผู้ศึกษาน�าข้อมูลเชิงปริมาณมาท�าการประมวล

และวิเคราะห์ทางสถิติโดยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปส�าหรับ

คอมพิวเตอร์ โดยวิธีวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการวิเคราะห์ใน

รูปตาราง (contingency analysis) รวมทั้งใช้รูปแบบ

การวิเคราะห์เชิงพรรณนา (descriptive analytical  

approach) โดยเขียนพรรณนาหรืออธิบายใต้ตาราง ส่วน

สถิติที่ใช้ เป็นสถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistics) 

ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ และค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน ส�าหรบั

การวิจัยเชิงคุณภาพ หลังจากได้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์

แนวลึกเฉพาะผูเ้ชีย่ชาญแล้ว ผูศ้กึษาได้น�ามาประมวล แปล

ความ และวิเคราะห์ (interpretation and descriptive 

analysis) และเขียนบรรยายไว้ในตาราง

ผลกำรวิจัย

1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของประชากร

ท่ีตอบแบบสอบถาม พบว่า ประชากรส่วนใหญ่ (ร้อยละ 

95.86) เป็นชาย และส่วนใหญ่ (ร้อยละ 63.43) มีการ

ศึกษาระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่าปริญญาตรี

2. ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชากร

ต่อปัญหาเกี่ยวกับศักยภาพในการบริหารจัดการด้าน

การประสานงานของฝ่ายซ่อมใหญ่อากาศยาน บริษัท 

การบินไทย จ�ากัด (มหาชน) ตามแนวคิดการบริหารจัดการ

ที่ยั่งยืน 8 ด้าน (สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย ข้อ 1) 

พบว่า ประชากรส่วนใหญ่ล้วนเหน็ด้วยในระดบัปานกลางทัง้ 

8 ด้าน และปัญหาเก่ียวกับศักยภาพในการบริหารจัดการ

ท่ีส�าคัญท่ีสุด คือ ด้านส่วนรวม ได้แก่ ค�าถามท่ีว่า “ฝ่าย

ซ่อมใหญ่อากาศยาน บริษัท การบินไทย จ�ากัด (มหาชน) 

ประสานงานโดยค�านึงถึงผลประโยชน์หน่วยงานโดยรวม

ไม่มากเท่าท่ีควร เช่น ค�านึงถึงผลประโยชน์ของหน่วยงาน

น้อยกว่าผลประโยชน์ของพวกพ้องหรือรุ่นพี่รุ ่นน้องของ

สถาบันการศึกษา” (ค่าเฉลี่ย 2.33)

3. ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชากร

ต่อแนวทางการพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการด้าน

การประสานงานของฝ่ายซ่อมใหญ่อากาศยาน บริษัท 

การบินไทย จ�ากัด (มหาชน) ตามแนวคิดการบริหารจัดการ

ท่ียั่งยืน 8 ด้าน (สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย ข้อ 

2) พบว่า ประชากรส่วนใหญ่เห็นด้วยในระดับมาก และ

แนวทางการพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการท่ีส�าคัญ

ที่สุด คือ ด้านเครือข่าย ได้แก่ ค�าถามที่ว่า “ฝ่ายซ่อม

ใหญ่อากาศยาน บริษัท การบินไทย จ�ากัด (มหาชน) ควร

ประสานงานในลักษณะท่ีเป็นทีม (team work) เพิ่มมาก

ข้ึน” (ค่าเฉลี่ย 2.52)

4. ผลการวิเคราะห์ตัวแบบการบริหารจัดการ

ด้านการประสานงานของฝ่ายซ่อมใหญ่อากาศยาน บริษัท 

การบินไทย จ�ากัด (มหาชน) ตามแนวคิดการบริหารจัดการ

ท่ียั่งยืนท่ีมีอิทธิพลต่อศักยภาพในการบริหารจัดการท่ีเรียก

ว่า แพ็มส์-โพสด์คอร์บ (สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย 

ข้อ 3) พบว่า ตัวแบบการบริหารจัดการด้านการประสาน
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งานของฝ่ายซ่อมใหญ่อากาศยาน บริษัท การบินไทย จ�ากัด 

(มหาชน) ตามแนวคิดการบริหารจัดการที่ยั่งยืน 6 ด้าน อัน

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

(4) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (5) ความสมดุล 

และ (6) เครือข่าย (ตัวแปรอิสระ) มีอิทธิพลต่อศักยภาพ

ในการบริหารจัดการที่เรียกว่า แพ็มส์-โพสด์คอร์บ 5 ด้าน 

อันได้แก่ ด้าน (1) การบริหารจัดการนโยบาย (policy) 

(2) การบริหารจัดการอ�านาจหน้าที่ (authority) (3) การ

บริหารจัดการคุณธรรม (morality) (4) การวางแผน 

(planning) และ (5) การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

(staffing) (ตัวแปรตาม) โดยตัวแบบการบริหารจัดการ

ด้านการประสานงานของฝ่ายซ่อมใหญ่อากาศยาน บริษัท 

การบินไทย จ�ากัด (มหาชน) ตามแนวคิดการบริหารจัดการ

ที่ยั่งยืน 6 ด้าน เรียงตามล�าดับความส�าคัญจากมากไปน้อย

ได้ดังน้ี ด้าน (1) เครือข่าย (2) ส่วนรวม (3) คุณภาพชีวิต 

(4) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (5) คุณธรรม และ 

(6) ความสมดุล ความเห็นเช่นน้ี สอดคล้องกับความคิด

เห็นของผู้เชี่ยวชาญที่ได้จากการสัมภาษณ์แนวลึกเฉพาะ

ผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้ให้ข้อมูลหลัก ทั้ง 9 คน

กำรอภิปรำยผล

1. ปัญหาเกี่ยวกับศักยภาพในการบริหารจัดการ 

และแนวทางการพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการ

ด้านการประสานงานของฝ่ายซ่อมใหญ่อากาศยาน บริษัท 

การบนิไทย จ�ากดั (มหาชน) ตามแนวคิดการบรหิารจดัการที่

ยัง่ยนื ประกอบด้วย 3 ขัน้ตอน มาปรบัใช้ในการอภปิรายผล 

ครั้งนี้ กล่าวคือ ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาท่ีส�าคัญท่ีสุด คือ 

ด้านส่วนรวม ได้แก่ ค�าถามท่ีว่า “ฝ่ายซ่อมใหญ่อากาศยาน 

บริษัท การบินไทย จ�ากัด (มหาชน) ประสานงานโดยค�านึง

ถึงผลประโยชน์หน่วยงานโดยรวมไม่มากเท่าท่ีควร เช่น 

ค�านึงถึงผลประโยชน์ของหน่วยงานน้อยกว่าผลประโยชน์

ของพวกพ้องหรือรุ ่นพี่รุ ่นน้องของสถาบันการศึกษา” 

(ค่าเฉลี่ย 2.33) ส�าหรับสาเหตุของปัญหาดังกล่าว ได้แก่ 

“ผู้บริหารบางส่วนของฝ่ายซ่อมใหญ่อากาศยาน บริษัท 

การบินไทย จ�ากัด (มหาชน) ประสานงานโดยค�านึงถึงผล

ประโยชน์หน่วยงานโดยรวมไม่มากเท่าท่ีควร เช่น ค�านึง

ถึงผลประโยชน์ของหน่วยงานน้อยกว่าผลประโยชน์ของ

พวกพ้องหรือรุ่นพี่รุ่นน้องของสถาบันการศึกษา” ส�าหรับ

แนวทางการจดัการฝึกอบรมผูบ้รหิารและบคุลากรทกุระดบั

เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจและน�าไปใช้เป็นแนวทางใน

การปฏิบัติงานในเรื่องความส�าคัญและความจ�าเป็นของ

การประสานงานโดยค�านึงถึงผลประโยชน์ของหน่วยงาน

รวมทั้งผลประโยชน์และความต้องการของผู ้รับบริการ

เป็นหลัก เช่น ค�านึงถึงผลประโยชน์ของหน่วยงานพัฒนา

ศักยภาพในการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับปัญหาและ

สาเหตุ ได้แก่ ฝ่ายซ่อมใหญ่อากาศยาน บริษัท การบินไทย 

จ�ากัด (มหาชน) ควรรวมทั้งผลประโยชน์และความต้องการ

ของผู้รับบริการมากกว่าผลประโยชน์ของพวกพ้องหรือรุ่น

พี่รุ่นน้องของสถาบันการศึกษา พร้อมทั้งควรมีการประเมิน

ผลด้วยว่า ได้มีการน�าความรู้จากการฝึกอบรมไปปรับใช้ได้

จริงมากน้อยเพียงใด นอกจากนั้น ผู้บริหารควรท�าตัวเป็น

แบบอย่างท่ีดีในเรื่องดังกล่าวด้วยดังภาพ 2
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กระบวนการพิจารณาแก้ไขปัญหา

(1) (2) (3)

ปัญหา หาเหตุ แนวทางการพัฒนา

      สอดคล้อง

ปัญหาที่ส�าคัญที่สุด คือ ด้านส่วน

รวม ได้แก่ ค�าถามที่ว่า “ฝ่ายซ่อม

ใหญ่อากาศยาน บริษัท การบินไทย 

จ�ากัด (มหาชน) ประสานงานโดย

ค�านึงถึงผลประโยชน์หน่วยงานโดย

รวมไม่มากเท่าที่ควร เช่น ค�านึงถึง

ผลประโยชน์ของหน่วยงานน้อยกว่า

ผลประโยชน์ของพวกพ้องหรือรุ่นพี่

รุ่นน้องของสถาบันการศึกษา” (ค่า

เฉลี่ย 2.33)

ผู ้บริหารบางส่วนของฝ่ายซ่อมใหญ่

อากาศยาน บริษัท การบินไทย จ�ากัด 

(มหาชน) ประสานงานโดยค�านึงถึงผล

ประโยชน์หน่วยงานโดยรวมไม่มากเท่า

ที่ควร เช่น ค�านึงถึงผลประโยชน์ของ

หน่วยงานน้อยกว่าผลประโยชน์ของ

พวกพ้องหรือรุ่นพี่รุ่นน้องของสถาบัน

การศึกษา

ฝ ่ า ยซ ่ อม ใหญ ่ อ ากาศยาน  บริ ษั ท 

การบินไทย จ�ากัด (มหาชน) ควรจัดการ

ฝึกอบรมผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับ

เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจและน�าไป

ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในเรื่อง

ความส�าคัญและความจ�าเป็นของการ

ประสานงานโดยค�านึงถึงผลประโยชน์

ของหน่วยงานรวมทั้งผลประโยชน์และ

ความต้องการของผู ้รับบริการเป็นหลัก 

เช่น ค�านึงถึงผลประโยชน์ของหน่วยงาน

รวมทั้งผลประโยชน์และความต้องการ

ของผู้รับบริการมากกว่าผลประโยชน์ของ

พวกพ้องหรือรุ่นพี่รุ่นน้องของสถาบันการ

ศึกษา พร้อมท้ังควรมีการประเมินผลด้วย

ว่า ได้มีการน�าความรู้จากการฝึกอบรมไป

ปรับใช้ได้จริงมากน้อยเพียงใด นอกจาก

นั้น ผู้บริหารควรท�าตัวเป็นแบบอย่างที่ดี

ในเรื่องดังกล่าวด้วย

ภาพ 2 ภาพรวมปัญหา สาเหตุ และแนวทางการพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการด้านการประสานงานของ

ฝ่ายซ่อมใหญ่อากาศยาน บริษัท การบินไทย จ�ากัด (มหาชน) ตามแนวคิดการบริหารจัดการที่ยั่งยืน โดยน�า

กระบวนการพิจารณาแก้ไขปัญหามาปรับใช้

2. การอภิปรายผลตัวแบบการบริหารจัดการตาม

แนวคิดการบริหารจัดการที่ยั่งยืน ที่มีอิทธิพลต่อศักยภาพ

ในการบริหารจัดการที่เรียกว่า แพ็มส์-โพสด์คอร์บ จาก

ผลการวิจัยพบว่า ประชากรส่วนใหญ่มีความเห็นว่า ตัว

แบบการบริหารจัดการด้านการประสานงานของฝ่ายซ่อม

ใหญ่อากาศยาน บริษัท การบินไทย จ�ากัด (มหาชน) ตาม

แนวคิดการบริหารจัดการที่ยั่งยืน 6 ด้าน เรียงตามล�าดับ

ความส�าคัญจากมากไปน้อยได้ดังนี้ ด้าน (1) เครือข่าย (2) 

ส่วนรวม (3) คุณภาพชีวิต (4) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง

แวดล้อม (5) คุณธรรม และ (6) ความสมดุล 

เหตผุลส�าคญัทีป่ระชากรส่วนใหญ่ ซึง่เป็นบคุลากร

ทั้งหมดของฝ่ายซ่อมใหญ่อากาศยาน บริษัท การบินไทย 

จ�ากัด (มหาชน) มีความเห็นดังกล่าวนั้น ผู้ศึกษามีความ

เหน็ว่า เนือ่งจากเป็นตวัแบบการบรหิารจดัการทีค่รอบคลมุ

สาระส�าคัญของแนวคิดการบริหารจัดการที่ยั่งยืนมากพอ

สมควร เป็นตัวแบบที่ทันสมัย และหน่วยงานทั้งภาครัฐ

และภาคเอกชนน�าไปปรับใช้ในการบริหารจัดการ ซ่ึงรวม

ไปถึงการประสานงานท่ีก�าลังศึกษา รวมตลอดท้ังเป็นตัว

แบบการบรหิารจดัการทีเ่หมาะสมกบัหน่วยงาน และมแีนว

โน้มช่วยให้การบริหารจัดการด้านการประสานงานประสบ

ความส�าเร็จ หากน�าไปใช้อย่างจริงจังและต่อเนื่อง เหตุผล

ดงักล่าวนี ้สอดคล้องกบัความคดิเหน็ทีไ่ด้จากการสมัภาษณ์

ผู้เช่ียวชาญ หรือผู้ให้ข้อมูลหลัก จ�านวน 9 คน ซ่ึงเห็นด้วย

กับความเห็นดังกล่าว
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ข้อเสนอแนะกำรวิจัยครั้งนี้

1. ข ้อเสนอแนะส�าหรับแนวทางการพัฒนา

ศักยภาพในการบริหารจัดการด้านการประสานงาน

ของฝ่ายซ่อมใหญ่อากาศยาน บริษัท การบินไทย จ�ากัด 

(มหาชน) ตามแนวคดิการบรหิารจดัการทีย่ัง่ยนื (สอดคล้อง

กับวัตถุประสงค์การวิจัย ข้อ 2) ที่ส�าคัญมีดังนี้

1.1 ฝ่ายซ่อมใหญ่อากาศยาน บรษิทั การบนิไทย 

จ�ากัด (มหาชน) ควรจัดการฝึกอบรมผู้บริหารและบุคลากร

ทุกระดับเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจและน�าไปใช้เป็น

แนวทางในการปฏิบัติงานในเรื่องความส�าคัญและความ

จ�าเป็นของการประสานงานโดยค�านึงถึงผลประโยชน์ของ

หน่วยงานรวมทั้งผลประโยชน์และความต้องการของผู้รับ

บริการเป็นหลัก เช่น ค�านึงถึงผลประโยชน์ของหน่วยงาน

รวมทั้งผลประโยชน์และความต้องการของผู ้รับบริการ

มากกว่าผลประโยชน์ของพวกพ้องหรือรุ่นพี่รุ ่นน้องของ

สถาบันการศึกษา พร้อมทั้งควรมีการประเมินผลด้วยว่า ได้

มีการน�าความรู้จากการฝึกอบรมไปปรับใช้ได้จริงมากน้อย

เพียงใด นอกจากนั้น ผู้บริหารควรท�าตัวเป็นแบบอย่างท่ีดี

ในเรื่องดังกล่าวด้วย เฉพาะข้อเสนอแนะ หรือแนวทางการ

พัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการที่เสนอให้หน่วยงาน 

คือ ฝ่ายซ่อมใหญ่อากาศยาน บริษัท การบินไทย จ�ากัด 

(มหาชน) ควรค�านึงถึงผลประโยชน์และความต้องการของ

ผู้รับบริการนั้น สอดคล้องกับแนวคิดของ ทรงศักดิ์ สินวิมล 

และวิรัช วิรัชนิภาวรรณ (2559, น. 228-241) ได้เสนอแนะ

ไว้ว่า จงัหวัดพระนครศรอียธุยาควรส่งเสรมิเกษตรกรให้เพิม่

รายได้และลดรายจ่ายในกระบวนการผลิตข้าวโดยค�านึงถึง

ผลประโยชน์และความต้องการของเกษตรกร และในส่วน

ของข้อเสนอแนะ หรือแนวทางการพัฒนาศักยภาพในการ

บรหิารจดัการทีเ่สนอให้ผูบ้รหิารท�าตวัเป็นแบบอย่างทีด่นีัน้ 

พอเทยีบเคยีงได้กบัแนวคดิของ วริชั วริชันภิาวรรณ (2552, 

น. 21-29) ที่กล่าวไว้ว่า ผู้บริหารของหน่วยงานท�าตัวเป็น

แบบอย่างที่ดี เช่น ไม่สนับสนุนระบบพวกพ้อง หรือระบบ

อุปถัมภ์ รวมทั้งหน่วยงานต้องส่งเสริมจัดหลักสูตรการฝึก

อบรมแก่ผู้ปฏิบัติงานหน่วยงานในแต่ละส่วนราชการ เพื่อ

ให้ทราบและเข้าใจถึงความส�าคัญและความจ�าเป็นของ

การบริหารจัดการการปรับเปลี่ยนทัศนคติหรือค่านิยม

อย่างต่อเน่ือง

1.2 ฝ่ายซ่อมใหญ่อากาศยาน บรษิทั การบนิไทย 

จ�ากดั (มหาชน) ควรก�าหนดนโยบายและมแีผนงานทีช่ดัเจน

และต่อเนื่อง รวมท้ังก�าหนดตัวแบบการบริหารจัดการที่

สนับสนุนการประสานงานในทิศทางท่ีสร้างความสัมพันธ์

ที่ดีของหน่วยงานย่อยต่างๆ เพิ่มมากขึ้น พร้อมทั้งควร

ประสานงานในลักษณะที่เป็นทีม (team work) ที่ทันสมัย

ด้วยการสร้างทีมงานท่ีเกาะเก่ียวกันเป็นเครือข่ายอย่างมือ

อาชีพและมีประสิทธิภาพสูงขึ้นในหน่วยงาน และปฏิบัติ

งานผ่านเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกที่ทันสมัย เช่น 

อินเทอร์เน็ต (internet) หรือสื่อทางสังคม (social media) 

เช่น ไลน์ (line) หรือเฟสบุ๊ค (facebook) ข้อเสนอแนะ 

หรือแนวทางการพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการที่

เสนอให้ฝ่ายซ่อมใหญ่อากาศยาน บริษัท การบินไทย จ�ากัด 

(มหาชน) ประสานงานในลักษณะท่ีเป็นทีม หรือปฏิบัติงาน

เป็นทีมนั้น ท่ีสนับสนุนให้หน่วยงานปฏิบัติงานหรือยึดถือ

การบริหารจัดการเป็นทีม ส่วนข้อเสนอแนะให้ปฏิบัติงาน

เป็นทีมด้วยการสร้างทีมงานที่เกาะเกี่ยวกันเป็นเครือข่าย

อย่างมืออาชีพและมีประสิทธิภาพสูงข้ึนในหน่วยงานนั้น 

สอดคล้องกับแนวคิดของ Michael Nir (2014) ท่ีให้ความ

ส�าคัญกับแนวทางการสร้างทีมงานที่เกาะเกี่ยวกันเป็นเครือ

ข่ายอย่างมืออาชีพและมีประสิทธิภาพสูงข้ึนในหน่วยงาน

2. ตัวแบบการบริหารจัดการ (สอดคล้องกับ

วตัถปุระสงค์การวจิยั ข้อ 3) ได้แก่ ฝ่ายซ่อมใหญ่อากาศยาน 

บริษัท การบินไทย จ�ากัด (มหาชน) ควรก�าหนดและน�าตัว

แบบการบริหารจัดการด้านการประสานงานตามแนวคิด

การบริหารจัดการท่ียั่งยืน 6 ด้าน ไปปรับใช้เป็นตัวแบบ

การบริหารจัดการ หรือเป็นกลุ ่มตัวชี้วัดส�าคัญส�าหรับ

การปฏิบัติงาน (Key Performance Indicators--KPIs) 

ด้านการประสานงานของฝ่ายซ่อมใหญ่อากาศยาน บริษัท 

การบินไทย จ�ากัด (มหาชน) โดยตัวแบบการบริหารจัดการ

ดังกล่าว ควรเรียงตามล�าดับความส�าคัญจากมากไปน้อย 

ดังนี้ ด้าน (1) เครือข่าย (2) ส่วนรวม (3) คุณภาพชีวิต  

(4) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (5) คุณธรรม และ 

(6) ความสมดุล (ข้อเสนอแนะ หรือแนวทางการพัฒนา

ศักยภาพในการบริหารจัดการข้างหน้านี้ สอดคล้องกับ

ความเห็นของผู้เช่ียวชาญ ท้ัง 9 คน) ดังภาพ 3
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ภำพ 3 ตัวแบบการบริหารจัดการด้านการประสานงานของฝ่ายซ่อมใหญ่อากาศยานบริษัท การบินไทย จ�ากัด (มหาชน) 

ตามแนวคิดการบริหารจัดการที่ยั่งยืน 6 ด้าน

ข้อเสนอแนะกำรวิจัยครั้งต่อไป 

1. ฝ่ายซ่อมใหญ่อากาศยาน บริษัท การบินไทย 

จ�ากัด (มหาชน) บุคลากร หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควร

ท�าการวจิยัแบบเจาะลกึการบรหิารจดัการด้านการประสาน

งานฝ่ายซ่อมใหญ่อากาศยาน บริษัท การบินไทย จ�ากัด 

(มหาชน) ตามแนวคิดการบริหารจัดการที่ยั่งยืนแต่ละด้าน

อย่างเจาะจง เช่น ด้านเครือข่าย ด้านส่วนรวม และด้าน

คุณภาพชีวิต เป็นต้น

2. ฝ่ายซ่อมใหญ่อากาศยาน บริษัท การบินไทย 

จ�ากัด (มหาชน) บุคลากร หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควร

ท�าการวิจัยคุณภาพในเชิงเปรียบเทียบ เช่น การวิเคราะห์

เปรียบเทียบการบริหารจัดการด้านการประสานงานฝ่าย

ซ่อมใหญ่อากาศยาน บริษัท การบินไทย จ�ากัด (มหาชน) 

กับหน่วยงานอื่นท่ีมีกรอบภาระงานใกล้เคียงหรือคล้าย

กัน เป็นต้น

3. ฝ่ายซ่อมใหญ่อากาศยาน บริษัท การบินไทย 

จ�ากัด (มหาชน) บุคลากร หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องควร

ท�าการวิจัยโดยใช้กรอบแนวคิด หรือตัวแบบอื่นส�าหรับการ

ศกึษาวเิคราะห์การบรหิารจดัการด้านการประสานงานฝ่าย

ซ่อมใหญ่อากาศยาน บริษัท การบินไทย จ�ากัด (มหาชน) 

เช่น การบริหารจัดการตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

การบริหารจัดการตามแนวคิดตะวันออก และการบริหาร

จัดการตามแนวคิดการปฏิบัติราชการตามค�ารับรองของ

หน่วยงาน เป็นต้น
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บทคัดย่อ

การวิจัยในเชิงคุณภาพครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อศึกษาบริบทชุมชนอ�าเภอเมืองตาก เพื่อให้ทราบถึง

รายละเอียดสภาวะแวดล้อมเพื่อจะสามารถก�าหนดประเด็นเชิงยุทธศาสตร์ของชุมชนได้อย่างยั่งยืน (2) เพื่อจัดท�าแผน

ยุทธศาสตร์ชุมชน อ�าเภอเมืองตาก เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนให้ยั่งยืน โดยมีประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เป็นการ

ศึกษาชุมชน ศึกษาในกลุ่มผู้น�าชุมชน ทั้งผู้น�าที่เป็นทางการและผู้น�าท่ีไม่เป็นทางการของชุมชนอ�าเภอเมืองตาก ซ่ึงอ�าเภอ

เมืองตากประกอบไปด้วย สิบต�าบล รวมประชากรผู้ให้ข้อมูลท้ังสิ้น 20 คน จากการวิจัยพบว่า บริบทชุมชนอ�าเภอเมือง

ตาก มีรายละเอียดสภาวะแวดล้อมเพ่ือจะสามารถก�าหนดยุทธศาสตร์ของชุมชนได้อย่างยั่งยืนได้ดังนี้ อ�าเภอเมืองตาก 

เป็นเมืองที่มีจุดแข็งตามธรรมชาติที่มีทรัพยากรทางธรรมชาติที่เป็นจุดท่องเที่ยวที่ส�าคัญๆหลายแห่งทั้งที่เป็นสถานที่ท่อง

เที่ยวทางวัฒนธรรม เป็นเมืองที่ประชากรส่วนใหญ่ยึดอาชีพการเกษตรธรรมชาติผสมผสานตามหลักเกษตรครบวงจรที่ให้

ผลผลิตตามธรรมชาติตลอดทั้งปี ทั้งยังเป็นเมืองทางผ่านขึ้นสู่ภาคเหนือที่น่าสนใจ และจากการวิจัยครั้งนี้สามารถสรุป

เป็นแผนยุทธศาสตร์ชุมชน ที่ส�าคัญ ๆทั้งหมด สี่ประเด็นท่ีส�าคัญดังต่อไปนี้ ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ส่งเสริมการเกษตรและการ

ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ เพื่อให้เกิดชายแดนเศรษฐกิจ เพื่อความยั่งยืน ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาการศึกษาเสริมสร้างความ

รู้ของคนในชุมชนและเยาวชน ให้มีความรู้ในเชิงการพัฒนาอาชีพสอดคล้องกับความถนัดของคนในท้องถ่ินอย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 วางมาตรการเพิ่มความสามารถให้กับชุมชนเพื่อให้มีความพร้อมรับมือกับภัยธรรมชาติ ยุทธศาสตร์ที่ 4 

สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนในการบริหารจัดการองค์กรในภาคท้องถ่ิน

ค�ำส�ำคัญ: ประเด็นทางยุทธศาสตร์, การมีส่วนร่วม, ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ

Abstract

This qualitative research aims (1) to study the Amphoe Meuang Tak community context 

in understanding the environment and to identify the strategic community themes in order to 

achieve sustainability (2) to develop a community strategic plan for Amphoe Meuang Tak in order to  

develop sustainable community economics. The population sample is the education community. 

แผนพัฒนำและยุทธศำสตร์ชุมชนอ�ำเภอเมืองตำก  

เพื่อพัฒนำสภำวะเศรษฐกิจควำมเป็นอยู่และสังคมของชุมชนอย่ำงยั่งยืน
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บทน�ำ

จากการที่ประเทศไทยเรามีแผนยุทธศาสตร์ชาติ 

ที่มีเป้าหมายอย่างชัดเจนว่า ต้องการที่จะยกระดับราย

ได้ประชากรของประเทศให้หลุดพ้นจากประเทศที่มีราย

ได้ต�่าถึงปานกลาง ให้เป็นประเทศที่มีรายได้สูง ซึ่งกรอบ

แนวทางที่ส�าคัญของของยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปีนั้น

มีแนวทางที่ได้กล่าวเอาไว้อย่างน่าสนใจอยู่หลายประเด็น

เลยทีเดียว อย่างเช่นที่ได้กล่าวไว้ ในด้านที่ 2.ที่ระบุไว้ว่า 

ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งมีแนวทางดัง

ต่อไปนี้ (1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ส่งเสริม

การค้า การลงทุน พัฒนาสู่ชาติการค้า (2) การพัฒนา

ภาคการผลิตและบริการ เสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแข็ง 

ย่ังยืน และส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยสู่เกษตรย่ังยืนเป็น

มิตรกับ สิ่งแวดล้อม (3) การพัฒนาผู้ประกอบการและ

เศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะ ผู้ประกอบการ ยกระดับ

ผลิตภาพแรงงานและพัฒนา SMEs สู่สากล (4) การพัฒนา

พื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

ชายแดน และพัฒนาระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ  

(5) การลงทนุพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน ด้านการขนส่ง ความ

มั่นคงและพลังงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการ

วิจัย และพัฒนา (6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจ

โลก สร้างความเป็นหุ้นส่วน การพัฒนากับนานาประเทศ 

ส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบ ธุรกิจ ฯลฯ (แผน

The study of the group of community leaders are both official leaders and unofficial leaders of Tak  

community. The district of Tak is comprised of ten sub districts. As the total population is 20 persons, this  

research can be summarized as the Amphoe Mueng Tak community strategy for sustainable economic 

development. Altogether, there were four major strategic issues of importance which are as follows.

(1) Promotion of agriculture and natural tourism to build the economic borders and to sustain other 

strategic issues. (2) Development of education to enhance knowledge for people in the community 

and youth in order for them to have knowledge in the development of professionalism consistent 

with the local wisdom of the people. (3) Enforcement of measures to empower communities to be 

prepared for natural disasters. (4) Support the participation of people in the community to manage 

the organization in the local area so that the policy guidelines are useful to improve community 

development and benefit the community.

Keywords: strategic issues, participation, economic progress

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ) และจากแผนยุทธศาสตร์ชาติที่

ได้กล่าวมาข้างต้น อ�าเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ถือได้ว่า

เป็นอ�าเภอท่ีมีอาณาเขตติดต่อกับหลายจังหวัด และเป็น

จังหวัดที่ติดกับเขตชายแดนติดกับประเทศพม่า ซ่ึงถือได้

ว่าเป็นเขตชายแดนทางเศรษฐกิจท่ีส�าคัญ ดังนั้นการพัฒนา

เศรษฐกิจของจังหวัดจึงมีความส�าคัญเพื่อให้สอดคล้อง

แผนยุทธศาสตร์ชาติให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน สิ่งหนึ่งที่เป็น

พื้นฐานของการเริ่มต้นการพัฒนา การพัฒนาที่สามารถ

น�าสู่คุณภาพชีวิตที่ดีของคน ในชุมชนนั้น คือต้องมีการ

วางแผน เพื่อเป็นแนวทาง จากการเรียนรู้สภาพแวดล้อม

ให้ครอบคลมุในบรบิทของทกุๆด้านเพือ่ให้เข้าในทกุมมุมอง

พื้นที่ เพื่อที่จะได้เห็นภาพได้ว่าจะต้องมีการปรับเปล่ียน

หรือเปลี่ยนแปลงในเรื่องอะไรได้บ้างที่จะน�าไปสู่สิ่งท่ีดีขึ้น 

จากในปัจจุบัน และรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ให้

สอดคล้องกับสิ่งที่ก�าลังจะเกิดขึ้นตามแผนของชาติ ซึ่งแผน

ยุทธศาสตร์ชุมชนนี้ถือได้ว่า เป็นส่วนหนึ่งของการบริหาร

จัดการชุมชนนั้นๆให้มีประสิทธิภาพเพราะเป็นแผนที่เกิด

จากชุมชนเอง เพื่อต้องการที่จะแก้ไข ปัญหาต่างๆ ต้องการ

ที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างของชุมชนเอง

ให้ดีข้ึนและพัฒนามากข้ึนอย่างยั่งยืน บนพื้นฐานของการ

พัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดเขตชายแดน ของจังหวัดตาก ดัง

นั้นการวิจัยครั้งนี้ จึงมุ่งที่จะเรียนรู้บริบทสภาพแวดล้อม
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โดยทั่วไปของอ�าเภอเมืองตาก เพื่อที่จะจัดท�าแผนพัฒนา

ชุมชน อ�าเภอ เมืองตาก จังหวัดตาก เพื่อน�าไปสู่การปฏิบัติ

เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน เพื่อเป็นการสอด

รับกับแผนยุทธศาสตร์ชาติที่ยั่งยืนและพอเพียงต่อไป

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

1. เพื่อศึกษาบริบทชุมชนอ�าเภอเมืองตาก จังหวัด

ตาก เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดสภาวะแวดล้อมเพื่อ

จะสามารถก�าหนดประเด็นเชิงยุทธศาสตร์ของชุมชนได้

อย่างยั่งยืน

2. เพื่อจัดท�าแผนยุทธศาสตร์ชุมชน อ�าเภอเมือง

ตาก จังหวัดตาก เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนได้อย่าง

ยั่งยืน

แนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง

แนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยที่เกี่ยวกับประสิทธิผล

การจัดการ3M วิรัช วิรัชนีภาวรรณ (2550) ได้อธิบายการ

บรหิารจดัการ 3M ได้แก่ การบรหิารทรพัยากรมนุษย์ (man) 

การบริหารงบประมาณ (money) การบริหารจัดการงาน

ทั่วไป (management)

แนวคดิ ทฤษฏ ีและงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง กบัปรชัญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็น

ปรัชญาในการด�าเนินชีวิตวัตถุประสงค์เพื่อพึ่งพาตนเอง ให้

ได้รับความพอเพียง โดยไม่เดือดร้อนตนเอง (เกริกเกียรติ 

พิพัฒน์เสรีธรรม, 2550, น. 72) องค์ประกอบ 3ประการ 

ดังนี้ (1) ความพอเพียง หมายถึง ความพอดีกินน้อยใช้น้อย

ไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อี่น (2) ความมีเหตุผล หมายถึง 

การตัดสินใจ เป็นไปอย่างมีเหตุและผลโดยพิจารณาปัจจัย

หลายๆ อย่างรอบครอบ (3) การมีภูมิคุ้มกัน หมายถึง การ

มีการวางแผนพร้อมรับผลกระทบและสถานการณ์ที่ไม่คาด

ติดว่าจะเกิดอะไรในอนาคต และพร้อมป้องกันสถานการณ์

นั้นโดยไม่ประมาณ 

แนวคิดเกี่ยวกับการก�าหนดนโยบายและการน�า

นโยบายไปปฏิบัติ ตัวแบบทางทฤษฏีการน�านโยบายไป

ปฏบิตั ิตวัแบบทางด้านการพฒันาองค์การ เน้นศึกษาการน�า

นโยบายไปปฏิบัติในแง่ของการสร้างความผูกพันและการ

ยอมรับ ภายใต้ความคิดท่ีว่า การมีส่วนร่วมจะท�าให้เกิด

การท�างานท่ีมีประสิทธิภาพ การน�านโยบายมาปฏิบัติให้

บังเกิดความส�าเร็จจึงน่าจะเป็นเรื่องของการจูงใจ การใฃ้

ภาวะผู้น�าที่เหมาะสม การสร้างความผูกพันของสมาชิก

ในองค์การ การมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดการยอมรับ (วรเดช 

จันทรศร, 2556, น.136) ตัวแบบเชิงบูรณาการ เป็นตัว

แบบท่ีรวบรวมแนวคิด 5 ตัวแบบมาไว้โดยมุ่งแสวงหาผล 

กระทบของตัวแปรต่างๆแบ่งออกเป็น 3 มิติด้วยกันได้แก่ 

มิติท่ีหนึ่ง เป็นการวัดความส�าเร็จ และความล้มเหลวของ

นโยบาย มิติที่สอง เป็นการวัดถึงผลกระทบของนโยบาย 

มิติที่สาม เป็นการวัดผลของนโยบายว่าส่งประโยชน์ต่อ

ประเทศชาติโดยรวมหรือไม่ (วรเดช จันทรศร, 2556, น.

143-144) ตัวแบบทางด้านการจัดการ ตัวแบบนี้ตั้งอยู่บน

พื้นฐานของทฤษฎีองค์การเน้นความสนใจไปที่สมรรถนะ

ขององค์การ เพราะเช่ือว่าความส�าเร็จขององค์การการน�า

นโยบายไปใช้ขึ้นอยู่องค์การที่มีความรับผิดชอบในการน�า

นโยบายไปปฏิบัติให้สอดคล้องกับความคาดหวังเพียงใด 

(วรเดช จันทรศร, 2556, น.133-134)

การวิเคราะห์ตรวจสอบสภาพแวดล้อม SWOT 

Analysis เพือ่ให้การวจิยัในเรือ่งนีบ้รรล ุผูว้จิยัท�าการศกึษา

ทฤษฎเีรือ่งต่างๆดงัต่อไปนี ้หลกัแนวคดิเรือ่งยทุธ์ศาสตร์และ

นโยบาย ศึกษาทฤษฎีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม SWOT 

Analysis, ทฤษฎีการก�าหนดประเด็นเชิงยุทธศาสตร์ตาม

หลักของ TOWS Matrix รายละเอียดดังต่อไปนี้

1. แนวคิดเรื่องการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ การ

บริหารเชิงยุทธ์ศาสตร์ เกี่ยวข้องกับสามองค์ประกอบของ

การจัดการ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม การตัดสินใจ 

และการปฏิบัติ ซึ่งการจัดการเชิงยุทธ์ศาสตร์นั้นเป็นการ

บริหารที่มีการด�าเนินงานอย่างเป็นขั้นเป็นตอนซึ่งเป็นการ

บริหารในเชิงล�าดับข้ัน ของเป้าหมายเชิงยุทธ์ศาสตร์  

(วิสัยทัศน์ ภารกิจ และประเด็นเชิงยุทธ์) ซ่ึงการวิเคราะห์

สภาพแวดล้อมนั้นต้องท�าการวิเคราะห์ทั้งสภาพแวดล้อม

ท้ังภายในและภายนอก เพื่อท่ีจะได้น�ามาซ่ึงการตัดสินใจ

ในประเด็นเชิงกลยุทธ์ (Gregory & Lumpkin, 2003) 

ยุทธศาสตร์คือสิ่งที่ต้องท�าและปฏิบัติงาน ที่ผู ้บริหารใช้

เพื่อให้บรรลุในเป้าหมายหนึ่งอย่างหรือมากกว่าขององค์กร 

(Charles & Graeth, 2004)

2.การตรวจสอบสภาพแวดล้อม SWOT Analysis 
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ก่อนที่จะท�าการก�าหนดยุทธ์ศาสตร์องค์กรต่างๆนั้นมีความ

จ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องท�าการตรวจสอบสภาพแวดล้อม

ก่อน ซึ่งการตรวจสอบนั้น จะต้องท�าการตรวจสอบสภาพ

แวดล้อมภายนอก เพื่อหาโอกาสและเพื่อระวังภัยอันตราย

หรืออปุสรรคในการด�าเนนิงาน และจะต้องท�าการเพือ่ตรวจ

สอบสภาพแวดล้อมภายในองค์กรเพื่อท�าการก�าหนดจุด

แข็งและจุดอ่อนขององค์การ SWOT มาจากค�าว่า จุดแข็ง 

(strength) จุดอ่อน (weakness) โอกาส (opportunities) 

อุปสรรค (threats) การวิเคราะห์ตามหลักการ WOTS 

เพื่อให้ได้กรอบแนวคิดทั้งสี่แนวทางจากสภาพแวดล้อม

ทั้งภายในและภายนอกองค์การ ที่เป็นข้อมูลดิบท่ีเป็นท้ัง

จุดแข็งจุดอ่อนโอกาสและอุปสรรคขององค์การเพื่อท่ีจะ

ได้น�าข้อมูลนี้มาเป็นแนวทางเพื่อก�าหนดยุทธ์ศาสตร์ของ

องค์การต่อไป (Thompson Strickland, 1999) การ

วิเคราะห์ SWOT หมายถึงการท�าการวิเคราะห์อย่างเป็น

ทางการถึงจุดแข็งและจุดอ่อนภายในและโอกาสกับภัย

คุกคามจากภายนอกขององค์การ (Neil Ritson, 2017) 

เป้าหมายในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมก็เพื่อให้องค์การ

สามารถวางต�าแหน่งของตัวเองเพื่อเกิดความได้เปรียบใน

เชิงการแข่งขันกับโอกาสของสภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเกิด

ขึน้ หรอืเพือ่หลกีเลีย่งหรอือปุสรรคทีเ่กดิจากสภาพแวดล้อม 

ดังนั้นองค์กรมีความจ�าเป็นที่จะต้องเน้นไปที่จุดแข็งและ

ลดจุดอ่อนของตัวเองลง (Peter, Mark & John, 1998)

3. เมตริกซ์ TOWS Matrix คือเครื่องมือทาง

ยุทธศาสตร์ที่ส�าคัญ ที่ผู ้บริหารทุกระดับจะต้องน�ามา

ประยกุต์ใช้ เมือ่จะท�าการก�าหนดยทุธศาสตร์ TOWS Matrix 

มาจากค�าว่า Threats–Opportunities-Weakneses-

Streagths ซ่ึงผูบ้รหิารและผูน้�าจะต้องน�ามาเพือ่พฒันาออก

มาเป็นการก�าหนดประเด็นทางยทุธ์ศาสตร์ได้สีป่ระเภทด้วย

กัน คือ ยุทธ์ศาสตร์ จุดแข็งและโอกาส (SO strategies), 

ยุทธศาสตร์จุดอ่อนโอกาส (WO 4strategies), ยุทธศาสตร์

จุดแข็งและอุปสรรค (ST strategies) และสุดท้ายยุทธ์

ศาสตร์จุดอ่อนอุปสรรค (WT strategies) (David, 2001) 

และTOWS Matrix โดยทั่วไปแล้ว มันก็คือเครื่องมือที่

น�ามาใช้ในการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ ที่ช่วยให้องค์การ

สามารถที่จะระบุทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์เพื่อให้องค์การ

สามารถน�าไปปฏิบัติต่อไป

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยในเชิงปฏิบัติการแบบมี

ส่วนร่วมของคนในชมุชน (participatory action research) 

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

ศกึษาในกลุม่ผูน้�าชมุชน ทัง้ผูน้�าทีเ่ป็นทางการและ

ผูน้�าทีไ่ม่เป็นทางการของชมุชนอ�าเภอเมอืงตาก จงัหวดัตาก 

อ�าเภอเมืองตากประกอบไปด้วย สิบต�าบล ประกอบไปด้วย 

ป่ามะม่วง หนองบัวใต้ หนองบัวเหนือ ตลุกกลางทุ่ง ไม้งาม 

น�้ารึม วังหิน แม่ท้อ วังประจบ และโปงแดง ผู้น�าและผู้

บริหารส่วนท้องถิ่น รวมผู้ให้ข้อมูลทั้งสิ้น 20 คน ระยะเวลา 

4 เดือน ระหว่างเดือนสิงหาคม 2560- พฤศจิกายน 2560

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย

เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการศกึษาวจิยั ได้แก่ การสมัภาษณ์ 

และจัดสนทนากลุ่มย่อยเดือนละ2ครั้ง รวมท้ังหมด 8 ครั้ง

เป็นเวลา 4 เดือน ผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มย่อย ประกอบไป

ด้วย เจ้าหน้าท่ี อบต. ก�านัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้น�ากลุ่ม

แต่ละหมู่บ้าน และการสังเกต 

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล

ใช ้  เทคนิคการรวบรวมข ้อมูลด ้วย SWOT  

analysis และ TOWS Matrix เพือ่ท�าการก�าหนดยทุธศาสตร์ 

ด�าเนินการ

กำรวิเครำะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้

วิเคราะห์และตีความโดยใช้วิธีการพรรณนาเชิง

วิเคราะห์และการวิเคราะห์เนื้อหา เพื่อสามารถน�าผลการ

วิจัยไปใช้ให้เป็นประโยชน์ ในการวางแผนการปฏิบัติของ

ชุมชนอ�าเภอเมืองตาก จังหวัดตากต่อไป

ผลกำรวิจัย

จังหวัดตากมีอาณาเขตติดต่อกับ 9 จังหวัด ได้แก่ 
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จังหวัด แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ล�าพูน ล�าปาง สุโขทัย 

ก�าแพงเพชร นครสวรรค์ อุทัยธานี กาญจนบุรี และ 1 

ประเทศ คือ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (หรือพม่า

เดิม) โดยมีพรหมแดนติดต่อ ยาวประมาณ 542 กม. การ

ปกครอง จังหวัดตากมีจ�านวนประชากรทั้งสิ้น 531,018 

คน เป็นชาย 269,370 คน หญิง 261,648 คนแบ่งเขตการ 

ปกครองเป็น 9 อ�าเภอ ซึ่งการปกครองท้องถิ่นจ�าแนกได้ 

คือ 1 เทศบาลนคร 1 เทศบาลเมือง 16 เทศบาลต�าบล 50 

อบต. ต�าบล 63 ต�าบล 559 หมู่บ้าน การนับถือศาสนา 

ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ รองลงมานับถือ

ศาสนาคริสต์, อิสลาม

ข้อมูลสถานการณ์ภาพรวมในพื้นที่ ผลการพัฒนา

ทางเศรษฐกิจ (GDP) ที่มีต่อรายได้เฉลี่ยต่อหัวประชากร 

ผลิตภัณฑ์จังหวัดตาก ปี 2553 พบว่าประชากรมีรายได้

เฉลี่ยต่อหัว 82,997 บาทต่อคน ต่อปี เป็นอันดับที่ 4 ของ

ภาคเหนือ และเป็นอันดับที่ 35 ของประเทศ มูลค่าเพิ่ม ณ 

ราคาประจ�าปี ส่วนใหญ่มา จากนอกภาคเกษตร จ�านวน 

29,578 ล้านบาท ส่วนมูลค่าเพิ่ม ณ ราคาประจ�าปีจาก

ภาคเกษตรกรรม จ�านวน 14,520ล้านบาทรวมมลูค่าเพิม่ ณ 

ราคาประจ�าปี 2553 เท่ากบั 44,098 ล้านบาท คาดการณ์ว่า

ประชากรมรีายได้เฉลีย่ต่อหวัเพิม่ขึน้ 89,743 บาทต่อคนต่อ

ปี รวมมูลค่าเพิ่ม ณ ราคาประจ�าปี 2554 ประมาณ 48,064 

ล้านบาท จากการสังเกตการณ์ และการสืบหาข้อมูลจาก

กลุ่มเป้าหมายพบว่า การประกอบอาชีพที่เป็นอาชีพหลัก

ของประชากรจังหวัด คือ ท�านา เพาะปลูกพืชผักผลไม้ เช่น 

ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ ถั่วเหลือง ถั่วเขียวผิวมัน มันส�าปะหลัง 

อ้อยเอทานอล กะหล�่าปี ผัดกาดขาวปลี ข้าวโพดหวาน 

กระเทียมหัว ล�าไย กล้วยไข่ กล้วยน�้าว้า ยังมีการเพาะเลี้ยง

สัตว์น�้าในพื้นที่น�้าจืดและเลี้ยงวัวพันธุ์เนื้อ ซึ่งเป็นอาชีพท่ี

ได้รับการส่งเสริมนอกจาก อาชีพรับจ้าง และการค้าท่ีเป็น

อาชีพที่ท�ารายได้สู่จังหวัดตากอีกทางหนึ่งด้วย ข้อมูลด้าน

การท่องเที่ยวและขนบธรรมเนียมประเพณีของชุมชนชาว

อ�าเภอเมืองตากพบว่ามีแหล่งท่องเที่ยวที่ส�าคัญดังต่อไปนี้ 

(1) ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ตั้งอยู่ที่ถนนจรดวิถี

ทอง ใกล้กับส�านักงานท่องเที่ยวแห่ง ประเทศไทย ศาลนี้แต่

เดิมอยู่ที่วัดดอยข่อยเขาแก้ว ฝั่งตรงข้ามกับตัวเมือง ในปี 

พ.ศ. 2490 ชาวเมืองตากช่วยกัน สร้างศาลขึ้นใหม่พร้อม

กับให้กรมศิลปากรหล่อพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสิน

มหาราช ขนาดใหญ่กว่าพระองค์ จรงิเลก็น้อย พระอริยิาบถ

ท่ีก�าลังประทับอยู่บนราชอาสน์ มีพระแสงดาบวางพาดอยู่

ที่พระเพลา ทุกปีในระหว่างวัน สิ้นปี และวันขึ้นปีใหม่ จะมี

งานฉลองเป็นประเพณีชื่อว่า “งานตากสินมหาราชานุสรณ์

และงานกาชาดจังหวัดตาก” ในงานมีละครประกอบ แสง 

เสียง เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ศาล

นี้เป็นท่ีเคารพสักการะของ ประชาชนท่ัวไป (2) ประเพณี

ลอยกระทงสายไหลประทีปพันดวง จัดขึ้นทุกปีในช่วงเดือน

พฤศจิกายน ในวันข้ึน 15 ค�่า เดือน 12 เป็นประเพณีเก่าแก่

ท่ีชาวจังหวัดตากสืบทอดกันมาช้านาน เกิดจากภูมิปัญญา

ของชาวบ้านทีส่บืทอดแต่โบราณเกีย่วกบัการลอยกระทงใน

วันเพ็ญเดือน สิบสอง เพื่อขอขมาพระแม่คงคา คือ แม่น�้า

ปิง โดยมีจุดเด่นท่ีต่างจากการลอยกระทงท่ัวๆ ไป คือ ตัว

กระทงท�าจาก กะลามะพร้าว ภายในบรรจุด้วยข้ีไต้ หรือ

เชื้อเพลิงที่เตรียมไว้แล้วจุดไฟปล่อยลงใน แม่น�้าปิง กะ

ระยะห่าง เท่าๆ กัน สม�่าเสมอไม่ขาดสาย ส่องแสงระยิบ

ระยบั เตม็ท้องน�า้ลอยไปตามสายน�า้ของ ล�าน�า้ปิงดสูวยงาม 

(3) น�้าตกลานสาง อุทยานแห่งชาติลานสาง อยู่ที่บ้านลาน

สาง ต�าบลแม่ท้อ ห่างจากตัวจังหวัดตากไปตามทางหลวง 

หมายเลข 105 ประมาณ 20 กม. สภาพภูมิประเทศเป็น

ภูเขาสลับซับซ้อนติดต่อกันเกือบตลอดทั้งพื้นที่ เป็น แหล่ง

ก�าเนิดของล�าธารหลายสาย เช่น ห้วยลานสาง ห้วยท่าเลย์ 

คลองห้วยทราย ห้วยอุ้มยอม ตามต�านานเล่ากันว่า เมื่อคร้ัง

สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พลัดหลงกับกองทัพ ได้มี

แสงสว่างพุ่งข้ึนบนท้องฟ้า บริเวณท่ีพระเจ้าตาก ประทับ 

และเป็นเวลาฟ้าสาง จึงเรียกว่า “ลานสาง” ส�าหรับสถาน

ท่ีน่าสนใจในอุทยาน คือ น�้าตกผาลาด น�้าตกลาน เลี้ยงม้า 

น�า้ตกลานสาง น�า้ตกผาผึง้ น�า้ตกผาเท น�า้ตกท่าเลย์ และจดุ

ชมวิว ท่ีสามารถมองเห็นตัวเมืองตากได้ (4) กระบากใหญ่

ที่สุดในโลก (อุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช) อุทยานแห่ง

ชาติตากสินมหาราช ตั้งอยู่ในท้องท่ี 2 อ�าเภอ คือ อ�าเภอ

เมืองตากและอ�าเภอแม่สอด ห่างจากตัวอ�าเภอเมืองตาก

ประมาณ 35กิโลเมตร พื้นที่เขตป่าแม่ท้อ อ�าเภอเมือง 

และป่าแม่ละเมา อ�าเภอแม่สอด ภูมิประเทศเป็นเทือกเขา

สูงชันสลับซับซ้อน สภาพป่าสมบูรณ์ เป็นอุทยานฯ ท่ีมีป่า

หลายชนิด เช่น ป่าดิบเขา ป่าสน เขา ป่าดงดิบ ป่าเต็งรัง 

และป่าเบญจพรรณ อุทยานฯ มีอากาศเย็นสบายตลอด

ท้ังปี สถานท่ีน่าสนใจ ได้แก่ เส้นทาง ศึกษาธรรมชาติ ต้น

กระบากใหญ่ สะพานหินธรรมชาติ น�้าตกปางอ้าน้อย ถ�้า
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ธารลอดผาขาว-ผาแดง น�้าตกแม่ย่าป่า และน�้าตกสาม

หมื่นทุ่ง (5) และยังมีประเพณีขึ้นธาตุเดือน 9 งานข้ึนธาตุ

เดือน 9 เป็นงานบุญที่จัดขึ้นเพื่อเป็นการบูชาพระบรมธาตุ 

ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ก�าหนดการจัดใน

วันขึ้น 14 ค�่า และ 15 ค�่า เดือน 9 ของภาคเหนือ หรือ

ตรงกับเดือน 7 ของไทย ประมาณปลายเดือนพฤษภาคม

หรือเดือนมิถุนายนของทุกปี ภายในงานมีการจัดขบวนแห่ 

เช่น ขบวนกลองยาว ขบวนปัจจัยไทยทาน ขบวนต้นเงิน 

ขบวนต้นผ้าป่า ขบวนตุงไชย ผ้าห่มองค์พระธาตุโดยเริ่ม

จาก หนองเล่มผ่านสะพานบุญไปยังวัดพระบรมธาตุ เพื่อ

ท�าพิธีถวายผ้าห่มองค์พระธาตุ และท�าพิธีบวงสรวงเจดีย์

ยุทธหัตถี ซึ่งเป็นเจดีย์ที่พ่อขุนรามค�าแหงฯ ได้สร้างไว้ใน

คราวท�าสงครามยทุธหตัถชีนะขนุสามชน เจ้าเมอืงฉอด ทีต่ัง้

อยู่ ทางทิศเหนือของวัดพระบรมธาตุ และท�าบุญตักบาตร

ตามประเพณี ณ วัดพระบรมธาตุ อ�าเภอบ้านตาก 

ปัจจัยด้านจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค 

ของชุมชนเทศบาลอ�าเภอเมืองตาก ในจังหวัดตาก

จุดแข็งอ�าเภอเมืองตาก (1) มีฐานเศรษฐกิจที่

เข้มแข็ง และมีแนวโน้มความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ

อย่างต่อเนื่อง (2) มีศักยภาพในการพัฒนาการประกอบ

อุตสาหกรรมที่เน้นการใช้แรงงานสูง (labor intensive) 

ทั้งเพื่อการบริโภคในประเทศและเพื่อการส่งออก (3) มี

ศักยภาพในด้านการเกษตร ผลผลิตด้านการเกษตรตลอด

ทั้งปีให้ผลดี โดยเฉพาะการปลูกพืชผักผลไม้เมืองหนาว/

การเกษตรบนพื้นที่สูงและการปศุสัตว์ (4) มีพื้นท่ีชายแดน

ที่เป็นฐานการค้าชายแดนและการพัฒนาการประกอบการ

ร่วมกัน (co-production area) กับประเทศเมียนมาร์ (5) 

มีแหล่งท่องเที่ยว และเส้นทางการท่องเที่ยว (แม่สอด-

แม่สะเรียง) ที่สามารถพัฒนาให้เป็น พื้นที่/เส้นทางแม่

เหล็กด้านการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ (6) มีพื้นฐานความ

หลากหลายเชิงวัฒนธรรม ที่สามารถน�ามาส่งเสริมการท่อง

เที่ยวเชิงวัฒนธรรม

จุดอ่อนอ�าเภอเมืองตาก (1) มีปัญหาด้านคุณภาพ

ชีวิตและคุณภาพด้านการศึกษา การขาดความรู้ ท่ีไม่ทัน

ยุคและไม่ทันกับโลกในยุคปัจจุบันของคนในชุมชน โดย

เฉพาะราษฎรในพื้นที่ห่างไกลยังขาดปัจจัยขั้นพื้นฐานด้าน

สาธารณูปโภค (2) การขาดแหล่งเป็นแหล่งรายได้หลักของ

ประชากรส่วนใหญ่ของจังหวัดยังมีการใช้การเพิ่มผลผลิต

ด้วยการใช้ปุ ๋ย/สารเคมี (3) ขาดการบริหารการจัดการ

แหล่งน�้าเพื่อการเกษตร แหล่งน�้าอุปโภคบริโภคเพื่อให้ใน

การเกษตร ไม่เพียงพอ

โอกาสอ�าเภอเมืองตาก (1) มีโอกาสสูงท่ีจะได้รับ

การสนับสนุนงบประมาณเพื่อการพัฒนาด้านการยกระดับ

คณุภาพชวีติของประชาชน อนัเป็นผลมาจากการทีร่ฐับาลมี

แนวโน้มสงูทีจ่ะให้ความส�าคญัต่องานเรือ่งการจดัสวสัดกิาร

สังคมเพื่อดูแลผู้ยากจนและด้อยโอกาส และการพัฒนาเพื่อ

ฟ้ืนฟคูวามอดุมสมบรูณ์ของทรพัยากรธรรมชาตติามนโยบาย

การป้องกันและแก้ไขปัญหาสภาวะโลกร้อน (2) มีโอกาส

สูงด้านการพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนและการพัฒนาภาค

บริการต่อเนื่องโดยมีแนวนโยบายด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ

ของประเทศท่ีชัดเจนท่ีมีผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจในด้าน

นี้ของจังหวัด (3) มีโอกาสสูงท่ีจะเป็นฐานรองรับการย้าย

ฐานการลงทุนด้านอุตสาหกรรม ประเภทใช้แรงงานสูง 

(พื้นท่ีลงทุนใหม่) ตามนโยบายการปรับโครงสร้างการผลิต

ภาคอุตสาหกรรม และการพัฒนาการประกอบการร่วม

กัน (co-production area) กับประเทศเมียร์มาร์ (4) มี

โอกาสได้รับผลการพัฒนาจากการเป็นพื้นท่ีจุดตัดระหว่าง

เส้นทางการพัฒนาตามแนว EWEC และ NSEC และการ

เข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ข้อจ�ากัด/ภัยคุกคามอ�าเภอเมืองตาก (1) มีความ

ล่าช้าในการด�าเนินการตามนโยบายเขตเศรษฐกิจชายแดน 

เมื่อเปรียบเทียบกับพื้นท่ีอื่น ในประเทศไทย และระหว่าง

ชายแดนเมียร์มาร์กับจีน และผลจากความล่าช้าอาจจะ

ท�าให้จังหวัด เสียโอกาสทางการพัฒนาในระยะยาวได้  

(2) จังหวัดตากอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยน�้าป่าไหลหลาก ดินถล่ม 

การเกดิอทุกภยั (3) ปัญหายาเสพตดิ ปัญหาการแพร่ระบาด

ของยาเสพติดโดยเฉพาะยาบ้าในสถานศึกษา กลุ่มเยาวชน 

วัยรุ่นและประชาชน ซึ่ง กลุ่มผู้ค้าเป็นชาวเขาชนกลุ่มน้อย

อยู่ในพื้นที่ห่างไกลยากต่อการป้องกันดูแลและตรวจค้น

เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง” น�าไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความ

สุข และตอบสนองต่อการบรรลุซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ 

ในการท่ีจะ พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูงเป็น

ประเทศพัฒนาแล้ว และสร้างความสุขของคนไทย สังคม

มีความมั่นคง เสมอภาค และเป็นธรรม ประเทศสามารถ
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แข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (ปรเมธี 

วิมลศิริ, 2559) ผู้วิจัยจึงจัดท�าแผนยุทธศาสตร์อ�าเภอเมือง

ตากให้สอดคล้องกับปี ได้ดังต่อไปนี้โดยใช้หลักการก�าหนด

ยุทธศาสตร์ตามหลักการของ TOWS Matrix ดังต่อไปนี้

กลยุทธ์ SO

ยุทธ์ศาสตร์ประเด็นที่ 1 ส่งเสริมการเกษตรและ

การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติเพ่ือความยั่งยืน และเพิ่มช่อง

ทางการจ�าหน่ายสินค้าที่เป็นผลผลิตของชุมชนให้มีความ

ก้าวหน้าและชายแดนเศษฐกิจ อันเนื่องมาจากว่าชุมชน

อ�าเภอเมืองตาก ส่วนใหญ่ประชาชนประกอบอาชีพ

การเกษตร ที่เป็นจุดแข็งด้านพืชผลทางเกษตรมีผลผลิตท่ี

อุดมสมบูรณ์ ส่งเสริมให้น�าผลผลิตทางการเกษตรที่มีอยู่

แล้วมาพัฒนาหรือมาแปรรูปเพ่ือมูลค่าเพ่ิมแล้วน�ามาวาง

จ�าหน่ายในช่องทางการจัดจ�าหน่ายของชุมชนเองก็จะน�า

มาซึ่งความเจริญทางเศษฐกิจของชุมชนอันเนื่องจากว่า 

สินค้าที่ดีมีคุณภาพที่มาจากชุมชนแล้วมีการจัดการเรื่อง

ช่องทางการจัดจ�าหน่ายภายในชุมชนที่เหมาะสมก็จะเกิด

กลไกทางเศรษฐกิจต่อไปได้ สอดคล้องกับ Kotler (1995) 

การส่งเสริมการขายทีม่ปีระสทิธผิลนัน้เกดิจากการทีอ่งค์กร

มีช่องทางการจัดจ�าหน่ายที่เหมาะสม ผู้บริโภคสามารถเข้า

ถึงได้ง่ายและทั่วถึง และมีความสะดวกต่อทั้งผู้บริโภคผู้ชื้อ

และประชาชนทั่วไปที่ต้องการที่จะอุดหนุนสิ้นของท้องถ่ิน 

เพื่อให้เกิดการหมุนเวียนของกลไกตลาดและเศรษฐกิจที่

ดี และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ตามแนวเขตเมือง

ชายแดน อันเนื่องจากว่า อ�าเภอเมืองตากเป็นอ�าเภอท่ีอยู่

ใกล้กับเขตชายแดนที่เป็นจุดเชื่อมต่อ จึงสมควรที่จะให้มี

การส่งเสริมการท่องเที่ยวตามเขตชายแดนแล้วน�าเสนอ

สินค้าที่เป็นสินค้าเกษตรและสินค้าภูมิปัญญาชาวบ้านให้

กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ตามเทศกาล

การท่องเที่ยวต่างๆ ที่มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมเทศกาล

ต่างๆอย่างมากมายตามเขตเมืองชายแดนให้เป็นเมืองเขต

เศรษฐกจิเพ่ือหล่อเลีย้งคนในชมุชนและรองรบันกัท่องเทีย่ว 

สอดคล้องกับ อเนก เหล่าธรรมทัศน์ (2558) กล่าวว่า วิธีคิด

เศรษฐกิจแบบใหม่ คนในอนาคตจะหมดเงินไปกับการซ้ือ

หาประสบการณ์ การสร้างประสบการณ์ ฟื้นประสบการณ์

โดยการท่องเที่ยว ดูความหลัง ฟังเรื่องเก่า เขย่าเรื่องใหม่ 

จะไม่เป็นลักษณะของการท�าถ้วยชาม ท�าเหล็ก ท�ารถยนต์ 

แต่จะเป็นเศรษฐกิจที่เรียกว่า experience economy

กลยุทธ์ WO

ยุทธศาสตร์ประเด็นที่ 2 พัฒนาการศึกษาเสริม

สร้างความรู้ของคนในชุมชนและเยาวชน การให้ความรู้

ในเชิงการพัฒนาอาชีพสอดคล้องกับความถนัดของคนใน

ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน เสริมสร้างอาชีพและรายได้ ให้กับ

ครอบครัวซ่ึงจะมีความสอดคล้องกับประเด็นยุทธ์ศาสตร์

ท่ีหนึ่งดังท่ีได้กล่าวมาก่อนหน้านี้ เพราะรายได้ต่อหัวของ

ประชากรต�่า และคนจะมีรายได้ท่ีดีนั้นจ�าเป็นจะต้อง

พึ่งพาเศรษฐกิจภายในท้องถ่ิน และ เพื่อให้คนในชุมชน

มีความขยันท�ามาหากินตามหน้าที่ของตัวเอง จะมีความ

สามารถในการหารายได้และการที่เราจะพัฒนาท้องถิ่น

ได้ ก็จ�าเป็นท่ีจะต้องพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้กับคนใน

ชุมชนได้มีความรู้ให้ทั่วถึง สอดคล้องกับณัฏฐพันธ์ เขจร

นันทน์ (2549) บุคคลในชุมชนในฐานะสมาชิกของสังคม

ล้วนแล้วแต่่มีความจ�าเป็นที่จะต้องมีบทบาท หน้าที่ที่

ตัวเองจะต้องปฏิบัติงาน เพื่อธ�ารงอยู่อย่างสงบสุข โดย 

การสริมสร้างอาชีพที่สอดคล้องกับความถนัดของคนใน

พื้นที่และสังคมนั้น เมื่อประชากรในชุมชนมีความมั่นคง

ในอาชีพก็จะน�ามาซ่ึงความมั่นคงทางด้านรายได้ของคนใน

สังคมนั้น ก็จะเป็นการลดความเลื่อมล�้าของคนในสังคมนั้น

และความขัดแย้ง สร้างความมั่นคงในเศรษฐกิจในระดับ

ล่าง การท่ีชุมชนจะมีความเข็มแข็งได้นั้นคนในชุมชนนั้น

จะต้องเป็นคนทีม่คีวามรูค้วามสามารถคอืเป็นชมุชนทีม่กีาร

ศึกษา และคุณภาพของคนนั้นข้ึนอยู่กับคุณภาพของการ

ศึกษา เพื่อให้คนมีคุณภาพในการประกอบอาชีพเราก็ย่อม

มีความจ�าเป็นท่ีจะต้องพัฒนาระบบการศึกษาและจัดให้มี

การศึกษาให้กับชุมชนนั้นๆ และสอดคล้องกับเอนก เหล่า

ธรรมทัศน์ (2558) กล่าวว่าผู้สร้างบ้านแปลงเมืองคือคนท่ี

อยู่ในนั้นหมายถึงคนท่ีอยู่ในสังคมนั้น เราต้องฝึกฝนให้เขา

รักบ้านรักเมือง ภูมิใจใฝ่หาความรู้ และความรู้ของเขาจะ

ต้องล�้าหน้ากว่าความรู้ของคนช้ันน�าของชาติ จึงจะน�ามา

พาชาติได้ ฉะนั้นเวลาท่ีเราน�าการศึกษามาให้เขา เราจะ

ต้องไม่เอาหลักสูตรปลายแถวมาสอน ต้องเดินทางลัดเลย

คือเอาหลักสูตรท่ีดีท่ีสุดมาสอนเขา

กลยุทธ์ ST

ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ท่ี 3 วางมาตรการเพิ่มความ

สามารถให้กับชุมชนเพื่อให้มีความพร้อมรับมือกับภัย

ธรรมชาติ เนื่องจากว่าภัยธรรมชาตินั้นเป็นสิ่งที่ไม่สามารถ
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คาดเดาได้แต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วจะกระทบความเสียหายใน

วงกว้างทั้งชีวิตและทรัพย์สินของชุมชนอย่างมหาศาล 

สอดคล้องกับPuttanawit (2555) กล่าวว่า ภัยธรรมชาติ 

หมายถึง ภัยอันตรายต่างๆที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ และ

มีผลกระทบต่อชีวิต ความเป็นอยู่ ของมนุษย์ นับตั้งแต่

โบราณกาลมาแล้วที่มนุษย์ ผจญกับความยิ่งใหญ่ของภัย

ธรรมชาติ มนุษย์พยายามเรียนรู้และเอาชนะภัยธรรมชาติ 

ตราบจนปัจจบุนั มนษุย์ยงัไม่สามารถเอาชนะได้เลย หนทาง

เดียวที่ดีที่สุด พึงกระท�าตอนนี้คือพยายามเรียนรู้ธรรมชาติ

ของภัยต่างๆเหล่านี้แล้ว หาทางป้องกันและลดความเสีย

หายที่จะเกิดจากภัยธรรมชาติต่าง ๆ  เหล่านี้ให้ได้มากที่สุด

กลยุทธ์ WT

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สนับสนุนการมีส่วนร่วม

ของประชาชนในชุมชนในการบริหารจัดการองค์กรใน

ภาคท้องถิ่นเพื่อให้มีการน�าแนวนโยบายที่เป็นประโยชน์

เพื่อปรับปรุงพัฒนาชุมชนให้ดีขึ้นและเป็นไปในแนวทาง

ที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมเพื่อสาธารณะ และเพื่อความ

ปลอดภัยทั้งชีวิต ทรัพย์สินของชุมชน และเพื่อสิ่งที่ดีขึ้น

ของคนภายในชุมชน เพื่อลดปัญหาด้านต่างที่เป็นการบ่อน

ท�าลายคนในชุมชน ของคนในสังคมและประเทศชาติ เช่น

ปัญหายาเสพตดิ การลกัลอบขนของผดิกฎหมายและท�าลาย

ทรัพยากรธรรมชาติ ที่เป็นภัยต่อความมั่นคงอันเนื่องมา

จากเป็นเมืองที่อยู่ติดกับตะเข็บชายแดน ดังนั้นการบริหาร

ชุมชน จ�าเป็นจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายๆส่วน

โดยเฉพาะชุมชนต้องได้รับความร่วมมือกับชุมชนคนใน

พื้นที่เป็นอย่างดี สอดคล้องกับ อาณัฐชัย 

รัตตกุล (2551) กล่าวว่า เพียงสถานการณ์และ

ศักยภาพขององค์กร ในการบริหารนโยบายไปสู่การปฏิบัติ

อย่างมีความส�าเร็จตามที่คาดหวังไว้ยังไม่เพียงพอ ถึงแม้

จะมีอ�านาจตามกฎหมายที่รองรับไว้ แต่หากปราศจาก

ความร่วมมือและการสนับสนุนทางการเมืองและหลายๆ

ส่วนก็อาจจะไม่สามารถท�าให้นโยบายสมบูรณ์ได้ เพราะ

จากสภาพแวดล้อมของการบริหาองค์การต่างๆมักเต็มไป

ด้วยความวุ่นวายทั้งภายในและภายนอก และสอดคล้องกบั 

วรเดช จันทรศร (2556) กล่าวว่า ไม่ว่าหน่วยงาน

ที่รับผิดชอบในด้านนโยบายไปปฏิบัติจะมีสมรรถนะสูง

แค่เพียงใดหรือผู้รับผิดชอบในนโยบายจะมีความสามารถ

ในการควบคุมผลงานของหน่วยปฏิบัติภายใต้ ระบบการ

วัดผลและติดตามท่ีสมบูรณ์เพียงใด การน�านโยบายต่างๆ

จะส�าเร็จไม่ได้หากสมาชิกในองค์กรไม่มีความร่วมมือกัน

ปฏิบัติตามแนวนโยบาย หรืออีกนัยหนึ่ง ปัญหาในการน�า

นโยบายไปปฏิบัติจะมีมากขึ้น ถ้าสมาชิกภายในองค์กรหรือ

หน่วยปฏบิตัไิม่ให้ความร่วมมอืหรอืต่อต้านการเปลีย่นแปลง

สรุปผลจากจากวิจัยในเชิงคุณภาพครั้งนี้ สรุปออก

มาได้เป็นยุทธศาสตร์อ�าเภอเมืองตาก ทั้งหมด4 ประเด็นดัง

ต่อไปนี้ ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ส่งเสริมการเกษตรและการท่อง

เท่ียวเชิงธรรมชาติเพื่อความยั่งยืน และเพิ่มช่องทางการ

จ�าหน่ายสินค้าที่เป็นผลผลิตของชุมชนให้มีความก้าวหน้า

และชายแดนเศรษฐกิจ ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาการศึกษา

เสริมสร้างความรู้ของคนในชุมชนและเยาวชน การให้ความ

รู้ในเชิงการพัฒนาอาชีพสอดคล้องกับความถนัดของคนใน

ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ยุทธ์ศาสตร์ที่ 3 วางมาตรการเพิ่ม

ความสามารถให้กับชุมชนเพื่อให้มีความพร้อมรับมือกับ

ภัยธรรมชาติ ยุทธศาสตร์ที่ 4 สนับสนุนการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในชุมชนในการบริหารจัดการองค์กรในภาคท้อง

ถ่ินเพือ่ให้มกีารน�าแนวนโยบายท่ีเป็นประโยชน์เพือ่ปรบัปรงุ

พัฒนาชุมชนให้ดีขึ้นและเป็นไปในแนวทางที่เป็นประโยชน์

ต่อส่วนรวม เพื่อสาธารณะ และเพื่อความปลอดภัยทั้งชีวิต 

ทรัพย์สินของชุมชน

ข้อเสนอแนะกำรวิจัยครั้งนี้

ในมมุมองของผูว้จิยั การท�าแผนยทุธศาสตร์ทีด่นีัน้

ไม่จ�าเป็นต้องมากเกินไปจนกลายเป็นความเพ้อฝัน แต่ควร

ที่จะมีการก�าหนดออกมาที่เป็นแนวทางเพื่อท�าแผนยุทธ์

ศาสตร์ทั้งในเชิงรุกส�าหรับโอกาสที่เปิดกว้างจากภายนอก

และแผนในเชิงรับในอันที่จะพัฒนาแก้ไขในส่วนที่เป็นจุด

อ่อนให้หมดไป และในการท�าแผนยุทธ์ศาสตร์นั้นไม่จ�าเป็น

ที่จะต้องมีหลายแผนหรือหลายประเด็นที่ต้องท�าในหลายๆ

เรื่อง เพราะในการท�าเรื่องยุทธศาสตร์นั้นไม่ใช่เรื่องที่จะ

สามารถท�าแล้วบรรลุหรือส�าเร็จได้โดยง่ายเพราะถ้าเราท�า

เรื่องยุทธศาสตร์หลายเรื่องจะไม่มีทางหรือส�าเร็จยากมาก 

แต่ควรท่ีจะหยิบยกมาแค่ประเด็นท่ีส�าคัญๆ บางประเด็น

เท่านั้นในแต่ละมิติแล้วมีการก�าหนดวันเริ่มและก�าหนด

วันแล้วเสร็จให้ชัดเจน แล้วค่อยน�าประเด็นยุทธ์ด้านอื่นๆ
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เข้ามาท�าเพิ่มเติมต่อไป

ข้อเสนอแนะกำรท�ำวิจัยครั้งต่อไป

1. ควรก�าหนดขยายพืน้ทีก่ารประชมุกลุม่ย่อยหรอึ

จ�านวนผู้น�ากลุ่ม ให้มากขี้นแต่ละครั้ง ครั้งละ40-50คน

2. ควรหาข้อมูลเพิ่ม ท�าวิจัยเชิงคุณภาพและท�า

วิจัยเชิงปริมาณ โดยมุ่งเน้นกลุ่มตัวอย่างหรึอผู้ให้ข้อมูล

ส�าคัญ เป็น เพื่อหาแนวทางในการสร้าง ตัวแบบ ท�าวิจัย

ท่ีมีความส�าคัญตรงประเด็นของยุทธศาสตร์
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บทคัดย่อ

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) ปัจจัยส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง ของผู้บริหาร

องค์การส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครปฐม (2) ปัจจัยส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารองค์การส่วนท้องถ่ิน จังหวัด

นครปฐม และ (3) ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการบริหารของผู้บริหารองค์การส่วนท้อง

ถิ่น จังหวัดนครปฐม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ จ�านวน 340 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถาม

ความคิดเห็นประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน การ

วิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นเชิงเดี่ยว ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน และการวิจัย

เชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ จดบันทึก และข้อมูลเอกสารท�าการวิเคราะห์เนื้อหา และน�าเสนอผลการวิจัย

เป็นแบบพรรณนา ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยส่วนบุคคลด้าน เพศอายุระดับการศึกษาหน้าท่ีรับผิดชอบระยะเวลาปฏิบัติ

ราชการ มีความสัมพันธ์กับภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารองค์การส่วนท้องถ่ิน จังหวัดนครปฐมและปัจจัยส่วน

บุคคลด้าน อายุหน้าที่ความรับผิดชอบระยะเวลาปฏิบัติราชการ มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการบริหารของผู้บริหาร

องค์การส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครปฐม อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ0.05 นอกจากนั้น ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง 

ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการบริหารของผู้บริหาร

องค์กรส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครปฐม ในทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และด้านการค�านึงถึง

ความเป็นปัจเจกบุคคล มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ0.01

ค�ำส�ำคัญ: ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง, ประสิทธิผล, การบริหารองค์การส่วนท้องถ่ิน

Abstract

The research objectives of the study were to examine (1) the personal factors that affected 

the leadership changes on local administration in Nakhon Pathom province (2) the personal factors 

that affected the efficacy of local administration in Nakhon Pathom province and (3) the correlation 

between the leadership changes and the efficacy of local government administration in Nakhon 
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บทน�ำ

ยุคปัจจุบัน เป็นยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่าง

รวดเร็วและต่อเน่ืองในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็น เศรษฐกิจ 

สังคม เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงจาก

ปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ล้วนส่งผลกระทบต่อองค์การอย่าง

หลีกเลี่ยงไม่ได้ องค์กรจึงจ�าเป็นต้องปรับตัวเพื่อความอยู่

รอด การเปลี่ยนแปลงของบุคคลส�าคัญที่มีส่วนผลักดันและ

สนับสนุนให้องค์การเกิดการเปลี่ยนแปลง และบรรลุเป้า

หมายในการท�างานได้อย่างราบรื่น คือ ผู้บริหารที่มีความ

รู้ความสามารถและทักษะในการบริหารงาน ทั้งนี้ผู้บริหาร

ต้องเป็นผู้น�าในการบริหารจัดการความเปลี่ยนแปลง เพื่อ

ให้พนักงานในองค์กรเกิดความมั่นใจ และการยอมรับ อัน

จะน�าไปสู่ความไว้วางใจระหว่างกัน และท�าให้เกิดความ

ร่วมมือร่วมใจกันในการท�างาน 

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

1. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล ที่ส่งผลต่อภาวะ

ผู้น�าการเปลี่ยนแปลง ของผู้บริหารองค์การส่วนท้องถิ่น 

จ.นครปฐม

Pathom province. The sample size in the study was 340 persons. The research instruments included 

a set of questionnaires with 5 different levels. The statistics used for data analysis were percentage, 

median, deviation, coefficient, simple linear regression analysis, Pearson correlation and inferential 

statistics analysis. In addition, the qualitative research was carried out by interviewing, note-taking, 

and documentation collection. Then, content analysis was done and descriptive research presentation 

was presented. The findings revealed that the personal factors in terms of gender, age, educational 

level, responsibilities, and working duration had a correlation with the leadership changes with the 

local administration in Nakhon Pathom province. The personal factors in terms of age, responsibilities 

and working duration had a correlation with the efficacy of local administration in Nakhon Pathom 

province at statistical significance of 0.05. Moreover, the leadership changes in terms of ideological 

influences and inspiration creation had a correlation with the efficacy of local administration in Nakhon 

Pathom province in the same direction at statistical significance of 0.05, as did the leadership changes 

in terms of individual differences in the same direction at statistical significance of 0.01.

Keywords: leadership in changes, efficacy, local administration

2. เพื่อศึกษาป ัจจัยส ่วนบุคคล ที่ส ่งผลต ่อ

ประสิทธิผลการบริหารองค์การส่วนท้องถ่ิน จ.นครปฐม

3. เพื่อศึกษาภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง มีความ

สัมพันธ์กับประสิทธิผลการบริหาร ของผู้บริหารองค์การ

ส่วนท้องถ่ิน จ.นครปฐม

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

Burns (1978) กล่าวว่า ภาวะผู้น�าเป็นปฏิสัมพันธ์

ของบุคคลที่มีความแตกต่างกันในด้านอ�านาจ ระดับแรง

จูงใจ และทักษะเพื่อไปสู่จุดมุ่งหมายร่วมกัน ซ่ึงเกิดข้ึนได้

ใน 3 ลักษณะ

1. ภาวะผู้น�าแบบแลกเปลี่ยน (transactional 

leadership) เป็นปฏิสัมพันธ์ที่ผู ้น�าติดต่อกับผู้ตามเพื่อ

แลกเปลี่ยนผลประโยชน์ซึ่งกันและกัน ผู้น�าจะใช้รางวัล

เพื่อตอบสนองความต้องการและเพื่อแลกเปลี่ยนกับความ

ส�าเร็จในการท�างาน 

2. ภาวะผูน้�าการเปลีย่นแปลง (transformational 

leadership) ผู้น�าและผู้ตามมีปฏิสัมพันธ์กัน ก่อให้เกิด
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การเปลี่ยนแปลงสภาพทั้งสองฝ่าย คือเปลี่ยนผู้ตามไปเป็น

ผู้น�าการเปลี่ยนแปลง และเปลี่ยนผู้น�าการเปลี่ยนแปลงไป

เป็นผู้น�าแบบจริยธรรม กล่าวคือ ผู้น�าการเปลี่ยนแปลงจะ

ตระหนักถึงความต้องการของผู้ตามและจะกระตุ้นตามให้

เกิดความส�านึกและยกระดับความต้องการของผู้ตามให้

สูงขึ้นตามล�าดับขั้นความต้องการของมาสโลว์ และท�าให้

ผู้เกิดจิตส�านึกของอุดมการณ์ยึดถือค่านิยมเชิงจริยธรรม 

เช่น อิสรภาพ ความยุติธรรม ความเสมอภาค สันติภาพ 

และสิทธิมนุษยชน

3. ภาวะผู้น�าแบบจริยธรรม (moral leadership) 

ผู้น�าการเปลีย่นแปลงจะเปลีย่นเป็นผูน้�าแบบจรยิธรรมอย่าง

แท้จริง เมื่อได้ยกระดับความประพฤติและความปรารถนา

เชิงจริยธรรมของผู้น�าและผู้ตามให้สูงขึ้น ก่อให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลงทั้งสองฝ่าย สร้างจิตส�านึกให้ผู้ตามเกิดความ

ต้องการในระดบัขัน้ทีส่งูกว่าเดิมตามล�าดับขัน้ความต้องการ

ของมาสโลว์ หรือระดับการพัฒนาจริยธรรมของคาลเบิร์ก

และจึงด�าเนินการเปลี่ยนสภาพท�าให้ผู้น�าและผู้ตามไปสู่จุด

มุ่งหมายท่ีสูงข้ึน

ผู ้น�าท้ังสามลักษณะตามทฤษฎีของเบอร์น มี

ลักษณะเป็นแกนต่อเนื่อง ภาวะผู ้น�าแบบแลกเปล่ียน

อยู ่ปลายสุดของแกน ซึ่งตรงกันข้ามกับภาวะผู ้น�าการ

เปลีย่นแปลงซึง่มุง่เปลีย่นสภาพไปสูภ่าวะผูน้�าแบบจรยิธรรม

Bass (1985) ได้เสนอทฤษฎีภาวะผู้น�าที่มีราย

ละเอียดมากขึ้น แบส กล่าวว่า ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง

เป็นมากกว่าค�าเพียงค�าเดียวท่ีเรียกว่าบารมี (charisma) 

แบสเหน็ว่าความมบีารมมีคีวามจ�าเป็น แต่ไม่เพยีงพอส�าหรบั

ผู้น�าการเปลี่ยนแปลง ท่ีส�าคัญอีกสามส่วนของภาวะผู้น�า

การเปลี่ยนแปลงท่ีมีนอกเหนือจากความมีบารมี คือการ 

กระตุ้นทางปัญญา การค�านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคลและ

การสร้างแรงบันดาลใจ แบสได้ให้ค�านิยามภาวะผู้น�าการ

เปลี่ยนแปลงในทางที่กว้างกว่าเบอร์น และแบสยังมีภาวะ

ผู้น�าการเปลี่ยนแปลงท่ีมีความแตกต่างจากภาวะผู้น�าแบบ

แลกเปลี่ยน แบสยอมรับว่าในผู้น�าคนเดียวกัน อาจใช้ภาวะ

ผู้น�าท้ังสองแบบ แต่ในสถานการณ์หรือเวลาท่ีแตกต่างกัน

กรอบแนวคิดกำรวิจัย

  ตัวแปรต้น      ตัวแปรตาม

1.  ปัจจัยส่วนบุคคล

- เพศ

- อายุ

- ระดับการศึกษา

- หน้าที่รับผิดชอบ

- ระยะเวลาปฏิบัติ

ประสิทธิผลกำรบริหำร

- ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวในองค์กร

- การปรับตัวให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและสังคม

- ความพึงพอใจในงาน

- ความมุ่งมั่นในชีวิต2.  ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง

- การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์

- การสร้างแรงบันดาลใจ

- การกระตุ้นทางปัญญา

- การค�านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล

ภำพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
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สมมติฐำนกำรวิจัย

1. ปัจจัยส่วนบุคคล ที่ส่งผลต่อภาวะผู ้น�าการ

เปลี่ยนแปลง ของผู้บริหารองค์การส่วนท้องถิ่น จ.นครปฐม

2. ปัจจัยส่วนบุคคล ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการ

บริหารองค์การส่วนท้องถิ่น จ.นครปฐม 

3. ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง มีความสัมพันธ์

กับประสิทธิผลการบริหาร ของผู้บริหารองค์การส่วนท้อง

ถิ่น จ.นครปฐม

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย 

การวิจัยนี้ เป็นการวิจัยแบบผสมผสานระหว่าง

การวิจัยเชิงประมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

ประชากรกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เจ้าหน้าที่ในการ

บริหารองค์การส่วนท้องถิ่น จ.นครปฐม จ�านวน 340 คน 

โดยก�าหนดให้สัดส่วนของประชากร เท่ากับ 0.5 ระดับ

ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ 5% และระดับความเชื่อ

มั่น 95% จากการค�านวณขนาดกลุ่มตัวอย่าง จะได้กลุ่ม

ตัวอย่าง จ�านวน 181 ตัวอย่าง ในการท�าวิจัยครั้งนี้ได้เก็บ

เพิ่มเติมเป็นจ�านวน 200 ตัวอย่าง

เครื่องมือท่ีใช้ในกำรวิจัย

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม 

โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่

ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของบุคคลทั่วไป เป็นการ

ตรวจสอบข้อมูลพื้นฐานประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับ

การศึกษา หน้าที่รับผิดชอบ ระยะเวลาปฏิบัติราชการ 

จ�านวน 5 ข้อ

ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับภาวะ

ผู้น�าการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหาร

ของผู้ตอบแบบสอบถาม ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบ

ปลายปิด (closed-ended question) โดยแบ่งออกเป็น 2 

ส่วน ส่วนแรก คือ ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร 

แบ่งเป็น 4 ด้าน ได้แก่ (1) การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์  

(2) การสร้างแรงบันดาลใจ (3) การกระตุ้นทางปัญญา 

(4) การค�านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ส่วนที่สองคือ

ประสิทธิผลการบริหารของผู้บริหาร แบ่งเป็น 4 ด้าน ได้แก่ 

(1) ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวในองค์กร (2) การปรับตัวให้

สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและสังคม (3) ความพึงพอใจ

ในงาน (4) ความมุ่งมั่นในชีวิต จากนั้นน�ามาวิเคราะห์ระดับ

ความคิดเห็นด้านภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อ

ประสิทธิผลการบริหาร โดยใช้สูตร ค�านวณความกว้าง

ของอัตรภาคช้ัน

ส ่วนท่ี  3 สรุปผลการวิ เคราะห ์ข ้อมูลจาก

แบบสอบถาม แบบสอบถามได้รับตรวจสอบความเที่ยง

ตรง จากผู้ทรงคุณวุฒิ จ�านวน 3 ท่าน ท�าวิเคราะห์คุณภาพ

ของเครื่องมือโดยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC (Index 

of Item Objective Congruency)

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

1. ข้อมูลปฐมภูมิ (primary data) เป็นข้อมูลที่

รวบรวมจากแบบสอบถาม 

2. ข้อมูลทุติยภูมิ (secondary data) เป็นข้อมูล

ท่ีเก็บรวมรวมจากหนังสือ ต�ารา บทความผลงานวิจัยที่ได้

มีการท�ามาก่อน และแหล่งข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตท่ีมีความ

เก่ียวข้องกับความเครียด และประสิทธิภาพในการท�างาน 

เพื่อใช้ประกอบการก�าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย และ

ใช้อ้างอิงในการเขียนรายงานผลการวิจัย 

กำรวิเครำะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ 

วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่า

ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์การ

ถดถอยเชิงเส้นเชิงเดี่ยว ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบ

เพียร์สัน การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน

ผลกำรวิจัย

ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานเก่ียวกับ

ปัจจัยส่วนบุคคล 
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จ�านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยว

กับภาวะผู ้น�าการเปลี่ยนแปลงที่ส ่งผลต่อประสิทธิผล

การบริหารองค์การส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครปฐม ผู้ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชายจ�านวน 196 คน คิด

เป็นร้อยละ 98 เป็นเพศหญิงจ�านวน 4 คน คิดเป็นร้อย

ละ 2 อายุของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 

31-40 ปี จ�านวน 93 คน คิดเป็นร้อยละ 46.5 มีระดับการ

ศึกษาส่วนใหญ่ในระดับปริญญาตรี จ�านวน 111 คน คิด

เป็นร้อยละ 55.5 หน้าที่รับผิดชอบของผู้ตอบแบบสอบถาม

ส่วนใหญ่อยู ่ในต�าแหน่งผู ้ใหญ่บ้านองค์การบริหารส่วน

ต�าบล จ�านวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 39 ระยะเวลาใน

การปฏิบัติราชการส่วนใหญ่ อยู่ระหว่าง 6-10 ปี จ�านวน 

82 คน คิดเป็นร้อยละ 41 

ตอนที่  2  ผลการวิ เคราะห ์ภาวะผู ้น� าการ

เปล่ียนแปลง 

ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง ในภาพรวมมีระดับ

ความคิดเห็นในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.85 เมื่อ

พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า รายด้านระดับความคิดเห็น

มากที่สุด คือ การกระตุ้นทางปัญญา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.98 

ระดับความคิดเห็นมากรองลงมา คือ การมีอิทธิผลอย่างมี

อุดมการณ์มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.95 การค�านึงถึงความเป็น

ปัจเจกบุคคลมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.75 การสร้างแรงบันดาล

ใจ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.74 ตามล�าดับ

ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ประสิทธิผลการบริหาร

ประสทิธผิลการบรหิารของผูบ้รหิาร ในภาพรวม มี

ระดับความคิดเห็น ปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.32 เมื่อ

พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ระดับความคิดเห็น มาก คือ 

ความพึงพอใจในงานมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.57 ระดับความคิด

เห็น ปานกลาง คือ ความมุ่งมั่นในชีวิต มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 

3.38 การปรับตัวให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและสังคม 

มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.32 ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวในองค์กร 

มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.02 ตามล�าดับ

ตอนที่ 4 การทดสอบสมติฐาน 

สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลส่งผลต่อภาวะ

ผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารองค์การส่วนท้องถ่ิน 

จ.นครปฐม แตกต่างกัน

ผลการวิเคราะห์ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของ

ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จ.นครปฐม จ�าแนก

ตามเพศ พบว่า พนักงานท่ีมีเพศต่างกัน มีภาวะผู้น�าการ

เปลี่ยนแปลงของผู ้บริหารในด้านการมีอิทธิพลอย่างมี

อดุมการณ์แตกต่างกนั อย่างมนียัส�าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05

ผลการวิเคราะห์ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของ

ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จ.นครปฐม จ�าแนก

ตามระดับการศึกษา พบว่า พนักงานท่ีมีระดับการศึกษา

ต่างกัน มีภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารในด้าน

การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ ด้านการกระตุ้นการใช้

ปัญญา และด้านการค�านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล แตก

ต่างกัน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05

ผลการวิเคราะห์ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของ

ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จ.นครปฐม จ�าแนก

ตามหน้าที่รับผิดชอบ พบว่า พนักงานที่มีหน้าที่รับผิด

ชอบต่างกัน มีภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารใน

ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ และด้านการค�านึง

ถึงความเป็นปัจเจกบุคคล แตกต่างกัน อย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ .05

ผลการวิเคราะห์ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของ

ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จ.นครปฐม จ�าแนก

ตามระยะเวลาปฏิบัติราชการ พบว่า พนักงานที่มีระยะ

เวลาปฏิบัติราชการต่างกัน มีภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง

ของผู้บริหารในด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ และ

ด้านการค�านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล แตกต่างกัน อย่าง

มีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05

สมมติฐานท่ี 2 ปัจจัยส่วนบุคคล ท่ีส่งผลต่อ

ประสิทธิผลการบริหารของผู้บริหารองค์การส่วนท้องถิ่น 

จ.นครปฐม 

ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคล ที่ส ่งผลต่อ

ประสิทธิผลการบริหารองค์การส่วนท้องถ่ิน จ.นครปฐม 

จ�าแนกตามเพศ พบว่า พนักงานที่มีเพศต่างกัน มีภาวะ

ผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร ไม่แตกต่างกัน อย่างมี

นัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05

ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคล ที่ส ่งผลต่อ

ประสิทธิผลการบริหารองค์การส่วนท้องถ่ิน จ.นครปฐม 

จ�าแนกตามอายุ พบว่า พนักงานที่มีอายุต่างกัน มีภาวะ
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ผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารในด้าน การปรับตัวให้

สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม แตกต่างกัน อย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ 0.05

ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคล ที่ส ่งผลต่อ

ประสิทธิผลการบริหารองค์การส่วนท้องถิ่น จ.นครปฐม 

จ�าแนกตามระดับการศึกษา พบว่า พนักงานที่มีระดับการ

ศึกษาต่างกัน มีภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารไม่

แตกต่างกัน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคล ที่ส ่งผลต่อ

ประสิทธิผลการบริหารองค์การส่วนท้องถิ่น จ.นครปฐม 

จ�าแนกตามหน้าที่รับผิดชอบ พบว่า พนักงานที่มีหน้าท่ีรับ

ผิดชอบต่างกัน มีภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร

ในด้านความเป็นอันหนึ่งอันเดียวในองค์กรและการปรับ

ตัวให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและสังคม แตกต่างกัน 

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคล ที่ส ่งผลต่อ

ประสิทธิผลการบริหารองค์การส่วนท้องถิ่น จ.นครปฐม 

จ�าแนกตามระยะเวลาปฏิบัติราชการ พบว่า พนักงาน

ที่มีระยะเวลาปฏิบัติราชการต่างกัน มีภาวะผู ้น�าการ

เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโดยภาพรวม และด้านความเป็น

อันหนึ่งอันเดียวในองค์กร กับด้านการปรับตัวให้สอดคล้อง

กับสภาพแวดล้อมและสังคมแตกต่างกัน มีความแตกต่าง

กันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

สมมติฐานที่ 3 ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง มีความ

สัมพันธ์กับประสิทธิผลการบริหาร ของผู้บริหารองค์การ

ส่วนท้องถ่ิน จ.นครปฐม

ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะห์ประสิทธิผลการบริหาร

ประสทิธผิลการบรหิารของผูบ้รหิาร ในภาพรวม มี

ระดับความคิดเห็น ปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.32 เมื่อ

พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ระดับความคิดเห็น มาก คือ 

ความพึงพอใจในงานมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.57 ระดับความคิด

เห็น ปานกลาง คือ ความมุ่งมั่นในชีวิต มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 

3.38 การปรับตัวให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและสังคม 

มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.32 ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวในองค์กร 

มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.02 ตามล�าดับ

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล

ด้าน เพศ อาย ุระดบัการศกึษา หน้าทีร่บัผดิชอบ,ระยะเวลา

ปฏบัิตริาชการ มคีวามสมัพนัธ์กบัภาวะผูน้�าการเปลีย่นแปลง

ของผู้บริหารองค์การส่วนท้องถ่ิน จ.นครปฐม อย่างมีนัย

ส�าคัญทางสถิติที่ระดับ0.05 และ ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุ 

หน้าท่ีความรับผิดชอบ ระยะเวลาปฏิบัติราชการ มีความ

สมัพนัธ์กบัประสทิธผิลการบรหิารของผูบ้รหิารองค์การส่วน

ท้องถิ่น จ.นครปฐม อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ0.05 

นอกจากนั้น ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง ด้านการมีอิทธิพล

อย่างมีอุดมการณ์ ,ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ มีความ

สัมพันธ์กับประสิทธิผลการบริหาร ของผู้บริหารองค์กร

ส่วนท้องถ่ิน จ.นครปฐม ในทิศทางเดียวกันมีนัยทางสถิติที่

ระดับ 0.05 และด้านการค�านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล มี

ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน มีนัยทางสถิติที่ระดับ 0.01
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ตำรำง1 

แสดงความสัมพันธ์โดยภาพรวม	 ของภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารองค์การส่วนท้องถิ่น	

จังหวัดนครปฐม				หมายถึง	ค่าที่มีความสัมพันธ์				หมายถึง	ค่าท่ีไม่มีความสัมพันธ์

ตัวแปร

ส่วนบุคคล ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง ประสิทธิผลการบริหาร

เพ
ศ

อา
ยุ

ระ
ดับ

กา
รศ

ึกษ
า

หน
้าที่

รับ
ผิด

ชอ
บ

ระ
ยะ

เว
ลา

ปฏ
ิบัต

ิรา
ชก

าร

กา
รม

ีอิท
ธิพ

ลอ
ย่า

งม
ีอุด

มก
าร

ณ
์

กา
รส

ร้า
งแ

รง
บัน

ดา
ลใ

จ

กา
รก

ระ
ตุ้น

ทา
งป

ัญ
ญ

า

กา
รค

�าน
ึงถ

ึงค
วา

มเ
ป็น

ปัจ
เจ

กบุ
คค

ล

คว
าม

เป
็นอ

ันห
นึ่ง

อัน
เด

ียว
กัน

ใน
อง

ค์ก
ร

กา
รป

รับ
ตัว

ให
้สอ

ดค
ล้อ

งก
ับ

สภ
าพ

แว
ดล

้อม
แล

ะส
ังค

ม

คว
าม

พึง
พอ

ใจ
ใน

งา
น

คว
าม

มุ่ง
มั่น

ใน
ชีว

ิต

เพศ

อายุ

ระดับการศึกษา

หน้าที่รับผิดชอบ

ระยะเวลาปฏิบัติราชการ

การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์

การสร้างแรงบันดาลใจ

การกระตุ้นทางปัญญา

การค�านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล

ความเป็นอันหน่ึงอันเดียวกันใน
องค์กร

การปรับตัวให้สอดคล้องกับสภาพ
แวดล้อมและสังคม

ความพึงพอใจในงาน

ความมุ่งมั่นในชีวิต

กำรอภิปรำยผล 

ป ัจจั ยส ่ วนบุคคลส ่ งผลต ่อภาวะ ผู ้ น� าการ

เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารองค์การส่วนท้องถิ่น จ.นครปฐม 

แตกต่างกัน

1. พนักงานที่มีเพศต่างกัน มีภาวะผู ้น�าการ

เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารในภาพรวมและรายด้านแตกต่าง

กัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ประจักษ์ ผิวงาม (2554) 

เรือ่งภาวะผูน้�าการเปลีย่นแปลงของก�านนัผูใ้หญ่บ้านในเขต

พื้นที่ อ�าเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งจากการศึกษา

พบว่า ในการท�างานไม่ว่าจะอาชีพใดๆ ก็ตามต่างก็ให้สิทธิ

เสรีภาพเท่าเทียมกันระหว่างเพศชายและเพศหญิง ซึ่งมุม

มองของผู้บริหารจะมองว่าในการปฏิบัติหน้าที่นั้นๆ ทุกคน

ต่างมีหน้าท่ีรับผิดชอบท่ีเท่าเทียมกันตามภาระหน้าที่ของ

ตนเอง ในปัจจุบันงานท่ีท�าในทุกพื้นท่ีจะมีท้ังเพศหญิงและ

เพศชาย งานบางประเภทท่ีคิดว่าผู้หญิงจะท�าได้น้อยกว่า

ผู้ชาย หรือผู้ชายจะท�าได้น้อยกว่าผู้หญิง ส�าหรับยุคปัจจุบัน

แล้วมันไม่ใช่อย่างที่คิด ทุกประเภทของงานจะมีทั้งชาย

และหญิงท�างานในประเภทนั้นๆ ทุกคนมีความสามารถ

เท่าเทียมกัน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เหมือนกัน ภาวะ

ผู้น�าสามารถเกิดข้ึนท้ังท้ังเพศหญิงและเพศชาย
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2. พนักงานที่มีอายุต ่างกัน มีภาวะผู ้น�าการ

เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารในภาพรวมและรายด้านแตกต่าง

กัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชุตินันท์ แดงสกล (2556) 

เรือ่งภาวะผูน้�าการเปลีย่นแปลงของผูบ้รหิารองค์การบรหิาร

ส่วนต�าบล ในอ�าเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร ซึ่งจากการศึกษา

พบว่า ในการท�างานส�าหรับการเป็นผู้น�า เมื่อเราก้าวเข้ามา

มีภาระหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบแล้ว หากเรามาแบบคนรุ่น

ใหม่ไฟแรงการท�างานของเราก็จะเป็นในลักษณะดันทุรังใน

การท�างาน ยึดติดกับความคิดของตัวเองเป็นหลัก มีภาวะ

ผู้น�าสูง มองแค่ส่ิงที่อยู่ตรงหน้า ใช้หลักการท�างานตาม

ทฤษฎีที่ได้เรียนมา การท�างานของผู้น�าจะมาในฐานะของ

เจ้านายกับลูกน้อง แต่หากมองกลับกันถ้าผู้น�าที่มีอายุมาก

ขึ้น มีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้น ยอมรับฟังความคิดเห็นของ

ผู้อื่น ท�างานด้วยความถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน มักจะประสบ

ผลส�าเร็จในการท�างานที่สูง หรือแม้บางครั้งในการท�างาน

หากมีล้มเหลวบ้างแต่ก็จะยังมีคนรอบข้างคอยช่วยให้ก�าลัง

ใจ ดังนั้นจะเห็นได้ว่าในการท�างานหากเรามีอายุมากขึ้น 

ประสบการณ์ที่เราได้ ที่เรามีจะเป็นตัวช่วยในการท�างาน

มากขึ้น ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารท่ีมีอายุ

ต่างกันจึงมีความแตกต่างกัน

3. พนักงานทีม่รีะดบัการศกึษาต่างกนั มภีาวะผูน้�า

การเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารในภาพรวมและรายด้านแตก

ต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ฉัจชิสา เพชรหนองชุม 

(2547) เรื่องภาวะผู้น�าของนายกองค์การบริหารส่วนต�าบล 

กรณศีกึษา องค์บริหารส่วนต�าบลในจังหวดั สรุาษฎร์ธาน ีซึง่

จากการศึกษาพบว่า การสร้างแรงบันดาลใจในการท�างาน

นั้น เกิดจากครอบครัวหรือการมีอุดมการณ์ การรัก การ

ชอบในภาระหน้าที่ของตนเอง ในการท�างานอันดับแรกคน

เราเมื่อเลือกที่จะท�างานอย่างน้อยต้องมีความชอบในด้าน

นั้นๆก่อน โดยเฉพาะการเป็นผู้น�าของคนในหมู่บ้านท่ีเดิน

ไปตรงไหนก็จะมีแต่คนรู้จัก เป็นมิตร ทักทายกันอยู่เป็น

ประจ�า เพราะการท�างานของคนที่จะมาเป็นก�านัน หรือ

ผู้ใหญ่บ้านในแต่ละครั้งจะเกิดจากความศรัทธาของคนใน

หมู่บ้านที่คัดเลือกมาเพื่อให้มาดูแล และน�าพาหมู่บ้านของ

ตนเองไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง

4.พนักงานทีม่หีน้าทีร่บัผดิชอบต่างกนั มภีาวะผูน้�า

การเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารในภาพรวมและรายด้านแตก

ต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของพระมหามานะ พุทฺธวิริ

โย (2556) เรื่องภาวะผู้น�าของนายกองค์การบริหารส่วน

ต�าบลในอ�าเภอหนองก่ี จังหวัดบุรีรัมย์ จากผลการศึกษา

พบว่า ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร ในการ

ท�างานหน้าท่ีความรับผิดชอบแต่ละอย่าง ต่างก็อิทธิพลที่

แตกต่างกัน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ก็ต้องมีภาระ

หน้าที่ความรับผิดชอบแตกต่างกับนายกองค์การบริหาร

ส่วนต�าบล หรือแม้แต่ผู้ใหญ่บ้าน หากมองถึงภาระหน้าที่

ท่ีรับผิดชอบแล้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจะต้อง

เป็นผู้ควบคุมดูแลทุกต�าบลในจังหวัดนั้นๆ แต่ความรับผิด

ชอบของนายกองค์การบริหารส่วนต�าบลจะมีความรับผิด

ชอบเพียงแค่ในต�าบลของตนเองเท่านั้น ซึ่งเป็นการท�างาน

ภายใต้ของส่วนจังหวัด ยิ่งไปกว่านั้นภาระหน้าท่ีความรับ

ผิดชอบของผู้ใหญ่บ้านก็จะมีเพียงแค่ดูแลควบคุมภายใน

หมู่บ้านของตนเองเท่านั้น จะมองเห็นว่าความรับผิดชอบ

ในหน้าที่ต่างก็มีวาระที่แตกต่างกันออกไป ด้วยภาระหน้าท่ี

ความรบัผดิชอบทีแ่ตกต่างกนันี ้จะส่งผลต่อภาวะความเป็น

ผู้น�าด้วยเช่นกัน หากมองถึงอ�านาจและหน้าที่แล้วนายก

องค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องมีภาวะความเป็นผู้น�าใน

การเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารที่มีมากกว่าต�าแหน่งอื่นๆ 

เนื่องจากการปฏิบัติตัวจะต้องเป็นแบบอย่างที่น่ายกย่อง 

ท�าให้ผู้ร่วมงานเกิดความภาคภูมิใจเมื่อได้ท�างานร่วมกัน

5. พนักงานที่มีระยะเวลาปฏิบัติราชการต่างกัน 

มีภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารในภาพรวมและ

รายด้านแตกต่างกัน จะเห็นได้ว่า ระยะเวลาในการปฏิบัติ

งานของผู้น�านั้นเกิดจากประสบการณ์ท่ีได้ท�าหน้าท่ีนั้นๆ

เป็นระยะเวลานาน หากมีประสบการณ์ในการท�างานที่

น้อย ผู้น�าก็จะมีวิธีการสร้างแรงบันดาลใจเพื่อให้ผู้ท่ีอยู่ใน

ความดูแลของตนเอง เกิดความไว้เนื้อเช่ือใจ และยินยอม

ให้ผู้น�าได้สร้างผลงานท่ีก่อให้เกิดประโยชน์กับตนเอง แต่

เมื่อมีประสบการณ์มากข้ึน คนรอบข้างได้เห็นถึงการเป็น

ผู้น�าที่ดี ว่าตนเองสามารถด�าเนินการได้ตามคาดหวัง ผู้น�า

จะมีอุดมการณ์ในการท�างานเพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

และกระตุ้นให้ให้ผู้อื่นเกิดความผูกพัน เกิดความไว้วางใจ

ต่อคนรอบข้าง สร้างศักยภาพให้กับตนเอง เพื่อให้คนอื่น

ได้เห็นว่าตนเองมีความรู้ความสามารถ และพร้อมที่จะช่วย

เหลือทุกคน สอดคล้องกับหลักแนวคิดของ Burns (1978) 

ทีว่่า ผูน้�าจะนกึถงึความต้องการของผูต้ามและจะกระตุน้ให้

เกิดความส�านึก เพื่อยกระดับความต้องการขอผู้ตามให้สูง
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ขึ้นและท�าให้ผู้ตามมีอุดมการณ์ยึดถือค่านิยมเชิงจริยธรรม 

ปัจจยัส่วนบคุคลทีส่่งผลต่อประสทิธผิลการบรหิาร

ของผู้บริหารองค์การส่วนท้องถิ่น จ.นครปฐม แตกต่างกัน

1. พนักงานที่มีเพศต่างกันประสิทธิผลการบริหาร

ของผู ้บริหารในภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 

สอดคล้องกับงานวิจัยของ พระธีระพงศ์ ธีรปญฺโญ (2556) 

ศึกษาเรื่อง ประสิทธิผลในการบริหารงานขององค์การ

บริหารส่วนต�าบลในอ�าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 

จะเห็นได้ว่า ความสามารถในการด�าเนินงานให้บรรลุตาม

วัตถปุระสงค์น้ันสามารถเกดิขึน้ได้ไม่ว่าจะเป็นเพศหญงิหรอื

เพศชาย เนือ่งจากว่าในการท�างานทัง้เพศหญงิและเพศชาย

ต่างมุ่งหวัง และพยายามที่จะเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานให้เกิดความช�านาญ ความรู้ความสามารถ และ

ประสบการณ์ เพื่อน�ามาปรับประยุกต์ใช้ในการท�างาน สิ่ง

เหล่านี้สามารถด�าเนินการได้ทั้งเพศหญิงและเพศชาย ที่

มีความเท่าเทียมกันในสังคม จึงเห็นได้ว่า เพศต่างกันมี

ประสิทธิผลการบริหารของผู้บริหารไม่แตกต่างกัน

2. พนักงานที่มีอายุต่างกัน มีประสิทธิผลการ

บริหารของผู้บริหารในภาพรวมและรายด้าน แตกต่างกัน 

สอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัฏฐนันท์ มันตะพงศ์ (2555) 

ศึกษาเร่ืองประสิทธิภาพการบริหารงานของโรงเรียน

ชลประทานสงเคราะห์จังหวัดนนทบุรี พบว่า ช่วงอายุ

ระหว่าง 31-40 ปี เป็นช่วงของผู้น�าที่เป็นหนุ่มจนถึงวัย

กลางคน ผู้น�าในระดับช่วงอายุน้ีจะมีความคิดเห็นและมี

พฤตกิรรมเป็นของตัวเอง มเีหตุมผีลในการเลอืก การคดิทีจ่ะ

พัฒนาในลักษณะที่คล้ายกัน ไม่ค่อยยึดติดกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 

แต่จะใช้หลักและเหตุผลในการพิจารณาว่าสิ่งใดถูก หรือ

ส่ิงใดผิด สิ่งใดที่มีประโยชน์มากที่สุด อาจเนื่องจากว่าด้วย

อายทุีม่ากขึน้และประสบการณ์ความเป็นผูน้�าทีม่มีานานจงึ

ท�าให้ผู้น�ามีความคิดแบบเดียวกัน จึงเป็นเหตุผลท่ีว่าอายุ

ต่างกัน มีประสิทธิผลการบริหารของผู้บริหาร แตกต่างกัน 

3.  พนักงานที่มี ระดับการศึกษาต ่างกัน มี

ประสิทธิผลการบริหารของผู้บริหารในภาพรวมและราย

ด้าน ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ เรืองอุไร 

ช่วยชู (2540) เรื่องปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการ

ปฏบิตังิานของผูใ้หญ่บ้านศกึษาเฉพาะกรณจัีงหวดัปทมุธานี 

การศึกษาถือได้ว่าเป็นส่วนประกอบที่มีความส�าคัญน้อย

มากหากเมื่อพิจารณาถึงความสามารถ ประสิทธิผลการ

บริหารงานของผู้บริหาร เนื่องจากว่า หากมองถึงต�าแหน่ง

ผู้ใหญ่บ้านในบางหมู่บ้านผู้ใหญ่บ้านจบการศึกษาแค่ระดับ

ประถมศึกษา แต่มีความสามารถในการบริหารงานแบบผู้

บริหาร ท่ีจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีได้ ภาวะผู้น�า ที่

เกิดขึ้นในองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นนั้นไม่ได้มองว่าผู้น�า

คนใดจบการศึกษาในระดับท่ีสูงมากแค่ไหน แต่กลับมองว่า

ผู้น�าคนใดท่ีจะสามารถสร้างความเช่ือใจให้กับคนในชุมชน 

และสามารถผลักดันให้ชุมชนสามารถสร้างตนเองได้ เป็น

ผู้น�าที่สามารถน�าความรู้ที่หาได้จากประสบการณ์ หรือ

แม้แต่แสวงหามาจากท่ีอื่นๆ เพื่อน�ามาพัฒนาชุมชนของ

ตนเอง สิ่งเหล่านี้ต่างหากที่มีความส�าคัญต่อการเป็นผู้น�า 

จึงเป็นเหตุผลท่ีว่า ระดับการศึกษาต่างกัน มีประสิทธิผล

การบริหารของผู้บริหาร ไม่แตกต่างกัน

4. พนักงานที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบต่างกัน มี

ประสทิธผิลการบรหิารของผูบ้รหิารในภาพรวมและรายด้าน 

แตกต่างกัน สอดคล้องกับแนวคิดของ Etzioni (1964, p. 

8) ที่กล่าวว่า ประสิทธิผลขององค์การ (organization ef-

fectiveness) ก�าหนดจากระดบัความมากน้อยในการบรรลุ

เป้าหมาย หรือการท�าเป้าหมายให้เป็นจริง ขององค์การ 

สรุปได้ว่า หน้าที่ความรับผิดชอบที่มีนั้น จะวัดประสิทธิผล

ของผู้น�า วัดจากการบรรลุเป้าหมาย วัดจากวัตถุประสงค์

ในการบริหารจัดการโดยพิจารณาจากความสามารถของ

ตัวบุคคลและความสามารถในการพัฒนาชุมชน ตลอดจน

สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมทั้งภายใน ภายนอก

ชุมชน และสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ จนท�าให้เกิด

ความพึงพอใจในการท�างานซึ่งเป็นการมองประสิทธิผล

ในภาพรวม ผู้น�าจะมีหน้าท่ีรับผิดชอบท่ีแตกต่างกันออก

ไป โดย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจะมีภาระหน้าที่

ดูแลส่วนงานที่เกี่ยวข้องทั้งจังหวัดและมีผู้ใต้บังคับบัญชา 

คือ ก�านัน นายกองค์การบริหารส่วนต�าบล และผู้ใหญ่บ้าน 

ดังนั้นหน้าท่ีความรับผิดชอบจึงมีมากกว่า การบริหารงาน

ก็แตกต่างไปด้วย เมื่อเทียบกับผู้ใหญ่บ้านจะมีหน้าที่ความ

รับผิดชอบแค่ในหมู่บ้านของตนเอง จึงเป็นท่ีมาว่า หน้าที่

ความรับผิดชอบต่างกัน มีประสิทธิผลการบริหารของผู้

บริหาร แตกต่างกัน

5. พนักงานที่มีระยะเวลาปฏิบัติราชการต่างกัน 

มีประสิทธิผลการบริหารของผู้บริหารในภาพรวมและราย
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ด้าน แตกต่างกัน การท�างานในแต่ละพ้ืนที่ด้วยต�าแหน่ง

งานที่มีความเหมือนนั้น ไม่ว่าจะปฏิบัติงานระยะเวลาที่

นานแค่ไหนก็ตามต่างก็จะมีอุปสรรคและการด�าเนินการ

ที่เหมือนกัน เนื่องจากการรับนโยบายที่เหมือนกันในทุกๆ

ปี มีงบประมาณที่เหมือนกันทุกปี มีจ�านวนคนบริหารท่ีเท่า

กัน และมีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในทุกๆ เดือน 

ท�าให้ระยะเวลาในการปฏิบัติงานจึงไม่มีผลต่อประสิทธิผล

การบริหารงานของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

สอดคล้องกับแนวคิดของ ภรณี มหานนท์ (2529) ท่ีกล่าว

ว่าประสทิธผิลขององค์กรจะมขีึน้ได้ย่อมขึน้อยูก่บัเงือ่นไขที่

ว่าองค์กรสามารถท�าประโยชน์จากสภาพแวดล้อมจนบรรลุ

ผลส�าเรจ็ตามเป้าหมายทีต่ัง้ไว้ แต่สิง่ทีส่�าคญัทีส่ดุทีอ่ยูเ่บือ้ง

หลงัควบคมุกบัประสทิธผิลคือความมปีระสทิธภิาพ ซึง่หมาย

ถึงการมีสมรรถนะสูงสามารถมีระบบการท�างานที่ก่อให้

เกิดผลได้สูง โดยได้ผลผลิตที่มีมูลค่าของทรัพยากรท่ีใช้ไป

ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง มีความสัมพันธ์กับ

ประสิทธิผลการบริหาร ของผู้บริหารองค์การส่วนท้องถ่ิน 

จ.นครปฐม

ผลการวิเคราะห์ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง ด้าน

การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ ด้านการสร้างแรงบันดาล

ใจ มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการบริหาร ของผู้บริหาร

องค์การส่วนท้องถิ่น จ.นครปฐม พบว่า มีความสัมพันธ์ใน

ระดับต�่า ในทิศทางเดียวกัน มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.05 และด้านการค�านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล มีความ

สัมพันธ์กับประสิทธิผลการบริหาร ของผู้บริหารองค์การ

ส่วนท้องถิ่น จ.นครปฐม พบว่า มีความสัมพันธ์ในระดับ

ต�่า ในทิศทางเดียวกัน มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

เนื่องจากภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงประกอบไปด้วย การ

มีอิทธิผลอย่างมีอุดมการณ์ การสร้างแรงบันดาลใจ การ 

กระตุ้นทางปัญญา และการค�านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 

ซึ่งน�าไปสู ่การเป็นผู ้น�าที่มีวิสัยทัศน์ และมีการกระจาย 

อ�านาจและการเสริมสร้างแรงจูงใจ เป็นผู้ที่มีคุณธรรม และ

กระตุ้นผู้ตามให้มีความเป็นผู้น�า และจะส่งผลต่อความมี

ประสิทธิผลขององค์กร ดังนั้น ผู้น�าควรมีบทบาทของภาวะ

น�าการเปล่ียนแปลง จะมีลักษณะเป็นผู้ที่กระตุ้นให้เกิด

ความสนใจระหว่างผู้ตาม เพ่ือให้เกิดแง่มุมใหม่ๆ ในการ

ท�างาน ท�าให้ผู้ตามเกิดการตระหนักถึงปัญหาต่างๆ เพื่อ

หาแนวทางในการแก่ปัญหา เพื่อหาข้อสรุปใหม่ที่ดีกว่าเดิม 

และแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับแนวความคิด

ของ Bass & Avolio (1991) แต่ท้ังนี้ผู้น�าองค์กรเอง ควร

มีบทบาทภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงที่ค�านึงถึงการกระ 

ตุ้นการใช้ปัญญาของผู้ตามให้มากยิ่งข้ึน ซ่ึงสอดคล้องกับ

แนวความคิดของ Yukl (1994) ท่ีผู้น�าต้องสร้างพันธะต่อ

กลุ่มเป้าหมายขององค์กร และปฏิบัติให้เป้าหมายท่ีวางไว้

บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนั้น งานวิจัยครั้งนี้พบว่า ภาวะผู้น�า

การเปลี่ยนแปลงมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลองค์กร 

ตัวแปรท่ีร่วมพยากรณ์ คือ การกระจายอ�านาจ และการ

ให้อ�านาจในการตัดสินใจ การกระตุ้นปัญญา การสร้าง

วิสัยทัศน์ การถ่ายทอดวิสัยทัศน์ และการปลูกฝังค่านิยม 

การวิจัยเชิงคุณภาพ ผลการสัมภาษณ์ ภาวะผู้น�า

การเปลี่ยนแปลงท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารองค์การ

ส่วนท้องถ่ิน จ.นครปฐม

1. ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงในอุดมการณ์ของ

ท่าน มีลักษณะอย่างไร

ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงในอุดมคติ ควรมีวิสัย

ทัศน์ มีอุดมการณ์ มีความรู้ ความรับผิดชอบ มีความคิด

ริเริ่มท�าสิ่งใหม่ๆ สามารถแก้ไขปัญหาและวางแผนแก้

ปัญหาร่วมกันอย่างเป็นระบบ รับฟังความคิดเห็นของผู้

อื่น สามารถควบคุมอารมณ์ได้ มีความเป็นธรรม มีความ

เป็นมิตรแท้กับผู้ใต้บังคับบัญชา ไม่คิดแบ่งชนชั้น ผู้น�าควร

มีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้

กับผู้ใต้บังคับบัญชา กระตุ้นและส่งเสริมการพัฒนาความ

รู้ เรียนรู้สิ่งใหม่ๆตลอดเวลา ค�านึงถึงความสามารถของ

ผู้ใต้บังคับบัญชา น�าพาองค์กรไปสู่แผนท่ีวางไว้ได้ การจะ

เป็นผู้น�าควรได้รับการยอมรับจากผู้ใต้บังคับบัญชา สร้าง

ความศรัทธา ความเชื่อใจ ความไว้ใจ พูดคุยแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็น สร้างความภาคภูมิใจที่ได้ร่วมงานกันแก่ผู้ใต้

บังคับบัญชา ส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้พัฒนาตนเอง

ตามศักยภาพ งานท่ีท�าร่วมกันจึงจะประสบความส�าเร็จ

ได้ ผู้บังคับบัญชาควรมีความซ่ือสัตย์สุจริตต่อหน้าท่ีและ

จงรักภักดีต่อองค์กร จะต้องเป็นแบบอย่างท่ีดีต่อผู้ใต้บังคับ

บัญชาในการจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดความจงรักภักดีต่อ

องค์กร จะเห็นได้จากเมื่อองค์กรเติบโตพนักงานก็จะเติบโต

ตามเช่นกัน ผู้บังคับบัญชาควรมีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดี มีบุคลิก

ความเป็นผู้น�า และมีความเช่ือมั่นในตนเอง มีความคิดใน

เชิงบวกและไม่คิดร้ายต่อผู้อื่น มุ่งมั่นในการท�างาน กล้าที่
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จะตัดสินใจในแต่ละสถานการณ์ โดยค�านึงถึงและยึดถือ

เป้าหมายขององค์กรเป็นหลัก เข้าใจถึงปัญหาและแก้ไข

ปัญหาได้ตรงจุด เพ่ือให้องค์กรผ่านอุปสรรคต่างๆ ไปได้ 

ขึ้นอยู่กับว่าผู้บังคับบัญชาจะใช้วิธีการบริหารจัดการแบบ

ใดที่จะท�าให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรมากที่สุด

2. ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงในอุดมคติของท่าน 

ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานของท่านอย่างไร

ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง ส่งผลต่อประสิทธิผล

การบริหารงาน องค์กรจะเดินต่อไปได้นั้น ขึ้นอยู่กับผู้น�า

มีแนวความคิด มีทัศนคติในการเปลี่ยนแปลงองค์กรไปใน

รูปแบบใด การท�างานที่มีความรู้ มีการวางแผน สามารถ

ควบคุมสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นได้ มีความเป็นอันหนึ่ง

อันเดียวกันในองค์กร และการบริหารจัดการท่ีดี มีผล

ต่อการท�างาน มีผู้ใต้บังคับบัญชาที่ดี จงความรักภักดี มี

ประสิทธิภาพ ได้รับการยอมรับ ความเคารพนับถือจากผู้

ใต้บังคับบัญชา ท�าให้ได้รับความร่วมมือกันท�างานที่ดีและ

สามารถน�าพาองค์กรไปตามแผนที่วางไว้ ผู้ใต้บังคับบัญชา

มีความกระตือรือร้น มุ่งมั่นที่จะท�างาน เกิดขวัญและก�าลัง

ใจ ส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการท�างาน 

พัฒนาองค์กรให้ประสบผลส�าเร็จตามเป้าหมาย 

3. ท่านได้มอบหมายงาน ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา

ของท่านอย่างไร

การมอบหมายงานให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา การกระ

จายงานในหน้าที่ ความรับผิดชอบ และอ�านาจการตัดสิน

ใจภายในขอบเขตของผู้บังคับบัญชาที่ได้มอบหมายงานให้

ปฏิบัติ เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้ใช้ความรู้ 

ความสามารถในการท�างาน แสดงศักยภาพของตัวเองเพื่อ

พัฒนาให้ดียิ่งขึ้น เตรียมความพร้อมในการเลื่อนต�าแหน่ง

ในอนาคต แสดงถึงความไว้ใจของผู้บังคับบัญชากับตัวผู้ใต้

บังคับบัญชาในการมอบหมายงานให้รับผิดชอบ ตามความ

เหมาะสม และความสามารถของตัวผู้ใต้บังคับบัญชาเอง 

เพื่อเป็นการประเมินความสามารถ ศักยภาพในตัว การกล้า

ที่จะตัดสินใจ ความรับผิดชอบต่องานของผู้ใต้บังคับบัญชา 

เพือ่น�าพาให้บรรลผุลตามวตัถปุระสงค์ขององค์กรทีไ่ด้ตัง้ไว้ 

ที่ผู้น�าต้องสร้างพันธะต่อกลุ่มเป้าหมายขององค์กร และ

ปฏิบัติให้เป้าหมายที่วางไว้บรรลุวัตถุประสงค์

4. ท่านคิดว่าท่านสามารถน�าพาองค์การส่วนท้อง

ถ่ินของท่าน ไปตามแผนท่ีวางไว้ได้หรือไม่

สรุปผู ้น�าทุกท่าน สามารถน�าพาองค์การส่วน

ท้องถ่ินไปตามแผนท่ีวางไว้ได้ เพราะมีการวางแผน พูด

คุย ประชุมร่วมกันกับผู้ใต้บังคับบัญชา หรือผู้ท่ีเก่ียวข้อง 

ผู ้ใต้บังคับบัญชาจะเชื่อมั่นในตัวผู ้น�า ยอมรับผู ้น�าท่ีมี

ประสิทธิภาพ สามารถน�าพาองค์กรไปในทิศทางที่ดี ตลอด

จนมีการมอบหมายงานตามความสามารถของผู้ใต้บังคับ

บัญชา มีการติดตาม ตรวจสอบ ความคืบหน้าของงาน และ

การบริหารงานอย่างเป็นระบบ

ข้อเสนอแนะกำรวิจัยครั้งนี้ 

1. จากการวิเคราะห์ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง 

มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการบริหาร ของผู้บริหาร

องค์การส่วนท้องถิ่น จ.นครปฐม พบว่า ภาวะผู้น�าการ

เปลี่ยนแปลงมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการบริหารโดย

รวม ด้านการกระตุ้นทางปัญญา (r = .035) มีค่าเฉลี่ยต�่า

ท่ีสุด เมื่อเทียบกับด้านอื่น ดังนั้น ในการบริหารจัดการที่มี

ประสิทธิภาพผู้บริหารควรค�านึงถึงความส�าคัญในการเป็น

แบบอย่างด้านการคิดและแก้ไขปัญหา และมียุทธศาสตร์

ในการคิด ตลอดจนส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับบัญชากล้าที่จะ

แสดงความคิดเห็น โดยมีเหตุผลสนับสนุน โดยการหาแนว

ทางใหม่ๆ และความคิดสร้างสรรค์มาใช้ในการแก้ไขปัญหา 

กระตุน้การสร้างกระบวนการทางความคดิทีเ่ป็นระบบ และ

สร้างแรงจูงใจให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการพยายามแก้ไข

ปัญหาด้วยตนเอง เพื่อพัฒนากระบวนการทางความคิด

และการใช้ปัญญาในการแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ

2. จากการวิเคราะห์ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง 

มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการบริหาร ของผู้บริหาร

องค์การส่วนท้องถิ่น จ.นครปฐม พบว่า ภาวะผู้น�าการ

เปลี่ยนแปลงมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการบริหารโดย

รวม ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ (r = .106) มีค่าเฉลี่ย

ต�่า ดังนั้น ผู้น�าต้องเช่ือมั่นในตนเอง และท�าให้ผู้ใต้บังคับ

บัญชามองเห็นภาพอนาคต และสามารถสื่อความหวังที่

ผู้น�าต้องการอย่างชัดเจน สามารถสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้

ใต้บังคับบัญชา กระตือรือร้น มีความคิดในแง่บวก กระตุ้น

ทางปัญญา ท�าให้ผูต้ามรูส้กึว่าตนเองนัน้มคีณุค่า เสรมิสร้าง

ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และกระตุ้นให้ผู้ใต้บังคับบัญชา
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สามารถแก้ไขปัญหาที่ตัวเองก�าลังเผชิญอยู่

3. จากการวิเคราะห์ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง 

มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการบริหาร ของผู้บริหาร

องค์การส่วนท้องถ่ิน จ.นครปฐม พบว่า ภาวะผู้น�าการ

เปลี่ยนแปลงมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการบริหารโดย

รวม ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ (r = .112) มีค่า

เฉลี่ยต�่า ดังนั้น ผู้น�าควรเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ใต้บังคับ

บัญชา ใช้อ�านาจที่มีอยู่เพื่อประโยชน์ส่วนรวมเป็นส�าคัญ 

และร่วมกันแก้ไขปัญหาไปพร้อมๆกับผู้ใต้บังคับบัญชา มี

วิสัยทัศน์ สามารถควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้ มีความเป็น

ธรรมสูง เป็นแบบอย่างที่น่ายกย่อง ท�าให้ผู้ใต้บังคับบัญชา

เกิดความภาคภูมิใจที่ได้ร่วมงานกัน ผู้น�าแสดงความภาค

ภูมิใจ และความมั่นใจให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา สร้างความ

เป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน ความจงรักภักดี โดยอาศัยวิสัย

ทัศน์และการมีจุดประสงค์ร่วมกัน เพื่อการบรรลุเป้าหมาย

ที่ต้องการ ทั้งน้ีเพื่อให้การบริหารองค์กรมีประสิทธิภาพ 

และได้รับการยอมรับที่ดีจากผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นส�าคัญ

ข้อเสนอแนะกำรวิจัยครั้งต่อไป

1. ควรศึกษาวิจัยภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงที่ส่ง

ผลต่อประสิทธิผลการบริหารองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น

จังหวัดอื่นๆ หรือองค์การปกครองส่วนท้องถ่ินในระดับอื่น 

เพื่อน�ามาเปรียบเทียบ และน�าผลวิจัยที่เป็นประโยชน์มาใช้

ในการพัฒนาการศึกษาต่อไป

2. ควรศึกษาเก่ียวกับการพัฒนาคุณลักษณะผู้น�า

การเปลี่ยนแปลงของผู ้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้อง

ถ่ินท่ีพึงประสงค์ สู่การท�างานมาตรฐานสูงอย่างมืออาชีพ 

(high performance) 

3. ควรศึกษาภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู้

บริหาร แยกแยะต�าแหน่งความรับผิดชอบในหน้าท่ีแต่ละ

ต�าแหน่งว่ามภีาวะผูน้�าการเปลีย่นแปลงแตกต่างกนัอย่างไร 

และส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารอย่างไร

4. จากการวิเคราะห์ผลของการศึกษาวิจัยภาวะ

ผู้น�าการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหาร

องค์การบริหารส่วนท้องถ่ิน จ.นครปฐม การสร้างแรง

บันดาลใจส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารองค์การบริหาร

ส่วนท้องถ่ิน จ.นครปฐม มค่ีาความสมัพนัธ์ต�า่กว่าปัจจยัด้าน

อื่นๆ จึงควรน�าไปศึกษาต่อเก่ียวกับ การสร้างแรงบันดาล

ใจ มีผลต่อประสิทธิผลการบริหารอย่างไร
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บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพ่ือศึกษาสมรรถนะด้านความรู้ที่จ�าเป็นของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความปลอดภัย

สนามบิน (2) เพื่อศึกษาสมรรถนะด้านความรู้ของเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบความปลอดภัยสนามบินในปัจจุบัน (3) เพื่อจัดท�า

แผนพัฒนาเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความปลอดภัยสนามบิน ซ่ึงงานวิจัยนี้ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ เป็น

เครื่องมือในการวิจัย ในงานวิจัยได้แบ่งขั้นตอนการวิจัยเป็น 3 ขั้นตอน ขั้นแรกศึกษาคุณสมบัติด้านความรู้ที่จ�าเป็นส�าหรับ

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบฯ โดยศึกษาจากกฎ ระเบียบของประเทศไทย และคู่มือขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ 

ขั้นตอนที่สองศึกษาสมรรถนะด้านความรู้ของเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบฯ ท่ีท�างานในปัจจุบัน โดยการส�ารวจโดยใช้แบบสอบถาม

จากประชากรอย่างคือ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบฯ ทั้งหมดของส�านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย จ�านวน 20 คน ขั้น

ตอนที่สามท�าการสัมภาษณ์ผู้บังคับบัญชาและผู้เชี่ยวชาญด้านการฝึกอบรมเพื่อทราบปัจจัยภายใน และภายนอกต่างๆ ที่

ส่งกระทบต่อองค์กร น�าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ท�าการวิเคราะห์ข้อมูลท�า SWOT Analysis เพื่อได้แผนพัฒนาเจ้า

หน้าที่ตรวจสอบฯ และน�าแผนพัฒนาเจ้าหน้าที่ตรวจสอบฯ ที่ได้ ให้ผู้บังคับบัญชาและผู้เชี่ยวชาญด้านการฝึกอบรมตรวจ

สอบความถูกต้องเหมาะสม และความเป็นไปได้ในการน�าไปใช้งานจริง ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ ความรู้ท่ีจ�าเป็นส�าหรับผู้

ตรวจสอบฯ แบ่งได้เป็น 2 ประเภท ประเภทที่ 1 ความรู้ท่ัวไปด้านการบินและการบริหารสนามบิน ประเภทท่ี 2 ความรู้

ด้านวิชาเฉพาะประกอบด้วย  ด้านกายภาพสนามบิน ด้านเครื่องอ�านวยความสะดวกในการเดินอากาศประเภททัศนวิสัย 

ด้านการดับเพลิงกู้ภัยและแผนฉุกเฉิน ด้านการปฏิบัติงานในเขตการบิน ด้านการบริหารจัดการ ด้านนิรภัย และด้านสิ่ง

แวดล้อมสนามบิน ผลจากการท�า SWOT Analysis นั้น ให้ได้กลยุทธ์ระดับองค์กรในการพัฒนาเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบฯ ที่

ส�าคัญ คือ พัฒนาองค์กร บุคลากร ระบบงานสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง

ค�ำส�ำคัญ: แผนพัฒนา, เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความปลอดภัย, สนามบิน

Abstract

The objective of this mixed method research was (1) to study the service quality of air freight 

carriers at Chiang Mai international airport (2) to develop a service quality improvement plan for air 
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บทน�ำ

องค ์การการบินพลเรือนระหว ่ างประเทศ  

( International Civil Aviation Organization--ICAO) 

เป็นหน่วยงานพิเศษของสหประชาชาติที่จัดตั้งขึ้นเพื่อวาง

ระเบียบข้อบังคับ ส�าหรับกิจกรรมการบินระหว่างประเทศ

ระหว่างชาติ เป็นผู้จัดการก�าหนดมาตรฐานและวิธีปฏิบัติ

ที่ใช้ในกิจการการบินทุกประเภท โดยได้จัดท�าในลักษณะ

เป็นข้อตกลงระหว่างนานาประเทศ รวมทั้งออกระเบียบ

ข้อบังคับการเดินอากาศ การออกประกาศนียบัตรและการ

ตรวจสอบเคร่ืองบินการก�าหนดคุณสมบัติของเจ้าหน้าที่

ประจ�าเครื่องบินและเจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างเครื่อง ก�าหนด

ลักษณะของท่าอากาศยาน ก�าหนดมาตรฐานระบบสื่อสาร

และวิทยุช่วยบิน กิจการศุลกากร คนเข้าเมือง ตลอดจนข้อ

บังคับว่าด้วยสุขภาพของผู้โดยสารเครื่องบิน สินค้า และ

พัสดุล�าเลียงโดยทางเครื่องบิน และท�าหน้าที่สอบสวนเมื่อ

เกิดอุบัติเหตุทางเครื่องบินเกิดขึ้น ปัจจุบันมีสมาชิกทั้งหมด 

191 ประเทศ ประเทศไทยในฐานะที่เป็นหน่ึงในสมาชิก 

จึงมีหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐานท่ี 

ICAO ก�าหนด (ICAO, 2001)

freight carriers at Chiang Mai international airport (3) to investigate the feasibility and consistency 

of a service quality improvement plan for air freight carriers at Chiang Mai international airport. 

This research has two steps. First, to survey quality of services by sampling 5 leaders of the freight  

carriers at Chiang Mai international airport and to analyze the consumer expectations and  

perceptions of service quality called SERVQUAL. Second, to interview 7 experts of air freight carriers. The  

interviews and questionnaires were analyzed by SWOTANALYSIS (a study by an organization to identify its  

internal strengths and weaknesses and external opportunities and threats.) for the developed service 

of air freight carriers. The results of this study were able to compare expectations and real perceptions 

from the service quality of air freight carriers at Chiang Mai international airport. Quick response time, 

understanding and sympathy were different the results of data were analyzed using SWOT ANALYSIS 

that gave us the strategic plan for development of the quality of service. Two major issues are the 

development of the physical characteristics and service characteristics of employees. The result of 

this research can be used for planning for developing the quality of service for air freight carriers at 

Chiang Mai international airport.

Keywords: development plan, safety inspector, aerodrome

จากการที่ประเทศไทยเป็นหนึ่งในสมาชิกของ

องค์การการบนิพลเรอืนระหว่างประเทศ ท�าให้ประเทศไทย

ประกาศพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 ซึ่ง

มาตรา 60/1 บัญญัติว่า ภายใต้บังคับมาตรา 60/34 สนาม

บนิอนญุาตหรอืทีข่ึน้ลงชัว่คราวอนญุาตจะเปิดให้บรกิารแก่

สาธารณะได้ต่อเมือ่ไดร้บัใบรบัรองการด�าเนนิงานสนามบนิ

สาธารณะจากผู้อ�านวยการส�านักงานการบินพลเรือนแห่ง

ประเทศไทย มาตรา 60/20 เพือ่ประโยชน์ในการควบคมุการ

ด�าเนินงานสนามบินอนุญาตหรือที่ขึ้นลงชั่วคราวอนุญาตที่

ได้รับใบรับรองการด�าเนินงานสนามบินสาธารณะ ปัจจุบัน

ยังไม่มีเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบความปลอดภัยสนามบินที่ความ

รู้ตามที่ส�านักงานบินพลเรือนแห่งประเทศไทย องค์การ

การบินพลเรือนระหว่างประเทศ หรือกรมการบินพลเรือน

ก�าหนด ดังนั้น การศึกษาการวิจัยนี้จึงมีความจ�าเป็นตาม

วัตถุประสงค์การวิจัย



122 Vol. 9 No. 1 January-April 2019
EAU HEritAgE JoUrnAl

Social Science and Humanity

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

1. เพื่อศึกษาสมรรถนะด้านความรู้ที่จ�าเป็นของ

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความปลอดภัยสนามบิน 

2. เพื่อศึกษาสมรรถนะด้านความรู้ของเจ้าหน้าท่ี

ตรวจสอบความปลอดภัยสนามบินในปัจจุบัน

3. เพื่อจัดท�าแผนพัฒนาเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความ

ปลอดภัยสนามบิน 

แนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง

จ�านงค์ อดิวัฒนสิทธิ์ (2545) กล่าวว่า การ

พัฒนาตามทฤษฎีของพุทธศาสนา การพัฒนาตรงกับค�า

ว่า “ภาวนา” ซึ่งหมายถึง การท�าให้เจริญงอกงาม ถึง

อย่างไรก็ตาม ค�าว่า “การพัฒนา” ในที่นี้เป็นค�าที่ก�าหนด

ให้มีคุณค่า และตามหลักการของพุทธศาสนา การพัฒนา

จะต้องด�าเนินไปพร้อมๆ กัน 4 ทาง คือ

1. การพัฒนาทางด้านกายภาพ (physical  

development) เป็นกระบวนการสร้างความเจรญิงอกงาม

ทางร่างกาย การฝึกอบรมร่างกายให้รู ้จักติดต่อกับสิ่ง

ภายนอกด้วยดีและปฏิบัติต่อสิ่งภายนอกเหล่านั้นในทางท่ี

เป็นคุณ มิให้เกิดโทษ ให้กุศลธรรมเจริญงอกงามและก�าจัด

ให้อกุศลธรรมเส่ือมสูญไป สิ่งภายนอกที่มีบทบาทต่อชีวิต

มนุษย์ก็ คือ อารมณ์ภายนอกทั้ง 5 ได้แก่ รูป เสียง กลิ่น 

รส สัมผัส จุดมุ่งหมายของการพัฒนาในข้อนี้ก็คือ การท�าให้

บุคคลรู้จักวิธีการเกี่ยวข้องกับอารมณ์ภายนอกทั้ง 5 อย่าง

นี้ อย่างถูกต้องเหมาะสม และเป็นคุณประโยชน์ต่อการ

พัฒนาชีวิตให้เจริญก้าวหน้าสูงขึ้น

2 .  การพัฒนาทางด ้ านศีลธรรม (mora l  

development) เป็นกระบวนการฝึก อบรมบุคคลให้มีศีล 

ให้ตั้งอยู่ในระเบียบวินัย ไม่เบียดเบียน หรือก่อความเดือด

ร้อนเสียหายแก่บุคคลอื่น สามารถอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นได้

เป็นอย่างดี มีความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลต่อบุคคลอื่น

3. การพัฒนาทางด้านจิตใจ หรือทางด้านอารมณ์ 

(spiritual or emotional development) เป็นความ

พยายามที่จะฝึกอบรมจิตใจให้เข้มแข็งให้มีความมั่นคง 

และมีความเจริญงอกงามด้วยคุณธรรมทั้งหลาย เช่น มี

เมตตากรุณา มีความขยันหมั่นเพียร มีความอดทน มีสมาธิ 

มีความสดชื่นเบิกบาน มีความสงบสุข แจ่มใส เป็นต้น การ

พัฒนาทางด้านจิตใจท่ีบางทีเรียกว่า การพัฒนาอารมณ์

4. การพัฒนาทางด้านสติปัญญา (intellectual 

development) เป็นกระบวนการในการฝึกอบรมให้รู้และ

เข้าใจสิง่ทัง้หลายตามความเป็นจรงิ ผูท้ีม่คีวามรูเ้ท่าทนัเหน็

แจ้งโลกและชีวิตตามสภาพของมัน สามารถท�าจิตใจให้เป็น

อิสระ และบริสุทธิ์หลุดพ้นจากกิเลสเศร้าหมอง และท�าตน

ให้ปลอดพ้นจากความทุกข์ ท�าตนให้มีความสุข สามารถ

แก้ปัญหาต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถ

ท�าตนให้อยู่เหนือปัญหา เหนือความขัดแย้ง และพัฒนา

ส่วนรวมให้มีความสงบ มีความเสมอภาค และมีความเป็น

ประชาธิปไตยอย่างมีคุณภาพ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 

8 พ.ศ. 2540 -2544 กล่าวว่าการพัฒนาศักยภาพของคน 

ประกอบด้วยการส่งเสรมิให้ประเทศมโีครงสร้างประชากรที่

เหมาะสม และมีการกระจายของประชากรท่ีสอดคล้องกับ

ศักยภาพและโอกาสการพัฒนาในแต่ละพื้นที่ของประเทศ 

การปรับปรุงกระบวนการเรียนรู้ด้านการพัฒนาจิตใจให้

เกิดผลในทางปฏิบัติการพัฒนาสติปัญญาและทักษะฝีมือ

แรงงานให้คนไทยทกุคนมคีณุภาพและประสทิธภิาพสงูขึน้ใน

กระบวนการผลติและสามารถปรบัตวัได้กบัการเปลีย่นแปลง

ทางเศรษฐกิจและสังคม รวมท้ังการพัฒนาสุขภาพและ

พลานามัยท่ีมุ่งเสริมโอกาสให้คนไทยทุกคนมีสุขภาพดีถ้วน

หน้าและมีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันโรค

วิเชียร แก่นไร (2542, น. 10) กล่าวว่า การพัฒนา

ตนเอง หมายถึง การเสริมสร้างความรู้ และการปรับปรุง

ตนเองให้มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะความช�านาญ และ

ความสามารถในการปฏิบัติงานท่ีตนรับผิดชอบอย่างมี

ประสิทธิภาพ ท้ังการพัฒนาร่างกาย และจิตใจ

ยืนยง ราชวงษ์ (2551) ได้ให้นิยามว่า แผนพัฒนา

ตนเอง (Individual Development Plan--IDP) หมาย

ถึง การพัฒนาบุคลากรโดยยึดหลักการประเมินสมรรถนะ 

(competency based approach) จะท�าให้ผู้ปฏิบัติงาน

สามารถรู้จุดเด่น จุดด้อยของความสามารถในการ ปฏิบัติ

งานของตน และสามารถพฒันาตนเองให้สอดคล้องกบัความ

ต้องการจ�าเป็นของหน่วยงาน และของตนเองอย่างแท้จริง 

โดยจะต้องผ่านกระบวนการประเมินสมรรถนะท่ีประกอบ
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ด้วย การประเมินตนเอง ร่วมกับเพื่อนร่วมงานหรือผู้บังคับ

บัญชาร่วมประเมิน น�าผลสรุปผล ว่าสมรรถนะใดท่ีจ�าเป็น

ต้องพัฒนา และสมรรถนะใดที่ไม่จ�าเป็นต้องพัฒนา ต่อจาก

น้ันน�ามาจัดอันดับสมรรถนะที่จ�าเป็นต้องพัฒนา พร้อมให้ 

เหตผุลประกอบ ว่าการพฒันาสมรรถนะดงักล่าวจะส่งผลต่อ

อะไร ต่อใคร เช่น จะส่งผลต่อคุณภาพของนักเรียน หน่วย

งาน ชุมชน วงการวิชาชีพ หรือตนเอง เป็นต้น

กรอบแนวคิดกำรวิจัย

กฎ ระเบียบ ของประเทศไทย

1. ระเบียบกรมการบินพลเรือน (บพ.) ว่าด้วยคุณสมบัติ 

การมอบหมาย การปฏิบัติหน้าที่ และก�ากับดูแล การ

ปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพรบ.การเดิน

อากาศ พ.ศ. 2497 พ.ศ. 2558

2. ข้อก�าหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติและการฝึกอบรมส�าหรับ

ผู้ตรวจสอบด้านการบินแต่ละประเภท แนบท้ายระเบียบ 

ส�านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ว่าด้วย 

คุณสมบัติ การแต่งตั้ง การปฏิบัติหน้าที่และการก�ากับดูแล 

การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบด้านการบิน

แนวคิดในการพัฒนาบุคลากร

แผนพัฒนาเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบความ

ปลอดภัยสนามบินส�านักงานการบิน

พลเรือนแห่งประเทศไทย

คู่มือมำตรฐำนสำกล

คู่มือองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ICAO DOC 

9774 Manual on Certification of Aerodromes

ภำพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีกำรด�ำเนินกำรวิจัย

งานวิจัยชิ้นนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ และเชิง

คณุภาพ ท�าการศกึษากฎ ระเบยีบ ของกรมการบนิพลเรอืน 

ส�านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย และคู่มือของ

องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ  (ICAO) Doc 

9774 Manual on Certification of Aerodromes การ

รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม

และการสัมภาษณ์ 

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

ประชากร คือ  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความปลอดภัย

สนามบิน ส�านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ผู้

บังคับบัญชา ผู้เชี่ยวชาญด้านการฝึกอบรม จ�านวน 25 คน 

ซึ่งแบ่งเป็น เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความปลอดภัยฯ จ�านวน 

20 คน และผู้บังคับบัญชา ผู้เชี่ยวชาญด้านการฝึกอบรม 

จ�านวน 5 คน โดยใช้ประชากรท้ังหมดไม่มีกลุ่มตัวอย่าง

เครื่องมือท่ีใช้ในกำรวิจัย

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แบบสอบถาม และ

แบบสัมภาษณ์

1. แบบสอบถามเพือ่วเิคราะห์สมรรถนะด้านความ

รู้ของเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบความปลอดภัยสนามบินท่ีท�างาน

อยู่ในปัจจุบัน

2. แบบสัมภาษณ์เพื่อให้ผู ้เช่ียวชาญวิเคราะห์

สภาวะแวดล้อมเพื่อจัดท�าแผนพัฒนาเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ

ความปลอดภัยสนามบิน

ผู ้ วิ จั ยท� าการทดสอบความ เที่ ย งตร งของ

แบบสอบถามโดยการน�าแบบสอบถามไปเสนอให้กับผู้
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เชี่ยวชาญจ�านวน 3 ท่าน พิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง

เที่ยงตรงของเน้ือหา โดยการหาค่า IOC ผลที่ได้จะต้องมี

ค่า IOC ≥ 0.5 จึงจะยอมรับได้ โดยมีการก�าหนดเกณฑ์ คือ

1 หมายถึง ไม่มีความสอดคล้อง

0 หมายถึง ไม่มีความเห็น

1 หมายถึง สอดคล้อง

ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล มีค่า IOC เท่ากับ 0.73

ส่วนที ่2 แบบสอบถามด้านสมรรถนะด้านความรูท้ี่

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความปลอดภัยสนามบิน เท่ากับ 0.93

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล

การเก็บรวบรวมข้อมูลท�าดังนี้ แจกแบบสอบถาม

ให้กับเจ้าหน้าทีต่รวจสอบความปลอดภยัสนามบนิทัง้หมดที่

ท�างานอยู่ในส�านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยใน

ปัจจุบัน และการสัมภาษณ์ผู้บังคับบัญชา และผู้เชี่ยวชาญ

ด้านการฝึกอบรม 

กำรวิเครำะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้

สถติทิีใ่ช้ในการวจิยันี ้จะใช้การวเิคราะห์ข้อมลูเชงิ

ปริมาณ ได้แก่ ความถี่ (frequency) ร้อยละ (percentage) 

ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(standard deviation) บรรยายข้อมูลท่ัวไป และระดับ

ความรู้ของเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบความปลอดภัย

ผลกำรวิจัย

1. จากการศกึษาค้นคว้ากฎหมาย ระเบียบ เอกสาร 

คู่มือท่ีเก่ียวข้อง พบว่า เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบความปลอดภัย

สนามบิน ส�านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ควร

มีสมรรถนะด้านความรู้ ดังแสดงในตาราง 1

ตำรำง 1 

ความรู้ด้านการบินที่จ�าเป็นต่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความปลอดภัยสนามบิน

ควำมรู้ด้ำนกำรบิน ICAO บพ. กพท.

ควำมรู้พ้ืนฐำนด้ำนสนำมบินและกำรบิน

1. ความรู้เรื่องภาคผนวก 14 / / / 

2. การจัดการท่าอากาศยานเบื้องต้น / 

3. มนุษย์ปัจจัยด้านการบิน / / / 

4. ขั้นตอนการออกใบรับรองการด�าเนินงานสนามบิน / / / 

ควำมรู้พ้ืนฐำนด้ำนสนำมบินและกำรบิน

5. ระบบจัดการความปลอดภัยด้านการบิน / / / 

6. การจัดการการจราจรทางอากาศเบื้องต้น / 

7. ความรู้พื้นฐานส�าหรับนักบินส่วนบุคคลภาคพื้น / / / 

8. กฎหมายเกี่ยวกับการบินของประเทศไทย / / / 

9. การประเมินการตรวจสอบความปลอดภัยการบิน / 

10. ระบบการจัดการคุณภาพ / 

11. เทคนิคการตรวจสอบ / / / 

12. ระบบข้อมูลข่าวสารการบินเบื้องต้น / 

13. การประเมินความเสี่ยงด้านการบิน / / /



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 ประจ�าเดือน มกราคม-เมษายน 2562 125

ตำรำง 1 (ต่อ)

ความรู้ด้านการบินที่จ�าเป็นต่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความปลอดภัยสนามบิน

ควำมรู้ด้ำนกำรบิน ICAO บพ. กพท.

ด้ำนกำยภำพสนำมบิน

14. การวางแผนและระบบสนามบิน / / / 

ควำมรู้พ้ืนฐำนด้ำนสนำมบินและกำรบิน

15. การออกแบบและก่อสร้างสนามบิน / / / 

16. การบ�ารุงรักษาสนามบิน / / / 

17. วิศวกรรมพื้นผิวสนามบิน / 

ด้ำนเครื่องอ�ำนวยควำมสะดวกในกำรเดินอำกำศประเภท ทัศนวิสัย

18. ระบบน�าทางทางอากาศ / / / 

19. การบ�ารุงรักษาระบบไฟฟ้าสนามบิน / / / 

20. มาตรฐานเครื่องอ�านวยความสะดวกใน / / / 

ด้ำนกำรปฏิบัติงำนในเขตปฏิบัติกำรบิน

21. การปฏิบัติงานให้ปลอดภัยในสนามบิน / / / 

22. ความปลอดภัยในลานจอดสนามบิน / / / 

23. การจัดการและปฏิบัติงานในลานจอด / / / 

24. การบริหารจัดการสัตว์สนามบิน / / / 

25. การบริหารจัดการสินค้าอันตราย / 

ด้านแผนฉุกเฉินและดับเพลิงกู้ภัยอากาศยาน

26. การบริหารจัดการและการวางแผนเหตุฉุกเฉิน / / / 

27. การดับเพลิงอากาศยาน / / / 

28. ผู้ตรวจสอบด้านการดับเพลิง / / / 

ด้านการจัดการนิรภัยการบิน

29. การด�าเนินการระบบจัดการความปลอดภัยการบิน / / / 

30. การบูรณาการระบบบริหารจัดการความปลอดภัย / / / 

31. ขั้นตอนการศึกษาด้านการบิน /

ด้ำนสิ่งแวดล้อมกำรบิน

32. ระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม / 

33. การตรวจติดตามมาตรการตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม / 

34. สิ่งแวดล้อมการบิน / 
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2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม พบ

ว่า ผู้ที่เกี่ยวข้องที่ตอบแบบสอบถามจ�านวน 20 คน ส่วน

ใหญ่ร้อยละ 90 ปฏิบัติงานไม่เกิน 5 ปี ระดับความรู้ของ

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบฯ ในปัจจุบันอยู่ในระดับต�่า (ค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 2.39)  เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าเจ้าหน้าที่ตรวจ

สอบฯ เห็นว่าส่วนใหญ่มีความรู้อยู่ในระดับต�่า โดยข้อท่ี

มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด คือ วิศวกรรมผิวพื้นสนามบิน ค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 1.70 รองลงมา คือ การออกแบบและก่อสร้าง

สนามบิน ค่าเฉล่ียเท่ากับ 1.95 และน้อยที่สุดคือ ระบบ

จดัการความปลอดภัยด้านการบนิ ค่าเฉลีย่เท่ากบั 3.00 และ

เมื่อพิจารณาตามประเภทของความรู้ ด้านความรู้พื้นฐาน

ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุดคือ การจัดการการจราจรทางอากาศ

เบื้องต้น  ค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.00 ด้านกายภาพสนามบิน ข้อ

ที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุดคือ วิศวกรรมผิวพื้นสนามบิน ค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 1.70 ด้านเครื่องอ�านวยความสะดวกในการเดิน

อากาศประเภททัศนวิสัย ข้อท่ีมีค่าต�่าท่ีสุดคือ การบ�ารุง

รักษาระบบไฟฟ้าสนามบิน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.35 ด้านการ

ปฏิบัติงานในเขตการบิน ข้อท่ีมีค่าต�่าท่ีสุดคือ การบริหาร

จัดการสินค้าอันตราย ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.25 ด้านการดับ

เพลิงกู้ภัยและแผนฉุกเฉิน ข้อที่มีค่าต�่าที่สุดคือ ผู้ตรวจสอบ

ด้านการดับเพลิง  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.05 ด้านการจัดการ

ระบบความปลอดภัยสนามบิน ข้อท่ีมีค่าต�่าท่ีสุดคือ แผน

ความปลอดภัยประเทศด้านการบิน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.10 

ด้านสิ่งแวดล้อมสนามบิน ข้อที่มีค่าต�่าที่สุดคือ สิ่งแวดล้อม

การบิน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.05

3. ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของเจ้าหน้าที่

ตรวจสอบความปลอดภัยสนามบิน และนโยบายของผู้

บริหาร พบว่า มีประเด็นจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ

อุปสรรคตามรายละเอียดตามตารางท่ี 2 

ตำรำง 2 

จุดแข็ง	จุดอ่อน	โอกาส	และอุปสรรค

จุดแข็ง (strength)

1. ส�านักงานฯ สนับสนุนให้มีการพัฒนาบุคลากร

2. มีความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างประเทศในการ

พัฒนาบุคลากร

3. บุคลากรในปัจจุบันสามารถพัฒนาเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่

ตรวจสอบความปลอดภัยสนามบิน

จุดอ่อน (weakness)

1. ปริมาณงานของพนักงานที่มากเกินไป จนกระทบต่อการ

พัฒนา/อบรม หรือการตรวจสอบความปลอดภัยสนามบิน

2. หน่วยงานยังคงมีวัฒนธรรมความเป็นราชการอยู่มาก

3. สิ่งอ�านวยความสะดวกพื้นฐานยังไม่พร้อมต้องท�าการ

สร้างข้ึนใหม่อีกมาก

โอกำส (opportunity)

1. ได้รับความช่วยเหลือ การสนับสนุนจากรัฐบาล และ

องค์กรต่างประเทศในการพัฒนาสมรรถนะ

2. หน่วยงานภายนอกให้ความยอมรับมากขึ้น

3. เป็นหน่วยงานใหม่ ยังสามารถใช้คนใหม่สร้างวัฒนธรรม

องค์กรใหม่ได้

อุปสรรค (threat)

1. หน่วยงานภายใต้การก�ากบัจดัตัง้มานานและมผีูเ้ชีย่วชาญ

มากกว่า

2. มีการตรวจสอบภายองค์การการบินพลเรือนระหว่าง

ประเทศและหน่วยงานอื่นเป็นระยะ

3. ผลจากการไม่ผ่านมาตรฐานการตรวจสอบผู้ก�ากับดูแล

ขององค์การการบนิพลเรอืนระหว่างประเทศ ท�าให้บคุลากร

ส่วนใหญ่ถูกใช้ไปกับการแก้ไขปัญหาดังกล่าว

เมื่อพิจารณาผลการประเมินทั้งปัจจัยภายนอก 

และภายในแล้ว ผู้วิจัยได้ท�าการวางแผนกลยุทธ์ เพื่อพัฒนา

สมรรถนะด้านความรู้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความปลอดภัย

สนามบิน ส�านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ซ่ึง

จากกกลยุทธ์ที่วิเคราะห์ได้นั้น เพื่อน�าแผนกลยุทธ์ไปสู่

การปฏิบัติอย่างชัดเจนเป็นมีความเป็นไปได้ ผู้วิจัยจึงสรุป

ประเด็นให้สอดคล้องกับแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ 

ซ่ึงได้กลยุทธ์ระดับองค์กร 1 ประเด็น กลยุทธ์ระดับแผน

งาน 2 ประเด็น และกลยุทธ์ระดับโครงการ 4 ประเด็น

จากการจัดท�าแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนาสมรรถนะ

ด้านความรูข้องเจ้าหน้าทีต่รวจสอบความปลอดภยัสนามบนิ 

ส�านกังานการบนิพลเรอืนแห่งประเทศไทย สามารถจ�าแนก
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แผนพัฒนาเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความปลอดภัยสนามบิน 

ด้านความรู้ด้านสนามบินและการบิน 4 โครงการ ทั้งนี้

การในแผนกลยุทธ์ทแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติจะมีเง่ือนไข

ความส�าเร็จดังต่อไปนี้

1. ควรมีการส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความ

ปลอดภัยสนามบิน มีความรู้พื้นฐานด้านสนามบินและการ

บินภายใน 1 ปีแรก

2. ควรให้เจ้าหน้าทีต่รวจสอบความปลอดภยัสนาม

บนิในแต่ละด้าน เข้าร่วมโครงการตามแผนพฒันาเจ้าหน้าที่

ตรวจสอบความปลอดภัยสนามบิน ในหลักสูตรเดียวกัน 

ตำรำง 3 

สรุปกลยุทธ์ระดับองค์กร	กลยุทธ์ระดับแผนงานและกลยุทธ์ระดับโครงการ

กลยุทธระดับองค์กร กลยุทธ์ระดับแผนงาน กลยุทธ์ระดับโครงการ

- พฒันาองค์กร บคุลากร ระบบ 

  งานสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง

- พัฒนาเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความ 

  ปลอดภัยสนามบิน

- ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 

  ความปลอดภัยสนามบินมีความ 

  รู้ที่เท่าเทียมกัน

- จัดฝึกอบรมความรู้พื้นฐานและ 

   เฉพาะด้านที่เปิดภายในประเทศ

- จัดฝึกอบรมความรู้พื้นฐานท่ีต้อง 

   ศึกษาต่างประเทศ

- จัดฝึกอบรมความรู้ เฉพาะด้าน 

   ที่ต้องศึกษาต่างประเทศ

- จัดหมุนเวียนเจ้าหน้าที่ฯ ในฝ่าย 

   ให้เข้าร่วมฝึกอบรม

กำรอภิปรำยผล

การวิจัย พบว่า ความรู้พื้นฐานที่จ�าเป็นสอดคล้อง

ตามระเบียบกรมการบินพลเรือน (บพ.) ว่าด้วยคุณสมบัติ 

การมอบหมาย การปฏิบัติหน้าที่ และก�ากับดูแล การ

ปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ

การเดินอากาศ พ.ศ. 2497 พ.ศ. 2558 ข้อก�าหนดเก่ียวกับ

คุณสมบัติและการฝึกอบรมส�าหรับผู้ตรวจสอบด้านการบิน

แต่ละประเภท แนบท้ายระเบยีบ ส�านกังานการบนิพลเรอืน

แห่งประเทศไทย (กพท.) ว่าด้วย คุณสมบัติ การแต่งตั้ง 

การปฏิบัติหน้าที่ และการก�ากับดูแล การปฏิบัติหน้าที่

ของผู้ตรวจสอบด้านการบิน และ Doc 9774 Manual on 

Certification of Aerodromes ก�าหนด ประกอบด้วย 

ความรู้เกี่ยวกับสนามบินและการบิน โดยความรู้พื้นฐาน

ประกอบด้วย ความรู้เกี่ยวกับภาคผนวก 14 การจัดการ

ท่าอากาศยาน มนุษยปัจจัยด้านการบิน ขั้นตอนการออก

ใบรับรองการด�าเนินงาน ระบบจัดการความปลอดภัยด้าน

การบิน การจัดการการจราจรทางอากาศ ความรู้พื้นฐาน

ส�าหรับนักบิน กฎหมายเกี่ยวกับการบินของประเทศไทย 

การประเมนิการตรวจสอบความปลอดภยัการบนิ ระบบการ

จัดการคุณภาพ เทคนิคการตรวจสอบ ระบบข้อมูลข่าวสาร

การบิน และการประเมินความเสี่ยงด้านการบิน โดยความรู้

เฉพาะด้าน ประกอบด้วย ด้านกายภาพสนามบินประกอบ

ด้วย การวางแผนและระบบสนามบิน การออกแบบและ

ก่อสร้างสนามบิน การบ�ารุงรักษาสนามบิน และวิศวกรรม

พื้นผิวสนามบิน ด้านเครื่องอ�านวยความสะดวกในการเดิน

อากาศประเภททัศนวิสัยประกอบด้วย ระบบน�าทางทาง

อากาศ การบ�ารุงรักษาระบบไฟฟ้าสนามบิน และมาตรฐาน

เครื่องอ�านวยความสะดวกในการเดินอากาศภาคพื้น ด้าน

การปฏบัิตงิานในเขตการบินประกอบด้วย การปฏบัิตงิานให้

ปลอดภัยในสนามบิน ความปลอดภัยในลานจอดสนามบิน 

การจัดการและปฏิบัติงานในลานจอด การบริหารจัดการ

สัตว์สนามบิน และการบริหารจัดการสินค้าอันตราย ด้าน

แผนฉุกเฉินและดับเพลิงกู้ภัยอากาศยานประกอบด้วย การ

บริหารจัดการและการวางแผนเหตุฉุกเฉิน การดับเพลิง

อากาศยาน และผู้ตรวจสอบด้านการดับเพลิง ด้านการ

จัดการนิรภัย ประกอบด้วย การด�าเนินการระบบจัดการ

ความปลอดภัยการบิน การบูรณาการระบบบริหารจัดการ

ความปลอดภัย ขั้นตอนการศึกษาด้านการบิน และแผน

ความปลอดภัยประเทศด้านการบิน ด้านสิ่งแวดล้อมสนาม

บินประกอบด้วย ระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม การ

ตรวจติดตามมาตรการตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
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และส่ิงแวดล้อมการบิน

ความรู ้ของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความปลอดภัย

สนามบินโดยรวมอยู่ในระดับต�่า แบ่งตามลักษณะได้ดังนี้ 

ดา้นความรู้ทั่วไป ด้านกายภาพสนามบิน ด้านเครื่องอ�านวย

ความสะดวกในการเดินอากาศประเภททัศนวิสัย ด้านการ

ปฏิบัติงานในเขตการบิน ด้านแผนฉุกเฉินและดับเพลิงกู้ภัย

อากาศยาน ด้านการจัดการบินภัยการบิน ด้านสิ่งแวดล้อม

การบินจึงมีความจ�าเป็นเร่งด่วนในการพัฒนา

แผนพัฒนาเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความปลอดภัย

สนามบนิ ได้รบัการเหน็ชอบจากรองผูอ้�านวยการส�านกังาน

การบินพลเรือนแห่งประเทศไทย หัวหน้ากองตรวจสอบ

มาตรฐานสนามบิน และหัวหน้ากองสิ่งแวดล้อมการบิน

ข้อเสนอแนะกำรวิจัยครั้งนี้

1. ส�านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย 

ควรจะพิจารณาน�าแผนพัฒนาเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความ

ปลอดภัยสนามบินไปใช้เพื่อพัฒนาบุคลากรตามพันธกิจ

ของส�านักงานฯ

2. หน่วยงานหรือองค์กรท่ีอยู่ในอุตสาหกรรมการ

บนิทีเ่กีย่วข้องกบัการด�าเนนิงานสนามบนิ ควรจะน�าผลการ

วิจัยท่ีได้ไปพัฒนาใช้กับหน่วยงานหรือองค์กรของตนต่อไป 

ข้อเสนอแนะกำรวิจัยครั้งต่อไป

1. ควรมีการวิจัยประเมินประสิทธิผลการน�า

แผนการพฒันาเจ้าหน้าทีต่รวจสอบความปลอดภยัสนามบิน 

ส�านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยไปใช้การจริง

2. ส�านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

ควรน�ารูปแบบการวิจัยไปท�าการส�ารวจเพื่อพัฒนาเจ้า

หน้าที่ตรวจสอบความปลอดภัยสนามบินด้านอื่นๆ เช่น 

การตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยการปฏิบัติการบิน 

การตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยการบริการจราจร

ทางอากาศ และการตรวจสอบมาตรฐานการรักษาความ

ปลอดภัย เป็นต้น
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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านความเหนื่อยล้ากับผลการปฏิบัติ

งานของพนักงานควบคุมการจราจรทางอากาศ (2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านการปฏิบัติงานกับผลการ

ปฏิบัติงานของพนักงานควบคุมการจราจรทางอากาศ (3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านองค์กรกับผลการ

ปฏิบัติงานของพนักงานควบคุมการจราจรทางอากาศ และ (4) เพื่อศึกษาอ�านาจในการพยากรณ์ของปัจจัยด้านความ

เหนื่อยล้า ปัจจัยด้านการปฏิบัติงาน และปัจจัยด้านองค์กรท่ีมีผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงานควบคุมการจราจรทาง

อากาศ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ พนักงานควบคุมการจราจรทางอากาศ ในหน่วยงานให้บริการจราจรทาง

อากาศเขตสนามบิน จ�านวน 120 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลการวิจัย วิเคราะห์ทางสถิติ

ด้วยการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน และการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอน  ผลการศึกษาพบว่า  

(1) ปัจจัยด้านความเหน่ือยล้าไม่มีความสัมพันธ์กับผลการปฏิบัติงานของพนักงานควบคุมการจราจรทางอากาศอย่างมี

นัยส�าคัญ (2) ปัจจัยด้านการปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลการปฏิบัติงานของพนักงานควบคุมการจราจรทาง

อากาศอย่างมีนัยส�าคัญที่ระดับ 0.01 (3) ไม่พบความสัมพันธ์อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติระหว่างปัจจัยด้านองค์กรกับผล

การปฏิบัติงานของพนักงานควบคุมการจราจรทางอากาศ และ (4) จากการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน 

ที่ระดับนัยส�าคัญ 0.05 พบว่าปัจจัยด้านการปฏิบัติงานสามารถอธิบายความแปรผันของผลการปฏิบัติงานของพนักงาน

ควบคุมการจราจรทางอากาศได้ร้อยละ 7.7

ค�ำส�ำคัญ: พนักงานควบคุมการจราจรทางอากาศ, ปัจจัยด้านความเหนื่อยล้า, ปัจจัยด้านการปฏิบัติงาน,  

ปัจจัยด้านองค์กร, ผลการปฏิบัติงาน

Abstract

The purposes of this research are (1) to study the relationship between fatigue factors and 

job performance of air traffic controllers (2) to study the relationship between operational factors 

ปัจจัยที่มีควำมสัมพันธ์กับผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนควบคุมกำรจรำจรทำงอำกำศ: 

กรณีศึกษำ หน่วยงำนให้บริกำรจรำจรทำงอำกำศบริเวณสนำมบิน

Factors Relating to Job Performance of Air Traffic Controllers:

A Case Study of Aerodrome Control Tower
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บทน�ำ

ปัจจบุนัแนวคดิเรือ่งการวดัผลการปฏบิตังิานได้รบั

ความนิยมอย่างยิง่ และได้รบัความส�าคญัมากขึน้เรือ่ยๆ โดย

การวัดผลการปฏิบัติงานถูกใช้เป็นเครื่องมือเพื่อด�าเนินการ

ตามวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันไป อาทิ  การวัดเพื่อเรียน

รู้และทราบผลลัพธ์ เพื่อช่วยในการควบคุมการท�างานของ

บุคลากรในองค์กร เพื่อช่วยในการรับรู้ขีดความสามารถใน

การท�างาน เพื่อช่วยในการปรับปรุงและพัฒนา เพื่อให้เห็น

แนวโน้ม หรืออาจใช้เพื่อท�านายอนาคต เป็นต้น 

การวัดผลการปฏิบัติงานของพนักงานควบคุม

การจราจรทางอากาศ เป็นการวัดเพื่อให้เกิดความมั่นใจ

ว่าการท�างานของพนักงานนั้นมีความถูกต้องปลอดภัยตาม

มาตรฐานทีอ่งค์การการบนิพลเรอืนระหว่างประเทศก�าหนด 

เนื่องจากงานบริการจราจรทางอากาศเป็นงานที่มีส่วน

ส�าคัญที่ท�าให้การคมนาคมทางอากาศเกิดความปลอดภัย

และมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างมากทั้ง

ในด้านการขนส่งเชิงพาณิชย์และด้านอื่นๆ อีกทั้งการวัดผล

การปฏิบัติงานของพนักงานควบคุมจราจรทางอากาศยังใช้

ในการศกึษาปัจจยัทีอ่าจส่งผลต่อให้เพิม่ประสทิธภิาพในการ

ปฏบิตังิาน และน�าไปสูก่ารปรบัเปลีย่นพฤติกรรมบคุคลและ

and job performance of air traffic controllers (3) to study the relationship between organizational 

factors and job performance of air traffic controllers (4) to study the power of forecasting fatigue  

factors, operational factors, organizational factors which affect to job performance of air traffic  

controllers. The samples used in the study were 120 air traffic controllers who work at aerodrome control  

towers. The questionnaire was used as a tool to collect research data by Pearson’s simple correlation 

analysis and stepwise multiple regression analysis. The result of the study found out that (1) fatigue 

factors were not significantly correlated with job performance of air traffic controllers (2) operational 

factors were positively and significantly correlated with job performance of air traffic controllers at 

the level of 0.01 (3) no statistically significant difference was found between organizational factors 

against job performance of air traffic controller (4) the result of stepwise multiple regression analysis 

was found at the significance level of 0.05 that operational factors were able to explain 7.7% of job 

performance of the air traffic controllers.

Keywords: air traffic controller, fatigue factors, operational factors, organizational factors,  

job performance

องค์กรท่ีส่งผลให้ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานลดลง ซึ่ง

หากยิ่งลดลงมากอาจมีแนวโน้มการเกิดอุบัติเหตุหรืออุบัติ

การณ์การจราจรทางอากาศข้ึน ซ่ึงก่อให้เกิดความเสียหาย

ทัง้ต่อชวีติและทรพัย์สนิอย่างมหาศาล อย่างไรกต็ามผลการ

ปฏิบัติงานของพนักงานควบคุมการจราจรทางอากาศขึ้น

อยู่กับหลายปัจจัย หนึ่งในปัจจัยส�าคัญท่ีส่งผลต่อผลการ

ปฎิบัติงานคือ ปัจจัยด้านความเหนื่อยล้า ปัจจัยด้านการ

ปฏิบัติงาน และปัจจัยด้านองค์กร 

นอกจากนี้ ปริมาณเท่ียวบินท่ีรับบริการจราจร

ทางอากาศที่เพิ่มขึ้น แสดงได้จากข้อมูลจากรายงานประจ�า

ปีงบประมาณ 2559 บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย 

จ�ากัด ในฐานะผู้ให้บริการการเดินอากาศ ซึ่งให้บริการ

จราจรทางอากาศในเขตแถลงข่าวการบินกรุงเทพ ได้เปิด

เผยข้อมูลจ�านวนเท่ียวบินในท่ีปฏิบัติการบินในเขตแถลง

ข่าวการบินกรุงเทพในปีงบประมาณ 2559 พบว่ามีอัตรา

เพิ่มข้ึน ร้อยละ 10.93 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2558 

(บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ�ากัด, 2559) โดย

ภาพ 1 แสดงปรมิาณเทีย่วบนิทีร่บับรกิารจราจรทางอากาศ

ตามเส้นทางบิน ผนวกกบัในความเป็นจรงิการบรกิารจราจร
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ทางอากาศเป็นงานที่ต้องให้บริการตลอดเวลา และต้องให้

บริการกับอากาศยานหลายล�าในห้วงเวลาเดียวกัน รวม

ทั้งต้องปฏิบัติงานด้วยความรวดเร็วและตระหนักถึงความ

ปลอดภัยเป็นส�าคัญ ท�าให้พนักงานควบคุมการจราจรทาง

อากาศต้องปฏิบัติงานภายใต้ความกดดันอย่างมาก จึงเห็น

ได้ว่าภาระงานของพนักงานควบคุมการจราจรทางอากาศ

มีแนวโน้มเพิ่มมากข้ึนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

ภำพ 1 ปริมาณเที่ยวบินที่รับบริการจราจรทางอากาศตามเส้นทางบิน

ที่มา. จาก รายงานประจ�าปีงบประมาณ	2559	(1	ตุลาคม	2558	–	30	กันยายน	2559) (น. 42), โดย บริษัท วิทยุการบิน

แห่งประเทศไทย จ�ากัด, 2559, กรุงเทพฯ: ผู้แต่ง.

ดังนั้น เพื่อให้ผลการปฏิบัติงานของพนักงาน

ควบคุมการจราจรทางอากาศยังคงอยู่ในระดับที่ปลอดภัย

และมีประสิทธิภาพ จึงเป็นที่มาของการศึกษาปัจจัยที่มี

ความสมัพนัธ์กบัผลการปฏบิตังิานของพนกังานควบคมุการ

จราจรทางอากาศ และศึกษาอ�านาจในการพยากรณ์ปัจจัย

ต่างๆ ที่มีผลต่อการปฏิบัติงาน และน�าไปเป็นแนวทางเพื่อ

การพัฒนาการปฏิบัติงานพนักงานควบคุมการจราจรทาง

อากาศที่เหมาะสมต่อไป

วัตถุประสงค์กำรวิจัย 

1. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้าน

ความเหน่ือยล้ากับผลการปฏิบัติงานของพนักงานควบคุม

การจราจรทางอากาศ 

2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านการ

ปฏิบัติงานกับผลการปฏิบัติงานของพนักงานควบคุมการ

จราจรทางอากาศ 

3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้าน

องค์กรกับผลการปฏิบัติงานของพนักงานควบคุมการ

จราจรทางอากาศ 

4. เพื่อศึกษาอ�านาจในการพยากรณ์ของปัจจัย

ด้านความเหนื่อยล้า ปัจจัยด้านการปฏิบัติงาน ปัจจัย

ด้านองค์กรท่ีมีผลต่อการปฏิบัติงานพนักงานควบคุมการ

จราจรทางอากาศ 

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

ผลการปฏิบัติงานของพนักงานควบคุมการจราจร

ทางอากาศ

องค ์การการบินพลเรือนระหว ่ างประเทศ  

(International Civil Aviation Organization, 1984, 

pp. 3-6) ได้ก�าหนดแนวทางเพื่อให้รัฐภาคีน�ามาใช้ในการ

ประเมินความสามารถของพนักงานควบคุมการจราจรทาง

อากาศว่ามีระดับความสามารถเหมาะสมที่จะเข้ารับการ

ประเมินเพื่อเป็นพนักงานควบคุมการจราจรทางอากาศ ซ่ึง

การประเมินจะประกอบด้วยส่วนของการประเมินความรู้
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และการประเมินคุณภาพของงาน อีกทั้งยังระบุว่าพนักงาน

ควบคุมการจราจรทางอากาศจะต้องรับการประเมินความ

สามารถส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการจราจรทาง

อากาศบริเวณสนามบิน ดังนี้

1. วิธีปฏิบัติในการให้บริการจราจรทางอากาศ 

ตามประเภทหน่วยให้บริการจราจรทางอากาศ 

2. วิธีปฏิบัติในการให้ข้อมูลส�าหรับเที่ยวบิน 

3. การสื่อสารโดยใช้วิทยุโทรศัพท์

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับผลการปฏิบัติงานของ

พนักงานควบคุมการจราจรทางอากาศ ได้แก่

1. ปัจจัยด้านความเหนื่อยล้า ความเหนื่อยล้าเป็น

สภาวะทางร่างกาย (physical) หรอืจติใจ (mental) ทีท่�าให้

ความตื่นตัว (alertness) ของบุคคลลดลง เป็นผลมาจาก

การอดนอน การขยายช่วงระยะเวลาต่ืนตัว (extended 

wakefulness) ช่วงนาฬิกาชีวิต (circadian phase) 

และ/หรือ ภาระงาน (จากกิจกรรมทางจิตใจ และ/หรือ

ร่างกาย) ซึ่งส่งผลต่อขีดความสามารถในการปฏิบัติงานอัน

เกีย่วข้องกบัความปลอดภยั (International Civil Aviation  

Organization, 2016, p. 15) โดยความเหนื่อยล้า อ่อนล้า 

หรืออ่อนเพลีย เป็นเพียงอาการหรือความรู้สึกที่ไม่ใช่โรค 

มักเกิดจากการพักผ่อนไม่เพียงพอ อดนอน ท�างานหนัก

ต่อเนื่อง และ/หรือมีปัญหาทางอารมณ์หรือจิตใจ (พวงทอง 

ไกรพิบูรณ์, 2016) ความเหนื่อยล้ามีผลมาจากหลาย

ปัจจัย เช่น (1) จ�านวนชั่วโมงท�างานต่อวันหรือต่อสัปดาห์  

(2) ปริมาณและความถีใ่นการพกัเหนือ่ย (3) สภาพแวดล้อม

การท�างาน อาทิ แสงสว่าง ความร้อน การระบายอากาศ 

และเสียงรบกวน และ (4) ลักษณะงานที่ท�า (พรรค วัฒนะ

โภคา และไกรวิทย์ ทับธนะ 2553, น. 18-19)

วิธีการประเมินความเหน่ือยล้าโดยส่วนมากแบ่ง

ออกเป็น 2 ประเภท (Yuan, Ma, & Sun, 2016, p. 39; 

Grossman, 2013, pp. 236-238) ได้แก่ 

1 .  การประเมินเชิ งอัตวิสัย  (subject ive  

measurement) โดยการใช้แบบข้อค�าถาม ซึ่งท�าได้หลาก

หลายวิธี ซ่ึงการประเมินความเหนื่อยล้าด้วยคะแนนความ

น่าจะเป็น (fatigue likelihood score) (Transport 

Canad, 2007, pp. 9 - 10) เป็นหนึ่งในวิธีการประเมิน

ความเหนื่อยล้าเชิงอัตวิสัย โดยพิจารณาจากตารางการ

ปฏิบัติงานและโอกาสท่ีพนักงานจะได้นอนพักผ่อน โดย

เน้นศึกษาจากปัจจัยย่อยดังนี้

(1) ระยะเวลาและช่วงเวลาของกะการปฏิบัติงาน

(2) ระยะเวลาพักระหว่างการปฏิบัติงาน

(3) จ�านวนของกะการปฏิบัติงานใน 1 รอบการ

ท�างาน

(4) จ�านวนวันพักระหว่างรอบการท�างาน

2 .  การประ เมิน เ ชิ งภววิ สั ย  (ob ject i ve  

measurement) ซ่ึงใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ และเครื่องมือ

เสริมอื่นๆ ทั้งนี้วิธีดังกล่าวจะถูกจดบันทึก และวัดดัชนี

การเปลี่ยนแปลงทางด้านพฤติกรรมและทางกายภาพ เพื่อ

สะท้อนให้เห็นถึงระดับความเหนื่อยล้า 

ภาระงาน (workload) ปัจจุบันยังไม่สามารถหา

ข้อสรุปที่แท้จริงของค�าจ�ากัดความค�าว่าภาระงานได้ แต่

ท้ังนี้ก็มีนักวิจัยหลายท่านให้ความเห็นท่ีแตกต่างกันเกี่ยว

กับจุดก�าเนิดของภาระงาน อย่างไรก็ตามมุมมองหลักของ

ภาระงานจะมุ่งเน้นใน 2 ประเด็นหลัก คือ (1) ปริมาณ

งานหรือเหตุการณ์ท่ีต้องการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ และ (2) 

เวลาหรือมุมมองของเวลาท่ีบุคคลคาดหวัง (Qiu & Han, 

2016, pp. 19-28)

ภาระงานของพนักงานควบคุมการจราจรทาง

อากาศ

ภาระงานของพนักงานควบคุมการจราจรทาง

อากาศ หมายถึง ภาระงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ

ทางสมอง ซ่ึงโดยท่ัวไปแล้ว ซ่ึงได้จากการประเมินเชิง

อัตวิสัยเกี่ยวกับการตอบสนองส่วนบุคคลต่อภาระงานที่

พนักงานควบคุมการจราจรทางอากาศนั้นได้รับ รวมถึง

ปัจจัยส่วนบุคคล อาทิ ทักษะ ความเครียด ประสบการณ์ 

และปัจจัยสภาพแวดล้อมต่างๆ อาทิ การกดดันจากเวลา

ท่ีจ�ากัด เสียง สิ่งเบ่ียงเบนความสนใจ สิ่งเร้าต่างๆ ผลของ

ภาระงานที่สูงเกินไป ส่งผลต่อความสามารถของพนักงาน

ควบคุมการจราจรทางอากาศในด้านการรับรู้สถานการณ์ 

(situation awareness) การตรวจสอบสถานการณ์ความ

ไม่ปลอดภัย การตัดสินใจท่ีผิดพลาด ท�าให้เกิดความสับสน 

และไม่สามารถแก้ปัญหาได้อย่างทันท่วงทีในช่วงที่ภาระ
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งานเพิ่มขึ้นอย่างทันทีทันใด (Mogford, 1995, as cited 

in Eurocontrol, 2004) ซึ่งมีงานวิจัยหลายงานที่แสดงให้

เห็นว่าภาระงานสัมพันธ์กับความซับซ้อนในการให้บริการ

จราจรทางอากาศอีกด้วย 

ปัจจัยองค์กรเป็นหนึ่งในตัวก�าหนดประสิทธิผล

ขององค์กรสามารถจ�าแนกออกเป็น 4 ข้อหลัก (เบ็ญจพร 

พงษ์เจริญธรรม 2552, น. 10) ได้แก่ 

(1) ลักษณะขององค์กร (organization  

characteristics)

(2) ลักษณะสภาพแวดล้อม (environment 

characteristics)

(3) ลักษณะของบุคลากร (employee  

characteristics)

(4) นโยบายการบริหารและการปฏิบัติ  

(managerial policies and practices)

นอกเหนอืจากการบรกิารจราจรทางอากาศเพือ่ให้

เกิดความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยแล้ว การ

บรหิารองค์กรกเ็ป็นอกีสิง่หนึง่ทีม่คีวามส�าคญัทีจ่ะต้องได้รบั

การพัฒนาเพื่อสนับสนุนให้การบริการจราจรทางอากาศมี

ประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ โดยพิจารณาถึงการ

จดัการองค์กร การจดัต�าแหน่งงาน และการก�าหนดบทบาท

หน้าท่ีของแต่ละต�าแหน่งงานให้เหมาะสมและชัดเจน และ

ส่วนส�าคัญที่สุดเกี่ยวกับปัจจัยด้านองค์กรคือการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล ดังนั้นหน่วยงานให้บริการจราจรทาง

อากาศจึงต้องตระหนักถึงการพัฒนาบุคลากรเป็นส�าคัญ 

(International Civil Aviation Organization, 1984, 

pp. IV-1-1-1) 

กรอบแนวคิดกำรวิจัย

    ตัวแปรต้น      ตัวแปรตาม

ปัจจัยด้านความเหนื่อยล้า

- ชั่วโมงการปฏิบัติงาน 

- ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 

- ระยะเวลาพักระหว่างการต่อกะ 

- ชั่วโมงการปฏิบัติงานในกะกลางคืน

- ความถี่ของวันพัก

ผลการปฏิบัติงานของพนักงานควบคุมการจราจรทาง

อากาศ

1. การจัดระยะห่างระหว่างอากาศ-ยานตามมาตรฐาน

ท่ีก�าหนดไว้โดยตระหนักถึงความปลอดภัยเป็นส�าคัญ 

2. การบริหารการจราจรอย่างมีประสิทธิภาพ

3. มีการรับรู้สถานการณ์และความจดจ่อกับงานที่ท�า

4. การติดต่อสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

5. การประสานงาน

ปัจจัยด้านการปฏิบัติงาน

- ภาระงาน

- ความซับซ้อนในการให้บริการจราจรทางอากาศ

ปัจจัยด้านองค์กร

- อัตราก�าลัง

- เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการ

- สิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติงาน

ภำพ 2 กรอบแนวคิดการวิจัย
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สมมติฐำนกำรวิจัย

1. ปัจจัยด้านความเหน่ือยล้ามีความสัมพันธ์กับ

ผลการปฏิบัติงานของพนักงานควบคุมการจราจรทาง

อากาศ (H1)

2. ปัจจัยด้านการปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์กับ

ผลการปฏิบัติงานของพนักงานควบคุมการจราจรทาง

อากาศ (H2)

3. ปัจจัยด้านองค์กรมีความสัมพันธ์กับผลการ

ปฏิบัติงานของพนักงานควบคุมการจราจรทางอากาศ (H3) 

4. ปัจจยัด้านความเหนือ่ยล้า ปัจจยัด้านการปฏบิตัิ

งาน และปัจจยัด้านองค์กร สามารถร่วมกนัพยากรณ์ผลการ

ปฏิบัติงานของพนักงานควบคุมการจราจรทางอากาศ (H4)  

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย 

เป็นการวิจยัเชงิปรมิาณ (quantitative research) 

โดยใช้วิธีการศกึษาเชงิส�ารวจ (survey research method) 

และมวีธิกีารเกบ็ข้อมลูด้วยแบบสอบถาม (questionnaire)

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 

ประชากรที่ศึกษา คือ พนักงานควบคุมการจราจร

ทางอากาศ ในหน่วยงานให้บริการจราจรทางอากาศเขต

สนามบนิ จ�านวน 1,338 คน โดยก�าหนดขนาดกลุม่ตวัอย่าง

จากจากตารางส�าเร็จรูปของทาโร ยามาเน่ ท่ีระดับความ

เช่ือมั่นร้อยละ 95 เมื่อยอมรับให้ความคลาดเคลื่อนของ

การประมาณค่าสัดส่วนเกิดข้ึนในระดับ ± ร้อยละ 10 

(ศิริชัย กาญจนวาสี, ทวีวัฒน์ ปิตยานนท์ และ ดิเรก ศรีสุ

โข, 2540, น. 124) ได้กลุ่มตัวอย่างจ�านวน 93 คน ทั้งนี้

ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น (stratified sampling) 

โดยสุ่มจากแต่ละชั้นมาท�าการศึกษา ใช้สัดส่วนของกลุ่ม

ตัวอย่างที่สุ ่มขึ้นมาจากพนักงานควบคุมการจราจรทาง

อากาศ ณ ศูนย์ควบคุมการบินนั้นๆ ต่อจ�านวนพนักงาน

ทั้งหมด  ทั้งนี้เพื่อป้องกันความผิดพลาดและเพิ่มความ

แม่นย�าในการเป็นตัวแทนของประชากร จึงด�าเนินการ

เก็บข้อมูลเพิ่มเติม โดยได้ส�ารองตัวอย่างไว้ท่ีร้อยละ 29  

เท่ากับจ�านวน 27 คนดังนั้นขนาดของกลุ่มตัวอย่างส�าหรับ

การวิจัยครั้งนี้เท่ากับ 120 คน

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย  

ลกัษณะเครือ่งมอืการวจิยั เป็นแบบสอบถามปลาย

ปิด ครอบคลุมข้อมูลท่ีต้องการศึกษา จ�าแนกออกเป็น 5 

ส่วน ดังตารางท่ี 1 

ตำรำง 1 

แบบสอบถามงานวิจัย

ส่วนที่ รายการ มาตรการวัด จ�านวน 

ข้อค�าถาม

1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม แบบตรวจสอบรายการ 4 ข้อ

2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความเหนื่อยล้า มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 5 ข้อ

3 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยด้านการปฏิบัติงาน มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 15 ข้อ

4 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยด้านองค์กร มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 9  ข้อ

5 แบบประเมินเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานของพนักงาน

ควบคุมการจราจรทางอากาศ

มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 25 ข้อ

รวม 58 ข้อ

หมายเหตุ : แบบสอบถามได้รับการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ โดยการตรวจสอบความตรง (validity) จากผู้ทรงคุณวุฒิ

จ�านวน 3 ท่าน ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) รวมทุกข้อค�าถามเท่ากับ 0.89 และด�าเนินการน�าแบบสอบถามไปทดสอบ 

(tryout) โดยแจกแบบสอบถามให้กลุ่มทดลองจ�านวน 30 ชุด ได้รับการทดสอบความเชื่อมั่น (reliability) พบว่ามีค่า
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สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s coefficient alpha) ได้ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยรวมเท่ากับ 

0.889  ซึ่งได้ค่าความเชื่อมั่นจากการค�านวณมากกว่า 0.7 จึงจะสามารถน�าข้อค�าถามนั้นไปใช้งานได้ (กัลยา วานิชย์บัญชา 

และ ฐิตา วานิชย์บัญชา, 2558)

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผู ้วิจัยด�าเนินการเก็บรวบรวมข ้อมูลโดยส ่ง

แบบสอบถามไปยังหน่วยงานให้บริการจราจรทางอากาศ

บริเวณสนามบิน โดยขอความร่วมมือกับตัวแทนหน่วยงาน

ควบคุมการจราจรทางอากาศเพื่อแจกจ่ายแบบสอบถาม

จ�านวน 120 ชดุ ทัง้นี ้ได้รบัแบบสอบถามทีส่มบรูณ์ครบถ้วน

กลับคืนมาทั้งหมด จ�านวน 120 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100

สถิติท่ีใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 

ผู ้วิจัยได ้น�าข ้อมูลมาท�าการวิเคราะห์โดยใช ้

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�าเร็จรูปทางสถิติ หาความสัมพันธ์

ระหว่างตัวแปรที่ท�าการศึกษา โดยใช้การวิเคราะห์สห

สัมพันธ์ (correlation analysis) ด้วยวิธีของเพียร์สัน 

(Pearson product-moment coefficient) เพื่อทดสอบ

สมมติฐาน H1, H2 และ H3 และพยากรณ์ตัวแปรตาม

โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอย (regression analysis) 

แบบการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (multiple linear 

regression analysis) เพื่อทดสอบสมมติฐาน H4 

ผลกำรวิจัย

1. ผลการทดสอบค่าทางสถิติสัมประสิทธิ์สห

สัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน เพื่อวิเคราะห์หาความ

สัมพันธ์ของปัจจัยต่างๆ ได้แก่ ปัจจัยด้านความเหนื่อยล้า 

ปัจจัยด้านการปฏิบัติงาน และปัจจัยด้านองค์กรกับผลการ

ปฏิบัติงานของพนักงานควบคุมการจราจรทางอากาศ จาก

การทดสอบ พบว่า

1.1 ไม่พบตัวแปรของปัจจัยด้านความเหนื่อย

ล้าที่มีความสัมพันธ์กับผลการปฏิบัติงานของพนักงาน

ควบคุมการจราจรทางอากาศ ดังแสดงในตารางท่ี 2

1.2 ตัวแปรปัจจัยด้านการปฏิบัติงานท่ีมีความ

สมัพนัธ์กบัผลการปฏบิติังานของพนักงานควบคุมการจราจร

ทางอากาศที่ระดับ 0.05 มี 7 ตัวแปร มีค่าสัมประสิทธิ์สห

สัมพันธ์ตั้งแต่ 0.181- 0.234 โดยมีความสัมพันธ์ทางบวก

มากท่ีสดุกบัขอบเขตพืน้ท่ีรบัผดิชอบของท่านถูกระบุไว้อย่าง

ชัดเจนเพียงใด (r = 0.234) รองลงมา ได้แก่ การระบุวิธี

ปฏิบัติในสถานการณ์ต่างๆ ถูกระบุไว้อย่างชัดเจนเพียงใด 

(r = 0.214) พื้นท่ีรับผิดชอบของท่านมีความหลากหลาย

ของอากาศยานทีม่คีวามเรว็แตกต่างกนัมากเพยีงใด ทีท่�าให้

เกิดความยุ่งยากในการจัดระยะห่างระหว่างอากาศยาน 

(r = 0.200) หน่วยงานของท่านมีการก�าหนดระยะเวลา

ท�างานในแต่ละต�าแหน่งการท�างานอย่างเหมาะสมเพียง

ใด (r = 0.190) หน่วยงานของท่านมีการก�าหนดวิธีปฏิบัติ

ในสนามบิน (local procedures) หลากหลายเพียงใด  

(r = 0.198) หน่วยงานของท่านให้บริการจราจรทางอากาศ

กับอากาศยานหลากหลายเพียงใด (r = 0.184) อุปกรณ์

สนับสนุนการปฏิบัติงานการบริการจราจรทางอากาศใน

หน่วยงานของท่านมีความพร้อมในการใช้งานเพียงใด  

(r = 0.181) และพบว่าปัจจัยด้านการปฏิบัติงานรวม  

(r = 0.277) มีความสัมพันธ์กับผลการปฏิบัติงานของ

พนักงานควบคุมการจราจรทางอากาศที่ระดับ 0.01 ดัง

แสดงในตารางท่ี 2

1.3 ตัวแปรปัจจัยด้านองค์กรที่มีความสัมพันธ์

กับผลการปฏิบัติงานของพนักงานควบคุมการจราจรทาง

อากาศที่ระดับ 0.05 มี 2 ตัวแปร มีค่าสัมประสิทธิ์สห

สัมพันธ์ตั้งแต่ 0.235- 0.249 โดยมีความสัมพันธ์ทางบวก

มากทีส่ดุกบัหน่วยงานของท่านมนีโยบายในการมอบหน้าที่

และปรับระดับต�าแหน่งให้สูงขึ้นอย่างเหมาะสมเพียงใด 

เมื่อพนักงานควบคุมการจราจรทางอากาศมีทักษะ ความ

สามารถและประสบการณ์สูงข้ึน (r = 0.249) รองลงมา 

ได้แก่ หน่วยงานของท่านก�าหนดจ�านวนวันลาพักผ่อน 

จ�านวนวันท�างานสูงสุด ระยะเวลาของกะ ครอบคลุมถึง

เงื่อนไขการลาป่วย รวมถึงการก�าหนดเกณฑ์การประเมิน

ความพร้อมของพนักงานควบคุมการจราจรทางอากาศ

ก่อนเข้าปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมเพียงใด (r = 0.235) 

แต่ไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านองค์กรรวมกับผล

การปฏิบัติงานของพนักงานควบคุมการจราจรทางอากาศ
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ทั้งน้ี ผลการทดสอบค่าทางสถิติสัมประสิทธิ์สห

สัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน เพื่อวิเคราะห์หาความ

สัมพันธ์ของปัจจัยต่างๆ ได้แก่ ปัจจัยด้านความเหนื่อยล้า 

ปัจจัยด้านการปฏิบัติงาน และปัจจัยด้านองค์กรกับผลการ

ปฏิบัติงานของพนักงานควบคุมการจราจรทางอากาศดัง

แสดงดังตารางท่ี 2

ตำรำง 2 

แสดงระดับการประเมินและสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านความเหนื่อยล้า	 ปัจจัยด้านการปฏิบัติงาน	 และ

ปัจจัยด้านองค์กร	กับผลการปฏิบัติงานของพนักงานควบคุมการจราจรทางอากาศ

ปัจจัยด้านการปฏิบัติงาน

ระดับการประเมินผล การแปลผล

SD

Pearson 

Correlation 

(r)

p-value
ผลการ

ทดสอบ

ปัจจัยด้านความเหนื่อยล้ารวม 3.74 0.500 -0.010 0.917 ปฏิเสธ H1

1. ขอบเขตพื้นที่รับผิดชอบของท่านถูกระบุไว้

อย่างชัดเจนเพียงใด 

3.92 0.705 0.234 0.010* ยอมรับ H2

2. หน่วยงานของท่านให้บริการจราจรทาง

อากาศกับอากาศยานหลากหลายเพียงใด 

4.06 0.737 0.184 0.044* ยอมรับ H2

3. พื้นที่รับผิดชอบของท่านมีความหลากหลาย

ของอากาศยานที่มีความเร็วแตกต่างกันมาก

เพียงใด ที่ท�าให้เกิดความยุ่งยากในการจัดระยะ

ห่างระหว่างอากาศยาน

3.90 0.793 0.200 0.029* ยอมรับ H2

4. หน่วยงานของท่านมีการก�าหนดวิธีปฏิบัติใน

สนามบิน (local procedures) หลากหลาย

เพียงใด

3.53 0.925 0.198 0.030* ยอมรับ H2

5. การระบุวิธีปฏิบัติในสถานการณ์ต่างๆ ถูก

ระบุไว้อย่างชัดเจนเพียงใด

3.46 0.869 0.214 0.019* ยอมรับ H2

6. อุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติงานการบริการ

จราจรทางอากาศในหน่วยงานของท่านมีความ

พร้อมในการใช้งานเพียงใด

3.36 0.754 0.181 0.048* ยอมรับ H2

7. หน่วยงานของท่านมีการก�าหนดระยะเวลา

ท�างานในแต่ละต�าแหน่งการท�างานอย่างเหมาะ

สมเพียงใด

3.33 0.853 0.190 0.038* ยอมรับ H2

ปัจจัยด้านการปฏิบัติงานรวม 3.54 0.381 0.277 0.002** ยอมรับ H2

8. หน่วยงานของท่านมีนโยบายในการมอบ

หน้าที่และปรับระดับต�าแหน่งให้สูงขึ้นอย่าง

เหมาะสมเพียงใด เมื่อพนักงานควบคุมการ

จราจรทางอากาศมีทักษะ ความสามารถและ

ประสบการณ์สูงขึ้น

2.65 0.932 0.249 0.006** ยอมรับ H3
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ตำรำง 2 (ต่อ)

แสดงระดับการประเมินและสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านความเหนื่อยล้า	 ปัจจัยด้านการปฏิบัติงาน	 และ

ปัจจัยด้านองค์กร	กับผลการปฏิบัติงานของพนักงานควบคุมการจราจรทางอากาศ

ปัจจัยด้านการปฏิบัติงาน

ระดับการประเมินผล การแปลผล

SD

Pearson 

Correlation 

(r)

p-value
ผลการ

ทดสอบ

9. หน่วยงานของท่านก�าหนดจ�านวนวันลาพัก

ผ่อน จ�านวนวันท�างานสูงสุด ระยะเวลาของ

กะ ครอบคลุมถึงเงื่อนไขการลาป่วย รวมถึง

การก�าหนดเกณฑ์การประเมินความพร้อมของ

พนักงานควบคุมการจราจรทางอากาศก่อนเข้า

ปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมเพียงใด

3.01 1.017 0.235 0.010** ยอมรับ H3

ปัจจัยด้านองค์กรรวม 2.82 0.758 0.150 0.101 ปฏิเสธ H3

หมายเหตุ : ผลการทดสอบสมมติฐานในตารางแสดงปัจจัยรวมทุกด้าน และเฉพาะรายข้อกรณียอมรับสมมติฐานเท่านั้น

2. ผลการวิเคราะห์อ�านาจในการพยากรณ์ของ

ตวัแปรทีม่ผีลต่อผลการปฏบิตังิานของพนกังานควบคมุการ

จราจรทางอากาศ จากการผลการวเิคราะห์สถติิสมัประสทิธิ์

สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน พบว่าปัจจัยด้านการ

ปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลการปฏิบัติงาน

ของพนักงานควบคมุการจราจรทางอากาศอย่างมนียัส�าคญั

ที่ระดับ 0.05 แต่ไม่พบความส�าคัญอย่างมีนัยส�าคัญทาง

สถิติระหว่างความเหนื่อยล้า และปัจจัยด้านองค์กรกับผล

การปฏิบัติงานของพนักงานควบคุมการจราจรทางอากาศ 

และผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ สามารถอธิบายความ

แปรปรวนของการปฏิบัติงานของพนักงานควบคุมการ

จราจรทางอากาศได้ อย่างมีนัยส�าคัญท่ีระดับ 0.05 โดยมี

ค่าอ�านาจพยากรณ์เท่ากับ 0.077 (R2 = 0.077) กล่าวคือ

ปัจจัยด้านการปฏิบัติงานสามารถพยากรณ์การปฏิบัติงาน

ของพนักงานควบคุมการจราจรทางอากาศได้ร้อยละ 7.7 

และท่ีเหลืออีกร้อยละ 92.3 เป็นผลเนื่องมาจากตัวแปรอื่น  

และเมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ความถดถอยมาตรฐาน 

(beta) พบว่า ตัวพยากรณ์ คือ ปัจจัยด้านการปฏิบัติงาน 

มีค่า (beta = 0.277) โดยมีระดับนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.05ได้ผลการวิจัยดังตารางท่ี 3 และตารางท่ี 4

ตำรำง 4

แสดงค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของตัวพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ	 (B)	 และค่าสัมประสิทธ์ความถดถอยมาตรฐาน	 (beta)	

ทดสอบความมีนัยส�าคัญของการปฏิบัติงานของพนักงานควบคุมการจราจรทางอากาศ

model unstandardized 

coefficients

standardized  

coefficients

b S.E. beta t Sig.

(constant) 2.714 0.452 6.002 0.000

ปัจจัยด้านการปฏิบัติงาน 0.398 0.127 0.277 3.130 0.002*

ตัวแปรตาม: การปฏิบัติงานของพนักงานควบคุมการจราจรทางอากาศ
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ดังน้ันสรุปผลจากการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ

เพื่อพยากรณ์ผลการปฏิบัติงานของพนักงานควบคุมการ

จราจรทางอากาศ (Y) ด้วยตัวแปรอิสระทั้งสาม ตัวแปร

อิสระทั้งสามไม่สามารถร่วมกันพยากรณ์ผลการปฏิบัติงาน

ของพนักงานควบคุมการจราจรทางอากาศ (Y) กล่าวคือไม่

เป็นตามสมมติฐาน ทั้งนี้ปัจจัยด้านการปฏิบัติงาน (X
2
) เป็น

เพียงตัวแปรเดียวที่ถูกเลือกเข้าสมการถดถอยพหุคูณโดย

สามารถพยากรณ์ผลการปฏิบัติงานของพนักงานควบคุม

การจราจรทางอากาศ (Y) ได้ร้อยละ 7.7 และสามารถ

เขียนเป็นสมการถดถอยในรูปของคะแนนดิบ (raw score)  

กำรอภิปรำยผล

จากผลจากการวิ จัยข ้างต ้นที่สอดคล ้องกับ

วัตถุประสงค์การวิจัย ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อผลการ

ปฏิบัติงานของพนักงานควบคุมการจราจรทางอากาศ 

สามารถอภิปรายได้ดังนี้

1. จากการศึกษา พบว่าปัจจัยด้านความเหนื่อย

ล้าไม่มีความสัมพันธ์กับผลการปฏิบัติงานของพนักงาน

ควบคุมการจราจรทางอากาศ ปฎิเสธสมมติฐานข้อที่ 1 

(H1) ที่ว่าปัจจัยด้านความเหนื่อยล้าของพนักงานควบคุม

การจราจรทางอากาศมีความสัมพันธ์ต่อผลการปฏิบัติงาน

ของพนักงานควบคุมการจราจรทางอากาศ ซึ่งไม่สอดคล้อง

กับผลการศึกษาของชลธิชา แย้มมา และ พีรพนธ์ ลือบุญ

ธวัชชัย (2556) ท่ีว่าการนอนหลับและความเหน่ือยล้ามี

ความสมัพนัธ์กบัประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน รวมถงึงาน

วิจัยของประภัสสร วรรณสถิต และ สุพศิน นันทสุขเกษม 

(2556) ที่พบว่าความเหนื่อยล้าจากการปฏิบัติงานมีความ

สมัพนัธ์กบัเชงิลบกบัตวัแปรประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน 

ประกอบกับยังมีปัจจัยที่บ่งถึงความเหนื่อยล้าของพนักงาน

ควบคมุการจราจรทางอากาศแต่ละบคุคลแตกต่างกนั ทีอ่าจ

ต้องด�าเนินการศกึษาเชงิลกึ อาท ิลกัษณะความสามารถของ

ร่างกาย (physical ability) เช่น ความแข็งแรงของร่างกาย 

ความอดทนในการท�างาน ระดับของการเป็นหนี้การนอน 

(sleep debt) คุณภาพการนอน (sleep quality) การดื่ม

เครื่องดื่มหรือยาที่มีสารที่ส่งผลต่อระบบประสาท การสูบ

บุหรี่ และความเครียดของแต่ละบุคคล เป็นต้น

2. จากการศึกษา พบว่าปัจจัยด้านการปฏิบัติงาน

มีความสัมพันธ์กับผลการปฏิบัติงานของพนักงานควบคุม

การจราจรทางอากาศ ยอมรับสมมติฐานข้อที่ 2 (H
2
) ที่

ว ่าปัจจัยด้านการปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์กับผลการ

ปฏิบัติงานของพนักงานควบคุมการจราจรทางอากาศ ซึ่ง

สอดคล้องกับผลการศึกษาของธนัชพร เฟ่ืองงามพร (2557) 

และประจิม แสงงาม และ เสกสรร สุทธิสงค์ (2560) ที่ว่า

ปัจจัยสนับสนุนการปฏิบัติงานของพนักงานควบคุมการ

จราจรทางอากาศที่แตกต่างกัน ส่งผลถึงความคิดเห็นเกี่ยว

กับความมีประสิทธิผลในการควบคุมการจราจรทางอากาศ

แตกต่างกนั โดยปัจจยัดงักล่าวประกอบด้วยสภาพแวดล้อม

และระบบควบคุมการจราจรทางอากาศ 

3. จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้าน

องค์กรกบัผลการปฏบัิตงิานของพนกังานควบคมุการจราจร

ทางอากาศ พบว่าปัจจยัด้านองค์กรไม่มคีวามสมัพนัธ์กบัผล

การปฏิบัติงานของพนักงานควบคุมการจราจรทางอากาศ 

ปฎิเสธสมมติฐานข้อท่ี 3 (H
3
) ท่ีว่าปัจจัยด้านองค์กรความ

สมัพนัธ์กบัผลการปฏบิตังิานของพนกังานควบคมุการจราจร

ทางอากาศ และไม่สอดคล้องกับแนวความคิดของรังสรรค์ 

ประเสริฐศรี (2548) ท่ีกล่าวว่าการศึกษาพฤติกรรมองค์กร

เป็นการค้นหาแนวทางปฏิบัติที่ช่วยให้องค์กรบรรลุผลลัพธ์

ท่ีมีศักยภาพการท�างานในระดับสูง (high performance 

outcomes) ซึ่งหนึ่งในนั้นจะต้องมุ่งความส�าคัญที่คุณภาพ

ชีวิตของพนักงาน (เช่น สภาพการท�างานท่ีดี ค่าตอบแทน 

ผลประโยชน์ สวสัดกิารทีด่ ีงานท้าทาย และการให้รางวลัท่ีดี 

เป็นต้น) โดยต้องระลกึว่า ศกัยภาพในการท�างานในระดบัสงู 

(high performance) จะเกิดข้ึนจากการมีระดับความพึง

พอใจในการท�างาน (level of job satisfaction) ที่สูงด้วย 

4. จากผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านความเหนื่อย

ล้า ปัจจัยด้านการปฏิบัติงาน และปัจจัยด้านองค์กรไม่

สามารถร่วมกันพยากรณ์ผลการปฏิบัติงานของพนักงาน

ควบคุมการจราจรทางอากาศ ซึ่งปฏิเสธสมมติฐานข้อที่ 

4 (H4) ทั้งนี้ ปัจจัยด้านการปฏิบัติงานเป็นเพียงตัวแปร

เดียวที่ถูกเลือกเข้าสมการพหุคูณ และสามารถพยากรณ์

ผลการปฏิบัติงานของพนักงานควบคุมการจราจรทาง

อากาศ (y) ได้ร้อยละ 7.7 กล่าวคือถ้าปัจจัยด้านการปฏิบัติ

งานเปลี่ยนแปลง 1 หน่วย จะส่งผลให้ผลการปฏิบัติงาน

ของพนักงานควบคุมการจราจรทางอากาศเปลี่ยนแปลง

ไป 0.398 หน่วย ในทิศทางเดียวกัน และอีกร้อยละ 92.3 
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เป็นผลมาจากปัจจัยอื่นๆ ที่นอกเหนือจากตัวแปรด้าน

ความเหนื่อยล้า ตัวแปรด้านการปฏิบัติงาน และตัวแปร

ด้านองค์กร

ข้อเสนอแนะกำรวิจัยครั้งนี้

จากการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับผล

การปฏิบัติงานของพนักงานควบคุมการจราจรทางอากาศ: 

กรณีศึกษา หน่วยงานให้บริการจราจรทางอากาศบริเวณ

สนามบิน ผลการศึกษา พบว่าปัจจัยด้านการปฏิบัติงาน

มีความสัมพันธ์กับผลการปฏิบัติงานของพนักงานควบคุม

การจราจรทางอากาศ ผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะให้หน่วยงาน

ให้บริการจราจรทางอากาศบริเวณสนามบินควรมีแนวทาง

ในการเพ่ิมการพัฒนาปัจจัยด้านการปฏิบัติงานในเชิงลึก

ยิ่งขึ้น อาทิ การศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อน

ร่วมงานและหัวหน้างาน ความสามารถในการท�างานเป็น

ทีม และอาจจ�าแนกการศึกษาคุณลักษณะและสภาพของ

งานที่แตกต่างกันในแต่ละสถานที่ เพื่อเป็นการเพิ่มระดับ

ผลปฏิบัติงานของพนักงานควบคุมการจราจรทางอากาศ

ท่ีปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ

ข้อเสนอแนะกำรวิจัยครั้งต่อไป

1. ควรมีการศึกษาปัจจัยด้านการปฏิบัติงาน เพื่อ

เพิ่มอิทธิผลในการพยากรณ์ผลการปฏิบัติงาน รวมถึง

ศึกษาปัจจัยอื่นๆ ที่อาจมีอ�านาจการพยากรณ์กับผลการ

ปฏิบัติงานของพนักงานควบคุมการจราจรทางอากาศ อาทิ 

ความเครียด เทคโนโลยี หรือปัจจัยภายนอกอื่นๆ

2. ควรมีการเพิ่มจ�านวนกลุ่มตัวอย่างพนักงาน

ควบคุมการจราจรทางอากาศ เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความ

สัมพันธ์กับผลการปฏิบัติงานของพนักงานควบคุมการ

จราจรทางอากาศ 

3. ควรมีการท�าการศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการ

ปฏิบัติงานของพนักงานควบคุมการจราจรทางอากาศใน

หน่วยงานให้บริการจราจรทางอากาศเขตประชิดสนามบิน 

และตามเส้นทางบิน 
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บทคัดย่อ

การวิจัยนี้เป็นงานวิจัยแบบผสมมีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาคุณภาพการให้บริการของการขนส่งสินค้าทางอากาศ

ของท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ (2) เพื่อจัดท�าแผนพัฒนาคุณภาพการให้บริการการขนส่งสินค้าทางอากาศของท่า

อากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ (3) เพื่อตรวจสอบความเป็นไปได้และความสอดคล้องกับการแผนการพัฒนาคุณภาพการ

ให้บริการการขนส่งสินค้าทางอากาศของท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ไปใช้งานวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน ขั้นตอน

แรกท�าการส�ารวจคุณภาพการให้บริการโดยการใช้แบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริหารและหัวหน้างานของบริษัทที่ให้

บริการการขนส่งสินค้าทางอากาศในท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ จ�านวน 7 ท่าน โดยใช้การวิเคราะห์การวัดคุณภาพ 

การให้บริการ SERVQUAL ขั้นที่สองท�าการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิด้านผู้ประกอบการการขนส่งสินค้าทางอากาศจ�านวน 

7 ท่าน น�าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์และแบบสอบถามมาท�าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการท�า SWOT ANALYSIS เพ่ือให้

ได้แผนพัฒนาการให้บริการการขนส่งสินค้าทางอากาศ ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ ผลการเปรียบเทียบความคาดหวังและการ

รับรู้จริงของคุณภาพการให้บริการการขนส่งสินค้าทางอากาศของท่าอากาศยานเชียงใหม่ทั้ง 5 ด้าน คือ ด้านลักษณะทาง

กายภาพ ความเชื่อถือได้ การตอบสนองความรวดเร็ว ความมั่นใจได้ และความเข้าใจและความเห็นอกเห็นใจกัน มีความ

แตกต่างกัน ผลจากการท�า SWOT ANALYSIS ท�าให้ได้แผนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการใน 2 ประเด็นใหญ่ ได้แก่

การพัฒนาลักษณะทางกายภาพและลักษณะทางการให้บริการของพนักงาน ผลท่ีได้จากงานวิจัยนี้จะใช้เป็นข้อมูลในการ

วางแผนพัฒนาการให้บริการการขนส่งสินค้าทางอากาศให้แก่ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ต่อไป

ค�ำส�ำคัญ: แผนการพัฒนา, คุณภาพการให้บริการ, การขนส่งสินค้าทางอากาศ

Abstract

The objective of this mixed method research was (1) to study the service quality of air freight 

carriers at Chiang Mai international airport (2) to develop a service quality improvement plan for air 

freight carriers at Chiang Mai international airport (3) to investigate the feasibility and consistency 

of a service quality improvement plan for air freight carriers at Chiang Mai international airport. 

แผนกำรพัฒนำคุณภำพกำรให้บริกำรกำรขนส่งสินค้ำทำงอำกำศ

ของท่ำอำกำศยำนนำนำชำติเชียงใหม่

A Service Quality Improvement Plan of Air Cargo 

at Chiang Mai International Airport

รัตนา บุญเลิศพรพิสุทธิ์ และ ธีรพจน์ เวศพันธุ์

Rattana Bunlertpornpisut and Teerapot Wessapan
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการบิน มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

Master of Science Program in Aviation, Eastern Asia University

Received: October 24, 2018

Revised: December 10, 2018

Accepted: December 12, 2018



142 Vol. 9 No. 1 January-April 2019
EAU HEritAgE JoUrnAl

Social Science and Humanity

บทน�ำ

ปัจจุบันการขนส่งสินค้าโดยทางอากาศเป็นการ

ขนส่งที่ก�าลังได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายประเทศ

ต่างๆมีการพัฒนาสนามบินพาณิชย์ให้ทันสมัยและเพียง

พอกับความต้องการบริษัทสร้างเครื่องบินมีการสร้างเครื่อง

บินซึ่งมีขนาดใหญ่และสมรรถภาพในการบินสูงสามารถ

บรรจุสินค้าและบรรทุกผู้โดยสารได้มากขึ้นมีเคร่ืองมือใน

การขนส่งอันทันสมัยครบครันนอกจากนี้ยังมีการขยาย

และปรับปรุงบริเวณคลังสินค้าที่ท่าอากาศยานให้กว้าง

ขวางทันสมัยเพ่ือการขนส่งสินค้าด�าเนินไปอย่างสะดวก

และรวดเร็วจากผู้ส่งที่เมืองต้นทางไปยังเมืองผู้รับปลาย

ทาง ลักษณะของการขนส่งทางอากาศที่มีความรวดเร็ว

สะดวกและปลอดภัยกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับการขนส่งใน

รูปแบบอ่ืนๆในหลายประเทศรัฐมีแนวคิดว่าการขนส่งทาง

อากาศเป็นกิจการสาธารณูปโภค ทีม่คีวามส�าคัญและจ�าเป็น

ต่อการด�ารงชีวิตของประชาชนและเป็นหน้าที่ที่รัฐจะต้อง

จัดหา บริการดังกล่าวให้แก่ประชาชน ส�าหรับประเทศไทย

นอกจากการขนส่งทางอากาศจะเป็นกิจการสาธารณูปโภค

ประเภทหนึ่งแล้วการขนส่งทางอากาศยังจัดเป็นโครงสร้าง

พ้ืนฐาน (infrastructure) อย่างหนึ่งที่มีบทบาทส�าคัญต่อ

การพัฒนาประเทศทั้งในแง่เศรษฐกิจ การค้า การลงทุน

ระหว่างประเทศ รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศโดย

This research has two steps. First, to survey quality of services by sampling 5 leaders of the freight  

carriers at Chiang Mai international airport and to analyze the consumer expectations and  

perceptions of service quality called SERVQUAL. Second, to interview 7 experts of air freight carriers. The  

interviews and questionnaires were analyzed by SWOTANALYSIS (a study by an organization to identify its  

internal strengths and weaknesses and external opportunities and threats.) for the developed service 

of air freight carriers. The results of this study were able to compare expectations and real perceptions 

from the service quality of air freight carriers at Chiang Mai international airport. Quick response time, 

understanding and sympathy were different the results of data were analyzed using SWOT ANALYSIS 

that gave us the strategic plan for development of the quality of service. Two major issues are the 

development of the physical characteristics and service characteristics of employees. The result of 

this research can be used for planning for developing the quality of service for air freight carriers at 

Chiang Mai international airport.

Keywords: improvement plan, quality of service, air freight

เฉพาะการขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ

ท่าอากาศยานนานาเชียงใหม่ หรือสนามบิน

เชียงใหม่ เป็นท่าอากาศยานนานาชาติแห่งหนึ่ง ในจ�านวน

ท้ังหมด 6 แห่ง ท่ีด�าเนินงานโดยบริษัท ท่าอากาศยานไทย 

จ�ากัด (มหาชน) อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางทางการบินของ

ภาคเหนืออีกด้วย นอกจากนี้ ท่าอากาศยานเชียงใหม่เป็น

ประตหูลกัสูด่นิเเดนทีส่วยงาม เเละเตม็อิม่ไปด้วยวฒันธรรม

ทางภาคเหนือของประเทศไทย โดยมีบทบาทส�าคัญในการ

ช่วยส่งเสริม เรื่องของการท่องเท่ียวท่ัวภูมิภาคตอนเหนือ 

โดยมีสายการบินบริการ 9 สายการบินผู้โดยสารมากกว่า 

2,000,000 คนเท่ียวบินกว่า 15,000 เท่ียวบิน และบริการ

ขนถ่ายสินค้ามากกว่า 16,000 ตัน

จากข้อมูลและความส�าคัญดังกล่าว ผู้วิจัยพบว่า 

จ�านวนเที่ยวบินของท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่มี

จ�านวนเที่ยวบินเพิ่มขึ้นแต่อัตราการขนส่งสินค้าทางอากาศ

มีปริมาณลดลงดังนั้น ผู ้วิจัยจึงสนในศึกษาคุณภาพการ

ให้บริการการขนส่งสินค้าทางอากาศของท่าอากาศยาน

นานาชาติเชียงใหม่ เพื่อน�าข้อมูลมาจัดท�าแผนพัฒนา

คุณภาพการให้บริการการขนส่งสินค้าทางอากาศของท่า

อากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ต่อไป
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วัตถุประสงค์กำรวิจัย

1. เพ่ือศึกษาคุณภาพการให้บริการของการขนส่ง

สินค้าทางอากาศของท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่

2. เพื่อจัดท�าแผนพัฒนาคุณภาพการให้บริการ

การขนส่งสินค้าทางอากาศของท่าอากาศยานนานาชาติ

เชียงใหม่

3. เพื่อตรวจสอบความเป ็นไปได ้และความ

สอดคล้องของการแผนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ

การขนส่งสินค้าทางอากาศของท่าอากาศยานนานาชาติ

เชียงใหม่ไปใช้

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

Gronroos (1990) กล่าวว่า การรับรู้คุณภาพการ

บริการประกอบไปด้วย 2 ลักษณะคือลักษณะทางด้าน

เทคนคิหรอืผลท่ีได้และลกัษณะตามหน้าทีห่รอืความสมัพนัธ์

ของกระบวนการโดยทีคุ่ณภาพด้านเทคนิคเป็นการพจิารณา

เกี่ยวกับผู้ให้บริการจะใช้เทคนิคอะไรที่จะท�าให้ลูกค้าท่ีเข้า

มาใช้บริการเกิดความพอใจตามความต้องการพื้นฐานการ

รับรู้คุณภาพที่ดีเกิดขึ้นเมื่อความคาดหวังของลูกค้าตรงกับ

การรบัรูท้ีไ่ด้จากประสบการณ์ทีผ่่านมาถ้าความคาดหวงัของ

ลูกค้าต่อการบรกิารหรอืสนิค้านัน้สงูโดยทีค่วามคาดหวงัต่อ

คุณภาพจะได้รับอิทธิพลจากการสื่อสารทางการตลาดการ

สื่อสารแบบปากต่อปากภาพลักษณ์ขององค์กรและความ

ต้องการของลูกค้าเองส่วนลักษณะตามหน้าที่จะเป็นการ

พิจารณาจากผู้ที่ให้บริการจะท�าอย่างไรให้การบริการดี

เท่ากับการรับรู้จากประสบการณ์ของลูกค้าที่ผ่านมา

Parasuraman, Berry & Zeithaml (1985) ได้

กล่าวว่าคุณภาพบริการคือการรับรู้ของลูกค้าซึ่งลูกค้าจะ

ท�าการประเมินคุณภาพบริการโดยท�าการเปรียบเทียบ

ความต้องการหรือความคาดหวังกับการบริการที่ได้รับจริง

และการที่องค์กรจะได้รับชื่อเสียงจากคุณภาพบริการต้อง

มีการบริการอย่างคงที่อยู่ในระดับการรับรู้ของลูกค้าหรือ

มากกว่าความคาดหวังของลูกค้า 

Parasuraman, Berry & Zeithaml (1985, 

pp. 47-48) ได้น�าแบบจ�าลองช่องว่างมาสร้างเป็นเครื่อง

มือท่ีใช้วัดคุณภาพการบริการท่ีเรียกว่า SERVQUAL เพื่อ

ใช้ประเมินคุณภาพบริการทางธุรกิจโดยเครื่องมือน้ีอาศัย

พื้นฐานของช่องว่างท่ี 5 จะออกแบบให้เป็นเครื่องมือที่มี

มาตรฐานที่ใช้ได้กับงานบริการทุกประเภทและสามารถ

ปรับเปลี่ยนได้เล็กน้อยตามความเหมาะสมในธุรกิจการ

บรกิารจะให้ความส�าคญัและยดึถอืความต้องการตามความ

คาดหวังของผู้ใช้บริการเป็นบรรทัดฐานในการวางแผนและ

การด�าเนินการผลิตสินค้าหรือบริการเพื่อให้สามารถตอบ

สนองความต้องการต่างๆได้อย่างถูกต้องสร้างความพึง

พอใจให้เกิดขึ้นแก่ผู้ใช้บริการและช่วยให้องค์กรสามารถ

บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ SERVQUAL (gap 5) ปัจจัยก�าหนด

คุณภาพการบริการใน SERVQUAL ประกอบด้วยปัจจัย 5 

ด้าน คือ ลักษณะทางกายภาพ (tangibles) ความเช่ือถือได้  

( r e l i a b i l i t y )  ก า ร ต อ บ ส น อ ง อ ย ่ า ง ร ว ด เ ร็ ว  

(responsiveness) ความไว้วางใจได้ (assurance) ความ

เข้าใจและความเห็นอกเห็นใจ (empathy) ปัจจัยก�าหนด

คุณภาพการบริการใน SERVQUAL ทั้ง 5 ปัจจัยเป็นปัจจัย

พื้นฐานท่ีผู้บริโภคใช้ในการก�าหนดความรับรู้ต่อคุณภาพ

การบริการโดยความรับรู้ของผู้บริโภคต่อคุณภาพบริการ

เป็นผลมาจากขนาดและทิศทางของช่องว่างระหว่าง

ความคาดหวังและการรับรู้ต่อบริการ เมื่อความคาดหวัง

ของผู ้บริโภคต่อคุณภาพการบริการมีค่ามากกว่าความ

รับรู้จริงจากการบริการท่ีได้รับจริง (ES > PS) ผู้บริโภค

จะไม่พอใจการบริการที่ได้รับและความไม่พอใจจะเพ่ิม

มากขึ้นเมื่อความต่างของระดับความคาดหวังและการรับ

รู ้สูงข้ึนหากความคาดหวังของผู ้บริโภคต่อคุณภาพการ

บริการมีค่าเท่ากับความรับรู ้จากการบริการท่ีได้รับจริง  

(ES = PS) ผู้บริโภคจะรู้สึกพอใจต่อการบริการและหาก

ความรบัรูจ้ากการบรกิารทีไ่ด้รบัจรงิมค่ีามากกว่าความคาด

หวังของผู้บริโภคต่อการบริการ (ES < PS) ก็จะเป็นการ

บริการที่มีคุณภาพเหนือกว่าความพึงพอใจที่ผู้บริโภคคาด

หวังและผู้บริโภครู้สึกพอใจเพิ่มมากขึ้นเมื่อความต่างของ

ระดับความคาดหวังและความรับรู้สูงข้ึน
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กรอบแนวคิดกำรวิจัย

ความคาดหวัง (E)

• ลักษณะทางกายภาพ

• ความเชื่อถือได้

• ด้านการตอบสนองอย่างรวดเร็ว 

• ความมั่นใจได้

• ความเข้าใจและความเห็นอกเห็นใจ คุณภาพการบริการ

• E > P

• E < P

• E = P

แผนการพัฒนาคุณภาพการให้

บรกิารการขนส่งสนิค้าทางอากาศ

ของท ่าอากาศยานนานาชาติ

เชียงใหม่การรับรู้จริง (P)

• ลักษณะทางกายภาพ

• ความเชื่อถือได้

• ด้านการตอบสนองอย่างรวดเร็ว

• ความมั่นใจได้

• ความเข้าใจและความเห็นอกเห็นใจ

ภำพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย 

การวิจัยนี้เป็นงานวิจัยแบบผสม

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้บริหารและ

หวัหน้างานของบรษิทัทีใ่ห้บริการการขนส่งสนิค้าทางอากาศ 

ในท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน

การวิจัยครั้งน้ี คือ ผู้บริหาร จ�านวน 7 ท่าน จากบริษัท ไพ

โอเนียร์ คาร์โก้ เซอร์วิส จ�ากัดบริษัท นิปปอน เอ็กซ์เพรส 

(ประเทศไทย) จ�ากัดบริษัท มหาทิพย์ จ�ากัดบริษัท ฮิตาชิ 

เวนเทค จ�ากัดบริษัท สายการบินนกแอร์ จ�ากัดบริษัท ทริพ

เพิล ไอ เอเชีย คาร์โก้ จ�ากัดและบริษัท แบ็กส์ บริการภาค

พ้ืน จ�ากัดโดย การเลือกสุ่มตัวอย่างใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง

แบบเจาะจง (purposive sampling)

เครื่องมือท่ีใช้ในกำรวิจัย

1. แบบสอบถาม เพื่อวิเคราะห์คุณภาพการให้

บริการการขนส่งสินค้าทางอากาศของท่าอากาศยาน

นานาชาติเชียงใหม่ ผู ้วิ จัยสร ้างข้ึนจากการทบทวน

วรรณกรรม และผ่านการตรวจความตรงเชิงเนื้อหา  

(content validity) จากผู้ทรงคุณวุฒิจ�านวน 3 ท่าน และ

มีการตรวจสอบความเช่ือมั่น (reliability) ด้วยการหาค่า

อัลฟาครอนบาค ได้ค่าความเช่ือมั่น 0.75

2. แบบสัมภาษณ์ ประกอบไปด้วยข้อค�าถามแบบ

ก่ึงโครงสร้าง

3. แบบตรวจสอบแผนพัฒนา ประกอบไปด้วยข้อ

ค�าถามกึ่งโครงสร้างเพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดท�าแผน

พัฒนาขององค์กรตรวจสอบแผนการพัฒนาคุณภาพการ

ให้บริการการขนส่งสินค้าทางอากาศของท่าอากาศยาน

นานาชาติเชียงใหม่ โดยแผนพัฒนาการให้บริการขนส่ง

สินค้าทางอากาศน�าเสนอให้ผู ้เช่ียวชาญ โดยพิจารณา

จากประสบการณ์ท�างานเกี่ยวเนื่องกับการวางแผนระดับ

องค์กร หรือเป็นผู้มีอ�านาจในการก�าหนดแผน วางนโยบาย

การปฏิบัติงานในหน่วยงาน เพื่อท�าการประเมินแผนโดยใช้

แบบสอบถามท่ีจัดท�าข้ึน
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กำรเก็บรวบรวมข้อมูล

ผู ้วิจัยขอความร่วมมือจากผู ้บริหารบริษัทผู ้ให้

บริการขนส่งสินค้าทางอากาศของท่าอากาศยานนานาชาติ

เชียงใหม่และผู้บริหารและหัวหน้างานของท่าอากาศยาน

นานาชาติเชียงใหม่

กำรวิเครำะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้

1. น�าเสนอข้อมูลด้วยการเรียบเรียงจากการ

สัมภาษณ์

2. ข้อมูลที่รวบรวมได้จากแบบสอบถามน�ามา

ท�าการวิเคราะห์ โดยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปทางสถิติ เพื่อ

วิเคราะห์หาค่าสถิติต่าง ๆ ตามล�าดับขั้นตอนดังนี้

ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู ้ตอบ

แบบสอบถาม ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการ แจกแจง

ความถี่ หาค่าร้อยละ

ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการการ

ขนส่งทางอากาศของท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ 

วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย (mean) และค่าส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation)

ตอนที่ 3 การเปรียบเทียบคุณภาพการให้บริการ

การขนส่งทางอากาศของท่าอากาศยานเชียงใหม่ ลักษณะ

ทางกายภาพ ความเชื่อถือได้ ด้านการตอบสนองอย่าง

รวดเร็ว ความมั่นใจได้ ความเข้าใจและความเห็นอกเห็นใจ 

ผลกำรวิจัย

ผลการศึกษาคุณภาพการให้บรกิารการขนส่งสนิค้า

ทางอากาศของบรษัิททีใ่ห้บรกิารการขนส่งสนิค้าทางอากาศ

ในท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ 

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของ

ผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่าปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ

การท�างาน และต�าแหน่งงานในปัจจุบัน แจกแจงจ�านวน

ความถ่ี แสดงข้อมูลท่ัวไปของพนักงานท่าอากาศยาน

นานาชาติเชียงใหม่ พบว่าอายุการท�างาน พนักงานท่ีตอบ

แบบสอบถามมีอายุการท�างาน 1-2 ปี จ�านวน 17 คน คิด

เป็นร้อยละ 48.57 รองลงมาอายุการท�างาน 3-5 ปี จ�านวน 

15 คน คิดเป็นร้อยละ 42.86

ตอนที่ 2 คุณภาพการให้บริการการขนส่งทาง

อากาศของท่าอากาศยานนานาชาติ

เชยีงใหม่ ผลการวเิคราะห์ข้อมลูความคาดหวงัและ

การรับรู้เกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการของท่าอากาศยาน

นานาชาติเชียงใหม่โดยวิเคราะห์ผลจากค่าเฉลี่ยและส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน ของคุณภาพการให้บริการ เกี่ยวกับ

ความคาดหวังต่อคุณภาพการให้บริการการขนส่งสินค้า

ทางอากาศของท่าอากาศยานเชียงใหม่ พบว่า ระดับ

ความคาดหวังต่อคุณภาพการให้บริการการขนส่งสินค้า

ทางอากาศของท่าอากาศยานเชียงใหม่ โดยภาพรวมอยู่

ในระดับมาก ( =4.49) เมื่อพิจารณาในแต่ละด้านพบว่า

ทุกๆด้าน มีระดับความคาดหวังอยู่ในระดับมาก โดยด้าน

ความมั่นใจได้ มีระดับความคาดหวังมากท่ีสุด ( =4.80) 

ส�าหรับการรับรู้คุณภาพการให้บริการของท่าอากาศยาน

นานาชาติเชียงใหม่ โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง  

( =3.38) เมื่อพิจารณาในแต่ละด้านพบว่า มีระดับการรับ

รู้อยู่ในระดับมาก โดยในด้านความมั่นใจได้ มีระดับความ

คาดหวังมาก ( =3.61)

ตอนท่ี 3 ผลการเปรียบเทียบคุณภาพการให้

บริการการขนส่งทางอากาศของท่าอากาศยานเชียงใหม่ 

ลักษณะทางกายภาพ ความเช่ือถือได้ ด้านการตอบสนอง

อย่างรวดเร็ว ความมั่นใจได้ ความเข้าใจและความเห็นอก

เห็นใจ ดังแสดงในตาราง 1.
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ตำรำง 1

ความคาดหวังและการรับรู้คุณภาพการให้บริการการขนส่งทางอากาศของท่าอากาศยานเชียงใหม่

รายการ
ความคาดหวัง การให้บริการจริง

SD SD

1. ลักษณะทางกายภาพ 4.29 0.54 3.17 0.67

2. ความเชื่อถือได้ 4.41 0.49 3.34 0.55

3. การตอบสนองอย่างรวดเร็ว 4.56 0.57 3.30 0.65

4. ความมั่นใจได้ 4.80 0.40 3.61 0.78

5. ความเข้าใจและความเห็นอกเห็นใจ 4.41 0.49 3.45 0.50

รวม 4.49 0.53 3.38 0.65

จากตารางผลการเปรียบเทียบคุณภาพการให้

บรกิารการขนส่งทางอากาศของท่าอากาศยานเชยีงใหม่พบ

ว่า เมื่อท�าการเปรียบเทียบความคาดหวังและการรับรู้จริง

ต่อคุณภาพการให้บริการของการขนส่งสินค้าทางอากาศ

ของท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ พบว่า ลักษณะ 5 

ด้านมีความแตกต่างกัน ซึ่งได้แก่ ลักษณะทางกายภาพ 

ความเชื่อถือได้ การตอบสนองความรวดเร็ว ความมั่นใจ

ได้ ความเข้าใจและความเห็นอกเห็นใจกันมีความแตกต่าง

กัน จึงได้น�ามาจัดท�าแผนพัฒนาคุณภาพการให้บริการของ

การขนส่งสินค้าทางอากาศนานาชาติเชียงใหม่ เพื่อเป็น

แนวทางในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ

การจัดท�าแผนพัฒนาคุณภาพการให้บริการการ

ขนส่งสินค้าทางอากาศของบริษัทที่ให้บริการการขนส่ง

สินค้าทางอากาศในท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ 

จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารบริษัทขนส่งสินค้าทาง

อากาศในท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ เพื่อวิเคราะห์

ข้อมูลปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกของหน่วยงาน ผล

วิเคราะห์ SWOT เพื่อจัดท�าแผนพัฒนาคุณภาพการให้

บริการการขนส่งสินค้าทางอากาศของบริษัทที่ให้บริการ

การขนส่งสินค้าทางอากาศในท่าอากาศยานนานาชาติ

เชียงใหม่ พบว่า 

จุดแข็ง (strength) เชียงใหม่เป็นเมืองท่องเท่ียวท่ี

มีชื่อเสียงและมีสนามบินนานาชาติสามารถรองรับปริมาณ

การขนส่งทัง้ผู้โดยสารและสนิค้าได้มาก มกีารท�าการเกษตร

ที่มีคุณภาพ ควบคู่กับงานฝีมือที่มีความเป็นเอกลักษณ์ของ

จังหวัด สนามบินอยู่ในตัวเมืองเชียงใหม่ใกล้ศูนย์การค้า

เป็นเมืองท่องเท่ียว มีพร้อมท่ีจะรองรับการเติบโตของ

ปริมาณการจราจรทางอากาศที่เพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็ว ใช้

เวลาในการขนส่งน้อย มีเวลาท่ีชัดเจน โดยเฉพาะสินค้าที่

ง่ายต่อการเน่าเสีย

จุดอ่อน (weakness) มีสนามบินตามเมืองต่างๆ

ในภูมิภาค น้อยไม่สามารถส่งสินค้าผ่านบริการการขนส่ง

ทางอากาศไปตามเมืองต่างได้โดยตรง จ�าเป็นต้องใช้การ

ขนส่งทางรถยนต์หรือรถไฟ บริเวณโดยรวมพื้นที่ของสนาม

บินยังไม่เพียงพอการจราจรติดขัดในสนามบิน มีขีดจ�ากัด

ของขนาดของเครื่องบินในการขนส่ง มีข้อจ�ากัดในการให้

บริการและข้ึนอยู่กับสภาพภูมิอากาศ

โอกาส (opportunities) การพัฒนาเทคโนโลยี

ต่างๆให้ทันสมัย มีการปรับปรุง แอพลิเคชั่นเพื่อรองรับ

ความต้องการของผู้ส่งสินค้า เชียงใหม่จะเป็นแหล่งท่อง

เท่ียวท่ีส�าคัญ การพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมในการ

บริการมากยิ่งข้ึน การศึกษาวิเคราะห์ เปรียบเทียบความ

เพียงพอของความสามารถด้านโครงสร้างพื้นฐานและการ

ให้บริการ สายการบินมีโอกาสขยายเส้นทางการบิน 

อุปสรรค (threats) การจราจรติดขัดในสนามบิน 

ถนนคับแคบ อุปกรณ์ต่างๆยังไม่ทันสมัย พื้นที่ในการขยาย

ท�าคลังสินค้า การก�าหนดเวลาให้รถบรรทุกวิ่ง เข้าและออก 

ระบบโครงสร้างและบุคลากร 

ข้อเสนอแนะอื่นๆ จัดท�าให้มีการโฆษณา จัดอบรม

เจ้าหน้าท่ี ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายนอกและภายใน

แผนการพัฒนาการให้บริการการขนส่งสินค้าทาง
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อากาศของท่าอากาศยานเชียงใหม่ เมื่อพิจารณาผลการ

ประเมินทั้งปัจจัยภายนอกและภายในแล้วผู้วิจัยจึงได้จัด

ท�าแผน เพื่อพัฒนาลักษณะการให้บริการของพนักงานและ

เจ้าหน้าที่ ครบทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ทางกายภาพ ความน่าเช่ือ

ถือ การตอบสนองอย่างรวดเร็ว ความมั่นใจได้ และความ

เข้าใจเห็นอกเห็นใจ ซึ่งมี 2 ประเด็นใหญ่ คือ การพัฒนา

ทางกายภาพและลักษณะทางการให้บริการของพนักงาน

โดยแบ่งเป็น 6 โครงการ 6 ตัวชี้วัด ที่ตอบสนองต่อแนวทาง

การพัฒนาคุณภาพการให้บริการ ได้แก่

1. โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบถนนเส้น

ทางเข้า-ออกของท่าเชียงใหม่ปรับปรุงภูมิทัศน์ในบริเวณ

สนามบินเชียงใหม่

2. โครงการพัฒนาอาคารที่จอดรถยนต์

3. โครงการจัดท�าหลักสูตรความรู้เกี่ยวกับการให้

บริการการขนส่งสินค้าทางอากาศ

4. โครงการจัดอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ในหน่วย

ปฏิบัติ ให้มีความรวดเร็วถูกต้อง

5. โครงการฝึกอบรมจิตวิทยาการบริการ

6. โครงการจัดท�าคลังความรู้ออนไลน์

จากการประเมินแผนการพัฒนาคุณภาพการ

ให้บริการการขนส่งสินค้าทางอากาศของท่าอากาศยาน

เชียงใหม่ โดยผู้ทรงคุณวุฒิสามารถสรุปได้ดังนี้

การพัฒนาคุณภาพการขนส่งสินค้าทางอากาศ

จะมีคุณภาพดีขึ้นหากมีการพัฒนาตามแผนการพัฒนาดัง

กล่าว อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.86 

รองลงมา คือ การตั้งค่าเป้าหมายมีความชัดเจนเป็นไปได้

จริงมีโครงการที่สามารถพัฒนาคุณภาพการให้บริการได้

จริง และการพัฒนาคุณภาพสามารถน�ามาปรับใช้ได้ตาม

ความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 

4.71 และแผนการพัฒนาคุณภาพมีวัตถุประสงค์ท่ีชัดเจน

และสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา อยู่ในระดับมากที่สุด 

โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.57

กำรอภิปรำยผล

ผลการศึกษาคุณภาพการให้บรกิารการขนส่งสนิค้า

ทางอากาศของบรษิทัทีใ่ห้บรกิารการขนส่งสนิค้าทางอากาศ

ในท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ 

ผลการเปรียบเทียบคุณภาพการให้บริการการ

ขนส่งทางอากาศของท่าอากาศยานเชียงใหม่ ลักษณะ

ทางกายภาพ ความเชื่อถือได้ ด้านการตอบสนองอย่าง

รวดเร็ว ความมั่นใจได้ ความเข้าใจและความเห็นอกเห็นใจ 

มีความแตกต่างกัน โดยมีประเด็นสอดคล้องกับแนวคิดของ  

Parasuraman, Berry & Zeithaml (1985) และงานวิจัย

ของ เขมณัฏฐ์ อ�านวยวรชัย, สุฐิต ห่วงสุวรรณ และสุกัญญา 

สมมณีดวง (2559) ซ่ึงพบว่า คุณภาพบริการคือการรับรู้

ของลูกค้าซึ่งลูกค้าจะท�าการประเมินคุณภาพบริการโดย

ท�าการเปรียบเทียบความต้องการหรือความคาดหวังกับ

การบริการที่ได้รับจริง และการที่องค์กรจะได้รับชื่อเสียง

จากคุณภาพบริการต้องมีการบริการอย่างคงท่ีอยู่ในระดับ

การรบัรูข้องลกูค้าหรอืมากกว่าความคาดหวงัของลกูค้า การ

รับรู้คุณภาพบริการเป็นผลลัพธ์จากการเปรียบเทียบของ

ความคาดหวังของลูกค้ากับบริการที่ได้รับจริงซึ่งคุณภาพที่

ถูกประเมินไม่ได้เป็นการประเมินเฉพาะผลจากการบริการ

เท่านั้นแต่เป็นการประเมินที่รวมไปถึงกระบวนการของ

การบริการท่ีได้รับโดยสรุปจากความหมายของคุณภาพ

บริการท่ีกล่าวมาสามารถท่ีจะแบ่งคุณภาพบริการออกเป็น 

3 ลักษณะท่ีส�าคัญดังนี้

1. คณุภาพบรกิารเป็นสิง่ทีย่ากมากในการประเมนิ

เนือ่งจากการบรกิารไม่สามารถจบัต้องได้องค์กรอาจจะยาก

ในการเข้าใจว่าลูกค้ารับรู้ถึงการบริการและคุณภาพการ

บริการขององค์กรเป็นอย่างไรแต่เมื่อผู้บริการได้ทราบถึง

ผลการประเมินด้านบริการจากลูกค้าออกมาเป็นอย่างไร

แล้วองค์กรกจ็ะสามารถทีจ่ะรูถ้งึทศิทางของคณุภาพบริการ

ตามความต้องการของลูกค้า

2. คุณภาพบริการเป็นการเปรียบเทียบระหว่าง

ความคาดหวังกับคุณภาพบริการท่ีได้รับจริงเป็นการวัด

ระดับบริการท่ีได้มอบให้กับลูกค้าได้ดีเท่ากับความคาด

หวังของลูกค้าหรือไม่โดยที่คุณภาพบริการที่มอบให้จะตรง

กับความคาดหวังของลูกค้านั้นต้องอยู่บนมาตรฐานท่ีคงท่ี

3. คุณภาพบริการแสดงค่าออกมาในรูปของผลที่

ได้และข้ันตอนในการปฏิบัติ ดังนี้ 

ลกัษณะทางกายภาพ ความคาดหวงัของผูใ้ช้บรกิาร
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และการรับรู ้จริง มีความแตกต่างกันใน ประเด็นดังนี้มี

ระบบโทรศัพท์ส�าหรับใช้งาน และมีป้ายประชาสัมพันธ์

บอกชัดเจนการจัดสถานที่ให้บริการที่สะอาด และมีท�าเล

ที่ตั้งของบริษัท/หน่วยงาน ไปมาสะดวก

ความเชื่อถือได้ ความคาดหวังของผู้ใช้บริการและ

การรบัรูจ้รงิ มคีวามแตกต่างกนัใน ประเดน็ดงันีพ้นกังานให้

บรกิารรวดเรว็ และหน่วยงานแสดงอตัราค่าบรกิารเกีย่วข้อง

ให้ลูกค้าทราบพนักงานให้ค�าแนะน�า และบรกิารไม่ผดิพลาด 

และพนักงานให้บริการตามที่บริษัทตกลงไว้ตามเงื่อนไข

การตอบสนองอย่างรวดเร็ว ความคาดหวังของผู้

ใช้บริการและการรับรู้จริง มีความแตกต่างกันใน ประเด็น

ดังน้ีพนักงานเต็มใจช่วยเหลือลูกค้าอย่างทันทีทันใด และ

พนักงานไม่ท�ากิจกรรมอื่น ๆ ขณะปฏิบัติงานพนักงานให้

บริการรวดเร็วและไม่ผิดพลาด

ความมั่นใจได้ ความคาดหวังของผู้ใช้บริการและ

การรับรู้จริง มีความแตกต่างกันใน ประเด็นดังนี้พนักงาน

ให้บริการอย่างถูกต้องแม่นย�าทุกครั้งพนักงานมีความรู้ใน

งานที่ให้บริการอยู่ และพนักงานให้บริการเป็นมาตรฐาน

เดียวกนัพนักงานใหค้�าแนะน�าช่วยเหลอือย่างเตม็ใจทกุครั้ง

ความเข้าใจและความเห็นอกเห็นใจ ความคาด

หวังของผู้ใช้บริการและการรับรู้จริง มีความแตกต่างกัน

ใน ประเด็นดังน้ีพนักงานให้ความสนใจลูกค้าพนักงานให้

บริการลูกค้าอย่างเอาใจใส่และพนักงานรู้จักและเข้าใจ

ความเดือดร้อนของลูกค้า ความคาดหวังของผู้ใช้บริการ

และการรับรู้จริง ไม่มีความแตกต่างกันใน ประเด็นดังนี้

พนักงานพยายามเข้าใจความต้องการของลูกค้า

ผลการจัดท�าแผนพัฒนาคุณภาพการให้บริการ

การขนส่งสินค้าทางอากาศของบริษัทที่ให้บริการการขนส่ง

สินค้าทางอากาศในท่าอากาศยานนานาชาตเิชยีงใหม่ โดยผู้

วิจัย แบ่งเป็นโครงงานระดับแผนงาน ประกอบด้วย พัฒนา

พ้ืนที่ในบริเวณสนามบิน เสริมสร้างขีดความสามารถของ

พนักงานพัฒนาคุณภาพการบริการพัฒนาการปฏิบัติงาน

ให้มีความรวดเร็ว ถูกต้องส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ของ

การให้บริการการขนส่งสินค้าทางอากาศในการด�าเนินงาน 

จ�านวน 6 โครงการ 

ผลประเมินแผนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ

การขนส่งสินค้าทางอากาศของท่าอากาศยานเชียงใหม่การ

พฒันาคณุภาพการขนส่งสนิค้าทางอากาศจะมคีณุภาพดขีึน้

หากมีการพัฒนาตามแผนการพัฒนาดังกล่าว อยู่ในระดับ

มากท่ีสุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.86 รองลงมา คือ การตั้ง

ค่าเป้าหมายมคีวามชดัเจนเป็นไปได้จรงิมโีครงการทีส่ามารถ

พฒันาคณุภาพการให้บรกิารได้จรงิ และการพฒันาคณุภาพ

สามารถน�ามาปรับใช้ได้ตามความเหมาะสม อยู่ในระดับ

มากท่ีสุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.71 และแผนการพัฒนา

คุณภาพมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนและสอดคล้องกับแนวทาง

การพัฒนา อยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.57

ข้อเสนอแนะกำรวิจัยครั้งนี้

ข้อเสนอแนะส�าหรับการน�างานวิจัยไปใช้จากการ

วิเคราะห์ของท่าอากาศยานเชียงใหม่ในด้านคุณภาพการ

ให้บริการการขนส่งสินค้าทางอากาศของท่าอากาศยาน

เชียงใหม่ ดังนั้นผู้ให้บริการสามารถใช้ผลงานวิจัยนี้ในการ

วางแผนงานในการปฏิบัติงานเพื่อให้การด�าเนินงานเป็นไป

อย่างมีคุณภาพ

ข้อเสนอแนะกำรวิจัยครั้งต่อไป

1. ควรมีการศึกษา ติดตามและประเมินผลความ

พึงพอใจของผู้ใช้บริการของการขนส่งสินค้าทางอากาศ

อย่างต่อเนื่อง ในลักษณะทุกเดือนหรือทุกครึ่งปีเพื่อน�ามา

วิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อน และน�ามาปรับใช้กับธุรกิจ

2. ควรมีการเช่ือมโยงข้อมูลรวมท้ังการบูรณาการ

ทุกระบบในการพฒันาการให้บรกิารการขนส่งสนิทางอากาศ 

3. ควรมีการวิจัยประเมินประสิทธิผลการน�า

แผนการพัฒนาสมรรถนะเจ้าหน้าที่ให้บริการการขนส่ง

สินค้าทางอากาศเพื่อน�าไปสู ่การพัฒนาสมรรถนะการ

ปฏิบัติงานจริง
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บทคัดย่อ

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณโดยใช้วิธีการศึกษาเชิงส�ารวจ เนื่องจากเทคโนโลยีการบริการด้วยตนเอง ไม่

เป็นที่นิยมในกลุ่มผู้โดยสารคนไทย ท�าให้ยังมีการต่อแถวเพื่อใช้บริการเคาน์เตอร์เช็คอิน งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือ

ศึกษาและทดสอบความสัมพันธ์รายคู่ระหว่างความคาดหวังในประสิทธิภาพ ความคาดหวังในการใช้งาน และอิทธิพลของ

สังคมกับความตั้งใจในการใช้เทคโนโลยีการบริการด้วยตนเองของผู้โดยสาร ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ และ

เพื่อหาอ�านาจในการพยากรณ์ของความคาดหวังในประสิทธิภาพ ความคาดหวังในการใช้งาน และอิทธิพลของสังคมที่มี

ผลต่อความตั้งใจในการใช้เทคโนโลยีการบริการด้วยตนเองของผู้โดยสาร กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย คือ ผู้โดยสารคน

ไทยที่เคยเดินทาง ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ จ�านวน 400 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม

มาตราส่วนประเมินค่า (rating scale) และมีค่าความเช่ือมั่นท้ังฉบับเท่ากับ 0.877 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ ค่าความถ่ี ค่า

ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson correlation) และวิเคราะห์

การถดถอยเชิงเส้นพหุคูณแบบขั้นตอน (stepwise multiple regression analysis) ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ (1) ผลการ

วิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน พบว่า ปัจจัยด้านความคาดหวังในประสิทธิภาพ (X
1
) ปัจจัยด้านความ

คาดหวังในความพยายาม (X
2
) และปัจจัยด้านอิทธิพลของสังคม (X

3
) มีความสัมพันธ์กับความตั้งใจในการใช้เทคโนโลยี

การบริการด้วยตนเองของผู้โดยสาร (Y) อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยมีค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 

0.525, 0.242 และ 0.249 ตามล�าดับ (2) ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นพหุคูณแบบข้ันตอน พบว่า มีเพียงปัจจัย

ด้านความคาดหวังในประสิทธิภาพ ที่สามารถพยากรณ์ความตั้งใจในการใช้เทคโนโลยีการบริการด้วยตนเองของผู้โดยสาร 

(Y) อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ได้ร้อยละ 27.60 (หรือ R2 = 0.276) ซ่ึงสมการถดถอยในรูปของคะแนนดิบ 

คือ Ý = 2.127 + 0.540 (X
1
)

ค�ำส�ำคัญ: ความตั้งใจในการใช้เทคโนโลยี, เทคโนโลยีการบริการด้วยตนเอง, ท่าอากาศยาน

ปัจจัยที่ส่งผลต่อควำมตั้งใจในกำรใช้เทคโนโลยีกำรบริกำรด้วยตนเองของผู้โดยสำร 

ณ ท่ำอำกำศยำนนำนำชำติสุวรรณภูมิ
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บทน�ำ

ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ เป ็นท่า

อากาศยานหลักของประเทศไทย จากรายงานประจ�าปี 

พ.ศ. 2558 และปี พ.ศ. 2559 ของบริษัท ท่าอากาศยาน

ไทย จ�ากัด (มหาชน) พบว่า มีจ�านวนผู้โดยสารเดินทางที่ท่า

อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมูเิพิม่มากขึน้ ท่าอากาศยาน

จงึได้ให้ความส�าคญัในการจดัสรรสิง่อ�านวยความสะดวกให้

แก่ผู้โดยสารที่มาใช้บริการ และมีการน�าเทคโนโลยีใหม่ ๆ  

มาใช้เพื่ออ�านวยความสะดวกตามข้อแนะน�าโครงการ Fast 

Travel ของสมาคมขนส่งทางอากาศ (International Air 

Transport Association--IATA) โดยเทคโนโลยีการบริการ

ด้วยตนเองทีท่่าอากาศยานน�ามาใช้ ได้แก่ ระบบเชค็อนิด้วย

Abstract

This research is a quantitative research method and survey research method. Self-service 

technology at the Suvarnabhumi international airport is not popular among Thai passengers and 

long quest still remain. The purposes of this research are (1) to study and examine pair-wise  

relationships between each of the three factors, including performance expectancy, effort expectancy 

(2) to study the social factors with the passengers’ intentions in using self-service technology at the 

Suvarnabhumi international airport (3) to define the coefficient of determination (R2) for predicting 

the passengers’ intentions in using the self-service technology. The sample for this study comprises 

400 Thai passengers who have traveled through the Suvarnabhumi international airport. The research 

instrument for data collection is a rating-scale questionnaire, with 0.877 reliability. The statistics 

for data analysis include percentage, arithmetic means, standard deviations, Pearson’s correlation  

coefficient, and stepwise multiple regression analysis. The research results are as follows  

(1) according to the Pearson correlation results, there are positive significant relationships between 

each of the three factors including performance expectancy factor (X
1
), effort expectancy factor (X

2
), 

and social factor (X
3
), and the passengers’ intention in using self-service technology, (Y) at the 0.05 

level of significance, with correlation coefficients of 0.525, 0.242, and 0.249 respectively. (2) Based 

on the stepwise multiple regression analysis results, only one factor, the efficiency expectancy  

factor (X
1
), can be used to predict the passengers’ intentions in using self-service technology (Y), at the 

0.05 of significance, with 27.60 percent of coefficient of determination (R2 = 0.276). Through stepwise 

multiple regression analysis, the regression equation of raw score for prediction of the passenger’s 

intention in using self-service technology is quantitatively depicted as follows: Ý = 2.127 + 0.540 (X
1
).

Keywords: intention in using technology, self-service technology, airport

ตนเองอัตโนมัติ (Common Use Self Service--CUSS) 

ระบบการโหลดสัมภาระด้วยตนเอง (Common Use 

Baggage Drop--CUBD) และช่องตรวจหนังสือเดินทาง

อัตโนมัติ (automatic channel)

ท่าอากาศยานและสายการบินได้มีการลงทุนใน

ด้านเทคโนโลยีการบริการด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อ

ให้การบริการได้มาตรฐาน และเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ให้บริการ แต่จ�านวนผู้โดยสารที่ใช้เทคโนโลยีการบริการ

ด้วยตนเอง มีจ�านวนเพียงร้อยละ 1 ของจ�านวนผู้โดยสาร

ท่ีเดินทาง ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ แสดงให้

เห็นว่า เทคโนโลยีการบริการด้วยตนเอง ไม่เป็นท่ีนิยมใน
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กลุ่มผู้โดยสาร ท�าให้ยังมีการต่อแถวรอคิวเพื่อท�าการเช็ค

อินและโหลดสัมภาระจ�านวนมาก ส่งผลให้เกิดความล่าช้า

และความไม่สะดวกสบายแก่ผู้โดยสาร จึงเป็นที่น่าสังเกต

ว่า น่าจะมีปัจจัยบางอย่างที่ส่งผลต่อการใช้เทคโนโลยี

การบริการด้วยตนเองของผู้โดยสาร ผู้วิจัยจึงมีความสนใจ

ศึกษาความตั้งใจในการใช้เทคโนโลยีการบริการด้วยตนเอง

ของผู้โดยสารที่เคยเดินทาง ณ ท่าอากาศยานานาชาติ

สุวรรณภมู ิในขอบเขตของผูโ้ดยสารคนไทย เพือ่ให้ได้ข้อมลู

มาใช้ประกอบการปรับปรุงและพัฒนาการบริการของท่า

อากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ

ที่มากขึ้นต่อไป

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

1. เพ่ือศึกษาและทดสอบความสัมพันธ์ระหว่าง

ความคาดหวังในประสิทธิภาพ ความคาดหวังในความ

พยายาม และอิทธิพลของสังคมที่มีผลต่อความตั้งใจใน

การใช้เทคโนโลยีการบริการด้วยตนเองของผู้โดยสาร ณ 

ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ 

2. เพือ่ศกึษาอ�านาจในการพยากรณ์ของความคาด

หวังในประสิทธิภาพ ความคาดหวังในความพยายาม และ

อิทธิพลของสังคมที่มีผลต่อความตั้งใจในการใช้เทคโนโลยี

การบริการด้วยตนเองของผู้โดยสาร

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

ทฤษฎีรวมของการยอมรับและการใช้เทคโนโลยี 

(Venkatesh, Morris, Davis & Davis, 2003) โดยทฤษฎี

ถูกน�าไปใช้ในการศึกษาการยอมรับการใช้เทคโนโลยีของ

แต่ละบุคคลในภาคธุรกิจ และได้พัฒนาแบบจ�าลองเพื่อ

ใช้อธิบายการยอมรับการใช้งานของเทคโนโลยีของแต่ละ

บุคคลภายใต้ทฤษฎีรวม ที่อาศัยพื้นฐานความสัมพันธ์ที่

เด่นชัดของปัจจัยต่าง ๆ จาก 8 ทฤษฎี ได้แก่ (1) ทฤษฎี

การกระท�าตามหลักเหตุและผล (Fishbein & Ajzen, 

1975) (2) ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (Ajzen & Fishbein, 

1980) (3) แบบจ�าลองการยอมรบันวตักรรมและเทคโนโลยี 

(Davis, 1985) (4) แบบจ�าลองการใช้ประโยชน์เครื่อง

คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (Triandis, 1977) (5) ทฤษฎีการ

เผยแพร่นวัตกรรม (Roger, 1995) (6) แบบจ�าลองทฤษฎี

แรงจูงใจ (Vallerand, 1997) (7) ทฤษฎีปัญญาทางสังคม 

(Bandura, 1986) และ (8) ทฤษฎีผสมผสานระหว่าง TAM 

และ TPB (Taylor & Todd, 1995) จากผลการศึกษา พบ

ว่า ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมความตั้งใจ (behavioral 

intention) ของผู้ใช้งานระบบ ประกอบด้วย 3 ปัจจัย โดย

ได้สร้างแบบจ�าลองเกี่ยวกับปัจจัยต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้อง

กัน ดังภาพ 1

ภำพ 1 แบบจ�าลองทฤษฎีรวมของการยอมรับและการใช้เทคโนโลยี (UTAUT model)
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โดยสามารถสรุปเกี่ยวกับรายละเอียดของแต่ละ

ปัจจัยได้ ดังนี้

1. ความคาดหวังในประสิทธิภาพ คือ ระดับความ

เชื่อของแต่ละบุคคลว่า การใช้งานเทคโนโลยีช่วยท�าให้

สามารถประสบความส�าเร็จในการปฏิบัติงาน ประกอบ

ด้วย 5 ปัจจัย คือ (1) การรับรู้ถึงประโยชน์ (2) แรงจูงใจ 

(3) ความเหมาะสมกับงาน (4) ข้อได้เปรียบเชิง และ (5) 

การคาดหวังผลลัพธ์

2. ความคาดหวังในความพยายาม คือ ระดับความ

ง่ายของการใช้งานประกอบด้วย 3 ปัจจัย คือ (1) การรับ

รู้ว่าใช้งาน (2) ความซับซ้อนในการใช้งาน และ (3) ความ

สะดวกในการใช้งาน 

3. อิทธิพลทางสังคม คือ ระดับการรับรู้ของแต่ละ

บุคคลถึงความส�าคัญที่เชื่อว่าควรใช้งานระบบใหม่ในการ

ปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 3 ปัจจัย คือ (1) บรรทัดฐานของ

บุคคล (2) ปัจจัยทางสังคม และ (3) ภาพลักษณ์

โครงการ Fast Travel ของสมาคมขนส่งทาง

อากาศระหว่างประเทศ มีวัตถุประสงค์เพื่อตอบสนอง

ความต้องการของผู้โดยสารที่ต้องการทางเลือกในการเดิน

ทางที่มากขึ้น เพื่อความสะดวกสบาย และสามารถควบคุม

การเดินทางผ่านทางเลือกแบบการบริการด้วยตนเอง วิสัย

ทัศน์ของโครงการ Fast Travel คือ ในปี ค.ศ. 2020 ผู้

โดยสารทั่วโลก 80% จะได้รับการบริการด้วยเทคโนโลยี

การบริการด้วยตนเองที่สมบูรณ์ตลอดระยะเวลาการเดิน

ทางของพวกเขาเพื่อความสะดวกสบายที่เพิ่มขึ้น และลด

การรอคิว (Best, 2016) โดยมีการพัฒนาระบบต่างๆ 6 

ด้าน ได้แก่ ระบบเช็คอิน- อัตโนมัติ การโหลดสัมภาระด้วย

ตนเอง การตรวจสอบเอกสารการเดนิทาง การเปลีย่นแปลง

การจองเที่ยวบิน การขึ้นเครื่องด้วยตนเอง และการติดตาม

สัมภาระกรณีสูญหาย

ระบบสารสนเทศ (information system) เป็น

ระบบที่ช่วยในการเสริมประสิทธิภาพการท�างาน โดย

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ประกอบด้วย 

ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ข้อมูล บุคลากร และขั้นตอนการ

ปฏิบัติงาน

เทคโนโลยีการบริการด้วยตนเองของผู้โดยสาร ณ 

ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ตามโครงการ Fast 

Travel ของสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ 

ประกอบด้วย

1. ระบบเช็คอินด้วยตนเองอัตโนมัติ เป็นระบบ

ท่ีให้ให้ผู ้โดยสารเช็คอินด้วยตัวเองแบบง่ายๆ เพ่ือออก

บัตรขึ้นเครื่องบินได้ด้วยตนเอง การติดตั้งเครื่องดังกล่าว 

จ�านวน 16 เครื่อง ปัจจุบัน มีสายการบินท่ีร่วมให้บริการ

ถึง 14 สายการบิน

2. ระบบการโหลดสัมภาระด้วยตนเอง เป็นระบบ

ท่ีให้ให้ผู้โดยสารโหลดสัมภาระด้วยตัวเองแบบง่ายๆ ซึ่งจะ

ท�าให้ผู้โดยสารได้รับความสะดวก รวดเร็ว เนื่องจากไม่

ต้องเสียเวลาในการรอคิว โดยมีการติดตั้งเครื่องดังกล่าว 

จ�านวน 2 เครื่อง

3 .  เครื่ อ งตรวจหนั งสื อ เดิ นทางอั ต โนมั ติ  

(automatic channel) เปิดให้บริการในปี พ.ศ. 2555 มี

จ�านวน32 เครือ่ง แบ่งออกเป็นขาออก จ�านวน 16 เครือ่ง และ

ขาเข้า จ�านวน 16 เครื่อง เป็นเครื่องตรวจหนังสือเดินทาง 

ที่ เป ิดให้บริการเฉพาะผู ้โดยสารที่ ถือหนังสือเดินทาง

ประเทศไทยเท่านั้น โดยจะมีการบันทึกข้อมูลการออกนอก

ประเทศที่แถบบันทึกในเล่มหนังสือเดินทาง (passport) 

แต่จะไม่มีตราประทับให้เห็น 

กรอบแนวคิดกำรวิจัย

เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านความ

คาดหวังในประสิทธิภาพ ปัจจัยด้านความคาดหวังในความ

พยายามและปัจจัยด้านอิทธิพลของสังคม กับความตั้งใจ

ในการใช้เทคโนโลยีการบริการด้วยตนเองของผู้โดยสาร 

ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ซ่ึงเป็นปัจจัยหลัก

จากทฤษฎีรวมของการยอมรับและการใช้เทคโนโลยี โดย

ศึกษาผู้โดยสารคนไทย ที่เคยเดินทาง ณ ท่าอากาศยาน

นานาชาติสุวรรณภูมิ กรอบแนวคิดการวิจัยในครั้งนี้ แสดง

ได้ดังภาพ 2 ดังนี้
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ปัจจัยด้านความคาดหวังในประสิทธิภาพ

ความตั้งใจในการใช้เทคโนโลยีการ

บริการด้วยตนเอง
ปัจจัยด้านความคาดหวังในความพยายาม

ปัจจัยด้านอิทธิพลของสังคม

ภำพ 2 กรอบแนวคิดการวิจัย

สมมติฐำนกำรวิจัย

สมมตฐิานที ่1 (H
1
): ความคาดหวงัในประสทิธภิาพ 

มคีวามสัมพันธ์กบัความต้ังใจในการใช้เทคโนโลยกีารบรกิาร

ด้วยตนเองของผู ้โดยสาร ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ

สุวรรณภูมิ

สมมติฐานที่ 2 (H
2
): ความคาดหวังในความ

พยายาม มีความสัมพันธ์กับความตั้งใจในการใช้เทคโนโลยี

การบริการด้วยตนเองของผู้โดยสาร ณ ท่าอากาศยาน

นานาชาติสุวรรณภูมิ

สมมติฐานที่ 3 (H
3
): อิทธิพลของสังคม มีความ

สัมพันธ์กับความตั้งใจในการใช้เทคโนโลยีการบริการด้วย

ตนเองของผู้โดยสาร ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

สมมตฐิานที ่4 (H
4
): ความคาดหวงัในประสทิธภิาพ 

ความคาดหวังในความพยายาม และอิทธิพลของสังคม 

สามารถร่วมกันพยากรณ์ความต้ังใจในการใช้เทคโนโลยี

การบริการด้วยตนเองของผู้โดยสาร ณ ท่าอากาศยาน

นานาชาติสุวรรณภูมิ

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

การวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจในการ

ใช้เทคโนโลยีการบริการด้วยตนเองของผู้โดยสาร ณ ท่า

อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิผูว้จิยัท�าการศกึษาค้นคว้า

จากเอกสาร ต�าราข้อมูล แนวคิดทฤษฎี และค้นคว้าข้อมูล

จากอนิเตอร์เนต็ การวจัิยครัง้น้ีใช้ระเบยีบวธิวีจัิยเชงิปรมิาณ 

โดยใช้วิธีการศึกษาเชิงส�ารวจ ซึ่งสามารถสรุปเป็นขั้นตอน

การท�าวิจัยได้ ดังนี้

ส ่วนที่  1: การทบทวนวรรณกรรม ทบทวน

วรรณกรรมที่เก่ียวข้องกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความต้ังใจใน

การใช้เทคโนโลยีการบริการด้วยตนเอง

ส่วนที่ 2: ระบุปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งในในการ

ใช้เทคโนโลยีการบริการด้วยตนเองของผู้โดยสาร ณ ท่า

อากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ วิเคราะห์หาตัวแปรต้น 

และตัวแปรตาม และก�าหนดรูปแบบวิธีวิจัย

ส่วนที่ 3: สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย สร้าง

แบบสอบถามเพื่อเก็บข้อมูลการวิจัย พร้อมท้ังมีการตรวจ

สอบความตรงเชิงเนื้อหา (content validity) ของเครื่อง

มือ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ จ�านวนสามคน แล้วน�าไปทดสอบ

ความเชือ่มัน่ของแบบสอบถาม โดยโดยวธิหีาค่าสมัประสทิธิ์

อัลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s coefficient alpha) 

ด้วยการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�าเร็จรูปทางสถิติ

ส่วนที่ 4: เก็บรวบรวมข้อมูล ผู้ตอบแบบสอบถาม 

คือ ผู้โดยสารคนไทย ที่เคยเดินทาง ณ ท่าอากาศยาน

นานาชาติสุวรรณภูมิ จ�านวน 400 คน โดยใช้วิธีสุ่มตัวอย่าง

แบบตามสะดวก (convenience sampling) 

จากนั้นน�าผลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามมา

ตรวจสอบความสมบูรณ์ของการตอบ ก่อนน�ามาตรวจให้

คะแนนตามเกณฑ์และวิธีการให้คะแนน

ส่วนท่ี 5: การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติ 

พร้อมท้ังสรุปผลและข้อเสนอแนะ

1. การวิเคราะห์สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์

สันในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ

และตัวแปรตาม

2. การวิเคราห์การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้น

พหุคูณแบบขั้นตอน หาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลโดย

ใช้การวิเคราะห์การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ และเพื่อหา
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อ�านาจในการพยากรณ์ของความคาดหวังในประสิทธิภาพ 

ความคาดหวังในความพยายาม และอิทธิพลของสังคมที่มี

ผลต่อความตั้งใจในการใช้เทคโนโลยีการบริการด้วยตนเอง

ของผู้โดยสาร ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

ประชากร ได้แก่ ผู้โดยสารคนไทย ที่เคยเดินทาง 

ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ และเนื่องจากไม่

ทราบจ�านวนขนาดของประชากรกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยจึง

เลือกใช้สูตรการค�านวณของขนาดกลุ่มตัวอย่างแบบไม่

ทราบขนาดของประชากรกลุ่มตัวอย่าง (กัลยา วานิชย์

บัญชา, 2545) ดังนี้

เมื่อ  n แทน จ�านวนตัวอย่าง

 e แทน ค่าเปอร์เซน็ต์ความคาดเคลือ่นจากการสุม่ 

 ตัวอย่าง

z แทน ค่าระดับความเชื่อมั่นที่ก�าหนดไว้

โดยที่ระดับความเชื่อมั่นเท่ากับ 95% หรือระดับนัยส�าคัญ 

0.05 ดังน้ัน Z = 1.96

 แทนสูตร

จะได้จ�านวนตัวอย่างเท่ากับ 385 ตัวอย่าง และได้

เผื่อการสูญเสียของแบบสอบถาม 15 ตัวอย่าง ดังนั้นขนาด

ตัวอย่างส�ากรับการวิจัยครั้งนี้ คือ 400 ตัวอย่าง

เครื่องมือท่ีใช้ในกำรวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี คือ แบบสอบถาม 

ที่มีมาตราส่วนประเมินค่า (rating scale) แบบลิเคิร์ท 5 

ระดับ (1 = ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง และ 5 = เห็นด้วยอย่างยิ่ง)

โครงสร้างของแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 ส่วน 

ดังนี้

ส่วนท่ี 1 เป็นค�าถามเก่ียวกับปัจจัยคุณลักษณะส่วน

บุคคล และข้อมูลการใช้เทคโนโลยีการบริการด้วยตนเอง 

จ�านวน 12 ข้อ

ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็น 

ทัศนคติของผู้โดยสารในการใช้เทคโนโลยีการบริการด้วย

ตนเอง ประกอบด้วย 

1. ปัจจัยด้านความคาดหวังในประสิทธิภาพ จ�านวน 

12 ข้อ 

2. ปัจจัยด้านความคาดหวังในความพยายาม 

จ�านวน 8 ข้อ

3. ปัจจัยด้านอิทธิพลทางสังคม จ�านวน 7 ข้อ

ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการตั้งใจ

ในการใช้เทคโนโลยีการบริการด้วยตนเอง จ�านวน 6 ข้อ

สว่นที ่4 แบบสอบถามเกี่ยวกับปญัหาอุปสรรค และ

ข้อเสนอแนะในการใช้เทคโนโลยีการบริการด้วยตนเอง 

ท�าการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการ

วิจัย โดยน�าแบบสอบถามที่ได้เรียบเรียงแล้ว ไปด�าเนินการ

ตามข้ันตอนดังต่อไปนี้

1 .  การตรวจสอบความตรง (val idity) น�า

แบบสอบถามท่ีได้สร้างข้ึนส�าหรับการวิจัย ให้ผู้ทรงคุณวุฒิ

จ�านวน 3 คนได้พิจารณา ตรวจสอบความเหมาะสมของ

เนื้อหา ความครอบคลุมของค�าถาม และความเหมาะสม

ของภาษาที่ใช้ จากผลการวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง

ของแบบสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญ พบว่า ค่าดัชนีความ

สอดคล้องของแบบสอบถาม (IOC) มีค่าเท่ากับ 0.90 สูง

กว่าท่ีเกณฑ์ก�าหนด

2. การทดสอบความเชื่อมั่น (reliability analysis) 

น�าแบบสอบถามท่ีได้ไปทดลองใช้ (tryout) โดยการแจก

แบบสอบถามให้ประชากรท่ีไม่ใช่กลุ ่มตัวอย่าง จ�านวน 

30 ชุด เพื่อทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดย

วิธีหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s 

coefficient alpha) จากผลการทดสอบความเช่ือมั่นของ

แบบสอบถาม ดังรายละเอียดในตารางท่ี 1
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ตำรำง 1

ผลการทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถามปัจจัยท่ีส่งผลต่อความตั้งใจในการใช้เทคโนโลยีการบริการด้วยตนเองของ

ผู้โดยสาร	ณ	ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ปัจจัย จ�านวนค�าถาม ค่าสัมประสิทธิ ์

อัลฟ่าของครอนบาค

ปัจจัยด้านความคาดหวังในประสิทธิภาพ 12 0.848

ปัจจัยด้านความคาดหวังในความพยายาม 8 0.716

ปัจจัยด้านอิทธิพลของสังคม 7 0.835

พฤติกรรมการตั้งใจในการใช้เทคโนโลยีการบริการด้วยตนเอง 6 0.792

ภาพรวม 33 0.877

จากตาราง 1 จากการทดสอบความเชื่อมั่น

ของแบบสอบถามด้วยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่าของ 

ครอนบาค จากกลุ่มตัวอย่างจ�านวน 30 ตัวอย่างจะเห็น

ว่าค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่าของครอนบาคเท่ากับ 0.877 ซึ่ง

ถือว่าแบบสอบถามอยู่ในเกณฑ์ใช้ได้

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

ท�าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม เรื่อง 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจในการใช้เทคโนโลยีการบริการ

ด้วยตนเองของผู ้โดยสาร ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ

สุวรรณภูมิ ส�ารวจผู้โดยสารคนไทยที่เคยเดินทาง ณ ท่า

อากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ จ�านวน 400 คน

สถิติท่ีใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 

ใช้สถิติเชิงพรรณนา (description statistics) ใน

การสรุปบรรยายถึงค่าสถิติที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ โดยใช้

อธิบายลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างของกลุ่มผู้โดยสาร

คนไทย ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย

เลขคณิต และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics)ใน

การวิเคราะห์ (1)  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน 

(Pearson correlation) เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่าง

ปัจจัยแต่ละด้านกับความตั้งใจในการใช้เทคโนโลยีการ

บริการด้วยตนเองของกลุ่มตัวอย่าง โดยมีระดับนัยส�าคัญ

ทางสถิติท่ี 0.05 หรือมีระดับความเช่ือมั่น 95% (2)  การ

ถดถอยเชิงเส้นพหุคูณแบบข้ันตอน (stepwise multiple 

linear regression) เพือ่ใช้ส�าหรบัวเิคราะห์ว่าตวัแปรอสิระ

มีความสัมพันธ์กับตัวแปรตามอย่างไร โดยใช้ในการท�านาย

พฤติกรรมความตั้งใจในการใช้เทคโนโลยีการบริการด้วย

ตนเองของกลุ่มตัวอย่าง โดยมีระดับนัยส�าคัญทางสถิติที่ 

0.05 หรือมีระดับความเช่ือมั่น 95%

ผลกำรวิจัย

ผลการวิ จัย แบ่งออกตามสมมติฐาน เป ็น 4 

สมมติฐาน ดังนี้

สมมติฐานท่ี 1 (H1)  ความคาดหวังในประสิทธิภาพ

มคีวามสมัพนัธ์กบัความตัง้ใจในการใช้เทคโนโลยกีารบรกิาร

ด้วยตนเองของผู ้โดยสาร ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ

สุวรรณภูมิ ซ่ึงผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 1 สามารถสรุป

ความสัมพันธ์ได้ดังตาราง 2 
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ตำรำง 2

ความสัมพันธ์ระหว่างความคาดหวังในประสิทธิภาพกับความตั้งใจในการใช้เทคโนโลยีการบริการด้วยตนเองของผู้โดยสาร	

ณ	ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

ความคาดหวังในประสิทธิภาพ ความตั้งใจในการใช้เทคโนโลยี

การบริการด้วยตนเองของผู้โดยสาร 

ระดับความสัมพันธ์

Pearson Correlation (R) p-value

ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ 0.428 0.000* ปานกลาง

ด้านแรงจูงใจภายนอก 0.108 0.030* ปานกลาง

ด้านความเหมาะสมกับงาน 0.476 0.000* ปานกลาง

ด้านข้อได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ 0.505 0.000* มาก

ด้านการคาดหวังผลลัพธ์ 0.395 0.000* ปานกลาง

ความคาดหวงัในประสทิธภิาพรวม 0.525 0.000* มาก

* มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

จากตาราง 2 พบว่า ความคาดหวังในประสิทธิภาพ

รวม มีความสัมพันธ์กับความตั้งใจในการใช้เทคโนโลยี

การบริการด้วยตนเองของผู้โดยสาร ณ ท่าอากาศยาน

นานาชาติสุวรรณภูมิทางบวกในระดับมาก ที่ระดับ 0.05 

มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 0.525 (R = 0.525)

สมมติฐานท่ี 2 (H2) ความคาดหวังในความพยายาม 

มคีวามสมัพนัธ์กบัความตัง้ใจในการใช้เทคโนโลยกีารบรกิาร

ด้วยตนเองของผู ้โดยสาร ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ

สุวรรณภูมิ ซ่ึงผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 2 สามารถสรุป

ความสัมพันธ์ได้ดังตาราง 3

ตำรำง 3

ความสัมพันธ์ระหว่างความคาดหวังในความพยายามกับความตั้งใจในการใช้เทคโนโลยีการบริการด้วยตนเองของผู้โดยสาร	

ณ	ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

ความคาดหวังในความพยายาม ความตั้งใจในการใช้เทคโนโลยีการบริการ

ด้วยตนเองของผู้โดยสาร

ระดับความสัมพันธ์

Pearson Correlation (R) p-value

ด้านการรับรู้ว่าใช้งานง่าย 0.325 0.000* ปานกลาง

ด้านความซับซ้อนในการใช้งาน - 0.145 0.004* ปานกลาง

ด้านความสะดวกในการใช้งาน 0.353 0.000* ปานกลาง

ความคาดหวังในความพยายามรวม 0.242 0.000* ปานกลาง

จากตาราง 2 พบว่า ความคาดหวังในประสิทธิภาพ

รวม มีความสัมพันธ์กับความตั้งใจในการใช้เทคโนโลยี

การบริการด้วยตนเองของผู้โดยสาร ณ ท่าอากาศยาน

นานาชาติสุวรรณภูมิทางบวกในระดับมาก ท่ีระดับ 0.05 

มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 0.525 (R = 0.525)
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ตำรำง 4

ความสัมพันธ์ระหว่างอิทธิพลของสังคมกับความตั้งใจในการใช้เทคโนโลยีการบริการด้วยตนเองของผู้โดยสาร	ณ	 ท่า

อากาศยานนานาชาติสุวรรณภูม

อิทธิพลของสังคม ความตั้งใจในการใช้เทคโนโลยีการบริการ

ด้วยตนเองของผู้โดยสาร

ระดับความสัมพันธ์

Pearson Correlation (R) p-value

ด้านบรรทัดฐานของบุคคล 0.171 0.001* ปานกลาง

ด้านปัจจัยทางสังคม 0.172 0.001* ปานกลาง

ด้านภาพลักษณ์ 0.240 0.000* ปานกลาง

อิทธิพลของสังคมรวม 0.249 0.000* ปานกลาง

* มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

จากตาราง 4 พบว่า ความคาดหวังในความพยายาม

รวม มีความสัมพันธ์กับความตั้งใจในการใช้เทคโนโลยีการ

บริการด้วยตนเองของผูโ้ดยสาร ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ

สุวรรณภูมิทางบวกในระดับปานกลาง ที่ระดับ 0.05 มีค่า

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 0.249 (R = 0.249)

สมมติฐานท่ี 4 (H4)  ความคาดหวังในประสิทธิภาพ 

ความคาดหวังในความพยายามและอิทธิพลของสังคม 

สามารถร่วมกนัพยากรณ์ความตัง้ใจในการใช้เทคโนโลยกีาร

บรกิารด้วยตนเองของผูโ้ดยสาร ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ

สุวรรณภูมิ ซ่ึงผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 4 สามารถสรุป

ความสัมพันธ์ได้ดังตาราง 5 

ตำรำง 5

การวิเคราะห์การถดถอยเพื่อพยากรณ์ความตั้งใจในการใช้เทคโนโลยีการบริการด้วยตนเองของผู้โดยสาร	ณ	ท่าอากาศยาน

นานาชาติสุวรรณภูมิ	โดยน�าปัจจัยทุกด้านเข้าในสมการ

ตัวแปร b SEb ß t p-value

ความคาดหวังในประสิทธิภาพ 0.540 0.044 0.525 12.319 0.000*

ค่าคงที่ 2.127 ; SEest = ± 0.174

R = 0.525 ; R2 = 0.276 ; F = 151.755 ; p-value < 0.001

* มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

จากตาราง 5 และ ตาราง 1.6 พบว่า ความคาดหวัง

ในประสิทธิภาพ (X
1
) สามารถพยากรณ์ความตั้งใจในการ

ใช้เทคโนโลยีการบริการด้วยตนเองของผู้โดยสาร ณ ท่า

อากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Y) ได้ และสามารถเขียน

เป็นสมการถดถอยในรูปของคะแนนดิบ (raw score) ได้ 

= 2.127 + 0.540 (X
1
)

กำรอภิปรำยผล

จากการศึกษาสามารถอภิปราย ได้ดังนี้

1. ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่าง ๆ 

ท่ีส่งผลต่อความตั้งใจในการใช้เทคโนโลยีการบริการด้วย

ตนเองของผู้โดยสาร

1.1 ปัจจัยด้านความคาดหวังในประสิทธิภาพ 

มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความตั้งใจในการใช้เทคโนโลยี

การบริการด้วยตนเอง ฯ ท่ีระดับ 0.05 มีค่าสัมประสิทธิ์สห

สัมพันธ์ (R = 0.525) ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธนัฏฐ

นนท์ อัศววัฒฑกี (2555) งานวิจัยของ มนัญญา นาควิลัย 

(2558) และงานวิจัยของอาทิตย์ เกียรติก�าจร (2557) 
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1.2 ปัจจัยด้านความคาดหวังในความพยายาม 

มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความตั้งใจในการใช้เทคโนโลยี

การบริการด้วยตนเอง ฯ ที่ระดับ 0.05 มีค่าสัมประสิทธิ์สห

สัมพันธ์ (R = 0.242) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธนัฏฐ

นนท์ อัศววัฒฑกี (2555) งานวิจัยของ มนัญญา นาควิลัย 

(2558) และงานวิจัยของอาทิตย์ เกียรติก�าจร (2557)

1.3 ปัจจัยด้านอิทธิพลของสังคม มีความ

สัมพันธ์ทางบวกกับความตั้งใจในการใช้เทคโนโลยีการ

บริการด้วยตนเอง ฯ ที่ระดับ 0.05 มีค่าสัมประสิทธิ์สห

สัมพันธ์ (R = 0.249) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธนัฏฐ

นนท์ อัศววัฒฑกี (2555) งานวิจัยของอาทิตย์ เกียรติ

ก�าจร (2557) 

2. ผลการศึกษาอ�านาจในการพยากรณ์ของความ

คาดหวังในประสิทธิภาพ ความคาดหวังในความพยายาม 

และอิทธิพลของสังคมที่มีผลต่อความตั้งใจในการใช ้

เทคโนโลยีการบริการด้วยตนเองของผู ้โดยสาร ณ ท่า

อากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

2.1 ปัจจัยด้านความคาดหวังในประสิทธิภาพ

สามารถร่วมกันพยากรณ์ความต้ังใจในการใช้เทคโนโลยี

การบริการด้วยตนเองของผู้โดยสาร ณ ท่าอากาศยาน

นานาชาตสุิวรรณภมู ิอย่างมนียัส�าคญัทางสถติิทีร่ะดบั 0.05 

ค่าสัมประสิทธิ์ (R2) = 0.276 คิดเป็นร้อยละ 27.60 ซ่ึง

สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธนัฏฐนนท์ อัศววัฒฑกี (2555) 

2.2 ปัจจัยด้านความคาดหวังในความพยายาม

ไม่สามารถร่วมกันพยากรณ์ความตั้งใจในการใช้เทคโนโลยี

การบริการด้วยตนเองของผู้โดยสาร ณ ท่าอากาศยาน

นานาชาติสุวรรณภูมิได้ ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ 

ธนัฏฐนนท์ อัศววัฒฑกี (2555) 

2.3 ปัจจัยด้านอิทธิพลของสังคมไม่สามารถ

ร่วมกันพยากรณ์ความตั้งใจในการใช้เทคโนโลยีการบริการ

ด้วยตนเองของผู ้โดยสาร ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ

สุวรรณภูมิได้ ซ่ึงไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธนัฏฐนนท์ 

อัศววัฒฑกี (2555) 

ข้อเสนอแนะกำรวิจัยครั้งนี้

1. ควรมีการเพิ่มประสิทธิภาพของเทคโนโลยีการ

บริการด้วยตนเอง ให้มีข้ันตอนการท�างานที่รวดเร็ว ใช้

งานได้ง่าย และสะดวกสบายต่อผู้โดยสาร 

2. ควรมีการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ผู้โดยสารรู้จัก

เทคโนโลยีการบริการด้วยตนเอง และทราบถึงประโยชน์

ท่ีจะได้รับ

3. หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องสามารถน�าข้อมูลที่ได้จาก

การวิเคราะห์ไปต่อยอด เพื่อเป็นข้อมูลในการสนับสนุนการ

พัฒนาการบริการของท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

ต่อไป

4. สามารถน�างานวิจัยไปประยุกต์ใช้กับท่าอากาศ

ยานอื่นๆ เพื่อเป็นข้อมูลในการสนับสนุนการพัฒนาการ

บริการของท่าอากาศยานต่อไป

ข้อเสนอแนะกำรวิจัยครั้งต่อไป

1. ควรท�าการศึกษาปัจจัยเสริมในด้านอื่นๆ ที่ส่ง

ผลต่อพฤติกรรมการตั้งใจใช้เทคโนโลยี เช่น เพศ อายุ 

ประสบการณ์ และความสมัครใจในการใช้งาน

2. ควรท�าการศึกษาสภาพสิ่งอ�านวยความสะดวก

ในการใช้งาน ซ่ึงมีความสัมพันธ์โดยตรงกับพฤติกรรมการ

ใช้งานเทคโนโลยี

3. ควรท�าการศึกษาในกลุ่มประชากรอื่นๆ เช่น 

ผู ้โดยสารต่างชาติ เนื่องจากผู้โดยสารที่ใช้บริการในท่า

อากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ มีทั้งผู ้โดยสารคนไทย 

และผู้โดยสารต่างชาติ
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บทคัดย่อ

งานวิจัยชิ้นนี้มุ่งเน้นศึกษาวัฒนธรรมทางศาสนาและความเช่ือของคนไทยจากการเปิดประเทศไทยเป็นประชาคม

อาเซียนและผลกระทบด้านวัฒนธรรมทางศาสนา โดยมีวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้ (1) เพื่อศึกษาวัฒนธรรมของคนไทย

ก่อนการเปิดประเทศไทยเป็นประชาคมอาเซียน (2) เพื่อศึกษาผลกระทบทางวัฒนธรรมไทยในการเปิดประเทศไทยเป็น

ประชาคมอาเซียน (3) เพ่ือศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบและแนวทางแก้ไขผลกระทบต่อวัฒนธรรมไทย ผลการศึกษาพบ

ว่า การเปิดประเทศไทยเป็นประชาคมอาเซียนท�าให้ประเทศไทยมีการเปิดกว้างทางด้านวัฒนธรรมมากยิ่งขึ้นกว่าในอดีต 

วัฒนธรรมที่แตกต่างหรือมีความคล้ายคลึงกันถูกหลั่งไหลเข้ามาสู่ประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง วัฒนธรรมทางภาษามีความ

เกี่ยวเนื่องกับศาสนา เป็นปราการด่านแรกส�าหรับการติดต่อสื่อสาร เพื่อเช่ือมโยงติดต่อกัน ภาษาของประเทศสมาชิก

อาเซียนถูกผลักดันให้มีความส�าคัญต่อเยาวชนและคนไทยโดยการแทรกซึมในการเรียนการสอนรายวิชาของสถานศึกษา

ของไทย รวมถึงบริษัทเอกชนใหญ่หลายแห่งที่ต้องการบุคลากรท่ีมีความสามารถทางภาษาเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจ 

ในขณะเดียวกันประเทศไทยเป็นประเทศเสรีภาพทางศาสนา ประชาชนสามารถเลือกปฏิบัติตามความเช่ือของแต่ละคน

ได้โดยไม่มีกฎหมายบังคับ ท�าให้คนไทยมีโอกาสเรียนรู้ถึงหลักค�าสอนในแต่ละศาสนา แนวคิด การปฏิบัติตนท่ีแตกต่าง

ของกลุ่มประเทศสมาชิก คนไทย ลาว พม่า เวียดนาม มีวัฒนธรรมหลักคือศาสนาพุทธ ซ่ึงมีความคล้ายคลึงกัน มาเลเซีย 

อินโดนีเซียและบรูไน มีวัฒนธรรมหลักคือศาสนาอิสลาม และฟิลลิปนส์มีศาสนาคริสต์เป็นวัฒนธรรมหลัก ผลกระทบที่

เป็นไปได้ในอนาคตจากการศึกษาเหตุการณ์ความเคลื่อนไหวเรียกร้องกฎหมายการปกป้องศาสนาและปัญหาความขัด

แย้งทางศาสนาในอดีต คือ การเปลี่ยนศาสนาของคนไทยอาจมีแนวโน้มเพิ่มมากข้ึน โดยการเปลี่ยนจากศาสนาท่ีตนนับถือ

อยู่เดิมไปสู่ศาสนาใหม่ โดยการแผ่ขยายและครอบง�าทางด้านความเช่ือ การแพร่กระจายเผ่าพันธุ์ และการศึกษา แนว

โน้มการด�าเนินชีวิตของคนไทยจะเปลี่ยนแปลงไปมากข้ึนเป็นล�าดับตามแรงกดดันทางสังคม เศรษฐกิจและการเมือง ใน

ขณะที่ประเทศไทยยังคงประสบกับปัญหาความแตกต่างทางศาสนาอยู่จนถึงปัจจุบัน และยังมีทีท่าจะไม่สามารถจัดการ

กับปัญหานี้ได้อย่างเด็ดขาด
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บทน�ำ

ประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียนมีความแตกต่าง

หลากหลายทางเชื้อชาติ ศาสนา ภาษา และวัฒนธรรม มา

แต่อดีต ความเกี่ยวพันธ์ที่มีมาอย่างยาวนานนี้ไม่สามารถ

แยกออกจากกันได้ สังเกตให้เห็นได้ชัดเจนตามวันส�าคัญ

ของไทย ล้วนเป็นแนวทางปฏบิติัทีม่รีากฐานมาจากพระพทุธ

ศาสนาเกอืบทัง้สิน้ (พระพรหมคณุาภรณ์, 2541) กล่าวไว้ว่า 

วฒันธรรมไทยทกุด้านมรีากฐานส�าคัญอยูใ่นพระพทุธศาสนา 

ถ้อยค�ามากมายในภาษาไทยมีต้นก�าเนิดมาจากภาษาบาลี 

และมีความหมายที่สืบเนื่อง ปรับ แปร หรือผิดเพี้ยนมาจาก

คติในพระพุทธศาสนา แบบแผน และครรลองตามหลักการ

ของพระพุทธศาสนา ได้รับการยึดถือเป็นแนวน�าและเป็น

มาตรฐานส�าหรับความประพฤติ การบ�าเพ็ญหน้าที่ และ

การด�าเนินชีวิตของคนในสังคมไทยทุกระดับ ทั้งสถาบัน

พระมหากษัตริย์ที่ปกครองประเทศ และไพร่ฟ้าข้าแผ่นดิน 

คนไทยทั่วทั้งหมด ความแตกต่างทางชาติพันธุ์ การนับถือ

ศาสนา ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีของประชาชน

ทีอ่าศัยอยู่ในประเทศสมาชกิอาเซยีน การท�าความเขา้ใจถึง

Abstract

This research has an objective to (1) study Thai culture before the opening to ASEAN community 

(2) study the effect of ASEAN community on Thai culture (3) analyze the problems and solutions of 

the effects from opening of ASEAN community to Thai culture by studying the information of ASEAN 

community and its relation to culture and religion.  The research shows that before the opening to 

ASEAN community, there are 2 major cultural effects that are constantly affected and related to Thai 

culture: religion and language effects. Religious beliefs have been a part of Thai culture for a long pe-

riod of time and have taken role in Thai society that is shown in daily lifestyles. Meanwhile. language 

is also an important tool for human communication especially for understanding one another. Thai 

language has been changing rapidly from the past compared to universal language such as English. 

The opening to ASEAN community is also a way to infiltrate other interesting languages that affect 

Thai people’s language learning. It could attract their attention to learn other foreign languages even 

though they do not understand how to use Thai with correct academic grammar levels beyond basic 

daily life usages such as reading, writing, and listening. These are visible cultural effects and are able 

to cause Thai culture to change unexpectedly.

Keywords: ASEAN community, effect, culture

ความขัดแย้งทางวัฒนธรรมในการนับถือศาสนา เป็นเร่ือง

ท่ีสามารถท�าความเข้าใจได้ไม่ยาก มีหลายกรณีท่ีช้ีให้เห็น

ปัญหา เช่น ชาวพุทธกับโรฮิงญามุสลิมในพม่า ชาวมุสลิม

กับชาวคริสต์ในอินโดนีเซียและมาเลเซีย หรือกรณีความ

รุนแรงในสามจังหวัดภาคใต้ของไทย ปัญหาเหล่านี้ล้วน

เป็นปัญหาท่ีเกิดจากความหลายหลายทางวัฒนธรรมและ

การนับถือศาสนาท่ีมีแนวทางความเช่ือแตกต่างกัน ท�าให้

เกิดการแบ่งแยกพวกเขา พวกเรา อันเนื่องจากอัตลักษณ์

ทางด้านศาสนาและชาติพันธุ์

ป ัญหาเหล่านี้ล ้วนเป็นปัญหาต่อสันติภาพใน

อาเซียน ประเทศไทยเป็นหนึ่งในสมาชิกประชาคมอาเซียน 

ซ่ึงจะถูกจัดตั้งข้ึนอย่างเป็นทางการในวันท่ี 31 ธันวาคม 

2558 อาเซียนคือการสร้างประชาคมอาเซียนที่มีขีดความ

สามารถในการแข่งขันสงู มกีฎกตกิาชัดเจน และมปีระชาชน

เป็นศูนย์กลาง ซึ่งประเทศไทยต้องสร้างความพร้อมและ

ความเข้มแข็ง ท้ังทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 

และการเมืองและความมั่นคง ตลอดจนการเชื่อมโยงเส้น
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ทางคมนาคมขนส่งภายในและภายนอกภูมิภาค ซ่ึงเป็นสิ่ง

ที่ทุกประเทศในอาเซียนตกลงกันไว้แล้ว เพ่ือรักษาความ

น่าเชื่อถือและส่งเสริมบทบาทของไทยในอาเซียน (กรม

อาเซียน, 2556) 

การเปิดประชาคมอาเซียนของประเทศไทยนั้น 

จะท�าให้เกิดการเปิดกว้างของการหลั่งไหลทางวัฒนธรรม

ที่แตกต่างมากขึ้นจากเดิมและสิ่งเหล่านี้จะถูกแทรกซึมเข้า

มาได้ในทุกแง่ทุกมุม เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ

การเปิดประชาคมอาเซยีนของประเทศไทยในภาพรวมเบ้ือง

ต้นนั้น ผู้วิจัยได้น�าเอกสารที่มีความเกี่ยวข้องในการอธิบาย

ประชาคมอาเซียนโดยรวม ดังนี้

สมชาย วัฒนศิริชัยกุล (2553) ASEAN คือ สมาคม

ประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association 

of Southeast East Asian Nations--ASEAN) ประกอบ

ด้วย ประเทศสมาชิก 10 ประเทศ (เรียงตามล�าดับอักษร

น�าภาษาอังกฤษ) ได้แก่ บรูไนดารุสซาลาม ราชอาณาจักร

กมัพูชา อนิโดนเีซยี สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว 

มาเลเซีย เมียนมาร์ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม

อณฎณ เชื้อไทย (2555) อาเซียน (ASEAN) หรือ

สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้(The  

Association of Southeast Asian Nations) คือ องค์กร

เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ ด้านเศรษฐกิจ 

สังคม การเมือง วัฒนธรรมและความมั่นคง

องค์ประกอบของประชาคมอาเซียน(ASEAN 

Community--AC) ในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งท่ี 

9 ที่อินโดนีเซีย เมื่อ 7 ตุลาคม พ.ศ.2546 ผู้น�าประเทศ

สมาชิกอาเซียนได้ตกลงกันที่จะจัดต้ังประชาคมอาเซียน 

(ASEAN community) ซึ่งประกอบด้วย 3 เสาหลัก (กรม

อาเซียน, ม.ป.ป.) คือ

1. ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน 

(ASEAN Political and Security Community--APSC) 

ความมั่นคงและเสถียรภาพทางการเมืองเป็นพื้นฐานส�าคัญ

ในการพฒันาด้านอืน่ ๆ  ประชาคมการเมอืงและความมัน่คง

อาเซียนจึงเป็นเสาหลักความร่วมมือหนึ่งในสามเสาหลัก ที่

เน้นการรวมตวัของอาเซยีนเพือ่สร้างความมัน่ใจ เสถียรภาพ 

และสันติภาพ ในภูมิภาค เพื่อให้ประชาชนในอาเซียนอยู่

ร่วมกันอย่างสันติสุข และปราศจากภัยคุกคามด้านการ

ทหาร และภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ เช่น ปัญหายาเสพ

ติด และปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ 

2 .  ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN  

Economic Community--AEC) ท่ามกลางบริบททาง

เศรษฐกิจ การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศที่มีการ

แข่งขันสูง อันส่งผลให้ประเทศต่าง ๆ ต้องปรับตัวเองเพื่อ

ให้ได้รับประโยชน์จากระบบเศรษฐกิจโลก รวมถึงการรวม

กลุ่มการค้าของประเทศต่าง ๆ อาทิ สหภาพยุโรป และ

เขตการค้าเสรีอเมริกาเหนือ ผู้น�าประเทศสมาชิกอาเซียน

ได้เห็นชอบ

3. ประชาคมสงัคมและวฒันธรรมอาเซยีน(ASEAN 

Socio-Cultural Community--ASCC) มีเป้าหมายให้

อาเซียนเป็นประชาคมท่ีมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง สังคม

ที่เอื้ออาทรและแบ่งปัน ประชากรอาเซียนที่มีสภาพความ

เป็นอยู่ที่ดีและมีการพัฒนาในทุกด้านเพื่อยกระดับคุณภาพ

ชวีติของประชาชน ส่งเสรมิการใช้ทรพัยากรธรรมชาตอิย่าง

ยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมอัตลักษณ์ของอาเซียน โดยมี แผน

ปฏบิตักิารด้านสงัคมและวฒันธรรมอาเซยีน ระบอุยูใ่นแผน

ปฏิบัติการเวียงจันทร์ (กรมอาเซียน, ม.ป.ป.) 

จะเห็นได้ว่าจากจุดประสงค์การเปิดประชาคม

อาเซียนก่อให้เกิดความหลากหลายทางวัฒนธรรมส�าหรับ

ประเทศไทยมากขึ้นกว่าที่เคยเป็นอยู่ ด้วยความต้องการ

พัฒนาประเทศในด้านต่างๆ ระบบการแลกเปลี่ยน การ

เคลื่อนย้าย ทั้งวัตถุสิ่งของและแรงงาน สิ่งเหล่านี้น�าพา

ความแตกต่างทางด้านวัฒธรรมเข้าสู่ประเทศไทยมากขึ้น

จากท่ีเคยมีอยู่โดยปริยาย วัฒนธรรมของไทยท่ีมีรากฐาน

มาจากความเชื่อทางพุทธศาสนา ความเปลี่ยนแปลงของ

สังคมตามความเจริญของประเทศ ความแตกต่างหลาก

หลายทางวัฒนธรรมจากภายนอก ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นที่

สามารถมองเหน็ได้ในปัจจบัุนและแนวโน้มท่ีจะเปลีย่นแปลง

ไปในอนาคต เพื่อให้ได้แนวทางการธ�ารงไว้ซ่ึงวัฒนธรรม

อันดีงาม ความเป็นอัตลักษณ์ท่ีแสดงออกถึงความเป็นคน

ไทย งานวิจัยเรื่องนี้จึงเกิดขึ้นเพื่อศึกษาและวิเคราะห์ถึงผล 

กระทบทางด้านวัฒนธรรมท่ีเกิดจากการเปิดประเทศไทย

เป็นประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 
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วัตถุประสงค์กำรวิจัย 

1. เพื่อศึกษาวัฒนธรรมของคนไทยก่อนการเปิด

ประเทศไทยเป็นประชาคมอาเซียน

2. เพ่ือศึกษาผลกระทบทางวัฒนธรรมไทยในการ

เปิดประเทศไทยเป็นประชาคมอาเซียน

3. เพื่อศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบและแนวทาง

แก้ไขผลกระทบต่อวัฒนธรรมไทย

แนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง

งานวิจัยชิ้นนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพที่ได้มาจาก

การศกึษา หนงัสอื บทความ เอกสาร และงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง

กับความหลากหลายทางวัฒนธรรม รากฐานวัฒนธรรมไทย 

และความสัมพันธ์วัฒนธรรมกับศาสนา ดังต่อไปนี้

อมรา พงศาพชิญ์ (2547) กล่าวว่าการแพร่กระจาย

ทางวัฒนธรรมและการสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรมอาจสร้าง

ความขัดแย้ง ถ้าสมาชิกในกลุ่มไม่ยอมรับซึ่งกันและกัน โดย

ปกติกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี

ความเชื่อและภาษาพูดร่วมกันเมื่อมีการปะทะสังสรรค์ของ

วัฒนธรรมที่ต่างกัน การปะทะสังสรรค์ทางวัฒนธรรมนี้เกิด

จากการแพร่กระจายของวัฒนธรรมใดวัฒนธรรมหนึ่งหรือ

ทั้งสองชุด ทั้งน้ีอาจเกิดจาก 

1. การอพยพย้ายถิ่นของกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงเข้ามา

สู่อาณาบริเวณที่มีกลุ่มชาติพันธุ์หรือวัฒนธรรมอื่นอยู่แล้ว 

ถ้าการอพยพย้ายถิ่นนี้ไม่ได้รับการยอมรับอย่างเป็นมิตรก็

จะเกิดความขัดแย้งได้

2. การขยายดินแดนของกลุม่ใดกลุม่หนึง่ เพือ่เสรมิ

อาณาเขตของตนซึ่งมีผลในการรุกรานกลุ่มที่ตั้งถิ่นฐานอยู่

ก่อนแล้ว ทั้งน้ีรวมทั้งการยกทัพไปสู้รบกันดังเช่นสงคราม

สมัยโบราณ 

3. การล่าอาณานคิมของสงัคมตะวนัตก โดยกลุม่ที่

มีอ�านาจสามารถเข้าไปครอบครองและเผยแพร่วัฒนธรรม

ของตนด้วย

4. นอกจากนี้ความขัดแย้งทางวัฒนธรรมอาจเกิด

จากการแพร่กระจายวัฒนธรรมโดยการสื่อสาร ถ่ายทอด

ผ่านสื่อมวลชน ระบบการศึกษาและเทคโนโลยีต่างๆ

ดนัย ไชยโยธา (2551) วัฒนธรรมตามความหมาย

ทางวิชาการ หมายถึง แบบอย่างพฤติกรรมทั้งหลายอัน

เกิดด้วยการเรียนรู้ ผู้คนในสังคมมนุษย์แต่ละแห่งย่อมมี

พฤติกรรมเป็นแบบเดียวกันเช่นนั้น นอกจากพฤติกรรม

ต่างๆ แล้วยงัรวมถงึผลแห่งพฤตกิรรมเหล่านัน้ด้วย สิง่ต่างๆ 

เหล่านี้มีการถ่ายทอดกันได้ ในบรรดาผู้คนของสังคมมนุษย์

แต่ละแห่ง วัฒนธรรมของผู้คนแต่ละพวกมิใช่เป็นสิ่งคงรูป

ตายตัวอยู่เช่นนั้นตลอดไป แต่มีการเปลี่ยนแปลงไปตาม

ยุคสมัยได้ ผลของพฤติกรรม หมายถึง วัสดุข้าวของต่างๆ 

วัฒนธรรมนี้จึงมีความหมายรวมไปถึงสิ่งที่มิใช่วัตถุอีกด้วย 

เช่น ทัศนคติ คุณธรรม และความรู้ต่างๆ วัฒนธรรมนี้จึงมี

ความหมายครอบคลุมถึงทุกสิ่งทุกอย่างท่ีแสดงออกถึงวิถี

ชีวิตของมนุษย์ในสังคมของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง หรือสังคม

ใดสังคมหนึ่ง มนุษย์ได้คิดสร้างระเบียบ กฎเกณฑ์ วิธีใน

การปฏิบัติและจัดระเบียบ ตลอดจนระบบความเช่ือ ความ

นิยม ความรู้ และเทคโนโลยีต่างๆ ในการควบคุมและใช้

ประโยชน์จากธรรมชาติ

คึกฤทธิ์ ปราโมช (2514) วัฒนธรรม หมายถึง การ

ปลูกฝังสิ่งต่างๆ ลงในสังคมมนุษย์ และเมื่อสิ่งท่ีปลูกฝังได้

รับการยอมรับก็มีการสืบทอดต่อๆ ไป จากคนหนึ่งไปสู่อีก

คนหนึ่ง หรือจากสังคมหนึ่งไปสู่อีกสังคมหนึ่ง

เสฐียรโกเศศ (2521) วัฒนธรรมตามความหมาย

ของวิชามานุษยวิทยา ได้แก่สิ่งอันเป็นวิถีชีวิตของสังคม 

คนในส่วนรวมของสังคม จะคิดเห็นอย่างไร รู้สึกอย่างไร มี

ความเช่ืออย่างไร ก็แสดงออกให้ปรากฏเห็น เป็นรูปภาษา 

ประเพณี กิจการงาน การเล่น การศาสนา เป็นต้น ตลอด

จนเป็นสิ่งต่างๆ ที่คนในส่วนรวมสร้างขึ้น เช่นสิ่งอันจ�าเป็น

แก่วิถีชีวิตและการครองชีพ มีเรื่องปัจจัยสี่ เครื่องมือ เครื่อง

ใช้ เหล่านี้เป็นต้น ความคิดความรู้สึก ความเช่ือท่ีส�าแดง

ออกให้ปรากฏเห็นเป็นสิ่งต่างๆ ดังกล่าวมาข้างต้นรวม

หมดนั่น ย่อมมีการสะสมเป็นความรู้ไว้ในความจ�า จดไว้

ในหนังสือ และในสิ่งต่างๆ ท่ีสร้างข้ึน แล้วถ่ายทอดไว้ให้

แก่กันเป็นมรดกตกทอดสืบต่อกันมาช่ัวอายุคน มีการเพิ่ม

เติมเสริมสร้างสิ่งใหม่และปรับปรุงสิ่งเก่าให้เข้ากันได้ และ

มีความเจริญก้าวหน้าเรื่อยเป็นล�าดับมา นี่คือความหมาย

ของวัฒนธรรม

ธนพล จาดใจด ี(2546) ศาสนาพทุธมบีทบาทอย่าง

มากต่อชีวิตประจ�าวันของประชาชนชาวไทย ในทุกอณูของ
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การด�าเนินชีวิตของคนไทยนั้น มักจะมีเรื่องของความเช่ือ 

ความศรัทธาในพระพุทธศาสนารวมอยู่ด้วย ตลอดระยะ

เวลาหลายทศวรรษที่ศาสนาพุทธได้กลายเป็นก�าลังส�าคัญ

ในการพัฒนาวัฒนธรรมไทย ชาวไทยทุกชั้นวรรณะต่าง

ปฏิบัติตามค�าสอนของพระพุทธศาสนา และถึงแม้ศาสนา

พุทธจะได้รับการประกาศให้เป็นศาสนาประจ�าชาติ ชาว

ไทยทุกคนต่างก็ยังมีอิสระเต็มที่ในการเลือกนับถือศาสนา 

แม้รัฐธรรมนูญไทยจะก�าหนดไว้ว่าองค์พระมหากษัตริย์

ไทยต้องเป็นชาวพุทธ แต่พระองค์ก็ยังทรงด�ารงต�าแหน่ง

เป็นอัครศาสนูปถัมภกให้กับทุกศาสนาด้วย 

สุชีพ ปุญญานุภาพ (2559) ได้ให้ทัศนะว่า ค�าว่า 

“ศาสนา” หมายถึง (1) ที่รวมแห่งความเคารพนับถืออัน

สูงสุดของมนุษย์ (2) ที่พึ่งพาจิตใจ ซึ่งมนุษย์ส่วนมากย่อม

เลือกยึดเหนี่ยวตามความพอใจ และตามความเหมาะสม

แก่เหตุแวดล้อมของตน (3) ค�าสั่งสอนอันว่าด้วยศีลธรรม

และอุดมคติสูงสุดในชีวิตของบุคคล รวมทั้งแนวความเช่ือ

ถือและแนวการปฏิบัติต่างๆ กันตามคติของแต่ละศาสนา

จากทฤษฎีดังกล่าววัฒนธรรมไทยนั้นเป็นสิ่งท่ีบ่ง

บอกถึงความเป็นไทย ความเป็นคนไทย ความเป็นชาติไทย 

วัฒนธรรมมีหลากหลายมากมายแต่รากฐานวัฒนธรรมของ

ไทยมาจากความเช่ือความศรัทธาในศาสนา การพิจารณา

ความแตกต่างของวัฒนธรรมที่หลากหลายที่ก�าลังก้าวเข้า

มาอย่างถาโถม เป็นสิ่งท่ีคนไทยควรให้ความส�าคัญ เพราะ

การรับเอาวัฒนธรรมที่มีความแตกต่างเข้ามานั้น มีทั้งข้อดี

และข้อเสียในขณะที่ประเทศไทยเองก็ยังประสบกับปัญหา

ความแตกต่างด้านวฒันธรรมทางศาสนาอยู ่ตวัอย่างปัญหา

สามจังหวัดชายแดนของไทย ปัญหาเหล่านี้ประเทศไทยเอง

ยังคงได้รับผลกระทบจากความเสียหาย สูญเสียอยู่อย่าง

ต่อเนื่อง การป้องกันให้ความหลากหลายของวัฒนธรรม

จากประเทศสมาชิกอาเซียน เป็นสิ่งที่ส�าคัญ ไม่น้อยกว่า

การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเลยก็ว่าได้

กรอบแนวคิดกำรวิจัย 

การศึกษาวิเคราะห์ประชาคมอาเซียนและผลกระ

ทบทางวัฒนธรรม ผู้วิจัยได้ท�าการเขียนกรอบแนวคิดโดย

การแยกผลกระทบออกเป็นด้านดแีละด้านเสยี โดยวเิคราะห์

ผลการศกึษาตามแนวความคดิของอมรา พงศาพชิญ์ (2547)

ในเรื่องการแพร่กระจายของวัฒนธรรม โดยพิจารณาถึงผล

ดีและผลเสียจากผลกระทบท่ีส�าคัญท่ีศึกษาได้ ดังนี้

ประชาคมอาเซียน

สังคมและวัฒนธรรม

ผลกระทบด้านดี ผลกระทบด้านเสีย

วิเคราะห์

ภำพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย 

ก า ร วิ จั ย ค รั้ ง นี้ เ ป ็ น ง า น วิ จั ย เ ชิ ง คุ ณ ภ า พ 

(qualitative Research) เป็นการวิจัยทางเอกสาร  

(documentary research) โดยการค้นคว้าและรวบรวม

เอกสาร หนังสือ บทความ และงานวิจัยอื่นๆ รวมถึงข้อมูล

ที่เป็นปัจจุบัน เกี่ยวกับความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

วัฒนธรรมไทยกับความสัมพันธ์ทางศาสนา และการแพร่

กระจายทางวัฒนธรรม วิธีการ รวมถึงตัวอย่างปัญหาความ

ขัดแย้งที่ปรากฎอยู่ในปัจจุบัน สาเหตุและความเคลื่อนไหว

ด้านความหลากหลายทางวัฒนธรรมของประเทศสมาชิก 

มาใช้ในการวิเคราะห์ผลกระทบด้านวัฒนธรรมของไทย
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จากการเปิดประชาคมอาเซียน

เครื่องมือท่ีใช้ในกำรวิจัย

การวิจัยเชิงคุณภาพ (quality research) ผู้วิจัย

ได้ก�าหนดการศึกษาข้อมูล หนังสือ บทความ งานวิจัย 

เหตุการณ์ต่างๆ ในปัจจุบัน ที่เกี่ยวข้อง โดยมีล�าดับการ

ศึกษาข้อมูลดังนี้

1. ศกึษาจดุประสงค์ของการเปิดประชาคมอาเซยีน

เพื่อให้เห็นหนทางการหลั่งไหลของความหลากหลายทาง

วัฒนธรรมที่เกิดจากจุดประสงค์ของประชาคมอาเซียน 

2. ศึกษาถึงความสัมพันธ์ของวัฒนธรรมกับศาสนา

ทีมี่ความเก่ียวพันธ์อย่างแน่นแฟ้นของไทยเพือ่ให้เหน็วถีิการ

ด�าเนินชีวิตของคนไทยที่ชัดเจนว่ามีรากฐานตามความเช่ือ

ทางศาสนามาอย่างยาวนาน

3. ศึกษาปัญหาและความขัดแย้ง วิธีการเผยแพร่

ความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่เคยเกิดขึ้นในอดีตและ

ยังปรากฏอยู่ในปัจจุบัน เพื่อให้เห็นวิธีการเผยแพร่ด้วยวิธี

การต่าง ๆ ที่ไม่ขัดต่อจุดประสงค์ของประชาคมอาเซียน 

4. เพื่อหาความสัมพันธ์ของวัฒนธรรมที่หลาก

หลายจากการเปิดประชาคมอาเซียน

5. สรุปผลกระทบด้านวัฒนธรรมที่เกิดจากการ

เปิดประชาคมอาเซียน 

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล

ผูว้จิยัก�าหนดวธิกีารเกบ็รวบรวมข้อมลูด้านเอกสาร

ที่ได้ท�าการค้นคว้ามาเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี หนังสือ 

และบทความ รวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลข่าวสารท่ี 

ปรากฎในปัจจุบัน เกี่ยวกับความแตกต่างทางวัฒนธรรม 

การเผยแพร่ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ซึ่งข้อมูลท่ี

ได้มาจะน�ามาวิเคราะห์ถึงวัฒนธรรมที่มีผลกระทบต่อการ

ด�าเนินชีวิตของมนุษย์อย่างชัดเจนนั่นคือ วัฒนธรรมภาษา 

เพราะเป็นสิ่งส�าคัญที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร เชื่อมโยงให้

มนุษย์สามารถเข้าใจจุดประสงค์ของกันและกันได้ รวมถึง

ภาษายังเคยถูกใช้ในการแทรกซึมเพื่อใช้ในการยึดครองดิน

แดนในอดีต และวัฒนธรรมทางภาษามีรากฐานเชื่อมโยงท่ี

ส�าคัญมาจากศาสนา ดังนั้น การรวบรวมข้อมูลท่ีได้มาจะ

วิเคราะห์ให้เห็นผลกระทบจากการเปิดประชาคมอาเซียน

ท่ีมีต่อวัฒนธรรมทางภาษาและความแตกต่างด้านศาสนานี้

จะท�าให้เห็นแนวโน้มวิถีการด�าเนินชีวิตของคนไทยท่ีอาจ

เปลีย่นแปลงไปตามวตัถปุระสงค์การเปิดประชาคมอาเซยีน

ได้อย่างมีแนวทางท่ีชัดเจนยิ่งข้ึนต่อไป

ผลกำรวิจัย 

ผลการวิจัยจากการศึกษาข้อมูลพบว่า ความ

เปลี่ยนแปลงด้านวัฒนธรรมท่ีถูกยกให้มีความส�าคัญทั้ง

จากภาครัฐและเอกชนคือวัฒนธรรมทางภาษา ความขัด

แย้งทางวัฒนธรรมอาจเกิดจากการแพร่กระจายวัฒนธรรม

โดยการสื่อสาร ถ่ายทอดผ่านสื่อมวลชน ระบบการศึกษา

และเทคโนโลยีต่างๆ (อมรา พงศาพิชญ์, 2547) ซ่ึงภาษา

เป็นหัวใจส�าคัญในระบบการศึกษา ภายหลังจากท่ีมีความ

พยายามผลักดันให้เกิดประชาคมอาเซียนอย่างสมบูรณ์ใน

ปี พ.ศ. 2558 ท�าให้ภาษาของประเทศไทยมีการแทรกซึม

ด้วยภาษาของประเทศสมาชิก ซึ่งแต่ละประเทศนั้นมีภาษา

พื้นถ่ินเป็นของตนเองและเป็นธรรมชาติท่ีแต่ละประเทศ

ต้องการผลักดันความเป็นตัวตนให้โดดเด่นและมีบทบาท

การยอมรับมากยิ่งข้ึน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศที่ถูก

จับตามองด้วยทรัพยากรที่มีอยู่เพื่อการลงทุนและขยาย

เศรษฐกิจ ประเทศที่สามารถรองรับการเติบโตได้อย่างต่อ

เนื่อง เมื่อท�าการศึกษาเราจะพบว่าประเทศสมาชิกมีการ

ใช้ภาษามากกว่า 1 ภาษาในแต่ละประเทศ และในแต่ละ

ประเทศยังคงมีภาษาอังกฤษแทรกอยู่เป็น 1 ในภาษาพื้น

ถ่ินอีกด้วย ดังตารางต่อไปนี้
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ตำรำง 1 

ภาษาส�าคัญที่ใช้ในแต่ละชาติอาเซียน

ล�าดับที่ ประเทศ ภาษาส�าคัญท่ีใช้

1 กัมพูชา เขมร ฝรั่งเศส อังกฤษ

2 ไทย ไทย และอังกฤษ(ภาษาท่ีสองของชนช้ันน�า)

3 บรูไน มาเลย์ อังกฤษ จีน

4 พม่า พม่า และภาษาชนกลุ่มน้อย

5 ฟิลิปปินส์ ฟิลิปปินส์ โดยเฉพาะตากาล็อกและภาษาอังกฤษ

6 มาเลเซีย มาลายู อังกฤษ จีนกลุ่มต่าง ๆ (กวางตุ้ง,แมนดาริน,ฮกเก้ียน,ไหหนาน) ทมิฬ

7 ลาว ลาว ฝรั่งเศส อังกฤษและภาษาชนกลุ่มน้อย

8 เวียดนาม เวียดนาม อังกฤษ ฝรั่งเศส

9 สิงคโปร์ จีนกลาง อังกฤษ มาเลย์ ฮกเก้ียน กวางตุ้ง แต้จิ๋ว ทมิฬ

10 อินโดนีเซีย อินโดนีเซีย อังกฤษ ดัทช์ ชวา

ปัญหาการแทรกซึมภาษาไทยจากภาษาอาเซียน

เริ่มต้นจากสถานศึกษาที่ส�าคัญของประเทศไทย เช่น 

มหาวิทยาลัยนเรศวร ในจังหวัดพิษณุโลก ที่ได้ท�าการเปิด

ตัวหลักสูตรใหม่ในสาขาวิชาภาษาเวียดนาม ภาษากัมพูชา 

ภาษาลาวและภาษาตากาลอ็ก โดยให้ความเหน็ว่า เนือ่งจาก

มหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นสถาบันการศึกษาที่ตั้งอยู่ในภาค

เหนอืของประเทศ ท�าใหม้ีความส�าคญัมากกับคนในทอ้งถิน่

ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ ด้วยความเป็นพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจที่

เชื่อมโยงกับประเทศลาวและพม่า ท�าให้มหาวิทยาลัยได้

จัดตั้งศูนย์การศึกษา โดยน�าเสนอภาษาพม่าให้เป็นวิชา

เลือก ส�าหรับนักเรียนในระดับปริญญาตรีและได้ร่วมมือ

กับมหาวิทยาลัยในย่างกุ้ง ประเทศพม่าในการแลกเปลี่ยน

บุคลากรในการเรียนการสอน ในขณะที่มหาวิทยาลัยมหิดล

ได้เปิดตวัโครงการน�าร่อง ส�าหรบันกัเรยีนไทยทีจ่ะไปศกึษา

ต่อยังประเทศกัมพูชา อินโดนีเซีย อีกด้วย ภาษาอาเซียน

เหล่านี้จะเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา เพื่อ

ต้อนรับการรวมเป็นประชาคมอาเซียน จะเห็นได้ว่าภาษา

ของประเทศสมาชิกอาเซียนถูกยกความส�าคัญโดยสถาน

ศึกษาของไทยที่เป็นหัวใจหลักของของการให้ความรู้แก่

เยาวชนไทยและหลักสูตรภาษาอาเซียนที่แทรกซมึในสถาน

ศึกษาของไทยนั้นเริ่มมีขึ้นก่อนการเปิดประชาคมอาเซียน

ในปี 2558 อีกด้วย และยังมีบริษัทเอกชนหลายแห่งท่ีมี

ขนาดใหญ่ ที่สนใจการลงทุนผลิตสินค้าต่างๆ ในประเทศ

พม่า ได้แสดงให้เหน็ความตัง้ใจทีจ่ะรบัสมคัรผูจ้บการศกึษา

ที่มีความรู้ในด้านภาษาพม่ามาท�างานมากขึ้นในขณะที่คน

ไทยเองยังไม่สามารถใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องตามหลัก

ภาษาไทย รวมถึงยังมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ

ด้อยกว่าประเทศอื่นๆ ในอาเซียนอีกด้วย การรับภาษา

อื่นๆ ในประเทศอาเซียนเข้ามายังสถานศึกษา ในขณะที่

เรามีภาษาไทย เป็นภาษาประจ�าชาติ ซ่ึงเป็นเพียงหนึ่งใน

ไม่กี่ประเทศของโลกท่ีมีภาษาประจ�าชาติเป็นของตนเอง 

แต่การศึกษาของชาติยังไม่มีศักยภาพเพียงพอในการจัด

ระบการเรียนการสอนภาษาไทยอย่างถูกต้องตามอักขระ

วิธีของหลักภาษา ปัญหาการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ หรือ

พออ่านออกเขียนได้ของเด็กและเยาวชนไทยยังเป็นปัญหา

ใหญ่ท่ีแก้ไม่ตกจนถึงทุกวันนี้ ส่งผลกระทบต่อผลสัมฤทธ์ิ

ทางการศึกษาของชาติ ซ่ึงจะเห็นได้จากผลสอบการศึกษา

ระดบัชาตข้ึินพืน้ฐาน (O-NET) ของนกัเรยีนช้ันประถมศกึษา

ปีท่ี 3 และ 6 ท่ีตกต�่าลง รวมถึงการจัดอันดับการศึกษา

ของประเทศในประชาคมอาเซียนและนานาชาติกว่า 150 

ประเทศ ปรากฏว่าประเทศไทยอยู่ในอันดับรั้งท้ายทั้งคู่ 

แม้แต่ภาษาอังกฤษที่ถูกน�ามาใช้เป็นภาษาหลัก

ตั้งแต่ยุคสมัยท่ีชาวตะวันตกเข้ามายึดครองเป็นอาณานิคม

คนไทยและเยาวชนไทยยังมีความสามารถต�่ากว่าเมื่อเทียบ

กับประเทศสมาชิกอาเซียนหลายประเทศ ในขณะที่ภาษา
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อังกฤษยังถูกก�าหนดให้เป็นภาษาหลักในการปฏิบัติงาน

ของอาเซียนตามกฎบัตรอาเซียนข้อ34 “The working 

language of ASEAN shall be English” ภาษาท่ีใช้ใน

การท�างานของอาเซียนคือ ภาษาอังกฤษ ตัวอย่างประเทศ

สมาชิกอาเซียนที่มีการใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ใช้ใน

องค์กร เช่น

ตำรำง 2 

ข้อมูลการใช้ภาษาอังกฤษของชาวอาเซียนในปัจจุบัน

การจัดอันดับ ประเทศ ประชากร จ�านวนผู้ใช้ภาษาอังกฤษ ร้อยละของประชากร 

ท่ีใช้ภาษาอังกฤษ

1 สิงคโปร์ 4,580,000 คน 3,250,000 คน 71 เปอร์เซ็นต์

2 ฟิลิปปินส์ 97 ล้านคน 49.8 ล้านคน 55.49 เปอร์เซ็นต์

3 บรูไน ดารุสซาลาม 380,000 คน 0.14 ล้าน 37.73 เปอร์เซ็นต์

4 มาเลเซีย 27.17 ล้านคน 7.4 ล้านคน 27.24 เปอร์เซ็นต์

5 ไทย 65.7 ล้านคน 6.5 คน 10 เปอร์เซ็นต์

ผู ้วิจัยสรุปเรื่องของการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม

ทางภาษาไว้ โดยแยกเป็นข้อดีและข้อเสียดังนี้

ข้อดีคือ ประเทศไทยได้เปิดกว้างด้านการศึกษา

ในภาษาที่หลากหลาย สามารถติดต่อสื่อสาร กับประเทศ

สมาชิกเพื่อการค้า การลงทุน การเรียนรู ้สังคมและ

วัฒนธรรม ท�าให้ประชาชนสามารถร่วมงานกับประเทศ

สมาชิกอาเซียนได้อย่างราบรื่นยิ่งขึ้น การค้าการลงทุน การ

พัฒนาเศรษฐกจิและประเทศเป็นไปได้อย่างมปีระสทิธภิาพ

และตรงตามจุดประสงค์มากยิ่งขึ้น ท�าให้สามารถรับรู ้

ความต้องการ เรียนรู้เรื่องราวต่างๆ ของประเทศสมาชิก

ได้อย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องมากยิ่งขึ้น โสภนา ศรี

จ�าปา (2556) การเป็นพลเมืองอาเซียนนอกจากจะต้อง

ใช้ภาษาอังกฤษได้ดีแล้ว หากมีความสามารถในการใช้

ภาษาที่สาม ที่ส่ีซึ่งอาจเป็นภาษาประจ�าชาติของอาเซียน

ประเทศใดประเทศหน่ึงเพ่ิมขึ้น เรียกว่าเป็นภาษาในการ

ท�างาน (working language) ก็จะเป็นประโยชน์ต่อการ

ติดต่อส่ือสารกบัประเทศอืน่ ๆ  ในอาเซยีนอกีหลายประเทศ

ที่ประชาชนส่วนใหญ่ยังใช้ภาษาประจ�าชาติของตนอยู่

ข้อเสียคือ ภาษาไทยถูกแทรกแซงในระบบการ

ศึกษามากขึ้น ภาษาอื่นถูกผลักดันให้มีการเรียนการสอน

มากขึ้น ท�าให้ภาษาไทยถูกกลืนกินไปแบบน�้าซึมบ่อทราย 

เน่ืองจากความเปลี่ยนแปลงด้านภาษาได้รับอิทธิพลจาก

สังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ภาษาสามารถ

เปลี่ยนแปลงตามสภาวะสังคม (ประภาศรี สีหอ�าไพ, 2550, 

น. 37-39) ธรรมชาติของภาษาที่ใช้สื่อสารกันอยู่ในปัจจุบัน 

มีการแบ่งเป็นหลายระดับ เช่น ภาษาที่เป็นทางการ ภาษา

ก่ึงทางการและภาษาท่ีไม่เป็นทางการ ในการฝึกใช้ภาษา

ให้เหมาะสมกับระดับฐานะของบุคคลและถูกต้องกับ 

กาละเทศะ จ�าแนกลักษณะของภาษาไทยดังนี้

1. ภาษามาตรฐาน คือ ภาษาภาคกลางท่ีคนไทย

ใช้ในการติดต่ออย่างเป็นทางการ ตามระเบียบแบบแผนที่

สุภาพชนท่ัวไปเข้าใจ

2. ภาษาสุภาพ คือ ภาษาภาคกลางท่ียึดถือเป็น

ภาษามาตรฐานนั้นมีระดับที่เป็นทางการน้อยกว่าภาษา

มาตรฐานแต่ไม่เคร่งครัดมากนัก

3. ภาษาเขียน คือ ภาษาท่ีเป็นลายลักษณ์อักษร

บันทึกไว้เป็นมาตรฐาน ประกอบด้วยสาระที่น�ามาอ้างอิงได้

4. ภาษาพูด คือ ภาษาท่ีส่วนใหญ่ใช้สื่อสารทาง

วาจาในชีวิตประจ�าวัน การพูดมีหลายระดับในการเลือกใช้

ถ้อยค�าซ่ึงข้ึนอยู่กับโอกาสในการพูด มีรูปแบบท้ังทางการ

และกึง่ทางการ ตลอดจนถึงภาษาพดูท่ีสภุาพเป็นวาทศาสตร์

ท่ีสามารถฝึกหัดอบรมการใช้ภาษาพูดให้ถึงระดับความมี

วาทศิลป์ได้

5. ภาษาหนงัสอืพมิพ์ เป็นภาษาอสิระตามลกัษณะ

ของวิชาชีพ 

6. ภาษาไทยในโรงเรียน คือ วิชาภาษาไทยที่ฝึก
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ทักษะการใช้ภาษาตามหลักสูตรที่ก�าหนดไว้ ลักษณะภาษา

ครอบคลุมเรื่องหลักภาษา การใช้วรรณคดี มีกิจกรรมทักษ

สัมพันธ์ การฟัง การพูด การอ่านและการเขียน 

ภาษาไทยเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงความเป็นชาติไทย 

หากภาษาไทยถูกแทนที่ด้วยภาษาอื่น และถูกลดความ

ส�าคัญลง เราในฐานะคนไทยควรตระหนักถึงปัญหาข้อนี้

ให้มาก เพราะปัญหาการถูกดูดกลืนทางภาษาไม่ใช่เรื่อง

เล็กน้อย ประวัติศาสตร์ในอดีตมากมายที่ผ่านมาได้ท�าให้

รู้ว่าภาษาเป็นเครื่องมือส�าคัญในการยึดครองประเทศได้

อย่างแนบเนียนและเป็นเครื่องมือที่คลืบคลานแทรกซึม

อย่างสันติวิธีอีกด้วย 

อีกหนึ่งปรากฎการณ์ที่คนไทยอาจไม่ค�านึงถึง

เน่ืองจากประเทศไทยมีประชาชนที่มีความแตกต่างด้าน

ศาสนาปะปนใช้ชีวิตร่วมกันมาอย่างยาวนาน การกีดกัน

ทางศาสนาในประเทศไทยนัน้เป็นเรือ่งทีไ่ม่ได้รบัการยอมรบั

จากคนในสังคม สิทธิเสรีภาพในการนับถือศาสนาเป็นของ

ประชาชน แต่จากการศึกษาข้อมูลทั้งในประเทศไทยและ

ประเทศสมาชิกโดยภาพรวมแล้ว ผลกระทบเรื่องการ

เปล่ียนแปลงทางศาสนาจากการเปิดประชาคมอาเซยีนเป็น

ปรากฎการณ์ทีเ่ด่นชดัอกีประการหนึง่โดยผูว้จิยัขอน�าเสนอ

ตวัอย่างการเคลือ่นไหวเพือ่ปกป้องศาสนาพทุธของประเทศ

เมียนม่าร์(พม่า) ดังน้ี เมื่อวันอังคารที่ 4 ตุลาคม 2558 

พระสงฆ์และชาวพุทธในพม่ากว่า 3 หมื่น ร่วมประกาศ

ความส�าเร็จที่รัฐบาลได้ผ่านกฎหมายห้ามแต่งงานกับคน

ต่างศาสนา และบรรจุศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจ�าชาติ

พม่าเป็นผลส�าเร็จ โดยผ่านกฎหมาย 4 ฉบับได้ส�าเร็จ ได้แก่

1. กฎหมายว่าด้วยการควบคุมประชากร

2. กฎหมายการเปลี่ยนศาสนา มิให้ชาวพุทธ

เปล่ียนเป็นอิสลาม

3. กฎหมายการมีคู่สมรสเพียงคนเดียว รักเดียว

ใจเดียว ห้ามมีภรรยามากกว่า 1 คน

4. กฎหมายที่ห้ามหญิงชาวพุทธแต่งงานกับชาย

ชาวมุสลิม

จากเหตกุารณ์นีเ้ป็นตวัอย่างทีค่นไทยควรให้ความ

ส�าคัญกับการปกป้องศาสนาแล้วหรือยัง เนื่องจากประเทศ

พม่ามีจ�านวนประชากรเกินร้อยละ 90 ที่นับถือศาสนา

พุทธ เช่นเดียวกับประเทศไทย การเรียกร้องผลักดันให้เกิด

กฎหมายท้ัง 4 ฉบับนี้ท�าให้เห็นว่า ประเทศพม่านั้นมีความ

ศรัทธาอย่างแรงกล้าในศาสนา ซึ่งเป็นแรงผลักดันให้เกิด

การประท้วงเพื่อปกป้องศาสนาของตนเองไว้ โดยให้เหตุผล

ว่าพวกเขามองไปถึงอนาคตรุ่นลูกหลานของชาวพม่า และ

การคงไว้ซ่ึงวัฒนธรรมดั้งเดิมของพม่า เพราะกฎในศาสนา

อิสลามไม่สอดคล้องกับวิถีชีวิตดั้งเดิม และไม่สอดคล้องกับ

การปกครองในประเทศพม่าอีกด้วย

ประเทศสมาชิกเองยังมีการขับเคลื่อนเรื่องของ

การปกป้องศาสนาอันเป็นจุดศูนย์รวมจิตใจของประชาชน 

ปัญหาการคลืบคลานทางศาสนาที่ประเทศพม่าเล็งเห็น

ความส�าคัญนี้ ประเทศไทยเองก็ควรให้ความส�าคัญกับ

เรื่องนี้ด้วยเช่นกัน หากการเปลี่ยนแปลงทางศาสนาใน

ประเทศไทยยังมิอาจมีขอบเขตก�าหนดอย่างตายตัวชัดเจน 

การเปลี่ยนแปลงศาสนาในประเทศไทยจึงมีแนวโน้มท่ีจะ

มีจ�านวนมากข้ึน และการเปิดประชาคมอาเซียนย่อมเป็น

เหตุผลหนึ่งท่ีท�าให้คนไทยเกิดการเปลี่ยนศาสนาได้ เพราะ

ธรรมชาติของมนุษย์นั้น การเปิดกว้างทางการติดต่อสื่อสาร 

สามารถท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมากมาย และ

ศาสนาเป็นเรื่องของความเชื่อ เป็นเรื่องของจิตใจ และ

ความศรัทธา สิ่งเหล่านี้สามารถโน้มน้าว ชักจูงไปตามแรง

ผลักดันของสังคมนั้นๆ ซ่ึงการเปิดประชาคมอาเซียนก็เป็น

ปัจจัยของการเปิดกว้างทางการเรียนรู ้ด้านความหลาก

หลายทางวัฒนธรรม และศาสนากับวัฒนธรรมคือสิ่งที่ไม่

สามารถแยกออกจากกันได้ หากวัฒนธรรมเปลี่ยนแปลงได้ 

ศาสนากส็ามารถเปลีย่นแปลงได้เช่นกนั ผลกระทบจากการ

เปลี่ยนแปลงทางศาสนาจากการเปิดประชาคมอาเซียน ผู้

วิจัยแยกเป็นข้อดีและข้อเสีย ดังนี้

ผลกระทบด้านศาสนา

ข้อดขีองการเปิดประชาคมอาเซยีนท�าให้คนไทยได้

เรียนรู้และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมทางศาสนาท่ีแตกต่างกัน

ออกไป ท�าให้เข้าใจถึงวิถีการด�าเนินชีวิต แนวคิด ประเพณี 

พิธีกรรม รวมไปถึงความส�าคัญของศาสนาที่มีอิทธิพลต่อ

ประเทศสมาชิกนั้นๆ ด้วย 

ข้อเสียคือ ในทางตรงกันข้ามประชาชนชาวพุทธ

อาจเปลี่ยนศาสนามากขึ้น ท�าให้วิถีชีวิต ประเพณีและ

วฒันธรรมดัง้เดมิ ถูกลมืเลอืนมากกว่าทุกวนันี ้และถูกแทนที่
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ด้วยวัฒนธรรมทางศาสนาอื่น เศรษฐกิจของประเทศจะมี

ทิศทางที่แปรเปลี่ยนไป เน่ืองด้วยการจับจ่ายใช้สอยของ

ประชาชนจะเปล่ียนไปตามพิธีกรรมของศาสนานั้นๆ และ

เมื่อประเทศไทยไม่มีการจ�ากัดนายทุนและนักธุรกิจจากคน

ต่างศาสนา การจ�ากดัแรงงานทีน่บัถอืศาสนาทีแ่ตกต่างจาก

นายจ้าง แรงงานไทยที่เป็นชาวพุทธอาจถูกกีดกันในหน้าท่ี

การงานมากขึน้ การสร้างสถานทีส่�าคัญทางศาสนาอืน่ทีไ่ม่ใช่

ศาสนาพุทธในประเทศไทย ที่ดินของประเทศไทยถูกรุกล�้า

โดยการสร้างศาสนสถานของศาสนาอื่น ซึ่งในปัจจุบันมีให้

เห็นได้ทั่วไป ทั้งในห้างสรรพสินค้า สนามบิน โรงพยาบาล 

และสถานที่ส�าคัญอื่น ๆ  มีห้องละหมาดส�าหรับคนอิสลาม 

ในขณะทีไ่ม่มห้ีองสวดมนต์หรอืนัง่สมาธขิองคนไทยทีน่บัถือ

ศาสนาพุทธให้เราได้เห็นกันบ้าง

เน่ืองจากภาษาไทยกับวัฒนธรรมไทยมีความ

สัมพันธ์กันอย่างแยกไม่ได้ และวัฒนธรรมไทยก็มีรากฐาน

มาจากศาสนา หากผลกระทบเกิดขึ้นกับต้นก�าเนิดของ

วัฒนธรรมคือศาสนาแล้ว วัฒนธรรมด้านอื่นๆ ไม่เพียงแต่

ภาษาเท่าน้ันที่จะถูกดูดกลืน ผลกระทบด้านวัฒนธรรมใน

ด้านอื่นๆ อีกมากมายที่คนไทยควรใส่ใจ และพึงระวังจะ

ถูกแทรกซึมเข้ามาแบบไม่รู้ตัว วัฒนธรรมของไทยเป็นสิ่งดี

งามทีค่นไทยควรรกัษาไว้เพือ่บ่งบอกถงึความเป็นไทยให้ถกู

ด�ารงไว้และสืบต่ออย่างเข้มแข็งถึงรุ่นลูกรุ่นหลานต่อไป คน

ไทยอยูก่บัความแตกต่างหลากหลายทางวฒันธรรมมาอย่าง

ยาวนาน ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN 

Socio Cultural Community--ASCC) มีเป้าหมายให้

อาเซียนเป็นประชาคมที่มีประชากรเป็นศูนย์กลาง สังคม

ที่เอื้ออาทรและแบ่งปัน ไม่ว่าสังคมจะเปลี่ยนไปอย่างไร 

วิวัฒนาการจะก้าวหน้าไปมากแค่ไหน การปกป้องความ

เป็นไทย วัฒนธรรม และศาสนา เป็นหน้าที่ของคนไทย

ทุกคน เพื่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศอย่างสันติวิธี

และการอยู่ร่วมกันภายใต้ความแตกต่างหลากหลายทาง

วัฒนธรรม คนไทยควรมวีธิกีารตัง้รบัให้เหมาะสมสอดคล้อง

กับความเปล่ียนแปลง ซึ่งการเปิดประชาคมอาเซียนถือได้

ว่าเป็นความเปลี่ยนแปลงที่มีความส�าคัญกับประเทศไทย

เป็นอย่างมาก 

กำรอภิปรำยผล 

ประเดน็ทีน่่าสนใจเกีย่วกบัการพฒันาเศรษฐกจิของ

ประเทศในด้านต่างๆ จากจุดประสงค์การเปิดประชาคม

อาเซียนคงไม่พ้นเรื่องเกี่ยวกับเงินทุนที่เป็นปัจจัยส�าคัญใน

การขบัเคลือ่นเศรษฐกจิ โสภนา ศรจี�าปา (2556) ได้กล่าวไว้

ว่าประเด็นเกี่ยวกับเงินทุน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใน

ยคุโลกาภวิตัน์ทีม่กีารเคลือ่นไหวของเงนิทนุ ไออ ีเทคโนโลยี 

และบริษัทข้ามชาติที่ย ้ายฐานการผลิตมาสู ่ประเทศใน

อาเซียนมากข้ึน โดยเฉพาะในประเทศไทย จึงมีคนที่มา

พร้อมกับธุรกิจข้ามชาติเข้ามาท�างานในประเทศไทยทั้ง

จากซีกโลกตะวันตก และซีกโลกตะวันออกเป็นจ�านวนมาก 

จนเกิดเป็นชุมชนใหม่ๆ ข้ึน ในทางกลับกัน กลุ่มทุนธุรกิจ

ไทยก็เปิดตลาดและขยายฐานการผลิตสินค้าไปยังประเทศ

ต่างๆ ทัง้ในประชาคมอาเซยีนและประเทศในภมูภิาคเอเชยี 

เช่น จีน อินเดีย เป็นต้น ดังนั้น บุคลากรไทยที่จะไปท�างาน

ข้ามชาติต้องมีทักษะภาษาอังกฤษเป็นพื้นฐาน และควรจะ

เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมของประเทศที่ตนจะไปท�างาน

เพิ่มด้วย หากเป็นประชาคมอาเซียนในอนาคตแรงงานใน

ระดับบนของไทยอาจจะสามารถเคลื่อนย้ายไหลเวียนไป

ท�างานท่ีอื่นได้มากข้ึน ในขณะท่ีแรงงานระดับล่างอาจต้อง

แข่งขันกับแรงงานที่ไหลเวียนเข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้าน

มากข้ึน ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นแรงงานระดับไหน การเตรียม

ตัวเรื่องทักษะภาษาอังกฤษ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

จึงเป็นเรื่องส�าคัญประการหนึ่งในการแข่งขัน เพื่อเป็นการ

ป้องกันปัญหาความหลากหลายทางวัฒนธรรม การพัฒนา

เศรษฐกิจของประเทศมีความส�าคัญก็จริงอยู่แต่การพัฒนา

ควรเป็นไปอย่างมั่นคงและสอดคล้องกับวิถีการด�าเนินชีวิต

ของคนไทยด้วย เพื่อให้เกิดความเป็นปึกแผ่นของประเทศ

ทัง้การพฒันาประเทศและการรกัษาไว้ซึง่วฒันธรรมอนัดงีาม

ควรเป็นไปซ่ึงแนวทางท่ีสร้างสรรค์และสอดคล้องต้องกัน 

 

ข้อเสนอแนะ 

1. ควรมีจัดการด้านการเรียนการสอนของสถาน

ศึกษาให้มีความเข้มข้นในเรื่องของภาษาไทยและการใช้

ภาษาอย่างถูกต้องให้มากข้ึน ก่อนการเรียนภาษาของ



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 ประจ�าเดือน มกราคม-เมษายน 2562 171

ประเทศสมาชิกอาเซียน ต้องผ่านกฎเกณฑ์การใช้ภาษา

ไทยอย่างถูกต้องก่อน 

2. จ�ากัดการสร้างสถานที่ประกอบกิจทางศาสนา

ให้ชัดเจน โดยยึดเสียงข้างมากของกลุ่มคนในพื้นที่และ

วิเคราะห์ปัญหาที่จะเกิดกับชุมชนนั้นเป็นส�าคัญ 

3. จ�ากัดจ�านวนแรงงานและประเภทธุรกิจที่หลั่ง

ไหลเข้าและออกให้เหมาะสมสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ

ของประเทศไทยเป็นหลัก

4. ส่งเสริมการยอมรับการมีอยู่ของวัฒนธรรมที่

หลากหลายและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ 
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บทคัดย่อ

การค้นคว้าอิสระครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยความส�าเร็จของธุรกิจการแพทย์แผนไทยในจังหวัดปทุมธานี 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ ผู้ที่ท�าธุรกิจการแพทย์แผนไทยในจังหวัดปทุมธานี จ�านวน 130 ร้าน เครื่องมือที่ใช้

ในการเก็บข้อมูลคือแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย Independent 

Samples t-test One-way ANOVA และ Correlation ผลการศึกษาพบว่าธุรกิจการแพทย์แผนไทยในจังหวัดปทุมธานี

ส่วนใหญ่มีระยะเวลาที่ด�าเนินกิจการ 5 ปีขึ้นไป จ�านวนพนักงานท้ังประจ�าและรายวันภายในร้านมีจ�านวน 11-15 คน 

เงินลงทุนที่ผู้ประกอบการใช้ส่วนใหญ่มีเงินลงทุนระหว่าง 500,000 – 1,000,000 บาท รูปแบบการจัดตั้งของกิจการ

ส่วนใหญ่เป็นห้างหุ้นส่วนจ�านวน 47 ร้าน ลักษณะของสถานประกอบการส่วนใหญ่เป็นแบบบริการเฉพาะนวดแผนไทย

จ�านวน 75 ร้าน ลูกค้าของสถานประกอบการส่วนใหญ่เป็นระบบสมาชิกจ�านวน 54 ร้าน การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

ของบุคลากรของสถานประกอบการในรอบปีที่ผ่านมา บุคลากรสถานประกอบการมีการเข้ารับการฝึกอบรมจ�านวน 109 

ร้าน ด้านคุณภาพการบริการในภาพรวมมีค่าเฉลี่ย 3.84 อยู่ในระดับมากโดยมีด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการมีค่า

เฉลี่ยสูงสุดที่ 3.98 อยู่ในระดับมาก ด้านความส�าเร็จของธุรกิจการแพทย์แผนไทยในภาพรวมมีค่าเฉลี่ย 4.09 อยู่ในระดับ

มากโดยมีด้านเศรษฐกิจมีค่าเฉลี่ยสูงสุดที่ 4.26 อยู่ในระดับมาก ปัจจัยที่มีผลต่อความส�าเร็จของธุรกิจการแพทย์แผนไทย

ในจังหวัดปทุมธานีคือจ�านวนพนักงาน โดยมีความแตกต่างกันท่ีระดับนัยส�าคัญ 0.05 และคุณภาพการให้บริการด้านการ

ให้ความเชื่อมั่นต่อลูกค้ามีค่าความสัมพันธ์กับความส�าเร็จในทิศทางเดียวกันใน?ระดับต�่า

ค�ำส�ำคัญ: แพทย์แผนไทย, ปัจจัยความส�าเร็จ

Abstract

This independent study aimed to study the factors related to the success of Thai traditional 

medicine business establishments in Pathum Thani province. The research samples were 130 Thai 

traditional medicine business establishments in Pathum Thani province. The research instrument 

used for collecting data was questionnaires. The data were analyzed using frequency, percentage, 
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บทน�ำ

การแพทย์แผนไทยเป็นวิธิบ�าบัดรักษาโรคท่ีเป็น

ธรรมชาติที่สุดตั้งแต่สมัยโบราณ ปัจจุบันได้รับการส่งเสริม

จากรัฐบาลให้เป็นการแพทย์ทางเลือกอย่างหนึ่งแก่ผู้รับ

บริการ กิจกรรมการแพทย์แผนไทยได้แก่ การนวด อบ 

ประคบสมุนไพร การแปรรูปสมุนไพรมาเป็นผลิตภัณฑ์

เพ่ือสุขภาพ สามารถบ�าบัดอาการปวดเมื่อย ผ่อนคลาย

ความเครียด ปวดหลัง ปวดเอว การอบสมุนไพรช่วย

กระตุ้นระบบไหลเวียนให้ดีขึ้น ฯลฯ นอกจากนี้การนวด

ไทยสามารถสร้างอาชพีสร้างรายได้เป็นอย่างมากในปัจจบุนั 

โดยภาพรวมธุรกิจนี้มีมูลค่าไม่น้อย จากข้อมูลของผู้อ�านวย

การโรงเรียนแพทย์แผนไทยโบราณวัดโพธิ์พบว่าตลาดการ

แพทย์แผนไทยที่ผ่านมานั้นมีมูลค่ามาก ดังนั้นการแพทย์

แผนไทยจึงเป็นอาชีพอีกอาชีพหนึ่งที่สามารถด�าเนินการ

ได้ตั้งแต่ระดับผู้ประกอบการคนเดียว รับจ้างนวดตามบ้าน 

จนถึงเปิดบริการในสถานที่ตามแหล่งท่องเที่ยว ท�าให้การ

แพทย์แผนไทยมีชื่อเสียงและเป็นที่ต้องการมากท้ังในและ

ต่างประเทศ

mean, independent sample t-test, one-way ANOVA, and Pearson’s product moment correlation  

coefficient. The study revealed that most Thai traditional medicine business establishments had been 

founded for more than 5 years. They hire around 11-15 part-time and full-time employees. Most of 

them have invested between 500,000-1,000,000 baht in their business. 47 of them were registered 

as limited partnerships. While 75 of them provided only Thai massage service, most customers of 54 

establishments were in a membership group. According to the continuous personnel development 

in the establishment, the employees in 109 establishments had been trained the past year. The 

overall service quality of the establishments was at the good level with the mean score of 3.84, and 

the average score of tangibles was at the highest level with the mean score of 3.98. Moreover, the 

success of Thai traditional medicine business establishments as a whole was at the high level with 

the mean score of 4.09, and their economic success was at the high level with the highest mean 

score of 4.26. The number of employees was the factor that related to the success of Thai traditional 

medicine business establishments in Pathum Thani province at the most significant level of .05. In 

addition, trustworthiness which was a part of the service quality was related to the success in the 

same direction at the low level.

Keywords: Thai traditional medicine, success factors

วัตถุประสงค์กำรวิจัย 

1. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความส�าเร็จของธุรกิจ

การแพทย์แผนไทยในจังหวัดปทุมธานี

2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อปัจจัยความ

ส�าเร็จของธุรกิจการแพทย์แผนไทยในจังหวัดปทุมธานี 

จ�าแนกตามคุณลักษณะของสถานประกอบการ

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

ทฤษฎีของคุณภาพการให้บริการ

คุณภาพการให้บริการประกอบไปด้วย 3 แนวคิด

หลัก คือ แนวคิดความพึงพอใจของลูกค้า คุณภาพการให้

บริการ และคุณค่าของลูกค้า (Cronin & Taylor, 1992; 

Parasuraman, Zeithaml, & Berry, 1988) ตามแนวคิด

พืน้ฐานนี ้ความพงึพอใจของลกูค้าต่อบรกิาร เป็นพฤติกรรม

เชงิจติวทิยาทีบ่คุคลมต่ีอบรกิารทีไ่ด้รบัหรอืเกดิขึน้ (Oliver, 

1993) แนวคิดพื้นฐานเรื่องคุณภาพการให้บริการ เป็น

แนวคิดที่ได้รับการเสนอไว้โดยโครนินและเทเลอร์ (Cronin 
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& Taylor, 1992) ความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจ เป็นเรื่อง

ของการเปรียบเทียบประสบการณ์ของผู้รับบริการได้รับ

บริการ กับความคาดหวังที่ผู ้รับบริการนั้นมีในช่วงเวลา

ที่มารับบริการ และเป็นสิ่งที่ช่วยให้สามารถวัดคุณภาพ

การให้บริการได้ ส่วนคุณภาพการให้บริการในมุมมองเชิง 

ได้ให้ค�าจ�ากัดความไว้ว่า คุณภาพการให้บริการ เป็นส่วน

ขยายของบริการ กระบวนการบริการ และองค์กรที่ให้

บริการ ที่สามารถตอบสนองหรือท�าให้เกิดความพึงพอใจ

ในแต่ละบุคคล 

ทฤษฎีเกี่ยวกับความส�าเร็จ

ในสภาพตลาดที่มีการแข่งขันที่รุนแรง การด�าเนิน

ธุรกิจแพทย์แผนไทย (นักรบ พิมพ์ขาว, 2552) เพื่อให้

ประสบความส�าเร็จได้ตามเป้าหมายคือสถานประกอบ

การมีท�าเลที่ตั้งของสถานที่ที่เดินทางไปมาได้สะดวกและ

สามารถสังเกตเห็นได้ง่ายมีสินค้าและคุณภาพการบริการ

ที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ดี เช่น 

การให้ค�าแนะน�าดูแลสุขภาพที่ถูกต้องให้กับผู้ที่ใช้บริการ 

เพื่อสร้างความประทับใจและท�าให้ลูกค้าเกิดความพึง

พอใจ มีจุดเด่นที่เป็นข้อได้เปรียบในการแข่งขันมีความ

พร้อมด้านบุคลากร มีรายได้เฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี

ก่อนหรือผลก�าไรที่เพิ่มขึ้นใน 3 เดือนหรือ 6 เดือน มีการ

ปรับปรุงขยายสถานที่หรือพัฒนาสินค้าและการบริการให้

ทันต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคที่อาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอด

เวลา การด�าเนินธุรกิจแพทย์แผนไทย เพื่อให้ประสบความ

ส�าเร็จได้ตามเป้าหมาย 

1. มที�าเลทีต่ัง้ของสถานทีท่ีเ่ดนิทางไปมาได้สะดวก

และสามารถสังเกตเห็นได้ง่าย

2. มีสินค้าและคุณภาพการบริการท่ีสามารถตอบ

สนองความต้องการของผู้บริโภคได้ดี เช่น การให้ค�าแนะน�า

ดูแลสุขภาพที่ถูกต้องให้กับผู้ที่ใช้บริการ เพื่อสร้างความ

ประทับใจและท�าให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ

3. มีจุดเด่นท่ีเป็นข้อได้เปรียบในการแข่งขัน

4. มีความพร้อมด้านบุคลากร

5. มีรายได้เฉลี่ยท่ีเพิ่มข้ึนเมื่อเทียบกับปีก่อน 

6. มีการปรับปรุงสถานท่ีหรือการบริการให้ทันต่อ

พฤติกรรมของผู้บริโภค

ข้อมูลเก่ียวกับการแพทย์แผนไทย 

การแพทย์แผนไทย เป็นการนวดชนิดหนึ่งในแบบ

ไทย (สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์, 2554) ซ่ึงเป็น

ศาสตร์บ�าบัดและรักษาโรคแขนงหนึ่งของการแพทย์แผน

ไทย โดยจะเน้นในลักษณะการกด การคลึง การบีบ การ

ดัด การดึง และการอบ ประคบ ซ่ึงรู้จักกันโดยท่ัวไปในชื่อ 

“นวดแผนโบราณ” การนวดแบบราชส�านัก เนื่องจากกลุ่ม

ของการนวดนี้คือ เจ้านายช้ันผู้ใหญ่ ผู้มียศถาบรรดาศักดิ์ 

การนวดจึงถูกออกแบบที่เน้นการใช้นิ้วมือและมือเท่าน้ัน 

และท่วงท่าที่ใช้ในการนวดมีความสุภาพเรียบร้อย การ

นวดแบบเชลยศักดิ์ เป็นการนวดที่ใช้ในระดับชาวบ้านด้วย

ท่าทางท่ัวไป ไม่มแีบบแผนในการนวดมาก อกีท้ังยงัสามารถ

ใช้อวัยวะอื่นๆ เช่น เข่า ศอก เท้า เพื่อช่วยเพิ่มแรงในการ

นวดได้ ซ่ึงเป็นข้อแตกต่างจากการนวดแบบราชส�านัก 



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 ประจ�าเดือน มกราคม-เมษายน 2562 175

กรอบแนวคิดกำรวิจัย

   ตัวแปรต้น          ตัวแปรตาม

คุณลักษณะของสถำนประกอบกำร

- ระยะเวลาที่ด�าเนินการ

- จ�านวนพนักงาน

- เงินลงทุน

- รูปแบบการจัดตั้งของกิจการ

- ลักษณะของสถานประกอบการ

- จ�านวนสมาชิกของสถานประกอบการ

- การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องของบุคลากร

ปัจจัยควำมส�ำเร็จของธุรกิจกำรแพทย์แผน

ไทยในจังหวัดปทุมธำนี

- ด้านเศรษฐกิจ

- ความพึงพอใจของลูกค้า
คุณภำพกำรให้บริกำรต่อธุรกิจกำรแพทย์แผนไทย

- ความเป็นรูปธรรมของบริการ

- ความเชื่อถือไว้วางใจได้

- การตอบสนองต่อลูกค้า

- การให้ความเชื่อมั่นต่อลูกค้า

- การรู้จักและเข้าใจลูกค้า

ภำพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

สมมติฐำนกำรวิจัย 

1. คุณลักษณะเจ้าของกิจการที่มีความแตกต่างกัน

มีผลต่อความส�าเร็จในธุรกิจแพทย์แผนไทยที่แตกต่างกัน

2. คุณภาพการให้บริการมีความสัมพันธ์ต่อปัจจัย

ความส�าเร็จของธุรกิจการแพทย์แผนไทย

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

1. เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ที่ท�าธุรกิจแพทย์แผน

ไทยในจังหวัดปทุมธานี ได้ก�าหนดการเก็บรวบรวมข้อมูล 

ตามล�าดับขั้นตอน ดังนี้

1.1 น�าข้อมูลที่ได้มาสร้างเครื่องมือในการ

วิจัย คือ แบบสอบถามให้ครอบคลุมตามความมุ่งหมาย

ของการวิจัย 

1.2 น�าแบบสอบถามที่ได้เสนอต่ออาจารย์ท่ี

ปรึกษาเพื่อพิจารณาตรวจสอบความถูกต้องและ เสนอ

แนะเพิ่มเติมเพื่อน�ามาแก้ไข 

1.3 น�าแบบสอบถาม ส่งให้ผู้เชี่ยญชาญจ�านวน 

3 ท่าน ได้ค่า IOC = 0.62

1.4 ด�าเนินการแจกแบบสอบถามโดยแจก

แบบสอบถามให้กลุ ่มตัวอย่างด้วยตนเอง และขอรับ

แบบสอบถามคืน ด้วยตนเอง

1.5 เก็บรวบรวมแบบสอบถาม แล้วคัดเลือก

แบบสอบถามท่ีสมบูรณ์ เพื่อน�าข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์ผล

ต่อไป 

2. น�าแบบสอบถามท่ีได้มาน�าไปวิเคราะห์ข้อมูล

ทางสถิติด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ต่อไป

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 

ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา ได้แก่ ผู้ท่ีท�าธุรกิจการ

แพทย์แผนไทยในจังหวัดปทุมธานี กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ใน

การศึกษา ได้แก่ เจ้าของธุรกิจแพทย์แผนไทย ในจังหวัด

ปทุมธานี ซ่ึงในจังหวัดปทุมธานี มีร้านแพทย์แผนไทยมีร้าน

นวดไทยจ�านวน 195 ร้าน จึงท�าการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง
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โดยใช้ตารางขนาดของกลุม่ตัวอย่างของเครซี ่มอร์ แกนจาก

ตารางได้ขนาดของตัวอย่างเป็นจ�านวน 130 ร้าน 

เครื่องมือท่ีใช้ในกำรวิจัย 

เครื่องมือที่ ใช ้ในการศึกษาครั้งนี้  ผู ้ศึกษาใช ้

แบบสอบถาม (questionnaire) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการ

เก็บรวบรวมข้อมูล แบ่งเป็น 4 ส่วนซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วน

บุคคลของผู ้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานประกอบ

การ ประกอบด้วย อายุของกิจการ จ�านวนพนักงาน เงิน

ลงทุน ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ 

(check-list) มีค�าถาม 7 ข้อ 

ส่วนที ่2 แบบสอบถามเกีย่วกบัความคดิเหน็ทีม่ต่ีอ

คุณภาพการให้บริการต่อธุรกิจการแพทย์แผนไทย ได้แก่

ความเป็นรูปธรรมของบริการ ความเชื่อมั่นไว้วางใจได้ 

การตอบสนองต่อลูกค้า การให้ความเชื่อมั่นต่อลูกค้า การ

ดูแลเอาใจใส่ โดยใช้ระดับการวัดข้อมูลมาตราอันตรภาค  

(interval scale) แบ่งออกเป็น 5 ระดับคะแนนทีใ่ช้ประกอบ 

(ธานินท์ ศิลป์จารุ, 2557)

เห็นด้วยอย่างยิ่ง ให้คะแนน 5 คะแนน

เห็นด้วย ให้คะแนน 4 คะแนน

เฉย ๆ ให้คะแนน 3 คะแนน

ไม่เห็นด้วย ให้คะแนน 2 คะแนน

ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ให้คะแนน 1 คะแนน

เกณฑ์การแปลความหมายเพื่อจัดระดับคะแนน

เฉลี่ยค่าความพึงพอใจ ก�าหนดเป็นช่วงคะแนนดังต่อไปนี้

คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.49 แปลความว่า  มีความ

พึงพอใจน้อยที่สุด

คะแนนเฉลี่ย 1.50 – 2.49 แปลความว่า  มีความ

พึงพอใจน้อย

คะแนนเฉลี่ย 2.50 – 3.49 แปลความว่า  มีความ

พึงพอใจปานกลาง

คะแนนเฉลี่ย 3.50 – 4.49 แปลความว่า  มีความ

พึงพอใจมาก

คะแนนเฉลี่ย 4.49 – 5.00 แปลความว่า มีความ

พึงพอใจมากท่ีสุด

ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยความส�าเร็จ

ของธุรกิจการแพทย์แผนไทยในจังหวัดในปทุมธานี 

ตอนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อเสนอแนะอื่นๆ

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

1. เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ท่ีท�าธุรกิจแพทย์แผน

ไทยในจังหวัดปทุมธานีได้ก�าหนดการเก็บรวบรวมข้อมูล 

ตามล�าดับข้ันตอน ดังนี้

1.1 น�าข้อมูลท่ีได้มาสร้างเครื่องมือในการ

วิจัย คือ แบบสอบถามให้ครอบคลุมตามความมุ่งหมาย

ของการวิจัย 

1.2 น�าแบบสอบถามท่ีได้เสนอต่ออาจารย์ที่

ปรึกษาเพื่อพิจารณาตรวจสอบความถูกต้องและ เสนอ

แนะเพิ่มเติมเพื่อน�ามาแก้ไข 

1.3 น�าแบบสอบถาม ส่งให้ผู้เชี่ยญชาญจ�านวน 

3 ท่าน ได้ค่า IOC = 0.62

1.4 ด�าเนินการแจกแบบสอบถามโดยแจก

แบบสอบถามให้กลุ ่มตัวอย่างด้วยตนเอง และขอรับ

แบบสอบถามคืน ด้วยตนเอง

1.5 เก็บรวบรวมแบบสอบถาม แล้วคัดเลือก

แบบสอบถามท่ีสมบูรณ์ เพื่อน�าข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์ผล

ต่อไป 

2. น�าแบบสอบถามท่ีได้มาน�าไปวิเคราะห์ข้อมูล

ทางสถิติด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ต่อไป

สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 

1. ข้อมูลทั่วไปของผู ้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ 

ปัจจัยส่วนบุคคล สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล คือ สถิติเชิง

พรรณนา ได้แก่ ความถ่ี ค่าร้อยละ

2. คณุลกัษณะเจ้าของกจิการทีม่ผีลต่อปัจจยัความ

ส�าเรจ็ของธรุกจิการแพทย์แผนไทยในจงัหวดัปทมุธาน ีสถติิ

ใช้วิเคราะห์ข้อมูล คือ Independent samples t-test 
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และ One-Way ANOVA

3. การศึกษาคุณภาพการให้บริการมีความสัมพันธ์

ต่อปัจจัยความส�าเร็จของธุรกิจการแพทย์แผนไทย จังหวัด

ปทุมธานี โดยการใช้วิเคราะห์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน 

(Pearson product correlation coefficient) 

ผลกำรวิจัย 

คุณลักษณะเจ้าของกิจการที่แตกต่างกัน มีผลต่อ

ปัจจัยความส�าเร็จของธุรกิจการแพทย์แผนไทยในจังหวัด

ปทุมธานี ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบคุณลักษณะ

เจ้าของกิจการ กับระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยความส�าเร็จ

ของธุรกิจการแพทย์แผนไทยในจังหวัดปทุมธานี ท่ีระดับ

นัยส�าคัญทางสถิติ 0.05 พบว่า คุณลักษณะเจ้าของกิจการ 

จ�านวนพนักงาน มีค่า Sig. น้อยกว่า 0.05 หมายความว่า 

คุณลักษณะเจ้าของกิจการจ�านวนพนักงานที่แตกต่างกัน 

มีผลต่อปัจจัยความส�าเร็จของธุรกิจการแพทย์แผนไทยใน

จังหวัดปทุมธานี แตกต่างกัน อย่างมีระดับนัยส�าคัญทาง

สถิติ 0.05 คุณภาพการให้บริการ มีความสัมพันธ์ต่อปัจจัย

ความส�าเร็จของธุรกิจการแพทย์แผนไทย จังหวัดปทุมธานี

คุณภาพการให้บริการกับปัจจัยความส�าเร็จของธุรกิจการ

แพทย์แผนไทย จังหวัดปทุมธานี พบว่าคุณภาพการให้

บริการด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ ด้านการให้

ความเชื่อมั่นต่อลูกค้า มีค่า Sig. น้อยกว่า 0.05 จึงยอมรับ

สมมติฐานหลัก H1 หมายความว่า คุณภาพการให้บริการ

ด้านการให้ความเชื่อมั่นต่อลูกค้า มีความสัมพันธ์ต่อปัจจัย

ความส�าเร็จของธุรกิจการแพทย์แผนไทย จังหวัดปทุมธานี

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

กำรอภิปรำยผล 

คณุภาพการบรกิารของธรุกจิการแพทย์แผนไทยใน

จงัหวัดปทมุธาน ีในภาพรวมมรีะดับความพงึพอใจมาก มค่ีา

เฉลี่ยเท่ากับ 3.84 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ระดับ

ความพึงพอใจ มาก คือ ด้านเป็นรูปธรรมของการบริการ 

ซึง่สอดคล้องกบังานวจิยัของ ภนดิา วามนตร ี(2550) ศกึษา

เกี่ยวกับความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของคลินิก

แพทย์แผนไทย โรงพยาบาลนนทเวช ผู้ใช้บริการมีความพึง

พอใจความทันสมัยของอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ความ

เพียงพอของจ�านวนห้องและเตียงและเครื่องหมายหรือ

ป้ายบอกทิศทางชัดเจน อ่านง่าย

ความส�าเร็จของธุรกิจแพทย์แผนไทยในจังหวัด

ปทุมธานีในภาพรวมมีระดับความพึงพอใจมาก มีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 4.09 เมื่อพิจารณาเป็นรายได้พบว่า ระดับความ

พึงพอใจมาก คือด้านเศรษฐกิจ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัย

บุญใจ ลิ่มศิลา (2551) ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษาปัจจัยที่ส่ง

ผลต่อความส�าเร็จในการจัดบริการสุขภาพด้านการแพทย์

ทางเลือกในสถานบริการของรัฐ กรณีศึกษาโรงพยาบาล

ด�าเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี พบว่า ความส�าเร็จของธุรกิจ 

คือด้านเศรษฐกิจ รายได้ที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน การ

มีรายได้เฉลี่ยท่ีเพิ่มข้ึนต่อปีและด้านคุณภาพการให้บริการ

ในธุรกิจแพทย์แผนไทย เป็นปัจจัยส�าคัญท่ีท�าให้ธุรกิจการ

แพทย์แผนไทยประสบความส�าเร็จลูกค้าเกิดความพึงพอใจ

นวดแผนไทยเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู ้ใช้บริการเกิด

ความรู้สึกท่ีดี มีลูกค้าประจ�าเพิ่มมากข้ึน

ข้อเสนอแนะ

1. ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ควรมีการ

ประชาสัมพันธ์โดยการใช้สื่อออนไลน์ต่าง เช่น เฟสบุค ไลน์

อินสตาแกรม หรือจัดทีมการขาย การประชาสัมพันธ์นอก

สถานท่ี หรือผ่านหน่วยงาน เพื่อเพิ่มช่องทางการโฆษณา

เพิ่มมากข้ึน 

2. ปัจจัยด้านบุคคลากร ควรมีการเพิ่มพูนความรู้

ให้กับพนักงานด้านการปฏิบัติงาน หรือควรมีการทดสอบ

วัดความรู้ความสามารถของพนักงานในทุกๆรอบ เพื่อให้

พนักงานมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติหน้าที่ตลอด

เวลา และป้องกันการเกิดปัญหาให้น้อยท่ีสุด

3. ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ ควรมีการ

ปรับปรุงขั้นตอนในการบริการที่ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน การ

บริการที่ดีควรมีความสะดวกและรวดเร็วในการติดต่อ 

พนักงานต้องมีความสุภาพกับลูกค้า
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บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยผสมผสาน มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อศึกษาถึงข้อมูลและพฤติกรรมส่วนตัวของพนักงาน

ขับรถบรรทุกขนส่งเส้นทางการขนส่งใน อ�าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม (2) เพื่อค้นหาแนวทางในการลดอุบัติเหตุ

ของพนักงานขับรถบรรทุกขนส่งเส้นทางการขนส่งใน อ�าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม โดยการวิจัยเชิงปริมาณใช้กลุ่ม

ตัวอย่างจากพนักงานขับรถจ�านวน 170 คน และการวิจัยเชิงคุณภาพใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกจ�านวน 3 คน จาก สารวัตร

งานปราบปรามสถานีต�ารวจอ�าเภอนครชัยศรี, ผู้น�าชุมชนอ�าเภอนครชัยศรี, และเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัย การวิเคราะห์

ข้อมูลโดยใช้การ แจกแจงความถี่ (frequency) ร้อยละ (percentage) ค่าเฉลี่ย (mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(standard deviation) และ ไค-สแควร์ (chi-square) ผลการวิจัยพบว่ามุมมองของพนักงานด้านปัจจัยเสี่ยงที่ท�าให้

รถบรรทุกเกิดอุบัติเหตุ เกิดจากสภาพยางรถไม่ดีมีความเสี่ยงอยู่ในระดับมาก (  = 4.16, SD = 0.77) รองลงมาเกิด

จากสภาพรถไม่ดี จากผู้ขับขี่เมาสุราและจากการพักผ่อนไม่เพียงพอมีความเสี่ยงอยู่ในระดับมากเช่นกัน โดยมีค่าเฉล่ีย  

(  = 4.05, SD= 0.81,  = 3.99, SD =1.1,  = 3.94, SD = 0.94) ตามล�าดับ ส่วนเกิดจากเป็นคราวเคราะห์มีความ

เส่ียงอยู่ในระดับปานกลาง ( = 2.92, SD=1.11) ในการทดสอบค่าไค-สแควร์พบว่าความสัมพันธ์ของอุบัติเหตุกับปริมาณ

เที่ยวว่ิงงานพบว่าอุบัติเหตุมีความสัมพันธ์กับพนักงานดื่มสุรา และมีความสัมพันธ์กับช่วงเวลาการขับรถ อย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ 0.05

ค�ำส�ำคัญ: แนวทางการลดอุบัติเหตุ, ขนส่งยุค 4.0, อ�าเภอนครชัยศรี

Abstract

This research combines research aimed (1) to find ways to reduce truck accidents transit 

transport routes. Nakhon Chai Sri district Nakhon Pathom province (2) to study the data and behavior 

of the driver. The quantitative sample of 170 drivers and qualitative in-depth interviews of 3 from 

inspectors and repressive police station Nakhon Chai Sri, Nakhon Chai Sri district, community leaders 

แนวทำงกำรลดอุบัติเหตุรถบรรทุกขนส่งยุค 4.0 กรณีศึกษำ 

เส้นทำงกำรขนส่งอ�ำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
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บทน�ำ

อุบัติเหตุจราจรถือเป็นปัญหาสังคมอย่างหนึ่ง

ของประเทศ ที่รัฐควรหันมาให้ความส�าคัญและเร่งแก้ไข 

เน่ืองจากผลกระทบที่เกิดจากอุบัติเหตุก่อให้เกิดความ

สูญเสียทั้ง ทรัพย์สิน ร่างกายและจิตใจต่อผู ้ที่ตกอยู่ใน

เหตุการณ์และผู้เกี่ยวข้องอย่างมาก จากการศึกษาของ

ศูนย์วิจัยอุบัติเหตุแห่งประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. 2551 ได้

แสดงความสัมพันธ์ขององค์ประกอบในการเกิดอุบัติเหตุ 

ซ่ึงมี 3 ปัจจัย ได้แก่ คน ยานพาหนะ รวมทั้ง ถนนและสิ่ง

แวดล้อม หรืออาจเกดิขึน้พร้อมกนัจากทัง้ 3ปัจจัย (ศูนย์วจิยั

อุบัติเหตุแห่งประเทศไทย, 2551) แต่อย่างไรก็ตามปัจจัย

ที่ส่งผลต่อการเกิดอุบัติเหตุมากที่สุด มาจากปัจจัยด้านคน

ภำพ 1 ปัจจัยการเกิดอุบัติเหตุ 

ที่มา. จาก โครงการวิจัยการใช้ความเร็วในการขับขี่

ปลอดภัย, โดย ศูนย์วิจัยอุบัติเหตุแห่งประเทศไทย, 2551, 

ค้นจาก http://www.tarc.ait.ac.th/th/speed.ph

and staff safety. The data were analyzed using the frequency, percentage, average, standard deviation 

and chi – square. The research found that the views of the risk factors that cause truck accidents. 

Tire condition caused by poor risk at a high level (  = 4.16, SD = 0.77), followed by poor vehicle 

condition. From drunk drivers and the rest of inadequate risk levels as well. The mean (  = 4.05,  

SD = 0.81,  = 3.99, SD = 1.1,  = 3.94, SD = 0.94), respectively, due to a misfortune risk at a moderate 

level (  = 2.92, SD = 1.11) in. test, chi - square of the accident found that the relationship with the 

amount of work that runs accident is related to employee alcohol. And is associated with periods of 

driving. Statistically significant at the 0.05 level.

Keywords: accident reduction, transportation in 4.0 era, Nakhon Chai Si district

การเกิดอุบัติเหตุในแต่ละปี ได้มีการรวบรวม

ข้อมูลโดยส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ โดยมีการจ�าแนกตาม

ประเภทรถท่ีเกิดอุบัติเหตุ ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2547-2552 คิด

ตามสัดส่วนจ�านวนรถที่ประสบอุบัติเหตุต่อจ�านวนรถจด

ทะเบียน 10,000 คัน พบว่า ประเภทรถท่ีมีสถิติการเกิด

อุบัติเหตุสูงสุด คือ รถยนต์ รถบรรทุก และ รถตู้ ตามล�าดับ 

แต่ผลกระทบด้านความเสยีหายทีม่ต่ีอผูบ้าดเจบ็รนุแรงจาก

อุบัติเหตุสูงสุดเกิดจาก รถจักรยานยนต์ รถโดยสาร และ 

รถบรรทุก ตามล�าดับ แสดงให้เห็นว่า ปริมาณรถบรรทุกท่ี

มอียูใ่นปัจจบุนัมส่ีวนส�าคญัในการก่อให้เกดิอบุตัเิหตจุราจร

อย่างมาก ทั้งนี้ มักเกิดจากพฤติกรรมเสี่ยงของคนขับรถ 

ซ่ึง 3 สาเหตุหลักได้แก่ การขับรถเร็วเกินอัตราท่ีก�าหนด 

การตัดหน้าในระยะกระช้ันชิด การแซงผิดกฎหมาย และ

การเมาสุรา 

จากรายงานการประเมนิจ�านวนอบุตัเิหตตุ่อจ�านวน

ประชากรของ WHO ในปี 2010 ประเทศไทยถกูจดัให้อยูใ่น

อันดับ 4 ของโลกโดยท่ีมีจ�านวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทาง

ถนน 38.1 คน ต่อประชากร 100,000 คนในรอบปี ถือว่า

เป็นสถิติที่น่าตกใจและสะท้อนถึงระดับคุณภาพชีวิตของ

ประชาชนและความสามารถในการแข่งขนัของประเทศไทย 

(ฐานเศรษฐกิจ, 2558) เพื่อเป็นการลดอุบัติเหตุดังกล่าว 

กรมการขนส่งทางบกได้ลงนามบันทึกข้อตกลง ร่วมกับ 

บริษัท กสท. โทรคมนาคม จ�ากัด (มหาชน) เพื่อพัฒนา

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารในระบบการขนส่งทาง

บกโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาบริหาร และสนับสนุนการลด
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ปริมาณอุบัติเหตุตลอดจนตอบสนองความต้องการของผู้

ประกอบการในปัจจุบันโดยให้รถบรรทุกขนส่งติดตั้งระบบ 

GPS tracking เพื่อตรวจจับเส้นทางและควบคุมความเร็ว

ของยานพาหนะภายใน 2560 รวมทั้งสิ้น 3,000,000 คัน 

โดยในภาพรวมของการขนส่งของไทยในปี 2560 

จะมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการขนส่งและมี ความท้าทาย

ที่จะมีผลโดยตรงต่อระบบขนส่งของไทยในระหว่าปี 2560-

2564 ซึ่งเป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของ

ประเทศ Thailand 4.0 ที่มีภารกิจส�าคัญในการขับเคลื่อน

ปฏริปูประเทศด้านต่างๆ เพือ่ปรบัแก้ จดัระบบ ปรบัทศิทาง 

พัฒนาประเทศให้เจริญ ให้สามารถรับมือกับโอกาสและภัย

คกุคามแบบใหม่ทีเ่ปลีย่นแปลงอย่างรนุแรงในศตวรรษท่ี 21 

ได้ (ธนภณ เจียรณัย, 2559) และน�ามาสู่ความท้าทายใน

ระยะเวลา 5 ปีในเรื่องของการคมนาคมขนส่งของไทยจะ

สามารถก้าวตามเทรนด์เรื่องพวกนี้ได้อย่างไร และเราจะ

ต้องเปลี่ยนมุมมองหรือแนวคิดในเรื่องของระบบการขนส่ง

ของไทยอย่างไรบ้าง ถือเป็นความท้าทายในอนาคตที่เราจะ

ต้องเจอต่อจากนี้นั่นก็คือ (1) Thailand 4.0 (2) Digital 

Econcmy (3) การแข่งขันกับต่างประเทศ (4) กับดักราย

ได้ปานกลาง (5) สังคมผู้สูงอายุ (6) ภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

(7) ความสมดุล ทั่วถึง เท่าเทียม และ (8) การเตรียมความ

พร้อมต่อการพัฒนาในอนาคต ซึ่งสิ่งเหล่าน้ีเป็นสิ่งท่ีมีผล 

กระทบโดยตรงต่อการวางแผน การออกแบบระบบการ

ขนส่งของไทย ในช่วงระยะเวลาต่อจากนี้อย่างแน่นอน

สถานีต�ารวจภูธรอ�าเภอนครชัยศรี (2558) สถิติ

การเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ทั้งหกวันที่ผ่านมา 

เกิดอุบัติเหตุ 55 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 54 คน และมีผู้เสียชีวิต

สะสม 8 คน เมือ่เปรยีบเทยีบกบัช่วงเทศกาลปีใหม่ทีผ่่านมา 

จ�านวนการเกิดอุบัติเหตุมีจ�านวนเท่ากัน จ�านวนผู้บาดเจ็บ

ลดลง 1 คน และจ�านวนผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 5 คน อุบัติเหตุ

ส่วนใหญ่เกิดจากเมาสุรา ไม่สวมหมวกนิรภัย ขับรถเร็วเกิน

ก�าหนด และไม่คาดเข็มขัดนิรภัย ยานพาหนะที่ท�าให้เกิด

อุบัติเหตุสูงสุด คือ รถมอเตอร์ไซค์ และรถเก๋ง อ�าเภอท่ีเกิด

อุบัติเหตุสะสมสูงสุด คือ อ�าเภอเมืองนครปฐม 22 ครั้ง รอง

ลงมาคือ อ�าเภอก�าแพงแสน 15 ครั้ง อ�าเภอสามพราน 6 

ครั้ง อ�าเภอดอนตูม 4 ครั้ง อ�าเภอบางเลน 5 ครั้ง อ�าเภอ

นครชัยศรี 2 ครั้ง และอ�าเภอพุทธมณฑล 1 ครั้ง อ�าเภอท่ี

มีผู้บาดเจ็บสูงสุด คือ อ�าเภอเมืองนครปฐม 22 คน รองลง

มาคืออ�าเภอก�าแพงแสน 15 คน อ�าเภอสามพราน 6 คน 

อ�าเภอบางเลน 5 คน อ�าเภอดอนตูม 3 คน อ�าเภอพุทธ

มณฑล 2 คน และอ�าเภอนครชัยศรี 1 คน 

จากสถิติจะพบว่าจ�านวนการเกิดอุบัติเหตุมีการ

เพิ่มข้ึนและคงต้องมีปัจจัยท่ีเก่ียวข้องหลายประการที่เป็น

สาเหตุที่ท�าให้เกิดอุบัติเหตุ ซึ่งจ�าเป็นต้องมีการศึกษาอย่าง

ละเอียดการหาแนวทางการลดอุบัติเหตุรถบรรทุกขนส่งยุค 

4.0 โดยการน�าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ หากเราทราบ

ปัจจัยท่ีเก่ียวข้องหรือมีส่วนท�าให้เกิดอุบัติเหตุนั้นๆ

ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยได้ท�าการศึกษาในเรื่องแนวทาง

การลดอุบัติเหตุรถบรรทุกขนส่งยุค 4.0เนื่องจากปัญหา

ของพฤติกรรมส่วนตัวของพนักงานขับรถและต้องการหา

แนวทางในการลดอุบัติเหตุเพื่อสร้างความได้เปรียบในการ

แข่งขันและเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

1. เพื่อศึกษาถึงข้อมูลและพฤติกรรมส่วนตัวของ

พนักงานขับรถบรรทุกขนส่งเส้นทางการขนส่งใน อ�าเภอ

นครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 

2. เพื่อค้นหาแนวทางในการลดอุบัติเหตุของ

พนักงานขับรถบรรทุกขนส่งเส้นทางการขนส่งใน อ�าเภอ

นครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

จากการศึกษาเอกสารประกอบการฝึกอบรม

เชิงปฏิบัติการ เรื่อง การตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขจุด

อันตรายบนถนน ของประสิทธิ์ จึงสงวนพรสุข (2544, 

น. 33-36) และจากการศึกษางานเรื่องอุบัติภัยวิทยา 

ของณรงค์ ณ เชียงใหม่ (2532, น. 201-203) ท�าให้เรา

สามารถทราบถึงแนวทางในการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุด้วย

มาตรการความปลอดภยัในการจราจรทางบก ซึง่มหีลกัการ 

3 ประการ ได้แก่

1. การให้การศึกษาเก่ียวกับการจราจร ได้แก่ การ

ให้ความรู้แก่ประชาชนทุกเพศทุกวัย โดยอาจจัดกิจกรรม

ให้ความรู้หรืออาจเป็นกิจกรรมภาคปฏิบัติ พร้อมไปกับการ
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สร้างเสริมเจตคติที่ดีการให้การศึกษาควรจะเน้นด้านความ

ปลอดภัยเรื่องต่างๆ เรียกว่า “สูตรแห่งความปลอดภัยบน

ทางหลวง” หรือที่เรียกว่า “ 5 ร ” ได้แก่ (ประสิทธิ์ จึง

สงวนพรสุข, 2544, 33-36; ณรงค์ ณ เชียงใหม่, 2532, 

201-203) (1) รอบรูเ้รือ่งรถ โดยก่อนออกเดินควรตรวจสอบ

ว่าสภาพรถยังใช้การได้สมบูรณ์หรือไม่ (2) รอบรู้เรื่องทาง 

ควรมีการศึกษาเส้นทางหรือแผนที่ก่อนการเดินทางใดๆท่ีผู้

ขับยังไม่ช�านาญทาง (3) รอบรู้เรื่องวิธีการขับรถ คือต้องรู้

วิธีแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและสามารถหลบหลีกภัยอันตราย

ที่อาจเกิดขึ้นได้ในระหว่างขับรถ (4) รอบรู้เรื่องกฎจราจร 

ผู้ขับรถทุกคนจ�าเป็นต้องรู้กฎจราจรเป็นอย่างดีและต้อง

ปฏิบัติตามอย่างเคร่งคัด (5) รอบรู้เรื่องมารยาท มีความ

ส�าคัญต่อการใช้รถใช้ถนนเพราะเป็นสิ่งที่สร้างจิตส�านึกให้

กับผู้ขับขี่ดังนั้นผู้ใช้รถใช้ถนนจึงจ�าเป็นต้องให้ความส�าคัญ

กับมารยาทบนท้องถนนไม่น้อยไปกว่ากฎจราจร

2. การควบคุมและบังคับให้เป็นไปตามกฎหมาย 

เป็นการส่งเสริมประสิทธิภาพของการบังคับใช้กฎหมาย

จราจร เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับการใช้รถใช้ถนน 

ซ่ึงมีองค์ประกอบส�าคัญที่จะควบคุมและบังคับการปฏิบัติ

ตามกฎจราจรประกอบด้วย 3 ฝ่าย ได้แก่ (1) ฝ่ายผู้ออก

กฎหมายคือฝ่ายนิติบัญญัติ (2) ฝ่ายพิจารณาลงโทษหมาย

ถึงฝ่ายตุลาการ (3) ฝ่ายรักษากฎหมายจากการศึกษาใน

ประเด็นนี้ ผู้วิจัยเช่ือว่า การส่งเสริมให้มีการบังคับใช้กฎ

จราจรให้มีศักยภาพมากขึ้น จะท�าให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมีความ

เคารพต่อการท�า ผิดกฎจราจรมากขึ้น ซึ่งการท�า ผิดกฎ

จราจรนี้เอง มีผลท�า ให้การเกิดอุบัติเหตุมีแนวโน้มที่จะ

เกิดขึ้นได้มาก หากแต่ถ้าเราสามารถท�าให้ผู้ใช้รถใช้ถนน

มีความเคารพต่อการท�า ผิดกฎมากขึ้น การเกิดอุบัติเหตุ

ก็จะลดน้อยลงตามไปด้วยและด้วยเหตุนี้เอง ทางผู้วิจัย

จึงน�าเสนอเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาได้ เช่น การจัด

สัปดาห์กวดขันวินัยจราจร เพื่อกระตุ้นการมีวินัยจราจรให้

มากขึ้นซึ่งจะสามารถลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุได้ โดยใช้

การควบคมุจากเจ้าหน้าทีต่�ารวจในการจับ-ปรบัผูท้ีฝ่่าฝืนกฎ

จราจรให้เข้มงวดเป็นพเิศษในสปัดาห์กวดขนัวนิยัจราจร ซึง่

การกวดขันเป็นพิเศษนั้น คือการควบคุมและบังคับให้เป็น

ไปตามกฎหมาย ซึ่งจะส่งผลต่อผู้ปฏิบัติตามกฎหมายนั้น

ตระหนักต่อการมีวินัยจราจรมากขึ้นซึ่งส่งผลต่อการปรับ

เปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้รถใช้ถนนโดยตรง

3. หลักการออกแบบเพื่อความปลอดภัย หลัก

การออกแบบท่ีส�าคัญๆส�าหรับทางแยก ได้แก่ (1) ลดจุด

ขัดแย้งให้น้อยที่สุด โดยปกติทางแยกประเภทสี่แยกมี

จุดขัดแย้งมากท่ีสุด หลักการลดจุดขัดแย้งนี้จะสนับสนุน

การใช้สามแยกและวงเวียน (2) อ�านวยความสะดวกแก่

รถจ�านวนมากโดยการวางแนว การตีเส้นและการควบคุม

จราจร (3) พยายามแยกจุดที่จะขัดแย้งในบริเวณนั้นให้

อยู่คนละท่ีหรืออยู่คนละเวลา (4) การหนดพื้นท่ีท่ีจะเกิด

การขัดแย้งให้ชัดเจนและใช้พื้นท่ีให้น้อยท่ีสุด (5) ก�าหนด

วิถีการวิ่งของรถในทิศทางต่างๆ ให้ชัดเจน (6) แน่ใจว่ามี

ระยะมองเห็นเพียงพอ (7) ควบคุมความเร็วของรถเข้าสู่

ทางแยกโดยการปรับแนว ความกว้างช่องจราจรควบคุม

จราจร รวมท้ังการ ก�าหนดพิกัดความเร็ว (8) ลดอันตราย

จากสิ่ง/ อุปกรณ์ข้างทาง (roadside) (9) พยายามจัด

ให้คนและรถทุกกลุ่มสามารถใช้ทางแยกได้และอาจต้อง 

เตรยีมทางพเิศษส�าหรบัรถบางประเภท เช่น รถประจ�า ทาง 

รถขนาดใหญ่หรือคนเดินเท้า (10) ท�าให้การขับรถผ่าน

ทางแยกง่าย (11) ลดความล่าช้าของผู้ใช้ทางให้น้อยที่สุด

Heinrich เป็นผู ้คิดทฤษฎีโดมิโน (domino 

theory) ข้ึน (วิจิตร บุณยะโหตระ, 2530, น. 27-28) ตาม

ทฤษฎีกล่าวว่า การบาดเจ็บและการเสียหายต่างๆ เป็นผล

สืบเนื่องมาจากอุบัติเหตุ ซ่ึงมีสาเหตุมาจากการกระท�าหรือ

สภาพการณ์ท่ีไม่ปลอดภัย โดยเปรียบเทียบได้กับตัวโดมิโน

ท่ีเรียงกันอยู่ 5 ตัวใกล้กัน เมื่อตัวท่ีหนึ่งล้ม ตัวโดมิโนที่อยู่

ถัดไปก็จะล้มตามไปด้วย ตัวโดมิโนท้ังห้าตัว มีดังนี้

1. ภมูหิลงัหรอืสภาพแวดล้อมทางสงัคมของบคุคล 

(social environment or background)

2. ความบกพร่องของบคุคล (defects of person)

3. การกระท�าและ/หรือสภาพการณ์ท่ีไม่ปลอดภัย 

(unsafe acts/unsafe conditions)

4. อุบัติเหตุ (accident)

5. การบาดเจ็บหรือความสูญเสีย ( injury/ 

damages)
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ภำพ 2 แสดงโดมิโนทั้งห้าตัว

ตัวโดมิโนทั้งห้าตัว แสดงให้เห็นว่า ภูมิหลังหรือ

สภาพแวดล้อมทางสังคมของบุคคล เช่น สภาพครอบครัว 

ฐานะความเป็นอยู่ การศึกษา มีผลต่อความบกพร่องผิด

ปกติของบุคคลนั้น หรือมีทัศนคติต่อความปลอดภัยไม่ถูก

ต้อง ซ่ึงจะก่อให้เกิดการกระท�าและ/หรือสภาพการณ์ท่ีไม่

ปลอดภัย ท�าให้เกิดอุบัติเหตุ และผลที่ตามมาก็คือ การบาด

เจ็บหรือความสูญเสีย

การป้องภัยอุบัติเหตุตามทฤษฎีโดมิโน หรือทฤษฎี 

“ลูกโซ่ของอุบัติเหตุ” (accident chain) นั้นก็คือ การตัด

ลูกโซ่อุบัติเหตุซ่ึงเป็นการไม่ให้ลูกโซ่อุบัติเหตุล้มลง (โดมิโน

ตัวท่ี 4) โดยก�าจัดการกระท�าและ/หรือสภาพการณ์ที่ไม่

เหมาะสมออกไป (โดมิโนตัวท่ี 3) การบาดเจ็บหรือความ

สูญเสียก็จะไม่เกิดข้ึน ส�าหลับภูมิหลังหรือสภาพแวดล้อม

ทางสังคมของบุคคล (โดมิโนตัวท่ี 1) และความบกพร่อง

ของบุคคล (โดมิโนตัวท่ี 2) เป็นเรื่องท่ีแก้ไขหรือปรับปรุง

ได้ยากกว่า

ภำพ 3 แสดงการป้องกันอุบัติเหตุ โดยดึงโดมิโนตัวท่ี 3 ออก

ทฤษฎีการขาดดุลยภาพ เป็นทฤษฎีที่กล่าวถึง

การบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุที่เกิดจากการขาดดุลยภาพชั่ว

ขณะหนึ่ง ระหว่างพฤติกรรมของคนกับระบบการท�างาน

ท่ีบุคคลนั้นกระท�าอยู่  ดังแสดงแผนภูมิข้างล่างนี้

ภำพ 4 แสดงการขาดดุลยภาพ



184 Vol. 9 No. 1 January-April 2019
EAU HEritAgE JoUrnAl

Social Science and Humanity

การป้องกันไม่ให้เกิดการขาดดุลยภาพได้โดย

การแก้ไขเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของคน หรือการแก้ไข

เปล่ียนแปลงระบบการท�างานหรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมของคนและระบบการท�างานควบคู่กันไป

ทฤษฎีมูลเหตุเชิงซ้อน (multiple causation 

theory) Dan Peterson เป็นผู้น�าทฤษฎีนี้มาใช้โดยกล่าว

ว่า “อุบัติเหตุเกิดขึ้นจากสาเหตุหลายประการอยู่เบื้องต้น

และสาเหตุเหล่านี้รวมตัวกันแบบไม่แน่นอน (random) 

ก่อให้เกิดอุบัติเหตุขึ้น” (ณรงค์ ณ เชียงใหม่, 2532, น. 

134) ทฤษฎีนี้ต่างจากทฤษฎีโดมิโน กล่าวคือ ทฤษฎีมูล

เหตุเชิงซ้อน ระบุว่าสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ สืบเนื่องมา

จากความบกพร่องของระบบบริหารการจัดการ เช่น การ

วางแผน การฝึกอบรม การตรวจสอบ การแต่งตัว คณะ

กรรมการความปลอดภัยการควบคุมและการก�าหนดงาน 

ความรับผิดชอบ เป็นต้น ทฤษฎีนี้เน้นในแง่ระบบการ

จัดการ ซ่ึงพิจารณาถึงการมีคณะกรรมการความปลอดภัย 

มีองค์การและการบริหารจัดการ 

ทฤษฎกีารเอนเอยีงในการเกดิอบัุตเิหต ุ(accident-

proneness theory) ความเอนเอียงในการเกิดอุบัติเหตุ 

(accident-proneness) หมายถึง ลักษณะบุคลิกภาพ ซึ่ง

มีแนวโน้มให้บุคคลได้รับอุบัติเหตุ แนวความคิดนี้ได้เกิดขึ้น

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2462 (Florio & Stafford, 1979, p. 39) 

โดยนักวิทยาศาสตร์หลายท่านได้ศึกษาลักษณะธรรมชาติ

ของคนเราที่มีส่วนเป็นสาเหตุให้เกิดอุบัติเหตุได้ ซึ่งได้แยก

บุคคลไว้เป็น 2 กลุ่ม ดังต่อไปนี้

บุคคลประเภทเอกซ์ (Type X)

มีความเอนเอียงที่จะไม่เกิดอุบัติเหตุ

( Non-Accident-Prone )

บุคคลประเภทวาย ( Type Y )

มีความเอนเอียงที่จะเกิดอุบัติเหตุ

(Accident-Prone )

1. ผู้ที่มีระเบียบแบบแผน

2. ผู้ที่มีเป้าหมายในการด�ารงชีวิต

3. ผู้ที่พอใจในชีวิตประจ�าวัน

4. ผู้ที่เคารพสิทธิและความคิดเห็นของผู้อื่น

5. ผู้ที่ไม่เผด็จการ

6. ผู้ที่ไม่ชอบโต้เถียงหรือทะเลาะวิวาท

7. ผู้ที่นึกถึงผู้อื่น

1. ผู้ที่ไม่มีระเบียบแบบแผน

2. ผู้ที่ไม่มีเป้าหมายชัดเจนในการด�ารงชีวิต

3. ผู้ที่ไม่พอใจในชีวิตประจ�าวัน

4. ผู้ที่ไม่สนใจในสิทธิและความคิดเห็นของผู้อื่น

5. ผู้ที่ไม่มีมนุษยสัมพันธ์

6. ผู้ที่ระงับอารมณ์ความรู้สึกเกลียดชังยาก

7. ผู้ที่นึกถึงแต่ตัวเอง

ตำรำง 1

ทฤษฎีการเอนเอียงในการเกิดอุบัติเหตุ

ส่วน Shaw & Sichel (1971, pp. 335-338) ได้

รวบรวมลักษณะบุคลิกภาพของคนเราที่เกี่ยวข้องกับการ

เกิดอุบัติเหตุไว้ โดยพิจารณาลักษณะที่เสี่ยงต่ออุบัติเหตุ

และไม่เสี่ยงต่ออุบัติเหตุ ดังต่อไปนี้

ลักษณะของผู้เสี่ยงต่ออุบัติเหตุมาก

1. ผู้ที่บกพร่องทางจิตใจ เป็นโรคจิต โรคประสาท

2. ผู้ที่ไม่ฉลาด ขาดสมาธิ ไม่รู้จักสังเกต

3. ผู้ที่ขาดระเบียบวินัย

4. ผู้ที่ปรับตัวไม่ดี หรือปรับตัวไม่ได้

5. ผู้ที่มีอารมณ์ไม่มั่นคง ขาดการควบคุมอารมณ์ 

อารมณ์ฉุนเฉียว

6. ผู้ท่ีชอบริษยา ไม่มีความพึงพอใจ

7. ผู้ท่ีขาดความอดทน ถูกครอบง�าและข่มขู่ง่าย

8. ผู้ท่ีเห็นแก่ตัว ค�านึงถึงประโยชน์ส่วนตน

9. ผู้ท่ีมีความเช่ือโบราณ ไม่มีเหตุผล

10. ผู้ท่ีมีพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมกับวัย ขาดวุฒิ

ภาวะ

11. ผู้ท่ีไม่รู้จักช่วยตัวเอง ไม่กล้าตัดสินใจ

12. ผู้ท่ีมีความเช่ือมันตัวเองสูงเกินไป

13. ผู้ท่ีชอบการแข่งขันมา

14. ผู้ท่ีมีทัศนคติต่อต้านสังคม หรือมีแนวโน้มที่
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จะก่ออาชญากรรม

ลักษณะของผู้ที่เสี่ยงต่ออุบัติเหตุน้อย

1. ผูท้ีค่วบคุมตัวเองได้ดี มวีฒุภิาวะ และมสีขุภาพดี

2. ผู้ที่ปรับตัวเข้ากับสังคมได้ดีและมีความรับผิด

ชอบ

3. ผู้ที่ควบคุมอารมณ์ได้ ไม่ก้าวร้าวมากเกินไป

4. ผูท้ีส่ามารถประเมนิสถานการณ์และตดัสนิใจได้

5. ผู้ที่เรียนรู้ได้เร็ว โดยเฉพาะจากประสบการณ์

และการท�าผิดพลาด

6. ผู้ที่เป็นมิตร ร่าเริง และรู้จักการยอมรับ

7. ผู้ที่รู้จักตนเอง และระมัดระวัง

การ เปลี่ ยนแปลงพฤ ติกรรมของบุ คคลใน

แต่ละช่วงชีวิตย ่อมมีผลต่อการเกิดอุบัติเหตุได ้เสมอ 

ดังนั้น ผู ้ที่มีแนวโน้มว ่าจะเกิดอุบัติเหตุ ก็มิใช ้ว ่าจะ

เป็นบุคคลที่ได ้รับอุบัติเหตุเสมอหรืออุบัติเหตุซ�้าซาก  

(accident-repetitiveness) และผู้ที่มีความเอนเอียงท่ี

จะไม่เกิดอุบัติเหตุก็มิใช่ว่าจะรับประกันได้ว่า เป็นบุคคล

ที่มีภูมิต้านทานการเกิดอุบัติเหตุได้ตลอดไป ทุกคนมีสิทธิ

และโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุได้เสมอ

ในเรื่องพฤติกรรมที่เกี่ยวกับการเกิดอุบัติเหตุนั้น 

Alkor (1972 อ้างถึงใน วีรพงษ์ เฉลิมจิระรัตน์, 2534, น. 

92-94) ได้ศึกษาความเปลี่ยนแปลงในชีวิตของคนงานซึ่งมี

ผลต่อสุขภาพร่างกาย สุขภาพจิตและการเกิดอุบัติเหตุของ

คนงาน โดย Alkor ได้ตั้งหน่วยวัดข้ึนเรียกว่า “หน่วยการ

เปลี่ยนแปลงในชีวิต” (life change units) และให้มูลค่า

ส�าหรบัความเปลีย่นแปลงต่างๆ เรยีงตามล�าดบัความส�าคญั

ไว้ แล้วสรุปเป็นตัวเลขว่าในช่วงเวลาสั้น หากบุคคลได้ได้

รับหรือพบกับความเปลี่ยนแปลงต่างๆ จะมีค่าเกินระดับ

หนึ่งแล้ว จะได้รับผลต่อร่างกายอย่างแน่นอน

อุบัติเหตุอาจเกิดข้ึนได้จากสาเหตุท่ีส�าคัญ คือ 

พฤติกรรมของมนุษย ์หรือการกระท�าที่ ไม ่ปลอดภัย  

(unsafe behavior) และสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเกิด

อุบัติเหตุ (environmental conditions) อย่างไรก็ตาม 

หากอาศัยหลักการทางระบาดวิทยาของการเกิดอุบัติเหตุ

ซึ่งคาดว่า John Gordon เป็นผู้ริเริ่มมาใช้เป็นคนแรก 

(Thygerson, 1977, p. 45) สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ 

มักมีองค์ประกอบส�าคัญ 3 ประการ ดังนี้ 

1. บุคคล (host)

2. สิ่งท่ีท�าให้เกิดอุบัติเหตุ (agent)

3. สิ่งแวดล้อม (environment)

กรอบแนวควำมคิดกำรวิจัย

           ปัจจัยส่วนบุคคล                   ปัจจัยท่ีท�าให้เกิดอุบัติเหตุ

-อายุ

-สถานทางครอบครัว

-ระดับการศึกษา

-อายุงาน

-ประสบการณ์ในการขับรถ

-ใบขับขี่

-ปริมาณเท่ียววิ่งรถ

-พนักงานดื่มสุรา

-สภาพรถไม่พร้อม

-พนักงานขับรถเร็ว

-ช่วงเวลาในการขับรถ

ภำพ 5 กรอบแนวคิดการวิจัย

สมมติฐำนกำรวิจัย

ปัจจัยส ่วนบุคคลมีความสัมพันธ ์กับการเกิด

อุบัติเหตุ

1.อุบัติเหตุมีความสัมพันธ์กับปริมาณเที่ยววิ่งงาน

2. อุบัติเหตุมีความสัมพันธ์กับพนักงานดื่มสุรา

3. อุบัติเหตุมีความสัมพันธ์กับสภาพรถที่ไม่พร้อม 

4. อุบัติเหตุมีความสัมพันธ์กับพนักงานขับรถเร็ว 
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5. อุบัติเหตุมีความสัมพันธ์กับช่วงเวลาในการขับ

รถทั้งหมดมีความสัมพันธ์ต่อการเกิดอุบัติเหตุบท ท้องถนน

มากน้อยเพียงใด

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย 

การวจิยัครัง้นีเ้ป็นการวจิยัแบบผสมผสาน (mixed 

methods research) เพื่อศึกษาสาเหตุปัจจัยที่ก่อให้เกิด

อุบัติเหตุรถบรรทุกขนส่ง เป็นกรณีศึกษาเฉพาะในอ�าเภอ

นครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ได้ค้นคว้าหาข้อมูลเบื้องต้น

โดยใช้ การส�ารวจจากประสบการณ์ของผู ้ที่เกี่ยวข้อง  

(experience surveys) โดยการสัมภาษณ์ทั้งแบบท่ีเป็น

ทางการและไม่เป็นทางกับผู้ที่เกี่ยวข้องได้แก่ สารวัตรงาน

ปราบปรามสถานีต�ารวจอ�าเภอนครชยัศร,ี ผูน้�าชมุชนต�าบล

ลานตากฟ้า, เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย และ การวิเคราะห์

ข้อมูลทุติยภูมิ (secondary data analysis) เพื่อท�าให้

ประเด็นปัญหามีความชัดเจนขึ้น

ข้อมูลทุติยภูมิภายใน (internal secondary 

data)โดยการศึกษาจากข้อมูลจากด้านประกันภัยของการ

เกิดอุบัติเหตุ เนื่องจากข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับรายงาน

การสอบสวนอุบัติเหตุไม่สามารถหาได้ 

ข้อมูลทุติยภูมิภายนอก (external secondary 

data) โดยศึกษาจากวรรณกรรมและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

กับหัวข้อการวิจัย

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

เพื่อเป็นแนวทางในการท�าแบบสอบถาม (ques-

tionnaire) ซ่ึงได้ก�าหนดแนวทางการศึกษา กรอบแนวคิด

ในการศึกษาโดยมีตัวแปรที่จะใช้ในการศึกษาตัวแปรต้น 

ประกอบด้วย ช่วงอายุ สถานะทางครอบครัว ระดับการ

ศึกษา อายุงาน ประสบการณ์ขับรถ อายุใบขับขี่ และวิธี

การด�าเนินการวิจยัจะได้น�าเสนอเป็นขัน้ตอนตามล�าดบัดงันี้ 

ประชากร จ�านวน 300 คน จากการเปิดตาราง Krejcie 

& Morgan (1970) และได้กลุ่มตัวอย่างจ�านวน 170 คน 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์

ข้อมูล ได้แก่ เทปบันทึกเสียง กล้องถ่ายรูป

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย

แบบสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมในการท�างาน

ของพนักงานขับรถบรรทุกด้านปัจจัยเสี่ยง จ�านวน 57 ข้อ

โดยลักษณะค�าถามเป็นค�าถามปลายปิด ซ่ึงประกอบด้วย

ค�าตอบย่อยท่ีแบ่งเป็น 5 ระดับ โดยใช้มาตรวัดประมาณ

ค่า (rating scale) และให้คะแนนแต่ละระดับ ตั้งแต่ค่า

คะแนนน้อยท่ีสุด คือ 1 ถึงค่าคะแนนมากท่ีสุด คือ 5 ดังนี้

เห็นด้วยมากท่ีสุด = 5 คะแนน

เห็นด้วยมาก = 4 คะแนน

เห็นด้วยปานกลาง =3 คะแนน

เห็นด้วยน้อย = 2 คะแนน

เห็นด้วยน้อยท่ีสุด = 1 คะแนน

การแปลความหมายของคะแนน ผู้วิจัยได้ก�าหนด

เกณฑ์ส�าหรับวัดระดับ ปัจจัยเสี่ยงของพนักงานขับรถ

บรรทุก โดยน�าค่าเฉลี่ย (mean) ของคะแนนเป็นตัวชี้วัด 

โดยก�าหนดเกณฑ์ส�าหรับวัดระดับความส�าคัญต่อปัจจัย

เสี่ยงของพนักงานขับรถ ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2553)

4.21 – 5.00 หมายถึง มีความเสี่ยงมากท่ีสุด

3.41 – 4.20 หมายถึง มีความเสี่ยงมาก

2.61 – 3.40 หมายถึง มีความเสี่ยงปานกลาง

1.81 – 2.60 หมายถึง มีความเสี่ยงต�่า

1.00 – 1.80 หมายถึง มีความเสี่ยงต�่าท่ีสุด

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล

เมื่อสร้างเครื่องมือท่ีเป็นแบบสอบถามเสร็จแล้ว

จะด�าเนินการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ดังนี้

1. การทดสอบหาความตรงเชิงเนื้อหา (validity) 

ผู้วิจัยน�าแบบสอบถามไปทดสอบความตรงเชิงเนื้อหาโดย

ผู้ทรงคุณวุฒิจ�านวน 3 ท่าน ซ่ึงค�านวณจากความสอดคล้อง

ระหว่างประเด็นท่ีต้องการ วัดกับข้อค�าถามท่ีสร้างข้ึน ซึ่ง

มีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง 0.71-1.00 

2. น�าแบบสอบถามดังกล่าวไปทดลองใช้กับกลุ่ม

ตัวอย่าง (try-out) ซ่ึงเป็นกลุ่มตัวอย่างท่ีใกล้เคียงกับกลุ่ม
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ตวัอย่างทีใ่ช้ในการวจัิย จ�านวน 30 คนเพือ่หาค่าสมัประสทิธิ์

อัลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s coefficient alpha) 

ได้ที่ระดับ 0.80 ซึ่งเป็นระดับความเชื่อมั่นที่ยอมรับได้ 

กำรวิเครำะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้

วิเคราะห์ข ้อมูลโดยใช ้การ แจกแจงความถ่ี  

(frequency) ร้อยละ (percentage) ค่าเฉลี่ย (mean) 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) และ ไค-ส

แควร์ (chi-square)

ผลกำรวิจัย 

การศกึษาถงึพฤตกิรรมในการท�างานของพนกังาน

ขับรถบรรทุกโดยวิเคราะห์จากข้อมูลส่วนตัวของพนักงาน

ขับรถ วิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมส่วนตัวในระหว่างการ

ท�างาน และวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมในการท�างานและ

การท�างานของพนักงานขับรถ โดยสรุปผลวิเคราะห์ข้อมูล

ส่วนตัวของพนักงานขับรถ พนักงานมีอายุระหว่าง 31- 35 

ปี (ร้อยละ28.8) ส่วนใหญ่มีครอบครัวแล้ว เป็นจ�านวน 159 

คนคิดเป็นร้อยละ 93.5 มีบุตรแล้ว เป็นจ�านวน 148 คน

คิดเป็นร้อยละ 87.1 โดยจบระดับการศึกษาประถมศึกษา

ปีที่ 6 ได้ใบขับขี่ ประเภท 3 มากกว่า10 ปีขึ้นไป จ�านวน 

48 คน คิดเป็นร้อยละ 28.2 มีประสบการณ์ขับรถบรรทุก 

7-9 ปี เป็นจ�านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 28.2 ท�างานกับ

บริษัทเฉลี่ย1-2 ปี เป็นจ�านวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 42.4 

ส่วนใหญ่ขับรถพ่วง 3 เพลา 12 เมตร เป็นจ�านวน 50 คน 

คิดเป็นร้อยละ 29.4 จากข้อมูลพอสรุปผลได้ดังนี้ ลักษณะ

ของพนักงานขับรถเป็นผลโดยตรงจากการวางคุณสมบัติ

ของพนักงานขับรถที่ต้องการ เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถดูแล

ติดตามพนักงานขับรถได้ง่ายและเป็นผู้ที่มีวุฒิภาวะ รวมถึง

มีประสบการณ์ในการขับรถเพียงพอ

เน่ืองจากงานส่วนใหญ่เป็นการขนสนิค้าจากอ�าเภอ

นครชัยศรี จังหวัดนครปฐมไปยังต่างจังหวัด ท�าให้การรับ

พนักงานขับรถส่วนใหญ่จะเน้นการรับพนักงานที่เป็นคนใน

ท้องทีอ่�าเภอนครชยัศร ีจงัหวดันครปฐม และพืน้ทีใ่กล้เคยีง 

ได้ใบขับขี่รถประเภท 3 และมีประสบการณ์ในการขับรถ

นานพอสมควร โดยพบว่าส่วนใหญ่พนกังานขบัรถเหล่านีจ้ะ

มาจากครอบครัวท่ีฐานะไม่ดี เมื่อจบการศึกษาภาคบังคับ

เช่นจบ ป.6 จึงต้องออกมาท�างานเพื่อช่วยเหลือครอบครัว

ตั้งแต่อายุน้อยๆ โดยไม่ได้ศึกษาต่อ และเนื่องจากงานด้าน

นี้เป็นงานหนัก ผู้ท่ีท�างานจึงต้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 

พนักงานที่รับส่วนใหญ่จึงมีอายุไม่มากอยู่ในช่วงอายุ 30 

ปีข้ึนไป และเพื่อมั่นใจว่าพนักงานขับรถที่รับมาจะมีวุฒิ

ภาวะและความรับผิดชอบ จึงเน้นการรับพนักงานขับรถ

ท่ีมีครอบครัวและบุตรแล้ว

จากข้อมูลพบว่าพนักงานขับรถส่วนใหญ่ท�างาน

กับบริษัทมาเพียง 1-2 ปี สาเหตุส่วนหนึ่งน่าจะมาจาก

การที่บริษัทเพิ่งจะเพิ่มจ�านวนรถบรรทุกใหม่ในช่วงเวลา

ดังกล่าว ประกอบกับก่อนช่วงเวลาดังกล่าวมีพนักงานเข้า

ออกจ�านวนมากเนือ่งจากยงัไม่มกีารปรบัปรงุในเรือ่งรปูแบบ

ผลตอบแทนและเพือ่ให้เกดิความคุม้ค่า โดยรถต้องสามารถ

บรรทุกน�้าหนักได้มาก รถที่บริษัทเลือกใช้ส่วนใหญ่จึงเป็น

รถพ่วง 3 เพลา 12 เมตร วิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมส่วน

ตัวในระหว่างการท�างานมีเป็นบ้างครั้งที่น�าบุตรและภรรยา

ไปกับรถขณะขับรถ เป็นจ�านวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 

50.6 มีเป็นบางครั้งท่ีมีคนช่วยขับรถในระหว่างขับรถเป็น

จ�านวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 34.7 ดื่มสุราสัปดาห์ละครั้ง

เป็นจ�านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 26.5 และดื่มสุราเดือน

ละครั้ง เป็นจ�านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 22.9 ดื่มเบียร์ 

เป็นจ�านวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 30.0

จากการทดสอบสมมติฐานจากพนักงานขับรถที่

เคยขับรถประสบอุบัติเหตุกับลักษณะการท�างานพบว่า 

ปริมาณเท่ียววิ่งงาน การดื่มสุรา ช่วงเวลาในการขับรถ มี

ความสมัพนัธ์กบัการเกดิอบัุตเิหตอุงค์ประกอบท่ีก่ออบุตัเิหตุ

ทางถนนโดยส่วนใหญ่ได้แก่ คน รถ และสิ่งแวดล้อม ซึ่งน�า

ไปสู่การกระท�าท่ีไม่ปลอดภัย (unsafe Acts) และการเกิด

สภาพการณ์ท่ีไม่ปลอดภัย (unsafe condition) อันเป็น

ผลให้เกิดอุบัติเหตุโดยอาจเกิดจากองค์ประกอบใดองค์

ประกอบหนึ่งหรือหลายองค์ประกอบรวมกัน แนวทางใน

การก�าหนดมาตราการลดอุบัติเหตุ เพื่อลดความเสี่ยงจาก

ปัจจยัหลกัทัง้ 3 ประการข้างต้นการด�าเนนิมาตราการได้แก่ 

การใช้มาตราการคัดกรองพนักงานที่เป็นบุคคลบกพร่อง 

(โดมิโนตัวที่ 2) โดยคัดกรองพนักงานขับรถที่มีทัศนคติท่ีมี

แนวโน้มก่อให้เกิดการกระท�าที่ไม่ปลอดภัย ออกไป (โดมิโน

ตวัที3่) ซึง่อาจพจิารณาองค์ประกอบหลายๆด้านเข้าด้วยกนั 
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เช่นทัศนคติ ความเชื่อประสบการณ์ บุคลิกภาพ สุขภาพ

รวมถึงพ้ืนฐานทางครอบครัวโดยในการทดสอบที่ดี อาจ

ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญหรือแบบทดสอบที่ได้ออกแบบมาอย่าง

ดีเป็นตัววัดหรือประเมิน การทดสอบความรู้ เพื่อประเมิน

ความรู้ความสามารถหรือประสบการณ์ในการขับรถ เพียง

พอต่อการท�างานหรือไม่ เพ่ือลดความเสี่ยงของพนักงาน

ที่ปฏิบัติงานและก่อให้เกิดอุบัติเหตุเนื่องจากขาดความรู้ 

การคัดเลือกพนักงานขับรถมีประสบการณ์ เพ่ือลดความ

เสี่ยงจากการปฏิบัติงานหรือขับรถโดยไม่รู ้หรือไม่เข้าใจ

ท�าให้ผิดพลาดจนก่อให้เกิดอุบัติได้ การฝึกอบรมพนักงาน 

เป็นการสอนพนกังานขบัรถให้มคีวามรูเ้พือ่สามารถปกป้อง

ตัวเองจากการเกิดอุบัติเหตุได้โดยมีด้านต่างๆได้แก่ ด้าน

กฎระเบียบความปลอดภัย ด้านจิตส�านึกและทัศนคติ การ

อบรมแบบต่อเน่ือง การออกกฎระเบียบและการลงโทษ 

เป็นการก�าหนดข้อห้ามหรือข้อปฏิบัติเพื่อป้องกันการเกิด

อบุตัเิหต ุและมกีารลงโทษหากไม่ปฏบิติัหรอืฝ่าฝืนเพือ่ให้กฎ

ระเบียบมีประสิทธิภาพ แต่ในการปฏิบัติควรต้องท�าความ

เข้าใจกับพนักงานควบคู่ไปกับการออกระเบียบต่างๆ การ

ติดตั้งอุปกรณ์เพื่อตรวจสอบ เป็นการใช้เทคโนโลยีด้านการ

สื่อสารเข้ามาช่วย เช่น ระบบGPS ติดตั้งไปกับตัวรถเพื่อ

สามารถระบุพิกัดต�าแหน่งของรถรวมถึงพฤติกรรมการขับ

รถของพนักงานขบัรถ ท�าให้สามารถเรยีกเตอืนพนกังานขบั

รถได้ทันทีที่ตรวจพบ แต่วิธีดังกล่าวต้องมีค่าใช้จ่ายในการ

เช่าสัญญาน การท�าความเข้าใจกับพนักงานขับรถเพื่อไม่ให้

เกิดการต่อต้าน รวมถึงความคุ้มค่าในการใช้งาน การจัดเจ้า

หน้าที่ความปลอดภัยเพื่อตรวจติดตามประเมินผล อาจใช้

การสุ่มเพ่ือตรวจสอบพฤติกรรมในการขับรถของพนักงาน

ขับรถว่ามีการปฏิบัติตามระเบียบหรือไม่

การจัดสถานที่พักผ่อน เป็นการจัดให้มีสถานที่

ปลอดภยัและสิง่อ�านวยความสะดวกส�าหรบัจอดพกัรถและ

พนกังานขบัรถสามารถพกัผ่อนได้เตม็ทีเ่นือ่งจากในปัจจบุนั

พนักงานขับรถ ต้องประสบปัญหาต้องคอยระวังสิ่งของบน

รถถูกขโมยท�าให้การพักผ่อนไม่เต็มท่ี การจัดปริมาณงาน

ให้เหมาะสม จากการตอบแบบสอบถามมีพนักงานบาง

ส่วนร้อยละ 4.1 ที่ระบุว่ามีปริมาณงานมากเกินไป เพื่อ

หลีกเลี่ยงพนักงานล้าจากการท�างานมากเกินไป จนเสี่ยง

ต่อการเกิดอุบัติเหตุ การสุ่มตรวจวัดแอลกอฮอล์ เพื่อตรวจ

สอบและเป็นการปรามพนักงานขับรถ เนื่องจากพนักงาน

ขับรถบางส่วนยังมีค่านิยมในการดื่มสุราอยู่ โดยการออก

สุ่มตรวจตามจุดพักรถ หรือบริเวณก่อนขึ้นสินค้าของลูกค้า

เป็นต้น การตรวจสุขภาพประจ�าปี เพื่อตรวจสอบสุขภาพ

ของพนักงานขับรถอย่างต่อเนื่องเพื่อประเมินความแข็ง

แรงของร่างกายว่ามีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานได้หรือไม่ 

เพื่อลดความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุเนื่องจากพนักงาน

ขับรถมีสุขภาพบกพร่อง การจัดเส้นทางรถ เป็นการศึกษา

เส้นทางท่ีมีความเสี่ยงก่อให้เกิดอุบัติเหตุและหลีกเลี่ยงเส้น

ทางดังกล่าวเสีย การประสานงานที่ดีกับลูกค้า เนื่องจากมี

พนักงานขับรถถึงร้อยละ 94.7 ท่ีเคยประสบปัญหาการรอ

ขึน้ลงสนิค้าเป็นเวลานาน การบ�ารงุรกัษารถ เพือ่ให้อปุกรณ์

ต่างๆบนรถอยู่ในสภาพสมบูรณ์สามารถใช้งานได้ตลอด

เวลา และป้องกันการเกิดอุบัติเหตุเนื่องจากอุปกรณ์ช�ารุด

หรือบกพร่องเช่น เบรค ไฟส่องสว่าง เป็นต้น โดยสามารถ

ท�าได้ท้ังในส่วนของการบ�ารุงรักษาตามระยะเวลาโดยช่าง

ซ่อมบ�ารุงและการบ�ารุงรักษาด้วยตนเองของพนักงานขับ

รถ การตรวจสภาพรถ เช่นเดียวกับการบ�ารุงรักษาสภาพ

รถแต่ในการด�าเนินการในส่วนของการตรวจสภาพเบื้องต้น 

เป็นส่วนท่ีพนักงานขับรถสามารถด�าเนินการได้ด้วยตนเอง 

กำรอภิปรำยผล

จากผลการตอบแบบสอบถามพอสรุปได ้ว ่า

พนักงานขับรถส่วนใหญ่มีความรู้ถึงสาเหตุที่ท�าให้รถเกิด

อุบัติเหตุ ดังปัจจัยเสี่ยงต่อไปนี้
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ตำรำง 2 

ปัจจัยเส่ียงที่ท�าให้รถบรรทุกเกิดอุบัติเหตุ

สาเหตุ SD อันดับความเสี่ยง

สภาพยางไม่ดี 4.16 0.77 มีความเสี่ยงมาก 1

สภาพรถไม่ดี 4.05 0.87 มีความเสี่ยงมาก 2

พักผ่อนไม่เพียงพอ 3.94 0.94 มีความเสี่ยงมาก 3

ผู้ขับขี่เมาสุรา 3.99 1.10 มีความเสี่ยงมาก 4

เกิดจากเบรคแตก 3.89 0.79 มีความเสี่ยงมาก 5

จากตารางจะเห็นได้ว่าผลกระทบที่เกี่ยวกับสภาพ

ยางไม่ดีมีค่าเฉลี่ย ( ) = 4.16 อาจเกิดจากสภาพการใช้

งานของยางรถยนต์ขึ้นอยู่กับรอบการวิ่งงานท�าให้มีความ

เสี่ยงเป็นอันดับที่ 1 ผลกระทบที่เกี่ยวกับสภาพรถไม่ดีมีค่า

เฉลี่ย ( ) = 4.05 อาจเกิดขึ้นจากการไม่บ�ารุงรักษารถท่ี

ใช้งานท�าให้มีความเสี่ยงเป็นอันดับที่ 2 ผลกระทบท่ีเก่ียว

เน่ืองจากการพักผ่อนไม่เพียงพอมีค่าเฉลี่ย ( ) = 3.94 

อาจเกิดจากการวิ่งเที่ยวงานที่ต่อเน่ืองท�าให้ไม่มีเวลาพัก

ผ่อนที่เพียงพอต่อร่างกายท�าให้มีความเสี่ยงเป็นอันดับท่ี 3 

ผลกระทบเน่ืองจากผู้ขับขี่เมาสุราหรือสิ่งมึนเมามีค่าเฉลี่ย 

( ) = 3.99 อาจเกิดจากการที่ผู้ขับขี่นิยมดื่มเครื่องดื่มท่ีมี

แอลกอฮอล์เจือปนท�าให้มีความเสี่ยงเป็นอันดับท่ี 4 ผล 

กระทบเน่ืองจากเบรคแตกมีค่าเฉลี่ย ( ) = 3.89 อาจเป็น

เหตุสุดวิสัยที่มีผลต่อเนื่องในเรื่องผลกระทบของสภาพรถ

ที่มีปีเก่าน�ามาใช้งานท�าให้มีความเสี่ยงเป็นอันดับที่ 5 ที่

กล่าวมาส่วนใหญ่เป็นการกระท�าที่ไม่ปลอดภัย (Unsafe 

Acts) ซึ่งเป็นสาเหตุส่วนใหญ่ ที่ท�าให้เกิดอุบัติเหตุ จาก

ทฤษฎีโดมิโนจะพบว่าการกระท�าที่ไม่ปลอดภัย มีที่มา

จากภูมิหลังหรือสภาพแวดล้อมทางสังคมของแต่ละบุคคล 

และความบกพร่องของบุคคล จนก่อให้เกิดการกระท�าที่ไม่

ปลอดภัย แต่การแก้ไขข้อบกพร่องของทั้งสองกรณีเป็นสิ่ง

ที่แก้ได้ยากหรือแก้ไม่ได้ การป้องกันอุบัติเหตุตามวิธีนี้จึง

ต้องก�าจัดการกระท�าหรือสภาพการที่ไม่เหมาะสมออกไป

จากผลการวิจัยพบว่ารถปัจจัยเสี่ยงท่ีท�าให้รถ

บรรทุกเกิดอุบัติเหตุ เกิดจากสภาพยางรถไม่ดี รองลงมา

เกิดจากสภาพรถไม่ดี จากผู้ขับขี่เมาสุรา และจากการพัก

ผ่อนไม่เพยีงพออยูใ่นระดบัมากเช่นกนั สอดคล้องกบั มงคล 

อย่างรัตนโชติ (2550) ศึกษาปัจจัยที่ท�าให้เกิดอุบัติเหตุและ

แนวทางการลดอุบัติเหตุของการขนส่งโดย รถโดยสารประ

จ�าทางระหว่างจังหวัดสุโขทัยกับจังหวัดอื่นๆ เป็นการวิจัย

เชิงส�ารวจ พบว่าสาเหตุของการเกิด อุบัติเหตุมีท้ังหมด 5 

ปัจจัย ดังนี้

1. ปัจจัยด้านการใช้รถใช้ถนน ได้แก่ ขับรถเร็ว

เกินอัตราท่ีกฎหมายก�าหนด แซงรถ อื่นๆ ในท่ีคับขัน ไม่ให้

สัญญาณจอดชะลอ หรือเลี้ยว ขับรถตัดหน้ากระชั้นชิด ดื่ม

สุราหรือสารกระตุ้นในขณะขับขี่ หลับในเนื่องจากพักผ่อน

ไม่เพียงพอ และความคุ้นเคยกับสภาพถนนท�าให้ประมาท

2. ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม ได้แก่ ปริมาณผู้

โดยสาร (บรรทุกเกิน) ความสว่างของเส้นทางในเวลา

กลางคืน ป้ายสัญญาณไปจราจรไม่ชัด และสภาพ อากาศ

3. ปัจจัยด้านความรู้และพฤติกรรมของพนักงาน

ขับรถ เช่น ค�าอธิบายใช้อุปกรณ์ไม่ชัดเจน การใช้อุปกรณ์ 

สื่อสารระหว่างขับรถ ขาดความรู้เรื่องป้ายจราจร การรับ

ประทานอาหารระหว่างขับรถ และการสนทนากันระหว่าง 

พนักงานขับรถ

4. ปัจจัยด้านสภาพรถโดยสาร ระบบเบรก สภาพ

ยาง และระบบสัญญาณไฟของรถ 

5. ปัจจัยด้าน เครื่องอ�านวยความสะดวกของรถ

โดยสาร การติดตั้งเครื่องเสียงและโทรทัศน์และเครื่องปรับ

อากาศ เป็นต้น 

และยังสอดคล้องกับ ขวัญชนก พชรวงศ์สกุล 

(2557) ท�าการวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดอุบัติเหตุ

และกลยุทธ์ในการลดอุบัติเหตุจากการขนส่งผู ้โดยสาร

ด้วยรถตู้ ประจ�าทาง ระหว่างจังหวัดระยองกับจังหวัดอื่นๆ 

(ถนนสาย รย.3013) ผลการศึกษา พบว่า ทุกกลุ่มให้ความ
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เห็นว่าปัจจัยหลักที่ท�าให้เกิด อุบัติเหตุเกิดจากพนักงานขับ

รถ เป็นอันดับที่ 1 โดยเฉพาะการขับรถด้วยความประมาท 

การขับรถเร็ว รองลงมาคือ ปัจจัย ด้านยานพาหนะ ได้แก่ 

สภาพเบรกไม่ได้ สภาพยางไม่ดีปัจจัยด้านสภาพถนน ได้แก่ 

พ้ืนผิวถนนเป็นหลุม บ่อ ทางโค้งไม่มี ป้ายแจ้งเตือน และ

ด้านส่ิงแวดล้อมอืน่ๆ มผีลน้อยทีส่ดุ โดยข้อเสนอแนะในการ

แก้ไขคือ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีความเข้มงวด มากยิ่งขึ้นในการ

คัดเลือกพนักงานขับรถ หน่วยงานภาครัฐควรมีมาตรการท่ี

เหมาะสมในการบังคับใช้ให้เกิดประโยชน์อย่าง เต็มที่และ

เหมาะสมกับสภาพพื้นที่นั้นๆ 

ดังนั้นแนวทางในการก�าหนดมาตราการลด

อุบัติเหตุ เพื่อลดความเสี่ยงจากปัจจัยหลักทั้ง 3 ประการ

ข้างต้นการด�าเนินมาตราการได้แก่ การใช้มาตราการคัด

กรองพนักงานที่เป็นบุคคลบกพร่อง (โดมิโนตัวที่ 2 โดย

คัดกรองพนักงานขับรถที่มีทัศนคติที่มีแนวโน้มก่อให้เกิด

การกระท�าที่ไม่ปลอดภัย ออกไป (โดมิโนตัวที่3) ซึ่งอาจ

พิจารณาองค์ประกอบหลายๆด้านเข้าด้วยกัน เช่นทัศนคติ 

ความเชื่อประสบการณ์ บุคลิกภาพ สุขภาพรวมถึงพื้นฐาน

ทางครอบครวัโดยในการทดสอบทีด่ ีอาจต้องใช้ผูเ้ชีย่วชาญ

หรือแบบทดสอบที่ได้ออกแบบมาอย่างดีเป็นตัววัดหรือ

ประเมิน พร้อมทั้งมีการทดสอบความรู้ เพื่อประเมินความ

รู้ความสามารถหรือประสบการณ์ในการขับรถ เพียงพอต่อ

การท�างานหรือไม่ เพื่อลดความเสี่ยงของพนักงานที่ปฏิบัติ

งานและก่อให้เกิดอุบัติเหตุเนื่องจากขาดความรู้ และการ

คัดเลือกพนักงานขับรถมีประสบการณ์ เพื่อลดความเสี่ยง

จากการปฏิบัติงานหรือขับรถโดยไม่รู ้หรือไม่เข้าใจท�าให้

ผิดพลาดจนก่อให้เกิดอุบัติได้ ส่วนการฝึกอบรมพนักงาน 

เป็นการสอนพนกังานขบัรถให้มคีวามรูเ้พือ่สามารถปกป้อง

ตัวเองจากการเกิดอุบัติเหตุได้โดยมีด้านต่างๆ ได้แก่ ด้าน

กฎระเบียบความปลอดภัย ด้านจิตส�านึกและทัศนคติ การ

อบรมแบบต่อเน่ือง ควรมีการติดตั้งอุปกรณ์เพื่อตรวจสอบ 

เป็นการใช้เทคโนโลยีด้านการสื่อสารเข้ามาช่วย เช่น ระบบ 

GPS ติดตั้งไปกับตัวรถเพื่อสามารถระบุพิกัดต�าแหน่งของ

รถรวมถึงพฤติกรรมการขับรถของพนักงานขับรถ ท�าให้

สามารถเรียกเตือนพนักงานขับรถได้ทันทีที่ตรวจพบ แต่

วิธีดังกล่าวต้องมีค่าใช้จ่ายในการเช่าสัญญาน การท�าความ

เข้าใจกับพนักงานขับรถเพื่อไม่ให้เกิดการต่อต้าน รวมถึง

ความคุ้มค่าในการใช้งาน พร้อมมีการจัดเจ้าหน้าที่ความ

ปลอดภัยเพื่อตรวจติดตามประเมินผล อาจใช้การสุ่มเพื่อ

ตรวจสอบพฤติกรรมในการขับรถของพนักงานขับรถว่า

มีการปฏิบัติตามระเบียบหรือไม่ การจัดสถานที่พักผ่อน 

เป็นการจดัให้มสีถานทีป่ลอดภยัและสิง่อ�านวยความสะดวก

ส�าหรบัจอดพกัรถและพนกังานขบัรถสามารถพกัผ่อนได้เตม็

ท่ีเนื่องจากในปัจจุบันพนักงานขับรถ ต้องประสบปัญหา

ต้องคอยระวังสิ่งของบนรถถูกขโมยท�าให้การพักผ่อนไม่

เต็มท่ี ควรมีการสุ่มตรวจวัดแอลกอฮอล์ เพื่อตรวจสอบ

และเป็นการปรามพนักงานขับรถ เนื่องจากพนักงานขับรถ

บางส่วนยังมีค่านิยมในการดื่มสุราอยู่ โดยการออกสุ่มตรวจ

ตามจุดพักรถ หรือบริเวณก่อนขึ้นสินค้าของลูกค้า เป็นต้น

การบ�ารุงรักษารถ เพื่อให้อุปกรณ์ต่างๆ บนรถอยู่

ในสภาพสมบูรณ์สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา และป้องกัน

การเกิดอุบัติเหตุเนื่องจากอุปกรณ์ช�ารุดหรือบกพร่องเช่น 

เบรค ไฟส่องสว่าง เป็นต้น โดยสามารถท�าได้ทั้งในส่วนของ

การบ�ารุงรักษาตามระยะเวลาโดยช่างซ่อมบ�ารุงและการ

บ�ารุงรักษาด้วยตนเองของพนักงานขับรถ และการตรวจ

สภาพรถ เช่นเดียวกับการบ�ารุงรักษาสภาพรถแต่ในการ

ด�าเนินการในส่วนของการตรวจสภาพเบ้ืองต้น เป็นส่วน

ท่ีพนักงานขับรถสามารถด�าเนินการได้ด้วยตนเอง เช่นการ

ตรวจสอบสภาพรถประจ�าวัน หรือก่อนข้ึนสินค้าเป็นต้น 

เพื่อช่วยตรวจหาสิ่งผิดปกติซ่ึงอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุและ

สามารถเกิดข้ึนได้ตลอดเวลา

ข้อเสนอแนะกำรวิจัยครั้งนี้

1. หน่วยงานที่มีหน้าที่ในการควบคุมกฎหมาย 

ได้แก่ สถานีต�ารวจต้องมีการด�าเนินการตาม กฎหมาย

จราจรอย่างเคร่งครัด 

2. หน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้อง ควรมีนโย

บายและแผนงานในการให้ความรู้กฎหมายจราจร เป็น

ประจ�าทุกปี 

3. หน่วยงานและองค์กรท่ีเก่ียวข้องควรให้ความ

รู ้ในการป้องกันอุบัติเหตุแก่องค์กรท่ีเก่ียวกับการขนส่ง

เพื่อสร้างจิตส�านึกให้เกิดความตระหนักในการป้องกัน

อุบัติเหตุจราจร



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 ประจ�าเดือน มกราคม-เมษายน 2562 191

ข้อเสนอแนะกำรวิจัยครั้งต่อไป

1. ควรมีการศึกษาพฤติกรรมในการป้องกัน

อบุตัเิหตจุราจรทางถนนในกลุม่บรษิทัขนส่งโดยมกีารศกึษา

ปัจจัยด้านอื่น ๆ  ที่มีผลต่อพฤติกรรมป้องกันอุบัติเหตุ ได้แก่ 

ข้อมูลสังคมและวัฒนธรรม สภาพแวดล้อมในชุมชน ตลอด

จนการบังคับใช้กฎหมาย

2. ควรศกึษาพฤติกรรมการขับขี่รถยนต์ของคนขับ

รถขนส่ง เช่น การเปรียบเทียบพฤติกรรมระหว่างพื้นท่ีใน

เขตเมืองและชนบท โดยการให้โปรแกรมเสริมความรู้ใน

การเสริมสร้างพฤติกรรมในการป้องกันอุบัติเหตุ

3. ควรมีการศึกษาวิจัยร่วมกับหน่วยงานและ

องค์กรต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องในการป้องกันอุบัติเหตุจราจรเพ่ือ

ให้เกิดการขับเคลื่อนในการแก้ปัญหาในเชิงบูรณาการ ซึ่ง

จะส่งผลต่อการพัฒนารูปแบบในการป้องกันอุบัติเหตุทาง

จราจรในภาพรวมต่อไป
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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาปัจจัยทางสังคม ปัจจัยทางวัฒนธรรม และ

ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซ้ืออะไหล่รถยนต์ของลูกค้าร้านเสรีชัย อ�าเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 

และ (2) ศึกษาปัจจัยทางสังคม ปัจจัยทางวัฒนธรรม และปัจจัยทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกับการตัดสินใจซ้ืออะไหล่รถยนต์

ของลูกค้าร้านเสรีชัย อ�าเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้เข้ามาใช้บริการร้านเสรีชัย อ�าเภอเมือง จังหวัด

ศรีสะเกษ จ�านวน 230 คน ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบตามสะดวก เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม สถิติที่

ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การวิเคราะห์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ ผลการ

วิจัย พบว่า (1) ปัจจัยทางสังคมและปัจจัยทางเศรษฐกิจมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อของลูกค้า อย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ 0.01 ส่วนปัจจัยทางวัฒนธรรมมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซ้ือของลูกค้า อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ

ที่ระดับ 0.05 และ (2) ปัจจัยทางสังคมและปัจจัยทางเศรษฐกิจมีผลกับการตัดสินใจซ้ือของลูกค้า อย่างมีนัยส�าคัญทาง

สถิติที่ระดับ 0.01 ส่วนปัจจัยทางวัฒนธรรมมีผลกับการตัดสินใจซ้ือของลูกค้า อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05

ค�ำส�ำคัญ: ปัจจัยทางสังคม, ปัจจัยทางวัฒนธรรม, ปัจจัยทางเศรษฐกิจ, การตัดสินใจซ้ือ

Abstract

This research was a quantitative research. The purposes of this research were as follows  

(1) to study social, cultural and economic factors which related to customer purchasing  

decisions of automobile parts in Sereechai shop, Mueang district Si Sa Ket province (2) to study social,  

cultural and economic factors which affected customer purchasing decisions of automobile parts in  

Sereechai shop, Muang district Si Sa Ket province. The sample size was customers of Sereechai shop 

consisted of 230 persons using the convenience sampling method. The research instrument was  

a questionnaire. The statistics was Pearson’s sample correlation analysis and multiple regression analysis.

The results of this research revealed that (1) social and economic factors significantly correlated with 

กำรตัดสินใจซื้ออะไหล่รถยนต์ของลูกค้ำ: 

กรณีศึกษำร้ำนเสรีชัย อ�ำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
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บทน�ำ

ตลาดร้านจ�าหน่ายอะไหล่รถยนต์มีการแข่งขัน

เพ่ือเป็นผู้น�าทางด้านส่วนแบ่งทางการตลาดค่อนข้างสูง 

เนื่องจากในปัจจุบันรถยนต์มีราคาสูง ผู้บริโภคส่วนใหญ่

จึงหันมาซ่อมรถยนต์ใช้แล้วมากกว่าซื้อคันใหม่ (กรมเจรจา

การค้าระหว่างประเทศ, 2548) อย่างไรก็ตาม การซื้อของ

ลูกค้ามักมีองค์ประกอบของการตัดสินใจร่วมด้วย

การซือ้สนิค้าประเภทอะไหล่รถยนต์ มกีระบวนการ

ตัดสินใจที่ซับซ้อน เนื่องด้วยราคาสินค้าอะไหล่บางอย่างมี

ราคาสูงขึ้น การตัดสินใจซื้อสินค้านั้นเกิดขึ้นอย่างเป็นข้ัน

ตอน จากการศึกษาแบบจ�าลองกระบวนการตัดสินใจ พบ

ว่า แบบจ�าลองกระบวนการตัดสินใจที่นิยมน�ามาใช้ศึกษา

คือ แบบจ�าลองกระบวนการตัดสินใจซื้อของ Kotler ได้แก่ 

(1) การตระหนักถึงปัญหาหรือความต้องการ (problem 

recognition) (2) การหาข้อมูล (information search) 

(3) การประเมินทางเลือก (evaluation of alternatives) 

(4) การตัดสินใจซื้อ (purchase decision) (5) พฤติกรรม

หลังการซื้อ (post purchase behavior) (Kotler, 2003) 

ทั้งน้ี ในการตัดสินใจซื้อของลูกค้าที่แตกต่างกันอาจเป็น

ผลมาจากปัจจัยด้านต่างๆ ซึ่งจากการทบทวนงานวิจัยที่

เกี่ยวข้องกับการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจนั้น

พบว่า สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยีใหม่ สื่อ กฎหมายและ

การเมือง สังคมและวัฒนธรรม เป็นปัจจัยภายนอกท่ีมี

อิทธิพลต่อผู้บริโภค (Meldrum & McDonald, 2007) 

จากการศึกษาพบว่า ในจังหวัดศรีสะเกษมีสัดส่วน

ของร้านจ�าหน่ายอะไหล่รถยนต์ค่อนข้างมาก (ส�านักงาน

พาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ, 2560) อีกทั้ง จังหวัดดังกล่าว

มีพื้นที่ติดกับจังหวัดอุบลราชธานีที่ถือว ่าเป ็นจังหวัด

customer purchasing decisions at the statistical level of 0.01. The cultural factors significantly related 

to the customer decision-making at the statistical level of 0.05 and (2) social and economic factors  

significantly affected purchasing decisions at the statistical level of 0.01, while cultural factors signifi-

cantly affected purchasing decisions at the statistical level of 0.05.

Keywords: social factor, cultural factor, economic factor, purchasing decision-making

ใหญ่แห่งหนึ่งของประเทศ ซ่ึงมีสัดส่วนของร้านจ�าหน่าย

อะไหล่รถยนต์ที่มีจ�านวนมากและเป็นร้านที่มีขนาดใหญ่ มี

ปริมาณของอะไหล่รถยนต์ท่ีลูกค้าสามารถเลือกซ้ือได้อย่าง

เพียงพอ อย่างไรก็ตาม ภายในจังหวัดศรีสะเกษเองมีร้าน

จ�าหน่ายอะไหล่รถยนต์แห่งหนึ่ง ซึ่งถือว่ามีขนาดใหญ่ โดย

มีสัดส่วนเทียบเท่ากับร้านจ�าหน่ายอะไหล่รถยนต์ในจังหวัด

อุบลราชธานี นั่นคือ “ร้านเสรีชัย” โดยมีท่ีตั้งอยู่ในอ�าเภอ

เมือง จังหวัดศรีสะเกษ มีปริมาณของสินค้าที่สามารถตอบ

สนองความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี

อย่างไรก็ตาม จากการส�ารวจข้อมูลยอดขายย้อน

หลังของทางร้าน จากปี พ.ศ. 2557 ถึง พ.ศ. 2559 พบว่า 

ยอดขายมสีดัส่วนลดลงอย่างต่อเนือ่ง ท�าให้ผูว้จิยัสนันษิฐาน

ว่า ยอดขายที่ลดลงอาจจะเกิดจากการแข่งขันของธุรกิจนี้

ในพื้นท่ีจังหวัดศรีสะเกษเองและพื้นท่ีใกล้เคียง จึงท�าให้ผู้

วิจัยมีความสนใจในการท�าวิจัยเรื่อง ปัจจัยท่ีมีผลต่อการ

ตัดสินใจซื้ออะไหล่รถยนต์ของลูกค้า: กรณีศึกษาร้านเสรี

ชัย อ�าเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อน�าไปใช้เป็นข้อมูล

ให้ผู้ประกอบการสามารถน�ามาปรับปรุงธุรกิจสร้างความ

เข้าใจและสามารถตอบสนองความต้องการและความพึง

พอใจของลูกค้าในพื้นที่ รวมถึงก�าหนดแผนการตลาดให้

สอดคล้องกับผลลัพธ์ท่ีได้จากการศึกษาเพื่อเป้าหมายใน

การเพิ่มยอดขายให้สูงข้ึนต่อไป

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

1. เพือ่ศกึษาปัจจยัทางสงัคม ปัจจยัทางวฒันธรรม 

และปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสิน
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ใจซื้ออะไหล่รถยนต์ของลูกค้าร้านเสรีชัย อ�าเภอเมือง 

จังหวัดศรีสะเกษ

2. เพือ่ศกึษาปัจจยัทางสงัคม ปัจจยัทางวฒันธรรม 

และปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลกับการตัดสินใจซ้ืออะไหล่

รถยนต์ของลูกค้าร้านเสรีชัย อ�าเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

ทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจซื้อ

Kotler (2003) ได้อธิบายถึง ทฤษฎีการตัดสินใจ

ซื้อ ซึ่งประกอบไปด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี้

1 .  ก า รต ระหนั ก ถึ ง ป ั ญหา  ( p r ob l em  

recognition) หมายถงึ การรบัรูถ้งึปัญหาหรอืความต้องการ

ของตนเองและต้องการแก้ไขให้ปัญหาหรือความต้องการ

น้ันบรรลุตามความปรารถนา

2. การหาข้อมูล (information search) หมาย

ถึง การแสวงหาข้อมูลเพื่อน�ามาใช้ในการตัดสินใจเลือก

โดยใช้ข้อมูลจากแหล่งภายในก่อนแต่หากไม่เพียงพอต่อ

การตัดสินใจจะเสาะหาข้อมูลจากแหล่งภายนอกเพิ่มเติม

3. การประเมินทางเลือก (evaluation of  

alternatives) หมายถึง การน�าข้อมูลที่ได้รวบรวมไว้มา

วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อดี ข้อเสีย ประเมินดูความคุ้มค่า

และเหมาะสมเพื่อหาสินค้าหรือบริการดีที่สุด

4. การตัดสินใจซื้อ (purchase decision) หมาย

ถึง การตัดสินใจเลือกสิ่งที่ดีที่สุดหลังจากผ่านการพิจารณา

และประเมินข้อมูลจากที่มีทั้งหมด 

5. พฤติกรรมหลังการซื้อ (post purchase  

behavior) หมายถึง การใช้สินค้าที่ตัดสินใจซื้อไปแล้ว

ท�าการประเมินและวิเคราะห์สินค้านั้นไปด้วย ว่าเกิดความ

พึงพอใจหรือไม่ หากผู้บริโภคพึงพอใจในสินค้าหรือบริการ

จะกลับมาซื้อซ�้าและมีผลต่อการแนะน�าเพื่อนมา

เมื่อค�านึงถึงกระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภคท่ีมี

ความเหมาะสมในการน�ามาใช้กบับรบิทงานวจิยัชิน้นี ้พบว่า 

กระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภค 5 ขั้นตอนของ Kotler 

(2003) มีความเหมาะสมมากที่สุด เนื่องจากในแต่ละขั้น

ตอนมีความชัดเจน มีรายละเอียดที่เข้าใจกระบวนการคิด

ในการตัดสินใจของลูกค้าได้ และสามารถน�ามาใช้กับบริบท

ของการซือ้อะไหล่รถยนต์ได้จรงิ เพราะในกรณกีารซือ้สนิค้า

ต้องค�านึงถึงตั้งแต่การเริ่มต้นจนถึงกระบวนการหลังการใช้

สินค้า เพราะความพึงพอใจของลูกค้าจะส่งผลต่อการซื้อ

ในครั้งต่อไปหรือการบอกต่อไปยังลูกค้ารายใหม่ ซึ่งจะส่ง

ผลกระทบต่อยอดขายในอนาคตได้โดยตรง

แนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยทางสังคม Majumdar 

(2010) ได้อธิบายว่า ปัจจัยทางสังคม เกิดจากอิทธิพลของ

กลุ่มอ้างอิงซ่ึงมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือ กลุ่มอ้างอิงมีความ

ส�าคัญต่อทัศนคติ ความเชื่อ แนวทางพฤติกรรมซึ่งมีผล

ต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค โดยเฉพาะผู้ท่ีหาข้อมูล

ในการซื้อสินค้ายาก ผู้บริโภคจะมีแนวโน้มในการขอค�า

แนะน�าจากผู้อื่น

Kotler (2003) ได้อธบิายองค์ประกอบของแนวคิด

เก่ียวกับปัจจัยทางสังคม ดังนี้

1. กลุ่มอ้างอิง (reference groups) บุคคลหรือ

กลุม่บคุคลทีท่รงอทิธพิลทัง้ทางตรงและทางอ้อมต่อทศันคติ

หรือพฤติกรรมของผู้บริโภค และกลุ่มที่มีอิทธิพลโดยตรง

ต่อบุคคลนั้น 

2. ครอบครัว (family) สถาบันครอบครัวเป็น

สถาบันที่ส�าคัญที่สุด ครอบครัวเป็นผู ้สร้างนิสัยหรือค่า

นิยมให้ติดตัวลูกหลาน ซ่ึงจะมีผลต่อทัศนคติ ความคิดอัน

จะส่งผลต่อพฤติกรรม 

3. บทบาทและสถานภาพ (roles and statuses) 

บุคคลจะมีส่วนร่วมในกลุ่มต่างๆ ตลอดช่ัวชีวิต ซ่ึงต�าแหน่ง

ในกลุ่มจะก�าหนดบทบาทและสถานภาพ บทบาทหนึ่งๆ

จะประกอบด้วย กิจกรรมต่างๆ ท่ีบุคคลถูกคาดหวังให้ท�า 

ซึ่งในแต่ละบทบาทจะมีสถานภาพติดอยู่ด้วย และบุคคล

นั้นๆ จะเลือกผลิตภัณฑ์ท่ีสื่อถึงบทบาทและสถานภาพ

ของตนในสังคม นักการตลาดจึงให้ความส�าคัญอย่างยิ่ง

กับศักยภาพด้านสัญลักษณ์แห่งสถานภาพของผลิตภัณฑ์

และตราสินค้าของตน

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสินค้าประเภทอะไหล่

รถยนต์ไม่ใช่สินค้าอุปโภคบริโภคทั่วไป อะไหล่รถยนต์เป็น

สินค้าที่ต้องมีความรู้เฉพาะทาง เพราะรถยนต์มีประเภท 

รุ่น และช้ินส่วนจ�านวนมาก ลูกค้าท่ีไม่ค่อยมีความรู้เกี่ยว

กับรถยนต์อาจจะต้องปรึกษากับผู ้รู ้ก่อนซื้อ โดยปัจจัย
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ทางสังคมด้านกลุ่มอ้างอิงจะท�าให้ทราบว่า ในการตัดสิน

ใจซื้ออะไหล่รถยนต์ของลูกค้า มีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลท่ี

ทรงอิทธิพลทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อการตัดสินใจซื้อ 

และจากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่า มีงานวิจัย

ที่เก่ียวข้องท�าการศึกษาปัจจัยทางสังคมด้านกลุ่มอ้างอิง

อยู่พอสมควร ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจน�าเอาปัจจัยทาง

สังคมด้านกลุ่มอ้างอิงมาใช้เป็นตัวแปรในการวิจัย ทั้งนี้ ผู้

วิจัยไม่น�าปัจจัยทางสังคมด้านบทบาทและสถานภาพมาใช้

ในการศึกษา เน่ืองจากไม่สอดคล้องกับบริบทงานวิจัยเมื่อ

เทียบกับปัจจัยทางสังคมด้านกลุ่มอ้างอิง

แนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยทางวัฒนธรรม Sternberg, 

Jarvin & Grigorenko (2011) ให้ความหมายว่า วัฒนธรรม 

(culture) คือ กลุ่มของทัศนคติ ค่านิยม ความเชื่อ และ

พฤติกรรมที่มีร่วมกันของกลุ่ม โดยเป็นการรับการส่ือสาร

จากรุ่นหนึ่งสู่อีกรุ่นหนึ่ง ผ่านภาษาหรือรูปแบบการสื่อสาร

ต่างๆ

ภาวณิ ีกาญจนาภา (2554) อธบิายถงึ องค์ประกอบ

ของปัจจัยภายนอกทางด้านวัฒนธรรมซึ่ง ได้แก่ 

1. วัฒนธรรม วัฒนธรรมมีอิทธิพลต่อการบริโภค

สินค้าโดยผ่านการท�าหน้าที่ต่างๆ วัฒนธรรมเป็นตัวก�าหนด

บรรทัดฐาน กฎเกณฑ์หรือขอบเขตของการกระท�าที่สังคม

ยอมรับโดยทั่วไปผ่านทางค่านิยมทางวัฒนธรรม หากไม่

ปฏิบัติตามบรรทัดฐานจะถูกสังคมลงโทษโดยการไม่ให้เข้า

ร่วมกลุ่มหรือขับไล่ออกจากกลุ่ม บรรทัดฐานมีอิทธิพลต่อผู้

บริโภคโดยจะเป็นตัวก�าหนดว่าสินค้าประเภทใดเป็นสินค้า

ที่พึงปรารถนาของสังคม วัฒนธรรมเป็นตัวก�าหนดค่านิยม 

ซึ่งค่านิยม (values) เป็นความเชื่อร่วมกันเกี่ยวกับรูปแบบ

ของพฤติกรรมที่ได้รับการยอมรับจากคนในสังคมว่าเป็นสิ่ง

ที่ถูกต้อง และเป็นที่ต้องการ วัฒนธรรมมีผลต่อความคิด 

ความเชื่อรวมถึงทัศนคติของคนในสังคม หรือกล่าวอีกนัย

หน่ึง คือ วัฒนธรรมมีอิทธิพลต่อค่านิยมของคนในสังคม

2. วัฒนธรรมย่อย (subculture) กลุ่มวัฒนธรรม

ย่อยเป็นกลุ่มผู้บริโภคที่มีลักษณะแบบแผนของพฤติกรรม 

ค่านิยม และความเชื่อที่มีความแตกต่างจากคนอื่นใน

วัฒนธรรมเดียวกัน แบ่งประเภทของกลุ่มวัฒนธรรมย่อย

โดยใช้ปัจจัยด้านเชื้อชาติ สีผิว ศาสนา อาชีพ ชนช้ันทาง

สังคม อายุ เพศ เป็นต้น

3. ชนช้ันทางสังคม (social class) เป็นการจัด

อันดับโดยเปรียบเทียบตัวแปรด้านต่าง ๆ  ของคนในสังคม 

โดยคนในชนช้ันเดียวกันจะมีค่านิยม ทัศนคติ ความชอบ 

ความสนใจ วิถีการด�าเนินชีวิตและพฤติกรรมร่วมกัน หรือ

มีพฤติกรรมการบริโภคไปในลักษณะเดียวกัน โดยท่ีคนใน

แต่ละชนช้ันจะมีพฤติกรรมการซ้ือท่ีแตกต่างกันไป

อย่างไรก็ตาม ผู ้วิจัยมีความสนใจศึกษาในส่วน

ของวัฒนธรรมหลัก (core cultural) และเช่ือมโยงไปถึง

ค่านิยม (values) ซึ่งเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือ

สินค้าและบริการของผู้บริโภค และท�าให้ทราบค่านิยมที่มี

นยัส�าคญัต่อการตดัสนิใจซือ้ของคนในพืน้ทีท่ีจ่ะศกึษา ทัง้นี้ 

จากการสงัเกตเบือ้งต้นในบรบิทความเป็นจรงิ ไม่มเีรือ่งของ

วัฒนธรรมย่อยและชนชั้นทางสังคมเข้ามาเกี่ยวข้องในการ

ซ้ือ คนส่วนใหญ่มีลักษณะท่ัวไปท่ีไม่แตกต่างกัน และอยู่ใน

ชนช้ันระดับกลาง ไม่ได้มีความหลากหลายท่ีเห็นได้ชัด ผู้

วจิยัจงึไม่น�าองค์ประกอบด้านวฒันธรรมย่อย (subculture) 

และองค์ประกอบด้านชนช้ันทางสังคม (social class) มา

ใช้ในการกระตุ้นการซ้ือของลูกค้า

แนวคดิเกีย่วกบัปัจจยัทางเศรษฐกจิ อดลุย์ จาตรุงค

กุล (2542) ได้อธิบายเก่ียวกับเศรษฐกิจไว้ว่า สภาวการณ์

ทางเศรษฐกิจมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้ซื้อ การซื้อ

สินค้าหรือบริการของผู้บริโภคมักจะได้รับผลกระทบจาก

สถานะทางเศรษฐกิจของตนเอง

Kotler (2003) ได้อธิบายถึงองค์ประกอบของ

แนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยทางเศรษฐกิจของบุคคล ประกอบ

ด้วย รายได้ท่ีสามารถใช้จ่ายได้ การออมทรัพย์สิน หนี้สิน 

อ�านาจในการกู้ยืม ทัศนคติต่อการใช้จ่ายและการออม  

จากการทบทวนองค์ประกอบของแนวคิดเกี่ยวกับ

ปัจจัยทางเศรษฐกิจ พบว่า องค์ประกอบของแนวคิดเกี่ยว

กบัปัจจยัทางเศรษฐกจิทีม่คีวามสอดคล้องกบับรบิทของงาน

วจิยัครัง้นี ้ได้แก่ รายได้ การออมทรพัย์สนิ หนีส้นิ อ�านาจใน

การกู้ยืม และทัศนคติต่อการใช้จ่ายและการออม เนื่องจาก

ตัวแปรดังกล่าวเป็นสภาพเศรษฐกิจของบุคคลอันจะท�าให้

ทราบถึงปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ

ของลูกค้า ทั้งนี้ บริบทงานวิจัยเป็นงานวิจัยเกี่ยวกับอะไหล่

รถยนต์ซ่ึงเป็นสินค้าท่ีไม่ได้ราคาสูงมาก จึงไม่ได้เอาเง่ือนไข

ด้านทรัพย์สมบัติมาใช้ในการวิจัย
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กรอบแนวคิดกำรวิจัย

 ตัวแปรอิสระ    ตัวแปรตาม

ปัจจัยทางสังคม กำรตัดสินใจซื้อ 

1) การตระหนักถึงปัญหา

2) การหาข้อมูล

3) การประเมินทางเลือก

4) การตัดสินใจซ้ือ

5) พฤติกรรมหลังการซ้ือ

ปัจจัยทางวัฒนธรรม

ปัจจัยทางเศรษฐกิจ

ภำพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

สมมติฐำนกำรวิจัย

1. ปัจจัยทางสังคม ปัจจัยทางวัฒนธรรม ปัจจัย

ทางเศรษฐกิจมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้ออะไหล่

รถยนต์ของลูกค้าร้านเสรีชัย อ�าเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

2. ปัจจัยทางสังคม ปัจจัยทางวัฒนธรรม ปัจจัย

ทางเศรษฐกิจมีผลต่อการตัดสินใจซื้ออะไหล่รถยนต์ของ

ลูกค้าร้านเสรีชัย อ�าเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ เพื่อศึกษา

ปัจจัยทางสังคม ปัจจัยทางวัฒนธรรม และปัจจัยทาง

เศรษฐกจิทีม่คีวามสมัพนัธ์ต่อการตัดสนิใจซือ้อะไหล่รถยนต์

ของลูกค้าร้านเสรีชัย อ�าเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ และ 

ศึกษาปัจจัยทางสังคม ปัจจัยทางวัฒนธรรม และปัจจัยทาง

เศรษฐกจิทีม่ผีลกบัการตดัสนิใจซือ้อะไหล่รถยนต์ของลกูค้า

ร้านเสรีชัย อ�าเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้ท่ีเข้ามา

ใช้บริการร้านเสรีชัย อ�าเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ซ่ึงมี

จ�านวนผู้เข้าใช้บริการ 550 คนต่อเดือน (จากการส�ารวจ

ข้อมูลเบื้องต้นของร้านเสรีชัย โดยอ้างอิงจากรายการขาย

สินค้าเมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2559 – ตุลาคม พ.ศ.2559)

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้ท่ีเข้า

มาใช้บริการร้านเสรีชัย อ�าเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ มี

จ�านวนเท่ากับ 230 คน 

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย

เครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้  ใช ้แบบสอบถาม 

(questionnaire) สร้างตามวัตถุประสงค์และกรอบแนว

ความคิดท่ีก�าหนดข้ึน โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ ตอน

ท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปโดยเนื้อหาครอบคลุมข้อมูลเก่ียวกับเพศ 

อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อ

เดือน จ�านวน 5 ข้อ ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัย

ทางสังคม ปัจจัยทางวัฒนธรรม ปัจจัยทางเศรษฐกิจ โดย

เนื้อหาครอบคลุมท้ังหมด 3 ด้าน จ�านวน 10 ข้อ โดย

มีค่าความเช่ือมั่น (reliability) คิดเป็นร้อยละ 72.8  

(  = 0.728) ตอนท่ี 3 ความคิดเห็นเก่ียวกับการตัดสิน

ใจซ้ือของลูกค้าร้านเสรีชัย อ�าเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 

โดยเนื้อหาครอบคลุมท้ังหมด 5 ด้าน ได้แก่ การตระหนัก

ถึงปัญหา (problem recognition) การหาข้อมูล (infor-

mation search) การประเมินทางเลือก (evaluation of 

alternatives) การตัดสินใจซื้อ (purchase decision) 

และพฤติกรรมหลังการซื้อ (postpurchase behavior) 

จ�านวน 16 ข้อ โดยมีค่าความเชื่อมั่น (reliability) คิด

เป็นร้อยละ 84.2 (  = 0.842) ท้ังนี้ ตอนท่ี 2 และ 3 มี

ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณ

ค่า (Likert rating scale) แบ่งออกเป็น 5 ระดับ โดยที่ 

5 เท่ากับมากท่ีสุด 4 เท่ากับมาก 3 เท่ากับปานกลาง 2 
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เท่ากับน้อย และ 1 เท่ากับน้อยที่สุด

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล

ก า ร วิ จั ย ค รั้ ง น้ี เ ป ็ น ก า ร วิ จั ย เ ชิ ง ป ริ ม า ณ  

(quantitative research) โดยมุ่งเน้นการศึกษาปัจจัยทาง

สังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ

อะไหล่รถยนต์ของลูกค้าร้านเสรีชัย อ�าเภอเมือง จังหวัด

ศรสีะเกษ ซึง่ผูว้จิยัได้ทาการรวบรวมข้อมลูจากแหล่งข้อมลู

ปฐมภูมิ (primary data) ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดย

ใช้แบบสอบถามจากผู้เข้าใช้บริการร้านเสรีชัย อ�าเภอเมือง 

จังหวัดศรีสะเกษ และข้อมูลทุติยภูมิ (secondary data) 

ใช้วิธีการค้นคว้าหาข้อมูลจากหนังสือ วารสาร สิ่งพิมพ์ 

เอกสาร ฐานข้อมูล และเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

สถิติท่ีใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล

การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ การวิเคราะห์

สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s correlation  

analysis) และการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ  

(multiple regression analysis) ใช้ในการทดสอบ

สมมติฐานทางสถิติ

ผลกำรวิจัย

1. จากผลการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับความ

สมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัทางสงัคม ปัจจยัทางวฒันธรรม ปัจจยั

ทางเศรษฐกิจและการตัดสินใจซ้ืออะไหล่รถยนต์ของลูกค้า

ร้านเสรีชัย อ�าเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษพบว่า ปัจจัยทาง

สังคมและปัจจัยทางเศรษฐกิจมีความสัมพันธ์กับการตัดสิน

ใจซื้อของลูกค้า อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

และปัจจยัทางวฒันธรรมมคีวามสมัพนัธ์กบัการตดัสนิใจซือ้

ของลูกค้า อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และเมื่อ

พิจารณาความสัมพันธ์เป็นรายด้าน พบว่า ปัจจัยทางทาง

สังคมมีความสัมพันธ์ระดับปานกลางกับการตัดสินใจซื้อ

อะไหล่รถยนต์ของลูกค้าร้านเสรีชัย อ�าเภอเมือง จังหวัด

ศรีสะเกษ ส่วนปัจจัยทางเศรษฐกิจมีความสัมพันธ์ระดับ

ต�่ากับการตัดสินใจซ้ืออะไหล่รถยนต์ของลูกค้าร้านเสรีชัย 

อ�าเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ และปัจจัยทางวัฒนธรรม

มีความสัมพันธ์ระดับต�่ามากกับการตัดสินใจซ้ืออะไหล่

รถยนต์ของลูกค้าร้านเสรีชัย อ�าเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

ตำรำง 1 

การวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์แบบเพียร์สันระหว่างส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผู้บริโภคปัจจัยทางสังคม	ปัจจัย

ทางวัฒนธรรม	ปัจจัยทางเศรษฐกิจกับการตัดสินใจซื้ออะไหล่รถยนต์ของลูกค้าร้านเสรีชัย	อ�าเภอเมือง	จังหวัดศรีสะเกษ

ตัวแปร SD Y X
1

X
2

X
3

การตัดสินใจซื้อ (Y) 3.80 0.48 1

ปัจจัยทางสังคม (X
1
) 4.02 0.62 0.52** 1

ปัจจัยทางวัฒนธรรม (X
2
) 3.04 0.78 0.24* 0.13* 1

ปัจจัยทางเศรษฐกิจ (X
3
) 3.79 0.77 0.44** 0.25** 0.21** 1

*มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05, ** มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

2. ผลการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับอิทธิพลของ

ปัจจัยทางสังคม ปัจจัยทางวัฒนธรรม ปัจจัยทางเศรษฐกิจ

และการตัดสินใจซื้ออะไหล่รถยนต์ของลูกค้าร้านเสรีชัย 

อ�าเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ พบว่า ปัจจัยทางสังคม 

ปัจจัยทางวัฒนธรรม และปัจจัยทางเศรษฐกิจล้วนมีผลต่อ

การตัดสินใจซ้ืออะไหล่รถยนต์ของลูกค้าร้านเสรีชัย อ�าเภอ

เมือง จังหวัดศรีสะเกษ
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ตำรำง 2 

การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณของปัจจัยทางสังคม	ปัจจัยทางวัฒนธรรม	ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อการตัดสินใจ

ซื้ออะไหล่รถยนต์ของลูกค้าร้านเสรีชัย	อ�าเภอเมือง	จังหวัดศรีสะเกษ

ตัวแปร B SE b Beta t Sig. Tolerance VIF

ค่าคงที่ 1.52 0.19 7.84 0.00**

ปัจจัยทางสังคม 0.33 0.04 0.43 7.98 0.00** 0.93 1.07

ปัจจัยทางวัฒนธรรม 0.07 0.03 0.12 2.24 0.02* 0.95 1.05

ปัจจัยทางเศรษฐกิจ 0.19 0.03 0.31 5.73 0.00** 0.91 1.10

R2 = 0.39, Adjusted R2 = 0.38, SEE = 0.38, F = 48.20, Sig. = 0.00

*มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05, ** มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

กำรอภิปรำยผล 

จากการศึกษางานวิจัย พบว่า ปัจจัยทางสังคม 

ปัจจัยทางวัฒนธรรม ปัจจัยทางเศรษฐกิจ มีความสัมพันธ์

และมีอิทธิพลกับการตัดสินใจซื้ออะไหล่รถยนต์ของลูกค้า

ร้านเสรีชัย อ�าเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งจากผลของ

การวิจัยดังกล่าว มีความสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีก�าหนด

ไว้ โดยความสัมพันธ์และอิทธิพลระหว่างปัจจัยทางสังคม 

ปัจจยัทางวฒันธรรม ปัจจัยทางเศรษฐกจิกบัการตดัสนิใจซือ้

อะไหล่รถยนต์ของลกูค้าฯ มคีวามสอดคล้องกบังานวจิยัดงันี้

ปัจจัยทางสังคมมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อ

อะไหล่รถยนต์ของลูกค้าร้านเสรีชัย อ�าเภอเมือง จังหวัด

ศรีสะเกษ โดยสอดคล้องกับงานวิจัยของสุกัญญา ทองสุข 

(2559) ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนการตัดสิน

ใจซื้อรถกระบะ ของผู้บริโภคในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี โดย

พบว่า ปัจจัยทางสังคมด้านกลุ่มอ้างอิง ด้านครอบครัว ด้าน

บทบาทสถานะ โดยรวมมีความสัมพันธ์กับกระบวนการ

ตัดสินใจซื้อรถกระบะ ส่วนปัจจัยทางสังคมมีผลต่อการ

ตัดสินใจซ้ือของลูกค้า จะสอดคล้องกับงานวิจัยนพคุณ แซ่

พุย (2556) ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิน

ใจซื้อรถจักรยานยนต์ของประชากรในกรุงเทพมหานคร 

โดยพบว่า ปัจจัยทางสังคมส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือรถ

จักรยานยนต์ของประชากรในกรุงเทพมหานคร

ปัจจัยทางวัฒนธรรมมีความสัมพันธ์กับการตัดสิน

ใจซื้ออะไหล่รถยนต์ของลูกค้าร้านเสรีชัย อ�าเภอเมือง 

จังหวัดศรีสะเกษ โดยสอดคล้องกับงานวิจัยของธนภร 

สร้อยส�ารี (2556) ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสิน

ใจซ้ือรถยนต์มือสองประเภทรถยนต์ส่วนบุคคลในเขต

อ�าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี โดยพบว่า ปัจจัยทางวัฒนธรรม

มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อการซ้ือรถยนต์มือสองในครั้งต่อ

ไปท้ังของกลุ่มตัวอย่างโดยรวม และรวมถึงกลุ่มของผู้ที่มี

วัตถุประสงค์ซื้อเพื่อใช้ในการประกอบอาชีพและเพื่อใช้ใน

การด�ารงชีวิต ส่วนปัจจัยทางวัฒนธรรมมีผลต่อการตัดสิน

ใจซ้ือของลูกค้าฯ จะสอดคล้องกับงานวิจัยของนพคุณ แซ่

พุย (2556) ศึกษาเก่ียวกับปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสิน

ใจซื้อรถจักรยานยนต์ของประชากรในกรุงเทพมหานคร 

โดยพบว่า ปัจจัยด้านวัฒนธรรมมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ

ซ้ือรถจักรยานยนต์ 

ปัจจัยทางเศรษฐกิจมีความสัมพันธ์กับการตัดสิน

ใจซื้ออะไหล่รถยนต์ของลูกค้าร้านเสรีชัย อ�าเภอเมือง 

จังหวัดศรีสะเกษ โดยสอดคล้องกับงานวิจัยของส�าราญ 

ทับสระ (2555) ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการ

ตัดสินใจเลือกซ้ือรถยนต์ปิกอัพของผู้บริโภคในเขต จังหวัด

พัทลุง โดยพบว่า ปัจจัยทางเศรษฐกิจด้านรายได้มีความ

สัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อรถยนต์ปิกอัพของผู้บริโภคใน

เขต จังหวัดพัทลุง ส่วนปัจจัยทางเศรฐกิจมีผลต่อการตัดสิน

ใจซ้ือของลูกค้าฯ จะสอดคล้องกับงานวิจัยของยุวดี จารุ

นุช (2554) ศึกษาเก่ียวกับปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสิน

ใจซื้ออะไหล่รถยนต์ของผู้ประกอบการอู่ซ่อมรถยนต์ใน

จังหวัดสมุทรสาคร พบว่า ภาวะเศรษฐกิจรวมในปัจจุบัน

มีผลต่อการตัดสินใจซ้ืออะไหล่รถยนต์ของผู ้ประกอบ

การอู่ซ่อมรถยนต์ และสอดคล้องกับงานวิจัยของนพคุณ  
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แซ่พุย (2556) ศกึษาเกีย่วกบัปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิ

ใจซื้อรถจักรยานยนต์ของประชากรในกรุงเทพมหานคร 

พบว่า ปัจจัยด้านเศรษฐกิจมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ

รถจักรยานยนต์

ข้อเสนอแนะ 

1. ในการวิจัยคร้ังต่อไปควรมีการศึกษาเกี่ยวกับ

ปัจจัยด้านอื่นๆ เพิ่มเติม ได้แก่ ทัศนคติ รูปแบบการด�าเนิน

ชีวิต ส่วนประสมทางการตลาดด้านต่าง ๆ  เป็นต้น ซ่ึงเป็น

ตัวแปรท่ีสามารถท�านายการตัดสินใจซ้ืออะไหล่รถยนต์ได้

2. เพื่อให ้งานวิจัยมีความสมบูรณ์และเป ็น

ประโยชน์ต่อผู้ประกอบการร้านจ�าหน่ายอะไหล่รถยนต์

ยิ่งข้ึน ในการวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษาสถานท่ีจ�าหน่าย

อะไหล่รถยนต์แห่งอื่น ๆ  และน�ามาเปรียบเทียบความแตก

ต่างของผลการวิจัย เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ

ร้านฯ ในการวางแผนการตลาดให้เหมาะสม และสามารถ

ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งข้ึน
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วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 ประจ�าเดือน มกราคม-เมษายน 2562 201

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาปัจจัยลักษณะท่ัวไปของผู้บริโภคท่ีมีผลต่อคุณค่าการบริโภคในการ

ซื้อสมาร์ทวอทช์ของผู้บริโภค และ (2) ศึกษาปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อคุณค่าการบริโภคในการ

ซื้อสมาร์ทวอทช์ด้านคุณค่าทางการใช้งานและด้านคุณค่าทางอารมณ์ กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา คือ ผู้ใช้สมาร์ทวอทช์

ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จ�านวน 400 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามออนไลน์ สถิติที่ใช้

ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแตกต่าง

ของค่าเฉล่ีย (independent samples t-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (one-way ANOVA) และ การ

วิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (multiple regression analysis) ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น เพศ

หญิง ช่วงอายุระหว่าง 26-31 ปี สถานภาพโสด ระดับการศึกษา ปริญญาตรี อาชีพส่วนใหญ่คือ พนักงาน/ ผู้บริหาร บริษัท

เอกชน รายได้ต่อเดือนอยู่ระหว่าง 15,000-30,000 บาท ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ลักษณะท่ัวไปของผู้ใช้สมาร์ท

วอทช์ ด้าน อายุ และอาชีพที่แตกต่างกัน มีผลต่อคุณค่าทางการใช้งานแตกต่างกัน ส่วน ด้านเพศ อายุและอาชีพที่แตก

ต่างกัน มีผลต่อคุณค่าทางอารมณ์แตกต่างกัน ส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย 

และด้านการส่งเสริมการตลาด มีอิทธิพลต่อคุณค่าการบริโภคในการซื้อสมาร์ทวอทช์ด้านคุณค่าทางการใช้งานของผู้ใช้

สมาร์ทวอทช์ และส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด มีอิทธิพลต่อ

คุณค่าการบริโภคในการซื้อสมาร์ทวอทช์คุณค่าทางอารมณ์ของผู้ใช้สมาร์ทวอทช์

ค�ำส�ำคัญ: ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด, คุณค่าการบริโภคของผู้บริโภค, คุณค่าทางการใช้งาน, คุณค่าทางอารมณ์

Abstract

This research aimed to study (1) consumers’ personal factors affecting their values in the 

purchase of smartwatches and (2) the marketing mix factors affecting the consumer purchasing  

values on the functional and emotional values. The sample group was 400 users of smartwatches in 

Bangkok metropolitan area. The research instrument was an online-questionnaire. Statistics used for 

ปัจจัยที่มีผลต่อคุณค่ำกำรบริโภคในกำรซื้อสมำร์ทวอทช์

ในเขตกรุงเทพมหำนครและปริมณฑล 

Factors Affecting Consumer Values in the Purchase of 

Smartwatches in Bangkok Metropolitan Region
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บทน�ำ

ปัจจุบันการรักษาสุขภาพและการออกก�าลังกาย

ก�าลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก หนึ่งในรูปแบบของ

การออกก�าลังกายที่ก�าลังได้รับความนิยมคือการออกก�าลัง

กายในฟิตเนส (fitness) ตลาดฟิตเนสยังมีโอกาสขยาย

ได้อีกมากจากพฤติกรรมของคนรุ่นใหม่ที่นิยมใช้บริการ

ฟิตเนสมากขึ้น โดยส�านักงานสถิติแห่งชาติพบว่าสัดส่วน

ของประชากรไทย ออกก�าลังกายมากขึ้น และมีแนวโน้ม

เพิ่มขึ้นอีกเรื่อย ๆ กระแสความนิยมในการออกก�าลังกาย

ยังได้สร้างโอกาสให้กับธุรกิจที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ  อีกมากมาย 

เช่นเทคโนโลยีต่าง ๆ  ที่ช่วยดูแลและสนับสนุนด้านสุขภาพ 

ซ่ึงมีหลากหลายรูปแบบ และหน่ึงในเทคโนโลยียอดนิยม 

คือ เทคโนโลยีสวมใส่ (wearable technology) ซึ่งก�าลัง

มาแรงในยุคปัจจุบันนอกจากจะเป็นอุปกรณ์ส�าหรับสวม

ใสเพื่อรองรับกับชีวิตในสังคมเมือง ยังมีความสามารถใน

การเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนและยังนิยมใช้กันมากในกลุ่ม

คนที่ให้ความส�าคัญกับการออกก�าลังกายและดูแลสุขภาพ

เทคโนโลยีสวมใส่ (wearable technology) ท่ี

น่าสนใจมีหลากหลายรูปแบบ หนึ่งในเทคโนโลยีที่น่าสนใจ

อันดับต้นๆ คือสมาร์ทวอทช์ (smartwatch) ซึ่งมีเซนเซอร์ 

(sensor) หลายรูปแบบที่มีคุณสมบัติดูแลสุขภาพและวัด

ค่าต่างๆ ของการออกก�าลังกาย เช่น เซนเซอร์ส�าหรับนับ

จ�านวนก้าว จับการเคลื่อนไหวตามแกน ทั้งแนวตั้งและ

แนวนอน เพื่อค�านวณข้อมูลการขับรถ เดิน วิ่ง ในการใช้

ชีวิตประจ�าวันทุกๆ ช่วงเวลา, เซนเซอร์วัดอัตราการเต้น

data analysis were frequency, percentage, standard deviation, t-test, One-way ANOVA and multiple 

regression analysis. The results showed that that most of the respondents were single female, aged 

26-31years of age, held a bachelor’s degree and were working as an employee or an administrator in 

private companies with the average monthly income of between 15,000 and 30,000 baht. The results 

of the hypothesis test revealed that different ages and occupations affected the functional value 

whereas differences in gender and occupations affected the emotional value. Product, place and 

promotion of the marketing mix factors also had an effect on the functional value while the place 

and promotion affected the emotional value.

Keywords: marketing mix factors, consumer values, functional value, emotional value

ของหัวใจ และในอนาคตตลาดสมาร์ทวอทช์ จะมีความ

สามารถที่มากขึ้น ที่จะสามารถสร้างความต้องการของ

ผู ้บริโภคให้ได้รับการตอบสนองในความสามารถใหม่ๆ 

โดยเฉพาะในด้านของการดูแลสุขภาพ และในด้านการ

ท�างานที่สามารถใช้งานทดแทนสมาร์ทโฟนได้ในระดับ

นึง (standalone) หากผู้ผลิตสามารถเพิ่มขีดจ�ากัดและ

ความสามารถของสมาร์ทวอทช์ได้ การเติบโตของตลาด

สมาร์ทวอทช์จะเติบโตรวดเร็วและสูงขึ้นได้จากข้อมูลของ 

Business Insider Intelligence (BI Intelligence) แสดง

ให้เห็น การคาดการณ์ตลาดของสมาร์ทวอทช์ท่ีจะเติบโต

และตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค นอกจากนี้

ทางผู้ให้บริการช้ันน�าระดับโลกด้านการให้ค�าปรึกษาด้าน

การตลาดบริการให้ค�าปรึกษาและกิจกรรมส�าหรับตลาด

เทคโนโลยีสารสนเทศโทรคมนาคมและเทคโนโลยีเพื่อผู้

บริโภคหรือ International Data Corporation (IDC) 

แสดงข้อมลูยอดขนส่งสมาร์ทวอทช์ ทีล่ดลงไปมาก โดยทาง 

IDC มีความเห็นว่า สาเหตุที่ท�าให้ สมาร์ทวอทช์มีตลาดลด

ลงเนื่องมาจากไม่มี ฮาร์ดแวร์ใหม่ๆในการสร้างความสนใจ

ให้กับลูกค้าได้มากพอ และปัญหาท่ีชัดเจนท่ีสุดคือ ลูกค้า

ส่วนมากมคีวามต้องการทางด้านการออกก�าลงักาย อย่างไร

ก็ตามกระแสในไทยนั้นในช่วงปี 2559 ราคูเท็น ตลาดดอท

คอม เว็บไซต์บริการช๊อปปิ้งออนไลน์ เปิดเผยถึงพฤติกรรม

การซ้ือในไทย พบว่าสินค้าท่ีนิยมสูงในช่วงปีใหม่คือ สมา

ร์ทวอทช์ โดยผลส�ารวจพฤติกรรมนักช๊อปออนไลน์ของไทย 

500 คน เพศชายและหญิงอย่างละครึ่ง พบว่าเทรนสินค้าที่
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ได้รับความนิยมตั้งแต่ปลายปีเป็นต้นไป คือ อุปกรณ์เพื่อคน

ชอบออกก�าลังกายอย่าง สมาร์ทวอทช์ ทั้งนี้การตอบสนอง

ความต้องการลูกค้าท�าได้ยากมากขึ้น และเอาใจยากมาก

ขึ้น ต้องการความสะดวกรวดเร็วและมีความจงรักภักดีต่อ

แบรนด์น้อยลง อาจเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมต่างๆ 

ของลูกค้า ท�าให้การตลาดต้องมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อตอบ

สนองความต้องการของลูกค้าให้ได้ 

จากความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา เป็น

สาเหตุของการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อคุณค่าการบริโภคใน

การซือ้สมาร์ทวอทช์ ในเขตกรงุเทพมหานครและปรมิณฑล 

การเปล่ียนแปลงของการแข่งขันและพฤติกรรมผู้บริโภค 

จ�าเป็นต้องใช้การตลาดเข้ามาเกี่ยวข้องเพ่ือปรับปรุงและ

แก้ไขหรือพัฒนามุ่งเน้นในส่วนที่ผู้บริโภคปัจจุบันให้ความ

ส�าคัญ เพื่อเป็นแนวทางให้กับผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับ

กลุ่มธุรกิจสามารถปรับปรุง พัฒนา ผลิตภัณฑ์ให้สามารถ

ตอบสนองการใช้ชีวิตของผู้บริโภค ให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อ

สินค้าของผุ้บริโภคได้ในที่สุด และอาจจะสามารถส่งผลต่อ

การซื้อซ�้าของผู้บริโภคในอนาคตได้อีกด้วย

วัตถุประสงค์กำรวิจัย 

1. เพื่อศึกษาปัจจัยลักษณะข้อมูลท่ัวไปของผู ้

บริโภคท่ีมีผลต่อคุณค่าการบริโภคในการซ้ือสมาร์ทวอทช์

2. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มี

อิทธิพลต่อคุณค่าการบริโภคในการซ้ือสมาร์ทวอทช์

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด 4P’s โปรแกรม

ทางการตลาด หรือส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง

กลยุทธ์การตลาดที่สัมพันธ์กับความต้องการของลูกค้าเป้า

หมาย แปลสภาพความต้องการเป็นแนวคิดของผลิตภัณฑ์ 

ส่วนประสมทางการตลาดเป็นปัจจัยท่ีสามารถควบคุมได้ 

หลังจากบริษัทเลือกตลาดเป้าหมาย และต้องตอบสนอง

ความต้องการลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจ ซึ่งเรียกว่า 4P’s 

ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา สถานท่ีจัดจ�าหน่าย และ การส่ง

เสริมการตลาด

ส่วนประสมทางการตลาด

(marketing mix)

ผลิตภัณฑ์

(product)

ราคา

(price)

ช่องทางการจัดจ�าหน่าย

(place)

การส่งเสริมการตลาด

(promotion)

ภำพ 1 แผนภูมิแสดงส่วนประสมทางการตลาด

ผลิตภัณฑ์ (product) คือสิ่งสิ่งที่จับต้องได้และ

จับต้องไม่ได้ที่น�าเสนอแก่ตลาด เพื่อจะตอบสนองต่อความ

ต้องการของตลาด สินค้า (จับต้องได้) และบริการ (จับต้อง

ไม่ได้) ผลิตภัณฑ์ อันได้แก่ รูปแบบของสินค้า สไตล์ ช่ือ

ตราสินค้า บรรจุภัณฑ์ และการบริการ (Kotler, 2003)

ราคา (price) หมายถึงจ�านวนเงินหรือข้อพิจารณา

ที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนความเป็นเจ้าของเพื่อใช้

ประโยชน์จากสินค้าและบริการ

ช่องทางการจัดจ�าหน่าย (place) หมายถึงระบบ

ที่เคล่ือนย้ายสินค้าจากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภค

การส่งเสริมการตลาด (promotion) เป็นส่วน

ส�าคัญส่วนนึงของ ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing 

Mix) โดยในปัจจบุนัสนิค้าและบรกิารต่างๆ นอกจากจะต้อง

มีคุณภาพและเป็นท่ีต้องการของตลาด มีราคาและช่องทาง

จ�าหน่ายท่ีมีประสิทธิภาพแล้ว ยังต้องมีการด�าเนินการส่ง

เสริมการตลาดท่ีมีประสิทธิภาพด้วย 

ทฤษฎคีณุค่าตราสนิค้าและความชืน่ชอบในตราสิน

ค้า ลักษณะของตราสินค้า ตราสินค้า หรือแบรนด์สินค้า คือ 

ช่ือ (name) ค�า (word) หรือ สัญลักษณ์ (symbol) การ

ออกแบบ (design) ตราสินค้า คือสัญลักษณ์ท่ีมีความซับ

ซ้อน และ สื่อความหมายได้ หลายระดับ ได้แก่

1. คุณสมบัติ (attributes) ตราสินค้าจะท�าให้

ผู้บริโภคนึกถึงคุณลักษณะและคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
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2. คณุประโยชน์ (benefits) คุณสมบติัต้องสือ่ความ

หมายออกมาได้เป็น คุณประโยชน์ทางหน้าที่การใช้งาน 

(functional) และคุณประโยชน์ทางอารมณ์ (emotional)

3. คุณค่า (values) โดยตราสินค้าจะต้องสื่อถึง

คุณค่าของผู้ผลิตได้

4. วัฒนธรรม (culture) ตราสินค้าสามารถเป็น

ตัวแทนของวัฒนธรรมแต่ละประเทศได้

5. บุคลิกภาพ (personality) ตราสินค้าสามารถ

บ่งบอกบุคลิกภาพในสินค้าแต่ละประเภทได้

6. ผู้ใช้ (user) ตราสินค้าช้ีให้เห็นประเภทของผู้

บริโภคท่ีท�าการซ้ือหรือใช้สินค้า

กรอบแนวคิดกำรวิจัย

ปัจจัยลักษณะทั่วไปของผู้บริโภค

-เพศ                  -อายุ

-สถานภาพ          -ระดับการศึกษา

-อาชีพ               -รายได้ต่อเดือน คุณค่ำกำรบริโภคในกำรซื้อสมำร์ทวอทช์

-คุณค่าทางการใช้งาน

-คุณค่าทางอารมณ์
ปัจจัยด้ำนส่วนประสมทำงกำรตลำด

-ผลิตภัณฑ์                   -ราคา

-ช่องทางการจัดจ�าหน่าย   -การส่งเสริมการตลาด

ภำพ 2 กรอบแนวคิดการวิจัย

สมมติฐำนกำรวิจัย 

สมมติฐานที่ 1 ลักษณะทั่วไปของผู้บริโภคมีผล

ต่อคุณค่าการบริโภคในการซื้อสมาร์ทวอทช์ของผู้บริโภค

สมมตฐิานที ่2 ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด

มีอิทธิพลต่อคุณค่าการบริโภคในการซื้อสมาร์ทวอทช์ด้าน

คุณค่าทางการใช้งานของผู้บริโภค

สมมตฐิานที ่3 ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด

มีอิทธิพลต่อคุณค่าการบริโภคในการซื้อสมาร์ทวอทช์ด้าน

คุณค่าทางอารมณ์ของผู้บริโภค

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

การวิจั ยครั้ งนี้ เป ็นการวิจั ย เชิ งปริมาณ มี

วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยลักษณะทั่วไปของผู้บริโภค

ที่มีผลต่อคุณค่าการบริโภคในการซื้อสมาร์ทวอทช์ของผู้

บริโภค และปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาดทีม่อีทิธพิล

ต่อคุณค่าการบริโภคในการซื้อสมาร์ทวอทช์ด้านคุณค่า

ทางการใช้งานและด้านคุณค่าทางอารมณ์ 

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ประชากรที่ใช้

สมาร์ทวอทช์ ในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

เก็บข้อมูลจากผู้ตอบแบบสอบถามอายุ 20 ปีข้ึนไป กลุ่ม

ตัวอย่างที่ใช้ทั้งหมด ค�านวณจากสูตรของ Cochran 

(1977) เนื่องจากประชากรไม่แน่นอน ค�านวณได้จ�านวน

กลุ่มตัวอย่าง 400 ตัวอย่าง ผู้วิจัยได้เลือกการสุ่มตัวอย่าง

แบบเฉพาะเจาะจง (purposive sampling) เลือกเฉพาะ

ผู้ท่ิคยใช้สมาร์ทวอทช์แล้ว 

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 

ส่วนที่ 1 เป็นค�าถามลักษณะข้อมูลทั่วไปของผู้

ตอบแบบสอบถาม โดยเป็นแบบให้เลือกตอบค�าตอบเดียว

จากหลายตัวเลือกค�าตอบ (multiple choice question) 

จ�านวน 6 ข้อ 

ส่วนที่ 2 เป็นค�าถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสม

ทางการตลาด 4 ด้าน จ�านวน 22 ข้อ 

ส่วนท่ี 3 เป็นค�าถามเก่ียวกับคุณค่าการบริโภคใน



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 ประจ�าเดือน มกราคม-เมษายน 2562 205

การซื้อสมาร์ทวอทช์ 2 ด้าน จ�านวน 10 ข้อ

การหาค่าความเชื่อมั่น โดยน�าแบบสอบถามไป

ทดสอบใช้จริงกับประชากรที่ใช้สมาร์ทวอทช์ จ�านวน 30 

คน แล้วน�าแบบสอบถามมาตรวจให้คะแนน แล้วน�ามาคิด

หาค่าความเช่ือมั่นโดยใช้โปรแกรมทางสถิติ หาค่าอัลฟ่า

ของ ครอนบัค (Cronbach’s alpha coefficient) ซึ่งจะ

ต้องมีค่ามากกว่า 0.5 ข้ึนไป
ตำรำง 1 

ค่าอัลฟ่าของ	ครอนบัค	(Cronbach’s	alpha	coefficient)

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด Cronbach’s Alpha Coefficient

Product 0.950

Price 0.890

Place 0.810

Promotion 0.931

Functional Value 0.884

Emotional Value 0.932

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

1. น�าแบบสอบถามที่ได้สร้างขึ้นแล้วท�าการคัด

ลอกลงในรูปแบบออนไลน์

2. น�าลิ้งค์แบบสอบถามกระจายส่งให้กับกลุ่มเป้า

หมายทั้ง 400 คน ตามแหล่งเพจ Facebook และกลุ่ม 

Facebook ต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับ สมาร์ทวอทช์ เช่น Thai 

mobile family club Zeer Rangsit เป็นต้น

3. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ได้ แล้วน�า

ข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ โดยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปทางสถิติ

และน�าเสนอทั้งในรูปแบบตารางหรือกราฟ แล้วบรรยาย

ผลในล�าดับถัดไป

4. เมื่อได้ข้อมูลแบบสอบถามที่ได้รับจากการตอบ

แบบสอบถามออนไลน์แล้ว น�าข้อมูลมาวิเคราะห์และสรุป

ผลที่ได้ตามล�าดับต่อไป

กำรวิเครำะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ 

ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู ้ตอบ

แบบสอบถาม โดยใช้ค่าร้อยละ (percentage) และค่า

แจกแจงความถ่ี (frequency) ส่วนที่ 2 และ ส่วนท่ี 3 

การวิเคราะห์เกี่ยวกับปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด

และคุณค่าการบริโภคในการซื้อสมาร์ทวอทช์ โดยใช้ค่า

เฉล่ีย (mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard  

deviation) โดยแปลความหมายจากระดับของคะแนน

ท่ีก�าหนด

การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้ทดสอบสมมติฐาน ส่วน

ของข้อมลูของผูบ้รโิภคทีม่ผีลต่อคณุค่าการบรโิภคในการซือ้

สมาร์ทวอทช์ของผู้บริโภค ใช้ สถิติ t-test เพื่อเปรียบเทียบ

ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยสองกลุ่ม และใช้การวิเคราะห์

ความแปรปรวนทางเดียว (one-way ANOVA) ระหว่าง 

ข้อมูลทั่วไปของผู้บริโภค และ คุณค่าการบริโภคในการซื้อ

สมาร์ทวอทช์ ถ้าค่าเฉลี่ย 2 ตัวเลือกใช้ t-test ถ้ามากกว่า 

2 ตัวเลือก ใช้ one-way ANOVA

ส่วนของส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อ

คุณค่าการบริโภคในการซ้ือสมาร์ทวอทช์ของผู้บริโภค ใช้

สถิติ การถดถอยพหุคูณ (multiple regression analysis) 

ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรของสมมติฐานที่ 2

ผลกำรวิจัย 

จากการศึกษาได้พบว่า ลักษณะทั่วไปของผู้ใช้ 

สมาร์ทวอทช์ ส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง ร้อยละ 50.2 ช่วง

อายุระหว่าง 26-31 ปี ร้อยละ 33.0 สถานภาพโสด ร้อย

ละ 72.2 ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ร้อยละ 71.2 อาชีพ

ส่วนใหญ่คือ พนักงาน / ผู้บริหาร บริษัทเอกชน ร้อยละ 

46.0 รายได้ต่อเดือนอยู่ระหว่าง 15,000-30,000 บาท 
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ร้อยละ 43.0

ด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดผู้ใช้สมาร์ท

วอทช์ ให้ความส�าคัญโดยรวมในระดับส�าคัญมาก โดยมี

ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.72 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มี

ความส�าคัญมากที่สุดคือ ด้านผลิตภัณฑ์ อยู่ในระดับส�าคัญ

มาก โดยมีค่าเฉล่ียอยู่ที่ 3.94 รองลงมาคือ ด้านราคา อยู่

ในระดับส�าคัญมาก โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.77 อันดับต่อมา

คือด้านการส่งเสริมการตลาด อยู่ในระดับส�าคัญมาก โดย

มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.65 และอันดับสุดท้ายคือด้านการช่อง

ทางการจัดจ�าหน่าย อยู่ในระดับส�าคัญมาก โดยมีค่าเฉลี่ย

อยู่ที่ 3.53 ตามล�าดับ

ด้านคุณค่าการบริโภคในการซื้อสมาร์ทวอทช์ผู้ใช้

สมาร์ทวอทช์ ให้ความส�าคัญโดยรวมในระดับส�าคัญมาก 

โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.56 ปัจจัยคุณค่าการบริโภคในการ

ซ้ือสมาร์ทวอทช์ที่ส�าคัญมากที่สุดคือ ด้านคุณค่าทางการ

ใช้งาน อยู่ในระดับส�าคัญมาก โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.70 

รองลงมาคือ ด้านคุณค่าทางอารมณ์ อยู่ในระดับส�าคัญ

มาก โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.41 ตามล�าดับ

การทดสอบสมมติฐานที่ 1 พบว่า ลักษณะท่ัวไป

ของผู้ใช้สมาร์ทวอทช์ ด้าน อายุ และอาชีพที่แตกต่างกัน 

มีผลต่อคุณค่าทางการใช้งานแตกต่างกัน ส่วน ด้านเพศ 

อายุและอาชีพที่แตกต่างกัน มีผลต่อคุณค่าทางอารมณ์

แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ 1

การทดสอบสมมติฐานที่ 2 พบว่า ส่วนประสม

ทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย 

และด้านการส่งเสริมการตลาด มีอิทธิพลต่อคุณค่าการ

บริโภคในการซ้ือสมาร์ทวอทช์ด้านคุณค่าทางการใช้งาน

ของผู้ใช้สมาร์ทวอทช์ ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ท่ี 2

การทดสอบสมมติฐานที่ 3 พบว่า ส่วนประสม

ทางการตลาดด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย และด้านการ

ส่งเสริมการตลาด มีอิทธิพลต่อคุณค่าการบริโภคในการ

ซื้อสมาร์ทวอทช์คุณค่าทางอารมณ์ของผู้ใช้สมาร์ทวอทช์ 

ซ่ึงสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ 2

กำรอภิปรำยผล

1. ผลการศึกษาด้านส่วนประสมทางการตลาด 

ด้านท่ีมีความส�าคัญมากท่ีสุด คือด้านผลิตภัณฑ์ โดยเรื่อง

ท่ีผู้บริโภคให้ความส�าคัญเป็นอันดับแรกคือ การใช้งานที่

ง่ายสะดวกและรวดเร็วของสมาร์ทวอทช์ และรองลงมา

คือ ระบบปฏิบัติการของสมาร์วอทช์ ซ่ึงผลการศึกษาได้

สอดคล้องกับงานวิจัยของ จารุวัตร อัครทิวา (2557) ได้

ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ Smart TV 

ของบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และ สอดคล้องกับงาน

วิจัยของ เมษา วัฒนมะโน (2556) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่

มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือแท็บเล็ต พีซี ของประชาชนในเขต

กรุงเทพมหานคร และ สอดคล้องกับงานวิจัยของ มิ่งขวัญ 

ศรีทอง (2558) ได้ศึกษา ทัศนคติและปัจจัยท่ีส่งผลต่อการ

ตัดสินใจซื้ออุปกรณ์สวมใส่ (wearable device) ในรูป

แบบสายรัดข้อมือของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล ซึ่งผู้บริโภคได้ให้ความส�าคัญกับ ด้านผลิตภัณฑ์

มากท่ีสุดเช่นกัน

2. ผลการศึกษาด้านคุณค่าการบริโภคในการซื้อ

สมาร์ทวอทช์ ด้านท่ีผู้ใช้สมาร์ทวอทช์ให้ความส�าคัญมาก

ที่สุดคือ ด้านคุณค่าทางการใช้งาน โดยเรื่องที่ผู ้บริโภค

ให้ความส�าคัญเป็นอันดับแรกคือการใช้ประโยชน์สมาร์ท 

วอชในการดูแลสุขภาพ เช่น เซนเซอร์วัดอัตราการเต้น

ของหัวใจ และเซนเซอร์การวัดจ�านวนก้าว และรองลงมา

คือ การใช้งานเพื่อดูเวลาและการใช้งานพื้นฐานทั่วไปของ

นาฬิกา ซึง่มคีวามส�าคญัในระดบัมากกว่าคณุค่าทางอารมณ์

โดยภาพรวม ซึ่งเกษม พิพัฒน์เสรีธรรม (2555) ได้กล่าวไว้

ว่า อาจเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมต่าง ๆ ของลูกค้า 

ท�าให้การตลาดต้องมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อตอบสนองความ

ต้องการของลูกค้าให้ได้ ดังนั้นอาจจะต้องมีการปรับเปล่ียน

การตลาดตามความเหมาะสมในช่วงเวลาต่างๆ ตลอดเวลา 

เพราะความต้องการของผู้บริโภคอาจเปลี่ยนแปลงจากผล

การศึกษาได้ในอนาคต ผลการวิจัยนี้ได้สอดคล้องกับผล

การวิจัยของ พศกร ผ่องเนตรพานิช (2559) ได้ศึกษาเรื่อง 

ปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจซื้อบริการฟังเพลงออนไลน์ของผู้

ใช้สมาร์ทโฟนในประเทศไทย และสอดคล้องกบังานวจิยัของ 

มิ่งขวัญ ศรีทอง (2558) ได้ศึกษา ทัศนคติและปัจจัยท่ีส่งผล

ต่อการตัดสินใจซ้ืออุปกรณ์สวมใส่ (wearable device) ใน

รูปแบบสายรัดข้อมือของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑล ซ่ึงพบว่าส่วนใหญ่ให้ความส�าคัญกับ ความ

สามารถและประโยชน์ของสินค้า นอกจากนี้ยัง สอดคล้อง
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กับ บทความของ IDC (2559) กล่าวว่า ปัญหาท่ีชัดเจน

ที่สุดของปัญหายอดขายสมาร์ทวอทช์คือ ลูกค้าส่วนมากมี

ความต้องการใช้งานทางด้านการออกก�าลังกาย และ ทาง 

VoiceTV (2559) ได้น�าผลส�ารวจพฤติกรรมการซ้ือสินค้า

ออนไลน์ในไทยของ นายภาวุธ พงษ์วิทยภานุ กรรมการ

บริหารและผูก่้อตัง้เวบ็ไซต์ Tarad.com หรอื ราคเูทน็ตลาด

ดอทคอม แสดงผลส�ารวจสินค้าที่ได้รับความนิยมและขาย

ดีตั้งแต่ช่วงปลายปีเป็นต้นมาคือ อุปกรณ์เพื่อคนชอบออก

ก�าลังกาย อย่าง สมาร์ทวอทช์ ที่มีความสามารถวัดอัตรา

การเต้นของหัวใจและวัดจ�านวนก้าวเดิน ซึ่งทั้งหมดเป็น

ความสามารถและประโยชน์ของสินค้า

3. ผลการศึกษาส่วนประสมทางการตลาดท่ีมี

อิทธิพลต่อคุณค่าการบริโภคในการซื้อสมาร์ทวอทช์ด้าน

คณุค่าทางการใช้งานของผูบ้รโิภค ด้านทีม่อีทิธพิลต่อคณุค่า

การบริโภคในการซื้อสมาร์ทวอทช์ด้านคุณค่าทางการใช้

งานของผู้บริโภคคือ ด้านผลิตภัณฑ์ สอดคล้องกับงานวิจัย

ของ ศิริเพ็ญ มาบุตร (2555) ได้ศึกษาเรื่อง ส่วนประสม

ทางการตลาดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ทรู

วิชั่นส์ของลูกค้าในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งพบว่าปัจจัย

ทางด้านผลิตภัณฑ์ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อทรูวิชั่นของ

ลูกค้า ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย สอดคล้องกับงานวิจัย

ของ เสาวนีย์ ขจรเทวาวงศ์ (2558) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัย

ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสมาร์ทโฟนตราสินค้าจีนของผู้

บริโภคคนไทย ซี่งพบว่า ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่ายส่งผล

ต่อการตดัสินใจซือ้สมาร์ทโฟนตราสนิค้าจนีของผูบ้รโิภคคน

ไทย และด้านส่งเสริมการตลาด สอดคล้องกับงานวิจัยของ 

ปณัฐพงษ์ วิมลโสภณกิตติ (2558) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยท่ี

มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ไอโฟนของ

ประชาชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ซึ่งพบว่า ด้านการ

ส่งเสริมการตลาด การโฆษณาประชาสัมพันธ์ต่างๆ ท�าให้

เข้าถึงผู้บริโภคได้ง่าย

4. ผลการศึกษาส่วนประสมทางการตลาดท่ีมี

อิทธิพลต่อคุณค่าการบริโภคในการซื้อสมาร์ทวอทช์ด้าน

คุณค่าทางอารมณ์ ด้านที่มีอิทธิพลต่อคุณค่าการบริโภค

ในการซื้อสมาร์ทวอทช์ด้านคุณค่าทางอารมณ์ของผู้บริโภค

คือ ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย สอดคล้องกับงานวิจัยของ 

วิภาวรรณ มโนปราโมทย์ (2556) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัย

ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านสังคมออนไลน์  

(อินสตาแกรม) ของประชากรในกรุงเทพมหานคร ซึ่งพบ

ว่า การประหยัดเวลาในการเดินทาง และการมีบริการ

ขนส่งหลายวธิ ีมอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้สนิค้าผ่านสงัคม

ออนไลน์ อินสตาแกรม และด้านการส่งเสริมการตลาด 

สอดคล้องกับงานวิจัยของ ขจรศักดิ์ ธีระทวีสุข (2558) ได้

ศึกษาเรื่อง ปัจจัยท่ีมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซ้ือสินค้า

รูปแบบดิจิทัลในจังหวัดปทุมธานี ซึ่งพบว่า กระบวนการ

ตัดสินใจเลือกซื้อมีความสัมพันธ์กับด้านการส่งเสริมการ

ขายในเรื่องของการค้นหาข้อมูลการโฆษณาต่าง ๆ

ข้อเสนอแนะกำรวิจัยครั้งนี้ 

1. ด้านผลิตภัณฑ์ ผู้ใช้สมาร์ทวอทช์ให้ความส�าคัญ

กับเรื่องของการใช้งานท่ีง่ายสะดวก รวดเร็ว ของสมาร์ท

วอทช์มากทีส่ดุ ดงันัน้ผูท้ีต่ดัสนิใจจะลงทนุในธรุกจิของสมา

ร์ทวอทช์ หรือ ผู้ผลิตสินค้าสมาร์ทวอทช์ควรจะปรับปรุง

สมรรถภาพสมาร์ทวอทช์ให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ใช้ง่ายสะดวก และรวดเร็ว ตามความต้องการของผู้บริโภค 

ลดฟังก์ช่ันไม่จ�าเป็นท่ีอาจจะบริโภคทรัพยากรระบบของ

เครื่องสมาร์ทวอทช์ท�าให้ระบบท�างานได้ช้าลง และอาจ

จะเพิ่มขีดความสามารถของ Software ให้ท�างานได้เต็ม

ประสิทธิภาพมากข้ึนไปกว่าเดิม

2. ด้านราคา ผู้ใช้สมาร์ทวอทช์ให้ความส�าคัญกับ

เรือ่งของ ราคาทีม่คีวามเหมาะสมกบัความสามารถของสมา

ร์ทวอทช์ การมีราคาเหมาะสมไม่จ�าเป็นว่าต้องเป็นราคา

ท่ีต�่า เสมอไป แต่คุณภาพของสมาร์ทวอทช์หลายๆ ด้าน

ผู้บริโภคสามารถเปรียบเทียบได้ว่า คุ้มค่าต่อเงินท่ีจ่ายไป

มากน้อยแค่ไหน และรวมกบับรกิารเสรมิ หรอือปุกรณ์เสรมิ

ที่จะมีให้หลังจากการซื้อใช้งานไปแล้ว ดังนั้นผู้ผลิตควร

ท�าให้ลูกค้ารู้สึกว่าความสามารถและคุณภาพของสินค้ามี

ความเหมาะสมกับเงินท่ีจ่าย โดยอาจเพิ่ม Hardware ของ 

สมาร์ทวอทช์ให้มีประสิทธิภาพสูงกว่าสมาร์ทวอทช์อื่นใน

ตลาด มีคุณสมบัติเฉพาะตัวท่ีแบรนด์อื่นไม่มี เช่น การใช้

งานแบบ Standalone ท่ีสามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องพึ่ง

พาสมาร์ทโฟนเลย หรืออาจเพิ่มคุณค่าของแบรนด์ให้มาก

ข้ึนเรื่อย ๆ เพื่อท�าให้ผู้บริโภคเห็นว่าแบรนด์มีคุณค่ามาก

พอที่จะซื้อสินค้า เหมือนอย่างที่ บริษัท Apple ท�า เป็นต้น

3. ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย ผู้ใช้สมาร์ทวอทช์
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ให้ความส�าคัญกับเรื่องของ สถานที่จัดจ�าหน่ายมีจ�านวน

มากพอต่อการซื้อที่ง่ายและสะดวกสบาย จะสังเกตได้ว่าใน

ปัจจุบัน ร้านค้าสินค้าประเภทไอที อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

ต่างๆ มีมากขึ้น ท�าให้สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้ทุกที่ และผู้

บริโภคส่วนมากมักชอบที่จะได้เห็นสินค้าตัวจริงๆ มากกว่า

ที่จะสั่งสินค้าจากออนไลน์ทันทีเมื่อเพียงแค่ดู รีวิวตัวอย่าง

ตามเว็บไซต์ต่างๆ น่ันเพราะสินค้าประเภทไอทีเหล่านี้มี

ราคาค่อนข้างสูง และต้องตรวจเช็คความสามารถต่างๆ 

ว่าท�างานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพหรือไม่ สถานที่จัด

จ�าหน่ายจึงจ�าเป็นอย่างมาก เพ่ือเพ่ิมความสะดวกสบาย

ในการเลือกซื้อให้กับผู้บริโภค

4. ด้านการส่งเสริมการตลาด ผู้ใช้สมาร์ทวอทช์ให้

ความส�าคัญกับเรื่องของ การลดราคาหรือกิจกรรมลดราคา

ต่างๆ ตามเทศกาล ดังนั้น ผู้ผลิตและผู้จ�าหน่าย ควรจัดโปร

โมชั่นบ้าง เพื่อกระตุ้นให้ผู้บริโภคมีความต้องการและสนใจ

ซ้ือสินค้ามากขึ้นกว่าช่วงเวลาขายปกติ เช่น อาจจัดโปรโม

ชั่นลดราคา ในเทศกาล วันหยุด ในราคาที่ถูกลง หรืออาจ

จะจัดกิจกรรมชิงรางวัลหรือตั๋วลดราคาต่างๆ เพื่อเป็นการ

ส่งเสริมการขายและประชาสัมพันธ์สินค้าไปในตัวได้ด้วย 

5. ด้านคุณค่าทางการใช้งาน ผู้ใช้สมาร์ทวอทช

ให้ความส�าคัญกับเรื่องของการใช้ประโยชน์สมาร์ทวอช

ในการดูแลสุขภาพ เช่น เซนเซอร์วัดอัตราการเต้นของ

หัวใจ และเซนเซอร์การวัดจ�านวนก้าว ปัจจุบันนี้การรักษา

สุขภาพการออกก�าลังกายก�าลังได้รับความนิยมค่อนข้างสูง 

สมาร์ทวอทช์ซ่ึงถือเป็นอุปกรณ์ที่ผู้ผลิตควรให้มีคุณสมบัติ

สนับสนุนในด้านการออกก�าลังกายและดูแลสุขภาพ เช่น 

การบอกค่าจ�านวนก้าวส�าหรับผู้ที่ต้องวิ่งหรือเดินทางไกล 

เพ่ิมประสิทธิภาพการวดัค่าชพีจรให้แม่นย�ามากขึน้ สามารถ

ค�านวณการนอนแล้ววัดความเหมาะสมของเวลานอนได้ 

หรือคุณสมบัติกันน�้าส�าหรับผู้ที่ต้องการว่ายน�้า อนาคตอาจ

จะมีการคิดค้นการตรวจวัดค่าน�้าตาลต่างๆ เพิ่มขึ้น เป็นต้น 

ทั้งนี้เพราะผู้บริโภคส่วนใหญ่ต้องการให้สมาร์ทวอทช์มี

คุณสมบัติในด้านการดูแลสุขภาพและการออกก�าลังกาย 

ดังที่ผู้ใช้สมาร์ทวอทช์ได้ให้ความส�าคัญเอาไว้

6. ด้านคุณค่าทางอารมณ์ ผู้ใช้สมาร์ทวอทช์ให้

ความส�าคัญกับเรื่องของความรู้สึกที่สวมใส่แล้วรู้สึกสบาย

และคล่องตวัซึง่เป็นผลมาจากการออกแบบสมาร์ทวอทช์ให้

ใส่แล้วรูส้กึเบาสบาย คล่องตวัเหมอืนไม่สวมใส่ ดงันัน้ผูผ้ลติ

อาจจะต้องปรับเปลี่ยนวัสดุของสายรัดที่สัมผัสกับผิวหนัง

ของผู้บริโภคให้เป็นวัสดุที่มีความนุ่มเบาสบาย เช่นอาจจะ

ใช้ หนงั หรอื ผ้าไฟเบอร์ด้านใน แต่ถ้าหากมคีณุสมบตักินัน�า้ 

อาจจะใช้วัสดุเป็นพลาสติกนุ่ม หรือซิลิโคนก็ได้ ในส่วนของ

ตัวเรือน อาจจะปรับเปลี่ยนวัสดุอลูมิเนียมให้เป็นเกรดท่ีมี

คุณภาพสูงข้ึนน�้าหนักเบาข้ึน หรืออาจเลือกเป็นวัสดุอ่ืนๆ 

ในอนาคตท่ีจะถูกคิดค้นออกมาใหม่ๆ ก็ได้

ข้อเสนอแนะกำรวิจัยครั้งต่อไป

1. ในการศึกษาครั้งนี้พบว่า ช่องทางการจัด

จ�าหน่าย และการส่งเสริมการตลาด มีอิทธิพลต่อคุณค่า

การบริโภคในการซ้ือท้ังสองด้าน คุณค่าทางการใช้งาน 

และ คุณค่าทางอารมณ์ ดังนั้นการศึกษาเจาะลึกในแต่ละ

ด้าน อาจจะสามารถศึกษาในแต่ละด้านเพิ่มเติมได้

2. ควรศกึษา กลุม่ตวัอย่างให้หลากหลายขึน้ เพราะ

กลุ่มตัวอย่างท่ีผู้ศึกษาได้ศึกษา คือ กรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑลเท่านั้นและเป็นผู้ท่ีใช้สมาร์ทวอทช์แล้วเท่านั้น

เพราะผู้บริโภคแต่ละพื้นที่อาจมีความต้องการแตกต่างกัน 

กลุ่มตัวอย่างท่ีหลากหลายจะท�าให้ได้ข้อมูลท่ีหลากหลาย

และเป็นประโยชน์เพิ่มมากข้ึน

3. ควรศึกษาแนวโน้มความต้องการของสินค้าท่ี

อาจจะเปลี่ยนแปลงไปตามเวลา เนื่องจากความต้องการ

ของผู้บริโภคอาจจะเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา 

4. ควรศึกษาความต้องการของผู้บริโภค ถึงส่ิง

ใหม่ๆ ทีย่งัไม่เคยมมีาก่อนในสมาร์ทวอทช์ เพือ่เป็นแนวทาง

ให้ผู ้ผลิตได้สร้างสรรค์การใช้งานรูปแบบใหม่ๆ ลงใน 

สมาร์ทวอทช์
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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณมีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยการบริการกับ

ความพึงพอใจในการใช้บริการสินเชื่อ บริษัท โตทรัพย์พิบูลมังสาหาร จ�ากัด อ�าเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี  

(2) ศึกษาอิทธิพลของปัจจัยบริการที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการสินเช่ือ บริษัท โตทรัพย์พิบูลมังสาหาร จ�ากัด 

อ�าเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ลูกค้าที่มีประสบการณ์ที่มาใช้บริการ

สินเชื่อของ บริษัท โตทรัพย์พิบูลมังสาหาร จ�ากัด อ�าเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี จ�านวน 320 ตัวอย่าง สุ่ม

ตัวอย่างแบบตามสะดวก เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม สถิติท่ีใช้ในการทดสอบสมมติฐาน 

ได้แก่ การวิเคราะห์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ การทศสอบสมมติฐาน พบว่า  

(1) ปัจจัยบริการได้แก่ ผลิตภัณฑ์ เจ้าหน้าที่ กระบวนการ และ สถานที่ให้บริการ มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการ

ใช้บริการสินเชื่อของลูกค้า บริษัท โตทรัพย์พิบูลมังสาหาร จ�ากัด อ�าเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี อย่างมีนัย

ส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ (2) ปัจจัยบริการได้แก่ เจ้าหน้าที่ กระบวนการ และสถานที่ให้บริการส่งผลต่อความพึง

พอใจในการใช้บริการสินเชื่อของลูกค้า บริษัท โตทรัพย์พิบูลมังสาหาร จ�ากัด อ�าเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ส่วนด้านผลิตภัณฑ์ไม่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการสินเช่ือของลูกค้า 

บริษัทโตทรัพย์พิบูลมังสาหาร จ�ากัด เขตพื้นที่อ�าเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

ค�ำส�ำคัญ: ความพึงพอใจผู้ใช้บริการ, บริการสินเชื่อ, บริษัท โตทรัพย์พิบูลมังสหาร จ�ากัด

Abstract

The purposes of this quantitative research were (1) to study the correlation between service 

factors and customer satisfaction with credit services (2) to study the influence of service factors 

that affected the customer satisfaction with credit services. The sample group was 320 customers 

of Tosub Phiboonmangsahan company limited, who had experienced using credit services of Tosub 

Phiboonmangsahan company limited in Phibun Mangsahan district, Ubon Ratchathani province. The 
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การเติบโตทางด้านเศรษฐกิจและเทคโนโลยีที่มี

ความทันสมัยท�าให้ธุรกิจและการลงทุนขยายตัวเป็นอย่าง

มากโดยเฉพาะธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมซึ่งล้วนมี

ความต้องการเงินลงทุนเพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจและ

ขยายกิจการ ด้วยเหตุนี้การกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน

ที่เปิดให้บริการอย่างมากมายในปัจจุบันจึง เป็นช่องทาง

ที่นักลงทุนหรือผู ้ประกอบธุรกิจมักเลือกใช้บริการ โดย

พิจารณาได้จากรายงานผลการส�ารวจภาวะและแนวโน้ม

สินเชื่อ ธนาคารแห่งประเทศไทย (2560) พบว่า การใช้

บริการสินเชื่อมีการเพิ่มจากไตรมาสก่อนในทุกขนาดธุรกิจ 

โดยเฉพาะความต้องการสินเชื่อของกลุ่มธุรกิจขนาดกลาง

และย่อมซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด โดยวัตถุประสงค์หลักใน

การขอสินเชื่อ คือ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและเพื่อสะสม

สินค้าคงคลัง

สถานการณ์ที่กล่าวมาข้างต้นจึงส่งผลกระทบใน

วงกว้างหลายๆ พื้นที่ รวมถึงจังหวัดอุบลราชธานี ซ่ึงจัดว่า

เป็น จังหวัดใหญ่มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นในหลายๆ 

อ�าเภอ เศรษฐกิจของจังหวัดอุบลราชธานีมีการเติบโตอย่าง

ต่อเน่ืองตัง้แต่ ปีพ.ศ. 2554 โดยมอีตัราการเตบิโตถงึร้อยละ 

28 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic 

Product--GDP) ของจงัหวดั (วญิญู วรีะนนัทาเวทย์, 2558) 

ทั้งนี้ภาวะการณ์เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจแผ่กระจายไปยัง

research sampling method was a convenience sampling and the instrument of this study was a 

questionnaire. The statistics used for hypothesis test consisted of Pearson’s correlation analysis and 

multiple regression analysis. Hypothesis test results showed that (1) service factors, such as products, 

functionaries, process and service locations, significantly correlated with the customers’ satisfaction 

with credit services of Tosub Phiboonmangsahan company limited in Phibun Mangsahan district, Ubon 

Ratchathani province at the statistical level of 0.01 (2) all the service factors such as functionaries, 

process and service locations significantly influenced the customer satisfaction with credit services of 

Tosub Phiboonmangsahan company limited at the statistical level of 0.01. Additionally, the product 

had no influence with customers’ satisfaction toward credit services of Tosub Phiboonmangsahan 

company limited in Phibun Mangsahan district, Ubon Ratchathani province.

Keywords: customer satisfaction, credit services, Tosub Phiboonmangsahan company limited

อ�าเภอต่าง ๆ ด้วย โดยเฉพาะ อ�าเภอพิบูลมังสาหาร เป็น

อ�าเภอใหญ่อยู่ห่างจากอ�าเภอเมือง 45 กิโลเมตร ได้รับ

อิทธิพลทางเศรษฐกิจนี้ด้วย ท�าให้มีบริษัทให้บริการสินเชื่อ

ทางการเงินเปิดให้บริการกันจ�านวนมาก เพื่อรองรับความ

ต้องการของกลุ่มประชากรท่ีต้องการใช้บริการสถาบันการ

เงินที่ไม่ใช่ของรัฐ ซึ่งมีความรวดเร็ว เงื่อนไขการให้บริการ

น้อย โดยในพื้นท่ีอ�าเภอนี้ มีสถาบันการเงินท่ีไม่ใช่ของรัฐ

แห่งหนึ่งเป็นท่ีนิยมของลูกค้ามาใช้บริการนั้นคือ บริษัท โต

ทรัพย์พิบูลมังสาหาร จ�ากัด 

ปัจจุบันการแข่งขันในการให้บริการสินเชื่อของ

แต่ละสถานบันการเงินท่ีรุนแรง จากการขยายตัวทาง

เศรษฐกิจและความต้องการเงินลงทุนของนักลงทุนท�าให้

แต่ละสถาบันการเงินต่างสร้างความแตกต่างและความ

พึงพอใจในการให้บริการสินเชื่อแก่ลูกค้าที่มาใช้บริการ 

เนื่องจากความพึงพอใจเป็นระดับความรู ้สึกของบุคคล

อันเป็นผลมาจากการเปรียบเทียบระหว่างผลงานที่รับรู ้

จากสินค้าหรือบริการกับความคาดหวังของบุคคลนั้นๆ  

(Kotler, 1997) ความพึงพอใจของลูกค้าเป็นเป้าหมาย

ทางการตลาดเป็นส่วนที่ส�าคัญที่ทุกธุรกิจให้บริการจะต้อง

บรรลุให้ได้ เนื่องจากความพึงพอใจน�ามาซ่ึงการใช้บริการ

ซ�้า ความจงรักภักดี และการแนะน�าความพึงพอใจนั้นให้ผู้

อื่นทราบต่อไป ในปัจจุบัน บริษัท โตทรัพย์พิบูลมังสาหาร 
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จ�ากัด ได้เปิดด�าเนินการเมื่อวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 

2553 ให้บริการด้านสินเชื่อครอบคลุมพื้นที่ 6 อ�าเภอ ใน

จังหวัดอุบลราชธานี ได้แก่ อ�าเภอสว่างวีระวงศ์ อ�าเภอ

พิบูลมังสาหาร อ�าเภอตาลสุม อ�าเภอศรีเมืองใหม่ อ�าเภอ

โขงเจยีม และอ�าเภอสริินธร กลุม่ลกูค้าของบริษัทฯ ประกอบ

ด้วย กลุ่มธุรกิจขนาดกลาง กลุ่มธุรกิจขนาดย่อม และ

ประชาชนทั่วไป เพื่อปรับปรุงการให้บริการด้านสินเชื่อ

บริษัทมีนโยบายในการเพ่ิมยอดของผู้มาใช้บริการสินเช่ือ 

เพื่อให้สอดคล้องกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและเพื่อ

รองรับความต้องการของนักลงทุนที่ต้องการใช้บริการสิน

เชือ่จากสถานบนัการเงนิทีส่ะดวกรวดเรว็ ผูศ้กึษาจงึท�าการ

ศกึษาความพงึพอใจในการใช้บริการสนิเชือ่ของลกูค้า บรษิทั 

โตทรพัย์พบิลูมงัสาหาร จ�ากดั อ�าเภอพบิลูมงัสาหาร จงัหวดั

อุบลราชธานี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและส่งผลต่อการเพิ่ม

ยอดของผู้มาใช้บริการ ตลอดจนสร้างความพึงพอใจในการ

ให้บริการสินเชื่อของผู้มาใช้บริการต่อไป

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงเห็นว่า การศึกษาความพึงพอใจ

ของผู้ใช้บริการสินเชื่อจากบริษัท โตทรัพย์พิบูลมังสาหาร 

จ�ากัด ที่ให้บริการด้านสินเชื่อเป็นสิ่งที่จ�าเป็น ท�าให้เห็นถึง

ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของลูกค้า จึงเป็นที่มาของ

ความสนใจของผูว้จัิยทีจ่ะศึกษาความพงึพอใจของลกูค้าท่ีใช้

บรกิารด้านสนิเชือ่ กรณีศึกษาบรษัิท โตทรพัย์พบิลูมงัสาหาร 

จ�ากัด อ�าเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี โดย

ท�าการศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อความ

พึงพอใจในการใช้บริการสินเชื่อของบริษัทฯ และศึกษา

ความสัมพันธ์ของปัจจัยด้านการบริการกับความพึงพอใจ

ของผู้บริโภคที่ใช้บริการสินเชื่อของบริษัทฯ นอกจากนี้ยัง

ท�าการศึกษาอิทธิพลของปัจจัยด้านบริการที่ส่งผลต่อความ

พึงพอใจของผู้บริโภคในการใช้บริการสินเชื่อของ บริษัท 

โตทรัพย์พิบูลมังสาหาร จ�ากัด เพื่อน�าไปใช้ในการวางแผน

การปรับปรุงการให้บริการด้านสินเชื่อของบริษัทฯ ให้ตรง

ตามความพึงพอใจของลูกค้าต่อไป

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

1.  เ พ่ือศึกษาความสัมพันธ ์ของป ัจ จัยการ

บริการกับความพึงพอใจในการใช้บริการสินเชื่อ บริษัท  

โตทรพัย์พบิลูมงัสาหาร จ�ากดั อ�าเภอพบิลูมงัสาหาร จงัหวดั

อุบลราชธานี

2. เพื่อศึกษาอิทธิพลของปัจจัยบริการท่ีส่งผลต่อ

ความพึงพอใจในการใช้บริการสินเชื่อ บริษัท โตทรัพย์

พิบูลมังสาหาร จ�ากัด อ�าเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัด

อุบลราชธานี

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

แนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับความพึงพอใจ Kotler & 

Armstrong (2002) พฤติกรรมของมนุษย์เกิดข้ึนต้องมีสิ่ง

จูงใจ (motive) หรือแรงขับดัน (drive) เป็นความต้องการ

ทีก่ดดนัจนมากพอทีจ่ะจงูใจให้บคุคลเกดิพฤตกิรรมเพือ่ตอบ

สนองความต้องการของตนเอง ซ่ึงความต้องการของแต่ละ

คนไม่เหมือนกัน ความต้องการบางอย่างเป็นความต้องการ

ทางชีววิทยา (biological) เกิดขึ้นจากสภาวะตึงเครียด เช่น 

ความหิวกระหายหรือความล�าบากบางอย่าง เป็นความ

ต้องการทางจิตวิทยา (psychological) เกิดจากความ

ต้องการการยอมรับ (recognition) การยกย่อง (esteem) 

หรือการเป็นเจ้าของทรัพย์สิน (belonging) ความต้องการ

ส่วนใหญ่อาจไม่มากพอที่จะจูงใจให้บุคคลกระท�าในช่วง

เวลานั้น ความต้องการกลายเป็นสิ่งจูงใจ เมื่อได้รับการก

ระตุ้นอย่างเพียงพอจนเกิดความตึงเครียด 

Kenrick, Griskevicius, Neuberg & Schaller 

(2010) ได้ท�าการปรับปรุง Pyramid of requirements 

ของ Maslow ใหม่ให้ทนัสมยักบัพฤตกิรรมมนษุย์และความ

ต้องการที่เปลี่ยนไปโดยได้จัดเรียงความต้องการของมนุษย์

จากล่างสุดจนถึงบนสุดไว้ดังนี้ ความต้องการที่ต้องการการ

ตอบสนองทนัท ีความต้องการปกป้องตนเอง ความเกีย่วข้อง 

การได้รับความยอมรับนับถือ ความสัมพันธ์ การด�ารงเผ่า

พันธุ์ และการดูแลผู้อื่น

DePoy & Gilson, (2012) แสดงภาพพรีะมดิล�าดบั 

8 ช้ันของความต้องการ (Maslow’s hierarchy of needs 

pyramid) ซ่ึงเป็นส่วนส�าคัญในการเสริมคุณค่าความเป็น

มนุษย์ ดังนี้ 1 ความต้องการทางร่างกาย 2 ความต้องการ

ความปลอดภัย 3 ความต้องการความรักและการยอมรับ 4 

ความต้องการนับถือตนเองและได้รับการเคารพจากผู้อื่น 5 

ความต้องการรู้และเข้าใจตนเอง 6 ความต้องเข้าถึงสุนทรี

ยะความดีงามของชีวิต 7 ความต้องเข้าถึงศักยภาพแห่งตน 
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และ 8 ความต้องเป็นบุคคลที่ยอดเยี่ยมในการอุทิศตนเพื่อ

มวลมนุษยชาติ

ดังนั้น สรุปได้ว่าความพึงพอใจ เป็นความรู้สึก

นึกคิดหรือทัศนคติที่มีลักษณะเป็นนามธรรม ไม่สามารถ

มองเห็นรูปร่างได้ เมื่อบุคคลได้รับการตอบสนองความ

ต้องการจะเกิดความรู้สึกที่เป็นสุข เป็นความรู้สึกในเชิง

บวก และความพึงพอใจเป็นสิ่งที่ก�าหนดพฤติกรรมใน

การแสดงออกของบุคคลที่มีผลต่อการเลือกที่จะปฏิบัติใน

กิจกรรมน้ัน ต่อไป

Zeithamal, Parasuraman & Berry (1990) 

กล่าวถึง การวัดระดับการรับรู ้ถึงการบริการลูกค้า ซ่ึง

สามารถแบ่งเป็น 5 ด้าน ดังนี้

1. ส่ิงที่สัมผัสได้ ซึ่งเป็นรูปลักษณ์ภายนอก เครื่อง

มือ ตัวบุคคล และอุปกรณ์ที่ใช้ในการสื่อสาร

2. ความเชื่อถือไว้วางใจในการให้บริการให้ตรง

กับสัญญาที่ให้ไว้กับผู้รับบริการ

3. การตอบสนองต่อลูกค้าด้วยความเต็มใจและ

พร้อมให้บริการอย่างทั่วถึงและรวดเร็วเสมอ

4. การให้ความเชื่อมั่นต่อลูกค้า โดยผู้ให้บริการจะ

ต้องแสดงถึงทักษะความรู้ ความสามารถในการ ให้บริการ

และตอบสนองความต้องการด้วยความสุภาพและให้ความ

มั่นใจกับลูกค้าได้

5. การดูแลเอาใจใส่และเข้าใจลูกค้า ผู้ให้บริการ

จะต้องรู้จักลูกค้าสามารถให้บริการตามความต้องการที่

ต่างกันของผู้รับบริการ 

ในการศกึษาครัง้นี ้ผูศ้กึษาได้ประยกุต์การวดัระดบั

คุณภาพบริการ โดยเลือกใช้ตัวชี้วัดเพียง 4 ด้าน ส่วนสิ่ง

ที่สัมผัสได้ ผู้ศึกษาได้น�าไปก�าหนดเป็นสิ่งกระตุ้น เพื่อน�า

ไปสู่ความพึงพอใจ ซึ่งถือว่า เป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับส่วน

ประสมทางการตลาดของบริษัทฯ โดยตัวชี้วัดท้ัง 4 ด้าน

ประกอบด้วย 

1. ความเชือ่ถอืได้ คอื ความสามารถทีจ่ะให้บรกิาร

ตามหลักความถูกต้อง 

2. ความสามารถตอบสนอง คือ ความตั้งใจท่ีจะ

ดูแลและบริการอย่างรวดเร็ว 

3. ความเช่ือมั่น คือ การให้ความรู้ข้อมูลข่าวสาร

ที่ถูกต้อง ความสามารถในการส่งมอบความไว้วางใจและ

ความเช่ือมั่นให้กับผู้ใช้บริการ 

4. การดูแลเอาใจใส่และเข้าใจลูกค้า ผู้ให้บริการ

จะต้องรู้จักลูกค้าสามารถให้บริการตามความต้องการที่

แตกต่างของผู้รับบริการ

แนวคิดเก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาดบริการ 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2541) ได้กล่าวถึง ได้กล่าว

ว่า ส่วนประสมการตลาด หมายถึง ตัวแปรทางการตลาด

ท่ีควบคุมได้ซ่ึงบริษัทใช้ร่วมกันเพื่อสนองความพึงพอใจแก่

กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วยเครื่องมือ ดังต่อไปนี้

1. ผลิตภัณฑ์ (product) การพิจารณาเกี่ยวกับ

ผลิตภัณฑ์บริการ จะต้องพิจารณาถึงขอบเขตของ บริการ 

คุณภาพของบริการ ระดับช้ันของบริการ ตราสินค้า สาย

การบริการ การรับประกันและการบริการหลังการขาย

2. ราคา (price) การพิจารณาด้านราคา จะต้อง

รวมถึงระดับราคา เนื่องจากราคามีส่วนในการท�าให้บริการ

ต่างๆ มีความแตกต่างกัน และมีผลต่อผู้บริโภคในการรับ

รู้ถึงคุณค่าท่ีได้รับจากการบริการ โดยเทียบระหว่างราคา

และคุณภาพของบริการ

3. การจัดจ�าหน่าย (place) ท่ีตั้งของผู้ให้บริการ

และความยากง่ายในการเข้าถึง เป็นอีกปัจจัยที่ส�าคัญของ

การตลาดบริการทั้งนี้ความยากง่ายในการเข้าถึงบริการ

นั้นมิใช่แต่เฉพาะการเน้นทางกายภาพเท่านั้น แต่ยังรวม

ถึงการติดต่อสื่อสาร

4. การส่งเสริมการตลาด (promotion) การส่ง

เสรมิการตลาดรวบรวมวธิกีารทีห่ลากหลาย ของการสือ่สาร

กับตลาดต่าง ๆ  ไม่ว่าจะผ่านการโฆษณา กิจกรรมการขาย

โดยบุคคล กิจกรรม ส่งเสริมการขายและรูปแบบอื่น ทั้ง

ทางตรงสู่สาธารณะและทางอ้อมผ่านสื่อ

5. บุคคล (people) บทบาทของบุคลากร ส�าหรับ

ธุรกิจบริการ ผู้ให้บริการนอกจากจะท�าหน้าท่ีผลิตบริการ

แล้ว ยังต้องท�าหน้าท่ีขายผลิตภัณฑ์บริการไปพร้อมๆ กัน

ด้วย การสร้างความสมัพนัธ์กบัลกูค้ามส่ีวนจ�าเป็นอย่างมาก

6. ลักษณะทางกายภาพ (physical evidence) 

มีธุรกิจบริการจ�านวนไม่มากนัก ท่ีน�าลักษณะทางกายภาพ
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เข้ามาใช้ในการก�าหนด กลยุทธ์การตลาด แม้ว่าลักษณะ

ทางกายภาพจะเป็นส่วนประกอบที่มีผลต่อการตัดสินใจ

ของลูกค้ารายละเอียดมาก

7. กระบวนการ (process) ในกลุ่มธุรกิจบริการ 

กระบวนการในการส่งมอบบริการมีความส�าคัญเช่นเดียว

กับเร่ืองทรัพยากรบุคคล แม้ว่าผู้ให้บริการจะมีความสนใจ

ดูแลลูกค้าอย่างดีก็ไม่สามารถแก้ปัญหาลูกค้าได้ทั้งหมด

ดังน้ัน สามารถสรุปได้ว่า แนวคิดเกี่ยวกับส่วน

ประสมการตลาดส�าหรับธุรกิจการบริการด้านสินเชื่อ โดย

พิจารณาจากปัจจยัทีจ่�าเป็น เพือ่ให้ธรุกจิบรกิารด้านสนิเชือ่

ที่มีการแข่งขันกันให้ประสบผลส�าเร็จ ในงานวิจัยนี้ ดังนี้

1. ผลิตภัณฑ์ ผู้ศึกษาได้น�ามาประยุกต์และเทียบ

กับการบริการของบริษัทฯ ได้กับผลิตภัณฑ์สินเชื่อ ซึ่งรวม

ไปถึงราคาค่าธรรมเนียมและอัตราดอกเบี้ยของ บริษัท โต

ทรัพย์พิบูลมังสาหาร จ�ากัด

2. บุคคลหรือเจ้าหน้าที่ ผู้วิจัยได้น�ามาประยุกต์

และเทียบกับการบริการของบริษัทฯ ได้กับเจ้าหน้าท่ีผู้ให้

บริการสินเชื่อ ซึ่งรวมไปถึงการส่งเสริมกาตลาดโดยเจ้า

หน้าที่เป็นผู้เชิญชวนลูกค้าให้กลับมาใช้บริการทุกครั้งหลัง

ได้รับบริการของ บริษัท โตทรัพย์พิบูลมังสาหาร จ�ากัด

3. กระบวนการ เทยีบได้กบักระบวนการให้บรกิาร

ของบริษัท โตทรัพย์พิบูลมังสาหาร จ�ากัด

4. สถานท่ีให้บริการ ผู้วิจัยได้น�ามาประยุกต์และ

เทียบกับการบริการของบริษัทฯ ได้กับสถานท่ีให้บริการ 

ของบริษัทฯและ ลักษณะทางกายภาพความสะอาด

เรียบร้อยของบริษัทฯรวมไปถึงป้ายบอกจุดบริการของ 

บริษัท โตทรัพย์พิบูลมังสาหาร จ�ากัด

กรอบแนวคิดกำรวิจัย 

ในการศึกษาค้นคว้า เรื่อง ความพึงพอใจในการ

ใช้บริการสินเช่ือของลูกค้าบริษัท โตทรัพย์พิบูลมังสาหาร 

จ�ากัด กรณีศึกษา เขตพื้นท่ี อ�าเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัด

อุบลราชธานี มีกรอบแนวความคิดในการวิจัย ดังภาพ

ประกอบท่ี1
 

 ตัวแปรอิสระ        ตัวแปรตาม

ปัจจัยกำรบริกำร

- ผลิตภัณฑ์

- เจ้าหน้าที่

- กระบวนการ

- สถานที่ให้บริการ

ควำมพึงพอใจ

- ความน่าเช่ือถือ 

- การตอบสนองความต้องการลูกค้า 

- การดูแลเอาใจใส่ลูกค้า  

- การให้ความเช่ือมั่นต่อลูกค้า

ภำพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

สมมติฐำนของกำรวิจัย

1. ปัจจัยการบริการมีความสัมพันธ์กับความพึง

พอใจใน การใช้บริการสินเชื่อของลูกค้า บริษัท โตทรัพย์

พิบูลมังสาหาร จ�ากัด อ�าเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัด

อุบลราชธานี

2. ปัจจัยการบริการมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจ ใน

การใช้บรกิารสนิเชือ่ของลกูค้าบริษัท โตทรัพย์พิบลูมงัสาหาร 

จ�ากัด อ�าเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

การวิจัยนี้ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ เพื่อศึกษา

ความสัมพันธ์ของปัจจัยการบริการกับความพึงพอใจใน

การใช้บริการสินเช่ือ และศึกษาอิทธิพลของปัจจัยบริการ

ท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการสินเช่ือบริษัท โต

ทรัพย์พิบูลมังสาหาร จ�ากัด อ�าเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัด

อุบลราชธานี



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 ประจ�าเดือน มกราคม-เมษายน 2562 215

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้ใช้บริการ

ด้านสินเชื่อของบริษัท โตทรัพย์พิบูลมังสาหาร จ�ากัด 

อ�าเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งมีจ�านวนผู้

เข้าใช้บริการ 1,600 คน (จากการส�ารวจข้อมูลเบ้ืองต้น

ของบริษัท โตทรัพย์พิบูลมังสาหาร จ�ากัด โดยอ้างอิงจาก

ยอดผู้มาใช้บริการเมื่อเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม พ. ศ. 

2559) กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ลูกค้าที่มาใช้บริการสินเช่ือท่ี

บริษัท โตทรัพย์พิบูลมังสาหาร จ�ากัด จังหวัดอุบลราชธานี 

จ�านวน 320 คน ซึง่ได้จากการค�านวณสตูรหาขนาดของกลุม่

ตัวอย่างที่มีจ�านวนประชากรแน่นอนของ Taro Yamane 

(1973) โดยมีระดับความเชื่อมั่น 95% ความผิดพลาดท่ี

ยอมรับได้ไม่เกิน 5%

เครื่องมือท่ีใช้ในกำรวิจัย

เครื่องมือที่ ใช ้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ 

แบบสอบถาม สร้างตามวัตถุประสงค์และกรอบแนวความ

คิดที่ก�าหนดขึ้น โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้

ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบัผูเ้ข้าใช้บริการบรษิทั 

โตทรัพย์พบิลูมงัสาหาร จงัหวดัอบุลราชธาน ีตอนที ่2 ความ

คดิเหน็เกีย่วกบัปัจจัยการบรกิาร ตอนที ่3 ความคิดเหน็เกีย่ว

กบัความพงึพอใจในการใช้บรกิารของลกูค้าบรษิทั โตทรพัย์

พบิลูมงัสาหาร จ�ากดั จังหวดัอบุลราชธานี โดยมค่ีาความเชือ่

มั่น (reliability) โดยรวมเท่ากับ 0.96 ดังนั้น แบบสอบถาม

นี้มีค่าความเชื่อมั่นเกิน 0.6 จึงถือว่า แบบสอบถามดังกล่าว

นี้มีความน่าเชื่อถือได้ (Nunnally, 1978) 

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล

ข้อมูลปฐมภูมิ (primary data) เก็บรวบรวม

ข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามจากผู ้เข้าใช้บริการบริษัทโต

ทรัพย์พิบูลมังสาหาร จ�ากัด อ�าเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัด

อุบลราชธานี

ข้อมลูทตุยิภมู ิ(secondary data) ใช้วธิกีารค้นคว้า

หาข้อมูลจากหนังสือ วารสาร สิ่งพิมพ์ เอกสาร ฐานข้อมูล 

และเว็บไซต์ท่ีเก่ียวข้อง

กำรวิเครำะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้

การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน ใช้การวิเคราะห์

สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันและการวิเคราะห์การถดถอยเชิง

พหุคูณ 

ผลกำรวิจัย

1. จากผลการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับความ

สัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการบริการกับความพึงพอใจใน

การใช้บริการสินเช่ือ พบว่า ปัจจัยการบริการ ได้แก่ ด้าน

ผลิตภัณฑ์ เจ้าหน้าที่ กระบวนการ และสถานที่ให้บริการมี

ความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการใช้บริการสินเชื่อของ

ลูกค้า บริษัท โตทรัพย์พิบูลมังสาหาร จ�ากัด ในเขตพื้นที่

อ�าเภอพบิลูมงัสาหาร จงัหวดัอบุลราชธาน ีอย่างมนียัส�าคญั

ทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 

ปัจจัยการบริการ ด้าน เจ้าหน้าท่ี กระบวนการ และสถาน

ท่ีให้บริการมีความสัมพันธ์ในระดับปานกลางกับความพึง

พอใจในการใช้บริการสินเช่ือของลูกค้า และด้านผลิตภัณฑ์

มคีวามสมัพนัธ์ในระดบัต�า่กบัความพงึพอใจในการใช้บริการ

สินเชื่อของลูกค้าบริษัท โตทรัพย์พิบูลมังสาหาร จ�ากัด 

อ�าเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ตามตารางท่ี 1
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ตำรำง 1 

ปัจจัยการบริการมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจใน	การใช้บริการสินเช่ือของลูกค้า	บริษัท	โตทรัพย์พิบูลมังสาหาร	จ�ากัด	

อ�าเภอพิบูลมังสาหาร	จังหวัดอุบลราชธานี

ตัวแปร Mean SD Y X
1

X
2

X
3

X
4

ความพึงพอใจในการใช้บริการ 4.40 0.45 1

ผลิตภัณฑ์ (X
1
) 4.02 0.52 0.44** 1

เจ้าหน้าที่ (X
2
) 4.52 0.55 0.58** 0.40** 1

กระบวนการ (X
3
) 4.38 0.47 0.69** 0.45** 0.60** 1

สถานที่ให้บริการ (X
4
) 4.20 0.503 0.63** 0.40** 0.44** 0.60** 1

**มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

2. ผลการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวความปัจจัย

การบริการส่งผลต่อความพึงพอในการใช้บริการสินเช่ือ

ของลูกค้าบริษัท โตทรัพย์พิบูลมังสาหาร จ�ากัด อ�าเภอ

พิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี พบว่า เจ้าหน้าที่ 

กระบวนการ และสถานที่ให้บริการ ส่งผลต่อความพึงพอใจ

ในการใช้บริการสินเชื่อ ที่มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

แต่ในส่วนของผลิตภัณฑ์ไม่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการ

ใช้บริการสินเช่ือของลูกค้าบริษัท โตทรัพย์พิบูลมังสาหาร 

อ�าเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ตามตารางท่ี 2

ตำรำง 2 

การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณมีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการสินเชื่อของลูกค้าบริษัท	โตทรัพย์พิบูลมังสาหาร	

จ�ากัด	อ�าเภอพิบูลมังสาหาร	จังหวัดอุบลราชธานี

ตัวแปร b SE b Beta t Sig. Tolerance VIF

ค่าคงที่ 0.73 0.18 4.15 0.00**

ด้านผลิตภัณฑ์ 0.07 0.04 0.08 1.88 0.06 .75 1.33

ด้านเจ้าหน้าที่ 0.17 0.04 0.20 4.38 0.00** .61 1.64

ด้านกระบวนการ 0.34 0.05 0.36 6.91 0.00** .49 2.06

ด้านสถานที่ให้บริการ 0.27 0.04 0.30 6.49 0.00** .62 1.62

R2 = 0.59, Adjusted R2 = 0.58, SEE = 0.29, F = 112.89, Sig = 0.00

**มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

กำรอภิปรำยผล

ด้านผลิตภัณฑ์มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจ

ของลูกค้าที่มาใช้บริการ บริษัท โตทรัพย์พิบูลมังสาหาร 

จ�ากดั ในเขตพืน้ทีอ่�าเภอพบิลูมงัสาหาร จังหวดัอบุลราชธานี 

ตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กันยา

รัตน์ ประภาการ (2556) ได้ท�าการศึกษาเกี่ยวกับความ

พึงพอใจของลูกค ้าที่มีต ่อการให้บริการของธนาคาร

กรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) สาขาเมืองพล อ�าเภอพล จังหวัด

ขอนแก่น ด้านผลิตภัณฑ์มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจ

ของลูกค้าที่มาใช้บริการ สอดคล้องกับงานวิจัยของ สายฝน  

วงศ์ยะมะ (2557) ได้ท�าการศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจ
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และแนวทางในการเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า ต่อการให้

บริการด้านสินเชื่อของธนาคารออมสินสาขาภูเวียง อ�าเภอ

ภูเวียง จังหวัดขอนแก่น ด้านผลิตภัณฑ์มีความสัมพันธ์กับ

ความพึงพอใจของลูกค้าที่มาใช้บริการ เนื่องจากผลิตภัณฑ์ 

เป็นสิ่งที่จ�าเป็นส�าหรับผู้บริโภค เพื่อเพิ่มยอดของผู้มารับ

บริการทางบริษัท ควรมีการให้บริการสินเชื่อท่ีมีความ

หลากหลายเพื่อรองรับความต้องการของผู ้บริโภคที่มา

ขอรับบริการ 

ด้านผลิตภัณฑ์ไม่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการ

ใช้บริการสินเชื่อของลูกค้า บริษัท โตทรัพย์พิบูลมังสาหาร

จ�ากดั ในเขตพืน้ทีอ่�าเภอพบิลูมงัสาหาร จังหวดัอบุลราชธานี

ไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน ซึ่งงานวิจัยครั้งนี้ไม่สอดคล้อง

กับ วรรธนพงศ์ เสมียนคิด (2558) ศึกษาเปรียบเทียบความ

พึงพอใจของผู้ใช้บริการสินเชื่อของหน่วยงานพัฒนาธุรกิจ 

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัด

สุรินทร์ ไม่สอดคล้องงานวิจัย กมลวรรณ สงแดง (2558) 

ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของลูกค้าต่อการให้บริการด้าน

เงินฝากประจ�าของ ประจ�าของ บมจ.ธนาคารกรงุไทย สาขา

ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น เนื่องจาก บริษัท โตทรัพย์

พิบูลมังสาหาร จ�ากัด มีรูปแบบการให้บริการเฉพาะสินเช่ือ

ที่มีหลักทรัพย์ค�้าประกัน ในขณะที่งานวิจัยที่น�ามาเปรียบ

เทยีบมคีวามหลากหลายทัง้ผลติภณัฑ์ในรปูแบบการฝากเงนิ 

และผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่มีหลักทรัพย์ค�้าประกันจึงท�าให้งาน

วิจัยไม่มีความสอดคล้อง รวมทั้งกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ

ศึกษามีความแตกต่างจากกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ 

ซ่ึงอาจจะมมีมุมองหรอืความต้องการแตกต่างกนัไปจงึท�าให้

งานวิจัยครั้งนี้ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยที่น�ามาเปรียบเทียบ

ด้านเจ้าหน้าทีม่คีวามสมัพนัธ์และส่งผลต่อความพงึ

พอใจของลกูค้าทีม่าใช้บรกิาร บริษัท โตทรัพย์พิบลูมงัสาหาร 

จ�ากดั ในเขตพืน้ทีอ่�าเภอพบิลูมงัสาหาร จังหวดัอบุลราชธานี 

ตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กันยา

รัตน์ ประภาการ (2556) ได้ท�าการศึกษาเกี่ยวกับความพึง

พอใจของลูกค้าที่มีต่อการให้บริการของธนาคารกรุงเทพ 

จ�ากัด (มหาชน) สาขาเมืองพล อ�าเภอพล จังหวัดขอนแก่น 

ด้านบุคคลมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของลูกค้าที่มา

ใช้บรกิาร สอดคล้องกบังานวจิยัของ ประพนัธ์ แถวกระต่าย 

(2556) ได้ท�าการศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจที่มีผลต่อปัจจัย

ส่วนประสมทางการตลาดของลูกค้าที่มาใช้บริการธนาคาร

กสิกรไทย สาขาสี่แยกราชวงศ์ ด้านบุคคลมีความสัมพันธ์

กับความพึงพอใจของลูกค้าที่มาใช้บริการ ด้านบุคคลมี

ความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของลูกค้าที่มาใช้บริการ 

เนื่องจากเจ้าหน้าที่ผู ้ให้บริการมีความส�าคัญต่อความพึง

พอใจของลูกค้าท่ีมาใช้บริการ ควรมีการให้ความรู้พัฒนา

ทักษะและอบรบเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

ในการบริการ เข้าใจความต้องการของลูกค้า เพื่อให้เกิด

ความพึงพอใจของลูกค้าท่ีมาใช้บริการ

ด้านกระบวนการความสัมพันธ์และส่งผลความพึง

พอใจของลกูค้าทีม่าใช้บรกิารบรษิทั โตทรพัย์ พบิลูมงัสาหาร 

จ�ากดั ในเขตพืน้ทีอ่�าเภอพบิลูมงัสาหาร จงัหวดัอบุลราชธานี 

ตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กันยา

รัตน์ ประภาการ (2556) ได้ท�าการศึกษาเรื่องเกี่ยวกับ

ความพึงพอใจของลูกค้าท่ีมีต่อการให้บริการของธนาคาร

กรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) สาขาเมืองพล อ�าเภอพล จังหวัด

ขอนแก่น ด้านกระบวนการความสัมพันธ์กับความพึงพอใจ

ของลูกค้าท่ีมาใช้บริการ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ทศพล 

แจ่มวิจักษณ์ (2556) ศึกษาพฤติกรรมการใช้จ่ายของ

เกษตรกรลูกค้าธนาคาร ธ.ก.ส. ท่ีเข้าร่วมโครงการบัตรสิน

เช่ือเกษตรกรด้านกระบวนการความสัมพันธ์กับความพึง

พอใจของลูกค้าท่ีมาใช้บริการ เนื่องจากกระบวนการเป็น

ปัจจยัส�าคญัในการสร้างความพงึพอใจแก่ผูม้าใช้บรกิาร ทาง

บริษัทควรมีการ พัฒนากระบวนการให้บริการ ลดขั้นตอน

ในการขออนุมัติสินเชื่อหรือเงื่อนไขในการขอรับบริการให้

เหมาะสม ท�าให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว เพื่อให้เกิดความ

พึงพอใจของลูกค้าท่ีมาใช้บริการ

ด้านสถานท่ีมีความสัมพันธ์และส่งผลต่อความ

พึงพอใจของลูกค้าท่ีมาใช้บริการ บริษัท โตทรัพย์พิบูลมัง 

สาหาร จ�ากัด ในเขตพื้นที่อ�าเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัด

อุบลราชธานี ตามสมมติฐานท่ีตั้งไว้ ซ่ึงสอดคล้องกับงาน

วิจัยของ กันยารัตน์ ประภาการ (2556) ได้ท�าการศึกษา

เกี่ยวกับความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการให้บริการของ

ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) สาขาเมืองพล อ�าเภอ

พล จังหวัดขอนแก่น ด้านสถานท่ีมีความสัมพันธ์กับความ

พึงพอใจของลูกค้าที่มาใช้บริการ สอดคล้องกับงานวิจัย 

สอดคล้องกบังานวจิยัของ ประพนัธ์ แถวกระต่าย (2556) ได้

ท�าการศกึษาเรือ่ง ความพงึพอใจทีม่ผีลต่อปัจจยัส่วนประสม

ทางการตลาดของลูกค้าท่ีมาใช้บริการธนาคารกสิกรไทย 
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สาขาสี่แยกราชวงศ์ ด้านสถานที่มีความสัมพันธ์กับความ

พึงพอใจของลูกค้าที่มาใช้บริการ สอดคล้องกับงานวิจัย 

สายฝน วงศ์ยะมะ (2557) ได้ท�าการศึกษาเรื่อง ความพึง

พอใจและแนวทางในการเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า ต่อ

การให้บริการด้านสินเชื่อของธนาคารออมสินสาขาภูเวียง 

อ�าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น เนื่องจากสถานที่ให้บริการ

เป็นปัจจัยส�าคัญต่อความพึงพอใจของลูกค้าที่มาใช้บริการ 

บริษัทควรให้ความส�าคัญกับสถานที่ให้บริการ โดยเฉพาะ

ความปลอดภัยของมาใช้บริการ รวมไปถึงความสะดวกใน

การเดินทางมายังสถานที่ให้บริการ โดยตั้งอยู่ในพื้นที่แหล่ง

ชุมชนหรือใกล้หน่วยงานราชการ 

ข้อเสนอแนะกำรวิจัยครั้งนี้

1. ผู ้ประกอบการควรให ้ความส�าคัญในกับ

กระบวนการให้บริการ โดยเน้นย�้าให้พนักงานกล่าว

ทักทายลูกค้าอย่างสม�่าเสมอทุกครั้งที่ลูกค้ามาใช้บริการ 

ส่วนในเร่ืองเอกสารต้องมีการจัดส่งไปยังแผนกที่เกี่ยวข้อง

เพื่อด�าเนินการอนุมัติโดยเร็วที่สุด มีการแจ้งล�าดับการให้

บริการแก่ลูกค้าที่มาใช้บริการเพื่อให้ลูกค้าทราบ และทุก

ครั้งที่ให้บริการลูกค้าเสร็จ ต้องกล่าวขอบคุณและเชิญชวน

ลูกค้าให้กลับมาใช้บริการรวมทั้ง เน้นย�้าให้พนักงานอธิบาย

ขั้นตอนในการใช้บริการสินเชื่อของบริษัทแก่ลูกค้าที่มาใช้

บริการให้มีความชัดเจน

2. ผู้ประกอบการควรให้ความส�าคัญกับสถานท่ีให้

บริการ โดยบริษัทควรตั้งอยู่ในเขตชุมชนที่ที่ลูกค้าสามารถ

พบเห็นได้ง่าย ที่ตั้งอยู่ควรในท�าเลที่อยู่ติดถนนเส้นหลัก

เพ่ือความสะดวกในการเดินทางของลูกค้าที่มาใช้บริการ 

เน้นย�้าให้พนักงานดูแลท�าความสะอาดภายในบริษัทและ

ห้องน�้าให้มีความสะอาดเรียบร้อย มีการติดป้ายหน้าจุด

บริการแต่ละแผนกให้มีความชัดเจนเพื่อลูกค้าสามารถเข้า

มาติดต่อใช้บริการได้สะดวกข้ึน และสถานท่ีจอดรถลูกค้า

ควรมีอย่างเพียงพอกับจ�านวนลูกค้าท่ีมาใช้บริการ

3.ผู้ประกอบการควรให้ความส�าคัญกับเจ้าหน้าท่ี

ผู้ให้บริการ โดยเน้นย�้าให้เจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการต้องแสดง

ความสนใจ ยิ้มแย้มแจ่มใส และให้บริการอย่างเป็นกันเอง

แก่ลูกค้าท่ีมาใช้บริการ เจ้าหน้าท่ีจะต้องแต่งกายให้มี

ความสุภาพเรียบร้อยโดยสวมชุดเครื่องแบบของบริษัทมา

ท�างานทุกครั้งรวมทั้ง เน้นย�้าการให้บริการกับลูกค้าต้องมี

ความสุภาพด้วย

4. ผูป้ระกอบการควรพฒันาและปรบัปรงุผลติภณัฑ์ 

โดยพฒันาหรอืลดขัน้ตอนในการขออนมุตัสินิเชือ่ให้น้อยลง

เพือ่ความรวดเรว็ในการอนมุตัสินิเช่ือ สญัญากูย้มืของบรษิทั

ต้องมีความละเอียดชัดเจนเพื่อช่วยให้ลูกค้าที่มาใช้บริการ

สามารถอ่านแล้วเข้าใจในเอกสารสัญญากู้ยืม ควรมีระยะ

เวลาผ่อนช�าระที่เหมาะสมกับลูกค้า เช่น ระยะเวลาการ

ผ่อนช�าระ 6 – 12 เดือน ส�าหรับการกู้ยืมระยะสั้น และ 

12 – 60 เดือน ส�าหรับเงินกู้ระยะยาว เป็นต้น เพื่อตอบ

สนองความต้องการของลูกค้าแต่ละราย ควรคิดอัตราค่า

ธรรมเนยีมในการใช้บรกิารทีเ่หมาะสมกบัลกูค้าแต่ละวงเงนิ 

เช่น วงเงินไม่เกิน 100,000 ควรมีการคิดค่าธรรมเนียมใน

การใช้บริการ 1 - 3 % และวงเงิน 100,000 ข้ึนไปควร

คิดค่าธรรมเนียมในการใช้บริการ 3 – 6 % เป็นต้น ควร

เพิ่มผลิตภัณฑ์สินเชื่อให้มีความหลากหลายส�าหรับลูกค้า

ท่ีต้องการใช้บริการในรูปแบบสินเช่ือส่วนบุคคล หรือสิน

เชื่อในรูปแบบของรถยนต์ และการคิดอัตราดอกเบี้ยใน

การกู ้ยืมเงินให้มีความเหมาะสมกับลูกค้าที่เป็นไปตาม

กฎหมายก�าหนด
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บทคัดย่อ

การวจิยัครัง้นี ้มวีตัถปุระสงค์เพือ่ (1) ศกึษาการเปรยีบเทยีบปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทีม่อีทิธพิลต่อแนวโน้ม

การตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์โตโยต้า นิว วีออส ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย กับผู้บริโภคในเขตกรุง

กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย (2) ศึกษาปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ท่ีมีความแตกต่างต่อแนวโน้มการตัดสินใจเลือกซื้อ

รถยนต์โตโยต้า นิว วีออส ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย กับผู้บริโภคในเขตกรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศ

มาเลเซีย กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริโภคที่มีความสนใจ และมีแนวโน้มท่ีจะตัดสินใจเลือกซ้ือรถยนต์ ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ประเทศไทย และผู้บริโภคในเขตกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย จ�านวน 500 คน วิเคราะห์ข้อมูลสถิติที่ใช้ในเปรียบเทียบ

ระดับความส�าคัญ ได้แก่ การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส�ารวจ (Exploratory Factor Analysis--EFA), Independent 

t-test, One-way ANOVA และการวิเคราะห์ความถดถอยโลจิสติก (binary logistic regression) ผลการวิจัยพบว่า 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อแนวโน้มการตัดเลือกซื้อรถยนต์โตโยต้า นิว วีออส ของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย กับผู้บริโภคในเขตกรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ได้แก่ ปัจจัยในด้านผลิตภัณฑ์ 

(product) ราคา (price) ช่องทางการจัดจ�าหน่าย (place) และด้านลักษณะทางกายภาพ (physical) อย่างมีนัยส�าคัญ

ที่ระดับ 0.05 ในส่วนของปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ผลพบว่าอายุท่ีแตกต่างกัน ไม่มีผลต่อแนวโน้มการตัดสินใจเลือกซื้อ

รถยนต์โตโยต้า นิว วีออส ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย กับผู้บริโภคในเขตกรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศ

มาเลเซีย อย่างมีนัยส�าคัญที่ระดับ 0.05 ส่วนปัจจัยในด้านระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ที่แตกต่างกัน

มีผลต่อแนวโน้มการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์ โตโยต้า นิว วีออส ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย กับ 

ผู้บริโภคในเขตกรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ไม่แตกต่างกัน อย่างมีระดับนัยส�าคัญทางสถิติ 0.05

ค�ำส�ำคัญ: ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด, ประชากรศาสตร์, การตัดสินใจเลือกซ้ือ

กำรศึกษำเปรียบเทียบปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อแนวโน้มกำรตัดสินใจเลือกซื้อ 

รถยนต์โตโยต้ำ นิว วีออส ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหำนคร ประเทศไทย  

กับ ผู้บริโภคในเขตกรุงกัวลำลัมเปอร์ ประเทศมำเลเซีย 
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บทน�ำ

อุตสาหกรรมยานยนต์ของโลกมีการขยายตัวอย่าง

ต่อเน่ืองรวมถงึแนวโน้มความต้องการรถยนต์ประเภทต่างๆ 

ที่เพิ่มขึ้นของผู้บริโภค จึงส่งผลให้ปริมาณการจัดจ�าหน่าย

รถยนต์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ท�าให้เกิดสภาวะการแข่งขัน

ของบริษัทรถยนต์ชั้นน�าของโลกเช่น โตโยต้า ฮอนด้า นิส

สัน ฟอร์ด เป็นต้น 

ประเทศไทยถือเป็นฐานการผลิตรถยนต์อันดับ

ต้นๆของโลก และเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ที่สุดในอาเซียน อีก

ทั้งยังเป็นฐานการผลิตรถยนต์ที่ส�าคัญที่สุดของ Toyota ถึง

แม้ว่าประเทศไทยจะไม่มีแบรนด์รถยนต์เป็นของตนเอง แต่

สามารถแข่งขันกับคู่แข่งอย่างประเทศมาเลเซีย ซึ่งในขณะ

ที่ประเทศเพื่อนบ้านอย่างมาเลเซีย เป็นประเทศเดียวใน

Abstract

The objectives of this research were (1) to conduct a comparative study to analyze the  

marketing mix factors influencing the decision to purchase Toyota New Vios car for customers in 

Bangkok, Thailand and customers in Kuala Lumpur, Malaysia. (2) to study the individual factors that 

influence the decision to purchase Toyota New Vios car for customers in Bangkok, Thailand and 

Kuala Lumpur, Malaysia. The researcher collected data from the sample group of consumers who 

were interested and who intended to buy cars. The sample size was a total 500 consumers. The  

statistics used in analyzing, processing, and testing the hypothesis were exploratory factor analysis 

(EFA), independent t-test, one-way ANOVA and binary logistic regression. The result of this research 

found that marketing mix factors composed of product, price, place and physical location influence 

the differences in decisions to purchase Toyota New Vios car customers in Bangkok, Thailand and 

Kuala Lumpur, Malaysia at a significant level 0.05. In terms of demographic factors, the results showed 

that age differences affecting the trends to purchase Toyota New Vios car for Bangkok, Thailand and 

Kuala Lumpur, Malaysia customers was at the significant level 0.05. For factors such as education 

level, occupation and income per month, the differentiation in the trend of decisions to purchase 

Toyota New Vios of consumers in Bangkok, Thailand with consumers in Kuala Lumpur, Malaysia was 

not different at the statistical level of significance at 0.05.

Keywords: marketing mix, demographic, the decision making on purchasing

อาเซยีนทีถ่อืว่ารฐับาลให้การสนบัสนนุการผลติรถยนต์และ

ให้ถือเป็นนโยบายโครงการ ยานยนต์แห่งชาติ (national 

automotive policy) อีกทั้งยังมีการสร้างแบรนด์รถยนต์

เป็นของตัวเองอย่าง Proton และ Preodua ซ่ึงสามารถ

สะท้อนให้เห็นถึงความส�าคัญของอุตสาหกรรมรถยนต์ใน

ฐานะ กลจักรขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ซ่ึงมาเลเซียเอง แต่ก็มี

ความกดดันด้านการแข่งขันของบริษัทยานยนต์ที่เกิดขึ้น

จากคู่แข่งที่จะแข่งขันในอุตสาหกรรมยานยนต์ ทั้งรถยนต์

ในประเทศและการน�าเข้ารถยนต์จากต่างประเทศอย่าง 

Toyota ซ่ึงเป็นผู้น�าการขายรถยนต์ข้ามชาติ ท่ีเป็นหนึ่ง

ในคู่แข่งท่ีส�าคัญของผู้ผลิตรถยนต์อย่างประเทศมาเลเซีย
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ตำรำง 1 

การเปรียบเทียบอุตสาหกรรมยานยนต์ของทั้ง	2	ประเทศ

ประเทศไทย ประเทศมาเลเซีย

- ไม่มีโครงการนโยบายรถยนต์แห่งชาติ แต่เป็น ฐาน 

  การผลิตรถยนต์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกและเป็นผู้ผลิตราย  

  ใหญ่ที่สุดอาเซียน

- ไม่มีการผลิตแบรนด์รถยนต์เป็นของตนเอง แต่ถือ 

  เป็นฐานการผลิตที่ส�าคัญแห่งหนึ่งของ Toyota 

- Toyota มียอดจ�าหน่ายสูงสุดทั้งในและต่างประเทศ

- รัฐบาลให้การสนับสนุนการผลิตรถยนต์และให้ถือเป็น 

  นโยบายโครงการยานยนต์แห่งชาติ (national 

   automotive policy) 

- มีการผลิตและสร้างแบรนด์รถยนต์เป็นของตนเอง ภาย 

  ใต้แบรนด์ Proton/ Preodua

- มียอดการน�าเข้ารถยนต์ Toyota เป็นอันดับต้นๆ ของ 

  ประเทศ

เพื่อให้ได้รับความสนใจจากผู ้บริโภคในตลาด

มาเลเซีย และปัจจัยที่เป็นตัวก�าหนดแนวโน้มการตัดสิน

ใจเลือกซื้อรถยนต์ของผู้บริโภคในกรุงกัวลาลัมเปอร์ที่มี

การเติบโตอย่างรวดเร็ว จึงเป็นที่มาของผู้วิจัย ที่ต้องการ

ศึกษารถยนต์ยี่ห้อโตโยต้า โดยเฉพาะรุ่นโตโยต้า นิว วีออส 

ขนาด 1500 CC. ซึง่เป็นรุน่ทีป่ระหยดัน�า้มนัและมสีถติยิอด

การจ�าหน่ายและการส่งออกสูงสุดในประเทศไทย อีกทั้งยัง

สามารถเป็นที่ยอมรับในระดับต่างประเทศอย่างรวดเร็ว

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู ้วิจัยจึงมีความ

สนใจที่จะเป็นการศึกษาถึงการเปรียบเทียบปัจจัยท่ีมี

อิทธิพลต่อแนวโน้มการเลือกซื้อรถยนต์โตโยต้า นิว วีออส 

(Toyota New Vios) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ประเทศไทย และผู้วิจัยเลือกศึกษาเพิ่มเติมในต่างประเทศ 

โดยเลอืกผูบ้รโิภคในเขตกรงุกวัลาลมัเปอร์ ประเทศมาเลเซยี 

ท้ังน้ีเพือ่เป็นแนวทางในการศกึษาถงึปัจจยัในด้านต่างๆ ทีม่ี

อิทธิพลต่อแนวโน้มการตัดสินใจเลือกซื้อ อีกทั้งยังเป็นการ

ต่อยอดธุรกิจให้กับผู ้ประกอบการที่สามารถน�าข้อมูลท่ี

ได้จากการท�าวิจัยในคร้ังน้ี ไปใช้เป็นข้อมูลในการด�าเนิน

ธุรกิจ ทางด้านกลยุทธ์ทางการตลาด และเป็นแนวทางใน

การตัดสินใจเลือกซ้ือให้กับผู้บริโภค ที่จะท�าการเลือกซ้ือ

รถยนต์รุ่นโตโยต้า นิว วีออส 

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

1. เพือ่ศกึษาเปรียบเทยีบปัจจัยส่วนประสมทางการ

ตลาดที่มีอิทธิพลต่อแนวโน้มการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์

โตโยต้า นิว วีออส ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ประเทศไทย กับผู้บริโภคในเขตกรุงกัวลาลัม เปอร์ ประเทศ

มาเลเซีย

2. เพื่อศึกษาปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ที่

มีความแตกต่างต่อแนวโน้มการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์ 

โตโยต้า นิว วีออส ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ประเทศไทย กับผู้บริโภคในเขตกรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศ

มาเลเซีย

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

ทฤษฎีทางการตลาดของ Kotler (2012) ได้

กล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาด (marketing mix) คือ 

ตัวแปรทางการตลาดที่กิจการสามารถควบคุมได้ เพื่อตอบ

สนองความต้องการ และสร้างความพึงพอใจให้แก่กลุ่ม

ลูกค้าเป้าหมาย อีกท้ังในทุกธุรกิจยังคงจะต้องสร้างส่วน

ประสมทางการตลาด เพื่อให้เหมาะสมในการวางกลยุทธ์

ทางการตลาด ส่วนในด้านของ Hartono (2010) ได้ระบุ

ว่า แนวคิดเรื่องการผสมผสานด้านผลิตภัณฑ์และด้านการ

บริการ ซ่ึงด้านการบริการประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ ราคา 

สถานท่ี การส่งเสริมการขาย บุคคล หลักฐานทางกายภาพ 

และกระบวนการ เรียกโดยท่ัวไปว่า 7P’s คือ

1. ด้านผลติภณัฑ์ (product) หรอืบรกิารทีธ่รุกจิน�า

มาเสนอขาย เพื่อน�าส่งต่อไปยังผู้บริโภคและตลาดกลุ่มเป้า

หมาย โดยมลีกัษณะทีม่คีวามหลากกหลายของตวัผลติภณัฑ์ 

ได้แก่ คุณสมบัติ ตราสินค้า การออกแบบ บรรจุภัณฑ์ การ

บริการ การบ�ารุงรักษา ฉัตยาพร เสมอใจ (2550) กล่าวว่า 

ผู้บริโภคยินดีที่จะจ่ายเงินให้กับตราสินค้าที่มีชื่อเสียงและ
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เป็นที่รู้จักทั่วโลก มากกว่ายอมจ่ายเงินให้กับตราสินค้าที่

ไม่รู้จักคุ้นเคย เนื่องจากผู้บริโภคมีความเชื่อมั่นว่าตราสิน

ค้าน้ันจะสามารถสร้างความพึงพอใจและมอบความคุ้มค่า

ทางด้านจิตใจที่ตราสินค้าอื่นไม่สามารถมีให้ได้ 

2. ด้านราคา (price) หมายถงึ จ�านวนทีจ่ะต้องจ่าย

เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์/บริการ หรือเป็นคุณค่าทั้งหมดท่ีลูกค้า

รบัรู ้เพือ่ให้ได้ผลประโยชน์จากการใช้ผลติภณัฑ์/บรกิารคุม้

กับเงินที่จ่ายไป ในด้านของ Kotler, Armstrong, Wong 

& Saunders (2008) ราคาของผลิตภัณฑ์หรือบริการคือ

จ�านวนเงินที่ผู้บริโภคยินดีที่จะจ่าย เพ่ือให้ได้สิทธิในการ

ใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการ

3. ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย (place) ซ่ึงจะ

พิจารณาจากความสะดวกและปริมาณของลูกค้า ในด้าน

ของ Rahmani, Emamisaleh & Yadegari (2015) มอง

ว่า ในด้านของการช่องทางการจัดจ�าหน่าย ในงานวิจัยครั้ง

น้ีแสดงให้เห็นว่าโตโยต้าต้องพึ่งพาตัวแทนในการจ�าหน่าย 

เพื่อการจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ไปยังกลุ่มลูกค้า หรือ ตลาดเป้า

หมายและเพิ่มความสะดวกต่อการตัดสินใจเลือกซื้อหรือใช้

บริการ ซึ่งได้แก่ บริษัทหรือโชว์รูมที่จ�าหน่ายรถยนต์ และ

อะไหล่ อุปกรณ์ ของโตโยต้า

4. ด้านการส่งเสริมการขาย (promotions) จะ

ท�าให้เกดิแรงจงูใจในการซือ้สนิค้าของลกูค้า ได้แก่ สามารถ

ต่อรองราคาได้ มีการลดราคา การโฆษณา โดย Larry 

(2007) กล่าวว่า การส่งเสริมการขาย การให้ส่วนลดในรูป

แบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นส่วนลดเงินสด ส่วนลดต่างๆ การให้

ของแจกหรือของแถม การขายแบบเป็นเครดิต โดยเงื่อนไข

ของเครดิต ที่ให้มีการผ่อนช�าระค่าสินค้าหรือบริการ ราคา

ยังมีผลต่อการตัดสินใจ ไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันด้านราคา

ของคู่แข่ง สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ ซึ่งมีผลเกี่ยวข้องกับ

การรับรู้ของผู้ซื้อ

5. ด้านบุคลากร (people) พนักงานผู้ให้บริการ

ที่ผ่านการคัดเลือก การฝึกอบรม การจูงใจ เพื่อท�าให้ผู้ใช้

บริการเกิดความพึงพอใจในการบริการมากขึ้น ในส่วนของ 

Lovelock & Wright (2011) ให้ความหมายว่า พนักงาน

เป็นบุคคลที่มีปฏิสัมพันธ์โดยตรงระหว่างบริการกับลูกค้า 

พวกเขาต้องการทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์และทัศนคติท่ีดี

ในการท�างานเป็นรายบุคคล หรือการท�างานเป็นทีมเพื่อ

สร้างสิ่งท่ีดีท่ีสุดให้กับลูกค้า

6. ด้านสิ่งแวดล้อมและลักษณะทางกายภาพ 

(physical evidence) Levy, Weitz & Grewal (2014) 

กล่าวว่า ภาพลักษณ์ร้านค้า คือคุณสมบัติต่างๆ ของร้านค้า 

เช่น ด้านบรรยากาศ (atmosphere) ซึ่งประกอบด้วยด้าน

การจัดตกแต่ง และบรรยากาศภายในร้าน ในการต้อนรับ

ลูกค้า และสิ่งอ�านวยความสะดวก (facilities) ในด้านรูป

ลักษณ์ภายนอกของร้าน การจัดแผนผังและความสะดวก

สบายในการใช้สิ่งอ�านวยความสะดวกต่างๆ

7. ด้านกระบวนการการให้บริการ (process) 

ธีรกิติ นวรัตน ณ อยุธยา (2552) หมายถึง ข้ันตอนหรือ

กระบวนการในการให้บริการ รวมถึงวิธีการท�างานซึ่ง

เก่ียวข้องกับการผลิตและน�าเสนอบริการให้กับลูกค้า ซึ่งมี

กลยุทธ์ท่ีส�าคัญ คือ เวลาและ ประสิทธิภาพในการบริการ

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวข้องกับการตัดสินใจ การ

ตัดสินใจซ้ือ (purchase decision) หมายถึง การเลือกสิ่ง

ใดสิ่งหนึ่ง โดยมีข้อมูลและความรู้สึกในการสนับสนุนการ

เลือกซ้ือสินค้า ในด้านของ Marshall & Johnston (2015) 

กระบวนการตัดสินใจของผู้ซ้ือ คือ การน�าข้อก�าหนดหรือ

เครื่องมือต่างๆ มาช่วยในการการตัดสินใจ เพื่อท�าให้ผู้

ตัดสินใจมีโอกาสผิดพลาดน้อยลงหรือการตัดสินใจได้ถูก

ต้องมากข้ึน การตัดสินใจท่ีจะมีข้ึนภายใต้สถานการณ์ต่างๆ 

ที่สามารถท�าการประเมินได้และใช้กฎเกณฑ์หรือเครื่องมือ

ดังกล่าวพิจารณาทางเลือกท่ีดีท่ีสุดในการตัดสินใจ

แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวกับประชากรศาสตร์ 

ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย อายุ เพศ การ

ศึกษา อาชีพ และรายได้ ซ่ึงเป็นสิ่งส�าคัญและสถิติที่วัดได้

ของประชากรที่ช่วยก�าหนดตลาดเป้าหมาย Solomon, 

Marshall & Stuart (2015) บริษัทที่จะประสบความ

ส�าเร็จจะต้องให้ความส�าคัญกับข้อมูลผู ้บริโภค โดยท�า

ความเข้าใจความต้องการและพฤติกรรมของผู้บริโภคจึง

จะสามารถพัฒนากลยุทธ์ นักการตลาดจ�าเป็นจะต้องทราบ

ถึงข้อมูลต่างๆ เช่น อายุ เพศ การศึกษา อาชีพและรายได้ 

เพื่อน�าไปเป็นประโยชน์ในการแบ่งส่วนตลาดผู้บริโภค โดย

สามารถแบ่งออกตามลักษณะความต้องการที่แตกต่างกัน 

ซ่ึงสอดคล้องกับอรชร มณีสงฆ์ (2550) ระบุว่า การตัดสิน

ใจของผู้ซ้ือได้รับอิทธิพลจากลักษณะส่วนบุคคลด้านต่างๆ 
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ซ่ึงได้แก่ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้

เฉลี่ย รูปแบบการด�ารงชีวิต และบุคลิกลักษณะจะมีผลต่อ

การตัดสินใจเลือกซ้ือ

กรอบแนวคิดกำรวิจัย

     ตัวแปรอิสระ                                  ตัวแปรกระตุ้น                              ตัวแปรตาม

ปัจจัยส่วนประสมกำรตลำด

1. ด้านผลิตภัณฑ์  

2. ด้านราคา 

3. ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย

4. ด้านส่งเสริมการตลาด

5. ด้านบุคลากร

6. ด้านลักษณะทางกายภาพ

7. ด้านกระบวนการ  

แนวโน ้มการตัดสินใจเลือกซื้อ

รถยนต์โตโยต้า นิว วีออส ของ

ผู ้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ประเทศไทยกับผู้บริโภคในเขตกรุง

กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

ปัจจัยด้ำนประชำกรศำสตร์

ประเทศ (ไทย – มาเลเซีย )

1. อายุ

2. เพศ

3. การศึกษา

4. อาชีพ

5. รายได้เฉลี่ย

ภำพ 1 แสดงกรอบความคิดของการวิจัย

สมมติฐานการวิจัย 

1. ปัจจัยทางด้านส่วนประสมทางการตลาด 7P ที่

มีอิทธิพลต่อแนวโน้มการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์โตโยต้า 

นวิ วีออส ของผูบ้ริโภคในเขตกรงุเทพมหานคร ประเทศไทย 

กับ ผู้บริโภคในเขตกรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย 

2.ปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ ที่มีความแตก

ต่างต่อแนวโน้มการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์โตโยต้า นิว 

วีออส ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 

กับ ผู้บริโภคในเขตกรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย 

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (quantita-

tive research) และใช้แบบสอบถาม (questionnaire) 

เป็นเครื่องมือใน การเก็บรวบรวมข้อมูลรวมถึงการวิจัยเชิง

การวิเคราะห์การถดถอยโลจีสติกส์ (logistic regression 

analysis) 

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 

1. ผู ้บริโภคที่มีความสนใจและมีแนวโน้มที่จะ

ซื้อรถยนต์ โตโยต้า นิว วีออส ที่พักอาศัยอยู ่ใน เขต

กรงุเทพมหานคร ประเทศไทย และในเขตกรงุกวัลาลมัเปอร์ 

ประเทศมาเลเซยี ซึง่ท�าให้ไม่สามารถเข้าถงึข้อมลูประชากร

ท่ีแน่นอนได้ (un-know of population number)

2. กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้บริโภค

ท่ีมีความสนใจและมีแนวโน้มท่ีจะเลือกซ้ือรถยนต์
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โตโยต ้า  นิว  วีออส ที่พักอาศัยอยู ่ ในเขต

กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย และในเขตกรงุกวัลาลมัเปอร์ 

ประเทศมาเลเซีย ทั้งเพศชายและเพศหญิงที่มีอายุ 25 

ป ีขึ้นไป โดยแบ่งเป ็นผู ้บริโภคที่พักอาศัยอยู ่ ในเขต

กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 250 คน และผู้บริโภคใน

เขตกรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย 250 คน 

เครื่องมือท่ีใช้ในกำรวิจัย

ส่วนที่ 1 ปัจจัยทางด้านส่วนประสมทางการตลาด 

7P ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัด

จ�าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้าน

ลักษณะทางกายภาพ และด้านกระบวนการ จ�านวน 42 ข้อ 

เมื่อน�าไปทดสอบหาความเชื่อมั่นพบว่ามีค่า Cronbach’s 

Alpha เท่ากับ 0.944

ส่วนที่ 2 ปัจจัยทางด้านข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ

แบบสอบถาม ได้ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และ

รายได้ต่อเดือน จ�านวน 5 ข้อ 

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผูว้จิยัได้ท�าการแจกแบบสอบถาม กบักลุม่ตวัอย่าง 

ซ่ึงเป็นลูกค้าที่ได้เข้ามาใช้บริการในบริษัท/ โชว์รูม โดยจะ

ท�าการ (screening) สอบถามถึงแนวโน้มความสนใจใน

การเลือกซื้อ รวมถึงอธิบายข้อมูลในการตอบแบบสอบถาม

ให้เข้าใจง่าย ก่อนที่จะให้ท�าการตอบแบบสอบถาม โดยผู้

วิจัยได้ท�าการเก็บข้อมูลจาก ผู้บริโภคที่พักอาศัยอยู่ในเขต

กรงุเทพมหานคร ประเทศไทย จ�านวน 250 คน และผูบ้รโิภค

ในเขตกรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย จ�านวน 250 คน 

กำรวิเครำะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ 

วิ เคราะห์ข ้อมูลจากสถิติที่ ใช ้ในการทดสอบ

สมมติฐาน คือ Exploratory Factor Analysis (EFA) 

เป็นการใช้ทดสอบโครงสร้างของแบบสอบถาม (construct 

validity) ว่าปัจจัยเหล่านั้นควรอยู่ในกลุ่มเดียวกันหรือไม่, 

Independent t-test ใช้ในการน�ามาทดสอบสมมติฐาน

ปัจจัยด้านเพศว่ามีผลกระทบต่อการตัดสินใจใช้บริการ

ซ�้าหรือไม่, one-way ANOVA ใช้ในการหาความสัมพันธ์

ระหว่างปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ที่น�ามาทดสอบ

สมมติฐานปัจจัยด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 

และรายได้ต่อเดือนว่ามีผลกระทบต่อการตัดสินใจเลือก

ซ้ือหรือไม่ และ Binary Logistic Regression ใช้หาความ

สัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด กับ

การตัดสินใจเลือกซ้ือ

ผลกำรวิจัย 

ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

พบว่าจากส่วนประสมทางการตลาดท้ัง 7 ปัจจัย มีปัจจัย

ท่ีมีค่าน้อยกว่าระดับนัยส�าคัญทางสถิติท่ี 0.05 ท้ังหมด 4 

ปัจจัยได้แก่ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ โดยค่า (Sig.) เท่ากับ 

0.035 ปัจจัยด้านราคา โดยมีค่า (Sig.) เท่ากับ 0.000 

ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย โดยค่า (Sig.) เท่ากับ 

0.000 และ ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ โดยมีค่า (Sig.) 

เท่ากับ 0.000 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าปัจจัยดังกล่าวทั้ง 4 ปัจจัย 

มีผลต่อแนวโน้มการตัดสินใจเลือกซ้ือรถยนต์ โตโยต้า นิว 

วีออส ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 

กับ ผู้บริโภคในเขตกรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย 
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ตำรำง 2

การวิเคราะห์ข้อมูลของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อแนวโน้มการตัดสินใจเลือกซื้อโดยผลการวิเคราะห์	การถดถอยโลจสติกต์แบบ

ทวิ	(binary	logistic	regression)

ปัจจัย B S.E. Wald df Sig. Exp (B)

(Constant) -.021 .106 .039 1 .843 .979

ด้านผลิตภัณฑ์ -.237 .112 4.441 1 .035** .789

ด้านราคา .581 .113 26.276 1 .000** 1.787

ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย 1.251 .135 85.766 1 .000** 3.494

ด้านส่งเสริมการตลาด -.035 .106 .110 1 .740 .965

ด้านบุคคล .023 .110 .045 1 .833 1.024

ด้านลักษณะทางกายภาพ .440 .113 15.125 1 .000** 1.552

ด้านกระบวนการ -.205 .108 3.604 1 .058 .815

* มีระดับนัยส�าคัญทางสถิติเท่ากับ 0.05 , 

** มีระดับนัยส�าคัญทางสถิติ 0.01

ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ของ

กลุ่มตัวอย่าง จากกลุ่มตัวอย่างจ�านวน 500 คนผู้ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชายหรือ

คิดเป็นร้อยละ 50.5 โดยส่วนมากมีอายุระหว่าง 25-33 ปี 

คิดเป็นร้อยละ 40.80 และส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาอยู่ใน

ระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 49.7 และประกอบอาชีพ 

พนักงานบริษัทเอกชน มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 72.1 โดย

มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ระหว่าง 20,000 – 40,000 บาท 

มากที่สุด โดยคิดเป็นร้อยละ 57.0 

ผลการวิเคราะห์สมมติฐาน ผลการศึกษาพบว่า 

จากการใช้ค่าสถิติ Independent t-test หาความสัมพันธ์

ระหว่างข้อมลูด้านเพศกบัการแนวโน้มการตัดสนิใจเลอืกซือ้ 

โดย พบว่าปัจจยัด้านเพศ Sig.เท่ากบั 0.112 ซึง่มค่ีามากกว่า

ระดับนัยส�าคัญทางสถิติที่ 0.05 สรุปได้ว่า เพศที่แตกต่าง

กันไม่มีอิทธิพลต่อแนวโน้มการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์ 

โตโยต้า นิว วีออส ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ประเทศไทย กับ ผู้บริโภคในเขตกรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศ

มาเลเซีย อย่างมีระดับนัยส�าคัญทางสถิติ 0.05

จากการใช้ค่าสถิติ one-way ANOVA หาค่าความ

สัมพันธ์ระหว่างอายุ (age) กับแนวโน้มการตัดสินใจเลือก

ซ้ือ พบว่ามีค่า F. เท่ากับ 2.683 และมีค่า Sig. เท่ากับ 

0.031 ซ่ึงเป็นค่าที่น้อยกว่าระดับนัยส�าคัญทางสถิติที่ 

0.05 สรุปได้ว่า อายุที่แตกต่างกันไม่มีผลต่อแนวโน้มการ

ตัดสินใจเลือกซ้ือรถยนต์ โตโยต้า นิว วีออส ของผู้บริโภค

ในเขตกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย กับ ผู้บริโภคในเขต

กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย แตกต่างกัน อย่างมี

ระดับนัยส�าคัญทางสถิติ 0.05

จากการใช้ค่าสถิติ one-way ANOVA หาค่าความ

สัมพันธ์ระหว่างระดับการศึกษา (education) กับแนวโน้ม

การตัดสินใจเลือกซื้อ พบว่ามีค่า F. เท่ากับ 1.189 และมีค่า 

Sig. เท่ากับ 0.313 ด้านอาชีพ (occupation) กับแนวโน้ม

การตัดสินใจเลือกซ้ือ พบว่ามีค่า F. เท่ากับ 1.372 และมี

ค่า Sig. เท่ากับ 0.243 และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน (income) 

กับแนวโน้มการตัดสินใจเลือกซื้อ พบว่ามีค่า F. เท่ากับ 

1.177 และมีค่า Sig. เท่ากับ 0.318 ซ่ึงเป็นค่าท่ีมากกว่า

ระดับนัยส�าคัญทางสถิติท่ี 0.05 สรุปได้ว่า ระดับการศึกษา 

อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ที่แตกต่างกันมีผลต่อแนว

โน้มการตัดสินใจเลือกซ้ือรถยนต์ โตโยต้า นิว วีออส ของผู้

บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย กับ ผู้บริโภค

ในเขตกรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ไม่แตกต่างกัน 

อย่างมีระดับนัยส�าคัญทางสถิติ 0.05 

กำรอภิปรำยผล 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อแนวโน้มการตัดสินใจเลือก

ซ้ือรถยนต์โตโยต้า นิว วีออส ของผู ้บริโภคในเขตกรุง
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กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย จากผลการศึกษาพบว่า 

ปัจจยัทางด้านส่วนประสมทางการตลาด 4 ปัจจยั คอื ปัจจยั

ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย 

และด้านลักษณะทางกายภาพ เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ

แนวโน้มการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์โตโยต้า นิว วีออส 

ของผู้บริโภคในเขตกรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย 

เพราะปัจจัยดังกล่าวข้างต้นน้ี ถือเป็นปัจจัยที่ผู้ประกอบ

การต้องให้ความส�าคัญในทุกๆ ด้าน 

ซ่ึงปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ (product) โตโยต้า นิว วี

ออส มลีกัษณะโดดเด่นด้วยคุณภาพ ซึง่สอดคล้องกบัแนวคดิ

ของ Mahmood & Khan (2014) กล่าวว่า ผลิตภัณฑ์

จะมีลักษณะโดดเด่น ด้วยการออกแบบคุณลักษณะ และ

ชื่อเสียงของแบรนด์ผลิตภัณฑ์และสามารถสร้างความพึง

พอใจและมอบความคุ้มค่าทางด้านจิตใจ ที่ตราสินค้าอื่นไม่

สามารถมีให้ได้ และในส่วนของ ฉัตยาพร เสมอใจ (2550) 

กล่าวว่า ผู้บริโภคยินดีที่จะจ่ายเงินให้กับตราสินค้าท่ีช่ือ

เสียง มากกว่ายอมจ่ายเงินให้กับตราสินค้าที่ไม่รู ้จักคุ ้น

เคย ซึ่งส�าหรับผู้บริโภคในเขตกรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศ

มาเลเซีย มีความเป็นไปได้ ที่จะซื้อรถยี่ห้อ Proton ซ่ึงมี

ความคุ้นเคยมากกว่า โตโยต้า เนื่องจากเป็นรถยนต์ท่ีผลิต

ภายในประเทศมาเลเซียเอง และตัวผู้บริโภคมีความเช่ือ

มั่นว่าตราสินค้า อีกทั้งเป็นรถยนต์ที่ผลิตภายใต้แบรด์ของ

ตนเอง จะสามารถสร้างความพึงพอใจและมอบความคุ้มค่า

ทางด้านจิตใจที่ตราสินค้าอื่นไม่สามารถมีให้ได้ 

ปัจจัยด้านราคา (price) โตโยต้านิว วีออส มีราคา

ที่เหมาะสมกับคุณภาพ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาแนวคิด

ของ Kotler, Armstrong, Wong & Saunders (2008) 

เน่ืองจากราคาของผลิตภัณฑ์หรือบริการ คือจ�านวนเงินท่ี

ผู้บริโภคยินดีที่จะจ่าย เพ่ือให้ได้สิทธิในการใช้ผลิตภัณฑ์

หรือบริการ ซึ่งถือว่ารุ่นนิว วีออส มีราคาที่เหมาะสมกับ

คุณภาพ และมีราคาค่าซ่อมแซมและบ�ารุงรักษา อีกทั้ง

ค่าอะไหล่ที่ไม่แพง 

ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย (place) “โต

โยต้า” มีมากมายหลายสาขาและอยู่ในท�าเลที่หาง่าย เดิน

ทางได้สะดวก ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ กมลภพ 

ทิพย์ปาละ (2555) มองว่า ช่องทางการจัดจ�าหน่าย ต้อง

พิจารณาในด้านของท�าเล สถานที่ตั้ง (location) และการ

วางต�าแหน่งตรงจุดที่เหมาะสม ย่อมส่งผลดีต่อยอดขาย ซึ่ง

โชว์รูมและศูนย์บริการ “โตโยต้า” มีมากมายหลายสาขา

และอยู่ในท�าเลท่ีสามารถเดินทางได้สะดวก อีกท้ังตัวแทน

จ�าหน่ายของโตโยต้า ยังมีมาตรฐานและความน่าเชื่อถือ 

ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ (physical) “โต

โยต้า” มีความทันสมัย สะอาด ท้ังภายในและภายนอก

อาคาร ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาของศิริวรรณ เสรีรัตน์ 

(2552) สิ่งซึ่งแสดงให้ลูกค้าเห็นบริการได้อย่างเป็นรูป

ธรรม จะมีผลต่อการตัดสินใจของลูกค้าหรือผู้ใช้บริการ 

รวมถึงสภาพแวดล้อม เช่นการจัดสถานที่ ความสะอาด 

แสงสว่าง รูปแบบร้าน สิ่งอ�านวยความสะดวก เป็นต้นซึ่ง

ในโชว์รูมและศูนย์บริการ “โตโยต้า” มีความสวยงามทัน

สมัย มีความสะอาด ท้ังตัวภายในและภายนอกอาคาร อีก

ทั้งมีสิ่งอ�านวยความสะดวกส�าหรับลูกค้าที่ครบครัน ไม่ว่ามี

อาหารว่างและเครื่องดื่ม Wi-Fi ท่ีมีไว้รองรับลูกค้า

ข้อเสนอแนะ

จากการวจิยัในครัง้นีพ้บว่าผูบ้รโิภคท้ัง 2 ประเทศมี

แนวโน้มจะเลือกซื้อรถยนต์โตโยต้า นิว วีออส จากปัจจัยใน

หลายๆ ด้าน ซ่ึงปัจจัยเหล่านี้น่าจะเป็นส่วนท่ีผู้ผลิตรถยนต์

โตโยต้า นิว วีออส ควรจะตระหนักถึงและหาทางปรับปรุง

แก้ไข โดยข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษา

1. เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู ้ผลิตรถยนต์ควรจะมีการ

ออกแบบและพัฒนาให้ภายในตัวรถยนต์ มีฟังก์ชันการใช้

งานที่หลากหลาย อีกทั้งเพื่อเป็นการดึงดูดให้ลูกค้าเกิด

ความสนใจ และเพื่อให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค

อีกหลายกลุ่ม

2. ควรพัฒนา แหล่งข ้อมูลรายละเอียดของ

ผลิตภัณฑ์ทางอินเทอร์เน็ตให้เพิ่มมากขึ้น เพื่อเป็นช่องทาง

ให้ผูบ้รโิภคสามารถศกึษาค้นคว้าข้อมลู เปรยีบเทียบระหว่าง

ยี่ห้อ เพื่อท�าให้ผู้บริโภคสามารถตัดสินใจซ้ือได้ง่ายขึ้น

3. ควรศึกษาปัจจัยด้านการสื่อสารการตลาดแบบ

บูรณาการ ท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือรถยนต์ โตโยต้า 

เปรียบเทียบกับคู่แข่งรายอื่นๆ

4. ควรศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้รถยนต์

พลังงานทางเลือกอื่นๆ ร่วมด้วย เนื่องจากในปัจจุบันมี

พลังงานทางเลือกเพิ่มมากข้ึน เช่น รถยนต์พลังงานไฟฟ้า 



228 Vol. 9 No. 1 January-April 2019
EAU HEritAgE JoUrnAl

Social Science and Humanity

เป็นต้น จึงจ�าเป็นที่จะต้องศึกษาเพ่ือหาความแตกต่างใน

ด้านต่างๆ และเป็นการประเมนิความสามารถในการแข่งขนั 

ในการพัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจรถยนต์ในอนาคต
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วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
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บทคัดย่อ

การวิจัยนี้นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะประชากรศาสตร์ท่ีมีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจในการซ้ือเครื่อง

ส�าอางน�าเข้าจากประเทศญี่ปุ่น และศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลพฤติกรรมการซื้อเครื่องส�าอางน�าเข้าจาก

ประเทศญ่ีปุ่น ใช้กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย 400 ตัวอย่าง ได้แก่ ประชากรเพศหญิงในเขตจังหวัดปทุมธานี เก็บข้อมูลปฐม

ภูมิโดยใช้วิธีการสอบถามแบบออนไลน์ ผลการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุระหว่าง 20-24 

ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี มีอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ท่ี 10,001-20,000 บาท 

ส่วนใหญ่ตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องส�าอางประเภทตกแต่งสีสัน โดยตัดสินใจซื้อด้วยตนเอง ในแต่ละครั้งที่ซื้อมีจ�านวนสินค้า 

1-2 ชิ้น ต่อครั้ง ในเวลา6เดือน ซึ่งค่าใช้จ่ายในแต่ละครั้งอยู่ท่ี 501-1,000 บาทโดยให้ความสนใจในเครื่องส�าอางแบรนด์ 

Shiseido, MAQuillAge เพื่อเพิ่มความมั่นใจในตนเอง และรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากอินเทอร์เน็ตเป็นส่วนใหญ่ ผลสรุปการ

วิเคราะห์สมมุติฐาน พบว่าระดับการศึกษามีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซ้ือเครื่องส�าอางน�าเข้าจากประเทศญี่ปุ่นของ

ประชากรที่อาศัยอยู่ในจังหวัดปทุมธานี ในการเลือกผลิตภัณฑ์ การเลือกสถานท่ีจ�าหน่าย ช่วงเวลาในการซ้ือ การเลือก

ช่วงเวลาในการซื้อ และปริมาณในการซื้อต่อครั้ง มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ0.05 ยกเว้นระดับการ

ศึกษากับความสัมพันธ์ในด้านการเลือกผลิตภัณฑ์และการเลือกสถานท่ีจ�าหน่ายไม่มีความสัมพันธ์กัน

ค�ำส�ำคัญ: ปัจจัยทางส่วนประสมทางการตลาด, ความพึงพอใจ, พฤติกรรมการซ้ือเครื่องส�าอาง

Abstract

This research aimed to examine the demographic characteristics that are correlated with the 

satisfaction of buying imported Japanese cosmetics and how the marketing mix factors influenced 

the consumers’ buying behavior of imported Japanese cosmetic products. The sample used in 

this study was 400 women in Pathum Thani province. Primary data were collected by using online  

questionnaires. The findings showed that most of the respondents were aged between 20-24 years 

old, hold a bachelor’s degree, work in the private sector and were earning an income of between 

ปัจจัยทำงส่วนประสมทำงกำรตลำดที่มีควำมสัมพันธ์ต่อควำมพึงพอใจในกำรซื้อเครื่องส�ำอำง

น�ำเข้ำจำกประเทศญี่ปุ่นของประชำกรในจังหวัดปทุมธำนี
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บทน�ำ

ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีประชากรเพศหญิง

มากกว่าเพศชาย จึงปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเรื่องความสวยความ

งามนั้นจะเป็นที่นิยม และมีการประกอบธุรกิจที่ข้องเก่ียว

กับความงามเป็นจ�านวนมากประชากรในปัจจุบันในวัย

สาว วัยท�างาน หรือสูงวัย ต่างก็ให้ความส�าคัญกับบุคลิก

ทางหน้าตาและผิวพรรณ สร้างความมั่นใจให้กับตนเอง 

และเพื่อให้ดูดีและให้ผู้อื่นยอมรับ ในชีวิตประจ�าวันเครื่อง

ส�าอางจึงเข้ามามีบทบาทกับประชากรมากขึ้น ท�าให้ธุรกิจ

เสริมความงามมียอดขายเจริญเติบโตขึ้นอย่างมาก ไม่ว่าจะ

เป็นเครื่องส�าอางแบรนด์ระดับสูง และแบรนด์ระดับกลาง

ก็ตอบโจทย์ผู้บริโภคได้เป็นอย่างมาก

ธุรกิจเครื่องส�าอางและความงามเป็นธุรกิจที่มี

อัตราการเจริญเติบโตและขยายอย่างต่อเนื่องทุกปี การ

บริโภคเครื่องส�าอางในปัจจุบันยังคงขยายตัวกันอย่างต่อ

เนื่อง เพราะคนในยุคปัจจุบันทั้งเพศชาย เพศหญิง และ

ทุกๆ ช่วงวัย ต่างให้ความสนใจใส่ใจเกี่ยวกับสุขภาพ ความ

งาม และผิวพรรณ รวมทั้งการดูแลตัวเองมากขึ้น มีความ

ต้องการอยากให้ตัวเองดูดีขึ้น และเป็นเหตุให้ธุรกิจด้าน

ความงาม คลินิกดูแลรักษาผิวพรรณ เครื่องส�าอางแบรนด์

ชั้นน�าต่างๆ จึงเกิดขึ้นมากมายเพื่อที่จะรองรับกับความ

ต้องการที่สูงขึ้นทุกปี ภายใต้คุณลักษณะของการเป็นธุรกิจ

ท่ี “โตเงียบ” ไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไร ธุรกิจความ

10,000 to 20,000 baht per month. Most of them usually bought 1-2 Japanese cosmetic products  

every 6 months. The respondent’s expenses on imported cosmetic products was between 500-

1,000 baht per purchase. The most popular brands among respondents were Shiseido and MAQuill 

Age to increase self-confidence. The information was mostly from the internet. The results revealed 

that most of the personal factors included a consideration of time the purchasing periods and the  

volume of purchases. In terms of education level, it was correlated to consumers’ buying behavior of  

Japanese cosmetics in Pathum Thani province. The demographic factors influenced the buying  

behavior of imported cosmetic products in all aspects: product selection, location selection, time of 

buying, and buying quantity, at 0.05 statistically significant level. However, education level did not 

have a significant impact on the product selection and location selection.

Keywords: marketing mix factors, satisfaction, buying cosmetics behavior

งามจงึเปรยีบเสมอืนแหล่งขมุทรพัย์ ทีร่อแจ้งเกดิผูป้ระกอบ

การที่มองเห็นโอกาสในการเข้ามาช่วงชิงส่วนแบ่งทางการ

ตลาดก่อนใคร

ปัจจุบันจะพบว่าตลาดเครื่องส�าอางมีความหลาก

หลาย ทัง้เรือ่งของราคารวมถงึคณุภาพ ทีส่ามารถตอบโจทย์

ความต้องการของผูบ้รโิภคและเข้าถึงกลุม่เป้าหมายได้อย่าง

ชัดเจน น�าไปสู่ภาวการณ์แข่งขันกันเพื่อแย่งชิงส่วนแบ่ง

ทางการตลาดที่มีมูลค่ามหาศาลเพิ่มสูงขึ้นทั้งตลาดภายใน

ประเทศและตลาดนอกประเทศ และทวคีวามรนุแรงมากขึน้

จากข้อมูลของศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 23 มกราคม 2559 ท่ีได้ท�าการ

จัดอันดับ 10 ธุรกิจท่ีโดดเด่น โดยประเมินจาก ปี 2554-

2557 พบว่า ธุรกิจที่เกี่ยวกับสุขภาพและความงาม “เคร่ือง

ส�าอาง ข้ึนแท่นเป็นธุรกิจมาแรงครองอันดับ 1 ติดต่อกัน 

เนื่องจากกระแสการให้ความส�าคัญกับการรักษาสุขภาพ

และการดูแลความงามเพิ่มมากข้ึน ในขณะท่ีธุรกิจเด่นใน

ปีนี้ ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับความสวยความงาม ก็ยังครอง

เบอร์หนึ่งอีกเช่นกัน

หลงัจากทีต่ลาดเครือ่งส�าอางเกาหลทีีแ่ข่งขนัอย่าง

ดุเดือดช่วง 3-4 ปีก่อน จากกระแสกิมจิท่ีฮอตฮิตโดยเฉพาะ

ในกลุ่มวัยรุ่น ด้วยจุดขายราคาที่เข้าถึงง่าย ท�าให้เครื่อง

ส�าอางค่ายญี่ปุ ่น ซึ่งมีความพรีเมียมในราคาที่สูงกว่าได้
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รับผลกระทบในแง่ของกระแสและความนิยม แต่ปัจจุบัน

กระแสความนิยมเคร่ืองส�าอางของประเทศเกาหลีเริ่มลด

ลง ซึ่งผลส่วนหนึ่งมาจากผู ้บริโภคเริ่มค�านึงถึงคุณภาพ

การดูแลผิวพรรณในระยะยาวมากขึ้น จากปัจจัยเหล่านี้ 

ท�าให้กลุ่มเครื่องส�าอางจากประเทศญ่ีปุ่นและเคาน์เตอร์

แบรนด์จากประเทศแถบยุโรปมีความได้เปรียบมากกว่า  

ขณะที่แนวโน้มการแข่งขันในตลาดกลุ่มเครื่องส�าอางนั้น 

แบรนด์ชั้นน�าของเกาหลียังคงเติบโตได้ดีในกลุ่มสกินแคร์

โดยเฉพาะไวท์เทนนิ่งที่สามารถท�ายอดขายในกลุ่มนี้ได้

อย่างสูงสุดและคาดว่า ผู้ประกอบการอีกหลายๆ รายใน

ต่างประเทศทั้งเอเชียและยุโรปที่จะหันมารุกตลาดเครื่อง

ส�าอางในประเทศไทยมากขึ้น

ทั้งน้ี ส�าหรับตลาดเครื่องส�าอางระดับเคาน์เตอร์

แบรนด์ มีโอกาสเติบโตอยู่ที่ 10% เห็นได้จากแบรนด์ใหม่ๆ 

ที่ทยอยเข้ามาท�าตลาดกันอย่างต่อเนื่อง เครื่องส�าอางจาก

ญ่ีปุ่นยังคงได้รับความนิยมจากผู้บริโภค ไม่แพ้แบรนด์จาก

ฝั่งตะวันตก เนื่องจากความเข้าใจในสภาพผิวของคนเอเชีย 

และการค้นคว้าวิจัยที่ใส่ใจรายละเอียดสไตล์ญ่ีปุ่น ท�าให้

ผู้บริโภคเกิดความยอมรับและมั่นใจ ตลาดเครื่องส�าอาง

ในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมามีการเติบโตแบบก้าวกระโดดเฉลี่ย 

18% ต่อปี โดยมีมูลค่าตลาดรวม 2.1 แสนล้านบาท แบ่ง

เป็นตลาดในประเทศ 60% มูลค่า 1.2 แสนล้านบาท และ

ตลาดส่งออก 40%  มูลค่า 9 หมื่นล้านบาทขณะที่ภายหลัง

จากการเปิดประชาคมอาเซียนในปี 2558 ที่ก�าลังจะเกิด

ขึ้น ธุรกิจเครื่องส�าอางจะแข่งขันกันรุนแรงและคาดว่าใน

ปี 2562 มูลค่าตลาดรวมจะเติบโตกว่าเท่าตัว โดยเฉพาะ

ภาคการส่งออก ซึ่งมีโอกาสขยายตัวไปกว่า 2 แสนล้านบาท

ตลาดอุตสาหกรรมเครื่องส�าอางในประเทศไทย

กลุ ่มสกินแคร์ มีมูลค่าสูงถึง 400,000 ล้านบาท เป็น

ผลิตภัณฑ์บ�ารุงเพื่อผิวขาวถึง 48% ผลิตภัณฑ์บ�ารุงผิว

แบบทั่วไป 43% และผลิตภัณฑ์บ�ารุงแบบให้คุณประโยชน์

เฉพาะ 9%   ถือว่า “สกินแคร์” เป็นตลาดที่ใหญ่มาก และ

ขยายตัวขึ้นเรื่อยๆ อีกทั้งกลุ่มสินค้าก็มีหลากหลายมากยิ่ง

ขึ้น ทั้งกลุ่มคอสเมติกส์ กลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร กลุ่ม

ผลิตภัณฑ์ดูแลรูปร่าง กลุ่มคลินิกความงาม และกลุ่มสปา 

ซึ่งมีการแข่งขันทางการตลาดสูง ธุรกิจในแต่ละกลุ่มล้วน

คิดและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เข้ามาท�าให้ตลาดมี

การเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา จากความคาดหมายของ

ข้อมูลของศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัย

หอการค้าไทย ว่าในการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

ในปลายปี 2558 จะส่งผลให้เครื่องส�าอางแบรนด์ด์ดังจาก

ประเทศต่างๆ ทยอยเข้ามาท�าตลาดในประเทศไทยเพิ่มขึ้น

ต่อเนื่องและมากข้ึน ท้ังจากจีน ญี่ปุ่น เกาหลี ฟิลิปปินส์ 

เพราะประตูการค้าการลงทุนเปิดแล้ว ซึ่งคาดว่าจะเห็น 

แบรนด์เครื่องส�าอางต่างๆ เข้ามาลงทุนในไทยมากขึ้น ใน

ขณะท่ีไทยเองก็สามารถไปลงทุนในประเทศเพื่อนบ้านได้

ง่ายขึน้เช่นกนัคาดว่าตลาดเครือ่งส�าอางจะมมีลูค่าระดับ 1.4 

แสนล้านบาท จากปัจจุบันอยู่ที่ 1.3 แสนล้านบาท โดยไทย

มีส่วนแบ่งตลาดประมาณ 40% ขณะที่สินค้าเครื่องส�าอาง

ที่มาจากประเทศเพื่อนบ้านก็ทยอยเข้ามาตีตลาดเครื่อง

ส�าอางไทยมากข้ึน ในอุตสาหกรรมความงามไทย ทั้งภาค

รัฐ-เอกชนร่วมกันผลักดันศักยภาพของประเทศไทยเป็น

ศูนย์กลาง ด้านการผลิตในอาเซียน ท้ังผลิตภัณฑ์เครื่อง

ส�าอางและความงามของโลก โดยเช่ือว่าในอนาคตไทยจะ

มีโอกาสเป็นท้ังฐานการผลิตและรับจ้างผลิตควบคู่กันไป

กับตลาดแห่งความงาม 

เนื่องด้วยจากข้อมูลการพยากรณ์เหล่านี้ เป็นเหตุ

ท�าให้ผู ้ศึกษาสนใจเรื่อง ปัจจัยทางส่วนประสมทางการ

ตลาดท่ีมีผลในเรื่องพฤติกรรมการซ้ือเครื่องส�าอางน�าเข้า 

จากประเทศญี่ปุ่น ของประชากรในจังหวัดปทุมธานี เพื่อ

ให้ได้ข้อมลูซึง่จะน�าไปใช้เป็นประโยชน์ในการวางแผนธุรกจิ 

และนอกจากนี้ยังเป็นประโยชน์แก่ผู้ท่ีประกอบธุรกิจเกี่ยว

กับเครื่องส�าอางและน�าไปปรับใช้กลยุทธ์ทางการตลาดที่

เหมาะสมได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

1. เพื่อท่ีจะศึกษาปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์

ท่ีต่างกันของผู้บริโภค มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อ

เครือ่งส�าอางน�าเข้าจากประเทศญีปุ่น่ของประชากรทีอ่าศยั

อยู่ในจังหวัดปทุมธานี

2. เพือ่ทีจ่ะศกึษาปัจจยัทางด้านประชากรศาสตร์ที่

ต่างกนัของผูบ้รโิภค มคีวามสมัพนัธ์กบัความพงึพอใจในด้าน

ส่วนประสมทางการตลาดในการซือ้เครือ่งส�าอางน�าเข้าจาก

ประเทศญี่ปุ่นของประชากรที่อาศัยอยู่ในจังหวัดปทุมธานี
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แนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง

พฤติกรรมผู้บริโภค คือ การกระท�าของบุคคล ซ่ึง

เกีย่วข้องโดยตรงกบัซือ้และการใช้ผลติภณัฑ์ ทัง้น้ี หมายรวม

ถึง กระบวนการตัดสินใจที่เกิดขึ้นก่อน และมีส่วนก�าหนด

ให้เกิดการกระท�า (ปริญ ลักษิตานนท์, 2536) 

กิติบดี คุณโลหิต (2552) อธิบายว่า กระบวนการ

ตัดสินใจของผู้ซื้อ ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ได้แก่ 

ขั้นที่ 1 การรับรู้ถึงปัญหา กระบวนการซื่อจะเกิด

ขึน้เมือ่ผู้ซือ้ตระหนกัถงึปัญหาหรอืความต้องการของตนเอง

ขั้นที่ 2 การค้นหาข้อมูล ในขั้นนี้ผู ้บริโภคจะ

แสวงหาข้อมูลเพื่อตัดสินใจ ในขั้นแรกจะค้นหาข้อมูลจาก

แหล่งภายในก่อน เพือ่น�ามาใช้ในการประเมนิทางเลอืก หาก

ยงัได้ข้อมลูไม่เพยีงพอกต้็องหาข้อมลูเพิม่จากแหล่งภายนอก

ขั้นที่ 3 การประเมินผลทางเลือก ผู้บริโภคจะน�า

ข้อมูลที่ได้รวบรวมไว้มาจัดเป็นหมวดหมู่และวิเคราะห์

ข้อดี ข้อเสีย ทั้งในลักษณะการเปรียบเทียบหาทางเลือก

และความคุ้มค่ามากที่สุด

ขั้นที่  4 การตัดสินใจเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด 

หลังการประเมิน ผู ้ประเมินจะทราบข้อดี ข้อเสีย หลัง

จากนั้นบุคคลจะต้องตัดสินใจเลือกทางเลือกที่ดีท่ีสุดใน

การแก้ปัญหา มักใช้ประสบการณ์ในอดีตเป็นเกณฑ์ ท้ัง

ประสบการณ์ของตนเองและผู้อื่น

ขั้นที่ 5 การประเมินภายหลังการซื้อ เป็นข้ัน

สุดท้ายหลังจากการซื้อ ผู้บริโภคจะน�าผลิตภัณฑ์ที่ซื้อนั้น

มาใช้ และในขณะเดียวกันก็จะท�าการประเมินผลิตภัณฑ์

นั้นไปด้วย ซึ่งจะเห็นได้ว่า กระบวนการตัดสินใจซ้ือของ

ผู้บริโภคเป็นกระบวนการต่อเนื่อง ไม่ได้หยุดตรงที่การซ้ือ

ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อของผู ้บริโภค 

(Kotler, 1997) ได้แก่

1. ปัจจัยทางวัฒนธรรม เป็นปัจจัยขั้นพื้นฐานที่สุด

ในการก�าหนดความต้องการและพฤติกรรมของ มนุษย์ เช่น 

การศึกษา ความเชื่อ ยังรวมถึงพฤติกรรมส่วนใหญ่ท่ีได้รับ

การยอมรับภายในสงัคมใดสงัคมหนึง่โดยเฉพาะลกัษณะชัน้

ทางสังคม ประกอบด้วย 6 ระดับ

ระดับที่ 1 Upper-Upper Class ประกอบด้วยผู้

ท่ีมีช่ือเสียงเก่าแก่เกิดมาบนกองเงินกองทอง

ระดับท่ี 2 Lower –Upper Class เป็นช้ันของ

คนรวยหน้าใหม่ บคุคลเหล่านีเ้ป็นผูย้ิง่ใหญ่ในวงการบรหิาร 

เป็นผู้ท่ีมีรายได้สูงสุดในจ�านวนช้ันท้ังหมด จัดอยู่ในระดับ

มหาเศรษฐี

ระดับท่ี 3 Upper-Middle Class ประกอบด้วย

ชายหญิงที่ประสบความส�าเร็จในวิชาอื่น ๆ  สมาชิกชั้นี้ส่วน

มากจบปริญญาจากมหาวิทยาลัย กลุ่มนี้เรียกกันว่าเป็นตา

เป็นสมองของสังคม

ระดับท่ี 4 Lower-Middle Class ประกอบด้วย

พวกที่ไม่ใช่ฝ่ายบริหาร เจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก พวกท�างาน

นั่งโต๊ะระดับต�่า

ระดับท่ี 5 Upper-Lower Class เป็นพวก จน

แต่ซื่อสัตย์ ได้แก่ชนชั้นท�างานเป็นชั้นที่ใหญ่ที่สุดในชั้น

ทางสังคม

ระดับท่ี 6 Lower-Lower Class ประกอบด้วย

คนงานที่ไม่มีความช�านาญกลุ่มชาวนาที่ไม่ที่ดินเป็นของ

ตนเองชนกลุ่มน้อย

2. ปัจจัยทางสังคม เป็นปัจจัยท่ีเก่ียวข้องในชีวิต

ประจ�าวันและมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อ ซึ่ง ประกอบ

ด้วย

2.1 กลุ่มอ้างอิง หมายถึง กลุ่มใดๆ ท่ีมีการ

เก่ียวข้องกัน ระหว่างคนในกลุ่ม แบ่งเป็น 2 ระดับ ได้แก่

กลุ่มปฐมภูมิ ได้แก่ครอบครัว เพื่อนสนิท มักมีข้อจ�ากัดใน

เรื่องอาชีพ ระดับช้ันทางสังคม และช่วงอายุ กลุ่มทุติยภูมิ 

เป็นกลุ่มทางสังคมท่ีมีความสัมพันธ์แบบตัวต่อตัว แต่ไม่

บ่อย มีความเหนียวแน่นน้อยกว่ากลุ่มปฐมภูมิ

2.2 ครอบครวั เป็นสถาบนัทีท่�าการซือ้เพือ่การ

บริโภคท่ีส�าคัญท่ีสุด นักการตลาดจะพิจารณา ครอบครัว

มากกว่าพิจารณาเป็นรายบุคคล

2.3 บทบาททางสถานะ บุคคลท่ีจะเก่ียวข้อง

กับหลายกลุ่ม เช่น ครอบครัว กลุ่มอ้างอิง ท�าให้ บุคคลมี

บทบาทและสถานภาพท่ีแตกต่างกันในแต่ละกลุ่ม

3. ปัจจยัส่วนบคุคล การตดัสนิใจของผูซ้ือ้มกัได้รบั

อิทธิพลจากคุณสมบัติส่วนบุคคลต่าง ๆ เช่น อายุ อาชีพ 

สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจ การศึกษา รูปแบการด�าเนินชีวิต 
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วัฏจักรชีวิตครอบครัว

4. ปัจจยัทางจติวทิยา การเลอืกซือ้ของบคุคลได้รบั

อิทธิพลจากปัจจัยทางจิตวิทยา ซึ่งจัดปัจจัยในตัว ผู้บริโภค

ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อและใช้สินค้า ปัจจัยทาง

จิตวิทยาประกอบด้วยการจูงใจ การรับรู้ ความเชื่อและ

เจตคติ บุคลิกภาพและแนวความคิดของตนเอง

ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกภายในจิตใจ

ของมนุษย์ที่ไม่เหมือนกัน ขึ้นอยู ่กับแต่ละบุคคลว่าจะ

มีความคาดหมายกับสิ่งหนึ่งสิ่งใดอย่างไร ถ้าคาดหวัง

หรือมีความตั้งใจมากและได้รับการตอบสนองด้วยดีจะมี

ความพึงพอใจมากแต่ในทางตรงกันข้ามอาจผิดหวังหรือ

ไม่พึงพอใจเป็นอย่างยิ่ง เมื่อไม่ได้รับการตอบสนองตามท่ี

คาดหวังไว้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสิ่งที่ตั้งใจไว้ว่าจะมีมากหรือน้อย  

(วิรุฬ พรรณเทวี, 2542)

อดุลย์ จาตุรงคกุล (2543, น. 26)  กล่าวถึงเรื่อง 

องค์ประกอบของส่วนผสมทางการตลาด (4P’s) ว่าเป็นตัว

กระตุ้นหรือสิ่งเร้าทางการตลาดที่กระทบต่อการตัดสินใจ

ซื้อ โดยแบ่งออกได้ ดังนี้

1. ผลิตภัณฑ์ (products) ที่ต้องมีคุณภาพและ

รูปแบบดีไซน์ตรงตามความต้องการของลูกค้า หรือสินค้า

หรือบริการที่บุคคลและองค์กรซื้อไปเพื่อใช้ในกระบวนการ

ผลิตสินค้าอื่นๆ หรือในแนวทางการประกอบธุรกิจ หรือ

หมายถึงสินค้าหรือบริการที่ผู ้ซื้อสินค้าหรือบริการที่ผู ้ซื้อ

ไปเพื่อใช้ในการผลิต การให้บริการ หรือด�าเนินงานของ

กิจการ หรือ แม้ผลิตภัณฑ์จะเป็นองประกอบตัวเดียวใน

ส่วนประสมของการตลาดก็ตาม แต่เป็นตัวส�าคัญท่ีมีราย

ละเอยีดทีจ่ะต้องพจิารณาอกีมากมาย ดงันี ้เช่นความหลาก

หลายของผลิตภัณฑ์ (produce variety) ชื่อตราสินค้า

ของผลิตภัณฑ์ (brand name) คุณภาพ ของผลิตภัณฑ์ 

(quality) การรับระกันผลิตภัณฑ์ (warranties) และการ

รับคืนผลิตภัณฑ์ (returns) 

2. ราคา (pricing) ต้องเหมาะสมกับต�าแหน่ง

ทางการแข่งขันของสินค้าและสร้างก�าไรในอัตราท่ีเหมาะ

สมสู่กิจการหรือจ�านวนเงินที่ถูกเรียกเก็บเป็นค่าสินค้าหรือ

บริการหรืผลรวมของมลูค่าที ่ ผูซ้ือ้ท�าการแลกเปลีย่นเพือ่ให้

ได้มาซึ่งผลประโยชน์จากการมีหรือการใช้ผลิตภัณฑ์สินค้า

หรือบริการหรือนโยบายการตั้งราคา (pricing policies) 

หรอืมลูค่าของสนิค้าและบรกิารทีว่ดัออกมาเป็นตวัเงนิ การ

ก�าหนดรามีความส�าคัญต่อกิจการมาก กิจการไม่สามารถ

ก�าหนดราคาสินค้าเองได้ตามใจชอบ การพิจารณาราคาจะ

ต้องก�าหนดต้นทุนการผลิต สภาพการแข่งขัน ก�าไรที่คาด

หมาย ราคาของคู่แข่งขัน ดังนั้นกิจการจะต้องเลือกกลยุทธ์

ท่ีเหมาะสมในการก�าก�าหนดราคาสนิค้าและบรกิาร ประเดน็

ส�าคญัจะต้องพจิารณาเกีย่วกบัราคาได้แก่ ราคาสนิค้าทีร่ะบุ

ในรายการหรือราคาท่ีระบุ (list price) ราคาท่ีให้ส่วนลด 

(discounts) ราคาท่ีมีส่วนยอมให้ (allowances) ราคา

ท่ีมีช่วงระยะเวลา   ท่ีการช�าระเงิน (payment period) 

และราคาเงื่อนไขให้สินเช่ือ (credit terms) 

3. ช่องทางการจัดจ�าหน่าย (place) ก็เน้นช่อง

ทางการกระจายสินค้าที่ครอบคลุมและทั่วถึง สามารถ

เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายทุกส่วนได้เป็นอย่างดีหรือเป็น

ช่องทางจัดจ�าหน่ายเป็นเส้นทางเคลื่อนย้ายจากผู้ผลิตไป

ยังผู้บริโภคหรือลูกค้า ซ่ึงอาจผ่านคนกลางหรือไม่ผ่านก็ได้ 

ในช่องทางการจัดจ�าหน่ายประกอบด้วย ผู้ผลิต ผู้บริโภค 

หรือผู้ใช้ทางอุตสาหกรรม (industrial user) หรือลูกค้า

ทางอุตสาหกรรม (industrial consumer) และคนกลาง 

(middleman) โลจิสติกส์ทางการตลาด เป็นการวางแผน

การปฏิบัติตามแผนและการควบคุมการย้ายสินค้าจากจุด

เริ่มต้นไปยงจุดที่ต้องการ เพื่อตอบสนองความต้องการของ

ลกูค้าโดยมุง่ผลก�าไร หรอืกลยทุธ์ทางการตลาดในการท�าให้

มผีลติภณัฑ์ไว้พร้อมจ�าหน่าย สามารถก่ออทิธพิลต่อการพบ

ผลิตภัณฑ์ แน่นอนว่าสินค้าท่ีมีจ�าหน่ายแพร่หลายและง่าย

ท่ีจะซ้ือก็จะท�าให้ผู้บริโภคน�าไปประเมินประเภทของช่อง

ทางท่ีน�าเสนอก็อาจก่ออิทธิพลต่อการรับรู้ภาพพจน์ของ

ผลิตภัณฑ์ หรือ ช่องทางการจัดจ�าหน่ายที่เกี่ยวข้องกับ 

หน่วยเศรษฐกิจต่าง ๆ ท่ีมีส่วนร่วมในกระบวนการน�าพา

สินค้าจากผู้ผลิตไปสู่มือผู้บริโภค ซ่ึงการตัดสินใจเลือกช่อง

ทางการจัดจ�าหน่ายที่เหมาะสม มีความ ส�าคัญต่อก�าไร

ของหน่วยธุรกิจ รวมทั้งมีผลกระทบต่อการก�าหนดส่วน

ผสมทางการตลาดท่ีเก่ียวข้องอื่นๆ เช่น การตั้งราคา การ

โฆษณา เกรดสินค้า หรือ การกระจายสินค้าเป็นกิจกรรม

ท่ีเก่ียวข้องกับการเคลื่อนย้ายตัวสินค้า จากผู้ผลิตไปยังผู้

บริโภค หรือผู้ใช้ทางอุตสาหกรรมการขนส่งและการเก็บ

รักษาตัวสินค้า ภายในธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งและระบบช่อง

ทางการจัดจ�าหน่ายของธุรกิจนั้น 
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4. การส่งเสริมการตลาด (promotion) ที่เน้นท้ัง

การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการขายและการตลาด

โดยตรง ซ่ึงสามารถเรียกว่า 4p ซึ่งน�าไปสู่การได้ครอบ

ครองส่วนแบ่งทางการตลาดที่เพิ่มขึ้นตามเป้าหมายของ

กิจการน่ันเอง ระดับที่สองคือการตลาดที่มุ่งเน้นทางด้าน

ของการสร้างประสบการณ์ที่ดีน่าประทับใจให้กับลูกค้า 

ก็จะน�าไปสู่การสร้างความผูกพันทางด้านอารมณ์ที่แนบ

แน่น ต่อผู้บริโภคแบบสนิทแนบแน่น โดยผลลัพธ์ที่คาด

หวังจากกิจการในการด�าเนินกลยุทธ์ทางการตลาดระดับ

ท่ีสองนี้ คือกิจการจะสามารถมีส่วนแบ่งการตลาดในจิตใจ

ของลูกค้าสูงข้ึนเมื่อเทียบกับคู่แข่งขัน หรือ เป็นกิจกรรม 

ติดต่อสื่อสารไปยังตลาดเป้าหมายเพื่อเป็นการให้คามรู้ 

ชกัจงู หรอืเป็นการเตอืน ความจ�าเป็นของตลาดเป้าหมายที่

มต่ีอตราสนิค้าและผลติภณัฑ์สนิคาหรอืบรกิาร การโฆษณา 

การส่งเสริมการขาย 

กรอบแนวคิดกำรวิจัย

 ตัวแปรอิสระ     ตัวแปรตาม

ปัจจัยส่วนบุคคล

- อายุ

- ระดับการศึกษา

- อาชีพ

- รายได้เฉล่ียต่อเดือน

พฤติกรรมการซ้ือเครื่องส�าอางน�าเข้าจากประเทศญี่ปุ่น

- การเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์

- สถานท่ีซ้ือ

- ปริมาณการซ้ือ

- โอกาสท่ีได้ใช้

ความพงึพอใจทางด้านปัจจยัทางส่วนประสมทางการตลาด

- ผลิตภัณฑ์

- ราคา

- ช่องทางการจัดจ�าหน่าย

- การส่งเสริมการขาย

ภำพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

สมมติฐำนกำรวิจัย

1. ปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ที่ต ่างกัน

ของผู้บริโภค มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อเครื่อง

ส�าอางน�าเข้า จากประเทศญี่ปุ่นของประชากรที่อาศัยอยู่

ในจังหวัดปทุมธานี

2. ปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ที่ต่างกันของผู้

บริโภค มีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจในการซื้อเครื่อง

ส�าอางน�าเข้า จากประเทศญี่ปุ่นของประชากรที่อาศัยอยู่

ในจังหวัดปทุมธานี

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

ประชากร ได้แก่ ผู ้บริโภคเพศหญิงในจังหวัด

ปทุมธานี ซ่ึงประกอบด้วย นักศึกษา คนวัยท�างาน ผู้สูงอายุ 

กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริโภคเพศหญิงในเขตจังหวัดปทุมธานี 

โดยท�าการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก ตามแหล่งชุมชน ห้าง

สรรพสินค้าต่างๆ ซึ่งผู ้ศึกษาไม่ทราบประชากรที่แน่ชัด 

และได้ก�าหนดขนาดตัวอย่าง โดยใช้สูตรการค�านวณแบบ

ไม่ทราบประชากร โดยใช้ระดับความเช่ือมั่นท่ี 95% และ

ยอมให้เกิดความคลาดเคลื่อนในตัวอย่าง 5%

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย

ใช้แบบสอบถาม (questionnaires) จ�านวน 30 

ข้อ ซึ่งเป็นค�าถามปลายปิด โดยเนื้อหาแบ่งออกเป็น 3 

ส่วน ได้แก่ 
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลโดยทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

(5 ข้อ)

ส่วนที่ 2 พฤติกรรมในการซื้อเครื่องส�าอางน�า

เข้า (10 ข้อ)

ส่วนที่ 3 องค์ประกอบในการตัดสินใจซ้ือเครื่อง

ส�าอางน�าเข้า จ�าแนกตามส่วนประสมการตลาด (15 ข้อ)

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

เกบ็รวบรวมข้อมลูโดยการน�าแบบสอบถามทีเ่สรจ็

สมบูรณ์ ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ น�าไปท�าการ

ทดสอบความเชื่อมั่น ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

1 .  ความเที่ยงตรง (val idity) ผู ้ศึกษาน�า

แบบสอบถามที่ได้จัดท�าขึ้นตามกรอบแนวคิด โดยให้

อาจารย์ที่ปรึกษาช่วยพิจารณา และตรวจสอบทั้งความถูก

ต้อง ความเหมาะสมของภาษาที่ใช้ เพื่อน�าไปปรับปรุงและ

แก้ไข ก่อนท�าการเก็บข้อมูลจริง

2. ความเชื่อมั่น (reliability) ผู ้ ศึกษาได้น�า

แบบสอบถามที่จัดท�าขึ้นมา และปรับปรุงแก้ไขมาท�าการ

ทดสอบก่อนใช้จริงจ�านวน 40 ชุด เพื่อตรวจสอบว่าค�าถาม

ว่าสามารถสื่อความหมายได้ตรงกับความต้องการ มีความ

ถูกต้อง และรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่ก�าหนดไว้ 

กำรวิเครำะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้

วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ดังนี้

1. สถิติเชิงพรรณนา (description statistic) โดย

หาค่าความถี ่ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 

คือ การวิเคราะห์ด้านประชากรศาสตร์ของแต่ละบุคคล

2. สถิติเชิงอนุมาน (inferential statistic) ใช้

วิเคราะห์เพ่ือทดสอบสมมติฐานทีก่�าหนดไว้ โดยการทดสอบ

หาค่า Chi-squares ซึ่งตัวแปรระดับการวัดเป็น Nominal 

Scale ใช้ในการทดสอบนัยส�าคัญในการเปรยีบเทยีบสดัส่วน

3. ใช ้การวิ เคราะห์ผ ่านค ่าความแปรปรวน  

(variance) เรียกว่า Analysis of Variance 

ผลกำรวิจัย 

ผลการวิจัยเรื่องส่วนประสมทางการตลาดที่มีผล

ต่อพฤติกรรมการซ้ือเครื่องส�าอางน�าเข้าจากประเทศญี่ปุ่น

ของประชากรในจังหวัดปทุมธานี พบว่าเป็นกลุ่มประชากร

ท่ีมีอายุระหว่าง 20 - 24 ปี ซ่ึงอยู่ในช่วงวัยท่ีเพิ่งเรียนจบ

และเริม่ท�างาน ระดบัการศกึษาส่วนใหญ่ คอื ระดบัปรญิญา

ตรี มีวุฒิภาวะในการตัดสินใจด้วยตนเอง มีรายได้เฉล่ียต่อ

เดือนอยู่ท่ี 10,001-20,000 บาท แสดงถึงความสามารถ

ในการใช้จ่ายซื้อเครื่องส�าอางน�าเข้าจากประเทศญี่ปุ่นที่

มีคุณภาพสูง เพื่อตกแต่งสีสันและเพื่อเพิ่มความมั่นใจ ใน

แต่ละครั้งซ้ือจ�านวน 1-2 ช้ิน ราคาราคาท่ีซ้ือต่อ 1 ครั้งนั้น

อยู่ท่ี 500 ถึง 1,000 บาท ในระยะเวลาหกเดือนเฉลี่ยแล้ว

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการซ้ือ 1 ครั้ง และมักซื้อ

ในช่วงที่มีโปรโมชั่น กลุ่มตัวอย่างยังมีความคิดเห็นระดับ

มากที่สุดกับด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย ที่ลูกค้าสามารถ

หาซ้ือสินค้าได้ตามห้างสรรพสินค้า

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ 

สินค้ามีคุณภาพเชื่อถือได้ สินค้าได้รับการรับรองมาตรฐาน 

และสนิค้าใช้วตัถุดบิท่ีมคีณุภาพมคีวามสมัพนัธ์ต่อพฤตกิรรม

ในการเลือกซื้อเครื่องส�าอางน�าเข้าจากประเทศญี่ปุ ่น 

ยกเว้นสินค้ามีบรรจุภัณฑ์ท่ีสวยงามไม่มีความสัมพันธ์ต่อ

พฤติกรรมในการเลือกซื้อเครื่องส�าอางน�าเข้าจากประเทศ

ญี่ปุ่นอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ี 0.05 ปัจจัยส่วนประสม

ทางการตลาดในทุกๆด้าน มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมใน

การเลือกซื้อเครื่องส�าอางน�าเข้าจากประเทศญี่ปุ่นอย่างมี

นัยส�าคัญทางสถิติที่ 0.05 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด

ด้านช่องทางการจัดทุกๆด้าน มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรม

ในการเลือกซื้อเครื่องส�าอางน�าเข้าจากประเทศญี่ปุ่นอย่าง

มีนัยส�าคัญทางสถิติท่ี 0.05 และปัจจัยส่วนประสมทางการ

ตลาดด้านการส่งเสรมิการตลาดทุกๆด้าน มคีวามสมัพนัธ์ต่อ

พฤติกรรมในการเลือกซื้อเครื่องส�าอางน�าเข้าจากประเทศ

ญี่ปุ่นอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ี 0.05

กำรอภิปรำยผล

การศึกษาครั้งนี้ ปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย 

อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ย มีความ

สัมพันธ์ต ่อพฤติกรรมในการเลือกซื้อเครื่องส�าอางน�า
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เข้าจากประเทศญี่ปุ ่นของประชากรเพศหญิงในจังหวัด

ปทุมธานี อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ 0.05 ด้านการเลือก

ซ้ือผลิตภัณฑ์ การเลือกสถานที่จัดจ�าหน่าย ช่วงเวลาท่ีซ้ือ 

และปริมาณการซื้อ ซึ่งสอดคล้องกับแบบจ�าลองพฤติกรรม

การซื้อของ Kotler (1997, p. 172) ซึ่งเป็นแบบจ�าลอง

พฤติกรรมผู ้บริโภคที่เป็นที่ยอมรับและใช้ในการอ้างอิง 

ส�าหรับงานศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมในการเลือก

ซื้อเครื่องส�าอางน�าเข้าจากประเทศญี่ปุ่นของประชากรเพศ

หญิงในจังหวัดปทุมธานี ในการตัดสินใจซื้อเครื่องส�าอางน�า

เข้าจากประเทศญี่ปุ่นในตราสินค้า หรือบริการ และผลของ

การตัดสินใจ แบบจ�าลองดังกล่าวแสดงและอธิบายปัจจัยท่ี

มีผลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภค ทั้งปัจจัยภายนอก ปัจจัย

ภายใน และปัจจัยส่วนบุคคล ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยที่ผู้

ศึกษาได้ท�าการศึกษาดังนี้ 

อรุณวรรณ แก้วศิลป์ (2552) ศึกษาเกี่ยวกับ

ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อเครื่องส�าอาง 

Oriental Princess ในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่าง 

400 ตัวอย่าง ผลการศึกษาพบว่ามีความสัมพันธ์ระหว่าง

ปัจจยัทางประชากรศาสตร์กบัการตดัสนิใจซือ้เครือ่งส�าอาง

ยี่ห้อ Oriental Princess ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมี

นัยส�าคัญทางสถิติที่ 0.05 ซึ่งส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบสอบถาม

ตัดสินใจซื้อเครื่องส�าอาง Oriental Princess ประเภท

บ�ารุงผิวหน้าอยู่ในอันดับมาก สถานที่ในการเลือกซื้อคือ

ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์

ดุษฎี  วิ ชั ย เมฆพัตร  (2553 )  ศึ กษา เรื่ อ ง

พฤติกรรมผู้บริโภคของสตรีต่อเคร่ืองส�าอางเกาหลีในเขต

กรุงเทพมหานคร จ�านวนกลุ่มตัวอย่าง 400 ตัวอย่าง ผล

การศึกษาพบว่าปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุ ระดับการศึกษา 

รายได้ อาชีพ และสถานภาพ มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรม

การซ้ือเครื่องส�าอางเกาหลีอย่างมีนัยส�าคัญท่ี 0.05 โดย

ส่วนใหญ่ใช้เครื่องส�าอางจากประเทศไทยมากท่ีสุด เครื่อง

ส�าอางจากสาธารณรฐัเกาหล ีและเครือ่งส�าอางจากประเทศ

ญี่ปุ่นเป็นอันดับรองลงมา

ข้อเสนอแนะ

1. ผู ้บริโภคเพศหญิงให้ความส�าคัญกับเครื่อง

ส�าอางประเภทตกแต่งสีสันท่ีมีคุณภาพปลอดภัย ซ่ึงสินค้า

ที่มีคุณภาพที่เชื่อถือได้ สินค้าที่ใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพ และ

สินค้าที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานของรัฐที่

ควบคุมเครื่องส�าอางน�าเข้า หรือองค์กรมาตรฐานอื่นใน

ระดับสากล ท�าให้ผู้ประกอบการน�าไปพิจารณาเรื่องการน�า

เข้าเครื่องส�าอางจากประเทศญี่ปุ่นเพิ่มสูงข้ึนอีกครั้ง หาก

จะผลิตเครื่องส�าอางเพื่อตอบสนองให้กลุ่มผู้บริโภคให้กิน

ก็ต้องค�านึงถึงวัตถุดิบที่มีคุณภาพและการผลิตที่ได้รับรอง

มาตรฐานจากหน่วยงานรัฐท่ีควบคุมอยู่

2. ส�าหรบัผูป้ระกอบการรายย่อยเป็นทางเลอืกหนึง่

ในการน�าเขา้เครือ่งส�าอางแบรนด ์Shiseido, MAQuillAge 

จากประเทศญี่ปุ่น โดยอ้างอิงจากผลการค้นคว้าอิสระ พบ

ว่า กลุ่มผู้บริโภคเพศหญิงให้ความสนใจในแบรนด์สินค้า

ดังกล่าวมากท่ีสุด

3. ส�าหรบัผูป้ระกอบการท่ีน�าเข้าเครือ่งส�าอาง หาก

ต้องการมีการประชาสัมพันธ์สินค้า ควรประชาสัมพันธ์ผ่าน

อินเทอร์เน็ตมากที่สุด เนื่องจากจะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้

ดีที่สุด เพราะปัจจุบันผู้คนส่วนใหญ่ใช้โซเชียลมีเดียกันเป็น

จ�านวนมาก อีกท้ังยังลดต้นทุนในการประชาสัมพันธ์ทาง

นิตยสารหรือโทรทัศน์ ท่ีมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง
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บทคัดย่อ

การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความรู้ความเข้าใจของนักบัญชี เกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ 

ฉบับที่ 17 เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักบัญชีของหน่วยงานภาครัฐในอ�าเภอ

พระนครศรีอยุธยา จ�านวน 152 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์

ข้อมูลได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบสมมติฐานใช้การทดสอบไค

สแควร์และการวิเคราะห์สหสัมพันธ์แบบพหุคูณ ผลการวิจัยพบว่า (1) ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับที่ 17 เรื่อง ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ ในภาพรวมอยู่ระดับปานกลาง และเมื่อ

พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการเปิดเผยข้อมูลอยู่ในระดับมาก รองลงมาด้านการรับรู้รายการ ด้านการวัดมูลค่าเมื่อ

รับรู้รายการ ด้านการวัดมูลค่าภายหลังการรับรู้รายการ และด้านการตัดรายการ อยู่ในระดับปานกลาง (2) นักบัญชี ที่

มีระดับการศึกษา ประสบการณ์ท�างานด้านบัญชี ระดับต�าแหน่งงาน จ�านวนครั้งท่ีเข้ารับการอบรม แตกต่างกัน มีระดับ

ความรู้ความเข้าใจแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (3) ปัจจัยสภาพแวดล้อมโดยรวมมีความสัมพันธ์กับระดับความ

รู้ความเข้าใจของนักบัญชีเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 17 อยู่ในระดับน้อยและมีความสัมพันธ์ไปในทาง

เดียวกัน ผลการวิจัยสามารถใช้เป็นข้อมูลส�าหรับผู้บริหารในการสนับสนุนหรือพัฒนาความรู้ความเข้าใจของบุคลากรใน

หน่วยงานให้สามารถประยุกต์มาตรฐานการบัญชีภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน

ค�ำส�ำคัญ: ความรู้ความเข้าใจ, มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ, ท่ีดิน, อาคาร, อุปกรณ์
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This research aimed to explore the level of knowledge and understanding of accountants 

in public sector accounting standard 17 - property, plant and equipment. The research sample  

consisted of 152 accountants of governmental entities in Phra Nakhon Sri Ayutthaya district. The research  
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บทน�ำ

ภายใต้นโยบายการปฏิรูประบบราชการ รัฐบาล

ได้ปฏิรูประบบการบริหารภาครัฐ ไปสู่ระบบบริหารภาครัฐ

แนวใหม่ที่มุ่งเน้นผลงานและผลลัพธ์แทนการควบคุมปัจจัย

น�าเข้า หน่วยงานต่างๆ จ�าเป็นต้องมีข้อมูลทางบัญชีท่ีสม

บรูณ์เพียงพอต่อการวิเคราะห์ฐานะการเงินและประเมิน

ผลการด�าเนินงานเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนตัดสิน

ใจ และการควบคุมการด�าเนินงานของหน่วยงานให้บรรลุ

วัตถุประสงค์ที่ได้ก�าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ กระทรวง

การคลังได้ออกประกาศเกี่ยวกับการปฏิบัติทางบัญชีภาค

รัฐ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีภาครัฐระหว่าง

ประเทศและมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และตอบ

สนองยุทธศาสตร์การก�ากับดูแลด้านการเงินภาครัฐในเชิง

รุก โดยการแสดงข้อมูลรายงานการเงินของหน่วยงานภาค

รัฐทีถ่กูต้องน่าเชือ่ถอืและเป็นปัจจบุนั เป็นประโยชน์ต่อการ

วิเคราะห์เปรียบเทียบทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน น�า

ไปสู่การบริหารจัดการด้านการคลังได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ประสิทธิผลต่อไป

instrument used for collecting data was questionnaires. The data were analyzed using frequency  

distribution, percentage, mean, standard deviation, chi-square test, and multiple correlation 

analysis. The study revealed that (1) most of the respondents had the moderate level of overall  

knowledge and understanding in public sector accounting standard 17 - property, plant and equipment.  

Considering each aspect, it was found that the level of knowledge and understanding in the  

information disclosure aspect was at the high level while the level of knowledge and understanding 

in the recognition, the measurement at recognition, the measurement after the recognition, and the 

derecognition aspects were at the moderate level (2) the different levels of education, the working 

experiences in accounting, the position, and the frequency of attending seminars in property, plant 

and equipment accounting principles significantly affected the accountants’ level of knowledge and 

understanding (3) the environmental factors had a positive, on the low side, relationship with the 

level of knowledge and understanding of public sector accounting standard 17 - property, plant, 

and equipment. The finding could be used by the administrators in supporting or improving the  

accountants’ knowledge and understanding so that the accountants could apply their knowledge to 

the public accounting standards more effectively.

Keywords: knowledge and understanding, public sector accounting standard, property, plant, equipment

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ เป็นสินทรัพย์ที่มีความ

ส�าคัญต่อการด�าเนินงานและมีมูลค่าสูง  เมื่อพิจารณา

โครงสร้างการลงทุนของหน่วยงานต่างๆ พบว่าการลงทุน

ในสินทรัพย์ดังกล่าว มีสัดส่วนและมูลค่าค่อนข้างสูงเมื่อ

เปรียบเทียบกับสินทรัพย์รวมท้ังหมด ตัวอย่างกรณีศึกษา 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสวุรรณภมู ิมยีอดคงเหลือ

บัญชีสินทรัพย์ในรายงานการเงิน ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 

2560 รวมท้ังหมด 4,532,015,511.83 บาท โดยแยกเป็น

สินทรัพย์หมุนเวียนจ�านวน 731,757,937.73 บาท และ

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 3,800,257,574.10 บาท มีรายการ

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์  ท้ังหมด  3,439,715,775.68 

บาท เมื่อเปรียบสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 75.90 (สภา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ, 2560) การ

ประกาศใช้มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 17 เรื่อง ที่ดิน 

อาคาร และอุปกรณ์ โดยกระทรวงการคลังนับตั้งแต่ วันที่ 1 

ตลุาคม 2560 ส่งผลกระทบโดยตรงต่อหลกัการและนโยบาย

บัญชีของหน่วยงานภาครัฐหลายประการ (กรมบัญชีกลาง, 

2560) เนื่องจากแนวปฏิบัติในอดีตแตกต่างจากมาตรฐาน
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ดังกล่าว เช่น หลกัการจ�าแนกประเภทอปุกรณ์ของหลกัการ

และนโยบายบัญชีส�าหรับหน่วยงานภาครัฐฉบับที่ 2 เป็น

สินทรัพย์ถาวรที่มีมูลค่าขั้นต�่าไม่น้อยกว่า 5,000 บาท ซ่ึง

แตกต่างจากมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับที่ 17 เป็นไป

ตามค�านิยามของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ได้แก่ (1) มี

ไว้เพื่อใช้ประโยชน์ในการผลิตในการจ�าหน่ายสินค้าหรือ

บริการ เพื่อให้เช่า หรือเพื่อใช้ในการบริหารงาน (2) คาด

ว่าจะใช้ประโยชน์มากกว่าหนึ่งรอบระยะเวลา เป็นต้น น�า

ไปสู่ประเด็นปัญหาว่าถ้าไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี

ภาครฐัฉบบัที ่17 ส่งผลกระทบให้รายงานการเงนิไม่ถกูต้อง

ตามมาตรฐานและท�าให้ขาดความน่าเชือ่ถอื ผูป้ฏบิตังิานใน

หน่วยงานภาครัฐมคีวามรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัมาตรฐานการ

บัญชีภาครัฐในระดับใด  และผู้บริหารของหน่วยงานภาค

รัฐจะต้องเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรอย่างไร เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน ท�าให้ผู้ศึกษา

สนใจในการท�าวิจัยครั้งนี้

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

1. เพื่อศึกษาปัจจัยพื้นฐานของนักบัญชี ระดับการ

ศึกษา ประสบการณ์ท�างานด้านบัญชี ระดับต�าแหน่งงาน

และการอบรมความรู ้เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพด้านวิชาการ

เกี่ยวกับเรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์มีผลต่อระดับความ

รู้ความเข้าใจของนักบัญชีเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีภาค

รัฐ ฉบับที่ 17 เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 

2. เพื่อศึกษาระดับความรู้ความเข้าใจของนักบัญชี

เกีย่วกบัมาตรฐานบัญชภีาครฐั ฉบบัที ่17 เรือ่ง ทีด่นิ อาคาร 

และอุปกรณ์ ส�าหรับนักบัญชีภาครัฐและผู้ที่เกี่ยวข้อง

3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยสภาพ

แวดล้อมกับระดับความรู้ความเข้าใจของนักบัญชีเกี่ยวกับ

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 17 เรื่อง ที่ดิน อาคาร 

และอุปกรณ์

แนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง 

1. ความส�าคัญของมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ 

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐมีบทบาทส�าคัญต่อการแสดง

ข้อมูลรายงานการเงินของหน่วยงานภาครัฐให้มีความ

ถูกต้องโปร่งใส น่าเชื่อถือเป็นประโยชน์ต่อการวิเคราะห์

เปรียบเทียบท้ังภายในและภายนอกหน่วยงาน ช่วยให้การ

บริหารจัดการด้านการคลังมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์

ในการจัดท�ารายงานการเงินของแผ่นดินในภาพรวม (กรม

บัญชีกลาง, 2560) กระทรวงการคลังได้ก�าหนดแนวปฏิบัติ

ทางบัญชีภาครัฐให้สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ

ระหว่างประเทศ มีท้ังหมด 7 ฉบับได้แก่ ฉบับท่ี 1 การน�า

เสนองบการเงิน ฉบับที่ 3 เรื่อง นโยบายการบัญชีการ

เปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด ฉบับ

ท่ี 5 ต้นทุนการกู้ยืม ฉบับท่ี 13 เรื่องสัญญาเช่า ฉบับท่ี 16 

เรื่องอสังหาริมทรัพย์  ฉบับที่ 31 เรื่องสินทรัพย์ไม่มีตัว

ตน และฉบับท่ี 17 เรื่อง ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ โดย

กรมบัญชีกลางเป็นผู้ก�ากับดูแลหน่วยภาครัฐให้หน่วยงาน

ภาครัฐใช้ปฏิบัติทางบัญชี จากการปรับปรุงมาตรฐานการ

บัญชีดังกล่าวเป็นการปรับปรุงด้านเนื้อหาท่ีมีความส�าคัญ

และความชัดเจนมากยิ่งข้ึน แทนเนื้อหาเก่ียวกับสินทรัพย์

ประเภทที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ที่ปรากฏในหลักการ

และนโยบายบัญชี ส�าหรับหน่วยงานภาครัฐ ฉบับท่ี 2 ซึ่ง

ให้ใช้ในการน�าเสนอรายงานการเงินส�าหรับรอบระยะเวลา

บัญชีท่ีเริ่ม 1 ตุลาคม 2560  เป็นต้น จากความส�าคัญของ

ประกาศของกระทรวงการคลัง ท�าให้หน่วยงานภาครัฐ

ต่างๆ ต้องน�ามาตรฐานภาครัฐฉบับท่ี 17 มาปรับใช้และ

ส่วนส�าคัญท่ีท�าให้เกิดผลกระทบในเรื่องของเกณฑ์ในการ

รับรู้รายการสินทรัพย์ เกณฑ์การวัดมูลค่าเมื่อรับรู้รายการ 

การวัดมูลค่าภายหลังการรับรู ้รายการ การตัดรายการ 

และการเปิดเผยข้อมูล และผู้ปฏิบัติงานไม่มีความรู้ความ

เข้าใจเกี่ยวกับรายละเอียดในประกาศนั้น อาจจะส่งผลให้

ผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารไม่สามารถปฏิบัติงานได้โดยง่าย

และอาจประสบปัญหาและอปุสรรคในการรบัรูร้ายการของ

สินทรัพย์ส่งผลกระทบต่อรายงานการเงินไม่ถูกต้องตาม

ประกาศฉบับดังกล่าว

2. แนวคดิเกีย่วกบัมาตรฐานการบญัชภีาครฐั ฉบบั

ท่ี 17 เรื่อง ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ มาตรฐานการบัญชี

ภาครัฐ ฉบับท่ี 17 เรื่อง ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ เป็น

มาตรฐานทีก่�าหนดขึน้โดยกระทรวงการคลงั มวีตัถปุระสงค์

เพื่อก�าหนดวิธีปฏิบัติทางบัญชีส�าหรับรายการท่ีดิน อาคาร 

และอุปกรณ์ เพื่อให้ผู้ใช้รายงานการเงินได้รับทราบข้อมูล

เกี่ยวกับการลงทุนของหน่วยงานในรายการที่ดิน อาคาร 
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และอุปกรณ์ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการ

ลงทุนดังกล่าว ประเด็นหลักในทางบัญชีส�าหรับรายการดัง

กล่าว ได้แก่ การรับรู้รายการสินทรัพย์ การก�าหนดมูลค่า

ตามบัญชี การคิดค่าเสื่อมราคา และการรับรู้รายการจาก

การด้อยค่าของสินทรัพย์ซึ่งสามารถสรุปประเด็นที่น่าสนใจ

จากมาตรฐานได้ ดังนี้

2.1 หลักเกณฑ์การรับรู้รายการที่ดิน อาคาร 

และอุปกรณ์เป็นสินทรัพย์เมื่อเริ่มแรก จะต้องเป็นไปตาม

เง่ือนไขการรับรู้รายการ คือ มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่

ที่หน่วยงานจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตและ

สามารถวัดมลูค่าต้นทนุ หรอืมลูค่ายติุธรรมของทีด่นิ อาคาร 

และอุปกรณ์ได้อย่างน่าเชื่อถือ 

2.2 หลักเกณฑ์การวัดมูลค่า หน่วยงานต้องวัด

มูลค่าของรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ที่เข้าเงื่อนไข

การรับรู้รายการเป็นสินทรัพย์โดยใช้ราคาทุน ซ่ึงราคาทุน

ที่ใช้ในการบันทึกบัญชีประกอบด้วย ราคาซื้อรวมอากร

ขาเข้าและภาษีซื้อที่เรียกคืนไม่ได้ หลังหักส่วนลดการค้า 

และจ�านวนที่ได้รับคืนจากผู้ขาย ต้นทุนทางตรงอื่นๆ ที่

เกี่ยวข้องกับการจัดหาสินทรัพย์ เพื่อให้สินทรัพย์นั้นอยู่ใน

สถานที่และสภาพที่พร้อมจะใช้งาน และต้นทุนที่ประมาณ

ในเบื้องต้นส�าหรับการรื้อ การขนย้าย และการบูรณะสถาน

ที่ตั้งของสินทรัพย์ ซึ่งเป็นภาระผูกพันของหน่วยงานท่ีเกิด

ขึ้นเมื่อหน่วยงานได้สินทรัพย์นั้นมา หรือเป็นผลจากการใช้

สินทรัพย์นั้น  ในช่วงเวลาหนึ่งเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ท่ีมิใช่

เพ่ือวัตถุประสงค์ในการผลิตสินค้าคงเหลือในระหว่างรอบ

ระยะเวลาน้ัน กรณีที่หน่วยงานได้รับรายการที่ดิน อาคาร 

และอุปกรณ์ จากการแลกเปลี่ยนกับทั้งรายการสินทรัพย์ที่

เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน หน่วยงานต้องวัดมูลค่าต้นทุน

ของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ที่ได้รับจากการแลกเปลี่ยน

ดังกล่าวด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้น รายการแลกเปลี่ยน

ขาดเน้ือหาเชิงพาณิชย์ หรือหน่วยงานไม่สามารถวัดมูลค่า

ยุติธรรมท้ังของสินทรัพย์ท่ีได้มา และสินทรัพย์ท่ีน�าไปแลก

ได้อย่างน่าเชื่อถือ หน่วยงานต้องวัดมูลค่าสินทรัพย์ท่ีได้มา

นั้น โดยใช้มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่น�าไปแลกเปลี่ยน

2.3 หลักเกณฑ์การวัดมูลค่าภายหลังการรับ

รู้รายการ ภายหลังจากการรับรู้รายการท่ีดิน อาคาร และ

อุปกรณ์เป็นสินทรัพย์ด้วยราคาทุนแล้ว หน่วยงานสามารถ

เลือกใช้นโยบายบัญชีโดยใช้วิธีราคาทุน ในการบันทึกบัญชี

ต่อไป หรอือาจเปลีย่นมาใช้วธิกีารตรีาคาใหม่กไ็ด้ ท้ังนีห้น่วย

งานต้องใช้นโยบายบัญชีเดียวกันส�าหรับที่ดิน อาคาร และ

อุปกรณ์ ทุกรายการท่ีจัดอยู่ในประเภทเดียวกัน

2.4 การตัดรายการ หน่วยงานต้องตัดรายการ

มูลค่าตามบัญชีของรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

ออกจากบัญชี เมื่อหน่วยงานจ�าหน่ายสินทรัพย์ดังกล่าว 

หรือหน่วยงานคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ

ในอนาคตหรือศักยภาพในการให้บริการจากการใช้ที่ดิน 

อาคาร และอุปกรณ์อีกต่อไป โดยหน่วยงานต้องรับรู้ก�าไร

หรือขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจากการตัดรายการท่ีดิน อาคาร และ

อุปกรณ์ ในรายได้สูง/(ต�่า) กว่าค่าใช้จ่าย เมื่อหน่วยงานตัด

รายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี

2.5 การเปิดเผยข้อมูล หน่วยงานต้องเปิดเผย

รายการ ดังนี้ (1) เกณฑ์การวัดมูลค่าที่ใช้ก�าหนดมูลค่าตาม

บัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ (2) วิธีการ

คิดค่าเสื่อมราคา (3) อายุการให้ประโยชน์หรืออัตราค่า

เสื่อมราคาท่ีใช้ (4) มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคา

สะสม จ�านวนค่าเสื่อมราคาสะสม และผลขาดทุนจากการ

ด้อยค่าของสินทรัพย์ ณ วันต้นงวดและวันสิ้นงวด และ  

(5) รายการกระทบยอดของมูลค่าตามบัญชีระหว่างวัน

ต้นงวดถึงวันสิ้นงวดที่แสดงถึงมูลค่าของสินทรัพย์ที่เพิ่ม

ขึ้น การจ�าหน่ายออกมูลค่าของสินทรัพย์ที่ได้มาจากการ

รวมหน่วยงานและการเพิ่มข้ึนหรือลดลงของสินทรัพย์ซึ่ง

เป็นผลมาจากการตีราคาใหม่ 
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กรอบแนวคิดกำรวิจัย

       ตัวแปรอิสระ                       ตัวแปรตาม

ปัจจัยพ้ืนฐำนของนักบัญชี

1. ด้านระดับการศึกษา

2. ด้านประสบการณ์ท�างานด้านบัญชี

3. ด้านระดับต�าแหน่งงาน

4. ด้านการอบรมความรู ้เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพด้าน

วิชาการเกี่ยวกับเรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

ระดับควำมรู้ควำมเข้ำใจของนักบัญชี

เกี่ยวกับมำตรฐำนกำรบัญชีภำครัฐ 

ฉบับท่ี 17 เรื่อง ท่ีดิน อำคำร และ

อุปกรณ์

1. การรับรู้รายการ

2. การวัดมูลค่าเมื่อรับรู้รายการ

3. การวัดมูลค่าภายหลังการรับรู้

รายการ

4. การตัดรายการ

5. การเปิดเผยข้อมูล

ปัจจัยสภำพแวดล้อม

1. ด้านบรรยากาศการเรียนรู้ในที่ท�างาน

2. ด้านแรงจูงใจที่ท�าให้เกิดการเรียนรู้

3. ด้านช่องทางการรับรู้ข่าวสารทางด้านบัญชี

ภำพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

สมมติฐานการวิจัย 

1. ปัจจัยพื้นฐานของนักบัญชีในด้านระดับการ

ศึกษามีผลต่อระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐาน

การบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 17 เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 

ในด้านการรับรู้รายการ การวัดมูลค่าเมื่อรับรู้รายการ การ

วัดมูลค่าภายหลังการรับรู้รายการ การตัดรายการ และการ

เปิดเผยข้อมูลแตกต่างกัน

2. ปัจจัยพื้นฐานของนักบัญชีในด้านประสบการณ์

ท�างานด้านบัญชีมีผลต่อระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 17 เรื่อง ที่ดิน อาคาร 

และอุปกรณ์ในด้านการรับรู้รายการ การวัดมูลค่าเมื่อรับ

รู้รายการ การวัดมูลค่าภายหลังการรับรู้รายการ การตัด

รายการ และการเปิดเผยข้อมูลแตกต่างกัน

3. ปัจจยัพืน้ฐานของนกับญัชใีนด้านระดับต�าแหน่ง

งานมีผลต่อระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานการ

บัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 17 เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 

ในด้านการรับรู้รายการ การวัดมูลค่าเมื่อรับรู้รายการ การ

วัดมูลค่าภายหลังการรับรู้รายการ การตัดรายการ และการ

เปิดเผยข้อมูลแตกต่างกัน

4. ปัจจัยพื้นฐานของนักบัญชีในด้านการอบรม

ความรู ้เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพด้านวิชาการเก่ียวกับ เรื่อง 

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์มีผลต่อระดับความรู้ความเข้าใจ

เก่ียวกับมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 17 ท่ีดิน อาคาร 

และอุปกรณ์ ในด้านการรับรู้รายการ การวัดมูลค่าเมื่อรับ

รู้รายการ การวัดมูลค่าภายหลังการรับรู้รายการ การตัด

รายการ และการเปิดเผยข้อมูลแตกต่างกัน

5. ปัจจัยสภาพแวดล้อมในด้านบรรยากาศการ

เรียนรู้ในที่ท�างาน แรงจูงใจที่ท�าให้เกิดการเรียนรู้ และ

ช่องทางการรับรู้ข่าวสารทางด้านบัญชี มีความสัมพันธ์กับ

ระดบัความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัมาตรฐานการบญัชภีาครฐั 

ฉบับท่ี 17 เรื่อง ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ ในด้านการรับ

รู้รายการ การวัดมูลค่าเมื่อรับรู้รายการ การวัดมูลค่าภาย

หลงัการรบัรูร้ายการ การตดัรายการ และการเปิดเผยข้อมลู 

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย 

การวิจัยในครั้งนี้ เป็นการศึกษาระดับความรู้ความ

เข้าใจของนกับญัชเีกีย่วกบัมาตรฐานการบญัชภีาครฐัฉบบัที่ 

17 เรื่อง ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ ส�าหรับหน่วยงานภาค

รัฐ กรณีศึกษาอ�าเภอพระนครศรีอยุธยา เป็นการวิจัยเชิง



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 ประจ�าเดือน มกราคม-เมษายน 2562 243

ส�ารวจ (survey research) โดยค้นคว้าและรวบรวมจาก

หนังสือ วารสาร เอกสารต่างๆ และมาตรฐานการบัญชีภาค

รัฐ ฉบับที่ 17 รวมทั้งงานวิจัยที่เกี่ยวข้องต่างๆ 

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 

ประชากรและกลุม่ตัวอย่างทีใ่ช้ในการวจิยัในครัง้นี้ 

คือ หัวหน้าบัญชีและนักบัญชีและผู้ปฏิบัติงานกลุ่มตัวอย่าง 

เช่น นักวิชาการเงินและบัญชีและเจ้าหน้าบริหารงานท่ัวไป

ที่เกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับที่ 17 ของหน่วย

งานภาครัฐในเขตอ�าเภอพระนครศรีอยุธยา จ�านวน 152 

คน จากจ�านวนหน่วยงานภาครัฐ 82 แห่ง 

เครื่องมือท่ีใช้ในกำรวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม 

(questionnaire) ทั้งประเภทปลายปิด (closed-ended 

questions) และประเภทปลายเปิด (open-ended  

questions) ของผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี

ภาครัฐฉบับที่ 17 เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ของหน่วย

งานภาครฐั ในเขตอ�าเภอพระนครศรอียธุยาได้แบ่งออกเป็น

1. ปัจจยัพืน้ฐานของนักบญัช ีเป็นค�าถามแบบเลอืก

ตอบ (check list) ซึง่เป็นแบบสอบถามเกีย่วกบัข้อมลูทัว่ไป

ของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ ด้านระดับการศึกษา ด้าน

ประสบการณ์ท�างานด้านบัญชี ด้านระดับต�าแหน่งงานและ

ด้านการอบรมความรูเ้พือ่เพิม่พนูศักยภาพด้านวชิาการเกีย่ว

กับเรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ จ�านวน 7 ข้อ

2. แบบสอบถามเกี่ยวกับการแสดงความคิดเห็น

ของปัจจัยสภาพแวดล้อม ได้แก่ ด้านบรรยากาศ การเรียน

รู้ในที่ท�างาน ด้านแรงจูงใจที่ท�าให้เกิดการเรียนรู้ และด้าน

ช่องทางการรับรู้ข่าวสารจ�านวน 9 ข้อ แบบสอบถามเป็น

แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ซึ่งก�าหนดเกณฑ์ใน

การให้คะแนนค่าน�้าหนักของค�าตอบ ดังนี้ 5 4 3 2 1 หมาย

ถึง เห็นด้วยมากที่สุด เห็นด้วยมาก เห็นด้วยปานกลาง เห็น

ด้วยน้อย และเห็นด้วยน้อยที่สุด ตามล�าดับ

3. แบบสอบถามเกีย่วกบัการวดัระดบัความรูค้วาม

เข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 17 เรื่อง 

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ จ�านวน 25 ข้อ โดยก�าหนดให้

ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกตอบว่า “ใช่” หรือ “ไม่ใช่” โดย

ให้คะแนน 1 คะแนน หมายถึง ตอบถูก และให้คะแนน 0 

หมายถึง ตอบผิด คะแนนสูงสุดหรือผู้ตอบถูก เท่ากับ 25 

คะแนน คะแนนน้อยสุดหรือผู้ตอบผิด เท่ากับ 0 คะแนน 

4. ปรับปรุงแก้แบบสอบถามตามค�าแนะน�าของ

อาจารย์ท่ีปรึกษาแล้วเสนอต่อผู้เช่ียวชาญ เพื่อตรวจสอบ

ความถูกต้องและครอบคลุมเนื้องานของงานวิจัย 

5 .  ก า ร ค� า น ว ณ ห า ค ่ า ค ว า ม เ ช่ื อ มั่ น  

(reliability) โดยใช้วิธีสัมประสิทธิ์แอลฟา (Cronbach’s 

alpha coefficient) เพือ่ประเมนิคณุภาพของแบบสอบถาม

ว่าแต่ละข้อค�าถามมีความสัมพันธ์กันหรือไม่ผลจาก การ

ทดสอบแบบสอบถามมีค่าความเชื่อมั่นของปัจจัยสภาพ

แวดล้อมอยู่ในเกณฑ์ 0.8631 – 0.8779 และค่าความเชื่อ

มั่นท้ังฉบับเท่ากับ 0.8831

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล

1. ด�าเนินการจัดท�าแบบสอบถามตามจ�านวนกลุ่ม

ตวัอย่างพร้อมกบัตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนและความ

สมบูรณ์ของเอกสารเตรียมการจัดเก็บข้อมูล

2. เก็บข้อมูลด้วยการน�าแบบสอบถามส่งทาง

ไปรษณีย์พร้อมแนบซองเอกสารและติดแสตมป์เอกสาร

กลับคืนและเก็บด้วยตนเอง จ�านวน 152 ชุดให้กับหน่วย

งานภาครัฐในเขตอ�าเภอพระนครศรีอยุธยา

3 .  ต ร วจสอบความสมบรูณ ์ ใ นกา รตอบ

แบบสอบถามซ่ึงตอบสมบรูณ์ทุกฉบับแล้วน�าไปบันทึก

โดยจัดให้เป็นหมวดหมู่ตามวิธีการทางสถิติแยกประเภท

ของข้อมูลตามตัวแปรอิสระ และตัวแปรตาม โดยการ

วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสถิติส�าเร็จรูป SPSS ช่วยใน

การวิเคราะห์หาค่าทางสถิติ

สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 

1. สถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistics) 

ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการแจกแจงหรืออธิบาย

ลักษณะทั่วไปของข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา สถิติที่ใช้ได้แก่ 

ค่าความถ่ี (frequency) และ ค่าร้อยละ (percentage) 
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ใช้ส�าหรับวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานของนักบัญชี ปัจจัยสภาพ

แวดล้อม และระดบัความรูค้วามเข้าใจของนกับญัชเีกีย่วกบั

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 17 เรื่อง ที่ดิน อาคาร 

และอุปกรณ์

2. สถิติเชิงอุปมาน (inferential statistics) ใช้

ในการหาความสัมพันธ์ของตัวแปร และทดสอบสมมติฐาน

ของการวิจัย ดังนี้

2.1 ค่าสถิติไค - สแควร์ (chi-square) โดย

ทดสอบความสัมพันธ์ของข้อมูลระดับความรู้ความเข้าใจ

ของนักบัญชีเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับท่ี 17 

เรือ่ง ทีด่นิ อาคาร และอปุกรณ์กบัปัจจัยพืน้ฐานของนักบญัชี 

ส�าหรับข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบของความถี่ สัดส่วนร้อยละ

2.2 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย

สภาพแวดล้อมกับระดับความรู ้ความเข ้าใจเกี่ยวกับ

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 17 เรื่อง ท่ีดิน อาคาร 

และอุปกรณ์ โดยใช้การทดสอบการวิเคราะห์สหสัมพันธ์

แบบพหุคูณ (multiple correlation analysis) เป็นการ

หาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตั้งแต่ 2 ตัวแปรขึ้นไป 

ค่าท่ีได้เรียกว่า ค่าสัมประสิทธิ์สัมพันธ์ ซ่ึงมีค่าอยู่ระหว่าง 

-1.00 ถึง 1.00 

ผลกำรวิจัย 

1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับความคิดเห็นต่อ

ปัจจยัสภาพแวดล้อม ด้านบรรยากาศการเรยีนรูใ้น ท่ีท�างาน 

ด้านแรงจูงใจท่ีท�าให้เกิดการเรียนรู้ และด้านช่องทางการ

รับรู้ข่าวสารทางด้านบัญชี โดยแสดงค่าเฉลี่ย (mean) และ

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation)

ตำรำง 1 

แสดงค่าเฉล่ีย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยสภาพแวดล้อมโดยรวมทุกด้าน

ปัจจัยสภาพแวดล้อม  SD ระดับความคิดเห็น

บรรยากาศการเรียนรู้ในที่ท�างาน 3.89 0.57 มาก

แรงจูงใจที่ท�าให้เกิดการเรียนรู้ 3.70 0.66 มาก

ช่องทางการรับรู้ข่าวสารทางด้านบัญชี 3.77 0.59 มาก

รวม 3.79 0.50 มาก

จากตารางที่ 1 พบว่า นักบัญชีมีความคิดเห็นเกี่ยว

กับปัจจยัสภาพแวดล้อม โดยรวมทกุด้าน  มคีวามคดิเหน็อยู่

ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.79 และเมื่อพิจารณา

เป็นรายด้านพบว่า ด้านบรรยากาศการเรียนรู้ในที่ท�างาน 

มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.89 

รองลงมาคือ ด้านช่องทางการรับรู้ข่าวสารทางด้านบัญชี 

และแรงจูงใจท่ีท�าให้เกิดการเรียนรู้ มีความคิดเห็นอยู่ใน

ระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.77  3.70 ตามล�าดับ

2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความรู้ความเข้าใจของ

นกับญัชเีกีย่วกบัมาตรฐานการบญัชภีาครฐั ฉบบัที ่17 เรือ่ง 

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์
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ตำรำง 2 

แสดงร้อยละของระดับความรู้ความเข้าใจของนักบัญชีเก่ียวกับมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ	ฉบับท่ี	 17	 เรื่อง	 ท่ีดินอาคาร	

และอุปกรณ์	โดยรวมทุกด้าน

รายการ ตอบถูก ร้อยละ ระดับความรู้ความเข้าใจ

ด้านการรับรู้รายการ 363 47.76 ปานกลาง

ด้านการวัดมูลค่าเมื่อรับรู้รายการ 500 65.79 ปานกลาง

ด้านการวัดมูลค่าภายหลังการรับรู้รายการ 383 50.39 ปานกลาง

ด้านการตัดรายการ 432 56.84 ปานกลาง

ด้านการเปิดเผยข้อมูล 587 77.24 มาก

รวม 2,265 59.61 ปานกลาง

จากตารางที่ 2 พบว่า นักบัญชีมีความรู ้ความ

เข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 17 เรื่อง 

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ โดยรวมทุกด้าน อยู่ในระดับ

ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 59.61 เมื่อพิจารณาเป็นราย

ด้าน พบว่า ด้านการเปิดเผยข้อมูล มีความรู้ความเข้าใจ

อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 77.24 ส่วนด้านการวัด

มูลค่าเมื่อรับรู้รายการ ด้านการตัดรายการ ด้านการวัด

มูลค่าภายหลังการรับรู้รายการ และด้านการรับรู้รายการ

อยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 65.79 56.84 50.39 

และ 47.76 ตามล�าดับ

3. การวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบความรู้ความ

เข้าใจของนักบัญชีเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ 

ฉบับท่ี 17 เรื่อง ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ จ�าแนกตาม

ปัจจัยพื้นฐานเพื่อทดสอบสมมติฐาน โดยการทดสอบ 

ไคสแควร์ (chi-square test) ซึ่งเป็นสถิติที่แสดงความ

แตกต่างระหว่างกลุ่ม

ตำรำง 3 

แสดงการเปรียบเทียบระดับความรู้ความเข้าใจจ�าแนกตามปัจจัยพื้นฐานด้านระดับการศึกษา

ระดับการศึกษา

ระดับความรู้ความเข้าใจ

น้อย ปานกลาง มาก รวม

จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ

ต�่ากว่าปริญญาตรี 5 3.29 8 5.26 5 3.29 18 11.84

ปริญญาตรี 23 15.13 85 55.92 8 5.26 116 76.32

สูงกว่าปริญญาตรี 5 3.29 6 3.95 7 4.61 18 11.84

รวม 33 21.71 99 65.13 20 13.16 152 100

**มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 N=152 Pearson Chi-Square X2=21.396 P= 0.000**

จากตารางที ่2 พบว่า นกับญัชมีคีวามรูค้วามเข้าใจ

เกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 17 เรื่อง ท่ีดิน 

อาคาร และอุปกรณ์ โดยรวมทุกด้าน อยู่ในระดับปานกลาง 

คิดเป็นร้อยละ 59.61 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 

ด้านการเปิดเผยข้อมูล มีความรู้ความเข้าใจอยู่ในระดับ

มาก คิดเป็นร้อยละ 77.24 ส่วนด้านการวัดมูลค่าเมื่อรับ

รู้รายการ ด้านการตัดรายการ ด้านการวัดมูลค่าภายหลัง

การรับรู้รายการ และด้านการรับรู้รายการ
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จากตารางที ่3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบ

ความแตกต่างของความรู้ความเข้าใจของนักบัญชีเกี่ยวกับ

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 17 เรื่อง ที่ดิน อาคาร 

และอปุกรณ์ จ�าแนกตามปัจจยัพืน้ฐาน ด้านระดับการศกึษา 

พบว่า มคีวามแตกต่างกนัและเมือ่ท�าการทดสอบสมมตฐิาน

ทางสถิติแล้วพบว่าระดับการศึกษามีผลต่อระดับความรู้

ความเข้าใจเก่ียวกับมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 17 

เรื่อง ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน

ตำรำง 4 

แสดงการเปรียบเทียบระดับความรู้ความเข้าใจ	จ�าแนกตามปัจจัยพื้นฐานด้านประสบการณ์ท�างานด้านบัญชี

ประสบการณ์
ท�างานด้านบัญชี

ระดับความรู้ความเข้าใจ

น้อย ปานกลาง มาก รวม

จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ

ต�่ากว่า 5 ปี 17 11.18 20 13.16 5 3.29 42 27.63

5 – 10 ปี 10 6.58 42 27.63 5 3.29 57 37.50

มากกว่า 10 ปี 6 3.95 37 24.34 10 6.58 53 34.87

รวม 33 21.71 99 65.13 20 13.16 152 100
** มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01   N=152 Pearson Chi-Square X2=14.896 P= 0.005**

จากตารางที ่4 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเปรยีบเทยีบ

ความแตกต่างของความรู้ความเข้าใจของนักบัญชีเกี่ยวกับ

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 17 เรื่อง ที่ดิน อาคาร 

และอุปกรณ์ จ�าแนกตามปัจจัยพื้นฐาน ด้านประสบการณ์

ท�างานด้านบัญชี พบว่ามีความแตกต่างกัน และเมื่อท�าการ

ทดสอบสมมติฐานทางสถิติแล้วพบว่า ประสบการณ์

ท�างานด้านบัญชี มีผลต่อระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 17 เรื่อง ท่ีดิน อาคาร 

และอุปกรณ์ ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน

ตำรำง 5

แสดงการเปรียบเทียบระดับความรู้ความเข้าใจจ�าแนกตามปัจจัยพื้นฐานด้านระดับต�าแหน่งงาน

ระดับต�าแหน่งงาน

ระดับความรู้ความเข้าใจ

น้อย ปานกลาง มาก รวม

จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ

ระดับหัวหน้างาน 5 3.29 23 15.13 10 6.58 38 25

ระดับปฏิบัติงาน 28 18.42 76 50.00 10 6.58 114 75

รวม 33 21.71 99 65.13 20 13.16 152 100
*มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  N=152 Pearson Chi-square X2=8.539 P=0.014*

จากตารางที ่5 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเปรยีบเทยีบ

ความแตกต่างของความรู้ความเข้าใจของนักบัญชีเกี่ยวกับ

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 17 เรื่อง ที่ดิน อาคาร 

และอุปกรณ์ จ�าแนกตามปัจจัยพื้นฐาน ด้านระดับต�าแหน่ง

งาน พบว่า มีความแตกต่างกัน และเมื่อท�าการทดสอบ

สมมติฐานทางสถิติแล้ว พบว่า ระดับต�าแหน่งงานมีผลต่อ

ระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีภาค

รัฐ ฉบับท่ี 17 เรื่อง ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ ซ่ึงเป็นไป

ตามสมมติฐาน
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ตำรำง 6

แสดงการเปรียบเทียบระดับความรู้ความเข้าใจ	จ�าแนกตามปัจจัยพื้นฐานด้านการอบรมเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพด้านวิชาการ

เกี่ยวกับเรื่อง	ที่ดิน	อาคาร	และอุปกรณ์

จ�านวนครั้งที่เคยเข้า
รับการอบรม

ระดับความรู้ความเข้าใจ

น้อย ปานกลาง มาก รวม

จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ

ไม่เคย 27 17.76 78 51.32 6 3.95 111 73.03

1-2 ครั้ง/ปี 6 3.95 20 13.16 9 5.92 35 23.03

มากกว่า 2 ครั้งปี 0 0.00 1 0.65 5 3.29 6 3.94

รวม 33 21.71 99 65.13 20 13.16 152 100

**มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 N=152 Pearson Chi-Square X2=36.665 P=0.000**

จากตารางที ่6 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบ

ความแตกต่างของความรู้ความเข้าใจของนักบัญชีเกี่ยวกับ

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 17 เรื่อง ที่ดิน อาคาร 

และอุปกรณ์ จ�าแนกตามปัจจัยพ้ืนฐานด้านจ�านวนครั้งที่

ท่านเคยเข้ารับการอบรมฯ พบว่ามีความแตกต่างกัน และ

เมื่อท�าการทดสอบสมมติฐานทางสถิติแล้วพบว่าจ�านวน

ครั้งที่ท่านเคยเข้ารับการอบรมฯ มีผลต่อระดับความรู ้

ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 17 

เรื่อง ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน 

4. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย

สภาพแวดล้อมกับความรู้ความเข้าใจของนักบัญชีเก่ียวกับ

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 17 เรื่อง ท่ีดิน อาคาร 

และอุปกรณ์ เพื่อทดสอบสมมติฐาน โดยใช้การทดสอบการ

วิเคราะห์สหสัมพันธ์แบบพหุคูณ (multiple correlation 

analysis) 

ตำรำง 7

แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยสภาพแวดล้อมและความรู้ความเข้าใจของนักบัญชีเก่ียวกับมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ	

ฉบับที่	17	เรื่อง	ที่ดิน	อาคาร	และอุปกรณ์

ปัจจัยสภาพแวดล้อม
ความรู้ความเข้าใจ

r p-value (N=152)

บรรยากาศการเรียนรู้ในที่ท�างาน 0.087 0.284

แรงจูงใจที่ท�าให้เกิดการเรียนรู้ 0.164* 0.044

ช่องทางการรับรู้ข่าวสารทางด้านบัญชี 0.210** 0.009

รวม 0.187* 0.021

* มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

** มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

จากตารางที่ 7 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์

ระหว่างปัจจัยสภาพแวดล้อมและความรู้ความเข้าใจของ

นกับญัชเีกีย่วกบัมาตรฐานการบญัชภีาครฐั ฉบบัที ่17 เรือ่ง 

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ พบว่า ปัจจัยสภาพแวดล้อมโดย

รวม (r = 0.187, p-value = 0.021) มีความสัมพันธ์กับ

ความเข้าใจของนักบัญชีเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ 

ฉบับท่ี 17 เรื่อง ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์อยู่ในระดับน้อย

และมีความสัมพันธ์ไปในทางเดียวกัน อย่างมีนัยส�าคัญทาง
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สถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน

กำรอภิปรำยผล 

จากการศึกษาวิจัย เรื่อง ความรู้ความเข้าใจของ

นกับญัชเีกีย่วกบัมาตรฐานการบญัชภีาครฐั ฉบบัที ่17 เรือ่ง 

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ส�าหรับหน่วยงานภาครัฐ กรณี

ศึกษาอ�าเภอพระนครศรีอยุธยาสามารถอภิปรายผล ดังนี้

1. ความรู ้ความเข ้าใจของนักบัญชีเกี่ยวกับ

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 17 เรื่อง ที่ดิน อาคาร 

และอุปกรณ์ จ�าแนกตามปัจจัยพื้นฐานระดับการศึกษา 

ประสบการณ์ท�างานด้านบัญชี ระดับต�าแหน่งงาน และ 

การอบรมความรู้เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพด้านวิชาการเกี่ยว

กับ เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ โดยรวมทุกด้านพบ

ว่านักบัญชีที่มีปัจจัยพื้นฐานแตกต่างกันมีความรู ้ความ

เข้าใจแตกต่างกัน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ ซึ่งเป็นไป

ตามสมมติฐาน และสอดคล้องกับงานวิจัยของณัฐธัชธร 

อุทัยวงศ์ศักดิ์ (2559) ที่ได้ศึกษาความรู้ ความเข้าใจของ

ผู้ท�าบัญชีที่มีต่อมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 เรื่อง ท่ีดิน 

อาคาร และอุปกรณ์ ที่บริษัท เจ ดับบลิวเอส อินเตอร์

เนชั่นแนล จ�ากัด พบว่า ระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยว

กับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 เรื่อง ที่ดิน อาคาร และ

อุปกรณ์ จ�าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า พนักงานของ

บริษัท เจ ดับบลิวเอส อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด ที่มีเพศ

หญิง อายุมากกว่า 40 ปีขึ้นไป มีระดับการศึกษาปริญญา

ตรี รายได้ต่อเดือน 30,001-40,000 บาท ต�าแหน่งผู้ท�า

บัญชี/นักบัญชี ประสบการณ์ในการท�างานมากกว่า 10 

ปีขึ้นไป และการฝึกอบรมวิชาชีพบัญชี มีระดับความรู ้

ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 เรื่อง

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์มากกว่ากลุ่มอื่นๆ นอกจากนี้ยัง

พบว่าสอดคล้องกับงานวิจัยของอาภาศรี ตระกูลจั่นนาค 

(2551) ได้ศึกษาความรู้ความเข้าใจของผู้ท�าบัญชีเกี่ยวกับ

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 35 เรื่อง การน�าเสนองบการเงิน 

ในจังหวัดปทุมธานี โดยมีข้อเสนอแนะในการพัฒนาความ

รู้ความเข้าใจของผู้ท�าบัญชีในจังหวัดปทุมธานี โดยควรมี 

การจัดฝึกอบรมสัมมนามากยิ่งขึ้น เพื่อให้มีความรู้ความ

เข้าใจในการปฏบิตังิานจรงิมากยิง่ขึน้น�ามาซึง่ความ ถกูต้อง

และความเชือ่ถอืได้ในการน�าเสนองบการเงนิเพือ่ประโยชน์

ต่อผู้ใช้งบการเงินและการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต

2. ความคิดเห็นของนักบัญชีเก่ียวกับปัจจัยสภาพ

แวดล้อม ด้านบรรยากาศการเรียนรู้ในท่ีท�างาน ด้านแรง

จูงใจที่ท�าให้เกิดการเรียนรู ้ และด้านช่องทางการรับรู ้

ข่าวสารทางด้านบัญชี โดยส่วนใหญ่ให้คะแนนมากที่สุด

เกีย่วกบั ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศทีส่ามารถเข้าถึงได้เพือ่

เพิ่มพูนความรู้อยู่ตลอดเวลา ผู้บริหารมีนโยบายสนับสนุน

ให้นักบัญชีเข้าอบรมความรู้ด้านวิชาการและวิชาชีพ และ

มีช่องทางการรับรู้ข่าวสารทาง ด้านบัญชี จากการศึกษา

ข้อมูลจากเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง (www.cdg.go.th) ซึ่ง

สอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับปัจจัยสภาพแวดล้อม

ของกรองแก้ว อยู่สุข (2543) ท่ีกล่าวว่า สภาพแวดล้อม

ในการท�างานของผู้ปฏิบัติงานในลักษณะต่างๆ จะมีผล

ต่อพฤติกรรมและเจตคติของบุคคลในการปฏิบัติงาน ซึ่ง

แต่ละบุคคลจะมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานแตก

ต่างกัน และสอดคล้องกับแนวคิดของสุประภาดา โชติมณี 

(2551) ที่กล่าวว่า การแลกเปลี่ยนความรู้การแบ่งปันและ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ให้คนอื่นท่ีเก่ียวข้องได้

รับรู้ หรือประสบการณ์ดีๆ ที่เสริมกันก็แบ่งปันให้คนอื่นได้

รับรู้ด้วยและพร้อมน�าความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ให้เหมาะกับ

งานของตัวเอง แล้วกลับมาแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้

เพื่อการปรับปรุงและต่อยอดความรู้ และในส่วนของปัจจัย

สภาพแวดล้อมแรงจงูใจทีท่�าให้เกดิการเรยีนรู ้นกับญัชส่ีวน

ใหญ่เหน็ว่าผูบ้รหิารมนีโยบายสนบัสนนุให้นกับญัชเีข้าอบรม

ความรู้ด้านวิชาการและวิชาชีพ ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีสอง

องค์ประกอบของ Herzberg, Mausner & Synderman 

(1959) ในส่วนปัจจยัค�า้จนุซึง่เป็นแรงจงูใจภายนอกในเรือ่ง

ความเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติโอกาสก้าวหน้าในต�าแหน่ง

หน้าท่ีการงานในอนาคต ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา ผู้

ใต้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน นโยบายการบริหารงาน

ขององค์กร สภาพแวดล้อมในการท�างาน ความเป็นอยู่ส่วน

ตัว และความมั่นคงในหน้าท่ีการงาน และมีความเก่ียวข้อง

กับปัจจัยกระตุ้นในเรื่องความก้าวหน้าในต�าแหน่งหน้าที่

การงาน หมายถึง การได้รับโอกาสในการเลื่อนสู่ต�าแหน่ง

ที่สูงข้ึน การได้รับการส่งเสริมในด้านการศึกษาเพิ่มเติม 

และการฝึกอบรม นอกจากนี้ยังพบว่า สอดคล้องกับงาน

วิจัยของอาภาศรี ตระกูลจั่นนาค (2551) ได้ศึกษาความรู้

ความเข้าใจของผู้ท�าบัญชีเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีฉบับ
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ที่ 35 เร่ือง การน�าเสนองบการเงิน ในจังหวัดปทุมธานี พบ

ว่า นักบัญชีส่วนใหญ่ได้รับข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต

3. ความรู ้ความเข ้าใจของนักบัญชีเกี่ยวกับ

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 17 เรื่อง ที่ดิน อาคาร 

และอุปกรณ์ ส่วนใหญ่มีความรู้อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อ

พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการเปิดเผยข้อมูล มีความ

รู้ความเข้าใจอยู่ในระดับมากเป็นอันดับแรก รองลงมาคือ มี

ความรู้ความเข้าใจด้านการวัดมูลค่าเมื่อรับรู้รายการ ด้าน

การตัดรายการ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของเจษฎาพร  

วุฒิประเสริฐ (2552) ที่ได้ศึกษาเรื่อง ความรู้ความเข้าใจ

ของผู้ท�าบัญชีต่อมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 เรื่อง ที่ดิน 

อาคาร และอุปกรณ์ (ปรับปรุง พ.ศ.2550) ในเขตอ�าเภอ

ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี พบว่า ผู ้ท�าบัญชีส่วนใหญ่มี

ระดับความรู้ความเข้าใจต่อมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 16 

อยู่ในระดับปานกลาง และสอดคล้องกับงานวิจัยของธิดา 

เจริญสุขพลอยผล (2553) ที่ได้ศึกษาเร่ือง ความรู้ความ

เข้าใจของพนักงานบญัชทีีม่ต่ีอมาตรฐานการบญัช ีฉบับท่ี16 

ได้ศึกษาพบว่า พนักงานบัญชีกลุ่มตัวอย่าง มีความรู้ความ

เข้าใจต่อมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16 ในแต่ละด้าน คือ 

ด้านการเปิดเผยข้อมูลด้านการวัดมูลค่า อยู่ในระดับมาก 

นอกจากน้ียังสอดคล้องกับงานวิจัยของทัศนีย์ นันต๊ะภาพ 

(2556) ได้ศึกษาเรื่อง ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐาน

การบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ที่ดิน อาคาร 

และอุปกรณ์ ของผู้ท�าบัญชีในส�านักงานบริการรับท�าบัญชี

ในจังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับ การเปิดเผยข้อมูลอยู่ในระดับมาก 

4. จากการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย

สภาพแวดล้อมกับความรู้ความเข้าใจของนักบัญชีเกี่ยวกับ

มาตรฐานการบัญชภีาครฐั ฉบบัที ่17 เรือ่ง ทีดิ่น อาคาร และ

อปุกรณ์ พบว่า ปัจจัยสภาพแวดล้อมโดยรวมมคีวามสมัพนัธ์

กับความรู้ความเข้าใจอยู่ในระดับน้อยและมีความสัมพันธ์

ไปในทางเดียวกัน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณา

เป็นรายด้านพบว่า ปัจจัยสภาพแวดล้อมด้านบรรยากาศ

การเรียนรู้ในที่ท�างาน ไม่มีความสัมพันธ์กับความรู้ความ

เข้าใจ ซ่ึงปัจจัยสภาพแวดล้อมด้านแรงจูงใจท่ีท�าให้เกิด

การเรียนรู้ และปัจจัยสภาพแวดล้อมด้านช่องทางการรับรู้

ข่าวสารทางด้านบัญชีมีความสัมพันธ์กับความรู้ความเข้าใจ

ในระดับน้อยและมีความสัมพันธ์ไปในทางเดียวกัน อย่าง

มีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีเป็นไปตามสมมติฐาน ซ่ึงสอดคล้อง

กับงานวิจัยของ อาภาศรี ตระกูลจั่นนาค (2551) ได้ศึกษา

ความรูค้วามเข้าใจของผูท้�าบัญชีเกีย่วกบัมาตรฐานการบญัชี

ฉบับท่ี 35 เรื่อง การน�าเสนองบการเงิน ในจังหวัดปทุมธานี 

พบว่า ปัจจัยเก้ือหนุนเก่ียวกับโอกาสในการพัฒนาตนเอง 

และการเข้ารับการอบรม มีความสัมพันธ์กับความรู้ความ

เข้าใจของผู้ท�าบัญชีท่ีระดับนัยส�าคัญทางสถิติ 0.05 และ

มีความสัมพันธ์กันในทางบวก

ข้อเสนอแนะ 

จากการวิจัยความรู ้ความเข้าใจของนักบัญชี

เก่ียวกับมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 17 เรื่อง ที่ดิน 

อาคาร และอุปกรณ์ ส�าหรับหน่วยงานภาครัฐ กรณีศึกษา

อ�าเภอพระนครศรีอยุธยา ท�าให้มีข้อเสนอแนะจากการ

วิจัยครั้งนี้ พบว่าความรู้ความเข้าใจของนักบัญชีเกี่ยวกับ

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 17 เรื่อง ท่ีดิน อาคาร 

และอุปกรณ์ ซึ่งผลการวิจัยพบว่า ส่วนใหญ่มีความรู้ความ

เข้าใจอยู่ในระดับปานกลาง การประกาศใช้มาตรฐานการ

บัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 17 โดยกระทรวงการคลังนับตั้งแต่ วัน

ท่ี 1 ตุลาคม 2560 ส่งผลกระทบโดยตรงต่อหลักการและ

นโยบายบัญชีของหน่วยงานภาครัฐหลายประการ (กรม

บัญชีกลาง, 2560) เนื่องจากแนวปฏิบัติในอดีตแตกต่าง

จากมาตรฐานดังกล่าว ซ่ึงหน่วยงานภาครัฐควรมีการจัดฝึก

อบรมมาตรฐานการบญัชภีาครฐัฉบบัที ่17 และฉบบัอืน่ๆ ที่

เก่ียวข้อง เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาทางทฤษฎี

และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการบัญชีภาค

รัฐ เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการจัด

ท�าบัญชีท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคต เช่น การส่งเสริมให้นัก

บัญชีและผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชีเข้ารับการฝึกอบรม เรื่อง 

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์เพิ่มเติม จะช่วยให้การแสดง

ข้อมูลในรายงานการเงินของหน่วยงานภาครัฐถูกต้องตาม

มาตรฐานและนโยบายท่ีรับรองท่ัวไป ท�าให้การบัญชีภาค

รัฐของไทยมีความน่าเช่ือถือและเป็นท่ียอมรับ และผลการ

วิจัยสามารถใช้เป็นข้อมูลส�าหรับผู้บริหารในการสนับสนุน

หรือพัฒนาความรู้ความเข้าใจของบุคลากรในหน่วยงาน

ให้สามารถประยุกต์มาตรฐานการบัญชีภาครัฐได้อย่างมี

ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน
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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทน

ของการปลูกข้าวแบบเกษตรอินทรีย์กับเกษตรเคมี และ (2) ศึกษาปัญหาของการปลูกข้าวแบบเกษตรอินทรีย์และเกษตร

เคมี ของเกษตรกรต�าบลบึงกาสาม อ�าเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ปีการผลิต 2559 โดยเป็นการเลือกสุ่มวิธีเจาะจง

ด้วยวิธีการสัมภาษณ์เกษตรกรที่ปลูกข้าวแบบเกษตรอินทรีย์ จ�านวน 5 ราย และเกษตรกรที่ปลูกข้าวแบบเกษตรเคมี 

จ�านวน 5 ราย และน�าผลการศึกษามาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณด้วยสถิติพื้นฐาน คือ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ย วิเคราะห์

ต้นทุน วิเคราะห์รายได้และผลตอบแทนจากการลงทุน และวิเคราะห์จุดคุ้มทุน ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ (1) การปลูกข้าว

แบบเกษตรอินทรีย์มีต้นทุนที่ต�่ากว่าแบบเกษตรเคมีเฉลี่ยต่อไร่ 670.98 บาท และมีก�าไรสุทธิเฉลี่ยต่อไร่มากกว่า 973.97 

บาท แต่มีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ต�่ากว่าการปลูกข้าวแบบเกษตรเคมี และมีระดับผลผลิตคุ้มทุนเฉลี่ยน้อยกว่าการ

ปลูกข้าวแบบเกษตรเคมี 9.46 กิโลกรัมต่อไร่ (2) ปัญหาและอุปสรรคในการปลูกข้าวของท้ังสองแบบต่างประสบปัญหา

ด้านน�้า ด้านโรค แมลงและศัตรูพืช และด้านเงินทุน

ค�ำส�ำคัญ: ต้นทุน, ผลตอบแทน, ข้าว, เกษตรอินทรีย์, เกษตรเคมี

Abstract

The objectives of this study were to (1) compare costs and returns between organic and  

chemical rice farming and (2) to investigate the problems of organic and chemical rice farming 

in Bung Ka Sam, Nong Suea district, Pathum Thani province in the year 2016. The samples were  

purposive sampling by interviewing five organic farmers and five chemical farmers. Quantitative data 

were analyzed using the following statistics: frequency, percentage and mean. Cost, income and  

returns analysis on investment and break-even analysis were also carried out. In conclusion (1) organic 

rice farming average cost per Rai was lower than chemical rice farming by 670.98 baht and average 

net profit per Rai was more than 973.97 baht. However, the return on assets was lower than that of  

chemical farming and the break-even rate of organic farming was lower than chemicals rice farming at 

กำรเปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนของกำรปลูกข้ำวแบบเกษตรอินทรีย์กับเกษตรเคมี

The Comparison of Costs and Returns between 

Organic Rice Farming and Chemical Rice Farming 
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บทน�ำ

ปัจจุบันผู ้บริโภคมีความต่ืนตัวและห่วงใยต่อ

สุขภาพและปัญหาสิ่งแวดล้อม การผลิตสินค้าเกษตรโดย

ใช้สารเคมีเริ่มถูกกีดและปฏิเสธกันมากขึ้น ท�าให้สินค้า

เกษตรอินทรีย์ซ่ึงเป็นการเกษตรที่เป็นมิตรกับสุขภาพและ

สิ่งแวดล้อมได้รับความสนใจและทวีความส�าคัญมากขึ้นใน

อนาคต ประเทศไทยในฐานะที่เป็นประเทศผู้ผลิตและส่ง

ออกสนิค้าเกษตรทีส่�าคญัของโลกนัน้ กไ็ด้มกีารรเิริม่ท�าการ

เกษตรอินทรีย์ ซึ่งพืชที่ส�าคัญ ที่มีการผลิตเพื่อจ�าหน่ายใน

ประเทศและส่งออก ก็คือข้าวอินทรีย์

ส�าหรับตลาดข้าวอินทรีย์นั้น พบว่าไทยยังคงมี

โอกาสที่จะขยายปริมาณการผลิตได้อีกจ�านวนมาก ซึ่งเป็น

โอกาสทีด่ขีองเกษตรกรบางส่วนทีจ่ะหนัมาผลติข้าวอนิทรย์ี 

เพื่อป้อนความต้องการของตลาดในส่วนนี้ อีกทั้งในตลาด

อินทรีย์ทางด้านการแข่งขันยังไม่สูงมากเมื่อเทียบกับการ

ส่งออกข้าวทั่วไป แต่ข้าวอินทรีย์ของไทยยังมีมูลค่าการ

ผลิตและการตลาดไม่สูงนัก เมื่อเทียบกับมูลค่าการส่งออก

ข้าวเคมี โดยส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะ ปัญหาที่ไทยต้องเร่ง

พัฒนาและวิจัยทั้งด้านการผลิตและการตลาด ประเทศไทย

จึงน�าระบบการจัดการคุณภาพ มาใช้กับการผลิตข้าว เพื่อ

ให้สามารถผลิตข้าวที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานตรงต่อความ

ต้องการของตลาดและผู้บริโภค โดยมีการก�าหนดหลักการ

ปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส�าหรับการปลูกข้าว เช่น การ

จดัการเครือ่งมอืและอปุกรณ์การเกษตร การเตรยีมดนิ การ

จดัการแปลงนา การเตรยีมเมลด็พนัธุ ์การจดัการปัจจยัการ

ผลิต การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว โดยขั้นตอนการผลิตท่ี

เป็นระบบแล้วนั้น จะถูกตรวจสอบการปฏิบัติและคุณภาพ

ผลผลิตอีกด้วย และการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ในการค้าข้าวในต่างประเทศได้นั้น ต้องมีความสามารถใน

การแข่งขันซ่ึงเป็นปัจจัยที่ควบคู่กับประสิทธิภาพในการ

9.46 kilogram per Rai (2) problems and obstacles of both farming methods include water problems, 

plant diseases, insects and pests, capital, agricultural machinery demand, labor demand and grain 

prices.

Keywords: cost, return, rice, organic farming, chemical farming

ผลิต ภายใต้ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจ�ากัด 

นอกจากนี้การส่งเสริมของภาครัฐบาลต่อการ

พัฒนาเกษตรอินทรีย์นั้น ได้มีการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ โดยมีข้อตกลงความ

ร่วมมือการส่งเสริมและพัฒนาการตลาดสินค้าอินทรีย์ ร่วม

กับกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงพาณิชย์ และหน่วย

งานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาและส่ง

เสริมภาพลักษณ์สินค้าและบริการของเกษตรอินทรีย์ไทย

ให้เป็นท่ีรู้จักท้ังในและต่างประเทศ ท้ังนี้ทางภาครัฐมีการ

สนับสนุนด้านการรักษาเสถียรภาพสินค้าเกษตรและรายได้

เกษตรกรท่ีปลูกข้าว โดยเกษตรกรท่ีปรับเปลี่ยนการปลูก

ข้าวมาเป็นเกษตรอินทรีย์จะได้รับการสนับสนุนด้านเมล็ด

พันธุ์คุณภาพดี สร้างเครือข่ายการตลาด มีการตรวจรับรอง

มาตรฐานอินทรีย์ และได้รับการถ่ายทอดความรู้การผลิต

ข้าวอินทรีย์ และได้รับเงินอุดหนุนไร่ละ 9,000 บาทต่อ

ไร่ ซ่ึงโครงการนี้เริ่มด�าเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560-2564

การส่งเสริมของภาครัฐดังที่กล่าว ท�าให้เห็นถึง

ความส�าคัญในการผลักดันและพัฒนาเกษตรกรไทยให้มี

คุณภาพชีวิตและมีผลตอบแทนจากการท�าการเกษตรมาก

ข้ึน ท�าให้ผู้ศึกษาวิจัยมีความสนใจท่ีจะศึกษาการเปรียบ

เทียบต้นทุนและผลตอบแทนของการปลูกข้าวแบบเกษตร

อินทรีย์กับเกษตรเคมี เพื่อใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจ

ของเกษตรกรในต�าบลบึงกาสาม อ�าเภอหนองเสือ จังหวัด

ปทุมธานี ซ่ึงมีจ�านวนเกษตรกร 235 ราย ในการเลือกวิธี

ปลกูข้าวทีม่ต้ีนทนุต�า่และผลตอบแทนสงู และเพือ่สอดคล้อง

กับกับยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนที่ 1 คือ สนับสนุนการวิจัย

และการพัฒนาองค์ความรู้เกษตรอินทรีย์พื้นบ้าน เกษตร

อินทรีย์เชิงพาณิชย์และจัดท�าฐานข้อมูลเกษตรอินทรีย์ 

และยุทธศาสตร์ที่ 2 คือ ด้านการส่งเสริมและสร้างกลุ่ม
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เกษตรกรและผู้เกี่ยวข้องให้เกิดความตระหนักในการปรับ

เปล่ียนมาผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ 

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

1. เพื่อเปรียบเทียบต้นทุน รายได้และผลตอบแทน

ของการปลูกข้าวแบบเกษตรอินทรีย์และเกษตรเคมี ของ

เกษตรกร ต�าบลบงึกาสาม อ�าเภอหนองเสอื จังหวดัปทมุธานี

2. เพื่อศึกษาปัญหาของการปลูกข้าวแบบเกษตร

อินทรีย์และเกษตรเคมี ของเกษตรกร ต�าบลบึงกาสาม 

อ�าเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

หลักการและแนวคิดที่เกี่ยวกับต้นทุน ตามศัพท์

บัญชีที่บัญญัติโดยสมาคมนักบัญชีและผู ้สอบบัญชีรับ

อนุญาตแห่งประเทศไทยได้ให้ค�านิยามของต้นทุน (cost) 

ว่า ต้นทุน คือ รายจ่ายที่เกิดขึ้นเพื่อให้ได้มาซึ่งสินค้าหรือ

บริการซึ่งอาจจ่ายเป็นเงินสด สินทรัพย์อื่น การให้บริการ

หรือหุ้นทุนหรือการก่อหน้ี และรวมถึงผลขาดทุนท่ีวัดค่า

เป็นตัวเงินได้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มาซึ่งสินค้า

หรือบริการ ความหมายของต้นทุน นั้นมีหลายลักษณะ ผู้

บริหารจึงควรเลือกใช้ต้นทุนให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์

และลักษณะการด�าเนินงานของกิจการ เพื่อให้ได้ข้อมูล

ต้นทุนที่ตรงตามความต้องการ และสามารถน�าไปใช้ในการ

วางแผนและตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง ดังนั้นจึงแบ่งต้นทุน 

ได้ลักษณะต่างๆ ดังนี้ (อนุรักษ์ ทองสุโขวงศ์, 2548)

1. การจ�าแนกต้นทุนตามลักษณะส่วนประกอบ

ของสินค้า ประกอบด้วย

1.1 วัตถุดิบ (materials) เป็นส่วนประกอบท่ี

ส�าคัญของการผลิตสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ส�าเร็จรูปโดยทั่วไป 

และถ้าพิจารณาต้นทุนที่เกี่ยวกับการใช้วัตถุดิบในการผลิต

สินค้าสามารถแบ่งได้ 2 ลักษณะ คือ

1.1.1 วัตถุดิบทางตรง (direct materials) 

หมายถึง วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตเป็นหลักและสามารถระบุ

ได้แน่นอนว่าวัตถุดิบชนิดนี้ใช้ในการผลิตไปเท่าไรและมี

ต้นทุนที่เสียหรือจ่ายไปเท่าไร โดยวัตถุดิบทางตรงในการ

ปลูกข้าว ได้แก่ เมล็ดพันธุ์

1.1.2 วัตถุดิบทางอ้อม (Indirect mate-

rials) หมายถึง วัตถุดิบต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องโดยทางอ้อมกับ

การผลิตสินค้า แต่ไม่ใช่วัตถุดิบส่วนใหญ่หรือวัตถุดิบหลัก 

เช่น น�้ามันเครื่อง เชือกที่ใช้มัดกล้า จึงจัดให้อยู่ในค่าใช้

จ่ายการผลิตชนิดหนึ่ง

1.2 ค่าแรงงาน (labor) หมายถึง ผลตอบแทน

หรือค่าจ้างท่ีจ่ายให้แก่คนงานหรือลูกจ้างท่ีท�าหน้าที่

เกี่ยวข้องกับการผลิตสินค้า ดังนั้น จึงได้แบ่งชนิดค่าแรง

งานเป็น 2 ชนิด ได้แก่ 

1.2.1 ค่าแรงงานทางตรง (direct labor) 

หมายถึง ค่าแรงงานหรือต้นทุนท่ีจ่ายเพื่อเป็นค่าแรงให้คน

งานที่ท�าหน้าที่โดยตรงในการผลิตสินค้าส�าเร็จรูป และจัด

เป็นค่าแรงงานส่วนทีส่�าคญัในการแปรรปูจากวตัถดุบิให้เป็น

สินค้าส�าเร็จรูป ค่าแรงงานทางตรงเมื่อเทียบกับค่าแรงงาน

ทางอ้อมในการผลิตสินค้าหน่วยหนึ่งๆ แล้ว พบว่าค่าแรง

งานทางตรงมีจ�านวนมากกว่า ตัวอย่างค่าแรงงานทางตรง

ท่ีใช้ในการปลูกข้าว เช่น ค่าแรงงานส�าหรับการจัดเตรียม

ดิน ค่าแรงงานในการใส่ปุ๋ยค่าแรงงานในการดูแลรักษา 

และเก็บเก่ียวผลผลิต เป็นต้น

1.2.2 ค่าแรงงานทางอ้อม (indirect labor) 

หมายถึง ค่าแรงงานหรือต้นทุนท่ีจ่ายเพื่อเป็นค่าแรงให้คน

งานท่ีไม่ได้มีหน้าท่ีในการผลิตสินค้าโดยตรง เช่น ค่าแรง

งานจ้างซ่อมอุปกรณ์การเกษตร

1.3 ค่าใช้จ่ายการผลิต (manufacturing 

overhead) หมายถึง ค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนที่จ่ายไปซึ่ง

เกี่ยวข้องกับการผลิตสินค้า แต่ไม่ใช่วัตถุดิบทางตรงและ

ค่าแรงงานทางตรง เช่น ค่าสาธารณูปโภค ค่าเช่าที่นา ค่า

เสื่อมราคาอุปกรณ์การเกษตร ค่าปุ๋ย ค่าภาษีท่ีดิน เป็นต้น 

นอกจากนี ้ยงัพบว่าค่าใช้จ่ายการผลติสามารถเรยีกได้หลาย

แบบ เช่น ค่าโสหุ้ยการผลิต ค่าใช้จ่ายโรงงาน ต้นทุนการ

ผลิตทางอ้อม เป็นต้น

2. การจ�าแนกต้นทุนตามความส�าคัญและลักษณะ

ของต้นทุนการผลิต ต้นทุนประเภทนี้ ให้ความส�าคัญด้าน

การวางแผนและควบคุมมากกว่าเพื่อใช้การค�านวณต้นทุน

ของสินค้าหรือบริการ การจ�าแนกต้นทุนตามความส�าคัญ

และลักษณะของต้นทุนการผลิต แบ่งได้ 2 ลักษณะ ได้แก่
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2.1 ต้นทุนขั้นต้น (prime costs) หมายถึง ต้นทุน

ที่มีความสัมพันธ์โดยตรงกับการผลิตและเมื่อเทียบกับ

ต้นทุนการผลิตทั้งหมดน้ัน ต้นทุนขั้นต้นจะมีจ�านวนมาก 

โดยเกิดจากต้นทุนที่มาจากวัตถุดิบทางตรงและค่าแรงงาน

ทางตรงรวมกัน แต่อย่างไรก็ตามธุรกิจบางแห่งมีการผลิต

โดยใช้เครื่องจักรมากขึ้นและใช้แรงงานของคนลดลง ท�าให้

ต้นทุนค่าแรงงานทางตรงลดลง ในลักษณะเช่นนี้ต้นทุนขั้น

ต้นก็จะมีความส�าคัญลดลงเมื่อเทียบกับต้นทุนแปรสภาพ

2.2 ต้นทุนแปรสภาพ (conversion costs) หมาย

ถึง ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการแปรสภาพจากวัตถุดิบทางตรง

เป็นสนิค้าส�าเรจ็รปู ต้นทนุแปรสภาพจึงประกอบด้วย ค่าแรง

งานทางตรงและค่าใช้จ่ายการผลิต จากที่กล่าวมาว่าธุรกิจ

บางแห่งมีการผลิตโดยใช้เครื่องจักรมากขึ้นและใช้แรงงาน

ของคนลดลง ส่งผลให้กิจการต้องมีเครื่องจักรจ�านวนมาก

ขึ้น ท�าให้มีค่าใช้จ่ายการผลิตตามมาด้วยกัน เช่น ค่าเสื่อม

ราคา ค่าซ่อมบ�ารุงเครื่องจักร ดังนั้นในปัจจุบันนี้ ส�าหรับ

ธุรกิจที่มีการใช้เทคโนโลยีชั้นสูง ต้นทุนแปรสภาพจะมี

ความส�าคัญและมีบทบาทในการใช้วางแผนและควบคุม

มากกว่าต้นทุนขั้นต้น

3. การจ�าแนกต้นทุนตามความสัมพันธ์กับระดับ

ของกิจกรรม หรือการจ�าแนกต้นทุนตามพฤติกรรมของ

ต้นทุน (cost behavior) ซึ่งมีลักษณะที่ส�าคัญ คือ เป็นการ

วิเคราะห์จ�านวนของต้นทุนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงไปตาม

ปริมาณการผลิตหรือระดับของกิจกรรมที่ช่วยให้เกิดต้นทุน 

(cost driver) ในการผลิต และมีความเกี่ยวข้องกับการ

วางแผน การควบคุม การประเมิน และวัดผลการด�าเนิน

งาน การจ�าแนกต้นทุนตามความสัมพันธ์กับระดับของ

กิจกรรมนั้นสามารถจ�าแนกได้ 3 ชนิด ได้แก่ 

3.1 ต้นทุนผันแปร (variable costs) หมาย

ถึง ต้นทุนที่มีต้นทุนรวมเปลี่ยนแปลงไปตามสัดส่วนการ

เปลีย่นแปลงของปรมิาณการผลติ ในขณะทีต้่นทนุต่อหน่วย

จะคงที่เท่ากันทุกๆ หน่วย โดยปกติแล้วต้นทุนผันแปรนี้

สามารถควบคุมได้โดยหน่วยงานหรือแผนกที่ท�าให้เกิด

ต้นทุนผันแปรนั้น

3.2 ต้นทุนคงที่ (fixed costs) หมายถึง ต้นทุน

รวมที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามระดับของการผลิตใน

ช่วงของการผลิตระดับหน่ึง แต่ต้นทุนคงที่ต่อหน่วยก็จะ

เปลี่ยนแปลงในทางลดลงถ้าปริมาณการผลิตเพิ่มมากขึ้น 

ส�าหรับในเชิงการบริหารแล้วต้นทุนคงที่ส่วนใหญ่มักถูก

ควบคุมโดยผู้บริหารระดับสูงเท่านั้น

3.3 ต้นทุนผสม (mixed costs) หมายถึง ต้นทุน

ท่ีเกิดจากการรวมกันของต้นทุนคงท่ีกับต้นทุนผันแปร ใน

ช่วงของการด�าเนินกิจกรรมท่ีมีความหมายต่อการตัดสินใจ

หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับผลตอบแทนและ

การวิเคราะห์ผลตอบแทนจากการลงทุน เพชรี ขุมทรัพย์ 

(2554) กล่าวว่า เป็นสิ่งที่ผู ้ลงทุนมุ่งหวังจะได้จากการ

ลงทุน ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในธุรกิจ ในหลักทรัพย์หรือ

อสังหาริมทรัพย์ ซ่ึงอัตราผลตอบแทนนี้มีความหมายกว้าง

มาก อาจหมายถึงอตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย์รวม อตัรา

ผลตอบแทนจากเงนิลงทนุระยะยาว และอตัราผลตอบแทน

ท่ีมีความหมายท่ีแคบลงอีก คืออัตราผลตอบแทนจากการ

ลงทุนเฉพาะโครงการ ฯลฯ ซ่ึงแต่ละอย่างมีรูปแบบการวัด

ท่ีแตกต่างกันไปบ้าง ท้ังนี้ข้ึนอยู่กับวัตถุประสงค์ของการน�า

ไปวิเคราะห์เป็นส�าคัญ 

ชนัญญา ดวงดี (2550) กล่าวว่า ผลตอบแทนที่

เกิดขึ้นจากผลผลิตทางการเกษตร คือ ผลประโยชน์ท่ีได้

รับจากผลผลิตที่ท�าการผลิต หากพิจารณาผลตอบแทน

จากการผลิตจะมากหรือน้อยนั้น สามารถวิเคราะห์ได้จาก

รายได้ทั้งหมด รายได้สุทธิและก�าไรสุทธิ โดยมีความหมาย

ของค�าดังต่อไปนี้ 

ผลผลิต คือ จ�านวนผลผลิตข้าวเปลือกท้ังหมดที่ผู้

ผลิตผลิตได้ต่อหนึ่งฤดูการผลิต 

ราคาท่ีเกษตรกรขายได้ คือ ราคาเฉลี่ยของราคา

ขายข้าวของเกษตรกรในรอบการผลิตนั้น 

รายได้ทัง้หมด คอื รายไดท้ัง้หมดที่ผูผ้ลติไดร้บัจาก

การผลิตข้าวเปลือกต่อหนึ่งรอบการผลิตเฉลี่ยต่อพื้นที่ปลูก

ข้าวหนึ่งไร่ และต่อผลผลิตหนึ่งกิโลกรัม 

รายได้สุทธิ คือรายได้ท้ังหมดท่ีเกษตรกรได้รับลบ

ด้วยต้นทุนผันแปรท้ังหมด 

ก�าไรขั้นต้น คือ รายได้ทั้งหมดลบด้วยต้นทุน

ผนัแปรทีเ่ป็นเงนิสดลบด้วยค่าเสือ่มราคาอปุกรณ์การเกษตร 

ก�าไรสุทธิ คือ รายได้ท้ังหมดท่ีเกษตรกรได้รับลบ

ด้วยต้นทุนท้ังหมด
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อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ เป็นการวัดความ

สามารถในการท�าก�าไรของสินทรัพย์ทั้งหมดที่เกษตรกร

ใช้ในการด�าเนินงานว่าให้ผลตอบแทนจากการด�าเนินงาน

ได้มากน้อยเพียงใด หากมีค่าสูง แสดงถึงการใช้สินทรัพย์

อย่างมีประสิทธิภาพ

จุดคุ้มทุน หมายถึง ระดับการผลิตที่ท�าให้ผู้ผลิตมี

รายได้เท่ากันกับต้นทุนที่เสียไป หรือผู้ผลิตไม่มีก�าไรและ

ขาดทุนน่ันเอง 

การวเิคราะห์ระดับผลผลติคุ้มทนุ คือ ระดบัผลผลติ

เฉลี่ยต่อหนึ่งไร่ที่ท�าให้ผู้ผลิตมีรายได้ที่เกิดจากการผลิตเท่า

กันกับต้นทุนท่ีเสียไปหรือรายจ่ายที่จ่ายออกไปเพื่อใช้ใน

การผลิต ณ ระดับราคาที่ผู้ผลิตขายผลผลิตนั้น ดังนั้นหาก

เกษตรกรสามารถปลกูข้าวให้มปีรมิาณผลผลติเฉลีย่ต่อหนึง่

ไร่ สูงกว่าระดับผลผลิตคุ้มทุน เกษตรกรจะได้รับก�าไรจาก

การผลิตนั้น แต่หากเกษตรกรปลูกข้าวได้ปริมาณผลผลิตท่ี

ต�่ากว่าปริมาณผลผลิตเฉลี่ยต่อหนึ่งไร่ เกษตรกรจะเกิดการ

ขาดทุนจากการผลิตนั้น 

หลักการผลิตข ้าวอินทรีย ์ เบื้องต ้น การผลิต

ข้าวอินทรีย ์เป ็นระบบการผลิตทางการเกษตรที่ เน ้น

เร่ืองของธรรมชาติเป็นสิ่งส�าคัญ ได้แก่ การอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ การรักษาสมดุลธรรมชาติ การสร้าง

ความอุดมสมบูรณ์ในดินและสภาพแวดล้อมรอบๆไร่นา 

เพื่อการเกษตรที่ยั่งยืนสามารถให้ผลผลิตที่งอกงามตาม

ธรรมชาติ เช่น การรักษาสมดุลของศัตรูธรรมชาติ การ

เลือกใช้พันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพ มีความต้านทานโรค แมลง

และศัตรูพืช การจัดการพืช ดินและน�้า ให้ถูกต้องเหมาะสม

กับความต้องการของต้นข้าว ปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์

ของดินโดยการปลูกพืชหมุนเวียน การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในไร่

นาหรือจากแหล่งอื่น ควบคุมโรค แมลงและสัตว์ศัตรูข้าว

โดยวิธีผสมผสานที่ไม่ใช้สารเคมี เพื่อท�าให้ต้นข้าวมีความ

สมบูรณ์แข็งแรงสามารถเจริญเติบโตได้ดีตามธรรมชาติ 

การจัดการสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมต่อการระบาดของ

โรค แมลงและสัตว์ศัตรูข้าว เป็นต้น 

จังหวัดสุรินทร์เริ่มผลิตข้าวด้วยระบบเกษตร

อินทรีย์มาตั้งแต่ปี 2542 ซึ่งปัจจุบันได้ก้าวเข้าสู่ระดับสากล 

โดยการขอรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์จากหน่วยงาน

มาตรฐานสากลยอมรับ มีการจัดโรดโชว์เพื่อเปิดตลาดข้าว

หอมมะลิอินทรีย์สุรินทร์อย่างต่อเนื่องท้ังตลาดในประเทศ

และต่างประเทศ เช่น สหรฐัอเมรกิา และประเทศในสหภาพ

ยุโรป 14 ประเทศ และประเทศจีน เป็นต้น โดยมีหลักการ

ทางความคิดคือ การท�าเกษตรที่ยั่งยืนและการดูแลสุขภาพ

ของเกษตรกรเองและลูกค้าท่ีบริโภคข้าวไปด้วย ซ่ึงสมาชิก

ที่สมัครเข้าร่วมก็จะมีการอบรมให้ความรู้ และมีทีมผู้ตรวจ

ลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพ ด้านช่องทางการตลาดที่ส�าคัญ

มี 2 ช่องทาง คือตลาดภายในประเทศ โดยร้านข้าวหอม 

(จงัหวดัสรุนิทร์) และตลาดต่างประเทศ โดยเครอืข่ายตลาด

ทางเลือกยุโรปและอเมริกา

ปัจจุบันสหกรณ์เกษตรอินทรีย์กองทุนข้าวสุรินทร์ 

ด�าเนินงานด้วยระบบสหกรณ์เต็มรูปแบบ มีฐานสมาชิก

จ�านวนมากกว่า 500 ครอบครัว อยู่ท่ัวจังหวัดสุรินทร์ มี

ผลผลิตข้าวอินทรีย์มากกว่า 900 ตัน (ข้าวเปลือก) ด�าเนิน

งานส่งออกต่างประเทศด้วนตนเอง มีช่องทางการตลาดที่

ส�าคัญอยู่ 2 ช่องทางคือ ตลาดในประเทศโดยร้านข้าวหอม 

(จังหวัดสุรินทร์) และตลาดต่างประเทศโดยเครือข่ายตลาด

ทางเลือกในยุโรปและอเมริกา การด�าเนินงานที่ผ่านมา

ตั้งแต่ปีพ.ศ.2535 จนถึงปัจจุบันแนวทางการด�าเนินงาน

กองทุนข้าวสุรินทร์สอดคล้องต่อสถานการณ์ปัญหาของ

สังคมไทยและยังคงมุ่งมั่นสร้างสรรรูปธรรมการผลิตที่ไม่

ท�าลายสิ่งแวดล้อมอันน�าไปสู่การพึ่งตนเองของชาวนาราย

ย่อยอย่างต่อเนื่อง

ข้อมูลท่ัวไปเก่ียวกับการใช้สารเคมีท�าการเกษตร 

คณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 

ให้ความหมายของสารเคมีทางการเกษตรว่าเป็นสารที่ใช้

เพื่อการควบคุม ขับไล่ หรือท�าลายสัตว์หรือศัตรูพืช เพื่อ

ป้องกันผลผลิตทางการเกษตรไม่ให้เสียหายโดยเริ่มตั้งแต่

กระบวนการเพาะปลูกไปจนถึงการเก็บเกี่ยวและรักษา

ผลผลิต รวมถึงควบคุมผลผลิตการเกษตรให้มีผลผลิตที่

งอกงามสามารถเจริญเติบโตได้ดี

การเกษตรของประเทศไทยแต่เดมิเป็นเกษตรกรรม

แบบธรรมชาติผสมผสาน ต ่อมาได ้รับอิทธิพลจาก

เกษตรกรรมทางตะวันตก ซึ่งมีการน�าเทคโนโลยีใหม่ๆ 

เช่น เครื่องจักร รถไถนา รถเก่ียวข้าว เครื่องสีข้าว เป็นต้น 

รวมถึงการใช้สารเคมีต่างๆ ที่สะดวกสามารถใช้ดูแลรักษา

ผลผลิตทางการเกษตรได้ง่ายและได้ผลผลิตจ�านวนมาก มี

ระยะเวลาการเติบโตท่ีดี ช่วยให้มีผลตอบแทนจากการขาย
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ผลผลิตเพิ่มขึ้น ตอบสนองด้านการยังชีพของเกษตรกร 

ปัจจยัเหล่าน้ีท�าให้เกษตรกรไทยใช้สารเคมใีนการท�าเกษตร

เพิ่มขึ้นจนกลายเป็นเกษตรกรรมที่พบได้โดยทั่วไป 

ชนิดของสารเคมี แบ่งได้ดังนี้

1. สารเคมีก�าจัดแมลง แบ่งเป็นกลุ่ม ดังนี้ (1) กลุ่ม

ออร์กาโนคลอไรน์ (2) กลุ่มออร์กาโนฟอสเฟต (3) กลุ่มคาร์

บาเมตและ (4) กลุ่มสารสังเคราะห์ไพรีทอย 

2. สารป้องกันก�าจัดวัชพืช คือสารเคมีก�าจัดวัชพืช

ที่แบ่งเป็นการท�าลายวัชพืชในบริเวณกว้างกับในบริเวณ

แคบ โดยถ้ามีวัชพืชจ�านวนมากพืชที่เป็นผลผลิตจะได้รับ

สารอาหารน้อยลง 

3. สารก�าจัดเชื้อรา สามารถแบ่งได้หลายกลุ่มมาก 

โดยสารเคมีชนิดนี้เป็นอันตรายต่อร่ายกาย มีฤทธิ์ก่อมะเร็ง

หรือมีผลต่อผิวหนัง ตับ หัวใจ และระบบประสาท 

4. สารก�าจัดหนู เป็นสารเคมีท่ีเกษตรกรนิยมใช้

มากตัวหนึ่ง และมีฤทธิ์ท่ีเป็นอันตรายต่อร่างกายเช่นกัน

อย่างไรกต็ามการใช้สารเคมใีนการเกษตรเป็นเวลา

นานย่อมท�าให้เกิดการสะสมการตกค้างของสารเคมี ซ่ึงใน

ปี 2553 ประเทศไทยใช้สารเคมีในการเกษตรเป็นอันดับ 

4 ของโลก ประเทศไทยจึงเกิดวิกฤตพบสารเคมีตกค้าง

เป็นจ�านวนมาก ท�าให้ส่งผลกระทบต่อประเทศหลายด้าน 

เช่น กระทบต่อการส่งออกของสินค้าเกษตร ท�าให้เงินเข้า

ประเทศลดลงและเกิดปัญหาเศรษฐกิจตามมา

ความต่างระหว่างการท�าเกษตรอินทรีย์กับเกษตร

เคมี
ตำรำง 1 

ความต่างระหว่างการท�าเกษตรอินทรีย์กับเกษตรเคมี

เกษตรอินทรีย์ เกษตรเคมี

- ใช้แนวคิดการเกษตรแบบองค์รวม - ใช้หลักการและแนวคิดการเกษตรแบบแยกส่วน

- เน้นการผสมผสานให้เกิดความหลากหลายในแต่ละ

กิจกรรม แต่สามารถเกื้อกูลซึ่งกันและกันได้

- เน้นการผลิตแบบเชิงเดี่ยว ท่ีเป็นพืชหรือสัตว์เศรษฐกิจ

ชนิดเดียว ในลักษณะเกษตรอุตสาหกรรม

- ใช้พันธุ์ข้าวที่คัดเลือกให้เหมาะสมกับสภาพท้องถ่ินท่ี

แตกต่างกัน

- ใช้พันธุ ์ข้าวที่ได้จากคัดเลือกโดยหลักการทางพันธุ

ศาสตร์เพื่อให้ได้ผลผลิตสูง

- เน้นการใช้ปัจจยัการผลติทีม่ใีนท้องถิน่ และใช้เทคโนโลยี

ชีวภาพที่ช่วยให้ได้ผลผลิตที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคและลด

ต้นทุนการผลิต

- เน้นการเพิ่มผลผลิตจากการใช้ปัจจัยการผลิตที่ได้จาก

ภายนอก เช่น สารเคมีก�าจัดศัตรูพืช ปุ๋ยเคมี ฮอร์โมน 

เป็นต้น

- ใช้แรงงานคน สัตว์ และเครื่องทุ่นแรงขนาดเล็ก ที่

ช่วยประหยัดพลังงาน ใช้หลักการธรรมชาติในการการ

ปรับปรุงดินและจัดการศัตรูพืช 

- ใช้เครื่องทุ่นแรงจากพลังงานการเผาไหม้ของน�้ามันเชื้อ

เพลิง โดยส่วนใหญ่ต้องน�าเข้าจากต่างประเทศ

- มีเป้าหมายการผลิต เพื่อความยั่งยืนในระยะยาวทาง

สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ สังคม และความ

มั่นคงทางอาหาร

- มีเป้าหมายเพื่อผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ ซ่ึงมีก�าไร

เป็นตัวเงินเป็นเครื่องช้ีวัดผลส�าเร็จ
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กรอบแนวคิดกำรวิจัย

ต้นทุนกำรปลูกข้ำวแบบเกษตรอินทรีย์

- ต้นทุนการปลูกข้าว

    - วัตถุดิบทางตรง

    - ค่าแรงงานทางตรง

    - ค่าใช้จ่ายการผลิต

- สินทรัพย์รวม

- รายได้รวม

- ค่าใช้จ่ายอื่น

กำรวิเครำะห์เปรียบเทียบ

- รายได้เฉลี่ยต่อไร่

- ต้นทุนการผลิตต่อไร่

- อัตราก�าไรข้ันต้น

- อัตราก�าไรสุทธิ

- อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์

- จุดคุ้มทุน

กำรปลูกข้ำวแบบใช้สำรเคมี

- ต้นทุนการปลูกข้าว

   - วัตถุดิบทางตรง

   - ค่าแรงงานทางตรง

   - ค่าใช้จ่ายการผลิต

- สินทรัพย์รวม

- รายได้รวม

- ค่าใช้จ่ายอื่น

ภำพ1 กรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

การวิจัยครัง้นีใ้ช้วธิกีารวจัิยแบบผสมผสานระหว่าง

การวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

ประชากรที่ใช้ศึกษา คือ เกษตรกรที่ปลูกข้าวแบบ

เกษตรอนิทรย์ีกบัเกษตรเคม ีในพืน้ทีต่�าบลบงึกาสาม อ�าเภอ

หนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ให้ข้อมูลบริการ

วิชาการกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดย

มีพื้นที่เพาะปลูก 8,246.50 ไร่ มีจ�านวนเกษตรกรท้ังหมด 

235 ราย แบ่งเป็น (1) เกษตรกรที่ปลูกข้าวแบบเกษตร

อินทรีย์ จ�านวน 38 ราย (2) เกษตรกรที่ปลูกข้าวแบบ

เกษตรเคมี จ�านวน 197 ราย

กลุ่มตวัอย่างทีศ่กึษาใช้วธิเีลอืกแบบเฉพาะเจาะจง 

โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากเกษตรกรที่ปลูกข้าวแบบเกษตร

อนิทรย์ี จ�านวน 5 ราย และเกษตรกรทีป่ลกูข้าวแบบเกษตร

เคม ีจ�านวน 5 ราย ซึง่งานวจิยันีเ้ป็นการวจิยัเชิงปรมิาณและ

เชิงคุณภาพ กลุ่มตัวอย่างท่ีเลือกนี้มีความเพียงพอส�าหรับ

เก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างครบถ้วน

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย

เครือ่งมอืท่ีใช้ในการศกึษาครัง้นีเ้ป็นแบบสมัภาษณ์

เพื่อใช้เก็บข้อมูลจากเกษตรกรกลุ ่มตัวอย่าง โดยแบบ

สัมภาษณ์นี้แบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของเกษตรกร ข้ันตอนการเต

รียมดิน ปริมาณเมล็ดพันธุ์ท่ีใช้

ส่วนท่ี 2 การบ�ารุงและดูแลรักษา

ส่วนที่ 3 การเก็บเกี่ยวผลผลิต ปริมาณผลผลิต 

รายได้จากการขาย และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
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กำรเก็บรวบรวมข้อมูล

1. ข้อมูลปฐมภูมิ (primary data) ได้จากการ

ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นด้านความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับข้าว และ

ข้อมูลเบื้องต้นจากคุณประกอบ จรเจริญ ต�าแหน่งนัก

วิชาการส่งเสริมการเกษตรช�านาญการ ส�านักงานเกษตร

อ�าเภอหนองเสือ และศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนของ

การปลูกข้าวแบบเกษตรอินทรีย์กับแบบเกษตรเคมี ซึ่งน�า

ข้อมูลและความรู้ที่ได้นี้มาสร้างแบบสอบถาม ให้สอดคล้อง

กับวัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้ 

2. ข้อมูลทุติยภูมิ (secondary data) ได้จากการ

รวบรวมข้อมูลจากศูนย์วิจัยข้าวจังหวัดปทุมธานี เกษตรกร

ต�าบลบึงกาสาม ส�านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร 

สารานุกรมไทย กรมการค้าต่างประเทศ หนังสือเอกสาร

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อน�ามาเป็นข้อมูลเบื้องต้นและ

สนับสนุนการวิจัยครั้งนี้

กำรวิเครำะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้

วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณด้วยสถิติพื้นฐาน คือ 

ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ย วิเคราะห์ต้นทุนตามส่วนประกอบ

ของสินค้า วิเคราะห์รายได้และผลตอบแทนจากการลงทุน 

และวิเคราะห์จุดคุ้มทุน

ผลกำรวิจัย

1. จากการเปรยีบเทยีบต้นทนุและผลตอบแทนของ

การปลกูข้าวแบบเกษตรอนิทรย์ีกบัเกษตรเคมขีองเกษตรกร 

ต�าบลบึงกาสาม อ�าเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ได้ผล

การศึกษาดังนี้

1.1 ผลการวิเคราะห์ต้นทุนการปลูกข้าวแบบ

เกษตรอินทรีย์และเกษตรเคมี

ตำรำง 2 

ต้นทุนการปลูกข้าวจ�าแนกตามส่วนประกอบของสินค้า

ต้นทุนการผลิดข้าว เกษตรอินทรีย์ เกษตรเคมี ผลต่าง

วัตถุดินทางตรง 379.79 379.95 -0.16

ค่าแรงงานทางตรง 630.41 626.94 3.47

ค่าใช้จ่ายการผลิต 1,309.58 1,947.23 -637.65

รวม 2,319.79 2,954.12 -634.33

หน่วย: บาท/ ไร่

ต้นทุนการปลูกข้าวจ�าแนกตามส่วนประกอบการ

ของสินค้าของเกษตรอินทรีย์ มีดังนี้ ค่าวัตถุดิบทางตรง 

379.79บาท/ไร่ ค่าแรงงานทางตรง 630.41 บาท/ไร่ และ

ค่าใช้จ่ายในการผลิต 1,309.58 บาท/ไร่ รวม 2,319.79 

บาท/ไร่ และต้นทุนการปลูกข้าวจ�าแนกตามส่วนประกอบ

การผลิตของเกษตรเคมี มีดังนี้ ค่าวัตถุดิบทางตรง 379.95 

บาท/ไร่ ค่าแรงงานทางตรง 626.94 บาท/ไร่ และค่าใช้จ่าย

ในการผลิต 1,947.23 บาท/ไร่ รวม 2,954.12 บาท/ไร่

พบว่าต้นทุนการปลูกข้าวเฉลี่ยของเกษตรกรท่ี

ปลูกข้าวแบบเกษตรอนิทรย์ีต�า่กว่าแบบเกษตรเคม ี634.33 

บาท/ไร่ ส่วนใหญ่เกิดจากต้นทุนในส่วนค่าใช้จ่ายการผลิต 

โดยค่าใช้จ่ายการผลิตของการปลูกข้าวแบบเกษตรอินทรีย์ 

คิดเป็น 56.45% ส่วนใหญ่เกิดจากค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์

และเครื่องมือ จ�านวน 570.50 บาท/ไร่ คิดเป็น 43.56%  

เนื่องจากปี 2559 มีการสร้างยุ้งฉางเก็บข้าวของเกษตรกร

รายท่ี 5 เพือ่ใช้ในการเกบ็ข้าวเปลอืกและอปุกรณ์การเกษตร 

จ�านวน 300,000 บาท ซ่ึงมีค่าเสื่อมราคา 6,250 บาท/

ฤดกูาลผลติ ส่วนการปลกูข้าวแบบเกษตรเคม ีมค่ีาใช้จ่ายใน

การผลิต 65.89% ส่วนใหญ่เป็นค่าปุ๋ยเคมี จ�านวน 605.91 

บาท/ไร่ คิดเป็น 31.12% เนื่องจากราคาปุ๋ยมีราคาสูงขึ้น

จากเมื่อก่อน นอกจากนี้ค่ายาป้องกันและควบคุมวัชพืช 

ค่ายาก�าจัดโรค แมลง และศัตรูพืช มีราคาสูง ท�าให้เกษตร

อนิทรย์ีสามารถหลกีเลีย่งต้นทนุค่ายาและค่าปุย๋ได้ จากการ

หมัก การเพาะเช้ือรา และการท�าปุ๋ยพืชสด

1.2 ผลการวิเคราะห์รายได้และผลตอบแทน

จากการลงทุน
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ตำรำง 3

การเปรียบเทียบก�าไรสุทธิเฉลี่ย/ไร่	ของการปลูกข้าวแบบเกษตรอินทรีย์กับเกษตรเคมี

เกษตรอินทรีย์ เกษตรเคมี ผลต่าง

รายได้จากการขาย 4,946.60 4,643.61 302.99

ต้นทุนรวม 2,410.10 3,081.08 -670.99

ก�าไรสุทธิ 2,536.50 1,562.53 973.98

หน่วย: บาท/ ไร่

พบว่า ก�าไรสุทธิเฉลี่ยต่อไร่ของเกษตรกรที่ปลูก

ข้าวแบบเกษตรอนิทรย์ีสงูกว่าแบบเกษตรเคม ี973.98 บาท 

โดยเกษตรกรทีป่ลกูข้าวแบบเกษตรอนิทรย์ีมรีายได้จากการ

ขายข้าวเปลือกเฉลี่ย 4,946.60 บาท/ไร่ ต้นทุนรวมเฉลี่ย 

2,410.10 บาท/ ไร่ และก�าไรสุทธิเฉลี่ย 2,536.50บาท/ไร่ 

ส�าหรับเกษตรกรที่ปลูกข้าวแบบเคมีนั้น มีรายได้จากการ

ขายข้าวเปลือกเฉลี่ย 4,643.61 บาท/ไร่ ต้นทุนรวมเฉลี่ย 

3,081.08 บาท/ ไร่ และก�าไรสุทธิเฉลี่ย 1,562.23 บาท/ไร่

ภำพ 2 เปรียบเทียบอัตราส่วนผลตอบแทนของการปลูก

ข้าวแบบเกษตรอินทรีย์กับเกษตรเคมี

พบว่า เกษตรกรที่ปลูกข้าวแบบเกษตรอินทรีย์มีอัตรา

ก�าไรขัน้ต้น 53.10% ส่วนเกษตรกรท่ีปลูกข้าวแบบเกษตร

เคมีมีอัตราก�าไรขั้นต้น 36.38% ดังนั้นอัตราก�าไรขั้น

ต้นของเกษตรอินทรีย์จึงมากกว่าเกษตรเคมี เนื่องจาก

เกษตรอินทรีย์มีรายได้จากการขายข้าวเปลือกที่มาก 

กว่าเกษตรเคม ีและมต้ีนทุนการปลูกข้าวท่ีต�า่กว่านัน่เอง

ส่วนอัตราก�าไรสุทธิ เกษตรกรที่ปลูกข้าวแบบ

เกษตรอินทรีย์ มีอัตราก�าไรสุทธิ 51.28% ส่วนเกษตรกร

ท่ีปลูกข้าวแบบเกษตรเคมีมีอัตราก�าไรสุทธิ 33.65% ดัง

นั้นอัตราก�าไรสุทธิของเกษตรอินทรีย์จึงมากกว่าเกษตร

เคมี เนื่องจากเกษตรอินทรีย์ให้ผลผลิตต่อไร่มากกว่า 

จึงมีรายได้จากการขายท่ีมากกว่าเกษตรเคมี ประกอบ

กับต้นทุนการปลูกข้าวและค่าใช้จ่ายในการขายและ

บริหารที่ต�่ากว่านั่นเอง

ตำรำง 4

การเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ของการปลูกข้าวแบบเกษตรอินทรีย์กับเกษตรเคมี

การครอบครองที่ดิน เกษตรอินทรีย์ เกษตรเคมี

ที่ดินตนเอง =
3,776.52

510,182
= 0.74 % =

4,634.57

504,760
= 0.92 %

ที่ดินเช่าท�า =
5,370.80

5,869.78
= 91.50 % =

2,973.29

1,684.17
= 176.54 %

พบว่า อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์เฉลี่ย/

ไร่/ปี ของเกษตรกรที่ปลูกข้าวแบบเกษตรอินทรีย์ต�่า

กว่าเกษตรกรที่ปลูกข้าวแบบเกษตรเคมี ทั้งรายที่ใช้

ที่ดินตนเองและรายที่เช่าท�า โดยเกษตรกรที่ใช้ที่ดิน

ตนเองท�านาได้ผลตอบแทนจากสินทรัพย์เฉลี่ย/ไร่/

ปี เท่ากับ 0.74% และ 0.92% ตามล�าดับ และรายที่

เช่าท่ีดินท�านาได้ผลตอบแทนจากสินทรัพย์เฉล่ีย/ไร่/ปี 

เท่ากับ 91.50% และ 176.54% ตามล�าดับ
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ตำรำง 5

การเปรียบเทียบจุดคุ้มทุนของการปลูกข้าวแบบเกษตรอินทรีย์กับเกษตรเคมี

ต้นทุนคงที่/ไร่ ราคาขาย/กิโลกรัม ต้นทุนผันแปร/กิโลกรัม ระดับผลผลิตคุ้มทุน 

(กิโลกรัม/ไร่)

เกษตรอินทรีย์ 636.69 6.20 2.17 157.80

เกษตรเคมี 587.16 6.98 3.47 167.27

พบว่า เกษตรกรที่ปลูกข้าวแบบเกษตรอินทรีย์

และแบบเกษตรเคมีจะต้องผลิตข้าวให้ได้ 157.80 

กิโลกรัม/ไร่ และ 167.27 กิโลกรัม/ไร่ ตามล�าดับ จึง

จะเป็นปริมาณผลผลิตในระดับที่คุ้มทุน

2. จากการศึกษาปัญหาของการปลูกข้าวแบบ

เกษตรอินทรีย์และเกษตรเคมี ท�าให้ได้ทราบถึงปัญหา

และอปุสรรค ซึง่มผีลกระทบต่อต้นทนุการผลติ ปรมิาณ

ผลผลิตและรายได้ของเกษตรกร สามารถสรุปปัญหา

ได้ดังนี้

2.1 เกษตรกรที่ปลูกข้าวแบบเกษตรอินทรีย์

รายที่ 1: ปัญหาด้านน�้าแล้งโดยระบบ

ชลประทานไม่เพยีงพอต่อการใช้งานในบางฤดูกาล และ

ปัญหาด้านโรค แมลง และศัตรูพืชท�าให้ผลผลิตเสียหาย

รายที่ 2: ปัญหาด้านขาดเงินทุนในการ

ปลูกข้าว ปัญหาอุปกรณ์และเครื่องมือการเกษตรเสีย

หาย ไม่สามารถใช้งานได้ ปัญหาด้านน�้าแล้งโดยระบบ

ชลประทานไม่เพยีงพอต่อการใช้งานในบางฤดูกาล และ

ปัญหาด้านโรค แมลง และศัตรูพืชท�าให้ผลผลิตเสียหาย

รายท่ี 3: ปัญหาด้านน�้าแล้งโดยระบบ

ชลประทานไม่เพียงพอต่อการใช้งานในบางฤดูกาล 

รายที ่4: ปัญหาด้านขาดแคลนแรงงาน และ

ปัญหาด้านโรค แมลง และศัตรูพืชท�าให้ผลผลิตเสียหาย

รายที่ 5: ปัญหาด้านขาดแคลนอุปกรณ์และ

เครื่องมือการเกษตรที่ทันสมัยช่วยประหยัดแรงงาน

และต้นทุน

2.2 เกษตรกรที่ปลูกข้าวแบบเกษตรเคมี

รายที่ 1: ปัญหาด้านราคาขายข้าวเปลือก

ที่ลดลง และปัญหาต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น เช่น ค่า

ยาก�าจัดแมลง และศัตรูพืช ค่าปุ๋ยเคมีมีราคาสูง และ

ปัญหาด้านขาดเงินทุนในการปลูกข้าว

รายที่ 2: ปัญหาด้านน�้าแล้งโดยระบบ

ชลประทานไม่เพียงพอต่อการใช้งานในบางฤดูกาล 

รายที่ 3: ปัญหาด้านที่ดินมีลักษณะเป็นดิน

เปรี้ยว ท�าให้ผลผลิตลดลงและไม่ได้คุณภาพ

รายที่ 4: ปัญหาด้านน�้าแล้งโดยระบบ

ชลประทานไม่เพยีงพอต่อการใช้งานในบางฤดกูาล และ

ปัญหาด้านโรค แมลง และศัตรูพืชท�าให้ผลผลิตเสียหาย

รายที่ 5: ปัญหาด้านน�้าแล้งโดยระบบ

ชลประทานไม่เพียงพอต่อการใช้งานในบางฤดูกาล

การอภิปรายผล

ต้นทุนการปลูกข้าวแบบเกษตรอินทรีย์ทั้งสิ้น

เฉลี่ยไร่ละ 2,410.10 บาท มีรายได้จากการขายข้าว

เปลือกเฉลี่ยไร่ละ 4,946.60 บาท และก�าไรสุทธิเฉลี่ยไร่

ละ 2,536.50 บาท และต้นทุนการปลูกข้าวแบบเกษตร

เคมีทั้งสิ้นเฉลี่ยไร่ละ 3,081.08 บาท มีรายได้จากการ

ขายข้าวเปลือกเฉล่ียไร่ละ 4,643.61 บาท และก�าไร

สุทธิเฉล่ียไร่ละ 1,562.53 บาท ผลการศึกษาท่ีกล่าว

มานี้เป็นเพียงค่าเฉลี่ยต่อฤดูกาล และหากวิเคราะห์

ต้นทุนและผลตอบแทนของเกษตรกรรายคนแล้วนั้น 

ผลท่ีได้อาจแตกต่างกันในด้านข้อจ�ากัด เช่น จ�านวน

พื้นที่ปลูกและพื้นที่ตั้งของที่ดิน

ต้นทุนการปลูกข้าวท้ัง 3 ส่วน ท�าให้ทราบ

ว่าต้นทุนการปลูกข้าวในส่วนของค่าใช้จ่ายการผลิตมี

สัดส่วนมากท่ีสุด รองลงมาคือค่าแรงงานทางตรง และ

วัตถุดิบทางตรง โดยการปลูกข้าวแบบเกษตรอินทรีย์

มีค่าใช้จ่ายในการผลิต 56.45% มีค่าแรงงานทางตรง 
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27.18% และมีค่าวัตถุดิบทางตรง 16.37% ตามล�าดับ 

โดยค่าใช้จ่ายการผลิตของการปลูกข้าวแบบเกษตร

อินทรีย์ส่วนใหญ่คือ ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์และเครื่อง

มือ จ�านวน 570.50 บาท/ไร่ คิดเป็น 43.56% เกิดจาก

ปี2559 มีการสร้างยุ้งฉางเก็บข้าวของเกษตรกรรายท่ี5 

เพื่อใช้ในการเก็บข้าวเปลือกและอุปกรณ์การเกษตร 

จ�านวน 300,000 บาท ซึ่งมีค่าเสื่อมราคา 6,250 บาท/

ฤดูกาลผลิต ส่วนการปลูกข้าวแบบเกษตรเคมี มีค่าใช้

จ่ายในการผลิต 65.89% มีค่าแรงงานทางตรง 21.22% 

และมีค่าวัตถุดิบทางตรง 12.86% ตามล�าดับ โดยค่า

ใช้จ่ายการผลิตของการปลูกข้าวแบบเกษตรเคมีส่วน

ใหญ่คือ ค่าปุ๋ยเคมี จ�านวน 605.91 บาท/ไร่ คิดเป็น 

31.12% เนื่องจากราคาปุ๋ยมีราคาสูงข้ึนจากเมื่อก่อน 

นอกจากนี้ค่ายาป้องกันและควบคุมวัชพืช ค่ายาก�าจัด

โรค แมลง และศตัรพูชื มรีาคาสงู เมือ่เทยีบกบัเกษตรกร

ที่ปลูกข้าวแบบเกษตรอินทรีย์นั้นมีการรวมกลุ่มเพื่อ

ผลิตน�้าหมักชีวภาพ หัวเชื้อรา โดยได้รับอุปกรณ์และ

วัตถุดิบในการท�าน�้ายาจากกรมพัฒนาที่ดินและกรมส่ง

เสริมการเกษตร ช่วยให้ลดต้นทุนในส่วนนี้ แต่จากการ

สอบถามเกษตรกรผู้ปลูกข้าวแบบเคมีถึงสาเหตุในการ

ใช้สารเคมี พบว่า เกษตรกรมีเนื้อที่ในการท�านาขนาด

ใหญ่ การใช้สารเคมีจึงสามารถควบคุมวัชพืช โรค แมลง

และศัตรูพืชได้ดีกว่า

ผลผลิตข้าวเปลือกในปี2559 เฉลี่ย/ไร่ ของ

เกษตรกรที่ปลูกข ้าวแบบเกษตรอินทรีย ์มากกว ่า

เกษตรกรที่ปลูกข้าวแบบเกษตรเคมี 95.13 กิโลกรัม/

ไร่ สอดคล้องกับงานวิจัยของรุจิรัตน์ ปาลีพัฒน์สกุล 

และอรสา อร่ามรัตน์ (2559) แต่เมื่อพิจารณารายคน

พบว่า เกษตรกรที่ปลูกข้าวแบบเกษตรอินทรีย์รายที่4 

และเกษตรกรที่ปลูกข้าวแบบเกษตรเคมีรายที่1 ประสบ

ปัญหาแมลงระบาดในพื้นที่เพาะปลูก ส่งผลให้ผลผลิต

เสียหาย จ�านวนผลผลิตเฉลี่ย/ไร่จึงน้อยกว่ารายอื่น 

และเกษตรกรที่ปลูกข้าวแบบเกษตรอินทรีย์รายท่ี5 มี

การใช้เมล็ดพันธุ์ในการปลูกข้าวน้อยที่สุดกว่ารายอ่ืนๆ 

แต่สามารถให้ผลผลิตเฉลี่ย/ไร่สูงที่สุดนั้น เนื่องจากใช้

วิธีหว่านข้าวแบบเว้นช่วงระยะห่าง ท�าให้ผลผลิตที่ได้มี

คุณภาพและยังช่วยเรื่องโรค แมลงและศัตรูพืชได้ดีด้วย

ราคาขายข้าวเปลือกจะเห็นได้ว่ามีราคาขาย

แตกต่างกันในแต่ละราย เนื่องจากราคาข้าวเปลือกไม่

คงท่ีในแต่ละช่วงเวลา และเกษตรกรในพ้ืนท่ีต�าบลบึง

กาสามส่วนใหญ่ปลูกข้าวเจ้า เช่น กข31 กข41 กข 57 

เป็นต้น มีปลูกข้าวหอมปทุมเป็นบางราย ซึ่งเกิดจากใน

ปี 2559 ราคาข้าวหอมมรีาคาขายต�่าลงประกอบกบัการ

ดูแลรักษาข้าวยากกว่าข้าวเจ้าท่ัวไป เกษตรกรในพื้นที่

ต�าบลบึงกาสามจึงเลือกการปลูกข้าวเจ้าเป็นส่วนใหญ่

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย์ของเกษตรกรที่

ปลูกข้าวแบบเกษตรอินทรีย์ต�่ากว่าเกษตรกรที่ปลูกข้าว

แบบเกษตรเคมี ทั้งรายที่ใช้ที่ดินตนเองและรายที่เช่าท�า 

โดยเกษตรกรท่ีใช้ท่ีดินตนเองท�านาได้ผลตอบแทนจาก

สินทรัพย์ 0.74% และ 0.92% ตามล�าดับ และรายที่

เช่าที่ดินท�านาได้ผลตอบแทนจากสินทรัพย์เฉล่ีย/ไร่ 

91.50% และ 176.54% ตามล�าดับ เมื่อพิจารณาผล

ต่างของอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ระหว่างการใช้

ที่ดินตนเองกับการเช่าที่ดิน สรุปว่า การเช่าที่ดินได้ผล

ตอบทนที่ดีกว่า อย่างไรก็ตามการเช่าที่ดินมีความเสี่ยง

ท้ังในด้านการถูกยกเลิกสัญญาเช่าและผู้ให้เช่าอาจน�า

ที่ดินไปท�าประโยชน์ด้านอื่นได้

จุดคุ้มทุนในการปลูกข้าว พบว่าเกษตรกรที่

ปลูกข้าวแบบเกษตรอินทรีย์มีระดับผลผลิตคุ้มทุนข้าว

เปลือกต่อไร่น้อยกว่าเกษตรกรท่ีปลูกข้าวแบบเกษตร

เคมี 9.46 กิโลกรัม/ไร่ สอดคล้องกับงานวิจัยของรัชนี 

รูปหล่อ (2547) เนื่องจากการปลูกข้าวแบบเกษตร

อินทรีย์มีต้นทุนผันแปรต�่ากว่าแบบเกษตรเคมีนั่นเอง

จากการเปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทน

ของการปลูกข้าวทั้งสองแบบ สรุปได้ว่าการปลูกข้าว

แบบเกษตรอนิทรย์ีมต้ีนทนุการผลติต�่ากว่าการปลกูข้าว

แบบเกษตรเคมี และการปลูกข้าวแบบเกษตรอินทรีย์มี

ก�าไรจากการขายข้าวเปลือกสูงกว่าการปลูกข้าวแบบ

เกษตรเคม ีซึง่สอดคล้องกบังานวจิยัของชาลสิา สวุรรณ

กิจ และกนกเนตร เปรมปรี (2559) ดังนั้นการปลูกข้าว

แบบเกษตรอินทรีย์จึงควรได้รับการส่งเสริมการเกษตร

และส่งเสริมการตลาดเพ่ือสนับสนุนเกษตรกรให้มีราย

ได้เพิ่มขึ้นและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นด้วย

ปัญหาและอุปสรรคที่เกษตรกรต่างประสบ

ปัญหาเช่นกันคือ ด้านน�้า ด้านโรค แมลงและศัตรูพืช 
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และด้านเงินทุน โดยในฤดูร้อนน�้าในคลองชลประทาน

ไม่เพียงพอต่อการใช้ เกิดแมลงและศัตรูพืชระบาด 

เกษตรกรบางรายรับมือได้ช้า ท�าให้ผลผลิตเกิดความ

เสียหาย มีรายได้ลดลงและเงินทุนส่วนตัวของเกษตรกร

ที่จะน�าไปลงทุนต่อลดลงด้วย นอกจากปัญหาดังกล่าว

แล้วยงัพบว่าเกษตรกรมีความต้องการเครือ่งมือทางการ

เกษตร เครื่องทุ่นแรงเพื่ออ�านวยความสะดวกและเพิ่ม

ผลผลิต และยังขาดแคลนแรงงานในการท�าการเกษตร 

จึงจ�าเป็นต้องจ้างแรงงาน ท�าให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น 

ประกอบกับปัญหาด้านราคาข้าวที่ลดลงเนื่องจาก

นโยบายประกนัราคาข้าว จากปัญหาทีก่ล่าวมานี ้หน่วย

งานที่เกี่ยวข้องควรเข้ามาช่วยเหลือเกษตรกรเพื่อลด

ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น ประกอบกับให้ความรู้ใน

การลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตในการปลูกข้าวเพื่อให้ได้

ผลตอบแทนให้เป็นที่น่าพอใจ และศึกษาแนวทางการ

ปลูกข้าวและการจัดการบริหารต้นทุนและผลตอบแทน

จากกลุ่มเกษตรกรจังหวัดสุรินทร์ ที่ประสบความส�าเร็จ 

สามารถเป็นต้นแบบให้กับเกษตรกรในต�าบลบึงกาสาม 

อ�าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานีได้

ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งนี้

1. ต้นทุนการปลูกข้าวในส่วนของค่าใช้จ่ายการ

ผลิตเป็นส่วนที่มีค่าใช้จ่ายสูงสุด เช่น ค่าปุ๋ยเคมี ค่ายา

ป้องกนัและควบคมุวชัพชื ค่ายาก�าจดัแมลงศตัรพูชืและ

โรคพืช สามารถลดต้นทุนในส่วนนี้ได้โดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์

และน�้าหมักชีวภาพ นอกจากนี้ในส่วนค่าแรงงานทาง

ตรง เกษตรกรควรพึ่งพาแรงงานตนเองเพื่อลดต้นทุน

ในการจ้างแรงงาน

2. การปลูกข้าววิธีหว่านข้าวแบบเว้นช่วงระยะ

ห่างสามารถให้ผลผลิตที่ได้มีคุณภาพ ช่วยเรื่องโรค 

แมลงและศัตรูพืชได้ดี และผลผลิตที่ได้เป็นที่น่าพอใจ 

3. ควรมีการจัดท�าบัญชีรายรับ รายจ่าย เพื่อ

ให้ทราบรายได้และค่าใช้จ่ายในการน�ามาวางแผนปรับ

ลดต้นทุนที่ไม่จ�าเป็น

4. จากการศึกษางานวิจัยนี้พบว่าในพื้นที่ต�าบล

บึงกาสาม เกษตรกรส่วนใหญ่มีความเคยชินกับการใช้

สารเคมีในการปลูกข้าว และคิดว่าหากเปลี่ยนวิธีการ

ปลูกมาเป็นแบบเกษตรอินทรีย์จะพบปัญหาอ่ืนๆ ตาม

มา เช่น ผลผลิตลดลง ปัญหาด้านวัชพืช โรค แมลงและ

ศัตรูพืช ดังนั้นหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องควรส่งเสริมให้ปลูก

ข้าวเกษตรอินทรีย์มากขึ้นโดยการจัดให้มีการอบรม

เกี่ยวกับการปลูกข้าวเกษตรอินทรีย์ให้กับเกษตรกรที่

ใช้สารเคมีอยู่ เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้และเป็นแนวทาง

ในการลดต้นทุนในการปลูกข้าวให้ได้ผลผลิตที่เพิ่มขึ้น

5. จากปัญหาและอุปสรรคที่เกษตรกรประสบ

ปัญหานี้ เมื่อพบว่าเกิดปัญหาด้านน�้า หรือด้านโรค 

แมลงและศัตรูพืช ควรปรึกษากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โดยด่วนเพื่อให้หน่วยงานทราบปัญหาและเร่งด�าเนิน

การแก้ไข นอกจากนี้ทางภาครัฐและหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องควรสนับสนุนด้านการตลาดให้กับเกษตรกร

เพื่อเพิ่มช่องทางการจ�าหน่ายและแรงจูงใจในราคา

ข้าวให้มีราคาสูงขึ้น ส่งเสริมให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่ม

ขึ้นเพื่อให้เกษตรกรมมีก�าลังใจในการประกอบอาชีพ 

6. เกษตรกรต�าบลบึงกาสาม อ�าเภอหนองเสือ 

จังหวัดปทุมธานี สามารถศึกษาแนวทางการปลูกข้าว

และการจัดการบริหารต้นทุนและผลตอบแทนจากกลุ่ม

เกษตรกรจังหวัดสุรินทร์ ซึ่งเป็นแหล่งผลิตข้าวอินทรีย์

รายใหญ่ในประเทศไทย เป็นชุมชนเข้มแข็งและยั่งยืน 

ใช้เป็นต้นแบบในการท�าเกษตรอินทรีย์เพื่อให้ได้ต้นทุน

ต�่าและผลตอบแทนสูง

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

1. การศึกษาครั้งต่อไปควรมีการก�าหนดพันธุ์

ข ้าวที่ใช ้ในการศึกษาเป็นพันธุ ์ข ้าวชนิด เดียวกัน 

เพื่อแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างด้านต้นทุนและผล

ตอบแทนที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น 

2. การศึกษาครั้งต่อไปควรศึกษาความต้องการ

ข้าวอินทรีย์ในตลาด เพื่อให้ผลผลิตท่ีได้จากการปลูก

ข้าวตอบสนองต่อผู้บริโภคและช่วยให้เกษตรกรมีราย

ได้จากการขายเพิ่มขึ้น

3. การศึกษาครั้งต่อไปควรศึกษาในพ้ืนท่ีอื่นๆ 

เพิ่มเติม เพื่อน�าผลมาเปรียบเทียบและมีข้อมูลส�าหรับ

สนับสนุนงานวิจัยมากขึ้น
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บทคัดย่อ

การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพลต่อความเป็นเลิศของธุรกิจบริการผู้สูงอายุใน

ประเทศไทย (2) ตรวจสอบความกลมกลืนของโมเดลสมการโครงสร้างของแบบจ�าลองกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (3) ศึกษา

ขนาดอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อม และอิทธิพลรวมของปัจจัยที่มีต่อความเป็นเลิศของธุรกิจบริการผู้สูงอายุใน

ประเทศไทย และ (4) น�าโมเดลที่ได้จากการวิจัยไปใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศของธุรกิจบริการ

ผู้สูงอายุในประเทศไทย โดยเก็บข้อมูลจากผู้ประกอบการธุรกิจบริการผู้สูงอายุท่ีผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหาร

จัดการจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จ�านวน 185 ราย และท�าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโมเดลสมการโครงสร้าง (Structure 

Equation Model--SEM) ผลการวิจัยพบว่า การจัดการการเปลี่ยนแปลง คุณภาพการบริการ และการจัดการความรู้มี

อิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อความเป็นเลิศของธุรกิจบริการผู้สูงอายุ โดยการจัดการความรู้เป็นปัจจัยท่ีมีอิทธิพลมากที่สุด 

รองลงมาคอื คณุภาพการบรกิารและการจดัการการเปลีย่นแปลงตามล�าดบั นอกจากนีย้งัพบว่าการจดัการการเปลีย่นแปลง

มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อการจัดการความรู้และคุณภาพการบริการอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ และพบว่าหลังจากใช้

โปรแกรมส�าเร็จรูปตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลสมการโครงสร้าง ปรากฏว่าดัชนีทุกตัวผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ดัง

นั้นจึงสามารถสรุปได้ว่าผลการวิเคราะห์ที่ได้ครั้งนี้สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประประจักษ์

ค�ำส�ำคัญ: ธุรกิจบริการผู้สูงอายุ, รูปแบบการบริหารธุรกิจ, ความเป็นเลิศ

Abstract

This research aimed (1) to investigate the factors influencing the achievement of excellence 

in the elderly care service business in Thailand (2) to hereby examine the causal relationships based 

on structural equation modeling care to fit the empirical data (3) to study the direct and indirect 

effects, and the most significant factors influencing the achievement of excellence in the elderly 

care service business in Thailand and (4) to investigate the business model from this study which 

can have applicability and usefulness in the elderly care service business in Thailand. The data were  

collected form 185 entrepreneurs in the elderly care service. The data is analyzed by structure  

รูปแบบกำรบริหำรธุรกิจบริกำรผู้สูงอำยุในประเทศไทยสู่ควำมเป็นเลิศ

A Business Model for the Elderly Care Service Business 

in Thailand for Achieving Excellence
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บทน�ำ

ในปัจจบุนัการเปลีย่นแปลงโครงสร้างประชากร ใน

โลกได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ อีกทั้งยังเป็นปัญหาต่อเนื่องใน

อนาคต ซ่ึงจ�านวนประชากรทีเ่พิม่ขึน้อย่างรวดเรว็ ประกอบ

กับอัตราการเพิ่มของประชากรลดลงเรื่อยๆ ส่งผลให้ผู้สูง

อายุมีสัดส่วนสูงขึ้น ทั้งนี้ภายใต้กระแสความสนใจในด้าน

สุขภาพอย่างจรงิจงัในยคุปัจจบุนั ส่งผลให้คนมอีายทุีย่นืขึน้

จึงเกิดปรากฏการณ์ที่จ�านวนผู้สูงอายุมีจ�านวนเพิ่มสูงขึ้น

ในขณะที่อัตราการเกิดที่ลดลง ประกอบกับมีรายงานวิจัย

ของต่างประเทศว่าประเทศอังกฤษมีพลเมืองอายุเกิน 50 

ปี มากกว่า 1 ใน 4 ของประชากรทั้งหมด ซึ่งเป็นกลุ่มท่ีมี

รายได้เฉลี่ยสูงกว่ารายได้เฉลี่ยระดับชาติร้อยละ 20 และ

นิยมใช้จ่ายเพื่อการท่องเที่ยว อีกทั้งสามารถพ�านักได้เป็น

เวลานานเนื่องจากไม่มีความกังวลเรื่องเวลา (Callan & 

Bowman, 2000) นอกจากนี้ มีรายงานวิจัยในปี พ.ศ.2543 

ระบุว่าพลเมืองของประเทศออสเตรเลียอายุ 65 ปีขึ้นไปมี

ประมาณ 2.3 ล้านคน และกลุ่มนี้นิยมเดินทางไปในสถาน

ที่ห่างไกลเพื่อการท่องเที่ยวพักผ่อน โดยมีลักษณะเฉพาะ

คือต้องการพ�านักอยู่ ณ สถานที่ใดที่หน่ึงเป็นระยะเวลา

นาน (Horneman, Carter, Wei, & Ruys, 2002) หาก

ประเทศใดเป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวกลุ่มน้ีจะมีโอกาส

ในการสร้างรายได้เป็นเงินตราต่างประเทศไหลเวียนเข้า

ประเทศได้อย่างมหาศาลซึง่สอดคล้องกบัการประชมุ World 

Economic forum 2012 สหประชาชาติคาดว่าในปี พ.ศ. 

2593 หรืออีกประมาณ 33 ปีข้างหน้า สัดส่วนประชากรที่

equation model. The results showed that the change management factors, the quality of service and 

knowledge management both positively and directly affect the excellence of elderly care service 

business. By the estimated results, the variables composing the most knowledge management was the 

quality of service and change management factors, respectively. Research findings that were revealed 

and which had a direct effect on the excellence and quality of service were knowledge management 

and the knowledge management had a significant influence on excellence. After using the computer 

program to analyze SEM, the results of this index are accepted. To conclude, the average of index is 

consistent with the empirical data. The result of analyzing the model found that the business model 

is congruent with the empirical data supported by the indices.

Keywords: the elderly care service, the business model, excellence

เป็นผู้สูงอายุ (อายุมากกว่า 60 ปีข้ึนไป) ในประเทศพัฒนา

แล้วจะเพิ่มข้ึนกว่าร้อยละ 35 ขณะท่ีประเทศก�าลังพัฒนาก็

จะมีสัดส่วนประชากรผู้สูงอายุถึงร้อยละ 20 ของประชากร

ท้ังหมด ซึ่งเท่ากับจ�านวนประชากรท่ัวโลกประมาณกว่า 

2,000 ล้านคน และมีก�าลังซื้อไม่ต�่ากว่าร้อยละ 50ของการ

บริโภครวมทั้งโลก โดยสหประชาชาติได้ประเมินว่าจะมีถึง 

42 ประเทศที่มีสัดส่วนประชากรผู้สูงอายุสูงกว่าประเทศ

ญี่ปุ่นในปีปัจจุบันท่ีมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 31เห็นได้ว่า 

ทั่วโลกได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้ว ในขณะที่ประเทศไทยมี

จ�านวนผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไปเกินกว่าร้อยละ 

10 ของจ�านวนประชากรท้ังหมด แสดงว่า ประเทศไทยได้

ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (aging societies) เป็นที่เรียบร้อย

แล้ว การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรดังกล่าว กลาย

เป็นโจทย์ส�าคัญที่บรรดาผู้ประกอบการไทยจะต้องมีการ

วางแผนและปรับตัว เพื่อให้สินค้าและบริการสามารถตอบ

โจทย์กลุ่มลูกค้าผู้สูงอายุท่ีมีแนวโน้มเพิ่มข้ึน และก�าลังจะ

กลายมาเป็นลูกค้ากลุ่มใหม่ท่ีมีบทบาทส�าคัญในอนาคต ซึ่ง

มีท้ังลูกค้าท่ีเป็นคนไทยและชาวต่างชาติ

ทั้งนี้การเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของอัตราผู้สูงอายุ

ท้ังในประเทศและต่างประเทศนั้นนับเป็นโอกาสส�าหรับผู้

ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการบริการผู้สูงอายุซึ่งปัจจุบัน

ธรุกจิบรกิารผูส้งูอายมุกัเป็นแบบศนูย์สขุภาพของคนสงูอายุ

และศูนย์ดูแลคนสูงอายุ ในส่วนธุรกิจอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้องกับ
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ผู้สูงอายุน้ันยังมีไม่หลากหลายมากนักซึ่งนโยบายของกรม

พัฒนาธุรกิจการค้าได้เน้นยกระดับธุรกิจบริการใน 3 กลุ่ม 

ได้แก่ ธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ ธุรกิจสปา และธุรกิจนวดเพื่อ

สุขภาพให้มากขึ้น หลังพบว่าเป็นธุรกิจที่มีแนวโน้มเติบโต

สูงกว่าร้อยละ15 ต่อปี และในอนาคตจะมีแนวโน้มความ

ต้องการของตลาดเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากประชากรผู้สูงอายุ

ที่เพิ่มขึ้น ขณะที่ธุรกิจสปา ธุรกิจนวดเพื่อสุขภาพนั้นเติบโต

ไปตามการท่องเที่ยว การยกระดับธุรกิจบริการในกลุ่มนี้ให้

มากขึ้น เพื่อรองรับความต้องการของตลาดและการแข่งขัน

ในอนาคต โดยทีผ่่านมากรมพฒันาธรุกจิการค้ามโีครงการส่ง

เสริมพัฒนาและฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ 3 ธุรกิจนี้แล้ว 

ทั้งนี้เพื่อยกระดับมาตรฐานการให้บริการและเป็นเครื่อง

ยืนยันว่าธุรกิจดังกล่าวมีการบริหารจัดการเป็นระบบ มี

มาตรฐานสามารถรองรบัผูใ้ช้บรกิารได้อย่างมปีระสทิธภิาพ 

และสร้างความน่าเชื่อถือต่อผู้รับบริการ อีกทั้งยังเป็นการ

สร้างโอกาสทางการตลาด และมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่

ประเทศด้วย ซึ่งสอดรับกับนโยบายรัฐบาลที่ต้องการขับ

เคลือ่นประเทศไทย ด้วยเศรษฐกจิสร้างสรรค์ภายใต้นโยบาย

ประเทศไทย 4.0 ที่ต้องการปรับจากภาคการผลิตสินค้าไป

สู่ภาคบริการให้มากขึ้นด้วย ธุรกิจบริการส�าหรับผู้สูงอายุท่ี

เหมาะสม จะต้องเป็นธุรกิจบริการที่สามารถท�าให้ผู้สูงอายุ 

มีสุขภาพดี มีลักษณะสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม และที่ส�าคัญ

จะต้องได้มาตรฐานส�าหรับผู้ใช้บริการ แม้ว่าธุรกิจบริการ

ผู้สูงอายุใน 3 กลุ่มที่กล่าวมานี้ จะเป็นธุรกิจส�าคัญท่ีสร้าง

มูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศไทยได้อย่างน่าสนใจแต่

เมื่อพิจารณาข้อมูลการจัดตั้งธุรกิจจากกรมพัฒนาธุรกิจ

การค้ากลับพบว่าจนถึงปัจจุบันมีจ�านวนผู้ประกอบการก

ว่า 8,000 ราย เป็นนิติบุคคลกว่า 1,200 ราย บุคลธรรมดา

กว่า 6,000 ราย มีการจดทะเบียนและจัดส่งงบการเงินท่ี

อยู่ในระบบเพียง 700 รายเท่านั้น ทั้งนี้มีเพียง 212 ราย

ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ (กรมพัฒนาธุรกิจการ

ค้า,2560) สะท้อนให้เห็นได้ว่าจ�านวนธุรกิจขยายไม่ทัน

ความต้องการของตลาด และนับเป็นโอกาสที่ดีส�าหรับผู้

ที่สนใจจะเข้ามาลงทุน

จากเหตุผลและความส�าคัญดังกล่าวท�าให้ธุรกิจ

บรกิารส�าหรับผูส้อูายมุโีอกาสทางธรุกจิทีน่่าสนใจเป็นอย่าง

ยิ่ง เพราะลูกค้าเป้าหมายหรือกลุ่มผู้สูงอายุนี้มีขนาดใหญ่

มากขึ้นเรื่อยๆ จึงเป็นโอกาสของผู้ประกอบการไทยท่ีจะ

ดึงดูดกลุ่มคนประเทศเหล่านี้ให้เข้ามาใช้บริการในประเทศ 

รวมถึงตลาดผู้สูงอายุในประเทศไทยเองด้วย เนื่องจาก

ประเทศไทยมีความพร้อมและได้เปรียบในหลายด้าน ทั้งนี้

ปัญหาส�าคัญของธุรกิจดูแลผู้สูงอายุในประเทศไทยปัจจุบัน 

คือ การดูแลผู้สูงอายุเป็นงานบริการท่ีต้องใช้ความอดทน 

ต้องใช้ความเข้าใจ ต้องมีความรู้ด้านการพยาบาล รวมถึง

อีกปัญหาหนึ่งท่ีส�าคัญ คือ สถานบริการดูแลผู้สูงอายุบาง

แห่งยังไม่ได้มาตรฐานเท่าท่ีควร ซ่ึงอาจส่งผลกระทบและ

เกิดความเสียหายแก่ธุรกิจดูแลผู้สูงอายุในระยะยาว และ

ปัจจุบันธุรกิจบริการผู้สูงอายุของไทยยังไม่สามารถขยาย

ธุรกิจให้เติบโต เนื่องจากมีปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ  ได้แก่ 

ด้านบคุลากร ขาดบคุลากรทีม่คีวามรูค้วามเชีย่วชาญเฉพาะ

ด้านส�าหรับให้บริการผู้สูงอายุ ส่วนด้านการบริหารจัดการ 

ขาดแนวทางท่ีชัดเจนในการด�าเนินธุรกิจ จึงควรก�าหนด

ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน รวมท้ัง ควรมีบุคลากรทางการ

แพทย์เป็นผู ้บริหารกิจการหรือมีความเกี่ยวข้องกับการ

ด�าเนินธุรกิจ เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับการดูแลอย่างถูกวิธี 

(กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, 2560)

งานวจิยัเกีย่วกบัผูส้งูอายใุนประเทศไทยได้รบัความ

สนใจและเป็นที่ต้องการ เมื่อภาวะการสูงวัยของประชากร

ได้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสังคมชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆ เมื่อ

ภาวะสูงวัยของประชากรปรากฏเป็นประเด็นที่จะมีผลก

ระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ จึง

เกิดความจ�าเป็นที่จะต้องมีการศึกษาวิจัยในเรื่องนี้ผู ้วิจัย

ได้ศึกษาถึงรูปแบบการบริหารธุรกิจบริการผู ้สูงอายุใน

ประเทศไทยสูค่วามเป็นเลศิอนัประกอบไปด้วยธรุกจิบรกิาร

ผู้สูงอายุ 3 กลุ่มคือ ธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ ธุรกิจสปา ธุรกิจ

นวดเพื่อสุขภาพ เพื่อสามารถใช้เป็นแนวทางน�าไปพัฒนา

ให้สามารถตอบรับและเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลงที่

เพิ่มทวีและการแข่งขันในยุคปัจจุบันได้อย่างยั่งยืนอีกทั้ง

การพัฒนาธุรกิจบริการเพื่อเป็นแหล่งที่สร้างรายได้ให้

กับประเทศ โดยให้ความส�าคัญกับการพัฒนาระบบฐาน

ข้อมูล ให้มีประสิทธิภาพ การพัฒนาทักษะและความรู้

ของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดบริการส�าหรับผู้สูงอายุ 

จนน�าไปสู่มาตรฐานคุณภาพการให้บริการหรือความเป็น

เลิศของธุรกิจนั้น จะสามารถพัฒนาธุรกิจบริการสุขภาพ

ผู้สูงอายุ ให้มีประสิทธิภาพ แข่งขันได้ และสร้างความน่า

เช่ือถือให้กับผู้รับบริการยิ่งข้ึน
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วัตถุประสงค์กำรวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อความ

เป็นเลิศของธุรกิจบริการผู้สูงอายุในประเทศไทย

2. เพื่อตรวจสอบความกลมกลืนของโมเดลสมการ

โครงสร้างแบบจ�าลองรูปแบบการบริหารธุรกิจบริการผู้สูง

อายุในประเทศไทยสู่ความเป็นเลิศที่พัฒนาขึ้นกับข้อมูล

เชิงประจักษ์

3. เพื่อศึกษาขนาดอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทาง

อ้อม และอิทธิพลรวมของปัจจัยที่มีต่อความเป็นเลิศของ

ธุรกิจบริการผู้สูงอายุในประเทศไทย

4. เพื่อน�าโมเดลรูปแบบการบริหารธุรกิจบริการ

ส�าหรับผู้สูงอายุในประเทศไทยที่ได้จากการวิจัยไปใช้เป็น

แนวทางในการบริการจัดการสู ่ความเป็นเลิศของธุรกิจ

บริการผู้สูงอายุในประเทศไทย

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

ยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงท�าให้องค์การต่างก็

ต้องเตรียมพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงโดย สิ่งส�าคัญ

ที่องค์กรปัจจุบันต้องการมากคือการสร้างสภาพแวดล้อมท่ี

เกื้อหนุนการใช้เทคนิคต่างๆในการแก้ปัญหา ซึ่งปัจจุบัน

องค์การต้องด�าเนินการอยู ่ในสิ่งแวดล้อมที่เป็นพลวัตร

มากขึ้น การแข่งขันที่รุนแรงขึ้น และความต้องการทาง

สังคมจะเพิ่มขึ้นอย่างมากด้วย(อุดม ทุมโฆษิต, 2544) ดังที่  

Robbins & Coulter (2003) และ Robbins (1994) กล่าว

ว่าเมื่อคลื่นลมแรง คือสิ่งแวดล้อมต่างๆมีความไม่แน่นอนผู้

บริหารต้องมีความคล่องตัวพร้อมปรับตัวให้สามารถรับการ

เปลี่ยนแปลง และปรับวิกฤติให้เป็นโอกาส เพื่อให้องค์การ

เติบโตได้ในทุกสถานการณ์ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงองค์การ

นั้น หมายถึงการเปลี่ยนแปลงคน (people)โครงสร้าง  

(structure) และเทคโนโลยี (technology) ผู ้บริหาร

ต้องเป็นผู้จัดการกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว Walters,  

Halliday & Glaser (2002) ได้อธิบายตัวแบบทางธุรกิจ

แบบใหม่ที่สามารถช่วยให้ผู้น�าองค์การสามารถสร้างความ

ได้เปรยีบทางการแข่งขนัผ่านความยดืหยุน่ของตลาดและหุน้

ส่วนทีส่�าคญั โดยตัวแบบอธบิายเพิม่เติมว่าการเปลีย่นแปลง

มีความส�าคัญต่อความส�าเร็จขององค์การในอนาคต 

นอกจากนัน้ Robbins & Coulter (2003) ยงักล่าว

ว่าปัจจัยท่ีส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนั้น ประกอบด้วย 

(1) ปัจจัยภายนอก ได้แก่ สภาพตลาดหรือการแข่งขัน กฎ

ระเบียบทางราชการ เทคโนโลยี ตลาดแรงงาน เศรษฐกิจ

โลก การเมอืงโลก และการเปลีย่นแปลงแนวความคดิในการ

จัดการ โดยเฉพาะด้านการบริหารบุคคล เกิดแนวความคิด

ใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา (2) ปัจจัยภายใน ได้แก่ การด�าเนิน

งานภายในองค์การ คือต้องมีการเปลี่ยนแปลงจากการมีกล

ยุทธ์ใหม่ๆ พนักงานขององค์การท่ีต้องมีการเปลี่ยนแปลง

ด้าน อายุ ระดับการศึกษา ทักษะ ประสบการณ์ เป็นต้น 

ซ่ึงมีความสอดคล้องกับ Black & Porter (2000)ท่ีได้ศึกษา

เกีย่วกบัการจดัการการเปลีย่นแปลงในองค์การ โดยให้ความ

ส�าคัญต่อปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงโดยแบ่ง

ปัจจยัทีส่่งผลกระทบต่อองค์การได้ 2 ประเภทคอื (1) ปัจจยั

ภายนอกองค์การ (2) ปัจจัยภายในองค์การ ท้ังนี้การศึกษา

วิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยได้ก�าหนดตัวแปรสังเกตของการจัดการ

การเปลี่ยนแปลงไว้ 2 ตัวแปรประกอบด้วย ปัจจัยภายนอก

องค์การ และปัจจัยภายในองค์การ สอดคล้องกับ Black & 

Porter (2000) และ Robbins & Coulter (2003) ที่ได้

ศึกษาเกี่ยวกับการจัดการการเปลี่ยนแปลงในองค์การโดย

ให้ความส�าคัญปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงโดย

มีการแบ่งเป็น ปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในองค์การ

แนวคิดการจัดการความรู้ได้เริ่มต้นและเป็นที่นิยม

อย่างสูง ในช่วงปี ค.ศ. 1995-1996 หลังจากท่ี Nonaka 

& Takeuchi (1999) ตีพิมพ์หนังสือ The Knowledge-

Creating Company: How Japanese Companies 

Create the Dynamics of Innovation ออกมาเผยแพร่ 

ซึ่งทั้งสองท่านได้เสนอ แนวคิดที่เน้นเรื่องการสร้างและ

กระจายความรู้ในองค์การ ระหว่างความรู้ท่ีมีอยู่ในตัวคน/

รู้ความโดยนัย (tacit knowledge) กับความรู้ท่ีอยู่ในรูป

แบบสื่อ/เอกสาร/ ความรู้ชัดแจ้ง (explicit knowledge) 

โดยใช้โมเดล SECEI-Knowledge Conversion ในการ

อธิบาย ท�าให้ หนังสือดังกล่าว มีอิทธิพลอย่างสูงต่อวงการ

ธุรกิจตั้งแต่ ปี 1997 เป็นต้นมา Nanoka & Takeuchi 

(2005) ได้อธบิายเรือ่ง การจดัการความรูไ้ว้อย่างน่าสนใจว่า 

ความสามารถขององค์การในการสร้างสรรค์ จัดเก็บ และ

กระจายความรู้เป็นความสามารถท่ีส�าคัญของการเป็นผู้น�า

ในการแข่งขันท้ังในด้านคุณภาพ ความรวดเร็ว นวัตกรรม 
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และราคา ในขณะที่ Hurley & Green (2005) ได้เสนอ

แนวคิดไว้ว่า การจัดการความรู้เป็นกระบวนการที่มีการจัด

ระเบยีบเพือ่สร้างสรรค์องค์การและใช้ความรูเ้พือ่สนบัสนนุ

และปรับปรุงองค์การ Ben Franklin (2005) ได้กล่าวว่า 

ความส�าเร็จของการจัดการความรู้เกิดจากการผสมผสาน

การท�างานระหว่างองค์ประกอบของการจัดการความรู้ ซ่ึง

ประกอบไปด้วยส่ิงต่อไปนี ้คอื (1)คน (people) เป็นกลยทุธ์

หลักที่องค์การใช้เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน

มุ่งที่ความสามารถของคนในองค์การที่จะสร้างนวัตกรรม

และมีความคล่องตัวที่จะปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ตามสภาวะ

การณ์ (2) กระบวนการ (process) ของการจัดการความ

รู้ประกอบด้วยแนวทางและขั้นตอนของการจัดการความ

รู้ต้องระบุประเภทของสารสนเทศที่ต้องการ ทั้งจากแหล่ง

ข้อมูลภายในและภายนอก เป็นการแยกแยะว่า ความรู้

ชนิดใดที่ควรน�ามาใช้ในองค์การ (3) การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ (information technology) เป็นเครื่องมือ

ที่พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ของความรู้ในองค์การให้เป็น

ความรู ้ที่เกิดประโยชน์ต่อ บุคคลในเวลาและรูปแบบท่ี

บุคคลน้ันต้องการ 

โดยผู้วิจัยได้ก�าหนดตัวแปรสังเกตของการจัดการ

ความรู้ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ไว้ 3 ตัวแปรประกอบด้วย 

(1) การพัฒนาด้านความรู้ (2) การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

และ(3) ความรู ้บุคลากรสอดคล้องกับ Ben Franklin 

(2005) ซึ่งให้ความส�าคัญกับองค์ประกอบการจัดการความ

รู้ คือ ความรู้บุคคลากร การพัฒนาด้านความรู้ และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ

แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพการบริการ Bitner & 

Hubbert (1994 cited in Lovelock, 1996) ได้เสนอ

ความเห็นไว้ว่า คุณภาพการให้บริการเป็นความประทับใจ

ในภาพรวมของลกูค้าผูร้บับรกิาร อนัมอีทิธต่ิอความเป็นเลศิ

ขององค์การและบริการที่องค์การจัดให้มี ขณะที่ White & 

Abel (1995 cited in Lovelock, 1996) ได้ให้นิยามค�า

ดังกล่าวว่าเป็นการวินิจฉัยของผู้รับบริการเกี่ยวกับความ

สามารถในการเติมเต็มงานการให้บริการของหน่วยงานที่

ให้บริการ ทั้งน้ีนักวิชาการที่ได้มีการศึกษาถึงคุณภาพการ

บรกิารหลายท่านและหลากหลายมมุมองก่อให้เกดิมติต่ิางๆ

ของการวดัคณุภาพของการให้บรกิาร สามารถสรปุได้ว่า ผล

สัมฤทธิ์ของธุรกิจที่ประจักษ์ และเป็นที่ยอมรับขององค์การ

รับรองมาตรฐานต่างๆ ก็เป็นการบ่งชี้ถึงคุณภาพของการ

ให้บริการที่เป็นเลิศ ทั้งนี้ส�าหรับธุรกิจบริการผู้สูงอายุจึงได้

ก�าหนดตวัแปรสงัเกตของคณุภาพการบรกิารซึง่จะประกอบ

ด้วย (1) ความคาดหวังกับคุณภาพการให้บริการ (2) การ

รับรู้กับคุณภาพการให้บริการ และ (3) ประสบการณ์การ

รบับรกิารกบัคณุภาพการให้บรกิาร ซึง่มคีวามสอดคล้อมกบั 

Parasuraman, Berry, & Zeithaml (1990), Tenner & 

Detoro (1992) และ Wisher & Corney (2001)

แนวคดิเกีย่วกบัความเป็นเลศิของธรุกจิบรกิารผูส้งู

อายุ การด�าเนินธุรกิจให้เกิดประสิทธิภาพในการท�างานที่

ดีนั้น จ�าเป็นต้องมีระบบการจัดการภายในองค์กรท่ีเหมาะ

สม De Porter (2000) ได้นิยามความเป็นเลิศไว้ว่าความ

เป็นเลิศหมายถึงการท�าทุกอย่างท่ีมุ่งคุณภาพสูงสุดในขณะ

ท่ี Baldrige National Quality Program (2001) เสนอ

ว่าเกณฑ์ความเป็นเลิศ คือรายการที่ใช้ในการประเมิน

ด้านศักยภาพการท�างานของตนเอง และเป็นกรอบที่เสริม

ให้เกิดการผสานระหว่างหลักการของระบบคุณภาพ กับ

การน�าไปปฏิบัติจริงในองค์การทั้งหลาย ก่อให้เกิดการ

ปรับปรุงทั้งคุณภาพและผลิตภาพ และสามารถยกระดับ

ความสามารถในการแข่งขันของตนเอง ในการศึกษาวิจัย

ในครั้งนี้ผู ้วิจัยได้ใช้เกณฑ์การวัดความเป็นเลิศของธุรกิจ

บรกิารผูส้งูอายขุองกรมพฒันาธรุกจิการค้า ทีไ่ด้พฒันาและ

จัดท�าเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจดูแล

ผู้สูงอายุให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจใช้เป็นหลักการด�าเนิน

ธุรกิจซ่ึงเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจ

ดูแลผู้สูงอายุ ก�าหนดข้ึนโดยน�าเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่ง

ชาติเพื่อองค์กรท่ีเป็นเลิศ (Thailand Quality Award--

TQA) ปี 2557 – 2558 อ้างอิงจาก เกณฑ์คุณภาพการ

บริหารจัดการ TQA และหลักการวงจรควบคุมคุณภาพ

ของ Deming (PDCA) และหลักการวิธีการตรวจประเมิน

ระบบคุณภาพการบริหารจัดการองค์กร ประกอบด้วย 

Approach มีแนวทางระบบแบบแผน Deployment น�า

ไปใช้อย่างท่ัวถึง Learning เกิดการเรียนรู้ Integration 

บูรณาการเช่ือมโยงสอดคล้องกัน เพื่อให้การด�าเนินงาน

ของธุรกิจบริการผู้สูงอายุเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ

มีความยั่งยืนในการด�าเนินธุรกิจ
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กรอบแนวคิดกำรวิจัย

 
ภำพ 1 กรอบแนวคิดแสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร

สมมติฐำนกำรวิจัย 

สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยดังต่อไปน้ีมีอิทธิพลต่อรูป

แบบการบรหิารธรุกจิบรกิารผูส้งูอายใุนประเทศไทยสูค่วาม

เป็นเลิศ ประกอบด้วย

H1: การจัดการการเปลี่ยนแปลงมีอิทธิพลในเชิง

บวกต่อการจัดการความรู ้ของธุรกิจบริการผู ้สูงอายุใน

ประเทศไทย

H2: การจัดการการเปลี่ยนแปลงมีอิทธิพลในเชิง

บวกต่อคุณภาพการบริการของธุรกิจบริการผู ้สูงอายุใน

ประเทศไทย

H3: การจัดการการเปลี่ยนแปลงมีอิทธิพลใน

เชิงบวกต่อความเป็นเลิศของธุรกิจบริการผู ้สูงอายุใน

ประเทศไทย

H4: การจัดการความรูม้อีทิธพิลในเชงิบวกต่อความ

เป็นเลิศของธุรกิจบริการผู้สูงอายุในประเทศไทย

H5: คุณภาพการบริการมีอิทธิพลในเชิงบวกต่อ

ความเป็นเลิศของธุรกิจบริการผู้สูงอายุในประเทศไทย

H6: การจัดการความรู ้มีอิทธิพลในเชิงบวกต่อ

คณุภาพการบรกิารของธรุกจิบรกิารผูส้งูอายใุนประเทศไทย

สมมติฐานที่ 2 รูปแบบเชิงสมมติฐานของรูปแบบ

การบริหารธุรกิจบริการผู้สูงอายุในประเทศไทยสู่ความเป็น

เลิศสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย 

เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน โดยใช้การวิจัยเชิง

ปริมาณเป็นหลัก แล้วน�าการวิจัยเชิงคุณภาพมาเสริม เพื่อ

ช่วยอธิบายผลการวิจัยเชิงปริมาณ (Creswell, 2003) ให้

ผลการวิเคราะห์มีความครบถ้วนสมบูรณ์และมีความลึก

ซ้ึงมากยิ่งข้ึน

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 

การวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative research) 

เก็บข้อมูลจากผู้ประกอบการธุรกิจบริการผู้สูงอายุที่ผ่าน

เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการจากกรมพัฒนา

ธุรกิจการค้า จ�านวน 212 แห่ง ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพ 

(qualitative research) ท�าการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ

ธุรกิจบริการผู้สูงอายุจ�านวน 6 ท่าน 

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 

การวิจัยเชิงปริมาณ ผู้วิจัยใช้แบบสอบถาม ซึ่ง

มีมาตรวัดแบบประมาณค่า (rating scale) 5 ระดับ 

ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง 

(semi–structured interview) เพื่อสัมภาษณ์เชิงลึก 

(in-depth interview) และการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม 

(non-participate observation) กับผู้ประกอบการธุรกิจ

บริการผู้สูงอายุในประเทศไทย 

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

เกบ็รวบรวมข้อมลูเชงิปรมิาณโดยใช้แบบสอบถาม 

ส่งทางไปรษณีย์ไปยังประชากรที่ใช้ศึกษาจ�านวน 400 ชุด 

ได้แบบสอบถามท่ีมีความครบถ้วนสมบูรณ์ของเนื้อหากลับ
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มาทั้งหมด 185 ชุด คิดเป็นร้อยละ 49.60 ของประชากร 

และเก็บรวบรวมข้อมลูเชงิคณุภาพโดยใช้วธิกีารหลากหลาย

ได้แก่ การสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview) การ

สังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (non-participate observation)

กำรวิเครำะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ 

ใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปทางสถิติ วิเคราะห์สถิติ

พรรณนาขั้นพื้นฐาน (descriptive statistics) ได้แก่ ค่า

ร้อยละ (percentage) ในการวัดคุณลักษณะส่วนบุคคล

ของผู้ตอบแบบสอบถาม ค่าเฉลี่ย (mean) และส่วนเบ่ียง

เบนมาตรฐาน (SD.) ในส่วนสถิติพรรณนา

ผลกำรวิจัย 

จากผลการตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดล 

(measures of the model fit)สามารถสรุปผลการศึกษา

ในครั้งนี้เพื่อท�าการตอบวัตถุประสงค์ทั้ง 4 ประการได้ดัง

ต่อไปนี้

วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพ่ือศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุ

ที่มีอิทธิพลต่อความเป็นเลิศของธุรกิจบริการผู้สูงอายุใน

ประเทศไทย ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยการจัดการความเสี่ยง 

ปัจจัยคุณภาพการบริการ และปัจจัยการจัดการความรู้

มีอิทธิพลต่อความเป็นเลิศของธุรกิจบริการผู ้สูงอายุใน

ประเทศไทย โดยปัจจัยท่ีส่งผลต่อความเป็นเลิศของธุรกิจ

บริการผู้สูงอายุมากที่สุดคือปัจจัยการจัดการความรู้ รองลง

มาคือ ปัจจัยคุณภาพการบริการและปัจจัยการจัดการการ

เปลี่ยนแปลงตามล�าดับ

วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพื่อตรวจสอบความกลมกลืน

ของโมเดลสมการโครงสร ้างแบบจ�าลองรูปแบบการ

บริหารธุรกิจบริการผู้สูงอายุในประเทศไทยสู่ความเป็นเลิศ

ท่ีพัฒนาข้ึนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยได้ท�าการตรวจสอบ

ความสอดคล้องของโมเดล (measures of the model 

fit) ผลการน�าเสนอความสอดคล้องในครั้งนี้ใช้ค่าสถิติที่ใช้

ในการตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างโมเดลกับข้อมูล

เชิงประจักษ์ เมื่อน�าค่าสถิติที่ได้ไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ใน

การพิจารณา ผลการตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดล 

พบว่าหลังจากใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปวิเคราะห์โมเดลสมการ

โครงสร้างปรากฏว่าดัชนีทุกตัวผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ดังนั้น

จึงสามารถสรุปได้ว่าผลการวิเคราะห์ท่ีได้ครั้งนี้สอดคล้อง

กับข้อมูลเชิงประประจักษ์โดยขอแสดงผลการวิเคราะห์

ตามตารางท่ี 1 ดังนี้
ตำรำง 1 

ค่าสถิติประเมินความสอดคล้องกลมกลืนของตัวแบบทางทฤษฎี	(โมเดลต้นแบบ)	กับข้อมูลเชิงประจักษ์

ดัชนี เกณฑ์วัด โมเดล

ค่าสถิติ สรุปผล

df - 84 -

Chi-square ไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติ 94.327 ผ่านเกณฑ์

Chi-square/ df <2.00 1.123 ผ่านเกณฑ์

p-value ไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติ 0.207 ผ่านเกณฑ์

GFI ≥0.95 0.992 ผ่านเกณฑ์

AGFI ≥0.95 0.911 ผ่านเกณฑ์

CFI ≥0.95 0.938 ผ่านเกณฑ์

RMR <0.05 0.030 ผ่านเกณฑ์

RMSEA <0.05 0.026 ผ่านเกณฑ์

***ดัชนีที่ใช้ในการตรวจสอบความสอดคล้องและความกลมกลืนของตัวแบบกับข้อมูลเชิงประจักษ์

ที่มา. จาก สถิติวิเคราะห์	ส�าหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์:	เทคนิคการใช้โปรแกรม	LISREL (พิมพ์

ครั้งที่ 5), โดย สุภมาส อังศุโชติ, สมถวิล วิจิตรวรรณา และรัชนีกูล ภิญโญภานุวัฒน์, 2557,  กรุงเทพฯ: เจริญดีมั่นคง.
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จากตารางที ่1แสดงให้เหน็ว่าค่าดชันคีวามกลมกลนื

ที่ผ่านเกณฑ์ ได้แก่ค่า Chi-Squareมีค่าเท่ากับ94.327 ค่า

องศาอิสระ(df) มีค่าเท่ากับ 84 ความน่าจะเป็น (p-value) 

เท่ากับ0.207 น่ันคือค่า Chi-Square แตกต่างจากศูนย์

อย่างไม่มีนัยส�าคัญ แสดงว่ายอมรับสมมติฐานท่ี 2 ของ

การวิจัยในครั้งนี้ คือรูปแบบเชิงสมมติฐานของรูปแบบการ

บริหารธุรกิจบริการผู้สูงอายุในประเทศไทยสู่ความเป็นเลิศ

สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ซึ่งสอดคล้องกับผลการ

วิเคราะห์ค่าดัชนีความกลมกลืน (GFI) มีค่าเท่ากับ0.938 

ค่าดัชนีความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) มีค่าเท่ากับ 

0.911 ซึ่งมีค่าเข้าใกล้ 1 และค่าดัชนีรากก�าลังสองเฉลี่ย

ของส่วนที่เหลือ (RMR) มีค่าเท่ากับ RMR=0.030 ดัชนีค่า

เฉลี่ยก�าลังสองของส่วนที่เหลือของการประมาณ (RMSEA) 

มีค่าเท่ากับ 0.026 ซึ่งเข้าใกล้ศูนย์ ดังน้ัน จึงสรุปได้ว่า 

โมเดลแบบจ�าลองสมการเชิงโครงสร้างมีความเหมาะสม

กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์

ในส่วนวตัถปุระสงค์ข้อที ่3 เพือ่ศกึษาขนาดอทิธพิล

ทางตรง อิทธิพลทางอ้อม และอิทธิพลรวมของปัจจัยที่มีต่อ

ความเป็นเลิศของธุรกิจบริการผู้สูงอายุในประเทศไทย ผล

การวิจัยพบว่า การจัดการการเปลี่ยนแปลง คุณภาพการ

บริการ และการจัดการความรู้มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวก

ต่อความเป็นเลิศของธุรกิจบริการผู้สูงอายุ นอกจากนี้ยัง

พบว่าการจัดการการเปลี่ยนแปลง มีอิทธิพลทางตรงเชิง

บวกต่อการจดัการความรูแ้ละคณุภาพการบรกิารอย่างมนียั

ส�าคัญทางสถิติ ผู้วิจัยน�าเสนอรายละเอียดค�าสัมประสิทธิ์

อิทธิพลมาตรฐานของเส้นทางอิทธิพลทางตรง (direct 

effect) อิทธิพลทางอ้อม (indirect effect) และอิทธิพล

รวม (total effect) ดังตารางท่ี 2

ตำรำง 2 

ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลระหว่างตัวแปรในโมเดล

ตัวแปรภายนอก 

(exogenous)

ตัวแปรภายใน (endogenous)

Service KM Best

DE IE TE DE IE TE DE IE TE

Change 0.525** -0.060 0.465 0.475** - 0.475 0.227* 0.380 0.607

Service - - - - - - 0.437** - 0.437

KM -0.127 - -0.127 - - - 0.372** -0.055 0.317

**มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

DE =ค่าอิทธิพลทางตรง, IE = ค่าอิทธิพลทางอ้อม, TE = ค่าอิทธิพลรวม

จากตารางที่ 2สามารถสรุปได้ว่า ความเป็นเลิศ

ของธุรกิจบริการผู ้สูงอายุได้รับอิทธิพลทางตรงเชิงบวก

มากที่สุดจากคุณภาพการบริการ มีค่าสัมประสิทธิ์เส้น

ทางเท่ากับ 0.437 รองลงมาคือ การจัดการความรู้ มีค่า

สัมประสิทธิ์เส้นทางเท่ากับ 0.372 และ การจัดการการ

เปลี่ยนแปลงมีค่าสัมประสิทธิ์เส้นทางเท่ากับ 0.227 ท้ังนี้ 

การจัดการความรู้ และ คุณภาพการบริการยังได้รับอิทธิพล

ทางตรงเชิงบวกจาก การจัดการการเปลี่ยนแปลง โดยมีค่า

สัมประสิทธิ์เส้นทางเท่ากับ 0.475 และ0.525 ตามล�าดับ 

ในขณะที่ตัวแปรการจัดการความรู้ไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติ 

โดยมีค่าสัมประสิทธิ์เส้นทางเท่ากับ 0.127 นอกจากนี้การ

จัดการความรู้ยังมีอิทธิพลทางอ้อมต่อตัวแปรความเป็นเลิศ

โดยมีค่าสัมประสิทธิ์เส้นทางเท่ากับ -0.055 

วัตถุประสงค์ข้อที่ 4 ของการวิจัย คือ เพื่อน�า

โมเดลรูปแบบการบริหารธุรกิจบริการส�าหรับผู้สูงอายุใน

ประเทศไทยท่ีได้จากการวิจัยไปใช้เป็นแนวทางในการ

บริการจัดการสู่ความเป็นเลิศของธุรกิจบริการผู้สูงอายุใน

ประเทศไทย จากการเข้าท�าการสัมภาษณ์ กับผู้ประกอบ

การ รวมถึงผู้มีความเช่ียวชาญ โดยได้ใช้แบบสัมภาษณ์

แบบมโีครงสร้างกบัหน่วยงานภาครฐั หน่วยงานภาคเอกชน 

และหน่วยงานภาควิชาการสามารถสรุปได้ว่าโมเดลที่ได้

สามารถน�าไปใช้เป็นแนวทางในการบริการจัดการสู่ความ

เป็นเลิศของธุรกิจบริการผู้สูงอายุในประเทศไทย 
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ทัง้นีจ้งึสามารถสรปุโมเดลรปูแบบการบรหิารธรุกจิ

บริการผู้สูงอายุในประเทศไทยสู่ความเป็นเลิศเพ่ือใช้เป็น

แนวทางในการบริการจัดการสู ่ความเป็นเลิศของธุรกิจ

บริการผู้สูงอายุในประเทศไทยได้ดังภาพประกอบท่ี 2 

 

ภำพ 2 โมเดลรูปแบบการบริหารธุรกิจบริการผู้สูงอายุในประเทศไทยสู่ความเป็นเลิศ

ทั้งน้ีผู้วิจัยยังสามารถสรุปผลการวิจัยนี้เพื่อตอบ สมมติฐานการวิจัย โดยได้แสดงผลการสรุปในตารางที่ 3 

ดังนี้
ตำรำง 3 

สรุปผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย

สมมติฐำนกำรวิจัย

รูปแบบกำรบริหำรธุรกิจบริกำรผู้สูง

อำยุในประเทศไทยสู่ควำมเป็นเลิศ

ไม่ปฏิเสธ ปฏิเสธ

สมมติฐำนกำรวิจัยข้อท่ี 1

H1: การจัดการการเปลี่ยนแปลงมีอิทธิพลในเชิงบวกต่อการจัดการความรู้ของธุรกิจ

บริการผู้สูงอายุในประเทศไทย

/

H2: การจัดการการเปลี่ยนแปลงมีอิทธิพลในเชิงบวกต่อคุณภาพการบริการของ

ธุรกิจบริการผู้สูงอายุในประเทศไทย

/

H3: การจัดการการเปลี่ยนแปลงมีอิทธิพลในเชิงบวกต่อความเป็นเลิศของธุรกิจ

บริการผู้สูงอายุในประเทศไทย

/

H4: การจัดการความรู้มีอิทธิพลในเชิงบวกต่อความเป็นเลิศของธุรกิจบริการผู้สูง

อายุในประเทศไทย

/

H5: คุณภาพการบริการมีอิทธิพลในเชิงบวกต่อความเป็นเลิศของธุรกิจบริการผู้สูง

อายุในประเทศไทย

/

H6: การจัดการความรู้มีอิทธิพลในเชิงบวกต่อคุณภาพการบริการของธุรกิจบริการผู้

สูงอายุในประเทศไทย

/

สมมติฐำนกำรวิจัยข้อท่ี 2

รูปแบบเชิงสมมติฐานของรูปแบบการบริหารธุรกิจบริการผู้สูงอายุในประเทศไทยสู่

ความเป็นเลิศสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์

/
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กำรอภิปรำยผล 

1. การจัดการการเปลี่ยนแปลงมีความสัมพันธ์เชิง

บวกกับคุณภาพการบริการ การจัดการความรู้และความ

เป็นเลิศสามารถสรุปได้ว่า เมื่อผู้ประกอบธุรกิจบริการผู้

สูงอายุมีการบริหารจัดการในด้านสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ

อันประกอบด้วยสภาพแวดล้อมภายในองค์การและสภาพ

แวดล้อมภายนอกองค์การในระดับสูง จะท�าให้กิจการมี

คุณภาพการบริการ การจัดการความรู้และความเป็นเลิศ

ในระดับที่สูงขึ้นทั้งนี้ผลการวิจัยในครั้งนี้สอดคล้องกับ

งานวิจัยของวิศิษฐ์ ฤทธิบุญไชย (2553) ที่เสนอว่า ปัจจัย

การน�ามาสู่ความเป็นเลศิขององค์การต้องอาศยัส่วนประสม

ของปัจจัยที่เกี่ยวข้องหลายๆ ปัจจัยในการสร้างอิทธิพลต่อ

ความเป็นเลิศอันประกอบไปด้วย การมุ่งเน้นที่การปฏิบัติ 

ความเอาใจใส่ในความเป็นเลิศ การให้ความอิสระในการ

ท�างาน การสร้างคุณค่าโดยเจ้าหน้าที่ การใช้ค่านิยมเป็น

แรงผลักดัน การท�าในภารกิจที่ตนมีความเชี่ยวชาญ การ

มีรูปแบบที่เรียบง่ายและมีประสิทธิภาพ และการให้ความ

ยืดหยุ่นในหน้าที่ สอดคล้องกับแนวคิดของ Chen, Cheng, 

& Creamer (2008) ให้ความเห็นว่า ผู้น�าองค์กรสามารถ

สร้างองค์ความรู ้ให้เกิดขึ้นภายในองค์กรได้ 4 วิธีดังนี้  

(1) การเรียนรู ้จากประสบการณ์ ซึ่งบุคลากรจะได้รับ

ความรู้ผ่านงานที่ท�า (2) การน�าความรู้ใหม่ไปใช้ให้เกิดผล  

(3) การสร้างเครือข่าย โดยการใช้แหล่งความรู้ภายนอกใน

การสร้างองค์ความรู้ และ (4) การลองผิดลองถูก ซ่ึงเป็น

ช่องทางในการให้บุคลากรได้เรียนรู้สิ่งใหม่ วิธีการใหม่ หรือ

กระบวนการใหม่แต่ต้องพยายามเสาะหาวิธีการใหม่ๆ ใน

การรับมือกับสภาพแวดล้อมหรือปัจจัยต่างๆ ที่ไม่สามารถ

คาดเดาได้ ความส�าเร็จขององค์กรในอนาคตจะข้ึนอยู่กับ

ผู้น�าที่กล้าเปลี่ยนแปลง ท�าในสิ่งที่ท้าทายและออกนอก

กรอบแนวคิดเดิมวิธีการที่องค์กรสามารถใช้ในการรับมือ

และตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ดังนั้นการ

พยายามลดแรงเสยีดทานจากการต่อต้านการเปลีย่นแปลงที่

เกดิขึน้ภายในองค์กรจะสามารถช่วยให้ผูน้�าบรรลซุึง่แนวคดิ

หรือวิธีการใหม่ๆ ในการบริหารจัดการ และท�าให้ผลักดัน

องค์กรไปข้างหน้าได้ (Beitler, 2006)

2. คุณภาพการบริการมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ

ความเป็นเลิศแสดงว่า เมื่อผู ้ประกอบธุรกิจบริการผู ้สูง

อายุมีการบริหารจัดการในด้านคุณภาพการบริการย่อมส่ง

ผลให้ความเป็นเลิศเพิ่มสูงข้ึนด้วยการบริหารจัดการของ

ธุรกิจเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าผู้ประกอบ

ธุรกิจบริการผู้สูงอายุจึงควรให้ความส�าคัญกับความคาด

หวังกับคุณภาพการให้บริการการรับรู้กับคุณภาพการให้

บริการ และประสบการณ์การรับบริการกับคุณภาพการ

ให้บริการเนื่องจากเป็นการสร้างคุณภาพการบริการสู่การ

บริหารจัดการธุรกิจที่เป็นเลิศสอดคล้องกับการศึกษาของ 

Lynn Unruh (2004) ที่พบว่า คุณภาพของการบริการ

ในสถานดูแลผู ้สูงอายุต้องให้ความส�าคัญอย่างต่อเนื่อง

เกี่ยวกับคุณภาพของการดูแล ซึ่งจะต้องมีการเชื่อมโยง

องค์ประกอบตามบริบทของโครงสร้างท่ีมีคุณภาพและ

กระบวนการข้ันตอนท่ีมีมุ่งเน้นคุณภาพของการให้บริการ 

เช่นเดียวกับ Sigrid Nakrem (2011)ที่พบว่า คุณภาพ

ของการดูแลในสถานบริบาลระยะยาวต้องประกอบด้วย 

คุณภาพของท่ีพักอาศัยคุณภาพบุคลากร คุณภาพของ

การบริการ และคุณภาพของสภาพแวดล้อมทางสังคม ดัง

นั้นจึงจ�าเป็นที่จะต้องมีตัวชี้วัดที่ครอบคลุม สามารถวัด

ได้และมีการประเมินผลที่น่าเชื่อถือ ในขณะที่ Levine, 

et al. (1990) และ Peter & Waterman (1980) ที่ได้

เน้นถึงมิติแห่งความเป็นมนุษย์เพื่อสร้างความเป็นเลิศหรือ 

คุณภาพในการบริการ โดยเสนอให้ใช้แนวทางการจัดการ

คุณภาพโดยรวมหรือ การจัดการคุณภาพทั่วทั้งองค์การ 

(Total Quality Management--TQM) ซ่ึงเป็นหนึ่งใน 

หลายๆ แนวทางคุณภาพ สามารถพิจารณาได้จากหลาย

มุมมอง และสาขาความรู ้ หลากลักษณะทางเศรษฐกิจ 

สังคม การตลาด จิตวิทยาและการวิจัยการด�าเนินการ  

(Khantanapha, 2000, p. 8) จากมุมมองของคุณภาพเป็น

เรื่องทางเทคนิคท่ีปัจจุบันได้รับความส�าคัญอย่างยิ่งจากผู้

บริหารระดับสูง (top management agenda) และเป็น

หนึ่งในปัจจัยพื้นฐานของการสร้างสมรรถนะการจัดการ

และการแข่งขันให้กับองค์การ และได้รับความสนใจอย่าง

เห็นได้ชัดในช่วงหลายคริสต์ทศวรรษท่ีผ่านมา เช่นเดียวกับ 

Bither & Hubbert, 1994 (อ้างถึงใน Lovelock, 1996) 

ซ่ึงเสนอความเห็นไว้ว่า คุณภาพการให้บริการ เป็นความ

ประทับใจในภาพรวมของลูกค้าผู้รับบริการ อันมีอิทธิพล

ต่อความเป็นเลิศขององค์การและงานของ Sentell (1994) 

ที่เสนอว่า คุณภาพการให้บริการมาตรฐานสนองความคาด
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หวังและความพึงพอใจของผูร้บับรกิาร เป็นหวัใจของการน�า

มาซึ่งองค์การแห่งความเป็นเลิศ

3. การจัดการความรู้มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ

ความเป็นเลศิ แสดงว่าเมือ่ธรุกจิบรกิารผูส้งูอายมุกีารจดัการ

ความรู้ที่ดีขึ้นย่อมส่งผลให้ความเป็นเลิศของกิจการเพิ่มสูง

ขึ้นกิจการจึงควรให้ความส�าคัญต่อการจัดการความรู้เป็น

อย่างมากเนื่องจากการจัดการความรู้ เป็นการออกแบบ

การน�าความรู ้มาใช้ในมิติต่างๆเพื่อให้องค์การบรรลุผล

ส�าเร็จ การจัดการความรู้ในมิติต่างๆ จะท�าให้องค์การ

สามารถปรับตัวให้ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง สร้าง

ความเข้มแขง็ภายในและสามารถพฒันาศกัยภาพให้ก้าวน�า

คู่แข่งอยู่เสมอ ซ่ึงตรงกับ Lawson (2004) ที่ได้เสนอไว้ว่า 

การจัดการความรู้ช่วยให้องค์การประสบความส�าเร็จและ

ยงัเพ่ิมความได้เปรียบทางการแข่งขนัอกีด้วยและสอดคล้อง

กับงานวิจัยของ Davenport & Prusak (2002) ได้อธิบาย

เกีย่วกบัส่วนประกอบของการจดัการความรู ้ไว้ว่า ตามปกติ

แล้ว ความส�าเร็จของการจัดการความรูจ้ะเกดิขึน้มาจากการ

ผสมผสานในการปฏิบัติงานของ คน กระบวนการทางธุรกิจ 

และเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งรวมกันเรียกว่าองค์ประกอบ

ของการจัดการความรู้ สอดคล้องกับ Furlong, Lovelace, 

& Lovelace (2000) ที่กล่าวว่าการใช้ความรู้ในการด�าเนิน

การทางธุรกิจ เป็นสิ่งที่มีความจ�าเป็นเป็นอย่างยิ่ง ทั้งใน

เรื่องของการแก้ปัญหา การคาดคะเนเหตุการณ์ การตัดสิน

ใจล้วนแล้วแต่เป็นงานที่จ�าเป็นที่จะต้องใช้ความรู้ด้วยกัน

ทั้งส้ิน ซ่ึงการที่การจัดการความรู้เข้ามาช่วยการแก้ปัญหา

ต่างๆ เกี่ยวกับการด�าเนินงานนั้นจะสามารถสร้างความ

ได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจได้สอดคล้องกับแนวคิด

ของ Peter & Waterman (1982) ที่เสนอว่า การจัดการ

ด้านคุณภาพสู่ความเป็นเลิศจะประกอบด้วยองค์ประกอบ

หลัก คือ การจัดการความรู้ และงานของ Trapp (1999) 

ที่เสนอว่าไว้ว่าการจัดการความรู้จะมีลักษณะของบูรณการ

เพื่อก่อให้เกิดคุณประโยชน์ที่คาดหวังไว้การจัดการความรู้

จึงเป็นแนวคิดองค์รวมที่จะบริหารจัดการทรัพยากรที่เป็น

ความรู้ในองค์การธุรกิจทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงและปรับปรุง

การท�างานอย่างต่อเนื่อง และการเปลี่ยนแปลงที่อยู่บนพื้น

ฐานของความรู้ซึ่งจะสามารถท�าให้กิจการสามารถน�าไปใช้

สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันและการสร้างความ

เป็นเลิศของธุรกิจ

ข้อเสนอแนะ

1.ธุรกิจบริการผู ้สูงอายุในประเทศไทยจะต้อง

บริหารจัดการกิจการในการจัดการการเปลี่ยนแปลงเพื่อ

มุ ่งยกระดับสู ่ความเป็นเลิศของธุรกิจกิจการควรท�าการ

วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตล่วงหน้า 

และวางแผนท่ีจะใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงนั้น โดย

ท�าการวางแผนการท�างานเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น 

เพื่อวิเคราะห์หาปัจจัยท่ีเป็นโอกาสจากการเปลี่ยนแปลง

ท่ีจะเกิดข้ึน

2. กิจการควรให้ความส�าคัญในการเพิ่มพูนทักษะ

การดูแลผู้สูงอายุให้ได้มาตรฐานมีความเป็นมืออาชีพ และ

การส่งเสริมพัฒนาธุรกิจให้มีมาตรฐานคุณภาพการบริหาร

จัดการธุรกิจ ประกอบด้วย การสร้างองค์ความรู้ และเสริม

สร้างศักยภาพด้านการบริหารจัดการ รวมถึงพัฒนาธุรกิจ

บริการผู้สูงอายุสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ และสร้างโอกาส

ทางการตลาดและเช่ือมโยงเครือข่ายธุรกิจสู่สากล 

3. เนื่องจากความสามารถในการเติบโตของธุรกิจ

ดูแลผู ้สูงอายุในอนาคต จะส่งผลให้เกิดความต้องการ

บุคลากรท่ีเช่ียวชาญด้านผู้สูงอายุมากข้ึน ดังนั้น เพื่อก่อ

ให้เกิดการยกระดับคุณภาพบริการของธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ 

บุคลากรซ่ึงเป็นหน้าท่ีทางธุรกิจหนึ่งท่ีมีความส�าคัญในการ

ท�าหน้าท่ีเป็นผู้ผลิตบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการ

ของผู้ใช้บริการ จึงควรมีการพัฒนาศักยภาพ โดยจัดท�า

แผนพัฒนาบุคลากรท่ีเป็นรูปธรรม ให้ความส�าคัญในด้าน

ความรู้ มีการจัดฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนทักษะอย่างสม�่าเสมอ 

รวมถึงการพัฒนาด้านบุคลิกลักษณะและวิธีการดูแลให้มี

มาตรฐานสูงข้ึน



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 ประจ�าเดือน มกราคม-เมษายน 2562 275

References

Angsuthod, S., Wijitwanna, S., & Pinyopanuwat, R. (2014). Statistic for social science and behavioral  

 research: LISREL program application (5th ed.). Bangkok: Charoen Dee Mankong. (in Thai)

Baldrige National Quality Program. (2001). Malcolm baldrige national quality: Education criteria for  

	 performance	excellence. Gaithersburg: National Institute of Standards and Technology.

Beitler, M. (2006). Strategic organizational change (2nd ed.). New York: Practitioner Press International.

Ben, F. (2005). Knowledge	Management	 Synergy. Retrieved form http://www.providersedge.com/ 

 kma.Accessed

Black, J. S., & Porter, L. W. (2000). Management	meeting	new	challenges. Upper Saddle River, NJ.:  

 Prentice Hall.

Callan, R. J., & Bowman, L. (2000). Selecting a hotel and determining salient quality attributes: A  

 preliminary study of mature British travellers. International Journal of Tourism Research, 2(1),  

 97-118.

Chen, Y., Cheng, J. J., & Creamer, K. S. (2008). Inhibition of anaerobic digestion process: A review.  

 Bioresource	technology,	99(10), 4044-4064.

Creswell, J. W. (2003). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches  

 (2nd ed.). Thousand Oaks, California: Sage.

Davenport, T. H., & Prusak, L. (2002). Working	knowledge:	How	organizations	manage	what	they	know.	 

 Boston: Harvard Business School.

De Porter, B. (2000). The 8 Keys of Excellence: Principles to live by. New York: Forum Learning

Department of Business Development. (2016). Elderly care service business in Thailand. Retrieved from  

 http://www.dbd.go.th (in Thai)

Furlong, N. E., Lovelace, E. A., & Lovelace, K. L. (2000). Research methods and statistics: An integrated  

	 approach. Fort Worth: Harcourt College.

Horneman, L., Carter, R. W., Wei, S., & Ruys, H. (2002). Profiling the senior traveller: An Australian  

 perspective. Journal of Travel Research, 41(1), 23-37.

Hurley, T. A., & Green, C. W. (2005). Creating a knowledge management culture: The role of task,  

 structure, technology and people in encouraging knowledge creation and transfer. Retrieved  

 from http://64.233.169.104/search?q=cache:3bHjmNR6-rwJ:www.midwestacademy.org

Khantanapha, N. (2000). An empirical study of service quality in part-time MBA program in private and  

	 public	universities	 in	Thailand. Degree of Business Administration Thesis, Wayne Huizenga  

 Graduate School of Business and Entrepreneurship, Nova Southeastern University. 

Lawson, S. (2004). Examining the relationship between organizational culture and knowledge  

	 management. Doctor of Philosophy Thesis, Nova Southeastern University.



276 Vol. 9 No. 1 January-April 2019
EAU HEritAgE JoUrnAl

Social Science and Humanity

Levine, R. L., et al. (1990). Determination of carbonyl content in oxidatively modified proteins.  

 Methods in Enzymology, 186, 464-478.

Lovelock, C. H. (1996). Service	marketing.	Upper	Saddle River, New Jersey: Prentice-Hall.

Lynn Unruh. (2004). A Systems Framework for Evaluating Nursing Care Quality in Nursing Homes Health  

 Services Administration, Department of Health Professions, College of Health and Public  

	 Affairs,	University	of	Central	Florida. Maryland: John Hopkins University.

Nonaka, I., & Takeuchi, H. (1999). The knowledge-creating company: How Japanese companies create  

	 the	dynamics	of	innovation. New York: Oxford University.

Nonaka, I., & Takeuchi, H. (2005). Classic work: Theory of organizational knowledge creation.  

 Massachusetts: The MIT.

Parasuraman, A., Berry, L. L., & Zeithaml, V. A. (1990). Delivering quality service: Balancing customer  

 perceptions and expectations. New York: The Free.

Peter, T. J., & Waterman, R. H. (1980). In	search	of	excellence:	Lessons	from	America’s.	New York:  

 Warner Books.

Peter, T. J., & Waterman, R. H. (1982). In search of excellence. New York: Harper & Row.

Rittiboonchai, W. (2010). Organizational management model for excellence of the department of  

	 corrections. Doctor of Philosophy in management Thesis, Siam University. (in Thai)

Robbins, S. P. (1994). Essentials of organizational behavior (4th ed.). Englewood Cliffs, New Jersey:  

 Prentice Hall.

Robbins, S. P., & Coulter, M. (2003). Management (7th ed.). Upper Saddle River: Prentice Hall.

Sentell, G. D. (1994). Fast	focused	&	flexible:	Bold	new	imperatives	for	the	high	performance	 

 organization. Knoxville, NJ: Pressmark International.

Sigrid Nakrem. (2011). Measuring	quality	of	care	in	nursing	homes	-	what	matters?. Doctor of  

 Philosophy in Public Health and General Practice Thesis,  Norwegian University of Science  

 and Technology.

Tenner, A. R., & Detoro, I. J. (1992). Total quality management: There step to continuous  

	 improvement. Massachusetts: Addison-Wesley.

Trapp, H. (1999). Benefits	of	and	intranet	3	based	knowledge	management	system	measuring	the	 

 effects. Retrieved from http://www.Avinci.De/ completence/publication/diplomarbeit-Holger- 

 trapp.pdf 

Thumkosit, U. (2011). Management. Bangkok: NIDA. (in Thai)

Walters, D., Halliday, M., & Glaser, S. (2002). Creating value in the new economy. Management  

 Decision, 40(8), 775-781.



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 ประจ�าเดือน มกราคม-เมษายน 2562 277

Wisher, J. D., & Corney, W. J. (2001). Comparing practices for capturing bank customer feedback:  

 Internet versus traditional banking Benchmarking. An International Journal, 8(3), 240-250.



278 Vol. 9 No. 1 January-April 2019
EAU HEritAgE JoUrnAl

Social Science and Humanity

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงพยากรณ์มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับการคงอยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพ 

และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการคงอยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่ม

ตัวอย่างเป็นพยาบาลวิชาชีพจ�านวน 106 คนที่คัดเลือกมาด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย เก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือนมีนาคม-

มิถุนายน 2560 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม ข้อมูลทางด้านประชากร และแบบสอบถามอีก 4 ชุด เกี่ยว

กับ สัมพันธภาพกับผู้ร่วมงาน ลักษณะงาน ภาวะผู้น�าแบบแลกเปลี่ยน และการคงอยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพ โดยมี

ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเท่ากับ 0.75, 0.78, 0.87 และ 0.80 ตามล�าดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าความถ่ี ร้อย

ละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบมีข้ันตอน ผลจากการวิจัยพบว่า พยาบาล

วิชาชีพมีค่าคะแนนเฉลี่ยการคงอยู่ในองค์กรอยู่ในระดับสูง (  = 12.13 , SD = 0.665) ปัจจัยท้ัง 3 ตัวคือ สัมพันธภาพ

กับผู้ร่วมงาน ลักษณะงาน และภาวะผู้น�าแบบแลกเปลี่ยน มีความสัมพันธ์กับการคงอยู่ในงาน ในระดับต�่า อย่างมีนัย

ส�าคัญทางสถิติ (r= .453, p <.01 : r = .302, p < .01, r =.259, p <.01) ส่วนเรื่องปัจจัยท�านายพบว่า มีเพียงตัวแปร

เดียวคือ สัมพันธภาพกับผู้ร่วมงาน ที่สามารถท�านายการคงอยู่ในงานของพยาบาลอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (ß= .42, 

p <.01) จากผลการวิจัยนี้มีข้อเสนอแนะว่า ผู้บริหารการพยาบาลควรมียุทธวิธีในการส่งเสริมสัมพันธภาพระหว่างกลุ่ม

เพื่อนและผู้ร่วมงานของพยาบาล เพื่อการคงอยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพ

ค�ำส�ำคัญ: พยาบาลวิชาชีพ,การคงอยู่ในงาน, ลักษณะของงาน, สัมพันธภาพผู้ร่วมงาน,รูปแบบภาวะผู้น�าของหัวหน้าหอ

ผู้ป่วยแบบแลกเปลี่ยน

Abstract

This predictive research aimed to examine job retention of professional nurse and factors 

affecting job retention of professional nurses in one private hospital in Bangkok. The sample was 

capture of 106 RNs selected by simple random sampling technique. The data were gathered between 

March to June 2017. The instruments were demographic form and  questionnaires related to partner 

relationship, job description, transactional leadership style and Retention on work which reliability 

ปัจจัยที่มีผลต่อกำรคงอยู่ในงำนของพยำบำลวิชำชีพ
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บทน�ำ

ทรัพยากรบุคคล ถือว่าเป็นปัจจัยที่มีค่าและเป็น

หวัใจของการปฏบิตังิานในทกุองค์กร องค์กรใดมทีรพัยากร

บุคคลที่มีคุณภาพ ก็จะยิ่งท�าให้องค์กรนั้นประสบความ

ส�าเรจ็มากยิง่ขึน้ การด�ารงรกัษาทรพัยากรบคุคลทีม่คีณุภาพ

จงึถอืเป็นกลยทุธ์ขององค์กรทีส่�าคญั เพราะกว่าทีอ่งค์กรจะ

ได้บุคลากรที่มีคุณภาพ จะต้องใช้ระยะเวลานานนับปี โดย

ต้องผ่านกระบวนการสรรหาคัดเลือก การปฐมนิเทศ การ

ประเมิน การอบรมและการพัฒนา ซึ่งกระบวนการเหล่านี้

จะต้องใช้ค่าใช้จ่ายขององค์กรมากมายต่อบุคลากรหนึ่งคน 

พยาบาลก็เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีความส�าคัญ

และมีจ�านวนมากที่สุดในทีมสุขภาพขององค์กร การพัฒนา

บุคลากรพยาบาลแต่ละคนนั้น องค์กรจะต้องใช้ค่าใช้

จ่ายจ�านวนมากเพื่อพัฒนาพยาบาลจบใหม่ให้มีศักยภาพ

การท�างานทดแทนพยาบาลที่ลาออก นอกจากนั้นยังพบ

ว่าการลาออกของพยาบาลที่มากเกินไปส่งผลให้ จ�านวน

พยาบาลที่ยังคงท�างานอยู่ รับภาระและความรับผิดชอบ

ที่หนักขึ้น เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุจากการท�างาน และ

ภาวะเครียดและยังส่งผลต่อการบริการสุขภาพที่ไม่ทั่ว

ถึงอีกทั้งยังสร้างความเครียดให้บรรยากาศการท�างานส่ง

ผลกระทบต่อประสิทธิภาพประสิทธิผลขององค์การรวม

ถึงคุณภาพชีวิตและ

สวสัดภิาพของพยาบาลส่วนเหตุผลอกีประการหนึง่

ทีท่�าให้พยาบาลไม่คงอยูใ่นงานน้ัน อาจเน่ืองมาจากพยาบาล

วชิาชพีเป็นทีต้่องการของตลาดแรงงานทางด้านการบรกิาร

were 0.75, 0.78, 0.87 and 0.80 respectively. Data were analysis by using frequencies, percentage, mean, 

standard deviation and stepwise regression. The result showed that registered nurses had average 

mean score of retention in work in high level. (  = 12.13, SD = 0.66) A statistically significant positive 

correlation was found between 3 factors and retention in work in low level. (partner relationship: 

r = .453, p<.01 ; job description: r = .302, p< .01 and transactional leadership style: r =.259, p<.01). 

There had only one factor, partner relationship was influence nurse retention. (ß = .42, p<.01). Results 

suggested that nursing administrators should strategies to promote relationship between peers and 

partners of nurses to foster nurse retention.

Keywords: registered nurses, retention, job description, relationship, transactional leadership style

สขุภาพทัง้ในประเทศไทยและประเทศแถบภมูภิาคอาเซยีน 

(อรุณรันต์ คันธา, 2557) ท�าให้โรงพยาบาลท้ังภาครัฐและ

เอกชนต่างก็มีความต้องการพยาบาลที่มีความเชี่ยวชาญ

เฉพาะด้านเพิ่มมากขึ้น และการสรรหาพยาบาลใหม่ก็

เป็นเรื่องยากผู้บริหารทางพยาบาลจึงต้องวางแผนกลยุทธ์

การจัดการทรัพยากรพยาบาล ให้มีแรงจูงใจในการท�างาน 

มีความพึงพอใจในการท�างานและคงอยู ่ในงาน (บุญใจ  

ศรีสถิตย์นรากูร, 2550) 

ด้วยเหตุนี้การศึกษาวิจัยเก่ียวกับการคงอยู ่ใน

งานของพยาบาลเป็นท่ีสนใจของผู ้บริหารโรงพยาบาล 

ดังเช่นจากการศึกษาของบงกชพร ตั้งฉัตรชัย (2553) 

ท่ีพบว่ามีพยาบาลวิชาชีพท่ีคงอยู ่ในงานจ�านวน 233 

คน(ร้อยละ62.00) ตัวแปรท่ีร่วมกันท�านายการคงอยู ่

ในงานของพยาบาล คือ รายได้ ปัจจัยด้านคุณลักษณะ

ขององค์การ ลักษณะงานและการท�างาน และการศึกษา

ของสุมาลี อยู่ผ่อง และบุญทิพย์ สิริธรังสี (2556) พบว่า

พยาบาลวิชาชีพท่ีปฏิบัติงานการพยาบาลศัลยศาสตร์โรง

พยาบาลมหาวิทยาลัย คงอยู่ในงานร้อยละ 58.1เหตุผลที่

พยาบาลคงอยู่ในงานน้อยเกิดจากลักษณะท�างานของคน  

Generation Y มีลักษณะการท�างานที่แตกต่างไปจากคนท่ี

มีอยู่เดิม เป็นเหตุให้เกิดปัญหาสัมพันธภาพในสถานที่ส่วน

การศึกษาเก่ียวกับการคงอยู่ในงานในโรงพยาบาลเอกชน

ของไทย ดังเช่น จากการศึกษาของวรรณี วิริยะกังสานนท์ 

(2556) ที่พบว่าความผูกพันต่อองค์กรสามารถท�านายการ
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คงอยู่ของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลนครธนได้ อย่างมี

นัยส�าคัญทางสถิติ และมีข้อเสนอแนะว่า ควรศึกษาปัจจัย

ที่มีผลต่อการคงอยู่ในงานเช่น บรรยากาศองค์กร และรูป

แบบภาวะผู ้น�าต่อการคงอยู ่ในองค์กรถึงแม้ว่าจะมีการ

ศึกษาเร่ืองการคงอยู่ในองค์กรพยาบาลอย่างต่อเนื่องท้ัง

โรงพยาบาลรัฐและเอกชน แต่ก็พบว่าพยาบาลที่ท�างาน

ในโรงพยาบาล จะท�างานอยู่ได้ไม่นานและลาออกจากโรง

พยาบาลค่อนข้างสูง กล่าวคือพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาล

เอกชนในเขตกรุงเทพมหานครมีแนวโน้มจะลาออกร้อยละ 

74.60 มีความตั้งใจที่จะลาออกใน 5 ปีร้อยละ 74.60และ

ข้อมลูการลาออกของพนกังานฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาล

เชียงใหม่รามในปี พ.ศ. 2550 คิดเป็นร้อยละ 20 (อลิสา 

สุคนธรัตน์, 2542 น. 72 )และโรงพยาบาลเอกชน

แห่งหน่ึงทีผู้่วจิยัสนใจศกึษากป็ระสบปัญหาเช่นเดียวกนั คอื

ประสบปัญหาการขาดแคลนพยาบาลวชิาชพี โดยพบปัญหา

การลาออก ในปี พ.ศ. 2558 มากขึ้น ถึงแม้โรงพยาบาลจะ

มีการปรับอัตราเงินเดือน ค่าจ้างให้สูงกว่าหน่วยงานรัฐการ

ลาออกของพยาบาลยังคงด�าเนินอยู่อย่างต่อเนื่อง ในขณะ

ที่โรงพยาบาลวางแผนที่จะขยายขนาดโรงพยาบาลให้เป็น

โรงพยาบาลขนาดใหญ่ในปี พ.ศ.2561-2562 โดยมีการ

ขยายตึกการแพทย์ฉุกเฉิน ตึกผู้ป่วยวิกฤติ และตึกผู้ป่วย

มะเร็งท�าให้มีความต้องการบุคคลากรบริการเฉพาะทาง

เพิ่มมากขึ้น จึงมีความจ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะรักษาพยาบาล

ท่ีมีอยู่เดิมและพยาบาลเชี่ยวชาญเฉพาะทางให้คงอยู่ใน

องค์กร ทั้งน้ีเพื่อเป็นการสร้างทีมงานที่เข้มแข็งและคงไว้

ซ่ึงพยาบาลที่มีคุณภาพ

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

1. เพ่ือศึกษาการคงอยู่ของพยาบาลวิชาชีพในโรง

พยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง 

2.เพื่อศึกษาปัจจัยท�านายการคงอยู่ของพยาบาล

วิชาชีพในโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง

แนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง

การคงอยู่ในงานเป็นการแสดงถึงความพึงพอใจ

ในการท�างานของบุคลากรให้ความร่วมมือมีความตั้งใจที่

จะอยู่ในงาน

Taunton, krampitzand & Woods (1989) ได้

เสนอว่า ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการคงอยู่ในงาน ประกอบ

ด้วย คุณลักษณะ 4 ด้าน คือ

1 . คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ ข อ ง บุ ค ค ล  ( e m p l o y e e  

characteristics) ลักษณะของบุคคลประกอบด้วย

1.1โอกาสในการเปลี่ยนงาน (opportunity 

elsewhere) หมายถงึ การทีบ่คุคลมโีอกาสในการทีจ่ะเลอืก

งานใหม่การท่ีบุคคลมีโอกาสในการเปลี่ยนงานใหม่อาจจะ

เกิดจากไม่พึงพอใจในงานหรืองานใหม่ท่ีให้ผลประโยชน์

ท่ีมากกว่ามีผลท�าให้การคงอยู่ในงานลดลง  

1.2 สัมพันธภาพกับผู ้ร ่วมงาน (social 

 interaction) หมายถึง สัมพันธภาพที่ดีระหว่างบุคคลกับ

บุคคลที่ท�างานร่วมกันจึงมีความจ�าเป็นและความส�าคัญ

อย่างยิ่งในองค์กร บุคคลทุกคนต้องการการมีสัมพันธภาพ

ที่ดีกับเพื่อนร่วมงานทุกคน เพื่อให้งานต่างๆในองค์กรเป็น

ไปอย่างราบรื่น บรรลุตามวัตถุประสงค์

1 . 3  ภ า ร ะ ค ร อ บ ค รั ว  ( k i n s h i p  

responsibility) เนื่องจากภาระครอบครัวในบทบาทของ 

บุตร สามีหรือภรรยา มารดาหรือบิดาซ่ึงต้องมีภาระในการ

รับผิดชอบอาจท�าให้เกิดความเหนื่อยล้าและอาจส่งผลกระ

ทบต่อการปฏิบัติงานได้

2. ลักษณะของงาน (task requirements) ได้แก่ 

2.1 ความจ�าเจของงาน (routinization) หมาย

ถงึการปฏบิตังิานซ�า้ๆ งานทีเ่ป็นลกัษณะจ�าเจหรอืเป็นงานที่

ท�าเป็นประจ�า จะไม่ต้องการทักษะที่หลากหลาย ไม่ท้าทาย

และน่าเบ่ือหน่าย ท�าให้บุคคลเกิดความพึงพอใจและอาจ

ส่งผลให้ลาออกถึงการไม่อยู่ในงานได้ 

2.2 การมีส่วนร่วม (participation) หมาย

ถึง ระดับการใช้อ�านาจของบุคคลในการปฏิบัติงาน โดย

เฉพาะการที่ผู้บังคับบัญชาเปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชา 

มีส่วนร่วมในการวางแผนและการก�าหนดเป้าหมายและ

แนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของหน่วย

งานจะท�าให้ผู้ใต้บังคับบัญชาคิดว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งที่มี

ส่วนส�าคัญของหน่วยงาน 

2.3 การติดต ่อสื่อสาร ( instrumental 
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communication)เป็นกระบวนการที่มีความสัมพันธ์กับ

กระบวนการทางจิตวิทยา กระบวนการทางสังคมและ

วัฒนธรรมการสื่อสารไม่สามารถเกิดขึ้นได้เอง แต่จะมี

ความเกี่ยวเนื่องกับระบบการเรียนรู้ การจ�าและการคิดต่าง 

3. คุณลักษณะขององค ์กร (organization  

characteristics) ได้แก่ 

3.1 ค่าตอบแทน (pay) ค่าตอบแทนเป็นปัจจัย

ที่ส�าคัญในการครองชีพ คนทุกคนมุ่งท�างานเพื่อให้มีรายได้

เพียงพอกับการด�ารงชีพ

3.2 ความยุติธรรม (distributive justice)

เป็นปัจจัยที่ส�าคัญที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจ และการ

คงอยู่ในงาน

3 . 3  โ อ ก า ส ใ น ก า ร เ ลื่ อ น ต� า แ ห น ่ ง  

(promotional opportunity )

4. คุณลักษณะของผู ้บังคับบัญชา (manager 

characteristics) ได้แก่ 

4.1 แรงจูงใจในการบริหาร

4.2 อ�านาจหมายถึงการที่ผู ้บังคับบัญชามี

การใช้อ�านาจอย่างเหมาะสมและเป็นที่ยอมรับของผู้ใต้

บังคับบัญชา

4.3 อิทธิพล (influence) หมายถึง ความ

สามารถของผู ้บังคับบัญชาในการควบคุมการปฏิบัติ

งานการควบคุมการใช้บุคลากร ทรัพยากร และร่วมมือใน

การปฏิบัติงาน 

4.4 แบบภาวะผู้น�า (leadership style) หมาย

ถึงลักษณะพฤติกรรมในการบริหารงานผู้บังคับบัญชา เช่น 

การควบคุมงานการก�าหนดเป้าหมายการแก้ไขปัญหา การ

ตัดสินใจการมีส่วนร่วม 

กรอบแนวคิดกำรวิจัย

ตามแนวคิดของTaunton, krampitzand & 

Woods (1989, p. 15) พบว่า สัมพันธภาพกับผู้ร่วมงาน

ลักษณะของงาน และแบบภาวะผู้น�า เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพล

ต่อการคงอยู่ในงาน กล่าวคือหากพยาบาลมีความพึงพอใจ

ในงานจะท�าให้มีแรงจูงใจในการท�างาน ปฏิบัติงานด้วย

ความเต็มใจและเต็มก�าลังความสามารถ เกิดความยึดมั่น

ต่อองค์กรและคงอยู่ในวิชาชีพ ส่วนลักษณะงาน กฤษณี 

ก้อนพิงค์ (2552, น. 59-63) พบว่า พยาบาลห้องผ่าตัดมี

ความตั้งใจคงอยู่ในงานอยู่ในระดับสูง เนื่องจากลักษณะ

งานท่ีปฏิบัติมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะทางท้าทาย ไม่น่า

เบ่ือและงานท่ีท�ามีคุณค่า เป็นท่ีต้องการของสังคม ท�าให้

เกดิความภาคภมูใิจในวชิาชพี ส่วนแบบภาวะผูน้�าแบบแลก

เปลี่ยนนั้นมีบทบาทส�าคัญต่อพยาบาลระดับปฏิบัติการ

โดยตรง ในการท�างาน ท�าหน้าท่ีลดความขัดแย้งในองค์การ 

ทีจ่ะมผีลท�าให้บรรยากาศในการท�างานดหีรอืน่าเบือ่ ซึง่จาก

การศึกษาของ ธมลณัฎฐ์ อุดมพันธุ์ และมณีรัตน์ ภาคธูป 

(2559, น. 77 ) พบว่าภาวะผู้น�าแบบแลกเปลี่ยน มีความ

สัมพันธ์ทางบวกกับการจัดการความขัดแย้ง ส่วน Bass & 

Avolio (1994) กล่าวว่าภาวะผู้น�าแบบแลกเปลี่ยนก็เป็น

ที่ยอมรับกันในกลุ่มผู้น�าว่ามีประสิทธิภาพในการบริหาร

งานในองค์กร สามารถ สร้างแรงบันดานใจ กระตุ้นให้เกิด

แรงจูงใจ เกิดความสามารถพิเศษ เกิดความเช่ือ เกิดความ

ผูกพันของบุคคลในองค์กร ท่ีจะท�าให้เกิดความพึงพอใจใน

งานและคงอยู่ในงาน

ตัวแปรต้น       ตัวแปรตาม

สัมพันธภาพกับผู้ร่วมงาน

การคงอยู่

ของพยาบาล

วิชาชีพ

ลักษณะงาน

ภาวะผู้น�าของหัวหน้าหอ

ผู้ป่วยแบบแลกเปลี่ยน

สมมติฐำนกำรวิจัย

สัมพันธภาพกับผู้ร่วมงาน ลักษณะงานและภาวะ

ผู้น�าของหัวหน้าหอผู้ป่วยแบบแลกเปลี่ยน สามารถท�านาย

การคงอยู่ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลเอกชนแห่ง

หนึ่งได้

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา
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ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

ประชากรท่ีศกึษา คอื พยาบาลวชิาชพีระดับปฏบิตัิ

การในโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร

ซ่ึงมรีะยะเวลาในการปฏบิติังานมากกว่า 2 เดือนจ�านวน144 

คนส่วนกลุ่มตัวอย่าง คือพยาบาลวิชาชีพระดับปฏิบัติการ 

ที่คัดเลือกมาจากประชากรข้างต้นโดยมีวิธีการสุ่มอย่างง่าย 

(simple random sampling) จ�านวน 106 คน จากสูตร

ของ Yamane (1973) คือ n  =   N

       1 + Ne2

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย

 เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบ

ด้วยแบบสอบถาม ประกอบด้วย 3 ส่วนดังนี้ 

1. ส ่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล

ประกอบด้วยค�าถาม เพศ อายุ อายุการท�างานสถานภาพ

สมรสระดับการศึกษา ต�าแหน่งสถานที่ปฏิบัติ เป็นลักษณะ

แบบสอบถามปลายปิด จ�านวน 10 ข้อ เป็นแบบสอบถาม

ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 

2. ส่วนที ่2 แบบสอบถามเกีย่วกบัปัจจัยทีม่อีทิธพิล

ต่อการคงอยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพ 3 ด้าน ดังนี้คือ

2 .1 ด ้ านสัมพันธภาพผู ้ ร ่ วมงาน เป ็น

แบบสอบถามที่ผู ้วิจัยน�ามาจากของสุธิดา โตพันธานนท์ 

(2549) ประกอบด้วยค�าถามจ�านวน 8 ข ้อลักษณะ

แบบสอบถาม เป็นค�าถามปลายปิด มีค�าตอบให้เลือกตอบ

เป็น มาตรประมาณค่า (rating scale) เป็น 5 ระดับ

2.2 ด้านลักษณะงานเป็นแบบสอบถามท่ีผู ้

วิจัยน�ามาจากแบบสอบถามของดุษฎี เอกพจน์ (2551) 

ประกอบด้วยค�าถาม จ�านวน 9 ข้อได้แก่ เป็นแบบสอบถาม

แบบประมาณค่า 5 ระดับ

2.3 แบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผู ้น�าของ

หัวหน้าหอผู้ป่วยแบบแลกเปลี่ยนผู้วิจัยใช้ข้อค�าถามจาก

แบบสอบถามที่น�ามาจากแบบสอบถามของธนพรสวรรค์ 

อุดมพันธุ์ (2559) จ�านวนทั้งหมด 12 ข้อ เป็นแบบสอบถาม

แบบประมาณค่า 5 ระดับ 

3. ส่วนที่ 3 แบบสอบถามการคงอยู่ในงานผู้วิจัยใช้

ข้อค�าถามทีน่�ามาจากแบบสอบถามของทพิวลัย์ สวุรรณรกัษ์ 

(2560)โดยน�ามาจากแบบสอบถามของ Moosa (2013, pp. 

55-56) ซึ่งประยุกต์แนวคิดของ Price & Mueller (1986, 

pp. 255-280)โดยวัดความตั้งใจท่ีจะคงอยู่ในองค์กรด้วย

ค�าถาม 3 ข้อเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประเมินค่า5 

ระดับหลังจากนั้นจึงน�ามา แปลผลของคะแนน ดังนี้

 คะแนนเฉลี่ย  ความหมายการคงอยู่

 3.00-5.00  การคงอยู่ต�่า

 5.01-10.00 การคงอยู่ปานกลาง

 0.01-15.00 การคงอยู่สูง

 การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ

 1. การตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (content 

valiaify) ในการศึกษาครั้งนี้ แบบสอบถามทั้ง 3 ชุด ผู้

วิจัยน�ามาโดยไม่มีการดัดแปลง ยกเว้นแบบสอบถามเรื่อง

สัมพันธภาพมีการปรับการใช้ภาษาเล็กน้อยจ�านวน 3 ข้อ

จาก 8 ข้อ ดังนั้นจึงไม่ได้หาค่าความตรงตามเนื้อหา

2 การตรวจสอบความเที่ยงของแบบสอบถาม 

(rliability) ผู ้วิจัยน�าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขตาม

ข้อเสนอแนะของผู ้ทรงคุณวุฒิไปทดลองใช้กับพยาบาล

วิชาชีพท่ีปฏิบัติงาน 30 คน หลังจากนั้นน�าข้อมูลที่ได้

หาค่าความเท่ียง โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของ 

ครอนบาค (Cronbach’salpha coefficient) ในการศึกษา

วจิยัครัง้นีแ้บบสอบถามด้านสมัพนัธภาพของผูร่้วมงานมค่ีา

ความเที่ยงเท่ากับ 0.75ด้านลักษณะงานเท่ากับ 0.78ภาวะ

ผูน้�าของหวัหน้าหอผูป่้วยแบบแลกเปลีย่นเท่ากบั 0.87 และ

ด้านการคงอยู่เท่ากับ 0.80

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล

 1. ผู้วิจัยส่งหนังสือขออนุญาตด�าเนินการวิจัยและ

เข้าพบผู้อ�านวยการโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งเพื่อชี้แจง

วัตถุประสงค์และวิธีด�าเนินการวิจัยหลังจากได้รับอนุญาต

จากถึงผู้อ�านวยการโรงพยาบาล ผู้วิจัยได้เข้าพบหัวหน้า

ฝ่ายการพยาบาล เพื่อช้ีแจงขออนุญาตการเก็บข้อมูล

 2. ผู้วิจัยเข้าพบกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดด้วยตนเอง 

เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ และรายละเอียดของแบบสอบถาม 

ก่อนแจกแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่าง ให้กลุ่มตัวอย่างท�า
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แบบสอบถามนานประมาณ 30 นาที ในห้องที่จัดไว้แต่ใน

กรณีที่กลุ ่มตัวอย่างไม่สะดวกในการตอบแบบสอบถาม

ทันที กลุ่มตัวอย่างสามารถน�าแบบสอบถามกลับไปท�าท่ี

บ้านได้โดยผู้วิจัยจะด�าเนินการรวบรวมแบบสอบถามกลับ

คืน ภายใน 2 สัปดาห์ ด้วยตัวเอง

 4. ผูว้จิยัตรวจสอบความสมบรูณ์ของแบบสอบถาม 

ถ้าในกรณีที่ไม่สมบูรณ์ผู ้วิจัยขออนุญาตกลุ่มตัวอย่างให้

ข้อมูลเพิ่มเติมจนได้ข้อมูลสมบูรณ์

 การเก็บข้อมูลตั้งแต่ เดือน 1 มีนาคม 2560 -31 

มีนาคม 2560

สถิติท่ีใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล

 วิเคราะห์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�าเร็จรูป 

ดังนี้ 

 1. ข้อมลูทัว่ไปวเิคราะห์โดยใช้การแจกแจงความถี่ 

ค่าเฉล่ียร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

 2. ปัจจัยทีม่ผีลต่อการคงอยูข่องพยาบาล วเิคราะห์

โดยใช้ การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (multiple  

regression )ด้วยวิธีการเลือกแบบขั้นตอน (stepwise 

selection) 

ผลกำรวิจัย

 1. ข้อมูลปัจจัยด้านบุคคลและการท�างาน

 กลุ่มตัวอย่างจ�านวน 106 คน พบว่า มีอายุเฉลี่ย 

29.37 ปี (SD. =5.01) โดยมีอายุอยู่ในช่วง 21-30 ปีมาก

ที่สุดถึงร้อยละ 69.8เป็นเพศหญิงร้อยละ 96.2 สถานภาพ

โสดร้อยละ 64.2 มีภูมิล�าเนาอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

มากที่สุดร้อยละ 67.9 ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาปริญญา

ตรีถึงร้อยละ 96.2 กลุ่มตัวอย่าง มีประสบการณ์การท�างาน

ในวิชาชีพพยาบาลเฉลี่ย 79.70 เดือน (SD. =65.99) 

โดยมีอายุงานในโรงพยาบาลแห่งนี้เฉลี่ย 50.52เดือน  

(SD. =43.41) มีรายได้ต่อเดือนเฉลี่ย41,405.66 บาท (SD. 

=8464.52) ซึ่งกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดได้ให้ข้อมูลสถานการ

เงินว่า มีรายได้ครอบครัวที่เพียงพอและยังมีเหลือเก็บถึง

ร้อยละ 60.4

 2. ค่าคะแนนเฉลีย่ การคงอยูข่องพยาบาลวชิาชพีที่

ปฏบัิตงิานอยูใ่นโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึง่พบว่า พยาบาล

วิชาชีพท่ีปฏิบัติงานอยู่ในโรงพยาบาลแห่งนี้ มีความเห็นต่อ

การคงอยู่ในองค์กรอยู่ในระดับสูง มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวม

เท่ากับ 12.13 (SD. =0.665)

 3. ปัจจัยท่ีมีผลต่อการคงอยู่ในงานของพยาบาล

วิชาชีพโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง พบว่าตัวแปรปัจจัย 3 

ด้าน คือสัมพันธภาพผู้ร่วมงาน ลักษณะงาน และภาวะผู้น�า

ของหัวหน้าหอผู้ป่วยแบบแลกเปลี่ยน มีความสัมพันธ์เชิง

เส้นกบัการคงอยูใ่นงานในทิศทางบวกโดยมค่ีาความสมัพนัธ์

เท่ากับ.393, .056 และ.010 (p-value < .001) ตามล�าดับ 

และพบว่า มีเพียงตัวแปรเดียวท่ีสามารถท�านายการคงอยู่

ในงานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลเอกชนแห่งนี้ได้

คือ สัมพันธภาพผู้ร่วมงาน โดยมีค่า ß =.425 (p-value < 

.001)

ตำรำง 1

ปัจจัยท่ีมีผลต่อการคงอยู ่ในงานของพยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง	 โดยใช้สิถิติ	 Multiple	 

Regression	 ด้วยวิธีการเลือกแบบขึ้นตอน	 (stepwise	

selection)

B Std.  

Error

Beta t Sig.

Relation .425 .058 .402 4.767 .001

ค่าคงท่ี	=	.676,	R	=	.425,	R2	=	.181	(p	<	.001)

กำรอภิปรำยผล

1. สภาพการคงอยู ่ของพยาบาลวิชาชีพในโรง

พยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง

จากการศึกษาพบว่า พยาบาลวิชาชีพในโรง

พยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งท่ีศึกษา มีความเห็นต่อการคงอยู่

ในองค์กร มีคะแนนเฉลี่ยรวมเท่ากับ 12.13 (SD. =0.665) 

ซ่ึงอยู่ในระดับสูง และการคงอยู่รายข้อมากท่ีสุด คือข้อที่ 

1ฉันจะยังคงท�างานในโรงพยาบาลนี้ในปีหน้า4.26 (SD. 

=0.865) แสดงว่าพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลเอกชน

แห่งนี้ยังคงมีความคงอยู่ในโรงพยาบาลนี้ต่อไป ด้วยเหตุผล

สนับสนุน อาทิเช่น พยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลแห่งนี้ 

มีรายได้ต่อเดือนเฉลี่ย 41,405.66 บาท (SD. =8464.52)
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โดยรายได้อยู่ในช่วงระหว่าง 25000-40000 บาท มาก

ที่สุดถึงร้อยละ63.2 ซึ่งถือได้ว่าเป็นรายได้ที่สูงและกลุ่ม

ตัวอย่างทั้งหมดยังได้ให้ข้อมูลสถานะการเงิน ว่ามีรายได้

ครอบครัวที่เพียงพอและยังมีเหลือเก็บถึงร้อยละ 60.4 

นอกจากน้ันเหตุผลที่คงอยู่ในงาน เป็นเพราะงานพยาบาล

เป็นงานที่ได้รับจากการยอมรับจากสหสาขาวิชาชีพ การ

ที่พยาบาลมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ โดยมีความคิดว่าการ

ปฏิบัติงานช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ เป็นการได้บุญ มีเกียรติ

มีศักดิ์ศรี เป็นที่ยอมรับของสังคมจึงท�าให้เกิดความภาค

ภูมิใจในวิชาชีพ ส่วนอีกเหตุผลหนึ่งนั้นคืออาชีพพยาบาล

เป็นอาชีพที่มีความมั่นคงของงานสูง

2. ปัจจัยที่มีผลต่อการคงอยู่ของพยาบาลวิชาชีพ

ในโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง

จากผลการวิจัยพบว่า ตัวแปรปัจจัย 3 ด้าน คือ 

สัมพันธภาพผู้ร่วมงาน ลักษณะงานและภาวะผู ้น�าของ

หัวหน้าหอผู้ป่วยแบบแลกเปลี่ยน มีความสัมพันธ์เชิง

เส้นกับการคงอยู่ในงานในทิศทางบวกทั้งน้ีด้วยเหตุผลว่า 

สัมพันธภาพที่ดีระหว่างเพื่อนร่วมงานจะท�าให้การท�างาน

ราบรื่น เกิดความสุขในการท�างานและท�าให้เกิดความ

ต้องการคงอยู่ในงาน ซึ่งผลจากการศึกษานี้สอดคล้องกับ

การศึกษาของ Darke (2014) ที่พบว่า สัมพันธภาพระหว่าง

เพื่อนพยาบาลด้วยกัน การร่วมงานระหว่างพยาบาลและ

แพทย์ที่ท�างานด้วยกัน และการได้รับการยอมรับจาก

กลุ ่มเพ่ือนร่วมงานมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจใน

งานและการคงอยู่ในงานในโรงพยาบาลส่วนลักษณะงาน

ของพยาบาลที่มีความเป็นเอกลักษณ์ต่อวิชาชีพ ท�าให้

เกิดความภาคภูมิใจที่จะคงอยู่ในงาน และภาวะผู้น�าของ

หัวหน้าหอผู้ป่วยนับว่าเป็นแรงกดดันอย่างหนึ่งต่อพยาบาล

วิชาชีพที่จะท�าให้พยาบาลพึงพอใจในงานและคงอยู่ในงาน 

(Kleinman, 2004) 

ผลการทดสอบปัจจัยทีม่ผีลต่อการคงอยูใ่นงานของ

พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งพบว่ามีเพียง

สัมพันธภาพผู้ร่วมงานเพียงตัวแปรเดียวที่สามารถท�านาย

การคงอยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพได้ ทั้งนี้เนื่องด้วย

สัมพันธภาพกับเพื่อนร่วมงานเป็นสิ่งส�าคัญในการท�างาน 

เป็นสิ่งที่ช่วยให้งานราบรื่นและประสบความส�าเร็จในการ

ท�างาน การที่มีสัมพันธภาพที่ดีต่อเพื่อนร่วมงาน โดยการ

ให้ค�าแนะน�า ช่วยเหลือสนับสนุน ช่วยเหลือพ่ึงพาอาศัย

ซ่ึงกันและกัน เป็น

สิ่งส�าคัญท่ีท�าให้บุคคลตั้งใจคงอยู่ในงาน (Martis 

& Jackson, 2006) ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของจิรัชยา

เจยีวก๊ก (2555) ในประเดน็เชงิคณุภาพ ทีพ่บว่าสมัพนัธภาพ

ระหว่างผู้ร่วมงาน จะท�าให้พยาบาลวิชาชีพคงอยู่ในงาน 

ทั้งเรื่องการยอมรับจากเพื่อนร่วมงานและหัวหน้างานและ

จากการศึกษาของ Purpora & Blege (2015) ท่ีพบว่า

สัมพันธภาพในกลุ่มเพื่อนที่ดี มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจ

ในงานโดยมีค่า beta เท่ากับ .523 (p < .001) ท่ีจะส่ง

ผลต่อการคงอยู่ในงาน

ส่วนตัวแปร ลักษณะงานและภาวะผู ้น�าของ

หัวหน้าหอผู้ป่วยแบบแลกเปลี่ยน ไม่สามารถท�านายได้

ทั้งนี้เนื่องด้วยเหตุผลว่า ลักษณะของงานพยาบาลถึงแม้จะ

เป็นงานท่ีมีความมั่นคง แต่เนื่องจากลักษณะงานเป็นงาน

ที่ท�างานหนักที่ต้องเข้าปฏิบัติงานทั้งกลางวันและกลางคืน 

เป็นเวรเช้า-บ่าย-ดึก ผู้ป่วยที่ดูแลมีภาวะโรคที่อาจจะซับ

ซ้อนมากข้ึน ความคาดหวังในผู้บริการสูงข้ึน และจ�านวน

พยาบาลที่ไม่เพียงพอการขาดก�าลังคน ท�าให้พยาบาล

ท�างานหนักเกินภาระงานที่ก�าหนดเกิดความเหนื่อยล้าใน

การท�างาน เกิดความเครียดและเหนื่อยหน่ายต่องานที่

ท�า นอกจากนี้ยังต้องใช้เวลาส�าหรับปฏิบัติกิจกรรมอื่นๆ 

เช่น การเข้ารับการสัมมนา การประชุม การตรวจรับรอง

คุณภาพภายในและภายนอกจากองค์กรที่เป็นเลิศ ท�าให้

เกิดการแข่งขันตลอดเวลา (สุมาลี อยู่ผ่อง และบุญทิพย์ 

สิริธรังสี, 2558) ที่อาจส่งผลกระทบต่อความสมดุลของ

ชีวิตการท�างานและชีวิตครอบครัว ดังนั้นลักษณะงานจึง

ไม่เป็นแรงจูงใจจนถึงขั้น ที่สามารถท�านายการคงอยู่ใน

งานของพยาบาลได้ส่วนภาวะผู้น�าแบบแลกเปลี่ยนถึงแม้

จะเป็นรูปแบบผู้น�าที่ดีรูปแบบหนึ่ง แต่ภาวะผู้น�าแบบแลก

เปลี่ยน (transactional leadership)เป็นกระบวนการที่

ผู้น�าให้รางวัลหรือลงโทษผู้ตาม ซึ่งขึ้นอยู่กับผลการปฏิบัติ

งานของผู้ตาม ผู้น�าใช้กระบวนการแลกเปลี่ยนเสริมแรง 

ตาม สถานการณ์ จูงใจ ผู้ตามให้ปฏิบัติงานตามระดับท่ีคาด

หวังไว้ นั้นเพื่อช่วยให้ผู้ตามบรรลุเป้าหมาย และนอกจาก

นั้นจากการศึกษาของ Abualrub & Alghamdi (2012) 

พบว่าลักษณะผู้น�าแบบแลกเปลี่ยน นี้มีผลท�าให้พยาบาล

มีความพึงพอใจต่องานน้อยว่าผู้น�าแบบเปลี่ยนแปลง และ

ไม่สามารถท�านายการคงอยู ่ของพยาบาล ท่ีท�างานใน 
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ซาอุดิอราเบีย 

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานโรงพยาบาล ผูบ้รหิาร

การพยาบาลและผู้บริหารโรงพยาบาลควรก�าหนดนโยบาย

และสนับสนุนกลยทุธ์เกีย่วกบัการคงอยูใ่นงานของพยาบาล 

ด้วยการส่งเสริมสัมพันธภาพของบุคลากรในโรงพยาบาล 

การท�างานในองค์กรให้มีความสามัคคีกัน รู้จักการท�างาน

เป็นทีม ดูแลกันแบบพี่น้อง ทั้งเพื่อนร่วมงานและเพื่อน

ร่วมอาชีพ บริหารจัดการการขัดแย้งอย่างมีประสิทธิภาพ 

เปิดโอกาสให้ทุกคนได้แสดงความคิดเห็นที่ขัดแย้งออกมา

ได้อย่างมีเหตุผล สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีในการท�างาน ท�าให้

เกิดความสุขและความพึงพอใจในงาน

2. ข้อเสนอแนะต่อการท�าวิจัยครั้งต่อไป ควร

ท�าการศึกษาวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสัมพันธภาพ

ของบุคลากรในเชิงลึก เพื่อน�ามาใช้ในการสร้างโครงการ

ที่ส่งเสริมการสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคลากรที่ตรงกับ

ความต้องการของบุคลากร 
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บทคัดย่อ

กาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับสมรรถนะและเปรียบเทียบสมรรถนะการพยาบาลข้ามวัฒนธรรมของ

พยาบาลวิชาชีพ ในเครือโรงพยาบาลเอกชนกลุ่มหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีความแตกต่างกันในเรื่องระดับการศึกษา 

ช่วงอายุ นโยบายองค์กรและหอผู้ป่วย กลุ่มตัวอย่างคือ พยาบาลวิชาชีพจ�านวน 225 คนท่ีได้มาโดยการเลือกสะดวก 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ แบบสอบถามข้อมูลท่ัวไป แบบสอบถามนโยบายองค์กร และแบบสอบถามสมรรถนะ

การพยาบาลข้ามวัฒนธรรม มีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม เท่ากับ 0.95  และ 0.98ตามล�าดับ สถิติท่ีใช้ในการวิจัย

คือ การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน independent t-test และ One way Anova ซึ่งสรุป

ผลการวิจัยได้ดังนี้พยาบาลวิชาชีพที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมี ค่าคะแนนเฉลี่ยสมรรถนะการพยาบาลข้ามวัฒนธรรมโดยรวมอยู่

ในระดับสูง (  = 3.64, SD .58) พยาบาลวิชาชีพท่ีมี ช่วงอายุต่างกันและปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยต่างกัน มีสมรรถนะการ

พยาบาลข้ามวัฒนธรรมไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  ส่วนพยาบาลวิชาชีพท่ีมีความแตกต่างกัน

ในเรื่อง ระดับการศึกษา และนโยบายองค์กรที่แตกต่างกัน) มีสมรรถนะการพยาบาลข้ามวัฒนธรรมแตกต่างกัน อย่างมี

นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 งานวิจัยนี้มีข้อเสนอแนะว่า ผู้บริหารการพยาบาล ควร ส่งเสริมให้พยาบาลมีการศึกษาต่อ

ในระดับสูงกว่าปริญญาตรีขึ้นไป สร้างโปรแกรมโดยเน้นเรื่องความสามารถด้านภาษาสากล ส่วนในการวิจัยครั้งต่อไปควร

ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการพยาบาลข้ามวัฒนธรรม

ค�ำส�ำคัญ: พยาบาลวิชาชีพ, การพยาบาลข้ามวัฒนธรรม, สมรรถนะการพยาบาล

Abstract

The purpose of this research aimed to study level of transcultural competency and compari-

son of transcultural competency in nurses who have different in levels of education, different ages, 

transcultural nursing policy and patient departments in one affiliated private hospital in Bangkok.  

Convenience sampling method was used to recruit 225 professionals’ nurses. The tools were question-

naires about general information, transcultural policy and transcultural nursing competency which had 
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ในกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษท่ี 21 

ธุรกิจการให้บริการทางการแพทย์และธุรกิจเกี่ยวกับการ

ดูแลรักษาสุขภาพเติบโตขึ้นสูงมาก ส�าหรับประเทศไทยได้

ก�าหนดแผนพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพ

นานาชาต ิเป็นผลท�าให้ผูป่้วยชาวต่างชาติส่วนใหญ่จะเข้ารบั

บริการในโรงพยาบาลขนาดใหญ่ที่มีจ�านวนเตียง 100 เตียง

ขึ้นไป ประเทศไทยเป็นแหล่งที่มีผู้ป่วยชาวต่างชาติเลือก

ใช้บริการ ด้วยปัจจัยหนุนที่ราคาค่าใช้จ่ายในการบริการ

ที่ถูกกว่าประเทศอื่น ประกอบกับมาตรฐานความพร้อม

ของแพทย์และสถานพยาบาลที่สูงกว่าชาติอื่นที่ประกาศ

เป็นเมดิคอลฮับอัตราการขยายตัวของรายได้โรงพยาบาล

เอกชน ในปี 2560 และในระยะต่อไป จะถูกขับเคลื่อน

โดยรายได้จากลูกค้าต่างชาติเป็นหลัก โดยเฉพาะตลาด 

Medical Tourism สะท้อนได้จาก รายได้ของธุรกิจโรง

พยาบาลเอกชนที่มาจากกลุ่มคนไข้ต่างชาติมีสัดส่วนเพิ่ม

ขึ้นจากร้อยละ 25.0 ของรายได้ทั้งหมดของโรงพยาบาล

เอกชน ในปี 2554 เป็นกว่าร้อยละ 27.0 ในปี 2558 และ

คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 30.0 ในปี 2560 (ศูนย์วิจัย

กสิกรไทย, 2560) ซึ่งสอดคล้องกับตัวเลขการเข้ามารับ

การรักษาของผู้ป่วยต่างชาติในประเทศไทย ที่มีแนวโน้ม

ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2557 มีจ�านวน 1.7 ล้าน

ครั้งหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ19.2จากปี 2556 

นอกจากนี้เมื่อพิจารณาจากสัญชาติของผู้ป่วยชาว

reliability 0.95 and 0.98 respectively. The statistics used in this research were frequency, percentage, 

mean, standard deviation, independent t-test and One-way Anova. The findings found that mean 

average of transcultural policy was at a high level (  = 3.64, SD. = .58). Transcultural competency in 

professional nurses who had difference in level of ages, and patient departments were not different 

significantly. (p –value < .05) But professional  nurses who had differences in levels of education  

and   differences in  transcultural nursing policy  had different transcultural nursing competencies at 

a significantly at 0.5 level. This research suggested that the nursing administration should promote 

nurses to study at a higher level than only the undergraduate level, develop focus on programs, and 

study the research about factors effecting transcultural nursing.

Keywords: nursing, transcultural policy, transcultural nursing competency

ต่างชาติที่เข้ามารักษาในประเทศ จากข้อมูลล่าสุดปี 2555 

พบว่าอันดับหนึ่งคือประเทศพม่าท่ีร้อยละ 20.8 เนื่องจาก

มาตรฐานการรักษาในประเทศไทยสูงกว่า ประกอบกับ

ประเทศไทยอยู่ใกล้กับประเทศพม่า ท�าให้การเดินทางมา

รับบริการมีความสะดวก อันดับท่ีสองคือประเทศจีนร้อย

ละ 12.2 จะเห็นได้ว่าชาวจีนนั้นถือเป็นนักท่องเท่ียว ที่

เข้ามาท่องเท่ียวยังประเทศไทยเป็นอันดับหนึ่ง ท�าให้มีผู้

ป่วยชาวจีนเข้ามารักษาพยาบาลเป็นจ�านวนมาก อันดับ

สามได้แก่ประเทศสหรัฐอเมริกาที่ร้อยละ 9.6 (ณัฐพล  

วุฒิรักขจร, 2560, น. 3) นอกจากนั้นแต่ละโรงพยาบาลยังมี

การตั้งเป้าหมายลูกค้าเฉพาะกลุ่ม เช่น ลูกค้ามุสลิมเป็นต้น 

ส่วนภายในประเทศการเปลีย่นแปลงทางด้านเศรษฐกจิและ

สังคม ท�าให้มีการเคลื่อนย้ายแรงงานจากภูมิภาคหนึ่งไป

สู่อีกภูมิภาคหนึ่ง ซ่ึงมีความแตกต่างกันทางด้านภาษาถิ่น 

ส�าเนียง โทนเสียง วัฒนธรรม และวิถีชีวิต การสัมผัส สีหน้า 

อารมณ์ เมื่อเจ็บป่วยต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล

ท่ีแตกต่างจากถ่ินท่ีอยู่อาศัย การให้การดูแลผู้ป่วยจึงเป็น

หัวใจส�าคัญท่ีฝ่ายการพยาบาลจะต้องมีการปรับตัวในการ

ดูแลผู้ป่วยท่ีมีความหลากหลายวัฒนธรรมให้เหมาะสม

พยาบาลคือบุคลากรทางการแพทย์ที่ท�าหน้าที่

ดูแล ผู้รับบริการ อย่างใกล้ชิดจึงเป็นบุคคลส�าคัญท่ีต้อง

มีสมรรถนะการพยาบาลข้ามวัฒนธรรมท่ีดี แต่จากข้อมูล

การให้บรกิารของโรงพยาบาลพบว่า การให้บรกิารพยาบาล
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แก่ผู้ป่วยต่างชาติมีความ ล่าช้า พยาบาลไม่กล้า มีความ

กังวลเมื่อเผชิญหน้าและพูดคุยกับ ผู้รับบริการชาวต่างชาติ 

และการให้การพยาบาลจึงจ�าเป็นต้องใช้ล่ามเป็นส่วนใหญ่

ในการสนทนา ปัญหาที่พบคือล่ามไม่มีความรู้ เกี่ยวกับ

การพยาบาล หรือทางการแพทย์ ท�าให้การให้ข้อมูลไม่

ครอบคลุม ครบถ้วน เกิดช่องว่างระหว่างผู้ให้บริการและ

ผู้รับบริการ เพราะผู้ป่วยจะได้รับข้อมูลทางด้านบริการไม่

ครบ ถึงแม้โรงพยาบาลที่ผู้วิจัยศึกษาเป็นโรงพยาบาลท่ีให้

บริการผู้ป่วยหลายเชื้อชาติ และหลากหลายวัฒนธรรม 

แต่ยังไม่มีการศึกษาเกี่ยวกับสมรรถนะการพยาบาลข้าม

วัฒนธรรม ของพยาบาลวิชาชีพดังกล่าว

การทีพ่ยาบาลไม่สามารถตอบสนองความต้องการ 

ของผู้รับบริการจึง เป็นอุปสรรคที่ส�าคัญของการให้การ

พยาบาล เกิดช่องว่างทางสังคมระหว่างผู ้รับบริการกับ

พยาบาลผู ้ดูแล ก่อให้เกิดผลเสียต่อประสิทธิภาพการ

พยาบาล ไม่สามารถให้การบริการแก่ผู ้รับบริการแบบ

เป็นองค์รวม นอกจากนั้นยังน�าไปสู่ความไม่พึงพอใจต่อ

การปฏิบัติการพยาบาล ผลเสียในเชิงเศรษฐกิจคือท�าให้

โรงพยาบาลไม่สามารถแข่งขันในเชิงธุรกิจระดับนานาชาติ

ได้ และไม่สามารถรุกตลาดต่างประเทศได้ ในทางตรงกัน

ข้ามถ้าพยาบาลมีสมรรถนะการพยาบาลข้ามวัฒนธรรมดี

สามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการได้ ตรง

กับความต้องการของผู้รับบริการ และญาติของผู้รับบริการ 

ให้เกิดความประทับใจ ก็จะเป็นแรงจูงใจให้จ�านวนผู้รับ

บริการเพิ่มขึ้น โรงพยาบาลสามารถแข่งขันในเชิงธุรกิจได้ 

วัตถุประสงค์กำรวิจัย 

1. เพื่อศึกษาระดับสมรรถนะการพยาบาลข้าม

วัฒนธรรมของพยาบาลวิชาชีพ ในเครือข่ายโรงพยาบาล

เอกชนกลุ่มหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร

2. เพื่อเปรียบเทียบสมรรถนะการพยาบาลข้าม

วัฒนธรรมของพยาบาลวิชาชีพในเครือข่ายโรงพยาบาล

เอกชนกลุ่มหน่ึง ในเขตกรงุเทพมหานคร ทีม่ ีเพศ ระดบัการ

ศึกษา ช่วงอายุ ประสบการณ์การท�างาน นโยบายองค์กร 

วัฒนธรรมองค์กร และหอผู้ป่วย ที่แตกต่างกัน

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

ทฤษฎีของ Leininger (2010, pp. 24-25) ได้

กล่าวถึงปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการพยาบาลข้ามวัฒนธรรม 

ซ่ึงคือรังสีของพระอาทิตย์ 7 ตัว ท่ีจะมีอิทธิพล ต่อภาวะ

สขุภาพด ีและการเจบ็ป่วยของบคุคล ครอบครวั รวมถงึการ

ดูแลผู้รับบริการข้ามวัฒนธรรม ส่วน Campinha-Bacote 

(2003) ได้พฒันาแบบจ�าลองการให้บรกิารทางสขุภาพท่ีเน้น

การปฏิบัติในเชิงวัฒนธรรม ของผู้ประกอบอาชีพทางด้าน

สาธารณสุข ว่าประกอบด้วย 5 องค์ประกอบคือ (1) ความ

ตระหนักรู้ในวัฒนธรรม (2) ความรู้เก่ียวกับวัฒนธรรม (3) 

ทักษะทางด้านวัฒนธรรม (4) ความสามารถในการเผชิญ

และจัดการกับวัฒนธรรม และ (5) ความปรารถนาทาง

วัฒนธรรม เป็นการสร้างแรงจูงใจให้แก่บุคลากรทางด้าน

สุขภาพ ให้เกิดความรู้สึกว่าต้องการ (want to) มากกว่าที่

รูส้กึว่าจ�าเป็นต้องท�า (have to) (Capinha-Bacote, 2003, 

pp. 1-5; ชุตินันท์ จันทรเสนานนท์, ศิริชัย กาญจนวาสี 

และ กมลวรรณ ตังธนกานนท์, 2555, น. 47) ระดับการ

ศึกษา มีผลต่อความสามารถในการพยาบาลต่างวัฒนธรรม 

ท้ังนี้เนื่องจากระดับการศึกษา ท�าให้มีความเข้าใจในเรื่อง 

ความแตกต่างทางวัฒนธรรม ต้องใช้การคิด วิเคราะห์แตก

ต่างกันการจัดการเรียนการสอนพยาบาลในระดับปริญญา

โทและปริญญาเอก ใช้การสอนโดยอาศัยแนวคิดทางด้าน

มนุษยวิทยา และการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ จึงจะท�าให้

เข้าใจในเรื่องวัฒนธรรมได้อย่างลึกซ้ึงกว่าการจัดการ

เรียนการสอนพยาบาลในระดับปริญญาตรี (de Villiers & 

van der Wal 1995, p. 58) ช่วงอายุท่ีแตกต่างกัน จะมี

ความเข้าใจเรื่องสุขภาพและการเจ็บป่วยแตกต่างกัน ทั้งนี้

เนื่องจากในแต่ละช่วงอายุใจะเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมทาง

ด้านวัฒนธรรมท่ีแตกต่างกัน 

นโยบายองค์กร นั้นจะเกี่ยวข้องกับการก�าหนด

มาตรการต่างๆ ให้สอดคล้องกับการดูแลข้ามวัฒนธรรม 

(Andrews & Boyle, 2012, pp. 211-212) และวัฒนธรรม

องค์กรอาจจะขัดขวางหรือส่งเสริมการดูแลผู ้ป่วยข้าม

วัฒนธรรม (Munoz & Luckmann, 2005, p. 96) ด้วย

เหตุนี้ผู้วิจัยจึงเสนอกรอบแนวคิดดังนี้
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กรอบแนวคิดกำรวิจัย 

 ตัวแปรต้น                                                     ตัวแปรตาม

ระดับการศึกษา

ช่วงอายุ

นโยบายองค์กร

ประเภทของหอผู้ป่วย

1.ด้านตระหนักรู้ในวัฒนธรรม 

2.ด้านความรู้เก่ียวกับวัฒนธรรม

3.ด้านทักษะทางด้านวัฒนธรรม

4.สมรรถนะความสามารถในการเผชิญและจัดการกับวัฒนธรรม

5.สมรรถนะด้านความปราถนาทางด้านวัฒนธรรม

ภำพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

สมมติฐำนกำรวิจัย

พยาบาลวิชาชีพที่มีระดับการศึกษา ช่วงอายุ 

นโยบายองค์กร  และประเภทของหอผู้ป่วย ต่างกันมี

สมรรถนะการพยาบาลข้ามวัฒนธรรมต่างกัน

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงบรรยาย เพื่อศึกษา

ระดบัสมรรถนะและเปรยีบเทยีบสมรรถนะการพยาบาลข้าม

วัฒนธรรมของพยาบาลวิชาชีพ ในเครือโรงพยาบาลเอกชน

กลุ่มหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีความแตกต่างกันใน

เรือ่งระดบัการศกึษา ช่วงอาย ุนโยบายองค์กรและหอผูป่้วย

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

ประชากรที่ ใ ช ้ ในการศึ กษา  คื อพยาบาล

วิชาชีพในโรงพยาบาลเอกชนในเครือข่าย 5 แห่งในเขต

กรุงเทพมหานคร จ�านวน 583 คน กลุ่มตัวอย่าง จ�านวน  

232 คน โดยใช้สูตรของ ยามาเน่ (Yamane อ้างถึงใน  

บุญใจ ศรีสถิตนรากูล, 2553, น. 207) ได้รับแบบสอบถาม

จ�านวน  225 ชุด คิดเป็นร้อยละ 96.9

เครื่องมือท่ีใช้ในกำรวิจัย

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบ

ด้วยแบบสอบถามที่ถูกสร้างขึ้นตามกรอบในการวิจัย 

ประกอบด้วย 3 ส่วนดังนี้ 

ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล จ�านวน 

8 ข้อ เป็นแบบสอบถามท่ีผู้วิจัยสร้างข้ึน

ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามนโยบายองค์กรจ�านวน 

12 ข้อ เป็นแบบสอบถามท่ีผู้วิจัยสร้างข้ึน โดยมีความหมาย

ของระดับคะแนน 1-5 

ค ่าคะแนนอยู ่ ระหว ่าง 12-60 คะแนนสูง 

หมายความว่า องค์กรนั้นมีนโยบายองค์กรดีกว่าองค์กรที่

มีคะแนนต�่ากว่า หลังจากนั้นจึงน�าค่าคะแนนท่ีได้ แล้วมา

แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม เป็นกลุ่มระดับสูง  กลุ่มระดับกลาง  

และกลุ่มระดับต�่า 

ส่วนที ่3 แบบสอบถาม เกีย่วกบัเรือ่งสมรรถนะการ

พยาบาลข้ามวัฒนธรรม เป็นแบบสอบถามท่ีผู้วิจัยพัฒนา

จากเครื่องมือของ วีรนุช วิบูลย์พันธุ์ (2550) จ�านวน  55 

ข้อ แบ่งตามรายด้านดังนี้

ด้านที่ 1 ด้านความตระหนักรู้ในวัฒนธรรมจ�านวน 

8 ข้อ

ด้านท่ี 2 ด้านความรู้เก่ียวกับวัฒนธรรมจ�านวน   

5 ข้อ

ด้านท่ี 3 ด้านทักษะทางด้านวัฒนธรรมจ�านวน  

9 ข้อ

ด้านที่ 4 สมรรถนะ ความสามารถในการเผชิญ

และจัดการกับวัฒนธรรมจ�านวน 17 ข้อ

ด้านท่ี 5 สมรรถนะ ด้านความปรารถนาทางด้าน
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วัฒนธรรมจ�านวน 16 ข้อ

ส� าหรับตั ว เลื อกมี เกณฑ ์ ให ้ เลื อกตอบเป ็น

มาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) 5 ระดับ 

เกณฑ์การแปลผลคะแนนสมรรถนะการพยาบาล

ข้ามวัฒนธรรม (วีรนุช วิบูลย์พันธุ์ , 2550)

1.00 - 1.89 หมายถึง มีสมรรถนะการพยาบาล

ข้ามวัฒนธรรมในระดับต�่ามาก

1.90 - 2.69 หมายถึง มีสมรรถนะการพยาบาล

ข้ามวัฒนธรรมในระดับต�่า

2.70 - 3.49 หมายถึง มีสมรรถนะการพยาบาล

ข้ามวัฒนธรรมในระดับปานกลาง

3.50 - 4.29 หมายถึง มีสมรรถนะการพยาบาล

ข้ามวัฒนธรรมในระดับสูง

4.30 - 5.00 หมายถึง มีสมรรถนะการพยาบาล

ข้ามวัฒนธรรมในระดับสูงมาก

แบบสอบถาม นโยบายองค์กรและสมรรถนะการ

พยาบาลข้ามวัฒนธรรมมีค่าความตรงตามเน้ือหาเท่ากับ 

0.91 และ 0.82 ตามล�าดับ ส่วนค่าความเชื่อมั่นของ

แบบสอบถามที่วิเคราะห์ด้วยค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของ 

ครอนบรัค (Cronbach’s Alpha Coefficient) มี ค่าความ

เชื่อมั่นเท่ากับ 0.95 และ 0.98 ตามล�าดับ

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล

ผู้วิจัยขอหนังสือจากมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย 

ถงึผูอ้�านวยการโรงพยาบาลทีศ่กึษาเข้าพบผูอ้�านวยการสาย

งานพยาบาลโรงพยาบาลทีศึ่กษาเพือ่ชีแ้จงวตัถปุระสงค์และ

ขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล รวมทั้งช้ีแจงราย

ละเอียดเกี่ยวกับเรื่องการตอบแบบสอบถาม 

สถิติท่ีใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล

ข้อมลูทัว่ไป ค�านวณโดยการแจกแจงความถี ่หาค่า

ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ละส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน น�าเสนอในรูป

ตาราง ประกอบความเรียง ข้อมูลสมรรถนะการพยาบาล

ข้ามวัฒนธรรมของพยาบาลวิชาชีพ วิเคราะห์ข้อมูลโดย

การหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทั้งโดยรวม 

และ รายด้าน และวิเคราะห์เปรียบเทียบสมรรถนะการ

พยาบาลข้ามวฒันธรรมระหว่างพยาบาลวชิาชพี กบัตวัแปร

ต้น 2 กลุ่มคือ  ระดับการศึกษา และช่วงอายุโดยใช้สถิติ 

independent t-test กับตัวแปรตาม 3 กลุ่มข้ึนไป คือ

นโยบายองค์กร และหอผู้ป่วย โดยใช้ One way Anova 

และทดสอบความแตกต่างระหว่างคู่ด้วยวิธี LSD

ผลกำรวิจัย

1. จ�านวนและร้อยละ ข้อมูลทางด้านประชากร 

และการท�างาน ของพยาบาลวิชาชีพในเครือข่ายโรง

พยาบาลเอกชนกลุ่มหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร

พบว่าพยาบาลวิชาชีส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อย

ละ 93.8  สถานภาพโสดร้อยละ 67.1 ส่วนใหญ่ จาก

ศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อยละ 95.1 มีประสบการณ์การ

ท�างาน เป็นพยาบาลวิชาชีพ เฉลี่ย 7.67 ปี (SD = 6.55) 

โดยปฏิบัติงานในระดับผู้ช�านาญการมากท่ีสุด ร้อยละ 50.7  

ช่วงอายุ พบว่าเป็นบุคคลใน รุ่น Generation Y มากที่สุด

ร้อยละ 81.8 ปฏิบัติงานในประเภทหอผู้ป่วยในมากที่สุด 

ร้อยละ 51.1 มีนโยบายองค์กรอยู่ในระดับปานกลางร้อย

ละ 43.6 รองลงมาคือมีนโยบายองค์กร อยู่ในระดับสูงร้อย

ละ 42.6  ส่วน

2. ค่าคะแนนเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

สมรรถนะการพยาบาลข้ามวัฒนธรรมของพยาบาลวิชาชีพ

ที่ปฏิบัติงานโรงพยาบาลเอกชนในเครือข่ายกลุ่มหนึ่งใน

เขตกรุงเทพมหานคร

พบว่าพยาบาลวชิาชพี มค่ีาคะแนนเฉลีย่สมรรถนะ

การให้พยาบาลข้ามวัฒนธรรมมีโดยรวมอยู่ในระดับสูง โดย

มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.64 (SD = .58) และพบว่าค่า

คะแนนเฉลี่ยสมรรถนะด้านความตระหนักรู้ในวัฒนธรรม

อยู่ในระดับสูงโดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.87 (SD = 70)  

ส่วนสมรรถนะด้านความรู้เก่ียวกับวัฒนธรรม อยู่ในระดับ

ท่ีท่ีต�่าโดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.50 (SD = 72) 

3. เปรียบเทียบค่าคะแนนเฉลี่ยสมรรถนะการ

พยาบาลข้ามวฒันธรรมของพยาบาลวชิาชพีทีม่ ีช่วงอายแุละ

ระดบัการศกึษาแตกต่างกนัด้วยสถติ ิIndependent t-test
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พบว่าพยาบาลวิชาชีพ ช่วงอายุ Generation X 

และ Generation Y มีค่าคะแนนเฉลี่ยของสมรรถนะการ

พยาบาลข้ามวฒันธรรมไม่แตกต่างกนั อย่างมนียัส�าคญัทาง

สถิติที่ระดับ .05 (t = -.76 , p-value = .45) ส่วนระดับ

การศึกษา พบว่าพยาบาลที่มีการศึกษาระดับปริญญามีค่า

คะแนนเฉลี่ยสมรรถนะการพยาบาลข้ามวัฒนธรรม แตก

ต่างจากพยาบาลที่มีระดับการศึกษาสูงกว่าระดับปริญญา

ตรี อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 (t = -2..21,  

p-value = .02)

ตำรำง 1

เปรียบเทียบค่าคะแนนระดับการศึกษาที่ต่างกัน	ด้วยสถิติ	Independent	t-test

ระดับการศึกษา n ค่าเฉลี่ย SD t p-value

ปริญญาตรี 214 198.44 32.57 -2.21 .02

สูงกว่าปริญญาตรี 11 220.27 11.47

4. เปรียบเทียบค่าคะแนนเฉลี่ยของสมรรถนะการ

พยาบาลข้ามวัฒนธรรมของพยาบาลที่มีความแตกต่างกัน

เกี่ยวกับนโยบายองค์กร และหอผู้ป่วยด้วยสถิติ ANOVA

พยาบาลที่ท�างานในโรงพยาบาลที่มีนโยบาย

องค์กรต่างกนั มค่ีาคะแนนเฉลีย่สมรรถนะการพยาบาลข้าม

วฒันธรรมแตกต่างกนั อย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั.01 

(F = 34.19, p–value = .01) ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน

การวิจัยที่ตั้งไว้ และเมื่อท�าการเปรียบเทียบความแตกต่าง

รายคู่ด้วยวิธี LSD (ตาราง 3) พบว่าพยาบาลที่ปฏิบัติงานใน

โรงพยาบาลที่มีนโยบายองค์กรระดับสูง มีค่าคะแนนเฉลี่ย

สมรรถนะการพยาบาลข้ามวฒันธรรมระดบัสงูกว่าพยาบาล

ท่ีท�างานในโรงพยาบาลท่ีมีนโยบายองค์กรระดับกลางและ 

ในระดับต�่า และพยาบาลที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลท่ีมีน

โยบายองค์กรระดับกลาง มีค่าคะแนนเฉลี่ยสมรรถนะการ

พยาบาลข้ามวัฒนธรรมสูงกว่าพยาบาลที่ท�างานในโรง

พยาบาลท่ีมีนโยบายองค์กรในระดับต�่า

พยาบาลท่ีปฏิบัติงานในหอผู ้ป่วยต่างกัน มีค่า

คะแนนเฉลี่ยสมรรถนะการพยาบาลข้ามวัฒนธรรมไม่แตก

ต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ ท่ีระดับ.05 (F = .23, 

p–value = .22) ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมตฐิานการวจิัยที่ตั้งไว้

ตำรำง 2

เปรียบเทียบค่าคะแนนเฉลี่ย	สมรรถนะการพยาบาลข้ามวัฒนธรรม	ท่ีมี	ความแตกต่างกันในเรื่อง	นโยบายองค์กร	ด้วย

สถิติ	ANOVA

นโยบายองค์กร df SS MS F P value

ระหว่างกลุ่ม 2 55428.73 27714.36 34.19 .01

ภายในกลุ่ม 222 179927.42 810.484

รวม 224 235356.16

ตำรำง 3

การทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธี	LSD	ของค่าเฉลี่ยสมรรถนะการพยาบาลข้ามวัฒนธรรมจ�าแนกตามระดับ	นโยบาย

องค์กร

นโยบายองค์กร n X SD 1 2 3

ระดับสูง 96 216.55 23.55 - 23.45* 44.64*

ระดับกลาง 98 193.10 27.85 - - 21.19*

ระดับต�่า 31 171.90 41.62 - - -
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กำรอภิปรำยผล

1. สมรรถนะการพยาบาลข้ามวัฒนธรรมของ

พยาบาลวิชาชพีทีป่ฏบิติังาน พบว่าพยาบาลวชิาชพีท่ีปฏบัิติ

งาน ในหอผู้ป่วย มีสมรรถนะการพยาบาลข้ามวัฒนธรรม

โดยรวมมีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.64 (SD = .58) อยู่ใน

ระดับสูงเหตุผลที่เป็นเช่นนี้เนื่องจากโรงพยาบาลเอกชนใน

เครือที่ผู้วิจัยศึกษาเป็นโรงพยาบาลที่มีนโยบายในการรับ

ผู้ป่วยข้ามวัฒนธรรมและมีหอผู้ป่วยพิเศษในการรองรับผู้

ป่วยต่างชาติ จะเห็นได้ว่าโรงพยาบาลมีคะแนน นโยบาย

ขององค์กรเกีย่วกบัเรือ่งการส่งเสรมิสมรรถนะการพยาบาล

ข้ามวัฒนธรรมอยูใ่นระดับค่อนข้างสงู โดยมค่ีาคะแนนเฉลีย่

เกินครึ่ง (  = 40.81, SD= 10.20) และโรงพยาบาลมีน

โยบายที่เป็นรูปธรรมในการสร้างแรงจูงใจในการการดูแล

ผู้ป่วยข้ามวัฒนธรรมและมีนโยบายส่งเสริมการคงอยู่ของ

บคุลากรทีม่คีวามสามารถ มรีะบบการประเมนิความรูภ้าษา

อังกฤษและภาษาต่างชาติ ส�าหรับพยาบาล อย่างสม�่าเสมอ

และถ้าสอบภาษาอังกฤษผ่านตามเกณฑ์ที่ก�าหนดจะได้รับ

ค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 1,000 บาท (ฝ่ายทรัพยากร

มนุษย์ โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อนิเตอร์เนชัน่เนล, 2560) 

และหากพยาบาลที่ดูแลผู้ป่วยกลุ่มต่างชาติเฉพาะเช่น ชาว

อาหรับ หรือกลุ่มชาวยุโรป และกลุ่มชาวอาเซียน จะได้รับ

ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน เดือนละ 3,000 บาท

อีกประการหนึ่งนั้น พยาบาลในองค์กรจะมีการ

ปรับฐานเงินเดือนขึ้นทุกปี ตามสมรรถนะของการปฏิบัติ

งานซึ่งหัวข้อการประเมินจะเกี่ยวข้องกับสมรรถนะการ

ดูแลผู้ป่วยข้ามวัฒนธรรม ด้วยเหตุนี้จึงเป็นเหตุผลและ

เป็นแรงจูงใจให้พยาบาลมีความกระตือรือร้นใส่ใจเต็มใจ

ในการดูแลผู้รับบริการข้ามวัฒนธรรมตามที่องค์กรก�าหนด 

นอกจากนั้นยังพบว่า พยาบาลที่มีประสบการณ์ในการดูแล

ผู้รับบริการชาวต่างชาติ และมีความสามารถในการสื่อสาร

ภาษาอังกฤษ และภาษาอื่น ซึ่งผลการศึกษานี้สอดคล้องกับ

การศึกษาของสุนิย์ แข็งสารกิจ และ สุทธิพร มูลศาสตร์ 

(2558, น. 99-110) ที่พบว่าพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาล

เอกชนแห่งหนึ่งมีสมรรถนะทางวัฒนธรรมอยู่ในระดับมาก 

(  = 3.68, SD = 0.52) และสอดคล้องกับการศึกษาของ 

Eldar & Roth (2013, pp. 17-21) ที่พบว่าพยาบาลชาว

อสิราเอล มทีกัษะในการพยาบาลข้ามวฒันธรรมมค่ีาคะแนน

เฉลี่ยอยู่ในระดับสูง

2.ระดับการศึกษา พบว่า สมรรถนะการพยาบาล

ข้ามวัฒนธรรมของพยาบาลที่มีระดับการศึกษาปริญญา

ตรีและสูงกว่าปริญญาตรีแตกต่างกัน เหตุผลที่เป็นเช่นนี้ 

เนื่องจากระดับการศึกษาท�าให้มีความเข้าใจในเรื่องความ

ต่างวัฒนธรรมที่ต้องใช้การคิดวิเคราะห์ (Leininger, 2010, 

p. 468) พยาบาลท่ีเรียนในระดับสูงกว่าปริญญาตรีจะ

เข้าใจแนวคิดทางด้านมนุษยวิทยา (anthropology) และ

การศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพที่ท�าให้เข้าใจในเรื่องวัฒนธรรม

ได้อย่างลึกซึ้งซึ่งความสามารถระดับนี้เหมาะกับผู้เรียนใน

ระดับบัณฑิตศึกษาข้ึนไป ส่วนความรู ้การพยาบาลข้าม

วัฒนธรรมในระดับปริญญาตรี จะเป็นความรู้เก่ียวกับการ

พยาบาลข้ามวัฒนธรรมโดยท่ัวไป ซ่ึงผลจากการศึกษา

นี้สอดคล้องกับการศึกษาของ Hart & Mareno (2016,  

p. 121) เก่ียวกับเรื่องการรับรู้ต่อสมรรถนะการพยาบาล

ข้ามวัฒนธรรมรูปแบบของ Campinha-Bacote Model 

ท่ีเขียนข้ึนเมื่อปีค.ศ. 2007 โดยท�าการศึกษากับพยาบาล

ทางตอนใต้ ของประเทศสหรัฐอเมริกาจ�านวน 2,000 คน 

โดยเป็นพยาบาลท่ีจบการศึกษาระดับปริญญาตรี 1,000 

คนและจบการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 1,000 คน ผล

จากการศึกษาพบว่า พยาบาลระดับปริญญาตรี รับรู้ว่า

ตนเองว่ามีความรู้และทักษะในการพยาบาลข้ามวัฒนธรรม

ต�่า ส่วนการเรียนรู ้และการฝึกเกี่ยวกับเรื่องดูแลผู ้รับ

บริการต่างวัฒนธรรมมีน้อย และพบว่าพยาบาลท่ีมีระดับ

การศึกษาสูงระดับบัณฑิตศึกษาสามารถท�านายความรู ้

เก่ียวกับสมรรถนะการพยาบาลต่างวัฒนธรรมได้โดยมีค่า  

ß = .138 (p value = .012) 

3. นโยบายองค์กรพบว่าพยาบาลที่ท�างานใน

โรงพยาบาลที่องค์กรมีนโยบายส่งเสริมการพยาบาลข้าม

วัฒนธรรมที่สูงกว่า มีสมรรถนะในการพยาบาลผู้ป่วยข้าม

วัฒนธรรมดีกว่าพยาบาลที่ท�างานในองค์กรที่มีนโยบายต�่า

กว่า เหตุผลท่ีเป็นเช่นนี้ เพราะนโยบายขององค์กรมีความ

ส�าคัญต่อการดูแลผู้ป่วยข้ามวัฒนธรรมองค์กรท่ีไม่ได้รับ

การสนับสนุนจากผู ้บริหารท�าให้บุคลากรขาดโอกาสใน

การศึกษาเก่ียวกับเรื่องความต่างวัฒนธรรมนโยบาย และ

กระบวนการทีเ่ข้มงวดสมรรถนะของบุคลลากรเกีย่วกบัการ

ดูแลต่างวัฒนธรรมจะต�่า นอกจากนั้นองค์กรโรงพยาบาล

ท่ีผู้วิจัยได้ศึกษาโรงพยาบาลบางแห่งมีนโยบายขยายตลาด
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ต่างประเทศ และมีการส่งเสริมสนับสนุนการพยาบาลข้าม

วัฒนธรรมเช่นส่งเสรมิในเรือ่งภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะ

ภาษาอังกฤษ และ ภาษาอาหรับ เป็นผลให้การสื่อสาร

ระหว่างพยาบาลกับผู้รับบริการได้รับการตอบสนองอย่าง

ตรงเป้าหมาย ท�าให้สมรรถนะการพยาบาลข้ามวัฒนธรรม

สงู ส่วนบางโรงพยาบาลนโยบายในการดูแลผูร้บับรกิารข้าม

วัฒนธรรมยังไม่ชัดเจนเป็นเหตุให้บุคลากรไม่กระตือรือร้น

หรอืตระหนักถงึความส�าคัญในประเด็นนี ้จึงท�าให้สมรรถนะ

ของพยาบาลเกี่ยวกับการดูแลผู้รับบริการข้ามวัฒนธรรมมี

น้อยตามไปด้วย

ส่วนสมรรถนะการพยาบาลข้ามวฒันธรรมทีไ่ม่แตก

ต่างกันระหว่าง ช่วงอายุ Generation X Generation Y 

และพยาบาลที่ปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยต่างกัน ทั้งนี้อาจจะมี

เหตุผลเน่ืองจากเมื่อแรกเริ่มการรับพนักงานพยาบาลใหม่

นั้น ฝ่ายพัฒนาและสรรหาบุคลากรจะท�าการปฐมนิเทศ

พนักงานใหม่ในเรื่องการปฏิบัติงานกับผู้รับบริการ โดย

เน้นความเสมอภาคในการดูแลทั้งในวัฒนธรรมเดียวกัน

และต่างวัฒนธรรม ด้วยเหตุนี้จึงเป็นผลท�าให้การพยาบาล

ข้ามวัฒนธรรมของพยาบาลเหล่านี้ไม่แตกต่างกันนอกจาก

นี้การเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสังคมทาให้มีการ

เปล่ียนแปลงเรื่องเทคโนโลยีและอินเตอร์เน็ต พยาบาลซึ่ง

มีพื้นฐานความรู้ในระดับปริญญาตรี ท�าให้ความสามารถใน

การค้นคว้าเกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตใกล้เคียง

กันจึงทาให้มีความรู้และการตระหนักรู้เกี่ยวกับเรื่องความ

ต่างวัฒนธรรมใกล้เคียงกัน ซึ่งผลการศึกษานี้สอดคล้อง

กับการศึกษาของ Eldar & Roth (2013, pp. 17-21) 

พบว่าพยาบาลที่มีเพศต่างกันมีสมรรถนะการพยาบาล

ข้ามวัฒนธรรมไม่แตกต่างกันสอดคล้องกับการศึกษาของ 

Velasco & Conde, 2015, pp. 138-144) ทีพ่บว่าพยาบาล

รุ่น Generation X และ Generation Y ท่ีปฏิบัติงานร่วม

กันในกรุงวานิลาไม่มีผลต่อคุณภาพการให้บริการทางการ

พยาบาลท่ีแตกต่างกัน

ข้อเสนอแนะ

ผู ้บริหารทางการพยาบาล และผู ้บริหารโรง

พยาบาลควรส่งเสริมสมรรถนะการพยาบาลข้ามวัฒนธรรม

ส�าหรบัพยาบาลวชิาชพีให้มากข้ึนโดยส่งเสรมิให้พยาบาลได้

รับการศึกษาต่อในระดับสูงกว่าปริญญาตรีขึ้นไป สนับสนุน

เงนิทนุเพือ่การศกึษาต่อ อบรมผลงานทางวชิาการ นวตักรรม 

วิจัย เกี่ยวกับการพยาบาลข้ามวัฒนธรรมส่วนข้อเสนอแนะ

เรื่องการวิจัยควรมีการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการ

ให้การพยาบาลข้ามวัฒนธรรมในตัวแปรต่างๆเช่น ราย

ได้ ภูมิล�าเนา เป็นต้น
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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงบรรยาย มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาระดับความสามารถในการบริหารเวลา

ของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา (2) เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความสามารถในการบริหาร

เวลาของนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา จ�าแนกตามเพศและเกรดเฉลี่ย (3) เพื่อเปรียบเทียบ

ค่าเฉลี่ยความสามารถในการบริหารเวลาของนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา จ�าแนกตามชั้นปี 

กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา ปีการศึกษา 2560 จ�านวน 162 คน สุ่มกลุ่ม

ตัวอย่างง่าย แบบไม่ใส่คืน เครื่องมือที่ใช้ เป็นแบบสอบถามท่ีผู้วิจัยสร้างข้ึนจากการทบทวนวรรณกรรม หาค่าดัชนีความ

เที่ยงตรงตามเน้ือหา ได้เท่ากับ 0.80 และหาความเช่ือมั่น โดยหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาด ได้เท่ากับ 0.82 

วิเคราะห์ข้อมูล ด้วยค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าทีอิสระ และความแปรปรวนทางเดียว การ

วิจัยพบว่า (1) ความสามารถในการบริหารเวลาของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนียะลา ภาพรวม อยู่

ในระดับปานกลาง (M = 3.43, SD = 0.36) (2) ความสามารถในการบริหารเวลาระหว่างนักศึกษาชายกับนักศึกษาหญิง 

พบว่า คะแนนเฉลี่ยโดยรวมนักศึกษาชาย สูงกว่า นักศึกษาหญิง อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (p<.05) ส่วนความสามารถ

ในการบริหารเวลาระหว่างนักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ย 2.00- 3.00 กับเกรดเฉลี่ย 3.01-4.00 พบว่า ไม่แตกต่าง (3) ความ

สามารถในการบริหารเวลาของนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา จ�าแนกตามชั้นปี พบว่า นักศึกษา

พยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา แต่ละช้ันปี มีความสามารถในการบริหารเวลา ด้านวางแผนการใช้เวลา 

และด้านประเมินผลการใช้เวลา แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (p<.01) ด้านก�าหนดเป้าหมายของการใช้เวลา พบ

ว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (p<.05) ส่วนด้านวิเคราะห์การใช้เวลา และด้านด�าเนินการตามแผนท่ีก�าหนด 

พบว่า ไม่แตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (p>.05)

ค�ำส�ำคัญ: ความสามารถ, การบริหารเวลา, นักศึกษาพยาบาล
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บทน�ำ

เวลา เป็นทรัพยากรที่มีค่าและส�าคัญกับทุกคน 

เนื่องจากเป็นทรัพยากรที่มีจ�ากัด ใช้แล้วหมดไปไม่สามารถ

หามาเพิ่มได้ ไม่สามารถเก็บเอาไว้ใช้ได้ ไม่สามารถย้อน

กลับได้ ในปัจจุบันวิถีการด�าเนินชีวิตของคนมีการปรับ

เปลี่ยนเพื่อให้ทันกับความก้าวล�้าทางเทคโนโลยีที่เกิดขึ้น 

โดยมีจุดมุ่งเน้นเพื่อพัฒนาตนเองให้สามารถด�าเนินชีวิต

ได้อย่างปกติสุขตามวิถีชีวิตแต่ละบุคคล ส่งผลให้บุคคลมี

ความแตกต่างในการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต แต่มีอยู่อย่างหนึ่ง

ที่บุคคลไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้นั้นคือ เวลา ท่ีมีเท่ากัน

ทุกคน 24 ชั่วโมง เวลาเป็นสิ่งที่มีค่า เมื่อผ่านไปแล้วก็จะ

ไม่สามารถเรียกกลับคืนมาได้ ดังน้ันการบริหารเวลาเพื่อ

ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ตนเอง ครอบครัว สังคม และ

ประเทศชาติ นั้นจึงเป็นสิ่งส�าคัญ สอดคล้องกับแนวคิด

ของพิมพ์ โหล่ค�า (2550) ที่กล่าวว่า ผู้ที่รู้จักใช้เวลาอย่าง

มีประสิทธิภาพจะประสบความส�าเร็จในชีวิตและหน้าที่

Abstract

This descriptive research aimed to (1) study the level of time management ability of  

nursing students in Boromarajonani college of nursing, Yala (2) compare the average time management  

ability of nursing students in Boromarajonani college of nursing, Yala by gender and GPA (3) compare 

the average time management ability of nursing students in Boromarajonani college of nursing, Yala 

by academic’s year. The samples were 162 nursing students of Boromarajonani college of nursing, 

Yala who were study in academic year 2016. Selected sample by random sampling method without 

replacement. The instrument was developed by the researcher. The content validity index (CVI) 

was 0.80. The reliability of Cronbach’s coefficient alpha was 0.82. Data were analyzed by frequency,  

percentage, mean, standard deviation, independent t-test, and one-way ANOVA. The research found 

that (1) time management ability of nursing students in the Boromarajonani college of nursing, Yala 

was at a moderate level (M = 3.43, SD = 0.36). (2) Time management ability between male and female 

students was significantly higher than male students (p<.05). The time management ability between 

students have GPA 2.00- 3.00 and GPA 3.01-4.00 is not different. (3) Time management ability of  

nursing students in Boromarajonani college of nursing, Yala in each academic’s year has ability to 

manage time in term of planning and evaluation different significantly (p <.01). Targeted time spending 

was significantly different (p <.05). The analysis of tine using was not significantly different (p> .05).

Keywords: ability, time management, nursing students

การงานมากกว่าผู้ที่ไม่รู้จักใช้เวลาให้เหมาะสม การบริหาร

เวลาจึงเป็นการก�าหนดและควบคุมการปฏิบัติงานต่างๆ 

ให้บรรลุตามเวลาและวัตถุประสงค์ที่ก�าหนด เพื่อก่อให้

เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในงาน ซ่ึงข้ึนอยู่กับความสามารถ

ของการบริหารเวลาในแต่ละบุคคล โดยบุคคลต้องมีหลัก

การบริหารเวลาท่ีเหมาะสมส�าหรับตนเอง อาทิเช่น ด้าน

การวิเคราะห์

ด้านการก�าหนดเป้าหมาย ด้านการวางแผน ด้าน

การด�าเนินการ และด้านการประเมินผล เช่นเดียวกัน

นักศึกษาพยาบาลท่ีมีเวลา 24 ช่ัวโมงเหมือนกับนักศึกษา

ทั่วไป แต่ที่แตกต่างกันคือการจัดการเรียนการสอนท่ีมี

ท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยเน้นการจัดการเรียน

การสอนที่มุ ่งเน้นรูปแบบการเรียนแบบเชิงรุก (active  

learning) จึงมีความหลากหลายของวิธีการสอน และภาค

ปฏิบัติที่มีช่วงเวลาการฝึกปฏิบัติที่แตกต่างจากนักศึกษา
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ทั่วไป รวมทั้งกิจกรรมระหว่างการในปฏิบัติที่อัดแน่นของ

แต่ละรายวิชา เช่น วิเคราะห์กรณีศึกษาที่ได้รับมอบหมาย 

วางแผนการพยาบาลประจ�าวัน การประเมินทักษะการ

พยาบาล เป็นต้น เพื่อให้นักศึกษาพยาบาลส�าเร็จการศึกษา

อย่างมปีระสทิธภิาพและได้มาตรฐานวชิาชพี สิง่เหล่านีอ้าจ

ส่งผลกระทบต่อการบรหิารเวลาของนกัศกึษาพยาบาลหาก

ไม่สามารถบริหารเวลาได้อย่างเหมาะสม

การจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา เป็นหลักสูตร 4 ปี มุ่ง

เน้นผลิตบัณฑิตพยาบาลให้ได้มาตรฐานวิชาชีพ ประกอบ

ด้วยภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เน้น

การเรยีนพืน้ฐานด้านทฤษฎหีมวดวชิาการศึกษาทัว่ไป ท�าให้

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ต้องมีการปรับตัวในการใช้ชีวิตภายใน

วิทยาลัย และต้องพบกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปจาก

ที่เคยอาศัยอยู่กับครอบครัวและความแตกต่างทางด้าน

การเรียนในชั้นมัธยมศึกษา โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มีความ

ผูกพันกับครอบครัว เพื่อนและสภาพแวดล้อมในโรงเรียน

มธัยมศกึษา เมือ่เข้ามาอยูใ่นวทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี 

ยะลา ต้องพบกบัสภาพแวดล้อมใหม่ๆ การสร้างสมัพนัธภาพ

กับเพื่อนใหม่ การอยู่อาศัยในหอพัก และยังไม่เข้าใจถึง

ลักษณะของรายวิชาที่เข้าเรียน รวมทั้งยังไม่ทราบความ

สามารถของตนเองในการเรียนวิชาชีพพยาบาล จึงท�าให้

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ต้องมีการปรับตัวด้านการเรียนและ

การบริหารเวลาได้เป็นอย่างดีจึงจะสามารถน�าไปใช้ในชีวิต

ประจ�าวัน รวมทั้งการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัย

อย่างเหมาะสม เมื่อนักศึกษาสามารถผ่านขึ้นมาเรียนใน

ชั้นปีที่ 2 3 และ 4 การเรียนมุ่งเน้นหมวดวิชาชีพทั้งภาค

ทฤษฎแีละภาคปฏบัิติ โดยภาคทฤษฎมีกีารจดัการเรยีนการ

สอนที่หลากหลายเพิ่มขึ้นเช่น แบบใช้ปัญหาเป็นหลัก แบบ

สถานการณ์จ�าลอง การสอนโดยใช้โครงการ การอภิปราย

กลุ่มย่อย การเรียนสัมมนา ซึ่งเป็นการเรียนแบบกลุ่มเล็ก 

(small group) เพือ่เป็นการเพิม่ประสทิธภิาพการเรยีนการ

สอนภายใต้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (student center) มาใช้

ร่วมกับการสอนแบบบรรยาย ท�าให้นักศึกษาต้องแสวงหา

ความรู้ด้วยตนเอง นอกจากนั้นในบางวิชานักศึกษาต้องท�า

รายงาน จงึมภีาระรบัผดิชอบเกีย่วกบักจิกรรมทางการเรยีน

การสอนมาก นักศกึษาซึง่มปัีญหาในการปรบัตัวและบรหิาร

เวลาไม่เหมาะสมมักจะเกิดความเครียด และรู้สึกว่ามีเวลา

ไม่เพยีงพอ หรอืมกีารใช้เวลาทีไ่ม่เหมาะสม ส่วนภาคปฏบิตัิ 

นักศึกษาจะต้องเตรียมตัวค้นคว้าหาความรู้ท้ังในสาขาการ

พยาบาลและสาขาอื่นๆท่ีเกี่ยวข้องเพื่อน�าความรู้มาใช้ใน

การดูแลและให้การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับมอบหมาย การ

ข้ึนฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาจะต้องวางแผนการพยาบาล

ผู้ป่วยล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน อีกท้ังยังต้องเตรียมตัวอ่าน

หนังสือในการเตรียมตัวเพื่อการสอบความรู้ขอข้ึนทะเบียน

และรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ

การผดุงครรภ์ และการสอบวัดผลการเรียนทั้งกลางภาค

และปลายภาค การแบ่งเวลาในการท�างานกลุ่ม การใช้

เวลาในชีวิตส่วนตัว เพื่อให้บรรลุสมรรถนะของนักศึกษา

ชั้นปีที่ 4 หากนักศึกษาพยาบาลไม่สามารถบริหารเวลา

ได้อย่างเหมาะสมย่อมส่งผลต่อประสิทธิภาพในการเรียน

การสอน รวมท้ังการด�าเนินชีวิตประจ�าวัน

จากสภาพปัญหาดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจ

ศึกษาความสามารถในการบริหารเวลาของนักศึกษา

พยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา เพื่อทราบ

ถึงกระบวนการจัดสรรเวลาของนักศึกษา โดยผู้วิจัยคาด

หวังว่าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ใน

การน�ามาพัฒนาการจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรม

ทีส่่งเสรมินกัศกึษาในการพฒันาตนเองด้านการบรหิารเวลา

ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากข้ึน

วัตถุประสงค์กำรวิจัย 

1. เพือ่ศกึษาระดบัความสามารถในการบรหิารเวลา

ของนกัศกึษาพยาบาล วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ียะลา

2. เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความสามารถในการ

บริหารเวลาของนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรม

ราชชนนี ยะลา จ�าแนกตามเพศและเกรดเฉลี่ย

3. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการบริหาร

เวลาของนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 

ยะลา จ�าแนกตามช้ันปี

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

เวลาเป็นทรัพยากรที่มีค่าและมีความส�าคัญใน

การด�าเนินชีวิตของบุคคล จากการศึกษาค้นคว้าเอกสาร
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ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารเวลา พบว่า มีนักวิชาการหลาย

ท่านได้ให้ค�านิยาม และความหมายของการบริหารเวลาไว้

หลากหลาย อาทิเช่น ปพนสรรค์ โพธ์พิทักษ์ (2556) กล่าว

ว่า การบริหารเวลา คือการใช้เวลาในการท�างานท่ีดีการใช้

เวลาอย่างมีประสิทธิภาพที่สุดในการท�าสิ่งหนึ่งๆ ให้เสร็จ

เรียบร้อยตามเป้าหมายเพ่ือให้ได้งานที่มีคุณภาพสมบูรณ์

ที่สุดภายใต้ความจ�ากัดของเวลาที่มีอยู ่ Peter (2002) 

กล่าวว่าการบริหารให้มปีระสทิธภิาพสงูสดุนัน้ประกอบด้วย

หลักการ 2 ประการ คือ (1) การวางแผน และ(2) การจัด

ระเบียบการใช้เวลา ของแต่ละบุคคล ในขณะที่ Smith & 

Smith (1990) กล่าวว่าการบริหารเวลา ประกอบด้วย (1) 

การวางแผนก�าหนดระยะเวลาในการท�ากิจกรรมต่างๆ ใน

ชีวิตได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ (2) การใช้เวลา

อย่างถูกต้อง เป็นประโยชน์ Stephen, Merrill, & Merrill 

(1994) กล่าวถึงการบริหารเวลา ประกอบด้วย (1) เครื่อง

มือในการบริหารเวลา (2) การวางแผน (3) การจัดล�าดับ

งาน (4) การควบคุมงาน (5) ก�าหนดความจ�าเป็น ความ

ส�าคัญและความเร่งด่วนและ Taylor (1987) เสนอเทคนิค

การบริหารเวลาประกอบด้วย (1) การบันทึกรายละเอียด

เก่ียวกับกิจกรรมต่างๆ (2) การจัดแบ่งประเภทของงานที่

ด�าเนินการ (3) การก�าหนดเวลาก่อนหลัง (4) การพยายาม

ท�าตามก�าหนดเวลา

ปัจจัยที่ส่งเสริมให้บุคคลสามารถบริหารเวลาได้

อย่างมีประสิทธิภาพนั้น ประกอบด้วยปัจจัยใหญ่ 2 ด้าน 

คอื ปัจจยัภายในซึง่เกดิจากตวับุคคลเอง และปัจจยัภายนอก

ซ่ึงเป็นปัจจัยท่ีเกิดจากสิ่งแวดล้อมรอบๆ ตัวบุคคล ดังนั้น

การบริหารเวลาที่มีประสิทธิภาพจึงหมายถึงการที่บุคคล

รู้จักวิเคราะห์การใช้เวลาของตนเอง การก�าหนดเป้าหมาย

ในการใช้เวลา การวางแผนการใช้เวลาตามท่ีก�าหนด การ

ด�าเนนิการใช้เวลาตามแผน และการประเมนิผลการใช้เวลา 

โดยการปฏบิตัอิย่างสม�า่เสมอเพือ่ให้เกดิความยัง่ยนื ภายใต้

แนวคิดธรรมชาติของเวลาท่ีมีลักษณะพิเศษ คือ เวลาเป็น

ทรัพยากรท่ีมีจ�ากัด ใช้แล้วหมดไป เวลาไม่สามารถซื้อเพิ่ม

ได้ ไม่ว่ารวยหรือจน เวลาไม่สามารถเก็บเอาไว้ใช้ได้ เวลา

ผ่านไปเรื่อยๆ ไม่หวนย้อนกลับมาอีก

กรอบแนวคิดกำรวิจัย

ตัวแปรอิสระ

1. เพศ

   - ชาย

   - หญิง

2. ระดับชั้นปี

   - ชั้นปีที่ 1 

   - ชั้นปีที่ 2

   - ชั้นปีที่ 3

   - ชั้นปีที่ 4

3. เกรดเฉล่ีย

   - ตั้งแต่ 2.00-3.00

   - น้อยกว่า 3.01-4.00

ควำมสำมำรถในกำรบริหำรเวลำ

ของนักศึกษำพยำบำล วิทยำลัย

พยำบำลบรมรำชชนนี ยะลำ

- ด้านการวิเคราะห์

- ด้านการก�าหนดเป้าหมาย

- ด้านการวางแผน

- ด้านการด�าเนินการ

- ด้านการประเมินผล

สมมติฐำนกำรวิจัย 

1. ความสามารถในการบริหารเวลาของนักศึกษา

พยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา เพศชาย

กับเพศหญิง แตกต่างกัน

2. ความสามารถในการบริหารเวลาของนักศึกษา

พยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา จ�าแนก

ตามเกรดเฉลี่ย แตกต่างกัน

3. ความสามารถในการบริหารเวลาของนักศึกษา

พยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา จ�าแนก
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ตามชั้นปี แตกต่างกัน

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย 

ก า ร วิ จั ย ค รั้ ง นี้ เ ป ็ น ก า ร วิ จั ย เ ชิ ง บ ร ร ย าย  

(descriptive research) โดยมีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อ

ศึกษาระดับความสามารถในการบริหารเวลาของนักศึกษา

พยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา (2) เพื่อ

เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความสามารถในการบริหารเวลาของ

นักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา 

จ�าแนกตามเพศและเกรดเฉลี่ย (3) เพื่อเปรียบเทียบความ

สามารถในการบริหารเวลาของนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัย

พยาบาลบรมราชชนนี ยะลา จ�าแนกตามชั้นปี

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษา

หลักสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑติ วทิยาลยัพยาบาลบรมราช

ชนนี ยะลา ปีการศึกษา 2560 ชั้นปีที่ 1 จ�านวน 66 คน 

ชั้นปีที่ 2 จ�านวน 67 คน ชั้นปีที่ 3 จ�านวน 74 คน และ

ชั้นปีที่ 4 จ�านวน 71 คน รวมจ�านวน 278 คน ก�าหนด

ขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามตาราง ได้ขนาดตัวอย่าง 162 

คน สุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น (stratified random 

sampling) โดยการเทียบสัดส่วนตามระดับชั้นปี จากนั้น

สุ่มอย่างง่าย (simple random sampling) โดยวิธีการจับ

ฉลากตามรหัสนักศึกษาแบบไม่ใส่คืน (sampling without 

replacement) 

เครื่องมือท่ีใช้ในกำรวิจัย

เครื่องมือที่ ใช ้ ในการวิจัยเป ็นแบบสอบถาม 

ประกอบด้วย 2 ส่วน ดังนี้

1. แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปจ�านวน 3 ข้อได้แก่ 

เพศ ชั้นปี และเกรดเฉลี่ย

2. แบบสอบถามความสามารถในการบริหารเวลา 

ซ่ึงผู้วิจัยสร้างขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรมประกอบด้วย 

5 ด้าน ด้านละ 5 ข้อ ใช้แบบวัดมาตราส่วนประมาณค่า 

(rating scale) 5 อันดับ จ�านวน 30 ข้อ ประกอบด้วย 

1. ด้านวิเคราะห์การใช้เวลา (ข้อ 1-6)

2. ด้านก�าหนดเป้าหมายของการใช้เวลา (ข้อ 7-12)

3. ด้านวางแผนการใช้เวลา (ข้อ 13-18)

4. ด้านด�าเนินการตามแผน (ข้อ 19-24)

5. ด้านประเมินผลการใช้เวลา (ข้อ 25-30)

เกณฑ์การแปลผลของแบบสอบถามส่วนท่ี 2 คิด

จากค่าเฉลี่ยของคะแนนค�าตอบของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้

เกณฑ์พิสัย (range) 3 ระดับ ของเบสท์ (Best, 1977,  

p. 174) (ค่าสูงสุด= 5, ค่าต�่าสุด=1) หารด้วยจ�านวนระดับ 

ได้ค่าอันตรภาค 1.33 สามารถแปลผลได้ ดังนี้

3.68 – 5.00 ความสามารถของนักศึกษาพยาบาล

ในการบริหารเวลา อยู่ในระดับมาก

2.34 – 3.67 ความสามารถของนักศึกษาพยาบาล

ในการบริหารเวลา อยู่ในระดับปานกลาง

1.0 – 2.33 ความสามารถของนักศึกษาพยาบาล

ในการบริหารเวลา อยู่ในระดับน้อย

ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ดังนี้ หาค่าความตรง

ตามเนื้อหา (content validity) โดยผู้เช่ียวชาญ จ�านวน 

3 ท่าน โดยการหาค่าดัชนีความตรงตามเนื้อหา (Content 

Validity Index--CVI) ได้ค่าความเท่ียงเท่ากับ 0.80 และ

หาความเชื่อมั่น (reliability) โดยทดลองใช้กับนักศึกษา

ท่ีมีลักษณะคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่าง จ�านวน 40 คน 

วิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่น โดยหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า

ของครอนบาด (Cronbach,s alpha coefficient) (Polit 

& Freed, 2004)ได้เท่ากับ 0.82

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผูว้จิยัด�าเนนิการเกบ็รวบรวมข้อมลูด้วยตนเองดงันี้

1. ผู ้วิจัยพบกลุ ่มตัวอย่าง แนะน�าตนเองและ

ทีม อธิบายวัตถุประสงค์ของการวิจัยและขั้นตอนการ

เก็บรวบรวมข้อมูล พร้อมท้ังขอความร่วมมือในการตอบ

แบบสอบถามตามความสมัครใจ

2. ผู้วิจัยแจกแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่าง และ

เกบ็รวบรวมแบบสอบถาม พร้อมทัง้ตรวจสอบความสมบรูณ์
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ของแบบสอบถาม และน�าไปวิเคราะห์ข้อมูล โดยพบว่า 

จ�านวนแบบสอบถาม 162  ฉบับ ได้กลับคืนจ�านวน 162 

ฉบับ มีจ�านวนแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์ 162 ฉบับ 

คิดเป็นร้อยละ 100 

กำรวิเครำะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ 

ผู ้วิจัยน�าข้อมูลมาประมวลผลโดยใช้โปรแกรม

ส�าเร็จรูปวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้

1. ข้อมูลส่วนบุคคลวิเคราะห์ด้วยค่าความถี่และ

ร้อยละ

2. ข้อมลูความสามารถในการบรหิารเวลาวเิคราะห์

ด ้วยค่าเฉลี่ย (mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

(standard deviation) 

3. การเปรียบเทียบความสามารถในการบริหาร

เวลาจ�าแนกตามเพศและเกรด วิเคราะห์ด้วยค่าที่อิสระ 

(independent t-test)

4. การเปรียบเทียบความสามารถในการบริหาร

เวลาจ�าแนกตามช้ันปี วิเคราะห์โดยความแปรปรวนทาง

เดียว (one-way ANOWA) 

ผลกำรวิจัย 

ก า ร วิ จั ย ค รั้ ง นี้ เ ป ็ น ก า ร วิ จั ย เ ชิ ง บ ร ร ย าย  

(descriptive research) เพื่อศึกษาความสามารถในการ

บริหารเวลาและเปรียบเทียบความสามารถในการบริหาร

เวลา ของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราช

ชนนียะลา จ�าแนกตามเพศ เกรดเฉลี่ย และช้ันปี ผลการ

วเิคราะห์ข้อมลูผูว้จิยัน�าเสนอด้วยตารางและค�าอธบิาย ดงันี้ 

ตำรำง 1 

แสดงจ�านวน	และร้อยละ	ของนักศึกษาพยาบาล	วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี	ยะลา	จ�าแนกตามเพศ	เกรดเฉลี่ยสะสม	

และชั้นปีการศึกษา	

ข้อมูลทั่วไป ชั้นปีที่ 1

n
1
 = 41

ช้ันปีท่ี 2

n
2
 = 44

ช้ันปีท่ี 3

n
3
 = 42

ช้ันปีท่ี 4

n
4
 = 35

เพศ

  ชาย 7 17.1 3 6.8 4 9.5 6 17.1

  หญิง 34 82.90 41 93.20 38 90.50 29 82.90

เกรดเฉลี่ยสะสม

   2.00 - 3.00 3 7.30 2 4.50 4 9.50 0 0

   3.01 - 4.00 38 92.70 42 95.50 38 90.50 35 100

จากตารางที่ 1 พบว่า นักศึกษาทุกชั้นปี ส่วนใหญ่

เป็นเพศหญิง โดยชั้นปีที่ 1 คิดเป็นร้อยละ 82.90 ช้ันปีท่ี 

2 ร้อยละ 93.20 ชั้นปีที่ 3 ร้อยละ 90.50 และช้ันปีท่ี 4 

ร้อยละ 82.90 นักศึกษาทุกชั้นปี ส่วนใหญ่ มีเกรดเฉลี่ย

สะสมอยู่ในช่วง 2.00-3.00 โดยช้ันปีท่ี 1 ร้อยละ 92.70 

ช้ันปีท่ี 2 ร้อยละ 95.50 ช้ันปีท่ี 3 ร้อยละ 90.50 และชั้น

ปีท่ี 4 ร้อยละ 100
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ตำรำง 2 

แสดงค่าเฉลี่ย	 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 และระดับ	 ความสามารถในการบริหารเวลาของนักศึกษาพยาบาล	 วิทยาลัย

พยาบาลบรมราชชนนี	ยะลา	ทุกชั้นปี

ความสามารถในการบริหารเวลา
นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ทุกช้ันปี (n = 162)

M SD ระดับ

1. ด้านการวิเคราะห์การใช้เวลา 3.37 0.54 ปานกลาง

2. ด้านการก�าหนดเป้าหมายของการใช้เวลา 3.61 0.52 ปานกลาง

3. ด้านการวางแผนการใช้เวลา 3.43 0.49 ปานกลาง

4. ด้านการด�าเนินการตามแผน 3.52 0.43 ปานกลาง

5. ด้านการประเมินผลการใช้เวลา 3.31 0.52 ปานกลาง

รวม 3.45 0.36 ปานกลาง

จากตารางที่ 2 พบว่า นักศึกษาพยาบาลศาสตร์

ทุกชั้นปี มีความสามารถในการบริหารเวลา ภาพรวม อยู่

ในระดับปานกลาง (M = 3.45, SD = 0.36) เมื่อพิจารณา

รายด้าน พบว่า อยู่ในระดับปานกลางทุกด้านเช่นกัน โดย

ด้านการก�าหนดเป้าหมายของการใช้เวลา มีค่าเฉล่ียมาก

ท่ีสุด (M = 3.61, SD = 0.52) รองลงมาคือ ด้านการ

ด�าเนินการตามแผน (M = 3.52, SD = 0.43) และด้าน

ท่ีมีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด คือ ด้านการประเมินผลการใช้เวลา 

(M = 3.31, SD = 0.52)

ตำรำง 3 

เปรียบเทียบค่าเฉลี่ย	 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 และค่าที	 ของความสามารถในการบริหารเวลาของนักศึกษาพยาบาล	

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี	ยะลา	ภาพรวมและรายด้าน	จ�าแนกตามเพศ

ความสามารถในการบริหารเวลา
ชาย (n = 20) หญิง (n = 142)

T
M SD M SD

1. ด้านวิเคราะห์การใช้เวลา 3.63 0.49 3.33 0.54 2.35*

2. ด้านก�าหนดเป้าหมายของการใช้เวลา 3.81 0.35 3.58 0.54 2.54*

3. ด้านวางแผนการใช้เวลา 3.62 0.42 3.41 0.49 1.81

4. ด้านด�าเนินการตามแผนที่ก�าหนด 3.77 0.36 3.48 0.43 2.88**

5. ด้านประเมินผลการใช้เวลา 3.53 0.51 3.27 0.51 2.07*

รวม 3.67 0.33 3.42 0.35 3.06**

*p<.05  **p<.01

จากตารางที่ 3 พบว่า ความสามารถในการบริหาร

เวลาของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 

ยะลา จ�าแนกตามเพศ ภาพรวม มีความแตกต่างอย่างมีนัย

ส�าคัญทางสถิติ (p<.01) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้าน

วิเคราะห์การใช้เวลา ด้านก�าหนดเป้าหมายของการใช้เวลา 

และด้านประเมินผลการใช้เวลา มีความแตกต่างอย่างมีนัย

ส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ (p<.05) โดยท้ัง 3 ด้าน เพศชาย

มีความสามารถในการบริหารเวลามากกว่าเพศหญิง และ

พบว่า ด้านด�าเนินการตามแผนท่ีก�าหนด มีความแตกต่าง

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (p<.01) โดยเพศชายมีความ

สามารถในการบริหารเวลามากกว่าเพศหญิง



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 ประจ�าเดือน มกราคม-เมษายน 2562 303

ตำรำง 4

เปรียบเทียบค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	และค่าที	ความสามารถในการบริหารเวลาของนักศึกษาพยาบาล	วิทยาลัย

พยาบาลบรมราชชนนี	ยะลา	จ�าแนกตามเกรดเฉลี่ย

ความสามารถในการบริหารเวลา

เกรดเฉลี่ย 

2.00-3.00

n = 9

เกรดเฉลี่ย 

3.01-4.00

n = 153
T

M SD M SD

1. ด้านวิเคราะห์การใช้เวลา 3.17 0.55 3.38 0.54 -1.17

2. ด้านก�าหนดเป้าหมายของการใช้เวลา 3.50 0.36 3.61 0.53 -0.64

3. ด้านวางแผนการใช้เวลา 2.98 0.39 3.46 0.48 -2.92*

4. ด้านด�าเนินการตามแผนที่ก�าหนด 3.15 0.70 3.54 0.40 -1.67

5. ด้านประเมินผลการใช้เวลา 3.17 0.38 3.31 0.52 -0.83

รวม 3.19 0.19 3.46 0.36 -2.22*

*p<.05  **p<.01

จากตารางที่ 4 พบว่า ความสามารถในการบริหาร

เวลาของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 

ยะลา จ�าแนกตามเกรดเฉลีย่ ภาพรวม มคีวามแตกต่างอย่าง

มีนัยส�าคัญทางสถิติ (p<.05) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า 

ด้านวางแผนการใช้เวลา มีความแตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติ (p<.01) โดยนักศึกษาท่ีได้เกรดเฉลี่ยตั้งแต่ 2.00-

3.00 มีความสามารถในการบริหารเวลามากกว่านักศึกษา

ท่ีได้เกรดเฉลี่ยน้อยกว่า 3.01-4.00

ตำรำง 5

เปรียบเทียบความสามารถในการบริหารเวลาของนักศึกษาพยาบาล	วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี	ยะลา	จ�าแนกตามชั้นปี

ความสามารถในการบริหารเวลา
แหล่งความ

แปรปรวน

df SS MS F Sig.

1. ด้านวิเคราะห์การใช้เวลา ระหว่างกลุ่ม 3 0.89 0.30 1.01 0.39

ภายในกลุ่ม 158 46.18 0.29

รวม 161 47.07

2. ด้านก�าหนดเป้าหมายของการใช้เวลา ระหว่างกลุ่ม 3 3.23 1.08 4.17 0.01*

ภายในกลุ่ม 158 40.80 0.26

รวม 161 44.03

3. ด้านวางแผนการใช้เวลา ระหว่างกลุ่ม 3 4.85 1.62 7.60 0.00**

ภายในกลุ่ม 158 33.62 0.21

รวม 161 38.47

4. ด้านด�าเนินการตามแผนที่ก�าหนด ระหว่างกลุ่ม 3 0.75 0.25 1.34 0.26

ภายในกลุ่ม 158 29.38 0.19

รวม 161 30.13
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ตำรำง 5 (ต่อ)

เปรียบเทียบความสามารถในการบริหารเวลาของนักศึกษาพยาบาล	วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี	ยะลา	จ�าแนกตามช้ันปี

ความสามารถในการบริหารเวลา
แหล่งความ

แปรปรวน

df SS MS F Sig.

5. ด้านประเมินผลการใช้เวลา ระหว่างกลุ่ม 3 5.17 1.72 7.16 0.00**

ภายในกลุ่ม 158 38.01 0.24

รวม 161 43.18

*p<.05  **p<.01

จากตารางที ่5 นักศึกษาพยาบาล วทิยาลยัพยาบาล

บรมราชชนนี ยะลา แต่ละชั้นปี มีความสามารถในการ

บริหารเวลาด้านวางแผนการใช้เวลา และด้านประเมิน

ผลการใช้เวลา พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติ (p<.01) และด้านก�าหนดเป้าหมายของการใช้

เวลา พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ 

(p<.05) ส่วนด้านวิเคราะห์การใช้เวลา และด้านด�าเนิน

การตามแผนที่ก�าหนด พบว่า ไม่มีความแตกต่างอย่างมี

นัยส�าคัญทางสถิติ (p>.05)

ตำรำง 6

แสดงค่าเฉล่ียเปรียบเทียบความแตกต่างในด้านก�าหนดเป้าหมายของการใช้เวลา	จ�าแนกตามช้ันปีเป็นรายคู่

ชั้นปี M ช้ันปี 1 ช้ันปี 2 ช้ันปี 3 ช้ันปี 4

ชั้นปี 1 3.58 3.58 3.52 3.51 3.87

ชั้นปี 2 3.52 0.29

ชั้นปี 3 3.51 0.06 0.35*

ชั้นปี 4 3.87 0.07 0.01 0.36*

*p<.05

จากตารางที่ 6 ความสามารถในการบริหารเวลา

ของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 

ยะลา จ�าแนกตามชั้นปี พบว่า ด้านก�าหนดเป้าหมายของ

การใช้เวลา แตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 

(p<.05) มีจ�านวน 2 คู่ ได้แก่ ชั้นปีที่ 4 มีความสามารถใน

การบริหารเวลาในด้านก�าหนดเป้าหมายของการใช้เวลา

มากกว่า ชั้นปี 2 และ 3

กำรอภิปรำยผล 

ผลการศึกษาความสามารถในการบริหารเวลาของ

นักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา 

สามารถอภิปรายผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. ความสามารถในการบริหารเวลาของนักศึกษา

พยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา ภาพรวม 

อยู่ในระดับปานกลาง (M = 3.43, SD = 0.36) สามารถ

อธิบายได้ว่า วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา มีการ

จัดรูปแบบการเรียนการสอนที่หลากหลายและเน้นผู้เรียน

เป็นศูนย์กลางเพื่อส่งเสริมผู้เรียนให้เกิดทักษะแห่งศตวรรษ

ที่ 21 อาจส่งผลให้นักศึกษาต้องปรับตัวจาก (passive 

leaners) เป็น (active learners) ซ่ึงอาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่

ส่งผลต่อระดับการบริหารเวลาของนักศึกษา ประกอบกับ

การใช้เวลาว่างที่แตกต่างกันของแต่ละบุคคลอาจส่งผลต่อ

การบริหารเวลาที่เหมาะสม สอดคล้องกับผลการศึกษาของ

ธันยนันท์ ทองบุญตา (2551) ท่ีพบว่า ภาพรวมนักศึกษา

ใช้เวลาว่างไปในด้านส่วนตัวมากที่สุด รองลงมาคือการ
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ท�างานนอกเวลา ด้านการเรียน และด้านสังคม ตามล�าดับ 

สอดคล้องกับพิมพ์ โหล่ค�า (2550) พบว่า ความสามารถใน

การบรหิารเวลาของนสิติโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เช่น

เดียวกับผลการวิจัยของกิตติมาพร โลกาวิทย์ (2551) พบ

ว่า ความสามารถในการบริหารเวลาของนักศึกษาพยาบาล 

โดยรวมทั้ง 6 ด้านอยู่ในระดับปานกลาง

2. ความสามารถในการบริหารเวลาระหว่าง

นักศกึษาชายกบันกัศกึษาหญงิ พบว่า คะแนนเฉลีย่โดยรวม

นักศึกษาชาย สูงกว่า นักศึกษาหญิง อย่างมีนัยส�าคัญทาง

สถติ ิ(p<.05) สามารถอธบิายได้จากการศกึษาของ Kaplan 

(1975, p. 90) ที่พบว่า เพศมีส่วนก�าหนดการท�ากิจกรรม

ในยามว่างที่แตกต่างกัน จึงส่งผลให้ความสามารถในการ

บริหารเวลาระหว่างนักศึกษาเพศชายกับเพศหญิงแตกต่าง

กนั สอดคล้องกบัผลการศกึษาของพมิพ์ โหล่ค�า (2550) พบ

ว่า นิสิตชายและนิสิตหญิง มีความสามารถในการบริหาร

เวลาโดยรวมแตกต่างกันอย่างนัยส�าคัญทางสถิติ (p< .05) 

ส่วนความสามารถในการบริหารเวลาระหว่างนักศึกษาท่ีมี

เกรดเฉล่ีย 2.00 - 3.00 กับเกรดเฉลี่ย 3.01-4.00 พบว่า 

ไม่แตกต่าง สามารถอธิบายจากการจัดการเรียนการสอน

ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา ยึดแนวคิดผู้

เรียนเป็นศูนย์กลางภายใต้การร่วมคิดร่วมท�าระหว่างผู ้

สอนและผู้เรียนซึ่งอาจส่งผลให้ระดับความสามารถในการ

บริหารเวลาไม่มีความแตกต่างกันตามเกรดเฉลี่ยสอดคล้อง

กับการศึกษาของ Fathi & Mourad (2015) ที่พบว่า การ

ศึกษาสนับสนุนประสิทธิภาพกลยุทธ์การบริหารเวลาโดย

สามารถปรับปรุงการเรียนรู้แก่นักเรียนพิการชั้นปีท่ี 1 ให้

สามารถบริหารการเวลาเรียนและรับรู้ความสามารถของ

ตนเองทางวิชาการ

3. ความสามารถในการบริหารเวลาของนักศึกษา

พยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา จ�าแนกตาม

ช้ันปี พบว่า ภาพรวม แตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ 

(p<.01) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านวางแผนการ

ใช้เวลาและด้านประเมินผลการใช้เวลา แตกต่างกันอย่าง

มีนัยส�าคัญทางสถิติ (p<.01) ส่วนด้านก�าหนดเป้าหมาย

ของการใช้เวลา พบว่า แตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ 

(p<.05) โดยนักศึกษาพยาบาลช้ันปีท่ี 4 มีค่าเฉลี่ยความ

สามารถในการบริหารเวลามากกว่านักศึกษาพยาบาลชั้นปี

ท่ี 1 2 และ 3 สามารถอธิบายได้ว่านักศึกษาพยาบาลชั้นปี

ท่ี 4 มีประสบการณ์ในการฝึกภาคปฏิบัติขณะศึกษาอยู่ใน

ช้ันปีท่ี 2 และ 3 ซ่ึงนับว่าได้ผ่านภาวะวิกฤตของชีวิตและ

กระบวนการเรยีนรูใ้นระดบัหนึง่ รวมทัง้นกัศกึษาทีอ่ยูใ่นชัน้

ปีต่างกันย่อมมีทักษะและนิสัยการเรียนต่างกัน สอดคล้อง

กับผลการศึกษาของกิตติมาพร โลกาวิทย์ (2554) พบว่า 

ความสามารถในการบริหารเวลาของนักศึกษาพยาบาล 

มหาวิทยาลัยปทุมธานีจ�าแนกตามช้ันปี มีความแตกต่าง

กันอย่างมีนัยส�าคัญ

ข้อเสนอแนะ 

ผลการวจิยัพบว่า ความสามารถในการบรหิารเวลา

ของนกัศกึษาพยาบาล วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ียะลา 

อยูใ่นระดบัปานกลาง ดงันัน้ สถาบนัการศกึษาควรมกีารจดั

กจิกรรมเสรมิหลกัสตูร หรอืจดัโครงการกจิกรรมต่าง ๆ  เพือ่

เพิม่ความสามารถในการบรหิารเวลาและน�าความรูท้ีไ่ด้จาก

การร่วมกิจกรรมมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วน

รวม โดยการจัดโครงการเก่ียวกับกิจกรรมเสริมทักษะการ

บริหารเวลาตั้งแต่การปฐมนิเทศ อาทิเช่น กิจกรรมพี่สอน

น้อง การแสดงบทบาทสมมุติ การโต้วาที เป็นต้น
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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้เป็นงานวิจัยแบบผสม มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อศึกษาถึงความคาดหวังและ ความต้องการที่มี

ต่อโครงการพักอาศัยหลังเกษียณเมื่อถึงวัยผู้สูงอายุ (2) เพื่อศึกษาถึงความต้องการท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกโครงการ

พักอาศัยหลังเกษียณเมื่อถึงวัยผู้สูงอายุ (3) เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความคาดหวังและ ความต้องการที่มีต่อ

โครงการพักอาศัยหลังเกษียณเมื่อถึงวัยผู้สูงอายุ กับ สถานภาพส่วนบุคคลด้านต่างๆ (4) เพื่อเปรียบเทียบความต้องการ

ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกโครงการพักอาศัยหลังเกษียณเมื่อถึงวัยผู้สูงอายุ จ�าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคลด้านต่างๆ 

โดยเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม กับกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ กลุ่มคนตั้งแต่วัยท�างานเป็นต้นไป จนถึงวัยหลังเกษียณ 

400 คน ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดนนทบุรี มาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส�าเร็จรูป SPSS โดยสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าไคสแควร์ t-test Anova และวิเคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่

ด้วย Scheffe Analysis ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุน้อยกว่า 40 ปี มีสถานภาพ

โสด วุฒิการศึกษาปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน/รับจ้าง รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต�่ากว่า 30,000 บาท พักอาศัย

อยู่กับ บิดา/มารดา ไม่มีโรคประจ�าตัว เมื่อวิเคราะห์ปัจจัยความต้องการที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกโครงการพักอาศัย

หลังเกษียณเมื่อถึงวัยผู้สูงอายุจ�าแนกตามสภาพส่วนบุคคล พบว่า ด้านสิ่งปลูกสร้าง และสถานท่ีตั้ง ด้านสิ่งอ�านวยความ

สะดวก ด้านการให้บริการ และด้านการจัดการ มีความแตกต่างกัน ซ่ึงผลท่ีได้จากงานวิจัยนี้จะใช้เป็นข้อมูลในการวางแผน

งานในการด�าเนินงานในธุรกิจโครงการพักอาศัยหลังเกษียณส�าหรับผู้ประกอบการต่อไปได้

ค�ำส�ำคัญ: การตัดสินใจ, โครงการพักอาศัย, ผู้สูงอายุ

Abstract

The objective of this mixed method research was (1) to study of expectations and  

demands for residence after retirement in aging society (2) to study of demands for residence after  

retirement ‘s decision making in aging society (3) to analyze the relationship between factor  

influencing expectations and demands and the visitors’s demographic characteristics (4) to analyze the 

different between factor demands for residence after retirement ‘s decision making in aging society 

ปัจจัยในกำรตัดสินใจเลือกโครงกำรพักอำศัยหลังเกษียณเมื่อถึงวัยผู้สูงอำยุ 

Factors Related to Residence after Retirement’s  

Decision Making in Aging Society 
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บทน�ำ

ปัจจุบันประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (หมาย

ถึง ผู้สูงอายุที่มีอายุเกิน 60 ปีขึ้นไป มีร้อยละ 10 ของ

ประชากร) และคาดว่าแนวโน้มจ�านวนผู้สูงอายุจะเพิ่มข้ึน

ทุกปี โดยในปี 2564 จะมีจ�านวนประชากรสูงอายุมากถึง

ร้อยละ 20 (ส�านักงานสถิติแห่งชาติ, 2557) ท�าให้ต้องหัน

มาให้ความส�าคัญประเด็นปัญหาที่มาพร้อมกับการเข้าสู่

สังคมผู้สูงอายุ เช่น ปัญหาสุขภาพ ปัญหาด้านเศรษฐกิจ 

ปัญหาสังคม เป็นต้น ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพชีวิต

ของประชากรในสังคม รวมถึงสังคมผู้สูงอายุเองด้วย

วัยสูงอายุเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งด ้าน

ร่างกาย จิตใจ และสังคม การเปลี่ยนแปลงด้านร่างกายอัน

เป็นผลมาจากความเสือ่มและความสามารถในการท�าหน้าที่

ลดลง ก่อให้เกิดปัญหาด้านต่างๆตามมามากมายรวมถึง

ท�าให้เกิดปัญหาด้านจิตใจด้วย การเปลี่ยนแปลงทางสังคม

ในผู้สูงอายุ ทั้งในครอบครัว และสังคม การเปลี่ยนแปลง

ในครอบครัวน้ันจะพบว่าผู้สูงอายุจะลดบทบาทลง เช่น

จากการเป็นหัวหน้าครอบครัวกลับเป็นผู้ที่ต้องได้รับการ

เลี้ยงดูจากบุตรหลาน และบางคนอาจจะถูกทอดทิ้งให้อยู่

and the visitors’ demographic characteristics. The sample size is 400 people who live in Nonthaburi 

province. This study use self-administered questionnaires as research instruments. The statistical 

tools used in this study are percentages, mean, standard deviation, Chi-square, t-test, ANOVA, Scheffe 

analysis. SPSS is used for data analysis at a statistical level of .05. The research results indicated that 

the majority of people are female less than 40 years old, single status and bachelor degree. Most 

of them are private employee who has earned the salary rate less than 30,000 Baht per month. 

They are living with parents. And they don’t have any congenital disorder. The research was analyze 

in order to find factors related to residence after retirement ‘s decision making in aging society of  

visitors’ demographic characteristics. The result was found building and location, facilities, service, 

and management. There is different in the level of the significant at .05 for this research. On the other 

hand, the analysis of difference between the visitors’ demographic characteristics and the overall of 

factors related to residence after retirement’s decision making in aging society. There is no different 

in the level of the significant at .05. The result of this research can be planning for developed busi-

ness of residential ageing ‘s entrepreneurs.

Keywords: decision making, residence, aging society

ตามล�าพัง และจากการเปลี่ยนแปลงสังคมเกษตรกรรมเป็น

สังคมอุตสาหกรรมท�าให้ผู้สูงอายุบางคนต้องเปลี่ยนแปลง

การประกอบอาชีพ อีกทั้งการเกษียณอายุราชการจะส่งผล

ให้ผู ้สูงอายุมีบทบาทและการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม

ลดน้อยลง เกิดการพึ่งพิงท้ังด้านกิจวัตรประจ�าวันตลอด

จนกิจกรรมท่ีจ�าเป็นในการด�าเนินชีวิต ส่งผลกระทบด้าน

จิตใจของผู้สูงอายุได้ และการที่ประเทศไทยต้องก้าวเข้าสู่

สังคมผู้สูงอายุ ย่อมจะส่งผลอย่างมากต่อพฤติกรรม และ

การบริโภคสินค้าของตลาด แนวคิดในการผลิตสินค้าในยุค

นี้จึงควรปรับให้สอดคล้องกับผู้ซ้ือ และพฤติกรรมตลาดที่

ก�าลงัเปลีย่นแปลงไปอย่างรวดเรว็เช่นกนั สถานบรกิารดแูล

ผู้สูงอายุ จึงเป็นทางออกส�าหรับประชากรในกลุ่มผู้สูงอายุ 

ท่ีมีปัจจัยบางอย่างท�าให้ต้องการท่ีพักหลัง เกษียณ (retire-

ment housing) ซึง่รวมถึงบ้านพกัคนชรา (nursing home)  

และจากจ�านวนผู้สูงอายุในประเทศไทยท่ีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 

ย่อมส่งผลกระทบโดยตรงต่อสงัคมและเศรษฐกจิท�าให้ปัจจยั

ผลิตทางด้านแรงงานลดลง ส่งผลให้รัฐบาลมีค่าใช้จ่ายด้าน

สวัสดิการและการรักษาพยาบาลเพิ่มขึ้น รายได้ประชาชาติ

ลดลง นอกจากนี้ทางด้านการลงทุนและการออม เมื่อวัย
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สูงอายุขาดรายได้หรือมีรายได้น้อยลงท�าให้มีการออมลด

ลง ในขณะที่วัยท�างานต้องรับภาระมากขึ้น ท�าให้มีค่าใช้

จ่ายเพิ่มขึ้น จึงส่งผลให้มีเงินออมน้อยลงและเงินทุนลดลง 

และ “จังหวัดนนทบุรี” ซึ่งเป็นเขตปริมณฑลซึ่งเป็นจังหวัด

ที่ไม่ต่างกับกรุงเทพมหานคร ทั้งคมนาคมขนส่ง เศรษฐกิจ 

สาธารณสุข ฯลฯ นอกจากนี้ จังหวัดนนทบุรียังเข้าสู่ความ

เป็นสังคมเมือง จากการสังเกตปรากฏการณ์ต่างๆ เช่น รถ

ติดในชั่วโมงเร่งด่วน การลงทุนในธุรกิจก่อสร้างที่อยู่อาศัย 

(บ้านจัดสรร, คอนโดมิเนียม และหอพัก) เป็นต้น ปัจจัย

เหล่าน้ีย่อมส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงด้านความต้องการ

ของตลาด รวมไปถึงพฤติกรรม ผู้บริโภคในอนาคตอันใกล้

นี้ ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจที่จะส�ารวจปัจจัย ในการตัดสิน

ใจเลือกโครงการพักอาศัยหลังเกษียณ เมื่อถึงวัยผู้สูงอายุ 

เพื่อให้ทราบถึงทัศนคติ และระดับความต้องการใช้สถาน

บริการ ผู้สูงอายุ ซึ่งผลจากการศึกษาวิจัยสามารถน�าไปสู่

การศึกษาความเป็นไปได้ในการประกอบธุรกิจ หรือการ

วางแผนธุรกิจบริการผู้สูงอายุในจังหวัดนนทบุรีต่อไป

วัตถุประสงค์กำรวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาถึงความคาดหวังและ ความต้องการ

ที่มีต่อโครงการพักอาศัยหลังเกษียณเมื่อถึงวัยผู้สูงอายุ 

2. เพื่อศึกษาถึง ความต้องการที่มีผลต่อการตัดสิน

ใจเลือกโครงการพักอาศัยหลังเกษียณเมื่อถึงวัยผู้สูงอายุ 

3. เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความคาด

หวงัและ ความต้องการทีม่ต่ีอโครงการพกัอาศยัหลงัเกษยีณ

เมื่อถึงวัยผู้สูงอายุ กับ สถานภาพส่วนบุคคลด้านต่างๆ

4. เพื่อเปรียบเทียบความต้องการที่มีผลต่อการ

ตัดสินใจเลือกโครงการพักอาศัยหลังเกษียณเมื่อถึงวัยผู้สูง

อายุ จ�าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคลด้านต่างๆ

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความต้องการของบุคคล

ที่สัมพันธ์กับการตลาด Maslow (1943) กล่าวว่า ล�าดับ

ความต้องการของมนุษย์ เริ่มจากความจ�าเป็น (needs) 

ที่ประกอบด้วยระดับความจ�าเป็น 5 ขั้น ได้แก่ ล�าดับข้ัน

ความต้องการ¬ของมนุษย์ 

1 .  ค ว า ม ต ้ อ ง ก า ร ท า ง ด ้ า น ร ่ า ง ก า ย  

(physiological needs) เป็นความต้องการขั้นพื้นฐาน

ทีส่ดุ ทีบ่คุคลพงึได้รบัก่อนจงึจะมคีวามต้องการในด้านอืน่ๆ 

เป็นความต้องการที่ช่วยการด�ารงชีวิตเกี่ยวข้องโดยตรงกับ

ความอยู่รอดของร่างกาย 

2. ความต้องการความปลอดภัย (safety needs) 

เมื่อความต้องการทางด้านร่างกายได้รับความพึงพอใจแล้ว 

บุคคลก็จะพัฒนาไปสู่ขั้นความต้องการความปลอดภัย หรือ

ความรู้สึกมั่นคง (safety or security) อันรวมถึงความรู้สึก

ของบุคคลยังเก่ียวข้องกับการป้องกันความเสี่ยง 

3. ความต้องการความรักและความเป็นเจ้าของ 

(belongingness and love needs) ความต้องการนี้

จะเกิดขึ้นเมื่อความต้องการทางด้านร่างกาย และความ

ต้องการความปลอดภัยได้รับการตอบสนองแล้วบุคคล

ต้องการได้รับความรัก และเป็นเจ้าของโดยการสร้างความ

สัมพันธ์กับผู้อื่น เช่น ความสัมพันธ์ภายในครอบครัว หรือ

กับผู้อื่นรวมถึงความรู้สึกนับถือซึ่งกันและกัน การยกย่อง

และความไว้วางใจแก่กัน

4. ความต ้องการได ้รับความนับถือยกย ่อง  

(self-esteem needs) ประกอบด้วยความต้องการได้รับ

ความต้องการนบัถอืตนเอง (self-respect) คอืความต้องการ

มีอ�านาจ มีความเชื่อมั่นในตนเองและรู้สึกว่ามีคุณค่า และ

มคีวามสามารถทีจ่ะประสบความส�าเรจ็ในงานภารกจิต่างๆ 

และความต้องการได้รับการยกย่องนับถือจากผู้อื่น 

5. ความต้องการที่จะเข้าใจตนเองอย่างแท้จริง 

(self-actualization needs) เป็นล�าดับข้ันสุดท้าย ถ้า

ความต้องการล�าดับข้ันก่อนๆ ได้รับการตอบสนอง บุคคล

ที่ประสบผลส�าเร็จในขั้นสูงสุดนี้จะใช้พลังอย่างเต็มที่ใน

สิ่งท่ีท้าทายความสามารถและศักยภาพของเขา และมี

ความปรารถนาที่จะปรับปรุงตนเอง พลังแรงขับของเขา

จะกระท�าพฤติกรรมตรงกับความสามารถของตน คุณค่า 

ความพอใจและคุณภาพ ด้วยอุปสงค์ของผู้บริโภค ท�าให้

ผู้บริโภคมีการจ�ากัดระดับความคาดหวังและระดับความ

พึงพอใจของแต่ละบุคคล 

Kotler (2012) กล่าวว่าจากข้อมูล ความรู ้ 

ประสบการณ์ที่ผ่านมาในอดีต เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และ

บรกิารทีจ่ะได้รบั หากองค์กรนัน้สามารถน�าเสนอผลติภณัฑ์
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ที่มีระดับเท่ากัน หรือมากกว่าในความพึงพอใจของผู ้

บริโภค จะท�าให้ผลิตภัณฑ์นั้นมีคุณค่าในการรับรู ้ของผู้

บริโภค (customer value) สูง และท�าให้ผลิตภัณฑ์นั้น

เป็นที่ต้องการของผู้บริโภค 

แ น ว คิ ด รู ป แ บ บ ก า ร ด� า เ นิ น ชี วิ ต  อ ดุ ล ย ์  

จาตรุงคกลุ (2546) ได้กล่าวว่า หลกัเกณฑ์หนึง่ในการแบ่งส่วน

ตลาดที่นิยมน�ามาใช้ในปัจจุบันคือ รูปแบบการด�าเนินชีวิต  

(lifestyle) อยู่ในส่วนของหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนตลาด

เรื่องจิตวิทยาและเหตุผลที่นักการตลาดนิยมใช้ เพราะ

รูปแบบการด�าเนินชีวิตแสดงถึงลักษณะของผู้บริโภคและ

อธิบายลักษณะพฤติกรรมต่างๆ ในสังคม

มาตรฐานบ้านพักผู้สูงอายุ (residential home) 

จัดท�าขึ้นเพื่อเป็นกรอบแนวทางส�าหรับสถานประกอบการ 

ในการด�าเนินงานบ้านพักส�าหรับผู้สูงอายุให้มีคุณลักษณะ

ของการพักอาศัย และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม โดย

ก�าหนดมาตรฐานท่ีจ�าเป็นส�าหรับบ้านพักสูงอายุ จาก

จ�านวน 6 มาตรฐาน ต่อไปนี้ (1) อาคารสถานท่ี (2) ห้อง

พักอาศัย (3) อนามัยสิ่งแวดล้อม (4) ผู้ให้บริการ (5) การ

จัดการ (6) การบริการ และเพื่อง่ายต่อความเข้าใจ ผู้วิจัย 

จึงได้น�ามาตรฐานบ้านพักผู้สูงอายุ สรุปเป็นปัจจัยความ

ต้องการท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกโครงการ 4 ด้าน ดังนี้ 

(1) ด้านสิ่งปลูกสร้าง และสถานท่ีตั้ง (2) ด้านสิ่งอ�านวย

ความสะดวก (3) ด้านการให้บริการ (4) ด้านการจัดการ

กรอบแนวคิดกำรวิจัย

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม

ปัจจัยด้านสถานภาพ

- เพศ

- อายุ

- สถานภาพ

- วุฒิการศึกษา

- อาชีพ

- รายได้

- บุคคลพักอาศัย

- โรคประจ�าตัว

แนวคิดทฤษฎี

ที่เกี่ยวข้อง 

- ความต้องการ

ของมนุษย์

- รูปแบบการ

ด�าเนินชีวิต

ปัจจัยความคาดหวัง

- แบบโครงการ

- ราคาโครงการ

- ราคาการให้บริการ

- พื้นท่ีใช้สอย

- ปัจจัยเลือกซ้ือ

- การรักษาพยาบาล

- อาหาร

- ส่งเสริมสุขภาพ

- สิ่งอ�านวยความสะดวกอื่นๆ

Customer

Delivered 

Value

ปัจจัยความต้องการ

- ด้านสิ่งปลูกสร้าง และสถานท่ีตั้ง

- ด้านสิ่งอ�านวยความสะดวก

- ด้านการให้บริการ

- ด้านการจัดการ

ภำพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นงานวิจัยแบบผสม เพื่อศึกษาหา

ปัจจัยในการตัดสินใจเลือกโครงการพักอาศัยหลังเกษียณ

เมื่อถึงวัยผู้สูงอายุ

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

ผู ้วิจัยได้ก�าหนดประชากรและกลุ ่มตัวอย่างใน

การวิจัย ดังนี้

1. ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือประชากร

ในจังหวัดนนทบุรีตั้งแต่วัยท�างานเป็นต้นไป จนถึงวัย
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หลังเกษียณ ซึ่งแบ่งเป็นเพศชาย จ�านวน 2,151,087 คน 

และ เพศหญิง จ�านวน 2,507,200 คน รวมทั้งสิ้น จ�านวน 

4,658,287 คน 

2. กลุม่ตัวอย่างทีใ่ช้ในการวจัิยครัง้น้ี ใช้การค�านวณ

หาขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามตารางส�าเรจ็รปูของ Yamane 

(1973) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ค่าความคลาดเคลื่อน 

±5% ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 400 ตัวอย่าง และ

ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย

เครื่องมือท่ีใช้ในกำรวิจัย

ลักษณะของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็น

แบบสอบถามซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ตอน ดังนี้

ตอนที1่ เป็นแบบสอบถามเกีย่วกบัสถานภาพท่ัวไป

ของผู้ตอบแบบสอบถาม ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบ

ตรวจสอบรายการ (check list) มีข้อค�าถามจ�านวน 8 ข้อ

ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยด้าน

ความต้องการโครงการพักอาศัยหลังเกษียณ เมื่อถึงวัยผู้

สูงอายุ ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ 

(check list) มีข้อค�าถามจ�านวน 9 ข้อ

ตอนที ่3 เป็นแบบสอบถามเกีย่วกบัระดับของความ

ต้องการด้านต่างๆที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกโครงการพัก

อาศยัหลงัเกษยีณ เมือ่ถงึวยัผูส้งูอาย ุลกัษณะแบบสอบถาม

เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) มข้ีอค�าถาม

จ�านวน 33 ข้อ ซึ่งมีเกณฑ์ในการก�าหนดค่าน�้าหนักของการ

ประเมินเป็น 5 ระดับ (1= มีความต้องการน้อยท่ีสุด และ 

5 = มีความต้องการมากที่สุด ) ตามวิธีการของ Likert 

(ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2557, น. 77)

ตอนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อคิดเห็นและข้อ

เสนอแนะที่ต้องการให้มีในโครงการพักอาศัยหลังเกษียณ

ในวัยผู้สูงอายุ เแบบสอบถามเป็นแบบปลายเปิด (open 

ended) มีข้อค�าถามจ�านวน 5 ข้อ

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงส�ารวจ (survey 

research) เพ่ือศึกษาปัจจัย ในการตัดสินใจเลือกโครงการ

พักอาศัยหลังเกษียณเมื่อถึงวัยผู้สูงอายุ ปัจจัยด้านความ

คาดหวัง และความต้องการท่ีมีต่อโครงการพักอาศัยหลัง

เกษยีณในวยัผูส้งูอาย ุและความต้องการทีม่ผีลต่อการตดัสิน

ใจเลือกโครงการพักอาศัยหลังเกษียณเมื่อถึงวัยผู้สูงอายุ มี

การเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัยในครั้งนี้จาก 2 แหล่ง

1. ข้อมูลปฐมภูมิ (primary data) เป็นข้อมูลที่ได้

จากการใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง โดยผู้

วจิยัค�านวณหาขนาดของกลุม่ตวัอย่างได้ท้ังสิน้ 400 ตวัอย่าง 

และเก็บข้อมูลส�ารองเพิ่ม 20 ตัวอย่าง รวมแบบสอบถาม

ท่ีแจกท้ังสิ้น 420 ตัวอย่าง 

2. ข้อมูลทุติยภูมิ (secondary data) ผู้วิจัยได้

ศึกษาค้นคว้าข้อมูล แนวคิดและทฤษฎีต่างๆ และงานวิจัย

ท่ีเก่ียวข้อง จากข้อมูลท่ีมีผู้รวบรวมไว้แล้วในลักษณะของ

ต�ารา เอกสารทางวิชาการ เอกสารตีพิมพ์เผยแพร่ เป็นต้น

กำรวิเครำะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้

แบบสอบถามตอนท่ี 1 ข้อมูลเก่ียวกับสถานภาพ

ท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ลักษณะแบบสอบถามเป็น

แบบตรวจสอบรายการ (check list) ใช้วิธีการหาค่าความถี่ 

(frequency) แล้วสรปุออกมาเป็นค่าร้อยละ (percentage)

แบบสอบถามตอนท่ี 2 ข้อมูลเก่ียวกับปัจจัยด้าน

ความคาดหวังละความต้องการที่มีต่อโครงการพักอาศัย

หลังเกษียณเมื่อถึงวัยผู้สูงอายุ ลักษณะแบบสอบถามเป็น

แบบตรวจสอบรายการ (check list) ใช้วิธีการหาค่าความถี่ 

(frequency) แล้วสรปุออกมาเป็นค่าร้อยละ (percentage)

แบบสอบถามตอนที ่3 ข้อมลูเกีย่วกบัความต้องการ

ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกโครงการพักอาศัยหลังเกษียณ

เมื่อถึงวัยผู ้สูงอายุ แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วน

ประมาณค่า (rating scale) ใช้การหาค่าเฉลี่ย (mean) 

และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation)

แบบสอบถามตอนท่ี 4 ข้อมูลเกี่ยวกับข้อคิด

เห็นและข้อเสนอแนะท่ีต้องการให้มีในโครงการพักอาศัย

หลังเกษียณเมื่อถึงวัยผู้สูงอายุ ลักษณะแบบสอบถามเป็น

แบบปลายเปิด (open ended) ใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา 

(content analysis) แล้วเรียบเรียงออกมาเป็นความถี่ 

(frequency)
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จากวตัถปุระสงค์การวจัิยข้อที ่1 เพ่ือศึกษาลกัษณะ

การตดัสินใจเลอืกโครงการพกัอาศัยหลงัเกษียณจ�าแนกตาม

สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ใช้วิธีการหาค่า

ความถี่แบบสองทาง (crosstabs)

จากวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 2 เพื่อศึกษาปัจจัย

ความคาดหวังและความต้องการทีม่ผีลต่อการตัดสนิใจเลอืก

โครงการพักอาศัยหลังเกษียณเมื่อถึงวัยสูงอายุ จ�าแนกตาม

สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ใช้วิธีการหาค่า

เฉล่ียแบบจ�าแนก 2 ทาง (compare means) 

จากวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 3 เพื่อวิเคราะห์

ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะการเลือกโครงการพักอาศัย

หลังเกษียณเมื่อถึงวัยสูงอายุ กับสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบ

แบบสอบถาม ใช้ค่า Chi Square ด้วยวิธีของเปียร์สัน เพื่อ

วิเคราะห์ค่าความสัมพันธ์ของตัวแปร

จากวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 4 เพื่อเปรียบ

เทียบความต้องการของบุคคลที่มีผลต่อการตัดสินใจ

เลือกโครงการพักอาศัยหลังเกษียณเมื่อถึงวัยสูงอายุ กับ

สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ใช้การวิเคราะห์

ความแตกต่างด้วย T-Test ส�าหรับสถานภาพด้านเพศ ส่วน

สถานภาพด้านอืน่ๆ จะใช้การวเิคราะห์ความแปรปรวนทาง

เดียว (Anova) เพื่อวิเคราะห์ความแตกต่างของตัวแปรเป็น

รายกลุ่ม กรณีพบค่าความแตกต่างเป็นรายกลุ่ม ผู้วิจัยจะ

วิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างรายกลุ่มเป็นรายคู่อีก

ครั้ง โดยใช้ Scheffe Analysis

ผลกำรวิจัย 

1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพส่วน

บุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วน

ใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 62.80 มีอายุน้อยกว่า 

40 ปี คิดเป็นร้อยละ 67.50 มีสถานภาพโสดคิดเป็นร้อย

ละ 69.50 มกีารศกึษาอยูใ่นระดบัปรญิญาตรคีดิเป็นร้อยละ 

64.50 มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน/รับจ้าง คิดเป็นร้อย

ละ 61.30 มีรายได้ต่อเดือนต�่ากว่า 30,000 บาท คิดเป็น

ร้อยละ 47.80 อยู่กับ บิดา/มารดา คิดเป็นร้อยละ 53.30 

และไม่มีโรคประจ�าตัวคิดเป็นร้อยละ 79.80

2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยด้านความ

คาดหวังและความต้องการที่มีต่อโครงการพักอาศัยหลัง

เกษียณเมื่อถึงวัยผู้สูงอายุ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่

ตอบแบบสอบถามมากท่ีสุด คือบ้านเดี่ยว คิดเป็นร้อยละ 

67.30 ระดับราคาโครงการ 1,000,000-2,000,000 บาท 

บาท คิดเป็นร้อยละ 45.80 ราคาการให้บริการ 10,000-

20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 53.8 พื้นท่ีใช้สอยส่วนตัว 

36-45 ตร.ม. คดิเป็นร้อยละ 38 ปัจจยัในการเลอืกซือ้ ได้แก่ 

สภาพแวดล้อม คิดเป็นร้อยละ 45.30 การรักษาพยาบาล 

แบบบริการรับ-ส่งโรงพยาบาลที่ต้องการรักษา คิดเป็น

ร้อยละ 50.50 จัดอาหารโดยผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการ 

คิดเป็นร้อยละ 80.80 ส่งเสริมสุขภาพท่ี สวนสุขภาพ คิด

เป็นร้อยละ 73.50 และสิ่งอ�านวยความสะดวกอื่นๆ ได้แก่ 

ร้านสะดวกซ้ือ คิดเป็นร้อยละ 56.80

3. ผลการวิเคราะห์ระดับปัจจัยความต้องการที่

มีผลต่อการตัดสินใจเลือกโครงการพักอาศัยหลังเกษียณ

เมื่อถึงวัยผู้สูงอายุ พบว่า ปัจจัยความต้องการท่ีมีผลต่อ

การตัดสินใจเลือกโครงการพักอาศัยหลังเกษียณ เมื่อถึง

วัยผู ้สูงอายุ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  = 4.18,  

SD = .399) เมือ่พจิารณารายด้าน พบว่า ปัจจยัความต้องการ

ด้านสิง่ปลกูสร้าง และสถานทีต่ัง้อยูใ่นระดบัมาก (  = 4.15,  

SD = .406) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า กลุ่มตัวอย่าง

ต้องการบรรยากาศร่มรื่นในระดับมากที่สุด ( = 4.71, 

SD = .599) รองลงมาคือคุณภาพของสิ่งปลูกสร้างภายใน

โครงการ ในระดับค่าเฉลี่ย (  = 4.67, SD = .501) ใน

ด้านสิ่งอ�านวยความสะดวก อยู่ในระดับมาก (  = 4.02, 

SD = .571) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า กลุ่มตัวอย่าง

ต้องการระบบสาธารณูปโภคในระดับมากท่ีสุด (  = 4.70, 

SD = .463) รองลงมาคือระบบกล้องCCTVรักษาความ

ปลอดภัยในระดับค่าเฉลี่ย (  = 4.59, SD = .553) ในด้าน

การให้บริการ อยู่ในระดับมาก (  = 4.18, SD = .510) 

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ต้องการมีบุคลากรดูแล

รักษาความปลอดภัยท่ัวถึง ในระดับมากท่ีสุด (  = 4.61,  

SD = .502) รองลงมาคือ บุคลากรผู ้ ให ้บริการมี

มนุษยสัมพันธ์ดี และมีความรับผิดชอบสูงในระดับค่า

เฉลี่ย (  = 4.53, SD = .603) และในด้านการจัดการ อยู่

ในระดับมาก (  = 4.39, SD = .783) เมื่อพิจารณาเป็น

รายข้อพบว่า กลุ ่มตัวอย่างต้องการการประชาสัมพันธ์

ให้ความรู้ท่ีเป็นประโยชน์แก่ผู้พักอาศัยในระดับมากที่สุด  
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(  = 4.54, SD = .713) รองลงมาคือ มีการท�าความสะอาด 

และมถีงัขยะเพยีงพอระดบัค่าเฉลีย่ (  = 4.51, SD = .892) 

4. ผลการวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างความคาด

หวังและความต้องการที่มีต่อการเลือกโครงการพักอาศัย

หลังเกษียณเมื่อถึงวัยสูงอายุ กับสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบ

แบบสอบถาม พบว่า ความคาดหวังและความต้องการท่ีมี

ต่อการเลือกโครงการขึ้นอยู่กับสถานภาพด้านเพศอย่างมี

นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จ�านวน 1 รายการ ได้แก่ 

ส่งเสริมคุณภาพ

การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความคาดหวัง

และความต้องการที่มีต่อการเลือกโครงการ กับสถานภาพ

ส่วนบคุคลด้านอาย ุพบว่า ความคาดหวงัและความต้องการ

ที่มีต่อการเลือกโครงการขึ้นอยู่กับสถานภาพด้านอายุอย่าง

มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จ�านวน 1 รายการ ได้แก่ 

ส่งเสริมสุขภาพ

การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความคาด

หวังและความต้องการที่มีต่อการเลือกโครงการ กับด้าน

สถานภาพ พบว่า ความคาดหวังและความต้องการที่มี

ต่อการเลือกโครงการขึ้นอยู่กับด้านสถานภาพ อย่างมีนัย

ส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จ�านวน 3 รายการ ได้แก่ 

แบบโครงการ, ปัจจัยในการเลือกซื้อ และส่งเสริมสุขภาพ

การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความคาดหวัง

และความต้องการที่มีต่อการเลือกโครงการ กับสถานภาพ

ส่วนบคุคลด้านวฒุกิารศึกษา พบว่า ความคาดหวงัและความ

ต้องการที่มีต่อการเลือกโครงการไม่ขึ้นอยู่กับสถานภาพ

ด้านวุฒิการศึกษาอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความคาดหวัง

และความต้องการที่มีต่อการเลือกโครงการ กับสถานภาพ

ส่วนบุคคลด้านอาชีพ พบว่า ความคาดหวังและความ

ต้องการที่มีต่อการเลือกโครงการขึ้นอยู่กับสถานภาพด้าน

อาชีพอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จ�านวน 4 

รายการ ได้แก่ แบบโครงการ, ราคาโครงการ, ราคาการ

ให้บริการ และ ส่งเสริมสุขภาพ 

การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความคาดหวัง

และความต้องการที่มีต่อการเลือกโครงการ กับสถานภาพ

ส่วนบุคคลด้านรายได้ พบว่า ความคาดหวังและความ

ต้องการที่มีต่อการเลือกโครงการขึ้นอยู่กับสถานภาพด้าน

รายได้อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จ�านวน 5 

รายการ ได้แก่ แบบโครงการ, ราคาโครงการ, ราคาการ

ให้บริการ, พื้นท่ีใช้สอยส่วนตัว และส่งเสริมสุขภาพ

การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความคาด

หวังและความต้องการที่มีต่อการเลือกโครงการ กับบุคคล

ท่ีพักอาศัย พบว่า ความคาดหวังและความต้องการที่มีต่อ

การเลือกโครงการข้ึนอยู่กับบุคคลท่ีพักอาศัยอย่างมีนัย

ส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จ�านวน 8 รายการ ได้แก่ 

แบบโครงการ, ราคาโครงการ, ราคาการให้บริการ, พื้นที่

ใช้สอยส่วนตัว, ปัจจัยในการเลือกซ้ือ, การรักษาพยาบาล, 

ส่งเสริมสุขภาพ และสิ่งอ�านวยความสะดวกอื่นๆ

การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความคาดหวัง

และความต้องการท่ีมีต่อการเลือกโครงการ กับสถานภาพ

ส่วนบุคคลด้านโรคประจ�าตัว พบว่า ความคาดหวังและ

ความต้องการที่มีต่อการเลือกโครงการขึ้นอยู่กับโรคประจ�า

ตวัอย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 จ�านวน 3 รายการ 

ได้แก่ แบบโครงการ, ราคาโครงการ และราคาการให้บริการ

5. ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบระดับความ

ต้องการท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกโครงการพักอาศัยหลัง

เกษียณ เมื่อถึงวัยสูงอายุจ�าแนกตามสถานภาพท่ัวไปของ

ผู้ตอบแบบสอบถาม

ผลการวิเคราะห์ทางสถิติที่ใช้เปรียบเทียบความ

ต้องการท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกโครงการพักอาศัยหลัง

เกษียณเมื่อถึงวัยสูงอายุจ�าแนกตามสถานภาพด้านเพศ พบ

ว่า ความต้องการโดยภาพรวมไม่มีความแตกต่างกันอย่างมี

นัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และเมื่อเปรียบเทียบเป็น

รายด้าน พบว่าไม่มีด้านใดท่ีมีความแตกต่างกันอย่างมีนัย

ส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนการเปรียบเทียบเป็นราย

ข้อ พบว่าไม่มีด้านใดที่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ 0.05

ผลการวิเคราะห์ทางสถิติที่ใช้เปรียบเทียบความ

ต้องการท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกโครงการพักอาศัยหลัง

เกษยีณเมือ่ถงึวยัสงูอายจุ�าแนกตามสถานภาพด้านอาย ุพบ

ว่า ความต้องการโดยภาพรวมไม่มีความแตกต่างกันอย่างมี

นัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และเมื่อเปรียบเทียบเป็น

รายด้าน พบว่าไม่มีด้านใดท่ีมีความแตกต่างกันอย่างมีนัย

ส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนการเปรียบเทียบเป็นราย
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ข้อ พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ี

ระดับ 0.05 จ�านวน 5 รายการ ได้แก่ คุณภาพสิ่งปลูกสร้าง, 

การคมนาคมสะดวก, กล้องวงจรปิด, ถังขยะ และห้องน�้า

ผลการวิเคราะห์ทางสถิติที่ใช้เปรียบเทียบความ

ต้องการที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกโครงการพักอาศัยหลัง

เกษยีณเมือ่ถงึวยัสงูอายจุ�าแนกตามสถานภาพ พบว่า ความ

ต้องการโดยภาพรวมมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ 0.05 และเมื่อเปรียบเทียบเป็นรายด้าน 

ได้แก่ด้านบริการ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทาง

สถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนการเปรียบเทียบเป็นรายข้อ พบว่า

มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

จ�านวน 3 รายการ ได้แก่ สถานที่จอดรถเพียงพอ, จ�านวน

เงินจอง/ดาวน์ และอัตราเงินกู้ของธนาคาร

ผลการวิเคราะห์ทางสถิติที่ใช้เปรียบเทียบความ

ต้องการที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกโครงการพักอาศัยหลัง

เกษียณเมื่อถึงวัยสูงอายุจ�าแนกตามสถานภาพด้านวุฒิการ

ศึกษา พบว่า ความต้องการโดยภาพรวมไม่มีความแตก

ต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และเมื่อ

เปรียบเทียบเป็นรายด้าน พบว่าไม่มีด้านใดที่มีความแตก

ต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนการ

เปรียบเทียบเป็นรายข้อ พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมี

นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จ�านวน 4 รายการ ได้แก่ 

การใช้งานภายในโครงการใช้ระบบสแกนนิ้วเป็นหลัก มีกฎ

ระเบียบการอยู่ร่วมกันอย่างชัดเจน มีบริการตรวจสุขภาพ

อย่างละเอยีดทกุเดือน และมกีารบรกิารทดสอบสมรรถภาพ

ทางกายแก่ผู้พักอาศัยในโครงการ

ผลการวิเคราะห์ทางสถิติที่ใช้เปรียบเทียบความ

ต้องการที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกโครงการพักอาศัยหลัง

เกษยีณเมือ่ถงึวยัสงูอายจุ�าแนกตามสถานภาพด้านอาชพี พบ

ว่า ความต้องการโดยภาพรวมไม่มีความแตกต่างกันอย่างมี

นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และเมื่อเปรียบเทียบเป็น

รายด้าน พบว่าไม่มีด้านใดที่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัย

ส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนการเปรียบเทียบเป็นราย

ข้อ พบว่าไม่มีด้านใดที่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ 0.05

ผลการวิเคราะห์ทางสถิติที่ใช้เปรียบเทียบความ

ต้องการที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกโครงการพักอาศัย

หลังเกษียณเมื่อถึงวัยสูงอายุจ�าแนกตามสถานภาพด้าน

รายได้ พบว่า ความต้องการโดยภาพรวมไม่มีความแตก

ต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และเมื่อ

เปรียบเทียบเป็นรายด้าน พบว่าไม่มีด้านใดท่ีมีความแตก

ต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ส่วนการ

เปรียบเทียบเป็นรายข้อ พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมี

นัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จ�านวน 1 รายการ ได้แก่ 

การจัดหาสินเช่ือจากธนาคาร

ผลการวิเคราะห์ทางสถิติที่ใช้เปรียบเทียบความ

ต้องการท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกโครงการพักอาศัยหลัง

เกษียณเมื่อถึงวัยสูงอายุจ�าแนกตามสถานภาพด้านบุคคล

ท่ีพักอาศัยร่วมกัน พบว่า ความต้องการโดยภาพรวมไม่มี

ความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

และเมื่อเปรียบเทียบเป็นรายด้าน พบว่าไม่มีด้านใดที่มี

ความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

ส่วนการเปรียบเทียบเป็นรายข้อ พบว่ามีความแตกต่างกัน

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จ�านวน 5 รายการ 

ได้แก่ การออกแบบตกแต่งภายในและภายนอก, มีสถาน

ที่จอดรถเพียงพอ, มีหุ ่นยนต์ผู ้ช่วยอ�านวยความสะดวก

ส�าหรับผู้พิการ, อัตราเงินกู้ของธนาคาร และการมอบสิธิ

ส่วนลดพิเศษ

ผลการวิเคราะห์ทางสถิติที่ใช้เปรียบเทียบความ

ต้องการท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกโครงการพักอาศัย

หลังเกษียณเมื่อถึงวัยสูงอายุจ�าแนกตามสถานภาพด้าน

โรคประจ�าตัว พบว่า ความต้องการโดยภาพรวมไม่มีความ

แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และ

เมื่อเปรียบเทียบเป็นรายด้าน พบว่าไม่มีด้านใดที่มีความ

แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วน

การเปรียบเทียบเป็นรายข้อ พบว่าผู้บริโภค มีความแตก

ต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จ�านวน 1 

รายการ ได้แก่ บุคลากรผู้ให้บริการมีมนุษยสัมพันธ์ดี และ

มีความรับผิดชอบสูง

กำรอภิปรำยผล 

การน�าเสนอผลการวจิยั ผูว้จิยัขอน�าเสนอเป็นภาพ

รวม และข้อสรุปผลการวิจัยที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ

การวิจัยท่ีตั้งไว้ ตามล�าดับดังนี้
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ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีอายุ

น้อยกว่า 40 ปี มีสถานภาพโสด วุฒิการศึกษาปริญญา

ตรี อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน/รับจ้าง รายได้เฉลี่ยต่อ

เดือนต�่ากว่า 30,000 บาท พักอาศัยอยู่กับ บิดา/มารดา 

ไม่มีโรคประจ�าตัว

ด้านความคาดหวัง และความต้องการที่มีต ่อ

โครงการพักอาศัยหลังเกษีนณเมื่อถึงวัยผู ้สูงอายุ ผู ้

ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่สนใจ แบบบ้านเดี่ยว ราคา 

1,000,001 – 2,000,000 บาท และมีราคาของการให้

บริการดูแลผู้สูงอายุในโครงการต่อเดือนอยู่ที่ 10,000 – 

20,000 บาท มีพื้นที่ใช้สอยส่วนตัว 36 – 45 ตร.ม. โดย

เน้นที่ สภาพแวดล้อมในโครงการเป็นปัจจัยหลัก ด้านการ

รักษาพยาบาลที่ต้องการคือ มีบริการรับ-ส่งโรงพยาบาลท่ี

ต้องการรักษา ด้านอาหารที่ต้องการคือการจัดอาหารโดย

ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชยาการ ให้เหมาะสมกับวัย และโรค

ประจ�าตัวของผู้สูงอายุนั้นๆ ต้องการสวนสุขภาพ เพื่อออก

ก�าลังกายส่งเสริมสุขภาพ และต้องการให้มีร้านสะดวกซื้อ

ในโครงการ เพื่ออ�านวยความสะดวกให้มากยิ่งขึ้น

ปัจจัยความต้องการที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือก

โครงการพักอาศัยหลังเกษียณเมื่อถึงวัยสูงอายุ โดยภาพ

รวม อยู่ในระดับมากเมื่อจ�าแนกเป็นรายด้าน ด้านสิ่งปลูก

สร้าง และสถานที่ตั้ง ด้านสิ่งอ�านวยความสะดวก ด้านการ

ให้บริการ และด้านการจัดการ ทุกด้านส่งผลต่อการตัดสิน

ใจเลือกในระดับมาก

ผลความสมัพนัธ์ระหว่าง ความคาดหวงั และความ

ต้องการที่มีต่อโครงการพักอาศัยหลังเกษียณเมื่อถึงวัยผู้สูง

อายุ กับสถานภาพส่วนบุคคล ด้านเพศ อายุ สถานภาพ 

อาชีพ รายได้ บุคคลที่พักอาศัย และโรคประจ�าตัวพบว่า 

สัมพันธ์กันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ยกเว้น

ด้านวุฒิการศึกษาเพียงด้านเดียวที่ไม่มีความสัมพันธ์อย่าง

มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ผลการเปรียบเทียบความต้องการที่มีผลต่อการ

ตัดสินใจเลือกโครงการพักอาศัยหลังเกษียณเมื่อถึงวัยสูง

อายุจ�าแนกตามสถานภาพบุคคล ด้านเพศ อายุ วุฒิการ

ศึกษา อาชีพ รายได้ บุคคลท่ีพักอาศัย และโรคประจ�าตัว

พบว่า ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่

ระดับ 0.05 ยกเว้นด้านสถานภาพเพียงด้านเดียวที่มีความ

แตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อความต้องการท่ีมีผลต่อการตัดสิน

ใจเลือกโครงการพักอาศัยหลังเกษียณเมื่อถึงวัยสูงอายุมาก

ท่ีสุดคือ ด้านการจัดการเป็นส�าคัญ เช่น มีกฎระเบียบอยู่

ร่วมกัน, มีการประชาสัมพันธ์ความรู้ท่ีเป็นประโยชน์, มีการ

บริการตรวจสุขภาพ, ให้ค�าปรึกษาแนะน�า, ความสะอาด

ในโครงการ เป็นต้น รองลงมาคือ ปัจจัยด้านการให้บริการ 

เช่น มีบุคลากรผู้เช่ียวชาญให้ค�าปรึกษาแนะน�า, บุคลากร

ผู้ให้บริการมีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีความรับผิดชอบสูง 

มีบุคลากรดูแลรักษาความปลอดภัยทั่วถึง เป็นต้นซึ่งไม่

สอดคล้องกับกับงานวิจัยของภรณ์ธิดา จงพิพิธพร (2558) 

ท่ีศึกษาเรื่องปัจจัยท่ีส่งผลต่อความตั้งใจซ้ือท่ีพักอาศัยของ

ผู้สูงอายุที่ต้องการพึงพาตนเอง ที่พบว่า ปัจจัยด้านที่ตั้ง

โครงการ โดยการเลือกซ้ือท่ีอยู่อาศัยส�าหรับวัยเกษียณ ที่

กลุม่เป้าหมายจะพจิารณาจากท�าเลทีต่ัง้โครงการเป็นส�าคญั 

เช่น ในเรื่องการคมนาคมต้องมีการเดินทางท่ีสะดวก ที่ตั้ง

โครงการติดถนนใหญ่ เป็นต้น

ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะส�าหรับการน�างานวิจัยไปใช้จากการ

วิเคราะห์ปัจจัยในการตัดสินใจเลือกโครงการพักอาศัยหลัง

เกษียณเมื่อถึงวัยผู้สูงอายุ ในด้านความต้องการและความ

คาดหวงั ดงันัน้ผูป้ระกอบการโครงการพกัอาศยัหลงัเกษยีณ

ต่างๆ สามารถใช้ผลงานวิจัยนี้ในการวางแผนงานในการ

ด�าเนินงานในธุรกิจเป็นไปได้อย่างมีคุณภาพ และเป็นที่

ต้องการของตลาดคนวัยเกษียณได้
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บทคัดย่อ

การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการไกล่เกลี่ยในศาล ใช้วิธีการศึกษาจากเอกสาร โดย

วิเคราะห์จากกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการไกล่เกลี่ยในศาล ผลการศึกษาพบว่า ศาลยุติธรรมสร้างกระบวนการยุติธรรมทาง

เลือกขึ้น ในรูปแบบของกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท แต่การไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทยังมีข้อจ�ากัดท่ีสามารถด�าเนิน

การได้เฉพาะในคดีแพ่ง คดีอาญาความผิดต่อส่วนตัว และคดีอาญาท่ีราษฎรเป็นโจทก์เท่านั้น แต่ในคดีอาญาแผ่นดินตาม

กฎหมายแล้ว ยังไม่เปิดช่องให้น�าไปสู่การไกล่เกลี่ยในศาลได้ ปัจจุบันมีเพียงศูนย์คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในศาล ท่ีเป็น 

กระบวนการคุ้มครองสิทธิด้วยการแจ้งสิทธิ หน้าท่ี ตามกฎหมาย ในกระบวนการยุติธรรม ท้ัง โจทก์ จ�าเลย และพยาน

แทนการไกล่เกลี่ย ดังนั้น จึงควรแก้ไขกฎหมายให้คดีอาญาแผ่นดินบางประเภทให้สามารถไกล่เกลี่ยได้ โดยพิจารณาค่า

เสียหายในส่วนแพ่ง หากคู่ความไม่ติดใจค่าเสียหายในส่วนแพ่ง เพื่อให้คดีอาญาแผ่นดินบางประเภทระงับไป

ค�ำส�ำคัญ: การไกล่เกลี่ย, ศาล, กฎหมาย

Abstract

This research aims to study laws relating to mediation in courts. The research was conducted 

by studying from documents and analyzing from laws relating to mediation in courts. The research 

results found that the court of justice created an alternative judicial process in a form of mediation 

process. However, the mediation is limited to be implemented only in civil cases, criminal cases, 

private offences, and criminal cases which plaintiffs are populaces only. According to law, civil cases 

are currently unavailable for mediation in courts. There is only the center for rights and liberties 

protection in criminal cases in courts which is the rights protecting process to inform rights as well 

as duties according to law in judicial process for plaintiff, defendant and witnesses instead of media-

tion. Therefore, the laws should be amended to allow certain types of criminal cases to be able to 

mediate by considering civil damages, if the litigant is not attracted to civil damages to make certain 

types of criminal cases suspend.

Keywords: mediation, court, law
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ปัญหาอาชญากรรมและและคดีที่เข ้าสู ่ระบบ

ศาลมีจ�านวนมากสอดคล้องกับจ�านวนผู้ต้องขังที่เพิ่มขึ้น

ตามไปด้วยจนเรือนจ�า ทัณฑสถาน มีสภาพแออัดมากไม่

สามารถแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขังได้เต็มประสิทธิภาพเท่าท่ีควร 

ส�านักงานศาลยุติธรรมจึงมีนโยบายสนับสนุนให้ศาลต่างๆ 

น�ากระบวนการสมานฉันท์และสันติวิธีมาใช้อีกวิธีหนึ่งใน

การจัดการคดีอาญาและคดีแพ่งเพื่อให้เกิดความสะดวก

และรวดเรว็ทัง้ยงัเป็นการให้ความรูค้วามเข้าใจแก่ตวัจ�าเลย

ในแง่ของการด�าเนินคดีของศาล ชี้ให้เห็นถึงผลดีผลเสีย

ของการที่จ�าเลยจะตัดสินใจด�าเนินคดีของตนต่อไปหรือ

ไม่ในภายหน้า กระบวนการสมานฉันท์และสันติวิธีนับว่า

เป็นเรื่องใหม่ในแง่การบริหารจัดการคดีของศาลเพื่อให้คดี

ความในศาลเสร็จสิ้นไปได้โดยเร็วซึ่งอาจมีผู้ที่เห็นด้วยหรือ

ไม่เห็นด้วยกับกระบวนการการนี้ แต่อาจเป็นทางเลือกอีก

ทางหน่ึงของจ�าเลย ผูถ้กูฟ้องคดแีละทกุฝ่ายในกระบวนการ

ยุติธรรมที่จะช่วยท�าให้คู่ความในคดีรวมทั้งผู้เสียหาย ได้

รับผลดีและยุติธรรมตามครรลองของกฎหมาย หากคดีท่ี

พิจารณาไม่แล้วเสร็จภายในเวลาอันสมควรก็จะท�าให้คู ่

กรณีเห็นว่าไม่เป็นธรรมทั้งๆ ที่คู่กรณีต้องการให้เกิดความ

เป็นธรรมโดยการพึ่งพากระบวนการยุติธรรม ทั้งนี้เพราะมี

ปัจจัยหลายอย่างที่ท�าให้การด�าเนินกระบวนพิจารณาใน

ศาลต้องล่าช้าไม่ว่าจะเป็นจ�านวนผู้พิพากษาที่มีน้อยไม่

สัมพันธ์กับปริมาณคดีในแต่ละศาล คดีที่มีปัญหายุ่งยาก

ซับซ้อน พยานหลักฐานในคดีมีมากต้องใช้ระยะเวลาสืบ

พยานของคู่ความนาน แม้กระทั่งขั้นตอนกระบวนพิจารณา

ตามที่กฎหมายก�าหนดโดยเฉพาะคดีที่จ�าเลยให้การปฏิเสธ

ต้องมีการนัดพิจารณาแบบต่อเนื่อง  

การปรบัปรุงกระบวนการพิจารณาพิพากษาคดขีอง

ศาลยุติธรรมที่เป็นทางการให้มีการพัฒนาไปสู่กระบวนการ

ทางเลือกมากขึ้น ซึ่งแนวคิดของกระบวนการยุติธรรมเชิง

สมานฉันท์น้ีก็ถือเป็นทางเลือกหนึ่งที่ส�าคัญในปัจจุบัน 

และจะพัฒนาสังคมที่มีลักษณะพหุวัฒนธรรมแบบสังคม

ไทย ไม่ให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเกิดความรู้สึกว่ารัฐเป็นศัตรูกับ

ประชาชนเพราะไม่ว่ารัฐหรือประชาชนในพื้นที่ก็อยู่ภาย

ใต้ร่มธงไตรรงค์เดียวกันและช่วยให้การพัฒนาเชิงความ

รู้สึกนั้นจะต้องเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน 

วัตถุประสงค์กำรวิจัย 

เพื่อศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการไกล่เกลี่ย

คดีแพ่งและการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพคดีอาญาในศาล

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

การวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) 

การออกแบบวิจัยเชิงคุณภาพเป็นการวิจัยท่ีมุ ่งศึกษา

วิเคราะห์ ถึงแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม

เชิงสมานฉันท์ แนวคิดการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

1. วิจัยเอกสาร (documentary research) 

โดยการรวบรวม ศึกษา ค้นคว้าและวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ 

ประกอบด้วยข้อมูลท่ีปรากฎในรูปของเอกสาร ข้อมูลทุติย

ภูมิ (Secondary data) เป็นเอกสารข้อมูลท่ีได้ผ่านการ

วเิคราะห์หรอืตคีวามจากบคุคลอืน่มาแล้ว ได้แก่ บทบญัญตัิ

ของกฎหมายต่าง ดงันี ้เอกสารท่ัวไป ได้แก่ หนงัสอื บทความ 

งานวิจัย และวิทยานิพนธ์ท่ีเก่ียวข้อง

2. บทบัญญัติกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ

ด�าเนินงานศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพาทและการด�าเนินคดีศูนย์

คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญาในศาลยุติธรรม ซึ่ง

มีกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง ดังต่อไปนี้ คือ

-รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 

2550

-รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 

2560

-ประมวลกฎหมายอาญา

-ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

-ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

 -ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่า

ด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2544 แก้ไขเพิ่มเติมโดย

ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยการไกล่

เกลี่ยข้อพิพาท (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2547

-ระเบียบคณะกรรมการบรหิารศาลยตุธิรรมว่าด้วย

การไกล่เกลี่ยเพื่อระงับข้อพิพาททางการเงิน พ.ศ. 2544

เอกสารทัว่ไปทีเ่กีย่วข้อง ได้แก่ การศกึษาวเิคราะห์
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ข้อมูลจาก หนังสือ บทความ รายงานการศึกษาวิจัย กฎ

กระทรวง ประกาศกระทรวง ค�าสั่งหรือระเบียบเกี่ยว

กับกฎหมายตาม และเอกสารอื่นๆ รวมทั้งข้อมูลทาง

อินเตอร์เน็ต

ผลกำรวิจัย

1. แนวความคิดทฤษฎี การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 

ความยุติธรรมเป็นเสมือนบางสิ่งบางอย่าง ที่

สามารถรู้สึกหรือรับรู้ได้โดยสัญชาตญาณ แต่เป็นสิ่งที่ยาก

แก่การอธบิาย การยตุข้ิอพพิาทจงึเป็นสิง่จ�าเป็นส�าหรบัการ

ที่จะน�าความสงบเรียบร้อยกลับคืนสู่สังคม (1) การหลีก

เลี่ยงหรือการหนีปัญหา (avoidance) เป็นวิธีการแก้ไข

ความขัดแย้งโดยที่คู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงไม่สนใจสิ่งท่ีอีก

ฝ่ายหนึ่งเรียกร้องหรือไม่สนใจปัญหาที่เกิดขึ้นท้ังนี้อาจ

เกิดจากความไม่รู้ว่ามีความขัดแย้งเกิดขึ้น (2) การเจรจา

ต่อรอง (negotiation) เป็นวิธีการแก้ไขความขัดแย้งโดยที่

คู่กรณีที่พิพาทกัน สมัครใจที่จะแก้ไขปัญหาความขัดแย้งที่

เกิดขึ้นระหว่างกันให้ยุติลง ด้วยการพูดคุยบอกกล่าวให้อีก

ฝ่ายหนึ่งทราบถึงความต้องการและประโยชน์ของตน หาก

เจรจาต่อรองแลกเปลีย่นประโยชน์ต่างๆ ซึง่กนัและกนั และ

เกิดจากการตกลงใจร่วมกันในการยุติความขัดแย้ง ซึ่งเป็น

วิธีการที่สะดวก รวดเร็วไม่เป็นทางการ (3) การไกล่เกลี่ย

ข้อพิพาท (mediation) เป็นวิธีการแก้ไขความขัดแย้งท่ี

มีลักษณะคล้ายกับการเจรจาต่อรอง แต่มีบุคคลท่ีสาม 

ซึ่งเรียกว่า “ผู้ไกล่เกลี่ย” เข้ามาคอยช่วยเหลือสนับสนุน

กระบวนการเจรจาต่อรองให้ด�าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

การประนีประนอมข้อพิพาทแตกต่างจากการ

พิจารณาคดีของศาล ดังเช่นน่ันก็หมายความว่า การ

พิจารณาคดีในกรณีปกติศาลจะต้องค้นคว้าหาความจริง

ที่คู่ความโต้แย้งกันหรือชั่งน�้าหนักพยานของแต่ละฝ่ายว่า

ใครมีน�้าหนักมากว่ากัน ส่วนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเป็น

ส่ิงที่ต้องค้นหาความพึงพอใจของคู่กรณีทั้งสองฝ่าย ดังนั้น 

การค้นหาความพึงพอใจของคู่กรณีทุกฝ่ายนับว่า เป็นสิ่งท่ี

ยากและเป็นหน้าที่ของผู้ไกล่เกลี่ยที่จะต้องค้นหาความพึง

พอใจของคู่กรณีทุกฝ่ายให้ได้ว่าอยู่ ณ ตรงจุดใด หากผู้ไกล่

เกลี่ยสามารถค้นหาได้ก็จะท�าให้ประสานประโยชน์ของคู่

กรณีได้โดยน�าหลักการของการมีส่วนในการมีส่วนได้และ

ส่วนเสียมาอยู่ในผลประโยชน์ของท้ังสองฝ่ายจนทุกฝ่าย

เห็นส่วนตนเองก็ได้รับผล ประโยชน์ในการประนีประนอม

นั้นโดยท่ีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ได้ถูกบังคับให้ยอมรับข้อเสนอ

หรอืข้อเรยีกร้องจากอกีฝ่ายหนึง่อยูเ่พยีงฝ่ายเดยีว ซึง่ ความ

ยุติธรรมนั้น เป็นเรื่องท่ีมีความละเอียดอ่อน ซ่ึงอาจกล่าว

ได้ว่าต้องมีลักษณะเท่ียงตรง สม�่าเสมอ และมีความพอดี 

(ภูริชญา วัฒนรุ่ง, 2548 )

2. ความหมายและลักษณะของการไกล่เกลี่ยข้อ

พิพาท 

การประนีประนอม หมายถึง คู่กรณีท้ังสองฝ่าย

ระงับข้อพิพาท โดยมีบุคคลท่ีสามเข้ามาเป็นคนกลาง  

(ภานุ รังสีสหัส, 2538; โชติช่วง ทัพวงศ์, 2539 ) ในการ

พูดคุยกระบวนการยุติหรือระงับข้อพิพาทด้วยความตกลง

ยินยอมของ คู่ความเอง (Christopher, 1996) โดยท่ีมี

บุคคลท่ีสามมาเป็นคนกลางคอยช่วยเหลือแนะน�า เสนอ

แนะหาทางออก ในการยุติหรือระงับข้อพิพาทให้คู่ความ

ต่อรองกัน ต่างฝ่ายต่างผ่อนปรนกันได้ส�าเร็จ (เกษม คม

สัตย์ธรรม, 2548)

3. การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและกระบวนการไกล่

เกลี่ยข้อพิพาท

กระบวนการไกล่เกลีย่ข้อพพิาททางแพ่ง ส�านกังาน

ศาลยุติธรรมได้แบ่งประเภทของกระบวนการไกล่เกล่ีย

ข้อพิพาทที่ใช้ในประเทศไทยมี 4 วิธีใหญ่ๆ ดังนี้ (ส�านัก

ระงับข้อพิพาทส�านักงานศาลยุติธรรม, 2547) (1) การ

เจรจาต่อรอง (negotiation) เป็นวิธีการระงับข้อพิพาท

โดยทั้งสองฝ่ายเจรจาตกลงกันเองเพื่อยุติข้อพิพาทท่ีเกิด

ข้ึน ซ่ึงการตัดสินใจท่ีจะยุติข้อพิพาทอยู่กับคู่กรณีเป็นหลัก  

(2) การไกล่เกลีย่เพือ่ยงัให้เกดิ การประนปีระนอมยอมความ 

(conciliation or mediation) เป็นวิธีการระงับข้อพิพาท

โดยบุคคลที่สามที่มีความเป็นกลางเข้ามาช่วยหาข้อเสนอ

แนะ หาทางออกให้คู่กรณีเพื่อปรองดองผ่อนปรนแก่กัน

และให้ตกลงกัน (3) การอนุญาโตตุลาการ (arbi-tration) 

และ (4) การด�าเนินการพิจารณาในศาล(litigation) เป็น

วิธีการระงับข้อพิพาท โดยมีบุคคลท่ีสามเป็นผู้ช้ีขาด ซึ่ง

บุคคลท่ีสามเรียกว่าผู้พิพากษา จะเป็นผู้ท่ีมีอ�านาจในการ

วินิจฉัยช้ีขาดตัดสินข้อพิพาทโดยอาศัยกฎหมายและพยาน

หลักฐานซึ่งเมื่อศาลมีค�าพิพากษาชี้ขาดเช่นใดแล้วคู่ความ
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ทุกฝ่ายจะต้องปฏิบัติตามหากฝ่ายใดไม่ปฏิบัติตามฝ่ายท่ี

ชนะคดีย่อมด�าเนินการขอให้ศาลบังคับคดีตามค�าพิพากษา

ได้ (สรวิศ ลิมปรังษี, 2551)

ดังน้ัน การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในศาล หมายถึง 

การที่ผู ้ไกล่เกลี่ยท�าการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทซึ่งเป็นคดีท่ี

อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลต้ังแต่ศาลรับฟ้องจนถึง

ก่อนมีค�าพิพากษาถึงที่สุดให้กับคู่ความ เป็นการช่วยให้คู่

ความทั้งสองฝ่ายสามารถบรรลุข้อตกลงร่วมกัน แต่ผู้ไกล่

เกลี่ยไม่มีอ�านาจในการก�าหนดข้อตกลงให้แก่คู่ความแต่

อย่างใด โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้เกิดการประนีประนอม

ยอมความให้จากความสมัครใจของคู่ความทั้งสองฝ่ายเป็น

ส�าคัญ ดังนั้น ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจขอยกเลิกการไกล่เกลี่ย

เสียเมื่อใดก็ย่อมได้

4. แนวคิดในเรื่องยุติธรรมเชิงสมานฉันท์

แนวคิดยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ยังเห็นว่า การกระ

ท�าความผิดอาญานอกจากจะเป็นการกระท�าต่อรัฐแล้ว ยัง

เป็นการกระท�าต่อความสัมพันธ์ของบุคคลด้วย ดังน้ัน การ

แก้ปัญหาอาชญากรรมที่ถูกต้องจึงควรให้ผู้ได้รับผลกระทบ

โดยตรงจากการกระท�าความผิด คือ ผู้เสียหาย ผู้กระท�า

ความผิดและชุมชนได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและ

ป้องกันอาชญากรรมดังกล่าว (Mark & Robert, 2007) 

หลักการของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ คือ  

(1) อาชญากรรมไม่ใช่การกระท�าที่รัฐเป็นผู้เสียหายเพียง

ฝ่ายเดียวแต่อาชญากรรมยังก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้เสีย

หายในส่วนตัวด้วย ดังนั้น รัฐจึงไม่ควรผูกขาดอ�านาจการ

ด�าเนินคดไีว้ทีรั่ฐเพยีงล�าพงั ควรเปิดโอกาสให้ผูเ้สยีหายและ

ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการด�าเนินคดีด้วย (2) กระบวนการ

ยุติธรรมไม่ควรมุ่งน�าตัวผู้กระท�าผิดมาลงโทษเพียงอย่าง

เดียว แต่ควรพิจารณาถึงการบรรเทาความเสียหายให้ทุก

ฝ่ายได้กลับคืนสู่สภาพดีตามเดิมด้วย (3) การกระท�าความ

ผิดก่อให้เกิดหน้าที่ที่ผู ้กระท�าต้องรับผิดชอบเยียวยาใน

ความเสียหายโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู ้กระท�าผิดต้องส�านึก

ในผลจากการกระท�าและต้องรับผิดชอบต่อผู ้เสียหาย  

(4) บุคคลผู้เก่ียวข้องมีส่วนร่วมในการแสดงความรู้สึกท่ีเกิด

ขึน้จากการกระท�าผดิและมบีทบาทในการหาแนวทางยตุข้ิอ

ขัดแย้งร่วมกัน (5) ในขณะท่ีรัฐได้น�ากระบวนการยุติธรรม

เชิงสมานฉันท์มาใช้กับคดี รัฐยังคงมีอ�านาจด�าเนินคดีตาม

กระบวนยุติธรรมทางอาญาตามปกติไปได้จนกว่าคู่กรณีจะ

หาข้อยุติตามกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ได้ ดังนั้น 

ลักษณะของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์จึงเป็นผล

ให้เกิดการประชุมร่วมกันระหว่างผู้เสียหาย ผู้กระท�าผิด

และบุคคลอื่นท่ีได้รับผลกระทบจากผลร้ายท่ีเกิดข้ึน เช่น 

ชุมชน หรือผู้ใกล้ชิดกับผู้กระท�าผิด ฯลฯ โดยรูปแบบของ

กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ที่ได้รับความนิยมทั่วไป 

ได้แก่ การไกล่เกลี่ยระหว่างเหยื่อและผู้กระท�าความผิด 

(Victim-Offender Mediation--VOM) การประชุมกลุ่ม

ครอบครัว (Family Group Conferencing--FGC) การ

ประชุมเชิงสมานฉันท์หรือการประชุมชุมชน (Restorative 

or Community Conferencing--RC) คณะกรรมการเชิง

สมานฉันท์ชุมชน (Community Restorative Boards--

CRB) และการล้อมวงพิจารณา (Sentencing Circle--SC)

5. การประนอมข้อพิพาททางอาญา 

การประนอมข้อพิพาททางอาญานั้นเป็นรูปแบบ

เดียวกันการไกล่เกลี่ยและสมานฉันท์ในทางแพ่งแต่ผลจาก

การได้พบและเจรจากันจะช่วยลดความไม่พอใจและความ

แค้นเคืองของฝ่ายผู้เสียหายมาเป็นการให้อภัยและยกโทษ

แก่ผู้กระท�าการฝ่าฝืนกฎหมายอาญา เพื่อให้คู่กรณีพิพาท

มีโอกาสกลับมาปรองดองกันได้อีกครั้ง (สุภัทรา กรอุไร, 

2554) และผลของการาเจรจาอาจท�าให้เงื่อนไขของการ

ด�าเนินคดีหมดไปในความผิดส่วนตัวหรือความผิดอันยอม

ความกันได้ หรืออาจเป็นเหตุให้การด�าเนินกระบวนการ

พิจารณาคดีในชั้นต�ารวจ พนักงานอัยการและศาลยุติธรรม

สามารถระงับลงได้อย่างรวดเร็วกว่าการด�าเนินพิจารณา

ตามข้ันตอนปกติของกระบวนการยุติธรรม
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ตำรำง 1 

เปรียบเทียบการไกล่เกลี่ยในกระบวนการยุติธรรมอาญากับการไกล่เกลี่ยในกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์

กำรไกล่เกลี่ย

ในกระบวนกำรยุติธรรมอำญำ

กำรไกล่เกลี่ย

ในกระบวนกำรยุติธรรมเชิงสมำนฉันท์

ความสมานฉันท์น้อย

การประนีประนอม ความส�าคัญอยู่ที่ผู้กระท�าผิด

(agreement – driven, offend - focused )

ความสมานฉันท์สูง

การสนทนา ความส�าคัญอยู่ท่ีเหยื่อ

(ialogue - driven, victim - sensitive )

1. ให้ความส�าคัญกับการตีค่าความเสียหายเป็นจ�านวนเงิน

ไม่มโีอกาสพดูคยุกนัโดยตรง ระหว่างคูค่วามและชมุชนเรือ่ง

ความเสียหาย จากอาชญากรรมที่เกิดขึ้น

1. ความส�าคัญอันดับแรกอยู่ท่ีการเปิดโอกาสให้เหยื่อและ

ผู้กระท�าผิดได้พูดคุยกันโดยตรงให้เหยื่อได้พูดหรือแสดง

ถึงผลกระทบของอาชญากรรมต่อชีวิตของเขาให้ได้ถาม

และได้รับค�าตอบท่ีต้องการให้ผู้กระท�าของเขาและแสดง

ความรับผิดชอบต่อเหยื่อโดยตรงเพื่อจะได้หาทางท�าแต่

สิ่งท่ีถูกต้องต่อไป

2. เหยื่อไม่มีสิทธิเลือกสถานที่ที่เขารู้สึกว่าเหมาะสมและ

ปลอดภัยในการพบกับผู้กระท�าผิด ไม่มีสิทธิเลือกว่าเขา

อยากพบหรืออยากพูดกับใคร

2. เหยื่อมีทางเลือกโดยผ่านกระบวนการ ได้แก่ เลือกสถาน

ท่ีท่ีพบปะกัน เลือกคนท่ีต้องการพูดคุยด้วย และอื่นๆ

3. เหยื่อมีโอกาสในการแสดงความจ�านงในการเจรจาไกล่

เกล่ียล่วงหน้า แต่ไม่มีโอกาสเตรียมตัวในการเจรจา

3. การตกลงร่วมกันที่น�าไปสู่การลงโทษเพื่อทดแทนเป็น

สิ่งส�าคัญ แต่ท่ีส�าคัญยิ่งกว่าคือการสนทนาของเรื่องผล 

กระท�าของอาชญากรรม

4. ไม่มีการประชุมเพื่อเตรียมตัวล่วงหน้าในการพบปะกัน

ของคู่ความ ระหว่าไกล่เกลี่ยกับเหยื่อ และผู้ไกล่เกลี่ยกับ

ผู้กระท�าผิด

4. มีการพบกันเพื่อเตรียมการระหว่างเหยื่อกับผู้ไกล่เกลี่ย 

และระหว่างผู ้กระท�าผิดและผู ้ไกล่เกลี่ย ก่อนการไกล่

เกลี่ยเพื่อให้ท้ังสองฝ่าย มาพบกัน โดยเน้นท่ีการฟังเหยื่อ

ว่าอาชญากรรมมีผลกระทบต่อชีวิตของเขาอย่างๆไรบ้าง

จ�าแนกความต้องการของเหยื่อให้ชัดเจน และเตรียมทั้งสอง

ฝ่ายให้พร้อมส�าหรับการไกล่เกลี่ยหรือการประชุมร่วมกัน

5. ผู้ไกล่เกลี่ยเป็นผู้มีบทบาทในการอธิบายเกี่ยวกับการกระ

ท�าผิดและผู้กระท�าผิด เหยื่อมีหน้าที่ในการตอบค�าถามขอผู้

ไกล่เกล่ีย ไม่มโีอกาสแสดงความรูส้กึหรอืพดูในสิง่ทีต้่องการ

5. ผู้ไกล่เกลี่ยไม่มีรูปแบบท่ีตายตัวสามารถยืดหยุ่นได้ ให้

เวลาให้คู ่ความได้พูดอย่างเต็มที่ ผู ้ไกล่เกลี่ยต้องมีความ

อดทนในการพูดสูง ใช้หลักมนุษยธรรม ปรับเปลี่ยนรูปแบบ

การไกล่เกลี่ยให้เหมาะสม

6. เจ้าหน้าที่รัฐ (correction stiff) ท�าหน้าที่เป็นผู้ไกล่เกลี่ย 6. ผู้ไกล่เกลี่ยคือ อาสาสมัครในชุมชนท่ีผ่านการฝึกอบรม

มาแล้วซึง่ท�าหน้าทีอ่ย่างอสิระหรอือาจได้รบัความช่วยเหลือ

สนับสนุนจากเจ้าหน้าท่ีรัฐ

7. การไกล่เกลี่ยขึ้นอยู ่กับความสมัครใจของเหยื่อแต่ผู ้

กระท�าอาจไม่สมัครใจก็ได้ และผู้กระท�าผิดก็ไม่ต้องความ

รับผิดชอบ (responsibility)

7. การไกล่เกลี่ยเกิดจากความสมัครใจของเหยื่อและผู้

กระท�าผิด

8. เป็นการะบวนการด�าเนินการที่จัดเตรียมไว้แล้ว (settle 

- driven) และใช้เวลาสั้นๆ

8. การสนทนาใช้เวลานานไม่น้อยกว่า 1 ช่ัวโมง
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ประเภทคดีทีส่ามารถใช้ได้ในกระบวนการยตุธิรรม

เชิงสมานฉันท์ (กิตติพงษ์ กิตยารักษ์, 2545) (1) ความผิดท่ี

เดก็เป็นผูก้ระท�า (2) ความผดิจากความรนุแรงในครอบครวั 

(domestic violence) ซึ่งการจ�าคุกในกรณีนี้ไม่เกิดประ

โยชน์ใดๆ (3) ความผิดที่กระท�าโดยประมาทก็สามารถใช้

กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ได้ดี (4) ความผิดเล็กๆ 

น้อยๆ อืน่ๆ เพ่ือหลกีเลีย่งการจ�าคกุระยะสัน้ ขณะนีใ้นเรอืน

จ�ามีผู้ต้องขังที่ต้องโทษจ�าคุกระยะสั้นค่อนข้างมาก เพราะ

การจ�าคุกระยะสั้นสร้างปัญหามากกว่าแก้ปัญหา (5) ความ

ผิดอาญาต่อส่วนตัวหรือความผิดอาญาที่ยอมความกันได้ 

(6) ข้อพิพาททางแพ่งเกี่ยวเนื่องทางอาญา

6. การยุติคดีด้วยการไกล่เกลี่ย

แนวคิดอรรถประโยชน์นิยม (utilitarianism) 

แนวคิดน้ีเชื่อว ่ากฎหมายย่อมจะถูกบัญญัติขึ้นมาเพื่อ

ให ้เกิดผลประโยชน์มากที่สุดแก ่คนจ�านวนมากท่ีสุด  

(greatest happiness for the greatest number) (ปรีดี 

เกษมทรัพย์. 2543) แนวคิดข้างต้นนี้เป็นพื้นฐานของการ

ยุติคดีด้วยการไกล่เกลี่ยมาก เพราะการยุติคดีด้วยการไกล่

เกลี่ยจะต้องยึดหลักที่ว่า ข้อยุติที่ได้จากการไกล่เกลี่ยที่ดีจะ

ต้องเป็นข้อยตุทิีเ่กดิประโยชน์มากทีส่ดุแก่ทกุฝ่ายทีเ่กีย่วข้อง 

และต้องค�านึงถึงประโยชน์ต่อคนหมู่มาก ซึ่งก็คือประโยชน์

ต่อสังคมและประโยชน์สาธารณะด้วยเช่นกัน (2) แนวคิด

การแก้ไขข้อพิพาทแบบ Win-Win Concept เน้นผลการ

เจรจาที่ออกมาชนะทุกฝ่ายจะยังคงช่วยรักษาสัมพันธภาพ

และไมตรีที่ดีต่อกันของคู่กรณีได้ เพราะผลการเจรจาที่ยุติ

เป็นที่พอใจของทุกฝ่ายย่อมท�าให้ทุกฝ่ายยังคงมองหน้ากัน

ต่อไป และอยูร่่วมกนัในชมุชนได้ หรอือาจกล่าวได้ว่าแนวคดิ 

Win-Win Concept น�าไปสู่การให้อภัย ความสมัครสมาน

สามัคคีและความสงบสุขของผู้คนในสังคม (3) แนวคิดการ

แก้ไขฟื้นฟูผู้กระท�าผิดให้กลับคืนสู่สังคม (reha-bilitation) 

มองในแง่พฤติกรรมของมนุษย์ โดยการน�าตัวผู้กระท�าผิด

ซ่ึงเป็นศูนย์กลางของการแก้ปัญหาและมองว่าเป็นผู้ป่วยท่ี

สามารถแก้ไขพฤติกรรมได้ ให้เข้าสู่กระบวนการแก้ไขฟื้นฟู 

ให้โอกาสทางสังคม ให้สามารถกลับไปสู่สังคมหรือชุมชน

เดิมได้ และให้ผู้กระท�าผิดเป็นพลเมืองดีที่เคารพกฎหมาย 

หรือมีทัศนคติที่ดีต่อสังคม (ประธาน วัฒนวาณิชย์, 2546) 

(4) หลักไม่น�าค�ากล่าวในการเจรจาไปเป็นพยานในช้ันศาล 

(without prejudice principle) (5) หลักความยินยอม

ของคู่กรณีทั้งสองฝ่าย (6) แนวความคิดหลักสามารถตรวจ

สอบได้ (accountability) (7) แนวความคิดว่าด้วยอ�านาจ

ในการยุติคดีอาญา 

ซ่ึงไม ่ว ่าแนวคิดและทฤษฎีในการไกล ่ เกลี่ย 

ประนีประนอม ระงับข้อพิพาท ต่างดังกล่าวมาข้างต้น

ล้วนแล้วแต่ต้องเลือกมาใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์โดย

กระบวนการสมานฉันท์เป็นกระบวนการยุติธรรมทางเลือก

ท่ีสามารถมีอยู่ในทุกข้ันตอนของกระบวนการยุติธรรม เริ่ม

ตั้งแต่ในชุมชน จนถึงช้ันศาลตลอดจนช้ันของการบังคับคดี

ในคดีแพ่งก็ยังสามารถน�ามาใช้ได้จึงเป็นประโยชน์แก่การ

อ�านวยความยุติธรรมคือความพึงพอใจทุกฝ่ายและรวดเร็ว

เกิดประโยชน์กับสังคม

7. ระเบียบข้ันตอน กระบวนการของระบบไกล่

เกลี่ยข้อพิพาทในคดีแพ่ง 

กฎหมายหรือระเบียบท่ีเก่ียวข้องกับระบบไกล่

เกลีย่ข้อพพิาทในศาลยตุธิรรมรากฐานของระบบทางศาลนัน้

แต่เดิมจะถูกวางกรอบ กฎเกณฑ์ต่างๆ ไว้เพื่อเป็นแนวทาง

ปฏบิตั ิดงันัน้สิง่ทีเ่ป็นหวัใจของการเปลีย่นแปลงประเพณนีี้

คือ การมีระเบียบกฎหมายท่ีเอื้อต่อการน�าระบบไกล่เกลี่ย

ข้อพิพาทนั้นมาใช้ได้ ส�าหรับกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการ

ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเฉพาะของศาลยุติธรรม ในปัจจุบันได้

ยึดถือกฎหมายหลักๆ ได้แก่ ระเบียบคณะกรรมการบริหาร

ศาลยุติธรรมว่าด้วยการไกล่เกลี่ย ข้อพิพาท พ.ศ.2544 

ออกโดยอาศัยอ�านาจตามความในมาตรา 17 (1) แห่งพระ

ราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ.2543 

มารองรับไว้ ซ่ึงเมื่อมีการฟ้องคดีต่อศาลและศาลหรือผู้ไกล่

เกลี่ยหรือผู้ประนีประนอมประจ�าศาลสามารถไกล่เกล่ีย

ส�าเร็จ คู่ความต่างพอใจยุติธรรมท้ังสองฝ่ายแล้วก็มักจะ

จบลงด้วยการท�าสัญญาประนีประนอมยอมความในศาล

ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 138 

ซ่ึงบัญญัติว่า “ในคดีท่ีคู่ความตกลงกันหรือประนีประนอม

ยอมความกัน ในประเด็นแห่งคดีโดยมิได้มีการถอนค�าฟ้อง

นัน้และข้อตกลงหรอืการประนปีระนอมยอมความกนันัน้ ไม่

เป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมาย....” ศาลจึงพิพากษาไปตามข้อ

ตกลงนัน้เป็นอนัจบสิน้กระบวนความการต่อสูเ้พือ่เอาความ

แพ้ชนะกัน คดีเกือบทุกคดีหากจบลงด้วยการยอมความมัก

จะสิ้นสุดลงท่ีศาลช้ันต้นเพราะโดยหลักท่ัวไปแล้วเมื่อศาล

ชั้นต้นพิพากษาตามยอมแล้ว ห้ามมิให้คู่ความอุทธรณ์ดัง
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กล่าวแล้วข้างต้น นอกจากกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

แล้วยังมีการเชื่อมโยงกับกฎหมายอื่นๆ เนื่องจากการไกล่

เกลี่ยข้อพิพาทเป็นการระงับข้อพิพาทอย่างหนึ่ง ซึ่งอาจ

กระท�าได้ทั้งขณะเกิดข้อพิพาทแต่ยังไม่น�าคดีข้ึนสู ่ศาล 

และหากเป็นการตกลงนอกศาล ผลของข้อตกลงก็จะเป็น

ไปตามทีไ่ด้ตกลงกนัและผกูพนับงัคบัตามประมวลกฎหมาย

แพ่งและพาณิชย์ มาตรา 850-852 ถ้าเป็นการตกลงกันใน

ศาลผลจะเป็นไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ

แพ่ง มาตรา 138 อันท�าให้คดีผูกพันตามค�าพิพากษาตาม

ยอมหากคู่ความไม่ปฏิบัติตามค�าพิพากษาคู่ความอีกฝ่าย

ก็สามารถบังคับคดีได้

ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานอื่น

ที่เอื้อต่อระบบไกล่เกลี่ยข้อพิพาท เช่น กรมการปกครอง 

ส�านักงานต�ารวจแห่งชาต ิส�านกังานอยัการสงูสดุ กระทรวง

ยุติธรรม เป็นต้น เพื่อเป็นการเอื้ออ�านวยและก�าหนดหลัก

ปฏิบัติส�าหรับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทไว้ แต่ทั้งนี้ระเบียบดัง

กล่าวก็จ�าเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยน พัฒนาให้มีมาตรฐาน

เดียวกันทั้งระบบทั้งในชั้นพนักงานต�ารวจ พนักงานอัยการ

และชัน้ศาล รวมทัง้การพจิารณาถงึจดุอ่อนของข้อกฎหมาย

ที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยระบบการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทให้

มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อการบริหาร

จัดการงานคดีที่คั่งค้างในศาลยุติธรรม 

ในด้านข้อจ�ากัดของประเภทคดีในการน�าเข้าสู ่

ระบบไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ปัจจุบันระบบการไกล่เกลี่ยข้อ

พิพาทนี้ได้น�ามาใช้ในศาลยุติธรรม โดยจัดแบ่งเป็นประเภท

คดีแพ่งกล่าวคือ ส�าหรับคดีที่สามารถไกล่เกลี่ยข้อพิพาทได้

ในปัจจุบัน ได้แก่ คดีแพ่งทุกประเภทรวมถึงคดีผู้บริโภค คือ 

คดีที่ก�าหนดว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างเอกชนด้วยกัน

ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเร่ืองเกี่ยวกับความสามารถของบุคคล 

ทรัพย์สิน นิติกรรม สัญญา หนี้สิน ครอบครัว มรดก ซ่ึงคดี

แพ่งเหล่านี้ไม่กระทบกระเทือนต่อประโยชน์สาธารณชน 

กฎหมายจึงยินยอมให้ประนีประนอมยอมความกันได้เสมอ

8. หลักเกณฑ์กระบวนการสมานฉันท์และสันติ

วิธีในคดีอาญา

ในคดีอาญาในศาลเดิมจะมีศูนย์สมานฉันท์และ

สันติวิธี แต่ปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนเป็นศูนย์คุ้มครองสิทธิ

และเสรีภาพในคดีอาญาตามรายงานผลการด�าเนินงาน

คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในศาล1 

ซ่ึงในส่วนของความผิดอาญาแผ่นดินนั้นจะใช้กระบวนการ

คุ ้มครองสิทธิด้วยการแจ้งสิทธิ หน้าท่ีตามกฎหมายใน

กระบวนการยุติธรรม ทั้ง โจทก์ จ�าเลยและพยานแทน 

ซึ่งเห็นว่าในบางกรณีอาจน�ากระบวนการสมานฉันท์และ

วิธีระงับข้อพิพาทมาใช้ได้เช่นกัน เช่น ในกรณีกระท�าโดย

ประมาทหรือโทษเล็กน้อยและได้ส�านึกผิดชดใช้เยีวยาผู้

เสียหายให้พอสมควรแล้ว อาจใช้ประกอบดุลพินิจของ

ศาลในการรอลงอาญาหรือให้ได้รับโทษน้อยลง เป็นต้น 

ทั้งนี้ คดีอาญที่ราษฎรเป็นโจทก์ คดีอาญายอมความได้ 

และค�าร้องส่วนแพ่ง2 ในคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องคดีอาญาจะ

อยู่ในกระบวนการในศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในศาล ซึ่ง

น�ากระบวนการสมานฉันท์มาใช้ในการประนีประนอมข้อ

พิพาทในคดีอาญาในความผิดอันยอมความได้ 

คดีอาญาเฉพาะความผิดที่ยอมความได้ คือ คดี

อาญาประเภทนี้กฎหมายบัญญัติไว้โดยเฉพาะให้เป็นความ

ผิดอันยอมความกันได้มีลักษณะดังนี้

(1) ความผดิเกีย่วกบัการค้า ในลกัษณะต่อไปนีเ้ป็น

ความผดิทีย่อมความกนัได้ตามประมวลกฎหมายอาญา เช่น 

- เอาช่ือ รูป หรือสิ่งประดิษฐ์ของผู้อื่นมาใช้กับสิ้น

ค้าของตนเอง (มาตรา 272(1))

- การเลียนแบบป้ายเพื่อให้ประชาชนหลงเชื่อ

ว่าการค้าของตน เป็นการค้าหรือสถานท่ี ของคนอื่นที่ตั้ง

อยู่ใกล้เคียงกัน (มาตรา 272 (2))

-ออกข่าวข้อความเท็จเพื่อท�าลายสิ้นค้าฝ่ายตรง

ข้าม เพื่อเป็นประโยชน์แก่ ฝ่ายตน การกระท�าออกข่าว

เท็จเช่นนี้เป็นคดีอาญา (มาตรา 272 (3))

(2) ความผิดเก่ียวกับเพศ ซ่ึงเป็นคดีอาญาที่ยอม

ความกันได้ ระหว่างผู้กระท�าความผิด และผู้เสียหายได้แก่ 

การกระท�าดังนี้

1คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมมีมติเห็นชอบรายงานผลการด�าเนินงานของคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในศาล 
เรื่อง การปรับปรุงศูนย์สมานฉันท์และสันติวิธี เมื่อวันท่ี 15 กรกฎาคม 2559.
2ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 44/1
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- กระท�าอนาจารแก่บุคคลอายุเกิน 15 ปี ซ่ึงมิได้

กระท�าต่อหน้าคนอื่น และผู้เสียหาย ไม่ได้รับอันตรายบาด

เจ็บสาหัส หรือถึงแก่ความตาย และไม่ได้กระท�าต่อบุตร

หรือศิษย์ในความดูแลผู้อยู่ในความควบคุมดูแลตามหน้าท่ี 

(มาตรา 309 วรรคแรก)

(3) ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพและชื่อเสียง ซ่ึงเป็น

ความผิดทางอาญาอันยอมความกันได้ มีดังนี้

- ข่มขืนใจ ด้วยวิธีการต่างๆ จนผู้ถูกข่มขืนใจต้อง

กระท�าตามการน้ัน (มาตรา 309 วรรคแรก)

- กักขังหน่วงเหนี่ยวผู้อื่น ท�าให้ปราศจากเสรีภาพ

ในร่างกายกระท�าการโดยประมาท เป็นเหตุให้ผู้อื่นต้อง

ถูกกักขังหน่วงเหนี่ยวจนต้องปราศจากเสรีภาพในร่างกาย 

(มาตรา 310 วรรคแรก มาตรา 311 วรรคแรก)

(4) ความผิดฐานเปิดเผยความลบั ซึง่มลีกัษณะ ดงันี้

- เปิดจดหมาย โทรเลข ของผู้อื่น หรือเปิดเผย

ข้อความในจดหมาย หรือโทรเลข (มาตรา 322)

- เป็นเจ้าพนักงานผู ้มีหน้าที่ แล้วน�าความลับ

ของผู้อื่นที่ตนทราบมาโดยหน้าที่ไปเปิดเผย (มาตรา 323 

มาตรา 324)

(5) ความผิดฐานหมิ่นประมาท ซึ่งมีลักษณะ ดังนี้

- ผู้ใดใส่ความผู้อื่นต่อบุคคลที่สามท�าให้ผู้อื่นต้อง

ถูก เหยียดหยาม เกลียดชัง เสียชื่อเสียง (มาตรา 326)

- ผู ้ใดใส่ความผู ้ตายต่อบุคคลที่สามท�าให้พ่อ

แม่ บุตร สามีและภรรยาเสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่นเกลียดชัง 

(มาตรา 327)

- ผู้โฆษณาด้วยเอกสาร ภาพ ตัวอักษร บันทึกเสียง 

เป็นการ¬หมิ่นประมาทผู้อื่น (มาตรา 328)

(6) ความผิดฐานฉ้อโกง ซึ่งเป็นความผิดทางอาญา

ที่ยอมความได้ มีดังนี้

- ปกปิดความจริง หรือแสดงข้อความเท็จ เป็นการ

หลอกลวงเอาทรัพย์ผู้อื่น (มาตรา 341)

- แสดงตนเองเป็นผูอ้ืน่ หรอืหลอกลวงเดก็ (มาตรา 

342)

- หลอกลวงคนตั้งแต่สิบคนขึ้นไปให้ท�างานแล้วไม่

จ่ายค่าแรง (มาตรา 344)

- รับประทานอาหารและเครื่องดื่ม โดยรู้ว่าตนไม่มี

เงินท่ีจะช�าระค่าอาหาร (มาตรา 345)

- แกล้งท�าให้เกิดความเสียหายแค่ทรัพย์สินที่ได้

ท�าประกันวินาศภัยไว้ (มาตรา 347) 

(7) ความผิดฐานโกงเจ้าหนี้ ซ่ึงเป็นความผิดทาง

อาญาอันยอมความได้ มีดังนี้

- ท�าลายทรัพย์ท่ีตนจ�าน�าไว้ เกิดความเสียหายแก่

ผู้รับจ�าน�า(มาตรา 349)

- ผู้ท่ีซ่อนเร้น โอนทรัพย์ไปให้ผู้อื่น แกล้งแจ้งหนี้

ไม่เป็นจริงเพื่อโกงการช�าระหนี้(มาตรา 350) 

(8) ความผดิฐานยกัยอก ซึง่เป็นความผดิทางอาญา

อันยอมความได้ มีดังนี้

- ครอบครองทรัพย์อยู่แล้วเอาเป็นของตนหรือผู้

อื่นโดยทุจริต (มาตรา 352)

- เป็นผู ้จัดการทรัพย์สินแล้วกระท�าหน้าที่โดย

ทุจริต (มาตรา 353)

- เก็บทรัพย์สินได้แล้วเบียดบังเอาเป็นของตนหรือ

ของผู้อื่น(มาตรา 355)

(9) ความผิดฐานท�าให้เสียทรัพย์ ซ่ึงเป็นความผิด

ทางอาญาอันยอมความได้ มีดังนี้

- ท�าลายทรัพย์ หรือท�าให้เสื่อมแก่ทรัพย์ของผู้

อื่น(มาตรา 358)

- ท�าลายทรัพย์ เพื่อใช้ในการเกษตรอุตสาหกรรม 

ปศุสัตว์ ยวดยาน หรือสัตว์พาหนะท่ีใช้ในการขนส่งพืชผล

ของเกษตรกร (มาตรา 359) 

(10) ความผดิฐานบกุรกุ ซึง่เป็นความผดิทางอาญา

อันยอมความได้ มีดังนี้

- เข้าไปเพื่อถือการครอบครองอสังหาริมทรัพย์

ของผู้อื่น (มาตรา 362)

- ท�าลายเครื่องหมายเขตอสังหาริมทรัพย์ (มาตรา 

363)

- เข้าไปหลบซ่อนตัวอยู่ในเคหสถานของผู้อื่นโดย

ไม่มีเหตุอันควร หรือไม่ยอมออกไปเมื่อผู้มีสิทธิ์ห้ามไม่ให้
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เข้าไปได้ท�าการไล่ให้ออก (มาตรา 364)

ซึ่งความผิดอันยอมความได้ตามประมวลกฎหมาย

อาญา มาตรา 96 บญัญติัว่า“ภายใต้บงัคับประมวลกฎหมาย

อาญา มาตรา 95 ในกรณีความผิดอันยอมความได้ ถ้าผู้เสีย

หายมิได้ร้องทุกข์ภายในสามเดือนนับแต่วันที่รู้เรื่องความ

ผิดและรู้ตัวผู้กระท�าความผิดเป็นอันขาดอายุความ” ซึ่ง

หากไม่ร้องทุกข์หรือฟ้องคดีภายในสามเดือนนับแต่วันที่รู้

เรื่องความผิดและรู้ตัวผู้กระท�าความผิดคดีก็เป็นอันระงับ

เนื่องจากขาดอายุความ

ภำพ 1 แผนผังการเข้าสู่ศูนย์คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญา

กำรอภิปรำยผล

ในส่วนคดีอาญาความผิดต่อแผ่นดิน กล่าวคือ คดี

อาญาความผิดต่อแผ่นดินนี้ โดยหลักทั่วไปแล้ว ถือว่าแผ่น

ดินเป็นผู้เสียหายหรือกระทบกระเทือนต่อประโยชน์ของ

สาธารณชนหรือสังคมโดยส่วนรวมนั่นเอง ดังนั้น กฎหมาย 

คือ ประมวลกฎหมายอาญาของประเทศไทย จึงบัญญัติให้

ความผิดอาญาต่อแผ่นดินเป็นความผิดอันยอมความไม่ได้ 

ทั้งนี้ หากน�าเข้าสู่ระบบการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพใน

คดีอาญาและสามารถตกลงกันในกรณีคดีที่ผู้เสียหายเป็น

เอกชนได้โดยวิธีท�าสัญญาประนีประนอมยอมความแล้ว 

ต่างก็เกรงว่าสัญญาประนีประนอมยอมความดังกล่าวอาจ

ขัดต่อกฎหมายและตกเป็นโมฆะตามหลักนิติกรรมสัญญา3 

คดีอาญาท่ีราษฎรเป็นโจทก์ ไม่ค�านึงว่าจะเป็นคดี

อาญายอมความได้หรืออาญาแผ่นดิน เมื่อศาลรับฟ้องเพื่อ

นัดไต่สวนมูลฟ้อง กรณีโจทก์และผู้ถูกฟ้อง มีความประสงค์

ท่ีจะเจรจากันพึงมีการให้ความรู้แก่โจทก์และผู้ถูกฟ้องใน

เบ้ืองต้นเพิ่มเติมจากการไกล่เกลี่ยในส่วนสิทธิตามประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา หากเจรจาตกลงกันได้จะ

ส่งผลให้มีการถอนฟ้อง หรือประนีประนอมยอมความ รวม

ท้ังการสั่งยกเลิกวันนัดไต่สวนมูลฟ้องได้

ในกรณีที่ไม่มีการเจราจาหรือการเจรจาไม่ส�าคัญ 

เมื่อศาลได้ไต่สวนมูลฟ้องและประทับรับฟ้องแล้วต่อมา

จ�าเลยยื่นค�าให้การและคู ่ความมาพร้อม โดยประสงค์

3ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 150
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จะเจราจากัน ให้น�าคู่ความไปที่ศูนย์ไกล่เกลี่ยหรือศูนย์

ประนอมข้อพิพาทประจ�าศาลอีกขั้นตอนเช่นกัน ในการ

ปฏบิตัหิน้าทีผู้่พิพากษา เจ้าหน้าที ่ศาลและผูป้ระนปีระนอม

ประจ�าศาล พึงระลึกว่า กระบวนการคุ้มครองสิทธิและ

เสรีภาพในส่วนของการให้ความรู ้แก่คู ่ความนั้นเป็นสิ่ง

กระท�าควบคู่ไปกับการไกล่เกลี่ย 

คดีอาญาแผ่นดิน ก่อนการสืบพยานโจทก์ในคดี

อาญา กรณีเพ่ือความสะดวกและรวดเร็วเมื่อมีคู่ความฝ่าย

ใดฝ่ายหนึง่ร้องขอหรอืศาลเหน็สมควรให้มวีนัตรวจเอกสาร 

โดยผู้พิพากษาที่ปฏิบัติหน้าที่วันนัดตรวจเอกสารมีหน้า

ท่ีในการอ่านและอธิบายฟ้องแก่จ�าเลยโดยละเอียดก่อน

ที่จะสอบค�าให้การอันจะเป็นการบริหารจัดการหรือแยก

ประเภทคดีได้อย่างมีประสิทธิภาพตั้งแต่ต้นทาง

ในกรณีที่จ�าเลยให้การรับสารภาพและไม่ต้องมี

การสืบพยานประกอบค�ารับสารภาพซึ่งจะมีการอ่านค�า

พิพากษาในวันเดียวกันนั้น กระบวนการคุ้มครองสิทธิและ

เสรีภาพพึงเกิดขึ้นในการอ่านและอธิบายฟ้องพร้อมกับให้

ความรู้เกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพของจ�าเลย หลักการส�าคัญ

คือให้จ�าเลยเข้าใจในข้อหาและค�าขอของโจทก์รวมทั้งสิทธิ

และเสรีภาพต่างๆ ทั้งนี้ให้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของ

สถานที่และการบริหารจัดการคดีของแต่ละศาล

ศาลในสังกัดศาลยุติธรรมมีแนวทางในการปฏิบัติ

แตกต่างกันออกไปบ้าง เพื่อเป็นการสนองรับนโยบายของ

ประธานศาลฎีกาที่มุ ่งเน้นให้เกิดความสมานฉันท์ข้ึนใน

สังคมและการอ�านวยความยุติธรรมให้กับประชาชน ซ่ึงผู้

บริหารศาลบางท่านได้น�าคดีอาญาความผิดต่อแผ่นดินท่ี

เป็นความผิดร้ายแรง เช่น ความผิดฐานก่อการร้าย เข้าสู่

ระบบการไกล่เกล่ียข้อพาทในลักษณะไม่เป็นทางการหาก

เป็นกรณีที่จ�าเลยปฏิเสธ ทั้งนี้เพราะเหตุเป็นความผิดอาญา

ต่อแผ่นดินซึ่งยังขาดกฎหมายรองรับ อย่างไรก็ดีคดีอาญา

ความผิดต่อแผ่นดินก็สามารถเข้าสู่กระบวนการคุ้มครอง

สิทธิและเสรีภาพในคดีอาญาโดยการไกล่เกลี่ยก็อาจท�าได้

เน่ืองจากต้องการเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นให้แก่ผู ้

เสียหายและท�าให้ผู้กระท�าความผิดได้รู้ส�านึกในการกระ

ท�าของตน เพื่อไม่กลับไปกระท�าความผิดซ�้าและเป็นการ

สานสัมพันธ์ระหว่างผู้เสียหายกับผู้กระท�าผิดให้กลับคืนดี

ดังเดิมมากที่สุด แม้จะมิได้มีผลท�าให้สิทธิการน�าคดีอาญา

มาฟ้องเป็นอนัระงบัไปกต็ามเมือ่คดีอาญาเข้าสูก่ระบวนการ

คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีแล้ว คดีจะต้องกลับเข้าสู่

กระบวนการพิจารณาของศาลอีกครั้งหนึ่ง เพราะการไกล่

เกลี่ยคดีอาญาในช้ันศาลเป็นส่วนหนึ่งของการพิจารณาคดี

ของศาล เพื่อพิจารณาข้อตกลงในการเยียวยาผู้เสียหาย

และโทษทางอาญาท่ีจะลงแก่ผู ้กระท�าผิด ซ่ึงการตกลง

ด�าเนินมาตรการแก้ไขเยียวยาหรือบรรเทาความเสียหาย

ใดๆ ของจ�าเลยจะเป็นองค์ประกอบทีส่�าคญัในการพจิารณา

ของศาล ในการก�าหนดบทลงโทษที่เหมาะสมกับพฤติกรรม

ของจ�าเลย โดยพฤติกรรมของจ�าเลยนั้นจะพิจารณาจาก

พฤติกรรมของการกระท�าความผิดอาญา และพฤติกรรม

ท่ีเกิดข้ึนภายหลังการกระท�าความผิดนั้นๆ เพื่อช่วยแก้ไข 

เยียวยาหรือบรรเทาความเสียหายประกอบควรออกเป็น

ระเบียบศาลว่าด้วยแนวปฏิบัติการอ�านวยความยุติธรรม 

ดังนั้น ในกระบวนการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของจ�าเลย

ในคดีอาญาอาจแตกต่างกันบ้างตามบริบทของจังหวัด ซึ่ง

สามารถก�าหนดระเบียบเกี่ยวกับการน�าคดีอาญาในชั้นศาล

เข้าสู่กระบวนการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพให้ชัดเจนและ

เฉพาะแต่ละศาลได้ก็จะเกิดประโยชน์กับการด�าเนินคดี

อาญาเป็นอย่างยิ่ง

คดีอาญาอันยอมความได้ คดีอาญาท่ีไกล่เกล่ีย

ได้ คือ คดีอาญาอันยอมความได้ และคดีที่ราษฎรเป็น

โจทก์ฟ้อง ในส่วนคดีแพ่งสามารถไกล่เกลี่ยได้ทุกคดี  แต่

มีคดีบางประเภทเป็นอาญาแผ่นดินซึ่งมีค่าเสียหายในทาง

แพ่งเก่ียวข้องด้วย คือ คดีท่ีผู้เสียหายร้องขอตามประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาอาญา มาตรา 44/1 เพราะมีค่าเสีย

หายเกี่ยวข้อง และคู่ความอาจตกลงกันได้โดยไม่ติดใจใน

ส่วนค่าเสียหายแต่ไม่สามารถท�าให้คดีระงับเพราะการไกล่

เกลี่ยคดีประเภทนี้ได้ การก�าหนดประเภทคดีอาญาที่เข้าสู่

การไกล่เกลี่ยในช้ันศาล ควรต้องค�านึงถึงวัตถุประสงค์ของ

การสมานฉันท์เป็นหลัก คือ การเยียวยาความเสียหายให้

แก่ผู้เสียหายและการสร้างจิตส�านึกให้แก่ผู้กระท�าความผิด 

ดังนั้น คดีอาญาท่ีจ�าเลยให้การรับสารภาพแต่คดีดังกล่าว

เป็นคดทีีม่ผีูเ้สยีหายตามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความ

อาญา มาตรา 44/1 และ 44/2 ควรจะต้องก�าหนดเป็นข้อ

บังคับให้น�าคดีดังกล่าวเข้าสู่กระบวนไกล่เกลี่ยก่อนเสนอ

แต่อย่างไรก็ดีความผิดอาญาแผ่นดินคดีท่ีเข้าสู่

กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในศาลเป็นคดีอาญาความ

ผดิอาญาต่อส่วนตวัหรอืความผดิอนัยอมความได้ เมือ่สิน้สุด
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กระบวนการไกล่เกลี่ย หากคู่ความไม่สามารถตกลงกันได้ 

ต้องส่งส�านวนคดีเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคดีของศาล 

แต่ถ้าหากคู่ความสามารถตกลงยอมความกันได้ก็จะมีการ

ถอนค�าร้องทุกข์หรือถอนฟ้อง ศาลมีค�าสั่งให้จ�าหน่ายคดี

ออกจากสารบบความ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญา มาตรา 39(2) คดีเป็นอันระงับไปในช้ันศาล 

กรณีความผิดอาญาอันยอมความได้ระงับจะแตก

ต่างจากคดีอาญาอันเป็นความผิดต่อแผ่นดิน เมื่อจ�าเลย

ให้การปฏิเสธ จะต้องพิจาณาสืบพยานและพิพากษาต่อไป 

แต่หากจ�าเลยรับสารภาพและเป็นคดีที่กฎหมายก�าหนด

อัตราโทษอย่างต�่าไว้จ�าคุกตั้งแต่ห้าปีขึ้นไปหรือที่หนักกว่า

นั้น ศาลต้องท�าการสืบพยานโจทก์ประกอบค�ารับสารภาพ

ของจ�าเลยเพือ่ให้แน่ใจว่าจ�าเลยได้กระท�าความผดิจรงิ แล้ว

จึงพิพากษา กล่าวคือหากคดีจ�าเลยให้การรับสารภาพ ศาล

ต้องมีค�าพิพากษา

คดีอาญาบางประเภทที่เป็นโทษที่อยู ่ระหว่าง

โทษจ�าคกุกับการรอการลงโทษจ�าคกุโดยให้ลงโทษปรบัหรอื

คุมประพฤติได้ เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่พัฒนาขึ้นส�าหรับผู้

กระท�าความผิดที่จะใช้วิธีการลงโทษจ�าคุกก็ถือว่ามีความ

รุนแรงมากเกินไป แต่หากจะใช้วิธีคุมประพฤติก็จะเบาไป 

มาตรการลงโทษระดับกลางเป็นโทษทางอาญาที่มีสภาพ

บังคับไม่รุนแรงเท่ากับโทษจ�าคุกแต่รุนแรงมากกว่าปรับ 

เช่น การคุมประพฤติแบบเข้มงวด การขังในที่อยู่อาศัย

ของตน เป็นต้น 

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย การด�าเนินการเพื่อ

ความสมานฉันท์และสันติวิธีในชั้นศาลโดยศูนย์คุ้มครอง

สิทธิและเสรีภาพมีข้อจ�ากัดในประเด็นยังคงต้องรับโทษ

ตามที่กฎหมายก�าหนดโดยเฉพาะคดีอาญาแผ่นดิน ซึ่งหาก

ได้รบัการพฒันาให้การสมานฉนัท์และสนัตวิธิใีห้มทีางเลอืก

อื่นมากขึ้นก็ท�ามีประสิทธิภาพในการก�าหนดโทษที่เหมาะ

สมกับผู้กระท�าความผิดได้มากข้ึน 

ควรมกีฎหมายรองรบัแนวคดิกระบวนการยตุธิรรม

เชิงสมานฉนัท์และสนัตวิธิรีองรบัแนวทางเลอืกในการลงโทษ

แทนการจ�าคกุ โดยตราเป็นพระราชบัญญตัมิาตรการลงโทษ

ซึ่งเป็นโทษที่อยู่ระหว่างโทษจ�าคุกกับการรอการลงโทษจ�า

คุก โดยให้ลงโทษปรับหรือคุมประพฤติไว้

การใช้อ�านาจศาลในการใช้ดุลพินิจ รูปแบบการ

ก�าหนดโทษแทนการจ�าคุก เช่น การท�างานบริการสังคม

จ�านวนช่ัวโมงสูง การคุมความประพฤติแบบเข้มงวด 

 ควรมกีารเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์เรือ่งกระบวนการ

คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพให้แก่คู่ความ พนักงานอัยการ 

ทนายความ ต�ารวจ พนักงานราชทัณฑ์และประชาชนทุก

ระดับ

2. ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ ควรออกเป็นระเบียบ

ศาลว ่าด ้วยแนวปฏิบัติการอ�านวยความยุติธรรมใน

กระบวนการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ตามบริบทของ

จังหวัด โดยก�าหนดระเบียบเกี่ยวกับการน�าคดีอาญาใน

ชั้นศาลเข้าสู ่กระบวนการคุ ้มครองสิทธิและเสรีภาพให้

ชัดเจนและเฉพาะยิ่งขึ้น ดังนี้ “ศาลมีอ�านาจสั่งได้ตามที่

เห็นสมควรให้คู่ความทุกฝ่ายหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมาศาล

ด้วยตนเอง ถึงแม้ว่าคู่ความนั้นๆ จะได้มีทนายความว่า

ต่างแก้ต่างอยู่แล้วก็ดี”

การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญาควรให้

บุคคลภายนอกผู้ทรงคุณวุฒิท่ีประชาชนนับถือเข้าร่วมใน

การเป็นคนกลางในทุกคดี

ก าร ไกล ่ เ กลี ย ในคดี แพ ่ ง ในศาลควร ให ้ ผู ้

ประนีประนอมมีทุกอ�าเภอ และเมื่อคู่ความมาจากอ�าเภอ

ไหนก็ให้ผู้ประนีประนอมมาจากอ�าเภอนั้น



328 Vol. 9 No. 1 January-April 2019
EAU HEritAgE JoUrnAl

Social Science and Humanity

References

Christopher, M. W. (1996). The	mediation	process:	Practical	strategic	for	resolving	conflict (2nd ed.).  

 San Francisco, CA: Jossey-Bass.

Kasemsap, P. (2000). Philosophy of law. Bangkok: Pimpaluk. (in Thai)

Kitayarak, K. (2007). Community	 Justice:	 The	 role	 of	 community	 justice	 for	 community. Bangkok:  

 Thailand Research Foundation. (in Thai)

Komsattham, K. (2005). Conciliation manual and general principle. Bangkok: Chung. (in Thai)

Kornurai, S. (2011). Essential	elements	for	successful	conciliation	between	the	victim	and	the	offender.	 

 Doctor of Laws Thesis, Thammasat University. (in Thai)

Limparangsi, S. (2008). Law on dispute conciliation. Bangkok. The Office of Court of Justice. (in Thai) 

Mark, S. U., & Robert, B. C. (2007). Restorative justice dialogue: A multi-dimensional evidence-based 

 practice theory. Contemporary Justice Review, 10(1), 23-41. 

Rangsisahus, P. (1995). Conciliation. Dulapaha, 42(2), 141-155.

Tapwong, C. (1996). Civil	dispute	resolution	by	conciliation	to	achieve	compromising	in	the	court.	 

 Bangkok: Civil Court. (in Thai)

The Alternative Dispute Resolution Office, The Office of Court of Justice (2004). Dispute conciliation  

	 operation	 of	 volunteers	 in	 the	 community:	 Problems,	 obstacles	 and	 solutions. Bangkok:  

 Phetrung. (in Thai)

Wattanarung, P. (2005). Basic	knowledge	of	public	law. Bangkok. Ramkhamhaeng University. (in Thai)

Wattanawanich, P. (2003). Basic	knowledge	of	criminology. Bangkok: Pimpaluk. (in Thai)



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 ประจ�าเดือน มกราคม-เมษายน 2562 329

แนะน�ำหนังสือ

Book Review

กฤตพล วังภูสิต1 และ มาเรียม นิลพันธุ์2
1 วิทยาลัยการฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  
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ผู้เขียน: Pertti J. Pelto

ปีท่ีพิมพ์: 2017

จ�ำนวนหน้ำ: 356 หน้า

ควำมน�ำ

ส�าหรับหนังสือเรื่อง “การวิจัยชาติพันธุ์วรรณา

แบบผสมผสานวิธีกรณีศึกษามุมมองเชิงประวัติศาสตร์” 

(Mixed Methods in Ethnographic Research: His-

torical Perspectives) ตีพิมพ์เผยแพร่ปี 2017 ถือได้ว่า

เป็นหนังสือที่ส�าคัญอย่างยิ่งที่ผู้เขียนคือ Pertti J. Pelto 

อาจารย์ประจ�าที่ University of Connecticut เป็นผู้

เชี่ยวชาญทาง มานุษยวิทยา สังคมวิทยา ด้วยนวัตกรรม

การวิจัยแบบใหม่หรือเรียกได้ว่า แบบผสมผสานวิธี เกิด

ขึ้นมา ผู้เขียนจึงได้บูรณาการทางศาสตร์มนุษยวิทยาและ

การวิจัยแบบผสมผสานวิธีเข้าด้วยกันและสะท้อนผ่านการ

วิจัยทางชาติพันธุ์วรรณา ผ่านกลุ่มชน สังคม ความเป็น

ชาติพันธุ์เฉพาะที่ต่างกันไปแต่ละภูมิภาคถิ่นบนพื้นโลกนี้

บทน�ำ

ปัจจุบันกล่าวได้ว่าการวิจัยเชิงคุณภาพเพียงอย่าง

เดียวหรือการวิจัยเชิงปริมาณเพียงอย่างเดียวก็ตาม ยังไม่

เพียงพอมีความน่าเชื่อถือไม่มากเท่าที่ควร ความสนใจ

จึงเริ่มเปลี่ยนเป็น “การวิจัยแบบผสมผสานวิธี” (Mixed 

Methods) ขึ้นมาซึ่งได้รับความยอมรับเพิ่มขึ้นเป็นอย่าง

มาก เมื่อตรวจค้นหาจากจ�านวนงานวิจัยท่ีตีพิมพ์ออกมา

เรื่อยๆ อย่างต่อเนื่อง อีกสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจคือการอภิปราย

เกี่ยวกับแนวทางการวิจัยแบบผสมผสานวิธีนี้ การใช้ค�า

ย่อแทนการวิจัยเช่น “QUAL, “ QUAN,” “qual,” และ 

“quan ” รวมอยู่ในรูปแบบการวิจัยต่างๆ

หนงัสอืเล่มนีไ้ด้กล่าวไว้คอืได้ศกึษาค้นพบการผสม

ผสานวิธีทางการวิจัยในงานวิจัยทางด้านชาติพันธุ์วรรณาที่

ก่อเกิดขึ้นเผยแพร่ในศตวรรษที่ 19 ต่อมามีงานวิจัยจ�านวน

มากในศตวรรษที่ 20 พบได้ว่ามีการใช้แนวทางการวิจัย

แบบผสมผสานวิธีที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในแวดวงงานวิจัยทาง

ชาติพันธุ์วรรณา ต่อมาจะได้กล่าวถึงเนื้อหาที่น่าสนใจใน

แต่ละบทดังต่อไปนี้

สำระส�ำคัญแต่ละบท

จะกล่าวถึงบทท่ี 1 และ2 ได้ให้ข้อมูลพอสังเขป

เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ของงานวิจัยทางด้านชาติพันธุ์

วรรณา เริ่มด้วยงานวิจัยท่ีน่าสนใจของ Islamic scholar 

และ Al-Burundi เมื่อ 1000 ปีที่แล้ว ค�าอธิบายมีต่อ

วัฒนธรรมของชาติฮินดู อินเดีย ท�าให้ทราบถึงการศึกษา

ทางด้านชาติพันธุ์วรรณาของบุคคลอื่นและวัฒนธรรมอื่นๆ

ซ่ึงมีรากฐานท่ีลุ่มลึกพอสมควร นอกจากนี้บทท่ี 2 แสดง

ให้เห็นถึงความส�าคัญของการพัฒนางานวิจัยทางด้านชาติ

พันธุ์วรรณา เมื่อผ่านไปหลายศตวรรษได้มีนักวิจัยเพิ่มขึ้น
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มากมายซึ่งแสดงให้เห็นถึงแนวทางความหลากหลายของ

สังคมมนุษย์ในพื้นที่ที่แตกต่างกัน

นอกจากนีใ้นบทที ่2 น�าเสนอมมุมองใหม่ๆเกีย่วกบั 

Frank Boas ผู้ซ่ึงได้บุกเบิกการศึกษาชาติพันธุ์วรรณาทาง

อเมริกาเหนือในระบบมหาวิทยาลัยของอเมริกา การอบรม

และความเชื่อของเขาเป็นไปในทางยุโรปทั้งสิ้น นักวิจัยทาง

ตอนเหนือได้เผยแพร่งานวิจัยเป็นจ�านวนมาก

บทที่ 3 ได้แสดงให้เห็นถึงตัวอย่าง “ระบบของ

ภาษาใหม่” ซึ่งใช้ในการอภิปรายความหลากหลายของการ

วิจัยแบบผสมผสานวิธี กล่าวถึงประเทศก�าลังพัฒนาไม่ได้

เข้าถึงค�าศัพท์เฉพาะทางของ “การอภิปรายแนวทางการ

วิจัยแบบผสมผสานวิธี” ดังนั้นบทนี้จะกล่าวถึงการรวบรวม

ข้อมูลบางส่วนเกี่ยวกับวิธีการใช้ภาษาใหม่เพื่อการสื่อสาร

ทางการวิจัยชาติพันธุ์วรรณาแบบผสมผสานวิธีเสียใหม่

บทที่ 4การศึกษาเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมและ

บุคลิกภาพ คือส่วนในช่วงแรกของวงการการศึกษาของ

งานวิจัยด้านชาติพันธุ์วรรณาที่ได้พัฒนาจุดประสงค์หลัก

ของแนวทางการศึกษาเกี่ยวกับวัฒนธรรมและบุคลิกภาพ

ในช่วงแรกของศตวรรษที่ 20 เป็นช่วงเวลาที่มีการฟื้นฟู

เกี่ยวกับแนวทางทางการศึกษาเกี่ยวกับชาติพันธุ์วรรณา

เชิงคุณภาพร่วมกับเทคนิคเชิงปริมาณเพื่อระบุลักษณะ

เฉพาะของบุคลิกภาพตามวัฒนธรรมแต่ละพื้นที่หรือกล่าว

ได้ว่าคือ อัตลักษณ์ 

บทที่ 5 ได้แสดงให้เห็นถึงตัวอย่างโครงการขนาด

ใหญ่ที่มีชื่อเสียง ที่ได้รวบรวมผลงานของนักวิจัยให้มีส่วน

ร่วมของการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นงานวิจัยที่ได้รับการ

ยอมรับเป็นอย่างมากในข่วงแรกของศตวรรษที่ 20 ซ่ึงได้

เน้นแนวทางการวิจัยระยะยาวที่ส่งผลถึงการผสมผสานวิธี

ของแนวทางการวิจัยที่แตกต่างกัน 

บทที่ 6 เสนอการศึกษาทางชาติพันธุ์วรรณาใน

เรื่องสุขภาพ ตามโครงการในพ้ืนที่ต่างๆ ที่ทีมวิจัยเป็นผู้

ริเริ่มการออกแบบงานวิจัยแบบผสมผสานวิธี ที่เป็นความ

ร่วมมอืของแพทย์ผูเ้ชีย่วชาญกบันกัวจิยัทางชาตพินัธุว์รรณ

า เป็นการสัมภาษณ์สนทนาเดียวและกลุ่ม การวิเคราะห์

ร่างกาย ตรวจสุขภาพ ตรวจโรคเจ็บป่วย เป็นต้น รวมไป

ถึงการเฝ้าสังเกตการณ์ต่างๆ

บทที ่7 การศกึษาเชงิเศรษฐศาสตร์เป็นจดุประสงค์

หลัก ที่ซึ่งแนวทางเชิงปริมาณเป็นสิ่งที่จ�าเป็น ควบคู่กับ

การบรรยายเชิงค�าพูดรูปแบบการสัมภาษณ์ การสนทนา

เป็นต้น ในบทนีก้ล่าวว่าการบรรยายเชงิคณุภาพถงึรปูธรรม

ของสภาพแวดล้อมเป็นส่วนที่มีความส�าคัญเป็นอย่างมาก

ในการออกแบบงานวิจัย 

บทที่ 8 น�าเสนอขอบเขตของการผสมผสานวิธี

เชิงคุณภาพการวิเคราะห์ข้อมูล ตลอดสัญลักษณ์ที่ใช้คือ 

QUAL + qual เช่นตัวอย่างงานวิจัยทางชาติพันธุ์วรรณา

ท่ีมีช่ือเสียงของ Margaret Mead’s ซ่ึงศึกษาเก่ียวกับวัย

รุ่นชาวซามัว (Samoan adolescence) เป็นตัวอย่างหลัก

ท่ีฉันใช้เพื่อแสดงให้เห็นถึงการผสมผสานวิธีของแนวทาง

การวิจัยเชิงคุณภาพ

บทท่ี 9 ได้กล่าวถึงความสมดุล/เสมอภาคกันใน

การอภปิรายเชงิคณุภาพกบัการเชงิปรมิาณในการวจิยัเกีย่ว

กับชาติพันธุ์ ในบทนี้ได้พูดถึงชาติพันธุ์วรรณาในสังคมของ

ประเทศอังกฤษ ซึ่งได้มีกลุ่มคนที่เข้าไปส�ารวจโดยการใช้

แบบสอบถามเพื่อการศึกษาระบบของสังคมแบบดั้งเดิม 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศแอฟริกา

บทที่ 10 กล่าวถึงการศึกษาที่ค�านึงถึงอาหารและ

โภชนาการของอาหาร ซึ่งถือว่าเป็นงานวิจัยแนวใหม่ ซึ่งมัก

จะมีกฎเกณฑ์และรูปแบบที่ตายตัว และยังจ�าเป็นที่จะต้อง

มีการออกแบบแนวทางการวิจัยแบบผสมผสานนักศึกษา

ด้านชาติพันธุ์วรรณาหลายคนได้ศึกษาเกี่ยวกับการ การ

รับประทานอาหาร ภายในระบบสังคมแบบดั้งเดิมในสมัย

แรกเริ่มของศตวรรษท่ี 20 การศึกษาในแอฟริกาใต้ซ่ึงถือว่า

เป็นงานวิจัยที่มีความโดดเด่นในสมัยนั้น เป็นการศึกษา

ที่มีการเชื่อมโยงถึงเรื่องสุขภาพของสาธารณชนที่มีความ

เชื่อมโยงกับข้อมูลทางด้านชาติพันธุ์วรรณา การพัฒนา

ของโภชนาการและชาติพันธุ์วรรณา ได้มีการเพิ่มข้ึนของ

จ�านวนงานวิจัยเก่ียวกับการศึกษาสุขภาพ

บทที่  11 กล่าวถึงความหมายของชาติพันธุ ์

วรรณา ในบทนี้จะแสดงให้เห็นถึงตัวแปรบางอย่างที่ท�าให้

การพัฒนาทางการเมืองระหว่างประเทศมีผลกระทบต่อ

ทิศทางของงานวิจัยเกี่ยวกับชาติพันธุ์วรรณาในประเทศ

ฟินแลนด์

บทท่ี 12 เสนอถึง หนงัสอือตัชีวประวตั ิเป็นหนงัสอื

เล่มแรกของผู้แต่งท่ีเก่ียวข้องกับแนวทางการท�างานวิจัยชี้
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ให้เห็นถึงความจ�าเป็นในการพัฒนาการผสมผสานวิธีการ

วิจัยระหว่างข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพและการ

วิเคราะห์ในงานวิจัยด้านชาติพันธุ์วรรณาให้มีประสิทธิภาพ

ส่วนสุดท้ายของหนังสือเล่มนี้ในบทที่ 13 14 และ 

15 เสนอมมุมอง/ทศันคตทิางประวตัศิาสตร์ทีเ่ป็นจดุก�าเนดิ

ของหนงัสอืเล่มน้ี อาจจะเรยีกได้ว่าเป็น รปูแบบของแนวทาง

การท�างานวิจัยแบบผสมผสานวิธีแบบใหม่ ประโยชน์

ของการวิจัยแบบผสมผสานวิธีถึงจะมีวิธีการที่ซับซ้อนแต่

สามารถสร้างความน่าเชื่อถือและความถูกต้องของข้อมูล 

บทสรุป

หนังสือเล่มนี้มีคุณค่าเหมาะแก่การศึกษาอย่าง

มากเพราะเป็นการสรุปรวมข้อมูลทั้งหมดทางการวิจัยจะ

ช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจถึง “วิธีการจัดการงานวิจัยแบบผสม

ผสานแบบใหม่” ได้มากยิ่งขึ้น เนื่องจากวิธีการทั้งการวิจัย

เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพจะมีที่มาที่แตกต่างกัน หนังสือ

ยังได้บอกเรื่องราวประวัติของรูปแบบการท�างานวิจัยแบบ

ผสมผสานวิธี ตลอดการอภิปรายถึงแนวทางการวิจัยแบบ

ผสมผสานวิธีแบบใหม่ซึ่งมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาในปัจจุบัน

อภิปรำย

หนังสือเล่มนี้เหมาะส�าหรับนักวิชาการ นักวิจัย 

หรือนักอ่านทุกท่านอย่างยิ่งเพราะมีประโยชน์ดังท่ีข้าพเจ้า

จะอภิปรายต่อไปนี้

1.การวิจัยเรื่องชาติพันธุ ์วรรณา มักเป็นการ

ส�ารวจหาข้อมูลเก่ียวกับความแตกต่างท่ีมีอยู่มากมายของ

วัฒนธรรมของคนทั่วโลก ดังนั้นแนวโน้มในการดัดแปลง

แนวทางการท�างานวจิยัแบบผสมผสานวธิจีงึมอียูใ่นขอบเขต

ของเนื้อหาเพื่อความเช่ือมั่นท่ีชัดเจน

2. การท�างานแบบชาติพันธุ ์วรรณาสิ่งที่ได้คือ

เรียนรู้ภาษาท้องถิ่นเป็นสิ่งส�าคัญและเป็นทางออกที่ดีที่สุด

ส�าหรับนักวิจัยยังสามารถใช้ประโยชน์จากค�าศัพท์ภาษา

ท้องถ่ินหลายรูปแบบ

3. หนังสือเล่มนี้ใช้ค�าจ�ากัดความท่ีกว้างมากขึ้น

ของ “แบบแผนการท�างานวิจัยแบบผสมผสานวิธี” ไม่ใช่

แค่การรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ เช่นการ

ผสมผสานวิธีเชิงคุณภาพมากกว่าหนึ่งวิธี (QUAL + qual) 

แต่มีการวิจัยเชิงคุณภาพหลัก (QUAL) และมีการวิจัยเชิง

คุณภาพรอง (qual) มาด้วย งานวิจัยแบบผสมผสานวิธีที่

ศึกษาในกลุ่มชาติพันธุ์วรรณาสะท้อนถึงอัตลักษณ์ในชุมชน 

พื้นท่ีท่ีศึกษาได้เป็นอย่างดี
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